
 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  การพฒันาระบบบญัชีผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) อ  าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ มีทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจยั ดงัน้ี 

1. บา้นมง้ แม่สา 
2. บญัชีครัวเรือน 
3. บญัชีตน้ทุน 
4. เศรษฐกิจพอเพียง 
5. แนวคิดงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

บ้านม้ง แม่สา  
 “ม้งแมส่า” เป็นพืน้ท่ีส าคญัอีกแห่งหนึ่งท่ีได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากพระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดชตัง้แตค่รัง้เสดจ็พระพาสต้นบนดอย จนถงึการเกิดขึน้ของมลูนิธิโครงการ
หลวง พระองค์ทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจเพ่ือ “ม้งแมส่า” จนมีความเจริญในด้านตา่ง ๆ ทัง้
การศกึษา เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ก่อให้เกิดพืน้ท่ีสีเขียวแหง่ความอดุมสมบรูณ์ ไมท่ าลาย
ป่า ร่วมกนัดแูลรกัษาสายน า้และสิ่งแวดล้อม แตท่ี่ส าคญัท่ีสดุ คือ มติรไมตรีอนัอบอุน่จริงใจระหวา่ง
คนในพืน้ท่ีกบัคนพืน้ราบ (องค์การบริหารสว่นต าบลโป่งแยง, 2560)  

ชนเผา่ม้งบ้านแมส่า มีวิถีชีวิต ความเช่ือ และ จิตวิญญาณท่ีเข้มข้น วฒันธรรมประจ าเผา่ม้ง
เช่น การเขียนลายผ้า ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากในเร่ืองความประณีตและสวยงาม ซึ่งในช่วง
หลงัชนเผา่ม้งได้เป็นท่ีรู้จกัผา่นงานด้านปักผ้าและเขียนลายผ้าด้วยขีผ้ึง้อย่างมาก โดยกญัชงเป็นพืช
พืน้บ้านท่ีมีความส าคญักบัวฒันธรรมประเพณีของชาวม้งตัง้แตเ่กิดจนตายและเป็นพืชท่ีให้ประโยชน์
หลกัทางด้านสิ่งทอเป็นส าคญั เร่ืองเลา่ความเป็นมาของลวดลายตา่งๆของผืนผ้ามีหลากหลาย เชน่ 
ลายเหรียญจะสื่อถึงรากเหง้าของเผา่ม้งท่ีมาจากทิเบต ลายกางเขนท่ีเช่ือวา่จะช่วยตอ่ชะตาชีวิต
ให้กบัผู้สวมใส ่ หรือลายตาแพะท่ีสื่อถึงเร่ืองชีวิตหลงัความตาย (ศนูย์การเรียนรู้ภมูิปัญญาพืน้บ้าน
ชนเผา่ม้งบ้านแมส่าใหม,่ 2560) 

             ประวตัติ าบลแม่สา 
ต าบลแม่สา ตั้งอยูใ่นเขตการปกครองของอ าเภอแม่ริม ประกอบดว้ย 6 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นศรี

บุญเรือง บา้นท่าไคร้ บา้นแม่สาหลวง บา้นแม่สานอ้ย บา้นดอนชยั และบา้นวารีธรรม (ทอ้งฝาย
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พฒันา) เดิมช่ือต าบลท่าไคร้ เมื่อ พ.ศ. 2473 พระศรีวรานุรักษ ์ เป็นนายอ าเภอแม่ริม พ่อขุนบรรเทิง 
เป็นผูป้กครองต าบล เห็นว่าชาวบา้นใชน้ ้ าจากล าน ้ าแม่สา มีความอุดมสมบูรณ์ใชใ้นการเกษตรดี จึง
ใหเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็นต าบลแม่สา เดิมแยกหมู่บา้นเป็น 4 หมู่บา้น สืบต่อกนัมาจนปัจจุบนัแยกเป็น 6 
หมู่บา้น (ไทยต าบล ดอท คอม, 2560) 

พ้ืนที่  
ต าบลแม่สา ตั้งอยูท่างทิศใตข้องอ าเภอแม่ริม ลกัษณะพ้ืนท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มทั้งต  าบล 

เป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต ้มีล  าธารไหลผา่นบางหมู่บา้น มีวิวทศัน์สวยงามแบบป่าเขาล าธาร 
เหมาะส าหรับเป็นท่ีอยูอ่าศยัแบบอิงบรรยากาศ มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 31,368 ตารางกิโลเมตร 

เขตพื้นที่  
ทิศเหนือ ติดกบั ต.ริมใต ้อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ทิศใต ้ติดกบั ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ทิศตะวนัออก ติดกบั ต.ริมใต ้อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ทิศตะวนัตก ติดกบั ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
อาชีพ  
อาชีพหลกั รับจา้ง รับราชการ คา้ขาย 
สาธารณูปโภค  
จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใชใ้นเขต อบต. 1,007 ครัวเรือน จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท ์701 

หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจ านวนหลงัคาเรือน 
การเดนิทาง  
เดินทางโดยรถยนต ์ถนนโชตนา จากอ าเภอเมือง ประมาณ 12 กิโลเมตร 

 

บัญชีครัวเรือน 
  บญัชีครัวเรือน เป็นการรวบรวมและบนัทึกข้อมลูด้านรายรับรายจ่ายในชีวิตประจ าวนัของ
กลุม่แมบ้่านผลิตภณัฑ์ผ้าลายเขยีนเทียน บ้านแมส่าน้อย จงัหวดัเชียงใหม ่ เพ่ือให้ทราบวา่รายจ่ายท่ี
จ่ายไปในแตล่ะวนัเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นหรือไม ่มีรายจ่ายมากกวา่รายรับหรือไม ่มีเงินออมเท่าใด 

