
 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

ในการศึกษาปญหาของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกับการนําเสนองบการเงิน  
ผูศึกษาไดศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฏี 

1. มาตรฐานการบัญชี เร่ืองการนําเสนองบการเงิน (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ, 2551) 

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (มาตรฐานการบัญชี 
ปรับปรุง 2550) ไดกําหนดประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1.1.  ขอพิจารณาโดยรวมในการนําเสนองบการเงิน ดังนี้ 
 -  แสดงงบการเงินโดยถูกตองตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 -  เลือกใชนโยบายการบัญชีตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี 
 -  จัดทําข้ึนตามหลักการดําเนินงานตอเนื่อง 
 -  จัดทํางบการเงินตามเกณฑคงคาง ยกเวนขอมูลเกี่ยวกับเงินกระแสเงินสด 
 -  จัดประเภทรายการในงบการเงินในลักษณะเดียวกันในทุกงวดบัญชี  
 -  แยกแสดงรายการท่ีมีนัยสําคัญ สวนรายการท่ีไมมีนัยสําคัญสามารถ
นําไปรวมกับรายการที่คลายคลึงกันได 
 -  ไมแสดงรายการหักกลบระหวาง สินทรัพยและหนี้สิน รายไดและ
คาใชจาย นอกจากมาตรฐานการบัญชีมีขอกําหนดหรืออนุญาตใหหักกลบได 
 -  แสดงขอมูลของงวดกอนเปรียบเทียบกับทุกรายการท่ีแสดงในงบการ
เงินงวดปจจุบัน รวมถึงขอมูลเชิงบรรยายและพรรณนา และเม่ือกิจการตองมีการแกไขการนําเสนอ
หรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน กิจการตองจัดประเภทรายการท่ีนํามาเปรียบเทียบใหมดวย 
เวนแตการจัดประเภทใหมไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ 

1.2.  กําหนดโครงสรางและเนื้อหาของมาตรฐาน ดังนี้ 
 -  งบดุล  
 - ตองแยกประเภทสินทรัพยและหนี้ สินในงบดุลเปนรายการ
หมุนเวียนหรือไมหมุนเวียน  
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 -  งบกําไรขาดทุน  
 -  เปดเผยรายการท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดใน

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย และสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนใหญ 
 -  ไมแสดงรายการรายไดและคาใชจายเปนรายการพิเศษ ไมวาจะ

แสดงงบกําไรขาดทุนหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 - รายการรายไดและคาใชจายท่ีถือวามีความสําคัญ ตองเปดเผยลักษณะ

และจําแนกแยกสําหรับแตละรายการ 
 -  นําเสนอการวิเคราะหคาใชจายโดยการจัดประเภทตามลักษณะหรือ

ตามหนาท่ีของคาใชจายภายในกิจการ 
 -  เปดเผยจํานวนเงินของการจายปนผลที่รับรูเปนการจัดสรรแกผูถือ

หุนระหวางรอบระยะเวลา และจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของตอหุน หรือในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวน
ของเจาของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 -  งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 
 -  แสดงจํานวนเงินของรายการบัญชีท่ีเกิดกับผูถือหุนในฐานะผูเปน
เจาของ โดยแยกแสดงจากสวนแบงท่ีใหกับผูถือหุน 

 -  แสดงยอดคงเหลือในบัญชีกําไรสะสม (กําไรหรือขาดทุนสะสม) ณ 
วันเร่ิมรอบระยะเวลาบัญชี การเปล่ียนแปลงระหวางงวดบัญชี และยอดคงเหลือ ณ วันท่ีในงบดุล 

 -  กระทบยอดคงเหลือของสํารองและรายการตาง ๆ แตละรายการที่
แสดงในสวนของเจาของ ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลาบัญชี และวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 

 -  งบกระแสเงินสด  ใหปฏิบัติตาม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  25 
(ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 -  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 - เปดเผยเกณฑการวัดมูลคาท่ีใชจัดทํางบการเงิน 
 - เปดเผยนโยบายการบัญชีอ่ืน ๆ ท่ีกิจการเลือกใช ซ่ึงเกี่ยวของตอ

ความเขาใจในงบการเงินของกิจการ 
 - เปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินวัตถุประสงค

ของกิจการ นโยบาย และกระบวนการจัดการสวนทุน 
 - เปดเผยจํานวนเงินปนผลท่ีกิจการเสนอ หรือประกาศจายกอนวัน

