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Fundamentals of Accounting 1
การบัญชีช้ันต้น 1



บทที ่6 งบทดลอง กระดาษท าการ และการจัดท างบการเงนิ

✓งบทดลอง
✓การหายอดคงเหลือดว้ยดินสอ
✓กระดาษท าการ
✓การจดัท างบการเงิน
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งบทดลอง
งบทดลอง (Trial Balance) คือ งบท่ีจัดท า ข้ึนเ พ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของ

การบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่ โดยประกอบดว้ยช่ือบญัชีแยกประเภททั้งหมดและ
ยอดคงเหลือของบญัชีเหล่านั้นในดา้นเดบิต (Dr.) หรือเครดิต (Cr.)

ซ่ึงหากมีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่อย่างถูกตอ้ง งบทดลองจะลงตวัเม่ือ
มียอดรวมจ านวนเงินทางดา้นเดบิต (Dr.) เท่ากบั ดา้นเครดิต (Cr.)

การจดัท างบทดลองจะเรียงล าดบัรายการตามผงับญัชีของกิจการ โดยเร่ิมจากบญัชี
แยกประเภทสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้ายท่ีมียอดคงเหลือ

4



รูปแบบงบทดลอง

ช่ือบัญชี เลขท่ีบัญชี
เดบิต เครดิต

บาท ส.ต. บาท ส.ต.
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ช่ือกจิการ.................................
งบทดลอง

วนัที่.....เดือน....................พ.ศ........
1.หวังบทดลอง

2.บนัทึกช่ือบญัชีท่ีมียอด
คงเหลือ โดยเรียงล าดบั

ตามเลขท่ีบญัชี

3.บนัทึกเลขท่ีบญัชี
โดยเรียงตามล าดบั

4.บนัทึกจ านวนเงิน
ดา้น Dr.

5.บนัทึกจ านวนเงิน
ดา้น Cr.

ผลรวมจ านวนเงิน
ดา้นเดบิต = ดา้นเครดิต
งบทดลองจึงลงตวั



การหายอดคงเหลือด้วยดนิสอ

การหายอดคงเหลือด้วยดินสอ (Pencil Footing)
คือ การหายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทดว้ยดินสอ

เพื่อความสะดวกและป้องกันข้อผิดพลาดก่อนการจัดท า
งบทดลอง 

โดยจัดท าหลงัจากการผ่านรายการจากสมุดรายวนัไปยงั
สมุดบญัชีแยกประเภทเรียบร้อยแลว้
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ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท

ดุลเดบิต (Debit Balance) หรือ บัญชีที่มียอดคงเหลือด้านเดบิต
คือ ผลต่างของผลรวมจ านวนเงินดา้นเดบิต มากกวา่ ดา้นเครดิต

ดุล เครดิต  (Credit Balance) หรือ บัญชีที่มียอดคงเหลือ
ด้านเครดิต คือ ผลต่างของผลรวมจ านวนเงินด้านเครดิต มากกว่า 
ดา้นเดบิต
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ตวัอย่างการหายอดคงเหลือด้วยดนิสอ
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บัญชีเงนิสด เลขที่บัญชี 1101
วนัที่
25x1

รายการ
หน้า
บัญชี

เดบิต วนัที่ รายการ
หน้า
บัญชี

เครดติ

มี.ค. 1 ทุน-นารี รว.1 50,000 - มี.ค. 7 วสัดุส านกังาน รว.2 500 -
8 เงินฝากธนาคาร รว.2 5,000 -
20 ค่ายานพาหนะ รว.3 800 -
25 ถอนใชส่้วนตวั รว.4 2,500 -

บัญชีเงนิฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 1110

วนัที่
25x1

รายการ
หน้า
บัญชี

เดบิต วนัที่ รายการ
หน้า
บัญชี

เครดติ

มี.ค.   8 เงินสด รว. 2 5,000 - มี.ค. 10 เจา้หน้ีการคา้ รว.2 1,500 -
28 ลูกหน้ีการคา้ รว.4 1,000 -

