
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
ในการศึกษาเร่ืองการจัดทําบัญชีและความรูความเขาใจของผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอเมืองลําปางเก่ียวกับขอมูลการบัญชีนั้นผูศึกษาไดนําแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาเปนแนวทางในการศึกษาคร้ังนี้ดังนี้ 
 
 แนวคิด และทฤษฎี 

1. แนวคิดความรูความเขาใจ (วันเพ็ญ สายชล, 2549 อางถึงใน นันทพร  เกตุคราม, 
2552: 4) 

ความรู หมายถึง ความจําเกี่ยวกับส่ิงท่ีเคยเรียนรูมากอน ไมวาจะเปนความจํา เกี่ยวกับ
ลักษณะท่ัวไป วิธีการ กระบวนการ ลําดับ โครงสราง 

ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารความหมายของส่ิงท่ีเรียนรูโดย     
ไมจําเปนตองนําไปสัมพันธกับส่ิงอ่ืนๆ ไดแก 

1) แปลความ สามารถส่ือความเปนส่ิงท่ีเรียนรูแลว โดยวิธีส่ือความหมายอ่ืน 
เขาใจความหมายของความรูท่ีปรากฏในการส่ือความหมายแบบตางๆ  

2) การตีความ สามารถอธิบายหรือสรุปความเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียนรูนั้นได 
3) การขยายความ สามารถพิจารณาถึงส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากเร่ืองท่ีเรียนรูท้ัง

ในดานโอกาสที่จะนําไปใช ผลท่ีเกิดข้ึน แนวโนมในโอกาสตอไป 
โดยสรุปความหมายไดวา ความรูความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการจํา

และเขาใจรายละเอียดของขอมูลตางๆ ท่ีบุคคลสะสมไว และถายทอดตอๆ กันมาตลอดจนสามารถท่ี
จะส่ือความหมาย แปลความ ตีความ ขยายความ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ หลังจาก
ท่ีไดรับขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ แลว 

2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดทําบัญชี 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี  ประกอบดวย  วัตถุประสงคของการทําบัญชี 

ประโยชนของการจัดทําบัญชี และผูประกอบการกับกฎหมายบัญชี 
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1) วัตถุประสงคของการทําบญัชี (สมนึก  เอ้ือจิระพงษพนัธ, 2551) 
ขอมูลทางการบัญชีเปนขอมูลท่ีเกี่ยวกับการไดทรัพยากรมา และการใชทรัพยากรไป

ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงดําเนินการโดยหนวยงานของกิจการท่ีจัดทําบัญชีนั้นท่ีตองนําเสนอขอมูลทางการ
บัญชีเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงิน กระแส     
เงินสดของกิจการ โดยท่ัวไปแลวงบการเงินจะใหขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ 
รายได และคาใชจาย ท้ังนี้วัตถุประสงคของการทําบัญชีมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) เพื่อใหขอมูลทางการบัญชีท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจลงทุน และการ
ใหสินเช่ือโดยท่ีงบการเงินควรเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอยาง
สมเหตุสมผลในการลงทุน และการใหสินเช่ือ ผูใชขอมูลในกลุมนี้ไดแก ผูถือหุน เจาหนี้ สถาบัน
การเงิน นักวิเคราะหท่ีปรึกษาการลงทุน  

(2) เพ่ือใหขอมูลทางบัญชีท่ีเกี่ยวกับการประเมินกระแสเงินสดของกิจการวามี
ความสามารถในการกอใหเกิดเงินสดท่ีพึงจะไดรับในอนาคตมีมากนอยเพียงใด เชน ดอกเบ้ีย              
เงินปนผล รวมถึงจังหวะเวลาและความแนนอนที่กิจการจะไดรับเงินสดนั้นเพื่อเปนประโยชนตอ   
ผูลงทุนในปจจุบันและอนาคต 

(3) เพื่อใหขอมูลทางบัญชีท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจของกิจการนําเสนอ
ในงบการเงินชวยใหผูลงทุน เจาหนี้ และผูใชงบการเงิน ทราบถึงความมั่นคง สภาพคลอง 
ความสามารถชําระหนี้ของกิจการ โครงสรางทางการเงินและความสามารถของกิจการในการ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 

