
 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม 

เกี่ยวกับการนําเสนองบการเงิน โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยและการศึกษาคนควาท่ี
เกี่ยวของ  และเก็บรวบรวมขอมูลจาก ผ ูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม ท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูทําบัญชีกับ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 346 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถ่ี รอยละ 
และคาเฉล่ีย สามารถสรุปผลการศึกษาดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผ ูทําบัญชีท่ีตอบแบบสอบถาม 
จากผลการศึกษาพบวา ผูทําบัญชีท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ  

79.77 และเปนเพศชาย รอยละ 20.23 สวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป มีระดับการศึกษาท่ีข้ึน
ทะเบียนเปนผูทําบัญชีสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 91.33 มีประสบการณใน
งานดานการทําบัญชีสวนใหญนอยกวา 5 ป และมีจํานวนท่ีรับทําบัญชี นอยกวา 5 ราย ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนท่ีรับทําบัญชี 21-100 ราย มีสถานภาพการทําบัญชีเปนพนักงาน
ของกิจการ มีประเภทธุรกิจท่ีรับทําบัญชีสวนใหญเปนธุรกิจพาณิชกรรมและธุรกิจบริการ และมี
หนาท่ีจัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเปนสวนใหญ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบเร่ืองการเปล่ียนแปลงของ
รูปแบบการจดัทํางบการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอกําหนดในการนําเสนองบการเงิน
โดยรวม ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 โดยเห็นดวยมากที่สุดในเร่ืองรายการสินทรัพย 
หนี้สิน รายไดและคาใชจาย ตองแยกแสดงจากกันและไมนํามาหักกลบกัน รายการท่ีมีสาระสําคัญ
ตองแยกแสดงในงบการเงิน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 รองลงมาไดแก การนําเสนองบการเงินตอง
ประกอบดวยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของและหมายเหตุ
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ประกอบงบการเงิน สวนกิจการบริษัทมหาชน ตองมีการจัดทํางบกระแสเงินสดดวย โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.93 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนําเสนองบการเงินของป 2552 แบบจําแนกคาใชจาย
ตามหนาท่ี และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยอบรม ศึกษา หรือจัดเตรียมงบการเงินตามรูปแบบ
ใหม 
 
สวนท่ี 2 ขอมูลปญหาการนําเสนองบการเงิน ของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม  

โดยแบงการศึกษาขอมูลออกเปน 6 สวน ไดแก 
 

2.1 ขอมูลปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงิน 
ปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินของผูทําบัญชีโดยรวม พบวา ผูทําบัญชีมี

ปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความ
ยุงยากในการจัดประเภทใหมของขอมูลในงวดกอนท่ีตองนํามาเปรียบเทียบเมื่อมีการแกไขการ
นําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก    รองลงมาเปนปญหาการไมได
ถือปฏิบัติตามขอกําหนดครบทุกขอตามมาตรฐานการบัญชี เร่ืองการนําเสนองบการเงิน ฉบับท่ี 35 
ถือวาไมไดนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี เปนปญหาระดับปานกลาง 

ปญหาโดยรวมในการนําเสนงบการเงินจําแนกตามอายุของผูทําบัญชี พบวา ผูทํา
บัญชีท่ีมีชวงอายุระหวาง 20-30 ป มีปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินในระดับปานกลาง 
โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความยุงยากในการจัดประเภทใหมของขอมูลในงวดกอนท่ีตองนํามา
เปรียบเทียบเม่ือมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก     
ผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุระหวาง 31-40 ป มีปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินในระดับมาก โดย
มีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความยุงยากในการจัดประเภทใหมของขอมูลในงวดกอนท่ีตองนํามา
เปรียบเทียบเม่ือมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก      
ผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุระหวาง 41-50 ป มีปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินในระดับปาน
กลาง โดยมีปญหาทุกปญหาเทากัน เปนปญหาระดับปานกลาง      และผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุมากกวา 
50 ป มีปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความ
ยุงยากในการจัดประเภทใหมของขอมูลในงวดกอนท่ีตองนํามาเปรียบเทียบเมื่อมีการแกไขการ
นําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก 

ปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินจําแนกตามระดับการศึกษาของผูทําบัญชี 
พบวา ผูทําบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินในระดับ
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มาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความยุงยากในการจัดประเภทใหมของขอมูลในงวดกอนท่ีตอง
นํามาเปรียบเทียบเม่ือมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน เปนปญหาระดับ
มาก     และผูทําบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา มีปญหาโดยรวมในการนําเสนองบ
การเงินในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความยุงยากในการจัดประเภทใหมของขอมูลใน
งวดกอนท่ีตองนํามาเปรียบเทียบเมื่อมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
เปนปญหาระดับมาก    

ปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินจําแนกตามประสบการณในการทําบัญชี 
พบวา  ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีนอยกวา  5 ป   มีปญหาโดยรวมในการนําเสนองบ
การเงินในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความยุงยากในการจัดประเภทใหมของขอมูลใน
งวดกอนท่ีตองนํามาเปรียบเทียบเมื่อมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
เปนปญหาระดับมาก     ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีระหวาง 6-10 ป มีปญหาโดยรวม
ในการนําเสนองบการเงินในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความยุงยากในการจัด
ประเภทใหมของขอมูลในงวดกอนท่ีตองนํามาเปรียบเทียบเม่ือมีการแกไขการนําเสนอหรือจัด
ประเภทรายการในงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก        ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชี
ระหวาง 11-15 ป มีปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ 
ปญหาความยุงยากในการจัดประเภทใหมของขอมูลในงวดกอนท่ีตองนํามาเปรียบเทียบเม่ือมีการ
แกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก    และผูทําบัญชีท่ีมี
ประสบการณในการทําบัญชีมากกวา 15 ป มีปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินในระดับปาน
กลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความยุงยากในการจัดประเภทใหมของขอมูลในงวดกอนท่ีตอง
นํามาเปรียบเทียบเม่ือมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน เปนปญหาระดับ
ปานกลาง  

 ปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินจําแนกตามจํานวนท่ีรับทําบัญชี พบวา 
ผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชีนอยกวา 5 ราย มีปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินใน
ระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความยุงยากในการจัดประเภทใหมของขอมูลในงวด
กอนท่ีตองนํามาเปรียบเทียบเม่ือมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน เปน
ปญหาระดับมาก     ผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชีระหวาง 5-10 ราย มีปญหาโดยรวมในการ
นําเสนองบการเงินในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความยุงยากในการจัดประเภทใหม
ของขอมูลในงวดกอนท่ีตองนํามาเปรียบเทียบเม่ือมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการ
ในงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก      ผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชีระหวาง 11-20 ราย มี
ปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความยุงยากใน
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การจัดประเภทใหมของขอมูลในงวดกอนท่ีตองนํามาเปรียบเทียบเมื่อมีการแกไขการนําเสนอหรือ
จัดประเภทรายการในงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก     และผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชี
ระหวาง 21-100 ราย มีปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินในระดับปานกลาง โดยมีปญหา
สูงสุดคือ ปญหาการไมไดถือปฏิบัติตามขอกําหนดครบทุกขอตามมาตรฐานการบัญชี เร่ืองการ
นําเสนองบการเงิน ฉบับท่ี 35 ถือวาไมไดนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี เปนปญหา
ระดับปานกลาง 

ปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินจําแนกตามสถานภาพการทําบัญชี พบวา 
ผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนพนักงานของกิจการ มีปญหาโดยรวมในการนําเสนองบ
การเงินในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความยุงยากในการจัดประเภทใหมของขอมูลใน
งวดกอนท่ีตองนํามาเปรียบเทียบเมื่อมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
เปนปญหาระดับมาก     ผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนผูรับจางทําบัญชีอิสระ มีปญหา
โดยรวมในการนําเสนองบการเงินในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความยุงยากในการจัด
ประเภทใหมของขอมูลในงวดกอนท่ีตองนํามาเปรียบเทียบเม่ือมีการแกไขการนําเสนอหรือจัด
ประเภทรายการในงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก        ผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปน
ผูทําบัญชีในสํานักงานรับทําบัญชี มีปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงินในระดับปานกลาง 
โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความยุงยากในการจัดประเภทใหมของขอมูลในงวดกอนท่ีตองนํามา
เปรียบเทียบเม่ือมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก   
และผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนผูชวยผูทําบัญชีในสํานักงานรับทําบัญชี มีปญหา
โดยรวมในการนําเสนองบการเงินในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาความยุงยากใน
การจัดประเภทใหมของขอมูลในงวดกอนท่ีตองนํามาเปรียบเทียบเมื่อมีการแกไขการนําเสนอหรือ
จัดประเภทรายการในงบการเงิน เปนปญหาระดับปานกลาง 
 
2.2 ขอมูลปญหาการนําเสนองบดุล 

ปญหาการนําเสนองบดุลของผูทําบัญชีโดยรวม พบวา ผูทําบัญชีมีปญหาการ
นําเสนองบดุลในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาการไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบดุล เชน การตีราคาสินคาคงเหลือดวยราคาทุนหรือมูลคา
สุทธิท่ีคาดวาจะไดรับท่ีตํ่ากวา เปนตน เปนปญหาระดับปานกลาง   รองลงมาเปนปญหาความ
ยุงยากในการจําแนกสินทรัพยเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือไมหมุนเวียน เปนปญหาระดับนอย 

ปญหาการนําเสนองบดุลจําแนกตามอายุของผูทําบัญชี  พบวา  ผูทําบัญชีท่ีมรชวง
อายุระหวาง  20-30 ป มีปญหาการนําเสนองบดุลในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ การไม
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ปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบดุล เชน การตีราคาสินคาคงเหลือ
ดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับท่ีตํ่ากวา เปนตน เปนปญหาระดับปานกลาง      ผูทํา
บัญชีท่ีมีชวงอายุระหวาง  31-40 ป มีปญหาการนําเสนองบดุลในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุด
คือ การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบดุล เชน การตีราคา
สินคาคงเหลือดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับท่ีตํ่ากวา เปนตน เปนปญหาระดับปาน
กลาง      ผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุระหวาง 41-50 ป มีปญหาการนําเสนองบดุลในระดับปานกลาง โดย
มีปญหาสูงสุดคือ การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบดุล เชน 
การตีราคาสินคาคงเหลือดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับที่ตํ่ากวา เปนตน เปนปญหา
ระดับปานกลาง      และผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุมากกวา 50 ป มีปญหาการนําเสนองบดุลในระดับปาน
กลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายการใน
งบดุล เชน การตีราคาสินคาคงเหลือดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับท่ีตํ่ากวา เปนตน 
เปนปญหาระดับมาก   

ปญหาการนําเสนองบดุลจําแนกตามระดับการศึกษาของผูทําบัญชี พบวา ผูทํา
บัญชีท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีปญหาการนําเสนองบดุลในระดับปานกลาง โดยมีปญหา
สูงสุดคือ การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบดุล เชน การตี
ราคาสินคาคงเหลือดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับท่ีตํ่ากวา เปนตน เปนปญหาระดับ
ปานกลาง    และผูทําบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา มีปญหาการนําเสนองบดุลใน
ระดับนอย โดยมีปญหาสูงสุดคือ การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายการ
ในงบดุล เชน การตีราคาสินคาคงเหลือดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับท่ีตํ่ากวา เปน
ตน เปนปญหาระดับปานกลาง 

