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บทคัดย่อ

  การท�าบญัชคีรวัเรอืนอย่างมส่ีวนร่วมของชาวชมุชน มคีวามส�าคญัอย่างย่ิงต่อแนวทางการพัฒนาชมุชนและ

ครัวเรือน เพื่อน�าไปสู่ความพอเพียง ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักประมาณตนเอง มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ

ในการด�ารงชีวิต ซึ่งการวางแผนท่ีดีน้ันจ�าเป็นจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลรายรับและรายจ่ายท่ีถูกต้อง มีการเก็บ

ข้อมูลเก่ียวกับการรับและการจ่ายของครัวเรือน เพ่ือจัดท�าเป็นบัญชีครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วม โดยน�าข้อมูลที่ได้มา

พิจารณาหาวธีิการเพ่ิมรายรบัและตดัรายจ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นเพ่ือให้เกิดความพอด ีหากมส่ีวนท่ีเหลอืก็ให้เก็บออมไว้เพ่ือ

ใช้ในอนาคต ซึง่ข้อมลูทีไ่ด้รบัในภาพรวมจากบญัชคีรัวเรือนอย่างมส่ีวนร่วมของชาวชมุชน จะน�าไปสู่การพัฒนาชมุชน 

เพ่ือให้เกิดการรวมกลุม่และสร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชน โดยบทความนีไ้ด้อธิบายถึงวิธีการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืนอย่าง

มส่ีวนร่วมในการพัฒนาครอบครวัและชมุชนอย่างย่ังยืน ว่าส่วนใดทีค่วรถือเป็นรายรับหรือรายจ่าย ส่วนใดท่ีควรถือว่า

เป็นหนี้สิน รวมท้ังวิธีการจดบันทึกท่ีเป็นระบบถูกต้องพร้อมทั้งยกตัวอย่างอธิบายวิธีการจัดท�าอย่างมีส่วนร่วม โดย

สร้างรูปแบบบัญชีครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสมต่อชาวชุมชน เพ่ือให้เข้าใจได้และสะดวกในการจัดท�าที่ดีขึ้น

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะท�าให้สามารถทราบถึงสถานการณ์การใช้จ่ายของครัวเรือนตนเอง

ค�าส�าคัญ

  รูปแบบบัญชีครัวเรือน  การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  มีส่วนร่วม

Abstract

  The participation of the community member in household accounting is very important to the 

guideline of the household and community development which also lead to sufficiency. The members 

need to know about themselves and make a discreet expenses plan for their living. The good planning is 

necessary to have an accurate data input which are collected about the income and expenses of the 

household to develop to participating household accounting. The acquired data is considered to find out  

how to balance the account by increase income and the expenses. If there is the amount left, the rest of 
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this amount will keep as a saving for the future. The information received from the household accounting 

as part of the community will lead to many ways of development to achieve the integration and strengthen 

the community. Therefore, this paper explains how to provide participating household accounting for the 

family and community sustainable development by shows sections that are considered as income, expenses 

or debt. This paper also includes the correct way to take notes as well as gives example on participatory 

by creating suitable participatory household accounting pattern for the community members in order to 

easy to understand and prepare. All this information makes it possible to know the situation of their household 

expenses and be able to plan to achieve sustainable community development.   

Keywords

  Pattern of Participating Household, Sustainable Community Development, Participate

บทน�า

  สภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนท�าให้ชาวชุมชนหลงเดิน

ทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้น ภาครัฐและเอกชน ชุมชน

หลายๆ แห่งได้น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ประมุขประเทศมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพิ่มรายได้

รายจ่าย ลดและสร้างให้ชุมชนมีความพอเพียงตามหลักของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงมพีระราชด�ารสัชีแ้นะแนวทางการด�าเนนิชวิีตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยกระทรวงมหาดไทย 

ร่วมมือกับกรมการปกครอง การพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยความร่วมมือเชิงวิชาการของ

ส�านกังานกองทุนสนับสนนุการวิจยั ได้ด�าเนินโครงการ “บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ แบบ ABC (Area-Based Collaborative 

Research) ในพื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นตัวตั้ง และใช้การจัดท�าบัญชีครัวเรือน และแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการ

เข้าถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อน�าไปสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และ

ตรงตามความต้องการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาหมูบ้่าน ชมุชนด้วยสมาชิกในชุมชนเอง ทัง้น้ีในการน�าแนวคิด เคร่ืองมอื 

กระบวนการ และขัน้ตอนดังกล่าวไปทดลองปฏิบตัใินจงัหวัดต่างๆ  เพ่ือด�าเนินงานนัน้ ในส่วนของอ�าเภอเมอืง จงัหวัด

เชียงใหม่ ได้เลือกหมู่บ้านสันลมจอย หมู่ 13 ต�าบลสุเทพ เป็นหมู่บ้านน�าร่องในการใช้การจัดท�าบัญชีครัวเรือนเพื่อ

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน โดยในปี 2554 หมู่บ้านสันลมจอยได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบเฉลมิพระเกียรติ 84 พรรษา ระดับ “พออยู่ พอกิน” จากกรมพัฒนาชมุชน กระทรวงมหาดไทย ผลจาก

การประเมินหมูบ่า้นสนัลมจอยได้ผ่านการประเมินตามตวัชี้วดั ในด้านการปกครองหมูบ่า้นสันลมจอยมีการปกครอง

ในลักษณะคุ้มบ้านตามโครงการ “คุ้มบ้านพัฒนา ประชาเป็นสุข” แบ่งเป็น 10 คุ้มบ้าน  ซึ่งท�าให้ประชาชนในหมู่บ้าน

เกิดการตื่นตัว มีความพร้อมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จากการส�ารวจแนวทางการส่งเสริมศักยภาพการจัด

ท�าบัญชีครวัเรอืนทีเ่หมาะสมของชมุชนสมัลมจอย ผลการศกึษาพบว่า ประชาชนของบ้านสนัลมจอย ส่วนใหญ่ส�าเร็จ

การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน 5,001 -10,000 บาท รายจ่าย
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ครวัเรอืนเฉลีย่ต่อเดือน  5,001 -10,000 บาท ทางด้านหนีส้นิครวัเรอืนส่วนใหญ่มหีน้ีสนิในระบบ อยู่ในระดบั 10,000 -

50,000 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่เกิดจากการซื้อยานพาหนะ เครื่องใช้ภายในบ้าน และอาคารสิ่งปลูกสร้าง และเนื่องจาก

รายจ่ายมากกว่ารายได้ท�าให้ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม ซึ่งจากการส�ารวจข้างต้นท�าให้ทราบว่า ประชาชนใน

หมูบ้่านสนัลมจอยได้เคยมกีารจดัท�าบัญชคีรวัเรอืนมาก่อน และบนัทึกไม่ถูกต้อง ขาดความต่อเน่ือง สาเหตุมาจากการ

ขาดความรู้และไม่มีหน่วยงานใดให้การสนบัสนนุในการสร้างความรู้สร้างและความเขา้ใจอย่างต่อเนื่อง และผลจาก

การท�าบัญชีครัวเรือนโดยไม่ได้น�ามาวิเคราะห์ผลเพ่ือสะท้อนสภาพความเป็นจริงของครัวเรือน และไม่ได้บ่งบอก

แนวทางท่ีสามารถแก้ไขปัญหาของครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรม สภาพปัญหาต่างๆ ดังกล่าวส่งผลให้ชาวชุมชน

จ�านวนมาก ต้องประสบกับปัญหาหนี้สิน เนื่องจากไม่มีเงินซื้อปัจจัยสี่ สาเหตุเหล่านี้ส่งผลต่อการเป็นหนี้นอกระบบ

และน�าไปสู่ความยากจนซึ่งเกิดขึ้นทั้งในเมืองและชนบท (สุภาภรณ์ วิริยกิจจ�ารูญ, 2556) ดังนั้นหลังจากการได้มีเวที

สนทนากลุ่มผู้น�าชุมชนจึงได้ข้อสรุปว่า ถ้าจะสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนให้กับ

ประชาชนในหมู่บ้าน และสามารถท�าให้หมู่บ้านสันลมจอยเป็นหมู่บ้านน�าร่องในการใช้การจัดท�าบัญชีครัวเรือนเพื่อ

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนของต�าบลสุเทพ  อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบความส�าเร็จได้นั้น 

จะต้องมีการด�าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลและทดลองปฏิบัติใน

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเงินในครัวเรือน จากรูปแบบการบันทึกบัญชีครัวเรือนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม มีการให้

ความรูแ้ละค�าแนะน�าทีถู่กต้องอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้เกิดความเข้าใจ และความคุน้เคยในการปฏิบตั ิซึง่ข้อมลูทีเ่กิดขึน้

จากการบันทึกบัญชีสามารถน�าไปสู่การวางแผนการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร  

ด้วยกระบวนการวางแผน การปฏิบัติ การประเมินและการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจครัวเรือน การเพิ่มความสามารถในการช�าระหนี้และส่งเสริมให้เกิดศักยภาพการ

ออมเพิ่มขึ้นในอนาคต

แนวคิดบัญชีครัวเรือน

  การท�าบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับและรายจ่ายประจ�าวันรวมทั้งหนี้สินของครัวเรือน ดังนั้นการ

ท�าบัญชีครัวเรือนจึงมีความส�าคัญ ดังนี้ 

  1. ท�าให้ทราบรายรับ รายจ่ายและหน้ีสินของครัวเรือน รายรับ เป็นเงินหรือของมีค่าที่ครัวเรือนได้รับจาก

การประกอบอาชพีหรอืผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจากการแลกเปล่ียน เช่น เงินเดอืน ดอกเบีย้ปรบัจากเงนิฝากธนาคาร รายได้

จากการขายสิง่ของเหลอืใช้ เป็นต้น หนีส้นิเป็นเงนิหรอืของมค่ีาทีค่รวัเรอืนได้รบัจากแหล่งภายนอก โดยมภีาระทีต้่อง

ชดใช้คืนในอนาคต เช่น การกู้ยืมเงินจากธนาคาร การกู้ยืมเงินจากเพือ่นบ้าน การรับเงินช่วยเหลือต่าง ๆ   ที่ต้องใช้คืน

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด การซื้อของเงินผ่อน การเช่าซื้อและการซื้อทรัพย์สินเป็นเงินเชื่อ เป็นต้น รายจ่าย เป็นเงิน

หรือของมีค่าที่จ่ายออกไปเพื่อให้ได้สิ่งของหรือบริการ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน�้า ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร เป็นต้น

  2. ท�าให้ทราบว่าครัวเรือนมีเงินคงเหลือเท่าใดในแต่ละวัน 

  3. น�าข้อมลูมาใช้ในการบรหิารจดัการเงนิในเรือ่งจดัล�าดบัความส�าคญัของรายจ่าย และวางแผนการใช้จ่าย 

ว่ารายจ่ายใดมีความจ�าเป็น รายจ่ายใดไม่มคีวามจ�าเป็นสามารถตดัออกได้ บญัชคีรวัเรือนสามารถจดัท�าได้หลายรปู

แบบแต่อย่างน้อยต้องมกีารจดบันทึกข้อมลูรายรบัและรายจ่ายปกตเิป็นตาราง 5 ช่อง ประกอบด้วย ช่องแรกวันเดอืนปี
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เพื่อบันทึกวันที่เกิดรายการ ช่องที่สองรายการ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ ช่องที่สามรายรับ เพื่อบันทึกจ�านวนเงินที่ได้รับ 

ช่องท่ีสี่รายจ่าย เพ่ือบันทึกจ�านวนเงินท่ีจ่ายออกไป และช่องสุดท้ายยอดคงเหลือ เป็นช่องสรุปยอดเงินคงเหลือใน

แต่ละวนั (นภาพร ลขิิตวงศ์ขจร, 2550) บัญชคีรวัเรือนนัน้ผู้ปฏบิตัต้ิองบนัทึกเป็นประจ�าทกุวันและรายการต่างๆ  ท่ีน�า

