
 
บทที ่5 

สถานภาพและการจดัการธุรกจิชุมชนของผู้ประกอบการ 
ธุรกจิหัตถกรรมสาขางานจกัสานจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 จากการรวบรวมข้อมูลทั้ งการส ารวจลงพื้นท่ีและการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการธุรกิจ
หตัถกรรมสาขางานจกัสานจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเขา้ร่วมในโครงการวจิยั เร่ืองการประยุกตพ์ระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานจกัสานของจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการวเิคราะห์  ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้รียบเรียงตามเน้ือหาดงัน้ี 

1. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณป้อม บุญธรรม 
2. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร (บุญเลิศ) 
3. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่มเคร่ืองจกัสานบา้นมูเซอ (คุณวรีะ) 
4. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่มหวายขดบา้นป่าไผ ่(คุณเพญ็)   
5. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่มภูมิปัญญาท าขนัแดง (ยพุิน) 
6. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณเสาวลกัษณ์  สุวรรณรังสี   
7. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณพรหม โกนศรี  
8. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่มวดัศรีมาราม (คุณวนันา) 
9. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณอนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั  
10. สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนกลุ่มผูสู้งอายบุา้นหนองบวั (ค า ไครแกว้) 
11. ขั้นตอนการผลิตหตัถกรรมงานจกัสาน 

 

1.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณป้อม บุญธรรม 
 1.1   สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณป้อม บุญธรรม         
  ในส่วนของการสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณป้อม         
ทางผูว้จิยัจะไดก้ล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ การศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์หตัถกรรมจกัสาน และ
สถานท่ีในการจดัการบริหารธุรกิจชุมชนหตัถกรรมจกัสาน  ดงัน้ี 
                        1.1.1   ประวตัิของผู้ประกอบการ 
                คุณป้อม บุญธรรม อยูบ่า้นเลขท่ี  171 หมู่ท่ี 9 ต าบลสันทรายนอ้ย อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 82 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีสมาชิก               
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ภายในครอบครัว 2 คน รายไดห้ลกัของครอบครัว คือ งานจกัสาน รายไดเ้ฉล่ียประมาณ 8,000 บาท
ต่อเดือน 

 

 

 

 
 

 
 
 

 ภาพท่ี  5.1 คุณป้อม บุญธรรม 

        1.1.2   การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมจักสาน  
              จากการสัมภาษณ์คุณป้อม ท าใหท้ราบวา่ ผูป้ระกอบการไดเ้ร่ิมฝึกท ากรงนกเขา
ตั้งแต่รุ่นปู่ ย่าตายายนานมาแล้ว หลังจากปลดราชการทหารแล้วจึงเร่ิมมาท าอาชีพน้ีอย่างจริงจงั     
โดยประสบการณ์ทั้งหมดท่ีผูป้ระกอบการได้รับการสืบทอด ผูป้ระกอบการเองได้มีการพฒันา
รูปแบบการท ากรงนกเขาใหมี้รูปแบบสวยงามและเป็นท่ียอมรับในปัจจุบนั 
                      1.1.3   สถานทีใ่นการจัดการบริหารธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมจักสาน    
   คุณป้อม ประกอบอาชีพการท ากรงนกเขามาแล้ว 50 ปี โดยใช้สถานท่ี               
บ้านของตนเอง ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ สาเหตุท่ีตั้ งสถานประกอบการเป็นท่ีบ้าน               
ก็เพราะว่าสะดวกในการจัดสรรวสัดุและวตัถุดิบในการผลิตสินค้า ซ่ึงผู ้ประกอบการจะใช้          
พื้นท่ีหน้าบา้นในการผลิตผลิตภณัฑ์ โดยรอบบา้นก็จะมีการปลูกตน้ไมเ้พื่อให้เกิดความร่มร่ืนให ้            
แก่ผูอ้าศยั และผูท่ี้มาเยี่ยมชม ซ่ึงทางผูว้ิจยัสามารถแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นท่ีในการบริหาร         
จดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.2 

 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.2 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณป้อม 

ส่วนท่ี 1 บริเวณท่ีอยูอ่าศยั 

 

ส่วนท่ี 2 บริเวณหนา้บา้น               

ท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ 
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 1.2   การจัดการธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมจักสานให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  เม่ือกล่าวถึงการจดัการธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมจกัสานของคุณป้อม ท าให้ทราบว่า
ผูป้ระกอบการไดมี้การผลิตผลิตภณัฑเ์พียงผูเ้ดียว แต่มีภรรยาท่ีมาช่วยงานในยามวา่ง ซ่ึงทางคุณป้อม
เองไดมี้การจดัโครงสร้างของกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงดงัน้ี  

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มคุณป้อม บุญธรรม 
 

ตารางท่ี 5.1 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มคุณป้อม บุญธรรม 
ท่ีมา : ป้อม บุญธรรม, 2553, เมษายน 6 

โครงสร้างกลุ่มของคุณป้อม 
 

                  
                                                          
 
 
             
  
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
                                                                     
                                                                     
                                                             
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.1 โครงสร้างของกลุ่มจกัสานคุณป้อม 

ประเภทสมาชิกกลุ่มจักสานคุณป้อม จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ (คุณป้อม) 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ (ภรรยา)  1 
ตวัแทนจ าหน่าย 1 

รวม 3 

ผู้ประกอบการและ 
สมาชิกภายในครอบครัว  

ค าส่ังจ้างผลติสินค้า 

ผลติสินค้าตามค าส่ัง 

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

จ าหน่ายผลติภัณฑ์ 

ผูป้ระกอบการจะเป็นผูท้  าการผลิตสินคา้เพียงผูเ้ดียวและ

ในบางคร้ังก็จะมีภรรยามาช่วยในการผลิตสินคา้ดว้ย 

ค าสั่งจา้งผลิตสินคา้มาจากพอ่คา้คนกลางหมู่บา้นควาย 

ผูป้ระกอบการจะท าการจดัหาวสัดุและวตัถุดิบต่าง ๆ ท่ี

ตอ้งใช้ในการผลิตสินคา้ จากนั้นก็จะลงมือผลิตสินคา้

ตามแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการ   

จะตรวจดูในเร่ืองของความคงทนแข็งแรงของสินค้า 

รอยตะปูท่ีตอกวา่แน่นสนิทดีหรือไม่ 

จะมีพอ่คา้คนกลางจากบา้นควาย มารับสินคา้ถึงท่ีบา้น 
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 จากแผนภูมิท่ี 5.1 จะเห็นไดว้่าโครงสร้างของกลุ่มคุณป้อมนั้น เป็นโครงสร้าง    
ท่ีผูป้ระกอบการประกอบอาชีพเพียงผูเ้ดียว แต่การช่วยงานของภรรยา หากน ามาผนวกกบัโครงสร้าง
แล้วจะเป็นโครงสร้างแบบครอบครัวท่ีมีลกัษณะในการร้องขอหรือขอความช่วยเหลือช่วยเหลือ 
ไม่ใช่ฐานะลูกจา้งทัว่ไป 
            1.3   การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุนหัตถกรรมจักสาน 
 ในการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและผลิตภณัฑ์ ไม่มีการกู้เงินจากแหล่งใด ๆ จะใช้ทุน
ส่วนตวัของผูป้ระกอบการในการลงทุนทั้งหมด และบางคร้ังก็จะน าเงินท่ีไดม้าจากการขายสินคา้               
มาหมุนเวยีนใชจ่้ายบา้ง  
 1.4 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมจักสา 
  ในด้านของการตลาดทางผู ้ประกอบการเอง ได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ตามงานแสดงสินคา้ เช่น บา้นควาย แต่ไม่มีการส่งเสริมการตลาด ไม่มีการส่งเสริม      
การขาย ไม่มีการตั้งช่ือร้านและตราสินค้า ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อคา้คนกลางจากบา้นควาย       
โดย ซ้ือเพื่อน าไปขายต่อ การก าหนดราคาสินค้าผู ้ประกอบการจะพิจารณาจากต้นทุน                                 
ท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ การจ าหน่ายของผูป้ระกอบการมีช่องทางการจดัจ าหน่าย 1 แห่ง คือ บา้นควาย 
และมีตวัแทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
 1.5 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมจักสาน 
  ในด้านของการผลิตผู ้ประกอบการ ได้ด าเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยตนเอง                 
เพียงผูเ้ดียว ในการจดัหาวตัถุดิบของผูป้ระกอบการคือ  จะจดัหาเองโดยซ้ือจากแหล่งใกล้บ้าน 
วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือ คือ หวาย เพราะหาง่าย ราคาถูก ผูป้ระกอบการจะคิดคน้ออกแบบผลิตภณัฑ์เอง
ทั้งหมด การปฏิบติังานจะท าตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยท างานเพียงผูเ้ดียวหรือบางคร้ังก็มี
ภรรยามาช่วยท าท่ีบ้าน ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในปัจจุบนั คือ กรงนกเขา (ในการผลิต 1 คร้ัง ใช้เวลา                 
12 ชัว่โมง ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ิน จ าหน่าย ในราคา 100 บาทต่อช้ิน) การผลิตกรงนกเขา วตัถุดิบท่ีใช ้
คือ หวาย ขั้นตอนการผลิต คือ เร่ิมแรกผูป้ระกอบการจะน าหวายมาตดัให้ไดข้นาดตามท่ีตอ้งการ 
หลังจากนั้นก็จะท าการสานกรงนกเขาจากแบบพิมพ์และท าการด้ินซ่ีกรงนก โดยการตอกตะปู
เพื่อใหซ่ี้กรงนกแน่น และขั้นตอนสุดทา้ยคือการทาสี การจดัเก็บวตัถุดิบผูป้ระกอบการจะเก็บวางไว้
ภายในบา้น โดยวิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบ คือ เก็บไวภ้ายในบา้นและน ามาผึ่งแดดทุกวนั เพื่อป้องกนั
การออกรา  ส่วนสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้จะน ามาบรรจุใส่ถุง และเก็บไวใ้นบา้นเพื่อรอพ่อคา้คนกลาง
มาซ้ือ หรือน าไปแสดงตามงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ แรงจูงใจในการผลิตสินคา้นั้น เพราะตอ้งการ              
สืบสานภูมิปัญญาทางดา้นจกัสานใหค้นรุ่นหลงัไดรู้้ถึงคุณค่า และอนุรักษไ์วสื้บต่อไป ตลอดจนเป็น
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มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษและตวัผูป้ระกอบการเอง ก็มีการช่ืนชอบเป็นพิเศษดว้ย ส าหรับการ
จดัจ าหน่ายสินคา้นั้น จะมีผูม้าซ้ือสินคา้ถึงสถานท่ีท่ีผลิตผลิตภณัฑ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.3 ผลิตภณัฑก์รงนกเขาของคุณป้อม บุญธรรม 

 

 1.6   การจัดการด้านการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรมจักสาน 

  ในการจดัการบริหารจัดการกลุ่ม ไม่มีการจดัการหรือบริหารงานไม่มีการประชุม 
เน่ืองจากบริหารงานเพียงผูเ้ดียวและผูป้ระกอบการเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่าย ส่วนภรรยานั้น               
จะช่วยงานคุณป้อมบางคร้ังท่ีมีการร้องขอเท่านั้น 

 1.7 การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 

  ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายจากทางภาครัฐท่ีให้การสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการ                 
น าสินคา้และผลิตภณัฑไ์ปจดัแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ เท่านั้น ส่วนกลุ่มธุรกิจอ่ืนยงัไม่มี 

 

2. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (บุญเลศิ)  
 2.1  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (บุญเลศิ)    
  ในส่วนของการสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณบุญเลิศ         
ทางผูว้จิยัจะไดก้ล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ การศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์หตัถกรรมจกัสาน และ
สถานท่ีในการจดัการบริหารธุรกิจชุมชนหตัถกรรมจกัสาน  ดงัน้ี 
  2.1.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณบุญเลิศ ด้วงค า อยู่บา้นเลขท่ี  224 หมู่ท่ี 4 ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสัน
ทราย จงัหวดัเชียงใหม่  อายุ 79 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีสมาชิกภายใน
ครอบครัว 2 คน รายได้หลกัของครอบครัวคือ เย็บผา้ รายได้เฉล่ียประมาณ 4,000 บาทต่อเดือน      
ส่วนรายไดท่ี้นอกเหนือจากอาชีพหลกั คือ การท าเคร่ืองสักการะ เฉล่ียประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน   
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 ภาพท่ี 5.4 คุณบุญเลิศ ดว้งค า 
 
 2.1.2 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์งานหัตถกรรมจักสาน 
  จากการสัมภาษณ์คุณบุญเลิศ ผูป้ระกอบการ ท าให้ทราบว่า ผูป้ระกอบการ          
ไดเ้ร่ิมสนใจในงานจกัสานมานานแลว้ แต่มาเร่ิมจริงจงัเม่ือ 20 ปีก่อนโดยท าการศึกษางานจกัสาน
จากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ภายในหมู่บา้น ดว้ยเหตุผลท่ีว่าตอ้งการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้คนรุ่นหลงัได้
เรียนรู้ถึงคุณค่าและอนุรักษ์ไว้สืบต่อกันไป จากประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา 20 ปีท าให้
ผู ้ประกอบการเองได้มีการพัฒนารูปแบบงานจักสานให้มี รูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเดิม                         
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความละเอียดและความสวยงาม เป็นท่ีรู้จักและยอมรับของคนในสังคม                 
ปัจจุบนัมากข้ึน  
 2.1.3 สถานทีใ่นการจัดการบริหารธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมจักสาน 
  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร(บุญเลิศ) ใชส้ถานท่ีบา้นก านนัเป็นสถานท่ีบริหารธุรกิจ
ชุมชนงานหัตถกรรมจักสาน หมู่ ท่ี 4 ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่                   
เป็นสถานท่ีปฏิบติังาน สาเหตุท่ีตั้ งสถานประกอบการเป็นท่ีบ้านของก านัน ก็เพราะว่าสะดวก                   
ในการจดัสรรวสัดุและวตัถุดิบในการผลิตสินคา้และเป็นแหล่งแรงงาน การปฏิบติังานนั้น จะใชเ้วลา
วา่งจากการท างานหลกัแลว้ ซ่ึงทางผูว้ิจยัสามารถแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ี ในการบริหารจดัการ
ธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.5 
 

 
 
 
 

 

  ภาพท่ี 5.5 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณบุญเลิศ 

ส่วนท่ี 1 บริเวณท่ีอยูอ่าศยั ส่วนท่ี 2 บริเวณ               

ท่ีใชใ้นการผลิต

สินคา้ 

 

 

โรงจอดรถ 
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 2.2   การจัดการธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมจักสานให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  
                         เ ม่ือกล่าวถึงการจัดการธุรกิจชุมชนงานหัตถกรรมจักสานของคุณบุญเลิศ                            
ท  าให้ทราบว่า ในการสร้างความส าเร็จให้กบักลุ่มแม่บา้นเกษตรกร (บุญเลิศ) มีการจดัการธุรกิจ            
ของกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
 

 จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (บุญเลศิ) 
 

 

ตารางท่ี 5.2 จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร (บุญเลิศ) 
ท่ีมา : บุญเลิศ ดว้งค า, 2553, เมษายน 6 
 

โครงสร้างของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (บุญเลิศ) 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.2 โครงสร้างของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร (บุญเลิศ) 
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร (บุญเลิศ) 1 
สมาชิกภายในชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 2 

รวม 3 

ผลติสินค้าตามค าส่ัง 

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

ประธานกลุ่ม

c,j[hkogdK9i

di ค าส่ังจ้างผลติสินค้า 

 

สมาชิกภายในกลุ่ม 

 

ผู้ประกอบการ (คุณบุญเลศิ) 
 

 

