
บทที่ 3 
การวิเคราะหรายการคา 

 
วัตถุประสงค 
         เมื่อศึกษา บทที่ 3 จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย และความแตกตางของรายการคา และรายการที่ไมใชรายการ
คาได 

2. อธิบายการวิเคราะหรายการคาได 
3. จัดหมวดหมู และจําแนกความสัมพันธของรายการคาไดวามีผลประทบตอส่ิง

ใดบาง 
4. อธิบายความสัมพันธของสมการบัญชีกับรายการคาได  

 

หัวขอในบท 
1. รายการคา 
2. รายการที่ไมใชรายการคา 
3. การวิเคราะหรายการคา 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. อภิปราย ซักถามเนื้อหาในบทเรียน 
3. คนควาเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการคา 
4. ตอบคําถาม และทําแบบฝกหัดทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอนประจําบท 
1. เอกสารประกอบการสอน เร่ืองการวิเคราะหรายการคา 
2. หนังสือ ตําราทางวิชาการ 
3. แผนใส 
4. คําถาม และแบบฝกหัดทายบท 



การประเมินผลประจําบท 
1. การรวมกิจกรรมในชั้นเรียน เชน การซักถาม อภิปราย 
2. เก็บคะแนนจากกิจกรรมที่มอบหมายใหทํา 
3. การตอบคําถาม และทําแบบฝกหัดทายบท 
4. การทดสอบยอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
รายการคา และหลกัการบันทึกบัญชี 

 
 ในงบการเงินซึ่งประกอบดวยรายการตาง ๆ เชน เงินสด ลูกหนี้ ที่ ดิน เจาหนี้  ทุน 
รายได และคาใชจาย เปนตน  รายการดังกลาวนี้จะเกิดขึ้นได  เมื่อมีการวิเคราะหรายการคา  
ดังนั้น  เราจึงตองมาทําความเขาใจเสียกอนวา รายการคานั้นเกิดขึ้นไดอยางไร  และเมื่อเกิดขึ้น
แลวจะมีความสัมพันธ หรือมีผลกระทบตอส่ิงใดบาง 
 

ความหมายของรายการคา   
 

นักวิชาการไดใหความหมายของรายการคา (Business  Transaction) ไวหลายทัศนะ 
ดังนี้ 

รายการคา หมายถึง  รายการหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นของธุรกิจอันกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ (ธารี  หิรัญรัศมี, พลพธู  ปยวรรณ, วรศกดิ์  
ทุมมานนท, หนา 34) 

รายการคา หมายถึง เหตุการณทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย หนี้ สิน และสวนของเจาของกิจการ รายการคาอาจเปนรายการที่ เกี่ยวของกับ
บุคคลภายนอก เชน การซื้อสินคา การกูยืมเงิน และการจายคาบริการ หรืออาจจะเปนรายการที่
เกิดขึ้นภายในกิจการ เชน การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการใชสินทรัพยถาวร ในลักษณะของการคิด
คาเสื่อมราคา (อัญชลี  พิพัฒนเสริญ, 25x1, หนา 20) 

รายการคา หมายถึง เหตุการณทางเศรษฐกิจทีสามารถระบุมูลคาได และมีผลทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอฐานะทางการเงินของธุรกิจนั้นโดยตรง โดยลักษณะของธุรกิจนั้นอาจจะ
มีทั้งรายการคาของธุรกิจภายนอกองคกร และรายการคาของธุรกิจภายในองคกร (เบญจมาศ  
อภิสิทธิ์ภิญโญ, 25x1, หนา 31) 

จากความหมายรายการคาดังกลาวขางตน สรุปไดวา รายการคา หมายถึง รายการ  หรือ 
เหตุการณเชิงเศรษฐกิจ  ซ่ึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย  หนี้สิน  หรือสวนของเจาของ  
และการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเกิดจากกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจภายใน หรือภายนอกกิจการก็ตาม  
 ตอไปนี้เปนตัวอยางของรายการคา ซ่ึงแสดงไดดังนี้ 

1. การนําเงินสด หรือสินทรัพยอ่ืน ๆ มาลงทุน 



2. การซื้อสินทรัพย ไมวาจะซื้อดวยเงินสด หรือเงินเชื่อ 
3. การขายสินคาเปนเงินสด 
4. การซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ 
5. ขายบริการเปนเงินสด 
6. ขายบริการเปนเงินเชื่อ 
7. การจายชําระหนี้สิน 
8. การกูเงินจากบุคคลภายนอก 
9. จายคาใชจายตาง ๆ เชน เงินเดือน  คาน้ํา  คาไฟ  คาโทรศัพท  เปนตน 

 

รายการที่ไมใชรายการคา   
 
 รายการที่ไมใชรายการคา (Non – business transaction) หมายถึง รายการ หรือ
เหตุการณใดก็ตามที่เกิดขึ้นแลวไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน หรือ สวนของ
เจาของ 
 ตอไปนี้เปนตัวอยางของรายการที่ไมใชรายการคา 

1. การตอนรับลูกคา 
2. การแจกแค็ตตาลอกฟรีใหลูกคา 
3. การเชิญชวนลูกคาใหเดินดูสินคาภายในราน  เปนตน 

 

