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บทคัดย่อ 

การด้าเนินธุรกิจมีวิธีการในการด้าเนินได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิตธุรกิจการค้าหรือ
ธุรกิจบริการต่างๆขึ นอยู่กับปัจจัยและความพร้อมของแต่ละบุคคล  หากมีเงินทุนจ้ากัดก็อาจด้าเนินธุรกิจขนาด
เล็ก  ในลักษณะของธุรกิจเจ้าของคนเดียวไม่มีความซับซ้อนมากนัก  หรือหากเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนมากก็อาจ
ด้าเนินธุรกิจ  ในลักษณะของห้างหุ้นส่วน  เพ่ือหาผู้ร่วมลงทุน  ผู้ร่วมรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจก็ได้  
เพราะปัจจุบันมีการด้าเนินธุรกิจมากขึ น  แต่มีบางธุรกิจไม่มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง  การบันทึกบัญชีก็จะมี
แค่การบันทึกรายรับ-รายจ่ายของกิจการเท่านั น 

ดังนั น  ทางผู้จัดท้าโครงการจึงมีความคิดที่จะบันทึกบัญชีในลักษณะงานจริง  โดยผู้จัดท้าโครงการได้
ท้าน ้าหวานชนิดต่าง ๆ ขึ นมาเพ่ือขาย  เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน  ตามระยะเวลาที่ก้าหนด  เพ่ือให้เป็นไป
ตามกระบวนการทางบัญชีและรับรู้การด้าเนินงานของกิจการขนานย่อม  รวมไปถึงการบันทึกบัญชีตามหลัก
บัญชีคู ่
 
1.  บทน า 

ในการด้าเนินธุรกิจมีวิธีการในการด้าเนินได้หลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิตธุรกิจการค้า  
หรือธุรกิจบริการต่าง ๆ ขึ นอยู่กับปัจจัยและความพร้อมของแต่ละบุคคล  หากมีเงินทุนจ้ากัดก็อาจด้าเนินธุรกิจ
ขนาดเล็ก  ในลักษณะของธุรกิจเจ้าของคนเดียว  ไม่มีความซับซ้อนมากนัก  หรือหากเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุน
มากก็อาจด้าเนินธุรกิจ  ในลักษณะของห้างหุ้นส่วน  เพื่อหาผู้ร่วมลงทุน  ผู้ร่วมรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ
ก็ได้  เพราะปัจจุบันมีการด้าเนินธุรกิจมากขึ น  แต่มีบางธุรกิจไม่มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง  การบันทึกบัญชีก็
จะมีแค่การบันทึกรายรับ-รายจ่ายของกิจการเท่านั น 

ดังนั น  ทางผู้จัดท้าโครงการจึงมีความคิดที่จะบันทึกบัญชีในลักษณะงานจริง  โดยผู้จัดท้าโครงการได้
ท้าน ้าหวานชนิดต่าง ๆ ขึ นมาเพ่ือขาย  เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน  ตามระยะเวลาที่ก้าหนด  เพ่ือให้เป็นไป
ตามกระบวนการทางบัญชีและรับรู้การด้าเนินงานของกิจการขนานย่อม  รวมไปถึงการบันทึกบัญชีตามหลัก
บัญชีคู ่
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2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เพ่ือรับรู้รายรับ-รายจ่ายของกิจการขนาดย่อม 
2.  เพ่ือน้าความรู้ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
3.  เพ่ือสร้างรายได้ระหว่างเรียน 

 
3.  ขอบเขตของโครงการ 
 โครงการวิชาชีพของ  (ร้าน M&M น ้าหวาน)  ด้าเนินการในภาคเรียนที่ 1 เริ่มตั่งแต่  วันที่  3  
มิถุนายน  ถึงวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 
 
4.  วิธีการด าเนินงาน 

1.  เสนอหัวข้อโครงการ 
 2.  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้ในการด้าเนินกิจการ 
 3.  ด้าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ 
 4.  จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  เพ่ือจัดท้ารูปเล่มโครงการ 
 5.  น้าเสนอโครงการแก่คณะกรรมการ 
 6.  แก้ไขและปรับปรุงรูปเล่มโครงการ 
 7.  จัดท้ารูปเล่มโครงการตามที่แก้ไข  พร้อมน้าส่ง 
 
5.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.  ประวัติและความเป็นมาของการบัญชี 