มติการผลติ 
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                             จากแผนภูมิท่ี 5.2  จะเห็นว่า โครงสร้างของกลุ่มเป็นแบบง่าย ๆ เหมาะส าหรับ         
กลุ่มเล็ก ๆ ท่ีมีระบบการท างานไม่ซับซ้อน ท าให้การประสานงานภายในกลุ่มนั้นสะดวกและ
รวดเร็ว คุณบุญเลิศจะเป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร โดยโครงสร้างของกลุ่มนั้น จะมี
ประธานท่ีท าหน้าท่ีเป็นคนรับค าสั่งการจา้งผลิตสินคา้ จากนั้นประธานก็จะแจกงานให้กบัสมาชิก
ภายในกลุ่ม ซ่ึงก่อนท่ีจะมีการผลิตสินคา้นั้น สมาชิกภายในกลุ่มจะมีมติการผลิตท่ีจะบอกเก่ียวกบั
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของงานท่ีแต่ละคนได้รับ ในการตรวจสอบผลิตภณัฑ์ก่อนส่งมอบ        
แก่ลูกคา้นั้น จะเป็นหนา้ท่ีของสมาชิกภายในกลุ่มทุกคนท่ีตอ้งช่วยกนัตรวจสอบความเรียบร้อยและ
ความสวยงาม ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นจะจ าหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป โดยลูกค้าจะมารับ
ผลิตภณัฑถึ์งสถานท่ี  
 2.3  การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุนหัตถกรรมจักสาน 
  ในการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและผลิตภณัฑ์ ไม่มีการกู้เงินจากแหล่งใด ๆ ทางกลุ่ม             
ไดมี้การจดัการในดา้นเงินลงทุนโดยการเก็บรวบรวมเงินจากสมาชิกภายในกลุ่มทั้งหมด ซ่ึงเงินท่ีได้
จากการการจ าหน่ายสินค้าบางส่วนจะถูกน ามาใช้ในการจัดซ้ือว ัตถุดิบและเก็บไว้ใช้จ่าย                
ในยามท่ีฉุกเฉิน เช่น ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ  
 2.4 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมจักสาน 
  ในด้านของการตลาดทางผู ้ประกอบการเอง ได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ แต่ไม่มีการส่งเสริมการตลาดไม่มีการส่งเสริมการขาย                 
เพราะราคาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ตายตัวอยู่แล้ว  ไม่ มีการตั้ ง ช่ือ ร้านและตราสินค้า                          
เพราะผู ้ประกอบการเช่ือว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นท่ีจดจ าของลูกค้าอยู่แล้ว                          
ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ทัว่ไป ซ้ือเพื่อน าไปเป็นประกอบพิธีทางศาสนา การก าหนดราคาสินคา้
ผูป้ระกอบการจะพิจารณาจากความยากหรือความละเอียดในการท าสินคา้และผลิตภณัฑ์ ตลอดจน
ระยะเวลาท่ีใช้ในการท าสินคา้และผลิตภณัฑ์ ส่วนในเร่ืองการตรวจสอบสินคา้ก่อนจ าหน่ายนั้น              
จะประเมินจากความสวยงามและการจ าหน่ายของผูป้ระกอบการมีช่องทางการจดัจ าหน่าย 1 แห่ง                   
มีร้านคา้เป็นของตนเอง 1 แห่ง 
 2.5 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมจักสาน 
  ในด้านของการผลิตผูป้ระกอบการ ได้ด าเนินธุรกิจและบริหารงานร่วมกบัสมาชิก
ภายในกลุ่ม ในการจดัหาวตัถุดิบของผูป้ระกอบการคือ จะจดัหาเองโดยซ้ือจากแหล่งใกลบ้า้น หรือ
บางทีก็หาตามหมู่บา้นเอง เพราะไม่ตอ้งเสียเงิน ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ผูป้ระกอบการจะคิดคน้
แบบเองทั้งหมด ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะใช้เวลาว่างของตนเองในการปฏิบติังาน ผลิตภณัฑ ์               
ท่ีผลิตในปัจจุบัน คือ ต้นเทียน ประกอบไปด้วยต้นหมากสุ่ม ต้นหมากเบ็ง ต้นผึ้ ง ต้นดอก                       
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(ในการผลิต 1 คร้ัง ใชเ้วลา 2 วนั ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ชุด จ าหน่ายในราคา 3,000 บาทต่อช้ิน)ซ่ึงในท่ีน้ี
ผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างการท าผลิตภณัฑ์ ดังน้ีคือ 1)การผลิตต้นหมากสุ่ม วตัถุดิบท่ีใช้คือผลหมาก            
ไมไ้ผ ่ดา้ยหรือปอ ขั้นตอนการผลิตหมากสุ่มคือ น าผลหมากท่ีผ่าซีกแลว้เสียบร้อยดว้ยปอหรือดา้ย
ผูกไวเ้ป็นพวงตากแห้งเก็บไว ้ มาปักคลุมโครงไมท่ี้ท าเป็นตน้พุ่มไวแ้ล้ว 2)การผลิตตน้หมากเบ็ง 
วตัถุดิบท่ีใชคื้อผลหมากดิบหรือผลหมากสุก ขั้นตอนการผลิตตน้หมากเบ็งคือเร่ิมแรกผูป้ระกอบการ
จะคดัเลือกผลหมากดิบหรือผลหมากสุกจ านวน 24 ลูก ผูกติดตรึงโยงไวก้บัโครงไมท่ี้ไดข้ึ้นรูปไว้
แลว้ เม่ือผูกผลหมากเสร็จแลว้ก็ตกแต่งตน้หมากเบ็งให้สวยงาม 3)การผลิตตน้ผึ้ง วตัถุดิบท่ีใช้ คือ 
ข้ีผึ้ง หยวกกลว้ย มะละกอดิบ ขั้นตอนการผลิต คือ น าข้ีผึ้งมาป้ันเป็นลูก ๆ หรือสลกัเป็นดอกหรือเขา้
แบบ โดยใชก้น้มะละกอดิบท่ีปอกเปลือกแลว้จุ่มลงในข้ีผึ้งท่ีน ามาละลายก่อนยกจุ่มในน ้ าเยน็ ก็จะ
ไดด้อกผึ้งหลุดล่อนออกมา แลว้น าไปประดบัยงัหยวกกลว้ยท่ีตดัเป็นเสมือนตน้ไมใ้ห้กลายเป็นตน้
ผึ้งสวยงาม 4) ตน้ดอก วตัถุดิบท่ีใช ้คือ ใบตอง ดอกไม ้ตกแต่งคลา้ยกบับายศรีท ารูปลกัษณะเหมือน
กรวย หรือเป็นพุ่ม การจัดเก็บวตัถุดิบและวิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบ ผูป้ระกอบการนั้นจะไม่มี 
เพราะวา่เป็นใบไมถ้า้จะผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ถึงจะไปเก็บมาใช ้แรงจูงใจในการผลิตสินคา้นั้น 
เพราะตอ้งการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้คนรุ่นหลงัได้รู้ถึงคุณค่าและอนุรักษ์ไว ้ตลอดจนเป็น
มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษและตัวผูป้ระกอบการเองก็มีความช่ืนชอบเป็นพิเศษด้วย การ
จ าหน่ายสินคา้จะมีผูม้าสั่งซ้ือสินคา้ถึงท่ี 
 

  
 
 
 
  
 
 
 

  ภาพท่ี 5.6 การสาธิตงานจกัสานของคุณบุญเลิศ ดว้งค า 
 

  2.6 การจัดการด้านการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรมจักสาน 
  ในด้านการจดัการบริหารจดัการกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร (บุญเลิศ) นั้น เป็นระบบท่ีมี
ความสัมพนัธ์แบบฉนัทมิ์ตร ไม่มีช่องวา่งระหว่างผูป้ระกอบการกบัสมาชิก เพราะเป็นธุรกิจชุมชน 
ท่ีใชแ้รงงานจากสมาชิกภายในชุมชนเท่านั้น  
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 2.7 การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
  เน่ืองจากเป็นการผลิตผลิตภณัฑ์ภายในกลุ่มเล็ก ๆ จึงไม่มีการสร้างเครือข่ายภายนอก
ชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายจากทางภายรัฐท่ีให้การสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการ น าสินคา้และ
ผลิตภณัฑไ์ปจดัแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ เท่านั้น ส่วนกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ ยงัไม่มี 
 

3.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มเคร่ืองจักสานบ้านมูเซอ (คุณวรีะ) 
 3.1 สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มเคร่ืองจักสานบ้านมูเซอ (คุณวรีะ) 
  ในส่วนของการสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณวีระ         
ทางผูว้จิยัจะไดก้ล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ การศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์หตัถกรรมจกัสาน และ
สถานท่ีในการจดัการบริหารธุรกิจชุมชนหตัถกรรมจกัสาน  ดงัน้ี 
  3.1.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณวี ร ะอยู่ บ้ าน เล ข ท่ี 2 2 3หมู่ ท่ี  1 1ต าบลสั นทรา ย  อ า เ ภอสั นทรา ย                       
จังหวัดเชียงใหม่อายุ 27 ปี  เป็นสมาชิกในหมู่บ้านมูเซอ มีสมาชิกภายในครอบครัว 3 คน                   
รายไดห้ลกัของครอบครัว คือ การจกัสานไดเ้ฉล่ียประมาณ 18,000 บาทต่อเดือน 
 
 
 
 
               
 
  
 
 ภาพท่ี 5.7 คุณวรีะ 
 3.1.2 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน 
  จากการสัมภาษณ์คุณวีระ ท าให้ทราบว่า ผูป้ระกอบการได้เรียนรู้งานจกัสาน     
มาจากแม่ตั้ งแต่สมยัตอนเด็ก ๆ แล้ว ด้วยเหตุผลท่ีว่าต้องการสืบสานภูมิปัญญาทางด้านจกัสาน      
ให้คงอยู่กบัชุมชนและให้คนรุ่นหลงัได้รู้ถึงคุณค่าและอนุรักษ์ไวสื้บต่อกนัไป จากประสบการณ์
ท างานท่ีผ่านมา 13 ปี  ท าให้ผู ้ประกอบการเองได้มีการพัฒนารูปแบบงานจักสานให้ มี                
ความหลากหลายมากข้ึน และตอบสนองความตอ้งการของคนในสังคมมากข้ึนดว้ย 
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  3.1.3 สถานทีใ่นการจัดการบริหารธุรกจิชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
   คุณวีระ ประกอบอาชีพงานจกัสานมาแลว้ 13 ปี โดยใชส้ถานท่ีบา้นของตนเอง 
ในการผลิตผลิตสินค้า บริเวณบ้านของผูป้ระกอบการจะมีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียว ยกพื้นสูง            
โดยผูป้ระกอบการจะใชพ้ื้นท่ีตรงขา้งล่างบา้นในการท าผลิตภณัฑ์ บริเวณโดยรอบบา้นก็จะร่มร่ืน 
เงียบสงบ แต่ก็มีขอ้เสียในการจดัตั้งสถานท่ีประกอบการ คือ อยู่ห่างจากตวัเมือง ท าให้ยากแก่การ
คน้หาของพอ่คา้คนกลาง ซ่ึงทางผูว้จิยัสามารถแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ 
ดงัภาพท่ี 5.8 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ภาพท่ี 5.8 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณวีระ 
 

 3.2 การจัดการธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมจักสานให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  เม่ือกล่าวถึงการจดัการธุรกิจชุมชนงานหัตถกรรมจกัสานของคุณวีระ ท าให้ทราบว่า 
ผูป้ระกอบการได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์เพียงผูเ้ดียวแต่มีภรรยาและแม่ท่ีมาช่วยงานในยามว่าง           
ซ่ึงมีการจดัการธุรกิจของกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มเคร่ืองจักสานบ้านมูเซอ (คุณวีระ) 
 

 

ตารางท่ี 5.3 จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มเคร่ืองจกัสานบา้นมูเซอ (คุณวรีะ) 
ท่ีมา : วรีะ, 2553, เมษายน 6 
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มเคร่ืองจักสานบ้านมูเซอ  จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ (คุณวรีะ) 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 2 
ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ (พอ่คา้คนกลาง) 2 

รวม 5 

ส่วนท่ี 1 บริเวณท่ีอยูอ่าศยั 

ส่วนท่ี 2 บริเวณท่ีใชใ้นการผลิต

สินคา้และเก็บผลิตภณัฑ ์

 

ส่วนท่ี 3   

โรงอบ 
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 แมผู้ป้ระกอบการจะผลิตและด าเนินการขายแต่เพียงผูเ้ดียว เน่ืองจากภรรยาและ
แม่ เป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินช่วยในด้านการตลาดในบางส่วน จึงสามารถเขียนเป็นโครงสร้าง   
ของกลุ่ม ดงัแผนภูมิท่ี 5.3 ดงัน้ี 

 

โครงสร้างของกลุ่มเคร่ืองจักสานบ้านมูเซอ (คุณวรีะ) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.3 โครงสร้างของกลุ่มเคร่ืองจกัสานบา้นมูเซอ (คุณวรีะ) 

ผลติสินค้าตามค าส่ังจ้าง 

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

จ าหน่ายสินค้าไปยงัผู้บริโภค 

ประธานกลุ่ม 

ค าส่ังจ้างผลติสินค้า 

 

สมาชิกภายในกลุ่ม 

 

ผู้ประกอบการ (คุณวรีะ) 
 

 
สมาชิกภายในครอบครัว 

ลูกค้าทัว่ไป พ่อค้าคนกลาง 
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                    จากแผนภูมิท่ี 5.3 จะเห็นไดว้่าโครงสร้างของกลุ่มเคร่ืองจกัสานบา้นมูเซอนั้น 
คุณวีระจะเป็นหน่ึงในสมาชิกของเคร่ืองจกัสานบา้นมูเซอ โดยโครงสร้างของกลุ่มนั้นจะมีประธาน  
ท่ีท าหน้าท่ีเป็นคนรับค าสั่งการจา้งผลิตสินคา้ จากนั้นประธานก็จะแจกงานให้กบัสมาชิกภายใน           
กลุ่มเท่า ๆ กนั หรือตามความสามารถของแต่ละคน ในส่วนของการปฏิบติังานของคุณวีระนั้น 
ผูป้ระกอบการประกอบอาชีพเพียงผูเ้ดียว แต่การช่วยงานของภรรยาและแม่หากน ามาผนวกกับ
โครงสร้างจะเป็นโครงสร้างแบบเครือญาติท่ีมีลกัษณะในการร้องขอ หรือช่วยเหลือในฐานะสมาชิก
ครอบครัว ไม่ใช่ลูกจา้งทัว่ไป ทางดา้นการตรวจสอบสินคา้ก่อนส่งมอบแก่ลูกคา้นั้น จะเป็นหน้าท่ี
ของผูผ้ลิตแต่ละคนท่ีจะตอ้งตรวจดูความเรียบร้อย และความสวยงาม ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์นั้น
จะจ าหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปและพ่อค้าคนกลาง โดยพ่อค้าคนกลางจะมารับผลิตภัณฑ ์                          
ถึงสถานท่ีผลิตส่วนลูกคา้ทัว่ไปนั้น ผูผ้ลิตจะน าไปจ าหน่ายตามงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ เป็นตน้ 
 3.3  การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุนหัตถกรรมจักสาน 
  ในการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ ไม่มีการกู้เงินจากแหล่งใด ๆ จะใช ้               
ทุนส่วนตวัของผูป้ระกอบการในการลงทุนทั้งหมด โดยเงินท่ีได้มาจากการขายสินค้าบางส่วน                
จะถูกน ามาเก็บไวใ้นยามฉุกเฉิน 
 3.4 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมจักสาน 
  ในด้านของการตลาดทางผู ้ประกอบการเอง ได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ตามงานแสดงสินคา้ เช่น บา้นควาย งาน OTOP เมืองทองธานี กรุงเทพหานคร ปทุมธานี 
เป็นตน้ และยงัไดมี้การส่งเสริมการตลาดโดยมีการใชส่ื้อโฆษณาในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นนิตยสาร 
ใบปลิว แผน่พบั ป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ส่วนการส่งเสริมการขายนั้นจะมีการส่งเสริมการ
ขายทั้งผูบ้ริโภคและพอ่คา้ปลีก นัน่คือถา้มีการสั่งซ้ือคราวละมาก ๆ จะมีบริการส่งสินคา้ให้ฟรี และ
มีการตั้งช่ือร้าน เพราะผูป้ระกอบการเช่ือว่าสินคา้และผลิตภณัฑ์ของตนเองมีประโยชน์ต่อลูกคา้            
อยู่แล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าคนกลาง ซ้ือเพื่อน าไปขายต่อการก าหนดราคาสินค้า
ผูป้ระกอบการจะพิจารณาจากตน้ทุน และค่าแรงท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้และผลิตภณัฑ ์
  การจ าหน่ายของผูป้ระกอบการมีช่องทางการจดัจ าหน่าย  2 แห่ง มีร้านค้าเป็นของ
ตนเอง 2 แห่ง มีตวัแทนจ าหน่ายจ านวน 2 ราย และการตรวจสอบสินคา้ก่อนจ าหน่ายนั้นจะประเมิน
จากความสวยงามและความเรียบร้อย 
 3.5 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมจักสาน 
  ในดา้นของการผลิตผูป้ระกอบการ ไดด้ าเนินธุรกิจและการบริหารงานจะบริหารงาน
ร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่ม การจดัหาวตัถุดิบของผูป้ระกอบการคือ  จะจดัหาเองโดยจะซ้ือจาก
ประเทศพม่า ประเทศอินโดนีเซีย โดยวตัถุดิบท่ีจดัซ้ือจะมีหวาย และสี  ซ่ึงจะซ้ือคราวละมาก ๆใน
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การออกแบบผลิตภณัฑ์ผูป้ระกอบการและสมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยกนัคิดคน้ออกแบบผลิตภณัฑ์
เองทั้งหมด ในการปฏิบติังานจะท างานทั้งวนัท่ีบา้น ซ่ึงบางคร้ังจะมีสมาชิกภายในครอบครัวเขา้มา
ช่วยดว้ย ปัจจุบนัสินคา้ท่ีผลิตคือ ตะกร้าหวายสาน (ในการผลิต 1 คร้ังใช้เวลา 1 ชัว่โมงไดจ้  านวน
สินคา้ 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 250 บาทต่อช้ิน) การผลิตตะกร้าหวายสาน วตัถุดิบท่ีใชคื้อหวายและสี 
ขั้นตอนการผลิต คือ เร่ิมแรกผูป้ระกอบการจะน าหวายมาแช่น ้าเพื่อใหห้วายอ่อนตวั หลงัจากนั้นก็จะ
ตดัหวายเพื่อน ามาสานเป็นตะกร้า และเม่ือสานตะกร้าเสร็จแล้วจะยอ้มสีตามท่ีตอ้งการ ขั้นตอน
สุดทา้ยคือการน าเอาตะกร้าท่ีสานไดเ้ขา้ห้องอบใส่ความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กบัตวัสินคา้
และผลิตภณัฑ ์การจดัเก็บวตัถุดิบและเก็บรักษาวตัถุดิบของผูป้ระกอบการจะเก็บวางไวภ้ายในโกดงั 
ส่วนสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้ก็จะเก็บไวใ้นโกดงัเช่นเดียวกนั เพื่อรอพ่อคา้คนกลางมาซ้ือ หรือน าไป
แสดงตามงานต่าง ๆ แรงจูงใจในการผลิตสินคา้นั้น เพราะตอ้งการสืบทอดภูมิปัญญาทางดา้นจกัสาน
ให้คงอยู่คู่กบัชุมชนต่อไป ตลอดจนเป็นมรดกตกทอด มาจากบรรพบุรุษ การจ าหน่ายสินคา้จะมี
พอ่คา้คนกลางมาซ้ือถึงท่ีบา้น 
 
