
 
บทที ่5 

การพฒันาเพ่ือเพิม่ศักยภาพและขดีความสามารถ 
การบริหารจดัการของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 การวิจยัได้ศึกษาศกัยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ในประเด็นของการ
พฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้ งหมด 2 กลุ่ม อาศยัการวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิดด้านการผลิต การบริหารจดัการด้าน
การตลาด การบริหารจดัการดา้นการเงิน และการบริหารจดัการด้านทรัพยากรมนุษย ์อาศยัการ
วิเคราะห์สถานการณ์อนัประกอบไปดว้ย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ตลอดจนประเมิน
ศกัยภาพของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การบริหารจดัการดา้นการผลิต การ
บริหารจดัการดา้นการตลาด การบริหารจดัการดา้นการเงินและการบริหารจดัการดา้นทรัพยากร
มนุษย ์ผลการวเิคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
5.1 ศักยภาพและขีดความสามารถการบริหารจัดการของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ 
 5.1.1 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนขา้วกลอ้งงอกคนเมือง 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขา้วกลอ้งงอกคนเมือง ต าบลห้วยทราย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
มีสมาชิกจ านวน 24 คน โดยเม่ือวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการ ผลการวิเคราะห์และ
ประเมินผลมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขา้วกลอ้งงอกคนเมือง มีศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รใน
ด้านความสามารถในการจัดแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานให้ตรงกับความรู้และ
ความสามารถ ความสามารถในการจดัแบ่งงานให้มีปริมาณท่ีเหมาะสมกบัจ านวนพนกังาน และ
ความสามารถในการติดต่อส่ือสารและประสานงาน แต่ในประเด็นของจุดอ่อนและอุปสรรคท่ี
ส าคญัซ่ึงทางกลุ่มฯจะตอ้งให้ความส าคญัและท าการพฒันาคือ การบริหารจดัการกลุ่มเน้นตาม
ระบบอุปถมัภโ์ดยยดึความเป็นพี่นอ้ง สมาชิกขาดความเสียสละและทุ่มเทในการท างาน 
  2) การบริหารจดัการดา้นการผลิต 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขา้วกลอ้งงอกคนเมือง มีศกัยภาพท่ีเป็นจุดเด่นของการบริหาร
จดัการดา้นการผลิตคือ มีวตัถุดิบในการผลิตเป็นของตนเอง เพราะบางกลุ่มมีการท านาและปลูก
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ขา้วเป็นของตนเอง ใช้ระบบการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย ์ท าให้สามารถสร้างความไดเ้ปรียบ
แก่คู่แข่งขนัในระดบัมาก ขณะเดียวกนัทางกลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอกในการให้ความรู้ดา้นการผลิตแก่กลุ่มฯ ส าหรับจุดอ่อนของกลุ่มฯ ไดแ้ก่ ขาดความรู้ใน
การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 
  3) การบริหารจดัการดา้นการตลาด 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขา้วกลอ้งงอกคนเมือง มีศกัยภาพท่ีเป็นจุดเด่นของการบริหาร
จดัการดา้นการตลาดท่ีส าคญัคือ การมีเครือข่ายท่ีไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการตลาดคือ การมีความ
ร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างผู ้ประกอบการธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่ใน
ขณะเดียวกนัศกัยภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและมีความส าคญัท่ีทางกลุ่มฯมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแก้ไข
อยา่งเร่งด่วนคือ การมีช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ียงัไม่มีความหลากหลาย ขาดความรู้ในการ
ใช้ระเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาใช้ในการประชาสัมพนัธ์และขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายให้
กวา้งขวางเพิ่มข้ึนโดยผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  4) การบริหารจดัการดา้นการเงิน 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขา้วกลอ้งงอกคนเมือง มีศกัยภาพท่ีเป็นจุดเด่นของกลุ่มคือ มี
เงินทุนเป็นของตนเองโดยมาจากการระดมทุนภายในของสมาชิก ส าหรับจุดอ่อนท่ีส าคญัของกลุ่ม
คือการท่ีกลุ่มขาดความรู้เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีตามหลกัวชิาการท่ีถูกตอ้ง 
 5.1.2 กลุ่มธุรกิจชุมชน ส.มรดกไทย 
 กลุ่มธุรกิจชุมชน ส.มรดกไทย ต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ มี
สมาชิกจ านวน 12 คน โดยเม่ือวิเคราะห์ศกัยภาพการบริหารจดัการ ผลการวิเคราะห์ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
  1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 
  กลุ่มธุรกิจชุมชน ส.มรดกไทย มีศกัยภาพดา้นองคก์รท่ีเป็นจุดเด่นคือ ความสามารถ
ในการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกท่ีมีความชดัเจน โดยสมาชิกแต่ละคนจะมีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีตนเองมีความถนดั ตลอดจนมีความรู้และความสามารถ การบริหารจดัการ
ยึดหลักประชาธิปไตยโดยสมาชิกทุกนมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความคิดเห็น การด ารง
ต าแหน่งของคณะกรรมการจะไม่ได้ยึดติดในอ านาจ แต่คณะกรรมการจะมีวาระของการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 2 ปี ส าหรับจุดอ่อนดา้นการบริหารจดัการองคคื์อ สมาชิกขาดความกระตือรือร้น
ในการท างานและการพฒันาตนเอง 
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  2) การบริหารจดัการดา้นการผลิต 
  กลุ่มธุรกิจชุมชน ส.มรดกไทยมีศกัยภาพดา้นการผลิตท่ีเป็นจุดเด่นคือ มีวตัถุดิบใน
การผลิตเป็นของตนเอง เพราะมีการน าเอาวตัถุดิบคือ สมุนไพรท่ีท าการปลูกเองมาท าการแปรรูป 
จึงท าให้สามารถสร้างความได้เปรียบให้กบัคู่แข่งขนัในระดบัมาก แต่จุดอ่อนท่ีส าคญัของการ
บริหารจดัการผลิตคือ ทางกลุ่มขาดความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิต 
  3) การบริหารจดัการดา้นการตลาด 
  กลุ่มธุรกิจชุมชน ส.มรดกไทย มีศกัยภาพการบริหารจดัการด้านการตลาดท่ีเป็น
จุดเด่นคือ ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีนิยมและตอ้งการในทอ้งตลาด เน่ืองมาจากเป็นผลิตภณัฑ์บ ารุงรักษา
สุขภาพ แต่จุดอ่อนท่ีส าคัญของกลุ่มฯ คือ ขาดความรู้ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้ายงัไม่
หลากหลายในการใชเ้ทคโนโลยี เช่น พาณิชยอิ์เลกทรอนิกส์เขา้มาช่วยส่งเสริมดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
  4) การบริหารจดัการดา้นการเงิน 
  กลุ่มธุรกิจชุมชน ส.มรดกไทย มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการการเงินท่ีเป็น
จุดอ่อนท่ีส าคญัคือ ทางกลุ่มฯมีเงินทุนเป็นของตนเองโดยไม่ไดท้  าการกูย้มืจากสถาบนัการเงินอ่ืน 
แต่ทางกลุ่มฯมีเงินทุนหมุนเวียนเป็นของตนเอง ส าหรับจุดอ่อนท่ีส าคญัของกลุ่มฯคือ ขาดความรู้
เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง 
 