การวิเคราะหรายการคา 

 
 กิจการที่ดําเนินธุรกิจทุกกิจการจะตองนํารายการคาของตนมาวิเคราะห เพื่อใหทราบ
ถึงจํานวนของสินทรัพย  หนี้สิน  และสวนของเจาของ  วาเพิ่มขึ้น หรือลดลงเทาใด และมี
รายการใดบางที่เปลี่ยนแปลงไป  ในเบื้องตนนี้การวิเคราะหรายการคาจะเนนการวิเคราะหกับ
กิจการที่ใหบริการเทานั้น  แนวทางในการวิเคราะหรายการคา  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงเหตุการณที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแลงในทางเพิ่มขึ้น หรือลดลง ของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ 
อาจพิจารณาไดดังนี้ 

 
 



สินทรัพย 

 
    หนี้สิน 

 

 
สวนของเจาของ 

 

 

เพิ่มขึ้น 
1.  ไดรับเงินสด 
2.  ไดรับ หรือซ้ือสินทรัพยตาง ๆ 
3.  รับชําระหนี้จากลูกหนี ้

                  ลดลง 
1. จายเงินสด 
2. มีการใชไป หรือขายสินทรัพย

ตางๆ 
3. การลดหนี้ใหลูกหนี ้

                      เพิ่มขึ้น 
1. ซ้ือสินคาหรือสินทรัพยเปนเงินเชื่อ 
2. กูยืมเงินจากบคุคลภายใน และภาย 
       นอกกิจการ 
3. ภาระผูกพนัทีก่ิจการจะตองจายเงิน 
       แตยังไมไดจาย 

ลดลง 
1. จายชําระหนี้คาซ้ือสินคา หรือ         

สินทรัพยอ่ืนทีซ้ื่อเปนเงินเชื่อ 
2. จายชําระเงนิกู 
3. จายชําระภาระผูกพันที่กิจการ 
        ยังไมไดจาย 

เพิ่มขึ้น 
1. ลงทุนดวยเงินสด หรือสินทรัพยอ่ืน 

รวมทั้งการออกหุนทนุ 
2. ไดรับรายไดหรือกําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงาน 

ลดลง 
1. เจาของกิจการถอนเงินใชสวนตัว 

หรือมีการลดทุน 
2. จายคาใชจาย หรือมีผลขาดทุน

สุทธิจากการดาํเนินงาน 

 
 



สมการบัญชี 
 
 งบการเงินเปนรายงานที่แสดงถึงการจัดการทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการในรูป
ของงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของหรืองบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ  และงบกระแสเงินสด โดยงบดุลจะแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ 
ซ่ึงความสัมพันธของรายการในงบดุลที่แสดงในแบบบัญชีใหสินทรัพยอยูทางดานซายมือ หนี้สิน
และสวนของเจาของอยูทางดานขวามือ อาจนํามาเขียนใหอยูในรูปของสมการงบดุล หรือเรียกวา 
สมการบัญชี แสดงใหเห็นฐานะการเงินของกิจการไดดังนี้ (วัฒนา  ศิวะเกื้อ, ดุษฎี  สงวนชาติ, 
และนันทพร  พิทยะ, หนา 35) 

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ  = สิทธิในทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ 
สินทรัพย         =  หนี้สิน    +    สวนของเจาของ 

 นอกจากนี้ในงบกําไรขาดทุนไดแสดงรายการของรายได และคาใชจาย โดยหาก
รายไดมากกวาคาใชจายผลตางจะเปนกําไร และหากรายไดนอยกวาคาใชจายผลตางจะเปน
ขาดทุน ความสัมพันธดังกลาวอาจนํามาเขียนสมการแสดงผลการดําเนินงานของกิจการ ไดดันี้ 

กําไร (ขาดทุน)    = รายได     -     คาใชจาย 
 ความสัมพันธของงบดุลและงบกําไรขาดทุน จะมีความสัมพันธกันในสวนของ
เจาของในงบดุล กับกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน โดยสวนของเจาของมีที่มาจากการที่
เจาของลงทุน กับมาจากการดําเนินงานของกิจการแลวมีกําไร ดังนั้นจึงอาจแสดงความสัมพันธ
ระหวางงบดุล และงบกําไรขาดทุนในรูปของสมการ ไดดังนี้ 
  สินทรัพย         =  หนี้สิน +          สวนของเจาของ 
  สินทรัพย         =  หนี้สิน +          ทุน + กําไร 
  สินทรัพย         =  หนี้สิน +          ทุน + (รายได – คาใชจาย) 
 จากสมการจะเห็นไดวาสวนของเจาของอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไดจากรายได และ
คาใชจาย โดยหากกิจการมีรายไดเพิ่มขึ้นหรือมีคาใชจายลดลง จะทําใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น 
และหากกิจการมีรายไดลดลงหรือมีคาใชจายเพิ่มขึ้นจะทําใหสวนของเจาของลดลง  
 

 
 
 



