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การจัดท าบัญชขีองร้านเขมารวดี 
ลดามาศ  รัตนะ  และ  ปัทมา  ศรีเจริญ

บทคัดย่อ   
โครงการเรื่อง การจัดท าบัญชีร้านเขมารวดี 

เนื่องจากการจัดท าธุรกิจของกิจการต่างๆ ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี เพราะกิจการต้อง
จัดท าบัญชีจะท าบัญชีจะท า ให้กิจการทราบผลการ
ด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของธุรกิจ และความมั่นคง
ของธุรกิจโดยในการจัดท าบัญชีองห้างร้านนั้น จะบันทึก
รายการต่างๆที่เกิดขึ้นในการท าธุรกิจเช่น การลงทุนรายรับ
และรายจ่าย ที่เป็นของกิจการนั้น โดยไม่น าส่วนที่เป็นของ
ส่วนตัว (ส่วนของเจ้าของ) เข้ามาบันทึกด้วย เมื่อมีการ
บันทึกรายการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วข้อมูลที่บันทึกไว้นั้น จะ
สามารถน ามาจัดท ารายงานทางการเงินได้ เช่น งบดุล และ
งบก าไรขาดทุน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนในการด าเนินธุรกิจ 

หากไม่มีการจัดท าบัญชีจะท าให้ไม่ทราบถึงที่มา
ของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจน สินทรัพย์ 
หนี้สิน และทุนของกิจการอันมีผลต่องบการเงิน เมื่อมี
ปัญหากิจการไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถตรวจสอบ
ได้แล้วจะท าให้ระบบบัญชีไม่เป็นระเบียบในการด าเนินงาน
ไม่สามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้  ไม่สามารถ
ควบคุมดูแลสินทรัพย์ ไม่ ให้สูญหาย ไม่ทราบผลการ
ด าเนินงานว่ามีก าไรหรือขาดทุน ด้านการบริหารจัดการไม่มี
ข้อมูลที่จะน ามาวางแผนในการตัดสินใจที่จะขยายกิจการ
หรือเลิกกิจการ 

1. ที่มาและความส าคัญ 
ปัจจุบันนี้การท าบัญชีของกิจการมีความส าคัญเป็น 

อย่างมาก ท าให้กิจการได้ทราบถึงท่ีมาของสินทรัพย์ หนี้สิน 
ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สามารถน าไปวิเคราะห์

ในการจัดท างบการเงินและท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน
ของกิจการว่ามีก าไรหรือขาดทุน 

การจัดท าบัญชีให้ร้าน เขมารวดี  เพ่ือให้เจ้าของ
ร้านได้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดท าบัญชีรับรู้รายและ
ค่าใช้จ่ายของกิจการในร้านของตนเอง เพื่อประโยชน์และ
แนวทางในการประกอบกิจการต่อไปในอนาคต 

ดังนั้น  คณะผู้จัดท าจึงน าร้าน เขมารวดี ซึ่งเป็น
ธุรกิจส่วนตัว ด าเนินกิจการโดย นางเขมารวดี  อนุญาหษ์
ตั้งอยู่บ้านเลขที่   276 หมู่  15 บ้านค้อ ต าบลบ้านค้อ 
อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จ าหน่ายสินค้าอุปโภค 
บริโภค เครื่องดื่ม และสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด ซึ่งคณะ
ผู้จัดท าได้น าความรู้ที่เรียนมาจัดท าบัญชีให้ร้านเขมารวดี 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 

2. ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อมีการจัดทาโครงงานขึ้น จาเป็นต้อง มีความรู้

ในภาคทฤษฎี เกี่ยวกับความหมายความเป็นมาเกี่ยวข้อง 
ในบทนี้จึงได้น าเสนอความรู้เกี่ยว กับรายการที่มีความ
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านเชมารวดี ร้านเข
มารวดี จัดท าร้านขึ้นที่บ้านค้อ ในปี พ.ศ.2546 สาเหตุที่
จัดตั้งร้านขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
น่าจะเป็นร้านใหม่ที่ขายดีและมีคนมาใช้บริการมากและได้
ก่อตั้งร้าขึ้นมาที่บ้านเลขที่ 276 หมู่ 15 บ้านค้อ ต าบลบ้าน
ค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม และตั้งเมื่อวันที่ 22 
มกราคม พ.ศ.2546 โดยก่อตั้งร้านขึ้นมาได้ 10 ป ี

2.2 ความหมายของการบัญชี การบัญชี หมายถึง 
ศิลปะของการจดบันทึก การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และ
การสรุปผลสิ่งส าคัญในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
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ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผล
การปฏิบัติดังกล่าวด้วย 

2.3 ความส าคัญของการบัญชี 
2.3.1 เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถ 

ควบคุมอย่างใกล้ชิดและเมื่อปรากฏข้อบกพร่องอย่างใด
อย่างหนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2.3.2 เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล 
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

2.3.3 เพ่ือช่วยให้ทราบผลการ 
ด าเนินงานของกิจการ  

2.3.4 เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของ 
กิจการในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

2.3.5 เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลด 
ทุน ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อขยายกิจการ  

2.3.6 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการ 
ค านวณภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

2.3.7 เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการ 
อ้างอิงประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 

2.4 ประเภทของการบัญช ี
  2.4.1 สินทรัพย์ 
  2.4.2 หนี้สิน 
  2.4.3 ส่วนของเจ้าของ 
  2.4.4 รายได ้
  2.4.5 ค่าใช้จ่าย 

2.5 การวิเคราะห์รายการค้า  การวิเคราะห์
รายการค้า (Business Transaction Analysis) หมายถึง 
การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผล
ท าให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 

2.6 สมุดรายวันทั่วไป  สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชี
เล่มแรกที่มีไว้ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึก
เกี่ยวกับชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์

รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึกรายการ
ในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้นแล้วจะต้องผ่าน
รายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภทในข้ันต่อไป 

2.7 บัญชีแยกประเภท 
สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุด 

บันทึกรายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ เป็น
หมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุดบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 

2.8 งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผ่าน
รายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบบัญชีคู่    

2.9 งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่จัดท างบ
ดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชีประเภทสินทรัพย์ 
หนี้สิน และทุนหรือส่วนของเจ้าของ 

2.10 งบก าไรขาดทุน เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้ในกิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์จากงบ
ก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเพ่ือวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  

3.  วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 ศึกษาจากหนังสือการจัดท าบัญชี 
 3.2 สอบถามข้อมูลจากร้านเขมารวดี 
 3.3 ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 3.4 สอบถามจากผู้มีความรู้ทางด้านการจัดท าบัญช ี
 3.5 วิเคราะห์รายการค้า 
 3.6 จัดท าบัญชี 
 3.7 สรุปการด าเนินงาน 
 3.8 จัดท ารูปเล่ม 
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4.  ผลการด าเนินงาน 
 

ร้านเขมารวดี 
งบทดลอง 

วันที่ 31  สิงหาคม  2557 
ชื่อบัญช ี เลขที่

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน  
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 

101 
301 
401 
501 

72,596 
 
 

141,932 

- 
 
 
- 

 
36,000 

178,528 
 

 
- 
- 

  214,528 - 214,528 - 
 

ร้านเขมารวดี 
งบก าไรขาดทุน 

สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  สิงหาคม  2557 
รายได้:- 

ขายสินค้า            48,501 
ค่าใช้จ่าย 
 ซื้อสินค้า            141,932 
ก าไรสุทธิ               36}596 

