
 
บทที ่4 

ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 การวิจยัได้ศึกษาศกัยภาพทางการเกษตรของกลุ่มและได้คดัเลือกตามศกัยภาพทั้งหมด  
20 กลุ่ม พบว่า มีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจในประเด็นการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 2 อ าเภอ 3 ต าบล 3 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดั
 เชียงใหม่  

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 สันป่าตอง ทต.ยหุวา่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแล

หลวง (P.J. ฟาร์ม) 
2 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

เกษตรบา้นสันกอเก็ต 
3 แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 โดยขอ้มูลพื้นฐานซ่ึงประกอบไปด้วยพื้นท่ีทางการเกษตรของต าบล และศกัยภาพของ
กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยั ทั้ ง 3 ต าบล จ านวน 3 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดของ
ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร ดงัต่อไปน้ี   
 4.1 เทศบาลต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง  
 เทศบาลต าบลยุหวา่ อยูบ่ริเวณกลางหนองสะเรียม ระยะทางห่างจากท่ีวา่การอ าเภอสันป่า
ตอง ประมาณ 3 กิโลเมตร มีขนาดพื้นท่ีทั้ งหมด 18.96 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ 
โดยทัว่ไปต าบลยุหว่าเป็นท่ีราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท าการเกษตร ไม่มีเขตป่าสงวนแห่งชาติ
หรือภู เขา เป็นพื้ น ท่ีราบทั้ งหมด มีจ านวนหมู่บ้านในพื้ น ท่ี เขตของเทศบาลต าบลยุหว่า 
ประกอบดว้ยหมู่บา้น จ านวน 14 หมู่บา้น ประชากรส่วนใหญ่ในเทศบาลต าบลยุหวา่ มีอาชีพหลกั
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ในดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ อาชีพเกษตรกรรม ประกอบดว้ย การท านา ท าสวน โดยมีพื้นท่ีปลูกพืช 
ดงัน้ี ปลูกขา้ว จ านวน 2,912 ไร่ ปลูกล าไย จ านวน 2,503 ไร่ ปลูกถัว่เหลือง จ านวน 411 ไร่ ปลูก
มะม่วง จ านวน 282 ไร่ และปลูกพืชผกั จ  านวน 49 ไร่ การท าประมง คือ เล้ียงปลาและกบ  
ส่วนปศุสัตว์มีการเล้ียงโคนม โคขุน ไก่ไข่ ไก่เน้ือ และหมู ทั้ งน้ีต าบลยุหว่ามีกลุ่มเกษตรกร 
ในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 1 กลุ่ม คือ 
  1) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม)  
  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) เป็นธุรกิจครอบครัว  
มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน เกษตรกรมีความเช่ียวชาญทั้งการท ากอ้น การผสมเช้ือ การดูแลระหว่าง 
การเพาะเห็ด และวิทยาการการเก็บเก่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ ฟาร์มมีการเพาะเห็ดหลายชนิด ไดแ้ก่ 
เห็ดนางฟ้า เห็ดฮงัการี เห็ดเป่าฮ้ือ เห็ดหลินจือ เห็ดหูหนู และเห็ดโคนญ่ีปุ่น ซ่ึงสินคา้มีใบรับรอง
มาตรฐาน GAP และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สินคา้จะขายส่งร้อยละ 60 ผา่น
ทางรถยนตแ์ละเคร่ืองบิน และขายปลีก ร้อยละ 40 โดยผูซ้ื้อจะมารับซ้ือหนา้ฟาร์ม 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
   1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญใน (1) ดา้นการผลิต การเพาะเห็ด 

(2) การตลาด การขายในตลาดทั่วไป (Mass product) ในตลาดท้องถ่ิน และตลาดส่ง contact  
(3) การแปรรูปสินค้า การแปรรูปแหนมเห็ด หมูยอเห็ด และน ้ าเห็ด (4) การประชาสัมพันธ์  
การออกร้านตามงานแสดงสินคา้ของหน่วยงานราชการ OTOP กรมเกษตร และอ าเภอ (5) การ
จดัการบญัชีของกลุ่ม  

  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่
กลุ่มเกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง 

