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บทคดัย่อ 
การศึกษาครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ และเพื่อใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแก่

ผูท้ าบญัชแีละผูท้ีม่คีวามสนใจทัว่ไป โดยการคน้ควา้อสิระท าการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง คอื ผูท้ าบญัชี

ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน และน าขอ้มูลทีไ่ดม้าท าการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิ

โดยใช้สถติิ เชิงพรรณนา และสถิตเิชงิอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ T-Test และ One-Way Anova ผล

การศกึษา พบว่า การเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่างแยกตามปจัจยัประชากรณ์ศาสตร ์คอื เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน การเขา้ร่วมการอบรมความรู้ด้านบญัชใีนเรื่อง  มาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25-

35 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมปีระสบการณ์การท างาน 5-10 ปี จากการทดสอบสมมตฐิานในเรื่องความรูค้วาม

เขา้ใจของผูท้ าบญัชทีีม่ต่ีอมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ในเขต

กรุงเทพมหานคร การศกึษาพบว่าผูท้ าบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครมคีวามรูค้วามเขา้ใจเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ปจัจยั

ดา้นอายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน สง่ผลต่อความรูค้วามเขา้ใจทีม่ต่ีอมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to study the knowledge and understanding of the accountant towards 

Thai Financial Reporting Standards No.15 Revenue from Contracts with Customers in Bangkok and to 

provide observations and proposals to accountants and those with general interest by independent research, 

collecting questionnaires from a sample group of 400 accountants in the Bangkok area and using the data 

obtained to analyze the data using statistical software by using descriptive statistics and inferential statistics 

for testing hypotheses, including T-Test and One-Way Anova. The study found that the comparison of 

differences between sample groups based on demographic factors is gender, age, education level 

Experience Participation in accounting Knowledge and understanding of the accountant towards Thai 

Financial Reporting Standards No.15 Revenue from Contracts with Customers, found that most of the 

samples were female, age between 25-35 years, Bachelor's degree Having 5-10 years of work experience 

from testing hypotheses on The knowledge and understanding of the accountant towards Thai Financial 

Reporting Standards No.15 Revenue from Contracts with Customers in Bangkok. The study found that the 

accountant in the Bangkok area had a high level of knowledge and understanding on average. Age factor 

Education level Experience Affecting knowledge and understanding of financial reporting standards No.15 the 

revenue from contracts made with customers is significantly different 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 

จากการทีส่ภาวชิาชพีบญัชไีดม้กีารประกาศใช ้มาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ทีค่าดว่าจะมผีลบงัคบั

ใชใ้นปี 2562 หนึ่งในมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ทีค่าดว่าจะมผีลกระทบเป็นอย่างมากต่อหลายกจิการ คอื มาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายได ้จากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (TFRS 15) เนื่องจากรายได ้เป็นรายการ

ส าคญัทีผู่ใ้ชง้บการเงนิใหค้วามสนใจ เป็นอนัดบัแรก  

สภาวชิาชพีบญัช ีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง “รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบั

ลูกค้า” ซึ่งมีผลบงัคบัใช้กบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาเริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น

มาตรฐานใหม่ที่รวบรวมเรื่องรายได้ไว้ด้วยกนั และยกเลกิมาตรฐานเกี่ยวกบัรายได้เรื่องอื่นๆ ที่เคยใช้ เช่น สญัญา

ก่อสรา้ง รายได้ หรอืการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เช่น โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ สญัญาส าหรบั

การก่อสร้างอสงัหาริมทรพัย์ การโอนสนิทรพัย์จากลูกค้า รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา การจดัท า

มาตรฐานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและ

คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชขีองสหรฐัอเมรกิาเพื่อให้มาตรฐานเรื่องรายได้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  เนื้อหา

ส าคญัของมาตรฐานฉบบันี้คอืกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อไดโ้อนการควบคุม (Transfer of control) ในสนิคา้หรอืบรกิารให้

