
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 
 เอกสารชุดการเรียนรู้ รายวิชาระเบียนกบัธุรกิจในทอ้งถ่ิน (ง30295) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 น้ี จดัท าข้ึน
เพื่อช่วยให้นกัเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดทกัษะในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองในชีวิตประจ าวนั
และงานอาชีพในอนาคต สอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2545 ซ่ึงถือนกัเรียนมีความส าคญัท่ีสุด โดยยึดหลกันกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้ ครูผูส้อนจึงมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้น้ี จึงได้จดัท าข้ึนตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อมุ่งหวงัท่ีจะส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้
ของผูเ้รียน เอกสารชุดการเรียนรู้รายวชิาระเบียนการเงินน้ีประกอบไปดว้ยชุดการเรียนรู้ทั้งส้ิน 8 เล่ม ดงัน้ี 

เล่มท่ี  1   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระเบียน 
 เล่มท่ี  2  ระเบียนเงินสดส่วนบุคคลและระเบียนของสมาคม 
 เล่มท่ี  3  ระเบียนส าหรับธุรกิจ 
 เล่มที ่ 4  กำรจัดท ำบัญชีเบื้องต้น 
 เล่มท่ี  5  การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
 เล่มท่ี  6  สมุดรายวนัทัว่ไป 
 เล่มท่ี  7  บญัชีแยกประเภทและการผา่นบญัชี 
 เล่มท่ี  8  งบทดลอง 

 ชุดการเรียนรู้น้ีเป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง หลกัเบ้ืองตน้ของการท าบญัชี มีขอบข่ายเน้ือหาเก่ียวกบั
หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ สมการบญัชี และงบดุล 

 หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าชุดการเรียนรู้เล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคนท่ีศึกษาหาความรู้และ            
ฝึกปฏิบติัทกัษะดว้ยตนเอง สามารถน าความรู้ตลอดจนทกัษะท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและงานอาชีพได ้
 
 

ชนญักาญจน์  หอมกล่ิน 
 
 

 
 

 
 
 



สำรบัญ 
หนา้ 

แนวทางการใชชุ้ดการเรียนรู้ส าหรับครู 
ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การจดัท าบญัชีเบ้ืองตน้  
แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ืองท่ี 1  ความรู้เก่ียวกบับญัชี 
แบบฝึกปฏิบติัท่ี 1 
แบบฝึกปฏิบติัท่ี 2 
แบบฝึกปฏิบติัท่ี 3 
เร่ืองท่ี 2  สมการบญัชี 
แบบฝึกปฏิบติัท่ี 4 
เร่ืองท่ี 3 งบดุล 
แบบฝึกปฏิบติัท่ี 5 
แบบทดสอบหลงัเรียน 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เฉลยแบบฝึกปฏิบติัท่ี 1 
เฉลยแบบฝึกปฏิบติัท่ี 2 
เฉลยแบบฝึกปฏิบติัท่ี 3 
เฉลยแบบฝึกปฏิบติัท่ี 4 
เฉลยแบบฝึกปฏิบติัท่ี 5 
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
บรรณานุกรม 
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แนวทำงกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ส ำหรับครู 
 
 

1. ใหน้กัเรียนศึกษาขอบข่ายของเน้ือหา สาระส าคญัและผลการเรียนรู้ให้เขา้ใจ 
2. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาโดยละเอียดทีละเร่ือง และท าแบบฝึกปฏิบติัดว้ยความรอบคอบดว้ยตนเอง 
4. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน ดว้ยความรอบคอบและเตม็ก าลงัความสามารถ 
5. นกัเรียนตอ้งมีความซ่ือสัตยแ์ละรับผดิชอบต่อตนเองในการเรียน โดยไม่เปิดดูเฉลยก่อน และรู้จกัรักษา

เอกสารชุดการเรียนรู้น้ีใหอ้ยูใ่นสภาพดีเหมาะสมกบัการใชง้านในคร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1 



ค ำช้ีแจงส ำหรับนักเรียน 
 
 

1. อ่านค าช้ีแจงจากแนวทางการศึกษาชุดการเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจ 
2. ศึกษาชุดการเรียนรู้น้ีร่วมกนักบัสมาชิกในกลุ่ม และท าแบบฝึกปฏิบติักิจกรรมตามค าแนะน าจนจบ

เน้ือหาท่ีก าหนดให้ 
3. ชุดการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

1) แนวทางการศึกษาชุดการเรียนรู้ 
2) แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที เม่ือท าเสร็จให้ตรวจค าตอบจากเฉลย

แบบทดสอบก่อนเรียน 
3) เอกสารเน้ือหาเร่ืองท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบับญัชี  พร้อมแบบฝึกปฏิบติั โดยใหน้กัเรียนเขียนค าตอบ

ลงในสมุดงานของตนเอง และมีแนวค าตอบแบบฝึกปฏิบติั 
4) เอกสารเน้ือหาเร่ืองท่ี 2 สมการบญัชี พร้อมแบบฝึกปฏิบติั โดยใหน้กัเรียนเขียนค าตอบลงใน

สมุดงานของตนเองและมีแนวค าตอบแบบฝึกปฏิบติั 
5) เอกสารเน้ือหาเร่ืองท่ี 3 งบดุล พร้อมแบบฝึกปฏิบติั โดยใหน้กัเรียนเขียนค าตอบลงในสมุดงาน

ของตนเอง และมีแนวค าตอบแบบฝึกปฏิบติั 
4. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที คะแนนเตม็ 10 คะแนน แลว้ตรวจค าตอบ

จากเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน เกณฑผ์า่น 7 ขอ้จาก 10 ขอ้ 
5. หากมีขอ้สงสัยใด ๆ ใหข้อค าแนะน าจากครูผูส้อน 
6. ส่งคืนชุดการเรียนรู้ตามก าหนดเวลาและตอ้งเก็บรักษาให้อยูใ่นสภาพดี 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 
เร่ือง  กำรจดัท ำบัญชีเบ้ืองต้น  

 
ขอบข่ำยเน้ือหำ 

 เร่ืองท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบับญัชี 
 เร่ืองท่ี 2 สมการบญัชี 
 เร่ืองท่ี 3 งบดุล 
 
 สำระส ำคัญ 
 การมีความรู้ในการจดัท าบญัชีเบ้ืองตน้มีความส าคญัส าหรับทุกกิจการ เพราะบญัชีจะช่วยในการบนัทึก
การใชจ่้ายอยา่งเป็นระบบ จึงควรเรียนรู้การจดัท าบญัชีเบ้ืองตน้ สมการบญัชี และงบดุล เพื่อให้สามารถน าไป
ประยุกตใ์ช้ในการด าเนินชีวิตและงานอาชีพท่ีสอดคลอ้งตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
เม่ือศึกษาหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  จบแลว้ มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบับญัชี สมการบญัชี และงบดุล สามารถ

น าไปประยกุตใ์ช ้ในชีวติประจ าวนัและงานอาชีพได ้  
 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. อธิบายหลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ท่ีสอดคลอ้งตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. บอกความหมายของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ (ทุน)ได ้

