
 
บทท่ี  5 

ศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
 

การส ารวจพื้นท่ีเพื่อเกบ็ขอ้มลูกลุม่ธุรกจิชมุชนเพื่อเป็นแนวทางวจิยั เ ร่ือง การจัดการความรู้
เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกจิชมุชนผลิตภณัฑ์  ต าบลแมโ่ป่ง ต าบลสันปูเลย 
อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่โดยมวีตัถุประสงค์ในการศึกษาขอ้มลูพื้นฐานของผลิตภ ัณฑ์  เชน่ 
ประวติัผูป้ระกอบการกลุม่ ท าเลสถานท่ีตั้ ง ท่ีประกอบการ ท่ีมาของวตัถุดิบและโครงสร้างองศ์กร
กลุม่ เป็นตน้ การศึกษาด้านข้อมูลลักษณะ เชน่ การออกแบบ การผลิต การประเมินผลคุณภาพ 
การตลาด และการเงิน วา่มคีวามเหมาะสมหรือไมใ่นการด าเ นินกิจการของทางกลุม่และเป็นศึกษา
ดา้นขั้นตอนการผลิต วา่ยาก หรืองา่ยอยา่งไรและสามารถลดขั้นตอนการผลิตท่ีไมเ่กิดประโยชน์ 
หรือตน้ทุนไดอ้ยา่งไร โดยการศึกษาเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีคดัเลือกไว ้7 กลุม่ ซ่ึงมีเ น้ือหา และ
ขอ้มลูดงัน้ี 
 

1.   ผลิตภัณฑ์น ้าพริกเผาเห็ดหอม ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตลาดขี้เหล็ก              

1.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผลิตภัณฑ์น ้าพริกเผาเห็ดหอมแปรรูป ของกลุ่ มแม่บ้านเกษตรกร 

บ้านตลาดขี้เหล็ก              
   การท าน ้ าพริกเผาเห็ดหอม ขา้วเกรียบเห็ดหอม และเห็ดหลินจืออบแห้ง  เ ป็นการน าเอา

วตัถุดิบท่ีมอียูใ่นชมุชนใชม้าท าให้เป็นประโยชน์  จากการส ารวจข้อมูลการท าผลิตภ ัณฑ์จากเห็ด  
ของผูป้ระกอบการตา่ง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม ่และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ พบวา่ แหลง่ส าคญัในการท า อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากเห็ดหอม ในจังหวดั
เชียงใหม ่เชน่ อ าเภอหางดง อ าเภอสันก  าแพง อ าเภอดอยสะเก็ด  อ าเภอแมริ่ม และอีกหลายอ าเภอ     
มกีารน าเห็ดหลายชนิดมาท าเป็นผลิตภ ัณฑ์ตา่ง  ๆ เชน่  การท าเ ห็ดกระป๋อง ซ่ึงสามารถท ารายได้
ให้กบัผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน และผลิตเป็นสินคา้วางจ าหนา่ยทั้งในประเทศ และมีการส่งออกไปยัง
ตา่งประเทศอีกดว้ย 

   ในต าบลแมโ่ป่งมกีารท าผลิตภ ัณฑ์ส าเ ร็จรูปจ านวนมาก รวมไปถึงการท าผลิตภ ัณฑ์    
จากเห็ดชนิดตา่ง ๆ ท่ีเพาะกนัเอง โดยเฉพาะเห็ดหอมซ่ึงได้รับความนิยมในการท าอาหารแปรรูป
อยา่งย่ิง ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเห็ดหอมมีสินค้ารูปแบบตา่ง  ๆ หลายชนิด เชน่ น ้ าพริกเผา
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เห็ดหอม ขา้วเกรียบเห็ดหอม เห็ดหลินจืออบแห้ง เ ป็นต้น ผลิตภ ัณฑ์แปรรูปจากเห็ดมีลักษณะ       
ดงัภาพท่ี 5.1 

 

 
 

ภาพท่ี 5.1 ผลิตภณัฑ์จากเห็ดชนิดตา่ง ๆ 
 

1.1.1 ประวัติผู้ประกอบการ 
 คณุวรีา จินะใจ ผู ้ประกอบการกลุม่ผลิตภ ัณฑ์น ้ าพริกเผาเห็ดหอม ข้าวเกรียบ

เห็ดหอม และเห็ดหลินจืออบแห้ง อายุ 48 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 70 หมูท่ี่ 1 ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม ่คณุวรีามสีมาชิกในครอบครัวมีจ านวน 5 คน ประกอบอาชีพเพาะเห็ดเป็นหลัก       
มรีายไดเ้ฉล่ียประมาณ 7,000 บาท/เดือน คณุวรีาประกอบอาชีพ คา้ขายเป็นอาชีพเสริมมีรายได้เฉล่ีย
ประมาณ 2,000 บาท/เดือน ปัจจุบันคุณวีราด ารงต าแหน่งเ ป็นประธานกลุม่ ลักษณะงานท่ีท านั้ น    
ท าตามใบส่ังซ้ือจากลูกคา้ 

 เร่ิมแรกเน่ืองจากคณุวรีา จินะใจ มภีาระหน้าท่ีในการติดตอ่ ประสานงานตา่ง  ๆ 
ในหนว่ยงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ จากต าแหน่งหน้าท่ีประธานกลุม่แมบ่้าน และประธานกลุม่  
การแปรรูปผลิตภ ัณฑ์ ท่ีมีหน้าที รับผิดชอบชว่ย เหลือราษฎรใ นช ุมชนหมูท่ี่ 1  ต าบลแมโ่ป่ง                
ในทุก ๆ ดา้น ไมว่า่จะเป็นดา้นอาชีพ การมงีานท า ดูแลเศรษฐกิจช ุมชน ดูแลชว่ยเหลือกลุม่อาชีพ               
กลุม่เศรษฐกิจด้านการลงทุนการประกอบอาชีพ การหาแหล ่งทุน กองทุนเ งินกู ้การอนามัย 
สาธารณสุข งานประเพณีทั้งงานบุญ และงานศพ จากภาระหน้าท่ีในการไปติดตอ่ด้านอาชีพ         
เพื่อศึกษาดูงานแหลง่ประกอบการ หรือการแสดงงานตา่ง ๆ  ท าให้คุณวีราได้เ ห็นการท าผลิตภ ัณฑ์
หลายอยา่ง  การแปรรูปผลิตภ ัณฑ์ เ ป็นงานท่ีน ่าสนใจท่ีสุด ด้วยความท่ีเ ป็นคนท่ีมีความคิดริเ ร่ิม
สร้างสรรค์  กลา้ท า  กลา้ลงทุน ประกอบกบัใจรัก จึงท าให้ คุณวีรา ได้น าความรู้จากการศึกษาดูงาน  
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มาทดลองแปรรูปผลิตภ ัณฑ์ท่ีมีอยูใ่นหมูบ่้าน ได้แก ่เ ห็ดหอม และเห็ดหลินจือ โดยได้แนวคิด           
จากการศึกษาดูงานหลาย ๆ ชนิด สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์จากเห็ด คุณวีราให้สัมภาษณ์วา่  “ลองใช ้เ ห็ด
ชนิดอ่ืนท าดูแลว้ รสชาติไมเ่ป็นท่ีพึงพอใจ เกบ็ไวไ้ดไ้มน่าน เห็ดหอมท่ีน าไปแปรรูปเ ป็นน ้ าพริกเผา 
และขา้วเกรียบนั้น ท างา่ยกวา่” เ ห็ดชนิดอ่ืน ๆ ส่วนท่ีเ ลือกเห็ดหอม และเห็ดหลินจือนั้ น เพราะ         
มคีณุสมบติั คือ รสชาติอรอ่ย มกีล่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เมือ่น าเอาไปอบแล้วสามารถคงรูปได้ดี รสชาติ
อรอ่ย สีสันสวยงาม ขายไดร้าคาสูง 

1.1.2 สถานทีต่ั้ง 
 ท าเลท่ีตั้งสถานประกอบการกลุม่ผลิตภ ัณฑ์น ้ าพริกเผาเห็ดหอม ข้าวเกรียบ

เห็ดหอม และเห็ดหลินจืออบแห้ง เลขท่ี 70  หมูท่ี่ 1 ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่   
1.1.3 ทีม่าของวัตถุดิบ 
 มกีารจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีหาไดม้าจากช ุมชนของคุณวีราเอง และท่ีปลูกภายในบ้าน

ของคณุวรีาเองบา้ง เพื่อเป็นการกระจายรายไดแ้กค่นในชมุชน และลดตน้ทุนคา่เ ดินทาง  ปัญหาท่ีพบ 
คือ ขาดเงินทุมหมนุเวยีน ราคาวสัดุ อุปกรณ์มรีาคาแพงข้ึน 

1.1.4 โครงสร้างองศ์กร 
 โครงสร้างองศ์กรของกลุม่แมบ่้านเกษตรกรบ้านตลาดข้ีเหล็ก  เ ป็นลักษณะ      

การท างานในครอบครัว หรือเครือญาติเ ป็นการผลิตในช ุมชนตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก    
จึงมโีครงสร้างขององค์กร ท่ีไมซ่บัซอ้น ดงัแผนภูมท่ีิ 5.1 

 
แผนภูมท่ีิ 5.1 ลกัษณะแผนภูมขิององค์กร 
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 ดงัแผนภูมท่ีิ 5.1 จะเห็นไดว้า่ บทบาทหน้าท่ีของผู้ประกอบการ หรือประธาน
กลุม่แมบ่า้นเกษตรกรบ้านตลาดข้ีเหล็กผู้ผลิตภ ัณฑ์น ้ าพริกเผาเห็ดหอม ท าหน้าท่ีประสานงาน       
กบัสมาชิกทุกคนเพื่อชี้แนะดา้นตา่ง  ๆ และท าความเข้าใจด้านการบริหารจัดการอยา่งสม ่า เสมอ    
โดยการจดัประชมุเป็นระยะ เชน่ การจดัซ้ือวตัถุดิบ การจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ และการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ 
เป็นตน้   

1.2 ข้อมูลลักษณะการออกแบบ การผลิต การประเมินผลคุณภาพ การตลาด และการเงิน 
 1.2.1 การออกแบบ 
  ด้านการออกแบบทางกลุม่แมบ่้านเกษตรกรบ้านตลาดข้ีเหล็ก ผู ้ผลิตภ ัณฑ์

น ้ าพริกเผาเห็ดหอม ไมม่กีารออกแบบเป็นพิเศษ  มีเพียงบรรจุภ ัณฑ์ท่ีมีการออกแบบกนัเอง มีแบบ
บรรจุในขวดแกว้ และแบบบรรจุภายในถุงพลาสติกตามลกัษณะของผลิตภ ัณฑ์นั้ น  ๆ ซ่ึงกลุม่แมบ่้าน
เกษตรกรบา้นตลาดข้ีเหล็ก น าขา้วเกรียบเห็ดหอม และเห็ดหลินจืออบแห้งมาบรรจุลงในถุงพลาสติก 
สว่นน ้ าพริกเผาเห็ดหอมนั้นทางกลุม่บรรจุลงในขวดแกว้ จากนั้ นจึงน าฉลากท่ีออกแบบไวม้าติดไว ้
โดยมชีื่อสินคา้ และตราสัญลกัษณ์ตา่ง ๆ ถูกตอ้งครบถว้น 

 1.2.2 การผลิต 
  ทางกลุม่แมบ่้านเกษตรกรบ้านตลาดข้ีเหล็ก ผู ้ผลิตภ ัณฑ์น ้ าพริกเผาเห็ดหอม    

