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 2. ประโยชนและวัตถุประสงคของการบัญชี

 3. คุณสมบัติที่ดีของนักบัญชี

 4. ขอสมมติฐานทางบัญชี

 5. แมบทการบัญชี

 6. ลักษณะและรูปแบบการประกอบธุรกิจ

 7. สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ

 8. สมการบัญชี

 9. วงจรบัญชี

จุดประสงคการเรียนรู

 1. บอกความหมายของการบัญชีได

 2. บอกประโยชนและวัตถุประสงคของการบัญชีได

 3. บอกคุณสมบัติที่ดีของนักบัญชีได

 4. เขาใจขอสมมุติฐานทางบัญชี

 5. เขาใจแมบทการบัญชี

 6. เขาใจลักษณะและรูปแบบการประกอบธุรกิจ

 7. บอกความหมายของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของได
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 8. เขาใจและเขียนสมการบัญชีได

 9. จัดลําดับการปฏิบัติงานบัญชีตามวงจรบัญชีได

 การบรหิารธรุกจิใหประสบผลสาํเรจ็และสามารถอยูรอดไดนัน้ ผูบรหิารจะตองมขีอมลูเพยีงพอ

ตอการตดัสนิใจ  ขอมลูทีถ่กูตองและทนัเวลาจะชวยใหผูบรหิารตดัสนิใจไดอยางเหมาะสมและทาํให

ประสบผลสําเร็จในการบริหารธุรกิจ

   ขอมลูดานการเงนิของกจิการ  จงึเปนสิง่จาํเปนของการบรหิารธรุกจิ  ผูบรหิารทีม่รีะบบขอมลู

ทีด่ปีระกอบการตดัสนิใจ จะทาํใหการวางแผนและตัดสินใจเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ (Efficiency)  

 กิจการจึงตองเก็บรวบรวม บันทึก จําแนก และทําสรุปขอมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณทาง

เศรษฐกิจในรูปตัวเงิน เพื่อใหขอมูลทางการเงิน ซึ่งเปนประโยชนแกบุคคลหลายฝาย และผูที่สนใจ

ในกิจกรรมของกิจการ 

ความหมายของการบัญชี

 สมาคมนกับัญชแีละผูสอบบญัชีรบัอนญุาตแหงประเทศไทย (สภาวชิาชพีบญัช)ี ใหความหมาย

ของการบัญชีไววา 

 การบญัชี หมายถึง ศลิปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จําแนก และทาํสรุปขอมลูอนัเกีย่วกบั

เหตุการณทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดทายของการบัญชีคือ การใหขอมูลทางการเงิน 

ซึ่งเปนประโยชนแกบุคคลหลายฝาย และผูที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ 

 การบัญชีเปนศิลปะในการทํางานที่เกี่ยวกับรายการเหตุการณ ขอมูลทางเศรษฐกิจ การเงิน

ที่สามารถจดบันทึกไวในรูปของตัวเงิน ซึ่งมีการปฏิบัติเปนขั้นตอนดังนี้

 1. การจดบนัทกึรายการ (Recording) หมายถึง การเกบ็รวบรวมขอมลูเก่ียวกบัเหตกุารณ 

ทางเศรษฐกิจซึ่งอยูในรูปของตัวเงินไวในสมุดบันทึกรายการขั้นตน

 2. การจาํแนกหมวดหมู (Classifying) หมายถึง มกีารแยกประเภทรายการทีไ่ดจดบนัทกึ

ไวในสมุดบันทึกรายการขั้นตนออกเปนหมวดหมู ในสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย

 3. การสรุปผล (Summarizing) หมายถึง การสรุปรวบรวมผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 

เปนขั้นตอนหนึ่งของการจัดทําบัญชีซึ่งจะจัดทําในวันสิ้นงวดบัญชี โดยแสดงในรูปของงบการเงิน 

(Financial Statement)

