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การจัดการทางการเงินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว 
Financial Management of Handicraft Manufacture from Coconut Shell Community Enterprise 

 

อนุธิดา  เพชรพิมูล* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว 2) เพ่ือถอดบทเรียนการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจาก
กะลามะพร้าวเป็นแผนธุรกิจชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาธุรกิจ และเป็นประโยชน์สําหรับคนในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง
ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจาก
กะลามะพร้าว อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร จํานวนสมาชิก 11 คน  ใช้การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผลการศึกษา มีดังน้ี ด้านประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการเงิน พบว่า 1) มีสภาพคล่องทางการเงินสูง และมี
ความสามารถในการชําหน้ีระยะสั้น หากกลุ่ม มีความต้องการในการจัดหาเงินทุนระยะสั้น ก็มีโอกาสดีท่ีจะได้รับเครดิต
จากเจ้าหน้ี 2) มีโครงสร้างทางการเงิน (Financial Structure) เป็นส่วนของเจ้าของ 100% มีความสามารถในการก่อ
หน้ีสูง 3) มีการใช้สินทรัพย์เพ่ือก่อให้เกิดการผลิตในรูปยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) มีความสามารถในการทํา
กําไรสูง ด้านการดําเนินธุรกิจ พบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของกลุ่มฯ ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามตาม
ธรรมชาติท่ีแฝงไว้ด้วยความหมายแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2) วัสดุในการผลิตเป็นวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ท่ีนํามาสร้าง
คุณค่าให้เกิดต่อการใช้งาน ทันสมัย และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต 3) มีความคงทน และสามารถดูแลรักษาง่าย 4) 
ราคาไม่แพง สอดคล้องตามความประณีตของสินค้า 
 
คําสําคัญ: การจัดการทางการเงิน, วิสาหกิจชุมชน, หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว 
 

Abstract 

 This research following purposes:  1)  To study the Financial Efficiency of Handicraft 
Manufacture from Coconut Shell Community Enterprise.  2)  Creation of Operations lesson of 
Handicraft Manufacture from Coconut Shell Community Enterprise to Business Community Plan. The 
population of this study are member of coconut shell Community Enterprise are 11 peoples.  The 
dimension data collection by interview.  Results of the study revealed the following:  financial 
Efficiency: 1) Community Enterprise has not debt cause to as most liquidity, and ability to repayment. 
In front to raising a loan to short- term funds, an opportunity from creditor.  2)  The Community 
Enterprise financial structure have equity from the owner 100%. 3) An asset was used to production 
in effective.  4)  Profitability as most.  Business operations:  dimension Factor of success include:  1) 
Product was natural beauty on latent local wisdom mean 2) Material in product is natural materials 
for removal.  That make for value using, modern and life style response 3)  Product has endurance 
and easy for take care. 4) Product was low price in accordance with exquisite.  

Keywords: Financial management, Community Enterprise, Handicraft from Coconut Shell 
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บทนํา  
การวางแผนทางการเงินมีความสําคัญอย่างมากต่อการดําเนินงานของกิจการ ท้ังน้ี เน่ืองจากแผนการเงินถือ

