
 

บทที่ 6 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงธุรกิจ 

 จากการจัดการความรู้ให้กับกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ด้วยการเสริมความรู้และการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ให้ชุมชนได้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ และน ามาสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงธุรกิจของกลุ่ม ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ รูปแบบ
การบริหารจัดการ รูปแบบการจัดการการผลิต รูปแบบการจัดการทางการเงินบัญชี รูปแบบการ
จัดการตลาด และรูปแบบการสื่อสารการตลาด เพ่ือเสริมสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและอยู่รอด
ได้อย่างยั่งยืน 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม ทางทีมวิจัยจึงได้ออกแบบในการพัฒนาการบริหารจัดการ
กลุ่มใน 3 ด้าน คือ ด้านทัศนคติ ด้านความรู้ และด้านทักษะ ดังนี้   

 1. การพัฒนาทัศนคติ จากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือให้กลุ่มเกิดความสามัคคีและเพ่ิม
ความเหนี่ยวแน่นของสมาชิกในกลุ่ม โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ โดยใช้วิทยากรจากภายนอกมาช่วยในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคัญของการท างานร่วมกันและเสริมความรู้ในการท างานเป็นทีมด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
ทั้งหมด 11 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมบทบาทสมมติ กิจกรรมหาตัวเลข 
(กิจกรรม 1-100) กิจกรรมสร้างหอคอย กิจกรรมยาวที่สุด กิจกรรมปากกาวิเศษ กิจกรรมมือประสาน
ใจ กิจกรรมการคีบปิงปอง กิจกรรมคีบเม็ดมะขาม กิจกรรมต่อจิกซอ และกิจกรรมท าเค้ก ก่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1 ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ จากการสังเกตในการท ากิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม
ตัดเย็บบ้านดอกแดง พบว่า สมาชิกกลุ่มเกิดความรู้และความเข้าใจในการท างานร่วมกัน เกิดความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ สะท้อนให้เห็นถึงการเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา ความเข้าใจในบทบาทหน้าของแต่ละบุคคลที่มีบทบาทที่แตกต่างกัน และเข้าใจถึงความ
คาดหวังในบทบาทของบุคคล ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือกันในการท างานต่อไป  
  2.2 ความเข้าใจในการท างานร่วมกัน จากการสังเกตในการท ากิจกรรมของสมาชิก
กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง พบว่าสมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกัน ในการ
ท ากิจกรรม มีการถ่อยทีถ่อยอาศัยในการท ากิจกรรมร่วมกัน และมีความสนใจติดตามสังเกต
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พฤติกรรมในการท างานหรือกิจกรรมของเพ่ือนร่วมทีม ท าให้ทราบว่าตนเองสามารถจะเข้าไป
ช่วยเหลืออย่างไร ในช่วงเวลาจึงจะเหมาะสม 
  2.3 การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล จากการสังเกตในการท ากิจกรรมของ
สมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง พบว่ามีการยอมรับในความสามารถของบุคคลที่แตกต่างกันและ
เคารพต่อความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน มีการช่วยเหลือให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ช่วยกันคิดช่วยกันท า
โดยเฉพาะในงานทีย่าก หรือไม่ถนัด หรือไม่เคยท า แต่ต้องท า พบว่าสมาชิกมีพฤติกรรมในการช่วยกัน
เป็นอย่างดี มีการช่วยกันฝึกฝนจนเกิดทักษะที่ดีข้ึน เกิดการเรียนรู้ และมีความไว้วางใจกัน นอกจากนี้
หากมีสมาชิกที่ท าไม่ได้กร็ู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน 
  2.4 การค้นหาเป้าหมายในการท างาน จากการสังเกตในการท ากิจกรรมของสมาชิก
กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง พบว่าในระหว่างการท ากิจกรรมสมาชิกได้มีการปรึกษากันก่อนในการ
ด าเนินงาน มีการวางแผน มีการหารือเพ่ือหาวิธีการในการท างานที่คิดว่าเหมาะสม และการ
ด าเนินการตามแผนงาน เช่น การค้นหาเป้าหมายในเรื่องของเวลาที่ต้องท าให้เสร็จอย่างรวดเร็ว การ
ค้นหาเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ตอบสนองเป้าหมายได้มากที่สุด หรือให้คุ้มค่า
มากที่สุด การค้นหาเป้าหมายในการพัฒนาที่อาศัยการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์โดยเน้น
ความประหยัดเป็นหลัก ตลอดจนการเสียสละในการท างาน เมื่อเป้าหมายในการท างานมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

2. การพัฒนาความรู้ จากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มตัดเย็บ
บ้านดอกแดงได้มีการพัฒนาความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ โดยมีการพัฒนาความรู้ในเรื่องของ
รูปแบบโครงสร้างการบริหารงานและการจัดท าใบพรรณนาลักษณะงาน เพ่ือให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่
และมีความเข้าใจถึงความส าคัญของการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  ซึ่งได้น าไปพัฒนา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของกลุ่ม ดังนี้ 

  2.1 โครงสร้างการบริหารงาน ทางกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้มีการปรึกษาหารือกัน 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ รวมถึงแนวทางการบริหารงานโดยคณะกรรมการ ซึ่งกลุ่มสามารถก าหนด
ต าแหน่งงานที่ส าคัญและความเชื่อมโยงในการบริหารงาน เป็นโครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย 
ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายการตลาด ที่ปรึกษากลุ่ม ซึ่งโครงสร้างการ
บริหารของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง สามารถแสดงได้ ดังภาพ 
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ภาพที่ 6.1 โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

  2.2 ใบพรรณนาลักษณะงาน ทางกลุ่มได้มีการเขียนใบพรรณนาลักษณะงานหรือใบ
ก าหนดหน้าที่งาน (Job description) ตามโครงสร้างการบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ครบทั้ง 5 
ต าแหน่งงาน ท าให้เกิดความชัดเจนในการท าหน้าที่ต่าง ๆ ของกลุ่ม 

 3. การพัฒนาทักษะ จากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการประชุมกลุ่มย่อย โดยเฉพาะการ
พัฒนาทักษะในการท างานร่วมกันนั้น จะเน้นการพัฒนาโดยให้กลุ่มได้มีโอกาสในการประชุมกลุ่มย่อย
ให้มากขึ้น ให้สมาชิกกลุ่มมีการรับรู้และเห็นถึงข้อดีของการประชุมกลุ่มย่อย แสดงให้สมาชิกรู้สึกว่า
การประชุมกลุ่มย่อยเป็นเรื่องปกติธรรมดาและเคยชินกับการประชุมกลุ่มย่อย โดยมีประเด็นให้ทาง
กลุ่มได้ฝึกฝนในการท างานร่วมกัน ได้แก่ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่พบในการขายสินค้า การลดความ
เสี่ยงในเรื่องของการมีสินค้าเหลือ การคิดค านวณต้นทุนและราคาขายสินค้า การปรึกษาเรื่องรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิมเติมจากที่มีอยู่ การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการกลุ่ม การจัดสถานที่ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดหาสถานที่ท าการใหม่ เป็นต้น  
 การพัฒนากลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงใน 3 ด้าน คือ ด้านทัศนคติ ด้านความรู้ และด้าน
ทักษะ เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มี
โครงสร้างในการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานการวางแผน และการก าหนดเป้าหมายในการท างานร่วมกันที่ดี มีการประชุมสมาชิก
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เพ่ือแสดงความคิดเห็นและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้  กลุ่มมีการก าหนด
กฎระเบียบข้อบังคับเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของกลุ่ม และมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่
เป็นที่น่าพอใจของสมาชิกในกลุ่ม (ทั้งนีส้มาชิกกลุ่มจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าจ้างในการท างาน
และในรูปของเงินปันผลประจ าปี) ซึ่งน าไปสู่ความสามัคคีและเข้มแข็งของกลุ่มจนสามารถรวมพลัง
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้ในที่สุด  

การพัฒนารูปแบบการจัดการการผลิตกลุ่มตดัเย็บบ้านดอกแดง 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการการผลิตกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม ทางทีมวิจัยจึงได้ออกแบบในการพัฒนาการจัดการ
การผลิตกลุ่มใน 4 ด้าน คือ ด้วยปัจจัยน าเข้า (input) ด้านกระบวนการผลิต (conversion process) 
ด้านผลผลิต (output) และด้านการควบคุม (control) ดังนี้   

 1. การพัฒนาปัจจัยน าเข้า ได้มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรที่เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ทันสมัยโดยใช้จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดผ้าขนาดใบมีด 4 นิ้ว และบล็อกเหล็กตัดพ้ืนหนัง
รองเท้า การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบเพ่ือก าหนดจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์โดยใช้ผ้าลายญี่ปุ่น ไยโพลีเอ
สเตอร์อัดแน่นและแผ่นยางพ้ืนรองเท้าที่หนาคงทน มีลายยึดเกาะ การพัฒนาโรงเรือนและปรับ
สภาพแวดล้อมในการท างานตามแผนผังโรงผลิตผ้าที่แบ่งพ้ืนที่การท างานตามกระบวนการผลิต   

