
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล (ม่วงแค) รางวัลดีมาก CQI ปี 2559 
 
 

1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา    CQI   

 1.1 ช่ือภาษาไทย   บัญชีครัวเรือนของครอบครัวเดก็ที่มีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปญัญา   

 1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ     Home accounting  for intellectual disabled children ’ s  family   

2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม ศูนย์ส่งเสรมิพัฒนาการราชานุกูล  ม่วงแค   

3. ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ 2559 

4. ค าส าคัญ : บัญชีครัวเรือน  ครอบครัวเด็กที่มีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา   

5. เป้าหมาย :ครอบครัวเด็กที่มีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปญัญา ศูนย์ฯม่วงแค ท าบัญชีครัวเรือน 100 %    

6. ปัญหาและสาเหตุ    

 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล ม่วงแค ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะในการด ารงชีวิต

ประจ าวันแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาอายุ 3-12 ป ีรวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการ

ดูแลเด็กฯ การที่ครอบครัวจะสามารถดูแลเด็กให้ดีได้ตัวผู้ดูแลจะต้องมีความพร้อมในการที่จะดูแลทั้งในเรื่องของ

ทรัพยากร ที่ใช้ในการดูแล ความรู้ ความเข้าใจ แหล่งสนับสนุนทางสังคม สภาพร่างกาย และสุขภาพจิตของผู้ดูแล  

ซึ่งหากผู้ดูแลไม่ได้รับการตอบสนองดังกล่าว พฤติกรรมการดูแลเด็กก็จะออกมาในรูปแบบการดูแลที่ไม่เหมาะสม เช่น

การปล่อยปละ ละเลย การส่งแสริมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้กับเด็ก การดูแลแบบความรักความเข้าใจก็จะไม่เกิด 

และเด็กไม่ได้รับการส่งเสริมความสามารถเต็มตามศักยภาพ   

จากการท ากลุ่มผู้ปกครองเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2559 เป็นจ านวน 3 ครั้ง พบว่า  

หลายครอบครัวมีปัญหาเศรษฐานะ ทั้งต้องเลี้ยงดูบุตรตามล าพัง เป็นแม่บ้านและไม่มีงานประจ า ทางศูนย์ฯจึงได้

ด าเนินการให้ผู้ปกครองจัดท าบัญชีครัวเรือน บัญชีครัวเรือน ( home accounting) เป็นการน าการบัญชีมาประยุกต์

เพื่อเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นบัญชีที่ใช้ส าหรับบันทึกรายได้และรายจ่าย รายได้

และรายจ่ายที่บันทึกอาจเป็นรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล หรือรายได้และรายจ่ายที่เป็นต้นทุนในการผลิตของธุรกิจ

ขนาดย่อม เพื่อที่จะท าให้ผู้ประกอบการทราบถึงผลก าไรหรือขาดทุนจากการประกอบธุรกิจนั้น โดยข้อมูลรายได้และ

รายจ่ายที่ได้จากการบันทึกจะถูกวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป (ภัทรา เรืองสินภิญญา , 2555)  

 ศูนย์ฯ ม่วงแค จึงได้จัดกิจกรรมการท าบัญชีครัวเรือน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงิน แล้วน ามา

บันทึก จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ แล้วจัดท าเป็นรายงานทางการเงินต่างๆ เพื่อน าข้อมูลจากรายงานเหล่านั้นไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารงานและตัดสินใจด้านการเงินของครอบครัวต่อไป 

 

 



ท ากิจกรรม  ตารางจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

 
หัวข้อปัญหา 

ความเป็นไปได้ ความรุนแรง ความถี่ รวมผลคูณ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1 การประยกุต์โต๊ะรอง
กะละมังส าหรับการล้างแก้ว
น้ า-ถ้วยชาม และซักผ้า 
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2 การประดิษฐเ์ครื่องหอม
จากสมุนไพรด้วยตนเอง 
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3 บัญชีครัวเรือน เพ่ือ
ครอบครัวเด็กฯ 
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วัตถุประสงค์ 

 1 เพื่อให้ผูป้กครองเด็กที่มีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการท าบัญชี

