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บทคัดย่อ 
 
 การท าโครงการครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการการจัดท าบญัชีของกิจการซือ้มา
ขายไป เพื่อศึกษารูปแบบของการลงบญัชีที่ถูกตอ้ง และเหมาะสม เพื่อฝึกทกัษะในการด าเนินธุรกิจ
และเป็นผูป้ระกอบการที่ถูกตอ้ง และเพื่อน าความรูท้ี่ไดไ้ปปรบัใชใ้นอนาคตอย่างถูกตอ้ง โดยท าการ
ประกอบธุรกิจรา้น ไอออรา่ และจดัท าบญัชี ในการท าโครงการนี ้ไดท้ าการวางแผนธุรกิจ  การด าเนิน
ธุรกิจโดยการขายของออนไลน ์และจดัท าบญัชีของธุรกิจตามกระบวนการบญัชี 

ผลการท าโครงการพบว่าในทัง้ 2 เดือนนัน้กิจการไดท้ าก าไรสทุธิทัง้สิน้เป็น 2,695.12 บาท ที่
กิจการประกอบธุรกิจและไดผ้ลก าไรเป็นเพราะว่าสินคา้มีราคาไม่สงูเกินไป คณุภาพของสินคา้ดีท าให้
ลกูคา้นิยมเลือกใช ้และบอกต่อแนะน าใหม้าซือ้สินคา้เพิ่มขึน้ 
 จากการท าโครงการนี ้ไดร้บัประโยชนคื์อ การใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนแ์ละมีรายไดเระ
หว่างเรียนจากการขายสินคา้ออนไลน ์อีกทัง้ยงัฝึกการเป็นผูป้ระกอบการที่ดี ไดเ้รียนรูก้ารจดัท าบญัชี
โดยการใชโ้ปรแกรม Formura Smart Biz อีกทัง้ยงัไดท้กัษะในการขายเพิ่มมากขึน้ 
 



 
 

กติติกรรมประกาศ 
 

 โครงการฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษา และท่าน
คณะกรรมการทุกท่าน ท่ีคอยให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุน้และเป็นก าลงัใจ
ผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านเป็นอยา่งสูง
ไว ้ณ ท่ีน้ี         
 
 กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศกัด์ิ    รุ่งเรือง   ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย
การ  ท่ีใหโ้อกาสในการศึกษา   คณาจารยท์ุกท่านท่ีไดก้รุณาใหค้วามรู้   และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์   
ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผูจ้ดัท าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการแห่งน้ี 
 
 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอน้อมร าลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารยท์ุกท่านท่ีได้กรุณา
อบรมสั่งสอน   รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ  ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
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ค าน า 
 
 โครงการเร่ือง การประกอบธุรกิจร้าน ไอออร่า จ ากดัและการจดัท าบญัชี เป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาวิชาโครงการ วตัถุประสงค์ในการจัดท าโครงการเล่มน้ี เน่ืองจากคณะผูจ้ ัดท ามีความ
ปรารถนาท่ีจะให้ผูอ่้านไดศึ้กษาและเรียนรู้จนสามารถเขา้ใจถึงวิธีการประกอบกิจการและจดัท าบญัชี
ต่าง ๆ ซ่ึงจะสามารถศึกษาไดจ้ากโครงการฉบบัน้ี 
 
 โครงการเล่มน้ีศึกษาเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและจดัท าบญัชี เพื่อจะได้มีความรู้รูปแบบ
ธุรกิจวงจรการจัดท าบัญชี เอกสารการด าเนินงาน การจัดเอกสารท่ีใช้ในการบันทึกบัญชี และ
กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์รายการคา้จากเอกสาร การจดัท าบญัชีของ
กิจการประเภทซ้ือมา-ขายไป มีทกัษะในการปฏิบติังานตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยท า
เป็นกรณีตวัอยา่งการจดัท างบการเงินตามกฎหมายการบญัชี เพื่อเป็นแบบส าหรับนกัเรียน นกัศึกษาได้
ใชเ้ป็นแนวทางการประกอบการจดัท าบญัชี และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ไดท้ั้ง
ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกต้องเก่ียวกบัหลกัการจดัท าบญัชี และสามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้
 
 คณะผูจ้ดัท าโครงการหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่โครงการฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผูอ่้านไม่มากก็
นอ้ย ทั้งในเร่ืองของการศึกษาเพื่อน าความรู้ไปใชใ้นการเรียน หรือเพื่อน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาการวาง
ระบบบญัชีของกิจการนั้น ๆ หากเกิดขอ้ผิดพลาดประการใดก็ขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
          ภาพท่ี                     หน้า 
 26  การเขา้ระบบเพิ่มและแกไ้ข รายช่ือลูกคา้ หนา้ท่ี 1    41 
 27  การเขา้ระบบเพิ่มและแกไ้ข รายช่ือลูกคา้ หนา้ท่ี 2    41 
 28  การเขา้ระบบเพิ่มและแกไ้ข รายช่ือลูกคา้ หนา้ท่ี 3    42 
 29  หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย หนา้ท่ี 1     42 
 30  หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย หนา้ท่ี 2     43
 31  หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย หนา้ท่ี 3     43 
 32  การเขา้ระบบซ้ือสินคา้       44 
 33  การเขา้ระบบซ้ือสินคา้ ขั้นท่ี 2       44 
 34  การเขา้ระบบซ้ือสินคา้ ขั้นท่ี 3       44 
 35  หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลซ้ือสินคา้      45 
 36  การเขา้ระบบขานสินคา้       45 
 37  การเขา้ระบบขายสินคา้ ขั้นท่ี 2      45 
 38  การเขา้ระบบขายสินคา้ ขั้นท่ี 3      46 

39  หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลขายสินคา้      46 
40  หนา้จอการเขา้ระบบรายวนั       47 
41  การเขา้ระบบรายวนั ขั้นท่ี 2       47 
42  หนา้จอบนัทึกรายการรายวนัทัว่ไป      48 
43  หนา้จอบนัทึกรายการเงินสดจ่าย      48 
44  หนา้จอบนัทึกรายการเงินสดรับ      49 
45  หนา้จอรายการปิดบญัชีภาษีซ้ือ – ภาษีขาย     49 
46  หนา้จอแสดงรายการเดือนท่ีตอ้งการจะปิดงวดบญัชี    50 
47  หนา้จอใหเ้ลือกรูปแบบการปิดบญัชี      50 
48  หนา้จอรายการปิดบญัชีสินคา้คงเหลือปลายงวด ไปเขา้ตน้ทุนขาย  51 
49  หนา้จอใหเ้ลือกรูปแบบการปิดบญัชี      51 
50  หนา้จอรายการปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เขา้ก าไรขาดทุน   52 

 



 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
          ภาพท่ี                     หน้า 
 51  หนา้จอใหเ้ลือกรูปแบบการปิดบญัชี      52 
 52  หนา้จอรายการปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้กบัไรสะสม    53 
 53  หนา้จอเรียกดูรายการรายวนัเรียงตามวนัท่ี – สมุดรายวนัทัว่ไป   54 
 54  หนา้จอรายการรายวนัเรียงตามวนัท่ี – สมุดรายวนัทัว่ไป    55 
 55  หนา้จอเรียกดูบญัชีแยกประเภท      56 
 56  หนา้จอรายการบญัชีแยกประเภททัว่ไป      57 
 57  หนา้จอเรียกดูรายงานภาษีซ้ือ       58 
 58  หนา้จอรายงานภาษีซ้ือ       58 
 59  หนา้จอเรียกดูรายงานภาษีขาย       59 

60  หนา้จอรายงานภาษีขาย       60 
61  หนา้จอเรียกดูกระดาษท าการ       60 
62  หนา้จอกระดาษท าการ       61 
63  หนา้จอเรียกดูงบทดลอง       61 
64  หนา้จองบทดลอง        62 
65  หนา้จอเรียกดูงบก าไรขาดทุน       62 
66  หนา้จอเรียกดูงบก าไร-ขาดทุน       63 
67  งบก าไรขาดทุนและงบก าไรสะสม      63 
68  หนา้จอเรียกดูงบแสดงฐานะทางการเงิน     64 
69  หนา้จอเรียกดูงบแสดงฐานะทางการเงิน     65 
70  งบแสดงฐานะทางการเงิน ดา้นสินทรัพย ์หนา้ 1     65 
71  งบแสดงฐานะทางการเงิน ดา้นหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ หนา้ 2  66 
72  สมุดรายวนัทัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 1)     68 
73  สมุดรายวนัทัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 2)     69 
74  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนกนัยายน (หนา้ 1)     70 
75  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนกนัยายน (หนา้ 2)     71 

 



 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
          ภาพท่ี                     หน้า 

76  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนกนัยายน (หนา้ 3)     72 
77  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนกนัยายน (หนา้ 34)     73 
78  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนกนัยายน (หนา้ 5)     74 
79  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกนัยายน (หนา้ 1)     75 
80  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกนัยายน (หนา้ 2)     76 
81  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกนัยายน (หนา้ 3)     77 
82  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกนัยายน (หนา้ 4)     78 
83  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกนัยายน (หนา้ 5)     79 
84  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกนัยายน (หนา้ 6)     80 
85  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกนัยายน (หนา้ 7)     81 
86  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 1)     82 
87  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 2)     83 
88  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 3)     84 
89  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 4)     85 
90  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 5)     86 
91  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 6)     87 
92  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 7)     88 
93  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 8)     89 
94  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 9)     90 
95  สมุดรายวนัทัว่ไปเดือนตุลาคม  (หนา้ 1)     93 
96  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนตุลาคม  (หนา้ 1)     94 
97  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนตุลาคม  (หนา้ 2)     95 
98  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนตุลาคม  (หนา้ 1)     96 
99  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนตุลาคม  (หนา้ 2)     97 
100  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนตุลาคม  (หนา้ 1)     98 

 



 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
          ภาพท่ี                     หน้า 

101  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนตุลาคม  (หนา้ 2)     99 
102  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนตุลาคม  (หนา้ 3)                100 
103  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนตุลาคม  (หนา้ 4)                101 
104  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนตุลาคม  (หนา้ 5)                102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 1 

 

 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 เน่ืองจากในปัจจุบนัมีสถานประกอบการ และธุรกิจประเภทต่าง ๆ  เกิดขึ้นอย่างมากมาย  ซ่ึง

ในการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ นั้น ต่างก็มีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งหวงัผลก าไร ดังนัน้รายไดห้ลัก

ของกิจการจึงเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้  และมีค่าจ่ายเก่ียวกบัตน้ทุนสินคา้ที่ขาย และค่าใชจ้่าย

ในการด าเนินงาน ในการท าธุรกิจหากไม่มีการจัดท าบญัชี จะท าใหไ้ม่ทราบถึงที่มาของรายได ้ และ

ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ตลอดจนสินทรพัย์ หนีส้ิน และทุนของกิจการอันมีผลต่อการท างบการเงิน  เมื่อมี

ปัญหากิจการไม่มีเอกสารหรือหลกัฐานที่สามารถตรวจสอบไดแ้ลว้จะท าใหร้ะบบบญัชีไม่เป็นระเบียบ

ดงันัน้กิจการทุกกิจการจึงตอ้งมีการจดัท าบญัชีเพื่อใหท้ราบผลการด าเนินงานและหลกัฐานทางการ

เงินของกิจการ หากกิจการไม่มีการจดัท าบญัชีก็จะเกิดปัญหาดงัต่อไปนี ้คือดา้นการท างานกิจการไม่

สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานทางการบญัชีของกิจการว่ามีรายได ้ค่าใชจ้่าย ลูกหนี ้ เจา้หนี ้

เท่าไหร ่และมีที่มาอย่างไร กระบวนการจดัท าบญัชีคือขัน้ตอนการจดัท าบญัชีทัง้หมดเริ่มตัง้แต่บนัทึก

บญัชีจนถึงการปิดบญัชีไปจนถึงการจัดท างบการเงินต่าง ๆ ดังนัน้จึงไดจ้ าลองกิจการขายออนไลน์

โดยการขายผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าและผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า  เพื่อเป็นการจัดท า

โครงการกระบวนการจดัท าบญัชีของกิจการซือ้มาขายไป ในการท าบญัชีจะจดัท าโดยการด าเนินตาม

วงจรบญัชีเริ่มจากการวิเคราะหร์ายงานการคา้ประจ าวันการบนัทึกรายการในสมดุรายวนัทั่วไป ผ่าน

รายการยังบญัชีแยกประเภท หายอดคงเหลือจัดท างบทดลองและจดัท างบการเงิน งบก าไรขาดทุน  

และงบแสดงฐานะทางการเงิน ความส าคญัของการบญัชีหลกัใหญ่ ๆ ก็คือเป็นแหล่งขอ้มลูของธุรกิจ

ที่จะแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไปของธุรกิจ เช่น ผูเ้ป็นเจา้ของกบัพนกังานหรือเจา้ของธุรกิจกบัผูล้งทุน  

เจา้หนี ้หรือ ธนาคารที่จะพิจารณาใหส้ินเชื่อหรือแม้กระทั่งการสื่อความหมายระหว่างธุรกิจด้วย

กนัเอง  ดงันัน้ขอ้มลูทางการบญัชีจึงมีความส าคญัดงันี ้
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เพื่อใหเ้จา้ของกิจการสามารถควบคมุอย่างใกลช้ิดและปรากฏขอ้บกพรอ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

ก็อาจแก้ไขไดท้ันที เพื่อช่วยใหท้ราบผลการด าเนินงานของกิจการในขณะใดขณะหนึ่งว่ากิจการมี

สินทรพัย ์หนีส้ิน และส่วนของเจา้ของเท่าไหร่ และช่วยใหท้ราบฐานะทางการเงินของกิจการ เพื่อใช้

เป็นหลกัฐานส าคญัในการค านวณภาษีไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

  

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ  

 ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี  คณะผูจ้ดัท าไดก้ าหนดวตัถุประสงค์ของการจดัท าโครงการไว้

ดงัต่อไปน้ี 

 1.2.1  เพื่อศกึษากระบวนการการจดัท าบญัชีของกิจการซือ้มาขายไป 

 1.2.2  เพื่อศกึษารูปแบบของการลงบญัชีที่ถูกตอ้ง และเหมาะสม 

 1.2.3  เพื่อฝึกทกัษะในการด าเนินธุรกิจและเป็นผูป้ระกอบการที่ถูกตอ้ง 

 1.2.4  เพื่อน าความรูท้ี่ไดไ้ปปรบัใชใ้นอนาคตอย่างถกูตอ้ง 

 

1.3  ขอบเขตของการด าเนินงาน 

 1.3.1  ช่ือธุรกจิ  บริษทั ไอออร่า จ ากดั 

 1.3.2  ประเภทธุรกจิ  ซ้ือมา - ขายไป 

 1.3.3  ประเภทสินค้าหรือบริการ  ผลิตภณัฑดู์แลผิวหนา้ 

 1.3.4  ระยะเวลาด าเนินการประกอบธุรกจิ  1 กนัยายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 

 

1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 

 1.4.1  นกัศกึษาไดร้บัความรูเ้ก่ียวกบัเรื่องกระบวนการการจดัท าบญัชีของธุรกิจซือ้มาขายไป 

 1.4.2  นกัศกึษาไดเ้กิดทกัษะการลงบญัชีที่ถูกตอ้ง และเหมาะสมอยู่ในวตัถปุระสงค ์

 1.4.3  นกัศกึษาไดฝึ้กทกัษะในการด าเนินธุรกิจ และเป็นผูป้ระกอบการไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

 1.4.4  นกัศกึษาสามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ปปรบัใชใ้นอนาคตไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
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1.5  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 1.5.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

  1.5.1.1  มองหาธุรกิจท่ีน่าสนใจ 

  1.5.1.2  เสนอโครงการต่อท่ีปรึกษาโครงการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

  1.5.1.3  แบ่งงานและคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการท่ีจดัท า 