 4. การวิเคราะหและแปลความหมาย (Analysis and Interpreting) หมายถึง การนํา

ผลการดําเนินงานที่ไดจากการสรุปผลมาวิเคราะหและแปลความหมาย การวิเคราะหจะสะทอนให

เหน็ภาพรวมขอมลูทางการเงนิของกจิการ เพือ่นาํไปใชในการวางแผนและตดัสนิใจดาํเนนิธรุกจิตอไป
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ประโยชนและวัตถุประสงคของการบัญชี

 การบัญชีมีจุดมุงหมายแตกตางกันตามลักษณะของผูใชขอมูลดังนี้

 1. การทาํบญัชทีาํใหทราบถงึรายรบั รายจาย ตนทนุและกาํไรของธรุกจิ อนัเปนหวัใจสาํคญั
ของการบรหิารธรุกจิทกุประเภท หากธรุกจิใดทาํบญัชทีีไ่มสมบรูณถกูตองและรดักมุแลวกย็ากทีจ่ะ
ดาํรงอยูได

 2. การทําธรุกจิเปรยีบเสมอืนการแขงกฬีา เพราะผูบรหิารธรุกจิตองแขงขันเอาชนะคูตอสู
หรือธุรกิจอื่น ในขณะเดียวกันก็ตองเอาชนะสถิติตัวเองดวยการทํากําไรใหมากข้ึนกวาที่ผานมา
การทีจ่ะทราบไดวาตัวเองมสีภาพเชนไร นาํหนาหรอืลาหลงัคูแขงอืน่ หรอืมคีวามเจรญิขึน้หรอืแยลงนัน้ 
ก็ดูไดจากรายงานการบัญชีของกิจการที่ตองทําทุกระยะ ดังนั้นการบัญชีจึงเปนเครื่องยกฐานะของ
ธุรกิจอยางดียิ่ง

 3. การบญัชชีวยใหผูบรหิารมขีอมลูพืน้ฐานทีจ่าํเปน โดยเฉพาะในเร่ืองฐานะทางการเงนิ
ของกิจการ ทาํใหตดัสนิใจเกีย่วกบัการดาํเนนิงานของกจิการและควบคมุการบรหิารงานขององคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพและรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น

 4. การบญัชชีวยในการลงทนุของนักธรุกิจและประชาชนทัว่ไป โดยผูลงทนุตองวิเคราะห
ขอมูลยอนหลังหลายป พิจารณาสภาพปจจุบันและคาดการณแนวโนมในอนาคตเพื่อใหมั่นใจได
วาการลงทุนนั้นจะไดผลตอบแทนคุมคาและมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด ขอมูลเหลานี้ไดมาจากรายงาน
บัญชีของหนวยงาน การบัญชีจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอนักลงทุน

 5. รัฐบาลใชขอมลูและหลกัฐานทีป่รากฏในรายงานการบัญชขีองหนวยงาน เปนพืน้ฐาน
ในการจัดเก็บภาษี ดังนั้นในภาครัฐบาลการบัญชีของหนวยงานธุรกิจจึงเปนประโยชนและสําคัญ
อยางยิ่งในการที่จะจัดเก็บภาษีใหไดครบถวน

คุณสมบัติที่ดีของนักบัญชี

 นักบัญชี ตองทํางานกับตัวเลข และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทางการเงินตามขั้นตอนที่เปน
แบบแผน นักบัญชีจึงตองมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ละเอียด รอบคอบ ถี่ถวน มีระเบียบ
 2. ขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหนาที่ใหสําเร็จลุลวงตาม
 3. ซื่อสัตย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมเปดเผยขอมูลทางการเงินขององคกร

 4. มีความรูภาคทฤษฎี และประยุกตใชใหเขากับธุรกิจได 

 5. กําหนดเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน และหาวิธีที่บรรลุเปาหมาย 

 6. เสนอแนวคิดและวิธีการใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอองคกร
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 7. ทบทวนตนเองเพื่อพัฒนา และปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น

 8. รับเทคโนโลยี ขอมูล ขาวสาร และสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ 

