คำนำ
เอกสารชุ ดการเรี ยนรู ้ รายวิชาระเบียนกับธุ รกิ จในท้องถิ่น (ง30295) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 นี้ จัดทาขึ้น
เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ และเกิ ดทักษะในการทางานที่เกี่ ยวข้องกับตนเองในชี วิตประจาวัน
และงานอาชี พในอนาคต สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2545 ซึ่ งถือนักเรี ยนมีความสาคัญที่สุด โดยยึดหลักนักเรี ยนทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนา
ตนเองได้ ครู ผู ้ส อนจึ ง มี บ ทบาทในการวางแผนการเรี ย นรู ้ สื่ อ การเรี ย นรู ้ ชุ ด การเรี ย นรู ้ น้ ี จึ ง ได้จ ัด ท าขึ้ น
ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 เพื่ อ มุ่ ง หวัง ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน เอกสารชุ ดการเรี ยนรู ้ รายวิชาระเบี ยนการเงิ นนี้ ประกอบไปด้วยชุ ดการเรี ยนรู ้ ท้ งั สิ้ น
8 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียน
เล่มที่ 2 ระเบียนเงินสดส่ วนบุคคลและระเบียนของสมาคม
เล่มที่ 3 ระเบียนสาหรับธุ รกิจ
เล่มที่ 4 การจัดทาบัญชีเบื้องต้น
เล่มที่ 5 กำรวิเครำะห์ กำรเปลีย่ นแปลงสิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น และส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)
เล่มที่ 6 สมุดรายวันทัว่ ไป
เล่มที่ 7 บัญชีแยกประเภทและการผ่านบัญชี
เล่มที่ 8 งบทดลอง
ชุ ด การเรี ย นรู ้ น้ ี เป็ นหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ที่ 5 เรื่ อ ง การวิเคราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงสิ นทรั พ ย์ หนี้ สิ น
และส่ วนของเจ้าของ (ทุ น) มี ขอบข่ายเนื้ อหาเกี่ ยวกับหลักการวิเคราะห์ รายการค้า และการบันทึกรายการค้า
ตามหลักบัญชีคู่
หวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า ชุ ด การเรี ย นรู ้ เล่ ม นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ นั ก เรี ย นทุ ก คนที่ ศึ ก ษาหาความรู ้
และฝึ กปฏิ บ ั ติ ท ั ก ษะด้ ว ยตนเอง สามารถน าความรู ้ ต ลอดจนทั ก ษะที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน
และงานอาชีพได้

ชนัญกาญจน์ หอมกลิ่น

สำรบัญ
แนวทางการใช้ชุดการเรี ยนรู ้สาหรับครู
คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เรื่ องที่ 1 หลักการวิเคราะห์รายการค้า
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 1
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 2
เรื่ องที่ 2 การบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 3
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 4
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 5
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 6
แบบทดสอบหลังเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 1
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 2
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 3
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 4
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 5
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 6
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
บรรณานุกรม
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แนวทำงกำรใช้ ชุดกำรเรียนรู้สำหรับครู

1.
2.
3.
4.
5.

ให้นกั เรี ยนศึกษาขอบข่ายของเนื้อหา สาระสาคัญและผลการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจ
ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาโดยละเอียดทีละเรื่ อง และทาแบบฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยความรอบคอบด้วยตนเอง
ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ด้วยความรอบคอบและเต็มกาลังความสามารถ
นักเรี ยนต้องมีความซื่ อสัตย์และรับผิดชอบต่อตนเองในการเรี ยน โดยไม่เปิ ดดูเฉลยก่อน และรู ้จกั รักษา
เอกสารชุดการเรี ยนรู ้น้ ีให้อยูใ่ นสภาพดีเหมาะสมกับการใช้งานในครั้งต่อไป
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คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
1. อ่านคาชี้แจงจากแนวทางการศึกษาชุดการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจ
2. ศึกษาชุดการเรี ยนรู ้น้ ี ร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่ม และทาแบบฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมตามคาแนะนาจนจบ
เนื้อหาที่กาหนดให้
3. ชุดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
1) แนวทางการศึกษาชุดการเรี ยนรู ้
2) แบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที เมื่อทาเสร็ จให้ตรวจคาตอบจากเฉลย
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
3) เอกสารเนื้อหาเรื่ องที่ 1 หลักการวิเคราะห์รายการค้า พร้อมแบบฝึ กปฏิบตั ิ โดยให้นกั เรี ยน
เขียนคาตอบลงในสมุดงานของตนเอง และมีแนวคาตอบแบบฝึ กปฏิบตั ิ
4) เอกสารเนื้อหาเรื่ องที่ 2 การบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ พร้อมแบบฝึ กปฏิบตั ิ โดยให้
นักเรี ยนเขียนคาตอบลงในสมุดงานของตนเอง และมีแนวคาตอบแบบฝึ กปฏิบตั ิ
4. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน แล้วตรวจคาตอบ
จากเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน เกณฑ์ผา่ น 7 ข้อจาก 10 ข้อ
5. หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ ให้ขอคาแนะนาจากครู ผสู ้ อน
6. ส่ งคืนชุดการเรี ยนรู ้ตามกาหนดเวลาและต้องเก็บรักษาให้อยูใ่ นสภาพดี
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หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ 5
เรื่ อง กำรวิเครำะห์ กำรเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์ หนีส้ ิน และส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)
ขอบข่ ำยเนื้อหำ
เรื่ องที่ 1 หลักการวิเคราะห์รายการค้า
เรื่ องที่ 2 การบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่
สำระสำคัญ
การวิเคราะห์ รายการค้าถื อเป็ นหัวใจของการบัญชี หากวิเคราะห์ รายการค้า รวมทั้งการจัดหมวดหมู่
และก าหนดเลขที่ บ ัญ ชี ไ ด้อ ย่างถู ก ต้อ ง จะท าให้ ก ารบัน ทึ ก บัญ ชี เป็ นไปอย่า งสะดวกรวดเร็ วและถู ก ต้อ ง
และทาให้การแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ ง
ผลกำรเรียนรู้
เมื่ อศึ กษาหน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่ 5 จบแล้ว มีความรู ้ เกี่ ยวกับการวิเคราะห์ รายการเปลี่ ยนแปลงสิ นทรั พ ย์
หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน) สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันและงานอาชีพได้
จุดประสงค์ กำรเรี ยนรู้
1. อธิ บายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้วา่ รายการใดเป็ นรายการค้า และรายการใดไม่ใช่รายการค้า
2.
3.
4.
5.
6.

