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การจัดท าบัญชรี้านนางกัลยา 

 

นางสาววาสนา  แก้วปีลา 

สาขาวิชาการบัญชี,  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

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

 

บทคัดย่อ 

ในสถานการณ์ปัจจุบันการท าบัญชีของกิจการมีความจ าเป็นอย่างมาก  เพราะท าให้กิจการได้ทราบถึง

ที่มาของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  และสามารถน าไปวิเคราะห์จัดท างบการเงิน

ของกิจการว่ามีสถานะเป็นอย่างไร  เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกิจการสามารถแก้ไขและตรวจสอบได้ 

การท าบัญชีให้แก่ร้านนางกัลยา  เพ่ือให้ผู้บริหารได้เห็นประโยชน์ของการจัดท าบัญชี  การรับรู้รายได้  

และการรับรู้ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจจ าเป็นต้องมีการจัดท าบัญชีซึ่งจะเป็น

เครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการรวมถึงสภาพทางด้าน

การเงิน 

ร้านนางกัลยาเป็นธุรกิจส่วนตัว  บริหารกิจการโดย  นางกัลยา  เทียนสวัสดิ์  ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 541 หมู ่

7 บ้านปากอูน  ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  ดังนั้น

ข้าพเจ้าผู้จัดท าจึงได้น าความรู้ที่ได้มาจัดท าบัญชีให้ร้านนางกัลยา  เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตาม

รูปแบบที่เหมาะสมและถูกต้องตามระบบบัญชี 

 
1.  บทน า 

ในสถานการณ์ปัจจุบันการท าบัญชีของกิจการมีความจ าเป็นอย่างมาก  เพราะท าให้กิจการได้ทราบถึง

ที่มาของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  และสามารถน าไปวิเคราะห์จัดท างบการเงิน

ของกิจการว่ามีสถานะเป็นอย่างไร  เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกิจการสามารถแก้ไขและตรวจสอบได้ 

การท าบัญชีให้แก่ร้านนางกัลยา  เพ่ือให้ผู้บริหารได้เห็นประโยชน์ของการจัดท าบัญชี  การรับรู้รายได้  

และการรับรู้ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจจ าเป็นต้องมีการจัดท าบัญชีซึ่งจะเป็น

เครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการรวมถึงสภาพทางด้าน

การเงิน 
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ร้านนางกัลยาเป็นธุรกิจส่วนตัว  บริหารกิจการโดย  นางกัลยา  เทียนสวัสดิ์  ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 541 หมู ่

7 บ้านปากอูน  ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  ดังนั้น

ข้าพเจ้าผู้จัดท าจึงได้น าความรู้ที่ได้มาจัดท าบัญชีให้ร้านนางกัลยา  เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตาม

รูปแบบที่เหมาะสมและถูกต้องตามระบบบัญชี 

 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือศึกษาข้อมูลในการจัดท าบัญชีของร้านนางกัลยา 

2.  เพ่ือจัดท างบการเงินที่ถูกต้องตาม 

3.  เพ่ือจัดท างบการเงินที่ถูกต้องตามหลักการบัญชี 

4.  เพ่ือน าความรู้ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
3.  ขอบเขตของโครงการ 

โครงการวิชาชีพ  การจัดท าบัญชีร้านนางกัลยา  ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 เป็น

ระยะเวลา  3  เดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2556 – 31  สิงหาคม  2556 

 
4.  วิธีการด าเนินงาน 

1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี 

2.  สอบถามข้อมูลจากร้านนางกัลยา 

3.  ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต 

4.  สอบถามจากผู้มีความรู้ทางด้านการจัดท าบัญชี 

5.  สรุปการด าเนินงาน 

6.  จัดท ารูปเล่ม  
 

5.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.  ประวัติความเป็นมาของร้านนางกัลยา 

ร้านนางกัลยา  เป็นร้านไอศกรีมขายส่ง ในชุมชนบ้านปากอูน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มกราคม  2552  

โดยมีเจ้าของคือ นางกัลยา  เทียนสวัสดิ์  ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่  541 หมู่  7  ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  จ.