มาบันทึกต้องบันทึกในรูปของตัวเงิน ดังนั้นการท�าบัญชีครัวเรือนต้องอาศัยความสม�่าเสมอ

  ส่วนข้อควรระวังในการท�าบญัชคีรวัเรอืนมดีงัน้ี ข้อมลูไม่ครบถ้วน ผูจ้ดัท�าเข้าใจผดิในรายการบญัช ีองค์ประกอบ

และรูปแบบของบัญชีครัวเรือนไม่ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติ การวิเคราะห์รายการไม่ถูกต้อง ไม่บันทึกบัญชี 

เนือ่งจากผูท้�าบญัชไีม่เข้าใจรายการท่ีเกิดขึน้จงึไม่ได้บนัทึกบญัช ีจ�าแนกรายการบญัชผีดิและบนัทกึตัวเลขผดิ (วโรทยั 

โกศลพิศิษฐ์กุล, 2551)

แนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

  แนวคดิเก่ียวกับการพัฒนาอย่างมส่ีวนร่วมและการพัฒนาชมุชนน้ัน มจีดุมุง่หมายเพ่ือให้การพัฒนาเป็นการ

เปลีย่นแปลงทีม่กีารก�าหนดทิศทางหรอืการเปลีย่นแปลงทีไ่ด้มกีารวางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า ซึง่ทิศทางท่ีก�าหนดขึน้

จะต้องเป็นผลดสี�าหรบักลุม่หรอืชมุชนท่ีสร้างขึน้ (สุพรรณี ต้อนรับ, 2551) ดงัน้ันจึงมแีนวความคดิหรือกระบวนทรรศน์

ใหม่ในการพัฒนา (New Development Paradigm) ที่มองว่าการพัฒนาควรเป็นการรวมพลังสร้างสรรค์ของทุกฝ่าย

ทีเ่กีย่วข้องใช้กับชมุชนบนพ้ืนฐานแห่งความสามคัค ีโดยจะน�ามาซึง่คณุภาพชีวิตและสังคมท่ีด ีมอีงค์ประกอบทีค่รบถ้วน

สมดุล และสามารถด�าเนินไปได้อย่างย่ังยืน ซึ่งมีประชาชนและชุมชนเป็นแกนหลักและเป็นผู้ก�าหนดความต้องการ

ในการพัฒนา เป็นผูด้�าเนนิการให้เกดิการพัฒนาและเป็นผูรั้บผลของการพัฒนา ตลอดจนมกีารปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องอันน�าไปสู่ “การเรียนรู้ร่วมกันและซึ่งกันและกันจากการปฏิบัติจริง” (ฉัตรมณี กลางสวัสดิ์, 2552) นอกจากนี้ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนยังสอดรับกับแนวคิดด้านการพัฒนาชุมชนโดยการพัฒนาชุมชนมีหลักการที่ว่า การพัฒนา

ชุมชนเป็นกรรมวธิแีห่งการกระท�าทางสงัคมราษฎรในชมุชนนัน้ๆ  ร่วมกนัการวางแผน  และลงมอืปฏบิตัติามแผนเอง 

แผนดังกล่าวจะก�าหนดว่า กลุ่มของตนและแต่ละบุคคลต้องการอย่างไร และมีปัญหาร่วมกันอะไรบ้างแล้วจัดท�า

แผนการของกลุม่และของแต่ละบคุคลเพ่ือให้ได้มาซึง่สิง่ท่ีต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ โดยพยายามใช้

ทรพัยากรทีม่อียู่ในชมุชนน้ันให้เกิดประโยชน์มากทีส่ดุและถ้าจ�าเป็นอาจจะขอความช่วยเหลอืท้ังด้านบรกิารและวัสดุ

จากองค์การรฐับาลและมใิช่รฐับาล (ส�านกังานสนับสนนุกองทุนงานวิจยั, 2552) จากแนวคดิเก่ียวกับการพัฒนาและ

การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การพัฒนาน้ันเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน การ

ให้การศกึษาแก่ชมุชนและกระบวนการกลุม่ให้ประชาชนเป็นหลกัในการพัฒนาและให้บคุคลมศีกัยภาพเพียงพอท่ีจะ

พฒันาตนเองและกลุ่มหรือชุมชน ทัง้นีโ้ดยการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานในกจิกรรมต่างๆ  ทุกขั้นตอน 

และพัฒนาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของชมุชนท้องถ่ิน โดยใช้ทรพัยากรท่ีมอียู่ในท้องถ่ินให้เกิด

ประโยชน์และใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

  ดังนั้น การพัฒนาชุมชนคือหัวใจส�าคัญหรือค�าตอบของการพัฒนาจึงอยู่ที่ชาวบ้านหรือประชาชนที่จะสาน

ความร่วมมือในการริเริ่มหรือรับผลการพัฒนา โดยจะต้องผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า การยอมรับนวัตกรรมหรือ

กระบวนการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ซึ่งการพัฒนาตามแนวทางทฤษฎีใหม่เป็นการปรับเปลี่ยนขนานใหญ่

เป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบดั้งเดิม วิธีคิดแบบดั้งเดิมน�าไปสู่วิธีการใหม่ที่ดีกว่า  
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การพัฒนาจึงจะสะท้อนให้เห็นการไม่ยอมรับต่อสภาพที่เป็นอยู่ของมนุษย์ เป็นการแสวงหาการเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้

ชีวิตดีขึ้น ท้ังน้ีโดยมีความเชื่อพ้ืนฐานว่าปัจเจกชนและสังคมท้ังมวลสามารถด�าเนินการต่างๆ ที่จะท�าให้ชีวิตดีข้ึน 

(กัญญามน อินหว่าง และคณะ, 2546) การพัฒนาเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเป็นวงจรและต้องการมี

การปรบัปรงุวิธีคดิและการปฏิบตัหิรอืวิธีแก้ปัญหาในแต่ละเรือ่งให้มปีระสทิธิภาพย่ิงข้ึนเพ่ือให้ชมุชนมกีารเรยีนรูแ้ละ

