
 
บทที ่5 

สถานภาพและการจดัการธุรกจิชุมชนของผู้ประกอบการ 
ธุรกจิหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองหนัง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 จากการส ารวจลงพื้นท่ี เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของหตัถกรรมสาขาเคร่ืองหนงั
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการรวบรวมขอ้มูลผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองหนงั จงัหวดัเชียงใหม่
ท่ีเขา้ร่วมในโครงการวิจยั เร่ืองการประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ินงานเคร่ืองหนังของจังหวดัเชียงใหม่ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์  ซ่ึงผูว้ิจ ัย                
ไดเ้รียบเรียงตามเน้ือหาดงัน้ี 

1. สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมช่างหนงัของคุณทศพร กุมภณัฑ ์ 
2. สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณอุดมศิลป์ ขนัทะพนั 
3. สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณวรีะชยั ปัญญาภากุล 
4. สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณชยอร ธรรมาวรานุคุปต ์  
5. สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณกลัยานี อินทรสรณ์ 
6. สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณกญัญาภคั  ทองเช้ือ   
7. สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณออ้ย  คุม้ผอ่ง 
8. สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณเสรี รัตนูตระกลู 
9. สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณวทิูน ค ามูลเมือง 

10. สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณแสงทอง แสงจนัทร์ 
11. สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณนาริวนั แซ่ล่ี 
12. สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณสวงค ์ประสบธรรม   
13. สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณรุ่งโรจน์ แกว้น า  

          14.   สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณจิรนนัท ์ ศรีทะแกว้ 
          15.   สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณลิขสิทธ์ิ อิสรา   
          16. สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณเอกชยั  จนัพนู 
 17. สถานภาพธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณศรีรัตน์  ประพนัธ์วาส 
    18.   ขั้นตอนการผลิตหตัถกรรมงานเคร่ืองหนงั 
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1.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมเคร่ืองหนังของคุณทศพร กมุภัณฑ์  
  1.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณทศพร กุมภัณฑ์ 
                          ในส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและการจดัการหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองหนัง            
ของคุณทศพรนั้น ทางผูว้ิจยัจะกล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ สถานท่ีการผลิต และการบริหาร
จดัการ ซ่ึงจะศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง  การจดัโครงสร้างขององค์กรให้
สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง การจดัการดา้นการตลาด การจดัการดา้นการผลิต การจดัการ                    
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดงัน้ี 
   1.1.1 ประวตัิของคุณทศพร กุมภัณฑ์ 
    ผูป้ระกอบการ คือ คุณทศพร กุมภณัฑ์ อยู่บา้นเลขท่ี 140/1 ต าบลร้องววัแดง              
อ  าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ เพศชาย อายุ 25 ปี จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้            
มีสมาชิกภายในครอบครัว 3 คน รายได้หลกัของครอบครัวคือ ท าเคร่ืองหนัง มีรายได้โดยเฉล่ีย
ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน ฐานะทางครอบครัว พออยูพ่อกิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.1 คุณทศพร กุมภณัฑ์ 
 

    1.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
     สถานท่ีในการผลิตผลิตภณัฑ์ของคุณทศพรนั้น เป็นร้านเล็ก ๆ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณ
ริมถนนในต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ สาเหตุท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการท่ี
ร้านคือ ค่าเช่าไม่แพงและติดถนน ท าให้ผูท่ี้ผ่านไปผ่านมาพบเห็นร้านได้ง่าย ขอ้เสียของสถานท่ี
ประกอบการ คือ เร่ืองของมลพิษซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพของผูป้ระกอบการ ดงัภาพท่ี 5.2 
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 ภาพท่ี 5.2 สถานท่ีในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องคุณทศพร กุมภณัฑ์ 

 

  1.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   กลุ่มของคุณทศพรมีช่ือว่า ต้อมเคร่ืองหนัง ซ่ึงมีประสบการณ์ท างาน 8 ปี          
ในการท างานคุณทศพร จะบริหารงานแบบธุรกิจครอบครัว เหตุผลในการบริหารงานท่ีปฏิบติัอยู ่ 
ในปัจจุบนั คือ ท าเป็นอาชีพเพื่อเล้ียงครอบครัว และในการผลิตสินคา้นั้น คุณทศพรไดจ้ดัหาวตัถุดิบ
ในการผลิตเอง โดยซ้ือจากร้านเจมส์ บริเวณประตูท่าแพ วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือ ได้แก่ หนังแผ่น กาว     
และหนงัเศษจะซ้ือจากโรงงาน โดยการจดัซ้ือจะซ้ือคราวละไม่มาก เน่ืองจากตน้ทุนยงัไม่มากพอ 
ส่วนในเร่ืองของการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นจะออกแบบโดยได้ขอ้เสนอแนะจากผูว้่าจา้ง และจะ
ปฏิบติังานในระยะเวลาตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. ท่ีร้านผลิตภณัฑ์ท่ีคุณทศพรไดท้  าอยู่ในปัจจุบนัน้ี                             
คือ รองเทา้หนงั (ในการผลิต 1 คร้ัง ใชเ้วลา 2 วนั ไดจ้  านวนสินคา้ 1 คู่ ซ่ึงจ าหน่ายในราคา 1,500 
บาทต่อช้ิน) ท่ีผ่านมาคุณทศพรไม่เคยได้รับการช่วยเหลือในด้านการผลิตและการจ าหน่ายเลย                
แหล่งจ าหน่ายสินคา้จะมีผูม้าซ้ือถึงสถานท่ีจ าหน่าย  ปัจจุบนัคุณทศพรไดป้ระสบปัญหาวตัถุดิบ            
ในการผลิตสินคา้มีราคาแพงข้ึนคือ หนงัและกาว 
 1.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  เม่ือกล่าวถึงโครงสร้างองคก์รของคุณทศพร ท าให้ทราบถึงการแบ่งหนา้ท่ีการท างาน
ของสมาชิกภายในครอบครัว  ซ่ึงทางผูว้จิยัสามารถก าหนดโครงสร้างองคก์รของคุณทศพรไดด้งัน้ี 
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จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของคุณทศพร กุมภัณฑ์ 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5.1 จ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณทศพร กุมภณัฑ ์
ท่ีมา : ทศพร กุมภณัฑ,์ 2553, กุมภาพนัธ์ 5 
 

 เน่ืองจากการผลิตเคร่ืองหนังของคุณทศพร กุมภัณฑ์เป็นการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก                       
สามารถแจกแจงโครงสร้างขององคก์รไดด้งัแผนภูมิท่ี 5.1 ดงัน้ี 

โครงสร้างองค์กรของคุณทศพร  กุมภัณฑ์ 
 

 
 แผนภูมิท่ี 5.1 โครงสร้างองคก์รของคุณทศพร กุมภณัฑ์ 

 

 จากแผนภูมิท่ี  5.1 จะเห็นได้ว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม จะเป็น              
แบบอุตสาหกรรมรมภายในครอบครัว ซ่ึงผูป้ระกอบการได้ร่วมผลิตสินค้ากับสมาชิกภายใน
ครอบครัว ท าใหก้ารท างานร่วมกนัไม่มีขอ้ก าหนดกฎเกณฑท่ี์เคร่งครัด   

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 2 
สมาชิกภายในชุมชน  - 
รวม 3 

คุณทศพร  กุมภัณฑ์  

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง 
สมาชิกครอบครัว 

      ผลติสินค้า 

   ตรวจสอบ

สินคา้ 

สมาชิกครอบครัว 

จ าหน่ายสินค้า 

ใบส่ังซ้ือ/ผลติ 
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 1.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ธุรกิจร้านเคร่ืองหนงัของคุณทศพรเป็นธุรกิจแบบครอบครัว มีสมาชิกภายในกลุ่ม 3 
คน ในการผลิตสินคา้คุณทศพรจะค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค คุณทศพรไดฝึ้กฝนการท า
เคร่ืองหนังจากคนรู้จกั ในส่วนของตราสินคา้คุณทศพรยงัไม่มีเป็นของตนเอง เพราะว่าตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายมาก แต่คุณทศพรไดบ้อกวา่หากมีตราสินคา้จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจท าให้สินคา้เป็นท่ีจดจ า                
ของลูกค้า  ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ของคุณทศพรจะเป็นบรรจุภัณฑ์แบบง่าย ขาดรายละเอียด                             
ท่ีต้องระบุมาตรฐาน ลูกค้าส่วนใหญ่คือ บุคคลทั่วไปซ้ือเพื่อไปสวมใส่ ในการผลิตสินค้านั้ น              
บางคร้ังลูกคา้ ก็จะมีการแนะน าในเร่ืองของแบบการตดั ซ่ึงคุณทศพรเองก็รับค าแนะน าและน ามา
ปฏิบติัตาม  
  ในการก าหนดราคาสินค้า คุณทศพรจะก าหนดเอง ค านวณจากต้นทุน ค่าแรงและ
คุณภาพของสินคา้  เง่ือนไขในการตกลงราคาของผูป้ระกอบการกบัลูกคา้คือ จะให้ลูกคา้มดัจ าเงินไว ้ 
50 % ของราคาสินคา้นั้น กลยุทธ์ทางดา้นราคาท่ีเสนอต่อลูกคา้ คือ ถา้ผูซ้ื้อมีการสั่งท า 200 คู่ข้ึนไป
ถึงจะมีการลดราคาให้ ส าหรับช่องทางจ าหน่ายสินค้าของผูป้ระกอบการมีร้านจ าหน่ายเป็นของ
ตนเอง 1 แห่ง ในด้านของการส่งเสริมการตลาดทางคุณทศพรจะมีป้ายตรงขา้งถนนบอกช่ือร้าน         
และ ดา้นการส่งเสริมการขายนั้นคุณทศพรไม่มีการส่งเสริมการขาย เพราะตอ้งใชต้น้ทุนสูง จุดเด่น
ของธุรกิจท่ีสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอ่ืน ๆ ได้คือ เป็นสินค้าท าด้วยมือ (handmade)                   
และมีความละเอียด 
 1.4 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในดา้นการผลิตนั้นคุณทศพรไดผ้ลิตรองเทา้หนงั ซ่ึงมีวตัถุดิบท่ีใช้คือ พื้นรองเทา้หนงั 
กาว และดา้ย มีขั้นตอนในการผลิตคือ ขั้นแรกเอาพื้นรองเทา้เก่าออกก่อน แลว้ก็วดัพื้นรองเทา้ใหม่
ใหมี้ขนาดเท่ากบัของเดิม โดยก่อนท่ีจะทากาวติดกบัพื้นรองเทา้นั้นจะตอ้งท าสะอาดตรงท่ีจะทากาว
ก่อน หลงัจากนั้นก็น าพื้นรองเทา้ใหม่ท่ีเตรียมไวใ้ส่กาว แลว้น าไปปะกบท่ีพื้นรองเทา้ท่ีจะเปล่ียน ซ่ึง
บางคร้ังในการเปล่ียนพื้นรองเทา้บางคู่ตอ้งมีการเยบ็ดว้ยแลว้แต่ค าสั่งของลูกคา้ 
  ราคาวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสินคา้ของคุณทศพรคือ กาว (ราคากระป๋องละ 90 บาท          
ซ้ือจากร้านคา้เจมส์ ประตูท่าแพ) หนังแผ่น (ราคา 80 บาทต่อฟุต ซ้ือจากร้านเจมส์ ประตูท่าแพ)       
หนงัเศษ (ราคา 300 บาทต่อกิโลกรัม ซ้ือจากโรงงาน) ลกัษณะการซ้ือจะซ้ือคราวละไม่มาก เกณฑ์ใน
การเลือกซ้ือวตัถุดิบ จะเลือกซ้ือวตัถุดิบให้เขา้กบัช้ินงานท่ีลูกค้าสั่งท า วิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบ       
จะเก็บวางไวใ้ส่กล่องหยิบจบัได้สะดวก คุณทศพรมีมาตรฐานในการควบคุมการผลิตสินค้าคือ     
ตามการสั่งท าโดยสินคา้ของคุณทศพรมีการจดัเก็บโดยเรียงตามรายการสั่งท าของลูกคา้เรียงล าดบั
ก่อนหลงัวางไวเ้ป็นคู่เพื่อรอลูกคา้มารับ 
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 1.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์หัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  จากการสัมภาษณ์คุณทศพร เก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์
สินค้าเคร่ืองหนังของคุณทศพรท าให้ทราบว่า คุณทศพรนั้น ไม่มีกระบวนการในการส่งเสริม                
ด้านการตลาด และด้านการประชาสัมพนัธ์ของตนเอง เน่ืองจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และไม่มี
งบประมาณในการท่ีจะท าส่วนน้ี แต่ทางคุณทศพรจะมีการติดป้ายช้ือร้านตั้งอยู่ท่ีบริเวณริมถนน  
โดยใชช่ื้อวา่  “ตอ้มเคร่ืองหนงั” เพื่อเป็นจุดสนใจใหแ้ก่ผูท่ี้สัญจรไปมาดว้ย 
 

2.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมเคร่ืองหนังของคุณอดุมศิลป์ ขนัทะพนั 
 2.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณอุดมศิลป์ ขันทะพนั 
  กลุ่มธุรกิจเคร่ืองหนงัของคุณอุดมศิลป์ เป็นหน่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีทางผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูล 
เก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  2.1.1 ประวตัิของคุณอุดมศิลป์ ขันทะพนั 
   ผูป้ระกอบการ คือ คุณอุดมศิลป์ ขนัทะพนั อายุ 33 ปี อาศยัอยู่บา้นเลขท่ี 20/12  
ซอย 5 ถนนสนามกีฬา ต าบลศรีภูมิ  อ า เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษาในระดับ                  
ชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีสมาชิกภายในครอบครัว 5 คน รายได้หลักของครอบครัว           
คือท าเคร่ืองหนงั มีรายไดโ้ดยเฉล่ียประมาณ 10, 000 บาทต่อเดือน  

 
 

 

 
 

  
  
 
 
 
 ภาพท่ี 5.3 คุณอุดมศิลป์ ขนัทะพนั 
 

    2.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
     คุณอุดมศิลป์ใช้สถานท่ีบริเวณใกล้ ๆ  บ้านของตนเองเป็นแหล่งผลิต                  
จะจ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ถนนสนามกีฬา ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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    2.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
     คุณอุดมศิลป์  กล่าว่า  ตนเองเ ร่ิมประกอบอาชีพเป็นช่างท า เค ร่ืองหนัง                
ตั้งแต่อายุได้ 22 ปี จากความชอบส่วนตวัมาก่อนของตนเอง ท าให้คุณอุดมศิลป์ไดศึ้กษาเก่ียวกบั           
การท าเคร่ืองหนงัจากผูมี้ความรู้ในชุมชนและศึกษาดว้ยตนเองจากการอ่านหนงัสือบางส่วน และได้
ลองผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองหนังดูว่าผิดหรือถูก มาด้วยตนเองจนเกิดความช านาญและพอมี
ประสบการณ์ในการท าเคร่ืองหนงัพอสมควร โดยไดเ้ปิดร้านท าเคร่ืองหนงัข้ึนมา ซ่ึงสินคา้ท่ีผลิต
ส่วนใหญ่จะเป็น กระเป๋าหนัง เส้ือกั๊ก รองเท้าหนัง ซองใส่แว่นตา เป็นต้น ส่วนในเร่ืองของ          
การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะออกแบบเองทั้งหมด โดยการใช้จินตนาการความคิดของตวัเอง               
ซ่ึงผลิตภณัฑ์จะออกมาเป็นในรูปของสไตล์คาวบอย (ในรูปลกัษณ์ของชายชาตรีใส่หมวกปีกกวา้ง  
ข่ีมา้พกปืน อนัเป็นบุคลิกลกัษณะท่ีสง่างามสุดเท่ห์ของมนุษยท์ั้งหญิงและชาย)เน้นความสวยงาม
แบบตะวนัตกผสมผสานกับการประยุกต์ลายของไทยเข้าไวด้้วยกันเป็นรูปแบบท่ีสวย ดึงดูด                
ความสนใจและผูท่ี้เก็บสะสมเคร่ืองหนงัแบบใหม่ ๆ การปฏิบติังานจะท างานตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง
23 .00  น.อยู่ ท่ี ร้ าน ท่ีผ่านมาผู ้ประกอบการไม่ เคยได้รับการช่วย เหลือ ในด้านการผลิต                     
และการจ าหน่ายจากใครเลย ปัจจุบนัผูป้ระกอบการไดป้ระสบปัญหาวสัดุและวตัถุดิบ ในการผลิต
สินคน้มีราคาแพงข้ึน 
   2.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
    คุณอุดมศิลป์ เป็นผูป้ระกอบการรายเด่ียว ซ่ึงท าการผลิตและจดัจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว 
โดยมีการจัดโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม ดงัน้ี  

 
จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของคุณอุคมศิลป์ ขันทะพนั 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5.2 จ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณอุคมศิลป์ ขนัทะพนั 
ท่ีมา : อุคมศิลป์ ขนัทะพนั, 2553, กุมภาพนัธ์ 6 

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ  1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ - 
สมาชิกภายในชุมชน  - 
รวม 1 
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 เน่ืองจากการผลิตเคร่ืองหนงัของคุณอุดมศิลป์นั้น เป็นการประกอบธุรกิจขนาดเล็กท่ีมี
ผูป้ระกอบการเป็นผูผ้ลิตแต่เพียงผูเ้ดียว จึงมีโครงสร้างขององคก์รท่ีไม่ซบัซ้อน ทางผูว้ิจยัสามารถ
เขียนโครงสร้างองคก์รของคุณอุดมศิลป์ ไดด้งัแผนภูมิท่ี 5.2 ดงัน้ี 
 
 

โครงสร้างองค์กรของคุณอุดมศิลป์  ขันทะพนั 
 

 
 แผนภูมิท่ี 5.2 โครงสร้างองคก์รของคุณอุคมศิลป์ ขนัทะพนั 
   

 จากแผนภูมิท่ี 5.2 จะเห็นไดว้่า ในการผลิตผลิตเคร่ืองหนงัของคุณอุดมศิลป์ ท าให้เห็นถึง
การท าธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการท างานเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต ออกแบบ       
และจดัจ าหน่าย   
 2.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในการผลิตสินค้า คุณอุดมศิลป์จะค านึงถึงความต้องการของผู ้บริโภค รวมถึง              
เป็นการฝึกฝนฝีมือการท าเคร่ืองหนงัของตนเองดว้ย ในส่วนของตราสินคา้ผูป้ระกอบการยงัไม่มี 
เป็นของตนเอง เพราะคุณอุดมศิลป์เช่ือว่าสินคา้เป็นท่ีจดจ าของลูกคา้อยูแ่ลว้ ตลอดจนลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการก็จะบอกปากต่อปาก คุณอุดมศิลป์มีการตรวจสอบสินค้า โดยจะตรวจดูความสวยงาม               
และความเรียบร้อยของสินค้า ปัจจุบันย ังไม่มีบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้า คุณอุดมศิลป์คิดว่า                   
การมีตราสินค้าจะท าให้สินค้าของผู ้ประกอบการมีเอกลักษณ์และเป็น ท่ี รู้จักเพิ่ม ข้ึนด้วย                   
ในการก าหนดราคาสินคา้ ผูป้ระกอบการจะก าหนดเอง โดยตั้งราคาไวแ้ละปรับตามราคาของหนงั

