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1.1 ความส าคญัและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจิัย 
 บญัชีเป็นภาษาของธุรกิจท่ีใชใ้นการรายงานขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของกิจการต่างๆ ดงันั้น เพื่อใหข้อ้มูลงบการเงินมีความถูกตอ้งชดัเจน โปร่งใสและสามารถ
เปรียบเทียบฐานะการเงินระหวา่งกิจการได ้ จึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดหลั กการบนัทึกบญัชีเป็น
มาตรฐานเดียว กนั คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (International Accounting 
Standards Board : IASB) ไดพ้ยายามท่ีจะก าหนดมาตรฐานการบญัชีใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัทัว่
โลก (วนัชยั ธนากรกิจกุล และชารี สาทรกิจ, 2554 : 2) 
  ส าหรับมาตรฐานการบญัชีของประเทศไทย  สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ได ้
ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีของไทยมาอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั เพื่อใหส้อดคลอ้งและ
เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2554 : ออนไลน์) เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับ
ระดบัสากล ดงัเห็นไดจ้ากสภาวชิาชีพบญัชีไดก้ าหนดใหม้าตรฐานการบญัชีของไทย (Thai 
Accounting Standards : TASs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial 
Reporting Standards : TFRSs) เป็นชุดเดียวกนั ท่ีอา้งอิงจากมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน
ระหวา่งประเทศ  (International Financial Reporting Standards) และไดมี้การออกประกาศสภา
วชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 12/2552 เร่ือง การจดัเลขฉบบัมาตรฐานการบญัชีของไทยใหต้รงตาม
มาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศเพื่อปรับปรุงเลขฉบบัของมาตรฐานการบญัชีไทยท่ีเคยออกมา
ก่อนหน้ าน้ีใหส้ามารถอา้งอิงไดต้รงกบัเลขฉบบัของมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศท่ีมีอยู ่
และออกประกาศการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี ใหมี้ผลบงัคบัใชใ้นปี พ .ศ. 2554 อยูห่ลาย
ฉบบั (สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ , 2552 : ออนไลน์) ซ่ึงนบัเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ัง
ใหญ่ของวงกา รวชิาชีพบญัชี ทั้งท่ีประกาศใชม้าแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมใหใ้กลเ้คียงกบั
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศและการออกฉบบัใหม่ท่ี
ไม่เคยมีมาก่อนนบัวา่เป็นการปรับเปล่ีย นท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจประเทศ
ไทยท่ีก าลงัเขา้สู่ปร ะชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ .ศ.2558 น้ี ประกอบกบัปัจจุบนัการลงทุน
ระหวา่งประเทศเร่ิมเขา้มามีบทบาทส าคญัในการพฒันาตลาดทุนของประเทศไทยมากข้ึนท าใหน้กั
ลงทุนต่างชาติท่ีเป็นผูใ้ชง้บการเงินไดเ้รียกร้องใหห้น่วย งานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลผลกัดนัใหมี้การ
ใชม้าตรฐานการบญัชี เดียวกนัในการจดัท ารายงานทางการเงินเพื่อสะดวกในการจดัท าและการ
ตรวจสอบ (วนัชยั ธนากรกิจกุล และชารี สาทรกิจ, 2554 : 2) 
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   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  เป็นมาตรฐานท่ีออกมา
ใหม่ และไดป้ระกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 127 พิเศษ 143 ง ณ ว ันท่ี 15 ธนัวาคม พ .ศ. 
2553 โดยถือปฏิบติักบังบการเงินของกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม2554 เป็นตน้ไป มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเป็นมาตรฐานท่ียงัไม่
เคยใชม้าก่อนในประเทศไทย ซ่ึงก าหนดใหกิ้จการตอ้งบนัทึกบญัชีเก่ี ยวกบัผลประโยชน์ของ
พนักงาน หรือผลตอบแทนท่ีกิจการใหแ้ ก่พนกังานทั้งในระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนสั รวมทั้ง
ผลประโยชน์ของพนกังานในระยะยาว เช่น เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เงินสวสัดิการหลงั
เกษียณอาย ุกล่าวคือ กิจการจะตอ้งเร่ิมทยอยบนัทึกภาระหน้ีสินและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์
ของพนกังาน หรือผลตอบแทนท่ีกิจการใหแ้ก่พนกังานในทุกงวดบญัชีตั้งแต่ว ั นท่ีพนกังานเร่ิมท า
งานใหกิ้จการแทนวธีิเดิมท่ีจะบนัทึกค่าใชจ่้ายเพียงคร้ังเดียวในงวดบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินออกไปจริง
เท่านั้น ซ่ึงหลกัการบญัชีใหม่เห็นวา่กิจการควรกระจายค่าใชจ่้ายดั งกล่าวออกไปตามช่วงเวลาท่ี
พนกังานไดท้  างานใหกิ้จการ เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนัระหวา่งค่าใชจ่้ายท่ีกิจการจ่ายใหก้บัส่ิง
ท่ีกิจการไดรั้บจากการท างานของพนกังานท าใหง้บการเงินท่ีไดบ้นัทึกภาระหน้ีสินในการรายงาน
ฐานะการเงิน และบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานในงบก าไ รขาดทุนเบด็เสร็จสะทอ้นขอ้เทจ็จริง
มากข้ึน (วนัชยั ธนากรกิจกุล และชารี สาทรกิจ, 2554 : 8) 
  กิจการท่ีตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีอยา่งเตม็รูปแบบ คือ กิจการท่ีมีส่วน
ไดเ้สียสาธารณะ ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัมหาชนตามกฎหมาย
มหาชน บริษทัท่ีก าลงัเสนอขายหลกัทรัพยใ์หส้าธารณชน และบริษทัท่ีดูแลทรัพยสิ์นของ
สาธารณะ เช่น สถาบนักา รเงิน บริษทัประกนัวนิาศภยั บริษทัประกนัวนิาศภยั บริษทัประกนัชีวติ 
บริษทัหลกัทรัพย ์เป็นตน้ และกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะบางกิจการ เน่ืองจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนสาธารณะ ไดก้ าหนดทางเลือกใหกิ้จการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะซ่ึ งเป็นกิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยกวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนกิจการ
ทั้งหมดในประเทศไทย  (วรศกัด์ิ ทุมมานนท์ , 2555: 1) สามารถเลือกใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ในการจดัท าบญัชีเช่นกนั จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ท าใหม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็น ฉบบัท่ียากต่อการท าความเขา้ใจ อาจส่งผลกระทบต่อการท าบญัชี
ของนกับญัชีของกิจการ และส านกังานบญัชีอยา่งเป็นสาระส าคญัของส านกังานดว้ย 
  นกับญัชีหรือผูท้  าบญัชีของกิจการ เป็นบุคคลส าคญัท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการบนัทึก
ขอ้มูลทางบญัชีและ การรายงานทางการเงินของกิจการ    อาทิ การบนัทึกบญัชีต่าง ๆ   การรายงาน    
งบการเงิน  เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เพื่อประ  เมินวา่ขอ้มูลดงักล่าวมีความ ถูกตอ้ง สมบูรณ์เช่ือถือได ้และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ส าหรับกิจการท่ีตอ้งท าบญัชี ทุกกิจการทั้งท่ี เป็นกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ และกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  นกับญัชีของกิจการดงักล่าวมีหนา้ท่ีในการ
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บนัทึกบญัชีใหถู้กตอ้ง จึงควรมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงรวมถึงมาตรฐาน
บญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังานดว้ย 
  ส าหรับประเ ทศไทย ในเขต กรุงเทพมหานคร  ถือเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจ  านวนกิจการท่ี ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะสูงท่ีสุด โดยมี
จ านวนทั้งส้ินโดยประมาณ 541,257 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.80 ของกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะทั้งประเทศ (ส านกังานส่ งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม , 2556: ออนไลน์ ) 
และก าลงัจะเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของอาเซียนในปี 2558 น้ี กิจการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะและกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะมีบุคลากรเป็นจ านวนมากส่วนหน่ึงเป็นบุคลากร
ท่ีใกลเ้กษียณอายงุาน ฉะนั้น นกับญัชีจึงควรมีความรู้ความเขา้ใจทั้งหลกัการบญัชีและการรายงาน
ทางการเงินเป็นอยา่งดีโดยเฉพาะ เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน เพื่อเตรียมการรองรับการเกษียณ  
อายขุองบุคลกรเหล่านั้น  เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน เป็น
เร่ืองใหม่ เร่ิมปฏิบติัในปี พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
     เพื่อส ารวจความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

1.3 ขอบเขตในการวจิัย   
  การวจิยัในคร้ังน้ี มุ่งท าการส ารวจ ความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีต่อมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  
  ขอบเขตประชากรและพื้นท่ี  
  ประชากรท่ีใช้ ศึกษา ในคร้ังน้ี เป็น นกับญัชีโดย ท าการสุ่มจาก กิจการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะและกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใชว้ธีิการสุ่มตามความ
สะดวก จ านวน 240 คน 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ศึกษาตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม ดงัน้ี 
  1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 
  ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการ  ศึกษา สถานะภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์
ท างาน และการรับรู้ข่าวสารมาตรฐานการบญัชีหรือท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน โดยแบ่งเป็น 5 ดา้นหรือหวัขอ้ ดงัน้ี 
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   2.1 ดา้นวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี  
      2.2 ดา้นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี   
   2.3 ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า 
   2.4 ดา้นการเปิดเผยขอ้มูล 
   2.5 ดา้นการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน   
  ขอบเขตของระยะเวลา : ศึกษาระหวา่งเดือน สิงหาคม 2558 ถึงเดือน กรกฎาคม 2559 
รวมระยะเวลา 12 เดือน    
  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความรู้และความเข้าใจ  หมายถึง ความสามารถในการจ าและความเขา้ใจรายละ เอียด
ของขอ้มูลต่างๆ ท่ีบุคคลไดส้ะสมไวแ้ละถ่ายถอดต่อๆ กนัมาตลอดจนสามารถท่ีจะส่ือความหมาย 
แปลความ ตีความ ขยายความ หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน  
  2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน  หมายถึง มาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน ท่ีออกโดย สภาวชิาชีพบญัชี  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
และไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 พิเศษ 143 ง ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
  3. นักบัญชี หมายถึง ผูรั้บผดิชอบในการท าบญัชีของผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีไม่วา่จะได ้
กระท าในฐานะเป็นลูกจา้งของผู ้ มีหนา้ท่ีจดัท าบญัชีหรือไม่ก็ตาม  หรือผูท้  าบญัชีของส านกังาน
บญัชีโดยตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีอธิบดีก าหนดเฉพาะกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  4. กจิการทีม่ีส่วนได้เสียสาธารณะ หมายถึง บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทั 
มหาชนตามกฎหมายมหาชน บริษทัท่ีก าลงัเสนอขายหลกัทรัพยใ์หส้าธารณชน และบริษทัท่ีดูแล 
ทรัพยสิ์นของสาธารณะ  
 5. กจิการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียสาธา รณะ (Non-Publicly Accountable Entities: NPAEs) 
หมายถึง กิจการท่ี “ไม่ใช่” กิจการดงัต่อไปน้ี 
       1) กิจการท่ีมีตราสารทุน หรือตราสารหน้ีของกิจการซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพย ์ ไม่วา่จะเป็นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศหรือต่างประเทศหรือการซ้ือขายนอกตลาด
หลกัทรัพย ์(Over the Counter) รวมทั้งในตลาดทอ้งถ่ินและในภูมิภาค หรือกิจการท่ีน าส่งหรืออยู่
ในกระบวนการน าส่งงบการเงินของกิจการใหแ้ก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยห์รือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการออกขายหลกัทรัพยใ์ดๆ ต่อ
ประชาชน  
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             2) กิจการท่ีด าเนินธุรกิจหลกัในการดูแลสินทรัพยข์องกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกวา้ง 
ไดแ้ก่ สถาบนัการเงิน บริษทัประกนัชีวติ บริษทัประกนัวนิาศภยั บริษทัหลกัทรัพย ์กองทุนรวม 
ตลาดสินคา้การเกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น เป็นตน้ 
       3) บริษทัมหาชน ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน 
       4) กิจการอ่ืนท่ีจะก าหนดเพิ่มเติม  
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
   1. ท าใหท้ราบถึงระดบัค วามรู้ความเขา้ใจของนกับญัชี ต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน  
    2. เพื่อประโยชน์ต่อผูป้ระกอบวชิาชีบญัชีในการน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานดา้นบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งเก่ียวกบัมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน 
    3, เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนหลกัสูตรการบญัชี ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
และผูท่ี้สนในทัว่ไป 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย  
 
             ตวัแปรอิสระ               ตวัแปรตาม  
    (Independent Variables)                                              (Dependent Variables) 
  
-เพศ             ความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีต่อมาตรฐานการบญัชี 
-อาย ุ                                                              ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน 
-ระดบัการศึกษา                               ในเขตกรุงเทพมหานคร    
-สถานะภาพ   
-ต าแหน่งงาน                      
-ประสบการณ์ท างาน  
-การรับรู้ข่าวสารมาตรฐาน- 
     การบญัชีหรือท่ีเก่ียวขอ้ง                          
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

  
  การศึกษาเร่ือง ค วามรู้ความเขา้ใจของนกับญัชี ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  19 เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน ผูศึ้กษาท่ีไดท้  าการศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบั ดงัน้ี 

2.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ 
            1.1 เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ  
         1.2 เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
               (สภาพวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2554 : ออนไลน)์  
         1.3 เก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน (วนัชยั ธนากรกิจกุล และ 
                             ชาลี สาทรกิจ, 2554:8) 

1.4 เก่ียวกบัมาตรฐานการายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ (สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2554: ออนไลน)์ 

   2.2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชี 
  2.3 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.4 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจ 
 2.1.1 เอกสาร  แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความรู้ความเข้าใจ 
 บลูมและคณะ (Bloom and et.at,1956 อา้งถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ , 2549: 56-
57) ไดจ้  าแนกความหมายระหวา่งความรู้ความเขา้ใจเพื่อประโยชน์ในการส่ือความหมายไว ้ดงัน้ี 
 ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจ าหรือระลึกเร่ืองราวท่ีเคยเรียนรู้ เคยมี
ประสบการณ์มาก่อนความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย ส่ือความหมายและขยาย
ความในเร่ือง ราวและเหตุการณ์ต่างๆดว้ยค าพดูหรือเขียนดว้ยภาษาของตนเอง ประกอบดว้ย 
 1. การแปลความ เป็นการ ใหค้วามหมาย จบัใจความใหถู้กตอ้งตรงตามความจริงของส่ิง
หรือเร่ืองราวต่างๆ ท่ีตอ้งการส่ือความหมายรวมทั้งการแปลใจความของภาษาหน่ึงไปสู่อีกภาษา
หน่ึงดว้ย 
 2. การตีความ เป็นการอธิบายความหมายหรือสรุปเร่ืองราวดว้ยการจดัระเบียบหรือเรียบ
เรียงเน้ือหาใหม่ 
 3. การขยายความ  เป็นการขยายเน้ือหาท่ีเหนือไปกวา่ขอบเขตท่ีรู้เป็นการขยายขีดการ
อา้งอิง หรือแนวโนม้ท่ีเกินจากขอ้มูลหรือเร่ืองราวท่ีมี 
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 โดยสรุปความหมายไดว้า่ ความรู้ความเขา้ใจ หมายถึงความสามารถในการจ ารายละ 
เอียดของขอ้มูลต่างๆท่ีบุคคลไดส้ะสมไวแ้ละถ่ายทอดต่อๆกนัมาตลอดจนสามารถท่ี จะส่ือความ 
หมาย แปลความ ตีความ ขยายความ หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ หลงัจากไดรั้บ
ข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆแลว้ 
   ค าวา่ความรู้นั้น ในทศันะของฮอสเปอร์ (อา้งถึงในมาโนช เวชพนัธ์ 2532, 15-16) นบัเป็น
ขั้นแรกของพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการจดจ า ซ่ึงอาจจะโดยการนึกได ้มองเห็น 
ไดย้นิ หรือ ไดฟั้ง ความรู้น้ี เป็นหน่ึงในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยประกอบไปดว้ยค าจ ากดัความ
หรือความหมาย ขอ้เทจ็จริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วธีิการแกไ้ขปัญหา และมาตรฐานเป็น ตน้ ซ่ึง
อาจกล่าวไดว้า่ ความรู้เป็นเร่ืองของการจ าอะไรได ้ระลึกได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วาม คิดท่ี
ซบัซอ้นหรือใชค้วามสามารถของสมองมากนกั ดว้ยเหตุน้ี การจ าไดจึ้งถือวา่เป็น กระบวนการท่ี
ส าคญัในทางจิตวทิยา และเป็นขั้นตอนท่ีน าไปสู่พฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ กา รน าความรู้
ไปใชใ้นการวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีไดใ้ชค้วามคิดและความ 
สามารถทางสมองมากข้ึนเป็นล าดบั ส่วนความเขา้ใจ (Comprehension) นั้น ฮอสเปอร์ ช้ีใหเ้ห็นวา่ 
เป็นขั้นตอนต่อมาจากความรู้ โดยเป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งใชค้วามสามารถของสมองและทกัษะในชั้น
ท่ีสูงข้ึน จนถึงระดบัของการส่ือความหมาย ซ่ึงอาจเป็นไปไดโ้ดยการใชป้ากเปล่า ขอ้เขียน ภาษา 
หรือการใชส้ัญลกัษณ์ โดยมกัเกิดข้ึนหลงัจากท่ีบุคคลไดรั้บข่าวสารต่าง ๆ แลว้ อาจจะโดยการฟัง 
การเห็น การไดย้นิ หรือเขียน แลว้แสดงออกมาในรูปของการใชท้กัษะหรือกา รแปลความหมาย
ต่าง ๆ เช่น การบรรยายข่าว สารท่ีไดย้นิมาโดยค าพดูของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษา
หน่ึงไปเป็นอีกภาษาหน่ึง โดยคงความหมายเดิมเอาไว ้หรืออาจเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือให้
ขอ้สรุปหรือการคาดคะเนก็ได ้
  ประภาเพญ็ สุวรรณ (อา้งถึงในอกัษร สวสัดี 2542 , 26) ไดใ้หค้  าอธิบายวา่ ความรู้ เป็น
พฤติกรรมขั้นตน้ท่ีผูเ้รียนรู้เพียงแต่เกิดความจ าได ้โดยอาจจะเป็นการนึกไดห้รือโดยการมองเห็น 
ไดย้นิ จ  าได ้ความรู้ในชั้นน้ีไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัค าจ ากดัความ ความหมาย ขอ้เทจ็จริง กฎเกณฑ ์
โครงสร้างและวธีิแกไ้ขปัญหา ส่วนความเขา้ใจอ าจแสดงออกมาในรูปของทกัษะดา้น “การแปล” 
ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเก่ียวกบัข่าวสารนั้น ๆ โดยใชค้  าพดูของตนเอง และ 
“การใหค้วามหมาย ” ท่ีแสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและขอ้สรุป รวมถึงความสามารถใน
การ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายวา่จะเกิดอะไรข้ึน 
  เบนจามิน  บลูม (Benjamin S. Bloom อา้งถึงในอกัษร สวสัดี 2542, 26-28) ไดใ้หค้วาม 
หมายของ ความรู้ วา่หมายถึง เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการระลึกถึงส่ิงเฉพาะ วธีิการและกระบวนการต่าง ๆ 
รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวตัถุประสงคใ์นดา้นความรู้ โดยเนน้ในเร่ืองของกระบวนการ
ทางจิตวทิยาของความจ า อนัเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกบัการจดัระเบียบ โดยก่อนหนา้นั้น
ในปี ค.ศ. 1965 บลูมและคณะ ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้หรือพุทธิพิสัย (cognitive domain) 
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ของคนวา่ประกอบดว้ยความรู้ตามระดบัต่าง ๆ รวม 6 ระดบั ซ่ึงอาจพิจารณาจากระดบัความรู้ใน
ขั้นต ่าไปสู่ระดบัของความรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึนไป โดยบลูมและคณะ ไดแ้จกแจงรายละเอียดของแต่
ละระดบัไว ้ดงัน้ีความรู้ หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเนน้ถึงการจ าและการระลึกไดถึ้งความคิด วตัถุ และ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นความจ าท่ีเร่ิมจากส่ิงง่าย ๆ ท่ีเป็นอิสระแก่กนั ไปจนถึงความจ าใน ส่ิงท่ี
ยุง่ยากซบัซอ้นและมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) 
เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการขยายความรู้ ความจ า ใหก้วา้งออกไปจากเดิมอยา่ง
สมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเม่ือเผชิญกบัส่ือความหมาย และความสามารถในการแปล
ความหมาย การสรุป หรือการขยายความส่ิงใดส่ิงหน่ึงการน าไปปรับใช ้ (Application) เป็น
ความสามารถในการน าความรู้ (knowledge) ความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) 
ในเร่ืองใด ๆ ท่ีมีอยูเ่ดิม ไปแกไ้ขปัญหาท่ีแปลกใหม่ของเร่ืองนั้น โดยการใชค้วามรู้ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่วธีิการกั บความคิดรวบยอดมาผสมผสานกบัความ  สามารถในการแปล
ความหมาย การสรุปหรือการขยายความส่ิงนั้น  

4. การวเิคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถและทกัษะท่ีสูงกวา่ความเขา้ใจ และการ
น าไปปรับใช ้โดยมีลกัษณะเป็นการแยกแยะส่ิงท่ีจะพิจารณาออกเป็นส่วนยอ่ย ท่ีมีความสัมพนัธ์
กนั รวมทั้งการสืบคน้ความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ เพื่อดูวา่ส่วนประกอบปลีกยอ่ยนั้นสามารถเขา้
กนัไดห้รือไม่ อนัจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งแทจ้ริง 
  5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบยอ่ย ๆ หรือ 
ส่วนใหญ่ ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้ป็นเร่ืองราวอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การสังเคราะห์จะมีลกัษณะของการ
เป็นกระบวนการรวบรวมเน้ือหาสาระของเร่ืองต่าง ๆ เข้ าไวด้ว้ยกนั เพื่อสร้างรูปแบบหรือโครง 
สร้างท่ียงัไม่ชดัเจนข้ึนมาก่อน อนัเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคภ์ายในขอบเขต
ของส่ิงท่ีก าหนดให ้
  6. การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินเก่ียวกบัความคิด ค่านิยม
ผลงาน ค าตอบ วธีิการและเน้ือหาสาระ เพื่อวตัถุประสงคบ์างอยา่ง โดยมีการก าหนดเกณฑ ์
(criteria) เป็นฐานในการพิจารณาตดัสิน การประเมินผล จดัไดว้า่เป็นขั้นตอนท่ีสูงสุดของพุทธิ
ลกัษณะ (characteristics of cognitive domain) ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความเขา้ใจ การน าไปปรับใช ้การ
วเิคราะห์และการสังเคราะห์เขา้มาพิจารณาประกอบกนัเพื่อท าการประเมินผลส่ิงหน่ึงส่ิงใด 
  7. ความรู้คือ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้าง ผลิต ความคิด ความเช่ือ ความจริง ความหมาย โดยใชข้อ้ 
เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น ตรรกะ แสดงผา่นภาษา เคร่ืองหมาย และส่ือต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายและวตัถุ 
ประสงคเ์ป็นไปตามผูส้ร้าง ผูผ้ลิตจะใหค้วามหมาย 
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ความรู้ตามลกัษณะ  
   1. ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้าก ประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือ สัญชาตญาณของแต่ละบุคคล เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวเิคราะห์ 
  2. ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ท่ีสามารถ ถ่ายทอดไดโ้ดยผา่นวธีิ
ต่าง ๆ เช่น การบนัทึก 
ความรู้ตามโครงสร้าง 
  โครงสร้างส่วนบนของความรู้ ไดแ้ก่ Idea ปรัชญา หลกัการ อุดมการณ์โครงสร้างส่วน 
ล่างของความรู้ ไดแ้ก่ ภาคปฏิบติัการของความรู้ ไดแ้ก่องคค์วามรู้ท่ีแสดงในรูปของ ขอ้เขียน 
สัญลกัษณ์ การแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศิลปะ การเดินขบวนทางการเมือง โครงสร้าง
ส่วนล่างของความรู้มีโครงสร้างระดบัลึกคือ ความหมาย (significant) 
ความรู้และอ านาจ 
  ความรู้และอ านาจ เป็นส่ิงเดียวกนั เพราะถูกผลิต และ เคลือบไวภ้ายใตรู้ปแบบ 2 รูปแบบ 
คือรูปแบบท่ีแสดงออกถึงควา มรุนแรง ไดแ้ก่ ความรู้ทางดา้นการปราบปราม การทหาร การ
ควบคุมนกั โทษอาชญวทิยา การสงคราม จิตเวชศาสตร์รูปแบบท่ีแสดงออกถึงความไม่รุนแรง แต่
แฝงไวด้ว้ยความรุนแรง ไดแ้ก่ ความรู้ทางดา้นส่ือสารมวลชน การโฆษณา การตลาด ทฤษฎีบริหาร 
ธุรกิจ ทฤษฎีทางการเมือง ความรู้ทางการศึ กษา การพฒันาและทุกส่ิง ท่ีใชก้ารครอบง าความคิด 
ผา่นปฏิบติัการทางการสร้างความรู้เพื่อ กีดกนั/เบียดขบั/ควบคุม มนุษย ์
การจ าแนกความรู้ 
  ความรู้ตามลกัษณะ 
  1. ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์พรสวรรค์
หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวเิคราะห์ 
  2. ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ท่ีสามารถ ถ่ายทอดไดโ้ดยผา่นวธีิ
ต่าง ๆ เช่น การบนัทึก 
  ความรู้ตามโครงสร้าง 
  1. โครงสร้างส่วนบนของความรู้ ไดแ้ก่ Idea ปรัชญา หลกัการ อุดมการณ์ 
  2. โครงสร้างส่วนล่างของความรู้ ไดแ้ก่ ภาคปฏิบติัการของความรู้ ไดแ้ก่องคค์วามรู้ท่ี
แสดงในรูปของ ขอ้เขียน สัญญะ การแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศิลปะ การเดินขบวนทาง
การเมือง โครงสร้างส่วนล่างของความรู้มีโครงสร้างระดบัลึกคือ ความหมาย (significant) 
  ความรู้และอ านาจ 
  ความรู้และอ านาจเป็นส่ิงเดียวกนั เพราะถูกผลิต และเคลือบไวภ้ายใตรู้ปแบบ 2 รูปแบบ 
คือ 
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  1. รูปแบบท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง ไดแ้ก่ ความรู้ทางดา้นการปราบปราม การทหาร
การควบคุมนกัโทษ อาชญวทิยา การสงคราม จิตเวชศาสตร์ 
  2. รูปแบบท่ีแสดงออกถึงความไม่รุนแรง แต่แฝงไวด้ว้ยความรุนแรง ไดแ้ก่ ความรู้ทาง 
ดา้นส่ือสารมวลชน การโฆษณา การตลาด ทฤษฎีบริหารธุรกิจ ทฤษฎีทางการเมือง ความรู้ทางการ
ศึกษา การพฒันาและทุกส่ิง ท่ีใชก้ารครอบง าความคิด ผา่นปฏิบติัการทางการสร้างความรู้เพื่อ กีด
กนั/เบียดขบั/ควบคุม มนุษย ์
  ความรู้ภายใต้บริบทเฉพาะ 
 ความรู้ภายใต้บริบทเฉพาะ (situated knowledge) คือความรู้ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงไปท่ี
บางบริบท บางสถานการณ์  ใหล้องจินตนาการถึงเห็ดสองพนัธ์ุท่ีข้ึนอยูค่นละฝากของภูเขา พนัธ์ุ
หน่ึงสามารถรับประทานได ้  อีกพนัธ์ุเป็นเห็ดท่ีมีพิษ เม่ือขา้มขอบเขตนั้นไปอีกฝ่ังหน่ึง    การใช้
ความรู้ท่ีข้ึนกบัขอบเขตทางนิเวศเดิม อาจท าใหอ้ดตาย หรือไม่ก็เกิดอนัตรายจากพิษได้  
 กระบวนการสร้างความรู้บางอยา่ง เช่น  การลองผดิลองถูก  หรือการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์  มกัก่อใหเ้กิดความ รู้ท่ีอยูภ่ายใตบ้ริบทเฉพาะ ประโยชน์หน่ึงของ กระบวนการ
วทิยาศาสตร์คือทฤษฎีท่ีไดจ้ากระเบียบวธีิน้ี มกัจะอิงกบับริบทเฉพาะนอ้ยกวา่วธีิอ่ืน ๆ 
 ความรู้ภายใตบ้ริบทเฉพาะมกัแฝงอยูใ่นภาษา วฒันธรรม หรือประเพณี นกัวพิากษล์ทัธิ
จกัรวรรดินิยมทางวฒันธรรม กล่าววา่การเกิดข้ึนของวฒันธรรมเด่ียวท าใหค้วามรู้ทอ้งถ่ินบางอยา่ง
ถูกท าลายลง 
  สังคมวทิยาความรู้ 
  บางแง่มุมของความรู้ก่อใหเ้กิดลกัษณะทางสังคม ตวัอยา่งเช่น ความรู้นั้นเป็นรูปแบบหน่ึง
ของทุนทางสังคม สังคมวทิยา  ความรู้ศึกษากระบวนการท่ีสังคม     และความรู้มีการกระท าต่อกนั 
  ทั้งปัจเจกและสังคมต่าง ๆ ไดรั้บความรู้ผา่นทางประสบการณ์   การสังเกต และการอุปนยั 
การท่ีความรู้น้ีแพร่กระจายถูกศึกษาในการแพร่กระจาย        ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวตักรรม
ศึกษาปัจจยัท่ีท าใหผู้ค้นตระหนกั ทดลอง และน าแนวคิดและเทคโนโลยใีหม่เขา้มาใช ้ซ่ึงสามารถ
ช่วยอธิบายพฒันาการของความรู้ได้ 
  นิยามอืน่ ๆ 
  ความรู้ คือ  "สารสนเทศผนวกกบัประสบการณ์   บริบท   การตีความ   และการไตร่ตรอง 
ความรู้เป็นรูปแบบท่ีมีมูลค่าสูงของสารสนเทศ   ท่ีพร้อมจะถูกน าไปใชเ้พื่อการตดัสิน  ใจและการ
กระท าต่างๆ" ที. ดาเวนพอร์ต และคณะ 1998 
 "ความรู้ ท่ีชดัแจง้หรือท่ีเขียนระบุไว ้หมายถึงความรู้ท่ีสามารถถ่ายโอนในภาษาท่ีเป็น
ทางการและเป็นระบบ ในทางกลบักนัความรู้ฝังลึกนั้นมีลกัษณะท่ีข้ึนกบับุคคล ซ่ึงท าใหก้ารระบุ
อยา่งเป็นทางการและการส่ือสารท าไดล้  าบาก" ไอ. โนนากะ 1994 
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ทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจ 
   ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการ  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐาน ซ่ึงสามารถน ามา 
ใชใ้นการพฒันาเด็กปฐมวยั     และเป็นประโยชน์ต่อพื้นฐานการสร้างความเขา้ใจในการประเมิน 
พฒันาการเด็กปฐมวยั ดงัน้ี  
 
