
 
บทที ่5 

สถานภาพและการจดัการธุรกจิชุมชนของผู้ประกอบการ 
ธุรกจิหัตถกรรมสาขาศิลปะประดษิฐ์ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 จากการรวบรวมข้อมูลทั้ งการส ารวจลงพื้นท่ีและการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการธุรกิจ
หัตถกรรมสาขางานศิลปะประดิษฐ์ จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเข้าร่วมในโครงการวิจยั เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการวเิคราะห์  ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้รียบเรียงตามเน้ือหาดงัน้ี 

1.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณพนัธ์ศรี  มูลศรี 
2.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณศศินา ป่ินทอง 
3.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณอุษา วกิสิตกุล 
4.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณประกอบ อินยศ 
5.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณกุมาลี เลิศวานิกาพร 
6.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณประกายแกว้ ปาณะวงค ์
7.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณเมสินี เทพดา   
8.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณจ าลองลกัษณ์ ไชยอินทร์ 
9.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณวรวทิย ์ซ่ือจริง  
10.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณธญัรัศม์ิ โกมลนิธิพงศ ์
11.  ขั้นตอนการผลิตหตัถกรรมงานศิลปะประดิษฐ ์
 

1. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มพนัธ์ศรี 
1.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของกลุ่มพนัธ์ศรี 

 ในส่วนของข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของกลุ่มพนัธ์ศรี ทางผูว้ิจ ัย                 
จะกล่าวถึง  ความเป็นมาของหัตกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์  การแปรผันจากหัตถกรรม                 
สาขางานศิลปะประดิษฐ์ท้องถ่ินสู่ ธุรกิจชุมชน ประวัติของผู ้ประกอบการ  และสถานท่ี                    
ในการบริหารธุรกิจชุมชน ดงัน้ี 
  1.1.1 ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของกลุ่มพนัธ์ศรี 
  หัตกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์กลุ่มพนัธ์ศรี ได้ก่อตั้ งข้ึนตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2546         
โดยไดรั้บการถ่ายทอดมาจากกลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์จากสบู่เทศบาลต าบลหนองหอย  และไดน้ ามา
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ดัดแปลงมาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย โดยใช้ดินไทยและดินญ่ีปุ่น  ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์                 
ท่ีแปลกใหม่และมีลกัษณะสวยงาม เหมาะแก่การเป็นของฝากทุกเพศทุกวยั ส่วนดอกไมพ้านพุ่ม
เร่ิมท าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา 
 1.1.2 การแปรผันจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ท้องถิ่น สู่ ธุรกิจ ชุมชน             
ของกลุ่มพนัธ์ศรี 
  การเปล่ียนจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ทอ้งถ่ินเขา้สู่ธุรกิจชุมชน ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากหน่วยงานเทศบาลต าบลอ าเภอสันก าแพง ทั้งทางดา้นการผลิตและการจดัจ าหน่าย 
สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มพนัธ์ศรีเพิ่มข้ึน อีกทั้งยงัเป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมให้แก่
นกัเรียน นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ และตอ้งการท าเป็นอาชีพเสริม ในปัจจุบนักิจการไดมี้
การวางแผนในอนาคตส าหรับธุรกิจของกิจการ โดยก าลงัด าเนินการในเร่ืองการสร้างศูนย ์  OTOP 
เพื่อดึงดูดใหไ้ดรั้บความสนใจจากลูกคา้มากข้ึน 
 1.1.3   ประวตัิของผู้ประกอบการกลุ่มพนัธ์ศรี 
  ผู ้ประกอบการกลุ่มพันธ์ศรี คือ คุณพันธ์ศรี มูลศรี เพศหญิง อายุ  58 ปี               
อยู่บา้นเลขท่ี 63 หมู่ท่ี 4 ถนนเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่    
จบการศึกษาสูงสุดในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีสมาชิกภายในครอบครัว 3 คน รายไดห้ลกัของ
ครอบครัวคือ มีอาชีพคา้ขาย  มีรายได้โดยเฉล่ีย 20,000 บาทต่อเดือน และมีรายได้ท่ีนอกเหนือ                  
จากอาชีพหลกั คือ การท าดอกไมป้ระดิษฐดิ์นไทย 
 1.1.4 สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชนของกลุ่มพนัธ์ศรี 
  สถานท่ีประกอบการในการผลิตดอกไมป้ระดิษฐ์ดินไทย ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี  63 
หมู่ท่ี 4 ถนนเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีลักษณะเป็น      
บา้นท่ีอยูอ่าศยั สาเหตุท่ีตั้งสถานประกอบการท่ีบา้น ก็เพราะวา่ลดภาระค่าใชจ่้ายในการเช่าสถานท่ี 
และอ านวยความสะดวกทางดา้นการบริหารและการผลิต ดงัภาพท่ี 5.1  
 
 
 
 

บริเวณท่ี 2  ส่วนผลิตผลิตภณัฑ ์

 
 
 

  ภาพท่ี 5.1 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณพนัธ์ศรี 

 
บริเวณท่ี 1 ท่ีอยูอ่าศยั 

 

บริเวณท่ี 2        

ส่วนผลิตผลิตภณัฑ์ 
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 1.2 การจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มพนัธ์ศรี 
  แนวทางในการสร้างความส าเร็จใหก้บักลุ่มพนัธ์ศรี คือ การจดัการในการบริหารธุรกิจ
ชุมชนของกลุ่มอย่างมีกระบวนการ ซ่ึงวิธีการบริหารงานนั้นย่อมเป็นไปตามท่ีผูป้ระกอบการ         
เป็นผูก้  าหนด 
  1.2.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม  
   ทุกกลุ่มไม่ว่าหน่วยงาน องค์การ หรือกลุ่มต่าง ๆ ย่อมมีการด าเนินการของ   
กลุ่มท่ีท าให้ได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยตอ้งมีการจดัโครงสร้างของกลุ่มท่ีดี ส าหรับ          
กลุ่มพนัธ์ศรีไดมี้การจดัโครงสร้างของกลุ่ม ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มพนัธ์ศรี 
 

สมาชิกของกลุ่มพนัธ์ศรี จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) 5 

รวม 7 
ตารางท่ี 5.1 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มพนัธ์ศรี 
ท่ีมา : พนัธ์ศรี มูลศรี, 2553, มีนาคม 13 

โครงสร้างของกลุ่มพันธ์ศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  
 แผนภูมิท่ี 5.1 โครงสร้างของกลุ่มพนัธ์ศรี   

ผู้ประกอบการ (คุณพนัธ์ศรี  มูลศรี) 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง สมาชิกภายครอบครัว 

ลูกจ้าง 

      ผลติสินค้า    ตรวจสอบ

สินคา้ 

   จ าหน่ายสินค้า 
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  จากแผนภูมิท่ี 5.1 จะเห็นได้ว่า ในด้านการจดัการบริหารจัดการกลุ่มพนัธ์ศรีนั้ น       
เป็นระบบเก้ือกูล ตามโครงสร้างแบบพฤติกรรมศาสตร์ ไม่มีช่องว่างระหว่างผูป้ระกอบการ          
กบัลูกจา้ง เพราะเป็นธุรกิจชุมชนท่ีใช้แรงงานจากสมาชิกภายในชุมชนเท่านั้น เป็นความสัมพนัธ์
แบบฉนัทมิ์ตร ในการท างานจึงคลา้ยกบัลกัษณะน ้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า 
  1.2.2 การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุน 
   ในการลงทุนเพื่อผลิตสินค้า คุณพันธ์ศรีได้จัดการในด้านเงินลงทุน คือ             
ใช้ทุนส่วนตัวของผู ้ประกอบการเองทั้ งหมด และจะน าเงินท่ีได้จากการขายสินค้าบางส่วน              
มาใชใ้นการจดัซ้ือวตัถุดิบและใชใ้นกรณีท่ีฉุกเฉิน          
  1.2.3   การจัดการด้านการตลาด 
   กลุ่มธุรกิจของผูป้ระกอบการ มีสมาชิกภายในครอบครัวจ านวน 1 คน และ        
มีลูกจ้างจ านวน 5 คน ในการผลิตสินค้านั้ น ผู ้ประกอบการได้ค  านึงถึงเร่ืองการผลิตสินค้า                         
เพื่อสนองความต้องการของผูบ้ริโภค และสินค้าของผูป้ระกอบการได้รับการถ่ายทอดมาจาก       
กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์จากสบู่ เทศบาลต าบลหนองหอย สินค้าของผูป้ระกอบการไม่มีตราสินค้า     
เป็นของตวัเอง ส่วนเกณฑ์การตั้งช่ือสินคา้ พิจารณาจากการตั้งช่ือตามเจา้ของ เพราะลูกคา้จดจ า      
ได้ง่าย ผูป้ระกอบการมีบรรจุภณัฑ์ส าหรับสินคา้ ซ่ึงเป็นบรรจุภณัฑ์แบบง่าย แต่ขาดรายละเอียด       
ท่ีตอ้งระบุตามมาตรฐาน ผูป้ระกอบการคิดวา่บรรจุภณัฑ์มีประโยชน์ต่อธุรกิจคือ จะเพิ่มราคาสินคา้ 
ลูกค้า ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าทั่วไป ท่ี ซ้ือเพื่อ เ ป็นของฝากของท่ีระลึก หรือตกแต่งบ้าน                 
ส่วนค าแนะน าผลิตภณัฑ์จะมีลูกคา้ให้ค  าแนะน าในเร่ืองของสีสันผลิตภณัฑ์ และรูปแบบผลิตภณัฑ ์
ผูป้ระกอบการจะพฒันาสินคา้ตามค าแนะน าของลูกคา้ ในการท างานผูป้ระกอบการเคยมีการส ารวจ
อตัราการบริโภคของผูบ้ริโภค โดยการสอบถามและออกแบบสอบถามให้ลูกคา้ตอบแบบสอบถาม       
แลว้น ามาประเมิน เพื่อพิจารณาวา่ควรเพิ่มหรือลดจ านวนการผลิตสินคา้หรือไม่ ในการก าหนดราคา
สินคา้ ผูป้ระกอบการจะเป็นผูก้  าหนดราคาสินคา้เอง โดยพิจารณาจากค่าวสัดุและค่าแรงของลูกจา้ง  
ส่วนปัจจยัท่ีพิจารณาในการก าหนดราคาสินค้านั้น ผูป้ระกอบการจะพิจารณาจากต้นทุนสินค้า    
ก าลงัซ้ือของลูกคา้ และคุณภาพสินคา้ โดยผูป้ระกอบการไดคิ้ดค่าขนส่งรวมกบัราคาสินคา้เรียบร้อย
แลว้ 
   ผูป้ระกอบการมีกลยทุธ์ในดา้นราคาในการเสนอต่อลูกคา้คือ ถา้ซ้ือสินคา้คร้ังละ
มาก ๆ จะขายให้ในราคาส่ง ส าหรับช่องทางในการจดัจ าหน่ายมีอยู่ 2 ช่องทาง คือมีร้านจ าหน่าย
สินค้าเอง 1 แห่ง และจัดจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย 1 ราย สาเหตุท่ีกิจการได้จัดจ าหน่าย          
ผ่านสถาบนัคนกลาง เพราะสามารถขายและกระจายสินค้าได้ดีกว่าผูป้ระกอบการเอง สามารถ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วในการเคล่ือนไหวของราคาและปริมาณสินค้า ทั้ ง น้ี



