
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

 จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย  ฟุ้งเฟ้อ    จนท าให้คนไทย
หลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้น      อย่างไรก็ตาม
คนไทยยังมีทางออก ซึ่งการจะด ารงีีวิตให้อย่่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบัน แนวทางหนึ่งที่ประีาีนไทยควรยึดถ อ
ค อการพ่ึงตนเอง ร่้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัีญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่่หัว ฯ ที่ทรงมองเห็นถึงความส าคัญของการสร้างภ่มิคุ้มกันให้กับตัวเอง ร่้จักความ
พอมีพอกิน   พอมีพอใี้   ค านึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง  พร้อมกับทรงเต อนสติประีาีนคนไทย
ไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใี้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินีีวิต  
 การท าบัญีี ค อ การจดบันทึก ข้อม่ลเกี่ยวกับเง ่อนไขปัจจัยในการด ารงีีวิตของตัวเอง และภายใน
ครอบครัว    ีุมีน   รวมถึงประเทศ  ข้อม่ลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งีี้อดีตปัจจุบันและอนาคตของีีวิต
ของตัวเอง สามารถน าข้อม่ลอดีตมาบอกปัจจุบันและอนาคตได้   ข้อม่ลที่ได้   ที่บันทึกไว้  จะเป็นประโยีน์ต่อการ
วางแผนีีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ในีีวิต ในครอบครัว  
 บัญีีครัวเร อน มิได้หมายถึง การท าบัญีีหร อบันทึกรายรับรายจ่ายประจ าวันเท่านั้น  แต่อาจหมายถึง
การบันทึกข้อม่ลด้านอ ่น ๆ ในีีวิต   ในครอบครัว เป็นต้น  ของเราได้ด้วย เี่น บัญีีทรัพย์สิน  พันธุ์พ ี พันธุ์ไม้ 
ในบ้านเรา   ในีุมีนเรา  บัญีีความร่้ความคิดของเรา บัญีีผ่้ทรงคุณ   ผ่้ร่้ในีุมีนเรา   บัญีีเด็กและเยาีน
ของเรา บัญีีภ่มิปัญญาด้านต่าง ๆ ของเรา เป็นต้น หมายความว่า สิ่งหร อเร ่องราวต่าง ๆ ในีีวิตของเรา เราจด
บันทึกได้ทุกเร ่อง   หากประีาีนทุกคนจดบันทึกจะมีประโยีน์ต่อตนเอง   ครอบครัว  ีุมีนและประเทศ 
จะเป็นแหล่งเรียนร่้   ครอบครัวเรียนร่้   ีุมีนเรียนร่้ และประเทศเรียนร่้     การเรียนร่้เป็นที่มาของปัญญา 
ปัญญาเป็นที่มาของความเจริญ  ทั้งกาย สังคม ใจ และจิตวิญญาณของมนุษย์   จะเห็นว่า การท าบัญีี หร อการ
จดบันทึกนี้ส าคัญยิ่งใหญ่มาก บุคคลส าคัญในประเทศหลายท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของการจดบันทึก เี่น ท่านพุทธ
ทาส   ในหลวง และสมเด็จพระเทพ   ล้วนเป็นนักบันทึกทั้งสิ้น  การบันทึกค อการเขียน    เม ่อมีการเขียนย่อมมี
การคิด เม ่อมีการคิดย่อมก่อปัญญา  แก้ไขปัญหาได้โดยใี้เหตุผลวิเคราะห์พิจารณา ได้ถ่กต้อง นั่นค อทางเจริญ
ของมนุษย์ 
 การท าบัญีีครัวเร อนในด้านเศรษฐกิจ      หร อการบันทึกรายรับรายจ่ายที่ทางราีการพยายามส่งเสริม
ให้ประีาีนได้ท ากันนั้น เป็นเร ่องการบันทึกรายรับรายจ่ายประจ าวัน   ประจ าเด อนว่า มีรายรับจากแหล่งใดบ้าง 
จ านวนเท่าใด  มีรายจ่ายอะไรบ้าง  จ านวนเท่าใด  ในแต่ละวัน  สัปดาห์  เด อน และปี เพ ่อจะได้เห็นภาพรวมว่า 
ตนเองและครอบครัวมีรายรับเท่าใด  รายจ่ายเท่าใด   คงเหล อเท่าใด   หร อเงินไม่พอใี้เท่าใด ค อ รายจ่าย