 

   
 
 
 
  
 
 

 
  ภาพท่ี 5.9 วตัถุดิบและผลิตภณัฑจ์กัสานของคุณวีระ 
 

 3.6 การจัดการด้านการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรมจักสาน 
  ในการจดัการบริหารจดัการกลุ่มหัตถกรรมจกัสาน ไม่มีการจดัการหรือบริหารงาน           
ไม่มีการประชุม เน่ืองจากบริหารงานเพียงผูเ้ดียวและผูป้ระกอบการเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่าย                    
ส่วนภรรยาและแม่นั้น จะช่วยงานคุณวรีะบางคร้ังท่ีมีการร้องขอใหช่้วยเหลือ 
 3.7 การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
  ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายจากทางภายรัฐท่ีให้การสนับสนุนเก่ียวกบัโครงการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  ท่ีทางผู ้ประกอบการน าสินค้าไปจัดแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ เท่านั้ น               
ส่วนกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ ยงัไม่มี                
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4.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มหวายขดบ้านป่าไผ่ (คุณเพญ็)   
 4.1 สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มหวายขดบ้านป่าไผ่ (คุณเพญ็)  
  ในส่วนของการสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณเพ็ญ              
ทางผูว้จิยัจะไดก้ล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ การศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์หตัถกรรมจกัสาน และ
สถานท่ีในการจดัการบริหารธุรกิจชุมชนหตัถกรรมจกัสาน  ดงัน้ี 
  4.1.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ  
   คุณเพ็ญ มานิตย์ อยู่อาศยับ้านเลขท่ี 61 หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย                 
จงัหวดัเชียงใหม่  อาย ุ70 ปี รายไดห้ลกัของครอบครัวเฉล่ียประมาณ 4,000 บาทต่อเดือน ส่วนรายได ้         
ท่ีนอกเหนือจากอาชีพหลกั คือ งานจกัสาน รายไดเ้ฉล่ียประมาณ 6,000 บาทต่อเดือน 
 

 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.10 คุณเพญ็ มานิตย ์
 

  4.1.2 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน  
   จากการสัมภาษณ์คุณเพ็ญ ผูป้ระกอบการท าให้ทราบว่าผูป้ระกอบการและ
สมาชิกในกลุ่ม ได้ตั้ งกลุ่มข้ึนมาเพื่อให้ผูสู้งอายุภายในหมู่บา้นได้รวมตวักันเพื่อท าอาชีพเสริม        
โดยงานจกัสานเป็นงานท่ีผูสู้งอายุภายในหมู่บา้นถนดัท่ีสุด เพราะไดเ้รียนรู้มาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ
และตอ้งการจะอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบังานหตัถกรรมจกัสานให้อยูคู่่กบัชุมชนต่อไป และ                     
เพื่ อสืบทอดให้คนรุ่นหลัง ซ่ึงไม่ว่าจะ เ ป็นเ ด็กหรือผู ้ใหญ่  ได้อนุ รักษ์ ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ิน                                 
น้ีไวสื้บต่อ ๆ กนัไป     
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  4.1.3 สถานทีใ่นการจัดการบริหารธุรกจิชุมชนหัตถกรรมจักสาน                                 
   กลุ่มหวายขดบา้นป่าไผ่ (คุณเพญ็) ใชส้ถานท่ีบา้นของตนเองในการผลิตสินคา้ 
การปฏิบติังานจะท างานทั้งวนั สาเหตุท่ีใชส้ถานท่ีบา้นในการผลิตสินคา้เพราะสะดวกต่อการจดัเก็บ
วสัดุ สามารถใชพ้ื้นท่ีภายในบา้นไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงทางผูว้ิจยัสามารถแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีใน
การบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.11 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  ภาพท่ี 5.11 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณเพญ็ 
 

 4.2 การจัดการธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมจักสานให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง   
  เม่ือกล่าวถึงการจดัการธุรกิจชุมชนงานหัตถกรรมจกัสานของคุณเพ็ญท าให้ทราบว่า  
วิธีการบริหารงานภายในกลุ่มนั้นย่อมเป็นไปตามท่ีผูป้ระกอบการเป็นผู ้ก  าหนดมีการจัดการ           
ในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่มอยา่งมีกระบวนการ สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มกลุ่มหวายขดบ้านป่าไผ่ (คุณเพ็ญ) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5.4 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มหวายขดบา้นป่าไผ ่(คุณเพญ็)   
ท่ีมา : เพญ็ มานิตย,์ 2553, เมษายน 6 
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มหวายขดบ้านป่าไผ่  จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการกลุ่มหวายขดบา้นป่าไผ ่(คุณเพญ็) 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ - 
สมาชิกภายในชุมชนบา้นป่าไผ ่ 14 
ตวัแทนจ าหน่าย (พอ่คา้คนกลาง,ร้านคา้) 3 

รวม 18 

ส่วนท่ี 1 บริเวณท่ีอยูอ่าศยั 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 บริเวณท่ีใช้

ในการผลิตสินคา้ 
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โครงสร้างของกลุ่มหวายขดบ้านป่าไผ่ (คุณเพ็ญ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 

 

 แผนภูมิท่ี 5.4 โครงสร้างของกลุ่มหวายขดบา้นป่าไผ ่(คุณเพญ็) 
 

                   จากแผนภู มิ ท่ี  5.4 จะ เ ห็นได้ว่ าโครงสร้างของก ลุ่มหวายขดบ้านป่าไผ่นั้ น 
ความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่มหวายขดบา้นป่าไผ่นั้น มีความเท่าเทียม เสมอภาคกนั ท าให ้ 
การประสานงานภายในกลุ่มนั้นสะดวกและรวดเร็วข้ึน คุณเพญ็จะเป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่มหวาย
ขดบา้นป่าไผ ่โดยโครงสร้างของกลุ่มนั้นจะมีประธานท่ีท าหนา้ท่ีเป็นคนรับค าสั่งการจา้งผลิตสินคา้   

สมาชิกกลุ่ม 
(คุณเพญ็) 

 

ค าส่ังจ้างผลติสินค้า 

ร้านค้าทัว่ไป พ่อค้าคนกลาง 

 

ลูกค้าทัว่ไป 

ประธานกลุ่ม 

สมาชิกกลุ่ม  
 

สมาชิกกลุ่ม  
 

ผลติสินค้า 

 

ตรวจสอบสินค้า 

 

จ าหน่ายสินค้า 
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ซ่ึงคนท่ีเป็นผูว้่าจ้างคือ ดาบต ารวจฉลวย เม่ือได้รับค าสั่งว่าจ้างมาแล้วประธานก็จะแจกงาน                    
ในการผลิตสินคา้ใหก้บัสมาชิกภายในกลุ่มเท่า ๆ กนั ส่วนทางดา้นการตรวจสอบสินคา้ก่อนส่งมอบ
แก่ลูกค้านั้ น ผูผ้ลิตแต่ละคนจะตรวจดูความเรียบร้อยของสินค้าเป็นหลัก ซ่ึงในการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์นั้ นจะจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง บุคคลทั่วไป และร้านค้าทั่วไปแถว ๆ หมู่บ้าน         
โดยพอ่คา้คนกลางจะมารับผลิตภณัฑถึ์งสถานท่ีผลิต  
 4.3 การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุนหัตถกรรมจักสาน 
  เงินลงทุนมาจากการรวบรวมเงินของสมาชิกภายในกลุ่ม แลว้น ามาบริหารร่วมกนั เงิน
ท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้จะน ามาหมุนเวียนในคร้ังต่อไป โดยเก็บเงินไวส่้วนหน่ึงส าหรับฉุกเฉิน 
เน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจไม่แน่นอนในปัจจุบนั (ผูป้ระกอบการไม่ได้แจ้งถึงขอ้มูลเก่ียวกับ
จ านวนเงินดา้นการลงทุน)  
 4.4 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมจักสาน 
  ในด้านของการตลาดทางผู ้ประกอบการเองได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ตามงานแสดงสินคา้ เช่น งานแสดงสินค้าพื้นเมืองและยงัไม่มีการส่งเสริมการตลาด        
ไม่มีการส่งเสริมการขาย การตั้งช่ือร้านและตราสินค้าจะตั้งตามช่ือของกลุ่ม ส่วนการส่งเสริม       
การขายนั้ นจะขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในราคาส่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าคนกลาง                         
ซ้ือเพื่อน าไปขายต่อ การก าหนดราคาสินคา้ผูป้ระกอบการจะพิจารณาจากตน้ทุนในการท าสินคา้
และผลิตภณัฑ์  การจ าหน่ายของผูป้ระกอบการมีช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นตวัแทนจ าหน่ายและ       
ฝากจ าหน่ายตามร้านคา้ และการตรวจสอบสินคา้ก่อนจ าหน่ายนั้นจะประเมินจากความเรียบร้อย 
 4.5 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมจักสาน 
  ในด้านของการผลิตผูป้ระกอบการ ได้ด าเนินธุรกิจและบริหารงานร่วมกบัสมาชิก
ภายในกลุ่ม ในการจดัหาวตัถุดิบของผูป้ระกอบการคือ  รับมาจากผูว้่าจา้ง คือ ดาบต ารวจฉลวย       
ซ่ึงจะมีการเก็บตุนวตัถุดิบไวต้ลอด การออกแบบผลิตภณัฑ์ผูป้ระกอบการจะผลิตตามแบบของ    
ผูว้า่จา้ง ในการปฏิบติังานจะท างานตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.ท่ีบา้น ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในปัจจุบนั คือ 
1) หวายไผข่ด(ในการผลิต 1 คร้ัง ใชเ้วลา 45 นาที ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 100 บาท
ต่อช้ิน)การผลิตหวายไผ่ขด ว ัตถุดิบท่ีใช้คือต้นไผ่และกาว ขั้ นตอนการผลิต คือ เ ร่ิมแรก
ผูป้ระกอบการจะเลาะไมไ้ผ ่หลงัจากนั้นก็จะน าเอาไมไ้ผท่ี่เลาะไปแช่น ้ าให้อ่อนก่อน แลว้จึงน ากาว
มาติดให้เป็นรูปร่างท่ีตอ้งการ 2)กระติบขา้วเหนียว(ในการผลิต 1 คร้ังใช้เวลา 30 นาที ได้จ  านวน
สินคา้ 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 40 บาทต่อช้ิน) การผลิตกระติบขา้วเหนียว วตัถุดิบท่ีใช้ คือ ใบลาน 
ขั้นตอนการผลิต คือ เลือกใบตาลท่ีไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป น ามาผึ่งลมไวใ้ตถุ้นบา้นให้แห้ง แลว้
ฉีกหรือแหกเอากา้นตรงกลางออก ความกวา้งเลือกตามขนาดของกล่องขา้วท่ีจะสาน น าใบตาลท่ี
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ไดม้าเรียงซอ้นกนัเป็นคู่ ๆ แลว้สานลายทานเป็น 2 ชั้น เร่ิมจากกน้แลว้สานเฉียงข้ึนไปจนถึงปากแลว้           
พบัใบตาลท่ีเหลือเก็บชายไวท่ี้ตวัของกล่อง ส่วนฝาปิดก็สานอย่างเดียวกนัแต่ให้กวา้งกวา่ตวัเพื่อจะ
ได้สวมลงไปได้ การจดัเก็บวตัถุดิบและวิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบ ผูป้ระกอบการจะเก็บใส่ถุงไว ้     
ภายในบ้าน โดยเก็บให้พ้นจากพวกแมลงท่ีจะมากัดแทะสินค้า แรงจูงใจในการผลิตสินค้านั้ น    
เพราะตอ้งการสืบสานภูมิปัญญาทางดา้นจกัสานให้คนรุ่นหลงัไดรู้้ถึงคุณค่าและอนุรักษไ์วสื้บต่อไป 
ตลอดจนเป็นรายได้เสริมให้กบัผูสู้งอายุในชุมชนด้วย การจ าหน่ายสินคา้จะมีผูม้าซ้ือสินคา้ถึงท่ี
หรือไม่สมาชิกในกลุ่มก็จะน าไปฝากขายตามร้านคา้  
 

  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ภาพท่ี 5.12 ผลิตภณัฑก์ลุ่มหวายขดบา้นป่าไผ ่ของคุณเพญ็ มานิตย ์
 

 4.6 การจัดการด้านการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรมจักสาน 
  เน่ืองจากเป็นการวมกลุ่มของสมาชิกภายในชุมชนเดียวกนั ดงันั้นในการบริหารจดัการ
ของทางกลุ่มในแง่ทางพฤติกรรมศาสตร์นั้ น ไม่มีช่องว่างระหว่างสมาชิกด้วยกัน เน่ืองจาก               
ทุกคนภายในกลุ่มสามารถน าเสนอแนวคิดและยอมรับความคิดเห็นร่วมกนั 
 4.7 การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
  ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายจากทางภายรัฐท่ีให้การสนับสนุนเก่ียวกับโครงการ                
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ท่ีทางผูป้ระกอบการน าสินค้าไปจัดแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ เท่านั้ น              
ส่วนกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ ยงัไม่มี 
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5.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มภูมปัิญญา ท าขนัแดง (ยุพนิ)  
 5.1 สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มภูมิปัญญา ท าขันแดง (ยุพนิ)       
  ในส่วนของการสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณยุพินทาง
ผูว้ิจยัจะได้กล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ การศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์หัตถกรรมจกัสาน และ
สถานท่ีในการจดัการบริหารธุรกิจชุมชนหตัถกรรมจกัสาน  ดงัน้ี 
  5.1.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณยุพิน เจิมจันทร์ อยู่บ้านเลขท่ี 22/1 หมู่ ท่ี 2 ต  าบลท่าศาลา อ าเภอเมือง               
จงัหวดัเชียงใหม่อายุ 50 ปี จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีสมาชิกภายใน
ครอบครัว 4 คน รายได้หลักของครอบครัว คือ ท าไม้ไผ่ขด รายได้เฉล่ียประมาณ 10,000 บาท              
ต่อเดือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.13 คุณยพุิน เจิมจนัทร์ 
 
 

 5.1.2 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน  
  จากการสัมภาษณ์ คุณยุพินท าให้ทราบว่าผู ้ประกอบการได้เ ร่ิม เ รียน รู้                     
งานจกัสานมาจากคุณยายและคุณแม่ เม่ือ 30 ปีก่อน ด้วยเหตุผลท่ีว่าอยากจะสืบสานภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ใหอ้ยูคู่่กบัทอ้งถ่ินสืบต่อไป ประกอบกบัความช่ืนชอบส่วนตวัดว้ย จากประสบการณ์ท างาน           
ท่ีผ่านมา ท าให้ผูป้ระกอบการเองได้มีการพฒันารูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเดิม ท าให้ผลิตภณัฑ์
สามารถน าไปตกแต่งยงัสถานท่ีต่าง ๆ ไดม้ากข้ึนกวา่เดิม ไม่วา่จะเป็นบา้น โรงแรม รีสอร์ท หรือ
แมแ้ต่สถานท่ีราชการต่าง ๆ ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกมานั้นเป็นท่ียอมรับของทอ้งตลาดมากข้ึน และ
ผูค้นในสังคมสนใจท่ีจะซ้ือไปใชง้านมากข้ึนอีกดว้ย 
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 5.1.3 สถานทีใ่นการจัดการบริหารธุรกจิชุมชนหัตถกรรมจักสาน   
  กลุ่มภูมิปัญญา ท าขนัแดง (ยพุิน) ประกอบอาชีพการท างานจกัสานมาแลว้ 30 ปี 
โดยใช้สถานท่ีบา้นของตนเองในการผลิตสินคา้ สาเหตุท่ีตั้งสถานท่ีผลิตสินคา้ท่ีบา้น ก็เพราะว่า
สะดวกในการจดัสรรวตัถุดิบ แต่มีขอ้เสียในการตั้งสถานท่ีผลิตสินคา้คือ เน้ือท่ีภายในบริเวณบา้น
แคบซ่ึงทางผูว้จิยัสามารถแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.14 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.14 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณยุพิน 
  
