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เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  การวจิยัเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้ทางบญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีเอกสาร
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. การจดัการความรู้ 
2. การบญัชี 
3. เศรษฐกิจพอเพียง 
4. งานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน 
5. สภาพพื้นท่ีวจิยั 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
       การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันา
ให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้ง
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้องคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด    
โดยท่ีความรู้ มี 2 ประเภท ดงัน้ี (สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2548) 

          1. ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ ทกัษะ ความ
ช านาญ ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพดูหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ 
หรือการคิดเชิงวเิคราะห์  

          2. ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีคนสร้างข้ึนและถ่ายทอดโดย
ผา่นภาษาอย่างเป็นทางการและมีรูปแบบมีลกัษณะของการจดัระบบท่ีบนัทึกขอ้มูลในส่ือรูปแบบใด
รูปแบบหน่ึง (น ้าทิพย,์ 2547) เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโสตทศัน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

การจดัการ “ความรู้เด่นชดั” จะเน้นไปท่ีการเขา้ถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความ
ได ้เม่ือน าไปใชแ้ลว้เกิดความรู้ใหม่ ก็น ามาสรุปไว ้เพื่อใชอ้า้งอิง หรือให้ผูอ่ื้นเขา้ถึงไดต่้อไป (ดูวงจร
ทางซา้ยในภาพท่ี 1) ส่วนการจดัการ “ความรู้ซ่อนเร้น” นั้นจะเนน้ไปท่ีการจดัเวทีเพื่อให้มีการแบ่งปัน
ความรู้ท่ีอยูใ่นตวัผูป้ฏิบติั ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั อนัน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ท่ีแต่ละคน
สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดต่้อไป  (ดูวงจรทางขวาในภาพท่ี 1) 

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html)โดย
http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html)โดย
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  ภาพท่ี 1  วงจรความรู้เด่นชดัและความรู้ซ่อนเร้น 
  ท่ีมา        สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2548 

 
      ความตอ้งการน าความรู้ท่ีมีอยู่ในแต่ละบุคคลมาใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางการจดัการ
ความรู้ในองค์กร โดยการสร้างแหล่งจดัเก็บความรู้และพฒันาวิธีการเขา้ถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
ขั้นตอนการจดัการความรู้ตามแนวคิดของ Takeuchi and Nonaka เรียกวา่ ขั้นตอนการจดัการความรู้ 
SECI มี 4 ขั้นตอน คือ Socialization เป็นการระดมความคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม 
Externalization เป็นการน าขอ้มูลจากการระดมความคิดมาจดัระบบและบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร Combination เป็นการสร้างความรู้ใหม่โดยการรวบรวมความรู้หลายประเภทมาจดัหมวดหมู่ 
Internalization เป็นการน าความรู้จากความรู้เด่นชดัมาฝึกปฏิบติั คิด วเิคราะห์ สร้างสรรคจ์นกลายเป็น
ความรู้ซ่อนเร้น ตามภาพท่ี 2 ขั้นตอนการจดัการความรู้ SECI   ดงัน้ี 

 
 
 

 
 
   
 
 
 

ภาพท่ี 2  ขั้นตอนการจดัการความรู้ SECI 
ท่ีมา       Takeuchi and Nonaka, 2004, p.290  
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การบัญชี 
        การบญัชี คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบั
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี ก็คือ การใหข้อ้มูลทางการเงิน 
ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ
บญัชี  การจดัท างบการเงิน และบญัชีครัวเรือน  มีดงัน้ี 

1. ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัการบัญชี  
     ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบญัชี ไดแ้ก่ แม่บทการบญัชี สมการบญัชี ความหมายของ

สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ องคป์ระกอบของงบการเงิน ผงับญัชี และเอกสารท่ีใชใ้นการ
บนัทึกบญัชี มีดงัน้ี 

      1.1  แม่บทการบัญชี (Accounting Framework) เป็นแนวคิดพื้นฐานส าหรับการ 
จดัท าและน าเสนองบการเงิน เน่ืองจากงบการเงินท่ีกิจการจดัท าข้ึนเพื่อน าเสนอต่อผูใ้ช้งบการเงิน
ทัว่ไป ดงันั้นสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจึงไดก้ าหนดเป็นหลกัเกณฑ์
ในการก าหนดมาตรฐานการบญัชีและการปฏิบติัทางบญัชีท่ีสากลยอมรับ เพื่อสร้างความเช่ือถือและ
เพิ่มความเช่ือมัน่ให้กับผูใ้ช้งบการเงิน แม่บทการบญัชีส าหรับการจดัท าและน าเสนองบการเงิน
ประกอบไปดว้ยเน้ือหาท่ีส าคญั คือ วตัถุประสงค์ของงบการเงิน ขอ้สมมติในการจดัท างบการเงิน 
ขอ้จ ากดัของงบการเงิน และลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน แม่บทการบญัชี แสดงดงัภาพท่ี 3  
ดงัน้ี 
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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 
 

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 หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ  มีความหมายและ
ลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
                                       1.3.1 สินทรัพย์ (Assets)  หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการ 
ทรัพยากรดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงกิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก
ทรัพยากรนั้นในอนาคต สินทรัพยแ์บ่งเป็น 2 ประเภท คือ สินทรัพยห์มุนเวียน ไดแ้ก่ เงินสด ลูกหน้ี
การคา้ เป็นตน้ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

                       1.3.2 หนี้สิน (Liabilities)  หมายถึง ภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการ ภาระ
ผูกพนัดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการ
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ หน้ีสินหมุนเวียน 
ไดแ้ก่เจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะยาว 

       1.3.3 ส่วนของเจ้าของ (Owners Equity) หมายถึง ส่วนไดเ้สียคงเหลือใน
สินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหกัหน้ีสินทั้งส้ินออกแลว้  
                          1.4 องค์ประกอบของงบการเงิน งบการเงิน (Financial Statement) คือ รายงาน
ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีกิจการจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการ

สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

ส่วนของ 
เจา้ของ 
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เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ในรอบระยะเวลาบัญชีหน่ึง งบการเงินท่ีสมบูรณ์ต้อง
ประกอบดว้ยงบการเงินต่าง ๆ ดงัน้ี 

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

           1.4.2  งบก าไรขาดทุน เป็นรายงานทางการเงินท่ีกิจการจดัท าข้ึนเพื่อแสดงผล 
การด าเนินงานว่า ระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง ๆ กิจการมีรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายอะไรบา้ง เป็น
จ านวนเงินเท่าใดและมีผลการด าเนินงานเป็นก าไรหรือขาดทุนสุทธิจ านวนเท่าใด 

           1.4.3 งบใดงบหน่ึง คือ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ   หรือ 
งบก าไรสะสม แสดงให้เห็นก าไรสะสมตน้งวด รายการท่ีผลต่อก าไรสะสมในงวดปัจจุบนั และก าไร
สะสมปลายงวด หรืองบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

           1.4.4 งบกระแสเงินสด เป็นรายงานการเงินท่ีท าข้ึนเพื่อแสดงการไดม้าและใช้
ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วา่ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี กิจการไดเ้งินสดและใช้
จ่ายเงินสดในกิจกรรมใดบา้ง และจ านวนเงินเท่าใด  

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

   งบดุลและงบก าไรขาดทุนจะใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้และเป็นพื้นฐานท่ีส าคญั ซ่ึงงบดุล 
จะแสดงบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการวดัฐานะการเงิน ส าหรับงบก าไรขาดทุนจะแสดงบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัผลการด าเนินงาน แสดงดงัภาพท่ี  5  ดงัน้ี 
 

             งบดุล                 งบก าไรขาดทุน 

 
 

         สินทรัพย ์       หน้ีสิน    ส่วนของเจา้ของ        รายได ้          ค่าใชจ่้าย 

ภาพท่ี 5   องคป์ระกอบของงบดุลและงบก าไรขาดทุน 

ท่ีมา  :   กลัยาณี  กิตติจิตต,์ 2542 
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               1.5 ผงับัญชี (Chart of Accounts) คือ ช่ือและเลขท่ีบญัชีต่าง ๆ ทั้งหมดของกิจการ  
เพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงขอ้มูล โดยจดัเรียงตามหมวดบญัชีคือ สินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน รายได ้และ
ค่าใชจ่้าย จ านวนบญัชีและช่ือบญัชี ท่ีใชใ้นธุรกิจต่าง ๆ นั้นจะมีความแตกต่างกนัไปตามประเภทของ 
แต่ละธุรกิจด้วย เช่น กิจการบริการ มีบญัชีรายได้ค่าบริการ กิจการพาณิชยกรรม มีบญัชีขาย หรือ
กิจการผลิต มีบญัชีงานระหว่างท า นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของผูบ้ริหารภายในองค์กร
ดว้ยว่าตอ้งการไดข้อ้มูลทางการบญัชีท่ีมีความละเอียดมากน้อยเพียงใด เช่น บญัชีค่าสาธารณูปโภค 
บางธุรกิจอาจก าหนดให้เป็นบญัชีเดียวท่ีใชแ้ทนค่าใชจ่้ายประเภทค่าน ้ าประปา และค่าไฟฟ้า แต่บาง
ธุรกิจอาจตอ้งการทราบรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอย่างชัดเจน ซ่ึงจะต้องมีการแยก
ประเภทของบญัชีออกไปแต่ละรายการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริหาร เช่น บญัชีค่า
น ้าประปา บญัชีค่าไฟฟ้า เป็นตน้ 
   ในการก าหนดเลขท่ีบญัชีนั้นโดยทัว่ไปจะมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
                       บญัชีหมวดสินทรัพย ์ ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 1 
                       บญัชีหมวดหน้ีสิน   ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 2 
           บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ  ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 3 
           บญัชีหมวดรายได ้  ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 4 

        บญัชีหมวดค่าใชจ่้าย  ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 5 
 

   เลขท่ีบัญชีท่ีก าหนดส าหรับแต่ละบัญชีนั้นจะใช้เลขก่ีหลักก็ได้ ตามขนาดของ
กิจการ แต่อย่างน้อยควรเป็น 2 หลกั โดยเลขหลกัท่ี 1 แสดงประเภทบญัชีว่าเป็นสินทรัพย ์หน้ีสิน 
ส่วนของเจา้ของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ส่วนเลขหลกัต่อมานั้นจะบอกให้ทราบว่าเป็นบญัชีล าดบัท่ี
เท่าใดในบญัชีประเภทเดียวกนั  เช่น กิจการขนาดเล็กอาจก าหนดเลขท่ีบญัชีเป็น 2 หลกั เลขท่ีบญัชี 11 
แทนบญัชีเงินสด เลขท่ีบญัชี 12 แทนบญัชีลูกหน้ีการคา้ เลขท่ีบญัชี 21 แทนบญัชีเจา้หน้ีการค้า 
ตวัอยา่งผงับญัชีท่ีมีการใหร้หสับญัชีต่าง ๆ ใชต้วัเลขแบบการใหร้หสัเป็นช่วง มีดงัน้ี 

     100 สินทรัพย ์  
      110  - 129 สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 111 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 112 เงินลงทุนชัว่คราว 
 113 ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 
 114 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 115 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน 
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 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 
 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 
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  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 ้

 
                        1.6 เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี การด าเนินธุรกิจในแต่ละวนันั้นจะประกอบดว้ย
รายการทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงานทุกหน่วยงานในกิจการ นักบญัชีมีหน้าท่ีรวบรวม
ขอ้มูลเหล่านั้นมาสรุปและน าเสนอเป็นรายงานชนิดต่าง ๆ ให้ผูบ้ริหารรับทราบ จึงจ าเป็นท่ีนกับญัชี
จะตอ้งบนัทึกรายการธุรกิจท่ีเกิดข้ึนให้ครบถว้น และทนัต่อเหตุการณ์  เอกสารท่ีใชบ้นัทึกเหตุการณ์
นั้นจ าเป็นตอ้งออกแบบให้เหมาะสม เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละเร่ืองได้ใช้ส าหรับบนัทึกขอ้มูลอย่าง
ครบถว้นและถูกตอ้ง เอกสารจึงมีส่วนช่วยในการด าเนินงานคือ ท าให้ลดขอ้ผิดพลาดซ่ึงเกิดจากการ
บอกกล่าวกันด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อกัษรท าให้ส่ือข้อความเดียวกันและเอกสารช่วยเป็นส่ือ
ระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวข้องทั้ งภายในและภายนอก เพื่อป้องกันข้อโต้แยง้ท่ีอาจจะเกิดภายหลัง 
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 ก าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีตอ้งจดัท าบญัชีใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
เอกสารท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
        1.6.1 เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  ก่อนการบนัทึกบญัชี ผูท้  าบญัชีต้อง
ตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีใหถู้กตอ้งและเรียบร้อย เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  
มีดงัน้ี 
               1) ใบส าคญัท่ีใชป้ระกอบการบนัทึกบญัชี เป็นเอกสารท่ีบุคคลภายในกิจการ
เป็นผูจ้ดัท าเพื่อสรุปรายการและจ านวนเงิน มีการให้เลขท่ีเอกสารเรียงล าดับใบส าคญั เพื่อความ
สะดวกในการอา้งอิงและตรวจสอบ และมีเอกสารหลกัฐานการรับ-จ่ายเงินแนบประกอบกบัใบส าคญั
ดว้ย ตวัอยา่งเช่น ใบส าคญัรับเงิน ใบส าคญัจ่ายเงิน ใบส าคญัขาย ใบส าคญัทัว่ไป เป็นตน้ 
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                2 )  เอกสารหลักฐานทางการค้า  เ ป็น เอกสาร ท่ี บุคคลภายในหรือ
บุคคลภายนอกกิจการเป็นผูจ้ดัท าซ่ึงเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกิจการโดยตรง ตวัอย่างเช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ใบขอซ้ือ ใบสั่งซ้ือ ใบส่งของ ใบรับของ ใบก ากบัภาษี ใบแจง้หน้ี เป็นตน้ 
                3) เอกสารหลักฐานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากจาก
ธนาคาร ใบฝากเงิน ใบถอนเงิน สมุดคู่ฝาก ใบส าคญัเงินสดยอ่ย เป็นตน้ 
                      1.6.2 สมุดบัญชีขั้นต้น เป็นสมุดบัญชีท่ีใช้บันทึกรายการค้าท่ีเกิดข้ึนเป็น
ประจ าวนัตามล าดบัเหตุการณ์เพื่อใช้อา้งอิงในภายหลงั แบ่งเป็น สมุดรายวนัทัว่ไปและสมุดรายวนั
เฉพาะ กิจการท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มีรายการคา้ไม่มากนกัอาจจะจดัท าสมุดบญัชีขั้นตน้เพียงเล่มเดียว คือ 
สมุดรายวนัทัว่ไป แต่ถา้เป็นกิจการขนาดใหญ่และมีปริมาณรายการคา้มาก ควรจะจดัท าสมุดรายวนั
เฉพาะแยกการบนัทึกเป็นเร่ือง ๆ ไป ได้แก่ สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย สมุดรายวนัซ้ือ สมุด
รายวนัขาย สมุดรายวนัรับคืน หรือ สมุดรายวนัส่งคืน เป็นตน้ 