ลกูคา้แลว้ หรอืมองในมุมกลบักนัคอืลูกคา้ไดค้วบคุมสนิคา้หรอืบรกิารนัน้แลว้ มาตรฐานฉบบันี้เป็นการสะทอ้นให้ เหน็

ว่ากจิการอาจมรีายไดห้ลายประเภทรวมอยู่ในสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ และอาจมรีาคาทีเ่ปลีย่นแปลงได ้การรบัรูร้ายไดอ้าจ

มวีธิกีารและช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ การรบัรูร้ายไดจ้ะเกดิขึน้เมื่อกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระดว้ยเงื่อนไขทีท่ ากบั

ลูกคา้หรอืสถานการณ์บางอย่างได้เกดิขึน้  มาตรฐานได้ก าหนดขัน้ตอนส าคญัในการรบัรูร้ายไดไ้ว้ 5 ขัน้ตอน คอื 1. 

การระบุสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 2. ระบุภาระทีต่้องปฏบิตัใินสญัญา 3. การก าหนดราคาของรายการ 4. การปนัส่วนราคา

ของรายการให้กบัภาระที่ต้องปฏิบตัิ และ 5. รบัรู้รายได้เมื่อได้ท าตามภาระที่ก าหนดไว้ในสญัญา ซึ่งเนื้อหาสาระ

โดยรวม หลกัการต่างๆ ยงัไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงมากนกั   

การเปลีย่นแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหม่นี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ท าบญัชซีึ่ง

เป็นผูท้ีจ่ะไดร้บัผลกระทบโดยตรงอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ในการปรบัตวัต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้  ดว้ยเหตุนี้จงึเป็นทีม่าของ

การศกึษาความรูค้วามเขา้ใจของผูท้ าบญัชทีีม่ต่ีอมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญา

ทีท่ ากบัลกูคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปใชพ้จิารณาวางแผนปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิในเรื่องอื่นๆ ทีจ่ะมขีึน้ในอนาคตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาความรูค้วามเขา้ใจของผูท้ าบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

2. เพื่อใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแก่ผูท้ าบญัชแีละผูท้ีม่คีวามสนใจทัว่ไป 

 



 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

การค้นคว้าอิสระครัง้นี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกบัความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครที่ มีต่อ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้  

2. ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูท้ าบญัชใีนกรุงเทพมหานคร โดยผูศ้กึษาเลอืกจากกลุ่มประชากรทีเ่ป็น

ผูท้ าบญัชทีีข่ ึน้ทะเบยีนไวก้บักรมพฒันาธุรกจิการคา้ปี 2561 จ านวนทัง้สิน้ 32,424 คน  

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  

ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์– พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
4. ตวัแปรทีศ่กึษา 
4.1 ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา  ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงาน การเขา้รบัอบรม

ความรูท้างบญัช ี
4.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรูค้วามเขา้ใจของผูท้ าบญัชทีีม่ต่ีอมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 

เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

 

 สมมุติฐานของการวิจยั      
 ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามรูข้องผูท้ าบญัช ีเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ ทีแ่ตกต่างกนั 
  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั 
1. ไดร้บัทราบถงึระดบัความรูค้วามเขา้ใจของผูท้ าบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

2. ไดแ้นวทางในการใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแก่ผูท้ าบญัชแีละผูท้ีม่คีวามสนใจทัว่ไป 
 

กรอบแนวความคิดของการวิจยั 
             ตวัแปรตน้            ตวัแปรตาม 

 
 

ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์
 เพศ 
 อายุ 
 ระดบัการศกึษา 
 ประสบการณ์การท างาน 
 ต าแหน่งงาน 
 การเขา้รบัอบรมความรูท้าง

บญัช ี

ความรูค้วามเขา้ใจของผูท้ าบญัชทีีม่ต่ีอ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่

15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้  



 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากร คอื ผูท้ าบญัชใีนกรุงเทพมหานคร โดยผูศ้กึษาเลอืกจากกลุ่มประชากรทีเ่ป็นผูท้ าบญัชทีีข่ ึน้ทะเบยีน