 

 5.2 การจัดการธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมจักสานให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพียง 
  เม่ือกล่าวถึงการจดัการธุรกิจชุมชนงานหัตถกรรมจกัสานของคุณยุพิน ท าให้ทราบว่า    
ในการท างานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีการบริหารงานดงัน้ี 

   

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มภูมิปัญญา ท าขันแดง  (ยุพนิ) 

 

 

ตารางท่ี 5.5 จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มภูมิปัญญา ท าขนัแดง (ยพุิน) 
ท่ีมา : ยพุิน เจิมจนัทร์, 2553, เมษายน 9 

ประเภทสมาชิกกลุ่มจักสานคุณป้อม จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการกลุ่มภูมิปัญญา ท าขนัแดง (ยพุิน) 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในชุมชน 28 

รวม 30 

ส่วนท่ี 1 บริเวณท่ีอยูอ่าศยั 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 
บริเวณท่ีใช้
ในการผลิต
สินคา้ 
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โครงสร้างของกลุ่มภูมิปัญญา ท าขันแดง (ยุพนิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.5 โครงสร้างของกลุ่มภูมิปัญญา ท าขนัแดง (ยุพิน) 

 

                     จากแผนภูมิท่ี 5.5 จะเห็นว่าโครงสร้างของกลุ่มภูมิปัญญาท าขันแดง จะมี      
การจดัแจงงานตามจ านวนของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยระบบการท างานไม่ซับซ้อน สมาชิกภายใน
กลุ่มเป็นกลุ่มท่ีคุน้เคยกนัอยูท่  าใหก้ารประสานงานภายในกลุ่มนั้นสะดวกและรวดเร็วข้ึน หากน ามา
ผนวกกบัโครงสร้างให้เป็นโครงสร้างแบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั โดยประธานกลุ่มจะท าหนา้ท่ี
คือรับค าสั่งการผลิตสินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและการจัดจ าหน่าย ส่วนผูป้ระกอบการ         
(คุณยุพิน) และสมาชิกภายในกลุ่มจะท าหน้าท่ีในการผลิตสินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและ             
การจดัจ าหน่ายสินคา้  

ค าส่ังผลติสินค้า 

ผลติสินค้า 

ประธานกลุ่ม  

 

 การจัดจ าหน่าย 

สมาชิกในกลุ่ม 

ผู้ประกอบการ (คุณยุพนิ) และ                             

สมาชิกในครอบครัว 

ตรวจสอบสินค้า ประธานกลุ่ม, ผู้ประกอบการ (คุณยุพนิ),     

สมาชิกในกลุ่ม 

ประธานกลุ่ม, ผู้ประกอบการ (คุณยุพนิ),     

สมาชิกในกลุ่ม 
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 5.3 การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุนหัตถกรรมจักสาน 
  ในการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยเงินลงทุนมาจากการรวบรวมเงิน              
ของสมาชิกภายในกลุ่มแลว้น ามาบริหารร่วมกนั เงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้จะน ามาหมุนเวียน        
ในคร้ังต่อไป และทางกลุ่มไม่มีการกูเ้งินจากแหล่งใด ๆ 
 5.4 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมจักสาน 
  ในด้านของการตลาดทางผู ้ประกอบการเองได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ตามงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ แต่ไม่มีการส่งเสริมการตลาด ส่วนในเร่ืองของการส่งเสริม  
การขายนั้ นจะท าการส่งเสริมการขายให้กับผู ้บริโภคและผู ้ค้าปลีกคือถ้ามีการสั่ง ซ้ือสินค้า                    
คราวละ มาก ๆ ก็จะลดราคาให้กบัลูกคา้ ไม่มีการตั้งช่ือร้านและตราสินคา้ ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็น
บริษทัส่งออกและโรงแรม ซ้ือเพื่อน าไปใชง้านหรือน าไปตั้งโชวต์ามสถานท่ีต่าง ๆ การก าหนดราคา
สินคา้ ผูป้ระกอบการจะพิจารณาจากความยากในการท าสินคา้และผลิตภณัฑ์ ตลอดจนระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการท าสินคา้และผลิตภณัฑ์  ส่วนในเร่ืองการตรวจสอบสินคา้ก่อนจ าหน่ายนั้นจะประเมินจาก
ความเรียบร้อย ส่วนทางด้านการจัดจ าหน่ายของผู ้ประกอบการมีช่องทางการจัดจ าหน่าย                  
1 แห่ง มีร้านคา้เป็นของตนเอง 1 แห่ง  
 5.5 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมจักสาน 
  ในด้านของการผลิตผูป้ระกอบการ ได้ด าเนินธุรกิจและบริหารงานร่วมกบัสมาชิก
ภายในกลุ่ม ในการจดัหาวตัถุดิบของผูป้ระกอบการคือ จะจดัหาเองโดยซ้ือจากตลาด วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือ 
คือ กาว สี ไม ้โดยจะซ้ือไวค้ราวละมาก ๆ ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ผูป้ระกอบการจะคิดคน้แบบ
เองทั้งหมดและออกแบบโดยไดข้อ้เสนอแนะจากผูว้า่จา้ง ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในปัจจุบนั คือ1)  ขนัน ้ า
พานรอง (ในการผลิต 1 คร้ัง ใชเ้วลา 1 อาทิตย ์ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา480 บาทต่อ
ช้ิน)2)โคมไฟ(ในการผลิต 1 คร้ัง ใช้เวลา 1 อาทิตย ์ ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 600 
บาทต่อช้ิน) 3) ขนัโตก (ในการผลิต 1 คร้ัง ใชเ้วลา 1 อาทิตย ์ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 
1,000 บาทต่อช้ิน) ซ่ึงการผลิตผลิตภณัฑ์ทั้ง 3 ช้ินน้ี วตัถุดิบท่ีใช ้คือ กาว สี ไมไ้ผ ่โดยมีขั้นตอนการ
ผลิตท่ีคลา้ย ๆ กนัคือเร่ิมแรกผูป้ระกอบการจะผา่ไมไ้ผแ่ลว้น ามาเหลาให้ผิวเรียบก่อน หลงัจากนั้นก็
จะน าไมไ้ผ่ท่ีเหลาแลว้นั้นมาข้ึนรูป โดยจะใชก้าวช่วยในการข้ึนรูปเม่ือข้ึนรูปผลิตภณัฑ์เสร็จแลว้ก็
จะรอให้กาวแห้งก่อน แลว้จึงค่อยทาสี ขั้นตอนสุดทา้ยคือตกแต่งผลิตภณัฑ์ให้สวยงาม การจดัเก็บ
วตัถุดิบนั้นผูป้ระกอบการจะเก็บไวภ้ายในบา้นและวิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบคือ จะน ามาตากแดดไว ้
ส่วนผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตเสร็จแล้วก็จะเก็บใส่ถุงเพื่อป้องกนัฝุ่ นเกาะ แรงจูงใจในการผลิตสินคา้นั้น 
เพราะตอ้งการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ  การจ าหน่าย
สินคา้จะมีผูม้าสั่งซ้ือสินคา้ถึงท่ี 
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 ภาพท่ี 5.15 ผลิตภณัฑข์องคุณยพุิน เจิมจนัทร์ 
 5.6 การจัดการด้านการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรมจักสาน 
  ในดา้นการจดัการบริหารจดัการกลุ่มภูมิปัญญา ท าขนัแดง (ยพุิน)นั้นเป็นระบบท่ีไม่มี
ช่องวา่งระหวา่งผูป้ระกอบการกบัสมาชิก มีความสัมพนัธ์แบบฉนัทมิ์ตร 
 5.7 การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
  ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายจากทางภายรัฐท่ีใหก้ารสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการ น าสินคา้
และผลิตภณัฑไ์ปจดัแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ เท่านั้น 
  * ส าหรับคุณยพุิน เจิมจนัทร์นั้น นอกจากจะมีการประกอบอาชีพในการท าผลิตภณัฑ์
หตัถกรรมจกัสานแลว้ ก็ยงัไดมี้การน าผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสานท่ีผลิตออกมานั้นมาท าการลงรัก     
เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัตวัผลิตภณัฑด์ว้ย 

 

6.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณเสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี 
 6.1 สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณเสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี         
  ในส่วนของการสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณเสาวลกัษณ์         
ทางผูว้จิยัจะไดก้ล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ การศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์หตัถกรรมจกัสาน และ
สถานท่ีในการจดัการบริหารธุรกิจชุมชนหตัถกรรมจกัสาน  ดงัน้ี 
  6.1.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณเสาวลักษณ์ สุวรรณรังสี อาศยัอยู่บ้านเลขท่ี 151/2 หมู่ท่ี 6 ต าบลฟ้าฮ่าม                
อ  าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ เพศหญิง อายุ 54 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบัอนุปริญญา–พยาบาล
ศาสตร์ มีสมาชิกในครอบครัว 6 คน มีรายได้เฉล่ียประมาณ 150,000 บาทต่อเดือนและมีรายได้
นอกเหนือจากรายไดห้ลกั คือ ผลิตต่างหูไมไ้ผป่ระมาณ  25,000 บาทต่อเดือน 
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  6.1.2 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน  
   จากการสัมภาษณ์คุณเสาวลักษณ์ท าให้ทราบว่าผูป้ระกอบการได้เร่ิมผลิต        
เขม็กลดัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508และหยดุท าเม่ือปี พ.ศ.2520จากนั้นก็เร่ิมท าต่างหูไมไ้ผม่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2547และท ามาถึงปัจจุบนัจากประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมาท าให้ผูป้ระกอบการเองไดมี้การพฒันา
รูปแบบผลิตภณัฑโ์ดยใชจิ้นตนาการของตนเองมาผสมผสานเทคนิคการจกัสานผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
มีความสวยงาม และเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป 
  6.1.3 สถานทีใ่นการจัดการบริหารธุรกจิชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
   สถานท่ีตั้ งของแหล่งผลิตสินค้านั้ นก็จะตั้ งอยู่ท่ีบ้านของผูป้ระกอบการเอง 
สาเหตุท่ีตั้งสถานท่ีผลิตสินคา้ท่ีบา้นนั้นก็เพราะสะดวกในการจดัสรรวสัดุและวตัถุดิบในการผลิต
สินคา้ ซ่ึงทางผูว้จิยัสามารถแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.16 
 

 
 
 
 
 

 
 

  ภาพท่ี 5.16 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณเสาวลกัษณ์ 
 

 6.2 การจัดการธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมจักสานให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  เม่ือกล่าวถึงการจดัการธุรกิจชุมชนงานหัตถกรรมจกัสานของคุณเสาวลกัษณ์ ท าให้
ทราบว่า ในการสร้างความส าเร็จให้กบัธุรกิจนั้น มีการจดัการในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่ม
อยา่งมีระบบใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณเสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี 

 

ตารางท่ี 5.6 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณเสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี 
ท่ีมา : เสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี, 2553, เมษายน 9 

ประเภทสมาชิกกลุ่มจักสานเสาวลกัษณ์ จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ (เสาวลกัษณ์) 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 1 
ตวัแทนจ าหน่าย (พอ่คา้คนกลาง) 3 

รวม 5 

ส่วนท่ี 1 บริเวณท่ีอยูอ่าศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 บริเวณท่ีใช้
ในการผลิตสินคา้ 
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โครงสร้างภายในกลุ่มของคุณเสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนภูมิท่ี 5.6 โครงสร้างภายในกลุ่มของคุณเสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี 
 

                    จากแผนภูมิท่ี 5.6 จะเห็นว่าความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มจะเป็น               
แบบอุตสาหกรรมรมภายในครอบครัว ท่ีผู ้ประกอบการประกอบอาชีพเพียงผู ้เ ดียว แต่จะ                       
ไดรั้บการช่วยเหลือจากคนในครอบครัว โดยผูป้ระกอบการจะเป็นผูรั้บค าสั่งท าสินคา้และสมาชิก
ภายในครอบครัวจะช่วยกนัผลิตสินคา้ร่วมกบัผูป้ระกอบการ ในดา้นการตรวจสอบคุณภาพสินคา้นั้น
จะเป็นหน้าท่ีของผูป้ระกอบการ โดยการตรวจสอบนั้นจะดูจากความประณีตและขนาดของสินคา้ 
ทางดา้นการจดัจ าหน่ายนั้น ผูป้ระกอบการจะจ าหน่ายสินคา้ให้กบัตวัแทนจ าหน่าย (พ่อคา้คนกลาง)
และลูกคา้ทัว่ไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 
 

ผู้ประกอบการ                          

(เสาวลกัษณ์) 

สุวรรณ) 

สมาชิกในครอบครัว 

 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

ตัวแทนจ าหน่าย 

 

ลูกค้าทัว่ไป 
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                6.3   การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุนหัตถกรรมจักสาน 
                      ในการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ ไม่มีการกู้เงินจากแหล่งใด ๆ จะใช ้         
ทุนส่วนตวัของผูป้ระกอบการในการลงทุนทั้งหมด โดยเงินท่ีได้มาจากการขายสินค้าบางส่วน                
จะถูกน ามาใชไ้วใ้นยามฉุกเฉิน 
 6.4 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมจักสาน 
  ในดา้นของการตลาดทางผูป้ระกอบการเอง กิจการของผูป้ระกอบการ มีสมาชิก 2 คน 
และเป็นสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด ไดมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้และผลิตภณัฑ์ตามงานแสดง
สินค้าต่าง ๆ ในการผลิตนั้ นผู ้ประกอบการจะผลิตเพื่อสนองความต้องการของผู ้บริโภค                        
ไม่มีตราสินคา้ แต่จะตั้งช่ือตามเจา้ของ ในการตรวจสอบสินคา้นั้นก็จะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะ
ผลิตสินคา้เองทุกขั้นตอน จึงไม่ค่อยมีความบกพร่อง ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลทัว่ไป ซ้ือไปเพื่อ
ส่งออกต่างประเทศและก็จะมี ซ้ือไปใส่ เองบ้าง  ในเ ร่ืองของการก าหนดราคาสินค้านั้ น  
ผูป้ระกอบการจะก าหนดราคาเอง โดยพิจารณาจากต้นทุนราคาสินค้า ความต้องการของตลาด              
ก าลงัซ้ือของลูกคา้และคุณภาพสินคา้ แต่ราคาท่ีก าหนดนั้นยงัไม่ไดคิ้ดค่าขนส่งรวมเขา้ไปปัจจุบนั
ผูป้ระกอบการไดจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านตวัแทนจ าหน่ายจ านวน 2-3 คนเพราะตวัแทนจ าหน่ายจะ
จ าหน่ายและกระจายสินคา้ได้ดีกว่าผูป้ระกอบการเอง สามารถให้ขอ้มูลข่าวสารและแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารได้รวดเร็วกว่าผูป้ระกอบการเองและผูป้ระกอบการก็ขาดทรัพยากรและบุคลากร           
ในการด าเนินการขายตรงแก่ลูกคา้ ส่วนในเร่ืองการแบ่งรายไดใ้ห้ตวัแทนจ าหน่ายนั้นผูป้ระกอบการ
จะจ าหน่ายในราคาส่งแลว้ใหต้วัแทนจ าหน่ายบวกราคาเอง ส่วนการขนส่งนั้น ตวัแทนจ าหน่ายจะมา
รับเอง  
 6.5 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมจักสาน 
 ในด้านของการผลิตผูป้ระกอบการได้ด าเนินธุรกิจและบริหารงานร่วมกับสมาชิก
ภายในครอบครัว ในการจัดหาวตัถุดิบของผู ้ประกอบการคือ  จะจัดหาเองโดยซ้ือจากตลาด                         
การซ้ือนั้นจะซ้ือคราวละมาก ๆ ส่วนเกณฑ์ในการเลือกซ้ือก็จะไม่มีอะไรยุ่งยากเพราะค่อนขา้ง
ตายตวัมีขายตามทอ้งตลาดทัว่ไป ในการออกแบบนั้นผูป้ระกอบการจะออกแบบเองทั้งหมด และ
บางคร้ังผูว้า่จา้งก็จะออกแบบมาให้บา้ง ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะใชร้ะยะเวลาในการท างานตั้งแต่
เวลา08.00 – 17.00 น.ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในปัจจุบันคือต่างหูไม้ไผ่ วตัถุดิบท่ีใช้ คือ ไผ่สีสุก                        
ขั้นตอนการผลิต คือ เร่ิมแรกผูป้ระกอบการจะน าไผสี่สุกอายุประมาณ 1 ปีน ามาตดัขั้วทิ้ง แลว้น ามา
ขดูผิวออก และน าส่วนผิวมาเขา้เคร่ืองเหลาให้ไดข้นาดประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร จากนั้นก็น ามาจกั
เป็นเส้นเล็ก ๆ แลว้น ามาเขา้เคร่ืองเหลาอีกทีให้ไดข้นาดเท่า ๆ กนัและไมไ้ผท่ี่ไดม้ายอ้มสีเสร็จแลว้
ตากให้แห้ง จากนั้นก็น ามาถกัเป็นรูปต่าง ๆ ทาแล็คเกอร์ให้ข้ึนเงาทิ้งไวใ้ห้แห้งจากนั้นก็น ามาติด
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ห่วงต่างหู การท าใช้เวลา 1 วนัต่อต่างหูประมาณ  35 – 50  คู่  จะจ าหน่ายในราคา 35 บาทต่อคู่             
ส่วนในเร่ืองของการจดัเก็บวตัถุดิบและวิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบ ผูป้ระกอบการจะเก็บไวใ้ห้มิดชิด 
ไม่มีความช้ืนและไม่ตากแดด  ส่วนมาตรฐานการผลิตนั้นก็จะเน้นความประณีต มีขนาดพอดีและ
สวยงาม มีความละเอียดของตวัผลิตภณัฑ ์ไม่มีความบกพร่อง เม่ือผลิตเสร็จแลว้ก็จะเก็บสินคา้ไวใ้น
กล่องเพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองเกาะจบัสินคา้ แรงจูงใจในการผลิตสินคา้นั้น เพราะตวัผูป้ระกอบการเอง 
มีความช่ืนชอบโดยส่วนตวัอยูแ่ลว้ การจ าหน่ายสินคา้จะมีผูม้าสั่งซ้ือสินคา้ถึงท่ี 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.17 ผลิตภณัฑต่์างหูไมไ้ผข่องคุณเสาวลกัษณ์ สุวรรณรังสี 
 

