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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การวิจัยในครัง้นีเ้ร่ือง นักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตาม
กรอบ มาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียนผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

2.1 แนวคดิเก่ียวกบัความพร้อม 
2.2 แนวคดิเก่ียวกบัความรู้ความสามารถของนกับญัชี  
2.3 แนวคดิทางด้านการค้า  
2.4 มาตรฐานการบญัชี  
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความพร้อม  
 
 2.1.1 ความหมายของความพร้อม 

ค าว่า ” พร้อม ” ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานได้ให้ความไว้ว่าเป็นค าวิเศษ  ท่ีมี
ความหมายว่า ครบถ้วน ส่วนค าว่า ”ความพร้อม ” เป็นค านามซึ่งจะมีความหมายว่าความครบครัน 
หรือมีทุกอย่างครบแล้ว ดังนัน้หากจะแปลความหมายของความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง  
ตรงไปตรงมา แล้วก็น่าจะได้ความหมายว่าสภาพท่ีมีทุกสิ่งทุกอย่างครบครันท่ีจะไปปฏิบตัิหน้าท่ีได้   
(สมพงษ์ เท่ียงธรรม. 2536 :10) 
  Good.(1973) (อ้างถึงใน นวรัตน์ สอยเหลือง, 2545: 17) ให้ค านิยามเก่ียวกบัความ
พร้อมว่า เป็นความสามารถตกลงใจ ความปรารถนาและความสามารถท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม ความ
พร้อมเกิด จากลกัษณะทางวฒุิภาวะประสบการณ์และอารมณ์ ความพร้อมจงึเป็นการพฒันาคนให้มี 
ความสามารถท ากิจกรรมนัน้ ๆ  

Barrow and Milburn (1990: 259) กลา่ววา่ความพร้อมหมายถึงการท่ีบคุคลมี  
ความสนใจและเร่ิมต้นท่ีจะกระท าบางสิ่งบางอย่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อมคือสภาพจิตใจ 
กาย วิภาคและสรีรวิทยา 

ทวี ก่อแก้วและอบรม สินภิบาล (2517: 30) ให้ความหมายของความพร้อมคือ 
ลกัษณะทัง้หมดในตวับุคคลท่ีสามารถรวบรวมขึน้เป็นเคร่ืองมือให้ใช้ในการตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ด้วย วิธีการใดวิธีการหนึง่ หรือการเตรียมท่ีจะเจริญงอกงามตอ่ไปหรือการท่ีจะก้าวหน้าตอ่ไป  
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สชุา จนัทร์เอมและสรุางค์ จนัทร์เอม (2520: 175) ได้ให้ความหมายของความพร้อม 
หมายถึง สภาพของความเจริญเตบิโตบวกกบัความรู้อนัเป็นพืน้ฐานท่ีพอจะช่วยให้มีความสามารถท่ี
จะท ากิจกรรมตา่ง ๆ โดยอยา่งสะดวก  

พรรณี ชูชยั (2522 ) ให้ความหมายของความพร้อมเป็นสภาวะของบุคคลท่ีจะ 
เรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างบงัเกิดผล ทัง้นีข้ึน้อยู่กับวุฒิภาวการณ์ได้รับการฝึกฝน การเตรียมตวัและ  
ความสนใจหรือแรงจงูใจ 

กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2540: 229-230) ให้ความหมายไว้ว่าความพร้อมหมายถึง 
สภาพความสมบูรณ์ทัง้ร่างกายได้แก่วฒุิภาวะซึ่งหมายถึงการเติมโตอย่างเต็มท่ีของอวยัวะร่างกาย 
ทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความพอใจท่ีจะตอบสนองตอ่สิ่งเร้าหรือพอใจท่ีจะกระท าสิ่งตา่ง ๆ  

วิชญาพร สวุรรณแทน (2541: 30) ให้ความหมายไว้ว่าความพร้อมหมายถึง การท่ี 
บคุคลมีความสนใจและมีความรู้ความสามารถตลอดจนมีความถนดัท่ีจะกระท าบางสิ่งบางอย่างให้  
ส าเร็จลลุว่งโดยได้เตรียมการไว้ลว่งหน้า 

 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ความพร้อมหมายถึงสภาพท่ี บุคคลมีภาวะ
สมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ความถนัดในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และ
เตรียมพร้อมในการท่ีจะ ปฏิบตัหิน้าท่ีให้สามารถลลุว่งและส าเร็จภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

2.1.2 องค์ประกอบของความพร้อม  
พรรณี ชทูยัเจนจิต.(2538) (อ้างถึงใน นฤตพงษ์ ไชยวงษ์ 2540: 18) ได้กล่าวถึง 

องค์ประกอบของความพร้อมไว้ 3 ประการคือ ความพร้อมด้านวุฒิภาวะ การได้รับการอบรมและ 
เตรียมตวัและความสนใจหรือแรงจงูใจ 

Downing และ Thackrey  (1971 อ้างถึงใน นวรัตน์ สอยเหลือง, 2545: 17) ได้แบง่
องค์ประกอบของความพร้อมออกเป็น 4 กลุม่ได้แก่  

1) องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ การบรรลวุฒุิภาวะด้านร่างกายทัว่ไป  
2) องค์ประกอบด้านสติปัญญา ได้แก่ ความพร้อมด้านความสามารถในการรับรู้  

ความสามารถในการคดิอยา่งมีเหตผุล  
3) องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประสบการณ์ด้านสงัคม สภาพแวดล้อม  

รอบตวั  
4) องค์ประกอบด้านอารมณ์แรงจงูใจและบคุลิกภาพได้แก่ ความมัน่คงทางอารมณ์ 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับความรู้ความสามารถของนักบัญชี  
ศศิวิมล ศรีเจริญจิตร์ (2548 : Online) ให้ความหมายของความรู้ความสามารถ หมายถึง 

การท่ี บคุคล ใด ๆ มีทศันคตคิวามคิดท่ีเป็นระบบความรู้ในสาขาท่ีท า ความรู้ทางด้านเทคนิค รวมถึง
ทกัษะ ด้านการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด 

 ชนัญฎา สินช่ืน (2548 : 24) ให้ความหมายของความรู้ความสามารถ หมายถึง 
ความสามารถในการ เรียนรู้และความเข้าใจในสาขางานท่ีท า ความรู้ด้านเทคนิค รวมถึงทกัษะด้าน
การเรียนรู้อย่างชาญ ฉลาดเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ เพ่ือพฒันาให้ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 จากความหมายดงักล่าวสรุปได้ว่าความรู้ความสามารถ หมายถึง ความรู้ความสามารถ 
ความเข้าใจ ความเชียวชาญ หรือประสบการณ์เป็นพิเศษในสาขาทางด้านบัญชี โดยสามารถ
ตอบสนองวิชาการ ใหม่ๆ  ในด้านการรายงานและให้ข้อสนเทศตา่ง ๆ 

 
2.2.1. ความรู้ (Knowledge) 
    2.2.1.1 ความรู้ ของนกับญัชีสามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท ดงันี ้ 

1) ความรู้ทัว่ไป ประกอบด้วย 1) ความรู้เก่ียวกบัสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และการ
ปกครอง ทัง้ในอดีต และปัจจบุนั ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ และความสามารถท่ีจะวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศน าไปใช้ในการท าความรู้เก่ียวกับ  ธุรกิจ 
และการวิเคราะห์ความเส่ียง เป็นต้น  2) ความส านึกในความเป็นไทย    3) ความรู้ในศิลปะ 
วรรณกรรมและวัฒนธรรมของโลก ของภูมิภาค และของประเทศ ตลอดจนคุณค่าของศิลปะ  
วรรณกรรม และวฒันธรรมเหล่านัน้ตลอดจน  4) ความสามารถในการคิดถาม เขียน โดยใช้ภาษาท่ี
ง่าย กระชบั ซึ่งมีพืน้ฐานมาจากความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ ของผู้ อ่ืนท่ีตนติดต่อด้วยเพ่ือการ
ส่ือสาร ความหมายกบัผู้ ท่ีอยูน่อกวิชาชีพบญัชีอีกด้วย 

2) ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ ในยคุการค้าเสรีท่ีมีการแข่งขนัสงู น ามาสู่การเปล่ียนแปลง
การด าเนินธุรกิจ ประกอบกบัธุรกิจจะมีความเป็นนานาชาติท่ีต้องด าเนินการตาม  มาตรฐานระหว่าง
ประเทศมากยิ่งขึน้ การรวมตัวกันระหว่างธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาเพิ่มขึน้ทุกทีซึ่งการ
ด าเนินการของธุรกิจแบบนีจ้ าเป็นต้องใช้มาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  ดงันัน้ 
ผู้ประกอบการวิชาชีพบญัชีจ าเป็นต้องมีพืน้ฐานความรู้ด้านธุรกิจเพ่ือสามารถน าไปปฏิบตัิควบคู่  กบั
การจดัท าบญัชีตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ได้อยา่งถ่องแท้ 

3) ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีทุก
ประเภทท่ีมีส่วนในการสร้าง จดัเก็บ และรับส่งสารสนเทศต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ ใช้ รวมถึง
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เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ทัง้ส่วนท่ีเป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีท าให้สามารถจดัเก็บ บ ารุงรักษา
และสืบค้นข้อมูล ท าการค านวณและวิเคราะห์ข้อมลู ซึ่งในปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศมี  บทบาท
อยา่งมากในการปฏิบตังิานด้านบญัชี เนืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศได้ช่วยท าให้การท างาน บญัชีมี
ความสะดวกมากยิ่งขึน้ จากการใช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์แทนระบบการลงบญัชีด้วยมือท าให้ นกั
บญัชีสามารถท่ีจะจดัท าและน าเสนอรายงานได้สะดวก 

4) ความรู้เก่ียวกับการบัญชีและเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง จากการเปล่ียนแปลงทาง  
เศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ได้น ามาซึ่งกติกาใหม่ในการด าเนินธุรกิจท่ีจะต้องเป็นไปตามข้อตกลง  
ระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดภายในประเทศท าให้ มาตรฐานในเร่ืองตา่ง ๆ เปล่ียนแปลง  
ไป รวมถึงมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ซึ่งนกับญัชีจ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกบัการบญัชีอนั  
เป็นพืน้ฐานเดิมเพ่ือเป็นรากฐานท่ีจะศึกษาแนวทางด้านบญัชีสมยัใหม่ต่อไป นอกจากนีผู้้ประกอบ 
วิชาชีพบญัชีควรท่ีจะศึกษาความรู้ด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อวิชาชีพบญัชี เช่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และ  
กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ เป็นต้น ทัง้นีโ้ดยหลักการแล้วควรจะมีการก าหนดเป็น  
มาตรฐานในการวางโครงสร้างการศกึษาวิชาชีพบญัชี เพ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัหลักสตูรการเรียน 
การสอนของสถาบนัการศกึษาท่ีต้องสร้างบคุคลากรทางการบญัชี ให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 2.2.1.2 การปรับปรุงความรู้ในการปรับปรุงความรู้ด้านการศกึษาของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี
ประกอบด้วยความรู้ 4 ประเภท ดงันี ้
  1) การประกนัคณุภาพการศกึษา สถาบนัการศกึษาขัน้อดุมศกึษาทัง้ท่ีอยู่ในระบบ
และ ออกนอกระบบงบประมาณ ควรต้องมีการประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบั
ผู้ เรียน วา่ สถาบนัท่ีตนศกึษาอยูน่ัน้ อยูใ่นระบบการศกึษาเพ่ือเป็นพืน้ฐานการเข้าสู่วิชาชีพบญัชีได้  

2) มาตรฐานการศกึษา สถาบนัการศกึษาท่ีได้รับการอนมุตัิให้มีหลกัสตูรสามารถใช้ 
ต่อเน่ืองกับ การเข้าสู่วิชาชีพได้แล้วนัน้ควรจะต้องสร้างมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือ  
เอกชน ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบนัท่ีมีหลายวิทยา เขต ควร
สามารถ แสดงให้เห็นได้ว่ามี มาตรฐานเดียวกันในนามของสถาบนั มิใช่แตกต่างกันไปตามสภาพ
ของแตล่ะ วิทยาเขต ซึง่เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารของแตล่ะสถาบนันัน้ ๆ ท่ีจะต้องแก้ไขปรับปรุงสถาบนั
ของตนเอง และการก ากบัดแูลในส่วนของมาตรฐานการศกึษานีต้้องเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง และจริงจงั
ทัง้ก่อนและ หลงัการปรับปรุง และต้องด าเนินงานตอ่เน่ืองเพ่ือเป็นพืน้ฐานท่ีมัน่ คงของวิชาชีพ  

3) การเข้าสู่ระบบการเป็นนักบญัชีวิชาชีพ แต่เดิมก าหนดให้จบสาขาวิชาบญัชี
โดยตรง ซึง่ มีวิชาท่ีบงัคบั ท าให้ไมมี่การยืดหยุน่ ซึ่งในปัจจบุนันกัเรียนต้องเลือกแผนการศกึษาตัง้แต่
ในชัน้ระดบัชัน้มธัยมศกึษา ซึ่งไม่มีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะตดัสินใจได้ว่าตนเหมาะกับอาชีพหรือ
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วิชาชีพใด ผลท่ีปรากฏเม่ือเรียนในชัน้อุดมศกึษาจนเป็นบณัฑิตก็คือ มีความรู้และมมุมองท่ีไม่กว้าง
พอ มองภาพรวมของธุรกิจ เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การปกครอง และการตา่งประเทศไม่ครบถ้วน 
หรือไม่สนใจ ท าให้มีการพฒันาตวัเองได้ไม่ทนักับการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากเหตผุลนีจ้ึง
ควร พิจารณาเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ให้สามารถรับบณัฑิตในสาขาวิชาอ่ืนมาสู่กระบวนการเตรียม
ตวัเป็น นกับญัชีวิชาชีพได้  

4) การเป็นผู้ให้การฝึกหดังาน ในระหวา่งการฝึกหดังานของผู้ ท่ีท าการศกึษาเพ่ือเข้า
สู่ วิชาชีพบญัชี ควรจะได้รับการฝึกหดังานจากผู้ ท่ีมีความเชียวชาญในเฉพาะด้านอย่างผู้สอบบญัชี
รับ อนญุาต เพ่ือเพิ่มพนูความสามารถในการฝึกงานมากยิ่งขึน้ 

 
2.2.2. ทักษะความเป็นมืออาชีพ  
    จากแนวทางการศึกษา (วิชาชีพบัญชี) ระหว่างประเทศ ( International Education 

Standards= IES) ได้ก าหนดทกัษะความเป็นมืออาชีพไว้ 5 ด้าน ดงันี ้ 
    2.2.2.1 ด้านการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด (Intellectual skills) ประกอบด้วย  

1) ความสามารถจดัระบบ และเข้าใจสารสนเทศสิ่งพิมพ์และแหล่งข้อมลูอิเล็กทรอ
นิส์  

2) ความสามารถในการซกัถาม การท าวิจยั การคิดอย่างมีเหตผุลและ เชิงวิเคราะห์
การให้เหตผุลและการวิเคราะห์อยา่งละเอียดรอบคอบ  

3) ความสามารถท่ีจะระบแุละแก้ไขปัญหาท่ีไมเ่ป็นระบบในสถานการณ์ ท่ีไมคุ่้นเคย 
 2.2.2.2 ด้านเทคนิคและการปฏิบตัิหน้าท่ี (Technical and Functional Skills) ประกอบด้วย 
ทกัษะทัว่ ไปและทกัษะเฉพาะส าหรับศาสตร์การบญัชีทกัษะเหลา่นีร้วมถึง  

1) ศาสตร์การค านวณ (การประยุกต์เชิงคณิตศาสตร์และเชิงสถิติ) และ 
ความสามารถระดบัสงูในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2) การจ าลองการตดัสินใจ และการวิเคราะห์ความเสียง  
3) การวดัมลูคา่และการรายงาน  
4) การปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีระบไุว้ 

 2.2.2.3 ด้านบคุคล (Personal Skills) เก่ียวข้องกบัทศันคติและพฤติกรรมของนกับญัชีมือ
อาชีพ การพฒันาทกัษะเหล่านีท้ าให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะตวัและการปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้  ทกัษะ
เหลา่นีป้ระกอบด้วย  

1) การบริหารจดัการตนเอง 
2) การคดิริเร่ิม การมีอิทธิพล และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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3) ความสามารถท่ีจะเลือกและจดัล าดบัทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากดั และ  สามารถจะ
จดัระบบการท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลา  

4) ความสามารถท่ีคาดคะเนและปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลง  
5) การพิจารณาน าคณุคา่แหง่วิชาชีพ จริยธรรม และทศันคตใินการ ตดัสินใจ  
6) การสงสยัเย่ียงมืออาชีพ 

 2.2.2.4  ด้านทกัษะสมัพนัธ์และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Kills) นกั
บญัชีมืออาชีพสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนในองค์กรได้ รับและ  ถ่ายทอดสารสนเทศสร้างดลุย
พินิจท่ีมีเหตผุล และการตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล องค์ประกอบ  ของทกัษะด้านทกัษะสมัพนัธ์
และทกัษะด้านการส่ือสาร ความสามารถเหลา่นีป้ระกอบด้วย 

 1) ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนในขบวนการรับและให้ค าปรึกษา และแก้ไข ความขดัแย้ง  
2) ท างานเป็นหมูค่ณะ  
3) มีปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายในวฒันธรรมและ ความสามารถท่ี

จะเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด  
4) ท างานได้อยา่งมีประสิทธิผลในสถานการณ์ท่ีมีความหลากหลายทาง วฒันธรรม 
 5) น าเสนอ อภิปราย รายงาน และปอ้งกนัความคิดอย่างมีประสิทธิผลใน  รูปแบบ

ของการส่ือสารทางวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร ทัง้ท่ีเป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการ  
6) รับฟังและเข้าใจอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงความอ่อนไหวตอ่ความ  แตกตา่งด้าน

ภาษาและ วฒันธรรม 
 2.2.2.5 ทักษะด้านองค์การ และทักษะผู้ บริหารจัดการธุรกิจ (Organizational and 
Business Management Skills) เป็นสิ่งส าคญัท่ีนกับญัชีต้องเข้าใจแง่มมุตา่งๆ ในการท าให้ องค์การ
สามารถด าเนินไปได้ นกับญัชีมืออาชีพต้องพฒันาวิสยัทศัน์ทางธุรกิจตลอดจนการรับรู้เข้าใจ  ทาง
การเมือง และการมีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล ประกอบด้วย  

1) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ การบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากร มนุษย์และ
แหลง่ทรัพยากรและการตดัสินใจ  

2) ความสามารถท่ีจะจดัระบบ และมอบหมายงาน จงูใจและพฒันา บคุลากร 
            3) ความเป็นผู้น า 

 2.2.3. ประสบการณ์ในการท างาน ประสบการณ์ในการท างานท่ีได้กล่าวไว้ในแนวทาง
การศกึษา (วิชาชีพบญัชี) ระหว่าง ประเทศ ประสบการณ์ในการท างานของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี
นัน้จะนบัรวมตัง้แตก่ารปฏิบตังิานเป็น ผู้ ฝึกหดังานตามหลกัสตูรการเรียนการสอน ซึ่งการปฏิบตัิงาน
ดงักลา่วอาจจะท าไปพร้อมกบัการเรียน ได้ดงันี ้
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  2.2.3.1 การฝึกปฏิบตังิานนีจ้ะมุง่เน้นประสบการณ์ด้านวิชาชีพ และสภาพแวดล้อม
ของวิชาชีพ 
  2.2.3.2 การควบคมุดแูลประกอบด้วย 
   1) ท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ (Mentor) จากองค์กรหรือ 
หนว่ยงานท่ีเป็นสมาชิก IFAC  

2) ผู้ จ้างงาน  
3) ผู้ ฝึกงาน 
 - ในระหว่างการฝึกงานต้องมีการจัดท ารายงานเพ่ือให้ท่ีปรึกษาด้าน 

วิชาชีพตรวจสอบเป็นระยะ  
- เม่ือครบตามก าหนดเวลาแล้ว ผู้ ฝึกงานจะต้องจดัท ารายงานเพ่ือให้ท่ี  

ปรึกษาด้านวิชาชีพตรวจสอบหรือบางครัง้อาจมีการสอบสมัภาษณ์เพิ่มเตมิ  
2.2.3.3 จดัท าระบบท่ีมีการจดัท ารายงานเป็นระยะ ในกรณีท่ีไม่สามารถไป ตรวจ 

เย่ียมสถานท่ีท าการของผู้ จ้างงานท่ีผา่นการพิจารณาแล้ว วา่มีการเปล่ียนแปลงอะไร  
2.2.3.4 มีการศกึษาถึงความเหมาะสมของการฝึกปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกับความ  

ต้องการของวิชาชีพบญัชีเป็นระยะ 
 
2.3 แนวคิดทางด้านการค้า 

 สหภาพยุโรปหรือสมาคมยุโรป Europe Union หรือ EU (อียู) เป็นการรวมตวัของกลุ่ม 
ประชาคมเศรษฐกิจยโุรป หรือเรียกว่า สหภาพยโุรป ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการเคล่ือนย้ายสินค้าของ  
ประเทศสมาชิกได้โดยเสรี และเพ่ือให้ประชากรของประเทศสมาชิกสามารถประกอบอาชีพข้ามชาติ
ได้ เดนิทางและตัง้ถ่ินฐานตา่งชาตไิด้โดยให้มีการลงทนุในประเทศสมาชิกได้โดยเสรีและใช้ระบบเงิน
สกลุ เดียวกนัคือเอก ูประเทศสมาชิกประกอบด้วย ฝร่ังเศส อิตาลี เยอรมนั เบลเย่ียม เนเธอร์แลนด์  
องักฤษ ลกัเซมเบร์ิก เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ สเปน กรีซ โปรตเุกส สวีเดน ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย เป็นต้น 
และนอกจากนัน้ประชาคมยโุรปยงัมีบทบาทในการปรับการบญัชีให้สอดคล้องกนัในกลุ่มสมาชิก โดย
มีกลไกทางกฎหมาย ซึ่งเรียกว่า Directive ในการบงัคบัใช้ การรวมตวักันของกลุ่มประชาคมชาว
ยโุรปช่วยสนบัสนนุให้มีการปรับการบญัชีในยโุรปให้สอดคล้องกนั เช่น ในปี ค.ศ. 2005 ประชาคม 
ยโุรปได้ยอมรับและน ามาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ IFRS และ IAS มาใช้ในกลุม่สมาชิก 

การประกาศแถลงการณ์ ท่ีเมืองเซบ ูประเทศฟิลิปปินส์ เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2539 ให้มีการ
จดัตัง้ประชาคมอาเซียน ให้ส าเร็จในปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยกฎบตัรอาเซียน คือ ประชาคม ความ
มัน่คงอาเซียน ( ASC) ประชาคมสงัคม -วฒันธรรมอาเซียน ( ASCC) และประชาคมเศรษฐกิจ 
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อาเซียน (AEC) ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) เกิดขึน้มา 
จากการท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย มาเลย์เซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน 
เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกมัพชูา (สมาคมการบญัชีไทย, 2554) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 
เปา้หมายท่ีประเทศสมาชิกตัง้ใจไว้ดงันี ้

1) เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม ในด้านการเคล่ือนย้ายสินค้าเสรีและการบริการ  เสรี การ
เคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเสรี การเคล่ือนย้ายการลงทนุเสรีและการเคล่ือนย้ายเงินทนุอยา่งเสรี มากขึน้  

2) สร้างเสริมความสามารถในการแข่งขนัตลอดจนความร่วมมือในด้าน E-ASEAN ด้าน
นโยบายภาษี นโยบายการแข่งขัน สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการ  
คุ้มครองผู้บริโภค 

 3) การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคด้วยการลดช่องว่างการพฒันาระหว่างสมาชิกเก่า
กบั สมาชิกใหมแ่ละสนบัสนนุการพฒันา SME  

4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก มุ่งเน้นการประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน  
กบัประเทศนอกภมูิภาค 
การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก่อให้เกิดผลผกูพนัตอ่สมาชิก ดงันี ้
 1) การเปิดเสรีการค้าสินค้า เช่น การยกเลิกภาษี การจดัมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี การเปิดเสรี 
การค้าบริการ 

 2) การเปิดเสรีการค้าบริการ ในสาขาบริการส าคญั ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา 
สขุภาพ สาขาการทอ่งเท่ียว สาขาโลจิสตกิส์ สาขาบริการด้านการเงินและสาขาบริการอ่ืน ๆ  

3) การเปิดเสรีการลงทนุ  
4) การเปิดเสรีด้านเงินทนุเคล่ือนย้ายในด้านตลาดลงทนุและด้านเงินทนุ  
5) การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมืออยา่งเสรี  
6) การด าเนินงานตามความร่วมมือรายสาขาอ่ืน 
จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลง

ใน หลายสาขาทัง้โดยตรงและโดยอ้อม ดงัจะเห็นได้จากเร่ืองการเปิดเสรีการค้าบริการมีสาขาท่ีถูก
ระบ ุอยา่งชดัเจน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสขุภาพ สาขาการท่องเท่ียว สาขาโลจิสติกส์ และ
ยงัมี ผลโดยอ้อมในสาขาอ่ืน ๆ อีกด้วย ส าหรับสาขาวิชาบญัชีคงมีผลกระทบโดยตรงเพราะมีความ
เก่ียวพนักบัสาขาบริการด้านการเงินท่ีถกูระบไุว้ชดัเจน 

