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การจัดท าบัญชีกิจการขนาดย่อม  (ร้านพริตตี้หุ่นสวย) 
เถลิงศักดิ์  พูลศิลป์ , อรวรรณ  ไชยเทพ , ภัสสร   

สาขาวิชาพาณิชยกรรม (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบันลูกชุบเป็นสินค้าท่ีมีการผลิตกันอย่าง
แพร่หลายตั้งแต่ในระดับครัวเรือน  จนถึงระดับ
โรงงาน  โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น รูปร่างสีสันและบรรจุภัณฑ์  
เช่น  ปั้นเป็นรูปหัวใจ  รูปลูกหมู  รูปนก  นอกจากนี้  
ยังมีการน าลูกชุบไปประดับตกแต่ งบนหน้าเค้ก 
ไอศครีม ซึ่งส่งผลให้มีผู้สนใจและต้องการที่จะบริโภค
ลูกชุบเพิ่มขึ้น 
 เนื่องจากผู้จัดท าเห็นว่าลูกชุบเป็นที่ต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภคทั้งมีรสชาติที่อร่อยและลักษณะใน
ตัวสินค้าน่าสนใจจึงได้ทดลองท าและน าไปจ าหน่าย
ตลาดแถวบ้านในตอนเย็นของแต่ละวัน และน ามาท า
บัญชีรายรับรายจ่าย 
 ดังนั้น ผู้จัดท าได้ด าเนินธุรกิจขนาดย่อม 
เพ่ือที่จะทดลองว่าจะได้ก าไรหรือขาดทุนมากน้อย
เพียงใดผู้จัดท าได้ท า  “ร้านลูกชุบคุณหนู”  ขึ้นมา
และน าไปขายตลาดผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับดี
มาก  จากนั้นผู้จัดท าได้ด าเนินการจัดท าบัญชีรายได้ 
– ค่าใช้จ่ายขึ้นมา  จึงท าให้ทราบว่ามีก าไรหรือ
ขาดทุนมากน้อยเพียงใดและสามารถน ามาหารายได้
เพ่ิมข้ึน 
 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

ปัจจุบันลูกชุบเป็นสินค้าท่ีมีการผลิตกันอย่าง
แพร่หลายตั้งแต่ในระดับครัวเรือน  จนถึงระดับ
โรงงาน  โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น รูปร่างสีสันและบรรจุภัณฑ์  
เช่น  ปั้นเป็นรูปหัวใจ  รูปลูกหมู  รูปนก  นอกจากนี้  
ยังมีการน าลูกชุบไปประดับตกแต่งบนหน้าเค้ก 
ไอศครีม ซึ่งส่งผลให้มีผู้สนใจและต้องการที่จะบริโภค
ลูกชุบเพิ่มขึ้น 

 เนื่องจากผู้จัดท าเห็นว่าลูกชุบเป็นที่ต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภคทั้งมีรสชาติที่อร่อยและลักษณะใน
ตัวสินค้าน่าสนใจจึงได้ทดลองท าและน าไปจ าหน่าย
ตลาดแถวบ้านในตอนเย็นของแต่ละวัน และน ามาท า
บัญชีรายรับรายจ่าย 
 ดังนั้น ผู้จัดท าได้ด าเนินธุรกิจขนาดย่อม 
เพ่ือที่จะทดลองว่าจะได้ก าไรหรือขาดทุนมากน้อย
เพียงใดผู้จัดท าได้ท า  “ร้านลูกชุบคุณหนู”  ขึ้นมา
และน าไปขายตลาดผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับดี
มาก  จากนั้นผู้จัดท าได้ด าเนินการจัดท าบัญชีรายได้ 
– ค่าใช้จ่ายขึ้นมา  จึงท าให้ทราบว่ามีก าไรหรือ
ขาดทุนมากน้อยเพียงใดและสามารถน ามาหารายได้
เพ่ิมข้ึน 
 

2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.2 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันที  

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  
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4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.3 หลักการบัญชี 
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.4 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได ้
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.5 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.6 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 

 
 

   2.7 บัญชีแยกประเภท  
สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก

รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน สมุกบัญชีแยก
ประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ สมุดบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภทย่อย 
   2.8 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.9 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
   2.10 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  แก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเนื้อหา 

3.  สรุปการด าเนินงาน 
4.  การจัดท ารูปเล่ม 
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4.  ผลการด าเนินงาน 
ร้านลูกชุบคุณหนู 

งบทดลอง 
วันที่ 31  สิงหาคม  2558 

ชื่อบัญช ี เลขที่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน 
รายได ้
ซื้อสินค้า 

101 
301 
401 
501 

2,700 
 
 

1,310 

- 
 
 
- 

 
1,000 
3,010 

 
- 
- 

  4,010 - 4,010 - 
 
 

ร้านลูกชุบคุณหนู 
งบก าไรขาดทุน 

สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  สิงหาคม  2558 
รายได้:- 

รายได้จากการขาย         3,010.- 
ค่าใช้จ่าย 
 ซื้อสินค้า   1,310 
ก าไรสุทธิ     1,700 

 
ร้านลูกชุบคุณหนู 

งบดุล 
ณ  วันที่ 31  สิงหาคม  2558 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    2,700 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   2,700 
 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน      1,000 
บวก ก าไรสุทธิ      1,700 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ     2,700 
 
 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบัติการขายสินค้านอกวิทยาลัย
ในครั้งนี้ ท าให้เรารู้จักการขายสินค้า เพ่ือท าโครงการ
เกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ ด าเนินการขายสินค้าและมี
การบันทึกการซื้อ – ขายและรายได้จากการขายของ
ผู้ซื้อสินค้า 
 สรุปผลการด า เนินงานการขายภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน กิจการมีผลก าไรโดยการจ าหน่าย
สินค้าของเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม มีผลก าไรจาก
การซื้อ – ขายสินค้า โดยมีต้นทุนแรกนั้นเป็นจ านวน 
1,000 บาท และมีก าไรแต่ละเดือน  ดังนี้ 

-เดือนมิถุนายน ก าไรในเดือนนี้จ านวนเงิน 
300 บาท 

-เดือนกรกฎาคม ก าไรในเดือนนี้จ านวนเงิน 
810 บาท 

-เดือนสิงหาคม ก าไรในเดือนนี้จ านวนเงิน 
1,700 บาท 

รวมทั้ง 3 เดือน ก าไรทั้งหมด 2,810 บาท 
 
6.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญชี 
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชขีองร้านพัฒนาค้าไม้ 
ดรุณี  มะละกา , สุภาวรรณ  เรือนนา 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 การจั ดท าบัญชี ให้ แก่ ร้ าน พัฒนาค้ า ไม้  
เพ่ือให้ผู้บริหารได้เห็นประโยชน์ของการจัดท าบัญชี  
การรับรู้รายได้  และการรับรู้ค่าใช้จ่าย  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจจ าเป็นต้องมี
การจัดท าบัญชี  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหาร
ทราบถึงผลการด าเนินงาน  และฐานะทางการเงิน
ของกิจกรรมถึงสภาพคล่องทางด้านการเงิน  เปรียบ
เหมือนเป็นการเดินทางไปยังที่ที่ไม่รู้จักแต่เรามีแผนที่
หรือ  GPS  ช่วยบอกต าแหน่งที่อยู่และจุดหมาย
ปลายทาง  ท าให้รู้และสามารถเตือนตนเองได้ทันว่ามี
การออกนอกเส้นทาง  หรือห่างไกลจุดหมาย 
 จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการดั งนี้   มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาการ
ด าเนินงานทางบัญชีที่เหมาะสมซึ่งในการจัดท าบัญชี
ของร้านพัฒนาค้าไม้  ในระยะเวลา  3  เดือน  เริ่ม
แต่เดือนเมษายนได้ก าไรสุทธิ  3,648  บาท  เดือน
พฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ  25,277.80  บาท  เดือน
มิถุนายนได้ก าไรสุทธิ  34,829.10  บาท  ดังนั้นก าไร
สุทธิที่ได้  คือ  63,754.90  บาท  บวกทุนของนางสม
พร  อินทริง  คือ 300,000  บาท  ได้ก าไรทั้งสิ้นคือ  
363,754.90  บาท     
 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านพัฒนาค้า
ไม้   บันทึกบัญชี ไม่ ถูกต้องตามรูปแบบบัญชีที่
เหมาะสมต้องประกอบด้วย  สมุดรายวันทั่วไป  สมุด
แยกประเภท  งบก าไรขาดทุน  และต้องมีเอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี

กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดเผยให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านพัฒนาค้าไม้  ได้บันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
ตามขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าบัญชีเพ่ือให้ทราบถึงที่มาของรายได้และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  หนี้สิน  
และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อเกิดปัญหา
กิจการจะมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบที่มา
ที่ไปของกิจการ  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท า
บัญชีเพ่ือท าให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของ
กิจการว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน 
 หากกิจการไม่มีการจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง
อาจท าให้เกิดปัญหาด้านการท างานของกิจการและ
ไม่สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานทางบัญชีของ
กิจการว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  ลูกหนี้  และเจ้าหนี้  
เช่น ยอดขายเพ่ิมขึ้นแต่จ านวนเงินไม่พอจ่าย  ในการ
ด าเนินงานไม่สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดไม่
สามารถควบคุมดูแลสินทรัพย์ไม่ให้สูญหาย  ได้ทราบ
ถึงผลการด าเนินงานว่ามีก าไรหรือขาดทุน 

 กิจการร้านพัฒนาค้าไม้   จ าหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างทุกชนิดเป็นกิจการในรูปแบบประเภทซื้อมา- 
ขายไป  ด าเนินงานโดย  นางสมพร  อินทริง  ซึ่งเป็น
เจ้าของร้านกิจการได้ด าเนินกิจการเมื่อวันที่   
19  กันยายน  2545 ตั้งอยู่บ้านเลขที่  110  หมู่ที่ 3  
บ้านนาดี  ต าลบบ้านเอื้อง  อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนนม  48150  ในการด าเนินการทาง
บัญชีซื้อมา-ขายไปจะต้องมีเอกสารทางบัญชีที่เป็น
หลักฐานเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในการด าเนินการ  คือ  
บิลเงินสดที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องทางด้าน
บัญชีโดยเริ่มจากการวิเคราะห์รายการค้าประจ าวัน
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ของกิจการเพ่ือให้การด าเนินการของกิจการเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านพัฒนาค้าไม้ 

ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าบัญชี  เพ่ือให้ทราบถึงที่มาของรายได้
และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหากิจการจะมี เอกสารหลักฐานที่ สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ือให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน 

 กิจการร้านพัฒนาค้าไม้   จ าหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างทุกชนิดเป็นกิจการในรูปแบบประเภทซื้อมา- 
ขายไป  ด าเนินงานโดย  นางสมพร  อินทริง  ซึ่งเป็น
เจ้าของร้านกิจการได้ด าเนินกิจการเมื่อวันที่   
19  กันยายน  2545 ตั้งอยู่บ้านเลขที่  110  หมู่ที่ 3  
บ้านนาดี  ต าลบบ้านเอื้อง  อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนนม  48150  ในการด าเนินการทาง
บัญชีซื้อมา-ขายไปจะต้องมีเอกสารทางบัญชีที่เป็น
หลักฐานเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในการด าเนินการ  คือ  
บิลเงินสดที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องทางด้าน
บัญชีโดยเริ่มจากการวิเคราะห์รายการค้าประจ าวัน
ของกิจการเพ่ือให้การด าเนินการของกิจการเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   2.2 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
 

 
 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันที  

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญชี 
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
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   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  
สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้

ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  
สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
   2.11 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
 
 

3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  แก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเนื้อหา 

3.  สรุปการด าเนินงาน 
4.  การจัดท ารูปเล่ม 

 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 
ร้านพัฒนาค้าไม้ 

งบทดลอง 
วันที่ 30  มิถุนายน  2558 

ชื่อบัญช ี เลขที่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน 
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 

101 
301 
401 
501 

334,829 
 
 

52,634 

10 
 
 
90 

 
300,00 
87,464 

 
- 
- 

  387,464 - 387,464 - 

 
 

ร้านพัฒนาค้าไม้ 
งบก าไรขาดทุน 

สาหรับสิ้นสุดวันที่ 30  มิถุนายน  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า           87,464.- 
ค่าใช้จ่าย 
 ซื้อสินค้า   52,634.90 
ก าไรสุทธิ     34,829.10 

 
ร้านพัฒนาค้าไม้ 

งบดุล 
ณ  วันที่ 30  มิถุนายน  2558 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    334,829.10 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   334,829.10 
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของ 
ทุน      300,000.- 
บวก ก าไรสุทธิ       34,829.10 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ    334,829.10 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในข้ันตอนของการจัดท าบัญชี  
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการดั งนี้   มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาการ
ด าเนินงานทางบัญชีที่เหมาะสมซึ่งในการจัดท าบัญชี
ของร้านพัฒนาค้าไม้  ในระยะเวลา  3  เดือน  เริ่ม
แต่เดือนเมษายนได้ก าไรสุทธิ  3,648  บาท  เดือน
พฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ  25,277.80  บาท  เดือน
มิถุนายนได้ก าไรสุทธิ  34,829.10  บาท  ดังนั้นก าไร
สุทธิที่ได้  คือ  63,754.90  บาท  บวกทุนของนางสม
พร  อินทริง  คือ 300,000  บาท  ได้ก าไรทั้งสิ้นคือ  
363,754.90  บาท 
 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านพัฒนาค้า
ไม้   บันทึกบัญชี ไม่ ถูกต้องตามรูปแบบบัญชีที่
เหมาะสมต้องประกอบด้วย  สมุดรายวันทั่วไป  สมุด
แยกประเภท  งบก าไรขาดทุน  และต้องมีเอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดเผยให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านพัฒนาค้าไม้  ได้บันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
ตามข้ันตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 

6.  กิตติกรรมประกาศ  
คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ

อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณร้านต้นตาลการเกษตร  ที่ให้
ข้อมูลร้านและอ านวยความสะดวก  ให้กับผู้จัดท า
โครงการ  

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญชี 
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีของร้านพี.เอส.ทอยส ์
กุณฑลี  คานสี , สุวนัน  มะละกา 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

 การจัดท าบัญชีจะต้องทราบถึงที่มาของ
รายได้และค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น ตลอดจน
สินทรัพย์  หนี้สิน  และทุนของร้านพี.เอส.ทอยส์  
โดยกิจการอันมีผลต่อการท างบการเงินดังนั้น กิจการ
ทุกกิจการ  จึ่งต้องมีการท าบัญชีเพ่ือท าให้ทราบถึงผล
การด าเนินงาน  สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ทางบัญชีของกิจการว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  ลูกหนี้  
เจ้าหนี้อย่างไร 

จากการท าโครงการนี้   ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีที่เหมาะสมในการจัดท าบัญชีของร้านพี.เอส.
ทอยส์  ในระยะเวลา  3  เดือน  เริ่มแต่เดือนเมษายน
ได้ก าไรสุทธิ  16,862  บาท  เดือนพฤษภาคมได้ก าไร
สุทธิ  47,405  บาท  เดือนมิถุนายนได้ก าไรสุทธิ  
61,193  บาท ดังนั้น  ก าไรสุทธิที่ได้  คือ  125,460  
บาท  บวกทุนของนางสาววราภร  คือ  100,000  
บาท  ได้ก าไรทั้งสิ้น  คือ  225,460  บาท 
 

 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้การด าเนิน

ธุรกิจมีวิธีการในการด าเนินธุรกิจได้หลายรูปแบบไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจการผลิต  ธุรกิจการค้า  ธุรกิจบริการต่าง  
ๆ  ขึ้นอยู่กับปัจจุบันและความพร้อมของแต่ละบุคคล
หากมีเงินทุนจ ากัดก็อาจจะด าเนินธุรกิจขนาดเล็กใน
ลักษณะของธุรกิจเจ้าของคนเดียวไม่มีความซับซ้อน
มากนักหรือหากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินมากก็อาจจะเป็น
ธุรกิจในลักษณะของห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ต้องมีการ
ลงทุนสูง  

ดังนั้น  คณะผู้จัดท าจึงได้น าเอกสาร  ร้านพี.
เอส.ทอยส์  มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการจัดท าโครงการ 
ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับบัญชีที่
ได้เรียนมาจัดท างบการเงินไม่ว่าจะเป็น  งบทดลอง   
งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุน  เพ่ือให้
ร้านได้มีบัญชีที่เป็นระบบและได้รับมาตรฐานสามารถ
ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานว่ามีก าไรหรือ
ขาดทุน  เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจต่อไป  

ร้านพี.เอส.ทอยส์  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.2555  
บ้านปากอูน  ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม             
จ.นครพนม   เป็นร้านขายของเล่นเด็กการจัดท าบัญชี
จะต้องทราบถึงที่มาของรายได้  ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ที่
เกิดขึ้น  รวมถึงสินทรัพย์  หนี้สินและทุนของร้านพี.
เอส.ทอยส์  อันมีผลต่องบการเงิน  ดังนั้น  กิจการทุก
กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี  เพ่ือท าให้กิจการทราบ
ถึงผลการด าเนินงาน  ว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  ลูกหนี้  
เจ้าหนี้  จ านวนเท่าใด 

 

2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านพี.เอส.ทอยส์ 

ร้านพี.เอส.ทอยส์  ตั้งร้านขึ้นที่บ้านปากอูน  
ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  และตั้งขึ้น
เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2555   การจัดท าบัญชี
จะต้องทราบถึงที่มาของรายได้  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่
เกิดขึ้น รวมถึงสินทรัพย์  หนี้สินและทุน  ของร้านพี.
เอส.ทอยส์  อันมีผลต่องบการเงิน  ดังนั้น  กิจการทุก
กิจการจึงต้องมีการจัดทาบัญชี  เพ่ือท าให้กิจการ 
ทราบถึงผลการด าเนินงาน  ว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  
ลูกหนี้  เจ้าหนี้ จ านวนเท่าใด  ร้านพี.เอส.ทอยส์  
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ประกอบธุรกิจในการขายของเล่นเด็ก  ดังนั้น  ผู้
ศึกษาจึงได้ศึกษาการจัดท าบัญชี  ของร้านพี.เอส.
ทอยส์  โดยศึกษาการวิเคราะห์  รายการค้าประจ าวัน  
การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  ผ่านรายการ
ไปยังบัญชีแยกประเภท  จัดท างบทดลอง  งบแสดง
ฐานะทางการเงิน  และงบก าไรขาดทุน  
   2.2 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันที  

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญชี 
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 

 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
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   2.11 งบก าไรขาดทุน  
เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน

กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  น าเอาเอกสารจากร้านพี.เอส.ทอยส์มา
วิเคราะห์รายการค้า 
 2.  น าเอกสารที่ได้มาจากร้านพี.เอส.ทอยส์
มาบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

3.  ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท 
 4.  การจัดท างบทดลอง 
 5.  การจัดท างบก าไรขาดทุน 
 6.  การจัดงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 7.  ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ 
 8.  สรุปโครงการ 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 
ร้านพี.เอส.ทอยส์ 
งบทดลอง 
วันที ่30  มิถุนายน  2558 

ชื่อบัญชี เ ล ข ที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน  
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
 

101 
301 
401 
501 
 

161,193 
 
 
57,399 

- 
 
 
- 

 
100,000 
118,582 

 
- 
- 

  218,592 - 218,592 - 
 
ร้านพี.เอส.ทอยส์ 
งบก าไรขาดทุน 
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 30  มิถุนายน  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า          118,592 

ค่าใช้จ่าย 
 ซ้ือสินค้า   57,399 
ก าไรสุทธิ     61,193 
ร้านพี.เอส.ทอยส์ 
 
 
งบดุล 
วันที่  30  มิถุนายน  2558 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    161,193 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   161,193 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   100,000  
บวก ก าไรสุทธิ    61,193 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  161,193 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการท าโครงการนี้   ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีที่เหมาะสมในการจัดท าบัญชีของร้านพี.เอส.
ทอยส์  ในระยะเวลา  3  เดือน  เริ่มแต่เดือนเมษายน
ได้ก าไรสุทธิ  16,862  บาท  เดือนพฤษภาคมได้ก าไร
สุทธิ  47,405  บาท  เดือนมิถุนายนได้ก าไรสุทธิ  
61,193  บาท ดังนั้น  ก าไรสุทธิที่ได้  คือ  125,460  
บาท  บวกทุนของนางสาววราภร  คือ  100,000  
บาท  ได้ก าไรทั้งสิ้น  คือ  225,460  บาท 

สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านพี.เอส.
ทอยส์  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามรูปแบบบัญชีที่
เหมาะสม  ต้องประกอบด้วย  สมุดรายวันทั่วไป  
สมุดแยกประเภท  งบก าไรขาดทุน  และต้องมี
เอกสารแบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิล
เงินสดและใบส าคัญแทนใบเสร็จรับเงินและต้องมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดเผยให้ผู้จัดท า



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

26 
 

บัญชีของร้านพี.เอส.ทอยส์  ได้บันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
ตามข้ันตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง 
 

6.  กิตติกรรมประกาศ  
คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ

อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณร้านบุญเทียมก่อสร้าง   
ที่ให้ข้อมูลของกิจการในการด าเนินงาน  และอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้จัดท าโครงการ  ขอขอบพระคุณ 
บิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสในการศึกษา  และคอยให้
ก าลังใจในการท าโครงการตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณ
เพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกันท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้
ก าลังใจซึ่งกันและกัน   และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ  
ด้านขอขอบพระคุณไว้     ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญช ี
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีร้านรุ่งทรัพย ์
สมฤทัย  อุผา , ลัดดาวัลย์  งามนาศรี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

ในสถานการณ์ปัจจุบันการท าบัญชีของ
กิจการมีความจ าเป็นอย่างมาก  เพราะท าให้กิจการ
ได้ทราบถึงที่มาของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  และสามารถน าไปวิเคราะห์
จัดท างบการเงินของกิจการ  ว่ามีสถานะเป็นอย่างไร  
เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกิจการสามารถแก้ไข
และตรวจสอบได้  โดยร้านรุ่งทรัพย์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  
พ.ศ.2555  เป็นธุรกิจส่วนตัวบริหารกิจการโดย  
นางสาวชญาธร  เรืองเอกเดชา  และนายโอวาท  
อินทริง  จ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิด  
ดังนั้น  คณะผู้จัดท าจึงได้น าความรู้ที่ได้เรียนมาจัดท า
บัญชีให้ร้านรุ่งทรัพย์  เพ่ือให้ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามรูปแบบที่เหมาะสมและถูกต้องตาม
ระบบบัญชี 

การท าบัญชีให้แก่ร้านรุ่งทรัพย์  เ พ่ือให้
ผู้บริหารได้เห็นประโยชน์ของการจัดท าบัญชี  การ
รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการประกอบธุรกิจ  จ าเป็นต้องมีการจัดท าบัญชี
ซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการ
ด าเนินงาน  และฐานะทางการเงินของกิจการ  
รวมถึงสภาพคล่องทางการเงิน 

จากการด าเนินงานของร้านรุ่งทรัพย์  ท าให้
สามารถทราบว่ากิจการมีผลการด าเนินงานไปใน
ทิศทางที่ดี  คือ  กิจการได้รับผลก าไรตลอดทั้ง  3  
เดือน  ซึ่งในระยะเวลาในการด าเนินงาน  คณะ
ผู้จัดท ามีปัญหาในเรื่องการบันทึกบัญชีที่เป็นไปด้วย
ความยาก  และเกิดความผิดพลาด  แต่คณะผู้จัดท าก็
สามารถแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 

 
     

 

 
 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 ในการด าเนินการหากไม่มีการจัดท าบัญชี
จะท า ให้ ไม่สามารถทราบถึงความ เป็นมาของ  
รายรับ-รายจ่าย  ภายในกิจการได ้ ดั้งนั้น  การจัดท า
บัญชีจึงมีความจ าเป็นและความส าคัญเป็นอย่างมาก
ของกิจการเพราะกิจการไม่มีการบันทึกบัญชีที่เป็น
ระบบที่ได้มาตรฐาน  ถ้าหากไม่มีการจัดท าบัญชีจะ
ท าให้ เกิดปัญหาด้านการบริหารกิจการและไม่
สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงาน  ว่ามีผลก าไร
หรือขาดทุนมากน้อยเพียงใดคณะผู้จัดท าบัญชีจึงได้
น าร้านรุ่งทรัพย์มาจัดท าบัญชีไม่ว่าจะเป็นรายรับ -
รายจ่าย  เพ่ือด าเนินการจัดท าเป็นงบทดลอง  งบ
ก าไรขาดทุน  งบดุล  และสามารถตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดควบคุมดูแลสินทรัพย์   หนี้สิน  ทุน
ภายในกิจการ  ผู้จัดท าจึงจัดท าบัญชีตามหลักบัญชีที่
ถูกต้องและเหมาะสมตามขั้นตอน  เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อกิจการ  
 ร้านรุ่ งทรัพย์ เป็นธุรกิจส่วนตัวบริหาร
กิจการโดย  นางสาวชญาธร  เรืองเอกเดชา 
และนายโอวาท  อินทริง  ผู้เป็นบิดา  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  
173  หมู่  4  บ้านหนองผือ  ต าบลบ้านเอ้ือง  อ าเภอ
ศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  จ าหน่ายอุปโภคและ
บริโภคทุกชนิดมีเอกสารใบสั่งซื้อ  ใบเสร็จรับเงิน
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  ผ่านรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภท  เพ่ือจัดท างบการเงิน  ได้แก่  
งบทดลอง  งบก าไรขาดทุน  งบแสดงฐานะทาง
การเงิน  เพื่อให้การด าเนินงานของกิจการเป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านรุ่งทรัพย ์

ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าบัญชี  เพ่ือให้ทราบถึงที่มาของรายได้
และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหากิจการจะมี เอกสารหลักฐานที่ สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ือให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน 
 ร้านรุ่ งทรัพย์ เป็นธุรกิจส่วนตัวบริหาร
กิจการโดย  นางสาวชญาธร  เรืองเอกเดชา 
และนายโอวาท  อินทริง  ผู้เป็นบิดา  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  
173  หมู ่ 4  บ้านหนองผือ  ต าบลบ้านเอ้ือง  อ าเภอ
ศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  จ าหน่ายอุปโภคและ
บริโภคทุกชนิดมีเอกสารใบสั่งซื้อ  ใบเสร็จรับเงิน
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป      
   2.2 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความม่ันคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญช ี
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  
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สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

 
 
สมุดบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 

คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่

 
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
   2.11 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  แก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเนื้อหา 

3.  สรุปการด าเนินงาน 
4.  การจัดท ารูปเล่ม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 
ร้านรุ่งทรัพย์ 

งบทดลอง 
วันที่ 31  พฤษภาคม  2558 

ชื่อบัญช ี เลขที่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

เงินสด 
ทุน 
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

101 
301 
401 
501 
502 

 

297,299 
 
 

222,206 
1,693 

- 
 
 
- 
- 

 
200,000 
321,198 

 
- 
- 

  521,198 - 521,198 - 
 

ร้านรุ่งทรัพย์ 
งบก าไรขาดทุน 
สาหรับสิ้นสุดวันที ่31  พฤษภาคม  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า                  321,198 
ค่าใช้จ่าย 
 ซ้ือสินค้า            222,206 
 ค่าสาธารณูปโภค     1,693      223,899 
ก าไรสุทธิ             97,299 
                         ร้านรุ่งทรัพย์ 
งบดุล 
วันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    297,299 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   297,299 
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   200,000 
บวก ก าไรสุทธิ    97,299 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  297,299 
 
 
 
 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับ  คือ  ได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการ  จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีที่เหมาะสมในการจัดท าบัญชีของร้านรุ่ง
ทรัพย์  ในระยะเวลา  3  เดือน  เริ่มแต่เดือนมีนาคม
ได้ก าไรสุทธิ  11,415  บาท  เดือนเมษายนได้ก าไร
สุทธิ  58,304  บาท  เดือนพฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ   
97,299  บาท  ดังนั้น  ก าไรสุทธิที่ได้  คือ  167,018  
บาท  บวกกับทุนของร้านรุ่งทรัพย์  คือ   
200,000  บาท  ได้ก าไรสุทธิทั้งสิ้น  คือ  367,018  
บาท 
 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านรุ่งทรัพย์  
บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามรูปแบบบัญชีที่ เหมาะสม
ต้องประกอบด้วย  สมุดรายวันทั่วไป  สมุดแยก
ประเภท  งบก าไรขาดทุน  และต้องมี เอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดเผยให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านรุ่งทรัพย์  ได้บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและ 
สามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ
อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  

และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณร้านต้นตาลการเกษตร  ที่ให้
ข้อมูลร้านและอ านวยความสะดวก  ให้กับผู้จัดท า
โครงการ  

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
 7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญช ี
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีกิจการขนาดย่อม  (ร้านสถานีนมสด) 
สุกัญญา  ป้องทอง , ศิริชนก  ป้องทอง , ณัฐพล  ตุลี 

สาขาวิชาพาณิชยกรรม (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 น้ าปั่นเป็นกิจการขนาดย่อม  ที่ใช้ต้นทุนไม่
มากนักและสามารถเป็นสินค้าที่ซื้อได้ง่าย  ดับ
กระหายเพราะเมืองไทยในขณะนี้มีสภาพอากาศที่
ร้ อน   ส่ วนมากจะขายได้ ในกลุ่ ม เด็ กนัก เรี ยน  
นักศึกษา  และ       วัยท างานซึ่งน้ าปั่น  มีหลาย
รสชาติ  เช่น  โกโก้  นมสด  กาแฟ  นมสดน้ าผึ้ง   
ชาเขียว  โอริโอ้  แคนตาลูป  ผลไม้รวม   เป็นต้น  
และสามารถเพ่ิม  ไข่มุก  และวุ่นได้ตามต้องการ 
 กิจการขายน้ าปั่นในปัจจุบัน  ยังไม่มีการ
บันทึกรายรับรายจ่ายเท่าที่ควรซึ่งเจ้าของกิจการจะ
รับรู้เพียงการซื้อมาขายไป  ดังนั้น  ขณะผู้จัดท าจึง
เห็นว่า  การขายน้ าปั่นอาจจะท าให้ เกิดรายได้
ระหว่างเรียน  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซึ่ง
สนใจที่จะขายที่บ้าน  และได้จัดท าบัญชีรายรับ - 
รายจ่าย  และจัดท าเป็นงบก าไรขาดทุน  งบดุล   
งบทดลอง  เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินการที่เกิดขึ้น  
จากการด าเนินการกิจการขาดย่อม 
 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 น้ าปั่นเป็นกิจการขนาดย่อม  ที่ใช้ต้นทุนไม่
มากนักและสามารถเป็นสินค้าที่ซื้อได้ง่าย  ดับ
กระหายเพราะเมืองไทยในขณะนี้มีสภาพอากาศที่
ร้ อน   ส่ วนมากจะขายได้ ในกลุ่ ม เด็ กนัก เรี ยน  
นักศึกษา  และวัยท างานซึ่งน้ าปั่น  มีหลายรสชาติ  
เช่น  โกโก้  นมสด  กาแฟ  นมสดน้ าผึ้ง  ชาเขียว   
โอริโ อ้  แคนตาลูป  ผลไม้รวม   เป็นต้น  และ
สามารถเพ่ิม  ไข่มุก  และวุ่นได้ตามต้องการ 
 กิจการขายน้ าปั่นในปัจจุบัน  ยังไม่มีการ
บันทึกรายรับรายจ่ายเท่าท่ีควรซึ่งเจ้าของกิจการจะ
รับรู้เพียงการซื้อมาขายไป  ดังนั้น  ขณะผู้จัดท าจึง
เห็นว่า  การขายน้ าปั่นอาจจะท าให้เกิดรายได้

