
 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

 จากการศึกษาเร่ือง “การพฒันาสินคา้ชุมชนไทล้ือ อ าเภอดอยสะเก็ด สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชนและทอ้งถ่ิน OTOP”  นกัวจิยัไดใ้ชแ้นวคิดส าหรับการวจิยัดงัน้ี 
  
2.1 แนวคิด ทฤษฎี 
 2.1.1  แนวคิดเกีย่วกบัการพัฒนาโดยวธีิการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มีลกัษณะตามแนวคิด
ของ กมล สุดประเสริฐ (2540 :8-9) ดงัน้ี 

 2.1.1.1  การวจิยัแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวา่การวิจยัแบบ PAR เป็นการ
วิจยัคน้ควา้และแสวงหาความรู้ตามหลกัการของการวิจยัเชิงวิทยาศาสตร์แบบเดิมๆ ต่างกนัเพียงว่า 
PAR นั้นมีวตัถุประสงค์มุ่งไปท่ีการแกปั้ญหาในการพฒันา เป็นการวิจยัท่ีด าเนินไปดว้ยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนผูร่้วมงานทั้งในกระบวนการวจิยัและในการมีหุน้ส่วนใชเ้ป็นประโยชน์ของการวจิยั 

  2.1.1.2  การวิจยัแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวา่การวิจยัแบบ PAR จะมุ่ง
ช่วยเหลือกลุ่มคนผูด้อ้ยโอกาสในสังคม ให้ลืมตาอา้ปากกบัเขาไดบ้า้ง PAR เช่ือในความสามารถของ
มนุษยท่ี์จะแกไ้ขของตนเม่ือถึงคราวท่ีตนจะตอ้งตดัสินใจว่าจะท าอย่างไรยงัเช่ือต่อไปว่าการศึกษา
ควรเป็นการศึกษาท่ีให้ประชาชนมีความมัน่ใจว่าเขาสามารถท าอะไรบางอยา่งให้แก่ตนเองได ้PAR 
ยงัเช่ือด้วยเหมือนกันว่า การศึกษาควรเป็นการศึกษาท่ีให้การเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อตน 

  2.1.1.3  การวิจยัแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือว่าการวิจยัแบบ PAR เป็น
กระบวนการวิจยัท่ีมีการปฏิบติัพลิกแพลงน าเอาการปฏิบติักบัการพิจารณาไตร่ตรองเพื่อการสะทอ้น
กลับรวมเข้าด้วยกันเพื่อไปสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่างมีเหตุผลโดยวิธีการท าให้การวิจัยเป็น
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและเป็นพื้นฐานส าหรับการปฏิบติัและการพิจารณาไตร่ตรองเป็นผล
สะทอ้นต่อไป ยิ่งกวา่นั้นยงัท าให้เกิดเป็นมาตรฐานตามความตอ้งการดา้นการเมืองการปกครอง การ
วฒันธรรม สภาวะทางสังคม และสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน PAR อาศยัการยอมรับของ
ประชาชนในส่ิงท่ีประชาชนมีอยู่และมีจริงอาศยัภูมิปัญญาท่ีถูกต้องตามท่ีประชาชนได้สืบทอด
ต่อเน่ืองเป็นประสบการณ์อย่างหลากหลายดงันั้น PAR จึงให้น ้ าหนกัต่อการเรียนรู้ต่อประสบการณ์
เป็นอยา่งมาก 
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  2.1.1.4  การวิจยัแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือว่าการวิจยัแบบ PAR เป็น
กระบวนของการท างานร่วมกนัอนัตอ้งอาศยัการสืบสวนคน้ควา้หาปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ร่วมกนัเป็น
กลุ่ม วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญญา (ทางเศรษฐกิจ สังคม ทางการเมือง การปกครอง ทางวฒันธรรม 
และทางส่วนบุคคล) รวมกนัเป็นกลุ่มและเหนือส่ิงอ่ืนใด ตอ้งปฏิบติังานร่วมกนัเป็นกลุ่มในการ
แกปั้ญหานั้นๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ยิง่ไปกวา่นั้นยงัเป็นกระบวนการวจิยัท่ีค่อนขา้งจะล าเอียง
ไปในดา้นกระบวนประชาธิปไตย 