(4) เพื่อใหขอมูลท่ีแสดงเก่ียวกับผลการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึงผูบริหาร              
ผูลงทุน และเจาหนี้จะใชขอมูลทางการบัญชีในการประเมินสภาพการณในอนาคต โดยขอมูลท่ี
สําคัญไดแก ขอมูลท่ีแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและคุณภาพของกําไร เปนตน 

(5) เพื่อใหขอมูลท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูบริหารในการบริหาร
ทรัพยากรของกิจการ ซ่ึงผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลการบริหาร หรือความรับผิดชอบของ
ผูบริหาร โดยใชขอมูลทางการบัญชี ความรับผิดชอบดังกลาวรวมถึงการจัดการ การดูแล การใช
สินทรัพยของกิจการกอใหเกิดประสิทธิภาพ โดยมีผลตอการตัดสินใจในการเล่ือนตําแหนงโยกยาย
หรือเปล่ียนผูบริหาร 

(6) เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของกฎหมาย เนื่องจากธุรกิจท่ีจัดทํางบการเงิน
นั้นมีความเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย ไมวาจะเปนเจาหนี้ นักลงทุน พนักงาน ตลอดจนหนวยงาน
รัฐบาล ตางมีสวนไดเสียจากธุรกิจในแงมุมตางๆ จึงมีพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
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2) ประโยชนของการจัดทําบญัชี 
การจัดทําบัญชีมีประโยชนตอการดําเนินธุรกิจดังนี้ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2550: 

ออนไลน) 
(1) เปนเคร่ืองมือวัดความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจการทําบัญชีจะทําใหกิจการ

ทราบผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงินของธุรกิจ และความม่ันคงของธุรกิจ โดยในการจัดทํา
บัญชีนั้น จะบันทึกบัญชีรายการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจ เชน การลงทุน รายรับ และ
รายจาย ท่ีเปนของกิจการนั้น ขอมูลท่ีไดบันทึกไวนั้น จะสามารถนํามาจัดทําเปนรายงานทางการเงิน
ได เชน งบดุล และงบกําไรขาดทุน ซ่ึงเปนภาพสะทอนในการดําเนินธุรกิจ โดยตัวเลขท่ีปรากฏใน
งบการเงินจะสามารถนํามาวิเคราะหเปนอัตราสวนทางการเงิน เพ่ือวัดผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
เชน การวัดสภาพคลองของธุรกิจ การวัดประสิทธิภาพการใชสินทรัพย การวัดความสามารถในการ
ทํากําไรของธุรกิจ และความสามารถในการชําระหนี้ เปนตน 

(2) เปนเคร่ืองมือชวยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ ขอมูลทางบัญชีจะ
เปนประโยชนตอการวางแผนและการตัดสินใจ โดยประเมินจากขอมูลเหตุการณในอดีต ปจจุบัน 
และอนาคต อาจจะอยูในรูปของรายงานการวิเคราะหตางๆ อันเปนเคร่ืองมือชวยใหผูบริหารงาน
สามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ชวยในการพยากรณเหตุการณท่ีคาดวาจะเกิดใน
อนาคตไดอยางมีทิศทางและความเช่ือม่ันสูง สามารถนํามาวิเคราะหความเปนไปไดของการลงทุนท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนั้นหากมีขอมูลท่ีชัดเจนถูกตอง จะทําใหสามารถพัฒนากิจการให
เจริญกาวหนาอยางยั่งยืน 

(3) เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการวางแผนกําไร และควบคุมคาใชจายของบริษัท 
เนื่องจากในการทําบัญชีอยางถูกตอง จะทําใหกิจการทราบจํานวนตนทุนและคาใชจายท่ีเกิดข้ึน และ
สามารถคํานวณตนทุนของสินคาและบริการของกิจการไดอยางถูกตอง ซ่ึงจะชวยในการตัดสินใจ
กําหนดราคาสินคา หรือบริการของธุรกิจ ชวยในการควบคุมตนทุนการผลิตและคาใชจายตาง ๆ ให
เปนไปตามประมาณการท่ีไดกําหนดไว และสามารถนําไปวิเคราะห ปรับปรุงรายจายท่ีไมจําเปน
ออก รวมถึงชวยในการวางแผนการดําเนินงานไดอยางถูกตองเหมาะสมกับทรัพยากรที่กิจการมีอยู 
นอกจากนี้การบันทึกบัญชีจะทําใหสามารถตรวจสอบหาหลักฐานในการเบิกจายแตละคร้ัง จึงชวย
ลดปญหาในการเบิกจายซํ้าซอนได 

