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Fundamentals of Accounting 1
การบัญชีช้ันต้น 1



บทที ่3 รายการค้า และการวเิคราะห์รายการค้า

✓วงจรบญัชี
✓สมการบญัชี
✓ผงับญัชี
✓ระบบบญัชีคู่
✓รายการคา้
✓การวิเคราะห์รายการคา้
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วงจรบัญชี(Accounting Cycle)
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รายการคา้(business 
transaction)

การวิเคราะห์รายการคา้ 
(transaction analysis)

บนัทึกในสมุดบญัชีขั้นตน้ 
(journal entries) 

: สมุดรายวนั

บนัทึกในสมุดบญัชีขั้นปลาย 
(ledger)

: สมุดบญัชีแยกประเภท

รวมยอดคงเหลือใน ledger 
(pencil footing)

จดัท างบทดลอง
(trial balance)

ปรับปรุงบญัชี
(adjusting entries)

กระดาษท าการ (working paper) 
และท างบการเงิน (financial 

statement)

ปิดบญัชี
(closing entries)

งบทดลองหลงัปิด
บญัชี

รายการเปิดบญัชี
(opening entries)



สมการบัญชี (Accounting Equation)
หมายถึง สมการท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของ

เจา้ของ(ทุน) ซ่ึงเป็นรายการท่ีปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยทั้ง 3 รายการนั้นจะมี
การเปล่ียนแปลงไปจากรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนของกิจการและแสดงความสัมพนัธ์โดยสมดุลกนั
เสมอ ซ่ึงจะเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี
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สินทรพัย์ หนีส้ิน ทนุ



ตัวอย่างการค านวณโดยใช้สมการบัญชี
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สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

เงินสด 20,000 หนีสิ้น

ลูกหน้ีการคา้ 50,000 เจา้หน้ีการคา้ 50,000

วสัดุเสริมสวย 30,000 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,000

อุปกรณ์ 60,000

อาคาร 100,000 ส่วนของเจ้าของ

ทุน-นารี ?

สินทรัพย์ หนีสิ้น ทุน

260,000 55,000 ทุน

260,000 55,000ทุน

205,000ทุน



ตัวอย่างการค านวณโดยใช้สมการบัญชี(ต่อ)
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สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

เงินสด 20,000 หนีสิ้น

ลูกหน้ีการคา้ 50,000 เจา้หน้ีการคา้ 50,000

วสัดุเสริมสวย 30,000 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,000

อุปกรณ์ 60,000

อาคาร 100,000 ส่วนของเจ้าของ

ทุน-นารี 205,000

สินทรพัย์ หนีสิ้น ทนุ

สินทรัพย ์(A)
260,000

= หน้ีสิน (L)
55,000 + ส่วนของเจา้ของ (OE)

205,000

หน้ีสิน (L)
55,000

= สินทรัพย ์(A)
260,000 - ส่วนของเจา้ของ (OE)

205,000

ส่วนของเจา้ของ (OE)
205,000

= สินทรัพย ์(A)
260,000 - หน้ีสิน (L)

55,000



ผงับญัชี  (Chart of Account)

➢การก าหนดเลขท่ีบญัชีใหก้บัหมวดบญัชีต่างๆ อยา่งมีหลกัเกณฑ์
➢ตอ้งจดัท าไวล่้วงหนา้ก่อนท่ีจะมีการบนัทึกบญัชี โดยอาจมีการเวน้ช่วงไว้
ส าหรับบญัชีท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลงัได้
➢ทั้งน้ีจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละกิจการ
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ตวัอย่างการก าหนดผงับญัชี (Chart of Account)
หมวดสินทรัพย ์ > หมวดท่ี 1      เลขทีบ่ัญชีจะขึน้ต้นด้วย  1

หมวดหน้ีสิน > หมวดท่ี 2      เลขทีบ่ัญชีจะขึน้ต้นด้วย  2

หมวดส่วนของเจา้ของ > หมวดท่ี 3     เลขทีบ่ัญชีจะขึน้ต้นด้วย  3

หมวดรายได ้ > หมวดท่ี 4      เลขทีบ่ัญชีจะขึน้ต้นด้วย คือ 4

หมวดค่าใชจ่้าย > หมวดท่ี 5      เลขทีบ่ัญชีจะขึน้ต้นด้วย คือ 5
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ตวัอย่างการก าหนดผงับญัชี (Chart of Account)
รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

