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การด าเนินกิจการขนาดย่อม  (ร้าน  k.j.  ผลไม้สด) 

 

นางสาวณัฐยา  วันทอง , นางสาวกุณฑลี  คานสี 

สาขาวิชาการบัญชี,  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

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

 

บทคัดย่อ 

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้การด าเนินธุรกิจมีวิธีการในการด าเนินธุรกิจได้หลายรูปแบบ  ไม่ว่า

จะเป็นธุรกิจการผลิต  ธุรกิจการค้า  ธุรกิจบริการต่าง ๆ  ขึ้นอยู่กับปัจจัยและความพร้อมของแต่ละบุคคล  

หากมีเงินทุนจ ากัดก็อาจจะด าเนินธุรกิจขนาดเล็ก  ในลักษณะของธุรกิจเจ้าของคนเดียว  ไม่มีความซับซ้อน

มากนัก  หรือหากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนมากก็อาจจะเป็นธุรกิจในลักษณะของห้างหุ้นส่วนเพ่ือหาผู้ร่วม

ลงทุน  ผู้ร่วมรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจก็ได้  เพราะปัจจุบันมีการด าเนินธุรกิจมากขึ้น  แต่มีบางธุรกิจ

ไม่มีการบันทึกบัญชีที่ถูกตอ้ง  การบันทึกบัญชีก็จะมีแค่การบันทึก  รายรับ – รายจ่ายของกิจการเท่านั้น 

        ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการจึงมีความคิดที่จะบันทึกบัญชีในลักษณะงานจริง  โดยผู้จัดท าโครงการได้

จัดซื้อ  ของมาขาย  เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนด  เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการทาง

บัญชี  และรับรู้ถึงการด าเนินงานของกิจการขนาดย่อม  รวมไปถึงการบันทึกบัญชี 

 
1.  บทน า 

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้การด าเนินธุรกิจมีวิธีการในการด าเนินธุรกิจได้หลายรูปแบบ  ไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจการผลิต  ธุรกิจการค้า  ธุรกิจบริการต่าง ๆ  ขึ้นอยู่กับปัจจัยและความพร้อมของแต่ละบุคคล  
หากมีเงินทุนจ ากัดก็อาจจะด าเนินธุรกิจขนาดเล็ก  ในลักษณะของธุรกิจเจ้าของคนเดียว  ไม่มีความซับซ้อน
มากนัก  หรือหากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนมากก็อาจจะเป็นธุรกิจในลักษณะของห้างหุ้นส่วนเพ่ือหาผู้ร่วม
ลงทุน  ผู้ร่วมรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจก็ได้  เพราะปัจจุบันมีการด าเนินธุรกิจมากขึ้น  แต่มีบางธุรกิจไม่มี
การบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง  การบันทึกบัญชีก็จะมีแค่การบันทึก            รายรับ – รายจ่ายของกิจการเท่านั้น 

ดังนั้น  คณะผู้จัดท าโครงการจึงมีความคิดที่จะบันทึกบัญชีในลักษณะงานจริง  โดยผู้จัดท าโครงการได้
จัดซื้อ  ของมาขาย  เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนด  เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการทาง
บัญชี  และรับรู้ถึงการด าเนินงานของกิจการขนาดย่อม  รวมไปถึงการบันทึกบัญชี 
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2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เพ่ือบันทึกรายรับ-รายจ่ายของกิจการขนาดย่อม  (ร้าน K.j. ผลไม้สด)  ได้ 

 2.  เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน 
 3.  เพ่ือจัดท างบการเงินตามหลักการทางบัญชีที่ถูกต้อง 
 
3.  ขอบเขตของโครงการ 
 โครงการวิชาชีพ  ด าเนินงานในกิจการภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2556  ในระยะเวลา  3 เดือน 
 
4.  วิธีการด าเนินงาน 

1.  เสนอหัวข้อโครงการ 
 2.  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการ 
 3.  ด าเนินการบันทึกตามระบบบัญชีและจัดเก็บเอกสารให้ถูกต้อง 
 4.  ทุก ๆ  สิ้นเดือนต้องปิดงบการเงินของกิจการ  (งบดุล  / งบก าไรขาดทุน / งบทดลอง) 
 5.  จดัรวบรวมข้อมูล  เพ่ือจัดท ารูปเล่มโครงการ 
 6.  แก้ไขและปรับปรุงรูปเล่มโครงการ 
 7.  จัดท ารูปเล่มโครงการตามที่แก้ไข  พร้อมน าส่ง 
 
5.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.  ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี  (Accounting)  คือ  ขั้นตอนของระบบการรวบรวม การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูล
ทางการเงิน  (Pride, Hughes and Kapoor. 1996 : 534)  สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย  ซึ่งเรียกย่อว่า ส.บช.  (The Institute of Certified Accountants and Auditor of Thailand 
: ICAAT)  ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ดังนี้ 

