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บทคัดย่อ 
 

การท าโครงการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชี 
และเขา้ใจถึงระบบการขายออนไลน์เพื่อน าความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นบญัชีมาปฏิบติัร่วมกบั
การท างานฝึกทกัษะความคิดความสามารถในการด าเนินธุรกิจและเป็นผูป้ระกอบการท่ีดี โดยการ
ประกอบธุรกิจขายออนไลน์  (ขนมปังหนึบ)  และจดัท าบญัชี ในการท าโครงการคร้ังน้ีไดท้  าการ
วางแผนธุรกิจ  การด าเนินธุรกิจโดยเป็นการขายออนไลน์  และจดัท าบญัชีตลอดทั้งไดน้ า
โปรแกรม Formura  Smart  Biz  มาประยกุตใ์ชใ้นการประกอบธุรกิจ 
  ผลการด าเนินงานพบวา่ในทั้ง  2  เดือนนั้นกิจการไดท้  าไรสุทธิรวมทั้งส้ินเป็น
จ านวนเงิน  3,536.11  บาท ท่ีกิจการประกอบธุรกิจและไดผ้ลก าไรเป็นเพราะวา่สินคา้มีราคาไม่สูง
เกินไป  ลูกคา้วยัท างานและนกัศึกษาสามารถเขา้ถึงสินคา้ได ้ และมีรสชาติอร่อย สินคา้มีคุณภาพ
จึงท าใหลู้กคา้พึงพอใจในตวัสินคา้แลว้กลบัมาซ้ือสินคา้อีก 
  จากการท าโครงการคร้ังน้ีไดรั้บประโยชน์คือ  การใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์
และมีรายไดร้ะหวา่งเรียนจากการขายสินคา้ออนไลน์  อีกทั้งยงัฝึกการเป็นผูป้ระกอบการท่ีดี  ได้
เรียนรู้การจดับญัชีโดยโปรแกรม  Formura  Smart  Biz  อีกทั้งยงัไดท้กัษะในการขายเพิ่มข้ึน 
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กติติกรรมประกาศ 
 

โครงการฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษา  
และท่านคณะกรรมการทุกท่าน  ท่ีคอยให้ค  าแนะน า  ขอ้คิดท่ีดีและค าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ทั้งยงั
คอยกระตุน้และเป็นก าลงัใจผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์  ถึงแมว้่าจะมีอุปสรรคและ
ปัญหาในการท าโครงการแต่อาจารยทุ์กท่านก็สละเวลารับฟังปัญหาและช่วยแกไ้ขจนผ่านพน้ไป
ดว้ยดี  คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ท่ีน้ี         
  

ขอขอบคุณแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลจากท่านอาจารยทุ์กท่าน  ขอ้มูล
จากอินเทอร์เน็ต และขอ้มูลจากหนังสือบญัชีทุกเล่มท่ีช่วยสนับสนุนขอ้มูลต่าง ๆ ในการจดัท า
โครงการจนส าเร็จเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนเพื่อนในกลุ่มท่ีให้ความร่วมมือร่วมใจ ทุ่มเทในการจดัท า
โครงการเล่มน้ีจนส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
 

ขอกราบขอบพระคุณ  ดร.สมศกัด์ิ  รุ่งเรือง  ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ
วทิยพ์ณิชยการ  ท่ีให้โอกาสในการศึกษา   คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณาให้ความรู้   และค าแนะน า
ท่ีเป็นประโยชน์   ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผูจ้ดัท าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นวิทยาลยั
เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการแห่งน้ี 
 

สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มร าลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีได้
กรุณาอบรมสั่งสอน   รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ  ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จใน
คร้ังน้ี 
 

        คณะผูจ้ดัท า 
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 ค าน า 
 
 โครงการเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการวชิาชีพตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง 
(ปวส.) ส านักงานคณะกรรมการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการบูรณาการเรียนการสอนเน้นให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจากประสบการณ์จริงฝึกกระบวนการท างานเป็นหมู่คณะและสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
 คณะผูจ้ดัท าได้เลือกหัวข้อการประกอบธุรกิจขนาดย่อมในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี
เน่ืองจากเป็นการศึกษาการด าเนินงานในหลาย ๆ ดา้น เก่ียวกบักระบวนการ การด าเนินงานธุรกิจ
เองผูจ้ดัท าไดแ้บ่งเน้ือหาไวอ้ย่างชดัเจน ประกอบดว้ย หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ในการ
จดัท าโครงการ วิธีการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ และสรุปโครงการ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความสะดวกในการอ่านส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษา 
 คณะผูจ้ดัท า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับคณะอาจารย์ ผูป้ระสาทวิชาความรู้
เอกสารหนังสือท่ีใช้ประกอบการเรียน ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และสนบัสนุนการจดัท าเอกสารเล่มน้ีจนส าเร็จ  หวงัวา่เอกสารเล่ม
น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษา หากมีขอ้ผดิพลาดประการใดขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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22  หนา้จอบนัทึกรายช่ือพนกังานขาย                                                                                      44 
23  การเขา้ระบบเพิ่มและแกไ้ข รายช่ือลูกคา้                                                                             45 
24  หนา้จอบนัทึกรายช่ือลูกคา้                                                                                      45 
25  การเขา้ระบบเพิ่มและแกไ้ข รายช่ือลูกคา้                                                                            46 
26  หนา้จอบนัทึกรายช่ือลูกคา้ หนา้ท่ี 1                                                                                    46 
27  หนา้จอบนัทึกรายช่ือลูกคา้ หนา้ท่ี 2                                                                                    46 
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สารบัญภาพ  (ต่อ) 
 

ภาพที ่                                                                                      หน้า 
28  หนา้จอบนัทึกรายช่ือลูกคา้ หนา้ท่ี 3                                                                                     47 
29  หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย หนา้ท่ี 1                                                                         47 
30  หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย หนา้ท่ี 2                                                                         48 
31  หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย หนา้ท่ี 3                                                                         48 
32  การเขา้ระบบซ้ือสินคา้                                                                                                         49 
33  การเขา้ระบบซ้ือสินคา้ ขั้นท่ี 2                                                                                             49 
34  การเขา้ระบบซ้ือสินคา้ ขั้นท่ี 3                                                                                             49 
35  หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลซ้ือสินคา้                                                                                        50 
36  การเขา้ระบบขายสินคา้                                                                                                        50 
37  การเขา้ระบบขายสินคา้ ขั้นท่ี 2                                                                                            50 
38  การเขา้ระบบขายสินคา้ ขั้นท่ี 3                                                                                            51 
39  หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลขายสินคา้                                                                                       51 
40  หนา้จอการเขา้ระบบรายวนั                                                                                                 52 
41  การเขา้ระบบรายวนั ขั้นท่ี 2                                                                                                 52 
42  หนา้จอบนัทึกรายการรายวนัทัว่ไป                                                                                      52 
43  หนา้จอบนัทึกรายการเงินสดจ่าย                                                                                         53 
44  หนา้จอบนัทึกรายการเงินสดรับ                                                                                          53 
45  หนา้จอรายการปิดบญัชีภาษีซ่ือ-ภาษีขาย                                                                             54 
46  หนา้จอแสดงรายการเดือนท่ีตอ้งการจะปิดบญัชี                                                                 54 
47  หนา้จอใหเ้ลือกรูปแบบปิดบญัชี                                                                                          55 
48  หนา้จอรายการปิดบญัชีสินคา้คงเหลือปลายงวด ไปเขา้ตน้ทุนขาย                                     55 
49  หนา้จอใหเ้ลือกรูปแบบการปิดบญัชี                                                                                    56 
50  หนา้จอรายการปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเขา้ก าไรขาดทุน                                              56 
51  หนา้จอใหเ้ลือกรูปแบบการปิดบญัชี                                                                                    57 
52  หนา้จอรายการปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเขา้ก าไรขาดทุน                                              57 
53  หนา้จอเรียกดูรายการรายวนัเรียงตามวนัท่ี-สมุดรายวนัทัว่ไป                                             58 
54  หนา้จอรายการรายวนัเรียงตามวนัท่ี-สมุดรายวนัทัว่ไป                                                       59 
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สารบัญภาพ  (ต่อ) 
 

ภาพที ่                                                                                                                                         หน้า 
55  หนา้จอเรียกดูบญัชีแยกประเภท                                                                                            60 
56  หนา้จอรายการบญัชีแยกประเภททัว่ไป                                                                                61 
57  หนา้จอเรียกดูรายงานภาษีซ้ือ                                                                                                62 
58  หนา้จอรายงานภาษีซ้ือ                                                                                                          62 
59  หนา้จอเรียกดูรายงานภาษีขาย                                                                                               63 
60  หนา้จอรายงานภาษีขาย                                                                                                         63 
61  หนา้จอเรียกดูกระดาษท าการ                                                                                                64 
62  หนา้จอกระดาษท าการ                                                                                                          64 
63  หนา้จอเรียกดูงบทดลอง                                                                                                        65 
64  หนา้จองบทดลอง                                                                                                                  65 
65  หนา้จอเรียกดูงบก าไรขาดทุน                                                                                               66 
66  หนา้จอเรียกดูงบก าไรขาดทุน ขั้นท่ี 2                                                                                   66 
67  งบก าไรขาดทุนและงบก าไรสะสม                                                                                       67 
68  หนา้จอเรียกดูงบแสดงฐานะทางการเงิน                                                                               68 
69  หนา้จอเรียกดูงบแสดงฐานะทางการเงิน ขั้นท่ี 2                                                                   68 
70  งบแสดงฐานะทางการเงิน ดา้นสินทรัพย ์หนา้ 1                                                                   69 
71  งบแสดงฐานะทางการเงิน ดา้นหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ หนา้ 2                                     69 
72  สมุดรายวนัทัว่ไปเดือนกรกฎาคม หนา้ท่ี 1                                                                           73 
73  สมุดรายวนัทัว่ไปเดือนกรกฎาคม หนา้ท่ี 2                                                                           74 
74  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนกรกฎาคม หนา้ท่ี 1                                                                    75 
75  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนกรกฎาคม หนา้ท่ี 2                                                                    76 
76  สมุดรายวนัซ้ือเดือนกรกฎาคม                                                                                              77 
77  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกรกฎาคม หนา้ท่ี 1                                                                     78 
78  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกรกฎาคม หนา้ท่ี 2                                                                     79 
79  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกรกฎาคม หนา้ท่ี 1                                                                 80 
80  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกรกฎาคม หนา้ท่ี 2                                                                 81 
81  สมุดรายวนัทัว่ไปเดือนสิงหาคม หนา้ท่ี 1                                                                             84 
82  สมุดรายวนัทัว่ไปเดือนสิงหาคม หนา้ท่ี 2                                                                             85 
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สารบัญภาพ  (ต่อ) 
 

ภาพที ่                                                                                        หน้า 
83  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนสิงหาคม หนา้ท่ี 1                                                                      86 
84  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนสิงหาคม หนา้ท่ี 2                                                                      87 
85  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนสิงหาคม หนา้ท่ี 1                                                                       88 
86  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนสิงหาคม หนา้ท่ี 2                                                                       89 
87  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนสิงหาคม หนา้ท่ี 1                                                                   90 
88  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนสิงหาคม หนา้ท่ี 2                                                                   91
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บทที ่ 1 
 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 

เน่ืองในปัจจุบนัมีการประกอบธุรกิจขนาดย่อมมากมาย รูปแบบการขายส่วนใหญ่
จะพบตามทอ้งตลาดทัว่ไป การขายออนไลน์  และการขายผา่นแอปพลิเคชัน่ ซ่ึงการขายในรูปแบบ
ต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งมีเงินลงทุนท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัขนาดของธุรกิจและธุรกิจนั้น ๆ ผลิตอะไร  ท่ี
ตอบโจทย์ของผู ้บริโภค และจัดจ าหน่ายในรูปแบบใด หากมีเงินทุนมากแต่ท าเลท่ีตั้ งและ
สภาพแวดลอ้มโดยรอบไม่เหมาะสมกบัสินคา้ท่ีจะขายจึงท าใหสิ้นคา้ท่ีขายนั้นเป็นไดย้าก แต่ปัจจุบนั
น้ีผูค้นส่วนใหญ่ใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนและซ้ือ-ขายสินคา้  ดิฉนั
จึงเห็นช่องทางในการประกอบธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตเพราะไม่จ  าเป็นตอ้งหาท าเลท่ีตั้ง สะดวกและ
ประหยดัเวลา รวมถึงประหยดัค่าใชจ่้าย เพราะผูค้นส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นประจ าทุกวนัท าให้
ผูค้นเขา้ถึงสินคา้ไดง่้ายและผูค้า้เองก็เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง่้าย ดงันั้นจึงท าให้สินคา้ท่ีขายเป็นท่ีรู้จกั
ของผูค้นมากข้ึน 

A&B  Bakery  จึงจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัอาหารเพราะอาหารเป็นปัจจยั
หลกัของมนุษยโ์ดยท าการขายผา่นทางออนไลน์ และผา่นแอปพลิเคชัน่ ขนมปังหนึบท่ีทางร้านขาย
จะแตกต่างจากท่ีอ่ืนโดยส้ินเชิงเน่ืองจากมีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์และรสชาติอยา่งต่อเน่ืองและ
ยงัแก้ไขส่วนประกอบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการปรุงแต่งรสชาติท่ีคิดคน้ข้ึนเอง  
จ  าหน่ายทั้งปลีก-ส่ง ส่วนใหญ่ลูกคา้จะเป็นนกัศึกษาและพนกังานบริษทั คนเหล่าน้ีมกัจะไม่มีเวลาใน
การรับประทานอาหารเช้า ขนมปังหนึบจึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีตอบโจทยลู์กคา้เหล่าน้ีได ้จึงจดัจ าหน่าย
เป็นแบรนด์ของตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์และตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค
โดยทัว่ไป 

ดงันั้นผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายนั้นทาง A&B  Bakery ใส่ใจทุกรายละเอียดทุก
ขั้นตอนของการผลิตและบรรจุผลิตภณัฑล์งหีบห่อเพื่อใหค้วามสวยงาม เหมาะสมคุม้ค่ากบัราคาและ
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีราคาย่อมเยาสบายกระเป๋าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้สามารถจบัตอ้งได ้มีรสชาติอร่อย 
สะอาด และถูกหลกัอนามยัเพื่อให้ลูกคา้พึงพอใจในผลิตภณัฑ์ของทาง A&B  Bakery  แลว้กลบัมา
อุดหนุนใหม่ในคร้ังต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 
ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัท า

โครงการไวด้งัต่อไปน้ี 
1.2.1  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าธุรกิจ 
1.2.2  เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกทกัษะการใชโ้ปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปในการจดัท าธุรกิจ 
1.2.3  เพื่อใหน้กัศึกษาสร้างประสบการณ์ในการซ้ือขายและน ามาใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้
1.2.4  เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัดา้นบญัชีมาปฏิบติัร่วมกบัการท างาน 

 
1.3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 

 1.3.1  การประกอบธุรกจิขนาดย่อม  A&B  Bakery 
 1.3.2  ประเภทธุรกจิ  ซ้ือมาขายไป 
 1.3.3  ประเภทสินค้าหรือบริการ  สินคา้ 
 1.3.4  ระยะเวลาด าเนินการประกอบธุรกจิ  กรกฎาคม 2562 - สิงหาคม 2562 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 

1.4.1  นกัศึกษาไดรั้บความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าธุรกิจ 
1.4.2  นกัศึกษาไดค้วามรู้ในการจดัท าโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปใหก้ารประกอบธุรกิจ 
1.4.3  นกัศึกษาไดป้ระสบการณ์ในการซ้ือขายและน าไปใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้
1.4.4  นกัศึกษาสามารถน าความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัดา้นบญัชีมาปฏิบติัร่วมกบัการท างาน 

 
1.5 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

1.5.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 1.5.1.1  จดัตั้งช่ือกิจการ 
 1.5.1.2  ก าหนดสินคา้ท่ีขาย  รูปแบบผลิตภณัฑ ์ และราคาขาย 
 1.5.1.3  น าเสนอโครงการต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
1.5.2  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  1.5.2.1  โครงสร้างธุรกิจ 
  1.5.2.2  เร่ิมด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 
  1.5.2.3  จดัท าเอกสารท่ีใชใ้นธุรกิจและบนัทึกรายการตามวงจรบญัชี 
  1.5.2.3  การจดัท าโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป 
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1.5.3  ข้ันตอนสรุป 
  1.5.3.1  ตรวจสอบเอกสารโครงการทั้งหมดเพื่อความถูกตอ้ง 
  1.5.3.2  จดัเรียงรูปแบบเสนอโครงการ 
  1.5.3.3  น าเสนอโครงการในรูปแบบ Power Point  และสรุปผลการด าเนินงาน 
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บทที ่2 
 
 