50,000

8,800 

41,200

6,000
1,500

4,500

กรณด้ีานเดบิตและเครดติมหีลายรายการ
1.รวมจ านวนเงินแต่ละดา้น ใส่ตวัเลขดว้ยดินสอไว้
บรรทดัสุดทา้ยช่องจ านวนเงิน
2. หาผลต่างของดา้น Dr. และ Cr. น าผลต่างเขียน
ลงช่องรายการดา้นท่ีมียอดรวมมากกว่า



ตวัอย่างการหายอดคงเหลือด้วยดนิสอ (ต่อ)
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บัญชีลูกหนีก้ารค้า เลขที่บัญชี 1121

วนัที่
25x1

รายการ
หน้า
บัญชี

เดบิต
วนัที่
25x1

รายการ
หน้า
บัญชี

เครดติ

มี.ค. 15 รายไดจ้ากการบริการ รว.3 1,000 - มี.ค. 28 เงินฝากธนาคาร รว.4 1,000 -

บัญชีอุปกรณ์ส านักงาน เลขที่บัญชี 1220
วนัที่
25x1

รายการ
หน้า
บัญชี

เดบิต วนัที่ รายการ
หน้า
บัญชี

เครดติ

มี.ค. 5 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 3,000 -

บัญชีวสัดุส านักงาน เลขที่บัญชี 1150
วนัที่
25x1

รายการ
หน้า
บัญชี

เดบิต
วนัที่
25x1

รายการ
หน้า
บัญชี

เครดติ

มี.ค. 7 เงินสด รว.2 500 -

ไม่มียอดคงเหลือ

กรณบีัญชีทีม่เีพยีงรายการเดยีว ไม่ต้องรวมยอด

กรณบีัญชีไม่มผีลต่างด้านDr. หรือ Cr.
บัญชีน้ันจะไม่ปรากฏในงบทดลอง



ตวัอย่างการหายอดคงเหลือด้วยดนิสอ (ต่อ)

10

บัญชีเจ้าหนีก้ารค้า เลขที่บัญชี 2110

วนัที่
25x1

รายการ
หน้า
บัญชี

เดบิต
วนัที่
25x1

รายการ
หน้า
บัญชี

เครดติ

มี.ค. 10 เงินฝากธนาคาร รว.2 1,500 - มี.ค. 5 อุปกรณ์ส านกังาน รว.1 3,000 -

บัญชีทุน-นารี เลขที่บัญชี 3100

วนัที่ รายการ
หน้า
บัญชี

เดบิต
วนัที่
25x1

รายการ
หน้า
บัญชี

เครดติ

มี.ค. 1 เงินสด รว.1 50,000 -

บัญชีถอนใช้ส่วนตวั เลขที่บัญชี 3101

วนัที่ รายการ
หน้า
บัญชี

เดบิต
วนัที่
25x1

รายการ
หน้า
บัญชี

เครดติ

มี.ค. 25 เงินสด รว.4 2,500 -

1,500 



ตวัอย่างการหายอดคงเหลือด้วยดนิสอ (ต่อ)
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บัญชีรายได้จากการบริการ เลขที่บัญชี 4100