1000 สินทรัพย์ Assets

1100 สินทรัพย์หมุนเวยีน  Current Assets

1101 เงินสด Cash

1110 เงินฝากธนาคาร Bank

1120 ลูกหน้ี Accounts Receivable

1200 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  Non - Current Assets

1201 ท่ีดิน Land

1210 อาคาร Building

ล าดบัท่ี 1 คือ หมวดบญัชี

ล าดบัท่ี 2 คือ ประเภทบญัชี

ล าดบัท่ี 3 – 4 คือ ล าดบัรายการ
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ตวัอย่างการก าหนดผงับญัชี (Chart of Account)
รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

2000 หนีสิ้น Liabilities

2100 หนีสิ้นหมุนเวยีน  Current Liabilities

2101 เจา้หน้ีเงินกู ้loan payable

2110 เจา้หน้ีการคา้ account payable

2130 รายไดรั้บล่วงหนา้ deferred income

2200 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  Non-Current Liabilities

2201 เจา้หน้ีระยะยาวอ่ืน Long term payable

ล าดบัท่ี 1 คือ หมวดบญัชี

ล าดบัท่ี 2 คือ ประเภทบญัชี

ล าดบัท่ี 3 – 4 คือ ล าดบัรายการ
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ตวัอย่างการก าหนดผงับญัชี (Chart of Account)

รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

3000
3100
3101
3200

ส่วนของเจ้าของ Owner’s Equity
ทุน-Equity
ถอนใชส่้วนตวั drawing account
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ profit and loss account

ล าดบัท่ี 1 คือ หมวดบญัชี

ล าดบัท่ี 2 คือ ประเภทบญัชี

ล าดบัท่ี 3 – 4 คือ ล าดบัรายการ
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ตวัอย่างการก าหนดผงับญัชี (Chart of Account)

รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

4000
4100
4200
4201

รายได ้Revenue
รายไดจ้ากการบริการ Service Revenue
รายไดอ่ื้นๆ other Revenue
ดอกเบ้ียรับ Interest receivable

ล าดบัท่ี 1 คือ หมวดบญัชี

ล าดบัท่ี 2 คือ ประเภทบญัชี

ล าดบัท่ี 3 – 4 คือ ล าดบัรายการ
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ตวัอย่างการก าหนดผงับญัชี (Chart of Account)

รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

5000
5001
5002
5003
5004

ค่าใชจ่้าย Expenses
เงินเดือน salary
ค่ายานพาหนะ Transporters
ค่าไฟฟ้า electricity public -payment
ค่าน ้าประปา Water public -payment

ล าดบัท่ี 1 คือ หมวดบญัชี

ล าดบัท่ี 2 – 4 คือ ล าดบัรายการ



ระบบบญัชีคู่  (Double Entry System)

➢หลกัการบนัทึกบญัชีท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป
➢เกิดจากรายการคา้ท่ีตอ้งน ามาบนัทึกบญัชี 2 ดา้น คือ ดา้นเดบิต (Debit : 

Dr.) และดา้นเครดิต (Credit : Cr.) ดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากนั
➢บางคร้ังรายการคา้ดา้นเดบิต(Dr.) หรือด้านเครดิต (Cr.) อาจมีหลาย ๆ
บญัชี แต่จ านวนเงินรวมในแต่ละดา้นจะตอ้งเท่ากันตามหลกัการบญัชีคู่ 
เรียกวา่ “การบนัทึกรวมรายการ (Compound Journal Entry)”
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ระบบบญัชีคู่  (Double Entry System) (ต่อ)

➢ ด้านเดบิต (Debit : Dr.) คือ ด้านซ้ายของสมการบัญชี โดยจะบันทึก
รายการในหมวดสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 
และรายไดล้ดลง
➢ด้านเครดิต (Credit : Cr.) คือ ด้านขวาของสมการบัญชี โดยจะบันทึก
รายการในหมวดหน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ และรายไดเ้พ่ิมข้ึน สินทรัพยแ์ละ
ค่าใชจ่้ายลดลง
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สรุปการบนัทกึบญัชีระบบบญัชีคู่กบัสมการบญัชี
หมวดบัญชี

1. สินทรัพย์
2. หน้ีสิน
3. ส่วนของเจา้ของ
4. รายได้
5. ค่าใชจ่้าย

เพิม่ (+)

• เดบิต (Dr.)
• เครดิต (Cr.)
• เครดิต (Cr.)
• เครดิต (Cr.)
• เดบิต (Dr.)

ลด (-)

• เครดิต (Cr.)
• เดบิต (Dr.)
• เดบิต (Dr.)
• เดบิต (Dr.)
• เครดิต (Cr.)

