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โรงเรียนสิริรัตนาธร 
แบบทดสอบก่อนเรียนที ่1 

เร่ืองสินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของ 
เวลา  10  นาท ี         คะแนน  10 คะแนน 

************************************************************************************* 
ค าช้ีแจง   
1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ 
2. ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท ( x )  ลงใน  
     กระดาษค าตอบ 
************************************************************************************* 

1. ร้านเขมนิจ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ดงัน้ี 
เงินสด 8,000 บาท  เงินฝากธนาคาร 12,000 บาท  ลูกหน้ี 3,000 บาท  อุปกรณ์ตดัเยบ็ 10,000 บาท
เจา้หน้ี 4,000 บาท  วสัดุตดัเยบ็  2,000 บาท  ขอ้ใดคือสินทรัพย ์
ก. เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี เจา้หน้ี 
ข. อุปกรณ์ตดัเยบ็ วสัดุตดัเยบ็ เจา้หน้ี ลูกหน้ี  
ค. เงินสด เงินฝากธนาคาร วสัดุตดัเยบ็ เจา้หน้ี   
ง. อุปกรณ์ตดัเยบ็ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี 

2. จากขอ้ 1 ร้านเขมนิจ มีสินทรัพยเ์ท่าใด 
ก. 27,000 บาท 
ข. 19,000 บาท 
ค. 26,000 บาท 
ง. 35,000 บาท 

3. จากขอ้ 1 ร้านเขมนิจ มีหน้ีสินเท่าใด 

ก.   4,000 บาท 

ข.   7,000 บาท 

ค.   6,000 บาท 

ง.   5,000 บาท 
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4. จากขอ้ 1 ร้านเขมนิจ มีส่วนของเจา้ของเท่าใด 

ก.   23,000 บาท 

ข.   31,000 บาท 

ค.   15,000 บาท 

ง.   22,000 บาท 

5. ร้านทกัษอร มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ดงัน้ี 

เงินสด 15,000 บาท  เงินฝากธนาคาร 12,000 บาท  ลูกหน้ี 4,000 บาท  เงินกู ้9,000 บาท  

เจา้หน้ี 3,000 บาท  เคร่ืองตกแต่ง  8,000 บาท  ขอ้ใดคือสินทรัพย ์

ก.   เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี เจา้หน้ี 

ข.   เคร่ืองตกแต่ง  เงินกู ้เจา้หน้ี ลูกหน้ี  

ค.   เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี เคร่ืองตกแต่ง     

ง.   เคร่ืองตกแต่ง  เงินกู ้เจา้หน้ี เงินฝากธนาคาร     

6. จากขอ้ 5 ร้านทกัษอร มีสินทรัพยเ์ท่าใด 

ก.   34,000 บาท 

ข.   24,000 บาท 

ค.   39,000 บาท 

ง.    32,000 บาท 

7. จากขอ้ 5 ร้านทกัษอร มีหน้ีสินเท่าใด 

ก.   11,000 บาท 

ข.     7,000 บาท 

ค.   12,000 บาท 

ง.   16,000 บาท 

8. จากขอ้ 5 ร้านทกัษอร มีส่วนของเจา้ของเท่าใด 

ก.   27,000 บาท 

ข.   18,000 บาท 

ค.   12,000 บาท 

ง.   19,000 บาท 
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9. ร้านดาวกิา มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ดงัน้ี 

เงินสด 50,000 บาท  เงินฝากธนาคาร 70,000 บาท  ลูกหน้ี 40,000 บาท  เจา้หน้ี 30,000 บาท   

เงินเบิกเกินบญัชี 20,000 บาท  เคร่ืองใชส้ านกังาน  80,000 บาท  ขอ้ใดคือสินทรัพย ์

ก.   เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี เจา้หน้ี 

ข.   เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี เคร่ืองใชส้ านกังาน       

ค.   เคร่ืองใชส้ านกังาน  เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ี ลูกหน้ี  

ง.   เคร่ืองใชส้ านกังาน  เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ี เงินฝากธนาคาร 

10. จากขอ้ 9 ร้านดาวกิา มีส่วนของเจา้ของเท่าใด 

ก.   130,000 บาท 

ข.   240,000 บาท 

ค.   100,000 บาท 

ง.   190,000 บาท 
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ช่ือ-ช่ือสกุล...........................................................................ชั้น.............................เลขท่ี.......................... 