(4) เพื่อเปนเคร่ืองมือในการหาแหลงเงินทุนในการจัดทําบัญชีจะทําใหเราได
รายงานทางเงินท่ีใชเปนส่ือกลางในการติดตอทางธุรกิจตางๆ อันเปนหลักฐานในการสรางความ
เช่ือม่ันใหกับเจาหนี้และสถาบันการเงิน เชน เม่ือเราตองการเงินทุนเพิ่มก็สามารถนํารายงานทางการ
เงินนั้นไปเปนขอมูลประกอบในการขอสินเช่ือกับธนาคาร หรือเจาหนี้เงินกูโดยธนาคาร หรือ 
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เจาหนี้เงินกู จะใชรายงานทางการเงินของกิจการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ จากความนาเช่ือถือ 
และความสามารถในการชําระหนี้ของผูขอกูยืม รวมถึงกําหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมกับความ
เส่ียงท่ีผูใหกูจะไดรับ อันกอใหเกิดประโยชนในการท่ีจะทําใหกิจการจะไดรับวงเงินกูท่ีตองการ 
และจายดอกเบ้ียในอัตราท่ีเหมาะสม 

(5) เพื่อใหกิจการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และเปนสัญญาณเตือนภัยของ
กิจการ การมีระบบบัญชีท่ีดี จะทําใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีท่ีชวยใหกิจการปองกันการ
ทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึน เนื่องจากขอมูลทางการเงิน ตลอดจนรายการตางๆ ท่ีเกิดขึ้น จะตองมีหลักฐาน
ท่ีสามารถยืนยันถึงท่ีมาท่ีไปซ่ึงจะทําใหโอกาสที่จะเกิดการทุจริตสามารถทําไดยากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ขอมูลทางบัญชีก็ยังสามารถนํามาวิเคราะหหาส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึน หาจุดบกพรอง จุดออน 
และจุดร่ัวไหลได ซ่ึงจะเปนสัญญาณเตือนภัยใหกิจการ ไดวางแผน เตรียมการปองกัน และแกไข
ปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

(6) เพื่อประโยชนในการวางแผน เพื่อเสียภาษีไดอยางถูกตองและประหยัดการ
จัดทําบัญชีท่ีถูกตอง จะทําใหทราบกําไรขาดทุนท่ีแนชัด สามารถวางแผนภาษีอากรไดอยาง
เหมาะสม ประหยัด และเสียภาษีไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

3) ผูประกอบการกับกฎหมายบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2553) 
กฎหมายบัญชีท่ีผูประกอบการพึงตองปฏิบัติ คือ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

มีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับผูประกอบการ คือ การจัดทําบัญชี หนาท่ีของผูจัดทําบัญชีจะดําเนินการโดย   
ผูท่ีกระทําการแทนนิติบุคคลหรือธุรกิจ คือ หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนจดทะเบียน กรรมการ
บริษัทของบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด  ผูกระทําการแทนท่ีไดรับการแตงตั้งจากนิติบุคคล
ตางประเทศท่ีเขามาประกอบธุรกิจในไทย ผูทําการแทนท่ีไดรับแตงตั้งของกิจการรวมคาตาม
ประมวลรัษฎากร ผูจัดการของสถานท่ีประกอบธุรกิจประจํา  เปนผูจัดทําบัญชี โดยกําหนดหนาท่ี
และความรับผิดชอบของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี คือ จัดใหมีผูทําบัญชีซ่ึงมีคุณสมบัติและเง่ือนไขของ
การเปนผูทําบัญชีตามประกาศกรมทะเบียนการคา จัดใหมีการทําบัญชีนับแตวันเร่ิมทําบัญชี ตาม
กฎหมายกําหนด และตองทําบัญชีใหครบถวนและถูกตอง โดยมีหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมาย
กําหนดเกี่ยวกับ ชนิดของบัญชีท่ีตองจัดทํา ขอความและรายการท่ีตองมีในบัญชี ระยะเวลาท่ีตองลง
รายการในบัญชี เอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชี  จัดใหมีการควบคุมดูแลผูทําบัญชีใหจัดทํา
บัญชีใหถูกตองและตรงตามความจริง  จัดทําเอกสารประกอบการลงบัญชี และสงมอบเอกสารท่ี
ตองใชประกอบการลงบัญชีเพื่อใหบัญชีท่ีจัดทําข้ึนสามารถแสดงผลการดําเนินงานฐานะการเงิน
หรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินท่ีเปนอยูตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี  และตอง
ปดบัญชีคร้ังแรกภายใน 12 เดือน นับแตเร่ิมทําบัญชี และปดบัญชีคร้ังตอไปทุกรอบ 12 เดือน นับ
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แตวันปดบัญชีคร้ังกอน โดยตองจัดใหงบการเงินไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ยกเวนสําหรับงบการเงินของหางหุนสวนจดทะเบียน ท่ีมีทุนจดทะเบียน   
ไมเกิน 5 ลานบาท สินทรัพยรวมไมเกิน 30 ลานบาท และรายไดรวมไมเกิน 30 ลานบาท ไมตองมี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินได สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบปบัญชีส้ินสุดใน หรือหลัง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 เปนตนไป และตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารท่ีตองใชประกอบการ
ลงบัญชีไวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป นับแตวันปดบัญชี โดยใหจัดเก็บ ณ สถานท่ีประกอบธุรกิจ 
โดยปกติการจัดทําบัญชีและงบการเงินมีข้ันตอนดังภาพท่ี 1 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 : แผนภูมิสรุปการจัดทําบัญชีและงบการเงิน 
ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2553) 

(1)  รายการคา 

(2)  เอกสารประกอบการลงบัญชี 

(3)  บันทึกรายการในบัญชี 

(3.1)  บัญชีรายวัน 

(3.2)  บัญชีแยกประเภท 

(3.3)  บัญชีสินคา 

(4)  งบการเงิน 

(4.1)  งบดุล 

(4.2)  งบกําไรขาดทุน 

(4.3)  งบแสดงการเปล่ียนแปลงใน
สวนของเจาของ หรืองบแสดงการ
รับรูรายไดและคาใชจาย 

(4.4)  หมายเหตุประกอบการเงิน 

    การจัดทําบัญชีประจําวนั 

    การปดบัญชี 
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ภาพท่ี 1 สามารถสรุปรายละเอียดในแตละข้ันตอน ดังนี้ 
(1) รายการคา คือ เหตุการณทางเศรษฐกิจซ่ึงเปนผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของกิจการ รวมถึงรายการท่ีเกี่ยวของกับบุคคลภายนอก เชน การ
ซ้ือวัตถุดิบ การขายสินคา การใหบริการรับจางตางๆ การจายคาใชจาย การรับ-จายชําระหนี้  เปนตน 

(2) เอกสารประกอบการลงบัญชี หมายถึง บันทึก หนังสือหรือเอกสารใดๆ ท่ีใชเปน
หลักฐานในการลงรายการในบัญชี ซ่ึงแยกออกเปน 3 ประเภท คือ 

1) เอกสารท่ีจัดทําข้ึนโดยบุคคลภายนอก 
2) เอกสารท่ีจัดทําข้ึนโดยกิจการ เพื่อออกใหแกบุคคลภายนอก 
3) เอกสารท่ีจัดทําข้ึนโดยกิจการ เพื่อใชในกิจการ 

การลงรายการในบัญชีจะตองใชเอกสารจากลําดับท่ี (1) หรือ (2) แลวแตกรณี เวนแต
ไมมีเอกสารดังกลาว จึงใหใชเอกสารลําดับถัดไป ท้ังนี้เนื่องจากเอกสารตาม (1) หรือ (2) มีความ
เช่ือถือไดสูงกวา เพราะมีผูเกี่ยวของมากกวา 1 ฝาย เอกสารประกอบการลงบัญชีทุกประเภทตองมี
รายการดังตอไปนี้ 