เป็นแนวทางสําคัญท่ีใช้ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานท่ีทําให้สามารถไปถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (พรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล, 2559, หน้า 128) การบริหารกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ การเพ่ิมมูลค่า
ส่วนของเจ้าของให้สูงท่ีสุด Maximize Shareholders’ Wealth โดยการรับรู้จุดเด่น เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นน้ันใน
การวางแผนในอนาคต และรู้จุดด้อย เพ่ือแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาต่อการดําเนินงานของกิจการ (พรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล, 
2559, หน้า 74) โดยเฉพาะการรับรู้ฐานะการเงินของกิจการ โดยใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial 
Ratios Analysis) จากข้อมูลทางการเงิน ซ่ึงจะทําให้ทราบถึงสภาพคล่องทางการเงิน โครงสร้างทางการเงิน 
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ รวมถึงความสามารถในการทํากําไรของกิจการ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว เป็นกลุ่มท่ีพัฒนามาจากกลุ่มหัตถกรรมบ้านเรือนไทย โดยผู้
ก่อตั้งคือ คุณลุงสมบูรณ์  ไชยรังษี ซ่ึงเป็นประธานกลุ่มท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านหัตถกรรมและงานฝีมือ จน
ได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 2 ดาว ของตําบลพรานกระต่าย ในปี พ.ศ.2549 
ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนของกลุ่มหัตถกรรมบ้านเรือนไทย ส่งผลให้ทางกลุ่มฯ เกิดมีความคิดสร้างสรรค์จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มฯ ให้มีความหลากหลายมากข้ึน โดยนําวัสดุท่ีเหลือใช้ในท้องถ่ินมาพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และก่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซ่ึงวัสดุท่ีว่าน้ีก็คือ “กะลามะพร้าว” ท่ีมีอยู่มากมายในชุมชนพรานกระต่าย จึงเกิดการพัฒนามาเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว แต่จากการท่ีผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีสํารวจข้อมูลกับทางกลุ่มฯ น้ัน พบว่า กลุ่มฯ  
ไม่มีการจัดการทางการเงินท่ีเป็นระบบ เน่ืองจากไม่มีการบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ รายรับ-รายจ่ายท่ีเป็นระบบ 
ส่งผลให้กลุ่มฯ  ไม่สามารถรับรู้รายรับ-รายจ่าย ต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริง รวมถึงฐานะการเงิน และไม่สามารถวางแผน
ทางการเงิน หรือจัดทํางบการเงินของกลุ่มฯ ได้ จากปัญหาดังกล่าว ซ่ึงผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ  กับ
เลขานุการกลุ่มฯ และจากความสําคัญของการบริหารจัดการทางการเงิน ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งใน
การศึกษาถึงประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว เพ่ือกลุ่มฯ ได้ใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเติบโตของกลุ่มฯ ในอนาคต และผู้วิจัยจะ
ถอดบทเรียนการดําเนินงานของกลุ่มฯ เป็นแผนธุรกิจชุมชน เพ่ือเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียงใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการลงทุนเชิงธุรกิจชุมชนต่อไป  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว 

 2. เพ่ือถอดบทเรียนการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าวเป็นแผนธุรกิจชุมชน  

เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาธุรกิจ และเป็นประโยชน์สําหรับคนในชุมชน ชุมชนใกล้เคียงใช้เป็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพต่อไป 
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กรอบแนวคิด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว บ้านหนองหินเตาปูน          
หมู่ท่ี 11 ตําบลพรานกระต่าย อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร จํานวนสมาชิกรวม 11 คน ซ่ึงงานวิจัยน้ีเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มฯ โดยเฉพาะคุณสมบูรณ์  ไชยรังษี ประธานกลุ่มฯ และคุณอ็อด  ไชยรังษี 
เลขานุการกลุ่มฯ เป็นหลัก  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย แยกตามวัตถุประสงค์ดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว 

การจัดการทางการเงินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว 

วัตถุประสงค์ 
1 .  เพื่ อ ศึ กษาถึ งป ระ สิทธิ ภ าพการ
ดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว 
2. เพื่อถอดบทเรียนการดําเนินงานของ

ก ลุ่มวิ ส าหกิ จ ชุมชนหั ตถกรรมจ าก

กะลามะพร้าวเป็นแผนธุรกิจชุมชน เพื่อ

เป็ นแนวทางพัฒนาธุ รกิ จ  และ เป็น

ประโยชน์สําหรับคนในชุมชน ชุมชน

ใกล้เคียงใช้เป็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพต่อไป 

แนวคิดที่เก่ียวข้อง 
1. การวางแผนทางการเงินของ
ธุรกิจ 
2. การบัญชีการเงิน 
3. การวิเคราะหอ์ัตราส่วนทาง
การเงิน 
4. การจัดทําแผนธุรกิจ 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าวมีการจัดการทางการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าวมีบทเรียนแผนธุรกิจชุมชนในการ
พัฒนาธุรกิจ และเป็นประโยชน์สําหรับคนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียงได้เพิ่มพูน
ความรู้ในทักษะวิชาชีพ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  
3. เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และมาตรฐานการครอง
ชีพท่ีสูงขึ้น  