3. อธิบายและหาค่าจากสมการบญัชีได ้

4. อธิบายและจดัท างบดุลได ้
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 
ค ำส่ัง จงเลือกค ำตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดียวโดยท ำเคร่ืองหมำย X ลงในกระดำษค ำตอบ 
1. ขอ้ใดกล่าวถึง การบญัชี ไดถู้กตอ้งและครอบคลุมมากท่ีสุด 

1) การบญัชีเป็นการแสดงขั้นตอนกระบวนการทางบญัชี 
2) เป็นการวางระบบบญัชี ควบคุม ความน่าเช่ือของกิจการ 
3) ใชข้อ้มูลทางการบญัชีเพื่อประกอบการตดัสินใจในการลงทุน 
4) เป็นการรวบรวม จดบนัทึก จ าแนกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเงินไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2. ขอ้สมมติฐานทางการบญัชีตรงกบัขอ้ใด 
1) ความอิสระ 
2) เกณฑค์งคา้ง 
3) ความสม ่าเสมอ 
4) ความเป็นหน่วยงาน 

3. สมการบญัชีตรงกบัขอ้ใด 
1) OE =  A  +  L 
2) A   =   L  -  OE  
3) OE =  L  -  A 
4) A  =   L +  OE 

4. ขอ้ใดหมายถึงสินทรัพย ์
1) ลูกหน้ี 
2) ดอกเบ้ียจ่าย 
3) เงินกูธ้นาคาร 
4) ถอนใชส่้วนตวั  

5. ขอ้ใดหมายถึงหน้ีสิน 
1) ลูกหน้ี 
2) เงินเดือน 
3) รายไดค้า้งรับ 
4) เงินเบิกเกินบญัชี 
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6. ขอ้ใดคือส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
1) เงินฝากธนาคาร 
2) ถอนใชส่้วนตวั 
3) เคร่ืองใชส้ านกังาน 
4) ดอกเบ้ียรับล่วงหนา้ 

7. ขอ้ใดประกอบดว้ย สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ (ทุน)  
1) เงินกู ้ สินคา้  ตัว๋เงินรับ 
2) เงินสด  เงินเดือน ทุน-วทิยา 
3) ลูกหน้ี เจา้หน้ี ถอนใชส่้วนตวั 
4) ค่าเช่า รายได ้เงินฝากธนาคาร 

8. สมชาย คา้ขายของเก่า มีหน้ีสิน 100,000 บาท มีทุนจ านวน 250,000 บาท เขามีสินทรัพยเ์ท่าใด  
1) 350,000  บาท 
2) 250,000  บาท 
3) 150,000  บาท 
4) 100,000  บาท 

9. งบแสดงฐานะทางการเงิน มีท่ีมาและเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
1) งบทดลอง 
2) สินทรัพย ์
3) สมการบญัชี 
4) งบก าไรขาดทุน 

10. ทรงชยัพาณิชยเ์ป็นร้านขายของช า มีเงินสด 50,000 บาท เงินฝากธนาคาร 300,000 บาท มีหน้ีสิน 
150,000 บาท ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2556 เขามีรายไดจ้ากการขายของ 40,000 บาท และมีค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัค่าขนส่งและค่าแรงคนงาน 15,000 บาท อยากทราบวา่เขามีทุน ณ วนัดงักล่าวจ านวนเท่าใด 
1) 150,000  บาท 
2) 175,000  บาท 
3) 200,000  บาท 
4) 225,000  บาท 
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เร่ืองที ่1 ควำมรู้เกีย่วกบับัญชี 
 
 ในการจดัท าระเบียนของธุรกิจต่าง ๆ ด้วยวิธีการบนัทึกรายการรับ-จ่ายนั้นนิยมใช้กับธุรกิจหรือ
การคา้ขายท่ีมีขนาดเล็ก แต่หากเป็นธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ มีการด าเนินงานท่ียุ่งยากซับซ้อน อาจไม่เพียงพอและ
ครอบคลุม ท าให้ไม่สามารถควบคุมภาวะทางการเงินได้ เพราะไม่อาจทราบได้ว่ากิจการมีฐานะทางการเงิน
อยา่งไร ไดก้ าไร หรือขาดทุนไปเป็นจ านวนเท่าใด และไม่มีขอ้มูลในการตดัสินใจในการประกอบธุรกิจ ดงันั้น
การเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีเบ้ืองตน้จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับธุรกิจ 
 ควำมหมำยของกำรบัญชี (Accounting) และกำรท ำบัญชี (Bookkeeping) 
 การบญัชี (Accounting) ตามท่ีสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การบญัชี “เป็นศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบั
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ การให้ข้อมูลทางการเงินซ่ึงเป็น
ประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ”  
 การท าบัญชี (Bookkeeping) หมายถึง งานประจ าท่ีเก่ียวข้องกับการบันทึก และรวบรวมข้อมูล
ประจ าว ัน เพื่ อให้ส ามารถจัดท างบการเงิน ได้  ก ารท าบัญ ชี เป็ นงานย่อยส่ วนห น่ึ งของการบัญ ชี                                 
จากความหมายดงักล่าว อธิบายไดว้า่การบญัชีมีขั้นตอน ประกอบดว้ย 

1. การจดบนัทึก หมายถึง การน ารายการคา้หรือเหตุการณ์ทางการเงินท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัท่ีเกิดข้ึน
จะเรียงตามล าดับก่อนหลงัแล้วน ามาบนัทึกในสมุดบญัชีขั้นตน้ หรือสมุดรายวนัทัว่ไป การจดบนัทึกอาศยั
เอกสารประกอบ เช่น ใบก ากบัสินคา้ ใบเสร็จรับเงิน เป็นตน้ 

2. การใช้หน่วยเงินตรา หมายถึง รายการทางบัญ ชีจะต้องใช้หน่วยเงินตราหรือสกุลเงินของ                     
ประเทศนั้น เช่น ดอลลาร์ บาท เป็นตน้ และถือว่าจ านวนเงินท่ีบนัทึกลงไปแต่ละหน่วยจะคงท่ี แมค้่าของเงิน               
จะเปล่ียนแปลงไปก็ตาม 

3. การจดัหมวดหมู่ของรายการคา้ หมายถึง เม่ือมีการบนัทึกรายการคา้แล้วตอ้งมีการจดัหมวดหมู่        
ของรายการโดยการแยกประเภทบัญชีออกเป็น 5 หมวดด้วยกัน ประกอบด้วย หมวดสินทรัพย์ หน้ีสิน                        
ส่วนของเจา้ของ(ทุน) รายได ้และค่าใชจ่้าย 

4. การสรุปผล หมายถึง การสรุปรวบรวมข้อมูลท่ีผ่านการบันทึกตามขั้นตอนท่ีผ่านระยะเวลา                
หน่ึงแลว้ สรุปเพื่อท าใหท้ราบฐานะทางการเงินของกิจการในขณะนั้น 

5. การวิ เคราะห์และแปลความหมาย หมายถึง ขั้ นของการน าข้อมูลทางการบัญ ชีไปใช ้                                          
ในการตดัสินใจ  

