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บทคัดยอ 

 

  กระบวนการทางบัญชีกอใหเกิดการนําเสนอสารสนเทศทางดานการเงินของกิจการ 
อันเปนประโยชนแกผูมีสวนเกี่ยวของหลายฝาย  เพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
สารสนเทศทางบัญชีจึงตองเขาใจได  เกี่ยวของกับการตัดสินใจ   เ ช่ือถือได  และสามารถ
เปรียบเทียบกันได  ซ่ึงเปนไปตามลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลตามแมบทการบัญชี  สารสนเทศ
ทางบัญชีจะมีคุณลักษณะดังกลาวหรือไมข้ึนอยูกับมาตรฐานการบัญชีท่ีกิจการใชสําหรับจัดทําเปน
สําคัญ สารสนเทศทางการบัญชีการเงินถือเปนสารสนเทศของกิจการท่ีฝายบริหารมีหนาท่ีนําเสนอ
รายงานท่ีเกิดข้ึนจากผลการปฎิบัติของกิจการใหกับผูใชงบการเงินภายนอก  ฝายบริหารจึงมีหนาท่ี
จัดทําบัญชีของกิจการโดยใชมาตรฐานการบัญชีเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนั้นงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลตอคุณภาพ
กําไรในรายงานการเงิน  และยังศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพกําไรในรายงานการเงินท่ีมีตอ
ภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยสอบถามความคิดเห็น
จากผูบริหารฝายบัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยใช
แบบสอบถามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ  Likert Scale และคําถามปลายเปด  ผลจากการศึกษาวิจัย
พบวาการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพกําไร และพบวาคุณภาพ
กําไรมีความสัมพันธเชิงบวกตอภาพลักษณของกิจการ ผลการวิจัยยังใหขอเสนอแนะแกสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภซ่ึงเปนผูกําหนดมาตรฐานการบัญชีนําไปใชเปนขอมูลในการกําหนด 
และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมตางๆ ของธุรกิจ  
และยังเปนขอมูลใหกับผูใชงบการเงินถึงปจจัยการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีของกิจการเพื่อใช
เปนเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพกําไร  อันจะเปนประโยชนในการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน  
รวมท้ังขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอไปในอนาคต 
คําสําคัญ :  มาตรฐานการบัญชี     คุณภาพกําไร    ภาพลักษณของกิจการ 
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ABSTRACT 

 
   Accounting is a process that contributes to generating financial information that is 

useful to economic decision-making of the internal and external users.  Such usefulness of 
financial information comes from its qualitative characteristics which include understandability, 
relevance, reliability, and comparability.  All of these characteristics form the integral part of the 
accounting framework.  The framework, one of the essences of the accounting standards, plays an 
important role in preparing and presenting financial reporting to all parties concerned.  One of the 
financial information which is of high interest among investors especially in the Stock Exchange 
of Thailand is net income or earnings which reflects the operating performance of a business firm.  
Thus, the objective of the research is to study the  effect of implementing accounting standards on 
earnings quality; and  the  effect of earnings quality on the corporate image of the companies 
listed on the Stock Exchange of Thailand. Data collection was made through the questionnaires 
completed mostly by the accounting executives of such listed companies. The findings of the 
research are as follows: the implementation of accounting standards is positively related to 
earnings quality. Earnings quality is positively related to the corporate image of the listed 
companies. In addition, it is suggested that such findings would be of help to the Federation of 
Professional Accountancy under the Royal Patronage in that they will contribute to the improving 
the Thai accounting standards to meet with the ever-changing environment of business in 
Thailand. 
 
Keywords :  Accounting  standard ,    Earnings quality  and Corporate   Image 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ตามที่ไดมีประกาศพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  ซ่ึงถือเปนกฎหมายท่ีมีความสําคัญตอ
วิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะในมาตรา 20 ไดมีการกําหนดใหการจัดทําบัญชีของกิจการตองใหเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ดังนั้นการบังคับใชของพ.ร.บ.การบัญชีฯดังกลาวยอมมีผลกระทบตอผูมีหนาที่
จัดทําบัญชี   ผูทําบัญชี ตลอดจนบุคคลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบัญชี ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี   
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภซ่ึงมีหนาท่ีในการกําหนด และออกมาตรฐานการบัญชีที่ใช
สําหรับธุรกิจในประเทศไทย ไดทําการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยให
สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International Financial Reporting Standards: 
IFRSs) อันสงผลใหงบการเงินของกิจการในประเทศไทยมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับสากล   
มาตรฐานการบัญชีแสดงถึงกฎเกณฑและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีไมวาผูปฏิบัติจะเปนผูสอบบัญชี ผูทํา
บัญชี   ผูบริหารควรรับทราบและนํามาปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อใหได
สารสนเทศทางการบัญชีที่เปนประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน จากงานวิจัย
พบวานักลงทุนใหความสนใจในกําไรของกิจการซ่ึงเปนขอมูลพ้ืนฐาน (พรรณนิภา  ครุวรรณพัฒน 
,2548)    ในชวงเวลาที่ประกาศกําไรสุทธิรายไตรมาส ขาวผลกําไรของบริษัทจะมีผลกระทบในทางบวก
ตอการตอบสนองของราคาหลักทรัพย (น่ิมนวล เขียวรัตน ,2539)    เม่ือมีการประกาศผลกําไรหรือ
ขาดทุนสุทธิจะสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนผิดปกติ (วรสิทธิ์ อภิวัฒนเสวี,2548)  กําไรที่มี
เสถียรภาพตํ่ามีความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนหลักทรัพยท่ีนอยกวากําไรท่ีมีเสถียรภาพสูง 
(ทิพวรรณ แซลอ,2548)    และ กําไรทางบัญชีมีความสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยไดมากกวามูลคา
ตามบัญชี (ปญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ ,2545)   ถือวางบกําไรขาดทุนเปนงบการเงินท่ีแสดงผลการ
ดําเนินงาน และใหขอมูลท่ีสะทอนใหเห็นความสามารถของบริษัทในการทํากําไร  ขอมูลกําไรที่มี
คุณภาพจะตองสามารถสะทอนผลการดําเนินงาน และ มูลคาทางเศรษฐกิจของกิจการไดใกลเคียงกับ
ความเปนจริง  การใช “ กําไร ” เพื่อการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกิจการตองเปนกําไรท่ีมี
คุณภาพ   เพราะการตัดสินใจในการลงทุน หรือใชขอมูลในการประเมินมูลคาของกิจการ หรือมูลคาหุน 
ท่ีสนใจจะเขาไปลงทุนนั้น  จะตองเปนขอมูลกําไรที่มี คุณภาพเทาน้ัน   ที่จะสามารถแสดงถึง
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ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตตามที่ประมาณการไวไดใกลเคียงกับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้นขอมูล
กําไรที่แสดงในงบการเงินจึงควรมีลักษณะเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  เช่ือถือได  เขาใจได และสามารถ
เปรียบเทียบกันได ซ่ึงลักษณะท่ีกลาวน้ันเรียกวาคุณภาพกําไร (Earnings Quality) ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไดมีการกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีตามท่ีสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภประกาศใหมีผลบังคับใช ดังนั้น รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
จึงถือไดวาตองมีการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีอยางเหมาะสม จากเหตุผลที่กลาวขางตน ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางผลการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลตอ ลักษณะ
คุณภาพกําไรในรายงานการเงินของบริษัท และตองการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะคุณภาพ
กําไรในรายงานการเงินที่มีตอภาพลักษณของบริษัท โดยเก็บขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของ
ผูบริหารฝายบัญชีของกลุมบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลท่ีไดจากงานวิจัยสามารถ
นําไปใชเปนขอมูลแกภาคธุรกิจในการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี และเพิ่มคุณภาพกําไร อัน
กอใหเกิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดทํางบการเงินของบริษัทในประเทศไทยใหกาวสู
ความเปนสากลมากข้ึน  และยังสามารถใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใน
วิชาการบัญชีการเงินใหมีความทันสมัย 
 
วตัถุประสงคของการวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยคุณลักษณะและภูมิหลังของผูจัดทําบัญชี(ผูบริหารฝายบัญชี)
ที่สงผลตอการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีที่มีตอคุณภาพกําไรในรายงาน
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของคุณภาพกําไรในรายงานทางการเงินที่มีตอภาพลักษณของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. คุณลกัษณะและภูมิหลังของผูจัดทําบัญชี(ผูบริหารฝายบัญชี)ทีแ่ตกตางกันไมมผีลตอการ   

ประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีในการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรพัยแหงประเทศไทย 

     2.   การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีที่แตกตางกันไมมีผลตอลักษณะคุณภาพกําไรในรายงาน  
           การเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
     3.   ลักษณะคุณภาพกําไรในรายงานการเงินที่แตกตางกันไมมีผลตอภาพลักษณของบริษัทจด  
          ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 กําหนดขอบเขตของการวิจัยในกลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา โดยเลือกจากกลุมบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท้ังหมด ยกเวน กองทุนรวม ในป 2551   เน่ืองจาก กลุม
บริษัทเหลานี้ตองจัดทํารายงานทางการเงินโดยตองมีการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีตามท่ีสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภประกาศใหมีผลบังคับใชทุกฉบับ  ผูทําบัญชีจึงตองมีความรู  ความ
เขาใจและมีประสบการณในเรื่องมาตรฐานและการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีในระดับหน่ึง ซ่ึงการ
ประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีนาจะสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมถึง
คุณภาพกําไรของงบการเงินและอาจสงผลตอภาพลักษณของกิจการ   การศึกษาจากกลุมบริษัทเหลานี้
จึงนาที่จะใหขอมูลที่เปนประโยชนและเกี่ยวของกับหัวขอที่ตองการศึกษา  
 
นิยามคําศัพท  

คุณภาพกําไร  หมายถึง  กําไรที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ  ตามแนวคิดในแมบทการบัญชี
ประกอบดวยลักษณะแรก 4 ขอ คือ ความสามารถเขาใจไดงาย   ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ   ความ
เช่ือถือได   และ ความสามารถเปรียบเทียบกันได   โดยความเช่ือถือได ตองประกอบดวย ลักษณะรอง 5 
ขอ  คือ  ความเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม    ความเปนกลาง    ความระมัดระวัง   ยึดหลักเนื้อหาสําคัญกวา
รูปแบบ และ ความครบถวน   

มาตรฐานการบัญชี  หมายถึง  แนวทางที่นักบัญชียึดถือเปนแนวปฏิบัติในการรับรู  การวัด
มูลคา  การแสดงรายการและเหตุการณทางบัญชีในงบการเงิน 
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ผูทําบัญชี  หมายถึง  ผูรับผิดชอบในการทําบัญชีของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีไมวาจะไดกระทําใน
ฐานะเปนลูกจางของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือไมก็ตาม 

 
การประยุกตใช  หมายถึง  การนําบางส่ิงมาใชประโยชนโดยปรับใชอยางเหมาะสมกับสภาวะที่

เฉพาะเจาะจง  การประยุกตใชเปนวิธีการนําทฤษฎี  หลักการ  กฎเกณฑ  และแนวคิดความรูเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหน่ึงไปปรับใชใหเกิดประโยชนในภาคปฏิบัติ  โดยปรับใหเขากับบริบทแวดลอมที่เปนอยู
อยางเหมาะสมกับบริบท  โดยมุงหมายเพ่ือประโยชนที่เปนรูปธรรมในภาคปฏิบัติ  ทั้งการแกปญหา  
และการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ การนํามาใชจะอยูบนพ้ืนฐานความเขาใจถึงความแตกตางกันในบริบท  
สถานที่  เวลา  และองคประกอบอ่ืน ๆ   

 
การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี  หมายถึง การนําทฤษฎี  หลักการ  กฎเกณฑ  หรือแนวคิด

จากมาตรฐานการบัญชีไปปรับใชในภาคปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ของกิจการโดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหขอมูลการเงินและรายงานทางการเงินมีประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของ
ผูใชงบการเงิน 

 
ภาพลักษณ  หมายถึง ภาพท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรูสึกนึกคิดที่มีตอองคกร  

สถาบัน  บุคคล  หรือการดําเนินงาน  ภาพที่ เกิดข้ึนในจิตใจนี้อาจจะเปนผลมาจาก  การไดรับ
ประสบการณโดยตรงหรือ ประสบการณทางออมที่บุคคลนั้นรับรู 

 
ภาพลักษณองคกร  หมายถึง  การท่ีผูบริโภคและผูท่ีมีสวนไดสวนเสียขององคกรไดรับรู  

ตีความหมาย  และเปรียบเทียบคุณลักษณะเกี่ยวกับองคกรผานความเช่ือ  ทัศนะคติ  ความรูสึก
ประทับใจท่ีสามารถจดจําไดจากเอกลักษณองคกร 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สภาวิชาชีพบัญชีฯ ใชขอมูลจากผลการศึกษาสําหรับสนับสนุนการปรับปรุงหรือการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตางๆใน
ปจจุบัน   
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2. ผลท่ีไดจากการศึกษาคาดวาจะชวยใหผูใชรายงานทางการเงินนําไปใชประเมินคุณภาพกําไร 
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผูใชรายงานทางการเงิน 

3. ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี(ผูบริหารของกิจการ)ใชขอมูลจากผลการศึกษาเพ่ือสนับสนุนใหผูจัดทํา
บัญชี(ผูบริหารฝายบัญชี)ไดตระหนักถึงความสําคัญของการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีที่
จะสงผลตอลักษณะคุณภาพกําไรในรายงานทางการเงินและสงผลตอภาพลักษณของกิจการ 

 
กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี   จําแนก
ออกเปน 3 ดานไดแก 1) การเลือกรายการเพื่อบันทึกบัญชี   ครอบคลุมเกี่ยวกับ  การวิเคราะห การ
บันทึก  และการจําแนกรายการตางๆ  2) การวัดมูลคารายการ  เพ่ือกําหนดมูลคาในการจดบันทึก  โดย
ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักเกณฑการวัดมูลคา   การใชประโยชนจากมาตรฐานบัญชี  การคํานึงถึง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ  และความสมํ่าเสมอของการประยุกตใช   3) การจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน   โดยครอบคลุมเกี่ยวกับ  การศึกษามาตรฐานการบัญชี  การประยุกตใช  
การใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูล 
 2. ตัวแปรกลาง (Medium  variable)  คือ  คุณภาพกําไร   ครอบคลุม  4  ดาน  ไดแก  
 1 ) ความสามารถเขาใจได  ครอบคลุมเกี่ยวกับ   การนําเสนอขอมูลท่ีชวยใหเขาใจได   มีประโยชนตอ
การตัดสินใจ   แสดงลักษณะความคงอยูและผลการดําเนินงานอยางชัดเจน  2) ความเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจ   ครอบคลุมเกี่ยวกับการใหความรูเกี่ยวกับผลลัพธของการตัดสินใจครั้งกอน   ชวยคาดคะเน
ผลลัพธในอนาคต    พรอมนําไปใชตัดสินใจ   นําเสนอโดยคํานึงถึงผลกระทบตอการตัดสินใจของผูใช
งบการเงิน     3) ความเช่ือถือได   ครอบคลุมเกี่ยวกับ   ความสมเหตุสมผลตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป    เนนนําเสนอตามเนื้อหาและความเปนจริงทางเศรษฐกิจ    นาเช่ือถือและปราศจากความลําเอียง  
ใชดุลพินิจตามหลักความระมัดระวัง    นําเสนอขอมูลครบถวนโดยคํานึงถึงขอจํากัดเกี่ยวกับตนทุนและ
ประโยชนที่จะไดรับ   4) ความสามารถเปรียบเทียบกันได   ครอบคลุมเกี่ยวกับ  แสดงการเปรียบเทียบ
ระหวางงวดบัญชีหรือระหวางกิจการ   สามารถประเมินและคาดการณฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน    
การเปรียบเทียบงบการเงินใหความสําคัญกับวิธีการทางการบัญชี   และ แสดงผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชี 
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 3. ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ภาพลักษณของบริษัท    ครอบคลุมเกี่ยวกับการ
ยอมรับจากลูกคาและหนวยงานอ่ืน    เคยไดรับรางวัลตางๆ   มีความรับผิดชอบตอสังคม   ลูกคาเพิ่มข้ึน   
ลูกคายินดีทดลองใชสินคาใหมอยางเต็มใจ   ผูบริหารไดรับการยอมรับ   พนักงานมีความจงรักภักดี   มี
หลักเกณฑทํางานชัดเจน   พนักงานมีความภูมิใจในการทํางาน  มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนอยาง
ตอเนื่อง  และมีนโยบายแนวทางปฏิบัติในดานความซ่ือสัตย  และจริยธรรมอยางเปนระบบ 
 
 
 

                   ตัวแปรตน                                       ตัวแปรกลาง                                           ตัวแปรตาม 
                                                                                               
 

 

 
 

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวความคิดในการทําวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประยุกตใช 
มาตรฐานบัญชี 

คุณภาพกําไร ภาพลักษณของบริษัท 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
แนวความคดิท่ีเกี่ยวของ 
           ในการวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีท่ีมีตอคุณภาพกําไรและ
ภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ผูทําวิจัยไดศึกษาจาก
แนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ มาสรุปเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลกําไร 
2. วัตถุประสงคของการวัดผลกําไร 
3. ความหมายของผลกําไร 
4. แนวคิดในการวัดผลกําไรทางการบัญชี 
5. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพกําไร 
6. แนวคิดเกี่ยวกับการตกแตงตัวเลขกําไร 
7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารขององคกร 
8. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ 
9. แนวคิดการเปดรับขาวสาร 
10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลกําไร 
 โดยทั่วไป ผูใชงบการเงินมีความสนใจในผลกําไร ซ่ึงเปนผลมาจากการดําเนินงานของกิจการ
ในรอบระยะเวลาหนึ่ง ขอมูลที่เกี่ยวกับกําไรเปนขอมูลทางการบัญชี ซ่ึงผูใชงบการเงินตองการทราบ 
ท้ังน้ีเพื่อใชในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เชน ใชประกอบการตัดสินใจลงทุน จายเงินปนผล และจาย
ภาษีเงินได แนวคิดในการวัดผลกําไรท่ีแตกตางกันสงผลใหตัวเลขกําไรแตกตางกันดวย อยางไรก็ตาม 
ขอควรพิจารณาในการวัดผลกําไร มีดังน้ี 
 1. รายการใดควรรับรูในงบกําไรขาดทุนเพ่ือคํานวณหาผลกําไร 
 2. แนวคิดในการวัดผลกําไรท่ีแตกตางกัน จะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงบ
การเงินทุกกลุมท่ีเกี่ยวของไดหรือไม 
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 3. แนวคิดในการวัดผลกําไรแนวคิดใดท่ีใหผลกําไรใกลเคียงกับกําไรทางเศรษฐศาสตรและจะ
สามารถใชแนวคิดในการวัดผลกําไรทางเศรษฐศาสตรแทนแนวคิดการวัดผลกําไรทางบัญชีไดหรือไม 
 
วัตถุประสงคของการวัดผลกําไร 
 ผูใชงบการเงินใชขอมูลเกี่ยวกับกําไรในการวัดผลการดําเนินงาน หรือในการวัดผลดานอื่น เชน 
ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือกําไรตอหุน เปนตน วัตถุประสงคของการวัดผลกําไร มีดังน้ี 
 1. ผูใชงบการเงนิอาจใชผลกําไรในการคาดคะเนเหตุการณทางเศรษฐกิจและผลกําไรในอนาคต 
 2. ผูใชงบการเงินอาจใชผลกําไรในการประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร 
 3. ผูใชงบการเงินอาจใชผลกําไรในการตัดสินใจขายหรือถือเงินลงทุนในกิจการตอไป 
 4. กิจการอาจใชผลกําไรใจการกําหนดนโยบายที่สําคัญ เชน นโยบายการจายเงินปนผล การจาย
ภาษีเงินได เปนตน 
 
ความหมายของผลกําไร 
 ผูที่สนใจในผลกําไรอาจใหความหมายของผลกําไรแตกตางกันไป ทั้งน้ีข้ึนอยูกับวัตถุประสงค
ของผูท่ีตองการวัดผลกําไร ความหมายของผลกําไรในแตละทัศนะ มีดังนี้ 
 1. กําไรทางเศรษฐศาสตร 
 การวัดผลกําไรตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร หมายถึง การวัดมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนของสินคา
หรือบริการเน่ืองจากการขาย ดังนั้น กําไรทางเศรษฐศาสตร จึงหมายถึง ผลตางของราคาขายกับตนทุน
ขายหรือตนทุนบริการ กําไรในความหมายนี้จะเปนของบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เชน เจาของ 
เจาหนี้ พนักงาน เปนตน 
 2. กําไรของกิจการ 
 กําไรของกิจการ หมายถึง กําไรท่ีเกิดจากการดําเนินงานของกิจการ กําไรดังกลาวใชวัด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดังนั้น กําไรของกิจการจึงไมควรรวมรายการท่ีไมเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน เชน ดอกเบ้ียที่จายใหเจาหนี้ซ่ึงเปนผลตอบแทนจากการใชเงินทุน หรือ เงินปนผลที่จายใหผู
ถือหุน หรือภาษีอากรท่ีจายใหรัฐบาล เปนตน ดังนั้น กําไรของกิจการ หมายถึงรายได หักดวยคาใชจาย
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (ไมรวมดอกเบ้ีย เงินปนผล และภาษีอากร) กําไรในความหมายนี้จึงเปน
ของเจาหนี้ ผูถือหุน และรัฐบาล 
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 3. กําไรของผูลงทุน 
 จากแนวคิดตามขอ 2 ทั้งเจาหน้ีและผูถือหุนตางก็เปนผูลงทุนใจกิจการ แตเจาหนี้มีสิทธิ
เรียกรองในสินทรัพยเหนือผูลงทุนประเภทถาวรของกิจการ 
 4. กําไรของผูถือหุน 
 โดยทั่วไป ผูใชงบการเงินเขาใจวา กําไรจากการดําเนินงานตองเปนของเจาของ เชน กําไรของ
กิจการซ่ึงดําเนินธุรกิจในรูปบริษัทจํากัด ตองเปนของผูถือหุนทุกคนท้ังผูถือหุนสามัญและผูถือหุน
บุริมสิทธิ 
 5. กําไรของผูถือหุนสามัญ 
 กําไรในความหมายนี้ หมายถึง กําไรของผูถือหุนสามัญเทานั้น เน่ืองจากผูถือหุนสามัญเทานั้น
ท่ีเปนเจาของกิจการ และเปนผูมีสิทธิในการบริหารกิจการ ผูถือหุนสามัญจึงไดรับผลตอบแทนดังที่ได
แสดงไวในกําไรตอหุน 
 โดยสรุปแลว กําไรดังกลาวขางตนมีความหมายท่ีแตกตางกันตามกลุมผูรับประโยชน
นอกจากน้ี แนวคิดในการวัดผลกําไรก็มหีลายแนวคิด ดังที่จะไดกลาวในหัวขอตอไป 
 
แนวคิดในการวัดผลกําไรทางการบัญชี 
 แนวคิดการวัดผลกําไร จะพิจารณาถึงสาเหตุที่ทําใหแนวคิดในการวัดผลกําไรแตกตางกัน ดังนี ้
 1. แนวคิดทางการบัญชี 
 แนวคิดในการวัดผลกําไรที่เกิดจากโครงสรางทฤษฎีบัญชีหรือแนวคิดในการวัดผลกําไรทาง
บัญชีไดใหความหมายของ “กําไรทางบัญชี” (Accounting Income) วาหมายถึง ผลตางระหวางรายไดที่
เกิดขึ้นในงวดบัญชีกับตนทุนและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเปนผลมาจาก 
 1.1 ขอสมมุติข้ันมูลฐานทางการบัญชี ดังนี้  หลักการเกิดข้ึนของรายได     หลักราคาทุน 
หลักการจับคูคาใชจายกับรายได    และ  หลักรอบเวลา 
 1.2 รายการและเหตุการณทางบัญชีที่เกิดข้ึนแลว น่ันคือ รายไดจากการขายสินคาหรือบริการ 
หักดวยตนทุนตางๆ ท่ีเกิดข้ึน จนทําใหสินคาหรือบริการนั้นอยูในสภาพพรอมที่จะขายกําไรทางบัญชีจึง
เกิดข้ึนจากเกณฑการจับคูรายไดและคาใชจาย ซ่ึงกําหนดใหกิจการรับรูรายไดพรอมกับคาใชจายที่
เกิดข้ึนจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีเดียวกัน เชน กิจการจะรับรูตนทุนขายพรอมกับรายไดที่
เกิดขึ้นจากการขายสินคา 
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 ขอสมมติในการจัดทําและเสนองบการเงินตามท่ีระบุไวในแมบทการบัญชีก็เปนแนวคิด
ทางการบัญชีที่ทําใหเกิดการวัดผลกําไร ขอสมมติดังกลาวไดแก เกณฑคงคางและการดําเนินงาน
ตอเนื่อง กลาวคือ กิจการจัดทํางบการเงินโดยใชเกณฑคงคาง ดังน้ัน รายการและเหตุการณทางบัญชีซ่ึง
รวมถึงรายไดและคาใชจายจะรับรูเม่ือเกิดข้ึน มิใชเม่ือมีการรับรูหรือจายเงินสด ผลกําไรจึงเกิดข้ึนจาก
รายการและเหตุการณทางบัญชีท่ีรับรูตามเกณฑคงคาง สวนเกณฑการดําเนินงานตอเน่ืองนั้นกําหนดวา
งบการเงินจัดทําข้ึนตามขอสมมติท่ีวากิจการจะดําเนินงานอยางตอเนื่องและดํารงอยูตอไปในอนาคต 
ดังนั้น จึงสมมติวากิจการไมมีเจตนาหรือมีความจําเปนที่จะเลิกกิจการหรือลดขนาดการดําเนินงานอยาง
มีนัยสําคัญ ตัวอยางเชน กิจการรับรูเครื่องจักรเปนสินทรัพยในงบดุลแลวกระจายราคาทุนของสินทรัพย
เปนคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย เครื่องจักรดังกลาวทําใหกิจการมีรายได ซ่ึงเปนผล
มาจากการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจของเครื่องจักรและกิจการรับรูคาเส่ือมราคาเปนคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุน ผลกําไรจึงเกิดข้ึนในแตละงวดบัญชีซ่ึงเปนผลจากเกณฑการดําเนินงานตอเนื่องดังกลาว 
 
 วิธีการวัดผลกําไรทางบัญชี อาจแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) การวัดผลกําไรจากรายการและเหตุการณทางบัญชี 
 รายการและเหตุการณทางบัญชีดังกลาวอาจเปนรายการที่เกิดข้ึนกับภายนอกกิจการ เชน การ
กูยืม การซ้ือหรือขายสินคา หรือ อาจเปนรายการและเหตุการณบัญชีที่เกิดข้ึนภายใจกิจการ เชน การ
โอนวัตถุดิบทางตรงเพ่ือใชในการผลิต การใชแรงงานทางตรง หรือการปนสวนคาใชจายการผลิต เปน
ตน แนวคิดน้ีทําใหกิจการบันทึกรายการและเหตุการณทางบัญชีท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชี ขอดี
ของแนวคิดน้ี ไดแก 
 - กิจการสามารถแสดงรายละเอียดของกําไรไดหลายรูปแบบ เชน กําไรตามประเภทของสินคา 
กําไรตามประเภทของลูกคา 
 - กิจการสามารถแสดงกําไรตามสาเหตุการเกิดของกําไร เชน กําไรจากการดําเนินงาน กําไรจาก
การลงทุน กําไรจากการขายสินคา 
 2) การวัดผลกําไรจากกิจกรรม (Activity Approach)  
 ตามแนวคิดนี้ กิจการจะวัดผลกําไร โดยพิจารณาจากกิจกรรมในการดําเนินธุรกิจ เชน การผลิต 
การขาย จนถึงการเก็บเงินคาขาย ดังน้ัน กําไรจึงเกิดข้ึนจากการขายรายงานผลของความสําเร็จ ซ่ึงไมใช
การรายงานการคาดคะเนถึงความสําเร็จท่ีอาจเกิดขึ้น ตัวอยางเชน การวัดผลกําไรที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การผลิต กิจการจึงใหความสนใจในกิจกรรมที่เกิดข้ึนโดยไมสนใจการเปลี่ยนแปลงในมูลคา แนวคิดนี้มี
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ขอดี คือ กิจการสามารถวัดผลกําไรตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน และผูบริหารของกิจการ
สามารถวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของแตละกิจกรรมได 
 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพกําไร  
 การกําหนดลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน (Qualitative Characteristics of Financial 
Statements) มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหลักษณะของขอมูลทางการบัญชีที่มีประโยชนตอผูใชงบ
การเงิน ดังน้ี 
 - ชวยใหผูจัดทํางบการเงินมีแนวทางและบรรทัดฐานในการตัดสินใจเลือกวิธีการบัญชีซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอผูใชขอมูลทุกฝาย 
 - ชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงประโยชนที่ไดรับและขอจํากัดของขอมูลทางการบัญชี 
 - ชวยเสริมสรางความเขาใจระหวางบุคคลหลายฝาย ท้ังผูจัดทําและผูใชงบการเงินใหเขาใจและ
นําแมบทการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีไปใชอยางถูกตอง 
 การนําลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมาใช ชวยใหงบการเงินมีความถูกตองตามควร 
(True and Fair View) ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินตามวัตถุประสงค  
 แมบทการบัญชีไดกําหนดลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไว 4 ประการ ดังน้ี 
 1. ความเขาใจได (Understandability) 
 2. ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance) 
 3. ความเชื่อถือได (Reliability) 
 4. การเปรียบเทียบกันได (Comparability) 
  ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินสามารถอธิบายในรายละเอียดไดดังนี้ 
 1. ความเขาใจได 
 ขอมูลทางการบัญชีตองชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจในขอมูลท่ีนําเสนองบการเงินจะ
เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูใชท่ีมีความรูพื้นฐานอยางเพียงพอ แมบทการบัญชีจึงมีขอสมมติวา
ผูใชขอมูลทางการบัญชีตองมีความรู ความเขาใจในธุรกิจและเหตุการณ ถึงแมขอมูลจะมีความซับซอน
แตถาเกี่ยวกับการตัดสินใจ ผูจัดทํางบการเงินยังคงตองนําเสนอขอมูลดังกลาว ตัวอยางเชน กิจการไม
สามารถอางไดวา กิจการไมไดแสดงขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่ตองเปดเผยตามมาตรฐานการ
บัญชี เพราะกิจการเขาใจวาขอมูลดังกลาวมีความซับซอนเกินไป แมบทการบัญชีกําหนดวากิจการยังคง
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ตองเปดเผยขอมูลที่จําเปน เนื่องจากขอมูลที่นําเสนอจะใหประโยชนแกผูใชงบการเงินในการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจ 
 2. ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
 ขอมูลทางการบัญชีตองเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใช ขอมูลจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ตอเมื่อขอมูลนั้นชวยใหผูใชสามารถประเมินเหตุการณในอดีต ปจจุบันและอนาคตได ดังนั้น ขอมูลที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจ หมายถึง ขอมูลที่ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถคาดคะเนผลลัทธซ่ึงไดแก 
การคาดคะเนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคต รวมท้ังเรื่องอ่ืนๆ ที่ผูใชสนใจ เชน การ
จายเงินปนผล การจายคาจาง ตัวอยางเชน ผูลงทุนสามารถใชขอมูลในงบการเงินของบริษัทที่ตองการ
ลงทุนเพื่อคาดการณวาบริษัทมีความสามารถในการกอใหเกิดกระแสเงินสดไดเพียงไร อยางไรก็ตาม 
ขอมูลทางการบัญชีใชเปนเพียงพื้นฐานในการคาดคะเนเทาน้ัน แตไมไดใชทํานายเหตุการณหรือผล
ลัทธท่ีจะเกิดข้ึน 
 ขอมูลท่ีมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ควรมีคุณสมบัติดังน้ี 
 - ขอมูลนั้นใหความรูเกี่ยวกับผลลัพธของการตัดสินใจในครั้งกอนซ่ึงสามารถนํามาใชในการ
ตัดสินใจในอนาคตดวย (Feedback Value) 
 - ขอมูลนั้นชวยในการคาดคะเนหรือยืนยันเหตุการณหรือผลลัพธที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
(Predictive Value)  
 - ขอมูลนั้นตองพรอมที่จะนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาท่ีเกี่ยวของไดตามความ
ตองการ (Timeliness) 
 โดยสรุปแลว ขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจจะตองเปนขอมูลท่ีมีความ
เกี่ยวของกับการตัดสินใจ เน่ืองจากขอมูลดังกลาวจะสามารถลดความไมแนนอนในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตได ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของขอมูลถือเปนคุณลักษณะหลักซ่ึง
ข้ึนอยูกับลักษณะและความมีนัยสําคัญของขอมูล ความมีนัยสําคัญดังกลาวถือเปนคุณลักษณะรอง 
 ความมีสาระสําคัญ (Materiality) หมายถึง รายการหรือเหตุการณทางบัญชีซ่ึงหากผูใชงบ
การเงินไมไดรับทราบแลวอาจตัดสินใจผิดไปจากกรณีไดรับทราบ ความมีนัยสําคัญขึ้นอยูกับขนาดและ
ลักษณะของรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชขอมูล 
ในการพิจารณาวาขอมูลมีนัยสําคัญหรือไมนั้น ใหพิจารณาจากผลกระทบท่ีมีตอการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจเปนสําคัญ กลาวคือ หากการไมแสดงขอมูลหรือการแสดงขอมูลที่ผิดพลาดมีผลตอการ
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ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน จะถือวาขอมูลนั้นมีนัยสําคัญ โดยปกติแลวรายการท่ีผิดปกติ
อาจมีนัยสําคัญมากกวารายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติ 
3. ความเชื่อถือได 
 ขอมูลตองเชื่อถือไดจึงจะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน ขอมูลที่มีความเช่ือถือได หมายถึง 
ขอมูลนั้นไมมีความผิดพลาดท่ีมีนัยสําคัญหรือไมมีความลําเอียง ผูใชขอมูลสามารถเช่ือไดวาขอมูล
ดังกลาวแสดงสภาพเศรษฐกิจหรือเหตุการณตางๆ ที่ขอมูลนั้นแสดง 
 ความเชื่อถือไดประกอบดวยคุณลักษณะรอง (Secondary and Interactive Qualities) 5 ประการ ดังนี้ 
 3.1 การเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม (Faithful Representation) 
 การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม หมายถึง การแสดงรายการและเหตุการณทางบัญชีอยางเที่ยง
ธรรมตามท่ีตองการใหแสดงหรือควรจะแสดง ตัวอยางเชน กิจการแสดงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ภาระ
ผูกพัน และรายการตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงทรัพยากรและภาระผูกพันเหลานั้นดวยมูลคา และอธิบายให
ตรงกับรายการและเหตุการณทางบัญชีที่ควรจะแสดงโดยปกติ ขอมูลที่มีความนาเช่ือถือจะตองมีความ
ชัดเจนและแนนอน แตบางครั้งขอมูลทางการบัญชีบางรายการจําเปนตองอาศัยการประมาณการ ขอมูล
ท่ีมีการประมาณการอยางสมเหตุสมผลและเปนไปไดตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป สามารถเปน
ตัวแทนอันเท่ียงธรรมได 

