
 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียน ปีท่ี 3 มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน อนั
จะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนการวิจยัไดร้วบรวมวรรณกรรมในส่วนของเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างกรอบการวจิยัซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 
2.1 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษาแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี 2มีแนวคิดและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบ
ไปดว้ย 1)ความหมายและลกัษณะของธุรกิจชุมชนและวสิาหกิจชุมชน 2)ทฤษฎีการบญัชีตน้ทุน3) 
แนวคิดการวิเคราะห์ SWOT 4)แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 5)แนวคิดการบริหารแบบ 
balanced scorecard 6)ท ฤ ษ ฎี  PESTLE analysis 7)แ น ว คิ ด  7S ข อ ง  R.  Waterman (1980) 
8) ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 2.1.1 ความหมายและลกัษณะของธุรกิจชุมชนและวสิาหกิจชุมชน 
  1) ความหมายของธุรกิจชุมชน 
  หมายถึงการท าธุรกรรมโดยสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมทุน ร่วมผลิตด าเนินธุรกิจ
และร่วมรับประโยชน์จากการท าธุรกิจนั้นเช่น โรงสีชุมชน กลุ่มทอผา้ เป็นตน้ดงันั้นการท าธุรกิจ
ชุมชนนอกจากจะก่อใหเ้กิดการจา้งงานในชุมชนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่วตัถุดิบในชุมชนแลว้ยงั
มีเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อใหชุ้มชนมีสวสัดิการท่ีดีข้ึน มีความรักใคร่สามคัคีชุมชนเขม้แขง็และมีการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื (ณรงค ์เพช็รประเสริฐ และพิทยา วอ่งกุล, 2545)     
  ธุรกิจชุมชน คือ กิจกรรมท่ีบุคคลหรือองค์กรในชุมชนมีส่วนเป็นเจา้ของกิจกรรม 
และช่วยด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมด โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ มีการ
เรียนรู้และการจดัการร่วมกนัเพื่อด าเนินการในกิจกรรมการผลิต การแปรรูป การคา้และการบริการ
ท่ีมุ่งพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัสังคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิ งแวดล้อมของชุ มชน  อัน จะน าไป สู่ ชี วิต ความ เป็ นอยู่ ท่ี ดี และก ารพัฒ น า ท่ี ย ั่ง ยืน 
(ปาริชาติ วลยัเสถียร, 2540) 
 ธุรกิจชุมชน หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนอนัประกอบดว้ยกิจกรรมทางการ
ผลิต กิจกรรมทางการขายผลผลิต กิจกรรมการซ้ือและการบริโภคของชุมชน (สุพรรณีอสัวศิริเลิศและ
กุศลฐินะกุล , 2545) 
 จากความหมายของธุรกิจชุมชนข้างต้นจะเห็นได้ว่าชุมชนซ่ึงเป็นรากฐานของ
ชนบทไทยจะเข้มแข็งได้นั้ น ชุมชนจะต้องยืนหยดัด้วยล าแข้งของชุมชนเอง โดยอาศยัความ
ร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในอนัท่ีจะพฒันากลุ่มธุรกิจของชุมชนท่ีจดัตั้งข้ึนให้มี
ความเจริญเติบโต ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีอยูใ่นภาคชนบทให้มี
ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนต่อไปลกัษณะของธุรกิจชุมชนธุรกิจชุมชนควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นปัจจยัท่ีก าหนดความส าเร็จของการจดัตั้งธุรกิจชุมชุมชนนั้นมีดงัต่อไปน้ี 
  (1) ความเขา้ใจของสมาชิก สมาชิกจะตอ้งเขา้ใจในความแตกต่าง ขอบเขต
และขอ้จ ากดัของกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึน 
   (2) ความตอ้งการและเป้าหมายของธุรกิจชุมชน ซ่ึงบางชุมชนอาจท าการ
ผลิตแค่พออยู่พอกิน รูปแบบของกลุ่มอาจเป็นเพียงกลุ่มเพื่อการผลิต เช่น กลุ่มท านา หรือกลุ่ม 
เล้ียงสัตว ์บางชุมชนอาจมีเป้าหมายคือก าไร เพื่อน าก าไรมายกระดบัชีวิตความเป็นอยูข่องสมาชิก
ใหดี้ข้ึน 
   (3) เงินทุน เพราะเงินทุนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก าหนดความส าเร็จของธุรกิจ
ชุมชน ดงันั้นการด าเนินธุรกิจชุมชนจึงควรเร่ิมจากกิจกรรมเล็กไปใหญ่ค่อยๆ สะสมเงินทุนจาก
ชุมชน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดกบัธุรกิจการรวมทุนทีละเล็กละนอ้ยอาจชา้เกินไป ชุมชน
อาจสามารถระดมทุนในรูปของสหกรณ์หรือบริษทัก็ได ้
   (4) ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงบุคคลประเหล่าน้ีจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ 
ทั้งดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวทิยาการใหม่ ๆ ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นคนท่ีรักงานของชุมชน ชอบงานทา้
ทาย มีความเสียสละ ไม่หวงัผลตอบแทนมากเกินไป 
   (5)  การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในการจัดตั้ งธุรกิจ
ชุมชน ถา้สมาชิกไม่ร่วมมือธุรกิจชุมชนก็เกิดข้ึนไม่ได ้โดยท่ีสมาชิกควรมี 4ร่วม คือร่วมคิด ร่วม
ตดัสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผดิชอบ 
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 กิจกรรมส าคญัในการด าเนินธุรกิจชุมชนมีขั้นตอนต่างๆของการพฒันาธุรกิจชุมชน
เร่ิมต้นตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่มด้วยการร่วมทุนจากนั้นจึงร่วมผลิตและธุรกิจ ซ่ึงกิจกรรมท่ีส าคญั
ประกอบดว้ยการบริหารสมาชิกและแรงงานการบริหารวตัถุดิบ การบริหารการตลาด การบริหาร
การเงิน การพฒันาเทคนิคการผลิตและผลิตภณัฑ์ และสุดทา้ยคือการร่วมรับประโยชน์ดว้ยการจดั
สวสัดิการให้แก่สมาชิกกลุ่มและชุมชน และน าผลก าไรบางส่วนไปเป็นทุนสะสมส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจต่อไป 
 การจ าแนกประเภทธุรกิจชุมชนธุรกิจชุมชนสามารถจ าแนกประเภทออกไดห้ลาย
ลกัษณะดว้ยกนั โดยจ าแนกตามความแตกต่างของปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณา ไดแ้ก่ จ  าแนกตามลกัษณะ
การด าเนินงาน จ าแนกตามลกัษณะการถือครองปัจจยัการผลิต และจ าแนกตามรูปแบบ ซ่ึงสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
   (1) จ าแนกตามลักษณะการด าเนินงานเป็นการจ าแนกตามลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากกระบวนการด าเนินธุรกิจ โดยจ าแนกธุรกิจชุมชน ได4้ประเภท คือ 
ธุรกิจการผลิตธุรกิจการคา้ปลีก ธุรกิจการคา้ส่งและธุรกิจบริการ (ส านกัมาตรฐานการศึกษา,2545) 
ดงัน้ี 
    (1.1) ธุรกิจการผลิต หมายถึงการผลิตสินคา้ โดยการน าเอาวสัดุหรือ
สินคา้มาแปรสภาพใหเ้ป็นสินคา้ใหม่มีรูปแบบใหม่ ท าการผลิตในครัวเรือนซ่ึงอาศยัวตัถุดิบท่ีมีอยู่
ในทอ้งถ่ิน เช่นเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองจกัสาน ทอผา้ อุตสาหกรรมจากไมห้รือธุรกิจชุมชนท่ีท า
การผลิตโดยอาศยัคนงานจ านวนหน่ึง เช่น การผลิตซีอ๊ิว การผลิตวุน้เส้น เป็นตน้ ธุรกิจชุมชนท่ีท า
การผลิตอาจจ าหน่ายสินค้าท่ีผลิตได้เอง หรืออาจจะขายสินค้าให้พ่อค้าคนกลางหรือตวัแทน
จ าหน่ายสินคา้ต่อไป 
    (1.2) ธุรกิจค้าปลีก หมายถึง กิจการท่ีท าการขายสินค้าให้ถึงมือ
ผูบ้ริโภค ณ จุดท่ีท าการขายสินค้าท่ีนิยมจ าหน่ายให้กับผูบ้ริโภค ได้แก่ สินค้าอุปโภค สินค้า
บริโภคทุกชนิด ตั้งแต่ของใชจ้  าเป็นในบา้น เช่น ยาสีฟัน สบู่ ผงซกัฟอก หรือสินคา้ประเภทอาหาร 
อาทิเช่น ขนมปัง อาหารกระป๋อง หรือประเภทยารักษาโรค เช่น ยาแกป้วดศีรษะ ยาธาตุ ยาสามญั
ประจ าบา้น จนถึงสินคา้ประเภทของเล่นเด็ก เคร่ืองเขียน เป็นตน้ ธุรกิจประเภทน้ีเนน้การร่วมทุน
ของสมาชิก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจะจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายสมาชิกและผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก เพื่อ
ลดค่าใชจ่้ายจากการท่ีจะตอ้งซ้ือจากพอ่คา้คนกลางท่ีก าหนดอตัราก าไรไวสู้ง 
    (1.3) ธุรกิจคา้ส่ง หมายถึง กิจการท่ีด าเนินการรับซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตท่ี
ละมากๆและน ามาขายต่อให้กบัพ่อคา้ปลีกหลายๆ รายต่อไป ธุรกิจคา้ส่งน้ีสามารถท่ีจะท าการซ้ือ
สินค้าจากผูผ้ลิตได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโรงสีข้าว อาหารแปรรูป อาหารกระป๋อง เส้ือผา้ 
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รองเทา้และเคร่ืองประดบัธุรกิจประเภทน้ีอาจจะนบัไดว้่าเป็นธุรกิจชุมชนขนาดใหญ่และมีความ
มัน่คงพอสมควร 
    (1.4) ธุรกิจบริการ หมายถึง การรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อประกอบ
ธุรกิจบริการ คือสินคา้ท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ต่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูรั้บบริการ 
ตวัอย่างธุรกิจบริการ ได้แก่บริการนวดแผนไทย บริการอบสมุนไพร บริการรักษาโรคด้วยยา
สมุนไพร บริการท่องเท่ียวเชิง8อนุรักษท์ั้งในทางวฒันธรรมและธรรมชาติ เช่น บริการท่ีพกัแบบ
โฮมสเตย ์เป็นตน้ 
   (2)  จ าแนกตามรูปแบบ ณรงค,์พิทยา (2550) ไดจ้  าแนกชุมชนโดยพิจารณา
จากรูปแบบในการจดัตั้ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
    (2.1) วสิาหกิจชุมชนประเภทสหกรณ์แบบเป็นทางการ 
  (2.2) วสิาหกิจชุมชนประเภทสหกรณ์แบบไม่เป็นทางการ 
  (2.3) วิสาหกิจชุมชนท่ีมีลกัษณะเป็นธุรกิจแสวงหาก าไร เช่น ธุรกิจ
เจา้ของคนเดียว หา้งหุน้ส่วน และบริษทัธุรกิจชุมชน 
 (3) จ าแนกตามลักษณะการถือครองปัจจยัการผลิต เป็นการแบ่งความ
แตกต่างของธุรกิจโดยพิจารณาจากปัจจยัการผลิตท่ีหุ้นส่วนในธุรกิจหรือชุมชนถือกรรมสิทธ์ิ
ความเป็นเจา้ของ (ณรงค ์เพช็รประเสริฐและพิทยา วอ่งกุล, 2550) แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 
   (3.1) ประเภทท่ีชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการถือครองกรรมสิทธ์ิ ซ่ึง
ธุรกิจเป็นของนกัลงทุนภายนอกชุมชนท่ีตอ้งการเขา้ไปลงทุน ดว้ยเหตุผลของความพยายามท่ีจะ
ลดตน้ทุนดา้นแรงงานดา้นสิทธิพิเศษจากการลงทุน ในพื้นท่ีการลงทุนเขต 3 ซ่ึงเป็นเขตห่างไกล
จากจงัหวดัใกลเ้คียงกรุงเทพฯ แต่การลงทุนเหล่าน้ีท าให้ชุมชนไดรั้บประโยชน์ในแง่ท่ีแรงงานมี
แหล่งงานใกล้ชุมชน ไม่ต้องอพยพไปหางานท าในเมือง ธุรกิจประเภทน้ีควรเรียกว่า ธุรกิจใน
ชุมชน แต่ไม่ใช่ธุรกิจของชุมชนเช่น โรงงานรองเทา้แพนท่ีขยายโรงงานไปตั้งในจงัหวดัต่างๆ 
   (3.2) ประเภทท่ีให้สมาชิกในชุมชนมีกรรมสิทธ์ิร่วม โดยเร่ิมตน้การ
ลงทุนเป็นของนกัลงทุนทั้งหมด ต่อมาไดมี้ความพยายามท่ีจะให้ชุมชนหรือสมาชิกชุมชนเรียนรู้
ในการบริหารจดัการดว้ยตวัเอง จึงมีการจดัตั้งองคก์ารธุรกิจของชุมชนข้ึนมา รับงานเหมาการผลิต
ช่วงไปท า เช่น กรณีของรองเทา้บาจาร่วมกบัสมาคมวางแผนและพฒันาประชากรท่ีไดจ้ดัตั้งกลุ่ม
ชาวบา้นข้ึนเป็นสหกรณ์ และรับงานผลิตรองเทา้บาจา เป็นตน้ 
   (3.3) ธุรกิจท่ีเกิดจากการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก
องค์การ NGOs โดยองค์การ NGOs ในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
โดยน าเงินบางส่วนมาพฒันาธุรกิจให้แก่สมาชิกชุมชน เช่น กรณีกลุ่มแม่หญิง จงัหวดัขอนแก่น ท่ี
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สมาชิกชุมชนได้ท าการทอผา้พื้นเมืองออกจ าหน่าย โดยต่างประเทศให้เงินกู้แก่กลุ่มกรรมการ
ประสานงานพัฒนาชนบทอีสานหรือ coordinating committee on rural development of the 
northeast : CCRD ในอตัราร้อยละ 5 ซ่ึงกลุ่ม CCRD จะปล่อยกูใ้ห้แก่กลุ่มทอผา้ และกลุ่มทอผา้ก็จะ
ปล่อยใหส้มาชิกร้อยละ 12 โดยเงินกูก้อ้นน้ีสมาชิกผูท้อผา้จะน าไปใชซ้ื้อวตัถุดิบและเคร่ืองมือการ
ผลิต เม่ือผลิตไดแ้ลว้กลุ่มแม่หญิงก็จะเป็นผูช่้วยเหลือดา้นการตลาดและดา้นการขาย ซ่ึงรูปแบบน้ี
อาจเรียกไดว้่าเป็นธุรกิจครัวเรือนในชุมชน เพราะดูเหมือนว่าปัจจยัการผลิตของแต่ละครัวเรือน
แยกส่วนกัน ไม่ได้มีการจดัตั้ งข้ึนมาเป็นองค์การธุรกิจท่ีแต่ละคนถือกรรมสิทธ์ิร่วมกัน แต่มี
ลกัษณะเป็นกลุ่มการผลิตท่ีไม่ใช่องคก์ารธุรกิจโดยตรงก็มีลกัษณะคลา้ยๆ กนั 
   (3.4) ประเภทธุรกิจท่ีชุมชนถือกรรมสิทธ์ิร่วมกบัองค์การภายนอก 
ธุรกิจประเภทน้ีส่วนหน่ึงเกิดจากความพยายามของหน่วยงาน NGOs ท่ีตอ้งการใหช้าวบา้นรวมตวั
กนัประกอบการผลิตและการขายเชิงธุรกิจ เพื่อยกระดบัรายไดแ้ละการจดัการ เช่น กลุ่มพรรณไม ้
ท่ีรวมกลุ่มแม่บ้านทอผ้าในจังหวดัร้อยเอ็ดเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชน โดยมี NGOs คือ สมาคม
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (appropriate technology association: ATA) ลงทุนในอตัราส่วนร้อยละ 69
และชาวบา้นหรือกลุ่มแม่บา้นทอผา้ลงทุนในอตัราส่วนร้อยละ 31โดยรูปแบบการถือกรรมสิทธ์ิ
ร่วมกนัน้ีหากร่วมกบั NGOs โดยทัว่ไปมกัไม่ค่อยมีปัญหา เพราะ NGOs ส่วนใหญ่ไม่ใช่องคก์ารท่ี
แสวงหาก าไร (non profit oriented) แมต้อ้งการก าไรก็หวงัก าไรท่ีตอ้งการใชย้กระดบัคุณภาพชีวิต
ของชุมชนมากกวา่ท่ีจะเป็นก าไรเพื่อสะสมความมัง่คัง่ใหแ้ก่ NGOs เอง แต่การถือครองกรรมสิทธ์ิ
ร่วมกบันกัลงทุนหรือร่วมกบัธุรกิจภายนอก เป็นส่ิงท่ีไม่อาจคาดการณ์ถึงอนาคตไดว้า่ ชุมชนยงัจะ
สามารถครอบครองและควบคุมธุรกิจได้หรือไม่กรณีโรงสีข้าวท่ีบุรีรัมยแ์ละโรงงานขนมจีนท่ี
นครศรีธรรมราชท่ีมีชาวบา้นจากคีรีวงร่วมหุ้นกบันกัธุรกิจ ทั้งสองกรณีจะเห็นว่าธุรกิจภายนอก
เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ยงัคงตอ้งรอดูผลว่าชุมชนได้รับผลดีผลเสียเพียงใดเม่ือเทียบกบัธุรกิจรูปแบบ
อ่ืนๆ 
   (3.5) ประเภทท่ีสมาชิกชุมชนเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิส่วนใหญ่ เช่น 
บริษทัอุทยัยศกิจ อ าเภอค าเข่ือนแกว้ จงัหวดัยโสธร ท่ีเกษตรกรถือหุ้นอยูป่ระมาณร้อยละ 62หรือ
บริษทัชุมชนหวัไทรอ าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช รวมทั้งกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ท่ีด าเนินงาน
เชิงธุรกิจลว้นแต่เป็นองคก์ารธุรกิจชุมชนท่ีมีสมาชิกชุมชนครองกรรมสิทธ์ิส่วนใหญ่ เช่น สหกรณ์
การเกษตรท านางแนวจ ากัด จงัหวดัขอนแก่น กลุ่มเกษตรกรท านา 3 ต าบล อ าเภอโพนทราย 
จงัหวดัร้อยเอด็ ซ่ึงไดส้ร้างโรงสีของตนเองท าการซ้ือขายขา้วเปลือก เป็นตน้ 
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 2) การพฒันาธุรกิจชุมชน 
 วิสาหกิจชุมชนโดยนิยามกวา้งๆ วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการขนาดย่อม
และขนาดจ๋ิวของชุมชนเพื่อการจดัการ “ทุน” ของตนเองอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่ งตนเอง 
(SMCE –small and micro community enterprise) วิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกตั้งแต่5คนข้ึนไป (เสรี 
พงศ์พิศ, 2548, หน้า121) ประกอบดว้ย ทุนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน ความรู้และการตลาด 
(ณรงค,์พิทยา หนา้80-81) ซ่ึงทุนชุมชนมีทั้งทุนท่ีเป็นเงิน ทุนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น ้า ป่า 
ทุนท่ีเป็นผลผลิตทุนความรู้ ภูมิปัญญา ประเพณี วฒันธรรม ความเป็นพี่เป็นน้อง ความไวใ้จกนั
ของชุมชนวิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small and micro community enterprise) หมายถึง กิจการ
ของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การให้บริการหรืออ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความ
ผูกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบ
ใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่ งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและ
ระหวา่งชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร(11มิถุนายน 2553) ความหมายของวสิาหกิจชุมชนโดยสรุป 
คือ การประกอบการเพื่อการจดัการ “ทุนของชุมชน” อยา่งสร้างสรรคเ์พื่อการพึ่งตนเอง 
 ปัจจยัในการพฒันาระบบเศรษฐกิจชุมชนการจะสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้
เกิดข้ึน และสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนจ าเป็นจะตอ้งสร้างพื้นฐานซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของ
ชุมชนใน 3ปัจจยัหลกั ดงัน้ี (ณรงคเ์พช็รประเสริฐและพิทยา วอ่งกุล, 2550)  
   (1) ทุนเม่ือกล่าวถึง “ทุน” ภาครัฐมกัคิดถึงแต่เร่ือง “เงินตรา” ท่ีผา่นมารัฐ
จึงเน้นระดมเงินลงไปในชุมชนหลายแสนลา้นบาท ทั้งๆท่ีในความเป็นจริงแลว้ทุนของชุมชนมี
ขอบข่ายและความหมายค่อนขา้งกวา้ง ทั้ งทุนท่ีเป็นเงินตราและทุนท่ีไม่ใช่เงิน โดยทุนท่ีไม่ใช่
เงินตรา อาจกล่าวถึงอยา่งกวา้งๆไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 
    (1.1) ทุนโภคทรัพย ์คือ ผลผลิตท่ีชาวบา้นสร้างข้ึนจากการผสมผสาน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติความรู้ และแรงงานท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น ท่ีดินซ่ึงเป็นเรือกสวนไร่นา  
ววัควาย บา้นเรือนเคร่ืองใช้ไมส้อยต่างๆ เป็นตน้ ชาวบา้นเรียกทุนประเภทน้ีว่า ทรัพยส์มบติัใน
อดีตการสะสมทุนโภคทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติจะกระท ากันในระดับปัจเจกครอบครัว หรือ 
เครือญาติ แต่ในระยะหลงัๆเร่ิมมีการสงวนพื้นท่ีบางส่วนไวเ้ป็นทรัพยสิ์นร่วมของชุมชน อาทิ การ
จดัตั้งกองทุนต่างๆทั้งกองทุนพืช กองทุนสัตว ์ธนาคารขา้ว โค กระบือ ฯลฯ 
    (1.2) ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนและมี
อยู่ตามธรรมชาติ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ของแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น ดิน น ้ า ป่า 
แร่ธาตุ สัตว์ป่า พันธ์ุพืช เป็นต้น ทุนประเภทน้ีถือเป็นทุนพื้นฐานส าหรับการผลิตและการ
ด ารงชีวิตของผูค้นในชุมชนซ่ึงตามปกติจะเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นทุน
