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การจัดท าบัญชขีองร้านน้องเฟรม 

 

นางปิยะรัตน์  โนนเวียงแก 

สาขาวิชาการบัญชี,  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

129  หมู่ที่  7  ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 

E-mail : piyarat345@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การจัดท าบัญชีจะต้องทราบถึงที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนสินทรัพย์  

หนี้สิน  และทุน  ของร้านน้องเฟรม  โดยกิจการอันมีผลต่อการท างบการเงินดังนั้นกิจการทุกกิจการ  จึงต้องมี

การจัดท าบัญชี  เพ่ือท าให้กิจการทราบถึงผลการค านวณและหลักฐานทางด้านการเงินของกิจการนั้น  สามารถ

น าไปใช้ในการด าเนินงานทางบัญชีของกิจการว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  ลูกหนี้  เจ้าหนี้  เช่น  ยอดขายเพ่ิมข้ึนแต่

จ านวนเงินไม่เพียงพอจ่าย  การด าเนินงานสามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้จากการจัดท าบัญชีได้โดยง่าย

ขึ้น 

 ร้านน้องเฟรม  ประกอบธุรกิจในรูปแบบของการขายของช า  ดังนั้น  ผู้ศึกษาได้น ามาศึกษาการจัด

บัญชีของร้านน้องเฟรม  ระหว่างวันที่  1  มีนาคม   - 31  พฤษภาคม  2556  โดยศึกษาตั้งแต่การวิเคราะห์

รายการค้าประจ าวัน  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท  จัดท างบ

ทดลอง  และรายงานการท าบัญชีในรูปแบบของงบการเงิน  ซึ่งได้แก่  งบดุล(งบแสดงฐานะทางการเงิน)  และ

งบก าไรขาดทุน  (งบแสดงผลการด าเนินงาน) 

 
1.  บทน า 
           ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าบัญชีเพ่ือท าให้ทราบถึงที่มาของรายได้และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบปัญหากิจ 
การจะมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ถึงที่มาที่ไปของกิจการ  ดั้งนั้นกิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ือท าให้กิจการทราบว่ามีผลการด าเนินงานว่ากิจการมีผลก าไรหรือขาดทุน 
           หากกิจการไม่มีการจัดท าบัญชีที่ถูกต้องอาจท าให้เกิดปัญหาด้านการท างานของกิจการไม่สามารถ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานทางบัญชีของกิจการว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  ลูกหนี้  และเจ้าหนี้  เช่นยอดขาย 
เพ่ิมขึ้นแต่จ านวนเงินไม่พ่อจ่ายในการด าเนินงานไม่สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดไม่สามารถควบคุมดูแล
สินทรัพย์ไม่ให้สูญหาย  ไม่ทราบผลการด าเนินงานว่ามีก าไรหรือขาดทุน  ด้านการบริหารจัดการ  ไม่มีข้อมูล 
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ที่จะใช้ในการวางแผนในการตัดสินใจที่จะขยายกิจการหรือเลิกกิจการ 
           เนื่องจากปัจจุบันพบว่ากิจการบางกิจการซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กยังไม่การจัดท าบัญชีที่เป็นระบบ   
ไม่มีการจัดเก็บเอกสาร   เพราะคิดว่าเป็นกิจการขนาดเล็กจึงไม่มีการจัดท าบัญชีขึ้น  แค่จัดท าเพียงการบันทึก
รายรับ - รายจ่ายทั่วไป ซึ่งไม่เป็นไปตามระบบบัญชีที่ถูกต้องข้าพเจ้าผู้จัดท าจึงมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และ
ได้ด าเนินการจัดท าบัญชีร้านค้าขนาดเล็กในหมู่บ้านคือร้านน้องเฟรม  ซึ่งตั้งอยู่  192  ม.  1  บ้านดอนสมอ   
ต าบลท่าบ่อสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม  เมื่อท าการศึกษาและสอบถามพบว่าร้านน้องเฟรม
ไม่ได้จัดท าบัญชีแตจ่ัดท าเพียงสมุดรายรับ-รายจ่ายธรรมดาส าหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องก็เก็บไว้เพียงบางส่วน 
เท่านั้น  ข้าพเจ้าผู้จัดท าจึงได้น าความรู้ที่ได้มาจัดท าบัญชีให้ร้านน้องเฟรม  เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามรูปแบบที่เหมาะสมและถูกต้องตามระบบบัญชี 
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือจัดท าบัญชีที่ถูกต้องตามระบบบัญชีให้ร้านน้องเฟรม 
          2.  เพ่ือสร้างแบบฟอร์มเอกสารที่เหมาะสมในการบันทึกบัญชีให้ร้านน้องเฟรม 
          3.  เพ่ือจัดท างบการเงินที่ถูกต้องตามระบบบัญชีให้ร้านน้องเฟรม 