ขอสมมุติฐานทางการบัญชี

 การประกอบธุรกิจแบงประเภทของธุรกิจไดหลายประเภทแตกตางกันไปตามลักษณะของ

กจิกรรมทีท่าํ เพือ่ใหการจดัทาํงบการเงนิของนกับญัชสีามารถปฏบิติัไดในแนวทางเดียวกันและผูใช

ขอมูลทางการบัญชีไดรับขอมูลที่ถูกตองครบถวนตามความเหมาะสม จึงกําหนดใหมีสมมุติฐาน

ทางการบัญชี 

 ขอสมมุติฐานทางการบัญชี คือ แนวปฏิบัติที่นักบัญชีใชปฏิบัติงานทางบัญชีใหเปนแนวทาง

เดียวกัน มีดังนี้

 1. การใชหนวยเงนิตราเปนเครือ่งวดั (Monetary Unit Assumption) หมายความวา

การรายงานขอมูลทางการบัญชีตองรายงานเปนหนวยเงินตรา หนวยเงินตรามีคาคงท่ีในเชิงขอมูล

ทางการบัญชี เชน ซื้อที่ดิน 80,000 บาท เมื่อ 2 ปที่แลว ในปจจุบันก็จะแสดงขอมูลทางการบัญชี

เปนจํานวน 80,000 บาท 

 2. ความเปนหนวยงาน (Business Entity Assumption) หมายความวา กจิการถอืเปน

หนวยงานหนึ่งมีสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของเปนของตนเองแยกจากเจาของกิจการ 

 3. การใชหลกัฐานอันเทีย่งธรรม (Objective Evidence Assumption) หมายความวา

การบันทึกขอมูลทางบัญชีตองใชหลักฐานอันเที่ยงธรรมเปนที่ยอมรับของผูอื่น 

 4. หลักรอบเวลา (Periodicity Assumption) หมายความวา การดําเนินธุรกิจตอง

กําหนดรอบระยะเวลาเพื่อวัดผลการดําเนินงานและแสดงการเปลี่ยนฐานะการเงิน 

 5. การดาํรงอยูกจิการ (Going-concern Assumption) หมายความวา กิจการทีต่ัง้ขึน้มา

ยอมมีวัตถุประสงคที่จะดํารงอยูตลอดไป

 6. หลกัราคาทนุ (Cost Assumption) หมายความวา กจิการจะถอืเอาราคาทนุเปนหลกั

ในการบันทึกบัญชีสินทรัพย หนี้สิน เชน ซื้อเครื่องใชสํานักงาน 30,000 บาท ก็จะบันทึกเครื่องใช

สํานักงานในราคา 30,000 บาท

 7. หลักการเกิดขึ้นของรายได (Revenue Realization Assumption)  หมายความวา

กิจการจะบันทึกรายไดในรอบเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดรายได

 8. หลักการเปรียบเทียบคาใชจายกับรายได (Matching Assumption) หมายความวา 

การบันทึกบัญชีไดยึดหลักการเกิดขึ้นของรายไดในงวดบัญชีใดก็ใหบันทึกคาใชจายในงวดบัญชีนั้น
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 9. หลักเงินคาง (Accrual Assumption) หมายความวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีจะ

กระทําในรอบระยะเวลาท่ีเกิดของขอมูลนั้นขึ้น ถึงแมจะไมไดรับหรือจายเงินสดในรอบระยะเวลา

บัญชีนั้น ๆ ก็ตาม

 10. หลักความระมัดระวัง (Conservatism Assumption) หมายความวา การบันทึก

ขอมูลทางบัญชีสามารถที่จะปฏิบัติไดมากกวาหนึ่งวิธี ถาแตละวิธีใหผลลัพธที่แตกตางกัน ใหเลือก

วิธีที่ใหผลลัพธตํ่ามากกวาวิธีที่ใหผลลัพธสูง เพ่ือหลีกเล่ียงการแสดงสินทรัพยและกําไรที่มากกวา

ความเปนจริง 

 11. หลักความสมํ่าเสมอ (Consistency Assumption) หมายความวา การบันทึกขอมูล

ทางการบัญชีและการจดัทํารายงานทางการเงนิ สามารถเลอืกปฏบิตัติามวธิกีารบญัชีทีม่อียูหลายวธิี

