
 

บทที ่ 5 
ศักยภาพของกลุ่มธุรกจิชุมชน 

 
การส ารวจพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลการวิจยั การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์  

และศักยภาพธุรกิจชุมชน ต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบ้าน ต าบลตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ      
อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการส ารวจพื้นท่ีเก็บขอ้มูล น ามาวิเคราะห์ และจดัหมวดหมู่
ขอ้มูล โดยการพรรณนา เพื่อหาแนวทางส าหรับ การพฒันา และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน     
ของกลุ่มธุรกิจชุมชน อีกทั้งยงัสามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่ภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน      
ใหเ้ขม้แขง็ ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” ผูว้ิจยัไดแ้บ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนไว ้7 กลุ่ม               
ดงัน้ี 
   

1.  ผลติภัณฑ์จากน า้อดัลมพลาสติก (รีไซเคลิขยะ) ของกลุ่มผลติภัณฑ์ประดิษฐ์ 
1.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผลติภัณฑ์จากน า้อดัลมพลาสติก (รีไซเคิลขยะ) 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ประดิษฐ์ของใช้จากขวดน ้ าอดัลมพลาสติก (รีไซเคิลขยะ) โดยใช้ขวด
พลาสติก มีทุกขนาด ทุกชนิดไม่เจาะจง ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะการน าของเหลือใช้มา    
รีไซเคิล เช่น ท่ีใส่กระดาษทิชชู ท่ีใส่ไมจ้ิ้มฟัน โคมไฟโต๊ะหมู่บูชา และผลิตภณัฑ์งานฝีมือต่าง ๆ    
ดงัภาพท่ี 5.1 
 

   
 

ภาพท่ี 5.1 คุณสุภาพ และขวดน ้าอดัลมพลาสติก 
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1.1.1 ประวตัิผู้ประกอบการ 
คุณสุภาพ สายเกิด เป็นผูป้ระกอบการกลุ่มผลิตภณัฑ์ประดิษฐ์ของใช้จากขวด

น ้าอดัลมพลาสติก (รีไซเคิลขยะ) อายุ 58 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 12 หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ คุณสุภาพมีสมาชิกในครอบครัวมีจ านวน 5 คน คุณสุภาพจบการศึกษาปริญญาตรี  
มีต าแหน่งเป็น สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล หมู่ 4  ต าบลป่าป้อง และผูน้ า อช. อาชีพปัจจุบนั
คือ การรับบ านาญเฉล่ียประมาณ 14,800 บาท/เดือน ปัจจุบนัคุณสุภาพประกอบอาชีพการ เล้ียงกบ
พื้นเมือง มีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 1,000 บาท/เดือน และการท าปุ๋ยชีวภาพ และท าน ้ ายาลา้งจาน ส่วนน้ี
ท าใหมี้รายไดเ้ฉล่ียประมาณ 1,500 บาท/เดือน  คุณสุภาพก่อตั้งกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จดัตั้งกลุ่ม
ผลิตภณัฑป์ระดิษฐข์องใชจ้ากขวดน ้าอดัลมพลาสติก (รีไซเคิลขยะ) ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกลุ่ม 
โดยมีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 1,000 บาท/เดือน มีลกัษณะงานท่ีท าตามแบบท่ีลูกคา้สั่งหรือตามตอ้งการ 
สภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พออยู่พอกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบทไม่ยึดติดกับ 
วฒันธรรมสมยัใหม่ ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทัว่ไป เอ้ืออาทรกนัในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น การเกิด แก่ 
ป่วยไข ้โดยเฉพาะการตาย 

1.1.2 สถานทีต่ั้ง 
ท าเลท่ีตั้งสถานประกอบการกลุ่มผลิตภณัฑ์ประดิษฐ์ของใช้จากขวดน ้ าอดัลม

พลาสติก (รีไซเคิลขยะ) อยูบ่า้นเลขท่ี 12 หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่    
1.1.3 ทีม่าของวตัถุดิบ  

วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีไม่ใช้แล้ว ส่วนใหญ่ได้มาจากการสั่งซ้ือจากร้านขาย
ของเก่า และคนในชุมชนจะเป็นขวดพลาสติก มีทุกขนาด ทุกชนิดไม่เจาะจง 

1.1.4 โครงสร้างองศ์กร 
การผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภณัฑ์ประดิษฐ์ของใช้จากขวดน ้ าอัดลมพลาสติก       

(รีไซเคิลขยะ) เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เป็นการท างานในลกัษณะ 
พี่นอ้ง เครือญาติ หรือเพื่อนบา้นใกลเ้คียง  จึงมีโครงสร้างขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัแผนภูมิท่ี 5.1 
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แผนภูมิท่ี 5.1 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
 

 ดงัแผนภูมิท่ี 5.1 เห็นไดว้า่ผูป้ระกอบการ หรือประธานกลุ่ม จะรับใบสั่ง (Order) 
ตามท่ีลูกคา้สั่ง ก่อนจึงจะเร่ิมท าผลิตภณัฑ์ และจ่ายงานให้ผูด้  าเนินงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
จากนั้นลูกคา้จะมารับ ไปจดัหน่ายต่อตามท่ีต่าง ๆ โดยมีคุณสุภาพเป็นผูผ้ลิตดว้ยตนเอง และควบคุม
การผลิตทุกขั้นตอน 

1.2 ข้อมูลลกัษณะการออกแบบ การผลติ การประเมินผลคุณภาพ การตลาด และการเงิน 
1.2.1 การออกแบบ 

รูปแบบการออกแบบกลุ่มผลิตภณัฑ์ประดิษฐ์ของใชจ้ากขวดน ้ าอดัลมพลาสติก 
(รีไซเคิลขยะ)  ส าหรับการออกแบบสินค้าตัวใหม่ มีการออกแบบ แบบใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา         
เพื่อไม่ใหซ้ ้ ากบัรูปแบบเดิมท่ีมีอยู ่ ในการออกแบบนั้นจ าเป็นตอ้งค านึงถึงลกัษณะของวสัดุเสียก่อน 
เน่ืองจากวสัดุท่ีใชเ้ป็น ขยะประเภทขวดพลาสติก ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัรูปแบบจึงมีผลค่อนขา้งมาก 

1.2.2 การผลติ 
การผลิตผลงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ของใช้จากขวดน ้ าอัดลมพลาสติก        

(รีไซเคิลขยะ)  ถา้เป็นฤดูเทศกาลจะมีการผลิตทุกวนัอยู่กนัถึงกลางคืนจนเสร็จงาน แต่ถา้ไม่ใช่ฤดู
เทศกาลส าคญัก็จะผลิตกนัจนถึงเวลา 5 โมงเย็น มีการเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้ส่งทนัตามก าหนด 
เพื่อไม่ใหลู้กคา้ต าหนิ 
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1.2.3 การประเมินผลคุณภาพ 
การผลิตสินคา้จากขวดน ้าพลาสติกนั้น ในชุมชนต าบลป่าป้อง เป็นส่ิงท่ีถือวา่เป็น

อุตสาหกรรมใหม่ของชุมชน ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่เป็นลกัษณะของการรีไซเคิลของท่ีไม่ใชแ้ลว้ต่าง ๆ 
เช่น ท่ีใส่กระดาษทิชชู ท่ีใส่ไมจ้ิ้มฟัน โคมไฟโต๊ะหมู่บูชาและผลิตภณัฑ์งานฝีมือต่าง ๆ การควบคุม
บริหารจดัการในกลุ่มเป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน และยงัไม่มีการแบ่งหน้าท่ีเป็นพิเศษ       
การประเมินผลคุณภาพ จึงจะช่วยกนัประเมินผล เม่ือมีปัญหาก็จะช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์
วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตนั้น 

1.2.4 การตลาด 
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จะรับตามใบสั่ง มีการฝากขายตามร้านคา้ในชุมชนของ

อ าเภอดอยสะเก็ด ชุมชนใกลเ้คียงในตวัเมืองเชียงใหม่ และตามท่ีลูกคา้สั่ง เพื่อน าไปจ าหน่ายท่ีต่าง ๆ  
เช่น ตลาดนดั งานวดั งานบุญเทศกาล งานประจ าปี วนัซะป๊ะของดี และงานแสดงสินคา้ของอ าเภอ
ต่าง ๆ เป็นตน้ 

1.2.5 การเงิน 
มีการควบคุมค่าใช้จ่ายจะใชว้ิธีแบ่งก าไรจากการขายไวส้ าหรับซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ 

เก็บไวเ้พื่อความสะดวกในการท างาน  รายไดข้องกลุ่มโดยเฉล่ียประมาณ 8,000 บาท/เดือน อตัรา  
การแบ่งรายไดท่ี้ไดรั้บมาจากการจ าหน่ายสินคา้  จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าเขา้กลุ่มเพื่อน าไป
เป็นทุนในการผลิตคร้ังต่อ ๆ ไป และอีก 50% ส่วนท่ีสองแบ่งให้สมาชิกแต่ละคนเท่า ๆ กัน        
ส่วนราคาสินคา้ในปัจจุบนัมีราคาตั้งแต่ 49 บาท ข้ึนไป ตามขนาดของสินคา้ราคาตน้ทุนของสินคา้ 
เช่น สินคา้ราคาช้ินละ 49 บาท ราคาตน้ทุนอยูท่ี่ 10 บาท เป็นตน้ 

