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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับ

การคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประเภทอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการท้ังหมด 12 ราย แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เกี่ยวกับการด าเนินงานแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการ

จัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิตและการด าเนนิงาน และด้านการเงินและการบัญชี 

 ผลการศึกษาพบวา่ สถานประกอบการ 12 แห่ง มีลักษณะการด าเนนิธุรกิจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชนจ านวน 

7 แห่ง รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ผลิตเจ้าของรายเดียวจ านวน 4 แห่ง และวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 1 

แห่ง โดยระยะเวลาท่ีเปิดด าเนนิการโดยสว่นใหญ่อยูท่ี่ประมาณ 11-20 ป ีและมีพนักงานโดยส่วนใหญ่ 21-30 คน 

 ด้านการจัดการ สถานประกอบการท้ังหมดมกีารวางแผนงานล่วงหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นการวางแผนในระยะสั้น 

หรือส าหรับแตล่ะรอบการสั่งซือ้ของลูกค้า ในส่วนของการจัดองค์กรพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่มีโครงสร้างธุรกิจ

แบบง่ายไม่เป็นทางการ แต่มีการออกแบบภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจน ส าหรับการสั่ง

การพนักงานจะเป็นการสั่งการโดยตรงก่อนเร่ิมท างานจากเจ้าของกิจการหรือประธานกลุ่ม ส่วนวิธีจูงใจพนักงานจะเป็น

การใช้ผลตอบแทนจากหุ้น การให้คา่คอมมชิช่ัน และโบนัสเพิ่มเตมิจากรายได้ปกติ  

ด้านการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดท่ีกิจการให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑ ์โดยสถานประกอบการ

ส่วนใหญ่มผีลิตภัณฑห์ลักมากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทุกผลิตภัณฑ์จะมีการประทับตรา และมีบรรจุภัณฑ์เป็นของตนเอง ใน

ด้านราคา สถานประกอบการส่วนใหญ่มวีธีิการต้ังราคาตามตน้ทุนบวกก าไรท่ีต้องการ ในสว่นของช่องทางการจัดจ าหน่าย 

สถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีหน้าร้านจ าหน่ายสินค้าเป็นของตนเอง แต่จะเป็นการส่งสินค้าไปขายตามแหล่งจ าหน่าย

ตา่งๆ โดยจะเป็นการจ าหนา่ยสนิค้าในตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ส่วนการส่งเสริมการตลาดท่ีสถานประกอบการนิยม

ใชค้ือ การประชาสัมพันธ์สนิค้าให้เป็นท่ีรู้จักในวงกวา้ง  

ด้านการจัดการผลิตและด าเนินการ สถานประกอบการส่วนใหญ่มีการวางแผนก าลังการผลิตในระยะสั้น  

เป็นการวางแผนในส่วนของการสั่งซือ้วัตถุดิบ การจัดเตรียมปัจจัยการผลิต และการเตรียมก าลังคนเป็นหลัก โดยเน้นการ

ผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาด ในส่วนของวัตถุดิบพบว่า มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศท้ังหมดและด าเนินการ

                                                           

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

* ดร. อาจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ผลิตด้วยตนเองในทุกขั้นตอน และมีการควบคุมคุณภาพในการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบก่อนการผลิต การควบคุม

ในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต และการตรวจสอบผลิตภัณฑก์่อนการจัดจ าหนา่ย รวมท้ังมีกระบวนการรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

ด้านการเงินและการบัญช ีสถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน

อย่างเป็นทางการ โดยสถานประกอบการร้อยละ 58.3 มเีงินลงทุนในธุรกิจมาจากการลงทุนในหุ้นของสมาชิกในกลุ่ม และ

มีรายได้ต่อปีอยู่ท่ี 80,000 - 9,120,000 บาท ในส่วนของการบัญชี พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่มีการจัดท าบัญชี

อย่างง่ายไมเ่ป็นระบบ โดยใชเ้กณฑ์เงินสดในการบันทึก ซึ่งจะจัดท าโดยเจ้าของกิจการ หรอืประธานกลุม่ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีพบมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากรท่ีมีไม่เพยีงพอ ท าให้ไม่สามารถผลิต 

สินค้าได้ทันต่อความต้องการของตลาด รวมท้ังการขาดทักษะของแรงงานและอัตราการลาออกท่ีสูง ส่วนปัญหาในด้าน

การตลาดพบวา่ มคีู่แขง่ท้ังท่ีเป็นสนิค้าประเภทเดียวกันและสนิค้าทดแทนจ านวนมาก รวมท้ังปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

ในการผลิต ซึ่งเป็นปัญหาหลักในด้านการผลิตและด าเนินงาน และปัญหาด้านอื่นๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ และ

สถานการณ์ทางการเมอืงท่ีสง่ผลกระทบตอ่ยอดขายและปริมาณการสั่งซือ้สนิค้าของลูกค้าโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ 

ABSTRACT 

This research purposes was to study the operation of the 12 One-Tambon-One-Product Projects Selected 

as the Best Thai OTOP Product Champions in Food Category in Chiang Mai. The data was collected from the 

interview of 12 entrepreneurs and analyzed under 4 business functions; management, marketing, production and 

operation, and finance and accounting. 

In the aspect of management, all the corporations have plans ahead most of which are short-term plans or 

the plans for customer’s orders. About the organization structure management, though most of the corporations have 

simple forms of structures, they have determined the job descriptions for each position. When giving orders to all 

employees, they will do it straight away directly from the owners or the supervisors. The motivation to drive the 

employees is benefits from stocks, commission and bonus. 

In the aspect of marketing, the marketing mix the corporation emphasizes is products. Most of the 

corporations have more than one products and every product has seals and its own package. In the aspect of price, 

the corporations have fixed the prices with the addition of profit. For the distribution channels, most of the 

corporations do not have their own showrooms. They have other shops display their products and most of the shops 

are in Thailand. The marketing promotion they use is the public relations. 

In the aspect of production and operation, the corporations have had the short-term production plans 

informally without any documents. It is the plan to purchase raw ingredients, major production materials and man 

labor, which emphasize on the marketing demand. About the ingredients and materials, they are all found in 

Thailand. All processes are quality controlled by the corporations. The quality controlling system starts from selecting 

ingredients, processing and distributing in concern of environment. 
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About the finance and accounting, the corporations do not have plans for raising capital and even for 

managing it. There’re 58.3 percent of the corporations getting capital from the stocks of all members of the 

community corporation. The income is 80,000 to 9,120,000 baht per year. In the aspect of account, the only 

currency in the account record is cash. It is roughly done by the chairman of the group or the owner. 

 The problem mostly found in the operation is about the personnel as there is not enough staff. They, 

moreover, lack of skills in labors as well as there are a number of staff resigning. About the aspect of marketing, 

there are competitors who sell the same products and replacing products. In addition, there is a problem in the lack 

of materials and ingredients in production which causes the major problems in production and operation. Other 

problems found are the economy and political situation of the nation. This effects the sales and customers’ orders 

especially the international markets. 

บทน า 

 ปัจจุบัน  ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้เป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียว” โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า 

บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือภายในอาเซียนอย่างเสรี รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนท่ีเสรีมากขึ้นภายในปี 2558  

ท าให้ผู้ประกอบการไทยต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลง ท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  

ท้ังนี้เพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจส่งออก น า เข้า หรือผู้ท่ีท า

ธุรกิจภายในประเทศ ท้ังขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดยอ่ม และยังรวมไปถึงผู้ประกอบการระดับชุมชนดว้ย 

ส าหรับผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม ก็ไม่อาจ

หลกีเล่ียงผลกระทบท่ีสบืเนื่องจากการเปิดเสรีดังกลา่วได้ จึงตอ้งหันมาให้ความส าคัญกับการเพิ่มศักยภาพของชุมชน และ

ใชจุ้ดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา ในการสร้างสัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมาก

ยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  อาจจะได้รับผลกระทบจากคู่แข่งและสภาพการแข่งขันใน

ตลาดเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคสินค้าท่ีหลากหลาย และมีอ านาจในการต่อรองสูง  แต่อย่างไรก็ตาม 

ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ก าลังอยู่ในกระแสบริโภคนยิมสินค้าท่ีเป็นธรรมชาติ สินค้าท่ีอิงกับวัฒนธรรม หรือสินค้า

ท่ีช่วยสนับสนุนชุมชน สินค้า OTOP จึงได้รับประโยชน์จากการมีโอกาสส่งสินค้าไปขายในตลาดอาเซียนได้มากขึ้นด้วย   

จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตสินค้า OTOP ท่ีต้องเร่งพัฒนาสินคา้ ท้ังดา้นคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้าง

ความเชื่อถือต่อผู้บริโภค โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนารูปแบบการน าเสนอ