 2. การพัฒนากระบวนการผลิต ได้มีการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตในเรื่องความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารการผลิต  
  2.1 ผลคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตได้อย่างถูกต้องเพ่ิมมากข้ึน  
  2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าพบว่า 
สมาชิกสามารถออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าโดยใช้เทคนิคแอปพลิเคมาน าเสนอกลุ่มเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ร่วมกันจนได้รูปแบบการผลิตที่มีมาตรฐาน สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้   
  2.3 การก าหนดขั้นตอนการไหลของงานเพ่ือสร้างมาตรฐานการท างานโดยจัด
ระเบียบการท างาน การบริหารแรงงานและจัดพ้ืนที่การผลิตให้เหมาะสม การวิเคราะห์เพ่ือลดต้นทุน
การผลิต ควบคุมวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนในการผลิตตามลักษณะความ
ยากง่ายและระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
  2.4 การพัฒนาการควบคุมโดยใช้ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control circle : 
Q.C. Circle) ตามวงจรเดมมิ่งในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพการผลิตของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง
พบว่า หากต้องการเพ่ิมความพึงพอใจในคุณภาพการผลิตของสมาชิกให้ดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 85 
จะต้องปรับปรุงในเรื่องการจับคู่สีผ้าให้สอดคล้อง การจัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นระเบียบและการเพ่ิม
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ทักษะการเย็บแบบแอปพลิเคให้กับสมาชิก  หลังจากปรับปรุงคุณภาพการผลิตแล้วกลุ่มได้ร่วมกัน
ก าหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานคือ “ตัดผ้าตามขนาด ฝีเย็บสม่ าเสมอ ไม่มีเศษด้ายรกรุงรัง และเลือก
ผ้าตกแต่งท่ีมีโทนสีเดียวกันผ้าพื้น”  
  2.5 การพัฒนาผลผลิต จากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากผ้า เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์จากผ้าที่มาจากการสกัดความรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มตัดเย็บ
บ้านดอกแดง ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จ านวน 5 รูปแบบได้แก่ รองเท้าใส่ในบ้านผ้ารังผึ้ง 
รองเท้าใส่ในบ้านผ้าญี่ปุ่น หมอนอิงลายแอปพลิเค กระเป๋าผ้าผูกโบว์ข้าง กระเป๋าผ้าติดซิป   

3. การประเมินผลการพัฒนารูปแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ จากผ้าของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอก
แดงพบว่า สมาชิกมีการพัฒนาทักษะการตัดเย็บเพ่ิมขึ้น มีความต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
เพ่ิมเติมและมีแผนการรับจ้างตัดเย็บเพ่ิมขึ้นด้วย  จากการที่กลุ่มสามารถพัฒนารูปแบบการผลิต
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับการทดลองช่องทางการตลาดใหม่ ท าให้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง
สามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน จนสามารถจัดตั้งศูนย์ผลิตและจัดจ าหน่ายของกลุ่มขึ้นมาได้ เพ่ือเป็นศูนย์
เรียนรู้ให้สมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหาร
การผลิตในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนารูปแบบการจัดการทางการเงินบัญชีกลุ่มตดัเย็บบ้านดอกแดง 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการทางการเงินบัญชี ทางกลุ่มได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากระบบ
บัญชีเดี่ยวและมีสมุดเงินสดรับ-จ่าย เป็นระบบบัญชีอย่างง่ายและมีระบบการบริหารทางการเงิน โดย
มีรูปแบบในการพัฒนา 3 ส่วน ได้แก่ สมุดบัญชี ระบบบัญชี และระบบการเงินกลุ่ม 

1. สมุดบัญชี  
  สมุดบัญชีที่ทางทีมวิจัยร่วมกับทางกลุ่มได้พัฒนาขึ้นนั้น ประกอบด้วยสมุดบัญชี 6 เล่ม 
ได้แก สมุดบัญชีเงินสด  สมุดบัญชีคุมวัตถุดิบ  สมุดบัญชีคุมต้นทุนสินค้า  สมุดบัญชีคุมสินค้าคงคลัง  
สมุดบัญชีค่าไฟฟ้า และสมุดทะเบียนสินทรัพย์  
  1.1 สมุดบัญชีเงินสด เป็นสมุดบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายของกลุ่มตัดเย็บบ้าน
ดอกแดง ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
   1) ปกนอกสมุดบัญชีเงินสด ปกสีฟ้า มีตัวหนังสือค าว่า “สมุดบัญชีเงินสดรับ/
จ่าย” โดยเน้นตัวหนังสือค าว่า “เงินสดรับ/จ่าย” เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่สีฟ้า เพ่ือความชัดเจน และ
มีหมายเลขสมุดบัญชี คือ หมายเลข 1 ก ากับไว้ 
   2) ปกในสมุดบัญชีเงินสด จะอยู่หน้าที่ 2 ซึ่งจะแสดงตัวอย่างการบันทึกบัญชีเงิน
สดรับและเงินสดจ่าย เพื่อผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ จะได้ค้นหาตัวอย่างการบันทึกได้ง่าย และสะดวก 
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   3) แบบบันทึกสมุดเงินสด จะอยู่หน้าที่ 3 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นแบบฟอร์มการ
บันทึกสมุดเงินสด  
 

 
 

     

ภาพที่ 6.2 สมุดบัญชีเงินสด 
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  1.2 สมุดบัญชีคุมวัตถุดิบ เป็นสมุดบัญชีแสดงรายการรับและรายการเบิกจ่ายวัตถุดิบ
ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
   1) ปกนอกสมุดบัญชีคุมวัตถุดิบ ปกสีฟ้า มีตัวหนังสือค าว่า “สมุดบัญชีคุม
วัตถุดิบ” โดยเน้นตัวหนังสือค าว่า “คุมวัตถุดิบ” เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่สีฟ้า เพ่ือความชัดเจน โดยมี
หมายเลขสมุดบัญชีคือ หมายเลข 2 ก ากับไว้ ส่วนกลางมีตัวอย่างการบันทึกบัญชีไว้เป็นสัญลักษณ์    
   2) ปกในสมุดบัญชีคุมวัตถุดิบ จะอยู่หน้าที่ 2 ซึ่งจะแสดงตัวอย่างการบันทึก 
รายการรับและรายการเบิกจ่ายวัตถุดิบ เพ่ือผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ จะได้ค้นหาตัวอย่างการบันทึกได้ง่าย 
และสะดวก  
   3) แบบบันทึกสมุดบัญชีคุมวัตถุดิบ  จะอยู่หน้าที่  3 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็น
แบบฟอร์มการบันทึกบัญชีคุมวัตถุดิบ  

 

       

ภาพที่ 6.3 สมุดบัญชีคุมวัตถุดิบ 
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  1.3 สมุดบัญชีคุมต้นทุนสินค้า เป็นสมุดบัญชีแสดงส่วนประกอบของต้นทุนของ
สินค้าแต่ละชนิด ได้ออกแบบสมุดบัญชีต้นทุนสินค้า (#3) ให้อยู่ในเล่มเดียวกับสมุดบัญชีคุมสินค้า 
(#4) เนื่องจากว่าในเรื่องของต้นทุนการผลิตสินค้าจ าเป็นจะต้องใช้ทั้งสมุดบัญชีต้นทุนสินค้าและสมุด
บัญชีคุมสินค้าควบคู่กันไป เพ่ือให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อผู้จัดท า จึงออกแบบให้อยู่ในสมุดบัญชี
เล่มเดียวกัน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
   1) ปกนอกสมุดบัญชีคุมต้นทุนสินค้า ปกสีฟ้ามีตัวหนังสือค าว่า “สมุดบัญชี
ต้นทุนสินค้า” โดยเน้นตัวหนังสือค าว่า “ต้นทุนสินค้า” เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่สีฟ้า เพ่ือความชัดเจน
โดยมีหมายเลขสมุดบัญชีก ากับไว้ด้วย  
   2) ปกในสมุดบัญชีคุมต้นทุนสินค้า จะอยู่หน้าที่ 2 ซึ่งจะแสดงตัวอย่างการบันทึก
รายการค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ เพ่ือผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ จะได้ค้นหาตัวอย่างการบันทึกได้ง่าย และ
สะดวก   
   3) แบบบันทึกสมุดบัญชีคุมต้นทุนสินค้า เป็นแบบฟอร์มการบันทึกบัญชีคุม
วัตถุดิบ  
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ภาพที่ 6.4 สมุดบัญชีคุมต้นทุนสินค้า 

  1.4 สมุดบัญชีคุมสินค้าคงคลัง เป็นสมุดบัญชีแสดงรายการรับและรายการเบิกจ่าย
สินค้าคงคลังของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง  
   1) ปกนอกสมุดบัญชีคุมสินค้าคงคลัง ปกสีฟ้า มีตัวหนังสือค าว่า “สมุดบัญชีคุม
สินค้า” โดยเน้นตัวหนังสือค าว่า “คุมสินค้า” เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่สีฟ้า เพ่ือความชัดเจน โดยมี
หมายเลขสมุดบัญชี คือ หมายเลข 4 ก ากับไว้ด้วย 
   2) ปกในสมุดบัญชีคุมสินค้าคงคลัง จะแสดงตัวอย่างการบันทึก รายการรับและ
รายการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง ค านวณราคาทุนสินค้าคงเหลือ เพื่อผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ จะได้ค้นหาตัวอย่าง
การบันทึกได้ง่ายและสะดวก     
   3) แบบบันทึกสมุดบัญชีคุมสินค้าคงคลัง เป็นแบบฟอร์มการบันทึกบัญชีสินค้าคง
คลัง  
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ภาพที่ 6.5 สมุดบัญชีคุมสินค้าคงคลัง 