3.2 เน้ือหาสําคัญกวารูปแบบ (Substance  Over Form) 
 โดยปกติ เนื้อหาทางเศรษฐกิจของเหตุการณที่เกิดข้ึนมักสอดคลองกับรูปแบบทางกฎหมาย 
อยางไรก็ตาม ในบางครั้งเน้ือหาทางเศรษฐกิจของเหตุการณแมเน้ือหาทางเศรษฐกิจของเหตุการณนั้น 
อาจแตกตางจากรูปแบบทางกฎหมาย ดังนั้น ผูจัดทํางบการเงินจึงควรนําเสนองบการเงินตามเน้ือหาและ
ความเปนจริงทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเพื่อใหผูใชงบการเงินไดทราบขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รายการเหตุการณทางบัญชีที่แทจริง 

3.3 ความเปนกลาง (Neutrality) 
 ความเปนกลาง หมายถึง การเสนอขอมูลท่ีมีความนาเช่ือถือและปราศจากความลําเอียง ขอมูล
ทางการบัญชีจะมีความนาเช่ือถือเม่ือมีความเปนกลางหรือปราศจากความลําเอียง เน่ืองจากความเปน
กลางจะทําใหขอมูลทางการบัญชีสะทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางแทจริง โดยไมมีวัตถุประสงคที่จะ
ใชขอมูลน้ันเปนส่ือท่ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึงโดยเฉพาะ หรือไมมีการกําหนดผลลัพธ
ไวลวงหนา 
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 ความลําเอียงในการวัดมูลคาของรายการและเหตุการณทางบัญชี หมายถึง แนวโนมที่จะวัด
มูลคาซ่ึงทําใหผลจากการวัดมูลคาไมไดแสดงคาของส่ิงที่วัด หรือผูวัดมูลคานั้นไมมีความชํานาญหรือ
ขาดความเท่ียงธรรมซ่ึงทําใหเลือกวิธีการวัดมูลคาไมเหมาะสม 
 3.4 ความระมัดระวัง (Prudence) 
 หลักความระมัดระวัง หมายถึง ในกรณีที่กิจการอาจเลือกปฏิบัติทางการบัญชีไดมากวาหน่ึงวิธี 
หรือในกรณีท่ีมีขอสงสัย ผูจัดทํางบการเงินควรใชดุลยพินิจท่ีจําเปนในการประมาณการภายใตความไม
แนนอนเพื่อมิใหสินทรัพยหรือรายไดแสดงจํานวนสูงเกินไป และหนี้สินหรือคาใชจายแสดงจํานวนตํ่า
เกินไป หลักความระมัดระวังไมมีวัตถุประสงคที่จะใหงบการเงินแสดงในมูลคาที่ตํ่าเกินความเปนจริง 
แตใหนํามาใชในกรณีท่ีกิจการอยูในสภาวะท่ีมีความเสี่ยงหรือมีความไมแนนอน ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความ
ม่ันใจวากิจการไดคํานึงถึงความเสียหายหรือความไมแนนอน ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวากิจการได
คํานึงถึงความเสียหายหรือความไมแนนอนที่อาจเกิดข้ึน อยางไรก็ตาม การใชหลักความระมัดระวัง 
ไมไดหมายความวากิจการจะสามารถต้ังสํารองลับไวในบัญชีได เนื่องจากการต้ังสํารองลับดังกลาว ทํา
ใหงบการเงินขาดความนาเช่ือถือ 

3.5 ความครบถวน (Completeness) 
 ขอมูลท่ีเช่ือถือไดตองครบถวนภายใตขอจํากัดของความมีนัยสําคัญและตนทุนในการจัดทํา 
ตนทุนในท่ีน้ี หมายรวมถึง คาใชจายตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการจัดทําและนําเสนองบการเงิน 
 ดังน้ัน ผูใชงบการเงินควรที่จะพิจารณาถึงขอจํากัดเกี่ยวกับตนทุนและประโยชนที่ไดรับดวย 
กลาวคือ ตนทุนในการจัดทําไมควรสูงกวาประโยชน ตัวอยางเชน กิจการอาจมีการประมาณการรายการ
ทางบัญชีเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินไดอยางทันเวลา ซ่ึงหากตองการรายการท่ีถูกตองรอย
เปอรเซ็นตแลว อาจตองใชเวลานานและไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติและผูใชงบการเงินก็เขาใจถึง
ขอจํากัดที่วารายการทางบัญชีดังกลาวอาจไมถูกตองทั้งหมด เนื่องจากเปนการประมาณ แตผูใชงบ
การเงินยังสามารถใชประโยชนจากงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจไดอยางทันเวลาภายใต
ขอจํากัดดังกลาว 
 4. การเปรียบเทียบกันได (Comparability) 
 การเปรียบเทียบกันได หมายถึง การเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกัน 
หรือการเปรียบเทียบงบการเงินของธุรกิจตางๆ การเปรียบเทียบกันไดทําใหผูใชสามารถประเมินฐานะ
การเงิน กระแสเงินสด ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน และสามารถคาดคะเนแนวโนม
ของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการที่เปรียบเทียบได การใชวิธีการบัญชีท่ีสม่ําเสมอจาก
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งวดหน่ึงไปยังอีกงวดหน่ึงจะกอใหเกิดประโยชนแกผูใชงบการเงินโดยทําใหสามารถวิเคราะหและ
เขาใจขอมูลทางการบัญชีที่ เปรียบเทียบกันได แตท้ังนี้มิไดหมายความวาผู จัดทํางบการเงินจะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีไมได เน่ืองเหตุการณและส่ิงแวดลอมในธุรกิจอาจเปลี่ยนแปลง ใหขอมูลที่
เปนประโยชนตอการตัดสินใจไดดียิ่งข้ึนและกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวของ 
 
แนวคิดในการตกแตงตัวเลขกําไร 
 การคิดเกี่ยวกับการตกแตงตัวเลขกําไรเกิดข้ึนมานานแลว การตกแตงกําไรเกิดข้ึนเม่ือดุลยพินิจ
ในการเลือกนโยบายการบัญชีและวิธีการประมาณการทางบัญชี และในการจัดโครงสรางรายการคาที่ใช
เพื่อเปล่ียนแปลงงบการเงินใหเปลี่ยนไปตามอิทธิพลของเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการหรือผลการ
ดําเนินงานเศรษฐกิจของกิจการ วิธีปฏิบัติดังกลาวอาจกระทบตอความโปรงใสและความเท่ียงธรรมใน
การจัดทํารายงานทางการเงิน กรณีสุดโตงของพฤติกรรมกาวราวในการตกแตงตัวเลขกําไรคือการทุจริต 
 เน่ืองจากการเปดเผยขอมูลภายหลังจากวิธีปฏิบัติการตกแตงตัวเลขกําไรจํานวนมากโดยกิจการ
ท่ีลมเหลว เชน เอนรอน (Enron) และเวิรดคอม (Worldcom) ทําใหในปจจุบันผูสอบบัญชีตองเพงเล็ง
อยางมากในการตรวจใหพบวิธีปฏิบัติการตกแตงตัวเลขกําไร 
 สืบเนื่องจากโครงสรางการบริหารงานเปนการจูงใจใหเกิดการตกแตงตัวเลขกําไร ส่ิงจูงใจนี้มา
จากพฤติกรรม เชน ขอพิจารณาทางการเมือง ผลตอบแทนแกผูบริหาร หรือความกํากวมและความไม
สามารถ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะจัดการกับรายการที่ซับซอน หรือสถานการณซ่ึง
รวมถึงความกดดันทางการเงิน รายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน นอกจากนี้ตลาดทุนอาจเปนส่ิงจูงใจเม่ือ
ความคาดหวังของตลาด การพยากรณของนักวิเคราะหและรายงานของผูบริหาร เปนตน เปนส่ิงกดดัน
ใหเกิดการจูงใจที่จะแตกแตงตัวเลขในงบการเงิน 
 เทคนิคการตกแตงตัวเลขกําไรมีหลายวิธี เชน เกณฑคงคาง การรับรูรายได คาใชในการปรับ
โครงสรางหนี้ การประมาณการของหน้ีสิน การชะลอยอดขาย การตัดคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา 
เปนตน ผูสอบบัญชีควรสนใจเร่ืองเหลาน้ีตามแนวทางท่ีกลาวไวขางตน และดํารงรักษาความสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพ พึงมีในดุลยพินิจของผูบริหาร มาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศ (ISA 240) 
เรื่อง ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีในการพิจารณาเกี่ยวกับการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงินได
ระบุการตกแตงกําไรเปนเรื่องท่ีตองไดรับการพิจารณาดวย 
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เกณฑคงคางกับการตกแตงกําไร 
 วัตถุประสงคหลักของการใชเกณฑคงคาง หรือ Accrual Accounting ในการบันทึกบัญชีนั้น 
เพื่อชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง 
โดยการใชหลักการรับรูรายได (Revenue Recognition Principle) และหลักการจับคูคาใชจายกับรายได 
(Matching Principle) ที่เหมาะสมตามดุลยพินิจของผูบริหาร (Management Discretion) ซ่ึงหลักการ
ดังกลาวน้ีสงผลใหระดับของกําไรสุทธิ (Net Income) มีความสมํ่าเสมอมากกวาระดับของกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงาน (Cash Flows From Operations) ดังนั้นการที่ระบบการบันทึกบัญชีตามเกณฑคง
คางใหความยืดหยุนกับผูบริหารในการใชดุลยพินิจน้ัน จะเปนชองทางที่ทําใหผูบริหารสามารถส่ือสาร
ขอมูลภายใน (Private Information) เกี่ยวกับระดับของกําไรท่ีแทจริง (Permanent Earnings)  ใหกับผูใช
งบการเงินไดทราบ  

ถึงแมการใชเกณฑคงคางในการบันทึกบัญชีจะมีประโยชนมากมายตอผูใชงบการเงิน แตการ
ใชดุลยพินิจของผูบริหารในการตกแตงกําไรในทางผิดและละเมิดตอหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปนั้น 
จะสงผลใหผูใชงบการเงินไดรับความเสียหายได การตกแตงกําไรนั้นอาจจะสามารถทําไดโดยไมละเมดิ
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปก็ได การตกแตงกําไรนั้นผูบริหารสามารถใชดุลยพินิจในการเลือกนโยบาย
บัญชี (Accounting Choices) ซ่ึงจะไมมีผลตอกระแสเงินของบริษัท และใชดุลยพินิจในการทําใหเกิด
รายการ (Real Cash Flow Choices) ซ่ึงจะทําใหมีผลกระทบตอกระแสเงินของบริษัทโดยตรง การ
ตรวจสอบการตกแตงกําไรของผูบริหารยิ่งทําไดอยากข้ึน 
 
แรงจูงใจในการตกแตงกําไรเพ่ือบรรลุเปาหมายกําไร 
 วัตถุประสงคหน่ึงของการสรางกลไกเพ่ือปกปองผลประโยชนของนักลงทุนที่รูจักกันในนาม
ของ บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) นั้นคือการเพ่ิมคุณภาพของขอมูลบัญชีที่แสดงในงบ
การเงินเพ่ือสรางความม่ันใจใหแกนักลงทุนในการนําขอมูลดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลเกี่ยวกบัผล
การดําเนินงานหรือผลกําไรของบริษัทไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน สาเหตุท่ีจําเปนตองสราง
ความม่ันใจดังกลาวเพราะนักลงทุนมีความเช่ือวาผูบริหารของบริษัทมีแรงจูงใจท่ีจะตกแตงกําไรหรือที่
รูจักกันในชื่อภาษาอังกฤษวา Earnings Management หรือ Earnings Manipulation นั่นเอง ซ่ึงจะ
กลาวโทษนักลงทุนที่มีความเช่ือเชนนั้นคงไมได เพราะเหตุการณที่เกิดข้ึนในอดีตมากมายท่ีสรางความ
เสียหายใหแกนักลงทุนและผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) จํานวนมากซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการ
ตกแตงกําไรของบริษัท การสรางความม่ันใจในคุณภาพของขอมูลบัญชีที่แสดงในงบการเงินใหแกนัก
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ลงทุนนั้นควรกระทําควบคูกันไปกับการสรางความเขาใจใหกับนักลงทุนถึงแรงจูงใจของผูบริหารใน
การตกแตงกําไรเพื่อปกปองผลประโยชนของนักลงทุน รวมท้ังยังเปนการชวยสรางความม่ันคงและ
ความเจริญเติบโตใหกับตลาดทุนของประเทศไทยอีกดวย  เปาหมายของกําไร (Earnings Targets หรือ 
Earnings Thresholds) ท่ีผูบริหารของบริษัทตองการไปใหถึงอาจแบงเปน 4 เปาหมาย ดังนี้ เปาหมาย
แรกคือการหลีกเลี่ยงการรายงานผลการดําเนินงานท่ีเปนผลขาดทุนหรือการหลีกเลีย่งการรายงานผลการ
ดําเนินงานที่เปนลบ    เปาหมายท่ีสองคือการหลีกเลี่ยงการรายงานผลการดําเนินงานที่ต่ํากวาผลการ
ดําเนินงานในอดีตหรือการหลีกเลี่ยงการรายงานผลการดําเนินงานท่ีแสดงถึงแนวโนมที่ลดลง   
เปาหมายท่ีสามคือการหลีกเลี่ยงการรายงานผลการดําเนินงานท่ีตํ่ากวาประมาณการกําไรของผูบริหารที่
เคยแจงใหนักลงทุนทราบไวแลว และเปาหมายสุดทายคือการหลีกเลี่ยงการรายงานผลการดําเนินงานที่
ตํ่ากวาความคาดหวังของนักลงทุน  
 
แนวคิดและทฤษฏีการส่ือสารขององคการ  (Organizational Communication)   
 การส่ือสารขององคการตามความหมายโดยท่ัวไปนั้นจะเปนคําซ่ึงมีความหมายกวางท่ีซ่ึง
ประกอบดวย  การประชาสัมพันธ  การทําสาธารณกิจตาง ๆ  การสรางความสัมพันธกับผูลงทุน  การ
ส่ือสารกับตลาดแรงงาน  การโฆษณากิจการ  การส่ือสารกับสภาพแวดลอมภายนอก  และการส่ือสาร
ภายในองคการ  ซ่ึงลักษณะที่สําคัญของการส่ือสารขององคการคือ  การส่ือสารแตละชนิดเหลานี้ตางก็
จะกระทําโดยหวังผลไปใหถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ (Target groups)  โดยเฉพาะกับกลุมที่ซ่ึงองคการมัก
ตองเก่ียวของสัมพันธดวยเสมอโดยทางออม  เชน  กับชุมชนในสังคมท่ีอยูแวดลอม  หรือกับ
ตลาดแรงงานที่องคการตองเก่ียวของกับการสมัครหรือจางแรงงานเขามาทํางาน  เปนตน  ลักษณะพิเศษ
อีกประการหนึ่งของการสื่อสารขององคการก็คือ  จะเปนสวนของขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ ท้ังหลายท่ีไมใช
ขอมูลดานการส่ือสารการตลาดที่อยูกับหนาที่ของฝายการตลาด  ซ่ึงสวนหนึ่งโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับ
การส่ือสารสูภายนอกน้ันมักจะอยูที่ฝายการประชาสัมพันธ  แตก็มีจํานวนไมนอยท่ีมีอยูกระจัดกระจาย
ไปท่ัวองคการ  โดยอาจอยูในจุดตาง ๆ กันภายในโครงสราง  เชน  การส่ือสารกับตลาดแรงงานที่มักทํา
โดยฝายบริหารงานบุคคล  หรือการส่ือสารกับผูถือหุนก็มักจะทําโดยฝายการเงิน    เปนตน 
 
 ชนิดของงานดานการส่ือสารขององคการ  
 งานดานการส่ือสารขององคการที่ทําไปยังภายในกับภายนอกองคการนั้นสามารถแยกออกได
เปนชนิดตาง ๆ คือ 
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 1)  การประชาสัมพันธ  (Public  Relations)  คือ  หนาท่ีงานดานการจัดการที่จัดต้ังข้ึนเพื่อหวัง
ผลสําหรับการสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางองคการกับสาธารณชนที่ซ่ึงสําคัญตอ
ความสําเร็จและลมเหลวของกิจการ 
 2)  การดานการสาธารณกิจ  (Public Affairs)  คือ  วิธีการเชิงยุทธศาสตรที่พึงมีตอสถานการณ
แวดลอม  โดยมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อการสรางภาพพจนที่ดีหรือใชแกภาพพจนเพื่อใหสอดคลองเขา
ไดกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองที่เกิดข้ึน 
 3)  การส่ือสารกับสภาวะแวดลอม  (Environmental  Communication)  คือ  การดําเนินนโยบาย
เพื่อใหเปนกลยุทธองคการท่ีมีตอดานสภาพแวดลอม  ท้ังน้ีโดยการแจงขาวสารใหความตระหนัก และ
จูงใจท้ังกลุมภายในและภายนอกเพื่อใหเห็นถึงความต้ังใจจริงในการชวยรักษาสภาพแวดลอมและสังคม
ดังเชน  กรณีน้ํามันบางจากที่สนับสนุนการอนุรักษส่ิงแวดลอม  และเห็นถึงความสําคัญของชุมชนใน
ทองถิ่น  หรือกรณีของหางสรรพสินคาบางแหงท่ีมีการใชถุงห้ิวบรรจุของโดยใชวัสดุท่ี “เปนมิตรกับ
สภาพแวดลอม”  ท่ีสามารถยอยสลายไดนับเปนการสรางภาพพจนที่ดีตอบรรดากลุมภายนอกทั้งหลาย เปนตน 
 4)  การสรางความสัมพันธกับผูลงทุน  (Investor Relations)  คือ  กิจกรรมทางการตลาดของ
กิจการที่ซ่ึงรวมเอาวิชาการทางดานการส่ือสารมาควบเขากับวิชาการเงิน  เพื่อการนําเสนอตอผูถือหุน
ปจจุบันและผูท่ีอาจลงทุนในหุนของบริษัทในอนาคต  โดยการสะทอนใหไดเห็นถึงผลการดําเนินงาน
และชองทางโอกาสที่ดีของบริษัท  ในการจัดทําการส่ือสารเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับผูถือหุนนี้  
หากไดมีการดําเนินการอยางถูกตองแลวก็อาจสงผลดีตอมูลคารวมของกิจการที่อาจสูงกวาระดับที่
เปนอยูในตลาดตามปกติโดยทั่วไป  และอาจทําใหตนทุนการจัดหาทุนของกิจการทําไดตํ่ากวาอีกดวย 
 5)  การส่ือสารกับตลาดแรงงาน  (Labor  Market  Communication)  คือ  เครื่องมือของฝาย
บริหารท่ีซ่ึงไดมีการจัดและวางแผนทําข้ึนเพ่ือใหมีการประสานใชกลไกการส่ือสารตาง ๆ เอการ
ควบคุมและกํากับใหเสนทางการส่ือสารไหลไปถึงตัวบุคคลที่อาจจะมาสมัครเขาทํางานกับกิจการกบัให
มีการสงไปถึงยังบุคคลหรือสถาบันตาง ๆ ที่ซ่ึงจะมีบทบาทสําคัญในการชวยชักจูงใหคนเหลานั้นเขามา
สมัครทํางานดวย 
 6)  การโฆษณาบริษัท  (Corporate Advertising)  คือ  กิจกรรมโฆษณาที่จัดทําโดยใชจายเงิน
เพื่อใหมีการออกแบบใหม  หรือทําการพัฒนา  และ/หรือเพ่ือหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพพจน
ขององคการ  ดังเชน  การโฆษณาของธนาคารบางแหง  หรือของบริษัทตางประเทศชั้นนําที่มี
เทคโนโลยีทันสมัย เชน บริษัทซีเมนตของประเทศเยอรมันนี  เปนตน 
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 7)  การส่ือสารภายในองคการ (Internal  Communication)  คือ  ขอความการติดตอส่ือสาร
ภายในทั้งหลายที่ทํากันของบุคคลฝายตาง ๆ และ/หรือของกลุมท้ังหลายท่ีอยูในระดับตาง ๆ ของ
องคการ   และที่อยูตางหนาที่งานกัน  ท้ังนี้ก็เ พ่ือใหมีการออกแบบองคการใหม   และเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงการออกแบบองคการ  รวมทั้งการดําเนินการปฏิบัติใชแบบองคการที่เปลี่ยนแปลงใหมนั้น
กับการใชเพื่อการประสานงานในกิจกรรมประจําวันทั้งหลายดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                        พ้ืนฐานรวมสําหรบัการส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1   ภาพแสดงการกําหนดนโยบายการสื่อสารของกิจการดวยการประสาน “กลยุทธ    

จุดเดน  และภาพลักษณ”  ใหเขากันเพื่อเปนพ้ืนฐานรวมกันสําหรับการส่ือสารทั้ง 3 แบบ 
ที่มา: ธงชัย สันติวงษ และ ชนาธิป  สันติวงษ , องคการกับการส่ือสาร,2542 , น.96 

 
 

กลยุทธ 

จุดเดน ภาพลักษณ 

การส่ือสารทางการ การส่ือสารขององคการ การส่ือสารการตลาด 
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กลยุทธการจัดกรอบท่ีใชกํากับการส่ือสารของกิจการใหประสานกัน 
 การหาทางประสานวัตถุประสงคของบริษัท  (Company  Objectives)  กับวัตถุประสงคของการ
ประชาสัมพันธ (Communication  Objectives)  ใหเขากันตามแนวทางการประสานดังกลาว  กลยุทธการ
จัดกรอบการประสานที่มองหรือยึดถือจากการส่ือสารของกิจการเปนหลักนั้นก็คือจะตองหาทางใหการ
ส่ือสารทุกรูปแบบที่กิจการมีอยูใหประสานสนับสนุนจนเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ซ่ึงวิธีจะทําไดนั้น
ก็โดยการยึดตามปรัชญาพื้นฐานดังน้ีคือ   การตองกํากับและส่ังการใหนโยบายการส่ือสาร 
(Communication  Policy)  ของกิจการใหตองอยูภายในกรอบ  3  ประการ คือ 1) กลยุทธองคการ 
(Corporate  Strategy)  2)  เอกลักษณเดนของกิจการ (Corporate  Identity)  3)  ภาพลักษณของกิจการ 
(Corporate  Image)  ท้ังน้ีการดําเนินการจะเริ่มโดยตัวแทนท่ีเปนผูชํานาญการแตละดานเขามา
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับจุดรวมที่จะเปนจุดเริ่มท่ีเปนจุดรวมอันเดียวกัน  ซ่ึงการไดมานั้นจะไดมาจากการ
วิเคราะหกลยุทธของกิจการอยางชัดแจง  ซ่ึงผลท่ีตามมาก็จะชวยใหไดส่ิงที่เปนเอกลักษณเดนของ
กิจการตามที่เปนจริงและทําใหนึกคิดตอไปไดถึงภาพลักษณของกิจการตามที่ปรารถนาจะใหเปน  อนึ่ง
ในการท่ีจะทําใหไดการส่ือสารของกิจการทั้งระบบเปนไปโดยสอดคลองเสริมและสนับสนุนไปใน
ทิศทางเดียวกันนั้น  ความสําเร็จจะขึ้นอยูกับความสามารถในการนําเอานโยบายการส่ือสาร 
(Communication  Policy)  ไปทั่วทุกระดับและทั่วทั้งองคการ 
 
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกบัภาพลักษณ 

ความหมายของคําวา “ภาพลักษณ”  ไดมีนักวิชาการใหคําจํากัดความไวมากมาย 
ภาพลักษณ  หมายถึง  1.  เจตคติของบุคคลกลุมบุคคลที่มีตอสถาบัน  หรือเปาหมายซ่ึงอาจเปน   

กรณีหรือบุคคล  หรือสถาบันใด ๆ ก็ได 
        2.  ความคาดหมายของบุคคลตอบุคคลกรณี  หรือสถาบันท่ีมีตอกรณีใด  

กรณีหน่ึง  ซ่ึงจะตองสอดคลองกับความเชื่อ  ความรูสึกของตนท่ีมีอยู 
        3.  เปนส่ิงสะทอนความรูสึกนึกคิดของคนท่ีมีตอกรณีหรือบุคคล  หรือสถาบัน 

  4.  คุณคาเพ่ิม  หรือความนิยมที่มีตอสถาบัน  บุคคลหรือกรณีเรื่องราวใด ๆ     
(Psychological Value  Added)  (ประจวบ  อินออด  2532:96) 

 ภาพลักษณ    เปนส่ิงที่เกิดข้ึนในจิตใจของคนที่เห็นหนวยงานเปนภาพในลักษณะที่ไดรับ
อิทธิพลจากสิ่งหนึ่งส่ิงใด  หรือหลายส่ิงที่เกี่ยวพันกับหนวยงานนั้น  ทั้งท่ีประจักษและไมประจักษ  (พรทิพย  
วรกิจโภคาทร, 2537:81) 
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ภาพลักษณ   เปนกระบวนการของความคิดจิตใจที่หลอหลอมความรูสึกของคนเราท่ีมีตอส่ิง
ตาง ๆ อันเนื่องมาจากประสบการณท้ังโดยตรงและโดยออม  โดยถือวาเปนความรูในเชิงอัตวิสัย  
(Subjective knowledge)  ที่บุคคลนํามาใชชวยในการตีความและใหความหมายแกโลกรอบ ๆ ตัว  ซ่ึงจะ
ประกอบเขาเปนภาพลักษณที่เรามีเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ที่เรารับรู  ถือเปนความรูสึกเชิงตีความหมาย  
( Interpreted Sensat ion)   หรือความประทับใจตอสิ่งที่ปรากฏให เห็นได   หรือ เรียกวา  
“กระบวนการ เกิดมโนทัศน”  (Process of imagery)  ซ่ึงมักเปนกุญแจสําคัญสําหรับการ
ตีความหมายในส่ิงท่ีขาดความแนนอน  ชัดเจนในตัวของมันเอง  (Kenneth  E. Boulding, 1975) 
 ภาพลักษณ   เปนการรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับองคกรท้ังหมด  โดยองคกรก็เปรียบเสมือน
บุคคล  ซ่ึงยอมมีบุคลิกภาพและภาพลักษณท่ีตางกัน  (Patricia  M. Anderson  และ  Leonard G. Rubin  
อางใน  พรทิพย  วรกิจโภคาทร, 2537 : 123) 
 การเกิดภาพลักษณ 
 พงษเทพ   วรกิจโภคาทร  (2533)  ไดกลาวถึงการเกิดภาพลักษณพิจารณาในแงของปจเจก
บุคคลท่ีเหตุการณไดมาถึงตัวเองแลว  และจะพัฒนาเปนภาพลักษณในที่สุดอยางไร 
 1.  เม่ือปจเจกบุคคลไดรับเหตุการณภายนอกมายังตัวเองนั้น  เหตุการณยังไมสามารถจะสราง
ใหเปนภาพไดทันที  แตกลับตองมีขั้นตอน  ซ่ึงพอจัดแบงไดดังนี้ 
  ก.  เหตุการณและส่ิงแวดลอม  (Event and Environment)  คนเรานั้นเปนสมาชิกของ
สังคม  ซ่ึงในสังคมน้ีก็จะมีเหตุการณทั้งทางดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษาและ
อ่ืน ๆ เกิดข้ึนมากมาย  แตมีเพียงบางสวนของเหตุการณ  หรือบางเหตุการณเทาน้ันท่ีคนเราจะรับเขา
มายังตัวเราได  และในบรรดาเหตุการณที่เกิดข้ึนทั้งหลายนี้จะมีคุณคาดานดีหรือเลว  จะสําคัญหรือไม  
จะมีความหมายอะไร  คงจะไมเกิดข้ึนจากตัวเราเพียงอยางเดียวท้ังกอนและหลังการรับรู  ตลอดจนมี
อิทธิพลตอความสมบูรณหรือการหดหายและระยะเวลาของความจําในเหตุการณนั้น ๆ ดวย 
  ข.  ชองทางการส่ือสาร  (Communication  Channel)  ในบรรดาเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหลายจะสามารถเขาสูเราได  โดยชองทางการส่ือสาร  ซ่ึงไดแก  การไดยิน  ไดสัมผัส  ไดลิ้มรส  และ
ไดกลิ่น  ซ่ึงแตละชองทางเหลานี้ก็ยังมีประสิทธิภาพทางดานการรับ  ความสมบูรณของเหตุการณ
แตกตางกัน  ยิ่งไปกวานี้ตัวเน้ือหาสาระ  วิธีการจัดขาวสาร  และโครงสรางของเหตุการณ  ซ่ึงมีผูจัดสง
มานี้ก็มีความสัมพันธกับชองทางส่ือสารดวย  กลาวโดยสรุปชองทางการส่ือสารจะเปนประตูดานแรก
ของการรับรูเหตุการณ  ซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขั้นตอนน้ี  คุณสมบัติของ “ขาวสาร” และ
ตัว “ส่ือ”  ยอมมีความสําคัญสุด 
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  ค.  องคประกอบเฉพาะบุคคล  (Personal  Elements)  เกี่ยวกับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการส่ือสาร  โดยเฉพาะการรับรูของผูรับสารนั้น  Berlo ไดกลาวไวรวมสามทศวรรษ
วา  องคประกอบทั้ง 5 ของแตละบุคคลคือ  ทักษะของการส่ือสาร  ทัศนคติ  ความรู  ระบบสังคม  และ
วัฒนธรรมตางก็มีอิทธิพลตอการส่ือสาร  เราจะมองเห็นภาพเปนรูปรางเชนไร  จะเปนภาพที่มี
ความหมายไมเหมือนคนอ่ืน  หรือมีความนิยมชมชอบ  หรือไมสนใจ  หรืออะไรก็ตาม  ขึ้นอยูกับ
องคประกอบทั้ง 5 น้ีเปนสําคัญ  ดังนั้น  ถึงแมวาเหตุการณจากภายนอกจะผานชองทางการส่ือสารและ
เขามาสูตัวเราแลวก็ตาม  จะมีความหมายอะไรหรือไม  องคประกอบเหลานี้จะเปนคําตอบที่ดีมากกวา
อยางอ่ืน 
  ง.   การรับรูและความประทับใจ (Perception and Impression)  ภาพลักษณจะไม
สามารถเกิดข้ึนไดทันที  เมื่อเหตุการณไดผานเขามาทางชองทางการส่ือสาร  และองคประกอบเฉพาะ
บุคคลทั้ง 5 จะเปนตัวที่พินิจพิจารณาเหตุการณนั้นกอนโดย “การรับรู”  (Perception)  ซ่ึงเปนตัวแปลง
เหตุการณใหเปนไปใน “ความหมายตามความคิดของบุคคลนั้น”  หรือเรียกวา  เปนไปตามความลําเอียง
เฉพาะบุคคลก็จะไมผิดนัก  สวนความประทับใจ (Impression)  มีความสําคัญในการรับรูอีกลักษณะ
หนึ่ง  โดยจะเกี่ยวพันกับคุณภาพและปริมาณของความทรงจํา  ถาประทับใจมาก  (ไมวาจะบวกหรือลบ)  
ก็จะมีความทรงจํา-จดจําไดมากและนาน  และเมื่อสรางภาพลักษณอะไรข้ึนไดแลวก็จะเปนภาพลักษณ
ท่ีเจือจางไดชากวาที่มีความประทับใจนอย  หรือไมมีความประทับใจเลย 
 ภาพลักษณที่เกิดข้ึนจากกระบวนการที่กลาวมานี้  จะมีการผันแปรเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  
ท้ังนี้เนื่องมาจากการไดรับรูขอมูลใหมเกี่ยวกับองคกรนั้น ๆ และหรือไมไดรับขอมูลขาวสารเลย  
นอกจากนี้ท้ังกระบวนการอันไดแก  ชองทางการส่ือสาร  องคประกอบเฉพาะบุคคล  การรับรู  ความ
ประทับใจและสภาพส่ิงแวดลอมเปนตัวแปรที่สําคัญของการปรับเปลี่ยนและปรุงแตงภาพลักษณใน
อนาคตตอไปเรื่อย ๆ 

การเกิดภาพลักษณในฐานะปจเจกบุคคลนี้จะพบวา  บุคคล  การรับรูของบุคคล  องคประกอบ
ของการสื่อสาร  และแมแตสภาพแวดลอมตางก็มีอิทธิพลทั้งส้ิน  เพียงแตอะไรจะมีอิทธิพลมากนอยกวา
กันเทานั้น  ภาพลักษณที่พึงปรารถนาอาจไมเปนเชนนั้นก็ได  ท้ังนี้เพราะมีตัวแปรเขามาเกี่ยวพันมาก
ดังนั้น  หนาท่ีขององคกรคือตองจัดหาระบบอะไรก็ตามมาชวยสรางเหตุการณไปในทิศทางที่ตองการ
และจัดการการส่ือสารใหเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

2.  การประชาสัมพันธกับการสรางภาพลักษณจากการอธิบายการเกิดภาพลักษณในปจเจก
บุคคลดังกลาว   สามารถวิเคราะหได 2 ประเด็น คือ  
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 ก.  ผลของเหตุการณ 
 เหตุการณที่สงผลทางบวกแกองคกร  ไดแก  กรณีผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถ มี

พนักงานที่มีคุณภาพ  ที่ทํางานปลอดภัยและมั่นคง  องคกรมีความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ 
 เหตุการณท่ีไมสงผลทางบวก  หรือทางลบอยางชัดแจง  ไดแก  การปรับเปลี่ยน

ผูบริหารฝายตาง ๆ การออกสินคาใหม  การทําโฆษณา ฯลฯ 
 ข.  การควบคุมเหตุการณ 
 เหตุการณที่เกิดข้ึนโดยเจตนาน้ัน คือ องคกรมีเจตนาท่ีจะจัดใหมีกิจกรรมข้ึนเพื่อแสดง

วาองคกรน้ีเปนองคกรที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการผลิต  หรือมีความรับผิดชอบตอ
สังคม  หรือเปนองคกรที่มั่นคงและเจริญกาวหนา  ฯลฯ 

 เหตุการณที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ น่ันคือ  ไมมีใคร  (ในนามขององคกร)  ต้ังใจจะให
เหตุการณเกิดข้ึน  เชน  เกิดการผันผวนทางการคาจนมีผลกระทบตอธุรกิจขององคกร  เกิดขาวลือการ
เปลี่ยนแปลงของบริษัทคูแขง ฯลฯ 