ความโดดเด่น เร่ืองราวของสินค้าให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าในตัวสินค้า สามารถเพิ่มมูลค่า

และลดอุปสรรคการแข่งขันทางด้านราคา (ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555: ออนไลน์) 

 คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ได้มีการต่อยอดโครงการหนึ่งต าบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการด าเนินการโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองสินค้า OTOP Product Champion (OPC)  

หรือสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย  ซึ่งจะคัดสรรสินค้าจากสุดยอดสินค้าของแต่ละจังหวัด ภาค และประเทศ 
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รวมท้ังมีการเชื่อมโยงมาตรฐานสินค้าจากระดับภูมิภาคสู่สากล เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสินค้า หนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีกล่าวไปข้างต้น โดยในการจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product 

Level) OPC จะถูกแบง่ออกเป็น 5 ระดับ ตามค่าของคะแนน คือผลิตภัณฑร์ะดับ 1-5 ดาว ซึ่งผลิตภัณฑ ์OPC ท่ีได้รับระดับ 

5 ดาว ในปี 2555 มีจ านวนท้ังสิ้น 1,628 ราย แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 657 ราย อาหาร 639 

ราย สมุนไพรท่ีไม่ใชอ่าหาร 185 ราย ของใช ้78 ราย และเคร่ืองดื่ม 69 ราย  

 ในสว่นของตลาดอาเซียนท่ีจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  มทิีศทางความต้องการของตลาด

ในสนิค้าประเภทอาหารเป็นอยา่งมาก เนื่องจากสินคา้ OTOP ประเภทอาหารของไทยมีรสชาติดี มีคุณภาพสูง และมีความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ ์รวมถึงสนิค้า OTOP ประเภทอาหารออแกนิกท่ีก าลังเป็นกระแสนิยมของผู้รักสุขภาพชาวญี่ปุ่น 

ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีก าลังเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางครัวโลก โดยคาดว่า

สินค้า OTOP ไทยจะสามารถบุกตลาดในญี่ปุ่นได้เชน่กัน (ดันสุดลิ่มโอท็อปไทยสูต่า่งแดน, 2556: ออนไลน์)  

จังหวัดเชยีงใหม ่ เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีได้รับการสง่เสริม สนับสนุนในการด าเนินโครงการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อการ

ส่งออก ร่วมกับจังหวัดอื่นๆอีก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา 

ซึ่งมีกรมส่งเสริมการส่งออก โดยส านักส่งเสริมมูลค่าเพื่อการส่งออก เป็นผู้สนับสนุน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มี

มาตรฐานสู่ความเป็นสากล และมีศักยภาพในการส่งออก ซึ่งมีการก าหนดเป้าหมายการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  

จังหวัดเชียงใหม่ปี 2556 (เดือนตุลาคม 2555-กันยายน 2556) ตั้งไว้ท่ี 5,058,832,379 บาท  แต่ในช่วง 6 เดือนแรก 

(เดอืนตุลาคม 2555-มนีาคม 2556) ได้จ าหนา่ยไปแลว้ 4,267,920,578 บาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 70% และส่งออก 

30% (เป็นตลาดยุโรป 60% ท่ีเหลือเป็นตลาดเอเชีย) (โอทอปภาคเหนือแรงยอดทะลุ 8 พันล้านบาท, 2556: ออนไลน์) 

โดยผลิตภัณฑป์ระเภทอาหารท่ีได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดผลิตภัณฑไ์ทย หรือได้รับระดับ 5 ดาว ของจังหวัดเชียงใหม่ มี

จ านวนท้ังสิ้น 12 ราย จากผลิตภัณฑร์ะดับ 5 ดาวท้ังหมด 35 ราย  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการด าเนินงานของ

โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (ระดับ 5 ดาว) 

ประเภทอาหาร ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารรายอื่นๆ หรือผู้ท่ีสนใจต่อไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ศึกษา 

แนวคิดด้านการบรหิารจัดการ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1. แนวคิดด้านการจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป 

สาคร สุขศรีวงศ ์(2554) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมหลักทางการจัดการวา่แบง่ออกเป็น 4 กิจกรรมท่ีต่อเนื่องกัน คือ  

การวางแผน (Planning) การจัดองคก์ร (Organizing) การช้ีน า (Leading) และการควบคุม (Controlling)  

1.1  การวางแผน (Planning) 

 การวางแผน หมายถึง การก าหนดพันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals) และแผนงาน (Plans) เพื่อให้องค์กร

ปฏบัิตงิานอย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามท่ีประสงค์ 
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 กระบวนการวางแผน  ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดพันธกิจ การก าหนดเป้าหมาย  

และการก าหนดแผนงาน โดยประเภทของแผน สามารถแบ่งตามระยะเวลาได้ 3 ระยะ คือ  แผนระยะยาว (Long Term 

Plan) แผนระยะกลาง (Medium Term Plan) และแผนระยะสั้น (Short Term Plan)  

1.2 การจัดองคก์ร (Organizing) 

การจัดองค์กร หมายถึง การออกแบบงาน การจัดแผนกงาน การจัดแบ่งอ านาจหน้าท่ี และการประสานงาน

ระหว่างบุคคล และหน่วยงานต่างๆในองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  

การจัดองค์กรจึงเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ประการ ได้แก่ การออกแบบงาน (Job Design) การ

ออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure Design) การจัดแบ่งอ านาจหน้าท่ี (Authority Allocation) และการ

ประสานงาน (Coordination)  

1.3 การช้ีน า (Leading) 

การชีน้ า หมายถึง การใชภ้าวะผู้น าของผู้บริหารร่วมกับการจูงใจในการท าให้สมาชิกขององค์กรท างานของตนเอง

อย่างเต็มท่ี เพื่อให้องค์กรได้รับผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การชี้น าจึงประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน  

ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องใชใ้ห้เกิดประโยชน ์คือ ภาวะผู้น า (Leadership) และการจูงใจ (Motivation)  

1.4  การควบคุม (Controlling) 

การควบคุม หมายถึง การตดิตามตรวจสอบการท างานในส่วนต่างๆขององค์กร เพื่อให้ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น

เป็นไปตามมาตรฐาน หรือเป้าหมายท่ีก าหนด ระบบการควบคุมหลักท่ีมีใชอ้ยู่ในองคก์รทางธุรกิจ ได้แก่ 

1. การควบคุมโดยอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios Control) 

2. การควบคุมงบประมาณ (Budgetary Control) 

3. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)   

4. การควบคุมสินค้าคงเหลอื (Inventory Control) 

2. แนวคิดด้านการตลาด  

สายสวรรค์ วัฒนพานชิ (2552) ได้กลา่วถึงสว่นประสมการตลาดไว้ว่า หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ 

ซึ่งบริษัทใชร่้วมกันเพื่อสร้างความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

2.1  ผลิตภัณฑ ์(Product) หมายถงึ สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ 

2.2  ราคา (Price) หมายถงึ สิ่งท่ีบุคคลต้องจ่ายส าหรับสิ่งท่ีได้มา ซึ่งแสดงถึงมูลค่าในรูปเงินตรา หรืออาจหมายถึง

สิ่งอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องใชเ้พื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑห์รือบริการ  

2.3  ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) โครงสร้างของช่องทาง ประกอบด้วยสถาบันการตลาด และกิจกรรม  

ใชเ้พื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากสถานท่ีผลิตไปยังตลาด ท าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถหาได้ง่ายส าหรับ

ผู้บริโภค 

2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อสร้าง

ทัศนคติ และพฤตกิรรมการซือ้ 
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3. แนวคิดด้านการจัดการผลิตและด าเนินการ 

การจัดการผลิตประกอบด้วยขัน้ตอนหลัก 3 ขั้นตอนคือ (สุปัญญา ไชยชาญ, 2550) 

3.1  การวางแผนการผลิต หมายถึง การก าหนดแนวทางในการด าเนินการผลิต เช่นการพิจารณาตัดสินใจว่า  

จะเลอืกสนิค้าหรือบริการชนดิใด จ านวนเท่าไร จะใชร้ะบบปฏบัิตอิย่างไร โดยการวางแผนการผลิต  

3.2  การปฏบัิตกิารผลิต หมายถึง ขั้นตอนการลงมอืปฏบัิตงิานทางด้านการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

3.3  การควบคุมการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการตรวจสอบและติดตามผลการผลิต  เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานมี

ความก้าวหนา้และส าเร็จทุกประการ 

4. แนวคิดด้านการเงินและการบัญชี 

การบันทึกบัญชรัีบรู้รายได้และค่าใชจ้่าย นักบัญชีจะต้องพจิารณาว่า เมื่อใดรายได้และรายจ่ายได้ถือว่าเกิดขึ้นแล้ว 