5.2 การพัฒนาเพ่ือเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
จังหวดัเชียงใหม่ 
 จากการวิเคราะห์และประเมินศกัยภาพการบริหารจดัการของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนขา้วกลอ้งงอกคนเมืองและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส.มรดกไทย 
จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาศกัยภาพด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด ในประเด็นของการ
ประชาสัมพนัธ์และการจ าหน่ายสินคา้ผา่นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีระดบัค่าคะแนนประเมินอยูท่ี่
ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.56 นอ้ยท่ีสุด (ตารางท่ี 4.22 ในบทท่ี 4) 
 ขณะเดียวกนัในส่วนของวิสาหกิจชุมชนขา้วกล้องงอกคนเมือง มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
พฒันาด้านการวางแผนการผลิต เน่ืองมาจากเป็นจุดอ่อนท่ีมีความส าคัญเป็นอนัดับแรก มีค่า
คะแนนรวมกันเท่ากับ 10 คะแนน (ดังตางรางท่ี 4.4) จุดอ่อนและอุปสรรคด้านการผลิตท่ีให้
น ้าหนกัแลว้ (ในบทท่ี 4) 



56 

 

 ผูว้ิจยัและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดท้  า
การพฒันาศกัยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจดัการของวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ท่ีมีศกัยภาพนอ้ยท่ีสุด มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 5.2.1 การพฒันานาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขอ้ความสามารถการบริหารจดัการดา้นการตลาด
ในประเด็นของการประชาสัมพนัธ์ และขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยผ่านส่ือออนไลน์หรือ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง ไดร่้วมกนั
พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการด้านการท าตลาดออนไลน์ โดยการสร้างเพจกลางของชุมชน
ต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพงใน Facebook ช่ือของดีต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นส่ือออนไลน์น าร่องท่ีเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สินคา้ของต าบลห้วยทราย อ าเภอสัน
ก าแพง โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน น าร่องท่ีท าการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการดา้นการตลาด
คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขา้วกลอ้งงอกคนเมือง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส.มรดกไทย ปรากฏภาพ
เพจใน Facebook ช่ือของดีเชียงใหม่ ต าบลหว้ยทราย ตามภาพท่ี 5.1 
 

 
 

ภาพท่ี 5.1 แสดงเวป็เพจของธุรกิจขนาดยอ่มขา้วกลอ้งงอกคนเมือง 
ต าบลหว้ยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 จากภาพท่ี 5.1 แสดงกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจดัการดา้นการตลาด
ของธุรกิจขนาดยอ่มขา้วกลอ้งงอกคนเมือง ต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี
ไดน้ าเสนอผลิตภณัฑ์ของตนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการจดัท าเพจผา่นทาง Facebook ใน
นามของ ของดีเชียงใหม่ ต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ตลอดจน



57 

 

กระตุน้และจูงใจให้คนท่ีเขา้ชมไดท้ราบถึงคุณค่าและผลประโยชน์ของการบริโภคขา้วกลอ้งงอก
และหันมาบริโภคข้าวกล้องงอกโดยผูส้นใจสามารถสอบถามและสั่งซ้ือได้ตามสถานท่ีท่ีระบุ
ในเวปเพจ 
 5.2.2 การพฒันาเพื่อศกัยภาพและขีดความสามารถการบริหารจดัการดา้นการผลิตแก่กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนขา้วกลอ้งงอกคนเมือง 
 จากการวิเคราะห์และประเมินศกัยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลห้วยทรายพบว่า 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขา้วกลอ้งงอกคนเมือง ต าบลหว้ยทราย มีจุดอ่อนดา้นการวางแผนการผลิตจาก
การวิจยัไดท้  าการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการการผลิต แก่กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนขา้วกลอ้งงอกคนเมือง สามารถจดัท าแผนธุรกิจของกลุ่มไดต้ามรายละเอียดตวัอยา่ง
ท่ี 5.1 ดงัน้ี 
  (1) บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
  ปัจจุบันกระแสดวามนิยมในการตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการมี
สุขภาพท่ีแข็งแรงและสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน จึงท าให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่และดูแลสุขภาพ
เพิ่มข้ึนหากเปรียบเทียบกบัในอดีตท่ีผา่นมาท่ีประชาชนให้ความสนใจในสุขภาพนอ้ยกวา่ปัจจุบนั  
ดังนั้ นการท่ีประชาชนจะมีสุขภาพท่ีดีได้จ  าเป็นจะต้องมีการบริโภคอาหารท่ีดีมีคุณค่า และมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย  ดงันั้นธุรกิจต่าง ๆ จึงหันมาให้ความส าคญักับการผลิตสินคา้บริโภคท่ีมี
คุณค่าและประโยชน์แก่ร่างกายหลากหลายชนิด เช่นในรูปแบบของอาหารสริม อาหารแปรรูปท่ีมี
การเพิ่มสารอาหาร เช่นวติามินต่างๆ ลงในอาหารท่ีเป็นประโยชน์แก่สุขภาพ ตลอดจนการปลูกพืช 
ผกัท่ีปลอดสารพิษและมีความสะอาดเป็นธรรมชาติกล่าวคือ ปราศจากยาฆ่าแมลงหรือสารเคมี 
ต่าง ๆท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
  จากการท่ีข้าวเป็นอาหารหลักท่ีคนไทยบริโภค ดังนั้ นจากกระแสของการรัก
สุขภาพและความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีมีความต้องการจะบริโภคอาหารท่ีดีและมีคุณค่าทาง
โภชนาการอนัจะท าให้ตนเองมีสุขภาพท่ีแขง็แรง จึงท าให้ธุรกิจต่างๆ ไดมี้การน าเอาขา้วมาท าการ
แปรรูปโดยหน่ึงในผลิตภณัฑ์ส าคญัของขา้วทีมีการแปรรูปคือขา้วกลอ้งงอกท่ีน าเอาขา้วเปลือกมา
สีและแปรรูปเป็นขา้วกลอ้งงอกโดยสรรพคุณของขา้วกลอ้งงอกคือ บ ารุงรักษาระบบประสาทและ
สมอง 
  การน ากลยทุธ์ทางการตลาดมาใชใ้นการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดเพื่อให้เกิด
ความแตกต่างทางการแข่งขนัในรูปของตัวผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการขายท าใหย้อดการจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 
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  การประมาณการใช้เงินทุนหมุนเวียนถือเป็นขั้นตอนส าคัญเพราะจะช่วยให้
ผูป้ระกอบการทราบความตอ้งการ ใช้ทรัพยากรการเงินทุนของธุรกิจท่ีด าเนินอยู่ เพื่อจะสามารถ
จดัสรรการใชท้รัพยากรการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  สถานการณ์ปัจจุบนัในดา้นการแข่งขนั  ธุรกิจการแปรรูปขา้วกลอ้งงงอกอินทรีย์
จะตอ้งเพิ่มศกัยภาพในการผลิตให้มีคุณภาพปลอดภยัตลอดจนให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีความเขม้ขน้
ข้ึน เน่ืองจากลูกคา้มีโอกาสท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ไดห้ลายแห่ง ดงันั้นธุรกิจขา้วกลอ้งงอกอินทรียต์อ้ง
พฒันาคุณภาพของสินคา้และการให้บริการอยู่ตลอดเวลาตามสภาพแวดลอ้มและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงเพื่อจะใหธุ้รกิจอยูร่อดต่อไปได ้
 (2)  ประวติัของกิจการ 