ความสัมพันธของรายการคากับงบการเงิน 
 
 รายการคาเปนรายการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรายการในงบการเงินเกี่ยวกับ
สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย วาการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบตอ
รายการในงบการเงินรายการใด อยางไร และมีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเทาใด ซ่ึงความสัมพันธ
นั้นจะเริ่มตนจากเอกสารทางการคา ผูทําบัญชีจะนํามาวิเคราะหรายการคาใหทราบถึงผลกระทบ
โดยอาศัยสมการบัญชี ทั้งนี้เมื่อการวิเคราะหรายการคาไดเสร็จส้ินลงในแตละรายการแลวตอง
กอใหเกิดความสมดุลระหวางยอดรวมของสินทรัพยทั้งหมดกับยอดรวมของหนี้สินและสวน
ของเจาของทั้งหมดเสมอ   
 
ตัวอยางที่ 3.1  ตอไปนี้เปนรายการคาของรานสุดสวยบริการ 

1. เจาของกิจการนําเงินสดมาลงทุน 
2. ซ้ืออุปกรณเปนเงินเชื่อ 
3. รับเงินสดเปนคาบริการที่ใหแกลูกคา 
4. นําเงินสดฝากธนาคาร 
5. จายเงินเดือนใหพนักงาน 
6. กูเงินจากธนาคาร 
7. เจาของกิจการถอนเงินสดไปใชสวนตัว 

 จากตัวอยางจะสามารถทําการวิเคราะหรายการคา โดยอาศัยความสัมพันธของ
สมการบัญชีได ดังนี้ 

รายการที่ 1  เจาของกิจการนําเงินสดมาลงทุน  รายการนี้ทําใหกิจการไดรับสินทรัพย 
คือ เงินสดเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันสวนของเจาของ คือ ทุน ก็เพิ่มขึ้นดวย 

รายการที่ 2  ซ้ืออุปกรณเปนเงินเชื่อ  รายการนี้ทําใหกิจการไดรับสินทรัพย คือ 
อุปกรณ เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน หนี้สิน คือ เจาหนี้ ก็เพิ่มขึ้นดวย 

รายการที่ 3  รับเงินสดเปนคาบริการที่ใหแกลูกคา  รายการนี้ทําใหกิจการไดรับ
สินทรัพย คือ เงินสด เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน สวนของเจาของ คือ รายไดก็เพิ่มขึ้นดวย 

รายการที่ 4  นําเงินสดฝากธนาคาร  รายการนี้ทําใหกิจการไดรับสินทรัพย คือ เงิน
ฝากธนาคารเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันสินทรัพย คือ เงินสด ก็ลดลงดวย 



รายการที่ 5  จายเงินเดือนใหพนักงาน  รายการนี้ทําใหกิจการสูญเสียสินทรัพย คือ 
เงินสดลดลง ในขณะเดียวกันสวนของเจาของ คือ คาใชจายเพิ่มขึ้นแตมีผลทําใหสวนของ
เจาของลดลง 

รายการที่ 6  กูเงินจากธนาคาร  รายการนี้ทําใหกิจการไดรับสินทรัพย คือ เงินสด
เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันหนี้สิน คือ เงินกู ก็เพิ่มขึ้นดวย 

รายการที่ 7  เจาของกิจการถอนเงินสดไปใชสวนตัว  รายการนี้ทําใหกิจการสูญเสีย
สินทรัพย คือ เงินสดลดลง ในขณะเดียวกันสวนของเจาของ คือ ทุน ก็ลดลงดวย 

จากผลการวิเคราะหรายการคาขางตนสามารถนํามาจัดทําตารางสรุป โดยสมมุติให
รายการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นแสดงดวยเครื่องหมาย +  รายการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงแสดงดวย
เครื่องหมาย – และรายการที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงใหแสดงดวยเครื่องหมาย 0 ตามตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.1  การวิเคราะหรายการคาตามความสัมพันธของสมการบัญชี 
 

รายการคา สินทรัพย หนี้สิน สวนของ
เจาของ 

1. เจาของกิจการนําเงินสดมาลงทุน 
2. ซ้ืออุปกรณเปนเงินเชื่อ 
3. รับเงินสด เปนคาบริการที่ใหแกลูกคา 
4. นําเงินสดฝากธนาคาร 
5. จายเงินเดือนใหพนักงาน 
6. กูเงินจากธนาคาร 
7.    เจาของกิจการถอนเงินสดไปใชสวนตัว 

+ 
+ 
+ 

+ , - 
- 
+ 
- 

0 
+ 
0 
0 
0 
+ 
0 

+ 
0 
+ 
0 
- 
0 
- 

 
 จากตารางที่ 3.1  การวิเคราะหรายการคาจะแสดงความสัมพันธกับสมการบัญชี โดย
แตละรายการคาจะกอใหเกิดการเลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนของเจาของใหมีการ
เพิ่มขึ้น หรือลดลง  
 
ตัวอยางที่ 3.2  จากตัวอยางที่ 3.1 สามารถนํามาแสดงสรุปเปนตาราง โดยใสช่ือบัญชีที่เกี่ยวของ
และแสดงการเปลี่ยนแปลงไดดังนี้  
 



ตารางที่  3.2  การแสดงการวิเคราะหรายการคา โดยแสดงชื่อบัญชีที่เกี่ยวของ 
 

รายการคา สินทรัพย หนี้สิน สวนของ
เจาของ 

1.    เจาของกิจการนําเงินสดมาลงทุน 
2.    ซ้ืออุปกรณเปนเงินเชื่อ 
3.    รับเงินสด เปนคาบริการที่ใหแกลูกคา 
 