  1.3) สินคา้ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP และส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 

  1.4) ตลาดสินคา้มีความหลากหลายและรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
  1.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้ประจ า 

ทั้งในและต่างจงัหวดั 
  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) มีคู่แข่งทางการตลาดจ านวนมาก 
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  1.2) เกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินคา้ในปริมาณท่ีมากได ้ตามค าสั่งซ้ือ
สินคา้เห็ดจาก MK และประเทศสิงคโปร์ 
 4.2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลางอยูห่่างจากอ าเภอสันป่าตอง ไปทางทิศใต ้ประมาณ 
12 กิโลเมตร มีจ านวนเน้ือท่ีทั้ งหมด 10.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,531.25 ไร่ ภูมิประเทศของ
ต าบลบา้นกลาง โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทางการเกษตร จ านวนหมู่บา้นในเขตมี
ทั้ งหมด 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านปวงสนุก (บางส่วน) หมู่ท่ี 5 บ้านท่ากาน หมู่ท่ี 7 บ้าน 
สันห่าว หมู่ท่ี 8 บา้นใหม่สามหลงั และหมู่ท่ี 10 บา้นสันกอเก็ต ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพหลกั 
คือ เกษตรกร พืชสวนท่ีปลูกเป็นส่วนมาก ไดแ้ก่ ล าไย นอกจากน้ีจะมีการเพาะปลูกพืชผกัสวนครัว 
เช่น กระเทียม และถั่วเหลือง เป็นต้น ส่วนอาชีพรอง คือ การรับจ้าง และท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีตั้ งอยู่ในต าบล กลุ่มอาชีพท่ีประชาชนจัดตั้ งข้ึนในต าบลบ้านกลาง ได้แก่  
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสตรีสหกรณ์บ้านสันกอเก็ต หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านกลาง เป็นประเภท
ร้านคา้ชุมชน จดัจ าหน่ายสินคา้ราคาถูก และสินคา้ท่ีไดจ้ากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของ
กลุ่มแม่บ้าน เช่น ข้าวแตน ข้าวเกรียบสมุนไพร เป็นต้น นอกจากน้ีย ังมีกลุ่มเกษตรท านา  
กลุ่มเกษตรผูป้ลูกล าไย กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์และกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงผึ้ ง เป็นต้น ชุมชน
เขม้แข็ง มีการรวมกลุ่มของชุมชน 3 หมู่บา้น และจดัท าโรงน ้ าด่ืมเพื่อชุมชน จ านวน 2 แห่ง ทั้งน้ี
ต าบลบ้านกลาง  มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการในประเด็นการต่อยอดภาค
การเกษตรของชุมชนใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 1 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต 
   กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต มีสมาชิกทั้งหมด 67 คน 
สินคา้ในกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร กลว้ยฉาบ ล าไยอบแห้ง และขา้วเกรียบผกัต่าง ๆ สินคา้
จะขายในตราสินค้า ต้นเก็ตสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความตั้งใจจริงในการท างาน และมีความ
เช่ียวชาญในการผลิตสินค้าต่าง ๆ แหล่งขายสินค้า ได้แก่ (1) โรงแรม  (2) ตลาดทั่วไป  และ  
(3) ผูซ้ื้อรายใหญ่ท่ีจงัหวดัสุราษธานี โดยหลกั ๆ จะขายให้แก่โรงแรมถึงร้อยละ 70 ลูกคา้ส่วนมาก
ท่ีซ้ือจะเป็นลูกคา้ประจ า เพราะมัน่ใจในตวัสินคา้ เน่ืองจากก่อนการสั่งซ้ือลูกคา้จะเขา้มาตรวจสอบ 
ดูคุณภาพของสินคา้ก่อน และทางกลุ่มไดมี้การขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแลว้ และมีเอกสาร
การรับรองความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข 
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ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) มีสมาชิก ท่ี มีความ เช่ียวชาญด้านการผลิตสินค้า การตลาด  

การประชาสัมพนัธ์ และการจดัการบญัชี และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้
  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ  