คุณอุดมศิลป์  ขันทะพนั ผู้ว่าจ้าง 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า

c]tc]c]tvvd 

จ าหน่ายสินค้า 
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ตามราคาทอ้งตลาด ตน้ทุนรวมถึงแรงงานและรายละเอียดของช้ินงานนั้น การไดก้ าไรจะไดค้่าเฉล่ีย                   
ของช้ินงานประมาณ 60% ต่อ ช้ินงานท่ีท า ข้ึน ลูกค้า ส่วนมากจะเป็นคนท่ีมีความสนใจ                           
ใน ช้ินงานศิลป์  ชอบเค ร่ืองหนัง  และซ้ือไปเพื่ อใช้งาน ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า                            
ของผูป้ระกอบการมีร้านจ าหน่ายเป็นของตนเอง 1 แห่ง ในด้านของการส่งเสริมการตลาดทาง
ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมใด ๆ เลย ส่วนการส่งเสริมการขายถ้าลูกค้ามาท าคราวละมาก ๆ                
ก็จะลดราคาให ้
 2.4 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในดา้นการผลิตนั้น คุณอุดมศิลป์จะเป็นผูผ้ลิตเองทุกขั้นตอน โดยแบ่งกระบวนการ
ผลิตออกเป็น การจดัซ้ือวตัถุดิบ หนงั  สียอ้มหนงั  เข็ม  หนงัเส้น  ผา้ซบั  น ้ ายาขดัเงา  และกาวหนงั 
ลกัษณะการซ้ือวตัถุดิบจะซ้ือคราวละไม่มาก เกณฑใ์นการเลือกซ้ือวตัถุดิบ จะเลือกซ้ือวตัถุดิบให้เขา้
กบัช้ินงานท่ีลูกคา้สั่งท า ในส่วนของมาตรฐานในการควบคุมการผลิตสินคา้ คือ ตอ้งมีความสวยงาม
และทนทาน  คุณอุดมศิลป์มีวิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบ โดยการแยกหมวดหมู่อุปกรณ์ใช้งานและ      
จะเก็บวางไว้ หยิบจับได้สะดวก คุณอุดมศิลป์มีมาตรฐานในการควบคุมการผลิตสินค้า คือ                        
ท าใหดี้ท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ภาพท่ี 5.4 ผลิตภณัฑก์ระเป๋าหนงัของคุณอุดมศิลป์ 
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 2.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์หัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  จากการสัมภาษณ์คุณอุดมศิลป์ ท าให้ทราบว่าผูป้ระกอบการ ไม่มีกระบวนการ               
ในการส่งเสริมดา้นการตลาดและดา้นการประชาสัมพนัธ์ของตนเอง เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใช้จ่ายสูง          
และไม่มีงบประมาณในจดัการดา้นประชาสัมพนัธ์ 
 

3.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมเคร่ืองหนังของคุณวรีะชัย ปัญญาภากลุ 

 3.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณวรีะชัย ปัญญาภากุล 
  จากการสัมภาษณ์คุณวีระชยั เก่ียวกบัสถานภาพและการจดัการหัตถกรรมสาขางาน
เคร่ืองหนังนั้น ทางผูว้ิจยัได้รวบรวมขอ้มูลและจะได้กล่าวถึงประวติัของผูป้ระกอบการ สถานท่ี     
ในการบริหารธุรกิจชุมชน  ตลอดจนการจดัโครงสร้างองค์กรให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
ดงัน้ี 
  3.1.1 ประวตัิของคุณวรีะชัย ปัญญาภากุล 
   คุณวีระชัย ปัญญาภากุล อายุ  31 ปี  เป็นชาวต าบลแม่ เหียะ อ า เภอเมือง                   
จงัหวดัเชียงใหม่  มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน คือ คุณวีระชัยและภรรยา จบการศึกษา              
ในระดับปริญญาตรี ปัจจุบันประกอบอาชีพการผลิตและการจ าหน่ายกระเป๋าหนัง ครอบครัว                
ของคุณวรีะชยัมีสภาพความเป็นอยูแ่บบพออยูพ่อกินตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   สถานท่ีในการผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนังของคุณวีระชัยนั้น ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 
206/14  หมู่ท่ี  3 ต าบลแม่เหียะ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  มีลกัษณะเป็นบา้นและแหล่งผลิต
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั เน่ืองจากลดภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานท่ีส าหรับแหล่งผลิต และอ านวย
ความสะดวกในดา้นการจดัการบริหารการผลิต  และไดแ้บ่งสัดส่วนในการใช้พื้นท่ีในการบริหาร
จดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.5 แผนผงัแสดงสัดส่วนการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ 

บริเวณท่ี 1 ท่ีอยูอ่าศยั 

 

บริเวณท่ี 2  
ผลิตสินคา้ 

 
 

 

 

 

บริเวณท่ี 3  
ท่ีเก็บผลิตภณัฑ ์
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  3.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณวรีะชยั มีประสบการณ์ท างานมาแลว้ 1 ปี โดยจะบริหารงานดว้ยตนเองเพียง
ผูเ้ดียว ในการจดัหาวตัถุดิบในการผลิตนั้นคุณวีระชัยจะเป็นผูจ้ดัหาเอง โดยซ้ือจากร้านคา้ ในตวั
เมืองเชียงใหม่และสั่งซ้ือมาจากกรุงเทพ (หนงัแท ้ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการท าผลิตภณัฑ์ )ซ่ึงใน
เร่ืองการออกแบบผลิตภณัฑ์คุณวีระชยัจะเป็นผูอ้อกแบบเองทั้งหมด สถานท่ีปฏิบติังาน คือท่ีบา้น               
ช่วงระยะเวลาในการปฏิบติังานตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. ผลิตภณัฑ์ท่ีคุณวีระชยัไดท้  าอยูใ่นปัจจุบนัน้ี
คือ 1)กระเป๋าสะพายหนงัแท้(ในการผลิตแต่ละคร้ังใช้เวลาในการผลิต 1 - 2 วนั ไดจ้  านวนสินคา้              
1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 1,000 - 1,800 บาท) 2) กระเป๋าสตางคห์นงัแท ้(ในการผลิตแต่ละคร้ังใชเ้วลา
ในการผลิต 1 วนั ไดจ้  านวนสินคา้ 5 - 6 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 390 บาทต่อช้ิน) คุณวีระชยัน าสินคา้   
ไปวางจ าหน่ายท่ีถนนคนเดินววัลายและถนนคนเดินประตูท่าแพ ในทุก ๆ วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์       
ซ่ึงท่ีผา่นมาคุณวรีะชยัไม่เคยไดรั้บการช่วยเหลือจากใครเลย ในดา้นการผลิตและการจ าหน่าย 
 3.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  เม่ือกล่าวถึงโครงสร้างองค์กร คุณวีระชัยได้บอกว่าการแบ่งหน้าท่ีการท างาน                  
ของตนเองกบัภรรยานั้น จะช่วยกนัในดา้นการผลิต  ส่วนดา้นงานบญัชีจะให้ภรรยาเป็นคนจดัการ         
จากโครงสร้างขององค์กร ซ่ึงทางคุณวีระชัยเอง ได้มีการจดัโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ            
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงดงัน้ี  
 

จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของคุณวรีะชัย  ปัญญาภากุล 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5.3 จ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณวรีะชยั  ปัญญาภากุล 
ท่ีมา : วรีะชยั ปัญญาภากุล 2553, กุมภาพนัธ์ 5 
 

 เน่ืองจากการผลิตเคร่ืองหนังของคุณวีระชัยเป็นการประกอบธุรกิจขนาดเล็กภายใน
ครอบครัว โดยมีคุณวรีะชยัและภรรยาเป็นผูผ้ลิตร่วมกนั ทางผูว้ิจยัสามารถจดัโครงสร้างองคก์รของ
คุณวรีะชยัไดด้งัแผนภูมิท่ี 5.3 

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในชุมชน  - 
รวม 2 
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โครงสร้างองค์กรของคุณวีระชัย  ปัญญาภากุล 

 
 

แผนภูมิท่ี 5.3 โครงสร้างองคก์รของคุณวีระชยั ปัญญาภากุล 
   

 จากแผนภูมิท่ี 5.3 จะเห็นไดว้า่ ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นแบบ
อุตสาหกรรมภายในครอบครัว ท่ีคุณวีระชยัประกอบอาชีพร่วมกบัสมาชิกภายในครอบครัว  ท าให้
การท างานร่วมกนัไม่มีขอ้ก าหนดกฎเกณฑท่ี์เคร่งครัด 
 3.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ธุรกิจของคุณวีระชยั  มีจ  านวนสมาชิก  2  คน คือ คุณวีระชยัและภรรยา ในการผลิต
สินคา้ของคุณวรีะชยันั้นยงัไม่มีตราสินคา้เป็นของตนเอง เน่ืองจากไม่มีความรู้ในเร่ืองของตราสินคา้ 
อีกทั้ งยงัเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นเท่าใดนัก การตรวจสอบสินค้าก่อนการจ าหน่ายคุณวีระชัย                       
จะเป็นผูต้รวจสอบดว้ยตนเองทุกคร้ังโดยจะตรวจดูความเรียบร้อยของรอยเยบ็และรอยตอกทัว่ทั้งใบ 
ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างจงัหวดัและชาวต่างชาติ  ซ้ือเพื่อใชง้านเองหรือไม่ก็น าไป
เป็นของฝากของขวญั ในส่วนของการก าหนดราคาสินคา้นั้นคุณวีระชัยจะมีการก าหนดราคาเอง         
โดยพิจารณาจากตน้ทุนราคาสินคา้  ราคาขายของคู่แข่งขนั  และคุณภาพของสินคา้  คุณวีระชยัมีร้าน
จ าหน่ายเป็นของตนเอง 1 แห่ง และมีตัวแทนจ าหน่ายด้วยซ่ึงจะมีการแบ่งก าไรให้กับตวัแทน
จ าหน่ายจากราคาท่ีก าหนดไว ้ ในการขนส่งสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคนั้นคุณวีระชยัจะขนส่ง

คุณวรีะชัย  ปัญญาพากุล 

สมาชิกในครอบครัว 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

Order 

ผลติเพือ่จ าหน่าย 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง ผลติสินค้า ตรวจสอบสินค้า 
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สินค้าโดยใช้ยานพาหนะของตนเองหรืออาจจะใช้ยานพาหนะของบริษัทขนส่งในบางคร้ัง           
ส่วนการส่งเสริมการขายให้กับผูบ้ริโภคนั้นจะใช้วิธีการให้ส่วนลดเงินสดกับลูกค้าท่ีซ้ือสินค้า
จ านวนมาก ๆ 
 3.4 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  คุณวีระชยัจะมีสถานท่ีปฏิบติังานอยู่ท่ีบา้นเพราะสะดวกในการจดัสรรวตัถุดิบท่ีใช ้          
ผลิตสินคา้  ซ่ึงไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ส่วนราคาของวตัถุดิบนั้นจะมีการจดัซ้ือหนังแทฟ้อกสี              
(1 แผ่น ราคา 1,200 - 2,000 บาท) ในการซ้ือวตัถุดิบนั้นคุณวีระชยัจะซ้ือคราวละไม่มากเน่ืองจาก
ตน้ทุนการผลิตยงัไม่เพียงพอ และมีวิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบ โดยการแยกหมวดหมู่อุปกรณ์ใช้งาน                    
แต่ละประเภท ส่วนมาตรฐานในการควบคุมการผลิตสินค้าคือ สินค้าทุกช้ินของคุณวีระชัย                    
จะมีความสวยงามและทนทาน ปัจจุบนัคุณวีระชยัมีสินคา้คงคลงั (สินคา้ท่ียงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่าย) 
ประมาณ 30 - 40 ช้ิน มีมูลค่า 10,000 บาทซ่ึงมีการเก็บสินค้าของคุณวีระชัยนั้ นจะเก็บบรรจุ                
ไวใ้นกล่องเพื่อป้องกนั การเสียหายของสินคา้ 
 3.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์หัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  คุณวีระชัยไม่มีกระบวนการในการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ของตนเอง 
เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงและไม่มีงบประมาณในการท่ีจะท าส่วนน้ี 
 

4.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมช่างหนังของคุณชยอร ธรรมาวรานุคุปต์ 

 4.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณชยอร ธรรมาวรานุคุปต์ 
  จากการศึกษาสถานภาพของธุรกิจเคร่ืองหนงัของคุณชยอร ท าให้เขา้ใจถึงบริบทใน
การท างานและการประกอบธุรกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยทางผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาในเน้ือหา
ดงัต่อไปน้ี 
  4.1.1 ประวตัิของคุณชยอร  ธรรมาวรานุคุปต์ 
   คุณชยอร  ธรรมาวรานุคุปต ์อายุ 38 ปี โดยอาศยัอยู่บา้นเลขท่ี 299/86 หมู่ท่ี 2  
หมู่บา้นศิริพรวิลล่า ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาในระดบั
ระดบัปริญญาตรี มีสมาชิกภายในครอบครัวจ านวน 5 คนซ่ึงรายไดห้ลกัของครอบครัวคือ คา้ขาย                 
มีรายได ้โดยเฉล่ียประมาณ 30,000 – 40,000 บาทต่อเดือน 
  4.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   สถานท่ีในการผลิตงานหัตถกรรมเคร่ืองหนังของคุณชยอร ตั้ งอยู่ ท่ีบ้าน             
ของคุณชยอรเอง เน่ืองจากสะดวกในการจดัสรรวสัดุและวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ สะดวกในการ
ขนส่ง และเป็นแหล่งแรงงาน และไดแ้บ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจของกลุ่ม 
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คุณชยอร  ธรรมาวรานุคุปต ์ดงัภาพท่ี 5.6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.6 แผนผงัแสดงบริเวณท่ีอยูอ่าศยัและท่ีผลิตสินคา้ซ่ึงอยูใ่นบริเวณเดียวกนั 

 

  4.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณชยอรมีประสบการณ์ในการท าเคร่ืองหนงัมาแลว้กวา่ 3 ปี โดยใชช่ื้อธุรกิจวา่ 
ชายาเคร่ืองหนัง ในการบริหารงานจะบริหารงานด้วยตนเองทั้ งหมด ในการผลิตจะมีญาติ                       
มาช่วยในการผลิตด้วย ในการจดัซ้ือวตัถุดิบจะซ้ือมาจากเชียงใหม่หรือสั่งตรงมาจากกรุงเทพ ฯ                
การออกแบบก็จะออกแบบเองทั้ งหมด มีระยะเวลาในการปฏิบติังานใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 08.00                    
ถึง 17.00 น. ส่วนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีผู ้ประกอบการท าอยู่ปัจจุบันคือ 1) กระเป๋าสตางค ์                      
(ในการผลิต 1 คร้ัง ใชเ้วลาในการท า 1 วนั ไดจ้  านวนสินคา้ 15-20 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคา 70 บาท
ต่อช้ิน) 2) กระเป๋าสะพาย (ในการผลิต 1 คร้ัง ใช้เวลาในการท า 2-3 วนั ได้จ  านวนสินค้า 1 ช้ิน                 
ซ่ึงจ าหน่ายในราคา 1,500 - 2,000 บาทต่อช้ิน) แหล่งจ าหน่ายสินคา้ของคุณชยอรคือ จะมีผูม้าซ้ือ            
ถึงท่ีบา้น และจะมีฝากขายตามร้านคา้บา้ง คุณชยอรบอกวา่เคยไดรั้บการช่วยเหลือในดา้นการผลิต
และการจ าหน่ายสินคา้จากหน่วยงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ปัจจุบนัไดป้ระสบกบัปัญหากบัตน้ทุน
ในการผลิตสูง 
 4.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  จากการศึกษาขอ้มูลของคุณชยอร สมารถจดัโครงสร้างองคก์รของคุณชยอรไดด้งัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของคุณชยอร ธรรมาวรานุคุปต์ 
 
 

ตารางท่ี 5.4 จ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณชยอร ธรรมาวรานุคุปต ์  
ท่ีมา : ชยอร ธรรมาวรานุคุปต,์ 2553, กุมภาพนัธ์ 6 

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 1 
รวม 2 

บริเวณชั้น 2 

 

บริเวณชั้น 1  
ท่ีอยูอ่าศยัและผลิตสินคา้ 
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 จากขอ้มูลดา้นจ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณชยอรในตารางท่ี 5.4 สามารถน ามา                      
จดัโครงสร้างองคก์รไดด้งัแผนภูมิท่ี 5.4  
 

โครงสร้างองค์กรของคุณชยอร ธรรมาวรานุคุปต์ 
 

 
 แผนภูมิท่ี 5.4 โครงสร้างองคก์รของคุณชยอร ธรรมาวรานุคุปต ์

 

  จากแผนภูมิท่ี 5.4 จะเห็นไดว้า่โครงสร้างองคก์รของคุณชยอร เป็นโครงสร้างแบบง่าย  
ท่ีคุณชยอรบริหารธุรกิจเพียงคนเดียว ส่วนในการวา่จา้งนั้นคุณชยอรมีญาติมาช่วยในการผลิตสินคา้
ท าใหก้ารผลิตเร็วข้ึน   
 4.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในการผลิตสินค้าน้ีคุณชยอรได้ค  านึงถึงเร่ืองการผลิตเพื่อสนองความต้องการ                   
ของผูบ้ริโภค  คุณชยอรไดมี้ตราสินคา้เป็นของตนเองโดยท่ีตราสินคา้น้ีจะท าให้ลูกคา้มีความมัน่ใจ
ในผลิตภัณฑ์ อีกทั้ งยงัเป็นการบ่งบอกคุณค่าและคุณภาพของสินค้าด้วย การตั้ งช่ือตราสินค้า                      
น้ีไดมี้การตั้งช่ือตามเจา้ของสินคา้  ก่อนน าสินคา้ออกจ าหน่ายนั้นคุณชยอรท าการตรวจสอบสินคา้

คุณชยอร  ธรรมาวรานุคุปต์ 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

ผู้ว่าจ้าง สมาชิกครอบครัว 
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ดว้ยตวัเองทั้งหมด โดยจะตรวจสอบการเก็บรายละเอียดสินคา้ก่อนออกจ าหน่าย ลูกคา้ส่วนใหญ่           
จะเป็นตลาดชั้นกลางข้ึนไปและจะซ้ือไปเพื่อใช้เองหรือเป็นของขวญัของฝาก บางทีก็จะมีลูกคา้
แนะน า  ให้ปรับแต่งรูปแบบผลิตภณัฑ์ เช่น แนะน าให้ผลิตซองโทรศพัทมื์อถือก็ท่ีมีรูปแบบใหม่ ๆ 
เป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง คุณชยอรเองก็ได้มีการท าตามค าแนะน าบางส่วน ในการก าหนดราคา
สินค้า จะก าหนดจากรูปแบบและคุณภาพของสินค้าโดยคุณชยอรจะเป็นผู ้ก  าหนดราคาเอง                       
แต่ไม่คิดรวมกบัราคาค่าขนส่ง นอกจากจ าหน่ายท่ีร้านแลว้ยงัมีตวัแทนจ าหน่ายหรือพ่อคา้คนกลาง
รับสินคา้จากแหล่งผลิตเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อไปจ านวน 2 ราย โดยท่ีคุณชยอรจะมีการแบ่งรายได้
ให้กบัตวัแทนจ าหน่าย โดยขายในราคาส่งและให้บวกก าไรเองหรือแบ่งก าไรให้ตวัแทนจ าหน่าย   
จากราคาท่ีก าหนดไว ้ส่วนในเร่ืองการขนส่งสินค้านั้ นคุณชยอรจะใช้ยานพาหนะของตนเอง              
ในการขนส่ง 
  ในด้านการส่งเสริมการตลาดนั้ น คุณชยอรจะมีการจัดท าโฆษณา โดยโฆษณา                   
ผา่นอินเตอร์เน็ตและมีการวางแผนการตลาดในอนาคตส าหรับธุรกิจโดยเนน้การขายส่งและขายปลีก  
ซ่ึงจะขายผา่นทางอินเตอร์เน็ตร่วมดว้ย  ปัจจุบนัสินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีคุณชยอรผลิตและจ าหน่ายนั้น 
มีการแข่งขนัทางดา้นการตลาดสูง  จุดเด่นของกิจการเม่ือเทียบกบัคู่แข่งรายอ่ืน ๆ จะมีการออกแบบ
ท่ีแปลกใหม่  ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจกว่าสินค้าของคู่แข่ง  แต่คู่แข่งจะมีการลอกเลียนแบบงาน                       
หรือตดัราคาสินคา้ของผูป้ระกอบการซ่ึงก็จะหาวธีิป้องกนัใหดี้ท่ีสุด 
 4.4 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในด้านการผลิตนั้น คุณชยอรมีลกัษณะในจดัซ้ือวตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินคา้คือ      
จะจัดซ้ือคราวละไม่มาก และเกณฑ์ในการเลือกซ้ือวตัถุดิบคือ จะเลือกสินค้าท่ีมีคุณภาพดี                     
ราคาเหมาะสม  และการเก็บรักษาวตัถุดิบนั้นจะเก็บตามความเหมาะสมกบัของวตัถุดิบแต่ละชนิด 
ในการควบคุมการผลิตของคุณชยอรจะตรวจสอบสินคา้ทุกคร้ังทุกขั้นตอนในการผลิตดว้ยตวัเอง
ทั้งหมด  ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัของคุณชยอรไดรั้บการรับรองคุณภาพจากมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน 
และโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในปัจจุบนัคุณชยอรไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่     
คือ กระเป๋าสตางคส์ าหรับใส่บตัรต่าง ๆ เพราะบางคร้ังคนเราก็ไม่ตอ้งการพกกระเป๋าใบใหญ่แต่ก็ยงั
ตอ้งการพกบตัรบางอยา่งติดตวัไว ้
 4.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์หัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  การประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ของคุณชยอรคือ จะน าผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตเสร็จแล้วไป
แสดงตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เช่น งานแสดงสินค้า OTOPและการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือ
ออนไลน์  โดยมีเว็บไซต์ของกลุ่ม คือ www.nutthanicha.com ซ่ึงเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์คือประมาณ 3,000 บาทต่อปี 

http://www.nutthanicha.com/
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5.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมเคร่ืองหนังของคุณกลัยานี อนิทรสรณ์ 
 5.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณกลัยานี อนิทรสรณ์ 
  ท่ามกลางกลุ่มธุรกิจเคร่ืองหนงัท่ีมีมากมาย เคร่ืองหนงัของคุณกลัยานี ก็เป็นอีกหน่ึง
กลุ่มตวัอยา่งท่ีทางผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูล เก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงั
ของชุมชน ดงัน้ี 
  5.1.1 ประวตัิของคุณกลัยานี อนิทรสรณ์ 
   ผูป้ระกอบการ คือ คุณกลัยานี อินทรสรณ์ เป็นคนในพื้นท่ีต าบลสันกลางเหนือ                  
ซอยบา้นมอญ ต าบลสันกลาง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งประธานกลุ่ม
เคร่ืองหนังบ้านสันกลาง รายได้หลักของครอบครัว  คือ การผลิตเคร่ืองหนัง และรายได้รอง                             
คือ รับจ้างทัว่ไป คุณกัลยานีใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยไม่ยดึติดกบัวฒันธรรมสมยัใหม่ท่ีมีอิทธิพลกบัผูค้นมากมาย 
  5.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณกัลยานี อินทรสรณ์ ใช้บ้านเป็นสถานท่ีในการผลิต นับตั้ งแต่กระบวน     
การจดัซ้ือ การผลิต และการจดัจ าหน่าย  ซ่ึงจะตั้งอยู่อาศยัอยู่บา้นเลขท่ี 76/3 หมู่ 3 บา้นสันกลาง
เหนือ ซอยบา้นมอญ ต าบลบา้นสันกลาง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ และได้แบ่งสัดส่วน   
การใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.7 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.7 แสดงสัดส่วนการใชพ้ื้นท่ีในการจดัการบริหารธุรกิจ 