ทฤษฎพีฒันาการของกเีซล (Gesell) 

อาร์โนลด ์    กีเซล  (Arnold Gesell.1880-1961)    (อ้างถึงใน สิริมา    ภิญโญอนันตพงษ์, 
 2547 :35) เป็นนกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั ผูเ้ร่ิมก่อตั้งสถาบนัพฒันาการเด็ก (Institute of Child 
Development) ณ มหาวทิยาลยัเยล ระหวา่งปี ค .ศ. 1930-1940 อธิบายทฤษฎีเก่ียวกบัการเจริญ 
เติบโตและพฒันาการของเด็กวา่การเจริญเติบโตของเด็กทางร่างกาย เน้ือเยือ่ อวยัวะ หนา้ท่ีของ
อวยัวะต่าง ๆ และพฤติกรรมท่ีปรากฏข้ึนเป็นรูปแบบท่ีแน่นอนและเกิดข้ึนเป็นล าดบัขั้น
ประสบการณ์ และสภาพแ วดลอ้มเป็นองคป์ระกอบรองท่ีต่อเติมเตม็เสริมพฒันาการต่าง ๆ กีเซล
เช่ือวา่วฒิุภาวะจะถูกก าหนดโดยพนัธุกรรม และมีในเด็กแต่ละคนมาตั้งแต่เกิด ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ท าใหเ้ด็กแต่ละวยัมีความพร้อมท าส่ิงต่าง ๆ ได ้ถา้วฒิุภาวะหรือความพร้อมยงัไม่เกิดข้ึนตามปกติ
ในวยันั้น สภาพแวดลอ้มจะไม่มีอิทธิพลต่อพฒันาการของเด็ก อาร์โนลด ์กีเซล (Arnold Gesell) ได้
สร้างเกณฑม์าตรฐานส าหรับวดัพฤติกรรมของเด็กในแต่ละระดบั เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
โดยใชว้ธีิการสังเกตพฤติกรรม ซ่ึงเขาไดแ้บ่งพฒันาการของเด็กท่ีตอ้งการวดัและประเมินออกเป็น 
4 กลุ่มใหญ่ 

1. พฤติกรรมทางการเคล่ือนไหว (Motor Behavior) ครอบคลุมการบงัคบัอวยัวะต่าง ๆ 
ของร่างกายและความสัมพนัธ์ทางดา้นการเคล่ือนไหว 

2. พฤติกรรมทางการปรับตวั (Adaptive Behavior) ครอบคลุมความสัมพนัธ์ของการใชมื้อ 
และสายตา การส ารวจ คน้หา การกระท าต่อวตัถุ การแกปั้ญหาในการท างาน 

3. พฤติกรรมทางการใชภ้าษา (Language Behavior) ครอบคลุมการท่ีเด็กใชภ้าษา การฟัง 
การพดู การอ่าน และการเขียน 

4. พฤติกรรมส่วนตวัและสังคม (Personal-Social Behavior) ครอบคลุมการฝึกปฏิบติั
ส่วนตวั เช่น การกินอาหาร การขบัถ่าย และการฝึกต่อสภาพสังคม เช่น กรเล่น การตอบ 
สนองผูอ่ื้น 

จากแนวความคิดของ อาร์โนลด ์กีเซล (Arnold Gesell) สามารถน ามาอธิบายพฒันาการ
ของมนุษยใ์นดา้นการเจริญเติบโตพฒันาการทางร่างกาย และสามารถน าไปเช่ือมโยงกบัพฒันาการ
ทางสติปัญญาไดอี้กดว้ย นอกจากนั้น อาร์โนลด ์กีเซล (Arnold Gesell) ไดเ้ขียนหนงัสือข้ึน 2 เล่ม 
คือ The First Five Year of Life และ The Child from Five to Ten ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวน้ีมีบทบาท
มากต่อการจดักลุ่มเด็กเขา้ศึกษาในชั้นอนุบาลศึกษาและชั้นประถมศึกษา เกณฑม์าตรฐานใชเ้ป็น
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แบบทดสอบมาตรฐานในการท านายพฤติกรรม วเิคราะห์กลุ่ม และท าวจิยั เพื่อบอกลกัษณะพฒันา 
การของเด็ก โดยใชอ้ายทุางปฏิทินเป็นเกณฑ ์นอกจากน้ีมีบทบาทมากในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ใหก้บัเด็ก โดยการจดักิจกรรมนั้นตอ้งใหเ้หมาะสมกบัวฒิุภาวะของเด็กแต่ละคน   
 
ทฤษฎพีฒันาการทางบุคลกิภาพของซิกมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 

ซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud. 1856-1939)  ไดใ้หค้วามส าคญัของเด็กวยั 5 ปีแรกของ
ชีวติ ซ่ึงเป็นวยัท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวติเขาเช่ือวา่วยัน้ีเป็นรากฐานของพฒันาการดา้นบุคลิกภาพ และ
บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดเด็กท่ีสุดคือ แม่จะเป็นผูมี้อิทธิพลอยา่งสูงต่อบุคลิกภาพและ
สุขภาพจิตของเด็ก ฟรอยดไ์ดพ้ฒันาทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฒันาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัรุ่น 
โดยใหช่ื้อวา่ทฤษฎีพฒันาการทางเพศ (Psychosexual Development) ซ่ึงทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ พฒันาการ
ทางบุคลิกภาพของเด็กแต่ละคนจะข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงชีวภาพของร่างกาย โดยร่างกายจ ะ
เปล่ียนแปลงบริเวณแห่งความพึงพอใจเป็นระยะ ๆ ในช่วงอายตุ่าง ๆ กนั และถา้บริเวณแห่งความ
พึงพอใจต่าง ๆ น้ีไดรั้บการตอบสนองเตม็ท่ี เด็กจะมีพฒันาการท่ีดีและสมบูรณ์ แต่ในทางตรงกนั
ขา้ม ถา้ไม่ไดรั้บการตอบสนองเตม็ท่ีก็จะท าใหเ้กิดการสะสมปัญหาและแสดงออกเม่ือเด็กโตข้ึน 

ฟรอยด ์(Freud) ไดแ้บ่งล าดบัขั้นพฒันาการทางเพศไว ้5 ขั้น ดงัน้ี 
 1. ขั้นความพอใจอยูบ่ริเวณปาก (Oral) พฒันาการในขั้นน้ีอยูใ่นช่วงอาย ุ0-1 ปี ในขั้นน้ีจะ

มีความสนใจบริเวณปาก ปากน าความสุขเม่ือไดถู้กอาหารสนองความตอ้งการความหิว ถา้ไม่ไดรั้บ
การตอบสนองก็อาจจะท าใหเ้กิดความคบัขอ้งใจ 

2. ขั้นความพอใจอยูท่ี่บริเวณทวารหนกั (Anus) พฒันาการในขั้นน้ีอยูใ่นช่วงอาย ุ 1-3 ปี 
ซ่ึงเป็นระยะขบัถ่าย เด็กจะเรียนรู้การขบัถ่าย ถา้เด็กไม่ถูกบงัคบัก็จะเกิดความพอใจ ไม่ขดัแยง้และ
ไม่เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์ 

3. ขั้นความพอใจอยูท่ี่อวยัวะเพศ (Phallic) พฒันาการในขั้นน้ีอยูใ่นช่วงอาย ุ 3-6 ปี ซ่ึงเป็น
ระยะเก่ียวขอ้งกบัอวยัวะสืบพนัธ์ุ สนใจ อยากรู้อยากเห็น สภาพร่างกายแตกต่างไปตามเพศ เรียนรู้
บทบาททางเพศของตน เลียนแบบบทบาทพอ่แม่ของตน ตอ้งการความรัก ความอบอุ่นจากพอ่แม่ 
  4. ขั้นก่อนวยัรุ่น (Latency) พฒันาการในขั้นน้ีอยูใ่นช่วงอาย ุ6-11 ปี เป็นระยะสนใจสังคม
เพื่อนฝงู เด็กจะพยายามปรับตวัใหมี้ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน ๆ 
  5. ขั้นวยัรุ่น พฒันาการในขั้นน้ีอยูใ่นช่วงตั้งแต่วยัรุ่นถึงวยัผูใ้หญ่ เป็นระยะท่ีมีความสนใจ
ในเพศตรงขา้มมากข้ึน และเป็นจุดเร่ิมตน้ความรักระหวา่งเพศ 
 นอกจากน้ี ฟรอยด ์ยงักล่าวถึง โครงสร้างของบุคลิกภาพไวด้ว้ยวา่ บุคลิกภาพประกอบไป
ดว้ยอิด (Id) อีโก ้(Ego) และซุปเปอร์อีโก ้ (Super Ego) ซ่ึงการท างานของบุคลิกภาพอยูภ่ายใตพ้ลงั 
3 ส่ิงน้ี 
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อิด (Id) คือ บุคลิกภาพส่วนท่ีเป็นจิตไร้ส านึก เป็นแรงผลกัดนัตามธรรมชาติท่ีสั่งใหม้นุษย์
กระท าส่ิงต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดต้ามท่ีตนตอ้งการ เป้าหมาย Id คือ ความพึงพอใจ (Pleasure Principle) 

 อีโก ้ (Ego) คือ บุคลิกภาพส่วนท่ีมนุษยพ์ฒันาข้ึนจากการไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัโลกภาย 
นอกเป็นส่วนท่ีควบคุมใหม้นุษยป์ฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริง โดยใชห้ลกัแห่งความ
จริง (Rrality Principle) 

 ซุปเปอร์อีโก ้ (Super Ego) คือ บุคลิกภาพท่ีมนุษย์ พฒันาข้ึนจากค่านิยมและมาตรฐาน
จริยธรรมของบิดามารดา เป็นส่วนท่ีควบคุมใหม้นุษยเ์ลือกท าแต่ส่ิงท่ีตนคิดวา่ดี (Ego Ideal) และ
หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีขดัต่อมาตรฐานจริยธรรมของตน (Conscience) บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี คือ 
บุคคลอีโก ้ (Ego) สามารถปรับใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งแรงขบัตามธรรมชาติของอิด (Id) กบั
มาตรฐานจริยธรรมของซุปเปอร์อีโก ้(Super Ego) 

 ทฤษฎพีฒันาการทางบุคลกิภาพของอริิคสัน (Erikson) 
 อิริคสัน (Erikson อา้งถึงใน สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ , 2547 : 46-49)  เป็นนกัจิตวทิยาใน

กลุ่มจิตวเิคราะห์ มีอาชีพเป็นจิตแพทย ์ในปี 1955 ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นประธานของ The Division 
of Development Psychology อิริคสัน (Erikson) ไดเ้นน้ความส าคญัของเด็กปฐมวยัวา่เป็นวยัท่ี
ก าลงัเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่และน่าต่ืนเตน้ส าหรับเด็ก บุคลิกภาพจะ
สามารถพฒันาไดดี้หรือไม่ข้ึนอยูก่บัวา่แต่ละช่วงของอายเุด็กประสบส่ิงท่ีพึงพอใจตามขั้น
พฒันาการต่าง ๆ ของแต่ละวยัมากเพียงใด ถา้เด็กไดรั้บการตอบสนองต่อส่ิงท่ีตนพอใจในช่วงอายุ
นั้น เด็กก็จะมีพฒันาการทางบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมและพฒันาครอบคลุมถึงวยัผูใ้หญ่ดว้ย ซ่ึ ง
พฒันาการของมนุษยมี์ 8 ขั้น คือ 

1. ขั้นความเช่ือใจหรือขาดความเช่ือใจ (Trust Versus Mistrust) อายตุั้งแต่แรกเกิดถึง 1 ปี 
ในขั้นน้ีเด็กจะพฒันาความรู้สึกวา่ตนเป็นท่ียอมรับและสามารถใหค้วามเช่ือใจเป็นมิตรแก่คนอ่ืน 
วธีิการอบรมเล้ียงดูของพอ่แม่ ไม่วา่จะเป็นการอุม้ การใหอ้าหาร หรือวธีิการเล้ียงดูต่าง ๆ จะส่งผล
ไปสู่บุคลิกภาพของความเป็นมิตร เปิดเผย และเช่ือถือไวเ้น้ือเช่ือใจต่อสภาพแวดลอ้มและบุคคล
ต่าง ๆ ถา้เด็กไม่ไดรั้บความรักและความอบอุ่นอยา่งเพียงพอ เด็กก็จะพฒันาบุคลิกภาพของความ
ตระหน่ี ปกปิดไม่ไวว้างใจ และมกัมองโลกในแง่ร้าย 

2. ขั้นการควบคุมดว้ยตนเองหรือสงสัย /อาย (Autonomy Versus Doubt or Shame) อยู่
ในช่วงอาย ุ 2-3 ปี เด็กวยัน้ีเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะช่วยตนเอง สามารถควบคุมตนเอง และส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวัได ้เด็กจะสามารถท างานง่าย ๆ เหมาะสมกบัวยัของเด็กใหส้ าเร็จด้ วยตนเอง เช่น การหยบิ
อาหารเขา้ปาก เดิน วิง่ หรือเล่นของเล่น ถา้พอ่แม่บงัคบัหรือหา้มไม่ไดเ้ด็กกระท าส่ิงใดดว้ยตนเอง 
หรือเขม้งวดเกินไปจะท าใหเ้ด็กเกิดความสงสัยในความสามารถของตนเอง เกิดความละอายในส่ิง
ท่ีตนกระท า ซ่ึงจะท าใหเ้ด็กรู้สึกวา่ตนไม่สามารถท าอะไรไดอ้ยา่งถู กตอ้งและไดผ้ล เกิดความยอ่
ทอ้ ชอบพึ่งผูอ่ื้น 
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3. ขั้นการริเร่ิมหรือรู้สึกผดิ (Initiative Versus Guilt) อยูใ่นช่วงอาย ุ 3-6 ปี เป็นขั้น
พฒันาการความคิดริเร่ิม หรือความรู้สึกผดิ (Sense of VS. of Guilt) เด็กจะมีความกระตือรือร้นท่ีจะ
เรียกส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเอง เด็กมี การเลียนแบบผูอ้ยูใ่กลชิ้ดหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีตนรับรู้ เด็กเร่ิมเรียนรู้
และยอมรับค่านิยมของครอบครัว และส่ิงถ่ายทอดสู่เด็ก ถา้เด็กไม่มีอิสระในการคน้หาก็จะส่งผล
ไป สู่ความคบัขอ้งใจท่ีไม่สามารถเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนอยากรู้ ซ่ึงจะส่งผลต่อจิตใจของเด็กและ
ความรู้สึกผดิติดตวั 

4. ขั้นการประสบความส าเร็จ ความขยนัหมัน่เพียรหรือรู้สึกดอ้ย (Mastery Versus 
Inferiority) อยูใ่นช่วงอาย ุ 6-12 ปี เป็นขั้นท่ีทุ่มเท ขยนั เพื่อเกิดความส าเร็จ ชอบแข่งขนัร่วมกบั
เพื่อนกบักลุ่ม 

5. ขั้นการรู้จกัตนเองหรือความสับสนไม่รู้สึกตนเอง (Identity Versus Diffustion : 
Fidelity) อยูใ่นช่วงอาย ุ 13-17 ปี (The College Years) เป็นขั้นการคน้หาความเป็นตนเอง สร้าง
ความเป็นตนเองโดยผูใ้หญ่และสังคมมีอิทธิพล 

6. ขั้นรู้สึกโดดเด่ียว (Intimacy Versus Isolation) อยูใ่นช่วงอาย ุ 18-22  ปี (Early 
Adolescence and Self Comment) เป็นขั้นความรับผดิชอบ เป็นผูใ้หญ่สร้างตวั 

7. ขั้นความรับผดิชอบแบบผูใ้หญ่หรือความรู้สึกเฉ่ือยชา (Cenerativity Versus Aborption) 
อยูใ่นช่วงอาย ุ 22-40 ปี เป็นขั้นสร้างความปึกแผน่ สืบวงศต์ระกลู รู้ บทบาทหนา้ท่ี รับผดิชอบ
ครอบครัวลูก 

8. ขั้นความมัง่คัง่ สมบูรณ์  หรือหมดหวงั ทอดอาลยัชีวติ (Integrity Versus Despair) อยู่
ในช่วงอาย ุ40 ปี วยัชราเป็นขั้นมีความภูมิใจในความส าเร็จของชีวติ หรือเกิดความอาลยัทอ้แท ้ส้ิน
หวงั ไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงสภาพท่ีเกิดข้ึน 

พฒันาการบุคลิกภาพทั้ง 8 ขั้นของอิริคสัน ในขั้นพฒันาการท่ี 1-3 มีความเก่ียวขอ้งกบัวยั
ของเด็กปฐมวยั เด็กมีความสัมพนัธ์กบัพอ่แม่ และครอบครัว ดงันั้น พอ่แม่ เป็นบุคคลท่ีมีความ 
ส าคญัต่อพฒันาการทางบุคลิกภาพเด็กในวยัน้ีเป็นอยา่งมาก เด็กมีพฒันาการทางบุคลิกภาพท่ีสม 
บูรณ์ในวยัผูใ้หญ่ไดข้ึ้นอยูก่บัรากฐานพฒันาการในวยัน้ีเป็นส าคญั 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Jerome S. Bruner) 
บรูเนอร์ (Bruner, 1956 )   เป็นนกัจิตวทิยาในยคุใหม่   ชาวอเมริกนัคนแรกท่ีสืบสาน

ความคิดของเพียเจต ์โดยเช่ือวา่พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากกระบวนการภายใน
อินทรีย ์(Organism) เนน้ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมท่ีแวดลอ้มเด็ก ซ่ึงจะพฒันาได้
ดีเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเด็ก และช้ีใหเ้ห็นวา่การศึกษาวา่เด็ก
เรียนรู้อยา่งไร ควรศึกษาตวัเด็กในชั้นเรียนไม่ควรใชห้นูและนกพิราบ ทฤษฎีของบรูเนอร์เนน้
หลกัการ กระบว นการคิด ซ่ึงประกอบดว้ย ลกัษณะ 4 ขอ้ คือ แรงจูงใจ (Motivation) โครงสร้าง 
(Structure) ล าดบัขั้นความต่อเน่ือง (Sequence) และการเสริมแรง (Reinforcement) 
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ส าหรับในหลกัการท่ีเป็นโครงสร้างของความรู้ของมนุษย ์บรูเนอร์แบ่งขั้นพฒันาการคิด
ในการเรียนรู้ของมนุษยอ์อกเป็น 3 ขั้นดว้ยกนั ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัขั้นพฒันาการทางสติปัญญาของ 
เพียเจต ์ไดแ้ก่ 

1. ขั้นการกระท า (Enactive Stage) เด็กเรียนรู้จากการกระท าและการสัมผสั 
2. ขั้นคิดจินตนาการหรือสร้างมโนภาพ (Piconic Stage) เด็กเกิดความคิดจากการรับรู้ตาม

ความเป็นจริง และการคิดจากจินตนาการดว้ย 
3. ขั้นใชส้ัญลกัษณ์และคิดรวบยอด (Symbolic Stage) เด็กเร่ิมเขา้ใจเรียนรู้ความ สัมพนัธ์

ของส่ิงต่าง ๆ รอบตวั และพฒันาความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงท่ีพบเห็น  
ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของแบนดูรา 
อลัเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura, 1986 )  นกัจิตวทิยาร่วมสมยั (An Contemporary 

Phychologist) ณ มหาวทิยาลยัแสตนดฟ์อร์ด (Stanford University) อลัเบิร์ต แบนดูรา กล่าววา่ การ
เรียนรู้ของมนุษยน์ั้นเกิดจากพฤติกรรมบุคคลนั้นมีการปฏิสัมพนัธ์  (Interaction) อยา่งต่อเน่ือง
ระหวา่งบุคคลนั้น (Person) และส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ซ่ึงทฤษฎีน้ีเนน้บุคคลเกิดการเรียนรู้
โดยการใหต้วัแบบ (Learning Through Modeling) โดยผูเ้รียนจะเลียนแบบจากตวัแบบ และการ
เลียนแบบน้ีเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยอาศยัการสังเกตพฤติกรรมของตวัแบบ 
การสังเกตการณ์ตอบสนองและปฏิกิริยาต่าง ๆ ของตวัแบบ สภาพแวดลอ้มของตวัแบบ ผลการ
กระท า ค  าบอกเล่า และความน่าเช่ือถือของตวัแบบได ้การเรียนรู้ ของเด็กปฐมวยัจึงเกิดข้ึนได ้ซ่ึง
กระบวนการต่าง ๆ ของการเลียนแบบของเด็ก ประกอบดว้ย 4 กระบวนการ คือ 

1. กระบวนการดึงดูดความสนใจ (Attentional Process) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเด็กไดส้ังเกต
ตวัแบบ และตวัแบบนั้นดึงดูดใหเ้ด็กสนใจท่ีจะเลียนแบบ ควรเป็นพฤติกรรมง่าย ๆ ไม่ สลบัซบั 
ซอ้น ง่ายต่อการเอาใจใส่ของเด็กท่ีเกิดการเลียนแบบและเกิดการเรียนรู้ 

2. กระบวนการคงไว ้ (Retention Process) คือ กระบวนการบนัทึกรหสัเป็นความจ า การท่ี
เด็กจะตอ้งมีความแม่นย  าในการบนัทึกส่ิงท่ีไดเ้ห็นหรือไดย้นิเก็บเป็นความจ า ทั้งน้ี เด็กดึงขอ้มูลท่ี
ไดจ้าก ตวัแบบออกมาใชก้ระท าตามโอกาสท่ีเหมาะสม เด็กท่ีมีอายมุากกวา่จะเรียนรู้จากการ
สังเกตการณ์กระท าท่ีฉลาดของบุคคลอ่ืน ๆ ไดม้ากกวา่ โดยประมวลไวใ้นลกัษณะของภาพพจน์ 
(Imaginal Coding) และในลกัษณะของภาษา (Verbal Coding) และเด็กโตข้ึนน าประสบการณ์และ
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ มาเช่ือมโยงและต่อมาจะใชก้ารเรียนรู้มีเทคนิคท่ีน ามาช่วยเหลือความจ า คือ การ
ท่องจ า การทบทวน หรือการฝึกหดั และการรวบรวมส่ิงท่ีเก่ียวพนักนัในเหตุการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้
เขาไดเ้ก็บสะสมความรู้ไวใ้นระดบัซ่ึงสามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือตอ้งการ 

3. การะบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) คือ การแสดงผลการเรียนรู้
ดว้ยการกระท า คือ การท่ีเด็กเกิดผลส าเร็จในการเรียนรู้จากตวัแบบต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความแม่นย  า 
เด็กจะตอ้งแสดงพฤติกรรมไดจ้ากการเรียนรู้ดว้ยการเคล่ือนไหวออกมา เป็นการกระท าออกมาใน
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รูปของการใชก้ลา้มเน้ือความรู้สึกดว้ยการกระท าคร้ังแรกไม่สมบูรณ์ ดงันั้น เด็กจ าเป็นตอ้งลองท า
หลายๆ คร้ัง เพื่อ ใหไ้ดล้กัษณะพฤติกรรมท่ีตอ้งการ แลว้เขาก็จะไดรั้บทราบผลของการกระท าจาก
ประสบการณ์เหล่านั้น เพื่อน ามาแกไ้ขพฤติกรรมท่ียงัไม่เขา้รูปเขา้รอย ส่ิงน้ีจะท าใหเ้กิดพฒันาการ
ในการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ เด็กท่ีมีอายมุากกวา่จะมีกลา้มเน้ือท่ีแขง็แรงและสามารถควบคุม
ไดดี้กวา่เด็กท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 

4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) คือ กระบวนการเสริมแรงใหก้บัเด็กเพื่อ
แสดงพฤติกรรมตามตวัแบบไดถู้กตอ้ง โดยเด็กเกิดการเรียนรู้จากการเรียนรู้จากการเลียนแบบตวั
แบบท่ีจะมาจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากกวา่บุคคลท่ีไม่มีช่ือเสียง จากการเลียนแบบตวัแบบท่ีมาจาก
บุคคลท่ีเป็นเพศเดียวกบัเด็กมากกวา่จะเป็นเพศตรงขา้มกนั จากการเลียนแบบตวัแบบท่ีเป็นรางวลั 
เช่น เงิน ช่ือเสียง สถานภาพทางเศรษฐกิจสูง จากพฤติกรรมของบุคคลท่ีถูกลงโทษ มีแนวโนม้ท่ีจ ะ
ไม่ถูกน ามาเลียนแบบ และจากการท่ีเด็กไดรั้บอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัเด็ก ไดแ้ก่ 
อาย ุหรือสถานภาพทางสังคม 

 แนวคิดของแบนดูรา เนน้พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามสามารถปรับหรือเปล่ียนไดต้ามหลกัการ
เรียนรู้ เป็นการกระตุน้เด็ก มีการเรียนรู้พฒันาการทางดา้นสังคม โดยใ ชก้ารสังเกตตวัแบบท่ีเด็ก
เห็น เด็กมีระดบัการเรียนรู้แลว้ เด็กจะมีทางเลือกใหม่ ๆ เพิ่มมากข้ึน เพื่อเก็บสะสมพฤติกรรมท่ี
เป็นไปไดเ้อาไว ้และยิง่กวา่นั้นตวัแปรจะช่วยใหเ้ขาเลือกสถานการณ์ท่ีดีท่ีสุดไวใ้ชป้ฏิบติัต่อไป 
ทฤษฎพีฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) 

ลอเรนส์ โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) อา้งถึงใน สิริมา   ภิญโญอนนัตพงษ์ , 2547 : 
52-54) จบปริญญาโทและเอกท่ีมหาวทิยาลยัชิคาโก (ChicagoUniversity) และเป็นอาจารยส์อนท่ี
มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ณ ท่ีน้ีเขาไดรั้บทุนท าวจิยัเก่ียวกบัพฒันาการทางจริยธรรม ซ่ึงเข าไดศึ้กษา
การใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กวยัรุ่นตอนตน้และวยัผูใ้หญ่ เป็นการศึกษาแบบระยะยาว 
(Longitudinal Study) และไดต้ั้งทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรม ประกอบดว้ย ขั้นพฒันาการให้
เหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขั้น มีระดบัความคิดทางจริยธรรม 3 ระดบั ดงัน้ี 

1. ระดบัเร่ิมมีจริยธรรม (2-10 ปี)  มีลกัษณะท าตามท่ีสังคมก าหนดวา่ดีหรือไม่ ส่วนใหญ่
จะมองผลของการกระท าวา่ไดรั้บความเจบ็ปวด หรือความพึงพอใจ และจะท าตามกฎเกณฑท่ี์มีผูมี้
อ  านาจเหนือตนก าหนดไวเ้ป็น 

ขั้นท่ี 1 เด็กจะเคารพกฎเกณฑเ์พื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ 
ขั้นท่ี 2 ใชห้ลกัการแสวงหารางวลั เลือกท าแต่ส่ิงท่ีน าความพอใจมาใหต้นเท่านั้น การมอง

ความสัมพนัธ์ของคนยงัแคบ มีลกัษณะการแลกกนั  ถือเกณฑก์รรมสนองกรรมอยา่ตีคนอ่ืน เพราะ
เขาจะตีเราตอบ 

2. ระดบัมีจริยธรรมตามกฎเกณฑ ์มีลกัษณะคลา้ยตามประเพณีนิยม (10-16 ปี) 
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ขั้นท่ี 3 เกณฑก์ารตดัสินใจความถูกผดิอยูท่ี่ผูอ่ื้นเห็นชอบการท าดี คือ ท าส่ิงท่ีท าใหผู้อ่ื้น
พอใจ ช่วยเหลือผูอ่ื้น เพื่อใหส้ังคมยอมรับ 

ขั้นท่ี 4 เกณฑก์ารตดัสินความถูกผดิอยูท่ี่ความเป็นระเบียบของสังคม แลการกระท าตาม
กฎเกณฑข์องสังคม ท าตามหนา้ท่ีของตน รักษากฎเกณฑ์ 

3. ระดบัมีจริยธรรมของตนเอง มีลกัษณะพยายามก าหนดหลกัการทางจริยธรรมท่ีต่างไป
จากกฎเกณฑข์องสังคม (16 ปีข้ึนไป)  

ขั้นท่ี 5 คิดถึงกฎท่ีจะเป็นประโยชน์สังคม ค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลยอมรับกฎเกณฑ์
ส่วนรวม 

ขั้นท่ี 6 ค านึงถึงหลกัจริยธรรมตดัสินความถูกผดิจากจริยธรรมท่ีตนยดึถือจากสามัญส านึก
ของตนเองจากเหตุผล ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ไม่คลอ้ยตามสังคม 

ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญาของเพยีเจต์ (Piaget) 
 เพียเจต ์ (Jean Piaget, 1969)  นกัจิตวทิยาชาวสวสิท่ีเป็นท่ีรู้จกัในฐานะผูเ้ช่ียวชาญใน

ทฤษฎีพฒันาการทางดา้นสติปัญญา หนงัสือและบทความทั้งหมดซ่ึงเป็นผลงานของเขาเก่ียวขอ้ง
กบัความเจริญเติบโตและพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก ซ่ึงทฤษฎีน้ีเนน้ถึงความส าคญัของความ
เป็นมนุษย ์อยูท่ี่มนุษยมี์ความสามารถในการสร้างความรู้ผา่นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
ปรากฏอยูใ่นตวัเด็กตั้งแต่แรกเกิด ความสามารถน้ีคือการปรับตวั (Adaptation) เป็นกระบวนการท่ี
เด็กสร้างโครงสร้างตามความคิด (Scheme) โดยการมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัส่ิงแวดลอ้ม 2 
ลกัษณะ คือ เด็กพยายามปรับตวัให้ เขา้กบัส่ิงแวดบอ้ม โดยซึมซบัประสบการณ์ (Assimilation) 
และการปรับโครงสร้างสติปัญญา (Accommodation) ตามสภาพแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดความสมดุลใน
โครงสร้างความคิด ความเขา้ใจ (Equilibration) ทั้งน้ี เพียเจตไ์ดแ้บ่งล าดบัขั้นพฒันาการทาง
สติปัญญาไว ้4 ขั้นดงัน้ี 

1. ขั้นประสาทรับรู้และการเคล่ือนไหว (Sensorimotor Stage) พฒันาการระยะน้ีอยูใ่น ช่วง 
2 ปีแรกหลงัเกิด ขั้นน้ีเป็นขั้นของการเรียนรู้จากประสาทสัมผสั ในขั้นน้ีพฒันาการจะกา้วหนา้
อยา่งรวดเร็ว มีการพฒันาการเรียนรู้ การแกปั้ญหา มีการจดัระเบียบการกระท า มีการคิดก่อนท่ีจะ
ท า การกระท าจะท าอยา่งมีจุดมุ่งหมายดว้ยความอยากรู้อยากเห็น และเด็กยงัสามารถเลียนแบบ 
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีตวัแบบใหเ้ห็นในขณะนั้นได ้ซ่ึงแสดงถึงพฒันาการดา้นความจ าท่ีเพิ่มมากข้ึน
ในช่วง 18-24 เดือน 

2. ขั้นก่อนปฏิบติัการคิด (Preoperational Stage)   ขั้นน้ีจะอยูใ่นช่วง 2-7 ปี ในระยะ 2-4 ปี 
เด็กยงัยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง มีขีดจ ากดัในการรับรู้ สามารถเขา้ใจไดเ้พียงมิติเดียว ในระยะ 5-6 ปี 
เด็กจะยา่งเขา้สู่ขั้น Intuitive Thought ระยะน้ีเป็นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อของการคิด ท่ีข้ึนอยูก่บัการรับรู้
กบัการคิดอยา่งมีเหตุผลตามความจริง ซ่ึ งเด็กจะกา้วออกจากการรับรู้เพียงมิติเดียวไปสู่การรับรู้ได้
ในหลาย ๆ มิติในเวลาเดียวกนัมากข้ึน และจะกา้วไปสู่การคิดอยา่งมีเหตุผล โดยไม่ยดึอยูก่บัการ



18 
 

รับรู้เท่านั้น เด็กจะเร่ิมมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวัดีข้ึน แต่ยงัคิดและตดัสินผลของ
การกระท าต่าง ๆ จากส่ิงท่ีเห็นภายนอก 

3. ขั้นปฏิบติัการคิดดว้ยรูปธรรม (Concrete Operational Stage) ขั้นน้ี เร่ิมจากอาย ุ 7-11 ปี 
เด็กจะมีความสามารถคิดเหตุผลและผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปราก ฎการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ยดึอยูเ่ฉพาะ
การรับรู้เหมือนขั้นก่อน ๆ ในขั้นน้ีเด็กจะสามารถคิดยอ้นกลั บ (Reversibility) สามารถเขา้ใจเร่ือง
การอนุรักษ ์(Conservation) สามารถจดักลุ่มหรือประเภทของส่ิงของ (Classification) และสามารถ
จดัเรียงล าดบัของส่ิงต่าง ๆ (Seriation) ได ้เด็กในขั้นปฏิบติัการคิดดว้ยรูปธรรมจะพฒันาจากการ
ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางไปสู่ความสามารถท่ีจะ เขา้ใจแนวคิดของสังคมรอบตวั และสามารถเขา้ใจ
วา่ผูอ่ื้นคิดอยา่งไรมากข้ึน แมว้า่การคิดของเด็กวยัน้ีจะพฒันาไปมากแต่การคิดของเด็กยงัตอ้งอาศยั
พื้นฐานของการสัมผสัหรือส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เด็กยงัไม่สามารถคิดในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมท่ีซบัซอ้น
ไดเ้หมือนผูใ้หญ่ อยา่งไรก็ตาม ตอนปลายของขั้นน้ีเด็กจะเร่ิมเขา้ใจสาเหตุของเหตุการณ์รอบตวั
พร้อมจะแกปั้ญหา ไม่เพียงแต่ส่ิงท่ีสัมผสัไดห้รือเป็นรูปธรรมเท่านั้นแต่เด็กจะเร่ิมสามารถแก ้
ปัญหา โดยอาศยัการตั้งสมมติฐานและอาศยัหลกัของความสัมพนัธ์ของปัญหานั้น ๆ บา้งแลว้ 

4. ขั้นปฏิบติัการคิดดว้ยนามธ รรม (Formal Operational Stage) ตั้งแต่อาย ุ11 ปี จนถึงวยั
ผูใ้หญ่เป็นช่วงท่ีเด็กจะสามารถคิดไม่เพียงแต่ในส่ิงท่ีเห็นหรือไดย้นิโดยตรงเหมือนระยะก่อน ๆ 
อีกต่อไป แต่จะสามารถจินตนาการเง่ือนไขของปัญหาในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยพฒันา
สมมติฐานอยา่งสมเหตุสมผลเก่ียวกั บเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้ซ่ึงก็หมายถึงวา่ ในระยะน้ีเด็กจะมี
ความสามารถคิดหาเหตุผลเหมือนผูใ้หญ่นัน่เอง 

ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญาของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner’s View) 
โฮเวร์ิด  การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) (อา้งถึงใน สิริมา   ภิญโญอนนัตพงษ์ , 2547 : 39-

41) เป็นนกัจิตวทิยา (Phychlolgist) และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสติปัญญา (Intelligence Expert) แห่ง
มหาวทิยาลยัฮาวาร์ดไดศึ้กษาเก่ียวกบัความหลากหลายของสติปัญญา (Theory of Multiple 
Intelligence : MI) โดยใชห้ลกัการววิฒันาการทางชีววทิยา (Biological Evolution) จ าแนกความ 
สามารถหรือสติปัญญาของคนเอาไว ้7 ประเภท และต่อมาเขาเพิ่มอีก 1 ประเภท เรียกวา่ สติปัญญา
ดา้นรักธรรมชาติ (Naturalistic) ต่อมาเพิ่มอีก 1 ประเภท คือ สติปัญญาดา้นการด ารงชีวติ 
(Existential Intelligence) รวมทั้งหมด 9 ดา้น (Sprinthall. 1998) ซ่ึงการ์ดเนอร์เช่ือ วา่สมองของ
มนุษยไ์ดแ้บ่งเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนไดก้ าหนดความสามารถท่ีคน้หาและแกปั้ญหาท่ีเรียกวา่ 
“ปัญญา” ซ่ึงมีหลาย ๆ อยา่งถือก าเนิดมาจากสมองเฉพาะส่วนแตกต่างกนั ซ่ึงสติปัญญา 9 ดา้น 
ไดแ้ก่ 

1. สติปัญญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence)หมายถึง ผูท่ี้มีความสามารถทา งดา้น
ภาษาสูง อาทิ นกัเล่านิทาน นกัพดู (ปฐกถา) ความสามารถใชภ้าษาในการหวา่นลอ้ม การอธิบาย 
กว ีนกัเขียนนวนิยาย นกัเขียนบทละคร บรรณาธิการ นกัหนงัสือพิมพ ์นกัจิตวทิยา 
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2. สติปัญญาดา้นตรรกและคณิตศาสตร์ (Logical / Mathematical Intelligence) หมายถึง 
กลุ่มผูท่ี้มีความสามารถสูงในการใชต้วัเลข อาทิ นกับญัชี นกัคณิตศาสตร์ นกัสถิติ กลุ่มผูใ้หเ้หตุผล
ท่ีดี อาทิ นกัวทิยาศาสตร์ นกัตรรกศาสตร์ นกัจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มผูท่ี้มีความไวใน
การเห็นความสัมพนัธ์แบบแผนตรรกวทิยา การคิดเชิงนามธรรม การคิดท่ีเป็นเหตุผล (Cause-
Effect) และการคิดคาดการณ์ (If-Then) วธีิการใชใ้นการคิด ไดแ้ก่ การจ าแนกประเภท การจดั
หมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุป การคิดค านวณ การตั้งสมมติฐาน 
  3. สติปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ (Visual/Spatial Intelligence) หมายถึง ผูท่ี้มีความ สามารถ
มองเห็นภาพของทิศทางแผนท่ีท่ีกวา้งไกล อาทิ นายพรานป่าผูน้ าทาง พวกเดินทางไกล รวมถึงผูท่ี้
มีความสามารถมองความสัมพนัธ์ มองเห็นแสดงออกเป็นภาพรูปร่างในการจดัการกบัพื้นท่ี เน้ือท่ี
การใชสี้ เส้น พื้นผวิ รูปร่าง อาทิ สถาปนิก มณัฑนากร นกัประดิษฐ ์ศิลปินต่าง ๆ 
  4. สติปัญญาดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว (Bodily/Kinesthetic Intelligence) หมายถึง ผู ้
ท่ีมีความสามารถในการใชร่้างกายของตนเองแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก อาทิ นกัแสดง
ละคร ภาพยนตร์  นกัแสดงท่าใบ ้นกักีฬา นกัฟ้อนร าท าเพลง และผูท่ี้มีความสามารถในการใชมื้อ
ประดิษฐ ์เช่น นกัป้ัน ช่างแกร้ถยนต ์ รวมถึงความสามารถทกัษะทางกาย เช่น ความคล่องแคล่ว 
ความแขง็แรง ความรวดเร็ว ความยดืหยุน่ ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผสั 
  5. สติปัญญาดา้นดนตรี (Musical/Rhythmic Intelligence) หมายถึง ผูท่ี้มีความ สามารถ
ทางดา้นดนตรี ไดแ้ก่ นกัแต่งเพลง นกัดนตรี นกัวจิารณ์ดน ตรี รวมถึงความไวในเร่ืองจงัหวะ 
ท านองเสียง ตลอดจนความสามารถในการเขา้และวเิคราะห์ดนตรี 
  6. สติปัญญาดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Intrapersonal Intelligence) หมายถึง ความ สามารถใน
การเขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และเจตนาของผูอ่ื้น ทั้งน้ี รวมถึงความสามารถในการสังเกต 
น ้าเสียง ใบหนา้ ท่าทาง ทั้งยงัมีความสามารถสูงในการรู้ถึงลกัษณะต่าง ๆ ของสัมพนัธภาพของ
มนุษยแ์ละสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถท าใหบุ้คคลหรือ
กลุ่มบุคคลปฏิบติังาน 
  7. สติปัญญาดา้นตน หรือการเขา้ใจตนเอง  (Interpersonal Intelligence) หมายถึงผูท่ี้มี 
ความสามารถในการรู้จกัตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบติัตนไดจ้ากความรู้สึกตนน้ี ความ 
สามารถในการรู้จกัตวัตน อาทิ การรู้จกัตนเองตามความเป็นจริง เช่น มีจุดอ่อน จุดแขง็ ในเร่ืองใด 
มีความรู้เท่าทนัอารมณ์ ความคิด ความปรารถนาของตนอง มีความสามารถในการฝึกฝ นตนเอง 
และเขา้ใจตนเอง 
   8. สติปัญญาดา้นการรักธรรมชาติ  (Naturalistic Intelligence) หมายถึง ผูท่ี้มีความเขา้ใจ 
ความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติและปรากฎการณ์ธรรมชาติ เขา้ใจความส าคญัของตนเองกบั
ส่ิงแวดลอ้ม และตระหนกัถึงความสามารถของตนท่ีจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษธ์รรม ชาติ เขา้ใจ
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ถึงพฒันาการของมนุษยแ์ละการด ารงชีวติมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย เขา้ใจและจ าแนกความเหมือน 
กนัของส่ิงของ เขา้ใจการหมุนเวยีนเปล่ียนแปลงของสาร 
  9. สติปัญญาดา้นการด ารงชีวติ (Existential Intelligence) หมายถึง ผูท่ี้มีความ สามารถใน
การไตร่ตรอง ค านึง สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการมีชีวติอยูใ่นโลกมนุษย ์เขา้ใจการก าหนดของชีวติ 
และการรู้เหตุผลของการด ารงชีวติอยูใ่นโลก 

จากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นไดว้า่ นกัจิตวทิยาและผูเ้ช่ียวชาญได้
กล่าวถึงความสามารถทางสติปัญญาหลายมิติมากข้ึน การส่งเสริมพฒันาการทางสติ ปัญญามนุษย ์
ควรด าเนินการใหเ้หมาะสมกบัช่วงวยัและหลากหลายครอบคลุมทุกมิติ 

จากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการท่ีไดน้ าเสนอไวด้งักล่าวนั้น สรุปไดว้า่ พฒันาการของ
มนุษยต์ั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทัง่เติบโตเป็นผูใ้หญ่ เป็นพฒันาการท่ีมีกระบวนการต่อเน่ืองมีล าดบั
ขั้นตอน ไดแ้ก่  ทฤษฎีพฒันาการของกีเซล ทฤษฎีบุคลิกภาพหรือทฤษฎีจิตวเิคราะห์ของฟรอยด ์
และอิริคสัน ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา ทฤษฎี
พฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก และทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์ซ่ึงทุก
ทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีการเปล่ียนแปลงอยา่งค่อยเป็นค่อยไป การเรียนรู้ตามทฤษฎี  
 จากปรัชญาการสร้างความรู้ (constructivism) ท่ีถือวา่เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ได้  ซ่ึงอธิบาย
ถึงกระบวนการภายในทางจิตวทิยา ในกระบวนการน้ีแต่ละบุคคล  จะท าการตรวจสอบสารสนเทศ
ใหม่ท่ีรับเขา้มากบั  สารสนเทศอนัเป็นกฎ ระเบียบหรือความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม  เท่ากบัเป็นการทบทวน
ความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม เม่ือพบวา่มีความแตกต่างปรากฏชดั  จะน าไปสู่ความเขา้ใจใหม่  หรือคือการสร้าง
ความรู้ใหม่ข้ึนจากความเป็นจริงในตวัเอง  ค าหรือเทอมทางจิตวทิยา  ท่ีใชเ้รียกความรู้เดิมอาจเป็น
กฎระเบียบสารสนเทศท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยง  หมายถึงโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่ (cognitive 
structure) นั้นเม่ือความรู้เดิม  และสารสนเทศอนัเป็นความรู้ใหม่เขา้มากระทบกนั กระบวนการ
ตรวจสอบก็จะเกิดข้ึน หากมีความแตกต่างของการรู้คิด หรือค วามไม่สมดุลทางปัญญาเกิดข้ึน  ก็จะ
มีการทบทวนความรู้เก่าเดิมท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจใหม่  โครงสร้างทาง
ปัญญาภายในใหม่  อนัเป็นท่ีตอ้ง การมาแทนทีโครงสร้างท่ีมีอยูเ่ดิมท่ีไม่สามารถอธิบายความเป็น
จริงท่ีเกิดข้ึนไดส้ าหรับการน าทฤษฎีน้ีไปใชใ้นการเ รียนการสอน  รูปแบบวงจรการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกนั ท่ีอยูบ่ทฐานทฤษฎีนกัสร้างความรู้น้ีนั้น ไดเ้สนอแนะล าดบัของบทเรียนท่ีใหเ้ร่ิมจาก
การส ารวจเป็นส่ิงแรกก่อนเร่ืองอ่ืนใด จากรูปแบบการเรียนรู้ท่ีริเร่ิมโดย Atkin และ Karplus (1962) 
คือ การส ารวจ  การประดิษฐ ์และการคน้พ บ (Exploration -Invention - Discovery) เป็นตวัอยา่ง
การศึกษาท่ีใชท้ฤษฎีผูส้ร้างความรู้เป็นฐาน 

