
 
บทที ่5 

สถานภาพและการจดัการธุรกจิชุมชนของผู้ประกอบการ 
ธุรกจิหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลกัจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 จากการส ารวจลงพื้ น ท่ีและการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมสาขา                   
งานไมแ้กะสลกัจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเขา้ร่วมในโครงการวิจยัเร่ืองการประยุกตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานไมแ้กะสลกัของจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน ามาเป็นแนวทาง
ในการวเิคราะห์ ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้รียบเรียงตามเน้ือหาดงัน้ี 

1. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณสมบติั บุตรเทพ 
2. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณต๊ิบ ริสนา 
3. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณสุจินต ์ช่างสุภาพ 
4. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณแดง เสาร์ทอน 
5. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณวไิลพร เสาร์ทอน 
6. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่มสล่าและแกะสลกัลา้นนา 
7. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณเสถียร ราชจริต 
8. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่มแกะสลกั 
9. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่มคุณอุทิศ จนัทร์วนิ 
10.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณสมร บุญคุม้ 
11.  ขั้นตอนการผลิตหตัถกรรมงานไมแ้กะสลกั 

 

1.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณสมบัติ บุตรเทพ 
 ในส่วนของการสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณสมบติัทางผูว้ิจยั
จะได้กล่าวถึงความเป็นมาของหัตถกรรมงานไม้แกะสลักของผู ้ประกอบการ ประวัติของ
ผู ้ประกอบการและการบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลักท้องถ่ินสู่ธุรกิจชุมชนของ
ผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
 1.1 ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลกัของคุณสมบัติ บุตรเทพ 
  จากการสัมภาษณ์คุณสมบัติ ผู ้ประกอบการท าให้ทราบว่าผู ้ประกอบการได้เร่ิม         
ฝึกการแกะสลักจากคุณพ่อของคุณสมบัติตั้ งแต่ตอนอายุ 13 ปี โดยประสบการณ์ทั้ งหมดท่ี
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ผูป้ระกอบการไดรั้บการสืบทอด ผูป้ระกอบการเองไดมี้การพฒันารูปแบบการแกะสลกัให้มีรูปแบบ
ท่ีแตกต่างกนัไปจากเดิม โดยใช้จินตนาการของตนเองมาผสมผสานเทคนิคการแกะสลกัผลิตเป็น
ผลิตภณัฑสิ์งห์ไมแ้ผน่ ท่ีมีความสวมงามและเป็นท่ียอมรับในปัจจุบนั 
 1.2 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
  คุณสมบติั  บุตรเทพ (นอ้ง)อยูบ่า้นเลขท่ี 112 หมู่ท่ี 2 ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ จบการศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สถานะภาพของตนเองในหมู่บา้นคือด ารง
ต าแหน่งประธานกลุ่มแกะสลกับา้นถวายมีสมาชิกภายในครอบครัว จ านวน 2 คนรายไดห้ลกัของ
ครอบครัวคือการแกะสลกั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000 - 6,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 5.1 คุณสมบติั บุตรเทพ 

 

 1.3   การบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลกัท้องถิ่นสู่ธุรกจิชุมชนของคุณสมบัติ  
  ทางผูป้ระกอบการไม่ไดมี้การบริหารจดัการกลุ่ม เน่ืองจากการท างานแกะสลกัของ
ผูป้ระกอบการจะท าเพียงผูเ้ดียวท่ีบา้น จึงไม่มีกระบวนการในการจดัการบริหารกลุ่ม 

1.3.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
   จากการเยี่ยมชมและพูดคุยกับคุณสมบัติท าให้ทราบว่าผูป้ระกอบการได้มี     
การผลิตผลิตภณัฑ์เพียงผูเ้ดียวในการสร้างความส าเร็จให้กบัธุรกิจนั้นมีการจดัการธุรกิจของกลุ่ม 
ดงัน้ี 
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จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณสมบัติ บุตรเทพ 
 

 

ตารางท่ี 5.1 จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณสมบติั บุตรเทพ 
ท่ีมา : คุณสมบติั บุตรเทพ, 2552, ธนัวาคม 3 
 

โครงสร้างภายในกลุ่มของคุณสมบัติ บุตรเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 แผนภูมิท่ี 5.1 โครงสร้างภายในกลุ่มของคุณสมบติั บุตรเทพ 
 

                   จากแผนภูมิท่ี 5.1 จะเห็นว่าโครงสร้างของคุณสมบติั จะเป็นระบบการท างาน                 
ท่ีไม่ซับซ้อน ผูป้ระกอบการจะท าหน้าท่ีทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต การตลาด 
การตลาด ฯลฯ  ทั้งน้ีเพราะผูป้ระกอบการเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายเอง โดยการจดัจ าหน่าย
สินคา้นั้นจะจดัจ าหน่ายผา่นหนา้ร้านของผูป้ระกอบการเองทั้งหมด 

 
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มจักสานคุณป้อม จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ (สมบติั) 1 

รวม 1 

ค าส่ังว่าจ้าง 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

การจ าหน่ายสินค้า กจิการด้านโรงแรม 

 

นักท่องเทีย่ว 

 

ผู้ประกอบการ 
(คุณสมบัติ) 

ร้านค้าของผู้ประกอบการ 
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  1.3.2 การจัดการด้านการตลาด 
   ในดา้นของการตลาดทางผูป้ระกอบการเอง ไดมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้และ
ผลิตภณัฑ์ตามงานแสดงสินคา้ท่ีอ าเภอ และยงัไดมี้การส่งเสริมการตลาดโดยมีการใช้ส่ือโฆษณา         
ในดา้นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ และงานประจ าหมู่บา้นเป็นการส่งเสริมการขาย ลูกคา้ของ    
ทางร้านส่วนใหญ่จะเป็น กิจการดา้นโรงแรม ซ้ือเพื่อน าไปประดบัตกแต่ง และอีกส่วนหน่ึงก็จะเป็น
นักท่องเท่ียว การก าหนดราคาสินค้าผูป้ระกอบการจะพิจารณาจาก คุณภาพสินค้า และค่าแรง       
เป็นหลกั ส่วนการคิดค่าขนส่งนั้น จะข้ึนอยู่กบัการตกลงของผูป้ระกอบการกบัลูกคา้ การจ าหน่าย
ของผูป้ระกอบการมีช่องทางการจ าหน่าย  1 แห่ง มีร้านคา้เป็นของตนเอง 1 แห่ง  

1.3.2 การจัดการด้านการผลติ 
   ในดา้นของการผลิตผูป้ระกอบการ ไดด้ าเนินธุรกิจและบริหารงานดว้ยตนเอง
เพียงผูเ้ดียว ในการจดัหาวสัดุจะมีคนน ามาขายให้ท่ีบา้น การออกแบบผลิตภณัฑ์ผูป้ระกอบการ      
จะคิดค้นแบบเองทั้ งหมด ส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างของตนเองในการท างานผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต                    
ในปัจจุบนั คือ สิงห์ไมแ้ผน่(ในการผลิต 1 คร้ัง ใชเ้วลา 1 เดือน ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ินซ่ึงจ าหน่ายใน
ราคาสินคา้ 5,000 บาท ข้ึนไป)การผลิตสิงห์ไมแ้ผ่น วตัถุดิบท่ีใช้คือไมส้ัก ขั้นตอนการผลิต คือ 
เร่ิมแรกผูป้ระกอบการจะใช้จินตนาการในการร่างแบบตามท่ีตอ้งการลงไป จากนั้นการเร่ิมแกะ    
ตามแบบ การจดัเก็บวตัถุดิบ การจะเก็บวางไวท่ี้สวนของตนเอง ส่วนสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้จะจดัโชว์
ไวท่ี้ร้านของผูป้ระกอบการเอง แรงจูงใจในการผลิตสินค้านั้น เพราะเป็นมรดกตกทอดมาจาก    
บรรพบุรุษ และมีการช่ืนชอบเป็นพิเศษด้วย การจ าหน่ายสินค้าจะมีผูม้าซ้ือสินค้าถึงท่ี ในการ
ประกอบธุรกิจน้ีผู ้ประกอบการได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกลุ่มเงินกูท้ ัว่ไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.2 การแกะสลกั สิงห์ไมแ้ผน่ของคุณสมบติั บุตรเทพ 
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  1.3.4 สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชน 
   คุณสมบติั บุตรเทพ ประกอบอาชีพแกะสลกัมาแลว้ 40 ปี โดยใช้สถานท่ีบา้น
ของตนเองในการผลิตผลิตภัณฑ์ บริเวณบ้านของผูป้ระกอบการจะมีลักษณะเป็นบ้านไม้ท่ีมี           
การยกพื้นบา้นให้สูงข้ึน โดยจะใช้พื้นท่ีชั้นล่างของบา้นในการท าผลิตภณัฑ์ บริเวณโดยรอบบา้นก็
จะมีการปลูกตน้ไมเ้พื่อใหเ้กิดความร่มร่ืน ร่มเยน็ใหแ้ก่ผูอ้าศยัและผูท่ี้มาเยีย่มชม ดงัภาพท่ี 5.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.3 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการปฏิบติังานของคุณสมบติั 
 

  1.3.5  การะประเมินคุณภาพของผลติภัณฑ์ 
   จากประสบการณ์ท างานของคุณสมบติั บุตรเทพท่ีท างานด้านการแกะสลัก     
มาเป็นระยะเวลา 40 ปีนั้น การท างานจ าเป็นตอ้งใช้ความช านาญและระยะเวลาในการปฏิบติังาน    
ซ่ึงมีการประเมินผลงานโดยตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตมีการควบคุมดูแลอยา่งต่อเน่ือง 
ใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
  

2. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณติ๊บ ริสนา 

 ในส่วนของการสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณต๊ิบทางผูว้ิจยั   
จะได้กล่าวถึงความเป็นมาของหัตถกรรมงานไม้แกะสลักของผู ้ประกอบการ ประวัติของ
ผู ้ประกอบการ และการบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลักท้องถ่ินสู่ธุรกิจชุมชนของ
ผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
 2.1 ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลกัของคุณติ๊บ ริสนา 
  คุณต๊ิบ ริสนา ได้เล่าถึงความเป็นมาในการประกอบอาชีพของเขา เร่ิมจากการท านา    
ท าสวน ต่อมาก็มองเห็นแนวทางในการพฒันาอาชีพจึงเร่ิมแกะสลกั เม่ือปี 2512 ซ่ึงผูป้ระกอบการ   
มีพื้นฐานการแกะสลกัอยูแ่ลว้ อีกส่วนหน่ึงก็มาจากความชอบส่วนตวัในงานแกะสลกั  

ส่วนท่ี 2 บริเวณท่ีผลิตผลิตภณัฑ์ 

ส่วนท่ี 1 บริเวณท่ีอยูอ่าศยั 
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 2.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
 คุณต๊ิบ ริสนา อายุ 57 ปี จบการศึกษาระดบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีจ านวนสมาชิก
ภายในครอบครัวมี 3 คน รายได้หลกัของครอบครัวคือ ท านา ท าสวน มีรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน 
ประมาณไม่ได้ แต่จะมีรายได้ตามการขายสินค้าหรือผลงานของตนเอง ผู ้ประกอบการมี
ประสบการณ์ในการท างานแกะสลัก 40 ปี โดยได้ตั้ งกลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย                  
(ร้านลุงต๊ิบ) เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้ของผูป้ระกอบการเอง ดงัภาพท่ี 5.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.4 คุณต๊ิบ ริสนา 
 2.3 การบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลกัท้องถิ่นสู่ธุรกจิชุมชนของคุณติ๊บ ริสนา 
 ในการบริหารจดัการธุรกิจไดมี้การบริหารงานโดยคุณต๊ิบจะเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย
เองทั้งหมด แต่ก็มีการวา่จา้งลูกจา้งใหม้าช่วยงานจ านวน 2 คน ซ่ึงคุณต๊ิบจะเป็นผูท่ี้มอบหมายงานให้
ลูกจา้งท า โดมีการจดัโครงสร้างและการบริหารดงัน้ี  
  2.3.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
   เน่ืองจากการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการนั้นไดด้ าเนินการผลิตเพียงผูเ้ดียว 
และมีการจา้งลูกจา้งมาช่วยงาน จ านวน 2 คน ทางผูว้จิยัสามารถจดัโครงสร้างของกลุ่ม ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณติ๊บ ริสนา 

ตารางท่ี 5.2 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณต๊ิบ ริสนา 
ท่ีมา :ต๊ิบ  ริสนา, 2552, ธนัวาคม 3 

ประเภทสมาชิกของคุณติ๊บ ริสนา จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) 2 

รวม 3 
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 จากข้อมูลจ านวนสมาชิกของคุณต๊ิบ ริสนา ทางผูว้ิจยัสามารถแจกแจงเป็น
แผนภูมิท่ี 5.2 ไดด้งัน้ี 

โครงสร้างกลุ่มของคุณติ๊บ ริสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.2 โครงสร้างกลุ่มของคุณต๊ิบ ริสนา 

  จากแผนภูมิท่ี 5.2 จะเห็นไดว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่มจะเป็น
แบบอุตสาหกรรมภายในครอบครัว ท่ีผู ้ประกอบการประกอบอาชีพ เพียงผูเ้ดียว แต่จะได้รับ         
การช่วยเหลือจากลูกจา้ง โดยการแบ่งงานกนัท านั้นจะมีสัดส่วนท่ีเท่า ๆ กนั หรือตามความสามารถ
ของแต่ละคน ท าให้การประสานงานภายในกลุ่มนั้นสะดวกและรวดเร็วข้ึน หากน ามาผนวกกับ
โครงสร้าง จะเป็นโครงสร้างแบบเจา้นายกบัลูกนอ้ง โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนใหเ้ม่ืองานเสร็จส้ิน                     
  2.3.2   การจัดการด้านการตลาด 
  ในดา้นของการตลาดทางผูป้ระกอบการเอง ไดมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้และ
ผลิตภณัฑ์แบบใช้ส่ือออนไลน์ โดยมีเว็บไซต์ของทางกลุ่มคือเว็บThaiTambon.com แต่ไม่มีการ
ส่งเสริมดา้นการตลาดและการส่งเสริมการขาย การตั้งช่ือร้านผูป้ระกอบการจะตั้งช่ือตามเจา้ของร้าน 
ลูกค้าของทางร้านส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเท่ียว ซ้ือเพื่อน าไปประดบัตกแต่งในการผลิตสินค้า
ผู ้ประกอบการจะผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค ก่อนการจ าหน่ายสินค้า
ผูป้ระกอบการจะตรวจสอบความเรียบร้อยของช้ินงาน ในการก าหนดราคาสินคา้ผูป้ระกอบการจะ
ก าหนดจากผลงานท่ีผลิต และจะพิจารณาจาก คุณภาพสินคา้ รวมถึงระยะเวลาในการผลิตแต่จะไม่
คิดรวมกบัตน้ทุนค่าขนส่ง แต่จะเก็บท่ีปลายทางมีการขนส่งโดยยานพาหนะของบริษทัขนส่งส าหรับ
การจ าหน่ายของผูป้ระกอบการมีช่องทางการจ าหน่ายคือจะมีลูกค้ามาซ้ือถึงสถานท่ีผลิตและ                  
ผูป้ระกอบไดมี้ร้านเป็นของตนเอง 1 แห่ง  