ร้านเขมารวดี 
งบดุล 

วันที่  31  สิงหาคม  2557 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด     72,596 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน             72,596 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของ 
ทุน – นางเขมารวดี   36,000  
บวก ก าไรสุทธิ      36,596 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ    72,596 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
จากการท าโครงการการจัดท าบัญชีร้านเขมาวดี 

การด าเนินงานของกิจการมีผลก าไรสุทธิ ทั้งสามเดือนคือ  
36,596 ซึ่งน าไปบวกเข้ากับทุน 36,000 บาท เท่ากับส่วน
ของเจ้าของ 72,596 บาท 
 
 

 

 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 

18 

 

การจัดท าบัญชีของร้านลีโอเบียร์ 
ชไมพร  ทุมพลแก และ  ไข่มุก  แปโค

บทคัดย่อ   
ในการด าเนินกิจการ หากไม่มีการจัดท าบัญชีที่

เหมาะสม จะท าให้ไม่ทราบถึงที่มาของรายได้และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดข้นไม่ว่าจะเป็นรายรับ-รายจ่ายและทุนของ
กิจการอันมีผลต่อการท างบการเงิน เมื่อพบปัญหากิจการไม่
มีเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้อาจจะทาให้
การจัดท าบัญชีไม่เป็นระบบ  

เนื่องจากกิจการร้านลีโอเบียร์เป็นร้านค้าขนาดเล็ก
ในชุมชน ซึ่งเจ้าของกิจการได้เก็บเพียงเอกสารบางส่วนและ
ไม่มีการบันทึกที่เป็นระบบจึงท าให้เกิดปัญหาภายในกิจการ
เพราะกิจการไม่ทราบถึงฐานะทางการเงินและที่มาของ
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือตรวจสอบข้อผิดพลาด
และควบคุมดูแลสินทรัพย์ของกิจการ จึงได้ด าเนินการ
จัดท าบัญชีให้ร้านลีโอเบียร์ซึ่งตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 233 หมู่ 2 
ต าบลโพนสว่าง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 
คณะผู้จัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง และ
เหมาะสมตามขั้นตอน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกิจการร้านลีโอ
เบียร์ต่อไป  

1. ที่มาและความส าคัญ 
ในการด าเนินกิจการ หากไม่มีการจัดท าบัญชีที่

เหมาะสม จะทาให้ไม่ทราบถึงที่มาของรายได้และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดข้นไม่ว่าจะเป็นรายรับ-รายจ่ายและทุนของ
กิจการอันมีผลต่อการท างบการเงิน เมื่อพบปัญหากิจการไม่
มีเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้อาจจะทาให้
การจัดทาบัญชีไม่เป็นระบบ  

เนื่องจากกิจการร้านลีโอเบียร์เป็นร้านค้าขนาดเล็ก
ในชุมชน ซึ่งเจ้าของกิจการได้เก็บเพียงเอกสารบางส่วนและ
ไม่มีการบันทึกที่เป็นระบบจึงท าให้เกิดปัญหาภายในกิจการ
เพราะกิจการไม่ทราบถึงฐานะทางการเงินและที่มาของ
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดและ

ควบคุมดูแลสินทรัพย์ของกิจการ จึงได้ดาเนินการจัดท า
บัญชีให้ร้านลีโอเบียร์ซึ่งตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 233 หมู่ 2 ต าบล
โพนสว่าง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 คณะ
ผู้จัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง และเหมาะสมตาม
ขั้นตอน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกิจการร้านลีโอเบียร์ต่อไป  

2. ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อมีการจัดทาโครงงานขึ้น จาเป็นต้อง มีความรู้

ในภาคทฤษฎี เกี่ยวกับความหมายความเป็นมาเกี่ยวข้อง 
ในบทนี้จึงได้น าเสนอความรู้เกี่ยว กับรายการที่มีความ
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 ร้านลีโอเบียร์เป็นธุรกิจส่วนตัว เป็นกิจการของ
ครอบครัวช่วยกันบริหารจัดการ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 233 
หมู่ 2 บ้านโพนสว่าง ต าบลโพนสว่าง อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม ก่อนจะมาประกอบอาชีพค้าขายได้
ประกอบอาชีพท านา ซึ่งการท านาก็ทาได้แค่ปีละครั้งทาง
ครอบครัวจึงได้ปรึกษาตกลงท าธุรกิจส่วนตัว เป็นธุรกิจ
เกี่ยวกับการขายของชา  

ร้านลีโอเบียร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2536 
ได้จดทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือขายของชา  
โดยนายสนิท ทุมพลแก เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2536 
ได้ขอใบอนุญาตตั้งร้านค้าขายของชา ซึ่งทางครอบครัว
ช่วยกันดูแลกิจการ     

2.2 ความหมายของการบัญชี การบัญชี หมายถึง 
ศิลปะของการจดบันทึก การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และ
การสรุปผลสิ่งส าคัญในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผล
การปฏิบัติดังกล่าวด้วย 

2.3 ความส าคัญของการบัญชี 
2.3.1 เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถ 
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ควบคุมอย่างใกล้ชิดและเมื่อปรากฏข้อบกพร่องอย่างใด
อย่างหนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2.3.2 เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล 
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

2.3.3 เพ่ือช่วยให้ทราบผลการ 
ด าเนินงานของกิจการ  

2.3.4 เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของ 
กิจการในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

2.3.5 เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลด 
ทุน ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อขยายกิจการ  

2.3.6 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการ 
ค านวณภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

2.3.7 เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการ 
อ้างอิงประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 

2.4 ประเภทของการบัญช ี
  2.4.1 สินทรัพย์ 
  2.4.2 หนี้สิน 
  2.4.3 ส่วนของเจ้าของ 
  2.4.4 รายได ้
  2.4.5 ค่าใช้จ่าย 

2.5 การวิเคราะห์รายการค้า  การวิเคราะห์
รายการค้า (Business Transaction Analysis) หมายถึง 
การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผล
ท าให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 

2.6 สมุดรายวันทั่วไป  สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชี
เล่มแรกที่มีไว้ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึก
เกี่ยวกับชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึกรายการ
ในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้นแล้วจะต้องผ่าน
รายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภทในข้ันต่อไป 

2.7 บัญชีแยกประเภท 

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุด 
บันทึกรายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ เป็น
หมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุดบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 

2.8 งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผ่าน
รายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบบัญชีคู่    

2.9 งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่จัดท างบ
ดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชีประเภทสินทรัพย์ 
หนี้สิน และทุนหรือส่วนของเจ้าของ 

2.10 งบก าไรขาดทุน เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้ในกิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์จากงบ
ก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเพ่ือวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  

3.  วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 ศึกษาจากหนังสือการจัดท าบัญชี 
 3.2 สอบถามข้อมูลจากร้านเขมารวดี 
 3.3 ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 3.4 สอบถามจากผู้มีความรู้ทางด้านการจัดท าบัญช ี
 3.5 วิเคราะห์รายการค้า 
 3.6 จัดท าบัญชี 
 3.7 สรุปการด าเนินงาน 
 3.8 จัดท ารูปเล่ม 
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4.  ผลการด าเนินงาน 
 

ร้านลีโอเบียร์ 
งบทดลอง 

วันที่ 31  มีนาคม  2557 
ชื่อบัญช ี เลขที่

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
เจ้าหนี ้
ทุน – นายสนะท 
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
ค่าสาธารณูปโภค 