  2.1.1.5  การวิจยัแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวา่การวจิยัแบบ PAR เป็น
วธีิการวจิยัท่ีมีการใชรู้ปแบบของ PAR ในการวจิยัมาก โดยเฉพาะการวิจยัในชุมชนโดยกระตุน้ให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินหรือชุมชนท่ีเขา้ใจหลกัการวิจยัแบบ PAR ท่ีมุ่งเนน้การแสวงหาความรู้ในการ
แกปั้ญหาของตน มนัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเหลือกลุ่มคนยาก คนจน และคนท่ีดอ้ยโอกาสดว้ย การวาง
พื้นฐานของการท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานพฒันาทั้งหลายกบัชุมชนเช่นน้ี นบัเป็นการ
เอ้ืออ านวยต่อกระบวนการท่ีจะปลดปล่อยใหป้ระชาชนแกปั้ญหาของตนเองไดต้ามความเช่ือวา่คน
ตอ้งพฒันาตนเอง 

  2.1.1.6  การวจิยัแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวา่ถา้เราใชก้ารวิจยัปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมท่ีเรียกวา่ PAR อยา่งถูกตอ้งเราจะพบวา่ มีผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 
1) ประชาชนไดรั้บการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 2) ประชาชนมีการกระท ามากข้ึนและ 3) ประชาชนมีการ
เผยแพร่พลังความรู้กันมากข้ึน กระบวนการของ PAR นั้นมิใช่เพียงการสืบคน้ปัญหาและการ
แกปั้ญหาเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการกระตุน้ให้ประชาชนมีการกระท าต่อปัญหาเหล่านั้น การกระท า
อย่างหน่ึงอย่างใดต่อปัญหาท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ผลสุดทา้ย
ประชาชนมิไดเ้พียงเรียนรู้การแกปั้ญหาแต่ไดเ้พิ่มพูนความรู้ให้พร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาท่ียากไป
กวา่น้ี 
 
 2.1.2  แนวคิดเกีย่วกบั “หน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์” 
 แนวคิด “หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็นแนวคิดท่ีตอ้งการให้แต่ละหมู่บา้นมีผลิตภณัฑ ์
(หลกั) 1 ประเภท เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชว้ตัถุดิบ ทรัพยากรของทอ้งถ่ิน ลดปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินไปสู่
เมืองใหญ่ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดข้ึน เป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ “หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์” น้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีกระตุ้นให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เกิดการด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง นับเป็นกลยุทธ์ 
การพฒันาท่ีอาศยัหมู่บา้นเป็นหน่วยการพฒันา (Unit of Development) เบ้ืองตน้และรวมเป็นเครือข่าย
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ภายใต ้“หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็นแนวทางอนัหน่ึงท่ีจะสร้างความเจริญใหแ้ก่ชุมชน จะสามารถ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีข้ึน โดยการผลิตหรือจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ทอ้งถ่ินให้กลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่น และจุดขายและสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในแต่ละ
ทอ้งถ่ินเพื่อใหรู้้จกัแพร่หลายไปทัว่ประเทศและทัว่โลก 
หลกัการพื้นฐาน3 ขอ้ 

- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล (Local Yet Global) ผลิตสินคา้และบริการท่ีใชภู้มิปัญญาและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

- พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์(Self-Reliance-Creativity) ท าความฝันให้เป็นจริงดว้ย
กระบวนการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์โดยสร้างกิจกรรมท่ีอาศยัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

- การสร้างทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) ฟูมฟักประชาชนให้สู้ชีวิต
ดว้ยความทา้ทายและจิตวญิญาณแห่งการสร้างสรรค ์

การใหก้ารสนบัสนุน (Support) มากกวา่ใหเ้งินช่วยเหลือ (Subsidy) 
หลกัการของขบวนการน้ี ไม่เนน้การใหเ้งินสนบัสนุน (Subsidy) แก่ทอ้งถ่ิน เพราะมกัจะ 

