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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส ารวจการจั ด ท าบั ญ ชี ต ามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
วัตถุประสงค์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีของ
เกษตรกร โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตาบลนาข้าว
เสีย อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง จานวน 77 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า
มีเกษตรกรเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จัดทาบัญชีและนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนทางการเงินตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาสาคัญคือเกษตรกรยังมีความรู้และความสามารถไม่เพียงพอในการจัดทาบัญชี อีก
ทั้งยังไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดทาบัญชีอย่างแท้จริง ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ควรขยายการ
ให้ความรู้ในการจัดทาบัญชีไปสู่กลุ่มบุตรหลานของครอบครัวเพื่อเป็นผู้จัดทาบัญชีของครัวเรือน และควร
จัดการระบบการให้คาปรึกษาและติดตามที่มีประสิทธิผล เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถจัดทาและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีอันจะนาไปสู่การบริหารให้เกิดสมดุลทางการเงินได้อย่างแท้จริง
คำสำคัญ บัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร
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Accounting Practices under the Sufficiency Economy
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Abstract
The aim of this study is to investigate the accounting practices of farmers under the
Sufficiency Economy Philosophy, including their objectives and use of accounting information
as well as the problems they encounter. Data for this study was collected by questionnaires
from 77 farmers who participated in the Large Agricultural Land Plot Project at Thumbol Nakaosia, Nayong District, Trang province. The results reveal that only a small number of farmers
regularly execute accounting tasks due to a lack of practical knowledge and skills and a limited
awareness of the real benefits that accounting may bring for them. In order to achieve an
increased self-reliance, the promotion of household accounting should be expanded to the
young family members as they have ability to learn and manage their family’s accounting
tasks. Moreover, the follow-up and consulting systems from the government should be
strengthened to support the farmers with their accounting activities so they can benefit
from accounting information in order to manage their financial wealth properly.
Keywords: Household Accounting, Cost Accounting, Sufficiency Economy Philosophy,
Farmers
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บทนำ
ปัญหาความยากจนถือเป็นปัญหาสาคัญระดับชาติที่ฝังรากลึกและเรื้อรังมายาวนาน โดยเฉพาะ
กลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีรายได้ไม่แน่ นอน และมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ส่งผลให้เกิดความทุกข์ยากในการใช้ชีวิต ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายด้าน ทาให้คุณภาพ
ชีวิตของคนกลุ่มนี้ต่ากว่ามาตรฐานของสังคม อันเป็นผลกระทบในเชิงลบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่าง
มาก โดยปัญหาของความยากจนมาจากสาเหตุสาคัญสองประการ คือ สาเหตุจากปัจจัยภายในตัวบุคคล
และสาเหตุจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล โดยปัญหาภายในตัวบุคคลที่สาคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านต้นทุนการ
ผลิต การขาดความรู้ความสามารถในการดาเนินงานและการวางแผนจัดการที่ดี และปัญหาที่เกิดจากวิถี
ชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย บริโภคนิยม และอื่น ๆ (Saranchit, 2015)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดาริและพระราชกรณี ยกิจต่าง ๆ
อย่างมากมาย และทรงงานอย่างหนักและต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 70 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชนในประเทศ โดยพระราชด าริที่ ส าคัญ คือ “หลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ย ง” ที่ ได้ ท รง
พระราชทานแก่ป วงชนชาวไทยซึ่ งเน้ น การพั ฒ นาที่ ตั้ งอยู่บ นพื้ น ฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาท คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้พื้นฐานที่สาคัญ
คือ การใช้ความรู้ ความรอบคอบ และความมีคุณธรรมประกอบการวางแผนและตัดสินใจกระทา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถน้อมนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตและบริหารจัดการเงินได้เป็นอย่าง
ดีโดยใช้หลักการจัดทาบัญชีมาเป็นสิ่งสนับสนุน (Henchokchaichana, 2016)
การจัดทาบัญ ชี ถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการช่วยวางแผนและจั ดการทางการเงิน โดยการ
จัดทาบัญชีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนหรือบุคคล รวม
ไปถึงการจัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเพื่อให้ทราบผลกาไรหรือขาดทุนที่แท้จริง ซึ่งหากประชาชน
สามารถจัดทาบัญชีในสองส่วนนี้ได้ก็จะช่วยให้สามารถเห็นรายการรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน และ
ทราบข้อมูลรายได้ ต้นทุน และกาไรในการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การวางแผน ควบคุม และบริหาร
จัดการการเงินของบุคคลหรือครอบครัวได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถวางแผนกาไรใน
การประกอบอาชีพ ได้ ดังพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพ ลอดุลยเดชที่กล่าวถึง
ประโยชน์ ของการจั ดท าบั ญ ชี ตามแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง ในโอกาสเสด็ จพระราชด าเนิ น
ทอดพระเนตรการดาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2541 ความตอนหนึ่งว่า
“ทำบัญชีให้เห็นว่ำสมดุลไม่ขำดทุน ถ้ำทุกคนสำมำรถที่จะทำให้พอดีไม่ขำดทุน ประเทศชำติไม่
ขำดทุนแน่... ข้อสำคัญเป็นอย่ำงนี้ ที่ว่ำเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่ำพอเพียงในกำรบริโภค แต่ให้พอเพียงใจ
กำรมีชีวิตอยู่ บำงคนก็อำจจะรวยได้ทีเดียว” (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2553)
อย่างไรก็ตาม แม้หลายฝ่ายจะเห็นถึงประโยชน์และความสาคัญของการทาบัญชี และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ มีการส่งเสริม ประชาชนให้ มีการจัด ท าบั ญ ชีค รัวเรือนและบั ญ ชีต้ น ทุ น ประกอบอาชีพ อย่ าง
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กว้างขวาง แต่ก็พ บว่าจานวนผู้ทาบัญ ชี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงอย่างจริงจังยังมีไม่ม ากนั ก
อี ก ทั้ ง มี ปั ญ หาหลาย ๆ ด้ า นในการจั ด ท าบั ญ ชี ใ ห้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล (Dussdeedamkerng, 2014;
Maitreechit, 2016) คณะผู้ วิจัยจึ งมี ความสนใจส ารวจการจัด ทาบั ญ ชีต ามแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งของเกษตรกรในด้ า นของประเภท รูป แบบและวิธี ก ารจั ด ท าบั ญ ชี วั ต ถุป ระสงค์ และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี รวมถึงศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชี เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้
ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ห าแนวทางในการส่ ง เสริม การจั ด ท าบั ญ ชี ต ามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ เกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุดอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชนผู้จัดทาบัญชีอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
วัตถุประสงค์ของการศึกษาการจัดทาบัญชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีเกษตรกรใน
พื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตาบลนาข้าวเสีย อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีดังนี้
1. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการในการจัดทาบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
คือ (1) การจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน และ (2) การจัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
2. เพื่ อศึก ษาวั ต ถุป ระสงค์ในการจั ด ท าบั ญ ชี และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้อมู ล ทางบั ญ ชี ของ
เกษตรกรที่จัดทาบัญชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อศึกษาสภาพปัญ หา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะในการจัดทาบัญ ชีรายรับ -รายจ่ายของ
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ประชาชนชาวไทยเพื่อแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยให้ยึดมั่นในวิถีพอมีพอกินและพึ่งพาตนเองได้ นั่นคือ การมีอยู่มีกิน ไม่ฟุ่มเฟือย มี
ความโลภน้อย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น พอประมาณตามอัตภาพ และมีเหตุผล
“เศรษฐกิจพอเพี ยง” เป็นปรัชญาที่ ชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนและสังคม ไปจนถึงระดับประเทศชาติ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลงของโลก
สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ได้ประมวลและกลั่นกรอง
พระราชดารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถสรุปได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณลักษณะและ
เงื่อนไขที่สาคัญ ดังนี้
(1) ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอดีตามความจาเป็นและเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
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(2) ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การตัดสินใจดาเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมี
เหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒ นธรรมที่ดีงาม โดยคานึงถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ มีการคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ
(3) ภูมิ คุ้มกันในตั วที่ ดี (Self-immunity) หมายถึง การเตรียมตัวให้ พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่าง
ทันท่วงที
เงื่อนไขสาคัญเพื่อให้เกิดความพอเพียง ได้แก่ เงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชา และเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน
(1) เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี ไม่
โลภ ไม่ตระหนี่และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น
(2) เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ
มาใช้วางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอน
(3) เงื่อนไขชีวิต ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และปัญญา บริหารจัดการ การใช้
ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ในทุกระดับ โดย
ต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือการเกิดจิตสานึก มีความศรัทธาเชื่อมั่น เห็นคุณค่า และนาไปปฏิบัติด้วยตนเอง
แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
2. กำรบัญชีตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้
บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเอง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น รวม
ทั้งไฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงในอนาคต และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ในที่สุด เช่น
หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ -รายจ่าย ประหยัด ลดละ-เลิกอบายมุข รู้จักคุณค่า รู้จักใช้และรู้จักออมเงินและสิ่งของเครื่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปัน
ภายใน ครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึงการรักษาวัฒ นธรรม ประเพณีและการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การจัดทาบัญชีครัวเรือน (Household Accounting)
หรือการบั ญ ชี ส่วนบุ คคล (Personal Accounting) จึงเป็ นเครื่องมื อสาคัญ ในการดาเนิ นชีวิตตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บัญชีครัวเรือน หรือ บัญชีส่วนบุคคล เป็นการบันทึกรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละ
วันของครัวเรือน และนาข้อมูลไปวิเคราะห์และสรุปผล โดยข้อมูลบัญชีครัวเรือนจะช่วยให้รับทราบรายรับ
รายจ่าย และหนี้สินของครัวเรือน ทราบว่าครัวเรือนมี เงินคงเหลือเท่าใด และสามารถนาข้อมูลไปบริหาร
จัดการการเงิน จัดลาดับความสาคัญของรายจ่าย และวางแผนการใช้จ่ายเงิน นาไปสู่การตัดรายจ่ายที่ไม่
จาเป็นออกไปได้ อีกทั้งบริหารความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย (Likitwongkajorn, 2007)
จากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ได้กล่าวถึงความสาคัญของการ
ทาบัญชี “ชาวบ้านไม่ใคร่สนใจการบัญชี จึงทรงเน้นให้มีการออกฝึกสอนให้ชาวบ้านทาบัญชี การลงทุน
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การใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงต้นทุน กาไร สามารถปรับราคาให้สอดคล้องกับการตลาดได้ด้วย” ใน
หนังสือวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 24 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2530 (Institute
of Certified Accountants and Auditors of Thailand, 1996) ดั ง นั้ น การจั ด ท าบั ญ ชี ต ามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมายรวมถึงการจัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (Cost Accounting) อีกด้วย
การบัญชีต้นทุ นประกอบอาชีพ เป็ นการจดบันทึ กรายการรายได้และต้นทุนทั้งหมดที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพ และนามาสรุปผลเพื่อให้ทราบถึงกาไรหรือขาดทุนจากการประกอบอาชีพ โดยทุกสาขาอาชีพ
สามารถจัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูกพืช การเลี้ยง
สัตว์ และการผลิตสินค้าต่าง ๆ
จากข้อมูลข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การจัดทาบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายความ
ถึง การจัดทาบัญชีในสองส่วนสาคัญ คือ (1) การจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน หรือ การบัญชีส่วน
บุคคล และ (2) การจัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
กระบวนการจัดทาบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักที่สาคัญ
คือ
(1) การจดบันทึกข้อมูล (Recording) คือ การจดบันทึกรายรับ -รายจ่ายของครัวเรือน/บุคคล
หรือรายรับและต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ
(2) การจาแนกประเภท (Classifying) คือ การจัดกลุ่มประเภทของรายการต่าง ๆ ที่ได้จดบันทึกไว้
เพื่อความสะดวกในการสรุปผล เช่น การจัดกลุ่มรายรับที่เป็นรายได้ประเภทต่าง ๆ ของครัวเรือน/บุคคล การ
จัดประเภทรายจ่าย โดยแยกเป็นรายจ่ายจาเป็น ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการบริโภค อุปโภค ยารักษาโรค และ
เครื่องนุ่งห่ม รายจ่ายด้านการศึกษา รายจ่ายที่เป็นการลงทุน และรายจ่ายที่ไม่จาเป็น เป็นต้น
(3) การสรุปผล (Summarizing) คือ การสรุปผลรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน/บุคคลซึ่งอาจทา
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสรุปผลรายได้และต้นทุนจากการประกอบ
อาชีพเพื่อให้เห็นตัวเลขกาไรหรือขาดทุนจากการประกอบอาชีพในแต่ละรอบเวลาการดาเนินงานด้วย
(4) การแปลผลข้อมู ล (Translating) และน าไปใช้ ป ระโยชน์ (Using) ในการด าเนิ น ชีวิ ตและ
วางแผนประกอบอาชีพ เป็นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าในช่วงที่ผ่านมาครอบครัว/บุคคลมีรายรับและ
รายจ่ายอย่างไร มีเงินออมหรือสามารถลดภาระหนี้สินได้เท่าใด อันจะนาไปสู่การวางแผนและควบคุมการ
ใช้จ่ายเงินของครัวเรือน/บุคคลในอนาคต สาหรับกรณีข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ก็จะนาไปสู่การ
วางแผนเพิ่มรายได้และลดต้นทุนเพื่อการมีผลกาไรเพิ่มขึ้นในอนาคต
แม้ ว่าการจั ด ท าบั ญ ชี จะเป็ น เครื่องมื อสาคัญ ในการส่งเสริม การดาเนิ น ชีวิ ตตามหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แต่งานวิจัยในอดีตก็พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรยังมีการทา
บัญชีน้อยและขาดความต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัญหาความไม่รู้หนังสือ ขาดความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดทาบัญชี จึงต้องพึ่งพิง เจ้าหน้าที่จากภาครัฐในการติดตามและให้คาแนะนา (Nilmanee et al.,
2015; Dussadeedamkerng, 2014; Mitreechit, 2016)
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3. โครงกำรส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ดาเนินการโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีการ
รวมกลุ่ ม ในการผลิ ต จั ด หาปั จ จั ยการผลิ ต ที่ มี คุณ ภาพดี ราคาถูก และการใช้ เทคโนโลยี การเกษตรที่
เหมาะสม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด
โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตาบลนาโยง อาเภอนาข้าวเสีย จังหวัดตรัง เป็นโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบ “นาแปลงใหญ่ ” ที่ มี ก รมการข้ า ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนินการภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องข้าวให้ชาวนาในระยะยาว โครงการนี้มุ่งเน้นให้
เกษตรกรชาวนาข้าวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพ โดยการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การมุ่งลด
ต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ การมุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพข้าว และการบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเอง
โดยให้เกษตรกรในพื้นที่บริหารจัดการ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยให้การสนับสนุนและให้คาแนะนา รวมถึง
ถ่ายทอดองค์ความรู้และการลงทุนให้แก่ชาวนา ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนสาหรับการบริหาร
จัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่ กลุ่มละ 5 ล้านบาท โดยเกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อให้ได้พื้นที่นาแปลง
ใหญ่ 100 ไร่ขึ้นไป เพื่อนาไปสู่กระบวนการลงทุนจัดซื้อจัดหา การเพิ่มผลผลิตในระยะยาว และการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานมีบทบาทสาคัญในการ
การบูรณาการโครงการเพื่ อสนั บสนุ นการดาเนิน โครงการแปลงใหญ่ โดยมี หน้ าที่ หลักในการส่ งเสริม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในด้านการจัดทาบัญชีรับ -จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
ให้กับเกษตรกร โดยการให้ความรู้ กากับแนะนาและติดตาม เพื่อสร้างวินัยในการทาบัญชีแก่เกษตรกร
รวมถึงการพัฒ นาให้เกษตรกรสามารถนาข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านการลดต้นทุน การเพิ่มรายได้ การวางแผนการผลิตและการตลาด และการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาให้เป็น Smart Farmer ต่อไป

วิธีกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อการศึกษาการจัดทาบัญ ชีตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วไป-ข้าว ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรชาวนาข้าวที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ทั่วไป-ข้าว หมู่ที่ 1 – 10 ตาบลนาข้าวเสีย อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง จานวน 137 ราย โดยมี
เกษตรกรร่วมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.20
งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
และหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญจากสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จานวน
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24 กำรจัดท�ำบัญชีตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรส่งเสริม
กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต�ำบลนำข้ำวเสีย อ�ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง

10 ท่าน แล้วนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 7 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
เกษตรกร ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และการจัดทาบัญชี ซึ่งแบบเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลและสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ข้ อมูลการจัดทาบัญ ชีรายรับ -รายจ่ายของ
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (3) ข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และ (4) ข้อเสนอแนะจากเกษตรกร
คณะผู้วิจัยวัดค่าข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นและการประเมินความรู้ ความสามารถ และความพึง
พอใจของเกษตรกร โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ธ (Likert Scale) ระดับ 1 - 5 โดยกาหนดให้คะแนน 5 ระดับมากที่สุด 4 - ระดับมาก 3 - ระดับปานกลาง 2 - ระดับน้อย และ 1 - ระดับน้อยที่สุด
การแปลผลใช้เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อการจัดระดับค่าเฉลี่ย โดยแบ่งออกเป็นช่วงได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 อยู่ในเกณฑ์ระดับความน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด
ข้อมูล ที่ รวบรวมจากแบบเก็บ ข้อมู ลจะน ามาวิเคราะห์ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ประกอบด้ ว ย ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลกำรวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปและสภำพเศรษฐกิจของเกษตรกร
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วไป-ข้าว ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง
จังหวัดตรัง โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยอายุเฉลี่ยของผู้ ร่วมตอบแบบสอบถาม จานวน 77 ราย เท่ากับ
60 ปี เป็นเกษตรกรเพศหญิง จานวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.70 และเพศชาย 21 ราย คิดเป็นร้อยละ
27.30 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จานวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.20 ไม่
เรียนหนังสือ 2 รายคิดเป็ นร้อยละ 2.60 และส่วนน้ อยมากที่ มีระดับการศึกษามั ธยมและอนุ ปริญ ญา
เกษตรกรจานวน 61 ราย มีสถานภาพสมรส ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 79.20 สถานภาพหม้ายหรือหย่าร้าง 11
ราย คิดเป็นร้อยละ 14.30 และจานวนที่เหลือมีสถานภาพโสด และมีจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย
เท่ากับ 4 คนต่อครัวเรือน
ผลการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน ได้แก่ รายได้ รายจ่าย และหนี้สินของครัวเรือน
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อย่าง จึงมีรายได้มาจากหลายช่องทาง โดยรายได้ส่วน
ใหญ่ของเกษตรกรมาจากการทานาและทาสวน รวมถึงการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น วัว ไก่ สุกร ปลา และ
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุจึงมีรายได้จากเบี้ยยังชีพคนชรา อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้น้อย นั่นคือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท ซึ่งคิด
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เป็นร้อยละ 51.94 และรองลงมา คือ 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.77 ข้อมูลรายได้ของ
ครัวเรือนแสดงดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร: ข้อมูลรายได้ของครัวเรือน
รายได้ของครัวเรือน
ทานา
ทาสวน
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
ค้าขาย
เบี้ยยังชีพคนชรา
อื่น ๆ

