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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลของนกับญัชีในแนวทาง

ปฏิบติัตามมาตรฐานการของการรายงานทางการเงินท่ีบริษทั เจ ดบับลิวเอส อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานการของการรายงานทางการเงินท่ีบริษทั เจ 
ดบับลิวเอส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นพนกังานของบริษทั เจ ดบับลิวเอส 
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.67 และเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 41.67 ส่วนใหญ่สมรส
แลว้ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนใหญ่มี
รายไดต่้อเดือน 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งผูท้าํบญัชี/นกับญัชี คิด
เป็นร้อยละ 41.67 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาํงานตํ่ากว่า 5 ปี และ5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
41.67 และส่วนใหญ่เขา้ร่วมการอบรมความรู้ดา้นบญัชี คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาคือไม่เขา้ร่วม
การอบรมความรู้ดา้นบญัชี คิดเป็นร้อยละ 16.67 

แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการของการรายงานทางการเงินท่ีบริษทั เจ ดับบลิวเอส 
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั พบว่า ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยห์มุนเวียน อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.34 ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
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อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.2 ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสิน อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.77 ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสิน ภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.42 ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.80 ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.42 ดา้นการรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 47.20 และดา้นการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.37 
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This research aims 1 )  to explore the personal account toward the practice standards of 
financial reporting at JWS International Limited and 2) to study the practices of financial reporting 
standards at JWS International Limited. The subjects were respondents who are employees of JW S 
International Limited among 12 cases. The study found that the majority of females (66.67 percent) 
and males (33 .33  percent). Mostly aged over 40  years old accounted for 41 .67  percent, married 
(50.00 percent) and graduated undergraduate education accounted for 66.67 percent. Most have a 
monthly income of 30,001 to 40,000 baht (33.33 percent), worked as the bookkeeper/accountant 
(41.67 percent), Most of respondent were participant in knowledge training representing 83.33 per 
cent, followed by not attending a training course accounting for 16.67 percent. 

Practice standards of financial reporting at JW's International found that the recognition 
and measurement of assets and non-current were highest level, accounting for 48 .34  percent and 
47 . 2  percent. The recognition and measurement of liabilities and non-current were highest level, 
accounting for 52 .77  percent and 4 .42  percent. Moreover, the recognition and measurement of 
income, revenue and income was highest level, accounting for 52 .80  percent, 4 . 42  percent and 
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47 .20 percent. In addition, presentation and disclosures in the financial statements was high level, 
representing for 4.37 percent. 
 
Keywords accountant, practices, standards and financing 


