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การจัดท าบัญชีของร้านอุไรวรรณ 

 

นางสาวชไมภรณ์  ฆารชน , นางสาวพริมาตา  อุปศรี 

สาขาวิชาการบัญชี,  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

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

 

บทคัดย่อ 

ในการท าธุรกิจของกิจการต่างๆหากไม่มีการจัดท าบัญชีจะท าให้กิจการร้านค้าไม่ทราบผลการ

ด าเนินงานและรายรับ-รายจ่ายของรายการค้า และความม่ันคงของธุรกิจโดยในการจัดท าบัญชีของร้านค้านั้น 

จะต้องบันทึกบัญชีรายการต่างๆ  ที่เกิดขึ้นแล้วข้อมูลที่ได้บันทึกไว้นั้นจะสามารถจัดท าเปนนรายงานทางการเงิน 

ได้ เช่น งบดุลและงบก าไรขาดทุน ซึ่งเปนนภาพสะท้อนในการด าเนินงานในกิจการร้านค้า 

           การจัดท าบัญชีจะท าให้เราทราบถึงที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนสินทรัพย์
หนี้สินและของกิจการอันมีผลต่อการท างานงบการเงินเมื่อมีปัญหาสามารถตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานทาง
การเงินได้ ถ้าหากไม่มีการบันทึกรายรับ- รายจ่าย จะท าให้ระบบบัญชีไม่เปนนระเบียบในการด าเนินงาน 
 
1.  บทน า 

ในสถานการณ์ปัจจุบันการท าบัญชีของกิจการมีความจ าเปนนอย่างมาก เพราะท าให้กิจการได้        
ทราบถึงที่มาของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และสามารถน าไปวิเคราะห์จัดท างบ
การเงินของกิจการว่ามีสถานะเปนนอย่างไร เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกิจการสามารถแก้ไขและตรวจสอบ
ได ้

การท าบัญชีให้แก่ร้านนางอุไรรรณ เพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นประโยชน์ของการจัดท าบัญชี การรับรู้รายได้ 
และการรับรู้ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจจ าเปนนต้องมีการจัดท าบัญชีซึ่งจะเปนน
เครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการรวมถึงสภาพคล่อง
ทางด้านการเงินด้วย   

ร้านนางอุไรรรณเปนนธุรกิจส่วนตัว บริหารกิจการโดย นางอุไรรรณ คะปัญญา ตั้งอยู่บ้านเลขที่   138 
หมู่ 2 บ้านข่า ต าบลบ้านข่า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ดังนั้นข้าพเจ้า
ผู้จัดท าจึงได้น าความรู้ที่ได้มาจัดท าบัญชีให้ร้านนางอุไรรรณ เพื่อให้มีความเปนนระเบียบเรียบร้อยตามรูปแบบที่
เหมาะสมและถูกต้องตามระบบบัญชี 
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2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เพ่ือจัดท างบการเงินที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีให้ร้านนางอุไรวรรณ 
2.  เพ่ือสร้างแบบฟอร์มเอกสารที่เหมาะสมในการบันทึกบัญชี 

  3.  เพ่ือให้กิจการน าข้อมูลทางบัญชีไปวิเคราะห์ผลการด าเนินในอนาคต 

 
3.  ขอบเขตของโครงการ 

 โครงการวิชาชีพ การจัดท าบัญชีร้านนางอุไรวรณ  ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 เปนนระยะเวลา 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2556 - 31 กรกฎาคม 2556 

 
4.  วิธีการด าเนินงาน 

1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี 
  2.  สอบถามข้อมูลจากร้านนางอุไรรรณ 
  3.  ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต 

4.  สอบถามจากผู้มีความรู้ทางด้านการจัดท าบัญชี 
   5.  สรุปการด าเนินงาน 

6.   จัดท ารูปเล่ม 
 
5.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. ประวัติความเป็นมาของร้านนางอุไรรรณ 

 ในปัจจุบันร้านนางอุไรรรณ จัดท าร้านขึ้นที่บ้านข่า พ.ศ. 2552 หมู่ที่ 2 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม      

จ.นครพนม สาเหตุที่จัดตั้งร้านขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือร้านนางอุไรรรณ 

