
 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
ปัญหาสังคมไทยท่ีก าลงัเปล่ียนผา่นจากวถีิไทยดั้งเดิม หนัไปยดึเอาวฒันธรรมและรูปแบบ 

วถีิสังคมในกระแสโลกาภิวตัน์มาปฏิบติัเพื่อปรับใหท้นั ใหเ้หมือน หรือใหก้า้วล ้ายคุ ดงัตวัอยา่งปัญหา
ของแม่บา้นเกษตรกรท่ีตอ้งจ่ายเงินใหลู้กเป็นค่าเติมเงินมือถือ ค่าชัว่โมงอินเทอร์เน็ต หรือค่าชัว่โมงเกม
ออนไลน์ นอกจากน้ีเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัรวมกลุ่มกนัผลิตล าไยอบแหง้ ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีส าคญัทาง
เศรษฐกิจของไทยชนิดหน่ึง ยงัไม่มีการจดัท าบญัชีเพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ี
ชดัเจนและถูกตอ้ง งานวจิยัช้ินน้ี มีแนวคิดท่ีจะแกปั้ญหาดงักล่าวโดยใหเ้กษตรกรน าความรู้ดา้นบญัชี 
มาใชป้ฏิบติัในชีวติประจ าวนัจริง  เพื่อใหเ้กษตรกรมีวธีิคิดและปฏิบติัตนตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหลกัการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

              1. การจดัการความรู้ 
 2. การบญัชี 
 3. วสิาหกิจชุมชน  
 4. เศรษฐกิจพอเพียง  
 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
          การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาใหเ้ป็น
ระบบ เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทั้งสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 
(http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html)โดยท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ (สถาบนัส่งเสริมการจดัการ
ความรู้เพื่อสังคม, 2548) 

          1. ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ ทกัษะ ความ
ช านาญ ความคิดสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพดูหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการ
คิดเชิงวเิคราะห์  

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html
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          2. ความรู้เด่นชดั (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีคนสร้างข้ึนและถ่ายทอดโดยผา่น
ภาษาอยา่งเป็นทางการและมีรูปแบบมีลกัษณะของการจดัระบบท่ีบนัทึกขอ้มูลในส่ือรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึง (น ้าทิพย,์ 2547, หนา้ 29) เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโสตทศัน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

การจดัการ “ความรู้เด่นชดั” จะเนน้ไปท่ีการเขา้ถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได ้เม่ือ
น าไปใชแ้ลว้เกิดความรู้ใหม่ ก็น ามาสรุปไว ้เพื่อใชอ้า้งอิง หรือให้ผูอ่ื้นเขา้ถึงไดต่้อไป (ดูวงจรทางซา้ย
ในภาพท่ี 6) ส่วนการจดัการ “ความรู้ซ่อนเร้น” นั้นจะเนน้ไปท่ีการจดัเวทีเพื่อใหมี้การแบ่งปันความรู้ท่ี
อยูใ่นตวัผูป้ฏิบติั ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั อนัน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ท่ีแต่ละคนสามารถ
น าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดต่้อไป (ดูวงจรทางขวาในภาพท่ี 1) 

 
  ภาพท่ี 1  วงจรความรู้เด่นชดัและความรู้ซ่อนเร้น 
  ท่ีมา        สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2548 

 
 ความตอ้งการน าความรู้ท่ีมีอยูใ่นแต่ละบุคคลมาใชป้ระโยชน์ เป็นแนวทางการจดัการความรู้ 
ในองคก์ร โดยการสร้างแหล่งจดัเก็บความรู้และพฒันาวธีิการเขา้ถึงความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ขั้นตอนการ
จดัการความรู้ตามแนวคิดของ Takeuchi and Nonaka เรียกวา่ ขั้นตอนการจดัการความรู้ SECI มี 4 
ขั้นตอน คือ Socialization เป็นการระดมความคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกลุ่ม Externalization 
เป็นการน าขอ้มูลจากการระดมความคิดมาจดัระบบและบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร Combination 
เป็นการสร้างความรู้ใหม่โดยการรวบรวมความรู้หลายประเภทมาจดัหมวดหมู่ Internalization เป็นการ
น าความรู้จากความรู้เด่นชดัมาฝึกปฏิบติั คิด วเิคราะห์ สร้างสรรคจ์นกลายเป็นความรู้ซ่อนเร้น ตามภาพ
ท่ี 2 ขั้นตอนการจดัการความรู้ SECI 
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ภาพท่ี 2  ขั้นตอนการจดัการความรู้ SECI 
ท่ีมา       Takeuchi and Nonaka, 2004, p.290)  
 

การบัญชี 
 การบญัชี คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบั
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี ก็คือ การใหข้อ้มูลทางการเงิน 
ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ
บญัชี การจดัท างบการเงิน และบญัชีตน้ทุน มีดงัน้ี 

1. ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัการบัญชี  
     ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบญัชี ไดแ้ก่ แม่บทการบญัชี สมการบญัชี ความหมายของ

สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ องคป์ระกอบของงบการเงิน ผงับญัชี และเอกสารท่ีใชใ้นการ
บนัทึกบญัชี มีดงัน้ี 

     1.1 แม่บทการบัญชี (Accounting Framework) เป็นแนวคิดพื้นฐานส าหรับการจดัท าและ 
น าเสนองบการเงิน เน่ืองจากงบการเงินท่ีกิจการจดัท าข้ึนเพื่อน าเสนอต่อผูใ้ชง้บการเงินทัว่ไป ดงันั้น
สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจึงไดก้ าหนดเป็นหลกัเกณฑใ์นการก าหนด
มาตรฐานการบญัชีและการปฏิบติัทางบญัชีท่ีสากลยอมรับ เพื่อสร้างความเช่ือถือและเพิ่มความเช่ือมัน่
ใหก้บัผูใ้ชง้บการเงิน แม่บทการบญัชี แสดงดงัภาพท่ี 3 แม่บทการบญัชีส าหรับการจดัท าและน าเสนอ
งบการเงินประกอบไปดว้ยเน้ือหาท่ีส าคญั คือ วตัถุประสงคข์องงบการเงิน ขอ้สมมติในการจดัท า 
งบการเงิน ขอ้จ ากดัของงบการเงิน และลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 
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     ลกัษณะของงบการเงิน 

 
 
วตัถุประสงค์                              ใหข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
 
 
ข้อสมมุต ิ                 เกณฑค์งคา้ง                                              การด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
 
ข้อจ ากดั  ทนัต่อเวลา               ความสมดุลระหวา่งประโยชน์                   ความสมดุล 
                 ลกัษณะเชิงคุณภาพ 
 
 
ลกัษณะเชิงคุณภาพ                              ถูกตอ้งและยติุธรรมหรือถูกตอ้งตามควร 
 
 
ลกัษณะแรก            เขา้ใจได ้         เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ        เช่ือถือได ้        เปรียบเทียบกนัได ้
 
 
ลกัษณะรอง           นยัส าคญั 

 
 

 
      

                                                                             
 
ภาพท่ี 3   แม่บทการบญัชีส าหรับการจดัท าและน าเสนองบการเงิน 
ท่ีมา  :   สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, 2544, หนา้ 47 

ท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนท่ีเสียไป ของลกัษณะเชิงคุณภาพ 
 

ตวัแทนอนั 
เท่ียงธรรม 

เน้ือหาส าคญั 
กวา่รูปแบบ 

  ความ 
เป็นกลาง 

     ความ 
ระมดัระวงั 

   ความ 
ครบถว้น 
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       1.2 สมการบัญชี (Accounting Equation) เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพย ์ 
หน้ีสิน และส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของในลกัษณะสมดุลกนั  สมการบญัชีจะช่วยผูท้  าบญัชีในการจดัท า 
งบการเงิน (วาริพิณ  มงคลสมยั, 2551) เน่ืองจากสมการบญัชีจะแสดงใหเ้ห็นวา่กิจการไดสิ้นทรัพย ์
มาจากการลงทุนของเจา้ของเท่าใด และจากการก่อหน้ีเท่าใด ดงันั้นทุกรอบระยะเวลาบญัชีงบดุล 
จะแสดงสินทรัพยร์วมเท่ากบัหน้ีสินและส่วนของเจา้ของเสมอ ดงัภาพท่ี 4   

 
 
 
 
 
                                             

 
สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 

 
ภาพท่ี 4  สมการบญัชี 
 
                    1.3 ความหมายของสินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของ มีความหมายและลกัษณะ 
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
                             1.3.1 สินทรัพย์ (Assets)  หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการ 
ทรัพยากรดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงกิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก
ทรัพยากรนั้นในอนาคต สินทรัพยแ์บ่งเป็น 2 ประเภท คือ สินทรัพยห์มุนเวยีน ไดแ้ก่ เงินสด ลูกหน้ี
การคา้ เป็นตน้ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

                1.3.2 หนีสิ้น (Liabilities)  หมายถึง ภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการ ภาระผกูพนั
ดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผกูพนันั้นคาดวา่จะส่งผลใหกิ้จการสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ หน้ีสินหมุนเวยีน ไดแ้ก่เจา้หน้ี
การคา้ และหน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะยาว 

   1.3.3 ส่วนของเจ้าของ (Owners Equity) หมายถึง ส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรัพย ์
ของกิจการหลงัจากหกัหน้ีสินทั้งส้ินออกแลว้  
 

สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

ส่วนของ 
เจา้ของ 
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                    1.4 องค์ประกอบของงบการเงิน งบการเงิน (Financial Statement) คือ รายงานขอ้มูล
ทางการบญัชีท่ีกิจการจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง งบการเงินท่ีสมบูรณ์ตอ้ง
ประกอบดว้ยงบการเงินต่าง ๆ ดงัน้ี 

  1.4.1 งบดุล เป็นรายงานท่ีจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางบญัชีเพื่อแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัใดวนัหน่ึง กิจการมีรายการสินทรัพย ์และหน้ีสินประเภทใดบา้ง เป็นมูลค่าเท่าใด และมีเงินทุน
หรือส่วนท่ีเป็นของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนเท่าใด 

  1.4.2 งบก าไรขาดทุน เป็นรายงานทางการเงินท่ีท าข้ึนเพื่อแสดงผลการด าเนินงาน 
วา่ ระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง ๆ กิจการมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง เป็นจ านวนเงินเท่าใด 
และมีผลการด าเนินงานเป็นก าไรหรือขาดทุนสุทธิจ านวนเท่าใด 

  1.4.3 งบใดงบหน่ึง คืองบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ หรืองบก าไร 
สะสม แสดงใหเ้ห็นก าไรสะสมตน้งวด รายการท่ีผลต่อก าไรสะสมในงวดปัจจุบนั และก าไรสะสม
ปลายงวด หรืองบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  1.4.4 งบกระแสเงินสด เป็นรายงานการเงินท่ีท าข้ึนเพื่อแสดงการไดม้าและใชไ้ปของ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วา่ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี กิจการไดเ้งินสดและใชจ่้ายเงินสด
ในกิจกรรมใดบา้ง จ านวนเงินเท่าใด และมีเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึนหรือลดลงเป็นจ านวนเงินเท่าใด 

