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บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงแนวคิดการบัญชีพอเพียงและการบัญชีครัวเรือน เพื่อแกปญหาความยากจน 

โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จาก พระราชดํารัสของพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ โดยมีการแสดงตัวอยาง

การบัญชีครัวเรือน ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาการดําเนินชีวิตใหพนจากความยากจนไดโดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือ

การกระทํา

คําสําคัญ: บัญชีพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบัญชีครัวเรือน

บทคัดย�อ

บทความวิชาการ

Sufficiency Accounting: Poverty Solution

Nipan Henchokchaichana
Associate Professor of School of Management Science,

Sukhothai Thammathirat Open University

This article aims to explain a conceptual of sufficiency accounting and household accounting for poverty 

solving by applying “Philosophy of Sufficiency Economy” from King Rama IX of Thailand. This article also 

demonstrates an example of household accounting which can be used to improve a way of life in order to 

overcome poverty by adjusting behavior.
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บทนํา
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จ
สวรรคต ยังความโศกเศราเสียใจอยางที่สุดแกพสกนิกร
ชาวไทยและตางชาติที่ไดรับทราบขาวน้ี พระองคทรงเปน
แบบอยางและเปนศูนยรวมใจของคนไทยทุกคน พระองค
ทรงงานอยางหนักและตอเนื่องตลอดระยะเวลา 70 ป ของ
การครองราชยที่ยาวนานท่ีสุดในโลก ขาพระพุทธเจาและ
นักบัญชีทุกคนลวนซาบซ้ึงและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได ที่ทรงมีตอประชาชนชาวไทย และประเทศชาติ
เปนเอนกอนันต

เห็นแต�ไม�มอง ได�ยินแต�ไม�ฟ�ง
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (2559) กรรมการและเลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา ไดเขียนหนังสือตามรอยพระยุคลบาท ครู
แหงแผนดิน ไววา “คนไทยชอบเห็นพระเจาอยูหัว แตไม
เคยมองพระเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 9) ชอบไดยินพระเจาอยูหัว
ตรัส แตไมเคยฟง” หมายความวา เห็นเพ่ือชื่นชมพระบารมี 
แตไมมองเพื่อพิจารณาวาพระองคทรงสอนและทรงทําสิ่งใด 
หรือไดยินพระราชดํารัส แตไมฟงพระราชดํารัสเพื่อพิจารณา
วาพระองคทรงสอน เสนอแนะ หรือเตือนสิ่งใด จึงเปนสิ่งที่
นาเสียดายอยางยิ่ง

ในบทความน้ี ผู  เขียนอยากเชิญชวนผู อ านใหมอง
พระราชกรณียกิจและฟงพระราชดํารัสของพระองคเก่ียวกับ
การบัญชี เพื่อนอมนําใสเกลาใสกระหมอม และนําไป
ประพฤติปฏิบัติไดอยางจริงจัง

พระราชดํารัสเก่ียวกับการบัญชี
พระองคทรงมีพระราชดําริและพระราชดํารัสเก่ียวกับ

การบัญชีหลายคร้ัง อาทิ
1. “ชาวบานไมใครสนใจการบัญชี จึงทรงเนนใหมี

การอบรมฝกสอนใหชาวบานทําบัญชี การลงทุน การ

ใชจายตาง ๆ  เพื่อใหทราบถึงตนทุน กําไร สามารถปรับ
ราคาใหสอดคลองกับการตลาดไดดวย” พระราชดําริของ
พระองค ในหนังสือวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปที่ 24 
ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม พ.ศ. 2530 (ที่มา: 
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
(2539) หนังสือวิชาการโครงการพัฒนาผูสอนวิชาการบัญชี 
เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป)