 สถานการณ์การเปล่ียนแปลงระดบัโลกท่ีส าคญัได้แก่ การเปล่ียนแปลงกฎ กติกาใหม่ของ
โลก ส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมถึง
กฎระเบียบ ด้านการค้า การลงทนุ การเงิน สิ่งแวดล้อมและด้านสงัคม ในอดีตการเจรจาเก่ียวกับ
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จดัท ากฎระเบียบ และข้อตกลงของโลก ประเทศก าลงัพฒันามกัจะเสียเปรียบในการตอ่รองเน่ืองจาก
ขาดความรู้ ประสบการณ์และศกัยภาพในการเจรจาต่อรอง รวมทัง้มีปัญหาการรวมกลุ่มกนัในการ
เจรจาเพราะถูกประเทศพัฒนาแล้วกดดนัเป็นรายประเทศไม่ให้สามารถรวมตวักันได้อย่างเหนียว
แน่น ดงันัน้แม้ว่า กฎระเบียบใหม่จะเป็นโอกาสในการพฒันาของประเทศก าลงัพฒันาแต่หากไม่
เตรียมพร้อมหรือร่วมใน การเจรจาให้เกิดความเป็นธรรม การปรับกฎระเบียบใหม่ก็จะส่งผลลบใน 
ด้านการเป็นอุปสรรคต่อ การส่งสินค้าจากประเทศก าลังพัฒนาเข้าไปจ าหน่ายในตลาดประเทศ
พัฒนาแล้ว โดยใช้มาตรการกีด กันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการแรงงาน สิ่งแวดล้อม 
สขุอนามยั และมาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาดและการอดุหนนุ การขยายบทบาทของประเทศพฒันา
แล้วไปยงัประเทศก าลงัพฒันาโดยเปิด โอกาสให้นกัลงทนุตอ่ชาติเข้าไปลงทนุในสาขาตา่ง ๆ มากขึน้
และการสง่ผลตอ่นโยบายของรัฐ ภาค ธุรกิจ และวิถีชีวิตของประชาชนท่ีต้องปรับตวัให้สอดคล้องกบั
พนัธกรณีหรือกระแสคา่นิยมใหม ่ๆ ของโลก 

จากความหมายดงักล่าวสรุปได้ว่า การค้าหมายถึง การตกลงแลกเปล่ียนสินค้า บริการหรือ  
การค้าขายเชิงพาณิชย์หรือกลไกท่ีสามารถมีการค้าขายเรียกว่าตลาดซึ่งหมายถึงการแลกเปล่ียน
สินค้า หรือบริการโดยตรงระหว่างผู้ ค้าซึ่งในปัจจบุนัอาจใช้การเจรจาตอ่รองด้วยสิ่งแลกเปล่ียนในรูป
ของ สินค้าหรือเงินตรา 

 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี 
  
 2.4.1 แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี 

 การบญัชีมีพฒันาการมาจากการเปล่ียนแปลงความต้องการทางสงัคม ซึ่งรายการ
บญัชี พฒันามาจากการค้าและพาณิชย์ นกับญัชีพฒันากฎและวิธีปฏิบตัิส าหรับบนัทึกรายการบญัชี
ซึ่ง กฎ และวิธีปฏิบตัิ จึงเป็นแนวทางปฏิบตัิทางการบญัชีและเป็นท่ีมาของหลกัการบญัชีท่ีรองรับ
ทัว่ไป (Generally Accepted Accounting Principle: GAAP) GAAP ประกอบด้วย ธรรมเนียม
ประเพณีนิยม (Conventions) กฎ ข้อบงัคบั (rule) และวิธีปฏิบตัิ (Procedure) ท่ีจ าเป็นเพ่ือก าหนด
วา่สิ่งใดเป็นแนวทางปฏิบตั ิ(Practice) ทางการบญัชี ท่ีรับรอง 
 สภาวิชาชีพบญัชีได้ให้ความหมายของค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

1) หลกัการบญัชี หรือ มาตรฐานการบญัชี หมายถึง แนวทางท่ีแนะน าให้นกับญัชีใช้ 
ยึดถือเป็นหลักปฏิบตัิในการรวบรวม จดบันทึก จ าแนก สรุปผล และรายงานเหตุการณ์เก่ียวกับ  
การเงิน  
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2) หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หมายถึง แนวทางท่ีได้รับการรับรอง และยอมรับ
เป็น ส่วนใหญ่จากผู้ มีอ านาจหน้าท่ีในวิชาชีพการบญัชี เพ่ือให้นกับญัชียึดถือเป็นหลกัปฏิบตัิในการ
รวบรวม จดบนัทกึ จ าแนก สรุปผล และจดัท างบการเงิน อย่างมีหลกัมีเกณฑ์มีมาตรฐาน โดยกระท า
ขึน้อยา่ง สม ่าเสมอและสามารถเข้าใจได้ง่าย 

3) มาตรฐานการบญัชี (Accounting Standard) หมายถึง หลกัการบญัชีและวิธี 
ปฏิบตัทิางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้  

4) ความหมายของมาตรฐานการบญัชีมาตรฐานการบญัชี เป็นกฎเกณฑ์ในการ
จดัท า งบการเงิน ซึ่งระบุถึงข้อมูลแสดงไว้ในงบการเงินและวิธีการในการจัดท าและน าเสนองบ
การเงินใน มาตรฐานการบญัชีจะก าหนดเร่ืองการรับรู้ การวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการและ เหตกุารณ์ทางการบญัชี 

 
5) ความส าคญัของมาตรฐานการบญัชี 

    - เพ่ือให้การจดัท างบการเงินเป็นมาตรฐานการบญัชีเดียวกนั  
- ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงิน เพ่ือให้ผู้ สอบบัญชีสามารถแสดง

ความเห็นตอ่ งบการเงินได้ว่างบการเงินนัน้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถกูต้องใน สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 – เพ่ือจดัสรรทรัพยากรอนัจ ากดัในระบบเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

 - เพ่ือการพฒันาตลาดเงินและตลาดทนุของประเทศและระหว่างประเทศ
ให้ เป็นไปอยา่งมีคณุภาพและยัง่ยืน 

  6) สว่นประกอบของมาตรฐานการบญัชี  
- ค านิยาม (Definition) คือ ค าจ ากดัความของศพัท์เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจ

ตรงกนั 
 - การรับรู้รายการ (Recognition) คือ การพิจารณาว่ารายการท่ีก าลัง

พิจารณา เป็นไปตามนิยามขององค์ประกอบของงบการเงินซึง่ประกอบด้วยสินทรัพย์ หนีส้ิน ส่วนของ
เจ้าของ รายได้ และคา่ใช้จา่ย 

 - การเลิกรับรู้รายการ (Derecognition) คือ การพิจารณาว่ารายการท่ีรับรู้
ไปแล้ว ตอ่มาจะน าออกจากงบการเงินเม่ือใด 
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 - การวดัมลูค่ารายการ (Measurement) คือ การพิจารณาว่าจะวดัมลูค่า 
องค์ประกอบของงบการเงินด้วยมูลค่าเท่าใด เช่น ราคาทุนเดิม มูลค่ายุติธรรม เป็นต้น ณ วนัท่ีเกิด  
รายการ และ ณ วนัท่ีในงบดลุ 

 - การน าเสนอรายการและการเปิดเผยข้อมูล (Presentation and 
Disclosure) คือ การพิจารณาถึงวิธีการแสดงรายการในการเงิน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมาย
เหต ุประกอบการเงินด้วย 

 
2.4.2 แบบจ าลองทางการบัญชี  

ประเทศตา่งๆมีมาตรฐานการบญัชี หรือวิธีปฏิบตัทิางการบญัชีท่ีแตกตา่งกนั จึงอาจ 
แบง่ประเทศตา่งๆ ออกเป็นกลุม่ตามลกัษณะความคล้ายคลึงกนัทางด้านการบญัชีท่ีเรียกว่า 
แบบจ าลองทางการบญัชี ได้เป็น 5 ลกัษณะ ดงันี ้

1) แบบจ าลององักฤษ -อเมริกนั (British-American Model)  
      การบญัชีระหว่างประเทศ ค าว่าอังกฤษ-อเมริกันหรือบางครัง้เรียกว่า แอลโก 

ลแซกซอน (Anglo-Saxon) ซึ่งเป็นค าท่ีใช้บ่อยในการอธิบายแนวคิดทางการบญัชีท่ีพบในองักฤษ
และ สหรัฐอเมริกา แบบจ าาลองนีเ้รียกอีกช่ือหนึ่งว่า องักฤษ-อเมริกาเหนือ-ดชั ตวัอย่างของประเทศ
ท่ีจัดอยู่ ในกลุ่มนีไ้ด้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
เม็กซิโก โคลมัเบีย อินเดีย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย การบญัชีในประเทศ
เหลา่นีจ้ะ เน้นความต้องการของผู้ลงทนุและเจ้าหนีใ้นการใช้ข้อมลูเพื่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจเป็น
หลกั เชน่ บริษัท ยนูิลีเวอร์ ซึง่เป็นบริษัทลกูผสมระหวา่งองักฤษกบัดชั เป็นต้น  

 
2) แบบจ าลองภาคพืน้ทวีป (Continental Model)  

จดัอยูใ่นประเทศในทวีปยโุรป เชน่ ออสเตรีย นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ เยอรมนั 
และสเปน ญ่ีปุ่ นและกลุม่ประเทศแถบอฟัริกา การบญัชีจะไม่เน้นวตัถปุระสงค์ด้านการ ตดัสินใจของ
ผู้ เป็นเจ้าของหรือผู้ลงทนุ แต่ออกแบบเพ่ือสนองความต้องการตามข้อก าหนดของรัฐ เช่น  เพ่ือการ
ค านวณภาษีเงินได้  