โรงเรียนสิริรัตนาธร 
กระดาษค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียนที ่1 
เร่ืองสินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของ 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท ( x )   
               ลงในกระดาษค าตอบ 
 

ขอ้ ก ข ค ง 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

                                               คะแนนท่ีได.้......................................คะแนน 

                                               คะแนนเตม็.........................................คะแนน 
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ใบความรู้ที ่1 
เร่ืองสินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของ 

 ก่อนท่ีผูเ้รียนจะบนัทึกบญัชีได ้จะตอ้งทราบความหมายของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
เสียก่อน เพราะจะตอ้งใชใ้นการบนัทึกบญัชี 
 1. สินทรัพย ์(Assets)  ตามแม่บทการบญัชี หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นการควบคุมของกิจการ 
ทรัพยากรดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงกิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
    สินทรัพยแ์บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
                1.1 สินทรัพยท่ี์มีตวัตน หมายถึง สินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงินท่ีสามารถระบุไดแ้ละมีรูปธรรม ซ่ึงกิจการ
ถือไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตหรือจ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพื่อใหผู้อ่ื้นเช่า หรือเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
บริหารงาน เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี เคร่ืองตกแต่ง วสัดุส านกังาน ฯลฯ 
   1.2 สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินท่ีไม่สามารถระบุไดแ้ละไม่มี
รูปธรรม ซ่ึงกิจการถือไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตหรือจ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพื่อใหผู้อ่ื้นเช่า หรือเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ค่าความนิยม ฯลฯ 
ตัวอย่าง  ร้านพชัราภา มีสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 เงินสด     50,000    บาท 
 เงินฝากธนาคาร    60,000    บาท 
 เคร่ืองตกแต่ง    30,000    บาท 
 รถยนต ์               400,000    บาท 
 รวม               540,000    บาท 
 จากตวัอยา่ง จะเห็นไดว้า่ ร้านพชัราภา มีสินทรัพยท์ั้งหมด 540,000 บาท (หา้แสนส่ีหม่ืนบาทถว้น)  
 2. หน้ีสิน (Liabilities)  หมายถึง ภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการ ภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นผล 
ของเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการช าระภาระผกูพนันั้น คาดวา่จะส่งผลใหกิ้จการตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
     หน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
    2.1 หน้ีสินหมุนเวยีน หรือหน้ีสินระยะสั้น หมายถึง ภาระท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายช าระภายใน 1 ปี 
เช่น เจา้หน้ีการคา้ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูร้ะยะสั้น เป็นตน้ 
   2.2 หน้ีสินระยะยาว หมายถึง ภาระท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายช าระโดยมีระยะเวลาเกิน 1 ปี 
เช่น เงินกูร้ะยะยาว หุน้กูร้ะยะยาว เป็นตน้ 
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ตัวอย่าง  ร้านพชัราภา มีหน้ีสิน ดงัน้ี 
 เจา้หน้ีการคา้     40,000    บาท 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    60,000    บาท 
 เงินกู ้                               30,000    บาท  
 รวม                           130,000    บาท 
 จากตวัอยา่ง จะเห็นไดว้า่ ร้านพชัราภา มีหน้ีสินทั้งหมด 130,000 บาท  
(หน่ึงแสนสามหม่ืนบาทถว้น) 
 3. ส่วนของเจา้ของ หรือทุน (Owner’s Equity or Proprietorship) หมายถึง สิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิ 
หรือมูลค่าของสินทรัพยท่ี์บุคคลเป็นเจา้ของ โดยไม่มีหน้ีสินติดคา้งให้ตอ้งช าระในวนัหนา้ หรืออาจจะกล่าว
วา่ สินทรัพยใ์ดท่ีกิจการมีสิทธิโดยชอบธรรม สินทรัพยน์ั้นก็ถือวา่เป็นทุนหรือส่วนของเจา้ของกิจการดว้ย 
ส่วนของเจา้ของจะหาไดจ้ากน าสินทรัพยห์กัดว้ยหน้ีสิน 
ตัวอย่าง  ร้านอุรัสยา มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ดงัน้ี 
 เงินสด     50,000    บาท 
 เงินฝากธนาคาร    60,000    บาท 
 เคร่ืองตกแต่ง    30,000    บาท 
 เคร่ีองใชส้ านกังาน                40,000    บาท 
 รวม               180,000    บาท 
              เจา้หน้ีการคา้    40,000    บาท 
              เงินกู ้                              30,000    บาท 
 รวม                              70,000    บาท 
จากตวัอยา่ง จะเห็นไดว้า่ ร้านอุรัสยา มีสินทรัพยท์ั้งหมด 180,000 บาท (หน่ึงแสนแปดหม่ืนบาทถว้น)  
และมีหน้ีสินทั้งหมด 70,000 บาท (เจด็หม่ืนบาทถว้น) ส่วนของเจา้ของจะหาไดจ้ากน าสินทรัพยห์กัดว้ย

