
ชุดการสอน 
เรื่อง การวิเคราะหรายการคา
รายวิชา การบัญชเีบื้องตน

จัดทําโดย 
นางสาวอนศุรา  สุวรรณา

ตําแหนง ครู 

วิทยาลัยอาชวีศึกษาสงขลา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

1. ผูเรียนตองศึกษาวัตถุประสงคของการเรียนรู เนื้อหาของชุดการสอน เปาหมายการศึกษาชุดการ

สอนใหเขาใจ 

2. กอนการเรียนในชุดการสอนและการฝกทำกิจกรรมตามบัตรงาน ใหผูเรียนทำแบบทดสอบกอน

เรียน เพ่ือทดสอบตนเองวามีความรูเก่ียวกับเนื้อหาเรื่องท่ีศึกษามากนอยเพียงใดลงใน

กระดาษคำตอบ 

3. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาในชุดการสอนอยางละเอียดใหเขาใจโดยเรียงตามลำดับเนื้อหา และไมควรรีบ

รอนเกินไป  

4. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรูและฝกหัดทำกิจกรรมตามท่ีกำหนดไวในแตละข้ันตอน 

5. เม่ืออานและฝกปฏิบัติเขาใจแลว ใหทำกิจกรรมใบงาน อานคำสั่งการทำกิจกรรมใหเขาใจและ

ตรวจทานใหเรียบรอย 

6. ผูเรียนตองศึกษาและทำกิจกรรมเองทุกข้ันตอนในชุดการสอน 

7. ทำแบบทดสอบหลังเรียนจากชุดการสอน เพ่ือวัดความรูความเขาใจผูเรียนอีกครั้ง 

8. ขอสำคัญ ผูเรียนตองซ่ือสัตยตอตนเอง ไมเปดดูเฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนรวมท้ัง

บัตรงานทุกกิจกรรมกอนเด็ดขาด และหามลอกคำตอบเพ่ือนเพราะผูเรียนจะไมประสบผลสำเร็จใน

การเรียนตามชุดการสอนเลมนี ้

9. ตรวจคำตอบแบบทดสอบจากบัตรเฉลยทายเลมกอนเรียนวาไดคะแนนเทาไร 

10. สงแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนใหครูทุกครั้งหลังทำการทดสอบ 

11. เกณฑการผานหนวยการเรียนรูผูเรียนควรไดคะแนนหลังเรียนไมต่ำกวารอยละ 60 หากผูเรียนได

คะแนนหลังเรียนต่ำกวารอยละ 60 ผูเรียนควรกลับไปอานทบทวน ทำกิจกรรมใหมตั้งแตข้ันตอน

แรกถึงข้ันตอนสุดทายอีกครั้ง 

12. ผูเรียนสามารถทบทวนความรูไดในเวลาท่ีวาง เพ่ือใหเกิดความชำนาญในการวิเคราะหรายการคา 

 

 

 

 
 

คำแนะนำในการเรียน 



ข้ันท่ี 2 ศึกษาเนื้อหาจาก

ชุดการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนผังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับชุดการสอน 

ข้ันท่ี 1 พบคร ู

ทดสอบกอนเรียน 

ข้ันท่ี 3 พบคร ู

ทดสอบหลังเรียน 

 

ผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ 

มีปญหาปรึกษาครูผูสอน 

พบครูเพ่ือศึกษาเนื้อหา 

ครูอธิบายเพ่ิมเติม 



 

 

 

 

 

1. เพ่ือสรางและพัฒนาชุดการสอนในการเรียนการสอน รายวิชา การบัญชีเบื้องตน เรื่อง การ

วิเคราะหรายการคา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

2. เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษามีชุดการสอนไวศึกษาคนหาความรูดวยตนเอง 

3. เพ่ือใชชุดการสอนในการสอนซอมเสริมนักเรียนนักศึกษาท่ีขาดเรียนหรือเรียนไมทันเพ่ือน 

4. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา การบัญชีเบื้องตน เรื่อง การวิเคราะหรายการคาใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีกำหนด 

5. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดานความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย  มีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ันใน

การทำงาน 

6. รายการคา 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการสรางชุดการสอน 



 

 

 

 

หลักสูตรรายวิชา 

ช่ือวิชา การบัญชีเบื้องตน  รหัสวิชา 20200-1002 

ทฤษฎ ี2  ปฏิบัต ิ2   หนวยกิต 3 
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม  สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี 

จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักการ วิธีการ และข้ันตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภท 

     ธุรกิจบริการ 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป สำหรับกิจการเจาของคนเดียว 

     ประเภทธุรกิจบรกิาร 

 3.  มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัยตรงตอเวลาและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 
 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการ วิธีการ และข้ันตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจาของคนเดียว 

ประเภทธุรกิจบริการ 

2. ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 

คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค และประโยชนของการบัญชี ขอสมมติทางบัญชี 

ความหมายของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน      สมการ

บัญชี การวิเคราะหรายการคา การบันทึกรายการคาตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจเจาของคนเดียวในสมุด

รายวันท่ัวไป สมุดเงินสด 2 ชอง ผานรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ชอง งบการเงิน

ปรับปรุง ปดบัญชี และสรุปวงจรบัญช ี

คำอธิบายรายวิชา 



 

3.1  ดานความรู 

1.  จำแนกประเภทรายการท่ีเปนรายการคาและรายการท่ีไมใชรายการคาได 

2.  วิเคราะหรายการคาไดอยางถูกตอง  

3.2  ดานทักษะ 

 1.  เขียนหลักการวิเคราะหรายการคา 

 2.  ฝกปฏิบัติการวิเคราะหรายการคาตามหลักบัญชีคู 

3.3  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1.  ความรับผิดชอบ  : มีความพรอมในการเรียนและการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2.  ความซ่ือสัตยสุจริต : ปฏิบัติงานดวยตนเองทุกครั้ง 

3.  ความมีวินัย : ปฏิบัติเปนข้ันตอนอยางมีระเบียบแบบแผน 

4.  ความใฝเรียนรู : มีความตั้งใจกระตือรือรนในการทำงานและใฝหาความรูเพ่ิมเติม 

5.  มุงม่ันในการทำงาน : ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดสำเร็จตามเวลาท่ีกำหนด 

 

 

1.  รายการคา 

2.  การวิเคราะหรายการคา  

3.  หลักการบันทึกรายการคาตามหลักบัญชีคู 

4. การตั้งชื่อบัญชีจากการวิเคราะหรายการคา 

 

 

1. ความรับผิดชอบ 

2. ความซ่ือสัตยสุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝเรียนรู 

5. ความพอเพียง 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระการเรียนรู 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 



 

คำช้ีแจง  จงทำเครื่องหมาย x ลงหนาคำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

1. ขอใดคือสินทรัพย 

ก. เงินเบิกเกินบัญชี 

ข. เงินเดือนคางจาย 

ค. คาเชาอาคาร 

ง. ลูกหนี้การคา 

2. ขอใดคือสินทรัพยหมุนเวียน 

ก. เครื่องใชสำนักงาน 

ข. อาคารและอุปกรณ 

ค. สิทธิบัตร 

ง. ลูกหนี้การคา 

3. ขอใดไมใชหนี้สินหมุนเวียน 

ก. เจาหนี้การคา 

ข. คาใชจายคางจาย 

ค. เงินกูระยะยาว 

ง. ตั๋วเงินจาย 

4. นายเพชร มีเงินสด 100,000 บาท เงินฝากธนาคาร 50,000 บาท อาคารท่ีดินและอุปกรณ 600,000 บาท 

เงินกูยืมธนาคาร 220,000 บาท อยากทราบวานายเพชรมีสินทรัพยท้ังหมดจำนวนเทาใด 

ก. 530,000 บาท 

ข. 750,000 บาท 

ค. 150,000 บาท 

ง. 600,000 บาท 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 

เรื่อง การวิเคราะหรายการคา 



5. จาก ขอ 4 นายเพชรมีหนี้สินท้ังสิ้น จำนวนเทาใด 

ก. 50,000 บาท 

ข. 150,000 บาท 

ค. 220,000 บาท 

ง. 530,000 บาท 

6. จากขอ 4 นายเพชรมีสวนของเจาของท้ังสิ้นจำนวนเทาใด 

ก. 750,000 บาท 

ข. 530,000 บาท 

ค. 220,000 บาท 

ง. 150,000 บาท 

7. ขอใดหมายถึงสวนของเจาของ 

ก. สินทรัพย + หนี้สิน 

ข. สินทรัพย - หนี้สิน 

ค. หนี้สิน + สวนของเจาของ 

ง. สินทรัพย+ สวนของเจาของ 

 

   โจทยประกอบใชตอบคำถามขอ 8-9  

 ตอไปนี้เปนสินทรัพยของนายเคน ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา มีดังนี้ 