นครพนม 

สาเหตุที่จัดท าร้านนางกัลยาขึ้นมา  เพราะ  นางกัลยาเห็นว่ายังไม่มีร้านไอศกรีมแบบขายส่ง จัดตั้งขึ้น 

ใน  อ.ศรีสงครามในปัจจุบัน  นางกัลยาจึงคิดว่าน่าจะเป็นร้านไอศครีมใหม่ที่ขายดีและมีคนมาใช้บริการมาก 
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การจัดท าบัญชีจะต้องทราบถึงที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจนสินทรัพย์  

หนี้สิน  และทุน  ของร้านนางกัลยาโดยกิจการอันมีผลต่อการท างบการเงินดังนั้นกิจทุกกิจการ  จึงต้องมีการ

จัดท าบัญชี  เพ่ือท าให้กิจการทราบถึงผลการค านวณและหลักฐานทางด้านการเงินของกิจการนั้น   สามารถ

น าไปใช้ในการด าเนินงานทางบัญชีของกิจการว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  ลูกหนี้  เจ้าหนี้  เช่น  ยอดขายเพ่ิมข้ึนแต่

จ านวนเงินไม่เพียงพอจ่าย  การด าเนินสามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้การจัดท าบัญชีได้  โดยง่ายขึ้น 

2.  ประวัติความเป็นเป็นมาเกี่ยวกับการจัดตั้งร้าน 

การขายไอศกรีมแมกโนเลีย เป็นอาหารที่หลายคนไม่ควรมองข้าม  โดยเฉพาะบรรยากาศร้อนจะมี
ผลดีถ้าได้กินไอศกรีม  เช่น  ช๊อกโก  นัทโคล่า  ลีชี่  เจโลครั้น  เทคโฮม  โมเมต  ฟรุตโต  และอีกมากมาย  
ช่วงเวลาที่ขาย  การขายจะขายในเวลา  07.00 น.-20.00 น.  เป็นร้านขนาดเล็กๆในการท าธุรกิจใดๆนั้น สิ่ง
ส าคัญที่เจ้าของกิจการต้องการมากที่สุดคือผลประกอบการหรือที่เราเรียกว่า   ก าไร  แต่การที่จะให้ได้มาซึ่ง
ก าไรที่เราต้องการนั้นกล่าวได้ว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครหลายคน   ต้องมีองค์ประกอบในหลายๆด้านด้วยกัน 
โดยเฉพาะธุรกิจการขายของบริโภค  
3. งบการเงิน 

งบการเงิน  หมายถึง  รายงานข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดท าขึ้นจากข้อมูลทางการเงินที่กิจการได้จด
บันทึกไว้ในรอบระยะเวลาหนึ่ง  ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินการฐานะการเงินหรือการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรอบรยะเวลาความส าคัญของเรื่อง 
4.  บัญชีแยกประเภท 

บัญชีแยกประเภท  หมายถึง  บัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการค้าท่ีเกิดข้ึนไว้เป็นหมวดหมู่ต่อจากท่ี
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  ได้แก ่ บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์  บัญชีแยกประเภทหนี้สิน  และบัญชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของ 
      2.  สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย  เป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทย่อยของบัญชีคุมยอด  ในสมุด
แยกประเภททั่วไป 
5.  งบทดลอง 
 เมื่อกิจการได้ท าการบันทึกรายการค้าทุกรายการที่เกิดขึ้นในสมุดรายวันและผ่านไปยังบัญชีแยก
ประเภทตามหลักการบัญชีคู่เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปคือ  “การจัดท างบทดลองงบทดลอง”  เป็นงบที่แสดงยอด
คงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี 
 
 

 

 

 

 



58 
 

6.  งบก าไรขาดทุน (Profit and Loss Statement ) 