ก็จะบันทึกบัญชรัีบรู้เป็นรายได้และรายจ่าย ซึ่งหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้และรายจ่ายมี 3 หลักเกณฑ์ (วารสารส าหรับนัก

บัญช,ี 2550 อา้งใน ชัชรินทร์ ปัญญา, 2552)  ได้แก่ เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) และ เกณฑ์

ผสม (Hybrid Method) 

สุมาลี อุณหะนันท์ (2548) กล่าวว่า หนา้ที่และความรับผิดชอบในการบริหารการเงินอาจจะแตกต่างกันไปบ้างตาม

ลักษณะและขนาดของธุรกิจที่แตกตา่งกัน อย่างไรก็ตามหน้าท่ีงานการเงินในธุรกิจทั่วๆไป สามารถแยกออกได้เป็น 3 เร่ือง 

ได้แก่ การวางแผนการเงิน การจัดสรรเงินทุน และการจัดหาเงนิทุน 

แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (กรมการพัฒนาชุมชน, 2555) 

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ (Specific Criteria) 

ซึ่งก าหนดคะแนนรวมไว้ 100 คะแนน ซึ่งจะน ามาก าหนดกรอบในการจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ออกเป็น 5 

ระดับ ตามค่าคะแนน ดังนี ้

1. ระดับ 5 ดาว (90-100 คะแนน) เป็นสนิค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน หรือมศีักยภาพในการสง่ออก 

2. ระดับ 4 ดาว (80-89 คะแนน) เป็นสนิค้าท่ีมีศักยภาพ เป็นท่ียอมรับระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสู่สากล 

3. ระดับ 3 ดาว (70-79 คะแนน) เป็นสนิค้าท่ีมีคุณภาพระดับกลางท่ีสามารถพัฒนาสู่ระดับ 4  ดาวได้ 

4. ระดับ 2 ดาว (50-69 คะแนน) เป็นสนิค้าท่ีสามารถพัฒนาสู่ระดับ 3 ดาว มกีารประเมินศักยภาพเป็นระยะ 

5. ระดับ 1 ดาว (ต่ ากว่า 50 คะแนน) เป็นสนิค้าท่ีไม่สามารถพัฒนาสู่ระดับ 2 ดาวได้ เนื่องจากมีจุดอ่อนมาก และ

พัฒนายาก 

เกณฑ์การคัดสรรฯส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ประกอบด้วย 

ส่วน ก. ด้านผลิตภณัฑ์และความเขม้แข็งของชุมชน (30 คะแนน) 

1. ด้านการผลิต (12 คะแนน) 

1.1 แหลง่ท่ีมาของวัตถุดิบ (3 คะแนน) 

1.2 การขยายปัจจัยการผลิต (3 คะแนน) 

1.3 การรักษาสิ่งแวดลอ้มในกระบวนการผลิต (3 คะแนน) 

1.4 ศักยภาพการผลิตจ านวนมากเพ่ือจ าหนา่ย (3 คะแนน) 
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2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ ์(9 คะแนน) 

2.1 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใ์นรอบ 1 ปท่ีีผ่านมา (3 คะแนน) 

2.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ ์(3 คะแนน) 

2.3 รูปแบบของบรรจุภัณฑ ์(3 คะแนน) 

3. ด้านความเข้มแข็งของชุมชน (9 คะแนน) 

3.1 ระยะเวลาในการจัดต้ังกลุม่ (ต้ังแต่เร่ิมท าธุรกิจ) (3 คะแนน) 

3.2 การมสี่วนร่วมกับชุมชน (3 คะแนน) 

3.3 การจัดท าบัญชี (3 คะแนน) 

ส่วน ข. ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ ์(25 คะแนน) 

1. ด้านการตลาด (11 คะแนน) 

1.1 แหลง่จ าหน่ายหลักของสนิค้า (3 คะแนน) 

1.2 รายได้ในการจัดจ าหน่ายสินค้า เทียบกับปีท่ีผ่านมา (3 คะแนน) 

1.3 ความตอ่เนื่องของตลาด (5 คะแนน) 

2. ด้านความเป็นมาของผลิตภัณฑ ์(14 คะแนน) 

2.1 เร่ืองราวของผลิตภัณฑ์ (6 คะแนน) 

2.2 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่น (8 คะแนน) 

ส่วน ค. ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ ์(45 คะแนน) แบ่งการพิจารณาผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีบริโภคสด ผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นวัตถุดิบและผ่านกระบวนการแปรรูปเ บื้องต้นและอาหารแปรรูป 

กึ่งส าเร็จรูป หรอืส าเร็จรูป ประกอบด้วย 

1. การตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพตามผลิตภัณฑ์ (40 คะแนน) 

2. โอกาสทางการตลาดสูส่ากล (5 คะแนน) 

ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 

การศึกษาการด าเนินงานของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ไทย ประเภทอาหาร ในจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งศึกษาถึงการด าเนินงานในด้านต่างๆ ท้ังในด้านการจัดการ  

ด้านการตลาด ด้านการผลิตและการด าเนินงาน และด้านการเงินและการบัญชี ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนนิงาน ตามเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑไ์ทย ประเภทอาหาร  

ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้ประกอบการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอด

หนึ่งต าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ไทย (ระดับ 5 ดาว) ประเภทอาหาร ในจังหวัดเชียงใหม่  จากผลการประเมินของ

คณะอนุกรรมการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์ประจ าป ี2555 จ านวน 12 ราย (กรมการพัฒนาชุมชน, 2555: ออนไลน์) 
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วิธีการศึกษา 

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ท่ีได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑไ์ทย (ระดับ 5 ดาว) ประเภทอาหาร ในจังหวัดเชยีงใหม่ 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง(Semi-Structured Interview) ผู้ประกอบการ ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ ์ประเภทอาหาร ในจังหวัดเชยีงใหม่ ท่ีได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (ระดับ 5 ดาว) 

จ านวน 12 ราย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกิจการ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ ์ชื่อสถานประกอบการ ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ประเภทของ

ผลิตภัณฑ ์หมวดผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ จ านวนพนักงาน ฯลฯ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การคัดสรรฯ และแนวคิดดา้นการบริหารจัดการ 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการ จะน ามาสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการวิเคราะห์กรณีศึกษา

เกี่ยวกับการด าเนนิงานแต่ละดา้น ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิตและการด าเนนิงาน และด้านการเงิน

และการบัญชี รวมท้ังปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารใน

จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (ระดับ 5 ดาว)  แล้วน าเสนอด้วยการ

บรรยายตามแนวคิดและทฤษฎท่ีีได้วางไว้ 

ผลการศึกษา 

จากการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของโครงการท่ีได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

ประเภทอาหาร ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 12 ราย พบว่า แบ่งหมวดผลิตภัณฑ์ออกมาได้เป็น  6 หมวดผลิตภัณฑ์  

ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงหมวดของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑไ์ทยประเภทอาหาร 

หมวดผลิตภณัฑ ์ จ านวน ร้อยละ 

พชืผัก ผลไม้ 2 16.7 

ผักและผลไม้แปรรูป 2 16.7 

เนื้อสัตว์ นม ไข่ แปรรูป 3 25.0 

น้ าพริก 3 25.0 
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น้ าผึง้ 1 8.3 

ข้าวกล้องและข้าวสาร 1 8.3 

รวม 12 100.0 

 ลักษณะของการด าเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มผู้ผลิตเจ้าของรายเดียว จ านวน 4 แห่ง วิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม จ านวน 1 แห่ง และ กลุ่มผู้ผลิตเจ้าของรายเดียว จ านวน 7 แห่ง ดังรายละเอยีดในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะของการด าเนนิธุรกิจ 

ลักษณะการด าเนนิธุรกิจ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มผู้ผลิตเจ้าของรายเดียว 4 33.3 

วสิาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม 1 8.3 

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน 7 58.3 

รวม 12 100.0 

 ระยะเวลาเปิดด าเนินกิจการของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร โดยส่วนใหญ่จะเปิดมาเป็น

เวลา 11-20 ป ีดังรายละเอยีดในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาท่ีเปิดด าเนนิกิจการ 

ระยะเวลาที่เปดิกจิการ จ านวน ร้อยละ 

1-10 ป ี 3 25.0 

11-20 ปี 8 66.7 

21-30 ปี 1 8.3 

รวม 12 100.0 

 จ านวนพนักงานของแต่ละกิจการโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 29 คน โดยกิจการท่ีมีพนักงาน 1-10 คน มีจ านวน 3 แห่ง 

กิจการท่ีมีพนักงาน 11-20 คน มีจ านวน 1 แห่ง กิจการท่ีมีพนักงานจ านวน 21-30 คน มีจ านวน 6 แห่ง และกิจการท่ีมี

พนักงานมากกวา่ 30 คนขึน้ไป มีจ านวน 2 แห่ง ดังรายละเอยีดในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนพนักงาน 