การบัญชี  (Accounting)  หมายถึง  ศิลปะของการเก็บรวบรวม  บันทึก  จ าแนก  และท าสรุป
ข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน  ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือการให้ข้อมูลทาง
การเงิน  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย  และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา ( The American Institute of Certified Public 
Accountants : AICPA)  ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ดังนี้ 

การบัญชี  หมายถึง  ศิลปะของการจดบันทึก  การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่  และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน  รายการ  และเหตุการณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเก่ียวข้องกับทางด้านการเงิน  รวมทั้งการแปลความหมายของ
ผล 
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2.  ความส าคัญของการบัญชี  
1.  เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมอย่างใกล้ชิดและเมื่อปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็

อาจแก้ไขได้ทันที  
2.  เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูลทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและการ

ตัดสินใจ  
3.  เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของกิจการในขณะใดขณะหนึ่งว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน 

และส่วนของเจ้าของเป็นจ านวนเท่าไร  
4.  เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลกาด าเนินงานในรอบ

ปีที่ผ่านมา กิจการมีก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าไร 
5.  เพ่ือประโยชน์ในการเพิ่มทุนหรือลดทุนตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ 
6.  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  
7.  เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิงประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 

3.  หลักการบันทึกบัญชี 
          1.  ระบบบัญชีเดี่ยว  (Single - entry bookkeeping or single - entry system)  เป็นวิธีการ
บันทึกบัญชีเพียงด้านเดียวเท่านั้นคือ  ด้านเดบิตหรือด้านเครดิต  ระบบบัญชีเดี่ยวนี้จะบันทึกเฉพาะรายการใน
บัญชีเงินสด  หรือ  บัญชีที่ส าคัญบางบัญชี   
           2.  ระบบบัญชีคู่  (Double - entry bookkeeping or double - entry system)  เป็นวิธีการที่ใช้
ปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีต่าง ๆ  ประกอบด้วยรายการในสมุดรายวันทั่วไป รายการในสมุดบัญชีแยก
ประเภท   ตลอดจนเอกสารหลักฐาน  การบันทึกเหล่านี้มีระบบการและประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ  ซึ่งอาจใช้ได้กับ
ทั้งกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ทั้งนี้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะท าให้สามารถเสนอรายงานทางการเงินได้
ถูกต้องตามที่ควรและทันต่อเหตุการณ์การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่แต่ละรายการจะเกี่ยวข้องกับบัญชีสอง
ด้าน  คือ  บันทึกด้านเดบิตบัญชีหนึ่งและบันทึกด้านเครดิตในอีกบัญชีหนึ่งด้วยจ านวนเงินที่เท่ากัน   

4.  หลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ 
          1.  หมวดบัญชีสินทรัพย์รายการค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลท าให้สินทรัพย์เพ่ิมข้ึนจะบันทึกไว้ทางด้านเด
บิตส่วนรายการค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลท าให้สินทรัพย์ลดลงจะบันทึกไว้ทางด้านเครดิต 
          2.  หมวดบัญชีหนี้สินรายการค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลท าให้หนี้สินเพิ่มขึ้นจะบันทึกไว้ทางด้านเครดิต
ส่วนรายการค้าใดท่ีวิเคราะห์แล้วมีผลท าให้หนี้สินลดลงจะบันทึกไว้ทางด้านเดบิต 
          3.  หมวดบัญชีทุน  รายการค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลท าให้ทุนเพิ่มข้ึนจะบันทึกบัญชีไว้ทางด้านเครดิต
ส่วนรายการค้าใดท่ีวิเคราะห์แล้วมีผลท าให้ทุนลดลงจะบันทึกไว้ทางด้านเดบิต 
          4.  หมวดบัญชีรายได้จากการวิเคราะห์สมการบัญชี ถ้าบัญชีรายได้เพ่ิมข้ึนมีผลท าให้บัญชีทุนเพ่ิม 
ดังนั้น การวิเคราะห์ยึดตามหลักหมวดบัญชีทุน   
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          5. หมวดบัญชีค่าใช้จ่าย  จากการวิเคราะห์สมการบัญชี  ถ้าบญัชีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนมีผลท าให้บัญชีทุน
ลดลงดังนั้นหลักการวิเคราะห์ยึดตามหลักหมวดบัญชีทุนเช่นกัน  กล่าวคือถ้าค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจะบันทึก
ทางด้านเดบิต  ถ้าค่าใช้จ่ายลดลงจะบันทึกทางด้านเครดิต 
5.  สมการบัญชี 
 จากงบดุล  ยอดรวมของสินทรัพย์  จะเท่ากับยอดรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของเสมอ   ไม่ว่า
กิจการจะมีรายการค้าเกิดข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดก็ตาม  เมื่อพิจารณาทางด้านสินทรัพย์จะเป็น
การแสดงถึงสิ่งที่กิจการเป็นเจ้าของ  ส่วนทางด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของจะเป็นการแสดงถึงแหล่งที่มา
ของเงินลงทุนของกิจการว่ามาจากเจ้าหนี้และเจ้าของกิจการเป็นจ านวนเท่าใดในแต่ละกลุ่ม  ดังนั้น  สินทธิ
เรียกร้องของเจ้าหนี้รวมกับสิทธิเรียกร้องของส่วนเจ้าของ  จึงเท่ากับสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ  ซ่ึงแสดง
ออกมาเป็น  สมการบัญชี  (Accounting equation)  หรือสมการงบดุล  ได้ดังนี้ 
 