79 
 

ผูป้ระกอบการได้มีการแบ่งรายได้ให้กบัตวัแทนจ าหน่าย โดยการแบ่งก าไรให้ตวัแทนจ าหน่าย     
จากราคาท่ีก าหนดไว ้ส่วนในการขนส่งสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคนั้น ผูป้ระกอบการจะใช้
วิธีการขนส่งโดยยานพาหนะของผู ้ประกอบการหรือยานพาหนะของบริษัทขนส่ง ในด้าน             
การส่งเสริมการตลาด จะมีการใช้ส่ือโฆษณาคือ หนังสือพิมพ์ และการส่งเสริมการขายนั้ น
ผูป้ระกอบการได้มีการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกคา้โดยการให้ส่วนลดเงินสด ถ้าลูกคา้ซ้ือสินค้า      
ในจ านวนมาก ๆ ส่วนในเร่ืองการจดัท าประชาสัมพนัธ์นั้น ผูป้ระกอบการไดท้  าการประชาสัมพนัธ์
โดยให้ เ ป็นแหล่ง ศึกษา ดูงานและ ฝึกอบรมให้แ ก่นัก เ รียน นัก ศึกษา  และบุคคลทั่วไป                     
ผูป้ระกอบการไดใ้ห้ค่าตอบแทนให้ลูกจา้งโดยการจ่ายเป็นค่าคอมมิชชัน่จากยอดขายทั้งหมด และ
ดา้นการวางแผนการตลาด ผูป้ระกอบการได้มีการวางแผนทางด้านการตลาด ในอนาคตส าหรับ
ธุรกิจของกิจการก าลงัด าเนินการในการสร้างศูนย ์OTOP ท่ีบา้น 
  1.2.4 การจัดการด้านการผลติ 
   ในการผลิตสินค้าผูป้ระกอบการได้จดัหาวตัถุดิบในการผลิต โดยการสั่งซ้ือ     
มาจากท่ีอ่ืน วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือคือ ดินไทยและดินญ่ีปุ่น ในการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น ผูป้ระกอบการ
ได้ผลิตสินค้าตามแบบของผู ้ว่าจ้างและคิดค้นแบบเองบ้าง ในระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
ผูป้ระกอบการจะท างานกนัวนัเสาร์และวนัอาทิตยเ์ท่านั้น มีสถานท่ีปฏิบติังานคือ บา้น และมีลูกจา้ง
อีก 5 คนเข้ามาช่วยงาน ผลิตภณัฑ์หรือสินค้าท่ีผูป้ระกอบการท าอยู่ในปัจจุบนั คือ 1) ดอกไม้
ประดิษฐ์ (ในการผลิต 1 คร้ังใช้เวลา 1 สัปดาห์ ได้จ  านวนสินค้า 15 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคา          
250 - 1,200  บาท)  2) ดินสบู่ (ในการผลิต 1 คร้ังใช้เวลาในการผลิต 1 สัปดาห์ ได้จ  านวนสินคา้     
100 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคา  35 – 50  บาท)  3) ดอกไมพ้านพุ่ม (ดอกบานไม่รู้โรย) (ในการผลิต      
1 คร้ัง ใช้เวลาในการผลิต 1 สัปดาห์ ได้จ  านวน 1 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคา  3,500  บาทพร้อม            
ตูก้ระจก) ในการประกอบอาชีพน้ีของผูป้ระกอบการเคยไดรั้บการช่วยเหลือในดา้นการผลิตและ                  
การจัดจ าหน่ายจากหน่วยงานเทศบาลต าบลสันก าแพง ส่วนในการท างานของผูป้ระกอบการ          
ได้ประสบกับปัญหากับต้นทุนในการผลิตสูงคือ ดินไทยและดินญ่ีปุ่นมีราคาสูงข้ึนจากเดิม          
ส่วนกลวิธีในการผลิตดอกเอ้ืองผึ้งนั้น จะใชว้ตัถุดิบและอุปกรณ์คือ ดินญ่ีปุ่น สี ลวด เคร่ืองรีด และ
พิมพ ์ซ่ึงมีขั้นตอนในการผลิตดงัน้ี ผสมดินสีเบอร์ 9 ท าเกสร และกลีบดอก แล้วใช้ลวดเบอร์ 24       
สีขาวตัดแบ่ง 4 ส่วนท าเกสร และรีดดินเบอร์ 5 ท ากลีบปาก กล้ิงให้พล้ิว และรีดดินเบอร์ 4             
ท  ากลีบดอกกล้ิงไม่ตอ้งพล้ิวมากแล้วจบัจีบปลาย ส่วนราคาในการจ าหน่ายสินคา้นั้นจะจ าหน่าย       
ในราคา 690 บาทต่อช้ิน จะผลิตสินคา้ได ้2 ช้ิน ในระยะเวลา 1 อาทิตย ์ มีค่าใชจ่้ายท่ีลงทุนประมาณ 
350 บาทต่อช้ิน ส่วนราคาของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้คือ ดินไทย กิโลกรัมละ 250 บาท สั่งซ้ือ
มาจากกรุงเทพ และดินญ่ีปุ่น ราคา 550 บาทต่อกิโลกรัม จะซ้ือมาจากเชียงราย อ าเภอสะเมิง และ
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อ าเภอแม่ริม ลกัษณะในการจดัซ้ือวตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินคา้นั้น ผูป้ระกอบการจะซ้ือวตัถุดิบ
คราวละไม่มาก เน่ืองจากก าลังเงินไม่มาก เกณฑ์ในการเลือกซ้ือวตัถุดิบคือ เลือกวตัถุดิบท่ีมี
มาตรฐานตามความต้องการของผูป้ระกอบการ ส่วนวิธีการท่ีกิจการใช้เก็บรักษาวตัถุดิบคือ        
บรรจุไวใ้นหีบห่อท่ีปิดสนิท ป้องกันการแข็งตวัของดินท่ีจะน ามาท าผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการ          
มีมาตรฐานในการควบคุมการผลิตสินคา้คือ ผลิตไวก่้อนให้เป็นสินคา้คงคลงั เพื่อสะดวกในการ
จ าหน่ายหรือสะดวกในการท่ีลูกค้าสั่งสินค้าและเพื่อความรวดเร็วในการจัดจ าหน่ายสินค้า
ผูป้ระกอบการการไดรั้บการรับรองคุณภาพสินคา้คือ มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.)กระทรวง
อุตสาหกรรม และสินคา้ของผูป้ระกอบการมีการจดัเก็บสินคา้โดยมีการเก็บใส่กล่องเก็บไว ้(แต่ยงัมี
ปัญหาเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ท่ีถูกวิธี) ส่วนสินค้าท่ีเก็บไว้ยงัไม่ได้ถูกจ าหน่าย ในรอบปัจจุบัน               
มีประมาณ 200 ช้ิน คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 15,000 บาท ปัจจุบันผู ้ประกอบการการได้           
ผลิตสินคา้ตวัใหม่ข้ึนมาคือ ดอกไมป้ระดิษฐ์แบบอ่ืน และในการท าผลิตภณัฑ์ตวัใหม่น้ีไดพ้ฒันา    
มาจากสินคา้เดิม เหตุผลหรือแรงจูงใจในการผลิตสินคา้ใหม่น้ีคือ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้ 
  1.2.5 การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
   ในการสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชนกลุ่มเครือข่ายท่ีติดต่อส่วนใหญ่จะเป็น
หน่วยงานทางภาครัฐคือ เทศบาลต าบลสันก าแพง  ส่วนกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ ยงัไม่มี 
 

2.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย 

 2.1   สถานภาพของธุรกจิชุมชนของกลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย 
  จากการศึกษาดูงานและสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของ      
กลุ่มผา้สาลูเพน้ทล์ายนั้น ทางผูว้ิจยัจะกล่าวถึงความเป็นมาของหัตกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของ
กลุ่มการแปรผนัจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ท้องถ่ินสู่ธุรกิจชุมชนกลุ่มผา้สาลูเพน้ท์ลาย       
ประวติัของผูป้ระกอบการ และสถานท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่ม ดงัน้ี 
  2.1.1 ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของกลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย 
   กลุ่มผา้สาลูเพน้ทล์าย ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2545 โดยเร่ิมจากการผลิตเส้ือบุรุษ
และสตรี หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2549 ก็เร่ิมมีการผลิตกระโปรงและกางเกงของบุรุษและสตรี
เช่นเดียวกัน ในปัจจุบนัผูป้ระกอบได้ท าการผลิตสินค้าใหม่ ๆ ข้ึนมาคือ พวงกุญแจจากเศษผา้           
ท่ีรัดผมท ามาจากเศษผา้ กระเป๋าใส่เหรียญจากเศษผา้ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการน าเอาวสัดุท่ีเหลือใชม้าท า
เป็นส่ิงของท่ีมีค่า และท าให้เกิดมูลค่าในตวัของผลิตภณัฑ์มากข้ึน ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัวอีกทางหน่ึง 
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  2.1.2 การแปรผันจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ท้องถิ่นสู่ธุรกิจชุมชนของ     
กลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย 
   จากการเปล่ียนจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ทอ้งถ่ินเขา้สู่ธุรกิจชุมชน     
ท าใหสิ้นคา้ของกิจการไดรั้บการยอมรับคุณภาพจากหน่วยงานท่ีรับรองคุณภาพสินคา้คือ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน จากกระทรวงอุตสาหกรรม ท าให้สินคา้เป็นท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจแก่ผูบ้ริโภค 
อีกทั้งยงัเพิ่มรายไดใ้หก้บักลุ่มมากข้ึนดว้ย 
  2.1.3   ประวตัิของผู้ประกอบการกลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย 
   ผูป้ระกอบการกลุ่มผา้สาลูเพ้นท์ลายคือ คุณศศินภา ป่ินทอง อยู่บ้านเลขท่ี 
127/29 หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ อายุ  59  ปี จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดบั
ปริญญาตรี มีสถานภาพเป็นสมาชิกในหมู่บา้น มีสมาชิกภายในครอบครัว 4 คน รายได้หลกัของ
ครอบครัวคือ อาชีพคา้ขาย โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย 70,000 บาทต่อเดือน มีฐานะความเป็นอยูพ่ออยูพ่อกิน 
  2.1.4   สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชนกลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย 
   สถานท่ีประกอบการในการผลิตผา้สาลูเพน้ท์ลายคือ บา้นของผูป้ระกอบการ 
สาเหตุท่ีตั้งสถานประกอบการท่ีบา้น ก็เพราะว่าไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นท่ี และสะดวก     
ในการท างาน ดงัภาพท่ี 5.2  
 
 
 
 

บริเวณท่ี 2  ส่วนผลิตผลิตภณัฑ ์

 
 
 

  ภาพท่ี 5.2 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณศศินภา 
 

 2.2    การจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย 
  เ ม่ือกล่าวถึงการจัดการธุรกิจชุมชนกลุ่มผ้าสาลู เพ้นท์ลายนั้ น ท าให้ทราบว่า 
ผูป้ระกอบการไดมี้การผลิตผลิตภณัฑ์ร่วมกบัสมาชิกภายในกลุ่ม โดยจะมีสมาชิกภายในครอบครัว
และลูกจา้งเขา้มาช่วยงาน ซ่ึงในการบริหารงานใหส้ าเร็จและเป็นไปตามแนวทางในการน ากลุ่มเขา้สู่
ธุรกิจชุมชน ประกอบไปดว้ย 
 

 
บริเวณท่ี 1  

ส่วนผลิตผลิตภณัฑ์ 
 

บริเวณท่ี 2             

ท่ีอยูอ่าศยั 
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  2.2.1   การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
   จากการพูดคุยกบัคุณศศินภา ท าให้ทราบว่ากลุ่มผา้สาลูเพน้ท์ลาย ได้มีการจดั
โครงสร้างของกลุ่ม ดงัน้ี 

โครงสร้างของกลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย 
 

สมาชิกของกลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 4 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) 6 
รวม 11 

ตารางท่ี 5.2 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มผา้สาลูเพน้ทล์าย 
ท่ีมา : ศศินภา ป่ินทอง, 2553 มีนาคม 13 

 

โครงสร้างของกลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.2 โครงสร้างกลุ่มผา้สาลูเพน้ทล์าย 

ผู้ประกอบการกลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย 

สมาชิกภายในครอบครัว ลูกจ้าง 

      ผลิตสินคา้ 

   ตรวจสอบสินคา้ 

   จ าหน่าย
สนิค้า 
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  จากแผนภูมิท่ี 5.2 จะเห็นได้ว่า ในด้านการบริหารจดัการกลุ่มผา้สาลูเพน้ท์ลายของ
ผูป้ระกอบการเป็นการผลิตผลิตภณัฑ์ในชุมชนขนาดเล็ก ในการปฏิบติังานทุกอยา่งผูป้ระกอบการ
จะเป็นผูก้  าหนด เม่ือมีค าสั่งว่าจา้งให้ท าสินค้า ก็จะแบ่งงานให้กับสมาชิกภายในครอบครัวและ
ลูกจา้งในสัดส่วนท่ีเท่ากนั เม่ืองานเสร็จก็จะมีการจ่ายค่าตอบแทนให ้
  2.2.2 การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุน 
   ในการลงทุนเพื่อผลิตสินคา้และผลิตภณัฑ์ ไม่มีการกู้เงินจากแหล่งใด ๆเลย     
แต่จะใช้เงินทุนส่วนตวัของผูป้ระกอบการเองทั้งหมด และจะน าเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายสินค้า
บางส่วนมาใชใ้นการลงทุนซ้ือวตัถุดิบเป็นบางคร้ัง           
  2.2.3   การจัดการด้านการตลาด 
   กลุ่มธุรกิจของผูป้ระกอบการมีสมาชิก จ านวน 10 คน แบ่งเป็นสมาชิกภายใน
ครอบครัวจ านวน 4 คนและลูกจา้งจ านวน 6 คน ในการผลิตสินคา้นั้นผูป้ระกอบการ จะค านึงถึง 
เร่ืองการผลิตเพื่อสนองความต้องการของผูบ้ริโภค และจะผลิตสินค้าตามค าแนะน าของลูกค้า 
ผูป้ระกอบการมีตราสินคา้เป็นของตวัเอง และตราสินค้านั้นท าให้ลูกค้ามัน่ใจในผลิตภณัฑ์และ
สามารถบอกต่อกนัในกลุ่มลูกคา้ทัว่ ๆ ไป ในการตั้งช่ือตราสินคา้นั้น จะตั้งช่ือตามเจา้ของกิจการ 
และผู ้ประกอบการมีการตรวจสอบสินค้าก่อนการจ าหน่าย โดยตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย             
ของการผลิตคือ ดูรายละเอียดของการเย็บ การติดกระดุมให้เรียบร้อย และปัจจุบนัผูป้ระกอบการ            
มีบรรจุภณัฑ์ส าหรับสินคา้ของผูป้ระกอบการด้วย แต่จะมีเฉพาะเวลาออกบูทแสดงสินคา้เท่านั้น 
และผูป้ระกอบการคิดว่าบรรจุภณัฑ์มีประโยชน์ต่อธุรกิจของกิจการคือ ลูกคา้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์อ่ืน ๆ ได้ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าทัว่ไป ซ้ือเพื่อสวมใส่ เป็นของฝาก และลูกค้า         
ได้ให้ค  าแนะน าในตวัสินคา้ในเร่ืองของรูปแบบ และหากจะมีการพฒันาสินคา้ ก็จะพฒันาสินคา้           
ตามค าแนะน าของลูกค้า ส่วนในการก าหนดราคาสินค้านั้น ผูป้ระกอบการจะเป็นผูก้  าหนดเอง        
โดยพิจารณาจากตน้ทุนราคาสินคา้ และก าลงัซ้ือของลูกคา้ โดยผูป้ระกอบการไดคิ้ดค่าขนส่งรวมกบั
ต้นทุนแล้ว กลยุทธ์ในด้านราคาในการเสนอต่อลูกค้าคือ ลดไม่เกิน 20  บาทต่อ 1 ตัว ส าหรับ
ช่องทางในการจัดจ าหน่าย มีร้านจ าหน่ายสินค้าเองจ านวน 2 แห่ง ปัจจุบันผู ้ประกอบการ                
ไดจ้ดัจ าหน่ายผา่นตวัแทนจ าหน่ายจ านวน 2 คน ซ่ึงสาเหตุท่ีผูป้ระกอบการจดัจ าหน่ายผา่นสถาบนั    
คนกลางเพราะมีการขาย และกระจายสินคา้ไดดี้กวา่ผูป้ระกอบการเอง และไดมี้การแบ่งรายไดใ้ห้กบั
ตวัแทนจ าหน่ายในราคาส่งแล้วให้บวกก าไรเอง ในการขนส่งสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคนั้น
ผูป้ระกอบการจะใชย้านพาหนะของผูใ้ชค้นกลางและยานพาหนะของบริษทัขนส่ง ส่วนการส่งเสริม
การขายจะขายใหก้บัลูกคา้คือ ถา้ซ้ือ  1 ตวัราคาใน 150 บาท แต่ถา้ซ้ือ 2 ตวัจะลดราคาเหลือ 250 บาท 
และในการขายนั้นมีการขายโดยใช้พนักงานขายจ านวน 1 คน และมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
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พนกังานโดยมอบหมายให้ดูแลกิจการเอง ส่วนทางด้านการวางแผนการตลาดในอนาคตจะขยาย
สาขาเพิ่มไปยงัศูนยก์ารคา้อ่ืน ๆ  ภายในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  2.2.4   การจัดการด้านการผลติ 
   สินคา้ของผูป้ระกอบการท่ีผลิตอยู่ในปัจจุบนัคือ เส้ือบุรุษและสตรี กระโปรง
และกางเกงเพน้ทแ์ละปักลาย ซ่ึงท ามาจากผา้ฝ้ายสีธรรมชาติและสียอ้ม ซ่ึงในท่ีน้ีทางผูว้ิจยัขอเสนอ
กลวธีิในการผลิตสินคา้คือ การผลิตเส้ือบุรุษและสตรี วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตคือ ผา้ฝ้ายสีธรรมชาติ
และสียอ้ม ผา้ลินิน ผา้ป่าน ผา้สาลู มีขั้นตอนในการท าคือ น ามาตดัตามแบบท่ีวางไว ้จากนั้นจะส่ง
ให้ฝ่ายเย็บ หลงัจากเย็บเสร็จ จะส่งงานต่อไปยงัฝ่ายเพน้ท์ เพื่อเพน้ท์ตามแบบลายท่ีออกแบบไว ้   
เม่ือท าทุกอย่างเสร็จแลว้ ก็จะน าสินคา้เหล่านั้นมารีดพร้อมน าออกจ าหน่าย ส่วนกลวิธีในการผลิต
สินคา้คือ ผลิตภณัฑ์กระโปรงเพน้ท์และปักลาย วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตคือ ฝ้าย ผา้สาลู ขั้นตอน    
การผลิตคือ น ามาตดัตามแบบท่ีวางไวแ้ลว้เยบ็ให้เขา้รูปกนั แลว้ส่งให้ฝ่ายเพน้ท์ลาย ท าการเพน้ท์
ลายหรือปักลาย เสร็จแล้วรีดให้เรียบร้อยพร้อมน าออกจ าหน่าย ในการจ าหน่ายเส้ือบุรุษนั้ น            
จะจ าหน่ายในราคา 199 - 250 บาทต่อช้ิน ซ่ึงมีตน้ทุนในการผลิต 90 บาท เส้ือสตรีจ าหน่ายในราคา
ต่างกนั คือ 159 - 220 บาทต่อช้ิน โดยมีตน้ทุนในการผลิต 80 บาท กางเกงกบักระโปรงนั้นจะต่างกนั
โดยราคาของกระโปรงจ าหน่าย ในราคา 99 – 150 บาทต่อช้ิน มีต้นทุนในการผลิตประมาณ            
64  บาท ส่วนในการผลิตกางเกงขาสั้ น ขายาวเพ้นท์ลายและปักลายนั้น จะจ าหน่ายในราคา            
159 - 199 บาทต่อช้ิน มีตน้ทุนในการผลิต 90 บาท ผูป้ระกอบการจะมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกซ้ือ
วตัถุดิบคือ จะดูเน้ือผา้ และลกัษณะภูมิอากาศ ตามสมยันิยมของลูกคา้วิธีการท่ีใช้ในการเก็บรักษา
วตัถุดิบของผูป้ระกอบคือ ผา้ท่ีซ้ือมาจะมีลกัษณะเป็นมว้น และจะเก็บโดยการตั้งไวแ้ละเก็บให ้     
พน้จากความช้ืน ผูป้ระกอบการมีมาตรฐานในการควบคุมการผลิตสินคา้คือ ก่อนจ าหน่ายจะตอ้ง
ตรวจเช็คงานให้เรียบร้อยอีกคร้ังหน่ึง ส าหรับผา้สีจะมีการทดสอบการตกของสีผา้ก่อน และสินคา้
ของผูป้ระกอบการได้รับการยอมรับคุณภาพจากหน่วยงานท่ีรับรองคุณภาพสินคา้คือ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน จากกระทรวงอุตสาหกรรม และในส่วนของการจดัเก็บสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้คือ   
จะรีดแล้วพบัเก็บไวใ้นตูพ้ร้อมท่ีจะจดัจ าหน่าย ในปัจจุบนัผูป้ระกอบได้ท าการผลิตสินคา้ใหม่ ๆ 
ข้ึนมาคือ พวงกุญแจจากเศษผา้ ท่ีรัดผมท ามาจากเศษผา้ กระเป๋าใส่เหรียญจากเศษผา้ ซ่ึงผลิตภณัฑ์
ใหม่น้ี เป็นผลิตภณัฑ์แบบพฒันามาจากสินค้าเดิมคือ เส้ือแบบพื้นเมือง เส้ือตามแบบสมยันิยม      
ตามแฟชั่น เหตุผลหรือแรงจูงใจในการผลิตคือ เป็นท่ีตอ้งการของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าวยัรุ่น     
กลุ่มนกัศึกษาจากสถาบนัต่าง ๆ เป็นตน้ 
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  2.2.5 การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
   การส ร้า ง เค รือข่ ายภายนอกชุมชนก็จะ มีทางภาค รัฐ ท่ี เข้าม า ช่วยให ้                 
การสนบัสนุนสินคา้ของผูป้ระกอบการ ส่วนกลุ่มธุรกิจอ่ืนยงัไม่มี   
 