เร่ิมงานเวลา 8.00 น. ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการท าชิ้นงาน ถา้งานไมเ่สร็จตามค าส่ัง ซ้ือก็จะท าจนกวา่จะเสร็จ
แตถ่า้งานไมเ่รง่จะเลิกงานเวลาประมาณ 17.30 น. และท าทุกวนัไมม่ีวนัหยุด ระยะเวลาการผลิต          
ข้ึนอยูก่บัผลิตภณัฑ์ ผูด้ าเนินงานสว่นใหญเ่ป็นสมาชิกท่ีวา่งจากงานหลักของตน จึงมาท างานกลุม่
เป็นรายไดเ้สริม 

 1.2.3 การประเมินผลคุณภาพ 
  ในการประเมนิผล คณุวรีาซ่ึงเป็นผู้ประกอบการมีประสบการณ์ท างานมานาน 

โดยจะเป็นผูป้ระเมิน และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภ ัณฑ์ การควบคุมคุณภาพของผลิตภ ัณฑ์  
ความเรียบร้อยและความประณีตของงาน ต้องมกีารท าให้ได้มาตรฐานตามใบส่ังซ้ือ ประกอบกบั
ความตั้งใจในการท างานของคนในกลุม่ ผลงานท่ีออกมาจึงมีคุณภาพตั้งแตข่ั้นตอนการเพาะเห็ด      
ท่ีตอ้งใชท้กัษะควบคูก่บัการกาเอาใจใส ่ เพื่อเลือกเห็ดท่ีมคีณุภาพ 

 1.2.4 การตลาด 
  แหลง่จ าหนา่ย คือ แหลง่จ าหน ่ายผลิตภ ัณฑ์ท่ีบ้านตลาดข้ีเหล็ก ตลาดวโรรส    

ซ่ึงเป็นท่ีส่ังซ้ือสินคา้เป็นประจ า จากการไปออกร้านจ าหนา่ยสินคา้ตามสถานท่ี และแหลง่ทอ่งเ ท่ียว 
และห้างร้านทัว่ไป 
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 1.2.5 การเงิน 
  เงินจากการขายจะน าไปซ้ือวสัดุอุปกรณ์ และ เก็บไวเ้ ป็นคา่ตอบแทนส าหรับ

สมาชิกภายในกลุม่เป็นเงินท่ีหมนุเวยีนตลอดเวลา ซ่ึงผลิตภ ัณฑ์มีราคาเ ร่ิมต้น 35 บาท ปัญหาท่ีพบ
มากท่ีสุด คือ ตน้ทุนการผลิตมรีาคาสูง รองมา คือ ปัญหาดา้นขาดเงินหมนุเวยีน 

1.3 ขั้นตอนการผลิตน ้าพริกเผาเห็ดหอม  ในการผลิตน ้ าพริกเผาเห็ดหอมนั้ น มีวตัถุดิบ 
อุปกรณ์ในการท า รวมถึงขั้นตอนการท า มดีงัตอ่ไปน้ี 

 1.3.1 วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตมีดังนี้ 
  1. พริกแดงแห้ง 
  2. เห็ดหอมสด 
  3. น ้ ามนัพืช 
  4. กระเทียม 
  5. หอมแดง 
  6. เกลือ 
  7. กะปิ 
  8. น ้ ามะขาม 
  9. น ้ าตาล 
  10. น ้ าปลา 
 1.3.2 ขั้นตอนในการผลิต 
  1. หั่นหอมหัวแดงปอกเปลือกให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ 
  2. กระเทียมปอกเปลือกหั่น 
  3. น าหอม และกระเทียมไปทอดจนกวา่จะกรอบ 
  4. พริกแห้งเอาทอดให้กรอบให้หอมจะได้โขลกงา่ย 
  5. ใสกุ่ง้แห้ง (ไมใ่สก่ไ็ด)้ 
  6. น ากะปิลงทอดพอหอม 
  7. ใสน่ ้ ามะขามเปียก และน ้ าตาล 1 ถว้ย 
  8. เมือ่ทอดเสร็จจึงน ามาโขลก หรือป่ันแล้วแตส่ะดวก ถ้าใช ้เคร่ืองป่ันต้องใส ่        

น ้ ามะขามเปียกไปดว้ย 
  9. หลงัจากนั้น จึงน าเอาไปผดัใสน่ ้ ามะขามเปียก น ้ าตาล และน ้ าปลาให้ออกรส

เปร้ียวหวาน 
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2.   ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก มะเขือเทศ และถั่วคั่วทรายแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงดอย 
2.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผลิตภัณฑ์กล้วยตาก มะเขือเทศ และถั่วคั่วทรายแปรรูป 
 ผลิตภณัฑ์กลว้ยตาก มะเขือเทศ และถัว่คัว่ทรายแปรรูป เ ป็นผลิตภ ัณฑ์ท่ีทางกลุม่ได้ซ้ือ

กลว้ย และมะเขือเทศมาจากชมุชน เพื่อน ามาแปรรูปเป็นผลิตภ ัณฑ์กล้วยตาก และมะเขือเทศแชอ่ิ่ม  
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตโดยกลุม่ชาวบา้น ส าหรับการท ากล้วยตาก มะเ ขือเทศ แช อ่ิ่ม และถั่วคั่วทราย
สว่นใหญใ่ชว้ธีิการผลิตจากธรรมชาติ เชน่ กล้วยตากจะใช ้พลังงานแสงอาทิตย์ในการท าให้แห้ง
อยา่งเดียว ไมใ่สส่ารกนับูด ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผูบ้ริโภค ดงัภาพท่ี 5.2  
 

 
 

ภาพท่ี 5.2  ผลิตภณัฑ์กลว้ยตาก มะเขือเทศ และถัว่คัว่ทรายแปรรูป 
 ของกลุม่วสิาหกจิชมุชนเชิงดอย 
 

2.1.1 ประวัติผู้ประกอบการ 
 คณุประเสริฐ ทลาบุญ ผู ้ประกอบการกลุม่วิสาหกิจช ุมชนเชิงดอย มีอายุ 65 ปี 

อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 76 หมู ่2 ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่คุณประเสริฐมีสมาชิก
ในครอบครัวจ านวน 3 คน  คุณประเสริฐประกอบอาชีพการท าเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง        
เป็นอาชีพหลัก มีรายได้เฉล่ียประมาณ 3,000 บาท/เ ดือน ปัจจุบันคุณประเสริฐด ารงต าแหน่ง 
ประธานกลุม่วสิาหกจิชมุชนเชิงดอย ส าหรับความรู้ดา้นการผลิตนั้น คุณประเสริฐและสมาชิกศึกษา
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การแปรรูปขั้นพื้นฐานท่ีการศึกษานอกโรงเ รียน  จังหวดัเชียงใหม ่คุณประเสริฐได้รับความรู้        
จากวทิยากรเคหะกจิเกษตรต าบล เรียนรู้เร่ืองการแปรรูปผลิตภณัฑ์ 

2.1.2 สถานทีต่ั้ง 
 ท าเลท่ีตั้งสถานประกอบการของกลุม่วิสาหกิจช ุมชนเชิงดอย  ผู ้ผลิตกล้วยตาก 

มะเขือเทศ และถัว่คัว่ทรายแปรรูป อาศัยอยูบ่้านเลขท่ี 76 หมู ่2 ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม ่

2.1.3 ทีม่าของวัตถุดิบ 
 วตัถุดิบส่วนใ หญ ่เ ป็นวตัถุ ดิบท่ีได้มาจากการ ส่ัง ซ้ือภายใน ช ุมชนท้องถ่ิน       

ของคณุประเสริฐ และชมุชนใกลเ้คียง โดยส่ังซ้ือกลว้ยในราคากิโลกรัมละ 4 บาท ส่ัง ซ้ือมะเขือเทศ 
ในราคากโิลกรัมละ 5 บาท และส่ังซ้ือถัว่ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท ส่วนวตัถุดิบอ่ืน  ๆ หาซ้ือได้
ตามร้านคา้ทัว่ไป เชน่ ตลาดวโรรส 

2.1.4 โครงสร้างองศ์กร 
 โครงสร้างองศ์กรของกลุม่วสิาหกิจช ุมชนเชิงดอย  ผู ้ผลิตกล้วยตาก มะเ ขือเทศ  

และถัว่คัว่ทรายแปรรูป  มสีมาชิกในกลุม่ 7 คน เป็นลกัษณะการท างานในครอบครัว หรือเครือญาติ 
เป็นการผลิตในแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จึงมโีครงสร้างขององค์กรไมซ่ับซ้อน ดงัแผนภูมท่ีิ 5.2 
 

 
 

แผนภูมท่ีิ 5.2 ลกัษณะแผนภูมขิององค์กร 
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 ดงัแผนภูมท่ีิ 5.2  เห็นไดว้า่ บทบาทหน้าท่ีของผูป้ระกอบการ หรือประธานกลุม่  

จะท าหน้าท่ีประสานงานกบัสมาชิกทุกคน เพื่อชี้แนะในดา้นตา่ง ๆ และท าความเข้าใจในการบริหาร
จดัการอยา่งสม า่เสมอ โดยการจดัประชมุเป็นระยะ เชน่  การจัด ซ้ือวตัถุดิบ การจ าหน ่ายผลิตภ ัณฑ์ 
และการพฒันาผลิตภณัฑ์ เป็นตน้   
 2.2   ข้อมูลลักษณะการออกแบบ การผลิต การประเมินผลคุณภาพ การตลาดและการเงิน 

 2.2.1 การออกแบบ 
 เน้นให้มบีรรจุภ ัณฑ์ท่ีสะอาด มิดชิด สวยงามได้มาตรฐาน จูงใจให้ผู ้บริโภค

สนใจในสินคา้  การดูแลวสัดุ วตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ ป็นหมวดหมู ่มีการท าความสะอาด      
ในสว่นของสถานท่ีการท างานทุกวนั สถานท่ีใชบ้ริเวณลานหน้าบา้นเป็นท่ีผลิตผลงาน 

2.2.2 การผลิต 
 การผลิตสว่นใหญผ่ลิตตามวตัถุดิบท่ีมอียู ่ไดแ้ก ่กลว้ยตาก มะเ ขือเทศแชอ่ิ่ม  และ

ถัว่คัว่ทราย เป็นตน้ ชว่งเวลาการผลิตจะเ ร่ิมตั้งแตเ่วลา 8.30-17.00 น. การผลิตใช ้เวลาการผลิต
ประมาณ 3-4 วนั ตอ่ผลิตภณัฑ์ 1 ชนิด 

 การผลิตแบง่ตามความสามารถของแตล่ะคน คุณประเสริฐจะเป็นผู้กระจา ยงาน
ให้ทุกคนในกลุม่จะชว่ยกนัท า เ ลือกซ้ือ ผลิต บรรจุ และตรวจสอบความเ รียบร้อยตามความถนัด  
ของแตล่ะบุคคล 

2.2.3 การประเมินผลคุณภาพ 
 การประเมนิ และวเิคราะห์ผลิตภ ัณฑ์จะประเมินกนัเองภายในกลุม่ให้สมาชิก     

ท่ีผา่นการอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานจากสถานท่ีตา่ง  ๆ และคุณประเสริฐ เ ป็นผู้ประเมิน  
เน่ืองจากมปีระสบการณ์มากพอในการประเมนิผล และรู้หลกัเกณฑ์การประเมนิเป็นอยา่งดี 

2.2.4 การตลาด 
 เน่ืองจากนโยบายการพฒันาชมุชนอ าเภอดอยสะเกด็ มหีน้าท่ีประสานกบัช ุมชน