 6.6    การจัดการด้านการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรมจักสาน 
  ในการจดัการบริหารจัดการกลุ่ม ไม่มีการจดัการหรือบริหารงานไม่มีการประชุม 
เน่ืองจากบริหารงานเพียงผูเ้ดียวและผูป้ระกอบการเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่าย                                     
 6.7 การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
  ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายจากทางภายรัฐท่ีใหก้ารสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการ น าสินคา้
และผลิตภณัฑไ์ปจดัแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ เท่านั้น ส่วนกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ ยงัไม่มี 
 

7.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณพรหม โกนศรี 
 7.1 สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณพรหม โกนศรี         
  ในส่วนของการสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณพรหม      
ทางผูว้จิยัจะไดก้ล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ การศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์หตัถกรรมจกัสาน และ
สถานท่ีในการจดัการบริหารธุรกิจชุมชนหตัถกรรมจกัสาน  ดงัน้ี 
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  7.1.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณพรหม โกนศรี อยูบ่า้นเลขท่ี 16 หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ อายุ 80 ปี จบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สมาชิกภายในครอบครัวมีจ านวน
ทั้งหมด 4 คน รายไดห้ลกัของครอบครัวมาจากบุตรสาว โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน20,000 บาท มี
รายไดท่ี้นอกเหนือจากอาชีพหลกั คือ ช่างตดัผม มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 800-1,200 บาทและสาน
ตะกร้า มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 300-400 บาท 
  7.1.2 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน  
   จากการสัมภาษณ์คุณพรหม ท าให้ทราบวา่ ผูป้ระกอบการไดเ้ร่ิมผลิตเส่ือแหย่ง 
เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2520 และจะผลิตสินคา้ปีเวน้ปี ส่วนตะกร้า เร่ิมผลิตเม่ือเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2551 และท าต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั จากประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา ท าให้ผูป้ระกอบการเอง
ได้มีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์โดยใช้จินตนาการของตนเองมาผสมผสานเทคนิคการจกัสาน   
ผลิตเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความสวยงาม และสามารถใชง้านไดจ้ริง ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
  7.1.3 สถานทีใ่นการจัดการบริหารธุรกจิชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
   สถานท่ีตั้งของแหล่งผลิตสินคา้นั้นก็จะตั้งอยู่ท่ีบา้นของผูป้ระกอบการเอง คือ 
ตั้ งอยู่บ้านเลขท่ี 16 หมู่ ท่ี 4 ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่สาเหตุท่ีตั้ งสถานท่ี
ประกอบการท่ีบา้น เพราะไม่ตอ้งเสียค่าเช่า สะดวกในการจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้ซ่ึงทางผูว้ิจยั
สามารถแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.18 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.18 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณพรหม 
 7.2 การจัดการธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมจักสานให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  เม่ือกล่าวถึงการจดัการธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมจกัสานของคุณพรหม ท าให้ทราบวา่ 
ผู ้ประกอบการได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์เพียงผู ้เ ดียว ในการสร้างความส าเร็จให้กับธุรกิจนั้ น                 
มีการจดัการธุรกิจของกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 บริเวณท่ีอยูอ่าศยั 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 บริเวณท่ีใช้
ในการผลิตสินคา้ 

 

 

ส่วนท่ี 3 
บริเวณ       
ท่ีใชเ้ก็บ
สินคา้ 
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จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณพรหม โกนศรี 

 

ตารางท่ี 5.7 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณพรหม โกนศรี 
ท่ีมา : พรหม โกนศรี, 2553, เมษายน  
 

โครงสร้างภายในกลุ่มของคุณพรหม โกนศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนภูมิท่ี 5.7 โครงสร้างภายในกลุ่มของคุณพรหม โกนศรี 

ประเภทสมาชิกกลุ่มจักสานคุณพรหม จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ (พรหม) 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ - 
ตวัแทนจ าหน่าย 1 

รวม 2 

ผู้ประกอบการ                          

(คุณพรหม)  

ค าส่ังว่าจ้าง 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

การจ าหน่ายสินค้า 

ตัวแทนจ าหน่าย (ญาติ) 

 

ลูกค้าทัว่ไป 
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                  จากแผนภูมิท่ี  5.7 จะเห็นว่าโครงสร้างของคุณพรหม จะเป็นระบบการท างานท่ี            
ไม่ซบัซอ้น เพราะผูป้ระกอบการเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายเอง  
 7.3 การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุนหัตถกรรมจักสาน 

  ในการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ จะใช้เงินท่ีได้มาจากการขายสินค้า               
มาหมุนเวียนในการผลิตสินคา้และเงินบางส่วนจะถูกน ามาใช้ไวใ้นยามฉุกเฉิน ตลอดจนไม่มีการ              
กูเ้งินจากแหล่งใด ๆ 

 7.4 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมจักสาน 

  ในดา้นของการตลาดทางผูป้ระกอบการเอง มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้และผลิตภณัฑ์
ตามงานแสดงสินคา้ ในการผลิตนั้นผูป้ระกอบการจะผลิตเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค           
ไม่มีการตั้ งช่ือร้านและตราสินค้า เพราะผู ้ประกอบการมีความเช่ือท่ีว่าลูกค้าท่ีมาซ้ือสินค้า                    
มีการแนะน าสินค้าปากต่อปาก ในการตรวจสอบสินค้านั้ นไม่ค่อยมีความบกพร่อง เพราะ
ผูป้ระกอบการผลิตสินค้าเองทุกขั้นตอน ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลทัว่ไป ซ้ือไปเพื่อใช้งาน              
ในเร่ืองของการก าหนดราคาสินคา้นั้น ผูป้ระกอบการจะก าหนดราคาเอง โดยพิจารณาจากตน้ทุน
ราคาสินคา้ก าลงัซ้ือของลูกคา้และคุณภาพสินคา้ แต่ราคาท่ีก าหนดนั้น ยงัไม่ไดคิ้ดค่าขนส่งรวมเขา้
ไปดว้ย ปัจจุบนัผูป้ระกอบการไดจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ผา่นญาติและร้านคา้ของตนเอง 

 7.5 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมจักสาน 

  ในด้านของการผลิตผู ้ประกอบการ ได้ด าเนินธุรกิจและบริหารงานเพียงผู ้เดียว          
ในการผลิตสินคา้ ผูป้ระกอบการได้มีการจดัหาวตัถุดิบในการผลิตเองโดยซ้ือจาก ตลาดหนองหอย 
ว ัตถุดิบท่ีจัดซ้ือ เช่น ลวดเบต์ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้ นผู ้ประกอบการได้ออกแบบ               
โดยได้ข้อเสนอแนะจากผูว้่าจ้างและมีการคิดค้นแบบเองทั้ งหมดการท างานจะท าในเวลาว่าง            
โดยท างานเพียงผูเ้ดียว ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในปัจจุบนั คือ 1) เส่ือแหยง่ วตัถุดิบท่ีใช ้ตน้แหยง่ ขั้นตอน
การผลิต คือ ขั้นแรก เลือกตน้แหย่งท่ีแก่เต็มท่ี จากนั้นน าไปผ่าแล้วเอาแผ่ออกให้ให้หมด การผ่า           
จะผา่เป็นแนวยาว 1 ตน้ ผา่ 4 ส่วน (ถา้เล่มใหญ่ผา่ 3 ส่วน) ขั้นต่อมาน าไปเหลาดว้ยมีดให้เรียบเนียน
อีกคร้ัง  ขั้นท่ีสาม น าไปผึ่งแดดจนแหง้ จากนั้นน าแหยง่ท่ีแหง้แลว้มาสายใหเ้ป็นลาย 2 (ยก 2 ขา้ม 2) 
เร่ิมต้นใช้  5-7 เส้น ขั้นสุดท้ายก็จะท าการเก็บชายแหย่งท่ีสานลงมาให้เรียบร้อยและให้เกิด                
ความสวยงาม ราคาสินคา้ ผนืใหญ่ จ าหน่าย 300-500 บาท ผนืเล็ก จ  าหน่าย 150-200 บาท ผลิตสินคา้
ได้ 10-20 ผืนต่อปีเท่านั้นข้ึนกบักบัจ านวนของแหย่ง ใช้ระยะเวลาในการท าทั้งหมด 4-5 วนั 2) 
ตะกร้า ผลิตจากเชือกท่ีใช้มดัของ มีขั้นตอนดงัน้ี ขั้นแรกจะท าการขั้นรูปโดยใช้พลาสติก 12 เส้น 
(ขนาดเล็ก) สานเป็นลายตาล (แบบธรรมดา) คือ ยกเส้นขา้มเส้น เม่ือไดข้นาดท่ีเหมาะสมให้ใชข้นาด
พลาสติกขนาดใหญ่สานท าขอบตะกร้า เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ราคาสินค้า 25 บาท ผลิตสินค้า               
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ได ้2 ใบ ใชร้ะยะเวลาในการท าทั้งหมด 1 วนั แหล่งจ าหน่ายสินคา้ จะมีลูกคา้มาซ้ือท่ีบา้น และมีการ
ฝากญาติจ าหน่าย ส่วนมาตรฐานการผลิตนั้นก็จะเน้นความประณีต เรียบร้อยและสวยงาม ส่วนใน
เร่ืองของการจดัเก็บวตัถุดิบและวิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบ ผูป้ระกอบการจะเก็บไวภ้ายในบา้นท่ีไม่มี
ความช้ืน เม่ือผลิตเสร็จแล้วก็จะเก็บสินคา้ไวใ้นถุงเพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองเกาะจบัสินคา้ แรงจูงใจ    
ในการผลิตสินคา้นั้น เพราะตวัผูป้ระกอบการเองมีความช่ืนชอบโดยส่วนตวัอยู่แลว้ การจ าหน่าย
สินคา้จะมีผูม้าสั่งซ้ือสินคา้ถึงท่ี 

 7.6 การจัดการด้านการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรมจักสาน 

  ทางผูป้ระกอบการไม่ไดมี้การบริหารจดัการกลุ่ม เน่ืองจากการท างานจกัสาน(ตะกร้า 
เส่ือแหยง) ของผูป้ระกอบการจะท าเพียงผูเ้ดียวท่ีบา้น การท างานจะใชเ้วลาวา่ง ๆ ปฏิบติังานจึงไม่มี
กระบวนการในการจดัการบริหารกลุ่ม 
 7.7 การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
                   ยงัไม่มีหน่วยงานไหนเขา้มาช่วยสนบัสนุนและส่วนกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ ยงัไม่มี 
 

8.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มวดัศรีมาราม (วนันา)  
 8.1 สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มวดัศรีมาราม (วนันา)         
  ในส่วนของการสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณพรหม            
ทางผูว้จิยัจะไดก้ล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ การศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์หตัถกรรมจกัสาน และ
สถานท่ีในการจดัการบริหารธุรกิจชุมชนหตัถกรรมจกัสาน  ดงัน้ี 
  8.1.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณวันนา จันทร์วงศ์  อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี  25/1 หมู่ ท่ี  4  ต าบลสันกลาง                  
อ  าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ อายุ 65 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี4                     
มีสมาชิกภายในครอบครัว 4 คน รายไดห้ลกัของครอบครัว คือ ฟ้อนตอ้นรับ รายไดเ้ฉล่ียประมาณ 
12,000 บาทต่อเดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.19 คุณวนันา เจริญวงศ ์
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 8.1.2 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน 

  จากการสัมภาษณ์คุณวนันา ผูป้ระกอบการ ท าให้ทราบวา่ ผูป้ระกอบการไดเ้ร่ิม
เรียนรู้งานจกัสานมาจากคุณพอ่และคุณแม่ เม่ือ 20 ปีก่อน ดว้ยเหตุผลท่ีวา่อยากจะสืบสานภูมิปัญญา
ท้อง ถ่ินให้คนรุ่นหลังได้อนุ รักษ์ไว้สืบต่อกันไป ประกอบกับความช่ืนชอบส่วนตัวด้วย                 
จากประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา ท าให้ผูป้ระกอบการเองได้มีการพฒันารูปแบบงานจกัสาน               
ใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน สามารถตอบสนองความตอ้งการ เป็นตน้ 

 8.1.3 สถานทีใ่นการจัดการบริหารธุรกจิชุมชนหัตถกรรมจักสาน 

   กลุ่มวดัศรีมาราม (คุณวนันา) ใช้สถานท่ีวดัศรีมาราม หมู่ท่ี 4 ต าบลสันกลาง 
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ในการผลิตผลิตภณัฑ์ สาเหตุท่ีตั้งสถานท่ีในการผลิตผลิตภณัฑ ์  
ท่ีวดั เพราะว่าสะดวกในการขนส่งสินคา้ การท างานจะใช้เวลาว่างหลังจากการท างานหลกัแล้ว      
ซ่ึงทางผู ้วิจ ัยสามารถแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้ นท่ีภายในบ้านในการบริหารจัดการธุรกิจ                   
ดงัภาพท่ี 5.20 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.20 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการบริหารสถานท่ีในการผลิตผลิตภณัฑ์ 
 
 

 8.2 การจัดการธุรกิจชุมชนงานหัตถกรรมจักสานให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
         เม่ือกล่าวถึงการจดัการธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมจกัสานของคุณวนันา ท าให้ทราบวา่ 
ในการสร้างความส าเร็จให้กับกลุ่มวดัศรีมาราม คือ การจัดการในการบริหารธุรกิจชุมชนของ      
กลุ่มอย่างมีระบบและมีกระบวนการ ซ่ึงการบริหารดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 บริเวณท่ีอยูอ่าศยั 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 บริเวณท่ีใช้
ในการผลิตสินคา้ 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 บริเวณท่ีใช้
ในการเก็บสินคา้ 
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จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มวดัศรีมาราม (วนันา) 

 

ตารางท่ี 5.8 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มวดัศรีมาราม (วนันา) 
ท่ีมา : วนันา จนัทร์วงศ,์ 2553, เมษายน 9 
 

โครงสร้างของกลุ่มวดัศรีมาราม (วนันา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 แผนภูมิท่ี 5.8 โครงสร้างของกลุ่มวดัศรีมาราม (วนันา) 
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มจักสานคุณป้อม จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการกลุ่มวดัศรีมาราม (วนันา) 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในชุมชน 28 

รวม 30 

ประธานกลุ่ม 

สมาชิกภายในกลุ่ม 

ค าส่ังท าสินค้า 

ผู้ประกอบการ (คุณวนันา)

ครอบครัว 

สมาชิกภายในครอบครัว

ผู้ประกอบการ (คุณวนันา)