1)  ช่ือหรือช่ือท่ีใชในการประกอบธุรกิจของผูจัดทําเอกสาร 
2)  ช่ือของเอกสาร 
3)  เลขท่ีของเอกสารและเลมท่ี (ถามี) 
4)  วัน เดือน ป ท่ีออกเอกสาร 
5)  จํานวนเงินรวม 

เอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยกิจการ เพื่อออกใหบุคคลภายนอกจะตอง
มีสําเนาเก็บไวท่ีกิจการอยางนอย 1 ชุด 

(3) บันทึกรายการในบัญชี รวบรวมเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยทําการวิเคราะห
รายการคา ท่ีเกิดขึ้นตามหลักการบัญชี และนํารายการดังกลาวไปบันทึกในสมุดบัญชี โดยเรียงลําดับ
กอน หลัง ตามรายการท่ีเกิดข้ึน โดยบันทึกรายการในสมุดบัญชี แบงเปน 2 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนท่ี 1 การบันทึกในสมุดรายวันข้ันตน 
ข้ันตอนท่ี 2 สรุปยอดจากสมุดรายวันข้ันตนไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท 

3.1 บัญชีรายวัน 
(ก) บัญชีรายวันรับเงิน เปนบัญชีข้ันตนท่ีใชบันทึกรายการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการ

ไดรับเงินสด หรือการเพิ่มข้ึนในบัญชีเงินฝากธนาคาร และกรณีถามีบัญชีธนาคารหลายบัญชี ตอง
แยกแตละเลขท่ีบัญชีธนาคาร 
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(ข) บัญชีรายวันจายเงิน เปนบัญชีข้ันตนท่ีใชบันทึกรายการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
จายเงินสด หรือการลดลงของเงินฝากธนาคาร และกรณีถามีบัญชีธนาคารหลายบัญชี ตองแยกแตละ
เลขท่ีบัญชีธนาคาร 

(ค) บัญชีรายวันซ้ือ เปนบัญชีข้ันตนท่ีใชบันทึกเฉพาะรายการท่ีเกี่ยวกับการซ้ือ
สินคา เปนเงินเช่ือเทานั้น 

(ง) บัญชีรายวันขาย เปนบัญชีข้ันตนท่ีใชบันทึกเฉพาะรายการที่เกี่ยวกับการ
ขายสินคา เปนเงินเช่ือเทานั้น 

(จ) บัญชีรายวันท่ัวไป เปนบัญชีข้ันตนท่ีใชบันทึกรายการอื่นๆ ท่ีไมสามารถ
บันทึกไดในบัญชีรายวันรับเงิน รายวันจายหรือรายวันซ้ือ รายวันขาย เชน ยอดยกมา คาเส่ือมราคา 
สินคาคงเหลือ รายการปดบัญชี และรายการปรับปรุง ฯลฯ ซ่ึงตองมีคําอธิบายรายการบัญชีเพื่อให
เกิดความชัดเจนดวย 

3.2 บัญชีแยกประเภท เปนบัญชีท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือแยกตางหากสําหรับรายการ
ตางๆ ในงบการเงิน โดยผานรายการตามประเภทบัญชีท่ีเกิดข้ึน เชน บัญชีแยกประเภทสินทรัพย 
หนี้สิน ทุน รายได คาใชจาย ลูกหนี้ และเจาหนี้ 

3.3 บัญชีสินคา/วัตถุดิบ เปนบัญชีท่ีแสดงการเคล่ือนไหวของปริมาณสินคา
หรือวัตถุดิบ แตละชนิดและประเภท วามีปริมาณรับเขามา จายออกไป และยอดคงเหลือเทาใด โดย
จะแสดงมูลคาตอหนวยและมูลคารวมดวยหรือไมก็ได ซ่ึงตามกฎหมายบัญชีกําหนดใหธุรกิจท่ีทํา
การผลิต หรือธุรกิจซ้ือขายสินคาตองจัดทําบัญชีสินคาหรือวัตถุดิบดวย (ถามี) 

(ก) บัญชีสินคา 
(ข) บัญชีวัตถุดิบ กรณีถาเปนธุรกิจท่ีทําการผลิต ตองจัดทําทะเบียนคุมวัตถุดิบ