               1) สมุดรายวนัทัว่ไป (General Journal) เป็นสมุดท่ีบนัทึกรายการทางบญัชี 
ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดตามล าดบัเหตุการณ์ โดยแสดงวนัท่ี บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนเงินทั้งด้านเดบิตและ
เครดิตตามหลกับญัชีคู่ และค าอธิบายรายการอย่างย่อ ๆ เพื่อให้ทราบความเป็นมาของรายการ มี
แบบฟอร์มดงัน้ี 

                                                            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 ส่วนบญัชีท่ีเครดิตให้

เขียนในบรรทดัต่อมาโดยเยื้องมาทางขวาเล็กนอ้ย หลงัจากนั้นเขียนค าอธิบายลกัษณะรายการท่ีเกิดข้ึน
ในบรรทดัต่อมาอยา่งสั้น ๆ และไดใ้จความ                                   

(3)  ช่องเลขท่ีบญัชี บนัทึกเลขท่ีบญัชีแยกประเภท ท่ีผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(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 าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงัแล้ว จะตอ้งมีการแยก
รายการเหล่านั้นออกไปตามหมวดหมู่หรือประเภทท่ีเหมาะสม นั่นคือการผ่านรายการเหล่านั้นไป
บญัชีแยกประเภทแต่ละบญัชี คือบญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสิน บญัชีส่วนของเจา้ของ บญัชีรายได ้และ
บญัชีค่าใชจ่้าย  ดงันั้นบญัชีแยกประเภทก็คือ บญัชีท่ีใชบ้นัทึกรายการเดบิตและเครดิตต่าง ๆ ท่ีไดผ้า่น
มาจากสมุดรายวนัขั้นตน้นั่นเอง และเม่ือส้ินงวดก็จะได้น ายอดดุลของบญัชีเหล่านั้นมาใช้ท างบ
การเงินของกิจการซ่ึงไดแ้ก่งบก าไรขาดทุนและงบดุล บญัชีแยกประเภทแต่ละบญัชี อาจแยกเป็นบญัชี
ยอ่ยลงไปอีก ตวัอยา่งเช่น บญัชีแยกประเภทยอ่ยลูกหน้ีร้านโชคดี บญัชีแยกประเภทยอ่ยลูกหน้ีร้านสุข
ใจ บญัชีแยกประเภทยอ่ยลูกหน้ีร้านทรงสมยั เป็นตน้ 

แบบฟอร์มของบญัชีแยกประเภทแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบมาตรฐาน (Standard Account 
Form) และแบบแสดงยอดคงเหลือ (Balance Account Form) ดงัน้ี 
     1. แบบมาตรฐาน เป็นบญัชีแยกประเภทท่ีมีลกัษณะเหมือนรูปตวั T  
แบ่งออกเป็น 2  ด้านคือ ด้านซ้ายของบญัชี เรียกว่า ด้านเดบิต และดา้นขวาของบญัชี เรียกว่า ด้าน
เครดิตรายละเอียดของแต่ละช่องมีดงัน้ี 
 

บัญชีแยกประเภทแบบมาตรฐาน 

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

วนัท่ี รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต วนัท่ี รายการ หนา้
บญัชี 

เครดิต 

          

          
(1) (2) (3) (4)  (1) (2) (3) (4)  
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(1) ช่องวนัท่ี           บนัทึกวนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 
(2) ช่องรายการ       เขียนช่ือบญัชีท่ีบนัทึกตรงกนัขา้ม หรือค าอธิบายรายการโดยยอ่ 
(3) ช่องหนา้บญัชี   บนัทึกเลขท่ีหนา้ของสมุดรายวนัท่ีใชบ้นัทึกรายการนั้น 
(4) ช่องเดบิตและเครดิต บนัทึกจ านวนเงินของรายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึน  

               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 โดยเขียนปีท่ีเกิดรายการไวบ้รรทดัแรกในแต่ละหน้า

ของสมุดรายวนัทัว่ไปเพียงคร้ังเดียว เขียนเดือนและวนัท่ีไวบ้รรทดัต่อมา ส่วนรายการต่อมาจะเขียน
วนัท่ีใหม่หรือเดือนใหม่ เม่ือข้ึนวนัใหม่หรือเดือนใหม่เท่านั้น หากยงัอยู่ในเดือนและวนัท่ีเดิมไม่
จ  าเป็นตอ้งเขียนเดือนและวนัท่ีซ ้ าอีก  

1.2.2 เขียนช่ือบญัชีท่ีเดบิตไวใ้นช่องรายการชิดเส้นช่องวนัท่ี และใส่จ านวนเงินใน 
ช่องเดบิต 
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1.2.3 เขียนช่ือบญัชีท่ีเครดิตไวใ้นช่องรายการบรรทดัต่อมาเยื้องไปทางขวา และใส่ 
จ านวนเงินในช่องเครดิต 

1.2.4 เขียนค าอธิบายรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง ยอ่ ๆ 
        2.2  การผ่านบัญชี เม่ือไดบ้นัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ ขั้นตอนต่อไปของ 

การจดัท าบญัชี คือการผา่นบญัชี (Posting) เป็นการน ารายการท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไปไปใส่
ไวใ้นบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งทุกบญัชี โดยรายการท่ีบนัทึกไวท้างดา้นเดบิตให้ผา่นไปบญัชีแยก
ประเภทท่ีเก่ียวข้องด้านเดบิตและรายการท่ีบันทึกไวด้้านเครดิตให้ผ่านไปบัญชีแยกประเภทท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นเครดิต ดงัน้ี 

               2.2.1 เปิดบญัชีแยกประเภทตามล าดบัท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไป โดยเร่ิม
ตั้งแต่บญัชีท่ีบนัทึกไวท้างดา้นเดบิตของสมุดรายวนัก่อน แลว้จึงเปิดบญัชีทางดา้นเครดิต โดยเขียนช่ือ
บญัชีใหต้รงกบัท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไป 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 “เลขท่ี
บญัชี”  เพื่อแสดงใหท้ราบวา่ไดผ้า่นรายการเรียบร้อยแลว้ 

        2.3  การหายอดคงเหลอื การหายอดคงเหลือดว้ยดินสอ (Pencil Footing) เป็นการหา 
ยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทคือ สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย   
เพื่อประโยชน์ในการสรุปยอดของบญัชีต่าง ๆ ท่ีน าไปจดัท างบทดลอง ขั้นตอนการหายอดคงเหลือ
ดว้ยดินสอ มีดงัน้ี 

2.3.1 รวมจ านวนเงินดา้นเดบิตของบญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการหายอดคงเหลือ  
แลว้เขียนยอดรวมไวใ้ตจ้  านวนเงินสุดทา้ยท่ีเกิดจากการผา่นรายการมาจากสมุดรายวนัทัว่ไป 

 2.3.2 รวมจ านวนเงินดา้นเครดิตของบญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการหายอดคงเหลือ  
แลว้เขียนยอดรวมไวใ้ตจ้  านวนเงินสุดทา้ยท่ีเกิดจากการผา่นรายการมาจากสมุดรายวนัทัว่ไป 

2.3.3 น าผลรวมดา้นเดบิตและดา้นเครดิตของบญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการหายอด 
คงเหลือมาลบกนั แลว้เขียนผลต่างลงในช่องรายการต่อจากบรรทดัสุดทา้ยของช่ือบญัชีท่ีไดบ้นัทึก 
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การอา้งอิงในคร้ังหลงัสุดของดา้นท่ีมากกวา่ดว้ยดินสอ ผลต่างดงักล่าว คือ ยอดคงเหลือของบญัชีแยก
ประเภทนั้น ๆ โดยทัว่ไปบญัชีประเภทสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้าย จะมียอดคงเหลือดา้นเดบิต ส่วนบญัชี
ประเภทหน้ีสิน รายได ้และส่วนของเจา้ของ จะมียอดคงเหลือดา้นเครดิต 

        2.4  การจัดท างบทดลอง ควรจะเรียงรายการโดยเร่ิมจากบญัชีแยกประเภทสินทรัพย ์
หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย เม่ือน ายอดคงเหลือของบญัชีทั้งหมดมาใส่ในงบทดลอง
แลว้ ยอดรวมทางดา้นเดบิตจะตอ้งเท่ากบัยอดรวมทางดา้นเครดิต การท่ีทั้งสองยอดเท่ากนัเรียกวา่  
งบทดลองลงตวั แสดงให้เห็นว่าการบนัทึกรายการทางบญัชีและผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท
เป็นไปตามหลกัการบญัชีคู่ แมว้า่ผูใ้ชง้บการเงินจะใชง้บดุลในการวดัฐานะการเงินของกิจการและใช ้
งบก าไรขาดทุนในการวดัผลการด าเนินงานของกิจการ และงบทดลองไม่ไดใ้หข้อ้มูลในการตดัสินใจ 
เชิงเศรษฐกิจแก่ผูใ้ช้งบการเงิน นักบญัชีควรจดัท างบทดลองเพื่อช่วยในการจดัท างบการเงินให้
สะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน 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 ถ้าบญัชีแยกประเภทมียอดดุลเดบิต ใส่จ านวนเงินในช่องเดบิต ถ้าบญัชีแยก
ประเภทมียอดดุลเครดิต ใส่จ านวนเงินในช่องเครดิต  

 2.4.4  รวมจ านวนเงินในช่องเดบิตและจ านวนเงินในช่องเครดิต ซ่ึงจะตอ้งเท่ากนั 
เสมอ  แบบฟอร์มของงบทดลอง มีดงัน้ี 

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 
ท่ีแสดงให้เห็นฐานะการเงิน และจดัท างบก าไรขาดทุนท่ีแสดงให้เห็นผลการด าเนินงาน ทุกส้ินเดือน 
หรือทุก 3 เดือน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ อยา่งรวดเร็วและทนัต่อเวลา งบการเงิน 
ท่ีมีระยะเวลาสั้นกวา่รอบระยะเวลาบญัชีปกติ เรียกวา่ งบการเงินระหวา่งกาล  

                    หลงัจากท่ีกิจการบนัทึกบญัชีและผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้ กิจการควรจดัท างบทดลองซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัท างบการเงินให้ถูกตอ้งรวดเร็วและ
เป็นการตรวจสอบวา่ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีเป็นไปตามหลกัการบญัชีคู่หรือไม่ การจดัท างบทดลอง
ท าไดโ้ดยการน ายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภททุกบญัชีมาสรุปเรียงตามล าดบัเลขท่ีบญัชี  รวม
ยอดของบญัชีดา้นเดบิตทุกบญัชีและบญัชีดา้นเครดิตทุกบญัชี ยอดรวมทั้งสองดา้นตอ้งเท่ากนัตาม
หลกับญัชีคู ่หลงัจากนั้นจะน ายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้ายและรายไดใ้นงบทดลองไป
จดัท างบก าไรขาดทุนซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีแสดงผลการด าเนินงาน และน ายอดคงเหลือของบญัชีแยก
ประเภทสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของในงบทดลองไปจดังบดุล ซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีแสดง
ฐานะการเงินของกิจการ 

3. บัญชีครัวเรือน 
      การจดบนัทึกบญัชีครัวเรือน เป็นการบนัทึกรายรับรายจ่ายของครอบครัว รูปแบบของ

สมุดบญัชีมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัแต่ละครอบครัว เน่ืองจากผูใ้ชข้อ้มูลจากการบนัทึกบญัชีครัวเรือน
เป็นคนในครอบครัวเท่านั้น ซ่ึงหากทุกครัวเรือนมีการบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้งสม ่าเสมอ  ก็จะ
สามารถช่วยใหผู้จ้ดัท าบญัชีไดท้ราบตวัเลขรายรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและหากน าหลกัคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการวเิคราะห์ตวัเลขรายรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน จะท าใหผู้บ้นัทึกบญัชีตระหนกัถึงการลด
จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นและเพิ่มการออมเงินใหม้ากข้ึน สามารถลดการใชจ่้ายท่ีฟุ่มเฟือย ไม่มี
ปัญหาหน้ีสิน มีความสุขกายสุขใจ และเกิดเป็นสังคมน่าอยูต่่อไป 
 

เศรษฐกจิพอเพยีง 
เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา่ Sufficiency Economy (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัส
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้ งแต่ก่อนเกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัได้ทรงเน้นย  ้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพน้ และ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและย ัง่ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฏีใหม่และประโยชน์
ของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีดงัน้ี 

1. ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
         เศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  

2549) เป็นปรัชญาช้ีแนวการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว 
ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้ งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการ 
มีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบัให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ  
เพื่อใหส้มดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลัก
พิจารณาอยู ่ 5  ส่วน ดงัภาพท่ี 6  สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 6  สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 
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      1.1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทาง 
ท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้ งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จาก
ภยัและวกิฤต 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 การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับ
พอประมาณ 
         1.3.2 ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของ
ความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
ค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
         1.3.3 การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั (Self-immunity) หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อม
รับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

               1.4 เง่ือนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่นระดบัพอเพียงนั้น 
ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดงัน้ี 
         1.4.1 เง่ือนไขความรู้ (Knowledge Conditions) ประกอบด้วย ความรอบรู้
เก่ียวกบัวชิาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เช่ือมโยงกนั เพือ่ประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

         1.4.2 เง่ือนไขคุณธรรม (Moral Conditions) ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ย 
มีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวติ ไม่โลภ และไม่ตระหน่ี 
               1.5 แนวทางปฏิบติั/ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จากการน าปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
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2. ความสัมพนัธ์ของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด าริ 
         เศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  

2549) และแนวปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพฒันาท่ีน าไปสู่ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ในระดบัต่าง ๆ อยา่งเป็นขั้นตอน โดยลดความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัแปรของธรรมชาติ หรือ
การเปล่ียนแปลงจากปัจจยัต่าง ๆ โดยอาศยัความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ี
ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และความสามคัคี 
เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวา้งกว่าทฤษฎีใหม่ โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดท่ี
ช้ีบอกหลกัการและแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ ในขณะท่ี แนวพระราชด าริเก่ียวกบัทฤษฎีใหม่หรือ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นแนวทางการพฒันาภาคเกษตรอยา่งเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตวัอยา่งการใชห้ลกั
เศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบติั 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
ปลูกขา้วเพื่อบริโภค และมีขอ้สมมติวา่ มีท่ีดินพอเพียงในการขดุบ่อเพื่อแกปั้ญหาในเร่ืองดงักล่าว จาก
การแกปั้ญหาความเส่ียงเร่ืองน ้ า จะท าให้เกษตรกรสามารถมีขา้วเพื่อการบริโภคยงัชีพในระดบัหน่ึง
ได ้และใชท่ี้ดินส่วนอ่ืน ๆ สนองความตอ้งการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนท่ีเหลือเพื่อมี
รายไดท่ี้จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถผลิตเองได ้ทั้งหมดน้ีเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัให้
เกิดข้ึนระดบัครอบครัว อย่างไรก็ตาม 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 เม่ือ
สมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองค์กรต่าง ๆ มีความพอเพียงขั้นพื้นฐานเป็นเบ้ืองต้นแล้ว ก็จะ
รวมกลุ่มกนัเพื่อร่วมมือกนัสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียน
กนั การแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตามก าลังและความสามารถของตน ซ่ึงจะสามารถท าให ้
ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวสิาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวถีิปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 
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                                       2.2.2 ความพอเพียงในระดบัประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ 
ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 3 ซ่ึงส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจ สร้างความร่วมมือกบั
องคก์รอ่ืน ๆ ในประเทศ เช่น บริษทัขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบนัวิจยั เป็นตน้ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในลักษณะเช่นน้ี จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา การแลกเปล่ียนความรู้ 
เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพฒันา หรือร่วมมือกนัพฒันา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้
ประเทศอนัเป็นสังคมใหญ่อนัประกอบด้วยชุมชน องค์กร และธุรกิจต่าง  ๆ ท่ีด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง กลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงท่ีเช่ือมโยงกันด้วยหลักไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไดใ้นท่ีสุด 

3. ประโยชน์ของการใช้แนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 
          เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เร่ืองใหม่ (วชัรินทร์ คนัทะชา, 2549) แต่คนไทยหลายคนอาจจะ 
ไม่เขา้ใจ แมจ้ะไดย้นิบ่อยและเหมือนจะเขา้ใจมาตลอด ทุกคนลว้นแต่มองวา่เศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
หลักปรัชญาท่ีน่ายกย่อง แต่เมืืื่อขาดความเข้าใจเสียแล้ว จึงยงัมีน้อยรายท่ีจะน ามาปฏิบติัจริง 
โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ แทบจะนับรายได้ถึงองค์กรท่ีน าปรัชญาทางธุรกิจน้ีมาปฏิบติัให้เป็น
รูปธรรมชดัเจนเศรษฐกิจพอเพียงวนัน้ีจึงไม่ต่างอะไรกบัของดีท่ีวางไวบ้นห้ิง หากเราสามารถแปล
ความเศรษฐกิจพอเพียงไดต้รงกนั กระทัง่ส่งต่อความเขา้ใจไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งสัมฤทธิผล จะท าให้
เกิดประโยชน์ ดงัน้ี 

 1. รู้จกัตวัเอง 
 2. รู้จกัคู่แข่ง 
 3. พฒันาตวัเองอยูเ่สมอ 
 4. มีความรอบคอบไม่ประมาท 
 5. มีระบบบญัชีท่ีโปร่งใสตรวจสอบได ้
 6. ไดรั้บความเช่ือมัน่จากสถาบนัการเงิน 
 7. ไดรั้บความเช่ือมัน่จากผูบ้ริโภค 
 8. มีความสามารถในการแข่งขนั 
 9. มีความมัน่คงท่ีย ัง่ยนืพึ่งพาตวัเองได ้
 10. มีความยดืหยุน่พร้อมรับกบัสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
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แนวคดิงานวจิัยเพือ่ท้องถิ่น 
งานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน (Community-Based Research)  มุ่งเนน้ให้ “คน” ในชุมชนเขา้มาร่วม

กระบวนการคิด ตั้งค  าถาม วางแผน และท าวิจยัเพื่อหาค าตอบอย่างเป็นระบบ และเรียนรู้จากการ
ท างานวิจยัท่ีเป็นเชิงปฏิบัติการจริง (Action Research) เพื่อตอบ “ค าถาม” หรือ “ความสงสัย”  
บางอย่าง โดยมีการแยกแยะประเด็นว่า ขอ้สงสัยอยู่ตรงไหน มีการค้นหา “ขอ้มูล” ก่อนท ามีการ
วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล มีการ “วางแผน” การท างานบนฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่ และในระหวา่ง
ลงมือท า ก็จะมีการทบทวนความกา้วหนา้ วเิคราะห์ความส าเร็จและอุปสรรคอยา่งสม ่าเสมอ ในท่ีสุดก็
จะสามารถ “สรุปบทเรียน” เพื่อตอบค าถามท่ีตั้งไว ้แลว้อาจจะท าใหม่ให้ดีข้ึน ทั้งหมดน้ีด าเนินการ
โดยชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็น “ผูส้งสัย” นัน่เอง (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2547) 

งานวิจยัแบบน้ีไม่ได้เน้นท่ี “ผลงานวิจยั” หรือ การคน้พบองค์ความรู้ใหม่หากแต่มอบ 
“กระบวนการวิจยั” เป็น “เคร่ืองมือ” ในการเพิ่มพลงั (Empower) ชุมชน ในการจดัการตามแผน เป็น
อีกแนวทางหน่ึงในการสร้างเสริมความเขม้แข็งของชุมชนได ้ดว้ยมีเป้าหมายส าคญัยิ่งอย่างน้อย 4 
ประการ ดงัน้ี 

1.  คน (Man) เป็นเร่ืองของการสร้างคน การพฒันาศกัยภาพบุคคล (Human Resource 
Management) ในแง่การพฒันาความคิด มโนทศัน์ วิสัยทศัน์ และกระบวนทศัน์ใหม่ต่อการพฒันา
สังคม ท่ีมีพื้นฐานสอดรับกบัสังคมแห่งการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการมองมนุษยทุ์กคนอยา่งมีคุณค่า มี
ศักยภาพมากกว่าการยึดถือปัจเจกชนเป็นท่ีตั้ ง การมองเร่ืองการพฒันาแบบองค์รวม (holistic 
approach) มากกว่าการแยกส่วน ให้ความส าคญักบัการระดมความคิดเห็นร่วมกนัมีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร หรือใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลความรู้ความจริงอยา่งเป็นเหตุผลในการตดัสินใจมากกวา่
การใช้ความรู้สึกส่วนตัว  รู้จักการท างานเป็นทีมรวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถใน
กระบวนการวิจยั (research process)  เช่น การวิเคราะห์ปัญญา (problem analysis) การวางแผน 
(planning) การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม (participation process)  การบนัทึกขอ้มูล  การจบัประเด็นและ
การเช่ือมโยงขอ้มูล  การวิเคราะห์และการสรุปขอ้มูล (analysis and conclusion) การจดัระบบ
ฐานขอ้มูลเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และการประสานศกัยภาพภายนอกมาหนุนเสริมการท างาน ซ่ึงคน
ในท่ีน้ีไม่ได้หมายถึงเฉพาะชาวบ้านเท่านั้ น แต่หมายรวมถึงนักวิชาการ นักพฒันาเอกชน และ
ขา้ราชการในหน่วยงานของรัฐดว้ย 

2.  ความรู้ เป็นเร่ืองของการสร้างสังคมความรู้แห่งอนาคต ให้เกิดข้ึนอยา่งย ัง่ยืน หมายถึง 
กระบวนการตดัสินใจหรือด าเนินการใด ๆ ของทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ความจริงอยา่งเป็นเหตุเป็นผล (knowledge-based)  และการมีส่วนร่วมจากทุกคน  โดยเฉพาะ
กลุ่มคนระดบัรากหญา้ ไม่ใช่มาจากการใชค้วามคิดเห็นส่วนตวัของคนบางกลุ่มในการตดัสินใจ หรือ
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กระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของส่วนรวม โดยอาศยัอ านาจหน้าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน ขณะเดียวกนัจะเป็นการสร้างความรู้ใหเ้กิดข้ึนอยา่งหลากหลายเพื่อน าไปแกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ิน
และสังคม ตลอดจนเป็นการยกระดบัความรู้สู่การสร้างแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ จากฐานราก (Grounded 
Theory)  เพื่อเป็นตน้แบบในการศึกษาวจิยั และการก าหนดทิศทางการพฒันาสังคมแห่งอนาคต 

  ดงันั้น แหล่งความรู้ใหม่ จึงไม่ไดม้าจากต าราต่างชาติแต่เพียงแหล่งเดียว หากแต่จะมี
ส่วนผสมจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นพื้นฐานส าคญัจากการเรียนรู้ของสังคมทุกระดบั
ผ่านกระบวนการศึกษา กระบวนการวิจัย และกระบวนการพัฒนาประเทศ และท่ีส าคัญเป็น
กระบวนการท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแห่งการคน้หาความรู้ความจริงของคน เน่ืองจาก
ความรู้ในความจริงเป็นความหมายใหม่แห่งความเท่าเทียมกนัของคนในสังคมแห่งอนาคต เพราะเป็น
ท่ีมาของการรักษาผลประโยชน์และการไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตวัเอง ชุมชนและส่วนรวม 

3. เครือข่ายกบัการเรียนรู้  เพื่อท่ีจะพฒันาสังคมใหม่ใหเ้ป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นการ
สร้างสังคมแห่งความจริงท่ีมีความเป็นเหตุเป็นผล เป็นสังคมแห่งการคน้หาและคน้พบความรู้ความ
จริงอย่างมีส่วนร่วมจากกลุ่มคนอันหลากหลายทั้ งในกระบวนการศึกษารวบรวมข้อมูล การ
วิพากษ์วิจารณ์ การหาขอ้สรุป และการตดัสินใจ โดยเน้นการพัฒนาจากฐานขอ้มูลทอ้งถ่ินของคน
ทอ้งถ่ิน และโดยคนทอ้งถ่ินอยา่งหลากหลายเป็นส าคญั ซ่ึงจะน าไปสู่การหนุนช่วยระหวา่งกนั มีการ
ดึงศกัยภาพท่ีหลากหลายจากชาวบา้น นักวิชาการ นกัพฒันาเอกชน และเจา้หน้าท่ีของรัฐ มาหนุน
เสริมการพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศ รวมทั้งมองเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าเป้าหมายของบุคคลและ
คนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงจะช่วยลดช่องว่างและขอ้ขดัแยง้อนัเกิดจากขอ้จ ากดัและเง่ือนไขต่าง ๆ ใน
กระบวนการพฒันาของแต่ละองคก์รและหน่วยงาน 