 การจดบนัทึกบญัชีครัวเรือน เป็นการบนัทึกรายรับรายจ่ายของครอบครัว รูปแบบของสมุด
บญัชีมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัแต่ละครอบครัว เน่ืองจากผูใ้ชข้อ้มูลจากการบนัทึกบญัชีครัวเรือนเป็น
คนในครอบครัวเท่านั้น ซ่ึงหากทุกครัวเรือนมีการบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้งสม ่าเสมอ  ก็จะสามารถ
ช่วยใหผู้จ้ดัท าบญัชีไดท้ราบตวัเลขรายรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและหากน าหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นการวิเคราะห์ตวัเลขรายรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน จะท าใหผู้บ้นัทึกบญัชีตระหนกัถึงการลดจ านวน
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ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นและเพ่ิมการออมเงินใหม้ากข้ึน สามารถลดการใชจ่้ายท่ีฟุ่ มเฟือย ไม่มีปัญหา
หน้ีสิน มีความสุขกายสุขใจ และเกิดเป็นสงัคมน่าอยูต่่อไป (วาริพิณ  มงคลสมยั, 2552) 

บัญชีต้นทุน 
 บญัชีต้นทนุ เป็นการรวบรวมและบนัทกึข้อมลูต้นทนุ คา่ใช้จ่ายอื่น และรายได้ ของกลุม่
แมบ้่านผลิตภณัฑ์ผ้าลายเขียนเทียน บ้านแมส่าน้อย จงัหวดัเชียงใหม ่ เพ่ือให้ทราบก าไรขาดทนุวา่มี
จ านวนเท่าใด ต้นทนุของผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย 3 องคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงันี ้ (กมลทิพย์ ค าใจ, 
2556) 
 1. วตัถดุิบทางตรง หมายถึง ต้นทนุวตัถดุิบท่ีน ามาเพ่ือใช้เป็นสว่นประกอบส าคญัในการ
ผลิตผลิตภณัฑ์นัน้โดยตรงและสามารถก าหนดหรือสามารถค านวณได้ง่ายวา่ต้นทนุในการผลิตหนึ่ง
หน่วยเป็นเท่าใด เช่น การผลิตโต๊ะ วตัถดุบิทางตรง คือ ไม้ เป็นต้น วตัถดุบิท่ีวดัจ านวนท่ีใช้ได้ไม่
แน่นอนหรืออาจวดัได้แตก่็เป็นสว่นประกอบเพียงเลก็น้อยราคาทนุไมม่ากนกั เพ่ือให้สะดวกจะถือ
เป็นวตัถดุิบทางอ้อม  
 2. คา่แรงงานทางตรง หมายถึง ต้นทนุแรงงานท่ีอาจติดตามได้โดยตรงในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ท่ีกิจการต้องจ่ายให้คนงานท่ีท างานในโรงงาน เป็นคา่แรงท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตสินค้านัน้
โดยตรงและสามารถค านวณต้นทนุแรงงานท่ีใช้ในการผลิตสินค้าได้วา่ในการผลิตแตล่ะงานต้องใช้
แรงงานคนก่ีคน เป็นเวลาก่ีชัว่โมง ก่ีนาที งานจึงจะเสร็จ ตวัอย่างเช่น การผลิตโต๊ะ 1 ตวั ต้องใช้เวลา
เลื่อยไม้ ประกอบไม้ และทาสีไม้ จนเสร็จเป็นโต๊ะก่ีชัว่โมง เมื่อคณูด้วยอตัราคา่จ้างแรงงานตอ่ชัว่โมง 
ก็จะได้ต้นทนุแรงงานทางตรงของโต๊ะ 1 ตวั 
 3. คา่ใช้จ่ายในการผลิต หมายถงึ ต้นทนุอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้ในการผลิตนอกเหนือจากวตัถดุิบ
ทางตรง และคา่แรงงานทางตรง คา่ใช้จ่ายในการผลิตถือเป็นต้นทนุแปรสภาพสว่นท่ีเสริมให้การผลิต
สินค้าดีขึน้หรือเป็นสนิค้าส าเร็จรูป คา่ใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ วตัถดุิบทางอ้อม และคา่แรงงาน
ทางอ้อม เป็นคา่แรงงานท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการผลิตโดยตรง เช่น เงินเดือนผู้ควบคมุงาน เงินเดือน
พนกังานท าความสะอาดโรงงาน เงินเพ่ิมลว่งเวลา คา่น า้คา่ไฟของโรงงาน เป็นต้น 

ต้นทนุการผลิตทัง้หมดไมว่า่จะเป็นวตัถดุิบทางตรง คา่แรงงานทางตรง และคา่ใช้จ่ายในการ
ผลิต ถือเป็นต้นทนุของสินค้า สว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร เชน่ เงินเดือนพนกังานขาย คา่น า้
คา่ไฟของส านกังานขาย คา่น า้มนัรถของผู้จดัการฝ่ายขาย เป็นต้น ถือเป็นคา่ใช้จ่ายประจ างวด 
(กฤตยิา ยงวณิชย์, 2554) 
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เศรษฐกิจพอเพยีง 
  เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา่ Sufficiency Economy (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ 

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2549) เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัส
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางการแกไ้ขเพ่ือใหร้อดพน้ และ
สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความสมัพนัธร์ะหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฏีใหม่และประโยชน์
ของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีดงัน้ี 

1. ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
         เศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,  