และให้ค าแนะน าตามนโยบายของรัฐ จากเอกสารทิศทางการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ช ุมชนและท้องถ่ิน 
(2550, 2)  มุง่ให้ผลิตภณัฑ์ชมุชนและทอ้งถ่ิน ได้รับการสนับสนุนให้มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ
ของผูบ้ริโภค  จึงท าให้ผลิตภณัฑ์กลุม่น้ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภ ัณฑ์ช ุมชน  และผลิตภ ัณฑ์
ของทางกลุม่มยีอดการจ าหนา่ยดีข้ึน นอกจากนั้ น  ยังมีการเสนอสินค้า ท่ีร้านค้าตา่ง  ๆ ตามหมูบ่้าน  
โดยไมต่อ้งเสียคา่ใชจ้า่ย เป็นการน าเสนอสินคา้ให้กบัผูส้นใจทัว่ไป ท่ีตอ้งการส่ังซ้ือโดยตรง 

 การจดัจ าหนา่ยจะมวีางขายในร้านค้าแถวช ุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด  และอ าเภอ
ใกลเ้คียงในจงัหวดัเชียงใหม ่ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮอ้งไคร้ และสง่ไปยงัตลาดกลางในกรุงเทพฯ  
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เป็นตน้ ชว่งเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหนา่ยได้มากจะเป็นชว่งเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรม  
อาหารทางกลุม่ตอ้งผลิตสินคา้ออกมาวางจ าหนา่ยเป็นจ านวนมาก และมีผู ้ซ้ือสินค้ากนัมาก จึงท าให้
สมาชิกในกลุม่มรีายไดเ้สริมกนัทุกคน 

2.2.5 การเงิน 
 รายไดข้องกลุม่โดยเฉล่ีย อตัราการแบง่รายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน ่ายสินค้า 

จะแบง่เป็น 20% สว่นแรกจะน าเขา้กลุม่เพื่อน าไปเป็นทุนในการผลิตคร้ังตอ่ ๆ ไป และอีก 80% 
สว่นท่ีสอง จะแบง่ให้สมาชิกแต ่ละคนก็ข้ึนอยูก่บัจ านวนสินค้าท่ีสามารถจ าหน ่ายได้มากน้อย        
แคไ่หน สว่นราคาสินคา้ ในปัจจุบนัมรีาคาตั้งแต ่80 บาทตอ่ 1 กิโลกรัมข้ึนไป ตามขนาดของสินค้า
ราคาตน้ทุนของสินคา้ เชน่ สินคา้ราคาชิ้นละ 100 บาท ราคาตน้ทุนอยูท่ี่ 80 บาท เป็นตน้ 

2.3 ขั้นตอนการผลิต และการแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงดอย 
 2.3.1 ขั้นตอนการผลิตกล้วยตาก 

  1) วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตมีดังนี้ 
   1.1) กลว้ย 
   1.2) เกลือ 
   1.3) กลอ่งบรรจุภณัฑ์ 
  2) ขั้นตอนในการผลิต 
   2.1) บม่กลว้ยให้สุก 
   2.2) น ากลว้ยท่ีสุกแลว้มาปอกเปลือกออกให้หมด 
   2.3) น าไปแชน่ ้ าเกลือ ท้ิงไวป้ระมาณ 15 นาที 
   2.4) น าไปตากแดด 4 วนัหรือรอจนกลว้ยแห้ง 
   2.5) บรรจุในกลอ่งบรรจุภณัฑ์ 
 2.3.2 ขั้นตอนการผลิตมะเขือเทศแช่อิ่ม 
  1) วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตมีดังนี้ 
   1.1) มะเขือเทศสุก 
   1.2) น ้ าปูนใส 
   1.3) น ้ าตาล 

  2) ขั้นตอนในการผลิต 
   2.1) น ามะเขือเทศสุกมาลา้งท าความสะอาด 
   2.2) น ามาผา่คร่ึง 
   2.3) แลว้น าไปแชน่ ้ าปูนใส ท้ิงไวป้ระมาณ 10 นาที 
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   2.4) น าไปเค่ียวกบัน ้ าตาลจนได้ท่ี 
   2.5) น าไปตากแดด แลว้รอจนกวา่แห้งพอสมควร 
   2.6) บรรจุในกลอ่งบรรจุภณัฑ์ 
 2.3.3 ขั้นตอนการผลิตถั่วคั่วทราย 

  1) วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตมีดังนี้ 
   1.1) ถัว่ 
   1.2) ทราย 

  2) ขั้นตอนในการผลิต 
   2.1) ลา้งถัว่ให้สะอาด 
   2.2) ตากให้แห้ง 
   2.3) น าถัว่ไปคัว่ในทราย 
   2.4) รอจนสุก แลว้น าไปพกัให้เย็น 
   2.5) ตกัใสถุ่ง พร้อมขาย 

 

3.   ผลิตภัณฑ์สมนุไพรชง และชาพร้อมดื่ม ของกลุ่มการแปรรูปสมนุไพรไทย 
3.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพรชง และชาพร้อมดื่ม 
 การท าแปรรูปสมนุไพรไทย นับวา่เ ป็นการแปรรูปสมุนไพรไทยท่ีมีสรรพคุณทางยา

ชว่ยในบรรเทาอาการปวดเมือ่ยตามรา่งกาย อาการวิง เวียนศีรษะ ชว่ยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต       
และบ ารุงผิวพรรณ เป็นตน้  ท าให้เกดิประโยชน์แกค่นไทย นับเป็นการสร้างรายได้จากสมุนไพร         
ในทอ้งถ่ินน ามาแปรรูปให้มีมูลคา่เพิ่มข้ึนจากเดิม จนสามารถสร้างเ ป็นอาชีพเสริม ซ่ึงยังท าให้
คณุภาพชีวติภายในชมุชนดีข้ึนไมเ่กดิการวา่งงาน โดยมกีารหาซ้ือวตัถุดิบในท้องถ่ินของตนจากนั้ น
น ามาแปรรูปเป็นการกระจายรายไดใ้ห้เกดิภายในทอ้งถ่ิน 

 ส าหรับการแปรรูปสมนุไพรไทยเ ร่ิมแรกได้รับการสนับสนุนจาก อบต. ดอยสะเก็ด  
และศูนย์พฒันาห้วยฮ ้องไคร้ มีการอบรมจนเกิดเ ป็นอาชีพท าให้ช ุมชนเกิดรายได้ โดยสถานท่ี
ประกอบการตั้งอยูใ่นชมุชน และศูนย์พฒันาห้วยฮอ้งไคร้ OTOP อ าเภอดอยสะเก็ด และร้านทั่วไป 
ด้านมาตรฐานการผลิตค้ามีการช ั่งหนัก ทุกคร้ัง ท่ีบรรจุภ ัณฑ์สินค้า  และมีการรับรองคุณภาพ         
จากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั ตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 

 ในต าบลแมโ่ป่ง  ไดเ้ริมท าการแปรรูปสมุนไพรไทยเมื่อ  3 ปี กอ่นโดยเ ร่ิมแรกมีผู ้เ ร่ิม
ด าเนินเป็นคนภายในครอบครัว หลังจากนั้ นเ ร่ิมมีการพ ัฒนาผลิตภ ัณฑ์ และขยายมาตลอดจนถึง
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ปัจจุบนั และในตอนน้ีเป็นกลุม่ใหญม่สีมาชิกประมาณ 8- 10 คนตอ่กลุม่หน่ึง  โดยมกีารแบง่หน้าท่ี          
การท างานในแตล่ะสว่น ดงัภาพท่ี 5.3 

 

 
 

ภาพท่ี 5.3 กลุม่การแปรรูปสมนุไพรไทย 
 

 3.1.1 ประวัติผู้ประกอบการ 
 คณุดาวเรือง ธาตุอินจนัทร์ ผู ้ประกอบการกลุม่การแปรรูปสมุนไพรไทย มอีายุ 

59 ปี อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี บ้านเลขท่ี 7/1  หมู ่2 ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่  
ประกอบการอาชีพ การท าสวน เ ป็นอาชีพหลัก และคุณดาวเ รือง ยังด ารงต าแหน่ง ผู ้ใหญบ่้าน       
สว่นประสบการณ์ในการท างานมรีะยะ3 ปี มรีายไดเ้ฉล่ียประมาณ 4,000 บาท/เ ดือน ด้านการศึกษา  
คุณดาวเ รืองได้ให้สมาชิกเข้าอบรมเพื่อห าความรู้เ พิ่มเ ติมเกี่ยวกบัสมุน ไพรไทย และความรู้          
ดา้นการประกอบอาชีพทุกคร้ัง 

 เร่ิมแรกนั้ น คุณดาวเ รือง  มีการคิดท่ีจะน าเอาประโยชน์ของสมุนไพรมาใช ้      
ให้เกดิประโยชน์โดยการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสมนุไพร เชน่ สมนุไพรชง ชา แชมพู น ้ ายาล้างจาน 
เป็นตน้ โดยแรกเร่ิมมสีาม ีและบุตร 2 คนเป็นคนชว่ยท า เมื่อมีความช  านาญมากข้ึนจึงได้แนะน า    
ให้คนในช ุมชนให้ได้มีอาชีพเ สริมภายในช ุมชนของตน ด้านการจ าหน ่ายผลิตภ ัณฑ์แปรรูป          
จากสมนุไพรไทย มศูีนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮอ้งไคร้ OTOP อ าเภอดอยสะเกด็ และร้านทัว่ไป 

3.1.2 สถานทีต่ั้ง 
 ท าเลท่ีตั้งสถานประกอบการกลุม่การแปรรูปสมุนไพรไทย  อยูบ่้านเลขท่ี 7/1    

หมู ่2  ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
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3.1.3 ทีม่าของวัตถุดิบ 
 คณุดาวเรืองเลือกใช ้วตัถุดิบท่ีหาได้ในช ุมชนของตน เ ป็นการกระจายรายได ้   

แกค่นในชมุชน และลดตน้ทุนในการจดัซ้ือขนสง่ และนอกฤดูกาลสมุนไพรบางชนิดหายาก  และมี
ราคาแพงไมไ่ดค้ณุภาพตามท่ีต้องการ สว่นวตัถุดิบอ่ืน ๆ เชน่ น ้ าตาลจดัซ้ือตามร้านคา้ทั่วไป 

3.1.4 โครงสร้างองศ์กร 
 เน่ืองจากเป็นการผลิตในช ุมชนตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  สมาชิก

ภายในกลุม่การแปรรูปสมนุไพรไทยม ี8-10 คนตอ่กลุม่หน่ึง การท างานหรือความสัมพันธ์จัดวา่ดี  
เพราะภายในกลุม่มกีารท างานรว่มกนัในลกัษณะเครือญาติหรือเพื่อนบ้านใกล้เ คียง จึงมีโครงสร้าง
ขององค์กรท่ีไมซ่บัซ้อน ดงัแผนภูมท่ีิ 5.3 

 

 
แผนภูมท่ีิ 5.3 ลกัษณะแผนภูมขิององค์กร 

  
 ดงัแผนภูมท่ีิ 5.3 เห็นไดว้า่โครงสร้างองศ์กรดูซับซ้อนแตใ่นความเป็นจริงแล้ว  

จะเห็นไดว้า่ทุกสว่นมกีารประสานงานกนัอยา่งเป็นระบบ มีการก  าหนดหน้าท่ีในแตล่ะด้าน  โดยมี
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ประธานคือ คุณดาวเ รือง ธาตุอินจันทร์ เ ป็นผู้น ากลุม่ ต าแหน่ง อ่ืนมีรองประธาน เลขานุการ 
เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ ในแตล่ะหน้าท่ีจะท างานเป็นกลุม่ร่วมกนัผลิตพร้อมกบัท างาน        
ในสว่นของต าแหนง่ท่ีไดรั้บมอบหมายไปดว้ย ลูกค้าส่วนใหญส่ั่งสินค้าจากประธานกลุม่โดยตรง  
หลงัจากนั้นประธานจะแบง่หน้าท่ีออกเป็นกลุม่ ๆ เพื่อแยกย้ายกนัผลิตสินค้า  หลังจากนั้ นลูกค้า      
จะเป็นผูม้ารับสินคา้ตามก  าหนด พร้อมทั้งตรวจคุณภาพและความถูกต้องกอ่นน าไปจ าหน ่ายตอ่   
หากมขีอ้ผิดพลาด หรือลูกคา้มขีอ้ชี้แนะจะเป็นการจดัประชมุสร้างความเข้าใจร่วมกนั เกี่ยวกบัปัญหา
เหลา่นั้น 