การดําเนินการวิจยั 
1. ศึกษาแนวคิด และหลัก 
การท่ีเกี่ยวข้อง 
2.  ลงพื้ น ท่ี เก็บข้อ มูลการ
ดําเนินงานทางการเงิน  
3. นําข้อมูลการดําเนินงาน
ทางการเงินของกลุ่มมาจัด
ป ระ เภท  และวิ เ ค ร า ะห์
อัตราส่วนทางการเงิน 
4. ติดตามการดําเนินงานทาง
การเงิน ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้วิจัย 
5. ถอดบทเรียนการดําเนิน 
งานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว 
เป็นแผนธุรกิจชุมชน 

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และวิเคราะห์ SWOT  

กลุ่มวิสาหกจิชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าวมีการจัดการทาง

การเงินท่ีมีประสิทธิภาพ และมีบทเรียนแผนธุรกิจ  
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 1.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลทางการเงิน 
 1.2 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ มีข้ันตอนดังน้ี 

   1) ศึกษาเอกสาร แนวคิดเก่ียวกับการจัดทํางบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน การจัดการสินค้าคงเหลือ  
  2) ศึกษาข้อมูลการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มฯ เพ่ือวางโครงสร้างของแบบ

สัมภาษณ์ 

 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  

  1) วิเคราะห์รายการสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ 

  2) วิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่าย 

  3) วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 

  4) วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มฯ โดยวิธีอัตราส่วนทาง

การเงิน (Financial Ratios Analysis) 

 2. เพ่ือถอดบทเรียนการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าวเป็นแผนธุรกิจชุมชน  

เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาธุรกิจ และเป็นประโยชน์สําหรับคนในชุมชน ชุมชนใกล้เคียงใช้เป็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพต่อไป 

  2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลการดําเนินงาน 

 2.2 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ มีข้ันตอนดังน้ี 
  1) ศึกษาเอกสาร แนวคิดเก่ียวกับการจัดทําแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน แผนการ

ตลาด  

  2) ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการจัดตั้ง และข้อมูลการดําเนินงานของกลุ่มฯ เพ่ือวาง

โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ 

   3) นําผลท่ีได้จากการดําเนินงานของกลุ่มฯ ในข้อ 2) รวมถึงผลการดําเนินงานทาง
การเงินมาจัดทําแผนธุรกิจชุมชน: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว   
 
 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  

  1) วิเคราะห์ SWOT  

  2) วิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินธุรกิจ 

  3) วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
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ผลการศึกษา 

 1. ผลการดําเนินงานทางการเงิน ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ปี 2560 (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ปี 
2560) ประกอบด้วย 
 1.1 ประมาณการในการลงทุน มูลค่ารวม 436,280 บาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนมูลค่า 20,810 
บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมูลค่า 415,470 บาท โดยมีโครงสร้างทางการเงินท่ีมาจากส่วนของเจ้าของ 100%  
 1.2 ประมาณการรายได้จากการขายสินค้ารายเดือน รวมท้ังสิ้น 540,000 บาท 
 1.3 ประมาณการต้นทุนชุดวงจรนับเหรียญ ประกอบด้วย บอร์ดคอนโทรลเลอร์ Sensor นับเหรียญหน้า
จอแสดงผล LED Display Module รวมต้นทุนชุดละ 320 บาท 
 1.4 ประมาณการต้นทุนวัตถุดิบ ประกอบด้วย ลูกมะพร้าว ไม้สัก ลูกตา กาวร้อน ตะปู แล็กเกอร์ สีนํ้ามัน สี
สเปรย์ ชุดวงจรนับเหรียญ รวมต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต 113,120 บาท 
 1.5 ประมาณการต้นทุนการผลิตสินค้า ประกอบด้วย ค่าต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต ค่าแรงงานในการผลิต ค่า
ไฟฟ้าในการผลิต ค่านํ้าประปาในการผลิต ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต ค่าบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าขนส่ง
วัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิต รวมต้นทุนการผลิตสินค้า 190,240 บาท 
 1.6 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าโทรศัพท์ ค่านํ้ามันยานพาหนะในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการออกงานแสดงสินค้า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 35,100 บาท 
 1.7 ประมาณการงบกําไรขาดทุน กําไรสุทธิ 314,660 บาท 
 2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มฯ  โดยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน 