แตละประเภท เพ่ือบันทึกการเคล่ือนไหวของปริมาณวัตถุดิบท่ีรับ และนําวัตถุดิบไปใชในการผลิต
และยอดคงเหลือเทาใด 

(4) งบการเงิน หมายถึง รายงานท่ีแสดงขอมูลอันเปนผลจากการประกอบธุรกิจของ
กิจการ ซ่ึงประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน           
งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบยอย และคําอธิบาอ่ืนๆ ซ่ึงระบุไววาเปนสวน
หนึ่งของงบการเงิน 

4.1 งบดุล คือ รายงานทางการเงินท่ีทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เพื่อ
แสดงใหเห็นฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง วามีทรัพยสิน และหนี้สิน ประเภทอะไรเปน
มูลคาเทาใด และมีเงินทุนเทาใด ฐานะการเงินนี้สรุปมาจากบันทึกรายการที่เกี่ยวกับการเงิน ในสมุด
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บัญชีตั้งแตตนจนถึงวันท่ีจัดทํางบดุล ซ่ึงสินทรัพยนั้นเปนส่ิงท่ีมีคาท่ีกิจการเปนเจาของ สวนของ
บุคคลภายนอกในสินทรัพยเรียกวาหนี้สิน และสวนของเจาของกิจการในสินทรัพยเรียกวาทุน 

4.2 งบกําไรขาดทุน คือ รายงานทางการเงินทําข้ึนเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
ของกิจการสําหรับงวดเวลาหนึ่ง เพื่อสรุปใหเห็นวาเม่ือเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายของงวดเวลา
นั้นแลว จะมีผลกําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาใด 

4.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน เปนงบที่แสดงใหเห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงในสวนของเจาของระหวางตนงวดกับปลายงวด โดยสะทอนใหเห็นถึงกําไรและ
ขาดทุนท้ังหมด ที่เกิดจากกิจกรรมของกิจการในระหวางงวด ซ่ึงหากกิจการไมจัดทํางบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน เจาของกิจการสามารถจัดทํางบแสดงการรับรูรายไดและคาใชจาย
แทนก็ได 

งบกระแสเงินสด เปนงบที่แสดงใหเห็นถึงการเคล่ือนไหวของเงินสดของ
กิจการวากิจการไดรับเงินสดมาจากแหลงใดบาง และใชเงินสดไปทางใดบาง 

4.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมท่ีไมไดแสดงอยูในงบ
การเงินแตเปนขอมูลท่ีจําเปนแกผูใชงบการเงิน เพื่อใหผูใชงบการเงินไดอานงบการเงินใหเขาใจ
ยิ่งข้ึน รวมท้ังการเปดเผยขอมูลตามท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนด 

งบยอย คือ งบท่ีแสดงรายละเอียดประกอบจํานวนบางรายการในงบการเงิน 
เชน งบตนทุนขาย งบตนทุนผลิต เปนตน 

รายละเอียดประกอบ เชน รายละเอียดสินคาคงเหลือ รายละเอียดทรัพยสินถาวร 
และคาเส่ือมราคาสะสมท่ีเกี่ยวของ เปนตน 

3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ไดกําหนดลักษณะ โดยมีหลักเกณฑ ดังตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

ลักษณะวิสาหกิจ 
จํานวนการจางงาน (คน) จํานวนสินทรัพยถาวร(ลานบาท) 