3.2 ข้อมูลลักษณะการออกแบบ การผลิต การประเมินผลคุณภาพ การตลาด และการเงิน 

 3.2.1 การออกแบบ 
 ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์กลุม่การแปรรูปสมุนไพรไทย  ได้ออกแบบกนัเอง 

สว่นบรรจุภณัฑ์ม ี2 รูปแบบดว้ยกนั คือ แบบซอง และแบบกระปุก ตามลักษณะของผลิตภ ัณฑ์นั้ น  ๆ 
แบบซองมกีารออกแบบซองให้สวยงาม ส่วนแบบกระปุกนั้ นทางกลุม่การแปรรูปสมุนไพรไทย     
ไดห้าซ้ือตามห้างร้านทัว่ไป จากนั้ นจึงน าฉลากท่ีออกแบบไวเ้องมาติดลงกระปุก โดยมีชื่อสินค้า 
และตราสัญลกัษณ์ตา่ง ๆ ถูกตอ้งครบถว้น 

3.2.2 การผลิต 
 ในการผลิตมกีารจดักลุม่ท างานเป็นกลุม่ ๆ ละประมาณ 8-10 คน แล้วแตห่น้าท่ี  

มรีะยะการผลิตตอ่วนัประมาณ 8 ช ั่วโมง ตอ่ปริมาณผลิตภ ัณฑ์ 150- 220 ชิ้น ทั้ง น้ี ข้ึนอยูก่บัชนิด   
ของสมนุไพรดว้ยวา่เป็นสมนุไพรชนิดใด โดยจะเร่ิมตน้การผลิตตั้งแตช่ ว่ง เช ้าไปถึงชว่ง เ ย็นทุกวนั  
คา่ตอบแทนแกส่มาชิกภายกลุม่เป็นแบบรายวนั ถา้มาท างานจะไดรั้บเงินถ้าไมม่าก็ไมไ่ด้เ งิน เ ป็นต้น 
และยงัเป็นการสง่เสริมอาชีพให้แกช่มุชนให้พออยูพ่อกนิ รู้จกัใชน้ าสมนุไพรไทยให้เกิดประโยชน์
จากการแปรรูปเป็นสินค้า สมาชิกส่วนใหญเ่ป็นผู้ท่ีวา่งจากงานหลักของตนและมาท างานกลุม่      
เพื่อเป็นรายไดเ้สริม 

3.2.3 การประเมินผลคุณภาพ 
 ประเมนิจากประสบการณ์ท างานของคณุดาวเรือง ท่ีท างานมาเป็นระยะเวลา 9 ปี  

หรือชว่ยกนัตรวจสอบพร้อมสมาชิกท่ีผา่นการศึกษาอบรมมาแลว้ เพราะสมาชิกเหลา่น้ี จะเข้าใจ และ
รู้กฎเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพอยา่งดี 

 การประเมนิผลงาน และผลิตภ ัณฑ์ โดยมกีารตรวจคุณภาพกนัเองภายในกลุม่ 
และท าการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภ ัณฑ์ทุกอาทิตย์  ในขั้นตอนการผลิตมีการควบคุมดูแล      
อยา่งตอ่เน่ือง  มกีารประเมนิคณุภาพสินคา้กอ่นน าไปจัดจ าหนา่ยในทอ้งตลาด 
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3.2.4 การตลาด 
 ทางกลุม่การแปรรูปสมนุไพรไทยประสบปัญหาด้านกลุม่ลุกค้าท่ียังมีน้อย และ

ไมไ่ดรั้บการสง่เสริมเทา่ท่ีควร การจ าหนา่ยผลิตภ ัณฑ์ได้รับความนิยมพอประมาณ และพอขายได ้
แตไ่มม่ากจึงมกัขาดเงินหมนุเวียน 

3.2.5 การเงิน 
 ผูร้ว่มด าเนินงานจะไดรั้บคา่ตอบแทนเป็นรายวนั  โดยผลิตภ ัณฑ์จะมีราคาขาย

ตั้งแตร่าคา 25 บาทข้ึนไป และในอีกด้านทางกลุม่ยังได้รับความชว่ยเหลือจาก หน ่วยงาน  อบต.       
ในดา้นงบสนับสนุนอีกดว้ย 

 3.3 ขั้นตอนการผลิตกลุ่มการแปรรูปสมุนไพรไทย 
  3.3.1 ขั้นตอนการผลิตสมุนไพรชง 

   1) วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตมีดังนี้ 
    1.1) สมนุไพรท่ีตอ้งการน ามา (แลว้แตค่วามชอบ) 
    1.2) น ้ าตาล 
    1.3) บรรจุภณัฑ์ 
   2) ขั้นตอนในการผลิต 
    2.1) เตรียมวตัถุดิบท่ีจะใช ้ น ามาตม้ 
    2.2) คั้นเอาน ้ าไว ้หลงัจากนั้นน าน ้ าจากการคั้นท่ีไดม้าเค่ียวกบัน ้ าตาล เพื่อให้
มรีสชาติหวานกลมกลอ่ม 
    2.3) จากนั้น จึงน าชาสมนุไพรเขา้เคร่ืองอบแห้งเป็นผง 
    2.4) น ามารอ่นผงสมนุไพร 
    2.5) น าบรรจุซอง 

  3.3.2 ขั้นตอนการผลิตชาชง 

   1) วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตมีดังนี้ 
    1.1) สมนุไพรท่ีตอ้งการน ามาท าชา (แลว้แตค่วามชอบ)  
    1.2) บรรจุภณัฑ์ 
   2) ขั้นตอนในการผลิต 
    2.1) เตรียมวตัถุดิบน ามาป่ันเป็นผง 
    2.2) จากนั้นน าไปผ่ึงแดด 
    2.3) น าบรรจุซอง 
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4.   ผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง และหมยูอ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันปูเลย 
4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง และหมูยอ 
 ผลิตภณัฑ์ล าไยอบแห้งเ น้ือสีทอง และหมูยอ เ ป็นผลิตภ ัณฑ์ท่ีทางกลุม่ได้ซ้ือล าไย     

และเ น้ือหมูจากในช ุมชน เพื่อน ามาแปรรูปเป็นผลิตภ ัณฑ์ล าไยอบแห้งเ น้ือสีทอง  และหมูยอ         
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตโดยกลุม่ชาวบา้น ส าหรับการท าล าไยอบแห้งเ น้ือสีทองและหมูยอ ส่วนใหญ ่ 
ใชว้ธีิผลิตจากธรรมชาติไมใ่สส่ารกนับูด ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผูบ้ริโภค ดงัภาพท่ี 5.4 
 

 
 

ภาพท่ี 5.4 ผลิตภณัฑ์ล าไยอบแห้งเน้ือสีทอง 
 

4.1.1 ประวัติผู้ประกอบการ 
 คณุนัททีวรรณ  ขติัยะ ผูป้ระกอบการกลุม่แมบ่้านเกษตรกรบ้านต าบลสันปูเลย 

อายุ 45 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 74 หมู ่1 ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่คุณนัททีวรรณ   
มสีมาชิกในครอบครัวจ านวน 4 คน ประกอบอาชีพค้าขายเป็นอาชีพหลัก มีรายได้เฉล่ียประมาณ 
20,000 บาท/เดือน ปัจจุบัน คุณนัททีวรรณ ด ารงต าแหน่งเ ป็นประธานกลุม่ และส าหรับความรู้     
ดา้นการผลิตนั้นคณุนัททีวรรณ และสมาชิกไดรั้บความรู้เ ร่ืองการแปรรูปขั้นพื้นฐานจากการศึกษา         
นอกโรงเรียน จงัหวดัเชียงใหม ่

4.1.2 สถานทีต่ั้ง 
 ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการกลุม่แมบ่า้นเกษตรกรบ้านสันปูเลย ผู ้ผลิตล าไย

อบแห้งเน้ือสีทอง และผลิตหมูยอ ตั้งอยูบ่้านเลขท่ี 74 หมู ่1 ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด    
จงัหวดัเชียงใหม ่
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4.1.3 ทีม่าของวัตถุดิบ 
 สว่นใหญผ่ลิตตามวตัถุดิบท่ีมใีนชว่งฤดูนั้ น ผลิตภ ัณฑ์ท่ีทางกลุม่ท าการแปรรูป 

คือ ล าไยอบ และหมยูอ เป็นตน้ ซ่ึงล าไยสามารถหาได้ในราคาถูก ได้แก  ่ชว่งฤดูร้อนเพียงเทา่นั้ น  
เพราะเป็นฤดูออกดอก ติดผลของล าไย แตห่ากเป็นล าไยท่ีออกผลนอกฤดูจะมีราคาแพง  เ น่ืองจาก
การปลูกล าไยนอกฤดูมีต้นทุนค ่อยข้างมาก ราคาขายจึงสูงเ ชน่เ ดียวกนัวตั ถุดิบส่วนใหญน่ั้ น         
ไดม้าจากการส่ังซ้ือจากชมุชนของ คณุนัททีวรรณ  และชมุชนใกล้เ คียง ส่วนวตัถุดิบอ่ืน  ๆ สามารถ
หาซ้ือไดต้ามห้าง ร้านทัว่ไป เชน่ ตลาดวโรรส 

4.1.4 โครงสร้างองศ์กร 
 โครงสร้างองศ์กรของกลุม่แมบ่้านเกษตรกรบ้านสันปูเลย ผู ้ผลิตล าไยอบแห้ง   

เน้ือสีทอง และหมยูอ เป็นลกัษณะการท างานในครอบครัว หรือเครือญาติ เ ป็นการผลิตในช ุมชน  
ตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กไมใ่ หญโ่ตมาก จึงมีโครงสร้าง ขององค์กร ท่ีไมซ่ับซ้อน            
ดงัแผนภูมท่ีิ 5.4 

 

 
แผนภูมท่ีิ 5.4 ลกัษณะแผนภูมขิององค์กร 

 
 ดงัแผนภูมท่ีิ 5.4 จะเห็นไดว้า่ กลุม่แมบ่้านเกษตรกรบ้านสันปูเลย ผู ้ผลิตล าไย

อบแห้งเน้ือสีทอง และหมูยอ บทบาทหน้าท่ีของ ผู้ประกอบการ หรือประธานกลุม่จะท าหน้าท่ี
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ประสานงานกบัสมาชิกทุกคน เพื่อชี้แนะดา้นตา่ง ๆ  ท าความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการทุกด้าน 
โดยจดัประชมุเป็นระยะ เชน่ การซ้ือวตัถุดิบ การจ าหนา่ย และการพฒันาผลิตภณัฑ์ เป็นตน้   

4.2 ข้อมูลลักษณะการออกแบบ การผลิต การประเมินผลคุณภาพ การตลาด และการเงิน 

 4.2.1 การออกแบบ 
  เน้นให้มบีรรจุภ ัณฑ์ท่ีสะอาด มิดชิด สวยงาม ได้มาตรฐานจูงใจให้ผู ้บริโภค