(Financial Ratios Analysis) 

 2.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) จากการวิเคราะห์อัตราสว่นสภาพคล่องของกลุ่มฯ พบว่า กลุ่ม
ฯ ไม่มีหน้ีสินหมุนเวียน ส่งผลให้กลุ่มฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสูง และมีความสามารถในการชําหน้ีระยะสั้น หากกลุ่ม
ฯ มีความต้องการในการจัดหาเงินทุนระยะสั้น ก็มีโอกาสดีท่ีจะได้รับเครดิตจากเจ้าหน้ี 
 2.2 อัตราส่วนความสามารถในการก่อหน้ี (Leverage Ratios) โครงสร้างทางการเงิน (Financial Structure) 
ของกลุ่มฯ เป็นส่วนของเจ้าของ 100% เน่ืองมาจากกลุ่มฯ ไม่มีส่วนของเงินทุนท่ีมาจากหน้ีสิน ท้ังหน้ีสินระยะสั้น และ
หน้ีสินระยะยาว ซ่ึงลักษณะของโครงสร้างทางการเงินดังกล่าวจะส่งผลให้กลุ่มฯ มีความสามารถในการก่อหน้ีท่ีสูง หาก
มีความจําเป็นหรือต้องการจัดหาเงินทุนเพ่ิมโดยการกู้ยืม 
 2.3 อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Activity Ratios) กลุ่มฯ มีการใช้สินทรัพย์เพ่ือก่อให้เกิด
การผลิตในรูปยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี เน่ืองด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้
ในการผลิตทางตรง  
 2.4 อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) กลุ่มฯ มีความสามารถในการทํากําไรท่ีสูง 
โดยมีอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อยอดขายมากถึง 58.27% ท้ังน้ี เน่ืองด้วยการท่ีกลุ่มฯ มีกําไรสุทธิท่ีสูงมากเน่ืองจากมีต้นทุน
ในการผลิตสินค้าต่ํา ประกอบกับมะพร้าวซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิต สามารถจัดหาได้ในท้องถ่ิน และมีราคาถูก 
และบางครั้งทางกลุ่มฯ ก็จัดหามาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยของวิสาหกิจ (SWOT Analysis) 
 3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
  3.1.1 จุดแข็ง (Strengths) 
   ก. ต้นทุนการผลิตต่าํ  
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   ข. มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย 
   ค. วัสดุหลักท่ีใช้ทําสิ่งประดิษฐ์หาได้ในท้องถ่ิน และมีราคาถูก 
   ง. ผู้ประกอบการมีทักษะความรู้ ความชํานาญด้านงานช่างไม้ และสิง่ประดิษฐ์ 
   จ. ราคาเหมาะสมกับรูปแบบ และคุณภาพของสินค้า 
  3.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
   ก. ขาดทักษะด้านการบริหารธุรกิจ  
   ข. เงินทุนสํารองไม่เพียงพอสําหรับการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือผลิตสินค้า กรณีท่ีลูกค้าสั่งซ้ือสินค้า
ในจํานวนมาก และ/หรือหลายราย  
   ค. ไม่มีการบันทึกรายการทางการเงิน เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีสินค้าคงเหลือ  
   ง. ตลาดรองรับสินค้ายังมีไม่มาก  
   จ. การผลิต และการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเกิดความล่าช้า กรณีท่ีลูกค้าสั่งซ้ือสินค้าใน
จํานวนมาก และ/หรือหลายราย เน่ืองจากเป็นงานท่ีต้องใช้ฝีมือ ความประณีต  
  3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
  3.2.1 โอกาส (Opportunities) 
   ก. กลุ่มได้รับความช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสําหรับการจัดแสดงสินค้าจาก
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกําแพงเพชร 
   ข. ได้รับทุนอุดหนุนส่วนหน่ึงจากสาํนักงานพัฒนาชุมชน 
   ค. ตลาดสินค้า Handmade กําลังขยายตัวเพ่ิม และผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าท่ีผลิตจาก
