
 

 

บทที ่ 5 
ศักยภาพของกลุ่มธุรกจิชุมชนด้านงานหัตถกรรม  อ าเภอหางดง 

 

 จากการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ในการหาค าอธิบาย และสร้างความเขา้ใจความเป็นไปของพื้นท่ี
ท่ีเก็บขอ้มูลปฏิบติัการเพื่อการวิจยั  วิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์และศกัยภาพของธุรกิจชุมชน
ผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้นตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ  าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่   
ในดา้น การพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ิน อนัเป็นแนวทางท่ีจะจดัล าดบัความส าคญัปัญหาของสินคา้ทอ้งถ่ิน 
เพื่อศึกษาสถานท่ีผลิต ท่ีมาของวตัถุดิบ รูปแบบ วสัดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนในการท างานหัตถกรรม        
ท่ีท าการศึกษา ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์และศกัยภาพชุมชน ให้ยกระดับสู่การพฒันาสินค้า
ทอ้งถ่ิน ตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน  
 ในการศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ เพื่อท่ีจะไดน้ าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา
พฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของทอ้งตลาด โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เป็นการให้ชาวบา้นไดแ้สดงความคิดเห็น มีความรู้สึกเป็นเจา้ของแผนงานโครงการ ร่วมมือกนั
พฒันาดว้ยความสามารถของตนเองจากขอ้มูลต่างๆ ในส่วนบริบทของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
 การศึกษากลุ่มผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้น กรณีศึกษา คือ หมู่ 5 ต าบลบา้นแหวน หมู่ 6  
ต าบลบา้นแหวน หมู่ 8 ต าบลบา้นแหวน หมู่ 9 ต าบลบา้นแหวนหมู่ 12 ต าบลบา้นแหวนหมู่ 13  
ต าบลบา้นแหวนหมู่ 2 ต าบลขุนคง และหมู่ 2 ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่           
ซ่ึงมีรายช่ือผูป้ระกอบการทั้ง 9 กลุ่มดงัน้ี 
  1. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 คุณผกาวรรณ  ค าหลา้ 
  2. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 คุณชวาลา  ไชยยงั 
  3. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คุณไพริน  ยวงขาว 
  4. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 4 คุณจนัทร์สม  หน่อจนัทร์แกว้ 
  5. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 5 คุณพิชิต  ปัญญา 
  6. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 6 คุณนิภาพร  บุตรชยั 
  7. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 7 วชิระ   สีจนัทร์ 
  8. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 8 คุณอุไร    กิตติกุศล    
  9. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 9 คุณไพลิน  กิตติกุศล 
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บริบทของกลุ่มธุรกจิชุมชน 
 
  จากการศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชน ท่ีประกอบอาชีพงานหัตถกรรมประเภทต่างๆ          
ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกกลุ่มอาชีพท่ีน่าสนใจจ านวน 9  กลุ่ม เพื่อท าการศึกษาบริบทของกลุ่มธุรกิจชุมชน  
ด้านศักยภาพ และความเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาสินค้าท้อง ถ่ินสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน               
และทอ้งถ่ิน ขอ้มูลต่างๆ ไดท้  าการเก็บรวบรวมไวด้งัต่อไปน้ี 
 
1.  กลุ่มที ่1  ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์ไม้แกะสลกัแต่งสี 
  

 
 