ระหว่างเรียน  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซึ่ง
สนใจที่จะขายที่บ้าน  และได้จัดท าบัญชีรายรับ - 
รายจ่าย  และจัดท าเป็นงบก าไรขาดทุน  งบดุล  งบ
ทดลอง  เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินการที่เกิดข้ึน  
จากการด าเนินการกิจการขาดย่อม 

 

2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เก่ียวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.2 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  
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7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
 2.3 หลักการบัญช ี
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.4 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.5 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.6 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.7 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  
สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.8 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.9 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
   2.10 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  แก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเนื้อหา 

3.  สรุปการด าเนินงาน 
4.  การจัดท ารูปเล่ม 

 
4.  ผลการด าเนินงาน 
ร้านสถานีนมสด 
งบทดลอง 
วันที ่31  สิงหาคม  2558 
ชื่อบัญชี เ ล ข ที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน 
รายได้ 
ซื้อสินค้า 

101 
301 
401 
501 

10,850 
 
 
4,600 

- 
 
 
- 

 
5,000 
10,450 

 
- 
- 

  15,450 - 15,450 - 
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ร้านสถานีนมสด 
งบก าไรขาดทุน 

สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  สิงหาคม  2558 
รายได้:- 

รายได้จากการขาย         10,450.- 
ค่าใช้จ่าย 
 ซื้อสินค้า   4,600 
ก าไรสุทธิ     5,850 

 
ร้านสถานีนมสด 

งบดุล 
ณ  วันที่ 31  สิงหาคม  2558 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    10,850 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   10,850 
 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน      5,000.- 
บวก ก าไรสุทธิ      5,850.- 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ    10,850.- 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบัติการขายสินค้านอกวิทยาลัย
ในครั้งนี้ ท าให้เรารู้จักการขายสินค้า เพ่ือท าโครงการ
เกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ ด าเนินการขายสินค้าและมี
การบันทึกการซื้อ – ขายและรายได้จากการขายของ
ผู้ซื้อสินค้า 
 สรุปผลการด า เนินงานการขายภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน กิจการมีผลก าไรโดยการจ าหน่าย
สินค้าของเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม มีผลก าไรจาก

การซื้อ – ขายสินค้า โดยมีต้นทุนแรกนั้นเป็นจ านวน 
5,000 บาท และมีก าไรในแต่ละเดือน  ดังนี้ 

-เดือนมิถุนายนได้ก าไร 2,000 บาท 
-เดือนกรกฎาคมได้ก าไร 3,950 บาท 
-เดือนสิงหาคมได้ก าไร 5,850 บาท 
รวมทั้ง 3 เดือนก าไรทั้งสิ้น 11,800  บาท 

 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ
อาจารย์สาขาพาณิชยกรรม  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญช ี
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีของร้านต้นตาลการเกษตร 
นิสา  ชุมศรี , ศิราภา  นาบุญ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดบัญชีเพ่ือให้ทราบถึงท่ีมาของรายได้และ   
ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ที่ เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหาของกิจการจะมีเอกสารหลักฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ือให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน  

จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี  
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  ซึ่งในการ
จัดท าบัญชีของร้านต้นตาลการเกษตร  ในระยะเวลา  
3  เดือน  เริ่มแต่เดือนมีนาคมได้ก าไรสุทธิ  44,660  
บาท  เดือนเมษายนได้ก าไรสุทธิ  54,400  บาท  
และเดือนพฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ  60,500  บาท  
ดังนั้น  ก าไรสุทธิที่ได้  คือ  159,560  บาท  บวก
ทุน-ร้านต้นตาลการเกษตร  คือ 300,000  บาท  ได้
ก าไรทั้งสิ้นคือ  459,560  บาท  

 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านต้นตาล
การเกษตร  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง  รูปแบบการ
ลงบัญชีที่เหมาะสมต้องประกอบด้วยสมุดรายวัน
ทั่วไป  สมุดบัญชีแยกประเภท  งบก าไรขาดทุนและ
ต้องมีเอกสารแบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  
บิลเงินสดและใบส าคัญแทนใบเสร็จรับเงินและต้องมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านต้นตาลการเกษตร  ได้บันทึกบัญชีได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่าง
ถูกต้อง  

 

 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 ในการด าเนินการหากไม่มีการจัดท าบัญชี
จะท า ให้ ไม่สามารถทราบถึงความ เป็นมาของ  
รายรับ-รายจ่ายภายในกิจการได้  ดั้งนั้น  การจัดท า
บัญชีจึงมีความจ าเป็นและความส าคัญเป็นอย่างมาก
ของกิจการเพราะกิจการไม่มีการบันทึกบัญชีที่เป็น
ระบบที่ได้มาตรฐาน  ถ้าหากไม่มีการจัดท าบัญชีจะ
ท าให้ เกิดปัญหาด้านการบริหารกิจการและไม่
สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานว่ามีผลก าไรหรือ
ขาดทุนมากน้อยเพียงใด 
 คณะผู้จัดท าบัญชีจึ งได้น าร้านต้นตาล
การเกษตรมาจัดท าบัญชีไม่ว่าจะเป็นรายรับ-รายจ่าย   
เพ่ือด าเนินการจัดท าเป็นงบทดลอง  งบก าไรขาดทุน  
งบดุ ล   และส ามารถตรวจสอบข้ อผิ ดพ ลาด
ควบคุมดูแลสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุนภายในกิจการ
ผู้จัดท าจึงจัดท าบัญชีตามหลักบัญชีที่ถูกต้องและ
เหมาะสมตามขั้นตอน  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกิจการ  
 ร้านต้นตาลการเกษตร  ตั้งร้านขึ้นที่บ้าน
โพนก่อ  ต.นาค า  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  และ
ตั้งขึ้นเม่ือ  พ.ศ.  2540  การจัดท าบัญชีจะต้องทราบ
ถึงที่มาของรายได้  ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ที่ เกิดขึ้น  
รวมถึงสินทรัพย์  หนี้สินและทุนของร้านต้นตาล
การเกษตร  อันมีผลต่องบการเงิน  ดังนั้น  กิจการทุก
กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี  เพ่ือท าให้กิจการ
ทราบถึงผลการด าเนินงาน  ว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  
ลูกหนี้  เจ้าหนี้  จ านวนเท่าใด 

2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
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   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านต้นตาลการเกษตร 
 ร้านต้นตาลการเกษตร  ตั้งร้านขึ้นที่บ้าน

โพนก่อ  ต.นาค า  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  และ
ตั้งขึ้นเม่ือ  พ.ศ.  2540  การจัดท าบัญชีจะต้องทราบ
ถึงที่มาของรายได้   ค่าใช้จ่ายต่าง   ๆ ที่ เกิดขึ้น  
รวมถึงสินทรัพย์  หนี้สินและทุนของร้านต้นตาล
การเกษตร อันมีผลต่องบการเงิน  ดังนั้น  กิจการทุก
กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี  เพ่ือท าให้กิจการ
ทราบถึงผลการด าเนินงาน  ว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย 
ลูกหนี้ เจ้าหนี้  จ านวนเท่าใด 

   2.2 ความหมายของการบัญชี 
การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 

การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญช ี
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 

 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
   2.11 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศกึษาข้อมลูในการจดัท าโครงการ 
 2.  เสนอหวัข้อโครงการ 

3.  หาข้อมลูจากร้านท่ีจะท าบญัชี 

 4.  จดัท าบญัชี 

 5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 6.  การจัดท ารูปเล่ม 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 
 
ร้านต้นตาลการเกษตร 
งบทดลอง 
วันที ่31  พฤษภาคม  2558 
 

ชื่อบัญชี เ ล ข ที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน  
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
 

101 
301 
401 
501 
 

360,500 
 
 
800,480 

- 
 
 
- 

 
300,000 
860,980 

 
- 
- 

  1,160,980 - 1,160,980 - 
 
 

 
 
 
 
 
ร้านต้นตาลการเกษตร 
งบก าไรขาดทุน 
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า          860,980 
ค่าใช้จ่าย 
 ซ้ือสินค้า  800,480 
ก าไรสุทธิ     60,500 
                   ร้านต้นตาลการเกษตร 
งบดุล 
วันที่  31  พฤษภาคม  2558 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    360,500 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   360,500 
 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   300,000  
บวก ก าไรสุทธิ    60,500 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  360,500 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี  
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  ซึ่งในการ
จัดท าบัญชีของร้านต้นตาลการเกษตร  ในระยะเวลา  
3  เดือน  เริ่มแต่เดือนมีนาคมได้ก าไรสุทธิ  44,660  
บาท  เดือนเมษายนได้ก าไรสุทธิ  54,400  บาท  
และเดือนพฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ  60,500  บาท  
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ดังนั้น  ก าไรสุทธิที่ได้  คือ  159,560  บาท  บวก
ทุน-ร้านต้นตาลการเกษตร  คือ 300,000  บาท  ได้
ก าไรทั้งสิ้นคือ  459,560  บาท  

 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านต้นตาล
การเกษตร  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง  รูปแบบการ
ลงบัญชีที่เหมาะสมต้องประกอบด้วยสมุดรายวัน
ทั่วไป  สมุดบัญชีแยกประเภท  งบก าไรขาดทุนและ
ต้องมีเอกสารแบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  
บิลเงินสดและใบส าคัญแทนใบเสร็จรับเงินและต้องมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านต้นตาลการเกษตร  ได้บันทึกบัญชีได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่าง
ถูกต้อง  