4.    นําเงินสดฝากธนาคาร 
 
 
5.    จายเงินเดือนใหพนักงาน 
 
6.    กูเงินจากธนาคาร 
7.    เจาของกิจการถอนเงินสดไปใชสวนตัว 

+ เงินสด 
+ อุปกรณ 
+ เงินสด 
 
+ เงินฝาก  
   ธนาคาร , 
- เงินสด 
- เงินสด 
 
+ เงินสด 
- เงินสด 

0 

+ เจาหนี ้
0 

 
0 
0 

 
 
 
+ เงินกู 

0 

+ ทุน 
0 

+ ทุน(รายได
คาบริการ) 

0 
 
 
- ทุน
(เงินเดือน) 

0 
- ทุน(ถอน
ใชสวนตวั) 

 
 จากตารางที่ 3.2 จะเห็นวาการวิเคราะหรายการคาโดยแสดงชื่อบัญชีที่เกี่ยวของใน
สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ วามีบัญชีใดที่เปลี่ยนแปลงบางที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลง ทั้งนี้เพื่อชวยใหเขาใจมากขึ้นถึงลําดับการวิเคราะห 
 นอกจากนี้การวิเคราะหรายการคาจะวิเคราะหโดยอาศัยสมการบัญชีเพื่อใหทราบวา
สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง และใสช่ือบัญชีที่
เกี่ยวของตามตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 แลวยังตองวิเคราะหใหทราบถึงจํานวนเงินที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปดวยวาเพิ่มขึ้น หรือลดลงเปนจํานวนเทาใด ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
ตัวอยางที่ 3.3   ตอไปนี้เปนรายการคาของรานสมชายบริการ ประจําเดือนมกราคม 25x1  
 ม.ค. 1   เจาของกิจการนําเงินสดมาลงทุน 50,000 บาท 

       6   ซ้ือสินคาเปนเงินเชื่อ  20,000 บาท 
       9   รับเงินสดเปนคาบริการที่ใหแกลูกคา  15,000 บาท 

      14   นําเงินสดฝากธนาคาร  20,000 บาท 



ม.ค.22   จายเงินเดือนใหพนักงาน 10,000 บาท 
       26   กูเงินจากธนาคาร  15,000  บาท 
       30   เจาของกิจการถอนเงินสดไปใชสวนตัว  5,000 บาท 

จากการวิเคราะหรายการคา สามารถนํามาแสดงสรุปเปนตาราง โดยใสช่ือบัญชีที่
เกี่ยวของพรอมจํานวนเงินแสดงการเปลี่ยนแปลงไดดังนี้  
 
ตารางที่ 3.3 การแสดงการวิเคราะหรายการคา โดยแสดงชื่อบัญชีที่เกี่ยวของพรอมจํานวนเงิน 
 

รายการคา สินทรัพย หนี้สิน สวนของ
เจาของ 

1.    เจาของกิจการนําเงินสดมาลงทุน 50,000 บาท 
 
2.    ซ้ืออุปกรณเปนเงินเชื่อ 20,000 บาท 
 
3.   รับเงินสด เปนคาบริการที่ใหแกลูกคา 15,000     
       บาท 
 
4.    นําเงินสดฝากธนาคาร 20,000 บาท 
 
 
 
 
5.    จายเงินเดือนใหพนักงาน 10,000 บาท 
 
 
6.    กูเงินจากธนาคาร 12,000 บาท 
 
7.    เจาของกิจการถอนเงินสดไปใชสวนตัว   
       5,000 บาท 

+ เงินสด 
   50,000 
+ อุปกรณ 
   20,000 
+ เงินสด 
   15,000 
 
+ เงินฝาก  
   ธนาคาร 
   20,000 , 
- เงินสด 
  20,000 
- เงินสด 
  10,000 
 
+ เงินสด 
   12,000 
- เงินสด 
   5,000 

0 

 
+ เจาหนี ้
    20,000 

0 
 

 
0 
 
 
 
 
0 

 
 
+ เงินกู 
   12,000 

0 

+ ทุน 
   50,000 

0 
 
+ ทุน(รายได
คาบริการ) 
15,000 

0 
 
 
 