101 
201 
301 
401 
501 
502 

224,180 
1,128 

 
 

60,644 
4,012 

- 
- 
 
 
- 
- 

 
 

200,000 
89,964 

 

 
 
- 
- 

  289,964 - 289,964 - 
 

ร้านลีโอเบียร์ 
งบก าไรขาดทุน 

สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  มีนาคม  2557 
รายได้:- 

ขายสินค้า           89,964 
ค่าใช้จ่าย 
 ซื้อสินค้า   60,644 
 ค่าสาธารณูปโภค      4,012   64,656 
ก าไรสุทธิ                 25,308 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้านลีโอเบียร์ 
งบดุล 

วันที่  31  มีนาคม  2557 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด     435,235 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน             435,235 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

หนี้สินหมุนเวียน 
 เจ้าหนี้                    1,128 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน – นายวรัญ  200,000  
บวก ก าไรสุทธิ     25,308 225,308 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ     224,180 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

การจัดท าบัญชีให้กับร้านลีโอเบียร์ ท าให้ได้รู้ถึง
หลักการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยก
ประเภท งบทดลอง งบก าไรขาดทุน และงบดุลที่ถูกต้อง
ด้วยการปฏิบัติจริง  

สรุปผลการด าเนินการท าบัญชีให้กับร้านลีโอเบียร์
ในระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 
ซึ่งกิจการมีทุน 200,000 บาท ได้ก าไรสุทธิ เดือนมกราคม 
16,264 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 27,957 บาท และเดือน
มีนาคม 25,308 บาท  
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การจัดท าบัญชีร้านนันทวัฒน์ 
ประภัสสร  มูลเสนา รุ่งทิพย์  มะละกา และ  ศุภิฎา  ป้องทอง

บทคัดย่อ   
การจัดท าบัญชีจะต้องทราบถึงที่มาของรายได้และ

ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
ของร้านนันทวัฒน์ โดยกิจการอันมีผลต่อการท างบการเงิน
ดังนั้นกิจทุกกิจการ จึงต้องมีการจัดท าบัญชีเพ่ือท าให้
กิจการทราบถึงผลการค านวณและหลักฐานทางด้าน
การเงินของกิจการนั้น สามารถนาไปใช้ในการด าเนินงาน
ทางบัญชีของกิจการว่ามีรายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ 
เช่น ยอดขายเพ่ิมขึ้นแต่จานวนเงินไม่เพียงพอจ่าย การ
ด าเนินงานสามารรถตรวจสอบถึงข้อผิดพลาดได้การจัดท า
บัญชี โดยง่ายขึ้น  

ร้านนันทวัฒน์ ประกอบธุรกิจในรูปแบบของการ
ขายวัตดุการก่อสร้าง ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้น าศึกษาการ
จัดท าบัญชีของร้านนันทวัฒน์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 
พฤษภาคม 2557 โดยศึกษาตั้งแต่การวิเคราะห์รายการค้า
ประจ าวัน การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านไป
ยังแยกประเภท จัดท างบทดลอง และรายงานการทาบัญชี
ในรูปแบบของงบการเงิน ซึ่งได้แก่ งบดุล (งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน) และงบก าไรขาดทุน (งบแสดงผลการ
ด าเนินงาน) 

1. ที่มาและความส าคัญ 
ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่จะต้อง

จัดท าบัญชีเพ่ือทาให้ทราบถึงที่มาของรายได้และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจน สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน มีผลต่อ
การจัดท างบการเงินเมื่อพบปัญหากิจการจะมีเอกสาร
หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ที่มาที่ไปของกิจการ ดังนั้น
กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชีเพ่ือทาให้กิจการทราบถึงผล
การด าเนินงานของกิจการว่าได้รับหรือขาดทุน  

หากกิจการไม่มีการจัดท าบัญชีที่ถูกต้องอาจท าให้
เกิดปัญหาด้านการท างานของกิจการไม่สามารถตรวจสอบ

ผลการด าเนินงานทางบัญชีของกิจการว่ามีรายได้ ค่าใช้จ่าย 
ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เช่น ยอดขายเพ่ิมขึ้นแต่จ านวนเงินไม่
พอจ่าย ในการด าเนินงานไม่สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาด
ไม่สามารถควบคุมดูแลสินทรัพย์ไม่ให้สูญหาย ได้ทราบถึง
ผลการด าเนินงานว่ามีก าไรหรือขาดทุน เนื่องจากกิจการ
ร้านนันทวัฒน์ เป็นร้านของนายนันทวัฒน์ คะพันธ์ ที่เปิด
กิจการร้านค้าขายอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดเล็กในชุมชน ตั้งอยู่
ที่ 128 ม.12 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ซึ่งไม่มี
การบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง มีเพียงรายรับ-รายจ่ายธรรมดา 
จึงทาให้ไม่ทราบผลการด าเนินงานของร้านค้า คณะผู้จัดท า
จึงเห็นปัญหาจากการท าบัญชีไม่ถูกต้องของร้านนันทวัฒน์ 
คณะผู้จัดท าจึงได้นาความรู้ความสามารถที่เรียนมาเพ่ือจัด
ทาบัญชีร้านนันทวัฒน์เพ่ือให้เป็นระบบและถูกต้องตาม
หลักการบัญชี 

2. ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อมีการจัดทาโครงงานขึ้น จาเป็นต้อง มีความรู้

ในภาคทฤษฎี เกี่ยวกับความหมายความเป็นมาเกี่ยวข้อง 
ในบทนี้จึงได้น าเสนอความรู้เกี่ยว กับรายการที่มีความ
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 ร้านร้านนันทวัฒน์ ตั้งร้านขึ้นที่บ้านปากอูน ต.
ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม และตั้งขึ้นเมื่อ 
พ.ศ.2540 ประกอบธุรกิจในรูปแบบของการขายเครื่อง
สังฆภัณฑ์ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาการจัดทาบัญชี ของ
ร้าน โดยศึกษาการวิเคราะห์ รายการค้าประจ าวัน การ
บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการไปยังบัญชี
แยกประเภท จัดท างบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน 
และงบก าไรขาดทุน   
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2.2 ความหมายของการบัญชี การบัญชี หมายถึง 
ศิลปะของการจดบันทึก การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และ
การสรุปผลสิ่งส าคัญในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผล
การปฏิบัติดังกล่าวด้วย 

2.3 ความส าคัญของการบัญชี 
2.3.1 เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถ 

ควบคุมอย่างใกล้ชิดและเมื่อปรากฏข้อบกพร่องอย่างใด
อย่างหนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2.3.2 เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล 
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

2.3.3 เพ่ือช่วยให้ทราบผลการ 
ด าเนินงานของกิจการ  

2.3.4 เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของ 
กิจการในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

2.3.5 เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลด 
ทุน ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อขยายกิจการ  

2.3.6 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการ 
ค านวณภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

2.3.7 เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการ 
อ้างอิงประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 

2.4 ประเภทของการบัญช ี
  2.4.1 สินทรัพย์ 
  2.4.2 หนี้สิน 
  2.4.3 ส่วนของเจ้าของ 
  2.4.4 รายได ้
  2.4.5 ค่าใช้จ่าย 

2.5 การวิเคราะห์รายการค้า  การวิเคราะห์
รายการค้า (Business Transaction Analysis) หมายถึง 
การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผล

ท าให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 

2.6 สมุดรายวันทั่วไป  สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชี
เล่มแรกที่มีไว้ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึก
เกี่ยวกับชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึกรายการ
ในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้นแล้วจะต้องผ่าน
รายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภทในขั้นต่อไป 

2.7 บัญชีแยกประเภท 
สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุด 

บันทึกรายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ เป็น
หมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุดบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 

2.8 งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผ่าน
รายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบบัญชีคู่    

2.9 งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่จัดท างบ
ดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชีประเภทสินทรัพย์ 
หนี้สิน และทุนหรือส่วนของเจ้าของ 

2.10 งบก าไรขาดทุน เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้ในกิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์จากงบ
ก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเพ่ือวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  

3.  วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 ศึกษาจากหนังสือการจัดท าบัญชี 
 3.2 สอบถามข้อมูลจากร้านเขมารวดี 
 3.3 ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 3.4 สอบถามจากผู้มีความรู้ทางด้านการจัดท าบัญช ี
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 3.5 วิเคราะห์รายการค้า 
 3.6 จัดท าบัญชี 
 3.7 สรุปการด าเนินงาน 
 3.8 จัดท ารูปเล่ม 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 
 

ร้านนันทวัฒน์ 
งบทดลอง 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
ชื่อบัญช ี เลขที่

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน 
ขายสินค้า  
ซื้อสินค้า  

101 
301 
401 
501 

547,262 
 
 

251,168 

- 
 
 
- 

 
500,000 
298,430 

 
- 
- 
 

  798,430 - 798,430 - 
 

 
ร้านนันทวัฒน์ 
งบก าไรขาดทุน 

สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
รายได้:- 

ขายสินค้า           298,430 
ค่าใช้จ่าย 

ซื้อสินค้า           251,168 
ก าไรสุทธิ                47,262 

 
 
 
 
 
 
 

ร้านนันทวัฒน์ 
งบดุล 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด     547,262.-  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน             547,262.- 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของ 
ทุน – ร้านโพธิ์ศิริ    500,000.-  
บวก ก าไรสุทธิ       47,262.- 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ    547,262.- 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการท าโครงการนี้ ผลที่ได้รับคือได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี และได้ศึกษาเรื่อง
รูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับโครงการในดังนี้  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานทางบัญชีรูปแบบการ
ลงบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งในการจัดท าบัญชีของร้านนันทวัฒน์ 
ในระยะเวลา 3 เดือน เริ่มแต่เดือนมีนาคมได้ก าไรสุทธิ 
12,083 บาท เดือนเมษายนได้ก าไรสุทธิ 4,464 บาท และ
เดือนพฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ 47,262 บาท ดังนั้นก าไรสุทธิ
ที่ได้ คือ 63,809 บาท บวกทุนของนายนันทวัฒน์ คือ 
500,000 บาท ได้ก าไรทั้งสิ้นคือ 563,809 บาท  
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การจัดท าบัญชีร้านโชคเจริญวัสดุก่อสร้าง 
สุนิสา  โกสาแสง และ  ทัศนีย์  โคตรบิน

บทคัดย่อ   
กิจการร้านโชคเจริญวัสดุก่อสร้างจ าหน่ายวัสดุ

ก่อสร้างทุกชนิดเป็นกิจการในรูปแบบกิจการประเภทซื้อมา
ขายไปด าเนินงานโดย  นายประสิทธิ  อ้อมณฑา  ซึ่งเป็น
เจ้าของร้านกิจการได้ด าเนินกิจการเมื่อ  วันที่ 5  สิงหาคม 
2545  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  79  หมู่ที่   11  บ้านหนองผือ  
ต าบลบ้านเอ้ือง  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  เมื่อ  
พ.ศ. 2552  ได้ย้ายกิจการมาตั้ง  ณ  บ้านเลขที่  260  หมู่  
6  บ้านนาโพธิ์   ต าบลโพนสว่าง  อ าเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม   ในการด าเนินการทางบัญชีซื้อมาขายไป
จะต้องมีเอกสารทางบัญชีที่เป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียวที่
ใช้ ในการด า เนินกิจการคือ  บิล เงินสดเ พ่ือสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องทางด้านบัญชีโดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์รายการค้าประจ าวันของกิจการเพ่ือให้การ
ด าเนินการของกิจการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

1. ที่มาและความส าคัญ 
ในการด าเนินกิจการ หากไม่มีการจัดท าบัญชีจะท า

ให้ไม่สามารถทราบถึงที่มาของร้ายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นตลอดจนสินทรัพย์  หนี้สินและทุนของกิจการมีผล
ต่อการจัดท างบการเงิน  เมื่อมีปัญหาในกิจการไม่มีเอกสาร
หรือหลักฐานในการตรวจสอบรายการต่าง ๆ เป็นระบบซึ่ง
กิจการจะต้องมีการจัดท าบัญชีเพ่ือท าให้กิจการทราบผล
ก าไรหรือ ขาดทุน กิจการร้านโชคเจริญวัสดุก่อสร้าง
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิดเป็นกิจการในรูปแบบกิจการ
ประเภทซื้อมาขายไปด าเนินงานโดย  นายประสิทธิ  อ้อ
มณฑา  ซึ่งเป็นเจ้าของร้านกิจการได้ด าเนินกิจการเมื่อ  
วันที่ 5  สิงหาคม 2545  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  79  หมู่ที่  11  
บ้านหนองผือ  ต าบลบ้านเอ้ือง  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม  เมื่อ  พ.ศ. 2552  ได้ย้ายกิจการมาตั้ง  ณ  
บ้านเลขที่  260  หมู่  6  บ้านนาโพธิ์  ต าบลโพนสว่าง  

อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม   ในการด าเนินการ
ทางบัญชีซื้อมาขายไปจะต้องมีเอกสารทางบัญชีที่ เป็น
หลักฐานเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในการด าเนินกิจการคือ  บิล
เงินสดเพ่ือสามารถตรวจสอบความถูกต้องทางด้านบัญชี
โดยเริ่มจากการวิเคราะห์รายการค้าประจ าวันของกิจการ
เพ่ือให้การด าเนินการของกิจการเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

2. ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อมีการจัดทาโครงงานขึ้น จาเป็นต้อง มีความรู้

ในภาคทฤษฎี เกี่ยวกับความหมายความเป็นมาเกี่ยวข้อง 
ในบทนี้จึงได้น าเสนอความรู้เกี่ยว กับรายการที่มีความ
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 เจ้าของร้านกิจการได้ด าเนินกิจการเมื่อ  วันที่ 
5  สิงหาคม 2545  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  79  หมู่ที่  11  บ้าน
หนองผือ  ต าบลบ้านเอ้ือง  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม  เมื่อ  พ.ศ. 2552  ได้ย้ายกิจการมาตั้ง  ณ  
บ้านเลขที่  260  หมู่  6  บ้านนาโพธิ์  ต าบลโพนสว่าง  
อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม    

2.2 ความหมายของการบัญชี การบัญชี หมายถึง 
ศิลปะของการจดบันทึก การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และ
การสรุปผลสิ่งส าคัญในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผล
การปฏิบัติดังกล่าวด้วย 

2.3 ความส าคัญของการบัญชี 
2.3.1 เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถ 

ควบคุมอย่างใกล้ชิดและเมื่อปรากฏข้อบกพร่องอย่างใด
อย่างหนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2.3.2 เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล 
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  
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2.3.3 เพ่ือช่วยให้ทราบผลการ 
ด าเนินงานของกิจการ  

2.3.4 เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของ 
กิจการในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