ไปท าลายความสามารถในการพึ่งตนเอง รัฐบาลเพียงให้การสนับสนุนแก่ชุมชนต่างๆ ดา้นเทคนิค 
เพื่อท่ีจะพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ตลอดจนช่วยเหลือในดา้นโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในการตลาด 
 ทอ้งถ่ินจะรับความช่วยเหลือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์อยา่งเต็มใจ เช่น จากศูนยว์ิจยั
และแนะแนวทางการเกษตรและประมง 
 ในด้านการตลาด เพื่อจะเพิ่มยอดขาย อาจจัดตั้ งบริษัทหน่ึงผลิตภัณฑ์ (One Product 
Corporation) เพื่อใหเ้ป็นช่องทางในการกระจายสินคา้สู่ตลาดต่าง ๆ 
 นโยบายหลกั 3 ประการ 
 1) มาตรฐานผลิตภณัฑคุ์ณภาพระดบัโลก 
       ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนตอ้งมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมและมีจุดเด่นเฉพาะ เป็นท่ียอมรับของตลาดภายในประเทศและตลาดโลก 
 2) มีเอกลกัษณ์เป็นท่ีลือช่ือเพียงหน่ึงเดียว 
       ตอ้งมีการระดมความคิดในการคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อให้ไดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ช่วยกันท าได้ โดยค านึงถึงการร้ือฟ้ืนวฒันธรรม ประเพณีในแต่ละท้องถ่ินให้สอดคล้องอย่าง
เหมาะสม ไม่ซ ้ าแบบกนั และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของหมู่บา้นหรือต าบลใหเ้ป็นท่ียอมรับทัว่ไป 
 3) พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละปรับปรุงเทคโนโลยี 
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       การสร้างบุคคลท่ีมีความคิดกวา้งไกล มีความรู้ความสามารถให้เกิดข้ึนในสังคม มีการ
วางแผนการตลาด มุ่งเนน้การผลิตและบริการโดยค านึงถึงผูบ้ริโภคเป็นหลกั 
 กจิกรรมหลกั 
 1) ขยายสินคา้ทอ้งถ่ินไปยงัตลาด 
       ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตตอ้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละ
เป็นจุดเด่นของทอ้งถ่ิน รวมทั้งการพฒันาคุณภาพเพื่อขยายตลาดออกสู่เครือข่ายทอ้งถ่ิน ภาคเมือง 
และตลาดโลก 
 2) ผลิตและคิดคน้ข้ึนเองในทอ้งถ่ิน 
       โดยอาศัยความรู้ความสามารถของคนในชุมชนให้ความร่วมมือกันรับผิดชอบ มี
หน่วยงานของจงัหวดั กระทรวง กรม กอง เป็นผูค้อยให้ค  าแนะน า และคอยให้การสนบัสนุนในดา้น
ของเทคโนโลยแีละการคิดคน้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ  
 3) การสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพของทอ้งถ่ิน 
       ทอ้งถ่ินนั้นๆ ตอ้งมีการเลือกเฟ้นบุคลากรท่ีมีความรู้ สามารถมองการณ์ไกล สามารถ
วางแผนงานในระยะยาวเป็นท่ียอมรับของคนในท้องถ่ิน แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อช่วยกัน
แกปั้ญหาและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์จะผลิตข้ึน 
 
 2.1.3  การวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

การวเิคราะห์ศักยภาพของกลุ่มโดย SWOT Analysis 
 SWOT  เป็นค าย่อมาจากค าวา่ Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats โดย 

Strength  คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก  ซ่ึงองค์กร
น ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์ หรือ  หมายถึง การด าเนินงานภายในท่ี
องคก์รท าไดดี้ ในขณะท่ี Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ ภายในองคก์รท่ีเป็นผลและ
ดอ้ยความสามารถ  ซ่ึงองคก์รไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์
หรือหมายถึง  การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดไ้ม่ดี 

Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างาน
ขององค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ หรือ หมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการขององคก์ร และ Threats คือ อุปสรรคหมายถึงปัจจยั และสถานการณ์ภายนอกท่ีไดว้างการ
ท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อ
องคก์ร 
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บางคร้ังการจ าแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าได้ยาก  เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถ
เปล่ียนกลบัซ่ึงกนัและกนัเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป   ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าให้สถานการณ์
ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได ้และในทางกลบักนั  อุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสได้
เช่นกนั  ด้วยเหตุน้ีองค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์ของตนให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม 
 
 2.1.4  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
       2.1.4.1  ทฤษฎีการบริหารจดัการบุคคล การบริหารจดัการการผลิต  การบริหารจดัการ
ตลาด และการบริหารจดัการการเงิน ดงัน้ี 

1) การบริหารจดัการบุคคล 
  การศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างการจดัองคก์ารและการบริหารงานของกลุ่มแต่ละกลุ่ม
เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา ของกลุ่มปรัชญา วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งและลกัษณะของกลุ่ม โดยศึกษา  
รูปแบบการจดัองค์การ ขนาดของกลุ่ม พิจารณาจากจ านวนสมาชิก การกระจายการถือหุ้น ความ
สอดคลอ้งกนัระหว่างหน้าท่ีกบังานท่ีปฏิบติัจริง ปรัชญาพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มและ
พิจารณาการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบัปรัชญาท่ีตั้งไวเ้พียงไร โดยใชล้กัษณะ 7 ประการของวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นฐาน คือ  

1. ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้  าเนินการ 
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 
3. ทรัพยากรหรือวตัถุดิบมาจากชุมชนหรือจากภายนอก 
4. ริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน 
5. เป็นฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจ 

         7.    มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย 
 

2) การบริหารจดัการการผลิต 
      การศึกษาโครงสร้างการผลิตนั้นจะประกอบด้วยความหลากหลายของวตัถุดิบ  
การคดัคุณภาพของวตัถุดิบ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยีการผลิต 
ตน้ทุนและผลตอบแทนในการผลิต และความตอ้งการช่วยเหลือด้านการผลิต รวมถึงศกัยภาพของ        
ผลิตภณัฑ์อนัประกอบด้วย ศกัยภาพในการท าก าไรต่อหน่วย ศกัยภาพทางดา้นยอดขาย ก าไรรวม 
ต่อหน่วย ศกัยภาพทางดา้นยอดขายรวมและก าไรรวมดงัน้ี 
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  2.1 ชนิดและสัดส่วนของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด เพื่อแสดงถึงความหลายหลายของ
วตัถุดิบ 
       2.2 การคดัคุณภาพของวตัถุดิบ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์
และเทคโนโลยกีารผลิต จะศึกษาโดยกลุ่มฯใหข้อ้มูลและเจา้หนา้ท่ีสังเกตการณ์วา่มีวธีิการและ
ขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งไร 

   2.3 ตน้ทุนและผลตอบแทนในการผลิต 
 2.4  ความตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการผลิตไดจ้ากการใหข้อ้มูลของหน่วย 

ประกอบการแต่ละราย 
 2.5  ศกัยภาพในการท าก าไรต่อหน่วย 
 2.6  ศกัยภาพทางดา้นยอดขาย 
 2.7  ศกัยภาพทางดา้นยอดขายรวมและก าไรรวม 

 
3) การบริหารจดัการการตลาด 

 เป็นการศึกษาแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และยอดขายโดยเฉล่ียของผลิตภณัฑ์แต่ละ
ชนิดในแต่ละช่องทางการตลาด ความสัมพนัธ์ระหว่างยอดขายกบัความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์
จ านวน คู่แข่งขัน คุณภาพสินค้าและราคา รวมทั้ งต้นทุนตลอดจนถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย   
ผลิตภณัฑทุ์กชนิดท่ีกลุ่มฯท าการผลิต 
  แนวคิดการบริหารทางการตลาดเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดนั้น แบ่ง
ออกเป็น 5 แนวคิดไดแ้ก่ 
  3.1  แนวคิดดา้นการผลิต ยดึถือหลกัปรัชญาท่ีวา่ ผูบ้ริโภคจะพอใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มี 
จ าหน่ายแพร่หลายและราคาต ่าดงันั้นผูจ้ดัการจึงตอ้งมุ่งเนน้ประสิทธิภาพดา้นการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ล
ผลิตสูงสุดและวางจ าหน่ายอยา่งกวา้งขวา้ง 
  3.2  แนวคิดความคิดด้านผลิตภัณฑ์ ยึดถือหลักปรัชญาท่ีว่า ผู ้บริโภคจะชอบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนราคาดีท่ีสุด เพราะฉะนั้นตอ้งปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ให้ดี
ท่ีสุด 
  3.3  แนวคิดความคิดท่ีมุ่งการขาย ยึดหลักว่าผูบ้ริโภคจะไม่ซ้ือสินคา้ท่ีไม่จ  าเป็น
จริงๆ แต่ถา้หากจะซ้ือสินคา้ก็จะซ้ือในปริมาณท่ีไม่มากและจะซ้ือสินคา้ตามความจ าเป็นต่อการใชใ้น
แต่ละคร้ังเท่านั้น 
  3.4  แนวความคิดท่ีมุ่งการตลาด ยึดหลกัท่ีว่าผูบ้ริโภคจะไม่ซ้ือสินคา้หากไม่มีการ
กระตุน้อยา่งเพียงพอ เพื่อใหเ้กิดการซ้ือ 
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  3.5   แนวความคิดท่ีมุ่งสภาพแวดลอ้มและสังคม ยึดหลกัว่าองค์กรจะศึกษาความ
ตอ้งการของตลาดเป้าหมายอย่างชดัเจนและส่งมอบความพึงพอใจให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
เหนือคู่แข่งดว้ยการพฒันาส่วนผสมการตลาดและเพิ่มคุณค่าสวสัดิภาพของผูบ้ริโภคและสังคมควบคู่
กนัไปดว้ย 

