บทที่ 5
การพัฒนาเพื่อเพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถ
การบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
การวิจยั ได้ศึกษาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่ในประเด็นของการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขี ดความสามารถการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่
ทั้ง หมด 2 กลุ่ ม อาศัย การวิ เคราะห์ โดยใช้ก รอบแนวคิ ด ด้านการผลิ ต การบริ ห ารจัด การด้า น
การตลาด การบริ หารจัดการด้านการเงิน และการบริ หารจัดการด้านทรัพยากรมนุ ษย์ อาศัยการ
วิเคราะห์สถานการณ์ อนั ประกอบไปด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ตลอดจนประเมิน
ศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการบริ หารจัดการ ได้แก่ การบริ หารจัดการด้านการผลิต การ
บริ หารจัดการด้านการตลาด การบริ หารจัดการด้านการเงินและการบริ หารจัดการด้านทรัพยากร
มนุษย์ ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ศักยภาพและขีดความสามารถการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน จังหวัดเชี ยงใหม่
5.1.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกคนเมือง
กลุ่มวิสาหกิจชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมือง ตาบลห้วยทราย อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
มี ส มาชิ ก จ านวน 24 คน โดยเมื่ อ วิ เคราะห์ ศ ัก ยภาพการบริ ห ารจัด การ ผลการวิเคราะห์ แ ละ
ประเมินผลมีรายละเอียดดังนี้
1) การบริ หารจัดการด้านองค์กร
กลุ่มวิสาหกิจชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมือง มีศกั ยภาพการบริ หารจัดการองค์กรใน
ด้านความสามารถในการจัด แบ่ ง หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของพนัก งานให้ ต รงกับ ความรู ้ แ ละ
ความสามารถ ความสามารถในการจัดแบ่งงานให้มีปริ มาณที่เหมาะสมกับจานวนพนักงาน และ
ความสามารถในการติ ดต่อสื่ อสารและประสานงาน แต่ในประเด็นของจุ ดอ่อนและอุ ป สรรคที่
สาคัญซึ่ งทางกลุ่ มฯจะต้องให้ความสาคัญและท าการพัฒนาคื อ การบริ หารจัดการกลุ่ มเน้นตาม
ระบบอุปถัมภ์โดยยึดความเป็ นพี่นอ้ ง สมาชิกขาดความเสี ยสละและทุ่มเทในการทางาน
2) การบริ หารจัดการด้านการผลิต
กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมือง มีศกั ยภาพที่เป็ นจุดเด่นของการบริ หาร
จัดการด้านการผลิ ตคือ มีวตั ถุ ดิบในการผลิ ตเป็ นของตนเอง เพราะบางกลุ่มมีการทานาและปลู ก
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ข้าวเป็ นของตนเอง ใช้ระบบการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรี ย ์ ทาให้สามารถสร้างความได้เปรี ยบ
แก่คู่แข่งขันในระดับมาก ขณะเดียวกันทางกลุ่มได้รับการสนับสนุ นความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอกในการให้ความรู ้ ดา้ นการผลิ ตแก่กลุ่มฯ สาหรับจุดอ่อนของกลุ่มฯ ได้แก่ ขาดความรู ้ ใน
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3) การบริ หารจัดการด้านการตลาด
กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมือง มีศกั ยภาพที่เป็ นจุดเด่นของการบริ หาร
จัดการด้านการตลาดที่สาคัญคือ การมีเครื อข่ายที่ได้รับการสนับสนุ นด้านการตลาดคือ การมีความ
ร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกั น ระหว่ า งผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ประเภทเดี ย วกัน แต่ ใ น
ขณะเดี ยวกันศักยภาพที่ เป็ นจุดอ่อนและมี ความส าคัญที่ ทางกลุ่ มฯมี ความจาเป็ นที่ จะต้องแก้ไข
อย่างเร่ งด่วนคือ การมีช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าที่ยงั ไม่มีความหลากหลาย ขาดความรู ้ในการ
ใช้ระเทคโนโลยีส มัยใหม่เข้ามาใช้ในการประชาสั ม พันธ์ และขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายให้
กว้างขวางเพิ่มขึ้นโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4) การบริ หารจัดการด้านการเงิน
กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมือง มีศกั ยภาพที่เป็ นจุดเด่นของกลุ่มคือ มี
เงินทุนเป็ นของตนเองโดยมาจากการระดมทุนภายในของสมาชิ ก สาหรับจุดอ่อนที่สาคัญของกลุ่ม
คือการที่กลุ่มขาดความรู ้เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
5.1.2 กลุ่มธุ รกิจชุมชน ส.มรดกไทย
กลุ่ ม ธุ รกิ จชุ ม ชน ส.มรดกไทย ตาบลห้ วยทราย อาเภอสั น ก าแพง จังหวัด เชี ยงใหม่ มี
สมาชิกจานวน 12 คน โดยเมื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพการบริ หารจัดการ ผลการวิเคราะห์ มีรายละเอียด
ดังนี้
1) การบริ หารจัดการด้านองค์กร
กลุ่มธุ รกิจชุมชน ส.มรดกไทย มีศกั ยภาพด้านองค์กรที่เป็ นจุดเด่นคือ ความสามารถ
ในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิ กที่มีความชัดเจน โดยสมาชิ กแต่ละคนจะมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองมีความถนัด ตลอดจนมีความรู ้และความสามารถ การบริ หารจัดการ