 
3) แบบจ าลองอเมริกาใต้ (South America Model) 

 ประกอบด้วยประเทศในแถบอเมริกาใต้เป็นส่วนใหญ่ เช่น อาร์เจนตินา บราซิล 
เปรู โบลิเวีย การใช้วิธีการบญัชีเพ่ือปรับปรุงผลจากภาวะเงินเฟ้อ และมุ่งเสนอความต้องการของผู้
วางแผน ของรัฐบาล และการจดัเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาล  
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4) แบบจ าลองเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy Model)  
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในช่วงปี ค.ศ. 1989 – 1990 ส่งผลให้ยุโรป 

ตะวันออกและอดีตสหภาพโซเวียตมีความต้องการแบบจ าลองทางการบญัชีท่ีมีลักษณะเจาะจง
เพ่ือให้ สอดคล้องกบัการวางแผนทางเศรษฐกิจท่ีเข้มงวดซึ่งจะมีระบบบญัชีสองแบบควบคูก่นัไปโดย
แบบแรก จะให้สารสนเทศตามเศรษฐกิจแบบบงัคบัท่ีเน้นงบประมาณและการมีรูปแบบบญัชีท่ีเป็น
แบบเดียวกัน (Uniform Accounting) ส่วนแบบท่ีสองจะเน้นระบบตลาดแบบทุนนิยมโดยน า
แบบจ าลองทางการ บญัชีองักฤษ-อเมริกา มาใช้ เช่น อลับาเนีย  ฮงัการี  โปแลนด์  เซอร์เบีย  รัสเซีย  
เป็นต้น   

5) แบบจ าลองท่ีเกิดใหม ่(Emerging Model)  
– แบบจ าลองอิสลาม (Islamic Model) ซึ่งมีรากฐานมาจากความเช่ือและข้อ

ห้าม ทางศาสนา เชน่ การคดิดอกเบีย้เงินกู้  
- แบบจ าลองมาตรฐานระหว่างประเทศ ท่ีมาจากการปรับการบญัชีระหว่าง  

ประเทศให้สอดคล้องกันซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากกับบริษัทข้ามชาติและมีส่วนร่วมในการตลาด 
การเงินระหวา่งประเทศ 

 
 

2.4.3 มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
ปัจจยัสภาพแวดล้อมและแบบจ าลองทางการบญัชีท าให้มาตรฐานการบญัชีใน  แตล่ะกลุ่ม

ประเทศแตกตา่งกนั วิธีปฏิบตัิทางบญัชีเป็นผลมาจากมาตรฐานการบญัชี หากมาตรฐาน  การบญัชี
แตกต่างกนัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีก็จะแตกต่างกนัด้วย เช่น มาตรฐานการบญัชีของประเทศ  หนึ่ง
อาจยอมให้แสดงมูลค่าท่ีดินด้วยราคาท่ีตีใหม่ ในขณะท่ีมาตรฐานการบญัชีของอีกประเทศหนึ่งไม่  
อนญุาตให้ตีราคาใหมแ่ตใ่ห้แสดงด้วยราคาทนุเดมิ  

1) มาตรฐานการบญัชีท่ีออกโดยสมาคมผู้สอบบญัชีรับอนุญาตในสหราช อาณาจักร 
เรียกว่า Statement of Standards and Practices (SSAP) คณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ี ออก SAAP 
เรียกวา่คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชี (Accounting Standards Board หรือ ASB) ตัง้แตปี่ ค.ศ. 
2005 สหราชอาณาจกัรตกลงรับมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (IFRS) มาเป็น มาตรฐานการ
บญัชีของตน 

2) มาตรฐานการบญัชีท่ีออกโดยสมาคมผู้สอบบญัชีรับอนุญาตใน  สหรัฐอเมริกา (The 
American Institute of Certified Public Accountants: AICPA) เรียกว่า Statement of Financial 
Accounting Standards หรือ SFAS) คณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีออก SFAS เรียกว่าคณะกรรมการ
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มาตรฐานการบญัชี (Financial Accounting Standards Board: FASB) ก่อนท่ีจะมาเป็น FASB ได้
นัน้ FASB มีประวตัศิาสตร์ย้อนหลงัท่ีนา่สนใจ ดงันี ้ 

ในปี ค.ศ. 1930 AICPA ได้จดัตัง้คณะกรรมการช่ือว่า The Committee on Accounting 
Procedure เพ่ือให้ความร่วมมือกบั New York Stock Exchange ในการระดมความ คิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาทางการบญัชีโดยผ่านส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเรียกว่า Accounting Research Bulletins (ARB) งานวิจยั
ของคณะกรรมการชุดนัน้แสดงให้เห็นถึงปัญหาทางการบัญชีท่ีส าคัญในขณะนัน้ พร้อม  ทัง้
ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหา คณะกรรมการชดุนีไ้ด้ยกเลิกไปในปี ค.ศ. 1959 เน่ืองจากไม่สามารถ 
บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการได้  

ในปี ค.ศ. 1959 AICPA ได้จัดตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ เรียกว่า The Accounting 
Principles Board (APB) และ The Accounting Research Division เพ่ือท าหน้าท่ีค้นคว้าวิจยั 
เก่ียวกับหลกัการบญัชีคณะกรรมการชดุนีมี้บทบาทในการก าหนดข้อสมมติฐานทางการบญัชี และ  
แนวทางในการปฏิบตัิทางบญัชีส าหรับเหตกุารณ์เฉพาะอย่างรวมทัง้จดัให้มีการวางแผนส าหรับการ
ค้นคว้าวิจยั  

ในปี ค.ศ. 1961 AICPA คณะกรรมการได้จดัท า Accounting Research Studies (ARS) 
และได้จัดตัง้คณะกรรมการชุดหนึ่ง เพ่ือท าหน้าท่ีศึกษาวิจัยและหาเหตุผลประกอบการพิจารณา
ปัญหาและการแสดงความคิดเห็น ซึ่งต้องได้รับการลงมติเห็นชอบจึงจะจดัพิมพ์เป็นความเห็น  ของ 
APB ได้ (APB Opinion) 

ในปี ค.ศ. 1973 AICPA ตัง้คณะกรรมการเพ่ือการศึกษาและจดัท ามาตรฐานการบญัชี 
เรียกว่า Financial Accounting Standard Board (FASB) เพ่ือท างานแทน APB เน่ืองจาก APB ถกู 
มองว่าไม่มีผลงานและไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางการบญัชีให้ทนัต่อเวลาได้ ก่อนท่ีจะเป็น FASB 
นัน้มี คณะท างานขึน้มาชดุหนึ่งก่อนเรียกว่า Wheat Committee คณะท างานชดุนีท้ าหน้าท่ีศกึษา
การ เนินงานของ APB เพ่ือหาหนทางแก้ไขอย่างรวดเร็วในท่ีสดุ Wheat Committee เสนอให้ยกเลิก 
APB และจัดตัง้ FASB ขึน้มาแทนข้อเสนอแนะและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเน่ืองจาก
สมาชิก ของ FASB ประกอบด้วยตวัแทนท่ีกว้างขวางมีความเป็นอิสระและมีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า 
APB ทัง้นี ้ เพ่ือความคล่องตวัในการท างาน สมาชิกต้องท างานประจ าเต็มเวลา ซึ่งแตกต่างจาก
สมาชิกของ APB ท่ีท างานไมเ่ตม็เวลาและไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน 

3) มาตรฐานการบัญชีท่ีออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Accounting Standards Board: IASB) เรียกว่า International Financial Reporting 
Standards (หรือ IFRS หรือ IAS เดิม) การปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีระหว่าง ประเทศเป็นไป
โดยสมคัรใจเน่ืองจาก IASB ไม่มีอ านาจในการบงัคบัใช้ อย่างไรก็ตามการยอมรับและ             การ
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สนบัสนุนต่อ IASB จึงได้รับการยอมรับในฐานะผู้ก าหนดหลกัการบญัชีท่ียอมรับกันในระดบัโลก 
(World Class) โดยการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศอย่างตอ่เน่ืองจนถึง  
ปัจจบุนั 
  
 2.4.4 มาตรฐานการบัญชีในประเทศไทย 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัแรกของประเทศไทยเกิดขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2522 ในช่วงเวลาก่อน หน้า
นัน้เม่ือยงัไมมี่มาตรฐานการบญัชีของไทยออกมาบงัคบัใช้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิผู้ประกอบ  วิชาชีพ
บญัชีต่างใช้แนวทางปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีของตา่งประเทศ เช่น มาตรฐานการบญัชี  ของ
ประเทศองักฤษหรือสหรัฐอเมริกา มาตรฐานการบญัชีของไทยมีการปรับปรุงครัง้ใหญ่หลงัจากเกิด 
วิกฤตเิศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540  

