
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

  

จัดโดย ส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาเวสเทิร์น  

                                                 อาจารย์อุดม สมบูรณ์ผล เป็นผู้ด าเนินการให้ความรู้ 

ความรูเ้กี่ยวกบัการจดัท าบัญชีครวัเรือน 



 

 

 

การจะด ารงชีวิตใหอ้ยู่รอดภายใตส้ังคมในปัจจุบัน แนวทางหน่ึง

ท่ีประชาชนไทยควรยึดถือ 

• คือการพึ่งตนเอง  

• รูจ้กัความพอประมาณ และไม่ประมาท  

• ตามแนวปรชัญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  

• ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัท่ีทรงมองเห็นถึง

ความส าคญัของการสรา้งภูมิคุม้กนัใหก้บัตวัเอง  

• รูจ้กัความพอมีพอกิน พอมีพอใช ้

• ค านึงถึงหลกัเหตุผลและการประมาณตนเอง พรอ้มกบั

ทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ใหป้ระมาท  

 



 

 

การท าบญัชี คือ  

• การจดบนัทึก ขอ้มูลเก่ียวกบัเง่ือนไขปัจจยัในการ

ด ารงชีวิตของตวัเอง และภายในครอบครวั ชุมชน 

รวมถึงประเทศขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบันทึกจะเป็นตวับ่งชี้

อดีตปัจจุบนัและอนาคตของชีวิตของตวัเอง สามารถน า

ขอ้มูลอดีตมาบอกปัจจุบนัและอนาคตได ้ขอ้มูลท่ีได ้ท่ี

บนัทึกไว ้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและ

กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ในครอบครวั  

 

 



บญัชีครวัเรือน มิไดห้มายถึง  

• การท าบญัชีหรือบนัทึกรายรบัรายจ่ายประจ าวนัเท่าน้ัน 

แต่อาจหมายถึงการบนัทึกขอ้มูลดา้นอ่ืน ๆ ในชีวิต ใน

ครอบครวั เป็นตน้ ของเราไดด้ว้ย เช่น บญัชีทรพัยสิ์น 

พนัธุพื์ช พนัธุไ์ม ้ในบา้นเราในชุมชนเรา บญัชีความรู ้

ความคิดของเรา บญัชีผูท้รงคุณ ผูรู้ใ้นชุมชนเรา บญัชีเด็ก

และเยาชนของเรา บญัชีภูมิปัญญาดา้นต่าง ๆ ของเรา 

เป็นตน้ หมายความว่า ส่ิงหรือเร่ืองราวต่าง ๆ ในชีวิตของ

เรา เราจดบนัทึกไดทุ้กเร่ือง 



การท าบัญชีครวัเรือนในดา้นเศรษฐกิจ หรือการบันทึกรายรบัรายจ่ายท่ี

ทางราชการพยายามส่งเสริมใหป้ระชาชนไดท้ ากัน 

• เป็นเร่ืองการบนัทึกรายรบัรายจ่ายประจ าวนัประจ าเดือนว่า มี

รายรบัจากแหล่งใดบา้ง จ านวนเท่าใด มีรายจ่ายอะไรบา้ง 

จ านวนเท่าใด ในแต่ละวนั สปัดาห ์เดือน และ ปี เพ่ือจะไดเ้ห็น

ภาพรวมว่า ตนเองและครอบครวัทีรายรบัเท่าใด รายจ่ายเท่าใด 

คงเหลือเท่าใด หรือ เงินไม่พอใชเ้ท่าใด คือ รายจ่ายมากกว่า

รายรบั และส ารวจว่ารายการใดจ่ายน้อยจ่ายมาก จ าเป็นน้อย

จ าเป็นมาก จ าเป็นน้อย อาจลดลง จ่ายเฉพาะท่ีจ าเป็นมาก เช่น 

ซ้ือกบัขา้ว ซ้ือยา ซ้ือเส้ือผา้ ซ่อมแซมบา้น การศึกษา เป็นตน้  



• ส่วนรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นใหล้ด ละ เลิก เช่น ซ้ือบุหร่ี ซ้ือเหลา้ เล่น