6.  กิตติกรรมประกาศ  
คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ

อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณร้านต้นตาลการเกษตร  ที่ให้
ข้อมูลร้านและอ านวยความสะดวก  ให้กับผู้จัดท า
โครงการ  

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญชี 
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  

(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีของร้านโพธิ์ศิริ 
วิไลพร  จันใด , ธนาพร  โพธิ์สุ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
  ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็น
ที่จะต้องจัดท าบัญชีเพ่ือให้ทราบถึงที่มาของรายได้
และค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหากิจการและมีเอกสารหลักฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ีอให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน 
 จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้ 
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี  
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  ซึ่งในการ
จัดท าบัญชีของร้านโพธิ์ศิร  ในระยะเวลา  3  เดือน  
เริ่มแต่เดือนมีนาคมได้ก าไรสุทธิ  22,767.89  บาท  
เดือนเมษายนได้ก าไรสุทธิ  43,288.03  บาท  และ
เดือนพฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ   64,713.74  บาท  
ดังนั้นก าไรสุทธิที่ได้  คือ  130,769.66   บาท  บวก
ทุนของนายชัยโรจน์  คือ  200,000 บาท  ได้ก าไร
ทั้งสิ้นคือ  330,769.66  บาท  
 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านโพธิ์ศิริ  
บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม
ต้องประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป  สมุดบัญชีแยก
ประเภท  งบก า ไรขาดทุนและต้องมี เอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของ  ร้านโพธิ์ศิริ  ได้บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง 

 
 

 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้การ
ด าเนินธุรกิจ  มีวิธีการในการด าเนินธุรกิจได้หลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิต  ธุรกิจการค้า  
ธุรกิจบริการต่าง  ๆ  ขึ้นอยู่กับปัจจุบันและความ
พร้อมของแต่ละบุคคลหากมีเงินทุนจ ากัดก็อาจจะ
ด าเนินธุรกิจขนาดเล็กในลักษณะของธุรกิจเจ้าของคน
เดียว  ไม่มีความซับซ้อนมากนักหรือ  หากเป็นธุรกิจ
ที่ต้องใช้เงินมากก็อาจจะเป็นธุรกิจในลักษณะของห้าง
หุ้นส่วนบริษัทที่ต้องมีการลงทุนสูง 
 ดังนั้น  คณะผู้จัดท าจึงได้น าเอกสารร้าน
โพธิ์ศิริมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการจัดท าโครงการซึ่ง
โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับบัญชีที่
ได้เรียนมาจัดท างบการเงินไม่ว่าจะเป็น  งบทดลอง 
งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุน  เพ่ือให้
ร้ านได้มีบัญชีที่ เป็นระบบและได้รับมาตรฐาน  
สามารถตรวจสอบ  กระบวนการด าเนินงานว่ามีก าไร
หรือขาดทุน  เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจต่อไป    
 ร้านโพธิ์ศิริ  ตั้งร้านขึ้นที่บ้านเลขที่  49  
หมู่  4  บ้านปากอูน  ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม   
จ.นครพนม  และตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2540  การจัดท า
บัญชีจะต้องทราบถึงที่มาของรายได้  ค่าใช้จ่ายต่าง  
ๆ  ที่เกิดขึ้น  รวมถึงสินทรัพย์  หนี้สินและทุน  ของ
ร้านโพธิ์ศิริ  อันมีผลต่องบการเงิน  ดังนั้น  กิจการทุก
กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี  เพ่ือท าให้กิจการ  
ทราบถึงผลการด าเนินงาน ว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย 
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ จ านวนเท่าใด  
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2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านโพธิ์ศิริ 
 ร้านโพธิ์ศิริ  ก่อตั้งขึ้นที่  บ้านเลขที่  49  
หมู่  4  บ้านปากอูน  ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  
 จ.นครพนม  เมื่อพ.ศ.2540  การจัดท าบัญชีจะต้อง
ทราบถึงที่มาของรายได้  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น  
รวมถึงสินทรัพย์  หนี้สินและทุนของร้านโพธิ์ศิริ  อันมี
ผลต่องบการเงิน  ดังนั้น  กิจการทุกกิจการจึงต้องมี
การจัดท าบัญชี  เพ่ือท าให้กิจการทราบถึงผลการ
ด าเนินงานว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้  เจ้าหนี้ 
จ านวนเท่าใด   
 ร้านโพธิ์ศิริประกอบธุรกิจในรูปแบบของ
การขายเครื่องสังฆภัณฑ์  ดังนั้น  ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษา
การจัดท าบัญชีของร้านโพธิ์ศิริ   โดยศึกษาการ
วิเคราะห์รายการค้าประจ าวัน  การบันทึกรายการใน
สมุดรายวันทั่วไป  ผ่านรายการไปยังบัญชีแยก
ประเภท  จัดท างบทดลอง  งบแสดงฐานะทาง
การเงิน  และงบก าไรขาดทุน   
   2.2 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 

 
   2.4 หลักการบัญช ี
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  
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สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่

 
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วนัสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
   2.11 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ใน
กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเพ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต     

3.  น าเสนอโครงการแก่คะกรรมการ 
 4.  แก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเนื้อหา 
 5.  สรุปการด าเนินงาน 
 6.  จัดท ารูปเล่ม  
 
 

4.  ผลการด าเนินงาน 
ร้านโพธิ์ศิร ิ
งบทดลอง 
วันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
 
ชื่อบัญช ี เลขที่

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน  
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
 

101 
301 
401 
501 

 

264,713 
 
 

283,186 

74 
 
 

26 

 
200,000 
347,900 

 
- 
- 

  547,900 - 547,900 - 
 

ร้านโพธิ์ศิริ 
งบก าไรขาดทุน 
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า          347,900.00 
ค่าใช้จ่าย 
 ซ้ือสินค้า  283,186.26 
ก าไรสุทธิ     64,713.74 
ร้านโพธิ์ศิริ 
งบดุล 
วันที่  31  พฤษภาคม  2558 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    264,713.74 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   264,713.74 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   200,000.00  
บวก ก าไรสุทธิ    64,713.74 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  264,713.74 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี  
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
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โครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  ซึ่งในการ
จัดท าบัญชีของร้านโพธิ์ศิร  ในระยะเวลา  3  เดือน  
เริ่มแต่เดือนมีนาคมได้ก าไรสุทธิ  22,767.89  บาท  
เดือนเมษายนได้ก าไรสุทธิ  43,288.03  บาท  และ
เดือนพฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ  64,713.74  บาท  
ดังนั้นก าไรสุทธิที่ได้  คือ  130,769.66   บาท  บวก
ทุนของนายชัยโรจน์  คือ  200,000 บาท  ได้ก าไร
ทั้งสิ้นคือ  330,769.66  บาท  

 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านโพธิ์ศิริ  
บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม
ต้องประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป  สมุดบัญชีแยก
ประเภท   งบก า ไรขาดทุนและต้องมี เอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของ  ร้านโพธิ์ศิริ  ได้บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง  
 

6.  กิตติกรรมประกาศ  
คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ

อาจารย์วัชราภรณ์  วังหอม  ที่ได้ให้ค าปรึกษา  
ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  ให้ความ
ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ  ด้วยความกรุณา
อย่างยิ่ง  และขอบพระคุณอาจารย์ปิยะรัตน์  โนน
เวียงแก  ที่ได้ให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่
ถูกต้องเป็นผลให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 

 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในวิชาการ
บัญชีที่ ให้ค าปรึกษากรุณาให้ความรู้ ในการท า
โครงการวิชาชีพ  และขอบพระคุณเจ้าของร้านโพธิ์ 
ศิริที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดท าบัญชีของร้าน
โดยเสร็จสมบูรณ์ 

 ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาส
ในการศึกษาและคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจและคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน  

และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้าน  ขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญช ี
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีสวนยางของนายล าดวน  งามนาศรี 
สุวรรณา  ไหลอุดี , อรวี  กวนฮางฮอง 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบัน  ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่
เกษตรกรทั่วประเทศไทยให้ความสนใจต้องการปลูก
เป็นอย่างมาก  และรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมการปลูก
ยางพาราในทุกภาคของประเทศ  นับตั้งแตภ่าคใต้  
ภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ  
และภาคกลาง  ด้วยเช่นกันนับเป็นพืชที่มีอนาคต
สดใส เนื่องจากทั่วโลกยังมีความจ าเป็นในการใช้
ยางพาราอยู่เป็นจ านวนมาก  ยางพารานับเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออก
ยางพารามากเป็นอันดับ  1  ของโลกครองส่วนแบ่ง
การตลาดเกือบ  1  ใน  3  ด้วยศักยภาพการเป็น
แหล่งวัตถุดิบที่เป็นข้อได้เปรียบประเทศคู่แข่งและ
การมีแรงงานจ านวนมากท าให้อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาททั้งในแง่
ของการส่งออกและการจ้างงาน  ด้านการส่งออก
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางก็มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงในล าดับต้น  ๆ  ของการส่งออกสินค้า
การเกษตรของไทย 
 แต่โดยส่วนมากผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรส่วน
ใหญ่มักจะเป็นชาวบ้านซึ่งมักจะไม่มีความรู้ 
ทางด้านบัญชี ดังนั้นจึงไม่เห็นความส าคัญของการท า
บัญชีแต่เนื่องจากการเกษตรเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่
ต้องมีการจัดท าบัญชีเพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงิน 
 ดั ง นั้ น   ค ณ ะ ผู้ จั ด ท า จึ ง ไ ด้ ม อ ง เ ห็ น
ความส าคัญในการจัดท าบัญชี  จึงได้น าสวนยางของ 
นายล าดวน  งามนาศรี  บ้านเลขที่  265  หมู่  8  
บ้านนาจาน  ต าบลบ้านเอ้ือง  อ าเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม  มาด าเนินการจัดท าบัญชีให้เป็น
ระบบ  เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกิจการ 