 เงินสด   150,000  บาท 

 เงินฝากธนาคาร  120,000  บาท 

 รถยนต   400,000  บาท 

 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ 500,000  บาท 

 เจาหนี้การคา  110,000  บาท 

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  50,000  บาท 

 เงินกูยืม(5ป)  200,000  บาท 

8. อยากทราบวานายเคนมีสินทรัพยหมุนเวียนจำนวนเทาใด 

ก. 120,000 บาท 

ข. 150,000 บาท 



ค. 270,000 บาท 

ง. 900,000 บาท 

9. อยากทราบวานายเคนมีสินทรัพยไมหมุนเวียนจำนวนเทาใด 

ก. 900,000 บาท 

ข. 500,000 บาท 

ค. 400,000 บาท 

ง. 270,000 บาท 

10. สวนของเจาของนายเคนมีจำนวนเทาใด 

ก. 810,000 บาท 

ข. 840,000 บาท 

ค. 360,000 บาท 

ง. 860,000 บาท 

11. ขอใดไมใชรายการคา 

ก. จายชำระหนี้ใหรานคา 

ข. ลูกคาซ้ือสินคาเปนเงินเชื่อ 

ค. ลูกคามาสอบถามราคาสินคา 

ง. สงใบแจงหนี้ใหกับลูกหนี้ 

12. ขอใดเปนรายการคาภายใน 

ก. การถอนเงินสดไปใชสวนตัว 

ข. ขายสินคาเปนเงินสด 

ค. การซ้ือสินทรัพยตางๆเปนเงินเชื่อ 

ง. การกูยืมเงิน 

13. ขอใดไมใชหลักในการวิเคราะหรายการคา 

ก. สินทรัพยเพ่ิม สวนของเจาของลด 

ข. สินทรัพยเพ่ิม สวนของเจาของเพ่ิม 

ค. สินทรัพยเพ่ิม หนี้สินเพ่ิม 

ง. สินทรัพยเพ่ิม สินทรัพยลด 

 



14. รายการคาในขอใดมีผลทำใหสินทรัพยอยางหนึ่งเพ่ิม สินทรัพยอยางหนึ่งลด 

ก. รับคาบริการเสริมสวยจากลูกคา 

ข. จายชำระหนี้ 

ค. รับชำระหนี้ 

ง. ซ้ืออุปกรณเปนเงินเชื่อ 

15. คุณกบ ซ้ือรถยนตเปนเงินเชื่อมาใชในกิจการ จะวิเคราะหรายการคาไดตามขอใด 

ก. สินทรัพยลด หนี้สินลด 

ข. สินทรัพยเพ่ิม หนี้สินเพ่ิม 

ค. สินทรัพยเพ่ิม สวนของเจาของเพ่ิม 

ง. หนี้สินเพ่ิม สวนของเจาของเพ่ิม 

16. ขอใดไมสามารถนำไปบันทึกบัญชีเพ่ือวิเคราะหรายการคาได 

ก. วานซ้ือคอมเปนเงินสดใชในกิจการ 

ข. แวนจายชำระหนี้ท้ังหมด 

ค. แหวนกูเงินจากธนาคารมาลงทุน 

ง. หวานทำการสาธิตการทำขนมเพ่ือขาย 

17. กูเงินจากธนาคาร จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง 

ก. สินทรัพยเพ่ิม สวนของเจาของเพ่ิม 

ข. สินทรัพยลด สวนของเจาของลด 

ค. สินทรัพยเพ่ิม หนี้สินเพ่ิม 

ง. สินทรัพยลด หนี้สินลด 

18. สงบิลแจงหนี้ใหลูกคา สามารถวิเคราะหรายการคาตามขอใด 

ก. สินทรัพยเพ่ิม สวนของเจาของเพ่ิม 

ข. สินทรัพยลด สวนของเจาของลด 

ค. สินทรัพยเพ่ิม สินทรัพยลด 

ง. สินทรัพยเพ่ิม หนี้สินลด 

19. จายคาน้ำคาไป สามารถวิเคราะหรายการคาตามขอใด 

ก. สินทรัพยเพ่ิม สวนของเจาของเพ่ิม 

ข. สินทรัพยลด สวนของเจาของลด 



ค. สินทรัพยเพ่ิม สินทรัพยลด 

ง. สินทรัพยเพ่ิม หนี้สินลด 

20. นำเงินสดมาลงทุนในกิจการ วิเคราะหรายการคาไดตามขอใด 

ก. สินทรัพยเพ่ิม สวนของเจาของเพ่ิม 

ข. สินทรัพยลด สวนของเจาของลด 

ค. สินทรัพยเพ่ิม สินทรัพยลด 

จ. สินทรัพยเพ่ิม หนี้สินลด 

 



 

  

ในกระบวนการจัดทำบัญชี สิ่งสำคัญท่ีจะตองเรียนรูกอนท่ีจะทำการบันทึกบัญชี คือ การวิเคราะหรายการ

คาตางๆท่ีเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะไดบันทึกบัญชีของรายการคาแตละประเภทไดถูกตองตามหลักการบันทึกบัญชีตอไป 

 

 

 

รายการคา (Business Transaction)  หมายถึง รายการที่กอใหเกิดการแลกเปลี่ยน หรือ การโอนเงิน 

หรือสิ่งที่มีคาเปนตัวเงิน ระหวางกิจการกับบุคคลอื่น รายการคาจะมีความแตกตางกันไปตามลักษณะของธุรกิจ 

เชน กิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวนหรือบริษัทจำกัด และตามประเภทธุรกิจ เชน ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขาย

สินคา หรือธุรกิจผลิตสินคา เปนตน  

  

 

 

 

 

 

 

รายการคา เปนรายการที่กิจการนำมาบันทึกบัญชีเพื่อเปนขอมูลในการจัดทำงบการเงินตางๆ ซึ่งทางการ

บัญชีเรียกวา รายการทางบัญชี เปนเหตุการณท่ีทำใหเกิดการโอนหรือการแลกเปลี่ยนระหวางหนวยของบัญชีหรือ

บุคคลที่มีผลตอสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง และจะทำให

ยอดท้ังสองในสมการบัญชีนั้นมีความสมดุลกันท้ังสองดาน 

ประเภทของรายการคา รายการคาจำแนกออกเปน 2 ประเภท คือ รายการคาภายนอก กับ รายการคา

ภายใน ดังนี้ 

1.1 รายการคาภายนอก เปนรายการแลกเปลี่ยนระหวางรานคาหนึ่งกับอีกรานคาหนึ่ง เชน  

- การซ้ือสินทรัพยตางๆเปนเงินสดและเงินเชื่อ  

- การซ้ือสินคาเปนเงินสดและเงินเชื่อ 

- การขายสินคาเปนเงินสดและเงินเชื่อ 

เรื่องที่ 1 รายการคาและการวิเคราะหรายการคา 

 

1.1 รายการคา  



- การรับชำระหนี้จากลูกหนี้ 

- การจายชำระหนี้เจาหนี้ 

- การกูยืมเงิน 

- การจายชำระหนี้เงินกูพรอมดอกเบี้ย 

- การจายคาใชจายตางๆ 

- การรับรายไดตางๆ 

  

1.2 รายการคาภายใน เปนรายการคาที่เกิดขึ้นภายในกิจการ ที่ไมเกี่ยวของกับบุคคลภายนอก แตมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ หรือทุน ดังนี้ 

  - การนำเงินสดหรือสินทรัพยอยางอ่ืนมาลงทุน 

  - การถอนเงินสดหรือสินทรัพยไปใชสวนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการท่ีไมใชรายการคา ( Non-Business Transaction) 

 หมายถึง รายการดำเนินงานในธุรกิจที่ไมกอใหเกิดการโอนเงินหรือสิ่งของที่มีคาเปนตัวเงิน เชน การจัด

รานคาใหสวยงามเพ่ือดึงดูดใจลูกคา การเชิญชวนลูกคาไปชมสินคา การตอนรับลูกคา เปนตน รายการเหลานี้ถือวา

ไมใชรายการคา เพราะไมกอใหเกิดการโอนเงินหรือสิ่งของท่ีมีมูลคาเปนตัวเงิน ดังนั้นจึงไมตองนำมาบันทึกบัญชีใน

สมุดบัญชีของกิจการ 

 



 

 

 

 

 

คำช้ีแจง   ใหนักเรียนเติมเครื่องหมาย / ลงในหนาชองท่ีเปนรายการคา และ เครื่องหมาย X หนาชองท่ีไมใช

รายการคา 

...............1. ซ้ืออุปกรณสำนักงานเปนเงินเชื่อ 

...............2. รับรายไดคาบริการเสริมสวย 

...............3. กูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

...............4. จายคาเชาอาคารสำนักงาน 

...............5. ใหบริการซอมรถยนตแตยังไมไดรับเงินจากลูกคา 

...............6. ลูกคาสอบถามราคาสินคา 

...............7. ซ้ือสินคา แตยังไมไดจายเงินใหกับคนขาย 

...............8. สาธิตวิธีการใชงานสินคา 

...............9. นำท่ีดิน อาคาร และอุปกรณมาลงทุนในกิจการ 

...............10. จายชำระหนี้ใหกับเจาหนี้ 

...............11. รับเช็คคาขายสินคา 

...............12. ถอนเงินสดจากกิจการไปใชสวนตัว 

...............13. การตอนรับลูกคา 

...............14. นำเงินสดไปฝากธนาคาร 

...............15. เชิญชวนลูกคาชมสินคา 

 

 

 

บัตรงานท่ี 1 

เร่ือง รายการคา 



 

 

 

กอนท่ีจะทำการวิเคราะหรายการคานั้น จะตองทำความเขาใจเก่ียวกับความหมายของหมวดบัญชี 5 