 
- ทุน   
  (เงินเดือน) 
  10,000 

0 
 

- ทุน(ถอน
ใชสวนตวั) 
  5,000 



ตัวอยางที่ 3.4   เมื่อวันที่  1  มกราคม  25x1  นายอาทิตย เปดอูซอมรถยนต ช่ือ “อาทิตยบริการ” 
โดยมีรายการคาตาง ๆ เกิดขึ้น ดังนี้ 
 25x1 
 ม.ค.  1  นายอาทิตย นําเงินสดมาลงทุน 200,000 บาท 
   4   ซ้ืออุปกรณในการซอมรถเปนเงินสด  20,000  บาท 
 10   ซ้ือวัสดุ ส้ินเปลืองเปนเงินเชื่อ  10,000  บาท 
 17   กิจการจายคาเชาอาคาร  15,000 บาท 
 19   ไดรับเงินสดจากการใหบริการซอมรถเปนเงิน  17,000  บาท 
 23   สงบิลเรียกเก็บเงนิลูกคา เปนคาบริการซอมรถ 24,000 บาท โดยลูกคาได 
        ชําระเงินสด 10,000 บาท ที่เหลือยังไมไดรับชําระเงนิ 
 27   จายชําระหนี้คาวัสดุส้ินเปลืองจํานวน  5,000 บาท 
 29   นําเงินสดฝากธนาคาร  50,000  บาท 
 31   จายเงินเดือนพนักงานซอมรถเปนเงินสด 7,500 บาท และจาย 
            คาสาธารณูปโภค 1,000 บาท 
 จากตัวอยางจะแสดงการวิเคราะหรายการคาพรอมทั้งระบุจํานวน และชื่อชนิดของ
สินทรัพย หนี้สิน  และสวนของเจาของที่มีการเปลี่ยนแปลงใหอยูในรูปของสมการบัญชีดังนี้ 

 
รายการที่  1   วันที่  1  มกราคม  25x1  นายอาทิตย นําเงินสดมาลงทุน 200,000 บาท 
ผลการวิเคราะห   กิจการไดรับสินทรัพย คือ เงินสดเพิ่มขึ้น 200,000 บาท ซ่ึงเงินสดที่ไดรับ

เปนการลงทุน ทําใหสวนของเจาของ คือ ทุน เพิ่มขึ้น 200,000 บาทดวย 
 

 สินทรัพย = หนี้สิน + สวนของเจาของ 
 เงินสด =   ทุน 
รายการที่ 1 + 200,000 =   + 200,000 
รวม   200,000 =     200,000 

 
จะเห็นไดวาหลังจากวิเคราะหโดยใชสมการบัญชี แลวยอดรวมของทั้งสองขางมี

ยอดดุลเทากัน คือ  200,000 บาท 
 



รายการที่  2   วันที่ 4 มกราคม 25x1 ซ้ืออุปกรณในการซอมรถเปนเงินสด  20,000  บาท 
ผลการวิเคราะห   กิจการจะไดรับสินทรัพย  คอื อุปกรณเพิ่มขึ้น  20,000 บาท และตองจาย

สินทรัพย  คือเงินสดออกไป ทําใหเงินสดลดลง  20,000 บาท 
 

 สินทรัพย = หนี้สิน         + สวนของเจาของ 
     เงินสด อุปกรณ =  ทุน 
ยอดยกมา + 200,000  =  +200,000 
รายการที่ 2    - 20,000    + 20,000 =   
ยอดคงเหลือ + 180,000 + 20,000 =      200,000 
รวม 200,000 =    200,000 

 
 จากการวิเคราะหจะเห็นไดวายอดดุลของสมการบัญชีทั้งสองดานมียอดดุลเทากับ
200,000 บาท 
 
รายการที่  3   วันที่ 10 มกราคม 25x1 ซ้ือวัสดุ ส้ินเปลืองเปนเงินเชื่อ  10,000  บาท 
ผลการวิเคราะห   กิจการจะไดรับสินทรัพย  คือ วัสดุส้ินเปลืองเพิ่มขึ้น 10,000 บาท แตไมได

จายเงินจึงทําใหกิจการมีหนี้สิน คือ เจาหนี้เพิ่มขึ้นดวย 10,000 บาท 
 

 สินทรัพย = หนี้สิน + สวนของเจาของ 
   เงินสด วัสด ุ

ส้ินเปลือง 
อุปกรณ = เจาหนี้  ทุน 

ยอดยกมา 180,000  20,000 =     200,000 
รายการที่ 3  + 10,000  = + 10,000   
ยอดคงเหลือ  180,000    10,000  20,000 =     10,000     200,000 
รวม 210,000 = 210,000 

 
 จากการวิเคราะหจะเห็นไดวายอดดุลของสมการบัญชีทั้งสองดานมียอดดุลเทากับ 
200,000 บาท 
 



รายการที่  4   วันที ่17 มกราคม 25x1 กิจการจายคาเชาอาคาร  15,000 บาท 
ผลการวิเคราะห   กิจการตองจายสินทรัพย  คือเงินสดออกไปทําใหยอดเงินสดลดลง  15,000  

บาท  และไดนําเงินสดดังกลาวไปจายเปนคาเชาซึ่งเปนคาใชจายของกิจการจะ
สงผลกระทบใหคาใชจายสูงขึ้นกําไรสุทธิลดลง และสงผลตอสวนของเจาของ 
ในการดําเนินงานใหลดลงดวย 15,000 บาท 

 
 สินทรัพย = หนี้สิน + สวนของเจาของ 
   เงินสด วัสด ุ

ส้ินเปลือง 
อุปกรณ = เจาหนี้  ทุน 

ยอดยกมา 180,000 10,000 20,000 = 10,000    200,000 
รายการที่ 4 - 15,000   =    - 15,000(คาเชา) 
ยอดคงเหลือ  165,000    10,000  20,000 =     10,000    185,000 
รวม 195,000 = 195,000 

