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คํานํา 

 
 หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ภาควิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม  เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา บช. 101 ความรูทั่วไปทางการบัญชี 
 ในเนื้อหาบทที่ 1–4 เปนของผูชวยศาสตราจารยกานดาวรรณ  แกวผาบ วาดวยความรูทั่วไปทางการบัญชี 
การบันทึกรายการทางบัญชี  การจัดทํางบการเงิน  และการตีราคาสินคา  สวนบทที่ 5–7   เปนของอาจารยสุเนตร  
ศรีชัยนาท  กลาวถึง  การปรับปรุงรายการ  การบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดยอย  งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร  
สมุดเงินสด  ระบบใบสําคัญจาย  และการวิเคราะหงบการเงิน เพื่อชวยในการวางนโยบายและตัดสินใจในเชิงการ
บริหาร 
 ผูเขียนขอขอบพระคุณ ดร.สุธา  เจียรนัยกุลวานิช   ที่ใหความคิดเห็นในการรวมเลมเพื่อใหหนังสือมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น  และหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนแกนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ตองการความรูทางดานบัญชี 
 
            คณะผูจัดทํา 
          คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
            ตุลาคม  2548 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ความรูทั่วไปทางการบัญชี (3)   



สารบัญ 

 
บทนํา ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมโรงแรม 1  
 ความหมายของโรงแรม 1  
 ลักษณะสําคัญของธุรกิจโรงแรม 1 
 การจัดผังองคกรในโรงแรม  2 
 หนาที่และความรับผิดชอบแตละฝายในโรงแรม 2 
 หนาที่ของฝายบัญชีและการเงิน 3  
 บทบาทของงานบัญชีในธุรกิจโรงแรม  4 
 
บทที่  1 ความรูเบื้องตนทางการบัญชี 5  
 ความหมายของการบัญช ี 5 
 วัตถุประสงคของการจัดทําบัญชี  5 
 บุคคลที่ไดรับประโยชนจากการจัดทําบัญชี  5 
 รอบระยะเวลาบัญช ี 6 
 หมวดบัญช ี 6 
 สมการบัญชี 11 
 วัฏจักรทางการบัญช ี 13 

 สรุป   14 
 
บทที่  2 การบันทึกบญัชีในสมุดรายวันทั่วไป  สมุดแยกประเภททัว่ไป  และงบทดลอง 15 
 รายการคา   15 
 การวิเคราะหรายการคา 15  
 การบันทึกรายการ  19 

 สมุดบันทึกรายการขั้นตน 20 
 สมุดรายวันทั่วไป 21 

 ผังบัญช ี 26 
 สมุดแยกประเภททั่วไป 28  
 การหายอดคงเหลือดวยดินสอในสมุดแยกประเภททั่วไป 35 

 งบทดลอง 38 
 สรุป   46 
 
 

 
 

 ความรูทั่วไปทางการบัญชี (5)   



บทที่  3 การปดบัญช ี งบการเงิน  และกระดาษทําการ 47 
 รายการปดบัญชี 47 
 การหายอดยกไป ยอดยกมาของบัญชีที่ยงัไมไดปด 57  
 งบทดลองหลังปดบัญชี 59 
 การบันทึกรายการเปดบัญชี 59 
 งบการเงิน 61 
  –  งบกําไรขาดทุน 61 
  –  งบดุล 63 
 กระดาษทําการ 75 
 สรุป   86 
 
บทที่ 4   การตีราคาสินคาคงเหลือ 87 
 รูปแบบการดําเนินธุรกิจ       87 
 วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินคา                                             88 
 วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ 89  
  –  การตีราคาสินคาคงเหลือ กรณีบันทึกบญัชีสินคาเมื่อสิน้งวด     89 
   วิธีเขากอน-ออกกอน                  90 
   วิธีเขาหลัง-ออกกอน                90  
   วิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก                                    91  
  –  การตีราคาสินคาคงเหลือ กรณีบันทึกบญัชีสินคาแบบตอเนื่อง  91  
   วิธีเขากอน-ออกกอน                 92  
   วิธีเขาหลัง-ออกกอน              93  
   วิธีถัวเฉล่ียเคลื่อนที่                                                   94  
 สรุป   95 
 
บทที่  5 รายการปรับปรุง  96 
 คาใชจายคางจาย 96 
 รายไดคางรับ 97 
 คาใชจายลวงหนา 97 
 รายไดรับลวงหนา 99 
 วัสดุใชไป 100 
 คาเสื่อมราคา 101 
 คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 102 
 สรุป 105 
 
 
 (6) ความรูทั่วไปทางการบัญชี  



บทที่  6 เงินสดยอยงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร  สมุดเงินสด และระบบใบสําคัญจาย 106 
 เงินสดยอย 106 
 ลักษณะการดําเนินงานเกี่ยวกบัเงินสดยอย 106 
 การต้ังวงเงินสดยอย 106 
  การเบิกจายเงินจากเงินสดยอย 107 
  การเบิกชดเชยเงินสดยอย 107 
  การเพิ่ม-ลด วงเงินสดยอย 108 
  การปรับปรุงเมื่อวันสิ้นงวด 109 
 งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 110 
  วิธีการทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 111 
  รายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป 112 
 สมุดเงินสด 113 
 วิธีการบันทึกบัญชีและการผานบัญชีในสมุดเงินสด 115 
 ระบบใบสําคัญจาย 117 
 วิธีการจัดทําระบบใบสําคัญจาย 117 
 วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนใบสําคัญจายและการผานรายการ 121 
 วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนจายเช็คและการผานรายการ 122 
 รายละเอียดใบสําคัญคางจาย 122 
 เงินเดือนและคาแรง 122 
 สรุป 126 
 
บทที่  7 การวิเคราะหงบการเงิน 127 
 วัตถุประสงคของการวิเคราะหงบการเงิน 127 
 ประโยชนของการวิเคราะหงบการเงิน 128 
 ขั้นตอนการวิเคราะหงบการเงิน 128 
 การวิเคราะหโดยวิธียอสวนตามแนวดิ่ง 128 
 การอานงบจากผลการวิเคราะห 131 
 การวิเคราะหโดยวิธีแนวโนม 132 
 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 135 
 ประเภทของอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะหงบการเงิน 135 
  อัตราสวนที่แสดงถึงสภาพคลอง 135 
  อัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้สินไมหมนุเวียน 139 
  อัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถในการทาํกําไร 141 
 สรุป 142 
 
 

 ความรูทั่วไปทางการบัญชี (7)   



แบบฝกหัดทายบทที่  1 143 
แบบฝกหัดทายบทที่  2 149  
แบบฝกหัดทายบทที่  3  161 
แบบฝกหัดทายบทที่  4 173 
แบบฝกหัดทายบทที่  5 178 
แบบฝกหัดทายบทที่  6 181 
แบบฝกหัดทายบทที่  7 194 
 
บรรณานุกรม 208 
 
ภาคผนวก พระราชบัญญติัการบัญชี 210 
  ตัวอยางแบบฟอรมตางๆ สําหรับการบันทกึบัญช ี 225 
 
 

 (8) ความรูทั่วไปทางการบัญชี  
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