หมวด ไดแก สินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจาย กอน วาคืออะไร จึงจะวิเคราะหรายการคาไดอยางถูกตอง 

(Business transaction analysis)  

หมวดบัญชี  

        หมวดบัญชี หมายถึง การจัดหมวดหมูบัญชีโดยแยกประเภทออกเปน 5 หมวดบัญชี ดังนี ้

หมวดท่ี 1 สินทรัพย 

หมวดท่ี 2 หนี้สิน 

หมวดท่ี 3 สวนของเจาของหรือทุน 

หมวดท่ี 4 รายได 

หมวดท่ี 5 คาใชจาย 

 

หมวดท่ี 1 สินทรัพย (Assets) หมายถึง ทรัพยากรของกิจการท่ีกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจซ่ึงอยูใน

ความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกลาวเปนผลของเหตุการณในอดีต ซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิง

เศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต เชน เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคา รถยนต อาคาร ที่ดิน ลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร เปนตน สินทรัพยแบงออกเปน 2 ประเภท คือสินทรัพยหมุนเวียน และสินทรัพยไมหมุนเวียน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

1. สินทรัพยหมุนเวียน (Current Asset) หมายถึง สินทรัพยที่มีสภาพคลอง สามารถที่จะเปลี่ยนเปน

เงินสดหรือขาย หรือใชหมดไปภายในระยะเวลา 1 ป หรือนอยกวา 1 ป ซึ่งเปนไปตามการดำเนิน

ธุรกิจขององคกร เชน เงินสด หรือสินทรัพยอ่ืนท่ีสามารถเปลี่ยนมาเปนเงินสดไดโดยเร็ว เชน เงินฝาก

ธนาคาร ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อ่ืนๆ สินคาคงเหลือ เปนตน 

1.2 หมวดบัญชี 



2. สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non-Current Asset) หมายถึง สินทรัพยท่ีไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดได

โดยเร็ว หรือเปนสินทรัพยที่กิจการมีไวใชงานและมีอายุการใชงานยาวนานเกินกวา 1 ป เชน เงิน

ลงทุนระยะยาว ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ นอกจากนี้ยังอาจมีสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีไมมีตัวตน เชน 

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน เปนตน และสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนๆ 

 

 

 

เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2564  นางสาวแสนสวย ไดสำรวจตนเองพบวามีทรัพยสินสวนตัว ดังนี ้

                            เงินสด               100,000   บาท 

                            เงินฝากธนาคาร    700,000   บาท 

                            รถยนต             1,200,000  บาท 

                            รวมท้ังส้ิน          2,000,000   บาท 

 

หมายเหตุ   1. ทรัพยสินดังกลาวในทางบัญชีเรียกวา สินทรัพย (Assets) 

  2. จะเห็นไดวานางสาวแสนสวยมีสินทรัพยสวนตัวท้ังสิ้น 2,000,000   บาท 

 

 

 

 

ตอไปนี้เปนรายการสินทรัพยของรานสดใสบริการ ซ่ึงมีนายสดใสเปนเจาของ 

           เงินสด                20,000   บาท  

           ลูกหนี้การคา        10,000   บาท 

           อุปกรณสำนักงาน  200,000  บาท 

           รถยนต               500,000  บาท 

          รวมท้ังส้ิน          730,000   บาท 

 

 

 

 

 

ตัวอยางท่ี 1 

รานสดใสบริการมีสินทรัพยท้ังสิ้น 

730,000   บาท ซึงเปนสินทรัพยสวนตัว 



 

 

 

 

 

คำช้ีแจง   ใหนักเรียนจัดประเภทสินทรัพยท่ีกำหนดใหตอไปนี้วาเปนสินทรัพยชนิดใดลงในตาราง 

    

รายการ  

เงินฝากธนาคาร    

ท่ีดิน  

วัสดุสำนักงาน  

อาคาร    

ลิขสิทธิ ์  

เงินลงทุนระยะยาว  

ลูกหนี้การคา  

เงินสด  

สินคาคงเหลือ  

เครื่องตกแตง  

รถยนต  

เครื่องหมายการคา  

คาความนิยม  

คาใชจายลวงหนา  

สิทธิบัตร  

 

 

 

 

บัตรงานท่ี 2 

เร่ือง สินทรัพย 



หมวดที ่ 2  หนี ้สิน (Liability) หมายถึง ภาระผูกพันปจจุบันของกิจการที ่ต องจายชำระคืนแก

บุคคลภายนอกในอนาคต ภาระผูกพันดังกลาวเปนผลของเหตุการณในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นคาดวาจะ

สงผลใหกิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ(สินทรัพย) เชน เจาหนี้การคา เงินกู เงินเบิกเกินบัญชี 

เจาหนี้จำนอง เปนตน หนี้สินแบงออกเปน 2 ประเภท คือ หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไมหมุนเวียน 

1. หนี้สินหมุนเวียน (Current Liability) หมายถึง หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน นับจาก

วันที ่ในงบแสดงฐานะการเงิน และกิจการคาดวาจะชำระหนี้ส ินนั ้นคืนภายในรอบระยะเวลา

ดำเนินงานปกติ มีลักษณะดังนี้ 

- หนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระคืนภายใน 12 เดือน หรือภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงาน

ตามปกติของกิจการ 

- ชำระคืนดวยสินทรัพยหมุนเวียน หรือ  

- การกอนหนี้สินระยะสั้นอ่ืนแทน  

ตัวอยางหนี้สินหมุนเวียน ไดแก เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงิน

เบิกเกินบัญชีธนาคาร ตั๋วเงินจาย ภาษีเงินไดคางจาย และหนี้สินหมุนเวียนอื่น เชน คาใชจายคางจาย รายไดรับ

ลวงหนา เปนตน 

2. หนี้สินไมหมุนเวียน (Non-Current Liability) หมายถึง หนี้สินท่ีมีระยะเวลาการชำระเงินนานกวา 

1 ป หรือเกินกวารอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ หนี้สินไมหมุนเวียนอาจเกิดจาก

การกูยืมเงินมาใชในกิจการเพ่ือซ้ือสินทรัพยท่ีมีราคาสูง ตัวอยางหนี้สินไมหมุนเวียน ไดแก เงินกูระยะ

ยาว ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน  

 

 

 

นางสาวกอหญาเปดรานเสิรมสวย ไดซ้ืออุปกรณ 250,000 บาท เปนเงินเชื่อจากรานบิวตี้ ดังนั้น 

นางสาวกอหญาจึงตองชำระเงินใหรานบิวตี้ในภายหนา ซ่ึงเปนเจาหนี้นางสาวกอหญา ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางท่ี 3 

เจาหนี-้รานบิวตี้ 250,000 บาท 



  

 

 

 

 

 

คำช้ีแจง   ใหนักเรียนจัดประเภทหนี้สินท่ีกำหนดใหตอไปนี้วาเปนหนี้สินชนิดใดลงในตารางท่ีกำหนดให  

   

รายการ  

เงินเบิกเกินบัญชี    

เจาหนี้การคา  

คาใชจายคางจาย  

รายไดรับลวงหนา  

เงินกูยืมระยะสั้น  

เงินกูยืมระยะยาว  

ภาษีเงินไดคางจาย  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี  

ตั๋วเงินจาย  

เงินมัดจำหรือเงินประกัน  

เงินปนผลคางจาย  

หุนกูและพันธบัตร  

เจาหนี้จำนอง  

 

 

 

 

 

 

 

บัตรงานท่ี 3 

เร่ือง หน้ีสิน 



หมวดที่ 3 สวนของเจาของหรือทุน (Owner’Equity)  หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของ

กิจการหลังจากหักหนี้สินทั ้งสิ ้นออกแลว กรรมสิทธิ์ที ่เจาของกิจการมีในสินทรัพย เรียกวา สินทรัพยสุทธิ 

(สินทรัพย- หนี้สิน) 

 

 ลักษณะสวนของเจาของแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

1. สวนของเจาของกิจการเจาของคนเดียว 

2. สวนของเจาของกิจการหางหุนสวน 

3. สวนของเจาของกิจการบริษัทจำกัด 

แตในบทเรียนนี้จะกลาวถึงเฉพาะสวนของเจาของกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการเทานั้น 

สามารถแสดงไดดังนี้ 

 

สวนของเจาของ = จำนวนเงินท่ีเจาของนำมาลงทุน +ผลกำไร-ถอนใชสวนตัว(เงินถอน)-ผลขาดทุน(ถามี) 

 

 

 

 

ตอไปนี้เปนสินทรัพยสวนตัวของนายตะวัน ดังนี้ 

           เงินสด                100,000   บาท  

           เงินฝากธนาคาร     100,000   บาท 

           อาคาร                300,000   บาท 

           รถยนต               300,000   บาท 

          รวมท้ังส้ิน           800,000   บาท 

 

 

 

 

 

  

 

 

ตัวอยางท่ี 4 

นายตะวันมีสินทรัพยท้ังสิ้น 800,000 บาท แสดง

วาเขามีสิทธิในสินทรัพย 800,000 บาท (สินทรัพย

สุทธิ) หรือสวนของเจาของเทากับ 800,000 บาท 

สรุป สินทรัพย 800,000 = สวนของเจาของ 

800,000 บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4 รายได (Revenues) หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการไดรับจากการขายสินคาหรือบริการ