2. “ทําบัญชีใหเห็นวาสมดุล ไมขาดทุน ถาทุกคน
สามารถท่ีจะทําใหพอดี ไมขาดทุนประเทศชาติไมขาดทุน
แน...ขอสําคัญเปนอยางนี้ ที่วาเศรษฐกิจพอเพียง ไมใชวา
พอเพียงในการบริโภค แตให พอเพียงในการมีชีวิตอยู 
บางคนก็อาจจะรวยไดทีเดียว” พระราชดํารัสของพระองค 
พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินศูนยการศึกษา
พัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันท่ี 14 
กรกฎาคม 2541 (ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(2553) การบริหารการเงินสวนบุคคล บริษัทบุญศิริการพิมพ 
จํากัด : กรุงเทพฯ)

3. “ขาดทุนคือกําไร (our loss is our gain)…
การเสียคือการได การเสียของเรา ชวยใหประเทศชาติ
กาวหนา และทุกคนอยู ดีมีสุขเปนกําไร” พระราชดํารัส
ของพระองค พระราชทานแกปวงชนชาวไทย เมื่อวันท่ี 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2534 (ที่มา: สุเมธ ตันติเวชกุล (2559)
ตามรอยพระยุคลบาท ครูแหงแผนดิน)

4. “เมื่อสี่สิบกวาป มีผูหญิงเปนขาราชการช้ันผูนอย
มาขอเงิน ที่จริงเคยไดใหเงินเขาเล็ก ๆ  นอย ๆ  เขาบอกวา
ไมพอ เขาก็ขอยืมเงิน ก็บอกเอาให แตขอใหเขาทําบัญชี 
บัญชีรายรับรายจาย รายรับ คือเงินเดือนของเขา และ
รายรับที่อุดหนุนเขา สวนรายจายก็เปนของที่ใชในครอบครัว 
ที่หลังเขาทําบัญชีมา เขาวาเขาไมขาดทุนแลว เขาสามารถ
ที่จะมีเงินทองพอใช เพราะวาบอกเขาวา เรามีเงินเทาไร
จะตองใชภายในเงินเดือนของเรา” พระราชดํารสัของพระองค 
เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิตดาลัย 
พระราชวังดุสิต
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5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไดพระราชนิพนธหนังสือดุจดวงตะวัน (2542) เรื่องเขต
พิทยา กลาววา “...พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ทรง
สนพระราชหฤทัยในวิชาความรูหลายแขนง... เมื่อโตข้ึน 
ขาพเจาเรียนเลขและทําโจทยคลาย ๆ  กัน ขาพเจาเบ่ือ
เปนเหตุผลของความขี้เกียจเรียนวิชานี้... พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงแกไขความข้ีเกียจไดทรงต้ังโจทยเลข 2 
ขอ ...ขอที่หนึ่งเกี่ยวกับถังนํ้า... อีกขอหนึ่งเกี่ยวกับรายรับ
รายจายของครอบครัวหน่ึง ซึ่งมีฐานะคอนขางยากจน
แมวาจะมีลูกเปนนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ และไดรับ
พระราชทานเงินชวยคาครองชีพ ก็ยังไมคอยพอ เมื่อเกิด
เจ็บไขไดปวยทํางานไมได แถมวันหน่ึงเกิดพายุอยางรุนแรง 
หลังคาบานชํารุดเสียหาย ตองเสียคาซื้อสังกะสีมาซอมแซม 
จึงตองไปกูเงินเขามา พรอมกับเสียดอกเบี้ย โจทยขอน้ีก็ไมมี
วันจบเหมือนกัน และมีประโยชนดี ทําใหรู ราคาของแหง 
ของสด ของใช ซึ่งตองสืบสวนหาตัวเลขจริง ไมไดแตงเอาเอง 
ตั้งแตนั้นมา ขาพเจาไมกลาบนขี้เกียจเรียนเลขอีกเลย”