 ภาพท่ี 5.1 ผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกัแต่งสี 
 
 1.1  ประวตัิของผู้ปะกอบการผลติภัณฑ์ไม้แกะสลกัแต่งสี 
  คุณผกาวรรณ   ค  าหล้า อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 218 หมู่ 13 ต าบลบ้านแหวน   
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ คุณผกาวรรณ  มีสมาชิกภายในครอบครัวมีจ านวน 4 คน อาชีพหลกั
ปัจจุบันคือ รับจ้างแต่งของหัตถกรรมไม้และแกะสลัก มีรายได้โดยเฉล่ีย 4,000 บาท/เดือน            
คุณผกาวรรณเป็นผูป้ระกอบการรายเด่ียว ลกัษณะการท างานของคุณผกาวรรณเป็นแบบผลิตเองทุก
ขั้นตอน  การท างานหัตถกรรมไม่ตกแต่งท ามามากกว่า 5 ปี  ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดจ้ะน าไปวางขาย 
ภายในต าบลขนุคงเป็นส่วนใหญ่  หรือผลิตตามท่ีลูกคา้สั่งซ่ึงเป็นงานลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 1.2 เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ไม้แกะสลกัแต่งสี 
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  ความเป็นอยู่ของคุณผกาวรรณ ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกัแต่งสีในปัจจุบนัคุณ
ผกาวรรณ  มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พออยู่พอกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท     
ไม่ยึดติดกบัวฒันธรรมสมยัใหม่ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทัว่ไป มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถใช้
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี   
 1.3   ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์ไม้แกะสลกัแต่งสี    
  ผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกัแต่งสี  การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง  หรือท าตามแบบ
ท่ีลูกคา้น ามาให้  ผลิตภณัฑ์ท่ีท า คือ ผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกัแต่งสี วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นไม ้
ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป ส่วนในดา้นการผลิตนั้น คุณผกาวรรณจะเป็นผูผ้ลิตเองทุก
ขั้นตอน  ส าหรับการผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลักแต่งสีนั้น แต่เดิมเป็นการผลิตแบบตามขนาดของไม ้     
ไม่มีการวดัขนาดอย่างแน่นอน ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ไม่มีมาตรฐานท่ีบ่งบอกได้ชัดเจนว่า ขนาด
เท่าไหร่ต่อราคาเท่าไหร่ ปัจจุบนัไดผ้ลิตตามท่ีลูกคา้สั่ง  
 1.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินค้าผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกัแต่งสี เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ท่ีมีคุณผกาวรรณเป็นการท าแบบผูป้ระกอบรายเด่ียว จึงมีโครงสร้างของ
องคก์รท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
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ผูว้า่จา้ง 

 
 

คุณผกาวรรณ 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

  แผนภูมิท่ี 5.1 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
  ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
   
  ในการผลิตสินคา้ผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกัแต่งสี   จากแผนภูมิโครงสร้างขององคก์ร
ท าให้เห็นว่าการท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นการท าแบบผูป้ระกอบการรายเดียว 
การท างานท าเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต  
 1.5  การประเมินคุณภาพผลติภัณฑ์ 

  กา รประ เ มิน คุณภาพของผลง าน  คุณผกา วรรณ  ใน เ บ้ื อ งต้นนั้ นท า ง                       
คุณผกาวรรณ  จะเป็นผูต้รวจสอบเองก่อนจะส่งใหลู้กคา้  ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ปัญหาจะท าการแยก  เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์  และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้  
ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเอง ว่าผลิตภณัฑ์ถูกต้องตามท่ีได้
มอบหมายงานใหห้รือไม่ 
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  ในประเมินคุณภาพของผลงาน ของคุณผกาวรรณจะเป็นผูน้ าผลงานมาตรวจสอบ
ก่อนส่งใหก้บัลูกคา้ตามค าสั่ง โดยมีคนในครอบครัวคอยรับฟัง และช่วยกนัวเิคราะห์รายละเอียดของ
ผลงานก่อนจะส่งใหก้บัลูกคา้ เม่ือมีปัญหาก็จะช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ ์
 1.6   การออกแบบ การผลติ การตลาด และการเงิน 
  1.6.1 การออกแบบ งานหัตถกรรมผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกัแต่งสี ไม่ค่อยมีแบบ       
ท่ีพฒันายงัคง  การออกแบบจึงข้ึนอยูก่บัแบบของลูกคา้เพียงเท่านั้น ตามลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการ
ผลิตทีละมากๆ  ต่อหน่ึงแบบ   ซ่ึงส่ิงท่ีคุณผกาวรรณพอจะพฒันาไดมี้เพียงลวดลายเท่านั้น การดูแล
วสัดุ  และวตัถุดิบ  จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่  มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี  
การท างาน  สถานท่ีใชบ้ริเวณลานหนา้บา้น 
  1.6.2 การผลิต ถา้เป็นช่วงฤดูเทศกาลท่ีส าคญัจะมีการผลิตทุกวนั แต่ถา้ไม่ใช่ฤดู
เทศกาลส าคัญก็จะผลิตกันจนถึงเวลา 6 โมงเย็นเท่านั้ น การก าหนดจ านวนการผลิตพบว่า               
คุณผกาวรรณ ไม่มีอ านาจในการก าหนดจ านวนการผลิต  ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตเอง
วา่วนัละก่ีช้ิน/วนั  เน่ืองจากลูกคา้มีการเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้ส่งทนัตามก าหนด เพื่อไม่ให้ลูกคา้
ต าหนิคุณผกาวรรณจ าเป็นตอ้งผลิตใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั  
  1.6.3 การตลาด การจ าหน่ายผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกัตกแต่งสี จะมีการวางขายภายใน
ร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอใกลเ้คียง มีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ 
ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่ง
บา้น จะช่วงท่ีสินคา้มีความนิยมสูง 
  1.6.4 การเงินรายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า        
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ซ่ึงคุณผกาวรรณใชมุ้กในการตกแต่งผลิตภณัฑ์
ค่อนข้างมาก อีกทั้งยงัมีเวลาในการผลิตน้อยไม่มีเวลามาท าเส้นมุกเอง จึงซ้ือมุกเสร็จรูปมาใช้
เพื่อท่ีจะตอ้งไม่เสียเวลาท าเอง แต่ตน้ทุนเพิ่มข้ึน 
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 1.7  ขั้นตอนการผลติผลติภัณฑ์ไม้แกะสลกัแต่งสี  มีวสัดุ – อุปกรณ์ และขั้นตอนในการ
ท าผลติภัณฑ์ไม้แกะสลกั 
 วสัดุ – อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1.ไมส้ักท่ีแกะสลกัแลว้  ขนาดต่างๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 5.2 ตุก๊ตาไมแ้กะสลกั 
 

