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เศรษฐกิจพอเพียง 
บทน ำ 
 จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนท าให้คน
ไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวัน จบสิ้น อย่างไรก็
ตามคนไทยยังมีทางออก ซึ่งการจะด ารงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบัน แนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทย
ควรยึดถือคือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองเห็นถึงความส าคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความ
พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ค านึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทย
ไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต 
                การท าบัญชี คือ การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการด ารงชีวิตของตัวเอง และ
ภายในครอบครัว ชุมชน รวมถึงประเทศ ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งช้ีอดีตปัจจุบันและอนาคตของ
ชีวิตของตัวเอง สามารถน าข้อมูลอดีตมาบอกปัจจุบันและอนาคตได้ ข้อมูลที่ได้ ที่บันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ในครอบครัว 
                บัญชีครัวเรือน มิได้หมายถึง การท าบัญชีหรือบันทึกรายรับรายจ่ายประจ าวันเท่านั้น แต่อาจ
หมายถึงการบันทึกข้อมูลด้านอื่น ๆ ในชีวิต ในครอบครัว เป็นต้น ของเราได้ด้วย เช่น บัญชีทรัพย์สิน พันธ์ุพืช 
พันธ์ุไม้ ในบ้านเราในชุมชนเรา บัญชีความรู้ความคิดของเรา บัญชีผู้ทรงคุณ ผู้รู้ในชุมชนเรา บัญชีเด็กและเยา
ชนของเรา บัญชีภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ของเรา เป็นต้น หมายความว่า สิ่งหรือเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตของเรา 
เราจดบันทึกได้ทุกเรื่อง หากประชาชนทุกคนจดบันทึกจะมีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ 
จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ครอบครัวเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ และประเทศเรียนรู้การเรียนรู้เป็นที่มาของปัญญา ปัญญา
เป็นที่มาของความเจริญทั้งกาย สังคม ใจ และจิตวิญญาณของมนุษย์จะเห็นว่า การท าบัญชี หรือการจดบันทึก
นี้ส าคัญยิ่งใหญ่มาก บุคคลส าคัญในประเทศหลายท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของการจดบันทึก เช่น ท่านพุทธทาส ใน
หลวง และสมเด็จพระเทพ ล้วนเป็นนักบันทึกทั้งสิ้น การบันทึก คือ การเขียน เมื่อมีการเขียนย่อมมีการคิด เมื่อ
มีการคิดย่อมก่อปัญญา แก้ไขปัญหาได้โดยใช้เหตุผลวิเคราะห์พิจารณา ได้ถูกต้อง นั่นคือ ทางเจริญของมนุษย์ 
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“เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

"เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความม่ันคงของ

แผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้

นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็น

เสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ ้าไป 

 

 

 

 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จากวารสารชัยพัฒนา 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก

ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร ประเทศให้ด าเนินไปใน 

ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ จ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมี

ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ

รอบคอบ และ ความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ใน การวางแผนและการด าเนินการทุก

ข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นัก

ทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มี ส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 

ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ การ

รองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก 

ภายนอกได้เป็นอย่างดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           ภาพที่   สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดล าพูน, ระบบออนไลน ์, 2552) 
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มีหลักพิจำรณำอยู่ ๕ ส่วน ดังน้ี 
๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทาง การด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี

พื้นฐาน มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และ วิกฤต เพื่อความมั่นคงและความ
ยั่งยืนของการพัฒนา 

๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน า มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้น 
การปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอน 

๓. ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน ดังนี้ 
   ๑ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่

เบียดเบียนตนเองและ ผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
  ๒ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ ระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผล ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท า
นั้นๆ อย่างรอบคอบ 

  ๓ การมีภูมิ คุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัว ให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล 

๔. เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรม ต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
และ คุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

  ๑ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบ ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบ การวางแผน และความ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

  ๒ เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่ 

๕. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ 
การพัฒนา ที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ความรู้และเทคโนโลยี 

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้บรรยายไว้ว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง การเดินทางสายกลางของ 3 หลัก คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี ซึ่งจะบรรลุได้น้ันต้องอาศัย 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย รอบรู้รอบคอบระมัดระวัง ส่วน
เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา และแบ่งปัน ดังนี้ 
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1. ควำมพอประมำณในงำนอำชีพ 
ทำงสำยกลำงของควำมพอประมำณในกำรท ำงำน หมายถึง การท างานพอประมาณ

ตามหน้าที่ตามเวลางาน หรือตามเงินเดือนที่ได้รับ รวมทั้งการคิดและท างานเต็มความสามารถที่มี ไม่น้อย
เกินไปและไม่ท างานเกินตัว ตัวอย่างของการท างานน้อยเกินไป คือ การไม่พัฒนาหยุดนิ่งอยู่กับที่ ไม่กล้า
ตัดสินใจ หรือปรับเปลี่ยนใดๆ ซึ่งต่อไปจะไม่สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนการท างาน
เกินตัว เช่น ผู้ที่ท างานเกินไปจนเสียความสมดุลในด้านอื่นๆ ของชีวิตผู้ที่ลงทุนเกินตัว ชอบเสียงอย่างไม่มี
เหตุผล ท าให้พบปัญหาและความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว ผู้ที่มองไปข้างหน้าและคิดว่าตนเองมีทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินที่สามารถแสวงหาเพิ่มได้ อาจใช้ความพยายามมากขึ้นหรืออดทนท างานที่ยากล าบาก จึงจะเป็นผู้ที่
เดินทางสายกลางของความพอประมาณ 

ส่วนความพอประมาณในองค์การนั้น ต้องทราบระดับความสามารถของพนักงาน และ
เข้าใจถึงทักษะหรือความถนัดของพนักงาน เช่ือว่าพนักงานขององค์กรยังไม่ได้ท างานเต็มความสามารถของ
ตนเอง ซึ่งการท างาน ไม่เต็มความสามารถ ไม่ใช่เพราะพนักงานไม่เต็มใจท าแต่เป็นเพราะองค์กรหรือหัวหน้า
งานยังไม่ได้ให้โอกาส ที่ท าให้พนักงานได้แสดงความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ เมื่อพนักงานมี
โอกาสได้แสดงผลงานออกมาแล้วพนักงานก็จะพบว่าตนเองมีดีกว่าที่คิด 

2. ควำมมีเหตุผลในงำนอำชีพ 
ควำมมีเหตุผล หมายถึง การที่การท างานตลอดจนการด าเนินชีวิตด้วยความมีเหตผุล มี

ตรรกะ สามารถเข้าใจและอธิบายเรื่องราว หรือปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ เป็นวิทยาศาสตร์ รูจ้ักใช้ดุลพินจิ
ในการพิจารณาไตร่ตรอง และสามารถตัดสินใจได้ดีจากข้อมลูทีส่นับสนุนใหเ้ห็นว่าข้อมลูไม่เพียงพอก็ตอ้งรู้จัก
เสาะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม 

3. กำรมีระบบภูมิคุ้มกันในงำนอำชีพ 
        กำรมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวดี คือ การสามารถครองตนอยู่ได้ท่ามกลางปัจจัยต่างๆ ที่มา

กระทบทั้งจากภายในและภายนอก หากมองในแง่ของงานหรือธุรกิจก็คือ การรู้จักวิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยง ส่วนในด้านของคนท างานก็ต้องกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
กับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดข้ึนในปัจจุบันหรืออนาคต 

 ระบบภูมิคุ้มกัน คือ การสามารถครองตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต สามารถยืนหยัดอยู่ในศีลธรรม แม้จะถูก
ยั่วยุด้วยผลประโยชน์ และเมื่อพบกับความไม่ชอบธรรมต่างๆ ก็สามารถใช้สติและปัญญาในการแก้ไขปัญหา
การมีระบบภูมิคุ้มกัน จะเกิดข้ึนได้ต้องมาจากตัวบุคคลและระบบงานขององค์การ กระบวนการการท างานของ
องค์การต้องมีความรัดกุม มีระบบการตรวจสอบ และเปิดรับสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ได้ดี ในขณะเดียวกัน 
องค์การต้องส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การท างาน ไม่หวงความรู้เก็บไว้คน
เดียว โดยการท างานของบุคคลต้องเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ท างานเป็นการช่วยตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
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 เง่ือนไขสร้ำงควำมพอเพียง 
 เงื่อนไขและปัจจัยที่จะท าให้การวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินการแต่ละอย่างน าไปสู่ความ
พอเพียงหรือไม่พอเพียงได้ค านิยาม ซึ่งได้พระราชทานมาก็ระบุชัดเจนว่าต้องอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรม  

1. เงื่อนไขความรู้  คือ  ความรอบรู้ความรอบคอบและระมัดระวังในการน าเอาหลักวิชาการมาใช้ ต้อง
รู้จริงรอบรู้ เพราะจะมีโอกาสพลาดได้สูงถ้ารู้จริงแต่ไม่รอบรู้ เช่น เรื่อง OTOP การวางแผนการผลิตถ้าไม่
รอบคอบตั้งแต่การน าตัววัตถุดิบจนถึงการท าการตลาด และจัดส่งสินค้า มีโอกาสที่จะน าไปสู่ความไม่พอเพียง
ได้มาก แต่ความรู้อย่างเดียวไม่พอที่จะสร้างความพอเพียงให้เกิดข้ึนได้ ต้องมีคุณธรรมด้วย คนที่คิดว่าตัวเอง
ฉลาดแต่ไม่มีคุณธรรมไม่ใช่คนที่ฉลาด เพราะผลของการกระท าที่มาจากความเห็นแก่ตัว เอาเปรียบผู้อื่น คด
โกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ฉ้อโกง เวลาท าการงานภารกิจก็ไม่มีสมาธิ ท าอะไรก็ไม่รอบคอบ ไม่ใช้สติปัญญาคิด
พิจารณาแยกแยะเหตุและผลต่างๆ ให้รอบคอบ ก็จะส่งผลทางลบกับตนเองในที่สุด ดังนั้นคนที่มีสติปัญญา
จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม รู้ผิดชอบช่ัวดี ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีศีลทั้ง
กายวาจาและความคิด จิตต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิจะอยู่กับการงานที่ท า งานจึงจะออกมามีคุณภาพและน าไปสู่
การสร้างความพอเพียงได้อย่างแท้จริง 

2. เงื่อนไขคุณธรรม 
    1. เริ่มจากการต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีคุณธรรม แต่ละบุคคลจะต้องมีส านึกในคุณธรรม 

คิดละช่ัว ประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่ความหมายแต่เพียงไม่คอรัปช่ันเท่านั้น เช่น เวลาจะซื้อของถ้าซื่อสัตย์
ต่อตัวเองก็จะรู้ว่าจ าเป็นหรือไม่ มีรายได้เพียงพอไหม ต้องรู้จักตนเองก่อน รู้ว่ามีรายได้แค่ไหน สถานะท าอะไร
ได้บ้างจ าเป็นหรือไม่ แล้วก็มีความรอบรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับสินค้าน้ันๆ 

   2. การมีคุณธรรมเป็นหลักปฏิบัติและการด าเนินชีวิต คือ ต้องมีความอดทน มีความเพียร มี
สติปัญญาและความรอบคอบ คุณธรรมข้อนี้เป็นข้อยืนยันว่า เมื่อน าหลักพอเพียงไปใช้จะไม่เป็นการย่ าอยู่กับที่ 
แต่กับจะน าไปสู่ความก้าวหน้า พร้อมกับความสมดุล เป็นข้ันเป็นตอน เช่น ในการบริหารธุรกิจถ้ามีความ
ขยันหมั่นเพียรอดทน พัฒนาองค์การ พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีความรอบคอบในการด าเนินการธุรกิจ
การงาน ชีวิตก็จะก้าวหน้าอย่างเป็นข้ันเป็นตอน 
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เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่

ตาม เป็นแนวทางในการพัฒนาที่น าไปสู่ความสามารถในการ
พึ่งตนเอง ในระดับต่างๆ อย่างเป็นข้ันตอน โดยลดความเสี่ยง
เกี่ยวกับ ความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยต่างๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผลการ
สร้างภูมิคุ้มกัน ที่ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติ
และปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี
เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ โดยที่
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ ช้ีบอกหลักการและ 
แนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่แนวพระราชด าริ  
เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทาง การ
พัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นข้ันตอนน้ัน เป็นตัวอย่างการใช้ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นที่ ที่
เหมาะสมทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ อาจเปรียบเทียบกับ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ คือ แบบพื้นฐานกับ 
แบบก้าวหน้า ได้ดังนี้ ความพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
พ้ืนฐาน เทียบได้กับทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี ๑ ที่มุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกร ที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ํา ต้องพึ่งน้ําฝนและ
ประสบความเสี่ยงจาก การที่น้ําไม่พอเพียง แม้กระทั่งส าหรับการปลูกข้าวเพื่อบริโภค และมีข้อสมมติว่า มีที่ดิน
พอเพียงในการขุดบ่อเพื่อแก้ปัญหา ในเรื่องดังกล่าว จากการแก้ปัญหาความเสี่ยงเรื่องน้ าจะท าให้ เกษตรกร
สามารถมีข้าวเพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได้ และใช้ที่ดินส่วนอื่นๆ สนองความต้องการพื้นฐานของ
ครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนที่เหลือเพื่อมีรายได้ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สามารถผลิตเองได้ ทั้งหมดนี้
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ในตัวให้เกิดข้ึนในระดับครอบครัว อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่ง ในทฤษฎีใหม่ข้ันที่ ๑ ก็
จ าเป็นที่เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

“ถ้าไมม่ีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ
.. จะพังหมด จะท าอย่างไร. ท่ีท่ีต้องใช้
ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไป. 

หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ไม่เต็มท่ี 

ถ้าเรามีเครื่องป่ันไฟ ก็ใช้ป่ัน
ไฟ หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุด
เทียน 

คือการมีทางท่ีจะแก้ปัญหา
เสมอ ฉะน้ันเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ก็มี
เป็นขั้นๆ 

แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงน้ี ให้พอเพียงเฉพาะตัวเอง
ร้อยเปอร์เซ็นต์ น่ีเป็นสิ่งท่ีท าไม่ได ้

จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้อง
มีการช่วยกัน พอเพียงในทฤษฎีหลวง
น้ี คือให้สามารถท่ีจะด าเนินงานได”้ 
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ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุม

ทฤษฎีใหม่ ขั้นท่ี ๒ เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกัน ในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการที่
ธุรกิจต่างๆ รวมตัวกัน ในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ 

กล่าวคือ เมื่อสมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองค์กร ต่างๆ มีความพอเพียงข้ันพื้นฐานเป็นเบื้องต้นแล้ว
ก็จะรวมกลุ่ม กันเพื่อร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวม บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน 
การแบ่งปันช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันตามก าลังและความสามารถของตน ซึ่งจะสามารถ ท าให้ ชุมชนโดยรวม
หรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้นๆ เกิดความ พอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริง 

ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจ พอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้น
ท่ี ๓ ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือกับ องค์กรอื่นๆ ในประเทศ เช่น บริษัทขนาด
ใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้ จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา 
แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือร่วมมือกันพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ท าให้ประเทศอันเป็นสังคมใหญ่ อันประกอบด้วยชุมชน องค์กร และธุรกิจต่างๆ ที่ด าเนินชีวิต อย่าง
พอเพียง กลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงที่เช่ือมโยงกัน ด้วยหลักไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ได้ในที่สุด  
 

ปัจจัยในกำรท ำงำนให้เหมำะสมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
การจะสร้างคนทุกคนให้ขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้อง

สร้างแรงกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา อย่างค่อยเป็นค่อยไป จากสถานการณ์เหล่าน้ีท าให้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ถูก
น ามาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ในความเป็นจริงหลักการท างานตามแนวทาง 2 ห่วง 
ประกอบด้วยประมาณตน มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้คุณธรรม ซึ่งเป็นกรอบการท างานที่
ต้องท าความเข้าใจเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมคนท างาน ซึ่งมีปัจจัยส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมและท างานมี 5 ประการ
ได้แก่ 

1. บุคลิกภาพ ที่ต้องรู้จักวางตน แสดงออกอย่างเหมาะสม มีความเกรงใจ ไม่เบียดเบียนคนอื่น หรือ
ผู้อื่นและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ส่วนรวม ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานการเข้าใจความแตกต่างของโลก ใน
ความคิดที่หลากหลายตลอดจน คิดทบทวนอย่างถ่ีถ้วนก่อนแสดงออกทางกายหรือวาจา 

2. การสื่อสารการสื่อสาร ต้องเป็นไปอย่างพอดี ไม่มากหรือไม่น้อยเกินไป และให้ความส าคัญ กับการ 
สื่อสารโดยการพูดและการแสดงท่าทางอย่างเหมาะสมพร้อมกับวิเคราะห์ก่อนจะสื่อสารใดๆออกไป
ขณะเดียวกันในบางสถานการณ์เคร่งเครียดจะต้องหลีกเลี่ยงการสื่อสารโดยใช้อารมณ์ 

3. การตัดสินใจ ต้องใช้หลักประสานความร่วมมือ ถนอมน้ าใจ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม ขณะเดียวกันควรจะวางแผนเรื่องในอนาคต เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
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4. การท างานเป็นทีม ควรเริ่มต้นท าความเข้าใจเป้าหมายของทีม แสดงบทบาทของตนอย่างเหมาะสม
พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มความสามารถ และประเมินความสามารถเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละ
คนวางแผนจัดสรร ติดตาม อ านวยการ แลกเปลี่ยนข้อมูล เรียนรู้ร่วมกัน ให้เกิดความไว้ใจ 

5. ภาวะผู้น า ต้องมีความยุติธรรมในการดูแลลูกน้อง ปฏิบัติด้วยความเมตตา ประสานความแตกต่าง 
เพื่อท าให้ส่วนรวมพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ ให้เป็นต้นแบบในการจัดความรู้อย่างมีระบบในองค์การ 

กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล  
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการทรัพยากรบุคคลนั้นสามารถประยุกต์ ได้ใน

ลักษณะงานต่างๆดังนี้ 
1. การคัดสรร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องใช้หลักเหตุผล ในการวิเคราะห์ความต้องการของ

งานก าหนดต าแหน่งงานให้เหมาะสมในด้าน จ านวนและคุณสมบัติของบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของงานในปัจจุบัน และสามารถรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี 

2. การพัฒนา เป็นการเติมองค์ความรู้ให้กับบุคลากรขององค์การ โดยค านึงถึงความพอดีของจ านวน
วันในการฝึกอบรมต่อคนต่อปีการ การก าหนดบุคลากรที่ควรได้รับการฝึกอบรม เนื้อหาที่ฝึกอบรมต้องเป็นสิ่งที่
มีประโยชน์ต่อการท างาน การพัฒนาน้ีต้องยึดหลักการสร้างภูมิคุ้มกันคือ พัฒนาแล้วจะต้องท าให้บุคลากรของ
องค์การรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ด้วย 

3. วิธีการฝึกอบรม สามารถพิจารณาหลายรูปแบบ เช่น การสัมมนา การสอนงาน การเรียนรู้ผ่านสื่อ
ทางไกล หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และควรเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับองค์การ 

กำรน ำเศรษฐกิจพอเพียงกำรประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย ซึ่ง

อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ( พ. ศ. 2550- 2554) เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล
ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อความอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน หรือเรียกว่าสังคมสีเขียว( Green 
Society) ด้วยหลักการดังกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 จะไม่เน้นเรื่องตัวเลข การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงให้ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ หรือระบบเศรษฐกิจที่มี
ความแตกต่างกันระหว่างเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท 

ดร. สมเกียรติ  อ่อนวิมล เรียกว่า วิกฤตเศรษฐกิจพอเพียง คือความไม่รู้ว่าจะน าปรัชญานี้ไปใช้
ท าอะไรผู้น าสังคมทุกคน ทั้งนักการเมือง และรัฐบาล มักใช้ค าว่าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นข้ออ้างในการท า
กิจกรรมใดๆเพื่อให้รู้สึกได้สนองพระราชด ารัส และให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี หรือเศรษฐกิจพอเพียง ถูกใช้เป็น
เครื่องมือเพื่อตัวเอง ซึ่งความไม่เข้าใจนี้อาจเกิดจากการสับสนว่าเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่นั้นเป็นเรื่อง
เดียวกัน ท าให้มีความเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การปฏิเสธอุตสาหกรรมแล้วกลับไปสู่เกษตรกรรม 
ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด 

ทิศนา  เเข็มมณี (2546:2-7) ได้วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีใหม่ พบว่าทฤษฎีใหม่นี้ มีศักยภาพที่จะ
น าไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยมีหลักส าคัญดังนี้ 
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1. รู้จักพึ่งพาตนเอง 
2. ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีอิสรภาพ 
3. มีความสามารถในการบริหารจัดการ รู้จักคิดรู้จักระบบ 
4. ความขยัน อดทน ไม่ท้อถอย 
5. มีความสามัคคี มีการแสวงหาความร่วมมือ และให้ความร่วมมือ มีการรวมกลุ่ม และมี

ความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มคณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย 
6. มีการศึกษาหาข้อมูล ข้อความรู้ และน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
7. รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกัน 
8. รู้จักพัฒนาตนเองข้ึนตามล าดับ 
9. สามารถน าความรู้หลักการแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  จึงประกอบด้วยหลักการ หลักวิชาการและ  

หลักธรรมดังนี้ 
1. เป็นปรัชญาแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ 
2. เป็นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
3. จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวาง ทั้งทางด้าน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

4. ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก
และภายใน 

5. จะต้องอาศัย ความรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆมา
ใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกข้ันตอน 

6. จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนัก
ธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 

 กำรปฏิบัติตนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

การน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถท าได้ดังนี้ 
1. เศรษฐกิจพอเพียงส ำหรับบุคคลท่ัวไป 
 เศรษฐกิจพอเพียง มีประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษา นักเรียน 

ข้าราชการพนักงานบริษัท ก็สามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างาน ตลอดจน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งสามารถกระท าได้ดังนี้ 
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1.1  ยึดความประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีวิตอย่าง
จริงจัง ดังพระราชด ารัสว่า ”ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง” 

1.2  ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการ
ด ารงชีวิตก็ตาม ดังพระราชด ารัสที่ว่า”ความเจริญของคนทั งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหา
เลี ยงชีพของตนเป็นหลักส้าคัญ” 

 1.3  ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันในทางด้านการค้า การประกอบอาชีพแบบ
ต่อสู้กันอย่างรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชด ารัสเรื่องนี้ว่า”ความสุข ความเจริญอันแท้จริงนั น หมายถึง ความสุข 
ความเจริญ ที่บุคคลแสวงหาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั งในเจตนาและการกระท้า ไม่ใช่ได้มาจากความบังเอิญ
หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากคนอื่น” 

 1.4  การแสวงหาความรู้ให้มีรายได้เพิ่มพูนจนถึงข้ัน พอเพียงในการด ารงชีวิตเป็นเป้าหมาย
ส าคัญ โดยต้องขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดรายได้เพิ่มพูนข้ึนจนถึงข้ันพอเพียง ดังพระราชด ารัสที่ให้ความ
ชัดเจนว่า”การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มั่นคงนี เพื่อตนเอง เพื่อที่จะให้
ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกิน เป็นขั นหนึ่งและขั นต่อไปคือ ให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วย
ตนเอง” 

 1.5  ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละเลิกอบายมุขให้หมดสิ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานพระราโชวาทว่า”พยายามไม่ก่อความช่ัวให้เป็นเครื่องท้าลายตัวท้าลายผู้อื่น พยายามลดพยายาม
ละความช่ัวที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยู่ให้งอก
งามสมบูรณ์ขึ น ทรงย ้าเน้นว่าค้าส้าคัญที่ดีที่สุดคือค้าว่า “พอ” ต้องสร้างความพอที่สมเหตุสมผลให้กับตนเอง
ให้ได้ และเราก็จะพบกับความสุข” 

 

2. เศรษฐกิจพอเพียงส ำหรับเกษตรกร 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยจะต้องตั้งอยู่บน
พื้นฐานหลักการทฤษฎีใหม่ 3 ข้ันคือ 

ขั้นท่ี 1  มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองได้ บนพื้นฐานของความประหยัดและลดการใช้จ่าย 

ขั้นที่ 2  รวมกันในรูปกลุ่ม เพื่อท าการผลิต การตลาด การจัดการ สวัสดิการการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม 

ขั้นท่ี 3  สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หลากหลาย โดย
ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาครัฐ ในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการ และข่าวสาร
ข้อมูล 
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                      การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
กับการประกอบอาชีพด้านการเกษตร   

การด าเนินชีวิตโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ด้วยความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดการพออยู่พอกิน 
ก่อให้เกิดความสุขสบายภายในครอบครัว และหากเหลือจากการด ารงชีพจึงค่อยน าไปแจกจ่ายและขายต่อ เพือ่
เป็นรายได้และเก็บออมเป็นเงินทุนต่อไป ซึ่งอาชีพเกษตรที่ดีอาจด าเนินการดังนี้ 

1. ท าไร่นาสวนผสม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนอกจากจะได้พืชผักปลอดสารพิษแล้ว 
ก็ยังประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากอีกด้วย 

2. ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เพื่อลดรายจ่ายด้านอาหารในครอบครัว 
3.  เลือกใช้ปุ๋ยคอก ท าปุ๋ยหมักใช้เองร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและช่วยปรับปรุงบ ารุงดินให้

ดีข้ึน 
4. ปลูกต้นไม้เพื่อใช้สอยอย่าง สะเดา มะขาม และปลูกผลไม้ไว้กินเอง 
5. เพาะเห็ดไว้กินเอง 
6. ปลูกพืชสมุนไพรไว้เป็นยาสามัญประจ าบ้าน 
7.  เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ดไว้กินไข่ และเก็บขาย 
8. เลี้ยงปลาในร่องสวน และนาข้าวท านา 
9.  เลี้ยงหมู เลี้ยงวัวท าก๊าชชีวภาพจากมูลหมูหรือวัวเพื่อใช้เป็นพลังงานในครอบครัว 
10.  ท าปุ๋ยน้ า ฮอร์โมนไว้ใช้ในนาและสวนเอง 
11.  พืชผลทางการเกษตร ปลา ไข่ เก็บไว้กินเพียงพอ เหลือจึงแจกและจ าหน่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://moffa.org 
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อาชีพหลักของเกษตรกรไทย 
อาชีพชาวนา 
ชำวนำ คืออาชีพทางเกษตรกรรม ในประเทศไทยมักมีความหมายถึงอาชีพปลูกข้าวเป็นหลัก ชาวนา

ในประเทศไทยนับว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุด เพราะข้าวเป็นอาหาร หลักของคนไทย อาชีพท านาเป็นอาชีพ
ดั้งเดิมของคนไทย ที่สืบทอดมายังอนุชนรุ่นหลังโดยส่วนใหญ่แล้วชาวนาจะใช้ชีวิตอยู่โดยสงบเงียบในชนบท
การท างานของชาวนาจะเริ่มท างานตั้งแต่เช้าจรดค่ าตลอดทั้งปี เพราะหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวประจ าปีแล้ว 
พวกเขาก็จะเริ่มปลูกข้าวนาปรัง หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ต่ออีก  หรือไม่ก็เลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์อื่น ๆ เสริม เช่น 
ปลาและ เป็ด เป็นตัน โดยปกติปลาจะอาศัยอยู่ตามธรรมชาติในนาข้าว ดังนั้น ต้นกล้าและปลาจะเติบโตไป
พร้อม ๆ กันในประเทศไทยส่วนใหญ่จะปลูกข้าวกันทั้งประเทศ และปลูกกันมากในภาคกลางซึ่งจนถึงกับ
บางครั้งค าเรียกภาคกลาง ว่า “อู่ข้าวอู่น้ า” ของเอเซีย  

ข้าวกับเกษตรกรไทย 
การปลูกข้าวนั้นเกิดข้ึนควบคู่ไปกบัวัฒนธรรมไทยมากว่า 5,500 ปีมาแล้ว โดยหลกัฐานทางประวัต ิ

ศาสตร์ทีส่ าคัญก็คือเครื่องปั้นดินเผาทีเ่ป็นภาชนะไว้ใส่ข้าว ในสมัยสุโขทัยศิลาจารกึ ยังถูกบันทึกไว้ด้วยข้อมูลที่
ระบุถ้อยค าว่า "ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว" นอกจากนี้สิง่ทีส่ าคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือการเปิดเสรทีางการค้า
กับต่างประเทศในสมัยอยุธยา ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ข้าวเข้ามมีีบทบาทส าคัญในการเป็นสิ่งค้าส่งออกของประเทศ
ไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

  ข้าว เป็นเมล็ดของพืชในสกลุข้าวที่พบมากในเอเชีย ช่ือวิทยาศาสตร์: Oryza sativa ข้าวเป็นธัญพืชซึ่ง
ประชากรโลกบริโภคเป็นอาหารส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย จากข้อมูลเมื่อปี 2553 ข้าวเป็นธัญพืช
ซึ่งมีการปลูกมากทีสุ่ดเป็นอันดับสองทั่วโลก รองจากข้าวโพด ข้าวเป็นธัญพืชส าคัญที่สุดในด้านโภชนาการและ
การได้รับแคลอรีของมนุษย์ เพราะข้าวโพดส่วนใหญ่ปลูกเพือ่จุดประสงค์อื่น มิใช่ให้มนุษย์บริโภค ทั้งนี้ ข้าวคิด
เป็นพลังงานกว่าหนึ่งในห้าที่มนุษยท์ั่วโลกบริโภค 