ผู้ประกอบการ  (คุณติ๊บ) 

ค าส่ังผลติสินค้า 
ลูกจ้าง 

นักท่องเทีย่ว  

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้าไปยงัผู้บริโภค 
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  2.3.3 การจัดการด้านผลติ 
   ในด้านของการผลิตผูป้ระกอบการไดด้ าเนินธุรกิจและบริหารงานดว้ยตนเอง
เพียงผูเ้ดียว การจดัหาวตัถุดิบในการผลิต ผูป้ระกอบการจะรับมาจากผูว้า่จา้งหรือบางคร้ังก็จดัหาเอง 
การออกแบบผลิตภณัฑน์ั้น ผูป้ระกอบการไดผ้ลิตสินคา้โดยการคิดคน้แบบเองทั้งหมดระยะเวลาใน
การปฏิบติังานคือ 08.00 -17.00 น. สถานท่ีปฏิบติังานคือท่ีบา้นโดยมีลูกจา้งจ านวน 2 คน ผลิตภณัฑ์
ของผูป้ระกอบการท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั คือ ตุ๊กตากินรี (ในการผลิต 1 คร้ัง ใช้เวลา ประมาณ 1 เดือน 
ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคาสินคา้ 9,000 บาท) ผูป้ระกอบการเคยไดรั้บการช่วยเหลือ
ในด้านการผลิต การจ าหน่าย โดยกรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม คือปัญหาเร่ืองฝุ่ น ผูป้ระกอบการไดมี้วธีิการแกปั้ญหาคือ หากตอ้งการท่ีจะขดัก็จะน าไป
ขดัตกแต่งทางดา้นหลงับา้น ท่ีเป็นบริเวณโล่ง ๆ อากาศถ่ายเทสะดวก 
 
 

  
  
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

  ภาพท่ี 5.5 ตุก๊ตากินรีท่ีแกะสลกัเสร็จแลว้ แต่ยงัไม่ไดท้  าการขดัเงา 
     และทาน ้ามนัเคลือบเน้ือไม ้ 
 

2.3.4 สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชน 
   สถานท่ีประกอบการในการผลิตงานแกะสลัก ตั้ งอยู่บ้านเลขท่ี 122 หมู่ ท่ี 2 
ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะเป็นบา้นและเป็นสถานท่ีผลิตงานแกะสลกั 
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เน่ืองจากลดภาระค่าใชจ่้ายในการเช่าสถานท่ีส าหรับการผลิต และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของ
การจดัหาวตัถุดิบในการผลิต ดงัภาพท่ี 5.6 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.6 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการบริหารสถานในการปฏิบติังานของคุณต๊ิบ 

 

 2.3.5 การประเมินคุณภาพของผลติภัณฑ์  
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณต๊ิบ ริสนา ในเบ้ืองต้นนั้ นทางคุณต๊ิบ           
จะมีการตรวจสอบ โดยการตรวจสอบความเรียบร้อยของสินคา้งานทุกช้ินก่อนท่ีจะน าไปจดัจ าหน่าย 
หรือส่งใหลู้กคา้ทุกคร้ัง เพื่อความพึงพอใจของลูกคา้  
   

3.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณสุจินต์ ช่างสุภาพ 
 ในส่วนของการสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณสุจินต ์ทางผูว้ิจยั
จะได้กล่าวถึงความเป็นมาของหัตถกรรมงานไม้แกะสลักของผู ้ประกอบการ ประวัติของ
ผูป้ระกอบการและสถานท่ีในการจดัการบริหารธุรกิจชุมชนของผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
 3.1 ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลกัของคุณสุจินต์ ช่างสุภาพ 
  การท่ีผู ้ประกอบการได้มาประกอบธุรกิจงานแกะสลักไม้นั้ น มาจากความชอบ           
ในการแกะสลกัตั้งแต่สมยัเด็ก ๆ ของตวัผูป้ระกอบการเองโดยเร่ิมแกะสลักตั้งแต่ตอนอายุ 11ปี 
จนถึงปัจจุบนัก็ยงัท างานแกะสลกัไมอ้ยู ่
 

ส่วนท่ี 1 บริเวณท่ีอยูอ่าศยั 

ส่วนท่ี 2 บริเวณท่ีผลิต

ผลิตภณัฑ์ 

ส่วนท่ี 3  บริเวณท่ีใชข้ดัเน้ือ

ไม ้ 
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3.2 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
  คุณสุจินต์ ช่างสุภาพ อายุ 45 ปี จบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีสมาชิก
ภายในครอบครัว จ านวน 3 คน รายไดห้ลกัของครอบครัวคือรับจา้งทัว่ไป มีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 
5,000-6,000 บาทต่อเดือน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.7 คุณสุจินต ์ช่างสุภาพ  
 

 3.3 การบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลกัจัดการด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
 ผูป้ระกอบการไม่มีกระบวนการบริหารจดัการกลุ่ม เน่ืองจากการท างานผูป้ระกอบการ
จะท างานเฉพาะเวลาว่างจากอาชีพหลกัเท่านั้น ส่วนการรวมกลุ่มจะเป็นตอนออกงานตามสถานท่ี
ต่าง ๆ ลกัษณะการท างานจะเป็นแบบรับงานแกะสลกัมาท าท่ีบา้น เพื่อน าไปฝากขายตามร้านคา้     
ในหมู่บา้นถวาย ดงัภาพท่ี 5.7 
 

 

 
 
   

 
  
  
   
 

  ภาพท่ี 5.8 การปฏิบติังานของคุณสุจินต ์ช่างสุภาพ 
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3.3.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
   เม่ือกล่าวถึงโครงสร้างกลุ่ม คุณสุจินต์ได้ท  าการผลิตและบริหารจดัการธุรกิจ
เพียงผูเ้ดียวทั้งหมด ในการสร้างความส าเร็จใหก้บัธุรกิจนั้น มีการจดัการธุรกิจของกลุ่ม ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณสุจินต์ ช่างสุภาพ 

 

ตารางท่ี 5.3 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณสุจินต ์ช่างสุภาพ 
ท่ีมา : สุจินต ์ช่างสุภาพ, 2552, ธนัวาคม 3 

โครงสร้างภายในกลุ่มของคุณสุจินต์ ช่างสุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.3 โครงสร้างภายในกลุ่มของคุณสุจินต ์ช่างสุภาพ 

ประเภทสมาชิกกลุ่มคุณสุจินต์ จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ (สมบติั) 1 
ตวัแทนจ าหน่าย (พอ่คา้คนกลาง) 1 

รวม 2 

ค าส่ังว่าจ้าง 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

การจ าหน่ายสินค้า พ่อค้าคนกลาง 

 

ผู้ประกอบการ 
(คุณสุจินต์) 

ร้านค้าของผู้ประกอบการ 

 

ลูกค้าทัว่ไป/ นักท่องเที่ยว 
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                   จากแผนภูมิท่ี 5.3 จะเห็นว่าโครงสร้างของคุณสมบติั จะเป็นระบบการท างาน                 
ท่ีไม่ซับซ้อน ผูป้ระกอบการจะท าหน้าท่ีทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต ทั้ งน้ีเพราะ
ผูป้ระกอบการเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายเอง  
 3.3.2 การจัดการด้านการตลาด 

  ในดา้นการตลาดของคุณสุจินตไ์ดมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้และผลิตภณัฑ์โดย
การโฆษณาในด้านการท่องเท่ียวของหมู่บา้นโดยทางผูป้ระกอบการจะน าสินคา้ต่าง ๆ ท่ีมีความ
หลากหลายมาประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ลูกคา้มีทางเลือกในการเลือกซ้ือสินคา้ นอกจากน้ียงัมีพ่อคา้คน
กลางท่ีซ้ือสินคา้จากผูป้ระกอบการ ซ่ึงในการจ าหน่ายของราคาสินคา้นั้นจะไม่มีการลดให้เป็นกรณี
พิเศษ แต่จะขายในราคาปกติเทียบเท่ากับลูกค้าทั่วไป ปัจจุบันคุณสุจินต์มีร้านจ าหน่ายสินค้า                  
อยู ่1 ร้าน และมีพอ่คา้คนกลางท่ีมารับซ้ือยงัแหล่งผลิตของผูป้ระกอบการจ านวน 1 คน 

3.3.2 การจัดการด้านการผลติ 
   ในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการ ผลิตภัณฑ์ท่ีผู ้ประกอบการผลิต              
อยู่ในปัจจุบันคือ หัวเศียรเทพ(ในการผลิต 1 คร้ังใช้เวลา 1 สัปดาห์ได้จ  านวนสินค้า 1 ช้ิน             
จ  าหน่ายในราคาสินคา้ 800-900 บาท)ในการผลิตแต่ละคร้ังผูป้ระกอบการจะจดัหาซ้ือวตัถุดิบเอง 
โดยจะมีคนน ามาขายใหถึ้งท่ีบา้น ผูป้ระกอบการมีการผลิตสินคา้ตามแบบท่ีตนเองคิดคน้เองทั้งหมด 
แต่ก็มีบางส่วนท่ีผลิตตามแบบของผูว้า่จา้ง  
   สินคา้หลกัของทางผูป้ระกอบการคือ แกะสลกัหัวเศียรเทพ ซ่ึงมีวิธีการผลิต
อย่างคร่าว ๆ คือ ขั้นแรกจะท าการวดัสัดส่วนของขนาดไม ้ร่างลายแลว้ท าการแกะสลกัตามแบบ      
ท่ีร่างไว ้ เม่ือแกะสลกัเสร็จจะท าการขดัเงา และเก็บลายละเอียดของงาน ก่อนการจ าหน่ายสินคา้
ผูป้ระกอบการจะมีการตรวจสอบสินคา้ก่อนจ าหน่ายอยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้
ลูกคา้ ผูป้ระกอบการเคยได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ส่วนปัญหาของผูป้ระกอบการคือ วสัดุและ
วตัถุดิบในการผลิตสินคา้มีราคาแพงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ภาพท่ี 5.9 ผลิตภณัฑข์องคุณสุจินต ์ช่างสุภาพ 
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3.3.3 สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชน 
   คุณสุจินต ์ใชส้ถานท่ีบา้นในการผลิตผลิตภณัฑง์านไมแ้กะสลกั ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 
59 หมู่ท่ี 2 ต าบล ขุนคงอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีอย่างลงตัว       
โดยจะใช้พื้นท่ีบริเวณหน้าบา้นเป็นแหล่งผลิตและด้านหลังก็จะเป็นท่ีอยู่อาศยั บริเวณโดยรอบ        
มีความร่มร่ืน ดงัภาพท่ี 5.10 
 

 
   
 
 
 
  
 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.10 บริเวณท่ีตั้งของสถานท่ีผลิตผลิตภณัฑข์องคุณสุจินต ์
  

 3.3.5 การประเมินคุณภาพของผลติภัณฑ์ 
  การประเมินคุณภาพของผลิตภณัฑ์นั้น คุณสุจินตจ์ะเป็นผูต้รวจสอบเองทั้งหมด 
โดยตรวจดูความละเอียดของผลิตภณัฑ์ทุกช้ิน ถ้าหากพบว่าผลิตภณัฑ์มีปัญหาก็จะคดัแยกออก     
เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้ ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 
 

4.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณแดง เสาร์ทอน 
            ในส่วนของการสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณแดง ทางผูว้ิจยั   
จะได้กล่าวถึงความเป็นมาของหัตถกรรมงานไม้แกะสลักของผู ้ประกอบการ ประวัติของ
ผู ้ประกอบการและการบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลักท้องถ่ินสู่ธุรกิจชุมชนของ
ผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
 4.1 ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลกัของคุณแดง เสาร์ทอน 
  เม่ือผูว้ิจยัไดเ้ยี่ยมชมบา้นของผูป้ระกอบการ พบว่าผูป้ระกอบการท าอาชีพน้ีร่วมกบั
ครอบครัว เหตุผลท่ีผูป้ระกอบการเลือกท่ีจะประกอบอาชีพแกะสลกัก็เป็นเพราะมีใจรัก ในงาน
แกะสลกัและงานแกะสลกัยงัสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มใหก้บัครอบครัวอีกทางหน่ึงดว้ย 

ส่วนท่ี 3 บริเวณท่ีอยูอ่าศยั 

ส่วนท่ี 2 บริเวณท่ี

ผลิตผลิตภณัฑ์ 

ส่วนท่ี 1 ร้านจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ 
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4.2 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
  คุณแดง เสาร์ทอน อายุ 59 ปี  มีบุตร 2 คน จบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4     
มีรายได้ต่อเดือนเฉล่ียประมาณ 7,000-8,000 บาท ผูป้ระกอบการมีช่ือร้านจ าหน่ายสินค้า คือ         
ร้านลุงแดง ร้านน้ีเป็นทั้งแหล่งจ าหน่ายสินคา้และแหล่งผลิตสินคา้ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5. 11 คุณแดง เสาร์ทอน 
  

 4.3  การบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลกัท้องถิ่นสู่ธุรกจิชุมชนของคุณแดง เสาร์ทอน 
 ในการท างานเพื่อให้สอดคล้องกับการท าธุรกิจชุมชนของคุณแดง เสาร์ทอน                 
มีการบริหารการเพียงผูเ้ดียว แต่ก็มีสมาชิกในครอบครัวมาร่วมประกอบธุรกิจดว้ย ดงัน้ี 
  4.3.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
  เน่ืองจากการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการนั้ นได้ด าเนินการผลิตและ        
จดัจ าหน่ายเพียงผูเ้ดียว แต่ได้มีสมาชิกในครอบครัวเข้ามาช่วยงานบางส่วน ทางผูว้ิจยัสามารถ            
จดัโครงสร้างดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณแดง เสาร์ทอน 
 

ตารางท่ี 5.4 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณแดง เสาร์ทอน 
ท่ีมา : แดง เสาร์ทอน, 2552, ธนัวาคม 3 