 1.5.2  ข้ันตอนการด าเนนิการ 

1.5.2.1  เลือกหาผลิตภณัฑท่ี์มีมาตรฐาน และถูกอนามยั เพื่อท าการจ าหน่ายใหแ้ก่          

ผูบ้ริโภค   

  1.5.2.2  เร่ิมการขายโดย การตั้งเพจทาง Facebook เพื่อเป็นหนา้ร้านในการขาย 

1.5.2.3  น าขอ้มูลจากการซ้ือขายสินคา้มาบนัทึกบญัชี   

  1.5.2.4  จดัท างบประกอบงบการเงิน และการบนัทึกบญัชีต่าง ๆ  

 

 1.5.3  ข้ันตอนสรุป 

  1.5.3.1  สรุปผลการด าเนินงานทั้งหมดในการจดัท าโครงการ 

  1.5.3.2  ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 

  1.5.3.3  ท าการแกไ้ขปรับปรุงขอ้ผิดพลาดของเอกสารท่ีจดัท าขึ้น 

1.5.3.4  จดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ลงในแผน่ซีดี และสรุปผลการด าเนินการน าเสนอต่อ    

คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี  2 
 
 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการบัญชี 
 

การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์ของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงได้น าความรู้เก่ียวกับเน้ือหาวิชา หรือรายวิชาท่ีประยุกต์ใช้ในการจัดท า
โครงการคือ วิชาการบญัชีตน้ทุน วิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ และวิชาโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชี ไวด้งัต่อไปน้ี 
 2.1  ความหมายท่ีเก่ียวกบัการบญัชี 
  2.1.1  ความหมายของการบญัชี 
  2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
  2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
  2.1.4  ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 
 2.2  แนวคิดการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม 
  2.2.1  ความหมายของธุรกิจขนาดยอ่ม 
  2.2.2  ประเภทของธุรกิจขนาดยอ่ม 
  2.2.3 การวางแผนทรัพยากร 
  2.2.4  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 
  2.2.5  กระบวนการบริหารธุรกิจ 
  2.2.6  ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 2.3  แนวคิดการจดัท าบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
  2.3.1  ความหมายโปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นบญัชี 
  2.3.2  ประโยชน์ของการท าบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 2.4  งานโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  ความหมายท่ีเกีย่วกบัการบัญชี 
2.1.1  ความหมายของการบัญชี  
การบัญชี (Accounting) หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนก และท าสรุป

ขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี คือ การใหข้อ้มูล
ทางการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูส้นใจในกิจกรรมของกิจการ จากค าจ ากดัความ
ขา้งตน้ท าให้ทราบว่านอกจากนกับญัชีจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางดา้นการบญัชีแลว้ นกับญัชียงัตอ้งมี
ความรู้ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิและขอ้จ ากดัของธุรกิจ สถาบนัธุรกิจต่าง ๆ และ
สถานภาพทางการเมือง ทั้งน้ีเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตีความหมายขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจ  
 
 ค าจ ากดัความของการบญัชีนั้นมีผูใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั  ดงัต่อไปน้ี           
 
           ศาสตราจารย์  W.A. PATON แห่งมหาวิทยาลัย มิ ซิแกน ได้ให้ค  าจ ากัดความ  “ การ
บญัชี ” (Accounting) ว่า การบญัชี คือ “การช่วยอ านวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจด าเนินไปได้อย่าง
ราบร่ืน” นกับญัชีจึงมีหนา้ท่ีบนัทึกรายการ ซ่ึงเกิดขึ้นไดก้บัหน่วยงานธุรกิจเฉพาะท่ี สามารถตีค่าเป็น
ตวัเงินไดร้วมทั้งเรียบเรียงจดัแยกประเภท วิเคราะห์ และรายงานผลสรุปของรายการท่ีเกิดขึ้น 
 
 สมาคมผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา  (The anerican institute of certisied 
public accountants : AICPA) ได้ให้ความหมายของบัญชีไว ้ดังน้ี “การบัญชี คือ ศิลปะของการจด
บนัทึกรายการหรือเหตุการณ์และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินไวใ้นรูปของเงินตรา การจดั
หมวดหมู่รายการเหล่านั้น การสรุปผล รวมทั้งการตีความของผลนั้น” 
 
 ราชบณัฑิตยสถาน คณะกรรมการจดัท าพจนานุกรมศพัทเ์ศรษฐศาสตร์  ไดใ้ห้ค  านิยามของการ
บญัชีไวด้งัน้ี “การบญัชี คือ การเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในรูปตวัเงิน โดยเสนอเป็นรายงานทางการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือสนใจ
ในกิจการ” (ท่ีมา : พจนานุกรมศพัทเ์ศรษฐศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถานพิมพค์ร้ังท่ี  2 พ.ศ.2555) 
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ศาสตราจารย ์โรเบิร์ต เอน็ แอนโทนี ใหค้วามหมายของการบญัชีไวด้งัน้ี การบญัชีเป็นระบบท่ี
ให้สารสนเทศเก่ียวกบัจ านวนเงินของทรัพยากรขององค์การวิธีการของการจดัหาเงินและผลลพัธ์ท่ี
บรรลุโดยการใชท้รัพยากรนั้น 

 
คณะกรรมการหลกัการบญัชีของ AI CPAในปี ค.ศ. 1970 ไดใ้ห้ค  านิยามของการบญัชีไวด้งัน้ี 

การบญัชีคือกิจกรรมบริการหนา้ท่ีของการบญัชีคือการใหส้ารสนเทศเชิงปริมาณในรูปทางการเงินเป็น
หลกัเก่ียวกบักิจการทางเศรษฐกิจซ่ึงมีจุดประสงคใ์หเ้ป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจในเชิงเศรษฐกิจ 

 
จากความหมายของการบญัชีท่ีมีนักวิชาการให้นิยามไวแ้ลว้นั้น สามารถน ามาสรุปไดว้่าการ

บญัชีนั้นหมายถึงการจดบนัทึกรายการคา้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการรับจ่ายเงินและส่ิงท่ีมีค่าเป็นเงินไวใ้น
สมุดบญัชีอย่างสม ่าเสมอ เป็นระเบียบถูกตอ้งตามหลกัการและสามารถแสดงผลการด าเนินงานและ
สถานะการเงินของกิจการได้ในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เพื่อให้ประโยชน์ ต่อการตัดสินใจในเชิง
เศรษฐกิจ 

 
2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีน าเสนอข้อมูลเพื่อแสดงฐานะการเงินผลการ

ด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในแต่ละงวดบญัชีใดบญัชีหน่ึงหรือ
ระหว่างงวดบญัชีก็ได้งบการเงินจะแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรก็ต่อเม่ือกิจการได้ปฏิบติัตาม
มาตรฐานการบญัชีอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือจ าเป็นงบการเงินดงักล่าวจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ และสามารถแสดงถึงผลการบริหารงาน
ของฝ่ายบริหารซ่ึงไดรั้บความไวว้างใจให้ดูแลทรัพยากรของกิจการงบการเงินตอ้งจดัท าอย่างนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง และตอ้งน าเสนอข้อมูลดังต่อไปน้ีคือสินทรัพยห์น้ีสินส่วนของเจ้าของรายได้ค่าใช้จ่ายและ
กระแสเงินสด ส่วนประกอบของงบการเงินท่ีสมบูรณ์ควรประกอบดว้ย 

1)  งบแสดงฐานะการเงิน  
2.1.2.2  งบก าไรขาดทุน   
2.1.2.3  งบแสดงฐานะของผูถื้อหุน้   
2.1.2.4  งบกระแสเงินสด   
2.1.2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน   
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2.1.2.1  งบแสดงฐานะการเงิน (Statements of Financial position)  หมายถึงการ
รายงานทางการเงินท่ีท าขึ้นตามหลกั การบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปเพื่อแสดงใหเ้ห็นฐานะการเงินของกิจการ 
ณ วนัส้ินงวดโดยจะแสดงถึงขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีกิจการเป็นเจา้ของหรือมีอยูมี่จ านวนเท่าใดประกอบดว้ย
อะไรบา้ง 

(2) ภาระผกูพนัต่อบุคคลภายนอกมีจ านวนเท่าใดประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
(3) ส่วนของเจา้ของกิจการมีจ านวนเท่าใดประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

 องคป์ระกอบของงบแสดงฐานะการเงินจึงเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัฐานะของ
การเงินของกิจการซ่ึงได้แก่ สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชนูปถมัภ ์2552 ก 

1.  สินทรัพย์ (asset) 
สินทรัพย ์หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยู่ในการควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดงักล่าวเป็น

ผลของเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต 
โดยประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์ หมายถึง ศกัยภาพของสินทรัพยใ์นการก่อให้เกิด
กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแก่กิจการทั้งทางตรงและทางออ้ม  

สินทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือสินทรัพย์หมุนเวียน (current asset) และ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (non-current assets) 

     1.1  สินทรัพย์หมุนเวียน (current asset) กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์เป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

1.1.1  กิจการคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์หรือตั้งใจจะขายหรือใชสิ้นทรัพยน์ั้น
ภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกิจการ 

1.1.2  กิจการถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้คือมีไวเ้พื่อคา้ 
1.1.3  กิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากรอบ

ระยะเวลางาน 
1.1.4  สินทรัพยท่ี์เป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ท่ีไม่มีขอ้จ ากัดใน

การแลกเปล่ียนหรือการใชใ้นการช าระหน้ีสินอยา่งนอ้ย 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลางาน 
   1.2  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (non-current asset) หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นไป

ตามเง่ือนไขของสินทรัพยห์มุนเวียน รวมถึง สินทรัพยมี์ตวัตน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   สินทรัพยท์าง



8 
 

การเงิน และสินทรัพยด์ าเนินงานท่ีมีระยะยาว และไม่ไดมี้ขอ้หา้มในการใช ้โดยกิจการคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์ในสินทรัพยน์ั้นเกินกวา่รอบระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการ 12 เดือน  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในกิจการโดยทัว่ไป ประกอบดว้ย  
  1.2.1  สินทรัพยมี์ตวัตน (tangible assets) หมายถึง สินทรัพยท่ี์เป็น ตวัเงินท่ี

สามารถระบุไดแ้ละมีลกัษณะทางกายภาพ  
  1.2.2  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (intangible assets) หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวั

เงินท่ีสามารถระบุไดแ้ละไม่มีลกัษณะทางกายภาพ  
  1.2.3  เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง การลงทุนซ้ือหุ้นทุนหรือหลักทรัพย์

ประเภทหน้ีหรือพนัธบตัรของกิจการอ่ืน โดยกิจการตอ้งการลงทุนในเวลาท่ีนานเกินกว่า 1 ปี โดยมิได้
มีวตัถุประสงคจ์ะจ าหน่ายในระยะเวลาอนัสั้น เช่นการซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิของกิจการอ่ืน 

  1.2.4  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่สามารถจดัประเภท
ขา้งตน้ได ้เช่น ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 

 
  2.  หนีสิ้น (liability) 

 หน้ีสิน หมายถึง ภาระผูกพนัในปัจจุบนัของกิจการ ซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต 
ซ่ึงการช าระภาระผกูพนันั้น คาดวา่จะส่งผลใหกิ้จการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

 หน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือหน้ีสินหมุนเวียน (current liability) และหน้ีสินไม่
หมุนเวียน (non-current liability) 

    2.1  หนี้สินหมุนเวียน (current liability) กิจการตอ้งจดัประเภทหน้ีสินเป็นหน้ีสิน
หมุนเวียนเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

  2.1.1  กิจการคาดว่าจะมีการช าระภายในรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกติ
ของกิจการ 

  2.1.2  กิจการถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้คือมีไวเ้พื่อคา้ 
  2.1.3  ถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนบัจากรอบระยะเวลารายงาน 
  2.1.4  กิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนการช าระหน้ีออกไปอีก

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงานหน้ีสินหมุนเวียนในกิจการโดยทัว่ไป มี
ดงัน้ี  
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  (1)  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (bank overdrafts and 
short-term borrowings from financial institutions) หมายถึง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร หน้ีสินท่ีเกิดขึ้น
จากการกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอ่ืน รวมทั้งการขายหรือขายช่วงลดตัว๋เงิน
กบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 

  (2)  เจ้าหน้ีการค้า (trade payable) หมายถึง เงินท่ีกิจการค้างช าระค่าสินค้าหรือ
ค่าบริการท่ีซ้ือมาเพื่อขายหรือเพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการตามปกติ 

  (3)  ตัว๋เงินจ่ายการคา้ (notes payable-trade) หมายถึง สัญญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร
โดยปราศจากเง่ือนไขท่ีกิจการได้รับรองให้ไวต่้อบุคคลอ่ืนว่ากิจการจะช าระเงินจ านวนหน่ึงให้แก่
บุคคลนั้นภายในเวลาท่ีก าหนดซ่ึงอาจเป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใช้เงินส าหรับช าระ ค่าสินคา้หรือ
บริการ 

  (4)  เจา้หน้ีอ่ืน (other payable) หมายถึง เจา้หน้ีอ่ืนท่ีมิใชเ้จา้หน้ีการคา้ เช่น ค่าใชจ่้าย
คา้งจ่าย รายไดรั้บล่วงหนา้ 

  (5)  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (accrued expense) หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีให้ประโยชน์แก่กิจการ
แลว้แต่กิจการยงัไม่ไดช้ าระเงินในวนัท่ีท างบแสดงฐานะการเงิน เช่น ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย ค่าแรง
คา้งจ่าย  

  (6)  ค่าเช่าคา้งจ่ายรายได้รับล่วงหน้า (deferred revenue) หมายถึง หน้ีสินท่ีเกิดจาก
การรับเงินไวล้่วงหนา้ส าหรับค่าสินคา้หรือบริการท่ียงัมิไดใ้ห้ลูกคา้ จึงเกิดเป็นพนัธะท่ีกิจการจะตอ้ง
ส่งมอบสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ในอนาคต 

  (7)  เงินปันผลคา้งจ่าย (accrued dividend) หมายถึง เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายแลว้แต่
กิจการยงัมิไดจ่้ายเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท างบแสดงฐานะทางการเงิน 

  (8)  เงินกู้ยืมระยะสั้ น (short-term borrowings) หมายถึง เงินกู้ยืมระยะสั้ นรวมถึง
หน้ีสินในลกัษณะอ่ืนใด นอกจากหน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือบริการและเจา้หน้ีอ่ืน ก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

  (9)  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (current income tax payable) หมายถึง ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลคา้งจ่าย 

  2.2  หนี้สินไม่หมุนเวียน (non-current liability) หมายถึง หน้ีสินท่ีมีระยะเวลาการ
ช าระเงินนานเกินกวา่ 1 ปี หรือเกินกวา่รอบระยะเวลาการด าเนินตามปกติของกิจการ ไดแ้ก่ 
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  (1)  ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว (long-term notes payable) หมายถึง ตัว๋เงินจ่ายท่ีมีก าหนด
ช าระคืนเกินกวา่ 1 ปี 

  (2)  หุ้นกู ้(bonds payable) หมายถึง การจดัหาเงินทุนอย่างหน่ึงของกิจการโดยการ
แบ่งจ านวนเงินท่ีตอ้งการกูอ้อกเป็นหุ้น ราคาแต่ละหุ้นเท่ากนั ราคาหุ้นแต่ละหุ้นกิจการเป็นผูก้  าหนด
ขึ้นเอง การออกหุ้นกู้จะตอ้งก าหนดอตัราดอกเบ้ีย ก าหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบ้ีย ก าหนดเวลา
แน่นอนในการไถ่ถอนหุน้คืนซ่ึงจะนานกวา่ 1 ปี 

  (3)  เงินกูย้ืมระยะยาว (long-term borrowings) หมายถึง การกูย้ืมเงินจากธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินโดยมีสัญญาการช าระเงินเกินกว่า 1 ปี การกูย้ืมระยะยาวน้ีอาจมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
หรือไม่มีก็ได ้ 