4.  หน่วยจัดการความรู้ที่เป็นอิสระ เพื่อให้เกิดกลไก/ กลุ่มคนทอ้งถ่ินท่ีสามารถจดัสรร 
หรือยกระดบัความรู้ โดยการน าความรู้ต่าง ๆ ท่ีกระจดักระจายอยูใ่นทอ้งถ่ินมาสังเคราะห์ร่วมกบัผูรู้้
นกัวิชาการในพื้นท่ี ไปพร้อม ๆ กบัประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีพนัธมิตรต่าง ๆ ใน
ทอ้งถ่ินทุกระดบัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในงานวิจยัและพฒันา ตั้งแต่ระดบันโยบายจนถึงระดบัปฏิบติัการ 
เพื่อน าความรู้ต่าง ๆ  มาแลกเปล่ียนพูดคุย สู่การก าหนดทิศทางการวิจยัและพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยืน บน
พื้นฐานการผสมผสานกบัองค์ความรู้จากภายนอก อนัจะน าไปสู่ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเขม้แข็งในอนาคต 
ทั้งน้ี กลไก/กลุ่มคนทอ้งถ่ินเหล่าน้ี จะตอ้งเป็นอิสระจากพนัธนาการใด ๆ ไม่วา่จะเป็นโครงสร้างทาง
อ านาจ การครอบง าจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่เป็นการพึ่งพิงความรู้ ความคิด ดว้ยกระบวนการสร้าง
ความรู้สู่การแกปั้ญหา และสามารถรับใชส้ังคมอยา่งแทจ้ริง 
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สภาพพืน้ทีว่จิัย 
ข้อมูลจังหวดัล าพูน 
 ประวตัิเมืองล าพูน 
 จงัหวดัล าพนู เดิมช่ือเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายเุก่าแก่ประมาณ 1,342 ปี 
ตามพงศาวดารโยนก เล่าสืบต่อกนัถึงการสร้างเมืองหริภุญไชยวา่  ฤาษีวาสุเทพเป็นผูเ้กณฑ์พวกเม็ง 
คบุตรหรือชนเช้ือชาติมอญมาสร้างเมืองน้ีข้ึน ในพื้นท่ีระหวา่งแม่น ้ าสองสายคือ แม่น ้ ากวงและแม่น ้ า
ปิง เม่ือมาสร้างเสร็จไดส่้งทูตไปเชิญราชธิดากษตัริยเ์มืองละโวพ้ระนาม "จามเทว"ี มาเป็นปฐมกษตัริย์
ปกครองเมืองหริภุญไชยสืบราชวงศก์ษตัริยต่์อมาหลายพระองคจ์นกระทัง่ถึงสมยัพระยายีบาจึงไดเ้สีย
การปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผูร้วบรวมแว่นแควน้ทางเหนือเขา้เป็นอาณาจกัรลา้นนา 
เมืองล าพนู ถึงแมว้า่จะตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรลา้นนาแต่ก็ไดเ้ป็นผูถ่้ายทอดมรดกทาง
ศิลปะและวฒันธรรมใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้มาปกครอง ดงัปรากฏหลกัฐานทัว่ไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และ
เชียงราย เมืองล าพนูจึงยงัคงความส าคญัในทางศิลปะและวฒันธรรมของอาณาจกัรลา้นนา จนกระทัง่
สมยัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช เมืองล าพูนจึงไดเ้ขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย มีผูค้รองนครสืบ
ต่อกนัมาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เม่ือเจา้
ผูค้รองนครองคสุ์ดทา้ย คือ พลตรีเจา้จกัรค า ขจรศกัด์ิ ถึงแก่พิราลยั เมืองล าพูนจึงเปล่ียนเป็นจงัหวดั มี
ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูป้กครองสืบมาจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ( http://www.rd.go.th//lamphun/       
48.0.html  เขา้ถึงเม่ือ 23 สิงหาคม 2552) 

สภาพทัว่ไปของจังหวดัล าพูน 
 ทีต่ั้งและขนาดพืน้ที ่

 จงัหวดัล าพนู ตั้งอยูท่างภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร  
ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผน่ดิน
สายพหลโยธิน เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยูร่ะหวา่งเส้นรุ้งท่ี 
18 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 99 องศาตะวนัออก อยู่ในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน อยู่ห่างจาก
จงัหวดัเชียงใหม่เพียง 22 ก.ม. เป็นพื้นท่ี ท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาเป็นศูนย์กลางความเจริญของ
ภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาค ลุ่มน ้าโขง  หรือพื้นท่ีส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจร่วมกบั จงัหวดัเชียงใหม่ 
                      จงัหวดัล าพูนเป็นจังหวดัท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดของภาคเหนือมีพื้นท่ีทั้ งหมดประมาณ 
4,505.882 ตร.กม. หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นท่ี ภาคเหนือตอนบน 
บริเวณท่ีกวา้งท่ีสุดประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต ้136 กม. 

http://www.rd.go.th/lamphun/


โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้ทางบญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

26 

 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบั อ.สารภี อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 
          ทิศใต ้ติดต่อกบั อ.เถิน จ.ล าปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก  
            ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ.ห้างฉตัร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 
            ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

 ลกัษณะภูมิอากาศ 
 จงัหวดัล าพูนตั้งอยู่ในภาคเหนือ ซ่ึงตามต าแหน่งท่ีตั้ งอยู่ในเขตร้อนท่ีค่อนไปทางเขต
อากาศอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเยน็ค่อนขา้งหนาว แต่เน่ืองจากอยู่ลึกเขา้ไปในแผน่ดินห่างไกล
จากทะเล จึงมีฤดูแล้งท่ียาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดในฤดูร้อน จังหวดัล าพูนมีสภาพ
ภูมิอากาศแตกต่างกนัอยา่งเด่นชดั 3 ช่วงฤดู คือช่วงเดือนมีนาคมกบัเมษายนมีอากาศร้อน ช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝนและช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพนัธ์มี
อากาศหนาวเยน็เป็นฤดูหนาว ซ่ึงฤดูหนาวและฤดูร้อนนั้น เป็นช่วงฤดูแล้ง ท่ีมีระยะเวลาติดต่อกนั
ประมาณ 6 เดือน ในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไม่ร้อนเท่ากบั ในฤดูร้อน และไม่หนาวเยน็
เท่าฤดูหนาว คือมีอุณหภูมิปานกลางอยูร่ะหวา่งสองฤดูดงักล่าว 

 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 จงัหวดัล าพนู มีลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบหุบเขา และพื้นท่ีภูเขา มีท่ีราบอยู่
ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของท่ีราบเชียงใหม่ - ล าพูน หรือท่ีราบลุ่ม
แม่น ้าปิง กวง ล้ี และแม่ทา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง และตอนเหนือของอ าเภอ
บา้นโฮ่ง มีความสูงเฉล่ีย 200-400 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง ตวัเมืองล าพูนมีระดบัความสูง 
290.29 ม. จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง สภาพพื้นท่ีจะลาดสูงข้ึนในตอนกลาง ทางทิศตะวนัออกเฉียง
ใตแ้ละตะวนัตกเฉียงใต้ ในเขตอ าเภอแม่ทา บริเวณตอนใตข้องอ าเภอบา้นโฮ่ง เขตอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
และเขตอ าเภอล้ี มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงและภูเขาสูง มีระดบัความสูง ระหว่าง 400 - 800 
เมตร ข้ึนไป ระดบัความสูงจะลดลง เม่ือเขา้เขตท่ีราบในอ าเภอล้ีท่ีระดบัความสูงประมาณ 400 – 800 
เมตร แลว้ค่อย ๆ ยกตวัสูงข้ึนมาทางทิศใตซ่ึ้งเป็นเขตชายแดนติดต่อกบัจงัหวดัล าปางและจงัหวดัตาก 
ท่ีระดบัความสูง 600 – 1,000 เมตร 
 จงัหวดัล าพูนมีแม่น ้ าส าคญัไหลผา่น 4 สาย คือ แม่น ้ าปิง แม่น ้ ากวง แม่น ้ าทาและแม่น ้ าล้ี 
แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ และ 1 ก่ิงอ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอป่าซาง อ าเภอบา้นโฮ่ง 
อ าเภอแม่ทา อ าเภอล้ี อ าเภอทุ่งหวัชา้ง อ าเภอบา้นธิ และก่ิงอ าเภอเวยีงหนองล่อง 
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สถานทีท่่องเทีย่วส าคัญจังหวดัล าพูน 
 อนุสาวรีย์พระนางจามเทว ี 
 ตั้งอยูต่  าบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจงัหวดัประมาณ 
1 กิโลเมตร สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซ่ึงเป็นองคป์ฐมกษตัริยแ์ห่งนครหริภุญไชย 
พระนางเป็นปราชญ์ท่ีมีคุณธรรม ความสามารถและกลา้หาญ ไดน้ าพุทธศาสนาศิลปวฒันธรรมมา
เผยแพร่ในดินแดนแถบน้ีจนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบนั สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏ
ราชกุมาร ไดเ้สด็จมาทรงเปิดอนุสาวรียเ์ม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภุญ
ไชย ตั้งอยู่ถนนอินทยงยศเยื้องกบัวดัพระธาตุหริภุญชยั เร่ิมก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2470 โดยพระยาราชกุล
วบิูลยภ์กัดีสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายพั ต่อมากรมศิลปากรไดด้ าเนินการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่เสร็จ
เม่ือ พ.ศ. 2517 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารเม่ือ พ.ศ. 2522 
ภายในพิพิธภณัฑมี์การจดัแสดงศิลปะโบราณวตัถุแบ่งเป็น 3 ห้องคือ ห้องจดัแสดงใหญ่ เป็นห้องโถง
ยาวอยู่ชั้นบนของตวัอาคารมีการจดัแสดงวตัถุออกเป็น 3 สมยั คือสมยัก่อนหริภุญไชย สมยัหริภุญ
ไชย และสมยัลา้นนา ไดแ้ก่ พระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูป พระพิมพ ์และเทวดาเป็นตน้ ห้องจดัแสดง
ศิลปพื้นบา้น และเคร่ืองไมจ้  าหลกั เป็นหอ้งจดัแสดงเล็กท่ีอยูอ่าคารเล็กชั้นเดียวมีโถงเช่ือมจากชั้นบน
ของอาคารหลงัใหญ่ วตัถุท่ีแสดงเป็นศิลปะสมยัลา้นนา รัตนโกสินทร์ แสดงออกถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เช่น เคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ืองมือตีเหล็ก เคร่ืองมือทอผ้า เคร่ืองดนตรีพื้นบ้าน พานดอกไม้
เช่ียนหมาก เป็นตน้ ห้องศิลาจารึก เป็นห้องโถงเปิดโล่ง อยู่ชั้นล่างของตวัอาคาร จดัแสดงศิลาจารึก 
สมยัหริภุญไชย ราวพุทธศตวรรษท่ี 17 และศิลาจารึก สมยัลา้นนา อยูใ่นพุทธศตวรรษท่ี 20 ลงมา  
    วดัพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวหิาร  
 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองล าพูน มีถนนลอ้มรอบส่ีดา้น คือ ถนนอฎัฐารสทางทิศเหนือ ถนนชยั
มงคลทางทิศใต ้ถนนรอบเมืองทางทิศตะวนัออก และถนนอินทยงยศทางทิศตะวนัตก ห่างจากศาลา
กลางจงัหวดัประมาณ 150 เมตร สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 1651 ในสมยัพระเจา้อาทิตยราช เปิดให้เขา้ชม
ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ชาวต่างชาติเสียค่าเขา้ชม 20 บาท ภายในบริเวณวดัพระธาตุหริภุญชยัยงัมี
ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ซุม้ประตู ก่อนเขา้ไปในบริเวณวดั จะผา่นซุม้ประตูฝีมือโบราณสมยัศรีวิชยั ก่ออิฐถือ
ปูนประดบัลวดลายวจิิตรพิสดาร ประกอบดว้ยซุ้มยอดเป็นชั้นๆ เบ้ืองหนา้ซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หน่ึง
ยนืเป็นสง่าบนแท่นสูงประมาณ 1 เมตร สิงห์คู่น้ีป้ันข้ึนในสมยัพระเจา้อาทิตยราชเม่ือทรงพระราชให้
เป็นสังฆาราม 
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    วหิารหลวง  