ยึด หลัก ประชาธิ ป ไตยโดยสมาชิ ก ทุ ก นมี สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งแสดงความคิ ด เห็ น การด ารง
ตาแหน่ งของคณะกรรมการจะไม่ ได้ยึดติ ดในอานาจ แต่คณะกรรมการจะมี วาระของการดารง
ตาแหน่งคราวละ 2 ปี สาหรับจุดอ่อนด้านการบริ หารจัดการองค์คือ สมาชิ กขาดความกระตือรื อร้น
ในการทางานและการพัฒนาตนเอง
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2) การบริ หารจัดการด้านการผลิต
กลุ่มธุ รกิจชุ มชน ส.มรดกไทยมีศกั ยภาพด้านการผลิตที่เป็ นจุดเด่นคือ มีวตั ถุดิบใน
การผลิตเป็ นของตนเอง เพราะมีการนาเอาวัตถุดิบคือ สมุนไพรที่ทาการปลูกเองมาทาการแปรรู ป
จึงท าให้ส ามารถสร้ างความได้เปรี ยบให้กบั คู่แข่ งขันในระดับ มาก แต่จุดอ่ อนที่ สาคัญของการ
บริ หารจัดการผลิตคือ ทางกลุ่มขาดความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีในการผลิต
3) การบริ หารจัดการด้านการตลาด
กลุ่ มธุ รกิ จชุ ม ชน ส.มรดกไทย มี ศกั ยภาพการบริ หารจัดการด้านการตลาดที่ เป็ น
จุดเด่นคื อ ผลิ ตภัณฑ์เป็ นที่นิยมและต้องการในท้องตลาด เนื่ องมาจากเป็ นผลิ ตภัณฑ์บารุ งรักษา
สุ ข ภาพ แต่ จุ ด อ่ อ นที่ ส าคัญ ของกลุ่ ม ฯ คื อ ขาดความรู ้ ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยสิ น ค้า ยัง ไม่
หลากหลายในการใช้เทคโนโลยี เช่น พาณิ ชย์อิเลกทรอนิกส์เข้ามาช่วยส่ งเสริ มด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
4) การบริ หารจัดการด้านการเงิน
กลุ่ ม ธุ รกิ จ ชุ ม ชน ส.มรดกไทย มี ศ ัก ยภาพด้านการบริ ห ารจัดการการเงิ น ที่ เป็ น
จุดอ่อนที่สาคัญคือ ทางกลุ่มฯมีเงินทุนเป็ นของตนเองโดยไม่ได้ทาการกูย้ มื จากสถาบันการเงินอื่น
แต่ทางกลุ่มฯมีเงินทุนหมุนเวียนเป็ นของตนเอง สาหรับจุดอ่อนที่สาคัญของกลุ่มฯคือ ขาดความรู ้
เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีที่ถูกต้อง
5.2 การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถการบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชน
จังหวัดเชียงใหม่
จากการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการบริ หารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน จังหวัด
เชี ยงใหม่ พบว่ากลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมืองและกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน ส.มรดกไทย
จาเป็ นจะต้อ งมี ก ารพัฒ นาศัก ยภาพด้านการบริ ห ารจัดการด้านการตลาด ในประเด็น ของการ
ประชาสัมพันธ์และการจาหน่ายสิ นค้าผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีระดับค่าคะแนนประเมินอยูท่ ี่
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.56 น้อยที่สุด (ตารางที่ 4.22 ในบทที่ 4)
ขณะเดี ยวกันในส่ วนของวิสาหกิ จชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมื อง มี ความจาเป็ นที่ จะต้อง
พัฒ นาด้านการวางแผนการผลิ ต เนื่ องมาจากเป็ นจุ ด อ่ อ นที่ มี ค วามส าคัญ เป็ นอัน ดับ แรก มี ค่ า
คะแนนรวมกัน เท่ า กับ 10 คะแนน (ดัง ตางรางที่ 4.4) จุ ดอ่ อนและอุ ป สรรคด้านการผลิ ต ที่ ใ ห้
น้ าหนักแล้ว (ในบทที่ 4)
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ผูว้ ิจยั และกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน ตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้ทา
การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริ หารจัดการของวิสาหกิจชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่
ที่มีศกั ยภาพน้อยที่สุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.2.1 การพัฒนานาเพื่อเพิ่มศักยภาพและข้อความสามารถการบริ หารจัดการด้านการตลาด
ในประเด็นของการประชาสัมพันธ์ และขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายโดยผ่านสื่ อออนไลน์หรื อ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ โดยทางกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง ได้ร่วมกัน
พัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการด้านการท าตลาดออนไลน์ โดยการสร้ างเพจกลางของชุ มชน
ตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพงใน Facebook ชื่อของดีตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัด
เชี ยงใหม่ เป็ นสื่ อออนไลน์นาร่ องที่ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้าของตาบลห้วยทราย อาเภอสัน
กาแพง โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน นาร่ องที่ทาการพัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการด้านการตลาด
คือ กลุ่มวิสาหกิจชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมือง และกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน ส.มรดกไทย ปรากฏภาพ
เพจใน Facebook ชื่อของดีเชียงใหม่ ตาบลห้วยทราย ตามภาพที่ 5.1

