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การจัดท าบัญชีฟาร์มปลาสองพี่น้อง 

 

นางสาววัชราภรณ์  วังหอม 

สาขาวิชาการบัญชี,  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

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

 

บทคัดย่อ 

เนื่องจากการท าธุรกิจต่างๆหากไม่มีการจัดท าบัญชี  จะท าให้ไม่ทราบถึงที่มาของรายได้และค่าใช้จ่าย

ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนสินทรัพย์หนี้สินและทุนของกิจการ  อันมีผลต่อการท างบการเงินเมื่อมีปัญหากิจการไม่

มีเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้แล้ว  จะท าให้ระบบบัญชีไม่เป็นระเบียบดังนั้นกิจการทุกกิจการ

จึงต้องมีการจัดท าบัญชี  เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานยืนยันงบการเงินของกิจการ   

 หากไม่มีการจัดท าบัญชีจะท าให้ไม่สามารถทราบถึงที่มาของรายได้  และค่าใช้จ่ายตลอดจนสินทรัพย์

หนี้สินทุนของกิจการมีผลต่องบการเงิน  ว่ามีผลก าไรหรือขาดทุนด้านบริหารการจัดการ  ดั้งนั้นจึงต้องมีการ

จัดท างบการเงินของกิจการขึ้น  เมื่อมีการบันทึกรายการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วข้อมูลที่ได้บันทึกไว้นั้นจะสามารถ

น ามาจัดท างบการเงินได้  เช่น  งบดุล  งบก าไรขาดทุน  ซึ่งเป็นภาพสะท้อนในการด าเนินธุรกิจการจัดท าบัญชี

ของฟาร์มปลาสองพ่ีน้อง  เป็นกิจการในรูปแบบการค้าขายโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการจัดท าบัญชี 

 
1.  บทน า 

เนื่องจากการท าธุรกิจต่างๆหากไม่มีการจัดท าบัญชี  จะท าให้ไม่ทราบถึงที่มาของรายได้และค่าใช้จ่าย
ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนสินทรัพย์หนี้สินและทุนของกิจการ  อันมีผลต่อการท างบการเงินเมื่อมีปัญหากิจการไม่
มีเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้แล้ว  จะท าให้ระบบบัญชีไม่เป็นระเบียบดังนั้นกิจการทุกกิจการ
จึงต้องมีการจัดท าบัญชี  เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานยืนยันงบการเงินของกิจการ   
 หากไม่มีการจัดท าบัญชีจะท าให้ไม่สามารถทราบถึงที่มาของรายได้  และค่าใช้จ่ายตลอดจนสินทรัพย์
หนี้สินทุนของกิจการมีผลต่องบการเงิน  ว่ามีผลก าไรหรือขาดทุนด้านบริหารการจัดการ  ดั้งนั้นจึงต้องมีการ
จัดท างบการเงินของกิจการขึ้น  เมื่อมีการบันทึกรายการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วข้อมูลที่ได้บันทึกไว้นั้นจะสามารถ
น ามาจัดท างบการเงินได้  เช่น  งบดุล  งบก าไรขาดทุน  ซึ่งเป็นภาพสะท้อนในการด าเนินธุรกิจการจัดท าบัญชี
ของฟาร์มปลาสองพ่ีน้อง  เป็นกิจการในรูปแบบการค้าขายโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการจัดท าบัญชี 
กิจการโครงการจ าหน่ายพันธุ์ปลาน้ าจืด  เป็นกิจการในรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว  ด าเนินกิจการโดยนาย
เกรียงศักดิ์  อุปศรี  อายุ  40  ปี  ที่ตั้งฟาร์มปลาสองพ่ีน้อง  62  ม.2  ต าบลบัวปากท่า  อ.เลน    จังหวัด
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นครปฐม  ซึ่งดิฉันนางสาวพริมรตา  อุปศรี  นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีได้น าเอกสารหลักฐานมาจัดท าบัญชี
และมีความต้องการพัฒนาทักษะด้านการบัญชีให้มีศักยภาพในการจัดท าบัญชี  ด้านการวิจัยทางการบัญชี 
ในกรณีการศึกษาครั้งนี้ต้องการทราบถึงรูปแบบการลงบัญชีที่ถูกต้องเหมาะสมและแบบฟอร์มเอกสารที่จ าเป็น
ที่ใช้ในการจัดท าบัญชีตลอดจนวิธีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะสามารถน ามาปฏิบัติงานจริงได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของฟาร์มปลาสองพ่ีน้อง 
2.  เพ่ือวิเคราะห์รายการค้าในการจัดท าบัญชี 
3.  เพ่ือสร้างแบบฟอร์มเอกสารที่เหมาะสมกับกิจการฟาร์มปลาสองพ่ีน้อง 
 