 เม่ือผา่นซุ้มประตูเขา้ไปแลว้ จะเห็นวิหารหลงัใหญ่เรียกว่า “วิหารหลวง” เป็นวิหารหลงั
ใหญ่มีพระระเบียงรอบด้าน และมีมุขออกทั้งดา้นหน้าและดา้นหลงั เป็นวิหารท่ีสร้างข้ึนใหม่แทน
วหิารหลงัเก่า ซ่ึงถูกพายพุดัพงัทลายไปเม่ือ พ.ศ. 2458 วิหารหลวงใชเ้ป็นท่ีบ าเพญ็กุศล และประกอบ
ศาสนกิจทุกวนัพระ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธปฏิมาใหญ่ 3 องค์ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง
บนแท่นแกว้และยงัมีพระพุทธปฏิมาหล่อโลหะขนาดกลางสมยัเชียงแสนชั้นตน้และชั้นกลางอีกหลาย
องค ์  พระบรมธาตุหริภุญชยั ตั้งอยูห่ลงัวหิารหลวง ประดิษฐานพระเกศธาตุบรรจุในโกศทองค า เจดีย์
ประกอบดว้ยฐานปัทม ์แบบฐานบวัลูกแกว้ยอ่เก็จ ต่อจากฐานบวัลูกแกว้เป็นฐานเขียงกลมสามชั้น ตั้ง
รับองคร์ะฆงักลม บลัลงัก์ยอ่เหล่ียม เจดียมี์ลกัษณะใกลเ้คียงกบัพระธาตุดอยสุเทพท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
มีสัตถบญัชร (ระเบียงหอก ซ่ึงเป็นร้ัวเหล็กและทองเหลือง) 2 ชั้น ส าเภาทองประดิษฐานอยูป่ระจ าร้ัว
ชั้นนอกทั้งทิศเหนือและทิศใต ้มีซุ้มกุมภณัฑ์ และฉตัรประจ าส่ีมุม หอคอยประจ าทุกดา้นรวม 4 หอ 
บรรจุพระพุทธรูปนั่งทุกหอ นอกจากน้ียงัมีโคมประทีป และแท่นบูชาก่อประจ าไวเ้พื่อเป็นท่ี
สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทัว่ไป พระบรมธาตุน้ีนบัเป็นปูชนียสถานอนัส าคญัยิ่งในลา้นนามา
ตั้งแต่สมยัโบราณ ในวนัเพ็ญเดือน 6 จะมีงานนมสัการ และสรงน ้ าพระบรมธาตุทุกปี ตามประวติั
กล่าววา่ เม่ือ พ.ศ. 1440 พระเจา้อาทิตยราชกษตัริยว์งศร์ามญัผูค้รองนครล าพูนไดส้ร้างมณฑปครอบ
โกศทองค า บรรจุพระบรมธาตุไวภ้ายในและมีการสร้างเสริมกนัต่อมาอีกหลายสมยั ต่อมาในปี พ.ศ. 
1986 พระเจา้ติโลกราช กษตัริยผ์ูค้รองนครเชียงใหม่ไดท้รงกระท าการปฏิสังขรณ์บูรณะเสริมองค์
พระเจดียข้ึ์นใหม่ การสร้างคราวน้ีไดส้ร้างโครงข้ึนใหม่เป็นรูปแบบลงักา ซ่ึงปรากฏอยู่ในปัจจุบนัน้ี 
ทั้งน้ีเพราะในสมยัพระเจา้ติโลกราชไดมี้การติดต่อสัมพนัธ์กบัลงักา 
 
    ปทุมวดีเจดีย์ หรือพระสุวรรณเจดีย์  
 ตั้งอยู่ทางขวาของพระบรมธาตุ สร้างข้ึนในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 17 โดยพระนางปทุมวดี 
อคัรมเหสีของพระเจา้อาทิตยราช ภายหลงัจากสร้างพระบรมธาตุเสร็จได้ 4 ปี พระสุวรรณเจดียอ์งคน้ี์
เป็นทรงปรางค ์4 เหล่ียม ฝีมือช่างละโว ้มีพระพุทธรูปประจ าซุ้ม ฝีมือแบบขอม ปรากฎให้เห็นอยูบ่า้ง 
ยอดพระเจดียมี์ทองเหลืองหุม้อยู ่ภายใตฐ้านล่างเป็นกรุบรรจุพระเคร่ือง   อนุสาวรียสุ์เทวฤาษี ตั้งอยูท่ี่
บริเวณดอยติ ริมถนนสายซุปเปอร์ไฮเวยต์รงทางเขา้สู่เมืองล าพูน เดิมนั้นตั้งอยูบ่ริเวณหนา้ศาลากลาง
จงัหวดัล าพูน สุเทวฤาษีเป็นผูส้ร้างเมืองหริภุญไชย แต่เน่ืองจากเป็นผูบ้  าเพ็ญสมาบติั และไม่ยุ่ง
เก่ียวกับทางโลก จึงไปเชิญพระนางจามเทวีซ่ึงเป็นพระธิดาของพระยาจักวติัแห่งเมืองละโวม้า
ปกครองเมืองหริภุญไชยแทน และยงัไดช่้วยเหลือพระนางจามเทวีประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนา
ในนครหริภุญไชยอยา่งมัน่คง 
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    วดัมหาวนั ตั้งอยู่ริมถนนจามเทว ี 
 ห่างจากศาลากลางจงัหวดัประมาณ 500 เมตร เลียบไปตามคูเมืองเก่า มีต านานการสร้างวดั
กล่าวว่า วดัน้ีสร้างมาแต่คร้ังพระนางจามเทวีข้ึนครองนครหริภุญไชย ส่ิงท่ีน่าชมคือ พระพุทธสิกขิ 
หรือพระศิลาด า ซ่ึงพระนางจามเทวอีญัเชิญมาจากเมืองละโว ้ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองคน้ี์วา่ พระ
รอดหลวง หรือพระรอดล าพนู ซ่ึงมีความส าคญัและเป็นแบบพิมพใ์นการจ าลองท าพระเคร่ืองท่ีลือช่ือ
คือ พระรอดมหาวนั  

    วดัจามเทว ีหรือทีช่าวบ้านเรียกว่า วดักู่กุด  
 ตั้งอยู่ริมถนนจามเทวี ต าบลในเมือง สร้างเม่ือประมาณ พ.ศ. 1298 เป็นฝีมือช่างละโว ้
ลักษณะพระเจดีย์เป็นส่ีเหล่ียมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย  แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปาง
ประทานพรอยู่เป็นชั้นๆ ภายในเจดียบ์รรจุอฐิัของพระนางจามเทวีปฐมกษตัริยแ์ห่งนครหริภุญไชย 
ตามต านานเล่าวา่เจา้อนนัตยศและเจา้มหนัตยศ ราชโอรสของพระนางจามเทวีไดส้ร้างข้ึน เพื่อบรรจุ
อฐิัของพระนางเม่ือปี พ.ศ. 1298 เดิมมียอดห่อหุ้มดว้ยทองค า ต่อมาจะเป็นสมยัใดไม่ทราบชดัยอด
พระเจดียห์กัหายไปชาวบา้น จึงเรียกวา่ “กู่กุด” หรือมีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ “พระเจดียสุ์วรรณ
จงัโกฏิ” นอกจากนั้นยงัมี รัตนเจดีย ์ซ่ึงตั้งอยูท่างขวาของวหิาร สร้างข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 17 โดย
พระยาสรรพสิทธ์ิ ฐานล่างสุดเป็นรูป 8 เหล่ียม มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 4.40 เมตร สูงจรดยอด 11.50 เมตร 
องคเ์จดียเ์ป็นรูปส่ีเหล่ียม แต่ละเหล่ียมเจาะเป็นซุม้ ประดิษฐานพระพุทธรูปยนื ก่ออิฐถือปูนทั้งองค ์

    วดัพระยนื  
 ตั้งอยู่ท่ีบา้นพระยืน ต าบลเวียงยอง ขา้มล าน ้ ากวง ไปตามทางหลวงหมายเลข 114 เล้ียว
ซ้ายเขา้ทางหลวงหมายเลข 1029 ประมาณ 500 เมตร วดัพระยืนมีช่ือเดิมว่า วดัพฤทธมหาสถาน ซ่ึง
พระเจา้ธรรมมิกราช กษตัริยห์ริภุญชยั เป็นผูส้ร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 1606-1611 พระเจดียว์ดัพระยืนเป็น
พระเจดียท์รงมณฑป มีพระพุทธรูปยืนทั้งส่ีทิศ เคร่ืองบนประกอบด้วยเจดียห์้ายอด โดยมีเจดียท์รง
ระฆงัและเจดียท์รงกลมขนาดเล็กเป็นประธาน คลา้ยคลึงกบัอานนัทเจดียท่ี์เมืองพุกาม และพระเจดีย์
วดัป่าสัก จงัหวดัเชียงราย 

    กู่ช้าง-กู่ม้า  
 เป็นโบราณสถาน ตั้งอยูบ่ริเวณชุมชนวดัไก่แกว้ ซอยโรงเรียนจกัรค าคณาทร ห่างจากตวั
เมืองประมาณ 1 กิโลเมตร กู่ช้างเป็นสถูปทรงกระบอกปลายมน เช่ือวา่เป็นสุสานชา้งศึกคู่บารมีของ
พระนางจามเทวี ช่ือ “ภูก ่างาเขียว” ซ่ึงหมายถึงชา้งผิวสีคล ้างาสีเขียวท่ีทรงอานุภาพและอิทธิฤทธ์ิใน
สงคราม ส่วนกู่มา้ เป็นสถูปทรงระฆงั เช่ือวา่เป็นสุสานมา้ทรงของพระโอรสพระนางจามเทว ี
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    อนุสาวรีย์ครูบาศรีวชัิย  
 ตั้งอยูเ่ชิงดอยติ บริเวณวดัดอยติ ต าบลป่าสัก ห่างจากตวัเมืองล าพูนประมาณ 5 กิโลเมตร 
ตามถนนสายเชียงใหม่-ล าปาง พระครูบาศรีวชิยัเป็นพระเถรเจา้ นกัพฒันาแห่งลา้นนาไทย ผูพ้ฒันาทั้ง
ดา้นจิตใจและดา้นถาวรวตัถุให้แก่ชาวลา้นนาไวอ้ยา่งอเนกอนนัต ์ท่านมีชีวิตอยูใ่นช่วงปี พ.ศ. 2421-
2481 ถ่ินฐานบา้นเดิมของท่านอยู่ท่ีบา้นแม่ต่ืน อ าเภอล้ี จึงเป็นความภูมิใจอย่างใหญ่หลวงของชาว
ล าพนู ท่ีเมืองน้ีเป็นบา้นเกิดเมืองนอนของนกับุญผูย้ิง่ใหญ่แห่งลา้นนา 

    บ้านหนองช้างคืน  
 เป็นแหล่งผลิตล าไยใหญ่ท่ีสุด อยูก่่อนถึงเมืองล าพูน 8 กิโลเมตร โดยจะผา่นบา้นป่าเหวมี
ป้ายบอกทางเล้ียวขวาเขา้บา้นหนองชา้งคืน ต าบลอุโมงค ์อ าเภอเมือง ตรงเขา้ไปประมาณ 7 กิโลเมตร 
ก็จะถึงหมู่บา้น ตลอดสองฝ่ังทางท่ีลดเล้ียวเขา้ไปในหมู่บา้นจะเนืองแน่นไปดว้ยสวนล าไย ในราว
เดือนสิงหาคมของทุกปี จะมีงานเทศกาลล าไยล าพูน จดัข้ึนในอ าเภอเมือง ในงานน้ีจะมีการประกวด
รถประเภทสวยงามท่ีประดบัตกแต่งดว้ยล าไย การประกวดผลิตผลล าไยและธิดาล าไย 

    หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวยีงยอง  
 อยูบ่ริเวณบา้นศรีเมืองยู ้ต  าบลเวยีงยอง เป็นหมู่บา้นผลิตผา้ฝ้ายโดยฝีมือชาวบา้น ผา้ท่ีผลิต
จะเป็นผา้ฝ้ายและผา้ฝ้ายยกดอก รวมถึงผลิตภณัฑจ์ากฝ้ายอ่ืน ๆ  