  1.5 สมุดบัญชีค่าไฟฟ้า เป็นสมุดบัญชีแสดงค่าไฟฟ้าของกลุ่มตัดเย็บในแต่ละเดือน  
ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
   1) ปกนอกสมุดบัญชีค่าไฟฟ้า ปกสีชมพูเข้ม เพ่ือให้แตกต่างจากสมุดบัญชี #1-
#4 มีตัวหนังสือค าว่า “ค่าไฟฟ้า” โดยเน้นตัวหนังสือค าว่า “ค่าไฟฟ้า” เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่สีฟ้า 
เพ่ือความชัดเจน และมีตัวอย่างการบันทึกค่าไฟฟ้าไว้เป็นสัญลักษณ์ ทั้งนี้สมุดบัญชีค่าไฟฟ้าจะรวมอยู่
กับทะเบียนสินทรัพย์ เนื่องจากว่าผู้วิจัยต้องการให้เกิดความสะดวกต่อผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ โดยค่าไฟฟ้า
จะบันทึกเดือนละครั้งจะอยู่ส่วนหน้า และในส่วนหลังจะเป็นทะเบียนสินทรัพย์ โดยจะบันทึกทะเบียน
สินทรัพย์ในกรณีซื้อสินทรัพย์เข้าหรือการตัดบัญชีสินทรัพย์ออกซ่ึงจะมีรายการเหล่านี้ไม่บ่อยครั้ง 
   2) ปกในสมุดค่าไฟฟ้า จะอยู่หน้าที่ 2 ซึ่งจะแสดงตัวอย่างการบันทึกรายการ
ค านวณค่าไฟฟ้า เพ่ือผู้จัดท าบัญชีจะได้ค้นหาตัวอย่างการบันทึกได้ง่ายและสะดวก   
   3) แบบบันทึกสมุดค่าไฟฟ้า เป็นแบบฟอร์มการบันทึกค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน  
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ภาพที่ 6.6 สมุดบัญชีค่าไฟฟ้า 
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  1.6 สมุดทะเบียนสินทรัพย์ เป็นสมุดบัญชีแสดงทะเบียนสินทรัพย์ของกลุ่มตัดเย็บว่า
กลุ่มฯ มีสินทรัพย์อยู่กี่รายการ ในราคาทุนเท่าได ควรตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ดังกล่าวจ านวนเท่าใด
สมุดบัญชีค่าไฟฟ้าจะรวมอยู่กับทะเบียนสินทรัพย์ เนื่องจากว่าผู้วิจัยต้องการให้เกิดความสะดวกต่อ
ผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ โดยค่าไฟฟ้าจะบันทึกเดือนละครั้งจะอยู่ส่วนหน้า  และในส่วนหลังจะเป็นทะเบียน
สินทรัพย์  โดยจะบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ในกรณีซื้อสินทรัพย์เข้าหรือการตัดบัญชีสินทรัพย์ออก ซึ่ง
จะมีรายการเหล่านี้ไม่บ่อยครั้ง 
   1) ปกนอกสมุดทะเบียนสินทรัพย์ ปกสีชมพูเข้ม เพ่ือให้แตกต่างจากสมุดบัญชี 
#1ถึง#4 มีตัวหนังสือค าว่า “ทะเบียนสินทรัพย์” โดยเน้นตัวหนังสือค าว่า “ทะเบียนสินทรัพย์” เป็น
ตัวอักษรขนาดใหญ่สีฟ้าเพ่ือความชัดเจน 
   2) ปกในสมุดทะเบียนสินทรัพย์ แสดงตัวอย่างการบันทึกรายการสินทรัพย์ การ
บันทึกราคาทุน การค านวณและบันทึกการหักค่าเสื่อมราคา เพ่ือผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ จะได้ค้นหาตัวอย่าง
การบันทึกได้ง่ายและสะดวก  
   3) แบบบันทึกสมุดทะเบียนสินทรัพย์ เป็นแบบฟอร์มการบันทึกรายละเอียดของ
สินทรัพย์  
 

   

ภาพที่ 6.7 สมุดทะเบียนสินทรัพย์ 
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 2.  ระบบบัญชี  
  ระบบบัญชีของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ได้แก่ ระบบรายรับ  ระบบรายจ่าย ระบบ
ต้นทุนสินค้าระบบควบคุมสินค้าคงคลัง  ระบบค านวณค่าไฟฟ้า  ระบบทะเบียนสินทรัพย์ รวมทั้งการ
ควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ระบบรายรับ คือ ระบบที่เกี่ยวกับรายการรับเงินของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
ซึ่งมีรายรับจากรายได้ค่าขายสินค้าของกลุ่ม ดังนั้นกรณีการขายสินค้า ให้มีการจัดบันทึกบัญชีจ านวน 
2 เล่มได้แก่ สมุดบัญชีเงินสด (สมุดบัญชี #1) และสมุดบัญชีคุมสินค้า (สมุดบัญชี #4) ดังตาราง 

ตาราง 6.1 สมุดบัญชีต้องจัดท ากรณีขายสินค้า 

รายการ 

สมุดบัญชี 
1.บัญชี 
เงินสด 

2.บัญชี 
คุมวัตถุดิบ 

3.บัญชี
ค านวณ
ต้นทุน 

4.บัญชี 
คุมสินค้า 

ขายสินค้า     
 
   การควบคุมภายในระบบรายรับ 
   1. ในการด าเนินการด้านการรายรับเงินทุกรายการต้องบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน
ทุกครั้งอย่างมีวินัย เพ่ือจะสามารถตรวจสอบระหว่างยอดเงินสดในมือและยอดเงินสดในบัญชีให้
ตรงกัน  และสามารถสรุปผลการด าเนินงานเพื่อชี้แจงสมาชิกกลุ่มให้ทราบได้อย่างชัดเจน 
   2. กรณีมีเงินสดในมือในปริมาณมากให้น าเงินสดฝากธนาคารในนามกลุ่มฯ ชื่อว่า 
“กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง” เพ่ือแยกเป็นบัญชีของกลุ่มฯ อย่างชัดเจน อีกทั้งป้องการการสูญหาย 
และสามารถตรวจสอบเงินสดในบัญชีได้ง่ายขึ้น 
  2.2 ระบบรายจ่าย คือ ระบบที่เก่ียวกับรายการจ่ายเงินของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
ซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายดังนี้ 1.การซื้อวัตถุดิบ 2.การซื้อสินทรัพย์ 3.การจ่ายค่าใช้จ่าย 4.การจ่าย
ช าระหนี้สิน และ 5.การจ่ายเงินปันผล กรณีที่กิจการต้องมีการจ่ายเงิน  จะต้องมีการจดบันทึกบัญชี
สมุดเงินสดจ่าย ซึ่งจะต้องบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินสดในช่องรายการว่าเป็นรายจ่ายใด  จ่าย
ให้แก่ใคร  
   ดังนั้นกรณีเกิดรายจ่าย ผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ จะต้องบันทึกในสมุดเงินสด (สมุดบัญชี 
#1) และหากกรณีซื้อวัตถุดิบเพ่ือน ามาผลิตเป็นสินค้าผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ ต้องบันทึกในสมุดบัญชีคุม
วัตถุดิบ (สมุดบัญชี #2) อีกเล่มหนึ่งด้วย  
 



192 

ตาราง 6.2  สรุปสมุดบัญชีต้องจัดท าในกรณีเกิดรายจ่าย 

รายการ 

สมุดบัญชี 
1.บัญชี 
เงินสด 

2.บัญชีคุม
วัตถุดิบ 

3.บัญชี
ค านวณ
ต้นทุน 

4.บัญชีคุม
สินค้า 

การซื้อวัตถุดิบ     
การซื้อสินทรัพย์     
การจ่ายค่าใช้จ่าย     
การจ่ายช าระหนี้สิน     
การจ่ายเงินปันผล     