สนใจในสินคา้ สังเกตไดจ้ากการเลือกใชว้สัดุ สี การจัดรูปแบบ ดูมีรสนิยม และเข้าใจง ่าย จากนั้ น  
จึงน าฉลากท่ีออกแบบไว ้ ติดลงโดยมชีื่อสินคา้ และตราสัญลกัษณ์ตา่ง ๆ ถูกตอ้งครบถว้น 

 4.2.2 การผลิต 
  ดา้นการผลิตจะแบง่ตามความสามารถของแตล่ะคน คุณนัททีวรรณ  จะเป็น        

ผูก้ระจายงานให้ทุกคนในกลุม่จะชว่ยกนัท า เ ลือกซ้ือ ผลิต บรรจุ และตรวจสอบความเ รียบร้อย    
ตามความถนัดของแตล่ะบุคคล การผลิตจะเร่ิมตั้งแตเ่วลา 8.30-17.00 น. การผลิตใช ้เวลาประมาณ   
3-4 วนั ตอ่ 1 ผลิตภณัฑ์ 

  การแปรรูปมาให้สมาชิกในกลุม่ชว่ยกนัตัดสินใจ ผลิตภ ัณฑ์ท่ีเ ลือกส่วนใหญ ่  
จะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินหาไดง้า่ย สามารถน ามาแปรรูปไดง้า่ย การดูแลวสัดุ และวตัถุดิบนั้ น    
จะมกีารเกบ็ไวเ้ป็นหมวดหมู ่และมกีารท าความสะอาดบริเวณโรงงานผลิตทุกวนั  เศษวสัดุ หรือขยะ
ท่ีไมใ่ชจ้ะเกบ็ใสถุ่งขยะท้ิงทุกวนั ดา้นการควบคมุคณุภาพสินคา้นั้นจะมีการใชว้ตัถุดิบท่ีมคีุณภาพ 

 4.2.3 การประเมินผลคุณภาพ 
  การประเมนิ และวเิคราะห์ผลิตภณัฑ์จะประเมนิกนัเองภายในกลุม่ ให้สมาชิกท่ี

ผา่นการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานจากสถานท่ีตา่ง ๆ เป็นผูป้ระเมนิเ น่ืองจากมีประสบการณ์มาก
พอในการประเมนิผล และรู้หลกัเกณฑ์การประเมนิเป็นอยา่งดี 

 4.2.4 การตลาด 
  การจดัจ าหนา่ยสว่นใหญม่พีอ่คา้คนกลางมารับไปจ าหน ่ายเอง หรือตามใบส่ัง 

ในชว่งแรกท่ีท าการผลิตน าไปจ าหนา่ยเอง หลงัผูบ้ริโภคทดลองสินค้าแล้วท าให้สินค้า เ ป็นท่ีสนใจ
ของลูกคา้มากข้ึน จากท่ีเมือ่กอ่นตอ้งไปจ าหนา่ยเองปัจจุบนัมีคนมารับซ้ือถึงแหลง่ผลิต 

  โดยรวมแล้วการจ าหน ่ายผลิตภ ัณฑ์ของกลุม่แมบ่้านเกษตรกรบ้านสันปูเลย        
มกีารวางขายในร้านคา้ชมุชน และอ าเภอใกลเ้คียงในจงัหวดั ร้านขายของฝาก ตลาด อตก. เป็นตน้ 

 4.2.5 การเงิน 
  รายไดข้องกลุม่โดยเฉล่ีย อตัราการแบง่รายได้ท่ีได้รับมาจาก การจ าหน ่ายสินค้า 

จะแบง่เป็น 20% สว่นแรกจะน าเขา้กลุม่เพื่อน าไปเป็นทุนในการผลิตคร้ังตอ่ ๆ ไป และอีก 80%      
จะแบง่ให้สมาชิกแตล่ะคนกข้ึ็นอยูก่บัจ านวนสินคา้ท่ีสามารถจ าหนา่ยได้มากน้อยแคไ่หน ส่วนราคา
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สินคา้ ในปัจจุบันมีราคาตั้งแต ่250 บาทตอ่ 1 กิโลกรัมข้ึนไปตามขนาดของสินค้าราคาต้นทุน       
ของสินคา้ ดงัเชน่ สินคา้ราคาชิ้นละ 300 บาท โดยมรีาคาตน้ทุนอยูท่ี่ 190 บาท เป็นตน้ 

4.3 ขั้นตอนการผลิตล าไยอบแห้ง 

 4.3.1 วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตมีดังนี้ 
  1. ล าไย 
  2. เคร่ืองมอืกะเทาะเมด็ 

 4.3.2 ขั้นตอนในการผลิต 
  1. คดัเกรดล าไย เอาเฉพาะเกรด AA 
  2. น าไปกะเทาะเปลือก และเมด็ออก 
  3. น าไปลา้งลา้ง แลว้เรียงในตะแกรง 
  4. น าเขา้ตูอ้บในอุณหภูม ิ 80 องศา นาน 14 ช ัว่โมง 

 
5.  ผลิตภัณฑ์น ้าพริกเผา น ้าพริกตาแดง แคบหมู และแหนมหมู ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านสันต้นดู่  

5.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผลิตภัณฑ์น ้าพริกเผา น ้าพริกตาแดง แคบหมู และแหนมหมู 
 ผลิตภณัฑ์น ้ าพริกเผา น ้ าพริกตาแดง แคบหม ูและแหนมหมู เ ป็นผลิตภ ัณฑ์ท่ีทางกลุม่

ซ้ือวตัถุดิบจากในชมุชน และตลาดขายส่งทั่วไป ในราคากิโลกรัมละ 50 บาท เพื่อน ามาแปรรูป     
เ ป็น ผลิตภ ัณฑ์น ้ าพ ริกเ ผา น ้ าพ ริกตาแดง แคบหมู และแหนมหมู นับเ ป็นผลิตภ ัณฑ์ ท่ีผลิต             
โดยกลุม่ชาวบา้น ส าหรับการท าส่วนใหญใ่ช ้กรรมวิธีการผลิตแบบธรรมชาติ ไมใ่ส่สารกนับูด        
ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผูบ้ริโภค ดงัภาพท่ี 5.5 
 

 
 

ภาพท่ี 5.5 ผลิตภณัฑ์น ้ าพริกเผา น ้ าพริกตาแดง แคบหม ู และแหนมหม ู
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5.1.1 ประวัติผู้ประกอบการ 
 คณุพรรณี  คณูเลิศ ผูป้ระกอบการกลุม่แมบ่้านเกษตรบ้านสันต้นดู  ่มอีายุ 56 ปี  

อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 54 หมู ่2 ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่คุณพรรณี มีสมาชิก
ในครอบครัวจ านวน 2 คน ประกอบอาชีพการคา้ขายเป็นอาชีพหลัก มีรายได้เฉล่ียประมาณ 12,000 
บาท/เดือน ปัจจุบนัด ารงต าแหนง่ประธานกลุม่แมบ่า้นเกษตรบา้นสันปูเลย ซ่ึงท าให้มีรายได้เพิ่มข้ึน
เฉล่ียประมาณ 23,000  บาท/เ ดือน ในด้านการศึกษาหาความรู้การแปรรูป คุณพรรณี คูณเ ลิศ          
และสมาชิกบางสว่นไดศึ้กษาการแปรรูปขั้นพื้นฐาน จากวิทยากรเคหะกิจเกษตรต าบล เพื่อเ รียนรู้
เร่ืองการแปรรูปผลิตภณัฑ์ ปัจจุบันกลุม่แมบ่้านเกษตรบ้านสันต้นดู ่มีสมาชิกภายในกลุม่หลัก ๆ 
จ านวน 12 คน โดยการผลิตส่วนใหญผ่ลิตตามวตัถุดิบท่ีตนเองมีอยู  ่หรือการผลิตตามใบส่ัง ซ้ือ     
ของลูกคา้ในแตล่ะคร้ัง 

 การรวมตวักนักอ่ตั้งกลุม่น้ี ข้ึนมาเป็นท่ียอมรับ และได้รับเสียงตอบรับอยา่ง ดี  
จากสมาชิกในกลุม่ทุกคน เพราะแรก ๆ รายไดข้องแตล่ะคนไมเ่พียงพอตอ่ การด ารงชีพ ปัจจุบันน้ี  
คา่ครองชีพตา่ง ๆ เร่ิมสูงข้ึนตามความเปล่ียนแปลงของยุคสมยั ชว่ยให้สมาชิกทุกคนมีรายได้เพิ่มข้ึน
น าไปเป็นคา่ใชจ้า่ยในครอบครัว หรือในชีวติประจ าวนัได ้และน าไปเกบ็สะสมเป็นทุนในครอบครัว
ไวใ้ชย้ามฉกุเฉินตามความจ าเป็น 

5.1.2 สถานทีต่ั้ง 
 ท าเลท่ีตั้งสถานประกอบการกลุม่แมบ่้านเกษตรบ้านสันต้นดู ่อยูบ่้านเลขท่ี 54  

หมู ่ 2  ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
5.1.3 ทีม่าของวัตถุดิบ 
 ผลิตภณัฑ์ท่ีทางกลุม่แมบ่้านเกษตรบ้านสันต้นดู  ่มนี ้ าพริกเผา น ้ าพริกตาแดง 

แคบหม ูและแหนมหม ูวตัถุดิบสว่นใหญไ่ดม้าจากการส่ังซ้ือจากแหลง่ช ุมชน ช ุมชนใกล้เ คียง และ
ตลาดภายในตวัเมอืง สว่นวสัดุท่ีใชเ้ป็นบรรจุภณัฑ์สินค้านั้ น ทางกลุม่จะ ส่ัง ซ้ือจากร้านในตัวเมือง 
หรือการส่ังท าบรรจุภณัฑ์โดยตรง โดยส่ังซ้ือคราวละมาก ๆ เพื่อให้ไดร้าคาถูก 

5.1.4 โครงสร้างองศ์กร 
 โครงสร้างองศ์กรกลุม่แมบ่้านเกษตรบ้านสันต้นดู  ่ซ่ึงมีสมาชิกภายในกลุ ่ม        

12 คน การท างาน หรือการผลิตจะชว่ยกนัท าโดยใชก้รรมวธีิการผลิตแบบธรรมชาติไมใ่ส่สารกนับูด 
ไมม่กีล่ินเหมน็ และไมเ่ป็นอันตรายตอ่ผู ้บริโภค  ความสัมพันธ์ในหมูค่ณะเป็นไปในลักษณะท่ีดี   
เป็นการท างานรวมกนัแบบพี่น้อง แบบเครือญาติ หรือเพื่อนบ้านใกล้เ คียง  ท าสมาชิกภายในกลุม่      
มคีวามสัมพนัธ์ท่ีดีในการท างานสง่ผลตอ่การผลิตสินคา้ท่ีมีคณุภาพ และมมีาตรฐาน 
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และมโีครงสร้างองค์กรท่ีไมซ่ับซอ้น ดงัแผนภูมท่ีิ 5.5 
 

 
แผนภูมท่ีิ 5.5 ลกัษณะแผนภูมขิององค์กร 

 

 ดงัแผนภูมท่ีิ 5.5 จะเห็นไดว้า่ผูป้ระกอบการ หรือประธานกลุม่มีหน้าท่ีประสาน
กบัสมาชิกทุกคน โดยมีการประช ุมและความเข้าใจเกี่ยวกบัการบริหารจัดการอยา่งสม ่าเสมอ        
โดยการจดัประชมุเ ป็นระยะ และตรวจสอบคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ท่ีแปรรูปทุกคร้ัง สมาชิกในกลุม่       
จะชว่ยกนัตรวจสอบ และควบคมุดูแลการผลิตอยา่งตอ่เน่ือง   