 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

ในปัจจุบัน  ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่
เกษตรกรทั่วประเทศไทยให้ความสนใจต้องการปลูก
เป็นอย่างมาก  และรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมการปลูก
ยางพาราในทุกภาคของประเทศ  นับตั้งแตภ่าคใต้  
ภาคตะวั น ออก   ภ าคตะวั น ออก เ ฉี ย ง เ หนื อ  
ภาคเหนือ  และภาคกลาง  ด้วยเช่นกันนับเป็นพืชที่มี
อนาคตสดใส เนื่องจากท่ัวโลกยังมีความจ าเป็นในการ
ใช้ยางพาราอยู่เป็นจ านวนมาก  ยางพารานับเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออก
ยางพารามากเป็นอันดับ  1  ของโลกครองส่วนแบ่ง
การตลาดเกือบ  1  ใน  3  ด้วยศักยภาพการเป็น
แหล่งวัตถุดิบที่เป็นข้อได้เปรียบประเทศคู่แข่งและ
การมีแรงงานจ านวนมากท าให้อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาททั้งในแง่
ของการส่งออกและการจ้างงาน  ด้านการส่งออก
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางก็มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงในล าดับต้น  ๆ  ของการส่งออกสินค้า
การเกษตรของไทย 
 แต่โดยส่วนมากผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรส่วน
ใหญ่มักจะเป็นชาวบ้านซึ่งมักจะไม่มีความรู้ 
ทางด้านบัญชี ดังนั้นจึงไม่เห็นความส าคัญของการท า
บัญชีแต่เนื่องจากการเกษตรเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่
ต้องมีการจัดท าบัญชีเพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงิน 
 ดั ง นั้ น   ค ณ ะ ผู้ จั ด ท า จึ ง ไ ด้ ม อ ง เ ห็ น
ความส าคัญในการจัดท าบัญชี  จึงได้น าสวนยางของ 
นายล าดวน  งามนาศรี  บ้านเลขที่  265  หมู่  8  
บ้านนาจาน  ต าบลบ้านเอ้ือง  อ าเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม  มาด าเนินการจัดท าบัญชีให้เป็น
ระบบ  เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกิจการ 
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2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของสวนยางของนาย
ล าดวน  งามนาศรี 

ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าบัญชี  เพ่ือให้ทราบถึงที่มาของรายได้
และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหากิจการจะมี เอกสารหลักฐานที่ สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ือให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน 

สวนยา งของนายล า ดวน   ง ามนาศรี  
บ้านเลขที่  265  หมู่  8  บ้านนาจาน  ต าบลบ้าน
เอ้ือง  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม    
   2.2 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญชี 
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  
 
สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
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คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
 
 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
   2.11 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  แก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเนื้อหา 

3.  สรุปการด าเนินงาน 
4.  การจัดท ารูปเล่ม 

 
4.  ผลการด าเนินงาน 

สวนยางของนายล าดวน  งามนาศรี 
งบทดลอง 

วันที่ 30  มิถุนายน  2558 
ชื่อบัญช ี เลขที่

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน–ล าดวน 
ขายยาง 
ซื้อน้ ากรด 
ค่าพาหนะ 
ซื้อปุ้ย 
ซื้ออุปกรณ ์

101 
301 
401 
501 
502 
503 
504 

228,250 
 
 

480 
2,100 

20,000 
250 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
200,000 
51,080 

 
 
 

 

 
- 
- 

  251,080 - 251,080 - 
สวนยางนายล าดวน  งามนาศรี 

งบดุล 
วันที่  30  มิถุนายน  2558 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    228,250.- 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   228,250.- 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   200,000.- 
บวก ก าไรสุทธิ    28,250.- 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  228,250.- 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการจดัท าโครงการนี ้ ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบตัิจริงในขัน้ตอนการจดัท าบญัชีและได้
ศกึษาเรืองรูปแบบการลงบญัชีที่เหมาะสมกบัโครงการดงันี ้ 
มีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานทางบญัชีทเีหมาะสมซึง่
ในการจดัท าบญัชีสวนยางของนายล าดวน  งามนาศรี  ใน
ระยะเวลา  3  เดือน เดอืนเมษายนกิจการมีผลก าไรสทุธิ 
คือ  13,440 บาท  เดือนพฤษภาคมได้ก าไรสทุธิ 34,970  
บาท  เดือนมิถนุายนได้ก าไรสทุธิ  28,250  บาท  ดงันัน้  
ก าไรสทุธิที่ได้  คือ  76,660  บาท  บวกทนุของนายล าดวน  
งามนาศรี  คือ  200,000  บาท  ได้ก าไรสทุธิทัง้สิน้คือ  
276,660  บาท 

 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ
อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
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ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณร้านต้นตาลการเกษตร  ที่ให้
ข้อมูลร้านและอ านวยความสะดวก  ให้กับผู้จัดท า
โครงการ  

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญชี 
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีของร้านบุญเทียมก่อสร้าง 
ทิพย์สุดา  นิที , ธิดารัตน์  สีลู่ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

 ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าบัญชีเพ่ือให้ทราบถึงที่มาของรายได้  
และค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหากิจการจะมี เอกสารหลักฐานที่ สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ือให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน 

จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี       
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  ซึ่งในการ
จัดท าบัญชีของร้านบุญเทียมก่อสร้าง  ในระยะเวลา  
3  เดือน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม  ได้ก าไรสุทธิ  
26,883  บาท  เดือนเมษายน  ได้ก าไรสุทธิ  81,898  
บาท  และเดือนพฤษภาคม  ได้ก าไรสุทธิ  140,546  
บาท  ดังนั้นก าไรสุทธิที่ได้  คือ  249,327  บาท  
บวกทุนของนายณรงค์เดช  คือ  200,000  บาท   
ได้ก าไรทั้งสิ้น  คือ  449,327  บาท  

สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านบุญเทียม
ก่อสร้าง  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องรูปแบบการลงบัญชีที่
เหมาะสมต้องประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป  สมุด
บัญชีแยกประเภท  งบก าไรขาดทุนและต้องมีเอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านบุญเทียมก่อสร้าง  ได้บันทึกบัญชีได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่าง
ถูกต้อง  

 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าบัญชี  เพ่ือท าให้ทราบถึงที่มาของรายได้
และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจนสินทรัพย์  
หนี้สินและทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหากิจการจะมี เอกสารหลักฐานที่ สามาร ถ
ตรวจสอบได้ที่มาที่ไปของกิจการ  ดังนั้น  กิจการจึง
ต้องมีการจัดท าบัญชีเพ่ือท าให้กิจการทราบถึงผลการ
ด าเนินงานของกิจการว่าได้ก าไรหรือขาดทุน 

การจัดท าบัญชีจะต้องทราบถึงที่มาที่ไปของ
สินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น   
ดังนั้น  กิจการทุกกิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี  
เพ่ือท าให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานและ
หลักฐานทางด้านการเงินของกิจการ  สามารถน าไป
วิเคราะห์จัดท างบการเงินของกิจการ  ว่ามีสถานะ
เป็นอย่างไร  เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกิจการ
สามารถแก้ไขและตรวจสอบได้ 

เนื่องจากกิจการร้านบุญเทียมก่อสร้างเป็น
ร้านของนายณรงค์เดช  บุญเทียม  ที่เปิดกิจการ
ร้านค้าขายอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดเล็กในชุมชน  ตั้งอยู่
ที่บ้านค าสะอาด  บ้านเลขท่ี  168  ม.9  ต.นาค า  
อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  ซึ่งไม่มีการบันทึกบัญชีที่
ถูกต้องมีเพียงรายรับ-รายจ่ายธรรมดา  จึงท าให้ไม่
ทราบผลการด าเนินงานของร้านค้า  คณะผู้จัดท าจึง
เห็นปัญหาจากการท าบัญชีไม่ถูกต้องของร้านบุญ
เทียมก่อสร้าง  จึงได้น าความรู้ความสามารถที่เรียน
มาเพ่ือจัดท าบัญชีร้านบุญเทียมก่อสร้างให้เป็นระบบ
และถูกต้องตามหลักการบัญชี 
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2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านบุญเทียมก่อสร้าง 
 ในปัจจุบันร้านบุญเทียมก่อสร้าง  เป็นร้าน
ขนาดเล็กในชุมชน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  3  เดือน 
มิถุนายน  พ.ศ.  2545  โดยมีเจ้าของกิจการคือ  
นายณรงค์เดช  บุญเทียม  ตั้งอยู่  ณ  บ้านเลขที่  
168  หมู่  9  ต.นาค า  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม 
การขายอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นตัวเลือกที่หลายคนไม่
ควรมองข้าม  โดยเฉพาะสิ่งจ าเป็นและที่ส าคัญ  เช่น  
ของใช้ในการสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้าน  เช่น  ตะปู  
สังกะสี  อิฐบล็อค  ปูนซีเมนต์  ท่อพีวีซี  กรวด หิน  
เหล็ก  สีทาบ้าน  กระเบื้องปูพ้ืน  แปลงทาสี  เชือก  
ฯลฯ  ช่วงเวลาที่ขาย  การขายจะขายในเวลา 08.00  
น. - 18.00  น.  เป็นร้านค้าขนาดเล็กในการท าธุรกิจ        
สิ่งส าคัญที่เจ้าของกิจการต้องการมากที่สุด  คือผล
ประกอบการหรือที่เราเรียกว่า  ก าไร  แต่การที่จะให้
ได้มาซึ่งก าไรที่เราต้องการนั้น  กล่าวได้ว่าไม่ได้ง่าย
อย่างที่ใครหลายคนคาดคิด  ต้องมีองค์ประกอบใน
หลาย  ๆ  ด้านด้วยกัน  โดยเฉพาะธุรกิจประเภทขาย
อุปกรณ์ก่อสร้าง  

 การจัดท าบัญชีจะต้องทราบถึงที่มาที่ไป
ของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจน
สินทรัพย์ หนี้สิน  และทุน  ของร้านบุญเทียมก่อสร้าง  
ดังนั้น  กิจการทุกกิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี  
เพ่ือท าให้กิจการทราบถึงผลการค านวณและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของกิจการนั้น  และสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงานทางบัญชีของกิจการว่ามีสินทรัพย์  
หนี้ สิ น   ทุ น   ร า ย ได้ และค่ า ใ ช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น    
สามารถน าไปวิเคราะห์จัดท างบการเงินของกิจการ  
ว่ามีสถานะเป็นอย่างไร  เมื่อเกิดปัญหาหรือ
ข้อผิดพลาดกิจการสามารถแก้ไขและตรวจสอบได้ 
   2.2 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญชี 
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 
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การวิเคราะห์รายการค้า (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าท่ีเกิดข้ึนว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่เพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าท่ีเกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากท่ีวิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
   2.11 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 

ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  รวบรวมรายการซื้อสินค้าและรายการ
ขายสินค้าแต่ละวันเพื่อน ามาวิเคราะห์รายการค้า 
 2.  บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป 