2. มุกท่ีใชส้ าหรับตกแต่ง 
 

 
 

ภาพท่ี 5.3 มุก 
 
 
 



 95 

3. สีน ้ามนั 
 

 
 

ภาพท่ี 5.4 สีน ้ามนั 
 

4.แปรง และพูก่นัขนาดต่างๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.5 แปรง และพูก่นั 
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ขั้นตอนในการท าผลติ 
1. น าไมส้ักท่ีแกะสลกัแลว้  ขนาดต่างๆ มาทาสีน ้ามนัใหท้ัว่   

 

 
 

ภาพท่ี 5.6  ไมแ้กะสลกัท่ีทาสีแลว้ 
 
2. น าเอามุกท่ีเตรียมไวม้าจดัเป็นลวดลายบนสีน ้ามนั 

 

 
 

ภาพท่ี 5.7 การติดมุก 
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3. ตรวจสอบเก็บลายละเลียดอีกเล็กนอ้ยใหเ้รียบร้อย 
 

 
 

ภาพท่ี 5.8 ตุก๊ตาไมแ้กะสลกัท่ีติดมุกแลว้ 
 

ข้ันตอนการผลิตเส้นมุก  ใช้สีน ้ ามนัสีด า ชนั ปูนขาว ผสมให้เขา้กนั  ป้ันเป็นเส้น 
ส าหรับแต่งลาย 
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2.  กลุ่มที ่2  ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์กล่องใส่ของ 
   
 

 
 