ตามปกติของกิจการ รวมทั้งผลตอบแทนอื่นๆที่ไมไดเกิดจากการดำเนินงานตามปกติ รายไดแบงออกเปน 2 

ประเภท ดังนี้ 

1. รายไดจากการขาย( Sales) หมายถึง รายไดที่เกิดจากการขายสินคาหรือบริการอันเปนรายไดจาก

การดำเนินงานตามปกติ เชน กิจการซื้อขายสินคา รายไดของกิจการคือ รายไดจากการขายสินคา 

สวนกิจการใหบริการ เชน ซอมเครื่องใชไฟฟา รายไดของกิจการ คือ รายไดคาซอมแซม หรือ กิจการ

โรงแรม รายไดของกิจการคือ รายไดคาบริการ เปนตน 

2. รายไดอ่ืน (Other incomes) หมายถึง รายไดท่ีมิไดเกิดจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ซ่ึง

เปนรายไดที่ไมใชรายไดจากการขายสินคาหรือบริการนั่นเอง เชน รายไดคาดอกเบี้ย กำไรจากการ

ขายสินทรัพย กำไรจากการขายเงินลงทุน เปนตน  

 

 

 

นางสาวเดือนใหบริการเสริมสวยแกลูกคา 5,000 บาท ลูกคายังไมไดใหเงิน รายไดคาบริการเสริมสวย

นางสาวเดือน เกิดข้ึนแลวจำนวน 5,000 บาทถึงแมวานางสาวเดือนจะยังไมไดรับเงินจากลูกคาก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางท่ี 5 

รายไดคาบริการ 5,000 บาท 



 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5 คาใชจาย (Expenses) หมายถึง ตนทุนสวนที่หักออกจากรายไดในรอบระยะเวลาการ

ดำเนินงานหนึ่ง สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ตนทุนขาย (Cost of sales) หมายถึง ตนทุนของสินคาท่ีขายหรือบริการท่ีให กลาวคือในกิจการซ้ือ

เพ่ือขาย ตนทุนของสินคาท่ีขายจะรวมราคาซ้ือและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจำเปน เพ่ือใหสินคาอยูในสภาพ

พรอมท่ีจะขาย สวนในกิจการผลิตเพ่ือขายตนทุนของสินคาท่ีขายคือ ตนทุนการผลิตของสินคานั้น ซ่ึง

ประกอบดวย คาวัตถุดิบ คาแรงงานและโสหุยการผลิต 

2. คาใชจายในการดำเนินงาน (Operating expenses) หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดข้ึนอันเองมาจากการ

ขายสินคาหรือบริการ และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการบริหารกิจการอันเปนสวนรวมของการ

ดำเนินงาน 

3. คาใชจายอ่ืน (Other expenses) หมายถึง คาใชจายนอกเหนือจากท่ีจัดเขาเปนตนทุนขายและ

คาใชจายในการดำเนินงาน เชน ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได เปนตน 

****** คาใชจายสำหรับธุรกิจขายสินคา จะประกอบดวย ตนทุนขาย คาใชจายในการดำเนินงาน และ

คาใชจายอ่ืน สำหรับธุรกิจบริการคาใชจายจะประกอบไปดวยคาใชจายในการดำเนินงานและคาใชจายอ่ืนเทานั้น  

 

 

 

นางฟาใส จายคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ซ่ึงเปนคาเชาอาคารสำนักงาน 

7,000 บาท  

 

 

 

 

 

ตัวอยางท่ี 6 

คาเชาอาคาร  7,000 บาท 



 

 

 

 

คำช้ีแจง   ใหนักเรียนจัดประเภทรายการบัญชีท่ีกำหนดใหตอไปนี้วาเปนบัญชีหมวดใด โดยทำเครื่องหมาย / ลงใน

ชองหมวดบัญชีท่ีกำหนดให 

รายการ หมวด 1 

สินทรัพย 

หมวด 2  

หนี้สิน 

หมวด 3 สวน

ของเจาของ

หรือทุน 

หมวด 4  

รายได 

หมวด 5 

คาใชจาย 

ลูกหนี้การคา      

เจาหนี้การคา      

รายไดคาเสริมสวย      

คาสาธารณูปโภค      

ทุนนายดาว      

วัสดุสำนักงาน      

รถยนต      

ถอนใชสวนตัว      

รายไดรับลวงหนา      

คาใชจายลวงหนา      

เงินสด      

เครื่องใชสำนักงาน      

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร      

เงินฝากธนาคาร      

เงินกู      

สินคาคงเหลือ      

เงินเดือนพนักงาน      

 

บัตรงานท่ี 4 

เร่ือง หมวดบัญชี  



 

 

 

การวิเคราะหรายการคา (Business transaction analysis) คือ การวิเคราะหรายการคาท่ีเกิดข้ึนจากการ

ดำเนินธุรกิจในแตละวัน วามีผลกระทบตอสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย อยางไร และ

ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงนั้นจะแสดงใหเห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการได 

ซ่ึงการวิเคราะหรายการคานั้น เปนจุดเริ่มตนของวงจรบัญชี เปนข้ันตอนแรกของการจัดทำบัญชี ซ่ึงสำคัญ

มาก เพราะหากวิเคราะหรายการคาผิดพลาด ก็จะทำใหขั้นตอนตอๆไปผิดไปดวย เชน การบันทึกบัญชีในสมุด

รายวันทั่วไป การผานบัญชีไปสมุดบัญชีแยกประเภท ตลอดจนการจัดทำงบการเงินก็จะผิดไปดวย หากมีความ

ผิดพลาดแลวจะทำใหผูใชขอมูลทางบัญชีนั้นตัดสินใจผิดพลาดดวย ดังนั้น แมวาการวิเคราะหรายการคาจะเปน

เพียงข้ันเริ่มตนของการทำบัญชี แตก็ควรใหความสนใจและทำความเขาใจใหถูกตอง โดยกอนท่ีจะวิเคราะหรายการ

คานั้น จะตองรูเรื่องหลักในการวิเคราะหรายการคาโดยท่ัวไป ซ่ึงมีดังนี้ 

1. วิเคราะหรายการคาที่เกิดขึ้นวาทำใหสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของกิจการเปลี่ยนแปลง โดย

การเพ่ิมข้ึนและลดลงอยางไรบาง 

2. รายการคาท่ีเกิดข้ึนเม่ือวิเคราะหแลว การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของนั้น

จะตองทำใหสมการบัญชีเปนจริงเสมอ กลาวคือเม่ือวิเคราะหรายการคาแลว สินทรัพยท่ีเปลี่ยนแปลง 

จะตองเทากับหนี้สินท่ีเปลี่ยนแปลงบวกดวยสวนของเจาของท่ีเปลี่ยนแปลงเสมอ 

 

 

 

 

ในการดำเนินธุรกิจยอมมีรายการคาและเหตุการตางๆเกิดข้ึนตลอดเวลา รายการคาท่ีเกิดข้ึนจะมีผลทำให

สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของเปลี่ยนแปลงไปในทางเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เม่ือวิเคราะหรายการคาไดถูกตอง

แลว จึงนำไปบันทึกบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไปเปนลำดับตอไป 

     

1.3 หลักการวิเคราะหรายการคา 



        

หลักในการวิเคราะหรายการคา  

         

1. สินทรัพยเพ่ิม (+)                 สวนของเจาของเพ่ิม (+) 

2. สินทรัพยเพ่ิม (+)                 หนี้สินเพ่ิม (+) 

3. สินทรัพยลด (-)                   หนี้สินลด (-) 

4. สินทรัพยอยางหนึ่งเพ่ิม (+)     สินทรัพยอีกอยางหนึ่งลด (-) 

5. สินทรัพยลด (-)                   สวนของเจาของลด (-) 

 

 

ตัวอยางหลักการวิเคราะหรายการคา มีดังนี้  

1. สินทรัพยเพ่ิม (+)                 สวนของเจาของเพ่ิม (+) 

 - การนำเงินสดมาลงทุน 

 - การนำสินทรัพยมาลงทุน 

 - รับรายไดคาบริการ 

 - ใหบริการลูกคาแตยังไมไดรับเงิน 

2. สินทรัพยเพ่ิม (+)                 หนี้สินเพ่ิม (+) 

 - กูเงินจากสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อ่ืนๆ 

 - ซ้ือสินคาเปนเงินเชื่อ 

 - ซ้ือสินทรัพยเปนเงินเชื่อ 

3. สินทรัพยลด (-)                   หนี้สินลด (-) 

 - จายชำระหนี้เงินกู 

 - จายชำระหนี้เจาหนี้ 

4. สินทรัพยอยางหนึ่งเพ่ิม (+)     สินทรัพยอีกอยางหนึ่งลด (-) 

 - ซ้ือสินทรัพยเปนเงินสด 

 - รับชำระหนี้จากลูกหนี้ 

5. สินทรัพยลด (-)                   สวนของเจาของลด (-) 

 - จายคาใชจายตางๆ 

 



 

 

 

 

 

คำช้ีแจง   จงเขียนหลักในการวิเคราะหรายการคาพรอมท้ังเขียนตัวอยางประกอบลงในตารางท่ีกำหนดให 

 

 