 

  5.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   กลุ่มเคร่ืองหนงับา้นสันกลางก่อตั้งข้ึนโดยคุณกลัยานี  ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2544              
โดยการรวมกลุ่มของสมาชิกภายในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม                
การผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนังส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง หรือท าตามแบบท่ีลูกค้าน ามาให ้
ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต คือ กระเป๋าหนัง  วสัดุส่วนใหญ่เป็นหนังแท้ โดยมีการสั่งซ้ือจากกรุงเทพ ฯ               
และในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการผลิตนั้น ซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป ส่วนในการ

บริเวณท่ี 1  
ท่ีอยูอ่าศยั 

 

 

 

 

 

บริเวณท่ี 2  
ผลิตสินคา้ 
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ผ ลิตนั้ น คุณกัล ย า นี จ ะผ ลิ ต ร่ วมกับสม า ชิ กภา ย ในก ลุ่ ม  ปั จ จุ บัน ปัญหา ท่ีป ระสบอยู ่                                    
คือ ปัญหาขาดแคลนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต  รองลงมาคือ ปัญหาดา้นการตลาดในการจ าหน่าย
สินค้า ขาดค าแนะน า ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีต้องการของตลาด และขาดความรู้                     
ในเร่ืองของการรับรองมาตรฐานผลิตชุมชน 
 5.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  เม่ือกล่าวถึงโครงสร้างองค์กร จากขอ้มูลท าให้ทราบถึงการแบ่งหน้าท่ีในการท างาน                   
ซ่ึงทางกลุ่มเคร่ืองหนงับา้นสันกลาง ไดมี้การจดัโครงสร้างขององคก์ร ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของกลุ่มเคร่ืองหนังบ้านสันกลาง 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5.5 จ  านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณกลัยาณี  อินทรสรณ์ 
ท่ีมา : อุคมศิลป์ ขนัทะพนั, 2553, กุมภาพนัธ์ 6 
 

โครงสร้างองค์กรของกลุ่มเคร่ืองหนังบ้านสันกลาง 

 
 
แผนภูมิท่ี 5.5 โครงสร้างองคก์รของคุณกลัยานี อินทรสรณ์ 

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในชุมชน  11 
รวม 12 

คุณกลัยาณี  อนิทรสรณ์ 

ลูกจา้ง 

ลูกจา้ง ลูกจา้ง ลูกจา้ง ลูกจา้ง 
ลูกจา้ง 

ลูกจา้ง 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 
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  จากแผนภูมิท่ี 5.5 จะเห็นไดว้า่ความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่มจะมีความเท่าเทียม       
และเสมอภาคกนัเพียงแต่ยกต าแหน่งประธานคือ คุณกลัยานีเป็นผูดู้แลและเป็นผูม้อบหมายงาน
ให้กบัสมาชิกภายในกลุ่ม และเป็นตวัแทนกลุ่มในดา้นของการติดต่อประสานงานระหว่างผูว้่าจา้ง
กบัสมาชิก 

 5.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในการจดัการดา้นการตลาดทางคุณกลัยานี ไดน้ าสินคา้ต่าง ๆ ของทางกลุ่มท่ีมีความ

หลากหลายมาแสดงเพื่อให้ลูกคา้มีทางเลือกในการเลือกซ้ือ และได้น าผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่มไป    
จดัแสดงตามงานแสดงสินคา้ทัว่ไปท่ีทางอ าเภอจดัข้ึน และภายในจงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจุบนัทางกลุ่ม     
มีร้านจ าหน่ายสินคา้เป็นของตนเอง 1 ร้าน 

 5.4 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในดา้นการจดัการผลิตนั้น เม่ือคุณกลัยานีไดรั้บค าสั่งจากผูว้่าจา้ง ก็จะมีการแบ่งงาน

ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม โดยจะแบ่งตามความถนัดของสมาชิก ส่วนการจัดหาวตัถุดิบนั้ น            
คุณกัลยานีจะเป็นผูจ้ดัหาเองทั้งหมด โดยสั่งซ้ือจากกรุงเทพและร้านค้าในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึง
ขั้นตอนในการผลิตนั้น เร่ิมจากการสร้างแบบ และวาดแบบท่ีตอ้งการลงบนแผ่นหนงั จากนั้นก็น า
แผน่หนงัท่ีวาดแลว้มาติดกนัใหเ้ป็นรูปทรงแลว้ตดัขอบ เพื่อท าการข้ึนรูป แลว้ก็เก็บลายละเอียดของ
ช้ินงานใหเ้รียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 ภาพท่ี 5.8 ผลิตภณัฑก์ระเป๋าหนงัของคุณกลัป์ยานี 
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 5.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์หัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในส่วนของการประชาสัมพนัธ์สินคา้ของคุณกลัยานี ไดมี้การประชาสัมพนัธ์ตามงาน
แสดงสินคา้ต่าง ๆ เช่น งานแสดงสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ท่ีเมืองทองธานีและแสดง
ในงานสินค้าถนนคนเดินวนัเสาร์และอาทิตย์ รวมถึงการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต ์                  
ไทยต าบลดอทคอม www.Thaitambon.com 
 

6.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมช่างหนังของคุณกญัญาภัค ทองเช้ือ 
 6.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณกญัญาภัค ทองเช้ือ 
  จากการสัมภาษณ์คุณกญัญาภคั เก่ียวกบัประวติั สถานท่ีในการผลิตของผูป้ระกอบการ
ในปัจจุบัน การศึกษาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง และการจัดการโครงสร้างองค์กร                     
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
  6.1.1   ประวตัิของคุณกญัญาภัค ทองเช้ือ 
   คุณกญัญาภคั ทองเช้ือ อายุ 37 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 133/16 หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าแดด  
อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ มีสมาชิกในครอบครัวทั้ งหมด 5 คน รายได้หลักของครอบครัว                 
มาจากการท าเคร่ืองหนงั มีรายไดโ้ดยเฉล่ียประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนและ มีรายไดจ้ากการขาย
ส่งเคร่ืองหนังอีกประมาณ 10,000 บาท ต่อเดือน มีประสบการณ์ในการท างาน 2 ปี ปัจจุบัน           
คุณกญัญาภคัมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีพออยู่พอกินตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยงัเป็นการสร้าง
รายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครัวเป็นอยา่งดี 
  6.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณกญัญาภคั มีสถานท่ีในการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัอยูท่ี่บา้นของตนเอง ซ่ึง
ตั้งอยู่ท่ีต  าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีลกัษณะเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัร้านจ าหน่าย
สินคา้และแหล่งผลิตสินคา้อยู่ในสถานท่ีเดียวกนั และไดแ้บ่งสัดส่วนการใช้พื้นท่ี ในการบริหาร
จดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.9  
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.9 แสดงการแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ 

บริเวณท่ี 1 ท่ีอยูอ่าศยั 

 
บริเวณท่ี 2  

ผลิตสินคา้และจ าหน่ายสินคา้ 

 

 

 

 

 

http://www.thaitambon.com/
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  6.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณกญัญาภคั ทองเช้ือ ไดก่้อตั้งกลุ่มข้ึนโดยใช้ช่ือว่า CHAYA HANDMADE                            
ในการบริหารงานคุณกญัญาภคัจะเป็นผูบ้ริหารงานเพียงผูเ้ดียวแต่จะมีญาติมาช่วยในการผลิตสินคา้        
การจัดซ้ือวตัถุดิบคุณกัญญาภัคจะเป็นผู ้จ ัดหาเองโดยการสั่งซ้ือมาจากกรุงเทพ ฯ และหาซ้ือ          
ตามร้านค้าในตวัเมืองเชียงใหม่ วตัถุดิบท่ีซ้ือส่วนใหญ่ก็คือ หนังแท้ ในส่วนของการออกแบบ
ผลิตภณัฑน์ั้นคุณกญัญาภคัไดข้อ้เสนอมาจากผูว้า่จา้ง และจะมีคิดคน้แบบเองบา้ง ปัจจุบนัคุณกญัญา
ภคัไดป้ระสบปัญหาตน้ทุนในการผลิตท่ีสูงข้ึน จากการประกอบธุรกิจท าเคร่ืองหนงัน้ีคุณกญัญาภคั
ยงัไม่เคยไดรั้บการช่วยเหลือจากหน่วยงานในดา้นของการผลิตและจดัจ าหน่ายใด ๆ เลย 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ภาพท่ี 5.10 ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม CHAYA HANDMADE 
 

  6.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  คุณกญัญาภคั ได้บริหารงานเพียงผูเ้ดียว แต่ก็มีสมาชิกภายในครอบครัวเข้ามาช่วย            
ในการผลิตดว้ย โดยสามารถแจกแจงโครงสร้างขององคก์รให้สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ของคุณกญัญาภคั ไดด้งัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของกลุ่ม CHAYA HANDMADE 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5.6 จ  านวนสมาชิกภายในองคก์รของกลุ่ม CHAYA HANDMADE 
ท่ีมา : กญัญาภคั ทองเช้ือ, 2553, กุมภาพนัธ์ 5 

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 4 
สมาชิกภายในชุมชน  - 
รวม 5 
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 เน่ืองจากการผลิตเคร่ืองหนังของคุณกัญญาภัค เป็นการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก               
ภายในการจัดโครงสร้างจึงไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู ้วิจ ัยสามารถจัดโครงสร้างองค์ของกรได ้                         
ดงัแผนภูมิท่ี 5.6 
  

โครงสร้างองค์กรของกลุ่ม CHAYA HANDMADE 

 
 

 แผนภูมิท่ี 5.6 โครงสร้างองคก์รของกลุ่ม CHAYA HANDMADE 
 

  จากแผนภูมิท่ี 5.6 จะเห็นไดว้า่ โครงสร้างของคุณกญัญาภคัจะคลา้ยกบักลุ่มอ่ืน ๆ คือ          
มีโครงสร้างแบบระบบเครือญาติ เป็นธุรกิจแบบครัวเรือน โดยมีคุณกญัญาภคัเป็นผูป้ระสานงาน
ทั้งหมด โดยท่ีสมาชิกในครอบครัวเป็นผูผ้ลิตสินคา้เท่านั้น      
 
 

คุณกญัญาภัค  ทองเช้ือ 

สมาชิกครอบครัว สมาชิกครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว 

ผลติสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 
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 6.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในด้านการจัดการด้านการตลาดนั้ นคุณกัญญาภัคได้มีการตั้ ง ช่ือสินค้าตามช่ือ               
ของตนเอง เม่ือผลิตสินคา้เสร็จแลว้คุณกญัญาภคัจะตรวจสอบการเย็บก่อนน าออกจ าหน่ายให้แก่
ลูกคา้ ลูกคา้ท่ีมาซ้ือส่วนใหญ่จะเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนในเร่ืองการก าหนด
ราคานั้น คุณกัญญาภคัจะก าหนดเองจากระยะเวลาในการผลิตสินคา้ ตน้ทุนสินค้า และคุณภาพ
สินค้า  แ ต่ในการก าหนดราคาสินค้านั้ น คุณกัญญาภัคย ังไม่ได้รวมค่ าขนส่ง เข้าไปด้วย                                
ในส่วนของช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้นคุณกญัญาภคัมีร้านจ าหน่ายสินคา้เป็นของตนเอง 1 แห่ง และ
มีตวัแทนจ าหน่ายอีก 1 ราย โดยจะจ าหน่ายให้ตวัแทนจ าหน่ายในราคาส่งแลว้ให้ตวัแทนจ าหน่าย
บวกก าไรเอง 
 6.4 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในด้านของการผลิตนั้น คุณกญัญาภคัมีการแบ่งกระบวนการออกเป็น การเลือกซ้ือ
วตัถุดิบ (หนงัแท ้ราคาประมาณ  200  บาท ต่อ กิโลกรัม สั่งซ้ือมาจากกรุงเทพ ฯ) ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์
ท่ีคุณกญัญาภคัผลิต คือ 1) กระเป๋ามือถือ (ในการผลิต 1 คร้ังใช้เวลาในการท าประมาณ 20 นาที      
ต่อช้ิน จ าหน่ายในราคา 180 บาท)  2) พวงกุญแจ  (ในการผลิต 1 คร้ังใช้เวลาในการท าประมาณ     
20  นาทีต่อช้ิน จ าหน่ายในราคา  180  บาท)  3) กระเป๋าสะพาย  (ในการผลิต 1 คร้ังใชเ้วลาในการท า
ประมาณ  30  นาทีต่อช้ิน  จ  าหน่ายในราคา  380  บาท) งานเคร่ืองหนังช้ินใหญ่ท่ีจะตอ้งใช้เวลา      
ในการท าประมาณ 3 วนัต่อช้ิน โดยจะจดัจ าหน่ายในราคาปลีก ประมาณ 1,000 บาทข้ึนไป ต่อ          
1 ช้ินงาน 
 6.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์หัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  เ ม่ือผลิตสินค้าเสร็จแล้วคุณกัญญาภัคได้มีการจัดสินค้าตามงานแสดงสินค้า                       
และมีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ลงในเวบ็ไซตข์องกลุ่ม CHAYA HANDMADE รวมไปถึงน าสินคา้               
ของตนเองได้จ  าหน่ายท่ีกาแลไนท์บาร์ซ่า จังหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์สินค้า             
ของตนเองใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนดว้ย 
 

7.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมเคร่ืองหนังของคุณอ้อย คุ้มผ่อง 
 7.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณอ้อย  คุ้มผ่อง 
  จากการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพธุรกิจชุมชนของคุณอ้อย คุ้มผ่องนั้ น         
ทางผูว้ิจยัจะขอกล่าวถึงประวติัของผูป้ระกอบการ สถานท่ีในการผลิต การบริหารจดัการธุรกิจ
ชุมชน  และการศึกษาขอ้มูลด้านผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนังของคุณอ้อย ตุ้มผ่อง มีขอ้มูลท่ีส าคญัและ
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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  7.1.1 ประวตัิของคุณอ้อย  คุ้มผ่อง 
   ผูป้ระกอบการ คือ คุณออ้ย  คุม้ผอ่ง อายุ 59 ปี เป็นชาวต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีสมาชิกครอบครัวทั้งหมด 10 คน รายได้หลกัของครอบครัวมากจากการผลิต
เคร่ืองหนงั มีรายไดโ้ดยเฉล่ียประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน มีประสบการณ์ท างานมาแลว้ 40 ปี    
ในปัจ จุบัน คุณอ้อย  มีสภาพความ เ ป็นอยู่แบบเ รียบ ง่ าย  และใช้ ชี วิตแบบพออยู่พอกิน                     
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได้จะน าไปวางจ าหน่าย ภายในร้านของตนเอง              
เป็นส่วนใหญ่  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.11 คุณออ้ย คุม้ผอ่ง 
  

  7.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   สถานท่ีในการผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงัของคุณออ้ย คือ ร้านสันป่าข่อยฟองน ้ า 
หนงัเทียม ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 356/6-7 ถนนเจริญเมือง ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็น
ทั้งแหล่งผลิตสินคา้และแหล่งจ าหน่ายสินคา้ในสถานท่ีเดียวกนั และไดแ้บ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ี
ในการบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.12 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.12 แสดงแผนผงัการแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ 

บริเวณท่ี 1 ท่ีอยูอ่าศยั 

 

บริเวณท่ี 2  
ผลิตสินคา้และจ าหน่ายสินคา้ 
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  7.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   กลุ่มของผูป้ระกอบการมีช่ือวา่ ร้านสันป่าข่อยฟองน ้ าหนงัเทียม ผูป้ระกอบการ
มีประสบการณ์มาแลว้ 40 ปี การบริหารงานนั้นผูป้ระกอบการจะบริหารแต่เพียงผูเ้ดียว เพราะเป็น
ธุรกิจท่ีได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นคุณพ่อ คุณแม่ของผูป้ระกอบการเอง ในการผลิตส่วนใหญ่                 
จะผลิตตามใบสั่ง หรือท าตามแบบท่ีลูกคา้น ามาให้ วสัดุส่วนใหญ่จะเป็นหนงัเทียม ซ่ึงสั่งซ้ือจาก
กรุงเทพฯ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตอยูใ่นปัจจุบนั คือ ผลิตภณัฑฟ์องน ้าและหนงัเทียม ดงัภาพท่ี 5.13 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 ภาพท่ี 5.13 ผลิตภณัฑห์นงัเทียมของคุณออ้ย คุม้ผอ่ง 
 

 7.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  การจัดการโครงสร้างองค์กรนั้นไม่ว่าจะเป็น หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มต่าง ๆ                 
ย่อมมีการด าเนินการของกลุ่มเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวน้ั้นตอ้งมีการจดัโครงสร้าง
องคก์รท่ีดี ส าหรับร้านสันป่าข่อยฟองน ้าหนงัเทียมไดมี้การวางโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี  

จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของคุณอ้อย  คุ้มผ่อง 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5.7 จ  านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณออ้ย  คุม้ผอ่ง 
ท่ีมา : ออ้ย คุม้ผอ่ง, 2553, กุมภาพนัธ์ 6 

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 9 
สมาชิกภายในชุมชน  - 
รวม 10 
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  การผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนังของผูป้ระกอบการเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว ซ่ึง
เป็นรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดกลางท่ีมีผูป้ระกอบการเป็นผูบ้ริหารจดัการโครงสร้างรวมกบัสมาชิก    
ในครอบครัว โดยมีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีเป็นแบบไม่ซบัซอ้น ดงัแผนภูมิท่ี 5.7 ดงัน้ี 
 

โครงสร้างองค์กรของคุณอ้อย  คุ้มผ่อง 
 

 

 แผนภูมิท่ี 5.7 โครงสร้างองคก์รของคุณออ้ย  คุม้ผอ่ง 
   

 จากแผนภูมิท่ี 5.7 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างองค์กรเป็นแบบแจกแจงงาน ตามจ านวน  
ของสมาชิกภายในครอบครัว ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีมีระบบการท างาน         
ท่ีไม่ซบัซอ้นมากนกั ท าใหก้ารประสานงานนั้นมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
 