 

  3.  ส่วนของเจ้าของ 
  ส่วนของเจา้ของ หมายถึง ส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรัพยข์องกิจการ หลงัจากหัก

หน้ีสินทั้งส้ินออกแลว้ ส่วนของเจา้ของกิจการแยกตามลกัษณะของกิจการคา้ไดด้งัน้ี 
  3.1  ในกรณีท่ีเป็นกิจการเจา้ของคนเดียว ส่วนของเจา้ของกิจการประกอบดว้ยผลรวม

ของเงินท่ีเจา้ของน ามาลงทุนกบัผลก าไรท่ีเกิดขึ้น และหักดว้ยส่วนท่ีเจา้ของถอนทุนและ ผลขาดทุนท่ี
เกิดขึ้นการแสดงส่วนของเจา้ของแสดงเป็นยอดเดียวดงัน้ีส่วนของเจา้ของ 
งบแสดงฐานะการเงิน มีรูปแบบอยู ่2 แบบคือ 

1.  แบบบญัชี(Account Form) 
2.  แบบรายงาน(Report form) 

1.  แบบบัญชี ( Account Form )  เป็นรูปแบบท่ีรายงานสินทรัพยไ์วด้า้นซา้ยส่วนดา้นขวาเป็น
ขอ้มูลหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 

ขั้นท่ี  1 เขียนหวัของงบแสดงฐานะการเงิน 3 บรรทดัซ่ึงประกอบดว้ย 
บรรทดัท่ี  1 เขียนช่ือกิจการ 
บรรทดัท่ี  2 เขียนค าวา่งบแสดงฐานะการเงิน 
บรรทดัท่ี  3 เขียนวนัเดือนปีท่ีจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 

ขั้นท่ี  2 ทางดา้นซา้ยมือให้เขียนรายละเอียดของสินทรัพยแ์สดงรายการต่าง ๆ ของสินทรัพยท่ี์
กิจการมีอยู ่

ขั้นท่ี  3 ทางดา้นขวามือใหเ้ขียนรายละเอียดของ 20 และส่วนของเจา้หน้ีท่ีกิจการมีอยู ่ 
ขั้นท่ี  4 รวมยอดทั้งสองดา้นใหเ้ท่ากนัและอยูใ่นระดบัเดียวกนั 



11 
 

ตัวอย่าง                บริษทั xx จ ากดั 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25xx 
                                                                                                            หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
       เงินสด       xx 
       เงินฝากธนาคาร     xx 
       ลูกหน้ี       xx 
       สินคา้คงเหลือ     xx 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน           xx 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
       ท่ีดิน                                                                                xx 
       อาคาร                                                                              xx 
       เคร่ืองใชส้ านกังาน     xx   
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน          xx 
รวมสินทรัพยท์ั้งส้ิน            xx 

หนีสิ้นและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
หนีสิ้นหมุนเวียน 
 เจา้หน้ีการคา้          xx 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน         xx 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
      เงินกู ้          xx 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน         xx 
รวมหน้ีสิน                                    xx 
ส่วนของหุ้นส่วน 
 ทุน         xx 
 ก าไรสะสม        xx 
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รวมส่วนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน        xx 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน                                                                        xx 

  2.1.2.2  งบก าไรขาดทุน หมายถึง งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีก าหนดแต่จะต้องไม่เกิน 1 ปี เพื่อวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจว่ามีรายได้และ
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลานั้นเท่าใด และเม่ือน ารายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายแลว้ จะเป็นก าไรสุทธิ(NET 

INCOME หรือ NET PROFIT) หรือขาดทุนสุทธิ (NET LOSS) 
 

 งบก าไรขาดทุนแบบช้ันเดียว 
 งบก าไรขาดทุนแบบชั้นเดียวจะแยกแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย จากนั้นจึงค่อยน ารายได้

ทั้งหมดหกัดว้ยค่าใชจ่้ายทั้งหมดทีเดียว แสดงเป็นก าไรหรือขาดทุนสุทธิในบรรทดัสุดทา้ย ขอ้ดีของวิธี
น้ีคือง่าย แต่บางทีเราอาจตอ้งการดูความสามารถในการท าก าไรอยา่งอ่ืนของกิจการนอกเหนือจากก าไร
สุทธิเพียงอยา่งเดียว 

 
ตวัอยา่งงบก าไรขาดทุนแบบชั้นเดียว 

บริษัท XXX จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25XX 

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย                                                                          xx 
รายไดอ่ื้น                                                                                       xx 

รวมรายได ้                                                                                                                 xx 

 ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย                                                                                     xx 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร                                                    xx 
ดอกเบ้ียจ่าย                                                                                   xx 
ภาษีเงินได ้                                                                                    xx 

ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ                                                                                              xx 

https://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
https://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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 งบก าไรขาดทุนแบบหลายช้ัน 
งบก าไรขาดทุนแบบหลายชั้นจะแสดงรายไดจ้ากการขายหักดว้ยค่าใชจ่้ายเป็นชั้น ๆ ซ่ึงจะให้

ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มากกว่าเน่ืองจากแยกผลจากการด าเนินงานปรกติ และ ไม่ปรกติของกิจการ ท า
ใหป้ระเมินความสามารถในการท าก าไรของกิจการไดดี้กวา่ 
 
ตวัอยา่งงบก าไรขาดทุนแบบหลายชั้น 

 
บริษัท กขค จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25XX 

รายได ้: 

           รายไดจ้ากการขาย                                                                              xx 
           รายไดอ่ื้น                                                                                           xx 
           รวมรายได ้                                                                                                     xx 

ค่าใชจ่้าย :  

        หัก ตน้ทุนขาย                                                                                    xx  
        ก าไรขั้นต้น                                                                                        xx 
        หัก ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร                           xx   
ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ                                                                                             xx 

 

  2.1.2.3  งบกระแสเงินสด หมายถึง งบการเงินท่ีแสดงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดท่ีไดรั้บเขา้มา เงินสดท่ีจ่ายออกไป และเงินสดเปล่ียนแปลงสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรม
ลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงินของกิจการในระหว่างงวดบญัชีหน่ึง โดยการกระทบยอดเงินสดยกมาตน้
งวดใหเ้ท่ากบัเงินสดคงเหลือปลายงวด 

 
  2.1.2.4  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ หมายถึง งบการเงินท่ีแสดง

รายละเอียดของการเปล่ียนแปลงในรายการท่ีเป็นองคป์ระกอบต่าง ๆ ของเจา้ของ จากตน้งวดบญัชีไป
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ถึงส้ินงวดบญัชีโดยแยกแสดงแต่ละรายการตามประเภทของรายการการแสดงรายการในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของมาตรฐานการบญัชี   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนองบ
การเงินก าหนดไวว้่า งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของจากการกระทบยอดระหว่างยอดยก
มา ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินงวด โดยใหเ้ปิดเผยการเปล่ียนซ่ึงเป็นผลมาจากดงัต่อไปน้ี 

  1.  ก าไรหรือขาดทุน 
  2.  แต่ละรายการของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และ 
  3.  รายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของจากความสามารถในการเป็นเจา้ของ ซ่ึงแสดงเงินทุนท่ี

ไดรั้บจากผูเ้ป็นเจา้ของและการจดัสรรส่วนทุนให้ผูเ้ป็นเจา้ของและการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของ
ความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดส่้งผลใหสู้ญเสียการควบคุม 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี  20/2554 เร่ือง มาตรฐานการายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ , 2554) ไดก้ าหนดให้
กิจการตอ้งน าเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงของเจา้ของโดยน าเสนอรายการต่อไปน้ี 

  1.  เงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของและจ่ายคืนใหแ้ก่เจา้ของ รวมทั้งส่วนแบ่งก าไร 

  2.  ก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาของการรายงาน 

  3.  ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด ของก าไร (ขาดทุน) สะสม และรายการต่าง ๆ ในส่วน
ของเจา้ของ การเปล่ียนแปลงรายการต่าง ๆ ระหวา่งงวดและยอดคงเหลือของรายการนั้น ๆ ณ วนัส้ินงวด 

  4.  รายการซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการต้องรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

 

2.1.2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ รายการท่ีแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจากงบ
การเงิน เช่น นโยบายการท าบญัชีและเกณฑก์ารจดัท างบการเงิน ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไม่ไดแ้สดงอยู่ในงบ
การเงิน นโยบายการท าบญัชี เป็นส่ิงท่ีท าให้งบการเงินของแต่ล่ะกิจการมีความแตกต่างกันดังนั้น
ผูใ้ชง้านงบการเงินจะตอ้งอ่านก่อนว่ากิจการนั้น ใชเ้กณฑก์ารจดัท างบการเงิน แบบใดก่อนท่ีจะอ่านงบ
การเงิน 
 
 2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 

  การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง กระบวนการคน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานของกิจการใดกิจการหน่ึงจากงบการเงินของกิจการนั้น พร้อมทั้งน าข้อเท็จจริง
ดงักล่าวมาประกอบการตดัสินใจ 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4822343984358010217
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4822343984358010217
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  การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวตั้ง หมายถึง เป็นการย่อส่วนตัวเลขในงบการเงินตาม
แนวตั้ง เป็นการลดตวัเลขลงมาให้เป็นอตัราร้อยละหรือเปอร์เซ็นตข์องตวัเลขท่ี เป็นฐานอนัเดียวกนัใน
งบการเงินนั้น ๆ ซ่ึงจะแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างรายการต่าง ๆ แต่ละรายการกบัยอดรวม กล่าวคือ 
ให้ท าการเปรียบเทียบส่วนประกอบแต่ละตวัของงบการเงินกบัส่วนรวมโดยเทียบส่วนรวมเท่ากบัร้อย 
และหาส่วนอ่ืน ๆ ตามสัดส่วน 

 1)  การย่อส่วนงบแสดงฐานะการเงินหรืองบแสดงฐานะการเงินฐานร่วม เป็นการวิเคราะห์งบ
ดุล โดยใช้สินทรัพยร์วมเป็นฐาน ร้อยละ 100 หรือหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นฐานร้อยละ 
100 จะท าให้ทราบว่ากิจการหาเงินทุนมาจากแหล่งใดบา้ง มีความเส่ียงอย่างไรและน าเงินไปลงทุนใน
สินทรัพยอ์ะไรบา้ง 

 2)  การย่อส่วนงบก าไรขาดทุนหรืองบก าไรขาดทุนร่วม เป็นการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนโดย
ใชย้อดขายเป็นฐานร้อยละ 100 จะท าใหท้ราบวา่กิจการมีตน้ทุนและการบริหารงานอย่างไรรวมแลว้ยงั
ทราบเก่ียวกบัรายจ่ายและรายรับของกิจการ 

  

 สูตรในการค านวณแนวตั้งในงบดุลโดยน ายอดสินทรัพยร์วมหรือยอดหน้ีสินและส่วนของผู ้
ถือหุน้รวมเป็นร้อยละ 100 และน ารายการในงบดุลมาค านวณ 

 

% = ยอดแต่ละรายการในหมวดสินทรัพย์ * 100 
ยอดสินทรัพย์รวม 

 

และ % = ยอดแต่ละรายการในหมวดหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น * 100 
ยอดหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

 
  สูตรในการค านวณตั้งในงบก าไรขาดทุนโดยน ายอดรายไดร้วมเป็นร้อยละ 100 และ
น ารายการในงบก าไรขาดทุนมาค านวณ 
 

% = ยอดแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุน * 100 
ยอดรายได้รวม 
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 การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม  หมายถึง การวิเคราะห์เพื่อดูแนวโน้ม
หรือทิศทางของรายการต่าง ๆ ท่ีปรากฏในงบการเงินโดยการน าขอ้มูลท่ีสนใจหรือตอ้งการทราบจาก
งบการเงินของช่วงเวลาหลาย ๆ ปีต่อเน่ืองกนัมาวิเคราะห์ตวัเลขท่ีไดจ้ะช้ีให้เห็นว่ารายการนั้น ๆ มี
แนวโนม้สูงขึ้นคงเดิมหรือลดลงซ่ึงผูวิ้เคราะห์จะสามารถสรุปเป็นขอ้คิดเห็นไดว้า่แนวโนม้ทางการเงิน
และการด าเนินธุรกิจเป็นท่ีพอใจหรือไม่เม่ือการค านวณอตัราร้อยละของการเปล่ียนแปลงหลาย ๆ ปีจะ
สามารถลดแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงของรายการต่าง ๆ ในงบการเงินได ้
 
  สูตรในการเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้มโดยเทียบปีก่อนให้เป็นร้อยละ 
100 แลว้หาวา่ปีปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากปีก่อนอยา่ง 

% การเปลี่ยนแปลง = ยอดปีปัจจุบนั - ยอดปีก่อน * 100 
 ยอดปีก่อน 
 
 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน หมายถึง เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรายการ
ในงบการเงินเดียวกนัและน าผลไปเปรียบเทียบกบัปีอ่ืน ๆ ดว้ย รวมทั้งยงัสามารถน าไปเปรียบเทียบกบั
อตัราส่วนทางการเงินของคู่แข่งขนัหรือบริษทัใหญ่ๆท่ีเราตอ้งการจะเปรียบเทียบก็ได ้การวิเคราะห์ใน
แบบอตัราส่วนน้ีนกัวิเคราะห์การเงิน เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือและนักลงทุนนิยมจดัท าเพื่อใช้ดูสถานะความ
แข็งแรงของกิจการนั้น ดูความสามารถของผูบ้ริหารว่าด าเนินธุรกิจดีหรือไม่และดูฐานะของกิจการว่า
มั่นคงไหม บางคนเรียกการวิเคราะห์แบบน้ีว่าเป็นการตรวจสุขภาพทางการเงินของกิจการ การ
วิเคราะห์แบบอตัราส่วนน้ีจะท าให้ผูบ้ริหารและนักวิเคราะห์ทราบถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของกิจการได้
ลึกซ้ึงยิง่ขึ้น โดยมีการวดัอตัราส่วนทางการเงินเป็น 4 ดา้นดงัน้ี 
  
 1.  อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน ความหมาย เป็น
เคร่ืองช้ีวดัฐานะทางการเงินระยะสั้นของธุรกิจ ถา้อตัราส่วนมีค่ายิ่งสูง แสดงว่ามีสภาพคล่องมากมี
โอกาสในการช าระหน้ีสูง โดยทัว่ไปอตัราส่วนท่ีเหมาะสมจะประมาณ 2:1 

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว = ( สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ ) / หนี้สินหมุนเวียน 
ความหมาย ใชว้ดัความสามารถในการช าระหน้ีสินหมุนเวียน อตัราส่วนยิ่งมาก แสดงว่ามีสภาพคล่อง
สูง โดยทัว่ไปอตัราส่วนท่ีเหมาะสมจะประมาณ 1:1 
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2.  อตัราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการการด าเนินงาน 
อั ต ร า ส่ ว นหมุ น เ วี ย น สิ นท รัพ ย์ ร ว ม  =  ข า ย สุ ท ธิ  /  สิ น ท รัพ ย์ ท้ั ง หมด เ ฉ ลี่ ย 

ความหมาย แสดงประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัเพื่อให้เกิดรายได ้อตัราส่วนยิ่ง
มาก แสดงวา่มีประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยดี์ 

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้  = ขายเช่ือสุทธิ / ลูกนี้เฉลี่ย ความหมาย แสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างยอดขายเช่ือกบัลูกหน้ี ถา้อตัราส่วนสูง แสดงว่าบริษทัมีความสามารถในการริหารลูกหน้ีไดดี้ 
เปล่ียนลูกหน้ีเป็นเงินสดไดเ้ร็ว 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้   = 360 / อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ความหมาย แสดง
ระยะเวลาในการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีว่ายาวนานแค่ไหน สามารถน ามาเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขการช าระ
เงิน (Term of Sale) เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหน้ี 