แนวคิด  และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการบัญชี 
 
  การจัดท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงไดน้ าความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวชิา หรือรายวิชาท่ีประยุกตใ์ชใ้น
การจดัท าโครงการคือ วิชาบญัชีเบ้ืองตน้ 1 วิชาบญัชีการเงิน วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี 
ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 
 2.1  ความหมายท่ีเก่ียวขอ้งการบญัชี 
               2.1.1  ความหมายของการบญัชี 
        2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
               2.1.3  ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 
 2.2  แนวคิดการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม 
        2.2.1  ความหมายของธุรกิจขนาดยอ่ม 
        2.2.2  ประเภทของธุรกิจขนาดยอ่ม 
        2.2.3  การวางแผนทรัพยากรองคก์ร 
        2.2.4  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 
        2.2.5  กระบวนการบริหารธุรกิจ 
        2.2.6  ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
        2.2.7  แนวคิดการพฒันาธุรกิจขนาดยอ่ม 
 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  ความหมายเกีย่วกบัการบัญชี 
 
 2.1.1  ความหมายของการบัญชี 
 การบญัชี  หมายถึง 
 เป็นศิลปะของการรวบรวมบนัทึกจ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในรูปตวัเงินผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีคือ การใหข้อ้มูลทางการเงินซ่ึงเป็นประโยชน์
แก่บุคคลหลายฝ่ายและผูท่ี้สนใจในแต่ละกิจกรรม ขั้นตอนการเลือกเก็บรวบรวมคือการพิจารณาวา่
รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นรายการคา้หรือไม่ เป็นเก็บรวบรวมเอกสารหลกัฐาน เพื่อไวใ้ชใ้นการบนัทึก
บญัชี การจดบนัทึกและการวดัมูลค่าเป็นการน าขอ้มูลเอกสารท่ีเก็บรวบรวมไวน้ั้นมา 
บนัทึกรายการบญัชีหรือรายการคา้มาบนัทึกในสมุดบญัชีท่ีเรียกว่า “ สมุดรายวนั ” และการบนัทึก
มูลค่าของรายการนั้น ๆ การจดัหมวดหมู่เพื่อหายอดคงเหลือของทุกรายการ เพื่อใหท้ราบถึงผลการ 
ด าเนินงานของกิจการ (ชรินทร ศรีวฑูิรย ์, 2557 : 1)  
 
 สมคิด บางโม (2541 : 130) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชีคือ กระบวนการในการบนัทึก
ขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจโดยรวมถึงการบนัทึก การจดัประเภท การวิเคราะห์แปลความ และการ
รายงานขอ้มูลทางการเงิน 
 
 สมเดช โรจน์คุริเสถียร (2552 : 89) ไดใ้ห้ความหมายการบญัชีคือ การน ารายการคา้และ
เหตุการณ์ทางการเงินมาจดบนัทึก จดัหมวดหมู่ สรุปผลและวิเคราะห์ตีความหมายอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
การเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปผลขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปของ
ตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี คือการให้ขอ้มูลทางการเงินซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลาย
ฝ่าย และผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการทัว่ไปของบญัชี 
 
 วทิยา น่ิงนคร (2562 :1 ) ไดใ้ห้ความหมายการบญัชีคือ ศิลปะของการจดบนัทึก การจ าแนก
ใหเ้ป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลส่ิงส าคญัในรูปตวัเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ทางดา้นการเงิน 
 
 พรพรรณ วฒันวิชยั (2558 : 1) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชีคือ ศิลปะของการเก็บรวบ 
รวม บนัทึก จ าแนกและท าสรุปขอ้มูล อนัเก่ียวกบัเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้น สุดทา้ยของการ
บญัชีก็คือการให้ขอ้มูลทางการเงินซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้สนใจในกิจกรรม 
ของกิจการ 
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 จากความหมายของการบญัชีของนกัวิชาการให้นิยามไวแ้ลว้นั้น สามารถน ามาสรุปไดว้่า 
การบญัชีนั้นหมายถึง การจดัท ารายการทางการเงินของกิจการต่าง ๆ เร่ิมจากการบนัทึกรายการคา้ยงั
สมุดรายวนัทัว่ไปเพื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทางการเงินท่ีเกิดข้ึนของกิจการอยา่งเป็นหมวดหมู่ และน าไป
สรุปผลการด าเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ๆ ในรอบระยะเวลาบญัชีเวลา
ใดเวลาหน่ึง ขอ้มูลทางการบญัชีจึงเป็นประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทางการเงินในรูปของธุรกิจ 
 
 2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
 งบการเงิน  หมายถึงรายงานทางการเงินและบญัชีท่ีมีแบบแผน เพื่อแสดงภาวะต่างๆของ
บริษทัหรือกิจการนั้น ๆโดย งบการเงินประกอบด้วย งบแยกย่อยอีกหลายประเภทซ่ึงจะแสดงถึง 
ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทนั้น ๆในแต่ล่ะรอบบัญชี  
ประกอบดว้ย 
 
 2.1.2.1  งบแสดงฐานะทางการเงิน  หมายถึงเป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นถึงขอ้มูล
ฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินงวดบญัชี วา่กิจการมีสินทรัพย ์และหน้ีสิน เป็นจ านวนเท่าใด 
ประกอบดว้ยรายการใดบา้ง และคงเหลือเป็นเงินลงทุนสุทธิหรือส่วนของเจา้ของกิจการเป็นจ านวน
ทั้งส้ินท่าใดการจดัท างบแสดงฐานะทางการเงินจะอาศยัความสัมพนัธ์ของสมการบญัชีดงัน้ี  
 
 
 
 โดยสมการบญัชีจะแสดงสินทรัพยไ์วท้างดา้นซา้ยมือและแสดงแหล่งท่ีมาของสินทรัพยคื์อ 
หน้ีสินและทุนหรือส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือของสมการ และยอดรวมจ านวนเงินทั้งสอง
ดา้นจะตอ้งเท่ากนั 
 ฐานะทางการการเงินของกิจการจึงพิจารณาไดจ้ากสินทรัพยท่ี์มีมากกวา่หน้ีสิน  ซ่ึงเรียกวา่  
“ทุน” หรือ “ส่วนของเจา้ของ” 
 ส่วนประกอบของงบแสดงฐานะทางการเงิน มีขอ้มูลส าคญั 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  สินทรัพย ์
 2.  หน้ีสิน 
 3.  ส่วนของเจา้ของ หรือ ทุน 
 1.  สินทรัพย ์ หมายถึงทรัพยากรท่ีกิจการครอบครองอยูแ่ละสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้
ในอนาคต ซ่ึงสินทรัพย ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

สินทรัพย์  =  หนีสิ้น  +  ส่วนของเจ้าของ (ทุน) 
A        =      L       +         OE 
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 1.1  สินทรัพยห์มุนเวยีน หมายถึง สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้
เร็ว หรือสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดใ้ชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 1.2  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน หมายถึง สินทรัพยท่ี์กิจการตอ้งถือไวย้าวนานมากกวา่ 1 ไม่ เป็น
สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องนอ้ย เช่น ท่ีดิน อาคาร เป็นตน้ 
 หน้ีสิน  หมายถึงภาระผูกพนัของกิจการในปัจจุบนั เป็นภาระท่ีจะส่งผลให้กิจการเสีย
ผลประโยชน์ทางทรัพยากรท่ีมีประโยชน์ในอนาคต แต่หน้ีสินบางประเภทก็มีผลดีกบักิจการเช่น 
หน้ีสินการคา้ เพราะเป็นหน้ีสินระยะสั้นไม่มีดอกเบ้ีย ส่งผลท าให้กิจการมีประแสเงินสดหมุนเวียน
ในกิจการมากข้ึน โดยหน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
 2.1  หน้ีสินหมุนเวยีน หมายถึง หน้ีสินระยะสั้นท่ีตอ้งช าระภายใน 1 ปี 
 2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวยีน หมายถึง หน้ีสินระยะยาวท่ีตอ้งใชเ้วลาในหารช าระมากกวา่ 1 ปี 
 ส่วนของเจ้าของ  หมายถึงส่วนของเจา้ของกิจการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกบัสินทรัพยข์อง
กิจการหลงัจากหกัหน้ีสินแลว้  
 งบแสดงฐานะการเงินมีวธีิท า 2 แบบต่อไปน้ี 
 แบบบัญชี (Account Form) จะแสดงรายการ 2 ดา้น คือ ดา้นซ้ายแสดงสินทรัพย ์ดา้นขวา
แสดงหน้ีสินและส่วนของเขา้ของ 
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 รูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงินแบบบัญชีมีรูปแบบ ดังต่อไปนี ้
 

ช่ือกิจการ...................................................... 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

วนัท่ี............เดือน......................พ.ศ.................... 
สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
ลูกหน้ี                                    XX 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ     XX 
สินคา้คงเหลือ 
วสัดุส านกังาน 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
รายไดค้า้งรับ 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
ท่ีดิน 
อาคาร                                    XX 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม         XX 
อุปการณ์                                XX 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม         XX 
ค่าความนิยม 
ค่าลิขสิทธ์ิ 
   รวมสินทรัพยไ์ม่หมุน 
 
 

 
XX 
XX 

 
 

XX 
XX 
XX 
XX 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
เจา้หน้ี 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
เงินกูธ้นาคาร 
เงินกู-้บุคคล 
   รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุน-หุน้สามญั                        XX 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้                  XX 
ก าไรสะสม                            XX 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

 
XX 
XX 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

XX XXX 
 

XX 
 

XX 
 

XX 
XX 
XX 

 
 
 
 

XX 

XX 
XXX XX 

  

ตารางท่ี  1  งบแสดงฐานะการเงิน 
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 แบบรายงาน (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยเรียบเรียงบญัชีตามล าดบัของประเภท
บญัชีเป็นแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ก าหนดใหใ้ช ้จึงเป็นแบบท่ียอมรับกบัโดยทัว่ไปซ่ึงจะแสดง
บญัชีประเภทสินทรัพยก่์อนแลว้จึงแสดงบญัชีประเภทหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
 
 รูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงินมีรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
 

ช่ือกิจการ............................................ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ........................ 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสด          XX 
เงินฝากธนาคาร         XX 
ลูกหน้ี        XX 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ     XX  XX 
สินคา้คงเหลือ         XX 
วสัดุส านกังาน         XX 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้        XX 
รายไดค้า้งรับ         XX 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน                  XXX 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
ท่ีดิน          XX 
อาคาร        XX 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม      XX  XX 
อุปกรณ์        XX 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม      XX  XX 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน                 XXX 
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวียน 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร       XX 
 เจา้หน้ีการคา้        XX 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        XX 
 รายไดรั้บล่วงหนา้       XX 
 รวมหน้ีสินหมุนเวยีน       XX 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
 เงินกู-้ธนาคาร        XX 
 เงินกู-้บุคคล        XX 
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน       XX 
 รวมหน้ีสินทั้งส้ิน       XX 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ทุน-หุน้สามญั        XX 
 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั       XX 
 บวก ก าไรสะสม        XX 
 รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้                XXX 
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 2.1.2.2  งบก าไรขาดทุน  หมายถึงเป็นงบการเงินท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการใน
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น รอบปีบญัชี โดยจะแสดงรายได ้ค่าใชจ่้าย และ ก าไรหรือขาดทุนสุทธิ ช่วย
ให้ผูใ้ช้ทราบว่าผลก าไรหรือขาดทุนของกิจการนั้นมาส่วนใด เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน และ 
คาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต 
 งบก าไรขาดทุนมีวธีิท า 2 แบบ ดงัต่อไปน้ี 
 แบบบัญชี (Account Form) หรือแบบตวัT (T-Account) ซ่ึงแสดงค่าใช้จ่ายดา้นซ้ายและ
แสดงรายไดด้า้นขวา 
 
 รูปแบบงบก าไรขาดทุนแบบบัญชีมีรูปแบบ ดังต่อไปนี ้

ช่ือกิจการ................................ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี..........เดือน..........................พ.ศ............... 
สินคา้ตน้งวด 
ซ้ือสินคา้                             XX 
บวก ค่าขนส่งเขา้                XX 
 
หกั ส่งคืน             XX 
      ส่วนลดรับ      XX        XX 
      ซ้ือสุทธิ 
      ก าไรขั้นตน้ยกไป 
 
เงินเดือน 
ดอกเบ้ียจ่าย 
ค่าเบ้ียประกนั 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
ค่าเส่ือมราคา-ส านกังาน 
วสัดุส านกังานใชไ้ป 
ก าไรสุทธิ 
 

XX 
 
 
 
 
 

XX 
XX 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ขายสินคา้ 
หกั รับคืน                            XX 
       ส่วนลดจ่าย                   XX 
ขายสุทธิ 
สินคา้คงเหลือปลายงวด 
 
 
 
 
ก าไรขั้นตน้ยกมา 
รายไดค้่าเช่า 
รายไดค้่าบริการ 

XX 
 

XX 
XX 
XX 

 
 
 

- 
 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
- 

XXX XXX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

XX 
XX 
XX 

 
 
 
 

XX XX 

ตารางท่ี  2  งบก าไรขาดทุนแบบบญัชี 
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 แบบรายงาน (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยแสดงบญัชีประเภทรายไดก่้อนแลว้
จึงแสดงประเภทค่าใชจ่้ายและในการจดัท างบก าไรขาดทุนจะมี 2 แบบ คือแบบขั้นเดียว (Single 
step) และแบบหลายขั้น (Multiple Step) 
 
 รูปแบบงบก าไรขาดทุนแบบข้ันเดียวมีรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
 

ช่ือกิจการ....................................... 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี..........เดือน....................พ.ศ................... 
 

รายได้: 
ขายสุทธิ (งบประกอบ)        XX 
รายไดอ่ื้น ๆ         
รายไดค้่าเช่า       XX 
รายไดค้่าบริการ       XX  XX 
รวมรายได ้         XX 
ค่าใช้จ่าย: 
ตน้ทุนขาย (งบประกอบ)        XX 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (งบประกอบ)     XX 
รวมค่าใชจ่้าย         XX 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย       XX 
หกั ดอกเบ้ียจ่าย         XX 
ก าไรสุทธิ         XX 
 
งบประกอบ  1  ขายสุทธิ 
ขายสินคา้         XX 
หกั รับคืน       XX 
       ส่วนลดจ่าย       XX  XX 
ขายสุทธิ         XX 
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งบประกอบ  2  ต้นทุนขาย 
สินคา้คงเหลือตน้งวด        XX 
ซ้ือสินคา้       XX 
บวก ค่าขนส่งเขา้      XX 
        XX 
หกั ส่งคืน     XX 
      ส่วนลดรับ     XX  XX   
ซ้ือสุทธิ          XX 
สินคา้มีไวเ้พื่อขาย        XX 
หกั สินคา้คงเหลือปลายงวด       XX 
ตน้ทุนขาย         XX 
 
งบประกอบ  3  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เงินเดือน         XX 
ค่าเบ้ียประกนั         XX 
ค่าหน้ีสงสัยจะสูญ        XX 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน       XX 
รวม          XX 
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 รูปแบบงบก าไรขาดทุนแบบหลายข้ันมีรูปแบบ ดังต่อไปนี ้
 

ช่ือกิจการ................................. 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี...........เดือน..........................พ.ศ.............. 
ขานสินคา้         XX 
หกั รับคืน       XX 
       ส่วนลดจ่าย       XX  XX 
ขายสุทธิ         XX 
ตน้ทุนขาย: 
 สินคา้คงเหลือตน้งวด     XX 
 ซ้ือสินคา้    XX 
 บวก ค่าขนส่งเขา้   XX 
      XX 
 หกั ส่งคืน  XX 
        ส่วนลดรับ  XX  XX 
 ซ้ือสุทธิ       XX 
 สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย     XX 
 หกั สินคา้คงเหลือปลายงวด    XX 
 ตน้ทุนขาย        XX 
ก าไรขั้นตน้         XX 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน: 
เงินเดือน       XX 
วสัดุส านกังานใชไ้ป      XX 
ค่าเส่ือมราคา.........      XX 
 รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      XX 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขาย       XX 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  
 รายได ้       XX 
 ค่าใชจ่้าย      XX  XX 
ก าไรสุทธิ         XX 
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 2.1.2.3  งบแสดงส่วนของผูถื้อหุน้  หมายถึงงบการเงินท่ีแสดงทั้งการเปล่ียนแปลงของผูเ้ป็น
เจา้ของ ถา้เป็นกิจการเจา้ของคนเดียวจะประกอบดว้ยบญัชีทุน และบญัชีเงินถอน หากเป็นกิจการ
ห้างหุ้นส่วน จะประกอบดว้ยบญัชีทุนและบญัชีเงินเดินสะพดัของหุ้นส่วนแต่ละคน ถา้เป็นกิจการ
บริษทัจ ากดัจะเรียกวา่งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของเจา้ของจะเปล่ียนแปลง
เม่ือมีการเพิ่มทุน ถอนทุน ก าไร ขาดทุน และแบ่งผลตอบแทนคืนแก่เจา้เจา้ของและในทางปฏิบติั
กิจการในรูปบริษทัอาจจะมีงบก าไร (ขาดทุน) สะสมเพื่อแสดงรายละเอียดของการเพิ่มข้ึนและลดลง
ในระหวา่งปีของก าไรสะสม 
 