แก่กลุ่มเกษตรกร 
  1.3) ก ลุ่ม มี  webpage และ  facebook ในการประชาสั มพัน ธ์  และ 

ขายสินคา้เกษตร 
  1.4) สินค้าเกษตรของก ลุ่มมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเสมอ  

ความสวยงามของสินคา้ บรรจุภณัฑ์ และคุณภาพก่อนส่งสินคา้ ถา้ไม่สมบูรณ์ทางกลุ่มจะเปล่ียน
สินคา้ใหใ้หม่ทนัที 

  1.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 
  1.6) สินคา้มีมาตรฐาน มีใบรับรองมาตรฐาน และมีเอกสารการรับรอง

ความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข โดยช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้น 
สันกอเก็ต (brand ตน้เก็ต) 

 1.7) ตลาดสินคา้มีความหลากหลายและรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1.1) มีคู่แข่งทางการตลาดมาก โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัล าปางซ่ึงมีผูผ้ลิตจ านวนมาก 
 1.2) สินคา้มีขอ้จ ากดัในความหลากหลายของตวัสินคา้ใหเ้ขา้กบัแต่ละกลุ่มลูกคา้ 

 4.3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอแม่ออน ประมาณ 30 กิโลเมตร 
ห่างจากศาลากลางจังหวดัเชียงใหม่ ประมาณ 70 กิโลเมตร พื้นท่ีต าบลแม่ทา มีเน้ือท่ีจ  านวน 
72,680 ไร่ คิดเป็น 116 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์ของประชาชน ร้อยละ 
17.46 และเป็นพื้นท่ีป่า ร้อยละ 82.54 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา พื้นดินร่วนปนทรายเหมาะ
ส าหรับเพาะปลูกพืชผกั ผลไม้ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เช่น ปลูกข้าวโพด  
ท าสวนล าไย มะม่วง และเล้ียงววั อุตสาหกรรมในครอบครัวซ่ึงแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร 
จ านวนหมู่บา้นมี 7 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นทาม่อน หมู่ 2 บา้นท่าขา้ม หมู่ 3 บา้นคอ้กลาง หมู่ 4 
บา้นห้วยทราย หมู่ 5 บา้นป่าน๊อต หมู่ 6 บา้นดอนชยั และหมู่ 7 บา้นใหม่ดอนชยั ทั้งน้ีต าบลแม่ทา 
มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการในประเด็นการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชน
ใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 1 กลุ่ม คือ 
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1) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค  
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิคเป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของ
เกษตรกรเยาวชนรุ่นใหม่ ในการท าการตลาดพืชผกัในรูปแบบใหม่ท่ีต่อยอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่  
มีสมาชิกทั้งหมด 21 ครัวเรือน 120 คน การเพาะปลูกจะเป็นรูปแบบเกษตรผสมผสาน สมาชิกทุก
คนจะปลูกผกัและผลไมร้ะบบอินทรียแ์ละการท าเกษตรย ัง่ยืน จนไดรั้บการยกย่องจากส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบ “วถีิพอเพียง” นอกจากน้ี
ผลผลิตผกัและผลไมข้องกลุ่มจะขายในตราสินคา้แม่ทาออร์แกนิค ซ่ึงจะตอ้งผา่นการตรวจสอบใน
มาตรฐานของแม่ทา แหล่งท่ีส่งขาย ได้แก่ (1) ตลาดท้องถ่ิน (2) ตลาดในตัวเมืองเชียงใหม่  
ซ่ึงได้แก่ (2.1) JJ market ในวนัเสาร์ (2.2) ตลาดข่วงเกษตรอินทรีย์ ในวนัจนัทร์ อังคาร และ
พฤหสับดี (2.3) ตลาดหนองหอย ในวนัองัคารและอาทิตย ์และ (2.4) ตลาดสันป่าข่อย ในวนัจนัทร์  
(3) ตลาดขายส่งอ่ืน ไดแ้ก่ (3.1) Lemon farm ในกรุงเทพฯ (3.2) Top supermarket central festival 
(3.3) Thai freeze day และ (3.4) Greennet 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
  จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญ ด้านการผลิตในระบบเกษตร