3.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มท าอปุกรณ์บ าบัดสุขภาพให้แขง็แรง 
 3.1   สถานภาพของธุรกจิชุมชนของกลุ่มท าอุปกรณ์บ าบัดสุขภาพให้แข็งแรง 
  ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและการจัดการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ ์     
ของกลุ่มท าอุปกรณ์บ าบดัสุขภาพให้แข็งแรงนั้น ทางผูว้ิจยัจะกล่าวถึง ความเป็นมาของหัตกรรม
สาขาศิลปะประดิษฐ์ของกลุ่ม ประวติัของผู ้ประกอบการ การแปรผันจากหัตถกรรมสาขา          
ศิลปะประดิษฐท์อ้งถ่ินสู่ธุรกิจชุมชน และสถานท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่ม ดงัน้ี 
  3.1.1  ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของกลุ่มท าอุปกรณ์บ าบัด
สุขภาพให้แข็งแรง 
   กลุ่มท าอุปกรณ์บ าบดัสุขภาพให้แข็งแรง ได้ก่อตั้งข้ึนโดยการรวมกลุ่มของ
สมาชิกในหมู่บา้นท่ีวา่งงาน ตอ้งการหารายไดเ้สริมหรือท าเป็นอาชีพเสริมเพื่อหาเล้ียงครอบครัว   
  3.1.2 การแปรผันจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ท้องถิ่น สู่ ธุรกิจ ชุมชน             
กลุ่มท าอุปกรณ์บ าบัดสุขภาพให้แข็งแรง 
   การเปล่ียนจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ทอ้งถ่ินเขา้สู่ธุรกิจชุมชนของ  
กลุ่มท าอุปกรณ์บ าบดัสุขภาพให้แข็งแรงได้รับการสนับสนุนในด้านการผลิตและการจ าหน่าย      
จากศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข  ทั้งน้ีทางกลุ่มมี
การเปิดอบรมใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจในอาชีพน้ีอีกดว้ย   
  3.1.3 ประวตัิของผู้ประกอบการกลุ่มท าอุปกรณ์บ าบัดสุขภาพให้แข็งแรง 
   ผูป้ระกอบการกลุ่มท าอุปกรณ์บ าบดัสุขภาพให้แข็งแรงคือ คุณอุษา วิกสิตกุล 
อาย ุ84 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 251/1 หมู่ท่ี 3  ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษา
ชั้นสูงสุดระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มีสถานภาพเป็นสมาชิกในหมู่บา้น และมีฐานะครอบครัว    
พออยูพ่อกิน 
  3.1.4   สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชนกลุ่มท าอุปกรณ์บ าบัดสุขภาพให้แข็งแรง 
   สถานท่ีประกอบการในการผลิตอุปกรณ์บ าบดัสุขภาพให้แข็งแรง คือบา้นของ
ผูป้ระกอบการเอง สาเหตุท่ีตั้งสถานประกอบการท่ีบ้าน ก็เพราะว่าสามารถใช้พื้นท่ีภายในบา้น       
ได้อย่างเต็มท่ี ไม่ต้องเสียค่าเช่าท่ี ผูว้ิจ ัยสามารถแจกแจงแผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิต           
ดงัภาพท่ี 5.3 
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  ภาพท่ี 5.3 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณอุษา 
 

 3.2 การจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มท าอุปกรณ์บ าบัดสุขภาพให้แข็งแรง 
  ในการจดัการในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่มท าอุปกรณ์บ าบดัสุขภาพให้แข็งแรง 
มีวิธีการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทางในการน ากลุ่มเขา้สู่ธุรกิจชุมชน ซ่ึงการบริหารดงักล่าว
ประกอบไปดว้ย 
  3.2.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
   ในการสร้างความส าเร็จให้กับกลุ่มท าอุปกรณ์บ าบดัสุขภาพให้แข็งแรงนั้น     
ต้อง มีการจัดโครงสร้างของก ลุ่ม ท่ี ดี  ส าหรับก ลุ่มท า อุปกรณ์บ าบัดสุขภาพให้แข็งแรง                     
ไดว้างโครงสร้างของกลุ่ม ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มท าอุปกรณ์บ าบัดสุขภาพให้แข็งแรง 
 

สมาชิกของกลุ่มท าอุปกรณ์บ าบัดสุขภาพให้แข็งแรง จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัว - 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) 4 

รวม 5 
ตารางท่ี 5.3 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มท าอุปกรณ์บ าบดัสุขภาพใหแ้ขง็แรง 
ท่ีมา : คุณอุษา วกิสิตกุล, 2553, มีนาคม 15 
 

  แมผู้ป้ระกอบการจะผลิตและด าเนินการขายแต่เพียงผูเ้ดียว เน่ืองจากมีลูกจา้งมาเป็น
ส่วนหน่ึง ในการด าเนินการช่วยในด้านการตลาดในบางส่วน จึงสามารถอธิบายเป็นโครงสร้าง    
ของกลุ่ม ดงัแผนภูมิท่ี 5.3 ดงัน้ี 

 บริเวณท่ี 1 ท่ีอยูอ่าศยั 

 

บริเวณท่ี 2                   

ผลิตผลิตภณัฑ์ 
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โครงสร้างของกลุ่มท าอุปกรณ์บ าบัดสุขภาพให้แข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 5.3 โครงสร้างกลุ่มท าอุปกรณ์บ าบดัสุขภาพให้แขง็แรง 
 

  จากแผนภูมิท่ี 5.3 จะเห็นไดว้่าในดา้นการจดัการบริหารจดัการกลุ่มท าอุปกรณ์บ าบดั
สุขภาพให้แข็งแรงนั้ น เป็นธุรกิจชุมชนท่ีใช้แรงงานจากสมาชิกภายในชุมชนเท่านั้ น ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์แบบฉนัทมิ์ตร ท าใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
  3.2.2 การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุน 
   ในการลงทุนเพื่อผลิตสินคา้ ทางกลุ่มเองไม่ได้ลงทุนเอง แต่จะได้รับวตัถุดิบ    
มาจากผูว้า่จา้ง   
  3.2.3   การจัดการด้านการตลาด 
   จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ท าใหท้ราบวา่ทางกลุ่มไม่มีการจดัการทางดา้น
การตลาด เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เดินทางมาซ้ือยงัแหล่งผลิตอยูเ่สมอ 
  3.2.4   การจัดการด้านการผลติ 
   ในการผลิตสินค้าของผู ้ประกอบการนั้ น ได้รับว ัตถุ ดิบมาจากผู ้ว่าจ้าง            
ส่วนในเร่ืองของการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้ น ผู ้ประกอบการจะคิดค้นแบบเองทั้ งหมด ไม่มี            
การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบติังาน สถานท่ีปฏิบติังานคือ ท่ีบา้นผูป้ระกอบการเอง ผลิตภณัฑ ์                    
ท่ีผูป้ระกอบการท าอยู่ในปัจจุบนัน้ีคือ หมอนใหญ่ หมอนรอง ลูกจ้ีเส้น ท่ียกน ้ าหนกั (ในการผลิต      
1 คร้ังจะใช้เวลา 3 วนั ได้จ  านวนสินคา้ 1 ชุด จ าหน่ายในราคาชุดละ 3,000 บาท) ในเร่ืองของ        

ผู้ประกอบการกลุ่มท าอุปกรณ์

บ าบัดสุขภาพให้แข็งแรง 

ลูกจ้าง 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง 

      ผลติสินค้า 

   ตรวจสอบสินค้า

สินคา้ 

จ าหน่ายสินค้า 
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การจ าหน่ายนั้ น ผู ้ประกอบการไม่มี ร้านจ าหน่าย แต่จะมีลูกค้ามาซ้ือถึงสถานท่ีผลิต และ               
การประกอบอาชีพน้ี ผูป้ระกอบการเคยได้รับการช่วยเหลือในด้านการผลิตและการจ าหน่าย         
จากศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข ในการท างาน
ของผูป้ระกอบการไดป้ระสบกบัปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจท่ีราคาวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน 
  3.2.5   การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
   ในการสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชนนั้น ทางกลุ่มจะมีการจดัอบรมให้ผูท่ี้สนใจ
ในการประกอบอาชีพน้ี และทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนในด้านการผลิตและการจ าหน่าย            
จากศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข 
 

4.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณประกอบ อนิยศ 
 4.1 สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณประกอบ อนิยศ 
  ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณประกอบนั้น ทางผูว้ิจ ัย       
จะกล่าวถึง ความเป็นมาของหัตกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์  การแปรผนัจากหัตถกรรมสาขา        
ศิลปะประดิษฐ์ทอ้งถ่ินสู่ธุรกิจชุมชน ประวติัของผูป้ระกอบการ และสถานท่ีในการบริหารธุรกิจ
ชุมชน ดงัน้ี 
  4.1.1   ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของคุณประกอบ อนิยศ 
   หัตกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของคุณประกอบ ไดเ้กิดข้ึนจากการใช้เวลาว่าง     
ให้ เ ป็นประโยชน์  แรงบันดาลใจในการผลิตสินค้าของผู ้ประกอบการนั้ น  เ กิดจากการ                        
ท่ีผูป้ระกอบการเองไดไ้ปเดินเท่ียวท่ีถนนคนเดิน แลว้ไดไ้ปเห็นสินคา้ท ามือท่ีท าข้ึนมาอย่างง่าย ๆ  
สามารถขายได้  จึงท าให้เกิดไอเดียในการท าสินคา้ข้ึนมา และตอ้งการท าเป็นอาชีพเสริมให้กับ
ครอบครัวดว้ย 
  4.1.2   การแปรผนัจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ท้องถิ่นสู่ธุรกจิชุมชน 
   การเปล่ียนจากหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐท์อ้งถ่ินเขา้สู่ธุรกิจชุมชน ยงัไม่ได้
รับความสนใจเท่าท่ีควร เพราะเป็นเพียงแค่ธุรกิจเล็ก ๆ ท่ีผูป้ระกอบการไดด้ าเนินงานเองทุกอย่าง
และไม่มีสมาชิกกลุ่ม จึงไม่ไดข้ยายไปสู่ธุรกิจชุมชน อีกทั้งไม่มีเวลาในการท าธุรกิจชุมชน เน่ืองจาก
มีงานประจ าอยูแ่ลว้  
  4.1.3 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณประกอบ อินยศ อายุ 35 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 233 ถนนท่าสะต๋อย ต าบลวดัเกตุ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาสูงสุดระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ รายได้หลกัของ
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ครอบครัวคือ พนักงานทัว่ไป สถานรับเล้ียงคนชรา จงัหวดัเชียงใหม่ มีรายได้เฉล่ีย 8,000 บาท      
ต่อเดือน  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.4 คุณประกอบ อินยศ 
 

  4.1.4   สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชน 
   สถานท่ีในการผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการคือ บา้น ซ่ึงใช้พื้นท่ีในการผลิต    
ไม่มาก สาเหตุท่ีตั้งสถานประกอบการท่ีบา้น ก็เพราะวา่สามารถใชพ้ื้นท่ีภายในบา้นไดอ้ยา่งเต็มท่ี    
ไม่ตอ้งเสียค่าเช่า และสะดวกในการจดัสรรวสัดุและวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ ดงัภาพท่ี 5.5 
 