               1.4.5 นโยบายการบญัชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีลกัษณะเป็นการขยาย
ความของรายการในงบการเงินและใหร้ายละเอียดต่าง ๆ ท่ีไม่อาจแสดงไวใ้นงบการเงินได ้ทั้งน้ี 
เพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินไดอ่้านงบการเงินเขา้ใจชดัเจนยิง่ข้ึน ขอ้มูลท่ีปรากฏในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน ไดแ้ก่ นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีกิจการเลือกใชใ้นการจดัท างบการเงิน ภาระผกูพนัต่าง ๆ  
เช่น ขอ้จ ากดั หรือพนัธะตามสัญญา รายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้  

   งบดุลและงบก าไรขาดทุนจะใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้และเป็นพื้นฐานท่ีส าคญั ซ่ึงงบดุล 
จะแสดงบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัฐานะการเงิน คือ สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
ส าหรับงบก าไรขาดทุนจะแสดงบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัผลการด าเนินงาน แสดงดงัภาพท่ี 5 
ดงัน้ี 
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             งบดุล                 งบก าไรขาดทุน 

 
 

         สินทรัพย ์       หน้ีสิน    ส่วนของเจา้ของ        รายได ้          ค่าใชจ่้าย 

ภาพท่ี 5   องคป์ระกอบของงบดุลและงบก าไรขาดทุน 

ท่ีมา  :   กลัยาณี  กิตติจิตต,์ 2542, หนา้ 2-16 
 

       1.5 ผงับัญชี (Chart of Accounts) คือ ช่ือและเลขท่ีบญัชีต่าง ๆ ทั้งหมดของกิจการ  
เพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงขอ้มูล โดยจดัเรียงตามหมวดบญัชีคือ สินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน รายได ้และ
ค่าใชจ่้าย จ านวนบญัชีและช่ือบญัชี ท่ีใชใ้นธุรกิจต่าง ๆ นั้นจะมีความแตกต่างกนัไปตามประเภทของ 
แต่ละธุรกิจดว้ย เช่น กิจการบริการ มีบญัชีรายไดค้่าบริการ กิจการพาณิชยกรรม มีบญัชีขาย หรือกิจการ
ผลิต มีบญัชีงานระหวา่งท า นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูบ้ริหารภายในองคก์รดว้ยวา่
ตอ้งการไดข้อ้มูลทางการบญัชีท่ีมีความละเอียดมากนอ้ยเพียงใด เช่น บญัชีค่าสาธารณูปโภค บางธุรกิจ
อาจก าหนดใหเ้ป็นบญัชีเดียวท่ีใชแ้ทนค่าใชจ่้ายประเภทค่าน ้าประปา และค่าไฟฟ้า แต่บางธุรกิจอาจ
ตอ้งการทราบรายละเอียดของค่าใชจ่้ายแต่ละรายการอยา่งชดัเจน ซ่ึงจะตอ้งมีการแยกประเภทของบญัชี
ออกไปแต่ละรายการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริหาร เช่น บญัชีค่าน ้าประปา บญัชี 
ค่าไฟฟ้า เป็นตน้ 
   ในการก าหนดเลขท่ีบญัชีนั้นโดยทัว่ไปจะมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
                       บญัชีหมวดสินทรัพย ์ ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 1 
                       บญัชีหมวดหน้ีสิน   ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 2 
           บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ  ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 3 
           บญัชีหมวดรายได ้  ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 4 

        บญัชีหมวดค่าใชจ่้าย  ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 5 
 

  เลขท่ีบญัชีท่ีก าหนดส าหรับแต่ละบญัชีนั้นจะใชเ้ลขก่ีหลกัก็ได ้ตามขนาดของกิจการ 
แต่อยา่งนอ้ยควรเป็น 2 หลกั โดยเลขหลกัท่ี 1 แสดงประเภทบญัชีวา่เป็นสินทรัพย ์หน้ีสิน  
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ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย ส่วนเลขหลกัต่อมานั้นจะบอกใหท้ราบวา่เป็นบญัชีล าดบัท่ีเท่าใด
ในบญัชีประเภทเดียวกนั  เช่น กิจการขนาดเล็กอาจก าหนดเลขท่ีบญัชีเป็น 2 หลกั เลขท่ีบญัชี 11 แทน
บญัชีเงินสด เลขท่ีบญัชี 12 แทนบญัชีลูกหน้ีการคา้ เลขท่ีบญัชี 21 แทนบญัชีเจา้หน้ีการคา้  เป็นตน้ 
ผงับญัชีต่อไปน้ีเป็นของกิจการท่ีประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศกรมทะเบียน
การคา้ เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 และการใหร้หสับญัชีต่าง ๆ ใชต้วัเลข
แบบการใหร้หสัเป็นช่วง 

     100 สินทรัพย ์  
      110  - 129 สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 111 เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 
 112 เงินลงทุนชัว่คราว 
 113 ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 
 114 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 115 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน 
 116 สินคา้คงเหลือ 
 117 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
      130  - 139 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 131 เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย 
 132 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 133 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 134 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอ่ืน 
 135 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 136 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 137 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
     200 หน้ีสิน  
       210  - 219 หน้ีสินหมุนเวยีน 
 211 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 212 เจา้หน้ีการคา้ 
 213 เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 214 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 



 

 

13 

 215 เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 
 216 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
       220  - 239 หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
 221 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 222 เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 
 223 ประมาณการหน้ีสิน 
 224 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
     300 ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 310 ทุนเรือนหุ้น 
  311 ทุนหุน้สามญั 
 320 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
 330 ก าไรสะสมและส ารองต่าง ๆ 
  331  ส ารองตามกฎหมาย 
  332  ส ารองอ่ืน 
  333  ก าไรสะสม 
     400 รายได ้  
 410 รายไดจ้ากการขาย 
  411  ค่าขาย 
  412  สินคา้รับคืนและส่วนลด 
 420 รายไดอ่ื้น 
     500  - 539 ค่าใชจ่้าย 
 510 ตน้ทุนขาย 
 520 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
 530 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 540 ดอกเบ้ียจ่าย 
 550 ภาษีเงินได ้
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                   1.6 เอกสารทีใ่ช้ในการบันทกึบัญชี การด าเนินธุรกิจในแต่ละวนันั้นจะประกอบดว้ย
รายการทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงานทุกหน่วยงานในกิจการ นกับญัชีมีหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูล
เหล่านั้นมาสรุปและน าเสนอเป็นรายงานชนิดต่าง ๆ ใหผู้บ้ริหารรับทราบ จึงจ าเป็นท่ีนกับญัชีจะตอ้ง
บนัทึกรายการธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหค้รบถว้น และทนัต่อเหตุการณ์  เอกสารท่ีใชบ้นัทึกเหตุการณ์นั้น
จ าเป็นตอ้งออกแบบให้เหมาะสม เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งแต่ละเร่ืองไดใ้ชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูลอยา่งครบถว้น
และถูกตอ้ง เอกสารจึงมีส่วนช่วยในการด าเนินงานคือ ท าใหล้ดขอ้ผดิพลาดซ่ึงเกิดจากการบอกกล่าวกนั
ดว้ยวาจา เป็นลายลกัษณ์อกัษรท าใหส่ื้อขอ้ความเดียวกนัและเอกสารช่วยเป็นส่ือระหวา่งบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก เพื่อป้องกนัขอ้โตแ้ยง้ท่ีอาจจะเกิดภายหลงั พระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ.2543 ก าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีตอ้งจดัท าบญัชีใหค้รบถว้นถูกตอ้ง เอกสารท่ีใชใ้นการบนัทึก
บญัชี แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
      1.6.1 เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  ก่อนการบนัทึกบญัชี ผูท้  าบญัชีตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีใหถู้กตอ้งและเรียบร้อย เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  
มีดงัน้ี 
               1) ใบส าคญัท่ีใชป้ระกอบการบนัทึกบญัชี เป็นเอกสารท่ีบุคคลภายในกิจการ
เป็นผูจ้ดัท าเพื่อสรุปรายการและจ านวนเงิน มีการใหเ้ลขท่ีเอกสารเรียงล าดบัใบส าคญั เพื่อความสะดวก 
ในการอา้งอิงและตรวจสอบ และมีเอกสารหลกัฐานการรับ-จ่ายเงินแนบประกอบกบัใบส าคญัดว้ย 
ตวัอยา่งเช่น ใบส าคญัรับเงิน ใบส าคญัจ่ายเงิน ใบส าคญัขาย ใบส าคญัทัว่ไป เป็นตน้ 
                2) เอกสารหลกัฐานทางการคา้ เป็นเอกสารท่ีบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก
กิจการเป็นผูจ้ดัท าซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกิจการโดยตรง ตวัอยา่งเช่น ใบเสร็จรับเงิน  
ใบขอซ้ือ ใบสั่งซ้ือ ใบส่งของ ใบรับของ ใบก ากบัภาษี ใบแจง้หน้ี เป็นตน้ 
                3) เอกสารหลกัฐานทางการเงิน ตวัอยา่งเช่น ใบแจง้ยอดเงินฝากจากธนาคาร 
ใบฝากเงิน ใบถอนเงิน สมุดคู่ฝาก ใบส าคญัเงินสดยอ่ย เป็นตน้ 
                    1.6.2 สมุดบญัชีขั้นตน้ เป็นสมุดบญัชีท่ีใชบ้นัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าวนั
ตามล าดบัเหตุการณ์เพื่อใชอ้า้งอิงในภายหลงั แบ่งเป็น สมุดรายวนัทัว่ไปและสมุดรายวนัเฉพาะ กิจการ
ท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มีรายการคา้ไม่มากนกัอาจจะจดัท าสมุดบญัชีขั้นตน้เพียงเล่มเดียว คือ สมุดรายวนั
ทัว่ไป แต่ถา้เป็นกิจการขนาดใหญ่และมีปริมาณรายการคา้มาก ควรจะจดัท าสมุดรายวนัเฉพาะแยกการ
บนัทึกเป็นเร่ือง ๆ ไป ไดแ้ก่ สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย สมุดรายวนัซ้ือ สมุดรายวนัขาย สมุดรายวนั
รับคืน หรือ สมุดรายวนัส่งคืน เป็นตน้ 
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               1) สมุดรายวนัทัว่ไป (General Journal) เป็นสมุดท่ีบนัทึกรายการทางบญัชี 
ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดตามล าดบัเหตุการณ์ โดยแสดงวนัท่ี บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนเงินทั้งดา้นเดบิตและ
เครดิตตามหลกับญัชีคู่ และค าอธิบายรายการอยา่งยอ่ ๆ เพื่อใหท้ราบความเป็นมาของรายการ  
มีแบบฟอร์มดงัน้ี 

                                                            สมุดรายวนัทัว่ไป                                                หน้า…. 