มากกว่ารายรับ  และส ารวจว่ารายการใดจ่ายน้อยจ่ายมาก   จ าเป็นน้อยจ าเป็นมาก   จ าเป็นน้อยอาจลดลง 
จ่ายเฉพาะที่จ าเป็นมาก เี่น ซ ้อกับข้าว ซ ้อยา ซ ้อเส ้อผ้า ซ่อมแซมบ้าน การศึกษา เป็นต้น ส่วนรายจ่ายที่ไม่
จ าเป็นให้ลด ละ เลิก เี่น  ซ ้อบุหรี่  ซ ้อเหล้า  เล่นการพนันเป็นต้น   เม ่อน ารายรับ รายจ่าย มาบวกลบกันแล้ว
ขาดดุลเกินดุลไปเท่าใด เม ่อเห็นตัวเลข จะท าให้เราคิดได้ว่าสิ่งไม่จ าเป็นนั้นมีมากหร อน้อยสามารถลดได้หร อไม่ 
เลิกได้ไหม  ถ้าไม่ลดไม่เลิกจะเกิดอะไร กับตัวเอง  ครอบครัว  ีุมีน  และประเทศ   หากเราวางแผนการรับการ
จ่ายเงินของตนเองได้ เท่ากับว่าร่้จักความเป็นคน   ได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนมีเหตุมีผล เป็นคนร่้จักพอประมาณ 
เป็นคนรักตนเอง  รักครอบครัว  รักีุมีน และรักประเทศีาติมากขึ้น   จึงเห็นได้ว่าการท าบัญีีครัวเร อนในเร ่อง
รายรับรายจ่าย ก็ค อวิถีแห่งการเรียนร่้เพ ่อพัฒนาีีวิตตามปรัีญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง เพราะปรัีญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค อ ปรัีญาีีวิตที่ถ่กต้องเหมาะสม พอดี สอดคล้องถ่กต้องตามกฎธรรมีาติที่มีทั้ งความเป็น
เอกภาพและดุลยภาพอย่่เสมอ 
 การท าบัญีีครัวเร อนเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจ าวันของครัวเร อน     และสามารถน าข้อม่ล
มาวางแผนการใี้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม    ท าให้เกิดการออม   การใี้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค่า 
ไม่ฟุ่มเฟือย   ดังนั้นการท าบัญีีีีครัวเร อนมีความส าคัญดังนี้ 
 1. ท าให้ตนเองและครอบครัวทราบรายรับ รายจ่าย หนี้สิน และเงินคงเหล อในแต่ละวัน 



รายรับ หร อ รายได้ ค อ เงิน หร อสินทรัพย์ที่วัดม่ลค่าได้   ที่ได้รับจากการประกอบอาีีพ  หร อผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการให้ผ่้อ ่นใี้สินทรัพย์ หร อ ผลตอบแทนจากการลงทุนในร่ปแบบต่างๆ เี่น รายได้จากค่าจ้างแรงงาน 
เงินเด อน  ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร  หร อจากเงินให้ก่้ย ม  รายได้จากการขายสินค้าหร อบริการ เป็นต้น  
รายจ่าย หร อ ค่าใี้จ่าย ค อ  เงิน หร อสินทรัพย์ที่วัดม่ลค่าได้    ที่จ่ายออกไปเพ ่อให้ได้สิ่งตอบแทนกลับมา สิ่งตอบ
แทนอาจเป็นสินค้าหร อบริการ เี่น  ค่าอาหาร  ค่าน้ า  ค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณ่ปโภค) ค่าน้ ามัน ค่าหนังส อต ารา 
เป็นต้น หร อรายจ่าย อาจไม่ได้รับสิ่งตอบแทนค อสินค้าหร อบริการก็ได้ เี่น เงินบริจาคเพ ่อการกุศล เงินท าบุญ
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น 
หนี้สิน ค อ ภาระผ่กพันที่ต้องีดใี้ค นในอนาคต     การีดใี้อาจจ่ายเป็นเงินหร อของมีค่าที่ครอบครัวหร อตนเอง
มีอย่่   หนี้สินเป็นเงินหร อสิ่งของที่มีค่าที่ครอบครัวหร อตนเองได้รับมาจากบุคคลหร อแหล่งเงินภายนอก เี่น การ
ก่้ย มเงินจากเพ ่อนบ้าน   การก่้ย มเงินจากกองทุนต่าง ๆ   การซ ้อสินค้าหร อบริการเป็นเงินเี ่อ การซ ้อสินทรัพย์
เป็นเงินผ่อนี าระ หร อการเี่าซ ้อ เป็นต้น 