หลักฐานพันธุศาสตร์แสดงว่าข้าวมาจากการน ามาปลูกเมื่อราว 8,200–13,500 ปีก่อน ในภูมิภาคหุบ
แม่น้ าจูเจียงของจีน ก่อนหน้านี้ หลักฐานโบราณคดีเสนอว่า ข้าวมีการน ามาปลูกในเขตหบุแม่น้ าแยงซีในจีน  
ข้าวแพร่กระจายจากเอเชียตะวันออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ข้าวถูกน ามายังทวีปยุโรปผ่าน 
เอเชียตะวันตก และทวีปอเมริกาผ่านการยึดอาณานิคมของยุโรป  
  ปกติการปลูกข้าวเป็นแบบปีตอ่ปี ทว่าในเขตร้อน ข้าวสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายปีและสามารถไว้ตอ 
(ratoon) ได้นานถึง 30 ปี ต้นข้าวสามารถโตได้ถึง 1–1.8 เมตร ข้ึนอยู่กับพันธ์ุและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เป็นหลัก มีใบเรียว ยาว 50–100 เซนติเมตร และกว้าง 2–2.5 เซนติเมตร ช่อดอกห้อยยาว 30-50  เซนติเมตร
เมล็ดกินได้เป็นผลธัญพืชยาว 5–12 มิลลเิมตร และหนา 2-3 มิลลเิมตร  
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         การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อ ความคิดและเช่ือมโยงการขยายผล
ที่เกิดจากการน าหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิด ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับ และการน าไป ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของ
สังคมอย่าง จริงจัง 
 ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ท าให้คนไทยให้ความส าคัญ ต่อการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขึ้น และเป็นไปตาม ค านิยาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และได้อัญเชิญมาเป็น ปรัชญาน าทางในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป้าหมายหลัก
ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คือ การสร้างกระแสสังคมให้มีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็น  
กรอบความคิดหรือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน ผ่านการ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทุกคนสามารถน าหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างเหมาะสม และ
ปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ ต ารงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนน าไปสู่การ
ปรับแนวทางการพัฒนาให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน ๔ ด้านควบคู่กัน
ไป คือ เช่ือมโยง เครือข่ายเรียนรู้ พัฒนาวิชาการและศึกษาวิจัย สร้างหลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นการเสริมพลังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส โลกาภิวัตน์ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจ และ
สังคมให้เข้มแข็ง รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติ ต่างๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ อย่างรู้เท่าทัน และน าไปสู่ประโยชน์สุขของคนไทยในที่สุด 
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การท าบัญชีครัวเรือนส าหรับเกษตรกร  
(Household account)  

 
 การจัดท าบัญชี ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการช่วยวางแผนและ
จัดการทางการเงิน โดยการจัดท าบัญชีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
การท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนหรือบุคคล รวมไปถึงการจัดท าบัญชี
ต้นทุนประกอบอาชีพเพื่อให้ทราบผลก าไรหรือขาดทุนที่แท้จริง ซึ่งหาก
ประชาชน สามารถจัดท าบัญชีในสองส่วนน้ีได้ก็จะช่วยให้สามารถเห็นรายการ
รายรับและรายจ่ายของครัวเรือน และทราบข้อมูลรายได้ ต้นทุน และก าไรใน
การประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การวางแผน ควบคุม และบริหาร จัดการการเงินของบุคคลหรือครอบครัวได้
อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถวางแผนก าไรในการประกอบอาชีพได้ (ปาริชาติ มณีมัย , 2561) 
ดังพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่กล่าวถึงประโยชน์ของ
การจัดท าบัญชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 ความตอนหนึ่งว่า 
 “ท าบัญชีให้เห็นว่าสมดุลไม่ขาดทุน ถ้าทุกคนสามารถที่จะท าให้พอดีไม่ขาดทุน ประเทศชาติไม่
ชาดทุนแน่…ข้อส าคัญเป็นอย่างนี้ ที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าพอเพียงในการบริโภค แต่ให้พอเพียงในการมี
ชีวิตอยู่ บางคนก็อาจจะรวยได้ทีเดียว” 
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กระบวนการจัดท าบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักที่ส าคัญ คือ 
  1. กำรจดบันทึกข้อมูล (Recording) คือ การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน/บุคคล หรือ
รายรับและต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพ  

2. กำรจ ำแนกประเภท (Classifying) คือ การจัดกลุ่มประเภทของรายการต่าง ๆ ที่ได้จดบันทึกไว้ 
เพื่อความสะดวกในการสรุปผล เช่น การจัดกลุ่มรายรับที่เป็นรายได้ประเภทต่าง ๆ ของครัวเรือน/บุคคล การ 
จัดประเภทรายจ่าย โดยแยกเป็นรายจ่ายจ าเป็น ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการบริโภค อุปโภค ยารักษาโรค และ 
เครื่องนุ่งห่ม รายจ่ายด้านการศึกษา รายจ่ายที่เป็นการลงทุน และรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น เป็นต้น  
  3. กำรสรุปผล (Summarizing) คือ การสรุปผลรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน/บุคคลซึ่งอาจท าเป็น
รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสรุปผลรายได้และต้นทุนจากการประกอบ  อาชีพ
เพื่อให้เห็นตัวเลขก าไรหรือขาดทุนจากการประกอบอาชีพในแต่ละรอบเวลาการด าเนินงานด้วย 

4. กำรแปลผลข้อมูล (Translating) และน าไปใช้ประโยชน์ (Using) ในการด าเนินชีวิตและ วางแผน
ประกอบอาชีพ เป็นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าในช่วงที่ผ่านมาครอบครัว/บุคคลมีรายรับและ  รายจ่าย
อย่างไร มีเงินออมหรือสามารถลดภาระหนี้สินได้เท่าใด อันจะน าไปสู่การวางแผนและควบคุมการ ใช้จ่ายเงิน
ของครัวเรือน/บุคคลในอนาคต ส าหรับกรณีข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ก็จะน าไปสู่การ วางแผนเพิ่ม
รายได้และลดต้นทุนเพื่อการมีผลก าไรเพิ่มข้ึนในอนาคต (ปาริชาติ มณีมัย , 2561)  

การปฏิบัติที่ยึดตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรจ าเป็นต้อง
ก าหนดทิศทางในการจัดท าบัญชีของการประกอบอาชีพนั้น ซึ่งต้องมีการแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

1.   เกษตรกรจึงควรท าบันทึก รายรับ-รายจ่าย  
2.  การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
3. ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ  
4. ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งช้ีอดีต ปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของตัวเอง 

แม้ว่าการจัดท าบัญชีจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง แต่งานวิจัยในอดีตก็พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรยังมีการท าบัญชีน้อยและ
ขาดความต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัญหาความไม่รู้หนังสือ ขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดท าบัญชี 
และไม่รู้ทราบถึงประโยชน์รวมทั้งความส าคัญในการจัดท าบัญชีที่แท้จริง จึงต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่จากภาครัฐใน
การติดตามและให้ค าแนะน า และช้ีประเด็นที่ได้จากการท าบัญชีนั้นเพื่อไปวางแผนต่อในการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรนั้น 
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การท าบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจ าวันของครัวเรือน และสามารถน าข้อมูล
มาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ท าให้เกิดการออม การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค้า ไม่
ฟุ่มเฟือย ดังนั้นการท าบัญชีครัวเรือนมีความส าคัญดังนี้ 

1. ท าให้ตนเองและครอบครัวทราบรายรับรายจ่ายหนี้สินและเงินคงเหลือในแต่ละวัน 
  1.1 รายรับหรือรายได้คือเงินหรือสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าได้ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพหรือ 

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์หรือผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบ ต่างๆ เช่นรายได้จาก
ค่าจ้างแรงงานเงินเดือนดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารหรือจากเงินให้  กู้ยืมรายได้จากการขายสินค้าหรือ
บริการเป็นต้น 

  1.2 รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายคือคือเงินหรือ สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าได้ที่จ่ายออกไปเพื่อให้ได้สิ่งตอบ
แทนกลับมาสิ่งตอบแทนอาจเป็นสินค้า หรือบริการเช่นค่าอาหารค่าน้ าค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค) ค่าน้ ามัน
ค่าหนังสือต าราเป็นต้น หรือรายจ่ายอาจไม่ได้รับสิ่งตอบแทนคือสินค้าหรือบริการก็ได้เช่นเงินบริจาคเพื่อการ
กุศลเงิน ท าบุญทอดผ้าป่าเป็นต้น 

1.3 หนี้สินคือภาระผูกพันที่ต้องชดใช้คืนในอนาคตการชดใช้ อาจจ่ายเป็นเงินหรือของมีค่าที่
ครอบครัวหรือตนเองมีอยู่หนี้สินเป็นเงินหรือสิ่งของที่มีค่าที่ ครอบครัวหรือตนเองได้รับมาจากบุคคลหรือแหลง่
เงินภายนอกเช่นการกู้ยืมเงินจากเพื่อน บ้านการกู้ยืมเงินจากกองทุนต่างๆการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินเช่ือ
การซื้อสินทรัพย์เป็น เงินผ่อนช าระหรือการเช่าซื้อเป็นต้น 

1.4 เงินคงเหลือคือเงินหรือทรัพย์สินที่วัดมูลค่าได้หลังจากน ารายรับลบด้วยรายจ่ายแล้ว
ปรากฏรายรับมากกว่ารายจ่ายจะท าให้มีเงินคงเหลือหรือในหลัก ทางบัญชีเรียกว่าก าไรแต่หากหลังจากน า
รายรับลบด้วยรายจ่ายแล้วปรากฏว่ารายจ่าย มากกว่ารายรับจะท าให้เงินคงเหลือติดลบหรือทางบัญชีเรียกว่า
ขาดทุนนั่นเอง  

2. น าข้อมูลการใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวมาจัดเรียงล าดับความส าคัญ  
    การเรียงล าดับความส าคัญของรายจ่ายและวางแผนการใช้จ่ายเงินโดยพิจารณาแต่ละรายการในแต่

ละวันมีรายจ่ายใดที่มีความส าคัญมากและรายจ่ายใดไม่จ าเป็นให้ตัดออก เพื่อให้การใช้จ่ายเงินภายใน
ครอบครัวมี พอใช้และเหลือเก็บเพื่อการออมทรัพย์ส าหรับใช้จ่ายสิ่งที่จ าเป็นในอนาคตบัญชีครัวเรือนถือ เป็น
ส่วนส าคัญในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลัก 3 ข้อคือการพอประมาณ ถ้ารู้รายรับรายจ่ายก็
จะใช้แบบพอประมาณแต่มีเหตุผลรู้ว่ารายจ่ายใดจ าเป็นไม่จ าเป็น และเมื่อเหลือจากใช้จ่ายก็เก็บออมนั่นคือ
ภูมิคุ้มกันที่เอาไว้คุ้มกันตัวเราและครอบครัว บัญชีครัวเรือนสามารถจัดได้หมดจึงนับว่ามีประโยชน์มาก 

ข้อควรระวังในการจัดท าบัญชีครัวเรือน คือลืมบันทึกบัญชีท าให้ขาดความต่อเนื่องในการบันทึกและ
ส่งผลให้ไม่อยากบันทึกผู้จัดท าเข้าใจผิดในรายการบัญชีไม่เข้าใจรายการที่เป็นรายรับจึงไมไ่ดบ้นัทกึบญัชีเช่นลกู
ส่งเงินมาให้ พ่อแม่ส าหรับใช้จ่ายทุกวันสิ้นเดือนแต่พ่อแม่ไม่ได้บันทึกบัญชีรายรับเนื่องจากเข้าใจว่าเงินที่  ได้
รับมานั้นมิได้เกิดจากการประกอบอาชีพของตนเองหรือเข้าใจผิดรายการหนี้สินแต่บันทึก ว่าเป็นรายรับท าให้
มิได้เก็บเงินไว้ส าหรับจ่ายช าระหนี้ในอนาคตเช่นยืมเงินจากเพื่อนบ้านมา ใช้จ่ายภายในครอบครัวถึงแม้จะไดร้บั
เงินมาแต่รายการดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นรายรับเนื่องจาก ตนเองมีภาระผูกพันที่ต้องชดใช้ในอนาคตซึ่งอาจต้อง
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ชดใช้เงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยด้วยจาก สาเหตุดังกล่าวอาจท าให้ครอบครัววางแผนการใช้จ่ายเงินผิดพลาด
ส่วนข้อผิดพลาดอีก ประการหนึ่งคือการเขียนช่ือรายการผิดการบันทึกตัวเลขผิดการบวกหรือการลบจ านวน
เงิน ผิดอาจเกิดจากการลืมจดบันทึกรายการบัญชีหรือบันทึกรายการซ้ าๆกันหลายรายการ ปัญหาดังกล่าว
แก้ไขโดยการค านวณจ านวนเงินกระทบยอดเงินคงเหลือในบัญชีกับยอดเงินฝาก ธนาคารที่ครอบครัวมีอยู่จริง
หรือยอดเงินที่เก็บไว้ส าหรับใช้จ่ายจริงหากพบว่ายอดเงิน คงเหลือในบัญชีเท่ากับยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงิน
ฝากธนาคารแสดงว่าการจัดท าบัญชีถูกต้อง แต่หากระทบยอดแล้วยอดเงินทั้งสองไม่เท่ากันอาจเกิดจากการ
บันทึกบัญชีผิดพลาด หรือเงินสดของครอบครัวสูญหาย การวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมระหว่างรายรับ
และรายจ่ายครอบครัวต้องมีรายรับ มากกว่ารายจ่ายหากพบว่ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายต้องหาแนวทางน าเงิน
มาใช้จ่ายให้เพียงพอ โดยอาจต้องกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายแต่การกู้ยืมเงินไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  
เพียงแต่ช่วยให้การใช้จ่ายมีสภาพคล่องช่ัวขณะเท่านั้นและในระยะยาวยังส่งผลให้ครอบครัว  มีภาระหนี้สิ้น
จ านวนมาทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งจะเพิ่มจ านวนมากข้ึนตามระยะเวลาที่ ยาวนานในการกู้ยืมเงินเป็นปัญหาที่
แก้ไขได้ยากส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่อง  ในการใช้จ่ายเงินหรือปัญหารายรับไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายนั้นมีแนวทางดังนี้ 

 1. การตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออกเพื่อลดภาระการจ่ายเงินออกจากครอบครัวเช่น รายจ่ายเกี่ยวกับ
การพนันสิ่งเสพติดของมึนเมารายจ่ายฟุ่มเฟือยเป็นต้นเป็นการสร้างนิสัยมิให้ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