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การบัญชีครัวเรือนหรือการ
บัญชีสวนบุคคลเปนสิ่งสําคัญจะทําใหครัวเรือนหรือบุคคล
ทราบตนทุน กําไร รายรับ รายจาย เพื่อการควบคุมรายจาย
ที่ไมจําเปน ลดทอนรายจายและเพ่ิมรายได ตลอดจนรูจัก
อดออม โดยอาศัยการอดทนและอดกล้ัน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชดําริและพระราชดํารัส (คําสอน) และพระราช

กรณียกิจ (สิ่งที่ทํา) ของพระองคมีมากมายหลายอยาง
สุดจะพรรณนาไดหมดส้ิน แตมีสิ่งหน่ึงท่ีสําคัญคือ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2517 และ 2540) เพื่อสราง
ความยั่งยืนใหแกผู ปฏิบัติและพึ่งพาตนเองได โดยมีกรอบ
ความคิด 3 ขอหรือ 3 หวง คือ

1. ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง
การทําอะไรอยางไมนอยเกินไปหรือไมมากเกินไป โดยการ
ประเมินศักยภาพของตนเองกอนวามีจุดแข็งเรื่องใด ฐานะ

ของตนเองอยูที่ใด การพัฒนาอะไรตองคํานึงถึงศักยภาพ
และขีดความสามารถของตน โดยยึดหลักเสนทางสายกลาง 
ความพอดี และความสมดุล รวมทั้งไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอื่น สรุปวา เขาใจสถานการณปจจุบันโดยการวิเคราะห

2. ความมีเหตุมีผล (Reasonableness) หมายถึง 
การตัดสินใจทําอะไรใหใชเหตุผลเปนเครื่องนําทาง ไมใช
อารมณหรือตามกระแส มีความกลาหาญ และใชสติปญญา
ในการเลือกวิธีการในการดําเนินชีวิตและมีเปาหมายชีวิต 
รูจักประเมินผลดีและผลเสียของการกระทําใหเหมาะสมแก
กรณี คํานึงถึงเหตุปจจัยที่เกี่ยวของและผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานั้น ๆ  อยางรอบคอบ รวมท้ังเปรียบเทียบ
ตนทุนกับผลประโยชนอยางถูกตอง สรุปวาเขาถึงหลัก
วิชาการและทฤษฎีที่นํามาใช

3. ความมีภูมิคุ มกันในตัวท่ีดี (Self-immunity) 
หมายถึง การทําอะไรใหเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและ
การเปล่ียนแปลงตาง ๆ  ที่จะเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา สรรพสิ่ง
ไมเท่ียง เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีความเสี่ยง ดังนั้น
ควรมีภูมิคุ มกันหรือการบริหารความเสี่ยง ความฉลาด
รอบคอบ ความคิดพิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวน สรุปวา 
พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับสภาพท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคต

โดยมีพื้นฐานสําคัญ 2 ประการหรือ 2 เงื่อนไขคือ
1. เงื่อนไขความรู หรือความรอบรูทางวิชาการตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน การพิจารณาความรูอยางเช่ือมโยง
กันเพื่อการวางแผน การปฏิบัติ การควบคุมและการแกไข 
(Plan-Do-Check-Act Cycle)

2. เงื่อนไขคุณธรรม เปนพื้นฐานสําคัญในการตัดสินใจ 
ประกอบดวย ความซ่ือสัตยสุจริต หรือความซ่ือตรง ความ

อดทน ความเพียร ดวยความตั้งใจดี และความเอาใจใส
ในหนาที่ของตน ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภ
และไมตระหนี่

พระราชดํารัสของพระองคเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง 
เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน 
เปรียบเทียบเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวDo
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นั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมาก
มองไมเห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป” (ที่มา: 
วารสารชัยพัฒนา ฉบับประจําเดือนสิงหาคม 2542)

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ีสามารถนอมนําไป
ปรับใชในการดําเนินชีวิต และการบริหารจัดการเงินไดเปน
อยางดี โดยใชการบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีพอเพียง

ข�อคิดเก่ียวกับการบัญชีพอเพียงหรือบัญชีครัวเรือน
การบริหารจัดการเงินของครอบครัว พรอมท้ังการ

บันทึกบัญชีครัวเรือนไวจะกอใหเกิดประโยชนแกครอบครัว
หลายอยาง ผูรูหลายทานไดกลาวไว เชน

1. องคสมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจาสอนวา “ครอบครัว
จะมีฐานะรํ่ารวยมั่นคงได ตองขยันทํามาหากิน เก็บรักษา
ทรัพยที่หามาได คบหาผูที่มีศีล มีปญญา และไมตระหนี่ 
และเล้ียงชีพใหเหมาะกับฐานะของตน” การทํามาหากิน
จะเกิดรายไดหรือรายรับเปนกระแสเงินสดเขาสูครอบครัว
สวนการใชจายจะเกิดสินทรัพยหรือคาใชจายหรือรายจาย
เปนกระแสเงินสดออกจากครอบครัว เมื่อนํารายรับหัก
รายจายจะไดเงินออม (หรือเงินขาด) ถามีเงินออมสะสม
ไวมาก จะเกิดความร่ํารวยม่ันคงได แตถามีเงินขาดจะนํา
เงินออมของเกามาใชชดเชยหรือขอกูยืมเงินมาจะเกิดหน้ีสิน
ขึ้น สรางปญหาทางการเงินและความยากจนได

2. ระเดน ทักษณา เขียนบทความ “ใครนะ วาจายเงิน
ยากกวาการหาเงิน” ในหนังสอืการประชุมนักบญัชทีัว่ประเทศ 
ครั้งที่ 15 วิสัยทัศนนักบัญชีไทย (2550) ใหแงคิดที่นาสนใจ
วา “คนเรารูจักทํางานหาเงิน แตไมรู จักจะใชเงินใหเปน 
ทําใหเกิดปญหาใชหรือจายเงินเกินกวาเงินที่หามาได และ
กอเกิดหนี้สินขึ้นโดยไมจําเปน มีสุภาษิตจีนกลาววา “หาเงิน
ไดเทาไหรไมสําคัญเทากับเหลือเงินเทาไหร” ไดเสนอแนะ
ใหคนเรารูจักการทําบัญชีรายรับรายจาย จดบันทึกขอมูล
รายไดหรือรายรับมาจากไหน จํานวนเทาใด และรายจาย
เปนคาอะไร จํานวนเทาใด ตองเก็บออมไวเพื่อใชในอนาคต
มีอะไรบาง จํานวนเทาใด การทําบัญชีนี้จะชวยใหคนเรา

รูคาของเงิน รูจักหา รูจักใช รูจักเก็บออม มีผลทําใหเปน
คนมีระเบียบวินัยทางการเงิน รอบคอบระมัดระวัง”

3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดสุติ 
เขียนบทความในสมุดบัญชีสวนบุคคล 80 ป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ใหขอคิดเกี่ยวกับเหตุผลของการจัดทําบัญชี
สวนบุคคล มีหลายประการเชน

- ทําใหทราบวาเงินสดมาจากแหลงใด และใชไปใน
เรื่องใด จํานวนเงินเทาใด

- วเิคราะหคาใชจายทีเ่กดิข้ึนวามคีวามจําเปนหรอืไม
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายเงินได โดยการ

พิจารณาทบทวนการใชจายที่ผานมาในอดีตและ
จะเกิดข้ึนในอนาคต

- เกิดการออมจากเงินที่ตองกันเอาไวแตแรกกอน
การใชจาย เงินเหลือจากรายรับที่กันเงินออมแลว
จึงจะนําไปใชได

- นําเงินออมไปลงทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหเกิด
ความมั่งคั่ง