 7.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  สินค้าของคุณอ้อยจะเน้นการเสนอความต้องการของลูกค้าโดยการสร้างสินค้า                  
ใหมี้ความหลากหลาย แหล่งจ าหน่ายสินคา้จะจ าหน่ายเฉพาะท่ีหนา้ร้านแต่เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงมีลูกคา้
เขา้มาอุดหนุนอยูต่ลอด ในการจ าหน่ายสินคา้ราคาท่ีตั้งจะค านวณจากตน้ทุนของวตัถุดิบในการผลิต
สินค้าและรวมกับค่าจ้างในการผลิต หากลูกค้าต้องการรับบริการส่งของผู ้ประกอบการ                          

คุณออ้ย  คุม้ผอ่ง 

ผู้ว่าจ้าง สมาชิกครอบครัว 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

สมาชิกครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง 
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จะไม่มีการคิดค่าขนส่งรวมเน่ืองจากทางร้านจะมีบริการขนส่งให้ถึงท่ี คุณอ้อยมีตราสินค้า                      
เป็นของตนเองซ่ึงท าให้สินคา้ของผูป้ระกอบการมีเอกลกัษณ์และเป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป ๆ 
มากข้ึนดว้ย 
 7.4 การจัดการด้านผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนังของผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะผลิตตามค าสั่งของผูว้่าจา้งหรือ
ผลิตตามแบบท่ีลูกคา้น ามาให้ สินคา้ท่ีผลิตคือ เฟอร์นิเจอร์เคร่ืองหนงั วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็น
หนังเทียม สั่งซ้ือจากกรุงเทพ ฯ ส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ซ้ือจากร้านค้าทั่วไปในตัวเมืองเชียงใหม่                  
ดา้นการผลิตผูป้ระกอบการจะผลิตร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงการท างานจะปฏิบติัในระยะเวลา
ตั้ งแต่ 08.00 – 17.00 น. ท่ีร้านสันป่าข่อยฟองน ้ า หนังเทียม ปัจจุบันผู ้ประกอบการได้ผลิต                     
ตามท่ีลูกคา้สั่ง แต่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ตน้ทุนในการผลิตมีราคาสูง(หนงั ฟองน ้ า และพรมปูพื้น) 
การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผูป้ระกอบการนั้น ในเบ้ืองต้นผูป้ระกอบการ จะเป็น                    
ผูต้รวจสอบเองก่อน จะส่งสินค้าให้ลูกค้า เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยกเพื่อน าไป
ปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ ์เม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ก็จะมีการตรวจสอบสินคา้อีกคร้ังหน่ึง
โดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเองวา่ผลิตภณัฑน์ั้นถูกตอ้งตามแบบของผูว้า่จา้งท่ีสั่งมาหรือไม่ 
 7.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองหนัง 
  ในดา้นการประชาสัมพนัธ์สินคา้ของผูป้ระกอบการ ไดจ้ดัแสดงสินคา้ในแสดงสินคา้
ต่าง ๆ เช่น งานแสดงสินคา้ท่ีศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่ และการประชาสัมพนัธ์  
โดยใชส่ื้อสั่งพิมพ ์คือ การจดัท าแผน่พบัโฆษณาสินคา้ เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคทัว่ไปดว้ย 
 

8.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมเคร่ืองหนังของคุณเสรี รัตนูตระกูล 
 8.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณคุณเสรี รัตนูตระกูล 
  จากการศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพธุรกิจชุมชนงานหัตกรรมเคร่ืองหนัง                
ของคุณเสรีเป็นหน่ึงในผู ้ประกอบการท่ีทางผู ้วิจ ัยให้ความสนใจในสถานภาพธุรกิจชุมชน                 
งานหตักรรมเคร่ืองหนงั ไดข้อ้มูลดงัน้ี 
  8.1.1 ประวตัิของคุณเสรี รัตนูตระกูล 
   ผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ คุณเสรี รัตนูตระกูล อายุ 39 ปี โดยอาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 12 
ถนนห้วยแกว้ ต าบลสุเทพอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีสมาชิก
ในครอบครัวทั้ งหมด 1 คน และรายได้หลักของครอบครัวมากจากการผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง                   
มีประสบการณ์การท างานมาแล้ว 9 ปี ในปัจจุบันคุณเสรีมีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย                    
และใชชี้วติความเป็นอยูแ่บบพออยูพ่อกินตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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  8.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   แหล่งผลิตสินคา้ของคุณเสรี ไดใ้ช้บา้นของตนเอง เป็นสถานท่ีผลิตเคร่ืองหนงั
และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั ซ่ึงตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 12 ถนนห้วยแกว้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ และไดแ้บ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.14 แสดงแผนผงัการแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ 
 

  8.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   จากการศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์งานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณเสรีจะจดัหาเอง 
โดยซ้ือมาจากตลาดในตัวเมืองเชียงใหม่ ว ัตถุดิบท่ีซ้ือส่วนใหญ่ก็คือ หนังแท้ ในส่วนของ                       
การออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น คุณเสรีไดข้อ้เสนอมาจากผูว้่าจา้งและมีคิดคน้แบบเองบา้ง ปัจจุบนัได้
ประสบปัญหาต้นทุนให้การผลิตท่ีสูงข้ึน จากการประกอบธุรกิจท าเคร่ืองหนังน้ีผูป้ระกอบการ               
ยงัไม่เคยไดรั้บการช่วยเหลือจากหน่วยงานในดา้นของการผลิตและจดัจ าหน่ายใด ๆ เลย 
 8.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  จากการสัมภาษณ์คุณเสรี ท าให้ทางผู ้วิจ ัยสามารถอธิบายถึงโครงสร้างองค์กร                   
ของผูป้ระกอบการ โดยมีโครงสร้างขององคก์รดงัน้ี  

จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของคุณเสรี รัตนูตระกูล 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5.8 จ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณเสรี รัตนูตระกลู 
ท่ีมา : เสรี รัตนูตระกลู, 2553, กุมภาพนัธ์ 8 

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ - 
สมาชิกภายในชุมชน  - 
รวม 1 

 
บริเวณท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงใชใ้นการผลิต

สินคา้และจ าหน่ายสินคา้ 
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 เน่ืองจากคุณเสรี ด าเนินการผลิตและจดัจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว  ซ่ึงสามารถแจกแจง
เป็นโครงสร้างขององคก์ร ดงัแผนภูมิท่ี 5.8 ดงัน้ี 
 

โครงสร้างองค์กรของคุณเสรี  รัตนูตระกูล 

 
 

 แผนภูมิท่ี 5.8 โครงสร้างองคก์รของคุณเสรี รัตนูตระกลู 
   

 จากแผนภูมิท่ี 5.8 จะเห็นไดว้า่โครงสร้างองคก์รของคุณเสรีเป็นโครงสร้างแบบง่าย ๆ
ท่ีมีการบริหารจดัการธุรกิจเพียงผูเ้ดียว 
 

 8.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  จากการสัมภาษณ์ คุณเสรีไดบ้อกว่าไม่มีการจดัการดา้นการตลาด เน่ืองจากคิดว่าไม่มี
ความจ าเป็น เน่ืองจากมีกลุ่มลูกคา้เดินทางมาซ้ือและสั่งซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัถึงแหล่งผลิต 
 8.4 การจัดการด้านผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนังของคุณเสรีนั้น มีกระบวนการผลิตตามแบบท่ีลูกค้าน ามาให ้    
ในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ท่ีคุณเสรีผลิตอยู่คือ กระเป๋า ส่วนการเลือกซ้ือวตัถุดิบและจดัเตรียมอุปกรณ์   
คุณเสรีจะเป็นผูจ้ดัหาซ้ือเองทั้งหมด โดยซ้ือจากตลาดวโรรส (ตรอกเล่าโจว้) วตัถุดิบท่ีซ้ือส่วนใหญ่
ก็จะเป็น หนงัแท ้สถานท่ีปฏิบติังานคือ บา้นของตนเองและจะท าเพียงผูเ้ดียว ปัจจุบนัคุณเสรีไดผ้ลิต
สินคา้ตามท่ีลูกค้าสั่ง แต่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ตน้ทุนในการผลิตมีราคาสูง วสัดุและวตัถุดิบ       
ในการผลิตสินคา้หายาก 

ผู้ประกอบการ 

ผู้ว่าจ้าง จ าหน่ายสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 
ผลติสินค้า 
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 8.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองหนัง 
  จากการสัมภาษณ์คุณเสรี ท าให้ทราบว่าคุณเสรีไม่มีกระบวนการในการส่งเสริม                
ด้านการตลาดและด้านการประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและไม่มีงบประมาณ                
ในจดัการดา้นประชาสัมพนัธ์ 
 

9.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมเคร่ืองหนังของคุณวทูิน ค ามูลเมอืง 
 9.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณวทูิน   ค ามูลเมือง 
  จากการสัมภาษณ์คุณวิทูน เก่ียวกบัประวติั สถานท่ีในการผลิต การศึกษาผลิตภณัฑ ์        
งานหตัถกรรมเคร่ืองหนงั และการจดัการโครงสร้างองคก์รให้สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง       
ทางคณะผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
  9.1.1 ประวตัิของคุณวทูิน  ค ามูลเมือง 
   ผูป้ระกอบการคือ คุณวิทูน ค ามูลเมือง อาศยัอยู่บ้านเลขท่ี 1226/57 หมู่ท่ี 5 
ต าบลเมืองเลน อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ อายุ 43 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจ านวนสมาชิกภายในครอบครัว 5 คน รายได้หลักของครอบครัวคือ                       
ช่างท ารองเทา้ มีรายไดโ้ดยเฉล่ียประมาณ12,000 บาท ต่อเดือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.15 คุณวทิูน ค ามูลเมือง 



122 
 

 

  9.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   สถานท่ีผลิตสินค้าของคุณวิทูนตั้ งอยู่บริเวณบนทางเท้าหน้าโรงพยาบาล      
แม็คคอร์มิค โดยคุณวิทูนเร่ิมกิจการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 ขอ้เสียของสถานท่ีประกอบการคือ เร่ืองของ
มลพิษเพราะอยู่ ติดกับถนน อาจจะไม่สะดวกต่อผู ้ท่ี เ ดินผ่านไปผ่านมาบนทางเท้า  และ                     
ไดแ้บ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.16 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.16 แสดงแผนผงัการแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ 
 

  9.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณวิทูน ค ามูลเมือง มีประสบการณ์ในการท างานมากว่า 10 ปี ในการด าเนิน                   
การบริหารงานนั้นจะบริหารงานเพียงผูเ้ดียวเหตุผลท่ีบริหารงานท่ีปฏิบติัอยู่ปัจจุบนัเพื่อหารายได้
เสริม ในการผลิตสินคา้ ในการจดัหาวตัถุดิบนั้นคุณวิทูนไดจ้ดัหาวตัถุดิบในการผลิตเองโดยซ้ือมา
จากร้านเจริญศิลป์ ในการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นผูป้ระกอบการจะผลิตตามแบบของผูว้่าจา้ง และ     
มีการเปล่ียนแปลงตามรูปทรงของรองเทา้ระยะเวลาในการปฏิบติังานจะปฏิบติังานตั้งแต่เวลา 08.00 
ถึง 17.00 น. การท างานจะท าเพียงผูเ้ดียว ผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนัคือ 1) เย็บพื้นรองเทา้ (ในการผลิต               
1 คร้ัง ใช้เวลา 30 นาที ได้จ  าหน่ายสินค้า 1 คู่ จ  าหน่ายในราคา 100 บาท) 2) ใส่ซิบรองเท้า                        
(ในการผลิต 1 คร้ังใช้ เวลา 30 นาที  ได้จ  าหน่ายสินค้า  1  คู่  จ  าหน่ายในราคา 100 บาท)                                 
3) ท าส้นรองเท้า (ในการผลิตแต่ละคร้ังใช้เวลา 30 นาที ได้จ  าหน่ายสินค้า 1 คู่  จ  าหน่าย                              
ในราคา 100 บาท) แหล่งจ าหน่ายสินคา้จะมีผูม้าซ้ือถึงสถานท่ี  

 

 

 

1. ทางเดินเทา้ 
2. สถานท่ีประกอบการ 
3. สะพานลอย 
4. โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 

1 

4 

 

 

3 

2 
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 9.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  เม่ือกล่าวถึงโครงสร้างองคก์รของคุณวทิูน ค ามูลเมือง ท าให้ทราบถึงการจดัโครงสร้าง
องคก์รใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงดงัน้ี  

จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของคุณวิทูน ค ามูลเมือง 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5.9 จ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณวทิูน ค ามูลเมือง 
ท่ีมา : วทิูน ค ามูลเมือง, 2553, กุมภาพนัธ์ 8 
 

  โครงสร้างองค์กรของคุณวิทูน ค ามูลเมือง นั้นมีโครงสร้างขององค์กรท่ีไม่ซับซ้อน                             
ดงัแผนภูมิท่ี 5.9 ดงัน้ี 
 

โครงสร้างองค์กรของคุณวิทูน  ค ามูลเมือง 

 
 

 แผนภูมิท่ี 5.9 โครงสร้างองคก์รของคุณวทิูน ค ามูลเมือง  

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ  1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 2 
สมาชิกภายในชุมชน  - 
รวม 3 

ผู้ประกอบการ 

สมาชิกครอบครัว สมาชิกครอบครัว 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

ผู้ว่าจ้าง 
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 จากแผนภูมิท่ี 5.9 จะเห็นได้ว่าในการผลิตเคร่ืองหนังของคุณวิทูนเป็นการท าธุรกิจ
ขนาดเล็ก โดยไดท้  าร่วมกบัสมาชิกภายในครอบครัว การท างานก็จะช่วยกนัท าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
ผลิต ออกแบบ และจดัจ าหน่าย 
 9.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ธุรกิจของคุณวิทูน มีสมาชิกจ านวน 3 คน ในการผลิตสินค้าคุณวิทูนจะค านึงถึง               
ความต้องการของผูบ้ริโภค  ในการท ากิจการซ่อมรองเท้าน้ีได้รับการถ่ายทอดมาจาก คุณนวย                   
ซ่ึงเป็นคนรู้จักกับคุณวิทูน ในส่วนของตราสินค้านั้ นยงัไม่มี เพราะว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก                   
การตรวจสอบสินค้าคุณวิทูนจะเป็นผูต้รวจสอบเองทุกขั้นตอน โดยจะตรวจดูความเรียบร้อย                
และความคงทนของสินค้า  ในการก าหนดราคาสินค้าคุณวิทูนจะก าหนดราคาเองโดยค านวณ               
จากต้นทุน เง่ือนไขในการตกลงราคากับลูกค้าคือ จะให้ลูกค้าจ่ายมัดจ าเงินไว ้50 % คุณวิทูน                    
มี ร้ านจ าหน่าย เ ป็นของตนเอง  1  แห่ง  ในด้านของการส่ง เส ริมการตลาดทางคุณวิทูน                                  
ไม่มีการส่งเสริมใด ๆ เลย และในด้านของการส่งเสริมการขายก็ไม่มีเพราะราคาในการท า               
จะเป็นราคาท่ีตายตวัอยูแ่ลว้ 
 9.4 การจัดการด้านผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในการผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงัของคุณวิทูนนั้นมีกลวิธีในการผลิตสินคา้ คือ ท าพื้น
รองเทา้ วตัถุดิบท่ีใช ้คือ พื้นรองเทา้ กาว ดา้ย ขั้นตอนในการผลิต คือ ขั้นแรกจะวดัขนาดพื้นรองเทา้
ให้เท่ากบัรองเทา้ของลูกคา้ เม่ือได้ขนาดพื้นรองเทา้ตามขนาดแล้วก็จะทากาวเขา้กบัพื้นรองเท้า 
จากนั้นก็น าพื้นรองเทา้มาประกบกบัรองเทา้แลว้เยบ็ดว้ยดา้ย   
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.17  การปฏิบติังานของคุณวทิูน 
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 ราคาวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการคือ 1) กาว (ราคา กระป๋องละ       
90บาท ซ้ือจากร้านค้าทั่วไป) 2)พื้นรองเท้า (ราคา 60-80บาทซ้ือจากร้านเจริญศิลป์) 3) ด้าย              
(ราคา 30-40บาท ซ้ือจากร้านเจริญศิลป์และร้านค้าทัว่ไป) ลักษณะการซ้ือจะซ้ือคราวละไม่มาก 
เกณฑ์ในการเลือกซ้ือวตัถุดิบ จะเลือกซ้ือวตัถุดิบตามลกัษณะของเน้ืองาน วิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบ
จะเก็บไวท่ี้ร้านวางไวต้รงขา้ง ๆ เพื่อสามารถหยิบจบัไดส้ะดวก มาตรฐานในการควบคุมการผลิต
สินคา้คือ จะตั้งใจท าใหดี้ท่ีสุด การจดัเก็บสินคา้จะวางรองเทา้ไวเ้ป็นคู่ ๆ ตามรายการสั่งท าของลูกคา้  
 9.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองหนัง 
  ในดา้นการประชาสัมพนัธ์ทางผูป้ระกอบการไม่มีการประชาสัมพนัธ์ในดา้นใด ๆ เลย                        
แต่จะมีการบอกกนัปากต่อปาก 
 

10.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมช่างหนังของคุณแสงทอง แสงจันทร์ 
 10.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณแสงทอง แสงจันทร์ 
  จากการสัมภาษณ์คุณแสงทอง ท าให้ผู ้วิจ ัยสามารถเข้าใจถึงสภาพธุรกิจชุมชน                  
งานหตัถกรรมเคร่ืองหนงั ดงัน้ี 
  10.1.1 ประวตัิของคุณแสงทอง แสงจันทร์ 
   ผูป้ระกอบการ คือ คุณแสงทอง แสงจนัทร์ โดยอาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 127 หมู่ท่ี 8 
ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ อายุ 51ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 และมีจ านวนสมาชิกภายในครอบครัวจ านวน 4 คน รายไดห้ลกัของครอบครัวคือ               
ท าเคร่ืองหนงัและช่างท ารองเทา้ มีรายไดเ้ฉล่ีย 5,000 บาทต่อเดือน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ภาพท่ี 5.18 คุณแสงทอง แสงจนัทร์ 
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  10.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   สถานท่ีผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการตั้งอยูท่ี่ บริเวณใตส้ะพานลอย ตรงขา้มกบั
โรงพยาบาลแม็คคอร์มิค เ ร่ิมผลิตตั้ งแต่  ปี  พ.ศ.2546สาเหตุท่ีตั้ งสถานท่ีประกอบการคือ                  
เป็นยา่นส านกังาน และโรงพยาบาลท าให้ผูท่ี้สัญจรไปมามีเยอะ ขอ้เสียของสถานท่ีประกอบการคือ 
เร่ืองของมลพิษซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพของผูป้ระกอบการและครอบครัว คุณแสงทองไดแ้บ่งสัดส่วน     
ในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.19 ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

ภาพท่ี 5.19 แสดงแผนผงัการแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ 
  10.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณแสงทอง มีประสบการณ์ในการเคร่ืองหนังมากว่า 8 ปี การบริหารงาน               
จะบริหารร่วมกับสมาชิกภายในครอบครัว เหตุผลในการบริหารงานท่ีปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนัคือ                
ท  าเป็นอาชีพเพื่อเล้ียงครอบครัว ในการผลิตสินค้าคุณแสงทองได้จดัหาวตัถุดิบในการผลิตเอง                   
โดยซ้ือมาจากร้านเจริญศิลป์ (กาว เข็ม ดา้ย พื้นรองเทา้ และหนงั) ในการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น                  
ผูว้่าจา้งจะออกแบบมาให้ ระยะเวลาในการปฏิบติังานตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. การท างาน                 
จะท าร่วมกบัสมาชิกภายในครอบครัว ผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนัคือ 1) ซ่อมส้นรองเทา้ (ในการผลิต            
แต่ละคร้ังใช้เวลา 30 นาที ไดสิ้นคา้ 1 คู่ จ  าหน่ายในราคา 40 บาท) 2) ท าพื้นรองเทา้ (ในการผลิต     
แต่ละคร้ังใช้เวลา 2 ชั่วโมง ไดสิ้นคา้ 1 คู่ จ  าหน่ายในราคา 200 บาท) 3)  เปล่ียนพื้นปะหนังใหม่
รองเท้า (ในการผลิตแต่ละคร้ังใช้เวลา 2 ชั่วโมง ได้สินค้า 1 คู่  จ  าหน่ายในราคา 20 บาท)                 
แหล่งจ าหน่ายสินค้าจะมีผูม้าซ้ือถึงสถานท่ีจ าหน่าย ปัจจุบนัได้ประสบปัญหาวสัดุและวตัถุดิบ                
ในการผลิตสินคา้มีราคาแพงข้ึนคือ พื้นรองเทา้ กาวและหนงั 