  
จากการวิเคราะห โดยใชสมการบัญชีจะพบวายอดดุลของสมการทั้งสอบขางแสดงยอด

เทากัน  คือ 195,000 บาท 
 

รายการที่ 5   วันที ่19  มกราคม 25x1 ไดรับเงนิสดจากการใหบริการซอมรถเปนเงนิ  17,000  
บาท 

ผลการวิเคราะห   กิจการจะไดสินทรัพย  คือ เงินสดเพิ่มขึ้น 17,000 บาท โดยเงินสดที่ไดรับนั้น
เกิดจากการใหบริการซอมรถ ซ่ึงถือวาเปนรายไดของกิจการจะสงผลการะทบ
ใหกําไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากการดําเนินงาน โดยมีผลใหสวนของเจาของเพิ่มตาม
ไปดวย 17,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



 สินทรัพย = หนี้สิน + สวนของเจาของ 
   เงินสด วัสด ุ

ส้ินเปลือง 
อุปกรณ = เจาหนี้  ทุน 

ยอดยกมา 165,000 10,000 20,000 = 10,000  185,000 
รายการที่ 5 + 17,000   =          + 17,000 

(รายไดคาบริการ) 
ยอดคงเหลือ  182,000    10,000  20,000 =     10,000  202,000 
รวม 212,000 = 212,000 

 
 จากการวิเคราะห โดยใชสมการบัญชีจะพบวายอดดุลของสมการทั้งสอบขางมียอด
เทากับ 212,000 บาทเทากัน 
 
รายการที่ 6   วันที่ 23 มกราคม 25x1 สงบิลเรียกเก็บเงินลูกคา เปนคาบริการซอมรถ 
 24,000 บาท โดยลูกคาไดชําระเงินสด 10,000 บาท ที่เหลือยังไมไดรับชําระเงิน 
ผลการวิเคราะห   กิจการมีรายไดเกิดขึ้นทั้งหมด 24,000 บาท แตรายไดที่เกิดขึ้นไดรับเปนเงิน

สดจากลูกคา 10,000 บาท สวนที่เหลืออีก 14,000 บาทยังไมไดรับเปนเงินสด
นั้นจะตองแสดงในบัญชีลูกหนี้ ซ่ึงทั้งเงินสด และลูกหนี้เปนบัญชีประเภท
สินทรัพยที่ตองมีจํานวนเพิ่มขึ้นทั้งหมดรวมกัน 24,000 บาท 

 
 สินทรัพย = หนี้สิน + สวนของเจาของ 
   เงินสด ลูกหนี้ วัสดุ 

สิ้นเปลือง 
อุปกรณ = เจาหนี้  ทุน 

ยอดยกมา 182,000  10,000 20,000 = 10,000  202,000 

รายการที่ 6 +10,000 +14,000   =          + 24,000 
(รายไดคาบริการ) 

ยอดคงเหลือ 192,000   14,000    10,000  20,000 =   10,000  226,000 

รวม 236,000 = 236,000 

 
 จากการวิเคราะห โดยใชสมการบัญชีจะพบวายอดดุลของสมการทั้งสองขางมียอด
เทากับ 236,000 บาท เทากัน 



รายการที่ 7   วันที่ 27 มกราคม 25x1 จายชําระหนี้คาวัสดุส้ินเปลืองจํานวน  5,000 บาท 
ผลการวิเคราะห   กิจการนําเงินสดจายชําระหนี้เพียงบางสวน มีผลทําใหสินทรัพย คือ เงินสด    

ลดลง  5,000  บาท และหนี้สิน  คือ  เจาหนี้  ลดลง  5,000  บาทดวย 
 

 สินทรัพย = หนี้สิน + สวนของเจาของ 
   เงินสด ลูกหนี้ วัสดุ 

สิ้นเปลือง 
อุปกรณ = เจาหนี้  ทุน 

ยอดยกมา 192,000  14,000 10,000 20,000 = 10,000  226,000 

รายการที่ 7    -5,000    =  - 5,000          

ยอดคงเหลือ 187,000   14,000    10,000  20,000 =     5,000  226,000 

รวม 231,000 = 231,000 

   
 จะเห็นไดวา  การจายชําระหนี้ที่เกิดจากการซื้อวัสดุส้ินเปลืองนั้น ไมมีผลกระทบใด ๆ 
ตอวัสดุส้ินเปลือง  แตผลของการชําระหนี้นั้นจะกระทบตอ เงินสดที่นําไปจาย และหนี้สินที่ถูก
ชําระนั้นจะลดนอยลง  และผลรวมของสินทรัพย  จะเทากับผลรวมของหนี้สิน กับสวนของเจา 
เทากับ 231,000  บาท 
 
รายการที่ 8   วันที่ 29 มกราคม 25x1 นําเงินสดฝากธนาคาร  50,000  บาท 
ผลการวิเคราะห   กิจการนําเงินสดไปฝากธนาคารทําใหสินทรัพย  คือ เงินสดลดลง  แต
 สินทรัพย  คือ  เงินฝากธนาคารจะมียอดเพิ่มขึ้นในจํานวนเทากันคือ 50,000  บาท 
  