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ของส่วนรวมของชุมชนทุกคนในชุมชนจึงมีสิทธิท่ีจะเขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามความจ าเป็นและ
พอเพียงในการด ารงชีวิต ดงัน้ีเองท่ีท าให้มีการเปรียบเทียบพื้นท่ีป่าชุมชนวา่เป็นซุปเปอร์มาเก็ตของ
ชุมชน 
    (1.3) ทุนทางสังคมและวฒันธรรม คือ ชุดความรู้และประสบการณ์ท่ี
ชุมชนสร้างสรรคข้ึ์นและสั่งสมมาเพื่อการอยู่ร่วมกนัระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ และคน
กบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ซ่ึงปรากฏให้เห็นในรูปของความเอ้ืออาทรต่อกนั ความเช่ือถือและไวว้างใจ
กนั ความสุจริต ความเสียสละ ความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆเป็นส่วนท่ีมีส่วนส าคญัใน
การร้อยรัดสังคมชุมชนเขา้ดว้ยกนั ทั้งในระดบัจิตวิญญาณของผูค้น ครอบครัว เครือญาติ ชุมชน 
รวมแมก้ระทัง่การรวมตวักนัเป็นเครือข่ายระดบัต าบล อ าเภอ จงัหวดั และระดบัประเทศ 
    (1.4) ทุนทางปัญญา คือ การเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติของ
ชาวบา้น โดยน าเอาความรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชนและความรู้จากภายนอกชุมชนมาสังเคราะห์เป็นปัญญา
และการจดัการเพื่อให้การอยู่ร่วมกนัระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ และระหว่างชุมชนกบั
โลกภายนอกชุมชนเป็นไปอยา่งรักษาความสมดุลไวไ้ด ้เพื่อความเป็นปกติและย ัง่ยนืเม่ือพิจารณา
ถึงทุนท่ีไม่ใช่เงิน เราจะพบวา่ในชุมชมมีทุนประเภทน้ีอยา่งมหาศาล ความส าคญัจึงอยูท่ี่การคน้หา
ทุนท่ีไม่ใช่เงินเหล่าน้ีให้พบและใช้ให้เป็นพร้อมกนันั้นก็ตอ้งระวงัมิให้ทุนเงินตราเขา้ไปท าลาย
คุณค่าของทุนท่ีไม่ใช่เงิน และท าลายความเข้มแข็งของชุมชน หรือท าให้ความเป็นชุมชนไม่
เกิดข้ึน หากแต่ตอ้งพยายามคน้หาแนวทางในการใช้เงินไปหนุนคุณค่าท่ีไม่ใช่เงินเพื่อให้เงินมี
ประโยชน์ในการส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนไดใ้นท่ีสุด 
   (2)  ความรู้ท่ีผ่านมาชาวบ้านพยายามแสวงหาความรู้จากภายนอกเพื่อ
น ามาใช้ในการบริหารจดัการทุนของตนเอง ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป รวมไปถึงการตลาดแต่ก็
มกัไม่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากความรู้ท่ีไดม้าขาดความสอดคลอ้งกบัวถีิการด าเนินชีวิตบา้ง มี
ความสลบัซบัซ้อนจนยากแก่การท าความเขา้ใจบา้ง ฯลฯ โดยหลงลืมไปวา่ในความเป็นจริงชุมชน
มีความรู้อยูม่ากมายความรู้เหล่านั้นมีลกัษณะเป็นองคร์วม ซ่ึงมีทั้งความเป็นศาสตร์และศิลป์แห่ง
การด าเนินชีวิต และเป็นความรู้ท่ีมีชีวิต มีจิตวิญญาณ มีคุณค่าและความสวยงาม ท่ีส าคญัคือ มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนดงันั้น เราจึงมีความจ าเป็นจะตอ้ง
คน้หาความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน ซ่ึงเรียกกนัทัว่ไปว่า “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” เพื่อน ามาใช้เป็นรากฐาน
และเป็นกรอบท่ียืดหยุน่ในการพฒันาชุมชนให้มีพลงัมากข้ึน และเม่ือคน้พบความรู้แลว้ชุมชนก็
จะมีรากฐานในการพิจารณาวา่ จะเลือกใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บจากภายนอกอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์กบั
ชุมชนโดยไม่แปลกแยก แต่จะตอ้งผสมผสานอย่างกลมกลืนกบัความรู้ทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ก่อน เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชุมชนอย่างไรก็ตามชุมชนตอ้งยอมรับวา่ ในปัจจุบนัความรู้ของชุมชน
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ยงัมีไม่เพียงพอท่ีจะท าความเขา้ใจกบัโลกของระบบทุนนิยมท่ีสลบัซับซ้อน ชุมชนยงัมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัความคิดความจากคนนอกชุมชน และจะตอ้งพยายามจดัการความรู้เหล่านั้น
ใหส้อดคลอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวถีิชุมชนแบบใหม่กบัโลกทุนนิยม โดยชุมชนตอ้งไม่ถูกขูด
รีดหรือเอารัดเอาเปรียบจากโลกทุนนิยามจากภายนอก 
   (3) การตลาดตลาดท่ีถือว่ามีความส าคญัท่ีสุดของชุมชนก็คือ ชุมชนเอง 
เพราะชุมชนมีผูบ้ริโภคจ านวนหน่ึงท่ีแน่นอน แต่ท่ีผ่านมาแมสิ้นคา้หลายอยา่งท่ีชุมชนท าเองได ้
แต่ก็ไม่เคยท าหรือท าแล้วจัดการไม่ได้ ท  าให้ต้องมีคนกลางเข้ามาท าหน้าท่ีแทนและได้รับ
ผลประโยชน์จากการจดัการนั้นความแตกต่างระหวา่งวสิาหกิจชุมชนกบัธุรกิจชุมชนธุรกิจเอกชน
มีบทบาทส าคญัในฐานะเป็นผูรั้บซ้ือสินคา้จากธุรกิจชุมชนในลกัษณะท่ีเป็นพ่อคา้คนกลางรับซ้ือ
สินคา้ไปจ าหน่ายอีกทอดหน่ึง ช่วยลดตน้ทุนการตลาดของธุรกิจชุมชนเพราะพ่อคา้จะรู้ตลาดและ
มีช่องทางตลาดของตน ในบางกรณีพ่อคา้จะเป็นผูก้  าหนดรูปแบบสินคา้และเทคนิคการผลิต ช่วย
ลดตน้ทุนการหาขอ้มูลการตลาดของธุรกิจชุมชน ปัญหาคือความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจเอกชน
และธุรกิจชุมชนอยูบ่นพื้นฐานท่ีไม่เท่าเทียมกนั กล่าวคือธุรกิจเอกชนต่อรองเหนือกวา่ เน่ืองจาก
ธุรกิจเอกชนมีขอ้มูลและประสบการณ์ในการท าธุรกิจ เช่น ในดา้นการตลาดการท าสัญญา ธุรกิจ
เอกชนมีเงินทุนมากกวา่และอาจมีอ านาจผูกขาดในการจ าหน่ายสินคา้ท าใหมี้อ านาจผกูขาดในการ
รับซ้ือสินคา้ดว้ย นอกจากน้ีธุรกิจเอกชนมีแนวโนม้หาแหล่งอุปทานสินคา้แหล่งใหม่ท่ีมีตน้ทุนต ่า
กวา่อยูเ่สมอ ท าให้การสนบัสนุนและความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อธุรกิจชุมชนเป็นเพียงระยะสั้น ซ่ึงกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนสรุปวา่เป็นความ“ไม่จริงใจ” ความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกนัและไม่จริงใจท าให้ธุรกิจ
ชุมชน ขาดความไวว้างใจท่ีจะเช่ือมโยงกบัธุรกิจเอกชนนอกจากน้ีธุรกิจชุมชนยงัเกรงการครอบง า
จากธุรกิจเอกชนดว้ยแนวทางในการแกปั้ญหาคือการเสริมสร้างศกัยภาพของธุรกิจชุมชน เพื่อลด
ช่องวา่งความแตกต่างและช้ีให้เห็นว่าการเช่ือมโยงกบัธุรกิจเอกชนเป็นเพียงทางเลือกหน่ึง ธุรกิจ
ชุมชนอาจท าธุรกรรมกบัธุรกิจเอกชนเม่ือตนมีความพร้อมธุรกิจชุมชนอาจสร้างเครือข่ายของ
ตนเองให้เข้มแข็งก่อนการเช่ือโยงกับธุรกิจเอกชนเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองในระดบัเครือข่ายให้
สูงข้ึนกว่าการเป็นกลุ่มธุรกิจแต่เพียงกลุ่มเดียวดงันั้น หากการเช่ือมโยงกบัธุรกิจเอกชนจะเป็น
ประโยชน์กบัธุรกิจชุมชนอยู่บา้ง รัฐควรมีบทบาทช่วยลดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจชุมชน ในการ
ท า ธุ รก รรม กับ ธุ ร กิ จ เอ ก ชน แล ะ ช่ ว ย ให้ ก ารท า ธุ รก รรม อ ยู่ บ น พื้ น ฐ าน ข้ อ มู ล ท่ี 
เท่าเทียมกนั เช่น รัฐเป็นท่ีปรึกษาธุรกิจชุมชนและเป็นผูป้ระสานในดา้นกฎหมาย การท าสัญญารัฐ
สนับสนุนให้เกิดกติกาท่ีเป็นธรรมกับธุรกิจเอกชนสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่ธุรกิจเอกชน 
นอกจากน้ีรัฐอาจสนับสนุนให้ธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นสินคา้สาธารณะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและธุรกิจชุมชนนอกเหนือจากการมีความสัมพนัธ์ดา้นธุรกิจโดยตรง เช่น การ
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มีส่วนร่วมในงานวจิยัและพฒันาการฝึกอบรมศึกษางานอยา่งไรก็ตามถา้หากธุรกิจชุมชนมีอ านาจ
ในการผกูขาดตลาดจ าหน่ายสินคา้สูง ความร่วมมือในทางสร้างสรรคท่ี์ธุรกิจชุมชนคาดวา่จะไดรั้บ
จากธุรกิจเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะมีไม่มากนักทางเลือกท่ีจ าเป็นของธุรกิจชุมชนใน
สถานการณ์ น้ี  คือ เน้นตลาดภายในท้องถ่ินเป็นหลักและตลาดภายในภูมิภาคและตลาด
ภายในประเทศจากการมีเครือข่ายท่ีเขม้แข็งเช่ือมโยงกนัภายในภูมิภาคและทั้งประเทศ วิสาหกิจ
ชุมชนเน้นวิธีคิดและกระบวนการเรียนรู้มากท่ีสุด เพราะปัญหาท่ีผ่านมาไม่ใช่เร่ืองการผลิต ซ่ึง
ชุมชนผลิตอะไรไดม้ากมาย มากมายจนไม่รู้จะขายท่ีไหน ประเด็นวนัน้ีจึงไม่ไดอ้ยูท่ี่ “วิธีท า” แต่
อยูท่ี่ “วิธีคิด” ตอ้งปรับวธีิคิดใหม่ ถา้ท าแบบ “ปลูกพืชเด่ียว” ก็จะพบปัญหาแบบ “พืชเด่ียว” แต่ถา้
ท าแบบเกษตรผสมผสานและวนเกษตรก็จะเน้นการท าวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้พอกินพอใช้ก่อน
แลว้ค่อยพฒันาไปสู่การจดัการเชิงธุรกิจ เม่ือพอเพียงและพึ่งตนเองไดก้็สามารถผลิตให้เหลือเผื่อ
ตลาดได ้ถา้เกิดขายไม่ไดก้็ไม่เสียหาย ถา้ขายไดก้็เป็นก าไรถา้หากคิดจะน าผลผลิตออกสู่ตลาดก็
อาจท าไดแ้ต่ตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน เกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีอาจเรียกได้
เป็น “สูตรเด็ดเคล็ดลับ” มาจากการรู้จกัใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพหรือ
ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน บวกกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเหมาะสมอยา่งไรก็ดี
ควรเร่ิมจากเล็กไปหาใหญ่ สร้างรากฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เขม้แข็งก่อน ท ากินท าใช้ก่อน ท า
ทดแทนส่ิงท่ีซ้ือจากตลาดให้มากท่ีสุด และหากจะน าผลิตภณัฑ์ตวัเก่งออกสู่ตลาดก็ควรเรียนรู้จกั
การจดัการและกลไกของตลาดใหดี้และไม่หวงัพึ่งพาตลาดเป็นหลกั แต่พึ่งตนเองและพึ่งพากนัเอง
มากกวา่ (เสรี พงศพ์ิศ, 2548) 
 3) ความหมายของวสิาหกิจชุมชน 
 วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) หมายถึง การรวมตัวกันของสมาชิกใน
ชุมชนตั้งแต่ 7 คนข้ึนไปเพื่อร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการกิน การอยู ่การประกอบอาชีพ การ
จดัการทรัพยากร การจดัการชุมชน กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การให้บริการหรือ
การอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบ
กิจการดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเกิด
การพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ดงันั้น ความหมายของวิสาหกิจชุมชน
โดยสรุป คือ การประกอบการเพื่อการจดัการ “ทุนของชุมชน” อยา่งสร้างสรรคเ์พื่อการพึ่งตนเอง
(ณรงคเ์พช็รประเสริฐและพิทยาวอ่งกุล, 2550) 
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 อย่างไรก็ตาม ตามความหมายของวิสาหกิจชุมชนในขา้งตน้ไดก้ล่าวถึง “ทุนของ
ชุมชน” ซ่ึงลกัษณะโดยทัว่ไปของ “ทุนของชุมชน” ไม่ไดห้มายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร 
ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางสังคม (กฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีร้อยรัดผูค้นให้อยู่
ร่วมกนัเป็นชุมชน เป็นพี่เป็นนอ้งไวใ้จกนั) 
 ทั้งน้ี วิสาหกิจชุมชนมีหลกัการคิดคลา้ยกบัสหกรณ์ เพียงแต่มีขนาดท่ีเล็กกวา่ โดย
วิสาหกิจชุมชนด าเนินกิจการในชุมชน ไม่ใช่รวมตวักนัไปรับเหมาขา้งนอกหรือไปท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ ขา้งนอกชุมชน อาจจะใช้วตัถุดิบจากขา้งนอกได้ แต่กระบวนการต่าง ๆ ท าในชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน โดยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้น ๆ เป็นเจา้ของกระบวนการผลิต ไม่ใช่เป็นแค่ลูกจา้ง
ของเถ้าแก่ท่ีเค้าให้ท าในหมู่บ้านดังนั้ น วิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดท่ีมุ่งแปรรูปผลผลิตตาม
ธรรมชาติ หรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล โดยครอบครัวในชุมชนโดยองค์กรชุมชน และ
เครือข่ายองคก์รชุมชน เพื่อการบริโภคและสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุ่มชนโดยมีหลกัการคิดท่ีส าคญัคือ 
สร้างความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภณัฑ์ในชุมชนเพื่อการบริโภคแบบพึ่งพาตนเอง ลด
รายจ่ายให้ครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพอนามยัท่ีดีให้ตนเอง และมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสมาชิก
คนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ร่วมในชุมชน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ด้านก าไรสูงสุดและเอาเปรียบผูบ้ริโภค (เสรี  
พงศพ์ิศ, 2552) 
 พื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดท่ีมุ่งแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติ หรือสร้าง
ผลิตภณัฑ์โดยครอบครัวในชุมชน โดยองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อการบริโภค
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ด้วยเหตุดังกล่าว การพฒันาวิสาหกิจของชุมชนจึงตั้งอยู่บนฐาน
ส าคญั ดงัน้ี(วงคพ์รหม พรหมวงศ,์ 2544) 
 (1)  วสิาหกิจชุมชนระดบัครอบครัว เป็นจุดเร่ิมตน้ของการแปรรูปหรือสร้าง
ผลิตภณัฑ์ของชุมชนเพื่อการอุปโภคบริโภคของตนเองภายในครัวเรือนเป็นหลกั สมาชิกในชุมชน
จะสร้างผลิตภณัฑ์ในลกัษณะหลากหลาย เพื่อการพึ่งตนเอง ลดรายจ่ายท่ีเสียไปจากการซ้ือ และ
ป้องกนัไม่ให้เงินของชุมชนไหลออกไปนอกชุมชนโดยไม่จ  าเป็น ซ่ึงจะส่งผลให้การหมุนของเงิน
อยูใ่นหมู่บา้นและแพร่สะพดัในหมู่บา้น 
 (2)  วิสาหกิจชุมชนระดบัชุมชน เม่ือวิสาหกิจของชุมชนบรรลุวตัถุประสงค์
ขั้นแรก เพื่อลดรายจ่ายหรือเพื่อการพึ่งตวัเองไดแ้ลว้จึงค่อยขยบัขยายออกไปสู่เพื่อนบา้น ผูผ้ลิตเอง
ไม่ได้ ต้องซ้ือสินค้าจากภายนอก เพราะการพึ่ งตนเองในบางกรณีไม่สามารถท าได้โดยล าพงั
ครอบครัวเดียววิสาหกิจชุมชนขั้นท่ีสองจึงเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเก้ือหนุนให้เกิดการพึ่งพาอาศยั
ระหว่างครอบครัวในชุมชนเดียวกนั เป็นการลดภาระการซ้ือของแพงหรือช่วยลดรายจ่ายให้แก่
เพื่อนบา้น เงินไม่ออกไปจากหมู่บา้น 
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 (3)  วิสาหกิจชุมชนระดบัเครือข่าย การพึ่ งตนเองในบางกรณี ชุมชนไม่
สามารถด าเนินการได้โดยล าพังชุมชนเดียว แต่เป็นไปได้เม่ือหลายชุมชนร่วมมือกัน เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของทุกชุมชน วิสาหกิจระดบัเครือข่าย จึงเป็นระบบพึ่งพาอาศยัระหวา่ง
ชุมชนท่ีมีผลผลิตและทรัพยากรแตกต่างกนั 
 (4)  วิสาหกิจชุมชนเพื่ อการจัดการผลผลิตส่วนเกิน เป็นวิสาหกิจท่ี
ด าเนินการแปรรูปผลผลิตหรือทรัพยากรของชุมชน สร้างผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มมูลค่า และ
ตอบสนองการตลาดภายนอกชุมชนและเครือข่าย 
 วิสาหกิจชุมชนจึงแตกต่างกบัธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) 
เพราะไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์เร่ือง “ทุน” และ “แรงงาน” มาวดัขนาดและความส าเร็จ เพราะ
วิสาหกิจชุมชนไม่ไดมุ้่งเน้นการสร้างผลก าไรเพียงดา้นเดียว แต่วิสาหกิจชุมชนเน้นการพึ่งตวัเอง
ของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชนหรือเครือข่าย ไม่ได้มุ่งแสวงหาก าไรให้มากท่ีสุด แต่
ตอบสนองการอยู่ร่วมกัน การมีสุขภาพอนามยัท่ีดี และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในชุมชนซ่ึง
วสิาหกิจชุมชนจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพของระบบเศรษฐกิจระดบัชุมชนในการพฒันาความร่วมมือ
กบัระบบเศรษฐกิจภาพรวมเพราะการท่ีชุมชนไม่ตอ้งพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอก ยอ่มหมายถึงโอกาส
ในการพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีเท่าเทียมกนัจะเป็นไปไดม้ากข้ึน อนัเป็นหลกัการท่ีน าไปสู่ “การเป็น
ฐานรากทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คงและย ัง่ยนืของระบบเศรษฐกิจระดบัประเทศอยา่งแทจ้ริง” 
 4) แนวคิดการพฒันาแบบมีส่วนร่วม 
  4.1) ความหมายของการพฒันาแบบมีส่วนร่วม 
  วรทศัน์ (2540) กล่าวว่า การพฒันาแบบมีส่วนร่วมหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ประกอบไปด้วยความเก่ียวขอ้งของประชาชน เพื่อให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากการพฒันา 
กล่าวคือ การพฒันาแบบมีส่วนร่วมและการพฒันาคนเปรียบเหมือน "น ้าพุ" ท่ีน ้ าไดพุ้่งข้ึนจากฐาน
ล่างท่ีแข็งแกร่งสู่เบ้ืองบนและกระจายน ้ าลงอยา่งทัว่ถึง ณ เบ้ืองล่าง ผูค้นในชุมชนจากทุกกลุ่มได้
มาร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ ตวัช้ีวดั กิจกรรม วิธีการ
ท างาน พวกเขาจะเป็นเจา้ของกิจกรรมการพฒันาและการสร้างความย ัง่ยนืใหบ้งัเกิดผลแก่ชุมชนได ้
โดยได้เสนอขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสถาบนัส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดใ้ห้
หลกัการของการมีส่วนร่วมวา่จะตอ้งมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมการตดัสินใจ การร่วมวางแผน 
การร่วมด าเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ โดยกล่าวถึงการจดัการการท่องเท่ียวไวว้า่ หากชุมชน
ไม่ไดมี้ส่วนร่วมแลว้ อาจท าใหชุ้มชนไม่ไดรั้บประโยชน์จากการท่องเท่ียวเท่าท่ีควร ยิง่ไปกวา่นั้น
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ยงัอาจท าให้ชุมชนไดรั้บความเสียหายจากการท่องเท่ียวไดอี้กดว้ย การท่ีหลายฝ่ายพยายามท่ีจะให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรท่องเท่ียวเน่ืองจากคนในท้องถ่ินย่อมทราบ
สภาวการณ์ต่าง ๆ ลกัษณะของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหา ท่ีส าคญัคือมีความรักและผูกพนักบั
ส่ิงต่าง ๆ ในพื้นท่ีอยู่เป็นทุนเดิมจึงเป็นโอกาสอันดีท่ีชุมชนจะได้มีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรของตนเอง ขณะเดียวกนั ร าไพพรรณ แกว้สุริยะ (2544) ระบุวา่ การพฒันาการท่องเท่ียว
เพื่อน าไปสู่การเติบโตและด ารงอยูไ่ดต้อ้งอาศยัการสร้างความสัมพนัธ์ของชุมชนในการมีส่วนร่วม
และมีความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาการการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน 