5.2 ข้อมูลลักษณะการออกแบบ การผลิต การประเมินผลคุณภาพ การตลาด และการเงิน 
 5.2.1 การออกแบบ 
  การออกแบบโดยสว่นใหญ ่คณุพรรณี และสมาชิกบางส่วน เป็นผู้ออกแบบเอง  

จากนั้นจึงไปส่ังซ้ือจากร้านท่ีรับขาย ผลิตและออกแบบบรรจุภณัฑ์โดยตรง โดยส่ัง ซ้ือคราวละมาก ๆ  
เพื่อให้ไดร้าคาถูก ผลิตภณัฑ์จะบรรจุลงในภาชนะท่ีสะอาดมิดชิดและสวยงาม มีทั้งขวดพลาสติก 
และขวดแกว้ และน าฉลากท่ีออกแบบไวม้าติดลงบนขวด โดยมีชื่อสินค้า และตราสัญลักษณ์ตา่ง  ๆ 
ถูกตอ้งครบถว้น จากนั้นผลิตภณัฑ์จะถูกน าไปบรรจุลงในบรรจุภ ัณฑ์กลอ่งช ุดเพื่อเ ป็นของท่ีระลึก 
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โดยน าชนิดของน ้ าพริกทั้ง 3 แบบ มาจดัรวมเป็นชดุของท่ีระลึกให้สอดคล้องกบัแบบท่ีออกแบบไว ้
และสอดคลอ้งกบัเทศกาลตา่ง ๆ 

 5.2.2 การผลิต 
  การผลิตจะเร่ิมผลิตตั้งแตเ่วลา 8.00-17.00 น. การผลิตใช ้เวลาประมาณ 1 -2 วนั 

ตอ่ผลิตภณัฑ์ 1 ชนิด ในการผลิตมกีารอาศยัขอ้มลูจากแหลง่ตา่ง  ๆ เชน่ การศึกษาดูงานแสดงสินค้า
ในท่ีพื้นตา่ง ๆ ทั้งในเชียงใหม ่ตา่งจงัหวดั และกรุงเทพ ฯ และจากนั้ นน าผลิตภ ัณฑ์ท่ีแปรรูปมาให้
สมาชิกในกลุม่ชว่ยกนัตดัสินใจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกสว่นใหญจ่ะเป็นผลิตภ ัณฑ์ท่ีมีวสัดุดิบในท้องถ่ิน 
และสามารถหาไดง้า่ย 

  การดูแลวสัดุ วตัถุดิบนั้ น  จะมีการเก็บไวเ้ ป็นหมวดหมู ่มีการท าความสะอาด
บริเวณโรงงานผลิตทุกวนั เศษวสัดุ หรือขยะท่ีไมใ่ช ้จะเก็บใส่ถุงขยะท้ิง ทุกวนัด้านการควบคุม
คณุภาพสินคา้นั้นจะมกีารใชว้ตัถุดิบท่ีมคีณุภาพเขม้งวด ในเร่ืองการผลิตจะส่งงานท่ีได้รับตามใบส่ัง
ตรงตามก  าหนด เพื่อไมใ่ห้ผูซ้ื้อต าหนิได ้

 5.2.3 การประเมินผลคุณภาพ 
  ในดา้นการประเมนิผลงานคณุภาพ  มกีารประเมนิคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ ตามระบบ 

GMP (Good Manufacturing Practice) ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑ์ วธีิการท่ีดีในการผลิตอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
โดยระบบ GMP ไดก้  าหนดกฎเกณฑ์พื้นฐานจ าเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู ้ผลิตปฏิบัติตาม 
มุง่เน้นท่ีจะผลิตอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีปลอดภยั ป้องกนัและขจัดความเ ส่ียงท่ีจะท าให้เกิดสารพิษ   
ท่ีเป็นอนัตรายแกผู่บ้ริโภค GMP จึงถือเป็นระบบประกนัคุณภาพของผลิตภ ัณฑ์ และการเข้ารับ           
การตรวจสอบจากสาธารณะสุข 

 5.2.4 การตลาด 
  การจ าหนา่ยในชว่งแรกเ ร่ิมท่ีกอ่ตั้งกลุม่แมบ่้านเกษตรบ้านสันต้นดู ่ทางกลุม่    

จะน าผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกมาน าไปจดัจ าหนา่ยเอง แตห่ลงัจากได้มีผู ้บริโภคจะลองสินค้าแล้วท าให้
สินคา้เร่ิมเป็นท่ีสนใจของทอ้งตลาดมากข้ึน จากการท่ีเมือ่กอ่นต้องไปขายเอง ปัจจุบันมีคนมารับซ้ือ
ถึงบา้นท าให้รายไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิมตามล าดับ 

  การจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์กลุม่แมบ่า้นเกษตรบา้นสันต้นดู ่มีการวางขายตามร้านค้า
ในชมุชนอ าเภอดอยสะเกด็ ตลาดสามแยก ป้ัมน ้ ามนับางจาก งานมหกรรมอาหาร และส่งไปจ าหน ่าย
ยงัตา่งจงัหวดั เชน่ เมอืงทองธานี กรุงเทพฯ  เ ป็นต้น ชว่งเวลาท่ีสินค้าสามารถจ าหน ่ายได้มาก คือ  
ชว่งเทศกาลมหกรรมอาหาร ทางกลุม่ต้องผลิตสินค้าออกมาวางจ าหน ่ายจ านวนมาก  และมีผู ้ซ้ือ
สินคา้กนัมาก จึงท าให้สมาชิกในกลุม่มรีายไดเ้สริมกนัทุกคน 
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 5.2.5 การเงิน 
  รายไดข้องกลุม่แมบ่า้นเกษตรบ้านสันต้นดู  ่โดยเฉล่ียได้รับมาจากการจ าหน ่าย

สินคา้ โดยจะแบง่เป็น 20% ในสว่นแรกจะน าเข้ากลุม่เพื่อน าไปเป็นทุนในการผลิตคร้ังตอ่ ๆ ไป      
เป็นการควบคมุคา่ใชจ้า่ย โดยจดัท างบประมาณไวส้ าหรับซ้ือวตัถุดิบเตรียมไวล้ว่งหน้าและอีก 80% 
สว่นท่ีสอง จะแบง่ให้สมาชิกแตล่ะคนข้ึนอยูก่บัจ านวนสินคา้ท่ีสามารถจ าหน ่ายได้มากน้อยแคไ่หน 
สว่นราคาสินคา้ ในปัจจุบนัมรีาคาตั้งแต ่60 บาทข้ึนไป ตามขนาดของสินค้าราคาต้นทุน ของสินค้า 
เชน่ สินคา้ราคาชิ้นละ 60 บาท ราคาตน้ทุนอยูท่ี่ 35 บาท เป็นตน้ 

5.3 ขั้นตอนการผลิตของกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านสันต้นดู่  

 5.3.1 ขั้นตอนการผลิตน ้าพริกตาแดง 
  1) วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตมีดังนี้ 
   1.1) พริกแห้ง 
   1.2) หอมแดง 
  2) ขั้นตอนในการผลิต 
   2.1) น าพริกแห้งไปเผาให้พอสุก 
   2.2) ทอดหอมแดง 
   2.3) น าพริก  และหอมทอดมาเค่ียวให้สุก 
   2.4) รอจนหายร้อน แลว้น าไปบรรจุในขวดให้เรียบร้อย 

 5.3.2 ขั้นตอนการผลิตแคบหมู 

  1) วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตมีดังนี้ 
   1.1) หนังหม ู
   1.2) น ้ ามนั 
   1.3) ซอสปรุงรส (ซีอ้ิวขาว) 
  2) ขั้นตอนในการผลิต 
   2.1) เร่ิมจากการหมกัหนังหมูด้วยซอสปรุงรส (ซีอ้ิวขาว) ท้ิงไวป้ระมาณ       

5 – 10 นาที 
   2.2) ตั้งน ้ ามนัในอุณหภูมท่ีิสูง 
   2.3) เมือ่น ้ ามนัร้อนแลว้ น าหนังหมท่ีูหมกัไวแ้ลว้ลงทอด 
   2.4) รอจนหนังหมพูองตวั 
   2.5) ตกัข้ึนมา แลว้พกัไวจ้นเย็น 
   2.6) แลว้น าไปบรรจุในถุงให้เรียบร้อย 
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 5.3.3 ขั้นตอนการผลิตแหนมหมู 
  1) วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตมีดังนี้ 
   1.1) เน้ือหมแูดง 
   1.2) กระเทียม 
   1.3) พริกข้ีหนู 

  2) ขั้นตอนในการผลิต 
   2.1) น ากระเทียมมาโคลกให้พอแหลก 
   2.2) น าเน้ือหมแูดงมาบดให้พอหยาบ 
   2.3) น ากระเทียมท่ีโคลกเสร็จแลว้ และน าเ น้ือหมูแดงบด มาผสมคลุกเคล้า

ให้เป็นเน้ือเดียวกนัแลว้จึงพกัไว ้
   2.4) เตรียมใบตองส าหรับหอ่แหนมให้มขีนาดพอดี โดยการตัดให้ได้รูปทรง

ของในตองตามตอ้งการ หลงัจากนั้นจึงตรวจเช็คท าความสะอาดใบตอง 
   2.5) หลงัจากนั้นจึงน าแหนมมาหอ่ดว้ยใบตอง พร้อมกบัใส่พริกข้ีหนูลงไป

ดว้ยประมาณ 1-2 เมด็ 
   2.6) หลงัจากนั้น จึงน าแหนมท่ีหอ่ดว้ยใบตองช ั้นแรก น ามาห่อด้วยใบตอง

อีกหน่ึงช ั้น 
   2.7) หลงัจากนั้น จึงใชห้นังยางรัด ให้เ ป็นข้อสองข้อ หรือรัดตามต้องการ 

โดยรัดพอไมใ่ห้หลุด 
2.8) หลงัจากนั้น จึงน าแหนมท่ีด้วยด้วยใบตองแล้วมาห่อด้วยถุงพลาสติก  

อีกคร้ังหน่ึง 

 

6.   ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ของกลุ่มหัตถกรรมแกะสลักบ้านยางทอง 
6.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 
 กลุม่หัตถกรรมแกะสลกับา้นยางทอง มกีารท างานหัตถกรรมไมแ้กะสลักเ ป็นเวลานาน

การท าไมแ้กะสลกัของกลุม่หัตถกรรมแกะสลกับ้านยางทอง  ตั้งอยูต่ าบลสันปูเลยผลิตภ ัณฑ์ทุกชิ้น
ตา่งเป็นงานในเชิงศิลปะ ในประวติัศาสตร์ไทยจะเห็นไดว้า่ไมแ้กะสลักท่ีพบเห็นนั้ น เ ป็นส่ิงแสดง   
ถึงชนช ั้นทางสังคมดว้ยเชน่กนั ไมแ้กะสลกันับเป็นงานฝีมือช ั้นสูง ท่ีต้องอาศัย ความละเอียดออ่น 
และความประณีตงดงาม แตใ่นปัจจุบนัววิฒันาการเปล่ียนไปเกิดส่ิงของเคร่ืองใช ้ท่ีจ าเ ป็นมากมาย 
และเกดิการผลิตในระบบอุตสาหกรรม มีวสัดุทดแทนไม ้และยังให้พื้นผิวและมนัวาวตา่งจากไม ้
การแกะสลกัไมเ้พียงอยา่งเ ดียวไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได ้   
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กลุม่หัตถกรรมแกะสลกับา้นยางทอง จึงเห็นวา่การแกะสลักไมค้วรมีประโยชน์ใช ้สอยเพิ่มมากข้ึน 
แตย่งัคงความสวยงาม และคงเอกลกัษณ์วฒันธรรมไว ้ ผลิตภณัฑ์ของกลุม่มลีักษณะ ดงัภาพท่ี 5.6   
 