2. การลดรายจ่ายที่จ าเป็นลงเพื่อสร้างนิสัยการประหยัดอดออมการใช้ทรัพยากรที่มี อยู่จ ากัดอย่าง
คุ้มค่าเช่นการปลูกผักผลไม้ไว้รับประทานเองเพื่อช่วยลดค่าอาหารและค่า เดินทางไปตลาดอีกทั้งท าให้สุขภาพ
ดีอีกด้วยลดการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงแล้วหันมาออกก าลัง กายโดยการปั่นจักรยานหรือการเดินการว่ิงแทนการขับ
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เป็นต้น  

3. การเพิ่มรายรับหารายได้เสริมนอกเวลาท างานปกติเช่นการใช้เวลาว่างรับจ้างตัด เย็บเสื้อผ้าการ
ขายอาหารหลังเลิกงานการปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว์ไว้ขายเป็นต้น 4. การท าความเข้าใจกันภายในครอบครัว
เพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันประหยัดรู้จักอด ออมการใช้ทรัพยากรต่างๆลดละเลิกรายจ่ายหรือสิ่งที่ไม่จ าเป็นและ
ช่วยกันสร้างรายรับให้ เพียงพอเหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบันการจัดท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับ
รายจ่ายนี้ ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการจดบันทึกรายการต่างๆที่เป็นเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคี  
ภายในครอบครัวรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันกันในสังคมมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งเกิดจาก ประสบการณ์ต่างๆที่
ได้รับจากการจดบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ท าให้ประชาชนทุกคนรู้จัก การบริหารจัดการด้านการเงนิและการ
วางแผนการท างานทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ การท าบัญชีครัวเรือนท าให้ครอบครัวมีความสุขใช้ชีวิต
โดยยึดหลักความพอเพียงมีเหตุมีผล รู้จักพึ่งพาตนเองมีความพอประมาณการเงินมีสภาพคล่องรู้จักการเก็บ
ออมทุกคนรู้ถึง แหล่งที่มาของรายรับและการใช้ไปของค่าใช้จ่ายในแต่ละวันสามารถน าข้อมูลการใช้จ่ายมา 
วางแผนบริหารการเงินในอนาคตได้ 
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โดยสามารถสรุปข้อดีของการท าบัญชีครัวเรือนได้ดังนี้ 
1. การวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมระหว่างรายรับและรายจ่าย 
2. ท าให้สามารถวางแผนช าระหนี้ได้ทันตามก าหนด 
3. รู้จักประหยัดเพราะเมื่อทราบค่าใช้จ่ายที่เกินความจ าเป็นก็ลดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ัน 

 
                           
 

ภาพที่  83 ข้อดีของการท าบัญชี 
 

การจัดท าบัญชีครัวเรือน หรือ บัญชีรายรับรายจ่ายน้ี ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการจดบันทึก รายการต่างๆ 
ที่เป็นเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในครอบครัว รู้จัก ช่วยเหลือแบ่งปันกันในสังคม มีการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ที่  ได้รับจากการจดบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ท าให้
ประชาชนทุกคนรู้จักการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการวางแผนการท างานทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ การท าบัญชี ครัวเรือนท าให้ครอบครัวมีความสุขใช้ชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง มีเหตุมีผล รู้จักพึ่งพา  
ตนเอง มีความพอประมาณ การเงินมีสภาพคล่อง รู้จักการเก็บออม ทุกคนรู้ถึงแหล่งที่มาของ รายรับและการ
ใช้ไปของค่าใช้จ่ายในแต่ละวันสามารถน าข้อมูลการใช้จ่ายมาวางแผนบริหาร การเงินในอนาคตได้ 
 
 
 
 
 

เม่ือเราลงมือท า
บัญชีจะท าให้

รับรู้

รายรับ ได้เงินมา
จากไหน  

รายจ่ายว่าเป็น
ค่าใช้จ่าย

อะไรบ้าง เท่าไร

รู้ต้นทนุ-ก าไร (ว่า
เราลงทนุเท่าไร ขาย

ได้เท่าไร)

รู้หนี้สิน 
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หลักกำรบันทึกบัญชีครัวเรือน 
    หลักการบันทึกบัญชีครัวเรือนคืออาจจะเริ่มจากการมองรวมภาพใหญ่ก่อนว่า ในเดือนหนึ่งๆ หรือปี
หนึ่งๆ มีรายการอะไร ดังนี้ 
 1. รายการค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ อะไรบ้างที่ค่อนข้างคงที่ เช่น หรือเงินค่าเรียนหนังสือบุตร หรือเงินค่า
วัตถุดิบในการผลิตสินค้า เช่น ค่าปุ๋ย ค่าพันธ์ุพืช และมีรายการย่อยๆ ที่เกิดประจ าวันอะไรบ้าง เช่น ค่าอาหาร 
ค่าน้ าค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค) ค่าน้ ามัน เงินท าบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น 
 2. หนี้สินก็เป็นค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ที่เป็นภาระผูกพันที่ต้องชดใช้คืนในอนาคต ได้แก่ ค่า
ดอกเบี้ยเงินที่ไปกู้และต้องใช้คืนรายเดือนหลายปี จากการกู้ยืมเงินจากเพื่อนบ้าน จากกองทุน หรือธนาคาร
ต่างๆ หรือ การซื้อของด้วยเงินเช่ือ การด้วยเครดิต หรือด้วยเงินผ่อนช าระหรือการเช่าซื้อ การจ าน า จ านอง 
ขายฝาก เป็นต้น 
 3. เงินคงเหลือ คือ เงินหรือทรัพย์สินที่วัดมูลค่าได้ หลังจากน ารายรับหักรายจ่ายแล้ว ถ้ารายรับ
มากกว่ารายจ่าย จะเกิดเงินคงเหลือ หรือในหลักทางบัญชีเรียกว่า “ก าไร” แต่หากหลังจากน ารายรับหัก
รายจ่ายแล้ว พบว่า รายจ่ายมากกว่ารายรับจะท าให้เงนิคงเหลือติดลบ หรือทางบัญชีเรียกว่า “ขาดทุน”นั่นเอง 
 
กำรสร้ำงและออกแบบฟอร์มสมุดบัญชีครัวเรือน 

สมุดบัญชีครัวเรือนส าหรับเกษตรกร  มีส่วนประกอบส าคัญ  5  ส่วน  
ส่วนที่ 1  ช่องวัน เดือน ปี ให้เขียนวันที่มีรายการรับเงินและจ่ายเงิน 
ส่วนที่ 2  ช่องรายการ ให้บันทึกรายละเอียดของรายการรับเงิน และ รายการจ่ายเงินที่

เกิดข้ึนในแต่ละวัน 
ส่วนที่ 3  ช่องรายรับ แบ่งเป็น ประกอบอาชีพ, รายรับอื่นๆ, รวมรายรับ 
ส่วนที่ 4  ช่องรายจ่าย แบ่งเป็น รายจ่ายประกอบอาชีพและรายจ่ายในครัวเรือน  
ส่วนที่ 5  ช่องลงยอดรวมรายเดือน ให้รวมเงินในแต่ละเดือนทั้งที่ได้รับและจ่ายไป 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มสมุดบัญชี 
 

 
ภาพที่ ตัวอย่างแบบฟอร์มการลงรายรับรายจ่าย 

(ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2563) 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการลงรายรับรายจ่าย 

 
 

ภาพที่   ตัวอย่างแบบฟอร์มการลงรายรับรายจ่าย 
(ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2563) 
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ภาพที่  86 ตัวอย่างแบบฟอร์มการลงรายรับรายจ่าย 
(ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2563) 

 

 
 
 
 

 

กำรลงรำยรับ-
รำยจ่ำยใน
ครัวเรือน  

เดือน  
................................. พ.ศ

.................           

วัน 
เดือน ป ี

รำยกำร 

รำยรับ 
รวม

รำยรับ รำยจ่ำย 
รวม

รำยจ่ำย 

ประกอบ
อำชีพ 

รำยรับ
อื่น ๆ 

(รวม 1 
ถึง 2) ประกอบอำชีพ ในครัวเรือน 

(รวม 4 
ถึง 13) 

   ค่าใช้จ่าย ซ้ือ ค่าอาหาร 

ค่า
ของ
ใช้ 

ค่าน้ า / 
ค่าไฟฟ้า 

ค่า
น้ ามัน

รถ 

ให้
เงิน
ลูก 

ช าระ
คืน

เงินกู้ 
อ่ืน 
ๆ  

   
ประกอบ
อาชีพ 

สินทรัพย์
ถาวร   

ค่า
โทรศัพท์      

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 
( 10 

) ( 11 ) 
( 

12) ( 13) 

1               

2               

3               
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รายละเอียดพิจารณาในการกรอกแบบฟอร์ม  

 ในแต่ละครัวเรือน เกษตรกรอาจท าหลายอาชีพ เช่น การเลี้ยงปลา  เลี้ยงกุ้ง  เลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด ปลูก 
ผัก  เพื่อให้ทราบก าไร(ขาดทุน) ในแต่ละงานที่เราลงทุนไปว่าได้ก าไรหรือขาดทุน เพื่อให้ทราบทิศทางในการ
ประกอบอาชีพ เช่น ถ้าพบว่าขาดทุน ก็เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นหรือพัฒนาให้ดีข้ึน โดยอาจหาเวลาไป  
ศึกษาดูงานแปลงงานสาธิตเพื่อน ามาพัฒนาอาชีพของตนเอง  

- ค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ น าเฉพาะรายจ่ายของอาชีพที่จะคิดก าไร-ขาดทุน ใส่ลงในรายการที่ก าหนด 
ไว้ กรณีรายจ่ายรายการเดียวกันมีการจ่ายเงินหลายครั้งให้รวมยอดรายจ่ายนั้นทั้งหมดก่อนน ามาใส่ไว้และกรณี
มีรายการนอกเหนือจากที่ก าหนดให้ระบุรายละเอียด  

 -การคิดค่าแรงตนเอง เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงงานตนเองและคนในครอบครัว จึงควรคิดค่าแรงงาน 
ตนเองและคนในครอบครัวเป็นต้นทุนประกอบอาชีพด้วย โดยคิดค่าแรงงานตามอัตราท้องถ่ินคิดได้เท่าไรให้น า
ยอดเงินที่คิดได้ใส่ไว้ในบรรทัดนี้ 

- การคิดรายจ่าย สินทรัพย์การเฉลี่ยต่อรอบการผลิต คือ สินทรัพย์ถาวรที่ลงบัญชีไว้ในช่องในการ
ประกอบอาชีพ เช่น ซื้อรถไถนา เครื่องสูบน้ า ขุดบ่อเลี้ยงปลา สร้างเล้าไก่ สร้างโรงเรือน เป็นต้น จึงต้องแบ่ง
ราคาสินทรัพย์เฉลี่ยออกเป็นรายงวด หรือปีละเท่าๆ กัน ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นเพื่อตัดเป็น
ค่าใช้จ่าย 

- รายรับการประกอบอาชีพ 
          1. ขายผลผลิตจากการท านา ท าไร่ ท าสวน เช่น ข้าว พืชผัก เห็ด ผลไม้ ต้นกล้าไม้ 
   2. ขายสัตว์เลี้ยง เช่น หมู วัว เป็ด ไก่ กุ้ง ปลา หอย และผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง เช่น ไข่ไก่ ไข่ 
เป็ด มูลสัตว์ 

 3. ขายพืชผักหรือสัตว์ที่หาจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือแหล่งน้ าสาธารณะ เช่น ผัก ปลา กุ้ง 
หอย เห็ด 
     4. ชายผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรม งานฝีมือต่าง ๆ เช่น จักรสาน ทอผ้า ทอเสื่อ 

           5. เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างจากการท างาน หรือให้บริการ 
สรุปการจัดท าบัญชีครัวเรือน เมื่อเราลงมือท าบัญชีจะท าให้รับรู้ รายรับ ได้เงินมาจากไหน เท่าไร       

รู้รายจ่ายว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เท่าไร รู้ต้นทุน -ก าไรว่าเราลงทุนเท่าไร ขายได้เท่าไร  รู้หนี้สิน ท าให้
สามารถวางแผนช าระหนี้ได้ทันตามก าหนดรู้จักประหยัดเพราะเมื่อทราบค่าใช้จ่ายที่เกินความจ าเป็นก็ลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ัน  นี่คือข้อดีของการท าบัญชี 
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สมุดแบบฟอร์มบัญชีส ำหรับเกษตรกรปลกูข้ำว 
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กำรลงรำยรับ-
รำยจ่ำยใน
ครัวเรือน  

เดือน  ................................. 
พ.ศ.................  

วัน 
เดือน ป ี

รำยกำร 

รำยรับ 
รวม

รำยรับ รำยจ่ำย 
รวม

รำยจ่ำย 

ประกอบ
อำชีพ 

รำยรับ
อื่น ๆ 

(รวม 1 
ถึง 2) ประกอบอำชีพ ในครัวเรือน 

(รวม 4 
ถึง 13) 

   ค่าใช้จ่าย ซ้ือ 
ค่าอาห

าร 
ค่าของ

ใช ้
ค่าน้ า / ค่า

ไฟฟ้า 
ค่าน้ ามัน

รถ 
ให้เงิน
ลูก 

ช าระคืน
เงินกู้ อ่ืน ๆ  

   
ประกอบ
อาชีพ 

สินทรัพย์
ถาวร   

ค่า
โทรศัพท ์      

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12) ( 13) 

1               

2               

3               
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ตัวอย่ำงโจทย์รำยกำรบัญชีครัวเรือน  

ล ำดับที่ ว/ด/ป รำยกำร จ ำนวน (บำท) 

รำยกำรรับ รำยกำรจ่ำย 

1 1-ก.ย.-61   - ได้รับเงินกู ้ 10,000.00   
     -  จ่ายค่าอาหารครัวเรือน   300 
     -  จ่ายค่าไฟฟ้า   400 
     -  จ่ายค่าน้ ามันรถไถแปลงข้าว   200 
     -  ให้เงินลกู   100 

2 2-ก.ย.-61  -  จ่ายค่าอาหารครัวเรือน   200 
     -  จ่ายค่าของใช้ครัวเรือน   500 
     -  ให้เงินลกู   100 

3 3-ก.ย.-61  -  จ่ายค่าอาหารครัวเรือน   250 
     -  จ่ายค่าน้ าประปา   350 
     -  จ่ายค่าน้ ามันปัม้น้ าไร่นา   200 
     -  ให้เงินลกู   100 
     -  ท าบญุ   200 

4 4-ก.ย.-61  -  จ่ายค่าอาหารครัวเรือน   300 
     -  จ่ายค่าพันธ์ุข้าวปลูก   1,000.00 
     -  ให้เงินลกู   100 

5 5-ก.ย.-61  -  จ่ายค่าอาหารครัวเรือน   300 
     -  ให้เงินลกู   100 

6 6-ก.ย.-61  -  จ่ายค่าอาหารครัวเรือน   300 
     -  จ่ายค่าซื้ออปุกรณ์ปลูกข้าว   2,000.00 
     -  จ่ายค่าน้ ามันรถ   200 
     -  ให้เงินลกู   100 