อัตราการหมุนเวียนของสินค้า  = ต้นทุนสินค้าขาย / สินค้าคงเหลือเฉลี่ย ความหมาย ใช้วดั
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ เพื่อให้ทราบถึงความคล่องตวัของสินคา้ว่าสามารถจ าหน่าย
ออกไปไดเ้ร็วเพียงใด อตัราส่วนยิง่สูง แสดงวา่ยิง่ขายออกไดเ้ร็ว แสดงถึงประสิทธิภาพในการขายของ
บริษทัดว้ย 

 
3.  อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

ความหมาย ก าไรท่ียงัไม่หักต้นทุนทางการเงิน EBITDA สามารถน าไปใช้ได้หลายทางเช่น การ
วิเคราะห์ DCF (Discounted Cash flow) หรือการประเมินมูลค่าบริษทัในอนาคต 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน  ต่อยอดขาย = ก าไรจากการด าเนินงาน / ขายสุทธิความหมาย 
แสดงรายไดจ้ากกาขายท่ีเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายทั้งหมดแลว้ หากอตัราส่วนน้ีลดลง อาจจะมีสาเหตุ
จากก าไรขั้นตน้ต ่าเกินไป เน่ืองจากตน้ทุนสูง หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ สูงขึ้นไม่สัมพนัธ์กบัยอดขาย ซ่ึงตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ขและควบคุมอยา่งเร่งด่วน 

อตัราผลตอบแทน (ก าไรจากการด าเนินงาน) จากสินทรัพย์ท้ังหมด = ก าไรจากการด าเนินงาน 
/ สินทรัพย์ท้ังหมดเฉลี่ย ความหมาย ใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อหาผลตอบแทนท่ีไดจ้ากสินทรัพยท์ั้งหมด
ของบริษทั โดยพิจารณาก าไรทั้งหมดก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีเทียบกบัการใชสิ้นทรัพยท์ั้งหมด 
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อัตราผลตอบแทน (ก าไรสุทธิ) จากสินทรัพย์ท้ังหมด = ก าไรสุทธิ / สินทรัพย์ท้ังหมด 
ความหมาย วดัความสามารถในการท าก าไรของเงินลงทุนท่ีมาจากสองส่วนคือ หน้ีสินและส่วนของผู ้
ถือหุน้ 
 อตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น = ก าไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น ความหมาย ใชใ้นการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนจากส่วนผูถื้อหุ้น สะทอ้นให้เห็นความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิน
ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นเจา้ของ 
 

4.  อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินรวม  = หนี้สินรวม / ทรัพย์สินรวม ความหมาย แสดงสัดส่วน

หน้ีสินรวมของบริษทัเม่ือเทียบกับทรัพย์สินของบริษัททั้ งหมด แสดงถึงว่าบริษทัใช้เงินทุนจาก
ภายนอกหรือกูย้ืมเท่าไร และยงัแสดงถึงความสามารถในการช าระหน้ี ถา้สัดส่วนสูง แสดงว่าบริษทัมี
ภาระหน้ีสินสูง การบริหารก็มีความเส่ียงสูง โดยเฉพาะถา้หน้ีส่วนใหญ่เป็นหน้ีระยะสั้น และกิจการมี
เงินสดหมุนเวียนจากการขายต ่า แต่หากบริษทัมีก าไรท่ีดีก็แสดงถึงความสามารถในการใชสิ้นทรัพยสู์ง
ไดด้ว้ย 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น ความหมาย แสดง
โครงสร้างของเงินทุนของบริษทัวา่มีสัดส่วนหน้ีสินรวมของบริษทัเม่ือเทียบกบัส่วนของเจา้ของว่าเป็น
เท่าไร ถา้อตัราส่วนน้ีสูง แสดงวา่หน้ีสูง ท าใหมี้ความเส่ียงสูงดว้ยเช่นกนั 

ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ = ก าไรจากการด าเนินงาน / ดอกเบีย้จ่าย หรือ ก าไรสุทธิ + 
ภาษีเงินได้ + ดอกเบีย้จ่าย / ดอกเบีย้จ่าย ความหมาย แสดงความสามารถในการช าระเงินกูข้องธุรกิจ 
โดยใช้ก าไรก่อนหักภาษี อตัราส่วนน้ียิ่งสูง ก็ยิ่งเพิ่มความมัน่ใจแก่เจา้หน้ีว่าจะสามารถช าระเงินกูไ้ด ้
หากอตัราส่วนน้ีลดลง อาจมาไดจ้ากหลายสาเหตุ คือ รายไดล้ดลง ดอกเบ้ียสูงขึ้น เป็นตน้ 

อตัราการจ่ายปันผล (Dividend Payout Ratio) = เงินผันผล / ก าไรสุทธิ ความหมาย ใชใ้นการ
พิจารณาวา่ธุรกิจน้ีมีนโยบายการจ่ายปันผลอยา่งไร 

 
 2.1.4  ความหมายเกีย่วกบัธุรกจิ 
 ธุรกิจ หมายถึง กระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจท่ีสัมพนัธ์เป็น ระบบและอยา่งต่อในดา้น
การผลิต การซ้ือขายแลกเปล่ียนเก่ียวกับสินค้าและบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะได้ผลก าไรหรือ
ผลตอบแทนจากกิจกรรมนั้น อาจกล่าวไดว้่า กิจกรรมใดท่ีมีจุดมุ่งหายเพื่อให้ไดก้ าไร ถือว่าเป็นธุรกิจ 
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เช่น บริษทั หา้งร้าน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจต่างๆ การด าเนินของรัฐ เช่น การสร้างถนนหนทาง โรงเรียน 
โรงพยาบาล และอ่ืนๆ ไม่ถือว่าเป็นธุรกิจเพราะมิไดมี้จุดมุ่งหมายดา้นก าไร แต่เป็นการให้บริการแก่
ประชาชนโดยมีจุดมุ่งหมายใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูดี่ขึ้น 
 ความส าคัญของธุรกจิ 
 ธุรกิจเป็นหัวใจส าคญัของสังคม สังคมจะเจริญกา้วหนา้ มีความเป็นอยู่ ท่ีดี เป็นท่ียอมรับของ
ชาวต่างประเทศ ก็ตอ้งอาศยัความเจริญของธุรกิจ ซ่ึงอาจสรุปความส าคญัของธุรกิจดงัน้ี 
 1.  ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศมีความกา้วหน้าและมัน่คง เน่ืองจากมีการลงทุนประกอบ
ธุรกิจ ท าใหมี้การหมุนเวียน มีการกระจายรายได ้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยูดี่ขึ้น 
 2.  ช่วยให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการท่ีประชาชนมีรายได้ จ าเป็นต้องเสียภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ใหรั้ฐเพื่อท่ีจะน ารายไดเ้หล่าน้ีไปพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ 
 3.  ช่วยให้เกิดความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี การท าธุรกิจย่อมตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้วิจยัอยู่
เสมอ เพื่อเป็นการพฒันาผลิตภณัฑข์องตนใหเ้ป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และทนัคู่แข่งขนั 
 4.  ช่วยให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้ น ทั้ งน้ีเพราะธุรกิจท าให้มีการจ้างงาน 
ประชาชนมีรายได ้
 5.  ช่วยลดปัญหาทางดา้นสังคม คือปัญหาเร่ือง การวา่งงาน ถา้ประชาชนมีการว่างงานจ านวน
มาก จะไม่มีรายได ้ปัญหาเกิดขึ้นตามมา เช่น การเกิดอาชญากรรม 
 
 การค้าปลีก คือ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินคา้ หรือบริการโดยตรงแก่ผูบ้ริโภค เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคคนสุดท้าย โดยปัจจุบันปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกมีความ
เจริญกา้วหนา้เพราะมีผูป้ระกอบกิจการคา้ปลีกมากขึ้นทั้งกิจการขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ในประเทศ
ไทยมีร้านคา้ปลีกท่ีขายสินคา้ทัว่ไป ร้านขายสินคา้เฉพาะอยา่งร้านสรรพาหาร (Supermarket) ร้านขาย
ของช า (Grocery) ฯลฯ กิจการค้าปลีกจึงเป็นส่วนส าคัญในลักษณะธุรกิจการซ้ือการขาย การ
แลกเปล่ียนสินคา้และบริการ กระบวนการเหล่าน้ีก่อให้เกิดการผ่านมือจากผูผ้ลิตไปสู่ผูค้า้ปลีกและ
ผูบ้ริโภค 
 
 การขายออนไลน์ รูปแบบหน่ึงในการขายของบนอินเทอร์เน็ต เป็นท่ีนิยมในไทยเม่ือไม่ก่ีปีท่ี
ผ่านมา มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตสูงขึ้น เพราะตลาดออนไลน์เป็นตลาดท่ีเปิดกวา้ง ใครก็สามารถเปิด
ร้านคา้ออนไลน์ไดอ้ยา่งไม่ยุง่ยาก การเปิดร้านคา้ออนไลน์จึงไดรั้บความนิยม จากกลุ่มคนท่ีตอ้งการหา
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รายได้พิเศษ ท่ีส าคัญคือต้นทุนต ่า และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่ม และรวดเร็ว E-
commerce ไม่เพียงแค่เหมาะกบัพ่อคา้แม่คา้ ท่ีตอ้งการขยายช่องทางขายบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ก็
เหมาะกับบริษัท หรือโรงงานผลิต ท่ีอยากเปิดร้านค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
เพิ่มเติม เพราะการขายสินคา้ผ่านทางร้านคา้ออนไลน์ จะช่วยลดตน้ทุนไดเ้ป็นอย่างมาก ไม่ตอ้งจา้ง
เซลลไ์ปเสนอสินคา้ ไม่ตอ้งเสียค่าน ้ามนั ค่าเดินทาง 
 
 ธุรกรรมทางบัญชี ธุรกรรมทางบญัชี คือ ระบบท่ีถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแปลงหรือประมวลผล
ขอ้มูลทางการเงินใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในการตดัสินใจต่อผูใ้ช้ 
 
 
 

2.2  แนวคิดการประกอบธุรกจิขนาดย่อม 
 2.2.1  ความหมายของธุรกิจขนาดย่อม  ธุรกิจขนาดย่อม หรือ SMEs คือ ธุรกิจท่ีนับตั้งแต่
ขนาดกลางไปจนถึงขนาดย่อม (Small and medium Enterprised) มีโครงสร้างของธุรกิจไม่ซับซ้อน มี
ความคล่องตวัในการบริหารจดัการ ใชแ้รงงานและตน้ทุนต ่า ซ่ึงธุรกิจขนาดยอ่มนั้นสามารถครอบคลุม
ทั้งทางดา้นการคา้ เช่น การคา้ส่ง คา้ปลีก ฯลฯ, ธุรกิจการผลิต เช่น โรงงานขนาดเลก็ การแปรรูปสินคา้ 
ฯลฯ และธุรกิจการบริการ 
 ขอบเขตของธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) จะไม่ได้ออกไปกวา้งขวางเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ 
มกัจะอยู่ในพื้นท่ีของตวัเอง และใช้วตัถุดิบของชุมชนของตวัเอง เช่น สินคา้ OTOP ก็ถือเป็นธุรกิจ
ขนาดย่อมท่ีเกิดจากไอเดียของชาวบา้น ลูกจา้งของธุรกิจนั้นก็คือคนในพื้นท่ีนั่นเอง อย่างไรก็ตามน่ี
เป็นเพียงของเขตดา้นตวัธุรกิจ แต่ส าหรับการค้า การตลาด รวมถึงการส่งออก สามารถกระจายไดท้ัว่
ประเทศหรือเป็นสินคา้ส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลกได ้
 ลกัษณะเฉพาะท่ีส าคญัของธุรกิจขนาดย่อมอีกอย่างหน่ึง คือ มีความเป็นอิสระค่อนขา้งสูง 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการเป็นผูบ้ริหารเพียงคนเดียว ดงันั้นการตดัสินใจใดๆ มกัขึ้นอยู่กบัเจา้ของกิจการ 
อีกทั้งผูป้ระกอบการยงัตอ้งท างานหนกักวา่คนอ่ืนอีกดว้ย 
 
 2.2.2  ประเภทของธุรกจิขนาดย่อม 
 ธุรกิจขนาดย่อมมีหลายประเภทเช่นเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทออก
ได้ ดังนี ้

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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 1.  ธุรกิจการผลิต เป็นธุรกิจท่ีน าเอาวตัถุดิบ ช้ินส่วน อะไหล่ และปัจจยัน าเขา้ต่างๆ มาผ่าน
กระบวนการแปรสภาพจนกลายเป็นสินคา้ส าเร็จรูปน าไปจ าหน่ายต่อไป ลกัษณะการประกอบการของ
ธุรกิจการผลิตท่ีเป็นธุรกิจขนาดย่อมจะเป็นโรงงานขนาดเลก็ เช่น โรงงานผลิตขนมโมจิ โรงงานท าทุก
เรียนกวน โรงงานทอผา้พื้นเมือง เป็นตน้ ธุรกิจการผลิตน้ีสามารถด ารงกิจการอยูไ่ดด้ว้ยการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ประจ า หรือเจาะตลาดในกลุ่มลูกคา้เฉพาะ  (Niche Market) และมกัจะสามารถ
ประหยดัตน้ทุนบางอยา่งได ้เช่น การใชแ้รงงานตนเองและครอบครัวในการด าเนินงาน เป็นตน้ 

 2.  ธุรกิจการจ าหน่าย เป็นธุรกิจท่ีท าหน้าท่ีของคนกลางท่ีอยู่ในช่องทางจ าหน่ายทั้งท่ีเป็น
การคา้ส่งและการคา้ปลีก เช่น ร้านขายของช า ร้านขายหนงัสือ ร้านขายเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน ร้านขาย
เส้ือผา้ ร้านขายของก๊ิฟช๊อป เป็นตน้ 

 3.  ธุรกิจในบริการ เป็นธุรกิจท่ีใช้พนักงานเสนอบริการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
ธุรกิจขนาดย่อมท่ีเป็นธุรกิจให้บริการมีอยู่มากมายหลากหลายชนิด เพราะเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่
มาก แต่ตอ้งอาศยัแรงงานและฝีมือของบุคลากร เช่น ร้านตดัเส้ือผา้ ร้านตดัผม ร้านซักรีด ส านักงาน
บญัชีและกฎหมาย ร้านสปาขนาดยอ่ม เป็นตน้   
 

 2.2.3  การวางแผนทรัพยากร 

 1.  มีความรู้ความเขา้ใจและมีความสามารถในการบริหารธุรกิจลองส ารวจตนเองว่าเรามี
ความรู้ความเขา้ใจและมีความสามารถเพียงพอในการบริหารธุรกิจนั้น ๆ หรือไม่ 
 2.  มีจิตวิญาณของผูป้ระกอบการ  มีบุคลิกลกัษณะทั้งภายในและภายนอกท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเป็น
ผลให้มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกนันกัธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งมีจิต
วิญญาณของผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัภายในการอยู่เบ้ืองหลงัความส าเร็จของลองส ารวจว่าเรา
มีส่ิงเหล่าน้ีหรือไม่หรือจะสร้างมนัใหเ้ป็นสัญชาตญาณของเราไดอ้ยา่งไร 
  1.  ความปรารถนาอนัแรงกลา้ 
  2.  ความคิดเชิงบวก 
  3.  การปรับตวั 
  4.  การมีภาวะผูน้ า 
  5.  ความทะเยอทะยาน 
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 2.2.4  ปัจจัยท่ีเกีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ 

