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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาของผูทําบัญชีในจังหวัด
เชียงใหม เกี่ยวกับการนําเสนองบการเงิน ซ่ึงเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผ ูทําบัญชีในจังหวัด
เชียงใหม และมีผูตอบแบบสอบถามกลับมาภายในระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 346 ราย 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอกําหนด
เกี่ยวกับการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐาน (ปรับปรุง 2550) และรายการยอของงบการเงินตามท่ี
กรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนด โดยเห็นดวยในระดับมาก ซ่ึงความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 
รายการสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย ตองแยกแสดงจากกันและไมนํามาหักกลบกัน และ
รายการท่ีมีสาระสําคัญตองแยกแสดงในงบการเงิน 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินอยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงปญหาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ปญหาความยุงยากในการจัดประเภทใหมของ
ขอมูลในงวดกอนท่ีตองนํามาเปรียบเทียบเม่ือมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทใหมในงบ
การเงิน  ท้ังนี้ปญหาการนําเสนองบดุลอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงปญหาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
ปญหาความยุงยากในการจําแนกสินทรัพยเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือไมหมุนเวียน    ปญหาการ
นําเสนองบกําไรขาดทุนอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงปญหาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ปญหาความ
ครบถวนของรายไดของกิจการ      ปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของอยู



 

 

จ

ในระดับมาก ซ่ึงปญหาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ปญหาความยากในการจัดทํางบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามรูปแบบการนําเสนอท่ีมาตรฐานกําหนด     ปญหาการนําเสนองบ
กระแสเงินสดอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงปญหาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ปญหาความยากในการจัด
ประเภทในงบกระแสเงินสด เปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตามท่ี
มาตรฐานกําหนด     และปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินอยูในระดับมาก ซ่ึง
ปญหาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ปญหากิจการมีขอมูลแตไมตองการใหเปดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 
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ABSTRACT 
 

This independent study explores the problems faced by accountants in Chiang Mai, 
Thailand, with respect to the presentation of financial statements. In the study a questionnaire 
was used as the data collection method, and a total of 346 accountants in Chiang Mai returned the 
questionnaire before the deadline set.  

The research found that most respondents are in agreement with the standards set for the 
presentation of financial statements (as revised in 2007), as well as the compulsory standards set 
for brief-particulars within financial statements, as issued by the Department of Business 
Development. They strongly agree that assets, liabilities, revenues and expenses should be 
reported separately, and that important additional items should be reported separately within the 
financial statement presentation.  

Most respondents find presenting financial statements a moderately difficult task; the 
most difficult aspect being to re-categorize the data from the previous accounting period, for 
presentation in the current financial statement. Most respondents find producing the balance sheet 
a moderately difficult task; the most difficult part being to determine if an asset is fixed or is part 
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of turnover. Most respondents find producing income statements a moderately difficult task; the 
most difficult part being to report an accurate income figure. Most respondents find producing the 
statement of changes a highly difficult task; the most difficult part being to write the report 
according to the standards set. Most respondents find producing the flow statement a moderately 
difficult task; with the most difficult part being to categorize the cash-flow types into operational, 
investment and financial cash-flows. Most respondents find producing the notes to the financial 
statement a very difficult task, due to businesses’ reluctance to disclose certain information.  

 
 
 
 