อธิบายหลักในการวิเคราะห์รายการค้าได้
อธิบายรายการค้าได้
วิเคราะห์รายการค้าได้
บันทึกรายค้าตามหลักบัญชีคู่ได้
สามารถตั้งชื่อบัญชีได้
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คำสั่ ง จงเลือกคำตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย X ลงในกระดำษคำตอบ
1. รายการค้า หมายถึง ข้อใด
1) ลูกค้าต่อรองราคาสิ นค้า
2) ให้บริ การลูกค้ายังไม่ได้รับเงิน
3) อบรมพนักงานขายประจาร้าน
4) ลูกค้าชมวิธีการสาธิตการใช้สินค้า
2. ประเภทบัญชีตรงกับข้อใด
1) สิ นทรัพย์ ที่ดิน อาคาร
2) สิ นทรัพย์ ลูกหนี้ หนี้สิน
3) สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
4) สิ นทรัพย์ หนี้สิน ถอนใช้ส่วนตัว
3. เงินสดเป็ นบัญชีประเภทใด
1) สิ นทรัพย์
2) หนี้สิน
3) ส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
4) รายได้
4. ถ้าสิ นทรัพย์เพิ่ม ควรบันทึกบัญชีดา้ นใด
1) ด้านเดบิต
2) ด้านเครดิต
3) บันทึกทั้งสองด้าน
4) ถูกทุกข้อ
5. นาเงินสดมาลงทุน 5,000 บาท ผลการวิเคราะห์คือข้อใด
1) สิ นทรัพย์เพิ่ม หนี้สินเพิ่ม
2) สิ นทรัพย์เพิ่ม สิ นทรัพย์ลด
3) สิ นทรัพย์ลด ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ลด
4) สิ นทรัพย์เพิ่ม ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่ม
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6. ข้อใดคือหลักเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดชื่อบัญชี
1) ชื่อบัญชีควรตั้งชื่ อยาว ๆ
2) ชื่อบัญชีควรตั้งชื่ อแปลก ๆ
3) ชื่อบัญชีควรลงรายการได้มาก ๆ
4) ชื่อบัญชีไม่ตอ้ งมีความหมายตามหมวดบัญชี
7. ซื้ อเครื่ องตกแต่งเป็ นเงินสด 4,000 บาท ผลการวิเคราะห์คือข้อใด
1) สิ นทรัพย์เพิ่ม หนี้สินเพิ่ม
2) สิ นทรัพย์เพิม่ สิ นทรัพย์ลด
3) สิ นทรัพย์ลด ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ลด
4) สิ นทรัพย์เพิ่ม ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่ม
8. ให้บริ การแก่ลูกค้ายังไม่ได้รับเงิน วิเคราะห์ได้ตามข้อใด
1) หนี้สินเพิ่ม รายได้เพิ่ม
2) หนี้สินเพิม่ ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิม่
3) สิ นทรัพย์ลด ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ลด
4) สิ นทรัพย์เพิ่ม ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่ม
9. นาเงินสดไปฝากธนาคาร มีผลอย่างไร
1) เงินสดลด เจ้าหนี้เพิ่ม
2) เงินสดลด เงินฝากธนาคารเพิ่ม
3) เงินสดลด ส่ วนของเจ้าของ (ทุน ) ลด
4) เงินสดลด ส่ วนของเจ้าของ (ทุน ) เพิ่ม
10. จ่ายเงินเดือนให้คนงานเกิดผลตามข้อใด
1) สิ นทรัพย์ลด ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ลด
2) สิ นทรัพย์ลด ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่ม
3) สิ นทรัพย์เพิ่ม ส่ วนของเจ้าของ (ทุน ) ลด
4) สิ นทรัพย์เพิม่ ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิม่
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เรื่ องที่ 1 หลักกำรวิเครำะห์ รำยกำรค้ ำ
เอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชี
ในการดาเนิ นธุ รกิ จ จะมีเอกสารสาคัญต่าง ๆ เพื่อยืนยันการซื้ อขายแลกเปลี่ ยนกัน เอกสารดังกล่าว
มีความสาคัญมาก ซึ่ งนักบัญชีตอ้ งใช้เป็ นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และเป็ นหลักฐานที่เชื่อถือได้ นามา
อ้างอิงประกอบเรี ยกว่า “เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี” (Document) เอกสารดังกล่าวแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ
1. เอกสารภายใน เช่น ใบสาคัญรับเงิน ใบสาคัญจ่ายเงิน ใบเบิกวัสดุ ใบสาคัญยืมเงิน เป็ นต้น
2. เอกสารภายนอก เช่น ใบเสร็ จรับเงิน ใบกากับภาษี ใบส่ งของ ใบรับสิ นค้า เป็ นต้น
รำยกำรค้ ำ
รายการค้า (Business Transaction) หมายถึ ง การด าเนิ น งานในทางการค้า อัน ก่ อ ให้ เกิ ด การโอน
แลกเปลี่ ยนเงิ น หรื อสิ่ งของที่ มี มูล ค่าเป็ นเงิ น ระหว่างกิ จการกับ บุ ค คลภายนอก รายการค้าจะท าให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เสมอ ดังนั้น เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้น จะต้องมีการ
ลงบัญชีเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน แต่ก่อนจะลงบัญชีน้ นั จะต้องมีการวิเคราะห์รายการค้าเสี ยก่อน
ตัวอย่ำงรำยกำรค้ ำ ได้ แก่
1. นาเงินสดหรื อสิ นทรัพย์มาลงทุน
2. ซื้ อสิ นทรัพย์มาใช้ในกิจการ
ตัวอย่ำงรำยกำรค้ ำ
3. จ่ายชาระหนี้ให้เจ้าหนี้
4. รับชาระหนี้จากลูกค้า
5. รับรายได้ค่าบริ การ
6. จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
7. กูเ้ งินจากบุคคลภายนอก
8. เจ้าของกิจการถอนใช้ส่วนตัว
9. ให้บริ การลูกค้ายังไม่ได้รับเงิน
10. ได้รับเงินจากลูกค้าที่ให้บริ การ
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ตัวอย่ำงทีม่ ิใช่ รำยกำรค้ ำ
รายการที่ มิใช่ รายการค้า คือ การดาเนิ นงานที่ ไม่ก่อให้เกิ ดการโอนเงิ นหรื อสิ่ งที่ มีมูลค่าเป็ นตัวเงิ น
ระหว่างกัน ได้แก่
1. การจัดร้านค้าเพื่อแสดงสิ นค้า
ตัวอย่ำงทีม่ ิใช่
2. การสาธิ ตสิ นค้าให้แก่ลูกค้าชม
รำยกำรค้ ำ
3. การเขียนจดหมายโต้ตอบ
4. การสอบถามราคาสิ นค้า
5. การพูดคุยกับลูกค้า
6. การอบรมพนักงาน เป็ นต้น
กำรวิเครำะห์ รำยกำรค้ ำ
การวิเคราะห์รายการค้า (Business Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้น
มีผลทาให้สินทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงเป็ นจานวนเท่าใด
เมื่อวิเคราะห์รายการค้าแล้วจึงนาไปบันทึกในสมุดบัญชีข้ นั ต้นต่าง ๆ
1. หลักในกำรวิเครำะห์ รำยกำรค้ ำ
เมื่ อเกิ ดรายการค้าขึ้ น จะต้องพิ จารณาตั้งชื่ อบัญ ชี จากรายการค้าขึ้ นนั้นและพิ จารณาว่าชื่ อบัญ ชี
ที่ต้ งั ขึ้นมานั้นจัดอยู่ในประเภทสิ นทรัพย์ หนี้ สิน หรื อส่ วนของเจ้าของ (ทุน) และมีผลทาให้สินทรัพย์ หนี้ สิน
และส่ วนของเจ้าของ (ทุ น ) เปลี่ ย นแปลงไปในทางเพิ่ ม ขึ้ น หรื อลดลงเป็ นจานวนเงิ น เท่ าใด จะต้องใช้หลัก
ในการวิเคราะห์ ดังนี้
สิ นทรัพย์เพิ่ม
สิ นทรัพย์ลด
สิ นทรัพย์อย่างหนึ่งลด
สิ นทรัพย์เพิ่ม
สิ นทรัพย์ลด

ส่ วนของเจ้าของเพิ่ม
ส่ วนของเจ้าของลด
สิ นทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่ม
หนี้สินเพิ่ม
หนี้สินลด

2. กำรวิเครำะห์ รำยกำรค้ ำตำมหลักบัญชี ค่ ู
1. พิจารณาตั้งชื่อบัญชีจากรายการค้าที่เกิดขึ้นว่ามีท้ งั หมดกี่บญั ชี
2. พิจารณาว่าบัญชีที่ต้ งั ขึ้นจัดอยูใ่ นประเภทสิ นทรัพย์ หนี้สิน หรื อส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
3. บัญชีที่ต้ งั ขึ้นจากรายการค้ามีผลทาให้สินทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
4. ถ้าบัญชี ที่ต้ งั ขึ้ นมี ผลทาให้สินทรัพย์ หรื อหนี้ สิน หรื อส่ วนของเจ้าของเพิ่มขึ้ นจานวนเท่าใด
หรื อลดลงเป็ นจานวนเท่าใด
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ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ รำยกำรค้ ำ