7 7-ก.ย.-61  -  จ่ายค่าอาหารคนงานเกี่ยวข้าว   500 
     
     
     
 
 
 

    



30 
 

ล ำดับท่ี ว/ด/ป รำยกำร จ ำนวน (บำท) 
      รำยกำรรับ รำยกำรจ่ำย 

     -  ให้เงินลกู   100 
     -  ซื้อปุ๋ยนาข้าว   2,000.00 
     -  ท าบญุ   300 

8 8-ก.ย.-61  -  จ่ายค่าอาหาร   300 
     -  ให้เงินลกู   100 

9 9-ก.ย.-61  -  จ่ายค่าอาหาร   300 
     -  จ่ายค่าน้ ามันรถเกี่ยวข้าว   1,000.00 
     -  ให้เงินลกู   100 
 10-19 10 – 19 ก.ย 61  -  จ่ายค่าอาหารครัวเรือน   300 
     -  ให้เงินลกู   100 

20 20-ก.ย.-61  -  จ่ายค่าอาหาร   300 
     -  ให้เงินลกู   100 
     -  ขายข้าวเปลือก 60,000.00   

21 21-พ.ย.-61  -  จ่ายค่าอาหาร   300 
     -  ให้เงินลกู   100 
     -  ช าระหนีเ้งินกู ้   10,000.00 
 22-25 22 - 25ก.ย 61  -  จ่ายค่าอาหารครัวเรือน   300 
     -  ให้เงินลกู   100 

26 26-ก.ย.-61  -  จ่ายค่าอาหาร   300 
     -  จ่ายค่าแรงงานปลูกข้าว   1,500.00 
     -  จ่ายค่าโทรศัพท ์   500 
     -  ให้เงินลกู   100 
 27-30 27 - 30 ก.ย.61  -  จ่ายค่าอาหารครัวเรือน   300 
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ข้าวชาวสกลนคร ภายใต้โครงการ  

“สกลนครโมเดล” การวิจัยเพื่อยกระดับ 

อุตสาหกรรมข้าวไทย จากผลิตภัณฑ์ข้าวจังหวัดสกลนคร  

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  

 

ประชากรไทยกว่าร้อยละ 60 เป็นเกษตรกร ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ประเทศไทยเคยส่งออก
ข้าวมากที่สุดในโลก กว่า 10 ล้านตันต่อปี ข้าวไทยสร้างช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ท ารายได้ให้แก่ประเทศเป็น
จ านวนมากทุกปี ข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ช่วยกอบกู้และพยุงเศรษฐกิจของประเทศในช่วง
วิกฤตข้าว เป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรมประจ าชาติ มีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อ ภูมิปัญญาและวิถีทางในการ
ด ารงชีวิตของคนไทย 

สายพันธ์ุข้าวไทยที่เราใช้นั้นมีอยู่มากมาย หลากหลายสายพันธ์ุ ซึ่งแต่ละสายพันธ์ุต่างก็มีข้อดี ข้อเสียที่
แตกต่างกัน และจากการที่แต่ละสายพันธ์ุมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป งานวิจัยข้าวในประเทศไทย ที่เป็นแหล่ง
ส่งออกข้าวอันดับต้น ๆ ของโลกจึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและท าการวิจัยข้าวให้มีสายพันธ์ุใหม่ ๆ ที่จะช่วยเหลือ
และสนับสนุนการปลูกข้าวในไทยของเกษตรกรให้ดีมากยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันนอกจากการขายข้าวสารผ่านหน้าร้านธรรมดา ยังมีธุรกิจการขายข้าวสารแบบออนไลน์ ก็ถือ
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งพ่อค้าออนไลน์ก็ต้องมีวิธีท าการตลาดให้ลูกค้าเช่ือมั่นว่าข้าวสารของเราน้ัน
คุณภาพดีไม่ต่างจากการซื้อหน้าร้านปกติ รวมถึงราคาไม่แพงกว่าทั่วไปด้วย 

 

 

 
 

ที่มา : กลุ่มข้าวฮางวาริชภูมิ จงัหวัดสกลนคร 

https://sakonmodel.com/?fbclid=IwAR1lvoXCLbiAvkKY7dRC6KpgIxEO0P0IF5Kb3lppmbumfP1bjnjrW-70xG4
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป “ข้าว”  
ภายใต้โครงการ “สกลนครโมเดล”  

การวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย  
จากผลิตภัณฑ์ข้าวจังหวัดสกลนคร เพื่อขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  

 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นการช่วยป้องกัน

ปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือผลผลิตตกเกรดไม่ได้ขนาดตามที่
ลูกค้าต้องการ ท าให้สามารถยกระดับราคาผลิตผลไม่ให้ตกต่ า 
และการสร้างเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร หรือวัตถุดิบ
อาหาร จะท าให้สามารถขยายตลาดการค้าออกไปสู่ต่างประเทศ 

จะช่วยเพิ่มพูน รายได้ให้แก่ประเทศได้เป็นอย่างดี 
เทคนิคในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีหลายข้ันตอน และหลายรูปแบบ แต่ที่ส าคัญผลิตภัณฑ์

แปรรูปนั้นๆจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานในการแปรรูปตามผลิตน้ันด้วย  ซึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปสามารถท า
รายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะจ าหน่ายในประเทศ หรือการส่งออกที่สามารถเป็นรายได้
น าเข้าสู่ประเทศ 

กำรแปรรูปและกำรใช้ประโยชน์จำกข้ำว 
               สินค้าข้าวนอกจากจะขายเป็นรูปข้าวเปลือกและข้าวสารแล้ว ยังมีการค้นคว้าวิจัยการ

แปรรูปเพื่อให้เป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่าอีกเป็นจ านวนมาก และผลิตภัณฑ์แปรรูปนั้นมาจากการค้นคว้าวิจัยให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งมาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือจากที่มีอยู่ในตลาดท้องถ่ิน นานมาแล้วมี
การใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ให้ตลาดสินค้ากว้างขึ้น สามารถส่งออกต่างประเทศได้ ซึ่งการแปรรูปข้าวมีดังนี้ 

1. การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในการท าผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้ 
2. การท าสบู่น้ านมข้าว 
3. การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนม 
4. การหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดข้าวงอก เป็นต้น 
 
 

   
 

https://sakonmodel.com/?fbclid=IwAR1lvoXCLbiAvkKY7dRC6KpgIxEO0P0IF5Kb3lppmbumfP1bjnjrW-70xG4
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การจัดท าบญัชีส าหรับผู้ประกอบการ 
 ความส าคัญและความหมายของการบัญชี 
  ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ทางการบัญชี อาจมองว่าผลก าไรของธุรกิจส่วนใหญ่เกิดจากการสร้าง   
กลยุทธ์การบริหารด้านการตลาดซ่ึงก็เป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่หากไม่มีข้อมูลตัวเลขจากการจัดท าบัญชี ก็คงไม่สามารถวิเคราะห์
และเลือกกลยุทธ์เข้ามาบริหารเพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม หรือแม้แต่ธุรกิจเล็ก ๆ ที่เป็นกิจการเจ้าของคน
เดียว ซ่ึงไม่ต้องมีขั้นตอนบริหารจัดการที่ยุ่งยาก การจัดท าบัญชีอย่างง่าย ๆ ก็สามารถสร้างผลก าไรท าให้ธุรกิจมีรายได้อย่าง
มหาศาล 
  การบัญชี (Accounting) หมายถึง การรวบรวมวิเคราะห์การจดบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน-หลัง ในรูปของเงินตราและจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ รวมถึงการสรุปข้อมูลในรูปของรายงานทางการ
เงิน จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังน้ี 
 

 
 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำบัญชี 
1. เพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพยข์องกิจการได้         
2. เพื่อช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของกิจการ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่า ผลการ     
    ด าเนินงานที่ผ่านมากิจการมีก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวน เท่าใด         
3. เพื่อให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ         
4. เพื่อเปน็เครือ่งมือในการควบคุมและตรวจสอบ         
5. เพื่อบันทกึรายการค้าที่เกิดข้ึนตามล าดับก่อนหลงั และจ าแนกประเภทของรายการค้าไว้         
6. เพื่อถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการท าบญัชีของกจิการต่าง ๆ 
 

การรวบรวม การบนัทึก
การจ าแนก
ข้อมูล

การสรุปและ
รายงานขอ้มูล
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ประโยชน์ของกำรบัญชี         
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิ        
  2. เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกจิ         
  3. เพื่อช่วยในการวางแผนก าไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของกจิการ         
  4. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการหาแหล่งเงินทุน         
  5. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการ         

  6. เพื่อประโยชน์ในการวางแผน เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด 
หมวดบัญชี  
  หมวดบัญชี คือ การรวบรวมสิ่งที่เหมือนกันเข้าไว้ในหมวดเดยีวกัน และมีความหมายเหมอืนกัน เช่น 
รถยนต์ เงินสด เป็นสิง่ที่กจิการครอบครอง ก็จะถือเป็นสินทรัพย์ของกจิการ แต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ เงินกู้ ก็จะถือว่า 
เป็นหนีส้ินของกิจการเพราะมีภาระผูกพันในอนาคต เปน็ต้น  
การจัดหมวดหมู่ของบญัชี แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่  
 1. หมวดสินทรัพย ์ 
 2. หมวดหนี้สิน  
 3. หมวดส่วนของเจ้าของ (ทุน)  
 4. หมวดรายได้  
 5. หมวดค่าใช้จ่าย  
ตัวอย่างการแยกรายการตามหมวดต่างๆ  

สินทรัพย์ หน้ีสิน  ส่วนของเจ้ำของ  (ทุน) รำยได ้ ค่ำใช้จ่ำย 
เงินสด 
เงินฝาก 
ลูกหน้ี 
สินค้า 
อุปกรณ์ 
ที่ดิน 
อาคาร 

เจ้าหน้ีการค้า 
เงินกู้ยืม 
 

ทุนของเจ้าของ รายได้จากการขาย 
รายได้จากการ
ให้บริการ 

ค่าใช้จ่ายโฆษณา 
ค่าขนส่ง 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 
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สมกำรบัญชี 
 สมการบญัชี คือ สมการที่แสดงความส าพันธ์ระหว่างสินทรพัย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน) 
จะแสดงความสมดลุกันอยูเ่สมอสามารถเขียนเป็นรูปสมการบัญชี ได้ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หลักกำรจับคู่ทำงกำรบัญชี 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
ตัวอย่าง ซื้ออุปกรณ์ในการซักรีดเป็นจ านวน 20,000 บาท การวิเคราะห์ในรายการที่สองเป็นการที่ใช้เงินไปซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆที่มาใช้ในกิจการรายการดังกล่าวเป็นการท าเงินสดของเราลดลงและท าให้อุปกรณ์นั้นเพิ่มข้ึนมา
จึงต้องลงรายการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

หลักกำรบัญชีคู่ 
บันทึกบัญชีด้ำน เดบิต Dr.  บันทึกบัญชีด้ำนเครดิต Cr.  

1, สินทรัพยเ์พิ่มข้ึน  1, สินทรัพยล์ดลง 
2. หนี้สินลดลง  2. หนี้สินเพิ่มข้ึน  

3. ส่วนของเจ้าของลดลง  3. ส่วนของเจ้าของเพิม่ขึ้น  
4. รายได้ลดลง  4. รายได้เพิ่มข้ึน 

   5. ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 5. ค่าใช้จ่ายลดลง  

 

 Dr. อุปกรณ ์   XX 
   Cr. เงินสด                            XX 

 



36 
 

เอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชี 
 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีหมายถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการค้าในรูปของตัวเงินเมื่อมี
รายการค้าใดๆ เกิดข้ึนทั้งในและภายนอกกิจการ จะต้องมีการจัดท าเอกสารข้ึนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเก็บไว้เป็น
หลักฐานในการบันทึกบัญชี 
 ความส าคัญของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี คือ ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและเป็นหลักฐานในการ
บันทึกบัญชีต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีไม่ให้สูญหายหรือช ารุด ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
 
ประเภทของเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชี 

เอกสารประกอบการบันทึกบญัชีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. เอกสารที่ออกให้กับบุคคลภายนอก 
เอกสารประเภทนี้เป็นเอกสารที่กิจการจัดท าข้ึนเพื่อออกให้กับ
บุคคลภายนอก เช่น ใบส าคัญรับ ใบส าคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน 
ใบก ากับภาษี ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น   ดังตัวอย่าง 
    2.  เอกสารที่ รับจากบุคคลภายนอก 
เอกสารประเภทนี้เป็นเอกสารที่กิจการรับจากบุคคลภายนอก 
เช่น ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น 
 3. เอกสารที่จัดท าข้ึนเพื่อใช้ในกิจการ เอกสารประเภทนี้เป็นเอกสารที่กิจการจัดท า ข้ึน
เพื่อใช้ในกิจการ เช่น ใบเบิกเงินเดือนล่วงหน้า ใบเบิกวัสดุ ใบเบิกค่ารถรับจ้าง เป็นต้น    
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กำรบันทึกบัญชีในสมุดบัญชี 
 การบันทึกบัญชีคือการจดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงิน สิ่งของ และสิทธิที่มี 
มูลค่าเป็นเงินไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม่ าเสมอ เป็นระเบียบถูกต้องตามหลักการ และสามารถแสดงผลการ 
ด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได้  

ขั้นตอนกำรบันทึกบัญชี 
1. วิเคราะหร์ายการค้า 
2. บันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันทั่วไป 
3. ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท 
4. จัดท างบทดลองกอ่นปรับปรุง 
5. บันทึกรายการปรบัปรุง (ณ วันสิ้นงวด) 
6. จัดท างบทดลองหลงัปรับปรงุ 
7. จัดท างบการเงิน 

 
สมุดรำยวันขั้นต้นส ำหรับกำรบันทึกบัญชี 
 สมุดรายวันข้ันต้น คือ สมุดบญัชีที่จะใช้จดบันทกึรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เป็นข้ันแรก โดยการจด
บันทึกรายการค้าทีเ่กิดข้ึนน้ัน จะจดบันทึกโดยเรียงตามล าดับก่อนหลังของการเกิดรายการค้า 
  - สมุดรายวันทั่วไป คือ สมุดบัญชีข้ันต้นหรือสมุดรายวันที่ใช้จดบันทึกรายการค้าที่เกิดข้ึนทุก
รายการ 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 
  
 สมุดรายวันข้ันปลาย คือ สมุดบัญชีแยกประเภท (Ledger) ซึ่งจะบันทึกต่อจากสมุดบัญชีข้ันต้น      
จะช่วยในการจัดประเภทของบัญชีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการน าข้อมูลไปใช้ในการสรุปผลการ
ด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการในงวดบัญชีหนึ่ง ๆ 
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กำรวิเครำะห์รำยกำรค้ำอย่ำงง่ำย 
 การวิเคราะห์รายการค้า หมายถึง การพิจารณารายการที่เกิดข้ึนในกิจการค้าว่ามีผลกระทบต่อ 
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของอย่างไร ในการวิเคราะห์รายการค้าจึงยึดสมการบัญชีที่ว่า  
    สินทรพัย์  =  หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ  