ครัวเรือน   

 2 เพื่อให้ผูป้กครองฯ จัดท าบัญชี รายรับ รายจ่าย ของครอบครัว 

 3 เพื่อให้ผูป้กครองฯ  วิเคราะห์ และวางแผนการใช้เงินของครอบครัวอย่างรอบคอบ 

 5 เพื่อให้ผูป้กครองฯ เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิต ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

 1. ท ากลุ่มผู้ปกครองส ารวจ / แลกเปลี่ยน สถานการณ์ทางการเงินของครอบครัว จ านวน 7 ครอบครัว 

 2. ให้ความรู้ การท าบญัชีรายรับ รายจ่าย และบญัชีครัวเรอืน  

 3. ให้ผู้ปกครองฯ บันทึกรายรับ รายจ่าย ของครอบครัวตัวเองทุกวัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน น ามาวิเคราะห์

และวางแผนการจัดการทางการเงินของครอบครัว 

 4. ติดตามการท าบญัชีครัวเรอืน 

 



7 การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง  

7.1 การวัดผลในเรื่องทักษะการท าบัญชีรายรับรายจ่าย  

ตาราง สาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข  

ประเด็นปัญหา สาเหตุ/ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
- ผู้ปกครองฯ ขาดความตระหนักในการ
ใช้จ่ายเงิน 
 

- ไม่เคยท าบัญชีครัวเรอืน  
 

- ผู้ปกครองฯ ขาดการบรหิารจัดการ
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ 

- ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน 
- ผู้ปกครอง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการท าบัญชีครัวเรือน 
- ผู้ปกครองไม่เข้าใจการวางแผน วิเคราะหท์างการเงนิ 
- ผู้ปกครองคิดว่าการออมทรัพย์คือการเก็บเงินที่เหลือจากการใช้
จ่าย  จึงไม่มเีหลือใหเ้ก็บ 
 

- ผู้ปกครองฯ ไม่เห็นความส าคัญของ
การออมทรพัย ์

- ไม่มีความรู้  
- ไม่เข้าใจ ข้ันตอนการท าบัญชีออมทรัพย์  
- ผู้ปกครองไม่เคยคิดถึงอนาคต 
 

 

7.2 วิธีการท่ีเลือกใช้มาแก้ปัญหาท าอยา่งไร   

ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

- ผู้ปกครองขาด
ความตระหนักในการ
ใช้จ่ายเงิน 
 

-ท ากิจกรรมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้ปกครองเก่ียวกับการ
ใช้จ่ายเงิน  
-ให้ความรู้ อธิบาย
หลักการท าบัญชี
ครัวเรือน  
-ฝึกปฏิบัติทบทวน
หลักการท าบัญชี
ครัวเรือน รายบุคคล 
-วิเคราะห์และวาง
แผนการจัดการทางการ
เงิน ของครอบครัว  

เมย.-พค 59 - ผู้ปกครองท าบัญชี
ครัวเรือนได้เอง  
- ผู้ปกครอง มีการออม
ทรัพย์   
 

-มีบัญชีครัวเรือน
รายบุคคล จ านวน 7 
ครอบครัว คิดเป็น 
100 % 

 
- ผู้ปกครองขาดการ
บริหารจัดการทาง
การเงินอย่างเป็น
ระบบ 
 

  -มีรายได้มากกว่า
รายจ่าย จ านวน 5 
ครอบครัว คิดเป็น 
71.43 % 



- ผู้ปกครองไม่เห็น
ความส าคัญของการ
ออมทรัพย์ 
 

   - มีการออมเงินก่อน
การใช้จ่าย 

 

ผลการด าเนินงาน  

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของครอบครัวเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปญัญา

หลงัจัดท าบัญชีครัวเรือนสามารถมีเงินออมคือ 

 1. ผู้ปกครองเดก็ฯ หารายได้เสรมิ จ านวน 2 ครอบครัว  

 2. ผู้ปกครองเดก็ฯ ลดรายจ่ายที่ไมจ่ าเป็น เช่น ซื้อขนมขบเค้ียว น้ าอัดลม  จ านวน 2 