งบก าไรขาดทุน  หมายถึง  งบที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีที่ก าหนดแต่
จะต้องไม่เกิน  1  ปีเพื่อวัดผลการด าเนินงานของธุรกิจว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลานั้นเท่าใดและ
เมือ่น ารายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายแล้ว  จะเป็นก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  งบก าไรขาดทุนคืองบการเงินที่แสดงผล
การด าเนินงานของกิจการส าหรับรอบระยะเวลาหนึ่ง  อาจเป็น  3  เดือนหรือ  6  เดือน 
7.  งบดุล 

งบดุล  หมายถึง  รายงานที่แสดงให้ทราบถึงฐานะการเงินของบุคคลหรือกิจการค้า  ณ  วันใดวันหนึ่ง
ว่ามีสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของเป็นจ านวนเงินเท่าใด งบดุลแบบบัญชี เป็นการจัดท างบดุลโดย
อาศัยสมการบัญชี 
 
6.  ผลการด าเนินงาน 

งบแสดงผลการด าเนินกิจการ 
งบทดลอง 

ร้านนางกัลยา 

งบทดลอง 

ณ  วันที ่ 31  สิงหาคม  2556 

 
รายการ 

เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 
ทุน-นางกัลยา 
ขายสินค้า 
ซื้อสิ้นค้า 
ค่าไฟฟ้า 
 
 
 

 

101 
301 
401 
501 
502 

 

 154,995 
 
 

89,923 
17,826 

 
 
 
 

09 
 
 

91 
- 

 
150,000 
112,745 

 
 
 
 
 
 

 
- 
- 

รวม  262,745 - 262,745 - 
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งบก าไรขาดทุน 

ร้านนางกัลยา 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31  สิงหาคม  2556 

รายได้ 

 ขายสินค้า                                                                              112,745 

 รวมรายได้                                   112,745  

ค่าใช้จ่าย 

            ซื้อสินค้า                             89,923.91 

            ค่าไฟฟ้า                               17,826 

           รวมค่าใช้จ่าย                                                                            107,749.91 

ก าไรสุทธิ                                                                                               4,995.09 

 
งบดุล 

ร้านนางกัลยา 
งบดุล 

  วันที่  31 สิงหาคม  2556 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน                                                                                 
เงินสด                                            154,995.09 

รวมสินทรัพย์                                154,995.09 
 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 
 ทุน - นางกัลยา                                                                        150,000 
 บวก  ก าไรสุทธิ                                                                          4,995.09     
รวมส่วนของเจ้าของ                        154,995.09 
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7.  สรุปผลการด าเนินงาน 
จากการท าโครงการการจัดท าบัญชีร้านนางกัลยา  จากการด าเนินงานของกิจการมีผลก าไรสุทธิอยู่  

150,852.29  บาท  ซึ่งน าไปบวกเข้ากับทุน  150,000  บาท  เท่ากับส่วนของเจ้าของ  154,995.09  บาท 
 

8.  ปัญหาในการท างานและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา 

1.  ขาดประสบการณ์ในการท าโครงการวิชาชีพ 

2.  การวิเคราะห์รายการค้าผิดพลาด 

3.  การสรุปยอดบัญชีเพ่ือจัดท างบการเงินผิดพลาด 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเรื่องการจัดท าโครงการวิชาชีพมากขึ้น 

 2.  ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 3.  ตรวจสอบการบันทึกบัญชีอย่างละเอียดท าการสรุปยอดบัญชีซ้ า  เพ่ือความถูกต้องของงบการเงิน 

          4.  ให้ความร่วมมือในการท างานมากขึ้น 

 

9.  เอกสารอ้างอิง 
ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ , 2552.  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน.  พิมพ์ครั้งที่  1 

 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วังอักษรจ ากัด 

มนัสชัย  กีรติผจญ,  อมรรัตน์  อินทรเวคิณ,สาริยา  มัยโภคา.  2546  การบัญชีเบื้องต้น  2. 

 พิมพ์ครั้งที่  2 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เอมพันธ์จ ากัด 

วรศักดิ์  ทุมมานนท์.  2552.  กระบวนการจัดท าบัญชี.  พิมพ์ครั้งที่  1 

 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เอมพันธ์จ ากัด 

   

 