การพนัน เป็นตน้ เมื่อน ารายรบั รายจ่าย มาบวกลบกนัแลว้ขาด

ดุลเกินดุลไปเท่าใด เมื่อเห็นตวัเลข จะท าใหเ้ราคิดไดว้่าส่ิงไม่

จ าเป็นน้ันมีมากหรือน้อยสามารถลดไดห้รือไม่ เลิกไดไ้หม ถา้ไม่

ลดไม่เลิกจะเกิดอะไร กบัตวัเอง ครอบครวั ชุมชน และประเทศ 

หากเราวางแผนการรบัการจ่ายเงินของตนเองได ้เท่ากบัว่า รูจ้กั

ความเป็นคนไดพ้ฒันาตนเอง ใหเ้ป็นคนมีเหตุมีผล เป็นคนรูจ้กั

พอประมาณ เป็นคนรกัตนเอง รกัครอบครวั รกัชุมชน และรกั

ประเทศชาติมากขึ้ นจึงเห็นไดว้่า  



•    การท าบญัชีครวัเรือน ในเร่ืองรายรบั

รายจ่าย ก็คือวิถีแห่งการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาชีวิต ตาม

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง นัน่เอง เพราะปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรชัญาชีวิตท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

พอดี สอดคลอ้งถูกตอ้งตามกฎธรรมชาติท่ีมีทั้งความ

เป็นเอกภาพและดุลยภาพ 

• อยูเ่สมอ 



      การท าบญัชีครวัเรือนเป็นการจดบนัทึกรายรบั

รายจ่ายประจ าวนัของครวัเรือน และสามารถน า

ขอ้มูลมาวางแผนการใชจ้่ายเงินในอนาคตไดอ้ยา่ง

เหมาะสม ท าใหเ้กิดการออม การใชจ้่ายเงินอยา่ง

ประหยดัคุม้ค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ดงัน้ันการท าบญัชีชี

ครวัเรือนมีความส าคญัดงัน้ี 



1. ท าใหต้นเองและครอบครวัทราบรายรบั รายจ่าย หน้ีสิน 
และเงินคงเหลือในแต่ละวนั 

• รายรบั หรือ รายได ้คือ เงิน หรือสินทรพัยท่ี์วดัมูลค่าได ้ท่ี

ไดร้บัจากการประกอบอาชีพ หรือผลตอบแทนท่ีไดร้บัจาก

การใหผู้อ่ื้นใชสิ้นทรพัย ์หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุน

ในรูปแบบต่างๆ เช่น รายไดจ้ากค่าจา้งแรงงาน เงินเดือน 

ดอกเบ้ียรบัจากเงินฝากธนาคาร หรือ จากเงินใหกู้ย้ืม 

รายไดจ้ากการขายสินคา้หรือบริการ เป็นตน้  
 



• รายจ่าย หรือ ค่าใชจ้่าย คือ คือ เงิน หรือสินทรพัยท่ี์วดั

มูลค่าได ้ท่ีจ่ายออกไปเพ่ือใหไ้ดส่ิ้งตอบแทนกลบัมา ส่ิง

ตอบแทนอาจเป็นสินคา้หรือบริการ เช่น ค่าอาหาร ค่าน ้า

ค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค) ค่าน ้ามนั ค่าหนังสือต ารา 

เป็นตน้ หรือรายจ่าย อาจไม่ไดร้บัส่ิงตอบแทนคือสินคา้

หรือบริการก็ได ้เช่น เงินบริจาคเพ่ือการกุศล เงินท าบุญ

ทอดกฐิน ทอดผา้ป่า เป็นตน้ 
 



หน้ีสิน คือ  

 