การใชโ้มเดลการเรียนรู้แบบน้ีครูเป็นผูอ้อกแบบโอกาสทั้งหลายใหผู้เ้รียน  ใหมี้
ประสบการณ์  ท่ีเป็นมโนทศัน์ของบทเรียนผา่นทางการปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัส่ือการเรียนรู้หรือ
สารสนเทศ (จะเป็นขั้นการส ารวจ ) ในขั้นต่อไปครูจะเป็นผูน้ าเขา้สู่บทเรียนหรือมโนทศัน์ท่ีจะ
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เรียนรู้  ปกติแลว้มกัจะใชเ้ทอมใหม่น าไปสู่สารสนเทศใหม่ และแนวทางการคิดท่ีแตกต่าง
หลากหลาย  (invention) ในขั้นสุดทา้ยครูจดัหากิจกรรมอ่ืนๆต่อไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัมโนทศัน์เดิม  
(discovery) หรือนกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนท่ีแตกต่างไปจากเดิมได้  
บางคร้ังเรียกขั้นตอนน้ีวา่ขั้นการประยกุต ์
 2.1.2 เกีย่วกบัมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (สภาพ
วชิาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554 : ออนไลน์)  
 สภาวชิาชีพบญัชีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบวชิาชีพ
บญัชีไดอ้อกประกาศวชิาชีพบญัชีท่ี  52/2553 เร่ืองมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์
ของพนกังาน และไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 127 ตอนพิเศษ 143 ง วนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2553 มีผลบงัคับใชก้บัรอบบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 โดยกิจการท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 อยา่งเตม็รูปแบบคือ กิจการท่ีมีส่วนร่วมไดเ้สียต่อสาธารณะ 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 มีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดวธีิการบญัชีและการเปิดเผย
ขอ้มูลของผลประโยชน์ของพนกังาน มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดใหกิ้จการตอ้งรับรู้รายการดงัน้ี 
 1. หน้ีสิน เม่ือพนกังานไดใ้หบ้ริการเป็นการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ของพนกังานท่ี
บริษทัจะจ่ายในอนาคต และ 
 2. ค่าใชจ่้าย เม่ือกิจการไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีเกิดในการใหบ้ริการของ
พนกังานเป็นการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ของพนกังาน 
 ยกเวน้รายการผลประโยชน์พนกังานในรูปตราสารทุนของกิจการ ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑก์รณี
การจดัท าบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกงานของพนกังาน ใหป้ฏิบติั ตาม 
มาตรฐานการบญัชีท่ี 26 เร่ืองการบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ืออกจากงานแทน 
 ผลประโยชน์ของพนกังาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  
 1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน เงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม เงินท่ีจ่ายส าหรับการลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีและการลาป่วย ส่วนแบ่งก าไรและ
โบนสั (หากจ่ายภายใน 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ) และผลประโยชน์ท่ีไม่เป็น
ตวัเงินท่ีจ่ายแก่พนกังานปั จจุบนั เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าท่ีพกัอาศยั ค่ายานพาหนะ และสินคา้
หรือบริการท่ีใหเ้ปล่าหรือในลกัษณะอุดหนุน 
 2. ผลประโยชน์หลงัจากออกงาน เช่น บ านาญ ผลประโยชน์อ่ืนเม่ือออกจากงานประกนั
ชีวติหลงัออกจากงานและค่ารักษาพยาบาลหลงัออกจากงาน 
 3. ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพ นกังาน ประกอบดว้ย ผลประโยชน์ท่ีจ่ายจากการ
ท างานเป็นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ท่ีจ่ายส าหรับการหยดุท างาน ผลประโยชน์จากการท างาน
ครบ 50 ปี หรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายจากการท างานเป็นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ท่ีจ่ายจากการ
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ทุพพลภาพเป็นระยะเวลานาน รวมถึงส่วนแบ่งก าไรโบนสัและค่าตอบแทนท่ีจะจ่ายในภายหนา้ 
หากมีการจ่ายภายหลงั 12 เดือน หรือมากกวา่นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 4. ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง การท่ีกิจการไดมี้การรับพนกังานหรือลูกจา้งเขา้ท างานเม่ือถึง
ก าหนดระยะเวลาหน่ึงกิจ การอาจจะมีการเลิกจา้งพนกังาน หรือเม่ือถึงเวลาหน่ึงพนกังานอาจ
ลาออกจากกิจการ หรืออาจจะมีขอ้ตกลงการจา้งท่ีก าหนดระยะเวลาการจา้งไว ้เช่น 1 ปี 5 ปี เม่ือ
ครบก าหนดจะเลิกจา้งพนกังาน 
 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า 
 1.ใหรั้บรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานเม่ือพนกังา นไดใ้หบ้ริการแลกเปล่ียนกบั
ผลประโยชน์นั้น โดยรับรู้จ านวนเงินท่ีไม่คิดลด 
 2. การลางานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนชนิดสะสมได ้ใหรั้บรู้ตน้ทุนการใหบ้ริการเม่ือพนกังาน
ใหบ้ริการท่ีก่อใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนของสิทธิในการลางานตามจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาลางาน 
 3.การลางานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนชนิดสะสมไม่ได ้ใหรั้บรู้ตน้ทุนการใหบ้ริการเม่ือมีการ
ลางานเกิดข้ึน 
 4. ส่วนแบ่งก าไรและโบนสัใหรั้บรู้ตน้ทุนผลประโยชน์ของพนกังานเป็นค่าใชจ่้าย หาก
เขา้เง่ือนไขเน่ืองจากภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตและสามารถประมาณการ
ภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 5. ส าหรับโครงการสมทบเงิน (Defined Contribution Plan) ใหรั้บรู้การจ่ายเงินสมทบเม่ือ
พนกังานไดใ้หบ้ริการเพื่อแลกเปล่ียนกบัเงินสมทบนั้น ไม่ตอ้งใชข้อ้สมมติในการประมาณการ
ตามหลกัคณิตสาสตร์ประกนัภยัเพื่อวดัมูลค่าของภาระผกูพนัหรือค่าใชจ่้าย และใชห้ลกัเกณฑโ์ดย
ไม่ตอ้งคิดลด เวน้แต่มีการก าหนดจ่ายเกินกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินงวดท่ีพนกังานใหบ้ริการ 
 6. ส าหรับโครงการผลประโยชน์ (Defined Benefit Plan) (โครงการ บ าเน็ท บ านาญ หรือ
กิจการมีการก าหนดใหพ้นกังานออกจากงานเม่ือเกษียณอาย)ุ ให ้
 6.1 บนัทึกบญัชีทั้งภาระผกูพนัทางกฎหมายและภาระผกูพนัจากการอนุมานอ่ืนๆ ท่ีเกิด
จากการปฏิบติัการ 
 6.2 ก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของผลประโยชน์อยา่งสม ่าเสมอเพียงพอเพื่อมิ
ใหจ้  านวนท่ีรับรู้ในงบการเงินแตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัจากจ านวน ณ วนัท่ีในงบแ สดงฐานะ
การเงิน 
 6.3 ใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) เพื่อวดั
มูลค่าภาระผกูพนัและตน้ทุน 
 6.4 จดัสรรผลประโยชน์ใหปี้ท่ีใหบ้ริการตามสูตรค านวณผลประโยชน์ของโครงการ เวน้
แต่การใหบ้ริการในปีหลงัๆ จะน าไปสู่ผลประโยชน์ท่ีมากข้ึนกวา่ปีก่อนๆ อยา่งเป็นสาระส าคญั 
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 6.5 ใชข้อ้สมมติจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นกลางและเป็น
อิสระในการเปรียบเทียบกนัไดเ้ก่ียวกบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์ (เช่น อตัราการออกจากงาน
และการมรณะ) และตวัแปรทางการเงิน (เช่น เงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต การเปล่ี ยนแปลงตน้ทุน
ค่ารักษาพยาบาลและผลประโยชน์บางอยา่งของรัฐ) 
 6.6 ก าหนดอตัราคิดลดโดยอา้งอิงกบัอตัราผลตอบแทนในตลาดของหุน้กูภ้าคเอกชนท่ี
ไดรั้บการจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัดี ณ วนัท่ีงบแสดงฐานะการเงิน ใชส้กุลเงินและเง่ือนไขท่ี
สอดคลอ้งกบัสกุลเงินและเง่ือนไขของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 7. ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน (Other Long Term Benefits)  
 7.1 จ านวนท่ีเกิดการจะรับรู้เป็นหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานตอ้ง
เป็นยอดรวมสุทธิของจ านวนต่อไปน้ี 
  7.1.1 มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
  7.1.2 หกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นโครงการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน (ถา้มี) ซ่ึงจะใชใ้นการช าระภาระผกูพนัโดยตรง 
 7.2 กิจการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายหรือรายไดจ้ากยอดรวมสุทธิดงัต่อไปน้ี 
  7.2.1 ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 
  7.2.2 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 
   7.2.3 ผลตอบแทนท่ีคาดไวจ้ากทรัพยสิ์นโครงการและจากสิทธิท่ีจะรับชดเชยท่ี
รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   7.2.4 ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
(ซ่ึงตอ้งรับรู้ทนัที)  
   7.2.5 ตน้ทุนบริการในอดีต (ซ่ึงตอ้งรับรู้ทนัที)  
   7.2.6 ทบจากการลดขนาดโครงการลงหรือช าระผลประโยชน์ 
 8. ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง (Termination Benefits)  
 กิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้ายเม่ือกิจการไดมี้ภาระ
ผกูพนัขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 
 8.1 ผกเลิกการจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ 
 8.2 ใหผ้ลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งซ่ึงเป็นผลมาจากการใหข้อ้เสนอเพื่อสนบัสนุนใหมี้การ
ออกจากงานโดยสมคัรใจ 
 การวดัมูลค่าผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง หากระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายมากกวา่ 12 เดือน 
หลงัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ใหกิ้จการคิดลดผลประโยชน์ดงักล่าวดว้ย 
 การเปิดเผยขอ้มูล 



24 
 

 1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้  าหนดใหเ้ปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังานโดยเฉพาะ แต่มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนๆ อาจก าหนดใหเ้ปิดเผย 
 2. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โครงการสมทบเงิน กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับส าหรับโครงการสมทบเงิน 
 3. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โครงการผลประโยชน์ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
โครงการผลประโยชน์ ดงัน้ี 
 3.1 นโยบายการบญัชีของกิจการส าหรับรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 3.2 ค าอธิบายโดยทัว่ไปเก่ียวกบัประเภทของโครงการ 
 3.3 การกระทบยอดตน้งวดและปลายงวดของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์โดยแสดงแยกตามผลกระทบในระหวา่งงวดท่ีเกิดรายการต่างๆ 
 3.4 การกระทบยอดคงเหลือตน้งวดและปลายงวดของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
โครงการและของสิทธิท่ีไดรั้บชดเชยท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย ์โดยแยกตามผลกระทบในระหวา่งงวดท่ี
เกิดรายการ 
 3.5 การกระทบยอดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ไปยงัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 3.6 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับรายการแต่ละรายการและบรรทดัท่ี
รายการค่าใชจ่้ายเหล่านั้นรวมอยู ่
 3.7 ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมท่ีรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 3.8 ร้อยละหรือจ านวนเงินของประเภทสินทรัพยท่ี์ส าคญัท่ีเป็นส่วนประกอบของมู ลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการทั้งหมด 
 3.9 ค าอธิบายเกณฑท่ี์ใชก้ าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวโ้ดยรวมทั้งหมดจากสินทรัพย์
ซ่ึงรวมถึงผลกระทบของสินทรัพยโ์ครงการแต่ละประเภทท่ีส าคญั 
 3.10 ผลตอบแทนจริงจากสินทรัพยโ์ครงการ และผลตอบแทนจริงของสิทธิท่ีจะไดรั้บ
ชดเชยท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย ์
 4. ผลประโยชน์ระยะอ่ืนของพนกังาน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้  าหนดใหเ้ปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังานโดยเฉพาะ แต่มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนๆ อาจก าหนดใหเ้ปิดเผย 
 5. ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง การเปิดเผยขอ้มูลเม่ือมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัจ านวน
พนกังานท่ีจะรับขอ้เสนอผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะท าใหเ้กิดหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ใหเ้ปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ยกเวน้ระดบัความเป็นไปไดท่ี้จะตอ้งจ่ายเงินออกไปเพื่อช าระ
ผลประโยชน์เป็นไปไดย้าก 
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 2.1.3 เกีย่วกบัการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน (วนัชัย ธนากรกจิกุล และชาล ีสาทรกจิ , 
2554:8)  
 หลกัการบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานไดก้ าหนดสร้างผลประโยชน์ระยะสั้น
ของพนกังาน และผลประโยชน์หลงัออกจากงาน คือกิจการตอ้งบนัทึกเป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานในรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ีพนกังานเร่ิมท างานใหกิ้จการ 
แทนวธีิเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายคร้ังเดียวในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินจริงเท่านั้น ดงันั้น
หลกัการบญัชีใหม่จะเป็นการกระจ่ายค่าใชจ่้ายออกไปตามช่วงเวลาท่ีพนกังานท างานใหก้บักิจการ  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกนัระหวา่งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนกบัผลงานของพนกังานท่ีไดรั้บ 
 องคป์ระกอบการค านวณผลประโยชน์หลงัจากออกจากงานเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัเพื่อ
น าไปใชค้  านวณรับรู้ค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการผลประโยชน์แบ่งไดด้งัน้ี (นุชจรี พิเชฐกุล, 2553)  
 1. ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั คือ ขอ้มูลปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์
หลงัจากออกจากงานเกิดจากการใชว้ธีิการก าหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั หรือใชก้ารกระจายผลประโยชน์ไปตามงวดการใหบ้ริการของพนกังานโดยมีการตั้งขอ้
สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัดว้ย 
 2. ตน้ทุนดอกเบ้ีย คือ การค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประ 
โยชน์คูณ อตัราคิดลดก าหนด ณ วนัตน้งวด (ก าหนดจากอตัราดอกเบ้ียหุน้กูช้ั้นดีหรือธนบตัร
รัฐบาล) 
 3. ผลตอบแทนท่ีคาดวา่ไดรั้บจริงจากสินทรัพยห์รือโครงการคือ ส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้า ยท่ี
รับรู้เป็นก าไรขาดทุนโดยค านวณไดด้งัน้ี 
ผลตอบแทนท่ีคาดวา่ไดรั้บจริง       =   สินทรัพยโ์ครงการ ณ วนัส้ินงวด  
จากสินทรัพยโ์ครงการ                       หกั   สินทรัพยโ์ครงการ ณ วนัส้ินงวด  
         หกั   สินทรัพยโ์ครงการ ณ วนัตน้งวด 
         บวก เงินผลประโยชน์ท่ีกองทุนจ่ายใหพ้นกังาน 
 4. จ านวนตดับญัชีตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ คือ ผลประโยชน์ท่ีกิจการตอ้งจ่ายให้
พนกังานเม่ือเกษียณส าหรับบริการท่ีพนกังานใหกิ้จการนบัตั้งแต่ก่อนจดัตั้งหรือมีการเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบัโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน โดยต้ นทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้จะถูกตดับญัชี
ถวัเฉล่ียดว้ยจ านวนปีของอายท่ีุประมาณการเหลืออยูข่องพนกังาน อยา่งไรก็ตาม ถา้พนกังานมี
สิทธิไดรั้บผลประโยชน์ทนัทีก็จะรับรู้และบนัทึกทนัทีในวนันั้นทั้งน้ีตน้ทุนบริการในอดีตตอ้งไม่
รวมถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากต่อไปน้ี 
 4.1 ผลกระทบท่ีเกิดจากผลต่างระหวา่งเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึนจริงกบัเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ี
ประมาณการไวเ้น่ืองจากตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอนุญาตใหใ้ชเ้งินเดือนท่ีประมาณการใน
อนาคตอยูแ่ลว้ 
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 4.2 การเพิ่มข้ึนของการประมาณการจ่ายบ านาญท่ีสูงหรือต ่าไป เน่ืองจากในการประมาณ
การหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใหคิ้ดรวมไวแ้ลว้ 
 4.3 ประมาณการปรับปรุงผลประโยชน์ท่ีเป็นผลก าไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัไดรั้บรู้และแสดงในงบการเงินแลว้ 
 4.4 การเพิ่มข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเป็นสิทธิขาด เม่ือพนกังานมีคุณสมบติัครบตามเกณฑ ์
ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ท่ีปรับปรุงหรือก าหนดข้ึนใหม่ เน่ืองจากการรับรู้เป็นตน้ทุนบริการ
ปัจจุบนัแลว้ 
 4.5 ผลกระทบของการแกไ้ขโครงการ ซ่ึงลดผลประโยชน์ส าหรับการบริการในงวด
อนาคต 
 5. ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั คือ ผลก าไร
ขาดทุนท่ีเกิดจากขอ้สมมติท่ี นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใชป้ระมาณการการภาระหน้ีสินโครงการ
ผลประโยชน์กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงขอ้มูลในส่วนน้ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส่วน
ของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (Other Comprehensive Income: OCI)  
 นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณากฎหมายแรงงานพระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงาน พ .ศ. 2541 
มาตรา 118 เก่ียวกบัเงินชดเชยท่ีนายจา้งตอ้งจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งตามอายกุารท างานของลูกจา้งดงัน้ี 
ตารางท่ี 2.1 แสดงเงินชดเชยท่ีนายจา้งตอ้งจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งตามอายกุารท างานของลูกจา้ง
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118  
 

ระยะเวลาของการท างาน จ านวนเดือนของเงินเดือนสุดท้าย 
120 วนั – 1 ปี 1 เดือน 

1-3 ปี 3 เดือน 
3-6 ปี 6 เดือน 

6-10 ปี 8 เดือน 
เกินกวา่ 10 ปี 10 เดือน 

 
ท่ีมา : ไทยลอวด์อทคอม (ม.ป.ป.) 
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 2.1.4 เกีย่วกบัมาตรฐานการายงานทางการเงินส าหรับกจิการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(สภาวชิาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554: ออนไลน์) 
 สภาวชิาชีพบญัชีฯ ก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีเพื่อกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ โดยครอบคลุมถึงผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีตามท่ี ก าหนดในพระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 มาตรา 8 ท่ีมิใช่กิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ไม่วา่จะอยูใ่นลกัษณะของหา้งหุน้ส่วน
จดทะเบียนหรือบริษทัจ ากดัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมคา้ตาม ประมวลรัษฎากร และเป็นไป
ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
 กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) หมายถึง กิจการ
ท่ีไม่ใช่กิจการดงัต่อไปน้ี 
 1. กิจการท่ีมีตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการซ่ึงมรการซ้ือขายต่อประชาชนไม่วา่จะ
เป็นตลาดหลกัทรัพยใ์นป ระเทศหรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์ (Over the 
Counter) รวมทั้งตลาดในทอ้งถ่ินและในภูมิภาค หรือกิจการท่ีน าส่งหรืออยูใ่นกระบวนการของ
การน าส่งงบการเงินของกิจการใหแ้ก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยห์รือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน เพื่ อวตัถุประสงคใ์นการออกขายหลกัทรัพยใ์ดๆต่อ
ประชาชน 
 2. กิจการท่ีด าเนินธุรกิจหลกัในการดูแลสินทรัพยข์องกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกวา้ง เช่น 
สถาบนัการเงิน บริษทัประกนัชีวติ บริษทัประกนัวนิาศภยั บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนรวมตลาด
สินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นเป็นตน้ 
 3.บริษทัมหาชน ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน 
 4. กิจการอ่ืนท่ีก าหนดเพิ่มเติม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เร่ืองประมาณ
การหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังาน มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ประมาณการหน้ีสิน หมายถึง หรือสินหรือภาระผกูพนัในปัจจุบนัท่ีมีความหมายไม่
แน่นอนเก่ียวกบัจงัหวะเวลาหรือจ านวนท่ีตอ้งจ่ายช าระ 
 2. กิจการไม่ตอ้งรับรู้หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน แต่ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดของภาระผกูพนัท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนั รวมทั้งมูลค่าผลกร ะทบทางการเงินหากสามารถประมาณไดใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 
 3. ประมาณหน้ีสินจะตอ้งรับรู้ก็ต่อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ดงัน้ี 
 3.1 กิจการมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่วา่ภาระผกูพนันั้น
จะเป็นภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมาน 
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 3.2 มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอน ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจต่อกิจการเพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนัดงักล่าว และ 
 3.3 สามารถประมาณจ านวนภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 4. กิจการท่ีตอ้งรับรู้ ประมาณการหน้ีสินดว้ยจ านวนประมาณการท่ีดีท่ีสุด ของรายจ่ายท่ี
ตอ้งน าไปจ่ายช าระภาระผกูพนัในปัจจุบนั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 5. ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจ่าย ท่ีตอ้งน าไปจ่ายช าระภาระผกูพนัในปัจจุบนั คือ 
จ านวนท่ีสมเหตุสมผลท่ีกิจการจะจ่ายเพื่อช าระภาระผกูพนัหรือโอนภาระผกูพนัใหบุ้คคลท่ีสาม ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 6. มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ก าหนดใหรั้บรู้ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีเป็นไป
ตามหลกัการรับรู้รายการดว้ยจ านวนประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจ่ายท่ีตอ้งน าไปช าระภาระ
ผกูพนัในปัจจุบนั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อยา่งไรก็ตามหากกิจการประสงคจ์ะรับรู้
ประมาณก ารหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานตามแนวทางท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ใหป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ในมาตรฐานบญัชี
ฯนั้นอยา่งสม ่าเสมอ 
 
2.2 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการบัญชี 

1. ท่ีท  างานอยูใ่นหลกัการพื้นฐานเร่ืองความรู้ความสามารถทางวชิาชีพและความ 
ระมดัระวงัรอบคอบ  ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทุกคนใน
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   ๑. มีความรู้และทกัษะทางวชิาชีพใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถใหค้วามมัน่ใจแก่
ผูรั้บบริการ  หรือผูว้า่จา้งวา่จะไดรั้บบริการทางวชิาชีพบญัชีตามความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ
ตามท่ีก าหนดโดยวชิาชีพบญัชี 
   ๒. ปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่  ขยนัหมัน่เพียร  และระมดัระวงัรอบคอบ  ตามวธีิ
ปฏิบติั และ 
  2. มาตรฐานแห่งวชิาชีพในการใหบ้ริการทางวชิาชีพบญัชีความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ
บญัชี แยกเป็น ๒ ส่วนได ้ดงัน้ี 
   ๑. การบรรลุถึงระดบั ความรู้ความสามารถ ตามท่ีก าหนดโดยองคก์รวชิาชีพบญัชี 
   ๒. การรักษาระดบั ความรู้ความสามารถ ตามท่ีก าหนดโดยองคก์รวชิาชีพบญัชี 
  3. การรักษา ความรู้ความสามารถทางวชิาชีพจ าเป็นตอ้งมีการรับรู้และมีความเขา้ใจในวธีิ
ปฏิบติั การพฒันาของวชิาชีพบญัชี  และการพฒันาทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง  การพฒันา
ทางวชิาชีพบญัชีอยา่งต่อเน่ือง  ท าใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพบญัชี  ตอ้งพฒันาและรักษาความรู้
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ความสามารถในการใหบ้ริการท่ีตรงตามตอ้งการในสภาพแวดลอ้มของวชิาชีพผูป้ระกอบวชิาชีพ
บญัชี ตอ้งศึกษาหาความรู้และความ 
ช านาญทางวชิาชีพเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
  4. การปฏิบติังานดว้ยความขยนัหมัน่เพียร หมายถึง การปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง
ระมดัระวงัรอบคอบ ครบถว้น และทนัต่อเวลา 
  5. ผูท้  าบญัชีตอ้งผา่นการศึกษา  การอบรม  และมีการศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจในงาน
ดงักล่าวเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาและมีประสบการณ์  การฝึกฝนในการใชว้จิารณญาณและ
การประยกุตใ์ชค้วามรู้นั้นกบังานท่ีรับวา่จะใหบ้ริการ  เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้จะไดรั้บบริการ
วชิาชีพท่ีสมบูรณ์และทนัต่อเหตุการณ์ 
  6. ผูท้  าบญัชีตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของลูกคา้  ลกัษณะงานบริการท่ีลูกคา้
ตอ้งการ และมีความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีและมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานทางวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7. ผูท้าบญัชีตอ้งไม่แสดงตนวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีตนเองมี
ความรู้และความสามารถไม่เพียงพอ  ในกรณีน้ีผูท้  าบญัชีควรพิจารณาท่ีจะ รับค าแนะนาหรือใช้
ผลงานจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความถนดัในงานดงักล่าว 
  8. ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชค้วามรู้ตามมาตรฐานวชิาชีพ  วธีิปฏิบติั  กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  ความช านาญและประสบการณ์ทางวชิาชีพดว้ยความมีสติ  เอาใจใส่อยา่งเตม็
ความสามารถ และระมดัระวงัรอบคอบ 
  9. ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในหน่วยงานธุรกิจ  อาจจะเป็นพนกังานท่ีรับเงินเดือน  หุน้ส่วน 
กรรมการ  (ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหารหรือไม่ก็ตาม ) ผูจ้ดัการท่ีเป็นเจา้ของกิจการ  อาสาสมคัรองคก์ร  
หรือ  บุคคลท่ีท างานใหก้บัองคก์รเดียวหรือหลายองคก์รทั้งน้ีรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีมีอยูก่บั
องค์กรผูว้า่จา้ง  จะตอ้งไม่ขดัต่อขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัจริยธรรมของผูป้ระกอบวชิาชีพ
บญัชีในหน่วยงาน ธุรกิจนั้นๆ 
  10. หลกัการพื้นฐาน  ดา้นความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ  และความระมดัระวงัรอบคอบ  
ระบุวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในองคก์ร  เพียงปฏิบติังานโดยใชค้วามรู้  ความสามารถทางวชิาชีพ
ในธุรกิจได้  ทั้งน้ี ควรไดรั้บการฝึกอบรมเฉพาะเจาะจง  และมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นอยา่ง
เพียงพอ 

11. ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในองคก์ร  จะตอ้งไม่ท าใหน้ายจา้งเขา้ใจผดิโดยเจตนา  วา่มี
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์โดยไม่ขอรับค าแนะน าท่ีเหมาะสมจากผูเ้ช่ียว ชาญ และรับความ
ช่วยเหลือเม่ือจ าเป็น 

12. ผูท้  าบญัชีตอ้งมีความเขา้ใจในมาตรฐานวชิาชีพท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน  เช่น  
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี รวมถึงมาตรฐานวชิาการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  มาตรฐาน
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การควบคุมภายใน  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการเงิ น ภาษีอากร  กฎหมาย
อ่ืน ๆ และตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา 
  13. ผูท้  าบญัชีควรมีการอบรมและควบคุมคุณภาพงานของตนเองและผูช่้วยใหป้ฏิบติังาน
อยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผลงานการบริการทางวชิาชีพไดม้าตรฐาน 
  14. ผูท้  าบญัชีตอ้ง ระมดัระวงัรอบคอบ  และใชค้วามช านาญในการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานของวชิาชีพและมาตรฐานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งไม่ยนิยอมใหผู้อ่ื้นอา้งวา่ตนเป็น
ผูป้ฏิบติังาน  โดยมิไดป้ฏิบติังานหรือควบคุมการปฏิบติังานจริงและตอ้งใชค้วามระมดัระวงั
รอบคอบในการบนัทึกขอ้มูล ความส าคญัของ ปัญหา  และอุปสรรค  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชีในองคก์ร  ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ  เช่น ขอบเขตในการท างาน  ซ่ึงผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีในองคก์รตอ้งท างานร่วมกบัผูอ่ื้นๆ  ญาติ ผูมี้อาวโุสในทางธุรกิจ  และบุคลากรใน
ระดบับริหาร(ก ากบัดูแล และตรวจสอบ) เขา้มาควบคุมดูแลการท างาน ซ่ึงการประเมินความส าคญั
ของอุปสรรคปัญหา  ควรพิจารณาหามาตรการป้องกนั  และท าการป้องกนั  เพื่อขจดัหรือลด
อุปสรรคปัญหาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
ตวัอยา่ง มาตรการป้องกนัปัญหาและอุปสรรค มีดงัน้ี 
  การขอรับค าแนะน าเพิ่มเติม และการฝึกอบรม 

ตอ้งมัน่ใจวา่มีเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ  
การรับความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีจ าเป็น  

  การรับค าปรึกษาอยา่งเหมาะสม กบั  
   - บุคคลผูมี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลกิจการของลูกคา้ 
   - ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 
   - องคก์รวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  
  15. ค าศพัทท่ี์นิยามใน พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  

“คุณธรรม”  หมายถึง สภาพคุณงามความดี  
“จริยธรรม”  หมายถึง ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม  
“จรรยาบรรณ”  หมายถึง  ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละอยา่ง

ก าหนดข้ึนเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ  ช่ือเสียง  และฐานะสมาชิก  อาจเขียนเป็นลาย  ลกัษณ์
อกัษรหรือไม่ก็ได ้ 

“ธรรม” หมายถึง คุณความดี, ความจริง, ความยติุธรรม, ความถูกตอ้ง, กฎ, กฎเกณฑ ์ 
“ศีลธรรม” หมายถึง ความประพฤติท่ีดีท่ีชอบ 

  16. ค าศพัทท่ี์นิยามใน ขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี ๑๙)  
“การรักษาความลบั” ห มายความวา่ การไม่น าขอ้มูลใดๆ ท่ีโดยปกติองคก์รไม่ไดเ้ปิดเผย 

ต่อสาธารณชนไปเปิดเผย หรือ ใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการ 



31 
 

เปิดเผยตามสิทธิหรือ หนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี  
“กรอบวชิาชีพบัญชี” หมายความวา่ หลกัการ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัของวชิาชีพบญัชี  
“ความซ่ือสัตย์สุจริต ” หมายความวา่  การประพฤติอยา่งตรงไปตรงมา  จริงใจ ซ่ือตรงต่อ

วชิาชีพ  ไม่คดโกง  ไม่หลอกลวง  ปฏิบติังานบนหลกัฐานท่ีเป็นจริงและเช่ือถือได้  ไม่อา้งหรือ
ยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนอา้งวา่ไดป้ฏิบติังานถา้ไม่ไดป้ฏิบติังานจริง  

“ความเทีย่งธรรม ” หมายความวา่  การใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพโดยปราศจาก
ความล าเอียง อคติ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และอิทธิพลของบุคคลอ่ืน  

“ความรู้ความสามารถ ” หมายความวา่  การใชค้วามรู้ความสามารถ  ความช านาญในการ
ปฏิบติัวชิาชีพบญัชีดว้ยความเอาใจใส่อยา่งเตม็ความสามารถ  ความเพียรพยายาม  และความ
ระมดัระวงัรอบคอบ  เพื่อท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และมัน่ใจได้
วา่มีผลงานทางวชิาชีพท่ีอยูบ่นพื้นฐานของกฎเกณฑ์  มาตรฐานในการปฏิบติังาน  และ วชิาการท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  17. ค าศพัทต์ามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

“การควบคุม” หมายถึง อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของ
กิจการ เชิงเศรษฐกิจเพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมนั้น  (มาตรฐานการบญัชีฉบบัที  (๒๗, ๔๔ 
และ ๔๖)  

“บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้อง” หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(ก) มีความสัมพนัธ์กบักิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  โดยผา่นกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือ

มากกวา่หน่ึงแห่งโดยบุคคลหรือกิจการนั้น  
(๑) มีอ านาจควบคุมกิจการหรือถูกควบคุม โดยกิจการหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม 

เดียวกนักบักิจการ  (ในท่ีน้ีหมายความรวมถึง  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  และบริษทัยอ่ยในเครือ
เดียวกนั)  

(๒) มีส่วนไดเ้สียในกิจการซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อกิจการนั้น หรือ  
(๓) มีอ านาจควบคุมร่วมในกิจการ  

(ข) เป็นบริษทัร่วมของกิจการ  (ดูค  านิยามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี๔๕ 
(ปรับปรุง ๒๕๕๐) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม                                           

(ค) เป็นผูบ้ริหารส าคญัของกิจการหรือของบริษทัใหญ่ของกิจการ  
(ง) เป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดของบุคคลตามขอ้ (ก) หรือ (ง)  
(จ) เป็นกิจการท่ีบุคคลตามขอ้  (ง) หรือ (จ) มีอ านาจควบคุม  หรือ ควบคุมร่วม  หรือมี

อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั  หรือมีอ านาจในการออกเสีย งอยา่งมีนยัส าคญัใน  กิจการนั้นๆ  ทั้งน้ีไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางออ้ม  หรือเป็นโครงการผลประโยชน์  ตอบแทนหลงัการจา้งงาน  ส าหรับ
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ผลประโยชน์ของพนกังานของกิจการหรือของ  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี
๒๔และ ๔๗)  

“อทิธิพลอย่างมีนัยส าคัญ ” หมายถึง  อ านาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและ  การด าเนินงานของกิจการ  แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบาย
ดงักล่าว การมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัอาจไดม้าจากการเป็นผูถื้อหุน้จากขอ้ก าหนดของกฎหมาย  
หรือจากขอ้ตกลงในสัญญา (มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี๒๔, ๔๕ และ ๔๖) 
 การบัญชี (Accounting) หมายถึง งานศิลปะของการน ารายงานและเหตุการณ์ทางการเงิน
มาจดบนัทึก จดัหมวดหมู่ สรุปผล และวเิคราะห์ ตีความอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
  ค าว่า การบัญชี (Book-keeping) ได้มีผู้ให้ค าจ ากดัความไว้มากมาย เช่น   
  "การบัญชี” คือ การจดบนัทึกรายการคา้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการรับ- จ่ายเงิน และส่ิงท่ีมีค่าเป็น
เงินไวใ้นสมุดบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ  เป็นระเบียบถูกตอ้งตามหลกัการ  และสามารถแสดงผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหน่ึงได ้
  การท าบัญชี (Bookkeeping) หมายถึง  งานประจ าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกและรวบรวม
ขอ้มูลประจ าวนัเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดก้ารท าบญัชีเป็นงานยอ่ยส่วนหน่ึงของการบญัชี  
 นักบัญชี (Accountant)  หมายถึง บุคคลผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชี 

ส่วนผู้ท าบัญชี (Bookkeeper) หมายถึง ผูท่ี้มีหนา้ท่ีบนัทึกแล ะรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
การเงินประจ าวนั  

ประโยชน์และวตัถุประสงค์ของการบัญชี 
  1. ช่วยใหเ้จา้ของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพยข์องกิจการได ้
  2. ช่วยใหท้ราบผลการด าเนินงานของกิจการ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึงวา่  ผล

การด าเนินงานท่ีผา่นมา กิจการมีก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าใด 
  3. ช่วยใหท้ราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงวา่ กิจการในสินทรัพย ์

หน้ีสิน และทุน ซ่ึงเป็นส่วนของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนเท่าใด 
  4. การท าบญัชีเป็นการรวบรวมสถิติอยา่งหน่ึงท่ีช่วยในการบริหารงาน  และให้

ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน  และควบคุมกิจการใหป้ระสบผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมาย 

  5. เพื่อบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนตามล าดบัก่อนหลงั  และจ าแนกตามประเภทของ
รายการคา้ไว ้

  6. เพื่อใหถู้กตอ้งตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการท าบญัชีของกิจการต่างๆ 
เร่ือง รูปแบบกจิการของธุรกจิ  
  รูปแบบของกจิการ (Forms of Organization) การจดัท างบการเงินในแต่ละธุรกิจ

จะมีรายการคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไปบา้ง  โดยตอ้งศึกษาวา่กิจการคา้นั้นตั้งข้ึนในลกัษณะใดและ
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ประกอบธุรกิจในลกัษณะอยา่งไรกิจการหากแบ่งตามลกัษณะของการด าเนินงานเพื่อประกอบการ  
แบ่งได ้3 ประเภท คือ 

  1. กจิการให้บริการ  เรียกวา่ ธุรกจิบริการ (Service business) เป็นธุรกิจท่ีตั้งข้ึน
เพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เช่น โรงแรม โรงภาพยนตร์  โรงพยาบาล โรงเรียน บริษทัขนส่ง อู่ซ่อมรถ 
เป็นตน้ 
  2. กจิการจ าหน่ายสินค้า  (ซ้ือมาขายไป ) เรียกวา่ ธุรกจิพาณชิยกรรม (Merchandising 
business) เป็นธุรกิจท่ีซ้ือสินคา้มาเพื่อจ าหน่ายโดยมิไดท้  าการผลิตเอง เช่น หา้งสรรพสินคา้  ร้าน
ขายยา ร้านขายเคร่ือง ใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 
  3. กจิการอุตสาหกรรม เรียกวา่ ธุรกจิอุตสาหกรรม  (Manufacturing business) เป็นธุรกิจ
ท่ีผลิตและจ าหน่ายสินคา้เองโดย การซ้ือวตัถุดิบมาแปรสภาพใหเ้ป็นสินคา้ส าเร็จรูป  เพื่อน าไป
จ าหน่าย เช่น บริษทัผลิตยา บริษทัผลิตอาหารส าเร็จรูป เป็นตน้  
รูปแบบกจิการของธุรกจิแบ่งตามลกัษณะของการจัดตั้งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. กิจการเจา้ของคนเดียว (Single Proprietorship) 
2. หา้งหุน้ส่วน (Partnership) 

  3. บริษทัจ ากดั (Corporation or Limited Company)  
1. กจิการเจ้าของคนเดียว (Single Proprietorship)  
  เป็นธุรกิจขนาดเล็กใชเ้งินทุนไม่มากมีเจา้ของเพียงคนเดียวเป็นผูน้ าเงินมาลงทุนและท า
หนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารงานเอง  เช่น ร้านคา้ปลีก อู่ซ่อมรถ และกิจการบริการวชิาชีพต่างๆ เป็นตน้  ผู้
เป็นเจา้ของกิจการเป็นผูมี้สิทธ์ิในสินทรัพย์  และเม่ือมีก าไรหรือขาดทุนเกิดข้ึนก็จะเป็นผูรั้บส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนทั้งหมดนั้นแต่เพียงผูเ้ดียว  ตลอดจนรับผดิชอบในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด
ของกิจการโดยไม่จ  ากดัจ านวนเช่นเดียวกั น ในทางกฎหมายกิจการเจา้ของคนเดียวไม่ถือเป็นนิติ
บุคคลแยกต่างหากจากผูเ้ป็นเจา้ของกิจการแต่ในทางบญัชีถือเป็นหน่วยอิสระหน่วยหน่ึงและแยก
ต่างหากจากผูเ้ป็นเจา้ของ ขอ้ดีของธุรกิจท่ีจดัตั้งข้ึนในรูปของกิจการเจา้ของคนเดียวน้ีคือ  การจดัตั้ง
และการบริหารงานง่าย รวดเร็ว  เน่ืองจากการตดัสินใจข้ึนอยูก่บัเจา้ของกิจการเพียงคนเดียว ส่วน
ขอ้เสียคือ การขยายกิจการท าไดย้าก เพราะมีเจา้ของเพียงคนเดียว  การกูย้มืเงินจากเจา้หน้ีจึงข้ึนอยู่
กบัฐานะและช่ือเสียงของเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียว  รูปแบบของกิจการชนิดน้ีมีฐานะเป็นบุคคล
ธรรมดา และเสียภาษีในอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
2. กจิการห้างหุ้นส่วน (Partnership)  
  เป็นธุรกิจท่ีจดัตั้งข้ึนโดยบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปตกลงร่วมลงทุนซ่ึงทุนท่ีจะน ามาลงทุน
นั้นอาจเป็นเงินสด สินทรัพยอ่ื์น  หรือแรงงานก็ได ้โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะแบ่งผลก าไรระหวา่ง
กนั มีการก าหนด เง่ือนไขในการบริหารงานและการแบ่งผลก าไรไวอ้ยา่งชดัเจน  ผูล้งทุนในหา้ง
หุน้ส่วน  เรียกวา่  "ผูเ้ป็นหุน้ส่วน " กิจการร้านคา้ปลีกขนาดกลางมกัจดัตั้งข้ึนในรูปของหา้ง
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หุน้ส่วน  ขอ้ดีของธุรกิจท่ีตั้งข้ึนในรูปแบบกิจการหา้งหุน้ส่วนคือ  การตดัสินใจในการบริหารงาน
เป็นไปอยา่งรอบคอบเน่ืองจากมีผูเ้ป็นหุน้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ  การขยายกิจการท าไดง่้ายกวา่
กิจการเจา้ของคนเดียว  ส่วนขอ้เสียคือ อาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการตดัสินใจ  เน่ืองจากตอ้งรอ
ความเห็นชอบจากผูเ้ป็นหุน้ส่วนอ่ืน ๆ ก่อน  
ห้างหุ้นส่วนตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย์ (ปพพ .) แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ   
   1. หา้งหุน้ส่วนสามญั  
   2. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
  1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ  ลกัษณะส าคญัของหา้งหุน้ส่วนประเภทน้ีคือ มีหุน้ส่วนประเภท
เดียว คือหุน้ส่วนสามญั  ดงันั้นผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนตอ้งรับผดิชอบในหน้ีสินของหา้งหุน้ส่วนโดย
ไม่จ  ากดัจ านวน  หมายความวา่ถา้หา้งหุน้ส่วนเกิดลม้ละลายและสินทรัพยข์องหา้งหุน้ส่วนท่ีมีอยู่
ไม่พอน ามาช าระหน้ี  เจา้หน้ีของหา้งหุน้ส่วนสามารถฟ้องร้องหุน้ส่วนแต่ละคนใหน้ าทรัพยสิ์น
ส่วนตวัมาช าระหน้ี ได้ การจดัตั้งหา้งหุน้ส่วนสามญัจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้  ถา้จด
ทะเบียนจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล  เรียกวา่ "หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล " เสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ถา้ไม่จดทะเบียนจะมีฐานะเป็นคณะบุคคลมิใช่นิติบุคคลมีสภาพเป็นบุคคล
ธรรมดา เช่น เดียวกบักิจการเจา้ของคนเดียวและเสียภาษีเงินไดใ้นอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
  2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ลกัษณะส าคญัของหา้งหุน้ส่วนประเภทน้ีคือ มีผูเ้ป็นหุน้ส่วน 2 
ประเภท คือ  
   2.1 หุ้นส่วนประเภทจ ากดัความรับผดิชอบ  หมายถึง  ผูเ้ป็นหุน้ส่วนท่ีรับผดิชอบ
ในหน้ีสินของหา้งจ ากดัจ านวนเพียงไม่เกินจ านวนเงินท่ีตนรับจะลงทุนในหา้งหุน้ส่วนนั้น  
   2.2 หุ้นส่วนประเภทรับผดิชอบในหนีสิ้นไม่จ ากดั  หมายถึง  ผูเ้ป็นหุน้ส่วนท่ี
รับผดิชอบร่วมกนัในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนของหา้งหุน้ส่วนโดยไม่จ  ากดัจ านวน  และผูเ้ป็นหุน้ส่วน
ประเภทรับผดิชอบในหน้ีสินไม่จ  ากดัจ านวนหุน้ส่วนพวกน้ีเท่านั้นท่ีจะเป็นผูบ้ริหารหา้งหุน้ส่วน
ในฐานะผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วน หา้งหุน้ส่วนจ ากดัตอ้งจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคล
และมีหุน้ส่วนประเภทรับผดิชอบในหน้ีสินไม่จ  ากดัจ านวนอยา่งนอ้ย 1 คน เสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
3. บริษัทจ ากดั (Corporation or Limited Company)  
   เป็นธุรกิจท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทัไม่ต ่ากวา่  7 คน ผูเ้ร่ิมก่อการตอนจด
ทะเบียนบริคณฑส์นธิตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น  ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตั้ งบริษทั โดยก าหนด
วตัถุประสงคข์องบริษทัจ านวนทุนและจ านวนหุน้จดทะเบียน  และแบ่งทุนออกเป็นหุน้แต่ละหุน้มี
มูลค่าเท่าๆกนั  
  บริษัทจ ากดัจัดตั้งขึน้ในรูปของนิติบุคคล  คือ ตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก
จากเจา้ของคือผูถื้อหุน้ (Stockholders or Shareholders) ผูถื้อหุน้ทุกคนรับผดิชอบในหน้ีสินจ ากดั
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จ านวนเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าของหุน้ท่ีตนถืออยูเ่ท่านั้น  บริษทัจะให้
ผูถื้อหุน้ช าระเงินค่าหุน้คร้ังแรกเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  25% ของราคาหุน้ท่ี
ขายผูถื้อหุน้ 1 หุน้มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้  1 เสียง ถา้มีหุน้เป็นจ านวนมากจะมีสิทธ์
ออกเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยูน่ั้น  ผูถื้อหุน้ทุกคนไม่มีสิทธ์ิเขา้มาจดัการงานของบริษทั  เวน้แต่
ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นกรรมการเพราะการจดัการบริษทัเป็นหนา้ท่ีของ
กรรมกา รบริษทัเท่านั้น  ผูถื้อหุน้ไดรั้บส่วนแบ่งก าไรในรูปของเงินปันผล  (Dividends) หุน้ของ
บริษทัจ ากดัอาจเปล่ียนมือกนัไดโ้ดยการจ าหน่ายหรือโอนหุน้ใหผู้อ่ื้น  โดยไม่ตอ้งเลิกบริษทั
เน่ืองจากผูถื้อหุน้ (เจา้ของ) ทุกคนรับผดิชอบในหน้ีสินของบริษทัจ ากดั  จ านวน คุณสมบติัส่วนตวั
ของผูถื้อหุน้จึงไม่เป็นสาระส าคญั   บริษทัท่ีจดทะเบียนแลว้จะใชค้  าน าหนา้วา่  "บริษทั" และค าลง
ทา้ยวา่ "จ ากดั" ยกเวน้ธนาคารพาณิชย ์จะใชค้  าวา่ "บริษทั….….จ ากดั" หรือไม่ก็ได ้ 
บริษัทจ ากดัมี 2 ประเภท คือ  
  1. บริษัทเอกชนจ ากดั  (Private Company Limited) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตามประมวล
กฎหมายเพง่และพาณิชย ์(ปพพ.) ตามมาตรา 1096 มีผูเ้ร่ิมก่อการไม่ต ่ากวา่ 7 คน 
  2. บริษัทมหาชนจ ากดั  (Public Company Limited) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ .ศ. 2535 มีผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัไม่ต ่าก วา่ 15 คน และตอ้งจอง
หุน้รวมกนัอยา่งนอ้ย 5 % ของทุนจดทะเบียนแต่ละคนถือหุน้ไม่เกิน 10% ของหุน้ท่ีจดทะเบียน  
และตั้งข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค์  เพื่อเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไป /ตอ้งมีค าน าหนา้ช่ือวา่ "
บริษทั" และค าลงทา้ยวา่ "จ ากดั (มหาชน)" 
  ประเทศไทย หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการก าหนดมาตรฐานการบญัชีคือ  สมาคมนกับญัชี
และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เม่ือตน้ปี พ .ศ. 2542 ทางสมาคมไดมี้การปรับปรุง
มาตรฐานการบญัชีใหม่  และยกเลิกมาตรฐานการบญัชีเดิมในหลายฉบบั ทั้งน้ี  เพื่อเป็นการพฒันา
มาตรฐานการบญัชีใหส้อดคลอ้งกั บมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศแนวคิดพื้นฐานของการ
บญัชีจะเก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัในการศึกษาแนวทิศทางการบญัชี  จะช่วยใหเ้ขา้ใจถึง
หลกัเกณฑส์ าคญัในการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงโยงไปถึงหลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
และจะช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินมีความเขา้ใจ  และเ ช่ือถือในขอ้มูลทางการบญัชีมากข้ึนดว้ย ซ่ึง
สมาคมนกับญัชี  และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดไวใ้นแม่บทการบญัชี  ซ่ึง
เป็นมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ท่ีใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ืองขอ้สมมติขั้นมูลฐาน
ทางการบญัชี ดงัน้ี 

ข้อสมมติทางการบัญชี 
  1. เกณฑ์คงค้าง  
  ภายใตเ้กณฑค์งคา้ง รายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีจะรับรู้  เม่ือเกิดข้ึน ไม่ใช่เม่ือ

มีการรับ หรือจ่ายเงินสด ซ่ึงหมายถึง  การบนัทึกรายการทางการบญัชีจะบนัทึกและแสดงในงบ
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การเงินตามงวดเวลาท่ีรายการนั้นๆ  เกินข้ึนจริง โดยไม่ค  านึงวา่มีการรับเงินสด  หรือจ่ายเงินสด
ขณะเกิดรายการนั้นหรือไม่  

  2. การด าเนินงานทีต่่อเน่ือง  
  โดยทัว่ไปงบการเงินจะจดัท าข้ึนภายใตข้อ้สมมติวา่กิจการจะด าเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ือง  และด ารงอยูต่่อไปในอนาคต ซ่ึงหมายถึง กิจการท่ีตั้งข้ึนมาแลว้  ยอ่มมีวตัถุประสงคจ์ะ
ด าเนินงานต่อไปเร่ือยๆ โดยไม่มีก าหนดเวลา  วา่จะเลิกกิจการเม่ือไร หรือนานเพียงพอท่ีจะปฏิบติั
ตามแผนงาน และขอ้ผกูพนัต่างๆ  ท่ีไดผ้กูพนัไวจ้นกวา่จะเสร็จ  ลกัษณะเชิงคุณภาพ ลกัษณะเชิง
คุณภาพ หมายถึง  คุณสมบติัท่ีท าใหข้อ้มูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน  ลกัษณะเชิง
คุณภาพหลกัของงบการเงินมี 4 ประการไดแ้ก่ ความเขา้ใจได ้ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความ
เช่ือถือได ้และการเปรียบเทียบกนัไป  

   2.1 ความเข้าใจได้  
  หมายถึง  งบการเงินนั้นจะตอ้งสามารถเขา้ใจไดท้นัท่ีท่ีผูใ้ชง้บการเงินใชข้อ้มูล  

ทั้งน้ีอยูภ่ายใตข้อ้สมมติท่ีวา่ผูใ้ชง้บการเงินนั้นจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองของธุรกิจพอควร  
   2.2 ความเกีย่วข้องกบัการตัดสินใจ  
  ขอ้มูลท่ีปรากฏ ในงบการเงินจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจของ  

ผูใ้ชง้บการเงิน นัน่คือ สามารถท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินประเมินเหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบนั และอนาคต 
รวมทั้งยนืยนั หรือช้ีขอ้ผดิพลาดของผลการประเมินท่ีผา่นมาของผูใ้ชง้บการเงินได ้ 

   2.3 ความเช่ือถือได้  
  ขอ้มูลท่ีแสดงในงบการเงินจะตอ้งปราศจากความผดิพลาดท่ีมีนยัส าคญั  และ

ความล าเอียง นัน่คือ จะตอ้งแสดงรายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีอยา่งเท่ียงธรรม  ตามท่ีตอ้งการ
ใหแ้สดงหรือควรจะแสดง ตามเน้ือหา และความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ เช่น  กิจการอาจจะโอน
รถยนตใ์หก้บับุคคลอ่ืน โดยมีหลกัฐานยนืยนัการโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย  แต่ในสัญญายงัระบุ
ใหกิ้จการสามารถใชป้ระโยชน์จากรถยนตด์งักล่าวในอนาคตนัน่ต่อไป  กรณีเช่นน้ี การท่ีกิจ การจะ
รายงานวา่มีการขายรถยนต์  จึงไม่สามารถถือไดว้า่เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของรายการท่ีเกิดข้ึน  
ผูจ้ดัท างบการเงินจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการรายงานเหตุการณ์ทางการเงิน  เม่ือประสบกบั
ความไม่แน่นอน อนัหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ก่ียวกบัเหตุการณ์บางอยา่ง เช่น  ความสามารถในการเก็บหน้ี , 
การประมาณอายกุารใชง้านของสินทรัพย์  ความไม่แน่นอนของหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสัญญา
รับประกนั , คดีฟ้องร้อง  โดยจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีจ  าเป็นในการประมาณการรายได ้ความไม่
แน่นอน เพื่องบการเงินแสดงจ านวนท่ีสูงหรือต ่าจนเกินไป นอกจากน้ี ขอ้มูลในงบการเงินท่ี เช่ือถือ
ไดต้อ้งครบถว้น ภายใตข้อ้จ ากดัของความมีนยัส าคญั  และต้นทุนในการจดัท า  เหตุการณ์ท่ีมี
นยัส าคญั หมายถึง เหตุการณ์ซ่ึงถา้หากผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่มีโอกาสรับทราบแลว้อาจจะตดัสินผดิไปใน
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กรณีท่ีรับทราบ  ในทางปฏิบติัความมีนยัส าคญัของรายการมกัจะก าหนดโดยคิดเทียบเป็น ร้อยละ
ของสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือก าไรสุทธิ แลว้แต่กรณี  

   2.4 การเปรียบเทยีบกนัได้  
  ผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะ เวลา

ต่างกนั เพื่อคาดคะเนถึงแนวโนม้ของฐานะการเงิน และผลการเนินงานของกิจการนั้น  และตอ้ง
สามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหวา่งกิจการเพื่อประเมินฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน และ
การเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน  โดยผูใ้ชง้บการเงินตอ้งไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการบญัชีท่ีใช้
ในการจดัท างบการเงิน  รวมทั้งการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  และผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย  

  อยา่งไรก็ตาม  แมม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 จะถูกยกเลิกแลว้  แต่ในเน้ือ หา
บางส่วนโดยเฉพาะขอ้สมมติขั้นมูลฐาน ยงัเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูศึ้กษาวชิาการบญัชีตอ้งท าความเขา้ใจ  

  ข้อสมมติข้ันมูลฐานของการบัญชี คือ ขอ้ก าหนดทางการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับกนั
โดยไม่มีการพิสูจน์  โดยปกติมกัก าหนดข้ึนจากการประมวลจากหลกัและวธีิการปฏิบติัต่าง ๆ กนั  
ในบางคร้ังขอ้ก าหนดดงักล่าวมีลกัษณะท่ีไม่มีเหตุผล  ขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชีเป็น
หลกัเกณฑท่ี์ส าคญัในการจดัท างบการเงิน หากผูใ้ชง้บการเงินไม่เขา้ใจถึงขอ้สมมติขั้นมูลฐานของ
การบญัชี  ก็ยากท่ีจะเขา้ใจวา่ท าไมนกับญัชีจึงเสนอขอ้มูลในลกัษณะเช่นนั้น  โดยปกตินกับญัชีท่ี
จดัท างบการ เงินจะไม่กล่าวถึงขอ้สมมติดงักล่าวซ ้ าอีก ทั้งน้ี  เพราะเป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่ขอ้สมมติขั้น
มูลฐานนั้น ไดรั้บการยอมรับและใชก้นัอ ยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตาม หากในการจดัท างบการเงินไม่ไดใ้ช้
ขอ้สมมติดงักล่าว ก็จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยใหท้ราบพร้อมดว้ยเหตุผล  เท่าท่ีผา่นมาขอ้สมมติขั้นมูลฐาน
ของการบญัชี  ถูกก าหนดข้ึนโดยประมวลมาจากหลกัและวธีิปฏิบติัต่าง ๆ กนั จนขอ้สมมตินั้น ๆ  
ไดถื้อปฏิบติักนัโดยทัว่ไป คณะกรรมการของสมาคมวชิาชีพการบญัชีและนกัวชิาการต่าง ๆ  ได้
พยายามจดัท าขอ้สมมติขั้นมูลฐานดงักล่าว ซ่ึงปรากฏวา่ท ากนัไดห้ลายแบบ แต่ละแบบจะมีจ านวน
ขอ้สมมติซ่ึงเป็นแนวความคิดขั้นมูลฐาน (Concepts) ขอ้สมมติขั้นมูลฐาน (Assumption) และ
หลกัการบญัชี (Principles) ต่าง ๆ กัน ขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชีท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ี  เป็น
ขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีของสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย  ฉบบัท่ี 1 ซ่ึงก าหนดใหเ้ร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับงวดหรือปี
ส้ินสุด วนัท่ี 1 กนัยายน 2522 เป็นตน้ไป สรุปไดด้งัน้ี  

  หลกัการใช้หน่วยเงินตราในการบัญชี (The Monetary Unit Assumption) การ
บญัชีใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ขอ้มูลทางการบญัชีอาจเป็นพรรณาโวหารก็ได้  แต่
ขอ้มูลดงักล่าวจะใหค้วาม หมายไม่ชดัเจนเท่าขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข เน่ืองจาก หน่วยเงินตราใชเ้ป็นส่ือ
ในการแลกเปล่ียน และท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยวดัราคา ดงันั้นนกับญัชีจึงใชห้น่วยเงินตราในการวดัผล
การด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ 
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  หลกัความเป็นหน่วยงานของกจิการ (The Entity Concept) ขอ้มูลทางการบญัชี
เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงานหน่ึง ๆ ซ่ึงแยกต่างหากจากเจา้ของกิจการและกิจการอ่ืน หน่วยงานใน
ท่ีน้ีไดแ้ก่หน่วยธุรกิจ  ซ่ึงอาจเป็นในรูปของบริษทัจ ากดั หา้งหุน้ส่วน บุคคลคนเดียวหรือในรูปอ่ืน  
ดงันั้นจึงตอ้งระบุหน่วยของกิจการไวใ้นงบการเงินนั้น  ๆ ความเป็นหน่วยงานตามขอ้สมมติของ
การบญัชีอาจไม่เหมือนกบัความหมายของความเป็นหน่วยงานตามกฎหมาย  เช่น บริษทัต่าง ๆ ใน
เครือเป็นกิจการแยกกนัตามกฎหมาย  แต่ในการท างบการเงินรวมนกับญัชีถือวา่บริษทัต่าง ๆ  ใน
เครือนั้นเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกนั  