2.1.2 ทฤษฎีการบญัชีตน้ทุน 
 1) แหล่งท่ีมาของขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ 
 การใชข้อ้มูลต่าง ๆ เพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารในปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็น 
2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ 
  1.1)  ขอ้มูลจากภายในองค์การ (internal information) ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจท่ี
ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะเก็บรวบรวมได้จากภายในกิจการ เช่น ขอ้มูลทางบญัชี ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ผลิต ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลและขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ เป็นตน้ 
  1.2) ขอ้มูลจากภายนอกองค์การ (external information) ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ
ท่ีผูบ้ริหารควรพิจารณาจากภายนอกกิจการ ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจทั้ งในและ
ต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี กฎหมาย วฒันธรรม การเมืองและสังคม ตลอดจน
ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่ง ซ่ึงขอ้มูลภายในของกิจการหน่ึงอาจเป็นขอ้มูลภายนอกของอีกกิจการหน่ึงก็
เป็นได้ ความแตกต่างท่ีส าคญัระหว่างข้อมูลภายในองค์การและข้อมูลภายนอกองค์การ ก็คือ 
ความสามารถในการบงัคบั ทั้งน้ีหมายถึงขอ้มูลภายในองค์การนั้น กิจการสามารถท่ีจะสร้างข้ึน
และจดัเก็บไดต้ามความตอ้งการ แต่ส าหรับขอ้มูลภายนอกองคก์ารนั้น กิจการไม่สามารถท่ีจะสร้าง
ข้ึนและก าหนดใหเ้ป็นตามความตอ้งการของตนเองได ้
  ถึงแมว้่าจะไดมี้การพฒันาและให้ความส าคญักนัอย่างมากต่อระบบขอ้มูลเพื่อ
การตัดสินใจ แต่ส่ิงท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงท่ีจะท าให้ผู ้บริหารประสบความส าเร็จในการ
บริหารธุรกิจของตน ก็คือ จะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจไปใชใ้นการตดัสินใจ
อย่างไรบา้ง บ่อยคร้ังท่ีเราอาจจะพบวา่ กิจการบางแห่งมีการพฒันาระบบขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ
อย่างมาก มีการลงทุนสูงส าหรับการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการเก็บรวบรวมและประมวลผล
ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อเตรียมไวต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหาร แต่ปรากฏวา่ผูบ้ริหารไม่สามารถ
ท่ีจะน าขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือใชไ้ม่เป็น ถา้เป็นเช่นน้ี
ระบบขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจเหล่านั้นก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย 
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 2) ลกัษณะขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ 
 ในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร นอกจากจะตอ้งการขอ้มูลท่ีดี มีความถูกตอ้ง เช่ือถือ
ไดแ้ละรวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการของผูบ้ริหารแลว้ ยงัจะตอ้งมีขอ้มูลท่ีเพียงพอและตรงประเด็น
ต่อการตดัสินใจ ดงันั้น การตดัสินใจของผูบ้ริหารนอกจากจะตอ้งอาศยัขอ้มูลทางบญัชี ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลภายในองค์การแลว้ ยงัอาจจะอาศยัขอ้มูลภายนอกอ่ืน ๆ ประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงลกัษณะ
ของขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจไม่วา่จะภายในหรือภายนอกองคก์ารจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
  2.1)  ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจเชิงปริมาณ (quantitative information) คือ ลกัษณะ
ขอ้มูลท่ีสามารถวดัเป็นตวัเลขได ้เช่น ชัว่โมงการท างาน ยอดขาย ตน้ทุนการผลิต เป็นตน้ 
  2.2)  ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจเชิงคุณภาพ (qualitative information)คือ ลักษณะ
ขอ้มูลท่ี เป็นเร่ืองเก่ียวกบัทศันคติ ความคิดเห็น ความเหมาะสม สภาพแวดลอ้ม กฎหมาย เป็นตน้ 
ซ่ึงไม่สามารถวดัค่าเป็นตวัเลขได ้เช่น คุณภาพของผลิตภณัฑ์ สภาพแวดลอ้มในการท างาน ภาวะ
เศรษฐกิจ เป็นตน้ 
 3)  ผูบ้ริหารใหข้อ้มูลในการตดัสินใจอะไรบา้ง 
 การใชร้ะบบขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจในส่วนท่ีส าคญั ๆ และถือไดว้า่เป็นหวัใจหลกั
ของการท่ีธุรกิจจะประสบความส าเร็จหรือไม่ก็ว่าได้ ก็คือ การน าข้อมูลท่ีมีอยู่นั้นมาใช้ในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบั 
  3.1)  การวางแผน (planning) 
  3.2)  การควบคุม (controlling) 
  3.3)  การวดัผลการด าเนินงาน (performance Measurement) 
  3.4)  การตดัสินใจในปัญหาอ่ืน ๆ (decision Making) 
 อยา่งไรก็ตาม เราก็คงพอท่ีจะทราบแลว้วา่ ระบบขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของการวางแผน 
ควบคุม การวดัและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนการตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไม่วา่
จะเป็นปัญหาระยะสั้ นหรือระยะยาว ซ่ึงระบบข้อมูลเพื่อการตดัสินใจจะเป็นระบบข้อมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางบญัชี ขอ้มูลทางการ
ตลาด ขอ้มูลทางการผลิต หรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน ๆ และส าหรับการศึกษาท่ีจะมุ่งเนน้ในวชิาน้ี ก็คือ 
การศึกษาเก่ียวกบัการน าขอ้มูลทางบญัชีตน้ทุนมาใชใ้นการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ทั้งทางดา้นการ
วางแผน ควบคุม วดัและประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการตดัสินใจในปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงถือว่า
เป็นการใช้ข้อมูลภายในองค์การเพื่อการตัดสินใจเท่านั้ น แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจริง 
ผูบ้ริหารก็ควรท่ีจะตอ้งค านึงถึงขอ้มูลภายนอกองคก์ารในการตดัสินใจดว้ย 
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 4) กระบวนการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 อีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการน าขอ้มูลทางบญัชีตน้ทุนไปใช้ในการตดัสินใจ 
นัน่ก็คือ กระบวนการตดัสินใจในการแกปั้ญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถึงแมว้า่ผูบ้ริหารจะมี
ขอ้มูลทางบญัชีตน้ทุนอยา่งเพียงพอท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจ แต่ถา้ไม่ทราบถึงกระบวนการตดัสินใจ
ท่ีดีแล้ว ก็อาจจะท าให้การตดัสินใจไม่มีประสิทธิภาพท่ีดีพอ ท าให้เสียเวลาอย่างมากในการ
ตดัสินใจแก้ปัญหาแต่ละเร่ือง เสียค่าใช้จ่ายสูงหรือการตัดสินใจแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เป็นต้น  
ส่ิงเหล่าน้ียอ่มเกิดข้ึนไดเ้สมอ ถา้ผูบ้ริหารไม่เขา้ใจถึงกระบวนการการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาอย่าง
แทจ้ริง โดยท่ีกระบวนการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาประกอบดว้ย 
  4.1)  การคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริง (defining the problem) 
  ขั้นตอนแรกของกระบวนการตดัสินใจแก้ไขปัญหาก็คือ จะตอ้งท าการคน้หา
ปัญหาท่ีแทจ้ริงเสียก่อนวา่ปัญหาหรือความยุ่งยากท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นขณะนั้น ปัญหาท่ีแทจ้ริงของมนั
คืออะไรกันแน่ ทั้ งน้ีการค้นหาปัญหาท่ีแท้จริงจะช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมท่ีสุด 
  4.2)  การก าหนดทางเลือกท่ีจะใชใ้นการแกไ้ขปัญหา (identifying alternatives) 
  เม่ือคน้พบและทราบแลว้วา่ปัญหาหรือความยุง่ยากท่ีเกิดข้ึนนั้น ปัญหาท่ีแทจ้ริง
ของมนัคืออะไร ขั้นตอนต่อไปก็คือ การก าหนดทางเลือกท่ีจะใชใ้นการแกปั้ญหานั้น ทั้งน้ีเพราะ
ในบางคร้ังปัญหาหน่ึง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ก็อาจจะมีแนวทางหรือวิธีท่ีจะแก้ไขได้หลายวิธี ดงันั้น การ
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุดก็คือ การเลือกทางเลือกท่ีจะใหผ้ลประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ 
  4.3)  การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (accumulating relevant 
information) 
  หลงัจากท่ีไดก้ าหนดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาแลว้ ขั้นตอนต่อไปก็คือ การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในแต่ละทางเลือก ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมานั้น ควร
ท่ีจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีความเช่ือถือไดแ้ละเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาท่ีจะตดัสินใจ หรือใหมี้ความ
เส่ียงนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไดน้ัน่เอง 
  4.4) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบในแต่ละทางเลือก (analysis and comparison 
of alternatives) 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละทางเลือกจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูว้ิเคราะห์จะตอ้งมีความ
เขา้ใจในเทคนิคหรือวธีิการต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการวเิคราะห์อยา่งเพียงพอ เพื่อมิใหก้ารตดัสินใจ
เกิดความผดิพลาดอนัเน่ืองมาจากผลของการวิเคราะห์ หลงัจากนั้นเม่ือไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลใน
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แต่ละทางเลือกแลว้ ก็จะน าผลการวิเคราะห์ของแต่ละทางเลือกมาท าการเปรียบเทียบถึงผลดีและ
ผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจในการเลือกทางเลือกนั้น ๆ 
  4.5)  การตดัสินใจ (making the decision) 
  การตดัสินใจเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงการตดัสินใจน้ี 
จะให้ประโยชน์สูงสุดแก่กิจการหรือไม่ ก็ข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของการใชก้ระบวนการตดัสินใจ
ทั้ง 4 ขั้นตอนขา้งตน้ 
  การน าข้อมูลทางบัญชีต้นทุนไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ก็
อย่างเช่น การตัดสินใจเก่ียวกับการก าหนดราคา การปิดแผนก การรับค าสั่งซ้ือพิเศษ การปิด
โรงงานชั่วคราว เป็นตน้ ซ่ึงจดัเป็นการตดัสินใจระยะสั้ น นอกจากน้ียงัสามารถน าไปใช้ในการ
ตดัสินใจระยะยาว อย่างเช่น การตดัสินใจลงทุนในสินทรัพยถ์าวรหรือโครงการท่ีมีอายุมากกว่า  
1 ปีข้ึนไป แต่ไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจระยะสั้ นหรือระยะยาว ผูบ้ริหารก็ควรจะต้องค านึงถึง
ผลกระทบท่ีจะมีต่อแผนงานท่ีไดว้างไวก่้อนท่ีจะท าการตดัสินใจลงไป 
 5) วตัถุประสงคข์องขอ้มูลทางบญัชีตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
 การบญัชีตน้ทุน (cost accounting)จดัเป็นหลกัการบญัชีท่ีจะท าหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูล
ทางด้านตน้ทุนของธุรกิจ ตลอดจนจดัท ารายงานและวิเคราะห์ตน้ทุนในลกัษณะต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของผู ้บ ริหาร เพื่ อน าไปใช้ในการตัดสินใจ ในปัจจุบันน้ีไม่ใช่แต่ธุรกิจประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตสินคา้เท่านั้นท่ีจะตอ้งใชว้ธีิการทางบญัชีหรือขอ้มูลของบญัชีตน้ทุน แต่ยงัมี
ธุรกิจบริการและธุรกิจท่ีหวังผลก าไรและไม่หวงัผลก าไรอีกหลายประเภท เช่น โรงแรม 
โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลยั ธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัสายการบินและกิจการอ่ืน ๆ อีก
มากมายท่ีได้มีการน าวิธีการบญัชีตน้ทุนไปประยุกต์ใช้เพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร อย่างไร 
ก็ตาม วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของขอ้มูลทางบญัชีตน้ทุน ก็พอท่ีจะสรุปไดด้งัน้ี 
  5.1)  เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนผลิตตลอดจนต้นทุนขายประจ างวด (product and 
period costs)ซ่ึงจะน าไปหกัออกจากรายไดใ้นงบก าไรขาดทุน และช่วยใหผู้บ้ริหารไดท้ราบผลการ
ด าเนินงานของกิจการวา่มีผลก าไรหรือขาดทุนอยา่งไร 
  5.2)  เพื่ อใช้ในการตีราคาสินค้าคงเห ลือ ( inventory evaluation)ใน ธุรกิจ
อุตสาหกรรม สินคา้คงเหลือท่ีจะปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินจะตอ้งประกอบดว้ยวตัถุดิบ 
งานระหวา่งผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป ซ่ึงการแสดงมูลค่าของสินคา้คงเหลือเหล่าน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
หือใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด จ าเป็นตอ้งอาศยัวธีิการทางบญัชีตน้ทุน 
  5.3)  เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจวางแผนและควบคุม (planning and 
controlling)ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถด าเนินธุรกิจไปอยา่งมีแบบแผน และบรรลุเป้าหมายตาม
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ความตอ้งการของธุรกิจในท่ีสุด นอกจากน้ีขอ้มูลทางบญัชีตน้ทุนยงัจะช่วยให้ผูบ้ริหารไดท้ราบถึง
ความผิดพลาดหรือจุดบกพร่องในการด าเนินธุรกิจ และหาทางก าหนดวิธีการปฏิบติัเพื่อแก้ไข
เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคไ์ดอ้ยา่งทนัท่วงที 
  5.4)  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ (decision 
making)ทั้งน้ีในการด าเนินธุรกิจ ผูบ้ริหารมกัจะตอ้งประสบปัญหาท่ีจะตอ้งท าการแกไ้ขปัญหาอยู่
ตลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นปัญหาในระยะสั้นหรือปัญหาท่ีจะส่งผลกระทบในระยะยาวก็ตาม เช่น การ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการรับใบสั่งซ้ือพิเศษ การปิดโรงงานชัว่คราว การเพิ่ม-ลดสายผลิตภณัฑ์ การตั้ง
ราคาสินคา้ การขยายกิจการ เป็นตน้ 
 6) แหล่งท่ีมาของขอ้มูลทางบญัชีตน้ทุนท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 
 จาก ข้อ มู ล ท างบัญ ชี  (accounting information) ท่ี ได้ ม าจ าก ก ารจดบัน ทึ ก 
(recording)การจดัหมวดหมู่ (classifying)การสรุปผล (summarizing)ตลอดจนการวิเคราะห์และ
ตีความ (interpreting)ตามวิธีการหรือหลักการบัญชีของแต่ละธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัในการจดบนัทึกเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท าให้ได้ขอ้มูลทางบญัชี ซ่ึงสามารถแบ่งได้
เป็นได ้2 ส่วน คือ 
  6.1)  ขอ้มูลทางบญัชีท่ีไดม้าจากวธีิการบญัชีตน้ทุน (cost accounting) ขอ้มูลทาง
บญัชีต้นทุนเหล่าน้ี จะได้มาจากการสะสมข้อมูลตามวิธีการบญัชีหรือหลักการบญัชีต้นทุนท่ี
น ามาใช้ตามลกัษณะของธุรกิจ ทั้งท่ีเป็นธุรกิจท่ีท าการผลิตสินคา้ตามระบบการผลิต สินคา้ตาม
ระบบการผลิตแบบกระบวนการ (process costing)หรือระบบงานสั่งท า (job order costing)และ
เป็นธุรกิจท่ีขายบริการหรือผลิตบริการเพื่อขายนัน่เอง 
  6.2)  ข้อมูลทางบัญชีท่ีได้มาจากวิธีการบัญชีทั่วไป (general accounting)ซ่ึง
ขอ้มูลทางบญัชีเหล่าน้ีก็คือ ขอ้มูลทางบญัชีอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ขอ้มูลจากวิธีการบญัชีตน้ทุน เช่น ขอ้มูล
เก่ียวกบัการขาย ลูกหน้ี เจา้หน้ี และด าเนินงานอ่ืน ๆ เป็นตน้ โดยท่ีขอ้มูลของการบญัชีทัว่ไปจะ
ไดม้าจากการจดบนัทึก จดัหมวดหมู่ และสรุปผล ตามหลกัการบญัชีท่ียอมรับกนัทัว่ไป (generally 
accepted accounting principle) 
  การจดบนัทึกเก็บรวบรวมและสรุปผลขอ้มูลทางการบญัชีทั้งหมดน้ี ไม่วา่จะเป็น
ขอ้มูลทางบญัชีตน้ทุนหรือขอ้มูลทางบญัชีทัว่ไปก็ตาม ลว้นแต่จดัท าข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการ
ของบุคคล 2 ฝ่าย คือ 
   (1) บุคคลภายนอก ซ่ึงข้อมูลทางบัญชีท่ีจะน าเสนอต่อบุคคลภายนอก
จะตอ้งถูกจดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ียอมรับกนัทัว่ไป รายงานทางการเงินจากขอ้มูลทางบญัชีท่ี
จะเสนอต่อบุคคลภายนอก จึงจัดเป็นรายงานภายนอก (external report)ซ่ึงโดยทั่วไปก็จะ
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ประกอบด้วยงบก าไรขาดทุน (income statement)งบแสดงฐานะทางการเงิน (balance sheet)งบ
กระแสเงินสด (statement of cash flows)และขอ้มูลทางบญัชีท่ีน ามาเพื่อสนองต่อบุคคลภายนอกน้ี
เราเรียกว่า “บญัชีการเงิน (financial accounting)” บุคคลภายนอกท่ีจะได้รับประโยชน์จากบญัชี
การเงิน เช่น นกัลงทุน หน่วยงานรัฐบาล เจา้หน้ี ผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
   (2)  บุคคลภายใน ข้อมูลทางการบัญชีท่ีมุ่งจดัท าข้ึนเพื่อเสนอต่อบุคคล
ภายใน หรือฝ่ายบริหารของกิจการ เป็นข้อมูลท่ีจดัท าข้ึนโดยมุ่งท่ีประโยชน์ต่อการตดัสินใจ
มากกว่ามุ่งให้เป็นไปตามหลักการบญัชีท่ียอมรับกันทัว่ไป ดังนั้น รูปแบบของรายงานภายใน 
(internal report)จึงมีรูปแบบหรือลกัษณะท่ีไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัปัญหาหรือขอ้มูลท่ีจะน ามาใช้ใน
การตดัสินใจทั้งส่วนท่ีเก่ียวกบัการวางแผน ควบคุม วดัและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจน
การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เราจึงเรียกขอ้มูลทางบญัชีเหล่าน้ีวา่ “บญัชีบริหาร (management 
accounting)” 
 7) การจ าแนกประเภทของตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ 
 ก่อนท่ีจะท าการศึกษาถึงการจ าแนกประเภทของตน้ทุนในลกัษณะต่าง ๆ ก็ควรท่ีจะ
ท าความเขา้ใจกบัค าว่า “ตน้ทุน (cost)” และ “ค่าใช้จ่าย (expense)” เสียก่อน ส าหรับค าทั้ง 2 ค  าน้ี
ไดมี้นกัวชิาการทางดา้นบญัชีพยายามท่ีจะให้ค  านิยาม เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่งค า
ทั้งสอง แต่อย่างไรก็ตามในด้านความคิดเห็นของผูเ้ขียนท่ีได้จากการสังเกตและศึกษาจากต ารา
ทางด้านบญัชีต่าง ๆ มีความเห็นว่า ค  าว่า “ตน้ทุน” และ “ค่าใช้จ่าย” ก็หมายความถึงการสูญเสีย
ทรัพยากรขององค์การเพื่อให้วตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หน่ึงขององค์การไดส้ าเร็จลง รวมทั้ง
หมายความถึงมูลค่าท่ีเกิดจากการสูญเสียผลประโยชน์บางอยา่งท่ีกิจการหรือองคก์ารควรจะไดรั้บ 
แต่ถา้จะแตกต่างกนั ก็อาจจะมีความแตกต่างกนัอยูบ่า้งในดา้นของการนิยมใช ้เพราะถา้สังเกตดูจะ
เห็นค าว่า “ตน้ทุน” เรามกันิยมใช้ในกรณีท่ีกิจการสูญเสียทรัพยสิ์นจ านวนหน่ึงไปเพื่อก่อให้เกิด
รายไดแ้ก่กิจการ 
 นอกจากน้ีค าว่า “ตน้ทุน” ซ่ึงมีความหมายกวา้งและครอบคลุมไปถึงการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารในด้านต่าง ๆ จึงได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของต้นทุนไว้
หลายลกัษณะดว้ยกนั ทั้งน้ีเพราะการจ าแนกตน้ทุนแต่ละลกัษณะก็มุ่งท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารไดท้  า
การตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจนั้น ๆ เช่น การจ าแนกประเภท
ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผน เพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับการควบคุม เพื่อการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ปัญหาบาง
ประการท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน ซ่ึงการจ าแนกประเภทตน้ทุนในวตัถุประสงคต่์าง ๆ ก็พอท่ีจะ
สรุป ไดด้งัน้ี 
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  7.1) การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิต 
   (1) ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง (direct material cost)หมายถึงวตัถุหรือส่ิงของ
ท่ีถูกน ามาเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีไม่รวมถึงวสัดุยอ่ยท่ีมีมูลค่าน้อยและใช้
เป็นส่วนประกอบเสริมของผลิตภณัฑ ์
   (2)  ต้น ทุนแรงงานทางตรง (direct labor cost)หมายถึ งค่ าจ้างห รือ
ค่าแรงงานของพนักงานหรือลูกจ้างท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตโดยตรง ซึงจะไม่รวมถึง
ค่าแรงงานทางออ้มท่ีถือวา่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการผลิตโดยตรง 
   (3)  ตน้ทุนค่าใช้จ่ายการผลิต (factory overhead cost)หมายถึงตน้ทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงงานการผลิตท่ีนอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรง และค่าแรงงาน
ทางตรง แต่กลบัจะมีความหมายท่ีรวมถึงวตัถุดิบทางออ้มและค่าแรงงานทางออ้ม 
  7.2)  การจ าแนกตน้ทุนตามหนา้ท่ีของการเกิดตน้ทุน 
   (1)  ต้นทุนการผลิต (production costs)หมายถึงต้นทุนท่ีใช้ในการผลิต
สินคา้ หรือผลิตภณัฑ์ ซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายการผลิต
   (2)  ค่าใช้จ่ายในการขาย (selling expense)หมายถึงตน้ทุนหรือค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โดยตรง เช่น ค่านายหนา้ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง 
เป็นตน้ 
   (3)  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (administration expense)หมายถึงตน้ทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายทางด้านการด าเนินการ เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จดัเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากแผนกหรืออส่วนงานท่ีท าหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม งานด้านการขาย
นัน่เอง เช่น ค่าเช่าส านกังาน เงินเดือนผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน เป็นตน้ 
  7.3)  การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของตน้ทุน 
   (1)  ตน้ทุนขั้นตน้ (prime cost)หมายความถึงตน้ทุนท่ีเป็นส่วนส าคญัของ
การผลิต ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงและตน้ทุนแรงงานทางตรง 
   (2)  ต้นทุนแปรสภาพ (conversion cost)ก็จะหมายความถึงต้นทุน ท่ี
เก่ียวข้องกบัการแปรสภาพวตัถุดิบให้กลายเป็นสินค้าส าเร็จรูป หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ ต้นทุนท่ี
เก่ียวกบักระบวนการผลิต ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนแรงงานทางตรงกบัตน้ทุนค่าใชจ่้ายการผลิต 
   (3)  ตน้ทุนการปฏิบติังาน (operation.cost)เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการผลิต แต่เก่ียวกบักบัการด าเนินงานของกิจการ ซ่ึงจะประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ขายกบัค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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  7.4) การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของการใชต้น้ทุน 
   (1)  ตน้ทุนส าหรับงวด (period cost)หมายถึงตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีมิได้
เกิดข้ึนโดยตรงกบัการผลิตสินคา้หรืออาจจะกล่าวไดว้า่ เป็นตน้ทุนท่ีใชแ้ลว้หมดไปในแต่ละงวด 
ซ่ึงตน้ทุนส่วนน้ีจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบญัชีนั้น ๆ เพื่อน าไปหักออกจากรายได้ ให้ไดก้  าไร
สุทธิออกมาโดยท่ีเรามักจะคุ้นเคยกับต้นทุนตัวน้ีในลักษณะค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
รวมทั้งในส่วนท่ีเป็นตน้ทุนขายดว้ยนัน่เอง 
   (2)  ตน้ทุนผลิตภณัฑ์ (product cost)ส าหรับตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายตวัน้ี จะ
ถือวา่เป็นตน้ทุนท่ีใชแ้ลว้มิไดห้มดไป แต่จะรวมอยูใ่นตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงก็จะไดแ้ก่ ตน้ทุนท่ี
ใชไ้ปหรือเกิดข้ึนจากการผลิตสินคา้โดยตรงหรือท่ีเรียกวา่ “ตน้ทุนการผลิต” 
  7.5) การจ าแนกตน้ทุนตามพฤติกรรมของตน้ทุน 
   (1)  ตน้ทุนคงท่ี (fixed cost)คือ ตน้ทุนท่ีมีพฤติกรรมคงท่ี หมายถึงตน้ทุน
รวมท่ีมิไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามระดบัของการผลิตในช่วงของการผลิตในช่วงของการผลิตระดบั
หน่ึง แต่ตน้ทุนต่อหน่วยก็จะเปล่ียนแปลงในทางลดลงตามปริมาณการผลิตท่ีมากข้ึน นอกจากน้ี
ตน้ทุนคงท่ียงัแบ่งออกเป็นตน้ทุนคงท่ีอีก 2 ลกัษณะ คือ ตน้ทุนคงท่ีระยะยาว (committed fixed 
cost)เป็นตน้ทุนคงท่ีท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ในระยะสั้ น เช่น สัญญาเช่าระยะยาว ค่าเส่ือม
ราคา เป็นตน้ ตน้ทุนคงท่ีระยะสั้ น (discretionary fixed cost)จดัเป็นตน้ทุนคงท่ีท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ัง
คราวจากการบริหารหรือตดัสินใจของผูบ้ริหารในแต่ละปี เช่น ค่าโฆษณา ค่าใชจ่้ายในการคน้ควา้
และวจิยั เป็นตน้ 
   (2)  ต้นทุนผันแปร (variable cost)คือ ต้นทุนท่ีมีต้นทุนต่อหน่วยคงท่ี 
ในขณะท่ีต้นทุนรวมจะผนัแปรไปตามปริมาณของการผลิต ซ่ึงโดยปกติตน้ทุนผนัแปรจะเป็น
ตน้ทุนท่ีมีบทบาทและความส าคญัต่อการวเิคราะห์ปัญหาเพื่อการตดัสินใจ 
   (3)  ตน้ทุนผสม (mixed cost)เป็นตน้ทุนท่ีมีพฤติกรรมผสมระหวา่งตน้ทุน
คงท่ีและตน้ทุนผนัแปร ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะก าหนดหรือระบุวา่ตน้ทุนส่วนใด จ านวนเท่าใด เป็น
ตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนส่วนใด จ านวนเท่าใดเป็นตน้ทุนผนัแปร โดยท่ีในทางปฏิบติัมกัจะมีตน้ทุน
ในลกัษณะน้ีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ดงันั้น การท่ีจะทราบวา่ตน้ทุนผสมน้ีส่วนใดเป็นตน้ทุนคงท่ีและ
ส่วนใดเป็นตน้ทุนผนัแปร ก็คงจะตอ้งอาศยัเทคนิคเก่ียวกบัการประมาณตน้ทุน 
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  7.6)  การจ าแนกตน้ทุนตามความสัมพนัธ์กบัหน่วยตน้ทุน 
   (1)  ต้นทุนทางตรง (direct cost)หมายถึงต้นทุนท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการ
ปฏิบติังานหรือภายในหน้าท่ีของหน่วยตน้ทุน (cost object)นั้น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เคร่ืองจกัรจดัเป็นตน้ทุนทางออ้มของแผนกผลิตแต่ในท านองเดียวกนัก็จะถือเป็นตน้ทุนทางตรง
ของแผนกซ่อมบ ารุงก็ได ้
   (2)  ตน้ทุนทางอ้อม (indirect cost)หมายถึงตน้ทุนท่ีมิได้เกิดข้ึนโดยตรง
จากหน่วยตน้ทุนนั้น ๆ ดงันั้น จากตวัอย่างขา้งตน้ ก็พอท่ีจะสรุปไดว้่า ตน้ทุนทางตรงของหน่วย