2.3.5 เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลด 
ทุน ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อขยายกิจการ  

2.3.6 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการ 
ค านวณภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

2.3.7 เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการ 
อ้างอิงประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 

2.4 ประเภทของการบัญช ี
  2.4.1 สินทรัพย์ 
  2.4.2 หนี้สิน 
  2.4.3 ส่วนของเจ้าของ 
  2.4.4 รายได ้
  2.4.5 ค่าใช้จ่าย 

2.5 การวิเคราะห์รายการค้า  การวิเคราะห์
รายการค้า (Business Transaction Analysis) หมายถึง 
การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผล
ท าให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 

2.6 สมุดรายวันทั่วไป  สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชี
เล่มแรกที่มีไว้ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึก
เกี่ยวกับชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึกรายการ
ในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้นแล้วจะต้องผ่าน
รายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภทในขั้นต่อไป 

2.7 บัญชีแยกประเภท  หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวันขั้นต้น
และเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ เป็น
หมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

 

สมุดบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 

2.8 งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผ่าน
รายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบบัญชีคู่    

2.9 งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่จัดท างบ
ดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชีประเภทสินทรัพย์ 
หนี้สิน และทุนหรือส่วนของเจ้าของ 

2.10 งบก าไรขาดทุน เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้ในกิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์จากงบ
ก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเพ่ือวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  

3.  วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 ศึกษาจากหนังสือการจัดท าบัญชี 
 3.2 สอบถามข้อมูลจากร้านเขมารวดี 
 3.3 ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 3.4 สอบถามจากผู้มีความรู้ทางด้านการจัดท าบัญช ี
 3.5 วิเคราะห์รายการค้า 
 3.6 จัดท าบัญชี 
 3.7 สรุปการด าเนินงาน 
 3.8 จัดท ารูปเล่ม 
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4.  ผลการด าเนินงาน 
 

ร้านโชคเจริญวัสดุก่อสร้าง 
งบทดลอง 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
ชื่อบัญชี เลขที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน–นายประ
สิทธิ 
ขายสินค้า  
ซื้อสินค้า  
ค่าไฟผ้า 
ค่าแรงงาน  

101 
301 
401 
501 
502 
503 

 

475,248 
 
 

774,574 
12,845 
60,430 

- 
 
 
- 
- 
- 

 
450,000 
873,097 

 
- 
- 

  1,323,097 - 1,323,097 - 
 

ร้านโชคเจริญวัสดุก่อสร้าง 
งบกาไรขาดทุน 

สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
รายได้:- 

ขายสินค้า    78.,097.- 
ค่าใช้จ่าย 

ซื้อสินค้า         774,574.- 
ค่าไฟฟ้า           12,845.- 
ค่าแรงงาน          60,430.- 847,849.- 

ก าไรสุทธิ                25,248.- 
 
 
 
 
 
 
 

ร้านโชคเจริญวัสดุก่อสร้าง 
งบดุล 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด     475,248.-  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    475,248.- 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของ 
ทุน – นายประสิทธิ    450,000.-  
บวก ก าไรสุทธิ       25,248.- 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ    475,248.- 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการท าโครงการนี้ ผลที่ได้รับคือการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์สามารถหารายได้ในระหว่างเรียนและได้
รู้จักการท าบัญชีให้กิจการ ซึ่งในการท าบัญชีให้กิจการ
ในช่วง ระยะเวลาระหว่าง เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 
2557 ได้วิเคราะห์รายการของกิจการในแต่ละวันผ่านสมุด
รายวันทั่วไปผ่านแยกประเภทผ่านงบทดลองและผ่านงบ
ก า ร เ งิ น กิ จ ก า ร มี ทุ น  450,000 บ า ท ไ ด้ ก า ไ ร สุ ท ธิ          
เดือนกรกฎาคม  25,248  บาท 
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การจัดท าบัญชีร้านโพธิ์ศิริ 
รัตติยา  แสนดวง และ  เวียงทอง  ไชยกา

บทคัดย่อ   
การท าบัญชีให้แก่ร้านโพธิ์ศิริ เพ่ือให้ผู้บริหารได้

เห็นประโยชน์ของการจัดท าบัญชี การรับรู้รายได้และ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจ 
จ าเป็นต้องมีการจัดทาบัญชีซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยให้ผู้บริหาร
ทราบถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ
รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินด้วย  

ร้านโพธิ์ศิริเป็นธุรกิจส่วนตัว บริหารกิจการโดย 
นายชัยโรจน์ โพธิ์สุ ตั้งร้านขึ้นที่บ้านปากอูน หมู่ 4 ต.ศรี
สงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม จ าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ
สังฆภัณฑ์และสินค้าเบ็ดเตล็ด ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้น า
ความรู้ที่ได้มาจัดท าบัญชีให้ร้านโพธิ์ศิริ เพ่ือให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยตามรูปแบบที่เหมาะสมและถูกต้องตาม
ระบบบัญชี 

1. ที่มาและความส าคัญ 
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทาให้การด าเนินธุรกิจมี

วิธีการในการด าเนินธุรกิจได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
การผลิต ธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการต่างๆ ขึ้นอยู่กับปัจจุบัน
และความพร้อมของแต่ละบุคคลหากมีเงินทุนจ ากัดก็
อาจจะดาเนินธุรกิจขนาดเล็กในลักษณะของธุรกิจเจ้าของ
คนเดียวไม่มีความซับซ้อนมากนักหรือหากเป็นธุรกิจที่ต้อง
ใช้เงินมากก็อาจจะเป็นธุรกิจในลักษณะของห้างหุ้นส่วน
บริษัทที่ต้องมีการลงทุนสูง  

ดังนั้น คณะผู้จัดทาจึงได้นาเอกสารร้านโพธิ์ศิริมา
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการจัดท าโครงการซึ่ง โครงการในครั้งนี้
จัดขึ้นเพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับบัญชีที่ได้เรียนมาจัดท างบ
การเงินไม่ว่าจะเป็น งบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน 
งบก าไรขาดทุน เพ่ือให้ร้านได้มีบัญชีที่เป็นระบบและได้รับ
มาตรฐานสามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานว่ามี
ก าไรหรือขาดทุน เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจต่อไป  

ร้านโพธิ์ศิริ ตั้งร้านขึ้นที่บ้านปากอูน ต.ศรีสงคราม 
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม และตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2540 การ
จัดท าบัญชีจะต้องทราบถึงที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สินและทุน ของร้านโพธิ์ศิริ 
อันมีผลต่องบการเงิน ดังนั้น กิจการทุกกิจการจึงต้องมีการ
จัดทาบัญชี เพ่ือทาให้กิจการ ทราบถึงผลการด าเนินงาน ว่า
มีรายได ้ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ จานวนเท่าใด 

2. ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อมีการจัดทาโครงงานขึ้น จาเป็นต้อง มีความรู้

ในภาคทฤษฎี เกี่ยวกับความหมายความเป็นมาเกี่ยวข้อง 
ในบทนี้จึงได้น าเสนอความรู้เกี่ยว กับรายการที่มีความ
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 ร้านโพธิ์ศิริ ตั้งร้านขึ้นที่บ้านปากอูน ต.ศรี
สงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม และตั้งขึ้นเมื่อ 
พ.ศ.2540 ร้านโพธิ์ศิริประกอบธุรกิจในรูปแบบของการขาย
เครื่องสังฆภัณฑ์ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาการจัดทาบัญชี 
ของร้านโพธิ์ศิริ โดยศึกษาการวิเคราะห์ รายการค้า
ประจ าวัน การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ผ่าน
รายการไปยังบัญชีแยกประเภท จัดท างบทดลอง งบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน   