การพัฒนามาตรฐานการบญัชีของประเทศไทยท่ีผ่านมาใช้การอ้างอิงจากมาตรฐานการ
บญัชี ของสหรัฐอเมริกา จนกระทัง่ต่อมาได้มีการก าหนดมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (IAS) 
จึงได้ใช้ มาตรฐานการบญัชีจากทัง้สองแหล่งเป็นเกณฑ์ ในการยกร่างมาตรฐานการบญัชีของ
ประเทศไทย การก าหนดมาตรฐานการบญัชีของนานาประเทศ ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1  ถือเอามาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานการบญัชีของประเทศตน  
เชน่ คเูวต ไซบีเรีย โอมาน ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี และสหภาพยโุรป  

กลุม่ท่ี 2  ถือเอามาตรฐานการบญัชีของประเทศตนเองขึน้ใช้ 
กลุม่ท่ี 3  ถือเอามาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศเป็นเกณฑ์ในการก าหนดมาตรฐานการ  

บญัชีของประเทศตนโดยมาตรฐานท่ีก าหนดขึน้จะมีความสอดคล้องกบั มาตรฐานการบญัชีระหว่าง  
ประเทศ 

 ส าหรับประเทศไทยเลือกใช้วิธีการของประเทศในกลุ่มท่ี 3 ซึ่งในกลุ่มนีมี้ประเทศชัน้น า 
ทางด้านเศรษฐกิจหลายประเทศใช้อยู่ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ ญ่ีปุ่ น เป็นต้น โดยถือเป็น  
นโยบายในการก าหนดมาตรฐานการบัญชีของไทยโดยอ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 ก าหนดให้ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชีต้องจดัท าบญัชีตาม
ความ เป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชีและในการก าหนดมาตรฐานการบญัชีเก่ียวข้องกับ
พระราชบญัญตั ิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ดงันี ้ 

 1) มาตรา 33 ให้มีคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี (กมบ.) 
 2) มาตรา 34 ให้ กมบ. มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี  เพ่ือใช้เป็น

มาตรฐานในการจดัท าบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยการบญัชีและกฎหมายอ่ืน 
 3) มาตรฐานการบญัชีต้องจดัท าขึน้เป็นภาษาไทย  
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 4) มาตรฐานการบัญชีท่ี กมบ. ก าหนดและปรับปรุง เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการก ากับดแูลการประกอบวิชาชีพบญัชี (กกบ.) และประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว 
ให้ ใช้บงัคบัได้  

 5) เม่ือได้รับแจ้งจากผู้ใดวา่มีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีท่ี ก าหนดไว้
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือท าให้เกิดความเสียหายตอ่เศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็น อปุสรรค
ตอ่การประกอบกิจการ กมบ. ต้องด าเนินการตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ท่ี เก่ียวข้อง และ
ก าหนด ปรับปรุง หรือพฒันามาตรฐานการบญัชีโดยพลนั 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี มีภาระหน้าท่ีในการจดัท ามาตรฐานการบญัชี  
เพ่ือเป็นแนวทางให้บคุคลฝ่ายตา่ง ๆ ใช้เป็นแนวทาง โดยส่วนใหญ่ คณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน 
การบญัชีจะพฒันามาตรฐานการบญัชีของไทยโดยพิจารณาจากมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ 
เป็นเกณฑ์ และสรุปสาระส าคญัในส่วนท่ีมาตรฐานการบญัชีของไทยแตกต่างจากมาตรฐานการ
บญัชี ระหว่างประเทศโดยระบใุนค าแถลงการณ์ ซึ่งแสดงไว้เป็นส่วนแรกของมาตรฐานการบญัชีแต่
ละฉบบั             

ในการพฒันามาตรฐานการบญัชี คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีจะพิจารณา ถึง
ความจ าเป็นในการพฒันามาตรฐานการบญัชี รวมทัง้ปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั  
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในวิธีการด าเนินธุรกิจและในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนข้อ
เรียกร้อง ของฝ่ายตา่ง ๆ เพ่ือให้นกัลงทนุเกิดความเช่ือมัน่ในข้อมลูทางการบญัชี  

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีจะพิจารณาถึงแนวทางวิธีปฏิบัติทางบัญชี  
ตลอดจนยกร่างมาตรฐานการบัญชีท่ีสอดคล้องกับแม่บทการบัญชี เม่ือคณะกรรมการก าหนด  
มาตรฐานการบญัชีให้ความเห็นชอบตอ่ร่างมาตรฐานการบญัชี คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
บญัชีจะน าเสนอร่างมาตรฐานการบญัชี เพ่ือท าประชาพิจารณ์ โดยเชิญผู้ทรงคณุวฒุิผู้ เช่ียวชาญใน  
วิชาชีพ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในอตุสาหกรรมนัน้ ๆ มาให้ข้อคดิเห็น และจดัสมัมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก 
สาธารณชน และน าเสนอต่อคณะกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ  
หลงัจากนัน้จึงส่งไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดแูลการประกอบวิชาชีพบญัชี และ  
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาให้มีผลบงัคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบัญชี ฯ ได้ออกประกาศ ฉบับท่ี 21/2550 เร่ือง “การยกเว้นการบังคับใช้ 
มาตรฐานการบญัชี” 8 ฉบบั เร่ืองตอ่ไปนี ้ 

- ฉบบัท่ี 24 เร่ือง การเสนอข้อมลูทางการเงินจ านกตามสว่นงาน 
 - ฉบบัท่ี 25 เร่ือง งบกระแสเงินสด - ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การด้อยคา่ของสินทรัพย์  
- ฉบบัท่ี 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบญัชีส าหรับเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  
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- ฉบบัท่ี 45 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
 - ฉบบัท่ี 46 เร่ือง สว่นได้เสียในการร่วมค้า  
- ฉบบัท่ี 47 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  
- ฉบบัท่ี 48 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทาง การเงิน 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ ออกประกาศฉบบันี ้ด้วยเหตุผลท่ีว่ามาตรฐานการบญัชีของไทยบาง

ฉบบั ท่ีมีความยุ่งยากและซบัซ้อน จึงไม่เหมาะสมกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และ
เป็นการ ผ่อนปรนชัว่คราวในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะมีการประกาศเปล่ียนแปลงภายหลงั หรือ
จนกว่าจะมี แนวปฏิบตัิทางการบญัชีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะ และในปี 
พ.ศ. 2549 สภา วิชาชีพบญัชีได้แตง่ตัง้คณะท างานเพ่ือจดัท าแนวทางปฏิบตัิทางบญัชีส าหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและ ขนาดยอ่ม ซึง่ธุรกิจ SMEs จะมีมาตรฐานการบญัชีเพ่ือใช้ในการบนัทึกบญัชีเป็นการ
เฉพาะ 

 ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 8/2549 เร่ือง แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการจดัท าบญัชี 
และงบการเงินของผู้ มีหน้าท่ีจัดท าบัญชีและผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ก าหนดแนวทางในการ  
ปฏิบตัิงานด้านการจดัท าบญัชีและงบการเงินของผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชีและผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 
เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั คณะกรรมการก ากบัดแูลการประกอบวิชาชีพบญัชีจึงมีมติว่า ให้ผู้
มี หน้าท่ีจดัท าบญัชีและประกอบวิชาชีพบญัชีจดัท าบญัชีและงบการเงิน โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิ 
ดงันี ้ 

1) การจดัท าบญัชีและงบการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบญัชีและกฎหมายอ่ืน หรือใน 
กรณีท่ีกฎหมายไมไ่ด้ก าหนดไว้หรือก าหนดไว้ไม่ชดัเจน ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี  
และแนวปฏิบตัทิางการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก าหนด 

2)ในกรณีท่ีการจดัท าบญัชีและงบการเงินของบริษัทมหาชนจ ากดัในเร่ืองใดท่ีไม่มีมาตรฐาน 
การบญัชี และแนวปฏิบตัิทางการบัญชีครอบคลมุถึง ก็อาจท่ีจะปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีและ 
แนวทางปฏิบตัิอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ หรือมาตรฐาน
การ บญัชีและแนวทางปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องของประเทศสหรัฐอเมริกา  

3) ในกรณีท่ีการจดัท าบญัชีและงบการเงินในเร่ืองใดไมส่ามารถระบมุาตรฐานการบญัชีท่ีใช้ 
ปฏิบตัิตามข้อ 1) ข้อ 2) ข้างต้น แล้วแตก่รณีได้ ให้ใช้หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือประเพณีนิยม  
เป็นหลกัปฏิบตัิ มาตรฐานการบญัชีไทยในปัจจุบนัเป็นลูกผสม (Hybrid) ท่ีเกิดจากมาตรฐานการ
บญัชีระหวา่ง ประเทศมาตรฐานการบญัชีของสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานการบญัชีของประเทศไทย
เอง แต ่แนวโน้มในอนาคตมาตรฐานการบญัชีไทยจะพฒันาและปรับปรุงให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
การบญัชี ระหว่างประเทศมาตรฐานการบญัชีไทยท่ีพฒันามาจากมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น 