 
ความสําคัญของภาพลักษณ 
 ในระยะหลังน้ีที่โลกการส่ือสารไดขยายตัวและพัฒนาข้ึนไดมีผลทําใหภาพลักษณมี
ความสําคัญมากตอกิจการตาง ๆ ซ่ึงดูไดจากความทุมเทสนใจศึกษาเรื่องนี้โดยตรงและไดทุมเท
งบประมาณเพ่ือการทําวิจัยมากมายดวย  ในแงของความสําคัญของภาพลักษณน้ันขอบเขตจะมี
ความสําคัญในหลายแงมุมคือ ท้ังในแงของตนแหลงของภาพลักษณ  หรือฝายที่เปนเจาของสงของที่มี
ภาพลักษณดังกลาวนั้น  รวมท้ังฝายผูรับรูภาพลักษณดวย  ทั้งน้ีเพราะหากองคการใดเปนเจาของส่ิงของ
ท่ีมีภาพลักษณสามารถสรางภาพลักษณท่ีดีไดจนเปนผลสําเร็จแลวก็สามารถสรางความสัมพันธอันดี
ทางการคากับกลุมเปาหมายตาง ๆ ได  หากองคการใดสามารถสรางภาพลักษณท่ีนาเช่ือถือไดสําเร็จแลว
ก็จะเสริมตอฐานะของกิจการไดเปนอยางดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการที่ทําธุรกิจที่ซ่ึงช่ือเสียงมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจดวยดังเชน  กิจการดานการเงินและการธนาคาร  ดังน้ีความสําคัญของ
ภาพลักษณจะยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งข้ึนไปอีก  ท้ังนี้ก็ดวยเหตุผลตาง ๆ กันมากมาย  ดังปรากฏในสรุป
ความสําคัญของภาพลักษณดังตอไปนี้ 
 ภาพลักษณท่ีดีจะเปนเง่ือนไขสําคัญตอผลสําเร็จทางกลยุทธไดอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้เรื่อง
ภาพลักษณจะไมใชหนาที่ความรับผิดชอบของฝายการตลาดฝายเดียวเชนแตกอน  หากแตจะเปนเครื่อง
สําคัญทางยุทธศาสตรของฝายบริหารระดับสูงโดยตรง  การมีภาพลักษณท่ีเหมาะสมและดีพอถือไดวา
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เปนส่ิงตอบแทนอยางหน่ึงในการขายผลิตภัณฑและบริการ  เพราะภาพลักษณที่ดีจะชวยใหสามารถรับ
พนักงานที่ดีมีคุณภาพได  อีกทั้งยังเปนที่นาเช่ือถือในโลกการเงินกับผูลงทุน  อีกทั้งยังมีผลตอความ
เช่ือมั่นและศรัทธาของกลุมเปาหมายตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอีกดวย 
 ภาพลกัษณที่ดีจะสามารถสรางอารมณที่เปนมูลคาเพิ่ม  (Emotional  added  vale)  ใหกับบริษัท
ได  ซ่ึงจะกลายเปนส่ิงสรางความม่ันใจไดวาบริษัทไดนําหนาคูแขงไปแลวอีกหน่ึงกาว  ภาพลักษณที่ดี
จึงเปนอาวุธที่ใชแขงขันโดยตรงในฐานะท่ีเปนทั้งความเดนกับความนาเช่ือถือพรอมกัน  การมี
ภาพลักษณที่ดีชวยใหบริษัทสามารถชักจูงใจและดึงดูดคนกลุมสําคัญท่ีซ่ึงจําเปนและมีความหมายตอ
การสรางความสําเร็จไดโดยตรงคือ  กลุมนักวิเคราะห  กลุมผูลงทุน  กลุมลูกคา  กลุมหุนสวนและกลุม
พนักงาน  และในการทําดังกลาวการบริหารจุดเดน (Identity  Management)  จะเปนกลไกสําคัญในการ
ประกันใหมีภาพลักษณที่ดีนั้นได 
   ภาพลักษณจะมีประโยชนชวยไดมากเม่ือ 1)  ขอมูลที่คนใชวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจซ้ือมี
ความซับซอนมาก  หรือขัดแยงกันและ/หรือขาดความสมบูรณ  2)  ขอมูลมีไมเพียงพอหรือมีกวางมาก
เกินไปจนยากแกการนํามาใชประกอบการตัดสินใจ  3)  คนไมคอยสนใจใชดุลยพินิจในการคิดพิจารณา  
จนกระท่ังไมอาจเขาสูกระบวนการวิเคราะหขอมูลท่ีจริงจังได  4)  ไดมีเงื่อนไขเฉพาะที่เกิดข้ึนใน
สภาพแวดลอม  จนกลายเปนอุปสรรคกีดขวางตอกระบวนการตัดสินใจ  เชน  การมีเวลาจํากัด  เปนตน  
ประเภทของภาพลักษณ 

ภาพลักษณ (Image)  อาจจําแนกออกเปนประเภทสําคัญ ๆ ได 4 ประเภท 
  1.  ภาพลักษณของบริษัท (Corporate  image)  คือภาพที่เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชน
ท่ีมีตอบริษัทหรือหนวยงานธุรกิจแหงใดแหงหนึ่ง  ภาพลักษณดังกลาวน้ีจะหมายรวมไปถึงดานการ
บริหารหรือการจัดการ (management)  ของบริษัท  สิคาผลิตภัณฑ (product)  และบริการ (service)  ที่
บริษัทนั้นจําหนาย  ฉะนั้น  คําวาภาพลักษณของบริษัท (corporate image) จึงมีความหมายคอนขางกวาง
และยังหมายรวมถึงตัวหนวยงานธุรกิจ  ฝายจัดการและสินคาหรือบริการของบริษัทแหงน้ันดวย 
  2.  ภาพลักษณของสถาบันหรือองคกร (Institutional  image)  คือภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ของประชาชนท่ีมีตอสถาบัน  หรือองคการ  ซ่ึงโดยมากมักจะเนนไปทางดานตัวสถาบันหรือองคการ
เพียงอยางเดียว  ไมรวมถึงสินคาหรือบริการท่ีจําหนาย 
  3.  ภาพลักษณของสินคาและบริการ (Product / Service image)  คือภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ของประชาชนท่ีมีตอสินคาหรือบริการของบริษัทเพียงอยางเดียว  ไมรวมถึงตัวองคการหรือบริษัท 
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  4.  ภาพลักษณท่ีมีตอสินคาตราใดตราหน่ึง (Brand  image)  คือภาพที่เกิดข้ึนในใจของ
ประชาชนท่ีมีตอสินคายี่หอหรือตรา (Brand)  ใดตราหนึ่ง  หรือเครื่องหมายการคา (Trademark) ใด
เครื่องหมายการคาหน่ึง 
 ภาพลักษณองคกร (Corporate  Image)  หมายถึง  การท่ีผูบริโภคและผูที่มีสวนไดสวนเสีย
ขององคกรไดรับรู  ตีความหมาย  และเปรียบเทียบคุณลักษณะเกี่ยวกับองคกรผานความเช่ือ  ทัศนคติ  
ความรูสึกประทับใจที่สามารถจดจําไดจากเอกลักษณองคกร (Van Riel, 1995) 
 ภาพลักษณองคกร  เปนภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนที่มีตอองคกรหรือหนวยงานธุรกิจ
แหงใดแหงหนึ่ง  ภาพลักษณดังกลาวนี้จะหมายความรวมไปถึงดานการบริหารหรือการจัดการ 
(Management)  ขององคกรแหงนั้นดวยและหมายความรวมไปถึงสินคาผลิตภัณฑ (Product) และ
บริการ (Service)  ท่ีองคกรจําหนาย  ฉะน้ันภาพลักษณองคกรจึงมีความสําคัญย่ิงตอธุรกิจ  ดังน้ี 
 (วิรัช  ลภิรัตนกุล, 2540 : 82) 
 1.  ความเชื่อถือและยอมรับ (Acknowledgement) หมายถึง  การใหความไววางใจตอองคกร
หนึ่ง ๆ ที่นําไปสูการปฏิบัติตาม 
 2.  ความเลื่อมใสและศรัทธา (Confidence) หมายถึง  ความช่ืนชอบในองคกรที่เกิดจากความคิด  
ความรูสึกภายใน 
 3.  ความคลองตัวในการบริหารงาน (Fluence) หมายถึง  การสรางความคิด  และการปฏิบัติให
เกิดขึ้นในองคกรไดอยางรวดเร็ว  และสามารถนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพไดจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



26 
 

การส่ือสาร
ของ

ผูบริหาร 

การ
ส่ือสาร
องคกร 

การส่ือสาร
ของ

ผูบริหาร 

 แนวทางการบริหารภาพลักษณบริษัท 
 
                                             วัฒนธรรม 
   องคกร 
 บุคลิกลักษณะ                          
   ของบริษัท                        กลยุทธบรษิัท               เอกลกัษณบรษัิท 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  แบบการบริหารภาพลกัษณบริษทั 
ท่ีมา : อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท และ จิระเสกข  ตรีเมธสุนทร  , การบริหารภาพลักษณบริษัท    
วารสารพัฒนบริหารศาตร ปที่45  ฉบับที่ 2 ,2548 ,น.134. 
แบบการบริหารภาพลักษณบริษัทที่ไดเสนอในรูปที่ 1 น้ีประกอบดวยสวนหลัก 2 สวน คือ 1)  สวนของ
บริษัท และ 2)  สวนของผูมีสวนไดเสียกับบริษัท  ซ่ึงจะหมายถึงเฉพาะลูกคาเทาน้ัน  ขบวนการสราง
ภาพลักษณของบริษัทเริ่มต้ังแตบุคลิกลักษณะของบริษัท (Corporate Personality)  ซ่ึงประกอบดวย
ปรัชญาของบริษัท  คานิยม  และพันธกิจบริษัทดวยการส่ือสารผานทางผูบริหารของบริษัทในการ

ปรัชญา
ของ
บริษัท 

 
 
 

คุณคา
หลัก 

 
 
 

พันธกิจ
บริษัท 

วิสัยทัศน
ของ

ผูบริหาร 
 

สินคา/
บริการ 

 
โครงสราง
บริษัท 

 
โครงสราง

ของ
เอกลกัษณ
บริษัท 

พฤตกิรรม 
 
 
 

ผูบริหาร
พนักงาน 

 
สัญลักษณ
ตาง ๆ 

 
การ

สื่อสาร 

การสือ่สาร
ระดับตน 

การสือ่สาร
ระดับสอง 

ลูกคา 

การสือ่สาร
ระดับสาม 

ลูกคา 

 
ภาพพจน
บริษัท 
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กําหนดกลยุทธของบริษัท (Corporate Strategy)  ที่เริ่มจากวิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูงไปยังสินคา
หรือบริการ โครงสรางของบริษัทและโครงสรางของเอกลักษณบริษัท  ซ่ึงจะกอใหเกิดเอกลักษณบริษัท 
(Corporate Identity)  ที่ประกอบดวย  1) พฤติกรรมของผูบริหารและพนักงาน  2) สัญลักษณตาง ๆ และ 3)  
การส่ือสารของบริษัทในสวนของลูกคาเมื่อไดรับการส่ือสารจากบริษัทแลวจะนําขอมูลดังกลาวไป
ประมวลสรางเปนภาพลักษณของบริษัทข้ึนในจิตใจ  ซ่ึงจะวัดไดโดยการวัดทัศนคติของลูกคาตอบริษัท
น่ันเอง  ดังนั้นบริษัทจะมีการบริหารภาพลักษณบริษัทไดโดยผานการบริหารสวนผสมของเอกลักษณ
บรษัิทดังนี้ (วารสารพัฒนบริหารศาสตร) 

1.  พฤติกรรมผูบริหารและพนักงาน  โดยพฤติกรรมของคนทุกระดับในองคกรที่ลูกคาพบ
สัมผัส  ติดตอ  หรือไดรับรูขาวสาร มีผลตอการสรางความประทับใจใหแกลูกคา 

2.  สัญลักษณตาง ๆ ของบริษัทจะรวมถึงสัญลักษณท่ีมองเห็นและท่ีจับตองไดอ่ืน ๆ เชน สินคา
หรือบริการ  คุณภาพของการบรหิาร  ประวัติบริษัท  ช่ือ  โลโก  รูปภาพ  เปนตน 

 3.  การส่ือสารของบริษัทสามารถแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 
3.1  การส่ือสารระดับพื้นฐาน (Primary Communication) หมายถึงการส่ือสารผาน

สินคาหรือบริการ พฤติกรรมของบริษัทตอพนักงาน  พฤติกรรมทางการตลาด  
เปนตน  

3.2  การส่ือสารระดับท่ีสอง  (Secondary  Communication)  หมายถึงการส่ือสารอยาง
เปนทางการของบริษัท  เชน  การโฆษณาและประชาสัมพันธโดยผานทางส่ือตาง ๆ  
เชน  วิทยุ  โทรทัศน  ส่ิงพิมพ  เปนตน  การสงเสริมการขาย  การออกแบบตาง ๆ 
เปนตน 

3.3  การส่ือสารระดับที่สาม  (Tertiary  Communication)  หมายถึงการส่ือสารที่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทเปนการบอกตอของลูกคาหรือผู อ่ืน อาทิ 
ผูเช่ียวชาญ  ผูนําทางความคิด  เปนตน  ขาวสารจากคูแขงหรือแหลงขาวอ่ืน ๆ  

 
แนวคิดการเปดรับขาวสาร 
 โจเซฟ ที แคลปเปอร (Klapper, J.T., 1960, p. 19-26)  กลาววา  ในการเปดรับขาวสารใด ๆ ก็
ตามผูรับสารมักมีกระบวนการเลือกสรรขาวสารที่แตกตางกันไปตามประสบการณ  ตามความตองการ  
ตามความเช่ือ  ตามทัศนคติ  ตามความรูสึกนึกคิด ฯลฯ ที่ไมเหมือนกัน  ซ่ึงกระบวนการเลือกสรรนี้
เปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filter)  ขาวสารในการรับรูของมนุษย  โดยประกอบดวย 
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การเปดรับ 
การรับรู 
การจดจํา 

 
 
 

 
ภาพที่ 2.3 แนวคดิเรือ่งกระบวนการเลอืกสรรขาวสาร 

              ท่ีมา: Klapper  อางถึงใน  พีระ  จิระโสภณ, หลกัและทฤษฏกีารส่ือสาร, 2540, น. 637 
 

 1.  การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ  (Selective  Exposure  or  Selective  Attention)  หมายถึง  
แนวโนมท่ีผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลงหนึ่งแหลงใดท่ีมีอยูดวยกันหลายแหลง  
เชน  การเลือกซ้ืออานหนังสือพิมพฉบับใดฉบับหนึ่ง  เลือกเปดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่ง  
หรือเลือกชมวิทยุโทรทัศนชองใดชองหนึ่ง เปนตน 
 2.  การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or  Selective Interpretation)  เปน
กระบวนการกลั่นกรองช้ันตอมา  ในข้ันน้ีบุคคลท่ีมีความแตกตางกันจะมีปฏิกิริยาตอสารเดียวกัน
แตกตางกัน  ซ่ึงผูสงสารไมอาจคาดเดาไดวาสารท่ีสงออกไปสูผูรับนั้นจะไดผลดังที่มุงหวังไวหรือไม  
ผูรับสารแตละคนอาจจะตีความหมายขาวสารช้ินเดียวกันท่ีสงผานส่ือมวลชนไมตรงกัน  ความหมาย
ของขาวสารท่ีสงไปถึงจึงมิไดอยูที่ตัวอักษร  รูปภาพ  หรือคําพูดเทาน้ัน  แตอยูที่ผูรับขาวสารท่ีจะเลือก
รับรู  หรือเลือกตีความหมายตามความเขาใจของตัวเอง  นักจิตวิทยาไดอธิบายกระบวนการรับรูวาไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยาหลายปจจัย  เชน  ประสบการณที่ผานมา  ความคาดหวังทางวัฒนธรรม  
ความตองการ  แรงจูงใจ  อารมณและทัศนคติ 
 3.  การเลือกจดจํา  (Selective  Retention)  เปนแนวโนมในการเลือกจดจําขาวสารเฉพาะสวนที่
ตรงกับความสนใจ  ความตองการ  ทัศนคติ  ความชอบ  ความเช่ือ  ตลอดจนคานิยมของตน  และมักจะ
ลืมในสวนท่ีตนเองไมสนใจหรือไมเห็นดวยไดงายกวา  การเลือกจดจํานั้นเปรียบเสมือนเครื่องกรองช้ัน
สุดทายที่มีผลตอการสงสารไปยังผูรับสาร  ในบางครั้งขาวสารอาจถูกปฏิเสธต้ังแตช้ันแรก  โดยการไม
เลือกอาน  ฟง  หรือชมส่ือมวลชนบางฉบับหรือบางรายการ  ในกรณีที่ผูรับสารหลีกเลี่ยงไมไดผูรับสาร
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ก็อาจจะพยายามตีความขาวสารท่ีไดรับตามความเขาใจหรือความตองการของตนเอง  แตหากวาขาวสาร
น้ันไมเปดโอกาสใหตีความหมายแตกตางไปได  ผูรับสารก็ยังมีโอกาสปฏิเสธขาวสารนั้นไดอีกเปนข้ัน
สุดทาย  กลาวคือ เลือกจดจําเฉพาะบางสวนที่ตนเองสนใจหรือตองการเทานั้น 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาผลกระทบจากการประยุกตใชมาตรฐานบัญชีท่ีมีตอคุณภาพกําไรและภาพลักษณของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกอบดวยตัวแปร 3 ตัวคือ  การประยุกตใช
มาตรฐานการบัญชี  คุณภาพกําไร  และภาพลักษณของกิจการ  ซ่ึงมีงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับ
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวยผลงานวิจัยดังตอไปน้ี   

    
งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของขอมูลกําไร และการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีมีดังนี้ 
  พรรณนิภา    รอดวรรณะ (2539)   ศึกษาผลกระทบตอการตอบสนองในตลาดของมาตรการ  การ
เปลี่ยนแปลงการบัญชี  เงินลงทุนในหุนทุนจากวิธีราคาทุนเปนวิธีสวนไดเสียเปนการศึกษาบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  วัดการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนสะสมท่ีเกินปกติจากการลงทุน
ในหลักทรัพยกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชี  และวิเคราะหความมีคุณคาของขอมูลโดยใชวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและสําหรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีใชการวิเคราะหสมการ
ถดถอยแบบปจจัยเดี่ยว  ผลการศึกษาพบวา “การรายงานผลการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีโดยการปรับ
ผลกระทบสะสมกับกําไรสุทธิมีคุณคาของขอมูลอยางมีสาระสําคัญ” และ“ชนิดของอุตสาหกรรมเปน
ปจจัยที่มีสวนในการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุน”   จากผลการศึกษาจะเห็นวาขอมูลกําไรสุทธิมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุน  เนื่องจากขอมูลกําไรเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ
ลงทุนของผูลงทุน    แตการศึกษาในครั้งนี้ไมไดศึกษาถึงคุณภาพของขอมูลกําไรวามีความเก่ียวของกับ
การตัดสินใจมากนอยเพียงใด 
 
 ทิพวรรณ  แซลอ  (2548) ศึกษาเสถียรภาพของขอมูลบัญชีกับความสามารถในการอธิบาย
ผลตอบแทนหลักทรัพยที่เพิ่มข้ึนในชวงกอนและหลังวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของบริษัทในกลุม
อสังหาริมทรัพย ท่ีจดทะเบียน  โดยทดสอบผลกระทบจากเสถียรภาพของขอมูลบัญชีที่มีตอ
ความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนหลักทรัพยที่เพ่ิมข้ึนดวยตัวแบบความถดถอยเชิงพหุ  ระหวาง
ผลตอบแทนหลักทรัพย  ซ่ึงเปนตัวแปรตามและขอมูลบัญชี  ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ  ผลการวิจัยพบวา  

DPU



30 
 

“กําไรที่มีเสถียรภาพตํ่ามีความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนหลักทรัพยท่ีนอยกวากําไรท่ีมี
เสถียรภาพสูง” และ “ เม่ือกําไรมีเสถียรภาพต่ําความสามารถของกําไรทางบัญชีในการอธิบาย
ผลตอบแทนหลักทรัพย  ในชวงกอนและหลังวิกฤตมีความแตกตางกัน ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95 %”  
จากผลการศึกษาวิจัยของทิพวรรณ  แซลอ จะเห็นไดวาขอมูลกําไรมีความสามารถในการอธิบาย
ผลตอบแทนของหลักทรัพยไดแตกตางกันข้ึนอยูกับเสถียรภาพของกําไร   นํามาใชเปนปจจัยสําคัญใน
การอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพยได 
 
 พรรณนิภา  ครุวรรณพัฒน (2548)  ศึกษาความสัมพันธระหวางรายการคงคางกับกําไร  และ
ผลตอบแทนของหุนในอนาคต  ผลการศึกษาพบวา  “รายการคงคางมีความสัมพันธเชิงบวกกับกําไรใน
อนาคตในขณะท่ีรายการคงคางไมมีความสัมพันธกับผลตอบแทนของหุนในอนาคต  ซ่ึงผลจาก
การศึกษาช้ีใหเห็นวานักลงทุนใหความสนใจในกําไรของกิจการ  ซ่ึงเปนขอมูลพ้ืนฐานเบื้องตน” จาก
ผลการศึกษาของ  พรรณนิภา  ครุวรรณพัฒน จะเห็นไดวารายการคงคางมีลักษณะเชิงคุณภาพความ
เกี่ยวของกับการตัดสินใจคือ ชวยคาดการณกําไรในอนาคตได  ซ่ึงรายการคงคางเปนปจจัยหนึ่งของการ
วัดคุณภาพกําไร นํามาใชในการอางอิงของผูวิจัยในครั้งน้ี 
 
 อรวรรณ  ยลระบิล  (2549)  ศึกษาวิธีการนําเสนอขอมูลในงบการเงิน  และผลกระทบตอการ
ตัดสินใจและดุลยพินิจของผูใชงบการเงินไดสรุปผลการวิจัยวา “นักวิเคราะหหลักทรัพย  และนักลงทุน
สวนใหญใหความสําคัญตองบกําไรขาดทุน  และขอมูลที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนมากกวางบการเงินอ่ืน  
เนื่องจากถือวางบกําไรขาดทุนเปนงบการเงินที่แสดงผลของการดําเนินงาน  และใหขอมูลที่สะทอนให
เห็นความสามารถของบริษัทในการทํากําไร”  ซ่ึงจากผลการศึกษาของอรวรรณ  ยลระบิล  ช้ีใหเห็นถึง
ความสําคัญของขอมูลกําไรที่มีผลตอการตัดสินใจของนักวิเคราะหหลักทรัพย และนักลงทุน  แตการ
วิจัยดังกลาวยังไมไดศึกษาถึงคุณภาพของขอมูลกําไรวา เม่ือนําขอมูลกําไรไปใชตัดสินใจแลวขอมูล
กําไรมีความเก่ียวของกับการตัดสินใจ  มีความนาเชื่อถือ  และขอมูลกําไรมีความสามารถเปรียบเทียบ
กันไดมากนอยเพียงใดผูวิจัยเห็นวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีนาสนใจในการอางอิงเพื่อทําวิจัยในครั้งน้ี  
 
           Dechow (1994)  ศึกษาบริษัทในสหรัฐอเมริกาในชวงป ค.ศ. 1964 – 1989  เกี่ยวกับผลกระทบ
ของการใชเกณฑคงคางตอความสามารถในการใชกําไรสุทธิและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานใน
การพยากรณผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตพบวา “ผลกระทบจากการใชเกณฑคงคางทําให
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ขอมูลกําไรสุทธิสามารถพยากรณผลการดําเนินงานในอนาคตไดดีกวาขอมูลของกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงาน”  จากผลการศึกษาของ Dechow  เห็นวาขอมูลกําไรมีประโยชนชวยคาดการณผล
การดําเนินงานในอนาคตไดดี (มีความเก่ียวของกับการตัดสินใจ)  แตยังไมไดศึกษาถึงคุณภาพกําไรดาน
ความเช่ือถือได  และความสามารถเปรียบเทียบกันไดท่ีจะทําใหขอมูลกําไรมีประโยชนเพิ่มข้ึน ผูวิจัยจึง
สนใจนํามาอางอิงในการวิจัยครั้งนี้ 
 
 กลาวโดยรวมจากการศึกษาผลงานวิจัยในอดีตขางตนชวยยืนยันถึงความมีคุณคาและการใช
ประโยชนจากขอมูลกําไรทางบัญชี  ขอมูลกําไรทางบัญชีเปนผลิตผลจากกระบวนการบัญชีการเงิน  ซ่ึง
ในกระบวนการบัญชีการเงินตองมีการใชวิธีปฏิบัติทางบัญชีตามหลักการที่รับรองทั่วไปหรือมาตรฐาน
การบัญชี โดยมาตรฐานการบัญชีของไทยกําหนดตามหลักเกณฑของมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศ (International Financial Reporting Standards : IFRS)  ดังน้ันผูทําบัญชีจะใชมาตรฐานการ
บัญชีของไทยเปนเกณฑในการจัดทํา  และนําเสนอรายงานทางการเงิน  โดยตองมีการประยุกตใชให
เหมาะกับสภาพแวดลอมและบริบทตาง ๆ ของกิจการ  ซ่ึงในอดีตมีผูศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการ
ประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีไวดังนี้ 
 
 สุรี  วงศวณิช  และคณะ  (2547)  ศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีไทยในการนําไป
ปฏิบัติ  จากการศึกษาพบวาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีไทยที่มีผลตอผูมีสวนไดเสีย คือ “ปญหา
ของความไมสามารถนํามาตรฐานการบัญชีไทยไปใชปฏิบัติไดจริง  ปญหาของเน้ือหาของมาตรฐานการ
บัญชีไทยที่อานแลวเขาใจยาก  เพราะขาดตัวอยางและคําอธิบายที่เพียงพอในการทําความเขาใจ  เนื้อหา
ซับซอนและไมชัดเจน”  จากการศึกษาวิจัยดังกลาวเปนการยืนยันวาการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี
ของกิจการนาจะแตกตางกันตามปญหาขางตน  ซ่ึงยอมจะสงผลกระทบตอขอมูลที่แสดงในรายงาน
ทางการเงินของแตละกิจการ  ซ่ึงรวมถึงขอมูลกําไรและคุณภาพของขอมูลกําไร 
 
 อรพรรณ  อรรฆยภูษิต (2547)  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดทําและการวิเคราะหงบกระแสเงิน
สดของบริษัทจํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกจัดทํางบกระแสเงินสดวิธี
ทางตรงหรือวิธีทางออมในการคํานวณกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน คือ ปจจัยตนทุนการจัดทํา  
ปจจัยระยะเวลาในการจัดทําและปจจัยความยากงายในการจัดทํา”  จากผลการศึกษาวิจัยของ อรพรรณ  
อรรฆยภูษิต ช้ีใหเห็นวาการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีข้ึนอยูกับปจจัยดานตนทุน  ระยะเวลา  และ
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ความยากงายในการจัดทํา  (กรณีมาตรฐานการบัญชีมีทางเลือกในการปฏิบัติ) ดังน้ันการประยุกตใช
มาตรฐานการบัญชีของกิจการจะมีความแตกตางกันตามปจจัยขางตน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอขอมูลกําไร
และคุณภาพของกําไรในรายงานการเงิน   ปจจัยดังกลาวจึงเปนปจจัยที่ผูวิจัยสนใจในการนํามาใช
ศึกษาวิจัยผลกระทบของการประยุกตใชมาตรฐานท่ีมีตอคุณภาพกําไร 
 
 วรศักดิ์  ทุมมานนท  (2548)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาประเด็นท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ส่ังใหแกไขงบการเงินหรือจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบเปนกรณีพิเศษของบริษัทจดทะเบียนในชวงป 
2546 -2548 พบวา “ประเด็นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ส่ังการใหบริษัทจดทะเบียนแกไขงบ
การเงินหรือจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบเปนกรณีพิเศษเปนเรื่องของการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  
หรือประมาณการหนี้สินไมเพียงพอและพฤติกรรมฉอฉลมากกวาเรื่องอื่น ๆ”   จากผลการศึกษาของ 
วรศักดิ์  ทุมมานนท  ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีเรื่องการต้ัง
ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ  หรือประมาณการหนี้สินของกิจการที่ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบริหารที่
อาจแตกตางกัน  และยอมจะสงผลตอขอมูลกําไรและคุณภาพกําไรในรายงานการเงินของกิจการ 
 

หน่ึงฤทัย  นครพิน (2548)  ศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจในการบริหารในการรับรูการดอยคาของ
สินทรัพยของบริษัทที่ไมใชสถาบันการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา 
“อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับโอกาสในการรับรูการดอย
คาของสินทรัพยที่เปนสินทรัพยรวมและสินทรัพยที่มีตัวตน  และมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
กับขนาดในการรับรูการดอยคาของสินทรัพยเฉพาะท่ีเปนสินทรัพยที่มีตัวตน”  “อัตราสวนหนี้สินรวม
ตอสินทรัพยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับโอกาสในการรับรูการดอยคาของสินทรัพยที่เปน
สินทรัพยรวมและสินทรัพยที่มีตัวตน”  “การเปลี่ยนกรรมการผูจัดการมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กับโอกาสในการรับรูการดอยคาของสินทรัพยท่ีเปนสินทรัพยรวมและเงินลงทุน” และ “มีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันกับขนาดในการรับรูการดอยคาของสินทรัพยที่เปนสินทรัพยรวมและเงินลงทุน”  
จากผลการศึกษาของ หน่ึงฤทัย  นครพิน แสดงถึงปจจัยที่มีผลตอการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี
เรื่องการดอยคาของสินทรัพยของกิจการที่แตกตางกันตามปจจัยขางตน  แตยังไมไดศึกษาผลกระทบที่มี
ตอตวัเลขกําไรของกิจการ  และคุณภาพกําไรในรายงานการเงินของกิจการ 

 

DPU



33 
 

 ศันสนีย  สุริยเชิดชูสกุล (2548)  ศึกษาความสัมพันธระหวางคาความนิยมกับผลการ
ดําเนินงาน  และกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ผลการวิจัยพบวา “คาความนิยมที่รับรูและแสดงอยูในงบการเงิน ณ งวดปจจุบันมีความสัมพันธเชิงบวก
กับผลการดําเนินงานในอนาคตทั้ง 3 ป”  จากผลการศึกษาของศันสนีย  สุริยเชิดชูสกุล   แสดงใหเห็นวา
การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีมีผลตอการแสดงตัวเลขกําไรของกิจการ แตไมไดศึกษาวามี
ผลกระทบตอคุณภาพกําไรในรายงานการเงินหรือไม  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกลาว 

 
เกศกนก  ใจกระจาง  (2548)  ศึกษาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่

เกี่ยวของกับคาตอบแทนและโครงสรางความเปนเจาของของคณะกรรมการบริษัทกับผลการดําเนินงาน
ทางการเงินของบริษัทที่ไมใชสถาบันทางการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ผลการศึกษา
พบวา  “การเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธเชิงลบกับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีโดยสมัครใจ  และโครงสรางความเปนเจาของแบบบุคคลภายนอกบริหารมี
แนวโนมนําการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีโดยสมัครใจมาใชเพื่อเพิ่มผลกําไรมากกวากิจการที่เจาของ
เปนผูบริหารเอง”  จากผลการศึกษาของ เกศกนก  ใจกระจาง  แสดงถึงปจจัยที่มีผลตอการประยุกตใช
มาตรฐานการบัญชี  เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่แตกตางกันของบริษัทในตลาดหลักทรัพยยอม
สงผลตอการแสดงตัวเลขกําไรในรายงานการเงิน  แตยังไมไดศึกษาถึงผลกระทบท่ีมีตอคุณภาพกําไร
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกลาว 

 
วรศักดิ์   ทุมมานนท  (2549)  ศึกษาผลกระทบของการนําขอกําหนดของ IAS 39 มาถือปฏิบัติ

กับการประเมินการดอยคาของสินเช่ือของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  เมื่อศึกษาผลการดําเนินงานป 2549 มีการเปลี่ยนแปลงไปจากป 2548 ในทิศทางใด ผลการศึกษา
พบวา “การนําขอกําหนดของ IAS 39 มาถือปฏิบัติกับการประเมินการดอยคาของสินเช่ือ ทําใหสํารอง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญข้ันตํ่าเปลี่ยนแปลงยกเวนบริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด” และ“การนํา
ขอกําหนดของ IAS 39 มาถือปฏิบัติกับการประเมินการดอยคาของสินเช่ือ ทําใหกําไรสุทธิโดยรวมของ
สถาบันการเงิน 12 แหง ลดลงและไมทําใหกําไรสุทธิโดยรวมของสถาบันการเงิน 5 แหงเปลี่ยนแปลง
แตอยางใด” จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีมีผลกระทบตอกําไรสุทธิ
ของกิจการ ดังน้ันการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีที่ตางกัน จะสงผลตอตัวเลขกําไรของกิจการ
แตกตางกัน  แตยังไมไดศึกษาถึงผลกระทบที่มีตอคุณภาพกําไรในรายงานการเงิน นอกจากนี้ วรศักดิ์   
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ทุมมานนท  ยังศึกษาผลกระทบของการนํานโยบายการบัญชีภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมาถือปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป 2538-2549  ผลการศึกษาพบวา “บริษัทจด
ทะเบียนท่ีนํานโยบายภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมาถือปฏิบัติสวนใหญอยูในหมวดธุรกิจการเงิน การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในรอบบัญชี 2540-2542 , 2548-2549 และลดลงในรอบบัญชี 
2543-2547 โดยมีเหตุผลของการเปลี่ยนนโยบายบัญชีแตกตางกันไป” และ “การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีทําใหบริษัทมีกําไรเพิ่มข้ึนหรือขาดทุนลดลงอยางมีนัยสําคัญ แตไมทําใหบริษัทมีอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยางมีนัยสําคัญ”  จากผลการศึกษาของ วรศักดิ์   ทุมมา
นนท  จะเห็นไดวาการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีเรื่องภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมีผลตอกําไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิอยางมีสาระสําคัญ  แตยังไมไดศึกษาถึงผลกระทบที่มีตอคุณภาพกําไรในรายงานการเงิน
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกลาว 

 
 วรศักดิ์   ทุมมานนท  (2549)  ศึกษาผลกระทบท่ีมีตอบริษัทจดทะเบียน หากมีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน  ผลการศึกษาพบวา “หากมีการเปลี่ยนวิธีการบันทึก
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคา
ทุนนับแตงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 ก.ย. 49 ทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทสวนใหญลดลง” และ
“กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทที่รวมอยูในการคํานวณดัชนี SET 100 ท่ีคํานวณข้ึนตามวิธีราคาทุนมี
ความสัมพันธไปทางเดียวกันกับกําไร (ขาดทุน) สุทธิตามวิธีสวนไดเสีย กลาวคือ บริษัทที่มีกําไร 
(ขาดทุน) สุทธิ ตามวิธีสวนไดเสียสูงมีแนวโนมที่จะมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ตามวิธีราคาทุนสูง และ
บริษัทที่มีกําไร (ขาดทุน) สุทธิตามวิธีสวนไดเสียตํ่ามีแนวโนมที่จะมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ตามวิธีราคา
ทุนตํ่าไปทางเดียวกัน หากกิจการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบเฉพาะกิจการ
จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน”  จากผลการศึกษาของ วรศักด์ิ   ทุมมานนท  ช้ีใหเห็นวาการ
ประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี เม่ือมีการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชี ทําใหมีผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) 
สุทธิของกิจการ  แตยังไมไดศึกษาถึงผลกระทบท่ีมีตอคุณภาพกําไรในรายงานการเงิน  ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาเร่ืองดังกลาว 

 
Offeren (1990) ศึกษาการบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงราคาในรายงานประจําปของกิจการใน

ประเทศอินโดนีเซีย  โดยสํารวจรายงานประจําปของกิจการ 147 แหงซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

DPU



35 
 

ตลาดหลักทรัพย อัมเตอรดัม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป ค.ศ. 1985 โดยศึกษาผลกระทบจากวิธีการวัดมูล
คาที่มีผลตออัตราสวนการลงทุนพบวา “วิธีการวัดมูลคา (วิธีราคาทุนเดิม และวิธีราคาทุนปจจุบัน) มี
อิทธิพลตอการแสดงรายการในรายงานทางการเงินในระดับสูง และเสนอแนะวาผลการศึกษานี้ใช
อางอิง เพื่อสนับสนุนการใชราคาทุนเดิม  และราคาทุนปจจุบันในการนําเสนองบการเงินตอ
สาธารณชน”   จากผลการศึกษาของ  Offeren ช้ีใหเห็นวาการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ
ใชวิธีการวัดมูลคารายการมีผลกระทบตอการแสดงรายการในรายงานการเงิน  รวมถึงการแสดงตัวเลข
กําไรในงบกําไรขาดทุน  แตยังไมไดศึกษาถึงผลกระทบท่ีมีตอคุณภาพกําไรในรายงานการเงิน การเงิน  
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกลาว 