ต่อไปนี้ เป็ นรายการค้าของร้ านไอที คลิ นิก การวิเคราะห์ รายการค้าในระหว่างเดื อนสิ งหาคม 2557
และมีผลกระทบต่อสมการบัญชีและแสดงในรู ปของงบดุลได้ดงั นี้
รายการที่ 1
1 ส.ค. 2557 นายสนธยา นาเงินสดมาลงทุนในร้าน 50,000 บาท
รายการที่ 2
4 ส.ค. 2557 จ่ายเงินซื้ ออุปกรณ์สานักงานเข้าร้าน 30,000 บาท
รายการที่ 3
6 ส.ค. 2557 ซื้ อวัสดุสานักงานเป็ นเงินเชื่อจากร้านซอฟแวร์ 5,000 บาท
รายการที่ 4
10 ส.ค. 2557 ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5,000 บาท ให้นางชนัญกาญจน์
ยังไม่ได้รับเงิน
รายการที่ 5
15 ส.ค. 2557 จ่ายชาระหนี้ให้ร้านซอฟแวร์ 2,000 บาท
รายการที่ 6
20 ส.ค. 2557 กูเ้ งินจากธนาคารกสิ กรไทย จากัด 40,000 บาท
รายการที่ 7
22 ส.ค. 2557 นายสนธยา นาเงินสดของกิจการไปใช้ส่วนตัว 2,000 บาท
รายการที่ 8
25 ส.ค. 2557 รับชาระหนี้จากนางชนัญกาญจน์ 4,000 บาท
รายการที่ 9
28 ส.ค. 2557 รับเงินค่าซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท
รายการที่ 10 31 ส.ค. 25567 จ่ายเงินเดือนให้คนงานในร้าน 8,000 บาท
จากตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์รายการค้าเป็ น ดังนี้
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ตัวอย่ำง
รายการที่ 1

1 ส.ค. 2557 นายสนธยา นาเงินสดมาลงทุนในร้านจานวน 50,000 บาท

สิ นทรัพย์เพิ่ม
เงินสด 50,000

ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่ม (+)
ทุน-นายสนธยา 50,000

ไอที คลินิก
งบดุล
ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2557
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)

สิ นทรัพย์
เงินสด

50,000 -

ทุน-นายสนธยา

50,000 -

50,000 -

50,000 -
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ตัวอย่ำง
รายการที่ 2

4 ส.ค. 2557 จ่ายเงินซื้ ออุปกรณ์สานักงานเข้าร้าน 30,000 บาท

สิ นทรัพย์เพิ่ม
อุปกรณ์สานักงาน 30,000

สิ นทรัพย์ลด
เงินสด 30,000
ไอที คลินิก
งบดุล
ณ วันที่ 4 สิ งหาคม 2557
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)

สิ นทรัพย์
เงินสด
อุปกรณ์สานักงาน

20,000 30,000 -

ทุน-นายสนธยา

50,000 -

50,000 -

50,000 -
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ตัวอย่ำง
รายการที่ 3

6 ส.ค. 2557 ซื้ อวัสดุสานักงานเป็ นเงินเชื่อจากร้านซอฟแวร์ 5,000 บาท
สิ นทรัพย์เพิ่ม
วัสดุสานักงาน 5,000

หนี้สินเพิ่ม
เจ้าหนี้ -ร้านซอฟแวร์ 5,000
ไอที คลินิก
งบดุล
ณ วันที่ 6 สิ งหาคม 2557
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)

สิ นทรัพย์
เงินสด
อุปกรณ์สานักงาน
วัสดุสานักงาน

20,000 30,000 5,000 -

เจ้าหนี้-ร้านซอฟแวร์
ทุน-นายสนธยา

5,000 50,000

55,000 -

55,000 -
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ตัวอย่ำง
รายการที่ 4

10 ส.ค. 2557 ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5,000 บาท ให้นางชนัญกาญจน์
ยังไม่ได้รับเงิน

สิ นทรัพย์เพิ่ม
ลูกหนี้-นางชนัญกาญจน์ 5,000

ส่ วนของเจ้าของเพิ่ม
รายได้ค่าสิ นค้า 5,000
ไอที คลินิก
งบดุล
ณ วันที่ 10 สิ งหาคม 2557
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)

สิ นทรัพย์
เงินสด
อุปกรณ์สานักงาน
วัสดุสานักงาน
ลูกหนี้-นางชนัญกาญจน์

20,000
30,000
5,000
5,000

-

เจ้าหนี้-ร้านซอฟแวร์
ทุน-นายสนธยา

5,000 55,000 -

60,000 -

60,000 -
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ตัวอย่ำง
รายการที่ 5

15 ส.ค. 2557 จ่ายชาระหนี้ให้ร้านซอฟแวร์ 2,000 บาท

สิ นทรัพย์ลด
เงินสด 2,000

หนี้สินลด
เจ้าหนี้ -ร้านซอฟแวร์ 2,000
ไอที คลินิก
งบดุล
ณ วันที่ 15 สิ งหาคม 2557
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)

สิ นทรัพย์
เงินสด
อุปกรณ์สานักงาน
วัสดุสานักงาน
ลูกหนี้-นางชนัญกาญจน์

18,000
30,000
5,000
5,000

-

เจ้าหนี้-ร้านซอฟแวร์
ทุน-นายสนธยา

3,000 55,000 -

58,000 -

58,000 -
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ตัวอย่ำง
รายการที่ 6

20 ส.ค. 2557 กูเ้ งินจากธนาคารกสิ กรไทย จากัด 40,000 บาท
สิ นทรัพย์เพิ่ม
เงินสด 40,000

หนี้สินเพิ่ม
เงินกู-้ ธนาคารกสิ กร 40,000
ไอที คลินิก
งบดุล
ณ วันที่ 20 สิ งหาคม 2557
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)

สิ นทรัพย์
เงินสด
อุปกรณ์สานักงาน
วัสดุสานักงาน
ลูกหนี้-นางชนัญกาญจน์

58,000
30,000
5,000
5,000

-

เจ้าหนี้-ร้านซอฟแวร์
เงินกู-้ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
ทุน-นายสนธยา

3,000 40,000 55,000 -

98,000 -

98,000 -
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ตัวอย่ำง
รายการที่ 7

22 ส.ค. 2557 นายสนธยา นาเงินสดของกิจการไปใช้ส่วนตัว 2,000 บาท

สิ นทรัพย์ลด
เงินสด 2,000

ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ลด
ถอนใช้ส่วนตัว 2,000
ไอที คลินิก
งบดุล
ณ วันที่ 22 สิ งหาคม 2557
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)

สิ นทรัพย์
เงินสด
อุปกรณ์สานักงาน
วัสดุสานักงาน
ลูกหนี้-นางชนัญกาญจน์

56,000
30,000
5,000
5,000

-

เจ้าหนี้-ร้านซอฟแวร์
เงินกู-้ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
ทุน-นายสนธยา

3,000 40,000 53,000 -

96,000 -

96,000 -
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ตัวอย่ำง
รายการที่ 8

25 ส.ค. 2557 รับชาระหนี้จากนางชนัญกาญจน์ 4,000 บาท

สิ นทรัพย์เพิ่ม
เงินสด 4,000

สิ นทรัพย์ลด
ลูกหนี้-นางชนัญกาญจน์
ไอที คลินิก
งบดุล
ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2557
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)

สิ นทรัพย์
เงินสด
อุปกรณ์สานักงาน
วัสดุสานักงาน
ลูกหนี้-นางชนัญกาญจน์

60,000
30,000
5,000
1,000

-

เจ้าหนี้-ร้านซอฟแวร์
เงินกู-้ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
ทุน-นายสนธยา

3,000 40,000 53,000 -

96,000 -

96,000 -
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ตัวอย่ำง
รายการที่ 9