สรุปได้ว่า การบัญชี เป็นศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนกและท าสรุปข้อมูลเก่ียวกับ
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปของตวัเงิน เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน ตลอดจนการวเิคราะห์
และแปลความหมายเพื่อใชข้อ้มูลทางการเงินใหเ้ป็นประโยชน์แก่เจา้ของกิจการและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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 วตัถุประสงค์ของกำรบัญชี 
 วตัถุประสงค์หลกัของการประกอบธุรกิจก็คือ ตอ้งการมีผลการด าเนินงานท่ีไดก้ าไรสูงสุด มีฐานะ
ทางการเงินท่ีมัน่คง งบการเงินในการจดัท าบญัชีจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยแสดงฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงและ
น่าเช่ือถือ ดงันั้นในการจดัท าบญัชีจึงมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. เพื่อจดบนัทึกรายการคา้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยเรียงตามล าดบัเกิดข้ึนก่อนหลงั และจ าแนกประเภท
รายการคา้ไวอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหก้ารจดบนัทึกรายการคา้ถูกตอ้งเป็นไปตามหลกัการบญัชี 
3. เพื่ อให้ เจ้าของกิจการทราบว่าผลการด าเนินงาน ท่ีผ่านมามีข้อบกพ ร่องอย่างไรบ้าง                              

จะไดด้ าเนินการแกไ้ขไดถู้กตอ้ง 
4. เพื่อสรุปผลการด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดและสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงได ้
5. เพื่อช่วยในการค านวณผลการด าเนินงานของกิจการวา่มีผลก าไรหรือขาดทุน 
6. เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการว่ามีสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน)                 

ณ วนันั้น ๆ จ านวนเท่าใด 
7. เพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบเงินสดกบัยอดบญัชีวา่ถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่ 
8. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
9. เพื่อเป็นขอ้มูลในการบริหาร และตดัสินใจในการด าเนินงานต่าง ๆ ของกิจการ 
 
ประโยชน์ของข้อมูลทำงกำรบัญชี 
ขอ้มูลทางการเงินท่ีไดจ้ากการจดัท าบญัชีนั้น ไม่เป็นประโยชน์เฉพาะแต่เจา้ของกิจการเท่านั้น แต่ยงั

เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูส้นใจลงทุนอีกดว้ย ดงัน้ี 
1. เป็นประโยชน์ต่อเจา้ของกิจการในการเป็นหลกัฐานอา้งอิง เพื่อประกอบผลการด าเนินงานของ

กิจการวา่มีผลดีหรือผลเสียอยา่งไร และใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนในอนาคต 
2. ช่วยใหเ้จา้ของกิจการทราบผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาท่ีผา่นมา หรือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง

วา่มีผลก าไรหรือขาดทุนอยา่งไร 
3. ช่วยให้เจา้ของกิจการทราบฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงวา่มีสินทรัพย ์หน้ีสิน 

และส่วนของเจา้ของ (ทุน) จ  านวนเท่าใด 
4. ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาใหสิ้นเช่ือ หรือการตดัสินใจการลงทุนของบุคคลภายนอก  
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ข้อสมมติตำมแม่บทกำรบัญชี 
1. แม่บทการบญัชี คือ เกณฑ์ส าหรับการจดัท าและน าเสนองบการเงินซ่ึงจดัท าข้ึนโดยคณะกรรมการ

มาตรฐานการบญัชีของสมาคมและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย แม่บทการบญัชีน้ีก าหนดข้ึนเพื่อวาง
แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการจัดท าและน าเสนองบการเงินแก่ผูใ้ช้งบการเงินท่ีเป็นบุคคลภายนอก โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการจดัท าแม่บทการบญัชี ดงัน้ี 

1.1 เป็นแนวทางส าหรับคณะกรรมการมาตรฐานการท าบญัชีในการพฒันามาตรฐานการบญัชี             
ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบญัชีท่ีมีในปัจจุบนั 

1.2 เป็นแนวทางส าหรับคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีในการปรับขอ้มูลก าหนดมาตรฐานและ
การปฏิบติัทางการบญัชีเก่ียวกบัการน าเสนองบการเงินใหส้อดคลอ้งกนั โดยถือเป็นหลกัเกณฑใ์นการลดจ านวน
ทางเลือกของวธีิการบนัทึกบญัชีท่ีเคยอนุญาตใหใ้ช ้

1.3 เป็นแนวทางส าหรับผูส้อบบญัชีในการน ามาตรฐานการบญัชีมาปฏิบติั รวมทั้งเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัส าหรับเร่ืองท่ียงัไม่มีหลกัฐานการบญัชีรองรับ 

1.4 เป็นแนวทางส าหรับผูส้อบบญัชีในการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินว่าได้จดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีหรือไม่ 

1.5 ช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถเขา้ใจความหมายของขอ้มูลท่ีแสดงในงบการเงิน ซ่ึงจดัท าข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชี 

1.6 ให้ผูส้นใจไดท้ราบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัแนวทางส าหรับใช้ในการก าหนดมาตรฐานการบญัชีของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชี 

2. สมมติฐานทางการบญัชี หมายถึง ขอ้ก าหนดทางการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยไม่มีการพิสูจน์              
โดยปกติมักจะก าหนดข้ึนจากการประมวลผลจากหลักการและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ กัน นักบัญชีทั้ งหมดต้อง                 
ท าความเข้าใจเพื่อจะได้น ามาปฏิบัติให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันในการจัดท างบการเงิน สมมติฐาน                       
ทางการบญัชีมีดงัน้ี 

2.1 เกณฑ์คงคา้ง เป็นขอ้สมมติท่ีถือว่างบการเงินตอ้งจดัท าข้ึนภายใตเ้กณฑ์คงคา้ง โดยตอ้งรับรู้
รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีเม่ือมีรายการค้าเกิดข้ึน ไม่ใช่เม่ือรับเงินสดหรือจ่ายเงินสด ยกเวน้ข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด ดงันั้นเกณฑค์งคา้งจึงเป็นวิธีการบญัชีท่ีใชเ้ป็นหลกัในการพิจารณาบนัทึกรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายดว้ย การยึดหลกัวา่รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในงวดบญัชีใดให้ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวด
บญัชีนั้น ทั้งท่ีไดรั้บหรือยงัไม่ไดรั้บเงิน จ่ายหรือยงัไม่จ่ายเงินก็ตาม รายการลกัษณะน้ีจะตอ้งถือว่าเกิดข้ึนใน
รอบระยะเวลาบญัชีนั้น ๆ และตอ้งบนัทึกบญัชีไว ้ 