จานวน
68
61
35
10
43
2

หมำยเหตุ รายได้ของครัวเรือนมีหลาย
ช่องทาง

ร้อยละ
88.31
79.22
45.45
12.99
55.84
0.25
-

รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน จานวน
ต่ากว่า/เท่ากับ 5,000 บาท
40
5,001-10,000 บาท
26
10,001-15,000 บาท
8
15,001-20,000 บาท
2
20,001-15,000 บาท
0
มากกว่า 25,000 บาท
1
รวม
77

ร้อยละ
51.94
33.77
10.39
2.60
0.00
1.30
100.00

ผลการศึกษาข้อมูลด้านรายจ่ายของครัวเรือน พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายประจาที่สาคัญ คือ ค่า
สาธารณูปโภคในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายทางสังคม เช่น เงินทาบุญช่วยงานศพ งานบวช และงานแต่งงาน
ของสมาชิกในชุมชน เป็นต้น รองลงมาคือรายจ่ายเพื่อการบริโภคและอุปโภคในครัวเรือนและรายจ่าย
ทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 89.70 มีเพียงบางครัวเรือนเท่านั้นที่มีรายจ่าย 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ข้อมูลรายจ่ายของ
ครัวเรือนแสดงดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร: ข้อมูลรายจ่ายของครัวเรือน
รายจ่ายของครัวเรือน
รายจ่ายเพื่อการบริโภค
อุปโภค
รายจ่ายเพื่อการเกษตร
รายจ่ายเพื่อการศึกษาบุตร
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายทางสังคม
ชาระหนี้สิน
อื่น ๆ

จานวน

ร้อยละ

57
51
18
77
76
49
2

74.23
70.13
23.37
100
23.03
98.70
0.25

หมำยเหตุ รายจ่ายของครัวเรือนมีหลายรายการ

-

รายจ่ายต่อเดือนของ
ครัวเรือน
ต่ากว่า/เท่ากับ 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-15,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาท

จานวน

ร้อยละ

37
32
7
1
0
0

48.10
41.60
9.09
1.30
0.00
0.00

รวม

77

100.00

ผลการศึกษาหนี้สินครัวเรือน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีหนี้สินเฉลี่ยต่ากว่า 50,000 บาทต่อ
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 59.75 ซึ่งเป็นหนี้สินจากการประกอบอาชีพอันถือเป็นหนี้ท่ีก่อให้เกิดรายได้ใน
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26 กำรจัดท�ำบัญชีตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรส่งเสริม
กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต�ำบลนำข้ำวเสีย อ�ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง

อนาคต นอกจากนี้ บางรายยั งก่อ หนี้ เพื่ อการศึกษาบุ ต ร และเพื่ อ การซื้อสิ น ค้าอุป โภคและบริโภคใน
ครัวเรือนตามลาดับ อย่างไรก็ตาม พบว่า มีเกษตรกรจานวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.27 มีหนี้สินของ
ครัวเรือนมากกว่า 150,000 บาท ซึ่งมักจะเกิดจากการก่อหนี้ เพื่อการซื้อหรือก่อสร้างประเภทบ้านและ
ที่ดินที่มีมูลค่าสูง รวมถึงการซื้อยานพาหนะด้วย
ตำรำงที่ 3 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร: ข้อมูลหนี้สินของครัวเรือน
รายการหนี้สินของครัวเรือน จานวน
สินค้าอุปโภค บริโภคใน
11
ครัวเรือน
11
ซื้อบ้านและที่ดิน
8
ซื้อยานพาหนะ
38
หนี้สินเพื่อการเกษตร
14
หนี้สินเพื่อการศึกษาบุตร
2
อื่น ๆ
หมำยเหตุ หนี้สินของครัวเรือนมีหลาย
รายการ

ร้อยละ
14.29
14.29
10.39
49.35
18.18
0.25
-

จานวนหนี้สินของครัวเรือน
ไม่มีหนีส้ ิน
ต่ากว่า 50,000 บาท
50,001- 100,000 บาท
100,001-150,000 บาท
มากกว่า 150,000 บาท
รวม

จานวน
22
24
6
4
21

ร้อยละ
28.58
31.17
7.79
5.19
27.27

77

100.00

จากข้อมูลสภาพเศรษฐกิจในด้านรายได้ รายจ่าย และหนี้สิน แสดงให้เห็นว่าแม้เกษตรกรส่วน
ใหญ่จะมีรายได้น้อยแต่ก็มีรายจ่ายที่สมดุลกัน คือ มีรายได้-รายจ่ายต่อครอบครัวในจานวนไม่เกิน 10,000
บาท และการก่อหนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่จะทาให้มีรายได้ในอนาคต ซึ่ง
มีความสามารถนาเงินมาชาระหนี้ได้
2. ผลกำรศึก ษำกำรจั ด ทำบั ญ ชีรำยรับ -รำยจ่ ำยของครัวเรือนและกำรจัด ท ำบั ญ ชี ต้ นทุ น
ประกอบอำชีพ
2.1 กำรเข้ำรับกำรอบรมกำรจัดทำบัญชี
เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วไป-ข้าว ต.นาข้าวเสีย
อ.นาโยง จังหวัดตรัง ได้รับการอบรมความรู้ด้านการจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่ายของครัวเรือนและการ
จัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง คือ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
โดยในจานวนนี้มีเกษตรกรจานวน 68 ราย ได้รับการอบรมความรู้ด้านการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
ครัวเรือนและการจัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพอย่างน้อย 1 ครั้งไปจนถึงมากกว่า 5 ครั้ง ในขณะที่มี
เกษตรกรเพียง 9 ราย ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมความรู้ในการจัดทาบัญชี
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ตำรำงที่ 4 ข้อมูลการเข้าอบรมการจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่ายของครัวเรือนและการจัดทาบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพของเกษตรกร
การเข้ารับการอบรมการจัดทาบัญชี บัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน
จานวน
ร้อยละ
ไม่เคย
9
11.70
1-2 ครั้ง
21
27.30
3-4 ครั้ง
27
35.10
5 ครั้งหรือมากกว่า
20
26.00
รวม
77
100.00

บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
จานวน
ร้อยละ
9
11.70
23
29.90
25
32.50
20
26.00
77
100.00