ภาพท่ี 5.9 ผลิตภณัฑก์ล่องไมต้กแต่ง 
 

 2.1   ประวตัิความเป็นมาของผู้ประกอบการผลติภัณฑ์กล่องไม้ตกแต่ง 
  คุณชวาลา   ไชยยงั   อายุ 31 ปี  บา้นเลขท่ี 204 หมู่ 5 ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหาง
ดง  จงัหวดัเชียงใหม่   มีอาชีพ หลกัคือ  การท ากล่องไมต้กแต่ง มีประสบการณ์ 10 ปี รายได้เฉล่ีย 
4,000 บาทต่อเดือน  ดา้นการศึกษามีการอบรมหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพความรู้
ด้านการประกอบอาชีพ  และไปประชุมแนะน าส่ิงเสริมอาชีพท่ี  อบต. แนะน าคุณชวาลาเป็นผู ้
ประกอบรายเด่ียวท่ีผลิตเองทุกขั้นตอน  มีการท างานหตัถกรรมไมม้าไม่ต ่ากวา่ 3 ปี  ลกัษณะงานท่ี
ท านั้นจะท าตามแบบท่ีลูกคา้สั่ง หรือตอ้งการ เป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน   
 2.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
  คุณชวาลา  เร่ิมตน้การประกอบอาชีพการท ากล่องไมต้กแต่ง โดยท าเป็นธุรกิจใน
ครอบครัวมานานแลว้  จนมีนายทุนว่าจา้งให้ท า  สินคา้ท่ีท าส่วนใหญ่เป็นงานท ากล่องไมต้กแต่ง 
และของตกแต่งต่างๆ เป็นตน้  ในดา้นการจ าหน่าย  จะน าไปจ าหน่ายท่ีศูนยห์ัตถกรรมบา้นถวาย     
ซ่ึงจดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและจ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง และขายส่งผูว้่าจา้ง ความเป็นอยู่ของคุณ
ชวาลาผูป้ระกอบการผลิตภณัฑก์รอบรูปไมส้ักในปัจจุบนั  มีสภาพความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย พออยู่
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พอกินเหมือนชาวพื้นบ้านทั่วไปตามชนบท มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  จากการสัมภาษณ์คุณชวาลา  ถึงการท าและการด าเนินการท ากล่องไม้ตกแต่ง             
คุณชวาลา  มีการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีหาไดม้าจากชุมชนของตนเองและแหล่งวตัถุดิบในชุมชนอ่ืนดว้ย
เพื่อเป็นการกระจายรายได้แก่คนในชุมชนแต่ปัญหาท่ีพบคือ  ราคาวสัดุในการท ามีราคาแพง          
ซ่ึงคุณชวาลา มีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นเร่ืองของเงินทุน  เพื่อหาซ้ือไมม้าท ากล่องไมต้กแต่ง 
 2.3  ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์กล่องไม้ตกแต่ง 
  ผลิตภณัฑ์กล่องไมต้กแต่ง เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณชวาลา  เป็นผูป้ระกอบการราย
เด่ียว  จะเป็นผูผ้ลิตท าเองทุกขั้นตอน  การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง หรือท าตามแบบท่ีลูกคา้
ให้มา ผลิตภณัฑ์ท่ีท า คือ กล่องไมต้กแต่งแบบต่างๆ วสัดุส่วนใหญ่ท่ีน ามาใช้จะเป็นไมส้ักขนาด
ต่างๆ การจดัท ามีเพียงคุณชวาลา  เท่านั้นท่ีท าภายในครอบครัว รายไดป้ระมาณ  4,000 บาทต่อเดือน 
  ในดา้นของการวางแผนการท างาน ตอ้งท างานให้ตรงต่อเวลา  ดา้นการฝึกอบรม    
มีการศึกษา และพฒันาฝีมือในการท างานอย่างต่อเน่ืองเพื่อ หาจุดเด่นจุดดอ้ย มาพฒันาปรับปรุง 
เพื่อใหผ้ลิตภณัฑอ์อกมามีคุณภาพ การท างานน้ีสามารถสร้างความสามคัคีในชุมชน และสร้างรายได้
แก่ครอบครัว แต่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ตน้ทุนการผลิตมีราคาสูง รองมา คือ ปัญหาดา้นขาดตลาด
ในการขายสินคา้ และแบบลวดลายท่ีเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ ยากต่อการท า 
 2.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กล่องไม้ตกแต่ง เป็นการผลิตในชุมชนตาม
รูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท่ีมีคุณชวาลาเป็นการท าแบบผูป้ระกอบรายเดียว จึงมีโครงสร้างของ
องคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
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ผูว้า่จา้ง 

 
 

คุณชวาลา 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

  แผนภูมิท่ี 5.2 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
  ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
   
  ในการผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์กล่องไมต้กแต่ง จากแผนภูมิโครงสร้างของ
องคก์รท าให้เห็นวา่    การท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นการท าแบบผูป้ระกอบการ
รายเดียว ท่ีมีคุณชวาลาท างานเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ การตลาด การเงิน และการ
ควบคุมการผลิต  
 

 2.5   การประเมินคุณภาพของผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณชวาลา เบ้ืองต้นนั้นทางคุณชวาลาจะเป็น           
ผูต้รวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก เพื่อน าไปปรับปรุง
แกไ้ขผลิตภณัฑ์  และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมี
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ลูกคา้เป็นคนตรวจสอบวา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานให้หรือไม่  มีการพฒันาศกัยภาพ
ของผลิตภณัฑโ์ดยมีการจดัอบรมเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาความช านาญงานใหม้ากข้ึน 
 2.6 การออกแบบ การผลติ การตลาดและการเงิน 
  2.6.1 การออกแบบ  คิดและท าแบบข้ึนเองบ้าง  ลูกค้าก็แนะน าและออกแบบ
ลวดลายให้  แต่ไม่ค่อยมีออกแบบ หรือพฒันารูปแบบใหม่ๆ เท่าท่ีควรเพราะทุกอย่างลูกคา้จะเป็น
ก าหนดเอง การออกแบบจึงข้ึนอยู่กบัแบบของลูกคา้เพียงเท่านั้น ตามลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการ
ผลิตทีละมากๆต่อหน่ึงแบบ ท่ีพอจะพฒันาไดย้งัคงเป็นการแกะสลกัรูปพระต่างๆ แต่ไม่ใชง้านหลกั
ของคุณชวาลา คุณชวาลามีการดูแลวสัดุ วตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่ มีการท าความ
สะอาดในส่วนของสถานท่ี  ซ่ึงการท าแจกนัตกแต่ง มีราคาขายหลายราคา ซ่ึงราคาจะข้ึนอยูก่บัขนาด
ของกล่องไม ้วา่ใหญ่หรือเล็ก และความยากง่ายในการท า 
  2.6.2 การผลิต ของคุณชวาลาเป็นการผลิตท่ีท าวนั/วนั โดยมีการก าหนดจ านวนการ
ผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้เป็นส่วนใหญ่  ในช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็น
ช่วงเทศกาล ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตเอง เพื่อไม่ให้ลูกคา้ต าหนิคุณชวาลาจ าเป็นตอ้ง
ผลิตให้ทนัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั คุณชวาลาจะรับใบสั่งงานจากลูกคา้มาประมาณ 20-30 อนั 
ได้รับความช่วยเหลือจากลูกค้าในเร่ืองของค าแนะน าในด้านการผลิต  เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการในแต่ละช่วงนั้นๆ แต่ช่วงเวลาท่ีไม่มีเทศกาลคุณชวาลา  สามารถก าหนดจ านวนการผลิตได้
เองตามแต่เวลา 
  2.6.3 การตลาด เม่ือถึงก าหนดส่งสินคา้ก็จะมารับไปจ าหน่ายอีกที การจดัจ าหน่ายมี
การน าสินค้าไปจ าหน่ายท่ีศูนย์ หัตถกรรม บ้านถวายในบางคร้ังถ้าสินค้าเหลือจากการจัดส่ง        
หรือยกเลิกสินคา้จากลูกคา้  ก็จะน าไปขายท่ีถนนคนเดินซ่ึงจดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว และช่วงเวลาท่ี
สินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น 
  2.6.4 การเงิน  รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า      
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต  
 2.7  ขั้นตอนการผลติกล่องไม้ตกแต่ง มีวสัดุ - อุปกรณ์ และขั้นตอนในการผลิตกล่องไม้
ตกแต่ง 
  วสัดุ - อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1. ไมไ้ผข่นาดต่างๆ เตรียมไวต้ามความเหมาะสม 
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ภาพท่ี 5.10 ไมไ้ผ ่
 

2. ไมอ้ดัท่ีตดัแลว้ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.11 ไมอ้ดั 
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3. สีน ้ามนั 

 

 
 

ภาพท่ี 5.12 สีน ้ามนั 
 

4. สีทองพิเศษ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.13 สีทอง 
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5. แปรง และพูก่นัขนาดต่าง ๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.14 แปรง และพูก่นั 
 

6.แวก็ ส าหรับเคลือบ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.15 แวก็ 
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ขั้นตอนในการท าผลติ 
1. น าไมไ้ผ ่และไมอ้ดัมาประกอบกนัเป็นกล่องใหไ้ดข้นาดตามตอ้งการ 

 

 
 