อนุมัติใหออกงบการเงิน 
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2. ประกาศรายการยอ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2552) 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดประกาศ เร่ือง กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบ

การเงิน พ.ศ. 2552 โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ 
-  งบการเงินของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีตองมีรายการยอตามท่ีกําหนด 
-  ในกรณีท่ีลักษณะหรือสภาพของธุรกิจไมมีรายการท่ีตองแสดงรายการยอ

ครบตามท่ีแบบกําหนดไว ก็ใหงดเวนไมตองแสดงรายยอท่ีไมมีดังกลาว 
-  งบกําไรขาดทุนอาจเลือกหรือแสดงแบบจําแนกคาใชจายตามลักษณะของ

คาใชจายตามหนาท่ี – แบบข้ันเดียว หรือแบบจําแนกคาใชจายตามหนาท่ี – แบบหลายข้ันก็ได 
-  งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน หรืองบแสดงการเปล่ียนแปลง

ของสํานักงานใหญ หรืองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูรวมคา อาจเลือกแสดงเปนงบแสดง
การรับรูรายไดและคาใชจายแทนก็ได 

- ในกรณีท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนดใหมีการแสดงรายการท่ีแตกตางหรือ
นอกเหนือจากรายการท่ีกําหนดไวตามประกาศ ใหปฏิบัติตามท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนด 

-  มีผลบังคับสําหรับการจัดทํางบการเงินซ่ึงมีรอบปบัญชีเร่ิมตนในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป แตผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีสามารถเลือกปฏิบัติตามขอกําหนด
ไดกอนถึงกําหนดเวลาใชบังคับก็ใหกระทําได และใหผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีนั้นไดจัดทํางบการเงิน 
โดยถูกตองตามขอกําหนดในเร่ืองนี้แลว 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

เกศินี  ศรีอมรมงคล (2542) ไดศึกษาเร่ือง ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการจัดทํา
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 35 เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน” ของกลุมอุตสาหกรรม
พลังงานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามจาก ผูบริหารจํานวน 10 คน  พนักงานบัญชี จํานวน 30 คน  ของกลุมบริษัท
อุตสาหกรรมพลังงานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงมีจํานวน 9 แหง  ผลการศึกษาพบวา 
ปญหาในดานรูปแบบของรายงาน รวมถึงการจําแนกรายการตามมาตรฐานการบัญชีกําหนด ไดแก 
การคํานวณสวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอย การบันทึกดอยคาของสินทรัพย การจําแนกคาใชจาย
ของกิจการตามหนาท่ี การคํานวณสวนแบงกําไรขาดทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาโดยใชวิธี
สวนไดเสีย และการคํานวณแยกอายุลูกหนี้และหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได นอกจากนั้นยังพบวา 
ปญหาและอุปสรรคในและความลาชาในการจัดทํางบการเงินนั้นเกิดจาก การขาดความรูในดาน



 7 

บัญชี  และขาดความชํานาญในการใชเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ  การใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป
ท่ีลาสมัย รวมไปถึงไมมีการวางแผนในการจัดทํางบการเงิน 

ผูศึกษาไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา คือ ในดานรูปแบบงบการเงิน หากมีการ
เปล่ียนแปลงวิธีการบัญชีของกิจการจะทําใหเกิดปญหาในการจัดทํางบการเงินมาก ดังนั้นในบริษัท
ควรมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินใหสมํ่าเสมอ ซ่ึงกิจการจะตองแสดงและจัด
ประเภทรายการในงบการเงินใหเปนแบบเดียวกันในทุกงวดบัญชี เพื่อท่ีจะไดนําขอมูลมาใชในการ
เปรียบเทียบกับงบการเงินในงวดกอน ๆ ได และหากมีการเปล่ียนแปลงวิธีการบัญชีของกิจการจะ
ทําใหไมสามารถท่ีจะนําผลการดําเนินงานมาเปรียบเทียบกับงวดกอนได และยังทําใหเกิดความ
สับสนในการจัดทํางบการเงินของกิจการอีกดวย ดังนั้นการเปล่ียนแปลงวิธีการบัญชีของกิจการจึง
เปนปญหาท่ีสําคัญอันดับแรก 