ไวก้บักรมพฒันาธุรกจิการคา้ปี 2561 จ านวนทัง้สิน้ 32,424 คน 

กลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้ท าบญัชใีนพื้นทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 395 คน จากประชากรทัง้หมด 32,424 คน 

โดยใช้สตูรการค านวณหาขนาดตวัอย่างของ Taro Yamane (1973) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยยอมรบัความ

คลาดเคลื่อนไดไ้ม่เกนิ 5% สามารถค านวณไดด้งันี้ 

                                    n = 
 

     
   

 โดยที ่  n  คอื  ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

N  คอื  จ านวนประชากรทีท่ราบค่า ไดค้่า N= 32,424 

e  คอื  สดัสว่นความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่    

95% สดัสว่นความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 

 

แทนค่าจากสตูร  n = 
      

               
      

                                  =   395.16  

ดงันัน้ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื 400 คน 
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การศกึษาครัง้นี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามได้สร้างขึน้ตาม

วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคดิ โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี้  

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบใหเ้ลอืกตอบ โดยสอบถามเกีย่วกบั

เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน และ การเขา้อบรมความรูท้างบญัช ี

สว่นที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจของผูท้ าบญัชทีีม่ต่ีอมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่

15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 15 ขอ้ เป็นค าถามใหเ้ลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว 

โดยก าหยดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบว่า “ใช”่ หรอื “ ไม่ใช่”  

โดยค่าคะแนนเฉลีย่จะถูกก าหนดเป็นเกณฑใ์นการวดัระดบัความรู ้ความเขา้ใจซึง่มเีกณฑด์งันี้ 

การหาช่วงคะแนน = (คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ)/ จ านวนขัน้ 5 ขัน้  

ดงันัน้การศกึษาจงึสามารถก าหนดระดบัคะแนนเฉลีย่  

ค่าเฉลีย่ 0.00-2.00 หมายถงึ มคีวามรูค้วามเขา้ใจน้อยทีส่ดุ 

 ค่าเฉลีย่ 2.01-4.00 หมายถงึ มคีวามรูค้วามเขา้ใจน้อย 

 ค่าเฉลีย่ 4.01-6.00 หมายถงึ มคีวามรูค้วามเขา้ใจปานกลาง 

 ค่าเฉลีย่ 6.01-8.00 หมายถงึ มคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก 

 ค่าเฉลีย่ 8.01-10.00 หมายถงึ มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากทีส่ดุ 



 
 

วิธีสรา้งเครือ่งมอืท่ีใช้รวบรวมข้อมูล 
1. ร่างแบบสอบถามให้สอดคล้องกบักรอบแนวความคิดและวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการเกบ็ข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยศกึษาขอ้มูลจาก ต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง

แบบสอบถาม ใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวจิยั 

2. สรา้งแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิการวจิยั แลว้น าเสนอใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความครอบคลุมของเนื้อหา ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของขอ้ค าถาม 

วเิคราะหค์วามเทีย่งตรงโดยการค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างค าถามกบัลกัษณะเฉพาะของเนื้ อหา (IOC) 

แลว้น ามาปรบัปรุงตามขอ้เสนอของผูท้รงคุณวุฒ ิ

3. ท าการทดสอบแบบสอบถามทีไ่ดด้ว้ยการน าไปลองใช ้) ก่อนเกบ็ขอ้มูลจรงิ 30 ชุด น าผลแบบสอบถามที่

ได้มาท าการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขใหถู้กต้อง โดยการทดสอบความเชื่อมัน่ โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์

อลัฟา (Cronbach’s Alpha) ผลลพัธข์องค่าแอลฟาทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม (Reliability α ≥ 

0.7) 

4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขเสร็จสิน้สมบูรณ์แบบแล้ว ไปด าเนินการเก็บขอ้มูลตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่

ก าหนด 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบญัชีที่มีต่อ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีไ่ดจ้าก

การส ารวจขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ผู้ท าการวจิยัได้น าโปรแกรมส าเรจ็รูปมาช่วยในการท าการวจิยั โดยวเิคราะห์