วนัท่ี รายการ เลขท่ี
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

       
(1) (2) (3) (4)  (5)  

       
       
รายละเอียดของขอ้มูลท่ีแสดงในแบบฟอร์มสมุดรายวนัทัว่ไป มีดงัน้ี 
(1) ช่องวนัท่ี          บนัทึกวนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการทางบญัชีโดยเรียงตามล าดบัวนัท่ี 
(2)  ช่องรายการ     บนัทึกช่ือบญัชีโดยบญัชีท่ีเดบิตให้เขียนชิดซา้ย ส่วนบญัชีท่ีเครดิตใหเ้ขียน 
                              ในบรรทดัต่อมาโดยเยื้องมาทางขวาเล็กนอ้ย หลงัจากนั้นเขียนค าอธิบาย 

                                             ลกัษณะรายการท่ีเกิดข้ึนในบรรทดัต่อมาอยา่งสั้น ๆ และไดใ้จความ                                   
(3)  ช่องเลขท่ีบญัชี บนัทึกเลขท่ีบญัชีแยกประเภท ท่ีผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ  
                               ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(4)  ช่องเดบิต    บนัทึกจ านวนเงินท่ีบนัทึกทางดา้นเดบิต  
(5)  ช่องเครดิต       บนัทึกจ านวนเงินท่ีบนัทึกทางดา้นเครดิต 
 

                  2) สมุดรายวนัเฉพาะ เป็นสมุดรายวนัท่ีใชบ้นัทึกรายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึน
เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามชนิดของสมุดรายวนัเฉพาะเท่านั้น เช่น สมุดรายวนัซ้ือ สมุดรายวนัขาย 
สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย เป็นตน้ 

     1.6.3 สมุดบญัชีขั้นปลายหรือบญัชีแยกประเภท  (Ledger) คือ  บญัชีท่ีจดัแยก
ประเภทรายการทางบญัชีท่ีมีลกัษณะเดียวกนัไวใ้นบญัชีเดียวกนั เม่ือไดร้วบรวมรายการทางการเงิน 
ท่ีเกิดข้ึนและบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัตามล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงัแลว้ จะตอ้งมีการแยก
รายการเหล่านั้นออกไปตามหมวดหมู่หรือประเภทท่ีเหมาะสม นัน่คือการผา่นรายการเหล่านั้นไปบญัชี 
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แยกประเภทแต่ละบญัชี คือบญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสิน บญัชีส่วนของเจา้ของ บญัชีรายได ้และบญัชี
ค่าใชจ่้าย  ดงันั้นบญัชีแยกประเภทก็คือ บญัชีท่ีใชบ้นัทึกรายการเดบิตและเครดิตต่าง ๆ ท่ีไดผ้า่นมาจาก
สมุดรายวนัขั้นตน้นัน่เอง และเม่ือส้ินงวดก็จะไดน้ ายอดดุลของบญัชีเหล่านั้นมาใชท้  างบการเงินของ
กิจการซ่ึงไดแ้ก่งบก าไรขาดทุนและงบดุล บญัชีแยกประเภทแต่ละบญัชี อาจแยกเป็นบญัชียอ่ยลงไปอีก 
ตวัอยา่งเช่น บญัชีแยกประเภทยอ่ยลูกหน้ีร้านโชคดี บญัชีแยกประเภทยอ่ยลูกหน้ีร้านสุขใจ บญัชี 
แยกประเภทยอ่ยลูกหน้ีร้านทรงสมยั เป็นตน้ 

แบบฟอร์มของบญัชีแยกประเภทแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบมาตรฐาน (Standard Account 
Form) และแบบแสดงยอดคงเหลือ (Balance Account Form) ดงัน้ี 
     1. แบบมาตรฐาน เป็นบญัชีแยกประเภทท่ีมีลกัษณะเหมือนรูปตวั T  
แบ่งออกเป็น 2  ดา้นคือ ดา้นซา้ยของบญัชี เรียกวา่ ดา้นเดบิต และดา้นขวาของบญัชี เรียกวา่ ดา้นเครดิต
รายละเอียดของแต่ละช่องมีดงัน้ี 
 

บัญชีแยกประเภทแบบมาตรฐาน 

                                                      ช่ือบัญชี………………….….                       เลขที่………… 

วนัท่ี รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต วนัท่ี รายการ หนา้
บญัชี 

เครดิต 

          

          
(1) (2) (3) (4)  (1) (2) (3) (4)  

          
          
          
          
          

(1) ช่องวนัท่ี           บนัทึกวนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 
(2) ช่องรายการ       เขียนช่ือบญัชีท่ีบนัทึกตรงกนัขา้ม หรือค าอธิบายรายการโดยยอ่ 
(3) ช่องหนา้บญัชี   บนัทึกเลขท่ีหนา้ของสมุดรายวนัท่ีใชบ้นัทึกรายการนั้น 
(4) ช่องเดบิตและเครดิต บนัทึกจ านวนเงินของรายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึน  
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               2. แบบแสดงยอดคงเหลือ เป็นบญัชีแยกประเภทท่ีมีช่องแสดงจ านวนเงิน 
สามช่องเรียงกนั คือ ช่องเดบิต ช่องเครดิต และช่องยอดคงเหลือ โดยจะแสดงใหเ้ห็นยอดคงเหลือของ
บญัชีนั้นตลอดเวลา 
 

บัญชีแยกประเภทแบบแสดงยอดคงเหลอื 

                                ชื่อบญัชี……………….                    เลขที่… 

วนัท่ี รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

         
         
         
         
         

 
2. การจัดท างบการเงิน 
     การจดัท างบการเงินมีขั้นตอนต่าง ๆ คือ การบนัทึกบญัชี การผา่นบญัชี การหายอด 

คงเหลือ การจดัท างบทดลอง และการจดัท างบการเงิน ดงัน้ี 
        2.1 การบันทกึบัญชี การบนัทึกบญัชี เป็นการบนัทึกรายการคา้ท่ีไดท้  าการวเิคราะห์ 

แลว้มาบนัทึกลงในสมุดรายวนัทัว่ไป ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
1.2.1 ใส่วนัท่ีเกิดรายการคา้ โดยเขียนปีท่ีเกิดรายการไวบ้รรทดัแรกในแต่ละหนา้ 

ของสมุดรายวนัทัว่ไปเพียงคร้ังเดียว เขียนเดือนและวนัท่ีไวบ้รรทดัต่อมา ส่วนรายการต่อมาจะเขียน
วนัท่ีใหม่หรือเดือนใหม่ เม่ือข้ึนวนัใหม่หรือเดือนใหม่เท่านั้น หากยงัอยูใ่นเดือนและวนัท่ีเดิม 
ไม่จ  าเป็นตอ้งเขียนเดือนและวนัท่ีซ ้ าอีก  

1.2.2 เขียนช่ือบญัชีท่ีเดบิตไวใ้นช่องรายการชิดเส้นช่องวนัท่ี และใส่จ านวนเงินในช่อง 
เดบิต 

1.2.3 เขียนช่ือบญัชีท่ีเครดิตไวใ้นช่องรายการบรรทดัต่อมาเยื้องไปทางขวา และใส่ 
จ านวนเงินในช่องเครดิต 

1.2.4 เขียนค าอธิบายรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง ยอ่ ๆ 
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        2.2 การผ่านบัญชี เม่ือไดบ้นัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ ขั้นตอนต่อไปของ 
การจดัท าบญัชี คือการผา่นบญัชี (Posting) เป็นการน ารายการท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไปไปใส่ไว้
ในบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งทุกบญัชี โดยรายการท่ีบนัทึกไวท้างดา้นเดบิตใหผ้า่นไปบญัชีแยก
ประเภทท่ีเก่ียวขอ้งดา้นเดบิตและรายการท่ีบนัทึกไวด้า้นเครดิตใหผ้า่นไปบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง
ดา้นเครดิต ดงัน้ี 

              2.2.1 เปิดบญัชีแยกประเภทตามล าดบัท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไป โดยเร่ิมตั้งแต่
บญัชีท่ีบนัทึกไวท้างดา้นเดบิตของสมุดรายวนัก่อน แลว้จึงเปิดบญัชีทางดา้นเครดิต โดยเขียนช่ือบญัชี
ใหต้รงกบัท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไป พร้อมทั้งเขียนเลขท่ีบญัชีไวด้า้นขวามือของบญัชีแยก
ประเภทใหต้รงกบัท่ีก าหนดไวใ้นผงับญัชีของกิจการ 

         2.2.2 น าวนัท่ีท่ีเกิดรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปบนัทึกไวใ้นบญัชีแยกประเภท 
         2.2.3 น าจ านวนเงินท่ีเดบิตและเครดิตในสมุดรายวนัทัว่ไปมาบนัทึกในบญัชีแยก 

ประเภทท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นเดบิตและเครดิต 

          2.2.4 น าช่ือบญัชีตรงกนัขา้มในสมุดรายวนัทัว่ไปมาใส่ในช่อง”รายการ”ของบญัชี 
แยกประเภท 

         2.2.5 น าเลขหนา้ของสมุดรายวนัมาใส่ในช่อง”หนา้บญัชี” ของบญัชีแยกประเภท 
          2.2.6 บนัทึกเลขท่ีบญัชีของบญัชีแยกประเภทในสมุดรายวนัทัว่ไปในช่อง 

”เลขท่ีบญัชี”  เพื่อแสดงใหท้ราบวา่ไดผ้า่นรายการเรียบร้อยแลว้ 

        2.3 การหายอดคงเหลือ การหายอดคงเหลือดว้ยดินสอ (Pencil Footing) เป็นการหา 
ยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทคือ สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย   
เพื่อประโยชน์ในการสรุปยอดของบญัชีต่าง ๆ ท่ีน าไปจดัท างบทดลอง ขั้นตอนการหายอดคงเหลือดว้ย
ดินสอ มีดงัน้ี 

2.3.1 รวมจ านวนเงินดา้นเดบิตของบญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการหายอดคงเหลือ  
แลว้เขียนยอดรวมไวใ้ตจ้  านวนเงินสุดทา้ยท่ีเกิดจากการผา่นรายการมาจากสมุดรายวนัทัว่ไป 

 2.3.2 รวมจ านวนเงินดา้นเครดิตของบญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการหายอดคงเหลือ  
แลว้เขียนยอดรวมไวใ้ตจ้  านวนเงินสุดทา้ยท่ีเกิดจากการผา่นรายการมาจากสมุดรายวนัทัว่ไป 

2.3.3 น าผลรวมดา้นเดบิตและดา้นเครดิตของบญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการหายอด 
คงเหลือมาลบกนั แลว้เขียนผลต่างลงในช่องรายการต่อจากบรรทดัสุดทา้ยของช่ือบญัชีท่ีไดบ้นัทึก 
การอา้งอิง 
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ในคร้ังหลงัสุดของดา้นท่ีมากกวา่ดว้ยดินสอ ผลต่างดงักล่าว คือ ยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภท 
นั้น ๆ โดยทัว่ไปบญัชีประเภทสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้าย จะมียอดคงเหลือดา้นเดบิต ส่วนบญัชีประเภท
หน้ีสิน รายได ้และส่วนของเจา้ของ จะมียอดคงเหลือดา้นเครดิต 