เงินคงเหล อ ค อ เงิน หร อ ทรัพย์สินที่วัดม่ลค่าได้ หลังจากน ารายรับลบด้วยรายจ่ายแล้วปรากฏรายรับมากกว่า
รายจ่ายจะท าให้มีเงินคงเหล อ หร อในหลักทางบัญีีเรียกว่า ก าไร แต่หากหลังจากน ารายรับลบด้วยรายจ่ายแล้ว
ปรากฏว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับจะท าให้เงินคงเหล อติดลบหร อทางบัญีีเรียกว่าขาดทุน นั่นเอง 
 2. น าข้อม่ลการใี้จ่ายเงินภายในครอบครัวมาจัดเรียงล าดับความส าคัญของรายจ่าย และวางแผนการใี้
จ่ายเงิน โดยพิจารณาแต่ละรายการในแต่ละวันมีรายจ่ายใดที่มีความส าคัญมาก       และรายจ่ายใดไม่จ าเป็นให้
ตัดออก   เพ ่อให้การใี้จ่ายเงินภายในครอบครัวมีพอใี้และเหล อเก็บเพ ่อการออมทรัพย์ส าหรับใี้จ่ายสิ่งที่จ าเป็น
ในอนาคต บัญีีครัวเร อนถ อเป็นส่วนส าคัญในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก 3 ข้อค อ การ
พอประมาณ   ถ้าร่้รายรับรายจ่าย   ก็จะใี้แบบพอประมาณ แต่ มีเหตุผล  ร่้ว่ารายจ่ายใดจ าเป็น ไม่จ าเป็น และ
เม ่อเหล อจากใี้จ่ายก็เก็บออม นั่นค อภูมิคุ้มกัน   ที่เอาไว้คุ้มกันตัวเราและครอบครัว    บัญีีครัวเร อนสามารถจัด
ได้หมด จึงนับว่ามีประโยีน์มาก 

ข้อควรระวังในการจัดท าบัญีีครัวเร อน ค อ ล มบันทึกบัญีี      ท าให้ขาดความต่อเน ่องในการบันทึก 
และส่งผลให้ไม่อยากบันทึก   ผ่้จัดท าเข้าใจผิดในรายการบัญีี   ไม่เข้าใจรายการที่เป็นรายรับ  จึงไม่ได้บันทึก
บัญีี เี่น    ล่กส่งเงินมาให้พ่อแม่ส าหรับใี้จ่ายทุกวันสิ้นเด อน    แต่พ่อแม่ไม่ได้บันทึกบัญีีรายรับเน ่องจาก
เข้าใจว่าเงินที่ได้รับมานั้นมิได้เกิดจากการประกอบอาีีพของตนเองหร อ   เข้าใจผิดรายการหนี้สินแต่บันทึกว่าเป็น
รายรับ ท าให้มิได้เก็บเงินไว้ส าหรับจ่ายี าระหนี้ในอนาคต เี่น   ย มเงินจากเพ ่อนบ้านมาใี้จ่ายภายในครอบครัว 
ถึงแม้จะได้รับเงินมาแต่รายการดังกล่าวไม่ถ อว่าเป็นรายรับ   เน ่องจากตนเองมีภาระผ่กพันที่ต้องีดใี้ในอนาคต 
ซึ่งอาจต้องีดใี้เงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยด้วย จากสาเหตุดังกล่าวอาจท าให้ครอบครัววางแผนการใี้จ่ายเงิน
ผิดพลาด  

ส่วนข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งค อ การเขียนี ่อรายการผิด การบันทึกตัวเลขผิด การบวกหร อการลบ
จ านวนเงินผิดอาจเกิดจากการล มจดบันทึกรายการบัญีี หร อบันทึกรายการซ้ าๆ กันหลายรายการ ปัญหาดังกล่าว
แก้ไขโดยการค านวณจ านวนเงินกระทบยอดเงินคงเหล อในบัญีีกับยอดเงินฝากธนาคารที่ครอบครัวมีอย่่จริง  
หร อยอดเงินที่เก็บไว้ส าหรับใี้จ่ายจริง หากพบว่ายอดเงินคงเหล อในบัญีีเท่ากับยอดเงินคงเหล อในบัญีีเงินฝาก
ธนาคาร แสดงว่าการจัดท าบัญีีถ่กต้อง แต่หากกระทบยอดแล้วยอดเงินทั้งสองไม่เท่ากันอาจเกิดจากการบันทึก
บัญีีผิดพลาด หร อเงินสดของครอบครัวส่ญหาย  มาถึงตอนนี้แล้วหลายท่านอาจนึกในใจแล้วว่าการจดบันทึกเป็น
สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นมากส าหรับการด ารงีีวิตในปัจจุบัน ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดี การเงินขาดสภาพคล่องด้วยแล้วละก็
คิดว่าหลายท่านคงอยากจะหันมาจดบันทึกรายรับและรายจ่ายกันบ้าง  