มาปฏิบัติได แตถาเลือกวิธีใดแลวก็ควรจะใชวิธีการนั้นอยางสมํ่าเสมอ 

 12. การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ (Disclosure Assumption) หมายความวา การจัด

งบการเงินใหยึดหลักการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เพื่อใหทราบขอมูลทางการเงินที่แทจริง

 13. หลกัการมนียัสาํคญั (Mortality) หมายความวา นักบญัชจีะเลือกเหตุการณท่ีมนัียสําคญั

ตอการตัดสินใจเพ่ือบันทึกบัญชี เหตุการณที่มีนัยสําคัญ หมายถึง เหตุการณซ่ึงหากผูที่เกี่ยวของ

ไมรับทราบแลวอาจทําใหการตัดสินใจผิดไปจากกรณีที่ไดรับทราบ

แมบทการบัญชี (Accounting Framework)

 แมบทการบญัช ีหมายถงึ กรอบหรอืแนวคดิขัน้พืน้ฐานในการจดัทาํ และนําเสนองบการเงนิ

 แมบทการบญัชกีาํหนดข้ึนเพือ่วางแนวคดิท่ีเปนพืน้ฐานในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน

แกบุคลภายนอก มีวัตถุประสงคดังนี้

 1. เปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเพื่อพัฒนามาตรฐานการบัญชี

ในอนาคตและทบทวนมาตรฐานการบญัชท่ีีมใีนปจจุบนั

 2. เปนแนวทางสาํหรบัคระกรรมการมาตรฐานการบญัชเีพ่ือปรับขอกาํหนดมาตรฐานและ

การปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของกับการนําเสนองบการเงินใหสอดคลองกันโดยถือเปนหลักเกณฑ

ในการลดจํานวนทางเลือกของวิธีการจดบันทึกบัญชีที่เคยอนุญาตใหใช

 3. เปนแนวทางสําหรับผูจัดทํางบการเงินเพื่อนํามาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัติรวมทั้งเปน

แนวทางในการปฏิบัติสําหรับเรื่องที่ยังไมมีมาตรฐานของการบัญชีรองรับ

 4. เปนแนวทางสําหรับผูสอบบัญชีในการแสดงความเห็นตองบการเงินวาไดจัดทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม
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 5. ชวยใหผูใชงบการเงนิสามารถเขาใจความหมายของขอมลูทีแ่สดงในงบการเงนิ ซึง่จดัทาํ

ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี

 6. ใหผูสนใจไดทราบขอมลูเก่ียวกบัแนวทางในการกาํหนดมาตรฐานการบญัชขีองคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชี

ลักษณะและรูปแบบการประกอบธุรกิจ (Nature and Type of Business)

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 แบงออกตามกิจกรรมที่ดําเนินการ 3 ประเภท ดังนี้

 1. กิจการใหบริการ (Service Business) เปนการประกอบธุรกิจลักษณะการใหบริการ

เชน รานเสริมสวย สํานักงานทนายความ รานตัดเสื้อผา และอูซอมรถ เปนตน

 2. กิจการซื้อขายสินคา (Merchandising Business) เปนการประกอบธุรกิจลักษณะ

การซื้อสินคามาขาย เชนรานขายของชํา รานขายเสื้อผา และรานขายขาวสาร เปนตน

 3. กิจการผลิตสินคา (Manufacturing Business) เปนการประกอบธุรกิจลักษณะการ

ผลติสนิคาเพือ่จาํหนาย เชน โรงงานผลติรองเทา โรงงานทอผา โรงงานผลติรถยนต และโรงงานผลติ

เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน

รูปแบบของการประกอบธุรกิจ 

 แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้

 1. ธรุกจิเจาของคนเดยีว (Single Proprietorship) คอื กจิการทีม่เีจาของเพียงคนเดียว 

การตัดสินใจทุกเร่ืองข้ึนอยูกับเจาของเพียงคนเดียว มีผลดีคือตัดสินใจงายและรวดเร็ว ผลกําไร