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
ครัวเรือนและการจัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ประเมินความรู้และความเข้าใจในการจัดทาบัญชีของ
ตนเองเพียงระดับ น้อยถึงปานกลางเท่านั้น และมีเกษตรกรเพียงจานวน 19 ราย ที่ประเมินตนเองว่า มี
ความรู้และความเข้าใจในการจัดทาบัญชีในระดับมาก
จากการศึกษาปั จจัยการสนับ สนุนส่งเสริมจากภาครัฐในการจัดท าบั ญ ชีรายรับ -รายจ่ายของ
ครัวเรือนและการจัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ทั่วไป-ข้าว ตาบลนาข้าวเสีย อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง เกี่ยวกับแหล่งให้ความรู้เพิ่มเติม ที่
ช่วยในการจัด ทาบัญ ชีรายรับ -รายจ่ายของครัวเรือนและการจัดท าบั ญ ชีต้ นทุ นประกอบอาชีพ พบว่า
เกษตรกรจานวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.20 แสดงความคิดเห็นว่าตนเองไม่มีแหล่งความรู้เพิ่มเติมหรือ
ที่ปรึกษาในด้านการจัดทาบัญชี ในขณะที่เกษตรกรจานวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.80 ได้รับความรู้
และคาปรึกษาในด้ านการจั ดท าบั ญ ชี เพิ่ ม เติ ม จากอาสาสมั ค รจากชุม ชน เรีย กว่า “ครูบั ญ ชี ” ซึ่ งเป็ น
รูปแบบการติดตามผลและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในด้านการจัดทาบัญชีที่ใช้อาสาสมัครจากชุมชน
ด้วยกันเอง โดยผลการศึกษา พบว่า มีเกษตรกรจานวน 54 ราย คิดเป็น ร้อยละ 70.10 เคยได้รับการ
ติดตามผลจากครูบั ญ ชีและเจ้าหน้ า ที่ของสานักงานตรวจบั ญ ชีสหกรณ์ ตรัง อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกร
จานวน 23 ราย ที่ไม่เคยได้รับการติดตามผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
2.2 กำรจัดทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยของครัวเรือนและกำรจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่จัดทาบัญชีรายรั บ-รายจ่ายของครัวเรือนและบัญ ชี
ต้นทุนประกอบอาชีพ โดยมีเกษตรกรเพียง 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.15 จากจานวน 77 ราย ที่จัดทา
บัญ ชี รายรับ -รายจ่ายของครัวเรือน และจานวน 20 ราย คิด เป็ นร้อยละ 26.00 จากจ านวน 77 ราย
ที่ จัด ท าบั ญ ชี ต้ น ทุ น ประกอบอาชี พ โดยหั วหน้ าครอบครัวจะเป็ น ผู้ จัด ท าบั ญ ชี เอง รองลงมาเป็ น การ
มอบหมายให้บุตรหลานช่วยจัดทาบัญชี และการจัดทาบัญชีโดยคู่สมรสของเกษตรกรตามลาดับ ข้อมูลการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนแสดงดังตารางที่ 5
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ตำรำงที่ 5 ข้อมู ล การจั ด ท าบั ญ ชี รายรับ -รายจ่า ยของครัว เรือนและบั ญ ชี ต้ น ทุ น ประกอบอาชี พ ของ
เกษตรกร
การจัดทาบัญชี
การจัดทาบัญชี
ทา
ไม่ทา
รวม
ผู้จัดทาบัญชี
หัวหน้าครอบครัว
คู่สมรส
บุตร/หลาน
รวม

บัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน
จานวน
ร้อยละ

บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
จานวน
ร้อยละ

27
50
77

35.15
64.90
100.00

20
57
77

26.00
74.00
100.00

12
5
10
27

44.40
18.50
37.00
100.00

11
5
4
27

55.00
25.00
20.00
100.00

2.3 กำรจัดทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยของครัวเรือน
ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ในการจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกรจานวน
27 ราย พบว่า เกษตรกรมี วัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการการควบคุมรายจ่ายของครัวเรือน รองลงมาคือ
เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต และเพื่อจัดการภาระหนี้สิน ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 วัตถุประสงค์ในการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน
วัตถุประสงค์ในการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน
จานวน
ร้อยละ
1. เพื่อควบคุมรายจ่ายในครัวเรือน
22
81.15
2. เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต
14
51.85
3. เพื่อจัดการภาระหนี้สิน
12
44.44
4. เพื่อวางแผนทางการเงิน
8
29.63
5. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ
3
11.11
6. อื่น ๆ
1
3.70
หมายเหตุ : วัตถุประสงค์ในการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรมีมากกว่า 1 วัตถุประสงค์

ผลการศึกษาวิธีการในการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกรจานวน 27 ราย
พบว่า เกษตรกร จานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.85 บันทึกรายการรายรับ -รายจ่ายทุกรายการ และ
เกษตรกรอีกจานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.10 ทาการจดบันทึกเฉพาะรายการใหญ่ ๆ เท่านั้น โดยมี
เกษตรกร จานวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.30 จะทาการบันทึกรายการทุกครั้งหลังจากที่เกิดรายการ
รายรับหรือรายจ่าย สาหรับเกษตรกรรายอื่น ๆ จะทาการบันทึกรายการ 2-3 วัน/ครั้ง สัปดาห์ละครั้ง หรือ
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บันทึกนาน ๆ ครั้ง นอกจากนี้เกษตรกร จานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.15 มีการสรุปยอดรวมรายรับรายจ่ายทุกเดือน ข้อมูลรูปแบบและการจัดทาบัญ ชีรายรับ -รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกรแสดง
ดังตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7 รูปแบบและวิธีการในการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกร
รูปแบบและวิธีการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน
วิธีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน
จดบันทึกทุกรายการ
จดบันทึกเฉพาะรายการใหญ่ ๆ เท่านั้น
รวม
ความถี่ในการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน
จดบันทึกทุกวัน/ทุกครั้งหลังจากทีเ่ กิดรายการ
จดบันทึก 2-3 วันต่อครั้ง
จดบันทึกสัปดาห์ละครั้ง
จดบันทึกนาน ๆ ครั้ง
รวม
การสรุปยอดรายรับ-จ่ายรวมของครัวเรือน
ไม่มีการสรุปยอดรวม
สรุปยอดรวมทุกวัน
สรุปยอดรวมทุกสัปดาห์
สรุปยอดรวมทุกเดือน
รวม