        2.4 การจัดท างบทดลอง ควรจะเรียงรายการโดยเร่ิมจากบญัชีแยกประเภทสินทรัพย ์
หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย เม่ือน ายอดคงเหลือของบญัชีทั้งหมดมาใส่ในงบทดลอง
แลว้ ยอดรวมทางดา้นเดบิตจะตอ้งเท่ากบัยอดรวมทางดา้นเครดิต การท่ีทั้งสองยอดเท่ากนัเรียกวา่  
งบทดลองลงตวั แสดงให้เห็นวา่การบนัทึกรายการทางบญัชีและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท
เป็นไปตามหลกัการบญัชีคู่ แมว้า่ผูใ้ชง้บการเงินจะใชง้บดุลในการวดัฐานะการเงินของกิจการและใช ้
งบก าไรขาดทุนในการวดัผลการด าเนินงานของกิจการ และงบทดลองไม่ไดใ้หข้อ้มูลในการตดัสินใจ 
เชิงเศรษฐกิจแก่ผูใ้ชง้บการเงิน นกับญัชีควรจดัท างบทดลองเพื่อช่วยในการจดัท างบการเงินใหส้ะดวก
และรวดเร็วยิง่ข้ึน การจดัท างบทดลอง มีขั้นตอนดงัน้ี 

2.4.1 ตรงกลางหนา้กระดาษ 
บรรทดัแรก เขียนช่ือกิจการ  
บรรทดัท่ี 2 เขียนค าวา่ "งบทดลอง"  
บรรทดัท่ี 3 เขียนวนัท่ีจดัท างบทดลอง 

 2.4.2 เขียนค าวา่ "ช่ือบญัชี" "เลขท่ีบญัชี" "เดบิต" "เครดิต" ในแบบฟอร์มของ 
งบทดลอง 

 2.4.3 เขียน ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี และจ านวนเงินท่ีเป็นยอดคงเหลือของบญัชีแยก 
ประเภทแต่ละบญัชี ถา้บญัชีแยกประเภทมียอดดุลเดบิต ใส่จ านวนเงินในช่องเดบิต ถา้บญัชีแยกประเภท
มียอดดุลเครดิต ใส่จ านวนเงินในช่องเครดิต  

 2.4.4 รวมจ านวนเงินในช่องเดบิตและจ านวนเงินในช่องเครดิต ซ่ึงจะตอ้งเท่ากนัเสมอ 
แบบฟอร์มของงบทดลองมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ 
งบทดลอง 

ณ วนัท่ี……เดือน…………..….พ.ศ………. 
ช่ือบญัชี เลขท่ี

บญัชี 
เดบิต เครดิต 

      

รวม 
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                 2.5 การจัดท างบการเงิน  กิจการสามารถทราบผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
ไดต้ลอดเวลา โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอจนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี โดยกิจการสามารถจดัท างบดุล 
ท่ีแสดงใหเ้ห็นฐานะการเงิน และจดัท างบก าไรขาดทุนท่ีแสดงใหเ้ห็นผลการด าเนินงาน ทุกส้ินเดือน 
หรือทุก 3 เดือน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ อยา่งรวดเร็วและทนัต่อเวลา งบการเงิน 
ท่ีมีระยะเวลาสั้นกวา่รอบระยะเวลาบญัชีปกติ เรียกวา่ งบการเงินระหวา่งกาล  

                    หลงัจากท่ีกิจการบนัทึกบญัชีและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
กิจการควรจดัท างบทดลองซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัท างบการเงินใหถู้กตอ้งรวดเร็วและเป็นการ
ตรวจสอบวา่ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีเป็นไปตามหลกัการบญัชีคู่หรือไม่ การจดัท างบทดลองท าไดโ้ดย
การน ายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภททุกบญัชีมาสรุปเรียงตามล าดบัเลขท่ีบญัชี  รวมยอดของบญัชี
ดา้นเดบิตทุกบญัชีและบญัชีดา้นเครดิตทุกบญัชี ยอดรวมทั้งสองดา้นตอ้งเท่ากนัตามหลกับญัชีคู่ 
หลงัจากนั้นจะน ายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้ายและรายไดใ้นงบทดลองไปจดัท างบก าไร
ขาดทุนซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีแสดงผลการด าเนินงาน และน ายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทสินทรัพย ์
หน้ีสินและส่วนของเจา้ของในงบทดลองไปจดังบดุล ซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีแสดงฐานะการเงินของกิจการ 

 

3. บัญชีต้นทุน 
     หนา้ท่ีส าคญัของการบญัชี คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเงินและจดัท าเป็นรายงาน 

การเงินเสนอต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชข้อ้มูลในการวางแผน ควบคุม และตดัสินใจปัญหาต่าง ๆ  
ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน จะเห็นไดว้า่ขอ้มูลทางบญัชีสามารถน ามาใชส้ าหรับวตัถุประสงคท่ี์แตกต่าง
กนั จึงมีการจ าแนกประเภทการบญัชีเป็น 3 ประเภท คือ การบญัชีการเงิน การบญัชีบริหาร และการ
บญัชีตน้ทุน (ดวงมณี  โกมารทตั, 2540, หนา้ 4)  ดงัน้ี 

       การบญัชีการเงิน (Financial Accounting) เป็นการบญัชีท่ีจดัท าข้ึนเพื่อรายงานขอ้มูล 
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอดีตต่อบุคคลภายนอกกิจการ ไดแ้ก่ เจา้หน้ี ผูถื้อหุ้น 
หน่วยงานของรัฐบาล และผูส้นใจอ่ืน ๆ ในการจดัท าขอ้มูลดงักล่าวจะใชห้ลกัการบญัชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป (Generally Accepted Accounting Principal-GAAP) เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูใ้ชง้บการเงินท่ีเป็นบุคคลภายนอกกิจการ  

       การบญัชีบริหาร หรือการบญัชีเพื่อการจดัการ (Managerial Accounting) เป็นการบญัชี 
ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อช่วยผูบ้ริหารในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ในการจดัท าขอ้มูลดงักล่าวจะมีรูปแบบต่าง ๆ กนั ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคคล
ภายในกิจการ โดยผูบ้ริหารอาจน าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนมาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าหรือเป็นกรณีพิเศษ 
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       การบญัชีตน้ทุน (Cost Accounting) เป็นการบญัชีท่ีจดัท าข้ึนเพื่อรายงานขอ้มูลเก่ียวกบั 
ตน้ทุนในการผลิตสินคา้และการใหบ้ริการ ขอบเขตงานของการบญัชีตน้ทุนจึงไดแ้ก่การรวบรวมขอ้มูล
ตน้ทุน บนัทึกแยกประเภท แบ่งสรรหรือปันส่วน สะสมและจดัท ารายงานเก่ียวกบัตน้ทุนในลกัษณะ
ต่าง ๆ ตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร 

       การบญัชีตน้ทุน มีเน้ือหาท่ีส าคญั 2 ประเด็น คือ การจ าแนกประเภทตน้ทุน และวงจรการ
บนัทึกตน้ทุน  

      3.1 การจ าแนกประเภทต้นทุน  เม่ือพิจารณาวตัถุประสงคใ์นการใชต้น้ทุนของผูบ้ริหารท่ี
แตกต่างกนัไปในแต่ละสถานการณ์ ท าใหมี้การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการใช้
ตน้ทุนเป็น 6 ประเภท  (ดวงมณี  โกมารทตั, 2540, หนา้ 31)  ดงัน้ี 

 3.1.1 การจ าแนกตน้ทุนตามระยะเวลา เป็นการพิจารณาตน้ทุนในการจดัหาสินทรัพย์
และบริการท่ีสัมพนัธ์กบัระยะเวลาด าเนินงานของธุรกิจ จะแบ่งตน้ทุนตามระยะเวลาเป็น 3 ประเภท คือ 

  1) ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต (Historical Cost) หรือตน้ทุนจริง (Actual Cost) 
หมายถึง ตน้ทุนท่ีกิจการไดจ่้ายเงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์นเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละหรือบริการต่าง ๆ 
ซ่ึงมีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และน าไปบนัทึก
บญัชีและจดัท างบการเงิน แต่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีตน้ีไม่นิยมน ามาใชใ้นการตดัสินปัญหาต่าง ๆ ใน
อนาคต เพราะสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั ท าใหไ้ม่สามารถน าราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาได ้

2) ตน้ทุนทดแทน หรือตน้ทุนเปล่ียนแทน (Replacement Cost) หมายถึง  
ตน้ทุนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายไปเพื่อจดัหาสินทรัพยม์าเปล่ียนหรือทดแทนสินทรัพยเ์ดิม โดยสินทรัพย ์
ท่ีจดัหามานั้นจะมีคุณลกัษณะและสภาพเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัสินทรัพยท่ี์มีอยูเ่ดิม ตวัอยา่งเช่น 
เคร่ืองจกัร ซ้ือมาเม่ือ 3 ปีท่ีแลว้ ราคา 20,000 บาท แต่ราคาเคร่ืองจกัรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัใน
ปัจจุบนัเท่ากบั 30,000 บาท กรณีเคร่ืองจกัรจะมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีตซ่ึงไดบ้นัทึกบญัชีไปแลว้เท่ากบั 
20,000 บาท และตน้ทุนทดแทนในปัจจุบนัเท่ากบั 30,000 บาท โดยทัว่ไปกิจการจะไม่บนัทึกตน้ทุน
ทดแทนในสมุดบญัชี ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อาจหามูลค่าของสินทรัพยน์ั้นในปัจจุบนัไดแ้ละกิจการมีความ
จ าเป็นตอ้งบนัทึกรายการเพื่อตีราคามูลค่าสินทรัพย ์ตวัอยา่งเช่น การบนัทึกมูลค่าผลิตภณัฑพ์ลอยได ้
สินทรัพยล์า้สมยั หรือการบนัทึกราคาของคงเหลือดว้ยวิธีราคาทุนหรือราคาตลาดแลว้แต่ราคาใดจะต ่า
กวา่ (Lower of Cost or Market) 

3) ตน้ทุนในอนาคต (Future Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
ในอนาคต เม่ือผูบ้ริหารตอ้งตดัสินใจเลือกโครงการใดโครงการหน่ึง หรือทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 
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ในอนาคต ผูบ้ริหารจะตอ้งประมาณตน้ทุนข้ึนมาล่วงหนา้ แต่จะไม่บนัทึกตน้ทุนในอนาคตไวใ้นสมุด
บญัชี เพราะตน้ทุนในอนาคตเป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากการคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคต 

 3.1.2 การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะการด าเนินงาน จะแบ่งตน้ทุนเป็น 2 ประเภท คือ 
  1) ตน้ทุนการผลิต (Manufacturing Cost) หมายถึง ตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน

เพื่อแปรสภาพวตัถุดิบให้เป็นสินคา้ เช่น วตัถุดิบ  ค่าแรง และค่าใชจ่้ายการผลิต 
2) ตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวกบัการผลิต (Non-manufacturing Cost) หมายถึง ตน้ทุน 

อ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการผลิต เช่น ดอกเบ้ียจ่าย เงินเดือนพนกังานขาย ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน 
เป็นตน้ 

 3.1.3 การจ าแนกตน้ทุนตามส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์กิจการผลิตทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่จะมีส่วนประกอบของตน้ทุนท่ีเหมือนกนั 3 ส่วน ดงัน้ี 
   1) วตัถุดิบ (Materials) หมายถึง วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิต เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้
ส าเร็จรูป วตัถุดิบแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ วตัถุดิบทางตรง เป็นวตัถุดิบท่ีน ามาเพื่อผลิตสินคา้นั้นโดยตรง 
สามารถค านวณราคาไดโ้ดยง่ายวา่ตน้ทุนวตัถุดิบรวมอยูใ่นการผลิตสินคา้หน่ึงหน่วยเป็นจ านวนเท่าใด 
เม่ือน าวตัถุดิบทางตรงมาผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูปแลว้สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน เช่น ไมท่ี้น ามาท าเป็น
เฟอร์นิเจอร์ และวตัถุดิบทางออ้ม เป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้แต่ใชใ้นปริมาณท่ีนอ้ยหรือยากท่ีจะ
ค านวณวา่สินคา้แต่ละหน่วยตอ้งใชว้ตัถุดิบทางออ้มจ านวนเท่าใด เช่น  ตะปูท่ีน ามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ 
เป็นตน้ 

2) ค่าแรง (Labor) หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีกิจการจ่ายใหค้นงานท่ีท างาน 
ในโรงงาน เพื่อแปรสภาพวตัถุดิบใหเ้ป็นสินคา้ส าเร็จรูป ค่าแรงแบ่งเป็น2 ประเภทคือ ค่าแรงทางตรง 
(Direct Labor) เป็นค่าแรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้โดยตรง และสามารถค านวณตน้ทุนค่าแรง 
ท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ต่อหน่วยไดง่้าย เช่น ค่าแรงงานคนงานเยบ็รองเทา้ เป็นตน้  ส าหรับค่าแรงงาน 
ท่ีจ่ายใหบุ้คคลท่ีมิไดผ้ลิตสินคา้โดยตรง แต่มีส่วนช่วยให้การผลิตสินคา้ส าเร็จรูปเสร็จไปดว้ยดี เรียกวา่ 
ค่าแรงทางออ้ม (Indirect Labor) เช่น เงินเดือนผูค้วบคุมงาน ค่าจา้งท าความสะอาดโรงงาน เงินเดือน
ยามประจ าโรงงาน เป็นตน้ ค่าแรงงานทางออ้มจดัเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการผลิต (วาริพิณ, 
2551, หนา้ 246) 

3) ค่าใชจ่้ายการผลิต (Factory Overhead) หมายถึง ตน้ทุนการผลิตสินคา้ 
ทั้งหมดนอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง เช่น ค่าวตัถุดิบทางออ้ม ค่าแรงทางออ้ม  
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร ค่าเส่ือมราคาโรงงาน ค่าเบ้ียประกนัภยัโรงงาน เป็นตน้ 
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 3.1.4 การจ าแนกตน้ทุนตามปริมาณกิจกรรม คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมตน้ทุน (Cost 
Behavior Analysis) ตวัอยา่งเช่น กิจการตอ้งการวิเคราะห์พฤติกรรมของตน้ทุนเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการผลิต กล่าวคือ เม่ือปริมาณการผลิตสูงข้ึนหรือต ่าลง ตน้ทุนจะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณ
ผลผลิตหรือไม่ เปล่ียนแปลงในลกัษณะอยา่งไร ตน้ทุนตามปริมาณกิจกรรม แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 

  1) ตน้ทุนผนัแปร หรือตน้ทุนแปรได ้(Variable Cost) หมายถึง ตน้ทุนซ่ึงมี
จ านวนรวมเปล่ียนแปลงข้ึนลงเป็นอตัราส่วนโดยตรงกบัปริมาณกิจกรรม จึงมีผลท าให้ตน้ทุนผนัแปร
ต่อหน่วยคงท่ี ไม่วา่ปริมาณของกิจกรรมการผลิตจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

2) ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีจ านวนรวมไม่เปล่ียนแปลง 
ภายในช่วงท่ีพิจารณา (Relevant Range) แมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงปริมาณกิจกรรมไปในทางเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงก็ตาม เช่น กิจการจ่ายค่าเช่าคลงัสินคา้ 100,000 บาทต่อปี คลงัสินคา้น้ีสามารถจุสินคา้ไดไ้ม่เกิน 
1,000 หน่วย ดงันั้นแมกิ้จการจะผลิตและเก็บสินคา้ 500 หน่วย กิจการก็ยงัคงตอ้งจ่ายค่าเช่าคลงัสินคา้ 
100,000 บาทต่อปี 

3) ตน้ทุนก่ึงผนัแปร (Semi-variable Cost) หรือตน้ทุนผสม(Mixed Cost)  
หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีลกัษณะผสมทั้งท่ีเป็นตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร เช่น กิจการตอ้งจ่ายค่าซ่อม
บ ารุงเคร่ืองจกัรเดือนละ 3,000 บาท บวกค่าบริการชัว่โมงละ 200 บาท ถา้ในเดือนกนัยายนกิจการมี
ชัว่โมงซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร 10 ชัว่โมง ดงันั้นกิจการจะตอ้งจ่ายตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรในเดือน
กนัยายนเท่ากบั 5,000 บาท 

4) ตน้ทุนก่ึงคงท่ี (Semi-fixed Cost) หรือตน้ทุนตามขั้นกิจกรรม (Step Cost)  
หมายถึง ตน้ทุนซ่ึงคงท่ีในช่วงกิจกรรมหน่ึง ๆ เม่ือช่วงกิจกรรมเปล่ียนแปลงไปอีกระดบัหน่ึง ตน้ทุน 
ก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย และจะคงท่ีเท่าเดิมตลอดช่วงกิจกรรมอนัใหม่ ตน้ทุนก่ึงคงท่ีจะมีลกัษณะ
เหมือนขั้นบนัได เช่น ในช่วงปริมาณผลิตตั้งแต่ 0-500 หน่วย จะใชผู้ค้วบคุมงานเพียง 1 คน เงินเดือน
เดือนละ 10,000 บาท และเม่ือกิจการผลิตมากกวา่ 500 หน่วย จะตอ้งจา้งผูค้วบคุมงานคนท่ี 2 มาเพื่อ
ดูแลการผลิตท่ีมีปริมาณมากข้ึน ดงันั้นเงินเดือนผูค้วบคุมงานจึงเท่ากบั 20,000 บาท ตน้ทุนในช่วง
กิจกรรมใหม่จะคงท่ีเท่ากนัตลอด จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตระดบัสูงข้ึนในช่วง
ถดัไป 

 3.1.5 การจ าแนกตน้ทุนเพื่อการควบคุมและวดัผลการปฏิบติังาน แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ดงัน้ี 

  1) ตน้ทุนท่ีควบคุมได ้(Controllable Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีผูบ้ริหารสามารถ
ควบคุม สั่งการ และตดัสินใจไดภ้ายในงวดเวลาหน่ึง เช่น ค่าล่วงเวลาของพนกังาน 
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2) ตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ได ้(Non-controllable Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีผูบ้ริหาร 
ไม่สามารถควบคุม สั่งการ และตดัสินใจ เพราะเป็นตน้ทุนท่ีไดรั้บการปันส่วนมาจากส่วนกลาง แผนก
อ่ืน หรือผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนไป เช่น ค่าเส่ือมราคาโรงงาน ค่าเช่าท่ีดิน เป็นตน้ 

 3.1.6 การจ าแนกตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1) ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ (Relevant Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีจ่ายเป็น

ตวัเงินและตน้ทุนท่ีไม่จ่ายเป็นตวัเงินหรือตน้ทุนค่าเสียโอกาส เช่น การตดัสินใจเลือกน าเงินไปฝาก
ธนาคารซ่ึงจะไดด้อกเบ้ียปีละ 20,000 บาท หรือจะน าเงินไปซ้ือเคร่ืองจกัรเพื่อผลิตและขายสินคา้และ
คาดวา่จะไดก้ าไรสุทธิปีละ 25,000 บาท 

2) ตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวกบัการตดัสินใจ (Irrelevant Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีไม่มี 
ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เช่น ตน้ทุนค่าซ้ือเคร่ืองจกัรจ านวน 10,000 บาท ท่ีซ้ือมา
เม่ือ 3 ปีท่ีแลว้  

      3.2 วงจรการบันทกึต้นทุน  กิจกรรมการผลิตสินคา้แบ่งเป็น 4 กิจกรรมยอ่ยคือ การจดัหา
ตน้ทุนการผลิต การน าตน้ทุนการผลิตเขา้งาน การผลิตสินคา้เสร็จจนไดสิ้นคา้ส าเร็จรูป และการ
จ าหน่ายสินคา้ วธีิการบนัทึกรายการจึงเป็นไปตามวงจรการบนัทึกตน้ทุน ตามภาพท่ี 6 
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  ภาพท่ี 6  วงจรการบนัทึกตน้ทุนการผลิต 
  ท่ีมา        (นีดเด้ิลส์ และคนอ่ืน ๆ (Needles et al.), 1996,  p.688)  

       วตัถุดิบ 

ยอดยกมา 17,500 
1 มค.xx 

ซ้ือระหวา่งปี  
      142,600 

ยอดยกไป 20,400 
31 ธค.xx 

ใชไ้ประหวา่งปี 
139,700 

ค่าแรงงาน 

จ่ายค่าแรงงาน 
ระหวา่งปี 
199,000 

ใชแ้รงงานในการผลิต
ระหวา่งปี 
199,000 

ยอดยกไป -0- 
31 ธค.xx 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
ระหวา่งปี 
156,200 

ใชค้่าใชจ่้ายในการผลิต
ระหวา่งปี 
156,200 

ยอดยกไป -0- 
31 ธค.xx 

 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 

ยอดยกมา 21,200 
1 มค.xx 

ใชว้ตัถุดิบไประหวา่งปี 
139,700 

ใชแ้รงงานในการผลิตระหวา่งปี 
199,000 

ใชค้่าใชจ่้ายในการผลิตระหวา่งปี 
156,200 

ยอดยกไป 23,500 
31 ธค.xx 
 

สินคา้ระหวา่งผลิต 

ผลิตเสร็จระหวา่งปี    492,600 

ยอดยกมา 70,000 
1 มค.xx 

  ยอดยกไป 76,500 
  31 ธค.xx 
 

  ผลิตเสร็จระหวา่งปี     
492,600 

ขายไประหวา่งปี    
486,100 

ขายไประหวา่งปี    
486,100 

สินคา้ส าเร็จรูป   ตน้ทุนขาย 
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4. บัญชีครัวเรือน 
      การจดบนัทึกบญัชีครัวเรือน เป็นการบนัทึกรายรับรายจ่ายของครอบครัว ซ่ึงหากมีการ

บนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้งสม ่าเสมอ  ก็จะสามารถช่วยใหผู้จ้ดัท าบญัชีไดท้ราบตวัเลขรายรับรายจ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริงและหากน าหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการวเิคราะห์ตวัเลขรายรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน  
จะท าใหผู้บ้นัทึกบญัชีตระหนกัถึงการลดจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นและเพิ่มการออมเงินใหม้ากข้ึน  
สามารถลดการใชจ่้ายท่ีฟุ่มเฟือย ไม่มีปัญหาหน้ีสิน มีความสุขกายสุขใจ และเกิดเป็นสังคมน่าอยูต่่อไป 
 

วสิาหกจิชุมชน 
 วสิาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small and micro community enterprise) หมายถึง กิจการของ
ชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการหรือการอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผกูพนั 
มีวถีิชีวติร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่
เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวา่งชุมชน  
(กลุ่มงานพฒันาและส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน,2551) 
 ความหมายของวสิาหกิจชุมชนโดยสรุป คือ การประกอบการเพื่อการจดัการ “ทุนของชุมชน” 
อยา่งสร้างสรรคเ์พื่อการพึ่งตนเอง 
 “ทุนของชุมชน” ไม่ไดห้มายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา  
ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางสังคม (กฎเกณฑท์างสังคมท่ีร้อยรัดผูค้นให้อยูร่่วมกนัเป็นชุมชน เป็นพี่เป็น
นอ้งไวใ้จกนั) 

ลกัษณะส าคญัของวสิาหกิจชุมชน มีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 7 ประการ 
1. ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้  าเนินการ 
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใชว้ตัถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชน  
3. ริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน 
4. เป็นฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 
5. มีการด าเนินการแบบบูรณาการ เช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจ 
7. มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย 
เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน หมายถึง คณะบุคคลท่ีรวมตวักนัโดยมีวตัถุประสงคใ์นการท ากิจกรรม

อยา่งหน่ึงอยา่งใด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนในเครือข่าย 
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พระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายท่ีประกาศใชใ้นประเทศ
เน่ืองจากเศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐานของ การพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และโดยท่ีเศรษฐกิจชุมชน
ในปัจจุบนัจ านวนหน่ึงยงัอยูใ่นระดบัท่ีไม่พร้อมจะเขา้มาแข่งขนัทาง การคา้ทั้งในระดบัภายในประเทศ
และระหวา่งประเทศ สมควรใหมี้การส่งเสริมความรู้และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสร้างรายได ้การ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การพฒันาความสามารถในการจดัการ และ การพฒันารูปแบบของวสิาหกิจ
ชุมชน อนัจะยงัผลใหชุ้มชนพึ่งพาตนเองไดแ้ละพฒันาระบบเศรษฐกิจชุมชน ใหมี้ความเขม้แขง็พร้อม
ส าหรับการแข่งขนัทางการคา้ในอนาคตไม่วา่ในระดบัใด รวมไปถึงการพฒันาวสิาหกิจชุมชนไปสู่การ
เป็นผูป้ระกอบกิจการขนาดยอ่มและขนาดกลางต่อไป  
 กฎหมายก าหนดใหมี้การส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนอยา่งครบวงจร ดงัน้ี 
 1. ระดบัปฐมภูมิ ส่งเสริมการจดัตั้ง การใหค้วามรู้ การศึกษาวจิยั ในการน าทุนชุมชนมาใช้
เหมาะสม การร่วมมือกนัในชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็และพึ่งตนเองได ้
 2. ระดบัสูงข้ึน ส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑ ์การรักษาคุณภาพ การศึกษาวจิยัเทคโนโลยแีละ 
การตลาด การสร้างความเช่ือถือทางธุรกิจและความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค การประสานงานแหล่งเงินทุน 
เพื่อใหส้ามารถเป็นผูป้ระกอบการหรือพฒันาไปสู่การประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม และขนาดกลาง ต่อไป 
 3. การส่งเสริมเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน รัฐจะใหก้ารสนบัสนุนการจดัตั้งการประกอบการ 
การตลาด ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกนัระหวา่งเครือข่าย หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอ่ืน  
เพื่อขยายและสร้างความมัน่คงใหแ้ก่กิจการวสิาหกิจชุมชน 

ประโยชน์ของวสิาหกิจชุมชนต่อเกษตรกร 
 1. การรวมตวักนัของเกษตรกรในการประกอบธุรกิจในระดบัชุมชน มีความมัน่คง ไดรั้บการ
รับรองตามกฎหมาย  
 2. การส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การพฒันาความสามารถในการจดัการ ตรงตาม 
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 
 3. ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขม้แขง็ พึ่งพาตนเองได ้มีความพร้อมท่ีจะพฒันาส าหรับการ
แข่งขนัทางการคา้ในอนาคต 
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เศรษฐกจิพอเพยีง 
เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา่ Sufficiency Economy (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ, 2549) เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนว
ทางการด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวกิฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางการแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้ และสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่ง
มัน่คงและย ัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฏีใหม่และประโยชน์ของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง มีดงัน้ี 

1. ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
         เศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  

2549) เป็นปรัชญาช้ีแนวการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว 
ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้ าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการ 
มีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการน าวชิาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและการ
ด าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบัใหมี้ส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และใหมี้ความ
รอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุล 
และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลกัพิจารณาอยู ่5 ส่วน 
ดงัภาพท่ี 7  สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 7  สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549, หนา้ 15 
       1.1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทาง 
ท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวถีิชีวติดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา 
และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัและวกิฤต 
เพื่อความมัน่คงและความย ั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  
และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบั
พอประมาณ 
         1.3.2 ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของ
ความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึง
ผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
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         1.3.3 การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั (Self-immunity) หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อม
รับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ 
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

               1.4 เง่ือนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียงนั้น 
ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดงัน้ี 
         1.4.1 เง่ือนไขความรู้ (Knowledge Conditions) ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบั
วชิาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยง
กนั เพื่อประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

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

2. ความสัมพนัธ์ของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด าริ 
         เศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  

2549) และแนวปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพฒันาท่ีน าไปสู่ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ในระดบัต่าง ๆ อยา่งเป็นขั้นตอน โดยลดความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัแปรของธรรมชาติ หรือการ
เปล่ียนแปลงจากปัจจยัต่าง ๆ โดยอาศยัความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี  
มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และความสามคัคี 
เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวา้งกวา่ทฤษฎีใหม่ โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดท่ีช้ีบอก
หลกัการและแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ ในขณะท่ี แนวพระราชด าริเก่ียวกบัทฤษฎีใหม่หรือเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นแนวทางการพฒันาภาคเกษตรอยา่งเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตวัอยา่งการใชห้ลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงในทางปฏิบติั ท่ีเป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 

            ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ อาจเปรียบเทียบกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู ่ 
2 แบบ คือ แบบพื้นฐานกบัแบบกา้วหนา้ ไดด้งัน้ี 

            2.1 แบบพืน้ฐาน ความพอเพียงในระดบับุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร  
เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบไดก้บัทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ท่ีมุ่งแกปั้ญหาของเกษตรกรท่ีอยู่
ห่างไกลแหล่งน ้า ตอ้งพึ่งน ้าฝนและประสบความเส่ียงจากการท่ีน ้าไม่พอเพียง แมก้ระทัง่ส าหรับการ
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ปลูกขา้วเพื่อบริโภค และมีขอ้สมมติวา่ มีท่ีดินพอเพียงในการขดุบ่อเพื่อแกปั้ญหาในเร่ืองดงักล่าว จาก
การแกปั้ญหาความเส่ียงเร่ืองน ้า จะท าใหเ้กษตรกรสามารถมีขา้วเพื่อการบริโภคยงัชีพในระดบัหน่ึงได ้
และใชท่ี้ดินส่วนอ่ืน ๆ สนองความตอ้งการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนท่ีเหลือเพื่อมี
รายไดท่ี้จะใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถผลิตเองได ้ทั้งหมดน้ีเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัให้
เกิดข้ึนระดบัครอบครัว อยา่งไรก็ตาม แมก้ระทัง่ ในทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ก็จ  าเป็นท่ีเกษตรกรจะตอ้งไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม 

2.2 แบบก้าวหน้า แบ่งเป็นความพอเพียงในระดบัชุมชนและระดบัองคก์ร และความ 
พอเพียงในระดบัประเทศ ดงัน้ี 

      2.2.1 ความพอเพียงในระดบัชุมชนและระดบัองคก์รเป็นเศรษฐกิจพอเพียง 
แบบกา้วหนา้ ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2 เป็นเร่ืองของการสนบัสนุนให้เกษตรกรรวมพลงักนั 
ในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการท่ีธุรกิจต่าง ๆ รวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายวสิาหกิจ กล่าวคือ เม่ือ
สมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองคก์รต่าง ๆ มีความพอเพียงขั้นพื้นฐานเป็นเบ้ืองตน้แลว้ ก็จะรวมกลุ่ม
กนัเพื่อร่วมมือกนัสร้างประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มและส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกนั การ
แบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตามก าลงัและความสามารถของตน ซ่ึงจะสามารถท าให ้ชุมชนโดยรวม
หรือเครือข่ายวสิาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวถีิปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 
                                  2.2.2 ความพอเพียงในระดบัประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ 
ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 3 ซ่ึงส่งเสริมใหชุ้มชนหรือเครือข่ายวสิาหกิจ สร้างความร่วมมือกบั
องคก์รอ่ืน ๆ ในประเทศ เช่น บริษทัขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบนัวจิยั เป็นตน้ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในลกัษณะเช่นน้ี จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา การแลกเปล่ียนความรู้ เทคโนโลย ี
และบทเรียนจากการพฒันา หรือร่วมมือกนัพฒันา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท าใหป้ระเทศอนัเป็น
สังคมใหญ่อนัประกอบดว้ยชุมชน องคก์ร และธุรกิจต่าง  ๆ ท่ีด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง กลายเป็น
เครือข่ายชุมชนพอเพียงท่ีเช่ือมโยงกนัดว้ยหลกัไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ไดใ้นท่ีสุด 

3. ประโยชน์ของการใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
          เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เร่ืองใหม่ (วชัรินทร์ คนัทะชา, 2549) แต่คนไทยหลายคนอาจจะ 
ไม่เขา้ใจ แมจ้ะไดย้นิบ่อยและเหมือนจะเขา้ใจมาตลอด ทุกคนลว้นแต่มองวา่เศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
หลกัปรัชญาท่ีน่ายกยอ่ง แต่เมืืื่อขาดความเขา้ใจเสียแลว้ จึงยงัมีนอ้ยรายท่ีจะน ามาปฏิบติัจริง 
โดยเฉพาะ 
ในแวดวงธุรกิจ แทบจะนบัรายไดถึ้งองคก์รท่ีน าปรัชญาทางธุรกิจน้ีมาปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมชดัเจน 
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เศรษฐกิจพอเพียงวนัน้ีจึงไม่ต่างอะไรกบัของดีท่ีวางไวบ้นห้ิง หากเราสามารถแปลความเศรษฐกิจ
พอเพียงไดต้รงกนั กระทัง่ส่งต่อความเขา้ใจไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งสัมฤทธิผล จะท าใหเ้กิดประโยชน์ดงัน้ี 