2.2 การด าเนินงานต่อเน่ือง เป็นขอ้สมมติฐานท่ีถือว่างบการเงิน ควรจดัท าภายใตข้อ้สมมติของ   
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และด ารงอยู่ต่อไปในอนาคต ยกเวน้ในกรณีท่ีกิจการมีความตั้งใจท่ีจะช าระบญัชี 
เลิกกิจการ หรือไม่สามารถด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเก่ียวกับ                         
ความไม่แน่นอนท่ีส าคัญเก่ียวกับสถานการณ์ หรือเง่ือนไขอันเป็นเหตุให้สงสัยว่ากิจการจะไม่สามารถ
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ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งเปิดเผยเกณฑ์การจดัท างบการเงินและเหตุผลท่ีกิจการไม่อาจด าเนินงาน                 
อยา่งต่อเน่ืองได ้ 
  สินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของเจ้ำของ (ทุน) 

1. สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ส่ิงท่ีมีมูลค่าเป็นตัวเงินท่ีบุคคลหรือกิจการครอบครองเป็นเจ้าของ                   
ซ่ึงรวมทั้งส่ิงท่ีมีตวัตน เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ตัว๋เงินรับ ลูกหน้ี สินคา้คงเหลือ เคร่ืองจกัร วสัดุส านกังาน 
อาคาร ท่ีดิน และส่ิงท่ีไม่มีตัวตน เช่น เคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร สัมปทาน ค่านิยม เป็นต้น                         
สินทรัพยแ์บ่งออกไดเ้ป็น ดงัน้ี 

1.1 สินทรัพยห์มุนเวียน หมายถึง สินทรัพยท่ี์สามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วหรือใช้หมด
ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีในงบดุล ไดแ้ก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา้ ตัว๋เงินรับเงิน เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 
สินคา้คงเหลือ วสัดุส้ินเปลือง รายไดค้า้งรับ ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ เป็นตน้ 

1.2 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสินทรัพยห์มุนเวียน
โดยไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดไดโ้ดยเร็ว ซ่ึงมีระยะเวลานานกวา่ 1 ปี ไดแ้ก่ เงินลงทุนระยะยาว ท่ีดิน อาคาร 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สัมปทาน เคร่ืองหมายการคา้ เป็นตน้ 
 
       นางสาวมะยม จิตรักงาม เจา้ของร้านรับเติมเงินออนไลน์ มีสินทรัพยด์งัรายการต่อไปน้ี 
     สินทรัพย์ 
 เงินสด     15,000.- บาท 
 เงินฝากธนาคาร                           100,000.- บาท 
 ลูกหน้ี-น.ส.มะนาว  จิตรักเรียน     2,500.- บาท 
 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี iPhone 5   24,900.- บาท 
 รถจกัรยานยนต ์Honda   45.500.- บาท   
  รวมสินทรัพย ์              187,900.- บาท 
 ต่อไปน้ีเป็นรายการสินทรัพย์ของร้านสามร้อยยอดเภสัช ซ่ึงเปิดกิจการจ าหน่ายวสัดุการแพทย์
     สินทรัพย์ 
 เงินสด     22,450.- บาท 
 เงินฝากธนาคาร                250,000.- บาท 
 ลูกหน้ี-โรงพยาบาลสามร้อยยอด                19,250.- บาท    
 วสัดุการแพทย ์      19,500.- บาท 
 อาคาร                 590,000.- บาท   
  รวมสินทรัพย ์                             901,200.- บาท  
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2.  หน้ีสิน (Liability) หมายถึง จ านวนเงินท่ีบุคคลหรือกิจการเป็นหน้ีบุคคลหรือกิจการอ่ืน หรือ                         
เป็นภาระผูกพนัท่ีบุคคลท่ีเรียกว่าลูกหน้ี ตอ้งช าระหน้ีให้แก่อีกบุคคลหน่ึงท่ีเรียกว่าเจา้หน้ีในอนาคต หน้ีสิน              
แบ่งออกเป็นดงัน้ี 

2.1 หน้ีสินหมุนเวียน หมายถึง หน้ีสินซ่ึงมีระยะเวลาการช าระคืนภายใน 1 ปี หรือภายในรอบ
ระยะเวลาด าเนินงานปกติของกิจการดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน หรือดว้ยการก่อหน้ีสินระยะสั้นอ่ืนแทน ไดแ้ก่  
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมจากธนาคาร เจา้หน้ีการคา้ ตัว๋เงินจ่าย เจา้หน้ีอ่ืน รายไดรั้บล่วงหน้า ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
เงินปันผลคา้งจ่าย หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เงินกูย้มืระยะสั้น เป็นตน้ 

2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน หรือหน้ีสินระยะยาว หมายถึง หน้ีสินท่ีมีระยะเวลาการช าระคืนมากกว่า  
1 ปี หรือเกินกวา่รอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกติของกิจการ ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้เป็นตน้ 
 
 
              นายสนธยา ขยนัค้า เปิดกิจการร้านคอมพิวเตอร์รับซ่อมและจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ ซ้ืออุปกรณ์เขา้ร้านจ านวน 120,000 บาท เป็นเงินเช่ือจากบริษทัซินเน็ค 
 ดังนั้ น นายสนธยา ขยนัค้า จึงมีหน้ีสินท่ีต้องช าระให้แก่เจ้าหน้ี-บริษัทซินเน็ค ในภายหน้า                    
จ านวน 120,000 บาท 
 
  
   หนีสิ้น      เจ้ำหนี-้บริษัทซินเน็ค  จ ำนวน 120,000.-  บำท 
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ตัวอย่ำง 
 



3. ส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity) หรือทุน (Proprietorship) หมายถึง สิทธิความเป็นเจ้าของ                  
ท่ีแท้จริงในสินทรัพย ์หรือเรียกว่า สินทรัพยสุ์ทธิ สินทรัพยสุ์ทธิจะเท่ากบั สินทรัพยท์ั้งหมดหักด้วยหน้ีสิน
ทั้งหมด 

 
          ร้านปังป่ัน เปิดร้านขายเคร่ืองด่ืมและขนมขบเค้ียว มีรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงัน้ี 
 เงินสด        15,000.- บาท 
 เงินฝากธนาคาร   100,000.- บาท 
 รวมสินทรัพย ์   115,000.- บาท 

   หัก เจา้หน้ี-ร้านขนมปังอบอ่ิม        10,000.- บาท 
 สินทรัพยสุ์ทธิ   105,000.- บาท  
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ตัวอย่ำง 
 

A 

L 

OE

W 



  แบบฝึกปฏิบัติที ่ 1 

 
จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง   
 
1. การบญัชี หมายถึง อะไร จงอธิบายมาใหเ้ขา้ใจ 

……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

 
2.  วตัถุประสงคข์องการบญัชีคืออะไร จงบอกมาพอสังเขป 

……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

 
3. ขอ้มูลทางการบญัชีมีประโยชน์อยา่งไร และมีประโยชน์ต่อใครบา้ง จงอธิบาย 

……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

 
4. ขอ้สมมติฐานทางการบญัชีมีวา่อยา่งไรบา้ง จงอธิบาย 

……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
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 แบบฝึกปฏิบัติที ่  2 
 
 จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง   
 

1. สินทรัพยห์มายถึงอะไร จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

2. หน้ีสิน หมายถึงอะไร จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

3. ส่วนของเจา้ของ (ทุน) หมายถึงอะไร จงอธิบายและบอกวิธีค  านวณหาส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 



