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การศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยทั่วไปมักจะมีวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน 

หรือ ทฤษฎีการบัญชี เปนวิชาเอกเลือกหรือบังคับใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแลวแตหลักสูตร 

ปญหาหน่ึงที่พบคือจะใชเอกสารตำราใดเปนส่ือการเรียนการสอนดี Book Review ฉบับนี้ขอ

แนะนำหนังสือใหมเลมหนึ่งที่นาสนใจซ่ึงคณาจารยผูสอนอาจนำไปใชประกอบไดในชั้นเรียน 

เพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งหมด ขอนำเสนอเนื้อหาในหนังสือซึ่งมีดวยกัน 14 บท แบงเปน  

3 สวน ไลเรียงไปตามลำดับดังนี้ Part 1: Accounting theory (บทที่ 1-3) Part 2: Theory  

and Accounting Practice (บทที่ 4-10) Part 3: Accounting and Research (บทที่ 11-14) 

รายชื่อแตละบทเปนดังนี้ 

 1. Introduction 

 2. Accounting Theory Construction 

 3. Applying theory to accounting regulation 

 4. A conceptual framework 

 5. Measurement theory 

 6. Accounting measurement systems 

 7. Assets 

 8. Liabilities and owners’ equity 

 9. Revenue 

 10. Expenses 

Accounting Theory   
by Jayne Godfrey,  

Allan Hodgson, Ann Tarca, 

Jane Hamilton  

and Scott Holmes 
 

สํานักพิมพ : John  Wiley & Sons (2010) 7th edition. 

ปที่ 6 ฉบับท่ี 15  
เมษายน 2553 
หนา 106-107 
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The Design of Business: Why design thinking is the next competitive advantage by Roger Martin 

ปที่ 6 ฉบับที่ 15  เมษายน 2553 107

 11. Positive theory of accounting policy and 

disclosure 

 12. Capital Market Research 

 13. Behavioral research in accounting 

 14. Emerging issues in account ing and 

auditing 

ประเด็นสำคัญในหนังสือคือการตอบคำถามหลักๆ วา

ควรวัดสนิทรพัย หนีส้นิ สวนของทุน รายได และคาใชจาย 

อยางไร รายงานทางการเงินจัดทำไปเพื่อตอบสนองผูใช

กลุมใดและสารสนเทศที่นำเสนอควรเปนเชนไร แนวทาง

การวัดมูลคาที่เปนแนวโนมในมาตรฐานการบัญชีปจจุบัน

มีแนวคิดอยางไร โดยมีการนำเสนอประวัติความเปนมา

ของแนวคิดแตละแนวคิดอยางท่ัวถึง นักศึกษาจะไดฝก

ทักษะในการตีความ ประเมิน รวมอภิปรายแสดงความ

เห็นวิพากษ วิจารณแนวคิดและทฤษฎีบัญชีตางๆ 

นอ ก จ า ก น้ั น ห นั ง สื อ เ ล ม นี้ ยั ง แ ส ด ง ถึ ง ก า ร

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับองคกรที่กำหนดมาตรฐาน

การบัญชีสากล และผลกระทบจากกระบวนการท่ี

มาตรฐานการบัญชีหลายๆประเทศเ ร่ิมลู เขาหากัน 

( internat ional harmonizat ion of account ing 

standards) ซึ่งเปนพัฒนาการท่ีตองเราตองติดตามกัน 

ตอไปในอนาคตวาจะออกมารูปใด 

หนังสือเลมนี้มีจุดเดนขอหน่ึงที่พยายามเช่ือมทฤษฎี

เขากับภาคปฏิบัติ และพยายามสอดแทรกเน้ือหาทางดาน

การสอบบัญชีเขาไปในทุกบท ซึ่งทำไดอยางกลมกลืน 

สำหรับนักศึกษาเองหนังสือเลมนี้มีสรุปทายบท คำถาม 

โจทยปญหา และกรณีศึกษาเพื่อชวยในการเรียนรูและ

อภิปรายวงกวางภายในชั้นเรียน สวนทางดานนักวิชาการ 

ครูอาจารย นักวิจัยสามารถศึกษาแนวทางการวิจัยใน

วิชาชีพบัญชีจากสวนที่ 3 ของหนังสือ ซึ่งพยายามสรุปใน

ลักษณะ literature review ในภาพรวมวางานวิจัยที่ผาน

มาในแวดวงการบัญชีมีแนวคิดและเกี่ยวของกับภาค

ปฏิบัติอยางไร โดยเฉพาะในบทที่13 ที่กลาวถึงการวิจัย

เชิงพฤติกรรมศาสตรในวิชาชีพบัญชีวามีความนาสนใจ

อยางไรเม่ือเทียบกับงานวิจัยดาน capital market กับงาน

วิจัยที่เกี่ยวของกับ agency theory 

ความเห็นเพิ่มเติมสวนตัวคิดวาในสวนบทสุดทายมี

หลายเร่ืองหลายประเด็นท่ีนาสนใจและอาจนำมาเขียน

แยกเปนอีกบทหนึ่งตางหาก อาทิเรื่องของ sustainability 

accounting ซึ่งไมเหมือนกับ environmental accounting 

เสียทีเดียว เนื่องดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนความจำเปน

สมัยใหมของธุรกิจท่ีตองออกแบบการรายงานทางการเงิน

ใหอยู ในรูปแบบการนำเสนอที่สื่อถึงการวัดมูลคาให

สอดคลองรองรับกัน ซึ่งยังเปนสิ่งที่นักวิชาการตองขบคิด

กันตอไป 

หลังจากอานหนังสือเลมนี้จบคาดวาผูอานหลายทาน

คงได เกิดความคิดและเห็นภาพปะติดปะตอกันของ

พัฒนาการวิชาชีพบัญชีจากอดีตจนถึงปจจุบันไดเปนอยาง

ดี รวมถึงคาดการณไดวาสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจะเปนอยางไร 

และหากจะคนควาเพิ่มเติมสามารถดูไดจาก additional 

readings ที่มีอยูทายบททุกบท การตอยอดทางความคิด

เพื่อพัฒนาทฤษฎีบัญชีที่กาวหนาเปนสิ่งท่ีจำเปนหาก

วิชาชีพนี้ยังคงดำรงบทบาทในการรับใชภาคสังคมธุรกิจ

อยางตอเนื่องตลอดไป 
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