 2.1.2.4  งบกระแสเงินสด  หมายถึงเป็นงบการเงินท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงเงินสดของ
กิจการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น รอบปีบญัชี โดยจะแสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดของ 3 กิจกรรมหลกัคือ กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ กิจกรรม
จดัหาเงิน ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการ โดยเฉพาะความสามารถในการช าระ
หน้ี 
 2.1.2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  หมายถึงรายการท่ีแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจากงบ
การเงิน เช่น นโยบายการท าบญัชีและเกณฑ์การจดัท างบการเงิน ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่น
งบการเงิน 
 
 2.1.3  ความหมายเกีย่วกบัธุรกจิ  
 ธุรกิจ  หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การจดัจ าหน่าย และการบริการ โดย
ภายในหน่วยงานหรือธุรกิจนั้น ๆ มีการน าทรัพยากรท่ีมีอยูม่าผสมผสานกนัอยา่งมีระบบ มีระเบียบ
ตามกฎเกณฑ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนหรือผูบ้ริโภค ในขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์หรือบรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจ และไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะท่ีไม่ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
   
 การคา้ปลีก  หมายถึงกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินคา้ หรือบริการโดยตรงแก่ผูบ้ริโภค 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย โดยปัจจุบนัปัจจุบนัธุรกิจคา้ปลีกมีความ
เจริญกา้วหนา้เพราะมีผูป้ระกอบกิจการคา้ปลีกมากข้ึนทั้งกิจการขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ในประเทศ
ไทยมีร้านคา้ปลีกท่ีขายสินคา้ทัว่ไป ร้านขายสินคา้เฉพาะอยา่งร้านสรรพาหาร (Supermarket) ร้าน
ขายของช า (Grocery) ฯลฯ กิจการคา้ปลีกจึงเป็นส่วนส าคญัในลกัษณะธุรกิจการซ้ือการขาย การ
แลกเปล่ียนสินคา้และบริการ กระบวนการเหล่าน้ีก่อให้เกิดการผา่นมือจากผูผ้ลิตไปสู่ผูค้า้ปลีกและ
ผูบ้ริโภค 
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 การขายออนไลน์  หมายถึงการสร้างเวบ็ไซตข้ึ์นมาเพื่อน าสินคา้ของตนเองมาจ าหน่ายผา่น
ช่องทางออนไลน์ ซ่ึงร้านคา้ออนไลน์จะเหมือนกบัร้านคา้ทัว่ไปท่ีน าสินคา้มาวางขายแต่มีความ
แตกต่างกนัตรงท่ีท าการซ้ือขายทุกขั้นตอนผา่นอินเทอร์เน็ตเท่านั้น สามารถซ้ือขายไดทุ้กท่ีทุกเวลา
ไม่วา่จะอยูส่่วนใดของโลก เพียงเขา้อินเทอร์เน็ตก็สามารถเขา้ซ้ือสินคา้ไดง่้ายมีปัญหาในเร่ืองการ
ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ 
 ธุรกรรมทางบญัชี  หมายถึงความครบถว้นและสมบรูณ์แบบของการน าเสนอตวัเลข ขอ้มูล
ในงบการเงิน และในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นตวัคุณลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
บญัชีท่ีส าคญัยิง่ ซ่ึงจะส่งผลต่อความโปร่งใสและความเช่ือถือของรายงานการเงินของกิจการ แต่
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัของการน าเสนอรายงานการเงินของธุรกิจท่ีมีปัญหา คือ การพยายาม
ตกแต่งตวัเลขในงบการเงินดว้ยการจดัท า ธุรกรรมนอกงบการเงิน (Off-Balance Sheet Transactions) 
และการปกปิดซ่อนเร้นของขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญั มิไดมี้การเปิดเผยอยา่งครบถว้นสมบรูณ์ ท าใหผู้ใ้ช้
รายงานการเงินเกิดความเขา้ใจผดิ ส่งผลต่อการตดัสินใจท่ีผดิพลาด และเกิดความเสียหายตามมา 
ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูใ้ชร้ายงานการเงินอยา่งแทจ้ริงนอกเหนือไปจากรายงานท่ีแสดงใน
งบการเงินแลว้ บริษทัควรเปิดเผยรายละเอียดท่ีเป็นสาระส าคญัอยา่งครบถว้น เช่น โครงสร้างทุนท่ี
ซบัซอ้นของกิจการ การลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนใน
ภายหนา้ รวมทั้งขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากรายงานนอกงบดุล หรือ ธุรกรรมนอกงบดุล  
 
2.2  แนวคิดการประกอบธุรกิจขนาดย่อม 
 2.2.1  ความหมายของธุรกจิขนาดย่อม 
 ธุรกิจ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางด้านการผลิต การจ าหน่าย และการบริการ ธุรกิจ 
SMEs หรือ ธุรกิจขนาดยอ่ม หมายถึง ธุรกิจท่ีเป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจา้ของ ด าเนินการโดยเจา้ของ
เอง ไม่เป็นเคร่ืองมือของธุรกิจใดไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอ่ืน มีตน้ทุนในการ
ด าเนินงานต ่าและมีพนกังานจ านวนไม่มาก 
 
 2.2.1.1  ความส าคญัของธุรกิจขนาดยอ่ม   
 1.  ธุรกิจขนาดยอ่ม ช่วยในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมเน่ืองจากธุรกิจขนาดยอ่มช่วย
ให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจไปสู่กลุ่มคนต่างๆท าให้เกิดการจ้างงานและ 
ประชาชน มีรายได ้ซ่ึงเป็นตวัช่วยใหโ้ครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีข้ึน 
 2.  ธุรกิจขนาดยอ่ม  เป็นจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจขนาดใหญ่เพราะความเจริญกา้วหนา้ของธุรกิจ
ขนาดยอ่มท า ใหธุ้รกิจมัน่คงมียอดการผลิตท่ีสูงข้ึนและมีการน าเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึนมาใชใ้นการผลิต
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี เป็นฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ 
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 3.  ธุรกิจขนาดยอ่ม เป็นแหล่งผลิตสินคา้ใหม่เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลร่วมกนัคิดและ
ผลิตผลิตภณัฑ ์ใหม่ ๆ ออกมาสู่ตลาด โดยท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กลา้เส่ียงต่อการลงทุน 
 
 2.2.1.2  ลกัษณะของธุรกิจขนาดยอ่มทัว่ไป   
 1.  ปริมาณยอดขายมีนอ้ย โดยรายไดใ้นทอ้งถ่ินอาจจะตอบสนองธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ได ้ แต่
ก็มากพอท่ีจะท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจขนาดยอ่มสามารถอยูร่อดไดต้ามสมควร ดงันั้นธุรกิจขนาดใหญ่
จึงไม่ตอ้งการแข่งขนักบัธุรกิจขนาดเล็ก 
 2.  มีฝีมือและประสบการณ์ของตนเองในการบริการลูกคา้ เน่ืองจากเจา้ของเป็นผูบ้ริหารงาน
เอง จึงใชค้วามสามารถส่วนตวัในการบริหารงาน เช่น ช่างตดัเส้ือ นกัออกแบบภายใน 
 3.  มีการบริการในลกัษณะเป็นการส่วนตวั โดยจะตอ้งข้ึนอยูก่บัความสามารถ และ
บุคลิกภาพของผูป้ระกอบการเป็นส าคญั ส่วนใหญ่แลว้จะมีอยูใ่นธุรกิจขนาดยอ่ม 
 4.  มีความสะดวก ธุรกิจขนาดยอ่มสามารถแข่งขนักบัธุรกิจขนาดใหญ่ไดโ้ดยการเสนอ
ความสะดวกสบายท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นคู่แข่งขนัไม่สามารถหาได ้
 5.  สามารถปรับตวัเขา้กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ธุรกิจขนาดยอ่มในทอ้งถ่ินท่ีตดัสินใจ
ดว้ยตวัเองโดยใชค้วามรู้ความตอ้งการ และความพอใจของทอ้งถ่ินจะไดเ้ปรียบธุรกิจขนาดใหญ่ และ
ธุรกิจมีความสัมพนัธ์เป็นการส่วนตวักบัเจา้ของและพนกังาน 
 6.  มีแรงจูงใจสูง เม่ือประกอบธุรกิจของตนเอง เจา้ของจะตอ้งท างานหนกัและเสียสละ
มากกวา่การท างานใหก้บัผูอ่ื้น เน่ืองจากเป็นเจา้ของธุรกิจเอง จึงท าใหมี้การด าเนินธุรกิจของตนเอง 
 7.  มีความคล่องตวัทางการบริหาร ธุรกิจขนาดเล็กสามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัความ
เปล่ียนแปลงไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 
 8.  ตน้ทุนในการด าเนินงานต ่า เน่ืองจากใชแ้รงงานของสมาชิกในครอบครัวท่ีสามารถให้
ผลผลิตมากกวา่ แต่จ่ายค่าจา้งต ่ากวา่ค่าจา้งท่ีจ่ายใหก้บัแรงงานท่ีจา้งจากท่ีอ่ืน 
 
 2.2.2  ประเภทของธุรกจิขนาดย่อม 
 ธุรกิจขนาดยอ่มมีหลายประเภทเช่นเดียวกบัธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภท
ออกได ้ดงัน้ี 
 1.  ธุรกิจการผลิต  เป็นธุรกิจท่ีน าเอาวตัถุดิบ ช้ินส่วน อะไหล่ และปัจจยัน าเขา้ต่างๆ มาผา่น
กระบวนการแปรสภาพจนกลายเป็นสินคา้ส าเร็จรูปน าไปจ าหน่ายต่อไป ลกัษณะการประกอบการ
ของธุรกิจการผลิตท่ีเป็นธุรกิจขนาดยอ่มจะเป็นโรงงานขนาดเล็ก เช่น โรงงานผลิตขนมโมจิ โรงงาน
ท าทุกเรียนกวน โรงงานทอผา้พื้นเมือง เป็นตน้ ธุรกิจการผลิตน้ีสามารถด ารงกิจการอยู่ไดด้ว้ยการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ประจ า หรือเจาะตลาดในกลุ่มลูกคา้เฉพาะ (Niche Market) และ
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มักจะสามารถประหยดัต้นทุนบางอย่างได้ เช่น การใช้แรงงานตนเองและครอบครัวในการ
ด าเนินงาน เป็นตน้ 
 2.  ธุรกิจการจ าหน่าย  เป็นธุรกิจท่ีท าหน้าท่ีของคนกลางท่ีอยู่ในช่องทางจ าหน่ายทั้งท่ีเป็น
การคา้ส่งและการคา้ปลีก เช่น ร้านขายของช า ร้านขายหนงัสือ ร้านขายเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ร้าน
ขายเส้ือผา้ ร้านขายของก๊ิฟช็อป เป็นตน้ 
 3.  ธุรกิจในบริการ  เป็นธุรกิจท่ีใชพ้นกังานเสนอบริการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีเป็นธุรกิจใหบ้ริการมีอยูม่ากมายหลากหลายชนิด เพราะเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่
มาก แต่ตอ้งอาศยัแรงงานและฝีมือของบุคลากร เช่น ร้านตดัเส้ือผา้ ร้านตดัผม ร้านซกัรีด ส านกังาน
บญัชีและกฎหมาย ร้านสปาขนาดยอ่ม เป็นตน้   
 
 2.2.3  การวางแผนทรัพยากรองค์กร 
 หมายถึงระบบงานท่ีควบคุมการบริหารทรัพยากรภายในบริษัท มีลักษณะของการ
ผสมผสานคือมีการเช่ือมโยงกระบวนการของธุรกิจไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ ตั้งแต่ระบบจดัซ้ือ การ
วางแผนการผลิต ระบบตน้ทุน ระบบบญัชี การจดัการสินคา้คงคลงั การขายและการกระจายสินคา้ 
ไปจน ถึงการจดัการสินทรัพยแ์ละการบริหารงานบุคคล 
 ส่วนประกอบของระบบการวางแผนทรัพยากรองคก์ร 
 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรเป็นการเช่ือมโยงแผนและกระบวนการท างานต่างๆ 
ตลอดทั้งองค์กรเขา้ไวด้้วยกนัเพื่อส่งเสริมกระบวนการด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยสามารถแบ่ง
ประเภทระบบการวางแผนจดัการทรัพยากรเป็นสามกลุ่มท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1.  การเงิน 
 2.  การผลิตและระบบโลจิสติกส์ 
 3.  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1.  การเงิน (Financials)  การเงินเป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นการท าบญัชี ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึก 
การสรุป การจ าแนกประเภท การรายงานและวิเคราะห์ขอ้มูลด้านการเงินของธุรกิจ กระบวนการ
ต่างๆเหล่าน้ีถูกด าเนินการมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ อยา่งไรก็ตามระบบการท าบญัชีแบบดั้งเดิมไม่
สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างขององคก์รท่ีเปล่ียนรูปแบบไป คู่คา้ทาง
ธุรกิจ ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายเองก็มีความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั  หนา้ท่ีดา้นบญัชีในระบบ
การวางแผนทรัพยากรประกอบถูกออกแบบข้ึนเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะดา้น เช่น บญัชีเจา้หน้ี(Account 
Receivable) บญัชีแยกประเภททัว่ไป (General ledger) การวางบิล(Billing) และการแจ้งหน้ี
(Invoicing) ดงัน้ี 
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 1.1  บญัชีเจา้หน้ี (Account Payable) ระบบเก่ียวกบัการควบคุมเจา้หน้ี รายการการซ้ือสินคา้ 
หน้ีเก่ียวกบัค่าใช่จ่ายและการช าระหน้ีค่าสินคา้ต่อผูจ้ดัหาสินคา้หรือผูข้ายปัจจยัการผลิต(Supplier) 
ถูกบนัทึกไวใ้นบญัชีเจา้หน้ี 
 1.2  บญัชีลูกหน้ี (Account Receivable) ระบบจดัการดา้นลูกหน้ีของกิจการ มีการบนัทึก
ยอดหน้ีของลูกคา้ควบคู่กนัไปกบัการท าเอกสารใบวางบิลไปเรียกเก็บเงินจากลูกคา้หรือเรียกช าระ
เงินจากลูกหน้ี รวมถึงระบบการควบคุมลูกหน้ีอีกดว้ย 
 1.3  การวางบิล (Billing) และการแจง้หน้ี (Invoicing) การจดัท าเอกสารทางการคา้ท่ีสามารถ
ออกโดยผูข้ายหรือผูซ้ื้อโดยในเอกสารไดร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีขายหรือสินคา้ท่ีซ้ือเอาไว ้
 1.4  บญัชีแยกประเภททัว่ไป (General ledger) ขอ้มูลดา้นบญัชีอ่ืนๆ ไดถู้กน ามารวบรวมไว้
เพื่อท างบดุลและเอกสารทางการเงินอ่ืน ๆ 
  
 2.  การผลิตและระบบโลจิสติกส์ (Manufacturing and Logistics) การผลิตและระบบโลจิ
สติกส์ เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการไหลเวียนวตัถุดิบ สินคา้ก่ึงส าเร็จ (Semi Finished Product) และ 
สินคา้ส าเร็จ (Finished Product) รวมถึง ระบบโลจิสติกส์ ถือเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีขบัเคล่ือน
กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน (supply Chain) ตั้งแต่การจดัการซ้ือวตัถุดิบไปจนถึงการผลิตและจากการ
ผลิตไปจนถึงการขาย และกิจกรรมอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือวตัถุดิบ การขนส่งสินคา้ การบริหาร
คลงัสินคา้ การจดัการ การวางแผนและการขายล้วนเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการขนส่งสินค้า 
จุดมุ่งหมายอย่างหน่ึงของการจดัการขนส่งสินคา้นั้นเพื่อลดตน้ทุนในปัจจยัการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ 
การขนส่งสินคา้ สามารถจ าแนกออกเป็นสามประเภทไดแ้ก่ การขายและการจดัจ าหน่าย การวางแผน
การผลิต และการจดัซ้ือจดัจา้งวตัถุดิบ 
 2.1  การวางแผนการผลิต (Production Planning) แนวโนม้ของการวางแผนการผลิตไดมุ้่ง
ไปสู่แนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เหมือนกับการขายและการจัดจ าหน่าย ดังนั้นการวาง
แผนการผลิตจึงตอ้งมีความยืดหยุ่นและบริษทัเองตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปรับตวัและเปล่ียนแปลง
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ในกระบวนการผลิตช่วงเวลาในการพฒันาสินคา้ลดลง
อยา่งมาก 
 2.2  กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้ (Procurement) ระบบการประเมินและจดัการผูส้รรหา
วตัถุดิบหรือสินคา้ช่วยให้องคก์รซ้ือสินคา้ดว้ยราคาท่ีต ่าท่ีสุดและคุณภาพดีท่ีสุด ผูจ้ดัหาสินคา้จะยื่น
ขอ้เสนอต่อบริษทัโดยท าใบเสนอราคาและบริษทัจะคดัเลือกผูจ้ดัหาสินคา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากใบ
เสนอราคาทั้งหมด ระบบน้ียงัเป็นการให้อ านาจในการจดัซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบกบัพนกังานอีกดว้ย 
ส่งผลใหก้ระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
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 2.3  การขายและการจดัจ าหน่าย (Sale and Distribution) เน่ืองจากรูปแบบการท างานของ
ฝ่ายขายไดเ้ปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้มีความจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบการขายและการจดัจ าหน่าย บริษทั
ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงโดยมุ่งเน้นความส าคญัไปท่ีลูกคา้เป็นหลักเพื่อให้บริษทัได้เปรียบในเชิง
แข่งขนั เม่ือบริษทัเนน้ความส าคญัไปท่ีลูกคา้ ระบบการขายและการจดัจ าหน่ายก็มีความส าคญัมาก
ข้ึน โดยสรุปแลว้หน้าท่ีการท างานในระบบการขายและการจดัจ าหน่ายจะช่วยส่งเสริมงานขายดา้น
ต่างๆไม่วา่จะเป็น การออกใบเสนอราคา การสั่งซ้ือสินคา้ การตรวจสอบเครดิต การขนส่งสินคา้ การ
เรียกเก็บเงิน การท าสัญญาการขาย 
  