2549) เป็นปรัชญาช้ีแนวการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว 
ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้  าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการ 
มีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและการ
ด าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบัใหม้ีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริต และ
ใหม้ีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือใหส้มดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สงัคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลกั
พิจารณาอยู ่ 5  ส่วน  ดงัน้ี 
      1.1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทาง 
ท่ีควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวติดั้งเดิมของสงัคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมกีารเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จาก
ภยัและวิกฤต เพ่ือความมัน่คงและความย ัง่ยนืของการพฒันา 
               1.2 คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนได ้
ในทุกระดบั โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลางและการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 
               1.3 ค านิยาม ความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ พร้อม ๆ กนัดงัน้ี 
        1.3.1 ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่นอ้ยเกินไป  
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และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบั
พอประมาณ 
         1.3.2 ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของ
ความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
         1.3.3 การมีภูมคุิม้กนัท่ีดีในตวั (Self-immunity) หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อม
รับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้อง
สถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

               1.4 เง่ือนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียงนั้น 
ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
         1.4.1 เง่ือนไขความรู้ (Knowledge Conditions) ประกอบดว้ย ความรอบรู้
เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เช่ือมโยงกนั เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

         1.4.2 เง่ือนไขคุณธรรม (Moral Conditions) ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ย 
มีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการ
ด าเนินชีวติ ไม่โลภ และไม่ตระหน่ี 
               1.5 แนวทางปฏิบติั/ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จากการน าปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ช ้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนื พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สงัคม 

2. ความสัมพนัธ์ของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
         เศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,  

2549) และแนวปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพฒันาท่ีน าไปสู่ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ในระดบัต่าง ๆ อยา่งเป็นขั้นตอน โดยลดความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัแปรของธรรมชาติ หรือ
การเปล่ียนแปลงจากปัจจยัต่าง ๆ  โดยอาศยัความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมคุิม้กนัท่ี
ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และความสามคัคี 
เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวา้งกว่าทฤษฎีใหม่ โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดท่ี
ช้ีบอกหลกัการและแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ ในขณะท่ี แนวพระราชด าริเก่ียวกบัทฤษฎีใหม่หรือ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นแนวทางการพฒันาภาคเกษตรอยา่งเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตวัอยา่งการใชห้ลกั
เศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบติั ท่ีเป็นรูปธรรมเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
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            ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ อาจเปรียบเทียบกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู ่ 
2 แบบ คือ แบบพ้ืนฐานกบัแบบกา้วหนา้ ไดด้งัน้ี 

            2.1 แบบพ้ืนฐาน ความพอเพียงในระดบับุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร  
เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน เทียบไดก้บัทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ท่ีมุ่งแกปั้ญหาของเกษตรกรท่ีอยู่
ห่างไกลแหล่งน ้ า ตอ้งพ่ึงน ้ าฝนและประสบความเส่ียงจากการท่ีน ้ าไม่พอเพียง แมก้ระทัง่ส าหรับการ
ปลูกขา้วเพื่อบริโภค และมีขอ้สมมติว่า มีท่ีดินพอเพียงในการขุดบ่อเพื่อแกปั้ญหาในเร่ืองดงักล่าว จาก
การแกปั้ญหาความเส่ียงเร่ืองน ้ า จะท าใหเ้กษตรกรสามารถมีขา้วเพ่ือการบริโภคยงัชีพในระดบัหน่ึง
ได ้และใชท่ี้ดินส่วนอ่ืน ๆ สนองความตอ้งการพ้ืนฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนท่ีเหลือเพ่ือมี
รายไดท่ี้จะใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถผลิตเองได ้ ทั้งหมดน้ีเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัให้
เกิดข้ึนระดบัครอบครัว อยา่งไรก็ตาม แมก้ระทัง่ ในทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ก็จ  าเป็นท่ีเกษตรกรจะตอ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือจากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม 

2.2  แบบก้าวหน้า แบ่งเป็นความพอเพียงในระดบัชุมชนและระดบัองคก์ร และความ 
พอเพียงในระดบัประเทศ ดงัน้ี 

      2.2.1 ความพอเพียงในระดบัชุมชนและระดบัองคก์รเป็นเศรษฐกิจพอเพียง 
แบบกา้วหนา้ ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2 เป็นเร่ืองของการสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรวมพลงักนั 
ในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการท่ีธุรกิจต่าง ๆ รวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เมื่อ
สมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองคก์รต่าง ๆ มีความพอเพียงขั้นพ้ืนฐานเป็นเบ้ืองตน้แลว้ กจ็ะ
รวมกลุ่มกนัเพ่ือร่วมมือกนัสร้างประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มและส่วนรวมบนพ้ืนฐานของการไม่เบียดเบียน
กนั การแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตามก าลงัและความสามารถของตน ซ่ึงจะสามารถท าให ้
ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 
                                       2.2.2 ความพอเพียงในระดบัประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ 
ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 3 ซ่ึงส่งเสริมใหชุ้มชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจ สร้างความร่วมมือกบั
องคก์รอ่ืน ๆ ในประเทศ เช่น บริษทัขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบนัวิจยั เป็นตน้ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในลกัษณะเช่นน้ี จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา การแลกเปล่ียนความรู้ 
เทคโนโลย ี และบทเรียนจากการพฒันา หรือร่วมมือกนัพฒันา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้
ประเทศอนัเป็นสงัคมใหญ่อนัประกอบดว้ยชุมชน องคก์ร และธุรกิจต่าง  ๆ ท่ีด  าเนินชีวิตอยา่ง
พอเพียง กลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงท่ีเช่ือมโยงกนัดว้ยหลกัไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไดใ้นท่ีสุด 
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3. ประโยชน์ของการใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
          เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เร่ืองใหม่ (วชัรินทร์ คนัทะชา, 2549) แต่คนไทยหลายคนอาจจะ 
ไม่เขา้ใจ แมจ้ะไดย้นิบ่อยและเหมือนจะเขา้ใจมาตลอด ทุกคนลว้นแต่มองว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
หลกัปรัชญาท่ีน่ายกยอ่ง แต่เม่ือขาดความเขา้ใจเสียแลว้ จึงยงัมีนอ้ยรายท่ีจะน ามาปฏิบติัจริง 
โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ แทบจะนบัรายไดถึ้งองคก์รท่ีน าปรัชญาทางธุรกิจน้ีมาปฏิบติัใหเ้ป็น
รูปธรรมชดัเจนเศรษฐกิจพอเพียงวนัน้ีจึงไม่ต่างอะไรกบัของดีท่ีวางไวบ้นห้ิง หากเราสามารถแปล
ความเศรษฐกิจพอเพียงไดต้รงกนั กระทัง่ส่งต่อความเขา้ใจไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งสมัฤทธิผล จะท าให้
เกิดประโยชน์ ดงัน้ี 