  หลกัการใช้หลกัฐานอนัเทีย่งธรรม (The Objectivity Principle) เน่ืองจากงบ
การเงินท าข้ึนเพื่อประโยชน์ของบุคคลหลายฝ่าย  ซ่ึงอยูใ่นสถานะต่าง ๆ กนั นกับญัชีผูท้  างบ
การเงินอยูอี่กสถานะหน่ึง ดงันั้น  เพื่อใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจงบการเงินของกิจการไดถู้กตอ้ง
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  การบนัทึกรายการบญัชีและการท างบการเ งิน จึงตอ้งจดัท าข้ึน
โดยอาศยัหลกัฐานและขอ้เทจ็จริงอนัเท่ียงธรรมท่ีบุคคลต่าง ๆ  ยอมรับและเช่ือถือได้  หลกัฐาน
ดงักล่าวจะตอ้งปราศจากความล าเอียงหรือไม่มีอคติต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ  โดยพยายาม
หลีกเล่ียงความคิดเห็นส่วนบุคคลใหม้ากท่ีสุด  

  หลกัรอบเวลา (The Time Period Assumption) กระบวนการการบญัชีการเงิน
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการส าหรับรอบเวลาหรือรอบบญัชีท่ีระบุไว้  ส่วน
ผูใ้ชง้บการเงินท าการประเมินผลและตดัสินใจเก่ียวกบักิจการตามวาระและเวลาต่าง ๆ  กนัตลอด
อายขุองกิจการ ดงันั้น จึงตอ้งแบ่งการท างานของกิจการออกเป็นรอบเวลาสั้น ๆ  เพื่อจดัท าขอ้มูลไว้
เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจ โดยปกติรอบเวลาดงักล่าวมกัจะก าหนดไวเ้ท่ากนัเพื่อประโยชน์ใน
การเปรียบเทียบและมีระบุไวช้ดัในงบการเงิน  

  หลกัการด าเนินงานสืบเน่ือง  (The Going Concern Assumption) กิจการท่ีจดัตั้ง
ข้ึนยอ่มมี วตัถุประสงคท่ี์จะด ารงอยูโ่ดยไม่มีก าหนด กล่าวคือ  หากไม่มีเหตุช้ีเป็นอยา่งอ่ืนแลว้  
กิจการท่ีตั้งข้ึนยอ่มจะด าเนินงานต่อเน่ืองกนัไปอยา่งนอ้ยก็นานพอท่ีจะด าเนินงานตามแผนและขอ้
ผกูพนัท่ีไดท้  าไวจ้นส าเร็จ  นกับญัชีจึงมีขอ้สมมติขั้นมูลฐานวา่กิจการไม่ตั้งใจท่ีจะเลิกด าเ นินงาน 
หรือไม่จ  าเป็นตอ้งเลิกด าเนินงาน หรือตอ้งลดปริมาณการด าเนินงานลงอยา่งมาก  หากมีเหตุอ่ืนใด
ช้ีใหเ้ห็นวา่เหตุการณ์ในภายหนา้จะไม่เป็นไปตามขอ้สมมติดงักล่าว ก็จะตอ้งใชม้าตรฐานการบญัชี
ท่ีก าหนดไวส้ าหรับเหตุการณ์นั้น ๆ โดยเฉพาะแทน  

  หลกัราคาทุน (The Cost Principle) หลกัราคาทุนเก่ียวโยงกบัหลกัความด ารงอยู่
ของกิจการ  ตามหลกัราคาทุนการบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินถือเกณฑร์าคาทุนเดิม  ซ่ึงหมายถึง
ราคาอนัเกิดจากการแลกเปล่ียน ราคาทุนเป็นราคาท่ีเหมาะสมกวา่ราคาอ่ืน ๆ  เพราะราคาทุนเป็น
ราคาท่ีแน่นอนและสามารถค านวณไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาไม่ข้ึนอยูก่บัความเห็นของแต่ละคนซ่ึง
อาจแตกต่างกนัได ้อยา่งไรก็ตามการใชร้าคาทุนเป็นเกณฑก์็มีขอ้เสียหลายประการ โดยเฉพาะอยา่ง
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ยิง่ในกรณีท่ีระดบัราคาสินคา้เปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก  ในกรณีท่ีมีการใชร้าคาอ่ื นท่ีมิใช่ราคาทุน  
ควรเปิดเผยใหท้ราบดว้ย  

  หลกัการเกดิขึน้ของรายได้ (The Revenue Realization Principle) หลกัการ
เกิดข้ึนของรายไดเ้ป็นหลกัเก่ียวกบัการบนัทึกรายไดจ้ากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้วา่
ควรจะถือวา่รายไดเ้กิดข้ึนเม่ือใด และในจ านวนเงินเท่าใด  

  โดยทัว่ไป นกับญัชีจะลงบนัทึกวา่รายไดไ้ดเ้กิดข้ึนแลว้  เม่ือมีเง่ือนไข 2 อยา่ง
ต่อไปน้ี  

  (1) กระบวนการก่อใหเ้กิดรายไดไ้ดส้ าเร็จแลว้ และ  
  (2) การแลกเปล่ียนไดเ้กิดข้ึนแลว้ กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ  รายไดเ้กิดข้ึนในงวด ซ่ึง

ไดมี้การส่งมอบสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลู กคา้แลว้  ส าหรับจ านวนเงินท่ีบนัทึกเป็นรายไดน้ั้นก็คือ
จ านวนท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บ  อยา่งไรก็ตาม  ในบางกรณีนกับญัชีถือวา่รายไดเ้กิดข้ึนโดยใช้
หลกัเกณฑอ่ื์นท่ีแตกต่างไปจากขา้งตน้  

  หลกัการจับคู่ค่าใช้จ่ายกบัรายได้  (The Matching Principle) หนา้ท่ีส าคญัอยา่ง
หน่ึงของบญัชีคือการจบัคู่ผลความส าเร็จ  (ตามท่ีวดัดว้ยรายได้ ) กบัความพยายาม (ตามท่ีวดัดว้ย
ค่าใชจ่้าย) หลกัการจบัคู่ค่าใชจ่้ายกบัรายไดเ้ป็นแนว ทางส าหรับตดัสินวา่  รายการใดบา้งท่ีจะเป็น
ค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีนั้น ๆ วธีิการคือ  จะมีการบนัทึกรายไดต้ามหลกัการเกิดข้ึนของรายไดก่้อน  
ถดัจากนั้นจึงเอาค่าใชจ่้ายไปจบัคู่กบัรายได้  เม่ือพิจารณาหลกัการเกิดข้ึนของรายไดคู้่กนัไปกบั
หลกัการจบัคู่ค่าใชจ่้ายกบัรายไดเ้ราจะไดห้ลกัท่ีนิยมเรียกกนัทัว่  ๆ ไปวา่ หลกัเงินคา้ง (Accrual 
Basis) ในปัจจุบนัน้ี สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยไดบ้ญัญติัศพัท์
บญัชีค าน้ีแลว้โดยเรียกวา่ "เกณฑค์งคา้ง"  

  หลกัเงินค้าง หรือ เกณฑ์คงค้าง (The Accrual Principle) ในการค านวณก าไร
และขาดทุนส าหรับงวด นกับญัชีตอ้งค านึงถึงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายนั้น  และแยกส่วนท่ีไม่เป็ นของ
งวดนั้นออก ตามวธีิการบญัชีท่ีถือเกณฑเ์งินสด  จ านวนเงินท่ีจ่ายไปทั้งหมดส าหรับงวดอาจถือได้
วา่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  แต่ตามหลกัเงินคา้งหรือเกณฑค์งคา้ง รายไดถื้อวา่เกิดข้ึนเม่ือเขา้เกณฑ ์ 2 
ประการดงักล่าวแลว้  และใชห้ลกัการจบัคู่ค่าใชจ่้ายกบัรายไดเ้พื่อให้ ไดม้าซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ส าหรับงวด แมจ้ะยงัไม่มีการรับเงินและจ่ายเงินก็ตาม  

  หลกัโดยประมาณ (The Approximation Assumption) การค านวณก าไรและ
ขาดทุนตอ้งอาศยัการปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเขา้รอบบญัชีต่าง ๆ  เขา้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
สลบัซบัซอ้นและเป็นส่วนเขา้กิ จกรรมท่ีมีลกัษณะร่วมกนั  การค านวณจึงจ าเป็นตอ้งท าโดยวธีิการ
ประมาณการ การท่ีการด าเนินงานของกิจการมีลกัษณะต่อเน่ืองกนัมีความสลบัซบัซอ้นมีความไม่
แน่นอนและมีลกัษณะร่วมสัมพนัธ์กนั  ท าใหน้กับญัชีไม่อาจค านวณก าไร  และขาดทุนไดถู้กตอ้ง
แน่นอนจึงตอ้งใชว้ธีิประมาณการและใชดุ้ลยพินิจประกอบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 
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  หลกัความสม ่าเสมอ  (The Consistency Principle) การใชง้บการเงินส าหรับ
ระยะเวลาหน่ึง  บางคร้ังอาจเพียงพอในการช่วยตดัสินใจ แต่งบการเงินส าหรับระยะเวลาหลาย ๆ  
ช่วงติดต่อกนัไปยอ่มจะมีความหมายและใหป้ระโยชน์แก่ผูใ้ชไ้ดดี้กวา่การเ ปรียบเทียบงบการเงิน
ส าหรับระยะเวลาท่ีแตกต่าง ยอ่มจะเกิดผลและมีประโยชน์ต่อเม่ืองบการเงินนั้น ๆ  ไดจ้ดัท าข้ึนโดย
อาศยัมาตรฐานการบญัชีเดียวกนั  

  ฉะนั้นการปฏิบติัทางบญัชีของกิจการหน่ึง  ๆ จึงตอ้งยดึหลกัความสม ่าเสมอ 
กล่าวคือ เม่ือเลือกใชก้ารปฏิบติับญัชีวธีิใดแลว้จะตอ้งใชว้ธีินั้นโดยตลอด แต่ทั้งน้ี  มิไดห้มายความ
วา่จะเปล่ียนแปลงการปฏิบติับญัชีไม่ไดเ้ลย  เพราะเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจยอ่ม
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  

  หลกัการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอ  (The Full Disclosure Principle) นกับญัชีมี
หนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลการเงินท่ีส าคญัทั้งหมดต่อผูใ้ชง้บการเงิน  ในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลน้ีไม่มี
กฎเกณฑท่ี์แน่นอนวา่ การเปิดเผยอยา่งเพียงพอควรมีลกัษณะอยา่งไร โดยทัว่ไปนกับญัชีจะตดัสิน
โดยถือวา่ ถา้ไม่เปิด เผยแลว้จะเป็นเหตุใหผู้ใ้ชง้บการเงินหลงผดิห รือไม่ ความเห็นจึงอาจแตกต่าง
กนัไดม้าก วา่รายการใดบา้งท่ีควรเปิดเผย ดงันั้น  หลกัเกณฑท่ี์ควรน ามาใชคื้อ  "เม่ือสงสัยให้
เปิดเผย" การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอหมายความรวมถึง  รูปแบบการจดัรายการและขอ้มูลในงบ
การเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ค าศพัทท่ี์ใช้  การแยกประเภท รายการ เกณฑท่ี์ใชใ้นการ
ค านวณ ฯลฯ  ทั้งหมดน้ีเนน้ถึงลกัษณะและชนิดของการเปิดเผยต่าง ๆ  ท่ีจ  าเป็นท่ีท าใหง้บการเงิน
ใหข้อ้มูลอยา่งเพียงพอ  

  นอกจากขอ้สมมติข้ึนมูลฐานของการบญัชี  12 ขอ้ขา้งตน้แลว้ ยงัมี ขอ้ควรค านึง
ในการใชม้าตรฐานการบญัชี (Exceptions to Accounting Principles) เพิ่มเติมเพื่อยดึถือเป็น
แนวทางปฏิบติัทางการบญัชีเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงัน้ี 

  หลกัความระมัดระวงั (Conservatism) ในการด าเนินกิจการ  ความไม่แน่นอนมกั
เกิดข้ึนเสมอ  การท างบการเงินจึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัรับรู้เร่ืองความไม่แน่นอนน้ีไวด้ว้ย   
 หลกัความระมัดระวงั  หมายถึงวา่ในกรณีท่ีอาจเลือกวธีิปฏิบติัทางการบญัชีไดม้ากกวา่
หน่ึงวธีิ นกับญัชีควรเลือกวธีิท่ีจะแสดงสินทรัพยแ์ละก าไรในเชิงท่ีต ่ากวา่ไวก่้อน  หลกัโดยยอ่คือ 
"ไม่คาดการณวา่จะไดก้ าไร แต่จะรับรู้การขาดทุนไวอ้ยา่งเตม็ท่ี ในกรณีท่ีสงสัยใหต้ดัเป็นค่าใชจ่้าย
ทนัที" อยา่งไรก็ตาม มิไดห้มายความวา่หลกัความระมดัระวงัจะเป็นเหตุผลสนบัสนุนใหกิ้จการตั้ง
ส ารองลบัได ้ 

  หลกัเนือ้หาส าคัญกว่ารูปแบบ  (Substance Over Form) นกับญัชีใหค้วามสนใจ
ในเน้ือหาทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์  แมรู้ปแบบทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์นั้นอาจจะแตกต่าง
จากรูปแบบทางกฎหมายก็ตาม  โดยปกติเน้ือหาทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมกัจะ
สอดคลอ้งกบัรูปแบบทางกฎหมาย  อยา่งไรก็ตามในบางคร้ังเน้ือหากบัรูปแบบทางกฎหมายอาจ
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แตกต่างกนั  นกับญัชีจึงควรเสนอในงบการเงิน  ซ่ึงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามเน้ือหาและ
ตามความเป็นจริงทางการเงินไม่ใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเท่านั้น  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินได้
ทราบขอ้มลเก่ียวกบักิจการทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์นั้นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

  หลกัการมีนัยส าคัญ (Materiallity) งบการเงินควรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญั
พอท่ีจะกระทบต่อการตดัสินใจ 

  ทั้งนี ้เพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจโดยถูกตอ้งถึงผลการด าเนินงาน  ฐานะการเงิน
และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ  
  เหตุการณ์ทีม่ีนัยส าคัญหมายถึงเหตุการณ์  ซ่ึงหากผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่ไดรั้บทราบแลว้อาจตอ้ง
ตดัสินใจผดิไปจากกรณีท่ีไดรั้บทราบ ดงันั้น เม่ือนกับญัชีไดส้ังเกตเห็นเหตุการณ์ใดซ่ึงมีนยัส าคญั
ต่อการตดัสินใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งแลว้ นกับญัชีตอ้งรายงานเหตุการณ์นั้นดว้ยความระมดัระวงั  
  หลกัการปฏิบัติเฉพาะธุรกจิ บางประเภท  (Industry Practice) หมายความถึง  การยอมให้
ใชว้ธีิปฏิบติัทางบญัชีส าหรับธุรกิจบางประเภท เช่น สถาบนัการเงิน เป็นตน้  แตกต่างไปจากวธีิ
ปฏิบติัทางบญัชีส าหรับธุรกิจทัว่ไปได้  เน่ืองจากการเนน้ถึงความส าคญัของขอ้มูลอาจจะให้
ตามล าดบัไม่เหมือนกนั 
 

2.3 ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูช่้วยผูส้อบบญัชีต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมจากงานวจิยั ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง
และคลา้ยคลึงกนักบัการศึกษา ประกอบดว้ย 
 วฒิุพงศ ์จาริกภากร (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจของผูช่้วยผูส้อบบญัชีต่อ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน ” การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยส่งแบบ
สอบ ถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 ราย แบ่งเป็นส านกังานสอบบญัชี ท่ีท าการตรวจสอบทั้ง
กิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะและกิ จการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ จ านวน 100 ราย และ
ส านกังานตรวจเงินแผน่ ดินท่ีท าการตรวจสอบเฉพาะกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ จ านวน 100 
ราย โดยท าการศึกษาใน 4 ประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ วตัถุประสงคแ์ละขอบเขต การรับรู้รายการและ
การวดัมูลค่า การเปิดเผยขอ้มูล และการบญัชีผ ลประโยชน์ของพนกังาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ความถ่ี และร้อยละ จากการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน ทุกประ เด็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยประ
วตัถุประสงคแ์ละขอบเขต มีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุดในเร่ืองการรับรู้หน้ีสิน ประเด็นการรับรู้
รายการและการวดัมูลค่า มีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุดในเร่ืองสมมติฐานในการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  ประเด็นการบญัชีผลประโยชน์ของ พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจมาก
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ท่ีสุดในเร่ืองความหมายของผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
และประเด็นสุดทา้ยคือประเด็นการเปิดเผยขอ้มูล มีความรู้ความเขา้ใจมารท่ีสุดในเร่ืองการเปิดเผย
ขอ้มูลโครงการผลประโยชน์ 
  เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ประเด็นวตัถุประสงคแ์ละขอบเขต และประเด็นการ
บญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน  ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในภาพรวมระดบัปาน
กลาง ส่วนประเด็นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  พบวา่ ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มี
ความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง  ขณะท่ีผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  มีความรู้ความ
เขา้ใจในระดบัมาก และสาหรับประเด็นการเปิดเผยขอ้มูล  พบวา่ ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง ส่วนผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท มีความรู้ความ
เขา้ใจในระดบันอ้ย  และเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการทางานสอบบญัชี  และสถานท่ีทางาน  
พบวา่  ประเด็นการเปิดเผยขอ้มูล  และประเด็นการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน  ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในภาพรวมระดบัปานกลาง  ส่วนประเด็นวตัถุประสงคแ์ละ
ขอบเขต  และประเด็นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  พบวา่  ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการทา
งานสอบบญัชีนอ้ยกวา่ 3 ปี และผูท่ี้ทางานท่ีสานกังานสอบบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปาน
กลาง ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการทางานสอบบญัชี  3 ปีข้ึนไป และผูท่ี้ทางานท่ีสานกังานการ
ตรวจเงินแผน่ดิน มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก 
 ธญัญกาญจน์ โพธ์ิพฒัน์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีท่ีมีต่อ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ” การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยส่ง
แบบสอบถามดว้ยตวัเองไปยงันกับญัชี ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ  านวน 100 คน พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค วามรู้ความเขา้ใจมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน ในเร่ืองวตัถุประสงคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง ความเขา้ใจดา้นขอบเขตอยู่
ระดบัปานกลาง ดา้นผลประโยชน์ระยะสั้นส าหรับพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้น
ผลประโยชน์ระยะยาวโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย และดา้นผลประ โยชน์เม่ือเลิกจา้งโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 ปฐมชยั กรเลิศ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจของผูส้อบบญัชีภาษีอากร
เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วยไดเ้สียสาธารณะ ” การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์ละการส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรในประเทศไทย จ านวน 348 คน พบวา่ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ไดศึ้กษาหา
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะผา่นการอบรม
สัมมนา โดยเห็นดว้ยวา่มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่ว นไดเ้สียสาธารณะ
ช่วยลดความยุง่ยากดา้นการค านวณก าไรสุทธิทางบญัชีได ้และท าใหก้ารจดัท าบญัชีง่ายข้ึน 
นอกจากน้ีผูช่้วยผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่ตอ้งการใหพ้ฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
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มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะดา้นหน้ีสินและส่ วนของ
เจา้ของเพิ่มเติมมากท่ีสุด ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยประเด็น
การวดัมูลค่าและการวดัความรู้รายการมีผูต้อบถูกนอ้ยท่ีสุด 
 นอกจากน้ียงัพบวา่ ควา มรู้ความเขา้ใจของผูส้อบบญัชีภาษีอากรแตกต่างกนัในประเด็น
วตัถุประสงค ์กรอบแนวคิด และขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่
มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ อยา่งมีนยัส าคญั เม่ือจ าแนกตามอายขุองผูส้อบบญัชีภาษีอากร
ประสบการณ์การสอบบญัชีภาษีอากร การเป็นทั้งผูส้อบบญัชีภาษีอากร และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
และลกัษณะการประกอบอาชีพสอบบญัชีภาษีอากร 
 ผสุรัตน์ อินทร์ตะ๊สืบ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจของนกัลงทุนสัมพนัธ์ใน
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ ในประเทศไทย ” จากนกัลงทุนสัมพนัธ์ในบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทุกบริษทัจ านวน 307 ราย พบวา่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีประกาศเป็นมาตรฐานใหม่ จ  านวน 6 ฉบบั นกัลงทุนสัมพนัธ์มีความรู้ความ
เขา้ใจโดยรวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบันอ้ยท่ีสุด ฉบบัท่ีมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุด ซ่ึงจดัอยูใ่น
เกณฑร์ะดบัปานกลาง คือมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน โดยเป็นการ
ถามเก่ียวกบัการรับรู้รายการผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
 ศลิษา หวงัดี (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ของผูท้  าบญัชีกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณ ะใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู จ านวน 68 ราย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเขา้ใจโดยรวมในระดบัปานกลาง ความรู้ความเขา้ใจเม่ือจ าแนกตามอาย ุพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบ ถามท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปีและอาย ุ30 ปีข้ึนไป มีความรู้ความเขา้ใจไม่แตกต่างกนั โด ยมี
ความรู้ความเขา้ใจโดยรวมในระดบัปานกลาง เร่ืองท่ีมีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด คือ เร่ือง
ความหมายของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และ 
เร่ืองท่ีมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด คือ เร่ืองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและเร่ืองเงินทุน 
 เม่ือจ าแนกต าแหน่ง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งพนกังาน และหวัหนา้แผนก
บญัชี มีความรู้ความเขา้ใจไม่แตกต่างกนั โดยมีความรู้ความเขา้ใจโดยรวมในระดบัปานกลางเร่ือง
ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด คือ เร่ืองความหมายของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจ การท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และเร่ืองท่ีมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด คือ เร่ือง
อสังหาริมทรัพยแ์ละเร่ืองเงินลงทุน 
 เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
5 ปี มีความรู้ความเขา้ใจโดยรวมในระดบัมาก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ประสบการณ์มากกวา่ 
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5 ปี มีระดบัความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง โดนเร่ืองท่ีมีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด คือ 
เร่ืองความหมายของมาตรฐานฯ และเร่ืองท่ีมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด คือ เร่ืองตน้ทุนการกูย้มื 

2.3 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤ ษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง คือ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังาน และการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน ท าใหท้ราบถึงประเด็นท่ี
ส าคญัหลายประเด็นท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจของผูช่้วยผูส้อบบญัชี ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ดงันั้น  ผูศึ้กษาจึงไดเ้ลือกศึกษามา ตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
เน่ืองจากเป็นมาตรฐานการบญัชีใหม่ฉบบัหน่ึงท่ียากต่อการท าความเขา้ใจ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
การตรวจสอบบญัชีผูช่้วยผูส้อบบญัชี จ  านวน 4 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
 1. วตัถุประสงคแ์ละขอบเขต ประกอบดว้ย การรับรู้หน้ีสิน การรับรู้ค่าใชจ่้ายรายการ
ผลประโยชน์พนกังานในรูปตราสารทุน และการจดัท าบญัชีและการรายงานและการวดัมูลค่า 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 
 2. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า ประกอบดว้ย การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน การรับรู้รายการและการวดัมู ลค่าผลประโยชน์หลงัออกจาก
งาน การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 
 3. การเปิดเผยขอ้มูล ประกอบดว้ย การเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
การเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชน์หลงัออกจากงาน การเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน การ
เปิดเผยขอ้มูลผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 
 4. การบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน ประกอบดว้ย ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั ตน้ทุน
ดอกเบ้ีย ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจริงจากสินทรัพยโ์ครงการ จ านวนตดับญัชีตน้ทุนบริการใน
อดีตท่ียงัไม่รับรู้ และผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ เพื่อความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีต่อมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน โดยเน้ือหาในบทน้ีประกอบ ดว้ย ขอบเขต
เน้ือหา ขอบเขตประชา กร  ขนาดตวัอยา่งและวธีิการคดัเลือกตวัอยา่งการรวบรวม เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นการศึกษา และการวเิคราะห์ขอ้มูลน้ี 

3.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

          3.4 การวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูล  
 

3.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ขอบเขตเนือ้หา 

 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งท าการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชี ในพื้นท่ีบางส่วนของ 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ท่ีเก่ียวกบั
วตัถุประสงค ์ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า การเปิดเผยขอ้มูล
ของมาตรฐานการบญัชี ตลอดจนความรู้เก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน 

 ขอบเขตประชากร 
 ประชากร (Population) ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกับญัชี ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน   

 ขนาดตวัอยา่งและวธีิการคดัเลือกตวัอยา่ง 
 เน่ืองจากการ วจิยัน้ีเป็นการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกับญัชี ของกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ และกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบขนาดของ
ตวัอยา่งท่ีแน่นอน ดงันั้น การวจิยัในคร้ังน้ีจึงไดมี้การก าหนดขนาดตวัอยา่ง 240 ราย โดยใชว้ธีิ การ
สุ่มตวัอยา่ง  (Random Sampling) แบบตามความสะดวก จึง ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากนกับญัชี
ของกิจการนิติบุคคลทัว่ไป ทั้งท่ีเป็น กิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจ านวน 240 ราย  
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3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 
 ส าหรับการวจิยั ความ ความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชี ต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  
(Questionnaire) ซ่ึงประกอบดว้ย ค าถามปลายเปิดและปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล เป็นค าถามปลายปิ ดเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไป
ของนกับญัชี ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่ง งาน ประสบการณ์ท างาน การ
รับรู้ข่าวสารมาตรฐานทางบญัชีหรือท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชี ต่อมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี  19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน เป็น ความรู้ความเขา้ใจ 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ หวัขอ้
วตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี หวัขอ้ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  หวัขอ้การรับรู้รายการ
และการวดัมูลค่า  หวัขอ้การเปิดเผยขอ้มูล  หวัขอ้การบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน  เป็นค าถาม
ปลายปิด 2 ตวัเลือก คือ ถูก และไม่ถูก เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจากมาตรฐานการบญัชีฯ
โดยเกณฑใ์นการใหค้ะแนนแบ่งเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2553: 94-96)  
   ตอบถูก                ใหค้ะแนนน ้าหนกัเป็น 1  
   ตอบไม่ถูก       ใหค้ะแนนน ้าหนกัเป็น 0 
 ส่วนที ่3 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด 
 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยท าการสอบถามจากนกับญัชีหรือผูท้  าบญัชีของกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และกิจการท่ีมี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะใน เขตกรุงเทพมหานคร  ใชว้ธีิการสุ่ม  (Random Sampling) โดยการเก็บ
แบบสอบถามดว้ยตวัเองและฝากแบบสอบถามไปกบับุคคลท่ีรู้จกั รวม 240 ราย 
                2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัและการศึกษา
คน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้ง มีแหล่งมาจากท่ีต่าง ๆ ทั้งเอกสารและการคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที ่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูล หลงัจากรวบรวมขอ้มูลท่ีได้ จากแบบสอบถามตาม
จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยั จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการประมวลผลโดยการแบ่งเป็นการวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 แบบสอบถามส่วนที ่ 1 จะน ามาท าการวเิคราะห์เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของ นกับญัชี
ประกอบดว้ยความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 แบบสอบถามส่วนที่ 2 จะน ามาวเิคราะห์เพื่ออธิบายระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ในการวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
  แบบสอบถามส่วนที ่ 3 ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนของปัญหาและส่วนของ
ขอ้เสนอแนะ จะใชก้ารบรรยายเชิงพรรณนาสรุปประเด็นท่ีเหมือนกนั และน าเสนอขอ้มูลโดยใช้
ความถ่ี (Frequency) ประกอบ 
 ขั้นตอนที ่2 การแปลผลค่าเฉล่ียระดบัความรู้ความเขา้ใจ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ,  
2553: 94-96) เป็นดงัน้ี 
   ระดบัคะแนน  80.00   –  100.00 เป็นค่าระดบัความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด 
   ระดบัคะแนน  70.00   –   79.99       เป็นค่าระดบัความรู้ความเขา้ใจมาก 
   ระดบัคะแนน  60.00   –   69.99  เป็นค่าระดบัความรู้ความเขา้ใจปานกลาง 
   ระดบัคะแนน  50.00   –   59.99  เป็นค่าระดบัความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 
   ระดบัคะแนน   0.00   –   49.99   เป็นค่าระดบัความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวจิยัเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน  จ านวน 240 ชุด ผลการวจิยัในรูปตารางและ การบรรยายความ 
ดงัน้ี 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ตารางที ่1   ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน  (n = 240) ร้อยละ 