 

 

1 

 

4 3 

2 

 
 
 
 
 
 

1. ทางเดินเทา้ 
2. สถานท่ีประกอบการ 
3. สะพานลอย 
4. ทางเดินเทา้ 

 
 

 

 

 



127 
 

 

 10.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  จากการสัมภาษณ์คุณแสงทอง ท าให้ทางคณะผูว้ิจยัได้การจดัโครงสร้างขององค์กร
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงใหคุ้ณแสงทอง ดงัน้ี  

จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของคุณแสงทอง แสงจันทร์ 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5.10 จ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณแสงทอง แสงจนัทร์ 
ท่ีมา : แสงทอง แสงจนัทร์, 2553, กุมภาพนัธ์ 9 
 

 จากจ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณแสงทอง แสงจนัทร์ และสมาชิกในครอบครัว 
สามารถแจกแจงลกัษณะของโครงสร้างองคก์ร ดงัแผนภูมิท่ี 5.10 ดงัน้ี 
 

โครงสร้างองค์กรของคุณแสงทอง  แสงจันทร์ 

 
 แผนภูมิท่ี 5.10 โครงสร้างองคก์รของคุณแสงทอง แสงจนัทร์ 

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 2 
สมาชิกภายในชุมชน  - 
รวม 3 

ผู้ประกอบการ 

สมาชิกครอบครัว สมาชิกครอบครัว ผู้ว่าจ้าง 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 
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 จากแผนภูมิท่ี 5.10 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างของกลุ่มจะคล้ายกับกลุ่มอ่ืน ๆ คือ มี 
โครงสร้างแบบเครือญาติ เป็นธุรกิจแบบครัวเรือน โดยมีคุณแสงทองเป็นผูป้ระสานงานและรับงาน
ทั้งหมด โดยท่ีสมาชิกในครอบครัวเป็นผูผ้ลิตสินคา้  
 10.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในการจดัการดา้นการตลาด กลุ่มของคุณแสงทองมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 3คนรวมทั้ง
คุณแสงทองด้วย  ในการผลิตสินคา้คุณแสงทองจะค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นหลัก  
กิจการน้ีคุณแสงทองได้รับการถ่ายทอดมาจากญาติของผูป้ระกอบการเองซ่ึงได้เสียชีวิตแล้ว                        
ในส่วนของตราสินค้าย ังไม่ มี เพราะว่าต้อง เสียค่ าใช้ จ่ ายมาก และไม่ คุ ้มกับค่ า เ สียภาษี                                    
ในการตรวจสอบสินค้า คุณแสงทองจะเป็นผู ้ตรวจสอบเองโดยจะตรวจดูความเรียบร้อย                             
และความคงทนของสินคา้ ปัจจุบนัคุณแสงทองยงัไม่มีบรรจุภณัฑ์ส าหรับสินคา้เลย ในการก าหนด
ราคาสินคา้คุณแสงทองจะเป็นผูก้  าหนดเองโดยค านวณจากตน้ทุน ส่วนเง่ือนไขในการตกลงราคา
ของผูป้ระกอบการกบัลูกคา้ จะให้ลูกคา้มดัจ าเงินไว ้50 % ช่องทางจ าหน่ายสินคา้ของคุณแสงทอง
จะมีร้านจ าหน่ายเป็นของตนเอง 1แห่ง ในด้านของการส่งเสริมการตลาดทางคุณแสงทอง                         
ไม่มีการส่งเสริมใด ๆ เลยรวมถึงด้านของการส่งเสริมการขาย เพราะไม่สามารถท าได้เน่ืองจาก            
ราคาตน้ทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
 10.4 การจัดการด้านผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในการจดัการดา้นการผลิต คุณแสงทองมีกลวิธีในการผลิตสินคา้คือ ท าหนังรองเทา้ 
วตัถุดิบท่ีใช ้คือหนงั กาว ดา้ย เข็ม ขั้นตอนในการผลิตคือ ขั้นแรกจะเลือกหนงัตามสีของรองเทา้   
ของลูกคา้ จากนั้นก็จะน าเอาหนงัจากรองเทา้เดิมออกก่อน แลว้เย็บหนังใหม่เขา้ไปโดยจะติดกาว
ก่อนแล้วค่อยเย็บอย่างประณีต ราคาวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการคือ 1) กาว 
(ราคากระป๋องละ 100 บาท ซ้ือจากร้านเจริญศิลป์) 2) พื้นรองเทา้ (ราคา 100 บาท ซ้ือจากร้านเจริญ
ศิลป์) 3)ด้าย (ราคา 20บาท ซ้ือจากร้านเจริญศิลป์) ลักษณะการซ้ือจะซ้ือคราวละไม่มาก                      
เกณฑ์ในการเลือกซ้ือวตัถุดิบ จะเลือกซ้ือวตัถุดิบให้เขา้กบัช้ินงานท่ีลูกคา้สั่งท า วิธีการเก็บรักษา
วตัถุดิบจะเก็บวางให้หยิบจบัได้สะดวก คุณแสงทองมีมาตรฐานในการควบคุมการผลิตสินค้า                 
คือใส่ใจในการผลิตทุกขั้นตอน และมีการจดัเก็บ โดยเรียงตามรายการสั่งท าของลูกคา้ 
 10.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองหนัง 
  ในด้านการประชาสัมพนัธ์นั้น ทางคุณแสงทองไม่มีกระบวนการในการส่งเสริม        
ดา้นการตลาดและดา้นการประชาสัมพนัธ์ในดา้นใด ๆ เลยของตนเอง เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง 
และไม่ มีงบประมาณในการ ท่ีจะท า ส่วนน้ีแ ต่ ลูกค้า ท่ีมาใช้บ ริการการท ารอง เท้าหนัง                           
ของคุณแสงทองจะเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์ใหด้ว้ยใชว้ธีิการบอกปากต่อปาก 
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11.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมเคร่ืองหนังของคุณนาริวนั แซ่ลี ่
 11.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณนาริวนั   แช่ลี ่
  จากการลงพื้นท่ีศึกษาเก่ียวกับสถานภาพธุรกิจชุมชนงานหัตกรรมเคร่ืองหนัง                        
ในจงัหวดัเชียงใหม่ คุณนารีวนั แช่ล่ี หน่ึงในช่างท าเคร่ืองหนังของเชียงใหม่ ท่ีทางคณะผูว้ิจ ัย                   
ไดไ้ปสัมภาษณ์มาไดข้อ้มูล ดงัน้ี 
  11.1.1 ประวตัิของคุณนาริวนั   แซ่ลี ่
   ผูป้ระกอบการคือ คุณนาริวนั แซ่ล่ี อยู่บ้านเลขท่ี 92 ซอย 5 ต าบลวดัเกตุ     
อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ อาย ุ39 ปี จบการศึกษาในระดบัสูงสุดชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีสมาชิก
ภายในครอบครัว 2 คน รายไดห้ลกัของครอบครัวคือ ช่างท ารองเทา้และเยบ็ผา้ มีรายไดโ้ดยเฉล่ีย 
5,000 - 6, 000 บาทต่อเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.20 คุณนาริวนั แซ่ล่ี 

  11.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณนาริวนั แซ่ล่ี ท างานเคร่ืองหนังอยู่ท่ีบา้นของตนเอง ซ่ึงตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 92 
ซอย 5 ถนนรัตน์โกสินทร์ ต าบลวดัเกตุ อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  และไดแ้บ่งสัดส่วนในการใช้
พื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.21 
 
 

 

 

ภาพท่ี 5.21 แผนผงัแสดงการแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ 
 

  11.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณนาริวนัมีประสบการณ์ในการเคร่ืองหนังมากว่า 3 ปี ในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์นั้นผลิตตามแบบของผูว้า่จา้ง ระยะเวลาในการปฏิบติังานตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.                

บริเวณท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงใชใ้นการผลิตสินคา้ 
และจ าหน่ายสินคา้ 
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ท่ีบ้าน ผลิตภณัฑ์ในปัจจุบันคือ 1) ช่างท าพื้นรองเท้า (ในการผลิตแต่ละคร้ัง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง                
ได้สินค้าจ านวน 1 คู่ จ  าหน่ายในราคา 60-100 บาท) 2) ซ่อมส้นรองเท้า (ในการผลิตแต่ละคร้ัง              
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ได้สินค้าจ านวน 1 คู่  จ  าหน่ายในราคา 60-80 บาท) แหล่งจ าหน่ายสินค้า                
จะมีผูม้าซ้ือถึงสถานท่ีจ าหน่าย 
 11.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  ทางคณะผูว้จิยัสามารถจดัโครงสร้างขององคก์รของคุณนาริวนั แซ่ล่ี ดงัน้ี  
 

จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของคุณนาริวนั แซ่ลี ่
 
 
 

ตารางท่ี 5.11 จ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณนาริวนั แซ่ล่ี 
ท่ีมา : นาริวนั แซ่ล่ี, 2553, กมุภาพนัธ์ 9 
 

โครงสร้างองค์กรของคุณนาริวนั  แซ่ลี่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.11 โครงสร้างองคก์รของคุณนาริวนั แซ่ล่ี 

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 1 
รวม 2 

ผูป้ระกอบการ 

ผลิตสินคา้ ตรวจสอบสินคา้ 

จ าหน่ายสินคา้ 

สมาชิกครอบครัว ผูว้า่จา้ง 
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 จากแผนภูมิท่ี 5.11 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างขององค์กรจะเหมือนกบัทุกกลุ่มซ่ึงเป็น
โครงสร้างแบบเครือญาติ  เน่ืองจากเป็นการท างานเพียง 2 คน ระหว่างคุณนาริวนั กับสามี                    
ของคุณนาริวนัท่ีร่วมกนัประกอบอาชีพช่างท าเคร่ืองหนงั  
 11.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  กลุ่มของผูป้ระกอบการมีสมาชิก จ านวน 2 คนรวมทั้งคุณนาริวนัด้วย ในการผลิต
สินคา้คุณนารีวนัจะค านึงถึงความต้องการของผูบ้ริโภคเป็นหลกั  คุณนารีวนัได้รับการถ่ายทอด
กิจการมาจากญาติของตนเอง ในส่วนของตราสินค้าย ังไม่ มีความรู้ในด้านน้ี  คุณนารีว ัน                                 
มีการตรวจสอบสินคา้ดว้ยตวัเองทุกคร้ังโดยจะตรวจดูความเรียบร้อย ความคงทน และความสวยงาม   
ปัจจุบันคุณนารีวนัยงัไม่มีบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าเลย ในการก าหนดราคาสินค้าคุณนารีวนั                        
จะก าหนดเองโดยค านวณจากระยะเวลาในการท า  ความยากง่ายของช้ินงาน เง่ือนไขในการตกลง
ราคาของคุณนารีวนักบัลูกคา้คือ หากลูกคา้ไม่พอใจในตวัสินคา้ไม่ตอ้งจ่ายเงิน มีการรับประกนั               
ในการซ่อมแซม 1-2 ปี ถ้าเสียก็เปล่ียนใหม่ฟรี ส่วนกลยุทธ์ด้านราคาในการเสนอต่อลูกค้าคือ                    
ถา้สั่งท ามากก็จะลดราคาให้ ส่วนช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้ของผูป้ระกอบการจะมีร้านจ าหน่าย
เป็นของตนเอง 1 แห่ง ในดา้นของการส่งเสริมการตลาด ทางคุณนารีวนัไม่มีการส่งเสริมใด ๆ เลย 
ส่วนในด้านของการส่งเสริมการขายก็จะมีการลดราคาให้แก่ผูซ้ื้อ หรือพ่อค้าคนกลางถ้าสั่งท า        
ในปริมาณมาก ๆ 
 11.4 การจัดการด้านผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  คุณนาริว ัน เ ร่ิมผลิตสินค้าตั้ งแต่ ปี  พ.ศ. 2544 แรงจูงใจในการผลิตสินค้าคือ                   
ท  าเป็นอาชีพหาเล้ียงครอบครัวและเป็นความถนดัส่วนตวัดว้ยราคาวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสินคา้                    
ของผูป้ระกอบการคือ 1) กาว (ราคากระป๋องละ100บาท ซ้ือจากร้านเจริญศิลป์) 2) พื้นรองเท้า                    
(ราคา 100 บาท ซ้ือจากร้านเจริญศิลป์) 3) ดา้ย (ราคา 20 บาท ซ้ือจากร้านเจริญศิลป์) ลกัษณะการซ้ือ
จะซ้ือคราวละไม่มาก เกณฑใ์นการเลือกซ้ือวตัถุดิบจะเลือกซ้ือวตัถุดิบใหเ้ขา้กบัช้ินงานท่ีลูกคา้สั่งท า  
วิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบ จะเก็บวางใกล้ตัวเพื่อหยิบจับได้สะดวก ผูป้ระกอบการมีมาตรฐาน                      
ในการควบคุมการผลิตสินคา้คือ ความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั 
 11.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองหนัง 
  จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์
สินคา้เคร่ืองหนงัท าให้ทราบวา่ ทางผูป้ระกอบการไม่มีกระบวนการในการส่งเสริมดา้นการตลาด
และดา้นการประชาสัมพนัธ์ของตนเอง เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงและไม่มีงบประมาณในการท่ี
จะท าส่วนน้ี จุดเด่นของสินคา้ของผูป้ระกอบการ คือ การบริการท่ีดี และความละเอียดของช้ินงาน
แต่ละช้ิน 
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12.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมเคร่ืองหนังของคุณสวงค์ ประสบธรรม   
 12.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณสวงค์ ประสบธรรม 
  จากการศึกษาสถานภาพธุรกิจชุมชนงานหัตถกรรมด้านเคร่ืองหนังของคุณสวงค ์       
ท  าให้ทางคณะผู ้วิจ ัยได้เข้าถึงสถานภาพธุรกิจชุมชน และได้ข้อมูลประวติัส่วนตัว สถานท่ี              
ในการผลิตเคร่ืองหนงั การศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงั การจดัโครงสร้างองคก์รจ านวนสมาชิก
กลุ่มการจดัการดา้นการตลาด  การจดัการดา้นการผลิต รวมทั้งการจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์
ของคุณสวงค ์ คณะผูว้จิยัสามารถรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดไดด้งัน้ี 
  12.1.1 ประวตัิของคุณสวงค์  ประสบธรรม 
   ผู้ประกอบการ คือ คุณสวงค์ ประสบธรรม อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขท่ี  5/2                  
หมู่ท่ี 2 ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาชั้นสูงสุดระดบัประถมศึกษา
ปีท่ี 7 มีสมาชิกภายในครอบครัวจ านวน 5 คน รายได้หลักของครอบครัว คือท าเคร่ืองหนัง                    
และช่างท ารองเทา้ มีรายไดเ้ฉล่ีย 7,000 - 8, 000 บาทต่อเดือน  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.22 คุณสวงค ์ประสบธรรม 
 

  12.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณสวงค ์ใชส้ถานบริเวณหนา้บา้นของตนเองในการผลิตสินคา้และจดัจ าหน่าย
สินคา้เคร่ืองหนัง ซ่ึงตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 5/2 หมู่ท่ี 2 ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่   
และไดมี้การแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจชุมชน ดงัภาพท่ี 5.23 
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 ภาพท่ี 5.23 แผนผงัการแสดงบริเวณพื้นท่ีในการผลิตเคร่ืองหนงั 
 

  12.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณสวงค์มีประสบการณ์ในการท าเคร่ืองหนังมาประมาณ 10 ปี  ซ่ึงใน            
การบริหารงานนั้นคุณสวงค์มีการด าเนินธุรกิจแบบครอบครัว เหตุผลท่ีบริหารงานท่ีปฏิบติัอยู่
ปัจจุบนั เพื่อเป็นอาชีพเล้ียงครอบครัว การจดัหาวตัถุดิบของคุณสวงค ์คือ จะจดัหาเองโดยจะซ้ือจาก
ร้านเจริญศิลป์ วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือคือ กาว หนังและพื้นรองเทา้ ในการออกแบบผลิตภณัฑ์คุณสวงค ์    
จะผลิตตามแบบของผูว้่าจ้าง ในการปฏิบัติงานใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 08.00 ถึง 17.00 น. ท่ีบ้าน                       
โดยจะท างานร่วมกบัภรรยาและลูกจา้ง ปัจจุบนัสินคา้ท่ีผลิตคือ เยบ็รองเทา้หนงัแตะ (ในการผลิต              
1 คร้ัง ใช้เวลา 15 นาที ไดจ้  านวนสินคา้  1 คู่ จ  าหน่ายในราคา 15 บาทต่อช้ิน) ช่องทางในการจดั
จ าหน่ายของคุณสวงค์ คือ  จะมีผู ้มา ซ้ือถึงสถานท่ี  ในการประกอบธุรกิจของคุณสวงค ์                             
ไม่เคยมีหน่วยงานเขา้มาช่วยเหลือ ปัจจุบนัคุณสวงคไ์ดป้ระสบปัญหาคือ ตน้ทุนในการผลิตสูง คือ 
กาว หนงัและพื้นรองเทา้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5.24 พื้นรองเทา้และกาว 

บริเวณทีอ่ยู่อาศัย 

ร้านจ าหน่ายผลติภัณฑ์ 

บริเวณทีป่ฏิบัติงาน 
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 12.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  คุณสวงค์ ประสบธรรม  มีจ  านวนสมาชิกภายในกลุ่ม จ านวน 3 คน คือ คุณสวงค ์
ภรรยา และลูกจา้ง โดยมีการจดัโครงสร้างขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี  

จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของคุณสวงค์ ประสบธรรม   
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5.12 จ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณสวงค ์ประสบธรรม   
ท่ีมา : สวงค ์ประสบธรรม, 2553, กุมภาพนัธ์ 9 
 จากตารางท่ี 5.12 น ามาจดัโครงสร้างองคก์รคุณสวงค ์ประสบธรรม ดงัแผนภูมิท่ี 5.12 

 

โครงสร้างองค์กรของคุณสวงค์  ประสบธรรม 

 
 แผนภูมิท่ี 5.12 โครงสร้างองคก์รของคุณสวงค ์ประสบธรรม   

  

 จากแผนภูมิท่ี 5.12  จะเห็นไดว้่าธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่ จะใชแ้รงงานในดา้นการผลิต                
เป็นสมาชิกภายในครอบครัว และมีการว่าจ้างลูกจ้างให้มาช่วยงานในด้านของการผลิตด้วย                      
ซ่ึงการจดัจ าหน่ายนั้นผูป้ระกอบการจะเป็นผูดู้แลเองทั้งหมด          

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) 1 
รวม 3 

ผู้ประกอบการ 

ลูกจ้าง 
สมาชิกครอบครัว ผู้ว่าจ้าง 

 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 
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 12.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  กิจการของคุณสวงค์ มีสมาชิกภายในกลุ่มทั้ งหมด 3 คนรวมทั้ งคุณสวงค์ด้วย                    
ในการผลิตนั้ นคุณสวงค์จะผลิตเพื่อสนองความต้องการของผู ้บริโภค เม่ือสอบถามเ ก่ียวกับ                      
ตราสินคา้พบว่ายงัไม่มีตราสินคา้ เน่ืองจากทางผูป้ระกอบการไม่ความรู้ในในการสร้างตราสินคา้ 
และตนเองก็มีอายุมาแล้ว จึงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็น ในการตรวจสอบสินคา้คุณสวงค์จะตรวจดู
ความเรียบร้อย และความคงทนของสินคา้ดว้ยตวัเองทั้งหมด ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลทัว่ไป             
ในส่วนของการก าหนดราคาสินคา้นั้น คุณสวงค์จะเป็นผูก้  าหนดราคาเองโดยพิจารณาจากตน้ทุน
ราคาสินคา้ ค่าแรง ความยากง่ายในการผลิตสินคา้ เง่ือนไขในการตกลงราคาของผูป้ระกอบการ             
กบัลูกค้าคือจะให้ลูกค้ามดัจ าเงินไว ้50 % ของราคาสินค้า ในส่วนของการส่งเสริมการขายนั้น                   
ถา้ลูกคา้มาสั่งท าเยอะก็จะลดราคาให้แต่ในการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์นั้นไม่มี
เพราะผูป้ระกอบการยงัขาดงบประมาณในการจดัการส่วนน้ี 
 12.4 การจัดการด้านผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้ นคุณสวงค์จะเป็นผู ้เ ลือกซ้ือว ัตถุ ดิบและอุปกรณ์เอง                     
โดยวตัถุดิบท่ีซ้ือคือ 1) กาว ราคาประมาณ  100 บาท  2) หนงั ราคาประมาณ 100 บาท 3) พื้นรองเทา้ 
ราคาประมาณ 60-80 บาท ปัจจุบนัผลิตภณัฑท่ี์คุณสวงคผ์ลิตคือ การเยบ็รองเทา้หนงัแตะ ลกัษณะใน
การจดัซ้ือวตัถุดิบนั้นจะซ้ือคราวละไม่มาก ส่วนเกณฑ์ในการเลือกซ้ือก็มีขายตามทอ้งตลาดทัว่ไป 
วิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบ จะเก็บวางไวใ้ห้เป็นระเบียบ หยิบจบัได้สะดวก คุณสวงค์มีมาตรฐาน                   
ในการควบคุมการผลิตสินคา้คือ ใส่ใจในการผลิตสินคา้ท าใหสิ้นคา้ท่ีไดมี้คุณภาพ 
 12.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองหนัง 
  จากการสัมภาษณ์ คุณสวงค์ย ังไม่มีกระบวนการในการส่งเสริมด้านการตลาด                
และดา้นการประชาสัมพนัธ์เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง และไม่มีงบประมาณในการท่ีจะท าส่วนน้ี                      
 