ภาพที่ 5.1 แสดงเว็ปเพจของธุ รกิจขนาดย่อมข้าวกล้องงอกคนเมือง
ตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
จากภาพที่ 5.1 แสดงกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถการบริ หารจัดการด้านการตลาด
ของธุ รกิจขนาดย่อมข้าวกล้องงอกคนเมือง ตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่
ได้นาเสนอผลิ ตภัณฑ์ของตนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยการจัดทาเพจผ่านทาง Facebook ใน
นามของ ของดีเชี ยงใหม่ ตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อเผยแพร่ ตลอดจน
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กระตุน้ และจูงใจให้คนที่เข้าชมได้ทราบถึงคุ ณค่าและผลประโยชน์ของการบริ โภคข้าวกล้องงอก
และหันมาบริ โภคข้าวกล้องงอกโดยผูส้ นใจสามารถสอบถามและสั่ งซื้ อได้ตามสถานที่ ที่ ระบุ
ในเวปเพจ
5.2.2 การพัฒนาเพื่อศักยภาพและขีดความสามารถการบริ หารจัดการด้านการผลิตแก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกคนเมือง
จากการวิเคราะห์ และประเมิ นศักยภาพของกลุ่ มวิส าหกิ จชุ ม ชน ตาบลห้วยทรายพบว่า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกคนเมือง ตาบลห้วยทราย มีจุดอ่อนด้านการวางแผนการผลิตจาก
การวิจยั ได้ทาการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริ หารจัดการการผลิต แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมือง สามารถจัดทาแผนธุ รกิจของกลุ่มได้ตามรายละเอียดตัวอย่าง
ที่ 5.1 ดังนี้
(1) บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร
ปั จจุ บ ัน กระแสดวามนิ ย มในการตระหนัก และเห็ น ถึ งความส าคัญ ของการมี
สุ ข ภาพที่ แข็งแรงและสมบู รณ์ เพิ่ ม มากขึ้ น จึ งท าให้ป ระชาชนหันมาเอาใจใส่ และดู แลสุ ขภาพ
เพิ่มขึ้นหากเปรี ยบเทียบกับในอดีตที่ผา่ นมาที่ประชาชนให้ความสนใจในสุ ขภาพน้อยกว่าปั จจุบนั
ดังนั้น การที่ ป ระชาชนจะมี สุ ข ภาพที่ ดีไ ด้จาเป็ นจะต้องมี ก ารบริ โภคอาหารที่ ดีมี คุ ณ ค่ า และมี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย ดังนั้นธุ รกิ จต่าง ๆ จึ งหันมาให้ความส าคัญกับการผลิ ตสิ นค้าบริ โภคที่ มี
คุณค่าและประโยชน์แก่ร่างกายหลากหลายชนิ ด เช่นในรู ปแบบของอาหารสริ ม อาหารแปรรู ปที่มี
การเพิม่ สารอาหาร เช่นวิตามินต่างๆ ลงในอาหารที่เป็ นประโยชน์แก่สุขภาพ ตลอดจนการปลูกพืช
ผักที่ ป ลอดสารพิษและมี ความสะอาดเป็ นธรรมชาติ กล่ าวคื อ ปราศจากยาฆ่าแมลงหรื อสารเคมี
ต่าง ๆที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
จากการที่ ข ้าวเป็ นอาหารหลัก ที่ ค นไทยบริ โภค ดังนั้น จากกระแสของการรั ก
สุ ขภาพและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ มี ค วามต้องการจะบริ โภคอาหารที่ ดีและมี คุ ณ ค่าทาง
โภชนาการอันจะทาให้ตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรง จึงทาให้ธุรกิจต่างๆ ได้มีการนาเอาข้าวมาทาการ
แปรรู ปโดยหนึ่งในผลิตภัณฑ์สาคัญของข้าวทีมีการแปรรู ปคือข้าวกล้องงอกที่นาเอาข้าวเปลือกมา
สี และแปรรู ปเป็ นข้าวกล้องงอกโดยสรรพคุณของข้าวกล้องงอกคือ บารุ งรักษาระบบประสาทและ
สมอง
การนากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ในการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดเพื่อให้เกิด
ความแตกต่ างทางการแข่ ง ขัน ในรู ป ของตัวผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด จาหน่ า ยและการ
ส่ งเสริ มการขายทาให้ยอดการจาหน่ายเพิ่มขึ้น
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การประมาณการใช้เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นถื อ เป็ นขั้น ตอนส าคัญ เพราะจะช่ ว ยให้
ผูป้ ระกอบการทราบความต้องการ ใช้ทรัพยากรการเงิ นทุนของธุ รกิ จที่ดาเนิ นอยู่ เพื่อจะสามารถ
จัดสรรการใช้ทรัพยากรการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สถานการณ์ปัจจุบนั ในด้านการแข่งขัน ธุ รกิจการแปรรู ปข้าวกล้องงงอกอินทรี ย ์
จะต้องเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้มีคุณภาพปลอดภัยตลอดจนให้บริ การแก่ลูกค้าที่มีความเข้มข้น
ขึ้น เนื่ องจากลูกค้ามีโอกาสที่จะเลือกซื้ อสิ นค้าได้หลายแห่ ง ดังนั้นธุ รกิจข้าวกล้องงอกอินทรี ยต์ อ้ ง
พัฒนาคุ ณภาพของสิ นค้าและการให้บริ การอยู่ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงเพื่อจะให้ธุรกิจอยูร่ อดต่อไปได้
(2) ประวัติของกิจการ
การผลิตข้าวกล้องงอกเริ่ มจากการที่คุณศุภชัย จันนันโท ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่อาศัยอยูต่ าบล
ห้วยทราย อาเภอสั นกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ ป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ เนื่ องจากการท านาที่ ใช้
สารเคมี ฉีดพ่นในแปลงนา จึ งทาให้ได้รับ สารพิษ เป็ นจานวนมาก ทางคุ ณ ศุ ภชัยและครอบครั ว
พยายามหาวิธีการที่จะรักษาอาการของคุณศุภชัย โดยตอนแรกได้มีการจัดตั้งกลุ่มสมุนไพรเพื่อนา
สมุนไพรมาแปรรู ปเพื่อทาการรักษา แต่ก็ไม่สามารถรักษาได้ จนกระทัง่ มีเพื่อนของคุณศุภชัยมา
ขอใช้เครื่ องมือบดข้าวกล้องงอก คุณศุภชัยจึงได้ขอข้าวกล้องงอกที่เหลือจากการบดมารับประทาน
ปรากฏว่าหายจากโรคอัลไซเมอร์ จึ งมี ค วามสนใจที่ จะผลิ ตข้าวกล้องงอกเพื่ อรั บ ประทานและ
ขณะเดียวกันต้องการที่จะเผยแพร่ และให้บุคคลอื่นได้รู้จกั และรับประทานข้าวกล้องงอกเพื่อบารุ ง
ร่ างกายให้ มี สุ ข ภาพแข็งแรง ต่ อจากนั้น จึ งได้ท าการศึ ก ษาประโยชน์ ข องข้าวกล้องงอก ศึ ก ษา
รายละเอี ยดของขั้นตอนการผลิ ต จึ งมี ความสนใจที่ จะประกอบธุ รกิ จการแปรรู ป ข้าวกล้องงอก
อิ น ทรี ย ์ กอปรกับ ในชุ ม ชนมี วตั ถุ ดิบ ที ส ามารถนามาผลิ ตเป็ นข้าวกล้องงอกได้คื อ ข้าวเปลื อ ก