4) การบริหารจดัการการเงิน 
        การศึกษาถึงโครงสร้างทางการเงินประกอบดว้ยการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจดา้น
การบริหารการเงิน เงินทุนหมุนเวยีน การจดัท าบญัชี การกูย้มืเงิน การวางแผนการใชเ้งินทุน และ
ศกัยภาพทางการเงิน 
        ส าหรับการศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจด้านการบริหารการเงิน การจัดท าบัญชี  
การกูย้ืมเงิน และการวางแผนการใชเ้งินทุนนั้น จะใชข้อ้มูลรายกลุ่มน ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา และ
สรุปเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับใชพ้ิจารณาประกอบกบัขอ้มูลดา้นศกัยภาพทางการเงิน 
 
      2.1.4.2  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
  ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การประสมท่ีเขา้กนัได้อย่าง เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกันของกิจการก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายและระบบการจัด
จ าหน่ายซ่ึงได้มีการจดัออกแบบเพื่อใช้ส าหรับการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ ส่วนประสมทาง
การตลาดประกอบดว้ย 
  1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สินคา้ บริการ ความคิด หรือองค์การท่ีกิจการ
น าเสนอต่อผูบ้ริโภค กิจการหรือนักการตลาดจะต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายอยูเ่สมอ 
  2. การก าหนดราคา (Price) หมายถึงการก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีอยูใ่นรูปแบบ
ของตวัเงินการก าหนดราคาของผลิตภณัฑ์ตอ้งก าหนดไปตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องกิจการ 
เช่น อาจก าหนดราคาเพื่อตอ้งการก าไรเพื่อขายส่วนครองตลาด หรือเป้าหมายอย่างอ่ืน อีกทั้งตอ้งใช้
กลยทุธ์ในการตั้งราคาท่ีจะท าใหเ้กิดการยอมรับจากตลาดเป้าหมายและสู้กบัคู่แข่งขนัไดใ้นตลาด 
  3. การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง ช่องทางท่ีใช้เพื่อเคล่ือนยา้ย
ผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายไปยงัตลาด การจดัจ าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
      3.1 ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ (Channel of Distribution) เป็นการพิจารณาถึง
ชนิดของช่องทางการจ าหน่ายว่าจะใช้วิธีการขายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคโดยตรง หรือขายสินคา้โดย
ผา่นสถาบนัคนกลางต่าง ๆ 
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      3.2 การแจกจ่ายตวัสินคา้ (Physical Distribution) เป็นการกระจายสินคา้เขา้สู่
ผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมการขนส่งและการจดัเก็บรักษาสินคา้ 
  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กระบวนการติดต่อส่ือสารระหวา่งผู ้
ซ้ือกบัผูข้ายเป็นวิธีการท่ีกิจการจะบอกให้ผูบ้ริโภคทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย การส่งเสริม
การตลาดมีเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะใชอ้ยู ่4 ชนิด เรียกวา่ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) 
ไดแ้ก่ 
      4.1 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) หมายถึง พนกังานขายตอ้งพบ
กนัผูซ้ื้อโดยตรง เพื่อเสนอขายสินคา้ ซ่ึงเป็นวธีิการส่งเสริมการตลาดท่ีดีวธีิหน่ึงแต่เสียค่าใชจ่้ายสูง 
      4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง รูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริม
การตลาด โดยไม่ได้อาศยัตวับุคคลในการน าเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใช้ส่ือโฆษณา
ประเภทต่าง ๆ 
      4.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมท าหนา้ท่ีช่วยกระตุน้
ใหเ้กิดความตอ้งการในตวัสินคา้ เป็นการช่วยพนกังานในการขายสินคา้ กิจกรรมการส่งเสริมการขาย
ไดแ้ก่ การแจกของตวัอยา่ง การแจกคูปอง การใหข้องแถม การใชแ้สตมป์เพื่อแลกสินคา้ เป็นตน้ 
      4.4 การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Pubic Relation) การให้ข่าว
เป็นการน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ต้องการจ่ายเงินจากองค์การท่ีได้รับผลประโยชน์ ส่วนการ
ประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การท่ีองคก์ารพยายามด าเนินกิจกรรมเพื่อการสร้างทศันคติหรือภาพพจน์ท่ีดี 
 