จ านวนพนักงาน จ านวน ร้อยละ 

1-10 คน 3 25.0 

11-20 คน 1 8.3 

21-30 คน 6 50.0 

30 คนขึน้ไป 2 16.7 
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รวม 12 100.0 

 ในการศึกษาการด าเนินงานของโครงการท่ีได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประเภท

อาหาร ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการตามหลักการจัดการท่ัวไป  

ด้านการตลาด ด้านการจัดการผลิตและด าเนินการ และด้านการเงินและการบัญชี 

 1. ด้านการจัดการตามหลักการจัดการท่ัวไป 

 การด าเนินการของสถานประกอบการโครงการท่ีได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

ประเภทอาหาร ในจังหวัดเชียงใหม่ ทุกแห่งมีการวางแผนงานล่วงหน้าในการประกอบธุรกิจ โดยเป็นแผนระยะสั้นร้อยละ 

83.3 แผนระยะกลางร้อยละ 16.7 และแผนระยะยาวร้อยละ 16.7 และมีรายละเอียดในการวางแผนงานด้านต่างๆ  

ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของรายละเอยีดการวางแผนงาน 

การวางแผน จ านวน ร้อยละ 

การวางแผนงานล่วงหนา้ 

มกีารวางแผน 

ไมม่กีารวางแผน 

ประเภทของแผนงาน 

ระยะสั้น 

ระยะกลาง 

ระยะยาว 

การวางแผนงานด้านต่างๆ 

ด้านการจัดการตามหลักการจัดการท่ัวไป 

ด้านการตลาด 

ด้านการจัดการผลิตและการด าเนนิงาน 

ด้านการเงินและการบัญชี 

 

12 

0 

 

10 

2 

2 

 

9 

2 

12 

6 

 

100.0 

0.0 

 

83.3 

16.7 

16.7 

 

75.0 

16.7 

100.0 

91.7 

 ด้านการจัดการตามหลักการจัดการท่ัวไปพบว่า ร้อยละ 66.7 ของกิจการมีโครงสร้างธุรกิจแบบง่าย  

ไม่เป็นทางการ คือมีเจ้าของธุรกิจและลูกจ้าง หรือกลุ่มสมาชิก โดยเจ้าของกิจการ หรือประธานกลุ่มจะเป็นผู้บริหารทุก

ด้าน กิจกรรมต่างๆจะขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และอีกร้อยละ 33.3 มีโครงสร้างธุรกิจแบบเป็นทางการ โดยมีผู้บริหาร  

และแบ่งเป็นแผนกต่างๆท่ีมีผู้รับผิดชอบชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่มีการจัดแบ่งแผนกงานต่างๆ เรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ 

แผนกผลิต และแผนกขายและการตลาด รอ้ยละ 33.3 แผนกการเงินและบัญชร้ีอยละ 25.0 แผนกควบคุมคุณภาพร้อยละ 

16.67 และแผนกการจัดการ แผนกจัดซื้อ และแผนกบุคคล ร้อยละ 8.3 ในส่วนของการออกแบบงานหรือการก าหนด
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ภาระหน้าท่ีส าหรับพนักงานพบว่า ร้อยละ 83.3 มีการก าหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจน และอีกร้อยละ 16.7 ไม่มีการก าหนด

หนา้ที่อย่างชัดเจน ดังรายละเอยีดในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 แสดงร้อยละของการจัดโครงสร้าง การแบ่งแผนกงาน และการก าหนดภาระหนา้ที่ส าหรับพนักงาน 

โครงสร้าง แผนกงาน และการก าหนดหนา้ที ่ จ านวน ร้อยละ 

ลักษณะโครงสร้างองค์กร 

เป็นทางการ 

ไมเ่ป็นทางการ 

การจัดแบ่งแผนกงาน 

แผนกผลิต 

แผนกขายและตลาด 

แผนกการเงินและบัญชี 

แผนกควบคุมคุณภาพ 

แผนกการจัดการ 

แผนกจัดซือ้ 

แผนกบุคคล 

 

4 

8 

 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

 

33.3 

66.7 

 

33.3 

33.3 

25.0 

16.7 

8.3 

8.3 

8.3 

การก าหนดหน้าท่ีส าหรับพนักงาน 

มกีารก าหนดหน้าท่ีชัดเจน 

ไมม่กีารก าหนดหน้าท่ีชัดเจน 

 

10 

2 

 

83.3 

16.7 

 ด้านการชี้น า ร้อยละ 66.7 สั่งการพนักงานโดยเจ้าของกิจการ หรือประธานกลุ่มโดยตรง และอีกร้อยละ 33.3 

สั่งงานพนักงานผ่านทางผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนกแต่ละแผนก นอกจากการสั่งการแล้วยังมีวิธีจูงใจพนักงานหรือการ

สร้างก าลังใจในการท างาน คือ การจูงใจจากผลตอบแทนในหุ้น รอ้ยละ 50.0 การให้ค่าคอมมิชชั่นและโบนัส ร้อยละ 41.7 

การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดร้อยละ 33.3 ส่วนการแบ่งเงินปันผลในกลุ่ม การอบรมให้ความรู้กับพนักงาน การให้

สวัสดกิาร และการให้อิสระในการท างานแก่พนักงานรอ้ยละ 25.0 ดังรายละเอยีดในตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 แสดงร้อยละของการสั่งการและวิธีการจูงใจพนักงานในองค์กร 

การสั่งการและวิธีการจูงใจพนักงาน จ านวน ร้อยละ 

การสั่งการ 

สั่งการผ่านผู้จัดการแต่ละแผนก 

สั่งการโดยตรงจากเจ้าของกิจการหรือประธาน

กลุ่ม 

 

4 

8 

 

 

33.3 

66.7 
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วธีิการจูงใจ 

ผลตอบแทนในหุ้น 

เงินปันผลในกลุ่ม 

การดูแลเอาใจใส่อยา่งใกล้ชิด 

อบรมให้ความรู้แกพ่นักงาน 

สวัสดกิาร 

ค่าคอมมิชชั่นและโบนัส 

ให้อิสระในการท างาน 

6 

3 

4 

3 

3 

5 

3 

50.0 

25.0 

33.3 

25.0 

25.0 

41.7 

25.0 

 ด้านการควบคุมระบบงานในองค์กร ระบบการควบคุมหลักท่ีใชใ้นทุกกิจการ คือ การควบคุมคุณภาพ ส่วนระบบ

การควบคุมอื่นๆ ได้แก่ การควบคุมโดยงบประมาณ ร้อยละ 91.7 การควบคุมสินค้าคงเหลือ ร้อยละ 58.3 การควบคุม

เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณร้์อยละ 33.3 การควบคุมแรงงานร้อยละ 16.7 และการควบคุมโดยอัตราส่วนทางการเงิน 

ร้อยละ 8.3 ดังรายละเอยีดในตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 แสดงร้อยละของการใช้ระบบการควบคุมหลักในองค์กร 

ระบบการควบคุมหลัก จ านวน ร้อยละ 

การควบคุมโดยอัตราส่วนทางการเงิน 1 8.3 

การควบคุมงบประมาณ 11 91.7 

การควบคุมคุณภาพ 12 100.0 

การควบคุมสินค้าคงเหลอื 7 58.3 

การควบคุมแรงงาน 2 16.7 

การควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 4 33.3 

 ด้านการมสี่วนร่วมในชุมชนของกิจการ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ปัจจัยการผลิต (แรงงานหรือทุน) ส่วนหนึ่ง

มาจากชุมชน มีการจัดสรรผลก าไรบางส่วนให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ

การประกอบการ พบว่าร้อยละ 58.3 มสี่วนร่วมท้ัง 3 ประเด็น ร้อยละ 33.3 มสี่วนร่วมในชุมชน 2 ประเด็น และอีกร้อยละ 

8.3 มสี่วนร่วมเพยีงหนึ่งประเด็น ดังรายละเอยีดในตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 แสดงร้อยละของประเด็นของการมสี่วนร่วมในชุมชน 

การมสี่วนร่วมในชุมชน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนประเด็นการมีสว่นร่วม 

มสี่วนร่วม 1 ประเด็น 

มสี่วนร่วม 2 ประเด็น 

มสี่วนร่วม 3 ประเด็น 

ประเด็นการมีสว่นร่วม 

 

1 

4 

7 

 

 

8.3 

33.3 

58.3 
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ปัจจัยการผลิตส่วนหน่ึงมากจากชุมชน 

มกีารจัดสรรผลก าไรบางส่วนแก่ชุมชน 

ชุมชนมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

12 

10 

7 

100.0 

83.3 

58.3 

2. ด้านการตลาด 

ในด้านของผลิตภัณฑ์ โครงการท่ีได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประเภทอาหาร  