1.3   ขั้นตอนการผลติ  ผลติภัณฑ์จากน า้อดัลมพลาสติก 
 1.3.1 วตัถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลติมีดังนี ้

 1) ขวดน ้าอดัลม 
 2) เคร่ืองบดักรี 

 1.3.2 ขั้นตอนในการผลติ 
 1) น าขวดมาลา้งท าความสะอาดใหเ้รียบร้อย 
 2) เขียนลวดลายลงบนขวดพลาสติก 
 3) ใชห้วัแร้งไฟฟ้าท าลวดลาย 
 4) ตดัส่วนเศษท่ีไม่ตอ้งการออก เพื่อความสวยงาม 
 5) ขวดน ้าพลาสติกท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
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2.  ผลติภัณฑ์ตัดเยบ็บ้านดอกแดง 
2.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผลติภัณฑ์ตัดเยบ็บ้านดอกแดง 

กลุ่มตดัเย็บบา้นดอกแดง  เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ของชุมชนหมู่ 1 ต าบลสง่าบา้น อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  กลุ่มตดัเยบ็บา้นดอกแดงมีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาเกือบ 
15 ปีมาแลว้  จากสมาชิกทั้งหมด 9 คน คือ ประธานกลุ่ม และสมาชิก ซ่ึงเป็นทั้งครูผูส้อนภูมิปัญญา
ชาวบา้น มีความตั้งใจมากในการตดัเยบ็  ตอ้งอาศยัความประณีต ละเอียดอ่อน และความพยายามสูง 
มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พออยู่พอกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท ไม่ยึดติดกบั  
วฒันธรรมสมยัใหม่ ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทัว่ไป ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจการใชเ้คร่ืองมือ และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัภาพท่ี  5.2  
 

 
 

ภาพท่ี 5.2 กลุ่มผลิตภณัฑต์ดัเยบ็บา้นดอกแดง 
 

2.1.1 ประวตัิผู้ประกอบการ 
คุณศรีพรรณ แกว้ตา เป็นผูป้ระกอบการกลุ่มผลิตภณัฑ์ตดัเยบ็บา้นดอกแดงมีอาย ุ

56 ปี อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 61 หมู่ท่ี 1 ต าบลสง่าบา้น  อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ คุณศรีพรรณ
มีสมาชิกภายในครอบครัวมีจ านวน 3 คน คุณศรีพรรณ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 
ประกอบอาชีพ ตดัเยบ็ผา้ เป็นอาชีพหลกั มีรายได ้เฉล่ียประมาณ 5,000 บาท/เดือน อาชีพรอง คือ 
การท านา มีรายได้เฉล่ียประมาณ 6,000 บาท/เดือน จากนั้นไม่นานจึงจดัตั้งกลุ่มอาชีพการเย็บผา้    
เม่ือปี พ.ศ. 2537 โดยใช้ช่ือ กลุ่มผลิตภณัฑ์ตดัเย็บบา้นดอกแดง ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกลุ่ม 
ลกัษณะงานท่ีท านั้นจะท าตามแบบท่ีลูกคา้สั่ง หรือตอ้งการ 
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2.1.2 สถานทีต่ั้ง 
ท าเลท่ีตั้งสถานประกอบการกลุ่มผลิตภณัฑต์ดัเยบ็บา้นดอกแดง อยูบ่า้นเลขท่ี 61 

หมู่ท่ี 1 ต าบลสง่าบา้น  อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
2.1.3 ทีม่าของวตัถุดิบ 

ผลิตภณัฑก์ลุ่มตดัเยบ็บา้นดอกแดง เช่น รองเทา้ใส่ในบา้น กระเป๋าชาวเขา ผา้ห่ม 
และท่ีนอนปิกนิก ว ัสดุส่วนใหญ่จึงเป็นวัตถุดิบท่ีเป็นผ้าไทยแท้ ๆ คุณศรีพรรณจะสั่ง ซ้ือ                
ในโรงงานผลิตสินคา้ประเภทผา้ในอ าเภอดอยสะเก็ด และซ้ือจากชาวเขาท่ีน ามาขายในตลาดวโรรส 
ส่วนวสัดุอ่ืนสามารถหาซ้ือไดต้ามหา้งร้านทัว่ไป 

2.1.4 โครงสร้างองศ์กร 
โครงสร้างองศก์รกลุ่มตดัเยบ็บา้นดอกแดง เป็นลกัษณะการท างานในครอบครัว 

เป็นการผลิตในชุมชนแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีโครงสร้างองคก์ร ดงัแผนภูมิท่ี 5.2 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 5.2 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
 

ดงัแผนภูมิท่ี 5.2 จะเห็นได้ว่าคุณศรีพรรณ  ผูป้ระกอบการ หรือประธานกลุ่ม    
จะรับใบสั่ง (Order)  ตามท่ีลูกคา้สั่ง ก่อนจึงเร่ิมท าผลิตภณัฑ์ และจ่ายงานให้ผูด้  าเนินงานตามหนา้ท่ี 
ท่ีได้รับมอบหมายไว ้คุณศรีพรรณจะแบ่งหน้าท่ีออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยแบ่งตามความถนดั จากนั้น
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ลูกคา้จะมารับเพื่อน าไปจดัหน่ายต่อตามท่ีต่าง ๆ โดยมีคุณศรีพรรณเป็นผูผ้ลิตและควบคุมการผลิต          
ทุกขั้นตอน  

2.2   ข้อมูลลกัษณะการออกแบบ การผลติ การประเมินผลคุณภาพ การตลาด และการเงิน 
 2.2.1 การออกแบบ 

ดา้นการออกแบบทางกลุ่มคงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเป็นแบบดั้งเดิม ยงัไม่มีการพฒันา
ออกแบบลวดลายใหม่ ๆ ข้ึน จึงผลิตสินคา้เป็นลวดลายซ ้ า ๆ แบบเดิม แต่อาจมีการตกแต่งลวดลาย
ดว้ยผา้สีต่าง ๆ น ามาเยบ็ติดกนัเป็นลาดลาย  เป็นผา้ผืนใหม่ท่ีมีสีสันสวยงาม ผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่ม 
มีดงัน้ี รองเทา้ใส่ในบา้น กระเป๋าชาวเขา ผา้ห่ม และท่ีนอนปิกนิก 

 2.2.2 การผลติ 
คุณศรีพรรณเน้นให้มีการจดัเก็บรักษาวสัดุ และอุปกรณ์ไวใ้ห้เป็นหมวดหมู่       

มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี  เพราะการท างานทุกวนั ในขั้นตอนการผลิตจะยุ่งยาก    
เศษผา้ และเศษดา้ยท่ีเหลือจากผลิตจึงมีค่อนขา้งมาก  ถา้เป็นฤดูเทศกาลจะมีการผลิตทุกวนั อยูก่นัถึง
กลางคืนจนเสร็จงาน แต่ถ้าไม่ใช่ฤดูเทศกาลส าคญัก็จะผลิตกันในเวลาว่างเท่านั้น คุณศรีพรรณ        
ยงัเขม้งวดเร่ืองการผลิตใหส่้งทนัตามก าหนด ท่ีลูกคา้สั่ง 

 2.2.3 การประเมินผลคุณภาพ 
ในการประเมินคุณภาพของ คุณศรีพรรณ จะเป็นตรวจสอบด้วยตนเองก่อน      

ในระดบัหน่ึง แต่โดยรวมแลว้จะตรวจสอบร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์มีหลายชนิด
แบ่งกลุ่มกนัท า จึงช่วยกนัดู คอยรับฟัง และช่วยกนัวเิคราะห์รายละเอียดของผลงาน ก่อนจะส่งให้กบั
ลูกคา้ เม่ือมีปัญหาก็จะช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ ์

 2.2.4 การตลาด 
ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีรับท าตามใบสั่ง เพื่อขายส่ง และน าไปจดั

จ าหน่ายตามสถานท่ีต่าง ๆ ตามร้านคา้ในชุมชนอ าเภอหางดง ชุมชนใกลเ้คียงในตวัเมืองเชียงใหม่  
ตามโอกาส ช่วงเทศกาลส าคญั เช่น งานยี่เป็ง วนัปีใหม่ วนัสงกรานต์ และงานบุญประเพณีต่าง ๆ 
ทางกลุ่มจะระดมช่วยกนัในทุก ๆ ดา้น เพื่อจะผลิตสินคา้ของทางกลุ่มออกมาให้ทนัต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

2.2.5 การเงิน 
รายไดสุ้ทธิของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม รายไดห้ลกัของสมาชิกจะได้จากการท า

