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บทบรรณาธิการ 
 
  วารสารการบัญชี ฉบับนี้ เป็นฉบับประจ าปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เนื้อหาของบทความมี
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับบัญชีในรูปแบบบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ  ทั้งหมดจ านวน 
7 เรื่อง ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ เป็นเชิงปริมาณที่ได้น าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้ใช้สูตรการค านวณต้นทุนการผลิต  สูตรการค านวณ
ผลตอบแทนโดยการวิเคราะห์อัตราก าไรสุทธิ วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period:PB) 
และจุดคุ้มทุน เช่น เรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกไผ่กวนอิม  การ
ลงทุนท าฟาร์มโคนม การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร การวิจัยเชิงปริมาณที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับผู้ประกอบการ ได้แก่  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผลตอบแทนจาก
ยอดขายผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้า และความสามารถการเป็น
ผู้ประกอบการกับความส าเร็จในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดเชียงรายรวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนและปัญหาของผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต าบลแม่ข้าวต้ม 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 นอกจากน้ียังมีบทความทางวิชาการเรื่องมาตรการบัญชีจุดเดียวและการยกเว้นและ
ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลส าหรับ SMEs 
  เนื้อหาของบทความวิจัยในฉบับนี้มีความหลากหลายและน่าสนใจ ส าหรับ
นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ท้ายเล่มเป็นบทวิจารณ์วรรณกรรม เรื่อง  Employee Benefit 
Plans—Best Practices in Presentation and Disclosure เผยแพร่โดย AICPA ทั้งใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ ซึ่งหนังสือเล่มน้ีมีแนวทางในการน าเสนอและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานที่ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรายงานการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลงบการเงินส าหรับโครงการบ าเหน็จ
บ านาญที่ก าหนดไว้ผลประโยชน์แผนการเกษียณอายุท่ีก าหนดไว้  แผนสวัสดิการด้านสุขภาพ
และสวัสดิการ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับนักบัญชีและผู้ที่ฝึกงานใน
บริษัทท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 



  กองบรรณาธิการวารสารการบัญชีหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าวารสารฉบับนี้จะ เป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตามวารสาร
การบัญชี พบกันใหม่ฉบับหน้า  
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