 การผลิตขา้วกลอ้งงอกเร่ิมจากการท่ีคุณศุภชยั จนันนัโท ซ่ึงเป็นผูท่ี้อาศยัอยูต่  าบล
ห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ป่วยเป็นโรคอลัไซเมอร์ เน่ืองจากการท านาท่ีใช้
สารเคมีฉีดพ่นในแปลงนา จึงท าให้ได้รับสารพิษเป็นจ านวนมาก ทางคุณศุภชัยและครอบครัว
พยายามหาวิธีการท่ีจะรักษาอาการของคุณศุภชยั โดยตอนแรกไดมี้การจดัตั้งกลุ่มสมุนไพรเพื่อน า
สมุนไพรมาแปรรูปเพื่อท าการรักษา แต่ก็ไม่สามารถรักษาได ้จนกระทัง่มีเพื่อนของคุณศุภชยัมา
ขอใชเ้คร่ืองมือบดขา้วกลอ้งงอก คุณศุภชยัจึงไดข้อขา้วกลอ้งงอกท่ีเหลือจากการบดมารับประทาน 
ปรากฏว่าหายจากโรคอลัไซเมอร์ จึงมีความสนใจท่ีจะผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อรับประทานและ
ขณะเดียวกนัตอ้งการท่ีจะเผยแพร่และใหบุ้คคลอ่ืนไดรู้้จกั และรับประทานขา้วกลอ้งงอกเพื่อบ ารุง
ร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง ต่อจากนั้นจึงได้ท าการศึกษาประโยชน์ของข้าวกล้องงอก ศึกษา
รายละเอียดของขั้นตอนการผลิต จึงมีความสนใจท่ีจะประกอบธุรกิจการแปรรูปขา้วกล้องงอก
อินทรีย ์กอปรกับในชุมชนมีวตัถุดิบทีสามารถน ามาผลิตเป็นข้าวกล้องงอกได้คือ ข้าวเปลือก
อินทรียซ่ึ์งเป็นวตัถุดิบท่ีหาไดภ้ายในพื้นท่ีต าบลห้วยทราย ดงันั้นคุณศุภชยัพร้อมกบัพรรคพวกจึง
ได้รวมตวักนัจดัตั้งวิสาหกิจขา้วกลอ้งงอกคนเมืองข้ึนในปี พ.ศ. 2554 ท าการผลิตขา้วกลอ้งงอก
อินทรีย ์โดยจดัตั้งท่ีต าบลหว้ยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  
 (3) การวเิคราะห์สถานการณ์ 
 จากกระแสการรักสุขภาพและเอาใจใส่ในสุขภาพเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้ผูบ้ริโภค
หนัมาบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ เน่ืองจากขา้วเป็นอาหารหลกัท่ีคนไทย
บริโภคเป็นประจ า จึงท าให้เป็นสินคา้ท่ีจ  าหน่ายไดต้ลอด แต่อยา่งไรก็ตามจากกระแสของสังคมท่ี
กดดนัให้ธุรกิจจะตอ้งมีการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ผนวกกับการหันมาเอาใจใส่ในการ
บริโภคพืชผกัท่ีสะอาดปลอดสารพิษเจือปน จึงท าให้ขา้วกลอ้งงอกอินทรียเ์ป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี
คนนิยมบริโภคเพิ่มข้ึน 
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 การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน วสิาหกิจขา้วกลอ้งงอกอินทรียจ์ดัตั้งข้ึนมา โดยมีผูร่้วม
หุ้นทั้งหมด 5 คน สามารถวิเคราะห์ปัจจยัภายในองคก์รไดด้งัต่อไปน้ี จุดแข็ง ไดแ้ก่ (1) ขา้วกลอ้ง
งอกอินทรียเ์ป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอุดมไปดว้ยคุณค่าทางโภชนาการ (2) กิจการมีวตัถุดิบเป็นของตนเอง
กล่าวคือมีแปลงนาท่ีใชใ้นการปลูกขา้วอินทรีย ์(3) หุน้ส่วนแต่ละคนมีความรู้และความสามารถใน
การปลูกขา้ว (4) มีเครือข่ายดา้นการตลาดท่ีให้การช่วยเหลือดา้นการตลาด ดา้นองคค์วามรู้ซ่ึงกนั
และกนั และ (5) ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารอาหารและยา (อย.) ส่วนจุดอ่อน ไดแ้ก่ (1) มีตน้ทุน
การผลิตค่อนขา้งสูง เพราะจะตอ้งมีการดูแลและรักษาคุณภาพ โดยไม่มีการปล่อยน ้ าเสียลงใน
คลองสาธารณะจ าเป็นจะตอ้งมีการท าท่อบ าบดัน ้ าเสีย (2) การขนส่งมีตน้ทุนค่าขนส่งท่ีค่อนขา้งสูง 
เน่ืองจากราคาน ้ามนัมีราคาสูงข้ึน 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยโอกาส ได้แก่ (1) วฒันธรรมของคนไทยท่ี
บริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั (2) กระแสสังคมท่ีกดดนัให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลิต
สินคา้ท่ีปลอดภยั และ (3) ปัจจุบนัรัฐบาลให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมเพื่อจะขยายกิจการ
สามารถขอการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงินของรัฐไดง่้ายและในส่วนของอุปสรรค ไดแ้ก่ (1) มีคู่
แข่งขนัรายใหม่เพิ่มข้ึน (2) ขาดเทคโนโลยีช่วยในการผลิต และ (3) สภาพดินฟ้าอากาศท่ีไม่
เอ้ืออ านวย เน่ืองจากภาวการณ์โลกร้อนท าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ท าให้พื้นท่ีเพาะปลูกขา้วขาด
แคลนน ้า 