28 ส.ค. 2557 รับเงินค่าซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท
สิ นทรัพย์เพิ่ม
เงินสด 5,000

ส่ วนของเจ้าของเพิ่ม
รายได้ค่าบริ การ 5,000
ไอที คลินิก
งบดุล
ณ วันที่ 28 สิ งหาคม 2557
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)

สิ นทรัพย์
เงินสด
อุปกรณ์สานักงาน
วัสดุสานักงาน
ลูกหนี้-นางชนัญกาญจน์

65,000
30,000
5,000
1,000

-

101,000 -

เจ้าหนี้-ร้านซอฟแวร์
เงินกู-้ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
ทุน-นายสนธยา

3,000 40,000 58,000 -

101,,000 -
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ตัวอย่ำง
รายการที่ 10

31 ส.ค. 2557 จ่ายเงินเดือนให้คนงานในร้าน 8,000 บาท
สิ นทรัพย์ลด
เงินสด 8,000

ส่ วนของเจ้าของลด
เงินเดือน 8,000
ไอที คลินิก
งบดุล
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2557
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)

สิ นทรัพย์
เงินสด
อุปกรณ์สานักงาน
วัสดุสานักงาน
ลูกหนี้-นางชนัญกาญจน์

57,000
30,000
5,000
1,000

-

เจ้าหนี้-ร้านซอฟแวร์
เงินกู-้ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
ทุน-นายสนธยา

3,000 40,000 50,000 -

93,000 -

93,,000 -
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
1. เอกสารการบันทึกบัญชี คืออะไร แบ่งออกเป็ นกี่ลกั ษณะ อะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. รายการค้า หมายถึงอะไร พร้อมยกตัวอย่างมา 3 รายการ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. จะทราบได้อย่างไรว่าเหตุการณ์ใดคือรายการค้า เหตุการณ์ใดมิใช่รายการค้า จงอธิ บาย
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. จงบอกหลักในการวิเคราะห์รายการค้าว่ามีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 2
จากรายการค้าต่อไปนี้ ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย  ข้อที่เป็ นรายการค้า
ข้ อ

รำยกำร

1

จ่ายค่าเช่าสถานที่

2

ลูกค้าเข้ามาชมกิจการคนงานให้การต้อนรับ

3

เจ้าของกิจการถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว

4

ซื้ ออุปกรณ์การทางานเป็ นเงินเชื่อ

5

รับจดหมายการประกวดราคาจากหน่วยงานราชการ

6

จ่ายชาระหนี้ให้เจ้าหนี้จากการซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ

7

จ่ายเงินเดือนคนงาน

8

ซื้ อวัสดุสานักงานเป็ นเงินสด

9

จ่ายค่าน้ าประปา-ค่าไฟฟ้า

10

สาธิตการใช้สินค้าให้ลูกค้าชม

รำยกำรค้ ำ

ไม่ ใช่ รำยกำรค้ ำ
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เรื่ องที่ 2 กำรบันทึกรำยกำรค้ ำตำมหลักบัญชีคู่
หลั ก การบั ญ ชี คู่ (Double Entry System) หมายถึ ง การน าผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ เคราะห์ ร ายการค้ า
แต่ละรายการมาบันทึกลงในรู ปแบบของบัญชี สองด้าน คือ ด้านเดบิต และด้านเครดิต ด้วยจานวนเงินที่เท่ากัน
ทั้งสองด้าน โดยยึดหลักให้บนั ทึกบัญชีดา้ นเดบิตก่อนเสมอ
กำรวิเครำะห์ รำยกำรค้ ำเพื่อนำไปบันทึกในสมุดบัญชี
จากตัวอย่างการวิเคราะห์รายการข้างต้นที่มีผลต่อสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน) สามารถ
สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ดงั นี้

1. สิ นทรัพย์เพิม่ (+)
2. หนี้สินลด (-)
3. ส่ วนของเจ้าของลด (-)
(เงินถอน, ค่าใช้จ่าย)

สิ นทรัพย์ลด (-)
หนี้สินเพิ่ม (+)
ส่ วนของเจ้าของเพิ่ม (+)
(ทุน, รายได้)

การเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงของสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น และส่ วนของเจ้าของดัง กล่ า ว จะท าให้ ส มการบัญ ชี
มีการเปลี่ ยนแปลง แต่สภาพความสมดุ ลของสมการบัญชี ไม่เปลี่ ยนแปลง เนื่ องจากจะมี ผลกระทบอย่างน้อย
2 ด้านเสมอ รายการค้าที่ เกิ ดขึ้นจะนาไปบันทึ กในบัญชี ประเภทสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุ น)
ดังนั้น การวิเคราะห์ รายการค้ารายหนึ่ ง ๆ จะต้องบันทึ กบัญชี ทางด้านเดบิ ตบัญชี หนึ่ งและทางด้านเครดิ ตอี ก
บัญชีหนึ่ง ในจานวนเงินที่เท่ากัน หลักการบันทึกในลักษณะนี้เรี ยกว่า หลักการบัญชีคู่ (Double Entry System)
ลักษณะของบัญชี ค่ ูแบ่ งออกเป็ น 2 ด้ ำนคือ

1. ด้านซ้ายของบัญชี เรี ยกว่า ด้านเดบิต (Debit) นิยมใช้ตวั ย่อ Dr.
2. ด้านขวาของบัญชี เรี ยกว่า ด้านเครดิต (Credit) นิยมใช้ตวั ย่อ Cr.
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หลักกำรบันทึกบัญชี ค่ ู
1. ประเภทสิ นทรัพย์
ถ้าสิ นทรัพย์เพิ่ม ให้บนั ทึกบัญชีสินทรัพย์ ด้านเดบิต
ถ้าสิ นทรัพย์ลด
ให้บนั ทึกบัญชีสินทรัพย์ ด้านเครดิต
สิ นทรัพย์
เดบิต

เครดิต
บันทึกสิ นทรัพย์เพิ่ม
(+)

2. ประเภทหนีส้ ิ น
ถ้าหนี้สินเพิม่
ถ้าหนี้สินลด

บันทึกสิ นทรัพย์ลด
(-)

ให้บนั ทึกบัญชีหนี้สิน
ให้บนั ทึกบัญชีหนี้สิน

ด้านเครดิต
ด้านเดบิต
หนี้สิน

เดบิต

เครดิต
บันทึกหนี้สินลด
(-)

บันทึกหนี้สินเพิ่ม
(+)

3. ประเภทส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)
ถ้าส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่ม ให้บนั ทึกบัญชีส่วนของเจ้าของ(ทุน) ด้านเครดิต
ถ้าส่ วนของเจ้าของ(ทุน) ลด ให้บนั ทึกบัญชีส่วนของเจ้าของ (ทุน) ด้านเดบิต
ส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
เดบิต
บันทึกส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ลด
(-)