•         ภาระผูกพนัท่ีตอ้งชดใชคื้นในอนาคต การชดใช้

อาจจ่ายเป็นเงินหรือของมีค่าท่ีครอบครวัหรือตนเองมีอยู ่

หน้ีสินเป็น เงินหรือส่ิงของท่ีมีค่าท่ีครอบครวัหรือตนเอง

ไดร้บัมาจากบุคคลหรือแหล่งเงินภายนอก เช่น การกูย้ืม

เงินจากเพ่ือนบา้น การกูย้ืมเงินจากกองทุนต่างๆ การซ้ือ

สินคา้หรือบริการเป็นเงินเชื่อ การซ้ือสินทรพัยเ์ป็นเงิน

ผ่อนช าระ หรือการเช่าซ้ือ เป็นตน้ 



เงินคงเหลือ คือ  

• เงิน หรือ ทรพัยสิ์นท่ีวดัมูลค่าได ้หลงัจากน ารายรบัลบ

ดว้ยรายจ่ายแลว้ปรากฏรายรบัมากกว่ารายจ่ายจะท าใหมี้

เงินคงเหลือ หรือในหลกัทางบญัชีเรียกว่า ก าไร แต่หาก

หลงัจากน ารายรบัลบดว้ยรายจ่ายแลว้ปรากฏว่ารายจ่าย

มากกว่ารายรบัจะท าใหเ้งินคงเหลือติดลบหรือทางบัญชี

เรียกว่าขาดทุน  



• 2. น าขอ้มูลการใชจ้่ายเงินภายในครอบครวัมาจดัเรียงล าดับความส าคญัของ

รายจ่าย และวางแผนการใชจ้่ายเงิน โดยพิจารณาแต่ละรายการในแต่ละวนัมี

รายจ่ายใดท่ีมีความส าคญัมาก และรายจ่ายใดไม่จ าเป็นใหต้ัดออก เพื่อให้

การใชจ้่ายเงินภายในครอบครวัมีพอใชแ้ละเหลือเก็บเพื่อการออมทรพัย์

ส าหรบัใชจ้่ายสิ่งท่ีจ าเป็นในอนาคต บญัชีครวัเรือนถือเป็นส่วนส าคญัในการ

ปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลกั 3 ขอ้คือ การพอประมาณ ถา้

รูร้ายรบัรายจ่าย ก็จะใชแ้บบพอประมาณ แต่ มีเหตุผล รูว้่ารายจ่ายใดจ าเป็น

ไม่จ าเป็น และเมื่อเหลือจากใชจ้่ายก็เก็บออม นัน่คือภูมิคุม้กัน ท่ีเอาไวคุ้ม้กนั

ตัวเราและครอบครวั บญัชีครวัเรือนสามารถจดัไดห้มด จึงนับว่ามีประโยชน์

มาก 



ขอ้ควรระวงัในการจดัท าบัญชีครวัเรือน คือ  

• ลืมบนัทึกบญัชี ท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการบนัทึก และส่งผลใหไ้ม่อยาก

บนัทึก ผูจ้ดัท าเขา้ใจผิดในรายการบญัชี ไม่เขา้ใจรายการท่ีเป็นรายรบั จึง

ไม่ไดบ้นัทึกบญัชี เช่น ลูกส่งเงินมาใหพ้่อแม่ส าหรบัใชจ้่ายทุกวนัส้ินเดือน 

แต่พ่อแม่ไม่ไดบ้นัทึกบญัชีรายรบัเน่ืองจากเขา้ใจว่าเงินท่ีไดร้บัมาน้ันมิได้

เกิดจากการประกอบอาชีพของตนเองหรือ เขา้ใจผิดรายการหน้ีสินแต่

บนัทึกว่าเป็นรายรบั ท าใหม้ิไดเ้ก็บเงินไวส้ าหรบัจ่ายช าระหน้ีในอนาคต 

เช่น ยืมเงินจากเพื่อนบา้นมาใชจ้่ายภายในครอบครวั ถึงแมจ้ะไดร้บัเงินมา

แต่รายการดงักล่าวไม่ถือว่าเป็นรายรบัเน่ืองจากตนเองมีภาระผูกพนัท่ีตอ้ง

ชดใชใ้นอนาคต ซ่ึงอาจตอ้งชดใชเ้งินตน้พรอ้มดว้ยดอกเบ้ียดว้ย จาก

สาเหตุดงักล่าวอาจท าใหค้รอบครวัวางแผนการใชจ้่ายเงินผิดพลาด  



• ส่วนขอ้ผิดพลาดอีกประการหน่ึงคือ การเขียนช่ือรายการผิด การบนัทึก

ตวัเลขผิด การบวกหรือการลบจ านวนเงินผิดอาจเกิดจากการลืมจดบนัทึก

รายการบญัชี หรือบนัทึกรายการซ ้าๆ กนัหลายรายการ ปัญหาดงักล่าว

แกไ้ขโดยการค านวณจ านวนเงินกระทบยอดเงินคงเหลือในบญัชีกบั

ยอดเงินฝากธนาคารท่ีครอบครวัมีอยู่จริง หรือยอดเงินท่ีเก็บไวส้ าหรบัใช้

จ่ายจริง หากพบว่ายอดเงินคงเหลือในบญัชีเท่ากบัยอดเงินคงเหลือใน

บญัชีเงินฝากธนาคาร แสดงว่าการจดัท าบญัชีถูกตอ้ง แต่หากกระทบยอด

แลว้ยอดเงินทั้งสองไม่เท่ากนัอาจเกิดจากการบนัทึกบญัชีผิดพลาด หรือ

เงินสดของครอบครวัสูญหาย  



การวางแผนการใชจ้่ายเงินใหเ้หมาะสมระหว่างรายรบัและรายจ่าย 

• ครอบครวัตอ้งมีรายรบัมากกว่ารายจ่าย หากพบว่ารายรบัน้อย

กว่ารายจ่าย ตอ้งหาแนวทางน าเงินมาใชจ้่ายใหเ้พียงพอ โดยอาจ

ตอ้งกูย้ืมเงินมาใชจ้่าย แต่การกูย้ืมเงินไม่ใช่แนวทางแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าวได ้เพียงแต่ช่วยใหก้ารใชจ้่ายมีสภาพคล่องชัว่ขณะ