ธรรมชาติ เพ่ือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังมีความคงทน สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน 
   ง. คู่แข่งขันในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีใกล้เคียงยังมีไม่มาก ทําให้มีส่วนแบ่งตลาดในการกระจาย
สินค้าสูง 
   จ. ปัจจุบันท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีการรณรงค์การเกิดสภาวะโลกร้อน ส่งผล
ให้ผู้บริโภคเกิดค่านิยมใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ และมีความคงทนเกิดประโยชน์ต่อการใช้
งาน 
   ฉ. ปัจจุบันอินเตอร์เน็ต สื่อโซเชียลทางสังคมต่างๆ เช่น Facebook, Line ทําให้การ
นําเสนอผลิตภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายข้ึน 
   ช. ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ ภาระค่าครองชีพ ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติท่ีมีราคาถูก 
  3.2.2 อุปสรรค (Threats) 
   ก. ปัจจุบันผลติภณัฑ์ท่ีผลิตจากธรรมชาติ มีจํานวนมากข้ึน อาจทําให้ส่วนแบ่งทาง
การตลาดลดลง  
   ข. มีผลติภณัฑ์อ่ืนท่ีผลิตข้ึนมาในรปูแบบการใช้งานลักษณะเดียวกันกับผลติภณัฑ์จาก
กะลามะพร้าว เช่น เซรามิค พลาสติก 
   ค. กระแสสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจทําให้รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่ทันต่อค่านิยม
ของผู้บริโภค 
   ง. ผู้ประกอบการขาดทักษะในการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน 
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   จ. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจมีความผันผวน ส่งผลต่ออํานาจซ้ือของผู้บริโภค 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินธุรกิจ 
  4.1 การบริหารจัดการ 
  4.1.1 วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของกลุ่มฯ 
   ก. เพ่ือส่งเสรมิการประกอบอาชีพเสรมิแก่ชุมชนในช่วงเวลาว่างจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
   ข. เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และชุมชน 
   ค. เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนให้คนรุ่นใหม่ได้เรยีนรู้วิถีชีวิตท่ีนําวัสดุเหลือใช้จาก
ธรรมชาตมิาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เป็นงานหัตถกรรมท่ีมีคณุค่า 
   ง. เพ่ือสร้างผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าวให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เกิดประโยชน์
มากท่ีสุด และเป็นท่ีต้องการของตลาด  
  4.1.2 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
   ก. ความสวยงามตามธรรมชาติท่ีแฝงไว้ด้วยความหมายแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   ข. วัสดุในการผลิตเป็นวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ท่ีนํามาสรา้งคุณค่าให้เกิดต่อการใช้งาน 
ทันสมัย และตอบสนองรปูแบบการใช้ชีวิต 
   ค. ความคงทน และสามารถดูแลรกัษาง่าย 
   ง. ราคาไม่แพง สอดคล้องตามความประณีตของสินค้า 
  4.2 แผนการตลาด 
  4.2.1 แนวโน้มทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ใน
ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ด้วยเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความประณีต เป็นงานฝีมือท่ีมีความ
โดดเด่นของสินค้าด้านการออกแบบ และความสวยงาม เป็นการดึงดูดลูกค้าให้สนใจในผลิตภัณฑ์มากข้ึน อีกท้ัง 