 
 
 

บริเวณท่ี 2  ส่วนผลิตผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.5 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณประกอบ 

 
 
 

 

บริเวณชั้นท่ี 1 ส่วนผลิตผลิตภณัฑ ์

 

บริเวณชั้นท่ี 2 ท่ีอยูอ่าศยั 
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 4.2   การจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่ม 
  เม่ือกล่าวถึงการจดัการธุรกิจชุมชนงานศิลปะประดิษฐ์ของคุณประกอบ ท าให้ทราบวา่ 
ผู ้ประกอบการได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ เพียงผู ้เ ดียว และ เป็นเพียงธุรกิจขนาดเล็ก เท่านั้ น 
ผูป้ระกอบการไดมี้การจดัการธุรกิจชุมชน ดงัน้ี 
  4.2.1   การจัดโครงสร้างของกลุ่ม  
   ผูป้ระกอบการ ได้มีการจดัการบริหารทางธุรกิจท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน และได้มี
การจดัโครงสร้างของกลุ่ม ดงัน้ี  

จ านวนสมาชิกของกลุ่มคุณประกอบ  อนิยศ 

สมาชิกของกลุ่มคุณประกอบ จ านวน(คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ - 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) - 

รวม 1 
ตารางท่ี 5.4 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มคุณประกอบ 

ท่ีมา : ประกอบ อินยศ, 2553, มีนาคม 15 
โครงสร้างองค์กรของกลุ่มคุณประกอบ  อนิยศ 

 

 
 แผนภูมิท่ี 5.4 โครงสร้างองคก์รของกลุ่มคุณประกอบ อินยศ 

คุณประกอบ  อนิยศ 

ผลติสินค้า 

จัดจ าหน่าย 

ตรวจสอบสินค้า

สินคา้ 
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                  จากแผนภูมิท่ี 5.4 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของกลุ่มคุณประกอบนั้น เป็นโครงสร้าง          
ท่ีผูป้ระกอบการประกอบอาชีพเพียงผูเ้ดียว โดยผูป้ระกอบการจะท าหน้าท่ีเป็นทั้ งผูผ้ลิต และ          
จดัจ าหน่ายเองทั้งหมด  
  4.2.2   การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุน 
   ในการลงทุนเพื่อผลิตสินค้านั้ น คุณประกอบแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลย            
ซ่ึงผูป้ระกอบการจะเก็บส่ิงของเหลือใชห้รือไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้จ  าพวกเศษไม ้ฝาขวดน ้ าด่ืม 
เปลือกหอย ฯลฯ จากบ้านและร้านอาหาร มาผลิตเป็นสินค้าประดับตกแต่งต่าง ๆ เช่น ตะเกียง   
เปลือกหอย รถมอเตอร์ไซคจ์ากฝาขวดน ้า 
  4.2.3   การจัดการด้านการตลาด 
   ในการผลิตสินคา้แต่ละช้ินนั้น ผูป้ระกอบการได้ค  านึงถึงเร่ืองการผลิตสินคา้   
เพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยคิดราคาสินคา้จากต้นทุนและความยากง่ายของสินค้า   
ส่วนปัญหาดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการพบบ่อยท่ีสุดคือ ไม่สามารถผลิตสินคา้ได ้ตามระยะเวลา
ลูกคา้ตอ้งการ และการออกแบบสินคา้หรือรูปแบบไม่ไดรั้บความนิยมเท่าท่ีควร 
  4.2.4   การจัดการด้านการผลติ 
   ผูป้ระกอบการจะใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน โดยการเก็บส่ิงของเหลือใช้หรือ      
ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้จ  าพวกเศษไม ้ฝาขวดน ้ าด่ืม เปลือกหอย ฯลฯ จากบา้นและร้านอาหาร    
มาผลิตเป็นสินค้าประดับตกแต่ง เช่น ตะเกียงเปลือกหอย รถมอเตอร์ไซค์จากฝาขวดน ้ า                 
ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ผูป้ระกอบการจะเป็นผูคิ้ดคน้เองทั้งหมด สินคา้ท่ีผลิตอยู่ในปัจจุบนัคือ             
1) ตะเกียงเปลือกหอย (ในการผลิตสินคา้ 1 ช้ิน ใชเ้วลาทั้งหมด 30 นาที ซ่ึงจ าหน่ายในราคา 50บาท) 
2) รถมอเตอร์ไซค์จากฝาขวดน ้ า (ในการผลิต 1 คร้ัง ใช้เวลาทั้งหมด 15 นาที ซ่ึงจ าหน่ายในราคา     
10 บาท) กลวิธีการผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการคือ สินคา้ทุกช้ินจะตอ้งเป็นงานฝีมือท่ีใชค้วามคิด
สร้างสรรค์และไม่ซ ้ าใคร โดยใช้เวลาว่างสังเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตวั แลว้ท าการประยุกต์ส่ิงเหลือใช ้    
ท่ีตนหาไดม้าผลิตเป็นสินคา้ ซ่ึงในท่ีน้ีทางคณะผูว้จิยัขอเสนอกลวิธีในการท า 1) ตะเกียงเปลือกหอย  
วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตคือ เปลือกหอยชนิดต่าง ๆ และไม้ มีขั้ นตอนในการผลิตสินค้าคือ                 
น าเปลือกหอยชนิดต่าง ๆ มาลา้งท าความสะอาด แลว้ผึ่งลมใหแ้หง้ จากนั้นท าการตกแต่งให้สวยงาม  
น าไม้มาตกแต่งเพื่อใช้เป็นฐานรองเปลือกหอย จากนั้นน าเปลือกหอยมาติดกับไม้แล้วตกแต่ง         
ให้สวยงาม 2) รถมอเตอร์ไซคจ์ากฝาขวดน ้ า วตัถุดิบท่ีใชคื้อ ฝาขวดน ้ า และกาว มีขั้นตอนในการ
ผลิตสินค้าคือ น าฝาขวดน ้ าท่ีได้มาท าความสะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง จากนั้นน าฝาขวดน ้ ามาดัด      
ให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ ถา้ส่วนไหนตอ้งประกบกนัก็ใชก้าวในการติด หลงัจากนั้นตกแต่ง   
ใหส้วยงาม 
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 ภาพท่ี 5.6 ผลิตภณัฑข์องคุณประกอบ 

 

                          4.2.5    การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
  ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายจากภาครัฐ ท่ีสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการน า
สินคา้ไปจดัแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ถนนคนเดิน  
 

5. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณกุมาล ีเลศิวานิกาพร 
 5.1    สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณกุมาล ีเลศิวานิกาพร 
  ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณกุมาลีนั้ น ทางผู ้วิจ ัย             
จะกล่าวถึง ความเป็นมาของหัตกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ การแปรผนัจากหัตถกรรมสาขา        
ศิลปะประดิษฐ์ทอ้งถ่ินสู่ธุรกิจชุมชน ประวติัของผูป้ระกอบการ และสถานท่ีในการบริหารธุรกิจ
ชุมชน ดงัน้ี 
  5.1.1 ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของคุณกุมาล ี 
   หตักรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของคุณกุมาลี ไดเ้ร่ิมข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2549 โดยเร่ิม
จากการท าตุ๊กตาแค่ไม่ก่ีตวั แล้วน ามาวางขายท่ีถนนคนเดิน และมีลูกคา้ให้ความสนใจ จึงท าให้
ผูป้ระกอบการเกิดแรงบนัดาลใจและไดย้ดึอาชีพน้ีเป็นอาชีพหลกัมาจนถึงปัจจุบนั 
  5.1.2  การแปรผนัจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ท้องถิ่นสู่ธุรกจิชุมชน 
   การเปล่ียนจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ทอ้งถ่ินเขา้สู่ธุรกิจชุมชนของ
ผูป้ระกอบการ ในขณะน้ียงัไม่มีการเขา้ร่วมกบักลุ่มธุรกิจชุมชน เน่ืองจากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงมี
ผูป้ระกอบการเพียงคนเดียวในการบริหารงาน จึงยงัไม่มีการขยายไปสู่ธุรกิจชุมชน  
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  5.1.3   ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณกุม า ลี  ว า นิก าพร  อยู่บ้าน เลข ท่ี  4 65  หมู่  4  ถนนสันทรายหลวง                  
ต  าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ อายุ  30  ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับ     
ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ีย 15, 000 บาทต่อเดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.7 คุณกุมาลี วานิกาพร 
 

  5.1.4   สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชนของคุณกุมาล ีเลศิวานิกาพร 
   สถานท่ีประกอบการในการผลิตตุ๊กตาผ้า คือ บ้านของผู ้ประกอบการเอง     
ผูป้ระกอบการใชบ้า้นของตนเองเป็นแหล่งผลิตสินคา้เน่ืองจาก เป็นพื้นท่ีของตนเองท าให้ไม่ตอ้งเสีย
ค่าเช่า ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ และสะดวกในการขนส่ง ดงัภาพท่ี 5.8 
 
 
 
 

บริเวณท่ี 2  ส่วนผลิตผลิตภณัฑ ์

 
 
  ภาพท่ี 5.8 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณกุมาลี 
 

 5.2    การจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่ม 
  เม่ือกล่าวถึงการจดัการธุรกิจชุมชนงานศิลปะประดิษฐ์ของคุณกุมาลี ท าให้ทราบว่า 
ผูป้ระกอบการได้มีการผลิตผลิตภณัฑ์เพียงผูเ้ดียว และในการสร้างความส าเร็จให้กับธุรกิจนั้น 
จะตอ้งมีการจดัการธุรกิจท่ีดี ดงัน้ี 

 บริเวณท่ี 2 ท่ีอยูอ่าศยั 

 บริเวณท่ี 1 ส่วนผลิตผลิตภณัฑ ์
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  5.2.1   การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
   คุณกุมาลีมีโครงสร้างองค์กรท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน เน่ืองจากไม่มีสมาชิกภายใน
ครอบครัว หรือสมาชิกในชุมชน มาช่วยในการประสานงานหรือรับมอบหมายงาน  
 

จ านวนสมาชิกของกลุ่มคุณกุมาล ี  เลศิวานิกาพร 
 

สมาชิกของกลุ่มคุณกุมาลี จ านวน(คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ - 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) - 

รวม 1 
ตารางท่ี 5.5 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มคุณกุมาลี  เลิศวานิกาพร 
ท่ีมา : กุมาลี เลิศวานิกาพร, 2553, มีนาคม 16 
 

โครงสร้างของกลุ่มคุณกุมาล ี เลศิวานิกาพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.5 โครงสร้างองคก์รของคุณกุมาลี เลิศวานิกาพร 
 

  จากแผนภูมิ ท่ี  5.5  จะเห็นว่า  การจัดการบริหารธุรกิจของผู ้ประกอบการนั้ น 
ผูป้ระกอบการจะบริหารงานเพียงคนเดียว เพราะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก การจดัการธุรกิจจึงไม่ซบัซ้อน 
และสามารถท าเพียงคนเดียวได้ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะท าหน้าท่ีเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายเอง
ทั้งหมด 

ผู้ประกอบการ 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 
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  5.2.2   การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุน 
   ในการลงทุนเพื่อผลิตสินคา้ ผูป้ระกอบการได้มีการจดัการในด้านเงินลงทุน  
โดยการใช้ทุนส่วนตวัของผูป้ระกอบการเองทั้งหมด และจะเก็บเงินท่ีได้มาจากการขายสินคา้ไว ้  
ส่วนหน่ึงเพื่อใชใ้นกรณีท่ีฉุกเฉิน           
  5.2.3   การจัดการด้านการตลาด 
   ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมทางการตลาด เพราะต้องใช้เงินลงทุนมาก             
ในการผลิตสินคา้ผูป้ระกอบการ จะผลิตสินคา้ให้ไดย้อดมากท่ีสุด ผูป้ระกอบการยงัไม่มีตราสินคา้
เป็นของตนเอง แต่มีบรรจุภณัฑแ์บบง่าย ๆ ใหแ้ก่ลูกคา้ และลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลทัว่ไป หรือ
ชาวต่างชาติ โดยซ้ือเพื่อไปใช้หรือเป็นของฝากของท่ีระลึก ท่ีผ่านมาลูกค้าเคยให้ค  าแนะน า             
ในตวัสินคา้แก่ผูป้ระกอบการ ซ่ึงผูป้ระกอบการก็ได้ปฏิบติัตามค าแนะน านั้น สินคา้ท่ีผูป้ระกอบ
จ าหน่ายนั้น ผูป้ระกอบการจะเป็นผูก้  าหนดราคาเอง โดยค านวณจากราคาตน้ทุน ความยากง่าย     
ของสินคา้ และความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงในราคาขา้งตน้ยงัไม่ไดคิ้ดรวมกบัค่าขนส่ง ดา้นกลยุทธ์    
ดา้นราคาในการเสนอต่อลูกคา้คือ เม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก ๆ ก็จะมีการแถมสินคา้ ปัจจุบนั
สินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีผูป้ระกอบผลิตและจ าหน่ายนั้น ไดมี้การแข่งขนัทางดา้นการตลาดสูง แต่สินคา้
ของผู ้ประกอบการมีจุดเด่นคือ ความหลากหลายของสินค้า ซ่ึงเป็นความคิดสร้างสรรค์ของ            
ตวัผูป้ระกอบการเอง ท าให้สามารถแข่งขนักนัทางการตลาดได้ ทางด้านการประชาสัมพนัธ์นั้น 
ผูป้ระกอบการจะน าสินคา้ไปจดัแสดงและจดัจ าหน่ายท่ีถนนคนเดินวนัอาทิตยเ์ท่านั้น 
  5.2.4   การจัดการด้านการผลติ 
   ในการผลิตสินค้า ผูป้ระกอบการจะซ้ือวตัถุดิบต่าง ๆ มาจากตลาดวโรรส 
วตัถุดิบท่ีซ้ือคือ ผา้ กระดุมและไหมพรม ซ่ึงในการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้ น ผูป้ระกอบการได้
ออกแบบสินคา้ทั้งหมดดว้ยตนเอง ในการท างานผูป้ระกอบการจะท างานตลอดทั้งวนัท่ีบา้นเพียง   
คนเดียว สินคา้ท่ีผูป้ระกอบการผลิตในปัจจุบนัคือ ตุ๊กตาผา้ (ในการผลิต 1 คร้ัง ใชเ้วลาในการผลิต     
1 วนั ได้จ  านวนสินค้า 65 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคาช้ินละ 10 บาท) แหล่งจ าหน่ายสินค้าของ
ผูป้ระกอบการคือ ถนนคนเดินวนัอาทิตย์ ท่ีผ่านมาผูป้ระกอบการไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ        
จากหน่วยงานใด ๆ เลย ซ่ึงปัญหาท่ีผู ้ประกอบพบมากจะเป็นเร่ืองของการออกแบบสินค้า         
ตน้ทุนในการผลิตสูง วตัถุดิบขาดตลาด และไม่มีตราสินคา้เป็นของตนเอง  
   กลวิธีการผลิตสินคา้ของคุณกุมาลีคือ ตุ๊กตาผา้ วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตคือ ผา้ 
กระดุมและไหมพรม  ขั้นตอนในการผลิตคือ น าผา้ท่ีได้มาตดัตามแบบท่ีวางไว ้จากนั้นก็ยดันุ่น     
เขา้ไปแลว้เย็บปิดเพื่อป้องกนันุ่นหลุดออกมา ติดกระดุมและตกแต่งให้มีรูปร่างสวยงาม เม่ือเสร็จ
เรียบร้อยแลว้น ามาบรรจุเพื่อจ าหน่าย ส าหรับมาตรฐานในการควบคุมการผลิตสินคา้คือ ผลิตให้ได้
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จ านวนมาก ๆ และมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อจ าหน่ายในคราวเดียวกัน ปัจจุบันคุณกุมาลี                 
มีการออกแบบและผลิตสินค้าชนิดใหม่ คือ ตุ๊กตาไหมพรม ซ่ึงพฒันามาจากตุ๊กตารูปแบบเดิม        
เหตุจูงใจในการผลิตสินคา้ชนิดใหม่น้ีคือ เพื่อเพิ่มรายไดจ้ากการผลิตสินคา้แบบเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.9 ผลิตภณัฑข์องคุณกุมาลี เลิศวานิกาพร 
 