 3.  ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) มีจุดมุ่งหมายท่ีคลา้ยคลึงกนักบัระบบบญัชี  และ
ระบบโลจิสติกส์(Logistics) คือเพื่อใชท้รัพยากรในบริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
 2.2.4  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ 
 จากการท่ีโลกในยคุปัจจุบนัไดมี้การพฒันากา้วหนา้ไปอยา่งต่อเน่ือง การท าธุรกิจทั้งในภาค
การผลิตและการบริการก็มีการเติบโตและพฒันาข้ึนไปดว้ยอยา่งรวดเร็ว ท าให้แนวคิดในเร่ือง ปัจจยั
ในการด าเนินธุรกิจ 4 ด้าน (4M in Business) มีรายละเอียดปัจจยัในแต่ละกลุ่มเรียงตามล าดบั
ความส าคญั ดงัน้ี 
 1.  ทรัพยากรมนุษย ์(Man) คือ คนงาน พนกังาน หรือบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอก 
ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะการท าธุรกิจหรือด าเนินการใดๆ จะตอ้งเกิดข้ึนไดต้อ้ง
อาศยัคน ทั้งในด้านความคิด การวางแผน การด าเนินการ หรือจดัการท าให้เกิดผลทางธุรกิจทุก
รูปแบบ การพฒันาคนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 
 2.  วิธีปฏิบติังาน (Method) คือ วิธีการ ขั้นตอน หรือขบวนการในการท าธุรกิจ  ความส าเร็จ
ของการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่จะมาจากการท่ีองคก์รมีการก าหนดขั้นตอนแนวทางในการด าเนินงาน
ท่ีดี การท่ีจะมีแนวทางการปฏิบติังานและขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจท่ีดีได ้ควรตอ้งมีการก าหนด
นโยบายท่ีชัดเจน มีวิสัยทัศน์ท่ีดี มีการวางแผนจัดการ การติดตามความก้าวหน้าของงาน การ
ตรวจสอบคุณภาพผลงานท่ีได ้และการควบคุมการท าธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 3.  ทรัพยากร (Resource) ในเร่ืองของทรัพยากรน้ีเราอาจแยกพิจารณาใน 2 ส่วนคื 
 3.1  เงินทุน (Money) คือ เงินหรือทุน ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจทั้งจากเงินทุนภายในและ
ภายนอก ในทางธุรกิจเงินทุนถือว่าเป็นปัจจยัหลักท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะการท าธุรกิจทุกอย่างไม่
สามารถด าเนินไดดี้หากขาดทุนในการด าเนินงาน กล่าวไดว้า่การท าธุรกิจทุกอยา่งจะตอ้งเกิดข้ึนได้
ตอ้งอาศยัเงินทุน เพราะจะเป็นตวัขบัเคล่ือนธุรกิจและปัจจยัต่างๆ ให้ด าเนินการไปได้ทั้งในด้าน
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ค่าแรงคน ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือวสัดุมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ การมุ่งเป้าไป
ท่ีการพฒันาเงินจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 
 3.2  วสัดุ (Material) คือ วสัดุส่ิงของ วตัถุดิบ ช้ินส่วนอะไหล่ ผลิตภณัฑ์ บริการหรืออุปกรณ์
อ่ืนๆ ซ่ึงมีส่วนน ามาใชใ้นการผลิตสินคา้ เป็นส่ิงท่ีส าคญัอนัดบัต่อมา เพราะทุกธุรกิจตอ้งอาศยัส่ิงท่ี
ได้ในกลุ่มน้ีมาใช้ในการผลิต ดงันั้นต้องรู้จกับริหารจดัการวตัถุดิบ ให้มีประสิทธิภาพสามารถมี
เพียงพอในการผลิต บริหารจดัการใหไ้ดต้น้ทุนท่ีต ่าในการผลิต และท าใหธุ้รกิจไดผ้ลก าไรสูงสุด  
 4.  เคร่ืองมือ (Machine)  คือ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชห้รืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ในการด าเนินธุรกิจ ปัจจยัในกลุ่มน้ีจะเป็นส่วนท่ีมาช่วยเติมเตม็ ในส่วนท่ีความสามารถของมนุษยไ์ม่
สามารถท าได้เช่น ช่วยผ่อนปรนการท างานโดยคน เพิ่มระยะเวลาท างานท่ีต่อเน่ือง ความถูกตอ้ง
แม่นย  า ความเร็วในการผลิต ความสม ่าเสมอท่ีเป็นมาตรฐาน หรือความทนทานในบางสถานการณ์ท่ี
มนุษยท์  าไม่ไดเ้ช่น สภาพอากาศในท่ีอุณหภูมิสูงหรือต ่า สภาพแวดลอ้มอากาศท่ีมีก๊าซพิษ เป็นตน้ 
และในโลกเครือข่ายออนไลน์เคร่ืองมือทางดา้นไอทีก็เป็นส่วนส าคญัท่ีน ามาใชม้ากข้ึนในทางธุรกิจ 
 แต่ในยุคการท าธุรกิจในปัจจุบนัจะเห็นได้ว่า ปัจจยัในการด าเนินธุรกิจ 4 ด้าน (4M in 
Business)  เร่ิมไม่เพียงพอ ส าหรับการท่ีองคก์รจะสามารถบรรลุสู่เป้าหมายทางธุรกิจในดา้นการผลิต
หรือบริการได ้ผูบ้ริหารงานดา้นธุรกิจในยุคปัจจุบนัจึงพยายามหาวิธีสร้างความสมบูรณ์ในงานโดย
เพิ่มปัจจยัท่ีส าคญัข้ึนอีก 4 ปัจจยั เพื่อให้บรรลุความส าเร็จในงานเป็น 8M โดย M ท่ีเพิ่มมาอีก 4 ตวั 
ไดแ้ก่ 
 5.  การตลาด (Market) คือ กระบวนการของการส่ือสารคุณค่าของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ี
เรามี ส่งไปยงักลุ่มเป้าหมายหรือลูกคา้ การตลาดบางคร้ังอาจมองเป็นเร่ืองของการขายสินคา้ แต่ใน
ความเป็นจริงแลว้การขายนั้นเป็นเพียงส่วนยอ่ยในงานดา้นการตลาด การตลาดมกัรวมการส่งสินคา้
และการส่ือสารคุณค่าไปยงัลูกคา้ สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่องคก์าร 
การตลาดควรมีการเลือกตลาดเป้าหมายสามารถรักษาลูกคา้ใหไ้ดต้ลอดไป 
 6.  ขอ้มูลข่าวสาร (Message) คือ การใหค้วามส าคญัในการจดัการข่าวสาร ท่ีเร่ิมเม่ือโลกกา้ว
เขา้สู่ยุคโลกาภิวฒัน์ (Globalization) มีการใชร้ะบบเครือข่ายการส่ือสาร (Social Network) และกา้ว
เขา้สู่การเป็นโลกไร้พรมแดน การติดต่อเช่ือมโยงส่ือสารกนัเป็นระบบเครือข่ายมีความสามารถท าไป
ไดค้รอบคลุมทัว่โลกท าให้การติดต่อส่ือสารรวดเร็ว คนท่ีไม่สามารถปรับเปล่ียนหรือพฒันาการใช้
ขอ้มูลยอ่มเสียเปรียบดา้นธุรกิจ  
 7.  ขวญัและก าลงัใจ (Morale) คือ การท างานท่ีมองเห็นถึงความส าคญัของคน จึงมีการเพิ่ม
ในส่วนของคุณค่าจิตใจผูท้  างานท่ีควรมีการให้ก าลงั ให้ความส าคญักบัการท างานสร้างความพึง
พอใจในการท างานใหมี้มากข้ึน  
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 8.  ขอ้มูลท่ีเพียงพอ (More Data) คือ การเช่ือมโยงขอ้มูลในทุก ๆ ส่วนให้เขา้หากนั ตาม
เทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ในยุคของการผลิตปัจจุบนั ท่ีเร่ิมน าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเขา้มาเช่ือมโยงขอ้มูล
การผลิตระหวา่งเคร่ืองจกัร มีการเช่ือมโยงกนัตลอดทั้งโซ่อุปทานตั้งแต่ตน้น ้ าไปจนถึงปลายน ้ า การ
ท่ีเป็นยุคใหม่ของการรวมพลังระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการควบคุมการผลิต เช่น 
เคร่ืองจกัรให้เคร่ืองจกัรส่ือสารขอ้มูลกนัเอง ซ่ึงเรามกัเรียกกนัวา่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 
ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีเป็นกุญแจส าคญัในด้านน้ีคือขอ้มูล (Data) และในปัจจุบนัเราจะคุน้เคยกบัค าว่า
ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) คือ การเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
น ามาวิเคราะห์เพื่อคน้พบส่ิงต่าง ๆ ด้วยการท า Analytics จะท าให้เราสามารถตดัสินใจได้ดีข้ึน 
(Smarter Decisions) 
 จากการท่ีมีการเพิ่มปัจจยัทรัพยากรเขา้ไปในกระบวนการด าเนินธุรกิจเป็น 8M และมี
แนวโน้มว่าจะมีการปรับเพิ่มปัจจัยใหม่ๆ เพิ่มข้ึนไปเร่ือยไม่ส้ินสุด ตราบเท่าท่ีโลกยงัมีการ
เปล่ียนแปลง การด าเนินธุรกิจดา้นการผลิตและการบริการยงัคงพฒันาและกา้วไปอยา่งต่อเน่ือง 
 
 2.2.5  กระบวนการบริหารธุรกจิ 
 กระบวนการของการบริหารของแต่ละองคก์รนั้นมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัวา่องคก์รไหน
จะใชว้ิธีการใดในการบริหารจดัการกบัทรัพยากรภายในองค์กรของตน เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มและเพื่อใหบ้รรลุวตัถุปะสงคสู์งสุดตามท่ีองคก์รนั้น ๆ ไดว้างไว ้
 ในกระบวนการบริหารจดัการในองค์กรนั้นประกอบไปดว้ยหลากหลายแนวความคิดทาง
บริหาร เช่นหลกั  POSDC, POLC,POSCORB เป็นตน้ซ่ึงผูบ้ริหารองคก์รมีหนา้ท่ีท่ีจะเลือกสรรเอา
หลักการในการบริหารท่ีเหมาะสมมาประยุกต์หรือปรับใช้กบัองค์กรของตนเพื่อประโยชน์ของ
องคก์รเอง แต่โดยรวมแลว้หลกัการบริหารจะประกอบไปดว้ยขั้นตอนเหล่าน้ีคือ 
 1.  การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค ์
ส าหรับช่วงเวลาในอนาคต และวธีิรการให้องคก์ารบรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลกัความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 2.  การจดัองค์กร (Organizing) หมายถึง ขบวนการของการก าหนดรูปแบบโครงสร้างของ
องคก์ร กฎเกณฑ์ ท่ีจะใชค้วบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ให้ท างานร่วมกนั เพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
โดยจะตอ้งมีการก าหนดอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของพนกังานแต่ละคนว่าใครท าอะไร 
ใชว้ธีิ และเคร่ืองมืออะไรบา้ง ในการท างานตามกฎเกณฑเ์ฉพาะท่ีจะท าใหง้านนั้นด าเนินไปได ้
 3.  การจดัคนเขา้ท างาน(Staffing) หมายถึง หน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล โดยเร่ิม
ตั้งแต่ เสาะหา คดัเลือก บรรจุคนท่ีมีความรู้ ความสามารถเขา้ท างาน พฒันาฝึกอบรมให้บุคคลกรมี
ความสามารถมากเพิ่มข้ึนในการท างาน 
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 4.  การสั่งการ(Directing) หมายถึง ความพยายามท่ีจะท าให้การกระท าต่างๆ ของทุกฝ่ายใน
องคก์ร เป็นไปในทางท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
 5.  การควบคุม(Controlling)  หมายถึง การติดตามประเมินผลการปฏิบติังานต่างๆ วา่เป็นไป
ตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่และมีขอ้บกพร่องอะไรท่ีจะตอ้งท าการแกไ้ขหรือไม่ 
 6.  ภาวะผูน้ าในองคก์ร( Leading) หมายถึง หนา้ท่ีทางการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
องค์การ การใช้อ านาจหน้าท่ี แรงจูงใจ อนัจะท าให้บุคลากรขององค์การสามารถท างานได้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์องคก์ารตั้งไว ้
 ขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวนการบริหารนั้นอาจหมายถึงขั้นตอนทั้งหมดท่ีมีอยู่ เพราะ
ในการบริหารจดัการองคก์รนั้นจะตอ้งใชก้ารร่วมมือของทุกส่วน ทุกขั้นตอน เพื่อให้องคก์รสามารถ
ขบัเคล่ือนต่อไปได้ เร่ิมตั้ งแต่กระบวนการวางแผ่น และก าหนดเป้าหมาย การจัดการรูปแบบ 
โครงสร้างขององคก์ร การก าหนดหนา้ท่ี ความรับผดิชอบใหช้ดัเจน การเลือกสรรคนท่ีมีคุณภาพ เขา้
มาท างาน การควบคุมให้งานท่ีท าบรรลุผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงผูน้ าในองค์กรท่ี
จะตอ้งท าหน้าท่ีผูน้  าเพื่อเป็น แบบอยา่งท่ีดี เป็นแรงจูงใจให้บุคลากร เพราะฉะนั้นขั้นตอนท่ีส าคญั
ท่ีสุดในกระบวนการบริหารนั้นเราอาจกล่าวไดว้่าอาจเป็นไดทุ้กส่วนทุกขั้นตอนและมีความส าคญั
เท่า ๆ กนั 
 
 2.2.6  ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution Channel) หมายถึงผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้คุณภาพดี
เพียงใดก็ตาม สินคา้นั้นคงใชป้ระโยชน์ไดใ้นกลุ่มผูบ้ริโภคจ านวนนอ้ยเท่านั้น ถา้ผูผ้ลิตไม่ทราบว่า
สินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาแลว้จะไปขายท่ีไหน การจดัจ าหน่ายหรือการอธิบายถึง Place เป็นการศึกษาถึง
กิจกรรมและสถาบนัการตลาดท่ีสร้างอรรถประโยชน์ทางดา้นเวลา สถานท่ีและความเป็นเจา้ของ 
เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายได ้
 โครงสร้างของช่องทางท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้จากธุรกิจไปยงัตลาด ตวักลางทางการตลาด
เป็นธุรกิจท่ีช่วยเสริมช่วยขายและจ าหน่ายสินคา้ไปยงัผูซ้ื้อขั้นสุดทา้ย ประกอบดว้ย 
 1.  คนกลาง (Middleman) เช่น พอ่คา้คนกลาง,ตวัแทนคนกลาง 
 2.  ธุรกิจท่ีท าหนา้ท่ีกระจายสินคา้ 
 3.  ธุรกิจท่ีใหบ้ริการทางการตลาด 
 4.  สถาบนัการเงิน 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้บริโภคและสินคา้อุตสาหกรรม 
 จ านวนระดับช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง จ านวนระดับคนกลางภายในเส้นทางท่ี
ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือกรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑเ์คล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัตลาด มีดว้ยกนั 2 ประเภทคือ 
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 1.  ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางตรง 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางตรง หมายถึง การขายผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือ
ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมโดยไม่มีคนกลาง หรือช่องทางศูนยร์ะดบั 
 ผูผ้ลิต > ผูบ้ริโภค 
 ผูผ้ลิต > ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
 2.  ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางออ้ม 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางออ้ม หมายถึง เส้นทางท่ีสินคา้เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตโดยตอ้งผา่น
คนกลางไปยงัผูบ้ริโภค 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายหน่ึงระดบั ผูผ้ลิต > ผูค้า้ปลีก > ผูบ้ริโภค 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายสองระดบั ผูผ้ลิต > ผูค้า้ส่ง > ผูค้า้ปลีก > ผูบ้ริโภค 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายสามระดบั ผูผ้ลิต > ตวัแทน > ผูค้า้ส่ง > ผูค้า้ปลีก > ผูบ้ริโภค 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้บริโภค 
 