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเป็นสินค้าท่ีมีคุณค่าจากข้ันตอนการผลิตด้วยมือท่ีสามารถสะท้อนถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต 
และจิตวิญญาณของผู้ทําได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของชุมชนน้ันๆ นํามาซ่ึงงานศิลปะท่ีคงคุณค่าความ
งามตามความนิยม ซ่ึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน 
  4.2.2 กลุ่มเป้าหมาย 
   ก. ผู้บริโภคกลุม่ธุรกิจ ได้แก่ ร้านจําหน่ายของท่ีระลึก ร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โรงแรม 
รีสอร์ท 
   ข. ผู้บริโภคกลุม่บุคคล ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานภาครัฐ พนักงานภาคเอกชน นักเรียน 
นักศึกษา นักท่องเท่ียว ประชาชนท่ัวไป 
  4.2.3 ลักษณะท่ัวไปของลูกค้า 
   ก. ลักษณะของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีชอบความละเมียดละไมของช้ินงานท่ี
สามารถนํามาจําหน่ายต่อกับลูกค้ารายย่อยได้ หรือนําไปใช้เป็นของประดับตกแต่งสถานท่ีต่างๆ เพ่ือสร้างความ
กลมกลืนกับธรรมชาติ หรือของประดับตกแต่งชนิดอ่ืนให้ดูสอดคล้องเป็นงานเดียวกัน เมื่อนํามาตกแต่งแล้วอาจเพ่ิม
ความสมบูรณ์แบบให้กับสถานท่ีน้ันๆ ให้ดูสวยงามยิ่งข้ึน 
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   ข. ลักษณะของลูกค้ากลุ่มบุคคล จะเป็นลูกค้าท่ีช่ืนชอบในงานฝีมือท่ีมีความละเอียด 
ประณีตในแต่ละข้ันตอนของการประดิษฐ์ มีความช่ืนชอบในงานประดิษฐ์ท่ีทําจากมือ หรืองาน Handmade ท่ีมีความ
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละรูปแบบของผลิตภัณฑ์ 
  4.2.4 สภาพการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว ด้วยลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์เป็นงานฝีมือ จึงทําให้การแข่งขันในตลาดมีไม่มาก เพราะการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการค่อนข้างยาก 
เน่ืองจากต้องมีความพร้อมด้านแรงงานฝีมือท่ีมีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าท่ีชอบความเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่าง ภาวการณ์แข่งขันในส่วนของพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า มี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีลักษณะการผลิตสินค้าท่ีคล้ายคลึงกัน แต่ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการจัดแสดงสินค้าในงาน
ต่างๆ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค เช่น งานประจําปีของจังหวัดกําแพงเพชร สามารถทําให้ธุรกิจดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง 
  4.2.5 กลยุทธ์ทางการตลาด 
   ก. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ สรา้งความแตกต่างดา้นภาพลักษณ์ คือ เน้นการออกแบบอย่าง
ประณตี มีการคิดแบบผลติภณัฑ์ใหม่เรื่อยๆ ผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย และทนทาน 
   ข. กลยุทธ์ด้านราคาใช้การตั้งราคาให้ต่ํา เหมาะสมกับคุณภาพและรปูแบบของผลิตภัณฑ์ 
   ค. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
    1) จัดจําหน่าย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว เลขท่ี 
105/4 บ้านคุยมะม่วงหอม หมู่ท่ี 11 ตําบลพรานกระต่าย อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร 
  2) รับคําสั่งซ้ือทางโทรศัพท์ 
    3) จัดจําหน่ายตามงานแสดงสินค้า OTOP 
  4) จัดจําหน่ายในงานประจําปีจังหวัดกําแพงเพชร 
 ง. กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด การให้ส่วนลดการค้า กรณีสั่งซ้ือเป็นจํานวนมาก 
 