หลักในการวิเคราะหรายการคา 

 

 

ตัวอยางรายการคา 

1.สินทรัพยเพ่ิม สวนของเจาของเพ่ิม  

 

2.สินทรัพยลด สวนของเจาของลด  

 

3.สินทรัพยอยางหนึ่งเพ่ิม สินทรัพยอยาง

หนึ่งลด 

 

 

4.สินทรัพยเพ่ิม หนี้สินเพ่ิม  

 

5.สินทรัพยลด หนี้สินลด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรงานท่ี 5 

เร่ือง การวิเคราะหรายการคา 



 

 

 

 

เม่ือมีรายการคาเกิดข้ึนจากการดำเนินงานของกิจการ ยอมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของสมการ

บัญชีหมวดใดหมวดหนึ่ง ไมวารายการคาท่ีเกิดข้ึนจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดก็ตาม ยอมมีผลกระทบทำให

สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเสมอ สำหรับหมวดบัญชีรายได และหมวดบัญชีคาใชจาย

ในการวิเคราะหรายการคานั้น จะมีผลกระทบกับสวนของเจาของ เพราะผลตางระหวางรายไดกับคาใชจายก็คือผล

กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธินั่นเอง ซ่ึงผลกำไรสุทธิจะทำใหสวนของเจาของเพ่ิมข้ึน และผลขาดทุนสุทธิจะทำใหสวน

ของเจาของลดลง ดังนั้น กิจการท่ีมีคาใชจายเกิดข้ึนใหถือวาทำใหสวนของเจาของกิจการลดลง 

การวิเคราะหรายการคาแตละรายการจะมีผลกระทบตอหมวดบัญชีท้ัง 5 หมวด คือ สินทรัพย หนี้สิน 

สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย ซ่ึงหมวดบัญชีรายไดและหมวดบัญชีคาใชจายจะกระทบตอบัญชีสวนของ

เจาของ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

จากภาพดานบน จะเห็นไดวา ผลกระทบของรายการคาตอสวนของเจาของ สามารถสรุปได 2 ประเด็นคือ 

1. สวนของเจาของเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเจาของกิจการนำเงินมาลงทุนและกิจการมีรายไดเกิดข้ึน 

2. สวนของเจาของลดลงเนื่องจากเจาของกิจการมีการถอนเงินไปใชสวนตัว และกิจการมีคาใชจายเกิดข้ึน  

ซ่ึงผลตางระหวางรายไดกับคาใชจายคือ กำไรหรือขาดทุนสุทธิ ถาเปนกำไรสุทธิสวนของเจาของจะเพ่ิมข้ึน

เนื่องจากมีรายไดมากกวาคาใชจาย แตถาเปนผลขาดทุนสุทธิ สวนของเจาของจะลดลงเนื่องจากมีคาใชจายสูงกวา

รายไดดังแผนภาพดานลาง 

 

1.4 ผลกระทบของรายการคาตอ

สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน 

 

สินทรัพย   =   หนี้สิน  + สวนของเจาของ 

 

                                  ถากิจการมีรายไดเกิดข้ึน จะมีผลทำใหสวนของเจาของเพ่ิมข้ึนในบัญชีกำไรสุทธิ 

 ถากิจการมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน จะมีผลทำใหสวนของเจาของลดลงในบัญชีกำไรสุทธ ิ



นำเงินมาลงทุน 

     

       รายได  

            

       เจาของถอนใชสวนตัว 

 

     คาใชจาย    

 การวิเคราะหรายการคาและผลกระทบตอสมการบัญชี มีหลายกรณี ดังตอไปนี้ 

 

 

วันท่ี 1 มกราคม 2564 นายโกมล นำเงินมาลงทุน 40,000 บาท เพ่ือเปดรานบริการซอมรถยนต 

 

 

1. สินทรัพยเพ่ิม (+)                 สวนของเจาของเพ่ิม (+) 

 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         สินทรัพยประเภทเงินสดเพ่ิมข้ึนจากการนำเงินมาลงทุน 40,000 บาท 

         สวนของเจาของ คือ ทุน นายโกมล เพ่ิมข้ึนจากการนำเงินมาลงทุน 40,000 บาท 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิม 

ลด 

กำไร 

สุทธิ

หรือ

ขาดทุน

สุทธ ิ

สินทรัพย            =            หนี้สิน        +        สวนของเจาของ 

           เงินสด + 40,000       ทุน-นายโกมล +40,000 

ตัวอยางท่ี 1 



งบแสดงฐานะการเงิน  

รานโกมลบริการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน สวนของเจาของ 

     เงินสด                                        40,000         ทุน-นายโกมล                           40,000 

                                                  40,000                                                 40,000 

   
 

 

 

 

 

 วันท่ี 5 มกราคม 2564 รานโกมลบริการกูเงินจากธนาคารมาจำนวน 50,000 บาท 

 

 

2.  สินทรัพยเพ่ิม (+)                 หนี้สินเพ่ิม (+) 

 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         สินทรัพยประเภทเงินสดเพ่ิมข้ึนจากการกูเงินธนาคาร 50,000 บาท 

         หนี้สินประเภทกูยืมจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 50,000 บาท 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางท่ี 2 

สินทรัพย            =            หนี้สิน        +        สวนของเจาของ 

           เงินสด + 50,000         เงินกู +50,000 



งบแสดงฐานะการเงิน  

รานโกมลบริการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 

       เงินสด (+50,000)                        90,000          เงินกู                                  50,000  

 

 

                                                  90,000                                                   

สวนของเจาของ     

        ทุน-นายโกมล                         40,000                                                     

                                               90,000 

   
 

 

 

 รานโกมลบริการ จายชำระหนี้เงินกู จำนวน 20,000 บาท 

 

 

3.  สินทรัพยลด (-)                 หนี้สินลด (-) 

 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         สินทรัพยประเภทเงินสดลดลงจากการนำไปจายหนี้เงินกู 20,000 บาท 

         หนี้สินประเภทกูยืมจากธนาคารลดลง 20,000 บาท 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางท่ี 3 

สินทรัพย            =            หนี้สิน        +        สวนของเจาของ 

           เงินสด - 20,000                   เงินกู -20,000 



งบแสดงฐานะการเงิน  

รานโกมลบริการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 

     เงินสด (-20,000)                          70,000        เงินกู (-20,000)                      30,000  

 

 

                                                  70,000                                                   

สวนของเจาของ     

      ทุน-นายโกมล                          40,000                                                     

                                                 70,000 

   
 

 

 

 วันท่ี 10 มกราคม 2564 รานโกมลบริการ ซ้ืออุปกรณในการซอมรถยนต 70,000 บาท  

 

 

4. สินทรัพยอยางหนึ่งเพ่ิม (+)     สินทรัพยอีกอยางหนึ่งลด (-) 

 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         สินทรัพยประเภทอุปกรณซอมรถยนตเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือมา 10,000 บาท 

         สินทรัพยประเภทเงินสดลดลงจากการไปซ้ืออุปกรณซอมรถยนต 10,000 บาท 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางท่ี 4 

สินทรัพย            =            หนี้สิน        +        สวนของเจาของ 

อุปกรณซอมรถยนต +10,000                    

                เงินสด -10,000 



งบแสดงฐานะการเงิน  

รานโกมลบริการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 

     เงินสด (-10,000)                         60,000        เงินกู (-20,000)                       30,000  

     อุปกรณซอมรถยนต                      10,000 

 

                                               70,000                                                   

สวนของเจาของ     

      ทุน-นายโกมล                          40,000                                                     

                                                 70,000 

   
 

 

 

 วันท่ี 20 มกราคม 2564 รานโกมลบริการจายคาเชารานจำนวน 5,000 บาท 

 

 

5. สินทรัพยลด (-)                   สวนของเจาของลด (-) 

 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         สินทรัพยประเภทเงินสดลงลงจากการจายคาเชาราน 5,000 บาท 

         สวนของเจาของประเภททุนนายโกมลลดลงเนื่องจากจายคาเชาราน 5,000 บาท 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางท่ี 5 

สินทรัพย            =            หนี้สิน        +        สวนของเจาของ 

              เงินสด -5,000          คาเชาราน -5,000 



งบแสดงฐานะการเงิน  

รานโกมลบริการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 

     เงินสด (-5,000)                           55,000        เงินกู (-20,000)                          30,000  

     อุปกรณซอมรถยนต                      10,000 

 

                                               65,000                                                   

สวนของเจาของ     

      ทุน-นายโกมล(-5,000)                   35,000                                                     

                                                    65,000 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คำช้ีแจง   จงวิเคราะหรายการคาของรานนางสาวแสนดีประจำเดือนมกราคม 2564 โดยใสเครื่องหมาย / ลงใน

ชองท่ีกำหนดให    

 

วดป. 