ในจังหวัดเชยีงใหม่ส่วนใหญ่จะมีผลิตภัณฑ์หลักมากกวา่ 1 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 83. มีเร่ืองราวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ 

มีการบันทึก และมีการน าเสนอ ร้อยละ 58.3 และอีกร้อยละ 41.7 มีเร่ืองราวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ และมีการบันทึก  

แตไ่มม่กีารน าเสนอ ในสว่นของการประทับตราหรือติดตรายี่ห้อพบว่า ผลิตภัณฑ์ของทุกกิจการมีการประทับตราเป็นของ

ตนเอง และมีบรรจุภัณฑ์ท่ีบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ และตามมาตรฐานสากลเชิงการค้า โดยร้อยละ 75. 0  

มกีารพัฒนาบรรจุภัณฑต์ามแนวคิดของกลุ่มและความต้องการของ ดังรายละเอยีดในตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 แสดงรายละเอยีดของผลิตภัณฑ ์

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 

ผลิตภัณฑห์ลัก 

1 ผลิตภัณฑ์ 

มากกวา่ 1 ผลิตภัณฑ์ 

เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ 

มกีารบันทึกและมกีารน าเสนอ 

มกีารบันทึกเพยีงอยา่งเดียว 

ตราประทับและบรรจุภัณฑ์ 

มตีราประทับและบรรจุภัณฑเ์ป็นของตนเอง 

ไมม่ตีราประทับและบรรจุภัณฑเ์ป็นของตนเอง 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ตามแนวคิดของกลุ่มและลูกค้า 

ตามแนวคิดของกลุ่มเพยีงอยา่งเดียว 

 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 

 

2 

10 

 

7 

5 

 

12 

0 

 

9 

3 

 

จ านวน 

 

16.7 

83.3 

 

58.3 

41.7 

 

100.0 

0.0 

 

75.0 

25.0 

 

ร้อยละ 

ความสม่ าเสมอในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

พัฒนาอย่างตอ่เนื่องสม่ าเสมอ 

พัฒนาแต่ไม่สม่ าเสมอ 

 

11 

1 

 

91.7 

8.3 
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ในด้านราคา สถานประกอบการมีวิธีการตั้งราคาคือ ตั้งราคาตามต้นทุนบวกก าไรท่ีต้องการร้อยละ 91.7  

และตัง้ราคาตามตลาดรอ้ยละ 25.0 ดังรายละเอยีดในตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 แสดงร้อยละของวธีิการต้ังราคาผลิตภัณฑ ์

วิธีการตั้งราคา จ านวน ร้อยละ 

ตัง้ราคาตามวธีิราคาทุนบวกก าไรท่ีต้องการ 11 91.7 

ตัง้ราคาตามราคาตลาด 3 25.0 

ในดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย สถานประกอบการส่วนใหญ่มชีอ่งทางการจ าหนา่ยเป็นตลาดในจังหวัด รองลงมา

เป็นตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ สว่นความต่อเนื่องของตลาดปัจจุบัน สถานประกอบการท่ีมีท้ังลูกค้าเก่าและ

ลูกค้าใหม ่และมีการสั่งซือ้อยา่งสม่ าเสมอคิดเป็นร้อยละ 91.7 ส่วนโอกาสทางการตลาดสูส่ากลพบวา่ส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์

มีโอกาสด้านตลาด ส าหรับตลาดในประเทศ คิดเป็นร้อยละ58.3 และอีกร้อยละ 41.7 มีโอกาสด้านตลาดส าหรับตลาด

ส่งออก ดังรายละเอยีดในตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 แสดงร้อยละของช่องทางการจัดจ าหนา่ยและตลาด 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและตลาด จ านวน ร้อยละ 

ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย 

ตลาดในจังหวัด 

ตลาดในประเทศ 

ตลาดต่างประเทศ 

ความตอ่เนื่องของตลาดปัจจุบัน 

มี ท้ังลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่  และมีการสั่ งซื้ออย่าง

สม่ าเสมอ 

มลีูกค้าเกา่ แตไ่มม่กีารสั่งซือ้อยา่งสม่ าเสมอ 

โอกาสทางการตลาด 

โอกาสส าหรับตลาดในประเทศ 

โอกาสส าหรับตลาดสง่ออก 

 

12 

11 

5 

 

11 

1 

 

7 

5 

 

100.0 

91.7 

41.7 

 

91.7 

8.3 

 

58.3 

41.7 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด กิจกรรมสง่เสริมการตลาดที่ใชม้ดีังนี้ 

1. การโฆษณา การแจกแผ่นพับใบปลิว การโฆษณาทางวิทยุตามช่วงเวลาต่างๆ การท าป้ายส าหรับโฆษณา

ตามสถานท่ีต่างๆ หรอืป้ายโฆษณาบนพื้นท่ีของรถโดยสารประจ าทาง 

2. การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านกรมพัฒนาชุมชน ใช้สื่อออนไลน์เช่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค  

และเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์กิจการให้เป็นท่ีรู้จักในวงกวา้งมากขึ้น การร่วมงานแสดงสินค้าในโอกาสพิเศษตา่งๆ 

3. การสง่เสริมการขาย จัดโปรโมช่ันลดราคาสินค้าตามช่วงเทศกาลตา่งๆ 
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4. กิจกรรมอื่น เช่น การจัดกิจกรรมสง่เสริมการตลาดรว่มกับหนว่ยงานตา่งๆ 

ส าหรับความถี่ในการจัดรายการส่งเสริมการตลาด มีความถี่ของการด าเนินการต่างกัน ได้แก่ การจัดรายการ

อย่างต่อเนื่อง จัดรายการทุกเดือน หรือ 6 เดือน หรือจัดเฉพาะช่วงท่ีมีลูกค้าน้อย หรือตามฤดูกาลของผลผลิต และ  

บางแห่งไม่มีการจัดรายการส่งเสริมการตลาด เนื่องจากขาดความรู้ทางด้านการส่งเสริมการตลาด ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 13 

ตารางที่ 13 แสดงร้อยละของการสง่เสริมการตลาด และกจิกรรมสง่เสริมการตลาด 

การส่งเสริมการตลาด จ านวน ร้อยละ 

การสง่เสริมการตลาด 

มกีารสง่เสริมการตลาด 

ไมม่กีารสง่เสริมการตลาด 

กิจกรรมสง่เสริมการตลาด 

การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ์ 

การสง่เสริมการขาย 

กิจกรรมอื่นๆ 

 

11 

1 

 

9 

10 

3 

2 

 

91.7 

8.3 

 

75.0 

83.3 

25.0 

16.7 

   3. ด้านการจัดการผลิตและการด าเนนิการ 

 ด้านการวางแผนการผลิต สถานประกอบการส่วนใหญ่มกีารวางแผนระบบการผลิต ได้แก่ การวางแผนก าลังการ

ผลิต โดยจะเป็นแผนในระยะสั้น และเป็นแผนส าหรับแตล่ะรอบค าสั่งซือ้ หรือวางแผนในรอบระยะ 1 เดือน นอกจากนี้ยังมี

การวางแผนการใช้ระบบการผลิต ได้แก่ การวางผังโรงงาน การพยากรณ์การผลิต และการจัดล าดับการผลิต  

ดังรายละเอยีดในตารางที่ 14 

ตารางที่ 14 แสดงร้อยละของการวางแผนการผลิตของสถานประกอบการ 

การวางแผนการผลิต จ านวน ร้อยละ 

แผนก าลังการผลิตระยะสั้น 10 83.3 

แผนก าลังการผลิตระยะยาว 2 16.7 

รวม 12 100.0 

 ในส่วนของวัตถุดิบ สถานประกอบการส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 75.0 ใช้วัตถุดิบ

ภายในประเทศร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.3 และอีกร้อยละ 16.7 ใช้วัตถุดิบภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 80 

ด้านการขยายปัจจัยการผลิต สถานประกอบการท้ังหมดมีการขยายปัจจัยการผลิตมากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป การผลิตใน

แต่ละขั้นตอนเป็นการผลิตด้วยตัวเองท้ังหมด และมีศักยภาพการผลิตจ านวนมากเพื่อการจ าหน่าย ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15 แสดงร้อยละของการใช้วัตถุดิบในการผลิต 

วัตถุดิบในการผลิต จ านวน ร้อยละ 

ใชว้ัตถุดบิภายในประเทศท้ังหมด 

ใชว้ัตถุดบิภายในประเทศมากกวา่รอ้ยละ 80 

ใชว้ัตถุดบิภายในประเทศน้อยกวา่รอ้ยละ 80 

9 

1 

2 

75.0 

8.3 

16.7 

รวม 12 100.0 

 ด้านการควบคุมการผลิต เป็นการตรวจสอบและติดตามผลผลิต โดยวิธีการควบคุมคุณภาพท่ีใช้ในสถาน

ประกอบการได้แก่ การคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพก่อนการผลิต การควบคุมทุกกระบวนการในการผลิต โดยมีการท า