หน้ีสิน (180,000 – 70,000) ดงันั้นส่วนของเจา้ของ คือ 110,000 บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนบาทถว้น)     
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ช่ือสกุล............................ช่ือ...............................................ชั้น.............................เลขท่ี.......................... 

ใบงานที ่1 
เร่ืองสินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของ 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ โดยเขียนตอบลงในกระดาษเขียนค าตอบท่ี
ก าหนดให้ 
1.  จงอธิบายความหมายของค าวา่ “สินทรัพย”์   
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ลกัษณะของสินทรัพยมี์อะไรบา้ง 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………………………….      
     ………………………………………………………………………………………………………. 
3.  จงอธิบายความหมายของค าวา่ “หน้ีสิน”   
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
4.  ประเภทของหน้ีสินมีอะไรบา้ง 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
5.  จงอธิบายความหมายของค าวา่ “ส่วนของเจา้ของหรือทุน”   
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
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ช่ือ-ช่ือสกุล...................................................................................ชั้น.............................เลขท่ี.......................... 

                                                                          แบบฝึกทกัษะที ่1 
  จากรายการต่อไปน้ี จงพิจารณาวา่รายการใดเป็นสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ  

 โดยกรอกช่ือรายการ ลงในช่องท่ีตอ้งการ 
   ท่ี รายการ สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 

1 เงินสด เงินสด 
 

  

2 ทุน       

3 วสัดุส านกังาน   
 

  

4 อุปกรณ์ตดัเยบ็       

5 วสัดุตดัเยบ็   
 

  

6 อุปกรณ์ซ่อมรถ       

7 เคร่ืองตกแต่ง   
 

  

8 ลูกหน้ี       

9 เคร่ืองใชส้ านกังาน   
 

  

10 เจา้หน้ี       

11 อุปกรณ์ซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
  

  

12 วสัดุในการซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
 

    

13 อาคาร   
 

  

14 เงินเบิกเกินบญัชี       

15 เงินกู ้   
 

  

16 รถยนต ์       

17 วสัดุตกแต่งห้อง   
 

  

18 อุปกรณ์เสริมสวย       

19 เงินฝากธนาคาร   
 

  

20 ท่ีดิน       
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โรงเรียนสิริรัตนาธร 
แบบทดสอบหลังเรียนที ่1 

เร่ืองสินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของ 
เวลา  10  นาท ี         คะแนน  10 คะแนน 

************************************************************************************* 
ค าช้ีแจง   
1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ 
2. ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท ( x )  ลงใน  
     กระดาษค าตอบ 
*************************************************************************************        

1. ร้านเขมนิจ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ดงัน้ี 
เงินสด 8,000 บาท  เงินฝากธนาคาร 12,000 บาท  ลูกหน้ี 3,000 บาท  อุปกรณ์ตดัเยบ็ 10,000 บาท
เจา้หน้ี 4,000 บาท  วสัดุตดัเยบ็  2,000 บาท  ขอ้ใดคือสินทรัพย ์
ก.   เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี เจา้หน้ี 
ข.   อุปกรณ์ตดัเยบ็ วสัดุตดัเยบ็ เจา้หน้ี ลูกหน้ี  
ค.   เงินสด เงินฝากธนาคาร วสัดุตดัเยบ็ เจา้หน้ี   
ง.   อุปกรณ์ตดัเยบ็ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี 