 

รายการคา 

สินทรัพย หนี้สิน สวนของ

เจาของ 

2564 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

1 นางสาวแสนดีนำเงินสดมาลงทุน       

2 นำเงินสดไปฝากธนาคาร       

3 จายคาน้ำคาไฟ       

4 ซ้ืออุปกรณเสริมสวยเปนเงินสด       

5 ซ้ืออุปกรณเสริมสวยเปนเงินเชื่อ       

6 ไดรับเงินคาบริการเสริมสวย       

7 ใหบริการเสริมสวยแกลูกคา แตยังไมไดรับเงิน       

8 จายชำระหนี้คาอุปกรณเสริมสวยวันท่ี 5       

9 รับชำระหนี้จากลูกคาเม่ือวันท่ี 7       

10 กูเงินจากธนาคารเพ่ือมาใชจายในราน       

11 นางสาวแสนดีเบิกเงินกิจการไปใชสวนตัว       

12 จายเงินเดือนลูกจางในราน       

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรงานท่ี 6 

เร่ือง การวิเคราะหรายการคา 



 

 

 

 

 

คำช้ีแจง   จงวิเคราะหรายการคาของรานชายบริการดังตัวอยางในตาราง 

 

ท่ี รายการคา การวิเคราะหรายการคา 

1 นายชายนำเงินมาลงทุนในราน สินทรัพยเพ่ิม + สวนของเจาของเพ่ิม + 

2 กูเงินจากธนาคารมาลงทุนในราน   

3 ซ้ืออุปกรณเปนเงินเชื่อ   

4 รับรายไดคาบริการ   

5 ลูกคารายหนึ่งคางชำระคาบริการ   

6 สงบิลเรียกเก็บเงินจากลูกคาท่ีคางชำระ   

7 ซ้ือวัสดุเปนเงินสด   

8 จายชำระหนี้รายการท่ี 3   

9 จายคาเชาราน   

10 จายเงินเดือนพนักงานในราน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรงานท่ี 7 

เร่ือง การวิเคราะหรายการคา 



 

 

 

 

 

คำชี้แจง   จงวิเคราะหการเพิ่มหรือลดของรายการคาตอสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ ลงในตารางตาม

ตัวอยาง 

 

ท่ี รายการคา สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ 

1 นำเงินสดมาลงทุนในกิจการ 200,000 บาท +200,000  +200,000 

2 กูเงินจากธนาคาร 20,000 บาท    

3 ซ้ือเครื่องตกแตงเปนเงินเชื่อ 10,000 บาท    

4 รับรายไดคาบริการ 5,000 บาท    

5 จายคาพาหนะ 2,000 บาท    

6 สงบิลเรียกเก็บเงินจากลูกคา 4,500 บาท    

7 ซ้ือวัสดุสำนักงานเปนเงินสด 2,000 บาท    

8 จายชำระหนี้ใหเจาหนี้ 4,000 บาท    

9 จายคาเบี้ยประกันภัย 6,000 บาท    

10 ถอนเงินสดไปใชสวนตัว 5,000 บาท    

 

 

 

 

 

บัตรงานท่ี 8 

เร่ือง การวิเคราะหรายการคา 



 

 

 

 

คำชี้แจง   จากโจทยที่กำหนดให จงวิเคราะหรายการคา วิเคราะหผลกระทบตอสมการบัญชี และวิเคราะห

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน 

  ตอไปนี้เปนรายการคาของรานปนทองบริการ ในเดือนมกราคม 2564 

 ม.ค. 1 นางปนทองนำเงินสดมาลงทุนในรานจำนวน 120,000 บาท 

  2 จายเงินซ้ืออุปกรณเสริมสวย 80,000 บาท 

  3 ซ้ือเครื่องตกแตงเปนเงินเชื่อจากรานนก 5,000 บาท 

  5 ใหบริการเสริมสวยแกนางดาว 4,000 บาท แตยังไมไดรับเงิน 

  10 จายชำระหนี้ใหแกรานนก 3,000 บาท 

  15 กูเงินจากธนาคาร 120,000 บาท ระยะเวลาเงินกู 2 ป 

  18  ถอนเงินกิจการไปใชสวนตัว 10,000 บาท 

  25 รับชำระหนี้จากนางดาว 4,000 บาท 

  30 รับเงินจากลูกคาคาทำผม 25,000 บาท 

  31 จายเงินเดือนพนักงานในราน 15,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรงานท่ี 9 

เร่ือง ผลกระทบของรายการคาตอสมการ

บัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน 



 

 

 

 

 

รายการคาวันที 1  

             นางปนทองนำเงินสดมาลงทุนในรานจำนวน 120,000 บาท 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         ................................................................................................................................ 

         ................................................................................................................................. 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

            .............................           ..........................       ................................................. 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

............................................................................... ............................................................................... 

................................................................................ ................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

  

บัตรงานท่ี 9 

เร่ือง ผลกระทบของรายการคาตอสมการ

บัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน 



รายการคาวันที 2  

             จายเงินซ้ืออุปกรณเสริมสวย 80,000 บาท 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         ................................................................................................................................ 

         ................................................................................................................................. 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

            .............................           ..........................       ................................................. 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

............................................................................... ............................................................................... 

................................................................................ ................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

 

 

 

 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................  

 



รายการคาวันที 3  

             ซ้ือเครื่องตกแตงเปนเงินเชื่อจากรานนก 5,000 บาท 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         ................................................................................................................................ 

         ................................................................................................................................. 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

            .............................           ..........................       ................................................. 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

............................................................................... ............................................................................... 

................................................................................ ................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

 

 

 

 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 



รายการคาวันที 5  

             ใหบริการเสริมสวยแกนางดาว 4,000 บาท แตยังไมไดรับเงิน 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         ................................................................................................................................ 

         ................................................................................................................................. 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

            .............................           ..........................       ................................................. 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

............................................................................... ............................................................................... 

................................................................................ ................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 



รายการคาวันที 10 

             จายชำระหนี้ใหแกรานนก 3,000 บาท 

การวิเคราะหรายการคา  

         ................................................................................................................................ 

         ................................................................................................................................. 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

            .............................           ..........................       ................................................. 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

............................................................................... ............................................................................... 

................................................................................ ................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 



รายการคาวันที 15 

             กูเงินจากธนาคาร 120,000 บาท ระยะเวลาเงินกู 2 ป 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         ................................................................................................................................ 

         ................................................................................................................................. 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

            .............................           ..........................       ................................................. 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

............................................................................... ............................................................................... 

................................................................................ ................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
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รายการคาวันที 18 

             ถอนเงินกิจการไปใชสวนตัว 10,000 บาท 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         ................................................................................................................................ 

         ................................................................................................................................. 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

            .............................           ..........................       ................................................. 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

............................................................................... ............................................................................... 

................................................................................ ................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
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................................................................................ 

................................................................................ 

 



รายการคาวันที 25 

             รับชำระหนี้จากนางดาว 4,000 บาท 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         ................................................................................................................................ 

         ................................................................................................................................. 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

            .............................           ..........................       ................................................. 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

............................................................................... ............................................................................... 

................................................................................ ................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

 

 

 

 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 



รายการคาวันที 30 

             รับเงินจากลูกคาคาทำผม 25,000 บาท 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         ................................................................................................................................ 

         ................................................................................................................................. 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

            .............................           ..........................       ................................................. 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

............................................................................... ............................................................................... 

................................................................................ ................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

 

 

 

 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 



รายการคาวันที 31 

             จายเงินเดือนพนักงานในราน 15,000 บาท 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         ................................................................................................................................ 

         ................................................................................................................................. 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

            .............................           ..........................       ................................................. 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

............................................................................... ............................................................................... 

................................................................................ ................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 
 



 

 

 

  

ขอ คำตอบ 

1 ง 

2 ง 

3 ค 

4 ข 

5 ค 

6 ข 

7 ข 

8 ค 

9 ก 

10 ก 

11 ค 

12 ก 

13 ก 

14 ค 

15 ข 

16 ง 

17 ค 

18 ก 

19 ข 

20 ก 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 

เร่ือง การวิเคราะหรายการคา 



 

 

 

 

คำช้ีแจง   ใหนักเรียนเติมเครื่องหมาย / ลงในหนาชองท่ีเปนรายการคา และ เครื่องหมาย X หนาชองท่ีไมใช

รายการคา 

........./..... 1. ซ้ืออุปกรณสำนักงานเปนเงินเชื่อ 

........./......2. รับรายไดคาบริการเสริมสวย 

......../.......3. กูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

....... ./......4. จายคาเชาอาคารสำนักงาน 

........./......5. ใหบริการซอมรถยนตแตยังไมไดรับเงินจากลูกคา 

.........X......6. ลูกคาสอบถามราคาสินคา 

.........X......7. ซ้ือสินคา แตยังไมไดจายเงินใหกับคนขาย 

.........X.....8. สาธิตวิธีการใชงานสินคา 

........ /......9. นำท่ีดิน อาคาร และอุปกรณมาลงทุนในกิจการ 

........ /......10. จายชำระหนี้ใหกับเจาหนี้ 

......../......11. รับเช็คคาขายสินคา 

......../.......12. ถอนเงินสดจากกิจการไปใชสวนตัว 

....... X..... 13. การตอนรับลูกคา 

......../.......14. นำเงินสดไปฝากธนาคาร 

.......X........15. เชิญชวนลูกคาชมสินคา 

 

 

 

แนวคำตอบบัตรงานท่ี 1 

เร่ือง รายการคา 



 

 

 

 

คำช้ีแจง   ใหนักเรียนจัดประเภทสินทรัพยท่ีกำหนดใหตอไปนี้วาเปนสินทรัพยชนิดใดลงในตาราง 

    