อาชีพท าสวน หรือบางคร้ังก็รับจ้างทั่วไป แต่เงินท่ีได้มานั้น ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว และด ารงชีพในชีวิตประจ าวนั การควบคุมค่าใช้จ่ายจะใช้วิธีแบ่งก าไรจากการขายไว้
ส าหรับซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เก็บไว ้เพื่อความสะดวกในการท างาน 
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 รายได้ของกลุ่มโดยเฉล่ียจะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า          
จะแบ่งเป็น 50% ส่วนแรกจะน าเขา้กลุ่มเพื่อน าไปเป็นทุนในการผลิตคร้ังต่อ ๆ ไป และอีก 50% 
ส่วนท่ีสอง จะแบ่งให้สมาชิกแต่ละคน เป็นค่าใช้จ่าย ในครอบครัว หรือในชีวิตประจ าวนัได ้และ   
ยงัน าไปเก็บสะสมเป็นทุนในครอบครัวไวใ้ช ้ยามฉุกเฉินตามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัจ  านวน
สินค้าท่ีสามารถจ าหน่ายได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนราคาสินค้านั้ นจะข้ึนอยู่กับขนาดของสินค้า       
และราคาตน้ทุนของสินคา้ เช่น ราคาขายอยูท่ี่25 บาท ตน้ทุนจะอยูท่ี่ 20 บาท เป็นตน้ 

2.3   ขั้นตอนการผลติ  ผลติภัณฑ์กลุ่มตัดเยบ็บ้านดอกแดง 
 2.3.1 ขั้นตอนการผลติ  รองเท้าใส่ในบ้าน 

 1)   วตัถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลติมีดังนี ้
 1.1) ผา้ส าเร็จรูป 
 1.2) ฟองน ้า 
 1.3) หนงั 
2) ขั้นตอนในการผลติ 
 2.1) ตดัผา้ตามแบบรองเทา้ใหไ้ดต้ามขนาดท่ีตอ้งการ 
 2.2) ประกอบฟองน ้าเขา้กบัตวัผา้ 
 2.3) เม่ือเยบ็ทั้ง2 ติดกนัแลว้น าหนงัมาประกบอีกที 
 2.4) เก็บลายละเอียดใหเ้รียบร้อย 
 2.5) บรรจุในบรรจุภณัฑ ์

2.3.2 ขั้นตอนการผลติ  กระเป๋าชาวเขา 
 1) วตัถุดิบ  และอุปกรณ์ในการผลติมีดังนี ้
  1.1) ผา้ชาวเขา 
  1.2) ผา้กาว 
  1.3) ฟองน ้า/ผา้ซบัใน 
  1.4) เขม็ ดา้ย 
 2) ขั้นตอนในการผลติ 
  2.1) เลือกผา้ชาวเขามา แลว้น าไปตม้ ซกั รีดใหส้ะอาด 
  2.2) ตดัผา้จาก Pattern แบบต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ 
  2.3) รีดผา้ใหเ้รียบลงบนผา้กาว ฟองน ้า และผา้ซบัใน 
  2.4) เยบ็ตามแบบท่ีตดัไว ้
  2.5) ตกแต่ง และตรวจสอบความเรียบร้อย 
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2.3.3 ขั้นตอนการผลติ ผ้าห่มนวม 
 1) วตัถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลติมีดังนี ้
  1.1) ผา้โพล่ี 

1.2) ฟองน ้า 
2) ขั้นตอนในการผลติ 
 2.1) เตรียมผา้โพล่ี 

2.2) เยบ็ขอบผา้ 3 ดา้นใหเ้รียบร้อย 
2.3) น าฟองน ้าใส่เขา้ไปขา้งในจนเตม็ 
2.4) เยบ็ปิดใหเ้รียบร้อย 

2.3.4 ขั้นตอนการผลติ ทีน่อนปิกนิก 
 1) วตัถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลติมีดังนี ้
  1.1) ผา้ส าเร็จรูป 
  1.2) ซิป 
  1.3) ฟองน ้า 
 2) ขั้นตอนในการผลติ 
  2.1) เตรียมผา้ส าเร็จรูป 
  2.2) เยบ็ขอบผา้ 3 ดา้นใหเ้รียบร้อย 
  2.3) น าฟองน ้าใส่เขา้ไปขา้งในจนเตม็ 
  2.4) เยบ็ดา้นท่ีเหลือแลว้น าซิปเยบ็ติด เพื่อใหส้ามารถถอดออกซกัได ้
  2.5) เก็บลายละเอียด ตกแต่งใหเ้รียบร้อย 

 

3.  ผลติภัณฑ์สมุนไพรขมิน้ชัน ดอกอญัชัน มะขามป้อมและไพลอบแห้งของกลุ่มพฒันา
วตัถุดิบและแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ 

3.1 ข้อมูลพืน้ฐานผลติภัณฑ์สมุนไพรขมิน้ชัน ดอกอญัชัน มะขามป้อม และไพลอบแห้ง 
การแปรรูปสมุนไพรไทย สมุนไพรนบัเป็นเทคโนโลยีพื้นบา้นท่ีส าคญั ประการหน่ึง  

ในการดูแลรักษา สุขภาพ ตนเองของประชาชนไทย และเป็นวิทยาการท่ีเหมาะสมในงาน 
สาธารณสุขมูลฐาน สมุนไพรท่ีส่งเสริม ในงานสาธารณสุขมูลฐาน ประกอบดว้ยสมุนไพรเด่ียว และ
สมุนไพรแบบต าหรับ (ยาไทย) อาจกล่าวได้ว่าสมุนไพรส าหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ 
สมุนไพรท่ีใชใ้น การส่งเสริม สุขภาพและการรักษาโรคก่อใหเ้กิดประโยชน์ นบัเป็นการสร้างรายได้
จากสมุนไพรในทอ้งถ่ิน  น ามาแปรรูปใหมี้มูลค่าเพิ่มข้ึนจากเดิม ดงัภาพท่ี 5.3    
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ภาพท่ี 5.3 การพฒันาวตัถุดิบโดยแปรรูปกลุ่มพฒันาวตัถุดิบ และแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ 
 

3.1.1 ประวตัิผู้ประกอบการ 
คุณสุริยา พรมกร เป็นผูป้ระกอบการกลุ่มพฒันาวตัถุดิบ และแปรรูปสมุนไพร

ภาคเหนือ  มีอายุ 39 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 27 หมู่ 2 ต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่    
คุณสุริยามีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 6 คน ประกอบอาชีพการท านา เป็นอาชีพหลกั มีรายไดเ้ฉล่ีย
ประมาณ 2,000 บาท / เดือน และรับจา้งเป็นอาชีพเสริม มีรายได้เฉล่ียประมาณ 1,000 บาท/เดือน  
จากนั้นไม่นานคุณสุริยาเข้ากลุ่มพฒันาวตัถุดิบ และแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่มพฒันาวตัถุดิบ และแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือส าหรับ
ความรู้ด้านการผลิตนั้น คุณสุริยา และคนในกลุ่มได้มีโอกาสไปศึกษาการแปรรูปขั้นพื้นฐาน           
ท่ีการศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัเชียงใหม่  คุณสุริยาไดรั้บความรู้จากวิทยากรเคหะกิจเกษตรต าบล 
เรียนรู้เร่ืองการแปรรูปผลิตภณัฑ์ 

3.1.2 สถานทีต่ั้ง 
ท าเลท่ีตั้งสถานประกอบการกลุ่มพฒันาวตัถุดิบ  และแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ  

อยูบ่า้นเลขท่ี 27 หมู่ 2  ต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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3.1.3 ทีม่าของวตัถุดิบ  
ส่วนใหญ่จะผลิตตามวตัถุดิบท่ีมีอยู ่ในช่วงฤดูนั้น ๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีทางกลุ่มท าการ

แปรรูป คือ สมุนไพรขมิ้นชันช้ินอบแห้ง ดอกอญัชันอบแห้ง มะขามป้อมอบแห้ง และสมุนไพร
อบแหง้ต่าง ๆ  วตัถุดิบส่วนใหญ่นั้นไดม้าจากการสั่งซ้ือจากชุมชนของคุณสุริยา และชุมชนใกลเ้คียง  
ส่วนวตัถุดิบอ่ืน ๆ สามารถหาซ้ือไดต้ามหา้งร้านทัว่ไป เช่น ตลาดวโรรส 

3.1.4 โครงสร้างองศ์กร 
โครงสร้างองศ์กร กลุ่มพฒันาวตัถุดิบ  และแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ เป็น

ลกัษณะการท างานในครอบครัว หรือเครือญาติ เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก จึงมีโครงสร้างขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัแผนภูมิท่ี 5.2 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 5.3 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
 

ดงัแผนภมิูท่ี 5.3 เห็นไดว้า่บทบาทหนา้ท่ีของผูป้ระกอบการ หรือประธานกลุ่ม  
จะท าหนา้ท่ีประสานงานกบัสมาชิกทุกคน  เพื่อช้ีแนะในดา้นต่าง ๆ ท าความเขา้ใจ ดา้นการบริหาร
จดัการทุก ๆ  ดา้นอย่างสม ่าเสมอ โดยการจดัประชุมเป็นระยะ เช่นการจดัซ้ือวตัถุดิบ การจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์ และการพฒันาผลิตภณัฑ ์ เป็นตน้ 
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3.2  ข้อมูลลกัษณะการออกแบบ การผลติ การประเมินผลคุณภาพ การตลาด และการเงิน 
3.2.1 การออกแบบ 