2. จากขอ้ 1 ร้านเขมนิจ มีสินทรัพยเ์ท่าใด 
ก.   27,000 บาท 
ข.   19,000 บาท 
ค.   26,000 บาท 
ง.   35,000 บาท 

3. จากขอ้ 1 ร้านเขมนิจ มีหน้ีสินเท่าใด 
ก.   4,000 บาท 
ข.   7,000 บาท 
ค.   6,000 บาท 
ง.   5,000 บาท 
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4. จากขอ้ 1 ร้านเขมนิจ มีส่วนของเจา้ของเท่าใด 
ก.   23,000 บาท 
ข.   31,000 บาท 
ค.   15,000 บาท 
ง.   22,000 บาท 

5. ร้านทกัษอร มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ดงัน้ี 
เงินสด 15,000 บาท  เงินฝากธนาคาร 12,000 บาท  ลูกหน้ี 4,000 บาท  เงินกู ้9,000 บาท  
เจา้หน้ี 3,000 บาท  เคร่ืองตกแต่ง  8,000 บาท  ขอ้ใดคือสินทรัพย ์
ก.   เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี เจา้หน้ี 
ข.   เคร่ืองตกแต่ง  เงินกู ้เจา้หน้ี ลูกหน้ี  
ค.   เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี เคร่ืองตกแต่ง     
ง.   เคร่ืองตกแต่ง  เงินกู ้เจา้หน้ี เงินฝากธนาคาร     

6. จากขอ้ 5 ร้านทกัษอร มีสินทรัพยเ์ท่าใด 
ก.   34,000 บาท 
ข.   24,000 บาท 
ค.   39,000 บาท 
ง.    32,000 บาท 

7. จากขอ้ 5 ร้านทกัษอร มีหน้ีสินเท่าใด 
ก.   11,000 บาท 
ข.     7,000 บาท 
ค.   12,000 บาท 
ง.   16,000 บาท 

8. จากขอ้ 5 ร้านทกัษอร มีส่วนของเจา้ของเท่าใด 
ก.   27,000 บาท 
ข.   18,000 บาท 
ค.   12,000 บาท 
ง.   19,000 บาท 
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9. ร้านดาวกิา มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ดงัน้ี 
เงินสด 50,000 บาท  เงินฝากธนาคาร 70,000 บาท  ลูกหน้ี 40,000 บาท  เจา้หน้ี 30,000 บาท   
เงินเบิกเกินบญัชี 20,000 บาท  เคร่ืองใชส้ านกังาน  80,000 บาท  ขอ้ใดคือสินทรัพย ์
ก.   เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี เจา้หน้ี 
ข.   เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี เคร่ืองใชส้ านกังาน       
ค.   เคร่ืองใชส้ านกังาน  เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ี ลูกหน้ี  
ง.   เคร่ืองใชส้ านกังาน  เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ี เงินฝากธนาคาร 

10. จากขอ้ 9 ร้านดาวกิา มีส่วนของเจา้ของเท่าใด 
ก.   130,000 บาท 
ข.   240,000 บาท 
ค.   100,000 บาท 
ง.   190,000 บาท 
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ช่ือ-ช่ือสกุล...........................................................................ชั้น.............................เลขท่ี.......................... 

โรงเรียนสิริรัตนาธร 
กระดาษค าตอบ แบบทดสอบหลงัเรียนที ่1 
เร่ืองสินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของ 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท ( x )   
               ลงในกระดาษค าตอบ 
 

ขอ้ ก ข ค ง 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

                                               คะแนนท่ีได.้......................................คะแนน 

                                               คะแนนเตม็.........................................คะแนน 
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โรงเรียนสิริรัตนาธร 
แบบทดสอบก่อนเรียนที ่2 