  แบบฝึกปฏิบัติที ่ 3 
 
 จากรายการต่อไป น้ี ให้นัก เรียนจ าแนกว่ารายการใดสอดคล้องกับ สินท รัพย์ ห น้ี สิน  และ                              
ส่ วนของเจ้าของ (ทุน )  ถ้า เป็น สินท รัพย์ให้ แทนด้วย  A   ถ้าเป็นห น้ี สินแทนด้วย L  และถ้าเป็น                                   
ส่วนของเจา้ของ (ทุน)  แทนดว้ย  OE 
 

รำยกำร แทนด้วย  รำยกำร แทนด้วย 

เงินสด   ลูกหน้ี-ชมพู  

เงินฝากธนาคาร   ทุน-ด าริ  

เงินเบิกเกินบญัชี   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน   รายไดค้า้งรับ  

เงินกู ้   เจา้หน้ี-น ้าฝน  

ถอนใชส่้วนตวั   ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า คา้งจ่าย  

สินคา้   ตัว๋เงินรับ  

สิทธิบตัร   ตัว๋เงินจ่าย  

เงินเดือนพนกังานคา้งจ่าย   อาคารพาณิชย ์  

ท่ีดิน   ลิขสิทธ์ิ  
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เร่ืองที ่ 2  สมกำรบัญชี 
 

 สมการบัญชี (Accounting Equating) คือ สมการท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หน้ีสิน                  
และส่วนของเจา้ของ (ทุน) ซ่ึงจะแสดงความสมดุลกนัอยูเ่สมอ สามารถเขียนเป็นรูปสมการบญัชีได ้ดงัน้ี 

  สินทรัพย ์ = หน้ีสิน         +    ส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
  Assets  = Liabilities    +    Owner’s Equity 
  A  = L                   +    OE 
  

ทุกคร้ังท่ีกิจการมีรายการเก่ียวกับจ านวนเงินเกิดข้ึน จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสมการบญัชี                  
อยูต่ลอดเวลา กล่าวคือ ถา้สินทรัพยเ์พิ่มข้ึน หน้ีสินและหรือทุนก็จะตอ้งเพิ่มข้ึนดว้ย ในทางกลบักนั ถา้สินทรัพย์
ลดลง หน้ีสินและหรือทุนก็จะตอ้งลดลงดว้ย และไม่วา่จะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร สมการบญัชีทั้งสองดา้นยอ่ม                          
มียอดเงินเท่ากนัเสมอ 
 
 ไร่ใหม่การพิมพ ์มีสินทรัพยป์ระกอบดว้ยเงินสด 50,000 บาท แท่นพิมพเ์อกสาร 100,000 บาท                 

มีหน้ีสินคือ เจา้หน้ี-ร้านไอที 10,000 บาท ทุนของร้านไร่ใหม่การพิมพจ์ะเป็นเท่าใด 
 วิธีค ำนวณ 
สมการบญัชี --->  สินทรัพย ์(A)  = หน้ีสิน (L)+ ส่วนของเจา้ของหรือทุน (OE) 

   (50,000+100,000) = 10,000 +   OE    
   150,000   = 10,000 +   OE  
   150,000 -  10,000 = OE 
   OE   = 140,000 
 
 ไร่เก่าแก๊ส มีสินทรัพยป์ระกอบด้วย เงินสด 60,000 บาท แก๊สหุงตม้บรรจุถงั 140,000 บาท                        

เจา้หน้ี-บริษทั แก๊สไทย จ ากดั 110,000 บาท จงหาทุนของร้านไร่เก่าแก๊ส 
  วิธีค ำนวณ 

สมการบญัชี --->  สินทรัพย ์(A)  = หน้ีสิน (L) + ส่วนของเจา้ของหรือทุน (OE) 
   (60,000+140,000) = 110,000      +   OE   
    200,000  = 110,000      +   OE  
   200,000 -  110,000 = OE 
   OE   = 90,000 
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ตัวอย่ำง 
 

ตัวอย่ำง 
 



 ตวัอย่างจากกิจการค้าต่าง ๆ ท่ีผ่านมา หากต้องการทราบค่าของสินทรัพย์ หรือหน้ีสิน ก็สามารถ
ค านวณหาค่าไดเ้ช่นเดียวกบัการค านวณหาส่วนของเจา้ของ (ทุน) เพราะทราบค่าของตวัแปรทั้งสองตวั โดยการ
แทนค่าในสมการบญัชีตามตวัอยา่งน้ี 
  

ไร่เก่าแก๊ส มีสินทรัพยป์ระกอบด้วย เงินสด 60,000 บาท แก๊สหุงตม้บรรจุถงั 140,000 บาท                                    
มีทุนจ านวน 90,000 บาท จงหาหน้ีสินของร้านไร่เก่าแก๊ส 

วิธีค ำนวณ 
สมการบญัชี --->  สินทรัพย ์(A)  = หน้ีสิน (L) + ส่วนของเจา้ของหรือทุน (OE) 

   (60,000 + 140,000) = L     +   90,000   
    200,000  = L     +   90,000  
   200,000 -  90,000 = L 
     L = 110,000 
 
 รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 หากกิจการมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจะมีผลอยา่งไรต่อสมการบญัชี  

 รายได ้ท าใหสิ้นทรัพยเ์พิ่มข้ึน และส่วนของเจา้ของ (ทุน) เพิ่มข้ึน 
 ค่าใชจ่้าย ท าใหสิ้นทรัพยล์ดลง และส่วนของเจา้ของ (ทุน) ลดลง 
ดงันั้นเม่ือมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเกิดข้ึน สมการบญัชีสามารถเขียนใหมไ่ด ้ดงัน้ี 
 
สมกำรบัญชี สินทรัพย ์   =   หน้ีสิน  +  ส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
  สินทรัพย ์+ (รายได ้– ค่าใชจ่้าย) =   หน้ีสิน  +  ทุน + (รายได ้- ค่าใชจ่้าย) 
 
 
 กรุณาคา้ขา้ว มีสินทรัพย ์200,000 บาท มีหน้ีสิน 50,000 บาท มีทุน 150,000 บาท ขายขา้วสาร
ไดเ้งินสด 100,000 บาท จ่ายค่าจา้งรถบรรทุกไป 20,000 บาท จะไดว้า่ 
 
สมกำรบัญชี สินทรัพย ์   =   หน้ีสิน  +  ส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
  สินทรัพย ์+ (รายได ้– ค่าใชจ่้าย) =   หน้ีสิน  +  ทุน + (รายได ้- ค่าใชจ่้าย) 
  200,000 + (100,000 – 20,000) =   50,000  + 150,000 + (100,000 – 20,000) 
   280,000   =               280,000 
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ตัวอย่ำง 
 