 (4) วสิัยทศัน์ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของธุรกิจ 
  (4.1) วิสัยทศัน์ กิจการจะพฒันาคุณภาพของข้าวกล้องงอกอินทรียใ์ห้ได้
มาตรฐาน ตลอดจนแปรรูปขา้วกลอ้งงอกอินทรียอ์อกมาเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

   (4.2) วตัถุประสงคข์องธุรกิจ 

                 1) ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีรักสุขภาพ 

        2) เสนอผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีแก่ผูบ้ริโภค  
   3) เป็นผูน้ าตลาดขา้วกลอ้งงอกอินทรีย ์
    (4.3) เป้าหมายของธุรกิจ 

1) ตอ้งการสร้างยอดขายเพิ่มอยา่งนอ้ย 10% ในทุก ๆ ปี 

2) มุ่งเนน้ผลิตขา้วกลอ้งงอกอินทรียท่ี์มีคุณภาพ มีความนุ่ม หอม อร่อย 
สะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการ  

3) มุ่งเน้นการแปรรูปขา้วกลอ้งงอกอินทรียใ์ห้มีความหลากหลาย เช่น 
ผลิตน ้าขา้วกลอ้งงอกท่ีอุดมไปดว้ยวติามินและเกลือแร่ 
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 (5)  แผนการตลาด 
       (5.1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ  คนท่ี รักสุขภาพทุกเพศทุกวัย มีรายได้ 
ปานกลางจนถึงสูง อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอสันก าแพงและพื้นท่ีอ่ืนของจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดั
ใกลเ้คียง กิจการยนิดีรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และการใหบ้ริการ 

   (5.2) ช่องทางการจ าหน่าย กิจการท าการจ าหน่ายสินคา้ทั้งทางตรงและผ่าน
คนกลาง โดยผูบ้ริโภคสามารถเดินทางเขา้มาซ้ือสินคา้ไดภ้ายในอ าเภอสันก าแพงหรือถนนคนเดิน
อ าเภอสันก าแพงหรือซ้ือผา่นคนกลาง โดยซ้ือไดท่ี้ห้างสรรพสินคา้ริมปิงตลอดจนงานนิทรรศการ
ของหน่วยงานราชการ ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดของกิจการคือ การประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ทางโบร์ชวั Facebook 

   (5.3) ราคา กิจการมีการก าหนดราคาโดยการคิดจากอตัราร้อยละของก าไร
จากตน้ทุนของสินคา้ ดงันั้นราคาขาย = ตน้ทุน + ก าไร (โดยท าการบวกก าไรร้อยละ 20 จากราคา
ตน้ทุน) 
 (6) แผนการพฒันาบุคลากรและองคก์ร 

 กิจการได้ท าการจดทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยท าใน
ลกัษณะของการถือหุ้น มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด 5 คน โดยผูถื้อหุ้นแต่ละคนได้น าเงินมาลงทุนคนละ 
500,000 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 2,500,000 บาท การบริหารงานยึดหลกัการมีส่วนร่วมให้ผู ้
ถือหุน้แต่ละคนมีสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็น ในส่วนของพนกังานจะคดัเลือกโดยยดึหลกัเลือก
คนตามความรู้และความสามารถ ส าหรับการจดัโครงสร้างองค์กร เน่ืองจากกิจการเป็นวิสาหกิจ
ขนาดเล็ก จะมีโครงสร้างท่ีไม่ซบัซ้อน ประกอบไปดว้ย ประธาน หวัหนา้แผนกการผลิต การตลาด 
การเงิน โดยมีรายละเอียดโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี 
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ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

ภาพท่ี 5.2 โครงสร้างองคก์รของวสิาหกิจขา้วกลอ้งงอกอินทรีย ์
 

 จากภาพท่ี 5.2 แสดงโครงสร้างองค์กรของวิสาหกิจข้าวกล้องงอกอินทรีย์
ประกอบไปดว้ย ประธานของกิจการมีการแบ่งแผนกขององค์กรออกเป็น 3 แผนก คือ การผลิต 
การตลาด และการเงิน โดยแต่ละแผนกจะมีหัวหน้าแผนกในการดูแลและรับผิดชอบแผนกของ
ตวัเองโดยแผนกการผลิตและแผนกการตลาดและแผนกการเงินจะมีพนักงานประจ าในแต่ละ
แผนกและดูแลรับผดิชอบในงานท่ีตนเองประจ าอยู ่
 (7) แผนการผลิต 
  (7.1) คุณภาพ 
  วิสาหกิจข้าวกล้องงอกอินทรีย ์ต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ท าการผลิตข้าวกล้องงอกท่ีมีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปลอดภัยต่อผูผ้ลิต 
ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม 
  