24 
 

TAS 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57และมาตรฐานการบญัชีไทยท่ีพฒันามาจากมาตรฐานการบญัชีของ
สหรัฐอเมริกา เชน่ TAS 26, 34, 42 มาตรฐานการบญัชีไทยท่ีพฒันาขึน้มาเอง เชน่ TAS 7, 11  

ปัจจบุนั (พ.ศ. 2550 และ 2551) สภาวิชาชีพบญัชี โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ 
บญัชีระหว่างการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการบญัชีให้ตรงตาม IFRS และ IAS แก้ไขใหม่ (Revise) 
เพ่ือ วตัถปุระสงค์ 3 ประการคือ  

1) ยกเลิกทางเลือกวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีให้เหลือน้อยท่ีสุด เพ่ือให้งบการเงินของต่าง  
กิจการสามารถเปรียบเทียบกนัได้  

2) ลดความซ า้ซ้อน และข้อขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ในมาตรฐานการบญัชีแตล่ะฉบบั  
3) ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีให้สอดคล้องกนั 
 
2.4.5 ความหลากหลายของมาตรฐานการบัญชีในแต่ละประเทศ 
 ความแตกตา่งทางการบญัชีและการรายงานทางการเงินเกิดขึน้ เน่ืองจากสาเหต ุดงันี ้
 - ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส าคญั เช่น เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมายและสงัคม)ซึ่ง  ส่งผล

กระทบตอ่การพฒันาทางการบญัชี  
– การยดึแบบจ าลองทางการบญัชีท่ีแตกตา่งกนั 
 - แนวทางและกระบวนการในการก าหนดมาตรฐานการบญัชีของแตล่ะประเทศ  

1) สาเหตขุองความแตกตา่งในวิธีปฏิบตัทิางการบญัชี  
    ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต ่าระหว่างปี ค.ศ. 1929 – 1930 กิจการในสหรัฐอเมริกา 

สามารถเลือกใช้วิธีการบญัชีวิธีใดท่ีเห็นว่าเหมาะสม โดยท่ีแตล่ะรัฐไม่ได้ออกข้อก าหนดทางด้านการ
บญัชีมากนกัซึง่สง่ผลให้งบการเงินของกิจการแสดงข้อมลูไม่ครบถ้วนและไม่สามารถเปรียบเทียบกนั
ได้ ผู้บริหารบางกิจการเลือกวิธีการบัญชีหรือรายงานเพ่ือแสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานให้ ดดีูกวา่ความเป็นจริงหรือท่ีเรียกว่า การตกแตง่งบการเงิน (Window Dressing) 

    หลังจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า คณะกรรมการของหน่วยงานทางวิชาชีพบญัชีได้จ ากัด  
มาตรฐานการบัญชีเพ่ือก าหนดหลักการบญัชีท่ีรองรับทั่วไปใช้ในประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีบทบาทส าคัญในการบงัคบัใช้มาตรฐาน  
ทางการบัญชี ส่วนใน สหราชอาณาจักรการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีเป็นไปโดยอ้อมผ่าน  
กระบวนการยตุธิรรม 

    - คา่ความนิยม (Goodwill) เป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน หรือไม่ หรือกิจการ
ควรตดัจ่ายคา่ ความนิยมออกจากบญัชีหรือไม่ และควรตดัจ่ายอย่างไรตวัอย่างเช่น คา่ความนิยมท่ี
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ตดัจ าหน่ายไม่ถือ เป็นคา่ใช้จ่ายทางภาษีอากรในสหราชอาณาจกัร และเนเธอร์แลนด์ แตจ่ะถือเป็น
คา่ใช้จา่ยทางภาษีอาการ ในแคนาดาและญ่ีปุ่ น เป็นต้น 

    - เงินบ านาญ นายจ้างต้องจ่ายต่องวดและเงินสะสมท่ีลูกจ้างจะได้รับเม่ือเกษียณอายุ 
เช่น ในสหรัฐอเมริกาก าหนดให้มีการวดัมูลค่าภาระหนีส้ินภายใต้โครงการเงินบ านาญทุกปี ดงันัน้ 
เม่ือ พิจารณาเฉพาะเงินบ านาญแล้ว หนีส้ินตามโครงการเงินบ านาญค้างจ่ายโดยเปรียบเทียบจะสงู
กวา่ ประเทศอ่ืน ก าไรสทุธิของกิจการในสหรัฐอเมริกาจงึต ่ากวา่ประเทศอ่ืน เป็นต้น  

    – การเปล่ียนแปลงในระดบัราคาการบญัชีท่ียึดหลกัราคาทนุจึงไม่ได้ค านึงถึง  ผลกระทบ
จากสภาวะเงินเฟ้อหรือจากระดบัราคาท่ีเปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ตามหากกิจการประสบ ภาวะเงิน
เฟ้อ งบการเงินตามหลกัราคาทนุจะให้ประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจลดน้อยลง 

2) ผลของภาวะเงินเฟ้อท่ีมีตอ่การบญัชีในประเทศตา่ง ๆ 
    - อเมริกาใต้ประเทศแถบอเมริกาได้ยึดแนวทางการบญัชีระดบัราคาทัว่ไปช่วง  ภาวะเงิน

เฟ้ออย่างรุนแรง เน่ืองจากประเทศในแถบนีเ้ผชิญภาวะเงินเฟ้อท่ีรุนแรงอย่างตอ่เน่ือง ยาวนานเกิน
กวา่ท่ีนกับญัชีจะเพิกเฉยตอ่ปัญหานีไ้ด้ กิจการในประเทศอาร์เจนตินา โบโลเวีย บราซิล และชิลี ต้อง
ปรับปรุงงบการเงินโดยใช้ระดบัราคาท่ีเปล่ียนแปลง ประเทศอเมริกาใต้หลายประเทศ  ยอมรับวิธีการ
ตีราคาใหม ่แตส่ิ่งท่ีนา่สนใจก็คือในบราซิลและโบโลเวียได้ใช้ก าไรสทุธิ 

    - เนเธอร์แลนด์ การบญัชีในเนเธอร์แลนด์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาคธุรกิจ  เอกชน 
แนวคิดขัน้มลูฐานของการประกอบธุรกิจ คือ มลูคา่ของสิ่งปอ้นเข้า ( input) เพ่ือใช้ผลิตสินค้า และ
บริการของกิจการจะต้องมีมลูค่าต ่ากว่าราคาขายเพ่ือท่ีจะรักษาความสามารถในการท าก าไรระยะ 
ยาว ทัง้นีเ้พ่ือเป็นหลกัประกนัวา่ธุรกิจสามารถด าเนินงานอย่างตอ่เน่ืองได้  

    - สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์ทางการบัญชีส าหรับการ  
เปล่ียนแปลงในระดบัราคาท่ีผ่านมาของ สหราชอาณาจกัรและสหรัฐอเมริกามีความคล้ายคลึงกัน
มาก ทัง้สองประเทศเผชิญภาวะเงินเฟ้อตัง้แต่ทศวรรษ 1970 ในปี 1980 สหราชอาณาจกัรและ 
สหรัฐอเมริกามีมาตรฐานเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูส าหรับงบการเงินท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเงิน
เฟ้อสหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรฐานการบญัชี ซึ่งก าหนดให้บริษัทจ ากัดมหาชนต้องเปิดเผย ข้อมูล 
เพิ่มเตมิโดยจดัท างบการเงินตามหลกัราคาทนุซึง่ผลจากการศกึษาสรุปว่า การเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติม 
ดงักล่าวไม่ให้ประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงินเท่าท่ีควรเม่ือเปรียบเทียบกับงบการเงินท่ีใช้ราคาทุนเดิม  
คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีของสหรัฐอเมริกา จึงสรุปว่าการเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปโดยสมคัร
ใจ สหราชอาณาจกัร ได้ออกมาตรฐานการบญัชีเร่ือง การบญัชีราคาทนุโดยระบุให้บริษัทมหาชน
จ ากดั และบริษัทจ ากดัขนาดใหญ่ต้องปฏิบตัมีิ 3 วิธีคือ 
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    - จดัท างบการเงินตามหลกัราคาทนุเดมิ และเปิดเผยงบการเงินท่ีจดัท าตามหลกั ราคาทนุ
ปัจจบุนัเพิ่มเตมิ 

    - จดัท างบการเงินตามราคาทนุปัจจบุนัและเปิดเผยงบการเงินตามราคาทนุเดมิ เพิ่มเตมิ 
    - จดัท าเฉพาะงบการเงินตามราคาทุนปัจจบุนัเท่านัน้ และเปิดเผยราคาทนุเดิม  ส าหรับ