        5.2.5   การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
   ในการสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชนยงัไม่มีการสร้างเครือข่ายชุมชน เพราะเป็น
เพียงธุรกิจขนาดเล็กและยงัไม่มีการติดต่อกบัชุมชนภายนอก 
 

6. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณประกายแก้ว  ปาณะวงศ์  
 6.1   สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณประกายแก้ว ปาณะวงศ์ 
  ในส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณประกายแกว้นั้น ทางผูว้ิจยั   
จะกล่าวถึงความเป็นมาของหัตกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ การแปรผนัจากหัตถกรรมสาขา         
ศิลปะประดิษฐ์ทอ้งถ่ินสู่ธุรกิจชุมชน ประวติัของผูป้ระกอบการ และสถานท่ีในการบริหารธุรกิจ
ชุมชน ดงัน้ี 
  6.1.1   ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของคุณประกายแก้ว  
   หตักรรมสาขาศิลปะประดิษฐข์องคุณประกายแกว้ ไดเ้กิดข้ึนจากการใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้ป็นประโยชน์ โดยครอบครัวของผูป้ระกอบการมีอาชีพคา้ขาย จึงท าให้มีเวลาวา่ง ต่อมาเม่ือเห็น
แนวทางในการพฒันาอาชีพ จึงเร่ิมศึกษาในตวัสินคา้จากแหล่งอ่ืนแลว้น ามาดดัแปลง ประยุกต์ใช ้ 
ใหเ้ขา้กบัยคุสมยั และไดย้ดึอาชีพน้ีมาตลอดเป็นระยะเวลากวา่ 15 ปี 
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  6.1.2 การแปรผนัจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ท้องถิ่นสู่ธุรกจิชุมชน 
   การเปล่ียนจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ทอ้งถ่ินเขา้สู่ธุรกิจชุมชนของ
ผูป้ระกอบการคือ จะน าสินค้าไปแสดงในสถานท่ีจัดจ าหน่ายสินค้าท ามือ และถนนคนเดิน            
วนัอาทิตย ์ ท่ีผ่านมาผูป้ระกอบการไม่เคยไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานของทางภาครัฐหรือ
เอกชนเลย 
  6.1.3   ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณประกายแกว้ ปาณะวงศ์ อายุ 34 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 96/1 หมู่ 6 ต าบลตน้เปา 
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดมธัยมศึกษาตอนตน้ รายไดห้ลกัของ
ครอบครัวคือ ประกอบอาชีพคา้ขาย รายไดเ้ฉล่ีย 25,000 บาทต่อเดือน 
  6.1.4   สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิ 
   สถานท่ีประกอบการในการผลิตสินคา้คือ บา้นของผูป้ระกอบการเอง สาเหตุ
ท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการท่ีบา้น เน่ืองจากลดภาระค่าใชจ่้ายในการเช่าสถานพื้นท่ี สามารถใชพ้ื้นท่ี
ภายในบา้นไดอ้ย่างเต็มท่ี สะดวกในการจดัสรรวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ สะดวกต่อการจดัเก็บ
สินคา้ท่ีผลิตเสร็จแล้ว สะดวกในการขนส่งสินคา้ ตลอดจนสถานท่ีผลิตอยู่ในแหล่งชุมชนท าให้
ผูป้ระกอบการสามารถกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วซ่ึงทางผูว้ิจยัสามารถ
แบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.10 
 
 
 
 

บริเวณท่ี 2  ส่วนผลิตผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.10 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณประกายแกว้ 
 

 6.2   การจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่ม 
  ในการจดัการบริหารธุรกิจมีวิธีการบริหารงานเป็นไปตามท่ีผูป้ระกอบการไดก้ าหนด
แนวทางไว ้เพราะผูป้ระกอบการท าหน้าท่ีทั้ งการบริหารและการจัดการธุรกิจ ซ่ึงการจัดการ
บริหารธุรกิจดงักล่าวประกอบไปดว้ย   

 
บริเวณท่ี 1 ท่ีอยูอ่าศยั 

 บริเวณท่ี 2        

ส่วนผลิตผลิตภณัฑ์ 

 

บริเวณท่ี 3        

จดัเก็บผลิตภณัฑ ์
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  6.2.1   การจัดโครงสร้างของกลุ่ม  
   ในการจัดโครงสร้างกลุ่มของผู ้ประกอบการสามารถท าได้ง่าย เพราะ             
ผูป้ระกอบการบริหารงานเพียงคนเดียว จึงท าผูว้จิยัสามารถจดัโครงสร้างไดด้งัน้ี 

จ านวนสมาชิกกลุ่มของคุณประกายแก้ว  ปาณะวงศ์ 
 

สมาชิกของคุณประกายแก้ว จ านวน(คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ - 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) - 

รวม 1 
ตารางท่ี 5.6 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มคุณประกายแกว้ ปาณะวงศ ์
ท่ีมา : ประกายแกว้ ปาณะวงศ,์ 2553 มีนาคม 15 
 

โครงสร้างองค์กรของกลุ่มคุณประกายแก้ว  ปาณะวงศ์ 

 
 

 แผนภูมิท่ี 5.6 โครงสร้างองคก์รของคุณประกายแกว้ ปาณะวงค ์

ผู้ประกอบการ 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 
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              จากแผนภูมิท่ี 5.6 จะเห็นได้ว่าการจัดการบริหารจัดการกลุ่มไม่ซับซ้อน เพราะ             
ผูป้ระกอบท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเองทั้งหมด 
  6.2.2   การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุน 
   ในการลงทุนเพื่อผลิตสินค้า ผูป้ระกอบการได้จัดการในด้านการลงทุนเอง     
โดยใช้ทุนส่วนตวัในการลงทุนซ้ือวตัถุดิบ เช่น ผา้ก ามะหยี่ สีสะทอ้นแสง กากเพชร กาว ไมแ้ละ 
น ้ามนั เป็นตน้ ตลอดจนไม่มีการกูเ้งินจากแหล่งใด ๆ เลย  
  6.2.3   การจัดการด้านการตลาด 
   ในการผลิตสินค้าของผูป้ระกอบการจะค านึงถึงความต้องการของผูบ้ริโภค 
สินคา้ท่ีผลิตในปัจจุบนัไดรั้บการสืบทอดมาจากผูอ่ื้น ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้เป็นของตนเอง 
รวมทั้งบรรจุภณัฑ์ท่ีใช้ยงัเป็นแบบเรียบง่าย ขาดรายละเอียดตามมาตรฐาน ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็น  
คนไทย ซ้ือเพื่อไปใชป้ระดบัตกแต่ง ในการก าหนดราคาสินคา้นั้น ผูป้ระกอบการก าหนดราคาเอง  
ซ่ึงจะค านวณจากต้นทุนในการผลิตสินค้า และการแข่งขนักันในตลาด ท่ีผ่านมาเคยมีลูกค้าให ้        
ค  าแนะเก่ียวกบัสินคา้ในเร่ืองการออกแบบ ซ่ึงผูป้ระกอบการก็ไดป้ฏิบติัตาม เม่ือท าการผลิตและ
บรรจุภณัฑ์สินคา้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วผูป้ระกอบการจะตรวจสอบความเรียบร้อยและความสวยงาม
จากนั้นก็จะน าสินคา้ไปแสดงในงานสินคา้ต่าง ๆ และ ถนนคนเดินวนัเสาร์-อาทิตย ์
  6.2.4   การจัดการด้านการผลติ 
   ในการผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการ จะเน้นความพิถีพิถนัและความสวยงาม
เป็นพิเศษ เน่ืองจากลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ตอ้งการน ามาประดบัตกแต่งบา้น อาคาร วตัถุดิบในการผลิตนั้น
ผู ้ประกอบการได้จัด ซ้ือมาจากร้านค้าทั่วไป ว ัต ถุ ดิบ ท่ีจัด ซ้ือได้แ ก่  ผ ้า  ไม้และสีน ้ ามัน                      
ในการปฏิบัติงานนั้น ผูป้ระกอบการจะใช้เวลาในการปฏิบัติงานตั้ งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.          
(และเพียงคนเดียวผลิตสินค้าท่ีบ้าน ผลิตภัณฑ์ท่ีผูป้ระกอบการผลิตปัจจุบัน คือมู่ ล่ีก  ามะหยี ่         
(ในการผลิต 1 คร้ังใชเ้วลา 30 นาที ไดสิ้นคา้ 1 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคา 70 บาท) และภาพเขียน
ก ามะหยี ่(ในการผลิต 1 คร้ังใชเ้วลา 40 นาที ไดสิ้นคา้ 1 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคา 100 บาท) กลวิธีใน
การผลิตสินคา้ของผู ้ประกอบการคือ 1) มู่ล่ีก  ามะหยี่ วตัถุดิบท่ีใช้คือ ผา้ก ามะหยี่ สีสะทอ้นแสง        
กากเพชร กาว ไม้ น ้ ามนั และมีขั้นตอนในการผลิตคือน าผา้ก ามะหยี่มาตดัตามแบบท่ีต้องการ  
จากนั้นน าไมท่ี้ใช้ส าหรับแขวนมามว้นพนักบัผา้ก ามะหยี่ แล้วตกแต่งให้สวยงาม  2) ภาพเขียน
ก ามะหยี ่ วตัถุดิบท่ีใชคื้อ ผา้ก ามะหยี ่ สีสะทอ้นแสง กากเพชร กาว ไม ้น ้ ามนั และมีขั้นตอนในการ
ผลิตคือน าผา้ก ามะหยีม่าขึงกบัเฟรมท่ีใชว้าดภาพ จากนั้น วาดรูปตามแบบท่ีตอ้งการ จากนั้นตกแต่ง
ให้สวยงามโดยใช้กากเพชร สีสะทอ้นแสง แลว้ผึ่งให้แห้ง แหล่งจ าหน่ายสินคา้ของผูป้ระกอบการ
คือ มีผูม้ารับซ้ือถึงท่ี จากท่ีผา่นมาผูป้ระกอบการไม่เคยไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ 
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ปัจจุบนัผูป้ระกอบการมีปัญหาในดา้นการผลิต ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการผลิตสูง และการออกแบบสินคา้
มีขอ้จ ากดั 
  6.2.5   การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
   ในการสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน ยงัไม่มีการสร้างเครือข่ายชุมชน เพราะเป็น
เพียงธุรกิจขนาดเล็ก ๆ และยงัไม่ไดมี้การติดต่อกบัภายนอกชุมชนกลุ่มอ่ืน ๆ 
 

7. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณเมสินี  เทพดา 
           7.1   สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณเมสินี เทพดา 
  ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณเมสินีนั้ น ทางผู ้วิจ ัย             
จะกล่าวถึงความเป็นมาของหัตกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ การแปรผนัจากหัตถกรรมสาขา             
ศิลปะประดิษฐ์ทอ้งถ่ินสู่ธุรกิจชุมชน ประวติัของผูป้ระกอบการ และสถานท่ีในการบริหารธุรกิจ
ชุมชน ดงัน้ี 
  7.1.1   ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของคุณเมสินี เทพดา 
   ในการท าเคร่ืองประดับของคุณเมสินีนั้ น ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก           
กรมการจดัหางานเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรมาบรรยายและสอนท าเคร่ืองประดบัแบบต่าง ๆ ท าให ้
คุณเมสินี มีความรู้และไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บมาประกอบเป็นอาชีพหลกั จนสามารถเล้ียงครอบครัวได ้
  7.1.2   การแปรผนัจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ท้องถิ่นสู่ธุรกจิชุมชน                                     
   การเปล่ียนจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ทอ้งถ่ินเขา้สู่ธุรกิจชุมชนของ
ผูป้ระกอบการคือ เม่ือมีงานแสดงสินคา้ OTOP ผูป้ระกอบการจะน าเอาสินคา้ไปจ าหน่ายในงานดว้ย 
คุณเมสินีเคยได้รับการช่วยเหลือในด้านการผลิตจากหน่วยงานส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ        
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
  7.1.3   ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณเมสินี เทพดา อยู่บา้นเลขท่ี  88/4  หมู่ท่ี 5 ต าบลสันกลาง อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี  มีสมาชิกภายในครอบครัว 6 คน รายไดห้ลกั
ของครอบครัวมาจากการท าธุรกิจส่วนตวั  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ  30,000  บาทต่อเดือน   
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 ภาพท่ี 5.11 คุณเมสินี เทพดา  

  7.1.4   สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชน  
            สถานท่ี ในการบริหาร ธุร กิจ ชุมชนของผู ้ประกอบการ  คือ  บ้านของ
ผูป้ระกอบการเอง สาเหตุท่ีตั้งสถานประกอบการท่ีบา้นนั้น เพราะไม่ตอ้งจ่ายค่าเช่าในการเช่า
สถานท่ี เพราะเป็นพื้นท่ีสะดวก ในดา้นการจดัการดา้นการบริหารและการผลิต ซ่ึงทางผูว้ิจยัสามารถ
แบ่งสัดส่วนการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.12 
 
 
 
 

บริเวณท่ี 2  ส่วนผลิตผลิตภณัฑ ์

 
 
 

 

  ภาพท่ี 5.12 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณเมสิณี 
 

 7.2    การจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่ม 
  เม่ือกล่าวถึง การจดัการธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมศิลปะประดิษฐ์ของคุณเมสินี ท าให้
ทราบว่า ผูป้ระกอบการเป็นผูก้  าหนดแนวทางในการน ากลุ่มเขา้สู่ธุรกิจชุมชนไปสู่ความส าเร็จดว้ย
การบริหารธุรกิจชุมชนอยา่งมีกระบวนการ และไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รดงัน้ี 
 