    บ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิดอยขะม้อ  
 อยู่ในต าบลมะเขือแจ ้เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 11 เล้ียวเขา้ทางหลวงสายสาย 
1147 ห่างจากตวัเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยูห่ลงันิคมอุตสาหกรรมล าพูน เป็นภูเขาไฟโบราณ 
รูปทรงสัณฐานคล้ายฝาชี บนยอดมีปล่องกวา้ง 3 เมตร ลึกประมาณ 6 เมตร ตอนล่างเป็นบ่อ มีน ้ า
ตลอดปี การเดินข้ึนไปบ่อน ้าบนยอดเขาตอ้งข้ึนบนัไดไป 1,749 ขั้น ประชาชนนบัถือกนัมาแต่โบราณ
วา่ เป็นบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ห้ามผูห้ญิงตกั เม่ือถึงเทศกาลสรงน ้ าพระธาตุหริภุญชยัจะตอ้งตกัน ้ าจากบ่อน้ี
ไปปนกบัน ้ าพระราชทาน แลว้จึงน าข้ึนสรงองคพ์ระธาตุและเม่ือพระมหากษตัริยไ์ทยเสด็จข้ึนเสวย
ราชสมบติั จะตอ้งน าน ้าในบ่อน้ีอญัเชิญไปร่วมเป็นน ้าพุทธาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 ก่อนจะมีงานประเพณีสรงน ้ าพระบรมธาตุหริภุญชยัเป็นประจ าทุกปีของจงัหวดัล าพูน  3 
วนั  หรือในวนัข้ึน 15 ค ่าของทุกปี  จะมีประเพณีท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของจงัหวดัล าพูน คือประเพณี
ข้ึนดอยขะมอ้ ซ่ึงเช่ือกนัวา่การข้ึนไปนมสัการบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิและไดน้ าน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิมาด่ืมกิน จะท า
ให้เกิดสิริมงคลในชีวิตและรักษาโรคต่างๆให้บรรเทาลงได ้ทุกปีจึงมีประชาชนทั้งในจงัหวดัล าพูน
และจงัหวดัใกลเ้คียงเขา้ร่วมประเพณีดงักล่าวเป็นจ านวนมาก  
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 บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิดอยขะมอ้  ตั้งอยู่บนภูเขาทางทิศตะวนัออกของอ าเภอเมืองล าพูน   อนั
เป็นส่วนหน่ึงของป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ-แม่ตีบ-แม่สาร ในเขตทอ้งท่ีต าบลมะเขือแจ้ มีลกัษณะสูง
ชนั ยอดเขาแหลมแตกต่างจากยอดเขาท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกนัดุจกบัเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน มี
ลกัษณะเหมือน”หมอ้คว  ่า” ชาวเมืองแต่โบราณเรียกว่า “ดอยหม้อคว  ่า”ภายหลงัเพี้ ยนมาเป็น ”
ดอยขะมอ้” ปัจจุบนัน้ีบางคน เรียกวา่ ”ดอยขะมอ้บ่อน ้ าทิพย”์ เพราะวา่บนยอดดอย มีบ่อน ้ าเกิดกลาง
แ ผ่ น ดิ น สู ง  จึ ง ถื อ ว่ า เ ป็ น บ่ อ น ้ า ศั ก ด์ิ สิ ท ธ์ิ ห รื อ ช า ว บ้ า น เ รี ย ก ว่ า  “บ่ อ น ้ า ทิ พ ย์ ”  
(http://i.lamphun.go.th/upload/Xls45/570.doc   เขา้ถึงเม่ือ 23 สิงหาคม 2552)           
 มีต านานเล่าขานกันต่อมาเก่ียวกับประวัติของบ่อน ้ าทิพย์น้ีว่าเ ม่ือคร้ังพุทธกาลท่ี
พระพุทธเจา้ยงัมีชีวติอยู ่ไดเ้สด็จจาริกโปรดเวไนยสัตวใ์นท่ีต่างๆ และมาแวะฉนัอาหารบนยอดดอยน้ี   
ก่อนท่ีจะฉนัอาหารพระองคไ์ดท้รงบิณฑบาต แลว้ข้ึนไปจดัแจงแต่งดาบนดอยลูกหน่ึงทางตอนเหนือ
ของดอยขะมอ้ ดอยลูกนั้นจึงไดช่ื้อวา่ “ดอยห้างบาตร”(ห้างเป็นภาษาเหนือท่ีแปลวา่แต่งดา) ดอยห้าง
บาตรรอยูใ่นเขตต าบลห้วยยาบ อ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพูนในปัจจุบนั ท่ีบนดอยห้างบาตรมีรอยบาตร
ประทบับนแผน่ดิน เม่ือจดัแจงแต่งดาบาตรเสร็จก็ออกบิณฑบาตไปตามหมู่บา้นต่างๆ แลว้ไปแวะพกั
ฉนัอาหารบนยอดดอยขะมอ้ เม่ือฉนัอาหารเสร็จไม่มีน ้าจะเสวย 
 พระอานนทจึ์งไดไ้ปตกัน ้ ายงัล าห้วยแห่งหน่ึงทางทิศเหนือของดอยขะมอ้    ปรากฏวา่ล า
หว้ยตีบตนัไปหมดไม่สามารถตกัน ้ าได ้  จึงกลบัมากราบทูลให้พระองคท์รงทราบ พระพุทธองคท์รง
ตรัสวา่”ดูก่อนอานนท ์ต่อไปในภายภาคหนา้คนทั้งหลายจะเรียกล าหว้ยน้ีวา่ “แม่ตีบ” 
 พระอานนทจึ์งไปยงัล าธารอีกแห่งหน่ึงทางทิศใตข้องดอยน้ี น ้าในล าธารใสสะอาดบงัเอิญ
มีเกวียนผ่านไปเล่มหน่ึงท าให้น ้ าขุ่นหมด พระอานนท์รอ (ท่า)อยู่เป็นเวลานานน ้ าก็ไม่ใสสักทีจึง
กลบัไปกราบทูลให้พระพุทธองค์ให้ทรงทราบ พระพุทธองคท์รงตรัสวา่ “ดูก่อนพระอานนท์ ต่อไป
ล าธารสายน้ี คนทั้งหลายจะเรียกวา่ “แม่ท่า” ภายหลงัเพี้ยนเป็น “แม่ทา” ในปัจจุบนั 
 พระอานนทจึ์งไปยงัหนองน ้ าแห่งหน่ึงทางทิศตะวนัตกของดอยน้ี เม่ือพระอานนทไ์ปถึง
พญานาคท่ีรักษาหนองน ้าแห่งนั้นก็บนัดาลให้หนองน ้ าแห่งนั้นแห้งไปหมดไม่สามารถตกัน ้ าได ้พระ
อานนทจึ์งรีบกลบัไปกราบทูลใหพ้ระพุทธองคใ์หท้รงทราบ พระพุทธองคต์รัสวา่ “ดูก่อนพระอานนท ์
ต่อไปในภายภาคหนา้คนทั้งหลายจะเรียกหนองน ้ าแห่งน้ีวา่ “หนองแลง้” ปัจจุบนัเป็นบา้นหนองแลง้ 
(ไชยสถาน อยูใ่นต าบลอุโมงค ์อ าเภอเมืองล าพนู) 
 เม่ือเป็นดงัน้ี พระพุทธองค์จึงอธิษฐานถึงบารมีทาน แล้วใช้พระหัตถ์กดลงบนแผ่นหิน 
ฉบัพลนัก็มีน ้ าพุ่งมาให้เสวยไดส้มพระทยั พระพุทธองคท์รงตรัสว่า “ดูก่อนพระอานนท ์เม่ือตถาคต
เสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพานไปแลว้ ธาตุของตถาคตจะไปตั้งอยูก่ลางเมืองหริภุญชยัในสมยัพญาอาทิตยก
ราช แลว้คนทั้งหลายจะมาตกัเอาน ้าแห่งน้ีไปสรงพระธาตุของตถาคต” 

http://i.lamphun.go.th/upload/Xls45/570.doc
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 ในประเพณีสรงน ้ าพระบรมธาตุหริภุญชยั  มีข้ึนเป็นประจ าทุกปีตรงกบัวนัเพญ็เดือนหก
(วนัวสิาขบูชา) หรือ วนัเพญ็เดือนแปด (เหนือ) ชาวบา้นเรียกวา่ “ประเพณีเดือนแปดเป็ง”แลว้จะมีการ
ตกัน ้าจากบ่อน ้าทิพยก่์อนสรงน ้า 3 วนั 
 บนยอดดอยขะมอ้มีความกวา้งประมาณ 12 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร ล้อมรอบด้วย
ภูเขาสลบัซับซ้อนอนัเป็นตน้น ้ าของล าห้วย”แม่ตีบ”มีพระวิหารหลงัหน่ึงตั้งอยู่กบัพระบาทจ าลองมี
จาริกเป็นภาษาลา้นนาจาริกวา่    ไดส้ร้างพระวหิารและรอยพระบาทจ าลองน้ี เม่ือ พ.ศ.2470 โดยครูบา
สิงห์ชยั วดัสะแล่ง  พระครูชยัลงักา  วดัศรีชุม ขนุจนัทนุปาน ก านนัต าบลมะเขือแจ ้และนายชยั ก านนั
ต าบลบา้นกลาง หลงัพระวหิารเก่าแก่น้ีเป็นบ่อน ้าทิพยเ์ป็นลกัษณะบ่อท่ีเกิดกลางแผน่ดิน ปากบ่อกวา้ง
ประมาณ 3 เมตรความลึกไม่สามารถวดัได ้มีร้ัวลอ้มรอบและมีป้ายหา้มผูห้ญิงเขา้ไป เพราะมีความเช่ือ
วา่ถา้ผูห้ญิงเขา้ไปแลว้น ้าในบ่อจะแหง้ทนัที 
 นอกจากน้ีจะใชน้ ้ าทิพยใ์นการสรงน ้ าพระบรมธาตุหริภุญชยัแลว้   ยงัไดมี้การใชน้ ้ าทิพย์
จากดอยขะมอ้ ในพิธีบรมราชาภิเษกและงานราชพิธีต่างๆ   โดยในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 พ.ศ.2453 (โดยพิธีจดัในปี 2454) ให้มีการพลี
กรรมตกัน ้าจากแม่น ้าและแหล่งน ้าต่างๆท่ีถือวา่ส าคญัและเป็นศิริมงคลมาตั้งท าน ้ าพุทธมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิ 
ณ มหาเจดียสถานท่ีเป็นมหานครโบราณ 7 แห่ง คือ 
 1.แม่น ้าป่าสัก ต าบลท่าราบ (เมืองศรีเทพ) 
 2.ทะเลแกว้และสระแกว้ เมืองพิษณุโลก 
 3.น ้าโชคชมภู น ้าบ่อแกง้ น ้าบ่อทอง เมืองสวรรคโลก 
 4.แม่น ้านครไชยศรี ต าบลบางแกว้ จงัหวดันครปฐม (เมืองนครชยัศรีโบราณ) 
 5.บ่อวดัหนา้พระลาน บ่อวดัเสมาชยั บ่อวดัเสมาเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 
 6.บ่อน ้าทิพยด์อยขะมอ้ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู  
 7.บ่อน ้าวดัธาตุพนม เมืองนครพนม  
 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัก็ไดใ้ชน้ ้ าจากบ่อน ้ าทิพยด์อยขะมอ้ในราชพิธี
บรมราชาภิเษกดว้ยในปี พ.ศ.2468 รัชกาลท่ี 8 ไม่มีพิธีราชาภิเษกและพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ไดใ้ชน้ ้ าทิพยด์อยขะมอ้ในพิธีบรมราชาภิเษกในปี 2493 และมีการใชน้ ้ าจาก
บ่อน ้าทิพยใ์นราชพิธีต่างๆตามโบราณราชประเพณี 

ประวตัิอ าเภอเมืองล าพูน 

  พื้นท่ี            479.8 ตร.กม. 
ประชากร            142,236 คน (พ.ศ. 2550) 
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ความหนาแน่น      296 คน/ตร.กม. 
ทีต่ั้งและอาณาเขต 

           อ  าเภอเมืองล าพนูตั้งอยูท่างทิศเหนือของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครอง
ขา้งเคียงดงัต่อไปน้ี ( http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=510113 เขา้ถึงเม่ือ 23 
สิงหาคม 2552) 

• ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอสารภี (จงัหวดัเชียงใหม่) และอ าเภอบา้นธิ  
• ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอบา้นธิ อ าเภอแม่ออน (จงัหวดัเชียงใหม่) และติดต่อกบั 

อ าเภอแม่ทา  
• ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอแม่ทาและอ าเภอป่าซาง  
• ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอป่าซาง อ าเภอสันป่าตอง และอ าเภอหางดง (จงัหวดั 

เชียงใหม)่  

การปกครองส่วนภูมิภาค 
 อ าเภอเมืองล าพูนแบ่งพืน้ทีก่ารปกครองออกเป็น 15 ต าบล 158 หมู่บ้าน ดังนี ้

1. ในเมือง (Nai Mueang) -  9. เหมืองจ้ี (Mueang Chi) 14 หมู่บา้น 

2. เหมืองง่า (Mueang Nga) 10 หมู่บา้น  10. ป่าสัก (Pa Sak) 18 หมู่บา้น 

3. อุโมงค ์ (Umong) 11 หมู่บา้น  11. เวยีงยอง (Wiang Yong) 8 หมู่บา้น 

4. หนองชา้งคืน (Nong Chang Khuen) 6 หมู่บา้น  12. บา้นกลาง (Ban Klang) 12 หมู่บา้น 

5. ประตูป่า (Pratu Pa) 9 หมู่บา้น  13. มะเขือแจ ้ (Makhuea Chae) 20 หมู่บา้น 

6. ริมปิง (Rim Ping) 10 หมู่บา้น  14. ศรีบวับาน (Si Bua Ban) 12 หมู่บา้น 

7. ตน้ธง (Ton Thong) 11 หมู่บา้น  15. หนองหนาม (Nong Nam) 8 หมู่บา้น 

8. บา้นแป้น (Ban Paen) 9 หมู่บา้น      

 

      การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ทอ้งท่ีอ าเภอเมืองล าพนูประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 16 แห่ง ดงัน้ี 
 • เทศบาลเมืองล าพนู ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลในเมืองทั้งต าบล  
 • เทศบาลต าบลบ้านแป้น ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลบา้นแป้นและต าบล
หนองหนาม  

http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=510113
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 • เทศบาลต าบลริมปิง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลริมปิงทั้งต าบล  
 • เทศบาลต าบลอุโมงค ์ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลอุโมงคท์ั้งต าบล  
 • เทศบาลต าบลเหมืองง่า ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเหมืองง่าทั้งต าบล  
 • เทศบาลต าบลเวยีงยอง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเวยีงยองทั้งต าบล  
 • เทศบาลต าบลมะเขือแจ ้ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลมะเขือแจท้ั้งต าบล  
 • เทศบาลต าบลบา้นกลาง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบา้นกลางทั้งต าบล  
 • เทศบาลต าบลหนองชา้งคืน ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองชา้งคืนทั้งต าบล  
 • เทศบาลต าบลประตูป่า ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลประตูป่าทั้งต าบล  
 • เทศบาลต าบลตน้ธง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลตน้ธงทั้งต าบล  
 • องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแป้น ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบา้นแป้น (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต าบลบา้นแป้น)  
 • องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหมืองจ้ี ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเหมืองจ้ีทั้งต าบล  
 • องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสัก ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลป่าสักทั้งต าบล  
 • องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีบวับาน ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลศรีบวับานทั้งต าบล  
 • องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหนาม ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองหนาม (เฉพาะ
นอกเขตเทศบาลต าบลบา้นแป้น) 