 1. รู้จกัตวัเอง 
 2. รู้จกัคู่แข่ง 
 3. พฒันาตวัเองอยูเ่สมอ 
 4. มีความรอบคอบไม่ประมาท 
 5. มีระบบบญัชีท่ีโปร่งใสตรวจสอบได ้
 6. ไดรั้บความเช่ือมัน่จากสถาบนัการเงิน 
 7. ไดรั้บความเช่ือมัน่จากผูบ้ริโภค 
 8. มีความสามารถในการแข่งขนั 
 9. มีความมัน่คงท่ีย ัง่ยนืพ่ึงพาตวัเองได ้
 10. มีความยดืหยุน่พร้อมรับกบัสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

แนวคดิงานวจิยัเพ่ือท้องถิน่ 
งานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน (Community-Based Research)  มุ่งเนน้ให ้“คน” ในชุมชนเขา้มาร่วม

กระบวนการคิด ตั้งค  าถาม วางแผน และท าวจิยัเพ่ือหาค าตอบอยา่งเป็นระบบ และเรียนรู้จากการ
ท างานวิจยัท่ีเป็นเชิงปฏิบติัการจริง (Action Research) เพื่อตอบ “ค าถาม” หรือ “ความสงสยั”  
บางอยา่ง โดยมีการแยกแยะประเดน็ว่า ขอ้สงสยัอยูต่รงไหน มีการคน้หา “ขอ้มูล” ก่อนท ามีการ
วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล มีการ “วางแผน” การท างานบนฐานขอ้มูลท่ีมีอยู ่ และในระหว่าง
ลงมือท า ก็จะมีการทบทวนความกา้วหนา้ วิเคราะห์ความส าเร็จและอุปสรรคอยา่งสม ่าเสมอ ในท่ีสุดก็
จะสามารถ “สรุปบทเรียน” เพ่ือตอบค าถามท่ีตั้งไว ้ แลว้อาจจะท าใหม่ใหดี้ข้ึน ทั้งหมดน้ีด าเนินการ
โดยชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็น “ผูส้งสยั” นัน่เอง (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, 2547) 

งานวิจยัแบบน้ีไม่ไดเ้นน้ท่ี “ผลงานวิจยั” หรือ การคน้พบองคค์วามรู้ใหม่หากแต่มอบ 
“กระบวนการวจิยั” เป็น “เคร่ืองมือ” ในการเพ่ิมพลงั (Empower) ชุมชน ในการจดัการตามแผน เป็น
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อีกแนวทางหน่ึงในการสร้างเสริมความเขม้แข็งของชุมชนได ้ ดว้ยมีเป้าหมายส าคญัยิง่อยา่งนอ้ย 4 
ประการ ดงัน้ี 

1.  คน (Man) เป็นเร่ืองของการสร้างคน การพฒันาศกัยภาพบุคคล (Human Resource 
Management) ในแง่การพฒันาความคิด มโนทศัน์ วิสยัทศัน์ และกระบวนทศัน์ใหม่ต่อการพฒันา
สงัคม ท่ีมีพ้ืนฐานสอดรับกบัสงัคมแห่งการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการมองมนุษยทุ์กคนอยา่งมีคุณค่า มี
ศกัยภาพมากกว่าการยดึถือปัจเจกชนเป็นท่ีตั้ง การมองเร่ืองการพฒันาแบบองคร์วม (Holistic 
Approach) มากกว่าการแยกส่วน ใหค้วามส าคญักบัการระดมความคิดเห็นร่วมกนัมกีารแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร หรือใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลความรู้ความจริงอยา่งเป็นเหตุผลในการตดัสินใจมากกว่า
การใชค้วามรู้สึกส่วนตวั  รู้จกัการท างานเป็นทีมรวมไปถึงการพฒันาขีดความสามารถใน
กระบวนการวิจยั (Research Process)  เช่น การวิเคราะห์ปัญญา (Problem Analysis) การวางแผน 
(Planning) การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม (Participation Process)  การบนัทึกขอ้มูล  การจบัประเดน็และ
การเช่ือมโยงขอ้มูล  การวิเคราะห์และการสรุปขอ้มูล (Analysis and Conclusion) การจดัระบบ
ฐานขอ้มูลเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน และการประสานศกัยภาพภายนอกมาหนุนเสริมการท างาน ซ่ึงคน
ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงเฉพาะชาวบา้นเท่านั้น แต่หมายรวมถึงนกัวิชาการ นกัพฒันาเอกชน และ
ขา้ราชการในหน่วยงานของรัฐดว้ย 