 

 
บริเวณท่ี 1 ท่ีอยูอ่าศยั 

 

บริเวณท่ี 2        

ส่วนผลิตผลิตภณัฑ์ 
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  7.2.1   การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
   จากการสัมภาษณ์คุณเมสินีท าให้ทราบว่า  ในการท างานนั้ น คุณเมสิณี                  
จะมีสมาชิกครอบครัวและลูกจา้ง เขา้มาช่วยในกระบวนการผลิตดว้ย ซ่ึงทางผูว้จิยัสามารถจดัองคก์ร        
ของกลุ่มคุณเมสิณีไดด้งัน้ี 

จ านวนสมาชิกกลุ่มของคุณเมสินี  เทพดา 

สมาชิกกลุ่มของคุณเมสินี จ านวน(คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 6 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) 44 

รวม 51 
ตารางท่ี 5.7 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มคุณเมสินี เทพดา 
ท่ีมา : เมสินี เทพดา, 2553, มีนาคม, 18 

โครงสร้างองค์กรของกลุ่มคุณเมสินี เทพดา 

 
 แผนภูมิท่ี 5.7 โครงสร้างองคก์รของกลุ่มคุณเมสินี เทพดา 

คุณเมสินี  เทพดา 

สมาชิกครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว สมาชิกครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว 

ลูกจา้ง 
ลูกจา้ง 

ลูกจา้ง 
ลูกจา้ง 
ลูกจา้ง ลูกจา้ง 
ลูกจ้าง ลูกจา้ง 

ลูกจา้ง 
ลูกจา้ง 

ลูกจา้ง 
ลูกจา้ง 

ลูกจา้ง 
ลูกจา้ง 
ลูกจา้ง 
ลูกจา้ง 
ลูกจา้ง 
ลูกจ้าง 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 
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                จากแผนภูมิท่ี  5.7 แสดงให้เห็นว่าในด้านการจัดการบริหารของคุณเมสินีนั้ น            
เม่ือมีค าสั่งวา่จา้งเกิดข้ึน คุณเมสินีจะเป็นคนท่ีกระจายงานไปยงัสมาชิกภายในกลุ่มเท่า ๆ กนั หรือ
ตามความสามารถของแต่ละคน เม่ืองานเสร็จก็จะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัสมาชิกครอบครัวและ
ลูกจา้งทนัที 
  7.2.2   การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุน 
   ในการลงทุนเพื่อผลิตสินคา้ ผูป้ระกอบการจะใชเ้งินลงทุนส่วนตวัมาหมุนเวียน
ในการท าธุรกิจและจดัซ้ือวตัถุดิบของผูป้รกอบการ ไม่มีการกูเ้งิน จากแหล่งกูเ้งินแหล่งเงินทุนใด ๆ 
โดยผูป้ระกอบการให้เหตุผลว่าเป็นกิจการขนาดเล็กยงัไม่มีการขยายกิจการจึงไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
เงินทุนเยอะ 
  7.2.3   การจัดการด้านการตลาด 
   ในการจัดการตลาดของผู ้ประกอบการได้ก าหนดราคาสินค้าโดยตั้ งตาม           
ราคาตลาด และพิจารณาจากตน้ทุนของราคาสินคา้ ส่วนตน้ทุนในการขนส่งผูป้ระกอบการ ไดท้  า
การตกลงกนัเองกับลูกคา้ตามความเหมาะสม ส่วนเง่ือนไขในการเสนอราคาสินคา้ต่อลูกคา้นั้น
ผู ้ประกอบการจะเน้นเสนอท่ีตัวสินค้า ท่ี มี รูปแบบท่ีทันสมัยและมีสีสันสวยงาม  ท่ีส าคัญ
ผูป้ระกอบการจะเนน้ความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ เพื่อให้เป็นท่ีน่าไวว้างใจและเช่ือถือ ช่องทางในการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์มีอยู ่4 แห่ง มีร้านจ าหน่ายสินคา้เอง 1 แห่ง และจดัจ าหน่ายผา่นตวัแทนจ าหน่าย
จ านวน 5 คน ในด้านการส่งเสริมการตลาดได้มีการโฆษณาสินค้าผ่านทางส่ือนิตยสาร ใบปลิว      
หรือแผ่นผบั วิทยุ ส่วนการส่งเสริมการขายได้มีการลดราคาให้ 10 % แก่ลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก            
ในส่วนการขายสินค้าผูป้ระกอบการ มีพนักงานขาย 5 คน และมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็น
เงินเดือน 
  7.2.4   การจัดการด้านการผลติ 
   ในการผลิตสินค้าผู ้ประกอบการได้จัดหาวัตถุดิบเอง โดยสั่ง ซ้ือมาจาก
ต่างประเทศโดยตรง ส่วนการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น ผูป้ระกอบการไดคิ้ดคน้ออกแบบเองทั้งหมด  
ในการปฏิบติังานจะท างานตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. โดยจะมีสมาชิกของครอบครัวและลูกจา้ง         
มาช่วยท าดว้ย ปัจจุบนัสินคา้ท่ีท าการผลิตคือ 1) สร้อยคอ (ในการผลิต 1 คร้ังใชเ้วลา 1 วนั ไดจ้  านวน
สินค้า 10 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคา 50-300 บาท/ช้ิน) 2)ก าไล(ในการผลิต 1 คร้ังใช้เวลา 1 วนั           
ไดจ้  านวนสินคา้ 20-50 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคา 20-200 บาทต่อช้ิน) การจดัจ าหน่ายของคุณเมสินี คือ 
จะมีลูกคา้มาซ้ือถึงบ้าน และฝากจ าหน่ายตามร้านคา้ แต่ถ้ามีการจดัแสดงสินค้า จะน าไปแสดง           
ตามงาน เช่น งานแสดงสินคา้ต่าง ๆ ก็จะน าเอาสินคา้ไปจ าหน่ายในงานดว้ย ในการประกอบอาชีพน้ี
ของคุณเมสินีเคยไดรั้บการช่วยเหลือในด้านการผลิตจากหน่วยงาน สสว. และในส่วนปัญหาของ   
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การท างานท่ีคุณเมสินีประสบอยูใ่นปัจจุบนัคือ การออกแบบสินคา้ หรือรูปแบบของสินคา้ไม่ไดรั้บ
ความนิยมจากผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการมีตราสินคา้เป็นของตนเองช่ือ สินี SINEE Fashion Accent 
โดยตั้งช่ือตามช่ือเจา้ของคือ คุณเมสินี เทพดา ก่อนการจ าหน่ายจะมีการตรวจสอบสินคา้ก่อน และ 
จะมีใบก ากบัคุณภาพดว้ย ส่วนรูปแบบบรรจุภณัฑน์ั้นเป็นบรรจุภณัฑแ์บบง่าย ขาดรายละเอียดท่ีตอ้ง
ระบุตามมาตรฐาน 
  7.2.5   การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
   ในการสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน จะเป็นไปในแนวทางการขายในส่วนของ          
งานแสดงสินคา้ OTOP ท่ีทางองคก์รต่าง ๆ ไดจ้ดัข้ึน  
               

8. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณจ าลองลกัษณ์ ไชยอนิทร์ 
           8.1   สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณจ าลองลกัษณ์ ไชยอนิทร์ 
  ในส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณจ าลองลกัษณ์นั้น ทางผูว้ิจยั 
จะกล่าวถึงความเป็นมาของหัตกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ การแปรผนัจากหัตถกรรมสาขา              
ศิลปะประดิษฐ์ทอ้งถ่ินสู่ธุรกิจชุมชน ประวติัของผูป้ระกอบการ และสถานท่ีในการบริหารธุรกิจ
ชุมชน ดงัน้ี 
  8.1.1   ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของคุณจ าลองลกัษณ์   
   หตักรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของคุณจ าลองลกัษณ์ ไดเ้กิดข้ึนจากความคิดของ
ผูป้ระกอบการเอง โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงไดศึ้กษาคน้ควา้วิธีการผลิตสินคา้ จนเกิด
ความช านาญและยดึอาชีพน้ีเป็นอาชีพหลกัในการหาเล้ียงครอบครัว 
  8.1.2   การแปรผนัจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ท้องถิ่นสู่ธุรกจิชุมชน                                    
   การเปล่ียนจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ทอ้งถ่ินเขา้สู่ธุรกิจชุมชนของ
ผูป้ระกอบการคือ จะน าสินค้าไปแสดงในงานหัตถกรรมต่าง ๆ และถนนคนเดินวนัอาทิตย ์         
และท่ีผา่นมาผูป้ระกอบการไม่เคยไดรั้บความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือเอกชนเลย  
  8.1.3   ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณจ าลองลกัษณ์ ไชยอินทร์ อาศยัอยู่บา้นเลขท่ี 51/62 ถนนประชาสัมพนัธ์           
ต  าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ อายุ 25 ปี จบการศึกษาชั้นสูงสุดระดบัปริญญาตรี            
รายไดห้ลกัของครอบครัวคือ อาชีพคา้ขาย มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 บาทต่อเดือน 
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 ภาพท่ี 5.13 คุณจ าลองลกัษณ์ ไชยอินทร์ 
 

                                  8.1.4   สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชน  
                                   สถานท่ีในการบริหารธุร กิจชุมชนของผู ้ประกอบการคือ บ้านของ
ผูป้ระกอบการเอง สาเหตุท่ีตั้ งสถานประกอบการท่ีบ้านนั้น เพราะไม่ต้องค่าใช้จ่ายในการเช่า      
สถานพื้นท่ี สามารถใช้พื้นท่ีได้อย่างเต็มท่ี และสะดวกในการจดัการบริหารและการผลิต  ซ่ึง             
ทางผูว้จิยัสามารถแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.14 
 
 
 
 

บริเวณท่ี 2  ส่วนผลิตผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.14 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณจ าลองลกัษณ์ 
 

 8.2 การจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่ม 
  เม่ือกล่าวถึงการจดัการธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมศิลปะประดิษฐ์ของคุณจ าลองลกัษณ์ 
ท าให้ทราบวา่ผูป้ระกอบการเป็นผูก้  าหนดแนวทางในการน ากลุ่มเขา้สู่ธุรกิจชุมชนไปสู่ความส าเร็จ 
และไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รดงัน้ี 

 
บริเวณท่ี 1 ท่ีอยูอ่าศยั 

 บริเวณท่ี 3          

เก็บผลิตภณัฑ์ 

 

บริเวณท่ี 2          

ผลิตผลิตภณัฑ์ 
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  8.2.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม   
จ านวนสมาชิกกลุ่มของคุณจ าลองลกัษณ์  ไชยอนิทร์ 

 

สมาชิกกลุ่มของคุณจ าลองลักษณ์ จ านวน(คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ - 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) 5 

รวม 6 
ตารางท่ี 5.8 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มคุณจ าลองลกัษณ์ ไชยอินทร์ 
ท่ีมา : จ าลองลกัษณ์ ไชยอินทร์, 2553, มีนาคม, 18 
 

โครงสร้างองค์กรของกลุ่มคุณจ าลองลกัษณ์  ไชยอนิทร์ 
 

 
 

 แผนภูมิท่ี 5.8 โครงสร้างองคก์รของคุณจ าลองลกัษณ์  ไชยอินทร์ 
 

          จากแผนภูมิท่ี 5.8 แสดงให้เห็นวา่ ในการจดัการบริหารผูป้ระกอบการนั้น เม่ือมีค าสั่ง
ว่าจ้างในการผลิตสินค้า ก็จะมีการกระจายงานไปยงัสมาชิกภายในกลุ่มเท่า ๆ กันหรือตาม
ความสามารถของแต่ละคน เม่ืองานแลว้เสร็จก็จะมีการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัลูกจา้งทนัที  

คุณจ าลองลกัษณ์  ไชยอนิทร์ 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง 

ลูกจ้าง 

ลูกจ้าง 

ลูกจ้าง ลูกจ้าง 

ลูกจ้าง 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 
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  8.2.2   การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุน 
   ในการลงทุนเพื่อผลิตสินคา้ ผูป้ระกอบการจะใชเ้งินลงทุนส่วนตวัคร่ึงหน่ึงและ
เงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้คร่ึงหน่ึง มาหมุนเวียนในการท าธุรกิจและจดัซ้ือวตัถุดิบไดแ้ก่ นุ่น    
ใยสังเคราะห์ ผา้ ดา้ย กระดุม เป็นตน้  
  8.2.3   การจัดการด้านการตลาด 
   ในการผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการนั้น ได้ค  านึงถึงความตอ้งการของลูกค้า 
เป็นหลกั ผูป้ระกอบการมีกลยุทธ์ทางการตลาดคือ การลดราคา เม่ือลูกคา้ซ้ือในจ านวนมาก ๆ และ
จุดเด่นทางการตลาดของผูป้ระกอบการ นอกจากความสวยงามแลว้ ยงัไดมี้การรับท าตุ๊กตา ตามแบบ
ท่ีลูกคา้ตอ้งการ เม่ือท าการผลิตสินคา้และบรรจุภณัฑ์เสร็จเรียบร้อย ผูป้ระกอบการจะน าสินคา้         
ไปออกแสดงตามงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ เช่น ถนนคนเดินวนัเสาร์-อาทิตย ์และงานหตัถกรรมต่าง ๆ 
อีกทั้งผูป้ระกอบยงัไดจ้ดัท านามบตัร และใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Face book, Hi5 เพื่อเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้วยัรุ่น อีกดว้ย 
  8.2.4   การจัดการด้านการผลติ 
   ในการผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการคือ จะให้ความส าคญักบัเร่ืองรายละเอียด
ของสินคา้มากท่ีสุด เพราะลูกคา้จะซ้ือสินคา้ของผูป้ระกอบการไปเป็นของฝากหรือของท่ีระลึก      
ในการจัดหาวัตถุดิบของผู ้ประกอบการนั้ น จะซ้ือจากตลาดวโรรส ว ัตถุดิบท่ีจัดซ้ือคือ นุ่น              
ใยสังเคราะห์และผา้ ในการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น ผูป้ระกอบการไดผ้ลิตสินคา้คือ คิดคน้แบบเอง
ทั้ งหมด โดยใช้เวลาท างานร่วมกันภายในกลุ่ม ตั้ งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ท่ีบ้านของ
ผูป้ระกอบการเอง ผลิตภณัฑท่ี์ผูป้ระกอบการผลิตในปัจจุบนัคือ ตุก๊ตาผา้ (ในการผลิต 1 คร้ัง ใชเ้วลา
ในการผลิต 1 ชัว่โมง ไดสิ้นคา้ 3-4 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคาช้ินละ 60 – 100 บาท) และพวงกุญแจ
ตุ๊กตา (ในการผลิต 1 คร้ัง ใชเ้วลาในการผลิต 1 ชัว่โมง ไดสิ้นคา้ 50 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคาช้ินละ  
20 บาท) กลวิธีในการผลิตสินคา้คือ 1) ตุ๊กตาผา้ วตัถุดิบท่ีใช้คือ นุ่น ใยสังเคราะห์ ผา้ ดา้ย กระดุม  
ขั้นตอนในการผลิตคือ ตดัผา้ตามแบบท่ีวางไว ้แลว้เยบ็ผา้ให้ติดกนัจากนั้นยดันุ่นหรือใยสังเคราะห์ 
ตามตอ้งการ จากนั้นตกแต่งให้สวยงามดว้ยกระดุม 2) พวงกุญแจ วตัถุดิบท่ีใชคื้อ นุ่น ใยสังเคราะห์ 
ผา้ ด้าย กระดุม พวงกุญแจส าเร็จรูป ขั้นตอนในการผลิตสินค้านั้นจะเหมือนกับการท าตุ๊กตาผา้          
แต่ในขั้นตอนสุดทา้ยหลงัจากตกแต่งเสร็จแลว้ใหใ้ส่พวงกุญแจติดไวบ้นหวัตุ๊กตา จากนั้นตรวจสอบ
ความเรียบร้อยทางการผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบั ตน้ทุนในการผลิตสูง 
และผลิตสินคา้ไม่ทนัตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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 ภาพท่ี 5.15 ผลิตภณัฑข์องคุณจ าลองลกัษณ์ ไชยอินทร์ 