เครดิต
บันทึกส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิม่
(+)
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กำรตั้งชื่ อบัญชี
การตั้งชื่อบัญชีจากการวิเคราะห์รายการค้าแบ่งตามประเภทของบัญชีได้ ดังนี้
1. บัญชี ประเภทสิ นทรัพย์ ให้นาชื่อของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ มาตั้งเป็ นชื่ อบัญชี เช่น เงินสด ลูกหนี้ อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง เป็ นต้น
2. บัญ ชี ป ระเภทหนี้ สิ น ให้ น าชื่ อ ของหนี้ สิ น นั้น ๆ มาตั้ง เป็ นชื่ อ บัญ ชี เช่ น เจ้า หนี้ -นายสมโชค
เงินกู-้ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด เงินเบิกเกินบัญชี เป็ นต้น
3. บัญชี ประเภทส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ให้นาชื่อส่ วนที่เกี่ยวข้องกับส่ วนเจ้าของมาตั้งเป็ นชื่อบัญชี เช่น
ทุน-นายสมศักดิ์ ถอนใช้ส่วนตัว รายได้ค่าบริ การ เงิ นเดื อน ค่าสาธารณู ปโภค เป็ นต้น โดยในส่ วนของบัญชี
ประเภทส่ วนของเจ้าของ (ทุน) นี้สามารถแยกลักษณะของการบันทึกบัญชีได้ดงั นี้
- ลัก ษณะของบัญ ชี ทุ น จะถู ก บัน ทึ ก ทางด้ า นเครดิ ต เมื่ อ มี ก ารลงทุ น ครั้ งแรก ลงทุ น เพิ่ ม
และจะถูกบันทึกด้านเดบิตเมื่อมีการถอนทุน
- ลักษณะของบัญชีถอนใช้ส่วนตัว จะถูกบันทึกทางด้านเดบิต เพราะทาให้ส่วนของเจ้าของลดลง
- ลัก ษณะของบัญ ชี ร ายได้ จะถู ก บัน ทึ ก ทางด้ า นเครดิ ต เมื่ อ มี ร ายได้ เกิ ด ขึ้ นเพราะท าให้
ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่มขึ้น
- ลัก ษณะของบัญชี ค่ าใช้จ่าย จะถู ก บัน ทึ ก ทางด้านเดบิ ต เมื่ อมี ค่ าใช้จ่ายเกิ ดขึ้ น เพราะท าให้
ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ลดลง
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ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำงกำรบันทึกบัญชี ค่ ู
ลาดับ

รายการค้า

สิ นทรัพย์

+


-

หนี้ สิน

+

ส่วนของ
เจ้าของ (ทุน)

-

+


การบันทึกบัญชี

-

1

น.ส.สิ ริ เจ้าของกิจการนา
เงินสดมาลงทุน 50,000 บาท

Dr. เงินสด 50,000
Cr. ทุน-น.ส.สิ ริ 50,000

2

ซื้อเครื่ องตกแต่งเป็ น เงินเชื่อ
12,000 บาท



3

รับเงินสดเป็ นค่าบริ การ
6,000 บาท



4

จ่ายชาระหนี้ค่าเครื่ องตกแต่ง
10,000 บาท

5

ให้บริ การ น.ส.สวย
ยังไม่ได้รับเงิน 4,000 บาท

6

จ่ายค่าพาหนะ 500 บาท





Dr. ค่าพาหนะ 500
Cr. เงินสด 500

7

เจ้าของกิจการถอนเงินสด
ไปใช้ส่วนตัว 1,000 บาท





Dr. ถอนใช้ส่วนตัว 1,000
Cr. . เงินสด 1,000



Dr. เครื่ องตกแต่ง 12,000
Cr. เจ้าหนี้-ร้าน.. 12,000






Dr. เงินสด 6,000
Cr. รายได้ฯ6,000



Dr. เจ้าหนี้-ร้าน.. 10,000
Cr. เงินสด 10,000


Dr. ลูกหนี้-น.ส.สวย 4,000
Cr. รายได้ฯ 4,000
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สรุป
รายการค้า หมายถึง การดาเนิ นงานในทางการค้าอันก่อให้เกิดการโอนแลกเปลี่ยนเงินหรื อสิ่ งที่มีมูลค่า
เป็ นเงินระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก ซึ่ งมีหลักในการวิเคราะห์รายการค้า ดังนี้
สิ นทรัพย์เพิ่ม
ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่ม
สิ นทรัพย์ลด
ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ลด
สิ นทรัพย์อย่างหนึ่งลด
สิ นทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่ม
สิ นทรัพย์เพิ่ม
หนี้สินเพิ่ม
สิ นทรัพย์ลด
หนี้สินลด
การบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ เพื่อนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์รายการค้าแต่ละรายการมาบันทึก
ในรู ปแบบของบัญชี สองด้าน คือ ด้านเดบิต และด้านเครดิต ด้วยจานวนเงินที่เท่ากันทั้งสอง มีหลักการบันทึก
บัญชีดงั นี้
ถ้าสิ นทรัพย์เพิ่ม ให้บนั ทึกบัญชีสินทรัพย์ ด้านเดบิต
ถ้าสิ นทรัพย์ลด
ให้บนั ทึกบัญชีสินทรัพย์ ด้านเครดิต
ถ้าหนี้สินเพิ่ม
ให้บนั ทึกบัญชีหนี้สิน ด้านเครดิต
ถ้าหนี้สินลด
ให้บนั ทึกบัญชีหนี้สิน ด้านเดบิต
ถ้าส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่ม ให้บนั ทึกบัญชีส่วนของเจ้าของ(ทุน) ด้านเครดิต
ถ้าส่ วนของเจ้าของ(ทุน) ลดให้บนั ทึกบัญชีส่วนของเจ้าของ (ทุน) ด้านเดบิต
การตั้งชื่อบัญชีจากการวิเคราะห์รายการค้าแบ่งตามประเภทของบัญชีได้ ดังนี้
1. บัญชี ประเภทสิ นทรัพย์ ให้นาชื่ อของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ มาตั้งเป็ นชื่อบัญชี เช่น เงินสด ลูกหนี้ อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง เป็ นต้น
2. บัญ ชี ป ระเภทหนี้ สิ น ให้ น าชื่ อ ของหนี้ สิ น นั้น ๆ มาตั้ง เป็ นชื่ อ บัญ ชี เช่ น เจ้า หนี้ -นายสมโชค
เงินกู-้ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด เงินเบิกเกินบัญชี เป็ นต้น
3. บัญ ชี ป ระเภทส่ วนของเจ้าของ (ทุ น) ให้น าชื่ อส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ เจ้าของมาตั้งเป็ นชื่ อบัญชี เช่ น
ทุน-นายสมศักดิ์ ถอนใช้ส่วนตัว รายได้ค่าบริ การ เงินเดือน ค่าสาธารณู ปโภค เป็ นต้น
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 3
จากรายการค้าต่อไปนี้จงบอกว่ามีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
ในทางที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลง โดยใส่ เครื่ องหมาย + แทนเพิ่ม และใส่ เครื่ องหมาย – แทนลดลง
ที่

รายการค้า

สิ นทรัพย์
เพิ่ม

1

นาเงินสดมาลงทุน

2

ซื้ อเครื่ องตกแต่งร้านเป็ นเงิน
สด
รับเงินจากลูกค้าค่าบริ การ

3
4

6

ซื้ อเครื่ องใช้สานักงานเป็ นเงิน
เชื่อ
จ่ายชาระหนี้เครื่ องใช้
สานักงาน
ลูกค้าค้างชาระค่าสิ นค้า

7

จ่ายค่าน้ าประปา-ค่าไฟฟ้า

8

กูเ้ งินจากธนาคาร

9

ลูกหนี้นาเงินมาชาระหนี้

10

จ่ายเงินเดือนพนักงาน

5

ลด

หนี้สิน
เพิ่ม

ลด

ส่ วนของ
เจ้าของ
เพิ่ม
ลด

การบันทึก
บัญชี
Dr.
Cr.
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 4
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์รายการค้าในตารางและบันทึกตามตัวอย่าง
วันที่

รายการค้า

2557
มิ.ย. 1 นางสาวกาญจนา เปิ ดร้านเสริ มสวย
โดยนาเงินสด 50,000 บาทมาลงทุน

สิ นทรัพย์
เพิม่
ตัวอย่าง
เงิ น ส ด
50,000

ลด

หนี้สิน
เพิม่

ลด

ส่วนของเจ้าของ การบันทึกบัญชี
(ทุน)

เพิม่
ตัวอย่าง
ทุนกาญจนา

50,000

2 ซื้ อเครื่ องมือในการทาผม 4,000 บาท

6 ได้รับเงินค่าทาผมจากลูกค้า 2,500 บาท

9 ให้บริ การทาผมแก่นางพรอุมา 500 บาท
ขอค้างไว้ก่อน
15 รับชาระหนี้จากลูกหนี้ 500 บาท