สั่งสมประสบการณ์การพัฒนาอย่างเป็นระบบ

แนวคิดรูปแบบบัญชีครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วม

  การจดัท�าบญัชคีรวัเรอืนอย่างมส่ีวนร่วมน้ันเกิดจากการระดมความคดิของอาสาสมัคร ผู้น�าชมุชนและสมาชกิ

ในหมู่บ้านสันลมจอย หมู่ 13 จ�านวน 100 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากชาวชุมชนท่ีสมัครใจในการจัดท�าบัญชี

ครัวเรือนเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีจะส่งเสริมและถ่ายทอดสู่บุคคลอื่นในชุมชน โดยจะได้แนวทางการพัฒนารูปแบบ

บัญชีครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วมและศักยภาพการประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนของชาวชุมชน ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ครัวเรือนและสังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยมีกระบวนการในการด�าเนินการดังนี้ 

  1. ศึกษาและทบทวนกระบวนการและบทเรียนการจัดท�าบัญชีครัวเรือนที่ผ่านมาของชุมชน 

  2. เสริมสร้างกระบวนการคิด การสร้างความรู้ความเข้าใจ

  3. พัฒนารูปแบบบัญชีครัวเรือนและทดลองปฏิบัติในการวิเคราะห์พฤติกรรมในระดับครัวเรือนที่เหมาะสม

สอดคล้องกับชุมชน จึงได้รูปแบบบัญชีครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วมดังนี้

ตารางที่	1	
ตารางใบสรุปบัญชีครัวเรือน

สรุปบัญชีครัวเรือน
ชื่อ-สกุล...................................................................(ผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือน)

ประจ�าเดือน................................................................................

รายการ

รายรับในครัวเรือน
1. เงินสดคงเหลือเดือนที่ผ่านมา
2. รายรับในครัวเรือน
       ก. รวมรายรับในครัวเรือน (1+2)
รายจ่ายในครัวเรือน
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการเกษตร
2. รายจ่ายด้านอาหาร
3. รายจ่ายด้านของใช้
4. รายจ่ายด้านการศึกษา
5. รายจ่ายด้านสาธารณูปโภค / ที่อยู่อาศัย
6. รายจ่ายด้านกิจกรรมต่างๆ และเงินออม
หลักประกัน
ข. รวมรายจ่ายในครัวเรือน (1+2+3+4+5+6)

รวม
วันที่

1-7 8-14 15-21 22-สิ้นเดือน

ก

ข
ค
ง

ค. รายรับ-รายจ่าย (ก-ข) = เงินคงเหลือ
ง. เงินออมและหลักประกัน

เงินคงเหลือทั้งสิ้น (ค+ง)
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บันทึกรายการหนี้สิน

รายการหนี้สิน

เงินกู้ในระบบ
เงินกู้นอกระบบ
เงินผ่อนช�าระสินค้า / สิ่งอ�านวยความสะดวก
รวมหนี้สินคงเหลือ

ยอดหนี้
ทั้งหมด

ยอดช�าระ
เงินต้นรายเดือน

ยอดหนี้
คงเหลือ

หมายเหตุ

ตารางที่	2	

ตารางบันทึกรายรับครัวเรือน

รายการหนี้สิน

1.	รายรับในครัวเรือน
        เงินเดือน  ค่าจ้าง  บ�านาญ
        รายได้จากการค้าขาย
        รับเงินช่วยเหลือผู้สูงวัย / ผู้พิการ / 
        สงเคราะห์บุตร
        รับเงินจากคนในครอบครัวส่งมาให้
        รับเงินจากการกู้ยืม
        รับเงินจากการให้เช่า
        รับเงินจากดอกเบี้ย / เงินปันผล
        รายได้อื่นๆ จาก......................

รวม
เงินออม	และหลักประกัน
        เงินออม (ธนาคาร  กระปุกออมสิน สหกรณ์)
        จ่ายเบีย้ประกันชวิีต  และเบีย้ประกันสุขภาพ
        จ่ายเบี้ยประกันทรัพย์สิน

รวม

วันที่
รวม1 42 53 6 7

ตารางที่	3	

ตารางบันทึกรายจ่ายครัวเรือน

รายการ

1.	รายจ่ายเกี่ยวกับการเกษตร
 ค่าจ้างแรงงาน
 ค่าใช้จ่ายทางการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง
 ค่าอาหารสัตว์
 รายจ่ายอื่นๆ....................

รวม

วันที่
รวม1 42 53 6 7
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ตารางที่	3	
ตารางบันทึกรายจ่ายครัวเรือน (ต่อ)

รายการ

2.	รายจ่ายด้านอาหาร
 ข้าวสาร
 ผัก+ผลไม้
 เนื้อสัตว์+ไข่
 อาหารส�าเร็จรูป
 เครื่องปรุงรส / ของแห้ง
 ค่าเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
 น�้าดื่มสะอาด (น�้าเปล่า)
 รายจ่ายอื่นๆ....................

รวม
3.	รายจ่ายด้านของใช้
 ผลิตภัณฑ์ซักล้าง  และท�าความสะอาด เช่น 
 ผงซักฟอก  น�้ายาล้างจาน ฯลฯ
  ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่  
 ยาสีฟัน  แชมพู ฯลฯ
  ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมความงาม เช่น  เครื่องส�าอาง  
 ครีมบ�ารุงผิวพรรณ ฯลฯ
  เสื้อผ้า / เครื่องนุ่งห่ม
  ซือ้ / ผ่อน อปุกรณ์ไฟฟ้า และสิง่อ�านวยความสะดวก
  ซือ้ / ผ่อน ยานพาหนะ  เช่น รถยนต์  รถจกัรยานยนต์ 
  รวม
4.	รายจ่ายด้านการศึกษา
 ค่าเทอม 
 ค่ากิจกรรมพิเศษ  เช่น  ค่าเรียนพิเศษ
 ค่าเครื่องแบบ  หนังสือ และอุปกรณ์การเรียน
 ค่าเงินไปโรงเรียนของบุตรหลาน
 ค่าเดินทางบุตรหลานไปโรงเรียน

รวม
5.	รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค/ที่อยู่อาศัย
 ค่าน�้า / ค่าไฟ
 ค่าโทรศัพท์  เช่น  บ้าน  มือถือ  บัตรเติมเงิน   
 อินเทอร์เน็ต 
 ค่ารักษาพยาบาล
 ค่าซ่อมแซม (บ้าน  รถ  อุปกรณ์ต่างๆ)
 ค่าก่อสร้าง / ต่อเติม ที่อยู่อาศัย
 ค่าน�้ามันรถ
 ค่าเช่าที่อยู่อาศัย (บ้าน  หอพัก)
 รายจ่ายอื่นๆ....................