 
   การควบคุมภายในระบบรายจ่าย 
   1. การจ่ายเงินสดต้องมีผู้ร่วมรับรู้กันอย่างน้อย 2 คนคือ ประธานกลุ่ม และผู้ท า
บัญชีกลุ่มฯ เนื่องจากประธานกลุ่มควรรับทราบรายจ่ายของกลุ่มฯ และผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ ต้องรับทราบ
เพ่ือจะน าข้อมูลไปลงบันทึกบัญชี 
   2. ในการด าเนินการด้านการรายจ่ายทุกรายการต้องบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน
ทุกครั้งอย่างมีวินัย เพ่ือจะสามารถตรวจสอบระหว่างยอดเงินสดในมือและยอดเงินสดในบัญชีให้
ตรงกัน และสามารถสรุปผลการด าเนินงานเพื่อชี้แจงสมาชิกกลุ่มให้ทราบได้อย่างชัดเจน 
   3. กรณีการจ่ายเงินในปริมาณมาก (เกิน 10,000 บาท) ต้องแจ้งให้สมาชิกกลุ่มฯ
ทุกท่านได้ทราบก่อน อาจแจ้งในการประชุมสมาชิกกลุ่มฯ 
   4. ในกรณีกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง มีความจ าเป็นต้องหาแหล่งเงินกู้ยืมหรือก่อ
หนี้สิน ต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสมาชิกกลุ่มฯ ก่อน เพ่ือให้สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น และอภิปรายในกลุ่มสมาชิก 
   5. กรณีการจ่ายเงินปันผล ต้องมีการจัดสรรจากเงินสดคงเหลือของกลุ่มโดย
จัดสรรในสัดส่วนประมาณ 10% หรือจ่ายเป็นหุ้นๆ ละ 10 บาท หรือแล้วแต่จะตกลงกันในที่ประชุม
สมาชิกกลุ่มฯ 
  2.3 ระบบต้นทุนการผลิตสินค้า สินค้ากลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง จะเป็นการผลิต
สินค้าข้ึนมาเองโดยสมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง จากสภาพเดิมกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงไม่มีมีการ
เก็บต้นทุนการผลิตเอาไว้อย่างเป็นระบบ จึงไม่สามารถบอกต้นทุนของสินค้าแต่ละชนิดได้ชัดเจน นั่น
คือ ไม่ได้บันทึกต้นทุนไว้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นทีมวิจัยจึงออกแบบสมุดบัญชีค านวณต้นทุน คือบัญชี
เลขที่ 3 และสมุดบัญชีคุมสินค้าคงคลังคือบัญชีหมายเลขที่ 4 สามารถแบ่งขั้นตอนย่อยได้ดังนี้ การซื้อ
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วัตถุดิบ การเบิกวัตถุดิบเข้างานระหว่างท า การจ่ายค่าแรงทางตรง การคิดค่าใช้จ่ายเข้างานระหว่าง
ท า และการโอนงานระหว่างท าเป็นสินค้าส าเร็จรูป 
   1) การซื้อวัตถุดิบ คือ ขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบทางตรงของกลุ่มตัดเย็บบ้าน
ดอกแดง เช่น วัตถุดิบประเภทผ้า โพลีเมอร์ ฟองน้ า เป็นต้น  ทางกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ควร
ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งโดยผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ และควร
รายงานปริมาณที่ควรจัดซื้อเพ่ิมเติมต่อประธานกลุ่ม ในการสั่งซื้อวัตถุดิบควรค านึงถึงปริมาณความ
เพียงพอต่อการวางแผนผลิตในครั้งต่อไป  หรืออาจเป็นช่วงที่ราคาวัตถุดิบในท้องตลาดต่ าท าให้ต้นทุน
วัตถุดิบการผลิตของกลุ่มฯ ต่ าไปด้วย หรืออาจพิจารณาจากแนวโน้มการขึ้นราคาวัตถุดิบในอนาคต  
หรืออาจพิจารณาจากภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจส่งผลท าให้วัตถุดิบในอนาคตมีราคาสูงขึ้นหรือขาดแคลน 
    การบันทึกบัญชีกรณีการซื้อวัตถุดิบ  ผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ จะต้องบันทึกในสมุด
เงินสด (สมุดบัญชี #1) และสมุดบัญชีคุมวัตถุดิบ (สมุดบัญชี #2) 
   2) การเบิกวัตถุดิบเข้างานระหว่างท า คือ ขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบออกจากคลัง
วัตถดุิบ เพื่อเข้าไปผลิตในขั้นตอนการผลิตสินค้าเรียกว่า “งานระหว่างท า” 
    การบันทึกบัญชีกรณีการเบิกวัตถุดิบเข้างานระหว่างท า  ผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ 
จะต้องบันทึกในสมุดบัญชีคุมวัตถุดิบ (สมุดบัญชี #2) และสมุดบัญชีค านวณต้นทุน (สมุดบัญชี #3) 
   3) การจ่ายค่าแรงทางตรง คือ การจ่ายค่าแรงงานในการผลิตสินค้าให้แก่สมาชิก
กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ทางกลุ่มฯต้องคิดเข้าเป็นต้นทุนสินค้า 
    การบันทึกบัญชีกรณีการจ่ายค่าแรงทางตรง  ผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ จะต้องบันทึก
ในสมุดบัญชีเงินสด (สมุดบัญชี #1) และสมุดบัญชีค านวณต้นทุน (สมุดบัญชี #3) 
   4) การคิดค่าใช้จ่ายเข้างานระหว่างท า คือ การคิดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการผลิต
สินค้าเข้าเป็นต้นทุนสินค้า เช่น ค่าจ้างโรงกลึงตัดขึ้นรูปรองเท้า หรือชาวบ้านเรียกว่า “กุ้นพ้ืน
รองเท้า” การซื้อถุงพลาสติกเพ่ือน ามาบรรจุสินค้าหรือเรียกว่า “ค่าบรรจุภัณฑ์”   
    การบันทึกบัญชีกรณีค่าใช้จ่ายเข้างานระหว่างท า  ผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ จะต้อง
บันทึกในสมุดบัญชีเงินสด (สมุดบัญชี #1) และสมุดบัญชีค านวณต้นทุน (สมุดบัญชี #3) 
   5) การโอนงานระหว่างท าเป็นสินค้าส าเร็จรูป คือ การโอนงานระหว่างท าเป็น
ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป ในขั้นตอนนี้จ านวนสินค้าคงคลัง และมูลค่าสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 
    การบันทึกบัญชีกรณีการโอนงานระหว่างท าเป็นสินค้าส าเร็จรูปต้องบันทึกใน
สมุดบัญชีค านวณต้นทุน (สมุดบัญชี #3) และสมุดบัญชีคุมสินค้า (สมุดบัญชี #4) 
  ดังนั้นในระบบต้นทุนการผลิตสินค้าซึ่งแบ่งได้ 5 ขั้นตอนย่อย จึงมีสมุดบัญชีที่
เกี่ยวขอ้งทั้งหมด 4 เล่ม ตามขั้นตอนการผลิตสินค้า ซึ่งสามารถสรุปสมุดบัญชีที่จะต้องจัดท าในระบบ
ต้นทุนการผลิตสินค้าได้  
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ตาราง 6.3  สรุปสมุดบัญชีต้องจัดท าในระบบต้นทุนการผลิตสินค้า 

รายการ 

สมุดบัญชี 
1.บัญชี 
เงินสด 

2.บัญชีคุม
วัตถุดิบ 

3.บัญชี
ค านวณ
ต้นทุน 

4.บัญชีคุม
สินค้า 

ซื้อวัตถุดิบ     
เบิกวัตถุดิบเข้างานระหว่างท า     
จ่ายค่าแรงทางตรง     
คิดค่าใช้จ่ายการผลิต     
โอนเป็นสินค้าส าเร็จรูป     

 ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบบันทึกการค านวณต้นทุนแบบง่ายๆ (สมุดบัญชี #3) จะท าให้ทราบ
ต้นทุนสินค้ารวม และจ านวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละครั้ง เพ่ือค านวณต้นทุนสินค้าเฉลี่ยต่อหน่วย 
แล้วจากนั้นข้อมูลต้นทุนสินค้าไปบันทึกในสมุดบัญชีคุมสินค้า (สมุดบัญชี #4) ซึ่งอยู่หน้าหลังในแผ่น
เดียวกัน  

 

ภาพที่ 6.8 ตัวอย่างต้นทุนการผลิตสินค้า (บัญชี #3) และบัญชีคุมสินค้า (บัญชี #4) 
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   การควบคุมภายในระบบต้นทุนการผลิตสินค้า 
   1.  การค านวณต้นทุนสินค้าผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ ต้องบันทึกบัญชีและค านวณอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ได้ต้นทุนสินค้าที่ถูกต้องอันจะส่งผลไปยังการก าหนดราคาขายสินค้า  ทาง
กลุ่มควรก าหนดราคาขายจากต้นทุนสินค้าต่อหน่วยและบวกก าไรต่อหน่วย เข้าไปประมาณ 60% - 
300% หรือตามความเหมาะสมของตลาด  
   2. การคุมบัญชีวัตถุดิบเข้าออก หรือการคุมสินค้าเข้าออก ผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ 
จะต้องบันทึกรายการทันทีเพ่ือป้องกันการผิดพลาดจากการหลงลืม 
  2.4 ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง เมื่อการน าสินค้าออกไปจ าหน่าย หรือน า
สินค้าออกไปจากคลังให้ผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ จดเป็น “ใบเบิกสินค้าจากคลัง” ว่าผู้เบิกสินค้าคือใคร  วันที่
เบิกสินค้า น าไปเพ่ือการใดสถานที่ใด เช่น กรณีขายให้ระบุสถานขาย กรณีน าไปจัดแสดงสินค้า (ระบุ
สถานที่) สินค้าที่น าออกไปจากคลังว่ามีรายการใดบ้าง จ านวนกี่รายการ เพ่ือเป็นการบันทึกทรงจ า
ป้องกันการลืมและหรือการสูญหายของสินค้า จากนั้นให้ผู้เบิกสินค้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัว
สินค้า เช่นตรวจสอบสินค้า ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ป้ายราคา เป็นต้น เพ่ือเป็นการป้องกันสินค้าที่ไม่มี
คุณภาพออกไปสู่ลูกค้า เมื่อเสร็จสิ้นผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ ต้องท าการสรุปยอดคงเหลือจาก “ใบเบิกสินค้า
จากคลัง” จะท าให้ผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ ทราบว่าสินค้ารายการใดที่ได้ถูกขายออกไปเป็นจ านวนหน่วย
เท่าใด และสินค้ารายการใดที่ได้รับคืนเข้าคลังสินค้าเป็นจ านวนหน่วยเท่าใด  

 
 