24 ซื้ อ อุ ป กรณ์ ท าผมเพิ่ ม เติ ม เป็ นเงิ น เชื่ อ
5,000 บาท
29 จ่ายชาระหนี้ค่าอุปกรณ์ทาผม
5,000 บาท

27

ลด

แบบฝึ กปฏิบัติที่ 5
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์รายการค้าต่อไปนี้ พร้อมทั้งบันทึกบัญชีดา้ นเดบิตและเครดิตให้ถูกต้อง
วันที่

รายการค้า

สิ นทรัพย์

2557
เพิ่ม
ตัวอย่าง
มิ.ย. 1 นางสุมีนา นาเงินสด
40,000 บาท มาลงทุนเปิ ด เงินสด
40,000
ร.ร.รับสอนพิเศษ

ลด

หนี้สิน
เพิ่ม

ลด

ส่วนของเจ้าของ
(ทุน)
เพิ่ม
ลด
ทุนสุมีนา
40,000

การบันทึกบัญชี
เดบิต

เครดิต

เงินสด
40,000

ทุน-สุมีนา
40,000

2 ซื้ อวัส ดุ ส านั ก งานเป็ น
เงินสด 3,500 บาท
6 ซื้ อ อุ ป ก ร ณ์ ก าร เรี ย น
1,500 บาท
9 รั บ เงิ น ค่ าส อ น พิ เศ ษ
6,000 บาท
10 จ่ า ย ค่ า น้ า -ค่ า ไ ฟ ฟ้ า
1,000 บาท
15 ซื้อวัสดุสานักงานเพิ่มเติม
5,000 บาท เป็ นเงินเชื่อ
24 นั ก เรี ยนขอค้า งค่ า เรี ยน
พิเศษ 1,000 บาท
26 จ่ า ยช าระห นี้ ค่ าวั ส ดุ ฯ
ให้แก่เจ้าหนี้ 5,000 บาท
30 รั บ ช าระหนี้ จากนัก เรี ย น
ที่คา้ ง 1,000 บาท
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 6
คาชี้ แจง จากรายการค้าต่อไปนี้ ให้นักเรี ยนทาการวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชี ทางด้านเดบิต
และเครดิตให้ถูกต้อง
ลำดับ
รำยกำรค้ ำ
บันทึกบัญชีด้ำนเดบิต บันทึกบัญชีด้ำนเครดิต
ที่
1 สมฤดี เจ้า ของร้ า นน าเงิ น สด 100,000 บาท
เครื่ องมื อ เสริ มสวย 15,000 บาท มาลงทุ น
เปิ ดร้านเสริ มสวย
2 จ่ายค่ามัดจาสาหรั บเช่ าร้ านล่ วงหน้า 3 เดื อน
เป็ นจานวนเงิน 12,000 บาท
3 จ่ายค่าทาสี ร้านใหม่ 2,000 บาท
4

รับค่าบริ การจากลูกค้าจานวน 2,150 บาท

5

8

ซื้ อเครื่ องมือทาผมเพิ่มเติมเป็ นเงินเชื่ อจากร้าน
สมบูรณ์พานิชย์ จานวน 5,000 บาท
ทาผมให้สมใจ ขอค้างค่าทาผมไว้ก่อนจานวน
1,000 บาท
จ่ า ยช าระห นี้ ค่ า เครื่ องมื อท าผมจากร้ า น
สมบูรณ์พานิชย์
น.ส.สมใจ นาเงินมาชาระค่าทาผม

9

จ่ายค่าน้ า ค่าไฟฟ้า 2,000 บาท

10

ซื้ ออุปกรณ์ทาผมเป็ นเงินสด 1,500 บาท

6
7
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แบบทดสอบหลังเรียน
คำสั่ ง จงเลือกคำตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย X ลงในกระดำษคำตอบ
1. เงินสดเป็ นบัญชีประเภทใด
1) สิ นทรัพย์
2) หนี้สิน
3) ส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
4) รายได้
2. รายการค้า หมายถึง ข้อใด
1) ลูกค้าต่อรองราคาสิ นค้า
2) ให้บริ การลูกค้ายังไม่ได้รับเงิน
3) อบรมพนักงานขายประจาร้าน
4) ลูกค้าชมวิธีการสาธิตการใช้สินค้า
3. นาเงินสดมาลงทุน 5,000 บาท ผลการวิเคราะห์คือข้อใด
1) สิ นทรัพย์เพิ่ม หนี้สินเพิ่ม
2) สิ นทรัพย์เพิ่ม สิ นทรัพย์ลด
3) สิ นทรัพย์ลด ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ลด
4) สิ นทรัพย์เพิ่ม ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่ม
4. ประเภทบัญชีตรงกับข้อใด
1) สิ นทรัพย์ ที่ดิน อาคาร
2) สิ นทรัพย์ ลูกหนี้ หนี้สิน
3) สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ(ทุน)
4) สิ นทรัพย์ หนี้สิน ถอนใช้ส่วนตัว
5. ข้อใดคือหลักเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดชื่อบัญชี
1) ชื่อบัญชีควรตั้งชื่ อยาว ๆ
2) ชื่อบัญชีควรตั้งชื่ อแปลก ๆ
3) ชื่อบัญชีควรลงรายการได้มาก ๆ
4) ชื่อบัญชีไม่ตอ้ งมีความหมายตามหมวดบัญชี

30

6. จ่ายเงินเดือนให้คนงานเกิดผลตามข้อใด
1) สิ นทรัพย์ลด ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ลด
2) สิ นทรัพย์ลด ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิม่
3) สิ นทรัพย์เพิ่ม ส่ วนของเจ้าของ(ทุน) ลด
4) สิ นทรัพย์เพิ่ม ส่ วนของเจ้าของ(ทุน) เพิ่ม
7. ถ้าสิ นทรัพย์เพิ่ม ควรบันทึกบัญชีดา้ นใด
1) ด้านเดบิต
2) ด้านเครดิต
3) บันทึกทั้งสองด้าน
4) ถูกทุกข้อ
8. ซื้ อเครื่ องตกแต่งเป็ นเงินสด 4,000 บาท ผลการวิเคราะห์คือข้อใด
1) สิ นทรัพย์เพิ่ม หนี้สินเพิ่ม
2) สิ นทรัพย์เพิม่ สิ นทรัพย์ลด
3) สิ นทรัพย์ลด ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ลด
4) สิ นทรัพย์เพิ่ม ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่ม
9. นาเงินสดไปฝากธนาคาร มีผลอย่างไร
1) เงินสดลด เจ้าหนี้เพิ่ม
2) เงินสดลด เงินฝากธนาคารเพิ่ม
3) เงินสดลด ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ลด
4) เงินสดลด ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่ม
10. ให้บริ การแก่ลูกค้ายังไม่ได้รับเงิน วิเคราะห์ได้ตามข้อใด
1) หนี้สินเพิ่ม รายได้เพิ่ม
2) หนี้สินเพิ่ม ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่ม
3) สิ นทรัพย์ลด ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ลด
4) สิ นทรัพย์เพิม่ ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิม่
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เฉลยก่ อนเรียน
มาลองดูกนั ซิวา่ ได้คนละ
กี่คะแนน