2.  ความรู้ เป็นเร่ืองของการสร้างสงัคมความรู้แห่งอนาคต ใหเ้กิดข้ึนอยา่งย ัง่ยนื หมายถึง 
กระบวนการตดัสินใจหรือด าเนินการใด ๆ ของทอ้งถ่ิน สงัคมและประเทศท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของ
ความรู้ความจริงอยา่งเป็นเหตุเป็นผล (Knowledge-Based)  และการมีส่วนร่วมจากทุกคน  โดยเฉพาะ
กลุ่มคนระดบัรากหญา้ ไม่ใช่มาจากการใชค้วามคิดเห็นส่วนตวัของคนบางกลุ่มในการตดัสินใจ หรือ
กระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของส่วนรวม โดยอาศยัอ  านาจหนา้ท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน ขณะเดียวกนัจะเป็นการสร้างความรู้ใหเ้กิดข้ึนอยา่งหลากหลายเพ่ือน าไปแกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ิน
และสงัคม ตลอดจนเป็นการยกระดบัความรู้สู่การสร้างแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ จากฐานราก (Grounded 
Theory)  เพื่อเป็นตน้แบบในการศกึษาวิจยั และการก าหนดทิศทางการพฒันาสงัคมแห่งอนาคต 

 ดงันั้น แหล่งความรู้ใหม่ จึงไม่ไดม้าจากต าราต่างชาติแต่เพียงแหล่งเดียว หากแต่จะมี
ส่วนผสมจากองคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นพ้ืนฐานส าคญัจากการเรียนรู้ของสงัคมทุกระดบั
ผา่นกระบวนการศึกษา กระบวนการวิจยั และกระบวนการพฒันาประเทศ และท่ีส าคญัเป็น
กระบวนการท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแห่งการคน้หาความรู้ความจริงของคน เน่ืองจาก
ความรู้ในความจริงเป็นความหมายใหม่แห่งความเท่าเทียมกนัของคนในสงัคมแห่งอนาคต เพราะเป็น
ท่ีมาของการรักษาผลประโยชน์และการไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตวัเอง ชุมชนและส่วนรวม 



12 

 

 

3. เครือข่ายกบัการเรียนรู้  เพื่อท่ีจะพฒันาสงัคมใหม่ใหเ้ป็น สงัคมแห่งการเรียนรู้ เป็นการ
สร้างสงัคมแห่งความจริงท่ีมคีวามเป็นเหตุเป็นผล เป็นสงัคมแห่งการคน้หาและคน้พบความรู้ความ
จริงอยา่งมีส่วนร่วมจากกลุ่มคนอนัหลากหลายทั้งในกระบวนการศึกษารวบรวมขอ้มูล การ
วิพากษว์ิจารณ์ การหาขอ้สรุป และการตดัสินใจ โดยเนน้การพฒันาจากฐานขอ้มูลทอ้งถ่ินของคน
ทอ้งถ่ิน และโดยคนทอ้งถ่ินอยา่งหลากหลายเป็นส าคญั ซ่ึงจะน าไปสู่การหนุนช่วยระหว่างกนั มกีาร
ดึงศกัยภาพท่ีหลากหลายจากชาวบา้น นกัวิชาการ นกัพฒันาเอกชน และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ มาหนุน
เสริมการพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศ รวมทั้งมองเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าเป้าหมายของบุคคลและ
คนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงจะช่วยลดช่องว่างและขอ้ขดัแยง้อนัเกิดจากขอ้จ ากดัและเง่ือนไขต่าง ๆ ใน
กระบวนการพฒันาของแต่ละองคก์รและหน่วยงาน 

4.  หน่วยจดัการความรู้ทีเ่ป็นอสิระ เพ่ือใหเ้กิดกลไก/ กลุ่มคนทอ้งถ่ินท่ีสามารถจดัสรร 
หรือยกระดบัความรู้ โดยการน าความรู้ต่าง ๆ ท่ีกระจดักระจายอยูใ่นทอ้งถ่ินมาสงัเคราะห์ร่วมกบัผูรู้้
นกัวิชาการในพ้ืนท่ี ไปพร้อม ๆ กบัประสานความร่วมมือระหว่างองคก์ร ภาคีพนัธมิตรต่าง ๆ ใน
ทอ้งถ่ินทุกระดบัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในงานวจิยัและพฒันา ตั้งแต่ระดบันโยบายจนถึงระดบัปฏิบติัการ 
เพ่ือน าความรู้ต่าง ๆ  มาแลกเปล่ียนพูดคุย สู่การก าหนดทิศทางการวจิยัและพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื บน
พ้ืนฐานการผสมผสานกบัองคค์วามรู้จากภายนอก อนัจะน าไปสู่ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเขม้แข็งในอนาคต 
ทั้งน้ี กลไก/กลุ่มคนทอ้งถ่ินเหล่าน้ี จะตอ้งเป็นอิสระจากพนัธนาการใด ๆ ไม่วา่จะเป็นโครงสร้างทาง
อ านาจ การครอบง าจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่เป็นการพึ่งพิงความรู้ ความคิด ดว้ยกระบวนการสร้าง
ความรู้สู่การแกปั้ญหา และสามารถรับใชส้งัคมอยา่งแทจ้ริง 

 

งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น เศรษฐกิจพอเพียงกบังานวิจยัและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการบญัชี 