ประธาน 

หัวหน้าแผนก 
การผลติ 

หัวหน้าแผนก 

การตลาด 

หัวหน้าแผนก 

การเงิน 

พนักงาน พนักงาน พนักงาน 
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       (7.2) การออกแบบกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพท่ี 5.3 ขอ้มูลยอ้นกลบั 
 
  จากภาพท่ี 5.3 แสดงกระบวนการผลิตขา้วกล้องงอกอินทรียโ์ดยเร่ิมจากผูป้ลูก
ขา้วหว่านเมล็ดพนัธ์ขา้วในพื้นท่ีเพาะปลูก มีการใช้น ้ าท่ีสะอาดปราศจากสารเคมีเจือปนในการ
เพาะปลูก เม่ือไดผ้ลผลิตแลว้น าขา้วเปลือกมาสีเพื่อท าการแปรรูปและท าการบรรจุในถุงสุญญากาศ
และน าออกจ าหน่ายตามสถานท่ีต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
 
 (7.3) การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิต 
  1) วตัถุดิบทางตรง 
         ขา้วเปลือกหอมมะลิกิโลกรัมละ 18 บาท 
  ขา้วเปลือก 1,000 กิโลกรัม ไดข้า้วกลอ้งงอก  550 กิโลกรัม 
  ดังนั้ นต้นทุนวตัถุดิบทางตรงส าหรับการผลิตข้าวกล้องงอก 550 
กิโลกรัม =  1,000 x 18  = 18,000บาท 
              ตน้ทุนต่อหน่วยของการผลิตขา้วกลอ้งงอก 550 กิโลกรัม 

  =  18,000

550
= 32.73 บาท 

      2) ค่าแรงงานทางตรง 
 ค่าแรงงานทางตรง ไดแ้ก่ค่าจา้งแรงงานในส่วนของการผลิตขา้วกลอ้ง
งอกซ่ึงเร่ิมตั้งแต่กระบวนการในการน าข้าวเปลือกหอมมะลิมาคดัแยกเศษ แช่น ้ า หมกัให้งอก 
น าไปน่ึง อบให้แห้ง น าไปสีเป็นข้าวกล้องงอก และการบรรจุถุงเพื่อจ าหน่ายการจ่ายค่าจา้งใน
ปัจจุบนัใช้รูปแบบการจ่ายค่างานทางตรงต่อวนั ซ่ึงใน 1 วนั สามารถผลิตเขา้กล้องงอกได้ 550 

ปัจจัยการน าเข้า 
ผูป้ลูกขา้ว 
ชนิด/พนัธ์ขา้ว 
วสัดุ/ อุปกรณ์ 
 
 

กระบวนการเปลีย่นสภาพ                       
รูป/แบบสินคา้ 
การขาย 
 
 
 

ผลผลติ 
ความพึงพอใจ 
การจดัส่ง 
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กิโลกรัมเท่ากับ 250 ÷550 = 0.45 บาท/กิโลกรัมดังนั้นตน้ทุนค่าแรงงานทางตรงจึงเท่ากับ 0.45 
บาท/กิโลกรัม 
    3) ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
 ค่าใชจ่้ายในการผลิต ไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายท่ีท าใหก้ารผลิตขา้วกลอ้งงอกของ
กลุ่มด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ ค่าสีขา้วกลอ้งงอก ค่าถุงบรรจุภณัฑ์ขา้วกลอ้งงอกและ
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การผลิตขา้วกลอ้งงอก รายละเอียดการจ่ายและการค านวณมีดงัต่อไปน้ี 
  3.1) ค่าสีขา้วกลอ้งงอก ในการสีขา้วกลอ้งงอกจะคิดค่าสีขา้วกลอ้ง
งอกคร้ังละ 1,650 บาท/คร้ัง ซ่ึงใน 1 คร้ัง จะสามารถผลิตได ้550 กิโลกรัม ตน้ทุนค่าสีขา้วท่ีใชใ้น
การผลิต 1 คร้ังเท่ากบั 1,650 ÷ 550 =  3บาท/กิโลกรัม 
             3.2) ค่าถุงบรรจุขา้วกลอ้งงอกซ่ึงไดมี้การสั่งท าส าเร็จรูปตน้ทุนถุง
ละ 9.50 บาท 
                         3.3) ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์การผลิต 
     วิสาหกิจขา้วกล้องงอกมีเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในการผลิตขา้วกล้อง
งอกจ านวน 4 เคร่ือง   ได้แก่   เคร่ืองคัดแยกเศษ1 เคร่ืองราคาทุน 20,000บาท อายุการใช้งาน
โดยประมาณ 10 ปี เคร่ืองอบ1 เคร่ือง ราคาทุน 5000,000 บาท อายุการใช้งานโดยประมาณ 20 ปี 
เคร่ืองสีขา้วกลอ้งงอก 1 เคร่ือง ราคาทุนเคร่ืองละ 40,000 บาท อายุการใชง้าน 10 ปี และเคร่ืองซีล 
ปิดปากถุงบรรจุขา้วกลอ้งงอกจ านวน 1 เคร่ืองราคาทุน 2,500 บาท อายุการใช้งานโดยประมาณ  
10 ปี 
 การค านวณหาค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์การผลิต         

         ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองคดัแยก  =     20,000

10
= 2,000บาท/ปี 

         ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองอบ        =       500,000

20
= 25,000 บาท/ปี 

         ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองสีขา้วกลอ้งงอก  =  40,000

10
= 4,000 บาท/ปี 

         ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองปิดปากถุง        =   2,500

10
= 250 บาท/ปี 

      รวมค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่อเดือน=  
2,000 25,000 4,000 250

12

      =  31,250

12
= 2,604.17 บาท/เดือน 

    ดงันั้นขา้วกลอ้งงอก 550 กิโลกรัม มีตน้ทุนการผลิตต่อเดือนเท่ากบั 
2,604.17

550
= 4.73 
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     ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อกิโลกรัม =  3+9.50+ 4.73= 17.23 บาท/
กิโลกรัม    
 เพราะฉะนั้นสรุปตน้ทุนการผลิตขา้วกลอ้งงอกต่อกิโลกรัมไดแ้ก่ค่า
วตัถุดิบทางตรง/กิโลกรัม+ค่าแรงงานทางตรง/กิโลกรัม+ ค่าใช้จ่ายการผลิต/กิโลกรัมนั่นคือ 
32.73+0.45+17.23 =50.41บาท/กิโลกรัม ณ ระดบัการผลิต550 กิโลกรัม/เดือน 
 (8) การวเิคราะห์ดา้นการเงิน 
  (8.1) การประมาณการงบก าไรขาดทุน การประมาณการก าไรขาดทุน
ยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557, 2558 และ 2559  
 