มาตรฐานการท างานส าหรับควบคุมการท างาน และการคัดเลือกและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการจัดจ าหน่าย เพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของลูกค้า ในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตพบว่า ร้อยละ 

25.0 การผลิตไม่มผีลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และอีกร้อยละ 75.0 กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่มีการ

ด าเนินการแก้ไข เช่นการก าจัดขยะ การรักษาความสะอาดรอบบริเวณพื้นท่ีผลิต และการบ าบัดน้ าเสียจากกระบวนการ

ผลิต ดังรายละเอยีดในตารางที่ 16 

ตารางที่ 16 แสดงร้อยละของการควบคุมการผลิตดา้นคุณภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4 ด้านการเงิน และการบัญชี 

 ด้านการบัญช ีพบว่า กิจการส่วนใหญ่มกีารจัดท าบัญชีอยา่งง่ายไม่เป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 66.7 และอีกร้อยละ 

33.3 มกีารจัดท าบัญชีตามระบบบัญช ีในการบันทึกบัญชร้ีอยละ 66.7 ใชเ้กณฑ์เงินสดในการบันทึก ร้อยละ 8.3 ใช้เกณฑ์

คงค้างในการบันทึกบัญช ีและอีกร้อยละ 16.7 ใชเ้กณฑ์ผสมในการบันทึกบัญชี ดังรายละเอยีดในตารางที่ 17 

 

การควบคุมกระบวนการผลิต จ านวน ร้อยละ 

วธีิการควบคุมคุณภาพ 

ควบคุมวัตถุดบิก่อนการผลิต 

ควบคุมขั้นตอนการผลิต 

ตรวจสอบผลิตภัณฑก์่อนจ าหนา่ย 

มาตรฐานในการควบคุม 

มมีาตรฐานในการควบคุม 

ไมม่มีาตรฐานในการควบคุม 

การรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

ไมม่ผีลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

มผีลกระทบแตด่ าเนนิการแกไ้ข 

 

12 

12 

12 

 

8 

4 

 

3 

9 

 

100.0 

100.0 

100.0 

 

66.7 

33.3 

 

25.0 

75.0 
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ตารางที่ 17 แสดงร้อยละในการจัดท าและบันทึกบัญชใีนกิจการ 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 ด้านการเงิน พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ไมม่กีารวางแผนการจัดหาเงนิทุนอยา่งเป็นทางการ เป็นเพียงการ

ประมาณการคร่าวๆ เงนิลงทุนในธุรกิจพบวา่สถานประกอบการร้อยละ 58.3 มกีารใช้เงินลงทุนจากหุ้นของสมาชิกในกลุ่ม 

ร้อยละ 41.7 มาจากเงนิกู้ยืมจากรัฐบาลและสถาบันการเงินตา่งๆ เงินทุนสว่นตัวของเจ้าของร้อยละ 41.7 และเงินสนับสนุน

จากรัฐบาลรอ้ยละ 16.7 ดังรายละเอยีดในตารางที่ 18 

ตารางที่ 18 แสดงร้อยละของแหลง่เงินทุนในธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. ด้านบุคลากร ได้แก่ การขาดแคลนแรงงานในท้องถิ่น ท าให้การผลิตติดขัด ไม่ทันต่อความต้องการของตลาด 

โดยเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวต่างๆแรงงานส่วนใหญ่จะออกไปท างานเก็บเกี่ยวเป็นงานหลัก ปัญหาบุคลากรมีการเปลี่ยน

งานบ่อย ขาดทักษะในการท างาน 

2. ด้านการตลาด ได้แก่ ปัญหาด้านการแข่งขันท่ีสูง คู่แข่งได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมาก มีสินค้าจากต่างประเทศ

เข้ามาตตีลาดท าให้ยอดขายลดลง ขาดความรูใ้นการด าเนินการดา้นการตลาด สินค้าถูกเลียนแบบท้ังในสว่นของตราสินค้า

และบรรจุภัณฑ ์

3. ด้านการผลิตและด าเนินงาน ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ท าให้ต้องมีการวางแผนการผลิต

ใหม่ ขั้นตอนการผลิตมีความยุ่งยากซับซ้อน บางผลิตภัณฑ์การผลิตขึ้นอยู่กั บปัจจัยแวดล้อมมาก เช่น ความชื้น  

การจัดท าและการบันทึกบัญชี จ านวน ร้อยละ 

การจัดท าบัญชี 

อย่างง่ายไมเ่ป็นระบบ 

จัดท าบัญชตีามระบบบัญชี 

เกณฑ์ในการบันทึกบัญชี 

เกณฑ์เงินสด 

เกณฑ์คงค้าง 

เกณฑ์ผสม 

 

8 

4 

 

8 

1 

3 

 

66.7 

33.3 

 

66.7 

8.3 

16.7 

แหลง่เงนิทนุ จ านวน ร้อยละ 

หุ้นของสมาชกิ 

เงินกู้ยมืจากรัฐบาลและสถาบันการเงิน 

เงินทุนเจ้าของกิจการ 

เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

7 

5 

5 

2 

58.3 

41.7 

41.7 

16.7 
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และอุณหภูม ิท าให้ต้องใช้เวลาในการผลิตมากขึ้น ปัญหาในการขนส่งวัตถุดิบหรือสินค้าท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง และผลผลิตบาง

ชนิดขึ้นอยู่กับฤดูกาล 

4. ด้านปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ และสถานการณท์างการเมือง ส่งผลต่อยอดขายและ

การสั่งซือ้สนิค้าของลูกค้า โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ 

สรุปผลการศึกษา ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการศกึษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ 

ผลการศึกษาพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่เปิดด าเนินกิจการในช่วงปี พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2546 และสถาน

ประกอบการ 12 แห่ง ลักษณะการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน จ านวน 7 แห่ง รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ผลิต

เจ้าของรายเดียวจ านวน 4 แห่งและวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 1 แห่ง สถานประกอบการท้ังหมดมี

ระยะเวลาการด าเนินการมากกว่า 5 ปีขึ้นไป โดยระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินการโดยส่วนใหญ่อยู่ท่ี ประมาณ 11-20 ปี  

และมีพนักงานโดยส่วนใหญ่ 21-30 คน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินงานของกิจการ 

ด้านการจัดการ 

สถานประกอบการท้ังหมดมกีารวางแผนงานล่วงหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นการวางแผนในระยะสั้น หรือส าหรับแต่ละ

รอบการสั่งซื้อของลูกค้า แต่ไม่มีการจัดท าเป็นเอกสาร โดยให้ความส าคัญกับการวางแผนด้านการจัดการผลิตและการ

ด าเนินงานมากท่ีสุด ซึ่งประกอบไปด้วยการวางแผนก าลังการผลิต โดยจะเป็นแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ การจัดเตรียม

ปัจจัยการผลิต และการเตรียมก าลังคนให้เพียงพอต่อการผลิตเป็นหลัก ในส่วนของการจัดองค์กรพบว่าสถาน

ประกอบการส่วนใหญ่มีโครงสร้างธุรกิจแบบง่ายไม่เป็นทางการ แต่มีการออกแบบภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

พนักงานแตล่ะคนอย่างชัดเจน โดยท่ีพนักงานจะไมส่ามารถท าหน้าท่ีแทนกันได้ ส าหรับการสั่งการพนักงาน จะเป็นการสั่ง

การโดยตรงก่อนเร่ิมท างานจากเจ้าของกิจการหรือประธานกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน 

นอกเหนือจากการสั่งการแล้วยังมีวิธีจูงใจพนักงานหรือให้ก าลังใจในการท างานโดยใช้ผลตอบแทนจากหุ้น การให้ค่า

คอมมิชชั่นและโบนัสเพิ่มเติมจากรายได้ปกติ และการดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างใกล้ชิด ส่วนการควบคุมระบบงานใน

องค์กรนั้นพบว่าการควบคุมหลักท่ีใช้คือการควบคุมคุณภาพท้ังในส่วนของการควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต  

และผลิตภัณฑ์ก่อนการจัดจ าหน่าย โดยเฉพาะคุณลักษณะเบื้องต้นของสินค้า ในด้านของการมีส่วนร่วมในชุมชนของ

กิจการ สถานประกอบการส่วนใหญ่มีส่วนร่วมกับชุมชนใน 3 ประเด็น ได้แก่ ปัจจัยการผลิต (แรงงานหรือทุน) ส่วนหนึ่ง

มากจากชุมชน มีการจัดสรรผลก าไรบางส่วนให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ

การประกอบการ 

ด้านการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีกิจการให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเอกลักษณ์ของสินค้าหนึ่ง

ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คือการใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นซึ่งแสดงให้เห็นในลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ โดยสถานประกอบการ
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ส่วนใหญ่มีผลิตภัณฑ์หลักมากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ และมีเร่ืองราวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ และประวัติความเป็นมาตั้งแต่เร่ิม