ดงัน้ี 
    1. เศรษฐกจิพอเพยีงกบังานวจิยั 

การวจิยั “การนอ้มน าแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบติั 
ในสถาบนัราชภฏั”  (ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั, 2544) มีวตัถุประสงค ์ 3 ประการ ไดแ้ก่ เพื่อ
รวบรวมแนวคิดเร่ืองทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ และเพื่อส ารวจการนอ้ม
น าแนวพระราชด าริ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบติัของสถาบนัราชภฏัและ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจในการน าหลกัการทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชด าริ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อตนเอง สถาบนัและชุมชน โดยใชว้ิธีการ
วิเคราะห์เอกสารร่วมกบัการศกึษาดูงานและการศกึษาส ารวจการปฏิบติัตามแนวพระราชด าริ ทฤษฎี
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ใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วยงานต่าง ๆ ผลการวิจยัพบว่า แนวพระราชด าริ พฒันาการจาก 
“ความพอเพียง” ในความหมายว่าพออยูพ่อกิน พอควร มคีวามสุข ไปสู่ “พอมีพอกินเป็นขั้นท่ีหน่ึง 
ขั้นต่อไป ใหมี้เกียรติยนืข้ึนดว้ยขาตนเอง ขั้นท่ีสาม ใหนึ้กถึงผูอ่ื้น” ปรากฏเป็นรูปธรรมในทฤษฏีใหม่
ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 ตามล าดบั จนบรรลุสมัฤทธิผลเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน และ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ โดยใชห้ลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ือง
ทฤษฎีใหม่ บนความสามคัคี ความร่วมมือ ความขยนั อดทนและความปรารถนาดีต่อกนั การปฏิบติั
ตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยใหป้ระเทศเจริญได ้

ก่อนปี พ.ศ. 2535 การด าเนินภารกิจการฝึกหดัครูในภูมภิาคต่าง ๆ ของกรมการฝึกหดัครู
โดยเฉพาะโครงการฝึกหดัครูชนบท เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างพ้ืนฐานความเขม้แข็งใหก้บั
ชุมชน เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาคน พฒันาครอบครัว และพฒันาชุมชน โดยเฉพาะการพฒันา
ชนบทท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติเป็นการปฏิบติัภารกิจท่ีสอดรับแนว
พระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงโดยธรรมชาติ 

หลงัจากไดรั้บพระราชทานนามราชภฎัและตราสญัลกัษณ์ประจ าพระองค ์ บทบาทของ
วิทยาลยัครูปรับเปล่ียนเป็นสถาบนั อุดมศึกษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน สถาบนัราชภฎัทุกแห่งไดน้อ้ม
น าแนวพระราชด าริเป็นปรัชญาน าทางในการปฏิบติังานตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งใน
ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎั และสถาบนัราชภฎัทุกแห่ง 

ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎันอ้มน า แนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบติั โดยการก่อตั้งศูนย์
เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ินตามแนวพระราชด าริ การน าปรัชญาการพฒันาทอ้งถ่ินมา
เป็นปรัชญาหลกัประจ าสถาบนัราชภฎัและการเปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิตสาขา
ยทุธศาสตร์การพฒันา การอญัเชิญแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาปฏิบติัให้
เกิดผลอยา่งต่อเน่ืองน้ี นบัเป็นบทบาทท่ีส าคญัท่ีมีส่วนท าใหท้อ้งถ่ินห่างไกลทัว่ประเทศไทย ไดรั้บ
การพฒันาอยา่งทัว่ถึง ประชาชนในทอ้งถ่ินต่าง ๆ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนสอดคลอ้งกบัพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

   ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎัมีนโยบายอญัเชิญแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั เร่ืองทฤษฏีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการไวใ้นรายวิชาต่าง ๆ และวิชาการศกึษา
ทัว่ไป ทั้งหลกัสูตรศิลปะศาสตร์ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ท าให้
บณัฑิตและมหาบณัฑิตท่ีจบจากสถาบนัราชภฏัเป็นผูม้ีความรู้ความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี และแนว
พระราชด าริขององคพ์ระบาทสมเด็ดพระเจา้อยูห่วัมากท่ีสุด ท าใหบ้ณัฑิตและมหาบณัฑิตจากสถาบนั
ราชภฎัเป็นท่ียอมรับว่า มีความเช่ียวชาญการท างานในทอ้งถ่ิน 
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รายวิชาในหลกัสูตรของส านกังานสภาสถาบนัราชภฎั ซ่ึงมีแนวพระราชด าริ เร่ืองทฤษฎีใหม่ 
และเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกอยูไ่ดแ้ก่ วิชาวิถีไทย ความจริงของชีวิต วิถีโลก เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรทางเลือก ชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาคน ทฤษฎีการพฒันาชาติ อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ เศรษฐกิจ ชุมชนพ่ึงตนเอง การพฒันาแบบย ัง่ยนื ทฤษฎีและหลกัการพฒันา
ชุมชนกระบวนการพฒันาชุมชน และอ่ืน ๆ อีกมาก การอญัเชิญแนวพระราชด าริในองค์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาไวใ้นค าอธิบายรายวิชาต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก แสดงใหเ้ห็นว่า
ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎัตระหนกัในความส าคญัมคีวามจงรักภกัดี  และดว้ยความมุ่งหวงัท่ีจะ
พฒันาทอ้งถ่ินไทยใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื จึงไดมี้การผลกัดนัใหส้ถาบนัราชภฎัทุกแห่ง
ประยกุตใ์ชแ้นวพระราชด าริอนัทรงคุณค่า โดยการถ่ายทอดความเป็นศาสตร์ และความเป็นเลิศแห่ง
กระบวนการพฒันาสงัคมใหแ้ก่บณัฑิตของสถาบนัราชภฏัซ่ึงเป็นปัญญาชนท่ีมีความส าคญัต่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