เร่ืองการวเิคราะห์รายการค้า 1 
เวลา  10  นาท ี         คะแนน  10 คะแนน 

************************************************************************************* 
ค าช้ีแจง   
1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ 
2. ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท ( x )  ลงใน  
     กระดาษค าตอบ 
************************************************************************************* 

1. ขอ้ใดคือรายการคา้ 
ก. พนกังานคิดราคาสินคา้ 

ข. ส่งจดหมายสอบถามราคาสินคา้ 

ค. ส่งใบสั่งซ้ือสินคา้ 

ง. ซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานเป็นเงินเช่ือ 

2. น าเงินสดมาลงทุน มีผลต่อส่ิงใด 

ก. สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ข. สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค. สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 

ง. สินทรัพยเ์พิ่ม ทุนเพิ่ม 

3. ซ้ือวสัดุส านกังาน เป็นเงินเช่ือ มีผลต่อส่ิงใด 

ก. สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินเพิ่ม 

ข. สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค. สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 

ง. สินทรัพยเ์พิ่ม ทุนเพิ่ม 
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4. ใหบ้ริการซ่อมรถยนต ์มีผลต่อส่ิงใด 

ก. สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ข. สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค. สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 

ง. สินทรัพยเ์พิ่ม ทุนเพิ่ม 

5. ซ้ือเคร่ืองตกแต่ง มีผลต่อส่ิงใด 

ก. สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ข. สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค. สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 

ง. สินทรัพยเ์พิ่ม ทุนเพิ่ม 

6. จ่ายช าระหน้ี มีผลต่อส่ิงใด 

ก. สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ข. สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค. สินทรัพยล์ด หน้ีสินลด 

ง. สินทรัพยล์ด ทุนลด 

7. ใหบ้ริการซ่อมรถยนต ์ยงัไม่ไดรั้บเงิน มีผลต่อส่ิงใด 

ก. สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ข. สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค. สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 

ง. สินทรัพยเ์พิ่ม ทุนเพิ่ม 

8. จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด มีผลต่อส่ิงใด 

ก. สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ข. สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค. สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 

ง. สินทรัพยล์ด ทุนลด 
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9. ไดรั้บช าระหน้ีจากลูกคา้ มีผลต่อส่ิงใด 

ก. สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ข. สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค. สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 

ง. สินทรัพยล์ด ทุนลด 

10. จ่ายค่าโฆษณา มีผลต่อส่ิงใด 

ก.   สินทรัพยล์ด ทุนลด 

ข.   สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ค.   สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ง.    สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 
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ช่ือ-ช่ือสกุล...........................................................................ชั้น.............................เลขท่ี.......................... 

โรงเรียนสิริรัตนาธร 
กระดาษค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียนที ่2 

เร่ืองการวเิคราะห์รายการค้า 1 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท ( x )   
               ลงในกระดาษค าตอบ 
 

ขอ้ ก ข ค ง 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

                                               คะแนนท่ีได.้......................................คะแนน 

                                               คะแนนเตม็.........................................คะแนน 
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ใบความรู้ที ่2 
เร่ืองการวเิคราะห์รายการค้า 1 