                              สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 
                              (Assets) (Liabilities) (Owers' equity) 
 
6.  ผลการด าเนินงาน 

งบแสดงผลการด าเนินกิจการ 
งบทดลอง 

รา้น k.j. ผลไม้สด 

งบทดลอง 

สิ้นสุด  ณ  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

เงินสด 101 1,805  - 

 
  

ทุน-นางสาวณัฐยา 301     300  - 

ทุน-นางสาวกุณฑลี 302     300  - 

รายได้จากการขาย 401     3,745  - 

ซื้อสินค้า 501 2,540  - 

 

  

    4,345  - 4,345  - 
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งบก าไรขาดทุน 
ร้าน k.j. ผลไม้สด 
งบก าไรขาดทุน 

สิ้นสุด  ณ  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 

รายได้:- 
รายได้จากการขาย       3,745 

ค่าใช้จ่าย:- 
ซื้อสินค้า        2,540 

ก าไรสุทธิ                  1,205 
 

งบดุล 

ร้าน k.j. ผลไม้สด 

งบดุล 
 สิ้นสุด  ณ  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด        1,805 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                   1,805 
 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน-นางสาวณัฐยา                  300 
ทุน-นางสาวกุณฑลี                  300 

บวก ก าไรสุทธิ                 1,205 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                  1,805 
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7.  สรุปผลการด าเนินงาน 
จากการปฏิบัติการขายสินค้าในวิทยาลัยนี้  ท าให้เรารู้จักการขายสินค้า  เพ่ือจัดท าโครงการวิชาชีพ  

โดยด าเนินการขายสินค้าและมีการบันทึกการซื้อสินค้ามาขายและรายได้จากการขายของให้กับ  นักศึกษา  
นักเรียน  คณาจารย์  และ  ประชาชนทั่วไป 
        สรุปผลการด าเนินงานภายในระยะเวลา  3  เดือน  กิจการมีผลก าไรจากการขายสินค้าตั้งแต่เดือน
มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม  มีผลก าไรจากการขายสินค้าโดยน าผลไม้สดมาขาย  มีต้นทุนเริ่มแรกเป็นจ านวนเงิน  
600  บาท  ก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน  1,205  บาท 

 
8.  ปัญหาในการท างานและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา 
        1.  ยังขาดประสบการณ์ในการขายผลไม้สด 
        2.  ผลไม้ที่ขายไม่หมด ท าให้ผลไม้เน่าเสีย 
         3.  บันทึกบัญชีผิดพลาดท าให้งบการเงินไม่ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 
         1.  ควรศึกษาทฤษฎีด้านการขายเกี่ยวกับการขายผลไม้ 
         2.  สอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการโดยตรง  ถึงวิธีการขายการเก็บรักษาผลไม้ 
         3.  ในการบันทึกบัญชี  ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ 
 
9.  เอกสารอ้างอิง 

http://www. http://wanwisalailon.blogspot.com  อ้างถึงความหมายของการบัญชี, ระบบ

บัญชีเดียว, สมการบัญชี, ค าศัพท์ทางบัญชี, งบการเงิน เป็นต้น 

  http://www.nsbest.com    อ้างถึงค านิยาม, ระบบบัญชีรับ, ความหมายการบัญชี, หลักของการ

บันทึกบันบัญชีคู่, ระบบบัญชีจ่าย เป็นต้น 

 
10.  ประวัติผู้วิจัย 

นางสาวกุณฑลี     คานสี 

วันที่  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2538 

บ้านเลขท่ี  100  หมู่  1  บ้านหาดแพง  ต าบลหาดแพง  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  48150 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2553   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนบ้านหาดแพง  ต าบลหาดแพง   

อ าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม 
 

http://www.nsbest.com/bunchee%20talk1.htm
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นางสาวณัฐยา     วันทอง 

วันที่  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2537 

บ้านเลขท่ี  60  หมู่  1  บ้านสามผง  ต าบลสามผง  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  48150 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2552    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสามผงวิทยาคม  ต าบลสามผง   

อ าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม 

 

 
 
 
 