ครอบครัว 

 3. ผู้ปกครองเดก็ฯ ลดรายจ่ายจากค่าเดินทาง เช่น ลดการนัง่มอรเ์ตอร์ไซค์และแทก็ซี่  

จ านวน 1 ครอบครัว 

 4. ครอบครัวมีฐานะอยู่ก่อน 

ครอบครัวท่ีไม่มีเงินเหลือออม เน่ืองจาก 

1.  ครอบครัวเด็กฯ ไม่มีรายไดป้ระจ า รายไดไ้ม่แน่นอน เช่าบ้านอยู่กับลูกตามล าพงั 

2.  ครอบครัวเด็กฯ มีหนีส้ินเก่าผกูพัน เพิ่งไดง้านท า และเปน็ผู้ป่วยจิตเวช  

โอกาสพัฒนา 

 ผู้ปกครองเดก็ฯ สามารถน าเงินออมไปใช้ในเรือ่งทีจ่ าเป็นต่อไป 

8. บทเรียนท่ีได้รับ  

 1.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัครอบครัวเด็กที่มีความ

บกพรอ่งทางพฒันาการและสตปิัญญา จากการปฏิบัติไดจ้ริง  

 2. ครอบครัวเด็กที่มีความบกพรอ่งทางพัฒนาการและสตปิญัญา พัฒนาศักยภาพตัวเองใน

การเพิม่รายได้จากการประกอบอาชีพ , ลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น , มีเงินเก็บออม   

9. การติดต่อกับทีมงาน  นางสาวเสาวลักษณ์ ช่างสมบรูณ์ ศูนย์ส่งเสรมิพฒันาการราชานุกูล  ม่วงแค เลขที่ 1 ซอย

วัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง 34 กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2234-0456  c_saovaluck@hotmail.com  

 



10. คณะทีมงาน   1. นางสาวเสาวลักษณ์  ช่างสมบูรณ์    หัวหน้าทีม 

  2. นางสละ  เตชะมีนา    สมาชิก 

  3. นางสุนีย์  เพ็งจันทร ์   สมาชิก 

 

หมายเหตุ ข้อมูลท่ีเกีย่วข้อง 

การจัดท าบัญชีครัวเรือน มีขั้นตอนดงัต่อไปนี้  

1. การแยกประเภทของรายได้ และค่าใช้จ่าย แต่ละประเภทออกมา โดยใช้สมุดบัญชีทีม่ีขายตาม

ร้านทั่วไป หรอืหาสมุดมาตีเส้น แบง่ออกเป็นแถวในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อจดรายการ  

2. ก าหนดรหสัประเภทของรายได้ และ ค่าใช้จ่าย เพื่อใช้สรปุประเภทของค่าใช้จ่าย  

3. เริ่มจากยอดเงินสดยกมา หรือ เงินทุนตั้งต้น แล้ว บวก ด้วยรายได้ หัก ด้วยค่าใช้จ่าย และแสดง

ยอดคงเหลือไว้  

4. น ารายการทีเ่ป็นบัญชีประเภทเดียวกัน รวมยอดเข้าด้วยกัน แล้ว แยกไปสรปุไว้ต่างหาก โดยสรุป

ยอดเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน  

การวิเคราะห์บญัชีครัวเรอืน  

ให้น าบัญชีครัวเรือนทีผ่่านมาในระยะเวลา 1 เดือน มาพิจารณาดูว่า รายรับ-รายจ่าย มีความสมดุล

กันหรอืไม่ รับมากกว่าจ่ายหรือจ่ายมากกว่ารับ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีปญัหาเรื่องหนีส้ิน รายจ่ายมักจะ

มากกว่ารายรบั จึงตอ้งให้ความส าคัญในการพิจารณารายจ่ายให้ดีว่า พอจะมรีายการไหนที่พอจะลดหรือตัด

ออกได้(รายการที่ฟุม่เฟอืย) ก็ใหห้าทางปรบัลดหรือตัดรายการรายจ่ายเหล่าน้ีออกไป 

วิธีการบันทึกบัญชีครัวเรือน 

- เขียนช่ือ สกุล ที่อยู่ให้ครบ 

- บันทึกทกุช่อง ตามความเป็นจริง ว่า “รับเงิน” หรือ “จ่ายเงนิ” 