      2.1.4.3  ทฤษฎี ERG (ERG theory) 
   Alderfer ไดน้ าทฤษฎีของมาสโลวม์าด าเนินการปรับปรุงใหม่ดว้ยวิธีการวิจยัเชิง
ประจกัษ์และใช้ช่ือวา่ทฤษฎี ERG (ERG theory) ซ่ึงจ าแนกตามความตอ้งการหลกัของบุคคลใน
องคก์ารออกเป็น 3 กลุ่ม ไดด้งัน้ี 

1. ความตอ้งการด ารงชีพ (Existence needs – E) คือความตอ้งการพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ทางดา้นศกัยภาพเพื่อการด ารงชีพ ซ่ึงไดแ้ก่ความตอ้งการทางภายภาพ (Physiological needs) และ
ความตอ้งการปลอดภยัของมาสโลว ์

2. ความตอ้งการสัมพนัธภาพ (Relatedness needs - R) คือความตอ้งการในการท่ีจะ
มีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน บุคคลอ่ืนท่ีตนเองเก่ียวขอ้งดว้ย เป็นความ
ตอ้งการท่ีจะรักษาหรือคงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพในความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลท่ีส าคญั ๆ เอาไว ้ ตราบเท่าท่ี  
สัมพนัธภาพนั้นยงัเป็นท่ีพึงพอใจซ่ึงไดแ้ก่ ความตอ้งการทางสังคม (Social needs) และความตอ้งการ
การยอมรับนบัถือ (Esteem needs) 
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3. ความตอ้งการเจริญกา้วหนา้ (Growth needs – G) คือความตอ้งการในการพฒันา
ตนเองข้ึนสู่ต าแหน่งในระดบัสูงขององคก์ารหรือไดมี้โอกาสในการใชค้วามสามารถท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็มท่ี 
หรือได้พฒันาความสามารถให้เพิ่มมากยิ่ง ๆ ข้ึนไป ได้แก่ ความตอ้งการในการยอมรับนับถือใน
ตนเอง และความตอ้งการประสบความส าเร็จของมาสโลว ์
 
2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 สยาม  ปรียา  (2546 ) ศึกษาเร่ือง  ทัศนคติของประชาชนต่อโครงการ “หน่ึงต าบล”             
หน่ึงผลิตภณัฑ ์ในจงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบวา่  1) ในภาพรวมประชาชนมีทศัคติท่ีดีต่อโครงการ 
2) ประชาชนมีทศันคติท่ีดีต่อการก าหนดนโยบาย ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความแตกต่างในทศันคติ ไดแ้ก่ 
การศึกษา รายไดแ้ละความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามโครงการ  3) ประชาชนมีทศันคติท่ีดีต่อ
การบริหารจดัการโครงการ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความแตกต่างในทศันคติไดแ้ก่ รายได ้การประกอบ
อาชีพหลกั และความเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานตามโครงการ 4) ประชาชนมีทศันคติท่ีดีต่อการ
ประเมินโครงการ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความแตกต่างในทศันคติไดแ้ก่ การศึกษา รายได ้การประกอบ
อาชีพหลกัและความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการโครงการ 