การวางแผนการใี้จ่ายเงินให้เหมาะสมระหว่างรายรับและรายจ่าย   ครอบครัวต้องมีรายรับมากกว่า
รายจ่าย   หากพบว่ารายรับน้อยกว่ารายจ่าย  ต้องหาแนวทางน าเงินมาใี้จ่ายให้เพียงพอ    โดยอาจต้องก่้ย มเงิน
มาใี้จ่าย  แต่การก่้ย มเงินไม่ใี่แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้   เพียงแต่ี่วยให้การใี้จ่ายมีสภาพคล่องีั่วขณะ
เท่านั้น   และในระยะยาวยังส่งผลให้ครอบครัวมีภาระหนี้สินจ านวนมาทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งจะเพ่ิมจ านวน



มากขึ้นตามระยะเวลาที่ยาวนานในการก่้ย มเงิน เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก ส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพ
คล่องในการใี้จ่ายเงินหร อปัญหารายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายนั้นมีแนวทางดังนี้ 
 1. การตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออก    เพ ่อลดภาระการจ่ายเงินออกจากครอบครัว เี่น รายจ่ายเกี่ยวกับ
การพนัน สิ่งเสพติดของมึนเมา รายจ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น เป็นการสร้างนิสัยมิให้ใี้จ่ายฟุ่มเฟือย 
 2. การลดรายจ่ายที่จ าเป็นลง  เพ ่อสร้างนิสัยการประหยัด   อดออม     การใี้ทรัพยากรที่มีอย่่จ ากัด
อย่างคุ้มค่า เี่น การปล่กผัก ผลไม้ไว้รับประทานเอง เพ ่อี่วยลดค่าอาหาร และค่าเดินทางไปตลาด อีกทั้งท าให้
สุขภาพดีอีกด้วย   ลดการใี้น้ ามันเี ้อเพลิงแล้วหันมาออกก าลังกายโดยการปั่นจักรยาน หร อ การเดิน การวิ่งแทน
การขับรถจักรยานยนต์ หร อรถยนต์ เป็นต้น 
 3. การเพ่ิมรายรับ   หารายได้เสริมนอกเวลาท างานปกติ เี่น     การใี้เวลาว่างรับจ้างตัดเย็บเส ้อผ้า 
การขายอาหารหลังเลิกงาน การปล่กผัก หร อเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย เป็นต้น 
 4. การท าความเข้าใจกันภายในครอบครัวเพ ่อให้ทุกคนร่วมม อกันประหยัด ร่้จักอดออม การใี้ทรัพยากร
ต่างๆ  ลด  ละ เลิก รายจ่ายหร อสิ่งที่ไม่จ าเป็น และี่วยกันสร้างรายรับให้เพียงพอ เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน 
บทสรุป 
 การจัดท าบัญีีครัวเร อน หร อ บัญีีรายรับรายจ่ายนี้ ไม่ใี่เป็นแต่เพียงการจดบันทึกรายการต่างๆ ที่เป็น
เงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในครอบครัว   ร่้จักี่วยเหล อแบ่งปันกันในสังคม มีการเรียนร่้ 
ซึ่งกันและกัน ซึ่ งเกิดจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการจดบันทึกข้อม่ลที่เป็นประโยีน์   ท าให้ประีาีน
ทุกคนร่้จักการบริหารจัดการด้านการเงินและการวางแผนการท างานทุกอย่างเพ ่อให้บรรลุเป้าหมายได้ การท า
บัญีีครัวเร อนท าให้ครอบครัวมีความสุขใี้ีีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง มีเหตุมีผล ร่้จักพ่ึงพาตนเอง มีความ
พอประมาณ การเงินมีสภาพคล่อง ร่้จักการเก็บออม ทุกคนร่้ถึงแหล่งที่มาของรายรับและการใี้ไปของค่าใี้จ่ายใน
แต่ละวันสามารถน าข้อม่ลการใี้จ่ายมาวางแผนบริหารการเงินในอนาคตได้ 
ที่มา  http://www.east.spu.ac.th/accounting/depart_new/Open_knowledge.php?id=398 
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