เนน้ใหมี้บรรจุภณัฑท่ี์สะอาด มิดชิด สวยงามไดม้าตรฐานจูงใจให้ผูบ้ริโภคสนใจ
ในสินคา้ สังเกตไดจ้ากการเลือกใชว้สัดุ สี การจดัรูปแบบ ดูมีรสนิยมและสามารถเขา้ใจง่าย จากนั้น
จึงน าฉลากท่ีออกแบบไวติ้ดลงโดยมีช่ือสินคา้ และตราสัญญาลกัษณ์ต่าง ๆ ถูกตอ้งครบถว้น 

3.2.2 การผลติ 
ดา้นการผลิตจะแบ่งตามความสามารถของแต่ละคน คุณสุริยาจะเป็นผูก้ระจาย

งานให้ทุกคนในกลุ่มจะช่วยกันท า  ตามความถนัดของแต่ละบุคคล การผลิตเร่ิมตั้ งแต่เวลา          
8.00-17.00 น. ระยะเวลาการผลิต 8 ชัว่โมง ต่อผลิตภณัฑ ์1 ชนิด 

มีการดูแลวตัถุดิบ โดยการเก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่ มีการท าความสะอาดบริเวณ
โรงงานผลิตทุกวนั เศษวสัดุ หรือ ขยะท่ีไม่ใชจ้ะเก็บใส่ถุงขยะทิ้ง ทุกวนั 

3.2.3 การประเมินผลคุณภาพ 
การประเมิน และวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์ จะประเมินกนัเองภายในกลุ่มให้สมาชิก     

ท่ีผ่านการอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานจากสถานท่ีต่าง ๆ เป็นผู ้ประเมิน เน่ืองจากมี
ประสบการณ์มากพอในการประเมินผล และรู้หลกัเกณฑก์ารประเมินเป็นอยา่งดี 

3.2.4 การตลาด 
เน่ืองจากนโยบายการพฒันาชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด ท่ีมีหน้าท่ีประสานกับ

ชุมชนให้ค าแนะน าตามนโยบายของรัฐ จากเอกสารทิศทางการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
(2550 : 2) ท่ีมุ่งให้ผลิตภณัฑ์ชุมชน และทอ้งถ่ินไดรั้บการสนบัสนุนให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้ริโภค  จึงท าให้ผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ี ไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ผลิตภณัฑ์ของทาง
กลุ่มมียอดการจ าหน่ายดีข้ึน นอกจากนั้นยงัมีการเสนอสินคา้ท่ีร้านคา้ต่าง ๆ ตามหมู่บา้น บริษทั
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  และห้างร้านท่ีจ าหน่ายสมุนไพร โดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย เป็นการน าเสนอสินคา้
ใหก้บัผูส้นใจทัว่ไปท่ีตอ้งการสั่งซ้ือโดยตรง 

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มพฒันาวตัถุดิบ  และแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ       
จะมีการวางขายในร้านค้าแถวชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอใกล้เคียงในจงัหวดัเชียงใหม่  
ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล ทางกลุ่มตอ้งผลิตสินคา้มาวางจ าหน่าย
เป็นจ านวนมาก และมีผูซ้ื้อสินคา้กนัมาก 

3.2.5 การเงิน 
รายไดข้องกลุ่มโดยเฉล่ีย ท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ แบ่งเป็น 20 % ส่วนแรก

น าเขา้กลุ่มเพื่อน าไปเป็นทุนในการผลิตคร้ังต่อ ๆ ไปเป็นการควบคุมค่าใชจ่้าย โดยจดัท างบประมาณ
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ไวส้ าหรับซ้ือวตัถุดิบ เตรียมไวล่้วงหน้า และอีก 80% ส่วนท่ีสองจะแบ่งให้สมาชิกแต่ละคน ข้ึนอยู่
กับจ านวนสินค้าท่ีสามารถจ าหน่ายได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนราคาสินค้านั้นจะข้ึนอยู่กับขนาด       
ของสินคา้ และราคาตน้ทุนของสินคา้ 

3.3   ขั้นตอนการผลติกลุ่มพฒันาวตัถุดิบ  และแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ 
 3.3.1 ขั้นตอนการผลติขมิน้ชันอบแห้ง 
 1) วตัถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลติมี ดังนี ้
  1.1) ขมิ้น 
 2) ขั้นตอนในการผลติ 
  2.1) น าขมิ้นมาลา้งท าความสะอาด 
  2.2) น าขมิ้นท่ีลา้งแลว้เขา้เคร่ืองอบแหง้ 
  2.3) น าไปตากแดด เพื่อไล่ความช้ืน 
  2.4) เม่ือแหง้แลว้น าไปบดใหล้ะเอียด 
  2.5) บรรจุในบรรจุภณัฑ ์จดัตกแต่งใหส้วยงาม 
3.3.2 ขั้นตอนการผลติไพลอบแห้ง 
 1) วตัถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลติมี ดังนี ้
  1.1) ไพล 
 2) ขั้นตอนในการผลติ 
  2.1) น าไพลมาลา้งท าความสะอาด 
  2.2) น าไพลท่ีลา้งแลว้มาหัน่ใหเ้ป็นช้ินเล็ก ๆ พอประมาณ 
  2.3) น าไปตากแดด เพื่อไล่ความช้ืน 
  2.4) เม่ือแหง้แลว้น าไปบดใหล้ะเอียด 
  2.5) บรรจุในบรรจุภณัฑ ์จดัตกแต่งใหส้วยงาม 
3.3.3 ขั้นตอนการผลติมะขามป้อมอบแห้ง 
 1) วตัถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลติมีดังนี ้
  1.1) มะขามป้อม 
 2) ขั้นตอนในการผลติ 
  2.1) น ามะขามป้อมมาลา้งท าความสะอาด 
  2.2) น าไปตากแดดใหแ้หง้ 
  2.3) น ามะขามป้อมท่ีตากแดดรอบแรก เขา้เคร่ืองอบแหง้ 
  2.4) น าไปตากแดดรอบ 2  เพื่อไล่ความช้ืน 



 125 

  2.5) เม่ือแหง้แลว้น าไปบดใหล้ะเอียด 
  2.6) บรรจุในบรรจุภณัฑ ์จดัตกแต่งใหส้วยงาม 

 

4.  ผลติภัณฑ์ป้ันของกลุ่มงานป้ันศิลปะตกแต่ง 
4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผลติภัณฑ์ป้ัน  

นานมาแล้วท่ีมนุษยไ์ดรู้้จกัการน าวตัถุดิบท่ีอยู่ใกลต้วัหรือในทอ้งถ่ินมาดดัแปลงเป็น
ส่ิงของเคร่ืองใช้  จากขั้นตอนท่ีง่ายจนวิวฒันาการสู่ความละเอียดอ่อน ประณีตงดงามในเชิงศิลปะ  
และประโยชน์ใชส้อย จนสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี การป้ันเป็นศิลปะอีกแขนง
หน่ึงท่ีรู้จักกันมาช้านาน กลุ่มงานป้ันศิลปะตกแต่ง เป็นกลุ่มท่ีท างานป้ันโดยใช้ช่างฝีมือท่ีมี
ประสบการณ์สูง ผลิตภณัฑต์ าบลสง่าบา้นส่วนใหญ่ เป็นผลงานของช่างจากชุมชนหมู่ 1 และชุมชน
ใกลเ้คียงในต าบลสง่าบา้น จึงไดร้วมกลุ่มกนั และขยายกิจการกลุ่มมาเร่ือย ๆ จนไดผ้ลิตภณัฑ์เป็นท่ี
น่าพอใจ โดดเด่น มีรูปแบบทนัสมยั  ตรงตามความตอ้งการของตลาดในดา้นมาตรฐานการผลิตคา้ 
ความสวยงาม และความแขง็แรง 

4.1.1 ประวตัิผู้ประกอบการ 
คุณธีรวฒิุ  นงคย์า เป็นผูป้ระกอบการกลุ่มท่ีท างานป้ันโดยใชช่้างฝีมือมีอายุ 32 ปี 

อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 62 หมู่ท่ี 1 ต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ คุณธีรวุฒิมีสมาชิก
ในครอบครัวมีจ านวน 2 คน ดา้นการศึกษาจบการศึกษาระดบั ปวส. อาชีพปัจจุบนั คือ งานเหมาป้ัน 
มีรายได้โดยเฉล่ีย 17,000 บาท/เดือน คุณธีรวุฒิมีอาชีพเสริม คือ การงานหล่อพระพุทธรูป และ     
งานหล่อรัชกาลท่ี5  มีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 5,000 บาท/เดือน  ลกัษณะงานท่ีท านั้นท าตามแบบลูกคา้
สั่ง  หรืองานเหมาช้ิน 

4.1.2 สถานทีต่ั้ง 
ท าเลท่ีตั้งสถานประกอบการกลุ่มท่ีท างานป้ันโดยใชช่้างฝีมือ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 62 

หมู่ท่ี 1 ต าบลสง่าบา้น  อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
4.1.3 ทีม่าของวตัถุดิบ 