การบัญชีครัวเรือน
การบัญชีครัวเรือน (Household Accounting) หรือ

การบัญชีสวนบุคคล (Personal Accounting) หมายถึง 
การบัญชีที่มีครัวเรือนหรือบุคคลธรรมดาเปนหนวยงานทาง
บัญชี และใชเปนเคร่ืองมือแกไขปญหาทางการเงิน สราง
อุปนิสัยการออมและวินัยทางการเงินใหแกครอบครัวหรือ
บุคคลธรรมดา

การบัญชีครัวเรือนประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 อยาง 
(ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2558) สมุดบัญชี
สวนบุคคล) คือ

1. การบันทึกขอมูล (Recording) เปนการบันทึก
รายการรับเงิน รายการจายเงินที่เกิดข้ึนจริงของครัวเรือน 
หรือบุคคลในแตละวัน เดือน หรือป ลงในบัญชีรับจาย
การจดบันทึกนี้สําคัญ ดังคําขวัญท่ีวา “จดแลวไมจน” ดัง
ตัวอยางบัญชีรับจาย
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ชองอ่ืน (ระบุ) หมายถึง ชองท่ีใชเขียนรายการหรือ
ชื่อบัญชีที่เกิดขึ้นไมบอย เชน รายรับคาสอนพิเศษ รายรับ
คาจางลางจาน รายจายคาผอนบาน คาผอนรถยนต คา
ไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน

2. การวิเคราะหขอมูล (Analysis) เปนการสรุปผล
ของรายการหรือบัญชีแตละประเภทวา เปนรายการประเภท
ใด จํานวนเงินเทาใด โดยอาจสรุปผลทุกสัปดาห ทุกเดือน 
ทุกไตรมาส หรือทุกปก็ได

2.1 รายการจําแนกตามเกณฑความถ่ีของการเกิด
รายการมี 2 อยาง คือ

(1) รายการประจําหรือรายการหลัก หมายถึง 
รายการท่ีเกิดขึ้นเปนประจําทุกวันหรือคอนขางทุกวัน (ทุก 
2–3 ครั้งตอสัปดาห) เชน คาอาหาร คาใชจายเดินทาง
ไปทํางาน (เชน คาโดยสาร คานํ้ามันรถยนต) คาของใช
ภายในบาน (เชน ผงซักฟอก สบู ยาสีฟน แปง) คายา 
เป นตน จะเปดชองเฉพาะไว เพื่อสะดวกในการบันทึก
บัญชี

(2) รายการที่เกิดข้ึนไมบอยหรือรายการรอง 
หมายถึง รายการท่ีเกิดขึ้นนาน ๆ  คร้ัง 1 คร้ังตอเดือน เชน 
คาผอนบาน คาผอนรถยนต คาโทรศัพท คาไฟฟา คา
นํ้าประปา คาซื้อเส้ือผา คาเครื่องสําอาง คาทําผม เปนตน 
จะใชชองอื่น (ระบุ)

2.2 รายการจําแนกตามเกณฑความจําเปนของ
รายการมี 2 อยาง คือ

(1) รายการท่ีจําเปน หมายถึง รายการท่ีมี
ความจําเปนตอการดํารงชีวิตของครอบครัวหรือบุคคล
ธรรมดา ไมสามารถตัดหรือขจัดออกไปได แตอาจลดปริมาณ

หรือจํานวนลงไดตามความเหมาะสม เชน คาอาหาร คา
เดินทาง คายา เปนตน

(2) รายการที่ไมจําเปน หมายถึง รายการที่
ไมมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของครอบครัวหรือบุคคล
ธรรมดา อาจถือวาเปนรายการฟุมเฟอย สามารตัดหรือ
ขจัดออกไปได หรืออาจลดปริมาณหรือจํานวนใหนอยลง
จนไมเกิดรายการน้ีตอไป เชน คาซื้อเสื้อผา คาทําผม 
เปนตน