ขนาดยอม ขนาดกลาง ขนาดยอม ขนาดกลาง 
กิจการผลิตสินคา ไมเกิน 50 คน 51-200 ไมเกิน 50 51 - 200 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 คน 26 – 50 ไมเกิน 50 51 – 100 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 คน 16 - 30 ไมเกิน 30 31 - 60 
กิจการใหบริการ ไมเกิน 50 คน 51 - 200 ไมเกิน 50 51 - 200 
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หมายเหตุ  :  ในกรณีท่ีจํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม แต
มูลคาทรัพยสินถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือมีจํานวนการจางงานเขาลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลาง แตมูลคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะวิสาหกิจขนาดยอม ใหถือจํานวนการจาง
งานหรือมูลคาสินทรัพยถาวรท่ีนอยกวาเปนเกณฑการพิจารณา 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ศักดา ลักษณแสงวิไล (2549) ไดศึกษาปญหาดานบุคลากรทางการบัญชีของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา SMEs สวนใหญเปนธุรกิจ
ขนาดเล็ก จดทะเบียนเปนหางหุนสวนจํากัด มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 1 ลานบาท ประกอบธุรกิจการ
บริการ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจอยูในชวง 4–6 ป บุคลากรทางการบัญชีของ SMEs มีจํานวน 
1–3 คน มีอายุระหวาง 25–34 ป จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และอายุการ
ทํางานเฉล่ีย 1–2 ป  มีปญหาดานบุคลากรทางการบัญชีของ SMEs โดยภาพรวมอยูในระดับ       
ปานกลาง ยกเวนปญหาท่ีมีระดับมาก ในเร่ืองการมีความรูความสามารถดานภาษีอากรและมี
ประสบการณหรือความชํานาญโดยตรงของบุคลากรทางการบัญชี  สวน SMEs ท่ีเปนหางหุนสวน
นิติบุคคล บริษัทจํากัด ท่ีประกอบธุรกิจการบริการ และการคาสงและคาปลีก สวนใหญประสบ
ปญหาบุคลากรทางการบัญชีในระดับมาก  ดานการคัดเลือกบุคลากร ในเรื่องการมีความรู
ความสามารถทางดานภาษีอากร และประสบการณหรือความชํานาญโดยตรงของบุคลากรทางการ
บัญชี เนื่องจากบุคลากรสวนใหญมีอายุนอย จบการศึกษาในระดับ ปวส. ขาดความชํานาญในการ
ทํางานท่ีเกี่ยวของ  และสําหรับธุรกิจการผลิตสินคา มีปญหาในระดับปานกลางในการคัดเลือก
บุคลากร และมีปญหาระดับนอยในการรักษาบุคลากร 

นฤนาถ  ศราภัยวานิช และอมรา  โกไศยกานนท (2552) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี และการจัดทําบัญชีของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 150 ราย โดยการสัมภาษณโดยใช
แบบสอบถามเปนแนวทาง พบวาความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการจัดทําขอมูลทางการบัญชีท้ัง      
3 ดาน คือความถ่ีในการจัดทํา ความถูกตองครบถวน และความทันตอความตองการใช และพบวา
ผูประกอบการสวนใหญเห็นถึงความสําคัญของขอมูลทางการบัญชี และใชขอมูลทางการบัญชี
ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ แตไมเขาใจถึงหลักการจัดทําบัญชีท่ีถูกตอง เนื่องจาก
ผูประกอบการ SMEs ไมไดใหความสนใจในการเขารวมอบรม เพื่อเพ่ิมเติมความรูเกี่ยวกับขอมูล
ทางการบัญชี ดังนั้นจึงประสบปญหาเกี่ยวกับการขาดความรูความสามารถในการจัดทําบัญชี  
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สุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ และคณะ (2552) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชีของ
กิจการท่ีไมใชนิติบุคคลในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยผูตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ราย พบวา
กิจการท่ีมีการจัดทําบัญชีสวนใหญเปนผูประกอบการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา
และเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม โดยการจัดทําบัญชีสวนใหญเปนผูไมมีคุณวุฒิ
การศึกษาดานบัญชี สวนใหญบันทึกบัญชีอยางงายๆ ตามเกณฑเงินสด โดยใหความสําคัญกับ
รายรับและรายจาย และตองการทราบขอมูลรายเดือนมากกวารายป  สวนผลการศึกษาดวยการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางกิจการท่ีมีการจัดทําบัญชีจํานวน 35 ราย พบวาการจัดทําบัญชีสวนใหญเปน
บัญชีรายรับและรายจาย ซ่ึงปจจัยท่ีทําใหกิจการมีการจัดทําบัญชี ไดแก ผูประกอบการตองการ
ทราบขอมูลการดําเนินงานของกิจการ และผูประกอบการเห็นความสําคัญของประโยชนของการ
จัดทําบัญชี แตมีปญหาเกี่ยวกับคาใชจายและเวลา ปญหาความรูความเขาใจตอหลักเกณฑท่ีถูกตอง
รวมท้ังปญหาความถูกตองและความครบถวนของการจัดทําบัญชี 
 