ด าเนนิกิจการท่ีมีการบันทึกเป็นเอกสารและมีค าอธิบายประกอบตัวผลิตภัณฑ์ ในสว่นของการประทับตราหรือติดตรายี่ห้อ

พบว่า ผลิตภัณฑ์ของทุกกิจการมีการประทับตราเป็นของตนเอง และมีบรรจุภัณฑ์ท่ีบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์

และตามมาตรฐานสากลเชงิการค้า ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑท่ี์สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑไ์ด้ดี และมีรายละเอียดท่ีต้อง

ระบุบนบรรจุภัณฑ์ตามท่ีมาตรฐานก าหนด รวมท้ังมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิดของกลุ่มและความต้องการของ

ลูกค้า โดยเป็นการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องสม่ าเสมอ 

ในดา้นราคา สถานประกอบการส่วนใหญ่มวีธีิการต้ังราคาคือ ตั้งราคาตามตน้ทุนบวกก าไรท่ีต้องการ และมีการตั้ง

ราคาตามสภาพการแขง่ขันบ้างโดยจะตัง้ราคาให้สูงกว่าคู่แขง่ เพื่อเนน้ให้เห็นถึงความมีคุณภาพมาตรฐานท่ีสูงกว่า ในด้าน

ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย สถานประกอบการส่วนใหญ่ไมม่หีนา้รา้นจ าหน่ายสนิค้าเป็นของตนเอง แต่จะเป็นการส่งสินค้าไป

ขายตามแหล่งจ าหน่ายต่างๆ โดยจะเป็นการจ าหน่ายสินค้าในตลาดภายในประเทศเป็นหลัก และมีสถานประกอบการ

จ านวน 5 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 41.7 ท่ีส่งสินค้าออกจ าหน่ายยังต่างประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย แคนาดา ลาว 

สวเีดน ฝร่ังเศส สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไต้หวัน ในส่วนของความต่อเนื่อง

ของตลาดปัจจุบัน พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่มีท้ังลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่โดยท่ีมีการสั่งซื้ออย่างสม่ าเสมอ 

เนื่องจากมีการให้เครดิตในการช าระเงินในรอบถัดไปของการสั่งซือ้ และการสร้างความไว้วางใจ ท้ังในเร่ืองของก าหนดการ

ส่งสินค้าท่ีตรงตามก าหนดเวลาและคุณภาพของสินค้าส าหรับลูกค้าเก่า และมีการออกร้านแสดงสินค้าเพื่อเพิ่มลูกค้าราย

ใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่วนการส่งเสริมการตลาดท่ีสถานประกอบการนิยมใช้คือ การประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นท่ีรู้จักในวง

กว้าง ท้ังการประชาสัมพันธ์ผ่านกรมพัฒนาชุมชน การใช้สื่อออนไลน์เช่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค และเว็บไซต์ต่างๆ รวมท้ังการ

ร่วมงานแสดงสินค้าในโอกาสพิเศษตา่งๆ 

ด้านการจัดการผลิตและด าเนินการ 

ด้านการวางแผนการผลิต สถานประกอบการส่วนใหญ่มีการวางแผนระบบการผลิต ได้แก่ การวางแผนก าลังการ

ผลิตซึ่งเป็นแผนงานในระยะสั้น เป็นการวางแผนแบบครา่วๆ ไมเ่ป็นทางการ และไมม่กีารจัดท าเป็นเอกสาร โดยจะเป็นการ

วางแผนก าลังการผลิตจากยอดค าสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งจะมีเข้ามาล่วงหน้า เป็นการวางแผนในส่วนของการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

การจัดเตรียมปัจจัยการผลิต และการเตรียมก าลังคนเป็นหลัก โดยเนน้การผลิตให้ทันต่อความตอ้งการของตลาด ซึ่งเมื่อมี

ค าสั่งซื้อพิเศษจะมีการวางแผนการผลิตเพิ่มเติมจากแผนการผลิตหลัก ในส่วนของวัตถุดิบพบว่าสถานประกอบการส่วน

ใหญ่ใชว้ัตถุดบิภายในประเทศท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 75 โดยเฉพาะวัตถุดิบท่ีมีในชุมชน และวัตถุดบิท่ีรับซื้อมาจากสมาชิก

กลุ่มหรือพนักงาน การผลิตในแตล่ะขั้นตอนเป็นการผลิตด้วยตัวเองท้ังหมด ไมม่กีารจ้างผลิตจากภายนอก และมีศักยภาพ

การผลิตจ านวนมากเพื่อการจ าหนา่ยคือสามารถผลิตซ้ าได้ในปริมาณและคุณภาพคงเดิม ด้านการควบคุมการผลิตจะเป็น

การควบคุมคุณภาพในการผลิตตั้งแต่การคัดเลือกและตรวจสอบวัตถุดิบก่อนการผลิต การควบคุมในทุกขั้นตอน

กระบวนการผลิตโดยมีการท ามาตรฐานการท างานส าหรับควบคุมการท างานของพนักงาน และการคัดเลือกและ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการจัดจ าหน่าย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของลูกค้า ในส่วนของการ

รักษาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตพบว่ากระบวนการผลิตส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ได้มีการด าเนินการ

แก้ไข ท้ังในเร่ืองของน้ าเสีย ควัน กลิ่น และสารเคมีต่างๆจากกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้ม 
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รวมท้ังมีการรักษาความสะอาดและการปฏิบัติงานตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใน

บริเวณใกล้เคียงให้น้อยท่ีสุด 

ด้านการเงินและการบัญชี 

ในดา้นการเงิน พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุนอย่าง

เป็นทางการ เป็นเพียงการประมาณการคร่าวๆ โดยเงินลงทุนในธุรกิจร้อยละ 58.3 มาจากหุ้นของสมาชิกในกลุ่ม  

และมีรายได้ตอ่ปีอยูท่ี่ 80,000 - 9,120,000 บาท 

ในสว่นของการบัญช ีพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มีการจัดท าบัญชีอย่างง่าย ไม่เป็นระบบ โดยใช้เกณฑ์เงิน

สดในการบันทึกรายรับและรายจ่ายคร่าวๆในแต่ละเดอืน ซึ่งจะจัดท าโดยเจ้าของกิจการ หรอืประธานกลุม่ 

2. ข้อค้นพบ 

1. สถานประกอบการมกีารวางแผนงานล่วงหนา้ ท้ังในดา้นของแผนการจัดการ แผนการตลาด แผนการผลิตและ 

ด าเนนิงาน และแผนการเงินและการบัญชี แตไ่มม่กีารจัดท าเป็นเอกสาร เป็นการวางแผนโดยเจ้าของกิจการหรือประธาน

กลุ่ม โดยจะวางแผนระยะสั้นเป็นรายเดอืน หรอืตามรอบการสั่งซือ้ของลูกค้า 

2. สถานประกอบการส่วนใหญ่มโีครงสร้างองค์กรแบบง่ายไมเ่ป็นทางการ มีประธานกลุม่หรือเจ้าของกิจการเป็น 

ผู้บริหารจัดการทุกด้าน แต่มีการออกแบบงานและจัดแบ่งอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบส าหรับพนักงานแต่ละคนอย่าง

ชัดเจน 

3. สถานประกอบการให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑเ์ป็นหลัก เนื่องจากเอกลักษณ์ 

ของสนิค้าหน่ึงต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์คือการใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นซึ่งแสดงให้เห็นในลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ อีกท้ังยังมี

คู่แขง่ท่ีเป็นสนิค้าประเภทเดียวกันและสนิค้าทดแทนจ านวนมาก จึงตอ้งน าเสนอในเร่ืองของคุณภาพและความแตกต่างของ

ผลิตภัณฑแ์ทน  

4. สถานประกอบการมกีารตัง้ราคาสินค้าจากต้นทุนบวกก าไรท่ีต้องการ และจะไมป่รับราคาขึน้หรือลงตามต้นทุนท่ี 

เปลี่ยนแปลง แต่จะพยายามควบคุมตน้ทุนในส่วนต่างๆให้อยูใ่นขอบเขตท่ียอมรับได้แทน ไมว่า่จะเป็นในส่วนของต้นทุนจาก

วัตถุดบิในการผลิต หรอืต้นทุนจากการด าเนนิงานดา้นตา่งๆ เพื่อไม่ให้สง่ผลกระทบตอ่ยอดการสั่งซื้อของลูกค้าโดยเฉพาะ

ลูกค้ารายใหญ่ของกิจการท่ีมีปริมาณการสั่งซือ้จ านวนมาก 

5. สถานประกอบการส่วนใหญ่ไมม่หีนา้รา้นจ าหน่ายสนิค้าเป็นของตนเอง แตจ่ะเป็นการส่งสนิค้าไปขายตามแหลง่ 