3.  ขอบเขตของโครงการ 
 โครงการวิชาชีพ การจัดท าบัญชีของฟาร์มปลาสองพ่ีน้อง ด าเนินการในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 

2556  เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2556  

 

4.  วิธีการด าเนินงาน 
1.  สอบถามข้อมูลจากฟาร์มปลาสองพ่ีน้อง 
2.   ศึกษาจากเอกสารใบเสร็จรับเงิน 
3.  จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล 
4.  น าข้อมูลมาจัดท าบัญชี 
5.  น าเสนอโครงการแก่คณะกรรมการ 
6.   จัดท ารูปเล่ม 

 
5.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.  ประวัติความเป็นมา"ฟาร์มปลาสองพ่ีนอง" 

จ าหน่ายพันธุ์ปลาน้ าจืดทุกชนิด  อาทิปลาจาระเม็ดปลานิลปลาดุกปลาทับทิมปลาจีนปลายี่สก ฯลฯ 
บริการจัดส่ง(เจรจาพ้ืนที่จัดส่งได้)  ราคาเป็นกันเองสนใจติดต่อโดยตรงที่ฟาร์มปลาสองพ่ีน้อง  อ.บางเลน   
จ.นครปฐม  ฟาร์มปลาสองพ่ีน้องตั้งอยู่บนพ้ืนที่22ไร่  ต.บัวปากท่า  อ.บางเลน  จ.นครปฐม  เริ่มด าเนินการ
เมื่อพ.ศ.2541  โดยเลี้ยงอนุบาลลูกปลาน้ าจืดหลายชนิด  เพ่ือจ าหน่ายทั้งปลีกและส่งอาทิเช่น  ปลาดุกบิ๊กอุย
ปลาจาระเม็ดน้ าจืด  ปลาทับทิมปลานิลปลาจีนปลานวลจันทร์ฯลฯ  มีความช านาญในการดูแลพันธุ์ปลาน้ าจืด
มากกว่า10ปี  ผ่านการอบรมการเพาะพันธุ์ปลาเศรษฐกิจ  การอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนปลานิลแปลงเพศการ
แปรรูปปลา  
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2.  ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งฟาร์มปลา 
 ฟาร์มปลาสองพ่ีน้องจ าหน่ายพันธ์ปลาน้ าจืด  คุณภาพการันตีมากกว่า25ปี  ฟาร์มของเรามีความใส่ใจ
และเชี่ยวชาญในการคัดเลือกพ่อและแม่พันธุ์ปลา  ที่มีความแข็งแรงสายพันธุ์ดีเพ่ือน ามาเพาะขยายพันธุ์ปลา
อีกทั้งเรายังมีพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์  เหมาะส าหรับอนุบาลลูกพันธุ์ปลาพันธุ์ปลา  คุณภาพมาตรฐานราคา
ยุติธรรมบริการส่งถึงที่  ท าให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วภูมิภาค  ด าเนินงานโดยนายเกรียงศักดิ์  อุปศรี
รับปรึกษาปัญหาเรื่องพันธุ์ปลาอาทิเช่น  การเลี้ยงลูกปลาและลูกพันธุ์ปลา  การจัดจ าหน่ายพันธุ์ปลาน้ าจืดและ
ทุกเรื่องเก่ียวกับลูกปลาน้ าจืด 
3.  งบการเงิน 
 งบการเงิน  หมายถึง  รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงิน  และผลการด าเนินงานของ
กิจการ  ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  ณ  วันสิ้นงวดบัญชี  อาจจะเป็นระยะเวลา  3  เดือน  6  เดือน   
หรือ  1  ปี 
4.  งบทดลอง 
 งบทดลอง  คือ  งบที่ท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี  แต่การบันทึกรายการค้าใน
สมุดรายวันทั่วไป  การผ่านรายการ  จากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภท  และการหายอดคงเหลือด้วย
ดินสอ  จากรายการค้าทุกรายการ  ผลรวมด้านเดบิต  ของทุกบัญชี  ควรจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิตของ
ทุก ๆ บัญชี   
4.  งบดุล 