 การท่ีกิจการจะบนัทึกบญัชี จะตอ้งทราบวา่รายการใดเป็นรายการคา้หรือไม่ และจะตอ้งสามารถ 
วเิคราะห์รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนได ้
 รายการคา้ (Business Transaction) หมายถึง รายการท่ีก่อใหเ้กิดการโอนเงินหรือส่ิงของท่ีมีมูลค่า 
ระหวา่งกิจการและบุคคลภายนอก ดงัต่อไปน้ี 
 1.   ลงทุนดว้ยเงินสด หรือสินทรัพยต่์าง ๆ 
 2.   ซ้ือสินทรัพยด์ว้ยเงินสด 
 3.   ซ้ือสินทรัพยด์ว้ยเงินเช่ือ 
 4.   ซ้ือสินคา้ดว้ยเงินสด 
 5.   ซ้ือสินคา้ดว้ยเงินเช่ือ 
              6.   ขายสินคา้ดว้ยเงินสด 
 7.   ขายสินคา้ดว้ยเงินเช่ือ 
 8.   จ่ายช าระหน้ี 
 9.   รับช าระหน้ี 
            10.   กูเ้งินจากบุคคลภายนอก 
            11.   เจา้ของร้านน าเงินสด หรือสินคา้ไปใชส่้วนตวั 
            12.   รายไดค้่าบริการ 
            13.   จ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าน ้า-ค่าไฟ ฯลฯ 
 รายการท่ีไม่ใช่รายการคา้ คือ การด าเนินงานในทางการคา้เหมือนกนั แต่ไม่ก่อใหเ้กิดการโอนเงิน
หรือส่ิงของท่ีมีมูลค่า เช่น สอบถามราคาสินคา้ พนกังานขายติดราคาสินคา้ เจา้ของร้านจดัสินคา้ในตูโ้ชว ์
เชิญชวนใหลู้กคา้เขา้ชมสินคา้ในร้าน สาธิตสินคา้ใหลู้กคา้ชม เขียนจดหมายสั่งซ้ือสินคา้ ฯลฯ 
 การเปล่ียนแปลงของรายการคา้ท่ีมีผลต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ (ทุน) หมายความ
วา่ เม่ือมีรายการคา้เกิดข้ึน จะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ (ทุน)  
นัน่คือ ท าใหสิ้นทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ เพิ่มข้ึนหรือลดลงนัน่เอง เช่น ซ้ือรถยนตเ์ป็นเงินเช่ือ 
จะทราบทนัทีวา่ ท าใหสิ้นทรัพยเ์พิ่ม และหน้ีสินเพิ่ม  ซ่ึงจะไดศึ้กษารายละเอียดในหวัขอ้ต่อไป 
ตัวอย่าง  การเปล่ียนแปลงของรายการคา้ มีดงัน้ี 
 1.   ลงทุนดว้ยเงินสด หรือสินทรัพยต่์าง ๆ  ท าให ้สินทรัพยเ์พิ่ม  ส่วนของเจา้ของเพิ่ม  
 2.   จ่ายช าระหน้ี     ท าให ้สินทรัพยล์ด    หน้ีสินลด 
 3.   จ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ    ท าให ้สินทรัพยล์ด    ส่วนของเจา้ของลด 
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ช่ือสกุล............................ช่ือ...............................................ชั้น.............................เลขท่ี.......................... 

ใบงานที ่2 
เร่ืองการวเิคราะห์รายการค้า 1 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ โดยเขียนตอบลงในกระดาษเขียนค าตอบท่ี
ก าหนดให ้
1.  จงอธิบายความหมายของ “รายการคา้”   
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
2.  จงยกตวัอยา่งรายการคา้มา 3 รายการ 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………………………….      
     ………………………………………………………………………………………………………. 
3.  จงอธิบายความหมายของ “รายการท่ีไม่ใช่รายการคา้”   
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
4.  จงยกตวัอยา่งรายการท่ีไม่ใช่รายการคา้มา 3 รายการ 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
5.  จงอธิบายความหมายของ “การเปล่ียนแปลงของรายการคา้ท่ีมีผลต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของ   
     เจา้ของ”   
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
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ช่ือ-ช่ือสกุล...................................................................................ชั้น.............................เลขท่ี.......................... 

                                                                           แบบฝึกทกัษะท่ี 2 
  จากรายการคา้ต่อไปน้ี จงพิจารณาวา่รายการคา้ใดมีผลต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ  

 โดยท าเคร่ืองหมาย  /   ลงในช่องท่ีตอ้งการ 
   

ท่ี รายการคา้ สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 

1 น าเงินสดมาลงทุน                / 
 

                / 

2 ซ้ือวสัดุส านกังาน  เป็นเงินเช่ือ       

3 จ่ายค่ารับรองลูกคา้     
 

  

4 ใหบ้ริการซ่อมรถยนตเ์ป็นเงินสด        

5 ถอนเงินสดใชส่้วนตวั     
 

  

6 ซ้ือเคร่ืองตกแต่งเป็นเงินสด         

7 ใหบ้ริการเสริมสวย ยงัไม่ไดรั้บเงิน        

8 จ่ายช าระหน้ีทั้งส้ิน       

9 ไดรั้บเงินจากลูกหน้ี     
 

  