 
Peetathawatchai  et al (2004) ศึกษาการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีเรื่อง การดอยคาของ

สินทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา “นักบัญชี
และผูสอบบัญชีมีความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีระดับปานกลาง ปญหาในการนํามาใชคือการ
กําหนดมูลคาของกระแสเงินสดในอนาคตหรืออัตราคิดลด” จากผลการศึกษาของ  Peetathawatchai 
และคนอื่นๆ ช้ีใหเห็นวาการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีตองใชความเขาใจในหลักการ ขอกําหนด
ตาง ๆ ในมาตรฐานบัญชี ซ่ึงอาจแตกตางกันตามระดับความเขาใจของผูจัดทําบัญชี ซ่ึงการประยุกตใชที่
แตกตางกัน  จะสงผลตอตัวเลขกําไรในรายงานทางการเงินของแตละกิจการ  แตยังไมไดศึกษาถึง
ผลกระทบที่มีตอคุณภาพกําไรในรายงานการเงินผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกลาว 

 
Duangploy  and Gray (2007) ศึกษาการนํามาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศมาบังคับใชโดย

กําหนดใหกิจการในประเทศญี่ปุนนํามาประยุกตใช ซ่ึงผลการศึกษาพบวา “การนํามาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศมาบังคับใชในประเทศญี่ปุน ทําใหการคาดการณกําไรของนักวิเคราะหและฝายบริหาร
มีความถูกตองลดลง เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศมาใชในประเทศญี่ปุนชวยเพิ่ม
ระดับของความโปรงใส และการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงิน ทําใหยากท่ีฝายบริหารจะจัดการ
ตัวเลขกําไรเพื่อใหเปนไปตามการคาดการณกําไรของบริษัท”  จากผลการศึกษาของ Duangploy  and 
Gray ช้ีใหเห็นวาการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศชวยเพ่ิมความโปรงใสของรายงาน
ทางการเงิน แตยังไมไดศึกษาถึงผลกระทบของการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีที่มีตอคุณภาพกําไร   ผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกลาว 
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งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพกําไรมีดังนี้ 
 
บุษบา  วองพรรณงาม (2543)  ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพกําไรกับขนาดของธนาคาร

พาณิชยไทย  โดยวิเคราะหแนวโนมคุณภาพกําไรในแตละดาน 5 ดานประกอบดวย  ผลตอบแทนจาก
สินทรัพย  อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  อัตราการเติบโตของกําไรตอหุนถัวเฉลี่ย  อัตราการ
เติบโตเงินปนผลจาย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการเติบโต  ผลการศึกษาพบวา “ขนาดของ
ธนาคารไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรในภาพรวม  แตมีความสัมพันธกับอัตราการเติบโตของเงิน
ปนผลจาย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการเติบโตของกําไรตอหุนอยางมีนัยสําคัญ”  จากผล
การศึกษาของบุษบา  วองพรรณงาม   ช้ีใหเห็นวาปจจัยดานขนาดของธนาคารไมมีผลตอคุณภาพกําไร 
และการศึกษาคุณภาพกําไรสําหรับเรื่องนี้เปนการศึกษาคุณภาพกําไรในมุมมองเชิงปริมาณจากตัวเลขที่
แสดงในงบการเงิน  แตไมไดศึกษาคุณภาพกําไรในมุมมองเชิงคุณภาพของขอมูลในรายงานการเงิน 
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยอ่ืนท่ีสงผลตอคุณภาพกําไรในมุมมองขอมูลเชิงคุณภาพ 

 
ยศนันท  ตระนันทสิน (2543)  ศึกษาการวิเคราะหคุณภาพกําไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย  

กรณีศึกษาธุรกิจช้ินสวนอิเลคทรอนิกส  โดยวิเคราะหคุณภาพกําไรโดยการใชอัตราสวนการประเมิน
คุณภาพกําไรจากงบกระแสเงินสดพบวา “บริษัทในอุตสาหกรรมช้ินสวนอิเลคทรอนิกสสวนใหญมี
กําไรที่มีคุณภาพคือ  กําไรท่ีมีความเปนไปไดสูงที่สามารถจัดสรรในรูปเงินสด”  จากการศึกษาของ
ยศนันท  ตระนันทสิน ไดสรุปวาบริษัทในอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเลคทรอนิกสสวนใหญมีกําไรที่มี
คุณภาพ     จุดออนในการศึกษาครั้งนี้คือ  ไมไดศึกษาทุกกลุมอุตสาหกรรม และมองคุณภาพกําไรใน
มุมมองของการจัดสรรเปนเงินสด    ซ่ึงเปนการศึกษาคุณภาพกําไรในมุมมองเชิงปริมาณ    คุณภาพ
กําไรของบริษัทอาจมีปจจัยมาจากประเภทของกลุมอุตสาหกรรม  จึงควรศึกษาคุณภาพกําไรทุกกลุม
อุตสาหกรรม และควรศึกษาคุณภาพกําไรในมุมมองขอมูลเชิงคุณภาพดวย     ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ปจจัยอื่นที่สงผลตอคุณภาพกําไรในมุมมองขอมูลเชิงคุณภาพของทุกกลุมอุตสาหกรรม  

 
ยุพาพร  ไชยศรีเฉลิมพล (2548)  ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพกําไร  รายการคงคางและ

กระแสเงินสด  เปนการวิจัยเชิงประจักษบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ปบัญชี  2545  – 
2547  โดยศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพกําไรกับรายการคงคาง  และตรวจสอบความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพกําไรกับความสามารถในการกอใหเกิดกระแสเงินสด  ผลการศึกษาพบวา “คุณภาพ
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กําไรมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับรายการคงคางเงินทุนหมุนเวียน  อันเปนผลมาจากความ
แตกตางของกําไรตามหลักเกณฑคงคางและกําไรตามเกณฑเงินสด” และ “คุณภาพกําไรตามวิธีรายการ
คงคางรวมยังเปนสารสนเทศท่ีมีคุณคาตอการตัดสินใจของผูลงทุน  เนื่องจากตรวจสอบแลวพบวามี
อํานาจในการพยากรณกระแสเงินสดไดมากท่ีสุด” และไดสรุปวา “ ผลการวิจัยนี้สนับสนุนประเด็นท่ีวา
ตัวเลขกําไรไมใชจํานวนเงินสดที่ผูลงทุนคาดวาจะไดรับ  กําไรเปนผลมาจากการเลือกใชหลักการบัญชี
ของธุรกิจนั้น ๆ และการเลือกนโยบายการบัญชีสามารถทําใหเกิดผลกระทบตอการแสดงตัวเลขกําไร
ได”  จากผลการศึกษาและขอสนับสนุนของยุพาพร  ไชยศรีเฉลิมพล   แสดงใหเห็นวาการเลือกใช
หลักการบัญชีของธุรกิจ       การเลือกนโยบายการบัญชี  และปจจัยรายการคงคางเงินทุนหมุนเวียนมี
ผลกระทบตอคุณภาพกําไร  ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญที่จะนํามาใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

  
พรสิริ  ปุณเกษม  และเพ็ญธิดา  พงษธานี (2548)  ศึกษาคุณลักษณะของกรรมการและ

กรรมการตรวจสอบท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยศึกษาคุณภาพกําไรในรายงานการเงินของบริษัทในอุตสาหกรรม 6 หมวด  คุณภาพ
กําไรวัดจากกระบวนการจัดทํารายงานการเงินตามเกณฑคงคาง  ยิ่งกิจการมีการต้ังพักรายไดหรือ
คาใชจายมาก   กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของกิจการจะเบ่ียงเบนจากกระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดําเนินงานมากแสดงถึงคุณภาพกําไรที่ลดลง  ผลจากการศึกษาพบวา “กิจการที่มีคุณลักษณะความเปน
อิสระของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่ําจะรายงานงบการเงินท่ีแสดงคุณภาพกําไรนอยกวา
กิจการที่มีคุณลักษณะความเปนอิสระสูงอยางมีนัยสําคัญ”   จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาปจจัยดานความ
เปนอิสระของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร     ผูวิจัยจึงสนใจ
ท่ีจะศึกษาปจจัยอ่ืนๆที่สงผลตอคุณภาพกําไรในมุมมองของขอมูลเชิงคุณภาพดวย  

 
อมรา  ติรศรีวัฒน(2549)   ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความนาเช่ือถือของรายงานการเงินตามทัศนะ

ของนักวิเคราะหการลงทุนไทย  เพื่อศึกษามิติตาง ๆ ของความนาเช่ือถือของรายงานการเงิน  ปจจัยที่มี
ผลตอความนาเชื่อถือของรายงานการเงิน  และความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของความนาเช่ือถือกับ
ปจจัยท่ีมีผลตอความนาเช่ือถือของรายงานการเงินตามทัศนะของนักวิเคราะหการลงทุนไทย  ผล
การศึกษาพบวา “คุณลักษณะของความนาเช่ือถือของรายงานการเงินประกอบดวย 11 คุณลักษณะ  มี
คุณลักษณะตามมาตรฐานการบัญชี 6 ลักษณะไดแก  ความเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม  ความครบถวนสมบูรณ  
ความเปนกลาง  ความสุขุมรอบคอบ  ความสามารถในการตรวจสอบได  และความมีเนื้อหาสาระสําคัญ
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กวารูปแบบ” และ “คุณลักษณะของความนาเช่ือถือของรายงานการเงินตามทัศนะของนักวิเคราะหการ
ลงทุนไทยจัดเรียงตามน้ําหนักความสําคัญดังน้ี  1) ความโปรงใสและความเช่ือถือไวใจได  2) ความเปน
ตัวแทนอันเที่ยงธรรม  3) ความซ่ือตรง ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ  4) ความสามารถในการ
ตรวจสอบได  5) ความครบถวน  6) ความสมํ่าเสมอ” จากผลการวิจัยนี้ช้ีใหเห็นวาความนาเช่ือถือของ
รายงานการเงินตามทัศนะของนักวิเคราะหการลงทุนไทยสอดคลองกับลักษณะเชิงคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินตามแนวคิดในแมบทการบัญชีคือ รายงานการเงินท่ีมีลักษณะเชิงคุณภาพของความเช่ือถือได
ตองมีลักษณะรอง 5 ขอคือ  1)  ความเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม      2) ความเปนกลาง      3) ความ
ระมัดระวัง    4) เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ  5) ความครบถวน  ซ่ึงจากการศึกษาขางตนยังไมไดศึกษาถึง
ปจจัยใดที่จะสงผลกระทบตอคุณลักษณะของความนาเช่ือถือของรายงานการเงินตามทรรศนะของ
ผูจัดทําบัญชี  ซ่ึงถือเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงในการจัดทํารายงานการเงิน  ซ่ึงความนาเช่ือถือเปน
ลักษณะเชิงคุณภาพขอหน่ึงของคุณภาพกําไร ที่ผูวิจัยใหความสนใจที่นํามาศึกษาตอ 

 
Ball et al. (2000) ศึกษาการนํามาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศมาใชในประเทศไทย และ

ประเทศในเอเชียตะวันออก  สรุปการศึกษาวา “การบังคับใชกฎหมายเพ่ือคุมครองนักลงทุน  ทําให
แรงจูงใจท่ีจะทําใหกําไรขาดทุนมีความโปรงใสนั้นนอยกวาประเทศที่มีการพัฒนาของตลาดทุนอยาง
สมบูรณแลว  ประเทศที่มีการพัฒนาแลวจะมีปจจัยพ้ืนฐานคือ ระบบเศรษฐกิจ  การเมืองและกฎหมายท่ี
เอ้ืออํานวยตอการสรางความนาเชื่อถือในงบการเงินมากกวาประเทศที่การบังคับใชกฎหมายเพื่อ
คุมครองนักลงทุนยังไมเขมแข็ง เพียงพอ”  จากขอสรุปนี้ถือวาปจจัย ที่ชวยสง เสริมใหกําไร
ขาดทุนมีความโปรงใส   คือปจจัยระบบเศรษฐกิจ  การเมืองและกฎหมายของประเทศที่มีการพัฒนา
ตลาดทุนแลวอยางสมบูรณ    ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยอ่ืนๆท่ีสงผลตอคุณภาพกําไร 

 
Schipper and Vincent  (2003)  ศึกษาเรื่องคุณภาพกําไรตามกรอบแนวคิดทางบัญชี 

(Conceptual Framework)  โดยใหคําจํากัดความของกําไรตามความหมายของ Hicks (1939) คือกําไร 
หมายถึง “ผลกําไรที่กิจการสามารถนําไปใชไดในระหวางงวด  โดยทําใหกิจการสามารถรักษาระดับ
ความมั่งค่ัง ณ วันปลายงวด เทากับฐานะเมื่อตนงวด”  และใหความหมายของคุณภาพกําไรคือ “ระดับ
ความสามารถของกําไรท่ีไดจากรายงานการเงินที่สะทอนความเปนจริงของกําไรทางเศรษฐศาสตร”  
“โดยผูบริหารตองเลือกใชนโยบายการบัญชีท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี  เพื่อใหขอมูลมีความ
นาเช่ือถือแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินอยางเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม  สะทอนเนื้อหาเชิง
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เศรษฐกิจมากกวารูปแบบทางกฎหมาย  มีความเก่ียวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน  และมี
ความสามารถเปรียบเทียบกันได”  จากผลการศึกษาของ Katherine Schipper  และ Linda  Vincent ได
สรุปวา “คุณภาพกําไรคือ ขอมูลกําไรท่ีมีลักษณะเชิงคุณภาพ  ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ  
ความสามารถเปรียบเทียบกันได  และความเช่ือถือได  โดยที่ความเช่ือถือไดประกอบดวย  ขอมูลกําไรตอง
เปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมสะทอนเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของกิจการมากกวารูปแบบตามกฎหมาย”  ซ่ึงผล
จากการศึกษาน้ีสรุปความหมายของคุณภาพกําไรสอดคลองกับลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินตาม
แมบทการบัญชี(Accounting  Framework)  ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ   กลาวคือ  
ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลในงบการเงินตองมีลักษณะ  ความเขาใจได  ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  
ความเช่ือถือได  และความสามารถเปรียบเทียบกันได ซ่ึงเปนทฤษฏีที่ผูวิจัยนํามาใชเปนแนวคิดในการวิจัย
ครั้งน้ี 
 

Francis et al (2004)  ศึกษาเรื่องตนทุนของสวนทุนและคุณภาพกําไรไดทําการศึกษาโมเดล
คุณภาพกําไรที่อาศัยขอมูลทางบัญชีและขอมูลทางการตลาดในการคํานวณและไดจัดประเภทตัวช้ีวัด
คุณภาพกําไรไวดังน้ี  

 
1) คุณภาพของเกณฑคงคาง (Accurual Quality) เปนโมเดลคุณภาพกําไรท่ีอาศัยขอมูลทางบัญชี

ในการคํานวณโดยแยกองคประกอบของตัวเลขกําไรสุทธิทางบัญชีเปน 2 สวนคือ กระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานรวมกับรายการปรบัยอดตามเกณฑคงคาง 

 
 2) ความสามารถประมาณคากําไรของปปจจุบัน (Earning Persistence) เปนโมเดลคุณภาพกําไร
ภายใตขอสมมติฐานท่ีวากําไรของปกอนยอนหลัง 1 ป ถือเปนตัวแปรที่ดีที่สุดในการประมาณคากําไร
ของปปจจุบัน 
 

3) ความสามารถพยากรณกําไรในอนาคต (Earnings Predictability) เปนโมเดลคุณภาพกําไร
ภายใตขอสมมติที่วาคุณภาพกําไรหมายถึงความสามารถของกําไรปปจจุบันในการพยากรณกําไรใน
อนาคต  หากคาเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีคํานวณไดมีคาต่ํา  แสดงวากิจการรายงานตัวเลขกําไรท่ีมีคุณภาพสูง 
เพราะมีความผันผวนของ  Residuals  คอนขางตํ่า 
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4) ตัวเลขกําไรท่ีสมํ่าเสมอ (Earnings Smoothness) เปนโมเดลคุณภาพกําไรที่พิจารณาจาก
สัดสวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานเม่ือเทียบกับคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานของกําไรสุทธิ  ซ่ึงสัดสวนน้ีชวยสะทอนการที่ผูบริหารกิจการเลือกใชวิธีการตามเกณฑคงคาง  
เพื่อทําใหตัวเลขกําไรเปนไปตามที่ตองการ 

 
 5) หลักความระมัดระวัง (Conservatism) เปนโมเดลคุณภาพกําไรที่พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์
ของการตอบสนองของกิจการระหวางการรับรูขาวดี  และขาวรายที่ใชขอสมมติฐานวาหากกิจการรับรู
ขาวรายเร็วกวาขาวดีแสดงวากิจการยึดหลักความระมัดระวัง  สงผลใหคุณภาพกําไรสูงข้ึน 
 
 6) ความไวในการตอบสนองตอขอมูลกําไร (Timeliness) เปนโมเดลคุณภาพกําไรที่พิจารณา
จากความไวในการตอบสนองตอขอมูลกําไรระหวางกิจการท่ีมีขาวดีและกิจการที่มีขาวราย 
 

7) ความสามารถในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน (Value Relevance)  เปนโมเดล
คุณภาพกําไรโดยพิจารณาจากความสามารถของตัวแปรทางบัญชีในการอธิบายความผันผวนของตัว
แปรตามคือ ราคาตลาดของหุนสามัญ   
 

งานวิจัยของ Francis et al  ไดสรุปถึงโมเดลคุณภาพกําไรที่เกี่ยวกับตนทุนเงินทุนของกิจการ 
(Cost of  Equity) โดยจัดลําดับความสําคัญ 4 ลําดับ คือ 1)  คุณภาพของเกณฑคงคาง (Accruals Quality) 2) 
ความสามารถประมาณคากําไร (Earnings Persistence) 3) ตัวเลขกําไรท่ีสมํ่าเสมอ (Earning 
Smoothness)   และ 4) ความสามารถในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน (Value Relevance)  
จากผลการศึกษาของ Francis et al ช้ีใหเห็นถึงปจจัยท่ีใชวัดคุณภาพกําไร   โดยอาศัยขอมูลทางบัญชี  
และขอมูลทางการตลาด  แตไมไดศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอขอมูลทางบัญชี  และขอมูลทาง
การตลาด  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอคุณภาพกําไรดวย     จึงทําใหผูวิจัยสนใจนําปจจัยดังกลาวมาศึกษาวิจัย
ตอ 

Leuz et. al. (2003)  ศึกษาการจัดการกําไรและการปกปองผูลงทุนโดยศึกษาการจัดการตัวเลข
กําไรจากรายงานทางการเงินของกิจการใน 32 ประเทศ โดยมีขอสมมติฐานวาการจัดการกําไรจะลดลง
ถามีระบบการปกปองนักลงทุน  โดยศึกษาขอมูลการเงินจากรายงานประจําปของบริษัทจากประเทศตาง ๆ  
ท่ัวโลก ต้ังแตป 1990 – 1999 โดยไมศึกษางบการเงินของสถาบันการเงิน  ตัวแปรทางบัญชีท่ีใชศึกษา
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ประกอบดวย รายการสินทรัพยรวม  รายไดทั้งหมด  กําไร(ขาดทุน) สุทธิ และกําไรจากการดําเนินงาน  
โดยจะศึกษาขอมูลกิจการจากงบกําไรขาดทุน และงบดุลอยางนอยสุด 3 ป และวัดระดับการจัดการกําไร
ของกิจการ (ไมศึกษากิจการในประเทศท่ีมีอัตราเงินเฟอสูง)  ผลจากการศึกษาสรุปวา “คุณภาพกําไรมี
ความสัมพันธกับการมีการปกปองนักลงทุน (Investor Protection)  ของแตละประเทศกลาวคือ  ประเทศ
ท่ีมีระบบการปกปองนักลงทุนสูงสงผลใหคุณภาพกําไรสูงตามดวย” จากผลการศึกษาของ Leuz et. al 
ช้ีใหเห็นวา   ปจจัยดานระบบการปกปองนักลงทุนมีผลกระทบตอคุณภาพกําไรในมุมมองขอมูลเชิงปริมาณ 
แตยังไมไดศึกษาถึงผลกระทบตอคุณภาพกําไรในมุมมองขอมูลเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ปจจัยอื่นๆที่สงผลตอคุณภาพกําไรในมุมมองของขอมูลเชิงคุณภาพดวย  

 
จากงานวิจัยเกี่ยวกับกําไรและการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีขางตน ซ่ึงประกอบดวย

การศึกษาความมีคุณคาของขอมูลกําไร  และการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการประยุกตใชมาตรฐานการ
บัญชีที่แตกตางกันไมวาจะเปนความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี  ตนทุนในการจัดทําขอมูล และอื่น ๆ 
การศึกษาผลกระทบจากการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีท่ีสงผลตอกําไร (ขาดทุน) สุทธิ และรายงาน
ทางการเงิน และปญหาของการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีใชเปนขอมูลในการสนับสนุนไดวา การ
ประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีของกิจการนาจะมีความแตกตางกันตามเหตุปจจัยขางตน และการ
ประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีที่แตกตางยอมกันสงผลกระทบตอขอมูลกําไรและคุณภาพกําไร ของ
กิจการ  และจากการทบทวนวรรณกรรม   งานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับคุณภาพกําไร  ซ่ึงสวนใหญศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร  และปจจัยที่ใชวัดคุณภาพกําไร  ซ่ึงคุณภาพกําไรที่
ศึกษาในอดีตสวนใหญเปนการศึกษาคุณภาพกําไรในมุมมองของขอมูลเชิงปริมาณ  โดยมีงานวิจัยบาง
เรื่องที่ศึกษาคุณภาพกําไรในมุมมองของขอมูลเชิงคุณภาพ    เชน        งานวิจัยของ    อมรา  ติรศรีวัฒน        
Ball et   al     Schipper  and  Vincent  และ  Francis et al แตยังไมมีงานวิจัยใดที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดาน
การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบตอคุณภาพกําไรในมุมมองของขอมูลเชิงคุณภาพ  
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาผลกระทบของการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีท่ีมีตอคุณภาพกําไรของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับภาพลักษณของกิจการมีดังน้ี 
 

อํานาจ   สุขสุเดช (2534)  ศึกษาเรื่อง  การสรางภาพพจนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแนวทางการสราง  และรักษาภาพพจนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กลุมประชากรท่ีทําการศึกษาคือ  บริษัทจด
ทะเบียนหรือบริษัทอนุญาตในตลาดหลักทรัพยฯ  จํานวน 265 บริษัท  นับถึง ณ วันที่ 6 ธันวาคม  2534  
ปรากฏผลการวิจัยดานการสรางภาพพจนและการดําเนินงานประชาสัมพันธ  “บริษัทสวนมากประสงค
ใหภาพพจนของบริษัทเปนองคกรที่มั่นคง   และยืนยันวาการดําเนินงานประชาสัมพันธมีสวนชวยอยาง
มากในการสงเสริมภาพพจนดังกลาว”  จากผลการศึกษาของอํานาจ   สุขสุเดช   ช้ีใหเห็นวาปจจัยดาน
การประชาสัมพันธมีผลตอภาพพจน  และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตองการภาพพจนเปน
องคกรที่มั่นคง   ซ่ึงผูศึกษาวิจัยครั้งนี้  เห็นวาปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่สําคัญ  จึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัย
ดังกลาว  ที่สงผลตอภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 
 เอ้ือมพร   ลือกิตติศัพท (2536)  ศึกษาการวางแผนและการดําเนินงานประชาสัมพันธ  เพื่อ
เสริมสรางภาพพจนของธุรกิจเอกชนขนาดใหญ  เฉพาะกรณีเครือเจริญโภคภัณฑ  มีจุดมุงหมายเพ่ือ
สํารวจขอมูลตามความเปนจริง  เกี่ยวกับการวางแผนและการดําเนินงานประชาสัมพันธของเครือเจริญ
โภคภัณฑ  ดวยการเก็บขอมูลปฐมภูมิ  ซ่ึงเปนความรู  ความเขาใจจากนักประชาสัมพันธ 10 คน ของ
เครือเจริญโภคภัณฑจากผูบริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ 4 คน โดยศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  อีก
สวนหนึ่งคือกลุมลูกคาของเครือเจริญโภคภัณฑ  ใชการสัมภาษณแบบอภิปรายกลุม  และประชาชน
ท่ัวไปในกรุงเทพฯ และปริมณฑลตอบแบบสอบถามโดยวิเคราะหขอมูลวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
 1)  เครือเจริญโภคภัณฑมีการวางแผนและการดําเนินงานประชาสัมพันธท่ีเนนถึงความ
เจริญกาวหนาทางธุรกิจพรอม ๆ กับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเปนสําคัญ  ปรากฏวาเครือเจริญ
โภคภัณฑประสบผลสําเร็จเฉพาะแตเพียงท่ีเนนถึงความเจริญกาวหนาทางธุรกิจ  แตการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม  ประชาชนยังคงเห็นวาเครือเจริญโภคภัณฑ ยังใหความชวยเหลือสังคมไมเพียงพอ   

2)  ลูกคาของเครือเจริญโภคภัณฑ  และประชาชนกลุมเปาหมายมีความรูสึก  และมีความ
คิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ท่ีมีตอเครือเจริญโภคภัณฑในดานลบ  สวนหนึ่งเกิดจากการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ  ซ่ึงสงผลใหเกิดความรูสึกและความคิดเห็นในดานลบอยูบาง 
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3)  ความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับการมอง

ภาพพจนท่ีมีตอเครือเจริญโภคภัณฑ  คือ  ประชาชนทั่วไปมีความรู  ความเขาใจในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธนอย  จะมีภาพพจนตอเครือเจริญโภคภัณฑไปในทางที่ไมดี   

 
จากผลการศึกษาของเอ้ือมพร   ลือกิตติศัพท ช้ีใหเห็นวาปจจัยที่มีผลตอภาพพจนของกิจการคือ 

การติดตอส่ือสารและการประชาสัมพันธของกิจการ    ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยดานการส่ือสาร
ขอมูลในรูปแบบของรายงานทางการเงินท่ีมีคุณภาพกําไร ที่สงผลตอภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
สมัยศึก  ถนัดสอน (2541)  ศึกษาเรื่องภาพลักษณของธนาคารพาณิชยท่ีไดรับผลกระทบจาก

แผนฟนฟูระบบสถาบันการเงิน 14 สิงหาคม 2541  เพ่ือศึกษาภาพลักษณของธนาคารพาณิชยที่ไดรับ
ผลกระทบจากแผนฟนฟูระบบสถาบันการเงิน    ในความคิดเห็นของลูกคาธนาคาร   ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธนาคารพาณิชยที่ไดรับผลกระทบจาก
แผนฟนฟูฯ  รวมท้ังเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับภาพลักษณของ
ธนาคารพาณิชยที่ไดรับผลกระทบจากแผนฟนฟู  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ลูกคาของธนาคาร
พาณิชยที่ไดรับผลกระทบจากแผนฟนฟูผลการศึกษาพบวา 1)  ลักษณะทางประชากร  ซ่ึงไดแก  อายุ  
ระดับการศึกษา  รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับภาพลักษณของธนาคารพาณิชยท่ีไดรับผลกระทบ
จากแผนฟนฟูฯ  2)  การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธเชิงบวกกับภาพลักษณของธนาคารเอเชีย  และธนาคาร
ไทยทุน  3)  ภาพลักษณของธนาคารพาณิชยที่ไดรับผลกระทบจากแผนฟนฟูฯ ในสายตาของลูกคาแต
ละธนาคารไมมีความแตกตางกัน  จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาปจจัยดานการเปดรับขาวสารมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับภาพลักษณของกิจการ     ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยดานการเปดรับ
ขาวสารขอมูลในรูปแบบของรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพกําไร ท่ีสงผลตอภาพลักษณของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
มธุรดา   มากสมบูรณ  (2544)  ศึกษาเรื่อง  ภาพลักษณของบริษัท  วิริยะประกันภัย  จํากัด  

เฉพาะลูกคาผูเอาประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ภาพลักษณโดยรวมและภาพลักษณการบริการหลังการขาย  ในสายตาของลูกคาผูเอาประกันภัยรถยนต  
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ปจจัยที่ทําใหลูกคาผูเอาประกันภัยรถยนตเลือกใชบริการประกันภัยรถยนตของบริษัท  วิริยะประกันภัย  
จํากัด  และศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับบริษัท  วิริยะประกันภัย  จํากัด  
ของลูกคาผูเอาประกันภัยรถยนตกับภาพลักษณโดยรวม และภาพลักษณการบริการหลังการขาย  เพื่อนํา
ความรูที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางใหแกผูบริหาร  และนักประชาสัมพันธของบริษัทในการ
วางแผนพัฒนาการประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีของบริษัท  การดําเนินการวิจัย  ใชวิธีการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research)  โดยใชแบบสอบถามกําหนดประชากรจากจํานวนกรมธรรม
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจทั้งหมดของป 2542  (มกราคม -  ธันวาคม 2542)  ในกรุงเทพมหานคร  
รวมทั้งส้ิน 158,523  ราย  ทําการสุมตัวอยางจากลูกคาผูเอาประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1  
จํานวน 400  คน   

 
ผลการศึกษาของมธุรดา   มากสมบูรณ  พบวา  “กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ

โดยรวมของบริษัทในระดับดี  และภาพลักษณการบริการหลังการขายในระดับปานกลาง”  และ  
“ภาพลักษณโดยรวม  และภาพลักษณการบริการหลังการขายของบริษัท วิริยะประกันภัย  จํากัด  ใน
สายตาของลูกคาผูเอาประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจมีความสัมพันธกับลักษณะทางประชากรศาสตร  
และความถี่ในการเปดรับขาวสารของลูกคาผูเอาประกันภัยมีความสัมพันธกับภาพลักษณโดยรวมของ
บริษัทวิริยะประกันภัย  จํากัด   เพียงบางดานเทาน้ัน”  จากผลการศึกษาของมธุรดา   มากสมบูรณ  
ช้ีใหเห็นวาปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรและความถี่ในการเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับ
ภาพลักษณของบริษัท        ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยดานการเปดรับขาวสารขอมูลในรูปแบบของ
รายงานทางการเงินที่มีคุณภาพกําไร ที่สงผลตอภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

 
ศัลยา   อักษรมัต (2544)  ศึกษาวิจัยเรื่อง  “ภาพลักษณของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนในทัศนะของนิสิต-นักศึกษา  ในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร”  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey  Research)  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงภาพลักษณของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนในทัศนะของนิสิต-นักศึกษา  ตลอดจนเพื่อศึกษาการเปดรับขาวสารที่เกี่ยวกับสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจากส่ือท่ัวไป  และศึกษาการเปดรับขาวสารจากส่ือประชาสัมพันธของ
สํานักงานคณะกรรมการของกลุมนิสิตและนักศึกษา  ผลการศึกษาพบวา  “กลุมเปาหมายท่ีมีคุณลักษณะ
ทางประชากรศาสตรและสังคมท่ีแตกตางกันจะมีการเปดรับขาวสารที่เกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการ
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สงเสริมการลงทุนจากส่ือทั่วไปไมแตกตางกัน”   “กลุมเปาหมายที่มีการเขารวมกิจกรรมแตกตางกันจะ
มีการเปดรับขาวสารที่เกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแตกตางกัน”  “กลุมตัวอยางที่
มีการเปดรับขาวสารท่ีเกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแตกตางกัน  และเปดรับ
ขาวสารจากส่ือประชาสัมพันธของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแตกตางกันจะมีภาพลักษณดาน
บทบาทหนาที่  และภาพลักษณดานการบริหารการจัดการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนไมแตกตางกัน  แตทางดานภาพลักษณดานการบริการ  กลุมตัวอยางที่มีการเปดรับขาวสารท่ี
เกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุนแตกตางกัน  และเปดรับขาวสารจากส่ือ
ประชาสัมพันธของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแตกตางกันจะมีภาพลักษณดานการบริการของ
สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุนแตกตางกัน”   

 
 จากผลการศึกษาของศัลยา    อักษรมัต  ช้ีให เห็นวา   ปจจัยดานการเปดรับขาวสารมี

ความสัมพันธกับภาพลกัษณของบริษัท  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยดานการเปดรับขาวสารขอมูลใน
รูปแบบของรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพกําไร ที่สงผลตอภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
ปาริชาติ   อินทรประดับ (2546)  ศึกษาเรื่อง  “ภาพลักษณพรรคชาติพัฒนาในทัศนะของชาว

กรุงเทพมหานคร”  เปนการวิจัยสํารวจ  (Survey  Research)  มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจภาพลักษณของ
พรรคชาติพัฒนาในสายตาของประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
กรุงเทพมหานคร  ศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับพรรคชาติพัฒนาที่มีผล
ตอภาพลักษณของพรรคชาติพัฒนา  ผลการศึกษาพบวา  “การเปดรับขาวสารของชาวกรุงเทพมหานคร
มีความสัมพันธกับภาพลักษณพรรคชาติพัฒนา  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่ตางกันจะมีทัศนะตอ
ภาพลักษณพรรคชาติพัฒนาที่แตกตางกัน”  จากผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา  ปจจัยดานการเปดรับขาวสาร
มีความสัมพันธกับภาพลักษณขององคกร ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยดานการเปดรับขาวสารขอมูล
ในรูปแบบของรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพกําไร ท่ีสงผลตอภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
อุบลรัตน  คาแพง  (2546)  ศึกษาเกี่ยวกับ  ภาพลักษณของธนาคารพาณิชยไทย  ตามความเห็น

ของผูส่ือขาวหนังสือพิมพสายเศรษฐกิจการเงินการธนาคาร  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาพลักษณของ
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ธนาคารพาณิชยไทย  และเพื่อศึกษาภาพลักษณของธนาคารพาณิชยไทยท่ีคนไทยถือหุนใหญกับ
ภาพลักษณของธนาคารพาณิชยไทยรวมทุนกับธนาคารตางชาติตามความเห็นของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
สายเศรษฐกิจการเงินการธนาคาร  และเพ่ือศึกษาความสัมพันธของผูส่ือขาวกับประชาสัมพันธตอการ
นําเสนอขาวประชาสัมพันธของธนาคารพาณิชยไทย  ประกอบดวย  การวิจัยเชิงคุณภาพ  ใชวิธีการวิจัย
ประเภทการวิจัยเชิงสัมภาษณแบบเจาะลึก  และการวิจัยเชิงปริมาณ  ใชวิธีการเชิงสํารวจ   