 แบบฝึกปฏิบัติที ่ 4 
 
 นางสาวสมสวย รวยยิ่ง เปิดร้านเสริมสวย “สมสวยบิวต้ี” ได้ส ารวจสินทรัพย์ หน้ีสินของกิจการ           
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2557 พบรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ดงัน้ี 
 เงินสด      15,000 บาท  
 เงินฝากธนาคาร   125,000  บาท 
 อุปกรณ์เสริมสวย    19,500  บาท 
 รถยนต ์    340,000  บาท 
 เคร่ืองตกแต่งร้าน    25,000  บาท 
 เงินกู-้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 100,000  บาท 
 เจา้หน้ี-นายสมชาติ    15,000  บาท 
 
ใหท้ า 1.    ค  านวณหาสินทรัพยท์ั้งหมดของนางสาวสมสวย รวยยิ่ง ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2557 

2. ค านวณหน้ีสินทั้งหมดของนางสาวสมสวย รวยยิง่ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2557 
3. ค านวณหาส่วนของเจา้ของ (ทุน) ของนางสาวสมสวย รวยยิง่ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2557  โดยแทนค่า

ในสมการบญัชี 
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เร่ืองที ่3 งบดุล 
 

 งบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นรายงานท่ีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงินของบุคคลหรือ
กิจการคา้ ณ วนัใดวนัหน่ึง วา่มีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ (ทุน) เป็นจ านวนเท่าใด นิยมเรียกสั้น ๆ                
ว่า “งบดุล” สินทรัพยท่ี์ปรากฏในงบดุล ณ วนัใดวนัหน่ึง จะมีจ านวนเท่ากบัผลรวมของหน้ีสินกบัส่วนของ
เจา้ของ (ทุน) โดยอาศยัหลกัสมการบญัชีคือ สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ (ทุน)   

ดงันั้น การแสดงความสมดุลระหวา่งสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ทุน) นอกจากแสดงในรูป
ของสมการบญัชีแลว้ ยงัสามารถแสดงในรูปของงบดุลไดอี้กดว้ย ในงบดุลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็น
สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ (ทุน) และในการจดัท างบดุลนั้นสามารถจดัท าได ้2 แบบ คือ งบดุลแบบ
รายงาน และงบดุลแบบบญัชี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
ตัวอย่ำงงบดุลแบบรำยงำน 

ร้ำน ป.แป้ง เคร่ืองเขียน 
งบดุล 

ณ วนัที ่31  พฤษภำคม 2557 
 

สินทรัพย์ 
 

เงินสด                   90,000.- บาท 
ลูกหน้ี-น.ส.ศรี สมใจ                 10,000.- บาท 
เคร่ืองเขียน                100,000.- บาท 
อาคาร                 500,000.- บาท 

รวมสินทรัพย ์               700,000.- บาท 
 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ทุน) 
 

เจา้หน้ี-ช.พาณิชย ์               120,000.- บาท 
เจา้หน้ี-ร้าน ก.ไก่                 80,000.- บาท 
ทุน-นายศกัด์ิศรี มีสกุล               500,000.- บาท 
 รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ทุน)            700,000.- บาท 
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ตัวอย่ำง 
 



ตัวอย่ำงงบดุลแบบบัญชี 
 
 

ร้ำน ป. แป้ง เคร่ืองเขียน 
งบดุล 

ณ วนัที ่31 พฤษภำคม 2557 
 

สินทรัพย์ 
 

  หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ   

เงินสด  
ลูกหน้ี-น.ส.ศรี สมใจ  
เคร่ืองเขียน 
อาคาร 

  
  
             

90,000  
10,000 
100,000 
500,000 

- 
- 
- 
- 
 

เจา้หน้ี-ช.พาณิชย ์            
เจา้หน้ี-ร้าน ก.ไก่ 
ทุน-นายศกัด์ิศรี มีสกุล 
    
 

120,000 
80,000 
500,000 

- 
- 
- 

700,000 - 700,000 - 
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สรุป สรุป  
 
 การบัญชี  (Accounting) หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกับการเงิน                
ไวใ้นรูปเงินตรา จ าแนกไวเ้ป็นหมวดหมู่ และสรุปผลพร้อมทั้งแปลความหมายของผลการปฏิบติังาน 
 วตัถุประสงค์ของการบญัชี เพื่อให้การจดบนัทึกรายการคา้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเรียงตามล าดบัเหตุการณ์
ก่อนหลังและได้จ  าแนกประเภทรายการค้าไวอ้ย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อให้การจดบันทึกรายการค้าถูกต้อง                
ตามหลกัการบญัชีและสอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี 
 ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี ช่วยในการควบคุมสินทรัพยข์องกิจการ ท าให้เจา้ของกิจการทราบ
ผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาหน่ึงว่าได้ก าไรหรือขาดทุน นอกจากน้ียงัเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
บริหารงานในการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลภายนอกในการลงทุนหรือการใหสิ้นเช่ือต่อกิจการอีกดว้ย 
 ขอ้สมมติฐานตามแม่บทการบญัชี เป็นแนวคิดพื้นฐานทางการบญัชีท่ีสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทยเป็นผูก้  าหนดแนวคิดเพื่อใชใ้นการก าหนดกฎเกณฑใ์นการบนัทึกบญัชีประกอบดว้ย 
การใชเ้กณฑค์งคา้งในการบนัทึกบญัชี และการยดึหลกัการด าเนินงานต่อเน่ือง  
 สินทรัพย ์หมายถึง ส่ิงท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตนท่ีมีมูลค่าเป็นตวัเงิน โดยมีบุคคลหรือกิจการเป็นเจา้ของ
ครอบครองอยู ่ไดแ้ก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี เป็นตน้ 
 หน้ีสิน หมายถึง  ภาระผูกพนัท่ีกิจการมีต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงมีหน้าท่ีตอ้งช าระหน้ีนั้นในแก่บุคคล      
ท่ีเป็นเจา้หน้ีในอนาคตตามระยะเวลาท่ีตกลงกนัไว ้ไดแ้ก่ เจา้หน้ี เงินกูธ้นาคาร เป็นตน้ 
 ส่วนของเจา้ของ หมายถึง สิทธิความเป็นเจา้ของท่ีแท้จริงในสินทรัพย ์ซ่ึงค านวณได้จาก สินทรัพย์
ทั้งหมดหกัดว้ยหน้ีสินทั้งหมดหรือเรียกวา่ สินทรัพยสุ์ทธิ 
  สมการบญัชี คือสมการท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ จะแสดง
ในรูปของสมการบญัชี คือ สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ (ทุน)  

งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล คือ รายงานท่ีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ               
ณ วนัใดวนัหน่ึงว่ามีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ จ านวนเท่าใด รูปแบบการจดัท างบแสดงฐานะ                 
ทางการเงินหรืองบดุล มี 2 รูปแบบ คือแบบรายงานและแบบบญัชี 
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 แบบฝึกปฏิบัติที ่ 5 
 

ข้อที ่1 
กนัตาการแพทย ์เปิดรับรักษาโรคทัว่ไป มีนางสาวกนัตา มัง่มีทรัพย ์ เป็นเจา้ของคลินิก ไดท้  าการส ารวจ