ครอบครัว 
ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้าไปยงัผู้บริโภค 
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                    จากแผนภูมิท่ี 5.8 จะเห็นว่าในมุมมองของคุณวนันา โครงสร้างของกลุ่มจะมี               
การจัดแจงงานตามจ านวนของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยระบบการท างานไม่ซับซ้อน ท าให ้           
การประสานงานภายในกลุ่มนั้นสะดวกและรวดเร็วข้ึน เพราะสมาชิกภายในกลุ่มเป็นกลุ่มท่ีคุน้เคย
กนัอยู่แล้ว โดยประธานกลุ่มนั้น จะมีบทบาทหน้าท่ีทางด้านการรับค าสั่งว่าจา้ง การตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและการจดัจ าหน่าย ส่วนสมาชิกภายในกลุ่มและผูป้ระกอบการจะท าหน้าท่ีใน        
การผลิตสินค้า และการจดัจ าหน่าย ทั้งน้ีผูป้ระกอบการจะร่วมตรวจสอบคุณภาพสินค้าร่วมกับ
ประธานกลุ่มดว้ย 
 8.3 การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุนหัตถกรรมจักสาน 
 ในการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและผลิตภณัฑ์ ทางกลุ่มไม่มีการกู้เงินจากแหล่งใด ๆ             
โดยเงินลงทุนมาจากการรวบรวมเงินของสมาชิกภายในกลุ่ม แลว้น ามาบริหารร่วมกนั เงินท่ีไดจ้าก
การจ าหน่ายสินคา้จะน ามาหมุนเวียนในคร้ังต่อไป โดยเงินส่วนหน่ึงจะถูกเก็บไวใ้ช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉินดว้ย 
 8.4 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมจักสาน 
                         ในด้านของการตลาดทางผูป้ระกอบการเอง ได้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ตามงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ แต่ไม่มีการส่งเสริมการตลาด ส่วนในเร่ืองของการส่งเสริม  
การขายนั้น ถา้มีการสั่งซ้ือสินคา้คราวละมาก ๆ ก็จะลดราคาให้กบัลูกคา้ ไม่มีการตั้งช่ือร้านและ         
ตราสินคา้ เพราะผูป้ระกอบการเช่ือวา่สินคา้และผลิตภณัฑ์ของตนเองเป็นท่ีจดจ าของลูกคา้อยูแ่ลว้ 
ลูกคา้ส่วน ใหญ่จะเป็นลูกคา้ทัว่ไป ซ้ือเพื่อน าไปเป็นประกอบพิธีทางศาสนา  การก าหนดราคาสินคา้
ผูป้ระกอบการจะพิจารณาจากความยากในการท าสินคา้และผลิตภณัฑ์ ตลอดจนระยะเวลาท่ีใช้ใน
การท าสินคา้และผลิตภณัฑ์ ส่วนในเร่ืองการตรวจสอบสินคา้ก่อนจ าหน่ายนั้นจะประเมินจากความ
สวยงามและความเรียบร้อย  ส่วนทางดา้นการจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการมีช่องทางการจ าหน่าย  
1 แห่ง มีร้านคา้เป็นของตนเอง 1 แห่ง                       
 8.5 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมจักสาน 
                         ในดา้นของการผลิตผูป้ระกอบการ ไดด้ าเนินธุรกิจและบริหารงานร่วมกบัสมาชิก
ภายในกลุ่ม ในการจดัหาวตัถุดิบของผูป้ระกอบการคือ จะจดัหาเองโดยซ้ือจากตลาด วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือ 
คือ ใบตอง หรือจะจดัหาเองโดยหาตามหมู่บา้นเองเพราะไม่ตอ้งเสียเงินซ้ือ ในการจดัซ้ือวตัถุดิบ    
จะซ้ือคราวละไม่มาก ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ผูป้ระกอบการจะคิดคน้แบบเองทั้งหมด ส่วนใหญ่
ผู ้ประกอบการจะใช้ เวลาว่างของตนเองในการท างาน ผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตในปัจจุบัน คือ                       
1) ตน้หมากเบง็ (ในการผลิต 1 คร้ัง ใชเ้วลาคร่ึงวนั ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 150 บาท
ต่อช้ิน) การผลิตต้นหมากเบ็ง วตัถุดิบท่ีใช้ คือ ผลหมากสุกหรือผลหมากดิบและไมไ้ผ่ ขั้นตอน    
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การผลิต คือ เร่ิมแรกผูป้ระกอบการจะคดัเลือกผลหมากดิบหรือผลหมากสุก จ านวน 24 ลูก ผูกติด
ตรึงโยงไวก้บัโครงไมท่ี้ไดข้ึ้นรูปไวแ้ลว้ เม่ือผกูผลหมากเสร็จแลว้ก็ตกแต่งตน้หมากเบ็งให้สวยงาม      
2) กรวยต้นช้าง (ในการผลิต 1 คร้ัง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ได้จ  านวนสินค้า 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา         
60 บาทต่อช้ิน) วตัถุดิบท่ีใช้ คือ ไมไ้ผ่ ขั้นตอนการผลิต คือ เร่ิมแรกผูป้ระกอบการจะน าไมไ้ผ่มา    
ผ่าและเหลาผิวให้เรียบ ท าเป็นเส้นบาง ๆ การสานนั้นจะสานตะกร้าให้ตาห่าง ๆ มีลกัษณะคล้าย
เทา้ช้าง เม่ือจะใช้ตอ้งเอาใบตองกรุด้านในเสียก่อน 3) กรวยดอกไม ้(ในการผลิต 1 คร้ัง ใช้เวลา      
10 นาที ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 15 บาทต่อช้ิน) การผลิตกรวย วตัถุดิบท่ีใช้ คือ 
ใบตอง ขั้นตอนการผลิต คือ เร่ิมแรกผูป้ระกอบการจะคดัเลือกใบตองก่อน โดยดูสีของใบตอง 
หลงัจากนั้นก็จะฉีกใบตองใหไ้ดต้ามขนาดท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการก่อน จากนั้นก็จะน าเอาใบตองท่ี
ฉีกแล้วมาขดเป็นรูปแบบตามท่ีผูป้ระกอบการถนดั ส่วนขั้นตอนสุดทา้ยคือ ตกแต่งกรวยท่ีได้ให้
สวยงาม การจดัเก็บวตัถุดิบและวิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบ ผูป้ระกอบการนั้นจะไม่มี เพราะว่าถา้ผลิต
สินคา้หรือผลิตภณัฑ์เสร็จแลว้จะมีลูกคา้มารับไปเลย แรงจูงใจในการผลิตสินคา้นั้น เพราะตอ้งการ
สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษและตวัผูป้ระกอบการเองก็มี
ความช่ืนชอบเป็นพิเศษดว้ย การจ าหน่ายสินคา้จะมีผูม้าสั่งซ้ือสินคา้ถึงท่ี 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 5.21 ผลิตภณัฑก์รวยตีนชา้ง กรวยดอกไม ้และตน้หมากเบง็ 

   ของคุณวนันา จนัทร์วงค์ 

 8.6 การจัดการด้านการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรมจักสาน 

  ในด้านการจัดการบริหารจัดการกลุ่มวดัศรีมาราม (วนันา) นั้ น เป็นระบบท่ีไม่มี
ช่องว่างระหว่างผูป้ระกอบการกบัสมาชิกและมีการเก้ือกูลกนัระหว่างผูป้ระกอบการกบัสมาชิก 
เพราะเป็นธุรกิจชุมชนท่ีใชแ้รงงานจากสมาชิกภายในชุมชนเท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์แบบฉนัทมิ์ตร 
 8.7 การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 
 ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายจากทางภายรัฐท่ีให้การสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการน าสินคา้
ไปจดัแสดง ส่วนกลุ่มธุรกิจอ่ืนไม่มี  
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9.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณอนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั  
 9.1 สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณอนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั         
                   ในส่วนของการสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณพรหม      
ทางผูว้จิยัจะไดก้ล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ การศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์หตัถกรรมจกัสาน และ
สถานท่ีในการจดัการบริหารธุรกิจชุมชนหตัถกรรมจกัสาน  ดงัน้ี 
  9.1.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณอนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั อยูบ่า้นเลขท่ี  16/1  หมู่ท่ี  1 ต าบลขุนคง  อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่  เพศชาย จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์เอกส่ือสารมวลชน 
มีสมาชิกภายในครอบครัวจ านวน 8 คน รายไดห้ลกัของครอบครัว คือ การเกษตรและงานหตัถกรรม 
มีรายไดโ้ดยเฉล่ีย 25,000-40,000 บาทต่อเดือน รายไดท่ี้นอกเหนือจากอาชีพหลกัคือ งานทางดา้น  
ออกาไนทเ์ซอร์  มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,000-30,000 บาทต่อเดือน 
  9.1.2 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน 
   จากการสัมภาษณ์คุณอนุสรณ์ ท าให้ทราบว่าผูป้ระกอบการได้เร่ิมท ากระเป๋า                
ท่ีผลิตมาจากตน้กระจูด เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ.2547 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่มีความช่ืนชอบส่วนตวัและ
ตอ้งการท าเป็นอาชีพเพื่อเล้ียงครอบครัว จากประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 5 ปี ท าให้ผูป้ระกอบการ
เองไดมี้การพฒันารูปแบบงานจกัสานให้ออกมามีรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเน้นเร่ืองของคุณภาพ
สินคา้เป็นหลกั ซ่ึงในการผลิตสินคา้จะใชจิ้นตนาการของตนเองมาผสมผสานเทคนิคการจกัสาน ท า
ใหใ้นปัจจุบนัน้ีสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของทอ้งตลาดและเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปมากข้ึน  
  9.1.3 สถานทีใ่นการจัดการบริหารธุรกจิชุมชนหัตถกรรมจักสาน   
                            สถานท่ีตั้งของแหล่งผลิตสินคา้นั้นก็จะตั้งอยู่ท่ีบา้นของผูป้ระกอบการเอง สาเหตุ
ท่ีตั้งสถานท่ีผลิตสินคา้ท่ีบา้นนั้นก็เพราะไม่ตอ้งเสียค่าเช่า สะดวกต่อการจดัเก็บวตัถุดิบและวสัดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนสามารถใชพ้ื้นท่ีในการผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงทางผูว้ิจยัสามารถแบ่งสัดส่วน
ในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.22 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.22 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณอนุสรณ์ 

 

ส่วนท่ี 1 บริเวณท่ีอยูอ่าศยั 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 บริเวณท่ีใชใ้น    
การผลิตสินคา้  

 

 



108 

 

 9.2 การจัดการธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมจักสานให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
                   เม่ือกล่าวถึงการจดัการธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมจกัสานของคุณอนุสรณ์ ท าให้ทราบวา่ 
ผูป้ระกอบการเป็นผูบ้ริหารงานดว้ยตนเอง โดยจะมีสมาชิกภายในครอบครัวและลูกจา้งเขา้มาช่วย
ในการผลิต ซ่ึงการบริหารดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มกระจูดดีไซน์ (อนุสรณ์) 

ตารางท่ี 5.9 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มกระจูดดีไซน์ 
ท่ีมา : อนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั, 2553, เมษายน 9 
 

โครงสร้างของกลุ่มกระจูดดีไซน์ (อนุสรณ์) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.9 โครงสร้างของกลุ่มกระจูดดีไซน์ (อนุสรณ์) 
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มจักสานคุณป้อม จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการกลุ่มกระจูดดีไซน์ (อนุสรณ์)  1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 5 
สมาชิกภายในชุมชน/ลูกจา้ง 3 
พนกังานขาย 1 

รวม 10 

ประธานกลุ่ม (คุณอนุสรณ์) 

สมาชิกภายในครอบครัว 

ค าส่ังท าสินค้า 

ลูกจ้าง 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้าไปยงัผู้บริโภค ลูกค้าทัว่ไป 

พนักงานขาย 
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                         จากแผนภูมิท่ี 5.9 จะเห็นว่าในมุมมองของคุณอนุสรณ์ โครงสร้างของกลุ่ม              
จะมีการจดัแจงงานตามจ านวนของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยการแบ่งงานกันท านั้นจะมีสัดส่วน          
ท่ีเท่า ๆ กนั หรือตามความสามารถของแต่ละคน ท าให้การประสานงานภายในกลุ่มนั้นสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน เพราะสมาชิกภายในกลุ่มเป็นกลุ่มท่ีรู้จกัและคุน้เคยกนัอยู่แลว้ โดยประธานกลุ่มนั้น      
จะมีบทบาทหน้าท่ีทางด้านการรับค าสั่งว่าจา้ง การตรวจสอบคุณภาพสินคา้และการจดัจ าหน่าย   
ส่วนสมาชิกภายในครอบครัวและลูกจา้งจะท าหน้าท่ีในการผลิตสินคา้ และการจดัจ าหน่าย ทั้งน้ี    
ในการจดัจ าหน่ายสินคา้ของผูป้ระกอบการนั้น จะใชพ้นกังานขายเขา้มาช่วยในการขายดว้ย 
 9.3 การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุนหัตถกรรมจักสาน 
  ในการลงทุนเพื่อผลิตสินคา้และผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการไม่มีการกูเ้งินจากแหล่งใด ๆ 
โดยเงินลงทุนมาจากเงินทุนส่วนตวัทั้งหมด และเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้จะน ามาหมุนเวียน
ในคร้ังต่อไป โดยเงินส่วนหน่ึงจะถูกเก็บไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 
 9.4 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมจักสาน 
                         ในการผลิตนั้ นผู ้ประกอบการจะผลิตเพื่อสนองความต้องการของผู ้บริโภค 
ผูป้ระกอบการมีตราสินคา้เป็นของตนเอง โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการตั้งช่ือและตราสินคา้คือ จะตั้งช่ือ   
ตามวตัถุดิบ ในการตรวจสอบสินค้าก่อนจดัจ าหน่ายนั้นจะดูความเรียบร้อยของสินค้า ส าหรับ     
การบรรจุภณัฑ์นั้น ผูป้ระกอบการมีบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานสากลเชิงการค้า 
ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยซ้ือไปใชเ้องหรือขายต่อ ถา้มีลูกคา้ให้ค  าแนะน า
ทางด้านสินค้า ผูป้ระกอบการก็จะน้อมรับค าแนะน านั้น และท าตามค าแนะน า ผูป้ระกอบการ        
เคยท าการส ารวจอตัราการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคเพื่อเพิ่มหรือลดจ านวนการผลิตสินคา้   
  ในเร่ืองของการก าหนดราคาสินค้านั้ น  ผูป้ระกอบการจะก าหนดราคาเอง ซ่ึงจะ
ค านวณจากตน้ทุนการผลิต โดยพิจารณาจากตน้ทุนราคาสินคา้ ก าลงัซ้ือของลูกคา้และคุณภาพสินคา้          
ในการก าหนดราคาขา้งตน้ยงัไม่ไดคิ้ดรวมกบัตน้ทุนค่าขนส่ง ส าหรับเง่ือนไขในการตกลงซ้ือขาย
แลกเปล่ียนสินคา้ลูกคา้ในแต่ละรายคือ ถา้เป็นลูกคา้คนไทย ถา้มีการสั่งสินคา้ตั้งแต่ 30 ใบข้ึนไป 
ตอ้งวางมดัจ าอย่างน้อย 60 % ของราคาสินคา้นั้นและลูกคา้ชาวต่างชาติ ถ้ามีการสั่งสินคา้ตั้งแต่       
50 ใบข้ึนไป ตอ้งวางมดัจ าอย่างน้อย 70 % ของราคาสินคา้นั้น กลยุทธ์ดา้นราคาท่ีผูป้ระกอบการ
เสนอต่อลูกค้าคือ ถ้าซ้ือสินค้าในจ านวนมาก ๆ ก็จะมีการลดราคาให้ ปัจจุบันผูป้ระกอบการ             
มี ช่องทางในการจัดจ าหน่าย 3  แห่ง  และมี ร้านจ าหน่ายสินค้า เอง จ านวน 2 แห่ง และ                      
ในการจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทนนั้น ผูป้ระกอบการไดใ้ห้เหตุผลว่าคนกลางสามารถขายและกระจาย
สินค้าและบริการได้ดีกว่าผูป้ระกอบการเอง ส าหรับการแบ่งรายได้ให้กับตวัแทนจ าหน่าย คือ       
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ขายในราคาส่งตวัแทนจ าหน่าย แลว้ให้บวกก าไรเอาเอง การขนส่งสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค  
ใชว้ธีิการขนส่งสินคา้แบบยานพาหนะของผูป้ระกอบการและยานพาหนะของบริษทัขนส่ง  
  ผูป้ระกอบการมีการส่งเสริมการตลาด โดยมีการจดัท าโฆษณาในด้านอินเตอร์เน็ต       
มีเวบ็ไซดข์องกลุ่มคือ www.krajooddesign.com โดยการประชาสัมพนัธ์แบบใชส่ื้อออนไลน์ จะเสีย
ค่าใชจ่้าย 4,000 บาทต่อปี การส่งเสริมการขายนั้นจะส่งเสริมการขายโดยใชก้ลยุทธ์ดา้นราคาให้กบั
ผูบ้ริโภค ผูค้ ้าปลีก ผูค้ ้าส่ง คือ สั่งท าเยอะก็จะลดราคาให้ ส่วนทางด้านการประชาสัมพนัธ์นั้น 
ผูป้ระกอบการจะจะมีการจดัท าโสตทศันูปกรณ์ กิจการช่วยเหลือเพื่อสาธารณชน โดยการเป็น
วทิยากรใหค้วามรู้ทางดา้นงานจกัสาน แก่นกัเรียน นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป  ตลอดจนการน าสินคา้
ไปร่วมงานวนัพิเศษต่าง ๆ การจดัสินคา้ตามงานแสดงสินคา้ เช่น เมืองทองธานี การประชาสัมพนัธ์
สินคา้ในตลาดนดัหรือถนนคนเดิน โดยค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ตามงานแสดงสินคา้ จะเสีย
ค่าเช่าท่ีจดังาน 2,000-6,000 บาทต่อคร้ัง การประชาสัมพนัธ์สินคา้ในตลาดนัดหรือถนนคนเดิน      
จะเสียค่าเช่าท่ีจดังาน 20 บาทต่อคร้ัง ปัจจุบนัผูป้ระกอบการมีการขายโดยใช้พนกังานขาย จ านวน      
1 คน ซ่ึงจะจ่ายเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนตายตวั  ด้านการวางแผนการตลาดในอนาคตส าหรับ
ผูป้ระกอบการนั้น ไดมี้การวางแผนไวคื้อ จะตอ้งท าการส่งออกให้มากข้ึน ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนั
ทางดา้นการคา้จ านวน 10 ราย และคู่แข่งขนัในระดบัตลาดหมู่บา้นจ านวน 6 ราย และในส่วนของ
จุดเด่นของในตวัสินคา้ของผูป้ระกอบการท่ีสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืน ๆ คือ สินคา้มีคุณภาพ 
วตัถุดิบไดม้าตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพท่ี 5.23 การใชเ้วบ็ไซต ์ในการประชาสัมพนัธ์สินคา้ของคุณอนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั 
        ท่ีมา : อนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั, 2552 : ระบบออนไลน์ 
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 9.5 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมจักสาน 
  ผูป้ระกอบการได้เร่ิมผลิตกระเป๋าท่ีท ามาจากกระจูด เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2547  
กลวิธีในการผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการคือ กระเป๋า (กระจูดดีไซน์) วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตคือ 
ต้นกระจูด หนังววั และน ้ ายา ขั้นตอนในการผลิตคือน ากระเป๋าท่ีสานแล้วมาล้างน ้ าให้สะอาด 
จากนั้นก็ลงน ้ายาและตากกระเป๋าท่ีสานใหแ้หง้ พอกระเป๋าแหง้แลว้ก็น ามาท าตามแบบท่ีตอ้งการ 