วิภาวี ศรีคะ (2545) เก่ียวกับการจดัท าบญัชีธุรกิจชุมชนภายใต้โครงการหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจชุมชนทั้งหมดได้มีการจดัท าบญัชีมีการ
บนัทึกทั้งระบบมือและระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีเอกสารหลกัฐานประกอบในการบนัทึกบญัชี มีการ
ใช้สมุดบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีอย่างง่าย โดยส่วนใหญ่ผูท่ี้มีหน้าท่ีจดัท าบญัชีคือ เลขานุการ และ
เหรัญญิก การบนัทึกบญัชีผูจ้ดัท าบญัชีมีทั้งออกใบเสร็จรับเงินเม่ือมีรายรับทุกคร้ัง บนัทึกบญัชีทุกคร้ัง
ท่ีมีรายการเกิดข้ึนและจดัท าเป็นบางคร้ัง การจดัท ารายงานส่วนใหญ่กลุ่มธุรกิจชุมชนยงัไม่เห็น
ความส าคญัของรายงาน ไม่มีการจดัท ารายงาน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบในการ
บนัทึก บญัชีมีเหรัญญิกเป็นผูบ้นัทึก ซ่ึงไม่มีการแยกหน้าท่ีของแผนกการเงิน และแผนกบญัชีแยก
ต่างหากจากกนั อ านาจจ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารหรือเงินของกลุ่ม จะเป็นประธานกลุ่มเพียง 
ผูเ้ดียว ท าให้ไม่มีระบบควบคุมภายในท่ีดี ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีส่วนใหญ่
เกิดข้ึนเน่ืองจากการไม่มีความรู้ในดา้นบญัชี ปัญหาของการไม่ใหค้วามส าคญัของขอ้มูลทางบญัชีจาก
ผูน้ ากลุ่มและสมาชิกของกลุ่ม และเร่ืองการขอเอกสารหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี 
 พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (2545) เร่ืองการพฒันาระบบบญัชีอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบา้น 
ในระดบักลุ่มแม่บา้น ซ่ึงระบบบญัชีท่ีกลุ่มแม่บา้นส่วนใหญ่ใชใ้นปัจจุบนั เป็นการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ 
ทางการเงิน ท่ีมีรูปแบบหรือวธีิการบนัทึกท่ียงัไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถใหข้อ้มูลท่ีมีต่อเหตุการณ์  
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และไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการบริหารงานของกลุ่มได ้
การศึกษาไดท้  าการศึกษากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นแควเพียงกลุ่มเดียว พบว่า การลงบญัชีของกลุ่ม
เป็นการลงบญัชีท่ีไม่ใช่ระบบบญัชีคู่ มีการลงบญัชีเฉพาะส่วนของรายได้ ค่าใช้จ่าย และสินทรัพย ์
บางรายการ และท าการวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงระบบบญัชีท่ีเหมาะสม การทดลองปฏิบติั
ตามระบบบญัชีท่ีพฒันาข้ึน การติดตามและประเมินผล การใชร้ะบบบญัชีในระบบบญัชีคู่และพบวา่
กลุ่มสามารถถือปฏิบติัตามระบบดงักล่าวได ้
 วนัีส ฤาชัย และคณะ (2544) ศึกษาศกัยภาพของธุรกิจชุมชนภายใตโ้ครงการหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑโ์ดยการวเิคราะห์ศกัยภาพดา้นการจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นการผลิต และดา้นการเงินของ
ธุรกิจชุมชน 4 กลุ่มตวัอย่างคือ กลุ่มเกษตรกรร้องววัแดง หมู่ 3 ต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นป่าไผ่ หมู่ 2 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด กลุ่มอาชีพกระดาษสาและ
หัตถกรรมหมู่ 6 ต าบลมะขามหวาน อ าเภอสันป่าตอง และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันทราย หมู่ 7  
ต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง ภายใตโ้ครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
 จากการวิเคราะห์ SWOT พบว่าแต่ละกลุ่มท่ีศึกษามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
แตกต่างกนั แต่กลุ่มท่ีมีจุดแข็งและโอกาสมากท่ีสุดคือ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นป่าไผ ่รองลงมาคือ
กลุ่มอาชีพกระดาษสาและหตัถกรรม อนัดบัท่ีสามไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรร้องววัแดง และอนัดบัสุดทา้ย
คือ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสันทราย 
 จากการวิเคราะห์ศกัยภาพโดยยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานการคดัเลือกผลิตภณัฑ์พบว่ากลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรบา้นป่าไผ่ กลุ่มอาชีพกระดาษสาและหัตถกรรมและกลุ่มเกษตรกรร้องววัแดงมี
ระดบัศกัยภาพหรือความพร้อมของชุมชนมากในระดบั 3 ดาว ส่วนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสันทรายมี
ระดบัศกัยภาพหรือความพร้อมของชุมชนปานกลางในระดบั 2 ดาว 
 และจากการวิเคราะห์ศกัยภาพทั้ง 2 วิธีพบวา่ ทางกลุ่มธุรกิจชุมชนส่วนมากแลว้ยงัมีปัญหา
ทางด้านการตลาดในเร่ืองของเงินทุนหมุนเวียนท่ียงัไม่เพียงพอ ปัญหาท่ีส าคญัอีกปัญหาหน่ึงคือ 