 โครงสร้างการจดัจ าหน่ายสินคา้ แบ่งออก 2 ประเภทคือ 
 1.  ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค แบ่งเป็นช่องทางการจ าหน่ายดงัน้ี 
      -  ช่องทางตรงผูผ้ลิตขายสินคา้ให้ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ไดแ้ก่ สินคา้เคร่ืองส าอางมิสทีน 
อาหารสดลกัษณะสินคา้ไม่จ  าเป็นและไม่แสวงหาซ้ือ คือ การประกนัชีวติ อาหารเคร่ืองด่ืม 
      -  ช่องทาง 1 ระดบั ผูผ้ลิต    ผา่น พ่อคา้ปลีก     ผูบ้ริโภค เช่น ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ขาย
สินคา้อาหารส าเร็จรูป หรือ รองเทา้ เส้ือผา้  ลา้สมยั 
      -  ช่องทาง 2 ระดบั ผู ้ผลิต ผา่นพอ่คา้ส่ง และ ผูค้า้ปลีก  ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เหมาะสินคา้
สบู่ ยาสีฟัน ผงซกัฟอก 
      -  ช่องทาง 2 ระดบั ผูผ้ลิต ผา่น ตวัแทนจ าหน่าย  ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก  ผูบ้ริโภคเหมาะสินคา้
ล้าสมยัเร็ว เช่นกระเป๋าสินค้าเน่าเสียง่าย เช่น ผลไม ้นมสด สินคา้เปรียบเทียบซ้ือ เช่น  รถยนต ์
เคร่ืองปรับอากาศ 
      -  ช่องทาง 3 ระดบัผูผ้ลิต ผา่น ตวัแทนจ าหน่าย ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก ผูบ้ริโภค เหมาะสินคา้
ไม่เน่าเสียง่าย ไม่ลา้สมยั 
 2.  ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม แบ่งเป็นช่องทางการจ าหน่ายดงัน้ี 
      -  ช่องทางตรง ผูผ้ลิต ขายสินคา้ใหก้บัผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม เช่น เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือ
ต่าง ๆ 
      -  ช่องทาง 1 ระดบั ผูผ้ลิต ผา่น ผูก้ระจายสินคา้อุตสาหกรรม ผูใ้ชสิ้นคา้ทางอุตสาหกรรม 
เช่น ร้านขายวสัดุก่อสร้าง 
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      -  ช่องทาง 1 ระดบัผูผ้ลิต ผา่น ตวัแทน ผูใ้ชสิ้นคา้ทางอุตสาหกรรม เช่นเคร่ืองสูบน ้า 
      -  ช่องทาง 2 ระดับผูผ้ลิตผ่าน ตวัแทน ผูก้ระจายสินค้าอุตสาหกรรม ผูใ้ช้สินค้าทาง
อุตสาหกรรม เหมาะ อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือช่างขนาดเล็ก ๆ คอ้น เล่ือย สวา่น ตะปู นอต 
 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม 
 1.  ช่องทางตรง (Direct Channel) เป็นช่องทางท่ีสินคา้เปล่ียนมือจากผูผ้ลิตไปยงัผูใ้ช้
อุตสาหกรรมหรือผูบ้ริโภคโดยตรง 
 2.  ช่องทางออ้ม (Indirect Channel) เป็นช่องทางท่ีสินคา้เปล่ียนมือจากผูผ้ลิตไปยงัคนกลาง
และจากคนกลางไปถึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม คนกลางในช่องทางออ้ม มี
หลายประเภท ไดแ้ก่ ผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่ง ตวัแทน 
   
 2.2.7  แนวคิดการพฒันาธุรกิจขนาดย่อม 
 การพฒันาธุรกิจนั้นไม่จ  าเป็นว่าจะตอ้งคิดคน้วิธีใหม่ ๆ เสมอไป หนทางท่ีง่ายกว่าคือการ
ลองมองดูธุรกิจรอบ ๆ ดูบา้งวา่มีแผนพฒันาธุรกิจอะไรท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาปรับใชก้บัธุรกิจ
ไดบ้า้ง ซ่ึงคงไม่ตอ้งมองไปไหนไกล สามารถเร่ิมตน้ไดจ้ากดูคู่แข่งก่อนวา่มีอะไรท่ีดีกวา่และน าหนา้
อยู่ และยงัมีอะไรท่ีขาดหายไป หรือมีอะไรท่ีน่าจะพฒันาให้ดีข้ึนได้อีก จากนั้นน าส่ิงท่ีเห็นมา
วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อหาขอ้ดี ขอ้เสีย และผลท่ีตามมาเม่ือน ามาปรับใช้กบัธุรกิจว่ามีความ
คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน อย่างเช่น รูปแบบร้านของ Apple Store ท่ีเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
ผูป้ระกอบการหลายรายท่ีน ามาปรับใช้ เน่ืองจากรูปแบบร้านท่ีเรียบง่าย เน้นให้ลูกคา้เขา้ถึงสินคา้
และไดท้ดลองเล่น ทดลองใช้ รวมไปถึงการบริการท่ีเอาใจใส่ ท าให้ประสบความส าเร็จเป็นอย่าง
มาก สามารถน าจุดแขง็เหล่าน้ีมาปรับใชใ้หก้บัธุรกิจไดเ้ช่นกนั 
 
2.3  แนวคิดการจัดท าบัญชีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 2.3.1  ความหมายโปรแกรมส าเร็จรูป 

โปรแกรมส าเร็จรูป คือ โปรแกรม หรือวา่ ซอฟต์แวร์ ชุดของค าสั่งท่ีมีการจดัเรียงล าดบัได้
อยา่งถูกตอ้งและสามารถท างานไดผ้ลลพัธ์อยา่งท่ีผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งการ ซอร์ฟแวร์แบ่งไดเ้ป็นสอง
แบบไดแ้ก่ ซอร์ฟแวร์ระบบ และ ซอร์ฟแวร์ประยกุต ์
 โปรแกรมจ าแนกออกมาได้เป็นสองประเภทด้วยกนัคือ 
 1.  โปรแกรมส าเร็จรูป (Package Program) ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีมีผูเ้ขียนไดเ้ขียนไวเ้ป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ซ่ึงจะท าให้การใช้งานเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกมากโดยท่ีผูใ้ช้งานไม่จ  าเป็นท่ี
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จะตอ้งมีความรู้ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์มากนกัแต่เพียงแค่เรียนรู้วิธีการใชง้านเท่านั้น และจะ
มีค าอธิบายการใชโ้ปรแกรมให้ 
 2.  โปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนขึน้เอง (User Written Program ) คือโปรแกรมท่ีผูใ้ชเ้ขียนค าสั่ง
ให้คอมพิวเตอร์ท างานไดต้ามท่ีตอ้งการหรือตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีเหมาะสมโดยท่ีใชเ้ทคนิคและ
ความช านาญของผูเ้ขียนโปรแกรม 
 3.  โปรแกรมส าเร็จรูป (Package Software) คือซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นส านกังานทัว่ 
ๆ ไป สร้างโดยบริษทัท่ีมีความช านาญในด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะมีการปรับปรุงรุ่น Version ของ
ซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยู่เสมอ สามารถแบ่งออกเป็นประเภท ตามลกัษณะหน้าท่ีการ
ท างานไดด้งัน้ีคือ 
 -  โปรแกรมประมวลผลค า ใชส้ าหรับพิมพเ์อกสารรายงานหรือสร้างตารางแบบต่าง ๆ 
 -  โปรแกรมตารางงาน ใชส้ าหรับค านวณ สร้างกราฟ และจดัการดา้นฐานขอ้มูล 
 -  โปรแกรมน าเสนอผลงาน ใชใ้นการน าเสนอผลงานและน าเสนอขอ้มูลในรูแบบสไลด ์ 
 -  โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล คือ โปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีในการจดัการฐานขอ้มูล 
 -  โปรแกรมเวบ็เพจ  ใชใ้นการเขียนเวบ็เพจเพื่อใชง้านในเวบ็ไซตข์องอินเทอร์เน็ต 
 -  โปรแกรมส่ือสารระยะไกล   ใชใ้นการติดต่อส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต  
 -  โปรแกรมเขียนแบบ   ใชใ้นการออกแบบและเขียนแบบดา้นต่าง ๆ เช่น ช้ินงาน อาคาร 
 -  โปรแกรมการฟิกส์   ใชใ้นการสร้างและจดัการรูปภาพในคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมเพื่อความบนัเทิง ไดแ้ก่ เกมส์  ภาพยนตร์ และเสียงเพลงต่าง ๆ ท่ีมา 

4.  โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) เป็นโปรแกรมประยกุต ์ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล
และประมวลผลทางบญัชี โดยประกอบไปดว้ยฟังกช์นั ระบบลูกหน้ี ระบบเจา้หน้ี บญัชีแยกประเภท 
ระบบขาย ระบบซ้ือ และรายงานต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1.  การเก็บรวบรวมและบนัทึกรายการคา้ของธุรกิจ 

2.  การประเมินผลขอ้มูลเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีมีประโยชน์ การวางแผน การสั่งการ และการ
ควบคุม 

3.  การจดัใหมี้การควบคุมขอ้มูลของธุรกิจเพื่อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลมีความครบถว้น ถูกตอ้ง และ
เช่ือถือได ้

5.  โปรแกรมบัญชีทั่วไป PDP  (PDP Accounting Software)  คือ โปรแกรมทางบญัชี หรือ 
โปรแกรมดา้นบญัชี ท่ีออกแบบและพฒันาเพื่อตอบสนองธุรกิจ SME โดยเฉพาะ โดยเน้นท่ีความ
คุม้ค่าในการใชง้านเป็นหลกั (โดยการเปรียบเทียบราคากบัความสามารถของโปรแกรม) โปรแกรม 
PDP ถูกออกแบบให้รองรับการใชง้านเป็นส่วนๆ โดยผูใ้ช้สามารถซ้ือเฉพาะส่วนท่ีตอ้งการใชง้าน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C
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ตามความจ าเป็นของธุรกิจ และเม่ือมีความตอ้งการใช้ระบบงานส่วนอ่ืนๆเพิ่มเติม ก็เพียงแค่ซ้ือ
ระบบงานส่วนเพิ่มเติมมาติดตั้งเพิ่ม ขอ้มูลท่ีมีส่วนเก่ียวเน่ืองกนัจะสามารถเช่ือมถึงกนัไดโ้ดยไม่มี
ความยุ่งยาก เช่น อาจจะซ้ือเฉพาะ โปรแกรมจดัซ้ือ และ โปรแกรมสต็อค ก่อน เพื่อช่วยบริหารงาน
จดัซ้ือ และ การเบิกจ่ายวตัถุดิบ หรือ สินค้าส าเร็จรูป เม่ือใช้ไปช่วงระยะเวลาหน่ึง อาจจะซ้ือ
โปรแกรมการขาย โปรแกรมบญัชีแยกประเภท หรือ โปรแกรมสินทรัพยถ์าวร ติดตั้งเพิ่มเติมได ้ โดย
โปรแกรม PDP แบ่งออกเป็นโปรแกรมยอ่ยๆตามฟังชัน่ (function) การใชง้าน ดงัต่อไปน้ี 

 1.  โปรแกรมบริหารระบบงานจดัซ้ือ - PDP Purcahse Order (Purchasing) 
 2.  โปรแกรมบริหารระบบงานจดัจ าหน่าย(ขาย) - PDP Order Entry (Sales Order) 
 3.  โปรแกรมบริหารสินคา้คงคลงั - PDP Inventory Control (IC) (Stock) 

 4.  โปรแกรมบญัชีเจา้หน้ี - PDP Account Payable (AP) 
 5.  โปรแกรมบญัชีลูกหน้ี - PDP Account Receivable (AR) 
 6.  โปรแกรมวิเคราะห์การขาย - PDP Sales Analysis (SA) 
 7.  โปรแกรมบริหารระบบเช็คและเงินสด – PDP Cash and Bank(CB) 
 8.  โปรแกรมบญัชีแยกประเภท - PDP General Ledger (GL) 
 9.  โปรแกรมบริหารสินทรัพย ์- PDP Fixed Asset (FA) 
 10. โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน - PDP Financieal Reporter (FR) 
  ซ่ึงโปรแกรมบญัชี PDP แต่ละโปรแกรมครอบคลุมงานส าคญัต่างๆท่ีเป็นหวัใจขององคก์ร 
จึงกล่าวไดว้า่ โปรแกรมบญัชี PDP ช่วยเติมเตม็ความตอ้งการของ SME ให้สามารถใชป้ระโยชน์จาก 
IT ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการอนัจะเกิดประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและเพิ่มศกัยภาพขององค์กรในการท่ีจะยืนหยดัแข่งขนัใน
สงครามธุรกิจท่ีนบัวนัแต่จะทวคีวามรุนแรงมากข้ึนและรองรับความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต โปรแกรมบญัชี PDP คุม้ค่าส าหรับการลงทุน ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ความ
ยดืหยุน่และความสามารถของ PDP เทียบเท่าโปรแกรมราคาสูงๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 
โปรแกรมบญัชี PDP สามารถรองรับธุรกิจหลากหลายประเภทอาทิ ธุรกิจซ้ือมาขายไป เช่น อาหาร
ส าเร็จรูป เคร่ืองจกัร อะไหล่เคร่ืองจกัร รถยนต์ อะไหล่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ อะไหล่มอเตอร์ไซค ์
อญัมณี จิวเวลล่ี ทองค า เคร่ืองเงิน คอมพิวเตอร์ ช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเขียน เส้ือผา้ หนงัสือ 
ธุรกิจการบริการ เช่น ศูนยซ่์อมประเภทต่างๆ โรงแรม หอพกั อพาร์ทเมน้ต์ ร้านอาหาร ส านกังาน
บญัชี ส านกังานกฎหมาย อสังหาริมทรัพย ์เช่น ก่อสร้างโรงงาน บา้น อาคาร โรงงานผลิต ต่าง ๆ ช็
อปป้ิง ประกนัภยั และธุรกิจอ่ืนๆ อีกมากมาย 
   
 

http://www.pdpware.com/?cat=9
http://www.pdpware.com/?cat=6
http://www.pdpware.com/?cat=7
http://www.pdpware.com/?cat=9
http://www.pdpware.com/?cat=6
http://www.pdpware.com/?cat=6
http://www.pdpware.com/?cat=10
http://www.pdpware.com/?cat=5
http://www.pdpware.com/?cat=8
http://www.pdpware.com/?cat=4
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 2.3.2  ประโยชน์ของการท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 ในอดีตท่ีผา่นมา ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวตัถุและเทคโนโลยียงัไม่มากนกั จึงท าให้การ
ท างานส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัแรงงานมนุษย ์ต่อมามนุษยไ์ดมี้การพฒันาก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมอย่างมากมายและเกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมยัใหม่ นอกจากนั้นยงัเกิดการ
ขยายตวัขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดการผลิตวตัถุและเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรต่างๆข้ึนมาใช ้งานแทนแรงงานของมนุษยแ์ละก่อให้เกิดความตอ้งการเคร่ืองมือท่ีจะน ามา
ช่วยใน การเพิ่มผลผลิต ช่วยในการลดตน้ทุน ช่วยเก็บรักษาขอ้มูล ช่วยในการประมวลผลขอ้มูลท่ีดี 
และสามารถใช้เคร่ืองมือนั้นในการวิเคราะห์งานขององค์กรต่าง ๆ ซ่ึงนบัวนัจะเจริญเติบโตและมี
ความซับซ้อนมากข้ึนก่อให้เกิดผลก าไรสูงข้ึนดงันั้น นกับญัชีจึงได้พฒันาการท าบญัชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์มากข้ึน ซ่ึงจะท าใหไ้ดป้ระโยชน์ ดงัน้ี  
 1.  ประหยดัค่าใชจ่้าย 
 2.  ประหยดัเวลา ไดง้านท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง 
 3.  แสดงรายงานไดร้วดเร็ว อ่านง่ายและชดัเจน 
 4.  เวลาทนัต่อการส่งรายงานใหห้วัหนา้งาน ทนัต่อการส่งใหก้รมสรรพากรกรณีท่ีเป็น
รายงานภาษีต่าง ๆ โดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าปรับหากส่งล่าชา้ 
 5.  ไดรู้ปแบบงบการเงินตรงตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ  
 6.  ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ซ่ึงมีผลต่อก าไรของกิจการ 
 7.  ก่อใหเ้กิดความปลอดภยัของขอ้มูล และท าใหค้วามลบัของกิจการไม่ร่ัวไหล 
 8.  ท าใหฝ่้ายบริหารตดัสินใจไดง่้าย 
 ในปัจจุบนัตอ้งยอมรับวา่ไม่วา่จะเป็นธุรกิจส่วนตวั  บริษทันอ้ยใหญ่ เร่ิมให้ความนิยมและ
สนใจในการน าโปรแกรมบญัชีมาใช้กนัเป็นจ านวนมาก  โดยมีตั้งแต่ โปรแกรมบญัชีประเภทท่ี
รองรับการบนัทึกบญัชีและท างบการเงินเพียงอย่างเดียว  ประเภทท่ีระบบการขาย ออกใบก ากบั
สินคา้ ฯลฯ  แต่รู้หรือไม่ว่าโปรแกรมบญัชีนั้นไม่มีเพียงประโยชน์บนัทึกรายรับรายจ่าย  การซ้ือ
สินคา้  แต่โปรแกรมบญัชีมีดีมากกวา่นั้น  ซ่ึงประโยชน์ของโปรมแกรมบญัชีมีดงัต่อไปน้ี 
 1.  สามารถท าใหเ้กิดความถูกตอ้งและแม่นย  า แถมยงัไม่ตอ้งใชบุ้คลากรจ านวนมาก 
 2.  ในขณะท่ีท ารายการ หากจ านวนเงินดา้นเดบิตและเครดิตไม่เท่ากนั  ทางโปรแกรมจะไม่
ท าการบนัทึกให ้ ท าใหต้อ้งมีการแกไ้ขตวัเลขใหม่ท่ีถูกตอ้งก่อน  โปรแกรมจึงจะท าการบนัทึกขอ้มูล 
 3.  สามารถท ารายงานไดท้นัที ทั้งรายงานปัจจุบนั และรายงานท่ียอ้นหลงั โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
ใชเ้วลานาน 