ตารางที่ 5.1 งบประมาณก าไรขาดทุนของวิสาหกิจขา้วกล้องงอกอินทรีย ์ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2557, 2558, 2559 
 

รายละเอยีด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
หน่วยขาย 1,650 2,200 6,600 
ค่าขาย   100 100 100 
รวม 165,000 220,000 660,000 
หกั ตน้ทุนสินคา้ขาย 75,751.50 105,204 337,706 
ก าไรส่วนเกิน  89,248.50 114,796 327,294 
ตน้ทุนคงท่ี 31,349 31,349 31,349 
ก าไรสุทธิ 57,899.50 83,447 259,945 

  
 (8.2) จุดคุม้ทุน 
 จุดคุม้ทุน(หน่วย) =          ตน้ทุนคงท่ี   
      ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 
 ปี 2557จุดคุม้ทุน(หน่วย)  = ตน้ทุนคงท่ี 
         ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 
 
    = 31,349 
      54.09 
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     = 579.57 หน่วย 
 ดงันั้น ธุรกิจควรขายสินคา้ 579.57หน่วย จึงจะคุม้ทุน  
 ปี 2558 จุดคุม้ทุน(หน่วย) =           ตน้ทุนคงท่ี 
      ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 
     = 31,349 
      52.18 
     = 600.79  หน่วย 

 ดงันั้น ธุรกิจควรขายสินคา้ 600.79 หน่วย จึงจะคุม้ทุน 
 ปี 2559จุดคุม้ทุน(หน่วย) = ตน้ทุนคงท่ี 
                             ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 
     = 31,349 
      49.59 
     = 632.16 หน่วย 

 ดงันั้น ธุรกิจควรขายสินคา้632.16 หน่วยจึงจะคุม้ทุน 
 (3) ระยะเวลาคืนทุน 
  กิจการขา้วกล้องงอกอินทรียไ์ด้ขยายก าลงัการผลิตโดยการซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่
เพิ่มเติม ใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก 4,000,000บาท และมีกระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีตามตารางท่ี 
5.2 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่5.2 กระแสเงินสดรับสุทธิของวสิาหกิจขา้วกลอ้งงอกอินทรียร์ะหวา่งปี พ.ศ.2554-2559 
 

ปี รายได้ (บาท) 
2554 110,000 
2555 165,000 
2556 165,000 
2557 165,000 
2558 220,000 
2559 660,000 
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 ระยะเวลาคืนทุน  = มูลค่าในการลงทุนรวม 
     ผลตอบแทนสุทธิสะสมรายปี 

  ผลตอบแทนสุทธิสะสมรายปี  =        
                (110,000+165,000+165,000+165,000+220,000+660,000) 

                  6 
 ระยะเวลาคืนทุน                =  247,500 บาท 

       =    4,000,000 
              247,500 
 
  ดงันั้นวสิาหกิจขา้วกลอ้งงอกอินทรียมี์ระยะเวลาคืนทุน   = 16  ปี 1 เดือน 28 วนั 
 
  จากตวัอยา่งท่ี 5.1 แสดงแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนขา้วกลอ้งงอกอินทรียข์อง
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีท  าใหเ้ห็นภาพรวมของกิจการวา่เป็นกิจการท่ีท าขา้วกลอ้งงอก
อินทรีย ์เพื่อน าจ าหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปและเป็นการผลิตสินคา้ท่ีสอดคลอ้งและตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีมีความใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยหันมาบริโภค
อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพคือขา้วกลอ้งงอกอินทรีย ์โดยกิจการไดก้ าหนดเป้าหมายวิสัยทศัน์ 
และวตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจการท่ีมีความชัดเจน กล่าวคือ กิจการมีความมุ่งหวงัท่ีจะเป็น
ผูน้ าดา้นการผลิตขา้วกลอ้งงอกอินทรียท่ี์มีคุณภาพไดม้าตรฐาน และมุ่งท่ีจะแปรรูปผลผลิตออกมา
เป็นผลิตภณัฑ์อยา่งอ่ืน ไดแ้ก่ น ้ าขา้วกลอ้งงอก โดยตั้งเป้าหมายท่ีจะสร้างยอดขายให้เพิ่มข้ึนอยา่ง
นอ้ย 10% ในทุกปี ในประเด็นของการวิเคราะห์สถานการณ์ปรากฏว่า จุดแข็งของกิจการท่ีส าคญั
คือ กิจการมีวตัถุดิบท่ีเป็นของตนเอง โดยท าการปลูกขา้วอินทรียเ์อง หุ้นส่วนแต่ละคนมีความรู้
ความสามารถในการปลูกขา้ว แต่มีจุดอ่อนคือ มีตน้ทุนการผลิตค่อนขา้งสูงเพราะตอ้งมีการดูแล
และรักษาสุขภาพโดยไม่มีการปล่อยน ้ าเสีย ส าหรับโอกาสคือ วฒันธรรมของคนไทยท่ีบริโภคขา้ว
เป็นอาหารหลกั ตลอดจนกระแสสังคมท่ีกดดนัใหธุ้รกิจมีความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีจะตอ้งท าการ
ผลิตสินคา้ท่ีมีความปลอดภยั ในส่วนของอุปสรรคคือ มีคู่แข่งขนัรายใหม่เพิ่มข้ึน ขาดเทคโนโลยี
ช่วยในการผลิต 
  จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้ งภายในและภายนอกกิจการเบ้ืองต้น จึงเป็น
แนวทางให้ผูป้ระกอบการไดก้ าหนดแผนการด าเนินงานไวเ้บ้ืองตน้ ซ่ึงเปรียบเสมือนเข็มทิศใน
การท่ีจะด าเนินงานเพื่อให้กิจการมีความเจริญเติบโตและมีความมัน่คง กล่าวคือ กิจการไดจ้ดัท า
แผนการด าเนินงานท่ีส าคญัไดแ้ก่ แผนการตลาด โดยให้ความส าคญักบัเร่ืองของผลิตภณัฑ์ ราคา 
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ลูกคา้เป้าหมาย และช่องทางการจดัจ าหน่าย ในส่วนของแผนบริหารบุคลากรและการจดัองคก์รยึด
หลกัการมีส่วนร่วม หุ้นส่วนทุกคนมีสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็น การคดัเลือกพนกังานเขา้มา
ท างาน ยดึหลกัการเลือกสรรตามความรู้และความสามารถ 
  ในส่วนของแผนการผลิตจะมีการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต อนัประกอบไปดว้ย
การค านวณวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้ายในการผลิต และค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์
เคร่ืองจกัรในการผลิต 
  ส าหรับการวิเคราะห์ด้านการเงิน ทางกิจการได้จดัท าการประมาณการก าไร
ขาดทุนยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 , 2558 และ 2559 เพื่อเปรียบเทียบก าไรสุทธิในปีท่ีผา่นมา
ว่ากิจการมีผลก าไรหรือขาดทุนเพิ่มข้ึน เพื่อจะเป็นแนวทางในการบริหารจดัการรายได้และ
ค่าใชจ่้ายใหมี้ประสิทธิภาพและคุม้ค่า มีการวเิคราะห์จุดคุม้ทุนเพื่อจะไดท้ราบถึงจ านวนหน่วยของ
สินคา้ท่ีจะตอ้งจ าหน่ายวา่มีประมาณเท่าไรจึงจะท าให้กิจการคุม้ทุน และการคิด ค านวณระยะเวลา
คืนทุนท่ีกิจการจะสามารถคืนทุนไดภ้ายในเวลาก่ีปี ภายหลงัจากการลงทุน ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้มี
ความจ าเป็นท่ีกิจการจะตอ้งทราบเพื่อจะไดใ้ช้ประกอบการวางแผนการด าเนินงาน เพื่อลดความ
เส่ียงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด แต่หาวธีิการท่ีจะท าใหกิ้จการมีความเติบโตต่อไปในอนาคต 
 