ข้ อ 1 ข้ อ 2 ข้ อ 3 ข้ อ 4 ข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10
ตอบ 2 ตอบ 3 ตอบ 1 ตอบ 1 ตอบ 4 ตอบ 3 ตอบ 2 ตอบ 4 ตอบ 2 ตอบ 1
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
1. เอกสารการบันทึกบัญชี คืออะไร แบ่งออกเป็ นกี่ลกั ษณะ อะไรบ้าง
เอกสารการบันทึกบัญชี คือ หลักฐานที่นามาอ้างอิงประกอบใช้ในการบันทึกบัญชี ดังนี้
1. เอกสารภายใน เช่น ใบสาคัญรับเงิน ใบสาคัญจ่ายเงิน ใบเบิกวัสดุ ใบสาคัญยืมเงิน เป็ นต้น
2. เอกสารภายนอก เช่น ใบเสร็ จรับเงิน ใบกากับภาษี ใบส่ งของ ใบรับสิ นค้า เป็ นต้น
2. รายการค้า หมายถืงอะไร ให้ยกตัวอย่างมา 3 รายการ
รายการค้า (Business Transaction) หมายถึง การดาเนิ นงานในทางการค้าอันก่อให้เกิดการโอน
แลกเปลี่ยนเงิน หรื อสิ่ งของที่มีมูลค่าเป็ นเงิน ระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก รายการค้าจะทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สิน หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เสมอ ได้แก่เจ้าของ
กิจการนาเงินสดหรื อสิ นทรัพย์มาลงทุน ซื้ อสิ นทรัพย์มาใช้ในกิจการ จ่ายชาระหนี้ให้เจ้าหนี้
เป็ นต้น
3. จะทราบได้อย่างไรว่าเหตุการณ์ใดคือรายการค้า เหตุการณ์ใดมิใช่รายการค้า จงอธิ บาย
เหตุการณ์ที่เป็ นรายการค้า จะส่ งผลกระทบต่อ สิ นทรัพย์ หนี้สิน หรื อส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
เสมอ และจะมีผลทาให้สินทรัพย์ หนี้สิน หรื อส่ วนของเจ้าของ (ทุน) มีการเพิ่มขึ้น หรื อลดลง
ก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อ เหตุการณ์น้ ี เป็ นรายการค้า เพราะส่ งผลต่อ
หมวดสิ นทรัพย์คือมีสินค้าเพิ่มขึ้น และส่ งผลต่อหมวดหนี้ สิน เพราะมีหนี้สินจากการซื้ อสิ นค้า
เพิ่มขึ้น
4. จงบอกหลักในการวิเคราะห์รายการค้าว่ามีอะไรบ้าง
เมื่อเกิ ดรายการค้าขึ้นจะต้องพิจารณาตั้งชื่ อบัญชี จากรายการค้าขึ้นนั้นและพิจารณาว่าชื่ อบัญชี
ที่ ต้ งั ขึ้ นมานั้นจัดอยู่ในประเภทสิ นทรัพ ย์ หนี้ สิน หรื อส่ วนของเจ้าของ จะต้องใช้หลักในการ
วิเคราะห์ ดังนี้
สิ นทรัพย์เพิ่ม
ส่ วนของเจ้าของเพิ่ม
สิ นทรัพย์ลด
ส่ วนของเจ้าของลด
สิ นทรัพย์อย่างหนึ่งลด สิ นทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่ม
สิ นทรัพย์เพิ่ม
หนี้สินเพิ่ม
สิ นทรัพย์ลด
หนี้สินลด
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 2
จากรายการค้าต่อไปนี้ ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย  ข้อที่เป็ นรายการค้า

ข้ อ

รำยกำร

รำยกำรค้ ำ

ไม่ ใช่ รำยกำรค้ ำ



1

จ่ายค่าเช่าสถานที่

2

ลูกค้าเข้ามาชมกิจการคนงานให้การต้อนรับ

3

เจ้าของกิจการถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว



4

ซื้ ออุปกรณ์การทางานเป็ นเงินเชื่อ



5

รับจดหมายการประกวดราคาจากหน่วยงานราชการ

6

จ่ายชาระหนี้ให้เจ้าหนี้จากการซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ



7

จ่ายเงินเดือนคนงาน



8

ซื้ อวัสดุสานักงานเป็ นเงินสด



9

จ่ายค่าน้ า-ค่าไฟฟ้า



10

สาธิตการใช้สินค้าให้ลูกค้าชม
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 3
จากรายการค้าต่อไปนี้จงบอกว่ามีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
ในทางที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่างไร
ที่

รายการค้า

สิ นทรัพย์
เพิม่

1

นาเงินสดมาลงทุน

เงินสด

2

ซื้อเครื่ องตกแต่งร้านเป็ นเงินสด

3

รับเงินจากลูกค้าเป็ นค่าบริ การ

เครื่ อง
ตกแต่ง
เงินสด

4

ซื้อเครื่ องใช้สานักงานเป็ นเงินเชื่ อ

5

จ่ายชาระหนี้ เครื่ องใช้สานักงาน

6

ลูกค้าค้างชาระค่าสิ นค้า

7

จ่ายค่าน้ า-ค่าไฟฟ้า

8

กูเ้ งินจากธนาคาร

เงินสด

9

ลูกหนี้นาเงินมาชาระหนี้

เงินสด

10

จ่ายเงินเดือนพนักงาน

หนี้ สิน
ลด

เพิม่

ส่วนของเจ้าของ
ลด

เพิม่

ลด

ทุน-สวย
เงินสด
รายได้
ค่าบริ การ

เครื่ องใช้
สานักงาน

เจ้าหนี้ ร้าน...
เงินสด

เจ้าหนี้ ร้าน

ลูกหนี้-ศรี

รายได้
ค่าบริ การ
เงินสด

ค่าน้ า-ค่า
ไฟฟ้า
เงินกู้
ธนาคาร

ลูกหนี้-ศรี
เงินสด

เงินเดือน
พนักงาน
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 4
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์รายการค้าในตารางและบันทึกตามตัวอย่าง
วันที่

รายการค้า

2557
มิ.ย. 1 นางสาวกาญจนา เปิ ดร้านเสริ มสวย
โดยนาเงินสด 50,000 บาทมาลงทุน

สิ นทรัพย์
เพิ่ม

ลด

หนี้สิน
เพิ่ม

ลด

ส่วนของเจ้าของ
(ทุน)

เพิ่ม
ทุนกาญจนา

เงินสด
50,000

50,000

2 ซื้ อ เครื่ อ งมื อ ในการท าผม 4,000 บาท
เป็ นเงินสด

เครื่ อ งมื อ
ทาผม

6 ได้รับเงินค่าทาผมจากลูกค้า 2,500 บาท

เงินสด
2,500

รายได้ฯ
2,500

9 ให้บริ การทาผมแก่นางพรอุมา 500 บาท
ขอค้างไว้ก่อน

ลูกหนี้ พรอุมา
500

รายได้ฯ
500

4,000

15 รับชาระหนี้จากลูกหนี้ 500 บาท

เงินสด
500

24 ซื้ อ อุ ป กรณ์ ท าผมเพิ่ ม เติ ม เป็ นเงิ น เชื่ อ
5,000 บาท

อุปกรณ์
ทาผม
5,000

29 จ่ายชาระหนี้ค่าอุปกรณ์ทาผม
5,000 บาท

เงินสด
4,000

ลู ก หนี้ พรอุมา
500
เจ้าหนี้ ร้าน
อุปกรณ์
ทาผม
5,000
เงินสด
5,000

เจ้าหนี้ ร้าน
อุปกรณ์
ทาผม
5,000
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 5
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์รายการค้าต่อไปนี้ พร้อมทั้งบันทึกบัญชีดา้ นเดบิตและเครดิตให้ถูกต้อง
วันที่

รายการค้า

2557
มิ.ย. 1 นางสุมีนา นาเงินสด
40,000 บาท มาลงทุนเปิ ด
ร.ร.รับสอนพิเศษ
2 ซื้ อวัส ดุ ส านั ก งานเป็ น
เงินสด 3,500 บาท