สินทรัพยใ์นกิจการพบวา่มีรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ดงัน้ี 
เงินสด      45,000  บาท 
เงินฝากธนาคาร   450,000  บาท 
ลูกหน้ี-เสาวรส     13,000  บาท 
ยาและอุปกรณ์การแพทย ์  145,000  บาท 
รถยนต ์    300,000  บาท 
อาคาร    500,000  บาท 
เจา้หน้ี-นางสาวกุนตี  200,000  บาท 
เงินเบิกเกินบญัชี   100,000  บาท 
 
ใหท้ า 1.  งบดุลแบบรายงาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
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ข้อที ่2   
 

 กะ รัต  ดี ไซ ด์  เป็ น ร้ าน รับ ตัด เส้ื อผ้าส ต รี  มี น างส าวกะ รัต  มั่ ง มี ท รัพ ย์  เป็ น เจ้าข อ ง ร้ าน                                           
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 เขามีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ดงัน้ี 

เงินสด    110,000  บาท 
เงินฝากธนาคาร   600,000  บาท 
ลูกหน้ี-พวงหยก     15,000  บาท 
ผา้และอุปกรณ์ตดัเยบ็    90,000  บาท 
รถยนต ์    450,000  บาท 
หอ้งชุด    550,000  บาท 
เจา้หน้ี-นายพิสุทธ์ิ  150,000  บาท 
เงินเบิกเกินบญัชี   200,000  บาท 
 
ใหท้ า 1.  งบดุลแบบบญัชี ณ วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2557 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
ค ำส่ัง จงเลือกค ำตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดียวโดยท ำเคร่ืองหมำย X ลงในกระดำษค ำตอบ 

1. ขอ้สมมติฐานทางการบญัชีตรงกบัขอ้ใด 
1) ความอิสระ 
2) เกณฑค์งคา้ง 
3) ความสม ่าเสมอ 
4) ความเป็นหน่วยงาน 

2. ขอ้ใดกล่าวถึง การบญัชี ไดถู้กตอ้งและครอบคลุมมากท่ีสุด 
1) การบญัชีเป็นแสดงขั้นตอนกระบวนการทางบญัชี 
2) เป็นการวางระบบบญัชี ควบคุม ความน่าเช่ือของกิจการ 
3) ใชข้อ้มูลทางการบญัชีเพื่อประกอบการตดัสินใจในการลงทุน 
4) เป็นการรวบรวม จดบนัทึก จ าแนกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเงินไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3. ขอ้ใดหมายถึงสินทรัพย ์
1) ลูกหน้ี 
2) ดอกเบ้ียจ่าย 
3) เงินกูธ้นาคาร 
4) ถอนใชส่้วนตวั 

4. สมชาย คา้ขายของเก่า มีหน้ีสิน 100,000 บาท มีทุนจ านวน 250,000 บาท เขามีสินทรัพยเ์ท่าใด  
1) 350,000  บาท 
2) 250,000  บาท 
3) 150,000  บาท 
4) 100,000  บาท 

5. สมการบญัชีตรงกบัขอ้ใด 
1) OE =  A  +  L 
2) A   =   L  -  OE  
3) OE =  L  -  A 
4) A  =   L +  OE 
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6. ขอ้ใดหมายถึงหน้ีสิน 
1) ลูกหน้ี 
2) เงินเดือน 
3) รายไดค้า้งรับ 
4) เงินเบิกเกินบญัชี 

7. ขอ้ใดคือส่วนของเจา้ของ (ทุน)  
1) เงินฝากธนาคาร 
2) ถอนใชส่้วนตวั 
3) เคร่ืองใชส้ านกังาน 
4) ดอกเบ้ียรับล่วงหนา้ 

8. ขอ้ใดประกอบดว้ย สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ (ทุน)  
1) เงินกู ้ สินคา้  ตัว๋เงินรับ 
2) เงินสด  เงินเดือน ทุน-วทิยา 
3) ลูกหน้ี เจา้หน้ี ถอนใชส่้วนตวั 
4) ค่าเช่า รายได ้เงินฝากธนาคาร 

9. งบแสดงฐานะทางการเงิน มีท่ีมาและเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
1) งบทดลอง 
2) สินทรัพย ์
3) สมการบญัชี 
4) งบก าไรขาดทุน 

10. ทรงชัยพาณิชย์เป็นร้านขายของช า มีเงินสด 50,000 บาท เงินฝากธนาคาร 300,000 บาท มีหน้ีสิน 
150,000 บาท ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2557 เขามีรายได้จากการขายของ 40,000 บาท และมีค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัค่าขนส่งและค่าแรงคนงาน 15,000 บาท อยากทราบวา่เขามีทุน ณ วนัดงักล่าวจ านวนเท่าใด 
1) 150,000  บาท 
2) 175,000  บาท 
3) 200,000  บาท 
4) 225,000  บาท 
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เฉลยก่อนเรียน 
มาลองดูกนัซิวา่ไดค้นละ                 

ก่ีคะแนน 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 
ตอบ 4 ตอบ 2 ตอบ 4 ตอบ 1 ตอบ 4 ตอบ 2 ตอบ 3 ตอบ 1 ตอบ 3 ตอบ 3 
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เฉลยแบบฝึกปฏบิัติที ่1 
 

จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง   
 
1. การบญัชี หมายถึงอะไร จึงอธิบายมาใหเ้ขา้ใจ 

การบญัชี  (Accounting) หมายถึง ศิลปะของการจดบนัทึกรายการหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบั             
การเงินไวใ้นรูปเงินตรา จ าแนกใหเ้ป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลพร้อมทั้งตีความหมายของ             
ผลการปฏิบติังาน 

 
2.  วตัถุประสงคข์องการบญัชีคืออะไร จงบอกมาพอสังเขป 

วตัถุประสงคข์องการบญัชี เพื่อใหก้ารจดบนัทึกรายการคา้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเรียงตามล าดบัเหตุการณ์
ก่อนหลงัและไดจ้  าแนกประเภทรายการคา้ไวอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ เพื่อใหก้ารจดบนัทึกรายการคา้
ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีและสอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี 
 

3. ขอ้มูลทางการบญัชีมีประโยชน์อยา่งไร และมีประโยชน์ต่อใครบา้ง จงอธิบาย 
ขอ้มูลทางการบญัชีมีประโยชน์ช่วยในการควบคุมสินทรัพยข์องกิจการ ท าใหเ้จา้ของกิจการทราบ
ผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาหน่ึงวา่ไดก้ าไรหรือขาดทุน นอกจากน้ียงัเป็นเคร่ืองมือส าคญั   
ในการบริหารงานในการก าหนดนโยบายและการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลภายนอกในการลงทุนหรือการใหสิ้นเช่ือต่อกิจการอีกดว้ย 
 