อภิปรายผล 
 ด้านประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการเงิน  
 1. สภาพคล่องทางการเงิน กลุ่มฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสูง ส่งผลต่อโอกาสดีท่ีจะได้รับเครดิตจากเจ้าหน้ี 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เข็มเพชร  เจริญรัตน์ และคณะ (2557, หน้า 120) กล่าวว่า กลุ่มเจ้าหน้ีจะให้ความสนใจ
เก่ียวกับสภาพคล่องและความสามารถในการจ่ายชําระดอกเบ้ียของกิจการเป็นอันดับแรก การท่ีผลการศึกษาน้ี
สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว เน่ืองจากกลุ่มฯ ไม่มีหน้ีสินระยะสั้น ส่งผลให้กลุ่มฯ มีความสามารถในการชําระหน้ีหากมี
การจัดหาเงินทุนเพ่ิมด้วยการกู้ยืมท้ังจากเจ้าหน้ีการค้า และการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  
 2. ความสามารถในการก่อหน้ี กลุ่มฯ มีโครงสร้างทางการเงินท่ีมาจากส่วนของเจ้าของ 100% คือ ไม่มีเงินทุน
ท่ีมาจากส่วนของหน้ีสิน ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินดังกล่าวจะส่งผลให้กลุ่มฯ มีสภาพคล่องทางการเงินท่ีสูง และไม่เกิด
ความเสี่ยงทางการเงิน สอดคล้องกับแนวคิดของ อภิชาต  พงศ์สุพัฒน์ (2551, หน้า 371) กล่าวว่า ความเสี่ยงทาง
การเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากความเสี่ยงทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพ่ิมเงินกู้เข้า
ไปในโครงสร้างเงินทุน การท่ีผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว เน่ืองจากกลุ่มฯ ไม่มีเงินทุนท่ีมาจากการกู้ยืม 
จึงไม่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ีเป็นภาระผูกพันในการดําเนินงาน ส่งผลให้กลุ่มฯ ไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน 
 3. ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ กลุ่มฯ มีการใช้สินทรัพย์เพ่ือก่อให้เกิดการผลิตในรูปยอดขายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องข้องกับแนวคิดของพรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล (2559) กล่าวว่า การลงทุนในสินทรัพย์มี
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วัตถุประสงค์ท่ีสําคัญ คือ เพ่ือสร้างรายได้ การท่ีผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวเน่ืองจากสินทรัพย์ส่วน
ใหญ่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการผลิตทางตรง ประกอบกับกลุ่มฯ ไม่มีลูกหน้ีการค้า 
 4. ความสามารถในการทํากําไร กลุ่มฯ มีความสามารถในการทํากําไรสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรพงษ์  
พวงงามช่ืน และคณะ (2557) การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า สภาวะการผลิตของกลุ่มผลิตผ้าทอ จังหวัดเชียงใหม่มีกําไรสูง 
เน่ืองจากวัตถุดิบท่ีใช้เป็นวัตถุดิบท่ีจัดหาได้ภายในชุมชนท้ังสิ้น จากการท่ีผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าว 
เน่ืองจากกลุ่มฯ มีต้นทุนการผลิตต่ํา เพราะวัสดุหลักท่ีใช้ทําสิ่งประดิษฐ์หาได้ในท้องถ่ิน มีราคาถูก และเป็นวัสดุเหลือใช้
จากธรรมชาติ 
 ด้านการดําเนินธุรกิจ พบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของกลุ่มฯ ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม
ตามธรรมชาติท่ีแฝงไว้ด้วยความหมายแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2) วัสดุในการผลิตเป็นวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ท่ีนํามา
สร้างคุณค่าให้เกิดต่อการใช้งาน ทันสมัย และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต 3) มีความคงทน และสามารถดูแลรักษา
ง่าย 4) ราคาไม่แพง สอดคล้องตามความประณีตของสินค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์  โชควรกุล (2555) 
การวิจัยเรื่อง กระบวนทัศน์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสิ่งทอ จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
สินค้าอย่างต่อเน่ือง มีความกระตือรือร้นท่ีจะต่อยอดสินค้า รักษาและควบคุมมาตรฐานฝีมือให้อยู่ในระดับเดียวกัน มี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีรูปแบบการบริหารจัดการ และมีค่านิยมร่วม 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  

 1. เชิงนโยบาย ควรจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับสถาบันการศึกษา เพ่ือ
ให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เป็นต้น เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการทางธุรกิจ    

2. เชิงปฏิบัติ การดําเนินงานโครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับสถาบันการศึกษา 
เพ่ือให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ น้ัน สถาบันการศึกษาจะต้องสํารวจความต้องการรับบริการทาง
วิชาการ รวมถึงศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในระดับชุมชนในการรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ 
นอกจากน้ี หน่วยงานท้องถ่ิน และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในชุมชนจะต้องให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการรับ
บริการ ท้ังในด้านสถานท่ี เวลา การเตรียมความพร้อม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และการนําพาท้องถ่ินไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

3. เชิงวิชาการ ควรมีการจัดอบรม สัมมนา หรือจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นเก่ียวกับการจัดการ
ทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการวิเคราะห์ผลตอบแทน การประเมินโครงการลงทุน เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของเงินลงทุน  
2. ศึกษารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า อันจะนําไปสู่การสร้างรายได้ และกําไร

ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน 
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