จานวน

ร้อยละ

14
13
27

51.90
48.10
100.00

16
4
5
2
27

59.30
14.80
18.50
7.40
100.00

9
4
1
13
27

33.33
14.82
3.7
48.15
100.00

ผลการศึกษาในด้านการนาข้อมูลบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกร
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชีเพื่อช่วยลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยและควบคุมรายจ่ายของครอบครัวในระดับมาก และ
เกษตรกรมีการใช้ข้อมูลบัญชีในการช่วยจัดการการชาระหนี้สินได้อย่างเป็นระบบ การวางแผนทางการเงินของ
ครอบครัว และการวางแผนเพิ่มรายได้และเงินออมในระดับปานกลาง ข้อมูลการรับรู้ประโยชน์ในการจัดทา
บัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกรแสดงดังตารางที่ 8
ตำรำงที่ 8 การรับรู้ประโยชน์ในการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกร
การรับรูป้ ระโยชน์ในการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

1. นาข้อมูลไปใช้เพื่อช่วยลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยและควบคุมรายจ่าย

ของครอบครัว
2. ช่วยให้สามารถจัดการการชาระหนี้สินได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
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ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.59
1.18
3.30

1.22

การแปล
ค่า
มาก
ปานกลาง
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การรับรูป้ ระโยชน์ในการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.04
3. ทาให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและมีเงินเก็บเงินออมได้มากขึ้น 2.81

4. ช่วยให้ท่านวางแผนทางการเงินของครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น และมี

3.26

ความเป็นอยู่ดีขึ้น

1.13

การแปล
ค่า
ปานกลาง
ปานกลาง

2.4 กำรจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ
ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ในการจัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร จานวน 20 ราย
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ สร้างความมั่นคงของอาชีพ และเพื่อต้องการทราบผล
กาไรขาดทุ น ที่ ถูก ต้ อ ง อย่ า งไรก็ ต าม เกษตรกรบางส่ ว นจั ด ท าบั ญ ชี ต้ น ทุ น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ดังแสดงในตารางที่ 9
ตำรำงที่ 9 วัตถุประสงค์ในการจัดทาบัญชีตน้ ทุนประกอบอาชีพ
วัตถุประสงค์ในการจัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
1. เพื่อความมั่นคงของอาชีพ
2. เพื่อทราบผลกาไรขาดทุนที่ถูกต้อง
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
4. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ

จานวน
13
12
3
7

ร้อยละ
65.00
60.00
15.00
35.00

ผลการศึกษาวิธีการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พบว่า เกษตรกรจานวน 13 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 65 ทาการบันทึกบัญชีทุกครั้งที่เกิดรายการ และเกษตรกรจานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00 บันทึก
รายการโดยสรุปยอดเป็นรายสัปดาห์ ในขณะทีเ่ กษตรกรจานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 15 บันทึกรายการโดย
สรุปยอดเป็นรายเดือน ข้อมูลรูปแบบการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแสดงดังตารางที่ 10
ตำรำงที่ 10 รูปแบบการบันทึกบัญชีตน้ ทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร
รูปแบบการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร
จดบันทึกทุกวัน/ทุกครั้งหลังจากทีเ่ กิดรายการ
จดบันทึกสัปดาห์ละครั้ง
จดบันทึกรายเดือน
รวม

จานวน
13
4
3
20

ร้อยละ
65.00
20.00
15.00
100.00

ผลการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พบว่า เกษตรกรมีการนา
ข้อมูลบัญชีไปวางแผนในการลดรายจ่ายและควบคุมต้นทุนในการทานา รวมถึงนาข้อมูลไปใช้วางแผนการ
ทานาในปีต่อให้มีกาไรมากขึ้นในระดับมาก ในขณะที่เกษตรกรมีการใช้ข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพไป
ใช้ในการวางแผนเพิ่มผลผลิตในการทานา และเพิ่มรายได้จากการทานาในระดับปานกลาง
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ตำรำงที่ 11 การรับรู้ประโยชน์ในการจัดทาบัญชีตน้ ทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร
การรับรู้ประโยชน์ในการจัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

ค่าเฉลี่ย

การแปลค่า

3.50

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.28

1. นาข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพไปวางแผนในการ
ลดรายจ่ายหรือควบคุมต้นทุนในการทานา
2. นาข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพไปวางแผนเพิ่มรายได้
จากการทานา
3. นาข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพไปวางแผนเพิ่ม
ผลผลิตจากการทานา
4. นาข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพไปวางแผนการทานา
ในปีต่อไปให้มีกาไรมากขึ้น

3.20

0.89

ปานกลาง

3.10

1.07

ปานกลาง

3.50

1.00

มาก

มาก

2.5 ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดทำบัญชีตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชี รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนและการจัดทา
บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าการทาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนประกอบ
อาชีพมีความยุ่งยากและเสียเวลา เกิดความรู้ สึกเบื่อหน่ายในระดับมาก รองลงมา คือ เกษตรกรยังขาด
ประสบการณ์ในการทาบัญชีครัวเรือน และเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงมีปัญหาในการอ่านและเขียน
นอกจากนี้ เกษตรกรยังไม่เห็นประโยชน์และความสาคัญของการทาบัญชี ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดทาบัญชีแสดงดังตารางที่ 12
ตำรำงที่ 12 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. ยุ่งยากซ้าซาก ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย และรู้สึกเสียเวลา
2. มีปัญหาในการอ่านและเขียนจึงไม่อยากทาบัญชี
3. ขาดประสบการณ์ในการทาบัญชี
4. ไม่เห็นประโยชน์และความสาคัญของการทาบัญชี
5. มีภาระงานอื่น ๆ มาก จึงไม่มีเวลาทาบัญชี