13.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมเคร่ืองหนังของคุณรุ่งโรจน์ แก้วน า 
 13.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณรุ่งโรจน์ แก้วน า 
  ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและการจัดการหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองหนัง                
ของคุณรุ่งโรจน์นั้น ทางผูว้ิจยัจะกล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ สถานท่ีในการบริหารธุรกิจ
ชุมชน การศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑง์านหตัถกรรมเคร่ืองหนงั ดงัน้ี 
  13.1.1 ประวตัิของคุณรุ่งโรจน์ แก้วน า 
   คุณรุ่งโรจน์ แก้วน า อายุ 31 ปี อาศยัอยู่บ้านเลขท่ี 36/1 หมู่ท่ี 2 ต าบลต้นเปา  
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาสูงสุดระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีสมาชิกภายใน
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ครอบครัวจ านวน 5 คน รายได้หลักของครอบครัวคือ งานแกะสลัก รายได้ท่ีนอกเหนือ                       
จากอาชีพหลกัคือ ช่างท ารองเทา้  มีรายไดเ้ฉล่ีย 7,000- 8,000 บาทต่อเดือน  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5.25 คุณรุ่งโรจน์ แกว้น า 

  13.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   สถานท่ีในการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนังของคุณรุ่งโรจน์ ตั้ งอยู่ท่ีบริเวณ                  
ริมถนน สายสันก าแพง ซ่ึงเป็นทั้งแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินคา้ของคุณรุ่งโรจน์ สาเหตุในการจดัตั้ง       
สถานท่ีประกอบการคือ เ ป็นบ้านของตนเอง และไม่ เสียค่าใช้จ่ายในการเช่า แต่ข้อเสีย                               
ของการจดัตั้งสถานท่ีประกอบการคือ เร่ืองของมลพิษซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพเพราะร้านตั้งอยู่ริมถนน       
และไดมี้การแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจชุมชน ดงัภาพท่ี 5.26 

 
 

 ภาพท่ี 5.26 แสดงการแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจชุมชน 

บริเวณท่ีอยูอ่าศยัและท่ีผลิตสินคา้ 

ถนนสันก าแพง 
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  13.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณรุ่งโรจน์ มีประสบการณ์ในการท างานประมาณ 4 ปี ในการบริหารงานนั้น
คุณรุ่งโรจน์จะบริหารงานด้วยตนเอง ส่วนในการจดัหาวตัถุดิบของคุณรุ่งโรจน์ คือ จะจดัหาเอง                
โดยจะซ้ือจากร้านเจมส์ โดยวตัถุดิบท่ีจดัซ้ือคือ กาวและหนงั ในการออกแบบผลิตภณัฑ์คุณรุ่งโรจน์     
จะผลิตออกแบบโดยไดข้อ้เสนอแนะจากผูว้่าจา้ง ในการปฏิบติังานตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.                
และท าเพียงคนเดียว ปัจจุบนัสินคา้ท่ีคุณรุ่งโรจน์ผลิตคือ เปล่ียนพื้นรองเทา้ (ในการผลิต 1 คร้ัง                  
ใชเ้วลาในการผลิต 15 นาที ไดจ้  านวนสินคา้ 1 คู่ จ  าหน่ายในราคา 15 บาทต่อช้ิน) การจ าหน่ายสินคา้                       
ของผูป้ระกอบการจะมีผูม้าซ้ือถึงสถานท่ี ในการประกอบอาชีพน้ีของคุณรุ่งโรจน์ไม่เคยมีหน่วยงาน
เขา้มาช่วยเหลือ ในปัจจุบนัคุณรุ่งโรจน์ไดป้ระสบปัญหาในเร่ืองของตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึน 
 13.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  การจดัโครงสร้างขององคก์รให้สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของคุณรุ่งโรจน์ 
สามารถแจกแจงไดด้งัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของ คุณรุ่งโรจน์ แก้วน า 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5.13 จ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณรุ่งโรจน์ แกว้น า 
ท่ีมา : รุ่งโรจน์ แกว้น า, 2553, กุมภาพนัธ์ 9 

โครงสร้างองค์กรของคุณรุ่งโรจน์  แก้วน า 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิท่ี 5.13 โครงสร้างองคก์รของคุณรุ่งโรจน์ แกว้น า 

 

                      จากแผนภูมิท่ี 5.13 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของกลุ่มเป็นแบบง่าย ซ่ึงมีคุณรุ่งโรจน์                 
เป็นผูป้ระกอบการเพียงผูเ้ดียว  

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
รวม 1 

ผู้ประกอบการ 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

ผู้ว่าจ้าง 

จ าหน่าย 
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 13.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในการผลิตสินค้านั้ น คุณรุ่งโรจน์จะผลิตเพื่อสนองความต้องการของผู ้บริโภค             
ซ่ึงคุณรุ่งโรจน์ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้มาจากคนรู้จกั คุณรุ่งโรจน์ไม่มีช่ือตราสินคา้เป็นของตนเอง 
เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก คุณรุ่งโรจน์มีการตรวจสอบสินค้าโดยจะตรวจดูความเรียบร้อย                  
ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลทัว่ไปและนกัท่องเท่ียว ส่วนในการก าหนดราคาสินคา้นั้นคุณรุ่งโรจน์         
จะตั้งราคาตามทอ้งตลาด โดยพิจารณาจากตน้ทุนราคาสินคา้ คุณภาพสินคา้ เง่ือนไขในการตกลง
ราคาของคุณรุ่งโรจน์กับลูกค้า คือให้ลูกค้ามัดจ าเงินไว้ 30-40 % ของราคาสินค้า แต่ถ้าเป็น            
การเปล่ียนพื้นรองเทา้ตอ้งจ่ายเงินทั้งหมดก่อน ช่องทางจ าหน่ายสินคา้ของคุณรุ่งโรจน์มีร้านจ าหน่าย
เป็นของตนเอง 1 แห่ง ส าหรับการส่งเสริมทางการตลาดนั้ นไม่มี เพราะคุณรุ่งโรจน์ยงัขาด
งบประมาณ การส่งเสริมการขายนั้นถา้ลูกคา้มาสั่งท าเยอะก็จะลดราคาให ้
 13.4 การจัดการด้านผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในดา้นการผลิตจากการสัมภาษณ์คุณรุ่งโรจน์ แกว้น านั้น ทราบวา่สินคา้ท่ีคุณรุ่งโรจน์ 
แก้วน าผลิตอยู่ในปัจจุบนัคือ เปล่ียนพื้นรองเท้า วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตคือ กาว และเศษหนัง                              
และพื้นรองเท้า ซ่ึงมีขั้นตอนในการผลิต คือ ขั้นแรกจะเอาพื้นรองเท้าเก่าออกก่อน แล้วก็วดั                  
พื้นรองเทา้ใหม่ใหมี้ขนาดเท่ากบัของเดิม โดยก่อนท่ีจะทากาวติดกบัพื้นรองเทา้นั้นจะตอ้งท าสะอาด
ตรงท่ีจะทากาวก่อน หลงัจากนั้นก็น าพื้นรองเทา้ใหม่ท่ีเตรียมไวใ้ส่กาวและน าไปปะกบท่ีพื้นรองเทา้
ท่ีจะเปล่ียนซ่ึงบางคร้ังในการเปล่ียนพื้นรองเทา้บางคู่ตอ้งมีการเยบ็ดว้ยแลว้แต่ค าสั่งของลูกคา้ 
  ในด้านราคาของวตัถุดิบนั้น จะมี 1) หนังเศษ ราคา 18 บาทต่อกิโลกรัม (ร้านท า    
เคร่ืองหนงัทัว่ไป) 2) หนงัแผน่ ราคา 200 บาท/แผ่น (ร้านเจมส์)  3) กาว ราคากระป๋องละ 90 บาท            
4) พื้นรองเทา้ ราคา 180บาทต่อคู่ และในการซ้ือนั้นจะซ้ือคราวละไม่มาก ส่วนเกณฑ์ในการเลือกซ้ือ
ก็จะดูให้เขา้กบัช้ินงาน วิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบจะเก็บวางไวใ้ห้เป็นระเบียบ หยิบจบัได้สะดวก 
ผูป้ระกอบการมีมาตรฐานในการควบคุมการผลิตสินคา้คือ ท าตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 13.3 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองหนัง 
  กิจการของคุณรุ่งโรจน์ไม่มีกระบวนการในการส่งเสริมด้านการตลาด และทางดา้น
การประชาสัมพนัธ์ของตนเอง แต่ลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้จะเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์ใหโ้ดยการบอกต่อ 
 

14.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมช่างหนังของคุณจิรนันท์ ศรีทะแก้ว 
 14.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณจิรนันท์ ศรีทะแก้ว 
  ในการศึกษาสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณจิรนนัท์  ศรีทะแกว้ ท าให้คณะผูว้ิจยั
เขา้ใจถึงบริบทในการท างานของธุรกิจชุมชนยิง่ข้ึน ซ่ึงในส่วนน้ีคณะผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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  14.1.1 ประวตัิของคุณอุดมศิลป์ ขันทะพนั 
   ผูป้ระกอบการคือ คุณจิรนนัท ์ ศรีทะแกว้  อายุ 26 ปี มีสมาชิกภายในครอบครัว 
4 คน รายไดห้ลกัของครอบครัวคือ พนกังานบริษทั มีรายไดโ้ดยเฉล่ียประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน 
และรายไดน้อกเหนือจากอาชีพหลกัคือ ขายผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงั มีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 5,000 บาท    
ต่อเดือน 
  14.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   สถานท่ีในการผลิตผลิตภณัฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณจิรนนัท์ ตั้งอยู่
บา้นเลขท่ี  1/8  ถนนชา้งเผอืก  ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  และไดมี้การแบ่งสัดส่วน
ในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจชุมชน ดงัภาพท่ี 5.27 

 
 ภาพท่ี 5.27 แสดงแผนผงัการแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจชุมชน 

 

  14.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   ธุรกิจของคุณจิรนันท์จะมีช่ือกลุ่มคือ เคร่ืองหนังคุณต๋อย มีประสบการณ์                   
ในการท าเคร่ืองหนังมาแล้ว 1 ปี ลักษณะงานจะเป็นการรับงานจากกลุ่มแม่บ้านก าแพงเพชร                 
มาจ าหน่ายวตัถุดิบท่ีได้มาก็จะรับมาจากผูว้่าจ้าง และการออกแบบก็จะมีแบบมาจากผูว้่าจ้าง 
ช่วงเวลาท่ีท าผลิตภณัฑ์จะท าในช่วงเยน็ และการท างานเป็นการท างานแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน 
ผลิตภัณฑ์ท่ีคุณจิรนันท์ผลิตในปัจจุบันคือ กระเป๋าเงินและรองเท้า ราคาขายจะอยู่ท่ีประมาณ                    
250 บาทต่อช้ิน และจะน าผลิตภณัฑ์ท่ีไดไ้ปจ าหน่ายท่ีไนท์บาร์ซาเชียงใหม่ ท่ีผ่านมาไม่เคยไดรั้บ
การช่วยเหลือ ในเร่ืองการผลิตจ าหน่ายหรือด้านอ่ืน ๆ และปัญหาท่ีพบจากการท างานก็คือ                   
การออกแบบผลิตภณัฑไ์ม่สอดคลอ้งกบัตลาดและมีการลงทุนสูง 
 14.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  คุณจิรนันท์  เป็นกลุ่มธุรกิจของผูป้ระกอบการรายเด่ียวก่ึงพ่อคา้คนกลาง นอกจาก                   
ท่ีจะผลิตสินคา้แล้ว คุณจิรนันท์ยงัรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนังท่ีผลิตมาจ าหน่ายต่อ และได้มีการจดั
โครงสร้างขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี  

บริเวณท่ี 1         

ท่ีอยูอ่าศยั 

บริเวณท่ี 2      

ผลิตสินคา้ 
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จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของคุณจิรนันท์  ศรีทะแก้ว 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5.14 จ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณจิรนนัท ์ ศรีทะแกว้ 
ท่ีมา : จิรนนัท ์ศรีทะแกว้, 2553, กุมภาพนัธ์ 9 
 

 การผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนังของคุณจิรนันท์นั้น เป็นการผลิตตามรูปแบบผูผ้ลิต              
เพียงผูเ้ดียว โดยมีการจดัโครงสร้างขององคก์ร ดงัแผนภูมิท่ี 5.14  ดงัน้ี 
 

โครงสร้างองค์กรของคุณจิรานันท์  ศรีทะแก้ว 

 

 แผนภูมิท่ี 5.14 โครงสร้างองคก์รของคุณจิรนนัท ์ ศรีทะแกว้ 
 

 จากแผนภูมิท่ี 5.14 จะเห็นไดว้่าโครงสร้างองค์กรของคุณจิรนันท์  มีโครงสร้างท่ีไม่
ซบัซอ้น โดยท่ีผูป้ระกอบการจะท าการผลิตสินคา้แต่เพียงผูเ้ดียว 
 14.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ในการผลิตผลิตภณัฑข์องคุณจิรนนัท ์จะตอ้งค านึงถึงการผลิตเพื่อสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค  และผลิตเพื่อให้ได้ยอดขายมาก แต่ผลิตภณัฑ์น้ียงัไม่มีตราสินคา้แต่มีหลกัเกณฑ ์     

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ - 
สมาชิกภายในชุมชน  - 
รวม 1 

ผู้ประกอบการ 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

ผู้ว่าจ้าง 
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ในการตั้งช่ือตราสินคา้โดยจะตั้งช่ือตามเจา้ของ  และปัจจุบนัคุณจิรนนัท ์มีบรรจุภณัฑ์ส าหรับสินคา้ 
เป็นบรรจุภัณฑ์แบบง่าย ๆ รักษาคุณภาพสินค้าได้ในระยะหน่ึง แต่ขาดรายละเอียดท่ีต้องระบุ                
ตามมาตรฐาน โดยท่ีคุณจิรนนัท์บอกว่าบรรจุภณัฑ์มีประโยชน์ต่อทางธุรกิจ คือ สร้างภาพลกัษณ์     
สะดุดตาแก่ลูกคา้ ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ชาวต่างชาติและวยัท างาน ในการท างานได้มีลูกคา้มา
ให้ค  าแนะน าในการผลิตสินคา้ในรูปแบบใหม่ ๆ มาจ าหน่ายบา้ง ซ่ึงคุณจิรนนัท์ไดมี้การพิจารณา
และเก็บขอ้มูลไว ้ตลอดจนได้มีการจดัท าบญัชีสินคา้ข้ึนมา เพื่อจะบนัทึกว่าสินคา้ชนิดไหนขายดี  
และจะมีการผลิตให้มากข้ึน หรือให้ความส าคญัมากข้ึน และสินคา้ชนิดใดท่ีควรจะผลิตลดลงหรือ
หยดุการผลิต  ในดา้นการก าหนดราคานั้น คุณจิรนนัทจ์ะเป็นผูก้  าหนดราคาเอง  และปัจจยัท่ีค  านึงถึง
ในการพิจารณาก าหนดราคาสินคา้นั้นจะพิจารณาจาก  ตน้ทุนการผลิตสินคา้ ราคาขายของคู่แข่งขนั      
ดุลยภาพผู ้ซ้ือผู ้ขาย ปริมาณความต้องการสินค้าในตลาด ก าลัง ซ้ือของลูกค้าแต่ละกลุ่ม                           
และคุณภาพสินคา้ ซ่ึงในราคาท่ีก าหนดนั้นคุณจิรนนัท์ไดคิ้ดตน้ทุนค่าขนส่งและการเก็บรักษาไว้
เรียบร้อยแล้ว ส่วนเง่ือนไขในการซ้ือขายกับลูกค้าแต่ละรายนั้นข้ึนอยู่กับสัญชาติ (คนไทยกับ
ชาวต่างชาติ ) ช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้มีแหล่งจ าหน่ายอยู ่2 แห่ง แต่ไม่มีร้านจ าหน่ายสินคา้เอง
และไม่ไดจ้ดัจ าหน่ายผา่นพอ่คา้คนกลาง 
 14.4 การจัดการด้านผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  คุณจิรนันท์  ได้มีการเร่ิมต้นการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551  และมีกลวิธีการผลิต คือ  
ขั้นตอนแรก จะน าวสัดุท่ีจะท าผลิตภณัฑ์มาจากผูว้่าจา้ง หลงัจากนั้นก็จะน ามาคดัสรรออกแบบ                
และตัดแผ่นหนังตามแบบท่ีวางไว้ และน ามาเย็บให้เข้า รูปตามแบบกระเป๋าและรองเท้า                         
ตามท่ีก าหนดไว ้สุดทา้ยจะเก็บรายละเอียดผลิตภณัฑ์ให้ดูสวยงามและเรียบร้อย และในการท า
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนังนั้นจะมีวตัถุดิบ คือ เคร่ืองหนัง เข็มส าหรับใช้เย็บเคร่ืองหนัง ด้ายส าหรับ                 
ใชเ้ยบ็เคร่ืองหนงั และตะปูขนาดเล็ก กิจการจะมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกซ้ือวตัถุดิบคือ ซ้ือตามก าลงั
ท่ีเราจะผลิต หรือดูค าสั่งจากลูกคา้ว่าสั่งมากน้อยแค่ไหน และในการจดัซ้ือก็จะซ้ือคราวละไม่มาก 
และมูลค่าในการซ้ือก็จะไม่สูงมาก ในการเก็บรักษาวตัถุดิบนั้นจะเก็บในท่ีแห้ง ไม่มีความช้ืนและ         
จะไม่ให้โดนน ้ า ผูป้ระกอบการการมีมาตรฐานในการผลิตสินค้า โดยใช้เกณฑ์การด าเนินงาน       
โดยหลกั 4P คือ Product Price Place Promotion 
 14.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองหนัง 
  จากการสัมภาษณ์คุณจิรนนัท์ เก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์
สินคา้เคร่ืองหนงั ท าให้ทราบวา่ ผูป้ระกอบการไม่มีกระบวนการในการส่งเสริมดา้นการตลาดและ
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของตนเอง เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง และไม่มีงบประมาณในการท่ีจะท า
ส่วนน้ี 
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15.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมช่างหนังของคุณลขิสิทธ์ิ อสิรา 
 15.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณลขิสิทธ์ิ อสิรา 
  จากการศึกษาสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณลิขสิทธ์ิ อิสรา ไดข้อ้มูลดงัน้ี 
  15.1.1 ประวตัิของคุณลขิสิทธ์ิ อสิรา 
   คุณลิขสิทธ์ิ อิสรา อยูบ่า้นเลขท่ี 90/41 หมู่ท่ี 9 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ อายุ 45 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดบัชั้นปริญญาตรี มีสมาชิกภายในครอบครัว     
3 คน รายไดห้ลกัของครอบครัวคือ ช่างท ารองเทา้ มีรายไดโ้ดยเฉล่ียประมาณ 6,000 บาทต่อเดือน 
  15.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณลิขสิทธ์ิ จะมีสถานท่ีปฏิบติังานอยู่ท่ีตลาดศรียนต์ บริเวณหน้าห้างทอง      
กิมเลง้ เร่ิมผลิตตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 สาเหตุท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ คือ ใกลต้ลาดและท่ีอยูอ่าศยัอยู่
ในละแวกนั้น ขอ้เสียของสถานท่ีประกอบการ คือ เร่ืองของมลพิษซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพคุณลิขสิทธ์
และไดมี้การแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจชุมชน ดงัภาพท่ี 5.28 
 