ผลิตภณัฑ์กลุ่มท่ีท างานป้ันโดยใชช่้างฝีมือ  ส่วนใหญ่ คือ งานหล่อพระพุทธรูป 
งานหล่อรัชกาลท่ี5 และพระเคร่ือง ส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบท่ีเป็นไม ้ตอไมเ้ก่า  และปูน วตัถุดิบน้ีไดม้า
จากการสั่งซ้ือจากร้านคา้ขายวสัดุก่อสร้างทัว่ไป ถา้สั่งซ้ือในจ านวนมากจะไดร้าคาท่ีถูก ช่วงเวลา    
ท่ีสมาชิกในกลุ่มจะท าการผลิตนั้น จะท างานกนั เม่ือมีลูกคา้สั่งหรือท ากนัตอนมีเวลาว่าง และช่วง
ก่อนฤดูฝนจะผลิตเผือ่ไว ้เพราะฤดูฝนวตัถุดิบ จะหายาก 
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4.1.4 โครงสร้างองศ์กร 
โครงสร้างกลุ่มท่ีท างานป้ันโดยใชช่้างฝีมือ มีการท างาน และผลิตในชุมชนตาม

รูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เป็นการท างานในลกัษณะเครือญาติหรือเพื่อนบา้นใกลเ้คียง จึงมี
โครงสร้างขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัแผนภูมิท่ี 5.4 

 
แผนภูมิท่ี 5.4 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 

 
 ดงัแผนภูมิท่ี 5.4 จะเห็นไดว้า่คุณธีรวุฒิ  ซ่ึงผูป้ระกอบการ  หรือประธานกลุ่ม  

จะรับใบสั่ง (Order) ตามท่ีลูกค้าสั่ง ก่อนจึงจะเร่ิมท าผลิตภณัฑ์ และจ่ายงานให้แก่ผูด้  าเนินงาน     
ตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไว ้คุณธีรวุฒิจะแบ่งหนา้ท่ีออกเป็นกลุ่มๆ โดยการแบ่งตามความถนดั 
จากนั้นลูกคา้จะมารับ ไปจดัหน่ายต่อตามท่ีต่างๆ โดยมีคุณธีรวุฒิ เป็นผูผ้ลิตดว้ยตนเอง และควบคุม
การผลิตทุกขั้นตอน 

4.2 ข้อมูลลกัษณะการออกแบบ การผลติ การประเมินผลคุณภาพ การตลาด และการเงิน 
4.2.1 การออกแบบ 

กลุ่มงานป้ันศิลปะตกแต่ง มีสมาชิกในกลุ่ม 3 คน การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตาม
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม และออกแบบข้ึนใหม่ส าหรับลูกคา้ หรือท าตามแบบท่ีลูกคา้น ามาให้ผลิตภณัฑ ์ 
ท่ีท า คือ งานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อรัชกาลท่ี5 และพระเคร่ือง ส าหรับ การออกแบบนั้นผลงาน
ส่วนใหญ่จะท าตามกนัมา สืบทอดตามบรรพบุรุษเป็นลกัษณะผลิตภณัฑแ์บบดั้งเดิมจะออกแบบใหม่
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ก็ต่อเม่ือ มีผูเ้อาแบบมาให้การตกแต่งลวดลายนั้ น ไม่มีการคิดค้นรูปแบบท่ีซับซ้อน ยงัไม่มี                
การพฒันาการออกแบบลวดลายใหม่ ๆ ข้ึน จึงใชล้วดลายซ ้ า ๆ แบบเดิม  

 การดูแลวสัดุ วตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่ มีการท าความสะอาด
ในส่วนของสถานท่ี การท างานทุกวนั สถานท่ีใชบ้ริเวณลานหนา้บา้น เป็นท่ีผลิตผลงาน 

4.2.2 การผลติ 
จะแบ่งตามความสามารถของแต่ละคน คุณธีรวุฒิจะเป็นผูก้ระจายงานให้ทุกคน

ในกลุ่มจะช่วยกนัท าตามความถนดัของแต่ละบุคคล  การผลิตจะท าทุกวนัอยูถึ่งกลางคืนจนเสร็จงาน 
แต่ถา้ไม่ใช่ฤดูเทศกาลส าคญัก็จะผลิตกนัจนถึงเวลา 5 โมงเยน็ มีการเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้ทนัตาม
ก าหนด เพื่อไม่ใหลู้กคา้ต าหนิ 

4.2.3 การประเมินผลคุณภาพ 
คุณธีรวุฒิ ผูป้ระกอบการกลุ่มจะเป็นผูป้ระเมินผลคุณภาพท าการตรวจสอบก่อน

ส่งใหก้บัลูกคา้ตามค าสั่งโดยมีสมาชิกในกลุ่มคอยรับฟัง และช่วยกนัวเิคราะห์รายละเอียดของผลงาน
ก่อนจะส่งให้กับลูกค้า แต่เม่ือมีปัญหาก็จะช่วยกันปรับปรุง และหาทางแก้ไขผลิตภณัฑ์ หรือ
ปรับเปล่ียนวสัดุท่ีใชใ้นการผลิตใหดี้ข้ึน 

4.2.4 การตลาด 
การจ าหน่ายผลิตภณัฑก์ลุ่มงานป้ันศิลปะตกแต่ง จะมีการวางขายในร้านคา้ชุมชน

อ าเภอดอยสะเก็ด  และส่งไปยงัพ่อคา้คนกลางท่ีน าไปจ าหน่ายตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ถนนคนเดิน
ท่าแพ ไนท์บาร์ซ่า เป็นตน้ ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะ
เทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น ทางกลุ่มตอ้งผลิตสินคา้มาวางจ าหน่ายเป็นจ านวนมากและมีผูซ้ื้อ
สินคา้กนัมาก ในช่วงเทศกาลรองลงมา ไดแ้ก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และงานบุญตาม
ประเพณีต่าง ๆ  จึงท าใหส้มาชิกในกลุ่มมีรายไดเ้สริมกนัทุกคน 

4.2.5 การเงิน 
รายได้ของกลุ่มโดยเฉล่ีย จะมีอตัราการแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่าย

สินคา้ แบ่งเป็น 50% ส่วนแรกน าเขา้กลุ่มเพื่อน าไปเป็นทุนในการผลิตคร้ังต่อ ๆ ไป เป็นการควบคุม
ค่าใช้จ่ายจะใช้วิธีแบ่งก าไรจากการขายไว้ส าหรับซ้ือวสัดุอุปกรณ์เก็บไว้ เพื่อความสะดวก              
ในการท างาน และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง จะแบ่งใหส้มาชิกแต่ละคนข้ึนอยูก่บัจ  านวนสินคา้ท่ีสามารถ
จ าหน่ายไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ส่วนราคาสินคา้ ในปัจจุบนัมีราคาตั้งแต่ 70 บาทข้ึนไป ตามขนาดของ
สินคา้ราคาตน้ทุนของสินคา้ เช่น ราคาขาย 70 บาท ตน้ทุนจะอยูท่ี่ 18 บาท เป็นตน้ 
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4.3 ขั้นตอนการผลติท างานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อรัชกาลที ่5 พระเคร่ือง 
4.3.1 วตัถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลติมีดังนี ้
 1) แม่พิมพย์างพารา 
 2) ปูน 
 3) สี 
4.3.2 ขั้นตอนในการผลติ 
 1) ผสมปูนเพื่อท าพิมพ ์
 2) หล่อพิมพ ์
 3) ลงสี 
 4) ตกแต่งใหส้วยงาม 

 
5.  ผลติภัณฑ์ร่มไม้ไผ่ ของกลุ่มหัตถกรรมท าร่มไม้ไผ่บ้านป่างิว้ 

5.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผลติภัณฑ์ร่มไม้ไผ่ 
 หตัถกรรมท าร่มไมไ้ผเ่ป็นงานฝีมือคนไทยท่ีท ามาแต่โบราณ โดยให้ไมไ้ผ ่ไมก้ะตอ้น

ใหเ้กิดประโยชน์ งานท่ีประณีตบรรจงดว้ยฝีมือเชิงช่างอยา่งท่ีเรียกกนัวา่ หตัถศิลป์ เช่นเดียวกบังาน
ไมแ้กะสลกั ซ่ึงเป็นงานท่ีสร้างข้ึน  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ตามโลกทศัน์ของสังคม
นั้นๆ  ส่วนงานหตัถกรรมของชาวบา้นนั้นสร้างข้ึนสนอง ความตอ้งการ ของชาวบา้นโดยเฉพาะ เช่น 
ผา้ทอ หมอ้ดินเผา หรือเคร่ืองจกัรสาน  เป็นการสร้างรายไดใ้นทอ้งถ่ินท่ีแต่เดิมปลูกไวเ้พื่อขาย และ
ประกอบอาหาร น ามาแปรรูปใหมี้มูลค่าเพิ่มข้ึนจากเดิม  จนสามารถสร้างเป็นอาชีพหลกัได ้

ส าหรับการท าหัตถกรรมท าร่มไมไ้ผ่บา้นป่าง้ิว  
เ ร่ิ มแรก ได้ รับก ารสนับส นุนจาก  (พช . )                    
ในการน าสินค้าไปจ าหน่าย ท าให้ชุมชนเกิด
รายได้ โดยมีสถานท่ีตั้ งประกอบการท่ีอยู่ใน
ชุมชน และในบา้นเรือน ดา้นมาตรฐานการผลิต 
มีการทดสอบความแข็งแรง และสวยงาม           
มีการรับรองคุณภาพจากกรรมการกลุ่ม ดงัภาพ
ท่ี 5.5 

