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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อความรู้ความเขา้ใจของผูท้าํบญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีบริษทั เจ ดบับลิวเอส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั
ตลอดจนทราบปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการควบคุมมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นพนักงานของบริษทั เจ ดบับลิวเอส อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.67 และเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 33.33 ส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 41.67 ส่วนใหญ่สมรสแลว้ คิด
เป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อ
เดือน 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งผูท้าํบญัชี/นกับญัชี คิดเป็นร้อย
ละ 41.67 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาํงานตํ่ากว่า 5 ปี และ5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.67 และ
ส่วนใหญ่เขา้ร่วมการอบรมความรู้ดา้นบญัชี คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาคือไม่เขา้ร่วมการอบรม
ความรู้ดา้นบญัชี คิดเป็นร้อยละ 16.67 

ระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า พนกังานของบริษทั เจ ดบับลิวเอส อินเตอร์เนชัน่แนล 
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จาํกดัท่ีมีเพศหญิง อายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 30,001-
40,000 บาท ตาํแหน่งผูท้าํบญัชี/นกับญัชี ประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพบญัชี  มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์มากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ  
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This research aimed 1) to understand the knowledge understanding of the accountant 
affecting Ias 16: Land, Building And Equipment In Jws International Co., Ltd. Moreover, to 
understand the problems, obstacles and recommendations for controlling TAS 16 Property, plant 
and equipment. Respondents were employees of JWS International Limited. The study found that 
the majority of females (66.67 percent) and males (33.33 percent). Most of respondents aged over 
40 years old accounted for 41.67 percent and married (50.00 percent). Moreover, mostly 
respondents graduated undergraduate education accounted for 66.67 percent and had the monthly 
income representing 30,001-40,000 baht (33.33 percent). Most of repondents worked as the 
bookkeeper / accountant, accounting for 41.67 percent and worked under five years old (41.67 
percent). Most participants attend the account training, representing 83.33 per cent and didnot attend 
the account training (16.67 percent). 
 The analysis of the level of understanding about TAS 16 Property, plant and equipment by 
personal factors found Females, aged 40 years and over, a bachelor's degree, income per month 
30,001-40,000 baht, work as the bookkeeper / accountant, experience over 10 years and attening 
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accounting and professional training tend to have higher knowledge about TAS 16 Property, plant 
and equipment than other group. 
 
Keywords cognitive, bookkeeper, accounting standards 