 การด าเนินธุรกิจตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่งรวมกนั จึงจะเกิดกิจกรรมในการประกอบธุรกิจจะ
ขาดปัจจัยใด ปัจจัยหน่ึงไม่ได้ โดยทั่วไปปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินธุรกิจมี 4 ประการ (4M) 
ไดแ้ก่                                
 1.  คน (Man) ถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะธุรกิจต่าง ๆ เกิดขึ้นไดต้อ้งอาศยัความคิดของ
คน มีคนเป็นผู ้ด าเนินการหรือเป็นผูจ้ดัการ จึงจะท าใหเ้กิดกิจกรรมทางธุรกิจหลายรูปแบบ ซ่ึงในวงจร
ธุรกิจมีคนหลายระดับหลายรูปแบบ ทั้งระดับผูบ้ริหารผูใ้ช้แรงงานร่วมกันด าเนินการจึงจะท าให้
ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 
 2.  เงิน (Money) เงินทุนเป็นปัจจยัในการด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งน ามาใช้ในการลงทุนเพื่อให้เกิด
การประกอบธุรกิจ โดยธุรกิจแต่ละประเภทใช้ปริมาณเงินทุนท่ีแตกต่างกนั ธุรกิจขนาดใหญ่ย่อมใช้
เงินทุนสูงกว่าธุรกิจขนาดเล็ก ดงันั้นผูป้ระกอบ ธุรกิจจึงตอ้งมีการวางแผนในการใช้เงินทุนและการ
จัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้การด าเนินธุรกิจไม่ประสบปัญหาด้านเงินทุนและ
ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนสูงสุดคุม้กบัเงินท่ีน ามาลงทุน 
 3.  วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) ในการผลิตสินคา้ตอ้งอาศยัวตัถุดิบในการผลิตค่อนขา้งมาก
ผูบ้ริหารจึงตอ้งรู้จกัการบริหารวตัถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดตน้ทุนดา้นวตัถุดิบต ่าสุด อนัจะ
ส่งผลใหธุ้รกิจมีผลก าไรสูงสุดตามมา 

 4.  วิธีปฏิบัติงาน (Method) เป็นวิธีการในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการด าเนิน
ธุรกิจ ซ่ึงต้องมีการวางแผนและควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 
 
 2.2.5  กระบวนการบริหารธุรกจิ 
 กิจการเป้าหมายในการจดัท าธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจ คือ ความตอ้งการให้ไดม้าซ่ึงผลก าไร
มากท่ีสุด   (Maximized Profits) ดงันั้นจะตอ้งมุ่งเน้น ความส าคญัไปท่ีกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร การ
ผลิตสินคา้ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคพอใจนั้นจะตอ้งค านึงถึงว่าจะผลิตอย่างไร และตอ้งหาปัจจยัต่าง ๆ มา
ประกอบจึงจะท าการผลิตสินคา้หรือบริการได ้นักวิชาการไดก้ าหนดขึ้นมาในอดีตมีองค์ประกอบ 4 
M’ s แต่ปัจจุบนัยงัไม่เพียงพอส าหรับการประกอบการจึงมีเพิ่มขึ้นเป็น 6 M’ s หรืออาจจะมากกว่าน้ีก็
ได ้ไดแ้ก่ 
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 1.  Money หมายถึง เงินลงทุน ซ่ึงแหล่งเงินทุนนั้นจะไดม้าจาก 2 แหล่ง คือ จากเจา้ของและ
จากการกูย้มื 
 2.  Manpower หมายถึง แรงงานคน ท่ีจะน าไปใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ 
 3.  Materials หมายถึงวสัดุ อุปกรณ์ วตัถุดิบ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรต่าง ๆ 
 4.  Management หมายถึง การจัดการ การวางนโยบายหรือการวางแผนงานในด้านการใช้
ปัจจยัการผลิตใหเ้หมาะสม 
 5.  Marketing หมายถึง การด าเนินการดา้นการตลาดในการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการท่ีผลิต
ขึ้นมา ใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมาย 
 6.  Method หมายถึง การก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือระเบียบ วิธีการต่างๆ ในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีดีท่ีสุดเพื่อความมีประสิทธิภาพและธุรกิจจะไดป้ระสบผลส าเร็จ 

 2.2.6  ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 การจัดจ าหน่าย (Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้จาก
ธุรกิจไปยงัตลาด ตวักลางทางการตลาดเป็นธุรกิจท่ีช่วยเสริมช่วยขายและจ าหน่ายสินคา้ไปยงัผูซ้ื้อขั้น
สุดทา้ย ประกอบดว้ย 
 1.  คนกลาง (Middleman)- พ่อคา้คนกลาง (Merchant Middlemen)- ตวัแทนคนกลาง (Agent 
Middlemen) 
 2.  ธุรกิจท่ีท าหนา้ท่ีกระจายสินคา้ 
 3.  ธุรกิจท่ีใหบ้ริการทางการตลาด 
 4.  สถาบนัการเงิน 
 ความหมายของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง “กระบวนการในการจัดการ
เก่ียวกับการเคล่ือนยา้ย สิทธิในตัวผลิตภัณฑ์ (และอาจรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์) จากผูผ้ลิตไปจนถึง
ผูบ้ริโภค 
 
 จ านวนระดับของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 จ านวนระดับช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง จ านวนระดับคนกลางภายในเส้นทางท่ี
ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือกรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑเ์คล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัตลาด มีดว้ยกนั 2 ประเภทคือ 
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 1.  ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง หมายถึง การขาย
ผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมโดยไม่มีคนกลาง หรือช่องทางศูนย์
ระดบัผูผ้ลิต > ผูบ้ริโภคผูผ้ลิต > ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
 2.  ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อมช่องทางการจดัจ าหน่ายทางออ้ม หมายถึง เส้นทางท่ีสินคา้
เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตโดยตอ้งผ่านคนกลางไปยงัผูบ้ริโภคช่องทางการจดัจ าหน่ายหน่ึงระดบั ผูผ้ลิต  > 
ผูค้า้ปลีก > ผูบ้ริโภคช่องทางการจดัจ าหน่ายสองระดบั ผูผ้ลิต > ผูค้า้ส่ง > ผูค้า้ปลีก > ผูบ้ริโภคช่องทาง
การจดัจ าหน่ายสามระดบั ผูผ้ลิต > ตวัแทน > ผูค้า้ส่ง > ผูค้า้ปลีก > ผูบ้ริโภค 
 
ลกัษณะของธุรกจิขนาดย่อมท่ัวไป 

1.  ปริมาณยอดขายมีนอ้ย โดยรายไดใ้นทอ้งถ่ินอาจจะตอบสนองธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ได ้แต่ก็
มากพอท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อมสามารถอยู่รอดไดต้ามสมควร ดงันั้นธุรกิจขนาดใหญ่จึง
ไม่ตอ้งการแข่งขนักบัธุรกิจขนาดเลก็ 

2.  มีฝีมือและประสบการณ์ของตนเองในการบริการลูกคา้ เน่ืองจากเจา้ของเป็นผูบ้ริหารงาน
เอง จึงใชค้วามสามารถส่วนตวัในการบริหารงาน เช่น ช่างตดัเส้ือ นกัออกแบบภายใน 

3.  มีการบริการในลกัษณะเป็นการส่วนตวั โดยจะตอ้งขึ้นอยูก่บัความสามารถ และบุคลิกภาพ
ของผูป้ระกอบการเป็นส าคญั ส่วนใหญ่แลว้จะมีอยูใ่นธุรกิจขนาดยอ่ม 

4.  มีความสะดวก ธุรกิจขนาดย่อมสามารถแข่งขนักบัธุรกิจขนาดใหญ่ไดโ้ดยการเสนอความ
สะดวกสบายท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นคู่แข่งขนัไม่สามารถหาได ้

5.  สามารถปรับตวัเขา้กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ธุรกิจขนาดยอ่มในทอ้งถ่ินท่ีตดัสินใจดว้ย
ตวัเองโดยใชค้วามรู้ความตอ้งการและความพอใจของทอ้งถ่ินจะไดเ้ปรียบธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจมี
ความสัมพนัธ์เป็นการส่วนตวักบัเจา้ของและพนกังาน 

6.  มีแรงจูงใจสูง เม่ือประกอบธุรกิจของตนเอง เจ้าของจะต้องท างานหนักและเสียสละ
มากกวา่การท างานใหก้บัผูอ่ื้น เน่ืองจากเป็นเจา้ของธุรกิจเอง จึงท าใหมี้การด าเนินธุรกิจของตนเอง 

7.  มีความคล่องตัวทางการบริหาร ธุรกิจขนาดเล็กสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับความ
เปล่ียนแปลงไดเ้ร็วยิง่ขึ้น 

8.  ตน้ทุนในการด าเนินงานต ่า เน่ืองจากใช้แรงงานของสมาชิกในครอบครัวท่ีสามารถให้
ผลผลิตมากกวา่ แต่จ่ายค่าจา้งต ่ากวา่ค่าจา้งท่ีจ่ายใหก้บัแรงงานท่ีจา้งจากท่ีอ่ืน 
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2.3  แนวคิดการจัดท าบัญชีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 2.3.1  ความหมายโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี 
 โปรแกรมบญัชี (Accounting Software) เป็นโปรแกรมประยุกต์ ท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลและ
ประมวลผลทางบญัชี โดยประกอบไปดว้ยฟังกช์นั ระบบลูกหน้ี ระบบเจา้หน้ี บญัชีแยกประเภท ระบบ
ขาย ระบบซ้ือ และรายงานต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี  
 1.  การเก็บรวบรวมและบนัทึกรายการคา้ของธุรกิจ 
 2.  การประเมินผลขอ้มูลเพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีมีประโยชน์ การวางแผน การสั่งการ และการ
ควบคุม 
 3.  การจดัให้มีการควบคุมขอ้มูลของธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลมีความครบถว้น ถูกตอ้ง และ
เช่ือถือได ้
โมดูลของโปรแกรมบญัชีประกอบไปดว้ย  
 -  ระบบลูกหน้ีการคา้และการรับข าระ 
 -  ระบบเจา้หน้ีการคา้และการจ่ายช าระ 
 -  ระบบงานขาย 
 -  ระบบงานซ้ือ 
 -  ระบบสินคา้คงคลงั 
 -  ระบบบญัชีแยกประเภท 
หากในภาคอุตสาหกรรมผลิต ระบบบญัชีจะมีโมดูลเพิ่มเติมขึ้นมาคือ 
 -  ระบบการผลิต 
 -  ระบบจดัส่งสินคา้ 
 

 2.3.2  ประโยชน์ของการท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ในอดีตท่ีผ่านมา ความเจริญกา้วหน้าทางดา้นวตัถุและเทคโนโลยียงัไม่มากนัก จึงท าให้การ

ท างานส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กบัแรงงานมนุษย ์ต่อมามนุษยไ์ดมี้การพฒันาก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมอยา่งมากมายและเกิดความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ นอกจากนั้นยงัเกิดการขยายตวั
ขององคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดการผลิตวตัถุและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร
ต่าง ๆ ขึ้นมาใช ้งานแทนแรงงานของมนุษยแ์ละก่อใหเ้กิดความตอ้งการเคร่ืองมือท่ีจะน ามาช่วยใน การ
เพิ่มผลผลิต ช่วยในการลดตน้ทุน ช่วยเก็บรักษาขอ้มูล ช่วยในการประมวลผลขอ้มูลท่ีดี และสามารถ
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ใชเ้คร่ืองมือนั้นในการวิเคราะห์งานขององคก์รต่าง ๆ ซ่ึงนบัวนัจะเจริญเติบโตและมีความซบัซอ้นมาก
ขึ้นก่อให้เกิดผลก าไรสูงขึ้นดงันั้น นกับญัชีจึงไดพ้ฒันาการท าบญัชีดว้ยระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น ซ่ึง
จะท าใหไ้ดป้ระโยชน์ ดงัน้ี  

1.  ประหยดัค่าใชจ่้าย 
2.  ประหยดัเวลา ไดง้านท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง 
3.  แสดงรายงานไดร้วดเร็ว อ่านง่ายและชดัเจน 
4.  ทนัต่อการส่งรายงานใหห้ัวหนา้งาน ทนัต่อการส่งใหก้รมสรรพากรกรณีท่ีเป็นรายงานภาษี

ต่าง ๆ โดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าปรับหากส่งล่าชา้ 
5.  ไดรู้ปแบบงบการเงินตรงตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ  
6.  ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ซ่ึงมีผลต่อก าไรของกิจการ 
7.  ก่อใหเ้กิดความปลอดภยัของขอ้มูล และท าใหค้วามลบัของกิจการไม่ร่ัวไหล 
8.  ท าใหฝ่้ายบริหารตดัสินใจไดง้่าย 
 

2.4  งานโครงการท่ีเกีย่วข้อง 
 ศิริประภา  เห็มทอง และคณะ (2557) ศึกษาเร่ือง การประกอบธุรกิจเค้กโรลและจัดท าบัญชี 
สรุปผลว่า การวิเคราะห์การเงินมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูบ้ริหารการเงินของหน่วยธุรกิจหรือโครงการ
ผูใ้ห้สินเช่ือ หรือแมกระทัง่คู่แข่ง โดยการวิเคราะห์สามาอาศยัการตีความงบการเงินผ่านเคร่ืองมือท่ี
เรียกวา่ อตัราส่วนทางการเงิน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากอตัราส่วนทางการเงินอาจน าไปเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ีย
ของอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกนั หรือเปรียบเทียบกบัหน่วยธุรกิจของตนในปีท่ีผ่านมา 
ในการวิเคราะห์ทางการเงินควรให้ความส าคญักบัการคิดค านวณดอกเบ้ีย เพราะโครงการท่ีจ าเป็นตอ้ง
กูย้มืเงินมาลงทุนย่อมมีภาระในการช าระดอกเบ้ีย ยิง่อตัราดอกเบ้ียสูงเพียงใด ก็จะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินโครงการ เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงควรศึกษาวิธีการคิดค านวณดอกเบ้ียดว้ยเช่นกนั 
 
 นางสาวสมฤทัย  ดัดสันเทียะ และนางสาวกมลพร  สุขกลาง (2558) ศึกษาเร่ืองการประกอบ
ธุรกิจ K&M Shop และจัดท าบัญชี ในการศึกษาพบว่า ร้านคา้ขายสินคา้แบบสั่งซ้ือหรือท่ีเรียกกนัว่า 
Pre Order การขายสินคา้แบบสั่งซ้ือ คือไม่จ าเป็นตอ้งมีสินคา้อยู่ท่ีเรา เม่ือลูกคา้ท าการสั่งซ้ือและช าระ
ค่าสินคา้หรือจ่ายเงินค่ามดัจ า ทางร้านคา้จะน าสินคา้ส่งไปให้กบัทางลูกคา้ และสินคา้ท่ีส่งให้กบัลูกคา้
นั้นก็เกิดจากการท่ีทางร้านสั่งสินคา้ในเวบ็ไซตอ่ื์นหรือจากทางเวบ็ไซตท่ี์ทางร้านติดต่อซ้ือของอยูเ่ป็น
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ประจ า ทางร้านท่ีสั่งซ้ือสินคา้นั้นจะท าการจดัส่งสินคา้ไปให้กบัลูกคา้ของเราทนัที โดยท่ีเราไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการห่อสินคา้เอง สินคา้นั้นก็จะถึงมือลูกคา้ไดเ้ร็ว 
 
 นางสาวปราง  แก้ววิชัย และนางสาวสุทธิดา  คงเตีย้ (2558) ศึกษาเร่ืองการประกอบธุรกิจร้าน
พาทด้าและจัดท าบัญชี ในการศึกษาพบว่า ธุรกิจของรานพาทด้าเป็นธุรกิจประเภทซ้ือมาขายไป 
รายการเร่ิมตน้ทางการคา้มกัจะเกิดจากการซ้ือสด ซ้ือเช่ือมาเพื่อขายจะไดเ้อกสารบิลเงินสด/ใบก ากบั
ภาษีหรือใบส่งสินคา้ จากนั้นฝ่ายการคลงัก็จะส่งเอกสารใหฝ่้ายบญัชีเพื่อบนัทึกรายการกรณีซ้ือเช่ือเม่ือ
ถึงก าหนดช าระ เจา้หน้ีก็จะส่งใบแจง้หน้ี และออกใบวางบิลเพื่อนดัวนัช าระหน้ี เม่ือจ่ายช าระหน้ีทางผู ้
ซ้ือก็จะไดรั้บใบเสร็จรับเงิน ส าเนาเอสารบางตวัจะถูกส่งไปแผนกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี  3 
 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 