4. ขอ้สมมติฐานทางการบญัชีมีวา่อยา่งไรบา้ง จงอธิบาย 
สมมติฐานทางการบญัชีมีดงัน้ี 
1) เกณฑ์คงคา้ง รับรู้รายการและเหตุการณ์ทางบญัชีเม่ือมีรายการคา้เกิดข้ึน ไม่ใช่เม่ือรับเงินสด
หรือจ่ายเงินสด เป็นวิธีการบัญชีท่ีใช้เป็นหลักในการพิจารณาบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย                  
ดว้ย  การยึดหลกัว่า รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในงวดบญัชีใดให้ถือเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย 
ของงวดบญัชีนั้น  
2) การด าเนินงานต่อเน่ือง เป็นขอ้สมมติฐานท่ีถือวา่งบการเงิน ควรจดัท าภายใตข้อ้สมมติของการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และด ารงอยูต่่อไปในอนาคต   
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เฉลยแบบฝึกปฏบิัติที ่2 
  
 จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง   
 

1. สินทรัพยห์มายถึงอะไร จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง 
สินทรัพย ์หมายถึง ส่ิงท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตนท่ีมีมูลค่าเป็นตวัเงิน โดยมีบุคคลหรือกิจการ                  
เป็นเจา้ของครอบครองอยู ่ไดแ้ก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี เป็นตน้ 
 

2. หน้ีสิน หมายถึงอะไร จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง 
หน้ีสิน หมายถึง  ภาระผกูพนัท่ีกิจการมีต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งช าระหน้ีนั้นในแก่บุคคล
ท่ีเป็นเจา้หน้ีในอนาคตตามระยะเวลาท่ีตกลงกนัไว ้ไดแ้ก่ เจา้หน้ี เงินกูธ้นาคาร เป็นตน้ 
 

3. ส่วนของเจา้ของ (ทุน) หมายถึงอะไร จงอธิบายและบอกวิธีค  านวณหาส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
ส่วนของเจา้ของ หมายถึง สิทธิความเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงในสินทรัพย ์ซ่ึงค านวณไดจ้าก สินทรัพย์
ทั้งหมดหกัดว้ยหน้ีสินทั้งหมดหรือเรียกวา่ สินทรัพยสุ์ทธิ 
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เฉลยแบบฝึกปฏบิัติที ่3 
 

 จากรายการต่อไปน้ีให้นกัเรียนจ าแนกวา่รายการใดสอดคลอ้งกบับญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของ
เจ้าของ (ทุน) ถ้าเป็นสินทรัพย์ให้แทนด้วย A  ถ้าเป็นหน้ีสินแทนด้วย L และถ้าเป็นส่วนของเจา้ของ (ทุน)                  
แทนดว้ย OE 
 

รำยกำร แทนด้วย  รำยกำร แทนด้วย 

เงินสด A  ลูกหน้ี-ชมพู A 
เงินฝากธนาคาร A  ทุน-ด าริ OE 
เงินเบิกเกินบญัชี L  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย L 
เงินเดือน OE  ดอกเบ้ียรับล่างหนา้ L   
เงินกู ้ L  เจา้หน้ี-น ้าฝน L 
ถอนใชส่้วนตวั OE  ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า  OE 
สินคา้ A  ตัว๋เงินรับ A 
รายไดค้่าบริการ OE  ตัว๋เงินจ่าย L 
เงินเดือนพนกังาน OE  อาคารพาณิชย ์ A 
ท่ีดิน A  ลิขสิทธ์ิ A 
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เฉลยแบบฝึกปฏบิัติที ่4 
 

 ค ำนวณสินทรัพย์ 
 เงินสด      15,000.-  บาท  
 เงินฝากธนาคาร   125,000.-  บาท 
 อุปกรณ์เสริมสวย    19,500.-  บาท 
 รถยนต ์    340,000.-  บาท 
 เคร่ืองตกแต่งร้าน    25,000.-  บาท 
     524,500.-  บาท 

  
 ค ำนวณหำหนีสิ้น 

 เงินกู-้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 100,000.-  บาท 
 เจา้หน้ี-นายสมชาติ    15,000.-  บาท 
     115,000.-  บาท 

 

 ค ำนวณหำทุนโดยแทนค่ำในสมกำรบัญชี 
 สมการบญัชี 
    สินทรัพย ์  = หน้ีสิน  +  ส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
    524,000   = 115,000  +  OE 
    524,000 – 115,000 = OE 
     OE  =   409,500  
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เฉลยแบบฝึกปฏบิัติที ่5 
 

ข้อที ่1 
 

กนัตำกำรแพทย์ 
งบดุล 

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน  2557 
 

สินทรัพย์ 
 

เงินสด          45,000.-  บาท 
เงินฝากธนาคาร                  450,000.-  บาท 
ลูกหน้ี-เสาวรส            13,000.-  บาท 
ยาและอุปกรณ์การแพทย ์      145,000.- บาท 
รถยนต ์        300,000.- บาท 
อาคาร        500,000.- บาท 

รวมสินทรัพย ์                    1,453,000.- บาท 
 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ทุน) 
 

เจา้หน้ี-นางสาวกุนตี      200,000.- บาท 
เงินเบิกเกินบญัชี         100,000.- บาท 
ทุน-นางสาวกนัตา มัง่มีทรัพย ์               1,153,000.-  บาท 
 รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ทุน)                    1,453,000.-  บาท 
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ข้อที ่2   
  

กะรัต  ดีไซด์ 
งบดุล 

ณ วนัที ่31  กรกฎำคม 2557 
 

สินทรัพย์ 
 

  หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ   

เงินสด  
เงินฝากธนาคาร 
ลูกหน้ี-พวงหยก 
ผา้และอุปกรณ์ตดัเยบ็ 
รถยนต ์
หอ้งชุด 

              

110,000 
600,000 

15,000 
90,000 

450,000 
550,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

เจา้หน้ี-นายพิสุทธ์ิ            
เงินเบิกเกินบญัชี 
ทุน-นางสาวกะรัต มัง่มีทรัพย์
   
  
 

150,000 
200,000 

1,465,000 

- 
- 
- 

1,815,000 - 1,815,000 - 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

เย้ !  ได้คะแนนเพิม่ขึน้เยอะเลย 
ใช่ไหมละ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 
ตอบ 2 ตอบ 4 ตอบ 1 ตอบ 1 ตอบ 4 ตอบ 4 ตอบ 2 ตอบ 3 ตอบ 3 ตอบ 3 
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สมกำรบัญชี…,มำจำกไหน ใครรู้บ้ำง ?        
นักเรียนคงทราบดีแล้วว่า   สมการบัญชีจะแสดง               

ความ สัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของ
เจ้าของ (ทุน)  ซ่ึงจะแสดงความสมดุลกันอยู่เสมอ แล้ว              
ทราบหรือไม่สมการบญัชีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ? มาอ่านทางน้ี 
………สมกำรบญัชี เกิดขึน้ในประเทศอิตำลีก่อนปี ค.ศ. 1543 
โดย Luca Pacioli ได้พิมพ์หนังสือช่ือว่ำ  Vennice ซ่ึงเป็น
หนังสือเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชี โดยพื้นฐำนของกำรบัญชี
ท้ังหมดมำจำกสมกำรว่ำ "สินทรัพย์ = หน้ีสิน  + ทุน"                 
ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยถือเป็นส่วนหน่ึงของทุน… 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Luca_Pacioli&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Vennice&action=edit&redlink=1
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