อินทรี ยซ์ ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบที่หาได้ภายในพื้นที่ตาบลห้วยทราย ดังนั้นคุณศุภชัยพร้อมกับพรรคพวกจึง
ได้รวมตัวกันจัดตั้งวิสาหกิ จข้าวกล้องงอกคนเมืองขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ทาการผลิ ตข้าวกล้องงอก
อินทรี ย ์ โดยจัดตั้งที่ตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
(3) การวิเคราะห์สถานการณ์
จากกระแสการรักสุ ขภาพและเอาใจใส่ ในสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้ผูบ้ ริ โภค
หันมาบริ โภคอาหารที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ เนื่ องจากข้าวเป็ นอาหารหลักที่คนไทย
บริ โภคเป็ นประจา จึงทาให้เป็ นสิ นค้าที่จาหน่ายได้ตลอด แต่อย่างไรก็ตามจากกระแสของสังคมที่
กดดันให้ธุรกิ จจะต้องมี การผลิ ตที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม ผนวกกับการหันมาเอาใจใส่ ในการ
บริ โภคพืชผักที่สะอาดปลอดสารพิษเจือปน จึงทาให้ขา้ วกล้องงอกอินทรี ยเ์ ป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่
คนนิยมบริ โภคเพิ่มขึ้น
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน วิสาหกิจข้าวกล้องงอกอินทรี ยจ์ ดั ตั้งขึ้นมา โดยมีผรู ้ ่ วม
หุ ้นทั้งหมด 5 คน สามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรได้ดงั ต่อไปนี้ จุดแข็ง ได้แก่ (1) ข้าวกล้อง
งอกอินทรี ยเ์ ป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ (2) กิจการมีวตั ถุดิบเป็ นของตนเอง
กล่าวคือมีแปลงนาที่ใช้ในการปลูกข้าวอินทรี ย ์ (3) หุ น้ ส่ วนแต่ละคนมีความรู ้และความสามารถใน
การปลู กข้าว (4) มีเครื อข่ายด้านการตลาดที่ให้การช่ วยเหลื อด้านการตลาด ด้านองค์ความรู ้ซ่ ึ งกัน
และกัน และ (5) ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ส่ วนจุดอ่อน ได้แก่ (1) มีตน้ ทุน
การผลิ ตค่อนข้างสู ง เพราะจะต้องมี การดู แลและรัก ษาคุ ณภาพ โดยไม่มีการปล่ อยน้ าเสี ยลงใน
คลองสาธารณะจาเป็ นจะต้องมีการทาท่อบาบัดน้ าเสี ย (2) การขนส่ งมีตน้ ทุนค่าขนส่ งที่ค่อนข้างสู ง
เนื่องจากราคาน้ ามันมีราคาสู งขึ้น
การวิ เคราะห์ ปั จจัย ภายนอก โดยโอกาส ได้แ ก่ (1) วัฒ นธรรมของคนไทยที่
บริ โภคข้าวเป็ นอาหารหลัก (2) กระแสสังคมที่กดดันให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลิต
สิ นค้าที่ ปลอดภัย และ (3) ปั จจุ บนั รั ฐบาลให้การสนับ สนุ นธุ รกิ จขนาดย่อมเพื่อจะขยายกิ จการ
สามารถขอการสนับสนุ นจากสถาบันการเงินของรัฐได้ง่ายและในส่ วนของอุปสรรค ได้แก่ (1) มีคู่
แข่ ง ขัน รายใหม่ เพิ่ ม ขึ้ น (2) ขาดเทคโนโลยีช่ วยในการผลิ ต และ (3) สภาพดิ น ฟ้ า อากาศที่ ไ ม่
เอื้ออานวย เนื่ องจากภาวการณ์ โลกร้อนทาให้ฝนไม่ตกตามฤดู กาล ทาให้พ้ืนที่เพาะปลู กข้าวขาด
แคลนน้ า
(4) วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของธุ รกิจ
(4.1) วิสั ย ทัศ น์ กิ จการจะพัฒ นาคุ ณ ภาพของข้าวกล้องงอกอิ นทรี ยใ์ ห้ไ ด้
มาตรฐาน ตลอดจนแปรรู ปข้าวกล้องงอกอินทรี ยอ์ อกมาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
(4.2) วัตถุประสงค์ของธุ รกิจ
1) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รักสุ ขภาพ
2) เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีแก่ผบู ้ ริ โภค
3) เป็ นผูน้ าตลาดข้าวกล้องงอกอินทรี ย ์
(4.3) เป้ าหมายของธุ รกิจ
1) ต้องการสร้างยอดขายเพิ่มอย่างน้อย 10% ในทุก ๆ ปี
2) มุ่งเน้นผลิตข้าวกล้องงอกอินทรี ยท์ ี่มีคุณภาพ มีความนุ่ม หอม อร่ อย
สะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการ
3) มุ่งเน้นการแปรรู ปข้าวกล้องงอกอินทรี ยใ์ ห้มีความหลากหลาย เช่ น
ผลิตน้ าข้าวกล้องงอกที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่
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(5) แผนการตลาด
(5.1) กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายคื อ คนที่ รั ก สุ ขภาพทุ ก เพศทุ ก วัย มี ร ายได้
ปานกลางจนถึงสู ง อาศัยอยูใ่ นพื้นที่อาเภอสันกาแพงและพื้นที่อื่นของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
ใกล้เคียง กิจการยินดีรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อสิ นค้าและการให้บริ การ
(5.2) ช่องทางการจาหน่าย กิจการทาการจาหน่ ายสิ นค้าทั้งทางตรงและผ่าน
คนกลาง โดยผูบ้ ริ โภคสามารถเดินทางเข้ามาซื้ อสิ นค้าได้ภายในอาเภอสันกาแพงหรื อถนนคนเดิน
อาเภอสันกาแพงหรื อซื้ อผ่านคนกลาง โดยซื้ อได้ที่ห้างสรรพสิ นค้าริ มปิ งตลอดจนงานนิ ทรรศการ
ของหน่ วยงานราชการ ในส่ วนของการส่ งเสริ มการตลาดของกิ จการคือ การประชาสัมพันธ์ ผ่าน
ทางโบร์ชวั Facebook
(5.3) ราคา กิ จการมี การกาหนดราคาโดยการคิดจากอัตราร้ อยละของกาไร
จากต้นทุนของสิ นค้า ดังนั้นราคาขาย = ต้นทุน + กาไร (โดยทาการบวกกาไรร้อยละ 20 จากราคา
ต้นทุน)
(6) แผนการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
กิ จ การได้ท าการจดทะเบี ย นวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม โดยท าใน
ลักษณะของการถื อหุ ้น มี ผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด 5 คน โดยผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนได้นาเงิ นมาลงทุ นคนละ
500,000 บาท รวมเป็ นเงินลงทุนทั้งสิ้ น 2,500,000 บาท การบริ หารงานยึดหลักการมีส่วนร่ วมให้ผู ้
ถือหุ น้ แต่ละคนมีสิทธิ์ ในการแสดงความคิดเห็น ในส่ วนของพนักงานจะคัดเลือกโดยยึดหลักเลือก
คนตามความรู ้และความสามารถ สาหรับการจัดโครงสร้ างองค์กร เนื่ องจากกิ จการเป็ นวิสาหกิ จ
ขนาดเล็ก จะมีโครงสร้างที่ไม่ซบั ซ้อน ประกอบไปด้วย ประธาน หัวหน้าแผนกการผลิต การตลาด
การเงิน โดยมีรายละเอียดโครงสร้างองค์กร ดังนี้
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ประธาน