วนัที่
25x1

รายการ
หน้า
บัญชี

เดบิต
วนัที่
25x1

รายการ
หน้า
บัญชี

เครดติ

มี.ค. 15 ลูกหน้ีการคา้ รว.3 1,000 -

บัญชีค่ายานพาหนะ เลขที่บัญชี 5002

วนัที่ รายการ
หน้า
บัญชี

เดบิต
วนัที่
25x1

รายการ
หน้า
บัญชี

เครดติ

มี.ค. 20 เงินสด รว.3 800 -



ตัวอย่างการจัดท างบทดลอง

ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี
เดบิต เครดติ

บาท ส.ต. บาท ส.ต.
เงินสด 1101 41,200 -
เงินฝากธนาคาร 1110 4,500 -
วสัดุส านกังาน 1150 500 -
อุปกรณ์ส านกังาน 1220 3,000 -
เจา้หน้ีการคา้ 2110 1,500 -
ทุน-นารี 3100 50,000 -
ถอนใชส่้วนตวั 3101 2,500 -
รายไดจ้ากการบริการ 4100 1,000 -
ค่ายานพาหนะ 5002 800 -
รวมจ านวนเงนิ 52,500 - 52,500 -
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ร้านนารีเสริมสวย
งบทดลอง

วนัที่ 31 เดือนมนีาคม พ.ศ. 25x1
1.หวังบทดลอง

ผลรวมจ านวนเงิน
ดา้นเดบิต = ดา้นเครดิต
งบทดลองจึงลงตวั



กระดาษท าการ

กระดาษท าการ (Work Sheet or Working Paper) คือ 
กระดาษร่างท่ีจดัท าข้ึนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจดัท า
งบการเงินเหมาะส าหรับกิจการท่ีมีรายการค้าจ านวนมาก 
เพื่อ ช่วยประหยัด เวลาหรือความผิดพลาดก่อนการท า
งบการเงิน
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แบบฟอร์มกระดาษท าการ
แบบฟอร์มของกระดาษท าการมีหลายชนิด เช่น
• กระดาษท าการชนิด 6 ช่อง ประกอบด้วย ช่องเดบิต และช่องเครดิต ของงบทดลอง 
งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน

• กระดาษท าการชนิด 8 ช่อง ประกอบด้วย ช่องเดบิต และช่องเครดิต ของงบทดลอง
ก่อนการปรับปรุง รายการปรับปรุง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน

• กระดาษท าการชนิด 10 ช่อง ประกอบด้วย ช่องเดบิต และช่องเครดิตของงบทดลอง
ก่อนการปรับปรุง รายการปรับปรุง งบทดลองหลังการปรับปรุง งบก าไรขาดทุน 
งบแสดงฐานะการเงิน

ในบทเรียนน้ีขอน าเสนอกระดาษท าการ 6 ช่อง ส าหรับการเรียนเบ้ืองตน้
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รูปแบบกระดาษท าการ 6 ช่อง

ช่ือบัญชี เลขท่ีบัญชี
งบทดลอง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต
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ช่ือกจิการ.................................
กระดาษท าการ

ส าหรับระยะเวลา......ส้ินสุดวนัที่.....เดือน................พ.ศ........
1.หวักระดาษท าการ

2.บนัทึกช่ือบญัชีท่ีมียอด
คงเหลือ โดยเรียงล าดบั

ตามเลขท่ีบญัชี

3.บนัทึกเลขท่ีบญัชี
โดยเรียงตามล าดบั

4.บนัทึกจ านวนเงิน
ดา้น Dr. และ Cr.

5.บนัทึกจ านวนเงิน
ดา้น Dr. และ Cr.

ผลรวมจ านวนเงินแต่ละ
งบตอ้งมี

ดา้นเดบิต = ดา้นเครดิตเสมอ

6.บนัทึกจ านวนเงิน
ดา้น Dr. และ Cr.



ตวัอย่างกระดาษท าการ 6 ช่อง
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ร้านนารีเสริมสวย
กระดาษท าการ

ส าหรับระยะเวลา 1 เดือนส้ินสุดวนัที่ 31 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 25x1

ช่ือบัญชี
เลขที่
บัญชี

งบทดลอง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงนิ
เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ

เงินสด 1101 41,200 41,200
เงินฝากธนาคาร 1110 4,500 4,500
วสัดุส านกังาน 1150 500 500
อุปกรณ์ส านกังาน 1220 3,000 3,000
เจา้หน้ีการคา้ 2110 1,500 1,500
ทุน-นารี 3100 50,000 50,000
ถอนใชส่้วนตวั 3101 2,500 2,500
รายไดจ้ากการบริการ 4100 1,000 1,000
ค่ายานพาหนะ 5002 800 800