 ตัวอย่างท่ี 5.2 แสดงแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน ส.มรดกไทย ของอ าเภอ 
สันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 (1)  บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
 ปัจจุบันประชาชนในประเทศไทยส่วนหน่ึงประสบปัญหาการมีสุขภาพ
พลานามยัท่ีไม่แข็งแรงโดยเฉพาะเป็นโรคความดนัและเบาหวาน ซ่ึงเกิดได้กบัคนทุกเพศทุกวยั
โดยเฉพาะผูสู้งอาย ุท าให้ประชาชนตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาโรคเหล่าน้ีเป็นมูลค่าสูงมาก 
และขณะเดียวกนัยงัเป็นอนัตรายและท าใหผู้ป่้วยเสียชีวติไปเป็นจ านวนมาก 
 แมน้ว่าประเทศไทยจะมีความกา้วหน้าดา้นการแพทยใ์นการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ
ต่าง ๆ ได ้แต่ขณะเดียวกนัการหันมานิยมใช้พืชผกั สมุนไพร มาใช้เป็นในการเป็นยารักษาโรค ก็
ไดรั้บความนิยมเป็นจ านวนมาก เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีความเช่ือว่าพืชผกัสมุนไพรท่ีน ามา
สกดัท าเป็นยาจะก่อให้เกิดผลขา้งเคียงท่ีเป็นอนัตรายต่อผูป่้วยน้อยกว่าการรับประทานยาจากท่ี
สกดัมาจากสารเคมี การน าเอากลยทุธ์ทางการบริหารจดัการมาใชใ้นการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
จะช่วยท าใหธุ้รกิจสามารถไดแ้นวทางและพฒันาการด าเนินธุรกิจไดดี้เพิ่มข้ึน 
  



68 

 