รวม

วันที่
รวม1 42 53 6 7
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และตัวอย่างการบันทึกบัญชีครัวเรือน ซึ่งก�าหนดรายการรายรับรายจ่ายของนายสันลมจอย สุเทพ ตั้งแต่ วันที่ 1-7 

เดือนมกราคม  25X6 มีดังนี้

1 ม.ค. รับเงินเดือนงวดแรก 10,000 บาท  ซื้อผัดสดมาประกอบอาหาร จ�านวน 75 บาท

  ซื้อส้ม 2 กิโลกรัม รวมเป็นเงินจ�านวน 80 บาท และซื้อหวย 2,000 บาท 

  ซื้อของหวาน 2 ถุง  รวมเป็นเงินจ�านวน 20 บาท

2 ม.ค. จ่ายค่าน�้ามันรถให้ลูกไปโรงเรียน 200 บาท ซื้อผักสด 200 บาท

3 ม.ค. จ่ายค่าโทรศัพท์เติมเงิน 200 บาท ซื้อเนื้อหมู  70 บาท ซื้อข้าวสาร 10 ลิตร ลิตรละ 30 บาท 

  จ�านวน 300 บาท ซื้อเนื้อวัว  150 บาท

4 ม.ค. ซื้อแชมพู จ�านวน 200 บาท ทิชชูจ�านวน 280 บาท จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต 500 บาท

  ซื้อน�้าปลา ซีอิ้ว รสดี น�้ามันหอย 300 บาท

5 ม.ค. ซื้อเครื่องปั่นน�้าผลไม้ 1,000 บาท โดยผ่อนจ่าย 5 งวด เริ่มจ่ายงวด 1 วันนี้ งวดละ 200 บาท

6 ม.ค. จ่ายค่าน�้า จ�านวน 200 บาท ซื้อปูนซ่อมแซมบ้าน 3,000 บาท 

7 ม.ค. จ่ายค่าฌาปณากิจหมู่บ้าน  300 บาท ท�าบุญร่วมงานศพ 300 บาท ค่าเหล้า/ เบียร์ 800 บาท

  จ่ายค่างวดที่ 2 ค่าเครื่องปั่น 200 บาท

ตารางที่	4	

ใบสรุปครัวเรือนของนายสันลมจอย สุเทพ ตั้งแต่วันที่ 1-7 เดือนมกราคม 25X6

6.	รายจ่ายกิจกรรมอื่นๆ
 ค่าภาษสีงัคม เช่น  ท�าบญุ / กฐนิ / ผ้าป่า / งานศพ / 
 งานแต่ง / เงินบริจาค
  ค่าหวย / ล๊อตเตอรี่ / สลากกินแบ่งรัฐบาล / แชร์
  ค่าบุหรี่ / ยาสูบ / ยาเส้น
  ค่าเหล้า / เบียร์ / ยาดอง / ไวน์ / เครื่องดื่มชูก�าลัง
  ค่าจดังาน (มงคล / อวมงคล ) / ค่าสมาชิกฌาปนกิจ
  ค่าจ่ายเงินกู้
  รายจ่ายอื่นๆ....................
  รวม

รายการ วันที่
รวม1 42 53 6 7

ตารางที่	3	
ตารางบันทึกรายจ่ายครัวเรือน (ต่อ)
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สรุปบัญชีครัวเรือน		ชื่อ-สกุล.....นายสันลมจอย		สุเทพ.....(ผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือน)
ประจ�าเดือนมกราคม	25X6

รายการ

รายรับในครัวเรือน
1. เงินสดคงเหลือเดือนที่ผ่านมา
2. รายรับในครัวเรือน       
       ก.	รวมรายรับในครัวเรือน	(1+2)

รายจ่ายในครัวเรือน
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการเกษตร
2. รายจ่ายด้านอาหาร
3. รายจ่ายด้านของใช้
4. รายจ่ายด้านการศึกษา
5. รายจ่ายด้านสาธารณูปโภค / ที่อยู่อาศัย
6. รายจ่ายด้านกิจกรรมต่างๆ และเงินออม
หลักประกัน
    			ข.	รวมรายจ่ายในครัวเรือน		 	
	 	 											(1+2+3+4+5+6)

รวม
วันที่

1-7

-

-

-

- -

-

-

-

-

10,000

1,015

3,220

3,900

880

200

10,000

1,015

3,220

3,900

880

200

10,000

9,215

10,000

9,215

785

500

1,285.00

8-14 15-21 22-สิ้นเดือน

ก

ข

ค

ง

	ค.	รายรับ-รายจ่าย	(ก-ข)	=	เงินคงเหลือ

ง.	เงินออมและหลักประกัน

เงินคงเหลือทั้งสิ้น	(ค+ง)

ตารางที่	5	
การบันทึกรายละเอียดรายรับของนายสันลมจอย สุเทพ ตั้งแต่วันที่ 1-7 เดือนมกราคม 25X6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

10,000

10,000

500

10,000

10,000

500

รายการหนี้สิน

1.	รายรับในครัวเรือน
        เงินเดือน  ค่าจ้าง  บ�านาญ
        รายได้จากการค้าขาย
        รับเงินช่วยเหลือผู้สูงวัย / ผู้พิการ / 
        สงเคราะห์บุตร
        รับเงินจากคนในครอบครัวส่งมาให้
        รับเงินจากการกู้ยืม
        รับเงินจากการให้เช่า
        รับเงินจากดอกเบี้ย / เงินปันผล
        รายได้อื่นๆ จาก......................