2.3 รายการจําแนกตามผลกระทบตอชวงเวลา
มี 2 อยาง คือ

(1) รายการที่มีผลกระทบระยะสั้น หมายถึง 
รายการท่ีเกิดข้ึนเปนรายไดหรือคาใชจายใชแลวหมดไป
ในชวงระยะเวลาสั้น ๆ  ไมเกิน 1 เดือน เชน เงินเดือน
คาอาหาร คาเดินทาง เปนตน

(2) รายการท่ีมีผลกระทบระยะยาว หมายถึง 
รายการท่ีเกิดข้ึนเปนสินทรัพยหรือหนี้สิน จะคงอยูตอไปใน
ชวงระยะเวลายาวนานเกิน 1 ป การลงทุนในสินทรัพย เชน 
คาผอนบาน คาผอนรถยนต

3. การนําขอมูลไปใชประโยชน (Using) เปนการ
นําขอมูลตามขอ 2 มาสรุปผลเปนรายงานรับจายแลวมา
ทบทวนพิจารณาดวยความมีเหตุมีผลวาในชวงเวลาที่ผานมา 
ครอบครัวมีรายรับจากอะไร จํานวนเทาใด รายจายเปน
คาอะไร จํานวนเงินเทาใด จําแนกรายรับและรายจายตาม
เกณฑความถ่ี เกณฑความจําเปน และเกณฑผลกระทบตอ
ชวงเวลา เพื่อกําหนดวิธีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีเงินออม 
มีเงินลงทุน มีสินทรัพยที่กอใหเกิดผลตอบแทน ลดภาระ
หนี้สิน ดังคําขวัญที่วา “มีออม ไมมีอด”

บัญชีรับจายประจําวัน เดือน ..................................................................... พ.ศ.  .................................. หนวย : บาท

วันที่

รายรับ รายจาย

ยอดคงเหลือ หมายเหตุ
เงินเดือน

อื่น 
(ระบุ)

บาท
คา

อาหาร
คา

เดินทาง
คา

ของใช
คา
ยา

อื่น 
(ระบุ)

บาท
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ตัวอย�างการบัญชีครัวเรือน
ครัวเรือนของทองกับแกว มีบุตร 2 คน กําลังเรียน

หนังสือ ครอบครัวนี้นายทองปลูกผักขาย สวนนางแกว
รับจางเย็บผา จัดทําบัญชีครัวเรือนดังน้ี

ขั้นที่ 1 การบันทึกขอมูล ตัวอยาง (บางสวน)
ขั้นท่ี 2 การวิเคราะหขอมูล ตัวอยาง (บางสวน) ดังนี้
รายรับ – ประจํา มี 2 อยางคือ (1) ขายผัก

(2) รับจาง
 – อื่น เกิดขึ้นเปนคร้ังคราว ไมแนนอน

มีหลายอยาง

 – ขอสังเกต ควรหาทางเพิ่มรายรับประจํา 
เชน การเลี้ยงไกไข

รายจาย – ประจํา มี 3 อยางคือ (1) คากับขาว
(2) คาเดินทาง (3) คาไปโรงเรียน

 – อื่น – เกิดข้ึนเปนประจํา เชน คาเหลา 
โซดา (ควรเปดชองเฉพาะ)

   – เกิดข้ึนเปนครั้งคราว ไมแนนอน 
มีหลายอยาง

 – ขอสังเกต ควรหาทางลดรายจาย
ที่ไมจําเปน เชน คาเหลา โซดา

บัญชีรับจาย ประจําวัน เดือนพฤศจิกายน 2559

วันที่

รายรับ รายจาย

ยอดคงเหลือ
ขายผัก รับจาง

อื่น
(ระบุ)

บาท คากับขาว
คา

เดินทาง
คาไป

โรงเรียน
อื่น

(ระบุ)
บาท

3,000

1 500 200 ขายขวด 50 300 100 100 คางานศพ

คาเหลา, 

โซดา

คาซอมบาน

100

200

700 2,250

2

          