การบัญชี  แบ่งออกเป็น  3  ยุค  ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงดังนี   
 1.  ยุคก่อนระบบบัญชีคู่  เกิดขึ นก่อน  ค.ศ.  3000  ปี  จนถึงศตวรรษที่  13  มีการจดบันทึก 
ข้อมูลทางบัญชีเนื่องจากการลงทุนในการค้าสภาพเศรษฐกิจและการเมืองจากระบบการแลกเปลี่ยนมาเป็น
ระบบการซื อขาย  และมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีการจัดบันทึกข้อมูลทางบัญชีในยุคนี ได้จดบันทึกไว้บนแผ่น
ขี ผึ ง  
          2.  ยุคระบบบัญชีคู่  (Double Entry Book - keeping)  ในปลายศตวรรษท่ี  13  ในยุคนี มีการ
ลงทุนทางการค้าในรูปของการค้าร่วม  หรือห้างหุ้นส่วนเริ่มมีการก่อตั งธนาคารมีเรือใบในการขนส่งสินค้า  
และมีการพิมพ์หนังสือลงในกระดาษ  ค.ศ.  1202  ได้ค้นพบการจัดบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ทีสมบูรณ์ชุด
แรก  ที่เมืองเจนัว  ประเทศอิตาลี  ในปี  ค.ศ.  1340  ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้า  ต่อมาในศตวรรษที่  15  
อิตาลีเริ่มเสื่อมอ้านาจลงศูนย์การค้าได้เปลี่ยนไปยังประเทศในยุโรป  เช่น  สเปน  โปรตุเกส  และเนเธอร์แลนด์
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีในยุคนี ได้มีการหาผลการด้าเนินงานเมื่อสิ นงวดบัญชี  
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3.  ยุคปัจจุบันในศตวรรษที่  20  มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมท้าให้ความต้องการทางบัญชีมีมากขึ น  
และวัตถุประสงค์ของข้อมูลทางบัญชีเปลี่ยนไปจากเดิมผู้บริหารเป็นผู้ใช้ข้อมูลมาเป็นผู้ลงทุนเจ้าหนี  และ
รัฐบาลเป็นผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี 
2.  ความหมายของบัญชี 

การบัญชี  (Book Keeping)  หมายถึง  การจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน หรือ
สิ่งของที่ก้าหนดมูลค่าเป็นเงินไว้เป็นหลักฐานไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม่้าเสมอจัดแยกประเภทต่าง ๆ ให้เป็น
ระเบียบถูกต้องตามหลักการ  และแสดงผลการด้าเนินงาน  และฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได้  
เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินงาน  ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการด้าเนินงานนั น ซึ่งการบัญชีนี เป็นส่วน
หนึ่งของวิชาการบัญชี  (Accounting) 

จุดประสงค์ของการบัญชี 
1.  เพ่ือจดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ นโดยเรียงล้าดับก่อนหลังและจ้าแนกประเภทของ 

รายการค้าไว้อย่างสมบูรณ์ 
2.  เพ่ือให้การจดบันทึกรายการค้านั นถูกต้อง  เป็นตามหลักการบัญชีและตามกฎหมายว่าด้วยการ

บัญชี 
3.  เพ่ือแสดงผลการด้าเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่ง  และแสดงฐานะการเงินของกิจการใน

ระยะเวลาหนึ่ง 
ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี 
1.  ช่วยใหเ้จ้าของกิจการสามารถ  ควบคุมดูแล  รักษาสนิทรัพย์ของกิจการได้ 
2.  ช่วยให้ทราบผลการด้าเนินงานของกิจการในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่ามีผลก้าไรหรือขาด 

ทุนเป็นจ้านวนเงินเท่าใด 
3.  ช่วยให้ทราบฐานะทางการเงนิของกิจการ ณ วันใดวันหนึง่  ว่ามีสินทรัพย์หนี สินและสว่นของเจ้าของ

เป็นจ้านวนเงินเท่าใด 
 4.  ข้อมูลทางการบัญชีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารชว่ยในการก้าหนดนโยบายในการวางแผน 
และช่วยในการตดัสินใจต่าง ๆ ในการบรหิารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.  ข้อมูลทางบัญชีที่จดบนัทึกไว้  สามารถชว่ยในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการด้าเนนิงานได้ 
3.  กิจการเจ้าของคนเดียว 