หัวหน้ าแผนก
การผลิต

หัวหน้ าแผนก
การตลาด

หัวหน้ าแผนก
การเงิน

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

ที่มา: จากการวิจยั
ภาพที่ 5.2 โครงสร้างองค์กรของวิสาหกิจข้าวกล้องงอกอินทรี ย ์
จากภาพที่ 5.2 แสดงโครงสร้ า งองค์ ก รของวิ ส าหกิ จ ข้า วกล้อ งงอกอิ น ทรี ย ์
ประกอบไปด้วย ประธานของกิ จการมี การแบ่งแผนกขององค์กรออกเป็ น 3 แผนก คือ การผลิ ต
การตลาด และการเงิน โดยแต่ละแผนกจะมี หัวหน้าแผนกในการดู แลและรับผิดชอบแผนกของ
ตัวเองโดยแผนกการผลิ ตและแผนกการตลาดและแผนกการเงิ นจะมี พ นั กงานประจาในแต่ ล ะ
แผนกและดูแลรับผิดชอบในงานที่ตนเองประจาอยู่
(7) แผนการผลิต
(7.1) คุณภาพ
วิส าหกิ จข้าวกล้องงอกอิ น ทรี ย ์ ตาบลห้วยทราย อาเภอสั นก าแพง จังหวัด
เชี ยงใหม่ ท าการผลิ ตข้าวกล้องงอกที่ มี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ค่ าทางโภชนาการสู ง ปลอดภัยต่ อผูผ้ ลิ ต
ผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อม
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(7.2) การออกแบบกระบวนการผลิต
ปัจจัยการนาเข้ า
ผูป้ ลูกข้าว
ชนิด/พันธ์ขา้ ว
วัสดุ/ อุปกรณ์

กระบวนการเปลีย่ นสภาพ
รู ป/แบบสิ นค้า
การขาย

ผลผลิต
ความพึงพอใจ
การจัดส่ ง

ภาพที่ 5.3 ข้อมูลย้อนกลับ
จากภาพที่ 5.3 แสดงกระบวนการผลิ ตข้าวกล้องงอกอิ นทรี ยโ์ ดยเริ่ มจากผูป้ ลู ก
ข้าวหว่านเมล็ดพันธ์ขา้ วในพื้นที่ เพาะปลู ก มี การใช้น้ าที่ สะอาดปราศจากสารเคมี เจื อปนในการ
เพาะปลูก เมื่อได้ผลผลิตแล้วนาข้าวเปลือกมาสี เพื่อทาการแปรรู ปและทาการบรรจุในถุง สุ ญญากาศ
และนาออกจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน
(7.3) การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต
1) วัตถุดิบทางตรง
ข้าวเปลือกหอมมะลิกิโลกรัมละ 18 บาท
ข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัม ได้ขา้ วกล้องงอก 550 กิโลกรัม
ดัง นั้ น ต้น ทุ น วัต ถุ ดิ บ ทางตรงส าหรั บ การผลิ ต ข้า วกล้อ งงอก 550
กิโลกรัม = 1,000 x 18 = 18,000บาท
ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตข้าวกล้องงอก 550 กิโลกรัม
=

18, 000
= 32.73 บาท
550

2) ค่าแรงงานทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง ได้แก่ค่าจ้างแรงงานในส่ วนของการผลิตข้าวกล้อง
งอกซึ่ งเริ่ ม ตั้งแต่ ก ระบวนการในการนาข้าวเปลื อกหอมมะลิ ม าคัดแยกเศษ แช่ น้ า หมักให้งอก
นาไปนึ่ ง อบให้แห้ง นาไปสี เป็ นข้าวกล้องงอก และการบรรจุ ถุงเพื่ อจาหน่ ายการจ่ายค่ าจ้างใน
ปั จจุ บนั ใช้รูปแบบการจ่ายค่างานทางตรงต่ อวัน ซึ่ งใน 1 วัน สามารถผลิ ตเข้ากล้องงอกได้ 550
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กิ โลกรั มเท่ ากับ 250 ÷550 = 0.45 บาท/กิ โลกรั มดังนั้นต้นทุ นค่ าแรงงานทางตรงจึ งเท่ ากับ 0.45
บาท/กิโลกรัม
3) ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ค่าใช้จ่ายที่ทาให้การผลิตข้าวกล้องงอกของ
กลุ่มดาเนิ นต่อไปได้อย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ ค่าสี ขา้ วกล้องงอก ค่าถุ งบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วกล้องงอกและ
ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์การผลิตข้าวกล้องงอก รายละเอียดการจ่ายและการคานวณมีดงั ต่อไปนี้
3.1) ค่าสี ขา้ วกล้องงอก ในการสี ขา้ วกล้องงอกจะคิดค่าสี ขา้ วกล้อง
งอกครั้งละ 1,650 บาท/ครั้ง ซึ่ งใน 1 ครั้ง จะสามารถผลิตได้ 550 กิโลกรัม ต้นทุนค่าสี ขา้ วที่ใช้ใน
การผลิต 1 ครั้งเท่ากับ 1,650 ÷ 550 = 3บาท/กิโลกรัม
3.2) ค่าถุ งบรรจุขา้ วกล้องงอกซึ่ งได้มีการสั่งทาสาเร็ จรู ปต้นทุนถุ ง
ละ 9.50 บาท
3.3) ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรอุปกรณ์การผลิต
วิสาหกิ จข้าวกล้องงอกมี เครื่ องจักรอุป กรณ์ ในการผลิ ตข้าวกล้อง
งอกจานวน 4 เครื่ อ ง ได้แ ก่ เครื่ อ งคัด แยกเศษ1 เครื่ อ งราคาทุ น 20,000บาท อายุก ารใช้งาน
โดยประมาณ 10 ปี เครื่ องอบ1 เครื่ อง ราคาทุน 5000,000 บาท อายุการใช้งานโดยประมาณ 20 ปี
เครื่ องสี ขา้ วกล้องงอก 1 เครื่ อง ราคาทุนเครื่ องละ 40,000 บาท อายุการใช้งาน 10 ปี และเครื่ องซี ล
ปิ ดปากถุ งบรรจุขา้ วกล้องงอกจานวน 1 เครื่ องราคาทุน 2,500 บาท อายุการใช้งานโดยประมาณ
10 ปี
การคานวณหาค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรอุปกรณ์การผลิต
20, 000
= 2,000บาท/ปี
10
ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องอบ = 500, 000 = 25,000 บาท/ปี
20
ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องสี ขา้ วกล้องงอก = 40, 000 = 4,000 บาท/ปี
10
ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องปิ ดปากถุง = 2,500 = 250 บาท/ปี
10

ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องคัดแยก =

รวมค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรอุปกรณ์ต่อเดือน=
2, 000  25, 000  4, 000  250
12