ภาพท่ี 5.16 ไมไ้ผ ่ และไมอ้ดัทีประกอบเสร็จ 
 

2. ทาสีวาดลวดลายพร้อมลงแวก็ ตรวจสอบ และเก็บลายละเลียดอีกเล็กนอ้ยให้
เรียบร้อย 

 

 
 

ภาพท่ี 5.17 กล่องไม ้
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3. กลุ่มที ่3 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์ตุ๊กตาไม้ตกแต่ง 
 

 
 
 ภาพท่ี 5.18 ผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาไมต้กแต่ง 
 
 3.1 ประวตัิผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ตุ๊กตาไม้ตกแต่ง 

คุณไพริน ยวงขาว  อายุ 50 ปี  ปัจจุบนัอยู่บา้นเลขท่ี 51/2 หมู่ 5 ต าบลบา้นแหวน 
อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  มีอาชีพหลกั คือ  การท าตุ๊กตาตกแต่ง มีประสบการณ์ 3 ปี รายได้
เฉล่ีย 4,000 บาทต่อเดือน  ดา้นการศึกษามีการอบรมหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ
ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และไปประชุมแนะน าส่ิงเสริมอาชีพท่ี อบต. แนะน า คุณไพริน    
เป็นผูป้ระกอบรายเดียวท่ีผลิตเองทุกขั้นตอน  มีการท างานหัตถกรรมไมม้าอย่างน้อย 3 ปี ลกัษณะ
งานท่ีท านั้นจะท าตามแบบท่ีลูกคา้สั่งหรือตอ้งการ เป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 3.2  เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

คุณไพริน  เร่ิมตน้ประกอบอาชีพการท าผลิตภณัฑ์ตุ๊กตาไมต้กแต่ง เม่ือ 3 ปีก่อน 
โดยท าเป็นธุรกิจในครอบครัวมานานแลว้  จนมีนายทุนวา่จา้งให้ท าสินคา้ท่ีท าส่วนใหญ่เป็นงานท า
ตุก๊ตาตกแต่ง  และของตกแต่งต่างๆ  เป็นตน้  ในดา้นการจ าหน่ายจะน าไปจ าหน่ายท่ีศูนยห์ตัถกรรม
บา้นถวาย  ซ่ึงจดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง และขายส่งผูว้่าจ้าง  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ต่างๆ ในการลงทุนจดัหาทุนกนัเอง  แต่ตอ้งใชทุ้นหมุนเวียนจ านวนมาก  เพราะค่าวตัถุดิบมี



 107 

ราคาแพง ความเป็นอยูข่องคุณไพริน  ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ตุ๊กตาไมต้กแต่งในปัจจุบนั  มีสภาพ
ความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พออยู่พอกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท มีความรู้ความเขา้ใจ 
และความสามารถ  ในการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3.3  ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์ตุ๊กตาไม้ตกแต่ง 

การด าเนินการมีเพียงคุณไพริน  เท่านั้นท่ีท าภายในครอบครัว รายได้ประมาณ  
4,000 บาทต่อเดือน งานส่วนใหญ่ คือ งานท าตุ๊กตาตกแต่ง โดยจะมีลูกคา้สั่งท า และท ากนัเองบา้ง  
โดยแบบจะมีแบบท่ีลูกคา้แนะน า ออกแบบให้   คิดและออกแบบเองบา้ง  สามารถหารายไดใ้ห้แก่
ครอบครัว แบบพออยูพ่อกิน 

ในดา้นของการวางแผนการท างาน ตอ้งท างานให้ตรงต่อเวลา  ดา้นการฝึกอบรม     
มีการศึกษา และพฒันาฝีมือในการท างานอย่างต่อเน่ืองเพื่อหาจุดเด่นจุดด้อย มาพฒันาปรับปรุง 
เพือ่ใหผ้ลิตภณัฑอ์อกมามีคุณภาพ การท างานน้ีสามารถสร้างความสามคัคีในชุมชน และสร้างรายได้
แก่ครอบครัว แต่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด  คือ  ตน้ทุนการผลิตมีราคาสูง  
 3.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไม้ตกแต่ง เป็นการผลิตในชุมชนตาม
รูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เป็นแบบผูป้ระกอบรายเด่ียวจึงมีโครงสร้างองคก์รท่ีไม่ซบัซอ้น คือ 
 