จ าหน่ายต่างๆ รวมท้ังจะมีลูกค้ามารับซื้อสินค้าจากแหล่งผลิตโดยตรง และมีการออกร้านจ าหน่ายสินค้าตามงานแสดง

สินค้าตา่งๆ 

6. ผลการศึกษาด้านการผลิต พบวา่ ก าลังการผลิตของสถานประกอบการในปัจจุบันไม่ทันกับความตอ้งการของ 

ลูกค้า และไมส่ามารถเพิ่มก าลังการผลิตได้ เนื่องจากกิจการมบุีคลากรจ ากัด โดยเฉพาะแรงงานในท้องถิ่น เนื่องจากในฤดู

เก็บเกี่ยวแรงงานส่วนใหญ่จะออกไปท างานเก็บเกี่ยวเป็นหลักและแบ่งเวลาว่างจากการเก็บเกี่ยวมาท าการผลิต ท าให้ไม่

สามารถผลิตได้เต็มก าลังการผลิต 

7. ในดา้นการเงินและการบัญช ีพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มกีารจัดท าบัญชีอยา่งง่าย ไมเ่ป็นระบบ โดยใช้ 
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เกณฑ์เงินสดในการบันทึกรายรับและรายจ่ายคร่าวๆในแต่ละเดือน ซึ่งจะจัดท าโดยเจ้าของกิจการหรือประธานกลุ่ม  

รวมท้ังไม่มีการวางแผนงานอยา่งเป็นทางการ ไมม่กีารจัดท าเป็นเอกสาร เป็นเพยีงการประมาณการคร่าวๆ 

8. สถานประกอบการมลีักษณะการด าเนนิงานท่ีเป็นจุดแข็ ง ที่ท าให้ได้รับคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่ง 

ผลิตภัณฑ์ไทย ประเภทอาหาร ได้แก่ การเปิดด าเนินการเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปีขึ้นไป โดยระยะเวลาในการเปิด

ด าเนนิการเฉลี่ยของสถานประกอบการอยู่ท่ี 15 ปี  นอกจากนี้ สถานประกอบการมีการใช้ปัจจัยการผลิตจากในชุมชน ไม่

วา่จะเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ปัจจัยการผลิตบางชนิด และแรงงานในชุมชน อีกท้ังยังมีการจัดสรรผลก าไรบางส่วนใน

กิจการให้เป็นประโยชนต์อ่ชุมชน สถานประกอบการส่วนใหญ่มเีร่ืองราวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่

เร่ิมด าเนนิกิจการและมเีอกสารหรือค าอธิบายประกอบตัวผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของทุกกิจการมีการประทับตราสินค้า

ของตนเอง และมีบรรจุภัณฑท่ี์บ่งบอกเอกลักษณ์ต่อผลิตภัณฑแ์ละมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิดของกลุ่มและความ

ตอ้งการของลูกค้า สถานประกอบการส่วนใหญ่มกีารใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศท้ังหมด และการผลิตในทุกขั้นตอนเป็น

การผลิตด้วยตนเอง โดยสถานประกอบการมีศักยภาพในการผลิตจ านวนมากเพื่อการจ าหน่าย คือสามารถผลิตซ้ าได้ใน

ปริมาณและคุณภาพคงเดิม ในส่วนของการควบคุมการผลิต สถานประกอบการมีการควบคุมคุณภาพในการผลิตตั้งแต่

การคัดเลือกวัตถุดิบ การควบคุมในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต และการคัดเลือกและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการจัด

จ าหน่าย และสถานประกอบการให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการด าเนินการแก้ไขหากกระบวนการ

ผลิตส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม ทัง้ในเร่ืองของน้ าเสีย กลิ่น ควัน และสารเคมีต่างๆจากกระบวนการผลิต ตามมาตรฐาน

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้ม รวมท้ังมีการรักษาความสะอาดและมกีารปฏบัิตงิานตามหลักสุขาภบิาล เพื่อให้ส่งผลกระทบ

ตอ่สิ่งแวดลอ้มและชุมชนในบริเวณใกล้เคียงให้น้อยท่ีสุด 

3. ข้อเสนอแนะ 

1. ในการวางแผนการด าเนินงาน ท้ังในส่วนของแผนการจัดการ แผนการผลิต แผนการตลาด และแผนการเงิน 

ควรมกีารวางแผนในระยะกลางและระยะยาวควบคู่ไปดว้ย เพื่อให้สามารถมองเห็นทิศทางและภาพรวมของการด าเนนิงาน

ในดา้นตา่งๆได้ชัดเจนยิ่งขึน้ 

2. เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในการผลิต ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการของ

ลูกค้า ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการสรรหา คัดเลือก และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร โดยการสรรหา

บุคคลากรอาจติดต่อผ่านสมาชิกในกลุ่มให้ชักชวนคนรู้จักเข้ามาท างาน ซึ่งเป็นวิธีท่ีมีค่าใช้จ่ายน้อย และได้บุคลากรท่ี

รับรองจากพนักงานของกิจการเอง การคัดเลือกบุคลากรควรเลือกผู้ท่ีมีทักษะในการท างานท่ีดี เพราะจะช่วยประหยัด

ตน้ทุนและระยะเวลาในการฝึกการท างาน และต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาฝีมอืของพนักงานให้เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 

3. ผู้ประกอบการควรให้ผลตอบแทนและสิ่งจูงใจท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานให้เต็มท่ี รวมท้ังเพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและอยากท างานในสถานประกอบการ ลดอัตราการลาออกหรือ

เปลี่ยนงานของพนักงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

4. เนื่องจากการแข่งขันท่ีสูงจากการมีคู่แข่งท่ีเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน และสินค้าทดแทนจ านวนมาก 

ผู้ประกอบการควรสร้างเอกลักษณ์หรือความแตกต่างให้กับตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าระลึกถึงและจดจ าได้

ง่าย และท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีต้องการมากกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง โดยเฉพาะเอกลักษณ์ของชุมชนท่ีผลิตสินค้านั้นๆ 

เนื่องจากเป็นจุดเด่นของสนิค้าหน่ึงต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์
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5. เนื่องจากสินค้ายังไม่เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการวางแผนด้านการตลาด 

โดยเฉพาะการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สนิค้าให้เป็นท่ีรู้จัก โดยอาจลงโฆษณาในสื่อท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ด้วยต้นทุนท่ีต่ า และควรมีการสื่อสารการตลาดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงผู้บริโภคได้รวดเร็ว 

เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมหาข้อมูลผ่านทางระบบอนิเตอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจซือ้ 

6. ผู้ประกอบการควรหาลูกค้ารายใหม่อยา่งต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มหรือรักษายอดขายของกิจการ และจ าเป็นต้องรักษา

ยอดขายของลูกค้าเก่าให้มีอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยอาจมีข้อเสนอหรือเงื่อนไขพิเศษ เช่น การลดราคา หรือการให้

เครดิตส าหรับลูกค้าเกา่ เพื่อให้เกิดการซือ้ซ้ าและไมเ่ปลี่ยนไปซือ้สนิค้าของคู่แขง่ซึ่งมอียู่เป็นจ านวนมาก 

7. เนื่องจากสถานประกอบการไมม่กีารจัดท าบัญชีและงบการเงินอย่างเป็นทางการ ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์

จากข้อมูลทางบัญชีท่ีจัดท าขึ้นได้ ผู้ประกอบการควรจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีให้เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งจะท าให้

ผู้ประกอบการทราบถึงสถานะทางการเงิน และสะท้อนถึงผลการด าเนนิงานอยา่งแทจ้รงิของกจิการ อกีทัง้ควรมกีารจัดท า

งบกระแสเงินสด เพื่อให้ทราบถึงกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออกของกิจการ ซึ่งจะสามารถน ามาใช้ในการ

วเิคราะห์ จัดการเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ และตัดสนิใจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมท้ังช่วยบริหารตน้ทุนและค่าใช้จ่ายได้

อย่างถูกต้อง 

8. เนื่องจากโดยส่วนใหญ่สถานประกอบการมกีารจัดหาเงนิทุนจากหุ้นของสมาชิกเพยีงแหล่งเดียว ผู้ประกอบการ

ควรจัดเตรียมแหล่งเงินทุนส ารองท่ีนอกเหนือจากหุ้นของสมาชิกในกลุ่ม หรือเงินทุนของผู้ประกอบการ ในกรณีท่ี

ผู้ประกอบการขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน จะได้มีแหล่งเงินทุนส ารองมาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจด าเนินไปได้อย่าง

ตอ่เนื่อง เชน่ แหลง่เงินกู้ดอกเบ้ียต่ าของธนาคารพาณชิย์ต่างๆ เป็นต้น 
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