รวม
เงินออม	และหลักประกัน
        เงินออม (ธนาคาร  กระปุกออมสิน สหกรณ์)
        จ่ายเบ้ียประกันชวิีต  และเบ้ียประกันสุขภาพ
        จ่ายเบี้ยประกันทรัพย์สิน

รวมเงินออม	และหลักประกัน

วันที่
รวม1 42 53 6 7



ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 32

ตารางที่	6	

การบันทึกรายละเอียดรายจ่ายของนายสันลมจอย สุเทพ ตั้งแต่วันที่ 1-7 เดือนมกราคม 25X6

-

-

-
300

200
200

480

400

300

200
200

480

480 200 200

30052020175 1,015

220

2020

220
17520115
300300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

- - -

--

-

- - -

-

-

-------

รายการ

1.	รายจ่ายเกี่ยวกับการเกษตร
 ค่าจ้างแรงงาน
 ค่าใช้จ่ายทางการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง
 ค่าอาหารสัตว์
 รายจ่ายอื่นๆ....................

รวม

วันที่
รวม1 42 53 6 7

2.	รายจ่ายด้านอาหาร
 ข้าวสาร
 ผัก+ผลไม้
 เนื้อสัตว์+ไข่
 อาหารส�าเร็จรูป
 เครื่องปรุงรส / ของแห้ง
 ค่าเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
 น�้าดื่มสะอาด (น�้าเปล่า)
 เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ เช่น นม น�้าผลไม้ 
 ชา กาแฟ  น�้าอัดลม ฯลฯ 
 รายจ่ายอื่นๆ....................

รวม
3.	รายจ่ายด้านของใช้
 ผลิตภัณฑ์ซักล้าง  และท�าความสะอาด เช่น 
 ผงซักฟอก  น�้ายาล้างจาน ฯลฯ
  ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่  
 ยาสีฟัน  แชมพู ฯลฯ
  ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมความงาม เช่น  เครื่องส�าอาง  
 ครีมบ�ารุงผิวพรรณ ฯลฯ
  เสื้อผ้า / เครื่องนุ่งห่ม
  ซือ้ / ผ่อน อปุกรณ์ไฟฟ้า และสิง่อ�านวยความสะดวก
  ซือ้ / ผ่อน ยานพาหนะ  เช่น รถยนต์  รถจกัรยานยนต์ 
  รวม
4.	รายจ่ายด้านการศึกษา
 ค่าเทอม 
 ค่ากิจกรรมพิเศษ  เช่น  ค่าเรียนพิเศษ
 ค่าเครื่องแบบ  หนังสือ และอุปกรณ์การเรียน
 ค่าเงินไปโรงเรียนของบุตรหลาน
 ค่าเดินทางบุตรหลานไปโรงเรียน

รวม
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ตารางที่	6	

การบันทึกรายละเอียดรายจ่ายของนายสันลมจอย สุเทพ ตั้งแต่วันที่ 1-7 เดือนมกราคม 25X6 (ต่อ)

  การจดัท�าบญัชอีย่างมส่ีวนร่วมของชาวชมุชนนัน้ ก่อให้เกิดรูปแบบบญัชคีรัวเรอืนอย่างมส่ีวนร่วมท่ีเหมาะสม

กับชาวชุมชน โดยเกิดจากการระดมความคิดและแนวทางที่ชาวชุมชนต้องการ ซึ่งรูปแบบบัญชีครัวเรือนที่ได้นั้นเป็น

สิ่งที่ชาวชุมชนสามารถน�าไปสู่การพัฒนา ตัวอย่างรายการท่ีเกิดข้ึนต่อสัปดาห์ จะเห็นได้ว่า ผู้จัดบัญชีครัวเรือนน้ัน 

มีรายได้ 10,000 บาท มีรายจ่ายทั้งสิ้น 9,215 บาท มีเงินคงเหลือ 785 บาท โดยวิเคราะห์รายจ่ายทั้ง 6 หมวด จะเห็น

ได้ว่าหมวดรายจ่ายท่ีมคีวามส�าคญัสามล�าดบัได้แก่ รายจ่ายกิจกรรมอืน่ๆ รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค/ทีอ่ยู่อาศยัและ

รายจ่ายด้านอาหาร มีจ�านวนเงิน 3,400 บาท 3,220 บาท และ 1,015 บาท ตามล�าดับ เมื่อวิเคราะห์รายจ่ายแยกตาม

รายการ พบว่า รายจ่ายอ่ืนๆ นัน้ สิง่ทีส่ามารถน�าไปสู่การลด ละ เลิก ได้แก่ ค่าหวย / ล๊อตเตอรี ่/ สลากกินแบ่งรัฐบาล / 

แชร์ และค่าเหล้า / เบยีร์ / ยาดอง / ไวน์ / เครือ่งด่ืมชกู�าลัง ดงันัน้ ถ้าสามารถลด ละ เลิกได้จะท�าให้มรีายได้กลับเข้ามา

เป็นจ�านวน 2,800 บาท โดยจะเห็นการบันทึกบัญชคีรัวเรือนช่วยในการบริหารจดัการครอบครัว  ลดรายจ่ายท่ีไม่จ�าเป็น  

ช่วยในการวางแผนชีวิต รู้รายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา ช่วยให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อมีการ

เรียนรู้ถึงประโยชน์และมีความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนแล้ว การส่งเสริมให้เกิดการออมภายในครัวเรือนก็

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

- -

-

รายการ

5.	รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค/ที่อยู่อาศัย
 ค่าน�้า / ค่าไฟ
 ค่าโทรศัพท์  เช่น  บ้าน  มือถือ  บัตรเติมเงิน   
 อินเทอร์เน็ต 
 ค่ารักษาพยาบาล
 ค่าซ่อมแซม (บ้าน  รถ  อุปกรณ์ต่างๆ)
 ค่าก่อสร้าง / ต่อเติม ที่อยู่อาศัย
 ค่าน�้ามันรถ
 ค่าเช่าที่อยู่อาศัย (บ้าน  หอพัก)
 รายจ่ายอื่นๆ....................