 เพราะน่าจะเปนนร้านใหม่ที่ขายดีและมีคนมาใช้บริการมากและได้ก่อตั้งร้านขึ้นมาที่บ้านเลขที่  138 

หมู่ที่  2 บ้านข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม และตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552 โดย

ก่อตั้งร้านขึ้นมาได้ 4 ปี 

 การจัดท าบัญชีจะต้องทราบถึงที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนสินทรัพย์  หนี้สิน

และทุนของโดยกิจการร้านนางอุไรรรณอันมีผลต่อการท างบการเงินดังนั้นกิจการทุกกิจการ จึงต้องมีการจัดท า

บัญชี เพ่ือท าให้กิจการทราบถึงผลการค านวณและหลักฐานทางด้านการเงินของกิจการนั้น สามารถน าไปใช้ใน

การด าเนินงานทางบัญชีของกิจการว่ามีรายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เช่น ยอดขายเพ่ิมขึ้นแต่จ านวนเงินไม่

เพียงพอจ่าย การด าเนินสามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้การจัดท าบัญชีได้โดยง่ายขึ้น 
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2.  ประวัติความเป็นเป็นมาเกี่ยวกับการจัดตั้งร้าน 

การขายของเบ็ดเตล็ด 

การขายของเบ็ดเตล็ดเปนนตัวเลือกที่หลายคนไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะสิ่งจ าเปนนและที่ส าคัญ เช่น
ของใช้ในบ้านมีการขายสบู่ ครีม ขนม แชมพู นม อาหารส าเร็จรูป ช่วงเวลาที่ขาย การขายจะขายในเวลา 6.00 
น. - 20.00 น. ขายของช าทั่วไป เปนนร้านขนาดเล็กๆในการท าธุรกิจใดๆนั้น สิ่งส าคัญที่เจ้าของกิจการต้องการ
มากที่สุดคือผลประกอบการหรือที่เราเรียกว่า ก าไร แต่การที่จะให้ได้มาซึ่งก าไรที่เราต้องการนั้นกล่าวได้ว่า
ไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครหลายคนคาดคิด ต้องมีองค์ประกอบในหลายๆด้านด้วยกัน โดยเฉพาะธุรกิจการขายของ
ช า   

 

 3.   งบการเงิน 
งบการเงิน หมายถึง รายงานข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดท าขึ้นจากข้อมูลทางการเงินที่กิจการได้จด

บันทึกไว้ในรอบระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินการฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินของกิจการในรอบรยะเวลาความส าคัญของเรื่อง 
4.  วิเคราะห์รายการค้า 

รายการค้า หมายถึง การด าเนินงานในทางการค้าที่ท าให้เกิดการโอนเงินหรือสิ่งของมีค่าเปนนเงิน
ระหว่างกิจการค้ากับบุคคลภายนอกเช่น น าเงินสดมาลงทุน ซื้อสินค้าเปนนเงินสด ซื้อสินค้าเปนนเงินเชื่อ เปนนต้น 
ในการด าเนินธุรกิจย่อมมีรายการค้าและเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลา รายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงไปในทางเพ่ิมขึ้นหรือลดลงและเมื่อวิเคราะห์รายการค้าได้
ถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงน าไปบันทึกลงสมุดบัญชีต่างๆ 
5.  บัญชีแยกประเภท 

บัญชีแยกประเภท  หมายถึง บัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดข้ึนไว้เปนนหมวดหมู่ต่อจากที่ได้
บันทึกไว้ในสมุดรายวันทั่วไปมีความส าคัญท าให้การจัดท างบทดลองได้เร็วและประหยัดเวลาเพราะว่าแต่ละ
บัญชีแยกประเภทได้จัดท าและเรียงล าดับตามหมวดบัญชีไว้แล้ว 

สมุดบัญชีแยกประเภท แบ่งออกได้เปนน  2 ชนิด  ได้แก่ 
1.  สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เปนนสมุดที่รวบรวมหรือคุมยอดของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ซึ่งใช้

บันทึกในการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ(ทุน) ต่อจากการบันทึกลงในสมุดรายวัน
ทั่วไป ได้แก่ บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ บัญชีแยกประเภทหนี้สิน และบัญชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของ 
  2.  สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย เปนนที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทย่อยของบัญชีคุมยอดในสมุดแยก
ประเภททั่วไป 
6.  งบทดลอง 

การจัดท างบทดลอง 
          เมื่อกิจการได้ท าการบันทึกรายการค้าทุกรายการที่เกิดข้ึนในสมุดรายวันและผ่านไปยังบัญชีแยก
ประเภทตามหลักการบัญชีคู่เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปคือ การจัดท างบทดลองงบทดลอง” เปนนงบที่แสดงยอด
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คงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี 
  ในวันใดวันหนึ่งเพื่อเปนนการพิสูจน์การบันทึกบัญชีและการผ่านบัญชีว่ากิจการได้ท าถูกต้อง 
ตามหลักการบัญชีคู่ นั่นคือต้องได้ยอดคงเหลือของทุกบัญชีที่มียอดดุลเดบิตเท่ากับทุกบัญชีที่มียอดดุลเครดิต
โดยปกติการท างบทดลองจะท าในวันสิ้นงวดบัญชีก่อนการปิดบัญชีเพ่ือหาผลการด าเนินงานของกิจการเพื่อ 
เปนนการตรวจสอบได้ว่าได้น ายอดดุลของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีมาครบเรียบร้อยแล้ว 

ขั้นตอนในการจัดท างบทดลอง ท าได้ดังนี้ 
 1. หายอดดุลคงเหลือของบัญชีทุกบัญชี โดยการรวมจ านวนเงินทางด้านเดบิตของบัญชีแล้วเขียนยอด

รวมด้วยดินสอ (Footing) ในช่องจ านวนเงินด้านเดบิตบรรทัดสุดท้ายและท าเช่นเดียวกันนี้กับทางด้านเครดิต 
จากนั้นค านวณผลต่างของด้านเดบิตและด้านเครดิตด้านใดมีจ านวนมากกว่าให้ใส่ผลต่างในด้านที่มากกว่าลงใน
ช่องรายการ 

 2. จัดท างบทดลองขึ้น โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้ 
           3. เขียนรายชื่อบัญชีลงในช่อง “ชื่อบัญชี” เรียงล าดับตามประเภทสินทรัพย์ หนี้สินส่วนของเจ้าของ 
รายได้ ค่าใช้จ่าย 
           4. เขียนเลขที่บัญชีของแต่ละบัญชีในช่อง “เลขที่บัญชี” ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในผังบัญชี 
           5. เขียนจ านวนเงินคงเหลือหรือยอดดุลของแต่ละบัญชี ลงในช่องจ านวนเงิน ถ้าเปนนยอดดุลด้านเดบิต 
ให้ใส่ในช่อง “เดบิต” ถ้าเปนนยอดดุลด้านเครดิต ให้ใส่ในช่อง “เครดิต”รวมจ านวนเงินในช่องเดบิตและช่อง
เครดิต จะต้องได้เท่ากัน 
7.  งบก าไรขาดทุน (Profit and Loss Statement ) 

งบก าไรขาดทุน หมายถึง งบที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีที่ก าหนดแต่
จะต้องไม่เกิน 1 ปีเพื่อวัดผลการด าเนินงานของธุรกิจว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลานั้นเท่าใดและ
เมื่อน ารายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายแล้ว จะเปนนก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  งบก าไรขาดทุนคืองบการเงินที่แสดงผล
การด าเนินงานของกิจการส าหรับรอบระยะเวลาหนึ่ง อาจเปนน 3 เดือนหรือ 6 เดือน 
8.  งบดุล 

งบดุล หมายถึง รายงานที่แสดงให้ทราบถึงฐานะการเงินของบุคคลหรือกิจการค้า ณ วันใดวันหนึ่งว่ามี
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเปนนจ านวนเงินเท่าใด งบดุลแบบบัญชี เปนนการจัดท างบดุลโดยอาศัย
สมการบัญชี   
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6.  ผลการด าเนินงาน 
งบแสดงผลการด าเนินกิจการ 

งบทดลอง 
ร้านนางอุไรวรรณ 

งบทดลอง 

 วันที่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 

 
ชื่อบัญชี 

เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
    บาท สต.      บาท สต. 