 
 

ภาพท่ี 5.5 ผลิตภณัฑร่์มไมไ้ผ ่
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5.1.1 ประวตัิผู้ประกอบการ 
 คุณอารีรักษ ์  ตุ่มทอง ผูป้ระกอบการหตัถกรรมท าร่มไมไ้ผบ่า้นป่าง้ิว อายุ 38 ปี  

อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 91 หมู่ 3 ต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ คุณอารีรักษ์ประกอบ
อาชีพท าร่มเป็นอาชีพหลกั และมีงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการท าอาชีพหลกั คือ คา้ขาย คุณอารีรักษ ์  
มีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ 12 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 5,000 บาท/เดือน ดา้นการศึกษา
คุณอารีรักษ์เขา้ร่วมการอบรม  เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการ  
และการผลิต  และความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ก่อนเร่ิมตน้จดัตั้งเป็นกลุ่มมีการคิดท่ีจะน าเอา
ประโยชนข์องไมไ้ผ ่และไมก้ะตอ้นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นหตัถกรรมไมไ้ผ ่เช่น 
ร่มสนาม ร่มโมเดล ร่มมือถือ และตุ๊กตาจากเศษผา้ การจ าหน่ายหตัถกรรมท าร่มไมไ้ผมี่การจ าหน่าย
ภายในชุมชน  ร้านค้ามารับเอง และ (พช.) คุณอารีรักษ์มีพ่อ แม่ น้า และป้าสอนหัตถกรรมท า         
ร่มไมไ้ผภ่ายในหมู่บา้น หลงัจากนั้นเร่ิมมีการพฒันาหตัถกรรมมาตลอดจนถึงปัจจุบนั จนตอนน้ีเป็น
กลุ่มใหญ่ และมีช่ือเสียงจนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 

5.1.2 สถานทีต่ั้ง 
ท าเลท่ีตั้งสถานประกอบการกลุ่มหัตถกรรมท าร่มไมไ้ผ่บ้านป่าง้ิว ตั้งอยู่บา้น 

เลขท่ี 91 หมู่ 3 ต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 
5.1.3 ทีม่าของวตัถุดิบ 

การท าหัตถกรรมท าร่มไมไ้ผ่บา้นป่าง้ิว คุณอารีรักษ์มีการจดัซ้ือวตัถุดิบหาได ้  
มาจากชุมชนของตนเอง และท่ีปลูกเองบา้ง เพื่อเป็นการกระจายรายไดแ้ก่คนในชุมชน แต่ปัญหา     
ท่ีพบ คือ ราคาวสัดุ และอุปกรณ์มีราคาแพงมากข้ึน ซ่ึงคุณอารีรักษมี์ความจ าเป็นตอ้งใชจ้  านวนมาก  
ในฤดูฝนวตัถุดิบจะหายากมากข้ึน เน่ืองจากอากาศช้ืนท าใหเ้กิดปัญหาในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

5.1.4 โครงสร้างองศ์กร 
โครงสร้างองค์กรการผลิตสินค้าในกลุ่มหัตถกรรมท าร่มไม้ไผ่บ้านป่าง้ิว        

เป็นการผลิตในชุมชน รูปแบบโครงสร้างองค์กรจึงมีขนาดเล็ก ความสัมพนัธ์ภายในองศ์กรจึงมี
ลกัษณะท างานกนัเป็นครอบครัว หรือเครือญาติ จึงมีโครงสร้างองคก์รท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัแผนภูมิท่ี 5.5  
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แผนภูมิท่ี 5.5 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
 

 ดงัแผนภูมิท่ี 5.5  หน้าท่ีและบทบาทของคุณอารีรักษน์ั้น จะมีการประสานงาน
กบัสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม ก่อนจึงเร่ิมท าผลิตภณัฑ ์และจ่ายงานใหผู้ด้  าเนินงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายไว ้จากนั้นลูกคา้จะมารับไปจดัหน่ายต่อตามร้านคา้ต่าง ๆ ดา้นการควบคุมการผลิต และ
คุณภาพในทุกขั้นตอน จะช่วยกันดูแลร่วมกันไปพร้อม ๆ กับสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม และมี
กรรมการร่วมในการเสนอขอ้ช้ีแนะ 

5.2   ข้อมูลลกัษณะการออกแบบ การผลติ การประเมินผลคุณภาพ การตลาด และการเงิน 

 5.2.1 การออกแบบ 

กลุ่มหตัถกรรมร่มไมไ้ผบ่า้นป่าง้ิว มีการออกแบบลวดลายของร่มหลายแบบ เช่น 
ลายดอกไมเ้มืองเหนือ ภาพทิวทศัน์ต่าง ๆ  ของเมืองเชียงใหม่  และลายสัตวต่์าง ๆ เช่น นก ชา้ง และ
ไก่ เป็นตน้  แต่การออกแบบนั้นจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของหตัถกรรมนั้น ๆ ดว้ย 

 5.2.2 การผลติ 

จะมีการก าหนดหน้าท่ีในแต่ละดา้นมี  การแบ่งตามความเหมาะสม ซ่ึงในแต่ละ
หน้าท่ีจะท างานเป็นกลุ่มร่วมกันผลิต การผลิตจะเร่ิมท าตั้ งแต่เช้าถึงเย็น ท าทุกวนัไม่มีวนัหยุด  
ระยะเวลาการผลิตประมาณ 5 วนั ต่อหตัถกรรม 1 ช้ิน 
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 5.2.3 การประเมินผลคุณภาพ 

คุณอารีรักษจ์ะเป็นผูป้ระเมินดว้ยตนเองทั้งหมด โดยใชป้ระสบการณ์ท่ีท างานมา
เป็นระยะเวลา 12 ปี  มีการประเมิน และยงัตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์ทุกอาทิตย ์ในขั้นตอน
การผลิตมีการควบคุมดูแลอย่างต่อเน่ือง และมีการประเมินคุณภาพสินคา้อีกหน่ึงคร้ังก่อนน าไป
จ าหน่ายในทอ้งตลาด 

 5.2.4 การตลาด 

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์กลุ่มหตัถกรรมร่มไมไ้ผ่บา้นป่าง้ิวพอขายได ้มีการจดัท า
ส่ือโฆษณา  เช่น ท านามบตัร แผน่พบั โบชวัร์ ขายสินคา้ทางศูนย ์ OTOP อ  าเภอดอยสะเก็ด และทาง
อินเตอร์เน็ต 

 5.2.5 การเงิน 

คุณอารีรักษ์จ่ายค่าตอบแทนเป็นแบบราคาขายท่ีกลุ่มตั้งไว ้และค่าตอบแทน                 
แก่สมาชิกท่ีได้รับจึงเป็นแบบราคาขายท่ีกลุ่มตั้งไว ้สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นคนภายในชุมชนมา
ท างาน เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนให้พออยู่พอกิน รู้จักใช้ ไม้ไผ่ให้เกิดประโยชน์                         
โดยการแปรรูปเป็นสินคา้ 

5.3   ขั้นตอนการผลติร่มไม้ไผ่ 

 5.3.1 วตัถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลติมีดังนี ้

 1) ไมไ้ผ ่
 2) ผา้ 
 3) กาว 
 4) อุปกรณ์ตดัเยบ็ 

 5) สี 

 5.3.2 ขั้นตอนในการผลติ 
 1) เตรียมไมไ้ผโ่ดยดูท่ีขนาด และอาย ุ
 2) น ามาผา่ และเหลาจากนั้นน าไปตากแดด 
 3) น าไมไ้ผไ่ปแช่น ้ายา  3  วนัหลงัจากน าไปเขา้เตาอบ 
 4) น าส่วนต่าง ๆ มาเจาะรูเพื่อประกอบเป็นโครงร่ม 
 5) จากนั้นตรวจสอบความเรียบร้อย 
 6) น าผา้มาเยบ็ตามแบบร่มติดกาว 
 7) ตรวจความแขง็แรงรอลงสี 
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6.  ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน และกล้วยฉาบสมุนไพรของกลุ่มแปรรูปอาหาร ข้าวแตน และ
กล้วยฉาบสมุนไพร 

6.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผลติภัณฑ์ข้าวแตน และกล้วยฉาบสมุนไพร 
ผลิตภณัฑข์า้วแตน กลว้ยฉาบสมุนไพร เป็นผลิตภณัฑท่ี์ทางกลุ่มไดซ้ื้อกลว้ยจากชุมชน 

เพื่อน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์กลว้ยฉาบสมุนไพรและขา้วแตน นบัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตโดยกลุ่ม
ชาวบา้น ส าหรับการท าขา้วแตน กลว้ยฉาบสมุนไพร ส่วนใหญ่ใช้วิธีผลิตจากธรรมชาติไม่ตอ้งใส่
สารกนับูดใด ๆ ไม่มีกล่ินเหมน็ ไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค ดงัภาพท่ี 5.6 
 

 
       