ปญหาการนําเสนองบดุลจําแนกตามประสบการณในการทําบัญชี พบวา ผูทําบัญชี
ท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีนอยกวา 5 ป มีปญหาการนําเสนองบดุลในระดับปานกลาง โดยมี
ปญหาสูงสุดคือ การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบดุล เชน 
การตีราคาสินคาคงเหลือดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับท่ีตํ่ากวา เปนตน เปนปญหา
ระดับปานกลาง      ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีระหวาง 6-10 ป มีปญหาการนําเสนอ
งบดุลในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี
เกี่ยวกับรายการในงบดุล เชน การตีราคาสินคาคงเหลือดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ
ท่ีตํ่ากวา เปนตน เปนปญหาระดับปานกลาง     ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีระหวาง 
11-15 ป มีปญหาการนําเสนองบดุลในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ การไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบดุล เชน การตีราคาสินคาคงเหลือดวยราคา
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ทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับท่ีตํ่ากวา เปนตน เปนปญหาระดับปานกลาง   และผูทําบัญชีท่ีมี
ประสบการณในการทําบัญชีมากกวา 15 ป มีปญหาการนําเสนองบดุลในระดับปานกลาง โดยมี
ปญหาสูงสุดคือ การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบดุล เชน 
การตีราคาสินคาคงเหลือดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับท่ีตํ่ากวา เปนตน เปนปญหา
ระดับปานกลาง     

ปญหาการนําเสนองบดุลจําแนกตามจํานวนท่ีรับทําบัญชี พบวา ผูทําบัญชีท่ีมี
จํานวนท่ีรับทําบัญชีนอยกวา 5 ราย มีปญหาการนําเสนองบดุลในระดับปานกลาง โดยมีปญหา
สูงสุดคือ การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบดุล เชน การตี
ราคาสินคาคงเหลือดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับท่ีตํ่ากวา เปนตน เปนปญหาระดับ
ปานกลาง      ผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชีระหวาง 5-10 ราย มีปญหาการนําเสนองบดุลใน
ระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับ
รายการในงบดุล เชน การตีราคาสินคาคงเหลือดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับท่ีตํ่า
กวา เปนตน เปนปญหาระดับมาก     ผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชีระหวาง 11-20 ราย มีปญหา
การนําเสนองบดุลในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ การไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบดุล เชน การตีราคาสินคาคงเหลือดวยราคาทุนหรือมูลคา
สุทธิท่ีคาดวาจะไดรับท่ีตํ่ากวา เปนตน เปนปญหาระดับปานกลาง    และผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับ
ทําบัญชีระหวาง 21-100 ราย มีปญหาการนําเสนองบดุลในระดับนอย โดยมีปญหาสูงสุดคือ การไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบดุล เชน การตีราคาสินคาคงเหลือ
ดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับท่ีตํ่ากวา เปนตน เปนปญหาระดับปานกลาง 

ปญหาการนําเสนองบดุลจําแนกตามสถานภาพการทําบัญชี พบวา ผูทําบัญชีท่ีมี
สถานภาพการทําบัญชีทุกสถานภาพ มีปญหาการนําเสนองบดุลในระดับปานกลาง โดยมีปญหา
สูงสุดคือ การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบดุล เชน การตี
ราคาสินคาคงเหลือดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับท่ีตํ่ากวา เปนตน เปนปญหาระดับ
ปานกลาง 

 
2.3 ขอมูลปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุน 

ปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนของผูทําบัญชีโดยรวม พบวา ผูทําบัญชีมีปญหา
การนําเสนองบกําไรขาดทุนในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ การนําเสนอขอมูลรายไดของ
กิจการไมครบถวน เนื่องจากกิจการไมตองการใหนําเสนอขอมูลรายไดท้ังหมด เปนปญหาระดับ
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มาก    รองลงมาเปนปญหา ความไมเหมาะสมของรูปแบบงบกําไรขาดทุนแบบแสดงคาใชจายตาม
ลักษณะ เนื่องจากไมมีขอมูลตนทุนสินคาขายและกําไรข้ันตน เปนปญหาระดับมาก 
  ปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนจําแนกตามอายุของผูทําบัญชี พบวา ผูทําบัญชี
ท่ีมีชวงอายุระหวาง 20-30 ป มีปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุด
คือ การนําเสนอขอมูลรายไดของกิจการไมครบถวน เปนปญหาระดับมาก     ผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุ
ระหวาง 31-40 ป มีปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนในระดับมาก  โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความ
ยุงยากในการแสดงรายการเปนคาใชจายตามลักษณะ เชน รายการเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป 
รายการเปล่ียนแปลงในสินคาระหวางทํา เปนปญหาระดับมาก      ผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุระหวาง  
41-50 ป มีปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนในระดับปานกลาง  โดยมีปญหาสูงสุดคือ การ
นําเสนอขอมูลรายไดของกิจการไมครบถวน เปนปญหาระดับปานกลาง    และสวนผูทําบัญชีท่ีมี
อายุมากกวา 50 ป มีปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุน โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมคุนเคยกับงบ
กําไรขาดทุนรูปแบบใหมท้ังแบบแสดงคาใชจายตามลักษณะ และแบบแสดงคาใชจายตามหนาที่ 
ของผูบริหารกิจการ ทําใหตองมีการจัดทํางบกําไรขาดทุนท้ังรูปแบบใหมและแบบเดิม เปนปญหา
ระดับมาก 
  ปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนจําแนกตามระดับการศึกษาของผูทําบัญชี 
พบวา ผูทําบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนในระดับมาก 
โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยุงยากในการแสดงรายการเปนคาใชจายตามลักษณะ เชน รายการ
เปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป รายการเปล่ียนแปลงในสินคาระหวางทํา เปนปญหาระดับมาก   
ผูทําบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา มีปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนในระดับ
มาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมเหมาะสมของรูปแบบงบกําไรขาดทุนแบบแสดงคาใชจายตาม
ลักษณะ เนื่องจากไมมีขอมูลตนทุนสินคาและกําไรข้ันตน เปนปญหาระดับมาก 

ปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนจําแนกตามประสบการณในการทําบัญชี พบวา 
ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีนอยกวา 11 ป มีปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนใน
ระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ การนําเสนอขอมูลรายไดของกิจการไมครบถวน เปนปญหาระดับ
มาก   ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีระหวาง 6-10 ป มีปญหาการนําเสนองบกําไร
ขาดทุนในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยุงยากในการแสดงรายการเปนคาใชจายตาม
ลักษณะ เชน รายการเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป รายการเปล่ียนแปลงในสินคาระหวางทํา เปน
ปญหาระดับมาก    ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีระหวาง 11-15 ป มีปญหาการนําเสนอ
งบกําไรขาดทุนในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมเหมาะสมของรูปแบบงบกําไร
ขาดทุนแบบแสดงคาใชจายตามลักษณะ เนื่องจากไมมีขอมูลตนทุนสินคาและกําไรขั้นตน เปน
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ปญหาระดับมาก    และผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีมากกวา 15 ป มีปญหาการ
นําเสนองบกําไรขาดทุนในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมเหมาะสมของรูปแบบงบ
กําไรขาดทุนแบบแสดงคาใชจายตามลักษณะ เนื่องจากไมมีขอมูลตนทุนสินคาและกําไรข้ันตน เปน
ปญหาระดับมาก     

ปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนจําแนกตามจํานวนท่ีรับทําบัญชี พบวา ผูทํา
บัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชีนอยกวา 5 ราย มีปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนในระดับปานกลาง 
โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยุงยากในการแสดงรายการเปนคาใชจายตามลักษณะ เชน รายการ
เปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป รายการเปล่ียนแปลงในสินคาระหวางทํา เปนปญหาระดับมาก   
ผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชีระหวาง 5-10 ราย มีปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนในระดับ
มาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยุงยากในการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนแบบแสดงคาใชจาย
ตามหนาท่ี เชน การจําแนกคาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงานเปนคาใชจายในการขายและ
คาใชจายในการบริหาร เพราะไมมีการแยกหนาท่ีอยางชัดเจน เปนปญหาระดับมาก  ผูทําบัญชีท่ีมี
จํานวนท่ีรับทําบัญชีระหวาง 11-20 ราย มีปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนในระดับมาก โดยมี
ปญหาสูงสุดคือ การนําเสนอขอมูลรายไดของกิจการไมครบถวน เปนปญหาระดับมาก   และผูทํา
บัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชีระหวาง 21-100 ราย มีปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนในระดับ
ปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ การนําเสนอขอมูลรายไดของกิจการไมครบถวน เปนปญหาระดับ
มาก 

ปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนจําแนกตามสถานภาพการทําบัญชี พบวา ผูทํา
บัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนพนักงานของกิจการ มีปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนใน
ระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยุงยากในการแสดงรายการเปนคาใชจายตามลักษณะ 
เชน รายการเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป รายการเปล่ียนแปลงในสินคาระหวางทํา เปนปญหา
ระดับมาก    ผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนผูรับจางทําบัญชีอิสระ มีปญหาการนําเสนองบ
กําไรขาดทุนในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ การนําเสนอขอมูลรายไดของกิจการไมครบถวน 
เปนปญหาระดับมาก      ผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนผูทําบัญชีในสํานักงานรับทําบัญชี 
มีปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ การนําเสนอขอมูลรายได
ของกิจการไมครบถวน เปนปญหาระดับมาก   และผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนผูชวย
ผูทําบัญชีในสํานักงานรับทําบัญชี มีปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนในระดับมาก โดยมีปญหา
สูงสุดคือ การนําเสนอขอมูลรายไดของกิจการไมครบถวน เปนปญหาระดับมาก     
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2.4 ขอมูลปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 
ปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของโดยรวม พบวา ผูทํา

บัญชีมีปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับมาก โดยมีปญหา
สูงสุดคือ ความไมเขาใจในขอกําหนดของการจัดทํางบการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามท่ี
มาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับมาก   รองลงมาเปนปญหา ความยากในการจัดทํางบการ
เปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามรูปแบบการนําเสนอท่ีมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับปาน
กลาง 

ปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของจําแนกตามอายุของ
ผูทําบัญชี พบวา ผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุระหวาง 20-30 ป มีปญหาการนําเสนองบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมเขาใจในขอกําหนดของ
การจัดทํางบการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามท่ีมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับมาก     ผูทํา
บัญชีท่ีมีชวงอายุระหวาง 31-40 ป มีปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ
ในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมเขาใจในขอกําหนดของการจัดทํางบการเปล่ียนแปลง
สวนของเจาของ ตามที่มาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับมาก      ผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุระหวาง  
41-50 ป มีปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับปานกลาง โดยมี
ปญหาสูงสุดคือ ความยากในการจัดทํางบการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามรูปแบบการ
นําเสนอท่ีมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับมาก    และผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุมากกวา 50 ป มี
ปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ 
ความไมเขาใจในขอกําหนดของการจัดทํางบการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามท่ีมาตรฐาน
กําหนด เปนปญหาระดับมาก 

ปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของจําแนกตามระดับ
การศึกษาของผูทําบัญชี พบวา ผูทําบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีปญหาการนําเสนองบ
แสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมเขาใจใน
ขอกําหนดของการจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามท่ีมาตรฐานกําหนด เปน
ปญหาระดับมาก   และผูทําบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา มีปญหาการนําเสนองบ
แสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมเขาใจใน
ขอกําหนดของการจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามท่ีมาตรฐานกําหนด เปน
ปญหาระดับมาก  

ปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของจําแนกตาม
ประสบการณในการทําบัญชี พบวา ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีนอยกวา 5 ป มีปญหา
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การนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไม
เขาใจในขอกําหนดของการจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามท่ีมาตรฐานกําหนด 
เปนปญหาระดับมาก     ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีระหวาง 6-10 ป มีปญหาการ
นําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไม
เขาใจในขอกําหนดของการจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามท่ีมาตรฐานกําหนด 
เปนปญหาระดับมาก     ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีระหวาง 11-15 ป มีปญหาการ
นําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความ
ไมเขาใจในขอกําหนดของการจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามท่ีมาตรฐาน
กําหนด เปนปญหาระดับมาก      และผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีมากกวา  15 ป        
มีปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับปานกลาง โดยมีปญหา
สูงสุดคือ ความไมเขาใจในขอกําหนดของการจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 
ตามท่ีมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับมาก 

ปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของจําแนกตามจํานวนท่ี
รับทําบัญชี พบวา ผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชีนอยกวา 5 ราย มีปญหาการนําเสนองบแสดง
การเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมเขาใจใน
ขอกําหนดของการจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามท่ีมาตรฐานกําหนด เปน
ปญหาระดับมาก     ผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชีระหวาง 5-10 ราย มีปญหาการนําเสนองบ
แสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมเขาใจใน
ขอกําหนดของการจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามท่ีมาตรฐานกําหนด เปน
ปญหาระดับมาก     ผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชีระหวาง 11-20 ราย มีปญหาการนําเสนองบ
แสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมเขาใจใน
ขอกําหนดของการจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามท่ีมาตรฐานกําหนด เปน
ปญหาระดับมาก    และผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชีระหวาง 21-100 ราย มีปญหาการนําเสนอ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมเขาใจใน
ขอกําหนดของการจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามท่ีมาตรฐานกําหนด เปน
ปญหาระดับมาก    

ปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของจําแนกตาม
สถานภาพการทําบัญชี พบวา ผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนพนักงานของกิจการ มีปญหา
การนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ 
ความไมเขาใจในขอกําหนดของการจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามท่ี
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มาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับมาก     ผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนผูรับจางทําบัญชี
อิสระ  มีปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับมาก โดยมีปญหา
สูงสุดคือ ความไมเขาใจในขอกําหนดของการจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 
ตามท่ีมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับมาก     ผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนผูทําบัญชี
ในสํานักงานรับทําบัญชี มีปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของในระดับ
มาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมเขาใจในขอกําหนดของการจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวน
ของเจาของ ตามที่มาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับมาก     และผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทํา
บัญชีเปนผูชวยผูทําบัญชีในสํานักงานรับทําบัญชี  มีปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลง
สวนของเจาของในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมเขาใจในขอกําหนดของการ
จัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ตามท่ีมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับปานกลาง     
 
2.5 ขอมูลปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสด 

ปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสดโดยรวม พบวา ผูทําบัญชีมีปญหาการนําเสนอ
งบกระแสเงินสดในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยากในการจัดประเภทรายการใน
งบกระแสเงินสด เปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจการลงทุน กิจการจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด เปน
ปญหาระดับปานกลาง   รองลงมาเปนปญหา ความยากในการจัดทํางบกระแสเงินสด ตามรูปแบบ
การนําเสนอท่ีมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับปานกลาง 

ปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสดจําแนกตามอายุของผูทําบัญชี พบวา ผูทําบัญชี
ท่ีมีชวงอายุระหวาง 20-30 ป มีปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสดในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุด
คือ ความยากในการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด เปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน 
กิจกรรมจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับมาก     ผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุระหวาง 31-
40 ป มีปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสดในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยากใน
การจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด เปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหา
เงิน ตามมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับปานกลาง    และผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุระหวาง 41-50 ป 
มีปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสดในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยากในการจัด
ประเภทรายการในงบกระแสเงินสด เปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตาม
มาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับปานกลาง 

ปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสดจําแนกตามระดับการศึกษาของผูทําบัญชี 
พบวา ผูทําบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสดในระดับปาน
กลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยากในการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด เปนกิจกรรม
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ดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับปานกลาง  
และผูทําบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา  มีปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสดใน
ระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยากในการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด เปน
กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับมาก 

ปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสดจําแนกตามประสบการณในการทําบัญชี 
พบวา ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีนอยกวา 5 ป มีปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสด
ในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยากในการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด 
เปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับ
มาก    ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีระหวาง 6-10 ป มีปญหาการนําเสนองบกระแสเงิน
สดในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยากในการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด เปน
กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับมาก   
ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีระหวาง 11-15 ป มีปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสด
ในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยากในการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด 
เปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับ
ปานกลาง     และผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีมากกวา 15 ป มีปญหาการนําเสนองบ
กระแสเงินสดในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยากในการจัดประเภทรายการในงบ
กระแสเงินสด เปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด 
เปนปญหาระดับปานกลาง 

ปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสดจําแนกตามจํานวนท่ีรับทําบัญชี พบวา ผูทํา
บัญชีท่ีจํานวนท่ีรับทําบัญชีนอยกวา 5 ราย มีปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสดในระดับปานกลาง 
โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยากในการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด เปนกิจกรรม
ดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับปานกลาง    
ผูทําบัญชีท่ีจํานวนที่รับทําบัญชีระหวาง 5-10 ราย มีปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสดในระดับ
ปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยากในการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด เปน
กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับปาน
กลาง    และผูทําบัญชีท่ีจํานวนท่ีรับทําบัญชีระหวาง 11-20 ราย มีปญหาการนําเสนองบกระแสเงิน
สดในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยากในการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด เปน
กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับมาก 

ปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสดจําแนกตามสถานภาพการทําบัญชี พบวา ผูทํา
บัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนพนักงานของกิจการ มีปญหาในการนําเสนองบกระแสเงินสด
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ในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยากในการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด 
เปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับ
ปานกลาง   ผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนผูรับจางทําบัญชีอิสระ มีปญหาในการนําเสนอ
งบกระแสเงินสดในระดับนอย โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยากในการจัดประเภทรายการในงบ
กระแสเงินสด เปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด 
เปนปญหาระดับนอย     ผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนผูทําบัญชีในสํานักงานรับทําบัญชี 
มีปญหาในการนําเสนองบกระแสเงินสดในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความยากในการจัด
ประเภทรายการในงบกระแสเงินสด เปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตาม
มาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับมาก   และผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนผูชวยผูทํา
บัญชีในสํานักงานรับทําบัญชี มีปญหาในการนําเสนองบกระแสเงินสดในระดับมาก โดยมีปญหา
สูงสุดคือ ความยากในการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด เปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรม
ลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด เปนปญหาระดับมาก   

  
2.6 ขอมูลปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยรวม พบวา ผูทําบัญชีมีปญหา
การนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ปญหากิจการมีขอมูล
แตไมตองการใหเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก   รองลงมาเปน
ปญหา ความไมแนใจวาขอมูลใดบางท่ีควรเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการไมได
รับขอมูลเพื่อเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจากกิจการ เปนปญหาระดับมาก 

ปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินจําแนกตามอายุของผูทําบัญชี 
พบวา ผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุระหวาง 20-30 ป มีปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินใน
ระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ กิจการมีขอมูลแตไมตองการใหเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เปนปญหาในระดับมาก     ผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุระหวาง 31-40 ป มีปญหาการนําเสนอ
หมายเหตุประกอบงบการเงินในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมแนใจวาขอมูลใดบางท่ี
ควรเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก  ผูทําบัญชีที่มีชวงอายุระหวาง 
31-40 ป มีปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุด
คือ กิจการมีขอมูลแตไมตองการใหเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนปญหาในระดับ
ปานกลาง   และผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุมากกวา 50 ป มีปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบ
การเงินในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ กิจการมีขอมูลแตไมตองการใหเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เปนปญหาในระดับมากท่ีสุด        



 85 
 

ปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินจําแนกตามระดับการศึกษาของ
ผูทําบัญชี  พบวา   ผูทําบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี    มีปญหาการนําเสนอหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ กิจการมีขอมูลแตไมตองการใหเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนปญหาระดับปานกลาง   และผูทําบัญชีท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกวา มีปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในระดับปานกลาง โดยมี
ปญหาสูงสุดคือ ความไมแนใจวาขอมูลใดบางท่ีควรเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปน
ปญหาระดับมาก 

ปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินจําแนกตามประสบการณในการ
ทําบัญชี พบวา ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีนอยกวา 5 ป มีปญหาการนําเสนอหมาย
เหตุประกอบงบการเงินในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ กิจการมีขอมูลแตไมตองการใหเปดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก     ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชี
ระหวาง 6-10 ป มีปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในระดับปานกลาง โดยมีปญหา
สูงสุดคือ กิจการมีขอมูลแตไมตองการใหเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนปญหาระดับ
มาก     ผูทําบัญชีท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีระหวาง 11-15 ป มีปญหาการนําเสนอหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมแนใจวาขอมูลใดบางท่ีควร
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เปนปญหาระดับหานกลาง    และผู ทําบัญชีท่ีมี
ประสบการณในการทําบัญชีมากกวา 15 ป มีปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินใน
ระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ กิจการมีขอมูลแตไมตองการใหเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เปนปญหาระดับมาก     

ปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินจําแนกตามจํานวนท่ีรับทําบัญชี 
พบวา ผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชีนอยกวา 5 ราย มีปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบ
การเงินในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมแนใจวาขอมูลใดบางท่ีควรเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนปญหาระดับปานกลาง     ผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชี
ระหวาง 6-10 ราย มีปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในระดับมาก โดยมีปญหา
สูงสุดคือ กิจการมีขอมูลแตไมตองการใหเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนปญหาระดับ
มาก     ผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชีระหวาง 11-20 ราย มีปญหาการนําเสนอหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในระดับมาก โดยมีปญหาสูงสุดคือ กิจการมีขอมูลแตไมตองการใหเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก     และผูทําบัญชีท่ีมีจํานวนท่ีรับทําบัญชี
ระหวาง 6-10 ราย มีปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในระดับมาก โดยมีปญหา
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สูงสุดคือ กิจการมีขอมูลแตไมตองการใหเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนปญหาระดับ
มาก    

ปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินจําแนกตามสถานภาพการทํา
บัญชี พบวา ผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนพนักงานของกิจการ มีปญหาการนําเสนอหมาย
เหตุประกอบงบการเงินในระดับปานกลาง โดยมีปญหาสูงสุดคือ ความไมแนใจวาขอมูลใดบางท่ี
ควรเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนปญหาระดับปานกลาง   ผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพ
การทําบัญชีเปนผูรับจางทําบัญชีอิสระ  มีปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในระดับ
มาก  โดยมีปญหาสูงสุดคือ กิจการมีขอมูลแตไมตองการใหเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เปนปญหาระดับมาก     ผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนผูทําบัญชีในสํานักงานรับทําบัญชี  
มีปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในระดับมาก  โดยมีปญหาสูงสุดคือ กิจการมี
ขอมูลแตไมตองการใหเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก     และผูทํา
บัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนผูชวยผูทําบัญชีในสํานักงานรับทําบัญชี  มีปญหาการนําเสนอ
หมายเหตุประกอบงบการเงินในระดับมาก  โดยมีปญหาสูงสุดคือ กิจการมีขอมูลแตไมตองการให
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนปญหาระดับมาก    

 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

ปญหาในการนําเสนองบการเงินของผูทําบัญชี  ไดแก  ปญหาความเขาใจใน
มาตรฐานการบัญชี เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีใชคําศัพทท่ียากตอความ
เขาใจ และความยุงยากในการศึกษาและปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลง  และ
ผูทําบัญชียังขาดความรูความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี  อีกท้ังผูทําบัญชียึดติดกับรูปแบบการ
นําเสนองบการเงินรูปแบบเดิม   ประกอบกับความถูกตองและความครบถวนของขอมูลท่ีใชในการ
จัดทํางบการเงินนั้น ข้ึนอยูกับความตองการของเจาของกิจการ   

 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดศึกษาถึงปญหาของผูทําบัญชี เกี่ยวกับการนําเสนอ
งบการเงิน ท่ีมีการปรับปรุงในป 2550 และบังคับใชกับงบการเงินป 2552 ซ่ึงอภิปรายเปรียบเทียบ
กับการศึกษาของผูศึกษาทานอ่ืน ในชวงเวลาท่ีมาตรฐานการบัญชียังไมมีการปรับปรุง และไดศึกษา
ในชวงเวลาท่ีตางกันและกลุมประชากรหรือตัวอยางแตกตางกัน พบขออภิปราย ดังนี้ 

1. ปญหาการขาดความรูความเขาใจของผูทําบัญชี เกี่ยวกับรายการยอตามรูปแบบ
ของการนําเสนองบกําไรขาดทุนแบบใหม ผูทําบัญชีมีปญหาในระดับมาก และในสวนของ
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ขอเสนอแนะ  พบวา   ผูทําบัญชียังขาดความรูความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี     สอดคลองกับผล
การศึกษาของ เกศินี  ศรีอมรมงคล (2542) ในหัวขอ ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการจัดทํางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 35 เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน” ของกลุมอุตสาหกรรม
พลังงานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     ซ่ึงพบวา    ปญหาและอุปสรรค    
และความลาชาในการจัดทํางบการเงินนั้นเกิดจากการขาดความรูในดานการบัญชี 

2. ผูทําบัญชีมีปญหาการใชมาตรฐานการบัญชีในการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ในระดับปานกลาง   และในสวนของขอเสนอแนะ พบวา ปญหาของมาตรฐานการบัญชีคือ 
มาตรฐานการบัญชีเขาใจยาก ทําใหเปนปญหาในการใชมาตรฐานการบัญชี    ซ่ึงไมสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ พัชรี  ถุงแกว (2545) ในหัวขอเร่ือง ศึกษาปญหาการใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
35 เร่ืองการนําเสนองบการเงิน จากการสุมตรวจขอบกพรองในทัศนะของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เฉพาะท่ีใหความยินยอมในการเผยแพรขอมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2544 ซ่ึงพบวา ปญหาการใช
มาตรฐานการบัญชีเร่ือง การนําเสนองบการเงิน มีปญหาการใชในระดับนอย     ซ่ึงสาเหตุท่ีทําใหผล
การศึกษาไมสอดคลองกันนั้น       อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางท่ีผูศึกษาไดทําการศึกษาเปนกลุมของ
ผูทําบัญชี สวนการศึกษาของ พัชรี  ถุงแกว (2545) นั้น เปนการศึกษาจากกลุมผูสอบบัญชี ซ่ึงผูสอบ
บัญชีอาจตองเปนผูท่ีมีความเขาใจในสวนของมาตรฐานการบัญชีเร่ือง การนําเสนองบการเงินอยาง
ละเอียดเพื่อใชในงานการตรวจสอบบัญชี 

3. ผูทําบัญชีมีปญหาความยุงยากในการจําแนกสินทรัพยเปนสินทรัพยหมุนเวียน
หรือไมหมุนเวียน และปญหาความยุงยากในการจําแนกหนี้สินเปนหนี้สินหมุนเวียนและไม
หมุนเวียน ในระดับนอย ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ เสาวลักษณ  ศรีคุณ (2543) ในหัวขอ
เร่ือง การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 35 เร่ืองการนําเสนอ
งบการเงิน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ในสวนของปญหาท่ีเกิดข้ึนในดานของ
การจัดประเภทและการแยกแสดงรายการสินทรัพยและหนี้สินเปนรายการหมุนเวียน ซ่ึงอยูในระดับ
นอยเชนกัน 
 