 

  8.2.5   การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
   ในการสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน จะเป็นไปในแนวทางของการให ้            
เด็กนกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์และหารายไดร้ะหวา่งเรียนดว้ย    

                                   
9.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณวรวทิย์  ซ่ือจริง 

           9.1  สถานภาพของธุรกจิชุมชนของคุณวรวทิย์ ซ่ือจริง 
  ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณวรวิทย์นั้ น ทางผู ้วิจ ัย            
จะกล่าวถึงความเป็นมาของหัตกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ การแปรผนัจากหัตถกรรมสาขา            
ศิลปะประดิษฐ์ทอ้งถ่ินสู่ธุรกิจชุมชน ประวติัของผูป้ระกอบการ และสถานท่ีในการบริหารธุรกิจ
ชุมชน ดงัน้ี 
  9.1.1 ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของคุณวรวทิย์ ซ่ือจริง 
   จากการสัมภาษณ์คุณวรวทิย ์ท าใหท้ราบวา่ ผูป้ระกอบการไดศึ้กษาวิธีการสินคา้
ท่ีผลิตอยู่น้ีมานานแล้ว ด้วยเหตุผลท่ีมีความช่ืนชอบ และอยากมีอาชีพเสริมให้กับครอบครัว         
จากประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา ท าให้ผูป้ระกอบการเองได้มีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์อยู่
ตลอดเวลา จนท าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกมานั้นมีรูปแบบท่ีแปลกใหม่เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ 
  9.1.2  การแปรผนัจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ท้องถิ่นสู่ธุรกจิชุมชน                                    
   ผูป้ระกอบการเล่าวา่ การเปล่ียนจากหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ทอ้งถ่ินเขา้สู่
ธุรกิจชุมชนของผู ้ประกอบการ จะน าสินค้าไปแสดงในสถานท่ี ต่าง  ๆ และถนนคนเดิน                   
วนัอาทิตย์  ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทางภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนเลย 
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  9.1.3   ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณวรวิทย ์ซ่ือจริง อยู่บา้นเลขท่ี 3 ถนนปราณี ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ อายุ 24 ปี ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดมธัยมศึกษาตอนปลาย มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6,000 บาทต่อเดือน 

 
 

  
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.16 คุณวรวทิย ์ซ่ือจริง 
 

                          9.1.4   สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชน  
                                         สถานท่ีตั้งของแหล่งผลิตสินคา้นั้นก็จะตั้งอยูท่ี่บา้นของผูป้ระกอบการเอง 
สาเหตุท่ีตั้งสถานท่ีผลิตสินคา้ท่ีบา้นนั้นก็เพราะไม่ตอ้งเสียค่าเช่า ซ่ึงทางผูว้ิจยัสามารถแบ่งสัดส่วน
ในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.17 

 
 
 
 

บริเวณท่ี 2  ส่วนผลิตผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.17 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณวรวทิย  ์

 

  9.2    การจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่ม 

  เม่ือกล่าวถึงการจดัการธุรกิจชุมชนงานของคุณวรวทิย ์ท าใหท้ราบวา่ ผูป้ระกอบการ
เป็นผูก้  าหนดแนวทางการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่ม โดยไดมี้การจดัโครงสร้างของกลุ่มดงัน้ี 

  

บริเวณท่ี 2 ท่ีอยูอ่าศยั 

 บริเวณท่ี 1                

ส่วนผลิตผลิตภณัฑ์ 
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  9.2.1   การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 

   เม่ือได้พูดคุยและสัมภาษณ์คุณวรวิทย์ ท  าให้ทราบว่า ผูป้ระกอบการมีการ
ด าเนินงานเพียงผูเ้ดียวสามารถจดัโครงสร้างของกลุ่มผูป้ระกอบการไดด้งัน้ี 

จ านวนสมาชิกกลุ่มของคุณวรวทิย์  ซ่ือจริง 
 

สมาชิกกลุ่มของคุณวรวิทย์ จ านวน(คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ - 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) - 

รวม 1 
ตารางท่ี 5.9 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มคุณวรวทิย ์ซ่ือจริง 
ท่ีมา : วรวทิย ์ซ่ือจริง, 2553, มีนาคม 18 

โครงสร้างกลุ่มของคุณวรวิทย์  ซ่ือจริง 

 
 

 แผนภูมิท่ี 5.9 โครงสร้างองคก์รของคุณวรวทิย ์ ซ่ือจริง 
 

  จากแผนภูมิท่ี 5.9 จะเห็นไดว้า่ในการจดัการบริหารจดัการกลุ่ม ส าหรับผูป้ระกอบการ
นั้น มีการบริหารจดัการท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะมีเพียงผูป้ระกอบเองท าหน้าท่ีทั้งการผลิตและ        
การจดัจ าหน่ายเองทั้งหมด 
 

ผู้ประกอบการ 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 
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  9.2.2   การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุน 
   ในการลงทุนเพื่อผลิตสินคา้ ผูป้ระกอบการจะใชเ้งินทุนส่วนตวัและเงินท่ีไดม้า
จากการจ าหน่ายสินคา้ มาลงทุนในการท าธุรกิจ และจดัซ้ือวตัถุดิบไดแ้ก่ ดา้ย ผา้ ไม ้และตวันาฬิกา 
ซ่ึงเงินท่ีใชใ้นการลงทุนนั้น จะถูกจดัเก็บไวส่้วนหน่ึงในยามท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ 
เป็นตน้          
  9.2.3   การจัดการด้านการตลาด 
   ผูป้ระกอบการไดมี้การส่งเสริมการขาย โดยการลดราคาและแถมสินคา้บางช้ิน 
เม่ือมีการซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก ๆ ปัจจุบนัผูป้ระกอบการได้มีคู่แข่งทางการคา้จ านวนมาก ซ่ึง
สินค้าของผู ้ประกอบการมีจุดเด่นคือ สินค้ามีราคาถูก และผู ้ประกอบการได้มีการท าการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้โดยการแสดงสินคา้ท่ีถนนคนเดินวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์
  9.2.4   การจัดการด้านการผลติ 
   ในการผลิตสินคา้ผูป้ระกอบการ จะให้ความส าคญักบัจ านวนสินคา้ เป็นหลกั 
สินคา้ท่ีผูป้ระกอบการผลิตจะเป็นประเภทเคร่ืองประดบัท่ีเป็นงานฝีมือ ได้แก่ 1) หมวกไหมพรม 
(ในการผลิต 1 คร้ัง ใชเ้วลาผลิต 1 ชัว่โมง ไดสิ้นคา้ 2-3 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคา 100 บาท)  2) นาฬิกา
ขอ้มือ (ในการผลิต 1 คร้ังใช้เวลาผลิต 1 ชั่วโมง ไดสิ้นคา้ 3 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคา160 บาท)          
3) กระเป๋าผา้รูปสัตวต่์าง ๆ (ในการผลิต 1 คร้ังใชเ้วลาผลิต 1 ชัว่โมง ไดสิ้นคา้ 5 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 
60-70 บาท) โดยผูป้ระกอบการไดจ้ดัหาวตัถุดิบจากตลาดวโรรส เน่ืองจากเป็นแหล่งรวมวตัถุดิบ
และมีราคาถูก ปัจจุบันผูป้ระกอบการมีปัญหาด้านการผลิตคือ วตัถุดิบมีราคาสูง ซ่ึงท่ีผ่านมา
ผูป้ระกอบการไม่เคยได้เขา้ร่วมโครงการหรือได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ๆจากทาง
รัฐบาลเลย กลวธีิในการผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการคือ 1) หมวกไหมพรม วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต
คือ ไหมพรม ด้าย มีขั้นตอนในการผลิตคือ น าไหมพรมท่ีได้มาถกัตามแบบต่าง ๆ ท่ีวางไวแ้ล้ว
ประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้เย็บดว้ยดา้ย จากนั้นตกแต่งให้สวยงาม  2) นาฬิกาขอ้มือ วตัถุดิบท่ีใช้คือ    
ตวันาฬิกาส าเร็จรูป มีขั้นตอนในการผลิตคือ น านาฬิกาส าเร็จรูปท่ีไดม้าตกแต่งให้สวยงามตามแบบ
ท่ีวางไว ้ แล้วตกแต่งให้สวยงาม  3) กระเป๋าผา้รูปสัตวต่์างๆ วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตคือ ผา้ ด้าย      
ลูกตา มีขั้นตอนในการผลิตคือ น าผา้ท่ีไดม้าตดัตามแบบท่ีวางไว ้จากนั้นเยบ็ให้ติดกนัแลว้ตกแต่ง 
ใหส้วยงามดว้ยลูกตา 
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 ภาพท่ี 5.18 ผลิตภณัฑข์องคุณวรวทิย ์ซ่ือจริง 

 

  9.2.5  การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
   ในการสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชนคือ ยงัไม่มีการสร้างเครือข่ายชุมชน เพราะ
เป็นเพียงการท าธุรกิจและยงัไม่มีการติดต่อกบัชุมชนภายนอกกลุ่มอ่ืน ๆ 
  

10.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มพนัธ์ศรี 
 10.1  สถานภาพของธุรกจิชุมชนของกลุ่มพนัธ์ศรี 
  ในส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณธญัรัศม์ิ ทางผูว้ิจยัจะกล่าวถึง 
ความเป็นมาของหัตกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของกลุ่ม การแปรผันจากหัตถกรรมสาขา             
ศิลปะประดิษฐ์ทอ้งถ่ินสู่ธุรกิจชุมชน ประวติัของผูป้ระกอบการ และสถานท่ีในการบริหารธุรกิจ
ชุมชนของกลุ่ม ดงัน้ี 
  10.1.1   ความเป็นมาของหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของคุณธัญรัศมิ์ 
    หตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของคุณธญัรัศม์ิ  ไดเ้ร่ิมข้ึนเม่ือปี 2549 โดยเร่ิม
จากการผลิตพวงกุญแจตุ๊กตาไมจ้ามจุรี (ไมฉ้ าฉา) ผูป้ระกอบการเห็นว่าไดรั้บความนิยมจากลูกคา้  
จึงไดพ้ฒันาเป็นผลิตภณัฑต์วัอ่ืน ๆ ข้ึนมา คือ ตุก๊ตาฐานไมส้ าหรับเสียบรูป-นามบตัร และพวงกุญแจ
ไมแ้ฟชัน่ปีศาจ ทุกชนิด  
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 ภาพท่ี 5.19  ผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาฐานไมส้ าหรับเสียบรูป-นามบตัร 

                    และพวงกุญแจไมแ้ฟชัน่ปีศาจ ของคุณธญัรัศม์ิ 
 

  10.1.2   การแปรผนัจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ท้องถิ่นสู่ธุรกจิชุมชน              
     การแปรผนัจากหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ท้องถ่ินสู่ธุรกิจชุมชนของ
ผูป้ระกอบการ เร่ิมจากผูป้ระกอบการได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล         
หน่ึงผลิตภัณฑ์ และได้คะแนนระดับสามดาว ท าให้ผลิตภัณฑ์ เป็นท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ            
แก่ผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัเพิ่มรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการมากข้ึนดว้ย 
  10.1.3   ประวตัิของผู้ประกอบการ 
     คุณธญัรัศม์ิ  โกมลนิธิพงศ ์ อยูบ่า้นเลขท่ี  94/10 หมู่ท่ี 3 ซอย 10 ต าบลตน้เปา 
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ มีสมาชิกภายในครอบครัว 4 คน รายไดห้ลกัของครอบครัวคือ 
คา้ขาย มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 30,000-50,000 บาทต่อเดือน มีฐานะความเป็นอยูพ่อมีพอกิน 
  10.1.4   สถานทีใ่นการบริหารธุรกจิชุมชนของคุณธัญรัศมิ์ 
     สถานท่ีในการผลิตผลิตภัณฑ์คือ บ้านของผูป้ระกอบการเอง สาเหตุท่ีตั้ ง
สถานท่ีในการผลิตท่ีบ้าน ก็ เพราะว่าลดภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานพื้นท่ี และอ านวย             
ความสะดวก ในการจดัการบริหารและการผลิต ดงัภาพท่ี 5.20 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 5.20 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณธญัรัศม์ิ 

 

 บริเวณท่ี 2 ท่ีอยูอ่าศยั 

 
บริเวณท่ี 1 ส่วนผลิตผลิตภณัฑ ์
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 10.2  การจัดการธุรกจิชุมชนของคุณธัญรัศมิ์ 
  เม่ือกล่าวถึงการจดัการธุรกิจชุมชนงานของคุณธญัรัศม์ิ ท าให้ทราบว่า ผูป้ระกอบการ
เป็นผูก้  าหนดแนวทางการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่มทั้งหมด โดยในการบริหารจดัการกลุ่มนั้น    
ไดมี้การน าเอาหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาประยุกตใ์ช้ดว้ย ซ่ึงสามารถแจกแจงรายละเอียด
ไดด้งัน้ี  
  10.2.1   การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
    ในการปฏิบติังานนั้น คุณธัญรัศม์ิจะมีสมาชิกภายในครอบครัว และลูกจ้าง     
เขา้มาช่วยในกระบวนการผลิต ซ่ึงทางผูว้จิยัสามารถจดัโครงสร้างของกลุ่มดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มคุณธัญรัศมิ์ 

สมาชิกกลุ่มของคุณธัญรัศมิ์ จ านวน(คน) 

ผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 5 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) 5 

รวม 11 
ตารางท่ี 5.10 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มคุณธญัรัศม์ิ 
ท่ีมา : ธญัรัศม์ิ โกมลนิธิพงศ,์ 2553, มีนาคม 13 