เงินสด 
ทุน-นางอุไรวรรณ 
ขายสินค้า 
ซื้อสิ้นค้า 
ค่าน้ าประปา 
ค่าไฟฟ้า 
 
 
 

รวม 

101 
301 
401 
501 
502 
503 
 

20,172 
 
 

48,812 
355 
753 

 
 

- 
 
 
- 
- 
- 

 
20,000 
50,092 

 
 
 
 
 
 

 
- 
- 

70,092 - 70,092 - 

งบก าไรขาดทุน 

ร้านนางอุไรวรรณ 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับ1เดือน สิ้นสุดวันที่ 31  กรกฎาคมพ.ศ. 2556 

ขายสินค้า                                                      50,092 

ซื้อสินค้า                   48,482 

ก าไรขั้นต้น                                                                      1,280  

หัก ค่าใช้จ่าย                               

             ค่าน้ าประปา                                     355   

              ค่าไฟฟ้า                                   753           1,108 

ก าไรสุทธิ                                                                         172                                                                                                        
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งบดุล 
ร้านนางอุไรวรรณ 

งบดุล 
   วันที่  31กรกฎาคม2556  

สินทรัพย์ 
  
 เงินสด                                               20,172    
          รวมสินทรัพย์        20,172 
                                            

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
 
 ทุน-นางอุไรวรรณ                                                                        20,000 
 บวก   ก าไรสุทธิ                                                                            172 
      รวมส่วนของเจ้าของ                         20,172 
 
7.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการท าโครงการการจัดท าบัญชีร้านนางอุไรวรรณ จากการด าเนินงานของกิจการมีผลก าไรสุทธิ           
คือ       เดือนพฤษภาคมมีผลก าไรคือ     1,432   บาท 

เดือนมิถุนายนมีผลก าไรคือ          102   บาท 

เดือนกรกฎาคมมีผลก าไรคือ       172   บาท 

 

8.  ปัญหาในการท างานและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา 

1.  ขาดประสบการณ์ในการท าโครงการวิชาชีพ 

2.  การวิเคราะห์รายการค้าผิดพลาดและงบไม่ลงตัว 

 3.  การสรุปยอดบัญชีเพ่ือจัดท างบการดพลาด 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเรื่องการจัดท าโครงการวิชาชีพมากขึ้น 

 2.  ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 3.  ตรวจสอบการบันทึกบัญชีอย่างละเอียดท าการสรุปยอดบัญชีซ้ าเพ่ือความถูกต้องของงบการเงิน 

          4.  ให้ความร่วมมือในการท างานมากขึ้น 
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9.  เอกสารอ้างอิง 
เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์. หลักการบัญชีขั้นต้น 1. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2548. 

ปราณี สว่างวรรณ และคณะ. สมการบัญชีและงบดุล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543. 

วิไล วีระปรีย และคณะ. ระบบบัญชี. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. 

สมจิตร จึงสงวนพรสุข. การบัญชี 1. ขอนแก่น : โรงพิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544. 

สุนีย์ ตฤณขจี. หลักการบัญชี 1. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ่นส่วนจ ากัด ทีพีเอ็น เพรส, 2544. 

 

10.  ประวัติผู้วิจัย 
นางสาวชไมภรณ์  ฆารชน 

วันที่ 6  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2536 

147  หมู่  2  บ้านข่า  ต.บ้านข่า  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  48150 

ประวัติการศึกษา 

สถาบันเดิม จบมาจากโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  

ปัจจุบัน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

   สาขาบริหารธุรกิจ  สาขางานการบัญชี 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

นางสาวพริมรตา  อุปศรี 

วันที่ 3 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2536 

287  หมู่  4  ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  48150 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

   สาขาบริหารธุรกิจ  สาขางานการบัญชี 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

พ.ศ.  2556 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

   สาขาบริหารธุรกิจ  สาขางานการบัญชี 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

                                                                            