 การจดัท าโครงการคร้ังน้ี  เพื่อศึกษาการจดัท าบญัชีและประกอบธุรกิจขนาดย่อม  คณะผูจ้ดัท า
จึงประกอบธุรกิจร้าน ไอออร่า (I’Aura) โดยการเปิดร้านขายผลิตภณัฑ์เจลว่านหางจระเข้  ซ่ึงตอ้ง
วางแผนธุรกิจไม่วา่จะเป็นดา้นการเงิน ดา้นการจดัหาสถานท่ี  และน ารายการคา้มาบนัทึกในโปรแกรม  
Smart  Biz  โดยมีงบการเงิน   2  รอบบัญชี  คือเดือนกันยายน –  ตุลาคม  พร้อมทั้ งท าเอกสาร
ประกอบการซ้ือ – ขายสินคา้ 
 คณะผูจ้ ัดท าได้ด าเนินการจัดตั้ งบริษทัจ าลองและบันทึกรายการค้าตามวงจรบัญชีโดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1  บริษทั  และระยะเวลา 
 3.2  การวางแผนองคก์ร 
 3.3  การด าเนินธุรกิจ 
 3.4  การจดัท าบญัชีของธุรกิจ 
 
3.1  ร้านและระยะเวลา 
 ร้าน 
 ไอออร่า I’Aura   
 

 สถานท่ีตั้ง 
 ขายสินคา้ออนไลน์ 
 

 สินค้า 
 เจลวา่นหางจระเข ้
 

 ระยะเวลา 
 วนัท่ี  1  กนัยายน  2562  ถึง  31  ตุลาคม  2562 
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3.2  วางแผนองค์กร 
 โครงสร้างองค์กรร้านไอออร่า (I’Aura) 
 
 

 
เจา้ของร้าน 

 
 

 
หุน้ส่วน/จดัท าบญัชี 

 
ภาพท่ี 1 โครงสรางองคก์ร 
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หลกัและเหตุผล 
 การท าบัญชีมีความส าคัญต่อธุรกิจดังน้ี เป็นหลักฐานในการอ้างอิง ช่วยให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ ช่วยให้ทราบผลการด าเนินงาน ช่วยให้การตดัสินใจมีประสิทธิภาพ ช่วยควบคุมรักษา
สินทรัพยใ์นธุรกิจ ช่วยป้องกนัความผิดพลาดในการท างานช่วยให้ทราบสถานะทางการเงินของธุรกิจ 
ช่วยในการประมาณการและจดัท างบประมาณ ช่วยให้สามารถวางแผนขยายกิจการในอนาคต ช่วยให้
บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ สังคม และรัฐบาล 
 กล่าวคือธุรกิจท่ีเลือกจดัท าคือ ธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้ ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศ
เติบโตอย่างรวดเร็ว จนอินเทอร์เน็ตมีความส าคญักบัคนทัว่ไปมากขึ้น โลกออนไลน์จึงเป็นอีกวิธีหน่ึง
ท่ีจะท าให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของร้านคา้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นช่องทางท่ีจะท าให้
ลูกคา้รู้จกัสินคา้ไดดี้ขึ้น จากเหตุผลดงักล่าว การซ้ือ-ขายสินคา้ผ่านระบบซ้ือ-ขายออนไลน์จึงได้รับ
ความนิยมมากขึ้นเร่ือย ๆ เพระท าให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกสบายไม่ตอ้งเดินทางไปยงัสถานท่ีขาย 
โดยการน าเสนอขายสินคา้คือ เจลวา่นหางจระเข ้รักษาสิว ช่วยบ ารุงผิวหนา้ โดยมี 2 ผลิตภณัฑค์ือ เจล
บ ารุงผิวหนา้ และ Cleansing ท าความสะอาดผิวหนา้ ผ่านหนา้เวบ็ไซต ์ ท าให้ผูป้ระกอบการประหยดั
ตน้ทุนในดา้นต่าง ๆ ไดม้าก เช่น ค่าเช่าท่ี ค่าจา้งตกแต่งร้าน เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ได้นั้น สามารถเลือกซ้ือได้ทุกเพศ ทุกวยั ไม่มีสาร
อนัตรายท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความไม่ปลอดภยั มีอย.รับรอง เหตุผลท่ีเลือกท าธุรกิจประเภทน้ีเป็น
ประเภทท่ีลงทุน ไม่สูงมาก จึงตดัสินใจลงทุนเปิดธุรกิจน้ีเพื่อจดัท าโครงการวิชาบญัชี และวางแผน
การตลาดการขายในธุรกิจ และจะไดศึ้กษาแผนการวางบญัชีในระบบธุรกิจให้เกิดความช านาญ และ
หวงัวา่ธุรกิจน้ีจะประสบความส าเร็จสามารถต่อยอดไดใ้นอนาคต  
 
นโยบายบริษัทของร้านไอออร่า (I’Aura) 
 การขายสินค้าท่ีมีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย แลกภัยต่อผูบ้ริโภค และไม่เป็นอันตราย เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ใส่ใจในทุกรายละเอียดตัง่แต่การเลือกหาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีมา
ขายให้กับลูกค้าไปจนถึงบริการหลังการขาย สอบถามถึงความพอใจของลูกค้า เพื่อสร้างความ
ประทบัใจในการขายและบริการท่ีดีของทางร้าน และน าค าติชมของลูกคา้มาแกไ้ขและปรับปรุงให้ดี
ยิง่ขึ้น 
 

พนัธกจิ 
 เป็นร้านคา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความจริงใจ และยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง 
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วิสัยทัศน์ 
 การขายสินคา้ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีตอ้งการ เพื่อตอบโจทยก์ารใชชี้วิตของลูกคา้ใหดี้ยิง่ขึ้น 
 

ตัวอย่างสินค้าร้านไอออร่า (I’Aura) 

ภาพท่ี 2 ตวัอยา่งสินคา้ 
แผนท่ีตั้งของร้านไอออร่า (I’Aura) 
 เป็นการขายออนไลน์ผา่นช่องทางเฟสบุ๊ค 

ภาพท่ี 3 เพจขายสินคา้ 
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3.3  การด าเนินธุรกจิของร้านไอออร่า (I’Aura) 
 การท างานโดยใชโ้ปรแกรม Formula Smarbiz ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั ๆ ดงัน้ี 
 1.  วิธีเขา้ใชโ้ปรแกรม Formula Smartbiz 
 1.1  ดบัเบิ้ลคลิกท่ีไอคอนโปรแกรม 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ไอคอนโปรแกรมสมาร์ทบิท 
 
 1.2  เม่ือขึ้นหนา้ต่างแบบน้ี ใหใ้ส่รหสั BIGBOSS ทั้ง User Name และ Password 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

ภาพท่ี 5 หนา้ต่างใส่รหสัเขา้โปรแกรม 
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 1.3  เลือกค าสั่ง Accept/ยอมรับ เพื่อเขา้สู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 หนา้ต่างในการยอมรับเขา้โปรแกรม 
 

2.  ก าหนดขอ้มูลของร้านไอออร่า (I’Aura) 
2.1  เขา้ไปท่ีเมนู คุณสมบติั > โครงสร้าง > เพิ่มและแกไ้ขรายช่ือบริษทั 

 
 
  
 
 
 
 
           
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 หนา้ต่างการเขา้โครงสร้างองคก์ร 
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2.2  ปกติเม่ือติดตั้งโปรแกรมแลว้ จะมีบริษทัใหแ้ลว้ 1 บริษทั ช่ือวา่ “ยงัไม่ระบุเจา้ของ” ใหก้ด
แกไ้ข แลว้เปลี่ยนเป็น บริษทั ไอออร่า จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

 
 

ภาพท่ี 8 ช่ือร้านไอออร่า (I’Aura) 
 

2.3  บนัทึกรายละเอียดของร้านไอออร่า (I’Aura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 รายละเอียดของร้านไอออร่า (I’Aura) 
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3.  เตรียมฐานขอ้มูลของระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร 
3.1  เขา้ไปท่ีเมนู เช็ค > ฐานขอ้มูล > เพิ่มและแกไ้ขบญัชีเงินฝากธนาคาร 
3.2  ใหท้ าการเพิ่มรายการโดยกด เพิ่ม 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 การเขา้ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร 
  
 3.3  บนัทึกรายละเอียดของสมุดบญัชีเงินฝาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 11 หนา้จอการบนัทึกรายการสมุดบญัชีเงินฝาก หนา้ท่ี 1 
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ภาพท่ี 12 หนา้จอการบนัทึกรายการสมุดบญัชีเงินฝาก หนา้ท่ี 2 
 3.4  บนัทึกรายละเอียดเสร็จแลว้ ใหก้ดบนัทึก เพื่อเก็บรายการ 
 

4.  เตรียมฐานขอ้มูลของระบบควบคุมสินคา้คงคลงั 
 4.1  เพิ่มและแกไ้ข รายการกลุ่มสินคา้และวตัถุดิบ 
        -   เขา้ไปท่ีเมนู สต๊อค > ฐานขอ้มูล > เพิ่มและแกไ้ข รายการกลุ่มสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
ภาพท่ี 13 การเขา้ระบบเพิ่มและแกไ้ข รายการกลุ่มสินคา้และวตัถุดิบ 
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        -  ใหท้ าการเพิ่มรายการโดยกด F3 – เพิ่ม 
        -  ใส่รายละเอียดตามล าดบัในหนา้จอ ดงัน้ี  

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 14 หนา้จอบนัทึกกลุ่มสินคา้ของร้านไอออร่า (I’Aura) 

 

        -  บนัทึกเสร็จแลว้กด F10 – บนัทึก เพื่อเก็บรายการ 
 

 4.2  เพิ่มและแกไ้ขรายละเอียดหน่วยนบัของสินคา้และวตัถุดิบ 
        -  เขา้ไปท่ีเมนู สต๊อค > ฐานขอ้มูล > เพิ่มและแกไ้ขรายการหน่วยนบั 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 15 การเขา้ระบบเพิ่มและแกไ้ข รายละเอียดหน่วยนบัของสินคา้และวตัถุดิบ 
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        -  ใหท้ าการเพิ่มรายการโดยกด F3 – เพิ่ม 
        -  บนัทึกรายละเอียดของหน่วยนบั ตามล าดบัในหนา้จอ ดงัน้ี  

ภาพท่ี 16 หนา้จอบนัทึกหน่วยนบั 
 

        -  บนัทึกเสร็จแลว้กด F10 – บนัทึก เพื่อเก็บรายการ 
 
 4.3  เพิ่มและแกไ้ขรายละเอียดสินคา้และวตัถุดิบ 
        -   เขา้ไปท่ีเมนู สต๊อค > ฐานขอ้มูล > เพิ่มและแกไ้ขรายช่ือสินคา้และวตัถุดิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 17 การเขา้ระบบเพิ่มและแกไ้ข รายละเอียดสินคา้และวตัถุดิบ 
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        -   ใหท้ าการเพิ่มรายการโดยกด F3 – เพิ่ม 
        -   ใส่รายละเอียดของสินคา้ ดงัรูป 

ภาพท่ี 18 หนา้จอบนัทึกสินคา้ หนา้ท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 19 หนา้จอบนัทึกสินคา้ หนา้ท่ี 2 

ภาพท่ี 20 หนา้จอบนัทึกสินคา้ หนา้ท่ี 3 
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        -   บนัทึกเสร็จแลว้กด F10 – บนัทึก เพื่อเก็บรายการ 
5.  เตรียมฐานขอ้มูลในระบบขาย 
 5.1  เพิ่มรายช่ือพนกังานขาย 
         -  เขา้ไปท่ีเมนู ขาย/จอง > ฐานขอ้มูล > เพิ่มและแกไ้ข รายช่ือพนกังานขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 21 การเขา้ระบบเพิ่มและแกไ้ข รายช่ือพนกังานขาย 
 

        -  จะเขา้มาท่ีหนา้จอรายช่ือพนกังานขายใหท้ าการเพิ่มรายการโดยกดปุ่ ม F3 – เพิ่ม 
        -  บนัทึกรายละเอียดของพนกังานขาย 
        -  บนัทึกเสร็จแลว้กดปุ่ ม F10 – บนัทึก เพื่อเก็บรายการ 

 
ภาพท่ี 22 หนา้จอบนัทึกรายช่ือพนกังานขาย 
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5.2  เพิ่มรายช่ือกลุ่มลูกคา้ 
        -  เขา้ไปท่ีเมนู ขาย/จอง > ฐานขอ้มูล > เพิ่มและแกไ้ข รายช่ือกลุ่มลูกคา้ 
 
 
 
 
 
   
 

ภาพท่ี 23 การเขา้ระบบเพิ่มและแกไ้ข รายช่ือกลุ่มลูกคา้ 
        -  จะเขา้มาท่ีหนา้จอรายช่ือกลุ่มลูกคา้ ใหท้ าการเพิ่มรายการโดยกดปุ่ ม F3 – เพิ่ม 
        -  บนัทึกรายละเอียดของกลุ่มลูกคา้ 
        -  บนัทึกเสร็จแลว้กดปุ่ ม F10 – บนัทึก เพื่อเก็บรายการ 

ภาพท่ี 24 หนา้จอบนัทึกรายช่ือกลุ่มลูกคา้ 
  

 5.3  เพิ่มรายช่ือลูกคา้ 
        -  เขา้ไปท่ีเมนู ขาย/จอง > ฐานขอ้มูล > เพิ่มและแกไ้ข รายช่ือลูกคา้ 
        -   จะเขา้มาท่ีหนา้จอรายช่ือลูกคา้ ใหท้ าการเพิ่มรายการโดยกดปุ่ ม F3 – เพิ่ม 
        -   บนัทึกรายละเอียดของลูกคา้ 
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ภาพท่ี 25 การเขา้ระบบเพิ่มและแกไ้ข รายช่ือลูกคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 26 หนา้จอบนัทึกรายช่ือลูกคา้ หนา้ท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพท่ี 27 หนา้จอบนัทึกรายช่ือลูกคา้ หนา้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 28 หนา้จอบนัทึกรายช่ือลูกคา้ หนา้ท่ี 3 

        -  บนัทึกเสร็จแลว้กดปุ่ ม F10 – บนัทึก เพื่อเก็บรายการ 
 

6.  เตรียมฐานขอ้มูลในระบบซ้ือ (เพิ่มรายช่ือผูจ้  าหน่าย) 
 6.1  เขา้ไปท่ีเมนู ซ้ือ/สั่งซ้ือ > ฐานขอ้มูล > เพิ่มและแกไ้ข รายช่ือผูจ้  าหน่าย 
 6.2  ใหท้ าการเพิ่มรายการโดยกดปุ่ ม F3 – เพิ่ม และบนัทึกรายละเอียดของผูจ้  าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 29 หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย หนา้ท่ี 1 
เม่ือกรอกขอ้มูลในหนา้ท่ี 1 เสร็จเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ ม Page Down เพื่อไปหนา้ถดัไป หรือใช้

เมาส์คลิกแถบดา้นบน “หนา้ท่ี 2” และ “หนา้ท่ี 3” 
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ภาพท่ี 30 หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย หนา้ท่ี 2 

ภาพท่ี 31 หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย หนา้ท่ี 3 
 

7.  วิธีบนัทึกรายการคา้ 
 7.1  การบนัทึกรายการซ้ือสินคา้ 
        -  เขา้ไปท่ีเมนูซ้ือ/สั่งซ้ือ > ซ้ือสินคา้และบริการ > ซ้ือเช่ือ,ซ้ือสด > กดOK > และกดเพิ่ม 
        -  บนัทึกรายการซ้ือสินคา้ > กดบนัทึก 
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ภาพท่ี 32 การเขา้ระบบซ้ือสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 33 การเขา้ระบบซ้ือสินคา้ ขั้นท่ี  2 
 

 
 