รายการ  

เงินฝากธนาคาร   สินทรัพยหมุนเวียน 

ท่ีดิน สินทรัพยไมหมุนเวียน 

วัสดุสำนักงาน สินทรัพยหมุนเวียน 

อาคาร   สินทรัพยไมหมุนเวียน 

ลิขสิทธิ ์ สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินลงทุนระยะยาว สินทรัพยไมหมุนเวียน 

ลูกหนี้การคา สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสด สินทรัพยหมุนเวียน 

สินคาคงเหลือ สินทรัพยหมุนเวียน 

เครื่องตกแตง สินทรัพยไมหมุนเวียน 

รถยนต สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เครื่องหมายการคา สินทรัพยไมหมุนเวียน 

คาความนิยม สินทรัพยไมหมุนเวียน 

คาใชจายลวงหนา สินทรัพยหมุนเวียน 

สิทธิบัตร สินทรัพยไมหมุนเวียน 

 

 

 

 

 

 

แนวคำตอบบัตรงานท่ี 2 

เร่ือง สินทรัพย 



 

 

 

 

 

 

คำช้ีแจง   ใหนักเรียนจัดประเภทหนี้สินท่ีกำหนดใหตอไปนี้วาเปนหนี้สินชนิดใดลงในตารางท่ีกำหนดให  

    

รายการ  

เงินเบิกเกินบัญชี   หนี้สินหมุนเวียน 

เจาหนี้การคา หนี้สินหมุนเวียน 

คาใชจายคางจาย หนี้สินหมุนเวียน 

รายไดรับลวงหนา หนี้สินหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะสั้น หนี้สินหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะยาว หนี้สินไมหมุนเวียน 

ภาษีเงินไดคางจาย หนี้สินหมุนเวียน 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี หนี้สินหมุนเวียน 

ตั๋วเงินจาย หนี้สินหมุนเวียน 

เงินมัดจำหรือเงินประกัน หนี้สินหมุนเวียน 

เงินปนผลคางจาย หนี้สินหมุนเวียน 

หุนกูและพันธบัตร หนี้สินไมหมุนเวียน 

เจาหนี้จำนอง หนี้สินไมหมุนเวียน 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคำตอบบัตรงานท่ี 3 

เร่ือง หน้ีสิน 



 

 

 

 

 

คำช้ีแจง   ใหนักเรียนจัดประเภทรายการบัญชีท่ีกำหนดใหตอไปนี้วาเปนบัญชีหมวดใด โดยทำเครื่องหมาย / ลงใน

ชองหมวดบัญชีท่ีกำหนดให 

รายการ หมวด 1 

สินทรัพย 

หมวด 2  

หนี้สิน 

หมวด 3 สวน

ของเจาของ

หรือทุน 

หมวด 4  

รายได 

หมวด 5 

คาใชจาย 

ลูกหนี้การคา /     

เจาหนี้การคา  /    

รายไดคาเสริมสวย    /  

คาสาธารณูปโภค     / 

ทุนนายดาว   /   

วัสดุสำนักงาน /     

รถยนต /     

ถอนใชสวนตัว   /   

รายไดรับลวงหนา  /    

คาใชจายลวงหนา /     

เงินสด /     

เครื่องใชสำนักงาน /     

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  /    

เงินฝากธนาคาร /     

เงินกู  /    

สินคาคงเหลือ /     

เงินเดือนพนักงาน     / 

 

แนวคำตอบบัตรงานท่ี 4 

เร่ือง หมวดบัญชี  



 

 

คำช้ีแจง   จงเขียนหลักในการวิเคราะหรายการคาพรอมท้ังเขียนตัวอยางประกอบลงในตารางท่ีกำหนดให 

 

หลักในการวิเคราะหรายการคา 

 

 

ตัวอยางรายการคา 

1.สินทรัพยเพ่ิม สวนของเจาของเพ่ิม นำเงินสดมาลงทุน 

รับรายไดคาบริการ 

2.สินทรัพยลด สวนของเจาของลด ถอนเงินกิจการไปใชสวนตัว 

จายคาใชจายตางๆ 

3.สินทรัพยอยางหนึ่งเพ่ิม สินทรัพยอยาง

หนึ่งลด 

ซ้ือสินทรัพยเปนเงินสด 

ลูกหนี้นำเงินมาชำระหนี้ 

4.สินทรัพยเพ่ิม หนี้สินเพ่ิม ซ้ือสินทรัพยเปนเงินเชื่อ 

กูเงินจากสถาบันการเงิน 

5.สินทรัพยลด หนี้สินลด จายชำระหนี้เงินกู 

จายชำระหนี้คาสินคา 

 

แนวคำตอบบัตรงานท่ี 5 

เร่ือง การวิเคราะหรายการคา 



 

 

 

คำช้ีแจง   จงวิเคราะหรายการคาของรานนางสาวแสนดีประจำเดือนมกราคม 2564 โดยใสเครื่องหมาย / ลงใน

ชองท่ีกำหนดให    

 

วดป. 

 

รายการคา 

สินทรัพย หนี้สิน สวนของ

เจาของ 

2564 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

1 นางสาวแสนดีนำเงินสดมาลงทุน /    /  

2 นำเงินสดไปฝากธนาคาร / /     

3 จายคาน้ำคาไฟ  /    / 

4 ซ้ืออุปกรณเสริมสวยเปนเงินสด / /     

5 ซ้ืออุปกรณเสริมสวยเปนเงินเชื่อ /  /    

6 ไดรับเงินคาบริการเสริมสวย /    /  

7 ใหบริการเสริมสวยแกลูกคา แตยังไมไดรับเงิน /    /  

8 จายชำระหนี้คาอุปกรณเสริมสวยวันท่ี 5  /  /   

9 รับชำระหนี้จากลูกคาเม่ือวันท่ี 7 / /     

10 กูเงินจากธนาคารเพ่ือมาใชจายในราน /  /    

11 นางสาวแสนดีเบิกเงินกิจการไปใชสวนตัว  /    / 

12 จายเงินเดือนลูกจางในราน  /    / 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคำตอบบัตรงานท่ี 6 

เร่ือง การวิเคราะหรายการคา 



 

 

 

 

 

คำช้ีแจง   จงวิเคราะหรายการคาของรานชายบริการดังตัวอยางในตาราง 

 

ท่ี รายการคา การวิเคราะหรายการคา 

1 นายชายนำเงินมาลงทุนในราน สินทรัพยเพ่ิม + สวนของเจาของเพ่ิม + 

2 กูเงินจากธนาคารมาลงทุนในราน สินทรัพยเพ่ิม + หนี้สินเพ่ิม+ 

3 ซ้ืออุปกรณเปนเงินเชื่อ สินทรัพยเพ่ิม + หนี้สินเพ่ิม+ 

4 รับรายไดคาบริการ สินทรัพยเพ่ิม + สวนของเจาของเพ่ิม + 

5 ลูกคารายหนึ่งคางชำระคาบริการ สินทรัพยเพ่ิม + สวนของเจาของเพ่ิม + 

6 สงบิลเรียกเก็บเงินจากลูกคาท่ีคางชำระ สินทรัพยเพ่ิม + สวนของเจาของเพ่ิม + 

7 ซ้ือวัสดุเปนเงินสด สินทรัพยเพ่ิม + สินทรัพยลด- 

8 จายชำระหนี้รายการท่ี 3 หนี้สินลด- สินทรัพยลด- 

9 จายคาเชาราน สวนของเจาของลด- สินทรัพยลด- 

10 จายเงินเดือนพนักงานในราน สวนของเจาของลด- สินทรัพยลด- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคำตอบบัตรงานท่ี 7 

เร่ือง การวิเคราะหรายการคา 



 

 

 

 

 

คำชี้แจง   จงวิเคราะหการเพิ่มหรือลดของรายการคาตอสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ ลงในตารางตาม

ตัวอยาง 

 

ท่ี รายการคา สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ 

1 นำเงินสดมาลงทุนในกิจการ 200,000 บาท +200,000  +200,000 

2 กูเงินจากธนาคาร 20,000 บาท +20,000 +20,000  

3 ซ้ือเครื่องตกแตงเปนเงินเชื่อ 10,000 บาท +10,000 +10,000  

4 รับรายไดคาบริการ 5,000 บาท +5,000  +5,000 

5 จายคาพาหนะ 2,000 บาท -2,000  -2,000 

6 สงบิลเรียกเก็บเงินจากลูกคา 4,500 บาท +4,500  +4,500 

7 ซ้ือวัสดุสำนักงานเปนเงินสด 2,000 บาท +2,000,-2,000   

8 จายชำระหนี้ใหเจาหนี้ 4,000 บาท -4,000 -4,000  

9 จายคาเบี้ยประกันภัย 6,000 บาท -6,000  -6,000 

10 ถอนเงินสดไปใชสวนตัว 5,000 บาท -5,000  -5,000 

 

 

 

 

 

แนวคำตอบบัตรงานท่ี 8 

เร่ือง การวิเคราะหรายการคา 



 

 

 

 

คำชี้แจง   จากโจทยที่กำหนดให จงวิเคราะหรายการคา วิเคราะหผลกระทบตอสมการบัญชี และวิเคราะห