หรือขาดทุนก็เปนของเจาของเพียงคนเดียว ลักษณะธุรกิจประเภทนี้จะดีมากถาเจาของกิจการมี

เงินทุนหมุนเวียนมากพอเพราะไมสามารถระดมทุนจากใครได

 2. หางหุนสวน (Partnership) คือ กิจการที่มีผูเริ่มกอการตั้งแต 2 คน ขึ้นไปรวมกัน

ทําธุรกิจโดยหวังผลกําไรแบงกัน 

 3. บริษัทจํากัด (Limited Company) คือ กิจการที่มีผูเริ่มกอการ จํานวน 3 คนขึ้นไป 

รวมกันทาํธรุกิจเพือ่หวังผลกาํไร โดยแบงทนุออกเปนหุน มมีลูคาหุนเทา ๆ กัน ผูถอืหุนตางรับผดิชอบ

ไมเกินจํานวนคาหุนที่ตนยังสงใชไมครบ
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สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ

 การดําเนินธุรกิจทุกกิจการจะตองมีสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ 

 1. สินทรัพย (Asset) หมายถึง สิ่งที่มีมูลคาวัดเปนตัวเงินได ซึ่งมีไวเพื่อใชในการดําเนิน

ตามปกติและกิจการเปนเจาของ ประกอบดวย 

 1.1 สินทรัพยหมุนเวียน (Current Asset) หมายถึง สินทรัพยที่มีสภาพคลองสูง

เปลีย่นเปนเงนิสดไดเรว็ และอายกุารใชงานสัน้ ๆ  เชน เงนิสด เงนิฝากธนาคาร ลกูหนี ้สนิคาคงเหลอื 

วัสดุสิ้นเปลือง ตั๋วเงินรับ เงินมัดจําจาย คาใชจายจายลวงหนา และรายไดคางรับ เปนตน

 1.2 สนิทรพัยไมหมนุเวยีน (Non-Current Asset) หมายถงึ สนิทรพัยทีม่สีภาพคลองตํา่ 

มีอายุการใชงานมากกวา 1 ป เปนตน เชน เงินลงทุนระยะยาว รถยนตอาคาร อุปกรณ เครื่องใช

สํานักงาน และที่ดิน เปนตน

 2. หนีส้นิ (Liability) หมายถงึ ภาระผกูพนัในปจจบุนัของกจิการซึง่เปนผลมาจากการกระทาํ

ในอดีต และสงผลใหกิจการตองชําระเงินสดหรือสินทรัพยอื่นในอนาคต ประกอบดวย

 2.1 หนีสิ้นหมนุเวยีน (Current Liability) หมายถึง ภาระผกูพนัท่ีกจิการตองชาํระเงนิ

ใหกับบคุคลทีเ่กีย่วของในระยะส้ัน ๆ ไมเกิน 1 ป เชน คาใชจายคางจาย เงนิเบิกเกนิบัญช ีต๋ัวเงนิจาย

เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น ๆ เงินมัดจํารับ รายไดรับลวงหนา และคาใชจายคางจาย เปนตน

 2.2 หนี้สินไมหมุนเวียน (Non-Current Liability) หมายถึง ภาระผูกพันที่กิจการ

ตองชาํระเงนิใหกบับุคคลท่ีเกีย่วของในระยะเวลามากกวา 1 ป เชน เงนิกูระยะยาว และหุนกู เปนตน

 3. สวนของเจาของ (Owner’s equity) หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของ

กิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแลว

สมการบัญชี (Accounting Equation) 

 สมการ หมายถึง ประโยคสัญลักษณทางคณิตศาสตร ที่ใชแสดงวาสองสิ่งเหมือนกัน หรือ

เทียบเทากัน ซึ่งเชื่อมดวยเครื่องหมายเทากับ ( = )

 สมการบัญชี หมายถึง ความสัมพันธระหวางสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ เขียน

สมการบัญชีไดดังนี้

 สินทรัพย   = หนี้สิน  +  สวนของเจาของ
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ตัวอยางที่ 1 กิจการมีสินทรัพย 50,000 บาท มีหนี้สิน 20,000 บาท เขียนสมการบัญชีไดดังนี้ 