 
ผลการศึกษาของอุบลรัตน  คาแพง  พบวา  “ผูส่ือขาวหนังสือพิมพสายเศรษฐกิจการเงินการ

ธนาคารสวนใหญมีความเห็นในทิศทางเดียวกัน  โดยมองภาพลักษณโดยรวมของธนาคารพาณิชยไทย
อยูในเกณฑดี  ประกอบดวยภาพลักษณดานความมั่นคง  ภาพลักษณดานผูบริหาร  ภาพลักษณดานการ
บริหารจัดการ  ภาพลักษณดานเทคโนโลยี  และภาพลักษณดานงานประชาสัมพันธ  ภาพลักษณดาน
ผูบริหารพบวา  ผูส่ือขาวมีความเห็นตอผูบริหารของธนาคารพาณิชยไทยท่ีคนไทยถือหุนใหญดีกวา
ธนาคารพาณิชยไทยที่รวมทุนกับธนาคารตางชาติ  เพราะภาษาเปนอุปสรรคในการติดตอส่ือสาร  จึงทํา
ใหผูส่ือขาวไมสามารถเขาถึงผูบริหารที่เปนชาวตางประเทศได”    “ปจจัยความสัมพันธระหวาง
ผูส่ือขาวกับเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ  และระหวางผูบริหารของธนาคาร  มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพสายเศรษฐกิจการเงินการธนาคารในการเลือกนําเสนอขาวประชาสัมพันธ  เพื่อ
ตีพิมพลงเผยแพรแกสาธารณชน”  และ “พบวาความคิดเห็นของผูส่ือขาวหนังสือพิมพสายเศรษฐกิจ
การเงินการธนาคารที่มีตอภาพลักษณของธนาคารพาณิชยไทย  มีผลตอการนําเสนอขาวสูสายตา
ประชาชน  โดยถาผูส่ือขาวมองภาพลักษณของธนาคารอยูในเกณฑดีขาวท่ีนําเสนอออกสูสายตา
ประชาชนจะเปนเชิงบวก  ขณะเดียวกันถาผูส่ือขาวมองภาพลักษณของธนาคารอยูในเกณฑไมดี  ขาวที่
นําเสนอออกสูสายตาประชาชนจะเปนเชิงลบ”  จากผลการศึกษาของอุบลรัตน  คาแพง  ช้ีใหเห็นวา
ภาพลักษณดานผูบริหารของธนาคารมีความสัมพันธกับการติดตอส่ือสาร  และความเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณมีผลตอการนําเสนอขาวสูสายตาประชาชน   ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยดานการส่ือสาร
ขอมูลในรูปแบบของรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพกําไร  ท่ีสงผลตอภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 
ทัศนีย   แจสุรภาพ  (2548)  ศึกษาเรื่อง  ปจจัยท่ีมีผลตอภาพลักษณของสายการบิน  ศึกษา

เฉพาะสายการบินเจแปน แอรไลน  อินเตอรเนช่ันแนล  จากการรับรูของผูโดยสารที่ไมใชชาวญี่ปุน  
เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรของผูโดยสาร  ปจจัยดานประสบการณการเดินทางโดยเครื่องบิน  
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ตลอดจนปจจัยดานการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสายการบินเจแปน แอรไลน  อินเตอรเนช่ันแนลวาปจจัย
ขางตนมีผลตอการรับรูภาพลักษณของสายการบินเจแปน แอรไลน  อินเตอรเนช่ันแนล   หรือไม  ท้ังนี้
เพื่อทราบถึงภาพลักษณปจจุบันของสายการบินเจแปน แอรไลน  รวมทั้งเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของ
ส่ือตาง ๆ ที่ใชเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแผนประชาสัมพันธดานการสราง
ภาพลักษณของสายการบินเจแปน แอรไลน   เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูล   

 
ผลการศึกษาของทัศนีย   แจสุรภาพ  พบวา  “การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสายการบินเจแปน 

แอรไลน  อินเตอรเนช่ันแนล พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขาวสารจากส่ือและกิจกรรมทุก
ประเภทนอยมาก  แตเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแตละส่ือแลวพบวา  ส่ือที่มีการเปดรับมากท่ีสุด คือ ส่ือ
บุคคล  รองลงมาคือ  ส่ือเฉพาะกิจ  ส่ือมวลชน  และกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธตามลําดับ”  “ปจจัย
ดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  มีผลตอการรับรูภาพลักษณสายการบินเจแปน แอรไลน  
อินเตอรเนช่ันแนล  แตกตางกัน  ยกเวนปจจัยดานเพศที่ไมมีผลตอการรับรู”  “ปจจัยดานประสบการณ
การเดินทางโดยเครื่องบิน คือ ความถี่ของการใชบริการสายการบินทั่วไปเพียงอยางเดียวท่ีมีผลตอการ
รับรูภาพลักษณของสายการบินเจแปน แอรไลน  อินเตอรเนช่ันแนล”    ซ่ึงสอดคลองตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว  กลาวคือ  “ยิ่งเดินทางโดยใชบริการสายการบินบอยครั้งเทาไรยิ่งมีการรับรูเชิงบวกตอสายการบิน
เจแปน แอรไลน  อินเตอรเนชั่นแนล   มากข้ึนเทาน้ัน”  จากผลการศึกษาของทัศนีย   แจสุรภาพ   ช้ีใหเห็นวา  
การใชบริการสายการบินบอย ๆ  มีความสัมพันธเชิงบวกกับภาพลักษณของกิจการ  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาปจจัยดานการส่ือสารขอมูลในรูปแบบของรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพกําไร  ที่สงผลตอ
ภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 
กัญญารัตน   หงสวรนันท   (2550)  ศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณที่พึงประสงคขององคกรกับ

ภาพลักษณในใจผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลคายญี่ปุน  ในเขตกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ถึงนโยบายการกําหนดภาพลักษณที่พึงประสงคขององคกร  แนวทางการส่ือสารเพ่ือใหไดมาซ่ึง
ภาพลักษณที่องคกรกําหนด  ความสัมพันธของลักษณะผูบริโภคกับภาพลักษณะจริงที่เกิดข้ึนในใจ  
และเปรียบเทียบภาพลักษณท่ีพึงประสงคขององคกรกับภาพลักษณจริงที่เกิดข้ึนในใจผูบริโภค  ใชการ
วิจัยเชิงสหวิทยาเก็บรวบรวมขอมูลแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงสัมภาษณเจาะลึก  และการวิจัยเชิง
สํารวจ   
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ผลการศึกษาของกัญญารัตน   หงสวรนันท   พบวา  “นโยบายการส่ือสารภาพลักษณที่พึง
ประสงคของบริษัทรถยนตคายญี่ปุน  บริษัทรถยนตทุกแหงจะใชภาพลักษณตามนโยบายที่ถูกกําหนด
แนวคิดหลักมาจากบริษัทแม (Global  Policy)  โดยบริษัทตัวแทนท่ีอยูในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก  จะตอง
นําภาพลักษณท่ีกําหนดจากบริษัทแมทั้งดานรูปแบบ  สัญลักษณ  สี  ฯลฯ  ไปใชเหมือนกันหมด  ทุก
บริษัทใหความสําคัญกับเครื่องมือการส่ือสารเพื่อสรางภาพลักษณอยางมาก  มีการใชเครื่องมือทุก
รูปแบบ  อาทิ  งานโฆษณา  งานประชาสัมพันธ  งานสงเสริมการขาย  กิจกรรมเพื่อสังคม  และกิจกรรม
สัมพันธกับลูกคา”  และ “สําหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบริษัทรถยนต  หรือภาพลักษณ
จริงในใจผูบริโภค  ประเด็นสําคัญที่ใหความสําคัญ  คือ  เรื่องประสิทธิภาพของเครื่องยนต  รองมาคือ  
ภาพลักษณของแตละบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการไดเปนเจาของรถยนตยี่หอที่ตนใชอยูตอสาธารณชน  
สําหรับเหตุผลในการเลือกซ้ือรถยนตมีหลายประการ  แตมีอยูเหตุผลหนึ่งที่ผูบริโภคใหความเห็น
ตรงกันในทุกกลุมตัวอยางทุกย่ีหอ  คือ  เหตุผลที่วาการเปนท่ียอมรับตอสังคม  หรือความภาคภูมิใจเม่ือ
ไดเปนเจาของรถยนตยี่หอที่ตนไดใชอยู  ซ่ึงแนวโนมพบวา  กลุมตัวอยางตัดสินใจซ้ือรถยนตยี่หอเดิมที่
เคยใชถึงรอยละ  53.50   การเลือกซ้ือรถยนตยี่หอเดิมที่เคยใช  แสดงใหเห็นวา  ภาพลักษณจริงในใจ
ผูบริโภคท่ีเกิดข้ึน  มีความใกลเคียงกับภาพลักษณท่ีพึงประสงคของแตละบริษัทท่ีนําเสนอ”  จากผล
การศึกษาของกัญญารัตน   หงสวรนันท    ช้ีใหเห็นวา  การสรางภาพลักษณของบริษัทมีการใชเครื่องมือ
การส่ือสารทุกรูปแบบ  และภาพลักษณจริงในใจผูบริโภคมีความใกลเคียงกับภาพลักษณที่บริษัท
นําเสนอ  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยดานการส่ือสารขอมูลในรูปแบบของรายงานทางการเงินที่มี
คุณภาพกําไร  ท่ีสงผลตอภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 
ปพฤกษ   อุตสาหะวาณิชกิจ  เบ็ญจวรรณ  ชาติจอหอ และ จิระทัศน  ชิตทรงสวัสดิ์ (2550)  

ศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ความเช่ือม่ันตองบการเงินและภาพลักษณองคกร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธและ
ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ความเช่ือมั่นตองบการเงินและภาพลักษณองคกรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  ผูอํานวยการฝาย
บัญชีบริษัทจดทะเบียน  จํานวน 462 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือและไดรับตอบกลับ  จํานวน  
112  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 24.24  
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ผลการวิจัยของ ปพฤกษ   อุตสาหะวาณิชกิจ  เบ็ญจวรรณ  ชาติจอหอ และ จิระทัศน  ชิตทรง
สวัสดิ์ พบวา “ผูอํานวยการฝายบัญชีบริษัทจดทะเบียนมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับ  การมีการกํากับดูแล
กิจการที่ดี  ความเช่ือมั่นตองบการเงินและภาพลักษณองคกร  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  การ
วิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบ พบวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีดานบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
และดานการเปดเผยขอมูล และความโปรงใสมีความสัมพันธ และผลกระทบกับภาพลักษณองคกร
โดยรวม  ดานความเช่ือถือและยอมรับ  และดานความเลื่อมใสและศรัทธา”  และสรุปผลการวิจัย  การ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและความเช่ือมั่นตองบการเงินมีความสัมพันธ  และผลกระทบตอภาพลักษณ
องคกร  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  จากผลการศึกษาของปพฤกษ   
อุตสาหะวาณิชกิจ   ช้ีใหเห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และความเช่ือม่ันตองบการเงินมีความสัมพันธ
กับภาพลักษณของบริษัท  และผูวิจัยไดนําปจจัยดังกลาวมาศึกษาวิจัยตอในครั้งน้ี 

 
รวีวรรณ  เลียดทอง (2550)  ศึกษาภาพลักษณของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ  ในความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  เปนการศึกษาวิจัยเชิง
สํารวจ  (Survey  Research)  ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1)  เพ่ือศึกษาภาพลักษณของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2)  เพื่อ
ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร  ไดแก  อายุ  ระดับการศึกษา  การเปดรับขาวสาร  และอาชีพมีอิทธิพล
ตอภาพลักษณของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 3)  เพื่อศึกษา
ความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลตอภาพลักษณของสํานักงาน 

 
 ผลการวิจัยของ รวีวรรณ  เลียดทอง พบวา  “กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารทั่วไปจาก

โทรทัศนมากที่สุด  กลุมตัวอยางไดรับขาวสารจากส่ือประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  จากเว็บไซตของ สศช.มากท่ีสุด”  “ตัวแปรลักษณะ
ประชากรศาสตรแตกตางกันมีภาพลักษณของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไมแตกตางกัน”  และ  “พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของชาวกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับภาพลักษณของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”  จากผลการศึกษาของรวีวรรณ  เลียดทอง  
ช้ีใหเห็นวา  การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับภาพลักษณขององคกร    ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัย
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ดานการเปดรับขาวสารในรูปแบบของรายงานทางการเงินท่ีมีคุณภาพกําไร  ที่สงผลตอภาพลักษณของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 
เฉลิมเกียรติ   เฟองแกว  (2551)  ศึกษาภาพลักษณของสายการบินตนทุนตํ่า  การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อ 1)   ศึกษาภาพลักษณโดยรวมและภาพลักษณตราสินคาของสายการบินตนทุนตํ่า  
2)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับภาพลักษณของสายการบิน ตนทุนตํ่า   
3)  เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณของสายการบินตนทุนตํ่าในสายตาของผูเคยใชบริการและไมเคยใช
บริการ  โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  ผลการวิจัยพบวา “ลักษณะทาง
ประชากรของผูใชและไมเคยใชบริการ  ซ่ึงไดแก  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายไดที่แตกตาง
กันมีภาพลักษณตอสายการบินตนทุนตํ่าท่ีแตกตางกัน  การเปดรับขาวสารของผูเคยใชและผูไมเคยใช
บริการมีความสัมพันธเชิงบวกกับภาพลักษณของสายการบินตนทุนตํ่า  สวนภาพลักษณของสายการบิน
ตนทุนตํ่าในสายตาของผูใชและไมเคยใชบริการมีความแตกตางกัน”  จากผลการศึกษาของเฉลิมเกียรติ   
เฟองแกว   ช้ีใหเห็นวา  ลักษณะทางประชากร  การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ภาพลักษณของสายการบิน   ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยดานการเปดรับขาวสารในรูปแบบของรายงาน
ทางการเงินที่มีคุณภาพกําไร  ที่สงผลตอภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  

 
เบญจวรรณ   ซ่ือสัตย  (2552)  ศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรกับภาพลักษณและ

ช่ือเสียงของตราสินคาฮอนดา  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลยุทธการดําเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมของตราสินคาฮอนดา  และการรับรูภาพลักษณและช่ือเสียงของตราสินคาฮอนดาใน
มุมมองของผูบริโภค  โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบของการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับ
ผูบริหารและผูท่ีรับผิดชอบในเรื่องการทํากิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของตราสินคา
ฮอนดาจํานวน 3 คน  ประกอบกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางที่เปนกลุมผูขับข่ีรถยนตจํานวนท้ังส้ิน 222  คน  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา  “ฮอนดาไดมีการ
ดําเนินธุรกิจขององคกรดวยความรับผิดชอบตอสังคม  ทั้งในดานการผลิตสินคาหรือบริการท่ีมีคุณภาพ  
และการเปนสวนหนึ่งในการชวยพัฒนาสังคมในดานตาง ๆ  อยางตอเนื่อง  เพื่อใหสังคมและคนใน
ชุมชนมีความเปนอยูที่ดี  ทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูภาพลักษณองคกรท่ีดี”  สวนผลการวิจัยเชิงปริมาณ
พบวา  “กลุมตัวอยางท่ีรูจักกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของตราสินคาฮอนดามีความ
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เช่ือมโยงในเชิงบวกกับกิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ัน  และกลุมตัวอยางมีการรับรูภาพลักษณและช่ือเสียงของ
ตราสินคาฮอนดา  และสามารถอยูรวมเปนสวนหนึ่งกับชุมชนท่ีองคกรต้ังอยูได  ทั้งยังมีสวนชวยสราง
ให เกิดช่ือเสียงองคกรอันจะนําไปสูการเพิ่มศักยภาพขององคกรในการตอรองและดึงดูดใจ
ผูประกอบการและหนวยงานภาครัฐ  รวมทั้งยังเพิ่มโอกาสในการนําเสนอขายสินคาในระดับราคาสูง  
และยังมีสวนชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานขององคกร  เพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน  แลวยัง
ชวยลดความเส่ียงในการสูญเสียช่ือเสียงองคกรดวย”  จากผลการศึกษาของเบญจวรรณ   ซ่ือสัตย  
ช้ีใหเห็นวา  กิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกกับภาพลักษณของ
กิจการ   ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยดานการส่ือสารขอมูลในรูปแบบของรายงานทางการเงินที่มี
คุณภาพกําไร  ท่ีสงผลตอภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 
Chattananon  et  al (2007)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  การสรางภาพพจนขององคกรผาน

การตลาดทางสังคม  เพ่ือศึกษาการสรางและทดสอบผลกระทบการตลาดทางสังคมตอทัศนคติของ
ผูบริโภคตอภาพพจนองคกร  การสํารวจข้ันพื้นฐานไดพัฒนามาจากงานวิจัยที่มีอยู  และการสํารวจ
งานวิจัยประกอบดวยการสัมภาษณแนวลึกโดยมีกลุมวิจัย 4 กลุม  รูปแบบของงานวิจัยทดสอบขอมูลที่
รวบรวมจากการถามทางไปรษณีย  มีผูตอบรับ 1,153 คน  โดยใชรูปแบบโครงสรางสมการ  ผลท่ีได
สรุปวา  “การตลาดดานสังคมและการติดตอส่ือสารขององคกรสามารถสรางทัศนคติแนวบวกตอ
ผูบริโภคไดและสรางภาพพจนใหแกองคกร  นอกจากนี้ระดับการศึกษา  และสถานภาพ  (โสดและไมโสด)  
ของผูตอบแบบสอบถามมีผลกระทบตอทัศนคติของผูบริโภคตอภาพพจนองคกร  นอกจากน้ีการตลาด
ดานสังคมเม่ือเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นไดระบุวามีผลกระทบอยางมากตอทัศนคติของผูบริโภคตอ
ภาพพจนองคกร”  จากผลการศึกษาของ Chattananon  et  al ช้ีใหเห็นวา  การตลาดทางสังคมและการ
ติดตอส่ือสารสรางภาพลักษณใหแกองคกรได    ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยดานการส่ือสารขอมูลใน
รูปแบบของรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพกําไร  ท่ีสงผลตอภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 
จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับภาพลักษณของกิจการ 

สรุปไดวา  ประกอบดวยปจจัย  การเปดรับขาวสาร  การตลาดดานสังคม  การจัดกิจกรรมทางสังคม  การ
ประชาสัมพันธ  การโฆษณา  การเปดเผยและความโปรงใสของขอมูล  ความเช่ือม่ันตองบการเงิน  และ
การติดตอส่ือสาร  แตยังไมมีงานวิจัยใดท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานคุณภาพกําไรท่ีจะสงผลกระทบกับ
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ภาพลักษณของกิจการหรือไม  ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงผลกระทบของการประยุกตใชมาตรฐาน
การบัญชีที่มีตอคุณภาพกําไร  และภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยวาสอดคลองกับผลการศึกษาปจจัยจากงานวิจัยในอดีตหรือไม 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทท่ี 2  ประเด็นที่ศึกษาผลกระทบของการ

ประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีที่มีตอลักษณะคุณภาพกําไรและภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงประยุกต ที่มุงจะศึกษาวาการประยุกตใช
มาตรฐานการบัญชีสงผลตอลักษณะคุณภาพกําไรและภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  และมีความสัมพันธในลักษณะใด  จากการท่ีมีการระบุปญหาและกรอบ
การวิจัยอยางชัดเจน  ระเบียบวิธีวิจัยจึงเปนลักษณะของการวิจัยเชิงเหตุผล (Causal research) โดยมุงที่
จะแสดงลักษณะของความสัมพันธระหวางตัวแปรเหตุและตัวแปรผล (Cause-and-effect relationships)  
สามารถอธิบายและพยากรณความสัมพันธดังกลาวได และเพื่อใหงานวิจัยไดขอมูลที่เพียงพอในการ
วิเคราะหความสัมพันธดังกลาว จึงกําหนดใหมีการใชเครื่องมือวิจัยทั้งแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็น (Survey) ไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิง
คุณภาพ ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลมาใชประกอบการวิเคราะหงานวิจัย  รายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยมี
ดังตอไปน้ี 
             3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
             3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจยั 
             3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
             3.4 สถิติที่ใชในการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

เน่ืองจากงานวจิัยนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะในกลุมบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทย  ผูวจิัยจึงกําหนดกลุมประชากรจากกลุมบรษัิทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  เน่ืองจากเปนกลุมประชากรที่เปดเผยมีจํานวนแนนอนโดยนํามาจากรายช่ือที่แสดงไวใน
บัญชีรายชื่อ “บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย” โดยบัญชีรายช่ือนี้ประกาศไว
ในเวปไซดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย (กลต.)  ณ วนัที่ 
22 พฤษภาคม 2551 (http://www.sec.or.th) จํานวน 494 บริษัท ผูวิจัยกําหนดจํานวนการสง
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แบบสอบถามไปยังประชากรทั้งหมด (ยกเวนกองทุนรวม26 แหง) จํานวน 468 ฉบบั เปนการศึกษาจาก
ประชากรท้ังหมด 

 
3.2 เครือ่งมือท่ีใชในการวจิยั 

เพ่ือใหไดขอมูลจากผูปฏิบัติงานดานการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีในดานตางๆของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ผูวิจัยจึงใชวิธีสํารวจ (Survey) โดยการสง
แบบสอบถามตรงไปยังผูบริหารฝายบัญชีของกลุมตัวอยาง ในการออกแบบสอบถามเพ่ือใหไดขอมูล
เชิงปริมาณนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามระดับความคิดเห็นกําหนดคะแนนแบบ Likert Scale ระดับ 1-5 โดย
มีระดับดังน้ี 

ระดับ คะแนน                 ระดับความคิดเห็น 
5    เห็นดวยมากที่สุด 
4    เห็นดวยมาก 
3    เห็นดวยปานกลาง 
2    เห็นดวยนอย 
1    เห็นดวยนอยท่ีสุด 
  

และในแบบสอบถามไดมีการออกแบบคําถามปลายเปด โดยมุงใหผูตอบแบบสอบถามสามารถ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ถามอยางอิสระ ขอมูลเชิงคุณภาพน้ีจะนํามาใชประกอบในการวิเคราะหผล
การสํารวจ  

โครงสรางของแบบสอบถามแบงออกเปน 6 สวนไดแก สวนที่ 1 และ 2 เปนคําถามขอมูล
เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามและบริษัท สวน 3 เปนแบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปร
อิสระการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีทัง้ 3 ดาน สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามระดับความคิดเห็น 
เกี่ยวกบัลักษณะเชิงคุณภาพในรายงานทางการเงินของกิจการ สวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของกิจการ สวนที่ 6 คําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี 
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รายละเอียดของคําถามในแบบสอบถามมีดังนี้ 
สวนที่ 1   ขอมูลท่ัวไปของผูบริหารฝายบัญชี ประกอบดวย 7 คําถามครอบคลุมขอมูลสวนบุคคล ไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ประสบการณการทํางาน  รายได และ ตําแหนง 
 
สวนที่ 2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท ประกอบดวย 13 คําถามครอบคลุมขอมูลการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ไดแก ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน จํานวนพนักงาน รายไดของบริษัท สินทรัพยรวม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน  และ การไดรับรางวัลในอดีต 
 
สวนที่ 3 การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี  เปนตัวแปรอิสระ จําแนกออกเปน 3 ดานไดแก 1.การเลือก
รายการเพ่ือบันทึกบัญชี  ประกอบดวย 4 คําถาม  โดยครอบคลุมเกี่ยวกับ  การวิเคราะหการบันทึก  และ
การจําแนกรายการตางๆ  2.การวัดมูลคารายการ  เพื่อกําหนดมูลคาในการจดบันทึก  ประกอบดวย 5 
คําถาม  โดยครอบคลุมเกี่ยวกับหลักเกณฑการวัดมูลคา  การใชประโยชนจากมาตรฐานบัญชี  การ
คํานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ  และความสมํ่าเสมอของการประยุกตใช   3.การจัดทํา
และนําเสนอรายงานทางการเงิน  ประกอบดวย 4  คําถาม  โดยครอบคลุมเกี่ยวกับ  การศึกษามาตรฐาน
การบัญชี  การประยุกตใช  การใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูล 
 
สวนท่ี 4  คุณภาพกําไร เปนตัวแปรกลาง  คําถามครอบคลุม  4  ดานไดแก 1.ความสามารถเขาใจได  
ประกอบดวย 4 คําถาม  โดยครอบคลุมเกี่ยวกับ  การนําเสนอขอมูลที่ชวยใหเขาใจได   มีประโยชนตอ
การตัดสินใจ  แสดงลักษณะความคงอยูและผลการดําเนินงานอยางชัดเจน 2. ความเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจประกอบดวย 4 คําถาม  โดยครอบคลุมเกี่ยวกับการใหความรูเกี่ยวกับผลลัพธการตัดสินใจครั้ง
กอน  ชวยคาดคะเนผลลพัธในอนาคต  พรอมนําไปใชตัดสินใจ นําเสนอโดยคํานึงถึงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจของผูใชงบการเงิน   3. ความเช่ือถือไดประกอบดวย 5 คําถาม  โดยครอบคลุมเกี่ยวกับ  ความ
สมเหตุสมผลตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  เนนนําเสนอตามเนื้อหาและความเปนจริงทางเศรษฐกิจ  
นาเช่ือถือและปราศจากความลําเอียง  ใชดุลพินิจตามหลักความระมัดระวัง   นําเสนอขอมูลครบถวน
โดยกิจการคํานึงถึงขอจํากัดเกี่ยวกับตนทุนและประโยชนที่จะไดรับ  4. ความสามารถเปรียบเทียบกัน
ได ประกอบดวย 4 คําถาม  โดยครอบคลุมเกี่ยวกับ มีการแสดงการเปรียบเทียบระหวางงวดบัญชีหรือ
ระหวางกิจการ  สามารถประเมินและคาดการณฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  การเปรียบเทียบงบ
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การเงินใหความสําคัญกับวิธีการทางการบัญชี   และแสดงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
บัญชี 
 
สวนที่ 5  ภาพลักษณของบริษัทเปนตัวแปรตาม  ประกอบดวยคําถาม 13 ขอ โดยครอบคลุมเกี่ยวกับการ
ยอมรับจากลูกคาและหนวยงานอ่ืน    เคยไดรับรางวัลตางๆ   มีความรับผิดชอบตอสังคม  ลูกคาเพิ่มข้ึน   
ลูกคายินดีทดลองใชสินคาใหมอยางเต็มใจ  ผูบริหารไดรับการยอมรับ  พนักงานมีความจงรักภักดี   มี
หลักเกณฑทํางานชัดเจน   พนักงานมีความภูมิใจในการทํางาน  มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนอยาง
ตอเนื่อง  และมีนโยบายแนวทางปฏิบัติในดานความซ่ือสัตย  และจริยธรรมอยางเปนระบบ 
 
สวนท่ี  6  คําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการ
ประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี 
 
    3.2.1 ระดับของการวัด 

แบบสอบถามที่ใชในสวนของการวัด  ผลกระทบของการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีที่มีตอ
ลักษณะคุณภาพกําไรและภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ผูวิจัยกําหนดใหคะแนนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ( Rating Scale ) ตาม
รูปแบบของไลเคิรท ( Likert’s Scale) ที่ตรงกับความรูสึกกับความเปนจริงมากท่ีสุดโดยมีใหเลือก
คําตอบเพียงคําตอบเดียว โดยมีเกณฑการใหคะแนนของความเห็นไว 5 ระดับดังนี้ 
                           ระดับความคิดเห็น                                                คาคะแนน  

เห็นดวยมากที่สุด          5 
                          เห็นดวยมาก                4 
                          เห็นดวยปานกลาง          3 

เห็นดวยนอย           2 
                          เห็นดวยนอยที่สุด              1 
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เกณฑการแปลความหมายคาคะแนนเฉลีย่ใชการคํานวณดังนี้  
          ความกวางของอันตรภาคช้ัน      =        คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต่ําสุด 
                                                                               ชวงคะแนน 
                                                        =       5  -   1 
                                                                     5 
                                                        =       ระดับคะแนน 0.80 

จากการคํานวณไดชวงคะแนนเฉลีย่แตละชวงมีขนาดเทากับ 0.80 ดังนัน้ จึงใหความหมายคา
คะแนนเฉลีย่ดงันี้ 

 
                        ระดับความคิดเห็น                                         ชวงคะแนนเฉลี่ย 
                     เห็นดวยมากท่ีสุด     4.21-5.00 

เห็นดวยมาก           3.41-4.20 
เห็นดวยปานกลาง                         2.61-3.40 
เห็นดวย นอย        1.81-2.60 

          เห็นดวยนอยท่ีสุด            1.00-1.80 
 
 
      3.2.2 การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดทดสอบความเที่ยงตรง ( Validity) และความเช่ือม่ัน ( Reliability) ของแบบสอบถาม
กอนนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริงดังนี้ 
              3.2.2.1 การทดสอบความเท่ียงตรง ( Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญงานวิจัย  
จํานวน 2 ทาน สอบทานคําถามเพื่อพิจารณาความครบถวน ตลอดจนความชัดเจน โครงสราง
แบบสอบถาม เนื้อหาและภาษาท่ีใช 
              3.2.2.2 การทดสอบความเชื่อม่ัน ( Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีทดสอบความ
เที่ยงตรงและทําการทดสอบ (Pre-Test) แบบสอบถามจํานวน 5 ชุด เพื่อตรวจสอบวาคําถามสามารถส่ือ
ความหมายตรงตามความตองการ ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม โดยสงใหผูบริหารฝายบัญชีและ
นักบัญชีที่เกี่ยวของกับงานดานบัญชีและบริหารงานของธุรกิจตอบแบบสอบถามและปรับปรุงกอน
สงไปยังกลุมตัวอยาง 
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                3.2.2.3 ความเช่ือมัน่และความเทีย่งตรง ( Reliability and Validity) 
            ผูวิจัยไดทดสอบความเช่ือม่ันและความเท่ียงตรงของคําถาม โดยการวัดคาอํานาจจําแนกดวยวิธี 
Factor Analysis และคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงสรุป
ไดวา ตัวแปรมีระดับความเช่ือมั่นและความเที่ยงตรงท่ียอมรับได โดยมีคาอํานาจจําแนกตามตารางท่ี 3.1 
สอดคลองกับ  Nunnally (1978) ที่ไดนําเสนอวาการทดสอบคาอํานาจจําแนกเกินกวา 0.4 เปนคาที่
ยอมรับได สําหรับคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)ที่ทดสอบมีคาสัมประสิทธิ์มากกวา 0.7 
ซ่ึงเปนคาที่ยอมรับไดเชนกัน   
 
ตารางที่ 3.1 ผลทดสอบความเชื่อม่ันและความเท่ียงตรงของตวัแปร 

ตวัแปรตน 
คาอาํนาจจําแนก 

*** 
คาสัมประสิทธิ์ 
ครอนบาคแอลฟา 

I. ปจจัยดานการประยกุตใชมาตรฐานการบญัช ี  0.8657 
1. การเลือกรายการเพ่ือบันทึกบัญชี 0.691-0.851 0.7700 
2. การวัดมูลคารายการ 0.705-0.830 0.8165 
3. การจัดทําและนําเสนอรายงานการเงิน 0.793-0.922 0.8944 

ตวัแปรกลาง 
คาอาํนาจจําแนก 

*** 
คาสัมประสิทธิ์ 
ครอนบาคแอลฟา 

II. ปจจัยดานคุณภาพกําไร  0.9016 
1. ความสามารถเขาใจไดงาย 0.854-0.930 0.9223 
2. ความเกีย่วของกับการตัดสินใจ 0.836-0.864 0.8673 
3. ความเชื่อถือได 0.729-0.885 0.8799 
4. ความสามารถเปรียบเทียบกนัได 0.696-0.890 0.8026 

 
 

ตวัแปรอิสระ 
คาอาํนาจจําแนก 

*** 
คาสัมประสิทธิ์ 
ครอนบาคแอลฟา 

III. ปจจัยดานภาพลกัษณของกจิการ 0.632-0.814 0.9271 
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3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใน 2 ลักษณะดังน้ี 

- ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บจากแบบสอบถามท่ีตอบกลับโดยผูบริหารฝายบัญชีของ
บริษัทกลุมตัวอยางจํานวน468 ฉบับ มีแบบสอบถามที่ถูกตีกลับเนื่องกิจการยายที่อยูและเลิก
กิจการมีจํานวนทั้งส้ิน 2 ฉบับ และเมื่อครบกําหนดการเก็บแบบสอบถามไดรับแบบสอบถาม
ทั้งส้ิน 133 ฉบับซ่ีงเปนแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งส้ิน   จึงสรุปวามีอัตราผลตอบกลับรอยละ 
28.54  ซ่ึงสอดคลองกับ (Aaker, Kumar and Say, 2001) ที่พบวาการสงแบบสอบถามถามีอัตรา
การตอบกลับอยางนอยรอยละ 20 อาจพิจารณานํามาประมวลผลได 

- ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) การเก็บขอมูลมาจากการศึกษาคนควาทางเอกสาร โดย
ศึกษาขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี งานวิจัย
เกี่ยวกับคุณภาพกําไร  และภาพลักษณของกิจการ 

 

 

3.4  สถิติที่ใชในการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชในการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี มีดังน้ี 

               3.4.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis) ไดแก  
               3.4.1.1 ความถี่ ( Frequency) และคารอยละ ( Percentage) เพ่ือใชในการพรรณนา
ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจการ  ขอมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามดานตางๆ 

3.4.1.2 คาเฉลี่ย ( Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) เพ่ือใชใน
การพรรณนาขอมูลผลกระทบของการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีดานตางๆท่ีมีตอคุณภาพ
กําไรและภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
              3.4.2 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงปริมาณ ( Quantitative Analysis) ไดแก  

3.4.2.1ใชเครื่องมือทางสถิติอนุมาน (Inference Statistics) ประกอบดวยการทดสอบ
ความสัมพันธของตัวแปร โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ Anova การวิเคราะห
สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) การวิเคราะหจําแนกพหุ (Multiple Classification 
Analysis: MCA) และการวัดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation) 
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3.4.2.2  ใชเครื่องมือการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ
ท่ีไดจากผูตอบแบบสอบถามในคําถามปลายเปดในสวนท่ี 6   โดยทําการจัดกลุมของ
คําตอบเพ่ือหาคาความถี่เพ่ือการวิเคราะห 
3.4.2.3  การวิเคราะหความถดถอยแบบเสนตรงทดสอบความสัมพันธของตัวแปร
อิสระ   การประยุกตใชมาตรฐานบญัชี (X )    กับตัวแปรตามคือคุณภาพกําไร (Y)      
และทําการทดสอบความสัมพันธของคุณภาพกําไร (X) ทีม่ีตอภาพลักษณ (Y) ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีท่ีมีตอคุณภาพกําไร 
และภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือศึกษาความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะและภูมิหลังของผูจัดทําบัญชีในบริษัทท่ีจดทะเบียนฯท่ีมีผลตอการประยุกตใช
มาตรฐานการบัญชี   ความสัมพันธระหวางการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีท่ีมีตอคุณภาพกําไร
ในรายงานการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนฯ   และความสัมพันธระหวางลักษณะคุณภาพกําไรใน
รายงานการเงินท่ีมีตอภาพลักษณของบริษัทท่ีจดทะเบียนฯ   ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรออกเปนราย
ดาน ประกอบดวย คุณลักษณะและภูมิหลังของผูจัดทําบัญชี(ผูบริหารฝายบัญชี)   ลักษณะของผูมี
หนาท่ีจัดทําบัญชี (ลักษณะของบริษัทฯ)   การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีของผูจัดทําบัญชี
(ผูบริหารฝายบัญชี)   ลักษณะคุณภาพกําไรในรายงานการเงินของบริษัทฯ   และภาพลักษณของ
บริษัทฯ ในความคิดเห็นของผูจัดทําบัญชี(ผูบริหารฝายบัญชี)  สําหรับผลในการวิเคราะห   ผูวิจัยขอ
นําเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับดังตอไปนี้ 
 