29 
 

 4.  สามารถบนัทึกรายวนัได ้โดยไม่ตอ้งท ารายการยอดยกมา และสามารถขอดูงบการเงินได้
ทนัที ท่ีมีขอ้มูลหลกั และขอ้มูลรายวนัท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายต่าง ๆท่ี
ตอ้งการ 
 5.  สามารถเปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายรับรายจ่ายไดย้อ้นหลงัถึง 5 ปี แถมยงัเป็นทั้งแบบท่ี
เป็นขอ้มูลจริงและงบประมาณ 
 6.  สามารถท่ีจะก าหนดรหสัผา่นของแต่ละบุคคลไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน และสามารถโอนยา้ย
ขอ้มูลในส่วนของกระดาษท าการและงบทดลองไปยงัโปรแกรมเพื่อสร้างกราฟได ้
 7.  ช่วยในจดัเก็บขอ้มูลต่างๆภายในส านกังานให้เป็นไปอยา่งมีระเบียบ ท่ีส าคญัสามารถท่ี
จะเรียกใชข้อ้มูลไดท้นัทีตามท่ีตอ้งการ   โดยไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมานัง่พลิกแฟ้มเพื่อตรวจสอบเอกสาร
กนัอีกต่อไป 
 8.  ช่วยลดความยุง่ยากและซ ้ าซอ้นในการจดัเก็บส าเนาเอกสารบญัชีรายรับรายจ่าย ซ่ึงหากมี
โปรมแกรมน้ีแลว้ในแต่ละเดือนก็จะมีฐานขอ้มูล  ท่ีเราพร้อมจะน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที 
นอกจากน้ีแลว้โปรแกรมบญัชี บางโปรแกรมยงัสามารถค านวณในเร่ืองของภาษีไดอี้กดว้ย  เปล่ียน
เร่ืองยากใหเ้ป็นเร่ืองง่ายเพียงแค่คล้ิก  อยา่งเช่น 
 10.  ในกรณีท่ีทางกรมสรรพากร ตอ้งการขอ้มูลเพื่อตรวจสอบรายการการยื่นภาษีเพียงแต่
พิมพร์ายการสรุปแบบการยื่นภาษีจากโปรแกรม   เพียงเท่าน้ีเราก็สามารถท่ีจะให้ค  าตอบกบัทาง
สรรพากรไดแ้ลว้ 
 11.  ในกรณีท่ีตอ้งการเรียกดูรายงานการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกคา้บญัชีทางบริษทัใน
แต่ละราย แต่ละเดือน ปี ก็สามารถท่ีจะท าการตรวจสอบความแม่นย  าและถูกตอ้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว  มี
การน ามาใชเ้ปรียบเทียบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชี ยอดซ้ือ ยอดขาย ภาษีซ้ือ ภาษีขาย และท่ี
ส าคญัมีรายงานการสรุปการยืน่แบบภาษี   เร่ืองน้ีจะกลายเป็นเร่ืองง่ายทนัที  เม่ือมีโปรแกรมบญัชี 
 11.  เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูลแบบฟอร์มภาษีท่ียื่นไปแลว้ ซ่ึงเราสามารถ
ท่ีจะคน้หาแบบภาษีท่ียืน่ไปในเดือนก่อนๆไดท้นัทีท่ีเพียงแค่คลิก 
 น้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้นท่ีเราน ามาเสนอในวนัน้ี  เพราะฉะนั้นจะเห็นไดว้่าโปรแกรม
บญัชีนั้นมีประโยชน์มากมายหลากหลายหลาย  ทั้งไม่วา่จะเป้ฯการช่วยลดเวลา  ลดปริมาณคนใน
การท างาน สรุปยอดหรือบญัชีไดอ้ยา่งง่ายเพียงแค่ใชเ้วลาไม่ก่ีนาที  ไม่จ  าเป้ฯตอ้งคน้หาแฟ้มให้ยาก
เม่ือมีฐานขอ้มูล  สามารถใชไ้ดห้ลาย ๆบญัชีในโปรแกรมเดียวกนัดว้ยการตั้งรหสัผา่นของผูใ้ช ้ แถม
ยงัสามารถช่วยลดโอกาสเส่ียงท่ีจะท าใหข้อ้มูลร่ัวอีกดว้ย จดัไดว้า่เป็นโปรแกรมท่ีมีประโยชน์มาก ๆ
ส าหรับใครท่ีไม่มีเวลา ตอ้งการความแม่นย  าและถูกตอ้ง นอกจากน้ีแลว้หากเป็นโปรแกรมบญัชีท่ี
สามารถช่วยค านวณภาษีได ้ยิง่ท  าใหคุ้ณสบายยิง่ข้ึน เพราะเพียงแค่คลิกฐานขอ้มูลทั้งหมดก็จะพร้อม
ทนัที ส่วนบริษทัใหญ่โปรแกรมน้ีก็จะยิง่ท  าใหก้ารยืน่แบบภาษีมูลค่าเพิ่มทนัที 
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ดงันั้นจะเห็นไดว้า่โปรแกรมบญัชีไม่ไดมี้เพียงแค่ใชใ้นการบนัทึกรายรับรายจ่ายเท่านั้น  แต่
ยงัสามารถเพิ่มความสะดวกใหก้บัทางบริษทัในหลายๆดา้นอีกดว้ย  ส่วนใครท่ีก าลงัตดัสินใจในการ
เลือกใชโ้ปรแกรมบญัชี  หวงัวา่ส่ิงท่ีเราน ามาเสนอวนัน้ีจะสามารถช่วยท าให้ตดัสินใจในการเลือกใช้
โปรแกรมบญัชีได ้ แต่อยา่งไรก็ดีในปัจจุบนัน้ีมีโปรแกรมบญัชีจ านวนมากให้เลือกใช ้ ซ่ึงทางบริษทั
หรือคนท่ีใช้เองจะตอ้งรู้จุดประสงค์ก่อนว่าจะน าโปรแกรมบญัชีน้ีไปใช้ประโยชน์ในดา้นใดบา้ง  
ธุรกิจเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่  เป็นธุรกิจประเภทใด  เพราะจะตอ้งท าไปเปรียบเทียบกบัโปรแกรม  
เน่ืองจากหากเลือกใช้โปรแกรมบญัชีผิดจุดประสงค์อาจส่งผลท าให้การใช้โปรแกรมนั้นไม่เกิด
ประโยชน์สูงสุดก็เป็นไปได้  ทั้งน้ีเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดก็ควรท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกับตวั
โปรแกรมและวิธีการใช้ให้ถูกตอ้งให้ดีเสียก่อน  หากไม่ทราบรายละเอียดก็ให้หาขอ้มูลต่างๆ
เพิ่มเติม  เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลต่าง ๆเหล่านั้นมาช่วยในการตดัสินใจในการใชโ้ปรแกรมบญัชีในแต่
ละแบบ  อยา่งท่ีกล่าวมาคือ  ในปัจจุบนันั้นมีโปรแกรมจ านวนมากให้เลือกใชแ้ละมีการแบ่งการใช้
งานออกเป็นหลายประเภทนั้นเอง  ดงันั้นการเลือกใชโ้ปรแกรมบญัชีท่ีเหมาะสมกบัองคก์รธุรกิจ จึง
ถือว่าเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งต่อความมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในดา้นงานของงานบญัชี 
เพราะหากการเลือกใชโ้ปรแกรมบญัชีท่ีผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมกบังาน อาจส่งผลท าให้เกิดความ
ความสูญเสียทั้งเงินและเวลาได ้
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2.4  งานโครงการทีเ่กีย่วข้อง 
   
 ศิริประภา เห็มทอง และคณะ (2557) ศึกษาเร่ือง การประกออบธุรกิจเคก้โรล และจดัท า
บญัชี สรุปผลจากการศึกษาไดว้า่ การวเิคราะห์งบทางการเงินมีประโยชน์อยา่งยิง่ต่อผูบ้ริหาร 
การเงินของหน่วยธุรกิจหรือโครงการผูใ้ห้สินเช่ือ หรือแมก้ระทัง่คู่แข่ง โดยการวิเคราะห์สามารถ
อาศยัการตีความงบการเงินผา่นเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ อตัราส่วนทางการเงิน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าอตัราส่วน 
ทางการเงินอาจน าไปเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นธุรกิจเดียวกนัหรือเปรียบเทียบ
กบัหน่วยธุรกิจของตนในปีท่ีผ่านมา ในการวิเคราะห์งบทางการเงินควรให้ความส าคญักบัการคิด
ค านวณดอกเบ้ีย เพราะโครงการท่ีจ าเป็นตอ้งกูย้ืมเงินมาลงทุนย่อมมีภาระในการช าระดอกเบ้ีย ยิ่ง
อตัราดอกเบ้ียสูงเพียงใด ก็ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงควรศึกษาวิธีการคิด
ค านวณดอกเบ้ียดว้ยเช่นกนั 
 
 นางสาวสมฤทัย ดัดสันเทียะ และนางสาวกมลพร สุขกลาง (2558) ศึกษาเร่ืองการประกอบ
ธุรกิจ K&M SHOP และจดัท าบญัชี ในการศึกษาพบวา่ร้านคา้ขายสินคา้แบบสั่งซ้ือหรือท่ีเราเรียกกนั
วา่ PRE ORDER นั้นมีการขายสินคา้แบบสั่งซ้ือโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีสินคา้อยู่ท่ีเราเม่ือลูกคา้ท าการ
สั่งซ้ือและไดช้ าระค่าสินคา้แลว้ทางเราก็จะน าส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ทนัและสินคา้ท่ีส่งใหก้บัลูกคา้นั้น
ก็เกิดจากการท่ีทางร้านสั่งสินคา้ในเวบ็ไซตอ่ื์นมาเพื่อจ าหน่าย 
   
 นางสาวพชิญา ก าแพงนิล และนางสาวปนัฎดา บรรหารไทย (2560) ศึกษาเร่ืองการประกอบ
ธุรกิจร้าน CASE SHOP และจดัท าบญัชี ในการศึกษาพบวา่ธุรกิจร้าน CASE SHOP เป็นธุรกิจซ้ือมา
ขายไป รายการคา้เร่ิมตน้จากการซ้ือสินคา้เป็นเงินสดเพื่อมาท าการขายจะไดเ้อกสารเป็นบิลเงินสด/
ใบก ากบัภาษี/ใบส่งของ จากนั้นจะน าเอกสารการซ้ือมาให้ฝ่ายบญัชีเพื่อท าการบนัทึกรายการซ้ือท่ี
เกิดข้ึน 
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บทที ่ 3 
 
 

วธีิการด าเนินงาน 
 

 การจดัท าโครงการคร้ังน้ี  เพื่อศึกษาการจดัท าบญัชีและประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม  คณะ
ผูจ้ดัท าจึงประกอบธุรกิจร้าน เอ&บี เบเกอร่ี  โดยการเปิดร้านขายขนมปังเนยหนึบ  ซ่ึงตอ้งวางแผน
ธุรกิจไม่วา่จะเป็นดา้นการเงิน ดา้นการจดัหาสถานท่ี  และน ารายการคา้มาบนัทึกในโปรแกรม  
Smart  Biz  โดยมีงบการเงิน  2  รอบบญัชี  คือเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  พร้อมทั้งท าเอกสาร
ประกอบการซ้ือ – ขายสินคา้ 
 คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัจ าลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชีโดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1  บริษทั  และระยะเวลา 
 3.2  การวางแผนองคก์ร 
 3.3  การด าเนินธุรกิจ 
 3.4  การจดัท าบญัชีของธุรกิจ 
 
3.1  ร้านและระยะเวลา 
 ร้าน 
 ร้านเอ & บี เบอร์เกอร่ี   
 
 สถานทีต่ั้ง 
 ขายสินคา้ออนไลน์ 
 
 สินค้า 
 ขนมปังหนึบ 
 
 ระยะเวลา 
 วนัท่ี  1  มิถุนายน  2562  ถึง  31  สิงหาคม  2562 
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3.2  วางแผนองค์กร 
 โครงสร้างองค์กรร้านเอ & บี เบเกอร่ี (ขนมปังหนึบ) 
 
 

 
เจา้ของร้าน 

 
 

 
หุน้ส่วน/จดัท าบญัชี 

 
ภาพท่ี  1  โครงสร้างองคก์ร 
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หลกัและเหตุผล 
 เน่ืองในปัจจุบนัมีการประกอบธุรกิจขนาดย่อมมากมาย  รูปแบบการขายส่วนใหญ่จะพบ
ตามทอ้งตลาดทัว่ไป  การขายออนไลน์  และการขายผา่นแอปพลิเคชัน่  ซ่ึงการขายในรูปแบบต่าง ๆ 
จ าเป็นตอ้งมีเงินลงทุนท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัขนาดของธุรกิจและธุรกิจนั้น ๆ ผลิตอะไร  ท่ีตอบ
โจทยข์องผูบ้ริโภค  และจดัจ าหน่ายในรูปแบบใด  หากมีเงินทุนมากแต่ท าเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้ม
โดยรอบไม่เหมาะสมกบัสินคา้ท่ีจะขายจึงท าให้สินคา้ท่ีขายนั้นเป็นไดย้าก  แต่ปัจจุบนัน้ีผูค้นส่วน
ใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนและซ้ือ-ขายสินคา้  ดิฉันจึงเห็น
ช่องทางในการประกอบธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตเพราะไม่จ  าเป็นต้องหาท าเลท่ีตั้ ง สะดวกและ
ประหยดัเวลา รวมถึงประหยดัค่าใชจ่้าย เพราะผูค้นส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นประจ าทุกวนัท าให้
ผูค้นเขา้ถึงสินคา้ไดง่้ายและผูค้า้เองก็เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง่้าย  ดงันั้นจึงท าให้สินคา้ท่ีขายเป็นท่ีรู้จกั
ของผูค้นมากข้ึน  
 ดงันั้น  A&B  Bakery  จึงจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวกบัเบเกอร่ี ท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั ซ่ึง
จะช่วยตอบโจทยใ์หก้บับุคคลท่ีชอบรับประทานขนมหวาน  และร่างกายยงัไดรั้บคุณประโยชน์ท่ีได้
จากแป้งสาลีและส่วนผสมอ่ืน ๆ อีกด้วย อีกทั้ งยงัรับประทานเป็นอาหารว่างทานเล่นหรือจะ
รับประทานคู่กบันมในตอนเช้าส าหรับวยัเรียนและวยัรุ่นรวมทั้งยงัรับประทานควบคู่กบักาแฟใน
เวลาเร่งรีบส าหรับวยัท างาน ท่ีไม่มีเวลารับประทานอาหารเชา้ ผลิตภณัฑ์น้ีไม่มีสารท่ีเป็นอนัตรายต่อ
ร่างกายและไม่ใส่สารกนับูดท่ีช่วยยดือายขุองผลิตภณัฑ์  อีกทั้งยงัมีการพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์
ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  
นโยบายบริษัทของร้านเอ & บี เบเกอร่ี (ขนมปังเนยหนึบ) 
 การขายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภยั และรสชาติอร่อย  เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้า  ใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่เลือกสรรขนมปังท่ีดีท่ีสุดมาเสนอขายแก่ลูกค้า  และ
สอบถามถึงปริมาณและรสชาติวา่เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้หรือไม่  เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ
ในการขายและบริการท่ีดีของทางร้าน  และน าค าติชมของลูกคา้มาแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
พนัธกจิ 
 ใหบ้ริการสินคา้ท่ีมีความตอ้งการของลูกคา้สูง  โดยแปรรูปสินคา้ใหมี้มูลค่าเพิ่มข้ึน 
 
วสัิยทัศน์ 
 การน าเสนอสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมของนักศึกษาและพนักงานเพื่อตอบโจทยก์ารใช้ชีวิตของ
ลูกคา้ใหง่้ายยิง่ข้ึน 



35 
 

ตัวอย่างสินค้าร้านเอ & บี เบเกอร่ี (ขนมปังเนยหนึบ) 
 

 
ภาพท่ี 2 ตวัอยา่งสินคา้ 

 
แผนทีต่ั้งของร้านเอ & บี เบเกอร่ี (ขนมปังเนยหนึบ) 
 เป็นการขายออนไลน์ผา่นช่องทางเฟสบุค๊ 
 