ค่าเฉลี่ย
3.52
3.21
3.23
3.09
2.95

ส่วนเบี่ยงเบน การแปลค่า
มาตรฐาน
1.28
มาก
1.32
ปานกลาง
1.17
ปานกลาง
1.13
ปานกลาง
1.28
ปานกลาง

2.6 ข้อเสนอแนะจำกเกษตรกร
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจัดทา
บัญชีเข้ามาติดตามอย่างใกล้ชิด และรับฟังปัญหาต่าง ๆ ในการจัดทาบัญชี รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน
และการจัดทาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และควรจัดอบรมการจัดทาบัญชีให้แก่บุตรหลานของเกษตรกร
เพื่อจะได้เป็นผู้ทาบัญ ชี ของครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ มีอายุมากและมี
ปัญหาในการอ่านและเขียน นอกจากนี้เกษตรกรยังต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
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32 กำรจัดท�ำบัญชีตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรส่งเสริม
กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต�ำบลนำข้ำวเสีย อ�ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง

อื่น ๆ ในการประกอบอาชีพด้วย เช่น ด้านการเกษตร การทานา การกาจัดศัตรูพืช เพื่อช่วยให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของครัวเรือน

อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย
การจัดทาบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของเกษตรกร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรจดบันทึกข้อมูลรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน รวมถึง การ
จัดทาบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนการสร้างรายได้และควบคุม
การใช้จ่ายเงินของครอบครัวให้เกิดความสมดุล แม้ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี
การส่งเสริมการจัดทาบัญชีแก่เกษตรกรอย่างเต็มที่และเกษตรกรก็ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรม
อย่างสม่าเสมอจานวนหลายครั้ง แต่ก็ยังพบว่ามีเกษตรกรเพียงส่วนน้อยเท่านั้นทีม่ ีการทาบัญชีอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยเกษตรกรผู้ทาบัญชีทุกรายตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดทาบัญชีและมีการใช้ข้อมูล
บัญ ชีในการวางแผนและจัดการการเงินของครอบครัวและการพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของผู้ที่ไม่จัดทาบัญชีนั้นมีสาเหตุสาคัญ มาจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจ และขาดประสบการณ์ในการทาบัญชี เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการ
อ่านและการเขียน เกษตรกรกลุ่มนี้จึงต้องการให้มีเจ้าหน้าที่หรือพี่ เลี้ยงคอยให้คาแนะนาและติดตามการ
จัดทาบัญชีอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ ดังนั้น เมื่อกระบวนการติดตามและระบบให้คาปรึกษาไม่ทั่วถึงและ
ไม่ต่อเนื่องก็ส่งผลให้ไม่สามารถจัดทาบัญชีจนสาเร็จได้ สาเหตุสาคัญอีกประการหนึ่งคือเกษตรกรส่วนใหญ่
มีรายได้น้อย ซึ่งเมื่อจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนแล้วก็ไม่เห็นว่ามีเงินเก็บออมในแต่ละเดือนจึง
ไม่ตระหนักถึงประโยชน์และความสาคัญ ของการจัดทาบัญ ชี ทาให้เกษตรกรเหล่านี้มุ่งให้เวลากับการ
ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนมากกว่า ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับข้อค้นพบของการวิจัย
ในอดีต (Nilmanee et al., 2015; Dussadeedamkerng, 2014; Mitreechit, 2016)
ผลสรุปจากการศึกษานาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สาคัญ 2 ประการ คือ
(1) การสร้างระบบการติดตามและการให้คาปรึกษาด้านการจัดทาบัญชีที่มีประสิทธิผล โดยการ
เพิ่มจานวนอาสาสมัครที่มีความรู้ด้านบัญชีผ่านการสร้างร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ โดยการให้ความรู้แก่นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจเพื่อให้มีกาลังบุคลากรอย่างเพียงพอในการทา
หน้าที่พี่เลี้ยงให้คาปรึกษาและติดตามการจัดทาบัญชีของเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ ซึ่งแนวทาง
นี้ ถื อ เป็ น การสร้ า งความมี ส่ ว นร่ว มในการสนั บ สนุ น และเผยแพร่ห ลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น
(2) ควรมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการจัดทาบัญชี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงไปยั งบุ ตรหลานของเกษตรกร รวมถึงกลุ่มเยาวชนและกลุ่ มคนหนุ่ มสาวเพื่ อให้ท าหน้ าที่เป็ น
ผู้จัดทาบัญชีของครัวเรือน ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการอ่านและการ
เขียนและให้ความสาคัญกับการประกอบอาชีพมากกว่าการทาบัญชี ดังนั้น การให้ความรู้แก่บุตรหลาน
ของเกษตรกร รวมถึงกลุ่มเยาวชนและคนหนุ่มสาว นอกจากจะช่วยในการจัดทาบัญชีของครอบครัวแล้วก็

Journal of Social
Development

Vol.20 No.2 / 2018

ปำริชำติ มณีมัย ชลันธร ศรีธรรมโชติ ภัทรพล วรรณรำช และระวิวรรณ สุขพิลำภ 33

จะเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ความรู้ด้านการทาบัญชีและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่คนรุ่นใหม่ ที่จะ
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอีกด้วย
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