 ส่วนราคาของวตัถุดิบนั้นจะมี  ตน้กระจูด ราคา 120-150 บาทต่อใบ ซ้ือวตัถุดิบมาจาก
จงัหวดันครศรีธรรมราช หนังววั ราคา 1,500-2,200 บาทต่อแผ่น ซ้ือจากกรุงเทพฯ น ้ ายา ราคา
ประมาณ  700-3,000บาทต่อแกลอน ซ้ือจาก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และในการซ้ือนั้นจะซ้ือ
เก็บกกัตุนวตัถุดิบไวต้ลอด ส าหรับเกณฑ์ท่ีผูป้ระกอบการใชใ้นการเลือกวตัถุดิบคือ คุณภาพดี ราคา
ปานกลาง วิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบและสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้นั้น จะเก็บไวใ้นบา้นท่ีไม่มีความช้ืน                
ส่วนมาตรฐานการผลิตนั้นก็จะท าตามแบบท่ีลูกคา้สั่ง และวตัถุดิบท่ีใช้ตอ้งได้คุณภาพมาตรฐาน  
ตลอดจนสินคา้ของผูป้ระกอบการไดรั้บการยอมรับคุณภาพจากหน่วยงานท่ีรับรองคุณภาพสินคา้ 
คือ มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ผูป้ระกอบการมีสินคา้คงคลงัท่ีเหลือในรอบปัจจุบนัคือ 100-200 ช้ิน 
เป็นจ านวนเงิน 20,000-40,000 บาท ปัจจุบนัผูป้ระกอบการได้มีการผลิตสินค้าใหม่ โดยพฒันา       
มาจากสินค้าเดิม ในการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น ผูป้ระกอบการประสบปัญหาทางด้านราคา        
ของวตัถุดิบท่ีมีราคาสูงข้ึน 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.24 ผลิตภณัฑข์องคุณอนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั 
  ท่ีมา : คุณอนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั, 2552 : ระบบออนไลน์ 
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 9.6 การจัดการด้านการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรมจักสาน 
  ในดา้นการจดัการบริหารจดัการกลุ่มของคุณอนุสรณ์นั้น จะเป็นระบบท่ีไม่มีช่องว่าง
ระหว่างผูป้ระกอบการกบัสมาชิก เม่ือมีค าสั่งวา่จา้งให้ท าสินคา้ ก็จะแบ่งงานให้กบัสมาชิกภายใน
ครอบครัวและลูกจา้งในสัดส่วนท่ีเท่ากนั เม่ืองานเสร็จก็จะมีการจ่ายค่าตอบแทนให ้
 9.7 การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน  
  ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายจากทางภายรัฐท่ีให้การสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการ               
น าสินคา้และผลิตภณัฑไ์ปจดัแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ เท่านั้น 
 

 10.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านหนองบัว (ค า) 
 10.1 สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านหนองบัว (ค า)        
  ในส่วนของการสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณค า           
ทางผูว้จิยัจะไดก้ล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ การศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์หตัถกรรมจกัสาน และ
สถานท่ีในการจดัการบริหารธุรกิจชุมชนหตัถกรรมจกัสาน  ดงัน้ี 
  10.1.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณค า ไครแกว้ อยู่บา้นเลขท่ี 196 หมู่ 3 ต าบลหนองบวั อ าเภอไชยปราการ 
จังหวัด เ ชียงใหม่  50320 อายุ  76 ปี  จบการศึกษาสูงสุดชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  4  มีสมาชิก              
ภายในครอบครัวมี 5 คน รายไดห้ลกัของครอบครัวคือการเกษตร รายไดท่ี้นอกเหนือจากอาชีพหลกั
คือ งานจกัสาน รายไดโ้ดยเฉล่ียประมาณ 400 บาทต่อเดือน    
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                    ภาพท่ี  5.25 คุณค า ไครแกว้ 



113 

 

 10.1.2 การศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน 
  จากการสัมภาษณ์คุณค า ท าให้ทราบว่า ผูป้ระกอบการไดเ้ร่ิมท าเส่ือกกตั้งแต่             
ปี พ.ศ. 2536 โดยได้ไปศึกษาวิธีการท าเส่ือกกมาจากการเข้าร่วมอบรมและดูงานจากท่ีต่าง ๆ 
ตลอดจน ตอ้งการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเพื่อเป็นรายไดใ้ห้กบัครอบครัว จากประสบการณ์
ท างานท่ีผ่านมา 18 ปี ท าให้ผู ้ประกอบการเองได้มีการพัฒนารูปแบบการท าเส่ือกกใหม่ ๆ               
อยูต่ลอดเวลา จนท าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกมานั้น มีความละเอียด ท าใหเ้ป็นท่ียอมรับของทอ้งตลาด
และคนทัว่ไปมากข้ึน  
 10.1.3 สถานทีใ่นการจัดการบริหารธุรกจิชุมชนหัตถกรรมจักสาน   
  สถานท่ีตั้งของแหล่งผลิตสินคา้นั้น ก็จะตั้งอยู่ท่ีกลุ่มผูสู้งอายุบา้นหนองบวั        
ของผู ้ประกอบการเอง สาเหตุท่ีตั้ งสถานท่ีผลิตสินค้าท่ีกลุ่มนั้ น ก็ เพราะไม่ต้องเสียค่าเช่า           
อ  านวยความสะดวกในการจัดเก็บว ัตถุดิบ และสามารถใช้พื้นท่ีภายในบ้านได้อย่างเต็ม ท่ี                
ซ่ึงทางผูว้จิยัสามารถแบ่งสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจ ดงัภาพท่ี 5.26 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.26 แผนผงัของการแบ่งส่วนในการผลิตของคุณค า ไครแกว้ 
 

 10.2 การจัดการธุรกจิชุมชนงานหัตถกรรมจักสานให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  เม่ือกล่าวถึงการจดัการธุรกิจชุมชนงานหัตถกรรมจกัสานของคุณค า ท าให้ทราบว่า 
ผูป้ระกอบการเป็นสมาชิกกลุ่มผูสู้งอายุบ้านหนองบวั โดยจะผลิตสินค้าตามค าสั่งของผูว้่าจ้าง      
และจะผลิตสินค้าไวเ้พื่อขาย ซ่ึงทางคุณค าเอง ได้มีการจัดโครงสร้างของกลุ่มให้สอดคล้อง           
กบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงดงัน้ี 
 

ส่วนท่ี 1 บริเวณท่ีอยูอ่าศยั 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 บริเวณท่ีใชใ้น           
การผลิตสินคา้และเก็บสินคา้ 
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จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มผู้สูงอายุบ้านหนองบัว (ค า) 

ตารางท่ี 5.10 จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มผูสู้งอายบุา้นหนองบวั 
ท่ีมา : ค า ไครแกว้, 2554, เมษายน 9 

โครงสร้างของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านหนองบัว 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 5.10 โครงสร้างของกลุ่มผูสู้งอายบุา้นหนองบวั (คุณค า ไครแกว้) 

ประเภทสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุบ้านหนองบัว (ค า) จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ (ค า)  1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในชุมชน 7 

รวม 9 

 

 

 

ค าส่ังว่าจ้าง 

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

 

ผลติสินค้า 
 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
 

ลูกค้าทัว่ไป ร้านค้าของทางกลุ่ม 

 

คุณค า ไครแก้ว 
 

สมาชิกภายในกลุ่ม 
 

ประธานกลุ่ม 
 

มติกลุ่ม 

 

สมาชิกภายในครอบครัว 
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                          จากแผนภูมิท่ี 5.10 จะเห็นไดว้่า ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มนั้น                    
มีความเสมอภาคกัน เพียงแต่จะให้ประธานกลุ่ม เป็นผูดู้แลและเป็นตวัแทนกลุ่มในการติดต่อ
ประสานงานกบัลูกคา้ โดยในการท างานของคุณค านั้น จะมีสมาชิกภายในครอบครัวเขา้มาช่วยงาน
ดว้ย ซ่ึงในการท างานจะมีลกัษณะเป็นแบบการร้องขอ หรือขอความช่วยเหลือ 
 10.3 การจัดการด้านเงินทุนและการลงทุนหัตถกรรมจักสาน 
  ในการลงทุนเพื่อผลิตสินคา้และผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการไม่มีการกูเ้งินจากแหล่งใด ๆ 
โดยเงินลงทุนมาจากสมาชิกภายในกลุ่ม และเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้จะถูกน ามาหมุนเวียนใน
คร้ังต่อไป โดยเงินส่วนหน่ึงจะถูกเก็บไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 
 10.4 การจัดการด้านการตลาดหัตถกรรมจักสาน 
  ในด้านของการตลาดทางผู ้ประกอบการจะผลิตสินค้าเพื่อสนองความต้องการ                 
ของผูบ้ริโภค โดยผูป้ระกอบการไม่มีตราสินค้า แต่จะใช้ช่ือกลุ่มผูสู้งอายุบ้านหนองบวั เป็นช่ือ       
ในการจ าหน่ายสินคา้ ในการตรวจสอบสินคา้ก่อนจดัจ าหน่ายนั้นจะดูความเรียบร้อยและมาตรฐาน
ของสินค้า ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าบุคคลทั่วไป โดยซ้ือไปเพื่อใช้งาน ส่วนทางด้านของ          
การก าหนดราคาสินคา้นั้น ผูป้ระกอบการจะก าหนดราคาเอง ซ่ึงจะค านวณราคาจากตน้ทุนและ
ค่าแรง โดยพิจารณาจากตน้ทุนราคาสินคา้ ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย 1 แห่ง และ    
มีร้านคา้จ าหน่ายสินคา้เอง 1 แห่ง ปัจจุบนัผูป้ระกอบการมีไม่มีการส่งเสริมทางดา้นการตลาด เพราะ
ยงัขาดเงินทุนสนบัสนุน อีกทั้งยงัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง ในส่วนของการส่งเสริมการขายนั้น ถา้ลูกคา้
ซ้ือสินคา้ในคราวละมาก ๆ ก็จะลดราคาใหนิ้ดหน่อย ทางดา้นการประชาสัมพนัธ์นั้น ผูป้ระกอบการ   
จะน าสินคา้ไปจดัแสดงตามงานวนัพิเศษต่าง ๆ เช่น งาน OTOP และในส่วนของจุดเด่นของสินคา้
ของผู ้ประกอบการท่ีสามารถแข่งขันกับคู่แข่งราย อ่ืน ๆ  คือ  เ ส่ือกกของผู ้ประกอบการ                       
มีความแน่นหนา มีความละเอียด และตัวของผู ้ประกอบการเองมีฝีมือและความช านาญ                   
ในดา้นการทอเส่ือกกมานาน 

10.5 การจัดการด้านการผลติหัตถกรรมจักสาน 
                         ในดา้นของการผลิตผูป้ระกอบการ ไดด้ าเนินธุรกิจและบริหารงานร่วมกบัสมาชิก
ภายในกลุ่ม การจดัหาวตัถุดิบของผูป้ระกอบการคือ จะจดัหาเองโดยจะซ้ือจากพี่สาวท่ีอยู่จงัหวดั
เชียงราย ซ่ึงวตัถุดิบท่ีจดัซ้ือคือ ตน้กก ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ผูป้ระกอบการจะคิดคน้ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์เองทั้งหมด และผลิตตามแบบของผูว้่าจา้ง ในการปฏิบติังานจะท างานทั้งวนัท่ีบา้น หรือ   
ท่ีกลุ่มผูสู้งอายบุา้นหนองบวั ปัจจุบนัสินคา้ท่ีผลิตคือ 1) เส่ือกก (ในการผลิต 1 คร้ัง ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 
ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 15 บาทต่อช้ิน) การจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคือ จะมีผูม้า
ซ้ือถึงสถานท่ีผลิต และจ าหน่ายในงานแสดงสินคา้ ในการประกอบอาชีพน้ีของผูป้ระกอบการเคยมี
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หน่วยงานเขา้มาช่วยเหลือในด้านการผลิตและการจ าหน่ายคือ เทศบาลต าบลไชยปราการ และ
การศึกษานอกโรงเรียน ในส่วนการท างานของผูป้ระกอบการไดป้ระสบปัญหาทางดา้นตน้ทุนใน
การผลิตสูงคือ ตน้กก ในท่ีน้ีทางผูว้ิจยัขอเสนอกลวิธีในการผลิตเส่ือกก วตัถุดิบท่ีใช้คือ ตน้กก             
ส่วนเคร่ืองมือในการท างานไดแ้ก่ โครงก่ี กระสวย ฟืม ขั้นตอนการผลิตคือ ผูป้ระกอบการจะน ากก
ท่ีตากแห้งแลว้ไปแช่น ้ า เพื่อให้ง่ายต่อการทอ จากนั้นก็ตั้งโครงก่ีและน าฟืมไปห้อยท่ีโครงก่ี น ากก
สอดเขา้ไปในกระสวย โดยวิ่งกระสวยเขา้ไปในรางเส้นเอ็น จดักกโดยให้ไวก้กขา้งท่ีจะไพให้ยาว
กวา่ดา้นท่ีไม่ไดไ้พ ท าเช่นน้ีต่อไปเร่ือย ๆ จนสุดผืน เม่ือเสร็จแลว้ก็ให้น าออกมาจากก่ี เยบ็เส้นเอ็น
เขา้ท่ีบริเวณด้านหัว-ทา้ยผืนเส่ือ เรียบร้อยแล้วก็ให้น าไปผึ่งแดดไวส้ักครู่ จึงจะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดเ้ลย หรือจะพบัเก็บไวไ้ดต้ามใจชอบ โดยวิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบนั้น ในส่วนท่ีเป็นตน้
กกจะถูกวางไวใ้นโรงเก็บของทางกลุ่ม โดยตรงท่ีเก็บนั้นจะตอ้งปราศจากความช้ืน ส่วนสินคา้ท่ีผลิต
เสร็จแลว้จะรอผูว้่าจา้งมารับสินคา้ แรงจูงใจในการผลิตสินคา้นั้น เพราะตอ้งการสืบสานภูมิปัญญา
ทางดา้นจกัสานให้คนรุ่นหลงัไดรู้้ถึงคุณค่าและอนุรักษ์ไวสื้บต่อไป ตลอดจนมีความชอบส่วนตวั
ดว้ย 

 10.6 การจัดการด้านการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรมจักสาน 

                   เน่ืองจากเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกภายในชุมชนเดียวกนั ดงันั้นในการบริหารจดัการ
ของทางกลุ่ม จึงไม่มีช่องวา่งระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั เวลามีค าสั่งวา่จา้งในการผลิตสินคา้ก็จะมีการ
แบ่งงานท่ีเท่า ๆ กนั หรือตามความสามารถของแต่ละคน 
 10.7 การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน  
  ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายจากทางภายรัฐท่ีให้การสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการ               
น าสินคา้และผลิตภณัฑ์ไปจดัแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น เทศบาลต าบลไชยปราการ และการศึกษา
นอกโรงเรียน                                 
 