2.2 ความหมายของการบัญชี การบัญชี หมายถึง 
ศิลปะของการจดบันทึก การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และ
การสรุปผลสิ่งส าคัญในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผล
การปฏิบัติดังกล่าวด้วย 

2.3 ความส าคัญของการบัญชี 
2.3.1 เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถ 

ควบคุมอย่างใกล้ชิดและเมื่อปรากฏข้อบกพร่องอย่างใด
อย่างหนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 
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2.3.2 เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล 
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

2.3.3 เพ่ือช่วยให้ทราบผลการ 
ด าเนินงานของกิจการ  

2.3.4 เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของ 
กิจการในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

2.3.5 เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลด 
ทุน ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อขยายกิจการ  

2.3.6 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการ 
ค านวณภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

2.3.7 เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการ 
อ้างอิงประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 

2.4 ประเภทของการบัญช ี
  2.4.1 สินทรัพย์ 
  2.4.2 หนี้สิน 
  2.4.3 ส่วนของเจ้าของ 
  2.4.4 รายได ้
  2.4.5 ค่าใช้จ่าย 

2.5 การวิเคราะห์รายการค้า  การวิเคราะห์
รายการค้า (Business Transaction Analysis) หมายถึง 
การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผล
ท าให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 

2.6 สมุดรายวันทั่วไป  สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชี
เล่มแรกที่มีไว้ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึก
เกี่ยวกับชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึกรายการ
ในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้นแล้วจะต้องผ่าน
รายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภทในข้ันต่อไป 

 
 
 

2.7 บัญชีแยกประเภท 
สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุด 

บันทึกรายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ เป็น
หมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุดบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 

2.8 งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผ่าน
รายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบบัญชีคู่    

2.9 งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่จัดท างบ
ดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชีประเภทสินทรัพย์ 
หนี้สิน และทุนหรือส่วนของเจ้าของ 

2.10 งบก าไรขาดทุน เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้ในกิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์จากงบ
ก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเพ่ือวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  

3.  วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 ศึกษาจากหนังสือการจัดท าบัญชี 
 3.2 สอบถามข้อมูลจากร้านเขมารวดี 
 3.3 ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 3.4 สอบถามจากผู้มีความรู้ทางด้านการจัดท าบัญช ี
 3.5 วิเคราะห์รายการค้า 
 3.6 จัดท าบัญชี 
 3.7 สรุปการด าเนินงาน 
 3.8 จัดท ารูปเล่ม 
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4.  ผลการด าเนินงาน 
 

ร้านโพธิ์ศิร ิ
งบทดลอง 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
ชื่อบัญช ี เลขที่

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน–ร้านโพธ์ิศิร ิ
ขายสินค้า  
ส่วนลดรับ 
ซื้อสินค้า  
ค่าสาธารณูปโภค  

101 
301 
401 
402 
501 
502 

994,374 
 
 
 

486,532 
15,726 

87 
 
 
 
- 

13 

 
500,000 
986,281 
10,712 

 
 

 
- 
- 
- 

  1,496,993 - 1,496,993 - 
 

ร้านโพธิ์ศิร ิ
งบกาไรขาดทุน 

สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
รายได้:- 

ขายสินค้า         986,281 
สาวนลดรับ          10,712   996,993 

ค่าใช้จ่าย 
ซื้อสินค้า         486,532 
ค่าสาธารณูโภค          15,726.13 502,258.13 

ก าไรสุทธิ                 494,734.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้านโพธิ์ศิร ิ
งบดุล 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด     994,734.87.-  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน             994,734.87.- 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของ 
ทุน – ร้านโพธิ์ศิริ    500,000.-  
บวก ก าไรสุทธิ     494,734.87.- 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ    994,734.87.- 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการที่ท าโครงการนี้ ผลที่ได้รับคือ การได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี และได้
ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานของกิจการและ
รูปแบบของการจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง ซึ่งในการจัดท าบัญชี
ของร้านโพธิ์ศิริในระหว่าง 3 เดือน ทุนของร้านโพธิ์ศิริมีผล
ก าไรในเดือนพฤษภาคม คือ 190,688.73 บาท เดือน
มิถุนายน คือ 460,003.48 บาท เดือนกรกฎาคม คือ 
494,734.87 บาท 
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การจัดท าบัญชีร้านพรรณทิพา     
ชมัยพร จาหรี และ  ปวีณา ผลพยุง

บทคัดย่อ   
ในการด าเนินกิจการ หากไม่มีการจัดท าบัญชีจะท า

ให้ไม่สามารถทราบถึงที่มาของ รายรับ-รายจ่าย ภายใน
กิจการ และผลการด าเนินงานภายในกิจการ ดั้งนั้น การ
จัดท าบัญชีจึงมีความจ าเป็นและความส าคัญเป็นอย่างมาก
ต่อกิจการ เพราะกิจการไม่มีการบันทึกบัญชีที่เป็นระบบที่
ได้มาตรฐาน 

ร้านพรรณทิพา เป็นธุรกิจส่วนตัว บริหารกิจการ
โดยนายสมนึก ดาเชิงเขา และนางพรรณทิพา ดาเชิงเขา 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 23 หมู่ 3 บ้านโพนขาว ต าบลโพนสว่าง 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จ าหน่าย อุปโภคและ
บริโภคทุกชนิด มีเอกสาร ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน บันทึก
บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการไปยังบัญชีแยก
ประเภท เพ่ือจัดท างบการเงิน ได้แก่ งบทดลอง งบก าไร
ขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของกิจการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

1. ทีม่าและความส าคัญ 
ในการด าเนินกิจการ หากไม่มีการจัดท าบัญชีจะท า

ให้ไม่สามารถทราบถึงที่มาของ รายรับ-รายจ่าย ภายใน
กิจการ และผลการด าเนินงานภายในกิจการ ดั้งนั้น การ
จัดท าบัญชีจึงมีความจ าเป็นและความส าคัญเป็นอย่างมาก
ต่อกิจการ  

ถ้าหากไม่มีการจัดท าบัญชี จะท าให้เกิดปัญหาด้าน
การบริหารกิจการและไม่สามารถตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานว่ามีผลก าไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด คณะ
ผู้จัดท าบัญชีจึงได้น าร้านพรรณทิพา มาจัดท าบัญชีไม่ว่าจะ
เป็นรายรับ-รายจ่าย เพ่ือด าเนินการจัดท าเป็นงบทดลอง  
งบก าไรขาดทุน งบดุล และสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาด 
ควบคุมดูแลสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ภายในกิจการ ผู้จัดทาจึง
จัดท าบัญชีตามหลักบัญชีที่ถูกต้อง และเหมาะสมตาม

ขั้นตอน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกิจการ ร้านพรรณทิพา เป็น
ธุรกิจส่วนตัว บริหารกิจการโดยนายสมนึก ดาเชิงเขา และ
นางพรรณทิพา ดาเชิงเขา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 23 หมู่ 3 บ้าน
โพนขาว ต าบลโพนสว่าง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม จ าหน่าย อุปโภคและบริโภคทุกชนิด มีเอกสาร 
ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท เพ่ือจัดท างบการเงิน 
ได้แก่ งบทดลอง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน 
เพ่ือให้การด าเนินงานของกิจการเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

2. ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อมีการจัดทาโครงงานขึ้น จาเป็นต้อง มีความรู้

ในภาคทฤษฎี เกี่ยวกับความหมายความเป็นมาเกี่ยวข้อง 
ในบทนี้จึงได้น าเสนอความรู้เกี่ยว กับรายการที่มีความ
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 สถาน 
ที่ก่อตั้ง บ้านเลขที่ 23 หมู่ 3 บ้านโพนขาว ต าบลโพนสว่าง 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 ผู้ที่คิดริเริ่มใน
การก่อตั้งร้านนี้ คือ นายสมนึก ดาเชิงขา  

ผู้ที่ดูแลร้าน คือ นางพรรณทิพา ดาเชิงเขา และคน
ในครอบครัวช่วยกัน 

2.2 ความหมายของการบัญชี การบัญชี หมายถึง 
ศิลปะของการจดบันทึก การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และ
การสรุปผลสิ่งส าคัญในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผล
การปฏิบัติดังกล่าวด้วย 

2.3 ความส าคัญของการบัญชี 
2.3.1 เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถ 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 

31 

 

ควบคุมอย่างใกล้ชิดและเมื่อปรากฏข้อบกพร่องอย่างใด
อย่างหนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2.3.2 เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล 
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

2.3.3 เพ่ือช่วยให้ทราบผลการ 
ด าเนินงานของกิจการ  

2.3.4 เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของ 
กิจการในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

2.3.5 เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลด 
ทุน ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อขยายกิจการ  

2.3.6 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการ 
ค านวณภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

2.3.7 เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการ 
อ้างอิงประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 

2.4 ประเภทของการบัญช ี
  2.4.1 สินทรัพย์ 
  2.4.2 หนี้สิน 
  2.4.3 ส่วนของเจ้าของ 
  2.4.4 รายได ้
  2.4.5 ค่าใช้จ่าย 

2.5 การวิเคราะห์รายการค้า  การวิเคราะห์
รายการค้า (Business Transaction Analysis) หมายถึง 
การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผล
ท าให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 

2.6 สมุดรายวันทั่วไป  สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชี
เล่มแรกที่มีไว้ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึก
เกี่ยวกับชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึกรายการ
ในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้นแล้วจะต้องผ่าน
รายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภทในข้ันต่อไป 

2.7 บัญชีแยกประเภท 

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุด 
บันทึกรายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ เป็น
หมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุดบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 

2.8 งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผ่าน
รายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบบัญชีคู่    

2.9 งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่จัดท างบ
ดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชีประเภทสินทรัพย์ 
หนี้สิน และทุนหรือส่วนของเจ้าของ 

2.10 งบก าไรขาดทุน เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้ในกิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์จากงบ
ก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเพ่ือวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  

3.  วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 ศึกษาจากหนังสือการจัดท าบัญชี 
 3.2 สอบถามข้อมูลจากร้านเขมารวดี 
 3.3 ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 3.4 สอบถามจากผู้มีความรู้ทางด้านการจัดท าบัญช ี
 3.5 วิเคราะห์รายการค้า 
 3.6 จัดท าบัญชี 
 3.7 สรุปการด าเนินงาน 
 3.8 จัดท ารูปเล่ม 
 
 
 
 
 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 

32 

 

4.  ผลการด าเนินงาน 
 

ร้านพรรณทิพา 
งบทดลอง 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
ชื่อบัญชี เลขที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ลูกหนี้การค้า  
เจ้าหนี้การค้า  
ทุน-ร้านพรรณทิพา  
ขายสินค้า  
ซื้อสินค้า  
ค่าไฟ  

101 
102 
201 
301 
401 
501 
502 

183,396  
322 

 
 
 

61,943  
1,485 

- 
- 
 
 
 

- 
- 

 
 

12,086 
150,000 
85,060  

 

 
 
- 
- 
- 

  247,146 - 247,146 - 
 

ร้านพรรณทิพา 
งบกาไรขาดทุน 

สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
รายได้:- 

ขายสินค้า    85,060.- 
ก าไรขั้นต้น    85,060.- 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 
ค่าสาธารณูปโภค  1,485.- 
ซื้อสินค้า   61,943.-63,428.- 

ก าไรสุทธิ              21,632.- 
 
 
 
 
 
 
 

ร้านพรรณทิพา 
งบดุล 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด     183,396.-  
ลูกหนี้การค้า          322.-รวม

สินทรัพย์หมุนเวียน    183,718.- 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

หนี้สินหมุนเวียน 
เจ้าหนี้การค้า       12,086.- 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน – ร้านพรรณทิพา    150,000.-  
บวก ก าไรสุทธิ       21,632.- 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ    183,718.- 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จาการจัดทาบัญชีให้กับร้านพรรณทิพา ท าให้ได้รู้
ถึงหลักการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน  
การแยกประเภท การจัดท างบทดลอง งบก าไรขาดทุน งบ
ดุลที่ถูกต้องด้วยการปฏิบัติจริง  

สรุปผลการด าเนินการทาบัญชีให้กับร้านพรรณ
ทิพาในระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม  
ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งกิจการมีทุน 150,000 บาท 
เดือนพฤษภาคม คือ 8,015 บาท เดือนมิถุนายน คือ 8,444 
บาท และเดือนกรกฎาคม คือ 21,632 บาท 
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การจัดท าบัญชสีวนยางนายประเวช  แจ่มสุวรรณ 

วิภาวรรณ  ค าหงษา และ นิภาพร  ค าใบ

บทคัดย่อ   
ในปัจจุบัน ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกร

ทั่วประเทศไทยให้ความสนใจต้องการปลูก  
เป็นอย่างมาก และรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมการปลูก
ยางพาราในทุกภาคของประเทศ นับตั้งแต่ภาค  
ใต้, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ 
และภาคกลาง ด้วยเช่นกัน นับเป็นพืชที่มีอนาคตสดใส 
เนื่องจากทั่วโลกยังมีความจาเป็นในการใช้ยางพาราอยู่เป็น
จานวนมาก ยางพารานับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกยางพารามากเป็นอันดับ 1 
ของโลกครองส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 1 ใน 3 ด้วย
ศักยภาพการเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เป็นข้อได้เปรียบประเทศ 
คู่แข่ง และการมีแรงงานจ านวนมาก ท าให้อุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาททั้งในแง่ของ
การส่งออกและการจ้างงาน ด้านการส่งออกอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ก็มีมูลค่าการส่งออกสูงในล าดับต้น ๆ 
ของการส่งออกสินค้าการเกษตรของไทย 

ดังนั้น คณะผู้จัดท าจึงได้มองเห็นความส าคัญใน
การจัดท าบัญชี จึงได้น าสวนยาง  นายประเวช แจ่มสุวรรณ 
บ้านเลขที่ 98 หมู่ 5 บ้านนาอินทร์ ต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม มาด าเนินการจัดท าบัญชีให้เป็น
ระบบ เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของกิจการ 

1. ที่มาและความส าคัญ 
ในปัจจุบัน ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกร

ทั่วประเทศไทยให้ความสนใจต้องการปลูกเป็นอย่างมาก 
และรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมการปลูกยางพาราในทุกภาค
ของประเทศ นับตั้ง แต่ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ และภาคกลาง ด้วย