ขอคนพบ 

จากการศึกษาปญหาของผูทําบัญชี เกี่ยวกับการนําเสนองบการเงิน มีขอคนพบ ดังนี้ 
1. มีผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมทราบเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจัดทํา

งบการเงิน รอยละ 7.51 และยังมีผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดรับการอบรมหรือศึกษาหรือ
จัดเตรียมงบการเงินรูปแบบใหม รอยละ 17.98 ถือเปนอัตราสวนท่ีคอนขางมากสําหรับผูทําบัญชีใน
จังหวัดเชียงใหม 



 88 
 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีปญหาเกี่ยวกับความยุงยากในการจัดประเภทใหมของ
ขอมูลในงวดกอนท่ีตองนํามาเปรียบเทียบเม่ือมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบ
การเงินในระดับมาก   ซ่ึงปญหานี้เปนปญหาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของปญหาโดยรวมในการนําเสนองบ
การเงิน 

3. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนผูรับจางทําบัญชีอิสระ มี
ปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุนโดยรวมในระดับมาก  และมีปญหาในรายละเอียดของแตละ
ประเด็นปญหาในการนําเสนองบกําไรขาดทุนอยูในระดับมากเชนกัน 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ
เจาของโดยรวมสูงกวาทุกงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีปญหาอยูในระดับมาก
และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทําบัญชีนอยกวา 5 ป มีปญหาในการนําเสนองบ
แสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ทุกปญหาในระดับมาก 

5. ผูตอบแบบสอบถามในทุกชวงอายุ มีปญหาในการนําเสนองบกระแสเงินสดใน
แตละประเด็นปญหาในระดับปานกลาง ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ป ท่ีมีปญหาการ
นําเสนองบกระแสเงินสดเกี่ยวกับความยากในการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด เปน
กิจการรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด ในระดับมาก 

6. ปญหาของผูทําบัญชี ท่ีมีผลมาจากขอมูลในการจัดทํางบการเงินของเจาของ
กิจการ เปนปญหาระดับมาก เนื่องจากผลการศึกษาพบวา มีปญหาการนําเสนอขอมูลรายไดของ
กิจการไมครบถวน    ปญหาการไมไดรับขอมูลเพื่อเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจาก
กิจการ   และปญหากิจการมีขอมูลแตไมตองการใหเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยทุก
ประเด็นปญหามีปญหาอยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. บุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรศึกษาถึงสาเหตุหรือปญหาของการที่ผูทํา
บัญชีไมทราบเร่ืองการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การนําเสนองบการเงิน หรือท่ียัง
ไมไดรับอบรมหรือศึกษาหรือจัดเตรียม งบการเงินรูปแบบใหม และควรจัดอบรมสัมมนาใหความรู 
รวมถึงการประชาสัมพันธใหผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การ
นําเสนองบการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยเนนถึงเร่ืองดังตอไปนี้ 

1.1 การจัดประเภทใหมของขอมูลในงวดกอนท่ีตองนํามาเปรียบเทียบเม่ือมีการ
แกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
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1.2 การนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ เนื่องจากเปนงบ
การเงินท่ีผูทําบัญชีมีปญหาในการจัดทําสูงกวาทุกงบการเงิน โดยเนนใหความรูแกผูทําบัญชีท่ีมี
ประสบการณในการทําบัญชีนอยกวา 5 ป 

1.3 สําหรับการอบรม ใหความรูแกผูทําบัญชีท่ีมีสถานภาพการทําบัญชีเปนผู
รับจางทําบัญชีอิสระ ควรมุงเนนใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเสนองบกําไรขาดทุน 
เนื่องจากเปนงบการเงินท่ีผูทําบัญชีประเภทนี้มีปญหาในการจัดทํางบในระดับมากในทุกประเด็น
ปญหา ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การนําเสนองบการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลง
สวนใหญ จะเปนเร่ืองเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนองบกําไรขาดทุนเปนสวนมาก 

1.4 ใหความรูแกผูทําบัญชีท่ีมีอายุระหวาง 20-30 ป ควรมุงเนนการใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการเสนองบกระแสเงินสด เนื่องจากเปนงบการเงินท่ีผูทําบัญชีท่ีมีชวงอายุนี้มี
ปญหาในการจัดทําในระดับมาก ในประเด็นปญหาความยากในการจัดประเภทรายการในงบกระแส
เงินสด เปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน  กิจกรรมจัดหาเงิน ตามมาตรฐานกําหนด 

2. บุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรจัดอบรมสัมมนาแกผูประกอบการ ในเรื่อง
การนําเสนองบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อใหผูประกอบการเห็นถึงความสําคัญ
และประโยชน ของการนําเสนองบการเงินและมาตรฐานการบัญชีเร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
เนื่องจากผูประกอบการเปนบุคคลท่ีใหขอมูลและรับผิดชอบในดานความครบถวนหรือถูกตองของ
ขอมูลท่ีใชในการจัดทํางบการเงิน 

 
ขอเสนอแนะในการศึกษาตอเนื่อง 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษา ปญหาเกี่ยวกับการนําเสนองบการเงินของผูทําบัญชีใน
จังหวัดเชียงใหม จึงมีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต ถึงการศึกษาปญหาการนําเสนองบ
การเงินโดยขยายกลุมประชากรออกไปทั้งในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ เพื่อจะไดนําขอมูล
ความคิดเห็นท่ีไดจากผูใชงบการเงินในกลุมอ่ืนมารวมกับขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้ ใชเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการนําเสนองบการเงิน 
  
 