ภาพที่ 6.9 ตัวอย่างใบเบิกสินค้าจากคลัง 
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   ในกรณีขายสินค้าได้จะดูได้จากใบเบิกสินค้าจากคลัง ช่องจ านวนขายจะเห็นได้ว่า
ทางกลุ่มฯ ได้ขายสินค้ารายการใด  จ านวนขายกี่ชิ้น  ซึ่งข้อมูลนี้จะต้องน าไปบันทึกบัญชีสมุดเงินสด
รับ/จ่าย  และบัญชีคุมสินค้า  
   1) การจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือผลิตสินค้า ควรจัดซื้อตามแผนการผลิต หรือควร
ค านึงถึงปริมาณความเพียงพอต่อการวางแผนผลิตในครั้งต่อไป หรืออาจเป็นช่วงที่ราคาวัตถุดิบใน
ท้องตลาดต่ าท าให้ต้นทุนวัตถุดิบการผลิตของกลุ่มฯ ต่ าไปด้วย หรืออาจพิจารณาจากแนวโน้มการขึ้น
ราคาวัตถุดิบในอนาคตมีราคาสูงขึ้นหรือขาดแคลน 
   2) กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง จะต้องก าหนดจุดสั่งซื้อวัตถุดิบ เพ่ือให้แน่ใจว่าจะมี
วัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสินค้า ซึ่งจุดสั่งซื้อวัตถุดิบจะค านึงถึงได้แก่ ปริมาณที่จะผลิตในรอบต่อไป   
ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตรอบต่อไปต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่คาดว่าสินค้านั้นๆ จะหมดลง 
   3) เศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตสินค้าแต่ละชนิดต้องคัดแยกไว้เป็นหมวดหมู่ 
เพ่ือจะสามารถน าวัตถุดิบดังกล่าวไปใช้ในการผลิตสินค้าบางอย่างได้อีก 
   4) การตรวจนับสินค้าคงคลังและวัตถุดิบอย่างสม่ าเสมอ ควรตรวจสอบปริมาณ
สินค้าคงคลังและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งโดยตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบ
ว่าตรงกับยอดคงเหลือในบัญชีคุมวัตถุดิบ (บัญชี #2) และบัญชีคุมสินค้า (บัญชี #4) 
   5) ผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ ควรรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า เพ่ือจัดประเภทขายดี
และสินค้าขายไม่ดี  หากเป็นประเภทสินค้าขายดีจะสามารถน าก าหนดจุดสั่งซื้อวัตถุดิบ และอาจต้อง
พยากรณ์ก าหนดปริมาณการผลิตสินค้าที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดด้วย  แต่
หากเป็นสินค้าที่ขายไม่ดี  ทางกลุ่มฯ ไม่ควรผลิตเพ่ิมขึ้น และหาแนวทางในการระบายสินค้านั้น
ออกไป เช่น การลดราคาสินค้า  แต่ให้จัดเก็บรูปถ่ายสินค้านั้นๆไว้ในแฟ้มแสดงสินค้าของกลุ่มฯ ด้วย
เผื่อมีผู้ต้องการในอนาคตจะได้ผลิตได ้
  2.5 ระบบค านวณต้นทุนค่าไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง เดิม
กลุ่มตัดเย็บได้ใช้บ้านของประธานกลุ่มคือ นางศรีพรรณ แก้วตา เป็นสถานที่ผลิตสินค้าค่าไฟฟ้าของ
กลุ่มจึงไม่ได้แยกไว้เป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มฯ ดังนั้น  ค่าไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสินค้าและ
ด าเนินการทางธุรกิจของกลุ่มฯ ดังนั้นควรแยกค่าไฟฟ้าออกมาเป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มฯ โดยให้ติด
มิเตอร์อีกตัวหนึ่งให้เป็นมิเตอร์กลุ่ม เพื่อใช้วัดการใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม จะเห็นได้ว่าเมื่อติดตั้งแล้วทางกลุ่ม
ฯ จะสามารถวัดค่าไฟฟ้าของกลุ่มฯ ได้ โดยสมมติให้ค่าไฟฟ้าบ้านเสียค่าไฟฟ้า 600 บาท ค่าไฟฟ้านี้ได้
รวมค่าไฟฟ้าของกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจะต้องไปวัดค่าไฟฟ้าจากมิเตอร์ของกลุ่มฯ สมมติค่าไฟฟ้า
ของกลุ่มฯ 200 บาท ทางกลุ่มฯ จะจ่ายเงินให้แก่ประธานกลุ่มฯ ซึ่งได้จ่ายค่าไฟฟ้ารวมไปก่อนหน้า
แล้ว 
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   ในการค านวณค่าไฟฟ้าของกลุ่มฯ  ประธานกลุ่มคือนางศรีพรรณ  แก้วตา จะ
ได้รับบิลค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในนามนางศรีพรรณ ซึ่งอ่านจากมิเตอร์รวม  จากนั้นให้
ผู้ท าบัญชีไปอ่านมิเตอร์กลุ่มว่าใช้ไปจ านวนกี่หน่วย จากนั้นผู้ท าบัญชีใช้สมุดค านวณค่าไฟฟ้า (สมุดค่า
ไฟฟ้าเล่มสีชมพู) โดยบันทึกวันที่อ่าน หน่วยที่อ่านว่ากลุ่มฯใช้ไฟฟ้าไปกี่หน่วย จากนั้นให้บันทึกค่า
ไฟฟ้ามิเตอร์รวม (บาท) หารด้วยจ านวนหน่วยมิเตอร์รวม (หน่วย) และคูณด้วยหน่วยที่กลุ่มฯ ใช้ไป 
จึงจะได้ค่าไฟฟ้าของกลุ่มฯ  

 
 

ภาพที่ 6.10 ตัวอย่างการค านวณค่าไฟฟ้าของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

   เมื่อทราบค่าไฟฟ้าของกลุ่มฯ แล้วจึงถือว่าค่าใช้จ่ายของกลุ่มฯ เกิดขึ้นแล้วจึงต้อง
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายโดยการจ่ายเงินสดคืนให้แก่นางศรีพรรณ ตามจ านวนค่าไฟฟ้าที่ค านวณได้ และให้
ผู้ท าบัญชีบันทึกค่าไฟฟ้าบัญชีในสมุดเงินสด (สมุดบัญชี #1) 
   ในการค านวณค่าไฟฟ้าของกลุ่มฯ พบว่าในกระบวนการผลิตมีการใช้ไฟฟ้าโดย
จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมของกลุ่มฯ เมื่อทดสอบการใช้ไฟฟ้าโดยการดับไฟฟ้าทั้งบ้านแล้วเดินจักรเย็บ
ผ้าเพียงตัวเดียวในการผลิตหมอนแอปปิเก้ 1 ใบจะพบว่ามิเตอร์บ้านหมุนเพียงเล็กน้อย จึงค านวณได้
ว่าถ้ามิเตอร์หมุน 1 รอบ(kW-H) หรือ 1 หน่วย ผลิตหมอนแอปปิเก้ได้ 20 ชิ้น หมอนแอปปิเก้ 1 ชิ้น

จึงใช้ค่าไฟฟ้า 0.19 บาท (3.80  20ชิ้นงาน)  ดังนั้น การค านวณต้นทุนค่าไฟฟ้าจึงคิดเป็นระบบ
ต้นทุนมาตรฐาน ชิ้นละ 0.19 บาท 
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  2.6 ระบบทะเบียนสินทรัพย์ ระบบทะเบียนสินทรัพย์ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง  
เดิมทางกลุ่มฯ ยังไม่เคยจัดท าเป็นทะเบียนสินทรัพย์ ทะเบียนสินทรัพย์นี้จะเป็นสมุดทะเบียนที่รวม
ข้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่ม ตั้งแต่การได้มาของสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ และระยะเวลา
การตัดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ อันได้แก่ สมุดทะเบียนสินทรัพย์ของกลุ่ม  
   เมื่อกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ได้รับสินทรัพย์มาไม่ว่าจะเป็นการซื้อ หรือได้รับ
จากการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ให้ผู้ท าบัญชีบันทึกรายการสินทรัพย์ที่ได้มานั้นในสมุดทะเบียน
สินทรัพย์ โดยบันทึกชื่อสินทรัพย์ แหล่งที่มา วันเดือนปีที่ได้รับ ราคาทุน พร้อมกับการค านวณค่า
เสื่อมราคาต่อปี โดยน าราคาทุนหารด้วยจ านวนปีที่จะตัดค่าเสื่อม จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นมูลค่าที่
จะต้องตัดต่อปี จากนั้นด้านขวาจะมีตารางการคิดค่าเสื่อม ให้ค านวณค่าเสื่อมราคาเป็นปีๆ ไป  

 

ภาพที ่6.11 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในทะเบียนสินทรัพย์ 

   ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มฯ  แต่ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่
จะต้องจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายนี้จึงจะน าไปแสดงในการจัดท างบก าไรขาดทุน  
   ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรในการผลิตสินค้าตามหลักการทางบัญชี จะถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า ถือเป็นส่วนหนึ่งในต้นทุนสินค้า  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ท าบัญชีไม่ต้องค านวณซับซ้อนมากนัก จึงควรค านวณในยอดรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานครั้ง
เดียวในงบก าไรขาดทุน 
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 3. ระบบการเงินของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
  ระบบการเงินของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ไม่มีการจัดการออกได้ใน 4 เรื่อง ได้แก่ 
การจัดสรรเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง การบริหารจัดการหนี้สินและแหล่งเงินทุน  และการจัดสรร
ผลตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 การจัดสรรเงินทุนเป็นส่วน ระบบการเงินกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ควรจัดสรร
ออกเป็นส่วนๆ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก ่
   ส่วนที่ 1. เงินทุนหมุนเวียน เป็นส่วนที่ใช้ในการด าเนินงาน เช่น การซื้อวัตถุดิบ 
และจ่ายค่าใช้จ่ายของกลุ่ม  ตลอดจนเป็นเงินทุนเพ่ือรักษาสภาพคล่องของกลุ่มฯ ควรมีสัดส่วน
ประมาณ 50% 
   ส่วนที่ 2.  เงินทุนเพื่อการลงทุน เป็นส่วนที่จัดสรรจากเงินสดคงเหลือ เพ่ือใช้
ส าหรับการลงทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานของกลุ่มฯ เช่น ลงทุนซื้อจักร
เย็บผ้าใหม ่เป็นต้น ควรมีสัดส่วนประมาณ 20% 
   ส่วนที่ 3.  ก าไรสะสม เป็นส่วนที่จัดสรรจากเงินสดคงเหลือ ส่วนนี้เป็นก าไร
สะสมของกลุ่ม ควรมีสัดส่วนประมาณ 20% 
   ส่วนที่ 4.  เงินปันผลจ่าย เป็นส่วนที่จัดสรรจ่ายคืนให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ ควรมี
สัดส่วนประมาณ 10% หรือจ่ายเป็นหุ้นๆ ละ 10 บาท หรือแล้วแต่จะตกลงกันในที่ประชุมสมาชิก
กลุ่ม 

 
 