10 จ่ายเงินเดือนพนกังาน         

11 จ่ายค่าเช่าร้าน     
 

  

12 จ่ายค่าน ้า ค่าไฟ         

13 รับค่าตดัเยบ็เส้ือผา้      
 

  

14 ซ้ือวสัดุตดัเยบ็         

15 ใหบ้ริการเช่าบา้น ยงัไม่ไดรั้บเงิน    
 

  

16 จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด        

17 ไดรั้บช าระหน้ีจากลูกคา้     
 

  

18 ยงัไม่ไดรั้บค่านายหนา้         

19 จ่ายค่าโฆษณา     
 

  

20 รับค่าเสริมสวย       
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โรงเรียนสิริรัตนาธร 
แบบทดสอบหลังเรียนที ่2 

เร่ืองการวเิคราะห์รายการค้า 1 
เวลา  10  นาท ี         คะแนน  10 คะแนน 

************************************************************************************* 
ค าช้ีแจง   
1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ 
2. ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท ( x )  ลงใน  
     กระดาษค าตอบ 
************************************************************************************* 

1.   ขอ้ใดคือรายการคา้ 
ก.   พนกังานคิดราคาสินคา้ 

ข.   ส่งจดหมายสอบถามราคาสินคา้ 

ค.   ส่งใบสั่งซ้ือสินคา้ 

ง.   ซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานเป็นเงินเช่ือ 

2.   น าเงินสดมาลงทุน มีผลต่อส่ิงใด 

ก.   สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ข.   สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค.   สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 

ง.   สินทรัพยเ์พิ่ม ทุนเพิ่ม 

3.    ซ้ือวสัดุส านกังาน เป็นเงินเช่ือ มีผลต่อส่ิงใด 

ก.   สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินเพิ่ม 

ข.   สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค.   สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 

ง.    สินทรัพยเ์พิ่ม ทุนเพิ่ม 
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4.   ใหบ้ริการซ่อมรถยนต ์มีผลต่อส่ิงใด 

ก.   สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ข.   สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค.   สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 

ง.   สินทรัพยเ์พิ่ม ทุนเพิ่ม 

5.   ซ้ือเคร่ืองตกแต่ง มีผลต่อส่ิงใด 

ก.   สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ข.   สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค.   สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 

ง.   สินทรัพยเ์พิ่ม ทุนเพิ่ม 

6.   จ่ายช าระหน้ี มีผลต่อส่ิงใด 

ก.   สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ข.   สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค.   สินทรัพยล์ด หน้ีสินลด 

ง.   สินทรัพยล์ด ทุนลด 

7.   ใหบ้ริการซ่อมรถยนต ์ยงัไม่ไดรั้บเงิน มีผลต่อส่ิงใด 

ก.   สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ข.   สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค.   สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 

ง.   สินทรัพยเ์พิ่ม ทุนเพิ่ม 

8.   จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด มีผลต่อส่ิงใด 

ก.   สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ข.   สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค.   สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 

ง.   สินทรัพยล์ด ทุนลด 
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9.   ไดรั้บช าระหน้ีจากลูกคา้ มีผลต่อส่ิงใด 

ก.   สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ข.   สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ค.   สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 

ง.   สินทรัพยล์ด ทุนลด 

10.  จ่ายค่าโฆษณา มีผลต่อส่ิงใด 

ก.   สินทรัพยล์ด ทุนลด 

ข.   สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินลด 

ค.   สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

ง.    สินทรัพยล์ด หน้ีสินเพิ่ม 
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ช่ือ-ช่ือสกุล...........................................................................ชั้น.............................เลขท่ี.......................... 

โรงเรียนสิริรัตนาธร 
กระดาษค าตอบ แบบทดสอบหลงัเรียนที ่2 

เร่ืองการวเิคราะห์รายการค้า 1 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท ( x )   
               ลงในกระดาษค าตอบ 
 

ขอ้ ก ข ค ง 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

                                               คะแนนท่ีได.้......................................คะแนน 

                                               คะแนนเตม็.........................................คะแนน 

 

 

 


