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บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารการบัญชี ฉบับนี้ เป็นฉบับประจ าปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เนื้อหาของบทความมี
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับบัญชีในรูปแบบบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ทั้งหมดจ านวน  
6 เรื่อง ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ เป็นเชิงปริมาณที่ได้น าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้ใช้สูตรการค านวณต้นทุนการผลิต  สูตรการค านวณ
ผลตอบแทนโดยการวิเคราะห์อัตราก าไรสุทธิ วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period:PB) และ
จุดคุ้มทุน เช่น เร่ืองต้นทุนและผลตอบแทนกรณีศึกษา การเพาะเห็ดในเขตพื้นที่ ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ต้นทุนและผลตอบแทนในการของการผลิตปลาส้ม กรณีศึกษา
กลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา และการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  การวิจัยเชิงปริมาณอีกเรื่องที่น่าสนใจคือ กระบวนการสร้างสุขของ
แรงงานพม่าในจังหวัดที่ได้ใช้ แบบสอบถาม Happinometer 
 ส่วนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่น่าสนใจ ในเรื่องคุณภาพการบริการของสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ท่ีใช้ดัชนีการจัดเรียง ล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็น โดยวิธี Priority Needs Index (PNI Modified) และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
(Indepth Interview) นอกจากนี้ยังมีบทความทางวิชาการเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัย
แบบจ าลองการพยากรณ์ภาวะความล้มเหลวของธุรกิจ ที่ได้ใช้กลุ่มแบบจ าลองทางสถิติดั้งเดิม 
(Traditional Statistical Models) และแบบจ าลองสมัยใหม่  
  เนื้อหาของบทความวิจัยในฉบับน้ีมีความหลากหลายและน่าสนใจ ส าหรับนักวิชาการ
และผู้สนใจทั่วไป ท้ายเล่มเป็นบทวิจารณ์วรรณกรรม เรื่อง Century 21 Accounting: 
General Journal, 10xth Edition   ซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้สอนและนักการ
ศึกษาและนักวิชาการที่สนใจหนังสือหรือต าราที่ดีส าหรับการบัญชีที่มีการบันทึกบัญชีด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปมีการจัดท าตัวอย่างส าหรับการบันทึกบัญชี มีการป้อนข้อมูลจากนักวิชาการ
ทางการบัญชีที่เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี มีการสอนให้คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
  กองบรรณาธิการวารสารการบัญชีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับน้ีจะ เป็นประโยชน์
ส าหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตามวารสารการบัญชี พบ
กันใหม่ฉบับหน้า  

รองศาสตราจารย์ ดร. กัสมา กาซอ้น บรรณาธิการ 
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