 
ภาพท่ี 3 เพจขายสินคา้ 
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3.3  การด าเนินธุรกจิของร้านเอ & บี เบเกอร่ี (ขนมปังเนยหนึบ) 
 การท างานโดยใชโ้ปรแกรม Formula Smarbiz ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั ๆ ดงัน้ี 
 1.  วธีิเขา้ใชโ้ปรแกรม Formula Smartbiz 
 1.1  ดบัเบิ้ลคลิกท่ีไอคอนโปรแกรม 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ไอคอนโปรแกรมสมาร์ทบิท 
 
 1.2  เม่ือข้ึนหนา้ต่างแบบน้ี 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 าหนดขอ้มูลของร้าน เอ&บี เบเกอร่ี 
 2.1  เขา้ไปท่ีเมนู คุณสมบติั > โครงสร้าง > เพิ่มและแกไ้ขรายช่ือบริษทั 
 
 
  
 
 
 
 
           
 
 
 
 

ภาพท่ี 7  หนา้ต่างการเขา้โครงสร้างองคก์ร 
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 2.2  ปกติเม่ือติดตั้งโปรแกรมแลว้ จะมีบริษทัให้แลว้ 1บริษทั ช่ือวา่ “ยงัไม่ระบุเจา้ของ” ให้
กดแกไ้ข แลว้เปล่ียนเป็น ร้าน เอ&บี เบเกอร่ี 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 ช่ือร้าน เอ&บี เบเกอร่ี 
  
 2.3  บนัทึกรายละเอียดของร้าน เอ&บี เบอเกอร่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 รายละเอียดของร้าน เอ&บี เบเกอร่ี 
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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 หนา้จอการบนัทึกรายการสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร หนา้ท่ี 2 
  
 3.4  บนัทึกรายละเอียดเสร็จแลว้ ใหก้ดบนัทึก เพื่อเก็บรายการ 
 
 4.  เตรียมฐานขอ้มูลของระบบควบคุมสินคา้คงคลงั 
 4.1  เพิ่มและแกไ้ข รายการกลุ่มสินคา้และวตัถุดิบ 
        -   เขา้ไปท่ีเมนู สตอ๊ค > ฐานขอ้มูล > เพิ่มและแกไ้ข รายการกลุ่มสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

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

ภาพท่ี 14 หนา้จอบนัทึกกลุ่มสินคา้ของร้าน เอ&บี เบเกอร่ี 
        -  บนัทึกเสร็จแลว้กด F10 – บนัทึก เพื่อเก็บรายการ 
 
 4.2  เพิ่มและแกไ้ขรายละเอียดหน่วยนบัของสินคา้และวตัถุดิบ 
        -  เขา้ไปท่ีเมนู สตอ๊ค > ฐานขอ้มูล > เพิ่มและแกไ้ขรายการหน่วยนบั 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15 การเขา้ระบบเพิ่มและแกไ้ข รายละเอียดหน่วยนบัของสินคา้และวตัถุดิบ 
 



42 
 

        -  ใหท้  าการเพิ่มรายการโดยกด F3 – เพิ่ม 
        -  บนัทึกรายละเอียดของหน่วยนบั ตามล าดบัในหนา้จอ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 หนา้จอบนัทึกหน่วยนบั 
 

        -  บนัทึกเสร็จแลว้กด F10 – บนัทึก เพื่อเก็บรายการ 
 
 4.3  เพิ่มและแกไ้ขรายละเอียดสินคา้และวตัถุดิบ 
        -   เขา้ไปท่ีเมนู สตอ๊ค > 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 
        -   บนัทึกเสร็จแลว้กด F10 – บนัทึก เพื่อเก็บรายการ 
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 5.  เตรียมฐานขอ้มูลในระบบขาย 
 5.1  เพิ่มรายช่ือพนกังานขาย 
         -  เขา้ไปท่ีเมนู ขาย/จอง > ฐานขอ้มูล > เพิ่มและแกไ้ข รายช่ือพนกังานขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 21 การเขา้ระบบเพิ่มและแกไ้ข รายช่ือพนกังานขาย 
 

        -  จะเขา้มาท่ีหนา้จอรายช่ือพนกังานขายใหท้ าการเพิ่มรายการโดยกดปุ่ม F3 – เพิ่ม 
        -  บนัทึกรายละเอียดของพนกังานขาย 
        -  บนัทึกเสร็จแลว้กดปุ่ม 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  าการเพิ่มรายการโดยกดปุ่ม F3 – เพิ่ม 
        -  บนัทึกรายละเอียดของกลุ่มลูกคา้ 
        -  บนัทึกเสร็จแลว้กดปุ่ม F10 – บนัทึก เพื่อเก็บรายการ 
 

 
ภาพท่ี 24 หนา้จอบนัทึกรายช่ือกลุ่มลูกคา้ 

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

ภาพท่ี 26 หนา้จอบนัทึกรายช่ือลูกคา้ หนา้ท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 27 หนา้จอบนัทึกรายช่ือลูกคา้ หนา้ท่ี 2 
 
 
 



47 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 28 หนา้จอบนัทึกรายช่ือลูกคา้ หนา้ท่ี 3 
        -  บนัทึกเสร็จแลว้กดปุ่ม F10 – บนัทึก เพื่อเก็บรายการ 
 
 6.  เตรียมฐานขอ้มูลในระบบซ้ือ (เพิ่มรายช่ือผูจ้  าหน่าย) 
 6.1  เขา้ไปท่ีเมนู ซ้ือ/สั่งซ้ือ > ฐานขอ้มูล > เพิ่มและแกไ้ข รายช่ือผูจ้  าหน่าย 
 6.2  ใหท้  าการเพิ่มรายการโดยกดปุ่ม F3 – เพิ่ม และบนัทึกรายละเอียดของผูจ้  าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 29 หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย หนา้ท่ี 1 
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 เม่ือกรอกขอ้มูลในหนา้ท่ี 1 เสร็จเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม Page Down เพื่อไปหนา้ถดัไป หรือใช้
เมาส์คลิกแถบดา้นบน “หนา้ท่ี 2” และ “หนา้ท่ี 3” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 30 หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย หนา้ท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 31 หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย หนา้ท่ี 3 
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3.4  การจัดบัญชีของธุรกจิ 
 1.  วธีิบนัทึกรายการคา้ 
 1.1  การบนัทึกรายการซ้ือสินคา้ 
        -  เขา้ไปท่ีเมนูซ้ือ/สั่งซ้ือ > ซ้ือสินคา้และบริการ > ซ้ือเช่ือ,ซ้ือสด > กดOK > กดเพิ่ม 
        -  บนัทึกรายการซ้ือสินคา้ > กดบนัทึก 

 
ภาพท่ี 32 การเขา้ระบบซ้ือสินคา้ 

 

 
ภาพท่ี 33 การเขา้ระบบซ้ือสินคา้ขั้นท่ี2 

 

 
ภาพท่ี 34 การเขา้ระบบซ้ือสินคา้ขั้นท่ี3 
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ภาพท่ี 35 หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลซ้ือสินคา้ 

 
 1.2  การบนัทึกรายการขายสินคา้ 
        -  เขา้ไปท่ีเมนูขาย/จอง > ขายสินคา้และบริการ > ขายเช่ือ,ขายสด > กดOK > และกด
เพิ่ม 
        -  บนัทึกรายการขายสินคา้ > กดบนัทึก 

 
ภาพท่ี 36 การเขา้ระบบขานสินคา้ 

 

 
ภาพท่ี 37 การเขา้ระบบขายสินคา้ขั้นท่ี2 



51 
 

 
ภาพท่ี 38 การเขา้ระบบขายสินคา้ขั้นท่ี3 

 

 
ภาพท่ี 39 หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลขายสินคา้ 

 
 1.3  การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
        -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > บนัทึกรายการและปิดบญัชี > บนัทึกรายการรายวนั 
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ภาพท่ี 40 หนา้จอการเขา้ระบบรายวนั 

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

 
ภาพท่ี 41 การเขา้ระบบรายวนัขั้นท่ี2 

 

 
ภาพท่ี 42 หนา้จอบนัทึกรายการรายวนัทัว่ไป 
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 1.4  การบนัทึกรายการรายวนัแบบมีเอกสารประกอบการลงบญัชี (สมุดเงินสดจ่าย) 
        -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > บนัทึกรายการและปิดบญัชี > บนัทึกรายการรายวนั 
        -  เลือก PC สมุดเงินสดจ่าย ท่ีจะเขา้ไปบนัทึกรายการ > กดเพิ่ม > บนัทึกรายละเอียด
ของแบบฟอร์มบญัชีท่ีตอ้งการ 

 
ภาพท่ี 43 หนา้จอบนัทึกรายการเงินสดจ่าย 

 
 1.5  การบนัทึกรายการรายวนัแบบมีเอกสารประกอบการลงบญัชี (สมุดเงินสดรับ) 
        -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > บนัทึกรายการและปิดบญัชี > บนัทึกรายการรายวนั 
        -  เลือก SC สมุดเงินสดรับ ท่ีจะเขา้ไปบนัทึกรายการ > กดเพิ่ม > บนัทึกรายละเอียดของ
แบบฟอร์มบญัชีท่ีตอ้งการ 

 
ภาพท่ี 44 หนา้จอบนัทึกรายการเงินสดรับ 

 
 1.6  การปิดบญัชี 
 1.6.1  ปิดบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซ้ือ – ภาษีขาย) 
            -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > บนัทึกรายการและปิดบญัชี > บนัทึกรายการรายวนั 
             -  เลือก GJ สมุดรายวนัทัว่ไป  ท่ีจะเข้าไปบนัทึกรายการ > กดเพิ่ม > บนัทึก
รายละเอียดของแบบฟอร์มบญัชีท่ีตอ้งการ > กดบนัทึก 
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ภาพท่ี 45 หนา้จอรายการปิดบญัชีภาษีซ้ือ – ภาษีขาย 

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

 
ภาพท่ี 46 หนา้จอแสดงรายการเดือนท่ีตอ้งการจะปิดงวดบญัชี 
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            -  เม่ือขั้นหนา้ต่างน้ี ใหเ้ลือก  “ปิดสินคา้คงเหลือปลายงวด (PERIODIC)” 

 
ภาพท่ี 47 หนา้จอใหเ้ลือกรูปแบบการปิดบญัชี 

 

 
ภาพท่ี 48 หนา้จอรายการปิดบญัชีสินคา้คงเหลือปลายงวด ไปเขา้ตน้ทุนขาย 

 
            -  เม่ือปิดบญัชีเสร็จแลว้กดบนัทึก 
 
 1.6.3  ปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
            -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > บนัทึกรายการและปิดบญัชี > บนัทึกรายการรายวนั 
             -  เลือก GJ สมุดรายวนัทัว่ไป  ท่ีจะเขา้ไปบนัทึกรายการ > กดเพิ่ม > ใส่ค่า C ท่ีช่อง
TYPEซ่ึงหมายถึง VOUCHER ประเภทปิดบญัชี และเลือกเดือนท่ีตอ้งการจะปิด 
            -  เม่ือขั้นหนา้ต่างน้ี ใหเ้ลือก  “ปิดรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย” 
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ภาพท่ี 49 หนา้จอใหเ้ลือกรูปแบบการปิดบญัชี 

 

 
ภาพท่ี 50 หนา้จอรายการปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เขา้ก าไรขาดทุน 

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

 
ภาพท่ี 51 หนา้จอใหเ้ลือกรูปแบบการปิดบญัชี 

 
            -  บนัทึกรายละเอียดของแบบฟอร์มบญัชีท่ีตอ้งการ > กดบนัทึก 

 
ภาพท่ี 52 หนา้จอรายการปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เขา้ก าไรขาดทุน 

 
 2.  การพิมพร์ายงาน 
 2.1  พิมพร์ายวนัเรียงตามเลขท่ี 
 เป็นการพิมพ์รายการรายวนัท่ีเราบันทึกเข้าไป โดยเรียงตามวนัท่ีของ VOUCHER ใช้
ส าหรับตรวจสอบรายการเบ้ืองตน้ 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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 2.2  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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 2.3  พิมพร์ายงานภาษีซ้ือภาษีขาย 
 2.3.1  พิมพร์ายงานภาษีซ้ือ 
            -  เขา้ไปท่ีเมนู ภาษี > รายงานภาษีซ้ือรวมยืน่เพิ่มเติม 
            -  ใหท้  าการเปล่ียนเดือน เป็นเดือนท่ีเร่ิมการลงรายการจนถึงส้ินสุดการลงรายการ 

 
ภาพท่ี 57 หนา้จอเรียกดูรายงานภาษีซ้ือ 

 
            -  กด OK เพื่อเขา้เรียกดูรายงานภาษีซ้ือ และกด “Print” เพื่อเขา้เรียกดู 
            -  รายละเอียดของแบบฟอร์ม 

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

 
ภาพท่ี 59 หนา้จอเรียกดูรายงานภาษีขาย 

 
            -  กด OK เพื่อเขา้เรียกดูรายงานภาษีขาย และกด “Print” เพื่อเขา้เรียกดู 
            -  รายละเอียดของแบบฟอร์ม 

 
ภาพท่ี 60 หนา้จอรายงานภาษีขาย 
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 2.4  พิมพก์ระดาษท าการ 
        -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > รายงาน > พิมพก์ระดาษท าการ 
        -  ระบุวนัท่ีท่ีใชพ้ิมพร์ายงาน 

 
ภาพท่ี 61 หนา้จอเรียกดูกระดาษท าการ 

 
        -  กด OK เพื่อเขา้เรียกดูกระดาษท าการ และกด “Print” เพื่อเขา้เรียกดูงาน 
        -  รายละเอียดของแบบฟอร์ม 

 
ภาพท่ี 62 หนา้จอกระดาษท าการ 
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 2.5  พิมพง์บการเงิน 
 2.5.1  งบทดลอง 
            -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > พิมพง์บทดลอง > งบทดลอง 
            -  ใหท้  าการเปล่ียนวนัท่ี เป็นวนัท่ีเร่ิมการลงรายการจนถึงส้ินสุดการลงรายการ 

 
 
 

ภาพท่ี 63 หนา้จอเรียกดูงบทดลอง 
 

            -  กด OK เพื่อเขา้เรียกดูงบทดลองและกด “Print” เพื่อเขา้เรียกดูงาน 
            -  รายละเอียดของแบบฟอร์ม 

 
ภาพท่ี 64 หนา้จองบทดลอง 
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 2.5.2  งบก าไรขาดทุน 
            -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > พิมพง์บการเงิน > พิมพง์บก าไร-ขาดทุน (กรณีบนัทึก
บญัชีแบบ Periodic) 
           -  เลือก “พิมพจ์ากแบบฟอร์มงบ” และ “พิมพง์บ” 

    
ภาพท่ี 65 หนา้จอเรียกดูงบก าไรขาดทุน 

 
           -  ใหท้  าการเปล่ียนวนัท่ี เป็นวนัท่ีเร่ิมการลงรายการจนถึงส้ินสุดการลงรายการ 

 
ภาพท่ี 66 หนา้จอเรียกดูงบก าไรขาดทุน ขั้น 2 
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            -  กด OK และกด “Print” เพื่อเขา้เรียกดูงบก าไร-ขาดทุน (กรณีบนัทึกบญัชีแบบ
Periodic) 
           -  รายละเอียดของแบบฟอร์ม 

 
ภาพท่ี 67 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรสะสม 
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 2.5.3  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
            -  เขา้ไปท่ีเมนู แยกประเภท > พิมพง์บการเงิน > พมิพง์บแสดงฐานะทางการเงิน 
            -  เลือก “พิมพจ์ากแบบฟอร์มงบ” และ “พิมพง์บ” 

    
ภาพท่ี 68 หนา้จอเรียกดูงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
            -  ใหท้  าการเปล่ียนวนัท่ี เป็นวนัท่ีเร่ิมการลงรายการจนถึงส้ินสุดการลงรายการ 

 
ภาพท่ี 69 หนา้จอเรียกดูงบแสดงฐานะทางการเงิน ขั้นท่ี 2 

            -  กด OK และกด “Print” เพื่อเขา้เรียกดูงบก าไร-ขาดทุน (กรณีบนัทึกบญัชีแบบ
Periodic) 
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           -  รายละเอียดของแบบฟอร์ม 

 
ภาพท่ี 70 งบแสดงฐานะทางการเงิน ดา้นสินทรัพย ์หนา้ 1 

 

 
ภาพท่ี 71 งบแสดงฐานะทางการเงิน ดา้นหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น หนา้ 2 
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บทที ่ 4 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 
 4.1  รายการคา้ประจ าเดือนกรกฎาคม 
        4.1.1  สมุดรายวนัทัว่ไป 
        4.1.2  สมุดรายวนัเงินสดจ่าย 
        4.1.3  สมุดรายวนัเงินซ้ือเช่ือ 
        4.1.4  สมุดรายวนัเงินสดรับ 
        4.1.5  บญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 4.2  งบการเงินเดือนกรกฎาคม 
        4.2.1  งบก าไรขาดทุน 
        4.2.2  งบแสดงฐานะการเงิน 
 4.3  รายการคา้ประจ าเดือนสิงหาคม 
        4.3.1  สมุดรายวนัทัว่ไป 
        4.3.2  สมุดรายวนัเงินสดจ่าย 
        4.3.3  สมุดรายวนัเงินสดรับ 
        4.3.4  บญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 4.4  งบการเงินเดือนสิงหาคม 
        4.4.1  งบก าไรขาดทุน 
        4.4.2  งบแสดงฐานะการเงิน 
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4.1  รายการค้าประจ าเดือนกรกฎาคม 
 