=

31, 250
= 2,604.17 บาท/เดือน
12

ดังนั้นข้าวกล้องงอก 550 กิโลกรัม มีตน้ ทุนการผลิตต่อเดือนเท่ากับ
2, 604.17
= 4.73
550
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ค่าใช้จ่ายในการผลิ ตต่ อกิ โลกรั ม = 3+9.50+ 4.73= 17.23 บาท/
กิโลกรัม
เพราะฉะนั้นสรุ ปต้นทุนการผลิตข้าวกล้องงอกต่อกิโลกรัมได้แก่ค่า
วัต ถุ ดิบ ทางตรง/กิ โลกรั ม +ค่ า แรงงานทางตรง/กิ โลกรั ม + ค่ า ใช้จ่ ายการผลิ ต /กิ โ ลกรั ม นั่น คื อ
32.73+0.45+17.23 =50.41บาท/กิโลกรัม ณ ระดับการผลิต550 กิโลกรัม/เดือน
(8) การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน
(8.1) การประมาณการงบก าไรขาดทุ น การประมาณการก าไรขาดทุ น
ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557, 2558 และ 2559
ตารางที่ 5.1 งบประมาณกาไรขาดทุ นของวิส าหกิ จข้าวกล้องงอกอิ นทรี ย ์ ประจาปี สิ้ นสุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559
รายละเอียด
หน่วยขาย
ค่าขาย
รวม
หัก ต้นทุนสิ นค้าขาย
กาไรส่ วนเกิน
ต้นทุนคงที่
กาไรสุ ทธิ

ปี 2557

(8.2) จุดคุม้ ทุน
จุดคุม้ ทุน(หน่วย)

ปี 2558

1,650
100
165,000
75,751.50
89,248.50
31,349
57,899.50

=

ปี 2557จุดคุม้ ทุน(หน่วย)

=

2,200
100
220,000
105,204
114,796
31,349
83,447

ต้นทุนคงที่
กาไรส่ วนเกินต่อหน่วย
=
ต้นทุนคงที่
กาไรส่ วนเกินต่อหน่วย
31,349
54.09

ปี 2559
6,600
100
660,000
337,706
327,294
31,349
259,945
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=
579.57 หน่วย
ดังนั้น ธุ รกิจควรขายสิ นค้า 579.57หน่วย จึงจะคุม้ ทุน
ปี 2558 จุดคุม้ ทุน(หน่วย) =
ต้นทุนคงที่
กาไรส่ วนเกินต่อหน่วย
=
31,349
52.18
=
600.79 หน่วย
ดังนั้น ธุ รกิจควรขายสิ นค้า 600.79 หน่วย จึงจะคุม้ ทุน
ปี 2559จุดคุม้ ทุน(หน่วย) =
ต้นทุนคงที่
กาไรส่ วนเกินต่อหน่วย
=
31,349
49.59
=
632.16 หน่วย
ดังนั้น ธุ รกิจควรขายสิ นค้า632.16 หน่วยจึงจะคุม้ ทุน
(3) ระยะเวลาคืนทุน
กิ จการข้าวกล้องงอกอิ นทรี ยไ์ ด้ขยายกาลังการผลิ ตโดยการซื้ อเครื่ องจัก รใหม่
เพิ่มเติม ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 4,000,000บาท และมีกระแสเงิ นสดรับสุ ทธิ ในแต่ละปี ตามตารางที่
5.2 ดังนี้
ตารางที่ 5.2 กระแสเงินสดรับสุ ทธิ ของวิสาหกิจข้าวกล้องงอกอินทรี ยร์ ะหว่างปี พ.ศ.2554-2559
ปี
2554
2555
2556
2557
2558
2559

รายได้ (บาท)
110,000
165,000
165,000
165,000
220,000
660,000
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ระยะเวลาคืนทุน