ภาพที่ 6.12 สัดส่วนการจัดสรรเงินทุนของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
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  3.2 การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน หมายถึง ระดับเงินสดที่ใช้หมุนเวียนภายใน
กลุ่ม ต้องส ารองเงินสดให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ การประเมินปริมาณเงินสดส ารองที่เหมาะสมด้วยวิธีที่
ง่ายที่สุด ก็คือ การน าข้อมูลการจ่ายเงินสดรายเดือนย้อนหลังมาค านวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อวัน จากนั้นจึง
น าไปใช้ในการประเมินระดับเงินสดส ารองเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน ส าหรับเงินก้อนที่ยังไม่ต้องการ
ใช้ในทันทีในอนาคตอันใกล้ ทางกลุ่มฯ อาจน าเงินก้อนดังกล่าวไปลงทุน เพ่ือให้เกิดดอกผล หรืออัตรา
ผลตอบแทน โดยการน าฝากธนาคาร แต่ยังคงให้สิทธิด้านสภาพคล่องในการถอนเงินออกไปใช้ได้เมื่อมี
ความจ าเป็นทางธุรกิจ  
  3.3 การบริหารจัดการหนี้สินและแหล่งเงินทุน ในปัจจุบันทางกลุ่มฯ มีหนี้สินกับ
แหล่งเงินกู้ในระบบ คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  โดยใช้ชื่อนางศรี
พรรณ  แก้วตา ในนามประธานกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง โดยการจ่ายช าระคืนปีละ 10,700 บาท 
(เฉลี่ยเดือนละ 891.67 บาท) ทางกลุ่มฯ ด าเนินการช าระคืนตามเงื่อนไขของธนาคารฯ อย่างมีวินัย  
หากมีความจ าเป็นต้องก่อหนี้ใหม่  ควรมีมติจากที่ประชุมสมาชิกร่วมกันเพ่ือให้สมาชิกทุกท่านมีส่วน
ร่วมการตัดสินใจ กรณีกลุ่มฯ ต้องการเงินทุนที่ใช้ในการด าเนินการหรือขยายงาน  กลุ่มฯ สามารถ
ระดมเงินได้จาก 2 แหล่งใหญ่ คือ 1. แหล่งเงินทุนภายในกลุ่มฯ ได้แก่ การระดมทุนจากสมาชิก
ภายในกลุ่มฯ , กู้ยืมเงินจากสมาชิกภายในกลุ่มฯ , ผลก าไรจากการด าเนินกิจการของกลุ่มฯ และ 2. 
แหล่งเงินทุนภายนอกกลุ่มฯ  ได้แก่ กู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้าน), เงินกู้จากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.), เงินกู้จากธนาคารออมสิน, เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป, 
กู้จากเอกชนรายอ่ืน ๆ กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงควรพิจารณาแหล่งเงินทุนจากภายใน หากไม่ได้
หรือไม่เพียงพอจึงพิจารณาออกไปไปแหล่งเงินทุนภายนอกกลุ่มฯ 
  3.4 การจัดสรรผลตอบแทน จากเดิมทางกลุ่มฯ มีการจ่ายผลตอบแทนโดยค านวณ
จากเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดว่าเพียงพอหรือไม่ จากนั้นจึงจัดสรรจ่ายให้สมาชิกหุ้นละ 10 บาท  กลุ่ม
ตัดเย็บบ้านดอกแดงควรมีส่วนเงินปันผลจ่ายที่จัดสรรออกจากเงินทุนทั้งหมดประมาณ 10% เพ่ือเป็น
เงินปันผลจ่ายจ่ายคืนให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลทางกลุ่มฯ ควรมีการประชุมชี้แจงให้
สมาชิกทุกท่านได้รับทราบร่วมกันและมีมติร่วมกันในการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเป็นหุ้นๆ ละ 10 บาท 
หรือแล้วแต่จะตกลงกันในที่ประชุมสมาชิกกลุ่มฯ 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการการตลาด 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการการตลาด ทางกลุ่มได้มีการจัดท าแผนทางการตลาดของ
กลุ่ม โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การก าหนด STP (Segment, Target และ 
Positioning) และการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 4P’s โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
    การศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงจ าเป็นที่
จะต้องทราบสภาวะการแข่งขันของตลาดผลิตภัณฑ์ตัดเย็บในปัจจุบัน เพ่ือ เป็นข้อมูลประกอบ
พิจารณาในการวางแผนทางการตลาด โดยท าการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 5 ประการ ได้แก่ 
  1.1 สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน (Existing Competitors)  สภาพการแข่งขันใน
ธุรกิจตัดเย็บถือว่ามีการแข่งขันกันสูงมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่สูง  การผลิตไม่
ซับซ้อน และง่ายต่อการเลียนแบบ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการผลิตที่ตอบสนองตลาดระดับล่าง ที่เน้น
ราคาถูก การตัดเย็บไมป่ระณีต และใช้วัสดุราคาต่ า ซ่ึงต่างจากผลติภณัฑ์ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
แต่ก็มีบางส่วนที่ผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพในระดับเดียวกับของกลุ่มบ้านดอกแดง ซึ่งทางกลุ่มมีความ
พยายามในการสร้างเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้กลุ่มตัดเย็บ
บ้านดอกแดงสามารถสร้างความแตกต่างได้ ในภาพรวมการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์ตัดเย็บถือว่ามี
ความรุนแรง เนื่องจากมีผู้จ าหน่ายมากรายในทุกกลุ่มตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดบนที่มีการวางจ าหน่าย
บนห้างสรรพสินค้า ตลาดระดับกลางถึงล่างตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ และงานถนนคนเดินในแต่ละที่ 
จะมีการน าผลิตภัณฑ์ตัดเย็บที่เป็นงานฝีมือมาวางจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่
น ามาจ าหน่ายส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างถูก เนื่องจากผู้จ าหน่ายแต่ละรายใช้กลวิธีในการลดราคา เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค 
  1.2 คู่แข่งรายใหม่ที่มีศักยภาพ (Potential Competitors) ธุรกิจการตัดเย็บเป็น
ธุรกิจที่สามารถเข้าและออกจากธุรกิจได้ง่าย เนื่องจากมีการใช้เงินลงทุนจ านวนไม่มาก แต่มีข้อจ ากัด
ในเรื่องของความประณีตและฝีมือการตัดเย็บ ทั้งนี้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีในการตัดเย็บและมีการพัฒนาการออกแบบ จนท าให้กลุ่มสามารถผลิตสินค้าที่ เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มได้ ข้อจ ากัดดังกล่าวของคู่แข่งขันรายใหม่นั้นขึ้นอยู่กับเวลาที่คู่แข่งขันใช้ใน
การพัฒนาฝีมือและการออกแบบ ดังนั้นกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงจึงต้องมีการพัฒนาฝีมือและการ
ออกแบบให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือท าให้ศักยภาพของกลุ่มสูงกว่าคู่แข่งขันอยู่เสมอ กลุ่มจึงจะ
สามารถอยู่รอดได้ 
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  1.3 อ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ (Buyers)  
   1) ในตลาดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ลูกค้าจะมีอ านาจต่อรองอยู่ในระดับสูง 
เนื่องจากในงานสินค้าจะมีคู่แข่งเป็นจ านวนมากที่มีสินค้าในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน 
   2) ในตลาดระดับบน ที่มีการจัดจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า ลูกค้าจะมีอ านาจ
ต่อรองต่ า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นงานฝีมือที่มีความละเอียดกว่าสินค้าทางอุตสาหกรรม และ
การจัดจ าหน่ายกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงใช้นโยบายลดราคาทั้งร้านเป็นการกระตุ้นความต้องการของ
ลูกค้า นอกจากนี้ลูกค้ายังไม่มีการต่อรองราคา อาจเนื่องจากรูปแบบการขายให้ห้างสรรพสินค้าส่วน
ใหญ่จะมีการก าหนดราคาที่แน่นอน หากมีการลดราคาก็จะก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะลดกี่
เปอร์เซ็นต์ จึงท าให้อ านาจการต่อรองของลูกค้าน้อยน้อยกว่า 
   3) ในช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง พ่อค้าคนกลางจะมีอ านาจ
ต่อรองในระดับปานกลาง เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าจ านวนมากและมีการสั่งสินค้าแบบเดิมในจ านวนที่
ใกล้เคียงกัน ท าให้เงื่อนไขการช าระและการตกลงราคาสินค้าระหว่างกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงกับ
พ่อค้าคนกลางไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
  1.4 อ านาจการต่อรองของผู้ขาย (Suppliers)  
   1) วัตถุดิบเป็นส่วนประกอบส าคัญของธุรกิจกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
โดยเฉพาะผ้า สามารถหาซื้อได้ง่ายในตลาดวโรรส ซ่ึงกลุ่มสามารถต่อรองราคาได้ตามปริมาณในการ
ซื้อ แต่การจัดหาวัตถุดิบบางอย่างเป็นวัตถุดิบที่หายาก เช่น ผ้าลายญี่ปุ่นและแผ่นใยรองโพลีเอสเตอร์ 
ซึ่งเป็นวัสดุที่จะสามารถเพ่ิมมูลค่า (Value Added) ให้แก่ผลิตภัณฑ์  
   2) ส่วนเครื่องมือในการตัดเย็บนั้นทางกลุ่มไม่สามารถต่อรองได้ เนื่องจากเป็นสิ่ง
ที่ทางกลุ่มไม่สามารถสร้างข้ึนได้และมีผู้จ าหน่ายเป็นจ านวนน้อย 
  1.5 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Substitutes) สินค้าทดแทนของกลุ่มตัดเย็บ
บ้านดอกแดง จัดว่ามีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าจากโรงงานที่มีราคาถูกกว่าและมี
คุณภาพดี รวมทั้งผลิตภัณฑ์ผ้าจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่เป็นงานฝีมือก็สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ของ
ทางกลุ่มได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน แต่สามารถทดแทนกันได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ซึ่งเป็น
สินค้าท่ีมาจากผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากโรงงาน ผลิตภัณฑ์ผ้าของกลุ่มสมาชิกต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์จากผู้
ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการตัดเย็บ เป็นต้น 