 สินทรัพย   = หนี้สิน  +  สวนของเจาของ

 50,000   = 20,000 + 30,000

วงจรบัญชี (Accounting Cycle) 

วงจรบัญชี หมายถึง ลําดับขั้นในการปฏิบัติงานบัญชี ตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ

จัดทําบัญชี

 การปฏิบัตงิานบัญชเีริม่ตัง้แตการตรวจเอกสารทีเ่กีย่วของกับรายการคา วเิคราะหรายการคา 

นาํผลการวิเคราะหไปบนัทกึรายการในสมดุบนัทึกรายการ จนถึงการรายงานผลทางการเงิน สรุปเปน

ขั้นตอนไดดังนี้

 1. ตรวจเอกสารที่เกี่ยวกับรายการคา (Document)

 2. วิเคราะหรายการคา (Analysis)

 3. บันทึกรายการคาในสมุดบันทึกรายการขั้นตน (Record)

 4. ผานรายการไปสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย (Posting)

 5. เก็บยอดคงเหลือดวยดินสอ (Pencil Footing)

 6. จัดทํางบทดลอง (Trial Balance)

 7. ปรับปรุงรายการที่จําเปน (Adjustment)

 8. จัดทํากระดาษทําการ (Worksheet)

 9. จัดทํางบการเงิน (Financial Statement)

 10. รายการปดบัญชี (Closing Entries)

 11. จัดทํางบทดลองหลังปดบัญชี (Closing Trial Balance)
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แผนภาพวงจรบัญชี 

เอกสารรายการคา

สมุดรายวันทั่วไป

บัญชีแยกประเภท

งบทดลอง

ปรับปรุงรายการ

งบทดลองหลังปรับปรุง

งบการเงิน

ปดบัญชี

งบทดลองหลังปดบัญชี

วิเคราะหรายการคา

ผานรายการ

เก็บยอดดวยดินสอ

งบกําไรขาดทุน

งบแสดงฐานะการเงิน
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บทสรุป

กจิการท่ีประกอบธรุกจิทุกกจิการตองจดัทาํบญัชีเพือ่เกบ็ขอมลูทางดานการเงนิไวอยางเปน

ระเบียบแบบแผน และนําเสนอขอมูลในรูปแบบของงบการเงินไดเพื่อผูที่เกี่ยวของนําขอมูลไปใช 

 การจัดทําบัญชีตองปฏิบัติตามขอสมมุติฐานทางการบัญชีที่กําหนด เพื่อใหขอมูลและ

การนําเสนองบการเงินเปนแนวทางเดียวกัน

 กิจการตาง ๆ อาจประกอบธรุกจิในลักษณะตาง ๆ เชน กิจการใหบริการ กจิการซ้ือขายสินคา

หรอืกจิการผลติ โดยจดัตัง้ขึน้ในรปูแบบของกจิการเจาของคนเดยีว กจิการหางหุนสวน หรอืกจิการ

บริษัทก็ได

 กิจการทุกกิจการจะตองบันทึกสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของแยกตางหากจาก

เจาของกิจการ เพื่อประโยชนในการประเมินผลการประกอบธุรกิจ

 การจัดทําบัญชีจะตองปฏิบัติตามลําดับของวงจรบัญชี

ใหนักศึกษาทํากิจกรรมโดยแบงกลุม 9 กลุม แลวปฏิบัติ

ตามขั้นตอนดังนี้

 1. แบงหัวขอตามเนื้อหา 9 เรื่อง

 2. แตละกลุมจับฉลากหัวขอตามขอ 1

 3. ศึกษา อธิบาย ทําความเขาใจ เนื้อหาที่ได ภายในกลุมของตนเอง

 4. นําเสนอรายงานกลุมตามที่รับผิดชอบโดยการอภิปรายรวมกัน
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ใหตอบคําถามตอไปนี้