ภาพท่ี 5.6 กลุ่มแปรรูปอาหาร ขา้วแตน และกลว้ยฉาบสมุนไพร 
 

6.1.1 ประวตัิผู้ประกอบการ 
คุณพวงเพช็ร บวัเงา ผูป้ระกอบการกลุ่มแปรรูปอาหาร ขา้วแตน และกลว้ยฉาบ

สมุนไพร อาย ุ47 ปี อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 13 หมู่ 2 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  
คุณพวงเพช็รมีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 3 คน ประกอบอาชีพการคา้ขายเป็นอาชีพหลกั มีรายได้
เฉล่ียประมาณ 4,000 บาท/เดือน ส าหรับความรู้ดา้นการผลิตนั้น คุณพวงเพช็ร และคนในกลุ่มไดไ้ป
ศึกษาการแปรรูปขั้นพื้นฐานท่ีการศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัเชียงใหม่ คุณพวงเพช็รไดรั้บความรู้
จากวทิยากรเคหะกิจเกษตรต าบล เรียนรู้เร่ืองการแปรรูปผลิตภณัฑ์ 
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6.1.2 สถานทีต่ั้ง 
ท าเลท่ีตั้ งสถานประกอบการกลุ่มแปรรูปอาหาร ข้าวแตน และกล้วยฉาบ

สมุนไพร อยูบ่า้นเลขท่ี  13 หมู่ 2 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่   
6.1.3 ทีม่าของวตัถุดิบ 

วตัถุดิบส่วนใหญ่ไดม้าจากการสั่งซ้ือในชุมชนของคุณพวงเพ็ชรเอง และชุมชน
ใกลเ้คียง  ส่วนวตัถุดิบอ่ืน ๆ สามารถหาซ้ือไดต้ามหา้งร้านทัว่ไป เช่น ตลาดวโรรส 

6.1.4 โครงสร้างองศ์กร 
โครงสร้างองศก์รของกลุ่มแปรรูปอาหาร ขา้วแตน และกลว้ยฉาบสมุนไพร เป็น

ลกัษณะการท างานในครอบครัว หรือเครือญาติ เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก จึงมีโครงสร้างขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัแผนภูมิท่ี 5.6 

 
แผนภูมิท่ี 5.6 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 

 

ดงัแผนภูมิท่ี 5.6 เห็นไดว้า่บทบาทหน้าท่ีของผูป้ระกอบการ หรือประธานกลุ่ม  
จะท าหนา้ท่ีประสานงานกบัสมาชิกทุกคน  เพื่อช้ีแนะในดา้นต่าง ๆ ท าความเขา้ใจ ดา้นการบริหาร
จดัการทุก ๆ  ดา้นอยา่งสม ่าเสมอ โดยการจดัประชุมเป็นระยะ เช่น การจดัซ้ือวตัถุดิบ การจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์และการพฒันาผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
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6.2   ข้อมูลลกัษณะการออกแบบ การผลติ การประเมินผลคุณภาพ การตลาด และการเงิน 
 6.2.1 การออกแบบ 

เน้นให้มีบรรจุภณัฑ์ท่ีสะอาด มิดชิด สวยงาม ได้มาตรฐานจูงใจให้ผูบ้ริโภค
สนใจในสินคา้  สังเกตไดจ้ากการเลือกใชว้สัดุ สี การจดัรูปแบบ ดูมีรสนิยม และเขา้ใจง่าย จากนั้น
จึงน าฉลากท่ีออกแบบไว ้ ติดลงโดยมีช่ือสินคา้ และตราสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ถูกตอ้งครบถว้น 

6.2.2 การผลติ 
การผลิตจะเร่ิมตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. การผลิตใช้เวลาประมาณ 3-4 วนัต่อ       

1 ชนิด  มีการควบคุมคุณภาพสินคา้นั้นจะมีการใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ มีการเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้
ส่งงานท่ีไดรั้บใบสั่งตรงตามก าหนด เพื่อไม่ใหผู้ซ้ื้อต าหนิได ้

 มีการดูแลวตัถุดิบ  โดยการเก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่ มีการท าความสะอาดบริเวณ
โรงงานผลิตทุกวนั เศษวสัดุ หรือ ขยะท่ีไม่ใชจ้ะเก็บใส่ถุงขยะทิ้ง ทุกวนั 

6.2.3 การประเมินผลคุณภาพ 
การประเมิน และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ จะประเมินกันเองภายในกลุ่มโดยให้

สมาชิกท่ีผ่านการอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานจากสถานท่ีต่าง ๆ เป็นผูป้ระเมิน เน่ืองจาก         
มีประสบการณ์มากพอในการประเมินผล  และรู้หลกัเกณฑก์ารประเมินเป็นอยา่งดี 

6.2.4 การตลาด 
เน่ืองจากนโยบายการพฒันาชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด ท่ีมีหน้าท่ีประสานกับ

ชุมชนใหค้ าแนะน าตามนโยบายของรัฐ จากเอกสารทิศทางการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
(2550, 2) ท่ีมุ่งให้ ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ินไดรั้บการสนบัสนุนให้มีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้ริโภค  จึงท าให้ผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ี ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ผลิตภณัฑ์ของ                
ทางกลุ่ม มียอดการจ าหน่ายดีข้ึน นอกจากนั้นยงัมีการเสนอสินค้าท่ีร้านค้าต่าง ๆ ตามหมู่บ้าน 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษทั และห้างร้านท่ีจ าหน่ายสมุนไพร โดยไม่ตอ้ง เสียค่าใชจ่้าย เป็นการน าเสนอ
สินคา้ใหก้บัผูส้นใจทัว่ไปท่ีตอ้งการสั่งซ้ือโดยตรง 

 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มพฒันาวตัถุดิบ และแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ        
จะมีการวางขายในร้านค้าแถวชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอใกล้เคียงในจงัหวดัเชียงใหม่  
ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล ทางกลุ่มตอ้งผลิตสินคา้มาวางจ าหน่าย
เป็นจ านวนมาก  และมีผูซ้ื้อสินคา้กนัมาก 

6.2.5 การเงิน 
รายได้ของกลุ่มโดยเฉล่ีย ได้รับมาจากการจดัจ าหน่ายสินค้าจะแบ่งเป็น 20% 

ส่วนแรกจะน าเขา้กลุ่มเพื่อน าไปเป็นทุนในการผลิตคร้ังต่อ ๆ ไป เป็นการควบคุมตน้ทุนการผลิต 
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และอีก 80% ส่วนท่ีสอง จะแบ่งให้สมาชิกแต่ ละคนก็ข้ึนอยูก่บัจ  านวนสินคา้ท่ีสามารถจ าหน่ายได้
มากนอ้ยแค่ไหน ราคาสินคา้ปัจจุบนัมีราคาตั้งแต่ 10 บาทข้ึนไปตามขนาดและราคาตน้ทุนของสินคา้  

6.3   ขั้นตอนการผลติของกลุ่มแปรรูปอาหาร ข้าวแตน  และกล้วยฉาบสมุนไพร 
 6.3.1 ขั้นตอนการผลติกล้วยฉาบสมุนไพร 
 1) วตัถุดิบและอุปกรณ์ในการผลติมีดังนี ้
  1.1) กลว้ยดิบ 
  1.2) เกลือ 
  1.3) สมุนไพรต่าง ๆ 
  1.4) น ้ามนั 
  1.5) น ้าตาล 
  1.6) กล่องบรรจุภณัฑ ์
 2) ขั้นตอนในการผลติ 
  2.1) กล่องบรรจุภณัฑ ์
  2.2) หัน่กลว้ยใหเ้ป็นแผน่ 
  2.3) น าไปทอดในน ้ามนัจนสุก 
  2.4) น าสมุนไพรต่าง ๆ ลงไปทอด 
  2.5) เม่ือกลว้ย และสมุนไพรสุกแลว้น าเกลือและน ้าตาลโรยลงไป 
  2.6) คลุกใหเ้ขา้กนั แลว้น าไปบรรจุในภาชนะท่ีเตรียมไว ้
6.3.2 ขั้นตอนการผลติข้าวแตน 
 1) วตัถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลติมีดังนี ้
  1.1) ขา้วเหนียว 
  1.2) น ้าออ้ย 
  1.3) งาขาว 
  1.4) แตงโม 
 2) ขั้นตอนในการผลติ 
  2.1) น าขา้วเหนียวไปแช่น ้าไวป้ระมาณ 2 ชัว่โมง 
  2.2) น าน ้าออ้ย งาขาวและแตงโมมาป่ันรวมกนั 
  2.3) น าขา้วท่ีแช่ไวม้าน่ึงจนสุก 
  2.4) น าขา้วท่ีสุกแลว้มาผสมกบัส่วนผสมท่ีป่ันรวมกนัไว ้
  2.5) ตกัใส่พิมพท่ี์เตรียมไว ้
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  2.6) น าไปตากแดด ประมาณ 2 วนั 
  2.7) ทอดในน ้ามนัร้อนพอประมาณ 
                  2.8) บรรจุในกล่องบรรจุภณัฑ ์

7.   ผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดหอม ของกลุ่มผลติภัณฑ์แปรรูปเห็ดหอม 
7.1   ข้อมูลพืน้ฐานของผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดหอม 