ประเภทสมาชิกของคุณแดง เสาร์ทอน จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 2 

รวม 3 
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   แมผู้ป้ระกอบการจะผลิตและด าเนินการขายแต่เพียงผูเ้ดียว เน่ืองจากมีสมาชิก
ในครอบครัวมาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินการช่วยในดา้นการตลาดในบางส่วน จึงสามารถอธิบาย
เป็นโครงสร้างของกลุ่ม ดงัแผนภูมิท่ี 5.2 ดงัน้ี 
 

โครงสร้างกลุ่มของคุณแดง เสาร์ทอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             
 
 

 
       
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.4 โครงสร้างของกลุ่มคุณแดง เสาร์ทอน  
      

                                  จากแผนภูมิท่ี 5.4 จะเห็นไดว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่มจะเป็น
แบบอุตสาหกรรมรมภายในครอบครัว ท่ีผูป้ระกอบการประกอบอาชีพเพียงผูเ้ดียว แต่จะได้รับ     
การช่วยเหลือจากคนในครอบครัว หากน ามาผนวกกบัโครงสร้างให้เป็นโครงสร้างแบบพึ่งพาอาศยั
ซ่ึงกันและกันโดยผู ้ประกอบการจะท าหน้า ท่ีทุกอย่างท่ี เ ก่ียวกับกระบวนการผลิตสินค้า              
ตั้งแต่การรับค าสั่งวา่จา้ง การผลิตสินคา้ การตรวจสอบคุณภาพสินคา้และการจดัจ าหน่ายสินคา้  
  4.3.2 การจัดการด้านการตลาด 
   การประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการนั้นเป็นธุรกิจส่วนตวั การตั้งช่ือร้าน         
ก็จะตั้งตามช่ือเจา้ของ การตั้งราคาสินคา้ของผูป้ระกอบการจะตั้งตามความละเอียด และระยะเวลา  
ในการท างาน โดยไม่มีการคิดรวมกับราคาค่าขนส่ง ปัจจุบนัผูป้ระกอบการมีร้านจ าหน่ายเป็น      
ของตนเอง 1 แห่ง 

ค าส่ังจ้างผลติสินค้า 

สมาชิก       
ในครอบครัว  
 

ผลติสินค้า 

 
ตรวจสอบสินค้า 

 
จ าหน่ายสินค้า 

 

ผู้ประกอบการ 

ลูกค้าทัว่ไป 
 

ร้านค้าของ
ผู้ประกอบการ 
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4.3.4 การจัดการด้านการผลติ 

   เน่ืองจากการแกะสลักไม้เป็นงานฝึกมือท่ีต้องใช้ความช านาญในเร่ืองของ      
การแกะสลักสูง ประกอบการประสบการณ์ท่ีสะสมมานานของผูป้ระกอบการ ท าให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก(ในการผลิต 1 คร้ัง ใช้เวลา 1 สัปดาห์ ได้สินค้า 1 ช้ินจ าหน่ายในราคา     
2,000-3,000 บาท) การจดัซ้ือวตัถุดิบของผูป้ระกอบการ จะมีพ่อคา้ไมน้ ามาขายให้ถึงท่ีบา้นไมท่ี้ซ้ือ
ส่วนใหญ่ คือ ไมส้ัก (ซ่ึงมีราคาช้ินละ 200 บาทขั้นไป) ดงัภาพท่ี 5.11 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.12 ผลงานการแกะสลกัของคุณแดง เสาร์ทอน 
 

4.3.4 สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชน 
   สถานท่ีประกอบการในการผลิตงานไมแ้กะสลกั ตั้งอยู่ท่ีบา้นถวาย บา้นเลขท่ี 
78/2 หมู่ท่ี 7 ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะเป็นบา้นและแหล่งผลิต
สินคา้ รวมไปถึงสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ดว้ย ดงัภาพท่ี 5.12 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.13 สถานท่ีประกอบการและร้านจ าหน่ายสินคา้ของคุณแดง เสาร์ทอน 

ส่วนท่ี 2 บริเวณท่ีผลิตผลิตภณัฑ์ 

 ส่วนท่ี 1 ร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ ส่วนท่ี 3 

บริเวณ

ท่ีอยู่

อาศยั 
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  4.3.5 การประเมินคุณภาพของผลติภัณฑ์ 
   ผลิตภณัฑ์ทุกช้ินท่ีคุณแดงผลิตข้ึนจะมีการตรวจสอบละเอียดของช้ินงานว่า
ถูกตอ้งตามแบบของผูว้า่จา้งหรือไม่ ถา้ไม่ถูกตอ้งตามแบบท่ีตอ้งการ ก็จะน าผลิตภณัฑ์กลบัมาแกไ้ข
ใหเ้รียบร้อย ก่อนจะน าไปจ าหน่ายและส่งใหลู้กคา้ 
 

5.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณวไิลพร เสาร์ทอน 
             ในส่วนของการสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณวิไลพร          
ทางผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวถึงความเป็นมาของหัตถกรรมงานไมแ้กะสลกัของผูป้ระกอบการ ประวติัของ
ผู ้ประกอบการ และการบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลักท้องถ่ินสู่ธุรกิจชุมชนของ
ผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
 5.1    ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลกัของคุณวไิลพร เสาร์ทอน 
  จากการสอบถามคุณวิไลพรพบวา่ผูป้ระกอบการนั้นไดฝึ้กการแกะสลกัไมโ้ดยเร่ิมจาก
การเป็นลูกมือใหก้บับิดาตั้งแต่สมยัเด็กและปัจจุบนัคุณวไิลพร เสาร์ทอนก็ไดป้ระกอบอาชีพเป็นช่าง
แกะสลกัท่ีมีความสามารถและความช านาญในการแกะสลกัอีกคนหน่ึงของบา้นถวาย 

5.2 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
  ผูป้ระกอบการคือคุณวิไลพร เสาร์ทอน อายุ 32 ปี มีประสบการณ์ในการแกะสลัก
มาแล้ว 10 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 87/2  หมู่ ท่ี  7 ต าบลบ้านแหวน อ าหางดง จังหวดัเชียงใหม่                    
จบการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสมาชิกภายในครอบครัว 3 คน รายได้
หลกัของครอบครัวมาจากการแกะสลกั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 7,000-10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี  5.14  คุณวไิลพร เสาร์ทอนและการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ  
     โดยนกัศึกษาสาขาศิลปกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ลูกค้าทัว่ไป ร้านค้าของผู้ประกอบการ 

 5.3 การบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลกัท้องถิ่นสูธุรกจิชุมชนคุณวไิลพร เสาร์ทอน 
 จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในร้านลุงแดงท่ีเป็นลูกสาวของคุณแดง เสาร์ทอน    
ในดา้นการท างานของผูป้ระกอบการนั้น จะมีบริหารงานร่วมกบัสมาชิกภายในครอบครัว เน่ืองจาก
การประกอบธุรกิจของคุณวิไลพรเป็นการประกอบธุรกิจขนาดเล็กท่ีผลิตกันภายในครัวเรือน       
โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการจดัจ าหน่าย ดงัน้ี 

5.3.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
   การจัดการโครงสร้างกลุ่มของคุณวิไลพรเป็นการจัดการและบริหารธุรกิจ
ร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว  จึงมีโครงสร้างท่ีไม่สลบัซบัซอ้น ดงัน้ี 
 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณวไิลพร เสาร์ทอน 
 

 
 

 
 
 
ตารางท่ี 5.5 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณวไิลพร เสาร์ทอน 
ท่ีมา : วไิลพร เสาร์ทอน, 2552, ธนัวาคม 3 
 

โครงสร้างกลุ่มของคุณแดง เสาร์ทอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.5 โครงสร้างกลุ่มของคุณวไิลพร เสาร์ทอน 

ประเภทสมาชิกของคุณแดง เสาร์ทอน จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 2 

รวม 3 

 คุณวไิลพร เสาร์ทอน 

 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่าย 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง 
ผลติสินค้า 

สมาชิกในครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัว 
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  จากแผนภูมิท่ี 5.5 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างของกลุ่มจะคลา้ยกบักลุ่มอ่ืน ๆ คือ      
มีโครงสร้างแบบเครือญาติ พี่น้อง และเป็นธุรกิจในระบบแบบครัวเรือน ซ่ึงผูป้ระกอบการจะ         
ท  าหน้าท่ีทุกอย่างท่ีเก่ียวกับกระบวนการผลิตสินค้า ตั้ งแต่การรับค าสั่งว่าจ้าง การผลิตสินค้า          
การตรวจสอบคุณภาพสินคา้และการจดัจ าหน่ายสินคา้ เป็นตน้ 
  5.3.2 การจัดการด้านการตลาด 
   ในด้านของการตลาดของผู ้ประกอบการจะเน้นการผลิตงานไม้แกะสลัก           
ท่ีมีความหลากหลาย ผู ้ประกอบการมีการเก็บสินค้าไว้ภายในร้าน สินค้าท่ีเก็บไว้ย ังไม่ได ้              
ถูกจ าหน่าย มีประมาณ 1,000ช้ินปัจจุบนัผูป้ระกอบการยงัไม่มีการพฒันาสินคา้ใหม่เลยและในการ
ก าหนดราคาสินคา้ขา้งตน้ ผูป้ระกอบการจะแลว้แต่ลูกคา้ บางคนก็คิดรวม บางคนก็จะออกให้เอง 
กลยุทธ์ดา้นราคาท่ีเสนอต่อลูกคา้ คือ พูดถึงเร่ืองคุณภาพของสินคา้ เร่ืองราคาสินคา้ใช้ความจริงใจ 
พดูคุยแบบเป็นกนัเองกบัลูกคา้ ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการตลาด แต่จะมีการส่งเสริมการขาย 
โดยมีการลดราคาใหเ้ฉพาะลูกคา้ประจ าเท่านั้น 
  5.3.4 การจัดการด้านการผลติ 
   ในด้านของจากจาการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการท าให้ทราบว่า  ปัจจุบัน
ผูป้ระกอบการมีการผลิตสินค้าท่ีหลากหลายเพิ่มให้ตรงตามความของการของผู ้บริโภค คือ           
งานแกะลายไม้(ในการผลิต 1 คร้ัง ใช้เวลา 10 วนั ได้จ  านวนสินค้า 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา        
2,000-2,500 บาท) เฟอร์นิเจอร์(ในการผลิต 1 คร้ัง ใชเ้วลา 1 สัปดาห์ ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ินจ าหน่าย
ในราคา 5,000-10,000 บาท) และของฝากของท่ีระลึก(ในการผลิต 1 คร้ังใช้เวลา 2 วนัได้จ  านวน
สินคา้ 10-20 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 50 บาทข้ึนไป)ผูป้ระกอบการมีการจดัหาซ้ือวตัถุดิบเองโดยซ้ือ
จากอ าเภอสันป่าตอง อ าเภอหางดง(การซ้ือวตัถุดิบ คือไม้จะซ้ือคราวละมาก ๆ ราคาประมาณ 
100,000บาท แต่ถ้าหากเป็นช้ินเล็กๆ ราคาประมาณ ช้ินละ400-500บาทแล้วแต่ขนาดของไม้)               
ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ผูป้ระกอบการจะผลิตสินคา้ตามแบบของผูว้่าจา้งและมีการคิดคน้แบบ
ของผลิตภณัฑเ์องบา้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพท่ี 5.15 ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการท่ีผลิตอยูใ่นปัจจุบนั 



92 

 

  5.3.4 สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชน 
  ผูป้ระกอบการท างานอยูท่ี่ร้านลุงแดง บา้นถวาย ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีลักษณะเป็นร้านจ าหน่ายสินค้าและเป็นแหล่งผลิตงานแกะสลักไม้ด้วย 
สถานท่ีประกอบการน้ีก่อตั้ งมานานกว่า 14 ปี สาเหตุท่ีตั้ งสถานท่ีประกอบการคือ ต้องการ         
ขยายกิจการ(เพราะมีอีกร้านจ าหน่ายอยู่ดา้นใน) แต่ก็มีขอ้เสียในการจดัตั้งสถานท่ีประกอบการ คือ 
ไม่มีสถานท่ีจอดรถ พื้นท่ีในการท างานมีนอ้ย  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.16 สถานท่ีประกอบการของคุณวไิลพร เสาร์ทอน 
 

   5.3.5 การประเมินคุณภาพของผลติภัณฑ์ 
    การประกอบธุรกิจของผู ้ประกอบการได้ก่อตั้ งกิจการตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2540               
การท างานจะแบ่งหน้าท่ีตามความถนดัและเป็นการร่วมมือกนัท างาน การตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์จะตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงาน ถ้าสินค้าช้ินไหนไม่ได้มาตรฐานก็จะท าการ       
คัดแยกออกมาก่อน และน ามาปรับปรุงแก้ไขจนเป็นช้ินงานท่ีดีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน          
ก่อนน าไปวางจ าหน่ายท่ีร้าน และส่งใหก้บัลูกคา้  
 

6. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มแกะสลกัล้านนา 
  ในส่วนของการสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของกลุ่มแกะสลัก
ล้านนา  ทางผูว้ิจยัจะได้กล่าวถึงความเป็นมาของหัตถกรรมงานไม้แกะสลกัของผูป้ระกอบการ 
ประวติัของผูป้ระกอบการ และการบริหารงานหตัถกรรมงานไมแ้กะสลกัทอ้งถ่ินสู่ธุรกิจชุมชนของ
ผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 บริเวณท่ีผลิตผลิตภณัฑ์ 