 (2)  ประวติัของกิจการ 
  การก่อตั้งกลุ่มธุรกิจชุมชน ส.มรดกไทย เร่ิมตน้จากการท่ีนายอนนัต์ มัน่พุฆ ซ่ึง
เคยประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เน่ืองจาก
ความเครียดซ่ึงเกิดจากการท างานหนัก และไม่มีเวลาพกัผ่อน จึงพยายามหาวิธีการในการท่ีจะ
รักษาโรค โดยได้ท าการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการรับประทานอาหารประเภทพืช ผกั 
สมุนไพรท่ีจะช่วยบรรเทาและรักษาโรคของตนเอง ต่อมานายอนันต์ มัน่พุฆ ได้เลิกอาชีพการ
รับเหมาก่อสร้างและอพยพจากจงัหวดัพทัลุงมาอยู่ท่ีต  าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง ซ่ึงเป็น
ภูมิล าเนาของภรรยาของนายอนันต์ และเม่ือมาอยู่ท่ีต  าบลห้วยทรายได้ระยะหน่ึงนายอนันต์เกิด
ความคิดท่ีจะใชพ้ื้นท่ีดินของภรรยาเพาะปลูกพืชผกั สมุนไพร เพื่อจะใชบ้ริโภค และขณะเดียวกนั
จากการท่ีนายอนนัตไ์ดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายอาสาสมคัรอนามยัและสาธารณสุข ประจ า
หมู่บา้นมีโอกาสไดเ้ขา้รับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก จึงเกิดแนวคิดท่ีจะน าเอา
พืชผกั สมุนไพรมาแปรรูปเพื่อใช้ในการบ าบดัรักษาโรคท่ีตนเองเป็น และคนในหมู่บา้นต่อมาได้
เขา้รับการอบรมการแปรรูปสมุนไพรจากพืชผกัท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มาให้ความรู้ จึงไดท้ดลอง
ท าในบา้นของตนเอง และได้มีการรวมกลุ่มกนัตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส.มรดกไทย น าเอาหญ้า
หวานมาท าการแปรรูปเป็นสมุนไพรรักษาโรคริดสีดวง ความดนั โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มจ านวน  
11 คน 
 (3)  การวเิคราะห์สถานการณ์ 
 การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน วิสาหกิจชุมชน ส.มรดกไทย จดัตั้งข้ึนโดยมีผูร่้วมหุ้น
ทั้งหมด 10 คน สามารถวเิคราะห์ปัจจยัภายในองคก์รไดด้งัต่อไปน้ี จุดแขง็และโอกาสไดแ้ก่ กลุ่มมี
การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดของสมาชิกท่ีมีความชัดเจน ผูน้ ามีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการ
ท างาน แต่จุดอ่อนท่ีส าคญัคือ สมาชิกบางส่วนไม่ตั้งใจในการท างาน และขาดความขวนขวายใน
การหาความรู้ การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก โดยโอกาสไดแ้ก่ 1) ชุมชนมีการปลูกพืชผกั สมุนไพรท่ี
มีความหลากหลาย 2) คนหนัมาให้ความสนใจในการบริโภคพืชผกัสมุนไพรเพิ่มข้ึน ส่วนอุปสรรค
ท่ีส าคญั คือ มีตน้ทุนการผลิตค่อนขา้งสูง เพราะจะตอ้งน าเอาพืช ผกั สมุนไพร มาสกดัและท าการ
แปรรูป 
 (4)  วสิัยทศัน์ วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของธุรกิจ 
  (4.1) วิสัยทัศน์  กิจการจะพัฒนาคุณภาพของสมุนไพรแปรรูปให้ได้
มาตรฐาน ตลอดแปรรูปหญา้หวานออกมาเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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  (4.2) วตัถุประสงคข์องธุรกิจ ไดแ้ก่ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีรัก
สุขภาพ และเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพแก่ผูบ้ริโภค 
  (4.3) เป้าหมายของธุรกิจ ไดแ้ก่ ตอ้งการสร้างยอดรายเพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ย15%
ในทุกๆปี 
 (5) แผนการตลาด 
 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ คนท่ีรักสุขภาพโดยเฉพาะผูสู้งอายุ อาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัเชียงใหม่ และใกลเ้คียง 
 ช่องทางการจดัจ าหน่าย กิจการท าการจ าหน่ายสินคา้ทั้งทางตรงและผา่นคนกลาง 
โดยผูบ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้ท่ีท าการของกลุ่มหรือผา่นคนกลาง 
 ราคา กิจการมีการก าหนดราคาโดยคิดจากอตัราร้อยละของก าไรจากตน้ทุนของ
สินคา้ ดงันั้นราคาขาย =ตน้ทุน+ก าไร (โดยท าการบวกก าไรร้อยละ 10 จากราคาตน้ทุน) 
 (6) แผนการผลิต 
  (6.1) คุณภาพ วิสาหกิจชุมชน ส.มรดกไทย ท าการผลิตยาสมุนไพรจากหญา้
หวาน มีคุณค่าโภชนาการสูง ปลอดภยัต่อผูผ้ลิตผูบ้ริโภค ส่ิงแวดลอ้ม 
  (6.2) การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิต 
   1) วตัถุดิบทางตรง หญา้หวานกิโลกรัมละ 32 บาท โดยหญา้หวาน 100 
กิโลกรัม ไดย้าสมุนไพร 90 กิโลกรัม 
   ดงันั้นตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงส าหรับการผลิตยาสมุนไพร 54 กิโลกรัม 
= 100 x 32  = 3,200 บาท 
  ดงันั้นตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วยของการผลิตชาสมุนไพร 36 กิโลกรัม = 
56 x 32 = 1,792 
  ตน้ทุนต่อหน่วยของการผลิตชาสมุนไพร 54 กิโลกรัม  
= 3200   =  35.55 บาท   
     90 
  2) ค่าแรงงานทางตรง ใน 1 วนั ผลิตยาสมุนไพรได ้90 กิโลกรัม = 240 
หาร 90 = 2.66 บาท/กิโลกรัม 
  ตน้ทุนแรงงานทางตรง = 2.66 บาท / กิโลกรัม 
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  3) ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
   3.1 ค่าสกดัชาสมุนไพรจากหญา้หวาน คร้ังละ 1500 บาท/คร้ัง ใน  
1 คร้ังจะผลิตได ้90 กิโลกรัม ตน้ทุนค่าสกดัชาสมุนไพรจากหญา้หวานในการผลิต 1 คร้ัง เท่ากบั 
16.66 บาท/กิโลกรัม 
   3.2 ค่าบรรจุซองชาตน้ทุนซองละ 0.30 บาท 
   3.3 ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์การผลิต โดยวิสาหกิจชุมชน  
ส.มรดกไทยมีเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในการผลิตจ านวน 2 เคร่ือง ได้แก่ เคร่ืองคดัแยกเศษ ราคาทุน 
20,000 บาท อายใุชง้าน 15 ปี และเคร่ืองอบ ราคาทุน  500,000 บาท อายใุชง้าน 20 ปี 
   ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองคดัแยก =20,000= 1,333.33 บาท/ปี 
                   15 
  ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองอบ  =500,000  = 25,000 บาท/ปี 
                      20 
  ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่อเดือน =  1,333 + 25,000 
                       12 
   =   3,416.33 บาท 
  เพราะฉะนั้น ชาสมุนไพรจากหญา้หวาน 90 กิโลกรัม มีตน้ทุนการ
ผลิตต่อเดือน =3,416.33= 37.95 บาท 
   90 
 
 (7) การวเิคราะห์ดา้นการเงิน 
  (7.1) การประมาณการงบก าไรขาดทุน 
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ตารางที ่5.3  งบประมาณก าไรขาดทุนของวิสาหกิจชุมชน ส.มรดกไทย ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2557 , 2558 , 2559 
 

รายละเอยีด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
หน่วยขาย 1,540 2,100 2,900 
ค่าขาย   200 200 200 

รวม 308,000           420,000               580,000 
หกั ตน้ทุนสินคา้ขาย 198,500           264,000          310,000 
ก าไรส่วนเกิน            109,500           156,000            270,000 
ตน้ทุนคงท่ี 42,000 42,000 42,000 
ก าไรสุทธิ 67,500 114,000 228,000 

 
 (7.2) จุดคุม้ทุน 

ปี 2557  จุดคุม้ทุนต่อหน่วย = 42,000 
               71.10 
      =  590.71  หน่วย 

ดงันั้นธุรกิจควรขายสินคา้  590.71 หน่วย  จึงจะคุม้ทุน 
ปี 2558 จุดคุม้ทุนต่อหน่วย =42,000 

             74.28 
      =  545.42  หน่วย 

ดงันั้นธุรกิจควรขายสินคา้  565.42 หน่วย จึงจะคุม้ทุน 
   ปี 2559 จุดคุม้ทุนต่อหน่วย =42,000 
               2,900 
      =  93.10 หน่วย 
  ดงันั้นธุรกิจควรขายสินคา้ 93.10  หน่วยจึงจะคุม้ทุน 