11.  ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมงานจักสาน 
            ในขั้นตอนการท าหัตถกรรมงานจกัสานในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้อธิบายถึงขั้นตอน     
ในการผลิตตามท่ีไดส้ัมภาษณ์จากผูป้ระกอบการทั้ง 10 กลุ่มตวัอย่างวิจยั โดยภาพ ท่ีน ามาประกอบ
บทความนั้ นอาจน ามาจากหลายกลุ่มเพื่ออธิบายให้เ กิดความเข้าใจตรงกัน อาจเป็นภาพ                    
ท่ีไม่ต่อเน่ืองกนั เน่ืองจากเวลาท่ีไปสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูล ทางผูว้จิยัไม่สามารถบนัทึกภาพขั้นตอน
การท าไดค้รบทุกขั้นตอน ดงันั้นทางผูว้ิจยัจึงประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวและเรียบเรียงขอ้มูลให้เกิด
ความสมบูรณ์ ดงัน้ี 
                  11.1  ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมเคร่ืองจักสานจากหวาย  (กรงนกเขา) 
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                      11.1.1  วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน (กรงนกเขา) 
                       1) หวาย เป็นพรรณไมอี้กชนิดหน่ึงท่ีใชท้  าเคร่ืองจกัสานไดดี้ อาจจะสานดว้ย
หวายทั้งหมดหรือใชห้วายผสมกบัวสัดุชนิดอ่ืน เช่น ไมไ้ผ ่ใบตาล ใบลาน ฯลฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.27 หวายท่ีใชใ้นการท ากรงนก 
   2) มีดตอก มีดชนิดน้ีมีประโยชน์ใช้สอยตามช่ือคือ ใช้ส าหรับจกัตอกหรือ
เหลาหวาย เป็นมีดปลายเรียวแหลม ปลายและดา้มงอน ส่วนมากตวัมีดจะสั้นกวา่ดา้ม เพราะในการ
จกัหรือเหลา จะใช้ด้ามสอดเขา้ไประหว่างแขนกบั ล าตวัเพื่อให้จกัหรือเหลาได้สะดวก มีดตอก
ทัว่ไปจะมีรูปร่างคลา้ยคลึงกนัดงักล่าวแลว้ แต่อาจะมีรูปร่างพิเศษแตกต่างกนับา้งตามความนิยมของ
แต่ละถ่ิน และช่างจกัสานแต่ละคน (ดงัภาพท่ี 5.28 หมายเลข 1) 

 3)  คีม เป็นเคร่ืองมือจ าเป็นในการท าเคร่ืองจกัสาน รูปร่างคลา้ยคีมทัว่ไป คีม
จะใช้หนีบเพื่อเขา้ขอบผูกหวายท่ีขอบให้แน่น คีมจะช่วยให้ช่างจกัสานเขา้ขอบภาชนะจกัสานได้
สะดวกโดยไม่ตอ้งใชผู้ช่้วย (ดงัภาพท่ี 5.28 หมายเลข 2) 
    4)  ประแจ (ดงัภาพท่ี 5.28 หมายเลข 3) 
    5) อุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่าง ๆ เช่น ปากกา ปากกาเมจิก ดินสอ ใช้ส าหรับ       
ในการเขียนร่างแบบของกรงนกเขา (ดงัภาพท่ี 5.28 หมายเลข 4) 
    6) ใบเล่ือย ใชส้ าหรับการตดัหวาย (ดงัภาพท่ี 5.28 หมายเลข 5) 
    7) ตะปู ใช้ส าหรับตอกให้กรงนกเขาให้แน่นและมั่นคง (ดังภาพท่ี 5.28 
หมายเลข 6) 
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  ภาพท่ี 5.28 ภาพวสัดุอุปกรณ์ในการท ากรงนก เช่น มีด คีม ประแจ  
    อุปกรณ์เคร่ืองเขียน ใบเล่ือย ตะปู 

 

                       8)  คอ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.29 คอ้น 

 

                                    9) สี จะใชเ้ป็นสีแล็คเกอร์ เพราะจะท าใหห้วายเป็นเงาและมีสีสวย 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.30 สีแล็คเกอร์ 

 

1 

2 3 4 

5 

6 
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                                    10) ลวด  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.31 ลวด 

 

                         11.1.2  ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน (กรงนกเขา) มีดงัน้ี 

  1) ส่ิงแรกท่ีจะตอ้งท าคือเตรียมลบขอ้หวาย เพราะปกติหวายจะไม่เท่ากนัทั้ง

เส้นจึงตอ้งใชมี้ดเหลาใหเ้ท่ากนั 

  2) น าหวายไปแช่น ้า 2-3 วนัเพื่อลดความแขง็ แลว้น าไปตากแดด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.32 การน าหวายมาแช่น ้า 
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    3) น าหวายมาตดัใหไ้ดข้นาดตามท่ีตอ้งการ 

    4) หลงัจากนั้นก็จะท าการสานกรงนกเขาจากแบบพิมพ ์โดยในการสานนั้น
จะมีแผน่ไมอ้ดัท่ีเขียนเป็นโครงสร้างในการวางหวายไวใ้นช่องวา่งท่ีเท่า ๆ กนัไวแ้ลว้ ดงัภาพท่ี 5.33  

 

 
 
 
 
                  
 
  ภาพท่ี 5.33 แบบโครงสร้างท่ีใชใ้นการสานหวาย 

 

    5) ท าการด้ินซ่ีกรงนก โดยการตอกตะปูเพื่อใหซ่ี้กรงนกแน่น 

    6) ทาสีกรงนกเขาใหส้วยงาม 
    7) น าตะขอเหล็กแขวนมาติดตรงส่วนบนของกรงนก โดยขึงดว้ยเส้นลวด       
ใหแ้น่น  
 

 
 
 
 

 
 
 

  ภาพท่ี 5.34 ผลิตภณัฑก์รงนกเขาท่ีพร้อมจ าหน่าย 
 

                  11.2  ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมเคร่ืองจักสานจากไม้ไผ่  (กระติบข้าวเหนียว) 
    11.2.1  วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน (กระติบข้าวเหนียว) 
      1) ไมไ้ผ่ เป็นวตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ท่ีจะน ามาแปร
รูป เป็นวสัดุส าหรับท าเคร่ืองจกัสานมากท่ีสุด จึงเห็นไดว้า่ เคร่ืองจกัสานไมไ้ผ ่เป็นเคร่ืองจกัสานท่ี
นิยมใชแ้ละผลิตกนัแพร่หลายในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นไผห่ลายพนัธ์ุมีคุณสมบติั
เหมาะสมท่ีจะน ามาท าเคร่ืองจักสาน กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศและไผ่ท่ีน ามาท า                  
เคร่ืองจกัสานไดดี้ มีหลายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ไผสี่สุก ไผร่วก ไผเ่ฮ้ียะ ไผข่า้วหลาม เป็นตน้ 
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  ภาพท่ี 5.35 ไมไ้ผท่ี่จะน ามาท ากระติบขา้วเหนียว 
 

    2) ดา้ยไนล่อน ใชใ้นการเยบ็ส่วนบนของกระติบขา้วเหนียวและท าเป็น             
สายห้ิว (ดงัภาพท่ี 5.36 หมายเลข 1) 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.35 ดา้ยไนล่อน 
  ภาพท่ี 5.36 ดา้ยไนล่อน 
 

    3) เขม็เยบ็ผา้ขนาดใหญ่   
 
 

 
 
 
 
                            
 
 

  ภาพท่ี 5.37 เขม็เยบ็ผา้ขนาดใหญ่ 

1

1

1 
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    4) กรรไกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.38 กรรไกร 
 
    5) มีดโต ้  
 
 
 
 

 
                         

  ภาพท่ี 5.39 มีดโต ้
 
    6) เล่ือย ใชใ้นตดัรอบไมไ้ผเ่พื่อป้องกนัผวิไผฉี่ก 
 
 
 
 

  
 
 

                          

  ภาพท่ี 5.40 เล่ือย 
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    7) เหล็กหมาด (เหล็กแหลม)  
    8) กา้นตาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 5.41 กา้นตาล 
 

   11.2.2  ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน (กระติบข้าวเหนียว) มีดงัน้ี 
     1) การเตรียมไมไ้ผ่ส าหรับการสานกระติบขา้วนั้น ควรมีอายุไม่เกินหน่ึงปี             
โดยเลือกไผท่ี่โตเพียงฝนเดียวมาท าก่องขา้วหรือสานกระติบ ส าหรับไผท่ี่ใชท้  ากระติบไดดี้ท่ีสุดจะมี
อายุประมาณ 4-5 เดือน การเลือกไมไ้ผ่ จะเลือกไมท่ี้มีขอ้ปลอ้งยาวและตรง มีผิวเรียบเป็นมนัน ามา
ตดัขอ้ปลอ้งทางหัวและทา้ยออก โดยใชเ้ล่ือยตดัรอบไมไ้ผเ่พื่อป้องกนัผิวไผฉี่ก ขนาดของปลอ้งไม้
ไผห่น่ึง ควรมีความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร จากนั้นจึงใชมี้ดโตผ้า่ออกเป็นช้ิน ๆ แลว้ใชมี้ด
ตอกจกัเป็นตอกขดูเปลือกสีเขียวของมนัออก และตากแดดเพื่อเก็บรักษาเอาไวก่้อนจะท างานสาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 5.42 ตอกท่ีผา่เป็นช้ิน ๆ แลว้น ามาตากแดด  
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    2)  เม่ือเหลาไมไ้ผจ่นมีขนาดเหลือความหนาประมาณ 0.05 เชนติเมตร ก็จะ
ขดูเส้ียนไมอ้อก เพื่อใหต้อกมีความเรียบและอ่อนบางท่ีสุด กระติบท่ีไดก้็จะสวย และเวลาสานถา้หา
กวา่เป็นตอกอ่อนก็จะท าใหส้านง่ายไม่เจบ็มืออีกดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.43 ตอกท่ีพร้อมจะน าไปสานกระติบขา้วเหนียว  
 
    3) เม่ือได้ตอกมาประมาณ 100-150 เส้นแล้ว ก็จะเร่ิมสานกระติบขา้วได ้
บางคร้ังผูส้านตอ้งการเพิ่มลวดลายในการสานกระติบก็จะยอ้มสีตอกก่อนก็มี ส่วนใหญ่จะใชสี้ผสม
ลงในกระบอกไมไ้ผแ่ลว้น ามายอ้มตอกใหเ้ป็นสีสันตามท่ีตวัเองตอ้งการ 
    เม่ือลงมือสานมกัจะเร่ิมตน้สานใชต้อก 6 เส้น แลว้สานดว้ยลายสอง โดยทิ้ง
ชายตอกให้เหลือประมาณ 5 เซนติเมตร เม่ือสานได้ยาวจนชายตอกอีกด้านเหลือประมาณ 3 
เซนติเมตรให้น าชายทั้งสองขา้งมาประกบักนัโดยใช้ลายสอง และเม่ือน ามาประกบกนัไดแ้ลว้ดว้ย
ลายสอง ก็จะมว้นชายตอกท่ีไม่ตอ้งการอีกทีดว้ยการสานลายสองเวยีน 
    การสานกระติบให้ประกบซ้อนกนัเป็นสองชั้น ก็เพื่อช่วยเก็บความร้อนให้
อยู่ไดช้ัว่ขณะหน่ึงพอท่ีจะท าให้ไดกิ้นขา้วเหนียวท่ีไม่แข็งเกินไป นอกจากนั้นกระติบขา้วท่ีท าจาก
ไมไ้ผย่งัช่วยดูดซบัเอาหยาดน ้าท่ีอยูภ่ายในท่ีจะเป็นตวัท าใหข้า้วเปียกหรือแฉะไดอี้กดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.44 การสานกระติบขา้วเหนียว 
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   4) การข้ึนลายกระติบ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของคนท่ีสานวา่ตอ้งการ
ใช้ลายอะไร เพราะแต่ละลายจะข้ึนต่างกนั ลายกระติบท่ีนิยมสาน คือ “ลายขา้งกระแตสองยืนและ    
สามยนื” การข้ึนลายสองนั้น จะยกตอก 2 เส้นแลว้ทิ้ง 2 เส้น และเม่ือข้ึนลายไปไดป้ระมาณคร่ึงหน่ึง
ของความยาวของตอกแลว้ ก็จะสานต่อดว้ยลายสามนอนหรือลายคุบ จากนั้นจึงสานดว้ยลายสองยืน
อีกคร้ังเพื่อความแข็งแรงของกระติบขา้ว จากนั้นจึงมว้นเก็บชายตอกดว้ยการพบัคร่ึงเขา้ไปขา้งใน 
ทั้งสองขา้งและบีบเพื่อตกแต่งใหส้วยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.45 ลายท่ีใชใ้นการสานกระติบขา้วเหนียว  
 
    5) ส่วนกน้ของกระติบขา้วนั้นจะสานเป็นแผน่แบนสองอนัมาประกบกนัเขา้
แลว้ผูกติดกบัส่วนตวักระติบ ซ่ึงมีการเยบ็อยูส่องวิธีคือ การเยบ็โดยใชห้วาย กบัเยบ็ดว้ยการใชด้า้ย
เยบ็ แต่การเยบ็ดว้ยหวายนั้นใหค้วามสวยงามตามธรรมชาติ และมีความแข็งแรงกวา่การเยบ็ดว้ยดา้ย 
แต่ปัญหาก็คือหวาย จะหายากในปัจจุบนั 
    6) ฐานของกระติบ เป็นส่วนหน่ึงม่ีตอ้งรับน ้าหนกัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าให้
แข็งแรง ดงันั้นส่วนใหญ่จึงใช้กา้นตาลมาเหลาแลว้โคง้ให้เป็นวงกลมเท่ากบัขนาดของกน้กระติบ
ขา้ว ก้านตาลท่ีใช้จะตอ้งตรงไม่คดเบ้ียวและมีความยาวประมาณ 1 เมตรข้ึนไป น าก้านตาลท่ีตดั
ไดม้าเหลาเอาหนามตาลออก ผ่าตามความยาวของกา้นตาล ซ่ึงกา้นตาล 1 กา้นใหญ่ สามารถท าตีน
กระติบได้ 1-2 อนั จากนั้นจึงผ่าเกลาให้เรียบเสมอกัน น ามาม้วนแล้วทิ้งไวใ้ห้แห้งโดยใช้เวลา
ประมาณ 15-20 วนัเป็นอยา่งนอ้ย 
    7) ฝากระติบข้าวนั้น จะสานเช่นเดียวกับตวักระติบ เพียงแต่ให้ใหญ่กว่า         
เพื่อสวมครอบปิดเปิดได้ กระติบขา้วท่ีสานเสร็จแล้วไม่ควรเก็บไวใ้นท่ีช้ืน เพราะจะท าให้ข้ึนรา     
ไดง่้ายและมีมอดเจาะ และควรเก็บไวใ้นท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
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  ภาพท่ี 5.46 ผลิตภณัฑก์ระติบขา้วเหนียวท่ีพร้อมจ าหน่าย 
 

                  11.3  ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมเคร่ืองจักสานจากต้นกก (การทอเส่ือกก) 
                      11.3.1 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน (การทอเส่ือกก) 
    1) ตน้กก 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 5.47 ตน้กกท่ีจะน ามาทอเป็นเส่ือกก 
 

     2) ก่ีทอเส่ือกก 
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  ภาพท่ี 5.48 ตน้กกท่ีจะน ามาทอเป็นเส่ือกก 
  11.3.2 ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน (การทอเส่ือกก) มีดงัน้ี 
   1) การน ากกท่ีตากแหง้แลว้ไปแช่น ้า เพื่อใหง่้ายต่อการทอ 
   2) ตั้งโครงก่ีใหเ้รียบร้อย โดยการน าฟืมไปหอ้ยท่ีโครงก่ี แลว้ใชเ้ส้นเอน็ร้อย
เขา้ไปในฟืม 
   3) น ากกสอดเขา้ไปในกระสวย 
   4) วิง่กระสวยเขา้ไปในรางเส้นเอ็น 
   5) จดักกโดยใหไ้วก้กขา้งท่ีจะไพใหย้าวกวา่ดา้นท่ีไม่ไดไ้พ 
   6) การไพคือการท าใหก้กมดัติดกบัเส้นเอน็ โดยจะไพสลบัขา้งกนั 
   7) การน าฟืมเขา้มาตีใหแ้น่น 
   8) ท าเช่นน้ีต่อไปเร่ือย ๆ จนสุดผนื 
   9) เม่ือเสร็จแลว้ ก็ใหน้ าออกมาจากก่ี 
   10) เยบ็เส้นเอน็เขา้ท่ีบริเวณดา้นหวั-ทา้ยผนืเส่ือ 
   11) เรียบร้อยแลว้ก็ใหน้ าไปผึ่งแดดไวส้ักครู่  
   12) สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ลย หรือจะพบัเก็บไวไ้ดต้ามใจชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพท่ี 5.49 คุณค า ไครแกว้ สาธิตวธีิการทอเส่ือกก 
 
 
 
 