สินทรัพย์ + ค่าใช้จ่าย = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ + รายได้
Dr. Cr.



เดบิต Dr. สินทรัพย์ เครดิต Cr.

สินทรัพยเ์พิ่ม
(+)

สินทรัพยล์ด
(-)

เดบิต Dr. รายได้ เครดิต Cr.

รายไดเ้พิ่ม
(+)

รายไดล้ด
(-)

เดบิต Dr. ส่วนของเจ้าของ       เครดิต Cr.

ทุนเพิ่ม
(+)

ทุนลด
(-)

เดบิต Dr. หนีสิ้น เครดิต Cr.

หน้ีสินเพิ่ม
(+)

หน้ีสินลด
(-)

เดบิต Dr. ค่าใช้จ่าย เครดิต Cr.

คชจ. เพิ่ม
(+)

คชจ.ลด
(-)

หลกัการบญัชีคู่ (double entry system)

บญัชีรูปตัว 
T

สรุปการบนัทกึบญัชีระบบบญัชีคู่กบับญัชีแยกประเภท
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รายการค้า (Business Transaction)

หมายถึง รายการที่เกิดจากการด าเนินงานทางการค้าและ

ก่อให้เกดิการแลกเปลีย่น หรือโอนเงิน หรือส่ิงที่วัดมูลค่าได้เป็น
ตัวเงิน กับบุคคลภายนอกกิจการ อันจะท าให้บัญชีหมวด
สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของเปลีย่นแปลง
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ตัวอย่างรายการค้า (Business Transaction)
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•ซ้ือสินทรัพย์มาใช้ในกจิการ

•จ่ายช าระหนีเ้จ้าหนี้

•รับช าระหนีจ้ากลูกหนี้

•จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าน า้ ค่าไฟ 
ค่าโทรศัพท์

•การกู้ยืมเงนิและการช าระหนี้
จากบุคคลภายนอก 

•การน าเงนิสด หรือสินทรัพย์มาลงทุน

•ขายสินค้าเป็นเงนิสด หรือเงนิเช่ือ

•ได้รับเงนิจากการบริการเป็นเงนิสด

•ให้บริการแก่ลูกค้าแต่ยงัไม่ได้รับเงนิ

•ซ้ือสินค้าเป็นเงนิสด หรือเงนิเช่ือ



รายการที่ไม่ก่อให้เกดิรายการค้า (Non - Business Transaction)
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• การแนะน าสินค้า

• การท าความสะอาดส านักงาน

• การสาธิตสินค้า

• การเขยีนจดหมายโต้ตอบกบัลูกค้า

• การสอบถามราคาสินค้า

• การอบรมพนักงาน

ไม่เกิดการแลกเปล่ียน โอนเงิน 
หรือส่ิงของมีมูลค่าเป็นตวัเงิน



การวเิคราะห์รายการค้า (Business Transaction Analysis)
หมายถึง การพิจารณารายการคา้ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะมีผลท าให้บญัชี

หมวดสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงอยา่งไร เป็นจ านวนเงินเท่าใด
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▪ จุดเร่ิมต้นของวงจรบัญชี คือ รายการค้า หากวิเคราะห์รายการคา้ผิดพลาด อาจท าให้
การจดัท าบญัชีในขั้นตอนต่อไปผดิพลาดดว้ย

▪ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวิเคราะห์รายการคา้ จะมีผลท าให้สมการบญัชีสมดุลเสมอ 
คือ “สินทรัพย์ที่เปลีย่นแปลง = หนีสิ้นทีเ่ปลีย่นแปลง + ส่วนของเจ้าของทีเ่ปลีย่นแปลง”



วธีิการวเิคราะห์รายการค้า

4. สินทรัพย์เพิม่ (+) หนีสิ้นเพิม่ (+) Ex. นาย ก. ซ้ือเคร่ืองจักรเป็นเงินเช่ือ > เคร่ืองจักรเพิม่ / เจ้าหนีเ้พิม่

1. สินทรัพย์เพิม่ (+) ส่วนของเจ้าของเพิม่ (+)  Ex. นาย ก. น าเงินสดมาลงทุน > เงินสดเพิม่ / ส่วนของเจ้าของเพิม่

3. สินทรัพย์อย่างหน่ึงเพิม่ (+) สินทรัพย์อย่างหน่ึงลด (-) Ex. นาย ก. น าเงินสดไปฝากธนาคาร > เงินฝากธนาคารเพิม่ / 
เงินสดลด

5. สินทรัพย์ลด (-) หนีสิ้นลด (-) Ex. นาย ก. จ่ายช าระหนีค่้าเคร่ืองจักร > เงินสดลด / เจ้าหนีล้ด

2. สินทรัพย์ลด (-)                    ส่วนของเจ้าของลด (-) Ex. นายก. ถอนเงินไปใช้ส่วนตัว > เงินสดลด / ส่วนของเจ้าของลด

หลกัการบญัชีคู่ (double entry system)

หลกัการวเิคราะห์รายการค้า แบ่งเป็น 5 กรณี ดงันี้
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Dr. Cr.