ภาพท่ี 34 การเขา้ระบบซ้ือสินคา้ ขั้นท่ี  3 



45 

 

 
ภาพท่ี 35 หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลซ้ือสินคา้ 

 
 7.2  การบนัทึกรายการขายสินคา้ 
        -  เขา้ไปท่ีเมนูขาย/จอง > ขายสินคา้และบริการ > ขายเช่ือ,ขายสด > กดOK > และกดเพิ่ม 
        -  บนัทึกรายการขายสินคา้ > กดบนัทึก 

 
ภาพท่ี 36 การเขา้ระบบขานสินคา้ 

ภาพท่ี 37 การเขา้ระบบขายสินคา้ ขั้นท่ี  2 
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ภาพท่ี 38 การเขา้ระบบขายสินคา้ ขั้นท่ี  3 

 

 
ภาพท่ี 39 หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลขายสินคา้ 

 
 7.3  การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
        -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > บนัทึกรายการและปิดบญัชี > บนัทึกรายการรายวนั 



47 

 

 
ภาพท่ี 40 หนา้จอการเขา้ระบบรายวนั 

 
        -  เลือก GJ สมุดรายวนัทัว่ไป ท่ีจะเขา้ไปบนัทึกรายการ > กดเพิ่ม > บนัทึกรายละเอียด
แบบฟอร์มบญัชีท่ีตอ้งการ > บนัทึก 

 
ภาพท่ี 41 การเขา้ระบบรายวนั ขั้นท่ี  2 
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ภาพท่ี 42 หนา้จอบนัทึกรายการรายวนัทัว่ไป 

 7.4  การบนัทึกรายการรายวนัแบบมีเอกสารประกอบการลงบญัชี (สมุดเงินสดจ่าย) 
        -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > บนัทึกรายการและปิดบญัชี > บนัทึกรายการรายวนั 
        -  เลือก PC สมุดเงินสดจ่าย ท่ีจะเขา้ไปบนัทึกรายการ > กดเพิ่ม > บนัทึกรายละเอียดของ
แบบฟอร์มบญัชีท่ีตอ้งการ 

 
ภาพท่ี 43 หนา้จอบนัทึกรายการเงินสดจ่าย 

 
 7.5  การบนัทึกรายการรายวนัแบบมีเอกสารประกอบการลงบญัชี (สมุดเงินสดรับ) 
        -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > บนัทึกรายการและปิดบญัชี > บนัทึกรายการรายวนั 
        -  เลือก SC สมุดเงินสดรับ ท่ีจะเขา้ไปบนัทึกรายการ > กดเพิ่ม > บนัทึกรายละเอียดของ
แบบฟอร์มบญัชีท่ีตอ้งการ 
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ภาพท่ี 44 หนา้จอบนัทึกรายการเงินสดรับ 

 
 7.6  การปิดบญัชี 
  7.6.1  ปิดบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซ้ือ – ภาษีขาย) 
            -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > บนัทึกรายการและปิดบญัชี > บนัทึกรายการรายวนั 
             -  เลือก GJ สมุดรายวนัทัว่ไป  ท่ีจะเขา้ไปบนัทึกรายการ > กดเพิ่ม > บนัทึกรายละเอียด
ของแบบฟอร์มบญัชีท่ีตอ้งการ > กดบนัทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 45 หนา้จอรายการปิดบญัชีภาษีซ้ือ – ภาษีขาย 

 7.6.2  ปิดบญัชีสินคา้คงเหลือปลายงวด 
            -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > บนัทึกรายการและปิดบญัชี > บนัทึกรายการรายวนั 
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            -  เลือก GJ สมุดรายวนัทัว่ไป  ท่ีจะเขา้ไปบนัทึกรายการ > กดเพิ่ม > ใส่ค่า C ท่ีช่อง
TYPE ซ่ึงหมายถึง VOUCHER ประเภทปิดบญัชี และเลือกเดือนท่ีตอ้งการจะปิด 

 
ภาพท่ี 46 หนา้จอแสดงรายการเดือนท่ีตอ้งการจะปิดงวดบญัชี 

 
            -  เม่ือขั้นหนา้ต่างน้ี ใหเ้ลือก  “ปิดสินคา้คงเหลือปลายงวด (PERIODIC)” 

 
ภาพท่ี 47 หนา้จอใหเ้ลือกรูปแบบการปิดบญัชี 
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ภาพท่ี 48 หนา้จอรายการปิดบญัชีสินคา้คงเหลือปลายงวด ไปเขา้ตน้ทุนขาย 

 
            -  เม่ือปิดบญัชีเสร็จแลว้กดบนัทึก 
 
 7.6.3  ปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
            -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > บนัทึกรายการและปิดบญัชี > บนัทึกรายการรายวนั 
             -  เลือก GJ สมุดรายวนัทัว่ไป  ท่ีจะเขา้ไปบนัทึกรายการ > กดเพิ่ม > ใส่ค่า C ท่ีช่อง
TYPE ซ่ึงหมายถึง VOUCHER ประเภทปิดบญัชี และเลือกเดือนท่ีตอ้งการจะปิด 
            -  เม่ือขั้นหนา้ต่างน้ี ใหเ้ลือก  “ปิดรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย” 

 
ภาพท่ี 49 หนา้จอใหเ้ลือกรูปแบบการปิดบญัชี 
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ภาพท่ี 50 หนา้จอรายการปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เขา้ก าไรขาดทุน 

 

            -  เม่ือปิดบญัชีเสร็จแลว้กดบนัทึก 
 

 7.6.4  ปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้ก าไรสะสม 
            -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > บนัทึกรายการและปิดบญัชี > บนัทึกรายการรายวนั 
             -  เลือก GJ สมุดรายวนัทัว่ไป  ท่ีจะเขา้ไปบนัทึกรายการ > กดเพิ่ม > ใส่ค่า C ท่ีช่อง
TYPEซ่ึงหมายถึง VOUCHER ประเภทปิดบญัชี และเลือกเดือนท่ีตอ้งการจะปิด 
        
              -  เม่ือขั้นหนา้ต่างน้ี ใหเ้ลือก  “ตอ้งการลงรายการเอง” 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 51 หนา้จอใหเ้ลือกรูปแบบการปิดบญัชี 
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            -  บนัทึกรายละเอียดของแบบฟอร์มบญัชีท่ีตอ้งการ > กดบนัทึก 

 
ภาพท่ี 52 หนา้จอรายการปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้กบัไรสะสม 

 
8.  การพิมพร์ายงาน 
 8.1  พิมพร์ายวนัเรียงตามเลขท่ี 
 เป็นการพิมพร์ายการรายวนัท่ีเราบนัทึกเขา้ไป โดยเรียงตามวนัท่ีของ VOUCHER ใชส้ าหรับ
ตรวจสอบรายการเบ้ืองตน้ ซ่ึงควรท าก่อนท่ีจะปิดบญัชีหรือ POST รายการ 
        -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > รายงาน > พิมพร์ายวนัเรียงตามวนัท่ี 
        -  เลือกสมุดรายวนั GJ สมุดรายวนัทัว่ไป เพื่อเรียกดูรายการรายวนั 
        ***สามารถเปล่ียนชนิดสมุดรายวนัไดด้งัน้ี 
   -  สมุดรายวนัเงินสดจ่าย 
   -  สมุดรายวนัเงินสดรับ 
   -  สมุดรายวนัซ้ือเช่ือ 
   -  สมุดรายวนัขายเช่ือ 
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ภาพท่ี 53 หนา้จอเรียกดูรายการรายวนัเรียงตามวนัท่ี – สมุดรายวนัทัว่ไป 

 
        -  ใหท้ าการเปล่ียนวนัท่ี เป็นวนัท่ีเร่ิมลงรายการจนถึงส้ินสุดการลงรายการ 
        -  กด OK เพื่อเรียกดูรายการรายวนัเรียงวนัท่ี – สมุดรายวนัทัว่ไป 
        -  รายละเอียดของแบบฟอร์ม 
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ภาพท่ี 54 หนา้จอรายการรายวนัเรียงตามวนัท่ี – สมุดรายวนัทัว่ไป 
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 8.2  พิมพบ์ญัชีแยกประเภท 
        -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > รายงาน > พิมพร์ายการแยกประเภท 
        -  ใหท้ าการเปล่ียนวนัท่ี เป็นวนัท่ีลงรายการจนถึงส้ินสุดการลงรายการ 

 
ภาพท่ี 55 หนา้จอเรียกดูบญัชีแยกประเภท 

 
        -  กด OK เพื่อเขา้เรียกดูบญัชีแยกประเภท และกด “Print” เพื่อเขา้เรียกดูงาน 
        -  รายละเอียดของแบบฟอร์ม 
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ภาพท่ี 56 หนา้จอรายการบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
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 8.3  พิมพร์ายงานภาษีซ้ือภาษีขาย 
        8.3.1  พิมพร์ายงานภาษีซ้ือ 
            -  เขา้ไปท่ีเมนู ภาษี > รายงานภาษีซ้ือรวมยืน่เพิ่มเติม 
            -  ใหท้ าการเปลี่ยนเดือน เป็นเดือนท่ีเร่ิมการลงรายการจนถึงส้ินสุดการลงรายการ 

 
ภาพท่ี 57 หนา้จอเรียกดูรายงานภาษีซ้ือ 

 
            -  กด OK เพื่อเขา้เรียกดูรายงานภาษีซ้ือ และกด “Print” เพื่อเขา้เรียกดู 
            -  รายละเอียดของแบบฟอร์ม 

 
ภาพท่ี 58 หนา้จอรายงานภาษีซ้ือ 
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                    8.3.2  พิมพร์ายงานภาษีขาย 
            -  เขา้ไปท่ีเมนู ภาษี > รายงานภาษีขายรวมยืน่เพิ่มเติม 
            -  ใหท้ าการเปล่ียนเดือน เป็นเดือนท่ีเร่ิมการลงรายการจนถึงส้ินสุดการลงรายการ 

 
ภาพท่ี 59 หนา้จอเรียกดูรายงานภาษีขาย 

 
            -  กด OK เพื่อเขา้เรียกดูรายงานภาษีขาย และกด “Print” เพื่อเขา้เรียกดู 
            -  รายละเอียดของแบบฟอร์ม 
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ภาพท่ี 60 หนา้จอรายงานภาษีขาย 

 
 8.4  พิมพก์ระดาษท าการ 
        -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > รายงาน > พิมพก์ระดาษท าการ 
        -  ระบุวนัท่ีท่ีใชพ้ิมพร์ายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 61 หนา้จอเรียกดูกระดาษท าการ 
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        -  กด OK เพื่อเขา้เรียกดูกระดาษท าการ และกด “Print” เพื่อเขา้เรียกดูงาน 
        -  รายละเอียดของแบบฟอร์ม 

 
ภาพท่ี 62 หนา้จอกระดาษท าการ 

 
 8.5  พิมพง์บการเงิน 
        8.5.1  งบทดลอง 
            -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > พิมพง์บทดลอง > งบทดลอง 
            -  ใหท้ าการเปล่ียนวนัท่ี เป็นวนัท่ีเร่ิมการลงรายการจนถึงส้ินสุดการลงรายการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 63 หนา้จอเรียกดูงบทดลอง 
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            -  กด OK เพื่อเขา้เรียกดูงบทดลองและกด “Print” เพื่อเขา้เรียกดูงาน 
            -  รายละเอียดของแบบฟอร์ม 

 
ภาพท่ี 64 หนา้จองบทดลอง 

 
        8.5.2  งบก าไรขาดทุน 
            -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > พิมพง์บการเงิน > พิมพง์บก าไร-ขาดทุน (กรณีบนัทึก
บญัชีแบบ Periodic) 
           -  เลือก “พิมพจ์ากแบบฟอร์มงบ” และ “พิมพง์บ” 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ภาพท่ี 65 หนา้จอเรียกดูงบก าไรขาดทุน 

 
           -  ใหท้ าการเปล่ียนวนัท่ี เป็นวนัท่ีเร่ิมการลงรายการจนถึงส้ินสุดการลงรายการ 
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ภาพท่ี 66 หนา้จอเรียกดูงบก าไร-ขาดทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 67 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรสะสม 
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-  กด OK และกด “Print” เพื่อเข้าเรียกดูงบก าไร-ขาดทุน (กรณีบันทึกบัญชีแบบ
Periodic) 

-  รายละเอียดของแบบฟอร์ม 
 
         8.5.3  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
            -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > พิมพง์บการเงิน > พิมพง์บแสดงฐานะทางการเงิน 
            -  เลือก “พิมพจ์ากแบบฟอร์มงบ” และ “พิมพง์บ” 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 68 หนา้จอเรียกดูงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

            -  ใหท้ าการเปล่ียนวนัท่ี เป็นวนัท่ีเร่ิมการลงรายการจนถึงส้ินสุดการลงรายการ 
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ภาพท่ี 69 หนา้จอเรียกดูงบแสดงฐานะทางการเงิน 

            -  กด OK และกด “Print” เพื่อเข้าเรียกดูงบก าไร-ขาดทุน (กรณีบันทึกบัญชีแบบ
Periodic) 
           -  รายละเอียดของแบบฟอร์ม 

 
ภาพท่ี 70 งบแสดงฐานะทางการเงิน ดา้นสินทรัพย ์หนา้ 1 
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ภาพท่ี 71 งบแสดงฐานะทางการเงิน ดา้นหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น หนา้ 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี  4 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 
 4.1  รายการคา้ประจ าเดือนกนัยายน 
        4.1.1  สมุดรายวนัทัว่ไป 
        4.1.2  สมุดรายวนัเงินสดจ่าย 
        4.1.3  สมุดรายวนัเงินสดรับ 
        4.1.4  บญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 4.2  งบการเงินเดือนกนัยายน 
        4.2.1  งบก าไรขาดทุน 
        4.2.2  งบแสดงฐานะการเงิน 
 4.3  รายการคา้ประจ าเดือนตุลาคม 
        4.3.1  สมุดรายวนัทัว่ไป 
        4.3.2  สมุดรายวนัเงินสดจ่าย 
        4.3.3  สมุดรายวนัเงินสดรับ 
        4.3.5  บญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 4.4  งบการเงินเดือนตุลาคม 
        4.4.1  งบก าไรขาดทุน 
        4.4.2  งบแสดงฐานะการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

4.1  รายการค้าประจ าเดือนกันยายน 
 
 4.1.1  สมุดรายวันท่ัวไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  72  สมุดรายวนัทัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 1) 
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4.1.1.1  สมุดรายวันท่ัวไป (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  73  สมุดรายวนัทัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 2) 
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4.1.2  สมุดรายวันเงินสดจ่าย 
 

 
ภาพท่ี  74  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนกนัยายน (หนา้ 1) 
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4.1.2.1  สมุดรายวันเงินสดจ่าย (ต่อ) 

 

 
ภาพท่ี  75  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนกนัยายน (หนา้ 2) 
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4.1.2.1  สมุดรายวันเงินสดจ่าย (ต่อ) 

 
ภาพท่ี  76  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนกนัยายน (หนา้ 3) 
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4.1.2.1  สมุดรายวันเงินสดจ่าย (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  77  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนกนัยายน (หนา้ 4) 
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4.1.2.1  สมุดรายวันเงินสดจ่าย (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  78  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนกนัยายน (หนา้ 5) 
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 4.1.3  สมุดรายวันเงินสดรับ 
 

 
ภาพท่ี  79  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกนัยายน (หนา้ 1) 
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  4.1.3.1  สมุดรายวันเงินสดรับ (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  80  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกนัยายน (หนา้ 2) 



77 

 

4.1.3.1  สมุดรายวันเงินสดรับ (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  81  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกนัยายน (หนา้ 3) 
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4.1.3.1  สมุดรายวันเงินสดรับ (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  82  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกนัยายน (หนา้ 4) 
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4.1.3.1  สมุดรายวันเงินสดรับ (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  83  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกนัยายน (หนา้ 5) 
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4.1.3.1  สมุดรายวันเงินสดรับ (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  84  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกนัยายน (หนา้ 6) 
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4.1.3.1  สมุดรายวันเงินสดรับ (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  85  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกนัยายน (หนา้ 7) 
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 4.1.4  บัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
 