ตน้ทุนหน่ึงก็อาจจะเป็นต้นทุนทางออ้มของอีกหน่วยต้นทุนหน่ึงก็เป็นได้ ยกเวน้ถ้าต้นทุนไม่
สามารถจดัเป็นตน้ทุนทางตรงของหน่วยตน้ทุนใดไดอ้ยา่งชดัเจน ก็จะถือเป็นตน้ทุนทางออ้ม เช่น 
ค่าประกนัภยัโรงงาน ค่าภาษีทรัพยสิ์น ค่าเช่าโรงงาน เป็นตน้ 
   การก าหนดหน่วยต้นทุน (cost object)อาจจะอยู่ในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น 
แผนก โครงการ สายผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
  7.7) การจ าแนกตน้ทุนตามเง่ือนเวลา 
   (1)  ตน้ทุนในอดีต (historical cost)หมายถึงตน้ทุนท่ีกิจการได้จ่ายไปจริง
ตามหลกัฐานอนัเท่ียงธรรมท่ีปรากฏจ านวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายไปนั้น จึงถือเป็นมูลค่าหรือตน้ทุน
ของสินคา้หรือสินทรัพยข์องกิจการในอดีต แต่ตน้ทุนในอดีตน้ีอาจจะไม่มีความเหมาะสมท่ีจะ
น ามาใชเ้พื่อการตดัสินใจของฝ่ายบริหารในปัจจุบนัน้ี ทั้งน้ีเพราะค่าของเงินในอดีตกบัในปัจจุบนั
ยอ่มมีความแตกต่างอนัเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ และความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ 
   (2)  ต้นทุนทดแทน (replacement cost)หมายถึงมูลค่าหรือราคาตลาด
ปัจจุบนัของสินทรัพยป์ระเภทเดียวกนักบัท่ีกิจการใช้อยู ่กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ สินทรัพยท่ี์กิจการ
เคยซ้ือมาในอดีต ถา้ตอ้งการท่ีจะซ้ือใหม่ในขณะน้ีจะตอ้งจ่ายเงินในจ านวนเท่าไหร่ ซ่ึงโดยปกติ
มูลค่าหรือราคาตน้ทุนทดแทนยอ่มมีมูลค่าสูงกวา่ตน้ทุนในอดีต ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะเกิดภาวะเงิน
เฟ้อส่วนหน่ึง และจากการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีของสินทรัพย ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพการ
ท างานท่ีสูงข้ึนส่วนหน่ึง 
   (3)  ตน้ทุนในอนาคต (future cost)หมายถึงตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีกิจการ
คาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตจากการตดัสินใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของผูบ้ริหาร ซ่ึงตน้ทุนในอนาคตนั้น
อาจจะไดม้าจากการประมาณการณ์หรือการพยากรณ์ก็เป็นได ้บ่อยคร้ังท่ีตน้ทุนในอนาคตจะถูก
น ามาใช้ในการวางแผน ฉะนั้นการประมาณตน้ทุนในอนาคตจึงตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัและ
รอบคอบ 
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  7.8) การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของความรับผดิชอบ 
   (1)  ตน้ทุนท่ีควบคุมได ้(controllable cost)หมายถึงตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ี
สามารถระบุหรือก าหนดได้ว่าหน่วยงานใดหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรง 
กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ มีอ านาจ หนา้ท่ี หรือมีความสามารถท่ีจะท าให้ตน้ทุนจ านวนนั้นเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงจากการตดัสินใจของตน ซ่ึงถา้จะพิจารณาให้มากข้ึนก็พอท่ีจะสรุปไดว้า่ ตน้ทุนท่ีควบคุมได้
ในหน่วยงานหรือผูบ้ริหารหรือผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงก็อาจจะเป็นตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ได้ในอีก
หน่วยงานหรือผูบ้ริหารอีกคนหน่ึงก็ได ้
   (2)  ต้นทุนท่ีควบคุมไม่ได้ (uncontrollable cost)หมายถึงต้นทุนหรือ
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อยูภ่ายใตอ้  านาจหนา้ท่ีท่ีหน่วยงานหรือผูบ้ริหารในระดบันั้น ๆ จะควบคุมไวไ้ด ้นัน่
คือ ไม่สามารถท่ีจะก าหนดตน้ทุนประเภทน้ีให้เพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ โดยปกติตน้ทุนท่ีควบคุม
ไม่ไดข้องผูบ้ริหารระดบัล่างก็มกัจะเกิดจากการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูงนัน่เอง 
  7.9) การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของการวเิคราะห์ปัญหาเพื่อการตดัสินใจ 
  ในการด าเนินธุรกิจ ผูบ้ริหารมกัจะต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย และท่ี
ส าคญัก็คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามท าการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาหรือเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ขอ้มูล
ทางดา้นตน้ทุนท่ีเขา้มามีบทบาทในการตดัสินใจจึงมกัจะถูกจ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี 
   (1)  ต้น ทุนจม  (sunk cost)มี ลักษณะ เป็นต้น ทุน ท่ีห ลีก เล่ี ยงไม่ ได ้
(unavoidable cost)ไม่สามารถท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงได ้ไม่วา่ผูบ้ริหารจะท าการตดัสินใจอยา่งไร 
ซ่ึงตน้ทุนจมเป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจในอดีต จึงไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจใน
ปัจจุบนั เช่น ค่าเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่าระยะยาว ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยป์ระจ า เป็นตน้ ถึงแมว้่า
ต้นทุนจมจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจในปัจจุบัน แต่ผูบ้ริหารก็ควรท่ีจะท าการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีสามารถใชป้ระโยชน์จากตน้ทุนจมใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
   (2)  ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงได้ (avoidable cost)หมายถึงต้นทุนท่ีสามารถ
ประหยดัไดจ้ากการตดัสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ตน้ทุนท่ีหลีกเล่ียงไดม้กัจะมีบทบาท
ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารเสมอ 
   (3)  ตน้ทุนเสียโอกาส (opportunity cost)คือ ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ี
กิจการจะไดรั้บจากการตดัสินใจเลือกทางเลือกหน่ึงแต่กลบัตอ้งสูญเสียโอกาสไปจากการตดัสินใจ
เลือกอีกทางเลือกหน่ึง เช่น ถา้กิจการมีเงินจ านวนหน่ึง และสามารถน าไปฝากธนาคารไดด้อกเบ้ีย
ปีละ 20,000 บาท แต่ถา้กิจการตอ้งน าเงินท่ีมีอยูน่ั้นไปลงทุนท าธุรกิจ ก็จะถือวา่ การท่ีกิจการเลือก
ลงทุนธุรกิจจึงท าให้สูญเสียดอกเบ้ียท่ีจะได้รับ 20,000 บาทดงันั้น ถา้กิจการเลือกท าธุรกิจก็จะมี
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ตน้ทุนเสียโอกาสเกิดข้ึน 20,000 บาท โดยปกติตน้ทุนเสียโอกาสจะไม่มีการบนัทึกลงในบญัชีของ
กิจการ เพราะมิไดเ้ป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแต่เป็นตน้ทุนท่ีถูกสมมติข้ึนมาเพื่อการตดัสินใจ 
   (4) ต้นทุนส่วนท่ีแตกต่าง (differential cost)หมายถึงต้นทุนท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปจากการตดัสินใจเลือกกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงในทาง
เพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ได้(incremental cost or decremental cost)โดยปกติต้นทุนประเภทน้ีจะเกิดก็
ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบติัแบบเดิม มาเป็นวิธีการปฏิบติัแบบใหม่ เช่น ถ้าผูบ้ริหาร
ก าลงัท าการตดัสินใจว่าควรท่ีจะซ้ือเคร่ืองจกัรรุ่นใหม่เขา้มาท าการผลิตแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีมีอยู่
หรือไม่ ทั้ งน้ีเคร่ืองจกัรใหม่อาจจะต้องลงทุนสูง แต่ก็สามารถท่ีจะประหยดัตน้ทุนผนัแปรต่อ
หน่วยลงไปได ้ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งท าการตดัสินใจโดยพิจารณาจากตน้ทุนส่วนท่ีแตกต่างรวมสุทธิ 
(net total differential cost) 
   (5)  ตน้ทุนส่วนเพิ่มต่อหน่วย (marginal cost)หมายถึงตน้ทุนท่ีจะเพิ่มข้ึน
จากการผลิตเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับต้นทุนส่วนเพิ่ม (incremental cost)แต่
ตน้ทุนส่วนเพิ่มต่อหน่วยเป็นการพิจารณาส่วนท่ีเพิ่มจากการเพิ่มของการผลิตเพียง 1 หน่วย ตามท่ี
กล่าวแลว้ ตน้ทุนส่วนเพิ่มต่อหน่วยน้ี เป็นแนวความคิดของตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์ แต่ก็สามารถ
น ามาช่วยผูบ้ริหารเพื่อการตดัสินใจไดเ้ช่นกนั 
 8) ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อแนวคิดการจดัการตน้ทุน 
 จากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทุกวนัน้ี ท าให้แนวคิดท่ีมุ่งเน้นในการจดัเก็บและ
รวบรวมขอ้มูลทางดา้นตน้ทุนของกิจการต่าง ๆ เพื่อทราบตน้ทุนของการขายสินคา้หรือบริการได้
ถูกพฒันาและเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ ไดมี้การปรับกลยุทธ์การบริหารกิจการโดยมุ่งเน้นไปใน
ส่วนของการวางแผนและควบคุมตน้ทุนก่อนท่ีจะเกิดข้ึนจริง รวมถึงการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ตน้ทุนของกิจการให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเพื่อให้ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและสามารถแข่งขนัไดใ้นเชิงการคา้ทั้งกบัตลาดภายในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงแนวคิดน้ีในเชิงการบริหารตน้ทุนแบบใหม่น้ีจึงถูกเรียกว่า “การจดัการตน้ทุน” 
มากกวา่ท่ีจะเรียกวา่ “การบญัชีตน้ทุน” เหมือนอยา่งในอดีตท่ีผา่นมา ซ่ึงปัจจุบนัท่ีมีผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงและท าให้เกิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดสมยัใหม่ในการจดัการตน้ทุน 
ไดแ้ก่ 
  8.1)  การบริหารธุรกิจท่ีมุ่งลูกคา้เป็นส าคญั 
  ปรัชญาใหม่ของการด าเนินธุรกิจก็คือ กิจการจะตอ้งค านึงถึงคุณค่า (value)ท่ีจะ
ส่งมอบให้แก่ลูกค้าเสมอ ด้วยเหตุน้ีผูบ้ริหารและนักบญัชีเพื่อการจดัการจะต้องเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการสร้างคุณค่า (value chain)ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะสร้างความพอใจใน
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สินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้ นับตั้งแต่การออกแบบ การพฒันา การผลิตสินคา้และบริการท่ีมี
คุณภาพ รวมถึงช่องทางการจ าหน่ายหรือการน าสินคา้และบริการไปสู่มือลูกคา้ โดยมุ่งเป้าหมาย
เพื่อสร้างความพอใจทั้งก่อนและหลงัการขายสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้โดยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอยู่
ในกระบวนการสร้างคุณค่าจะต้องมีความเก่ียวข้องและสัมพนัธ์กนัจึงจะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ดงักล่าวได ้เช่น การท่ีบริษทัมีการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีดว้ยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แต่ถา้การ
ส่งมอบสินคา้ให้แก่ลูกคา้มีความล่าช้าไม่ทนัต่อความตอ้งการก็ไม่สามารถท่ีจะสร้างความพอใจ
ให้แก่ลูกคา้ได ้เป็นตน้ ดว้ยหลกัการและกลยุทธ์เช่นน้ีจึงท าให้ระบบบญัชีเพื่อการจดัการไดมี้การ
พฒันาและสามารถแสดงรายงานหรือขอ้มูลท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดัความพอใจของ
ลูกคา้ได ้แต่อยา่งไรก็ตาม การด าเนินกิจกรรมเพื่อท่ีจะท าให้เกิดคุณค่าและสร้างความพอใจให้แก่
ลูกคา้ย่อมท าให้เกิดตน้ทุนแก่กิจการ ดงันั้น การจดัการตน้ทุนจึงได้เขา้มามีบทบาทต่อการสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมของกิจการ และสร้างคุณภาพในสินคา้หรือบริการท่ีลูกคา้จะ
ไดรั้บอีกดว้ย 
  8.2) การมุ่งเนน้เร่ืองคุณภาพ 
  การผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ นบัไดว้า่เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสร้างคุณค่า
และความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น กิจการต่าง ๆ จึงไดใ้หค้วามส าคญักบัการปรับปรุง
และพฒันาระบบการผลิตอย่างต่อเน่ือง ทั้งดา้นเทคโนโลยี  ทรัพยากรบุคคล และระบบงาน โดย
มุ่งหวงัให้กิจการสามารถผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งมุ่งขจดัความไม่มีประสิทธิภาพ
ในการผลิต เช่น การก าจดัเศษวสัดุ การก าจดัของเสีย เป็นตน้ หลกัการดงักล่าวถือวา่เป็นพื้นฐาน
ของการสร้างความเป็นเลิศในการผลิต ซ่ึงจดัเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะสร้างความอยูร่อด
ใหแ้ก่กิจการภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
  ดังนั้ น กิจการในระดับแนวหน้าของโลกจึงได้มีการน าแนวคิดเก่ียวกับการ
ควบคุมคุณภาพแบบสมบูรณ์ (total quality management)มาใชใ้นการผลิต กล่าวคือ เป็นแนวคิดท่ี
จะสร้างสภาพแวดลอ้มของการผลิตเพื่อให้คนงานหรือกระบวนการการผลิตสามารถผลิตสินคา้
หรือบริการโดยไม่มีของเสีย ของมีต าหนิใด ๆ เกิดข้ึนเลย (zero-defects)ซ่ึงนบัว่าเป็นแนวคิดใน
การควบคุมคุณภาพท่ีเขม้งวดท่ีสุด ในขณะท่ีการควบคุมคุณภาพแบบเดิมนั้นจะยอมให้เกิดผลเสีย
หรือของมีต าหนิไดบ้างส่วน 
  ส าหรับการด าเนินธุรกิจบริการ ส่ิงท่ีจะช้ีให้เห็นถึงถึงคุณภาพของบริการนั้น 
สามารถท่ีจะตรวจสอบไดจ้ากความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ การด าเนินธุรกิจบริการใน
หลาย ๆ ประเภททุกวนัน้ี ได้มีการใช้แนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพแบบสมบูรณ์แล้วนั้น
หมายความวา่ จะไม่ยอมให้ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการไดพ้บกบับริการท่ีไม่มีคุณภาพ เช่น กิจการธุรกิจ
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ธนาคารบางแห่ง ท่ีมีการพฒันาและปรับปรุงกิจการต่าง ๆ ให้แก่ลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ และไม่ยอม
ท่ีจะให้เกิดความผิดพลาดในการให้บริการ หรือกิจการธุรกิจการบินท่ีมุ่งให้ลูกค้าได้เกิดความ
ประทบัใจในบริการต่าง ๆ ท่ีมีใหแ้ก่ลูกคา้ ทั้งดา้นความสะดวกสบายและความปลอดภยั เป็นตน้ 
  การท่ีหลายกิจการพยายามท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ของตนเองให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล ด้วยการน ากิจการเขา้สู่ระบบ ISO 9000ก็นับได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีท าให้เกิด
ความเข้าใจท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนว่า การเน้นท่ีคุณภาพเพื่อท าให้ลูกคา้ได้รับความพอใจสูงสุด จึงเป็น
แนวคิดท่ีมีบทบาทและความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจในยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งยิง่ 
  8.3)  การมุ่งเนน้และใหค้วามส าคญักบัเวลา 
  “เวลา” เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อทุก ๆ กิจกรรม ในกระบวนการสร้างคุณค่า 
(Value Chain)กิจการท่ีมีเป้าหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์อยูท่ี่การขยายส่วนแบ่งการตลาด และ
เป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมจะตอ้งพยายามลดเวลาในการผลิตใหส้ั้นลง อีกทั้งท าใหก้ารส่งมอบสินคา้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยพยายามตดัเวลาท่ีไม่เพิ่มค่าออกไป (nonvalue-added time)ให้เหลือแต่
เวลาท่ีใช้เพื่อกิจกรรมท่ีเพิ่มค่าให้แก่สินคา้หรือบริการ (value-added time)เช่น เวลาท่ีลูกคา้ตอ้งรอ
คอยสินคา้หรือบริการอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานท่ีขาดประสิทธิภาพของกิจการ เวลาในการ
ขนส่งท่ีนานเกินไป เป็นตน้ ดงันั้น การตดัสินใจเก่ียวกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารเวลาเพื่อให้
ลูกคา้ไดรั้บสินคา้หรือการบริการท่ีรวดเร็วมีคุณภาพและเป็นท่ีพึงพอใจจึงเป็นหนา้ท่ีของระบบการ
จดัการตน้ทุน 
  8.4)  ความกา้วหนา้ในเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ในยคุของขอ้มูลข่าวสาร ท าใหก้ารแข่งขนัในเชิงธุรกิจมีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน
ไม่เพียงแต่ท าให้เกิดการแข่งขนัระดบัประเทศเท่านั้น แต่ยงัขยายขอบเขตไปสู่การแข่งขนัในระดบั
นานาชาติอีกดว้ย และจากการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นน้ี ผูบ้ริหารท่ีจะสามารถ
บริหารกิจการให้อยู่รอดและเติบโตได้อย่างมัน่คง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีดีและสามารถให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีผูบ้ริหารตอ้งการได้อย่างรวดเร็ว ถูกตอ้งและให้
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจในเชิงการบริหาร ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผลกระทบต่อการพิจารณาจดัหาและ
ใช้ข้อมูลข่าวสารท่ีมีความจ าเป็นกับภาระด้านต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจากความต้องการใช้ข้อมูลหรือ
สารสนเทศต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นบทบาทและหนา้ท่ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัการตน้ทุน ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้
กิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากรหรือตน้ทุนไปอย่างมากมาย และท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลขยะมา
สะสมไวใ้นระบบสารสนเทศของกิจการ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีกิจการทั้งหลายควรจะหนัมาทบทวน
และใหค้วามส าคญัมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี 
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  8.5) การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิต 
  ตามท่ีเราไดพ้บเห็นและเขา้ใจกนัแลว้วา่ ในทศวรรษน้ีการเปล่ียนแปลงทางดา้น
เทคโนโลยีการผลิตได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลย ี
เคร่ืองจักร และปรัชญาการผลิต เช่น การใช้เคร่ืองจักรท่ีควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 
(computer-integrated manufacturing system)การใช้หุ่นยนต์ท าการผลิต (Robots)การผลิตด้าน
ปรัชญาการผลิตแบบทันเวลาพอดี ( just-in-time manufacturing)เป็นต้น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้
กิจกรรมและขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ แตกต่างไปจากเดิม เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบการผลิตใน
ทศวรรษก่อน เช่น การใชเ้คร่ืองจกัรทดแทนแรงงานคน เง่ือนไขและขอ้ตกลงในการจดัซ้ือวตัถุดิบ 
เป็นตน้ ดงันั้น พฤติกรรมของตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจึงมีความหลากหลายและซบัซ้อนมากกวา่เดิม
ดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีการจดัการตน้ทุนจึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายผูบ้ริหารและนกับญัชีเพื่อการจดัการ
ในการท่ีจะจดัการต้นทุนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานหรือกระท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในเร่ืองการผลิต โดยยงัคงไวซ่ึ้งคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีจะสร้างความพอใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้ 
  8.6) การกา้วเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์ 
  ยุคโลกาภิวฒัน์ หรือท่ีเราเรียกว่ายุคท่ีโลกไร้พรมแดน ท าให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ 
อย่างมากมายในเชิงการคา้ เช่น การเปิดการคา้เสรี การรวมกลุ่มทางการคา้ การก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ การสร้างจิตส านึกท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดการ
แข่งขนัทางการคา้ในระดบันานาชาติหรือระดบัโลก ดงันั้น  กิจการท่ีด าเนินธุรกิจจะตอ้งพยายาม
สร้างคุณภาพของสินคา้และบริการให้มีระดบัมาตรฐานท่ีสูงพอจะท าให้เกิดการยอมรับในระดบั
โลกได ้มิเช่นนั้นนอกจากกิจการจะไม่สามารถขายสินคา้หรือบริการออกไปสู่ระดบันานาชาติแลว้ 
ก็ยงัจะตอ้งถูกคุกคามจากกิจการต่างชาติส าหรับการคา้ในประเทศอีกดว้ย 
  ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ี ลว้นแต่เป็นเพียงปัจจยับางส่วนท่ีมีความส าคญั
และผลกระทบต่อแนวคิดในการจดัการตน้ทุนท่ีไดถู้กน ามาใชใ้นการบริหารเชิงกลยทุธ์ของกิจการ
ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จและเป้าหมายในการด าเนินงานของธุรกิจ 
 9) ขอ้มูลตน้ทุนท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน ปริมาณ
และก าไร 
 การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร ส่ิงส าคญั
ท่ีสุดของการวิเคราะห์ก็คือ การมีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลทางดา้นตน้ทุนซ่ึงขอ้จ ากดัพื้นฐานของการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไรท่ีเก่ียวกับข้อมูลทางด้านต้นทุน ก็คือ ต้นทุนทั้ งหมดท่ีจะเกิดข้ึนจะต้อง
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สามารถแบ่งแยกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะเท่านั้น ซ่ึงหมายถึงตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี แต่อยา่งไรก็
ตามขอ้มูลทางดา้นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบติัจริง มกัจะเกิดปัญหาในการท่ีจะระบุวา่ตน้ทุนใด
เป็นตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนใดเป็นตน้ทุนคงท่ี ทั้งน้ีเพราะในทางปฏิบติัมกัจะมีตน้ทุนจ านวน
มากมายหลายชนิดท่ีมีลกัษณะผสมผสานกนัและไม่สามารถท่ีจะระบุได้อย่างชัดเจนว่า ตน้ทุน 
ส่วนใดเป็นตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนใดเป็นตน้ทุนคงท่ี ดงันั้น จึงมีการน าเทคนิคในการประมาณ
ต้นทุน (cost estimation) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนชนิดนั้ น ๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีต เพื่อ
ประมาณวา่ตน้ทุนชนิดนั้นส่วนใดเป็นตน้ทุนผนัแปร และส่วนใดเป็นส่วนท่ีคงท่ี 
 10) การจ าแนกตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ 
 โดยปกติในการด าเนินธุรกิจมักจะมีต้นทุนเกิดข้ึนมากมายหลายชนิด แนวคิด
เก่ียวกบัการจ าแนกหรือแบ่งประเภทของตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจึงมีอยูม่ากมาย ซ่ึงในแต่ละแนวคิด
ก็ลว้นแต่มีจุดมุ่งหมายในการจ าแนกตน้ทุนเหล่านั้น เพื่อประโยชน์ในดา้นใดดา้นหน่ึง การจ าแนก
ตน้ทุนท่ีเรามกัจะพบเห็นอยูเ่สมอ คือ 
  10.1) การจ าแนกตน้ทุนตามหนา้ท่ี (cost function) 
  การจ าแนกตน้ทุนในลกัษณะน้ีเป็นการจ าแนกเพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบ
การเงินเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอกของกิจการ ทั้งน้ีการจ าแนกต้นทุนตามหน้าท่ีของการเกิด
ต้นทุนจะช่วยให้บุคคลท่ีสนใจข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนของกิจการสามารถมองเห็นถึงการใช้
ทรัพยากรของกิจการวา่ไดใ้ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  10.2)  การจ าแนกตน้ทุนตามพฤติกรรมของตน้ทุน (cost behavior) 
  ลกัษณะการจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะน้ี เป็นการจ าแนกท่ีมุ่งประโยชน์เพื่อน า
ขอ้มูลดา้นตน้ทุนน้ีไปใชเ้พื่อการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร ทั้งในดา้นการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานของกิจการ 
 11) ขอ้สมมติฐานในการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร 
 ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร มีข้อสมมติฐานท่ี
ส าคญั คือ  
  11.1)  ตน้ทุนทั้งหมดจะตอ้งสามารถจ าแนกได้เป็นตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุน
คงท่ีเท่านั้น ในกรณีท่ีมีตน้ทุนผสม (mixed cost) จะตอ้งสามารถจ าแนกออกเป็นตน้ทุนผนัแปร
และตน้ทุนคงท่ีได ้โดยใชเ้ทคนิคการประมาณตน้ทุน 
  11.2)  รายไดแ้ละตน้ทุนทั้งหมดมีพฤติกรรมท่ีเป็นเส้นตรง นัน่ก็คือ การสมมติ
ให้ราคาขายและตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยคงท่ี ตลอดจนตน้ทุนคงท่ีให้คงท่ีในช่วงของการวเิคราะห์ 
ซ่ึงเรียกว่า เป็นการวิเคราะห์ในช่วงท่ีมีความหมาย (relevant range)กล่าวคือ ในช่วงของการผลิต
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และจ าหน่ายน้ีไม่วา่จะผลิตและจ าหน่ายมากเท่าไหร่ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย ตน้ทุนคงท่ีรวม และ
ราคาขายต่อหน่วย จะไม่มีการเปล่ียนแปลง 
  11.3) ปริมาณเป็นเพียงปัจจัยเดียวท่ีจะมีผลกระทบต่อต้นทุน ส าหรับข้อ
สมมติฐานน้ีหมายความวา่ จ  านวนตน้ทุนจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปริมาณการผลิตสินคา้แต่เพียง
อยา่งเดียว ซ่ึงขอ้สมมติฐานน้ีไม่เป็นเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล เพราะอนัท่ีจริงแลว้ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีก
เป็นจ านวนมากท่ีจะมีผลกระทบต่อตน้ทุน เช่น การนดัหยดุงาน การเปล่ียนแปลงวิธีการผลิต ความ
ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เป็นตน้ 
  11.4) ในกรณีท่ีเป็นการขายสินค้าหลายชนิด วนผสมของการขายจะคงท่ีใน  
ทุก ๆ ระดบัของการขาย เช่น กิจการขายสินคา้ 2 ชนิด คือ สินคา้ ก และสินคา้ ข โดยกิจการเม่ือ
ขายสินคา้ ก 10 หน่วย จะขายสินคา้ ข ได ้5 หน่วยเสมอ เป็นตน้ 
  11.5) ไม่มีการเปล่ียนแปลงในระดบัของสินคา้คงเหลือตน้งวดและปลายงวด 
หมายความวา่ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร จะสมมติให้วา่ปริมาณ
การขายจะเท่ากบัปริมาณการผลิตพอดี นัน่คือ ผลิตสินคา้เท่าไหร่ ก็จะถือว่าไดจ้  าหน่ายหมดไป
ทั้งส้ินเท่านั้น 
  11.6)  ช่วงระยะเวลาของาการวิเคราะห์ จะต้องไม่มีการเปล่ียนแปลงในด้าน
ของมูลค่าของเงิน เช่น ไม่เกิดภาวะเงินเฟ้อท่ีรุนแรง หรือไม่มีการประกาศปรับค่าของเงินในช่วงท่ี
มีการวเิคราะห์เพื่อการตดัสินใจ เป็นตน้ 
 12) หลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร 
 ก่อนท่ีจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร ในขั้น
สูงต่อไป เราควรท่ีจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดของค าวา่ รายได ้ตน้ทุนและก าไรเสียก่อน ซ่ึง
จะอธิบายดงัน้ี 
  12.1)  รายได ้(revenues) 
  รายไดข้องกิจการอาจจะหมายถึงรายไดจ้ากการขายสินคา้ หรือรายไดจ้ากการ
ขายบริการ ในบางคร้ังเราอาจรวมเรียกวา่ “ยอดขาย” ซ่ึงเราสามารถค านวณหายอดรวมของรายได้
ทั้งหมดจากสูตรท่ีวา่ 
  ยอดรายไดร้วม = ราคาขายต่อหน่วย x จ านวนหน่วยท่ีมีการผลิตและขาย 