เพศ   
- ชาย 
- หญิง 

91 
149 

37.9 
62.1 

อายุ 
- นอ้ยกวา่  25  ปี  
- ระหวา่ง  25-30  ปี 
- ระหวา่ง  31-40  ปี 
- ระหวา่ง 41-50  ปี 
- มากกวา่  51  ปี  

ระดบัการศึกษา 
- ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

สถานภาพ 
- โสด 
- สมรส 
- หมา้ย 
- อยา่ร้าง 

ต าแหน่ง 
- นกับญัชีปฏิบติังานดา้นบญัชี 
- สมุห์บญัชี 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
- อ่ืน ๆ  

 
30 

121 
62 
25 
2 
 

11 
208 
20 
1 
 

87 
137 
107 
28 

 
77 
64 
30 
69 

 
12.5 
50.4 
25.8 
10.4 
0.9 

 
4.6 
86.7 
8.3 
0.4 

 
24.2 
38.2 
29.8 
7.8 

 
32.1 
26.7 
12.5 
28.8 
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   จากตารางท่ี 1   พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ า นวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1  เพศ
ชายจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9  อายรุะหวา่ง  25-30  ปี จ  านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4   
อายรุะหวา่ง  31-40  ปี จ  านวน 62  คน คิดเป็นร้อยละ 25.8  อายนุอ้ยกวา่  25 ปี  จ  านวน 30  คน คิด
เป็นร้อยละ 12.5  อายรุะหวา่ง 41-50  ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 อายมุากกวา่ 51 ปี  
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 208  คน คิดเป็นร้อยละ 86.7  
ปริญญาโท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6  
ปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 สถานภาพสมรส  จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ  38.2  
สถานภาพหมา้ย  จ  านวน 107  คน คิดเป็นร้อยละ 29.8  สถานภาพโสด จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.2 สถานภาพอยา่ร้าง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ต าแหน่งนกับญัชีปฏิบติังานดา้นบญัชี  จ านวน 
77  คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 ต าแหน่งสมุห์บญัชี  จ านวน 64  คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ต าแหน่ง อ่ืน ๆ  
จ านวน 69  คน คิดเป็นร้อยละ 28.8     ต าแหน่งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  จ านวน 30  คน คิดเป็นร้อยละ 
12.5  ประสบการณ์ท างานระหวา่ง  5 -10 ปี  จ านวน 152  คน คิดเป็นร้อยละ 63.3  ระหวา่ง  11 – 15  ปี  

จ านวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ 14.2    ระหวา่ง  16 – 20  ปี  จ านวน 31  คน คิดเป็นร้อยละ 12.9  นอ้ย
กวา่  5  ปี  จ านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 5  มากกวา่  20  ปี  จ านวน 11  คน คิดเป็นร้อยละ 4.6  การ
รับรู้ข่าวสารมาตรฐานทางบญัชีหรือท่ีเก่ียวขอ้งจากอินเตอร์เน็ต  จ านวน 132  คน คิดเป็นร้อยละ 55  อบรม/ 

สมัมนา  จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15 จากเพื่อน/คนรู้จกั จ านวน 33  คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 อ่ืน  ๆ 
จ านวน 26  คน คิดเป็นร้อยละ 10.8  เป็นสมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี จ านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 5 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน  (n = 240) ร้อยละ 

ประสบการณ์ท างาน   
- นอ้ยกวา่  5  ปี 
- ระหวา่ง  5 -10 ปี 
- ระหวา่ง  11 – 15  ปี 
- ระหวา่ง  16 – 20  ปี 
- มากกวา่  20  ปี 

12 
152 
34 
31 
11 

5 
63.3 
14.2 
12.9 
4.6 

การรับรู้ข่าวสารมาตรฐานทางบัญชีหรือทีเ่กีย่วข้อง 
- เป็นสมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี  
- อินเตอร์เน็ต 
- อบรม/ สมัมนา 
- จากเพื่อน/คนรู้จกั 
- อ่ืน ๆ  

 
12 

132 
37 
33 
26 

 
5 
55 

15.4 
13.8 
10.8 
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ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีทีม่ีต่อมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที ่ 19  เร่ืองผลประโยชน์ของ
พนักงาน 

 การวเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี  ฉบั บท่ี  19  
เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ในดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียววตัถุประสงคข์องมาตรฐานการ
บญัชี ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
รับรู้รายการและการวดัมูลค่า  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  และความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน  ปรากฏผลดงัตารางท่ี   2 – 6   ดงัน้ี 

 
ตารางที ่2   แสดงค่าร้อยละหวัขอ้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี    
                  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 
 
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัวตัถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที ่ 19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน 
รู้  (ตอบถูก) 

จ านวน ร้อยละ แปลผล 
1.  รับรู้หน้ีสิน  เม่ือพนกังานไดใ้หบ้ริการเพื่อเป็นการแลกเปล่ียน
กบัผลประโยชน์ของพนกังานท่ีบริษทัจะจ่ายในอนาคต 
 

117 73 มาก 

2.  รับรู้ค่าใชจ่้าย  เม่ือกิจการไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีเกิด
จาการใหบ้ริการของพนกังานเป็นการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์
ของพนกังาน 
 

181 75 มาก 

รวม  74 มาก 

 
จากตารางท่ี 2   พบวา่ ค่าร้อยละดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์อง

มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าร้อย
ละเท่ากบั  74    เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ หวัขอ้การ รับรู้ค่าใชจ่้าย  เม่ือกิจการไดรั้บ
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีเกิดจาการใหบ้ริการของพนกังานเป็นการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์
ของพนกังาน  ค่าร้อยละเท่ากบั  75  และหวัขอ้ รับรู้หน้ีสิน  เม่ือพนกังานไดใ้หบ้ริการเพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ของพนกังานท่ีบริษทัจะจ่ายในอนาคต  ค่าร้อยละเท่ากบั  73  
ตามล าดบั 
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ตารางที ่3  แสดงค่าร้อยละดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี   
                 ฉบบัท่ี 19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 
 
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที ่ 19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน 
รู้  (ตอบถูก) 

จ านวน ร้อยละ แปลผล 
1.  รายการผลประโยชน์พนกังานในรูปตราสารทุนของกิจการ
ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์
ของพนกังาน 
 

182 75 มาก 

2.  การจดัท าบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือ
ออกจากงานของพนกังานไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบั
ท่ี  26  เร่ืองการบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือ
ออกจากงาน 
 

140 58 นอ้ย 

รวม  66 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา่  ค่าร้อยละดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอบเขตของมาตรฐานการ
บญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง  มีค่าร้อยละ
เท่ากบั 66  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ รายการผลประโยชน์พนกังานในรูปตราสารทุนของ
กิจการตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน อยูใ่นระดบัมากมี
ค่าร้อยละเท่ากบั 75   รองลงมาคือ  การจดัท าบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก
จากงานของพนกังานไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  26  เร่ืองการบญัชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานอยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าร้อยละเท่ากบั 58   ตามล าดบั 
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ตารางที ่4   แสดงค่าร้อยละดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า 
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า รู้  (ตอบถูก) 

จ านวน ร้อยละ แปลผล 
1.  รับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานเม่ือพนกังานไดใ้หบ้ริการ
แลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์นั้น  โดยรับรู้จ านวนเงินท่ีไม่คิดลด 
 

183 76 มาก 

2.  การลางานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนชนิดสะสมไดใ้หรั้บรู้ตน้ทุนการ
ใหบ้ริการเม่ือมีการลางานเกิดข้ึน 
 

160 66 ปานกลาง 

3.  การลางานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนชนิดสะสมไม่ไดใ้หรั้บรู้ตน้ทุนการ
ใหบ้ริการเม่ือการลางานเกิดข้ึน 
 

167 69 ปานกลาง 

4.  ส่วนแบ่งก าไรและโบนสัรับรู้ตน้ทุนผลประโยชน์ของพนกังาน
เป็นค่าใชจ่้ายทนัที 
 

188 78 มาก 

5. โครงการสมทบเงินท่ีครบก าหนดภายใน  1  ปี  ไม่ตอ้งใชส้มมติใน
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพื่อวดัมูลค่าของ
ภาระผกูพนัหรือค่าใชจ่้าย 
 

188 78 มาก 

6.  โครงการผลประโยชน์ในวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
(Projected   Unit  Credit  Method) เพื่อวดัมูลค่าภาระผกูพนัและ
ตน้ทุน 
 

152 63 ปานกลาง 

7.  วธีิก าหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้
 

145 60 ปานกลาง 

8.  วธีิก าหนดมูลค่าจากากรประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้
 

133 55 นอ้ย 

9.  ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ประกอบดว้ย ขอ้สมมติทางประชากรศาสตร์และขอ้สมมติทาง
การเงิน 
 

134 55 นอ้ย 

10.  ก าหนดอตัราคิดลดโดยอา้งอิงกบัอตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาด
ของหุน้กูภ้าคเอกชนท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี  ณ  
วนัท่ีส้ินงวดรายงาน 
 

138 57 นอ้ย 
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11.  สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ตอ้งเป็นกลางและสอดคลอ้ง 
 

141 58 นอ้ย 

12.  มาตรฐานฉบบัน้ีบงัคบัใหใ้ชบ้ริการนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

138 57 นอ้ย 

13.  ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเป็น
ยอดรวมสุทธิของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูพ้นัผลประโยชน์  ณ  วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

135 56 นอ้ย 

รวม  63 ปานกลาง 
 
  จากตารางท่ี 4 พบวา่  ค่าร้อยละดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดั
มูลค่าโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีร้อยละเท่ากบั 63     เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ส่วน
แบ่งก าไรและโบนสัรับรู้ตน้ทุนผลประโยชน์ของพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายทนัที   และ  โครงการ
สมทบเงินท่ีครบก าหนดภายใน  1  ปี  ไม่ตอ้งใชส้มมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัเพื่อวดัมูลค่าของภาระผกูพนัหรือค่าใชจ่้าย  อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าร้อยละเท่ากบั 78  
รองลงมา คือ รับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานเม่ือพนกังานไดใ้หบ้ริการแลกเปล่ียนกบั
ผลประโยชน์นั้น  โดยรับรู้จ านวนเงินท่ีไม่คิดลด  อยูใ่นระดบัมาก มีค่าร้อยละเท่ากบั  76    การลา
งานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนชนิดสะสมไม่ไดใ้หรั้บรู้ตน้ทุนการใหบ้ริการเม่ือการลางานเกิดข้ึน  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง   มีค่าร้อยละเท่ากบั  69  การลางานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนชนิดสะสมไดใ้หรั้บรู้
ตน้ทุนการใหบ้ริการเม่ือมีการลางานเกิดข้ึน อยูใ่นระดบั ปานกลาง     มีค่าร้อยละเท่ากบั  66 
โครงการผลประโยชน์ในวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit  Method) 
เพื่อวดัมูลค่าภาระผกูพนัและตน้ทุน อยูใ่นระดบั ปานกลาง     มีค่าร้อยละเท่ากบั  63 วธีิก าหนด
มูลค่าจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการ
ไว้ อยูใ่นระดบั ปานกลาง   มีค่าร้อยละเท่ากบั  60 สมมติฐานในการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ป ระกนัภยัตอ้งเป็นกลางและสอดคลอ้ง  อยูใ่นระดบั นอ้ย   มีค่าร้อยละเท่ากบั  58  
ก าหนดอตัราคิดลดโดยอา้งอิงกบัอตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของหุน้กูภ้าคเอกชนท่ีไดรั้บการ
จดัอนัดบัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี  ณ  วนัท่ีส้ินงวดรายงาน  และมาตรฐานฉบบัน้ีบงัคบัใหใ้ชบ้ริการนกั
คณิตศาสตร์ปร ะกนัภยั  อยูใ่นระดบั นอ้ย   มีค่าร้อยละเท่ากบั  57 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังานจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเป็นยอดรวมสุทธิของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูพ้นัผลประโยชน์  ณ  
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าร้อยละเท่ากบั  56 ในส่วนท่ีมีระดบันอ้ยสุด คือ 
วิธีก าหนดมูลค่าจากากรประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว้  และขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัประกอบดว้ย 
ขอ้สมมติทางประชากรศาสตร์และขอ้สมมติทางการเงิน มีค่าร้อยละเท่ากบั  55  ตามล าดบั 
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ตารางที ่5  แสดงค่าร้อยละดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูล รู้  (ตอบถูก) 

จ านวน ร้อยละ แปลผล 
1.  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัพนกังาน 
 

149 62 ปานกลาง 

2.  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  โครงการสมทบเงิน  กิจการ
ตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการสมทบ
เงิน 
 

150 62 ปานกลาง 

3.  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  โครงการผลประโยชน์  กิจการ
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใช ้ ณ  วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 
 

155 64 ปานกลาง 

4.  ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน  มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัน้ีไม่ไดก้  าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังานโดยเฉพาะ
แต่มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน ๆ อาจก าหนดใหเ้ปิดเผย  
 

168 70 มาก 

5.  ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเม่ือระดบัความ
เป็นไปไดท่ี้จะตอ้งจ่ายเงินออกไปเพื่อช าระผลประโยชน์เป็นไป
ไดย้าก 
 

184 76 มาก 

รวม  66 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 5 พบวา่  ค่าร้อยละดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าร้อยละเท่ากบั 67  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผลประโยชน์เม่ือเลิก
จา้งไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเม่ือระดบัความเป็นไปไดท่ี้จะตอ้งจ่ายเงินออกไปเพื่อช าระผลประโยชน์
เป็นไปไดย้าก อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าร้อยละเท่ากบั 76   รองลงมาคือ ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังาน  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้  าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังานโดยเฉพาะแต่
มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน ๆ อาจก าหนดใหเ้ปิดเผย   อยูใ่นระดบัมาก มีค่าร้อยละเท่ากบั  70     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานโครงการผลประโยชน์ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้
สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าร้อยละเท่ากบั 64  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานไม่ตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าร้อยละเท่ากบั 62  ผลประโยชน์หลงั 
ออกจากงาน  โครงการสมทบเงิน  กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับ
โครงการสมทบเงิน อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าร้อยละเท่ากบั 62  ตามล าดบั 
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ตารางที ่6   แสดงค่าร้อยละดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน รู้  (ตอบถูก) 

จ านวน ร้อยละ แปลผล 
1.  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนัเกิดจากการใชว้ธีิการก าหนดมูลค่าจาก
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเท่านั้น  

 

184 76 มาก 

2.  ตน้ทุนดอกเบ้ีย  คือ  การค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของภาระ
ผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์  คูณ  อตัราคิดลดก าหนด  ณ  
วนัตน้งวด 

 

195 81 มากท่ีสุด 

3.  ผลตอบแทนท่ีคาดวา่ไดรั้บจริงจากสินทรัพยโ์ครงการ  คือ  
ส่วนหน่ึงของรายไดท่ี้รับรู้เป็นก าไรขาดทุน  

 

183 76 มาก 

4.  จ านวนตดับญัชีตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้  คือ  
ผลประโยชน์ท่ีกิจการตอ้งจ่ายใหพ้นกังานเม่ือเกษียณส าหรับ
บริการท่ีพนกังานใหกิ้จการนบัตั้งแต่ก่อนจดัตั้งหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

170 70 มาก 

5.  ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  คือ  ผลก าไรขาดทุนท่ีเกิดจากขอ้สมมติท่ีนกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัใชป้ระมาณการภาระหน้ีสินโครงการ
ผลประโยชน์กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

 

183 76 มาก 

รวม  75 มาก 
 
 
จากตารางท่ี 6 พบวา่  ค่าร้อยละดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของ

พนกังาน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   มีค่าร้อยละเท่ากบั 75  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ตน้ทุน
ดอกเบ้ีย คือ การค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ คูณ อตัราคิด
ลดก าหนด ณ วนัตน้งวด   อยูใ่นระดบัมาก ท่ีสุด   มีค่าร้อยละเท่ากบั 81   รองลงมา คือ  ตน้ทุน
บริการ ในปัจจุบนัเกิดจากการใชว้ธีิการก าหนดมูลค่าจาการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัเท่านั้น  และ  ผลตอบแทนท่ีคาดวา่ไดรั้บจริงจากสินทรัพยโ์ครงการ คือ ส่วนหน่ึงของ
รายไดท่ี้รับรู้เป็นก าไรขาดทุน   และ ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  คือ  ผลก า ไรขาดทุนท่ีเกิดจากขอ้สมมติท่ีนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใชป้ระมาณการ
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ตารางท่ี 7    ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีท่ีมีต่อของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี   
                   19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน   จ  าแนกตามเพศ 
 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

ภาระหน้ีสินโครงการผลประโยชน์กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน   อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าร้อยละเท่ากบั  76   
จ านวนตดับญัชีตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ คือ ผลประโยชน์ท่ีกิจการตอ้งจ่ายใหพ้นกังาน
เม่ือเกษียณส าหรับบริการท่ีพนกังานใหกิ้จการนบัตั้งแต่ก่อนจดัตั้งหรือมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบั
โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าร้อยละเท่ากบั 70  ตามล าดบั 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเกีย่วกบัมาตรฐานการ
บัญชี  ฉบับที ่ 19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

จากตารางท่ี 7  พบวา่    เพศต่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขตของมาตรฐาน

การบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการ

และการวดัมูลค่า  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  ความรู้ความเข้ าใจเก่ียวกบัการ

บญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน  ท่ีไม่แตกต่างกนั  ส่วนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์

ของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั  0.05  

ความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 

เพศชาย เพศหญงิ 

 ผดิ ถูก ผดิ ถูก 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการ
บญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

28 63 20 129 .002 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขตของมาตรฐานการ
บญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

22 69 24 125 .131 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า 40 51 58 91 .263 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 37 54 47 102 .165 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของ
พนกังาน 

21 70 36 113 .877 
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* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

ตารางท่ี 8    ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการ

บญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  จ าแนกตามอายุ 

 

 

จากตารางท่ี 8  พบวา่    อายตุ่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์อง

มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดั

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน ท่ีไม่แตกต่างกนั   

ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีทีม่ี
ต่อมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที ่ 19  
เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน 

น้อยกว่า 

  25  ปี 
25-30  ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า  

 51  ปี  

ผดิ ถูก ผดิ ถูก ผดิ ถูก ผดิ ถูก ผดิ ถูก 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วตัถุประสงคข์องมาตรฐาน
การบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

4 23 21 100 14 48 5 20 1 1 .653 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดั
ขอบเขตของมาตรฐานการ
บญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

9 21 17 104 15 47 5 20 0 2 .869 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
รับรู้รายการและการวดัมูลค่า 

12 18 42 79 33 29 10 15 1 1 .219 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูล 
 

8 22 43 78 26 36 6 36 1 1 .730 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
บญัชีผลประโยชน์ของ
พนกังาน 
 

5 25 31 90 14 48 6 19 1 1 .586 
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* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

ตารางท่ี 9   ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจของนักบญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  จ าแนกตามระดบัการศึกษา  

 

จากตารางท่ี 9  พบวา่  ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์

ของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดั

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน ท่ีไม่แตกต่างกนั   

ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีทีม่ต่ีอมาตรฐาน
การบัญชี  ฉบับที ่ 19  เร่ืองผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

ต า่กว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก  

ผดิ ถูก ผดิ ถูก ผดิ ถูก ผดิ ถูก 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์
ของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

2 9 44 164 2 18 0 1 .350 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

1 10 43 165 2 18 0 1 .632 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการ
และการวดัมูลค่า 
 

3 8 85 123 10 10 0 1 .386 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูล 
 

2 9 73 135 9 11 0 1 .262 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชี
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 
 

3 8 48 160 6 14 0 1 .877 



60 
 

ตารางท่ี 10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี   
                   ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  จ าแนกตามสถานภาพ  
 

 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

จากตารางท่ี 10  พบวา่  สถานภาพต่างกนัมี ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์อง

มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดั

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน   ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั  0.05 

 

ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีทีม่ีต่อ
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที ่ 19  เร่ือง

ผลประโยชน์ของพนักงาน   

โสด สมรส หม้าย หย่าร้าง 
  

ผดิ 

 

 

ถูก 
 

ผดิ 

 

 

ถูก 
 

ผดิ 

 

 

ถูก 
 

ผดิ 

 

 

ถูก 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์อง
มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

13 15 31 74 1 49 3 54 .000 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

6 22 23 82 14 36 3 54 .017 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการ
และการวดัมูลค่า 
 

25 3 30 75 38 12 5 52 .000 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 
 

20 8 27 78 18 32 19 38 .000 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชี
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

20 8 15 90 3 47 19 38 .000 
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* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

ตารางท่ี 11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี  
                   ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 

  จากตารางท่ี 11  พบวา่  ต าแหน่งงานต่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของ

พนกังานท่ีไม่ต่างกนั  ส่วนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  

19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั  0.05 

ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีทีม่ีต่อ
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที ่ 19  เร่ือง

ผลประโยชน์ของพนักงาน   

นักบัญชี
ปฏิบัต ิ

งานด้าน
บัญชี 

สมุห์บัญชี ผู้สอบบัญชี
อนุญาต 

อืน่ ๆ  
 

ผดิ ถูก ผดิ ถูก ผดิ ถูก ผดิ ถูก 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์
ของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  
เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

22 55 24 40 1 29 1 68 .000 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  
เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

24 53 8 56 1 29 13 56 .050 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้
รายการและการวดัมูลค่า 
 

9 68 33 31 17 13 39 30 .000 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูล 
 

18 59 37 27 8 22 21 48 .987 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชี
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

22 55 31 33 3 27 1 68 .000 
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* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

ตารางท่ี 12    ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี  
          ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  
 

 

 

 

จากตารางท่ี 12  พบวา่ ประสบการณ์ท างานต่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

วตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผย

ขอ้มูล  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังานท่ีไม่แตกต่างกนั  

ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีทีม่ีต่อ
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที ่ 19  เร่ือง

ผลประโยชน์ของพนักงาน   

น้อยกว่า  
5  ปี 

5 -10 ปี 11-15  ปี 16-20  ปี 21  ปีขึน้
ไป  

ผดิ 

 
ถูก ผดิ 

 
ถูก ผดิ 

 
ถูก ผดิ 

 
ถูก ผดิ 

 
ถูก 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์
ของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

1 11 25 127 13 21 7 24 2 9 .141 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

3 9 24 128 11 23 5 26 3 8 .426 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้
รายการและการวดัมูลค่า 
 

6 6 55 97 22 12 10 21 5 6 .553 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูล 
 

0 12 60 92 9 25 11 20 4 7 .768 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชี
ผลประโยชน์ของนกังาน 
 

1 11 39 113 7 27 6 25 4 7 .722 
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ตารางท่ี 13  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี  
          ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  จ  าแนกตามการรับรู้ข่าวสาร 

 
* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

 

จากตารางท่ี 13  พบวา่  การรับรู้ข่าวสารต่าง  กนัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์

ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดั

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียว  กบัการเปิดเ ผยขอ้มูล ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังานไม่

ต่างกนั  ส่วน ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีทีม่ีต่อ
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที ่ 19  เร่ือง

ผลประโยชน์ของพนักงาน   

สมาชิก
สภา

วชิาชีพ 

อนิเตอร์ 

เน็ท 
อบรม/
สัมมนา 

เพือ่น/
คนรู้จกั 

อืน่ ๆ  

 

ผดิ ถูก ผดิ ถูก ผดิ ถูก ผดิ ถูก ผดิ ถูก 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์
ของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

3 9 29 103 7 30 5 28 4 22 .258 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

4 8 26 106 6 31 7 26 3 23 .276 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้
รายการและการวดัมูลค่า 
 

9 3 55 77 14 23 13 20 7 19 .045 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูล 
 

1 11 45 87 14 23 16 17 8 18 .231 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชี
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

1 11 31 101 11 26 9 24 5 21 .696 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษางานวจิยัเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบั 
ท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีต่อ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ผูว้จิยั
ไดส้รุปผลการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงไดส้รุปผลการวจิยัไว ้3 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของนกับญัชี โดยหาค่า
จ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ 
 ส่วนท่ี 2   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั ความรู้ ความเขา้ใจของนกับญัชีท่ีมีต่อ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน โดยหาค่าจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อย
ละส่วนท่ี 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาเร่ือง ความรู้ ความเขา้ใจของนกับญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 19 
เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน  ซึง่มีกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 240 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได้  240 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ  100.00 จึงน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความรู้ ความเขา้ใจ ของนกับญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 19 เร่ือง
ผลประโยชน์พนกังาน  
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
 
  ส่วนที ่1. สรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1   ขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ เป็นเพศหญิง จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1   เพศชาย 
  จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9    

    1.2  อายรุะหวา่ง  25 – 30   ปี จ  านวน 121  คน คิดเป็นร้อยละ 50.4   อายรุะหวา่ง  31 – 40   
          ปี จ  านวน 62  คน คิดเป็นร้อยละ 25.8  อายนุอ้ยกวา่  25  ปี  จ  านวน 30  คน คิดเป็น 
           ร้อยละ 12.5  อายรุะหวา่ง 41 – 50   ปี จ  านวน 25  คน คิดเป็นร้อยละ 10.4  อาย ุ
           มากกวา่  51  ปี  จ  านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามล าดบั  

1.3   ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 208  คน คิดเป็นร้อยละ 86.7  ปริญญาโท  จ านวน  
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20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3  ต ่ากวา่ปริญญาตรี  จ  านวน 11   
  1.4  สถานภาพสมรส  จ  านวน 137  คน คิดเป็นร้อยละ 38.2  สถานภาพหมา้ย  จ  านวน 