=

มูลค่าในการลงทุนรวม
ผลตอบแทนสุ ทธิสะสมรายปี

ผลตอบแทนสุ ทธิสะสมรายปี =
(110,000+165,000+165,000+165,000+220,000+660,000)
6
ระยะเวลาคืนทุน
= 247,500 บาท
= 4,000,000
247,500
ดังนั้นวิสาหกิจข้าวกล้องงอกอินทรี ยม์ ีระยะเวลาคืนทุน = 16 ปี 1 เดือน 28 วัน
จากตัวอย่างที่ 5.1 แสดงแผนธุ รกิจของวิสาหกิจชุ มชนข้าวกล้องงอกอินทรี ยข์ อง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทาให้เห็นภาพรวมของกิจการว่าเป็ นกิจการที่ทาข้าวกล้องงอก
อินทรี ย ์ เพื่อนาจาหน่ ายให้แก่ผบู ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปและเป็ นการผลิ ตสิ นค้าที่สอดคล้องและตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่ มีความใส่ ใจในการดู แลรักษาสุ ขภาพ โดยหันมาบริ โภค
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพคือข้าวกล้องงอกอินทรี ย ์ โดยกิจการได้กาหนดเป้ าหมายวิสัยทัศน์
และวัตถุ ประสงค์ของการดาเนิ นกิ จการที่มีความชัดเจน กล่าวคือ กิ จการมีความมุ่งหวังที่ จะเป็ น
ผูน้ าด้านการผลิตข้าวกล้องงอกอินทรี ยท์ ี่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมุ่งที่จะแปรรู ปผลผลิตออกมา
เป็ นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น ได้แก่ น้ าข้าวกล้องงอก โดยตั้งเป้ าหมายที่จะสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 10% ในทุกปี ในประเด็นของการวิเคราะห์สถานการณ์ปรากฏว่า จุดแข็งของกิ จการที่สาคัญ
คือ กิ จการมี วตั ถุ ดิบที่เป็ นของตนเอง โดยทาการปลู กข้าวอินทรี ยเ์ อง หุ ้นส่ วนแต่ละคนมีความรู ้
ความสามารถในการปลู กข้าว แต่มีจุดอ่อนคื อ มีตน้ ทุนการผลิ ตค่อนข้างสู งเพราะต้องมี การดู แล
และรักษาสุ ขภาพโดยไม่มีการปล่อยน้ าเสี ย สาหรับโอกาสคือ วัฒนธรรมของคนไทยที่บริ โภคข้าว
เป็ นอาหารหลัก ตลอดจนกระแสสังคมที่กดดันให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องทาการ
ผลิตสิ นค้าที่มีความปลอดภัย ในส่ วนของอุปสรรคคือ มีคู่แข่งขันรายใหม่เพิ่มขึ้น ขาดเทคโนโลยี
ช่วยในการผลิต
จากการวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ท้ งั ภายในและภายนอกกิ จ การเบื้ องต้น จึ ง เป็ น
แนวทางให้ผูป้ ระกอบการได้กาหนดแผนการดาเนิ นงานไว้เบื้ องต้น ซึ่ งเปรี ยบเสมื อนเข็มทิศใน
การที่จะดาเนิ นงานเพื่อให้กิจการมี ความเจริ ญเติบโตและมี ความมัน่ คง กล่าวคื อ กิ จการได้จดั ทา
แผนการดาเนิ นงานที่สาคัญได้แก่ แผนการตลาด โดยให้ความสาคัญกับเรื่ องของผลิตภัณฑ์ ราคา
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ลูกค้าเป้ าหมาย และช่องทางการจัดจาหน่าย ในส่ วนของแผนบริ หารบุคลากรและการจัดองค์กรยึด
หลักการมีส่วนร่ วม หุ ้นส่ วนทุกคนมีสิทธิ์ ในการแสดงความคิดเห็ น การคัดเลื อกพนักงานเข้ามา
ทางาน ยึดหลักการเลือกสรรตามความรู ้และความสามารถ
ในส่ วนของแผนการผลิ ตจะมีการวิเคราะห์ ตน้ ทุนการผลิ ต อันประกอบไปด้วย
การคานวณวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าเสื่ อมราคาของอุปกรณ์
เครื่ องจักรในการผลิต
ส าหรั บ การวิเคราะห์ ด้านการเงิ น ทางกิ จการได้จดั ท าการประมาณการก าไร
ขาดทุนย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 , 2558 และ 2559 เพื่อเปรี ยบเทียบกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ผา่ นมา
ว่ากิ จ การมี ผ ลก าไรหรื อ ขาดทุ น เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ จะเป็ นแนวทางในการบริ ห ารจัด การรายได้แ ละ
ค่าใช้จ่ายให้มีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า มีการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนเพื่อจะได้ทราบถึงจานวนหน่วยของ
สิ นค้าที่จะต้องจาหน่ายว่ามีประมาณเท่าไรจึงจะทาให้กิจการคุม้ ทุน และการคิด คานวณระยะเวลา
คืนทุนที่กิจการจะสามารถคืนทุนได้ภายในเวลากี่ปี ภายหลังจากการลงทุน ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมี
ความจาเป็ นที่ กิจการจะต้องทราบเพื่อจะได้ใช้ประกอบการวางแผนการดาเนิ นงาน เพื่อลดความ
เสี่ ยงให้เหลือน้อยที่สุด แต่หาวิธีการที่จะทาให้กิจการมีความเติบโตต่อไปในอนาคต
ตัว อย่า งที่ 5.2 แสดงแผนธุ รกิ จของวิ ส าหกิ จชุ ม ชน ส.มรดกไทย ของอ าเภอ
สันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
(1) บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร
ปั จ จุ บ ั น ประชาชนในประเทศไทยส่ วนหนึ่ งประสบปั ญ หาการมี สุ ขภาพ
พลานามัยที่ ไม่แข็งแรงโดยเฉพาะเป็ นโรคความดันและเบาหวาน ซึ่ งเกิ ดได้กบั คนทุ กเพศทุ กวัย
โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ ทาให้ประชาชนต้องสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเหล่านี้ เป็ นมูลค่าสู งมาก
และขณะเดียวกันยังเป็ นอันตรายและทาให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ ไปเป็ นจานวนมาก
แม้นว่าประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าด้านการแพทย์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ต่าง ๆ ได้ แต่ขณะเดี ยวกันการหันมานิ ยมใช้พืชผัก สมุนไพร มาใช้เป็ นในการเป็ นยารักษาโรค ก็
ได้รับความนิ ยมเป็ นจานวนมาก เพราะประชาชนส่ วนใหญ่มีความเชื่ อว่าพืชผักสมุนไพรที่นามา
สกัดทาเป็ นยาจะก่ อให้เกิ ดผลข้างเคียงที่ เป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยน้อยกว่าการรับประทานยาจากที่
สกัดมาจากสารเคมี การนาเอากลยุทธ์ทางการบริ หารจัดการมาใช้ในการวิเคราะห์โอกาสทางธุ รกิจ
จะช่วยทาให้ธุรกิจสามารถได้แนวทางและพัฒนาการดาเนินธุ รกิจได้ดีเพิม่ ขึ้น
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(2) ประวัติของกิจการ
การก่อตั้งกลุ่มธุ รกิจชุ มชน ส.มรดกไทย เริ่ มต้นจากการที่นายอนันต์ มัน่ พุฆ ซึ่ ง
เคยประกอบอาชี พ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง ป่ วยเป็ นโรคความดัน โลหิ ต สู ง และเบาหวาน เนื่ อ งจาก
ความเครี ยดซึ่ งเกิ ดจากการท างานหนัก และไม่มี เวลาพัก ผ่อน จึงพยายามหาวิธีก ารในการที่ จะ
รักษาโรค โดยได้ท าการศึ กษาหาความรู ้ เพิ่มเติ มเกี่ ยวกับ การรับ ประทานอาหารประเภทพื ช ผัก
สมุ นไพรที่ จะช่ วยบรรเทาและรั กษาโรคของตนเอง ต่ อมานายอนันต์ มัน่ พุ ฆ ได้เลิ ก อาชี พ การ