 
 

 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.28 แสดงแผนผงัการแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจชุมชน 

 

  15.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณลิขสิทธ์ิ มีประสบการณ์ในการท าเคร่ืองหนงัมากวา่ 20 ปี และในการท างาน
คุณลิขสิทธ์ิ จะบริหารงานดว้ยตวัเองเพียงผูเ้ดียว เหตุผลในการบริหารงานท่ีปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั    
คือ ท าเป็นอาชีพเพื่อเล้ียงครอบครัว และในการผลิตสินค้านั้ นคุณลิขสิทธ์ิได้จัดหาวตัถุดิบ                    
ในการผลิตเอง โดยซ้ือจากร้านเจมส์ตรงประตูท่าแพ วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือคือ พื้นรองเทา้ โดยการจดัซ้ือ     
จะซ้ือคราวละไม่มากเน่ืองจากก าลงัเงินไม่มาก ส่วนในเร่ืองของการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นจะผลิต       
ตามแบบของผู ้ว่าจ้างและมีสถานท่ีปฏิบัติงานคือ ท่ีหน้าห้างทองกิมเล้ง (กาดศรียนต์) และ             
จะใชร้ะยะเวลาในการปฏิบติังานตั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 17.00 น. ผลิตภณัฑท่ี์กิจการไดท้  าอยูใ่นปัจจุบนั
น้ีคือ 1) กระเป๋าหนงั (ในการผลิต 1 คร้ัง ใชเ้วลา 20 นาที ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ใบ ซ่ึงจ าหน่ายในราคา 

2 

3 

1 
 
 
 

1. ตลาดศรียนต ์
2. หา้งทองกิมเลง้ 
3. สถานท่ีประกอบการ 
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50-60 บาทต่อช้ิน) 2) เปล่ียนพื้นรองเทา้ (ในการผลิต 1 คร้ัง ใช้เวลา 30 นาที ไดจ้  านวนสินคา้ 1 คู่         
ซ่ึงจ าหน่ายในราคา 300 บาทต่อช้ิน) ท่ีผา่นมาคุณลิขสิทธ์ไม่เคยไดรั้บการช่วยเหลือในดา้นการผลิต 
และการจ าหน่ายเลยแหล่งจ าหน่ายสินคา้ จะมีลูกคา้มาซ้ือถึงสถานท่ีจ าหน่าย ปัจจุบนัคุณลิขสิทธ์ิได้
ประสบปัญหาวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ มีราคาแพงข้ึนคือ พื้นรองเทา้และกาว 
 15.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  คุณลิขสิทธ์ิ อิสรา เป็นผู ้ประกอบการรายเด่ียว ซ่ึงท าการผลิตและจัดจ าหน่าย             
แต่เพียงผูเ้ดียว โดยมีการจดัโครงสร้างขององคก์รเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี  

จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของคุณลขิสิทธ์ิ อสิรา   
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5.15 จ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณลิขสิทธ์ิ อิสรา   
ท่ีมา : ลิขสิทธ์ิ อิสรา, 2553, กุมภาพนัธ์ 9 
  

โครงสร้างองค์กรของคุณลิขสิทธ์  อสิรา 

 
 แผนภูมิท่ี 5.15 โครงสร้างองคก์รของคุณลิขสิทธ์ิ อิสรา 

 

 จากแผนภูมิท่ี 5.12 จะเห็นไดว้า่ ในการผลิตเคร่ืองหนงัของคุณลิขสิทธ์ินั้นเป็นการท า
ธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการท างานเองทุกขั้นตอน ตั้ งแต่การผลิต การออกแบบ                          
และจดัจ าหน่าย 

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ - 
สมาชิกภายในชุมชน  - 
รวม 1 

ผู้ประกอบการ 

จ าหน่ายสินค้า ตรวจสอบสินค้า 

ผลติสินค้า ผู้ว่าจ้าง 
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 15.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ธุรกิจของคุณลิขสิทธ์ินั้น จะบริหารงานด้วยตวัเองเพียงผูเ้ดียว ในการผลิตสินค้า 
ผู ้ประกอบการจะค านึงถึงความต้องการของผู ้บริโภคเป็นหลัก คุณลิขสิทธ์ิได้ฝึกฝนการท า         
เคร่ืองหนงัเองโดยเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลก่อนแลว้จากนั้นก็เร่ิมลองผิดลองถูกจนเกิดความช านาญ          
ในส่วนของตราสินคา้คุณลิขสิทธ์ิยงัไม่มีเป็นของตนเอง เพราะว่าตอ้งเสียค่าใช้จ่ายมาก และไม่คุม้
กบัค่าเสียภาษี คุณลิขสิทธ์ิมีความเช่ือท่ีว่าสินคา้เป็นท่ีจดจ าของลูกคา้อยูแ่ลว้ ตลอดจนลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการก็จะบอกปากต่อปาก คุณลิขสิทธ์ิมีการตรวจสอบสินค้าโดยจะตรวจดูความคงทน                           
และความเรียบร้อยของสินค้า  ปัจจุบนัคุณลิขสิทธ์ิยงัไม่มีบรรจุภณัฑ์ส าหรับสินค้าเลย แต่ถ้ามี                 
คุณลิขสิทธ์ิคิดว่าอาจท าให้สินค้าของผูป้ระกอบการมีเอกลักษณ์และอาจเป็นรู้จกัเพิ่มข้ึนด้วย                 
ในการก าหนดราคาสินคา้ คุณลิขสิทธ์ิจะก าหนดราคาสินคา้เองโดยค านวณจากตน้ทุน ความยากง่าย
และเวลาในการท า ช่องทางจ าหน่ายสินคา้ของคุณลิขสิทธ์ิมีร้านจ าหน่ายเป็นของตนเอง 1 แห่ง              
ในดา้นของการส่งเสริมการขายถา้ลูกคา้มาท าคราวละมาก ๆ ก็จะลดราคาให ้
 15.4 การจัดการด้านผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  คุณลิขสิทธ์ิ เร่ิมผลิตตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534  การผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการคือ เปล่ียน
พื้นรองเทา้ วตัถุดิบท่ีใช้ คือ พื้นรองเทา้ กาว และดา้ย ขั้นตอนในการผลิตคือ ขั้นแรกจะเอาพื้น
รองเทา้เก่าออกก่อน แลว้ก็วดัพื้นรองเทา้ใหม่ให้มีขนาดเท่ากบัของเดิม หลงัจากนั้นก็น าพื้นรองเทา้
ใหม่ท่ีเตรียมไวใ้ส่กาวและน าไปปะกบท่ีพื้นรองเทา้ท่ีจะเปล่ียน แลว้เยบ็ในขั้นตอนสุดทา้ย 
  ราคาวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสินคา้ของคุณลิขสิทธ์ิ คือ1) กาว (ราคากระป๋องละ 120 
บาท ซ้ือจากร้านค้าทั่วไป) 2) พื้นรองเท้า (ราคา 200 บาท ซ้ือจากร้านเจมส์ ประตูท่าแพ)                      
3) ดา้ย (ราคา 20 บาท ซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป) ลกัษณะการซ้ือจะซ้ือคราวละไม่มาก เกณฑ์ในการเลือก
ซ้ือจะเลือกซ้ือวตัถุดิบให้เขา้กบัช้ินงานท่ีลูกคา้สั่งท า วิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบ จะเก็บวางให้เป็น
ระเบียบผูป้ระกอบการมีมาตรฐานในการควบคุมการผลิตสินคา้คือ ตอ้งมีความสวยงามและทนทาน   
 15.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองหนัง 
  จากการสัมภาษณ์คุณลิขสิทธ์ิ ท าให้ทราบวา่ทางคุณลิขสิทธ์ิ ไดมี้การประชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑคื์อ การติดป้ายไวนิล ตรงดา้นหนา้ร้าน 
 

16.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมช่างหนังของคุณเอกชัย จันพูน 
 16.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณเอกชัย จันพูน 
  ในการศึกษาเก่ียวกบัสถานภาพธุรกิจชุมชนงานหัตถกรรมเคร่ืองหนงัของคุณเอกชัย 
จากการสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการทางผูว้จิยัสามารถจ าแนกขอ้มูล ไดด้งัต่อไปน้ี 
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  16.1.1 ประวตัิของคุณเอกชัย จันพูน 
   ผู้ประกอบการ คือ  คุณเอกชัย จันพูน อยู่บ้านเลขท่ี 91/165 ต าบลต้นเปา                
อ  าเภอสันก าแพง จงัหวดั เชียงใหม่ อาย ุ34 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุดชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีสมาชิก
ภายในครอบครัว 3 คน มีอาชีพหลกัคือ ช่างเยบ็รองเทา้หนงั รายไดเ้ฉล่ีย 8,000 บาทต่อเดือน 
  16.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   แหล่งผลิตสินค้าของคุณเอกชัย ตั้ งอยู่ท่ีตลาดศิริวฒันา หรือ ตลาดธานินทร์       
ถนนโชตนา  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัภาพท่ี 5.29 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.29 แผนผงัการแสดงบริเวณพื้นท่ีในการผลิตเคร่ืองหนงั 
 

  16.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณเอกชัยเร่ิมเปิดร้านเย็บรองเท้าหนังตั้ งแต่ พ.ศ.2543 ซ่ึงรวมเวลาปัจจุบนั                
ก็ 10 ปีมาแล้วซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้ความอดทน ความขยนัและความเพียรพยายาม ตลอดจนรัก                   
ในส่ิงท่ีตวัเองท า ในการท างานคุณเอกชยัจะบริหารงานดว้ยตวัเองเพียงผูเ้ดียว โดยไดจ้ดัหาวตัถุดิบ
ในการผลิตเอง การจัดซ้ือจะซ้ือคราวละไม่มาก เน่ืองจากก าลังเงินไม่มาก ส่วนในเร่ืองของ                    
การออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นจะผลิตตามแบบของผูว้า่จา้ง โดยใชค้วามช านาญในการท าอยา่งประณีต 
มีความละเอียดในช้ินงานและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ท่ีต้องการได ้                            
การปฏิบัติงานงานตั้ งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ผลิตภัณฑ์ท่ีคุณเอกชัยผลิตในปัจจุบันน้ีคือ                       
เยบ็รองเทา้หนงั แหล่งจ าหน่ายสินคา้ จะมีผูม้าซ้ือถึงสถานท่ีจ าหน่าย ปัจจุบนัผูป้ระกอบไดป้ระสบ
ปัญหาวสัดุและวตัถุดิบในการผลิตสินคา้มีราคาแพงข้ึน 
 16.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  จากการสัมภาษณ์คุณเอกชัยเก่ียวกับการจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้อง             
กบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คุณเอกชยัไดด้ าเนินการผลิตแต่เพียงผูเ้ดียว และสามารถจดัโครงสร้าง                    
ขององคก์รไดด้งัน้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ร้านขาย

รองเท้า 

บริเวณทีป่ฏิบัตงิาน  

 

  ตลาดศิริวฒันา 

ทางเข้าตลาด 
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จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของคุณเอกชัย จันพูน 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5.16 จ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณเอกชยั จนัพนู 
ท่ีมา : เอกชยั จนัพนู, 2553, กุมภาพนัธ์ 9 

 จากการศึกษาขอ้มูลจ านวนสมาชิกภายในองค์กรของคุณเอกชยันั้น สามารถแจกแจง
เป็นโครงสร้างขององคก์รไดด้งัแผนภูมิท่ี 5.16 ดงัน้ี 

โครงสร้างองค์กรของคุณเอกชัย  จันพูน 

 
 

 แผนภูมิท่ี 5.16 โครงสร้างองคก์รของคุณเอกชยั จนัพนู 
   

 จากแผนภูมิท่ี 5.16 จะเห็นไดว้่าโครงสร้างองค์กรของคุณเอกชยั เป็นโครงสร้างแบบ
ง่ายท่ีมีคุณเอกชยัประกอบอาชีพเพียงผูเ้ดียว โดยท่ีคุณเอกชยันั้นท าการผลิตและจดัจ าหน่ายเอง 
 16.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ธุรกิจของคุณเอกชัยนั้ นจะบริหารงานด้วยตัวเองเพียงผู ้เดียว ในการผลิตสินค้า         
คุณเอกชยัจะค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค คุณเอกชยัได้ฝึกฝนการท าเคร่ืองหนังเอง และมี   
การตรวจสอบสินคา้โดยจะตรวจดูความประณีตและความเรียบร้อยของสินค้า ปัจจุบนัคุณเอกชัย    
ยงัไม่มีบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าเลย แต่ถ้ามีคุณเอกชัยก็คิดว่าอาจท าให้สินค้ามีเอกลักษณ์                       

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ - 
สมาชิกภายในชุมชน  - 
รวม 1 

ผู้ประกอบการ 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

ผู้ว่าจ้าง 
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และอาจเป็นท่ี รู้จักเพิ่ม ข้ึนด้วย ในการก าหนดราคาสินค้า  คุณเอกชัยจะก าหนดราคาเอง                       
โดยตั้งราคาไวป้รับตามราคาของหนังท่ีมีราคาตามตลาด ต้นทุนบวกกับ ฝีมือและลายละเอียด                 
ของช้ินงานนั้ น จะได้ก าไรเฉล่ียต่อช้ินงานประมาณ 50% ของงานท่ีท าข้ึน ลูกค้าส่วนใหญ่                  
จะเป็นคนท่ีมีความสนใจในช้ินงานเคร่ืองหนงัเป็นกลุ่มเฉพาะวยัรุ่นและคนทัว่ไป ซ้ือเพื่อไปใชง้าน 
ช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้ของคุณเอกชยัมีร้านจ าหน่ายเป็นของตนเอง 1 แห่ง ในดา้นของการ
ส่งเสริมการตลาดทางผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมใด ๆ เลยในด้านของการส่งเสริมการขาย                       
ถ้าลูกคา้มาท าคราวละมาก ๆ ก็จะลดราคาให้ และอีกอย่างไม่เหมือนใคร ถ้าเป็นสาว ๆ น่ารัก ๆ                   
จะลดราคาใหเ้ป็นพิเศษ 
 16.4 การจัดการด้านผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  คุณเอกชัย เร่ิมผลิตตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 กลวิธีในการผลิตสินคา้คือ การเย็บรองเท้า              
ตามขนาดของเทา้ลูกคา้ท่ีสั่งท าข้ึนตามความตอ้งการและทรงของรองเทา้ท่ีลูกคา้อยากจะให้เป็น         
โดยออกแบบตามจินตนาการของลูกคา้ โดยคุณเอกชัยจะใช้ความช านาญในการท าอย่างประณีต     
มีความละเอียดในช้ินงานและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการได ้ลกัษณะการ
ซ้ือวตัถุดิบจะซ้ือคราวละไม่มาก เกณฑ์ในการเลือกซ้ือวตัถุดิบจะเลือกซ้ือวตัถุดิบให้เขา้กบัช้ินงาน   
ท่ีลูกคา้สั่งท า ในส่วนของมาตรฐานในการควบคุมการผลิต สินคา้ตอ้งมีความสวยงามและทนทาน  
และมีวธีิการเก็บรักษาวตัถุดิบโดยการแยกหมวดหมู่อุปกรณ์ใชง้านแต่ประเภท 
 16.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองหนัง 
  จากการสัมภาษณ์คุณเอกชัย ท าให้ทราบว่าผู ้ประกอบการ ไม่ มีกระบวนการ                      
ในการส่งเสริมดา้นการตลาดและดา้นการประชาสัมพนัธ์ของตนเอง เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใช้จ่ายสูง 
และไม่มีงบประมาณในการท่ีจะท าส่วนน้ี 
 

17.  สถานภาพธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมเคร่ืองหนังของคุณศรีรัตน์ ประพนัธ์วาส 
 17.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณศรีรัตน์  ประพนัธ์วาส 
  ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและการจัดการหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองหนัง                 
ของคุณทศพรนั้น ทางผูว้จิยัจะกล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ สถานท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชน 
การศึกษาข้อมูลผลิตภณัฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง การจดัโครงสร้างขององค์กร ให้สอดคล้อง            
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการผลิตและการจัดการ                     
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดงัน้ี 
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  17.1.1 ประวตัิของคุณศรีรัตน์ 
   คุณศรีรัตน์ ประพนัธ์วาสอยู่บา้นเลขท่ี 78/3 ต าบลหนองป่าคร่ัง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ รายไดห้ลกัของครอบครัวมาจากการธุรกิจรองเทา้หนงั   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ภาพท่ี 5.30 คุณศรีรัตน์  ประพนัธ์วาส 
 

  17.1.2 สถานทีใ่นการผลติผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   แหล่งผลิตสินค้าของผู ้ประกอบการ ตั้ งอยู่ ท่ีบ้านของผู ้ประกอบการเอง                
สาเหตุท่ีตั้ งสถานท่ีผลิตสินค้าท่ีบ้านนั้นก็เพราะไม่ต้องเสียค่าเช่าจากการได้ไปส ารวจบริเวณ            
แหล่งผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการแล้วผูว้ิจยัสามารถแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นท่ีในการบริหาร
จดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.31  ดงัน้ี 

 
 ภาพท่ี 5.31 แผนผงัการแสดงบริเวณพื้นท่ีในการผลิตเคร่ืองหนงั 
 

  17.1.3 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
   คุณศรีรัตน์การมีประสบการณ์ในการเคร่ืองหนงัมากว่า 4 ปี ซ่ึงไดบ้ริหารงาน
ร่วมกบัสมาชิกภายในกลุ่มนัน่ก็คือ ญาติ ในการผลิตสินคา้คุณศรีรัตน์ไดจ้ดัหาวตัถุดิบในการผลิตเอง

บริเวณท่ี 2 ท่ีอยูอ่าศยั 

บริเวณท่ี 1 บริเวณผลิตสินคา้ 
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โดยซ้ือจากร้านหนังวตัถุดิบท่ีซ้ือคือหนังและด้ายเอ็น ในการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นคุณศรีรัตน์                
ไดอ้อกแบบเองทั้งหมด การผลิตสินคา้จะผลิตท่ีบา้น ซ่ึงการปฏิบติังานตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.
โดยท าร่วมกับญาติ ปัจจุบันมีสินค้าท่ีผูป้ระกอบการผลิตคือ รองเท้าหนัง (ในการผลิต 1 คร้ัง                   
ใชเ้วลา 1 สัปดาห์ ไดจ้  านวนสินคา้ 70-80  ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคา 59 บาทต่อช้ิน) แหล่งท่ีจ าหน่าย
สินคา้ของผูป้ระกอบการจะจ าหน่ายในการจดัแสดงงานสินคา้คือ ถนนคนเดินววัลายและถนนคน
เดินท่าแพ วนัเสาร์-อาทิตย ์ ในการประกอบอาชีพน้ีของผูป้ระกอบการยงัไม่เคยไดรั้บการช่วยเหลือ
จากหน่วยงานใดเลย  ส่วนปัญหาท่ีผูป้ระกอบการประสบอยู่ในปัจจุบนัคือตน้ทุน ในการผลิตสูง           
ในการซ้ือหนงั ไม่มีเวลาในการผลิตและผลิตไม่ทนั 
 

 

 

 

  

 

 

 ภาพท่ี 5.32 ผลิตภณัฑข์องคุณศรีรัตน์  ประพนัธ์วาส 

 17.2 การจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างขององคก์รให้สอดคลอ้งกบั
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พบวา่ผูป้ระกอบการไดด้ าเนินการผลิตกบัญาติผูป้ระกอบการ โดยสามรถ
จดัโครงสร้างขององคก์รไดด้งัน้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

จ านวนสมาชิกภายในองค์กรของคุณศรีรัตน์  ประพนัธ์วาส 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5.17 จ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณศรีรัตน์ ประพนัธ์วาส 
ท่ีมา : ศรีรัตน์ ประพนัธ์วาส, 2553, กุมภาพนัธ์ 9 

ประเภทสมาชิกภายในองค์กร จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 2 
สมาชิกภายในชุมชน  - 
รวม 3 
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 จากการศึกษาขอ้มูลจ านวนสมาชิกภายในองคก์รของคุณศรีรัตน์นั้น สามารถแจกแจง
เป็นโครงสร้างขององคก์รไดด้งัแผนภูมิท่ี 5.16 ดงัน้ี 

 