  ดงันั้น ถา้ก าหนดให ้
  R  =  ยอดรวมของรายได ้(ยอดขาย) 
  p =  ราคาต่อหน่วย 
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   x  =  จ านวนหน่วยของสินคา้ท่ีมีการผลิตและขาย 
  สูตรในการค านวณหารายไดก้็จะเท่ากบัR = px 

 12.2) ตน้ทุน (Cost) 
 ค าว่า “ต้นทุน” นั้นหมายถึงทรัพยากรท่ีมีมูลค่าเป็นตวัเงิน โดยกิจการได้ใช้
ทรัพยากรนั้นไปเพื่อให้วตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หน่ึงส าเร็จลง การค านวณหายอดรวมของ
ตน้ทุนทั้งหมดจากแนวคิดพฤติกรรมของตน้ทุน จะค านวณไดจ้าก 
 ตน้ทุนรวม = ตน้ทุนคงท่ี + (ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย x จ านวนหน่วยท่ีมี
การผลิตและการขาย) 
 ดงันั้น ถา้ก าหนดให ้

T  =  ตน้ทุนรวม 
a  =  ตน้ทุนคงท่ี 
b  =  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
x  =  จ านวนหน่วยของสินคา้ท่ีมีการผลิตและขาย 

สูตรในการค านวณหาตน้ทุนรวมจึงเท่ากบัT = a + bx 
 12.3) ก าไร (Profit) 
 ก าไรหมายถึงผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนและการด าเนินงานของกิจการ 
โดยจะสามารถค านวณไดจ้าก 
  ก าไร = รายไดร้วม (ยอดขาย) – ตน้ทุนรวม 

ดงันั้นถา้ก าหนดให ้
𝜋  =  ก าไร 
T  =  ตน้ทุนรวม 
R  =  รายไดร้วม (ยอดขาย) 

ดงันั้น สูตรในการหาก าไรก็จะเท่ากบั 
 𝜋 = T - R 
หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ 

𝜋 =  px – (a + bx) 
 13) การวเิคราะห์เก่ียวกบัก าไรส่วนเกิน (contribution margin analysis) 
 การวิเคราะห์เก่ียวกับก าไรส่วนเกินนั้น เป็นการวิเคราะห์ในเร่ืองของส่วนเกิน
ระหวา่งรายไดห้รือยอดขายกบัตน้ทุนผนัแปรท่ีจะไปชดเชยตน้ทุนในส่วนท่ีคงท่ี ซ่ึงเป็นวิธีการใน
การวิเคราะห์ผลก าไรโดยพิจารณาจากพฤติกรรมของตน้ทุน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
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ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร เพื่อน าไปใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์
จุดคุม้ทุนและการวางแผนทางดา้นก าไรของกิจการ การวิเคราะห์เก่ียวกบัก าไรส่วนเกินน้ีสามารถ
วเิคราะห์ไดห้ลายลกัษณะดงัน้ี 
 13.1) ก าไรส่วนเกินรวม (total contribution margin) 
 การวิเคราะห์ในลักษณะของก าไรส่วนเกินรวมน้ี สามารถน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์เก่ียวกับการประมาณยอดขาย และการมองในลกัษณะภาพรวมของการวางแผนและ
ควบคุมตน้ทุน การค านวณหาก าไรส่วนเกินรวม ค านวณไดจ้าก 
 ก าไรส่วนเกินรวม = ยอดขาย – ตน้ทุนผนัแปรรวม 
 หรือก าหนดไดจ้ากสูตร 

TCM  =  R – bx 
=  px – bx 
=  x(p - b)  

โดยท่ี  TCM  = ก าไรส่วนเกินรวม 
R  = ยอดขาย 
p  =  ราคาต่อหน่วย 
b  = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
x  =  จ านวนหน่วยของสินคา้ท่ีมีการผลิตและขาย 

 13.2) ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (unit contribution margin) 
 การวิเคราะห์เก่ียวกบัก าไรส่วนเกินต่อหน่วยนั้น เป็นการวเิคราะห์เพื่อพิจารณา
วา่ ในการจ าหน่ายสินคา้ 1 หน่วย เม่ือหกัค่าของตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยแลว้ จะมีก าไรส่วนเกินไป
ชดเชยตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดท่ีมีอยู ่การวิเคราะห์โดยใช้ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยนั้น มกัจะเป็นท่ีนิยม
ในการน าไปใช้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร ซ่ึงก าไรส่วนเกินต่อหน่วย
สามารถค านวณไดจ้าก 
 ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย = ราคาขาย (รายได)้ ต่อหน่วย – ตน้ทุน 
      ผนัแปรต่อหน่วย 

ดงันั้น ถา้ก าหนดให ้
UCM  =  ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 
p =  ราคาขายต่อหน่วย 
b = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
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สูตรท่ีใชใ้นการค านวณหาก าไรส่วนเกินต่อหน่วยก็จะเท่ากบั 
UCM = p – b 

 13.3) อตัราก าไรส่วนเกิน (contribution margin ratio) 
 การวเิคราะห์อตัราก าไรส่วนเกิน เป็นการเปรียบเทียบก าไรส่วนเกินท่ีจะเกิดข้ึน
ว่าเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์หรือเป็นร้อยละเท่าไรจากยอดขาย ในการวิเคราะห์เก่ียวกบัตน้ทุน-ปริมาณ-
ก าไร โดยใช้อตัราก าไรส่วนเกินนั้น มกัจะใช้ในกรณีท่ีเราไม่ทราบจ านวนหน่วยของสินคา้ท่ีขาย
วธีิการในการค านวณหาอตัราก าไรส่วนเกินนั้น สามารถค านวรได ้2 วธีิ ดงัน้ี 
  (1)  การค านวณหาอัตราก าไรส่วนเกินโดยใช้ราคาขายต่อหน่วยและ
ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

อตัราก าไรส่วนเกิน =
ราคาขายต่อหน่วย −  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย

ราคาขายต่อหน่วย
 

 

อตัราก าไรส่วนเกิน =
ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย
ราคาขายต่อหน่วย

 

 
ถา้ก าหนดให ้ CMR = อัตราก าไรส่วนเกิน   

 

ดงันั้น  CMR = 
(p−b)

p
 

 
 (2)  การค านวณหาอตัราก าไรส่วนเกินโดยใชย้อดขายและตน้ทุนผนัแปร
รวม 

อตัราก าไรส่วนเกิน =
ยอดขาย −  ตน้ทุนผนัแปรรวม

ยอดขาย
 

 

ดงันั้น   CMR = 
(px−bx)

px
 

 14) การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร ในการวิเคราะห์
จุดคุม้ทุน 

 จุดคุ้มทุน (break-even point)เป็นเทคนิคในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเทคนิค
หน่ึงส าหรับการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนการก าหนดนโยบาย
ทางการตลาดโดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร เพื่อค านวณหาจ านวนหน่วย



38 

 

ของสินค้าท่ีขาย หรือปริมาณยอดขายท่ีจะท าให้ยอดขายหรือรายได้ของกิจการเท่ากบัตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมดพอดี ซ่ึงก็หมายถึงจุดคุม้ทุนนัน่เอง 

  14.1) การวเิคราะห์จุดคุม้ทุนเป็นจ านวนหน่วย (break-even unit sales volume) 

 จุดคุม้ทุน (จ านวนหน่วย) =
ตน้ทุนคงท่ีรวม

อตัราก าไรส่วนเกิน
 

ถา้ก าหนดให ้ XBE = จุดคุม้ทุนเป็นจ านวนหน่วย 
a = ตน้ทุนคงท่ีรวม 
b = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
p = ราคาขายหรือรายไดต่้อหน่วย 

ดงันั้น สูตรในการค านวณหาจุดคุม้ทุนเป็นจ านวนหน่วยก็คือ 
 

     XBE =
a

(p−b)
 

   
 14.2) การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนเป็นจ านวนเงิน (break-even dollar sales volume) 

      จุดคุม้ทุน (จ านวนเงิน) =
ตน้ทุนคงท่ีรวม

อตัราก าไรส่วนเกิน
 

 
ถา้ก าหนดให ้ YBE = จุดคุม้ทุนเป็นจ านวนเงิน 

a = ตน้ทุนคงท่ีรวม 
b = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
p = ราคาขายหรือรายไดต่้อหน่วย 

ดงันั้น สูตรในการค านวณจุดคุม้ทุนเป็นจ านวนเงิน ก็คือ 
 

     YBE =
a

(p−b)
 

 
 14.3) การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายสินคา้หลายชนิด (break-
even point of multiple product) 
 ในกรณีท่ีกิจการมีการจ าหน่ายสินคา้มากกว่า 1 ชนิด การค านวณหาจุดคุม้ทุน
เป็นจ านวนหน่วยจึงกระท าได้ยาก เน่ืองจากราคาขายต่อหน่วยและตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยของ
สินคา้แต่ละชนิดมกัจะไม่เท่ากนั และตน้ทุนคงท่ีท่ีเกิดข้ึนก็เป็นตน้ทุนคงท่ีรวม โดยไม่สามารถ
แยกออกได้อย่างชัดเจนว่า ต้นทุนคงท่ีส่วนใดเป็นของสินค้าชนิดใด ดังนั้ น การวิเคราะห์หา



39 

 

จุดคุม้ทุนในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายสินคา้หลายชนิด จึงมกัจะเป็นการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนรวมท่ีเป็น
จ านวนเงินเป็นส่วนใหญ่ 
 15) กระบวนการตดัสินใจเพื่อการบริหาร 
 การตดัสินใจไม่วา่จะเป็นการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม ก็จะ
หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ซ่ึงยอ่มเป็นทางเลือกท่ีจะให้ผลประโยชน์ดี
ท่ีสุดแก่ผูต้ดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่ผูบ้ริหารของธุรกิจยอ่มตอ้งรับผิดชอบและท าการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการผลิต การตลาด และการเงินของธุรกิจอยูต่ลอดเวลา ทั้งน้ีเพราะการตดัสินใจ
ในส่ิงเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนของกิจการ ดงันั้น การตดัสินใจในแต่ละคร้ังของ
ผูบ้ริหาร จึงตอ้งพยายามเลือกทางเลือก ท่ีดีท่ีสุด โดยอาศยักระบวนการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการตดัสินใจท่ีจะขอกล่าวในบทน้ีประกอบดว้ยกระบวนการตดัสินใจ 6 ขั้น คือ 
  15.1)  คน้หาและระบุถึงปัญหาท่ีจะตอ้งท าการตดัสินใจรวมทั้งหาสาเหตุท่ีท า
ใหเ้กิดปัญหานั้น 
  15.2)  ก าหนดทางเลือกหรือแนวทางปฏิบติัท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
  15.3)  เก็บและรวบรวมขอ้มูลท่ีจะใชแ้ละมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจ 
  15.4)  ท าการประเมินทางเลือกในแต่ละทางเลือก ดว้ยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ 
โดยท าการวเิคราะห์จากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ้ทั้งขอ้มูลในเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
  15.5) ท าการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการไขปัญหานั้น ทั้งน้ี
การตดัสินใจจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์าร 
  15.6)  ติดตามและพิจารณาถึงผลกระทบต่อการตดัสินใจท่ีไดเ้ลือกทางเลือกใด
ไปแลว้ เพื่อท าการประเมินผลและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงั 
  การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจยอ่มไม่มีท่ีส้ินสุด กล่าวคือ 
การเกิดปัญหาในการด าเนินธุรกิจจะมีลกัษณะท่ีเป็นลูกโซ่ นัน่หมายความวา่เม่ือเกิดปัญหาใดข้ึน 
และผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแก้ไขปัญหานั้นถึงแมว้่าปัญหานั้นจะถูกขจดัให้
หมดไป แต่ผลจากการตัดสินใจนั้ นมักจะท าให้เกิดปัญหาใหม่ตามมาภายหลังเสมอ ดังนั้ น 
กระบวนการตดัสินใจจึงถูกน ามาใชต้ลอดเวลาเม่ือธุรกิจยงัมีการด าเนินงานต่อไป 
 16) ประเภทของปัญหาเพื่อการตดัสินใจโดยทัว่ไป 
 ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า ปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาระยะสั้ นท่ีผูบ้ริหารของ
กิจการจะตอ้งท าการตดัสินใจมกัจะมีจ านวนมากมายหลากหลายปัญหา ซ่ึงลว้นแต่มีความแตกต่าง
กนัในลกัษณะแลประเภทของการตดัสินใจ แต่ส าหรับในบทน้ีจะขออธิบายและยกตวัอยา่งปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอในการตดัสินใจของผูบ้ริการ 6 ปัญหา คือ 
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  16.1)  การยอมรับใบสั่งซ้ือพิเศษ (accept a special order) 
  16.2)  การตดัสินใจผลิตเองหรือซ้ือจากบุคคลภายนอก (make or buy) 
  16.3)  การยกเลิกการผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บางชนิด (elimination of a 
product line) 
  16.4)  การก าหนดสัดส่วนของผลิตภณัฑ์หรือบริการ กรณีทีมีขอ้จ ากดัเพียงขอ้
เดียว (product or service mix-single constraint) 
  16.5)  การตดัสินใจจ าหน่ายหรือผลิตต่อของผลิตภณัฑ์ร่วม (sell or process 
further in joint costing decision) 
  16.6)  การตดัสินใจปิดโรงงานชัว่คราว (temporary shutdown decision) 
  จากปัญหาดงักล่าวเหล่าน้ี การวิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจก็อาจจะใช้รูปแบบ
ของการวิเคราะห์รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงใน 3 รูปแบบ ตามท่ีเคยไดก้ล่าวไปแลว้ และส าหรับการ
อธิบายในบทน้ีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน การวเิคราะห์ในบางปัญหาก็จะแสดงการวเิคราะห์
ทั้ง 3 รูปแบบ แต่ในบางปัญหาก็อาจจะเลือกวิเคราะห์ตามรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
ความเหมาะสมของลกัษณะปัญหาและขอ้มูลท่ีจะใช้ในการตดัสินใจแต่ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อ
การตัดสินใจในปัญหาสุดท้าย ซ่ึงเป็นเร่ืองการตัดสินใจเก่ียวกับการปิดโรงงานลงชั่วคราว 
(temporary shutdown)จะขออธิบายและให้แนวคิดในการตดัสินใจโดยน าเทคนิคการวิเคราะห์
จุดคุม้ทุน (break-even point)มาประกอบการวเิคราะห์ปัญหาเพื่อการตดัสินใจดว้ย 
 17)  ประเภทของงบประมาณการลงทุน 
 งบประมาณการลงทุนสามารถแยกออกตามแหล่งท่ีมาของการลงทุนต่าง ๆ ท่ีส าคญั
ได ้5 ประเภท คือ 
  17.1)  การลงทุนในผลิตภณัฑช์นิดใหม่หรือการลงทุนเพื่อขยายผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่
แลว้ (new product or expansion of existing products) 
  17.2)  การจดัหาอุปกรณ์ทดแทนของเก่าหรือสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิม 
(replacement of equipment or building) 
  17.3)  โครงการวจิยัและพฒันา (research and development) 
  17.4)  โครงการส ารวจ (exploration) 
  17.5)  อ่ืน ๆ (others) 
  ส าหรับการลงทุนในลกัษณะอ่ืน ๆ นั้น มกัจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัโครงการยอ่ย
ต่าง ๆ เช่น โครงการเพื่อสุขภาพ โครงการควบคุมมลพิษ (pollution)และโครงการลงทุนเพื่อเช่า
สินทรัพยห์รือท าสัญญาเช่า เป็นตน้ โครงการแต่ละอยา่งมกัจะมาจากแผนกหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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โครงการนั้น ๆ โดยตรง เช่น โครงการลงทุนในผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่นั้น แผนกการตลาดก็จะเป็น
เจา้ของโครงการ โครงการจดัหาอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเพื่อมาทดแทนอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่แผนกผลิตก็จะ
เป็นเจา้ของกิจการ และดว้ยเหตุท่ีโครงการต่าง ๆ นั้น มาจากแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแตกต่าง
กนั จึงจ าเป็นตอ้งมีกฎเกณฑ์หรือขั้นตอนในการพิจารณาการลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ในการพิจารณาเก่ียวกบัการลงทุนในโครงการต่าง ๆ จะตอ้งผ่านการพิจารณาจาก
เจา้หน้าท่ีหลายระดบั เช่น โครงการลงทุนเก่ียวกบัการผลิต การพิจารณาโครงการจะตอ้งเร่ิมจาก
หวัหนา้แผนกผลิตก่อนแลว้ จึงผา่นไปยงัเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงต่าง ๆ ดงัน้ี 
 (1)  ผูจ้ดัการโรงงาน (plant managers) 
 (2)  รองประธานฝ่ายด าเนินงาน (the vice-president for operations) 
 (3)  คณะกรรมการพิจารณาโครงการลงทุนซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ
ผูจ้ดัการทางการเงิน (a capital expenditures committee) 
 (4)  ประธานบริษทั (the president) 
 (5)  คณะกรรมการบริหารของบริษทั (the board of directors) 
 การพิจารณาอนุมติัโครงการลงทุนต่าง ๆ จะตอ้งผ่านการพิจารณาของเจา้หน้าท่ี
ระดบัสูงเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัขนาดของโครงการ ถา้เงินจ่ายลงทุนมีจ านวนมากเท่าไรก็ยอ่มจะตอ้ง
ผา่นเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงมากข้ึนเท่านั้น ซ่ึงทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัระเบียบหรือขอ้ก าหนดของแต่ละบริษทั
ในการท่ีจะให้อ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ แก่เจา้หน้าท่ี
ในแต่ละระดบัอยา่งไร 
 18) การประมาณกระแสเงินสดรับ-จ่าย (estimating cash flows) 
 การประมาณกระแสเงินสดรับจ่ายหรือเขา้ออกของโครงการท่ีจะลงทุน ถือได้ว่า
เป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดของการท างบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีได้จะ
เป็นไปตามท่ีคาดหมายหรือไม่นั้น ก็ข้ึนอยูก่บัความแน่นอน หรือความแม่นย  าในการคาดคะเน ซ่ึง
มีบางท่านอาจจะสงสัยวา่ ท าไมจึงใช้เงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุนในโครงการ มาใชว้ดั
วดัผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการนั้น ๆ แทนท่ีจะใช้ผลตอบแทนในรูปของก าไรสุทธิ (net 
profit)ซ่ึงเหตุผลท่ีใชเ้งินสดเป็นตวัวดัผลตอบแทนก็เน่ืองจาก 
  18.1) เงินสดถือเป็นส่ิงส าคญัในการตดัสินใจของธุรกิจ 
  18.2)  ธุรกิจจ่ายเงินลงทุนในขณะน้ีก็โดยมุ่งหวงัจะได้รับเงินสดกลับมาใน
อนาคตในจ านวนท่ีมากกวา่เงินท่ีไดจ่้ายลงทุนไป 
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  18.3)  เงินสดท่ีได้รับจากการลงทุนเท่ านั้ น ท่ีจะสามารถน าไปลงทุนใน
โครงการใหม่ หรือน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
  ด้วยเหตุผลดงักล่าว เงินสดจึงมีความส าคญัต่อการท างบประมาณการลงทุน
มากท่ีสุด กระแสเงินสดท่ีประมาณวา่จะไดรั้บจากโครงการลงทุน จะเป็นการประมาณกระแสเงิน
สดหลงัจากท่ีไดห้ักภาษีแล้ว ดว้ยเหตุน้ีในการวิเคราะห์จะท าการวิเคราะห์เฉพาะผลต่างระหว่าง
กระแสเงินสดของธุรกิจ ก่อนท่ีจะมีการลงทุนตามโครงการท่ีเสนอ และกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บหลงัจากท่ีไดล้งทุนตามโครงการนั้นแลว้ หรืออีกนยัหน่ึงก็คือกระแสเงินสดท่ีประหยดัได้
นัน่เอง 
 19) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และประเมินงบประมาณการลงทุน 
 หลงัจากท่ีเราไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดแลว้ เราก็สามารถท่ีจะท าการ
วิเคราะห์ และประเมินโครงการลงทุนท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ตามท่ีเสนอมา เพื่อท าการเสนอต่อผูมี้
อ  านาจต่อไปในการท่ีจะตดัสินในลงทุนหรือไม่ในโครงการนั้น ๆ โดยท่ีขอ้สมมติในท่ีน้ีก็คือว่า
ความเส่ียง หรือคุณภาพของโครงการลงทุนทั้งหมดท่ีเสนอให้พิจารณาไม่แตกต่างไปจากความ
เส่ียงของโครงการลงทุนท่ีธุรกิจก าลังประกอบอยู่ และการยอมรับการลงทุนใดหรือโครงการ
ลงทุนกลุ่มใดท่ีเสนอจะไม่ท าให้ความสัมพนัธ์ของความเส่ียงทางธุรกิจ (business risk)ของธุรกิจ
นั้นเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ในท่ีน้ีเราจะไม่ขอกล่าวถึงการพิจารณาในดา้นของความเส่ียงในการ
ลงทุน เพราะโดยปกติจะเป็นหน้าท่ีของนักวิเคราะห์ทางการเงิน ซ่ึงนั่นก็หมายความว่าการ
ตดัสินใจการลงทุนมีแต่ว่าจะรับโครงการหรือปฏิเสธโครงการนั้นเท่านั้น ในท่ีน้ีเราจะกล่าวถึง
วธีิการวเิคราะห์และประเมินโครงการลงทุน 5 วธีิดว้ยกนั คือ 
  (1)  วธีิอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ีย (the average rate of return method) 
  (2)  วธีิงวดเวลาคืนทุน (payback period method) 
  (3)  วิ ธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  ( the internal rate of Return 
method) 
  (4)  วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (the net present value method) 
  (5)  วธีิดชันีในการท าก าไร (profitability index method) 
 ส าหรับวิธีท่ี 1 และ 2 เป็นวิธีการแบบประมาณอยา่งคร่าว ๆ (approximate) ใชส้ าหรับ
ประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการเพื่อให้ง่ายแก่การวิเคราะห์ เราจะสมมติต่อไปวา่กระแส
เงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บนั้นจะไดรั้บตอนปลายปีของแต่ละปี 
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 19.1)  อตัราผลตอบแทนเฉล่ีย (average rate of return หรือ ARR) 
 อตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียเป็นวิธีการทางบญัชี ซ่ึงเป็นอตัราส่วนระหว่างก าไร
สุทธิหลงัภาษีโดยเฉล่ียกบัเงินลงทุนสุทธิเฉล่ียของโครงการลงทุนนั้น ๆ  
 

    อตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ีย =
ก าไรสุทธิเฉล่ียต่อปี

เงินลงทุนสุทธิเฉล่ีย
 

 

 ส าหรับแนวความคิดในการค านวณหาอตัราผลตอบแทนถัวเฉล่ียบางคร้ัง ก็
อาจจะใชเ้งินทุนคร้ังแรกมากกวา่ท่ีจะใชเ้งินลงทุนสุทธิเฉล่ีย ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสูตรดงัน้ี 
 

    อตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ีย =
ก าไรสุทธิเฉล่ียต่อปี

เงินลงทุนเร่ิมแรก
 

 
 แต่อยา่งไรก็ตาม ความแตกต่างในการใชข้องทั้ง 2 วิธีน้ี ก็อาจจะกล่าวไดว้า่ถา้
เป็นการลงทุนในสินทรัพยท่ี์จะตอ้งมีการตดัค่าเส่ือมราคา ก็ควรท่ีจะใช้แบบเงินลงทุนสุทธิเฉล่ีย 
ถา้เป็นการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาก็ควรใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก 
 ขอ้ดีได้แก่ (1) ง่ายแก่การจดัท าเน่ืองจากใช้ขอ้มูลจากบญัชี(2) อตัราร้อยละท่ี
ค านวณไดส้ามารถไปเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเราตอ้งการ (required rate of return) 
 ขอ้เสีย (1) ไม่ค  านึงถึงเร่ืองก าไรในรูปของเงินสด แต่ใช้ก าไรสุทธิตามบญัชี
แทน(2) ไม่ค  านึงถึงค่าของเงิน หมายความว่า ในจ านวนเงินเท่า ๆ กนั ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บในปี
ทา้ย ๆ จะมีค่าเท่ากบัผลประโยชน์ในปีแรก ๆ 
 19.2) งวดเวลาคืนทุน (payback period method หรือ PB) 
 งวดเวลาคืนทุน คือ ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งใช้ในการหาประโยชน์จากการลงทุน 
และผลตอบแทนท่ีได้นั้ นจะเท่ากับเงินลงทุนพอดี ในการค านวณหา payback period น้ีเราแยก
พิจารณาเป็น 2 กรณี คือ 
 กรณีท่ี 1 ผลตอบแทนคือกระแสเงินสดรับสุทธิหลงัหกัภาษีเท่ากนัทุกปี ตลอด
อายขุองโครงการลงทุน การค านวณจะเป็นดงัน้ี 
 

    งวดเวลาคืนทุน =
เงินลงทุนคร้ังแรก

เงินสดเขา้สุทธิต่อปีหลงัหกัภาษี
 

 
 กรณีท่ี 2 ผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดรับสุทธิหลงัภาษีในแต่ละปีไม่เท่ากนั 
 การใช้ payback period ในการพิจารณาโครงการลงทุนอาจท าให้เกิดความ
ตดัสินใจท่ีผิดพลาดได ้เน่ืองจาก(1) วธีิ payback period ไม่ไดค้  านึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหลงั
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ระยะเวลาคุม้ทุนแลว้และ (2) วิธี payback period ไม่ไดค้  านึงถึงค่าของเงินเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ของ payback period ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับค่าของเงิน และเพื่อท าให้ผู ้บริหารหรือผู ้ท่ีจะท าการ
ตดัสินใจเก่ียวกับโครงการลงทุน เกิดความมัน่ใจในการตดัสินใจมากข้ึน เราก็สามารถท่ีจะน า
วธีิการหางวดเวลาคืนทุนโดยค านึงถึงค่าของเงิน (discounted payback method)มาใชว้ิเคราะห์และ
ประเมินโครงการลงทุนในลกัษณะต่าง ๆ 
 19.3) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (internal rate of return หรือ IRR) 
 เป็นการค านวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการลงทุนในโครงการ  
นั้น ๆ อตัราผลตอบแทนท่ีไดน้ี้จะเป็นอตัราท่ีท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
เท่ากบัเงินลงทุนคร้ังแรก ดงันั้น สูตรในการค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนก็คือ 

    สูตร I − (∑
Ct

(1+r)t
n
t=1 ) = 0 

 

   โดยก าหนดให ้ I =เงินจ่ายลงทุนคร้ังแรก 
      Ct =กระแสเงินสดท่ีไดรั้บสุทธิในแต่ละงวด 
      R = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (อัตรา
      ซ้ือลด) หรือ IRR 
 19.4) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (net present value method หรือ NPV) 
 การหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เป็นวิธีหน่ึงในการประเมินโครงการลงทุน ซ่ึงก็คือ
การค านวณหาผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนท่ีคาดว่าในอนาคต ตามอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีเขาตอ้งการหรือตามอตัราค่าของทุน (cost of capital)ท่ีประมาณไวก้บัเงินท่ี
จ่ายลงทุนคร้ังแรก สูตรในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

    สูตร NPV =  (∑
Ct

(1+r)t
n
t=1 ) − I 

  
   โดยก าหนดให ้ NPV= มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

      Ct=กระแสเงินสดท่ีไดรั้บสุทธิในแต่ละงวด 
      R   = อตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีตอ้งการ หรือ
      ค่าของทุน 
      I    = เงินจ่ายลงทุนเร่ิมแรก 
 ตามวิธีการ NPV แล้วควรรับด าเนินการตามโครงการลงทุนท่ีให้ค่า NPV 
มากกวา่ 0 หรือมีค่าเป็นบวกและควรปฏิเสธ โครงการท่ีมีค่า NPV เป็นลบ 
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 ขอ้ดีของ NPV และ IRR ก็คือ ต่างก็น าผลประโยชน์หรือผลตอบแทนทั้งหมดท่ี
คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตมาใชใ้นการค านวณ นอกจากน้ีต่างก็ยงัค  านึงถึงค่าของเงิน (time value of 
money) 
 19.5)  ดชันีในการท าก าไร (profitability index หรือ PI) 
 ดัชนี ในการท าก าไรห รือเรียกอีกอย่างห น่ึงว่า “benefit cost ratio” ก็ คือ 
อตัราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดเขา้สุทธิกบักระแสเงินสดจ่ายลงทุนคร้ังแรก 
สูตรในการค านวณหาค่าดชันีในการท าก าไรก็คือ 

  สูตร PI = มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินเขา้สุทธิ 
  กระแสเงินจ่ายลงทุนคร้ังแรก 

  = 
∑

Ct

(1+k)t
n
t=1

I
 

 

   โดยก าหนดให ้ Ct= กระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละงวด 
     I= เงินสดจ่ายลงทุนคร้ังแรก 
     K=อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

 ถา้ PI มีค่ามากกวา่ 1 ก็ควรท่ีจะรับโครงการท่ีเสนอนั้น วิธีการวดัโครงการตาม
วิธี NPV และวิธี PI ต่างก็จะให้ค  าตอบท่ีจะรับโครงการหรือปฏิเสธโครงการในลกัษณะเดียวกนั 
อย่างไรก็ตามถา้เราตอ้งตดัสินใจเลือกโครงการใดโครงการหน่ึงเพียงโครงการเดียว จากหลาย ๆ 
โครงการท่ีเสนอมา การใช้วดัโครงการโดยวิธี NPV จะดีกว่า เน่ืองจากวิธี NPV แสดงให้เห็นถึง
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีคาดวา่จะไดจ้ากโครงการในรูปของจ านวนเงินในทางตรงกนัขา้มวิธี PI แสดง
ใหเ้ห็นเพียงความสามารถในการท าก าไร หรือแสดงค าตอบในลกัษณะของสัดส่วนเท่านั้น 
 20) การเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(IRR)เพื่อการตดัสินใจ 
 ดงัท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้วา่การประเมินโครงการลงทุน (outlay project)นั้น เราสามารถ
ท่ีจะประเมินไดห้ลายวธีิ ซ่ึงการประเมินโครงการลงทุนแต่ละวธีิก็มีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัออกไป 
บางวิธีไม่ไดค้  านึงถึงมูลค่าเงินตามเวลา เช่น payback period จึงไม่เหมาะสมท่ีจะใชก้บัสภาพความ
เป็นจริง 
 วิธีท่ีนิยมใช้กนัมากก็คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)และอตัราผลตอบแทนจกการ
ลงทุน (IRR)ซ่ึงเป็นการหาค าตอบของกระแสเงินสดรับ (cash inflows)เทียบกบักระแสเงินสดท่ี
จ่ายลงทุน (cash outflows)ในรูปของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิและเปอร์เซ็นตข์องผลตอบแทนตามล าดบั  
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 โดยปกติ NPV และ IRR น้ีจะให้ค  าตอบเหมือนกนัในการท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธ
โครงการ 
 โครงการท่ีจะยอมรับ คือ โครงการท่ีมี NPV มากกว่า 0 และ/หรือมี IRR มากกว่า
อตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีตอ้งการ (required rate of return) (สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์,2550) 

2.1.3 แนวคิดการวเิคราะห์ SWOT 
 นนัทิยาหุตานุวตัรและคณะ (2545) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการวเิคราะห์ SWOTไวด้งัน้ี 
 1)  ความหมายของ SWOT 
 SWOT เป็นค าย่อมาจากค าว่า  Strengths Weaknesses Opportunities and Threats 
ดงัน้ีStrengths คือจุดแขง็หมายถึงความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นบวกซ่ึงองคก์ร
น ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึงการด าเนินงานภายในท่ี
องคก์รท าไดดี้ 
 Weaknesses คือจุดอ่อนหมายถึงสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นลบและด้อย
ความสามารถซ่ึงองคก์รไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์
 Opportunities คือโอกาสหมายถึงปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้
การท างานขององคก์รให้บรรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินการขององคก์ร 
 Threats คืออุปสรรคหมายถึงปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการท างาน
ขององคก์รไม่ให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร
บางคร้ังการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากเพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนแปลง
ไปซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้และ
ในทางกลบักนัอุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนัดว้ยเหตุน้ีองคก์รมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ของตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม 
 2)  กรอบการวเิคราะห์ SWOT 
 ในการวิเคราะห์ SWOT การก าหนดเร่ืองหัวขอ้หรือประเด็นเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้ง
ค านึงถึงเพราะว่าการก าหนดประเด็นท าให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและ
อุปสรรคไดถู้กตอ้งโดยเฉพาะการก าหนดประเด็นหลกั (key word) ไดถู้กตอ้งท าให้การวิเคราะห์
ถูกตอ้งยิง่ข้ึนการก าหนดกรอบการวเิคราะห์ SWOT ใดๆข้ึนอยูก่บัลกัษณะธุรกิจและธรรมชาติของ
องค์กรนั้นๆในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดคน้กรอบการวิเคราะห์ SWOT ท่ีมีความหลากหลาย
รูปแบบอาทิ 
 2.1)  Mac Millan (1986) เสนอ5ประเด็นส าหรับกรอบการวเิคราะห์ SWOT คือ 
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 (1)  เอกลกัษณ์ขององคก์ร 
 (2)  ขอบเขตปัจจุบนัของธุรกิจ 
 (3)  แนวโนม้สภาพแวดลอ้มท่ีจะเป็นโอกาสและอุปสรรค 
 (4)  โครงสร้างของธุรกิจ 
 (5)  รูปแบบการเติบโตท่ีคาดหวงั 
 2.2)  Goodstein et al (1993) เสนอ5ประเด็นท่ีตอ้งวเิคราะห์ SWOT คือ 
 (1)  ความส าเร็จของแต่ละประเภทธุรกิจขององค์กรและทรัพยากรของ
องคก์รท่ียงัไม่ถูกใช ้
 (2)  ระบบติดตามประเมินผลส าหรับธุรกิจแต่ละประเภท 
 (3)  กลยุทธ์ขององคก์รในแง่ความคิดริเร่ิมการเผชิญกบัความเส่ียงและการ
ขบัเค่ียวทางการแข่งขนั 
 (4) โครงสร้างและระบบการบริหารขององคก์รท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติั
แผนกลยทุธ์ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 (5)  วฒันธรรมองคก์รและวธีิการท าธุรกิจ 
 2.3)  Piercy and Giles (1998) เสนอ4ประเด็นท่ีตอ้งวเิคราะห์ SWOT คือ 
 (1)  ความเฉพาะเจาะจงของตลาดผลิตภณัฑ ์
 (2)  ความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกคา้ 
 (3)  นโยบายราคาในตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (4)  การส่ือสารทางการตลาดส าหรับลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั 
 2.4) Edwards (1994 อ้างใน นันทิยา หุตานุวตัร และณรงค์ หุตานุวตัร , 2545)
เสนอปัจจยัภายนอก9ประการคือการเมืองเศรษฐกิจนิเวศวิทยาการแข่งขนักฎหมายโครงสร้าง
พื้นฐานสังคมเทคโนโลยแีละประชากร 
 3)  ข้อค านึงในการท ากระบวนการวิเคราะห์  SWOTการวิเคราะห์  SWOT ของ
องคก์รมีขอ้ท่ีควรค านึง4ประการคือ 
 3.1) องคก์รตอ้งก าหนดก่อนวา่องคก์รตอ้งการท่ีจะท าอะไร 
 3.2)  การวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคตอ้งกระท าในช่วงเวลาขณะนั้น 
 3.3) องค์กรต้องก าหนดปัจจัยหลัก  (key success factors) ท่ี เก่ี ยวกับการ
ด าเนินงานใหถู้กตอ้ง 
 3.4)  องคก์รตอ้งประเมินความสามารถของตนใหถู้กตอ้งนอกจากขอ้ท่ีควรค านึง
แลว้ยงัมีปัญหาท่ีควรระวงัดงัน้ี 
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 (1)  การระบุจุดอ่อนต้องกระท าอย่างซ่ือสัตย์และบางคร้ังจุดอ่อนเฉพาะ
อยา่งเป็นของเฉพาะบุคคล 
 (2)  การจดัการกบักลไกการป้องกนัตนเองตอ้งกระท าอยา่งรอบคอบ 
 (3)  แนวโนม้การขยายจุดแขง็ท่ีเกินความเป็นจริง 
 (4)  ความใกล้ชิดกับสถานการณ์ท าให้มองสถานการณ์ขององค์กรไม่
ชดัเจน 
 (5)  การก าหนดบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลตอ้งระบุใหช้ดัเจน 
 (6)  ขอ้มูลไม่เพียงพอและขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มภายนอกเบ่ียงเบนนอกจากน้ี
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได ้