กิจการเจ้าของคนเดียว  คือ  กิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของหรือลงทุนคนเดียว  ควบคุมการ
ด้าเนินเองทั งหมด  เมื่อกิจการประสบผลส้าเร็จมีผลก้าไร  ก็จะได้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียว  ในขณะ 
เดียวกันก็ยอมรับการเสี่ยงภัยจากการขาดทุนเพียงคนเดียวเช่นกัน  กิจการประเภทนี มีอยู่ทั่วประเทศจ้านวนมาก  
ได้รับความนิยมสูงสุดและเป็นธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุด  การด้าเนินงานไม่สลับซับซ้อน  มีความคล่องตัวสูงในการ
ตัดสินใจด้าเนินงาน  กิจการมีขนาดเล็กกว่า  ธุรกิจ  ประเภทอ่ืน  ตัวอย่างกิจการประเภทนี   เช่น  หาบเร่แผง
ลอย  ร้านค้าปลีก  ร้านค้าส่ง  ร้านเสริมสวย  ร้านตัดเย็บเสื อผ้า  การท้าไร่  การท้านา  เป็นต้น 
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ลักษณะของกิจการเจ้าของคนเดียว 
1.  มีเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว  ใช้เงินลงทุนน้อย 
2.  เจ้าของกิจการมีความรับผิดชอบในหนี สินทั งหมดไม่จ้ากัดจ้านวน  เจ้าหนี มีสิทธิเรียกร้องเอา

ทรัพย์สินของเจ้าของได้  ถ้าทรัพย์สินของกิจการ  ไม่เพียงพอช้าระหนี  
 3.  เจ้าของกิจการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั งผลก้าไรและผลขาดทุนเพียงคนเดียว 
 4.  การควบคุมการด้าเนินงานโดยเจ้าของกิจการคนเดียว 
4.  ความหมายและรูปแบบของบัญชีแยกประเภท 
       บัญชีแยกประเภท  (Ledger Accounts)  หมายถึง  รูปแบบซึ่งรวบรวมการบันทึกรายการค้าท่ีเกิดขึ นไว้
เป็นหมวดหมู่  ต่อจากสมุดรายวันทั่วไป 

ประเภทของบัญชีแยกประเภท แบ่งออกได้ดังนี  
         1.  บัญชีประเภทสินทรัพย์  (Assets)  หมายถึง  บัญชีที่แสดงสินทรัพย์ที่กิจการเป็นเจ้าของแยกตาม
ประเภทสินทรัพย์  เช่น  บัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีลูกหนี   บัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีวัสดุ
ส้านักงาน  บัญชีเครื่องใช้ส้านักงาน  บัญชีธนาคาร  บัญชีที่ดิน  เป็นต้น 
          2.  บัญชีประเภทหนี สิน  (Liabilities)  หมายถึง  บัญชีที่แสดงมูลค่าของหนี สินที่กิจการต้องช้าระ
ให้กับบุคคลภายนอก  เช่น  บัญชีเจ้าหนี การค้า  บัญชีเงินกู้ธนาคาร  บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  บัญชีตั๋วเงินจ่าย  
เป็นต้น 
          3.  บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ  (Owner’s equity)  หมายถึง  บัญชีที่แสดงส่วนของเจ้าของที่เพ่ิม
หรือลดลง   
5.  งบการเงิน  (Financial Statement) 

งบการเงิน  (Financial Statement)  หมายถึง  รายงานข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดท้าขึ นจากข้อมูลทางการเงิน  
ที่กิจการได้จดบันทึกไว้ในรอบระยะเวลาหนึ่ง  ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงผลการด้าเนินการ  ฐานะการเงิน  หรือการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ  ในรอบระยะเวลานั น  ๆ

งบการเงินถูกจัดท้าขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน  ผลการด้าเนนิงานและการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ  อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน  ทุกประเภทในการน้าไปใช้ตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจ  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ  เจ้าหนี   นักลงทุน  ฝ่ายบริหาร  บริษัทคู่ค้า  ลูกค้าของบริษัท 

งบการเงินแสดงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารหรือความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารในการบรหิารทรัพยากร
ของกิจการ  ผู้ประกอบการสามารถใช้งบการเงินมาประเมินผลการบริหารงาน  หรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร  
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนี   อาจรวมถึงการตัดสินใจขาย หรือถือเงินลงทุนใน
กิจการต่อไป  หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจโยกย้าย หรือเปลี่ยนผูบ้ริหาร 
6.  งบดุล 