 
3.  ขอบเขตของโครงการ 
 โครงการวิชาชีพการจัดท าบัญชีร้านน้องเฟรม  ด าเนินการในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556  เป็น
ระยะเวลา  3  เดือน เริ่มตั้งแต่  วันที่  1  มีนาคม -  วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2556 
 

4.  วิธีการด าเนินงาน 
           1.  ศึกษาหนังสือเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี  
           2.  สอบถามข้อมูลจากร้านน้องเฟรม 
           3.  สอบถามจากผู้มีความรู้ทางด้านการจัดท าบัญชี 
           4.  สรุปการด าเนินงาน 
           5.  จัดท ารูปเล่ม 
 
5.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.  ประวัติความเป็นมาของร้านน้องเฟรม 

 ในปัจจุบันร้านน้องเฟรม เป็นร้านขนาดกลางในชุมชน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  2  เดือน  เมษายน พ.ศ. 

2552  โดยมีเจ้าของกิจการคือ  นางนุจนาท  ป่าเกลือ  ตั้งอยู่  ณ บ้านเลขที่ 192  หมู่  1  ต.ท่าบ่อสงคราม  

อ.ศรีสงคราม   จ.นครพนม  
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 การจัดท าบัญชีจะต้องทราบถึงที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนสินทรัพย์  

หนี้สิน  และทุน  ของร้านน้องเฟรมโดยกิจการอันมีผลต่อการท างบการเงินดังนั้นกิจทุกกิจการ จึงต้องมีการ

จัดท าบัญชี  เพ่ือท าให้กิจการทราบถึงผลการค านวณและหลักฐานทางด้านการเงินของกิจการนั้น สามารถ

น าไปใช้ในการด าเนินงานทางบัญชีของกิจการว่ามีรายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เช่น  ยอดขายเพ่ิมขึ้นแต่

จ านวนเงินไม่เพียงพอจ่าย  การด าเนินสามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้การจัดท าบัญชีได้ โดยง่ายขึ้น 

2.  ประวัติความเป็นเป็นมาเกี่ยวกับการจัดตั้งร้าน 

 การขายของเบ็ดเตล็ด 
 การขายของเบ็ดเตล็ดเป็นตัวเลือกที่หลายคนไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะสิ่งจ าเป็นและที่ ส าคัญ เช่น

ของใช้ในบ้าน  เช่น  สบู่  ครีม  ขนม  แชมพู นม  อาหารส าเร็จรูป ช่วงเวลาที่ขาย การขายจะขายในเวลา6.00     
น. - 22.00  น.  เป็นร้านค้าขนาดกลางในการท าธุรกิจใด ๆ นั้น  สิ่งส าคัญที่เจ้าของกิจการต้องการมากท่ีสุดคือ
ผลประกอบการหรือที่เราเรียกว่า  ก าไร  แต่การที่จะให้ได้มาซึ่งก าไรที่เราต้องการนั้นกล่าวได้ว่าไม่ได้ง่ายอย่าง
ที่ใครหลายคนคาดคิด  ต้องมีองค์ประกอบในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน   โดยเฉพาะธุรกิจประเภทขายของช า   

 