รวม

วันที่
รวม1 42 53 6 7

6.	รายจ่ายกิจกรรมอื่นๆ
 ค่าภาษสีงัคม เช่น  ท�าบญุ / กฐนิ / ผ้าป่า / งานศพ / 
 งานแต่ง / เงินบริจาค
  ค่าหวย / ล๊อตเตอรี่ / สลากกินแบ่งรัฐบาล / แชร์
  ค่าบุหรี่ / ยาสูบ  
 ค่าเหล้า / เบียร์ / ยาดอง / ไวน์ / เครื่องดื่มชูก�าลัง
  ค่าจดังาน (มงคล / อวมงคล )
 ค่าสมาชกิฌาปนกิจ
  ค่าจ่ายเงินกู้
  รายจ่ายอื่นๆ....................
  รวม

300

300

800

200

300

300

800

20 20

3,000

2,000

3,200

1,4002,000

20

3,000

2,000

3,220

3,400

200
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เป็นสิ่งส�าคัญ  โดยผู้น�าชุมชนต้องให้การสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นการออมได้ เช่น การจัดตั้ง

สหกรณ์ เพ่ือให้เป็นสถานท่ี ท่ีชาวชมุชนสามารถน�าผลผลติไปจ�าหน่าย สร้างรายได้ให้เพ่ิมขึน้ มกีารออมและการกู้ยืม

ในลักษณะของการเกื้อกูลของคนภายในชุมชนเอง  ซึ่งสุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551) ได้อธิบายความสัมพันธ์ตาม

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) และข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างรายได้

และลดรายจ่ายและส่งเสรมิให้เกิดระบบสหกรณ์ เพ่ือจะได้เป็นแหล่งในการขายผลผลิต การสร้างงาน รวมท้ังการต่อรอง

ราคา ทั้งยังเป็นแหล่งเงินออมและแหล่งกู้ยืมที่ควบคุมโดยกลุ่มหรือชุมชน โดยท�าควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ใน

การจัดท�าบัญชีครัวเรือนเพ่ือให้ชาวชุมชนเข้าใจตระหนักในเรื่องการจัดการระบบการเงินในระดับครอบครัวให้เกิด

ประสิทธิภาพ

  ข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีครัวเรือนอาจเกิดจากการบันทึก การบวกหรือการลบจ�านวนเงินผิด อาจเกิด

จากการลืมบันทึกรายการบัญชี ปัญหาดังกล่าวแก้ไขโดยการกระทบยอดเงินระหว่างยอดเงินคงเหลือในบัญชีครัว

เรือนกับเงินสดที่ครัวเรือนมีอยู่จริง การบริหารจัดการเงินเป็นการจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างรายรับและราย

จ่าย ครัวเรือนควรมีรายรับมากกว่ารายจา่ย หากรายรับน้อยกว่ารายจา่ย ครัวเรือนตอ้งท�าการกูย้มืเงินมาใช้จ่าย การ

กู้ยืมเป็นการแก้ปัญหาได้เพียงช่วงระยะสั้นๆ แต่จะเป็นการสร้างปัญหาระยะยาวในอนาคต ถ้ารายรับน้อยกว่าราย

จ่ายเป็นประจ�า ครัวเรือนก็จะมีหนี้สินพอกพูนขึ้น ภาระหนี้สินที่ต้องช�าระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นตาม

ระยะเวลาการกู้ยืม ท�าให้เป็นปัญหาทับถมที่แก้ไขยาก 

  การแก้ปัญหาที่มั่นคงและถูกต้องสามารถท�าได้ 4 วิธี คือ (ศิรินุช  อินละคร, 2548, 1-4)

  1.  การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นกระบวนการในการจดัการด้านการเงินของบคุคล  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ทางการเงินที่ต้องการ เป้าหมายของบุคคลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ   

      1.1. เป้าหมายท่ีเก่ียวกับเงิน (Financial Goals) เป็นเป้าหมายท่ีสามารถก�าหนดในรูปตัวเงิน และหาก

บรรลเุป้าหมายทางการเงินจะท�าให้บคุคลมคีวามเป็นอยู่ท่ีดข้ึีน เป้าหมายทางการเงนิของแต่ละบคุคลจะแตกต่างกนั

ตามสถานภาพทางการเงินของบุคคลน้ัน โดยต้องการมีเงินเพียงพอเพ่ือการใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันและส่ิงส�าคัญท่ี

จะท�าให้บคุคลบรรลเุป้าหมายทางการเงนิท่ีคือ  “การใช้เงนิให้เป็นประโยชน์”  ดงัน้ันการวางแผนทางการเงนิส่วนบคุคล

ที่ดีจะต้องช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้ 

       1.2. เป้าหมายที่ไม่เก่ียวกับเงิน (Non-Financial Goals) เป็นเป้าหมายที่จะก�าหนดเป็นนามธรรมได้ เช่น 

ให้ชวิีตครอบครวัมคีวามสขุ การช่วยเหลอืผูย้ากไร้ หรอืการช่วยเหลอืสัตว์ทีถู่กทอดทิง้ ซ่ึงบคุคลสามารถบรรลุเป้าหมาย

เหล่านีไ้ด้โดยอาจจะไม่จ�าเป็นต้องใช้เงนิ เนือ่งจากการวางแผนการเงินส่วนบคุคลท่ีดจีะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงนิ

ทีต้่องการได้ ซึง่การด�าเนนิการจะเป็นแนวทางให้ครวัเรอืนและชมุชนเกิดประโยชน์ได้แก่ (1) ช่วยให้มกีารจดัการเก่ียวกับ

รายรบัรายจ่าย เงินออมของตนได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ (2) ช่วยให้มกีารควบคมุสถานะทางการเงนิของตน

อย่างสม�า่เสมอ  ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลมภีาระหนีสิ้นมากเกินไป (3) ช่วยลดความเครยีดและวิตกกังวลทางการเงนิ

ของบุคคล เพราะการวางแผนทางการเงนิส่วนบคุคลได้รวมถึงการคาดคะเนรายได้และค่าใช้จ่ายของบคุคลในอนาคต