ประวตัิต าบลมะเขือแจ้ 
  ต าบลมะเขือแจ้ เป็นต าบลท่ีตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองล าพูน มีจ านวน
หมู่บา้นทั้งส้ิน 21 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นมะเขือแจ,้ หมู่ท่ี 2 บา้นสะแล่ง, หมู่ท่ี 3 บา้นแจ่ม, หมู่
ท่ี 4 บา้นสันคะยอม, หมู่ท่ี 5 บา้นเหมืองกวกั, หมู่ท่ี 6 บา้นฮ่องกอม่วง, หมู่ท่ี 7 บา้นสันป่าเหียง, หมู่
ท่ี 8 บา้นก่ิวม่ืน, หมู่ท่ี 9 บา้นป่าเป้า, หมู่ท่ี 10 บา้นหนองหอย, หมู่ท่ี 11 บา้นศรีดอนตนั, หมู่ท่ี 12
บา้นเหล่า, หมู่ท่ี 13 บา้นปูเลย, หมู่ท่ี 14 บา้นป่าตึง, หมู่ท่ี 15 บา้นหนองเหียง, หมู่ท่ี 16 บา้นคอกววั, 
หมู่ท่ี 17 บา้นสันตน้ผึ้ง, หมู่ท่ี 18 บา้นใหม่ฝายหิน, หมู่ท่ี 19 บา้นใหม่เหมืองกวกั และหมู่ท่ี 20 บา้นยี่
ขอ้  และหมู่ท่ี 21 บา้นฮ่องกอม่วง 2  

      สภาพทัว่ไปของต าบล 
  ต าบลมะเขือแจมี้สภาพเป็นท่ีราบเชิงภูเขา มีล าน ้ าแม่ตีบไหลผ่าน และมีหมู่บา้นท่ีตั้งอยู ่
คือ หมู่ท่ี 1-21 
 



โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้ทางบญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

35 

      อาณาเขตต าบล 
  ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต าบลบา้นธิ ก่ิงอ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพนู  

ทิศใต ้ติดต่อกบั ต าบลบา้นกลาง และต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดั 
ล าพนู  

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพนู  
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลอุโมงค,์ ต าบลเหมืองง่า และต าบลบา้นกลาง อ าเภอ 

เมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู  

      จ านวนประชากรของต าบล 
   จ  านวนประชากรในเขต อบต. 15,448 คน และจ านวนหลงัคาเรือน 6,399 หลงัคาเรือน 

                      ข้อมูลอาชีพของต าบล 
    อาชีพหลกั ท าสวน เล้ียงสัตว,์อุตสาหกรรมในครัวเรือน อาชีพเสริม รับจา้ง คา้ขาย 

                      ข้อมูลสถานทีส่ าคัญของต าบล 
1. วดัก่ิวม่ืน ม. 8  
2. วดัดอยนอ้ย ม. 12  
3. วดับา้นแจ่ม ม. 3  
4. วดับา้นป่าเป้า ม. 9  
5. วดัปูเลย ม. 13  
6. วดัมะเขือแจ ้ม. 1  
7. วดัศรีดอนตนั ม. 11  
8. วดัสะแล่ง ม. 2  
9. วดัสันคะยอม ม. 4  
10. วดัสันป่าเหียง ม. 7  
11. วดัหนองหอย ม. 10  
12. วดัเหมืองกวกั ม. 5  
13. วดัฮ่องกอม่วง ม. 6 
14. วดัหนองป่าเหมือด ม.15 
15. วดัยามววั ม.16 
16.ส านกัสงฆเ์หล่าป่าตาล ม.19 
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17. วดัดอยขมุเงิน ม.14 
18. ส านกัปฏิบติัธรรมดอยขะมอ้ ม.12 
19. วดัสันตน้ผึ้ง ม.17  

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น เศรษฐกิจพอเพียงกบังานวิจยัและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบญัชี 

ดงัน้ี 
               1. เศรษฐกจิพอเพยีงกบังานวจัิย 

        การวจิยั “การนอ้มน าแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบติั 
ในสถาบนัราชภฏั”  (ส านักงานสภาสถาบนัราชภฏั, 2544) มีว ัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ เพื่อ
รวบรวมแนวคิดเร่ืองทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ และเพื่อส ารวจการนอ้ม
น าแนวพระราชด าริ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติของสถาบันราชภัฏและ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจในการน าหลกัการทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชด าริ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สถาบนัและชุมชน โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เอกสารร่วมกบัการศึกษาดูงานและการศึกษาส ารวจการปฏิบติัตามแนวพระราชด าริ ทฤษฎี
ใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วยงานต่าง ๆ ผลการวิจยัพบวา่ แนวพระราชด าริ พฒันาการจาก 
“ความพอเพียง” ในความหมายว่าพออยู่พอกิน พอควร มีความสุข ไปสู่ “พอมีพอกินเป็นขั้นท่ีหน่ึง 
ขั้นต่อไป ใหมี้เกียรติยนืข้ึนดว้ยขาตนเอง ขั้นท่ีสาม ใหนึ้กถึงผูอ่ื้น” ปรากฏเป็นรูปธรรมในทฤษฏีใหม่
ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 ตามล าดบั จนบรรลุสัมฤทธิผลเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน และ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า โดยใช้หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ือง
ทฤษฎีใหม่ บนความสามคัคี ความร่วมมือ ความขยนั อดทนและความปรารถนาดีต่อกนั การปฏิบติั
ตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยใหป้ระเทศเจริญได ้

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

        หลงัจากไดรั้บพระราชทานนามราชภฎัและตราสัญลกัษณ์ประจ าพระองค์ บทบาทของ
วิทยาลยัครูปรับเปล่ียนเป็นสถาบนั อุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน สถาบนัราชภฎัทุกแห่งไดน้อ้ม
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น าแนวพระราชด าริเป็นปรัชญาน าทางในการปฏิบติังานตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งใน
ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎั และสถาบนัราชภฎัทุกแห่ง 

         ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎัน้อมน า แนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบติั โดยการก่อตั้ง
ศูนย์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ินตามแนวพระราชด าริ การน าปรัชญาการพฒันา
ทอ้งถ่ินมาเป็นปรัชญาหลกัประจ าสถาบนัราชภฎัและการเปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิต
สาขายทุธศาสตร์การพฒันา การอญัเชิญแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาปฏิบติัให้
เกิดผลอย่างต่อเน่ืองน้ี นบัเป็นบทบาทท่ีส าคญัท่ีมีส่วนท าให้ทอ้งถ่ินห่างไกลทัว่ประเทศไทย ไดรั้บ
การพฒันาอยา่งทัว่ถึง ประชาชนในทอ้งถ่ินต่าง ๆ มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนสอดคลอ้งกบัพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

         ส านักงานสภาสถาบนัราชภฎัมีนโยบายอญัเชิญแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว เร่ืองทฤษฏีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการไวใ้นรายวิชาต่าง ๆ และวิชาการ
ศึกษาทัว่ไป ทั้งหลกัสูตรศิลปะศาสตร์ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ท า
ให้บณัฑิตและมหาบณัฑิตท่ีจบจากสถาบนัราชภฏัเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี และ
แนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็ดพระเจา้อยู่หัวมากท่ีสุด ท าให้บณัฑิตและมหาบณัฑิตจาก
สถาบนัราชภฎัเป็นท่ียอมรับวา่ มีความเช่ียวชาญการท างานในทอ้งถ่ิน 

         รายวิชาในหลักสูตรของส านักงานสภาสถาบนัราชภฎั ซ่ึงมีแนวพระราชด าริ เร่ือง
ทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกอยูไ่ดแ้ก่ วิชาวิถีไทย ความจริงของชีวิต วิถีโลก เกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก ชีวติและส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาคน ทฤษฎีการพฒันา
ชาติ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งตนเอง การพฒันาแบบยัง่ยืน ทฤษฎีและหลกัการ
พฒันาชุมชนกระบวนการพฒันาชุมชน และอ่ืน ๆ อีกมาก  การอญัเชิญแนวพระราชด าริในองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาไวใ้นค าอธิบายรายวิชาต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่า
ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎัตระหนกัในความส าคญัมีความจงรักภกัดี  และดว้ยความมุ่งหวงัท่ีจะ
พฒันาท้องถ่ินไทยให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน จึงได้มีการผลักดันให้สถาบันราชภัฎทุกแห่ง
ประยุกต์ใชแ้นวพระราชด าริอนัทรงคุณค่า โดยการถ่ายทอดความเป็นศาสตร์ และความเป็นเลิศแห่ง
กระบวนการพฒันาสังคมให้แก่บณัฑิตของสถาบนัราชภฏัซ่ึงเป็นปัญญาชนท่ีมีความส าคญัต่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

        การก่อตั้งศูนยศึ์กษาพฒันาเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนท้องถ่ิน ตามแนว
พระราชด าริในสถาบนัราชภฎัทุกแห่ง เป็นความพยายามท่ีจะศึกษา รวบรวม และมีส่วนร่วมใน
การศึกษาซ่ึงกนั และกนัระหวา่งสถาบนัราชภฏักบัชุมชนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ท าหนา้ท่ีในการเป็นวิทยากร 
ศึกษา วจิยั และเก็บรวบรวมขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นไปพฒันาร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  
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ในลกัษณะพหุภาคี กระตุน้ให้หน่วยงานต่าง ๆ เกิดการพฒันา โดยยึดคนเป็นศูนยก์ลาง สภาพการณ์
ดงักล่าว ท าให้ชุมชนทอ้งถ่ินต่าง ๆ เกิดการต่ืนตวั ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มีความเช่ือมัน่ต่อแนว
พระราชด าริ เร่ืองทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึนเป็นล าดบั  

         การน าปรัชญาการพฒันาทอ้งถ่ินมาเป็นปรัชญาหลกัประจ าสถาบนัราชภฎัทุกแห่งเป็น
การด าเนินตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาทในองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีทรงน าแนวพระราชด าริ
ไปทดลองปฏิบติัจนเป็นผลในหลายพื้นท่ี เป็นท่ีประจกัษใ์นหมู่พสกนิกรทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  
การด าเนินรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาทองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัของสถาบนัราชภฎัท าให้เกิด
การศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัแนวพระราชด าริและทอ้งถ่ิน ในลกัษณะการศึกษาดูงานการทดลอง การ
พิสูจน์ทฤษฏีเชิงสาธิต การศึกษารวบรวม  และคน้ควา้วจิยั ยงัผลใหว้งวชิาการพฒันาของประเทศไทย 
มีแนวทางในการพฒันาประเทศมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ
นั้น มีการคน้พบแนวทางการสร้างอ านาจ และความเป็นปึกแผ่นให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทยชัดเจน
ยิง่ข้ึน 

         การเปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขายุทธศาสตร์การพฒันาของสถาบนั
ราชภฏัเพชรบุรี เป็นความพยายามผลักดนัให้มีการศึกษาแนวพระราชด าริเก่ียวกับการพฒันาใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัโดยละเอียดลึกซ้ึง โดยสถาบนัราชภฎัมีความมุ่งหมายจะให้เป็นศาสตร์
พลงัของแผน่ดินเพื่อผลิตนกัพฒันาท่ีจะด าเนินรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท ส านกังานสภาสถาบนัราช
ภฏัจึงส่งเสริมให้มีการพฒันาหลกัสูตรยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาข้ึนจนเป็นผลส าเร็จ และไดท้  าการ
เปิดสอนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2542 นบัเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัสูงแห่งแรก ท่ีเปิดสอนหลกัสูตร
เก่ียวกบัทฤษฎีการพฒันาประเทศอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัอย่าง
จริงจงั แสดงให้เห็นว่าส านักงานสภาสถาบนัราชภฏัมีการศึกษาคน้ควา้วิจยั และน้อมน าไปสู่การ
ประยกุตใ์ชเ้พื่อแกปั้ญหาชุมชนทอ้งถ่ินท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศไทย 

         จากบทบาทขา้งตน้ท่ีกล่าวมาจึงแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ ส านกังานสภาสถาบนัราช
ภฎัเป็นหน่วยงานระดบัสูงท่ีเอาใจใส่ต่อแนวพระราชด าริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอย่าง
ต่อเน่ือง และมีนโยบายท่ีชดัเจนใหส้ถาบนัราชภฎั  ขา้ราชการ  อาจารยเ์จา้หนา้ท่ีและนกัศึกษานอ้มน า
แนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบติั   ยงัผลให้การมุ่งพฒันาชุมชน
ท้องถ่ิน ของสถาบันราชภัฎทุกแห่งประสพความส าเร็จ จนอาจกล่าวได้ว่าสถาบันราชภัฎเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการเรียนรู้ และเก็บขอ้มูลของทอ้งถ่ินไดดี้ท่ีสุดในปัจจุบนั 