งบดุล  คือ  รายงานทางการเงินที่จัดท้าขึ นเพ่ือฐานะการเงินของกิจการ  ณ  ขณะใดขณะหนึ่ง
โดยทั่วไปจะแสดงข้อมูลสิ นสุดวันใดวันหนึ่งโดยจะแสดงถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี  

 



93 
 

1.  ทรัพยากรต่าง ๆ ที่กิจการเป็นเจ้าของหรือมีอยู่  มีจ้านวนเท่าใด  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
2.  ภาระผูกพันต่อบุคคลภายนอกมีจ้านวนเท่าใด  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
3.  ส่วนของเจ้าของกิจการมีจ้านวนเท่าใด 

งบดุลมีรูปแบบอยู่  2  แบบคือ 
 1.  แบบบัญชี  (Account Form)  เป็นรูปแบบที่รายงานสินทรัพย์ไว้ด้านซ้าย  ส่วนด้านขวาเป็น
ข้อมูลหนี สินและส่วนของเจ้าของ 

2.  แบบรายงาน  (Report  Form)  เป็นรูปแบบที่รายงานสินทรัพย์อยู่ส่วนบน  ส้าหรับหนี สินและ
ส่วนของเจ้าของไว้ส่วนล่างของรายงาน 
7.  งบทดลอง 

งบทดลอง  คือ  งบที่จัดท้าขึ นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบบัญชีคู่ 
          การจัดท้างบทดลองมากจากการหายอดคงเหลือในบัญชีต่าง ๆ จากสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปโดย
จ้านวนเงินรวมทางด้านเดบิตและเครดิตในงบทดลองจะต้องเท่ากันเสมอ 

 
 
8.  งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุนแบบชั นเดียว 
  งบก้าไรขาดทุนแบบชั นเดียวจะแยกแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย  จากนั นจึงค่อยน้ารายได้ทั งหมดหัก

ด้วยค่าใช้จ่ายทั งหมดทีเดียว  แสดงเป็นก้าไรหรือขาดทุนสุทธิในบรรทัดสุดท้าย  ข้อดีของวิธีนี คือง่าย  แต่บางที
เราอาจต้องการดูความสามารถในการท้าก้าไรอย่างอ่ืนของกิจการนอกเหนือจากก้าไรสุทธิเพียงอย่างเดียว 
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ตัวอย่างงบก าไรขาดทุนแบบชั้นเดียว 
บริษัท  กขค  จ ากัด  (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 
ณ  วันที่  31 ธันวาคม  25xx 

รายได้:- 
รายได้จากการขาย      xx 
รายได้อ่ืน       xx 

รวมรายได้        xx 
ค่าใช้จ่าย:- 

ต้นทุนขาย    xx 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  xx 
ดอกเบี ยจ่าย    xx 
ภาษีเงินได้    xx   xx 

ก้าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ       xx (xx) 
       งบก าไรขาดทุนแบบหลายชั น 
          งบก้าไรขาดทุนแบบหลายชั นจะแสดงรายได้จากการขายหักด้วยค่าใช้จ่ายเป็นชั น ๆ ซึ่งจะให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์มากกว่าเนื่องจากแยกผลจากการด้าเนินงานปรกติ  และไม่ปรกติของกิจการ  ท้าให้ประเมิน
ความสามารถในการท้าก้าไรของกิจการได้ดีกว่า 
 
ตัวอย่างงบก าไรขาดทุนแบบหลายช้ัน 
 

บริษัท  กขค  จ ากัด  (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25xx 
รายได้ : 

รายได้จากการขาย        xx 
รายได้อ่ืน         xx 

รวมรายได้        xx 
ค่าใช้จ่าย :หัก ต้นทุนขาย        
ก าไรขั นต้น       xx 
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    xx 
ก าไรจากการด าเนินงาน      xx 
บวก รายได้อ่ืน     xx 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
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หัก ค่าใช้จ่ายอื่น     xx 
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้       xx 
หัก ภาษีเงินได้       xx  xx 
ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ        xx 
 
6.  ผลการด าเนินงาน 

งบแสดงผลการด าเนินกิจการ 
งบทดลอง 

ร้าน M & M น  าหวาน 
งบทดลอง 

วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556 
 

ชื่อบัญชี 
เลขที่ เดบิต เครดิต 

บัญชี บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 3,442 -  - 
ทุน- นางสาวสุชาวด ี 301   500 - 
ทุน-นางสาวอาริษา 302   500 - 
รายได้จากการขาย 401   10,700 - 
ซื อสินค้า 501 8,258 -   
   11,700 - 11,700 - 