 การแปรรูปเห็ดหอมให้เก็บไวรั้บประทานได้นาน ถือเป็นการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรให้เกิดประโยชน์ นับว่าเป็นการสร้างรายได้ในทอ้งถ่ินท่ีแต่เดิมปลูกไวเ้พื่อขาย และ
รับประทานเพียงอยา่งเดียว น ามาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนจากเดิม จนสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริม 
และยงัท าใหคุ้ณภาพชีวติภายในชุมชนดีข้ึนไม่เกิดการวา่งงาน 

 ส าหรับการแปรรูปเห็ดหอมเร่ิมแรกไดรั้บการสนบัสนุนจากศูนยพ์ฒันาห้วยฮ่องไคร้  
ในการอบรมจนเกิดเป็นอาชีพ ท าให้ชุมชนเกิดรายได ้โดยมีสถานท่ีตั้งประกอบการท่ีอยู่ในชุมชน 
ในดา้นมาตรฐานการผลิตคา้มีการชัง่หนกัทุกคร้ังท่ีบรรจุภณัฑ์สินคา้ และมีการรับรองคุณภาพจาก
ศูนยพ์ฒันาหว้ยฮ่องไคร้ 

 ในต าบลเทพเสด็จ ไดเ้ร่ิมท าแปรรูปเห็ดหอมให้เก็บเม่ือ 6 ปี ก่อนโดยเร่ิมแรกมีผูช่้วย
ท าเป็นกลุ่มภายในหมู่บา้น หลงัจากนั้นเร่ิมมีการพฒันาผลิตภณัฑ์มาตลอดจนถึงปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์
เห็ดหอมแปรรูปมีลกัษณะดงัภาพท่ี 5.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.7 ผลิตภณัฑน์ ้าพริกเผาเห็ดหอม 
 

7.1.1 ประวตัิผู้ประกอบการ 
คุณเจริญศรี ค าประเสริฐ เป็นผูป้ระกอบการกลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปเห็ดหอมมีอาย ุ

53 ปี อาศยัอยู่บา้นเลขท่ี 72 หมู่ 7 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ คุณเจริญศรี
ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดหอมเป็นหลกั งานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอาชีพหลกั คือ การท าสวนกาแฟ 
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ตลอดจนการท าน ้ าพริกเผาเห็ดหอม คุณเจริญศรีมีประสบการณ์ในท างาน 6  ปี มีรายได้เฉล่ีย
ประมาณ 8,000 บาท/เดือน และยงัมีการอบรมหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับการเพาะเห็ดหอม 
นอกจากนั้นมีการอบรมสัมมนาเป็นคร้ังคราว  เร่ิมแรกมีการคิดน าเอาประโยชน์ของเห็ดหอมมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ โดยแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์จากเห็ดหอม เช่น อาหารขบเค้ียว (ขา้วเกรียบ)โดย
แรกเร่ิมมีการศึกษาอบรมเร่ืองเห็ดหอม เม่ือมีความช านาญมากข้ึนจึงไดจ้ดัแนวร่วมด าเนินงานเป็น
อาชีพเสริมภายในชุมชนของตน ดา้นการจ าหน่ายขา้วเกรียบเห็ดหอมมีการจ าหน่ายภายในชุมชน 
หรือร้านคา้มารับเอง และศูนยก์ารพฒันาหว้ยฮ่องไคร้ 

7.1.2 สถานทีต่ั้ง 
ท าเลท่ีตั้งสถานประกอบการกลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปเห็ดหอม อยู่บา้นเลขท่ี 72  

หมู่ 7 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอ ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
7.1.3 ทีม่าของวตัถุดิบ 

มีการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีหาไดม้าจากชุมชนของคุณเจริญศรีเอง และท่ีปลูกเองบา้ง 
เพื่อการกระจายรายไดแ้ก่คนในชุมชน และลดตน้ทุนในส่วนค่าเดินทาง ปัญหาท่ีพบ คือ ขาดเงินทุน
หมุนเวยีน ราคาวสัดุอุปกรณ์มีราคาแพงข้ึน วตัถุดิบอ่ืนหาซ้ือไดต้ามร้านทัว่ไป เช่น ตลาดวโรรส 

7.1.4 โครงสร้างองศ์กร 
โครงสร้างองศ์กรของกลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปเห็ดหอม เป็นลกัษณะการท างาน  

ในครอบครัว เป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีโครงสร้างองคก์รซบัซอ้นดงัแผนภูมิท่ี 5.7 
 

 
แผนภูมิท่ี 5.7 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 



 138 

ดงัแผนภูมิท่ี 5.7 จะเห็นได้ว่า บทบาทหน้าท่ีของผูป้ระกอบการหรือประธาน
กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปเห็ดหอม จะท าหน้าท่ีประสานงานกบัสมาชิกทุกคน เพื่อช้ีแนะในดา้นต่าง ๆ  
ท าความเขา้ใจ ดา้นการบริหารจดัการทุก ๆ  ดา้น อยา่งสม ่าเสมอโดยการจดัประชุมเป็นระยะ เช่น
การจดั ซ้ือวตัถุดิบ การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ และการพฒันาผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

7.2 ข้อมูลลกัษณะการออกแบบ การผลติ การประเมินผลคุณภาพ การตลาด และการเงนิ 
7.2.1 การออกแบบ 

ดา้นการออกแบบทางกลุ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูปเห็ดหอมไม่มีการออกแบบเป็นพิเศษ 
มีเพียงบรรจุภณัฑ์ท่ีมีการออกแบบกนัเอง มีแบบบรรจุกระปุก และบรรจุภายในถุงพลาสติกตาม
ลักษณะผลิตภัณฑ์นั้ น ๆ  ซ่ึงกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดหอมมีข้าวเกรียบเห็ดหอม แหนมเห็ด 
น ้ าพริกเผาเห็ดหอม เป็นตน้ โดยท่ีน าขา้วเกรียบเห็ดหอม และแหนมเห็ดหอมบรรจุลงถุงพลาสติก 
ส่วนน ้ าพริกเผาเห็ดหอมนั้นทางกลุ่มจะบรรจุลงกระปุกแกว้จากนั้นจึงน าฉลากท่ีออกแบบไวม้าติด
ลงบนกระปุกโดยมีช่ือสินคา้ และตราสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ถูกตอ้งครบถว้น 
 7.2.2 การผลติ 
  ทางกลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปเห็ดหอม เร่ิมท าการผลิตตั้งแต่เชา้ถึงเยน็ท างานทุกวนั
ไม่มีวนัหยดุ ระยะเวลาการผลิตประมาณ 1 วนั ต่อผลิตภณัฑ ์160  กก. ผูด้  าเนินงาน ส่วนใหญ่จะเป็น
ผูท่ี้วา่งจากงานหลกัของตน จึงมาท างานกลุ่มเป็นรายไดเ้สริม 
 7.2.3 การประเมินผลคุณภาพ 
  การประเมินผล คุณเจริญ เป็นผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ และเวลาการท างาน
มานานจะเป็นผูป้ระเมิน และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์ซ่ึงผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่มยงัไม่ไดรั้บ
การรับรองจาก อย. มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ทุกอาทิตย ์ขั้นตอนการผลิตมีการควบคุมดูแล
อยา่งต่อเน่ือง และมีการประเมินคุณภาพสินคา้ก่อนน าไปจดัจ าหน่ายในทอ้งตลาด 
 7.2.4 การตลาด 
  ทางกลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปเห็ดหอม ไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงาน อบต. 
ในด้านการผลิต และการจดัจ าหน่าย จึงสามารถหาช่องทางในการจดัจ าหน่ายได้มากข้ึนโดยจดั
จ าหน่ายตามแหล่างสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ และหา้งร้าน 
 7.2.5 การเงิน 
  สมาชิกจะได้ค่าตอบแทนเป็นแบบหักตนัทุนออก โดยการแบ่งก าไรให้ผูถื้อหุ้น          
ตามจ านวนท่ีจดัจ าหน่ายไดใ้นแต่ล่ะเดือน ซ่ึงผลิตภณัฑ์มีราคาขายตั้งแต่ราคา 60 บาทข้ึนไป ปัญหา
ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ตน้ทุนการผลิตมีราคาสูง รองมา คือ ปัญหาดา้นขาดเงินหมุนเวยีน 
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7.3 ขั้นตอนการผลติข้าวเกรียบเห็ดหอม 
7.3.1 วตัถุดิบและอุปกรณ์ในการผลติมีดังนี ้
 1) เห็ดหอม 
 2) แป้งขา้วเหนียว 
 3) น ้าตาล 
           4) เกลือป่น 
7.3.2   ขั้นตอนในการผลติ 
 1) น่ึงเห็ดหอมใหสุ้ก 
 2) น ามาบดผสมแป้ง เกลือ และน ้ าตาลเล็กน้อยไม่ต้องมาก เพราะแป้งจะมี           

ความหวานอยูแ่ลว้ 
 3) จากนั้นน าแป้งไปน่ึง 
 4) ตดัและอบดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
 5) น าไปทอด แลว้ทิ้งไวใ้หเ้ยน็ 
 6) ใส่ในบรรจุภณัฑท่ี์เตรียมไว ้

 