ส่วนท่ี 2 ร้านจ าหน่ายผลิตผลิตภณัฑ์ 

ส่วนท่ี 2

บริเวณท่ี

ผลิตภณัฑ์ 
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 6.1 ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลกัของกลุ่มแกะสลกัล้านนา 
  กลุ่มแกะสลักล้านนา เ ป็นก ลุ่มธุรกิจชุมชนของคนล้านนาในต าบลแช่ช้า ง                 
โดยการรวมกลุ่มของคุณชัยรัตน์ มณีธรรมและคนในชุมชนได้รวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ผลงาน        
ไมแ้กะสลกั เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมและรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนรวมทั้งยงัเป็นการอนุรักษสื์บ
สานประเพณีและวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของชุมชนไวใ้หลู้กหลานสืบไป 
  6.2 ประวตัิของผู้ประกอบการกลุ่มสล่าและแกะสลกัล้านนา 
 ผู ้ประกอบการกลุ่มแกะสลักไม้ล้านนาคือคุณชัยรัตน์  มณีธรรมเป็นประธาน         
กลุ่มสล่าและแกะสลกัลา้นนา จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้(ม.3)มีประสบการณ์ท างาน   
32 ปี มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 3 คน รายไดข้องครอบครัวมาจากการแกะสลกัมีรายไดเ้ฉล่ีย   
ต่อเดือน12,000 - 16,000 บาทมีฐานะความเป็นอยูพ่ออยูพ่อกินและยืดหลกัปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงนอกจากน้ีคุณชยัรัตน์ ยงัไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มและอนุรักษง์านดา้น
แกะสลกัไวค้งต่อไปดว้ย 
 6.3 การบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลักท้องถิ่นสู่ธุรกิจชุมชนของกลุ่มสล่าและ
แกะสลกัล้านนา  
 ในด้านการบริหารจัดการกลุ่มสล่าและแกะสลักล้านนานั้ นจะเป็นระบบของ            
การเก้ือกูลกนั ตามโครงสร้างแบบพฤติกรรมศาสตร์โดยไม่มีช่องว่างระหว่างผูป้ระธานกลุ่มกบั
สมาชิกภายในกลุ่มเพราะเป็นธุรกิจชุมชนท่ีเนน้การใชแ้รงงานจากสมาชิกภายในชุมชนบา้นดอนปิน
เท่านั้นในการท างานจึงท างานในลกัษณะพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ดงัน้ี 
  6.3.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
  เม่ือกล่าวถึงการจดัโครงสร้างของกลุ่มสล่าและแกะสลักล้านนาท าให้ผูว้ิจยั    
ไดท้ราบถึงการแบ่งหนา้ท่ีการท างานจากโครงสร้างกลุ่มซ่ึงทางกลุ่มไดมี้การจดัโครงสร้างดงัน้ี 

 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มสล่าและแกะสลกัล้านนา 
 

 
 

 
 
 
 

ตารางท่ี 5.6 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มสล่าและแกะสลกัลา้นนา 
ท่ีมา : ชยัรัตน์ มณีธรรม, 2552, ธนัวาคม 15 

ประเภทสมาชิกกลุ่มสล่าและแกะสลกัล้านนา จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการกลุ่มสล่าและแกะสลกัลา้นนา (ชยัรัตน์) 1 
สมาชิกภายในชุมชนบา้นดอนปิน 14 

รวม 15 
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 จากข้อมูลจ านวนสมาชิกภายในกลุ่มสล่าและแกะสลักไม้ล้านนา ทางผูว้ิจยั
สามารถแจกแจงเป็นแผนภูมิท่ี 5.6 ไดด้งัน้ี 
 

โครงสร้างของกลุ่มสล่าและแกะสลกัล้านนา 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี 5.6 โครงสร้างของกลุ่มสล่าและแกะสลกัลา้นนา 

  จากแผนภูมิท่ี 5.6 จะเห็นได้ว่าความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มสล่า
แกะสลกัลา้นนานั้นมีความเสมอภาคกนัเพียงแต่จะให้ต าแหน่งประธานเป็นผูดู้แลและเป็นตวัแทน
กลุ่มในการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ 
  6.3.2 การจัดการด้านการตลาด 
  ทางกลุ่มสล่าและแกะสลกัลา้นนาไดจ้ดัท าตราสินคา้ โดยท่ีตราสินคา้น้ีจะท าให้
ลูกคา้มีความมัน่ใจในผลิตภณัฑข์องทางกลุ่มมากข้ึนการตั้งช่ือตราสินคา้น้ีไดมี้การตั้งช่ือตามเจา้ของ

ประธานกลุ่ม 

คุณชยัรัตน์  มณีวรรณ 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่าย 

ผลติสินค้า 

สมาชิก 
สมาชิก สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 
สมาชิก 

ลูกค้าทัว่ไป 

ร้านค้าของผู้ประกอบการ งานแสดงสินค้า 
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กิจการเอง ก่อนน าสินค้าออกจ าหน่ายนั้น ผูป้ระกอบการได้มีการตรวจสอบสินค้าโดยการเก็บ
รายละเอียดสินคา้ขั้นสุดทา้ยก่อนออกจ าหน่ายและปัจจุบนักิจการไดมี้บรรจุภณัฑ์ส าหรับสินคา้ของ
กิจการดว้ยและบรรจุภณัฑน์ั้นก็มีลกัษณะตามลกัษณะงานและช่วยรักษาคุณภาพของงานเวลาขนส่ง
และสะดุดตาต่อลูกคา้ ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ทัว่ไป จะซ้ือไปสะสมและเป็นของฝากหรือของ
ตกแต่งบา้น กิจการไดมี้การส ารวจอตัราการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคโดยการส ารวจจากจ านวน
สินคา้ท่ีจ  าหน่ายออกไปวา่ สินคา้ประเภทไหนขายดีท่ีสุดและสินคา้ประเภทไหนขายไม่ค่อยได ้จึง
จะมีการพิจารณาอีกทีวา่จะเพิ่มสินคา้ชนิดไหนและจะตอ้งเพิ่มจ านวนเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อการ
บริโภคของลูกคา้ ในการก าหนดราคาสินคา้นั้น ทางกลุ่มสล่าและแกะสลกัลา้นาจะก าหนดจากขนาด
และคุณภาพของสินค้าผู ้ประกอบการจะเป็นผู ้ก  าหนดเองและในการก าหนดราคาสินค้าน้ี                     
จะพิจารณาจากตน้ทุนราคาสินคา้ ความตอ้งการของตลาด ก าลงัซ้ือของลูกคา้และคุณภาพของสินคา้       
ในการก าหนดราคาน้ี ผูป้ระกอบไดคิ้ดค่าขนส่งรวมราคาสินคา้ไปแลว้   
                           จะเห็นไดว้า่ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้น ผูป้ระกอบเองนอกจากจะขายสินคา้
ท่ีร้านแลว้ ยงัมีการจดัแสดงสินคา้คืองานมหกรรมสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์หรือท่ีเรียกว่า      
งานโอทอป(OTOP)ซ่ึงจดัข้ึนท่ีเมืองทองธานีและทัว่ทุกภาคของประเทศซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการเช่าท่ี
จดังานในแต่ละคร้ังประมาณ 15,000 บาท และการสั่งซ้ือทางโทรศพัท์ กลยุทธ์ในด้านการตกลง
ราคานั้น จะมีการเชิญชวนเรียกลูกค้าเขา้มาดูสินคา้ก่อน แล้วค่อยพูดถึงเร่ืองคุณภาพของเน้ืองาน 
และเล่าเร่ืองความเป็นมาของงานให้ลูกคา้ฟัง ส่วนในเร่ืองการขนส่งสินคา้ ผูป้ระกอบการจะใช้
บริการของบริษทัขนส่ง  
  6.3.3 การจัดการด้านการผลติ 
  ในการผลิตสินคา้ของกลุ่มสล่าและแกะสลกัล้านนา จะเน้นในเร่ืองการผลิต   
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และอนุรักษ์ช้ินงานและคุณภาพของงานทางกลุ่มได้มี       
การเปิดสอนการแกะสลกัไมใ้ห้กบัผูท่ี้สนใจไดเ้รียนรู้การแกะสลกัท่ีถูกตอ้งและสวยงาม การผลิต
ผลิตภัณฑ์งานไม้แกะสลักของกลุ่มสล่าและแกะสลักล้านาทางกลุ่มได้แบ่งกระบวนการผลิต
ออกเป็นการเลือกซ้ือวตัถุดิบและการจดัเตรียมอุปกรณ์ในการผลิต ผูป้ระกอบการจดัซ้ือเองทั้งหมด 
โดยจะซ้ือมาจากร้านขายไม้เก่า(รากไม้สักเก่า ตอไม้สักเก่า เสาไม้สักเก่า เพราะเป็นวตัถุดิบท่ี
จ าเป็นต้องใช้กับเน้ืองาน)การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้ น ผู ้ประกอบการได้ออกแบบโดยได้รับ
ขอ้เสนอแนะจากผูว้า่จา้ง จากนั้นก็น าขอ้แสนอแนะมาออกแบบเองทั้งหมด ผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่ม  
ท่ีผลิตให้ปัจจุบนัคือ ช้างเป็นตวัสูง 7 น้ิว (ใช้เวลาในการผลิต 3 วนัต่องาน 1 ตวั จ  าหน่ายในราคา 
3,000 บาทต่อตวั) ภาพแผน่ชา้งป่าธรรมชาติกวา้ง 20 น้ิว ยาว 110 น้ิว หนา 3 น้ิว (ใชเ้วลาในการผลิต  
1 เดือนคร่ึงต่องาน 1 แผ่น จ าหน่ายในราคา18,000-23,000 บาทต่อแผ่น)ภาพแผ่นพระพิฆเนศ                 
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กวา้ง 20 น้ิว สูง 120 น้ิว หนา 3 น้ิว(ใช้เวลาในการผลิต 1 เดือนต่อสินคา้ 1 ช้ินจ าหน่ายในราคา  
15,000–19,000บาทต่อช้ิน)คนอุม้ช้าง สูง 20 น้ิว (ใช้เวลาในการผลิต 15 วนั ต่องาน 1ช้ินจ าหน่าย           
ในราคา6,500 – 8,000 บาทต่อช้ิน)ในการผลิตสินงานผูป้ระกอบการเองไดป้ระสบกบัปัญหาเก่ียวกบั
ตน้ทุนในการผลิตคือ ไมค้อ้นร้างหายาก ไมส้ัก ไมข้นุน มีราคาแพง 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 

  ภาพท่ี 5.17 ผลิตภณัฑข์องกลุ่มสล่าและแกะสลกัลา้นนา 
   
 6.3.4 สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชนกลุ่มสล่าและแกะสลกัล้านนา 
 สถานท่ีประกอบการในการแกะสลกัของกลุ่มแกะสลกัลา้นนาตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 
52/2 หมู่ท่ี 5 บา้นดอนปิน ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะเป็นบา้นและ
โรงงานผลิตงานแกะสลกัไม้ เน่ืองจากมีความสะดวกในการจดัสรรวสัดุและวตัถุดิบในการผลิต
สินคา้ ความสะดวกสบายในเร่ืองของการขนส่งและยงัเป็นแหล่งแรงงานลกัษณะของการวางแผนผงั
ของสถานท่ีประกอบการของกิจการจะตกแต่งใหดู้เป็นธรรมชาติ ดูแลว้ท าใหรู้้สึกผอ่นคลาย 
 6.3.5  การประเมินคุณภาพของผลติภัณฑ์ 
  การผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้แกะสลักนั้ นในชุมชนต าบลแช่ช้าง จะท าการ
ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของการน าท่อนไมม้าแกะสลกัให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามตอ้งการแต่ใน
ส่วนของกลุ่มสล่าและแกะสลกัลา้นนาจะเน้นแกะสลกัรูปร่างท่ีเป็นสัตวคู์่บา้นคู่เมืองของไทยเรา                
งานแกะสลกัเป็นงานฝีมือท่ีมีความประณีตและสวยงามในการตรวจสอบคุณภาพนั้นจะช่วยกัน
ตรวจสอบความเรียบร้อย หากมีปัญหาก็จะช่วยกนัแกไ้ขผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ก่อนท่ีจะจ าหน่ายทุกคร้ัง 
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7. สภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณเสถียร ราชจริต 
           ในส่วนของการสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณเสถียรทางผูว้ิจยั
จะได้กล่าวถึงความเป็นมาของหัตถกรรมงานไม้แกะสลักของผู ้ประกอบการ ประวัติของ
ผู ้ประกอบการและการบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลักท้องถ่ินสู่ธุรกิจชุมชนของ
ผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
 7.1 ความเป็นมาของหัตกรรมงานไม้แกะสลกัของคุณเสถียร ราชจริต 
  เน่ืองจากคุณเสถียร ราชจริตมีเพื่อนท่ีท างานดา้นท าสีเฟอร์นิเจอร์และมีวตัถุประสงค์
ในการด าเนินงานท่ีเหมือนกนัคือตอ้งการใหสิ้นคา้ไดรั้บความนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคและนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีความสนใจในงานแกะสลกั ท าใหเ้กิดการรวมกลุ่มข้ึน โดยใชช่ื้อกลุ่มวา่ กลุ่มท าสี ผลิตภณัฑ์ท่ีท า
ส่วนใหญ่ก็จะเนน้การท าสีเฟอร์นิเจอร์ เพราะเป็นความช านาญโดยส่วนตวัของคุณเสถียรเองอยูแ่ลว้ 
 7.2 ประวตัิของคุณเสถียร ราชจริต 
 คุณเสถียร ราชจริต อาศยัอยู่หมู่ท่ี 3 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่     
มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วกวา่ 30 ปีมีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 3 คน รายไดห้ลกัของ
ครอบครัวคือช่างท าสีเฟอร์นิเจอร์ไมมี้ลกัษณะการปฏิบติังานท่ีท าตามแบบของผูว้า่จา้งสภาพความ
เป็นอยู่เป็นแบบเรียบง่าย พออยู่พอกินเหมือนชาวบา้นทัว่ไปตามชนบทไม่ยึดติดกับวฒันธรรม
สมยัใหม่ท่ีแพร่ขยายตามสังคมในยคุปัจจุบนั  
 7.3   การบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลกัท้องถิ่นสู่ธุรกจิชุมชนของคุณเสถียร ราชจริต 
  จากการด าเนินงานของคุณเสถียรจะมีการวางแผนในการด าเนินงานคือจะแบ่งหน้าท่ี
และเรียงล าดบังานให้แต่ละคน โดยคุณเสถียรเองจะเป็นคนควบคุมและดูแลความเรียบร้อยของ
สินคา้และพิจารณาจากคุณภาพของสินคา้ การประสานงานในกลุ่มจะท าการแบ่งหนา้ท่ีของแต่ละคน
ให้ชดัเจน  การคดัเลือกบุคคลให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีในกลุ่มธุรกิจชุมชนจะดูจากประสบการณ์และ
ผลงานของบุคคลนั้นมีการน ารายได้ท่ีได้มาพฒันาโครงการให้เกิดผลประโยชน์ข้ึนการควบคุม              
การบริหารจดัการในกลุ่มธุรกิจคือแบ่งหน้าท่ีให้เท่าเทียมกัน และท างานรวมกนัเหมือนกับคน                
ในครอบครัวเดียวกนั ดงัน้ี 
  7.3.1 การจัดการโครงสร้างของกลุ่ม 

        เม่ือกล่าวถึงการจดัการธุรกิจชุมชนงานหัตถกรรมไมแ้กะสลกัของคุณเสถียร 
ท าใหท้ราบวา่ผูป้ระกอบการไดมี้การผลิตผลิตภณัฑเ์พียงผูเ้ดียวแต่จะมีการวา่จา้งลูกจา้งมาช่วยงานท่ี
บา้นจ านวน 3 คนซ่ึงทางคุณเสถียรเองไดมี้การจดัโครงสร้างของกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงดงัน้ี  
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จ านวนสมาชิกภายของคุณเสถียร ราชจริต 
 