การก่อตั้งศูนยศึ์กษาพฒันาเพ่ือเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ิน ตามแนว
พระราชด าริในสถาบนัราชภฎัทุกแห่ง เป็นความพยายามท่ีจะศึกษา รวบรวม และมีส่วนร่วมใน
การศึกษาซ่ึงกนั และกนัระหว่างสถาบนัราชภฏักบัชุมชนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ท าหนา้ท่ีในการเป็นวิทยากร 
ศึกษา วิจยั และเก็บรวบรวมขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพ่ือน าขอ้มูลเหล่านั้นไปพฒันาร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ในลกัษณะพหุภาคี กระตุน้ใหห้น่วยงานต่าง ๆ เกิดการพฒันา โดยยดึคนเป็นศนูยก์ลาง สภาพการณ์
ดงักล่าว ท าใหชุ้มชนทอ้งถ่ินต่าง ๆ เกิดการต่ืนตวั ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มีความเช่ือมัน่ต่อแนว
พระราชด าริ เร่ืองทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึนเป็นล าดบั  

การน าปรัชญาการพฒันาทอ้งถ่ินมาเป็นปรัชญาหลกัประจ าสถาบนัราชภฎัทุกแห่งเป็นการ
ด าเนินตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาทในองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีทรงน าแนวพระราชด าริไป
ทดลองปฏิบติัจนเป็นผลในหลายพ้ืนท่ี เป็นท่ีประจกัษใ์นหมู่พสกนิกรทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  
การด าเนินรอยตามเบ้ืองพระยคุลบาทองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัของสถาบนัราชภฎัท าใหเ้กิด
การศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัแนวพระราชด าริและทอ้งถ่ิน ในลกัษณะการศึกษาดูงานการทดลอง การ
พิสูจน์ทฤษฏีเชิงสาธิต การศึกษารวบรวม  และคน้ควา้วิจยั ยงัผลใหว้งวิชาการพฒันาของประเทศไทย 
มีแนวทางในการพฒันาประเทศมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ
นั้น มีการคน้พบแนวทางการสร้างอ านาจ และความเป็นปึกแผน่ใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจไทยชดัเจน
ยิง่ข้ึน 

การเปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขายทุธศาสตร์การพฒันาของสถาบนัราช
ภฏัเพชรบุรี เป็นความพยายามผลกัดนัใหม้ีการศกึษาแนวพระราชด าริเก่ียวกบัการพฒันาใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัโดยละเอียดลึกซ้ึง โดยสถาบนัราชภฎัมีความมุ่งหมายจะใหเ้ป็นศาสตร์
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พลงัของแผน่ดินเพ่ือผลิตนกัพฒันาท่ีจะด าเนินรอยตามเบ้ืองพระยคุลบาท ส านกังานสภาสถาบนัราช
ภฏัจึงส่งเสริมใหมี้การพฒันาหลกัสูตรยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันาข้ึนจนเป็นผลส าเร็จ และไดท้ าการ
เปิดสอนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2542 นบัเป็นสถาบนัการศกึษาระดบัสูงแห่งแรก ท่ีเปิดสอนหลกัสูตร
เก่ียวกบัทฤษฎีการพฒันาประเทศอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอยา่ง
จริงจงั แสดงใหเ้ห็นว่าส านกังานสภาสถาบนัราชภฏัมีการศึกษาคน้ควา้วิจยั และนอ้มน าไปสู่การ
ประยกุตใ์ชเ้พ่ือแกปั้ญหาชุมชนทอ้งถ่ินท่ีกระจายอยูท่ัว่ประเทศไทย 