52,500 52,500 800 1,000 51,700 51,500
ก าไรสุทธิ 200 200

1,000 1,000 51,700 51,700



การจดัท างบการเงนิ
งบการเงนิ (Financial Statements)

คือ รายงานการเงินที่มีรูปแบบเฉพาะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ 
(ฐานะการเงิน) รายได้ และค่าใช้จ่าย (ผลการด าเนินงาน) และกระแสเงินสดของกิจการที่เสนอรายงาน 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงการแสดงผล
การบริหารงานของฝ่ายบริหารของกจิการ

ซ่ึงสามารถแบ่งองค์ประกอบของงบการเงนิ เป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. องค์ประกอบของฐานะการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ 
2. องค์ประกอบของการด าเนินงาน ได้แก่ รายได้ และค่าใช้จ่าย 
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบก าไรขาดทุน

ไดก้ล่าวถึงแลว้
ในบทท่ี 2



งบแสดงฐานะการเงิน (Financial Position Statement)
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• งบการเงินท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง 
ไดแ้ก่ขอ้มูล สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ
• งบแสดงฐานะการเงิน จดัท าได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี
• แบบบญัชี (Account From)
• แบบรายงาน (Report From)

สินทรพัย์ หนีส้ิน ทนุ



ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน (Financial Position Statement)
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ร้านนารีเสริมสวย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 25x1
หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

เงินสด 41,200 หนีสิ้น

เงินฝากธนาคาร 4,500 เจา้หน้ีการคา้ 1,500

วสัดุส านกังาน 500 รวมหนีสิ้น 1,500

อุปกรณ์ส านกังาน 3,000 ส่วนของเจ้าของ

ทุน-นารี 50,000

บวก ก าไรสุทธิ 200

หกั ถอนใชส่้วนตวั 2,500 47,700

รวมสินทรัพย์ 49,200 รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 49,200

แบบบัญชี



ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน (Financial Position Statement)
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ร้านนารีเสริมสวย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 25x1

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินสด 41,200

เงินฝากธนาคาร 4,500

วสัดุส านกังาน 500

อุปกรณ์ส านกังาน 3,000

รวมสินทรัพย์ 49,200



ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน (Financial Position Statement)
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ร้านนารีเสริมสวย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 25x1
หน่วย : บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้น

เจา้หน้ีการคา้ 1,500

รวมหนีสิ้น 1,500

ส่วนของเจ้าของ

ทุน-นารี 50,000

บวก ก าไรสุทธิ 200

หกั ถอนใชส่้วนตวั 2,500 47,700

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 49,200



งบก าไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)
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• งบการเงินท่ีแสดงข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานของกิจการ ส าหรับ
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ไดแ้ก่ขอ้มูล รายได้ และค่าใช้จ่าย
• งบก าไรขาดทุน จดัท าได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี
• แบบบญัชี (Account From)
• แบบรายงาน (Report From)

➢รายได ้> ค่าใชจ่้าย คือ กิจการ “ก าไรสุทธิ”
➢รายได ้< ค่าใชจ่้าย คือ กิจการ “ขาดทุนสุทธิ”
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ร้านนารีเสริมสวย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 25x1
หน่วย : บาท

ค่าใช้จ่าย รายได้

ค่ายานพาหนะ 800 รายไดจ้ากการบริการ 1,000

ก าไรสุทธิ 200

1,000 1,000

แบบบัญชี
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ร้านนารีเสริมสวย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับเดือนส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 25x1
หน่วย : บาท

รายได้

รายไดจ้ากการบริการ 1,000
ค่าใช้จ่าย

ค่ายานพาหนะ 800
ก าไรสุทธิ 200
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