ขอ้มูลตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แลว้น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการส ารวจแปลงเป็นรหสัตวัเลข แลว้บนัทกึลง

เครื่องคอมพวิเตอร ์และใชค้ าสัง่ทางสถติ ิสามารถแบ่งการวเิคราะหข์อ้มลูเป็น 2 ประเภท คอื 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Statistic)  

 1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา และประสบการณ์การท างาน โดยศกึษาและน าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า

รอ้ยละ (Percentage) 

  1.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัความรู้ความเขา้ใจของผู้ท าบญัชทีี่มต่ีอมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาและน าเสนอในรูปแบบ

ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าสว่นเบีย่งแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 

  ในการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยั (Hypothesis Testing) มกีารใชเ้ครื่องมอืในการวเิคราะหท์างแบบ 

Independent Sample (T-test) และ One way ANOVA (F-test) เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของ

ตวัแปรและทดสอบเปรยีบเทยีบหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของตวัแปร โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

(0.05) 

 



 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามซึ่งเป็นผูท้ าบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 93.00 

และเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 7.00 ส่วนใหญ่มอีายุ 25-35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 70.30 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็น

รอ้ยละ 74.50 มปีระสบการณ์การท างาน 5-10 ปี คดิเป็นร้อยละ 43.00 และส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วมการอบรมความรู้

ทางบญัชใีนเรื่องมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.00  

ส่วนที ่2 ความรูค้วามเขา้ใจของผูท้ าบญัชทีีม่ต่ีอมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 15 เรื่อง รายได้

จากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เรื่อง 

รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ เฉลีย่รวมอยู่ในระดบั มาก  

 สว่นที ่3 ผลการทดสอบสมมตฐิานเปรยีบเทยีบความรูค้วามเขา้ใจของผูท้ าบญัชทีีม่ต่ีอมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกเพศ ไมม่คีวามแตกต่าง

กนั จ าแนกตามอายุ มคีวามแตกต่างกนั จ าแนกตามระดบัการศกึษา มคีวามแตกต่างกนั จ าแนกตามประสบการณ์การ

ท างาน ไมม่คีวามแตกต่างกนั และจ าแนกตามการเขา้ร่วมการอบรมความรูท้างบญัช ีไม่มคีวามแตกต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

1. ผูท้ าบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครทีย่งัไม่เคยเขา้ร่วมการอบรมในเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ควรมโีอกาสเขา้ร่วมการอบรม เพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหม้ี

มากขึน้ ซึง่จะช่วยใหก้ารปฏบิตังิานของผูท้ าบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครเป็นไปในแนวทางเดยีวกนัและมคีวามถูกตอ้ง

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และยงัส่งผลให้การรายงานทางการเงนิมคีุณภาพ สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2. ควรเปลีย่นหรอืเพิม่ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยขอ้มูลทีไ่ดจ้ะใหป้ระโยชน์ในการเสรมิสรา้งความรู้ความ

เขา้ใจในเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ เพื่อใหไ้ดมุ้มมองที่

หลากหลาย และสามารถเป็นแนวทางในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปสรรคในการปฏบิตังิานของผูท้ าบญัชใีนเขต

กรุงเทพมหานคร น าไปใชใ้นการวางแผนและควบคุมการจดัท ารายงานทางการเงนิใหม้มีาตรฐาน 

3. ส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไปในการวดัความรู้ความเขา้ใจของผู้ท าบญัชทีี่มต่ีอมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ ยงัมขี้อจ ากดัดา้นเนื้อหา ควรใช้

ค าถามทีม่รีายละเอยีดมากขึน้มคีวามลกึของเนื้อหามากขึน้ เพื่อใหท้ราบระดบัความรูค้วามเขา้ใจทีม่ากขึน้ และควรเพิม่

การส ารวจในปจัจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อความรูค้วามเขา้ใจในดา้นอื่นๆ 

กิตติกรรมประกาศ 
งานค้นควา้อสิระฉบบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ดว้ยความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงจากอาจารยท์ีป่รกึษา
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