4.1  สภาพท่ัวไปของขอมูลจะนําเสนอในรูปของ รอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.1.1 คุณลักษณะและภูมิหลังของผูบริหารฝายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

          4.1.2  ขอมูลท่ัวไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
          4.1.3  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีของบริษัจดทะเบียน 
  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 4.1.4  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย 
4.1.5  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 แหงประเทศไทย 
 

4.2  ผลการวิเคราะหตัวแปรแตละดานตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
4.1.1  คุณลักษณะและภูมิหลังของผูบริหารฝายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง 
 ประเทศไทย  
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ตารางที่4.1 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูบริหารฝายบัญชขีองบริษทัจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 37 27.80 
หญิง 96 72.20 

รวม 133 100.00 
  
 จากตารางท่ี4.1 พบวา ผูบริหารฝายบัญชีของบริษัท  เปนชาย จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ  
27.8  และ หญิง  จํานวน 96  คน คิดเปนรอยละ  72.2   ตามลําดับ 
 
ตารางที่4.2 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูบริหารฝายบัญชขีองบริษทัจําแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
นอยกวา  30   ป 2 1.5 
30 – 35 ป 17 12.8 
36 – 40 ป 33 24.8 
มากกวา  40   ป 81 60.9 

รวม 133 100.0 
 
 จากตารางท่ี4.2 พบวา ผูบริหารฝายบัญชีของบริษัท  สวนใหญมีอายุมากกวา  40 ป  จํานวน 
81  คน คิดเปนรอยละ  60.9   รองลงมา อายุ 36 – 40 ป  จํานวน  33   คน    คิดเปนรอยละ  24.8   
อายุ 30 – 35 ป  จํานวน  17   คน    คิดเปนรอยละ  12.8  และอายุนอยกวา  30  ป  จํานวน   2   คน คิด
เปนรอยละ 1.5    ตามลําดับ 
 
 
ตารางที่4.3   แสดงจํานวน และรอยละ ของผูบริหารฝายบัญชขีองบริษทั จําแนกตามสถานภาพ
สมรส 
 

สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 61 45.9 
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สมรส 68 51.1 
มาย 2 1.5 
หยาราง 2 1.5 

รวม 133 100.0 
 
 จากตารางท่ี4.3 พบวา ผูบริหารฝายบัญชีของบริษัท สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 
68  คน คิดเปนรอยละ 51.1 รองลงมาสถานภาพโสด จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 45.9 มี
สถานภาพ มายและหยาราง จํานวน   2 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่4.4  แสดงจํานวน และรอยละ ของผูบริหารฝายบัญชขีองบริษทั จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ปรญิญาตร ี 58 43.6 
สูงกวาปริญญาตร ี 75 56.4 

รวม 133 100.0 
 
 จากตารางท่ี4.4  พบวา ผูบริหารฝายบัญชีของบริษัท สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 56.4 รองลงมาปริญญาตรี จํานวน 58 คน  คิดเปนรอยละ 
43.6  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี4. 5  แสดงจํานวน และรอยละ ของผูบริหารฝายบัญชีของบริษัท จําแนกตามประสบการณ

ในการทํางานดานบัญชี 
 

ประสบการณในการทํางาน จํานวน รอยละ 
นอยกวา  5  ป 2 1.5 
5 – 10 ป 18 13.5 
11 – 15 ป  29 21.8 
มากกวา  15  ป 84 63.2 

รวม 133 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.5   พบวา ผูบริหารฝายบัญชีของบริษัท สวนใหญมีประสบการณในการ
ทํางานดานบัญชี มากกวา  15  ป จํานวน 84  คน คิดเปนรอยละ  63.2   รองลงมาประสบการณใน
การทํางานระหวาง 11 – 15 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 21.8 มีประสบการณในการทํางาน 
ระหวาง 5 – 10 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 13.5 และมีประสบการณในการทํางาน นอยกวา 5 
ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่4.6  แสดงจํานวน และรอยละ ของผูบริหารฝายบัญชขีองบริษทั จําแนกตามรายไดตอเดอืน 
 

รายไดตอเดอืน จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 50,000 บาท 21 15.8 
50,000 - 75,000 บาท 38 28.6 
75,001 - 100,000 บาท 31 23.3 
มากกวา  100,000 บาท 43 32.3 

รวม 133 100.0 
 
 จากตารางท่ี4.6  พบวา ผูบรหิารฝายบัญชีของบริษัทสวนใหญรายไดตอเดือนมากกวา  
100,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 32.3 รองลงมีรายไดตอเดอืนระหวาง 50,000 - 75,000 
บาท จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ  28.6  มีรายไดตอเดือนระหวาง 75,000 - 100,000 บาท จํานวน 
31 คน คิดเปนรอยละ 23.3 และ มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 50,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 
15.8 ตามลําดบั 
 
ตารางที่4.7  แสดงจํานวน และรอยละ ของผูบริหารฝายบัญชขีองบริษทั จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 
ผูอํานวยการฝายบัญชี 19 14.3 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 21 15.8 
ผูจัดการฝายบัญชี 59 44.4 
อ่ืนๆ 34 25.6 

รวม 133 100.0 
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 จากตารางท่ี4.7  พบวา ผูบริหารฝายบัญชีของบริษัทสวนใหญมีตําแหนงเปนผูจัดการฝาย
บัญชี จํานวน 59  คน คิดเปนรอยละ 44.4 รองลงมีตําแหนง อ่ืนๆ จํานวน 34 คน  คิดเปนรอยละ 
25.6  ตําแหนงผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน จํานวน 21 คน  คิดเปนรอยละ 15.8  และ ตําแหนง
ผูอํานวยการฝายบัญชี จํานวน 19  คน    คิดเปนรอยละ 14.3 ตามลําดับ 
 
4.1.2   ขอมูลท่ัวไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  
ตารางที่4.8   แสดงจํานวน และรอยละ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
                  จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ตารางที่4.8  พบวา สวนใหญบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับบริการ  จํานวน 40  บริษัท คิดเปนรอยละ 30.1 รองลงดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินคา
อุตสาหกรรม จํานวน 29 บริษัท  คิดเปนรอยละ 21.8 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง จํานวน 23 
บริษัท  คิดเปนรอยละ 17.3 ธุรกิจการเงิน จํานวน  14  บริษัท คิดเปนรอยละ 10.5 ธุรกิจเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 12 บริษัท  คิดเปนรอยละ 9.0 ธุรกิจเกี่ยวกับสินคาอุปโภคบริโภค 
จํานวน 8 บริษัท คิดเปนรอยละ 6.0  และธุรกิจทางทรัพยากร จํานวน 7 บริษัท คิดเปนรอยละ  5.3  
ตามลําดับ 
 
 
 
 

กลุมประเภทธรุกิจ จํานวน รอยละ 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 12 9.0 
สินคาอุปโภคบรโิภค 8 6.0 
ธุรกิจการเงิน 14 10.5 
สินคาอุตสาหกรรม 29 21.8 
อสังหาริมทรพัยและกอสราง 23 17.3 
ทรัพยากร 7 5.3 
บริการ 40 30.1 

รวม 133 100.0 
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ตารางที่4.9   แสดงจํานวน และรอยละ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 
                  จําแนกตามทุนจดทะเบียน 
 

ทุนจดทะเบียน (บาท) จํานวน รอยละ 
นอยกวา  1,000  ลาน 79 59.4 
มากกวา  1,000 – 3,000  ลาน 26 19.5 
มากกวา  3,000 – 5,000  ลาน 6 4.5 
มากกวา  5,000  ลาน 22 16.5 

รวม 133 100.0 

ตารางที่4.9 พบวา สวนใหญบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอยกวา 1,000 ลาน จํานวน 79 บริษัท คิดเปนรอย
ละ 59.4 รองลงมามีทุนจดทะเบียนมากกวา 1,000 – 3,000 ลาน จํานวน 26 บริษัท คิดเปนรอยละ 
19.5 ทุนจดทะเบียนมากกวา 5,000 ลาน จํานวน 22 บริษัท คิดเปนรอยละ 16.5 และต่ําสุดมีทุนจด
ทะเบียนมากกวา 3,000 – 5,000 ลาน จํานวน 6 บริษัท คิดเปนรอยละ 4.5   ตามลําดับ 
 
ตารางที่4.10   แสดงจํานวน และรอยละ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยจําแนกตาม จํานวนพนักงาน 
 

จํานวนพนักงาน จํานวน รอยละ 
นอยกวา  500  คน 62 46.6 
มากกวา 500 – 1,500  คน 34 25.6 
มากกวา 1,500 – 2,500  คน 13 9.8 
มากกวา 2,500  คน 24 18.0 

รวม 133 100.0 

ตารางที่4.10  พบวา สวนใหญบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี
จํานวนพนักงานนอยกวา 500  คน จํานวน 62 บริษัท คิดเปนรอยละ 46.6 รองลงมามีจํานวน
พนักงานมากกวา 500 – 1,500 คน จํานวน 34 บริษัท คิดเปนรอยละ 25.6  มีจํานวนพนักงานมากกวา  
2,500 คน จํานวน  24  บริษัท คิดเปนรอยละ  18.0 และมีจํานวนพนักงานมากกวา 1,500 – 2,500  
คน จํานวน 13 บริษัท  คิดเปนรอยละ 9.8 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.11  แสดงจํานวน และรอยละ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
จําแนกตาม รายไดของบริษัท 

 
รายไดของบรษิัท (บาท) จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา  2,500   ลาน 66 49.6 
มากกวา  2,500 –  3,500   ลาน 13 9.8 
มากกวา  3,500 –  4,500   ลาน 11 8.3 
มากกวา  4,500   ลาน 43 32.3 

รวม 133 100.0 
 

ตารางที่ 4.11   พบวา  สวนใหญบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี
รายไดต่ํากวา 2,500  ลาน จํานวน  66  บริษัท คิดเปนรอยละ  49.6  รองลงมามีรายไดมากกวา 4,500 
ลาน จํานวน  43  บริษัท คิดเปนรอยละ  32.3   มีรายไดมากกวา  2,500 – 3,500 ลาน จํานวน 13 
บริษัท คิดเปนรอยละ 9.8 และตํ่าสุดมีรายไดมากกวา 3,500 – 4,500 ลาน จํานวน 11 บริษัท คิดเปน
รอยละ 8.3   ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.12   แสดงจํานวน และรอยละ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยจําแนกตาม สินทรัพยรวมของบริษัท 

 
 
  
 
 
 
 

ตารางที่4.12  พบวา  สวนใหญบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีสินทรัพย
รวมต่ํากวา 5,000 ลาน จํานวน  82  บริษัท คิดเปนรอยละ  61.7 รองลงมามีสินทรัพยรวมมากกวา 
20,000  ลาน จํานวน 26 บริษัท คิดเปนรอยละ  19.5 มีสินทรัพยรวมมากกวา  5,000 – 10,000 ลาน 
จํานวน 18 บริษัท คิดเปนรอยละ 13.5 และตํ่าสุดมีสินทรัพยรวมมากกวา 10,000 – 20,000 ลาน 
จํานวน 7 บริษัท คิดเปนรอยละ 5.3   ตามลําดับ 

สินทรัพยรวมของบริษัท (บาท) จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา  5,000   ลาน 82 61.7 
มากกวา 5,000 – 10,000    ลาน 18 13.5 
มากกวา10,000 – 20,000   ลาน 7 5.3 
มากกวา  20,000   ลาน 26 19.5 

รวม 133 100.0 
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ตารางที่4.13  แสดงจํานวน และรอยละ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จําแนกตาม ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 

 

 
 ตารางที่4.13 พบวา สวนใหญบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี
ระยะเวลาในการดําเนินธรุกจิระหวาง 10 – 20 ป จํานวน 44  บริษัท คิดเปนรอยละ 33.1 รองลงมามี
ระยะเวลาในการดําเนินธรุกจิมากกวา 30 ป  จํานวน 42 บริษัท คิดเปนรอยละ 31.6  มีระยะเวลาใน
การดําเนนิธรุกิจระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 35 บรษิัท  คิดเปนรอยละ  26.3  และมีระยะเวลาในการ
ดําเนินธรุกจินอยกวา 10 ป จาํนวน12 บรษิทั คิดเปนรอยละ 9.0  ตามลาํดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาในการดําเนินธรุกจิ จํานวน รอยละ 
นอยกวา  10  ป 12 9.0 
10 – 20 ป 44 33.1 
21 – 30 ป 35 26.3 
มากกวา  30  ป 42 31.6 

รวม 133 100.0 
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4.1.3  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตารางท่ี4.14  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การ ประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

การประยกุตใช
มาตรฐานทางบัญช ี

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลีย่ 
สวน

เบ่ียงเบน 
แปล

ความหมาย 

การเลือกรายการเพื่อ
บันทึกบัญชี 
1.กิจการใหความสําคัญ
กั บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
รายการตางๆท่ีเกิดข้ึน
กอนการบันทึกบัญชี
อย าง เปนระบบและ
ชัดเจน 

 
 

46 
(34.6) 

 
 

80 
(60.2) 

 
 

7 
(5.3) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4.29 
 

 
 

0.56 

 
 

มากท่ีสุด 

2.กิจการมีการบันทึก
รายการทุกรายการที่
เกี่ยวของกับทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจและภาระ
ผูกพันของกิจการ 

40 
(30.1) 

72 
(54.1) 

12 
(9.0) 

9 
(6.8) 

- 4.08 0.81 

 
 

มาก 

3 . เ ม่ื อ มี ก า ร
เปลี่ ยนแปลงใดๆ  ท่ี
เกี่ยวของกับทรัพยากร
และภาระผูกพันของ
กิ จ ก า ร  กิ จ ก า ร จ ะ
บันทึกรายการทันที 

32 
(24.1) 

79 
(59.4) 

15 
(11.3) 

7 
(5.3) 

- 4.02 0.75 

 
 

มาก 

4.กิจการมีการจําแนก
รายการตางๆเกี่ยวกับ
ทรัพย สินหนี้ สิน  ทุน 
รายได  คาใชจาย อยาง
ชัดเจนและเปนระบบ 

72 
(54.1) 

61 
(45.9) 

- - - 4.54 0.50 

 
 

มากท่ีสุด 
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การประยกุตใช
มาตรฐานทางบัญช ี

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลีย่ 
สวน

เบ่ียงเบน 
แปล

ความหมาย 

การวัดมูลคารายการ
เพื่อกํ าหนดมูลคา ใน
การจดบันทึก 
5.กิจการมีหลักเกณฑท่ี
ชัดเจนในการกําหนด
และวัดมูลคาในระบบ
บัญชีของกิจการ 

 
44 

(33.1) 

 
82 

(61.7) 

 
5 

(3.8) 

 
2 

(1.5) 
- 4.26 0.60 

 
 

มากท่ีสุด 
 
 

6 . ใ น ก า ร วั ด มู ล ค า
รายการตางๆ กิจการให
ค ว าม สํ า คัญและ ใช
ป ร ะ โ ย ช น จ า ก
มาตรฐานบัญชีตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ  

60 
(45.1) 

67 
(50.4) 

6 
(4.5) 

- - 4.41 0.58 มากท่ีสุด 

7 . เ ม่ื อ มี ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สภาพแวดล อมทาง
ธุ ร กิ จ  กิ จ ก า ร มีก า ร
วิเคราะห วินิจฉัยและ
รวบรวมประเด็นของ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก
การเปลี่ยนแปลงตางๆ 
เพื่ อ ใช วั ด มูลค าของ
รายการทางบัญชี  

20 
(15.0) 

93 
(69.9) 

20 
(15.0) 

- - 4.00 0.55 มาก 
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การประยกุตใช
มาตรฐานทางบัญช ี

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลีย่ 
สวน

เบ่ียงเบน 
แปล

ความหมาย 
8 . เ มื่ อ มี ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจ กิจการมีการใช
มาตรฐานการบัญชี
หรือหลักการบัญชีท่ี
เ กี่ ย ว ข อ ง ม า ป รั บ
ประยุกต  เพื่อใชวัด
มูลคาของรายการทาง
บัญ ชี ต า ง ๆ  อ ย า ง
เหมาะสม 

 
34 

(25.6) 

 
83 

(62.4) 

 
16 

(12.0) 

 
- 

 
- 

 
4.14 

 
0.60 

 
 
 
 
 

  มาก 

9 . กิ จ ก า ร ใ ห
ความสําคัญกับการ
ประยุกตใชมาตรฐาน
ก า ร บั ญ ชี ห รื อ
หลั ก ก า รบั ญ ชี ท่ี มี
ความสม่ํ า เสมอใน
การวัดมูลคา  

51 
(38.3) 

77 
(57.9) 

5 
(3.8) 

- - 4.35 0.55 มากท่ีสุด 

การจัดทํา  นําเสนอ
รายงานการเงิน 
10.กิจการมีการศึกษา
มาตรฐานการบัญชีท่ี
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
จัดทําและนํา เสนอ
ร า ย ง า น ก า ร เ งิ น
เพื่อใหการนําเสนอมี
ความถูกตองชัดเจน 
 

 
63 

(47.7) 

 
68 

(51.1) 

 
2 

(1.5) 
- - 

 
4.46 

 
0.53 มากท่ีสุด 
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การประยกุตใช

มาตรฐานทางบัญช ี

 
มาก
ท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
นอย 

 
นอย
ท่ีสุด 

 
คาเฉลีย่ 

 
สวน

เบ่ียงเบน 

 
แปล

ความหมาย 
1 1 . กิ จ ก า ร มี ก า ร
ประยุกต ใชวิธีการ
นํ า เ สนอข อ มูล ใน
รายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชี
ใ ห เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สภาพแวดลอมและ
ส ถ า น ก า ร ณ ข อ ง
กิจการ 

 
42 

(31.6) 

 
90 

(67.7) 

 
1 

(0.8) 

 
- 

 
- 

 
4.31 

 
0.48 

มากท่ีสุด 

1 2 .ในการ เปด เผย
ขอมูลในงบการ เงิน
นั้นกิจการคํานึงถึง
ก าร เป ด เผยข อ มูล
เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม
ส า ร ะ สํ า คัญอ ย า ง
ครบถวนถูกตอง และ
ชัดเจน 

 
66 

(49.6) 

 
65 

(48.9) 

 
2 

(1.5) 
- - 4.48 

 
0.53 

 
มากท่ีสุด 

1 3 . กิ จ ก า ร ใ ห
ความสําคัญกับการ
นําเสนอขอมูลและ
เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล ใ น
ป ร ะ เ ด็ น ต า ง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับผูมีสวน
ได เ สียอยางชัดเจน
และครบถวน 

 
63 

(47.4) 

 
67 

(50.4) 

 
3 

(2.3) 
- - 4.45 0.54 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี4.14   พบวา   ผูบริหารฝายบัญชีใหความเห็นเกี่ยวกับการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี
ของบริษัทในการเลือกรายการเพื่อบันทึกบัญชีของแตละดานดังนี้ 
การเลอืกรายการเพือ่บันทึกบัญช ี

1. ผูบริหารฝายบัญชีใหความสําคัญกับการวิเคราะหรายการตางๆท่ีเกิดข้ึนกอนการบันทึก
บัญชีอยางเปนระบบและชัดเจน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  60.2  รองลงมาอยูในระดับมาก
ท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  34.6  และอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  5.3   
 2. ผูบริหารฝายบัญชีบันทึกรายการทุกรายการท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและ
ภาระผูกพันของกิจการ  อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  54.1  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิด
เปนรอยละ  30.1  อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  9.0  และอยูในระดับนอย  คิดเปนรอยละ  
6.8 
 3. ผูบริหารฝายบัญชีจะบันทึกรายการทันที  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเกี่ยวของ
ทรัพยากรและภาระผูกพันของกิจการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  59.4  รองลงมาอยูในระดับ
มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ  24.1  อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  13.1  และอยูในระดับนอย  คิด
เปนรอยละ  5.3 

4. ผูบริหารฝายบัญชีมีการจําแนกรายการตางๆเกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได หรือ
คาใชจาย อยางชัดเจนและเปนระบบ อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  54  รองลงมาอยูในระดับ
มาก  คิดเปนรอยละ  45.9   
  เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นในดานการเลือกรายการเพื่อบันทึกบัญชีโดยรวมของ
ผูบริหารฝายบัญชี พบวา ผูบริหารฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.23  

การวัดมูลคารายการเพื่อกําหนดมูลคาในการจดบันทึก 
 5. ผูบริหารฝายบัญชีมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการกําหนดและวัดมูลคาในระบบบัญชีของ
กิจการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  61.7  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  33.1  
อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  3.8  และอยูในระดับนอย  คิดเปนรอยละ  1.5 
 6. ผูบริหารฝายบัญชีใหความสําคัญในการวัดมูลคาในรายการตางๆ กิจการใหความสําคัญ
และใชประโยชนจากมาตรฐานบัญชีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  50.4  
รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  45.1  และอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  4.5 
 7. ผูบริหารฝายบัญชีใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ กิจการมี
การวิเคราะห วินิจฉัยและรวบรวมประเด็นของผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อใช
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วัดมูลคาของรายการทางบัญชี อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 69.9 รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด
และระดับปานกลาง    คิดเปนรอยละ 15.0 
 8. ผูบริหารฝายบัญชีใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ กิจการมี
การนํามาตรฐานการบัญชีหรือหลักการบัญชีท่ีเกี่ยวของมาปรับประยุกต เพื่อใชวัดมูลคาของรายการ
ทางบัญชีตางๆ อยางเหมาะสม  อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  62.4  รองลงมาอยูในระดับมาก
ท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  25.6  และอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  12.0 
 9. ผูบริหารฝายบัญชีใหความสําคัญกับการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีหรือหลักการ
บัญชีท่ีมีความสม่ําเสมอในการวัดมูลคา อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  57.9  รองลงมาอยูในระดับ
มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  38.3  และอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  3.8 
 เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นในดานการวัดมูลคารายการเพ่ือกําหนดมูลคาในการ
จดบันทึกโดยรวมของผูบริหารฝายบัญชี พบวา ผูบริหารฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับ
มาก     โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.23 

การจัดทําและนําเสนอรายงานการเงิน 
 10. ผูบริหารฝายบัญชีมีการศึกษามาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงินเพื่อใหการนําเสนอรายงานดังกลาวมีความถูกตองชัดเจนและไดรับการยอมรับ
จากบุคคลภายนอก อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  51.1  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปน
รอยละ  47.4  และอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  1.5 
 11. ผูบริหารฝายบัญชีมีการประยุกตใชวธิกีารนําเสนอขอมูลในรายงานการเงินตามาตรฐาน
การบัญชีใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณของกิจการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  
67.7   รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  31.6  และอยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ  
0.8 
 12. ผูบริหารฝายบัญชีจะเปดเผยขอมูลในงบการเงินนั้น กิจการคํานึงถึงการเปดเผยขอมูล
เพื่อใหครอบคลุมสาระสําคัญอยางครบถวนถูกตอง และชัดเจน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  
49.6  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  48.9  และอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  
1.5   
 13. ผูบริหารฝายบัญชีใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลและเปดเผยขอมูลในประเด็น
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียอยางชัดเจน และครบถวน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.4 
รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.4 และอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 2.3 
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 เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นในดานการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงิน 
โดยรวมของผูบริหารฝายบัญชี พบวา ผูบริหารฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก     
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.43 
4.1.4  ขอมูลความคิดเห็นเกีย่วกับคุณภาพกําไรของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ 
ตารางท่ี4.15  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

คุณภาพกําไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตวัชีว้ัดคุณภาพกําไร 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลีย่ 
สวน

เบ่ียงเบน 
แปล

ความหมาย 

ความเขาใจได 
1.  กิจการนํา เสนอ
ขอมูลทางการบัญชีท่ี
ชวยใหผูใชงบเขาใจ
ขอมูลไดอยางชัดเจน 

 
56 
(42.1) 

 
74 
(55.6) 

 
3 

(2.3) 

 
- 

 
- 

 
4.40 

 
0.54 

 
มากท่ีสุด 

2.กิจการเชื่อม่ันวางบ
การเงินของกิจการ
เปนประโยชนต อ
ก า ร ตัด สินใจของ
ผู ใช งบการเงิน ท่ี มี
ความรูพื้นฐานอยาง
เพียงพอ 

59 
(44.4) 

72 
(54.1) 

2 
(1.5) 

- - 4.43 0.53 มากท่ีสุด 

3 .กิ จ ก า ร มี ข อ มู ล
ทางการบัญชีท่ีแสดง
ให เ ห็นถึ งลักษณะ
ความคงอยู และผล
การดําเนินงานของ
กิจการอยางชัดเจน 

63 
(47.4) 

70 
(52.6) 

- - - 4.47 0.50 มากท่ีสุด 

4 .กิ จก าร นํ า เสนอ
รายงานทางการบัญชี
ท่ีไมซับซอนและงาย
ตอการทําความเขาใจ 

52 
(39.1) 

76 
(57.1) 

5 
(3.8) 

- - 4.35 0.55 มากท่ีสุด 
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ตวัชีว้ัดคุณภาพกําไร 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลีย่ 
สวน

เบ่ียงเบน 
แปล

ความหมาย 

ความเกี่ ยวของกับ
การตัดสินใจ 
5 .กิ จก าร นํ า เสนอ
ขอมูลทางการบัญชีท่ี
ใหความรู เกี่ ยวกับ
ผ ล ลั พ ธ ข อ ง ก า ร
ตัดสินใจในครั้งกอน
และสามารถนํามาใช
ประโ ยชน ในก าร
ตัดสินใจในอนาคต 

 
 

32 
(24.1) 

 
 

92 
(69.2) 

 
 

8 
(6.0) 

 
 

1 
(0.8) 

 
 
- 

 
 

4.17 

 
 

0.55 

 
 

มาก 

6 .กิ จ ก า ร มี ข อ มู ล
ทางการบัญชีท่ีชวย
ในการคาดคะเนหรือ
ยืนยันเหตุการณหรือ
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนใน
อนาคต 

30 
(22.6) 

79 
(59.4) 

22 
(16.5) 

2 
(1.5) 

- 4.03 0.67 มาก 

7 .กิ จ ก า ร มี ข อ มู ล
ทางการบัญชีท่ีพรอม
นํ า ไ ป ใ ช ใ น ก า ร
ตั ด สิน ใจ เ กี่ ย ว กั บ
ปญหาท่ีเกี่ยวของได
ตามความตองการ
ของผูใชงบการเงิน 

37 
(27.8) 

90 
(67.7) 

5 
(3.8) 

1 
(0.8) 

- 4.23 0.55 มากท่ีสุด 

8.กิจการนําเสนอ
ขอมูลทางบัญชีโดย
คํานึงถึงผลกระทบ
ของการแสดงขอมูล
ตอการตัดสินใจ 

35 
(26.3) 

86 
(64.7) 

12 
(9.0) 

- - 4.17 0.57 มาก 
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ตวัชีว้ัดคุณภาพกําไร 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลีย่ 
สวน

เบ่ียงเบน 
แปล

ความหมาย 

ความเชื่อถือได 
9.กิจการมีการแสดง
ร า ย ก า ร แ ล ะ
เหตุการณทางการ
บัญชีท่ีนาเช่ือถือโดย
คํานึงถึงความชัดเจน 
ความแนนอน  และ
ความสมเหตุสมผล 
ตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป  

 
53 

(39.8) 

 
80 

(60.2) 

  
- 

 
- 

 
4.40 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

1 0 . กิ จ ก า ร ใ ห
ความสําคัญกับการ
นําเสนอขอมูลทาง
บัญชีโดยมุงเนนการ
นําเสนองบการเงิน
ตามเนื้อหาและความ
เ ป น จ ริ ง ท า ง
เศรษฐกิจ 

44 
(33.1 

80 
(60.2) 

9 
(6.8) 

- - 4.26 0.58 มากท่ีสุด 

1 1 . กิ จ ก า ร มี ก า ร
นํ า เสนอขอ มูล ท่ี มี
ความนาเช่ือถือและ
ป ร า ศ จ า ก ค ว า ม
ลํ า เ อียงโดยขอ มูล
ทางบัญชีจะสะทอน
กิ จ ก ร ร ม ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ ย า ง
แทจริง 

43 
(32.3) 

85 
(63.9) 

4 
(3.0) 

1 
(0.8) 

- 4.28 0.56 มากท่ีสุด 
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ตวัชีว้ัดคุณภาพกําไร 
มากท่ี 
สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลีย่ 
สวน

เบ่ียงเบน 
แปล

ความหมาย 

12.กิจการมีการใชดุลพินิจ
อยางเปนระบบ และชัดเจน
ในการประมาณการความ
ไ ม แ น น อ น เ พ่ื อ ไ ม ใ ห
สินทรัพยและรายได สูง
เกินไป  และหนี้ สินและ
คาใชจายตํ่าเกินไป 

44 
(33.1) 

83 
(62.4) 

5 
(3.8) 

1 
(0.8) 

- 4.28 0.57 มากท่ีสุด 

13.กิจการมีการพิจารณาถึง
ขอจํ ากัด เกี่ ยวกับตนทุน 
และประโยชนท่ีไดรับจาก
การนําเสนอขอมูลบัญชี 

 
30 

(22.6 

 
89 

(66.9) 

 
12 

(9.0) 

 
2 

(1.5) 

 
- 

 
4.11 

 
0.61 

 
มาก 

 

ความสามารถเปรียบเทียบ
กันได 
14.กิจการมีการนําเสนองบ
ก า ร เ งิ น ซ่ึ ง แ ส ด ง ก า ร
เปรี ยบ เ ทียบงบการ เ งิน
ระหว า ง ง วด บัญ ชีหรื อ
ระหวางกิจการ 

 
58 

(43.6) 

 
69 

(51.9) 

 
3 

(2.3) 

 
2 

(1.5) 

 
1 

(0.8) 

 
4.36 

 
0.68 

 
มากท่ีสุด 

1 5 . กิ จ ก า ร เ ช่ื อ มั่ น ว า ก า ร
เปรียบเทียบงบการเงินทําให
ผูใชประเมินฐานะการเงินผล
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  ก า ร
เปลี่ ยนแปลงฐานะการ เ งิน 
กระแสเงินสด และคาดการณ
แนวโนมดังกลาวได 

54 
(40.6) 

74 
(55.6) 

5 
(3.8) 

- - 4.37 0.56 มากท่ีสุด 
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ตวัชีว้ัดคุณภาพกําไร 
มากท่ี 
สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลีย่ 
สวน

เบ่ียงเบน 
แปล

ความหมาย 
16.ในการเปรียบเทียบงบ
ก า ร เ งิ น กิ จ ก า ร ใ ห
ความสําคัญกับวิธีการทาง 
การ บัญ ชี ท่ีประยุ กต ใ ช
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกผูใชงบการเงินในการ
วิเคราะหและทําความเขาใจ
ขอมูลทางการบัญชีดังกลาว 

47 
(35.3) 

79 
(59.4) 

7 
(5.3) 

- - 4.30 0.56 มากท่ีสุด 

17.เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการบัญชีจากงวดหนึ่ง
ไปอีกงวดหนึ่ง กิจการได
แสดงการ เปรี ยบ เที ยบ
ผลกระทบท่ีเกิด  ข้ึนจาก
การ เปลี่ ยนแปลงตองบ
การเงิน 

48 
(36.1) 

80 
(60.2) 

4 
(3.0) 

1 
(0.8) 

- 4.32 0.57 มากท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี 4.15   พบวา   ผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพกําไรของบริษัทในแต
ละดาน ดังนี้ 
 
ความเขาใจได 
 1. ผูบริหารฝายบัญชีจะนําเสนอขอมูลทางการบัญชีท่ีชวยใหผูใชงบเขาใจขอมูลไดอยาง
ชัดเจน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 55.6 รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.1 และ
อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 2.3   
 2. ผูบริหารฝายบัญชีเช่ือม่ันวางบการเงินของกิจการเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูใช
งบการเงินท่ีมีความรูพื้นฐานอยางเพียงพอ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  54.1  รองลงมาอยูใน
ระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  44.4  และอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  1.5 
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 3.  ผูบริหารฝายบัญชีเห็นวากิจการมีขอมูลทางการบัญชีทําใหเห็นถึงลักษณะความคงอยู 
และผลการดําเนินงานของกิจการอยางชัดเจน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  52.6  รองลงมาอยูใน
ระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  47.4   
 4. ผูบริหารฝายบัญชีนําเสนอรายงานทางการบัญชีท่ีไมซับซอนและงายตอการทําความ
เขาใจของผูใชงบการเงินเพื่อประโยชนสูงสุดในการตัดสินใจ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  57.1  
รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  39.1  และอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  3.8 
 เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นในดานความเขาใจได โดยรวมของผูบริหารฝายบัญชี 
พบวาผูบริหารฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก     โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.41 
 
 ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
 5. ผูบริหารฝายบัญชีเห็นวากิจการนําเสนอขอมูลทางการบัญชีท่ีใหความรูเกี่ยวกับผลลัพธ
ของการตัดสินใจในครั้งกอนและสามารถนํามาใชประโยชนในการตัดสินใจในอนาคตได อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 69.2 รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 24.1    อยูในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 6.0   และในระดับนอย คิดเปนรอยละ 0.8 
 6. ผูบริหารฝายบัญชีเห็นวากิจการมีขอมูลทางการบัญชีท่ีชวยในการคาดคะเนหรือยืนยัน
เหตุการณหรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในอนาคต อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 59.4 รองลงมาอยูใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 22.6   อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 16.5   และในระดับนอย 
คิดเปนรอยละ 1.5 
 7. ผูบริหารฝายบัญชีเห็นวากิจการมีขอมูลทางการบัญชีท่ีพรอมนําไปใชในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับปญหาท่ีเกี่ยวของไดตามความตองการของผูใชงบการเงิน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  
57.7  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  27.8   อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  
3.8   และในระดับนอย  คิดเปนรอยละ 0.8 
 8. ผูบริหารฝายบัญชีเห็นวากิจการนําเสนอขอมูลทางการบัญชีโดยคํานึงถึงผลกระทบของ
การแสดงขอมูลตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน  อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  
64.7  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  26.3 และอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  
9.0     
 เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นในดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ โดยรวมของ
ผูบริหารฝายบัญชี พบวา ผูบริหารฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  
4.15 
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ความเชื่อถือได 
 9.ผูบริหารฝายบัญชีเห็นวากิจการมีการแสดงรายการและเหตุการณทางการบัญชีท่ี
นาเช่ือถือโดยคํานึงถึงความชัดเจน ความแนนอน และความสมเหตุสมผล ตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  60.2  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
39.8 
 10. ผูบริหารฝายบัญชีใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลทางบัญชีโดยมุงเนนการ
นําเสนองบการเงินตามเน้ือหาและความเปนจริงทางเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  60.2  
รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  33.1 และอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  6.8 
 11. ผูบริหารฝายบัญชี เห็นวากิจการนําเสนอขอมูลท่ีมีความนาเช่ือถือและปราศจากความ
ลําเอียงโดยขอมูลทางบัญชีจะสะทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางแทจริง อยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ  63.9  รองลงมาอยูในระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  32.3   อยูในระดับปานกลาง  คิดเปน
รอยละ  3.0 และอยูในระดับนอย  คิดเปนรอยละ  0.8  
 12. ผูบริหารฝายบัญชี เห็นวากิจการใชดุลพินิจอยางเปนระบบและชัดเจนในการประมาณ
การความไมแนนอนเพื่อไมใหสินทรัพยและรายไดสูงเกินไป และหนี้สินและคาใชจายตํ่าเกินไป อยู
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ  62.4  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  33.1   อยูใน
ระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  3.8    และอยูในระดับนอย  คิดเปนรอยละ  0.8  
 13. ผูบริหารฝายบัญชี เห็นวา กิจการมีการพิจารณาถึงขอจํากัดเกี่ยวกับตนทุน และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอขอมูลทางการบัญชีตางๆ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 66.9 
รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 22.6   อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 9.0    และ
อยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ   1.5 
 เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นในดานความเช่ือถือได โดยรวมของผูบริหารฝายบัญชี
พบวาผูบริหารฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27  
 