รวม 16,000 4,000 3,000 8,000 2,000 2,000 12,500 1,500

Do
wn

loa
d จ

าก
..ว

าร
สา

รว
ิชา

ชีพ
บัญ

ชี



82 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 12 ฉบับที่ 36 ธันวาคม 2559

บทความวิชาการ

ขั้นที่ 3 การนําขอมูลไปใชประโยชน ตัวอยางการจัดทํารายงานสรุป ดังนี้

ครัวเรือนของทองกับแกว
งบรายรับรายจาย

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
หนวย : บาท

รายรับ :
 ขายผักสวนครัว 16,000
 รับจางเย็บผา 4,000
 กูยืมเงิน 2,000
 ขายขวดและเศษวัสดุ 800
  ดอกเบ้ียรับ 200
รวมรายรับ 23,000
รายจาย :
 คากับขาว 8,000
 คาเดินทาง 2,000
 คาไปโรงเรียนของลูก 2,000
 คาซื้อรถจักรยาน 3,000
 คาเหลา โซดา บุหรี่ นํ้าแข็ง 4,500
 คาซอมแซมบาน และอุปกรณ 2,500
 คาชวยงานบุญ งานศพ งานบวช งานแตงงาน 1,500
 ดอกเบ้ียจาย 1,000
รวมรายจาย 24,500
รายรับ (จาย) สุทธิ (1,500)
เงินสดคงเหลือตนเดือน 3,000
เงินสดคงเหลือส้ินเดือน 1,500
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บัญชีพอเพียง
บัญชีพอเพียงเปนบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีสวนบุคคลท่ี

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหสอดคลองกัน 
ดังนี้

1. ความพอประมาณ บัญชีพอเพียงจะแสดงรายรับ 
รายจาย ใหสมดุลหรือเกินดุล เพราะวาหากขาดดุลจะกอ
ใหเกิดหน้ีสิน เน่ืองจากการใชจายเกินตัว ถาเกินดุล จะเกิด
เงินออม นําไปลงทุนในสินทรัพย หรือการบริจาคแบงปน
ชวยเหลือผูอื่นได

2. ความมีเหตุมีผล บัญชีพอเพียงจะทําใหครัวเรือน
หรือบุคคลทราบวารายรับ รายจาย มีอะไร จํานวนเทาใด 
จะมีวิธีการใดท่ีชวยเพิ่มรายรับ หรือลดรายจายที่ไมจําเปน

3. ความมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี บัญชีพอเพียงจะทําให
รูจักการออมเงิน การลงทุนในสินทรัพยที่จะกอใหเกิดรายได
หรือผลตอบแทน มีเงินใชยามจําเปนฉุกเฉิน

4. เงื่อนไขความรู บัญชีพอเพียงชวยใหครัวเรือนหรือ
บุคคลรูจักการจัดทําบัญชี รูวิธีการวิเคราะหรายรับ-รายจาย 
รูแนวทางการประหยัดคาใชจาย

5. เงื่อนไขคุณธรรม บัญชีพอเพียงชวยสรางวินัย
การใชจาย ประหยัด อดออม ซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและ
ผูอื่น ไมโลภ ไมเบียดเบียน ไมทําเกินตัว จนตนเองและ
ผูอื่นเดือดรอนหรือลําบาก

สรุป
บัญชีพอเพียงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะแกไขปญหา

ความยากจนได โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การบัญชีครัวเรือนมาเปนกระจกสะทอนหรือรายงานผล
รายรับ-รายจายของครัวเรือนหรือบุคคลใหทราบหรือเขาใจ 
เม่ือเขาใจแลวยอมตองอาศัยสติปญญาเพื่อเขาถึงปญหาและ
วิธีการแกไข ตลอดจนพัฒนาการดําเนินชีวิตของตนให
พนจากความยากจนไดโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ
การกระทําของตน
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