  
 
 
  
 
 

ตารางท่ี 5.7 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มแกะสลกัลา้นา 
ท่ีมา : เสถียร ราชจริต, 2552, ธนัวาคม 15 
 

โครงสร้างกลุ่มของคุณเสถียร ราชจิต 
 

 
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  แผนภูมิท่ี 5.7 โครงสร้างกลุ่มของคุณเสถียร ราชจริต 
 

   จากแผนภูมิท่ี 5.7 จะเห็นไดว้า่โครงสร้างกลุ่มของคุณเสถียรเป็นโครงสร้างแบบ
ลอย ท่ีคุณเสถียรประกอบอาชีพเพียงผูเ้ดียวแต่การช่วยงานของลูกจ้างหากน ามาผนวกเข้ากับ
โครงสร้างและเป็นโครงสร้างแบบเจา้นายและลูกจา้งท่ีมีลกัษณะในการว่าจา้งเหมือนกบัลูกจา้ง
ทัว่ไปซ่ึงผูป้ระกอบการจะท าหนา้ท่ีในการรับค าสั่งวา่จา้ง ควบคุมการผลิต การตรวจคุณภาพสินคา้

ประเภทสมาชิกของคุณเถียร ราชจริต จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในชุมชนต าบลตน้เปา (ลูกจา้ง) 3 
ตวัแทนจ าหน่าย (ร้านคา้ ) 9 

รวม 13 

ลูกจ้าง ลูกจ้าง ลูกจ้าง 

ตรวจสอบสินค้า  

คุณเสถียร ราชจริต 

  

 

จ าหน่ายสินค้าไปยงัผู้บริโภค 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง 
ผลติสินค้า 

    ตัวแทนจ าหน่าย     พ่อค้าคนกลาง 
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และจดัจ าหน่ายสินค้าโดยในการจดัจ าหน่ายสินค้านั้นจะมีตวัแทนจ าหน่าย(ร้านค้า)และพ่อค้า                
คนกลางมาช่วยในการกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค 
  7.3.2  การจัดการด้านการตลาด 
   คุณเสถียรยงัไม่มีการส่งเสริมการตลาดแต่ส่วนของการส่งเสริมการขายนั้น               
จะท าการส่งเสริมการขายให้กบัผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกไม่มีการจดัประชาสัมพนัธ์ ผูป้ระกอบการมี   
การจ่ายค่าตอบแทนให้กบัลูกจา้งแบบตายตวัคือ จ่ายเป็นเงินเดือน คุณเสถียรมีคู่แข่งขนัดา้นการคา้
อยูจ่  านวน 2 รายสินคา้ท่ีผลิตส่วนใหญ่จะเป็นประเภทผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์สาเหตุในการตดัสินใจ
เลือกผลิตสินค้าชนิดน้ีคือมีความถนัดในการท าสีเฟอร์นิเจอร์ สินค้าไม่มีตราผลิตภัณฑ์แต่มี
หลกัเกณฑ์ในการตั้งช่ือตราสินค้า โดยพิจารณาจากการตั้งช่ือตามสถานท่ีของกลุ่ม ก่อนท่ีจะส่ง
สินค้าให้ลูกค้าจะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนออกจ าหน่าย โดยการพิจารณาจาก              
ความเรียบร้อยของสินคา้และคุณภาพของสินคา้ ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อคา้ท่ีซ้ือสินคา้เพื่อส่งออก
ต่างประเทศ ในดา้นการตกลงราคาของสินคา้ผูป้ระกอบการและลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดราคาร่วมกนั 
ในการจ าหน่ายสินคา้จะมีปัจจยัในการพิจารณาในการก าหนดราคาสินค้าคือต้นทุนในการผลิต    
ราคาขายของคู่แข่ง ปริมาณความตอ้งการสินคา้ในตลาด และคุณภาพของสินคา้การก าหนดราคา   
ไดคิ้ดตน้ทุนค่าขนส่งและการเก็บรักษาแลว้ การจ าหน่ายสินคา้ให้กบัลูกคา้แต่ละคนนั้นจะแตกต่าง
กนัออกไป ไม่วา่จะเป็นปริมาณของสินคา้ และขนาดของสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการในดา้นราคาท่ีเสนอ
ให้ลูกค้าจะมีกลยุทธ์ในการเสนอคือ การให้ส่วนลดส าหรับลูกค้าท่ีซ้ือปริมาณมากหรือการให ้   
ส่วนยอ่มใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีช่วยสนบัสนุนการโฆษณาผลิตภณัฑใ์หก้บัทางผูป้ระกอบการ   
           ปัจจุบันมีการจ าหน่ายสินค้าโดยการจัดงานแสดงสินค้าและการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์  มีการส่งผลิตภณัฑ์ไปจ าหน่ายตามร้านจ าหน่าย จ านวน 9 แห่งแต่ไม่มีร้านจ าหน่าย
เป็นสินค้าของตนเองการขนส่งจะส่งสินค้าให้ตามร้านจัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์โดยไม่ผ่าน         
พอ่คา้คนกลางแต่จะมีการขนส่งสินคา้จากโรงงานไปใหก้บัร้านจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์โดยยานพาหนะ
ของผูป้ระกอบการเอง    
  7.3.3 การจัดการด้านการผลติ 
            ในปัจจุบนัผลิตภณัฑข์องคุณเสถียรคือไมแ้กะและท าสีเฟอร์นิเจอร์(ระยะเวลาใน
การท าผลิตภณัฑ์ต่อคร้ังคือใช้เวลา 15 ชัว่โมงต่องาน 1 ช้ิน)ช่วงเวลาในการปฏิบติังานส่วนใหญ่จะ
ท าทั้งวนั (08.00-17.00 น.) จะเร่ิมท าก็ต่อเม่ือมีผูว้า่จา้ง รูปแบบผลิตภณัฑ์มาจากผูว้า่จา้ง วสัดุท่ีใชใ้น
การท าผลิตภณัฑ์คุณเสถียรจะจดัซ้ือเองวตัถุดิบท่ีจดัซ้ือได้แก่ไม้ สีส าหรับทาไม้และแลกเกอร์ 
ส าหรับทาเคลือบเพิ่มความเงางามให้กับเฟอร์นิเจอร์(ซ้ือมาจากพทัยา ตลาดไนท์บาร์ซ่าหรือ        
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ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีอยู่ในชุมชน และลักษณะการจัดซ้ือวตัถุดิบจะซ้ือคราวละเท่าใดก็ได ้        
ตามความตอ้งการ ไม่ถ่ี เพราะมีมูลค่าในการซ้ือสูง) ปัญหาท่ีพบจากการท าผลิตภณัฑคื์อ สีจะแหง้ชา้ 
   7.3.4 สถานทีใ่นการบริหารจัดการธุรกจิชุมชน 
   สถานท่ีประกอบการในการผลิตงานไม้แกะสลักตั้ งอยู่ ท่ีต  าบลต้นเปา          
อ าเภอสันก าแพง มีลกัษณะเป็นบา้นท่ีอยู่อาศยัและเป็นแหล่งผลิตสินคา้ดว้ย เน่ืองจากมีการขนส่ง     
ท่ีสะดวกสบาย และในการสร้างโรงงานนั้นมีงบประมาณในการใชจ่้ายสูง จึงท าใหเ้ลือกสถานท่ีบา้น
ของตนเองเป็นสถานท่ีผลิตสินคา้ 
  7.3.4  การประเมินคุณภาพของผลติภัณฑ์ 
   การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้ นจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบและ
คุณลักษณะถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ตามท่ีก าหนดและในส่วนของด้านคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 
ผลิตภณัฑ์จะมีคุณภาพสูงเช่น สีไม่ตก ไม่ด่าง(ยกเวน้สีธรรมชาติ)มีเอกลกัษณ์ตามประเภทของ
ผลิตภณัฑ์คือ มีความประณีต เรียบร้อย สม ่าเสมอ ไม่มีต าหนิ ดา้นบรรจุภณัฑ์ ฉลาก และตราสินคา้  
มีความเหมาะสมทั้งการเลือกใช้วสัดุ ขนาดโครงสร้างสีสันสวยงาม พบัเก็บและประกอบได้ง่าย       
มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยู่ผูผ้ลิต มีช่ือผลิตภณัฑ์ ฉลากหรือตราสินคา้(Brand Name)การดูแลรักษา 
สามารถคุม้ครองสินคา้ใหป้ลอดภยัและเพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ ์
 

8. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มแกะสลกั 
            ในส่วนของการสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของกลุ่มแกะสลัก       
คุณณรงค์ ทางผูว้ิจยัจะได้กล่าวถึงความเป็นมาของหัตถกรรมงานไมแ้กะสลกัของผูป้ระกอบการ 
ประวติัของผูป้ระกอบการ และการบริหารงานหัตถกรรมงานไมแ้กะสลกัทอ้งถ่ินสู่ธุรกิจชุมชน     
ของผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
 8.1 ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลกัของกลุ่มแกะสลกั 
  กลุ่มแกะสลกัเกิดข้ึนไดเ้พราะมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานคือ ตอ้งการแกะสลกัไม้
เพื่อสร้างเป็นอาชีพและรายได้ให้กับตวัเอง โดยเร่ิมจากการรับไม้มาแกะเป็นโครงจนสามารถ
แกะสลักได้ส าเร็จ จึงเปล่ียนอาชีพจากอาชีพเดิมท่ีท ามาเป็นช่างแกะสลักไม้จนท าให้ธุรกิจ     
ประสบความส าเร็จและเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป 
 8.2 ประวตัิของผู้ประกอบการกลุ่มแกะสลกั 
 ผู้ประกอบการของกลุ่มแกะสลักคือคุณณรงค์ สุวรรณ์ อยู่บ้านเลขท่ี108/22                  
ถนนบ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด หมู่ 3 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูป้ระกอบการมี
ประสบการณ์ในการท างาน 40 ปี สมาชิกในครอบครัวมีจ านวน 2 คน อาชีพหลกัของผูป้ระกอบการ 
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คือ การแกะสลกั แต่ก่อนท่ีจะมาประกอบอาชีพแกะสลกันั้น ผูป้ระกอบการไดป้ระกอบอาชีพคา้ขาย
มาก่อน ในดา้นความเป็นอยู่ของผูป้ระกอบการจะใช้ชีวิตอย่างพออยู่พอกิน มีน้อยใช้น้อย มีมาก       
ก็เก็บออมไวใ้ชใ้นยามท่ีจ าเป็น 
 8.3 การบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลกัท้องถิ่นสู่ธุรกจิชุมชนของกลุ่มแกะสลกั 
 ในการจดัการบริหารกลุ่มนั้นกลุ่มแกะสลกัมีแนวทางในการบริหารกลุ่มคือรับลูกจา้งท่ี
มีประสบการณ์ในการแกะสลกัสูงการตรวจสอบและการประเมินผลงานแต่ละดา้นจะดูจากผลงานท่ี
ผลิตออกมาว่ามีความประณีตของช้ินงานมากหรือน้อยผู ้ประกอบการมีการจัดการเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการโดยแบ่งผลประโยชน์ใหเ้ท่าเทียมกนั  

8.3.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
   เม่ือกล่าวถึงการจดัโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมไมแ้กะสลกั
ของคุณณรงค์ท าให้ทราบว่าผูป้ระกอบการได้มีการผลิตผลิตภณัฑ์ร่วมกับกลุ่มแกะสลักต าบล                
ตน้เปาซ่ึงทางคุณณรงค์เองไดมี้การจดัโครงสร้างของกลุ่มให้สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ดงัน้ี  

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มแกะสลกั 
 
 

 
 
 
 

ตารางท่ี 5.8 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มแกะสลกัลา้นา 
ท่ีมา : ณรงค ์สุวรรณ์, 2552, ธนัวาคม 15 
 

 จากตารางท่ี 5.8 เห็นไดว้่าในการท างานของคุณณรงค์นั้น เป็นการบริหารงาน
ร่วมกบักลุ่มแกะสลกั ต าบลตน้เปา โดยในการด าเนินงานนั้นทางคุณณรงคเ์องมีสมาชิกภายในชุมชน
ต้นเปาหรือลูกจ้างเข้ามาช่วยเหลือและเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินการผลิตและการตลาด                      
ในบางส่วนซ่ึงการจา้งแรงงานเพื่อเขา้มาช่วยในการด าเนินงานของคุณณรงค์นั้นจะเน้นกลุ่มคน             
ในชุมชนท่ีมีความรู้ความเช่ียวทางดา้นการแกะสลกัตลอดจนการมีตวัแทนจ าหน่ายเขา้มาช่วยในการ
กระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสามารถเขียนเป็นโครงสร้างของทางกลุ่มแกะสลกั 
ต าบลตน้เปา ดงัแผนภูมิท่ี 5.8  
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มแกะสลกั จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการกลุ่มแกะสลกั (ณรงค)์ 1 
ตวัแทนจ าหน่าย 10 
สมาชิกภายในชุมชนต าบลตน้เปา/ลูกจา้ง 4 

รวม 15 
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ค าส่ังจ้าง 

พ่อค้าคนกลาง 

 
โครงสร้างของกลุ่มแกะสลกั 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.8 โครงสร้างของกลุ่มแกะสลกั 

 

 จากแผนภูมิท่ี 5.8 จะเห็นวา่ โครงสร้างของกลุ่มเป็นแบบง่าย ๆ เหมาะส าหรับ         
กลุ่มเล็ก ๆ ท่ีมีระบบการท างานไม่ซบัซอ้นท าใหก้ารประสานงานภายในกลุ่มนั้นสะดวกและรวดเร็ว 
คุณณรงค์จะเป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่มแกะสลกัซ่ึงในการผลิตของคุณณรงค์จะมีลูกจา้งเขา้มา
ช่วยงานดว้ย โดยโครงสร้างของกลุ่มนั้นจะมีประธานท่ีท าหนา้ท่ีเป็นคนรับค าสั่งการจา้งผลิตสินคา้ 
จากนั้นประธานก็จะแจกงานใหก้บัสมาชิกภายในกลุ่มซ่ึงจะบอกเก่ียวกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของงานท่ีแต่ละคนได้รับในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบแก่ลูกคา้นั้นจะเป็นหน้าท่ีของ
สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนท่ีตอ้งช่วยกนัตรวจสอบความละเอียดและความสวยงามในการจ าหน่าย

ประธานกลุ่ม 

สมาชิกกลุ่ม 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

ผลติสินค้า 

ผู้ประกอบการ 

(คุณณรงค์) 

สมาชิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม 

ลูกจ้าง 

   นักท่องเทีย่ว 
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ผลิตภณัฑ์นั้นจะจ าหน่ายให้กับนักท่องเท่ียว โดยจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาช่วยในเร่ืองของการ
กระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค  
  8.3.2 การจัดการด้านการตลาด 
  ทางกลุ่มแกะสลกัมีการโฆษณา และการจดังานไมแ้กะสลกัมีส่งเสริมการขาย
ให้กบัผูบ้ริโภค มีการจ่ายค่าตอบแทนลูกจา้งโดยการจ่ายเงินเดือนแบบตายตวั กิจการมีคู่แข่งขนั    
ในด้านการค้าอยู่จ  านวน 7 รายแต่ไม่มีคู่แข่งขนัในระดับตลาดหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่ม
แกะสลกั ไม่มีตราสินคา้ แต่จะตั้งช่ือสินคา้ตามลูกคา้เรียก สินคา้ไม่มีบรรจุภณัฑ์เพราะเป็นสินคา้
ขนาดใหญ่ ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเท่ียว ซ้ือไปเพื่อตกแต่งบา้นในดา้นราคาของสินคา้จะมี
ผูป้ระกอบการและลูกคา้จะก าหนดราคาสินคา้ร่วมกนัส่วนปัจจยัท่ีกิจการค านึงถึงในการพิจารณา
ก าหนดราคาขายสินคา้คือ ตน้ทุนการผลิตสินคา้ ราคาขายของคู่แข่งปริมาณความตอ้งการสินคา้ใน
ตลาด และคุณภาพของสินคา้ท่ีผลิตออกมา การก าหนดราคานั้นทางกิจการไดร้วมตน้ทุนค่าขนส่ง
และการเก็บรักษาไวแ้ลว้ กลยทุธ์ดา้นราคาท่ีกิจการไดเ้สนอแก่ลูกคา้คือการให้ส่วนลดเงินสดในการ
ช าระหน้ีตรงเวลา หรือก่อนก าหนด   
  ส าหรับช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินค้าของผูป้ระกอบการคือ มีร้านคา้เอง                       
มีการจดัจ าหน่ายผ่านพ่อคา้คนกลางจ านวน 10  แห่ง สาเหตุท่ีกิจการมีการจดัจ าหน่ายผ่านสถาบนั
พ่อค้าคนกลางนั้ นเพราะจะให้บริการด้านการให้สินเช่ือ การเก็บรักษาสินค้าแก่ลูกค้าแทน
ผูป้ระกอบการ ทางกลุ่มไดมี้การแบ่งรายไดใ้ห้กบัพ่อคา้คนกลาง โดยการขายสินคา้ให้ในราคาส่ง
แล้วให้พ่อค้าคนกลางบวกก าไรเอาเอง การขนส่งสินค้าจากผู ้ผลิตไปย ังผู ้บริโภคนั้ นจะใช้
ยานพาหนะของพอ่คา้คนกลาง   
  8.3.3 การจัดการด้านการผลติ 
  ผลิตภณัฑข์องกลุ่มท่ีผลิตในปัจจุบนัคืองานแกะสลกัลายชา้ง (ในการผลิต 1 คร้ัง 
ใชเ้วลา 10 ชัว่โมงไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ินจ าหน่ายราคา 10,000 บาทต่อช้ิน)ผูป้ระกอบการจะเร่ิมท า
ผลิตผลิตภณัฑ์ก็ต่อเม่ือมีผูว้่าจา้งสั่งท า การจดัซ้ือวตัถุดิบผูป้ระกอบการจะจดัซ้ือเองทั้งหมด(ไมส้ัก 
จะรับซ้ือมาจากพ่อค้าคนกลาง)เกณฑ์ในการเลือกซ้ือวตัถุดิบนั้น จะดูท่ีเน้ือไม้ การเก็บรักษา
ผลิตภณัฑจ์ะมีการทาแวก็ส์อยูต่ลอดเวลา เพื่อรักษาคุณภาพของเน้ือไมแ้ละช้ินงานให้คงคุณภาพและ
ใช้งานได้ยาวนาน ในการปฏิบติังานนั้น จะไม่มีการก าหนดเวลากิจการจะค านึงถึงเร่ืองการผลิต   
เพื่อสนองความต้องการของผู ้บริโภคและมีการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มี รูปแบบท่ีหลากหลาย             
โดยการออกแบบลายใหม่   
  ในเร่ืองการผลิต ผูป้ระกอบการมีกลวิธีการผลิตคือขั้นตอนแรกก่อนท่ีจะผลิต
นั้น จะคิดคน้แบบตามท่ีตนเองตอ้งการท าการวดัขนาดของเน้ือไมจ้ากนั้นเร่ิมแกะสลกัให้ได้ตาม
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แบบท่ีร่างแบบไวพ้อได้โครงร่างแล้วก็ท  าการเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย เพื่อให้ผลิตภัณฑ ์                    
มีความละเอียดและสมบูรณ์ท่ีสุด 
  8.3.4 สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชนกลุ่มแกะสลกั 
  จะมีท่ีตั้งและแผนผงัของบา้นเป็นโรงงาน เพราะเป็นศูนยร์วมของนกัท่องเท่ียว  
เหมาะสมแก่การตั้งเป็นสถานประกอบการและการจดัจ าหน่ายสินคา้ของผูป้ระกอบการเอง อีกทั้งยงั
ดูแลสินคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง สะดวกในการจดัหาและใช้วตัถุดิบ แต่ขอ้เสียของสถานท่ีจดัตั้งโรงงาน
ภายในบา้นคือ มีพื้นท่ีใช้สอยน้อย ผูป้ระกอบก็มีวิธีแกไ้ขปัญหาเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม คือ  
จะไม่เผาเศษไมท่ี้แกะสลกัแลว้   
 8.3.5 การประเมินคุณภาพของผลติภัณฑ์ 
  การผลิตแต่ละคร้ังผู ้ประกอบจะมีการควบคุมขั้นตอนในการผลิตสินค้า                  
โดยการควบคุมคุณภาพของช้ินงาน ผูป้ระกอบการการพิจารณาคุณภาพผลิตภณัฑ์มีรูปแบบสีสัน
ลวดลายท่ีสวยงาม ทนัสมยัตรงกบัความนิยมของตลาด ขนาดสัดส่วนเหมาะสมสะดวกต่อการใชง้าน         
ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพสูงเช่น สีไม่ตก ไม่ด่าง และมีเอกลักษณ์                    
ตามประเภทของผลิตภณัฑ ์มีความประณีต  เรียบร้อย สม ่าเสมอ และไม่มีต าหนิ   
 

9. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณอทุศิ จันทร์วนิ 
 ในส่วนของการสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณอุทิศ ทางผูว้ิจยั
จะได้กล่าวถึงความเป็นมาของหัตถกรรมงานไม้แกะสลักของผู ้ประกอบการ ประวัติของ
ผู ้ประกอบการและการบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลักท้องถ่ินสู่ธุรกิจชุมชนของ
ผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
 9.1 ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลกัของคุณอุทศิ จันทร์วนิ 
  ธุรกิจของผูป้ระกอบการเร่ิมท ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ดว้ยเหตุผลท่ีว่าคุณอุทิศเป็นอีก
หน่ึงท่านท่ีมีใจรักษาในการแกะสลกั และอยากจะสืบสานงานแกะสลกัของชาวลา้นนาท่ีเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมของชาติท่ีตกทอดสืบต่อเร่ือยมาจนปัจจุบนั ตลอดจนงานแกะสลกัมีความสวยงาม
และละเอียดอ่อนในเชิงศิลปะ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี     
 9.2 ประวตัิของคุณอุทศิ จันทร์วนิ 
 คุณอุทิศ จันทร์วินอายุ 55 ปี มีประสบการณ์ในการแกะสลัก 30 ปี จบการศึกษา
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีสมาชิกภายในครอบครัว 2 คน อาชีพหลกัของครอบครัว คือ  
การแกะสลกั โดยมีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน ครอบครัวของคุณอุทิศ มีการใชชี้วิต
อยา่งเรียบง่ายร่วมกบัคนในชุมชน 
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 9.3 การบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลกัท้องถิ่นสู่ธุรกจิชุมชนของคุณอุทศิ  จันทร์วนิ 
 การบริหารกลุ่มของคุณอุทิศ จันทร์วินนั้ น ลูกจ้างท่ีมาท างานด้วยจะมีข้อตกลง           
ในการท างานคือ จะท างานตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยมีการจดัโครงสร้าง ดงัน้ี 
  9.3.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
  เม่ือกล่าวถึงการจัดโครงสร้างของคุณอุทิศ ได้มีด าเนินงานร่วมกับสมาชิก
ภายในครอบครัว และมีการวา่จา้งลูกจา้งมาช่วยงาน สามารถจดัโครงสร้างได ้ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณอุทิศ  จันทร์วนิ 

ตารางท่ี 5.9 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณอุทิศ จนัทร์วนิ 
ท่ีมา : อุทิศ จนัทร์วิน, 2552, ธนัวาคม 18 

โครงสร้างกลุ่มของคุณอุทิศ จันทร์วนิ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี 5.9 โครงสร้างของคุณอุทิศ จนัทร์วิน 

ประเภทสมาชิกของคุณอุทิศ จันทร์วนิ จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) 2 

รวม 4 

ลูกจ้าง สมาชิกในครอบครัว 

คุณอุทิศ  จันทร์วนิ 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง 

ผลติสินค้า 

ลูกจ้าง 

 ลูกค้าต่างประเทศ  ลูกค้าในประเทศ 
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                            จากแผนภูมิท่ี  5.9 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของคุณอุทิศ จะมีสมาชิกภายใน
ครอบครัวและลูกจ้างเข้ามาช่วยงาน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์แบบพึ่ งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ท าให ้         
การท างานร่วมกันไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเคร่งครัด แต่จะเป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน             
เม่ืองานเสร็จ ผูป้ระกอบการจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให ้
  9.3.2 การจัดการด้านการตลาด 
  กลุ่มธุรกิจของผูป้ระกอบการนั้นมีจ านวนสมาชิก  4  คน แบ่งเป็นสมาชิกภายใน
ครอบครัว 2 คน และลูกจา้งหรือสมาชิกในชุมชน 2 คน ในการผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการนั้นได้
ค  านึงถึงเร่ืองการผลิตเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค แต่ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้เป็น  
ของตวัเอง ในการตรวจสอบสินคา้นั้น ผูป้ระกอบการจะตรวจดูความเรียบร้อยของสินคา้ให้ละเอียด
ก่อนส่งออกจ าหน่าย ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นทั้งลูกคา้ในประเทศและลูกคา้ต่างประเทศ ซ่ึงจะซ้ือไป
เพื่อตกแต่งบา้น ในเร่ืองการให้ค  าแนะน าของลูกคา้นั้น มีค าแนะน าในเร่ืองการปรับเปล่ียนรูปแบบ
บางอย่างตามแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการ ผูป้ระกอบมีความคิดว่าจะพฒันาผลิตภณัฑ์ตามค าแนะน าของ
ลูกคา้ ทางผูป้ระกอบการเองเคยไดมี้การส ารวจอตัราการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคโดยการสังเกตวา่
มีลูกค้าสั่งซ้ือสินค้ามากข้ึน ส่วนในการก าหนดราคาสินค้านั้น จะก าหนดเองโดยพิจารณาจาก  
ตน้ทุนราคาสินคา้ ความตอ้งการของตลาด ก าลงัซ้ือของลูกคา้ และคุณภาพสินคา้ ในราคาสินคา้        
ท่ีก าหนดไวน้ั้นกิจการยงัไม่รวมต้นทุนค่าขนส่งไปด้วย ซ่ึงในการขนส่งสินค้าจากผูผ้ลิตไปยงั
ผูบ้ริโภคนั้น จะมีวธีิการขนส่งโดยยานพาหนะของผูป้ระกอบการ หรือยานพาหนะของบริษทัขนส่ง 
ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการขาย เพราะสินคา้ของผูป้ระกอบการ   
จะเป็นสินคา้ประเภทสั่งท าจากลูกคา้โดยตรงอยูแ่ลว้  
   ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ ผู ้ประกอบการได้มีการประชาสัมพันธ์         
โดยการจดัสินคา้ตามงานแสดงสินคา้  เช่น งาน  OTOP เมืองทองธานี และมีประชาสัมพนัธ์สินคา้       
ในตลาดนัดหรือถนนคนเดิน แหล่งจ าหน่ายสินค้าของกิจการจะมีผู ้ซ้ือมาซ้ือถึงสถานท่ีผลิต         
และในปัจจุบนัผูป้ระกอบการไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัตน้ทุนในการผลิตท่ีสูงข้ึน   
  9.3.3 การจัดการด้านการผลติ 
   ผลิตภัณฑ์ท่ีผู ้ประกอบท าอยู่ในปัจจุบัน คือ หน้าบันหอค าหลวง (ใช้เวลา           
3  อาทิตย ์ต่องาน 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา  30,000  บาท)ส่วนประตูไมแ้กะสลกั(ใชเ้วลา 2 อาทิตยต่์อ
ประตู 2 บาน จ าหน่ายในราคา25,000 บาทต่อบาน )จัว่รูปแบบลา้นนา(ใช้เวลา 1 อาทิตยต่์องาน            
1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 5,000 บาทต่อช้ิน) และสัตภณัฑ์ ( เชิงเทียน )(ใชเ้วลา 3 อาทิตยต่์องาน 1 ช้ิน 
จ าหน่ายในราคา 30,000 บาทต่อช้ิน) ผูป้ระกอบการไดท้  าเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนผูป้ระกอบการ
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จะบริหารงานเพียงผูเ้ดียว ในการผลิตสินคา้นั้น ผูป้ระกอบการจะหาซ้ือวสัดุในการท าผลิตภณัฑ์จาก
พอ่คา้ไมเ้รือนเก่า เพราะจดัหาไดต้ามตอ้งการของผูป้ระกอบการ    
   กลวิธีในการผลิตผลิตภณัฑ์หน้าบนัหอค าหลวงคือจะใช้ไมส้ักเก่า และน ามา
ปรับ รีด ไส ให้ได้ขนาดตามต้องการ เสร็จแล้วน าไม้มาต่อหรือเพาะไม้ให้ได้ขนาดตามแบบ            
ท่ีเตรียมไวต่้อไปก็คดัลอกลายลงในเน้ือไม ้หลงัจากคดัลอกลายเสร็จก็จะท าการฉลุไมต่้อดว้ยการ
แกะสลกั  ท าสีและเก็บรายละเอียดของงานใหเ้รียบร้อย  ส่วนประตูไมส้ักแกะสลกันั้นก็ใชไ้มส้ักเก่า
เช่นกนั โดยน ามาปรับ ไส รีดไมใ้ห้ไดข้นาดตามความตอ้งการ เสร็จแลว้ก็ท าการคดัลอกลายลงบน
ไม ้ และฉลุหรือเดินเคร่ืองเร้าเตอร์ ตามลายท่ีคดัลอกไว ้สุดทา้ยเก็บรายละเอียดและท าสีให้เรียบร้อย 
ในการผลิตจัว่รูปแบบลา้นนา ก็ใชไ้มส้ักเก่าอีกเช่นกนั โดยวิธีการจะคลา้ย ๆ กบัการท าประตูไมส้ัก
แกะสลัก แต่จะมีขนาดเล็กกว่า และต้องท าการขัดและเก็บรายละเอียดมากกว่า สุดท้ายปิด
ทองค าเปลวใหส้วยงาม และวธีิการท าผลิตภณัฑ์สัตภณัฑ์ ก็จะท าจากไมส้ักเก่า ท่ีไดม้าจากพ่อคา้ไม้
เรือนเก่า โดยการน ามาท าเหมือนการท าจัว่รูปแบบล้านนา แต่ท่ีไม่เหมือนกันก็คือ รูปแบบของ
ลวดลายท่ีท า   
   ส่วนในเร่ืองของราคาว ัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสินค้าของผู ้ประกอบคือ             
ไม้สัก เก่า(ราคา880 ต่อ4 ศอก)น ้ ามะเกลือ(ราคา200บาทต่อป๊ีบ)ยางรัก(ราคา2 ,000บาท                        
ต่อกิโลกรัม) ทองค าเปลว(ราคา 6,000  บาทต่อ 1,000  แผ่น)ในส่วนลกัษณะในการจดัซ้ือวตัถุดิบ  
เพื่อใช้ในการผลิตสินคา้นั้น ผูป้ระกอบการจะซ้ือคราวละไม่มาก เน่ืองจากก าลงัเงินไม่มาก และ       
มี เกณฑ์ในการเลือกซ้ือว ัตถุดิบคือ คัดเลือกจากคุณภาพของวัตถุดิบ ส่วนในเร่ืองของวิธี                
การเก็บรักษาวตัถุดิบคือ จะเรียงไมใ้ห้เป็นระเบียบ เลือกใชไ้ดง่้าย กิจการมีมาตรฐานในการควบคุม
การผลิตสินคา้คือ คุณภาพสินคา้ตอ้งสม ่าเสมอและตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึน สินคา้ของ
ของผูป้ระกอบการได้รับการยอมรับคุณภาพจากหน่วยงานท่ีรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานของ
รัฐบาลท่ีท าการควบคุมการผลิตอยู ่ ปัจจุบนัน้ีกิจการไดผ้ลิตสินคา้ใหม่เพิ่มข้ึนอีก คือ นาค   
   9.3.4 สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชน 
 ธุรกิจของผู ้ประกอบการเร่ิมท ามาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2540 ใช้สถานท่ีบ้านของ                   
คุณอุทิศเอง ตั้งอยูท่ี่บา้นเลขท่ี  13  หมู่ท่ี  6  ถนนเชียงใหม่- สะเมิง ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง      
จงัหวดัเชียงใหม่ สาเหตุท่ีตั้ งสถานท่ีประกอบการท่ีบ้านนั้น เพราะสะดวกในการจดัสรรวสัดุ         
และวตัถุดิบ มีการขนส่งสะดวก ใกลต้ลาดและสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้  
 9.3.5 การประเมินคุณภาพของผลติภัณฑ์ 
   การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้ นในเบ้ืองต้นทางคุณอุทิศ จะเป็น              
ผูต้รวจสอบเองก่อนท่ีจะส่งให้ลูกค้า เม่ือพบผลิตภัณฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยกออกเพื่อน าไป
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ปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์ และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 
โดยมีลูกคา้เป็นผูต้รวจสอบร่วมกบัคุณอุทิศ วา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่  
 

10. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณสมร บุญคุ้ม 
 ในส่วนของการสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณสมร ทางผูว้ิจยั
จะได้กล่าวถึง ความเป็นมาของหัตถกรรมงานไม้แกะสลักของผู ้ประกอบการ ประวติัของ
ผู ้ประกอบการ และการบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลักท้องถ่ินสู่ธุรกิจชุมชนของ
ผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
 10.1 ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลกัของคุณสมร บุญคุ้ม 
  ผูป้ระกอบการเร่ิมสนใจในอาชีพการแกะสลกัมาตั้งแต่สมยัเป็นเด็ก ๆ ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ 
มีใจรักษาในการแกะสลัก และอยากจะสืบสานงานแกะสลักของชาวล้านนาท่ีเป็นมรดก                
ทางวฒันธรรมของชาติท่ีตกทอดสืบต่อเร่ือยมาจนปัจจุบนั ตลอดจนงานแกะสลกัมีความสวยงาม
และละเอียดอ่อนในเชิงศิลปะ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี     
 10.2 ประวตัิของคุณสมร บุญคุ้ม 
 คุณสมร บุญคุม้ อยู่บา้นเลขท่ี 94/11 หมู่ท่ี 3 ซอย 8 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ อายุ 58 ปี จบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีสมาชิกภายในครอบครัว       
3 คน รายไดห้ลกัของครอบครัวคือ การแกะสลกั มีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน รายได้
ท่ีนอกเหนือจากจากอาชีพหลกัคือ ขายของช าร่วย มีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.18 คุณสมร บุญคุม้ 
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 10.3 การบริหารงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลกัท้องถิ่นสู่ธุรกจิชุมชนของคุณสมร บุญคุ้ม 
 เ น่ืองจากการประกอบธุรกิจของผู ้ประกอบการนั้ น ได้ด าเนินการบริหารงาน          
เพียงผูเ้ดียว โดยในการผลิตนั้นผูป้ระกอบการจะเป็นผูด้  าเนินงานร่วมกบัสมาชิกภายในครอบครัว
และลูกจา้ง ส่วนทางดา้นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตนั้น จะมีผูว้า่จา้ง ซ้ือวตัถุดิบมาให้ และผูว้า่จา้งก็จะ
เป็นผูท่ี้ท  าการจดัจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงทางผูว้จิยัสามารถจดัโครงสร้างของกลุ่ม ดงัน้ี 
  10.3.1  การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
   เม่ือกล่าวถึงการจดัโครงสร้างของคุณสมร ได้มีด าเนินงานร่วมกับสมาชิก
ภายในครอบครัว และมีการวา่จา้งลูกจา้งมาช่วยงาน สามารถจดัโครงสร้างได ้ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณสมร บุญคุ้ม 
 
 

 
 

ตารางท่ี 5.10 จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณสมร บุญคุม้ 
ท่ีมา : สมร บุญคุม้, 2552, ธนัวาคม 18 

โครงสร้างกลุ่มของคุณสมร บุญคุ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิท่ี 5.10 โครงสร้างของคุณคุณสมร บุญคุม้ 

ประเภทสมาชิกของคุณสมร บุญคุม้ จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) 3 

รวม 5 

ผู้ประกอบการ (คุณสมร) 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

ลูกค้า
ต่างประเทศ 

ผู้ว่าจ้าง 

ค าส่ังการผลติ 
 

สมาชิกภายในครอบครัว 

ลูกจ้าง 
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                            จากแผนภูมิท่ี  5.9 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของคุณสมร จะมีสมาชิกภายใน
ครอบครัวและลูกจ้างเข้ามาช่วยงาน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์แบบพึ่ งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ท าให ้         
การท างานร่วมกันไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเคร่งครัด แต่จะเป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 
ผูป้ระกอบการจะท าการผลิตสินคา้ โดยจะรับค าสั่งการผลิตและวตัถุดิบในการผลิตมาจากผูว้า่จา้ง 
และผูว้า่จา้งจะน าสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้ ไปจ าหน่ายแก่ลูกคา้เอง 
 10.3.2 การจัดการด้านการตลาด 

   กลุ่มธุรกิจของผูป้ระกอบการนั้นมีจ านวนสมาชิก  5  คน ในการผลิตสินคา้ของ
ผูป้ระกอบการนั้นไดค้  านึงถึงเร่ืองการผลิตเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค แต่ผูป้ระกอบการ
ไม่มีตราสินคา้เป็นของตวัเอง ในการตรวจสอบสินคา้นั้น ผูป้ระกอบการจะตรวจดูความเรียบร้อย
ของสินคา้ให้ละเอียดก่อนส่งออกจ าหน่าย  ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ต่างประเทศ ซ่ึงจะซ้ือไป  
เพื่อตกแต่งบ้านและขายต่อ ในเร่ืองของการให้ค  าแนะน าของลูกค้านั้ น มีค าแนะน าในเร่ือง                 
การปรับเปล่ียนรูปแบบ ผูป้ระกอบมีความคิดว่าจะพฒันาผลิตภัณฑ์ตามค าแนะน าของลูกค้า          
ทางผูป้ระกอบการเองไม่เคยไดมี้การส ารวจอตัราการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภค ส่วนในการก าหนด
ราคาสินคา้นั้น จะก าหนดจากค่าแรง ในราคาสินคา้ท่ีก าหนดไวน้ั้น ยงัไม่รวมตน้ทุนค่าขนส่งไปดว้ย  
ส าหรับเง่ือนไขในการตกลงซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้กบัลูกคา้แต่ละรายคือ ตอ้งมีการวางมดัจ า 10 % 
ของราคาสินคา้นั้น ทางดา้นกลยุทธ์ดา้นราคาในการเสนอต่อลูกคา้คือ ถา้มีการสั่งซ้ือคราวละมาก ๆ 
ก็จะมีการลดราคา  ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการขายเพราะสินคา้
ของผูป้ระกอบการจะเป็นสินคา้ประเภทสั่งท าจากลูกคา้โดยตรงอยู่แลว้ ธุรกิจของผูป้ระกอบการ      
มีการแข่งขนัด้านการคา้ จ  านวน 2 ราย และจุดเด่นของธุรกิจเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัรายอ่ืน ๆ คือ      
งานไมแ้กะสลกัมีความละเอียด ลวดลายสวยงาม 
         10.3.3 การจัดการด้านการผลติ 
   ผลิตภณัฑ์ท่ีผูป้ระกอบท าอยู่ในปัจจุบนัคือ แหย่งช้าง (ใช้เวลา 5 วนั ต่องาน        
1 ช้ินจ าหน่ายในราคา 1,000 บาทต่อช้ิน) ชุดรับแขก (ใชเ้วลา 1 อาทิตย ์ต่องาน 1 ชุด จ าหน่ายใน
ราคา 4,000  บาทต่อชุด ) ผูป้ระกอบการไดท้  าเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ผูป้ระกอบการบริหารงาน
เพียงผูเ้ดียว แต่จะมีสมาชิกภายในครอบครัวและลูกจา้งเขา้มาช่วยงาน ในการปฏิบติังานจะตั้งแต่เชา้
จนถึงเยน็ ในการผลิตสินคา้นั้น ผูว้า่จา้งจะเป็นผูน้ าวตัถุดิบมาให้ผูป้ระกอบการเอง ส่วนในเร่ืองของ
วิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบคือ จะเรียงไมใ้ห้เป็นระเบียบ เลือกใช้ไดง่้าย ผูป้ระกอบการมีมาตรฐานใน
การควบคุมการผลิตสินคา้คือ คุณภาพสินคา้ตอ้งสม ่าเสมอและตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหดี้ข้ึน 
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 ภาพท่ี 5.19 งานไมแ้กะสลกัของคุณสมร บุญคุม้ 
 

                  10.3.4 สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชน 
 ในการผลิตสินคา้นั้น ผูป้ระกอบการจะใช้สถานท่ีบา้นของตนเองเป็นสถานท่ี
ผลิตสินคา้ สาเหตุท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการท่ีบา้นนั้น เป็นเพราะไม่ตอ้งเสียค่าเช่า สะดวกในเร่ือง
ของการจดัสรรวสัดุและวตัถุดิบในการผลิตสินคา้  และสามารถใชพ้ื้นท่ีภายในบา้นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
                  10.3.5 การประเมินคุณภาพของผลติภัณฑ์ 
   การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้ น ในเบ้ืองต้นทางคุณสมรจะเป็น                         
ผูต้รวจสอบเองก่อนท่ีจะส่งให้ลูกค้า เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยกออก เพื่อน าไป
ปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์ และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 
วา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
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11. ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมงานไม้แกะสลกั 
  ในขั้นตอนการท าหตัถกรรมงานไมแ้กะสลกัในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายถึงขั้นตอน
ในการผลิตตามท่ีไดส้ัมภาษณ์จากผูป้ระกอบการและช่างแกะสลกัทั้ง 10 กลุ่มตวัอยา่งวิจยั โดยภาพ 
ท่ีน ามาประกอบบทความนั้นอาจน ามาจากหลายกลุ่มเพื่ออธิบายให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั อาจเป็น
ภาพท่ีไม่ต่อเน่ืองกนั เน่ืองจากเวลาท่ีไปสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูล ทางผูว้ิจยัไม่สามารถบนัทึกภาพ
ขั้นตอนการท าไดค้รบทุกขั้นตอน ดงันั้นทางผูว้ิจยัจึงประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวและเรียบเรียงขอ้มูล
ใหเ้กิดความสมบูรณ์ ดงัน้ี  
 11.1 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการแกะสลกั 
  1) ไม ้คือ วสัดุท่ีใช้มากท่ีสุดไมท่ี้ใช้ในการแกะสลักมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดให้
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสีสันและลวดลายของไม ้ไมส้ักเป็นไมท่ี้นิยมใชใ้นการแกะสลกั
มากท่ีสุดเพราะมีผวิละเอียดและลายไมส้วย ดงัภาพท่ี 5.20 
 

 
 
 
   
 
 
   

 
 