แล้วและได้น�าแผนไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ 

           2. การหาทางเพ่ิมรายรับ เช่น การใช้เวลาว่างในการผลิตหรือแปรรูปสินค้าเพ่ือน�าไปจ�าหน่าย การปลูก

ผักสวนครัว รวมถึงการอบรม การสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
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  3. การตัดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นออกจากการรายจ่ายของครัวเรือน เช่น ค่าภาษีสังคม/ค่าหวย/สลากกินแบ่ง

รัฐบาล/ค่าบุหรี่/ยาสูบ/ค่าจัดงาน (มงคล / อวมงคล) 

  4.  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายจ่ายที่จ�าเป็น เช่น การปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานภายในครัวเรือน เพื่อ

ช่วยลดรายจ่ายด้านอาหาร 

  รปูแบบบญัชคีรวัเรอืนอย่างมส่ีวนร่วมน้ัน เป็นการระดมความคดิจากชาวชมุชนเพ่ือการวิเคราะห์ปัญหาของ

ครัวเรือนจากการจดบันทึกรายการที่เกิดขึ้นจริงของครัวเรือน แต่สิ่งที่จ�าเป็นที่สุดควรจะปรับปรุงแก้ไขการมีส่วนร่วม

ในการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืนเพ่ือให้ได้ข้อมลูของชมุชนอย่างแท้จริง ดงันัน้ต้องมกีารส่งเสริมการปรับเปลีย่นพฤตกิรรรม

ส่วนบุคคลของชาวชุมชนโดยมุ่งเน้นสิ่งต่อไปนี้

   1. การสร้างความร่วมมอืของกลุม่ผูน้�าชมุชนในการตดิตามประเมนิผลทุกๆ รอบของการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืน 

โดยการแสดงผลการจัดท�าบัญชีครัวเรือนชาวชุมชนให้แสดงเป็นรอบระยะเวลาบัญชีครัวเรือนท่ีชาวชุมชนจัดท�าข้ึน 

   2. สร้างแรงกระตุ้นในชุมชนโดยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน ได้แก่ ท�าป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชน

เข้มแข็งโดยบัญชีครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วม การประกาศเสียงตามสายภายในชุมชน

   3. การสร้างบุคลคนต้นแบบบญัชคีรวัเรอืนอย่างมส่ีวนร่วมภายในชุมชน โดยเร่ิมต้นจากกลุ่มผู้น�าในการจัดท�า

และเป็นผูติ้ดตามประเมนิผลในการวิเคราะห์และแสดงผลการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืนเพ่ือเป็นต้นแบบและแรงงจงูใจให้กับ

ชาวชุมชน

   4. น�าปัญหาทีเ่กิดขึน้ในการจดัท�าบัญชคีรวัเรอืน มาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันภายในชมุชนและน�าการวิเคราะห์

ผลที่ได้จากการจัดท�าบัญชีครัวเรือนไปประยุกต์ใช้กับโครงการในชุมชนเพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบัติและเห็นคุณค่าของ

การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

  5. การประชาคมหมูบ้่านโดยการร่วมกันสร้างกฎระเบยีบในการจดัท�าบญัชคีรัวเรือนตามรูปแบบท่ีชาวชมุชน

ต้องการโดยสร้างวธีิการร่วมกันและแนวทางปฏบิตัร่ิวมกันโดยมอบรางวัลต่อครอบครวัทีม่กีารเปลีย่นแปลงในจดัท�า

บัญชีที่ประสบความส�าเร็จ

บทสรุป

  การจัดท�าบัญชีครัวเรือนสามารถจัดระเบียบการเงินภายในครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนสามารถรับรู้ท่ีมา

ของรายรับ และการใช้ไปของรายจ่าย เริ่มรู้จักวางแผนทางการเงิน บริหารเงิน เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน�าไปสู่

การปฏบิตัใินการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืนอย่างเป็นปกติในชีวติประจ�าวัน  ซึง่เมือ่มกีารวเิคราะห์ข้อมลูจากการจดัท�าบญัชีแล้ว 

ยังสามารถใช้เป็นแนวทางขยายผลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของครวัเรอืนให้มคีวามพอด ีพอใช้และเหลอืไว้เก็บออม 

รวมท้ังน�าข้อมลูมาใช้พิจารณาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นลง และหาทางเพ่ิมรายได้เพ่ือการวางแผนการเงนิในอนาคต  

นอกจากน้ันผู้น�าชุมชนยังสามารถใช้ข้อมูลมาสนับสนุนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้

สร้างโอกาสให้กับคนในชมุชนได้ตามสภาพของความเป็นเจรงิของสมาชกิในชมุชน  สามารถวิเคราะห์วางแผนพัฒนา

ชุมชนเพ่ือความย่ังยืน ซึ่งการสร้างความร่วมมือและก�าหนดรูปแบบบัญชีครัวเรือนที่มีความเหมาะสมส�าหรับชาว

ชมุชนในหมูบ้่านสนัลมจอย ต้องอาศัยกระบวนการมส่ีวนร่วม อาศยัผูน้�าชมุชนทีม่คีวามเข้มแข็ง มกีารสร้างกฎกตกิา  

การกระตุน้เพ่ือให้เกิดแรงจงูใจเพ่ือให้ชาวชมุชนเห็นความส�าคญั และประโยชน์ในการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืนอย่างต่อเนือ่ง 
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โดยแท้จริงแล้วความสุขของชาวชุมชนและครอบครัวไม่ใช่แค่การมีลาภยศชื่อเสียง เงินทอง แต่จะเป็นความสุขจาก

การใช้ชวิีตบนความพอเพียง ด�าเนนิอยู่บนหนทางท่ีควรจะเป็น มเีหตุผล รู้จกัพ่ึงพาตนเอง มคีวามพอประมาณ พออยู่ 

พอกิน พอใช้ และรู้จักเก็บอออม ดังสมการทางการเงินที่ว่ารายได้ ลบ การออม เท่ากับ รายจ่าย จะส่งผลให้เกิดความ

ยั่งยืนทางการเงินของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
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