 4.1.1  สมุดรายวนัทัว่ไป 

 
ภาพท่ี  72  สมุดรายวนัทัว่ไปเดือนกรกฎาคม (หนา้ 1) 
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  4.1.1.1  สมุดรายวนัทัว่ไป (ต่อ) 

 
ภาพท่ี  73  สมุดรายวนัทัว่ไปเดือนกรกฎาคม (หนา้ 2) 
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 4.1.2  สมุดรายวนัเงินสดจ่าย 

 
ภาพท่ี  74  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนกรกฎาคม (หนา้ 1) 
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 4.1.2.1  สมุดรายวนัเงินสดจ่าย (ต่อ) 

 
ภาพท่ี  75  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนกรกฎาคม (หนา้ 2) 
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 4.1.3  สมุดรายวนัซ้ือ 

 
ภาพท่ี  76  สมุดรายวนัซ้ือเช่ือเดือนกรกฎาคม  
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 4.1.4  สมุดรายวนัเงินสดรับ 

 
ภาพท่ี  77  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกรกฎาคม (หนา้ 1) 



77 
 

 4.1.4.1  สมุดรายวนัเงินสดรับ (ต่อ) 

 
ภาพท่ี  78  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนกรกฎาคม (หนา้ 2) 



78 
 

 4.1.5  บัญชีแยกประเภททัว่ไป 

 
ภาพท่ี  79  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกรกฎาคม (หนา้ 1) 
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 4.1.5.1  บัญชีแยกประเภททัว่ไป (ต่อ) 

 
ภาพท่ี  80  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนกรกฎาคม (หนา้ 2) 
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4.2  งบการเงินเดือนกรกฎาคม 
 
 4.2.1  งบก าไรขาดทุน 
 

เอ & บี เบเกอร่ี 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับเดือนส้ินสุดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 
รายได:้ 
 รายไดจ้ากการขายหรือการบริการ      14,130.84 
รวมรายได ้         14,130.84 
ค่าใชจ่้าย: 
 ตน้ทุนขายหรือการใหบ้ริหาร 
  ซ้ือสินคา้     11,121.49 
  หกั ตน้ทุนขาย          403.84 10,717.65 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร            735.00 
รวมค่าใชจ่้าย         11,452.65 
 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    2,678.19 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        2,678.19 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ          2,678.19 
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 4.2.2  งบแสดงฐานะการเงิน 
 

เอ & บี เบเกอร่ี 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

สินทรัพย ์
สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     6,485.00 
 สินคา้คงเหลือ           403.84 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน        6,888.84 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน         - 
รวมสินทรัพย ์         6,888.84 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
หน้ีสินหมุนเวยีน 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ๆ         210.65 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน           210.65 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
รวมหน้ีสิน            210.65 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 ทุน-สุชาดา      2,000.00 
 ทุน-ณฐัพร      2,000.00 
 ก าไร(ขาดทุน)สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร   2,678.19  
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น        6,678.19 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้       6,888.84 
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4.3  รายการค้าประจ าเดือนสิงหาคม 
 
 4.3.1 สมุดรายวนัทัว่ไป 

 
ภาพท่ี  81  สมุดรายวนัทัว่ไปเดือนสิงหาคม  (หนา้ 1) 
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 4.3.1.1  สมุดรายวนัทัว่ไป (ต่อ) 

 
ภาพท่ี  82  สมุดรายวนัทัว่ไปเดือนสิงหาคม  (หนา้ 2) 
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 4.3.2  สมุดรายวนัเงินสดจ่าย 

 
ภาพท่ี  83  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนสิงหาคม  (หนา้ 1) 
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 4.3.2.1  สมุดรายวนัเงินสดจ่าย (ต่อ) 

 
ภาพท่ี  84  สมุดรายวนัเงินสดจ่ายเดือนสิงหาคม  (หนา้ 2) 
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 4.3.3  สมุดรายวนัเงินสดรับ 

 
ภาพท่ี  85  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนสิงหาคม  (หนา้ 1) 
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 4.3.3.1  สมุดรายวนัเงินสดรับ (ต่อ) 

 
ภาพท่ี  86  สมุดรายวนัเงินสดรับเดือนสิงหาคม  (หนา้ 2) 
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 4.3.4  บัญชีแยกประเภททัว่ไป 

 
ภาพท่ี  87  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนสิงหาคม  (หนา้ 1) 
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 4.3.4.1 บัญชีแยกประเภททัว่ไป (ต่อ) 

 
ภาพท่ี  88  บญัชีแยกประเภททัว่ไปเดือนสิงหาคม  (หนา้ 2) 



90 
 

4.4  งบการเงินเดือนสิงหาคม 
 
 4.4.1  งบก าไรขาดทุน 
 

เอ & บี เบอร์เกอร่ี 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับเดือนส้ินสุดวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562 
รายได:้ 
 รายไดจ้ากการขายหรือการบริการ      4,177.57 
รวมรายได ้         4,177.57 
ค่าใชจ่้าย: 
 ตน้ทุนขายหรือการใหบ้ริหาร 
  ซ้ือสินคา้     3,598.13 
  หกั ตน้ทุนขาย        378.47 3,219.66 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          100.00 
รวมค่าใชจ่้าย         3,319.66 
 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      857.91 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         857.91 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ           857.91 
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 4.4.2  งบแสดงฐานะการเงิน 
 

เอ & บี เบเกอร่ี 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

สินทรัพย ์
สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     7,005.00 
 สินคา้คงเหลือ           782.31 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน        7,787.31 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน         - 
รวมสินทรัพย ์         7,787.31 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
หน้ีสินหมุนเวยีน 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ๆ          251.21 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน           251.21 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
รวมหน้ีสิน            251.21 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 ทุน-สุชาดา      2,000.00 
 ทุน-ณฐัพร      2,000.00 
 ก าไร(ขาดทุน)สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรปีก่อน   2,678.19 
 ก าไร(ขาดทุน)สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร      857.91 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น        7,536.10 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้       7,787.31 
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บทที ่ 5 
 
 

บทสรุป  และข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
 ในการจดัท าโครงการในคร้ังน้ีกลุ่มของขา้พเจา้ไดเ้ขา้ร่วมมือกนัจดัท าโครงการเร่ิมตั้งแต่
ภาคเรียนท่ี  1/2562  จนถึงภาคเรียนท่ี  2/2562  การท าโครงการคร้ังน้ีประสบความส าเร็จเป็นอยา่ง
มากและไดรั้บความรู้เพิ่มเติมจากการลงมือปฏิบติังานจริงในการประกอบธุรกิจซ้ือ-ขายสินคา้ โดย
ใชโ้ปรแกรม Smart biz ช่วยในการจดัท าบญัชี  ทั้งน้ีรวมถึงการจดัท าเอกสารใบส าคญัในการซ้ือ-ขาย
สินคา้ ในการท างานก็ได้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ในหมู่คณะและสามารถท าให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนให้ผ่านไปไดท้  าให้นดัศึกษาไดเ้กิดความเพียรพยายามในการท างานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จ  และความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัท าโครงการคร้ังน้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ในการท างานจริงได ้
  
5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
  
 5.2.1  การขายสินคา้มกัเกิดปัญหาสินคา้ผลิตไม่ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
 5.2.2  การจดัโปรแกรม  Smart biz  มีขอ้มูลงบการเงินไม่สมบรูณ์ 
 5.2.3  สมาชิกในกลุ่มมีเวลาไม่ตรงกนั จึงท าใหง้านเกิดความล่าชา้ 
 5.2.4  การแบ่งงานในกลุ่มมีการส่ือสารผิดพลาด ท าใหง้านท่ีออกมาไม่เป็นไปตาม 
           เป้าหมาย 
 
5.3  แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรค 
 
 5.3.1  วางแผนการขายสินคา้ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
 5.3.2  จดัท างบการเงินท่ีสมบรูณ์เองโดยใชโ้ปแกรม  Microsoft Word 
 5.3.3  จดัสรรเวลาในการท างาน 
 5.3.4  การแบ่งงานกบัสมาชิกจะตอ้งชดัเจน  และคอยตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 
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5.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการท าโครงการ 
 

5.4.1  นกัศึกษาไดมี้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าธุรกิจ 
5.4.2  นกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการใชโ้ปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปในการจดัท าธุรกิจ 
5.4.3  นกัศึกษาไดส้ร้างประสบการณ์ในการซ้ือขายและน ามาใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้
5.4.4  นกัศึกษาไดน้ าความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัดา้นบญัชีมาปฏิบติัร่วมกบัการท างาน 

 
5.5  ข้อเสนอแนะ 
 
 5.5.1  การท าโครงการนั้นควรมีระยะเวลาในการท างานมากกวา่น้ี 
 5.5.2  อยากใหว้ทิยาลยัฯ  เพิ่มจ านวนสมาชิกในกลุ่มจดัท าโครงการ 
 5.5.3  อยากใหโ้ปรแกรมท่ีใชใ้นการจดัท าโครงการมีขอ้มูลท่ีสมบรูณ์ 
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วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 
โครงการ Project of Account 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
*********************************************** 

 
1.  ช่ือโครงการ    การประกอบธุรกิจ  A&B Bakery  และจดัท าบญัชี 
     ประเภทธุรกจิ   การซ้ือขายสินคา้ 
 

2.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
2.1  นางสาวสุชาดา สุขใส ชั้น  ปวส.2/1  เลขท่ี  6     
2.2  นางสาวณฐัพร สุรินทร์  ชั้น  ปวส.2/1  เลขท่ี  7  

 
3.  หลกัการและเหตุผล 
 เน่ืองในปัจจุบนัมีการประกอบธุรกิจขนาดย่อมมากมาย  รูปแบบการขายส่วนใหญ่จะพบ
ตามทอ้งตลาดทัว่ไป  การขายออนไลน์  และการขายผา่นแอปพลิเคชัน่  ซ่ึงการขายในรูปแบบต่าง ๆ 
จ าเป็นตอ้งมีเงินลงทุนท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัขนาดของธุรกิจและธุรกิจนั้น ๆ ผลิตอะไร  ท่ีตอบ
โจทยข์องผูบ้ริโภค  และจดัจ าหน่ายในรูปแบบใด  หากมีเงินทุนมากแต่ท าเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้ม
โดยรอบไม่เหมาะสมกบัสินคา้ท่ีจะขายจึงท าให้สินคา้ท่ีขายนั้นเป็นไดย้าก  แต่ปัจจุบนัน้ีผูค้นส่วน
ใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนและซ้ือ-ขายสินคา้  ดิฉันจึงเห็น
ช่องทางในการประกอบธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตเพราะไม่จ  าเป็นต้องหาท าเลท่ีตั้ ง สะดวกและ
ประหยดัเวลา รวมถึงประหยดัค่าใชจ่้าย เพราะผูค้นส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นประจ าทุกวนัท าให้
ผูค้นเขา้ถึงสินคา้ไดง่้ายและผูค้า้เองก็เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง่้าย  ดงันั้นจึงท าให้สินคา้ท่ีขายเป็นท่ีรู้จกั
ของผูค้นมากข้ึน  

 ดงันั้น  A&B  Bakery  จึงจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวกบัเบเกอร่ี ท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั ซ่ึง
จะช่วยตอบโจทยใ์หก้บับุคคลท่ีชอบรับประทานขนมหวาน  และร่างกายยงัไดรั้บคุณประโยชน์ท่ีได้
จากแป้งสาลีและส่วนผสมอ่ืน ๆ อีกด้วย อีกทั้ งยงัรับประทานเป็นอาหารว่างทานเล่นหรือจะ
รับประทานคู่กบันมในตอนเช้าส าหรับวยัเรียนและวยัรุ่นรวมทั้งยงัรับประทานควบคู่กบักาแฟใน
เวลาเร่งรีบส าหรับวยัท างาน ท่ีไม่มีเวลารับประทานอาหารเชา้ ผลิตภณัฑ์น้ีไม่มีสารท่ีเป็นอนัตรายต่อ

สค.1 
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ร่างกายและไม่ใส่สารกนับูดท่ีช่วยยดือายขุองผลิตภณัฑ์  อีกทั้งยงัมีการพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์
ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
4.  วตัถุประสงค์ 

4.1  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าธุรกิจ 
4.2  เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกทกัษะการใชโ้ปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปในการจดัท าธุรกิจ 
4.3  เพื่อใหน้กัศึกษาสร้างประสบการณ์ในการซ้ือขายและน ามาใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้
4.4  เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัดา้นบญัชีมาปฏิบติัร่วมกบัการท างาน 
 

5.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 5.1  นกัศึกษาไดรั้บความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าธุรกิจ 
 5.2  นกัศึกษาไดค้วามรู้ในการจดัท าโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปใหก้ารประกอบธุรกิจ 
 5.3  นกัศึกษาไดป้ระสบการณ์ในการซ้ือขายและน าไปใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้
 5.4  นกัศึกษาสามารถน าความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัดา้นบญัชีมาปฏิบติัร่วมกบัการท างาน 
 
6.  เป้าหมาย 
 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี  2  หอ้ง 1  สาขาวชิาการบญัชี  
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  จ  านวน 2 คน 
 

7. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
        7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  7.1.1  จดัตั้งช่ือกิจการ 
  7.1.2  ก าหนดสินคา้ท่ีขาย  รูปแบบผลิตภณัฑ ์ และราคาขาย   
                     7.1.3  น าเสนอโครงการต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  7.2.1  โครงสร้างธุรกิจ 
  7.2.2  เร่ิมด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 
  7.2.3  จดัท าเอกสารท่ีใชใ้นธุรกิจและบนัทึกรายการตามวงจรบญัชี 
  7.2.4  การจดัท าโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป  

7.3  ขั้นตอนสรุป 
  7.3.1  ตรวจสอบเอกสารโครงการทั้งหมดเพื่อความถูกตอ้ง 
  7.3.2  จดัเรียงรูปแบบเสนอโครงการ 
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  7.3.3  น าเสนอโครงการในรูปแบบ Power Point  และสรุปผลการด าเนินงาน 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 4 มิถุนายน 2562   ถึง  28 กุมภาพนัธ์ 2563 
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รายวนัเงินสดรับ 

 

 
 

 

ใบส าคญัรับ 

 
 

 

 

 

 

 

ใบส าคญัจ่าย 
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ใบส าคญัซ้ือเช่ือ 

 

 

 
 

 

ใบส าคญัสมุดรายวนัซ้ือเช่ือ 
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ปิดบญัชีภาษีซ้ือภาษีขาย 

 

 

 

 

 
ปิดบญัชีสินคา้คงเหลือ 
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ปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

 

 

 

 

 
ปิดบญัชีก าไรขาดทุน 
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ภาคผนวก ง 

 

 

 
 



111 
 

  



112 
 

  



113 
 

  



114 
 

  



115 
 

  



116 
 

  



117 
 

  



118 
 

  



119 
 

  



120 
 

  



121 
 

  



122 
 

  



123 
 

  



124 
 

  



125 
 

  



126 
 

  



127 
 

  



128 
 

  



129 
 

  



130 
 

  



131 
 

  



132 
 

  



133 
 

  



134 
 

  



135 
 

  



136 
 

  



137 
 

  



138 
 

  



139 
 

  



140 
 

  



141 
 

  



142 
 

  



143 
 

  



144 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณทีเ่สนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1. กระดาษ A4 360.00 1. กระดาษ A4 400.00 

2. ค่าเขา้เล่มปก 200.00 2. ค่าเขา้เล่มปก 200.00 

3. ค่าหมึกพิมพเ์อกสาร 350.00 3. ค่าหมึกพิมพเ์อกสาร 400.00 

4. ค่าแผน่ CD 50.00 4. ค่าแผน่ CD 20.00 

5. ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 300.00 5. ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 340.00 

รวม 1,260.00 รวม 1,360.00 

 

สรุป ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริงสูงกวา่ท่ีเสนอไว ้จ  านวน 100 บาท 
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ภาคผนวก จ 
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สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัคน้หาขอ้มูลก่อนเร่ิมการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมก่อนเร่ิมท างาน 
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สมาชิกในกลุ่มศึกษาโครงการของรุ่นพี่ก่อนเร่ิมท างาน 

 

ปรึกษาอาจารยช่์วยตรวจสอบเอกสารในการท างาน และแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
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ประวตัิคณะผู้จัดท า 
 
   ช่ือ – สกุล  นางสาวสุชาดา  สุขใส 
   รหสันกัศึกษา  36964 
   วนั / เดือน / ปี เกิด 29 เมษายน 2543 
   ประวติัการศึกษา  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 
 
   ช่ือ – สกุล  นางสาวณฐัพร  สุรินทร์ 
   รหสันกัศึกษา  36992 
   วนั / เดือน / ปี เกิด 20 มกราคม 2543 
   ประวติัการศึกษา  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