รับ เหมาก่ อสร้ างและอพยพจากจังหวัดพัท ลุ งมาอยู่ที่ ตาบลห้วยทราย อาเภอสั นกาแพง ซึ่ งเป็ น
ภูมิลาเนาของภรรยาของนายอนันต์ และเมื่อมาอยู่ที่ตาบลห้วยทรายได้ระยะหนึ่ งนายอนันต์เกิ ด
ความคิดที่จะใช้พ้ืนที่ดินของภรรยาเพาะปลูกพืชผัก สมุนไพร เพื่อจะใช้บริ โภค และขณะเดียวกัน
จากการที่นายอนันต์ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กในเครื อข่ายอาสาสมัครอนามัยและสาธารณสุ ข ประจา
หมู่บา้ นมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นจานวนมาก จึงเกิดแนวคิดที่จะนาเอา
พืชผัก สมุนไพรมาแปรรู ปเพื่อใช้ในการบาบัดรักษาโรคที่ตนเองเป็ น และคนในหมู่บา้ นต่อมาได้
เข้ารับการอบรมการแปรรู ปสมุนไพรจากพืชผักที่มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่มาให้ความรู ้ จึงได้ทดลอง
ทาในบ้านของตนเอง และได้มีการรวมกลุ่มกันตั้งกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน ส.มรดกไทย นาเอาหญ้า
หวานมาท าการแปรรู ปเป็ นสมุนไพรรักษาโรคริ ดสี ดวง ความดัน โดยที่ สมาชิ กในกลุ่ มจานวน
11 คน
(3) การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน วิสาหกิจชุ มชน ส.มรดกไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีผูร้ ่ วมหุ ้น
ทั้งหมด 10 คน สามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรได้ดงั ต่อไปนี้ จุดแข็งและโอกาสได้แก่ กลุ่มมี
การแบ่ งแยกหน้าที่ ความรั บผิดของสมาชิ กที่ มี ความชัดเจน ผูน้ ามี ความมุ่ งมัน่ และตั้งใจในการ
ทางาน แต่จุดอ่อนที่สาคัญคือ สมาชิ กบางส่ วนไม่ต้ งั ใจในการทางาน และขาดความขวนขวายใน
การหาความรู ้ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยโอกาสได้แก่ 1) ชุมชนมีการปลูกพืชผัก สมุนไพรที่
มีความหลากหลาย 2) คนหันมาให้ความสนใจในการบริ โภคพืชผักสมุนไพรเพิม่ ขึ้น ส่ วนอุปสรรค
ที่สาคัญ คือ มีตน้ ทุนการผลิตค่อนข้างสู ง เพราะจะต้องนาเอาพืช ผัก สมุนไพร มาสกัดและทาการ
แปรรู ป
(4) วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของธุ รกิจ
(4.1) วิ สั ย ทั ศ น์ กิ จ การจะพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสมุ น ไพรแปรรู ปให้ ไ ด้
มาตรฐาน ตลอดแปรรู ปหญ้าหวานออกมาเป็ นผลิตภัณ ฑ์ที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
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(4.2) วัตถุประสงค์ของธุ รกิจ ได้แก่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รัก
สุ ขภาพ และเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ผบู ้ ริ โภค
(4.3) เป้ าหมายของธุ รกิจ ได้แก่ ต้องการสร้างยอดรายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย15%
ในทุกๆปี
(5) แผนการตลาด
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย คือ คนที่รักสุ ขภาพโดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง
ช่องทางการจัดจาหน่าย กิจการทาการจาหน่ายสิ นค้าทั้งทางตรงและผ่านคนกลาง
โดยผูบ้ ริ โภคสามารถซื้ อสิ นค้าที่ทาการของกลุ่มหรื อผ่านคนกลาง
ราคา กิ จการมีการกาหนดราคาโดยคิดจากอัตราร้อยละของกาไรจากต้นทุนของ
สิ นค้า ดังนั้นราคาขาย =ต้นทุน+กาไร (โดยทาการบวกกาไรร้อยละ 10 จากราคาต้นทุน)
(6) แผนการผลิต
(6.1) คุณภาพ วิสาหกิจชุ มชน ส.มรดกไทย ทาการผลิตยาสมุนไพรจากหญ้า
หวาน มีคุณค่าโภชนาการสู ง ปลอดภัยต่อผูผ้ ลิตผูบ้ ริ โภค สิ่ งแวดล้อม
(6.2) การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต
1) วัตถุดิบทางตรง หญ้าหวานกิโลกรัมละ 32 บาท โดยหญ้าหวาน 100
กิโลกรัม ได้ยาสมุนไพร 90 กิโลกรัม
ดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบทางตรงสาหรับการผลิตยาสมุนไพร 54 กิโลกรัม
= 100 x 32 = 3,200 บาท
ดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อหน่วยของการผลิตชาสมุนไพร 36 กิโลกรัม =
56 x 32 = 1,792
ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตชาสมุนไพร 54 กิโลกรัม
= 3200 = 35.55 บาท
90
2) ค่าแรงงานทางตรง ใน 1 วัน ผลิตยาสมุนไพรได้ 90 กิโลกรัม = 240
หาร 90 = 2.66 บาท/กิโลกรัม
ต้นทุนแรงงานทางตรง = 2.66 บาท / กิโลกรัม
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3) ค่าใช้จ่ายในการผลิต
3.1 ค่าสกัดชาสมุนไพรจากหญ้าหวาน ครั้งละ 1500 บาท/ครั้ง ใน
1 ครั้งจะผลิตได้ 90 กิ โลกรัม ต้นทุนค่าสกัดชาสมุนไพรจากหญ้าหวานในการผลิ ต 1 ครั้ง เท่ากับ
16.66 บาท/กิโลกรัม
3.2 ค่าบรรจุซองชาต้นทุนซองละ 0.30 บาท
3.3 ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรอุ ปกรณ์ การผลิ ต โดยวิสาหกิ จชุ มชน
ส.มรดกไทยมี เครื่ องจักรอุป กรณ์ ในการผลิ ตจานวน 2 เครื่ อง ได้แก่ เครื่ องคัดแยกเศษ ราคาทุ น
20,000 บาท อายุใช้งาน 15 ปี และเครื่ องอบ ราคาทุน 500,000 บาท อายุใช้งาน 20 ปี
ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องคัดแยก =20,000= 1,333.33 บาท/ปี
15
ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องอบ =500,000 = 25,000 บาท/ปี
20
ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรอุปกรณ์ต่อเดือน = 1,333 + 25,000
12
= 3,416.33 บาท
เพราะฉะนั้น ชาสมุนไพรจากหญ้าหวาน 90 กิโลกรัม มีตน้ ทุนการ
ผลิตต่อเดือน =3,416.33= 37.95 บาท
90
(7) การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน
(7.1) การประมาณการงบกาไรขาดทุน
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ตารางที่ 5.3 งบประมาณกาไรขาดทุ นของวิสาหกิ จชุ มชน ส.มรดกไทย ประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 , 2558 , 2559
รายละเอียด
หน่วยขาย
ค่าขาย
รวม
หัก ต้นทุนสิ นค้าขาย
กาไรส่ วนเกิน
ต้นทุนคงที่
กาไรสุ ทธิ

ปี 2557
1,540
200
308,000
198,500
109,500
42,000
67,500

ปี 2558
2,100
200
420,000
264,000
156,000
42,000
114,000

(7.2) จุดคุม้ ทุน
ปี 2557 จุดคุม้ ทุนต่อหน่วย = 42,000
71.10
= 590.71 หน่วย
ดังนั้นธุ รกิจควรขายสิ นค้า 590.71 หน่วย จึงจะคุม้ ทุน
ปี 2558 จุดคุม้ ทุนต่อหน่วย =42,000
74.28
= 545.42 หน่วย
ดังนั้นธุ รกิจควรขายสิ นค้า 565.42 หน่วย จึงจะคุม้ ทุน
ปี 2559 จุดคุม้ ทุนต่อหน่วย =42,000
2,900
= 93.10 หน่วย
ดังนั้นธุ รกิจควรขายสิ นค้า 93.10 หน่วยจึงจะคุม้ ทุน

ปี 2559
2,900
200
580,000
310,000
270,000
42,000
228,000