 2. การก าหนด STP (Segment, Target และ Positioning) 
    การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบในการวางแผนการตลาด ทางกลุ่มได้มีการพิจารณาถึงการ
ก าหนด STP เพ่ือเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่ม ดังนี้  
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  2.1 การแบ่งส่วนตลาด (Segment) ทางกลุ่มได้มีการวิเคราะห์ถึงส่วนตลาดต่าง ๆ 
โดยมีการใช้เกณฑ์เรื่องเพศ อายุ และอาชีพ มาเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด สามารถแบ่งส่วน
ตลาดออกได้ 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย เพศหญิง กลุ่มเด็ก กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มคนท างาน 
กลุ่มคนสูงอายุ กลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มนักท่องเที่ยว 
  2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Market) ทางกลุ่มได้มีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย
โดยแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง ดังนี้ 
   1) เป้าหมายหลัก (Primary Market) กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้พิจารณาถึง
การวางแผนทางการตลาด เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ที่นิยมผลิตภัณฑ์ตัดเย็บที่มี
คุณภาพ ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และเป็นสินค้าที่ท าด้วยมือ ได้แก่  
    1.1) กลุ่มผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านและอยู่ในวัยท างาน ที่มีพฤติกรรมรักของ
สวยงาม แปลกใหม่ไม่ซ้ าแบบใคร ชอบลองของใหม่ นิยมใช้สินค้าที่เป็นสมัยนิยม เช่น การใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติเพ่ือการลดภาวะโลกร้อน โดยส่วนใหญ่จะนิยมผลิตภัณฑ์จ าพวก กระเป๋าจากผ้าฝ้าย เป็นต้น 
    1.2) กลุ่มผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านหรืออยู่ในวัยท างาน ที่มีความชื่นชอบในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัสดุจากกลุ่มชุมชน มีฐานะค่อนข้างดีนิยมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกลุ่มชุมชน
เพ่ือให้รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมอาชีพ ส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์จ าพวกกระเป๋าและของ
ตกแต่งบ้าน เป็นต้น  
    1.3) กลุ่มแม่บ้านและผู้หญิงที่มีรายได้ ที่มีความนิยมในการใช้สินค้าที่มี
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงินที่ต้องจ่ายไป เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากการตัดเย็บมีความคงทนอายุการใช้
งานยาว จึงเป็นที่ต้องการของคนกลุ่มนี้ เช่น กระเป๋าจากผ้าฝ้ายมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เป็นต้น 
    1.4) กลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มนักธุรกิจ ที่นิยมซื้อสินค้าที่มาจากกลุ่ม
ชุมชนซึ่งมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เพ่ือน าสินค้าไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึก ซึ่งมีพฤติกรรมใน
การซื้อครั้งละมาก ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมผลิตภัณฑ์จ าพวกของใช้และของตกแต่งบ้าน เป็นต้น 
   2) ตลาดเป้าหมายรอง (Secondary Market) กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงยัง
พิจารณาถึงการวางแผน เพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้าในเป้าหมายรองด้วย คือ  
    2.1) กลุ่มที่มีรายได้ไม่สูง แต่พอมีก าลังซื้อสินค้าของทางกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
นักเรียนนักศึกษาที่มีรายได้น้อย เพ่ือสร้างเสริมบุคลิกให้เป็นผู้ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้
กระเป๋าจากผ้าฝ้าย เป็นต้น 
    2.2) กลุ่มผู้ชายที่นิยมผลิตภัณฑ์ใช้ส่วนตัว เช่น รองเท้าใส่ในบ้านซึ่งเหมาะ
กับกลุ่มผู้ชายวัยกลางคน เป็นต้น 
  2.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) กลุ่มได้มีการวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ (Positioning) โดยมีแนวคิดว่า ถ้าภายในดีแล้วภายนอกก็จะดีตาม (Inside Out) โดย
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น าเสนอคุณค่า (Value) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้วย
คุณภาพและรูปแบบที่เหนือกว่าคู่แข่ง เช่น การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพโดยการน าผ้าญี่ปุ่นซึ่งเนื้อผ้า
มีคุณภาพดีและมีลวดลายสวยงาม มาประสมประสานกับผ้าฝ้าย เพ่ือให้ได้ราคาที่เหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม และทางกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงยังได้มีการออกแบบโดยพยายาม
เลือกใช้สีให้มีความกลมกลืน เพ่ือให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากความคิดในการออกแบบโดยวิธีการ
ผลิตยังคงเหมือนเดิม จากการส่งเสริมการผลิตของทางทีมวิจัยท าให้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างลงตัวทั้งลูกค้า
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากสินค้าและลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว 

 3. กลยุทธ์ทางการตลาด 
  กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดตามแนวทางการตลาด โดย
พิจารณาใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ กลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์เกี่ยวกับราคา กลยุทธ์เกี่ยวกับช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และกลยุทธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย ดังนี้ 
  3.1 กลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  
   1) ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย โดยทางกลุ่มจะเน้นในเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยประธานกลุ่มจะร่วมกับสมาชิกที่มีหน้าที่
ในการออกแบบจะพัฒนาการออกแบบและพัฒนาลวดลายใหม่ ๆ ออกมาอยู่เสมอไม่ให้ซ้ าแบบ โดย
เป็นการออกแบบจากการพัฒนาจากตัวอย่างที่ได้พบเห็นจากการน าผลิตภัณฑ์ไปวางจ าหน่ายใน
สถานที่ต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขสินค้าของตนเอง หรือแม้กระทั่งการดูรายการแฟชั่นโชว์ต่าง ๆ 
เพ่ือน าแฟชั่นใหม่ ๆ มาปรับลวดลายในผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
   2) การพัฒนาตราสินค้า กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้มีการพัฒนาตราสินค้าที่ใช้
ในการจัดจ าหน่าย โดยเน้นเอกลักษณ์ของบ้านดอกแดง เพ่ือบอกถึงต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product 
Positioning) ประกอบด้วยรูปดอกแดงไม้สีแดง มือประสานแสดงถึงการรวมกลุ่ม ชื่อกลุ่มและสถาน
ทีต่ั้งของกลุ่มเพื่อสะดวกในการติดต่อ 
   3) การสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ ระหว่างผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์งานฝีมือ ที่มีความประณีตและเป็นการท าด้วยมือ (Handmade) เพ่ือให้เกิดความภักดี
ต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) จนสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
  3.2 กลยุทธ์เกี่ยวกับราคา 
   1) การบวกเพ่ิมจากต้นทุน (Mark up) การก าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ตัดเย็บ
ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง จะตั้งราคาโดยการบวกเพ่ิมจากต้นทุน เป็นหลักและมีการพิจารณา
เพ่ิมเติมในเรื่องราคาของคู่แข่งขัน 
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   2) การตั้งราคาให้ใกล้เคียงกับคู่แข่ง ในสินค้าประเภทงานฝีมือ เน้นถึงความมี
เอกลักษณใ์นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง โดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบ 
   3) การตั้งราคาให้สูงกว่าคู่แข่ง (Higher Pricing) ในสินค้าประเภทอุตสาหกรรม 
เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงคุณภาพ  
   4) การให้ส่วนลดเงินสดตามฤดูกาล (Seasonal discount) ในช่องทางการจัด
จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า เพ่ือกระตุ้นความต้องการให้ลูกค้าสนใจ ทั้งนี้การลดราคาจะเป็นการลด
ราคาสินค้าทุกตัวในร้าน ร้อยละ 30–50  
   5) การให้เครดิตทางการค้า กรณีที่สั่งซื้อจ านวนมากลูกค้าจะต้องจ่ายมัดจ าค่า
สินค้าร้อยละ 30 ของราคาขายส่ง พร้อมใบค าสั่งผลิต และช าระส่วนที่เหลือเมื่อได้รับสินค้า ส่วนใหญ่
ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นลูกค้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางในตลาดวโรรส ส าหรับลูกค้าที่รับสินค้าจากโชว์รูมไป
ขายจะไม่ได้เครดิตการช าระเงิน   
  3.3 กลยุทธ์เกี่ยวกับช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงยังได้วาง
แผนการขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกระจายอย่างกว้างขวางขึ้นและการ
พยายามหาตลาดใหม่ ๆ ดังนี้  
   1) ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง (Direct channel) คือ การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ลูกค้าสามารถเลือกซ้ือได้โดยตรง ซึ่งทางกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
มีการวางแผนไว้ 4 ช่องทาง ได้แก่ 
    1.1 การจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายและสาธิต ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ท าการผลิตของกลุ่ม ซึ่ง
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มาเยี่ยมเยือนเช่นการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเน้นการรับค า
สั่งซื้อจากพ่อค้าคนกลาง 
    1.2 ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปดอยสะเก็ด ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการ
อ าเภอดอยสะเก็ด ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวและผู้ศึกษาดูงาน ตลาดจนผู้ที่มาติดต่อราชการ 
    1.3 บูทจ าหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า โรบินสันแอร์พอร์ตพลาซ่า ซึ่งเป็น
การร่วมแสดงสินค้าเป็นช่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสในการขายสินค้าของกลุ่มให้เป็นที่รู้จัก
และอ านวยความสะดวกในการเลือกซื้อโดยไม่ต้องไปไกลถึงอ าเภอดอยสะเก็ด 
    1.4 งานแสดงสินค้าต่าง ๆ เช่น ถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย ถนนคนเดิน
เชียงใหม่ ถนนคนเดินสันก าแพง งานสะป๊ะของดีดอยสะเก็ด เป็นต้น ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวที่
นิยมผลิตภัณฑ์จากชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีอ านาจซื้อสูง 
   2) ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อม คือ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากกลุ่ม
ตัดเย็บบ้านดอกแดง ผ่านคนกลาง 1 ระดับ (Indirect channel) เพ่ือกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค 
ได้แก่ พ่อค้าปลีกในตลาดวโรรส และในจังหวัดนครปฐม เป็นต้น 
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   3) ช่องทางการจัดจ าหน่ายในต่างประเทศ เป็นการวางแผนของทางกลุ่มโดย
อาศัยช่องทางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าและงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ผ่านกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทีน่ิยมมาเดินชมผลิตภัณฑ์ 
  3.4 กลยุทธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 
   การส่งเสริมการตลาดของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงมีนโยบายที่เน้นการประหยัด
เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด ประกอบกับผลการส ารวจ พบว่า ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพล
อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นกลุ่มจึงเน้นในเรื่องของการให้ข้อมูลและการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึง
เรื่องราวในกระบวนการผลิตและกรรมวิธีการตัดเย็บ โดยมีแนวทางในการส่งเสริมการขาย ดังนี้ 
   1) การโฆษณา ด้วยการใช้แผ่นพับและนามบัตร ซึ่งเป็นสื่อการโฆษณาที่มีต้นทุน
ไม่สูงมากนักและเป็นสื่อที่สามารถให้ข้อมูลแก่กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
   2) การประชาสัมพันธ์ ด้วยวีดิทัศน์เพ่ือน าเสนอการด าเนินงานของกลุ่ม โดยจะ
ท าการฉายในการออกแสดงสินค้าในสถานที่ต่าง ๆ และการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่ม เพ่ือเป็นจุด
สนใจแก่ผู้มาเที่ยวชมงาน รวมทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
   3) การให้ส่วนลดปริมาณ ไปยังพ่อค้าคนกลาง (Trade promotion) เพ่ือกระตุ้น
พ่อค้าคนกลางให้ซื้อสินค้าเพ่ิมมากข้ึน และช่วยการกระจายสินค้า   
   4) การให้ของแถมเป็นของที่ระลึก ส าหรับลูกค้าทั่วไปซึ่งของแถมจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางกลุ่มท่ีราคาไม่สูงมากนัก เพื่อให้ตลาดไดผ้ลิตภัณฑ์ของกลุ่มมากข้ึน 
   5) การใช้พนักงานขาย ตามจุดจัดแสดงสินค้า (Display) ซึ่งเป็นสมาชิกภายใน
กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงท่ีมีความสามารถในการขาย 
   6) เหตุการณ์พิเศษทางการตลาด (Event Marketing) กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง
มีแผนในการร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ กับหน่วยงานทางราชการ เช่น การออกงานแสดงสินค้า 
(Trade Show) ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกที่ เมืองทองธานีกรุงเทพฯ งานฤดูหนาวจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นต้น  