 
ภาพท่ี  86  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 1) 
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  4.1.4.1  บัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  87  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 2) 
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 4.1.4.1  บัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  88  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 3) 
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  4.1.4.1  บญัชีแยกประเภทท่ัวไป (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  89  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 4) 
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4.1.4.1  บัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  90  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 5) 
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4.1.4.1  บัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  91  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 6) 
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4.1.4.1  บัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  92  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 7) 
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4.1.4.1  บัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  93  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 8) 
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4.1.4.1  บัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  94  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกนัยายน (หนา้ 9) 
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4.2  งบการเงินเดือนกนัยายน 
 
 4.2.1  งบก าไรขาดทุน 
 

บริษทั  ไอออร่า  จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

รายได ้
 รายไดจ้ากการขายหรือการบริการ   6,536.63 
รวมรายได ้        6,536.63 

 
ค่าใชจ่้าย 
 ซ้ือสินคา้   5,271.03 
 หกัตน้ทุนขายหรือการใหบ้ริการ 1,518.69 3,752.34 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      940.00 
รวมค่าใชจ่้าย        4,692.34 
ก าไรสุทธิ        1,844.29 
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 4.2.2  งบแสดงฐานะการเงิน 
 

บริษทั  ไอออร่า  จ ากดั 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
สินทรัพย ์

สินทรัพยห์มุนเวียน 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    2,290.00 
 สินคา้คงเหลือ       1,518.69 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน       3,808.69 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
รวมสินทรัพย ์        3,808.69 
 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
หน้ีสินหมุนเวียน 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ๆ   84.40 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน           84.40 
 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน         
รวมหน้ีสินทั้งส้ิน           84.40 
 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 ทุนจดทะเบียน           1,880.00 
 ก าไรสุทธิ           1,844.29    
รวมส่วนของเจา้ของ       3,724.29  
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของทั้งส้ิน     3,808.69 
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4.3  รายการค้าประจ าเดือนตุลาคม 
 
 4.3.1 สมุดรายวันท่ัวไป 

 
ภาพท่ี  95  สมุดรายวนัทัว่ไปเดือนตุลาคม  (หนา้ 1) 
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 4.3.2  สมุดรายวันเงินสดจ่าย 
 

 
ภาพท่ี  96  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนตุลาคม  (หนา้ 1) 
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4.3.2.1  สมุดรายวันเงินสดจ่าย (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  97  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนตุลาคม  (หนา้ 2) 
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 4.3.3  สมุดรายวันเงินสดรับ 

ภาพท่ี  98  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนตุลาคม  (หนา้ 1) 
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4.3.3.1  สมุดรายวันเงินสดรับ (ต่อ) 

ภาพท่ี  99  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนตุลาคม  (หนา้ 2) 
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 4.3.4  บัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  100  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนตุลาคม  (หนา้ 1) 
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  4.3.4.1 บัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  101  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนตุลาคม  (หนา้ 2) 
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4.3.4.1 บัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  102  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนตุลาคม  (หนา้ 3) 
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4.3.4.1 บัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ต่อ) 
 

 
ภาพท่ี  103  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนตุลาคม  (หนา้ 4) 
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4.3.4.1 บัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  104  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนตุลาคม  (หนา้ 5) 
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4.4  งบการเงินเดือนตุลาคม 
 
 4.4.1  งบก าไรขาดทุน 
 

บริษทั  ไอออร่า  จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 
รายได ้
 รายไดจ้ากการขายหรือการบริการ   4,364.48 
รวมรายได ้        4,364.48 

 
ค่าใชจ่้าย 
 ซ้ือสินคา้   1,757.01 
 หกัตน้ทุนขายหือการใหบ้ริการ    771.04 2,528.05 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      660.00 
รวมค่าใชจ่้าย        3,188.05 
ก าไรสุทธิ        1,176.43 
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 4.4.2  งบแสดงฐานะการเงิน 
 

บริษทั  ไอออร่า  จ ากดั 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

สินทรัพย ์
สินทรัพยห์มุนเวียน 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    2,130.00 
 สินคา้คงเหลือ          747.65 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน       2,877.65 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
รวมสินทรัพย ์        2,877.65 
 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
หน้ีสินหมุนเวียน 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ๆ             182.53 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน          182.53 
 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        - 
รวมหน้ีสินทั้งส้ิน          182.53 
 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 ก าไรสุทธิ           1,176.43 
 ก าไรสะสม           1,518.69    
รวมส่วนของเจา้ของ       2,695.12 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของทั้งส้ิน     2,877.65  

 



 

 

บทท่ี  5 
 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
 ในการท าโครงงานคร้ังน้ีได้เ ร่ิมจัดท ามาตั้ งแต่ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ประสบผลส าเร็จ
ค่อนขา้งมาก ท าให้มีความรับผิดชอบในงานของตนเองมากขึ้น มีความสามคัคีกนัในกลุ่มอย่างดีเยี่ยม 
และท าให้ไดรั้บรู้เร่ืองในการจดัท างบบญัชีต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการจดัท าเอกสารทั้งภายใน
และภายนอกของบริษทัท าให้นกัศึกษามีความเพียรพยายามในการท างานให้ประสบความส าเร็จ และ
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการท าโครงการคร้ังน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 
5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการท าโครงการ 
 5.2.1  เกิดความผิดพลาดในการท าและแกไ้ขบ่อย 
 5.2.2  สมาชิกในกลุ่มมีเวลาไม่ตรงกนั จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้  
             5.2.3  มีปัญหาเก่ียวกบัโปรแกรม Smart biz 
 5.2.4  การแบ่งงานในกลุ่มมีการส่ือสารผิดพลาด ท าใหง้านออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ 
 
5.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 5.3.1  ทบทวนและตรวจทานความถูกตอ้งใหล้ะเอียดก่อนท าการส่ง 
 5.3.2  แบ่งหนา้ท่ีงานท่ีตอ้งท าไปท าท่ีบา้น 
 5.3.3  ลงรายการในโปรแกรม Smart bit จะศึกษาในคู่มือควบคู่ไปดว้ยเพื่อป้องกนัการ
ผิดพลาด 
 5.3.4  การแบ่งงานใหก้บัสมาชิกในกลุ่มจะตอ้งอธิบายใหช้ดัเจนขึ้น และเขา้ใจง่ายมากท่ีสุด 
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5.4  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าโครงการ 
 5.4.1  เกิดความสามคัคีกนัสมาชิกในกลุ่ม และสามารถปรึกษากบัสมาชิกในกลุ่มไดดี้ 
 5.4.2  ไดป้ระสบการณ์ขายจากการปฏิบติัจริง 
 5.4.3  ไดรั้บความรู้และความเขา้ใจในการประกอบธุรกิจและการจดัท าบญัชี 
 5.4.4  ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรมบญัชีไดอ้ยา่งดี 
 
5.5  ข้อเสนอแนะ 
 5.5.1  เอกสารคู่มือมีผิดพลาดบา้งท าใหเ้กิดความสับสนในการจดัท า 
 5.5.2  การเพิ่มจ านวนสมาชิกในกลุ่ม 
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วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

โครงการ Project of Account 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

*********************************************** 

 

1.  ช่ือโครงการ การประกอบธุรกิจ ร้าน ไอออร่า และจดัท าบญัชี 

     ประเภทธุรกจิ ซ้ือขายสินคา้ 

 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.1  นางสาวกญัญณัฐ พลายเพช็ร ชั้น  ปวส.2/1 เลขท่ี 15 

 2.2  นางสาวเกศริน แสนชุ่ม  ชั้น  ปวส.2/1 เลขท่ี 24 

 

3.  หลกัการและเหตุผล 

 การท าบัญชีมีความส าคัญต่อธุรกิจดังน้ี เป็นหลักฐานในการอ้างอิง ช่วยให้ง่ายต่อการ

ตรวจสอบ ช่วยให้ทราบผลการด าเนินงาน ช่วยให้การตดัสินใจมีประสิทธิภาพ ช่วยควบคุมรักษา

สินทรัพยใ์นธุรกิจ ช่วยป้องกนัความผิดพลาดในการท างานช่วยให้ทราบสถานะทางการเงินของธุรกิจ 

ช่วยในการประมาณการและจดัท างบประมาณ ช่วยให้สามารถวางแผนขยายกิจการในอนาคต ช่วยให้

บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ สังคม และรัฐบาล 

 กล่าวคือธุรกิจท่ีเลือกจดัท าคือ ธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้ ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศ

เติบโตอย่างรวดเร็ว จนอินเทอร์เน็ตมีความส าคญักบัคนทัว่ไปมากขึ้น โลกออนไลน์จึงเป็นอีกวิธีหน่ึง

ท่ีจะท าให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของร้านคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและเป็นช่องทางท่ีจะท าให้

ลูกคา้รู้จกัสินคา้ไดดี้ขึ้น จากเหตุผลดงักล่าว การซ้ือ-ขายสินคา้ผ่านระบบซ้ือ-ขายออนไลน์จึงได้รับ

ความนิยมมากขึ้นเร่ือย ๆ เพระท าให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกสบายไม่ตอ้งเดินทางไปยงัสถานท่ีขาย 

โดยการน าเสนอขายสินคา้คือ เจลวา่นหางจระเข ้รักษาสิว ช่วยบ ารุงผิวหนา้ โดยมี 2 ผลิตภณัฑค์ือ เจล

บ ารุงผิวหนา้ และ Cleansing ท าความสะอาดผิวหนา้ ผ่านหนา้เวบ็ไซต ์ ท าให้ผูป้ระกอบการประหยดั

ตน้ทุนในดา้นต่าง ๆ ไดม้าก เช่น ค่าเช่าท่ี ค่าจา้งตกแต่งร้าน เป็นตน้ 

สค.1 



 

 นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ได้นั้น สามารถเลือกซ้ือได้ทุกเพศ ทุกวยั ไม่มีสาร

อนัตรายท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความไม่ปลอดภยั มีอย.รับรอง เหตุผลท่ีเลือกท าธุรกิจประเภทน้ีเป็น

ประเภทท่ีลงทุน ไม่สูงมาก จึงตดัสินใจลงทุนเปิดธุรกิจน้ีเพื่อจดัท าโครงการวิชาบญัชี และวางแผน

การตลาดการขายในธุรกิจ และจะไดศึ้กษาแผนการวางบญัชีในระบบธุรกิจให้เกิดความช านาญ และ

หวงัวา่ธุรกิจน้ีจะประสบความส าเร็จสามารถต่อยอดไดใ้นอนาคต 

4.  วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อศึกษากระบวนการการจดัท าบญัชีของกิจการซ้ือมาขายไป 

4.2  เพื่อศึกษารูปแบบของการลงบญัชีท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสม 

4.3  เพื่อฝึกทกัษะในการด าเนินธุรกิจและเป็นผูป้ระกอบการท่ีถูกตอ้ง 

4.4  เพือ่น าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นอนาคตอยา่งถูกตอ้ง 

 

5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 5.1  นกัศึกษาไดรั้บความรู้เก่ียวกบัเร่ืองกระบวนการการจดัท าบญัชีของธุรกิจซ้ือมาขายไป 

 5.2  นกัศึกษาไดเ้กิดทกัษะการลงบญัชีท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสมอยูใ่นวตัถุประสงค์ 

 5.3  นกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะในการด าเนินธุรกิจ และเป็นผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง     

 5.4  นกัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

6.  เป้าหมาย 

 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี  2  หอ้ง 1  สาขาวิชาการบญัชี  วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  จ านวน 2 คน 

 

7. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 

        7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

  7.1.1  แบ่งกลุ่มในการจดัท าโครงการ 

  7.1.2  เสนอโครงการต่อท่ีปรึกษาโครงการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

  7.1.3  ร่วมกนัปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดของสมาชิกในกลุ่ม 



 

  7.1.4  แบ่งงานและคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการท่ีจดัท า 

 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 

  7.2.1  เลือกหาซ้ือสินคา้จากธุรกิจท่ีมีมาตราฐาน เพื่อท าการจดัจ าหน่ายใหแ้ก่ 

            ผูบ้ริโภค 

  7.2.2  น าขอ้มูลจากการซ้ือ-ขายสินคา้มาบนัทึกบญัชี 

  7.2.3  จดัท างบการเงิน และการบนัทึกบญัชีต่าง ๆ  

  7.2.4  ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงการก่อนน าเสนอโครงการ  

 7.3  ขั้นตอนสรุป 

  7.3.1  ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร รูปเล่มของโครงการ 

  7.3.2  ท าการแกไ้ข ปรับปรุงขอ้ผิดพลาดของเอกสารท่ีจดัท าขึ้น 

  7.3.3  สรุปผลการด าเนินงานทั้งหมดในการจดัท าโครงงาน 

 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 4 มิถุนายน 2562 ถึง 28 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

9.  สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

10. งบประมาณด าเนินการ 

 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 กระดาษ A4 2 รีม 120.00 240.00 

2 ค่าแผน่ซีดี 1 แผน่ 20.00 20.00 

3 ค่าเขา้รูปเล่มโครงการ - - 200.00 

4 ค่าหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ - 250.00 250.00 

5 ค่าแฟ้มเอกสาร 1 แฟ้ม 150.00 150.00 

รวม 860.00 

 



 

11.  ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารยชู์ช่ืน สุดสวาสด์ิ 
   

 

ลงช่ือ.............................................ผูน้ าเสนอโครงการ 

              (     นางสาวเกศริน แสนชุ่ม     ) 
 

 

ลงช่ือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

              (     นางสาวชูช่ืน สุดสวาสด์ิ     ) 

               อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
 

 

ลงช่ือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

              (     นางปนิตา          ตุม้เจริญ     ) 

                     อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงช่ือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

          (     นางสาวบุญผ่อง พงศพ์นัเทา     ) 

                    หวัหนา้สาขาวิชาการบญัชี 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

 

 

 



 

 

ใบส าคญัรับ 

    ใบส าคญัจ่าย 



 

ปิดบญัชีภาษีซ้ือ ภาษีขาย 

    ปิดบญัชีสินคา้คงเหลือ 



 

ปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

 

 



 

 

 

     ปิดบญัชีก าไรขาดทุน 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

 

 

 

 



 

 
สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัคน้หาขอ้มูลก่อนเร่ิมการท างาน 

 

สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัคน้หาขอ้มูลก่อนเร่ิมการท างาน 

 



 

 

สมาชิกในกลุ่มศึกษาโครงการของรุ่นพี่ก่อนเร่ิมท างาน 

 

ปรึกษาอาจารยช่์วยตรวจสอบเอกสารในการท างาน และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

 



 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่เสนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1. กระดาษ A4 120.00 1. กระดาษ A4 200.00 
2. ค่าแผน่ซีดี 20.00 2. ค่าแผน่ซีดี 35.00 
3. ค่าเขา้รูปเล่มโครงการ 200.00 3. ค่าเขา้รูปเล่มโครงการ 200.00 
4. ค่าหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 250.00 4. ค่าหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 400.00 
5. ค่าแฟ้มเอกสาร 150.00 5. ค่าแฟ้มเอกสาร 150 

รวม 640.00 รวม 785.00 

 

สรุป  ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินงานสูงกวา่ท่ีเสนอไว ้จ านวน 145 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติคณะผู้จัดท ำ 

 

 ชื่อ – สกลุ  นางสาวกญัญณฐั   พลายเพ็ชร ์

รหสันกัศึกษา  37257 

วนั / เดือน / ปี เกิด 31  พฤษภาคม  2542 

   ประวติัการศกึษา ปวช. วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

   ปวส. วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

 

 

ชื่อ – สกลุ  นางสาวเกศรนิ  แสนชุ่ม 

รหสันกัศึกษา  37726 

วนั / เดือน / ปี เกิด 9  ธันวาคม  2542 

   ประวติัการศกึษา ปวช. วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

   ปวส. วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 