บางรายการ 
3) ผลของความแตกตา่งในวิธีปฏิบตัทิางการบญัชี  
มาตรฐานการบญัชีท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละประเทศจะเป็นสิ่งท่ีดีหรือไม่ ขึน้อยู่กับ ทศันะคติ

ของผู้ ใช้ งบการเงินแตล่ะกลุ่ม เช่น ผู้บริหาร ผู้ลงทนุ ผู้ ให้กู้  เจ้าหนี ้ผู้ประกอบวิชาชีพ  ทางการบญัชี
และหนว่ยงานก ากบัดแูล  

4) การปรับความหลากหลายของมาตรฐานการบญัชี  หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก าหนด
มาตรฐานการบัญชีของประเทศได้พยายามปรับความ  หลากหลายทางการบัญชีท่ีเกิดขึน้
ภายในประเทศโดยใช้มาตรฐานทางการบญัชี ถึงแม้ว่ามาตรฐาน ทางการบญัชีจะแก้ปัญหาในระดบั
ภายในประเทศได้ แต่ความหลากหลายทางการบญัชียังมีอยู่ใน  ระดับระหว่างประเทศ ความ
แตกตา่งนีเ้ป็นผลให้รายงานทางการเงินของประเทศหนึ่งไม่สามารถ  เปรียบเทียบกบัของอีกประเทศ
หนึง่ได้ 

5) ทางเลือกในการปรับมาตรฐานการบญัชีให้สอดคล้องกนั การปรับมาตรฐานการบญัชีให้
สอดคล้องกันมีหลายมิติ โดยอาจเป็นระดบัภูมิภาค หรือระดบัโลกเป็นการสมคัรใจหรือการบงัคบั 
กระท าเป็นบางส่วนหรือครอบคลุมเบ็ดเสร็จ มีลักษณะ  เป็นการเมืองหรือวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม 
ทางเลือกในการปรับวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีให้สอดคล้องกัน ในระดบัภูมิภาคหรือระดบัโลก อาจ
แบง่เป็น 3 วิธี ดงันี ้

- การใช้ข้อตกลงทวิภาคี (Bilateral Agreement) โดยประเทศตัง้แตส่องประเทศ ขึน้ไปท า
ข้อตกลงยอมรับมาตรฐานของอีกประเทศหนึ่งโดยยึดหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบตัิ วิธีนีมี้ลกัษณะ  เป็น
การเมืองและยากท่ีจะบรรลเุปา้หมาย หากมาตรฐานของประเทศท่ีร่วมตกลงกนัมีความแตกตา่ง  กนั
มาก 

- การยอมรับร่วมกนั (Mutual Recognition) เช่น ในระดบัภูมิภาคกลุ่มประชาคมยโุรปกับ
กลุม่ประเทศแถบอเมริกาเหนือท าการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพร่วมกนั วิธีนีเ้กิดขึน้ จากความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจโดยใช้การเมืองเป็นช่องทางในการเจรจา ดงันัน้ตามวิธีการนีอ้งค์กร  วิชาชีพจะมี
บทบาทรอง 
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- การปรับสอดคล้องกนั (Harmonization) โดยผู้ประกอบวิชาชีพภาคเอกชน โดยมี ข้อตกลง
เก่ียวกบัวิชาชีพเป็นการภายใน แล้วน าข้อตกลงนีไ้ปเจรจาให้หน่วยงานท่ีก ากบัดแูลและ  หน่วยงาน
ทางการเมืองยอมรับ  

จากความหมายดงักลา่วสรุปได้วา่มาตรฐานการบญัชี หมายถึง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบตัิ
ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดตามกฎหมายโดยในระหว่างท่ียงั ไม่มี
มาตรฐาน และการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนดให้ถือว่ามาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดย สมาคมนัก  
บญัชีและผู้สอบบญัชีรับ อนญุาตแห่งประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการควบคมุการประกอบวิชาชีพสอบ  
บัญชีได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว เป็นมาตรฐานการบัญชี ทัง้นีอ้ธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนด
ข้อยกเว้น ให้ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชีไม่ต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือส่วน
ใดสว่นหนึง่ 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 

ธัญญรัศม์ วศวรรณวฒัน์ และ นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ . (2554: บทคดัย่อ) มาตรฐานการ 
บญัชีไทยตามทัศนะของผู้ท าบญัชี ผู้ สอบบญัชีและอาจารย์ผู้ สอนวิชาทางการบญัชี ผลการวิจัย
พบว่า 1) มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ีน ามาใช้ในการปฏิบตัิงานมากท่ีสดุคือ ฉบบัท่ี 32 เร่ือง ท่ีดิน 
อาคาร และอปุกรณ์ส่วนฉบบัท่ีพบปัญหามากท่ีสดุคือฉบบัท่ี 36 เร่ือง การด้อยคา่ของสินทรัพย์ โดย
สาเหต ุ ของปัญหาล าดบัท่ี 1 คือ ขาดตวัอย่างประกอบท่ีจะใช้สร้างความเข้าใจในเนือ้หา รองลงมา
คือ ภาษีท่ี ใช้เข้าใจยาก ขาดค าอธิบายท่ีเพียงพอต่อการท าความเข้าใจ ตามล าดบั 2) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วน ใหญ่มีความเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีไทยมีคณุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัพอใช้
โดยสว่นใหญ่มีความเห็น วา่มาตรฐานการบญัชีไทยมีการปรับปรุงบอ่ย ๆ ท าให้ระยะเวลาการบงัคบั
ใช้สัน้ จึงท าให้เกิดความ สบัสนว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัใดท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ นอกจากนีพ้บว่า
ผู้สอนวิชาทางการบญัชีมีความ คิดเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีไทยในภาพรวมไม่แตกตา่งจาก
ผู้ท าบญัชีและผู้สอบบญัชีอย่างมี นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) ปัญหาและการปรับปรุง
มาตรฐานการบญัชีไทยมีผลกระทบตอ่ การปฏิบตัิงานของผู้ท าบญัชีและอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการ
บญัชีอย่างมากแต่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของผู้สอนบญัชีในระดบัปานกลาง 4) แนวทาง
พฒันาและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีไทย คือสภาวิชาชีพบญัชีควรวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ
ในทางปฏิบตัิให้ชดัเจนก่อนประกาศบงัคบัใช้ ควรมีตวัอย่างและกรณีศึกษาให้เพิ่มมากขึน้ ควรมี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน ประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชีไทยเป็น
กฎหมายจงึควรมีเนือ้หาให้ครบถ้วนทัง้ฉบบัท่ีประกาศลง ในราชกิจจานเุบกษา 
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 วิภาลกัษ์ ชตุิเดชานกุลู (2550: บทคดัย่อ). ความพร้อมในการจดัท าบญัชีเกณฑ์คงค้างของ 
โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 1) 
โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมในการจัดท า
บญัชี เกณฑ์คงค้างทัง้ในภาพรวมและรายด้านได้แก่ ด้านการจดัการ ด้านวสัดอุปุกรณ์ ด้านบคุลากร
และ ด้านงบประมาณอยู่ในระดบัปานกลางทัง้หมด 2) ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการจดัท าบญัชีเกณฑ์คง
ค้างท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาและประสบการณ์การท างานตา่งกนั มีความเห็น
ว่า โรงพยาบาลมีความพร้อมในการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างไม่แตกต่างกันส่วนผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลมี ความเห็นว่าโรงพยาบาลมีความพร้อมในการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างมากกว่า
เจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และ 3) โรงพยาบาลชมุชนขนาดเล็ก มีความพร้อมในการจดัท าบญัชีเกณฑ์
คงค้างมากกวา่โรงพยาบาล ชมุชนขนาดกลาง 

กานดาวรรณ แก้วผาบ (2557) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของนกัศกึษาสาขาวิชาชีพบญัชีมหาวิทยาลยักรุงเทพ พบว่า  อปุสรรคในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนกัศกึษาคณะบญัชีอนัดบัแรก คือ ภาษาองักฤษ และสิทธิมนษุยชน
เป็นอุปสรรคในล าดบัท้ายสุดส าหรับความพร้อมในการ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถ
เรียงจากมากไปน้อยได้ดงันีเ้ทคโนโลยี สารสนเทศ คา่ครองชีพของแตล่ะประเทศ สิทธิมนษุยชนของ
แตล่ะประเทศ การตดิตอ่ส่ือสารทางส่ือตา่ง ๆการคมนาคม ความรู้ทางวิชาชีพบญัชีทกัษะการท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน เชือ้ชาตแิละศาสนาของแตล่ะประเทศความพร้อมของประเทศไทย การเป็นส่วนหนึ่งของ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความรู้อ่ืน ๆ เก่ียวกบัประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การศกึษา
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ความพร้อมของผู้ตอบแบบสอบถาม ภาวะ  การจ้างงาน และ
ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนีจ้ากการวิเคราะห์ยังพบอีกว่า  ผลการเรียนเฉล่ียของ
นกัศกึษาไมมี่ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั กบัความพร้อมในการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 