เท่าน้ัน และในระยะยาวยงัส่งผลใหค้รอบครวัมีภาระหน้ีสิน

จ านวนมาทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียซ่ึงจะเพ่ิมจ านวนมากขึ้ นตาม

ระยะเวลาท่ียาวนานในการกูย้ืมเงิน เป็นปัญหาท่ีแกไ้ขไดย้าก 

ส าหรบัการแกไ้ขปัญหาการขาดสภาพคล่องในการใชจ้่ายเงินหรือ

ปัญหารายรบัไม่เพียงพอกบัรายจ่ายน้ันมีแนวทางดังน้ี 



       1. การตดัรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นออก เพื่อลดภาระการ

จ่ายเงินออกจากครอบครวั เช่น รายจ่ายเกี่ยวกบัการพนัน 

ส่ิงเสพติดของมึนเมา รายจ่ายฟุ่มเฟือย เป็นตน้ เป็นการ

สรา้งนิสยัมิใหใ้ชจ้่ายฟุ่มเฟือย 

       2. การลดรายจ่ายท่ีจ าเป็นลง เพื่อสรา้งนิสยัการ

ประหยดั อดออม การใชท้รพัยากรท่ีมีอยู่จ ากดัอย่างคุม้ค่า 

เช่น การปลูกผกั ผลไมไ้วร้บัประทานเอง เพื่อช่วยลด

ค่าอาหาร และค่าเดินทางไปตลาด อีกทั้งท าใหสุ้ขภาพดีอีก

ดว้ย ลดการใชน้ ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้หนัมาออกก าลงักายโดย

การปัน่จกัรยาน หรือ การเดิน การวิ่งแทนการขบั

รถจกัรยานยนต ์หรือรถยนต ์เป็นตน้ 



4. การท าความเขา้ใจกนัภายในครอบครวัเพ่ือใหทุ้กคน
ร่วมมือกนัประหยดั รูจ้กัอดออม การใชท้รพัยากรต่างๆ ลด 

ละ เลิก รายจ่ายหรือส่ิงท่ีไม่จ าเป็น และช่วยกนัสรา้งรายรบั

ใหเ้พียงพอ เหมาะสมกบัเศรษฐกิจปัจจุบัน 
 

 

• 3. การเพ่ิมรายรบั หารายไดเ้สริมนอกเวลาท างานปกติ 
เช่น การใชเ้วลาว่างรบัจา้งตดัเย็บเส้ือผา้ การขายอาหาร

หลงัเลิกงาน การปลูกผัก หรือเล้ียงสตัวไ์วข้าย เป็นตน้ 

 



• 4. การท าความเขา้ใจกนัภายในครอบครวัเพ่ือใหทุ้กคนร่วมมือ

กนัประหยดั รูจ้กัอดออม การใชท้รพัยากรต่างๆ ลด ละ เลิก 

รายจ่ายหรือส่ิงท่ีไม่จ าเป็น และช่วยกนัสรา้งรายรบัใหเ้พียงพอ 

เหมาะสมกบัเศรษฐกิจปัจจุบนั 



สรปุ 

• การท าบญัชีครวัเรอืนท าใหค้รอบครวัมีความสุขใช้

ชีวติโดยยึดหลกัความพอเพียง มีเหตมีุผล รูจ้กัพ่ึงพา

ตนเอง มีความพอประมาณ การเงินมีสภาพคลอ่ง 

รูจ้กัการเก็บออม ทุกคนรูถ้ึงแหลง่ท่ีมาของรายรบั

และการใชไ้ปของค่าใชจ้า่ยในแต่ละวนัสามารถน า

ขอ้มูลการใชจ้า่ยมาวางแผนบรหิารการเงินใน

อนาคตได ้



 

“เศรษฐกิจพอเพียงหมายความวา่ 

ประหยดัแต่ไม่ขี้เหนียว 

ท าอะไรดว้ยความอะลุม้อล่วย 

ท าอะไรดว้ยเหตุผล 

จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง 

แลว้ทุกคนจะมีความสุข  แต่พอเพียง 

 

พระราชด ารสัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  

พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ท่ีเขา้เฝ้าฯ ถวายพระพรชยัมงคลเน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ศาลา

ดุสิตดาลยั  

 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2543 