 3.  งบการเงิน 
 งบการเงิน  หมายถึง  รายงานข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดท าขึ้นจากข้อมูลทางการเงินที่กิจการได้จด

บันทึกไว้ในรอบระยะเวลาหนึ่ง  ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินการฐานะการเงินหรือการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรอบรยะเวลาความส าคัญของเรื่อง 
4.  บัญชีแยกประเภท 

บัญชีแยกประเภท  หมายถึง  บัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ต่อจากที่
ได้บันทึกไว้ในสมุดรายวันทั่วไป  มีความส าคัญ  ท าให้การจัดท างบทดลองได้เร็วและประหยัดเวลา  เพราะว่า
แต่ละบัญชีแยกประเภทได้จัดท าและเรียงล าดับตามหมวดบัญชีไว้แล้ว 

สมุดบัญชีแยกประเภท  แบ่งออกได้เป็น  2  ชนิด  ได้แก่ 
      1.  สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  เป็นสมุดที่รวบรวมหรือคุมยอดของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี  ซ่ึง
ใช้บันทึกในการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ(ทุน)  ต่อจากการบันทึกลงในสมุดรายวัน
ทั่วไป  ได้แก่ บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์  บัญชีแยกประเภทหนี้สิน  และบัญชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของ 
      2.  สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย  เป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทย่อยของบัญชีคุมยอด   ในสมุด
แยกประเภททั่วไป 
5.  งบทดลอง 
           เมื่อกิจการได้ท าการบันทึกรายการค้าทุกรายการที่เกิดข้ึนในสมุดรายวันและผ่านไปยังบัญชีแยก
ประเภทตามหลักการบัญชีคู่เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไป  คือ  “การจัดท างบทดลองงบทดลอง”  เป็นงบที่แสดง
ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี 
           ในวันใดวันหนึ่งเพื่อเป็นการพิสูจน์การบันทึกบัญชีและการผ่านบัญชีว่ากิจการได้ท าถูกต้อง 
ตามหลักการบัญชีคู่ นั่นคือต้องได้ยอดคงเหลือของทุกบัญชีที่มียอดดุลเดบิตเท่ากับทุกบัญชีที่มียอดดุลเครดิต
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โดยปกติการท างบทดลองจะท าในวันสิ้นงวดบัญชีก่อนการปิดบัญชีเพ่ือหาผลการด าเนินงานของกิจการเพื่อ 
เป็นการตรวจสอบได้ว่าได้น ายอดดุลของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีมาครบเรียบร้อยแล้ว 
6.  งบก าไรขาดทุน (Profit and Loss Statement ) 

 งบก าไรขาดทุน  หมายถึง  งบที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีที่ก าหนด

แต่จะต้องไม่เกิน 1 ปี  เพ่ือวัดผลการด าเนินงานของธุรกิจว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลานั้นเท่าใด

และเมื่อน ารายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายแล้ว  จะเป็นก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  งบก าไรขาดทุนคืองบการเงินที่

แสดงผลการด าเนินงานของกิจการส าหรับรอบระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็น  3 เดือนหรือ 6  เดือน  ประกอบด้วย 

     1.  รายได ้ หมายถึง  สินทรัพย์ที่กิจการได้รับมาจากการประกอบกิจกรรม  

     2.  ค่าใช้จ่าย  หมายถึง  มูลค่าต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการขายสินค้า  

     3.  ก าไรสุทธิ  หมายถึง  ส่วนของรายได้ที่เกินกว่าต้นทุนขาย  

     4.  ขาดทุนสุทธิ  หมายถึง  ส่วนของรายได้ที่ต่ ากว่าต้นทุนขาย 

7.  งบดุล 

งบดุล  หมายถึง  รายงานที่แสดงให้ทราบถึงฐานะการเงินของบุคคลหรือกิจการค้า ณ วันใดวันหนึ่งว่า

มีสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของเป็นจ านวนเงินเท่าใด  งบดุลแบบบัญชี  เป็นการจัดท างบดุลโดย