2.1.4 แนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์/กลยทุธ์ 
 “การวางแผนเชิงกลยุทธ์” (strategic planning) หรือ “การบริหารเชิงกลยุทธ์” (strategic 
management) หรือ “การคิดอย่างกลยุทธ์”(strategic thinking) แนวคิดในด้านกลยุทธ์ดังกล่าวน้ี 
นบัวนัจะมีความส าคญัมากข้ึนทุกทีโดยเฉพาะในช่วงท่ีประเทศไทยก าลงัอยู่ในขั้นตอนของการ
ปรับตวัอยา่งรุนแรง เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม ทั้ งในระดับโลก ภูมิภาค และภายในประเทศ  ความจริงแล้ว “การวางแผนเชิงกลยุทธ์” 
(strategic planning)  เป็นส่วนหน่ึงของ“การบริหารเชิงกลยุทธ์ ”strategic management) ทั้ ง น้ี 
เน่ืองจากว่าองค์ประกอบของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์นั้น ส่วนแรกจะเป็นเร่ืองของการวาง 
ทิศทางการบริหารหรือทิศทางกลยุทธ์ (strategic direction) ซ่ึงก็เป็นเร่ืองของการวางแผน และอีก
ส่วนหน่ึงนั้นเป็นเร่ืองการด าเนินกลยุทธ์เพื่อท่ีจะบรรลุสู่เป้าหมายหรือแผนทิศทางท่ีไดก้ าหนดไว้
นัน่เอง การบริหารเชิงกลยทุธ์จึงหมายถึง กระบวนการในการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์นัน่เอง (strategic 
decision) (สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์, 2543) 
 จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2546) ได้ให้ความหมายของการจดัการ
เชิ งกลยุท ธ์  (strategic management) หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบด้วยการวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มและขอ้มูลส าคญัของธุรกิจท่ีใช้ในการประกอบการตดัสินใจ การวางแนวทางการ
ด าเนินงานและควบคุมการปฏิบติั งานเชิงกลยทุธ์ขององคก์าร เพื่อท่ีจะสร้างความมัน่ใจวา่องคก์าร
สามารถท่ีจะด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน
สามารถมีการพฒันาการและสามารถมีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยท่ี
การจดัการเชิงกลยทุธ์มีเป้าหมายส าคญั 2 ประการ คือ 
 (1)  สร้างและด ารงรักษาความสามารถในการแข่งขนั (competitive capacity) การ
เปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อมท าให้ ธุรกิจต้องปรับตวัอยู่เสมอ การก าหนดและการด าเนิน 
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กลยุทธ์ช่วยให้ธุรกิจมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพใน
การแข่งขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 (2)  สร้างคุณค่า (create value) การจดัการเชิงกลยุทธ์ช่วยสร้างคุณค่า (value) แก่
เจ้าของหรือผู ้ถือหุ้ น  (shareholder) ตลอดจนสร้างความพอใจให้แก่ผู ้มี ส่ วนได้ส่ วน เสีย
(Stakeholder) ของธุรกิจ เช่น พนกังาน ผูข้ายวตัถุดิบ และลูกคา้ เป็นตน้ 
 ชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (2546) กล่าวว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์หมายถึง การด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ตามพนัธกิจ(mission) หรือภารกิจขององคก์ร โดยสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะผูท่ี้ไดผ้ลประโยชน์จาก
องค์กร (stakeholders) นับเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ และการก าหนดนโยบายของ
องคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริการ (customer) พนกังาน (employee) ชุมชนในทอ้งท่ี (community) 
ผูถื้อหุ้น (stakeholders) องค์กรประชาชน (civil society) ฯลฯ การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์
และศิลป์ในการด าเนินการใน 3 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกันคือ การวางแผนกลยุทธ์ (strategic 
planning) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ (strategicImplementation) และการควบคุมและประเมินผลกล
ยุทธ์  (strategic control and evaluation) และการวางแผนเชิงกลยุทธ์  (strategic planning) เป็น
กระบวนการแรกเร่ิมของการบริหารเชิงกลยุท ธ์ ซ่ึงในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุท ธ์ 
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคญั ได้แก่ การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ จุดมุ่งหมาย(เป้าประสงค์) 
วตัถุประสงคข์ององคก์รและการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงาน 
 John M.Bryson(1995) กล่าววา่ การวางแผนกลยุทธ์ช่วยเสริมสร้างการส่ือสาร การมีส่วน
ร่วม การค านึงถึงความแตกต่างดา้นค่านิยมและผลประโยชน์ การเสริมสร้างการตดัสินใจตามหลกั
พื้นฐานของความมีเหตุผล และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การวางแผนกลยุทธ์จะก่อให้เกิดความส าเร็จใน
การปฏิบติัการอยา่งแทจ้ริง 
 ปกรณ์ ปรียากร (2545) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ น่าจะถือเป็นแนวคิดร่วมระหว่าง
องคก์ารภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนเทคนิคเฉพาะขององคก์ารทั้งสองอาจจะแตกต่างกนัไปไดต้าม
ภารกิจและความคาดหวงัจากลูกคา้และผูรั้บบริการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งองคก์ารภาครัฐและภาคเอกชน(strategic analysis) ไวด้งัน้ี 
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 ตวัแบบการวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ของซุนว ู(บุญศกัด์ิ แสงระว,ี ม.ป.ป.) 
 (1)  ก าหนดจุดมุ่งหมายและภารกิจของการรบ 
 (2)  ประเมินความเขม้แขง็และความพร้อมของสรรพก าลงั 
 (3)  ประเมินสถานการณ์ของคู่ต่อสู้ 
 (4)  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ต่าง ๆ 
 (5)  ตดัสินใจเลือกกลยทุธ์และน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั 

ตวัแบบการวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ของ Harvard Business School (SWOT model) 
 (1)  ก าหนดจุดมุ่งหมาย/วตัถุประสงค ์
 (2)  วเิคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
 (3)  วเิคราะห์สถานการณ์ภายใน 
 (4)  ก าหนดกลยทุธ์ 
 (5)  ประเมินความเป็นไปไดแ้ละเลือกกลยทุธ์ 
 (6)  น ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 
 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ขององคก์ารภาครัฐ
และองค์การท่ีไม่หวงัผลก าไรและน ามาปรับใช้ส าหรับการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจยัเพื่อ
ก าหนดกลยทุธ์ของชุมชนได ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 (1)  ก ารป ระ เมิ น ส ภ าพ แวด ล้ อ ม ภ ายน อก แล ะภ าย ใน  ( assessing the 
organization’s external and internal environments) 
 (2)  ระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การวางกลยุทธ์ (identifying the facing the strategic 
issue organization) เป็นการประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั หรือ 
การท า SWOT matrix เพื่อพิจารณา ปัญหา ช่องวา่ง และประเด็น ท่ีควรจะก าหนดกลยุทธ์ทั้งในเชิง
รับและเชิงรุก  
 (3)  การก าหนดกลยุทธ์ (formulating strategiesand plans to manage the issue) 
เป็นการจดัท าขอ้เสนอในรูปของทางเลือกต่าง ๆ ท่ีควรจะด าเนินงาน ทั้งในส่วนของงานประจ า
และงานโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การจดัสรรทรัพยากร และการจดัท า
เอกสารแผน 
 (4)  ทบทวนและอนุมติักลยุทธ์และแผน (reviewing and adopting the strategies 
and plan) เป็นการขออนุมติักลยทุธ์และแผนจากผูบ้ริหารเพื่อน าแผนไปสู่การด าเนินงาน 
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 (5)  การน าแผนไปสู่การด าเนินงาน (developing and effective implementation 
process) เป็นขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานระดบัปฏิบติัท่ีจะน าแผนกลยทุธ์ไปวางแผนเพื่อ
การด าเนินงานขององคก์ารอีกชั้นหน่ึง 
 (6)  การประเมินผล (reassessing strategies and the strategic planning process)  
เป็นขั้นตอนทา้ยสุดท่ีมีความส าคญั เพราะในการประเมินผลจะน าขอ้มูลไปใชส้ าหรับการปรับกล
ยทุธ์และแผนต่อไป 
 2.1.5 แนวคิดการบริหารแบบ balanced scorecard 
 balanced scorecard (BSC) คือ ระบบหรือกระบวนในการบริหารงานชนิดหน่ึงท่ีอาศยัการ
ก าหนดตัวช้ีว ัด (KPI) เป็นกลไกส าคัญ Kaplanและ Nortonได้ให้นิยามล่าสุดของ balanced 
scorecardไวว้า่ “เป็นเคร่ืองมือทางดา้นการจดัการท่ีช่วยในการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั (strategic  
implementation) โดยอาศยัการวดัหรือประเมิน (measurement) ท่ีจะช่วยท าให้องค์กรเกิดความ
สอดคล้องเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และมุ่งเน้นในส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กร 
(alignment  and  focused)”   
 แน ว คิ ดแบบ  balanced scorecardเกิ ด จาก  ProfessorRobert Kaplan อาจ ารย์ป ระจ า
มหาวิทยาลยั Harvard  และ  Dr. David Nortonท่ีปรึกษาทางดา้นการจดัการ โดยทั้งสอง ไดศึ้กษา
และส ารวจถึงสาเหตุของการท่ีตลาดหุ้นของอเมริกาประสบปัญหาในปี 1987และพบว่าองค์กร
ส่วนใหญ่ในอเมริกานิยมใชแ้ต่ตวัช้ีวดัดา้นการเงินเป็นหลกั ทั้งสองจึงไดเ้สนอแนวคิดในเร่ืองของ
การประเมินผลองค์กร โดยพิจารณาตวัช้ีวดัในส่ีมุมมอง (perspectives) แทนการพิจารณาเฉพาะ
มุมมองดา้นการเงินเพียงอยา่งเดียว   
 มุมมองทั้ง 4ประกอบดว้ย มุมมองดา้นการเงิน (financial  perspective)  มุมมองดา้นลูกคา้ 
(customerperspective) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (internalprocess  perspective)และมุมมอง
ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (learning  and  growth  perspective)  แนวคิดพื้นฐานของ balanced  
scorecard    
 balanced  scorecardประกอบด้วยมุมมอง (perspectives) 4ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน 
(financial perspective) มุมมองด้านลูกคา้ (customerperspective)มุมมองด้านกระบวนการภายใน  
(internal  process  perspective)  และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  (learning  and  growth  
perspective)  มุมมองทุกด้านจะมีวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ขององค์กรเป็นศูนยก์ลาง ในแต่ละด้าน
ประกอบดว้ย 4องคป์ระกอบ  คือ 
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 (1)  วตัถุประสงค์ (objective) คือส่ิงท่ีองค์กรมุ่งหวงัหรือตอ้งการท่ีจะบรรลุใน 
แต่ละดา้น 
 (2) ตัว ช้ี ว ัด  (measures ห รือ  key performance indicators)  คื อ  ตัว ช้ี ว ัด ข อ ง
วตัถุประสงค์ในแต่ละด้าน และตวัช้ีวดัเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัว่าองค์กรบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้นหรือไม่ 
 (3)  เป้าหมาย (target) คือ เป้าหมายหรือตวัเลขท่ีองคก์รตอ้งการจะบรรลุในตวัช้ีวดั
แต่ละประการ 
 (4)  แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม (initiatives)ท่ีองค์กรจะจดัท าเพื่อบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดข้ึน โดยในขั้นน้ียงัไม่ใช่แผนปฏิบติัการท่ีจะท าแต่เป็นเพียงแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรม เบ้ืองตน้ท่ีตอ้งท าเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 นอกจากองคป์ระกอบทั้ง 4 แลว้ ในทางปฏิบติัมกัจะเพิ่มอีก 1 องคป์ระกอบ คือ ขอ้มูลใน
ปัจจุบนั (baseline  data)ของตวัช้ีวดัแต่ละตวั การหาขอ้มูลในปัจจุบนัจะเป็นตวัช่วยในการก าหนด
เป้าหมายของตวัช้ีวดัแต่ละตวัใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน    
 ปัจจุบนัพบวา่จุดอ่อนท่ีส าคญัของผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยูท่ี่การวางแผน หรือการจดัท า
กลยทุธ์แต่อยูท่ี่ความสามารถในการน ากลยทุธ์ท่ีไดก้  าหนดข้ึนไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ดงัเช่น นิตยสาร fortune ซ่ึงเป็นวารสารชั้นน าดา้นธุรกิจไดร้ะบุวา่จากการส ารวจ
ผูบ้ริหารทัว่โลกเก่ียวกบัความลม้เหลวในการน ากลยุทธ์ท่ีวางไวไ้ปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของบริษทัท่ีปรึกษาดา้นการจดัการช่ือ renaissance ร่วมกบันิตยสาร CFO นั้น คือ 
  (1)  วิสัยทศัน์ขององคก์รไม่ไดรั้บการถ่ายทอดสู่ส่ิงท่ีเขา้ใจและปฏิบติัไดร้้อยละ 
40ของผูบ้ริหารระดบักลางและร้อยละ 5 ของผูบ้ริหารระดบัล่างเท่านั้นท่ีเขา้ใจในวิสัยทศัน์ของ
องคก์ร 
  (2)  เป้าหมายในการท างานและผลตอบแทนของผูบ้ริหารและพนกังานไม่ได้มี
ส่วนสัมพนัธ์กบักลยทุธ์ขององคก์ร  เพียงร้อยละ 50 ของผูบ้ริหารระดบัสูง ร้อยละ 20 ของผูบ้ริหาร
ระดับกลาง และน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพนักงานทัว่ไปของบริษัทท่ีส ารวจมีเป้าหมายในการ
ท างานและผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบักลยทุธ์ขององคก์ร 
  (3)  การจดัสรรทรัพยากรหรือการจดัท างบประมาณขององคก์รมีความสอดคลอ้งกบั
กลยทุธ์เพียงร้อยละ 43 ของบริษทัท่ีส ารวจ 
 balanced scorecard จะช่วยให้มีการน ากลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม
เน่ืองจากการจดัท า balanced scorecard ต้องเร่ิมต้นด้วยกระบวนการด้านกลยุทธ์ก่อนคือ การ
วิเคราะห์ด้านกลยุทธ์ และการจัดท ากลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้ได้กลยุทธ์หลักขององค์กร  
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(strategic themes) ก ารจัดท าแผน ท่ีท างกลยุท ธ์  (strategy map) ซ่ึ งจะ เป็นแผน ท่ี ท่ี แสดง
ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผลของวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใตมุ้มมองของ balanced scroecardทั้ง 
4 ดา้น (มุมมองดา้นการเงิน  มุมมองดา้นลูกคา้  มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และมุมมองดา้น
การเรียนรู้และการพฒันา) โดยวตัถุประสงคเ์หล่าน้ีตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อวิสัยทศัน์และ
กลยุทธ์หลกัขององค์กร จากนั้นจึงก าหนดตวัช้ีวดั เป้าหมาย และแผนงานโครงการ กิจกรรม ของ
วตัถุประสงค์แต่ละประการ จึงจะถือว่าเสร็จส้ินกระบวนการในการพฒันา balanced scorecardใน
ระดบัองคก์ร (corporate scorecard) (กฤษณี มหาวรุิฬห์, 2547) 
 2.1.6 ทฤษฎี PESTLE analysis 
 คือเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการวิเคราะห์แนวโนม้ของตลาด และวเิคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ
ในอนาคต โดยอาศยัการข้อมูลของการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกต่างๆ ท่ีเราไม่สามารถ
ควบคุมได้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีก็ประกอบไปด้วย P–politic : ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง E–
economic : ปัจจัยทางเศรษฐกิจ S–social : ปัจจัยทางสภาพสังคม และสุดท้าย T–technology : 
ปัจจยัทางเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆดงันั้นธุรกิจท่ีรู้แนวโน้มของตลาดจากปัจจยัภายนอก
ก่อนย่อมได้เปรียบใน การท าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะข้อมูลเหล่าจะช่วยให้
ผูป้ระกอบการได้เตรียมพร้อมรับมือกบัความเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ รอบตวัท่ีเราก าหนด
ไม่ได ้แต่สามารถปรับตวัตามได ้ซ่ึง PEST analysis ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งมากใน
การแกปั้ญหาในส่วนน้ีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัการไปลงทุนกบัธุรกิจในประเทศท่ีเรายงัไม่รู้จกัทั้งใน
ดา้นวฒันธรรมและการลงทุน เคร่ืองมือช้ินน้ีก็จะช่วยให้เราตดัปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
ลงทุนเดินหนา้ท าการตลาดหรือพฒันาธุรกิจใหไ้ปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง(INCquity, 2014) 
 1) P–politic:ปัจจยัทางนโยบายและการเมือง 
 ปัจจยัทางนโยบายและการเมืองคือปัจจยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพของ รัฐบาล
และนโยบายของรัฐในช่วงเวลานั้นๆ ในบางช่วงเวลารัฐอาจมีการส่งเสริมการส่งออก ก็จะส่งผล
ให้ธุรกิจท่ีมีการส่งสินคา้ไปขายนอกประเทศไดเ้ปรียบ รวมไปถึงขอ้ตกลงและขอ้กฎหมายทาง
การคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยข้ึนอยู่กบันโยบายของรัฐท่ีท าให้เราตอ้งคอยปรับตวั
หรือช่วยผูป้ระกอบการตดัสินใจวา่เราพร้อมท่ีจะลงทุนในประเทศท่ีมีนโยบายแบบน้ีหรือไม่ โดย
ปัจจยัทางการเมืองท่ีควรน ามาวเิคราะห์โดยใช ้PEST ไดแ้ก่ 
  1.1)  สถานะความมัน่คงและรูปแบบของทางรัฐบาลว่ามีการเปล่ียนแปลงมาก
นอ้ยเพียงใด 
  1.2)  ปัญหาคอรัปชัน่ท่ีมีในประเทศมีมากจนภาษีของประชาชนไม่ไดถู้กน าไป
ส่งเสริมในดา้นสาธารณูปโภคอ่ืนๆ หรือเปล่า 
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  1.3)  อิสระและเสรีภาพในการท าธุรกิจหลากหลายรูปแบบของแต่ละทอ้งถ่ิน 
 1.4)  กฎระเบียบปฏิบติัและขอ้หา้มในการท าธุรกิจ 
 1.5)  การควบคุมการน าเขา้และการส่งออก 
 1.6)  มีการเรียกเก็บอตัราค่าธรรมเนียมและการจดัเก็บภาษีอยา่งไร 
 1.7)  กฎหมายในดา้นต่างๆ เช่น ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการละเมิดลิขสิทธ์ิ การ
ขโมยขอ้มูล สวสัดิการพนกังาน เป็นตน้ 
 1.8)  การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญามีการให้ความคุ้มครองอย่างไร และ
ครอบคลุมแค่ไหน 
 2)  E–economic :ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจยัต่อมาคือปัจจยัทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงมีผลกบัทุกๆ ธุรกิจในทางตรง
เป็นอย่างมาก เพราะเศรษฐกิจของประเทศเป็นตวัก าหนดก าลงัซ้ือของคนในประเทศ และเป็น
ตวัก าหนดตลาดขนาดใหญ่ในประเทศอีกดว้ย ซ่ึงปัจจยัในหวัขอ้น้ีก็สามารถช่วยเราวางแผนธุรกิจ
วา่จะเลือกด าเนินการเป็น ระยะสั้นหรือระยะยาวจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัและแนวโนม้ของ
เศรษฐกิจในอนาคตไดอี้กดว้ย โดยเราสามารถวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจไดจ้ากหวัขอ้เหล่าน้ี 
 2.1)  ภาวะเงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ีย 
 2.2)  อตัราแลกเปล่ียนในประเทศ 
 2.3)  อตัราการวา่งงานของคนในประเทศ 
 2.4)  อตัราค่าแรงขั้นต ่าและค่าแรงของพนกังานโดยเฉล่ีย 
 2.5)  ระดบัชนชั้น และก าลงัซ้ือของผูค้นในประเทศ 
 2.6)  เพดานราคาของสินคา้และบริการท่ีเราสนใจ 
 2.7)  ตลาดหุน้ของประเทศ 
 2.8)  วงจรของธุรกิจท่ีเราสนใจ 
 3)  S–social :ปัจจยัทางสังคม 
 ปัจจยัทางสังคมนั้นหมายถึงปัจจยัทุกๆ อย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพแวดล้อม สภาพ
สังคม  วฒันธรรม และชีวิตการเป็นอยูข่องคนพื้นท่ีนั้นๆ วา่เป็นอยา่งไรก่อนท่ีจะเร่ิมท าการตลาด
ให้ไดถู้กทาง เพราะวิถีชีวิตของคนในแต่ละชุมชนนั้นก็จะมีความแตกต่างกนัออกไป การท่ีจะเขา้
ไปท าตลาดในพื้นท่ีต่างๆ เราตอ้งเขา้ไปศึกษาในส่วนน้ีก่อนเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าธุรกิจจะสามารถ
ด าเนิน ไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและเป็นท่ีสนใจของคนในชุมชนในดา้นท่ีดีโดยท่ีไม่ส่งผล กระทบดา้น
ลบใดๆ ต่อคนในชุมชนนั้นๆ ดว้ย 
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 3.1)  มีการเพิ่มหรือลดของประชากรในสังคมมากนอ้ยเพียงใด 
 3.2)  ทศันคติต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มของคนในชุมชน 
 3.3)  การจบัจ่ายใชส้อยของคนในชุมชนเนน้สินคา้น าเขา้หรือสินคา้พื้นท่ีมากกวา่
กนั 
 3.4)  ข่าวสารและการบอกต่อมีผลมากนอ้ยแค่ไหน 
 3.5)  พฤติกรรมอ่ืนๆ เช่น การดูแลสุขภาพ ความสะดวกจากการเดินทางใน
ชุมชน เป็นตน้ 
 3.6)  วถีิชีวติของคนในสังคม 
 3.7)  พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ 
 3.8)  อตัราการอพยพเขา้หรือออกของคนในชุมชน 
 3.9)  คุณภาพชีวติการเป็นอยู ่
 3.10) อายแุละเพศ 
 3.11) การแบ่งชนชั้นวรรณะ 
 3.12) สิทธิเสรีภาพของผูค้น 
 4) T–technology:ปัจจยัทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ 
 แต่ละพื้นท่ีในการท าธุรกิจก็มีการพฒันาของนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีแตกต่าง
กนัออกไป บางชุมชนอาจอาศยัอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัเทคโนโลย ีแต่กบับางชุมชนกลบัตอ้งพึ่งพา
เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคตว่าถ้าในอนาคตมี
เทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาและธุรกิจเราจะเป็นอย่างไร อย่างเช่น ธุรกิจร้านเช่าวีดีโอรายใหญ่อย่าง 
blockbuster ก็ตอ้งประสบปัญหาอย่างจงัเม่ือตอ้งเผชิญกบัเทคโนโลยีอย่างภาพยนตร์ระบบไฟล ์
ดิจิตอลท่ีสามารถดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตไดส้ะดวกสบายมาก เป็นตน้ ดงันั้นหัวขอ้ปัจจยัทาง
เทคโนโลยท่ีีควรค านึงถึงในดา้นล่างน้ีจึงมีความส าคญั มากในการท าธุรกิจในยคุปัจจุบนั 
 4.1)  เทคโนโลยขีั้นพื้นฐานของพื้นท่ีนั้น 
 4.2)  อตัราการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
 4.3)  ปริมาณนกัสร้าง และนกัพฒันา 
 4.4)  ระดบัของเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมในชุมชน 
 4.5) เทคโนโลยกีารส่ือสาร 
 4.6)  การเขา้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ 
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 2.1.7 แนวคิด 7S ของ R. Waterman (1980) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร จะพิจารณาจากตวัแบบ 7 ปัจจยั (7S model) 
ของ R. Waterman คือ ระบบ (System) โครงสร้าง (structure) กลยุทธ์ (strategy) บุคลากร (staff) 
ทกัษะ (skill) สไตล์ (style) และค่านิยมร่วม (shared values)โดยทั้ง 7 ปัจจยัมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนั  
 1)  กลยุทธ์ขององคก์ร (strategies)การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอยา่งหน่ึง
ท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารตอบค าถามท่ีส าคญั อาทิ องค์กรอยู่ท่ีไหนในขณะน้ี องค์กรมีเป้าหมายอยู่ท่ี
ไหน พนัธกิจของเราคืออะไรพนัธกิจของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผูรั้บบริการของเรา การ
บริหารเชิงกลยทุธ์จะมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
 2)  โครงสร้างองค์กร (structure) คือ โครงสร้างท่ีไดต้ั้งข้ึนตามกระบวนการ โดยมี
การรับบุคลากรให้เขา้มาท างานร่วมกนัในฝ่ายต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้หรือหมายถึง 
การจดัระบบระเบียบใหก้บับุคคล ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ 
 3)  ระบบการปฏิบัติงาน (system)ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไวน้อกจากการจดัโครงสร้างท่ีเหมาะสมและมีกลยุทธ์ท่ีดีแล้ว การ
จัด ระบ บก ารท าง าน (working system)  ก็ มี ค ว ามส าคัญ ยิ่ ง  อ า ทิ  ระบ บบัญ ชี /ก าร เงิน 
(accounting/financial system) ระบบพัส ดุ  (supply system) ระบบ เทคโนโลยีส ารสน เทศ 
(information technology system) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (monitoring/evaluation system) 
 4)  บุคลากร (staff)ทรัพยากรมนุษยน์บัเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน
ขององคก์ร องคก์รจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหน่ึงจะข้ึนอยูก่บัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
(human resource management : HRM)   
 5)  ทกัษะความรู้ ความสามารถ (skills)ทกัษะในการปฏิบติังานของทรัพยากรบุคคล
ในองคก์รสามารถแยกทกัษะออกเป็น 2 ดา้นหลกั คือ ทกัษะดา้นงานอาชีพ และทกัษะความถนดั/
ความชาญฉลาดพิเศษ 
 6)  รูปแบบการบริหารจดัการ (style)แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหารเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร พบว่า ความเป็น
ผูน้ าขององค์กรจะมีบทบาทท่ีส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผูน้ าท่ีประสบ
ความส าเร็จจะตอ้งวางโครงสร้างวฒันธรรมองค์กรด้วยการเช่ือมโยงระหว่างความเป็นเลิศและ
พฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดข้ึน ความเป็นผูน้ า คือ ความสามารถท่ีมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน
ในดา้นการกระท าตามท่ีผูน้ าตอ้งการใหก้ระท า 
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 7)  ค่านิยมร่วม (shared values)ค่านิยมและบรรทดัฐานท่ียึดถือร่วมกนัโดยสมาชิก
ขององค์กรท่ีได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ
ผูบ้ริหารภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่าวฒันธรรมองค์กร รากฐานของวฒันธรรมองค์กรก็คือ 
ความเช่ือ ค่านิยมท่ีสร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์กร โดยทัว่ไปแล้วความเช่ือจะ
สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผูก่้อตั้ งหรือผูบ้ริหารระดับสูง ต่อมาความเช่ือ
เหล่านั้นจะก าหนดบรรทดัฐาน เป็นพฤติกรรมประจ าวนัข้ึนมาภายในองคก์ร เม่ือค่านิยมและความ
เช่ือไดถู้กยอมรับทัว่ทั้งองคก์รและบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแลว้องคก์รก็จะมีวฒันธรรม
ท่ีเขม้แขง็ 