อินทรีย ์และปราชญ์ชุมชนดา้นการเกษตรย ัง่ยืน อีกทั้งยงัสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในดา้นผลิต
แก่ผูท่ี้สนใจได ้

  1.2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตร 
  1.3) ตลาดของสินค้ามีความหลากหลาย  มีตลาดรองรับในการจดัส่ง

สินคา้เกษตรของกลุ่ม  
  1.4) สินคา้เกษตรของกลุ่มมีคุณภาพในการผลิต โดยจะมีการคดัเกรด 

(เกรดA จะน าส่งขาย) 
  1.5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ 

   1.6) สินคา้มีมาตรฐาน 3 ระดบั เครือข่ายเกษตรแม่ทา องค์กรมาตรฐาน
เกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน.) และมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล โดยจะมีการตรวจมาตรฐาน
ทุก ๆ 2 เดือน โดยเกษตรกรสมาชิกในกลุ่ม 

  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
  1.1) กลุ่มยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้เกษตรไดต้ามเป้า

ของผูบ้ริโภค 
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 สรุปแนวทางในการพฒันากลุ่มเกษตรกร ในประเด็นการต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
 1) การพฒันาต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย ์(Commercial 
Advantage) คือ งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่การพฒันาเป็นส่ิงประดิษฐ ์
หรือผลิตภณัฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได ้หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่วนประโยชน์เชิง
สาธารณะ (Public Advantage) คือ การน าผลงานวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ือง
ต่าง ๆ ท่ีท าใหคุ้ณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ดงันั้นกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่
ควรพฒันาสินคา้เกษตรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานให้เพิ่มข้ึนจนสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ด ้
เช่น สูตรส่วนผสมของสินคา้ กรรมวิธีการผลิต กระบวนการ (Process) อุปกรณ์และ เคร่ืองมือ 
(Tools) หรือผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นตน้ ส่วนประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น สามารถน าการวิจยั
ของกลุ่มเกษตรกรน้ีไปเป็นตน้แบบในการพฒันาสินคา้ทางการเกษตรของชุมชนอ่ืน หรือน าไป
เผยแพร่ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ เป็นตน้ 
 2) ผูน้  ากลุ่มเกษตรกรควรมีความเขม้แข็งและมุ่งมัน่ในการพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตรของ
ตนอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้ทั้งด้านการผลิต การตลาด การแปรรูปสินค้า 
วทิยาการหลงัการเก็บเก่ียว การจดัระบบฟาร์ม การรักษามาตรฐานของสินคา้ และการพฒันาสินคา้
ให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภครายใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง หากผูน้ ากลุ่มมีความรู้ความเช่ียวชาญมากจะท า
ให้สามารถเผยแพร่ความรู้เหล่าน้ีให้แก่สมาชิกได ้น าไปสู่การสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มให้มี
ประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้เกษตรของตนมากยิง่ข้ึน 
 3) เกษตรกรควรมีความรู้เร่ือง สิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของตวั
เกษตรกรเอง โดยทรัพยสิ์นทางปัญญาแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั คือ (1) ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม
และ (2) ลิขสิทธ์ิ ส าหรับทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมแบ่งออก 5 ประเภท ได้แก่ (1) สิทธิบตัร 
(สิทธิบตัรการประดิษฐ์, อนุสิทธิบตัร และสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์) (2) เคร่ืองหมาย
การคา้ (3) ความลบัทางการค้า (4) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และ (5) แบบผงัภูมิของวงจรรวม ซ่ึง
สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา  
 4) การสร้างความร่วมมือกนัในการพฒันาและต่อยอดสินคา้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ทั้งการร่วมมือกนัในการพฒันาตวัสินคา้ การสร้างผลงานให้สามารถเผยแพร่ไปยงั
ต่างประเทศ การพฒันาสินค้าของเกษตรกรร่วมกับการตลาดของบริษัทเอกชนท่ีมีมาตรฐาน 
เพื่อให้เกิดการพฒันาการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง และรักษาระดบัมาตรฐานของสินคา้ได ้เพื่อให้
เกิดความย ัง่ยนืในระบบธุรกิจ 