3.  ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท 
 4.  การจัดท างบทดลอง 
 5.  การจัดท างบก าไรขาดทุน 
 6.  การจัดงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 
ร้านบุญเทียมก่อสร้าง 
งบทดลอง 
วันที ่31  พฤษภาคม  2558 
ชื่อบัญชี เ ล ข ที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน  
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
 

101 
301 
401 
501 
 

340,546 
 
 
265,420 

- 
 
 
- 

 
200,000 
405,966 

 
- 
- 

  605,966 - 605,966 - 
 
ร้านบุญเทียมก่อสร้าง 
งบก าไรขาดทุน 
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า          405,966 
ค่าใช้จ่าย 
 ซ้ือสินค้า  265,420 
ก าไรสุทธิ    140,546 
ร้านบุญเทียมก่อสร้าง 
งบดุล 
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วันที่  31  พฤษภาคม  2558 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    340,546 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   340,546 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   200,000  
บวก ก าไรสุทธิ   140,546 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  340,546 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี       
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  ซึ่งในการ
จัดท าบัญชีของร้านบุญเทียมก่อสร้าง  ในระยะเวลา  
3  เดือน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม  ได้ก าไรสุทธิ  
26,883  บาท  เดือนเมษายน  ได้ก าไรสุทธิ  81,898  
บาท          และเดือนพฤษภาคม  ได้ก าไรสุทธิ  
140,546  บาท  ดังนั้นก าไรสุทธิที่ได้  คือ  249,327  
บาท  บวกทุนของนายณรงค์เดช  คือ  200,000  
บาท  ได้ก าไรทั้งสิ้น  คือ  449,327  บาท  

สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านบุญเทียม
ก่อสร้าง  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องรูปแบบการลงบัญชีที่
เหมาะสมต้องประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป  สมุด
บัญชีแยกประเภท  งบก าไรขาดทุนและต้องมีเอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านบุญเทียมก่อสร้าง  ได้บันทึกบัญชีได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่าง
ถูกต้อง  
 

6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ
อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณร้านบุญเทียมก่อสร้าง   
ที่ให้ข้อมูลของกิจการในการด าเนินงาน  และอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้จัดท าโครงการ  ขอขอบพระคุณ 
บิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสในการศึกษา  และคอยให้
ก าลังใจในการท าโครงการตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณ
เพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกันท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้
ก าลังใจซึ่งกันและกัน   และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ  
ด้านขอขอบพระคุณไว้     ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญช ี
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีของร้านลีโอเบียร ์
ชลธิชา  ดาเชิงเขา , นุสรา  โทรัตน์ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 ในสถานการณ์  ปัจจุบันการท าบัญชีของ
กิจการมีความจ าเป็นอย่างมาก  เพราะท าให้กิจการ
ได้ทราบถึงที่มาของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  และสามารถน าไปวิเคราะห์
จัดท างบการเงินของกิจการ  ว่ามีสถานะอย่างไร  
เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกิจการสามารถแก้ไข
และตรวจสอบได้ 
 การท าบัญชี ให้แก่ร้ านลี โอเบียร์ เ พ่ือให้
ผู้บริหารได้เห็นประโยชน์ของการจัดท าบัญชี   การ
รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการประกอบธุรกิจ  จ าเป็นต้องมีการจัดท าบัญชี  
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการ
ด าเนินงาน  และฐานะทางการเงินของกิจการ  
รวมถึงสภาพคล่องทางการเงิน 

ร้านลีโอเบียร์ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่  233  หมู่  2  
ต าบลโพนสว่าง  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  
48150  คณะผู้จัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง
และเหมาะสมตามขั้นตอน  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
กิจการร้านลีโอเบียร์ต่อไป 

 
 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

ในการด าเนินกิจการหากไม่มีการจัดท าบัญชีที่
เหมาะสมจะท าให้ ไม่ทราบถึงที่มาของรายได้และ
ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น  รายรับ -
รายจ่าย  และทุนของกิจการอันมีผลต่อการท างบ
การเงิน  เมื่อพบปัญหากิจการไม่มี เอกสารหรือ
หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้อาจจะท าให้การจัดท า
บัญชีไม่เป็นระบบเนื่องจากกิจการร้านลีโอเบียร์เป็น
ร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน  ซึ่งเจ้าของกิจการได้เก็บ

เพียงเอกสารบางส่วนและไม่มีการบันทึกที่เป็นระบบ  
จึงท าให้เกิดปัญหาภายในกิจการเพราะกิจการไม่ทราบ
ถึงฐานะทางการเงินและที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น  เพ่ือตรวจสอบข้อผิดพลาดและควบคุมดูแล
สินทรัพย์ของกิจการจึงได้ด าเนินการจัดท าบัญชีให้ร้าน
ลีโอเบียร์ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่  233  หมู่  2  ต าบลโพน
สว่าง  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  48150  
คณะผู้จัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่ถูกต้องและ
เหมาะสมตามขั้นตอน  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
ร้านลีโอเบียร์ต่อไป 

 

2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านลีโอเบียร ์

ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าบัญชี  เพ่ือให้ทราบถึงที่มาของรายได้
และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหากิจการจะมี เอกสารหลักฐานที่ สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ือให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน 

เนื่องจากกิจการร้านลีโอเบียร์ เป็นธุรกิจ
ส่วนตัวเป็นกิจการของครอบครัวช่วยกันบริหาร
จัดการตั้งอยู่  ณ  บ้านเลขที่  233  หมู่  2  บ้านโพน
สว่าง  ต าบลโพนสว่าง  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัด
นครพนม  ก่อนจะมาประกอบอาชีพค้าขายได้
ประกอบอาชีพท านา  ซึ่งการท านาก็ท าได้แค่ปีละครั้ง  
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ทางครอบครัวจึงได้ปรึกษาตกลงท าธุรกิจส่วนตัวเป็น
ธุรกิจเกี่ยวกับการขายของร้านลีโอเบียร์  ก่อตั้งเมื่อ
วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.2536  ได้จดทะเบียน
พาณิชย์เพื่อขายของโดย  นายสนิท   ทุมพลแก  เมื่อ
วันที่  23   กันยายน พ.ศ.2536  ได้ขอใบอนุญาตตั้ง
ร้านค้าขายของช าซึ่งทางครอบครัวช่วยกันดูแล
กิจการ 
   2.2 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญชี 
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 

 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
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ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 

 
 
 

   2.11 งบก าไรขาดทุน  
เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน

กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  แก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเนื้อหา 

3.  สรุปการด าเนินงาน 
4.  การจัดท ารูปเล่ม 

 
4.  ผลการด าเนินงาน 

ร้านลีโอเบียร์ 
งบทดลอง 

วันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
ชื่อบัญช ี เลขที่

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
เจ้าหนี ้
ทุน  
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
ค่าสา 
ธารณูปโภค 
 

101 
201 
301 
401 
501 
502 

 

174,182 
3,100 

 
 

84,312 
4,042 

- 
- 

  
- 
- 

  265,636 -  - 
 

ร้านลีโอเบียร์ 
งบก าไรขาดทุน 

สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า           67,743.00 
ค่าใช้จ่าย 
 ซ้ือสินค้า   13,812.65 
ก าไรสุทธิ     53,930.35 
                       ร้านลีโอเบียร์ 

งบดุล 
วันที่  31  พฤษภาคม  2558 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    353,930.65 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   353,930.65 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   300,000.00 
บวก ก าไรสุทธิ    53}930.35 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  353}930.35 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จาการจัดท าบัญชีให้กับร้านลีโอเบียร์  ท าให้
ไดร้ับรู้ถึงหลักการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
การแยกประเภท  การจัดท างบทดลอง  งบก าไร
ขาดทุน  งบดุลที่ถูกต้องด้วยการปฏิบัติจริง  
 สรุปผลการด าเนินงาน  การท าบัญชีให้กับ
ร้านลีโอเบียร์ในระยะเวลา  3  เดือน  เริ่มตั้งแต่     
เดือนมีนาคมได้ก าไรสุทธิคือ  4,208  บาท  เดือน
เมษายนได้ก าไรสุทธิคือ  27,282  บาท  และ 
เดือนพฤษภาคมได้ก าไรสุทธิคือ  1,903  บาท 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ
อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

53 
 

ขอขอบพระคุณร้านต้นตาลการเกษตร  ที่ให้
ข้อมูลร้านและอ านวยความสะดวก  ให้กับผู้จัดท า
โครงการ  

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญชี 
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีของร้านกิติพงษ์พาณิชย์ 
นริศรา  สิงห์งอย , สุธิณี  เขียวสังข์ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดบัญชีเพ่ือให้ทราบถึงท่ีมาของรายได้และ   
ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ที่ เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหาของกิจการจะมีเอกสารหลักฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ือให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน  

จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี  
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  ซึ่งในการ
จัดท าบัญชีของร้านต้นตาลการเกษตร  ในระยะเวลา  
3  เดือน  เริ่มแต่เดือนมีนาคมได้ก าไรสุทธิ  44,660  
บาท  เดือนเมษายนได้ก าไรสุทธิ  54,400  บาท  
และเดือนพฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ  60,500  บาท  
ดังนั้น  ก าไรสุทธิที่ได้  คือ  159,560  บาท  บวก
ทุน-ร้านต้นตาลการเกษตร  คือ 300,000  บาท  ได้
ก าไรทั้งสิ้นคือ  459,560  บาท  

 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านต้นตาล
การเกษตร  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง  รูปแบบการ
ลงบัญชีที่เหมาะสมต้องประกอบด้วยสมุดรายวัน
ทั่วไป  สมุดบัญชีแยกประเภท  งบก าไรขาดทุนและ
ต้องมีเอกสารแบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  
บิลเงินสดและใบส าคัญแทนใบเสร็จรับเงินและต้องมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านต้นตาลการเกษตร  ได้บันทึกบัญชีได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่าง
ถูกต้อง  

 

 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้การด าเนิน
ธุรกิจมีวิธีการในการด าเนินธุรกิจได้หลายรูปแบบ  ไม่
ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิต  ธุรกิจการค้า  ธุรกิจบริการ
ต่าง  ๆ  ขึ้นอยู่กับปัจจุบันและความพร้อมของแต่ละ
บุคคล  หากมีเงินทุนจ ากัดก็อาจจะด าเนินธุรกิจขนาด
เล็กในลักษณะของธุรกิจเจ้าของคนเดียว  ไม่มีความ
ซับซ้อนมากนัก  หรือหากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินมากก็
อาจจะเป็นธุรกิจในลักษณะของห้างหุ้นส่วนบริษัทที่
ต้องมีการลงทุนสูง 