- รายจ่ายประจ าเช่นค่ากับข้าว บันทึกรวมๆกันเดือนละครัง้เดยีวก็ได้ 

- ทุกสิ้นเดือนใหร้วมช่องรายรบั ช่องรายจ่าย แล้วมาหักลบกนั (ควรตรวจ ดูให้แน่ใจว่าลง

รายการได้ถูกต้องทั้งรายรบัและจ่าย) 

- น าตัวเลขที่ได้แต่ละเดือนไปสรุปไว้ด้านหน้า แยกเป็นรายเดอืน โดยแยกรายรบัและรายจ่าย 

ออกคนละช่อง ในช่องหมายเหตุควรลงผลต่างไว้ 



- ข้อส าคัญ ต้องแยกให้ได้ว่ารายการใดคือการ “รับเงิน” หรือการ “จ่ายเงิน” 

- เมื่อเกิดรายการข้ึน ขอให้บันทึกรายการดังกล่าวลงบญัชี ตามความเป็นจรงิ ว่า “รับเงิน” 

หรือ “จ่ายเงิน” 

- พิจารณาอย่างถ่องแท้ดูว่า รายจ่าย ใด จ าเป็น หรอื ฟุ่มเฟอืย 

- น ารายจ่าย “ ฟุ่มเฟือย ”  ไปสู่กจิกรรม “ลด ละ เลิก” ในครอบครัว  เพื่อให้สมาชิกทุกคน

ในครอบครัว ท าใหส้ามารถ  

©  รู้รายได้  รู้รายจ่าย รู้ก าไร รู้ขาดทุน 

©  มีนิสัยการใช้จ่ายเฉพาะทีจ่ าเป็นและเป็นประโยชน์ รู้จักเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

หลักในการท าบัญชีครัวเรือน  แยกให้ได้ว่า  อะไรเป็น  รายรับ อะไรเป็น รายจ่าย 

ตัวอย่างรายรบัครัวเรือน 

1. ขายกระดาษ/ ขวดกระเบื้อง จากการแยกขยะ 

2. ค่าจ้างจาการท างานหรือให้บริการ 

3. เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชช่ัน 

4. เงินสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ 

5. รายรับจากดอกเบี้ยเงินกู้/ดอกเบี้ยธนาคารฯ 

6. รายได้จากการเสี่ยงโชค 

7. เงินที่ได้รบัจากการกู้ยมื 

8. เงินที่สามี /ญาติพี่น้อง ส่งมาให ้

9. เงินที่ผูอ้ื่นช่วยงานต่างๆ 

10. เงิน/ลาภลอยที่มีคนมาน าให้เป็นกรณีพเิศษ 

ตัวอย่างรายจ่ายครัวเรือน 

หมวดที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ 

1. ค่าจ้างแรงงาน 



2. ค่าเช่า/ซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือลงทุนเครื่องมือ ฯ 

3. ค่าโดยสาร รถ เรือ  รถไฟ ฯ 

4. ค่าน้ ามันเช้ือเพลงิพาหนะ เดินทาง/ประกอบอาชีพ 

5. ค่าปุ๋ยชีวภาพ หรืออินทรีย์ ฯ  

6. ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช 

7. เงินสด เงินดาวน์ หรือเงินผอ่น เพื่อซื้อยานพาหนะ 

8. ซื้อสินค้ามาจ าหน่าย 

หมวดที่ 2 : ค่าอาหาร 

1. ข้าวสารทุกชนิด 

2. เนื้อสัตว์บก สัตว์น้ า แมลง และสัตว์อื่นๆ ที่ใช้เป็นอาหาร 

3. ผักสด และผลไม้สดต่างๆ รวมทัง้พริก หัวหอม กระเทียมฯ 

4. ไข่สด เช่น ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่นกกระทา ฯ 

5. เครื่องเทศ เช่น พริกไทย กานพลู ขมิ้น ฯ 

6. อาหารแหง้ อาหารกระป๋อง อาหารหมักดอง อาหารส าเรจ็รปู ฯ 

7. อาหารส าเรจ็ทีซ่ื้อจากร้าน เช่น ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว ขนมหวาน ฯ 