Cr. Dr.

Dr.

Cr.

Dr. Cr.

Cr. Dr.



การวเิคราะห์รายการค้ากบัสมการบัญชี

รายการค้าที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นรายการค้าที่ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของในสมการ
บัญชีเพิม่ขึน้ บัญชีรายได้จงึอยู่ด้านขวาของสมการบัญชี หรืออยู่ด้านเดียวกันกับส่วน
ของเจ้าของ

รายการค้าที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย เป็นรายการค้าที่ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของใน
สมการบัญชีลดลง บัญชีค่าใช้จ่ายจึงอยู่ด้านซ้ายของสมการ หรืออยู่ด้านตรงข้ามกับ
ส่วนของเจ้าของ

การวเิคราะห์รายการค้าทีก่่อให้เกดิรายได้หรือค่าใช้จ่าย
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การวเิคราะห์รายการค้ากบัสมการบัญชี

สมการบัญชี

สินทรัพย์    =  หนีสิ้น  +  ส่วนของเจ้าของ  + (รายได้  - ค่าใช้จ่าย)
หรือ

สินทรัพย์    =  หนีสิ้น  +  ส่วนของเจ้าของ  + (ก าไร / ขาดทุน)

สินทรัพย์ + ค่าใช้จ่าย = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ + รายได้

Dr. / ดุลบัญชีปกติ Cr. / ดุลบัญชีปกติ

การวเิคราะห์รายการค้า กบั สมการบญัชี
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ตัวอย่างการวเิคราะห์รายการค้า
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รายการค้า
สินทรัพย์ หนีสิ้น ทุน สรุปการวเิคราะห์

เพิม่ ลด เพิม่ ลด เพิม่ ลด เดบิต (Dr.) เครดิต (Cr.)

1. นารีน าเงินสดมาลงทุน 50,000 
บาท

/
50,000

/
50,000

เงินสด 
50,000 

ทุน-นารี 
50,000

2. นารีซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์เป็น
เงินเช่ือ 3,000 บาท

/
3,000

/
3,000

อุปกรณ์ส านักงาน 
3,000

เจ้าหนี้
3,000

3. นารีซ้ือวัสดุส านักงานเป็นเงิน
สด 500 บาท

/
500

/
500

วสัดุส านักงาน
500

เงินสด
500

4 .  กิ จการช า ระหนี้ ค่ า เค ร่ือ ง
คอมพิวเตอร์ 1,500 บาทด้วย
เช็ค

/
1,500

/
1,500

เจ้าหนี้
1,500

เงินฝากธนาคาร
1,500

51,500   = 1,500      + 50,000



ตัวอย่างการวเิคราะห์รายการค้า (ต่อ)
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รายการค้า
สินทรัพย์ หนีสิ้น ทุน สรุปการวเิคราะห์

เพิม่ ลด เพิม่ ลด เพิม่ ลด เดบิต (Dr.) เครดิต (Cr.)

5. ส่งบิลเรียกเกบ็เงนิจากลูกค้า
1,000 บาทยงัไม่ได้รับเงนิ

/
1,000

/
1,000

ลูกหนีก้ารค้า 
1,000 

รายได้จากการบริการ 
1,000

6. จ่ายค่าน า้มนัเป็นเงนิสด 800 
บาท

/
800

/
800

ค่ายานพาหนะ 
800

เงินสด
800

7. นารีถอนเงนิไปใช้ส่วนตวั 
2,500 บาท

/
2,500

/
2,500

ถอนใช้ส่วนตวั
2,500

เงินสด
2,500

8. กจิการได้รับช าระหนีค่้าบริการ
ทั้งหมดด้วยเช็ค

/
1,000

/
1,000

เงินฝากธนาคาร
1,000

ลูกหนีก้ารค้า
1,000

49,200   =   1,500      +  47,700 สินทรัพย์  =   หนีสิ้น +  ส่วนของเจ้าของ (ทุน)
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