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

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น เศรษฐกิจพอเพียงกบังานวจิยัและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบับญัชีและล าไย 

ดงัน้ี 

               1. เศรษฐกจิพอเพยีงกบังานวจิัย 
        การวจิยั “การนอ้มน าแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบติั 

ในสถาบนัราชภฏั”  (ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั, 2544) มีวตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ เพื่อ
รวบรวมแนวคิดเร่ืองทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ และเพื่อส ารวจการนอ้มน า
แนวพระราชด าริ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบติัของสถาบนัราชภฏัและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ รวมทั้ง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจในการน าหลกัการทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวพระราชด าริ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง สถาบนัและชุมชน โดยใชว้ธีิการวิเคราะห์เอกสาร
ร่วมกบัการศึกษาดูงานและการศึกษาส ารวจการปฏิบติัตามแนวพระราชด าริ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียง ของหน่วยงานต่าง ๆ ผลการวจิยัพบวา่ แนวพระราชด าริ พฒันาการจาก “ความพอเพียง”  
ในความหมายวา่พออยูพ่อกิน พอควร มีความสุข ไปสู่ “พอมีพอกินเป็นขั้นท่ีหน่ึง ขั้นต่อไป ใหมี้เกียรติ
ยนืข้ึนดว้ยขาตนเอง ขั้นท่ีสาม ใหนึ้กถึงผูอ่ื้น” ปรากฏเป็นรูปธรรมในทฤษฏีใหม่ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 และ 
ขั้นท่ี 3 ตามล าดบั จนบรรลุสัมฤทธิผลเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน และเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กา้วหนา้ โดยใชห้ลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองทฤษฎีใหม่ บนความสามคัคี 
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ความร่วมมือ ความขยนั อดทนและความปรารถนาดีต่อกนั การปฏิบติัตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่
และเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยใหป้ระเทศเจริญได ้

สถาบนัราชภฎักบัแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนปี พ.ศ. 2535  
การด าเนินภารกิจการฝึกหดัครูในภูมิภาคต่าง ๆ ของกรมการฝึกหดัครูโดยเฉพาะโครงการฝึกหดัครู
ชนบท เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างพื้นฐานความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน เป็นรากฐานส าคญัในการ
พฒันาคน พฒันาครอบครัว และพฒันาชุมชน โดยเฉพาะการพฒันาชนบทท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นการปฏิบติัภารกิจท่ีสอดรับแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยธรรมชาติ 

หลงัจากไดรั้บพระราชทานนามราชภฎัและตราสัญลกัษณ์ประจ าพระองค ์บทบาทของวทิยาลยั
ครูปรับเปล่ียนเป็นสถาบนั อุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน สถาบนัราชภฎัทุกแห่งไดน้อ้มน าแนว
พระราชด าริเป็นปรัชญาน าทางในการปฏิบติังานตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในส านกังาน 
สภาสถาบนัราชภฎั และสถาบนัราชภฎัทุกแห่ง 

ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎันอ้มน า แนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบติั โดยการก่อตั้งศูนย์
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ินตามแนวพระราชด าริ การน าปรัชญาการพฒันาทอ้งถ่ิน 
มาเป็นปรัชญาหลกัประจ าสถาบนัราชภฎัและการเปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิตสาขา
ยทุธศาสตร์การพฒันา การอญัเชิญแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาปฏิบติัใหเ้กิดผล
อยา่งต่อเน่ืองน้ี นบัเป็นบทบาทท่ีส าคญัท่ีมีส่วนท าใหท้อ้งถ่ินห่างไกลทัว่ประเทศไทย ไดรั้บการพฒันา
อยา่งทัว่ถึง ประชาชนในทอ้งถ่ินต่าง ๆ มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนสอดคลอ้งกบัพระราชประสงคข์อง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎัมีนโยบายอญัเชิญแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั เร่ืองทฤษฏีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการไวใ้นรายวชิาต่าง ๆ และวชิาการศึกษา
ทัว่ไป ทั้งหลกัสูตรศิลปะศาสตร์ครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ท าใหบ้ณัฑิต
และมหาบณัฑิตท่ีจบจากสถาบนัราชภฏัเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี และแนวพระราช 
ด าริขององคพ์ระบาทสมเด็ดพระเจา้อยูห่วัมากท่ีสุด ท าให้บณัฑิตและมหาบณัฑิตจากสถาบนัราชภฎั
เป็นท่ียอมรับวา่ มีความเช่ียวชาญการท างานในทอ้งถ่ิน 

รายวชิาในหลกัสูตรของส านกังานสภาสถาบนัราชภฎั ซ่ึงมีแนวพระราชด าริ เร่ืองทฤษฎีใหม่ 
และเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกอยูไ่ดแ้ก่ วชิาวถีิไทย ความจริงของชีวติ วถีิโลก เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรทางเลือก ชีวติและส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาคน ทฤษฎีการพฒันาชาติ  
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อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งตนเอง การพฒันาแบบยัง่ยนื ทฤษฎีและหลกัการพฒันา
ชุมชนกระบวนการพฒันาชุมชน และอ่ืน ๆ อีกมาก การอญัเชิญแนวพระราชด าริในองคพ์ระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัมาไวใ้นค าอธิบายรายวชิาต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ส านกังานสภาสถาบนั
ราชภฎัตระหนกัในความส าคญัมีความจงรักภกัดี  และดว้ยความมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ินไทยใหเ้กิด
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื จึงไดมี้การผลกัดนัใหส้ถาบนัราชภฎัทุกแห่งประยกุตใ์ชแ้นวพระราชด าริ 
อนัทรงคุณค่า โดยการถ่ายทอดความเป็นศาสตร์ และความเป็นเลิศแห่งกระบวนการพฒันาสังคม 
ใหแ้ก่บณัฑิตของสถาบนัราชภฏัซ่ึงเป็นปัญญาชนท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน ตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบนั 

การก่อตั้งศูนยศึ์กษาพฒันาเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ิน ตามแนว
พระราชด าริในสถาบนัราชภฎัทุกแห่ง เป็นความพยายามท่ีจะศึกษา รวบรวม และมีส่วนร่วมใน
การศึกษาซ่ึงกนั และกนัระหวา่งสถาบนัราชภฏักบัชุมชนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ท าหนา้ท่ีในการเป็นวทิยากร 
ศึกษา วจิยั และเก็บรวบรวมขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นไปพฒันาร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ในลกัษณะพหุภาคี กระตุน้ใหห้น่วยงานต่าง ๆ เกิดการพฒันา โดยยดึคนเป็นศูนยก์ลาง สภาพการณ์
ดงักล่าว ท าใหชุ้มชนทอ้งถ่ินต่าง ๆ เกิดการต่ืนตวั ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มีความเช่ือมัน่ต่อแนว
พระราชด าริ เร่ืองทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึนเป็นล าดบั  

การน าปรัชญาการพฒันาทอ้งถ่ินมาเป็นปรัชญาหลกัประจ าสถาบนัราชภฎัทุกแห่งเป็นการ
ด าเนินตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาทในองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีทรงน าแนวพระราชด าริไป
ทดลองปฏิบติัจนเป็นผลในหลายพื้นท่ี เป็นท่ีประจกัษใ์นหมู่พสกนิกรทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  
การด าเนินรอยตามเบ้ืองพระยคุลบาทองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัของสถาบนัราชภฎัท าใหเ้กิด
การศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัแนวพระราชด าริและทอ้งถ่ิน ในลกัษณะการศึกษาดูงานการทดลอง การ
พิสูจน์ทฤษฏีเชิงสาธิต การศึกษารวบรวม  และคน้ควา้วจิยั ยงัผลใหว้งวชิาการพฒันาของประเทศไทย 
มีแนวทางในการพฒันาประเทศมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ
นั้น มีการคน้พบแนวทางการสร้างอ านาจ และความเป็นปึกแผน่ใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจไทยชดัเจนยิง่ข้ึน 

การเปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขายทุธศาสตร์การพฒันาของสถาบนัราชภฏั
เพชรบุรี เป็นความพยายามผลกัดนัใหมี้การศึกษาแนวพระราชด าริเก่ียวกบัการพฒันาในพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัโดยละเอียดลึกซ้ึง โดยสถาบนัราชภฎัมีความมุ่งหมายจะใหเ้ป็นศาสตร์พลงัของแผน่ดิน
เพื่อผลิตนกัพฒันาท่ีจะด าเนินรอยตามเบ้ืองพระยคุลบาท ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏัจึงส่งเสริมใหมี้
การพฒันาหลกัสูตรยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันาข้ึนจนเป็นผลส าเร็จ และไดท้  าการเปิดสอนคร้ังแรกในปี 
พ.ศ. 2542 นบัเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัสูงแห่งแรก ท่ีเปิดสอนหลกัสูตรเก่ียวกบัทฤษฎีการพฒันา
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ประเทศอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอยา่งจริงจงั แสดงใหเ้ห็นวา่
ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏัมีการศึกษาคน้ควา้วจิยั และนอ้มน าไปสู่การประยกุตใ์ชเ้พื่อแกปั้ญหา
ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศไทย 

จากบทบาทขา้งตน้ท่ีกล่าวมาจึงแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎัเป็น
หน่วยงานระดบัสูงท่ีเอาใจใส่ต่อแนวพระราชด าริในองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอยา่งต่อเน่ือง 
และมีนโยบายท่ีชดัเจนใหส้ถาบนัราชภฎั  ขา้ราชการ  อาจารยเ์จา้หนา้ท่ีและนกัศึกษานอ้มน าแนว
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไปสู่การปฏิบติั   ยงัผลใหก้ารมุ่งพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน  
ของสถาบนัราชภฎัทุกแห่งประสพความส าเร็จ จนอาจกล่าวไดว้า่สถาบนัราชภฎัเป็นสถาบนัอุดมศึกษา
ท่ีมีการเรียนรู้ และเก็บขอ้มูลของทอ้งถ่ินไดดี้ท่ีสุดในปัจจุบนั 

แนวทางการนอ้มน าแนวพระราชด าริทฤษฏีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงไปใชพ้ฒันาตน พฒันา
สถาบนั และพฒันาชุมชน สถาบนัราชภฎัควรด าเนินกลยทุธ์สู่ความส าเร็จดว้ยการปรับเปล่ียนกระบวน
ทศัน์การท างานใหมุ้่งสู่อุดมการณ์ร่วมกนัในความเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยใช้
พื้นท่ีชุมชนในเขตความรับผิดขอบเป็นเป้าหมายหลกัของการปฏิบติังาน และเช่ือมโยงกนัทัว่ประเทศ
เป็นการพฒันาร่วมกนัทั้งระบบ 