อาศัยสมการบัญชี   

          งบดุลแบบบัญชีสามารถแบ่งออกได้เป็น  4  ส่วน  ได้แก่ 

1.  หัวงบดุล 
2.  สินทรัพย์ 
3.  หนี้สิน 
4.  ส่วนของเจ้าของ  ( ทุน )  
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6.  ผลการด าเนินงาน 
งบแสดงผลการด าเนินกิจการ 

งบทดลอง                                                         
ร้านน้องเฟรม 

งบทดลอง 

ณ  วันที่  31 พฤษภาคม 2556 

 
ชื่อบัญชี 

เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 
ทุน 
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
 
 
 

101 
301 
401 
501 

   

315,564 
 
 

390,434 

- 
 
 
- 
 

 
200,000 
505,998 

 
 

 
- 
- 
 
 
 

705,998 - 705,998 - 

 

งบก าไรขาดทุน 

ร้านน้องเฟรม 

 งบก าไรขาดทุน 

 ส าหรับปีสิ้นสุด  วันที่  31 พฤษภาคม  2556 

 รายได้:- 

                           ขายสนิค้า                                                         505,998                    

 ค่าใช้จ่าย:- 

                           ซื้อสินค้า                                                        390,434 

          ก าไรสุทธิ                   115,564 
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งบดุล 

ร้านน้องเฟรม 

งบดุล 

ณ  วันที่  31 พฤษภาคม  2556 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

         เงินสด                  315,564 

รวมสินทรัพย์                                                                    315,564 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

ทุน                                                                200,000 

บวก  ก าไร                                       115,564            

รวมส่วนของเจ้าของและหนี้สิน                                                            315,564 

 
7.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี  และได้
ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับโครงการในดังนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานทาง
บัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  ซ่ึงในการจัดท าบัญชีของร้านน้องเฟรม   ในระยะ  3 เดือน ดังนั้น ก าไร
สุทธิที่ได้  คือ 115,564 บาท และทุนของนางนุจนาถ  คือ  200,000 บาท และได้ก าไรทั้งสิ้นคือ 315,564 
บาท  

สรุปผลการด าเนินงาน  คือ ร้านน้องเฟรม  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมต้อง
ประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไปสมุดแยกประเภทงบก าไรขาดทุนและต้องมีเอกสารแบบฟอร์มประกอบด้วย  
2 แบบ  คือ  บิลเงินสดและใบส าคัญแทนใบเสร็จรับเงินและต้องมีกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้
ผู้จัดท าบัญชีของร้านน้องเฟรม  ได้บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามข้ันตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง 

 
8.  ปัญหาในการท างานและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา 

1.  การเรียบเรียงข้อมูลในการจัดท าบัญชี  โดยยากและมีปัญหาในการด าเนินงานมีข้อบกพร่อง 
2.   ผู้ศึกษาไม่มีความรู้ทางด้านการจัดท าโครงการและบันทึกบัญชีสรุปยอดบัญชีรายการค้ามีความผิดพลาด 
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ข้อเสนอแนะ 
1.   อยากให้วิทยาลัยจัดท าหนังสือใบค าร้องขอในการจัดท าบัญชีของห้างร้านเพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษา

ความรู้และได้จัดท าบัญชีของร้านโดยง่ายขึ้น 
2.  ควรให้ความรู้ในการจัดท าโครงการให้กับผู้จัดท าบัญชีได้เรียนรู้และศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

     

9.  เอกสารอ้างอิง 
 เกสาร.  ณรงค์เดช.  รายงานทางการเงิน.  กรุงเทพมหานคร:  อมรินท์พริ้นดิ้น,ม.ป,ป. 

 เชาวลีย์  พงศ์ผาตโรจน์  หลักการบัญชีขั้นต้น.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2531. 

 

10.  ประวัติผู้วิจัย 

นางปิยะรัตน์ โนนเวียงแก 

วันที่  14  ตุลาคม  2525 

199  หมู่ที่  4  ต าบลท่าบ่อสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  48150 

ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคราม 

 