หลักในการวิเคราะหร์ายการค้า มีดังนี   
 1. การวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดข้ึนว่าท าให้สินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของเจ้าของกิจการ
เปลี่ยนแปลง โดยการเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไรบ้าง  
 2. รายการค้าที่เกิดข้ึนเมื่อวิเคราะห์แล้ว การ เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ
เจ้าของนั้นจะต้องท าให้สมการบัญชีเป็นจริงเสมอ กล่า วคือเมื่อวิเคราะห์รายการค้าแล้ว สินทรัพย์ที่
เปลี่ยนแปลงจะต้องเท่ากับหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงบวกด้วย ส่วนของเจ้าของที่เปลี่ยนแปลงเสมอ   
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ตัวอย่ำงงบก ำไรขำดทุนของกิจกำร 
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ตัวอย่ำงงบแสดงฐำนะกำรเงินของกิจกำร 
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42 
 

การค านวณต้นทุนการผลิตแบบงา่ย 
การค านวณต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของระบบบัญชีและการเงินของกิจการ เป็นการบันทึกการวัดผลและ

รายงานข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าของกิจการ โดยทั่วไปการค านวณต้นทุนจะใช้เวลาและลงรายละเอียด
มากในกิจการที่ผลิตสินค้า แต่ไม่ได้หมายความว่ากิจการประเภทอื่นเช่นกิจการขายส่ง ขายปลีก ร้านอาหาร
หรือบริการต่างๆไม่มีความส าคัญในการที่ต้องค านวณต้นทุนเลย การค านวณต้นทุนสามารถน าไปใช้ได้ในทุก
กิจการเพราะมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการธุรกิจดังนี้ 

     1. เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายของธุรกิจ 
     2. เพื่อสามารถน าต้นทุนทั้งหมดของกิจการมาเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายเพื่อจะได้ทราบ

ว่ามีก าไรหรือขาดทุนในการขายสินค้า 
     3. เพื่อค านวณหรือตีราคาสินค้าคงเหลือที่ขายได้ไม่หมดว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ 
     4. เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมการซื้อสินค้าและจัดท างบประมาณในการซื้อสินค้า รวมทั้ง

ต่อรองราคากับผู้ขายวัตถุดิบ 
     5. เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าสินค้าใดควรขายต่อไปและสินค้าใดควรเลิกขาย (ในกรณีที่ผู้ผลิตมี

สินค้าหลายชนิด) 

ต้นทุนแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ 
     1. ต้นทุนผันแปร คือต้นทุนที่ผันแปรตามจ านวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย เช่น วัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางตรงเป็นต้น 
     2. ต้นทุนคงที่คือต้นทุนที่เกิดข้ึนไม่ว่ากิจการจะได้ขายสินค้าหรือไม่ ต้นทุนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง

ตามจ านวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย เช่น เงินเดือนพนักงานหน้าร้าน ค่าเช่าร้าน ค่าเสื่อมราคา ค่าประกันภัย เป็น
ต้น 

   ดังนั้นต้นทุนการผลิตจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบ+ค่าแรงงาน + ค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่งทั้งสาม
รายการนี้เป็นเพียงส่วนของการผลิตเท่านั้น หากเราจะคิดต้นทุนรวมของสินค้าแล้วเราจ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่าย
ในการขายและด าเนินการมารวมด้วยเช่น เงินเดือน , ค่าคอมมิชช่ันพนักงานขาย, ค่าแรงพนักงานขายหน้าร้าน
, ค่าการตลาด (โฆษณา,แผ่นพับ), ค่าเช่าส านักงานและร้าน, ค่าไฟฟ้าและน้ าประปา, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ ามันรถ,
ดอกเบี้ย, ค่าเช่ารถ, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ เพื่อการค านวณต้นทุนให้ใกล้เคียงความจริง หากเราค านวณแค่
วัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าน้ าค่าไฟฟ้า ก็อาจท าให้เราได้ต้นทุนสินค้าที่น้อยกว่าความเป็นจริงและมีผลท าให้ตั้ง
ราคาขายที่ต่ าไปและอาจขาดทุนได้ 
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วิธีการค านวณหาต้นทุนการผลิตแบบง่ายมีสูตรดังนี้ 
      

 

 

 

 

 

การค านวณแบบง่ายๆน้ีเหมาะกับผู้ประกอบการรายเล็กที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์น้อยชนิด อาจขายเพียงน้ าพริก หรือ
แชมภูก็ได้ ซ่ึงเหมาะกับการค านวณสินค้าประเภทโอทอปที่มีความชัดเจนในเรื่องการใช้วัตถุดิบ ค่าแรงงานต่อรอบการผลิตและ
ไม่มีการเก็บสต๊อกวัตถุดิบไว้ การค านวณจ าเป็นต้องคิดเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนผลิตต่อหน่วย และน าต้นทุนผลิตไปรวมกับ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนรวมของสินค้าอีกครั้งหน่ึง ยกตัวอย่างเช่น 
    ป้าแจ๋ว ผลิตและขายส่งกล้วยตากในราคากล่องละ 20 บาท โดยมีรายได้จากการขายเดือนละ 12,000 บาท (ขาย 
600 กล่องต่อเดือน) ป้าแจ๋วมีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2560 ดังน้ี 
 
ต้นทุนกำรผลิตและค่ำใช้จ่ำยกล้วยตำกในเดือนเมษำยน 2560 

วันที ่ รำยกำร จ ำนวน หน่วยละ จ ำนวนเงิน รวม(บำท) หมำยเหตุ 
 ค่ำวัตถุดิบ      

3 
3 
3 
3 
10 
10 
10 
17 
17 
17 
25 
25 
25 
- 

ซื้อกล้วยน้ ำว้ำ 
น้ ำตำลทรำย 
น้ ำผึ้ง 
ซื้อกล่องพลำสติก 
ซื้อกล้วยน้ ำว้ำ 
น้ ำตำลทรำย 
น้ ำผึ้ง 
ซื้อกล้วยน้ ำว้ำ 
น้ ำตำลทรำย 
น้ ำผึ้ง 
ซื้อกล้วยน้ ำว้ำ 
น้ ำตำลทรำย 
น้ ำผึ้ง 

150 หวี 
5 กก. 
3 ขวด 
400 ใบ 
150 หวี 
5 กก. 
3 ขวด 
150 หวี 
5 กก. 
3 ขวด 
150 หวี 
5 กก. 
3 ขวด 

- 

4 
15 
60 
1 
4 

15 
60 
4 

15 
60 
4 

15 
60 

- 

600 
75 

180 
400 
600 
75 

180 
600 
75 

180 
600 
75 

180 
- 

- 
- 
- 

1,255.00 
- 
- 

855.00 
- 
- 

855.00 
- 
- 

855.00 
3,820.00 

 
 

  

 

ต้นทุนการผลิต = 

ต้นทุนวัตถดุิบ + ค่าแรงงาน +ค่าใช้จา่ยในการผลิต 

 

จ านวนสินค้าท่ีผลิตในงวดน้ัน 

= ต้นทุนต่อหน่าย (ชิน้ + กล่อง) 
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 ค่ำแรงงำน      

6 
6 
13 
13 
20 
20 
27 
27 
- 

จ่ายพี่น้อย 
จ่ายตัวเอง 
จ่ายพี่น้อย 
จ่ายตัวเอง 
จ่ายพี่น้อย 
จ่ายตัวเอง 
จ่ายพี่น้อย 
จ่ายตัวเอง 
รวมค่ำแรงงำน 

2 วัน 
3 วัน 
2 วัน 
3 วัน 
2 วัน 
3 วัน 
2 วัน 
3 วัน 

- 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

- 

200 
300 
200 
300 
200 
300 
200 
300 

- 

- 
500.00 

- 
500.00 

- 
500.00 

- 
500.00 

2,000.00 

  

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต      

3 
5 
9 
16 
23 
30 
- 

ซื้อสก๊อตเทป 
ถุงพลำสติก 
ค่ำรถไปส่งของ 
ค่ำรถไปส่งของ 
ค่ำรถไปส่งของ 
ค่ำรถไปส่งของ 
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต 

12 ม้วน 
2 กก. 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

- 

15 
80 

100 
100 
100 
100 

- 

180 
160 
100 
100 
100 
100 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

740.00 

  

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
ด ำเนินกำร 

     

20 
21 
- 

ค่าไฟฟ้า 

ค่าน้ าประปา 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
ด ำเนินกำร 

1 เดือน 

1 เดือน 

- 

500 
150 

- 

500 
150 

- 

- 
- 

650.00 

  

 

รำยได้จำกกำรขำยกล้วยตำกในเดือนเมษำยน 2560 

วันที ่ รำยกำร จ ำนวน หน่วยละ จ ำนวนเงิน รวม(บำท) หมำยเหตุ 
9 
16 
23 
30 
- 

ซื้อกล้วยน้ ำว้ำ 
น้ ำตำลทรำย 
น้ ำผึ้ง 
ซื้อกล่องพลำสติก 
รวมยอด 

150 กล่อง 
150 กล่อง 
150 กล่อง 
150 กล่อง 

- 

20 
20 
20 
20 

- 

3,000 
3,000 
3,000 
3,000 

- 

- 
- 
- 
- 

12,000.00 
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หากต้องการทราบถึงต้นทุนรวมสินค้าก็จะต้องน าค่าใช้จ่ายในการขายและด าเนินการมาใส่ด้วยซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ี
ส่วนใหญ่มักจะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ไม่ค่อยขึ้นลงตามการผลิตมากนัก เพื่อการตั้งราคาที่ท าให้ไม่ขาดทุน ผู้ประกอบการควรน ามา
ค านวณเป็นต้นทุนรวมสินค้าภายหลังจากการค านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยแล้ว 

 

สูตรกำรค ำนวณทั้งจ ำนวน 

 

     

 

 

 

 

 

   จากการค านวณแบบง่ายๆนี้ท าให้ป้าแจ๋วทราบว่าหากขายได้เดือนละ 600 กล่องจะมีต้นทุนสินค้า 12.02 
บาทและมีต้นทุนลิต 10.93 บาท การที่ป้าแจ๋วตั้งราคาขายไว้ที่ 20 บาทต่อกล่องจึงท าให้ป้าแจ๋วได้ก าไร
ประมาณกล่องละ 8 บาทจะมีก าไรต่อเดือนประมาณ 4800 บาท 

 

 

 ต้นทุนการผลิต 
(3,820+2,000+740) บำท 

600 กล่อง = 

= 6,560/600 = 10.93 บำทต่อกล่อง 

 

 

 
                        = (6,560+650) = 7,210 /จ ำนวนหน่วยท่ีผลิต 

 

 

 

ต้นทุนรวมสินค้าต่อหน่วย 
 = 

ต้นทุนการผลิต + ค่าใช้จ่ายในการขายและด าเนินงาน 

จ านวนหน่วยที่ผลิตได ้

12.02 บำท ตอ่กลอ่ง 

ต้นทุนรวมของ 
สินค้าต่อหน่วย  
 = 7,210/600  
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ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจของกิจการ 
 การตัดสินใจเป็นหน้าที่พื้นฐานของการ บริหารจัดการ เช่น สินค้าประเภทใดที่จะน ามาขาย ควรใช้
ผลิตใด ควรมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างไร เป็นต้น การตัดสินใจจะเกี่ยวข้องกับทางเลือกอย่างน้อยสอง  
ทางเลือก โดยการเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ของทางเลือกหนึ่งกับต้นทุนและผลประโยชน์ของอีก 
ทางเลือกหนึ่ง โดยใช้ต้นทุนที่แตกต่างระหว่างทางเลือกเรียกว่า ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ( Relevant cost) ข้อมูล
ของ ต้นทุน และผลประโยชน์จึงต้องแยกส่วน ที่ไม่เกี่ยวข้องออก เนื่องจากต้นทุนและผลประโยชน์ที่ไม่
เกี่ยวข้องจะท า ให้ผู้ตัดสินใจเข้าใจผิด ซึ่งการตัดสินใจที่ไม่ดีมักมีผลมาจากการน าข้อมูลต้นทุนและผลประโยชน์
ที่ไม่เกี่ยวข้องมา วิเคราะห์ผู้บริหารที่ดีจะต้องสามารถแยกแยะต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจทั้งภายในและ ภายนอกกิจการ และประยุกต์สารสนเทศให้เหมาะสมกับการตัดสินใจ หลากหลาย
รูปแบบ ในเรื่องนี้กล่าวถึงหัวข้อ การตัดสินใจก าหนดราคาสินค้า และการประยุกต์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ ดังนี้
(อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์,2556) 
 1. กำรตัดสินใจก ำหนดรำคำสินค้ำ 
กิจการบางแห่งก าหนดราคาสินค้าและบริการตามราคาตลาด เนื่องจาก น าสินค้าเข้าแข่งขันในตลาดที่มีสินค้า
และบริการอยู่ เดิมแล้วลูกค้าจึงยอมรับราคาตลาด เดิมและกิจการเองก็ต้องการขายในราคาตลาด สินค้าที่
มักจะพบการตั้งราคาแบบนี้คือ สินค้าทางการเกษตร แต่กิจการบางแห่งเผชิญกับปัญหาการก าหนดราคาถ้า
ก าหนดราคาสูงเกินไปลูกค้าจะไม่ซื้อสินค้า แต่ถ้า ก าหนดราคาต่ าเกินไปกิจการไม่สามารถหารายได้มาชดเชย
ต้นทุน นอกจากนี้ กิจการจะต้องพิจารณาก าหนดราคาสินค้าและ บริการภายในกิจการเอง เนื่องจากกิจการ
บางแห่งมีการกระจายอ านาจโดยการจัดต้ังเป็นหน่วยงานย่อย และมีการโอนสินค้า ระหว่างหน่วยงาน เพื่อการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการก าหนดราคาโอนระหว่างหน่วยงานข้ึน ซึ่งแต่ละ ลักษณะของการ
ตั้งราคาจะมีข้อพิจารณาที่แตกต่างกัน เช่น  
    
กำรตั้งรำคำสินค้ำและบริกำร 
 

 
 

 2. กำรประยุกต์ต้นทุนเพ่ือกำรตัดสินใจ 
 การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นการเป็นพิจารณา ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ต้นทุนและ 
ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันในระหว่างทางเลือก เช่น หากก าลัง ตัดสินใจว่าจะไปดูภาพยนตร์ หรือเช่าวีดีโอ 
ทางเลือกทั้งสองทางมีต้นทุนที่แตกต่างกัน คือ ค่าบัตรดูภาพยนตร์กับค่าเช่าวีดีโอต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนที่  
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ หรือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable cost) ส่วนต้นทุนและผลประโยชน์ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจประกอบด้วยต้นทุนจม (Sunk cost) ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดข้ึนแล้วซึ่งไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ (Unavoidable cost) ไม่ว่าผู้บริหารจะตัดสินใจเช่นใดก็ตาม และต้นทุน อนาคตที่ไม่แตกต่าง
ระหว่างทางเลือก ซึ่ง ไม่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการตัดสินใจ นอกจากการตัดสินใจตั้งราคาสินค้าและ