8. น้ าดืม่สะอาด เช่นน้ าแร่ น้ าโพลาลสิ ฯ 

9. น้ าอัดลม ชา กาแฟ เครื่องดื่มเกลอืแร่ ฯ 

10. นมทุกชนิด โอวัลติน ไมโล โกโก้ น้ าผลไม้ 

11. ขนมขบเค้ียว ขนมกรุบกรอบ ลูกอม 

12. ค่าขนมที่ให้เด็กไปโรงเรียนรายวัน /รายเดือน 

13. เหล้า เบียร์ ยาดอง   

14. ค่าเช้ือเพลิงในการหงุต้ม เช่น แก๊ส ถ่าน ฟืน ฯลฯ 

หมวดที่ 3 : ยา - สุขภาพอนามัย  

1. ยาแก้ปวด 



2. ยารักษาโรคอื่นๆ 

3 ยาหรืออุปกรณ์คุมก าเนิด 

4. ค่ารักษาพยาบาลทัง้ทีส่ถานีอนามัย โรงพยาบาล และคลนิิก 

5. ยาสูบ บุหรี่  ยานัตถ์ุ ฯลฯ 

6. จ่ายเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ และเบี้ยประกันภัย 

 

หมวดที่ 4 : เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ 

1. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องนอน 

2. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสวย เช่น ตัดผม ดัดผม ย้อมผม เครือ่งส าอาง ฯ 

หมวดที่ 5 : ที่อยู่อาศัย 

1. เงินสด เงินดาวน์ หรือเงินผอ่น เพื่อซื้อ/เช่าที่ดิน ฯ 

2. ซ่อมแซม ต่อเตมิหรือปลูกบ้าน หรอืปรับปรงุบริเวณบ้าน/ที่ดิน 

3. เงินสด เงินดาวน์ และเงินผ่อน เพือ่ซื้อ/ซ่อมเครื่องใช้ในบ้าน ฯ 

4. ของใช้ประจ าวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน ของเด็กเล่น ฯ 

5. ค่าไฟฟ้า 

6. ค่าน้ าประปา 

7. ค่าโทรศัพท์ทัง้ครัวเรือน รายเดอืน/ค่าบัตรเติมโทรศัพท์ 

8. ค่าหนังสือพมิพ์ หนังสือ นิตยสาร 

9. ค่าภาษีต่างๆ เช่น ภาษีบ ารุงท้องที่ ที่ดิน ป้าย ร้านค้า ฯ 

หมวดที่ 6 : ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน งานสังคม และเพือ่พักผ่อนหยอ่นใจ 

1. ฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตร ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ออกเงนิกู้ 

2. จ่ายดอกเบี้ย และเพือ่ใช้หนี้เงินกู้ เงินยืม เงินแชร ์

3. เงินท าบญุ หรอืบริจาค 

4. เงินช่วยงานหรอืเงินใส่ซอง เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานบวช ฯ 



5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงาน/งานศพ บวชนาค ข้ึนบ้านใหม่ ฯ 

6. จ่ายพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ค่าแผ่นซีดี ค่าต๋ัวดูหนัง ดนตรี ฯ 

7. ซื้อสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข นก ปลา ฯ หรอืไม้ดอกไมป้ระดบั 

8. เงินเดือนหรือเงินที่สง่ไปช่วยเหลือญาติในครอบครัวที่อยูท่ี่อื่น 

9. เงินเสียไปโดยไมเ่ต็มใจ เช่น ท าเงินหาย ถูกลกัขโมย ถูกปรับ ฯ 

10. เงินที่จ่ายเพื่อการเสี่ยงโชค เช่น ซื้อหวย ล็อตเตอรี่ สลากกินแบ่งฯ 

11. เงินเสีย่งดวงในรปูแบบต่างๆ 

 

หมวดที่ 7 : ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

1. ค่าเทอม ค่าเรียนพเิศษ ค่ากิจกรรมพเิศษ 

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน เช่น เครื่องเขียน สมุด หนงัสือเรียน กระเป๋า ฯ 

3. ค่าชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ฯ 

 