แนวทางการนอ้มน าแนวพระราชด าริทฤษฏีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงไปใชพ้ฒันาตน 
พฒันาสถาบนั และพฒันาชุมชน สถาบนัราชภฎัควรด าเนินกลยทุธสู่์ความส าเร็จดว้ยการปรับเปล่ียน
กระบวนทศันก์ารท างานใหมุ้่งสู่อุดมการณ์ร่วมกนัในความเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ิน โดยใชพ้ื้นท่ีชุมชนในเขตความรับผดิขอบเป็นเป้าหมายหลกัของการปฏิบติังาน และเช่ือมโยง
กนัทัว่ประเทศเป็นการพฒันาร่วมกนัทั้งระบบ 
            2. งานวจิยัที่เกีย่วกบัการบญัชี 
 วตัถปุระสงค์ของการบนัทึกบญัชี คือ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดัผลการด าเนินงานของ
กิจการ ให้ข้อมลู ในการบริหารงานและตดัสินใจแกผู่้บริหารของกิจการ นอกจากการบญัชีมี
ความส าคญัทางด้านธรุกิจแล้วยงัสามารถน าการบญัชีมาใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อีกด้วย โดยมกีารน า
การบญัชีมาประยกุต์เพ่ือเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึง่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเรียกว่า “บญัชี
ครัวเรือน”    ส าหรับการบนัทึกรายรบัและรายจ่าย อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้จดัท าคือ ลด
คา่ใช้จ่ายท่ีไมจ่ าเป็น   ท าให้เกิดการประหยดัและการออม และในท่ีสดุจะสามารถแก้ไขปัญหา
หนีส้ินได้อย่างยัง่ยืน (ภทัรา เรืองสินภิญญา, 2554) 
 การผลิตผ้าทอพืน้เมืองระดบัอตุสาหกรรมในครัวเรือน ในเขตอ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม ่วตัถดุบิท่ีใช้ ได้แก่ เส้นด้าย การผลิตจะผลิตด้วยมือ ปัญหาของผู้ผลิตผ้าทอพืน้เมืองระดบั
อตุสาหกรรมในครัวเรือน คือราคาท่ีจ าหน่ายมกัจะไมย่ตุธิรรม เน่ืองจากถกูกดราคาจากพ่อค้าคน
กลาง (พิชญานนัท์ อมรพิชญ์, 2554) 
 ภมูิปัญญาวฒันธรรมและการใช้ประโยชน์จากและการใช้ประโยชน์จากเส้นใยของกญัชง
ของชนเผา่ มกีารใช้ล าต้นมาลอกเปลือกออกจากต้น แล้วน ามาตอ่ให้ยาวแล้วม้วนให้เป็นเส้น ก่อน
น าไปต้มในน า้เดือดท่ีผสมกบัขีเ้ถ้าเพ่ือให้เกิดการนุ่มและเหนียวก่อนน ามาถกัทอเป็นวสัดสุ าหรับผ้า
ใยกญัชง ซึ่งตลาดหลกัของเส้นใยกญัชงในปัจจบุนัคือ ใช้เป็นวตัถดุบิในการผลิตเส้นใยท่ีใช้ในการท า
เสือ้ผ้าและท าเย่ือกระดาษ เส้นใยกญัชงท่ีน ามาถกัทอเป็นเสือ้ผ้านัน้ได้รับความนิยมมาก และยงั
สามารถซกัด้วยเคร่ืองซกัผ้าได้ โครงสร้างของเส้นใยท าให้ผ้าท่ีสวมใสเ่ย็นสบายในฤดูร้อน อบอุน่
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สบายในฤดหูนาว และมีคณุสมบตัิของเส้นใยท่ีแขง็แรงกวา่ผ้าฝา้ย ดดูซบัความชืน้ได้ดกีวา่ไนลอน 
อบอุน่กวา่ลินิน ทัง้ยงัเบาสวมใสส่บาย จึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้เส้นใยกญัชงเร่ิมเข้ามาเป็นคูแ่ขง่ท่ีส าคญั
ของตลาดเส้นใยธรรมชาติ ในอนาคตทรัพยากรพืชเส้นใยของประเทศจะขาดแคลนมากขึน้ กญัชงจะ
อาจเป็นพืชทดแทนแก้ไขปัญหานีไ้ด้ (สรุพล นธการกิจกลุ, 2554) 
 การวิจยัเร่ือง แนวทางการเรียนรู้สูค่วามเป็นเลิศ ของการพฒันาอาชีพทอผ้าไหม ตาม
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง (สมโชค เฉตระการ 
และคณะ, 2560) พบวา่ชมุชนท่ีกลุม่อาชีพทอผ้าไหมตัง้อยู่ทัง้หมด มีประวตัิความเป็นมา และมีการ
ถ่ายทอดภมูิปัญญาเก่ียวกบัการทอผ้าไหมสูรุ่่นลกูหลานทัง้สิน้ 
   จากการศกึษาต้นทนุการผลิตผ้าเกาะยอ พบวา่สว่นใหญ่ของต้นทนุการผลิตเป็นคา่วตัถดุิบ
มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 49.85 ของต้นทนุการผลิตทัง้หมด ซึ่งเป็นปัจจยัการผลิตท่ีต้องซือ้จาก
ภายนอก ท าให้เกิดปัญหาบางประการ คือ ราคาวตัถดุบิสงู คณุภาพไมต่รงตามท่ีต้องการ ต้นทนุการ
ผลิตท่ีรองลงมา ได้แก่ คา่แรงงาน คดิเป็นร้อยละ 44.22 ของต้นทนุการผลิตทัง้หมด ซึง่ประกอบด้วย
คา่แรงงานตัง้แตก่่อนเร่ิมทอผ้า คือ คา่แรงในกระบวนการเตรียมเส้นด้าย เพ่ือเตรียมไว้ใช้ในการทอ
ผ้า แรงงานในการทอผ้า และแรงงานในการเก็บดอก แตแ่รงงานในการทอผ้าสว่นใหญ่จะใช้แรงงาน
ภายในครัวเรือนเป็นหลกั ในด้านกระบวนการผลิต ผู้ผลิตสว่นใหญ่จะมีขัน้ตอนท่ีคล้ายคลงึกนั ซึง่
ปริมาณผลผลิตหรือต้นทนุการผลิตจะมากหรือน้อย ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลาย ๆ อย่าง เช่น ความรู้ 
ความช านาญและประสบการณ์ในการผลิต ราคาวตัถดุิบ อ านาจตอ่รอง เป็นต้น (ณฐัวณี ยมโชติ, 
2560) 
 สรุปได้วา่การน าการบญัชีมาประยกุต์เพ่ือเป็นเคร่ืองมืออยา่งหนึ่งของปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเรียกวา่ “บญัชีครัวเรือน” จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้จดัท าคือ ลดคา่ใช้จ่ายท่ีไมจ่ าเป็น   
ท าให้เกิดการประหยดัและการออมและในท่ีสดุจะสามารถแก้ไขปัญหาหนีส้ินได้อย่างยัง่ยืน 
นอกจากนีต้้นทนุของผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่จะแบ่งเป็นคา่แรงงาน วตัถดุิบ และคา่ใช้จ่ายอื่น 