ราคาขาย = ต้นทุน + (อัตราร้อยละก าไรท่ีต้องการ x ต้นทุน) 
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บริการที่ได้กล่าวมาแล้ว กิจการยังเผชิญกับปัญหาการตัดสินใจ  ั อีกหลายรูปแบบ เช่น การเลือกผลิตเองหรือ
ซื้อจากบุคคลภายนอก การเพิ่มหรือลดแผนกงานหรือสินค้า การ ตัดสินใจเปลี่ยนแทนหรือรักษาอุปกรณ์เก่า 
การตัดสินใจรับค าสั่งซื้อพิเศษ การตัดสินใจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จ ากัด การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วม 
และการตัดสินใจปิดโรงงานหรือการปิดโรงงานช่ัวคราว เป็นต้น การ วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในกรณีเหล่านี้
จะใช้แนวคิดต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบส่วนต่างทางเลือกในการ ตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น 

 
 

การตัดสินใจเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ร่วม : ขายหรอืผลิตต่อ (Processing further or selling and 
Intermediate product) 
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การวางแผนการเงินและการบริหาร  
จัดการต้นทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  

   

การวางแผนทางการเงินของผู้ประกอบการ  
 การวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งที่จะท าให้ผู้ประกอบการอยู่รอด เนื่องจากความไม่แน่นอนของ 
เศรษฐกิจ การวางแผนบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญกับการบัญชีต้นทุน
อาชีพ เป็นการน าบัญชี ครัวเรือนมาประยุกต์เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับบันทึกรายได้และรายจ่าย รายได้และ 
รายจ่ายที่บันทึกเป็นรายได้และ รายจ่ายที่เป็นต้นทุนในการผลิตของธุรกิจขนาดย่อม เพื่อที่จะท าให้ผู้ประกอบ
กิจการทราบถึงผลก าไรหรือขาดทุน จากการประกอบธุรกิจนั้น สามารถน าข้อมูลจากการบันทึกบัญชีไปบริหาร 
จัดการและก าหนดแผนการเงินใน พยากรณ์การใช้เงิน ว่ามีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง มีการได้เงินมาอย่างไรบ้าง 
โดยจ าเป็นต้องพยากรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ สมเหตุสมผล ควบคู่ไปกับการทางบประมาณ เมื่อจัดหาเงินจาก 
สถาบันการเงิน ต้องมีการน าเสนอ แผนงานการลงทุนการใช้เงินอย่างเหมาะสม ว่าใช้เงินได้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่วางไว้ ผู้ประกอบการหลายรายวางแผนไว้แต่เวลาใช้เงินจริงไม่เป็นไปตามแผน ซึ่ง 
การใช้เงินแบบผิดวัตถุประสงค์จะก่อให้เกิดความเสียหายมาก (พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์, 2561) 
 
9 วิธีการวางแผนการเงินธุรกิจและบริหารจัดการเงินส าหรับผู้ประกอบการใหม่  
 กำรวำงแผนกำรเงินธุรกิจ ถือว่าเป็นการจัดการด้านการเงินส าหรับธุรกิจที่มีความส าคัญอย่าง
มากในการด าเนินธุรกิจ ถ้าบริษัทมีการวางแผนการเงินธุรกิจ และการเงินที่ดีก็เป็นเหมือนฐานรากที่แข็งแกร่งที่
จะส่งให้ธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างก้าวกระโดด และเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 การบริหารการเงินส าหรับธุรกิจ คือ  การจัดการเกี่ยวกับการได้มาและใช้ไปของเงินทุน เพื่อ
สร้างมูลค่าของกิจการให้อยู่ในระดับสูงสุด ในมิติทางการเงิน กิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจล้วนเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเงินทุนทั้งสิ้น โดยอาจเป็นการได้มาหรือใช้ไปของเงินทุน เช่น การซื้อเครื่องจักรใหม่ การกู้เงิน
จากธนาคาร การเพิ่มทุน 

 การวางแผนการเงินธุรกิจเพ่ือพัฒนาธุรกิจ SME  
 หน้าที่ส าคัญของการเงินในธุรกิจ ถือเป็นหนึ่งในสี่ของหน้าที่หลักที่ส าคัญขององค์กรธุรกิจ อัน

ได้แก่ การจัดการการผลิต การตลาด และการเงิน โดยการวางแผนการเงินธุรกิจจะมีบทบาทและมีความส าคัญ
ในธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกิจการธนาคาร สถาบันการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึน และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลักษณะการด าเนินธุรกิจที่
ขยายกว้างขึ้นทั้งภายในประเทศ และ การค้าขายกับต่างประเทศ การสร้างความได้เปรียบในด้านต่าง ๆ ย่อมมี
ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจและการตัดสินใจทางธุรกิจ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนการเงินธุรกิจ
ให้ได้เป็นอย่างดี 
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วิธีการจัดการด้านการเงิน ส าหรับผู้ประกอบการและธุรกิจ SME 
1. ต้องตรวจสอบสถำนะเงินสดอยู่เสมอ 

       ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องรู้ว่าบัญชีบริษัทมีเงินสดจ านวนเท่าไร มีก าลังเพียงพอที่จะครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินธุรกิจหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบสถานะการเงินทุกสัปดาห์ 
เพื่อเราจะได้ทราบถึงจ านวนรายรับรายจ่าย รวมถึงเงินที่ยังคงค้างช าระเงินจากลูกหนี้หรือคู่ค้า ซึ่งข้อมูลเหลา่นี้
เราน ามาวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการบริหารจัดการเงินสดเพื่อน าไปใช้จ่ายต่อไปได ้

2. ท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงธุรกิจและเตรียมวิธีกำรรับมือ 
 ความเสี่ยง เป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญ คุณจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาหนึ่ง 

o เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจ านวนมากเข้าโดยไม่ทราบล่วงหน้า 
o เมื่อลูกค้าหนีหายไปในขณะที่ยังมียอดหนี้ค้างช าระ 
o เมื่อลูกค้ามีปัญหาและยกเลิกการสั่งซื้อกระทันหัน 

ผู้ประกอบการจะต้องมีมาตรการรับมือและจัดการอย่างไรเพื่อให้กระทบกับการด าเนินธุรกิจน้อยและกระแส
เงินสดน้อยที่สุด 

3. กำรบริหำรจัดกำรลูกหน้ีและเจ้ำหน้ี 
 การบริหารจัดการลูกหนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะต้องมีวิธีจัดการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ให้ได้เร็วที่สุด
ยิ่งดีต่อธุรกิจ ส าหรับลูกหนี้ควรจะมีนโยบายในการให้เครดิตคู่ค้า เพื่อช าระเงินโดยเร็วที่สุดโดยต้ังเป็น 30 หรือ 
60 วัน และ เร่งรัดหรือหาแรงจูงใจเพื่อให้ลูกหนี้ช าระเงินให้เร็วข้ึน มีการติดตามทวงหนี้อย่างสม่ าเสมอ และ
ส าหรับเจ้าหนี้ก็ควรช าระเงินให้ตรงตามก าหนด ไม่ผัดผ่อนหนี้ เพื่อสร้างเครดิตให้เป็นที่น่าเช่ือถือ 

4. กำรบริหำรสภำพคล่องกับทรัพย์สินท่ีไม่ได้ใช้งำน 
      หากธุรกิจของคุณมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือมีสินค้าคงค้างอยู่ในสต๊อกเป็น
จ านวนมาก และเริ่มเก่าผุพังล้าหลังแล้ว การขายสิ่งเหล่าน้ีเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินคือสิ่งที่ควรท า รวมถึงสินค้าคง
ค้างใน  สต๊อก  ยิ่งเก็บนานวัน สินค้าก็ยิ่งเก่า ตกรุ่น และมูลค่าจะลดลงตามไปด้วย  ดังนั้นการจัดกิจกรรมลด
ราคาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรท า ถึงแม้ว่าการขายนั้นจะได้มาในราคาต่ ากว่ามูลค่าของสิ่งของ แต่ก็ย่อมดีกว่าที่จะ
ปล่อยไว้จนสุดท้ายอาจจะไม่ได้รับอะไรกลับคืนมา 

5. ส ำรองเงินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
   เหตุการณ์ในอนาคตไม่มีใครคาดคิดมาก่อน อนาคตกิจการจะเป็นอย่างไร ลูกค้าจะยกเลิกการ
สั่งซื้อหรือไม่ การประท้วงจากคนงาน ไฟไหม้ น้ าท่วม ผู้ประกอบการควรเตรียมเงินส ารองเอาไว้เสมอ หาก
กระแสเงินสดเกิดติดลบคุณก็ยังมีเงินเอาไว้หมุนเวียนในธุรกิจ และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ 
เพื่อประคับประคองธุรกิจให้ด าเนินต่อไปได้ หากกระแสเงินสดไม่มีเพียงพอ อาจจะต้องหาแหล่งกู้ยืมจากแหลง่
ต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งต้องค านวณภาระดอกเบี้ยที่จะข้ึนในอนาคตด้วย 
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6. มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 
   การมีข้อมูลคุณภาพที่ดีเริ่มจากการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ  ส าหรับการ
จัดเก็บข้อมูลทางการเงินที่ดีคือ การมีระบบบัญชีที่ถูกต้อง มีระบบระเบียบในการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง 
ๆ อย่างมีมาตรฐาน จะช่วยให้ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องภาษีและการตรวจสอบย้อนหลัง ยังป้องกันการทุจริตได้ 
ช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 

7. ศึกษำกำรอ่ำนงบ 
         เป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยงบการเงินที่ผู้ประกอบการควรรู้จัก ได้แก่ 
งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เพราะตัวเลขต่าง ๆ ในงบการเงินน้ันสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการและผลการด าเนินงานของธุรกิจได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรอ่านงบให้เป็น อย่างน้อย
ต้องดูกระแสเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ในธุรกิจ รู้สภาพคล่อง หาอัตราส่วนก าไรต่อยอดขายให้เป็น 

8. มีคนดูแลเฉพำะทำง 
   ผู้ประกอบการบางคนเข้าใจว่าเรื่องแค่นี้ดูแลเองก็ได้ แต่กลับกลายเป็นว่า เจ้าของต้องท าทุก
อย่างเองทั้งหมด สุดท้ายก็จะไม่สามารถโฟกัสได้เลยสักเรื่อง โอกาสผิดพลาดก็มีสูง โดยเฉพาะเรื่องการเงินที่
เป็นเหมือนหัวใจของธุรกิจ ซึ่งเรื่องนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการเงินโดยตรง ท า
หน้าที่ติดตาม การวางแผน รวมถึงจัดท าบัญชีหรืองบการเงิน เพื่อความถูกต้องโปร่งใสตามขั้นตอนที่ถูกต้อง  
เพราะนอกจากเรื่องการเงินแล้ว ยังมีรายละเอียดของงานและมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกมาก จึงต้องมีคนที่ท า
หน้าที่นี้ดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งถ้าหากโชคดีได้คนที่ดูแลเก่งมีความสามารถ มีความเข้าใจตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับภาษี จะยิ่งช่วยให้ธุรกิจวางแผนประหยัดภาษีได้มาก 
    9. น ำข้อมูลมำวำงแผนได้ 
   เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะท าให้ผู้ประกอบการน าหน้าคู่แข่งก็คือ ต้องน าข้อมูลมาวางแผนมาใช้
ประโยชน์ได้ สามารถน าข้อมูลไปใช้วางแผนธุรกิจได้ โดยเฉพาะการวางแผนสภาพคล่องให้ธุรกิจมีเงิน
หมุนเวียนเพียงพอ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลอย่างเช่น ข้อมูลการขาย การจ่ายหนี้ การเก็บหนี้ การสต็อกสินค้า โดย
น ามาวางแผนให้สัมพันธ์กับการบริหารสต็อกสินค้า  บริหารระยะเวลาการเก็บเงินจากลูกหนี้ให้ทันรอบการจา่ย
หนี้ให้เจ้าหนี้ เป็นต้น 
 ฉะนั้นแล้ว การที่จะด าเนินงานธุรกิจ SME ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้น้ัน การวางแผนการเงินธุรกิจ 
จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจและให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก มีมาตรฐานในการด าเนินงาน ในการ
บริหาร การจัดการที่เป็นข้ันตอน เป็นระบบระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ธุรกิจ SME ด าเนินการได้ประสบ
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
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การวางแผนการลงทุนส าหรับผู้ประกอบการ  
 1. ส ารวจความพร้อมทางด้านการเงินของตนเองก่อนที่จะเริ่มประกอบธุรกิจ ผู้ที่สามารถประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจมักจะมีลักษณะหลายๆ อย่างที่คล้ายคลึงกัน  

 2. การประกอบธุรกิจคุณต้องมีความรู้ทางด้านสินค้าและบริการ อย่างเช่น ผลิตสินค้าเพื่อขาย คุณ
ต้องทราบว่าเป็นสินค้าอะไร มีกระบวนการผลิตอย่างไร ใช้วัตถุดิบอะไร จากแหล่งใด มีวิธีควบคุมคุณภาพ และ
ต้นทุนการผลิตอย่างไร ควรทราบด้วยว่าปัญหาหรือข้อพึงระวังของธุรกิจประเภทนั้นๆ มีอะไรบ้าง มีเงินทุน 
และสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างไร 
         3. ความเข้าใจตลาด คุณต้องทราบว่าสินค้าหรือบริการที่คุณอยากท าตลาดรองรับเพียงพอหรือไม่ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร การแข่งขันในตลาดเป็นอย่างไร สินค้ามีจุดเด่น / จุดด้อยอย่างไร เมื่อเทียบกับ
คู่แข่ง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร  
  4. ความสามารถในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานภายใน และการบริหารจัดการ
พนักงาน หรือลูกจ้าง รวมถึงการประสานงานในเรื่องต่าง ๆ อย่างเช่น การหาแหล่งวัตถุดิบ ช่องทางในการ
กระจายสินค้า และการบริการหรือการประสานกับหน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน การรับเรื่องร้องเรียน 
และการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า 
 5. ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นท าธุรกิจ ต้องประเมินให้ได้ว่า คุณ
ต้องการใช้เงินลงทุนในการก่อตั้งกิจการเท่าไร ซึ่งเจ้าของธุรกิจควรมีเงินลงทุนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของการลงทุน
ทั้งหมด ส่วนที่เหลืออาจขอกู้จากสถาบันการเงินได้ และคุณต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเท่าไร เพื่อให้เพียงพอ
ส าหรับการด าเนินธุรกิจ โดยเผื่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนไว้ด้วย ซึ่งอาจใช้เงินทุนของตนเอง หรือขอก็จาก
สถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 6. เริ่มต้นลงมือ แผนธุรกิจของคุณเป็นอย่างไร จากแนวความคิดสู่แผนธุรกิจ การท าธุรกิจไม่ว่าจะ
เล็กหรือใหญ่ ควรเริ่มต้นจากการท าแผนธุรกิจ โดยการจัดระบบความคิดของตนเองแล้วถ่ายทอดลงบน
กระดาษ แผนธุรกิจควรประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เป้าหมาย
ของธุรกิจ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการบริหารจัดการภายใน และแผนฉุกเฉิน 
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การบริหารจัดการต้นทุน 
 