ความสามารถเปรียบเทียบกันได 
 14. ผูบริหารฝายบัญชี เห็นวากิจการมีการนําเสนองบการเงินซ่ึงแสดงการเปรียบเทียบงบ
การเงินระหวางงวดบัญชีหรือระหวางกิจการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  51.1  รองลงมาอยูใน
ระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  43.6   อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  2.3    อยูในระดับนอย
ท่ีสุด  คิดเปนรอยละ   1.5   และอยูในระดับนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  0.8 
 15. ผูบริหารฝายบัญชี เช่ือม่ันวากิจการเปรียบเทียบงบการเงินทําใหผูใชงบการเงินสามารถ
ประเมินฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน กระแสเงินสด และสามารถ
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คาดการณแนวโนมดังกลาวได  อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  55.6  รองลงมาอยูในระดับมาก
ท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  40.6  และ อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  3.8      
 16. ผูบริหารฝายบัญชีเห็นวาในกิจการเปรียบเทียบงบการเงินกิจการใหความสําคัญกับ
วิธีการทางการบัญชีท่ีประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชงบการเงินในการวิเคราะหและ
ทําความเขาใจขอมูลทางการบัญชีดังกลาว  อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  59.4  รองลงมาอยูใน
ระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  35.5  และ อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  5.3      
 17. ผูบริหารฝายบัญชี  เห็นวาเม่ือมีกิจการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีจากงวดหนึ่งไปอีกงวด
หนึ่ง กิจการไดแสดงการเปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงตองบการเงิน อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ  60.2  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  36.1  อยูในระดับ
ปานกลาง  คิดเปนรอยละ  3.0 และอยูในระดับนอย  คิดเปนรอยละ  0.8  
 เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นในดานความสามารถเปรียบเทียบกันได โดยรวมของ
ผูบริหารฝายบัญชี พบวา ผูบริหารฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก     โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ  4.34 
 
4.1.5  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย     
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ตารางที่ 4.16  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ภาพลักษณของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ภาพลกัษณขององคกร 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลีย่ 
สวน

เบ่ียงเบน 
แปล

ความหมาย 
1.กิจการไดรับการยอมรับจากลูกคา
และหนวยงานอื่นที่ เ ก่ียวของวาเปน
บริษัทที่มีการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

 
37 

(27.8) 

 
73 

(54.9) 

 
21 

(15.8) 

 
2 

(1.5) 

 
- 

 
4.09 

 
0.70 

มาก 

2.กิจการไดรับรางวัลที่ เ ก่ียวของกับ
บริษัทจัดการดีเดน  บริษัทธรรมาภิบาล
หรือรางวัลอยางอื่นอยางตอเนื่อง 

24 
(18.0) 

40 
(30.1) 

50 
(37.6) 

16 
(12.0) 

3 
(2.3) 

3.50 1.00 มาก 

3.กิจการมีผลิตภัณฑและบริการท่ีไดรับ
การยอมรับในเรื่องคุณภาพและบริการ
ที่ดี 

41 
(30.8) 

73 
(54.9) 

15 
(11.3) 

4 
(3.0) 

- 4.14 0.73 มาก 

4.กิจการมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม 

35 
(26.3) 

64 
(48.1) 

27 
(20.3) 

6 
(4.5) 

1 
(0.8) 

3.95 0.85 มาก 

5.กิจการมีจํานวนลูกคาใหมเพ่ิมขึ้น
อยางตอเน่ือง 

25 
(18.8) 

78 
(58.6) 

22 
(16.5) 

8 
(6.0) 

- 3.90 0.77 มาก 

6.กิจการสามารถทําใหลูกคาเกายังเต็ม
ใจใชบริการจากกิจการและแนะนํา
ลูกคาใหมใหอยางตอเนื่อง 

30 
(22.6) 

84 
(63.2) 

16 
(12.0) 

3 
(2.3) 

- 4.06 0.66 มาก 

7.เมื่อกิจการมีการนําเสนอสินคาและ
บริการ  ใหมลูกค าของกิจการยินดี
ทดลองใชสินคาใหมอยางเต็มใจ 

21 
(15.8) 

76 
(57.1) 

28 
(21.1) 

6 
(4.5) 

2 
(1.5) 

3.81 0.81 มาก 

8.ช่ือเสียงและประสบการณของคณะ
กรรมการบริหารไดรับการยอมรับจาก 
บุคลากรภายนอก 

43 
(32.3) 

70 
(52.6) 

16 
(12.0) 

4 
(3.0) 

- 
 

4.14 0.74 มาก 

9 .พ นั ก ง า น ข อ ง กิ จ ก า ร มี ค ว า ม

จงรักภักดีตอกิจการอยางสม่ําเสมอ
ตอเนื่อง 

27 
(20.3) 

85 
(63.9) 

19 
(14.3) 

2 
(1.5) 

- 4.03 0.64 มาก 
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ภาพลกัษณขององคกร 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลีย่ 
สวน

เบ่ียงเบน 
แปล

ความหมาย 
10.พนักงานมีหลักเกณฑ
ในการทํางาน โดยคํานึงถึง
การเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคกรอยางชัดเจน 

 
23 

(17.3) 

 
88 

(66.2) 

 
22 

(16.5) 

 
- 
 

 
- 

4.01 0.58 มาก 

1 1 . พ นั ก ง า น มี ค ว า ม
ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานในองคกรเปน
อยางดี 

24 
(18.0) 

90 
(67.7) 

18 
(13.5) 

1 
(0.8) 

- 4.03 0.59 มาก 

12.กิจการมีความสัมพันธ
ท่ีดีกับชุมชนและสารณชน
อยางตอเนื่อง 

27 
(20.3) 

78 
(58.6) 

25 
(18.8) 

3 
(2.3) 

- 3.97 0.70 มาก 

13.กิจการมีการกําหนด
นโยบาย  และแนวทาง
ป ฏิ บั ติ ใ น ด า น ค ว า ม
ซ่ือสัตยและจริยธรรมทาง
ธุรกิจอยางเปนระแบบและ
ชัด เ จนตลอดจน มีก า ร
ประกาศอยางชัดเจน 

 
45 

(33.8) 

 
73 

(54.9) 

 
13 

(9.8) 

 
1 

(0.8) 

 
1 

(0.8) 
4.20 0.70 มาก 

 
จากตารางท่ี  4.16   พบวาผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของกจิการ ดังนี ้
 
 1. ผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับการยอมรับจากลูกคาและหนวยงาน
อ่ืนท่ีเกี่ยวของวาเปนบริษัทท่ีมีการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ  54.9  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  27.8  อยูในระดับปานกลาง  คิดเปน
รอยละ  15.8  และอยูในระดับนอย  คิดเปนรอยละ  1.5 
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 2. ผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับบริษัทจัดการ
ดีเดน บริษัทธรรมาภิบาลหรือรางวัลอยางอ่ืนอยางตอเนื่อง อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  
37.6  รองลงมาอยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  30.1  อยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  18.0 อยู
ในระดับนอย  คิดเปนรอยละ  12.0  และอยูในระดับนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  2.3 
     3. ผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีผลิตภัณฑและบริการท่ีไดรับการยอมรับ
ในเรื่องคุณภาพและบริการท่ีดี  อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  54.9  รองลงมาอยูในระดับมาก
ท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  30.8  อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  11.3  และอยูในระดับนอย  คิด
เปนรอยละ  3.0   
 4. ผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 48.1 รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.3 
อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 20.3 อยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 4.5 และอยูในระดับนอย
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.8  
 5. ผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีจํานวนลูกคาใหมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 58.6 รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 18.8 อยูในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ   16.5   และอยูในระดับนอย   คิดเปนรอยละ   6.0   
 6. ผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทําใหลูกคาเกายังเต็มใจใช
บริการจากกิจการและแนะนําลูกคาใหมใหอยางตอเนื่อง  อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  63.2  
รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด    คิดเปนรอยละ  22.6  อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ   12.0   
และอยูในระดับนอย   คิดเปนรอยละ   2.3 
 7.  ผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอสินคาและบริการใหมลูกคาของ
กิจการยินดีทดลองใชสินคาใหมอยางเต็มใจ     อยูในระดับมาก    คิดเปนรอยละ  57.1  รองลงมาอยู
ในระดับปานกลาง    คิดเปนรอยละ  21.1  อยูในระดับมากท่ีสุด   คิดเปนรอยละ   15.8   อยูในระดับ
นอย   คิดเปนรอยละ   4.5   และอยูในระดับนอยท่ีสุด   คิดเปนรอยละ   1.5  
 8. ผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับช่ือเสียงและประสบการณของคณะ
กรรมการบริหารไดรับการยอมรับจากบุคลากรภายนอก     อยูในระดับมาก   คิดเปนรอยละ  52.6  
รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด    คิดเปนรอยละ  32.3  อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ   12.0   
และอยูในระดับนอย   คิดเปนรอยละ   3.0 
 9. ผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับพนักงานท่ีมีความจงรักภักดีตอกิจการอยาง
สมํ่าเสมอตอเนื่อง อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  52.6  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด    คิดเปน
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รอยละ  32.3  อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ   12.0   และอยูในระดับนอย   คิดเปนรอยละ   
3.0 
 10. ผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับพนักงานมีหลักเกณฑในการทํางาน โดย
คํานึงถึงการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรอยางชัดเจน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 66.2 รองลงมา
อยูในระดับมากท่ีสุด    คิดเปนรอยละ 17.3 และอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ   16.5    
 11. ผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับพนักงานมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน
ในองคกรเปนอยางดี อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  67.7  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปน
รอยละ  18.0  อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ   13.5  และอยูในระดับนอย   คิดเปนรอยละ   
0.8 
 12. ผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและสารณ
ชนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 58.6 รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
20.3 อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ   18.8 และอยูในระดับนอย   คิดเปนรอยละ   2.3 
 13.ผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ
ในดานความซ่ือสัตยและจริยธรรมทางธุรกิจอยางเปนระแบบและชัดเจนตลอดจนมีการประกาศ
อยางชัดเจน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  54.9  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
33.8  อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ   9.8  และอยูในระดับนอยกับนอยท่ีสุด   คิดเปนรอยละ   
0.8  
 เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นภาพลักษณขององคกร   โดยรวมของผูบริหารฝาย
บัญชี พบวา ผูบริหารฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก   โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.98 
 
4.2  ผลการวิเคราะหตัวแปรแตละดานตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
   สมมติฐานท่ี 1  คุณลกัษณะและภูมิหลังของผูจัดทําบัญชีท่ีตางกันจะสงผลตอการ
ประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี   
 จากสมมติฐานดังกลาวตัวแปรตน  คือ  คุณลักษณะและภูมิหลังของผูจัดทําบัญชี 
ประกอบดวย เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา ประสบการณ  รายได  และตําแหนง    
โดยท่ีตัวแปรตาม คือ การประยุกตใชมาตรฐานทางบัญชี  ซ่ึงผูวิจัยไดใชเทคนิคการวิเคราะหจําแนก
พหุ (Multiple Classification Analysis: MCA) มาชวยในการวิเคราะหเพื่อช้ีใหเห็นวากลุมยอยของ
ตัวแปรอิสระแตละตัวกอใหเกิดความแตกตางกันอยางไรในคาของตัวแปรตาม โดยผูวิจัยไดแปลง
คาคะแนนของ Likert  Scale  ท้ัง 5 ระดับใหเปนตัวแปรเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะห   ดังน้ี 
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ตารางที่  4.17   การวิเคราะหความแปรปรวนรวมของคุณลักษณะและภูมิหลังของผูจัดทําบัญชีกับ

การประยุกตใช มาตรฐานทางบัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 
 
 

Sum  of   Squares df 
Mean 

Squares 
F Sig. 

Main 2.717 17 0.160 0.927 .544 
เพศ .0315 1 .0315 0.183 .670 
อายุ .0842 3 .0280 0.163 .921 
สถานภาพสมรส .675 3 0.225 1.305 .276 
ระดับการศึกษา 1.026 1 1.026 5.954 .016 
ประสบการณในการทํางาน .544 3 0.181 1.052 .373 
รายไดตอเดือน .0274 3 0.024 0.144 .933 
ตําแหนง .282 3 0.093 0.545 .653 
Model 2.717 17 0.160 0.927 .544 
Residual 19.820 115 0.172   

Total 22.537 132 0.171   
   
 จากตารางท่ี 4.17  พบวา คุณลักษณะและภูมิหลังของผูจัดทําบัญชีท่ีแตกตางกันไมทําให
การประยุกตใชมาตรฐานทางบัญชีแตกตางกัน แตมีปจจัยทางระดับการศึกษาเพียงตัวเดียวท่ีสงผล
ตอการประยุกตใชมาตรฐานทางบัญชีท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวา ระดับการศึกษาของ
ผูจัดทําบัญชีท่ีแตกตางกันทําใหการประยุกตใชมาตรฐานทางบัญชีแตกตางกัน   
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ตารางที่ 4.18  การวิเคราะหจําแนกพหุ  คุณลักษณะและภูมิหลังของผูจัดทําบัญชีกับการประยุกตใช
มาตรฐานทางบัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

   

ตวัแปรตน N 
คาเบี่ยง 

เบนยังไมปรับ 
Eta 

คาเบี่ยง 
เบนปรับแลว 

Beta 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
37 
96 

 
-.02 
.009 

 
.037 

 
-.05 
.02 

 
.083 

อายุ 
นอยกวา 30 ป 
30 – 35 ป 
36 – 40 ป 
มากกวา 40 ป 

 
2 
17 
33 
81 

 
-.06 
.05 
-.02 
-.03 

 
 

.061 

 
.17 
.11 
-.08 
.007 

 
 

.156 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หมาย 
หยาราง 

 
61 
68 
2 
2 

 
.06 
-.04 
-.36 
.09 

 
 

.174 

 
.06 
-.05 
-.37 
.52 

 
 

.239 

ระดับการศึกษา 
ปรญิญาตร ี
สูงกวาปริญญาตร ี

 
58 
75 

 
-.09 
.07 

 
.199 

 
-.09 
.07 

 
.205 

ประสบการณ 
นอยกวา 5 ป 
5 – 10 ป 
11 – 15 ป 
มากกวา 15 ป 

 
2 
18 
29 
84 

 
-.29 
-.02 
.03 

.002 

 
 

.098 

 
-.57 
-.12 
.05 
.02 

 
 

.219 
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   ยังไมปรับตัวแปรตน  
ปรับตวัแปร

ตน 

 

ตัวแปรตน 
N 

คา
เบ่ียง 
เบน 

Eta Beta 
คาเบ่ียง 
เบน 

Beta 

รายได 
ต่ํากวา 50,000 บาท 
50,000 - 75,000 บาท 
75,001 - 100,000 บาท 
มากกวา 100,000 บาท 

 
21 
38 
31 
43 

 
.002 
-.07 
-.009 
-.01 

 
 

.110 

 
 

 
.-.09 
-.007 
.001 
.05 

 
 

.112 

ตําแหนง 
ผอ.ฝายบัญชี 
ผอ.ฝายบัญชีและการเงิน 
ผจก.ฝายบัญชี 
อ่ืนๆ  

 
19 
21 
59 
34 

 
.08 
-.01 
-.02 
.009 

 
 

.088 
 

 
.001 
-.11 
.008 
.05 

 
 

.132 

 
                คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธยกกําลังสอง  (R2)             .121 
                คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   (R)                                 .347 
 
 จากตารางท่ี 4.18  พบวา เม่ือพิจารณาตัวแปรคุณลักษณะและภูมิหลังของผูจัดทําบัญชี ดวย
การพิจารณาจากคาของ Beta ตัวแปรท่ีสงผลตอการประยุกตใชมาตรฐานทางบัญชีมากท่ีสุดคือ 
สถานภาพสมรส (.239) รองลงมา คือ ประสบการณในการทํางานดานบัญชี (.219) และระดับ
การศึกษา (.205) ตามลําดับ และตัวแปรคุณลักษณะและภูมิหลังสามารถใชในการทํานายตัวแปร
ตาม คิดเปนรอยละ 34.7 
 
 สมมติฐานท่ี 2 การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีในดาน การเลือกรายการเพื่อบันทึกบัญชี 
การวัดมูลคารายการ และการจัดทํานําเสนอรายงานการเงินท่ีแตกตางกันจะสงผลตอลักษณะ
คุณภาพกําไร 
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 จากสมมติฐานดังกลาวตัวแปรตน คือ การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี การเลือกรายการ
เพ่ือบันทึกบัญชี การวัดมูลคารายการ การจัดทําและนําเสนอรายงานการเงิน โดยท่ีตัวแปรตาม คือ 
ลักษณะคุณภาพกําไร ซ่ึงตัวแปรดังกลาวเปนตัวแปรเชิงปริมาณ ผูวิจัยจึงใชเทคนิคการวิเคราะห
ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) มาชวยในการวิเคราะหเพื่อช้ีใหเห็นวากลุมยอย
ตัวแปรอิสระแตละตัวกอใหเกิดความแตกตางกันอยางไรในคาของตัวแปรตาม โดยไดแปลคา
คะแนนของ Likret Scale ท้ัง 5 ระดับใหเปนตัวแปรเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะห   ดังน้ี 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของลักษณะคุณภาพกําไรกับการเลือกรายการเพื่อบันทึก
บัญชี การวัดมูลคารายการ และการจัดทํานําเสนอรายงานการเงิน ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (Correlation) เพื่อหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนท้ังหมดกับตัวแปรตาม ตัวแปร
ท่ีนํามาวิเคราะหประกอบดวย 
 
   ตวัแปรตน 
  X1     คือ   การเลือกรายการเพื่อบันทึกบัญชี 
  X2     คือ   การวัดมูลคารายการ 
  X3     คือ   การจัดทํานําเสนอรายงานการเงิน 
   ตวัแปรตาม 
  Y      คือ   ลักษณะคุณภาพกาํไร  
 
ตารางที่ 4.19  แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตน และลักษณะคุณภาพกําไรของบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 Y X1 X2 X3 
Y 1.000 .625** .686** .752** 
X1 .625** 1.000 .706** .620** 
X2 .686** .706** 1.000 .691** 
X3 .752** .620** .691** 1.000 
 
** Correlation is significant   at   the 0.01 (2 – tailed) 
 จากตารางท่ี  4.19  พบวา  การเลือกรายการเพื่อบันทึกบัญชี (X1) การวัดมูลคารายการ (X2) 
และการจัดทําเสนอรายงานการเงิน (X3) มีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร (Y) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ  0.05 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  0.6 ถึง  0.8 โดยคาท่ีได เปน
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ความสัมพันธเชิงบวก และคูท่ีมีความสัมพันธกันสูง คือ การเลือกรายการเพื่อบันทึกบัญชีกับการวัด
มูลคารายการ (.706) สวนตัวแปรตาม คือ ลักษณะคุณภาพกําไร พบวา มีความสัมพันธกับการจัดทํา
นําเสนอรายงานการเงินมากท่ีสุด (.752) 
 
ตารางท่ี 4. 20   การวิเคราะหการถดถอยของลักษณะคุณภาพกําไรกับการเลือกรายการเพื่อบันทึก

บัญชีการวัดมูลคารายการ  และการจัดทํานําเสนอรายงานการเงินของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
ตวัแปรตน B Std. Er. Beta t Sig. 

การเลือกรายการเพ่ือบันทึกบัญชี 
การวัดมูลคารายการ   
การจัดทํานําเสนอรายงานการเงิน 

.122 

.228 

.453 

.063 

.081 

.070 

.151 

.239 

.493 

1.922 
2.815 
6.425 

.047 

.006 

.000 
R  =  .793     R2   =   .629 
R2

adjusted   =   .621 
F  =  72.973    Sig.  =   .000 
Sample  Size  133 

     

 
 จากตารางท่ี 4. 20  พบวา  ในภาพรวมของผูจัดทําบัญชีท้ังหมด โดยมีตัวแปรตนท้ัง 3  ตัว 
เม่ือวิเคราะหถดถอยของลักษณะคุณภาพกําไรกับการเลือกรายการเพ่ือบันทึกบัญชี การวัดมูลคา
รายการ  และการจัดทํานําเสนอรายงานการเงิน ดวยวิธี Enter จะสามารถรวมกันอธิบายลักษณะ
คุณภาพกําไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได รอยละ 79.3 ดวย
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา มีตัวแปรตนบางตัวท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม เม่ือ
พิจารณาคา เบตา พบวา ตัวแปรตนท่ีสงผลมากท่ีสุด คือ การจัดทํานําเสนอรายงานการเงิน 
หมายความวา ลักษณะคุณภาพกําไรของบริษัทมีความสัมพันธกับการจัดทํานําเสนอรายงานการเงิน
มากท่ีสุด 
 
 สมมติฐานท่ี 3  ลักษณะความสามารถเขาใจไดในรายงานการเงิน ลักษณะความเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจในรายงานการเงิน ลักษณะความเช่ือถือไดในรายงานการเงินและลักษณะของ
ความสามารถเปรียบเทียบกันได ท่ีแตกตางกันจะสงผลตอภาพลักษณของบริษัท 
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 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของลักษณะความสามารถเขาใจไดในรายงานการเงิน 
ลักษณะความเกี่ยวของกับการตัดสินใจในรายงานการเงิน ลักษณะความเช่ือถือไดในรายงานการเงิน 
และความสามารถเปรียบเทียบกันได ท่ีแตกตางกันจะสงผลตอภาพลักษณของบริษัท ดวยการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation) เพื่อหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรตน
ท้ังหมดกับตัวแปรตาม ตัวแปรท่ีนํามาวิเคราะหประกอบดวย 
   ตวัแปรตน 
  X1     คือ   ลักษณะความสามารถเขาใจได  
  X2     คือ   ลักษณะความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
  X3     คือ   ลักษณะความเช่ือถือได 
  X4     คือ   ความสามารถเปรยีบเทียบกันได 
   ตวัแปรตาม 
  Y      คือ   ภาพลักษณของบริษัท 
 
ตารางที่ 4.21  แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ กับภาพลักษณของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 Y X1 X2 X3 X4 
Y 1.000 .522** .540** .581** .524** 
X1 .522** 1.000 .710** .696** .692** 
X2 .540** .710** 1.000 .685** .641** 
X3 .581** .696** .685** 1.000 .721** 
X4 .524** .692** .641** .721** 1.000 
** Correlation is significant   at   the 0.01 (2 – tailed) 

 จากตารางท่ี 4.21  พบวา  ลักษณะความสามารถเขาใจได (X1) ลักษณะความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจ (X2) ลักษณะความเชื่อถือ (X3) และความสามารถเปรียบเทียบกันได (X4) มี
ความสัมพันธกับภาพลักษณของบริษัท (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.5 ถึง  0.8  โดยคาท่ีไดเปนความสัมพันธเชิงบวก และคูท่ีมี
ความสัมพันธกันสูง คือ ลักษณะความเช่ือถือไดกับลักษณะความสามารถเปรียบเทียบกันได (.721) 
สวนตัวแปรตาม คือ ภาพลักษณของบริษัท พบวา มีความสัมพันธกับลักษณะความเช่ือถือไดมาก
ท่ีสุด (.581) 
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ตารางที่  4.22   ผลการวิเคราะหถดถอยของภาพลักษณของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกับลักษณะความสามารถเขาใจได   ลักษณะความเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจ  ลักษณะความเชื่อถือได  และความสามารเปรียบเทียบกันได  

ตวัแปรตน B Std. Er. Beta t Sig. 
ลักษณะความสามารถเขาใจได 
ลักษณะความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
ลักษณะความเชื่อถือได 
ความสามารถเปรียบเทียบกนัได 

0.509 
0.534 
0.552 
0.516 

0.070 
0.070 
0.70 

0.073 

0.509 
0.534 
0.552 
0.516 

7.225 
7.618 
7.852 
7.029 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

R  =  .624     R2   =   .389 
R2

adjusted   =   .370 
F  =  20.406    Sig.  =   .000 
Sample  Size  133 

     

 จากตารางท่ี4.22  พบวา  ในภาพรวมของผูจัดทําบัญชีท้ังหมด โดยมีตัวแปรตนท้ัง 4  ตัว 
เม่ือวิเคราะหถดถอยของภาพลักษณของบรษิัทกับลักษณะความสามารถเขาใจได ลักษณะความ
เกี่ยวของกับการตัดสินใจ  ลกัษณะความเช่ือถือได  และความสามารถเปรียบเทียบกนัได ดวยวธิ ี
Enter จะสามารถรวมกนัอธบิายภาพลกัษณของบรษิัทท่ีจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศ
ไทยได รอยละ 62.4 ดวยนยัสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 แสดงวา มีตวัแปรตนบางตัวท่ีมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม เมื่อพิจารณาคา เบตา พบวา ตัวแปรตนท่ีสงผลมากท่ีสุด คือ ลักษณะ
ความเช่ือถือ หมายความวา ภาพลักษณของบริษัทมีความสัมพันธกับลกัษณะความเช่ือถือไดของ
รายงานทางการเงิน  

 สรุป  จากผลการวิเคราะหสมมติฐานท้ัง  3  ขอ ดังกลาว พบวา ลักษณะภูมิลังของผูบริหาร
ฝายบัญชีท่ีตางกันสงผลตอการประยุกตใชมาตรฐานทางบัญชี  การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี
ในดาน การเลือกรายการเพื่อบันทึกบัญชี การวัดมูลคารายการ และการจัดทํานําเสนอรายงาน
การเงินท่ีแตกตางกันจะสงผลตอลักษณะคุณภาพกําไร และคุณภาพกําไรของบริษัทในดานลักษณะ
ความสามารถเขาใจได ลักษณะความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ลักษณะความเช่ือถือไดและ
ความสามารถเปรียบเทียบกันไดท่ีแตกตางกันจะสงผลตอภาพลักษณของบริษัท จึงยอมรับ
สมมติฐานท้ัง 3 ขอ  
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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องผลกระทบจากการประยุกตใชมาตรฐานบัญชีท่ีมีตอคุณภาพกําไรและ

ภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   วัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะและภูมิหลังของผูจัดทําบัญชี(ผูบริหารฝายบัญชี) ในบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีผลตอการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี 
ความสัมพันธระหวางการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีท่ีมีตอคุณภาพกําไรในรายงานการเงินของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และความสัมพันธระหวางลักษณะคุณภาพ
กําไรในรายงานการเงินท่ีมีตอภาพลักษณของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  ซ่ึงผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอมูลท่ีใชในการศึกษา
ครั้งนี้   ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากประชากรจริง คือ ผูบริหารฝายบัญชีของบริษัท หรือ ผูจัดทํา
บัญชีของบริษัทจํานวนท้ังส้ิน  133  ราย   

 
สรุปผลการวิจัย 
5.1 คุณลักษณะและภูมิหลังของผูบริหารฝายบัญชีของบริษัท หรือ ผูจัดทําบัญชีของบริษัท 
 ผูบริหารฝายบัญชีของบริษัท  เปนชาย รอยละ  27.8  และ หญิง  รอยละ  72.2   สวนใหญมี
อายุมากกวา  40 ป  รอยละ  60.9   รองลงมา อายุ 36 – 40 ป  รอยละ  24.8  สวนใหญมีสถานภาพ
สมรส รอยละ  51.1   รองลงมาสถานภาพโสด รอยละ  45.9  ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอย
ละ  56.4   รองลงมาปริญญาตรี รอยละ   43.6   สวนใหญมีประสบการณในการทํางานดานบัญชี 
มากกวา  15  ป รอยละ  63.2   รองลงมามีประสบการณในการทํางานระหวาง 11 – 15 ป  รอยละ  
21.8  มีรายไดตอเดือนมากกวา  100,000 บาท รอยละ  32.3   รองลงมามีรายไดตอเดือนระหวาง 
50,000 - 75,000 บาท  รอยละ  28.6  สวนใหญมีตําแหนงเปนผูจัดการฝายบัญชี รอยละ  44.4   
รองลงมามีตําแหนง อ่ืนๆ   รอยละ  25.6   
  
5.2 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 สวนใหญบริษัทท่ีจดทะเบียนมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอย
กวา 1,000  ลาน คิดเปนรอยละ  59.4  รองลงมามีทุนจดทะเบียนมากกวา 1,000 – 3,000  ลาน  คิด
เปนรอยละ  19.5   มีจํานวนพนักงานนอยกวา 500  คน คิดเปนรอยละ  46.6  รองลงมามีจํานวน
พนักงานมากกวา 500 – 1,500   คน คิดเปนรอยละ  25.6  มีรายไดต่ํากวา 2,500  ลาน คิดเปนรอยละ  

DPU



95 
 

49.6  รองลงมามีรายไดมากกวา 4,500 ลาน คิดเปนรอยละ  32.3  มีสินทรัพยรวมต่ํากวา  5,000  ลาน 
คิดเปนรอยละ  61.7  รองลงมามีสินทรัพยรวมมากกวา 20,000  ลาน คิดเปนรอยละ  19.5   มี
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจระหวาง 10 – 20 ป  คิดเปนรอยละ  33.1  รองลงมามีระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจมากกวา  30  ป  คิดเปนรอยละ  31.6     สวนใหญบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมเคยไดรับรางวัล บริษัทดีเดน หรือรางวัลอ่ืน ๆ   คิดเปนรอยละ  55.6  
และเคยไดรับรางวัล บริษัทดีเดน หรือรางวัลอ่ืน ๆ   คิดเปนรอยละ  44.4    
  
5.3  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด  
      หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

5.3.1 ดานการเลือกรายการเพื่อบันทึกบัญชี 
ผูบริหารฝายบัญชีใหความสําคัญกับการวิเคราะหรายการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกอนการ 

บันทึกบัญชีอยางเปนระบบและชัดเจน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  60.2 ผูบริหารฝายบัญชี
บันทึกรายการทุกรายการท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและภาระผูกพันของกิจการ  อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ  54.1  ผูบริหารฝายบัญชีจะบันทึกรายการทันที  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรและภาระผูกพันของกิจการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  59.4  และ
ผูบริหารฝายบัญชีมีการจําแนกรายการตางๆเกี่ยวกับ  สินทรัพย  หนี้สิน ทุน รายได หรือคาใชจาย 
อยางชัดเจนและเปนระบบ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  59.4   

    เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นในดานการเลือกรายการเพื่อบันทึกบัญชีโดยรวม 
ของผูบริหารฝายบัญชี พบวา ผูบริหารฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก     โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.23  

5.3.2 การวัดมูลคารายการเพื่อกําหนดมูลคาในการจดบันทึก 
ผูบริหารฝายบัญชีมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการกําหนด  และวัดมูลคาในระบบบัญชีของ  

 กิจการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  61.7  ใหความสําคัญในการวัดมูลคารายการตางๆ กิจการ
ใหความสําคัญและใชประโยชนจากมาตรฐานบัญชีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ อยูในระดับมาก คิดเปนรอย
ละ  50.4  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ กิจการมีการวิเคราะห วินิจฉัยและ
รวบรวมประเด็นของผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อใชวัดมูลคาของรายการทาง
บัญชี อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  69.9  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ กิจการ
มีการใชมาตรฐานการบัญชีหรือหลักการบัญชีท่ีเกี่ยวของมาปรับประยุกต เพื่อใชวัดมูลคาของ
รายการทางบัญชีตางๆ อยางเหมาะสม  อยูในระดับมาก  และ ผูบริหารฝายบัญชีใหความสําคัญกับ 
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การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีหรือหลักการบัญชีท่ีมีความสม่ําเสมอในการวัดมูลคา อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ  57.9   
  เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นในดานการวัดมูลคารายการเพื่อกําหนดมูลคาในการ
จดบันทึกโดยรวมของผูบริหารฝายบัญชี พบวา ผูบริหารฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับ
มาก     โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.23 
 

5.3.3     การจัดทําและนําเสนอรายงานการเงิน 
ผูบริหารฝายบัญชีมีการศึกษามาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและนําเสนอ 

รายงานทางการเงินเพื่อใหการนําเสนอรายงานดังกลาวมีความถูกตองชัดเจนและไดรับการยอมรับ
จากบุคคลภายนอก อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  51.1  มีการประยุกตใชวิธีการนําเสนอขอมูลใน
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณของกิจการ 
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  67.7  การเปดเผยขอมูลในงบการเงินคํานึงถึงการเปดเผยขอมูล
เพื่อใหครอบคลุมสาระสําคัญอยางครบถวนถูกตอง และชัดเจน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  
49.6  และ ผูบริหารฝายบัญชีใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลและเปดเผยขอมูลในประเด็น
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียอยางชัดเจน และครบถวน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  50.4  
 เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นในดานการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงิน 
โดยรวมของผูบริหารฝายบัญชี พบวา ผูบริหารฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.43 
 
5.4  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพกําไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง  
       ประเทศไทย 

5.4.1 ความเขาใจไดในรายงานการเงิน 
ผูบริหารฝายบัญชีจะนําเสนอขอมูลทางการบัญชีท่ีชวยใหผูใชงบเขาใจขอมูลไดอยาง 

ชัดเจน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  55.6  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  42.1   
ผูบริหารฝายบัญชีเช่ือม่ันวางบการเงินของกิจการเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน
ท่ีมีความรูพื้นฐานอยางเพียงพอ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 54.1 ผูบริหารฝายบัญชีเห็นวาการมี
ขอมูลทางการบัญชีทําใหเห็นถึงลักษณะความคงอยู และผลการดําเนินงานของกิจการอยางชัดเจน 
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  52.6  และผูบริหารฝายบัญชีคิดวาการนําเสนอรายงานทางการบัญชี
ท่ีไมซับซอนและงายตอการทําความเขาใจของผูใชงบการเงินเพื่อประโยชนสูงสุดในการตัดสินใจ 
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  57.1   
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เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นในดานความเขาใจไดโดยรวม ของผูบริหารฝายบัญชี 
พบวา ผู บริหาร ฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.41 
 
5.4.2     ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

 ผูบริหารฝายบัญชีเห็นวาการนําเสนอขอมูลทางการบัญชีท่ีใหความรูเกี่ยวกับผลลัพธของ
การตัดสินใจในครั้งกอนและสามารถนํามาใชประโยชนในการตัดสินใจในอนาคตได อยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 69.2 รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 24.1 อยูในระดับปานกลาง 
คิดเปนรอยละ 6.0   และในระดับนอย คิดเปนรอยละ 0.8   ผูบริหารฝายบัญชีเห็นวาการมีขอมูล
ทางการบัญชีท่ีชวยในการคาดคะเนหรือยืนยันเหตุการณหรือผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 59.4 รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 22.6   อยูในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 16.5   และในระดับนอย คิดเปนรอยละ 1.5   ผูบริหารฝายบัญชีเห็นวา การมี
ขอมูลทางการบัญชีท่ีพรอมนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาที่เกี่ยวของไดตามความตองการ
ของผูใชงบการเงิน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  57.7  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปน
รอยละ  27.8   อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  3.8   และในระดับนอย  คิดเปนรอยละ 0.8 
และ ผูบริหารฝายบัญชีเห็นวาการนําเสนอขอมูลทางการบัญชีโดยคํานึงถึงผลกระทบของการแสดง
ขอมูลตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน  อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  64.7  
รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  26.3 และอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  9.0     
 เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นในดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ โดยรวมของ
ผูบริหารฝายบัญชี พบวา ผูบริหารฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก     โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ  4.15 
 