 
เสาวลักษณ  ศรีคุณ (2543) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 35 เร่ืองการนําเสนองบการเงิน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ซ่ึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูทําบัญชีและผูมีหนาท่ี
จัดทําบัญชีของกลุมธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 30 กลุมธุรกิจ จํานวน 
100 บริษัท จากกลุมประชากรจํานวน 440 บริษัท พบวา ปญหาและอุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุดในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 35 คือ การจัดทํางบกระแสเงินสด โดยมีปญหาในดานการจัด
ประเภทในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน จัดหาเงินและดําเนินงาน และปญหาท่ีพบในการ
จัดทํางบกระแสเงินสดอีกประเด็นสําคัญคือ ไมมีบริษัทใดเลยท่ีแสดงแหลงท่ีมาและกิจกรรม
สําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไวในงบกระแสเงินสด สวนปญหาและอุปสรรคท่ีพบมากรองลงมา 
คือ การจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีปญหาในดานการนําเสนอคําอธิบายและการ
วิเคราะหแตละรายการ ปริมาณของรายการท่ีตองแสดง และรูปแบบของการนําเสนอหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน    ทางดานการจัดทํางบดุลนั้น พบปญหาคือ ขอมูลท่ีตองเปดเผยเพ่ิมเติมใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภทยอยและการแยกแสดงรายการสินทรัพยและหนี้สิน
เปนรายการหมุนเวียน  แตเม่ือพิจารณาปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดแลวจะเห็นไดวาปญหาในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานอยูในระดับคอนขางนอย 

สําหรับแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนมีขอเสนอแนะคือ มาตรฐานการบัญชีตอง
สะทอนภาพของกิจการไดอยางเหมาะสม การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอซ่ึงเปนทางออกของการ
ยอมรับใหมีมาตรฐานการบัญชีท่ีตางกันสําหรับแตละประเทศ และสําหรับกิจการแตละประเภทได 
ซ่ึงการจัดทํามาตรฐานการบัญชีควรคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานดวย และงบการเงินท่ีดีควรจะให
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ขอมูลท่ีชัดเจนเพียงพอตอการตัดสินใจของฝายตาง ๆ  โดยไมกอนใหเกิดความเสียหายแกฝายใด
ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม นอกจากนั้น มาตรฐานการบัญชีควรใหมีการยืดหยุนไดบาง ไมควร
บังคับตายตัวในทุกเร่ือง ควรคํานึงถึงการเปดเผยขอมูลมากกวาการเปล่ียนวิธีการบัญชี ควรใชภาษา
ท่ีตรงไปตรงมาชัดเจน กระชับและเขาใจงาย 

 
พัชรี  ถุงแกว (2545) ไดศึกษาเร่ือง ศึกษาปญหาการใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 35 

เร่ืองการนําเสนองบการเงิน จากการสุมตรวจขอบกพรองในทัศนะของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เฉพาะท่ีใหความยินยอมในการเผยแพรขอมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2544 ซ่ึงทําการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามจาก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 300 คน จากกลุมประชากร 1,064 คน 
พบวา ในทัศนะของผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้น ในภาพรวมสวนใหญระดับปญหาของการใช
มาตรฐานการบัญชีมีปญหาการใชในระดับนอย แตปญหาท่ีมักพบ คือ ปญหาในดานการแสดง
รายการในงบการเงินไมตรงกับสมุดบัญชีหลายรายการ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองตกแตง
สํานักงาน เงินเบิกเกินบัญชี คาพาหนะเดินทาง  

ผูศึกษาไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา คือ คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีตอง
ตระหนักถึงปญหาที่มาตรฐานการบัญชียังไมชัดเจนทําความเขาใจคอนขางยากทําใหผูปฏิบัติไม
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง ครบถวน จําเปนตองพัฒนาตลอดจนปรับปรุงมาตรฐานสําหรับการ
บัญชีและรายงานการเงินเพื่อเปนแนวทางสําหรับฝายตาง ๆ สวนนักบัญชีตองตระหนักถึงการ
ติดตามความเคล่ือนไหวของวิชาชีพเพื่อใหเปนผูทันสมัยและสามารถปฏิบัติงานดวยความถูกตอง
และไดมาตรฐาน นอกจากนั้นนักบัญชียังควรศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใน
รายละเอียดอยางเพียงพอใหสามารถปฏิบัติงานไดจริง 


