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สารบาญ 

                     หนา 
 
กิตติกรรมประกาศ           ค 
บทคัดยอภาษาไทย           ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ           ฉ 
สารบัญตาราง            ญ 
บทท่ี 1 บทนํา 

หลักการและเหตุผล          1 
วัตถุประสงคในการศึกษา         2 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ         2 
นิยามศัพท           2 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 แนวคิดและทฤษฎี          4 
 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ          6 
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 ขอบเขตการศึกษา          9 
 วิธีการศึกษา         10 
 การวิเคราะหขอมูล        10 
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม     12 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาของผูทําบัญชีในการนําเสนองบการเงิน 
ตามมาตรฐานการบัญชีเร่ือง การนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550)  20 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ         69 
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 สรุปผลการศึกษา        72 
 อภิปรายผลการศึกษา        82 

ขอคนพบ         83 
 



 ฌ 
 

สารบาญ (ตอ) 
                       หนา 

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา         88 
ขอเสนอแนะในการศึกษาตอเนื่อง         89 

บรรณานุกรม            90 
ภาคผนวก            92 
ประวัติผูเขียน           121 
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สารบาญตาราง 
ตาราง                       หนา 
 
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ   12 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ   13 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา  13 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณในการ 

ทํางานดานการทําบัญชี        13 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนท่ีรับทําบัญชี 14 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพการทําบัญชี 14 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

ท่ีรับทําบัญชี         15 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสวนประกอบ 

ของงบการเงินท่ีผูทําบัญชีมีหนาท่ีตองจดัทํา     15 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความรูเร่ือง 

การเปล่ียนแปลงของรูปแบบการจัดทํางบการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลง  16 
10 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของความคิดเห็นเกี่ยวกบัขอกําหนดเกีย่วกับ 

การนําเสนองบการเงินตามมาตรฐาน (ปรับปรุง 2550) และรายการยอ 
ของงบการเงินตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนด     17 

11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรูปแบบงบกําไรขาดทุน 
ท่ีผูทําบัญชีเลือกในการนําเสนองบการเงินของป 2552    18 

12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความรู การไดรับ 
การอบรมหรือศึกษาหรือจดัเตรียมงบการเงินตามรูปแบบใหม   19 

13 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงิน 19 
14 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงิน  

จําแนกตามอาย ุ         20 
15 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงิน  

จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูทําบัญชี    22 
16 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงิน 

จําแนกตามประสบการณทํางานดานการทําบัญชี     23 



 ฎ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
ตาราง                        หนา 
 
17 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงิน  

จําแนกตามจํานวนท่ีรับทําบัญชี       25 
18 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงิน  

จําแนกตามสถานภาพการทําบัญชี       27 
19 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบดุล   29 
20 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบดุล     

จําแนกตามอาย ุ         30 
21 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบดุล     

จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูทําบัญชี    31 
22 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบดุล     

จําแนกตามประสบการณทํางานดานการทําบัญชี     32 
23 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบดุล     

จําแนกตามจํานวนท่ีรับทําบัญชี       33 
24 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบดุล     

จําแนกตามสถานภาพการทําบัญชี       35 
25 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุน  37 
26 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุน    

จําแนกตามอาย ุ         39 
27 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุน  

จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูทําบัญชี    41 
28 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุน  

จําแนกตามประสบการณทํางานดานการทําบัญชี     43 
29 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุน  

จําแนกตามจํานวนท่ีรับทําบัญชี       45 
30 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุน  

จําแนกตามสถานภาพการทําบัญชี       47 

 



 ฏ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
ตาราง                        หนา 

 
31 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลง 

สวนของเจาของ         49 
32 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลง 

สวนของเจาของ จําแนกตามอาย ุ       50 
33 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลง 

สวนของเจาของ จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูทําบัญชี  51 
34 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลง 

สวนของเจาของ จําแนกตามประสบการทํางานดานการทําบัญชี   52 
35 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลง 

สวนของเจาของ จําแนกตามจํานวนท่ีรับทําบัญชี     53 
36 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลง 

สวนของเจาของ จําแนกตามสถานภาพการทําบัญชี     54 
37 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสด  56 
38 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสด 

จําแนกตามอาย ุ         57 
39 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสด  

จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูทําบัญชี    58 
40 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสด 

 จําแนกตามประสบการทํางานดานการทําบัญชี     59 
41 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสด  

จําแนกตามจํานวนท่ีรับทําบัญชี       60 
42 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนองบกระแสดงเงินสด  

จาํแนกตามสถานภาพการทําบัญชี       61 
43 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนอหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน        62 
44 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนอหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน จําแนกตามอาย ุ      63 



 ฐ 
 

 

สารบาญตาราง (ตอ) 
ตาราง                        หนา 

 
45 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนอหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูทําบัญชี  64 
46 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนอหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน จําแนกตามประสบการทํางานดานการทําบัญชี   65 
47 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนอหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน จําแนกตามจํานวนท่ีรับทําบัญชี    67 
48 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของปญหาการนําเสนอหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน จําแนกตามสถานภาพการทําบัญชี    68 