งบดลุ  คือ  รายงานทางการเงินที่จัดท าข้ึนเพ่ือฐานะการเงินของกิจการ  ณ  ขณะใดขณะหนึ่ง  ว่ามี
สินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของเป็นจ านวนเท่าใด 

สมการบัญชี  (Accounting equation)  หรือสมการงบดุล  ได้ดังนี้ 
 
                              สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 
                              (Assets) (Liabilities) (Owers' equity) 
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6.  ผลการด าเนินงาน 
งบแสดงผลการด าเนินกิจการ 

งบทดลอง 
ฟาร์มปลาสองพ่ีน้อง 

งบทดลอง 
ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  2556 

ชื่อบัญชี 
เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 
ทุน – เกรียงศักดิ์ 
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
ค่าน้ าประปา 
ค่าไฟฟ้า 
ค่าโทรศัพท์ 
เงินเดือน 
 

101 
301 
401 
501 
502 
503 
504 
505 

 

755,669 
 
 

17,700 
1,000 
1,800 
3,000 
3,000 

788,169 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
628,039 
160,130 

 
 
 
 
 

788,169 

- 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
งบก าไรขาดทุน 

ฟาร์มปลาสองพ่ีน้อง 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับ  1  เดือน  สิ้นสุด  วันที่  31  กรกฎาคม  2556 
  
 ขายสินค้า       160,130 
 ซื้อสินค้า         17,700 
 ก าไรขั้นต้น       142,430 
หัก  ค่าใช้จ่าย 
 ค่าน้ าประปา    1,000 
 ค่าไฟฟ้า     1,800 
 ค่าโทรศัพท์    3,000 
 เงินเดือน    9,000     14,800 
ก าไรสุทธิ        127,630 
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งบดุล 
ฟาร์มปลาสองพ่ีน้อง 

งบดุล 
 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

  
สินทรัพย์ 

 สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด                             755,699 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                     755,699 
  

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
 ส่วนของเจ้าของ 
  ทุน              628,039 
  บวก  ก าไรสุทธิ             127,630 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ            755,669 
 

 
 บวก ก าไรสุทธิ                                                           1,155 

 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                   1,955 
 
7.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการที่ได้ทดลองจัดท าบัญชีของฟาร์มปลาสองพ่ีน้อง โดยมีจุดมุ่งหมายคือการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการวิชาชีพ คือ การจัดท าบัญชีฟาร์มปลาสองพ่ีน้องจากกิจการเจ้าของคนเดียว 

จากการท าโครงงานการจัดท าบัญชีฟาร์มปลาสองพ่ีน้อง  จากการด าเนินงานของกิจการมีผลก าไรสุทธิ
อยู่ 344,934 ซึ่งน าไปบวกเข้ากับทุน 400.000 บาทเท่ากับส่วนของเจ้าของ 744,934 บาท 

 
8.  ปัญหาในการท างานและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา 

   1.  ขาดประสบการณ์ในการท าโครงการวิชาชีพ 

   2.  การวิเคราะห์รายการค้าผิดพลาด 

   3.  การสรุปยอดบัญชีเพ่ือจัดท างบการเงินผิดพลาด 
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ข้อเสนอแนะ 

   1.  ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเรื่องการจัดท าโครงการวิชาชีพมากขึ้น 

   2.  ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

   3.  ตรวจสอบการบันทึกบัญชีอย่างละเอียดท าการสรุปยอดบัญชีซ้ าเพ่ือความถูกต้องของงบการเงิน 

   4.  ให้ความร่วมมือในการท างานมากขึ้น 

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

 เชาวลีย์  พงศ์ผาตโรจน์  หลักการบัญชีขั้นต้น.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2531. 

 