สิ นทรัพย์
เพิ่ม

ลด

หนี้สิน
เพิ่ม

ลด

6 ซื้ อ อุ ป ก ร ณ์ ก าร เรี ย น อุปกรณ์
1,500
1,500 บาท

การบันทึกบัญชี
เดบิต

เครดิต

เงินสด
40,000

ทุน-สุมีนา
40,000

เงินสด
3,500

วัสดุ
สานักงาน
3,500

เงินสด
3,500

เงินสด
1,500

อุปกรณ์
1,500

เงินสด
1,500

เงินสด
6,000

รายได้ฯ
6,000

ค่าน้ าค่า
ไฟฟ้า
1,000

เงินสด
1,000

วัสดุ
สานักงาน
5,000

เจ้าหนี้ ฯ
5,000

ลูกหนี้
1,000

รายได้ฯ
1,000

เจ้าหนี้ ฯ
5,000

เงินสด
5,000

เงินสด
1,000

ลูกหนี้
1,000

เงินสด
40,000
วัสดุฯ
3,500

ส่วนของเจ้าของ
(ทุน)
เพิ่ม
ลด
ทุนสุมีนา
40,000

9 รั บ เงิ น ค่ าส อ น พิ เศ ษ เงินสด
6,000
6,000 บาท

รายได้ฯ
6,000

10 จ่ายค่าน้ า-ค่าไฟฟ้ า 1,000
บาท

เงินสด
1,000

15 ซื้อวัสดุสานักงานเพิ่มเติม
5,000 บาท เป็ นเงินเชื่อ

วัสดุ
สานักงาน

5,000

ค่าน้ าค่า
ไฟฟ้า
1,000
เจ้าหนี้ ฯ
5,000

24 นั ก เรี ยนขอค้า งค่ า เรี ยน ลูกหนี้
1,000
พิเศษ 1,000 บาท

รายได้ฯ
1,000

26 จ่ า ยช าระห นี้ ค่ าวั ส ดุ ฯ
ให้แก่เจ้าหนี้ 5,000 บาท

เงินสด
5,000

30 รั บ ช าระหนี้ จากนัก เรี ย น เงินสด
1,000
ที่คา้ ง 1,000 บาท

ลูกหนี้
1,000

เจ้าหนี้ ฯ
5,000
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 6
คาชี้ แจง จากรายการค้าต่ อไปนี้ ให้นัก เรี ย นท าการวิเคราะห์ รายการค้าและบันทึ ก บัญ ชี ท างด้านเดบิ ต
และเครดิตให้ถูกต้อง
ลำดับ
รำยกำรค้ ำ
บันทึกบัญชีด้ำนเดบิต บันทึกบัญชีด้ำนเครดิต
ที่
1 สมฤดี เจ้า ของร้ า นน าเงิ น สด 100,000 บาท เงินสด 100,000 บาท
ทุน-สมฤดี 115,000 บาท
เครื่ องมื อ เสริ มสวย 15,000 บาท มาลงทุ น เครื่ องมื อ เสริ ม สวย 15,000
บาท
เปิ ดร้านเสริ มสวย
2 จ่ายค่ าเช่ าร้ านล่ วงหน้า 3 เดื อน เป็ นจานวน ค่าเช่าร้าน 12,000 บาท เงินสด 12,000 บาท
เงิน 12,000 บาท
3 จ่ า ยค่ า ตก แต่ ง ร้ า น ใน ก ารท าสี ร้ า น ให ม่ ค่ าต ก แ ต่ งร้ าน 2,000 เงินสด 2,000 บาท
2,000 บาท
บาท
รับค่าบริ การจากลูกค้าจานวน 2,150 บาท

เงินสด 2,150 บาท

8

รายได้ ค่ า บริ การ 2,150
บาท
ซื้ อเครื่ องมือทาผมเพิ่มเติมเป็ นเงินเชื่ อจากร้าน เครื่ องมื อ ท าผม 5,000 เจ้าหนี้-สมบูรณ์พานิชย์
สมบูรณ์พานิชย์ จานวน 5,000 บาท
บาท
5,000 บาท
ทาผมให้สมใจ ขอค้างค่าทาผมไว้ก่อนจานวน ลูกหนี้-สมใจ 1,000 บาท รายได้ ค่ า บริ การ 1,000
1,000 บาท
บาท
จ่ า ยช าระห นี้ ค่ า เครื่ องมื อท าผมจากร้ า น เจ้าหนี้-สมบูรณ์พานิชย์ เงินสด 5,000 บาท
สมบูรณ์พานิชย์
5,000 บาท
น.ส.สมใจ นาเงินมาชาระค่าทาผม
เงินสด 5,000 บาท
ลูกหนี้-สมใจ 5,000 บาท

9

จ่ายค่าน้ า ค่าไฟฟ้า 2,000 บาท

10

ซื้ ออุปกรณ์ทาผมเป็ นเงินสด 1,500 บาท

ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า 2,000
เงินสด 2,000 บาท
บาท
อุ ป ก ร ณ์ ท าผ ม 1,500 เงินสด 1,500 บาท
บาท

4
5
6
7
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ข้ อ 1 ข้ อ 2 ข้ อ 3 ข้ อ 4 ข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10
ตอบ 1 ตอบ 2 ตอบ 4 ตอบ 3 ตอบ 3 ตอบ 1 ตอบ 1 ตอบ 2 ตอบ 2 ตอบ 4

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เย้ ! ได้ คะแนนเพิม่ ขึน้ เยอะเลย
ใช่ ไหมละ
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นักเรียนรู้จัก บัญชีดีแค่ ไหน ?
มี การพบหลักฐานว่า การบัญชี เกิ ดขึ้ นมากว่า 4,000 ปี แล้ว สมัยนั้นได้มี
การจัดทาบัญชี สินค้า บัญชี ค่าแรง และค่าภาษี อากร ในเมโสโปเตเมี ย ต่อมาก่ อน
คริ สตศตวรรษที่ 14 พ่อค้าชาวอิตาเลี่ ยนได้พฒั นาระบบบัญชี คู่ข้ ึนใช้เป็ นครั้งแรก
แต่ ห ลัก เกณฑ์ ต่าง ๆ ที่ เขาคิ ดขึ้ น นั้น ไม่ ได้รวบรวมไว้จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1494
Mr. FRA LUCA PACIOLI ชาวอิ ต าเลี่ ย น ได้ แ ต่ ง หนั ง สื อชื่ อ เรี ยกสั้ น ๆ ว่ า
"Summa" เป็ นตาราว่าด้วยการคานวณเกี่ ยวกับเลขคณิ ต พี ชคณิ ต การแลกเปลี่ ยน
เงินตรารวมทั้งการบัญชี ซึ่ งเขาได้รวบรวมกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหลักการบัญชี คู่ไว้
อย่ า งสมบู ร ณ์ จนได้รั บ การยกย่อ งว่า เป็ น "บิ ด าแห่ ง วิ ช าการบัญ ชี " ต่ อ มาราว
คริ ส ตศตวรรษที่ 18 เกิ ด การปฏิ วตั ิ ท างอุ ต สาหกรรมขึ้ น ในยุโรป ท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จครั้งใหญ่ มีการลงทุนกันมากขึ้น โดยเฉพาะมีการลงทุน
ร่ วมกัน ทาให้เกิดความคิดที่จะบันทึกบัญชีกิจการแยกต่างหากจากเจ้าของ เพื่อจะได้
ทราบว่าใครลงทุนเท่าใด และมีสิทธิ ส่วนได้ ส่ วนเสี ยในกิจการเท่าใด นอกจากนั้น
ยังมีการจัดทางบการเงินเพื่อรายงานถึ งผลการดาเนิ นงานและฐานะของธุ รกิ จให้ผู ้
ร่ วมลงทุ นได้ท ราบ ซึ่ งแนวความคิ ดนี้ เป็ นที่ ย อมรั บ และใช้ก ันอยู่จนถึ งปั จจุ บ ัน
และยังมีการจัดทางบการเงินเพื่อรายงานถึ งผลการดาเนิ นงานและฐานะของธุ รกิ จ
ให้ผรู ้ ่ วมลงทุนได้ทราบ ซึ่ งแนวความคิดนี้เป็ นที่ยอมรับและใช้กนั อยูจ่ นถึงปั จจุบนั
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