         แนวทางการนอ้มน าแนวพระราชด าริทฤษฏีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงไปใชพ้ฒันาตน 
พฒันาสถาบนั และพฒันาชุมชน สถาบนัราชภฎัควรด าเนินกลยุทธ์สู่ความส าเร็จดว้ยการปรับเปล่ียน
กระบวนทศัน์การท างานให้มุ่งสู่อุดมการณ์ร่วมกนัในความเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันา
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ทอ้งถ่ิน โดยใชพ้ื้นท่ีชุมชนในเขตความรับผดิขอบเป็นเป้าหมายหลกัของการปฏิบติังาน และเช่ือมโยง
กนัทัว่ประเทศเป็นการพฒันาร่วมกนัทั้งระบบ 

 
            2. งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการบัญชี 

       จุฑามาส  พนัธ์ุณรงค์ (2546) ไดท้  าการศึกษา การบูรณาการการจดัการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ิน 
ในการเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรโดยการน าวิธีการทางบญัชีเพื่อพฒันาธุรกิจชุมชนในเขตจงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่หากเกษตรกร มีความรู้  ความเขา้ใจ  และมีการจดบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้งสม ่าเสมอ  
ก็จะสามารถช่วยใหเ้กษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีวนิยัทางการเงิน  รู้จกัวธีิการบริหารการเงินการบญัชี
ของตน  รู้จกัการใชจ่้ายอยา่งประหยดัและรู้จกัการออม รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนประกอบ
อาชีพ  สามารถสร้างรายไดอ้นัเป็นการสร้างโอกาสให้กบัเกษตรกรให้สามารถช าระหน้ีได ้  และ
พึ่งตนเองได้ในท่ีสุด  นอกจากน้ีงานวิจยัยงัสามารถช่วยลดความผนัผวนของแรงงานจากภาค
เกษตรกรเขา้สู่เมืองเพื่อหารายไดเ้สริม ท าให้ลดปัญหาสังคมเมือง  เพิ่มความมัน่ใจในการลงทุน
ปรับปรุงผลผลิตของเกษตรกรเน่ืองจากไม่ตอ้งกงัวลใจกบัความเส่ียงจากการขาดทุน 

        วาริพิณ  มงคลสมัย (2550) ได้ท าการวิจยัเชิงปฏิบติัการ  ผลของการสอนวิชาบญัชี
การเงินต่อพฤติกรรมการใช้เงินของนักศึกษา เป็นงานวิจยัท่ียึดหลกัคิดตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของวิธีการบูร
ณาการวิชาการเรียนบญัชีการเงินต่อพฤติกรรมการใช้เงินของนักศึกษาและเพื่อสร้างสมุดบญัชีรับ
จ่ายเงินท่ีเหมาะสมส าหรับนกัศึกษา ผลการวจิยัพบวา่การบรูณาการวิชาการเรียนบญัชีการเงินมีผลท า
ให้พฤติกรรมการใช้เงินของนักศึกษาเปล่ียนไปอย่างชัดเจน โดยนักศึกษาร้อยละ 56 สามารถลด
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็น ไดแ้ก่ ค่าขนม เส้ือผา้ตามสมยันิยม ค่าเกม ค่าบตัรเติมเงิน ค่ารองเทา้ตามสมยั
นิยม ฯลฯ นกัศึกษาบางคนบอกวา่ก่อนการบนัทึกรายรับรายจ่ายประจ าวนัจ่ายเงินค่าขนมเยอะและใช้
เวลาไปกบัการนัง่      กินขนม หลงัจากบนัทึกรายรับรายจ่ายประจ าวนัแลว้นกัศึกษาพบว่าในแต่ละ
เดือนมีรายจ่ายค่าขนมสูงมาก จึงตั้งใจลดค่าขนมลง ท าให้มีเงินซ้ืออาหารท่ีมีประโยชน์ นกัศึกษามี
เวลาเขา้หอ้งสมุดเพื่ออ่านหนงัสือท าการบา้นมากข้ึนและท าให้มีรูปร่างสมส่วนดีข้ึน มีความคล่องตวั
และไม่อึดอดั   นอกจากน้ีผลการวจิยัยงัพบวา่นกัศึกษาสามารถสร้างสมุดบญัชีรับจ่ายเงินซ่ึงมีรูปแบบ
สมุดบญัชีท่ีเหมาะสมกบัวยัและสถานภาพของนกัศึกษา จากกิจกรรมประกวดการออกแบบสมุดบญัชี 
นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัสมุดบญัชีท่ีออกแบบอย่างง่าย สะดวกต่อการบนัทึกบญัชี มี
ขนาดเล็ก สามารถพกพาง่าย มีสีสันและรูปแบบแปลกตา  

         วาริพิณ  มงคลสมัย (2551) ไดศึ้กษาการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั 
หมู่ 5 ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน ผลการวิจยัพบว่าเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมีความรู้
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ดา้นบญัชีครัวเรือน บญัชีตน้ทุน และเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้ขา้มาให้ความรู้ดา้นบญัชีครัวเรือน เกษตรกรทราบจ านวนตน้ทุนการอบ
ล าไยเป็นอยา่งดีเน่ืองจากเกษตรกรท าล าไยอบแห้งมานานกวา่ 10 ปี  และเกษตรกรรับรู้แนวคิดเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียง จากส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ ์เกษตรกรทราบขอ้มูลเก่ียวกบับญัชี
ตน้ทุนเป็นอยา่งดี เน่ืองจากเกษตรกรมีประสบการณ์การท าล าไยอบแห้งท่ียาวนานกวา่ 10 ปี  แต่การ
บนัทึกบญัชีตน้ทุนเกษตรกรจะบนัทึกเฉพาะค่าแรงงาน ส าหรับค่าวตัถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิต
ไม่ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน  เกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมีปัญหาการบนัทึกบญัชีครัวเรือนเน่ืองจากมี
รายไดไ้ม่สม ่าเสมอในแต่ละปี ท าใหเ้กิดความทอ้ใจในการบนัทึกบญัชี โดยเฉพาะเดือนท่ีเกษตรกรไม่
มีรายได ้มีแต่รายจ่าย อย่างไรก็ตามในช่วงของการด าเนินการวิจยัเกษตรกรเร่ิมตน้บนัทึกบญัชีอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมีทศันคติวา่การท่ีครอบครัวบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายจะท าใหเ้ด็กมีวินยัในเร่ืองการใช้
จ่ายเงิน  ส าหรับการพฒันากระบวนจดัท าบญัชีพบว่าการบนัทึกบญัชีมีความยืดหยุ่นตามลกัษณะ
รายไดข้องครอบครัวและตามทศันคติของเกษตรกรต่อการบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่าย โดยพบวา่บาง
ครอบครัวบนัทึกบญัชีทุกวนัและบางครอบครัวบนัทึกบญัชีเป็นรายสัปดาห์ การส่งเสริมสนบัสนุนให้
ชุมชนบนัทึกบญัชีครัวเรือน นบัว่าประสพความส าเร็จพอสมควรเน่ืองจากมีชุมชนส่งสมุดบญัชีเขา้
ประกวดจ านวน 5 ครัวเรือนและผลของการบนัทึกบญัชีท าให้ชุมชนสามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น 
เช่น ค่าหวย จากเดิมซ้ือสูงสุดถึง 500 บาท แต่เม่ือบนัทึกบญัชีเห็นค่าหวยสูงจึงตั้งใจจะลดค่าหวยลง
ปัจจุบนัซ้ือไม่เกิน 100 บาท เป็นตน้ และเป็นก าลงัใจในการหารายไดเ้ขา้สู่ครอบครัวไดม้ากข้ึน  

       สุนีย์ ตฤณขจี  และนิยะดา วิเศษบริสุทธ์ิ  (2551) ไดท้  าการศึกษา การรับรู้เก่ียวกบัการ
จดัท าบญัชีครัวเรือน และ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจดัท าบญัชีครัวเรือนของประชาชน รวมทั้ง
สาเหตุท่ีท าให้ไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอ าเออรระนครศรีอยุยยา จังหวัด
รระนครศรีอยุยยา ผลการวิจยัรบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นผูท่ี้มีท่ีอยู่อาศยัในส าเนา
ทะเบียนบา้นใน ต าบลบา้นใหม่ เป็นเรศหญิง มีอายุต  ่ากวา่ 20 ปี เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มีการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน ระหวา่ง 5,001-10,000 บาท ใน
ส่วนของการรับรู้และช่องทางการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการท าบญัชีครัวเรือนผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เคยไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการรณรงคใ์หจ้ดัท าบญัชีครัวเรือน โดยมีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกบัการรณรงคใ์ห้จดัท าบญัชีครัวเรือน 3 ล าดบัแรก คือ โทรทศัน์ การแนะน าของผูน้ าชุมชน 

และการประชุมช้ีแจงของบุคลากรเจา้หนา้ท่ียนาคารเรื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามล าดบั 

ส่วนของการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัท าบญัชีครัวเรือน รบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัท าบญัชี
ครัวเรือนของประชาชนในอ าเออรระนครศรีอยุยยา จงัหวดัรระนครศรีอยุยยา คือ ปัจจยัดา้นการ
จดัการทางการเงินโดยให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ การไดเ้รียนรู้การบริหารและวางแผนการใช้
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เงินมากท่ีสุด และปัจจยัดา้นครอบครัวโดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ การเห็นคุณค่าของเงินมาก
ข้ึน รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นชุมชนโดยให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ความอาคอูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงของการรฒันาชุมชน และจากการทดสอบสมมติฐาน รบวา่ ปัจจยัท่ีท าให้ตดัสินใจจดัท าบญัชี
ครัวเรือนทั้ง 3 ดา้นไม่แตกต่างกนัตาม เรศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน แต่แตกต่างกนัตาม
อาย ุอาชีร และระดบัการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ีในส่วนของสาเหตุท่ีท าให้ไม่
จดัท าบัญชีครัวเรือนในปัจจุบัน รบว่า ประชาชนในอ าเออรระนครศรีอยุยยา  จงัหวดั
รระนครศรีอยยุยา มีความคิดเห็นวา่ เสียเวลาในการจดัท า  

    สุพรรณี   ต้อนรับ (ม.ป.ป.)  ไดท้  าการศึกษา การท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกคา้
ยนาคารเรื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจงัหวดัเชียงใหม่ รบวา่ เกษตรกรร้อยละ 63.4 ไม่มี
ประสบการณ์ในการท าบญัชีครัวเรือนมาก่อน ทุกรายไดรั้บการสนบัสนุนจากยนาคารเรื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรในการท าบญัชีครัวเรือน ทุกรายไดรั้บแจกสมุดบญัชีครัวเรือน ทุกรายไดรั้บค า
แนะน าเก่ียวกบัการท าบญัชีครัวเรือน และไดรั้บการสอนท าบญัชีครัวเรือนจากยนาคารเรื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เกษตรกรร้อยละ 57.3 ใชช่้วงเวลากลางคืนในการท าบญัชีครัวเรือน ทุกรายใช้
บา้นเป็นสถานท่ีในการท าบญัชีครัวเรือน  เกษตรกรร้อยละ 32.8 ท าบญัชีครัวเรือน 3 คร้ัง/สัปดาห์ 
ร้อยละ 63.4  เขา้ใจหลกัการท าบญัชีจากการเขา้อบรม แต่ไม่สามารถน าไปปฏิบติัได้   การศึกษา
ทศันคติของเกษตรกรต่อการท าบญัชีครัวเรือน รบว่าเกษตรกรมีทศันคติเห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อการท า
บญัชีครัวเรือน โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 4.59  ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการท าบัญชี
ครัวเรือน รบว่าปัญหาท่ีส าคญัคือ  เกษตรกรขาดความเขา้ใจในการท าบญัชีครัวเรือน และขาดการ
ช่วยเหลือ แนะน า จากเจา้หนา้ท่ีเม่ือมีปัญหาในการท าบญัชีครัวเรือน ขอ้เสนอแนะของเกษตรกร คือ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งอาครัฐและเอกชนควรให้ความรู้ ค  าแนะน า จัดฝึกอบรม และส่งเสริม
สนบัสนุนใหมี้การท าบญัชีครัวเรือนอยา่งต่อเน่ือง 
 

กรอบแนวความคดิของโครงการวจิัย 
 การวจิยัเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้ทางบญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจรอเรียง เป็นการ
แลกเปล่ียนความรู้ดา้นการบญัชีของชุมชนต าบลมะเขือแจ ้กบัความรู้ดา้นการบญัชีของผูว้จิยั เรื่อให้
เกิดความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเรื่อใหชุ้มชนต าบลมะเขือแจ ้มีการบนัทึกบญัชีและใชแ้นว
รระราชด าริ เร่ือง เศรษฐกิจรอเรียง ในการวิเคราะห์การใชจ่้ายเงิน เรื่อให้ชุมชนสามารถลดค่าใชจ่้าย
ท่ีไม่จ  าเป็นและเริม่การออมเงิน ท าใหเ้กิดเป็นชุมชนเขม้แขง็ แสดงดงักรอบคิด การจดัการความรู้ทาง
บญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจรอเรียง ดงัน้ี 
 



โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้ทางบญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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   ภาพท่ี  7    กรอบแนวคิดการวจิยั 