 
งบก าไรขาดทุน 

ร้าน M & M น  าหวาน 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวด 1 เดือน สิ นสุดวันที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ.  2556 
รายได้:- 

รายได้จากการขาย    10,700.- 
รวมรายได้                             10,700.- 
ค่าใช้จ่าย:- 

ซื อสินค้า       8,258.- 
รวมค่าใช้จ่าย            8,258.- 

     ก้าไรสุทธิ          2,442.- 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 
   ร้าน M&M น  าหวาน 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ  วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ.  2556 
 

สินทรัพย์ 
 
  สินทรัพย์หมุนเวียน 
  เงินสด      3,442.- 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน       3,442.- 
 

หนี สินและส่วนของเจ้าของ 
      ส่วนของเจ้าของ 

  ทุน- นางสาวสุชาวด ี    500.- 
  ทุน- นางสาวอาริษา    500.- 1,000.- 

บวก   ก้าไรสุทธิ       2,442.- 
      รวมหนี สินและส่วนของเจ้าของ     3,442.- 
 
7.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการปฏิบัติการขายสินค้าในวิทยาลัยนี   ท้าให้เรารู้จักการขายสินค้า  จัดท้าโครงการวิชาชีพ  โดย
เนินการขายสินค้าและมีการบันทึกการซื อสินค้ามาขายและรายได้จากการขายสินค้าให้กับนักศึกษา  นักเรียน  
คณะครูอาจารย์  และ  ประชาชนทั่วไป 

สรุปผลการด้าเนินงานขายภายในระยะเวลา  3  เดือน  กิจการมีผลก้าไรจากการขายของตั งแต่  เมื่อ
เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม  มีผลก้าไรจากการซื อและผลิตโดยการท้าน ้าชาเขียวและน ้าชานมเย็น  ขาย
โดยมีต้นทุนแรกเป็นจ้านวนเงิน  1,000  บาท  ส่วนก้าไรสุทธิเป็นจ้านวนเงิน  2,442  บาท 

 
8.  ปัญหาในการท างานและข้อเสนอแนะ 
 1.   มีความรู้ในการผลิตสินค้าน้อย  จึงท้าให้การท้างานมีข้อผิดพลาดหลายอย่าง 
 2.   ไม่มีประสบการณ์ในการขายสินค้า 
 3.   มีปัญหาในการท้าสินค้าคือรสชาติไม่ถูกปากลูกค้า 
 4.   ควรศึกษาประสบการณ์ในการผลิตสินค้า  ท้ารสชาติสินค้าให้ดีขึ นจากท่ีลูกค้าติมาขายสินค้าให้ดี
ขึ นกว่านี  
 



97 
 

9.  เอกสารอ้างอิง 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2530. 
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นุชจรี  พิเชษฐกุล.  การบัญชีห้างหุ้นส่วน.  กรุงเทพฯ  :  ภาควิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ 
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พะยอม  สิงเสน่ห์.  การบัญชีการเงิน.  กรุงเทพฯ  :  ชวนพิมพ์,  2539. 
วีรี  เวชวิมล.  การบัญชีสินค้า.  กรุงเทพฯ  :  ขุนนนท์โพธิ์สามต้น,  2540. 
สวัสดิ์  พุ่มภักดี.  การบัญชีห้างหุ้นส่วน.  กรุงเทพฯ  :  พิศิษฐ์การพิมพ์,  2540. 
สุจินดา  นิลคง.  การบัญชีห้างหุ้นส่วน.  กรุงเทพฯ  :  ส้านักพิมพ์วังอักษร,  2542. 
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10.  ประวัติผู้วิจัย 

นางสาวสุชาวดี  มหาวงษ์ 

วันที่  26  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2538 

บ้านเลขท่ี  68  หมู่  13  ต้าบลหนองแวง  อ้าเภอบ้านแพง   จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  

48140 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  0904052284 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2553 มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนบ้านค้านกกก   ต้าบลหนองแวง  อ้าเภอบ้านแพง 

   จังหวัดนครพนม 

 

นางสาวอาริษา     โสภาน ้า 

วั นที่  05  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2539 

บ้านเลขท่ี  197  หมู่  14  ต้าบลบ้านเอื อง   อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  

48150 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  0848002761 
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ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2553 มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา   ต้าบลบ้านเอื อง   

อ้าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 