 สินทรัพย = หนี้สิน    +สวนของเจาของ 
 เงินสด เงินฝาก

ธนาคาร 
ลูกหนี้ วัสดุ 

สิ้นเปลือง 
อุปกรณ = เจาหนี้ ทุน 

ยอดยกมา 187,000   14,000 10,000 20,000 =  5,000 226,000 
รายการที่ 7 - 50,000 +50,000    =          
ยอดคงเหลือ 137,000   50,000  14,000    10,000  20,000 =    5,000 226,000 
รวม 231,000 = 231,000 

  
 จะสังเกตเห็นวา  สินทรัพย  คือ  เงินสดลดลงในขณะที่สินทรัพยอีกตัวหนึ่ง  คือ   
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นในจํานวนเทากัน  คือ  50,000  บาท  และไมมีผลกระทบตอยอดรวมทั้ง



ดานสินทรัพย  ซ่ึงตองเทากับหนี้สินรวมกับสวนของเจาของ  โดยยอดรวมของทั้งสองดานจะมี
ยอดรวมเทาเดิม  คือ   231,000  บาท 
 
รายการที่ 9   วันที่ 31 มกราคม 25x1 จายเงินเดือนพนักงานซอมรถเปนเงินสด 7,500 บาท 
 และจายคาสาธารณูปโภค 1,000 บาท 
ผลการวิเคราะห   กิจการมีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากการจายเงินเดือน และคาสาธารณูปโภค ผลของ
 กําไรสุทธิที่ไดจากการดําเนินงานจะลดลงมีผลกระทบตอสวนของผูถือหุน 
 ใหลดลงดวยทั้งหมด 8,500 บาท และคาใชจายดังกลาวทําใหสินทรัพย คือ 
 เงินสดลดลงในจํานวนที่เทากันดวย 
 

 สินทรัพย = หนี้สิน   +สวนของเจาของ 

 เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร 

ลูกหนี้ วัสดุ 
สิ้นเปลือง 

อุปกรณ = เจาหนี้ ทุน 

ยอดยกมา 137,000 50,000  14,000 10,000 20,000 =  5,000 226,000 
รายการที่ 9 - 8,500     =       - 7,500 

  (เงินเดือน) 
     - 1,000  
(คาสาธารณูปโภค)   

ยอดคงเหลือ 128,500   50,000  14,000    10,000  20,000 =   5,000 217,500 
รวม 222,500 = 222,500 

 

 จะเห็นไดวา  การจายเงินสดสําหรับคาใชจายนั้น ไมจําเปนตองจายรายการเดียว ถา
รายการจายเงินนั้นจายในวันเดียวกันก็สามารถนํามารวมหักจากเงินสดไดพรอมกัน และเมื่อหัก
คาใชจายนั้นแลว ยอดคงเหลือของสินทรัพยรวมจะยังคงเทากับ หนี้สินรวมกับสวนของเจาของ 
ซ่ึงเทากับ 222,500  บาท 
  
 
 
 
 



จากการวิเคราะหรายการคาตามตัวอยางที่ 3.4 สามารถนํามาแสดงสรุปการวิเคราะห
รายการคาทั้งหมดไดอีกครั้ง ดังนี้ 

 
 สินทรัพย = หนี้สิน   +สวนของ 

เจาของ 
 เงินสด เงินฝาก

ธนาคาร 
ลูกหนี ้ วัสดุ 

ส้ินเปลือง 
อุปกรณ = เจาหนี้ ทุน 

(1) นําเงินสดมาลงทุน +200,000     =  + 200,000 

(2) ซื้ออุปกรณเปนเงินสด   -20,000    +20,000 =   

     ยอดคงเหลือ   180,000    20,000 =  200,000 
(3) ซื้อวัสดุสิ้นเปลอืงเปน     
      เงินเชื่อ 

   +10,000  = +10,000  

     ยอดคงเหลือ 180,000     10,000 20,000 = +10,000 200,000 
(4) จายคาเชาอาคาร             -15,000     =  -15,000 

(คาเชา) 
     ยอดคงเหลือ 165,000     10,000 20,000 = +10,000 185,000 
(5) ไดรับรายไดเปนเงินสด 
      จากการใหบริการ 
      ซอมรถ 

+17,000     =  +17,000 
(รายได

คาบริการ) 
      ยอดคงเหลือ 172,000     10,000 20,000 = +10,000 202,000 
(6) สงบิลเก็บเงินลกูคา     
     ไดรับชําระเปนเงินสด 
      ที่เหลือยังไมไดรับ   
      ชําระ 

+10,000  
 
 

+14,000   =  +24,000 
(รายได

คาบริการ) 

      ยอดคงเหลือ 182,000  14,000   10,000 20,000 = +10,000 226,000 
(7) จายชําระหนี้คาวัสดุ 
      สิ้นเปลือง 

-5,000     =   -5,000  

      ยอดคงเหลือ 177,000  14,000   10,000 20,000 = 5,000  226,000 
(8) นําเงินฝากธนาคาร -50,000 +50,000       
     ยอดคงเหลือ 127,000   50,000 14,000   10,000 20,000 = 5,000   226,000 
(9) จายเงินเดือน 7,500 
     บาท และคา  
     สาธารณูปโภค 1,000  
     บาท 

- 8,500     =       - 7,500 
  (เงินเดือน) 
     - 1,000  
(คาสาธารณ-ู 
ปโภค)     