            2. งานวจิัยทีเ่กีย่วกบับัญชีและล าไย 
จตุพร  พงษธ์านี (2549) ไดท้  าการประเมินประสิทธิผลของโครงการแปรรูปล าไย 

อบแหง้ กรณีศึกษาอ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู  พบวา่ผลผลิตของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการแปร
รูปล าไยอบแหง้ มีผลผลิตสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมโครงการ และท าใหเ้กษตรกรมีรายไดม้ากข้ึน 

วเิชียร  มูลทองแดง (2549) ไดท้  าการวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงิน 
ท่ีอตัราร้อยละ 12 พบวา่อตัราผลตอบแทนการลงทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากบั 1.195 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(NPV) มีค่าเท่ากบั 35,726,604 บาท และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 54.54 ผล
การศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่โครงการมีความเป็นไปไดท่ี้จะลงทุน ส าหรับระยะเวลาคืนทุนของโครงการน้ี
เท่ากบั 3 ปี และเม่ือวเิคราะห์ความไวของโครงการพบวา่ เม่ือรายไดล้ดลงร้อยละ 16.28 และตน้ทุนการ
ผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.45 โครงการน้ีจะไม่เหมาะสมกบัการลงทุน แสดงใหเ้ห็นวา่ โครงการน้ีจะมีความ
ทนต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบท่ีอตัราเปล่ียนแปลงของยอดขายลดลงไม่เกินร้อยละ 16.28 และตน้ทุน
เพิ่มข้ึนไม่เกินร้อยละ 19.45 

จุฑามาส  พนัธ์ุณรงค ์(2546) ไดท้  าการศึกษา การบูรณาการการจดัการศึกษาเพื่อ 
ทอ้งถ่ินในการเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรโดยการน าวธีิการทางบญัชีเพื่อพฒันาธุรกิจชุมชนในเขต
จงัหวดัเชียงใหม ่พบวา่หากเกษตรกร มีความรู้  ความเขา้ใจ  และมีการจดบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้ง
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สม ่าเสมอ  ก็จะสามารถช่วยใหเ้กษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีวนิยัทางการเงิน  รู้จกัวธีิการบริหารการเงิน
การบญัชีของตน  รู้จกัการใชจ่้ายอยา่งประหยดัและรู้จกัการออม รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผน
ประกอบอาชีพ  สามารถสร้างรายไดอ้นัเป็นการสร้างโอกาสใหก้บัเกษตรกรใหส้ามารถช าระหน้ีได ้ 
และพึ่งตนเองไดใ้นท่ีสุด  นอกจากน้ีงานวจิยัยงัสามารถช่วยลดความผนัผวนของแรงงานจากภาค
เกษตรกรเขา้สู่เมืองเพื่อหารายไดเ้สริม ท าใหล้ดปัญหาสังคมเมือง  เพิ่มความมัน่ใจในการลงทุน
ปรับปรุงผลผลิตของเกษตรกรเน่ืองจากไม่ตอ้งกงัวลใจกบัความเส่ียงจากการขาดทุน 

จนัทร์สุดา  รุ่งเรืองวงศ ์(2546) ไดท้  าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
ในการผลิตล าไยนอกฤดูของชาวสวนล าไยขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในจงัหวดัล าพนู พบวา่การผลิตมี
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั และมีการผลิตอยูใ่นระยะผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตคงท่ี 
กลุ่มสวนขนาดเล็กหรือกลุ่มสวนขนาดใหญ่มีก าไรไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั รวมทั้งการใชปั้จจยั
การผลิตผนัแปรท่ีไม่แตกต่างกนัดว้ย ดงันั้นชาวสวนทั้งสองกลุ่มจึงควรใชส้ารเคมีในอตัราท่ีเหมาะสม
เพื่อชาวสวนทั้งสองกลุ่มจะไดท้  าการผลิตล าไยนอกฤดูให้ไดก้  าไรสูงสุด 

กิติวสัส์  มูลแกว้ (2545) ไดท้  าการวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน 
ธุรกิจส่งออกล าไยอบแหง้ของผูส่้งออกในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัล าพนู ดว้ยตวัแบบลูกโซ่แห่ง
คุณค่า พบวา่ผูส่้งออกล าไยอบแหง้ประสบปัญหาระยะเวลาการเก็บหน้ียาวนาน ส่งผลใหผู้ส่้งออกตอ้ง
ลงทุนในเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจสูง  

นทัธียา  หว ัน่ทอ๊ก (2544) ไดท้  าการศึกษา ผลของเตาอบต่อประสิทธิภาพทาง 
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมแปรรูปล าไยอบแหง้ขนาดยอ่ม พบวา่ ปัจจยัขนาดของการลงทุน การไดรั้บ
สินเช่ือ ระดบัการศึกษา ความสะดวกในการหาเช้ือเพลิง ประสบการณ์ในอาชีพ และอายขุอง
ผูป้ระกอบการ มีผลต่อการเลือกใชเ้ตาอบล าไยแบบเตากระบะท่ีใชแ้ก๊สหรือน ้ามนัโซล่าเป็นเช้ือเพลิง  
ผูป้ระกอบการท่ีไม่ตอ้งการเผชิญกบัปัญหาการหาเช้ือเพลิงจะเลือกใชเ้ตากระบะท่ีใชน้ ้ามนัโซล่าเป็น
เช้ือเพลิง เน่ืองจากน ้ามนัโซ่ล่าสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามสถานีบริการน ้ามนัท่ีมีอยูท่ ัว่ไป ผลการศึกษา
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมแปรรูปล าไยอบแหง้ขนาดยอ่มของผูป้ระกอบการเตา
กระบะท่ีใชแ้ก๊สและผูป้ระกอบการเตากระบะท่ีใชน้ ้ามนัโซล่าเป็นเช้ือเพลิง มีประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจเท่ากนั และมีประสิทธิภาพทางดา้นราคาของการใชปั้จจยัการผลิตท่ีเป็นวตัถุดิบ (ล าไยสด) 
เท่ากนั แต่มีประสิทธิภาพทางราคาของการใชปั้จจยัการผลิตท่ีเป็นเช้ือเพลิงไม่เท่ากนั 

สุนทรี  ปัญญา (2543) ไดท้  าการศึกษา สภาพและปัญหาการผลิตล าไยอบแหง้  
ในต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ปัญหาของผูป้ระกอบการรับซ้ือผลิตภณัฑ์
ล าไยอบแหง้ คือ ผลิตภณัฑท่ี์รับซ้ือมีมาตรฐานท่ีไม่แน่นอน การด าเนินกิจการใชทุ้นในการรับซ้ือ
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ค่อนขา้งสูง แต่สินเช่ือทั้งจากภาครัฐและเอกชนมีจ านวนจ ากดั ท าใหเ้กิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง 
ผูผ้ลิตมีการกกัตุนสินคา้เพื่อเก็งก าไร ท าใหไ้ม่สามารถรับซ้ือผลผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

ถนอม  ดารารัตน์ (2542) ไดท้  าการวเิคราะห์ตน้ทุน-ผลตอบแทนทางการเงินท่ีอตัรา 
ส่วนลดร้อยละ 15 ของอุตสาหกรรมล าไยอบแหง้ในจงัหวดัล าพนูและเชียงใหม่ พบวา่ อตัราส่วน
ผลตอบแทนการลงทุน (B/C Ratio) เท่ากบั 1.034 อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั ร้อยละ 46 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 10,292,501 บาท ระยะเวลาคืนทุนอยูใ่นปีท่ี 4 ผลการศึกษาน้ีแสดง 
ใหเ้ห็นวา่ การลงทุนในอุตสาหกรรมอบแหง้ล าไยทั้งเปลือกในจงัหวดัล าพนูเชียงใหม่ แบบเตาอบ
เกษตรขนาดเล็กมีความเหมาะสมกบัการลงทุน และเม่ือวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนใน
อุตสาหกรรมล าไยอบแหง้แบบเตาเกษตรพบวา่ เม่ือรายไดล้ดลงร้อยละ 5 และตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 โครงการน้ีจะไม่เหมาะสมกบัการลงทุน แสดงใหเ้ห็นวา่ โครงการจะมีความทนต่อปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบท่ีอตัราเปล่ียนแปลงของยอดขายและตน้ทุนไม่เกินร้อยละ 5 

ปิยาวรรณ  สกุลเจริญ (2539) ไดท้  าการศึกษา โอกาสการขยายตลาดส่งออกล าไย  
พบปัญหาในการขยายตลาดส่งออกล าไย ไดแ้ก่ ปัญหาเร่ืองการขนส่ง รถขนส่ง และรถหอ้งเยน็ ส าหรับ
ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขปัญหาคือ ภาครัฐควรจดัหาแหล่งเงินทุนสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าให ้เกษตรกร
ผูรั้บซ้ือล าไยทอ้งถ่ินและโรงงานแปรรูป เพื่อกูย้มืไปท าการผลิต จดัส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานให้
สอดคลอ้งกบัเส้นทางขนส่งผลผลิต การขนส่งระยะไกลมีการสร้างหอ้งเยน็เก็บสินคา้ก่อนการกระจาย 
สู่ตลาดต่าง ๆ  
  สรุปจากเอกสารและงานวจิยัขา้งตน้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัไดเ้ป็น
อยา่งดี เน่ืองจากการน าความรู้ทอ้งถ่ินท่ีสั่งสมมาอยา่งยาวนานมาแลกเปล่ียนกบัความรู้ทางสากลท าให้
เกิดระบบการจดัการความรู้ท่ีพฒันาข้ึนทั้งชุมชนก็ทราบแนวคิดการท าบญัชีล าไยอบแหง้ท่ีเป็นรูปแบบ
มาตรฐานและนกัวจิยัก็ทราบตน้ทุนบางอยา่งท่ีกลุ่มเกษตรกรตอ้งใชใ้นการผลิตล าไยอบแหง้ นอกจากน้ี
การรวมตวักนัผลิตล าไยอบแหง้ของวสิาหกิจชุมชนท าให้ตน้ทุนค่าล าไย ค่าฟืนลดลงเน่ืองจาก
ความสามารถในการต่อรองราคา อีกทั้งจากผลการวจิยัท่ีพบวา่หากเกษตรกร มีความรู้  ความเขา้ใจ  และ
มีการจดบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้งสม ่าเสมอ  ก็จะสามารถช่วยใหเ้กษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีวินยัทาง
การเงิน  รู้จกัวธีิการบริหารการเงินการบญัชีของตน  รู้จกัการใชจ่้ายอยา่งประหยดัและรู้จกัการออม 
รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนประกอบอาชีพ  สามารถสร้างรายไดอ้นัเป็นการสร้างโอกาสใหก้บั
เกษตรกรใหส้ามารถช าระหน้ีได ้ และพึ่งตนเองไดใ้นท่ีสุด  

 