                          เน่ืองจากกลุ่มของผูป้ระกอบการ เกิดจากการบริหารงานร่วมกนัระหว่างสมาชิก
ภายในครอบครัว และสมาชิกภายในชุมชน ท าใหผู้ว้จิยัสามารถเขียนแผนภูมิโครงสร้างกลุ่ม ไดด้งัน้ี  

โครงสร้างของกลุ่มคุณธัญรัศมิ์ 

                 
 แผนภูมิท่ี 5.10 โครงสร้างกลุ่มคุณธญัรัศม์ิ โกมลนิธิพงศ ์

ผู้ประกอบการ 

ลูกจ้าง สมาชิกในครอบครัว 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า จ าหน่ายสินค้า 
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  จากแผนภูมิท่ี 5.1 จะเห็นไดว้า่การจดัการบริหารของผูป้ระกอบการนั้น เม่ือมีค าสั่งจา้ง
ให้ผลิตผลิตภณัฑ์เกิดข้ึน ผูป้ระกอบการมีการกระจายงานไปยงัสมาชิกภายในกลุ่มเท่า ๆ กนั และ
หลงัจากท่ีงานเสร็จหมดแลว้นั้น ผูป้ระกอบการมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกภายในครอบครัว
ละลูกจา้งทนัที 
  10.2.2   การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุน 
     ในการลงทุนเพื่อผลิตสินคา้ ผูป้ระกอบการไดจ้ดัการในดา้นเงินลงทุนคือ จะ
ใช้ทุนส่วนตวัของผูป้ระกอบการเองทั้งหมด เพราะวา่เป็นธุรกิจขนาดเล็กท่ียงัไม่ตอ้งใช้การลงทุน
มากนกั 
  10.2.3  การจัดการด้านการตลาด 
    ผู ้ประกอบการมีจ านวนสมาชิกจ านวน 10  คน แบ่ง เ ป็นสมาชิกภาย                       
ในครอบครัว 5 คน และลูกจ้างในชุมชนจ านวน 5 คน ในการผลิตสินค้านั้นผูป้ระกอบการนั้น             
จะผลิตเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพื่อให้ไดย้อดจ าหน่ายมากท่ีสุด โดยการท าสินคา้
น้ีผูป้ระกอบการได้เป็นคนคิดค้นเอง และได้แบบอย่างจากลูกค้า ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินค้า        
ส่วนรูปแบบบรรจุภณัฑ์เป็นบรรจุภณัฑ์แบบง่าย ขาดรายละเอียดท่ีตอ้งระบุตามมาตรฐานลูกค้า   
ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อคา้คนกลาง ซ้ือเพื่อจ าหน่ายต่อ ในการก าหนดสินคา้ ผูป้ระกอบการไดก้ าหนด
ราคาเองและได้ค  านวณราคาจากต้นทุนการผลิต โดยมีปัจจยัท่ีใช้ก าหนดคือ ตน้ทุนราคาสินค้า     
ดุลยภาพผูซ้ื้อผูข้าย ความตอ้งการของตลาด และคุณภาพสินคา้ โดยไม่คิดรวมค่าตน้ทุนขนส่งสินคา้  
การขนส่งสินค้าจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคใช้วิธีการขนส่งโดยใช้ยานพาหนะของผูป้ระกอบการ    
ผูค้า้คนกลาง และบริษทัขนส่ง ผูป้ระกอบการจะน าผลิตภณัฑไ์ปร่วมงานวนัพิเศษต่าง ๆ เช่น วนังาน
เทศกาลสินคา้ทางเกษตร งานกาชาดต่าง ๆ งานแสดงสินคา้ เป็นตน้ ในการจ าหน่ายผูป้ระกอบการ
จะจ าหน่ายดว้ยตนเองทั้งหมด ส่วนปัจจยัภายนอกนั้นไดมี้การแข่งขนัดา้นการคา้กบัผูป้ระกอบการ
รายอ่ืน ๆ และจุดเด่นของสินคา้ของผูป้ระกอบการคือ คุณภาพและรูปแบบของสินคา้ การบริการ
ลูกคา้ใหป้ระทบัใจ 
  10.2.4   การจัดการด้านการผลติ 
     ในการผลิตสินคา้ผูป้ระกอบการไดจ้ดัหาวตัถุดิบในการผลิต โดยการสั่งซ้ือมา
จากชุมชนภายในอ าเภอสันก าแพงและในจงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือเช่น ไม้ (ต้นจามจุรี)      
ผา้ฝ้าย ของตกแต่ง ส าหรับสินคา้ท่ีผลิตปัจจุบนัคือ ตุ๊กตาฐานไมส้ าหรับเสียบรูปหรือนามบตัร และ
พวงกุญแจไมแ้ฟชัน่ปีศาจ ในการจดัซ้ือวตัถุดิบจะซ้ือคราวละไม่มาก เน่ืองจากก าลงัเงินไม่มากและ
จะซ้ือวตัถุดิบกกัตุนไวต้ลอด เกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกซ้ือวตัถุดิบคือ เลือกใชว้สัดุท่ีมีสีขาวและสวย 
วิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบคือ เก็บไวใ้นร่มและเก็บไวใ้นท่ีแห้ง สินคา้ของผูป้ระกอบการเข้าร่วม
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ประกวดคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ในปี 2553 ได้คะแนนระดับสามดาว ปัจจุบนั       
มีสินคา้คงคลงัเหลืออยู่ประมาณ 2,000 ช้ิน ปัจจุบนัไดผ้ลิตสินคา้แบบใหม่ ๆ ข้ึนมา ในส่วนของ                   
การออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นผูป้ระกอบการไดผ้ลิตตามแบบของผูว้่าจา้ง คิดคน้แบบเองทั้งหมด และ
ไดรั้บขอ้เสนอแนะจากผูว้า่จา้ง ในการผลิตสินคา้จะผลิตทั้งวนัท่ีบา้น โดยมีลูกจา้งจ านวน 10 คน มา
ช่วยในกระบวนการผลิต ปัจจุบนัสินคา้ท่ีผลิตคือ 1) พวงกุญแจตุก๊ตาไม ้(ในการผลิต 1 คร้ังใชเ้วลา 1 
วนั ไดจ้  านวนสินคา้  200-300  ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคาช้ินละ 29 บาทต่อช้ิน)  2) ตุ๊กตาฐานไมต้ั้งโต๊ะ
เสียบรูป-นามบตัร  (ในการผลิต 1 คร้ังใช้เวลา 1 วนั ไดจ้  านวนสินคา้ 100-150 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายใน
ราคา 39 บาทต่อช้ิน)  3. แม่มดแขวน (ในการผลิต 1 คร้ัง ใช้เวลา  1 วนั ได้จ  านวน 50-70 ช้ิน ซ่ึง
จ าหน่ายในราคาสินคา้ 180 บาทต่อช้ิน) แหล่งจ าหน่ายสินคา้ของผูป้ระกอบการคือ มีลูกคา้มาซ้ือ      
ถึงสถานท่ีผลิต จ าหน่ายในการจดังานแสดงสินคา้ต่าง ๆ ตลอดจนถนนคนเดินววัลาย ถนนคนเดิน    
ท่าแพ ในการท างานผูป้ระกอบการไดป้ระสบปัญหาตน้ทุนในการผลิตสูง   
  10.2.5  การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
    ในการสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชนกลุ่มเครือข่าย ท่ี ติดต่อส่วนใหญ่                  
จะเป็นหน่วยงานทางภาครัฐคือ การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ และการน าผลิตภณัฑ์
ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ท ามือต่าง ๆ ท าใหไ้ดรู้้จกัเครือข่ายกลุ่มอ่ืน ๆ 

 

11. ขั้นตอนการผลติงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ 
 จากการส ารวจงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่ามีผูป้ระกอบ
อาชีพเก่ียวกบังานศิลปะประดิษฐ์อยู่มากทั้งท่ีเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม ทางคณะผูว้ิจยั จึงจะ  
ขอยกตวัอยา่งการประดิษฐผ์ลิตภณัฑ ์คือ ดอกไมป้ระดิษฐจ์าก ดินไทย ดินญ่ีปุ่น และตุก๊ตาผา้  
 11.1  ขั้นตอนการผลติหัตกรรมศิลปะประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทยและดินญีปุ่่น 
  11.1.1 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประดิษฐ์ 
   1)  ดินญ่ีปุ่น เป็นดินวทิยาศาสตร์ท่ีสังเคราะห์ข้ึนมา มีลกัษณะเป็นกอ้นคลา้ยดิน
น ้ ามนั สีขาว เม่ือข้ึนรูปแลว้ปล่อยแห้ง จะแข็งตวัโดยไม่ตอ้งอบ จากนั้นลงสีและชกัเคลือบเงา ก็จะ         
ดูคลา้ยเซรามิคแต่เปราะกวา่ กลวัความช้ืนและจะเหลืองเร็วกวา่เซรามิค ส่วนดินไทยไม่ไดท้  ามาจาก
ดินเหนียวแต่เป็นแป้งหรือดินขาว แลว้น ามาผสมกบัส่วนผสมต่าง ๆ เช่น กาว โลชัน่ นวดให้เขา้กนั 
ก็จะไดดิ้นไทยท่ีมีลกัษณะเป็นกอ้น ส่วนวธีิการประดิษฐด์อกไมส่้วนใหญ่จะใชดิ้นไทยและดินญ่ีปุ่น
นวดผสมเขา้ดว้ยกนั จะท าใหไ้ดด้อกไมท่ี้แขง็แรงทนทาน 
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 ภาพท่ี 5.21 ดินท่ีใชใ้นการป้ัน 
   2)  สีน ้ามนั (Oil colour) เป็นสีท่ีใชไ้ดท้ั้งผสมลงในดินเพื่อใหดิ้นมีสีสัน  

 

 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.22 สีน ้ามนั 

 

  3)  ลวด ลวดท่ีใช้ในงานป้ันนั้นส่วนใหญ่จะใช้ในการดามกลีบดอก ดามใบ    
เพื่อไม่ใหม้นัโคง้งอและสามารถดดักลีบ ใบ ให้โคง้งอไดต้ามความตอ้งการ ถา้เป็นงานป้ันท่ีช้ินเล็ก
ก็ใชล้วดชนิดท่ีไม่หนา ส่วนลวดท่ีใชใ้นงานป้ันช้ินใหญ่ท่ีตอ้งการความยึดติดคงทนก็ใชล้วดท่ีเส้น
หนาข้ึน  

 
 
 
 
 

 
 
 

 ภาพท่ี 5.23 ลวดดาม 
 

 4)  เคร่ืองรีด ใช้ส าหรับรีดดินให้เรียบและมีขนาดตามท่ีตอ้งการ โดยขนาด         
ของดินท่ีใชเ้คร่ืองรีดนั้นจะมีขนาดท่ีแตกต่างกนั เช่น เบอร์ 4 จะบางกวา่เบอร์ 3 เป็นตน้ 
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 ภาพท่ี 5.24 เคร่ืองรีดดิน 
 

  5)  พิมพ ์  พิมพต์ดัดอกใชใ้นการตดัดินเพื่อใหไ้ดเ้ป็นกลีบดอกต่าง ๆ 
 
 
 

 

 
 

 ภาพท่ี 5.25 พิมพต์ดัดอก 
 

 11.1.2 ขั้นตอนการประดิษฐ์  
  1)  รีดดินดว้ยเคร่ืองรีดดินให้มีความบางตามตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.26 การรีดดิน 
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  2)  กดพิมพก์ลีบดอกโดย 1 ดอก จะมี 5 กลีบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.27 การกดพิมพก์ลีบดอก 

 

  3)  แกะกลีบดอกท่ีไดอ้อกเพื่อจะน ามาดามกบัลวด 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.28 การแกะกลีบดอก 

  4)  น ากลีบดอกท่ีได้มาดามกับเหล็กเบอร์ 28 ด้านหลังเพื่อให้กลีบดอก              
มีความแขง็แรง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.29 การดามลวดหลงักลีบดอก 
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   5)  น ากลีบดอกท่ีดามเหล็กเสร็จแล้วมาประกอบกันโดยติดกาวลาเท็กซ์         
ดา้นท่ีมีลวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.30 ทากาวดา้นหลงัท่ีมีลวด 

 

  6)  น ากลีบท่ี 2 มาติดซอ้นทบัดา้นบนกลีบท่ี 1 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 ภาพท่ี 5.31 ติดกลีบดอกท่ี 2 
 

  7)  น ากลบัดอกอ่ืน ๆ มาติดใหห้มดจนครบ 5 กลีบ 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพท่ี 5.32 ติดกลีบดอกใหค้รบ 5 กลีบ 
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  8)  จดัแต่งกลีบดอกท่ีติดกาวใหส้วยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.33 จดัแต่งกลีบดอกใหส้วยงาม 

 

  9)  ระบายสีเหลืองดา้นในของดอกลีลาวดีใหส้วยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 5.34 ระบายสีเหลืองดา้นในของดอกลีลาวดี 

  10)  น าดอกลีลาวดีท่ีสมบูรณ์มาจดัช่อใหส้วยงาม 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.35 ช่อดอกลีลาวดี 
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11.2 ข้ันตอนการผลติหัตกรรมศิลปะประดิษฐ์ ตุ๊กตาผ้า 
                          11.2.1  วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประดิษฐ์ 
                  1)  ผา้ ผา้ท่ีใชจ้ะเป็นผา้อะไรก็ไดต้ามตอ้งการ เช่น ผา้สักหลาด 
 
 
   
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.36 ผา้สักหลาด  

                       2)  ดา้ยสีต่าง ๆ ตามตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.37 ดา้ยเยบ็ 

                     3)  เขม็เยบ็ผา้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ภาพท่ี 5.38 เขม็เยบ็ผา้ 
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                         4)  แบบตุก๊ตาท่ีวาดในกระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.39 แบบตุก๊ตา 

                11.2.2   วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประดิษฐ์ 
                                  1)  น าแบบตุก๊ตามาวาดลงบนผา้ 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.40 การวาดแบบตุก๊ตาบนผา้ 

                         2)  จากนั้นตดัตามแบบ แลว้เยบ็ผา้แต่ละช้ินใหติ้ดกนั 
 
 

 

 

   

 ภาพท่ี 5.41 ผา้ท่ีเยบ็แลว้ 
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                         3)  จากนั้นน าใยสังเคราะห์มายดัในผา้ท่ีเยบ็ติดกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.42 การยดัใยสังเคราะห์ 

                     4)  ท าดงัขั้นตอนท่ี 1-3 จนไดช้ิ้นส่วนตุก๊ตาส่วนอ่ืน ๆ เช่น ล าตวั ขา แขน  
 

  
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.43 แขน ขา ล าตวั 

               5)  เม่ือไดช้ิ้นส่วนต่าง ๆ แลว้ใหน้ ามาประกอบกนัแลว้เยบ็ใหเ้รียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.44 เยบ็ประกอบช้ินส่วนใหติ้ดกนั 
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                          6)  จากนั้นแต่งตวัใหตุ้ก๊ตาแลว้ตกแต่งใหส้วยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 5.45 ตุก๊ตาท่ีพร้อมจ าหน่าย 