5.4.3    ความเชื่อถือไดในรายงานการเงิน 

ผูบริหารฝายบัญชีเห็นวาการแสดงรายการและเหตุการณทางการบัญชีท่ีนาเช่ือถือโดย
คํานึงถึงความชัดเจน ความแนนอน และความสมเหตุสมผล ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ  60.2  ใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลทางบัญชีโดยมุงเนนการ
นําเสนองบการเงินตามเน้ือหาและความเปนจริงทางเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  60.2  
เห็นวาการนําเสนอขอมูลท่ีมีความนาเช่ือถือและปราศจากความลําเอียงโดยขอมูลทางบัญชีจะ
สะทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางแทจริง อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  63.9   ผูบริหารฝายบัญชี 
เห็นวาการใชดุลพินิจอยางเปนระบบและชัดเจนในการประมาณการความไมแนนอนเพ่ือไมให
สินทรัพยและรายไดสูงเกินไป หนี้สินและคาใชจายต่ําเกินไป อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  62.4  
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และผูบริหารฝายบัญชี เห็นวา  กิจการมีการพิจารณาถึงขอจํากัดเกี่ยวกับตนทุน และประโยชนท่ี
ไดรับจากการนําเสนอขอมูลทางการบัญชีตางๆ  อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  66.9   
 เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นในดานความเช่ือถือไดโดยรวม ของผูบริหารฝายบัญชี
พบวาผูบริหารฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27  
 
5.4.4     ความสามารถเปรียบเทียบกันไดในรายงานการเงิน 

ผูบริหารฝายบัญชี เห็นวากิจการนําเสนองบการเงินซ่ึงแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน
ระหวางงวดบัญชีหรือระหวางกิจการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  51.1  สวนใหญ เช่ือม่ันวาการ
เปรียบเทียบงบการเงินทําใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน กระแสเงินสด และสามารถคาดการณแนวโนมดังกลาวได  อยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ  55.6  ในการเปรียบเทียบงบการเงินกิจการใหความสําคัญกับวิธีการทางการ
บัญชีท่ีประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชงบการเงินในการวิเคราะหและทําความเขาใจ
ขอมูลทางการบัญชีดังกลาว  อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  59.4และ เห็นวาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการบัญชีจากงวดหนึ่งไปอีกงวดหนึ่ง กิจการไดแสดงการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงตองบการเงิน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  60.2    

เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นในดานความสามารถเปรียบเทียบกันได โดยรวมของ
ผูบริหารฝายบัญชี พบวา ผูบริหารฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก     โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ  4.34 
 
5.5  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     

ผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับการยอมรับจากลูกคาและหนวยงานอ่ืน
ท่ีเกี่ยวของวาเปนบริษัทท่ีมีการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ  54.9  การไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับบริษัทจัดการดีเดน บริษัทธรรมาภิบาลหรือรางวัลอยาง
อ่ืนอยางตอเนื่อง อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  37.6  มีผลิตภัณฑและบริการท่ีไดรับการ
ยอมรับในเรื่องคุณภาพและบริการท่ีดี  อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  54.9  การมีกิจกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  48.1  มีจํานวนลูกคาใหม
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  58.6  สวนใหญใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสามารถทําใหลูกคาเกายังเต็มใจใชบริการจากกิจการและแนะนําลูกคาใหมใหอยางตอเนื่อง  
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  63.2  การนําเสนอสินคาและบริการใหมลูกคาของกิจการยินดี
ทดลองใชสินคาใหมอยางเต็มใจ     อยูในระดับมาก    คิดเปนรอยละ  57.1  ช่ือเสียงและ
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ประสบการณของคณะกรรมการบริหารไดรับการยอมรับจากบุคลากรภายนอก     อยูในระดับมาก   
คิดเปนรอยละ  52.6  พนักงานมีความจงรักภักดีตอกิจการอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง อยูในระดับมาก 
คิดเปนรอยละ  52.6  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด    คิดเปนรอยละ  32.0  พนักงานมีหลักเกณฑ
ในการทํางาน โดยคํานึงถึงการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรอยางชัดเจน อยูในระดับมาก คิดเปนรอย
ละ  66.2  พนักงานมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานในองคกรเปนอยางดี อยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ  67.7  การมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและสารณชนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ  58.6  และผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติในดานความซ่ือสัตยและจริยธรรมทางธุรกิจอยางเปนระแบบและชัดเจนตลอดจนมีการ
ประกาศอยางชัดเจน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  54.9   
 เม่ือพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของบริษัท   โดยรวมของ 
ผูบริหารฝายบัญชี พบวา ผูบริหารฝายบัญชีใหระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก   โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ  3.98 
5.6     ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 คุณลกัษณะและภูมิหลังของผูจัดทําบัญชีท่ีตางกันจะสงผลตอการ
ประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี  ผลการวิเคราะห พบวา  คุณลกัษณะและภูมิหลังของผูจัดทําบัญชีท่ี
แตกตางกันไมทําใหการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีแตกตางกัน  แตมีปจจัยทางระดับการศึกษา
เพียงตัวเดยีวท่ีสงผลตอการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05  แสดงวา 
ระดับการศึกษาของผูจัดทําบัญชีท่ีแตกตางกันทําใหการประยุกตใชมาตรฐานทางบัญชีแตกตางกัน  
เม่ือพิจารณาตวัแปรคุณลักษณะและภมิูหลงัของผูจัดทําบัญชี ดวยการพิจารณาจากคาของ Beta 
พบวา ตวัแปรท่ีสงผลตอการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีมากท่ีสุดคือ สถานภาพสมรส (.239) 
รองลงมา คือ ประสบการณในการทํางานดานบัญชี (.219) และระดับการศึกษา (.205) ตามลําดับ 
และตัวแปรคุณลกัษณะและภูมิหลังสามารถใชในการทํานายตัวแปรตาม คิดเปนรอยละ 34.7 จงึ
ยอมรับสมมติฐานนี ้

สมมติฐานท่ี 2   การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีในดาน การเลือกรายการเพื่อบันทึก
บัญชี การวัดมูลคารายการ และการจัดทํานําเสนอรายงานการเงินท่ีแตกตางกันจะสงผลตอลักษณะ
คุณภาพกําไร  ผลการวิเคราะห พบวา  ในภาพรวมของผูจัดทําบัญชีท้ังหมด โดยมีตัวแปรตนท้ัง 3  
ตัว เม่ือวิเคราะหถดถอยของลักษณะคุณภาพกําไรกับการเลือกรายการเพื่อบันทึกบัญชี การวัดมูลคา
รายการ  และการจัดทํานําเสนอรายงานการเงิน ดวยวิธี Enter สามารถรวมกันอธิบายลักษณะ
คุณภาพกําไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได รอยละ 79.3 ดวย
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา มีตัวแปรตนบางตัวท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม เม่ือ
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พิจารณาคา เบตา  พบวา ตัวแปรตนท่ีสงผลมากท่ีสุด คือ การจัดทํานําเสนอรายงานการเงิน 
หมายความวา ลักษณะคุณภาพกําไรของบริษัทมีความสัมพันธกับการจัดทํานําเสนอรายงานการเงิน
ของผูจัดทําบัญชี  จึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3   ลักษณะความสามารถเขาใจไดในรายงานการเงิน ลักษณะความเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจในรายงานการเงิน และลักษณะความเช่ือถือไดในรายงานการเงินท่ีแตกตางกันจะ
สงผลตอภาพลักษณของบริษัท  ผลการวิเคราะห  พบวา  ในภาพรวมของผูจัดทําบัญชีท้ังหมด โดยมี
ตัวแปรตนท้ัง 4  ตัว เม่ือวิเคราะหถดถอยของภาพลักษณของบริษัทกับลักษณะความสามารถเขาใจ
ได ลักษณะความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  ลักษณะความเช่ือถือได  และความสามารถเปรียบเทียบ
กันได ดวยวิธี Enter จะสามารถรวมกันอธิบายภาพลักษณของบริษัทท่ีจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยได รอยละ 62.4 ดวยนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา มีตัวแปร
ตนบางตัวท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม เม่ือพิจารณาคา เบตา พบวา ตัวแปรตนท่ีสงผลมากท่ีสุด 
คือ ลักษณะความเช่ือถือได หมายความวา ภาพลักษณของบริษัทมีความสัมพันธกับลักษณะความ
เช่ือถือไดในรายงานการเงินของบริษัท จึงยอมรับสมมติฐาน 

สรุป  จากผลการวิเคราะหสมมติฐานท้ัง  3   ขอ ดังกลาว พบวา คุณลักษณะและภูมิลังของ
ผูบริหารฝายบัญชีท่ีตางกันสงผลกระทบตอการประยุกตใชมาตรฐานทางบัญชี  การประยุกตใช
มาตรฐานการบัญชีในดาน การเลือกรายการเพื่อบันทึกบัญชี การวัดมูลคารายการ และการจัดทํา
นําเสนอรายงานการเงินท่ีแตกตางกันจะสงผลกระทบตอลักษณะคุณภาพกําไร และคุณภาพกําไร
ของบริษัทในดานลักษณะความสามารถเขาใจไดในรายงานการเงิน ลักษณะความเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจในรายงานการเงิน ลักษณะความเชื่อถือไดในรายงานการเงิน และลักษณะความสามารถ
เปรียบเทียบกันได ท่ีแตกตางกันจะสงผลกระทบตอภาพลักษณของบริษัทฯจึงยอมรับสมมติฐานท้ัง 
3 ขอ 

 
อภิปรายผล 
 แมบทการบัญชีไดกําหนดวัตถุประสงคของงบการเงินวา งบการเงินเปนส่ิงสะทอนถึงผล
การบริหารงานของฝายบริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการ  โดยการจัดประเภทของรายการ 
และเหตุการณทางบัญชีตามลักษณะเชิงเศรษฐกิจ  อันเปนผลมาจากการรวบรวมขอมูลทางการเงินท่ี
บันทึกไวแลว และท่ียังไมไดบันทึกไว  โดยมีวัตถุประสงคในการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับฐานะ
การเงิน  ผลการดําเนินงาน  และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการอันเปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ    งบการเงินท่ีกิจการจัดทําข้ึนจะถือวาไดจัดทําเปนไปตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปก็ตอเม่ืองบการเงินนั้นเปนไปตามขอกําหนดทุกขอในมาตรฐานการบัญชีท่ีตองนํามา
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ปฏิบัติ  โดยงบการเงินจะแสดงขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรก็ตอเม่ือกิจการนํามาตรฐานการบัญชีมา
ใชปฏิบัติอยางเหมาะสม   และมีการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเม่ือจําเปนในทุกกรณีท่ีมีสาระสําคัญ โดย
แมบทการบัญชีไดกําหนดลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไววา   งบการเงินท่ีมีประโยชนตอการ
ตัดสินใจตองประกอบดวยลักษณะเชิงคุณภาพ     การนําลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมาใช 
ชวยใหงบการเงินมีความถูกตองตามควรซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินตามวัตถุประสงค  

แมบทการบัญชีไดกําหนดลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไว 4 ประการ ดังนี้ 1.  ความ
เขาใจได (Understandability) 2.  ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance)   3. ความเชื่อถือได 
(Reliability)  และ 4. การเปรียบเทียบกันได (Comparability)     ผลการศึกษาวิจัยผลกระทบของการ
ประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีท่ีมีตอคุณภาพกําไร  และภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ผูวิจัยไดทําการสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกตใชมาตรฐานการ
บัญชีพบวาการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพกําไร  ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับแนวคิดตามแมบทการบัญชี  และมีผลการวิจัยในอดีตท่ีสอดคลองกับผลการศึกษา
ผลกระทบจากการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีท่ีมีตอคุณภาพกําไร  ดังนี้    ผลการศึกษาท่ี
เกี่ยวของกับการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีท่ีมีตอคุณภาพกําไรของ   ศันสนีย  สุริยเชิดชูสกุล
(2548)   พบวา  “การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับคาความนิยมท่ีรับรู  และแสดงอยูในงบ
การเงิน ณ งวดปจจุบันมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานในอนาคตตลอด 3 ปท่ี
ทําการศึกษา”       วรศักดิ์  ทุมมานนท(2549)  พบวา “การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีโดยการนํา
ขอกําหนดของ IAS 39  มาถือปฏิบัติกับการประเมินการดอยคาของสินเช่ือ  ทําใหกําไรสุทธิ
โดยรวมของสถาบันการเงิน  12  แหง ลดลง    การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  ทําใหบริษัทมี
กําไรเพิ่มข้ึน  หรือขาดทุนลดลงอยางมีนัยสําคัญ  และหากมีการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุน
ในบริษัทยอย  และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน  ทํา
ใหผลการดําเนินงานของบริษัทสวนใหญลดลง”     และ  Duangploy and Gray (2007)   พบวา 

 “ การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศในประเทศญี่ปุน   ทําใหการ
คาดการณกําไรของนักวิเคราะห  และฝายบริหารมีความถูกตองลดลง  เนื่องจากการนํามาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศมาใชในประเทศญี่ปุนชวยเพิ่มระดับของความโปรงใส”  และการเปดเผย
ขอมูลในรายงานทางการเงิน  สอดคลองกับ งานวิจัยของ ยุพาพร  ไชยศรีเฉลิมพล(2548) ซ่ึงสรุปวา  
“คุณภาพกําไรตามวิธีรายการคงคางรวมเปนสารสนเทศท่ีมีคุณคาตอการตัดสินใจของผูลงทุน  
เนื่องจากตรวจสอบแลวพบวามีอํานาจในการพยากรณกระแสเงินสดไดมากท่ีสุด”  สอดคลองกับผล
การศึกษาของ  อมรา  ติรศรีวัฒน(2549)  ซ่ึงพบวา  “ คุณลักษณะของความนาเช่ือถือของรายงาน
การเงินประกอบดวย 11  คุณลักษณะ  มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการบัญชี 6 ลักษณะ  ไดแก  ความ
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เปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม  ความครบถวนสมบูรณ  ความเปนกลาง  ความสุขุมรอบคอบ  
ความสามารถในการตรวจสอบได  และความมีเนื้อหาสาระสําคัญกวารูปแบบ”  และสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ  Schipper  and  Vincent(2003)   ซ่ึงสรุปวา “ คุณภาพกําไรคือ  ขอมูลกําไรท่ีมี
ลักษณะเชิงคุณภาพ  ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  ความสามารถเปรียบเทียบกันได  และความ
เช่ือถือได  โดยท่ีความเช่ือถือไดประกอบดวย  ขอมูลกําไรตองเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม  สะทอน
เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจ ”  ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยท้ังหมดขางตน  ไดสรุปความหมายของคุณภาพกําไร
สอดคลองกับ  ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินตามแนวคิดในแมบทการบัญชีท่ีกําหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมป 

สวนการศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของขอมูลกําไรมีผลการศึกษาท่ีสอดคลองกันคือ  
ผลการศึกษา เกี่ยวกับความสําคัญของขอมูลกําไรของ   พรรณิภา  ครุวรรณพัฒน(2548)  พบวา 
“รายการคงคางมีความสัมพันธเชิงบวกกับกําไรในอนาคต  และนักลงทุนใหความสนใจในกําไร
ของกิจการ  ซ่ึงเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตน”      อรวรรณ  ยลระบิล(2549)  พบวา  “นักวิเคราะห
หลักทรัพย  และนักลงทุนสวนใหญใหความสําคัญตองบกําไรขาดทุน  และขอมูลท่ีแสดงอยูในงบ
กําไรขาดทุนมากกวางบการเงินอ่ืน”  และ   Dechow (1995)   พบวา “ผลกระทบจากการใชเกณฑคง
คาง  ทําใหขอมูลกําไรสุทธิสามารถพยากรณผลการดําเนินงานในอนาคตไดดีกวาขอมูลของกระแส
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน” 
   ผลการศึกษาผลกระทบของคุณภาพกําไร  ท่ีมีตอภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึง ภาพลักษณในงานวิจัยเรื่องนี้หมายถึง  ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ  ซ่ึง
บุคคลมีความรูสึกนึกคิดตอองคกร  ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง  ภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ภาพในใจดังกลาวอาจจะไดมาจากทั้งประสบการณทางตรง  (Direct  
Experience)  และประสบการณทางออม (Indirect Experience)  ของบุคคลนั่นเอง   โดยพบวา 
คุณลักษณะคุณภาพกําไรในรายงานการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกตอภาพลักษณของกิจการ รายงาน
การเงินของกิจการจัดเปนการติดตอส่ือสารชนิดหนึ่งของกิจการ  คุณภาพกําไรในรายงานการเงินจึง
มีความสัมพันธกับภาพลักษณของกิจการ   โดยสอดคลองกับผลการวิจัยในอดีต  ดังนี้  ผลการศึกษา
ของ ปพฤกษ อุตสาหะวาณิชกิจ  เบญจวรรณ ชาติจอหอ และจิระทัศน  ชิตทรงสวัสดิ์ (2550) พบวา 
“ความเชื่อม่ันตองบการเงินมีความสัมพันธกับภาพลักษณของบริษัท” และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ เอ้ือมพร  ลือกิตติศัพท(2536 )  กัญญารัตน  หงสวรนันท(2550)  และ Chattananon  et  al. 
(2007) ท่ีพบวา “ การติดตอส่ือสารมีความสัมพันธกับภาพลักษณของกิจการ”     สวนปจจัยอ่ืน ๆ ท่ี
มีผลตอภาพลักษณของกิจการพบวา “ ปจจัยดานการเปดรับขาวสารมีผลตอภาพลักษณของกิจการ” 
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ประกอบดวยผลการศึกษาของ  สมัยศึก  ถนัดสอน(2541)  มธุรดา  มากสมบูรณ(2544)  ศัลยา  
อักษรมัต(2544 ) ปาริชาติ  อินทรประดับ( 2546) รวีวรรณ  เลียดทอง(2550)  และเฉลิมเกียรติ  เฟอง
แกว(2551)  สวนปจจัย อ่ืน  ๆ  ท่ี มีผลกระทบตอภาพลักษณของกิจการ  คือ   ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร  ความถี่ของการใชบริการของลูกคา กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  
และ การประชาสัมพันธ เปนขอสรุปจากผลการศึกษาของมธุรดา  มากสมบูรณ( 2544) ทัศนีย   
แจสุรภาพ(2548)  เบญจวรรณ   ซ่ือสัตย(2552)   และอํานาจ  สุขสุเดช(2534)  ตามลําดับ. 
 
ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยโดยผูทําการวิจัย  
                          1.1 ควรใหผูจัดการฝายบัญชี หรือผูทําบัญชีไดมีโอกาสไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
เพราะจากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ประสบการณ   และ ระดับการศึกษาของผูจัดการฝาย
บัญชีเปนตัวแปรท่ีกระทบตอการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี  ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพกําไรใน
รายงานการเงิน และมีผลกระทบตอการสรางภาพลักษณใหกับกิจการ 
    1.2 คุณภาพของกําไรในรายงานทางการเงินมีความสัมพันธกับการประยุกตใช
มาตรฐานการบัญชี   เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับการจัดทําและนําเสนองบการเงินของกิจการ   
มาตรฐานการบัญชีจึงจําเปนตองกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ของ
กิจการและอยูบนพื้นฐานของความแตกตางกันในบริบท สถานท่ี  เวลา  และองคประกอบอ่ืนๆ 
เพื่อใหรายงานทางการเงินสะทอนฐานะทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และการเปลี่ยนแปลงฐานะ
ทางการเงินไดใกลเคียงกับสภาพที่แทจริงของกิจการเพ่ือใหขอมูลในรายงานการเงินมีลักษณะเชิง
คุณภาพคือ เขาใจได  เกี่ยวของกับการตัดสินใจ  เช่ือถือได  และมีความสามารถเปรียบเทียบกันได  
เพื่อประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินอันจะนํามาสูการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผูใชงบและผูมีสวนไดเสียกับกิจการ และสามารถสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับกิจการในท่ีสุด 
  1.3 ในปจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีอยูระหวางการปรับปรุงแกไขมาตรฐานการบัญชี
ใหตรงตาม มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IFRS) ท่ีมีการแกไขใหมและไดทยอยประกาศใช
แลวบางฉบับ ผลจากการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีเหลานี้สงผลตอคุณภาพกําไรโดยตรง 
ดังนั้นผู มีหนาท่ีจัดทําบัญชี และผูทําบัญชีจะตองทําความเขาใจและนํามาตรฐานเหลานี้มา
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนในการจัดทํารายงานทางการเงินใหมีลักษณะเชิงคุณภาพ  อันจะ
เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจกับผูใชงบและผูมีสวนไดเสียกับกิจการและจะสงผลตอ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมตอไป   
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 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยวัดความสัมพันธของคุณภาพกําไรและภาพลักษณ
ของกิจการกับการประยุกตใชมาตรฐานบัญชี ในการศึกษาครั้งตอไปอาจศึกษาตัวแปรอ่ืนๆท่ีมี
ความสัมพันธกับคุณภาพกําไร เชน รายการตามเกณฑคงคาง ความสามารถประมาณคากําไรของป
ปจจุบัน ความสามารถพยากรณกําไรในอนาคต เปนตน  

2.2  การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุมบริษัทท่ีจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย   เกี่ยวกับการประยุกตใชมาตรฐานบัญชีท่ีมีตอคุณภาพกําไรและภาพลักษณของกิจการ โดย
ไมไดศึกษาจําแนกตามกลุมธุรกิจ ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปอาจจําแนกกลุมบริษัทตามลักษณะ
ของธุรกิจ เชน  กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย  กลุมสถาบันการเงิน ฯลฯ จะชวยใหไดผลการวิจัยท่ี
ครอบคลุมตามลักษณะของธุรกิจในแตละประเภทวา ปจจัยอะไรท่ีทําใหเกิดความแตกตางของการ
ประยุกตใชมาตรฐานบัญชีท่ีมีตอคุณภาพกําไรและภาพลักษณของกิจการในแตละกลุมธุรกิจ 

2.3 ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการปรับปรุงแกไขมาตรฐานการบัญชีไทยให
สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IFRSs) ท่ีอาจสงผลกระทบตอผูใชงบการเงิน   ผู
มีหนาท่ีจัดทําบัญชี   และผูทําบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ควรศึกษาในเชิงลึกถึงผลของการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีของแตละกลุมธุรกิจ
เพื่อใหเกิดการวิเคราะหเปรียบเทียบการประยุกตใชในแตละกลุมธุรกิจ 
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ภาคผนวก  ก  
แบบสอบถาม 

ผลกระทบจากการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีท่ีมีตอคณุภาพกําไร 
และภาพลักษณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  :  โปรดกาเคร่ืองหมาย (√) เพียงหนึ่งขอเทานัน้   

1. เพศ  
  (    )  ชาย    (    ) หญิง 

2. อายุ 
  (    )  นอยกวา 30 ป   (    ) 30 – 35 ป 
  (    )  36 – 40 ป    (    ) มากกวา 40 ป 

3. สถานภาพ 
  (    )  โสด    (    ) สมรส  
  (    )  หมาย     (    ) หยาราง 

4. ระดับการศึกษา 
  (    )  ปริญญาตรี    (    ) สูงกวาปริญญาตรี  

5. ประสบการณในการทํางานดานการบัญชี 
  (    )   นอยกวา 5 ป   (    )  5 - 10 ป 
  (    )   11 - 15 ป    (    )   มากกวา 15 ป 
 6. รายไดตอเดอืน 
  (    ) ต่ํากวา 50,000 บาท   (    ) 50,000 – 75,000 บาท 
  (    ) 75,001 – 100,000 บาท  (    ) มากกวา 100,000 บาท 
 7. ตําแหนง 
  (    )  ผูอํานวยการฝายบัญชี  (    ) ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
  (    )  ผูจัดการฝายบัญชี                                (    )  อ่ืน ๆ..........................................  
ตอนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
1. ประเภทของธุรกิจ 
 (    )  กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  (    )  กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 
 (    )  กลุมทรัพยากร                                                  (    )  กลุมสินคาอุปโภคบริโภค 
              (    )  กลุมธุรกิจการเงิน                                            (    )  กลุมเทคโนโลยี่ 
              (    )  กลุมสินคาอุตสาหกรรม                                  (    )  กลุมบริการ 
2. ทุนจดทะเบียน 
  (    )  ต่ํากวา 1,000 ลาน   (    )  มากกวา1,000 – 3,000 ลาน 
  (    )  มากกวา3,000-5,000ลาน               (    ) มากกวา 5,000 ลาน  
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3. จํานวนพนกังาน 
  (    ) นอยกวา 500 คน   (    ) มากกวา 500 – 1,500 คน 
  (    ) มากกวา 1,500 – 2,500 คน  (    ) มากกวา 2,500 คน 
4. รายไดของบริษัท 
  (    ) ต่ํากวา 2,500 ลาน   (    ) มากกวา 2,500  – 3,500 ลาน 
  (    ) มากกวา 3,500- 4,500 ลาน  (    ) มากกวา 4,500 คน 
5. สินทรัพยรวม 
  (    ) ต่ํากวา 5,000 ลาน   (    ) มากกวา 5,000 – 10,000 ลาน 
  (    ) มากกวา 10,000-20,000 ลาน               (    ) มากกวา 20,000 ลาน 
6. ระยะเวลาการดําเนินงานธุรกิจ 
  (    ) นอยกวา 10 ป   (    ) 10 – 20 ป 
  (    ) 21 – 30 ป    (    ) มากกวา 30 ป 
7. บริษัทเคยไดรับรางวัล “บริษัทจัดการดีเดน”  หรือรางวัลอ่ืนๆท่ีมีลักษณะเดยีวกันหรือไม 
  (    ) เคย      (    ) ไมเคย 
 
ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําบัญชีของบริษัท  

คําชี้แจง  :  โปรดทําเคร่ืองหมาย (√) ลงในชองระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเหน็ของทาน 

การจัดทําบัญช ี

ระดับความคดิเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด 

1. บริษัทใหความสําคัญกับการวิเคราะหรายการตาง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนกอนการบันทึกบัญชีอยางเปนระบบและ
ชัดเจน 

     

2. บริษัทมีการบันทึกรายการทุกรายการที่เกี่ยวของ
กับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและภาระผูกพนัของ
บริษัท 

     

3. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกบั
ทรัพยากรและภาระผูกพนัของบริษัท บริษัทจะมี
การบันทึกรายการทันที 
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การจัดทําบัญช ี

ระดับความคดิเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด 

4. บริษัทมีการจําแนกรายการตาง ๆ เกี่ยวกบั
สินทรัพย หนีสิ้น ทุน รายได หรือคาใชจาย อยาง
ชัดเจนและเปนระบบ 

     

5. บริษัทมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการกําหนดและ
วัดมูลคาในระบบบัญชีของบริษัท 

     

6. ในการวัดมูลคารายการตาง ๆ กิจการให
ความสําคัญ 
และใชประโยชนจากมาตรฐานบัญชีตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของ 

     

7. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
บริษัทมีการวิเคราะห วนิิจฉัย และรวบรวมประเด็น
ของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงตาง ๆ 
เพื่อใชวดัมูลคาของรายการทางบัญชี 

     

8. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
บริษัทมีการใชมาตรฐานการบัญชีหรือหลักการ
บัญชีท่ีเกี่ยวของมาปรับประยุกตใชเพื่อการวัดมูลคา
ของรายการบัญชีตางๆอยางเหมาะสม 

     

9. บริษัทใหความสําคัญกับการประยุกตใช
มาตรฐานการบัญชีหรือหลักการบัญชีท่ีมีความ
สมํ่าเสมอในการวัดมูลคา 

     

10. บริษัทมีการศึกษามาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
เพื่อใหการนําเสนอรายงานดงักลาวมีความถูกตอง
ชัดเจนและไดรับการยอมรับจากบุคคลภายนอก 

     

11. บริษัทมีการประยุกตใชวธีิการนําเสนอขอมูลใน
รายงานการเงนิตามมาตรฐานการบัญชีใหเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมและสถานการณของบริษัท 
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การจัดทําบัญช ี

ระดับความคดิเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด 

12. ในการเปดเผยขอมูลในงบการเงินนัน้บริษัท
คํานึงถึงการเปดเผยขอมูลเพือ่ใหครอบคลุม
สาระสําคัญอยางครบถวน ถูกตอง และชัดเจน 

     

13. บริษัทใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลและ
เปดเผยขอมูลในประเด็นตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกบัผูมี
สวนไดเสียอยางชัดเจนและครบถวน 
 

     

 
 
ตอนท่ี4  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทํารายงานการเงินของบริษัท 

คําชี้แจง  :  โปรดกาเคร่ืองหมาย (√) ลงในชองระดับความคิดเห็นในแตละเร่ือง ท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของทาน      

การจัดทํารายงานการเงิน 

ระดับความคดิเห็น 
เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

1. บริษัทนําเสนอขอมูลทางการบัญชีท่ีชวยใหผูใชงบ
เขาใจขอมูลไดอยางชัดเจน 

     

2. บริษัทเช่ือม่ันวางบการเงินของบริษัทเปนประโยชนตอ
การตัดสินใจของผูใชงบการเงินท่ีมีความรูพื้นฐานอยาง
เพียงพอ 

     

3. บริษัทมีขอมูลทางการบัญชีท่ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะ
ความคงอยู และผลการดําเนินงานของบริษัทอยางชัดเจน 

     

4. บริษัทนําเสนอรายงานทางการบัญชีท่ีไมซับซอนและ
งายตอการทําความเขาใจของผูใชงบการเงินเพื่อประโยชน
สูงสุดในการตัดสินใจ 
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การจัดทํารายงานการเงิน 

ระดับความคดิเห็น 
เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

5. บริษัทนําเสนอขอมูลทางการบัญชีท่ีใหความรูเกี่ยวกบั
ผลลัพธของการตัดสินใจในคร้ังกอนและสามารถนํามาใช
ประโยชนในการตัดสินใจในอนาคตได 

     

6. บริษัทมีขอมูลทางการบัญชีท่ีชวยในการคาดคะเนหรือ
ยืนยนัเหตุการณหรือผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

     

7. บริษัทมีขอมูลทางการบัญชีท่ีพรอมนําไปใชในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับปญหาท่ีเกีย่วของไดตามความตองการ
ของผูใชงบการเงิน 

     

8. บริษัทมีการนําเสนอขอมูลทางบัญชีโดยคํานึงถึง
ผลกระทบของการแสดงขอมูลตอการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน 

     

9. บริษัทมีการแสดงรายการและเหตุการณทางการบัญชีท่ี
นาเช่ือถือโดยคํานึงถึงความชัดเจน ความแนนอน และ
ความสมเหตุสมผลตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
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การจัดทํารายงานการเงิน 

 

ระดับความคดิเห็น 
เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

10. บริษัทใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลทาง
บัญชีโดยมุงเนนการนําเสนองบการเงินตามเน้ือหา
และความเปนจริงทางเศรษฐกิจ 

     

11. บริษัทมีการนําเสนอขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือและ
ปราศจากความลําเอียงโดยขอมูลทางบัญชีจะสะทอน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางแทจริง 

     

12. บริษัทมีการใชดุลพินิจอยางเปนระบบและชัดเจน
ในการประมาณการความไมแนนอนเพื่อไมให
สินทรัพยและรายไดสูงเกนิไป และหนี้สินและ
คาใชจายตํ่าเกนิไป 

     

13. บริษัทมีการพิจารณาถึงขอจํากัดเกี่ยวกบัตนทุน
และประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอขอมูลทางการ
บัญชีตาง ๆ 

     

14. บริษัทมีการนําเสนองบการเงินซ่ึงแสดงการ
เปรียบเทียบงบการเงินระหวางงวดบัญชีหรือระหวาง
บริษัท 

     

15. บริษัทเช่ือม่ันวาการเปรียบเทียบงบการเงินทําให
ผูใชงบการเงินสามารถประเมินฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน  การเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน  กระแสเงิน
สด  และสามารถคาดการณแนวโนมดงักลาวได 

     

16. ในการเปรยีบเทียบงบการเงินบริษัทใหความสําคัญ
กับวิธีการทางการบัญชีท่ีประยุกตใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูใชงบการเงินในการวิเคราะหและ
ทําความเขาใจขอมูลทางการบัญชีดังกลาว 

     

17. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงวธีิการบัญชีจากงวดหนึ่งไป
อีกงวดหนึ่ง  บริษัทไดแสดงการเปรียบเทียบ
ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนจากการเปล่ียนแปลงตองบการเงิน 
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ตอนท่ี5  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

คําชี้แจง:โปรดกาเคร่ืองหมาย (√)ในชองระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเหน็ของทาน 

ผลการดําเนินงานขององคกร 

ระดับความคดิเห็น 
เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด 

1. บริษัทไดรับการยอมรับจากลูกคาและหนวยงานอ่ืน 
ท่ีเกี่ยวของวาเปน บริษัทท่ีมีการดําเนนิงานท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

     

2. บริษัทไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับ บริษทัจัดการดเีดน หรือ
บริษัทธรรมาภิบาล หรือรางวัลอ่ืนๆอยางตอเน่ือง 

     

3. บริษัทมีผลิตภัณฑและบริการท่ีไดรับการยอมรับในเร่ือง
คุณภาพและบริการท่ีดี 

     

4. บริษัทมีกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม      

5. บริษัทมีจํานวนลูกคาใหมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง      

6. บริษัทสามารถทําใหลูกคาเกายังเต็มใจใชบริการจากบริษัท
และแนะนําลูกคาใหมใหอยางตอเนื่อง 

     

7. เม่ือบริษัทมีการนําเสนอสินคาและบริการใหมลูกคาของ
บริษัทยินดทีดลองใชสินคาใหมอยางเต็มใจ 

     

8. ช่ือเสียงและประสบการณของคณะกรรมการบริหารไดรับ
การยอมรับจากบุคคลภายนอก 

     

9. พนักงานของบริษัทมีความจงรักภกัดีตอบริษัทอยาง
สมํ่าเสมอและตอเน่ือง 

     

10. พนักงานมีหลักเกณฑในการทํางานโดยคํานึงถึงการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคกรอยางชัดเจน 

     

11. พนักงานมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานในองคกร
เปนอยางด ี

     

12. บริษัทมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและสารณชนอยาง
ตอเน่ือง 
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ผลการดําเนินงานขององคกร 

ระดับความคดิเห็น 
เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด 

13. บริษัทมีการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในดาน
ความซ่ือสัตยและจริยธรรมทางธุรกิจอยางเปนระบบและ
ชัดเจน ตลอดจนมีการประกาศอยางชัดเจน 

     

 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทํารายงานการเงิน   การประยุกตใชมาตรฐานการบัญชีหรือประเด็น
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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