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดของกลุ่มตดัเย็บบ้านดอกแดง 
 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาด ทางกลุ่มได้มีการพัฒนาสื่อทางการตลาดของกลุ่ม 
โดยมีการพิจารณาถึง การสื่อข้อมูลที่ต้องการไปสู่ผู้บริโภคผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ การบรรจุหีบห่อ ฉลาก
ผลิตภัณฑ์ นามบัตร แผ่นพับ สมุดน าเสนอรายการสินค้า วีดิทัศน์ และป้ายโฆษณา ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การบรรจุหีบห่อ  
  กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้มีการจัดท าการบรรจุหีบห่อ ในหลายลักษณะ ได้แก่ 
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  1.1 บรรจุภัณฑ์ ที่เน้นการโชว์ตัวสินค้าให้ลูกค้าได้เห็นถึงความสวยงามของผลิตภัณฑ์ 
เช่น รองเท้าจะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสเพื่อให้เห็นถึงตัวสินค้าและใส่ฉลากอยู่ด้านใน หมอนจะบรรจุ
อยู่ในถงุพลาสติกใสเต็มใบเพ่ือให้เห็นลวดลายของหมอน เป็นต้น  
  1.2 บรรจุภัณฑ์ ส าหรับการซื้อเป็นของฝาก บรรจุภัณฑ์จะเน้นความสวยงามและดูมี
คุณค่าเหมาะแก่การเป็นของฝาก ที่สามารถสื่อถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเอกลักษณ์ของ
กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง    

       

ภาพที่ 6.13 บรรจุภัณฑ์ส าหรับการซื้อเป็นของฝากของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

  1.3 ถุงหิ้วใส่สินค้า ในกรณีทั่วไปจะใส่ในถุงพลาสติกใส เพ่ือโชว์ตัวผลิตภัณฑ์ของทาง
กลุ่ม ในกรณีที่จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า จะใช้ถุงกระดาษของทางห้างฯ เนื่องจากมีรูปแบบที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดยทางกลุ่มจะติดฉลากไว้ที่ตัวผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงแหล่งที่มา  
  1.4 การหีบห่อส าหรับการสั่งซื้อจ านวนมาก ทางกลุ่มจะท าการหุ้มพลาสติกและบรรจุ
ลงในกล่องกระดาษแข็ง ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการขนส่ง เพ่ือป้องกันสินค้าเสียหายระหว่าง
การขนส่งสินค้า 

 2. ฉลากผลิตภัณฑ์ 
  ฉลากผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ได้ออกแบบเพ่ือสะท้อนถึงการเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ท าด้วยมือ (Handmade) โดยใช้แผ่นกระดาษแข็งสีน้ าตาลพิมพ์ 2 ด้าน มีตราผลิตภัณฑ์
ของทางกลุ่ม มีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ตราสินค้าที่ใช้เป็นการสร้าง
ขึ้นมาจากความคิดร่วมกันของทางกลุ่ม ที่น าเอาดอกไม้สีแดงตามชื่อกลุ่ม และใช้ชื่อตราสินค้าว่า 
“Bann - Dokdang” ในภาษาอังกฤษ ส าหรับภาษาไทยใช้ชื่อว่า “กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง” เพ่ือ
บอกถึงต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) ที่เป็นงานฝีมือ ที่มีความละเอียดประณีต และ
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เป็นธุรกิจชุมชนที่ด าเนินการโดยการรวมกลุ่มชาวบ้าน เพ่ือสร้างรายได ้รวมทั้งให้ผู้บริโภคได้จดจ าตรา
สินค้าของทางกลุ่มด้วย ดังภาพ 

 
 
 
 

 
                                  
                          ด้านหน้า                ด้านหลัง 

ภาพที่ 6.14 ป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

 3. นามบัตร  
  นามบัตรของทางกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ได้ออกแบบให้สื่อถึงเอกลักษณ์ของกลุ่ม ที่
เน้นงานฝีมือ โดยพัฒนารูปแบบที่มีเอกลักษณ์เหมือนงานประดิษฐ์ ด้านหน้าของนามบัตรแสดงตรา
สินค้า ชื่อกลุ่ม สัญลักษณ์ OTOP ชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของประธานกลุ่ม E-mail 
address และ website ส าหรับด้านหลังแสดงแผนที่การเดินทางไปยังกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง  

 

 

 
 
 

 
                    ด้านหน้า                                                ด้านหลัง 

ภาพที่ 6.15 นามบัตรของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

 4. แผ่นพับ (โบชัวร์) 
  เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งที่พัฒนาจากแผ่นพับเดิมที่ใช้การพิมพ์ขาวด าจากคอมพิวเตอร์
จึงไม่มีความน่าสนใจมากนัก พัฒนาเป็นรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เหมือนงานประดิษฐ์ ในแนวทาง
เดียวกับนามบัตร โดยเป็นแผ่นพับแบบสามส่วน ด้านหน้าของแผ่นพับแสดง ตราสินค้า ชื่อกลุ่ม ชื่อ-ที่
อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของประธานกลุ่ม ฯ E-mail address และ website แผนที่การเดินทาง
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ไปยังกลุ่ม ตราของกลุ่ม และ ตราของเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ อบต.สง่าบ้าน ตลอดจนแสดง ความเป็นมาของ
ธุรกิจ เพื่อเผยแพร่ประวัติการพัฒนาของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ส าหรับด้านหลังแสดงรูปผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง เพ่ือดึงดูความสนใจของลูกค้า  
 
  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6.16 แผ่นพับของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
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 5. สมุดน าเสนอรายการสินค้า (แคตตาล๊อค) 
  จากเดิมที่ทางกลุ่มจะมีการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไว้เป็นเล่มโดยไม่แบ่งประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ทางทีมวิจัยจึงได้พัฒนาสมุดน าเสนอรายการสินค้า (แคตตาล๊อคสินค้า) ขึ้นมาใหม่ให้มี
ความสวยงาม แข็งแรง และสามารถเพ่ิมรูปผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ โดยมีการแบ่งประเภท
ของผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่ม ๆ อย่างชัดเจน เพ่ือน าไปประกอบการแสดงสินค้าตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ 
และเป็นสื่อโฆษณาแก่กลุ่มลูกค้าค้าส่งที่สั่งผลิตในปริมาณมาก  
 

  

ภาพที่ 6.17 สมุดน าเสนอรายการสินค้า (แคตตาล๊อคสินค้า) ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

 6. วีดิทัศน์ (VCD Presentation) 
  ตลอดเวลาของการลงพ้ืนที่ของทีมวิจัยได้มีการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้พัฒนา
กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงไว้ เพ่ือจัดท าเป็นสารคดีการพัฒนาธุรกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อทางกลุ่มออกแสดงสินค้าตามงาน
แสดงสินค้าต่างๆ เป็นการเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่มให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

  
ภาพที่ 6.18 VCD Presentation ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
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7. ป้ายโฆษณา 
 ป้ายโฆษณาของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ออกแบบให้เป็นป้ายไวนิลแบบ Outdoor เป็น
อีกสื่อหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะในการจัดบูทแสดงสินค้า จึงได้มี
การพัฒนาสื่อป้ายแสดงรูปผลิตภัณฑ์ อันประกอบด้วยตราสินค้าขนาดใหญ่ และรูปตัวอย่างสินค้าที่ที่
โดดเด่นของทางกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงฯ โดยมีลักษณะเป็นป้ายโมบาย สามารถย้ายไปติดตั้งที่ต่างๆ 
ได้อย่างสะดวกสบาย  

  
 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.19 ป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 