 
 

ภาพท่ี 5.6 ผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกั ของกลุม่หัตถกรรมแกะสลักบา้นยางทอง 
 

6.1.1 ประวัติผู้ประกอบการ 
 คณุบุญชิด มาช ัยวงศ์ ผู ้ประกอบการกลุม่หัตถกรรมแกะไมส้ลักบ้านยางทอง      

มอีายุ 56 ปี  อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี  69/1 หมูท่ี่ 4  ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่   
คณุบุญชิดมสีมาชิกในครอบครัวมจี านวน 4 คน ด้านการศึกษาคุณบุญชิดจบการศึกษาระดับ ปวส.  
วทิยาลยัเทคนิคภาคพายพั  คณุบุญชิดประกอบอาชีพเป็นนักการเมอืงทอ้ง ถ่ิน มีรายได้เฉล่ียประมาณ  
5,100 บาท/เดือน ปัจจุบนั คณุบุญชิดยงัด ารงต าแหนง่ประธาน  หรือหัวหน้ากลุม่หัตถกรรมแกะสลัก
บา้นยางทอง 

 ความเป็นอยูข่องสมาชิกกลุม่หัตถกรรมแกะสลักบ้านยางทอง ปัจจุบันสมาชิก
ของกลุม่แตล่ะคน  มสีภาพความเป็นอยูแ่บบเรียบงา่ย พออยูพ่อกนิเหมือนชาวบ้านทั่วไปตามชนบท 
ไมยึ่ดติดกบัวฒันธรรมสมยัใหม ่มคีวามรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการใ ช ้เคร่ืองมือ หรือ
อุปกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีทนัสมยัไดดี้ 

6.1.2 สถานทีต่ั้ง 
 ท าเล ท่ีตั้ง สถานประ กอบการกลุม่หัตถกรรมแกะสลักบ้านยางทอง  ตั้งอ ยู ่

บา้นเลขท่ี 69/1 หมูท่ี่ 4 ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
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6.1.3 ทีม่าของวัตถุดิบ 
 ผลิตภณัฑ์ของทางกลุม่หัตถกรรมแกะสลกับา้นยางทอง  ได้แก ่กรอบรูป ป้ายชื่อ 

ป้ายบา้นเลขท่ี แผน่ภาพติดผนัง และงานไมทุ้กชนิดท่ีเกีย่วกบัการแกะสลัก 
 ไมท่ี้ใชใ้นการผลิตสว่นใหญจ่ะเป็นไมสั้ก เพราะไมสั้กมีคุณสมบัติท่ีแข็งแรง 

สามารถกลึง  เจาะรู ท าสี  ไมม่ปัีญหาเ ร่ืองมอด หรือแมลง รองลงมาเป็นไมฉ้ าฉา ท่ีมีราคาถูกกวา่  
และหาซ้ืองา่ย  คณุบุญเชิดจดัซ้ือวตัถุดิบมาจากร้านคา้สง่ในชมุชน และบริษทัคา้ไมใ้นจงัหวดัล าปาง 

6.1.4 โครงสร้างองศ์กร 
 โครงสร้างองศ์กรกลุม่หัตถกรรมแกะสลักบ้านยางทองมรีะบบผลิต การท างาน

เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีสามารถขยายระดบัไดอี้ก ปัจจุบนักลุม่หัตถกรรมแกะสลักบ้านยางทอง 
มสีมาชิกภายในกลุม่รวม 30 คน อาศยั และพึงพากนัเป็นลกัษณะของเครือญาติ พี่น้องหรือเพื่อนบ้าน
ใกลเ้คียงจึงมโีครงสร้างขององค์กรท่ีไมซ่ับซ้อน ดงัแผนภูมท่ีิ 5.6  

 

 
 

แผนภูมท่ีิ 5.6 ลกัษณะแผนภูมขิององค์กร 
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 จากแผนภูมท่ีิ 5.6 โครงสร้างขององค์กรกลุม่หัตถกรรมแกะสลักบ้านยางทอง    
มลีกัษณะซบัซอ้น ซ่ึงมปีรึกษาท่ีเป็นเครือญาติและยงั เ ป็นชา่งท่ีมีประสบการณ์ โดยมีความช  านาญ
ในงานแกะสลกัอยา่งมาก โดยท่ีปรึกษาเป็นผูใ้ห้ค าแนะน า รวมไปถึงเป็นผู้ร ่วมลงทุนด้วย มีสมาชิก
ตามโครงสร้างองค์กร ดงัน้ี 

 คณุบุญเชิด มาชยัวงศ์ ประธานกลุม่ 
 คณุแดง แกว้อาภยั รองประธานกลุม่ 
 คณุเริงชาติ อุน่แกว้  รองประธานกลุม่ 
 คณุจ าลอง สุดาจนัทร์ ท่ีปรึกษากลุม่ 
 คณุสุทศัน์ พุม่พวง  ท่ีปรึกษากลุม่ 
 คณุประสิทธ์ิ คิดค าสว่น ท่ีปรึกษากลุม่ 
 คณุสมพงษ์ พึ่งเทศ  ท่ีปรึกษากลุม่ 
 คณุกมล ดาษชะดาค า ท่ีปรึกษากลุม่ 
 คณุพรรณี อุปันโน  เหรัญญิก 
 คณุจิราพร เพ็ชรน้อย เหรัญญิก 
 คณุเอมธิญา เบญสิทธ์ิ เลขานุการ 
 คณุนภดล พึงเทศ  เลขานุการ 
 คณุชวนชม คะปูค า  ประชาสัมพนัธ์ 
 คณุเจริญ เอกไชยกลุ ประชาสัมพนัธ์ 
สมาชิกในกลุม่มหีน้าท่ี และความรับผิดชอบตามหน้าท่ีของตน ด้านการจัดการ 

และการบริหารงานจะดูแลโดยประธานกลุม่ 
6.2 ข้อมูลลักษณะการออกแบบ การผลิต การประเมินผลคุณภาพ การตลาด และการเงิน 
 6.2.1 การออกแบบ 
  ดา้นการออกแบบนั้น มกัใชล้วดลายซ ้ าแบบเดิม แตเ่น้นการประยุกต์ผลิตภ ัณฑ์

ใชใ้ห้เกดิประโยชน์ใชส้อยมากข้ึน มากกวา่น ามาใช ้ประดับตกแตง่เพียงอยา่งเ ดียว เชน่  กรอบรูป  
ป้ายชื่อ และป้ายบา้นเลขท่ี เป็นตน้ และเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันาให้มีประโยชน์ใช ้สอยสอดคล้องกบั
รูปแบบท่ีออกแบบไว ้

 6.2.2 การผลิต 
  การผลิต แตเ่ดิมเป็นการผลิตตามขนาดของไม ้ไมม่ีการวดัขนาดแน่นอนท าให้

ผลิตภณัฑ์ท่ีไดไ้มม่มีาตรฐาน แตปั่จจุบนัมกีารพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีรูปแบบ และขนาดท่ีมีมาตรฐาน
มากข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถกะเกณฑ์ราคาตน้ทุน และก  าไรไดถู้กตอ้ง 
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  การผลิตจะแบง่ตามความสามารถของแตล่ะคน คุณบุญชิดจะเป็นผู้กระจายงาน
ให้ทุกคนในกลุม่จะชว่ยกนัท า ตามความถนัดของแตล่ะบุคคล  การควบคุมบริหารจัดการในกลุม่    
เป็นแบบเครือญาติ  ไมม่กีารแบง่หน้าท่ีชดัเจน ชว่งเทศกาลส าคญัจะรว่มมอืกนัท างานทุกหน้าท่ี 

  การดูแลวสัดุ วตัถุดิบ จะมกีารเก็บรักษาไวเ้ ป็นหมวดหมู ่มีการท าความสะอาด
ในสว่นของสถานท่ี การท างานทุกวนั สถานท่ีใชบ้ริเวณลานหน้าบ้าน เป็นท่ีผลิตผลงาน แตถ่้าเ ป็น
เทศกาลจะมกีารผลิตทุกวนัอยูก่นัถึงกลางคืนจนเสร็จงาน แตถ่้าไมใ่ชฤ่ดูเทศกาลส าคัญจะผลิตกนั
จนถึงเวลา 6 โมงเย็น  คณุบุญเชิดยงัเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้สง่ทนัตามก  าหนดเพื่อไมใ่ห้ลูกคา้ต าหนิ 

 6.2.3 การประเมินผลคุณภาพ 
  การประเมนิผลคณุภาพผลิตภณัฑ์ จะมีการประเมินไปพร้อม ๆ กบัรับรู้ร่วมกนั

ทั้งลูกคา้ท่ีมารับงาน ผูป้ระกอบ ผูร้ว่มรับผิดชอบ และสมาชิกมาคอยรับฟัง  และชว่ยกนัวิเคราะห์
รายละเอียดของผลงานกอ่นจะส่งให้กบัลูกค้า เมื่อมีปัญหาก็จะชว่ยกนัปรับปรุงแกไ้ขผลิตภ ัณฑ์  
ส าหรับการพฒันาผลงานของกลุม่จะมสีมาชิกในกลุม่เ ป็นตัวแทนไปสัมมนา อบรมเพิ่มพ ูนความรู้ 
แลว้จึงน าเอาองค์ความรู้ท่ีได้มา บอกเลา่แกส่มาชิกภายในกลุม่ 

 6.2.4 การตลาด 
  การจ าหนา่ยจะมกีารน าไปวางจ าหนา่ยในร้านค้าช ุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด และ

อ าเภอใกลเ้คียง และมพีอ่คา้มารับไปขายตามสถานท่ีตา่ง ๆ ชว่งเวลาท่ีสินค้าสามารถจ าหน ่ายได้มาก
เป็นชว่งเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแตง่บ้าน ทางกลุม่ต้องผลิตสินค้าออกมา
จ าหนา่ยเป็นจ านวนมาก และมผูีซ้ื้อสินคา้มาก ในชว่งเทศกาลจึง เ ป็นชว่งท่ีสมาชิกกลุม่ท างานหนัก  
แตท่ าให้สมาชิกในกลุม่มรีายไดเ้สริมมากข้ึนทุกคน 

 6.2.5 การเงิน 
  มกีารควบคมุคา่ใชจ้า่ยจะใชว้ธีิแบง่ก  าไรจากการขายไวส้ าหรับซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 

เกบ็ไวเ้พื่อความสะดวกในการท างาน โดยจะแบง่รายไดท่ี้ไดรั้บมาจากการจ าหน ่ายสินค้าจะแบง่เ ป็น 
50% สว่นแรกน าเขา้กลุม่เพื่อน าไปเป็นทุนในการผลิตคร้ังตอ่ๆ ไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสองแบง่ให้
สมาชิกแตล่ะคนข้ึนอยูก่บัจ านวนสินค้าท่ีสามารถจ าหน ่ายได้มากน้อยแคไ่หน ส่วนราคาสินค้า       
ในปัจจุบนัมรีาคาตั้งแต ่450 บาทข้ึนไป ตามขนาดของสินคา้ราคาต้นทุนของสินค้า เชน่ สินค้าราคา
ชิ้นละ 450 บาท ราคาตน้ทุนอยูท่ี่ 320 บาท เป็นตน้ 