ดังนั้น  คณะผู้จัดท าจึงได้น าเอกสาร  ร้านกิติ
พงษ์พาณิชย์มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการจัดท าโครงการ
ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึน้เพื่อ  น าความรู้เกี่ยวกับบัญชี
ที่ได้เรียน  มาจัดท างบการเงินไม่ว่าจะเป็น  งบทดลอง        
งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุน  เพ่ือให้
ร้านได้มีบัญชีที่เป็นระบบและได้รับมาตรฐานสามารถ
ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานว่ามีก าไรหรือ
ขาดทุนเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจต่อไป 

ร้านกิติพงษ์พาณิชย์  ตั้งร้านขึ้นที่บ้านยางงอย  
บ้านเลขท่ี  189  หมู่ที่  3  ต.ศรีสงคราม 
อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  และตั้งข้ึนเมื่อวันที่  12  
มกราคม 2555  เป็นร้านขายของช า  การจัดท าบัญชี
จะต้องทราบถึงที่มาของรายได้  ค่าใช้จ่ายต่างๆที่
เกิดข้ึนรวมถึง  สินทรัพย์ หนี้สิน  และทุน  ของร้านกิติ
พงษ์พาณิชย์  อันมีผลต่องบการเงิน  ดังนั้น  กิจการ
ทุกกิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชีเพ่ือท าให้กิจการ
ทราบถึงผลการด าเนินงาน  ว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  
ลูกหนี้เจ้าหนี้  จ านวนเท่าใด 
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2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านกิติพงษ์พาณิชย์ 

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้การด าเนิน
ธุรกิจมีวิธีการในการด าเนินธุรกิจได้หลายรูปแบบ  ไม่
ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิต  ธุรกิจการค้า  ธุรกิจบริการ
ต่าง  ๆ  ขึ้นอยู่กับปัจจุบันและความพร้อมของแต่ละ
บุคคล  หากมีเงินทุนจ ากัดก็อาจจะด าเนินธุรกิจขนาด
เล็กในลักษณะของธุรกิจเจ้าของคนเดียว  ไม่มีความ
ซับซ้อนมากนัก  หรือหากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินมากก็
อาจจะเป็นธุรกิจในลักษณะของห้างหุ้นส่วนบริษัทที่
ต้องมีการลงทุนสูง 

ดังนั้น  คณะผู้จัดท าจึงได้น าเอกสาร  ร้านกิติ
พงษ์พาณิชย์มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการจัดท าโครงการ
ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือ  น าความรู้เกี่ยวกับบัญชี
ที่ได้เรียน มาจัดท างบการเงินไม่ว่าจะเป็น  งบทดลอง      
งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุน  เพ่ือให้
ร้านได้มีบัญชีที่เป็นระบบและได้รับมาตรฐานสามารถ
ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานว่ามีก าไรหรือ
ขาดทุนเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจต่อไป 
 ร้านกิติพงษ์พาณิชย์  ตั้งร้านขึ้นที่บ้านยาง
งอย  บ้านเลขที่  189  หมู่ที่  3  ต.ศรีสงคราม   
อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  และตั้งขึ้นเมื่อวันที่  12  
มกราคม 2555  การจัดท าบัญชีจะต้องทราบถึงที่มา
ของราย ได้   ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆที่ เ กิ ดขึ้ น รวมถึ ง  
สินทรัพย์ หนี้สิน  และทุน  ของร้านกิติพงษ์พาณิชย์  
อันมีผลต่อ 
งบการเงิน  ดังนั้น  กิจการทุกกิจการจึงต้องมีการ
จั ดท าบัญชี เ พ่ื อท า ให้ กิ จกา รทราบถึ งผลการ
ด าเนินงาน  ว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  ลูกหนี้เจ้าหนี้  
จ านวนเท่าใด 

 

 
 
 
 
 

   2.2 ความหมายของการบัญชี 
การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 

การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญช ี
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
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 5.  ค่าใช้จ่าย 
 
 
 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 

   2.11 งบก าไรขาดทุน  
เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน

กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเพ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

3.  สอบถามข้อมูลจากกิจการ 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูล 
 5.  การจัดท ารูปเล่ม 
4.  ผลการด าเนินงาน 

ร้านกิติพงษ์พาณิชย์ 
งบทดลอง 

วันที่ 31  กรกฎาคม  2558 
ชื่อบัญช ี เลขที่

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน  
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
 

101 
301 
401 
501 

 

353,930 
 
 

13,812 

3
5 
 
 
6
5 

 
300,000 
67,743 

 
- 
- 

  367,74
3 

- 367,743 - 

 
ร้านกิติพงษ์พาณิชย์ 
งบก าไรขาดทุน 
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  กรกฎาคม  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า           67,743.00 
ค่าใช้จ่าย 
 ซ้ือสินค้า   13,812.65 
ก าไรสุทธิ     53,930.35 
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                   ร้านกิติพงษ์พาณิชย์ 
งบดุล 
วันที่  31  กรกฎาคม  2558 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    353,930.65 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   353,930.65 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   300,000.00 
บวก ก าไรสุทธิ    53}930.35 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  353}930.35 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับ  คือ  ได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการได้  ดังนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการ
ด าเนินงานทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  
ซึ่งในการจัดท าบัญชีของร้านกิติพงษ์พาณิชย์  ใน
ระยะเวลา  3  เดือน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมได้
ก าไรสุทธิ  20,352  บาท  เดือนมิถุนายนได้ก าไรสุทธิ  
38,119  บาท  เดือนกรกฎาคมได้ก าไรสุทธิ  
53,930.35  บาท  ดั้งนั้น  ก าไรสุทธิที่ได้  คือ  
112,401.35  บาท  บวกทุนของนายกิติพงษ์  คือ  
200,000  บาทได้ก าไรสุทธิทั้งสิ้นคือ  312,401.35  
บาท 
 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านกิติพงษ์
พาณิชย์  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องการลงบัญชีที่ ไม่
เหมาะสมต้องประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป  บัญชี
แยกประเภท  งบก าไรขาดทุน  และต้องมีเอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านกิติพงษ์พาณิชย์  ได้บันทึกบัญชีได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่าง
ถูกต้องตามข้ันตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ
อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณร้านต้นตาลการเกษตร  ที่ให้
ข้อมูลร้านและอ านวยความสะดวก  ให้กับผู้จัดท า
โครงการ  

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญชี 
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญขีร้านขุนพินิจการค้า 
จตุพร  บุพศิริ , ประกายแก้ว  ทะโคดา 

สาขาวิชาพาณิชยกรรม (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 ในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ หากไม่มีการจัดท า
บัญชี จะท า ให้ กิ จ การ ร้ านค้ า ไม่ ท ราบผลการ
ด าเนินงานและรายรับ – รายจ่ายของร้านค้า  และ
ความมั่นคงของธุรกิจโดยในการจัดท าบัญชีของ
ร้านค้านั้นจะต้องบันทึกรายการต่าง ๆ ทึ่เกิดขึ้นแล้ว
ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้นั้นจะสามารถจัดท าเป็นรายการ
ทางการเงินได ้
 การจัดท าบัญชีจะท าให้ทราบถึงที่มาของ
รายได้และค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นตลอดจน
สินทรัพย์หนี้สินของกิจการอันมีผลต่อการท างาน  งบ
การเงินเมื่อมีปัญหาสามารถตรวจสอบเอกสารหรือ
หลักฐานทางการเงินได ้
 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
ในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ หากไม่มีการจัดท าบัญชีจะ
ท าให้กิจการร้านค้าไม่ทราบผลการด าเนินงานและ
รายรับ – รายจ่ายของร้านค้า  และความมั่นคงของ
ธุรกิจโดยในการจัดท าบัญชีของร้านค้านั้นจะต้อง
บันทึกรายการต่าง ๆ ทึ่เกิดขึ้นแล้วข้อมูลที่ได้บันทึก
ไว้นั้นจะสามารถจัดท าเป็นรายการทางการเงินได้ 
 การจัดท าบัญชีจะท าให้ทราบถึงที่มาของ
รายได้และค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นตลอดจน
สินทรัพย์หนี้สินของกิจการอันมีผลต่อการท างาน  งบ
การเงินเมื่อมีปัญหาสามารถตรวจสอบเอกสารหรือ
หลักฐานทางการเงินได ้

 

2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 

 2.1 ความหมายของการบัญชี 
การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 

การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปล
ความหมายของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
 2.2 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.3 หลักการบัญช ี
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
    2.4 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
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          3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
 
   2.5 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.6 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.7 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  
สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.8 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.9 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 

 
 

   2.10 งบก าไรขาดทุน  
เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน

กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  แก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเนื้อหา 

3.  สรุปการด าเนินงาน 
4.  การจัดท ารูปเล่ม 

 
4.  ผลการด าเนินงาน 
ร้านขุนพินิจการค้า 
งบทดลอง 
วันที ่31  พฤษภาคม  2558 
ชื่อบัญชี เ ล ข ที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ลุกหนี ้
ทุน 
รายได้ 
ซื้อสินค้า 
ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ า 

101 
102 
301 
401 
501 
502 
503 

345,905 
3,730 
 
 
188,261 
7,961 
1,609 

- 
- 
 
- 

 
 
150,000 
397,466 

 

  547,466 - 547,466 - 
 
ร้านขุนพินิจการค้า 
งบก าไรขาดทุน 
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
รายได้:- 

รายได้จากการขาย        397,466 
ค่าใช้จ่าย 
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 ซื้อสินค้า 188,261 
 ค่าไฟฟ้า      7,961 
 ค่าน้ า      1,609 
 รวมค่าใช้จ่าย  197,831 
ก าไรสุทธิ    199,635 
 
ร้านขุนพินิจการค้า 
งบดุล 

ณ  วันที ่31 พฤษภาคม  2558 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    345,905 
ลูกหนี้      3,730 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   349,635 
 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   150,000 
บวก ก าไรสุทธิ   199,635 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  349,635 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการท าโครงการจัดท าบัญชีร้านขุนพินิจ
การค้า  จากการด าเนินงานของกิจการมีผลก าไรสุทธิ  
คือ 
 เดือนมีนาคมมีผลก าไรคือ 104,751 บาท 
 เดือนเมษายนมีผลก าไรคือ 120,834 บาท 
 เดือนพฤษภาคมมีผลก าไรคือ 199,635 บาท 

 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ
อาจารย์สาขาพาณิชยกรรม  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ

ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
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