 ภาพท่ี 5.20 ไมส้ักเก่า และไมส้ักแผน่ส าเร็จรูป 
  

 2) ค้อนไม้ ใช้ส าหรับตอกส่ิว ค้อนมีหลายขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ให้เลือกใช ้           
ตามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัการ ใชง้าน ถา้เป็นช้ินงานท่ีใชค้วามละเอียด ให้ใชค้อ้นขนาดเล็กตอก 
และไม่ตอ้งออกแรงมาก ดงัภาพท่ี 5.21 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 5.21 คอ้นไม ้
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 3) ส่ิว  เป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัในการแกะสลกัมีหลายชนิด ไดแ้ก่ ส่ิวขุด ส่ิวฉาก ส่ิวขมวด 
ส่ิวเล็บมือ ส่ิวท ามาจากเหล็กกลา้ท่ีแข็งและเหนียว ส่ิวมีหลายขนาด เช่น เล็ก กลาง ใหญ่ ส าหรับใช้
ในงานแกะสลกัแบบหยาบ งานแกะสลกัท่ีมีลายละเอียด ส่ิวท่ีใชจ้ะตอ้งมีความคมจึงจะท าให้ช้ินงาน
ท่ีออกมามีความประณีต ละเอียด คมชดั สวยงาม ส่ิวท่ีใชใ้นการแกะสลกั แบ่งตามลกัษณะรูปร่าง  
ได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
                             3.1 ส่ิวเล็บมือ มีขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ท าจากเหล็กกลา้ ดา้มเป็นไม ้สามารถ
เปล่ียนดา้มได ้ปลายตดัเป็น รูปตวัย ูใชเ้จาะ ข้ึนรูป หรือเซาะร่อง ดงัภาพท่ี 5.22 
 

  
 
 
 
             
 
   

 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.22 ล่ิวเล็บมือ 
  

                       3.2  ส่ิวตัววี มีขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ท าจากเหล็กกล้า ด้ามเป็นไม้ สามารถ
เปล่ียนดา้มได ้ปลายตดัเป็น รูปตวัว ีส่วนมากใชเ้ซาะร่องใหลึ้ก และใชท้  ารายละเอียด ดงัภาพท่ี 5.23 

 
 
  
 
   
                           
   
                    
 ภาพท่ี 5.23 ส่ิวตวัว ี

 

 3.3  ส่ิวแบน มีขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ท าจากเหล็กกล้า ด้ามเป็นไม้ สามารถ
เปล่ียนดา้มได ้ปลายตดัแบน ใชส้ าหรับเดินเส้น หรือตดัเส้น ดงัภาพท่ี 5.24 และภาพท่ี 5.25 
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 ภาพท่ี 5.24 ส่ิวแบน 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.25 ส่ิวตวั U (ส่ิวหนา้โคง้ลึก) 
 

     ทั้งน้ี สล่าหน่ึงคน จะมีส่ิวคู่ใจของตวัเองหน่ึงชุด ซ่ึงแต่ละคนจะให้ความส าคญั 
และเก็บรักษาส่ิวของตวัเองเป็นอยา่งดี ถือวา่เป็นของสูง เป็นเคร่ืองมือส าคญั ท่ีใชใ้นการแกะสลกั  
ดงัภาพท่ี 5.26 
 
 
 
 

 
 
 
                                  

 ภาพท่ี 5.26 ชุดส่ิว 
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 4)  สวา่น ใชส้ าหรับเจาะรู หรือร่อง มีทั้งขนาดเล็ก ใหญ่ และตอ้งมีความคม หากไม่คม
จะตอ้งเปล่ียนดอกสวา่นใหม่เพื่อใหช้ิ้นงานท่ีออกมามีความคมชดั สวยงาม เรียบร้อย  ดงัภาพท่ี 5.27 
 
 
 

  

  

  

 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.27 สวา่น 
    

  5) กระดาษลอกลาย ส่วนใหญ่จะใช้กระดาษไขส าหรับลอกแบบลายจากภาพจริง     
แล้วน าไปทากาวทาบติดกบัแผ่นไมท่ี้จะใช้ แกะสลกั โดยให้มีขนาดเท่ากับแผ่นไม้ กระดาษไข               
มีคุณสมบติัคือ มีความล่ืน บาง เม่ือทาบกบัภาพจริงสามารถ มองเห็นชดัเจน ดงัภาพท่ี 5.28 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.28 กระดาษลอกลาย 
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  6) ดินสอ ท่ีใช้ในการลอกลายมีทั้ งดินสอด าและดินสอสี หรือใช้ปากกาส าหรับ      
ลอกลาย ปลายดินสอตอ้งแหลมเพื่อใชเ้ขียนหรือขีดเส้นหรือท าเคร่ืองหมายบนกระดาษลอกลายหรือ
บนไม ้ใหมี้ความคมชดัมากข้ึน ดงัภาพท่ี 5.29 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.29 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขียนลาย 
 

  7) แปรงทาสี มี 2 ชนิด คือ แปรงขนมา้ และแปรงขนอ่อน แปรงขนมา้ใชส้ าหรับทาสี 
ส่วนแปรงขนอ่อน ใช้ส าหรับทาแลคเกอร์ เลือกใช้ให้เหมาะกับช้ินงานเม่ือใช้เสร็จแล้วให้ท า               
ความสะอาดแปรงทาสีทุกคร้ัง เพื่อสะดวกในการ น ามาใชค้ร้ังต่อไป ดงัภาพท่ี 5.30 
 

  

 
 

   
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.30 แปรงทาสี 
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  8) กระดาษทราย มีหลายเบอร์ แต่ละเบอร์มีลกัษณะความ ละเอียด ความหยาบแตกต่าง
กนัข้ึนอยู่กบัการใช้งาน ถ้าเป็นงานท่ีตอ้งใช้ความละเอียดจะนิยมใช้กระดาษทรายเบอร์ 0 ถา้เป็น                 
งานหยาบนิยมใชก้ระดาษทรายเบอร์ 4 ดงัภาพท่ี 5.31 
 

 
 
 
 

 
 

  ภาพท่ี 5.31 กระดาษทราย 
   

  9) แลกเกอร์ ใช้ส าหรับเคลือบไมใ้ห้มีความเงาเวลาใช้ให้ผสมทินเนอร์ให้พอล่ืนแลว้
น ามาทาไมท่ี้ผ่านการขดัผิวหรือท าความสะอาดแลว้ แลกเกอร์จะมีขายทั้งแบบขวด แบบป๊ิบ และ
แบบถงั สามารถเลือกซ้ือไดใ้หเ้หมาะกบั ปริมาณงานท่ีใช ้ดงัภาพท่ี 5.32 
 

 
 
 
   
 
 

  ภาพท่ี 5.32  แลกเกอร์ 
 

 10) กบไฟฟ้า ใชส้ าหรับไสไมใ้หมี้ความเรียบ ไม่มีเส้ียนเวลาน ามาแกะสลกัจะไดไ้ม่
ปักมือ ดงัภาพท่ี 5.33 

 

 
 

 
 
 

  ภาพท่ี 5.33 กบไฟฟ้า 
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  11) กาวลาเท็ก หรือกาวน ้ า ใช้ส าหรับทากระดาษท่ีลอกลายเสร็จแล้วติดกบัแผ่นไม ้    
ท่ีจะใช้ส าหรับแกะสลัก การทากาวไม่ควรทามากเกินไป จะท าให้กระดาษย่นไม่เรียบ ท าให ้        
การแกะลายไม่ดี ส าหรับกาวน ้าจะใชท้าบริเวณไมท่ี้แตกหกัแลว้ประกบใหติ้ดกนั ดงัภาพท่ี 5.34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพท่ี 5.34  กาว 
 

  12) ตลบัเมตร มีหลายขนาดตั้งแต่ 5 เมตร ข้ึนไป ใชว้ดัขนาดของไมต้ามความตอ้งการ
ท่ีจะใช้งาน เช่น ความกวา้ง ความยาว มีการวดัขนาดก่อนท่ีจะ ตดัไม ้เพื่อป้องกนัการสูญเสียหรือ
เป็นการประหยดัไม ้ดงัภาพท่ี 5.35 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.35 ตลบัเมตร 
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  13) หินลบัส่ิว ใช้ส าหรับลบัส่ิวให้มีความคม หินจะมีลกัษณะท่ีหยาบ สามารถลบัส่ิว
ให้มีความคมได ้เวลาแกะสลกัจะได้ไม่ตอ้งออกแรงมาก และช้ินงานมีความคมและละเอียด จึงตอ้ง
ใชหิ้นลบัส่ิวเพื่อใหส่ิ้วมีความคมอยูเ่สมอ ดงัภาพท่ี 5.36 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
   ภาพท่ี 5.36 หินลบัล่ิว 
 

  14) เล่ือย ใชส้ าหรับเล่ือยไมต้ามขนาดท่ีตอ้งการ เป็นเล่ือยท่ีตอ้งใชมื้อสามารถเล่ือยไม้
ท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากเล่ือยท่ีน า มาใช้งานจะต้องมีความคมอยู่เสมอเพื่อให้ช้ินงานท่ีออกมามี      
ความเรียบ และไม่ตอ้งออกแรงมาก ดงัภาพท่ี 5.37 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพท่ี 5.37 เล่ือย 
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 11.2 ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมงานไม้แกะสลกั  
  ในท่ีน้ีทางผูว้จิยัจะขออธิบายถึงขั้นตอนการแกะสลกัไมแ้ผน่รูปชา้ง ท่ีมีผูป้ระกอบการ
บางท่านไดป้ระกอบธุรกิจ โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
  1) จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแกะสลกัไม ้ไดแ้ก่ ชุดส่ิวและคอ้น ดงัภาพท่ี 5.38 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.38 อุปกรณ์การแกะสลกั 
 

  2) ท าการวดัและตดัไมใ้ห้ไดต้ามแบบท่ีตอ้งการ จะใชไ้มข้นาด 2 น้ิว x 8 น้ิว x 50 ซม. 
(ขนาดของแผน่ไมห้รือท่อนไมข้ึ้นอยูก่บัช้ินงานแต่ละช้ินของช่างแต่คนท่าน) ดงัภาพท่ี 5.39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.39 แผน่ไมท่ี้ท าการวดัขนาดแลว้ตดั 
  ท่ีมา : ไมแ้กะสลกั, 2553 : ระบบออนไลน์ 
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 3) ใช้กระดาษลอกลายตามแบบท่ีก าหนดหรือ ใช้ปากกาดินสอวาดรูปจากตน้ฉบบั     
ลงบนแผน่ไม ้แลว้ใช้กาวลาเท็กทาท่ีไมน้ าแบบท่ีลอกลายหรือแบบท่ีวาดจากตน้ฉบบัวาง ทาบติด
ทบับนเน้ือไมร้อจนกาวแห้ง แลว้จึงลอกกระดาษออก แต่ช่างบางท่านอาจวาดแบบลงบนเน้ือไมเ้ลย  
ข้ึนอยูก่บัความถนดัของช่างแต่ละคน ดงัภาพท่ี 5.40  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.40 การลายลายลงบนแผน่ไม ้
 

 4) การข้ึนรูป เป็นการแกะท่ีส่วนหัวชา้งและอวยัวะส่วนต่างๆไล่ลงตามล าตวัลงไปถึง
ส่วนขา และหางให้เห็นเป็นโครงร่าง และแกะเก็บรายละเอียดของงวง งา ตา หู ช้าง และอวยัวะ   
ส่วนต่าง ๆ ความลึก 1-1.5 น้ิว เพื่อใหเ้ห็นโครงสร้างท่ีเด่นชดั ดงัภาพท่ี 5.41 

 

 
 ภาพท่ี 5.41 การข้ึนรูป 
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  5) หลกัจากการข้ึนรูปแล้ว ก็ใช้ล่ิวขนาดใหญ่สลกัลวดลาย เพื่อเป็นการเน้นให้เห็น    
ชดัวา่ส่วนไหนท่ีเป็นลวดลาย และส่วนไหนท่ีเป็นพื้นไมท้  าใหง่้ายต่อการแกะสลกั ดงัภาพท่ี 5.42 
 

    
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.42 การแกะเนน้ลวดลาย 

  
  6) จากนั้นช่างจะท าการโกลนลายหรือการแกะสลกัลวดลาย คือการใชส่ิ้วท่ีมีความคม 
มีขนาดและหนา้ของส่ิวต่าง ๆ เช่น ส่ิวหนา้ตรง หนา้โคง้ และคอ้นไม ้เป็นเคร่ืองมือในการแกะสลกั 
เพื่ อท าให้ เ กิดลวดลาย ซ่ึงต้องใช้ค้อนไม้ในการตอกและใช้ ส่ิวท าการขุด  การปาดและ                    
การแกะลวดลายท าใหเ้กิดความงามตามรูปแบบท่ีตอ้งการ ดงัภาพท่ี 5.43 
 

 
 
    
 
 
 
    

  ภาพท่ี 5.43 การแกะสลกัลวดลายลงไมบ้นไม ้
 

  7) เม่ือแกะสลกัเสร็จ ช่างก็จะท าการเก็บรายละเอียดของลวดลายให้มีความเรียบร้อย 
สมบูรณ์ ดว้ยส่ิวในแบบขนาดต่าง ๆ เช่น ส่ิวเล็บมือ ส่ิวขมวด ดงัภาพท่ี 5.44 
 

 
 
 
 
 
    
  ภาพท่ี 5.44 การใชส่ิ้วเก็บลายละเอียดงานช้ินงาน 
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  8) เม่ือเก็บลายละเอียดเสร็จ ช่างก็จะท าการขดัเน้ือไมด้ว้ยกระดาษทราย (โดยจะใช้
กระดาษทรายเบอร์ 0 โดยจะขดัเบา ๆ เพื่อไม่ให้ลายหาย) เพื่อให้เน้ือไมมี้ความละเอียดและสวยงาม 
หรือไม่ก็ขดัดว้ยเคร่ืองขดัหวัเหล็กเพื่อขดัเงาอีกที จากนั้นก็ทาทบัดว้ยดินสอฟอง เพื่อเป็นการอุดร่อง  
เน้ือไม ้ดงัภาพท่ี 5.45 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

  ภาพท่ี 5.45 การขดัไมด้ว้ยกระดาษทราย 
  ท่ีมา :ไมแ้กะสลกั, 2553 : ระบบออนไลน์ 
 

  9) เม่ือขดัดว้ยกระดาษทรายแลว้ ก็จะไดง้านแกะสลกั ดงัภาพท่ี 5.46 
 

 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 

 
  ภาพท่ี 5.46 งานแกะสลกัหลกัจาการขดัดว้ยกระดาษทราย 
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  10) ในขั้นตอนสุดทา้ยจะเป็นการทาน ้ ามนัเคลือบเน้ือไม ้หรือทาน ้ ามนัชักเงา หรือ     
ทายอ้มสีไม ้ลงบนช้ินงานท่ีแกะสลกัเสร็จแลว้ ดงัภาพท่ี 5.47 และภาพท่ี 5.48 
 

 

 
 
  

 

 
 

  ภาพท่ี 5.47 การทาน ้ามนัเคลือบเน้ือไม ้หรือ ทาน ้ามนัซกัเงา 
 

 
  ภาพท่ี 5.48 ผลิตภณัฑแ์กะสลกัรูปชา้งพร้อมจ าหน่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