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน 

  ตอไปนี้เปนรายการคาของรานปนทองบริการ ในเดือนมกราคม 2564 

 ม.ค. 1 นางปนทองนำเงินสดมาลงทุนในรานจำนวน 120,000 บาท 

  2 จายเงินซ้ืออุปกรณเสริมสวย 80,000 บาท 

  3 ซ้ือเครื่องตกแตงเปนเงินเชื่อจากรานนก 5,000 บาท 

  5 ใหบริการเสริมสวยแกนางดาว 4,000 บาท แตยังไมไดรับเงิน 

  10 จายชำระหนี้ใหแกรานนก 3,000 บาท 

  15 กูเงินจากธนาคาร 120,000 บาท ระยะเวลาเงินกู 2 ป 

  18  ถอนเงินกิจการไปใชสวนตัว 10,000 บาท 

  25 รับชำระหนี้จากนางดาว 4,000 บาท 

  30 รับเงินจากลูกคาคาทำผม 25,000 บาท 

  31 จายเงินเดือนพนักงานในราน 15,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคำตอบบัตรงานท่ี 9 

เร่ือง ผลกระทบของรายการคาตอสมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน 



 

 

 

 

 

รายการคาวันที 1  

             นางปนทองนำเงินสดมาลงทุนในรานจำนวน 120,000 บาท 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         สินทรัพยประเภทเงินสดเพ่ิมข้ึนจากการนำเงินมาลงทุน 120,000 บาท 

         สวนของเจาของ คือ ทุน นางปนทอง เพ่ิมข้ึนจากการนำเงินมาลงทุน 120,000 บาท 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

               เงินสด+120,000             ..................           ทุน-นางปนทอง +120,000 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน สวนของเจาของ 

     เงินสด                                      120,000         ทุน-นางปนทอง                        120,000 

                                                 120,000                                                 120,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคำตอบบัตรงานท่ี 9 

เร่ือง ผลกระทบของรายการคาตอสมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน 



รายการคาวันที 2  

             จายเงินซ้ืออุปกรณเสริมสวย 80,000 บาท 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         สินทรัพยเพ่ิมจากการซ้ืออุปกรณเสริมสวย 80,000 บาท 

         สินทรัพยลดคือเงินสดจากการจายเงินซ้ืออุปกรณเสริมสวย 80,000 บาท 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

       อุปกรณเสริมสวย +80,000          ..........................       ................................................. 

       เงินสด -80,000 บาท 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน สวนของเจาของ 

     เงินสด(120,000-80,000)                 40,000 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

        ทุน-นางปนทอง                        120,000 

     อุปกรณเสริมสวย         80,000 

                                                    120,000 

                                               

                                                 120,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายการคาวันที 3  

             ซ้ือเครื่องตกแตงเปนเงินเชื่อจากรานนก 5,000 บาท 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         สินทรัพยเพ่ิมจากการซ้ือเครื่องตกแตง +5,000 บาท 

         หนี้สินเพ่ิมคือจากการซ้ือเปนเงินเชื่อจากรานนก +5,000 บาท  

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน                      +         สวนของเจาของ  

            เครื่องตกแตง +5,000           เจาหนี้-รานนก +5,000       ................................................. 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 

     เงินสด                                        40,000 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

        เจาหนี-้รานนก                          5,000 

สวนของเจาของ 

     อุปกรณเสริมสวย         80,000 

     เครื่องตกแตง                                  5,000 

                                                    125,000 

         ทุน-นางปนทอง                    120,000                                

125,000 

  

 

 

 

 

 

 

  



รายการคาวันที 5  

             ใหบริการเสริมสวยแกนางดาว 4,000 บาท แตยังไมไดรับเงิน 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         ใหบริการแตยังไมไดรับเงิน นางสาวเปนลูกหนี้ สินทรัพยเพ่ิมข้ึน +4,000 บาท 

         ใหบริการแกนางสาวเกิดรายไดข้ึน สวนของเจาของเพ่ิมข้ึน +4,000 บาท 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

            ลูกหนี้-นางดาว+4,000           ..........................        รายไดคาบริการ +4,000 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 

     เงินสด                                        40,000 

     ลูกหนี้-นางดาว                               4,000 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

        เจาหนี-้รานนก                          5,000 

สวนของเจาของ 

       ทุน-นางปนทอง(120,000+4,000)   124,000 

     อุปกรณเสริมสวย         80,000 

     เครื่องตกแตง                                  5,000 

                                                    129,000 

                                                   129,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการคาวันที 10 

             จายชำระหนี้ใหแกรานนก 3,000 บาท 

การวิเคราะหรายการคา  

         จายชำระหนี้ทำใหหนี้สินเจาหนี้รานนก ลดลง 3,000 บาท 

         จายชำระหนี้ทำใหเงินสดลดลง 3,000 บาท 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

            เงินสด-3,000              เจาหนี-้รานนก-3,000      ................................................. 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 

     เงินสด(40,000-3,000)                    37,000 

     ลูกหนี้-นางดาว                               4,000 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

        เจาหนี-้รานนก (5,000-3,000)         2,000 

สวนของเจาของ 

       ทุน-นางปนทอง(120,000+4,000)   124,000 

     อุปกรณเสริมสวย         80,000 

     เครื่องตกแตง                                  5,000 

                                                    126,000 

                                                   126,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการคาวันที 15 

             กูเงินจากธนาคาร 120,000 บาท ระยะเวลาเงินกู 2 ป 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         กูเงินไดเงินสดเปนสินทรัพยเพ่ิม +120,000 บาท 

         การกูเงินทำใหหนี้สินเพ่ิม 120,000 บาท 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

            เงินสด+120,000              เงินกู +120,000       ................................................. 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 

     เงินสด(37,000+120,000)              157,000 

     ลูกหนี้-นางดาว                               4,000 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

        เจาหนี-้รานนก (5,000-3,000)          2,000 

        เงินกู                                      120,000 

สวนของเจาของ 

     อุปกรณเสริมสวย         80,000 

     เครื่องตกแตง                                  5,000 

                                                    246,000 

        ทุน-นางปนทอง                         124,000                                                                 

246,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการคาวันที 18 

             ถอนเงินกิจการไปใชสวนตัว 10,000 บาท 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         ถอนเงินกิจการไปใช ทำใหสวนของเจาของลดลง -10,000 

         เงินสดกิจการลดลง -10,000 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

                เงินสด-10,000           ..........................        ถอนใชสวนตัว -10,000 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 

     เงินสด(157,000-10,000)               147,000 

     ลูกหนี้-นางดาว                               4,000 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

        เจาหนี-้รานนก (5,000-3,000)          2,000 

        เงินกู                                      120,000 

สวนของเจาของ 

     อุปกรณเสริมสวย         80,000 

     เครื่องตกแตง                                  5,000 

                                                    236,000 

        ทุน-นางปนทอง(124,000-10,000)  114,000                                                                 

                                                    236,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการคาวันที 25 

             รับชำระหนี้จากนางดาว 4,000 บาท 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         ลูกหนี้ชำระหนี้ไดสินทรัพยเพ่ิมคือเงินสด +4,000 

         ลูกหนี้มาชำระหนี้ สินทรัพยคือยอดลูกหนี้ลดลง -4,000 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

            ลูกหนี้ -4,000             ..........................       ................................................. 

            เงินสด+4,000 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 

     เงินสด(147,000+4,000)               151,000 

      

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

        เจาหนี-้รานนก (5,000-3,000)          2,000 

        เงินกู                                      120,000 

สวนของเจาของ 

     อุปกรณเสริมสวย         80,000 

     เครื่องตกแตง                                  5,000 

                                                    236,000 

        ทุน-นางปนทอง                         114,000                                                                 

                                                    236,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการคาวันที 30 

             รับเงินจากลูกคาคาทำผม 25,000 บาท 

 

การวิเคราะหรายการคา  

         รับเงินคาทำผม สินทรัพยเพ่ิม คือเงินสด +25,000 

         มีรายไดคาทำผมเพ่ิมทำใหสวนของเจาของ +25,000 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

            เงินสด+25,000          ..........................         รายไดคาทำผม +25,000 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 

     เงินสด(151,000+25,000)               176,000 

      

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

        เจาหนี-้รานนก (5,000-3,000)          2,000 

        เงินกู                                      120,000 

สวนของเจาของ 

     อุปกรณเสริมสวย         80,000 

     เครื่องตกแตง                                  5,000 

                                                    261,000 

        ทุน-นางปนทอง(114,000+25,000) 139,000                                                                 

                                                    261,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการคาวันที 31 

             จายเงินเดือนพนักงานในราน 15,000 บาท 

 

การวิเคราะหรายการคา  

          จายเงินเดือนทำใหสวนของเจาของลดลง -15,000 

          จายเงินสดในการจายเงินเดือนทำใหสินทรัพยลดลด -15,000 

 

ผลกระทบตอสมการบัญชี 

                   สินทรัพย           =          หนีส้ิน        +         สวนของเจาของ  

                     เงินสด-15,000           ..........................          เงินเดือน 15,000 

 

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน  

รานนางปนทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 

     เงินสด(176,000-15,000)               161,000 

      

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

        เจาหนี-้รานนก (5,000-3,000)          2,000 

        เงินกู                                      120,000 

สวนของเจาของ 

     อุปกรณเสริมสวย         80,000 

     เครื่องตกแตง                                  5,000 

                                                    246,000 

        ทุน-นางปนทอง(139,000-15,000)  124,000                                                                 

                                                    246,000 
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