 1. การบัญชีคืออะไร มีประโยชนอยางไร และทําไมกิจการตองจัดทําบัญชี

 2. นักบัญชีที่ดีตองมีคุณสมบัติอยางไร

 3. ขอสมมุติฐานทางบัญชีคืออะไร มีประโยชนอยางไร

 4. แมบทการบัญชีคืออะไร ทําไมจึงตองมีแมบทการบัญชี

 5. การประกอบธุรกิจจัดตั้งในรูปแบบใดไดบาง 

 6. การประกบธุรกิจสามารถดําเนินธุรกิจในลักษณะใดไดบาง

 7. สินทรัพย คืออะไร ยกตัวอยางประกอบ

 8. หนี้สินคืออะไร ยกตัวอยางประกอบ

 9. สวนของเจาของคืออะไร ยกตัวอยางประกอบ 

 10. สมการบัญชีคืออะไร มีประโยชนอยางไร

คําถามทายบท
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แบบฝกหัดบทที่ 1

ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว

 1. รานขายของชํา ประกอบธุรกิจตามลักษณะขอใด

  ก. ธุรกิจใหบริการ  ข. ธุรกิจซื้อขายสินคา

  ค. ธุรกิจผลิตสินคา  ง. กิจการไมหวังผลกําไร

 2. รานเสริมสวย ประกอบกิจการตามขอใด

  ก. ใหบริการ  ข. ซื้อมาขายไป

  ค. ผลิตเพื่อจําหนาย  ง. ขอ ก. และ ค.

 3. โรงงานเซรามิก ประกอบกิจการตามขอใด

  ก. ใหบริการ  ข. ซื้อมาขายไป

  ค. ผลิตเพื่อจําหนาย  ง. ขอ ก. และ ค.

 4. กิจการตามขอใดไมใชกิจการใหบริการ ขอใด

  ก. สํานักงานทนายความ อูซอมรถ 

  ข. อูซอมรถ รานเสริมสวย

  ค. รานเสริมสวย โรงพยาบาลเอกชน 

  ง. โรงพยาบาลเอกชน บริษัทขายประกันชีวิต

 5. ขอใด ไมถูกตอง เกี่ยวกับสมการบัญชี 

  ก. สินทรัพย  =  หนี้สิน + สวนของเจาของ  

  ข. หนี้สิน  =  สินทรัพย - สวนของเจาของ

  ค. สวนของเจาของ  =  หนี้สิน + สินทรัพย 

  ง. ขอ ข. และ ค.

 6. รานไทย มีสินทรัพย 12,000 บาท หนี้สิน 7,000 บาท สวนของเจาของคือขอใด

  ก. 5,000  ข. 7,000

  ค. 12,000  ง. 19,000
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 7. รานกุหลาบ มีสินทรัพย 10,000 บาท สวนของเจาของ 7,000 บาท มีหนี้สินกี่บาท

  ก. 3,000  ข. 7,000

  ค. 12,000  ง. 19,000

 8. รานมะลิ มีหนี้สิน 8,000 บาท สวนของเจาของ 7,000 บาท มีสินทรัพยกี่บาท

  ก. 1,000  ข. 7,000

  ค. 8,000  ง. 15,000

 9. ขอใดคือสินทรัพย

  ก. เงินสด ลูกหนี้การคา รายไดคางรับ เงินมัดจํารับ 

  ข. เงินสด รายไดคางรับ คาใชจายคางจาย เงินมัดจํารับ

  ค. เงินสด รายไดคางรับ คาใชจายจายลวงหนา เงินมัดจําจาย

  ง. เงินสด รายไดรับลวงหนา คาใชจายจายลวงหนา เงินมัดจําจาย

 10. รานโกศล มเีงนิสด 20,000 บาท เงินฝากธนาคาร 10,000 บาท รายไดรับลวงหนา 8,000 บาท 

  คาใชจายคางจาย 2,000 บาท รถยนต 30,000 บาท เงินมัดจําจาย 3,000 บาท ตั๋วเงินจาย

  5,000 บาท สวนของเจาของคือขอใด

  ก. 15,000  ข. 17,000

  ค. 48,000  ง. 63,000
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