การจัดท างบประมาณทางการเงินเพื่อช่วยให้ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจสามารถวางแผนทางการเงนิได ้
เพราะเงินเป็นเรื่องส าคัญในการท าธุรกิจ ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการที่มีความรู้ ความสามารถและบริหารงาน
ได้ดีมักชอบวางแผนงานล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการขาย เพิ่มบุคลากรในแผนกต่าง ๆ และเพื่อการขยายงานด้านการ
ผลิตและค้นหาวิธีการลดต้นทุนของกิจการด้วย การเขียนแผนงานล่วงหน้าจะถูกบันทึกเป็นตัวเลขไว้ใน
งบประมาณที่ตั้งไว้ เพราะงบประมาณเป็นแผนงานที่แสดงออกมาในรูปของตัวเงินที่ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้ว การใช้งบประมาณตามแผนงานที่ตั้งไว้ก็เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมที่เขียนไว้ใน
แผนปฏิบัติงานของแผนกต่างๆให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามงบประมาณ  

บัญชีต้นทุน (Cost accounting) จะถูกจัดท าข้ึนในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตเพราะมีความ
จ าเป็นที่ต้องแยกแยะต้นทุนให้ชัดเจนมากกว่าธุรกิจประเภทอื่น บัญชีต้นทุนใช้หลักการบัญชีที่มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนแล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารใช้วางแผนและควบคุมต้นทุน
การผลิต การจัดท าบัญชีต้นทุนจะเก็บและรวบรวมข้อมูลในอดีตอย่างต่อเนื่องเพื่อน ามาค านวณหาต้นทุนของ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกิจการ นอกจากนั้นยังใช้ในการประมาณมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ประกอบไปด้วย
วัตถุดิบ งานระหว่างท าและสินค้าส าเร็จรูปด้วย  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าบัญชีต้นทุน 
วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการบัญชีต้นทุน คือการค านวณต้นทุนขายและการแสดงสินค้าคงเหลือ เพื่อ

จัดท างบการเงินต่อไป ในส่วนของการบริหารจัดการสามารถจะน าข้อมูลทางด้านการบัญชีต้นทุนมาใช้ในการ
บริหารในเรื่องต่างๆ ได้ดังนี้ (อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์, 2561) 

1) การควบคุม ในการประเมินผลงานที่ปฏิบัติว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ฝ่ายจัดการต้องทราบถึง
ข้อมูลที่แท้จริงแล้วน ามาเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งอาจก าหนดในรูปของงบประมาณหรือต้นทุน
มาตรฐาน หากผลที่เกิดข้ึนจริงแตกต่างจากงบประมาณหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ จะก่อให้เกิดผลต่างที่พอใจ
หรือไม่พอใจ ผลต่างดังกล่าวจะถูกน ามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาตลอดจนเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจัดท าเป็นรายงานประกอบ 

2) การวางแผนก าไรและตัดสินใจ ข้อมูลด้านต้นทุน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน
ก าไรและตัดสินใจ เช่น การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนหรือการตัดสินใจระยะสั้นในกรณีต่างๆ ได้ เช่น การปิด
โรงงานช่ัวคราว การรับผลิตสินค้าในราคาต่ ากว่าต้นทุนขาย การยกเลิกสายผลิตภัณฑ์ที่ขาดทุน เป็นต้น 

3) การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพสามารถกระท าได้โดยการวัดผลการด าเนินงานตาม
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานได้ โดยใช้วิธีการบัญชีตามความรับผิดชอบ การบัญชีต้นทุนกิจกรรม การ
บริหารคุณภาพ  

4) การงบประมาณ ในการจัดท างบประมาณของธุรกิจ จ าเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลทางด้านบัญชี ซึ่ง
แสดงถึงผลงานในอดีตที่ผ่านมารวมทั้งการพยากรณ์ในอนาคต ฝ่ายจัดการต้องพยากรณ์รายได้หรือยอดขาย
เพื่อทราบถึงสัดส่วนการตลาด และน ายอดขายหรือปริมาณขายมาวางแผนการผลิต และจัดท างบประมาณการ
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ผลิต งบประมาณลงทุน และงบประมาณด าเนินการ รวมถึงประมาณการก าไรขาดทุนและงบดุล ตลอดจน
งบประมาณเงินสด  

วิธีกำรบริหำรหรือลดต้นทุนกำรผลิต 
ส าหรับแนวทาง หรือเทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตของกิจการ มีจะดังนี้ 
1. วิธีลดต้นทุนการผลิตด้วยการเลือกสรรวัตถุดิบ  
การลดต้นทุนการผลิตประเภทนี้ควรมีการเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบจาก Supplier หลายๆ เจ้า เพื่อ

เลือกใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ าที่สุด ในคุณภาพที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า 
2. วิธีลดต้นทุนการผลิตด้วยนโยบายเรื่องการใช้วัตถุดิบ 
การลดต้นทุนการผลิตแบบนี้จะมีมาตรการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความระมัดระวังในการท างาน ไม่ให้

เกิดการสูญเสียวัตถุดิบ หรือหากมีการสูญเสีย ให้สูญเสียอย่างน้อยที่สุด และไม่ใช้วัตถุดิบเกินกว่ามาตรฐาน
ก าหนด 

3. วิธีลดต้นทุนการผลิตด้วยการซื้อและการจัดเก็บ 
ข้อนี้ถือว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างมีความส าคัญเพราะจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนการ

จัดซื้อวัตถุดิบ ค านึงถึง Lead time หรือ ระยะเวลาในการรอคอยวัตถุดิบ หลังจากที่ได้ท าการตกลงสั่งสินค้า
จากผู้ขาย เพื่อให้สัมพันธ์กับความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิต และต้องมีนโยบายในการจัดเก็บวัตถุดิบแต่ละ
ประเภทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการจัดซื้อและจัดเก็บในปริมาณพอดี และเพื่อไม่ให้เกิดกรณีวัตถุดิบ
หมดอายุก่อนใช้งาน 

4. วิธีลดต้นทุนการผลิตด้วยการดูแล และการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 
เครื่องจักรที่เสื่อมสมรรถนะ สามารถสร้างความเสียหายให้กับสินค้าในขณะผลิตได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด

การสูญเสียวัตถุดิบไปโดยใช่เหตุ และเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยเปล่าประโยชน์ 
ดังนั้นวิธีการลดต้นทุนการผลิตที่ดี ทางผู้ผลิตจึงควรหมั่นดูแลท าความสะอาดและตรวจสอบเครือ่งจกัร

ทุกวัน เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตจากการสร้างค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง 
5. วิธีลดต้นทุนการผลิตด้วยการวางแผนการใช้เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 
ต้นทุนการผลิตยังรวมค่าใช้จ่ายอย่างค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ า ค่าไฟ เอาไว้ด้วย ดังนั้นการวาง

แผนการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุดจะสามารถช่วย
ลดต้นทุนค่าโสหุ้ยน้ีไปได้ 

โดยต้องมีการวางแผนไม่ปล่อยให้เกิดการสูญเปล่าในการผลิต เช่น การปล่อยให้เครื่องจักรเปิดใช้งาน
แต่มีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการด าเนินการผลิต การรองาน รอผู้คุมเครื่องจักร ฯลฯ 

6. วิธีลดต้นทุนการผลิตจากการก าหนดแนวทางการผลิตสินค้าในแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจน 
สินค้าที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐาน ถือเป็นการเพิ่มต้นทุนทางการผลิตให้กับกิจการโดยใช่เหตุ ซึ่งการ

ลดต้นทุนการผลิตวิธีนี้ สามารถท าได้โดยการก าหนดแนวทางการผลิตสินค้าในแต่ละข้ันตอนเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้พนักงานทราบโดยทั่วกันถึงมาตรฐาน และข้ันตอนการท างานที่ถูกต้อง และลดความสูญเสียที่
อาจจะเกิดข้ึน 
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7. วิธีลดต้นทุนการผลิตด้วยการค้นหาแนวทางการท างานที่เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
การสื่อสารของคนในองค์กรเป็นสิ่งที่ส าคัญ หากค้นพบวิธีการท างานที่เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตที่

มากกว่า พนักงานท างานง่ายข้ึน ใช้เวลาน้อยลง และยังสามารถคงมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ 
ผู้บริหารก็ควรพิจารณาและสนับสนุนแนวทางที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่กิจการได้น่ันเอง ขอบอกเลยว่าวิธี
เป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ได้ผลดีเลยทีเดียว 

การลดต้นทุนการผลิต ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจ
ต้องเผชิญกับข้อจ ากัดหลาย ๆ อย่างอันเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการด าเนินธุรกิจ และเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิต
สูงข้ึน ผู้ที่สามารถควบคุมและบริหารจดัการต้นทุนของกิจการได้ดี ย่อมได้เปรียบกว่า เรียกได้ว่าเป็น “กุญแจสู่ 

 

 
ที่มา : https://www.myaccount-cloud.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.myaccount-cloud.com/en/Article/Detail/91180


55 
 

 
บรรณำนุกรม 

มณีวรรณ  คาเรง,ความรู้เกี่ยวกบัการจัดท าบัญชีครัวเรือน. [ออนไลน์]. 2012, แหล่งที่มา :  

https://sites.google.com/site/prachyasersthkicphxpheiyng12 [ 19 สิงหาคม 2563] 

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง,ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง.[ออนไลน์]. 2017, แหลง่ที่มา :    

https://sites.google.com/site/sastrphraracha2513/hlak-prachya-sersthkic-phx-pheiyng  

[ 19 สิงหาคม 2563] 

เศรษฐกจิพอเพียง,หลกัแนวคิดของเศรษฐกจิพอเพียง.[ออนไลน์]. 2017, แหล่งทีม่า : 

https://sites.google.com/site/sersthki/hlak-naewkhid-khxng-sersthkic-phx-pheiyng  

ทิศนา แขมมณี. (2546). 14 วิธีสอนส าหรับครูมืออาชีพ. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 

กุศล หัดโคกกรวด,การน าเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในงานอาชีพ.[ออนไลน์]. 2019, แหลง่ที่มา :  

https://sites.google.com/a/knw.ac.th/kar-xachiph-3/hnwy-thi-6-karna-sersthkic-phx-pheiyng-

ma-chi-ni-ngan-xachiph [ 20 สิงหาคม 2563] 

หลักเศรษฐกจิพอเพียงกับการประกอบอาชีพ.[ออนไลน์]. 2016, แหลง่ทีม่า :  

https://moneyhub.in.th/article/sufficiency-economy-and-career/ [ 20 สิงหาคม 2563] 

นางสาววัชราภรณ์  ลือแสน, เกษตรของไทยวิถีของคนไทย.[ออนไลน์]. 2016, แหล่งที่มา :   

https://watcharapornluesaen.wordpress.com/%e0%b8%  [ 20 สิงหาคม 2563] 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว,ข้าว คือ ชีวิต.[ออนไลน์]. 2016, แหลง่ที่มา : 

http://dna.kps.ku.ac.th/index.php [ 20 สิงหาคม 2563] 

ปาริชาติ มณีมัย, ชลันธร ศรีธรรมโชต,ิ ระวิวรรณ สุขพิลาภ และ ภัทรพล วรรณราช. 2561. "การ

จัดท าบญัชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่ ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง". วารสารพฒันาสงัคม, 20 (2) : 17-33 

การบญัชีเบื้องต้น,การจัดท างบการเงิน.[ออนไลน์]. 2019, แหลง่ที่มา : 

https://sites.google.com/site/karbaychibeuxngtn2560icccom/6-2-kar-cad-tha-ngb-saedng-

thana-kar-ngein.[ 20 กันยายน 2563] 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,การค านวณต้นทุนการผลิตอย่างงา่ย.[ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา : 

https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-productcost. [ 20 กันยายน 2563] 

https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&hl=th&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwikyqKzvIbsAhXt8XMBHYqHAi0QkeECKAB6BAgWECo
https://sites.google.com/site/sastrphraracha2513/hlak-prachya-sersthkic-phx-pheiyng
https://sites.google.com/site/sersthki/hlak-naewkhid-khxng-sersthkic-phx-pheiyng
https://sites.google.com/a/knw.ac.th/kar-xachiph-3/hnwy-thi-6-karna-sersthkic-phx-pheiyng-ma-chi-ni-ngan-xachiph
https://sites.google.com/a/knw.ac.th/kar-xachiph-3/hnwy-thi-6-karna-sersthkic-phx-pheiyng-ma-chi-ni-ngan-xachiph
https://moneyhub.in.th/article/sufficiency-economy-and-career/
https://watcharapornluesaen.wordpress.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%25
https://sites.google.com/site/karbaychibeuxngtn2560icccom/6-2-kar-cad-tha-ngb-saedng-thana-kar-ngein
https://sites.google.com/site/karbaychibeuxngtn2560icccom/6-2-kar-cad-tha-ngb-saedng-thana-kar-ngein
https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-productcost


56 
 

 นายพีรณัฎฐ์ ยาทิพย์.2561.”การพัฒนาแผนบริหารการเงินของผู้ประกอบการเพื่อเพิม่ขีด

ความสามารถ SMEs”.กองทุนส่งเสริมวิจัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 

 อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์. (2556). การบัญชีต้นทุน.ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 9 วิธี การวางแผนการเงินธุรกิจ ส าหรับ SME ที่ช่วยให้บริหารจัดการเงินได้แบบเทพ ๆ.[ออนไลน์]. 

2019, แหลง่ที่มา : https://www.moneywecan.com/9-step-planing-money-business/ 

https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-productcost. [ 26 กันยายน 2563] 

7 วิธี การลดต้นทุนการผลิต ที่ช่วยเพิ่มผลก าไรส าหรบัธุรกจิ SME. [ออนไลน์]. 2019, แหล่งที่มา : 

https://www.moneywecan.com/reduce-waste/. [ 20 กันยายน 2563] 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.moneywecan.com/9-step-planing-money-business/
https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-productcost
https://www.moneywecan.com/reduce-waste/


57 
 

 


	CoverReport12
	หลักสูตร-อ.ตุ๊กตา-ฉบับล่าสุด-26.9.63