     ยอดคงเหลือ 128,500    50,000  14,000      10,000  20,000 =   5,000  217,500 
     รวม 222,500 = 222,500 



จาการวิเคราะหรายการคา ทําใหเห็นความสัมพันธที่ชัดเจนยิ่งขึ้นระหวางรายการคา
กับงบการเงิน ซ่ึงจากตัวอยางที่ 3.4 การวิเคราะหรายการคาจะนํามาจัดทํางบการเงิน เร่ิมตนจาก
การทํางบกําไรขาดทุนกอน โดยจะแสดงขอมูลเดือนมกราคมเดือนเดียวตามรายการคาเทานั้น 
และในบทนี้จะจัดทํางบกําไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียว ดังนี้ 

 
อาทิตยบริการ 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 25x1 
 

หนวย : บาท 
รายได 
 รายไดคาบริการ 41,000 
คาใชจาย 
 คาเชา 15,000 
 เงินเดือน   7,500  
 คาสาธารณูปโภค   1,000
 รวมคาใชจาย   23,500
กําไรสุทธิ 17,500 
   
 โดยปกติการทํางบกําไรขาดทุนตองแสดงภาษีเงินได แตเนื่องจากการแสดงรายการ
นี้เปนการแสดงงบการเงินของกิจการเจาของคนเดียวจึงไมนําภาษีเงินไดมาแสดงในงบกําไร
ขาดทุน หากเปนกิจการที่จัดตั้งขึ้นเปนนิติบุคคลตามกฎหมายตองนํากําไรสุทธิหักดวยภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล เสียกอนจึงแสดงเปนกําไรสุทธิได 

เมื่อจัดทํางบกําไรขาดทุนแลวจะนําผลกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ไดรับมาจัดทํางบแสดง
การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของตอไป โดยตองเลือกแสดงระหวางงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของเจาของ หรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในบทนี้จะขอจัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของเจาของดังนี้ 

 
 
 



อาทิตยบริการ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ 

ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 25x1 
 

หนวย : บาท 
     ทุน กําไรสะสม       รวม 
เงินทุนที่นํามาลง ณ 1 มกราคม พ.ศ. 25x1                    200,000    200,000 
หัก เบิกใชสวนตัว    -        -        - 
บวก กําไรสุทธิ                                  17,500     17,500
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 25x1             200,000    17,500   217,500 
 

หลังจากจัดทํางบกําไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของแลวจะ
นําขอมูลที่ไดมาจัดทํางบดุล ซ่ึงในบทนี้จะจัดทํางบดุลแบบบัญชี ดังนี้ 

 
อาทิตยบริการ 

งบดุล 
ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 25x1 

 
สินทรัพย     หนี้สินและสวนของเจาของ 
สินทรัพยหมุนเวียน   หนี้สินหมุนเวียน 
 เงินสด                   128,500 เจาหนี้     5,000  
 เงินฝากธนาคาร   50,000  สวนของเจาของ 
 ลูกหนี้   14,000   ทุน   217,500
 วัสดุส้ินเปลือง   10,000   202,500   รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 222,500 
อุปกรณ      20,000
รวมสินทรัพย   222,500 
 
 จากงบดุลจะเห็นวาสวนของผูเปนเจาของ คือ ทุน แสดงดวยยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 25x1 ตามงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ ทั้งนี้ความสัมพันธ
ดังกลาวอาจแสดงไดดังภาพตอไปนี้ 



 
 

อาทิตยบริการ 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 25x1 
สินทรัพย             หนี้สินและสวนของเจาของ 
    สินทรัพยหมุนเวียน     202,500      หนี้สินหมุนเวียน 
อุปกรณ                              20,000          หนี้สินหมุนเวียน         5,000 
รวมสินทรัพย                   222,500    สวนของเจาของ 
                ทุน                           217,500 
            รวมหนี้สินและ                           

                                                           สวนของเจาของ           222,500 

อาทิตยบริการ 
งบกําไรขาดทุน 

ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 25x1 
รายได                41,000 
คาใชจาย                23,500
กําไรสุทธิ                17,500 

อาทิตยบริการ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ 

ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 25x1 
ทุน ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 25x1  200,000 
กําไรสุทธิ             17,500
ทุน ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 25x1   217,500 

  
ภาพที่ 3.1 ความสัมพันธของงบการเงิน ภาพที่ 3.1 ความสัมพันธของงบการเงิน 

  
  
  

  
  

  

  


	 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรายการค้า ซึ่งแสดงได้ดังนี้ 
	 
	สินทรัพย์ 
	    หนี้สิน 
	ส่วนของเจ้าของ 
	 10   ซื้อวัสดุ สิ้นเปลืองเป็นเงินเชื่อ  10,000  บาท 
	 17   กิจการจ่ายค่าเช่าอาคาร  15,000 บาท 

	รายการที่  2   วันที่ 4 มกราคม 25x1 ซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมรถเป็นเงินสด  20,000  บาท 
	รายการที่  3   วันที่ 10 มกราคม 25x1 ซื้อวัสดุ สิ้นเปลืองเป็นเงินเชื่อ  10,000  บาท 
	รายการที่  4   วันที่ 17 มกราคม 25x1 กิจการจ่ายค่าเช่าอาคาร  15,000 บาท 