เช่นกัน นับเป็นพืชที่มีอนาคตสดใส เนื่องจากทั่วโลกยังมี
ความจ า เป็นในการใช้ยางพาราอยู่ เป็นจานวนมาก 
ยางพารานับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ซึ่งไทย
เป็นผู้ส่งออกยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของโลกครองส่วน
แบ่งการตลาดเกือบ 1 ใน 3 ด้วยศักยภาพการเป็นแหล่ง
วัตถุดิบที่เป็นข้อได้เปรียบประเทศคู่แข่ง และการมีแรงงาน
จ านวนมาก ทาให้อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางเป็น
อุตสาหกรรมที่มีบทบาททั้งในแง่ของการส่งออกและการ
จ้างงาน ด้านการส่งออกอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์
ยางก็มีมูลค่าการส่งออกสูงในลาดับต้น ๆ ของการส่งออก
สินค้าการเกษตรของไทย แต่โดยส่วนมากผู้ที่มีอาชีพ
เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะเป็นชาวบ้าน ซึ่งมักจะไม่มีความรู้ 
ทางด้านบัญชี ดังนั้น จึงไม่เห็นความจ าเป็นและความส าคัญ
ของการทาบัญชี แต่เนื่องจากกิจการเกษตร เป็นธุรกิจ
รูปแบบหนึ่งที่ต้องมีการจัดท าบัญชีเพ่ือให้ทราบผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  
ดังนั้น คณะผู้จัดทาจึงได้มองเห็นความส าคัญในการจัดท า
บัญชี จึงได้น าสวนยางนายประเวช แจ่มสุวรรณ บ้านเลขที่ 
98 หมู่ 5 บ้านนาอินทร์ ต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม มาด าเนินการจัดท าบัญชีให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ
กิจการ 

2. ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อมีการจัดทาโครงงานขึ้น จาเป็นต้อง มีความรู้

ในภาคทฤษฎี เกี่ยวกับความหมายความเป็นมาเกี่ยวข้อง 
ในบทนี้จึงได้น าเสนอความรู้เกี่ยว กับรายการที่มีความ
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 สวนยางนายประเวช แจ่มสุวรรณเป็นธุรกิจ
ส่วนตัว เป็นกิจการของครอบครัวช่วยกันบริหารจัดการ 
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ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 98 หมู่ 5 บ้านนาอินทร์ ต าบลบ้านนา
เดื่อ  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  

ก่อนจะมาประกอบอาชีพสวนยางได้ประกอบ
อาชีพท านา ซึ่งการท านาก็ท าได้แค่ปีละครั้งทางครอบครัว
จึงได้ปรึกษาตกลงท าสวนยาง ซึ่งช่วงที่ทางครอบครัวนาย
ประเวช แจ่มสุวรรณ ได้เริ่มปลูกยางพาราก็เป็นช่วงที่ทาง
หลายๆ ภาคส่วนให้การสนับสนุน และราคายาง ณ 
ขณะนั้นก็ค่อนข้างสูง ซึ่งเริ่มปลูกเมื่อประมาณปี พ.ศ.2542 
พ้ืนที่ทั้งหมดของสวนมีอยู่ 18 ไร่     

2.2 ความหมายของการบัญชี การบัญชี หมายถึง 
ศิลปะของการจดบันทึก การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และ
การสรุปผลสิ่งส าคัญในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผล
การปฏิบัติดังกล่าวด้วย 

2.3 ความส าคัญของการบัญชี 
2.3.1 เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถ 

ควบคุมอย่างใกล้ชิดและเมื่อปรากฏข้อบกพร่องอย่างใด
อย่างหนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2.3.2 เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล 
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

2.3.3 เพ่ือช่วยให้ทราบผลการ 
ด าเนินงานของกิจการ  

2.3.4 เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของ 
กิจการในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

2.3.5 เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลด 
ทุน ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อขยายกิจการ  

2.3.6 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการ 
ค านวณภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

2.3.7 เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการ 
อ้างอิงประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 

 

2.4 ประเภทของการบัญช ี
  2.4.1 สินทรัพย์ 
  2.4.2 หนี้สิน 
  2.4.3 ส่วนของเจ้าของ 
  2.4.4 รายได ้
  2.4.5 ค่าใช้จ่าย 

2.5 การวิเคราะห์รายการค้า  การวิเคราะห์
รายการค้า (Business Transaction Analysis) หมายถึง 
การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผล
ท าให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 

2.6 สมุดรายวันทั่วไป  สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชี
เล่มแรกที่มีไว้ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึก
เกี่ยวกับชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึกรายการ
ในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้นแล้วจะต้องผ่าน
รายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภทในข้ันต่อไป 

2.7 บัญชีแยกประเภท 
สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุด 

บันทึกรายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ เป็น
หมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุดบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 

2.8 งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผ่าน
รายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบบัญชีคู่    

2.9 งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่จัดท างบ
ดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชีประเภทสินทรัพย์ 
หนี้สิน และทุนหรือส่วนของเจ้าของ 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
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2.10 งบก าไรขาดทุน เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้ในกิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์จากงบ
ก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเพ่ือวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  

3.  วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 ศึกษาจากหนังสือการจัดท าบัญชี 
 3.2 สอบถามข้อมูลจากร้านเขมารวดี 
 3.3 ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 3.4 สอบถามจากผู้มีความรู้ทางด้านการจัดท าบัญช ี
 3.5 วิเคราะห์รายการค้า 
 3.6 จัดท าบัญชี 
 3.7 สรุปการด าเนินงาน 
 3.8 จัดท ารูปเล่ม 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 

สวนยางนายประเวช  แจ่มสุวรรณ 
งบทดลอง 

วันที่ 30  มิถุนายน  2557 
ชื่อบัญช ี เลขที่

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
อุปกรณ์กรดียาง 
ทุน – ประเวช 
ขายยางก้อน 
ค่าสาธารณูปโภค 
ซื้อน้ ากรด 
ซื้อปุ๋ย  

101 
102 
301 
401 
501 
502 
503 

225,146 
375 

 
 

2,300 
680 

20,000 

- 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
 

200,000 
48,501 

 
 
- 
- 
 

  248,501 - 248,501 - 
 

 
 
 
 

สวนยางนายประเวช  แจ่มสุวรรณ 
งบก าไรขาดทุน 

สาหรับสิ้นสุดวันที่ 30  มิถุนายน  2557 
รายได้:- 

ขายสินค้า           48,501 
ก าไรขั้นต้น   48,501 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 
 ค่าสาธารณูปโภค  2,300 
 ซื้อน้ ากรด     680 
 ซื้อปุ๋ย            20,000 
รวม  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  22,980 
ก าไรสุทธิ              25}521 

สวนยางนายประเวช  แจ่มสุวรรณ 
งบดุล 

วันที่  30  มิถุนายน  2557 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด     225,146 
อุปกรณ์กรีดยาง         375  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน             225,521 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของ 
ทุน – นายประเวช   200,000  
บวก ก าไรสุทธิ       25,521 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ    225,521- 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการจัดท าบัญชีให้กับสวนยางนายประเวช 
แจ่มสุวรรณ ท าให้ได้รู้ถึงหลักการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
การแยกประเภท การจัดท างบทดลอง งบก าไรขาดทุน งบ
ดุลที่ถูกต้องด้วยการปฏิบัติจริง  
สรุปผลการด าเนินงานการทาบัญชีให้กับสวนยางนายประ
เวช แจ่มสุวรรณ ในระยะเวลา 3 เดือนกิจการมีผลกาไรใน 
1 ไตรมาส คือ 25,521 บาท 