   107  คน คิดเป็นร้อยละ 29.8    สถานภาพโสด จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2   
   สถานภาพอยา่ร้าง  จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8  ตามล าดบั  

      1.5  ต าแหน่งนกับญัชีปฏิบติังานดา้นบญัชี  จ  านวน 77  คน คิดเป็นร้อยละ 32.1  ต าแหน่ง 
   สมุห์บญัชี  จ  านวน 64  คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ต าแหน่ง อ่ืน ๆ  จ  านวน 69  คน คิด 
   เป็นร้อยละ 28.8 ต าแหน่งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  จ  านวน 30  คน คิดเป็นร้อยละ  
   12.5 ตามล าดบั  

     1.6  ประสบการณ์ท างานระหวา่ง 5 – 1 0 ปี  จ  านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3  
            ระหวา่ง 11 – 15  ปี  จ  านวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ 14.2  ระหวา่ง  16 – 20  ปี 
            จ านวน 31  คน คิดเป็นร้อยละ 12.9  นอ้ยกวา่  5  ปี  จ  านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 5   
           มากกวา่  20  ปี จ  านวน 11  คน คิดเป็นร้อยละ 4.6  ตามล าดบั 
    1.7  การรับรู้ข่าวสารมาตรฐานทางบญัชีหรือท่ีเก่ียวขอ้งจากอินเตอร์เน็ต  จ  านวน 132  
                    คน คิดเป็นร้อยละ 55  อบรม/ สัมมนา  จ  านวน 37  คน คิดเป็นร้อยละ 15 จากเพื่อน/ 
                    คนรู้จกั จ  านวน 33  คน คิดเป็นร้อยละ 13.8  อ่ืน  ๆ จ านวน 26  คน คิดเป็นร้อยละ  
                    10.8  เป็นสมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี จ  านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 5  ตามล าดบั 
  ส่วนที ่2. สรุปผลข้อมูลเกีย่วกบัความรู้ ความเข้าใจของนักบัญชีทีม่ีต่อมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที ่19 เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน  
  จากผลการวจิยั ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจของนกับญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน  จ านวน 240 ราย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความ
เขา้ใจโดยรวมต่อมาตรฐาน การบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน  ในระดบัปานกลาง 
โดยมีความรู้ความเขา้ใจเรียงจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุดได ้ดงัน้ี หวัขอ้ วตัถุประสงค์ และการบญัชี
ผลประโยชน์ขอ งพนกังาน มีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ หวัขอ้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชี หวัขอ้การเปิดเผยขอ้มูล และการรับรู้รายการ  และหวัขอ้การวดัมูลค่า  มีความรู้
ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด  
  เม่ือแยกออกเป็นแต่ละหวัขอ้ นกับญัชีมีความรู้ความเขา้ใจในแต่ละหวัขอ้ ดงัน้ี 
  -  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ วตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 19  เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังาน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   มีค่าร้อยละเท่ากบั 74   เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ เร่ืองการรับรู้ค่าใชจ่้าย เม่ือกิจการไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีเกิดจาการใหบ้ริการ
ของพนกังานเป็นการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ของพนกังาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าร้อยละเท่ากบั 
75  และเร่ืองการรับรู้หน้ีสินเม่ือพนกังานไดใ้หบ้ริการเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ของ
พนกังานท่ีบริษทัจะจ่ายในอนาคต ค่าร้อยละเท่ากบั 73  ตามล าดบั 
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   -  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน  โดยรวมอยูใ่นระดบั ปานลาง มีค่าร้อยละเท่ากบั 66  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ เร่ือง รายการผลประโยชน์พนกังานในรูปตราสารทุนของกิจการตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าร้อยละเท่ากบั 75   
รองลงมาคือ  การจดัท าบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานของพนกังาน
ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  26  เร่ืองการบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เม่ือออกจากงานอยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าร้อยละเท่ากบั 58   ตามล าดบั 
  -  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  โดยรวมอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง  มีร้อยละเท่ากบั 63     เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  เร่ืองส่วนแบ่งก าไรและโบนสัรับรู้
ตน้ทุนผลประโยชน์ของพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายทนัที  และโครงการสมทบเงินท่ีครบก าหนดภายใน  
1  ปี  ไม่ตอ้งใชส้มมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพื่อวดัมูลค่าของภาระ
ผกูพนัหรือค่าใชจ่้าย  อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าร้อยละเท่ากบั 78  รองลงมาคือ รับรู้ผลประโยชน์ระยะ
สั้นของพนกังานเม่ือพนกังานไดใ้หบ้ริการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์นั้น  โดยรับรู้จ านวนเงินท่ี
ไม่คิดลด  อยูใ่นระดั บมาก มีค่าร้อยละเท่ากบั 76 การลางานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนชนิดสะสมไม่ได้
ใหรั้บรู้ตน้ทุนการใหบ้ริการเม่ือการลางานเกิดข้ึน  อยูใ่นระดบัปานกลาง   มีค่าร้อยละเท่ากบั  69  
การลางานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนชนิดสะสมไดใ้หรั้บรู้ตน้ทุนการใหบ้ริการเม่ือมีการลางานเกิดข้ึน 
อยูใ่นระดบั ปานกลาง  มีค่าร้อยละเท่ากบั 66 โครงการผลประโยชน์ในวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้ (Projected   Unit  Credit  Method) เพื่อวดัมูลค่าภาระผกูพนัและตน้ทุน อยูใ่น
ระดบั ปานกลาง     มีค่าร้อยละเท่ากบั  63 วธีิก าหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้  อยูใ่นระดบัปานกลาง   มีค่าร้อย
ละเท่ากบั  60 สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตอ้งเป็นกลางและ
สอดคลอ้ง  อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าร้อยละเท่ากบั  58 ก าหนดอตัราคิดลดโดยอา้งอิงกบัอตัราผลตอบ  
แทนในทอ้งตลาดของหุน้กูภ้าคเอกชนท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี  ณ  วนัท่ีส้ินงวด
รายงาน และมาตรฐานฉบบัน้ีบังคบัใหใ้ชบ้ริการนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  อยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่า
ร้อยละเท่ากบั  57 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเป็นยอดรวมสุทธิ
ของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูพ้นัผลประโยชน์  ณ  วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  อยูใ่นระดบันอ้ย  
มีค่าร้อยละเท่ากบั  56 ในส่วนท่ีมีระดบันอ้ยสุด คือ วธีิก าหนดมูลค่าจากากรประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้และขอ้สมมติในการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัประกอบดว้ย และท่ีมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดคือ ขอ้สมมติ
ทางประชากรศาสตร์และขอ้สมมติทางการเงิน มีค่าร้อยละเท่ากบั  55  ตามล าดบั 
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  -  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่า 
ร้อยละเท่ากบั 67  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เร่ืองผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งไม่ตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลเม่ือระดบัความเป็นไปไดท่ี้จะตอ้งจ่ายเงินออกไปเพื่อช าระผลประโยชน์เป็นไปไดย้าก  อยูใ่น
ระดบัมาก   มีค่าร้อยละเท่ากบั 76   รองลงมา คือ เร่ืองผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้  าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้ มูลเก่ียวกบัพนกังานโดยเฉพาะแต่มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัอ่ืน ๆ อาจก าหนดใหเ้ปิดเผย   อยูใ่นระดบัมาก มีค่าร้อยละเท่ากบั  70    เร่ือง  
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานโครงการผลประโยชน์ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้
สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใ ช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าร้อยละเท่ากบั 64  เร่ืองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานไม่
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังาน   อยูใ่นระดบั ปานกลาง   มีค่าร้อยละเท่ากบั 62  เร่ือง
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  โครงการสมทบเงิน  กิจการตอ้งเปิดเผยจ า นวนเงินท่ีรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการสมทบเงิน  มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด มีค่าร้อยละเท่ากบั 62  
ตามล าดบั 
  -  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน  โดยรวมอยูใ่น 
ระดบัมาก  มีค่าร้อยละเท่ากบั 75  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เร่ืองตน้ทุนดอกเบ้ีย คือ การ
ค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ คูณ อตัราคิดลดก าหนด ณ 
วนัตน้งวด   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มีค่าร้อยละเท่ากบั 81   รองลงมาคือ เร่ืองตน้ทุนบริการใน
ปัจจุบนัเกิดจากการใชว้ธีิการก าหนดมูลค่าจาการประมาณการตามหลกัคณิ ตศาสตร์ประกนัภยั
เท่านั้น และ ผลตอบแทนท่ีคาดวา่ได้ รับจริงจากสินทรัพยโ์ครงการ คือ ส่วนหน่ึงของรายไดท่ี้รับรู้
เป็นก าไรขาดทุน  และ ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  คือ  
ผลก าไรขาดทุนท่ีเกิดจากขอ้สมมติท่ีนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใชป้ระมาณการภา ระหน้ีสิน
โครงการผลประโยชน์กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน   อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าร้อยละเท่ากบั  76   เร่ือง
จ านวนตดับญัชีตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ คือ ผลประโยชน์ท่ีกิจการตอ้งจ่ายใหพ้นกังาน
เม่ือเกษียณส าหรับบริการท่ีพนกังานใหกิ้จการนบัตั้งแต่ก่อนจดัตั้งหรือมีก ารเปล่ียนแปลงเก่ียวกบั
โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าร้อยละเท่ากบั 70  ตามล าดบั 
  สรุป ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล กบั ความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ของนักบัญชีเกีย่วกบัมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที ่ 19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน     

 1. นกับญัชีท่ีมีเพศต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน ในหวัขอ้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการ

และการวดัมูลค่า  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

บญัชีผลประโยชน์ของพนกังานท่ีไม่แตกต่างกนั  ส่วนหวัขอ้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั



68 
 

วตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

  2. นกับญัชีท่ีมีอายตุ่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์อง

มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดั

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังานท่ีไม่แตกต่างกนั   

  3. นกับญัชีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์

ของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดั

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน ท่ีไม่แตกต่างกนั   

  4. นกับญัชีท่ีมีสถานภาพต่างกนัมี ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์อง

มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดั

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน   ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั  0.05  

  5. นกับญัชีท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของ

พนกังานท่ีไม่ต่างกนั  ส่วนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  

19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั  0.05 

  6. นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

วตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความ
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เขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผย

ขอ้มูล  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังานท่ีไม่แตกต่างกนั 

  7. นกับญัชีท่ีรับรู้ข่าวสารต่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์อง

มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดั

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน     ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังานไม่

ต่างกนั  ส่วน ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

อภิปรายผลการวจิัย 
  จากผลศึกษาวจิยั เร่ือง ความรู้ความเขา้ใจของ นกับญัชีต่อมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 19 
เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน  โดยใชแ้บบสอบถามในการวดัความรู้ความเขา้ใจ  สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี    
  ส่วนที ่1. ข้อมูลปัจจัยบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวจิยัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ทั้ง 240 ราย พบวา่ นกับญัชีส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อาย ุ 25 – 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส ต าแหน่งงานเป็นนกับญัชี
ปฏิบติังานดา้นบญัชี มีประสบการณ์ท างาน 5 – 10 ปี การรับรู้ข่าวสารมาตรฐานทางบญัชีหรือท่ี
เก่ียวขอ้งทางอินเตอร์เน็ต 
 

  ส่วนที ่2. ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจของนกับญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 
19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน  
  จากการวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจ ของนกับญัชีท่ีมีต่อมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน จานวน 240 ราย พบวา่ นกับญัชีของกิจการ 
ท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะและกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ มีความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีมีต่อ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ธญัญกาญจน์ โพธ์ิพฒัน์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจขอ ง
นกับญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ” การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยส่งแบบสอบถามดว้ยตวัเองไปยงันกับญัชี ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ  านวน 100 
คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง 
ผลประโยชน์ ของพนกังาน ในเร่ืองวตัถุประสงคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง ความเขา้ใจดา้นขอบเขต 
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อยูร่ะดบัปานกลาง ดา้นผลประโยชน์ระยะสั้นส าหรับพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นผลประ  
โยชน์ระยะยาว  โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย และดา้นผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
  สรุป ข้อมูลเกีย่ว ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล กบั ความรู้ความเข้าใจของนัก
บัญชีทีม่ีต่อมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที ่19 เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน 
 

  จ าแนกตามเพศ 
  จากการศึกษาวจิยัพบวา่ นกับญัชีของกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะและกิจการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะ ท่ีมี เพศต่างกนั  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขตของมาตรฐานการ
บญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน โดยรวมทั้งเพศหญิงและเพศชาย มี ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบั เร่ืองการวดั ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี เร่ือง การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  
เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล  และเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน  ท่ี
ไม่แตกต่างกนั ผลการวจิยัดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่  ความรู้ความเขา้ใจของ นกับญัชีต่อมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน  ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั เพศ มีเพียงหวัขอ้เดียวเท่านั้นท่ี
แตกต่างกนั คือ ความรู้ความเขา้ใจกบัวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังาน  ดูจากการวเิคราะห์เพศหญิงมีความรู้ในขอ้น้ีมากกวา่เพศชายอาจเป็น
เพราะเพศหญิงใหค้วามส าคญัต่อวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชีมากกวา่เพศชาย 
 

 จ าแนกตามอายุ 
  จากการศึกษาวจิยัพบวา่ นกับญัชีของกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะและกิจการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะ ท่ีมีอายตุ่างกนั มี ความรู้ความเขา้ใจ ต่อมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 19 เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน  ทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้น วตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  
19  ผลประโยชน์ของพนกังาน ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฯ  
ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  ดา้นความรู้ความเขา้ใ จเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูล  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน  ท่ีไม่
แตกต่างกนั ผลการวจิยัดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่  ความรู้ความเขา้ใจของ นกับญัชีต่อมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัอาย ุ 
 

  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
  จากการศึกษาวจิยัพบวา่ นกับญัชีของกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะและกิจการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 
19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน  ทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี  19  ผลประโยชน์ของพนกังาน ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขตของมาตรฐาน
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การบญัชี ฯ  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของ
พนกังาน  ท่ีไม่แตกต่างกนั ผลการ วจิยัดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่  ความรู้ความเขา้ใจของ นกับญัชีต่อ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการศึกษา  
 

  จ าแนกตามสถานภาพ 
  จากการวจิยัพบวา่ นกับญัชีของกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะและกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ ท่ีมีสถานะภาพ ต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประ สงคข์องมาตรฐานการ
บญัชีฯ การวดัขอบเขตของมาตรฐานการ บญัชีฯ การเปิดเผยขอ้มูล การบญัชีผลประโยชน์ของ
พนกังาน  การรับรู้รายการและการ วดัมูลค่า  ท่ีแตกต่างกนั  โดยนกับญัชีท่ีมีสถานะภาพโสด มี
ความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการบญัชีฯมากสุด โดยมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฯ รองลงมา คือ สถานะภาพสมรถจะมีความรู้ความเขา้ใจมากเก่ียวกบัการ
บญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน สถานะภาพหมา้ยจะมีความรู้ความเขา้ใจมากเก่ียวกบัวตัถุประสงค์
ของมาตรฐานการบญัชี ฯ สถานะภาพหยา่ร้างจะมีความรู้ความเขา้ใจมากเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์อง
มาตรฐานการบญัชี และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 น้ี 
ส่วนความรู้ความเขา้ใจท่ีไม่ต่างกนั คือ การวดัขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฯ 
 

  จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
  จากการวจิยัพบวา่ นกับญัชีของกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะและกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ ท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังานท่ี ไม่
ต่างกนั  ส่วน ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังาน  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและ การวดัมูลค่า ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน  ท่ีแตกต่างกนั  โดยหวั ขอ้ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 
และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน  ต าแหน่งผู ้ สอบบญัชีและ
สมุห์บญัชี จะมีความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลการประโยชน์พนกังาน 
มากกวา่ต าแหน่งนกับญัชีปฏิบติังานดา้นบญัชี แต่หวัขอ้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียว กบัวดัขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประ  โยชน์ของพนกังาน  นกับญัชีปฏิบติังานดา้นบญัชี มี
ความรู้ความเขา้ใจมากกวา่ต าแหน่งผูส้อบบญัชีและสมุห์บญัชี กนั ผลการศึกษาดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่  
ความรู้ความเขา้ใจของ นกับญัชีต่อมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน  
ในบางหวัขอ้ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัต าแหน่งงาน 
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  จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
  จากการวจิยัพบวา่ นกับญัชีของกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะและกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ ท่ีมี ประสบการณ์ท างานต่างกนั  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั วตัถุประสงคข์อง
มาตรฐานการบญัชีฯ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียว กบัวดัขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฯ ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังานท่ีไม่แตกต่างกนั 
 

  จ าแนกตามการรับรู้ข่าวสารมาตรฐานทางบัญชีหรือทีเ่กีย่วข้อง 
   จากการวจิยัพบวา่ นกั บญัชีของกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะและกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ ท่ีมีการรับรู้ข่าวสารต่างกนั   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องมาตรฐาน
การบญัชีฯ  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวดัขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน  ไม่
ต่างกนั แต่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าแตกต่างกนั 
  
  ส่วนที ่3   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอ้งการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและกิจการส่งเสริม
สนบัสนุนให้ความรู้แก่พนกังานโดยการจดัอบรม  เพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังานใหม้ากข้ึนต่อเน่ือง และอีกทั้งเป็นสวสัดิการให้
ส าหรับพนกังานดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. กิจการควรมุ่งเนน้การใหค้วามรู้ในเร่ืองการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า ของมาตรฐาน
การบญัชี  ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีนกับญัชีมีความรู้ความ
เขา้ใจนอ้ยท่ีสุด 
  2. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี การเปิดเผยขอ้มูล นกับญัชี
ของกิจการยงัมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเน่ืองมาจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
19 น้ี เป็นมาตรฐานท่ีออกมาไม่นานและยากต่อการท าความเขา้ใจ ดงันั้น กิจการควรส่งเสริมใหน้กั
บญัชี ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งสม ่าเสมอเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ ซ่ึงจะท าใหก้าร
ปฏิบติังานดา้นการบญัชีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3. นกับญัชีท่ีเป็นเพศหญิง จะมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการ
บญัชีฯมากกวา่เพศชาย ดงันั้น กิจการควรเนน้ใหน้กับญัชีเพศ ชาย ใหค้วามส าคญัต่อมาตรฐาน
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ดงักล่าวโดยเฉพาะวตัถุประสงคข์องมาตรฐานฉบบัน้ี เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อตวัพนกังานเอง
ในอนาคต 
  4. นกับญัชีท่ีสถานภาพหยา่ร้าง มีความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังาน มากกวา่นกับญัชีท่ีมีสถานภาพโสด สมร ส หมา้ย อาจเป็นเพราะนกั
บญัชีหลงัจากผา่นการสมรสมา ใหค้วามสนใจกบัการศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ่มในเร่ืองใหม่ๆ 
มากข้ึน ไดต้ามความสะดวก 
  5.  เร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี  และความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังาน  สมุห์บญัชีจะมีความรู้ความ เขา้ใจมากกวา่
ต าแหน่งอ่ืน ส่วน เร่ือง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า  นกับญัชี
ปฏิบติังานดา้นบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจมากกวา่ต าแหน่งอ่ืน  
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง   เร่ือง ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีทีม่ีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 
         เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน                                                                
ค าช้ีแจง   แบบสอบถามน้ี เป็นส่วนหน่ึงการท าวจิยั ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามน้ีตามความ  
    จริงโดยใส่  ลงใน (  ) หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะปกปิดเป็น 
    ความลบั แต่จะน ามาใชป้ระโยชน์ในทางวชิาการ การเรียนการสอนต่อไป  
แบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
  ส่วนที ่1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
    ส่วนที ่2   ความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง   
                     ผลประโยชน์ของพนกังาน 
     ส่วนที ่3   ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
ส่วนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง 

1. เพศ  (   )   ชาย (   )   หญิง 

2. อาย ุ   (   )   นอ้ยกวา่   25   ปี   (   )  ระหวา่ง 25 – 30   ปี    (   ) ระหวา่ง   31 – 40   ปี 
   (   )   ระหวา่ง  41 –  50  ปี    (   )  มากกวา่   50   ปี 

3. ระดบัการศึกษา 

  (   )   ต ่ากวา่ปริญญาตรี      (   ) ปริญญาตรี      (   ) ปริญญาโท      (   ) ปริญญาเอก  

4. สถานภาพ 

  (   )   โสด    (   ) สมรส    (   ) หมา้ย          (   ) หยา่ร้าง   

5. ต าแหน่งงาน 

  (   )   นกับญัชีปฏิบติังานดา้นบญัชี (   )   สมุห์บญัชี 

    (   )   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  (   )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 

6. ประสบการณ์ท างาน 

  (   )   นอ้ยกวา่  5   ปี            (   ) ระหวา่ง   5 – 10   ปี       (   ) ระหวา่ง   11 – 15   ปี 

  (   )   ระหวา่ง   16 – 20  ปี    (   )  มากกวา่   20   ปี 

7. การรับรู้ข่าวสารมาตรฐานทางบญัชีหรือท่ีเก่ียวขอ้ง 
(   )   การเป็นสมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี     (   )   จาก  INTERNET  (   )   การอบรม/สมัมนา                         

(   )   รับรู้ข่าวสารจากเพ่ือน/คนรู้จกั         (   ) อ่ืนๆ......................  
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ส่วนที ่2   ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีทีม่ีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19   
               เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  
โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องค าตอบท่ีท่านเห็นวา่ ถูก หรือ ไม่ถูก จากค าถามต่อไปน้ี 

หัวข้อ 
ค าตอบ 

ถูก ไม่ถูก 
1. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัวตัถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 เร่ือง  
ผลประโยชน์ของพนักงาน  

    1.1 รับรู้หน้ีสิน เม่ือพนกังานไดใ้หบ้ริการเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ของ
พนกังานท่ีบริษทัจะจ่ายในอนาคต 

  

    1.2 รับรู้ค่าใชจ่้าย เม่ือกิจการไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการใหบ้ริการ
ของพนกังานเป็นการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ของพนกังาน 

  

2. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 เร่ือง  
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

    2.1 รายการผลประโยชน์พนกังานในรูปตราสารทุนของกิจการ ตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

  

    2.2 การจดัท าบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานของ
พนกังาน ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 เร่ืองการบญัชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

  

3. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า 

    3.1 รับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานเม่ือพนกังานไดใ้หบ้ริการแลกเปล่ียนกบั
ผลประโยชน์นั้น โดยรับรู้จ านวนเงินท่ีไม่คิดลด 

  

    3.2 การลางานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนชนิดสะสมได ้ใหรั้บรู้ตน้ทุนการใหบ้ริการเม่ือมี
การลางานเกิดข้ึน 

  

    3.3 การลางานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนชนิดสะสมไม่ได ้ใหรั้บรู้ตน้ทุนการใหบ้ริการเม่ือมี
การลางานเกิดข้ึน 

  

    3.4 ส่วนแบ่งก าไรและโบนสัรับรู้ตน้ทุนผลประโยชน์ของพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายทนัที   
    3.5 โครงการสมทบเงิน ท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี ไม่ตอ้งใชข้อ้สมมติในการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพื่อวดัมูลค่าของภาระผกูพนัหรือค่าใชจ่้าย 

  

    3.6 โครงการผลประโยชน์ ในวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) เพื่อวดัมูลค่าภาระผกูพนัและตน้ทุน 

  

    3.7 วธีิก าหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใชว้ธีิคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
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หัวข้อ 
ค าตอบ 

ถูก ไม่ถูก 
    3.8 ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัประกอบดว้ย ขอ้
สมมติทางประชากรศาสตร์ และขอ้สมมติทางการเงิน 

  

    3.9 ก าหนดอตัราคิดลดโดยอา้งอิงกบัอตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของหุน้กู้
ภาคเอกชนท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี ณ วนัส้ินงวดรายงาน 

  

    3.10 สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตอ้งเป็นกลางและ
สอดคลอ้ง 

  

    3.11 มาตรฐานฉบบัน้ีบงัคบัใหใ้ชบ้ริการนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
    3.12 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเป็นยอดรวมสุทธิ
ของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

  

    3.13 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง หากระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายมากกวา่ 12 เดือน 
หลงัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ใหกิ้จการคิดลดผลประโยชน์ดงักล่าว 

  

4. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูล 
    4,1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังาน   
    4.2 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โครงการสมทบเงิน กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการสมทบเงิน 

  

    4.3 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โครงการผลประโยชน์ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใช ้ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน 

  

    4.4 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้  าหนดให้
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังานโดยเฉพาะ แต่มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนๆ อาจก าหนด  
ใหเ้ปิดเผย 

  

    4.5 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเม่ือระดบัความเป็นไปไดท่ี้จะตอ้ง
จ่ายเงินออกไปเพื่อช าระผลประโยชน์เป็นไปไดย้าก 

  

5. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน   
    5.1 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั เกิดจากการใชว้ธีิการก าหนดมูลค่าจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเท่านั้น 

  

    5.2 ตน้ทุนดอกเบ้ีย คือ การค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์ คูณ อตัราคิดลดก าหนด ณ วนัตน้งวด 
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หัวข้อ 
ค าตอบ 

ถูก ไม่ถูก 
    5.3 ผลตอบแทนท่ีคาดวา่ไดรั้บจริงจากสินทรัพยโ์ครงการ คือ ส่วนหน่ึงของรายไดท่ี้
รับรู้เป็นก าไรขาดทุน 

  

    5.4 จ านวนตดับญัชีตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ คือ ผลประโยชน์ท่ีกิจการตอ้ง
จ่ายใหพ้นกังานเม่ือเกษียณส าหรับบริการท่ีพนกังานใหกิ้จการนบัตั้งแต่ก่อนจดัตั้งหรือมี
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 

  

    5.5 ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั คือ ผลก าไร
ขาดทุนท่ีเกิดจากขอ้สมมติท่ีนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใชป้ระมาณการภาระหน้ีสิน
โครงการผลประโยชน์กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

  

 
ส่วนที ่3 ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ  

 ……………………………………………………………………………………………

………...……………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………..…………

……………………… 

ขอขอบคุณผู้กรอกแบบสอบถามทุกท่าน 
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ภาคผนวก ข 

 

ประวตัผู้ิวจิยั 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ   นางจิตรเลขา ทาสี 

การศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(การบญัชี)   มหาวทิยาลยัภาคกลางนครสวรรค์

   บริหารธุรกิจบณัฑิต(การบญัชี)           มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

    ศิลปศาสตร์บณัฑิต(การจดัการทัว่ไป) วทิยาลยัครูก าแพงเพชร 

ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ า 

สถานทีท่ างาน  คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัรัชตภ์าคย ์

   68 ซ. นวศรี ถ.รามค าแหง21 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  
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