โครงสร้างองค์กรของคุณศรีรัตน์  ประพนัธ์วาส 

 
 แผนภูมิท่ี 5.17 โครงสร้างองคก์รของคุณศรีรัตน์ ประพนัธ์วาส 
 

 จากแผนภูมิท่ี 5.17 เห็นไดว้า่โครงสร้างองคก์รของคุณศรีรัตน์นั้นจะเป็นอุตสาหกรรม
ภายในครอบครัวท าใหก้ารบริหารงานเป็นแบบเรียนง่ายไม่มีกฎเกณฑ ์
 17.3 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ธุรกิจของคุณศรีรัตน์นั้นจะบริหารงานด้วยตัวเองและมีสมาชิกภายในครอบครัว               
มาช่วยในการผลิต ในการผลิตสินคา้แต่ละคร้ังคุณศรีรัตน์จะค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค       
และเพื่อให้ได้ยอดจ าหน่ายมากท่ีสุด การผลิตสินค้าในแต่ละคร้ังคุณศรีรัตน์ได้คิดค้นลงมือเอง
ทั้งหมด ปัจจุบนัสินคา้ของคุณศรีรัตน์ยงัไม่มีตราและช่ือสินคา้ ส่วนตวัคุณศรีรัตน์เองก็ต้องการ      
ให้มีตราและช่ือสินค้าเป็นของตนเองเพื่อให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือของลูกค้า ก่อนการออกจ าหน่าย            
คุณศรีรัตน์ไดท้  าการตรวจสอบสินคา้โดยจะเนน้ตรวจสอบความทนทานของรองเทา้ ส่วนรูปแบบ      
บรรจุภณัฑ์เป็นบรรจุภณัฑ์แบบง่าย ๆ ท่ีคุณศรีรัตน์ได้ออกแบบเองซ่ึงยงัขาดรายละเอียดท่ีระบุ     
ตามมาตรฐาน ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ทุกเพศทุกวยัซ้ือเพื่อสวมใส่ โดยในการมาซ้ือแต่ละคร้ัง
ของลูกคา้ก็จะมีการแนะน าในตวัผลิตภณัฑ์ คุณศรีรัตน์ก็จะน าเอาค าแนะน าเหล่ามานั้นมาปรับปรุง
เพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีดีท่ีสุด ในการก าหนดราคาสินคา้ คุณศรีรัตน์ไดก้ าหนดราคาเองตามราคาตน้ทุน 
และตั้งราคาตามทอ้งตลาด โดยมีคุณศรีรัตน์มีปัจจยัท่ีไดพ้ิจารณาในการก าหนดราคาสินคา้คือตน้ทุน

ผู้ประกอบการ 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

สมาชิกครอบครัว สมาชิกครอบครัว 
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ราคาสินคา้ และคุณภาพสินคา้ ซ่ึงไม่คิดรวมค่าตน้ทุนขนส่งสินค้า ส่วนช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าของผูป้ระกอบการมีอยู่ 1 แห่ง โดยจะด าเนินการจ าหน่ายเองโดยไม่ผ่านตวัแทนจ าหน่าย      
ในดา้นการแข่งขนัทางด้านการคา้ผูป้ระกอบการได้บอกว่ามีการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการเจา้อ่ืน    
แต่ในการแข่งขนัระดบัตลาดหมู่บา้นจุดเด่นของสินคา้คือจะมีความทนทาน รูปแบบสวยทนัสมยั  
สีสันสวยงาม สามารถใชไ้ดก้บัทุกเพศทุกวยั 
 17.4 การจัดการด้านผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง 
  ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ในการท างานมานานกว่า 4 ปี กลวิธีในการผลิตสินคา้
ของผูป้ระกอบการคือ การเยบ็รองเทา้ โดยจะเยบ็รองเทา้ตามขนาดของเทา้ไซน์ต่าง ๆ และออกแบบ
ทรงของรองเท้าตามแบบท่ีวางไว ้ในการจดัหาวตัถุดิบในการผลิตผูป้ระกอบการจะจัดซ้ือเอง                 
โดยซ้ือจากร้านหนัง วตัถุดิบท่ีซ้ือคือหนังและด้ายเอ็น ลักษณะการซ้ือจะซ้ือคราวละไม่มาก                    
เกณฑ์ในการเลือกซ้ือวตัถุดิบ จะเลือกซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และมีแบบตามตอ้งการ ในส่วนของ
มาตรฐานในการควบคุมการผลิตสินคา้ คือ ตอ้งมีความสวยงามและทนทาน และมีวิธีการเก็บรักษา
วตัถุดิบ โดยการแยกหมวดหมู่อุปกรณ์ใชง้านแต่ประเภท 
 17.5 การจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์เคร่ืองหนัง 
  จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ท าให้ผูว้ิจยัทราบว่าผูป้ระกอบการ ไม่มี
กระบวนการในการส่งเสริมด้านการประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และไม่มี
งบประมาณในการท่ีจะท าส่วนน้ี                       
 

18. ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมงานเคร่ืองหนัง 
 ในขั้นตอนการท าหัตถกรรมเคร่ืองหนังในจังหวดัเชียงใหม่ ผู ้วิจ ัยสามารถแจกแจง                 
ตามลกัษณะของผลิตภณัฑ ์2 ประเภท คือ หตัถกรรมเคร่ืองหนงั (กระเป๋าหนงั) และหตัถกรรมสาขา
เค ร่ืองหนัง  ( ช่ างท ารอง เท้า )  ซ่ึงผู ้วิจ ัยอธิบายถึงขั้ นตอนในการผลิตตามท่ีได้สัมภาษณ์                          
จากผูป้ระกอบการและช่างซ่อมรองเทา้ ทั้ง 16 กลุ่มตวัอย่างวิจยั โดยภาพท่ีน ามาประกอบบทความ
นั้นอาจน ามาจากหลายกลุ่มเพื่ออธิบายให้เกิดความเข้าใจตรงกนั อาจเป็นภาพท่ีไม่ต่อเน่ืองกัน 
เน่ืองจากเวลาท่ีไปสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลนั้น ผูว้ิจยัไม่สามารถบนัทึกภาพขั้นตอนการท าได้
ทั้ งหมด ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงประมวลข้อมูลดังกล่าวและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์                  
และความเขา้ใจ ดงัน้ี 
 18.1 ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง (กระเป๋าหนัง) 
  18.1.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองหนัง(กระเป๋าหนัง) สามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 
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   1) หนงัววั  ท่ีน ามาใชใ้นการผลิตกระเป๋าหนงันั้นมีหลายประเภท ซ่ึงอาจจะผา่น
การฟอก การย้อมสี การเคลือบเงา และการขัดเงา เพื่อให้ได้ลักษณะ รูปแบบท่ีสวมงามและ
หลากหลายตรงตามความตอ้งการของลูกคา้  
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 5.33 หนงัววั 

 

 2) เคร่ืองมือตอกลาย หรือ คอ้น ใชส้ าหรับงานหนงั หรืองานทัว่ไปมีทั้งคอ้นไม ้
คอ้นเหล็ก คอ้นเหล็กท่ีใช้ในงานช่างหนงัจะมีลกัษณะไม่เหมือนคอ้นไม ้หวัคอ้นจะมนนูนเล็กนอ้ย 
มี 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ขนาดเล็กส่วนมากใช้กบัขอบริมหนงั ขนาดใหญ่ใช้ตอก
เคร่ืองมือบางชนิดหรือทุบประกอบรูปทรงเพื่อให้เกิดความสวยงาม คอ้นเหล็กห้ามใชต้อกเคร่ืองมือ
ตอกลาย เพราะเคร่ืองมือจะสึกและเยินง่าย ส่วนค้อนไม้ซ่ึงท าจากไม้เน้ือแข็ง ทนทาน ใช้ตอก
เคร่ืองมือ ตอกลาย จะท าใหรั้กษาหนา้ของลายใหค้งทน และอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้เสมอ  

 
 
 
 
 
 

 
 

  ภาพท่ี 5.34 คอ้น 
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 3) มีดคตัเตอร์ ใชต้ดัขอบหรือริม และหนงัเส้น การตดัหนงัอะไรก็ตามเวลาตดั
ให้วางไมบ้รรทดัเหล็กทบักดให้แน่น มือท่ีถือคตัเตอร์ วางน้ิวไวบ้นสันมีดตดัจากทางซ้ายมือไป
ทางขวามือ ถา้ใบมีดท่ือ ให้หกัออกตามร่อง เวลาตดัควรระวงั อาจพลาดถา้กดไม่แน่น ใบมีดแหลม
จะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึนได ้ 

 
 
 
 

 

 

  ภาพท่ี 5.35 มีดคตัเตอร์ 
 

    4) กรรไกร ใชส้ าหรับตดัผา้ ตดักระดาษ และตดัหนงั กรรไกรมีอายุการใชง้าน
นานทนทาน มีประสิทธิภาพในการท างานไดดี้ เวลาใช้กรรไกรตดัผา้หรือแผ่นหนงั ไม่ควรยกผา้
หรือแผน่หนงั และไม่เอียงกรรไกร เพราะจะท าใหร้อยตดัไม่สม ่าเสมอ ท าใหไ้ม่ตรงได ้
 

 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.36 กรรไกร 
 

    5) ไม้บรรทัด ใช้ส าหรับวดัขนาดของแผ่นหนัง ให้ได้ขนาดตามท่ีร่างหรือ
ออกแบบไว ้และใชส้ าหรับช้ินงานหนงัใหต้รง  
 
 
 

 

 
 
  ภาพท่ี 5.37 ไมบ้รรทดั 
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    6) ปากกาวาดหนงั เป็นปากกาท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษ ไส้นุ่ม คลา้ยปากกาหมึกซึม  
ใชส้ าหรับเขียนบนหนงัเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ภาพท่ี 5.38 ปากกาวาดหนงั 
 

    7) กาวนอก (กาวยาง) เป็นกาวส าเร็จรูป เหมาะกับงานประดิษฐ์พวกหนัง 
โดยเฉพาะท าใหห้นงัติดแน่น แข็งแรง ทนทาน แต่แห้งเร็ว ถา้ใชก้บัผา้จะท าให้ผา้เหลือง ไม่นิยมใช้
ประดิษฐ์พวกผา้ เม่ือใชแ้ลว้ควรเก็บรักษาให้มิดชิดและเป็นท่ี เพราะวสัดุน้ีไวไฟและเกิดเพลิงไหม้
ไดง่้ายการทากาวนอกใหใ้ชแ้ปรงส าหรับทากาว ซ่ึงมีจ าหน่ายโดยเฉพาะ หรือในกรณีใชก้าวเล็กนอ้ย 
อาจใชน้ิ้วป้ายก็ได ้แต่อยา่ใหบ้่อยนกัความรุนแรงในการกดัพื้นผวิของกาวนอกมีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.39 กาวติดหนงัหรือ กาวนอก (กาวยาง) 
 

 8) เขม็ส าหรับเยบ็หนงั โดยทัว่ไปจะใชเ้ขม็ปักครอสติส  

 

 

 

 ภาพท่ี 5.40 เขม็ปักครอสติส 
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9) ดา้ยเทียน หรือเชือกเทียน ใชส้ าหรับเยบ็เก็บรายละเอียดของขอบกระเป๋า  
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.41 ดา้ยเทียน 

 10) ตวัตอกน า ใชต้อกใหห้นงัเป็นรูเพื่อง่ายแก่การสอย  

 

 

 

 

 ภาพท่ี 5.42 ตวัตอกน า 

 11) สียอ้มหนัง ชนิดแอลกอฮอล์ใช้กบังานยอ้มหนงั และจะซึมลงใตผ้ิวหนัง                
แหง้เร็ว  สีสดใส ใชม้ากในงานยอ้ม ดอกไมห้นงั และงานหนงัตอกลาย รองเทา้หนงัฟอกฝาด 

 

 

 

 
 

 ภาพท่ี 5.43 สียอ้มหนงัฟอก 
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 12) ชุดส่ิว  ใชใ้นการสลกัหรือแกะลายบนหนงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.44 ชุดส่ิว 
  

    18.1.2 ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง (กระเป๋าหนัง) มีดงัน้ี 
   1) ออกแบบรูปทรงกระเป๋าลงในกระดาษ  แลว้ลอกแบบลงบนแผน่หนงั 
   2) ใชมี้ดหรือกรรไกรตดัริมหนงัใหเ้ท่ากบัแบบท่ีลอกไว ้
   3) ใชส้ าลีซุบน ้ าลูบบนผิวหนงัให้ทัว่ เพื่อให้ตวัหนงัน่ิม เพื่อสะดวกในการดุน
และสลกัลวดลาย 
   4) ออกแบบลวดลายแล้วลอกลงบนผืนหนัง ท่ีตัดเ ป็นรูปทรงกระเป๋า                   
ซ่ึงจะเลือกใชว้ธีิ ก๊อบป้ีหรือเขียนใหเ้หมือนแบบก็ได ้
   5) สลกัหรือดุนลวดลายไปตามลายท่ีลอกไว ้ซ่ึงลายท่ีสลกัจะสวยงามหรือไม่
ข้ึนอยูก่บัทกัษะและความช านาญ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั เพราะถา้สลกัลายไม่สวย จะท าให้
การลงสีหรือยอ้มสีไม่สวยงามดงันั้น จึงควรระมดัระวงัให้มาก ๆ แต่ในปัจจุบนัน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใช ้   
ตอกลาย ซ่ึงจะลดความยุ่งยากได้มาก โดยจะต้องออกแบบให้ดีว่าจะมีลายอะไร ตรงไหนบ้าง       
เพื่อความสวยงาม 
   6) หลังจากสลักหรือดุนลายเรียบร้อยแล้ว ใช้ส าลีชุบสีอ่อนซ่ึงเป็นสีพื้นทา     
บนหนังให้ทั่ว แล้วใช้สีเข้มทับลงไปโดยใช้ส าลีแตะเบา ๆ บนลวดลาย ระวงัอย่าให้สีลงไป                    
ในร่องลายเพราะจะท าให้ลายไม่ เ ด่น ดังนั้ นขั้ นตอนการลงสีจึงเป็นขั้ นตอนท่ีส าคัญมาก                         
ผูท่ี้จะท างานอาชีพน้ี จึงควรเป็นคนช่างสังเกตและท าบ่อยจะไดเ้กิดทกัษะความช านาญ 
   7) ในกรณีท่ีใชเ้คร่ืองมือตอกลาย ควรลงสีก่อนตอก 
   8) หลังจากลงสีเรียบร้อยแล้ว น าไปตากให้สีแห้ง จากนั้นใช้ส าลีชุบน ้ ามัน      
ขดัเงาแลว้เช็ดใหท้ัว่ จะท าใหห้นงัเป็นเงางาม และยงัช่วยใหสี้และหนงัทนทาน 
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   9) เย็บขอบ โดยมีหนงัช้ินเล็กกุ้นรอบ ๆขั้นตอนน้ีตอ้งมีการจกัรใหญ่ส าหรับ
เยบ็หนงัอีก 1 ตวั หรืออาจใชว้ธีิถกัดว้ยหนงัเส้นส าหรับเยบ็โดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นเส้นบาง ๆ โดยร้อยไป
ตามรูท่ีเจาะไว ้
   10)  หลงัจากเย็บขอบเสร็จแล้วก็ท  าการเก็บรายละเอียดของช้ินงาน รวมไปถึง
ตรวจสอบความเรียบร้อยของช้ินงาน เพื่อรอการจ าหน่ายสินคา้  
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

  ภาพท่ี 5.45 ผลิตภณัฑก์ระเป๋าหนงัพร้อมจ าหน่าย 
 
 18.2 ขั้นตอนการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองหนัง(ช่างซ่อมรองเท้า) โดยทั่วไปจะมีกลวิธี                  
ท่ีเหมือนกนัทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นการท าท่ีไม่ซบัซอ้นมากนกั 
  18.2.1 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง (ช่างซ่อมรองเท้า) 
   1) เข็มขอหรือเข็มชกั ใช้ส าหรับเยบ็พื้นรองเทา้ มีขนาดตั้งแต่สันผา่ศูนยก์ลาง   
1 มิลลิเมตรข้ึนไป  
 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.46 เขม็ขอหรือเขม็ชกั 
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 2) กรรไกรตดัหนงั  ใชส้ าหรับงานตดัหนงัเพื่อใหไ้ดห้นงัท่ีมีขอบเรียบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.47 กรรไกรตดัหนงั 
 

 3) มีดคตัเตอร์ ใชต้ดัขอบหรือริม และหนงัเส้น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.48 มีดคตัเตอร์ 
 

 4) เขม็สอยหรือเขม็ส าหรับเยบ็หนงั โดยทัว่ไปจะใชเ้ขม็ปักครอสติส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 5.49 เขม็ปักครอสติช 
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  5) มีดเจียนเคร่ืองหนงั  ใชส้ าหรับเจียนหรือตดัเคร่ืองหนงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.50 มีดเจียนเคร่ืองหนงั 
 

 6) หินรองเจียน  ใชร้องหนงัเวลาเจียน  ควรเลือกขนาด 8×8 น้ิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.51 หินรองเจียน 
 

 7) เขม็งอ ใชแ้ทงน าเยบ็รองเทา้ในบริเวณท่ียากจะเขา้ถึง 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ภาพท่ี 5.52 เขม็งอ 



160 
 

 

 8) ค้อน ค้อนของช่างหนังจะมีลักษณะแตกต่างจากค้อนทั่วไป หัวค้อน                      
จะเป็นแป้นกลม ใชต้อกตะปูตามซอกส้นรองเทา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.53 คอ้น 
 

 9) คีมปากนกแกว้  ใชส้ าหรับถอดหวัตะปูออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.54 คีมปากนกแกว้ 
        
 10) เหล็กเจาะ ใชเ้จาะเคร่ืองหนงั 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 5.55 เหล็กเจาะ 
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 11) เหล็กสามขา  ใช้ส าหรับรองรองเทา้ท่ีซ่อมเพื่อความสะดวกในการพลิก
หรือหมุนรองเทา้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.56 เหล็กสามขา 
 
 12) มอเตอร์ขดั  ใชข้ดัเคลือบรองเทา้ไดเ้งางามกวา่ขดัโดยใชมื้อ รวมไปถึง            
การท าความสะอาดรองเทา้ดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.57 มอเตอร์ขดั 
 
 13) จกัรเยบ็หนงั ใชใ้นการเยบ็หนงัท่ีใชข้ึ้นรูปรองเทา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.58 จกัรเยบ็หนงั 
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 14) กาวน ้ า กาวยางเหลือง และแปรงทากาว โดยกาวยางน ้ า เวลาใชต้อ้งทาทิ้ง
ไวใ้หแ้หง้พอหมาด แลว้จึงน าไปติดไดถ้า้ติดขณะท่ีกาวยงัเปียก จะไม่ติด ส่วนกาวเหลืองสามารถติด
ไดเ้ลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.59 กาวน ้า กาวยางเหลือง และแปรงทากาว 
 

 15) กระดาษทราย ใชต้กแต่งผิวท่ีขรุขระ กระดาษทรายท่ีนิยมใช้คือ กระดาษ
ทรายแบบละเอียด และแบบหยาบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.60 กระดาษทราย 
 

 16) ดา้ยเยบ็รองเทา้ ใชใ้นงานเยบ็รองเทา้ท่ีทัว่ไปท่ีไม่ยากเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ภาพท่ี 5.61 ดา้ยเยบ็รองเทา้ 
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 17) ดา้ยชุบเทียน เป็นดา้ยท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ เหนียวมากและจะไม่ยดื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.62 ดา้ยชุบเทียน 
 

 18) พื้นรองเทา้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.63 พื้นรองเทา้ 
 

  18.2.2 ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมเคร่ืองหนัง (ช่างซ่อมรองเท้า) มีดงัน้ี 
   1) วดัขนาดพื้นรองเทา้ใหเ้ท่ากบัรองเทา้ของลูกคา้  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.64 การวดัขนาดพื้นรองเทา้กบัเทา้ของลูกคา้ 
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  2) เม่ือไดข้นาดพื้นรองเทา้ตามขนาดแลว้ก็จะทากาวเขา้กบัพื้นรองเทา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.65 การทากาวเขา้กบัพื้นรองเทา้ 
 

 3) น าพื้นรองเทา้มาประกบกบัรองเทา้แลว้เยบ็ดว้ยดา้ยก็เป็นอนัวา่เสร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.66 การเยบ็รองเทา้ 
 

 4) หลงัจากเยบ็เสร็จแลว้ก็ท าการเก็บรายละเอียดของช้ินงาน รวมถึงตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของช้ินงาน เพื่อรอการจ าหน่ายสินคา้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 