สมาชิกไม่มีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจา้ของในธุรกิจชุมชน อีกทั้งบางกลุ่มยงัไม่มีความรู้ความ
เขา้ใจในทางดา้นการตลาดและการเงินท่ีเพียงพอ 
 พรีะพงค์  เงินงาม (2546) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของกลุ่มชุมชนในโครงการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์จงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของกลุ่มชุมชนใน
โครงการ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ และปัญหา อุปสรรค ตลอดจนขอ้เสนอแนะของกลุ่มชุมชนใน
การด าเนินงานโครงการ หน่ีงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ประชากรท่ีศึกษา คือกลุ่มชุมชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ จ  านวน 77 กลุ่ม ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มชุมชนส่วนใหญ่มีความ
พร้อมในระดบัปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การจดัท าระบบบญัชี มีความสัมพนัธ์กบั
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ความพร้อมของชุมชนในโครงการ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุดท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 
ส่วนเงินลงทุนในการด าเนินการกลุ่มชุมชน และการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ของกลุ่มชุมชน มี
ความสัมพนัธ์กบัความพร้อมของกลุ่มชุมชนในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 95 % ส่วนปัจจยัด้านเวลาการด าเนินกลุ่ม จ านวนสมาชิกกลุ่ม การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
แหล่งวตัถุดิบ การใช้แรงงานในการผลิต สถานท่ีจดัจ าหน่ายหรือร้านคา้ของกลุ่มไม่มีความสัมพนัธ์
กบัความพร้อมของกลุ่มชุมชนในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑแ์ต่อยา่งใด 
 ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนขอ้เสนอแนะของกลุ่มชุมชนคือศกัยภาพของกลุ่มและการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มควรมีการเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มโดยมีการวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม           
การจดัหาตลาด ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพราะสมาชิกยงัขาดความรู้ และความช านาญในการเพิ่ม
ศกัยภาพการผลิตและบรรจุภณัฑ์ ดงันั้นควรให้การสนบัสนุนกลุ่มชุมชนดา้นเงินทุนและการจดัหา
ตลาดช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการลดขั้นตอนในการขอรับรองคุณภาพ
สินคา้หรือผลิตภณัฑใ์หก้บักลุ่มชุมชน 
 นันทดิา  ศิลาวรรณา (2545) ศึกษาการวเิคราะห์รายไดแ้ละการตลาดของผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงิน
และแผ่นภาพโลหะของกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ตลอดจนศกัยภาพ
ดา้นการจดัการองค์กรและการผลิต การตลาดและการเงินของกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ โดยการสัมภาษณ์
ประธานกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์และสมาชิกผูผ้ลิตเคร่ืองเงินของกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์จ านวน 40 คน ผล
การศึกษาพบวา่ประธานกลุ่มจะเป็นผูจ้ดัสรรวตัถุดิบให้แก่สมาชิกแต่ละคนท่ีมีความถนดัในการผลิต
ผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทไปท าการผลิตท่ีบา้นของสมาชิกเอง เม่ือเสร็จแลว้น ามาส่งท่ีประธานกลุ่ม จะ
ไดรั้บค่าแรงงานเป็นรายช้ินตามอตัราท่ีตกลงไว ้โดยประธานกลุ่มจะเป็นผูจ้  าหน่ายเอง ซ่ึงช่องทาง
การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของกลุ่มประกอบไปด้วย ขายปลีก ขายส่งและฝากขาย จากการศึกษา
ศกัยภาพของกลุ่ม พบวา่ผลิตภณัฑข์องกลุ่มไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผลิตภณัฑ์ระดบั 5 ดาว ในระดบั
จงัหวดัและภาค ท าให้ลูกคา้มีความเช่ือถือในดา้นการผลิตและคุณภาพของสินคา้มากข้ึน นอกจากน้ี
ทางกลุ่มไดมี้การติดต่อกบัหน่วยงานของภาครัฐสม ่าเสมอ ท าให้กลุ่มไดรั้บขอ้มูลทางการตลาดมาก
อยา่งต่อเน่ือง ท าใหก้ลุ่มไม่ตอ้งหาลูกคา้เอง นอกจากน้ีทางรัฐบาลไดมี้การออกนโยบายและแผนงาน
ต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมสินคา้ในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑท์ าใหท้างกลุ่มไดมี้โอกาส
ขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศมากข้ึน 
 ดงันั้นภาครัฐควรมีการติดตามผลการด าเนินงานและให้ค  าแนะน าอย่างต่อเน่ืองจริงจงัไม่ว่า
จะเป็นดา้นการผลิต ดา้นการตลาด ดา้นการเงินควรให้การอบรมความรู้เก่ียวกบัการท าบญัชีของกลุ่ม 
เพื่อท าใหก้ารจดัการดา้นการเงินภายในกลุ่มเป็นระบบมากข้ึน 
 
 