6.3 ขั้นตอนการผลิตกรอบรูป ป้ายช่ือ และป้ายบ้านเลขที ่
 6.3.1 วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตมีดังนี้ 
  1) ไมฉ้ าฉา 
  2) กระดาษลอกลาย 
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  3) เคร่ืองมอืฉลุ 
  4) แปรงปัดฝุ่น 
 6.3.2 ขั้นตอนในการผลิต 
  1) คดัไมฉ้ าฉา ให้ไดต้ามขนาดท่ีตอ้งการ 
  2) ออกแบบลาย หรือน าลายมาจากลูกคา้ 
  3) ลอกลายลงบนแผน่ไม ้
  4) ฉลุไมต้ามลายท่ีลอกลายไวแ้ลว้ 
  5) แกะสลกัตามลายท่ีฉลุไว ้
  6) เกบ็รายละเอียดให้เรียบร้อย 

 

7. ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ ของกลุ่มทอผ้าสันปูเลย 
 7.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 
  กลุม่ทอผา้สันปูเลย เป็นผลิตภณัฑ์ของช ุมชนหมู ่1 ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด  
จงัหวดัเชียงใหม ่ กลุม่น้ีมกีารท าผลิตภ ัณฑ์จากผ้าทอท่ีมีฝีมือ และมีการท าอยา่งตอ่เ น่ืองเป็นเวลา
เกอืบ 10 ปีมาแลว้ ผู ้ผลิตเป็นทั้งครูภูมิปัญญาชาวบ้าน มีความตั้งใจมากในการออกแบบตกแตง่     
เป็นส่ิงท่ี ตอ้งใชค้วามประณีต ละเอียดออ่นมคีวามพยายามสูง จึงจะผลิตผลิตภ ัณฑ์ออกมาได้ อีกทั้ง
ยงัตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะเสร็จตามขั้นตอน ส าหรับคนรุน่ใหมน่ั้ นแทบไมม่ีใครสนใจในการทอผ้า 
ผูว้จิยัเห็นวา่ควรจะมกีารพฒันาการผลิตเพื่อให้จ าหนา่ยได้ และสามารถอนุรักษ์ไวไ้มใ่ห้ การทอผ้า       
แบบพื้นบา้นสูญหายไปตามกาลเวลา ดงัภาพท่ี 5.7 

 

 
 

ภาพท่ี 5.7 กลุม่ทอผา้สันปูเลย 
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7.1.1 ประวัติผู้ประกอบการ 
 คณุแจม่จนัทร์  ค าดวงดาว เ ป็นผู้ประกอบการกลุม่ทอผ้าสันปูเลย มอีายุ 59 ปี 

อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 28/1 หมูท่ี่ 1 ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม  ่คุณแจม่จันทร์     
มสีมาชิกในครอบครัวจ านวน 2 คน แตเ่ดิมคณุแจม่จนัทร์ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพหลัก 
ซ่ึงมีรายได้เฉล่ียประมาณ 4,000 บาท/เ ดือน หลังจากนั้ นไมน่านจึงจัดตั้ งกลุม่ทอผ้าสันปูเลย 
ประกอบอาชีพเกีย่วกบัการทอผา้  ปัจจุบนัคณุแจม่จันทร์ ด ารงต าแหน่ง เ ป็นประธานกลุม่ ลักษณะ
การท างานของกลุม่จะท าตามแบบท่ีลูกคา้ส่ังซ้ือ หรือเหมาชิ้นงาน 

 คณุแจม่จนัทร์ มสีภาพความเป็นอยูแ่บบเรียบง ่าย พออยูพ่อกินตามสภาพชนบท  
ไมยึ่ดติดกบัวฒันธรรมสมยัใหม ่มคีวามรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถการใช ้ชีวิตตามวิถีชาวบ้าน  
กลุม่ทอผา้สันปูเลย มสีมาชิกกลุม่ 9 คน การผลิตสว่นใหญผ่ลิตตามใบส่ัง ซ้ือ และออกแบบข้ึนใหม ่
ส าหรับลูกคา้ หรือท าตามแบบท่ีลูกคา้น ามาให้ ผลิตภ ัณฑ์ท่ีท า คือ ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน  ผ้าถุงหรือ
ผา้นุง่ ผา้ขาวมา้ และผา้คลุมไหล ่  เป็นตน้ 

7.1.2 สถานทีต่ั้ง 
 ท าเลท่ีตั้งสถานประกอบการกลุม่ทอผ้าสันปูเลย ตั้งอยูบ่้าน เลขท่ี 28/1 หมูท่ี่ 1 

ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
7.1.3 ทีม่าของวัตถุดิบ 
 วตัถุดิบสว่นใหญท่ี่จ าเป็นตอ้งใช ้คือ เส้นฝ้าย โดยทางกลุม่จะ ส่ัง ซ้ือเ ส้นฝ้ายแบบ

ส าเร็จรูปจากในชมุชนของตนเอง และชมุชนใกลเ้คียง สว่นวสัดุ และวตัถุดิบอ่ืน ๆ สามารถหาซ้ือได้
ตามห้างร้านทัว่ไปในตวัเมอืงเชียงใหม ่ เชน่ ตลาดวโรรส 

7.1.4 โครงสร้างองศ์กร 
 โครงสร้างองศ์กร กลุม่ทอผา้สันปูเลย มคีวามสัมพันธ์อันดีตอ่กนั โดยชว่ยเหลือ

กนัและกนั แบง่ปันกนัเหมอืนพี่เหมอืนน้อง และเ น่ืองจากกลุม่ทอผ้าสันปูเลยมีสมาชิกกลุม่ 9 คน
รูปแบบโครงสร้างองศ์กรจึงจดัวา่มขีนาดเล็ก โดยมลีกัษณะโครงสร้างองค์กร ดงัแผนภูมท่ีิ 5.7  
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แผนภูมท่ีิ 5.7 ลกัษณะแผนภูมขิององค์กร 
 

 ดงัแผนภูมท่ีิ 5.7 จะเห็นวา่ โครงสร้างองศ์กรกลุม่ทอผา้สันปูเลย ประธานกลุม่
จะเป็นผูป้ระสานงานกบัสมาชิกทุกคนภายในกลุม่ เป็นผูจ้ดัการบริหารในทุกด้าน โดยกระ จายงาน
ตามความสามารถของแตล่ะคน และคอยควบคมุการท างานของทุกฝ่าย 

7.2 ข้อมูลลักษณะการออกแบบ การผลิต การประเมินผลคุณภาพ การตลาด และการเงิน 
 7.2.1 การออกแบบ 
  ดา้นการออกแบบไมม่กีารออกแบบเป็นพิเศษ เน่ืองจากลวดลายการทอเป็นส่ิง ท่ี
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และสืบตอ่กนัมารุ ่นตอ่รุ ่น  จัดวา่เ ป็นลักษณะเดน่ในตัวอยูแ่ล้วจึงไมคิ่ด
เร่ืองการออกแบบใหม ่และยงัมกีารน าผา้ทอส าเร็จและน ามาแปรรูปเป็นผลิตภ ัณฑ์อ่ืน เชน่ กระเป๋า 
ผา้นุง่ หรือผา้คลุมไหล ่ทางกลุม่ยงัขาดการพฒันาเร่ืองรูปแบบ และความเข้าใจเกี่ยวกบัการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ท่ีดี 

 7.2.2 การผลิต 
  การผลิตแบง่ไปตามความสามารถของแตล่ะคน คณุแจม่จันทร์เ ป็นผู้กระจายงาน
ให้ทุกคนในกลุม่จะชว่ยกนัท า ทอผา้ ตดัผา้ เย็บผา้ และตกแตง่ผลิตภณัฑ์ มีการดูแลวสัดุ และวตัถุดิบ 
โดยเกบ็รักษาไวเ้ป็นหมวดหมู ่ ท าความสะอาดสถานท่ีให้สะอาดเพื่อความสะดวกตอ่การท างาน 
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ชว่งเวลาการผลิตหากเป็นเทศกาลจะมีการผลิตทุกวนัอยูก่นัถึงกลางคืนจนเสร็จงาน  แตถ่้าไมใ่ช ่
เทศกาลส าคญัจะผลิตกนัจนถึงเวลา  5 โมงเย็น มกีารเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้ตามก  าหนด เพื่อไมใ่ห้
ลูกคา้ต าหนิได ้ในสว่นน้ีทางกลุม่มกัประสบปัญหาอยูต่ลอด เพราะสมาชิกส่วนใหญเ่ป็นผู้สูงอายุ 
และชิ้นงานจ าเป็นตอ้งอาศยัความพยายามสูง ความประณีต และความละเอียดออ่น จึงต้องใช ้เวลา  
ในการผลิตเพื่อให้เสร็จตามขั้นตอน การผลิตให้สง่ทนัตามก  าหนดจึงเป็นเร่ืองยาก 

 7.2.3 การประเมินผลคุณภาพ 
  ในการประเมนิผล  และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ มีการประเมิน 2 คร้ัง 
โดยคร้ังแรกจะมคีณุแจม่จนัทร์ และสมาชิกบางส่วนเป็นผู้ประเมิน ส่วนคร้ัง ท่ี 2 จะมีลูกค้า และ    
คณุแจม่จนัทร์เป็นผูป้ระเมนิร่วมกนั เมือ่มปัีญหากจ็ะชว่ยกนัปรับปรุงแกไ้ข 
  ส าหรับการพัฒนาผลงานจะมีตัวแทนไปสัมมนา และอบรมเพิ่มพ ูนความรู้     
โดยการสง่ตวัแทน ไดแ้ก ่ประธานกลุม่ หรือคุณแจม่จันทร์เ ป็นตัวแทนไปแล้วน าองค์ความรู้ท่ีได้   
มาบอกเลา่แกส่มาชิกในกลุม่ 

 7.2.4 การตลาด 
  ดา้นการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์กลุม่ผา้ทอบา้นสันปูเลย จะมีการวางขายตามร้านค้า
ในชมุชน ร้านคา้ OTOP วดัดอยสะเกด็ และร้านคา้กลุม่ SML ชว่งเวลาท่ีสินค้าสามารถจ าหน ่ายได้
มากจะเป็นชว่งเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลปีใหมท่างกลุม่ตอ้งผลิตสินค้ามาจ าหน ่ายเ ป็นจ านวนมาก 
และมผูีซ้ื้อสินคา้กนัมาก ในชว่งเทศกาลรองลงมาไดแ้ก ่เทศกาลสงกรานต์ และงานบุญตามประเพณี
ตา่ง ๆ เชน่ งานย่ีเป็ง วนัปีใหม ่และวนัสงกรานต์ เ ป็นต้น จึงท าให้สมาชิกในกลุม่มีรายได้เสริม     
กนัทุกคน 

 7.2.5 การเงิน 
  รายไดข้องกลุม่โดยเฉล่ีย อตัราการแบง่รายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน ่ายสินค้า 
แบง่เป็น 50% สว่นแรกน าเขา้กลุม่เพื่อน าไปเป็นทุนการผลิตคร้ังตอ่ไป เ ป็นการควบคุมคา่ใช ้จา่ย    
จะใชว้ธีิแบง่ก  าไรจากการขายไวส้ าหรับซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เก็บไวเ้พื่อความสะดวกในการท างาน     
และอีก 50% สว่นท่ีสอง จะแบง่ให้สมาชิกแตล่ะคนก็ข้ึนอยูก่บัจ านวนสินค้าท่ีสามารถจ าหน ่ายได้
มากน้อยแคไ่หน สว่นราคาสินคา้ในปัจจุบนัมรีาคาตั้งแต ่150 บาทข้ึนไป ตามขนาดของสินค้าราคา
ตน้ทุนของสินคา้ เชน่ สินคา้ราคาชิ้นละ 150 บาท ราคาตน้ทุนอยูท่ี่ 132 บาท เป็นตน้ 