2.1.8 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
  1)  ความหมายการมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกนัการ
ตดัสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกันเป็นไปอย่างมี
อิสรภาพ เสมอภาคน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขพฒันางานเพื่อพฒันาหรือใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
และความเช่ียวชาญของแต่ละคนในการแก้ปัญหาของชุมชนและพฒันางานในกลุ่มให้มีความ
โปร่งใสและใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ ๆ ข้ึน (วชิรวชัร งามละม่อม, 2558) 
  2) กระบวนการมีส่วนร่วม 
  แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากระบบตามแนวคิดของ Cohen, J.M., &Uphoff, 
N.T. (1980) จะเห็นว่า มีความเป็นระบบในเร่ืองของประเด็นส าคัญ โดยเขาได้มีการน าเอา
กระบวนการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการทั้ งหลายมาประมวลเป็นแนวคิดหลัก และได้จ  าแนก 
รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
   2.1) ขั้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการ
ของการตดัสินใจนั้น ประการแรกสุดท่ีตอ้งกระท า คือ การก าหนดความตอ้งการและการจดัล าดบั
ความส าคญั ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง การตดัสินใจน้ีเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองท่ีต้องด าเนินการไปเร่ือยๆ ตั้ งแต่การตัดสินใจในช่วงเร่ิมต้น การตัดสินใจในช่วง
ด าเนินการวางแผน และการตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้
   2.2) ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในส่วนท่ีเป็น
องค์ประกอบของการด าเนินงานโครงการนั้ นได้มาจากค าถามว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่
โครงการไดบ้า้งและจะท าประโยชน์ไดโ้ดยวธีิใด เช่น การช่วยเหลือดา้นทรัพยากร การบริหารการ
งานและการประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 
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   2.3) ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ผลประโยชน์นอกจากความส าคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ ยงัจะตอ้ง
พิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย ผลประโยชน์ของโครงการน้ีรวมทั้งผลท่ีเป็น
ประโยชน์ทางบวกและผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และ
เป็นโทษต่อบุคคลและสังคมดว้ย 
   2.4) ขั้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมใน
การประเมิน ผลนั้นส่ิงส าคญัจะตอ้งสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และ
ความคาดหวงั (Expectation) ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ 
ได ้
  3) ประเภทการมีส่วนร่วม 
  เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ได้กล่าวถึงประเภทของการมีส่วนร่วมโดยสามารถ
จ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   3.1)  การมีส่วนร่วมโดยตรง การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจเป็นส าคญั ดงันั้น ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผูบ้ริหาร หัวหน้าโครงการ 
มักจะเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของกรรมการท่ีปรึกษาท่ีให้ข้อคิด 
ขอ้เสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอยา่งอาจมีอุปสรรค ไม่สามารถแกปั้ญหาให้ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จึง
จ าเป็นตอ้งให้บุคคลอ่ืนเขา้มาร่วมในการตดัสินใจ เพื่อให้ผลการตดัสินใจเป็นท่ียอมรับแก่คน
ทัว่ไปหรือเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมโดยตรงจึงมีสาระส าคญัอยูท่ี่วา่ เป็นการร่วม
อยา่งเป็นทางการและมกัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง หนงัสือเชิญประชุม บนัทึกการ
ประชุม เป็นตน้ 
   3.2) การมีส่วนร่วมโดยอ้อม การมีส่วนร่วมโดยอ้อมเป็นเร่ืองของการท า
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงให้บรรลุเป้าหมายอยา่งไม่เป็นทางการ โดยไม่ไดร่้วมในการตดัสินใจใน
กระบวนการบริหาร แต่เป็นเร่ืองของการให้การสนบัสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น เช่น 
การบริจาคเงิน ทรัพยสิ์น วสัดุอุปกรณ์ แรงงาน เขา้ช่วยสมทบ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ยินดีร่วมมือ 
เป็นตน้ 
  4)  ลกัษณะการมีส่วนร่วม 
  ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และพรรณทิพย ์เพชรมาก (2551) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนไวใ้นเอกสารประกอบการสอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาเมืองและชนบท โดยไดข้อ้สรุปลกัษณะการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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   4.1)  การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมแบบน้ี ประชาชน
เป็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย และบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการแจง้ให้ทราบถึง
รายละเอียดของโครงการท่ีจะด าเนินการ รวมทั้ งผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ทั้ งน้ี การแจ้ง
ข่าวสารดงักล่าวจะตอ้งเป็นการแจง้ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจด าเนินโครงการ 
   4.2)  การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีมี
การจดัการหารือระหว่างผูด้  าเนินการโครงการกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบ เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นและการตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม นอกจากน้ี ยงัเป็นช่องทางการกระจายข่าวสาร
ขอ้มูลไปยงัประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดความเขา้ใจ และเพื่อใหมี้การให้ขอ้เสนอแนะ
เพื่อประกอบทางเลือกการตดัสินใจ 
   4.3)  การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวตัถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรมและผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจ ใช้เวที
สาธารณะในการท าความเข้าใจ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช่น การประชุม
ระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical 
Meeting)  
   4.4)  การประชาพิจารณ์  (Public Hearing) เป็นการประชุมท่ีมีขั้ นตอนการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบ และมีความชดัเจนมากข้ึน เป็นเวทีในการเสนอขอ้มูลอยา่งเปิดเผยไม่มีการ
ปิดบงัต่อผูท่ี้มีส่วนได้และส่วนเสียของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจดัประชุม
จะตอ้งมีองค์ประกอบของผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นท่ียอมรับ มีหลกัเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาท่ี
ชดัเจน และมีการแจง้ใหทุ้กฝ่ายทราบอยา่งชดัเจน 
   4.5)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนเป็นผูต้ ัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้ นๆ ซ่ึงอาจจะ
ด าเนินการโดยการเลือกตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการท่ีมีอ านาจการตดัสินใจ 
   4.6)  การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบน้ีไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยตรงในเชิงการป้องกนัและแกไ้ข แต่เป็นลกัษณะของการเรียกร้องและการป้องกนั
สิทธิของตนเองอนัเน่ืองมาจากการไม่ไดรั้บความเป็นธรรม เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ีตนเอง
ควรจะไดรั้บ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้ให้หลกัเร่ืองการมีส่วนของประชาชนไว้
หลายประการ และประชาชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปัจเจกหรือใน
รูปแบบกลุ่ม องคก์าร ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้
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  5)  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 
  ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัด้านบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ต่างๆ 2) ปัจจยัดา้นชุมชน ไดแ้ก่ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตวัแทน ชุมชนมีความสามคัคี และมีกลุ่มต่างๆ ท่ีสนบัสนุนผลกัดนัการมี
ส่วนร่วม 3) ปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์ร การติดต่อส่ือสาร กฎระเบียบ การเอาใจ
ใส่กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา มีประชาพิจารณ์ประชาคม 4) ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ เจตคติต่อ
การมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการท างาน (วชิรวชัร งามละม่อม, 2558) 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ธัน ยมั ย  เจียรกุล  (2557) ปัญหาท่ีส าคัญในการพัฒนาเพื่ อ เพิ่ มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อการส่งออก คือปัญหาดา้นการผลิต ปัญหาดา้นบรรจุภณัฑ์ปัญหา
ด้านการตลาด สินค้า OTOP ไม่มีการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับรอง
มาตรฐานและช่องทางการจ าหน่ายท่ียงัมีจ  ากดัและจากการสังเคราะห์งานวิจยัดา้น OTOP นั้น เม่ือ
แยกเป็นรายกลุ่มหรือประเภทของสินคา้แลว้ จะพบว่าปัญหาของสินคา้ OTOP สามารถสรุปเป็น
ปัญหาท่ีส าคญัของOTOP นั้นมีหลายประการ ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ปัญหาเครือข่ายวิสาหกิจ ขาดการรวมกลุ่มเพื่อพฒันาเครือข่ายในการสร้าง
ความร่วมมืออยา่งเป็นรูปธรรมเพื่อการแลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนัOTOPใน
หลายแห่งยงัไม่มีรูปแบบการสร้างเครือข่ายท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและขาดความรู้ความเขา้ใจในการรวมกลุ่ม 
 (2)  ปัญหาดา้นการจดัการ อาจเน่ืองมาจากการไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทั้งในดา้น
ความรู้แหล่งเงินทุน แหล่งตลาดเป้าหมายและเทคโนโลยผีูป้ระกอบการยงัขาดแนวคิดเชิงธุรกิจ 
 (3)  ปัญหาดา้นการตลาด ไม่มีการพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ไม่ได้
รับรองมาตรฐานและช่องทางการจ าหน่ายยงัขาดความรู้ความสามารถด้านการตลาดในวงกวา้ง
โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ สินคา้หรือบริการท่ีมีความเป็นนวตักรรมมีจ านวนนอ้ย  
 (4)  ปัญหาดา้นการผลิตคือ ขาดวตัถุดิบขาดเคร่ืองมือการผลิตท่ีทนัสมยัและไม่มี
ทกัษะในการผลิตวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตมีคุณภาพไม่สม ่าเสมอ กลุ่มผูผ้ลิตชุมชนส่วนใหญ่ไม่
สามารถรับการสั่งซ้ือสินค้าคราวละมากๆได้เพราะเหตุผลด้านโลจิสติกส์ จ าเป็นต้องยกระดับ
ความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการปรับตวั
ไดข้องคนงานแต่ละคนและประสิทธิภาพของการส่งเสริมอบรมพฒันาความรู้ 
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 (5)  ปัญหาดา้นการเงินและแหล่งเงินทุนต ่า เน่ืองจากผูป้ระกอบการยงัขาดทกัษะ
การบริหารการเงินและบญัชีไม่มีระบบบนัทึกบญัชีท่ีถูกตอ้งและไม่มีการบนัทึกรายรับรายจ่ายของ
ตนเอง ท า ใหไ้ม่รู้ตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของตนเอง  
 (6)  ปัญหาดา้นเทคโนโลยีขาดการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินงาน ขาด
ทกัษะแรงงาน โดยเฉพาะทกัษะทางดา้นภาษา ซ่ึงจะช่วยให้เขา้ถึงตลาดเป้าหมายไดง่้ายยิ่งข้ึน ท า
ใหO้TOPสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (7)  ปัญหาขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในด้านขอ้มูลท่ีทนัสมยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจใน AEC อนัรวมถึงกฎหมายระเบียบ ขอ้บงัคบัของประเทศสมาชิกใน AEC 
ใหก้บัผูป้ระกอบการ  
  ส าหรับปัญหาของ SMEs ในประเทศสมาชิกใน AECนั้น โดยรวมมีปัญหาคลา้ย ๆ
กบั SMEs ของไทย อาทิSMEsของประเทศอินโดนีเซียซ่ึงถือเป็นประเทศขนาดใหญ่ใน AECก็ยงัมี
ปัญหาในเร่ืองตน้ทุนวตัถุดิบและพลงังาน ขาดแหล่งเงินทุนท่ีให้การสนบัสนุน SMEs ขอ้จ ากดัใน
เร่ืองตลาดปัญหาด้านเทคโนโลยีส่วนในประเทศเวียดนามนั้น SMEs ส่วนใหญ่ไม่ค่อยค านึงถึง
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ท าให้มีขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรต่างๆ เช่น 
เงินทุน แรงงาน และเทคโนโลยีไม่สามารถเขา้ถึงข้อมูลปัจจยัการผลิต ทั้งในด้านแหล่งเงินทุน 
วตัถุดิบ แรงงาน และเทคโนโลยีรวมถึงผลผลิตของ SMEs มกัมีคุณภาพต ่าและตน้ทุนการผลิตสูง 
ส่วนใหญ่ขาดการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารเงินของSMEs บางแห่งไม่ชดัเจนและ
ขาดความน่าเช่ือถือนโยบายพัฒนา SMEs ในเวียดนามไม่ชัดเจน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องขาด
ประสบการณ์ในการพฒันา SMEsส่วนในประเทศสิงคโปร์ซ่ึงถือเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพการ
แข่งขันสูงท่ีสุดของ AEC นั้ น ก็พบว่า จ  านวนSMEs ในประเทศสิงคโปร์มีจ านวน 130,000 
วิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ99ของจ านวนวิสาหกิจทั้งหมด ซ่ึง SMEsเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัในระบบ
เศรษฐกิจ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้ งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นมูลค่า 57.5 พนัล้าน
ดอลลาร์สิงคโปร์หรือคิดเป็นร้อยละ 47 นอกจากน้ีSMEsยงัก่อให้เกิดการจา้งงานจ านวน 779,096 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของการจา้งงานทั้งหมดในประเทศ SPRING ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกั
ดา้น SMEsของประเทศสิงคโปร์ท า หน้าท่ีในการประสานงานกบัหุ้นส่วนจากภาคส่วนต่างๆ ใน
การให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจในด้านการเงิน ด้านบริหารจดัการเทคโนโลยีและความทันสมัย 
ต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือด้านการเขา้สู่ตลาดของผลิตภณัฑ์และบริการใหม่นอกจากน้ีSPRINGยงั
พฒันาและสนบัสนุนมาตรฐานและหลกัประกนัคุณภาพระดบัสากลเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขนัและสนบัสนุนการคา้อีกดว้ย 
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ดงันั้น แนวทางในการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ OTOPสู่การรวมตวัของ AEC 
ตามกรอบ ASEAN SMEs นั้นตอ้งเกิดจากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีมีความจริงใจใน
การร่วมมือกนัอย่างบูรณาการ เพื่อช่วยพฒันาอย่างต่อเน่ืองโดยควรเร่ิมพฒันาจากการสร้างแรง
บนัดาลใจ และความมุ่งมัน่ตั้งใจของผูป้ระกอบการเอง รวมทั้งเนน้ดา้นการสร้างเครือข่ายเพื่อการ
แลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั ในดา้นการบริหารจดัการตอ้งมีการพฒันาฝีมือ
แรงงาน รวมถึงทกัษะดา้นภาษารวมทั้งให้ความรู้ดา้นต่างๆ ของอาเซียน ส่วนดา้นการตลาด ควร
สร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีสร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค พฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑ์พฒันา
ผลิตภณัฑ์ให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งหากลุ่มตลาดเป้าหมายและช่องทางการตลาดใน
การกระจายสินคา้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด ส าหรับดา้นการผลิตควรใหมี้การ
น าเทคโนโลยมีาช่วยในการผลิต หาแหล่งวตัถุดิบท่ีมีตน้ทุนต ่า ดา้นการเงินและแหล่งเงินทุน ควร
มีการใชร้ะบบการเงินและบญัชีท่ีถูกตอ้ง มีความรู้เร่ืองตน้ทุนและจุดคุม้ทุน สนบัสนุนเร่ืองแหล่ง
ทุนต้นทุนต ่า ด้านเทคโนโลยีควรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการท างาน รวมถึงระบบ
สารสนเทศ และดา้นการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ผูป้ระกอบการควรหาพนัธมิตรธุรกิจทั้งในดา้นการ
ผลิตและการจดัจ าหน่ายและส าหรับภาครัฐควรให้การสนบัสนุนในเร่ืองขอ้มูลท่ีทนัสมยัเก่ียวกบั 
AEC อบรมให้ความรู้และประสานแหล่งเงินทุนตน้ทุนต ่า เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขนั
ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป  

วิไลพร ไชยโย (2558)ไดจ้ดัท าโครงการ “แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน (strategic plan to enhance the ability 
of Chiang Mai community business groups in ASEAN community)”โดยการวิจยัมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบักลุ่มธุรกิจชุมชน พร้อมกบัศึกษาศกัยภาพของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนโดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและ
สนบัสนุนดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิขององคก์รชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ย
ความสมัครใจ จ านวน 3 อ  าเภอ รวมทั้ งส้ิน 35 ชุมชนอาศัยวิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
วเิคราะห์ศกัยภาพดว้ย SWOT analysis อภิปรายผลดว้ยสถิติอยา่งง่าย ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียค่าร้อยละ และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึงศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 

 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มธุรกิจชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ จะก่อให้การเติบโตของธุรกิจชุมชนมากยิ่งข้ึน เพราะธุรกิจชุมชนของจงัหวดัเชียงใหม่ มี
เอกลกัษณ์ชดัเจนและบางกลุ่มมีศกัยภาพต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน แต่ยงัคงพบปัญหาในการ
คมนาคมขนส่งสินคา้ภายในและระหวา่งจงัหวดั รวมถึงระหวา่งประเทศ ส าหรับการศึกษาศกัยภาพ
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ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห์ปัจจยั
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานพบว่า มีจุดแข็งคือผูบ้ริหารองค์กรของชุมชนมีวิสัยทศัน์ในการ
พฒันาดา้นธุรกิจชุมชนและให้การสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองโดยยึดชาวบา้นเป็นศูนยก์ลางแต่ยงัคงมี
จุดอ่อนคือการกระจายงานให้กับบุคลากรเพื่อเช่ือมไปสู่ชุมชนยงัไม่มีประสิทธิภาพ ผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงาน พบว่า มีโอกาสท่ีส าคญัคือ ชาวบา้นท่ีอยู่นอก
องค์กรมีความตั้งใจจริงในการท าธุรกิจชุมชนเป็นอย่างมาก แต่ยงัคงพบอุปสรรคคือ กลุ่มธุรกิจ
ชุมชนยงัขาดเงินทุนภายนอกในการสนบัสนุนการบริหารจดัการและความไม่ต่อเน่ืองทางการเมือง 

 จากศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าวสามารถน ามาสร้าง
เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได้จ  านวน 3 กลยุทธ์ ได้แก่  
1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ การปรับระบบการท างาน โดยเนน้การท างานแบบบูรณาการจากหลายฝ่าย 
ตั้งคณะกรรมการร่วมกนั บริหารงานโดยยึดชาวบา้นเป็นศูนยก์ลาง 2) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจดักิจกรรมให้กลุ่มธุรกิจชุมชนและเจา้หนา้ท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการจดัตั้ง
กลุ่มธุรกิจชุมชนร่วมกนั เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเจา้หนา้ท่ี และ 3) กลยทุธ์
การรักษาเสถียรภาพคือ เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นธุรกิจชุมชนควรหางบประมาณทั้งจากภายใน
และภายนอกหน่วยงานเพื่อสนบัสนุนกลุ่มธุรกิจชุมชน การประสานงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งรัฐบาลและเอกชน โดยผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานช่วยเหลือกนัซ่ึงการวิจยัในระยะ
ต่อไปควรท่ีจะศึกษาผลกระทบของอาเซียนท่ีมีต่อชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นธุรกิจชุมชน
ของทุกชุมชนทั้ ง 210 ชุมชนในจังหวดัเชียงใหม่ หลังจากนั้ นท าการคัดเลือกชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดา้นธุรกิจชุมชนเพื่อน ามาเป็นตวัแทนของชุมชนในการ
วางแผนการก าหนดแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถดา้นธุรกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ และ
ควรบูรณาการการท างานกบัชุมชนนอกจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยายผลการวิจยั
ให้เกิดประโยชน์ของการน าไปใชใ้ห้มากข้ึน รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกบัชุมชนในประเทศ
อาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 
 อภิชัย พันธเสน วีระศักดิ์ สมยานะ และคณะ (2549) โครงการอบรมจดัท าบญัชี วิเคราะห์
ตน้ทุน และแผนธุรกิจประจ า 10 จงัหวดัภาคเหนือ  (เชียงใหม่, ล าพูน, ล าปาง, แพร่, น่าน, พะเยา, 
แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์, เชียงราย และสุโขทยั) ซ่ึงโครงการมีวตัถุประสงค์เพื่ออบรมจดัท าบญัชี 
วิเคราะห์ต้นทุน และแผนธุรกิจให้กับกลุ่ม OTOP ใน 10 จังหวดัภาคเหนือ ” ได้แก่ จังหวดั
เชียงใหม่, ล าพูน, ล าปาง, แพร่, น่าน, พะเยา , แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์, เชียงราย และสุโขทยัผล
การศึกษาพบวา่ เทคนิคการอบรมการจดัท าบญัชี และการวิเคราะห์ตน้ทุน และแผนธุรกิจท่ีให้กบั
กลุ่ม OTOP นั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่มได้ ท าให้กลุ่มสามารถลด
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ตน้ทุนการผลิต และสามารถเพิ่มก าไรให้กลุ่มได้ ตามแผนธุรกิจท่ีกลุ่มได้ท าการวางแผน และ
วเิคราะห์การท างานตลอดโครงการ อนัจะน าไปสู่แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของก าไร และ
การลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัจงัหวดัอ่ืนๆ ต่อไปได ้ 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ได้น าเอาแนวคิดและทฤษฎีท่ีระบุ
รายละเอียดไวเ้บ้ืองตน้ไปใชใ้นการวิจยัดงัต่อไปน้ี 1) ความหมายและลกัษณะของธุรกิจชุมชนและ
วิสาหกิจชุมชน น าไปสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องและชัดเจนของขอบเขตธุรกิจชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ 2) ทฤษฎีการบญัชีตน้ทุน น าไปใชว้างแผนในการบริหารจดัการตน้ทุนและบญัชีให้กบั
กลุ่มธุรกิจชุมชน และ 3) แนวคิดการวเิคราะห์ SWOT แนวคิดการบริหารแบบ balanced scorecard 
และทฤษฎี PESTLE analysis รวมถึงแนวคิด 7S ของ R. Waterman น าไปใช้ในการวิเคราะห์
ศกัยภาพและพฒันาการบริหารจดัการของกลุ่มธุรกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ส่วนแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ น าไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ให้กบักลุ่ม
ธุรกิจชุมชนให้สามารถวางแผนและบริหารจดัการในการท าธุรกิจชุมชนในกรอบประชาคม
อาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าไปเปรียบเทียบกระบวนการ
และผลการวิจยั พร้อมกบัน าไปเป็นฐานขอ้มูลในการปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานวิจยั ซ่ึง
ขอ้มูลต่าง ๆ จะถูกน าไปใชใ้นการออกแบบประชากรและตวัอยา่งขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลกรอบแนวคิดของการวิจยัและการวเิคราะห์ขอ้มูลในบทท่ี 3 ต่อไป 
 
 