ผูว้า่จา้ง 
 

คุณไพริน 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 

บริษทั/หา้งร้าน (ผูว้า่จา้ง) 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 

วางจ าหน่าย 
 

แผนภูมิท่ี 5.3 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
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ในการผลิตสินคา้ จากแผนภูมิโครงสร้างขององคก์รท าให้เห็นวา่การท าผลิตภณัฑ์
ชุมชนขนาดเล็ก ตามแบบผูป้ระกอบรายเด่ียว การท างานจะท างานเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่จดัซ้ือ      
ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน  และการควบคุมการผลิต  
 3.5  การประเมินคุณภาพของผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณไพริน เบ้ืองตน้คุณไพรินจะเป็นผูต้รวจสอบเอง
ก่อนจะส่งให้ลูกคา้  โดยมีคนภายในครอบครัวเป็นผูท้  าการตรวจสอบให้ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี เม่ือ
พบผลิตภัณฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขผลิตภณัฑ์ และเม่ือถึงเวลาส่ง
ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้  ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบว่าผลิตภณัฑ์
ถูกตอ้งตามท่ีได้มอบหมายงานให้หรือไม่ ในขั้นตอนการผลิตมีการควบคุมดูแลอย่างต่อเน่ือง       
และท าตามขั้นตอนการผลิต  มีการพฒันาศกัยภาพของผลิตภณัฑ์โดยมีการจดัอบรมเพิ่มเติมความรู้
ใหม่ๆ เพื่อพฒันาความช านานงานใหม้ากข้ึน 
 3.6  การออกแบบ การผลติ การตลาดและการเงิน 
  3.6.1 การออกแบบ ไม่ค่อยมีออกแบบ หรือพฒันารูปแบบใหม่ๆ เท่าท่ีควรเพราะ
ทุกอย่างลูกค้าจะเป็นก าหนดเอง การท าตุ๊กตาตกแต่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ สัตว์ต่างๆ               
การออกแบบจึงข้ึนอยูก่บัแบบของลูกเพียงเท่านั้น ตามลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆต่อ
หน่ึงแบบ ท่ีพอจะพฒันาไดย้งัคงเป็นการแกะสลกัรูปแบบต่างๆ แต่ไม่ใช้งานหลกัของคุณไพริน    
คุณไพรินมีการดูแลวสัดุ วตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่ มีการท าความสะอาดในส่วน
ของสถานท่ี 
  3.6.2 การผลิต  ในเดือนหน่ึง คุณไพรินจะรับใบสั่งงานจากลูกคา้มาประมาณ 60-70 
ตวั  ไดรั้บความช่วยเหลือจากลูกคา้ในเร่ืองของค าแนะน าในดา้นการผลิต คุณไพรินเป็นการผลิตท่ีท า
วนั/วนั โดยมีการก าหนดจ านวนการผลิตตามความต้องการของลูกคา้เป็นส่วนใหญ่  ช่วงเวลาท่ี
สินค้าสามารถจ าหน่ายได้มากจะเป็นช่วงเทศกาล ลูกค้าจะเป็นผู ้ก  าหนดจ านวนการผลิตเอง           
เพื่อไม่ใหลู้กคา้ต าหนิคุณไพริน  จ  าเป็นตอ้งผลิตใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั  เพื่อให้เพียงพอ
ต่อความตอ้งการในแต่ละช่วงนั้นๆ โดยท่ีคุณไพรินไม่มีอ านาจในการต่อรองในส่วนของการ
ก าหนดการผลิตน้ี 
  3.6.3 การตลาด จะมีการวางขายภายในร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอ
ใกลเ้คียง และมีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายได้
มากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น ในบางคร้ังถา้สินคา้เหลือจาก
การจดัส่งหรือยกเลิกสินคา้จากลูกคา้  ก็จะน าไปขายท่ีถนนคนเดินซ่ึงจดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและ
จ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง 
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  3.6.4 การเงิน  รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า      
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ส่วนราคาสินคา้ในปัจจุบนัมีราคาตั้งแต่ 50 
บาทข้ึนไป ตามขนาดของสินคา้ ราคาขั้นต ่าอยูท่ี่ตวัละ 25 บาท 

3.7  ขั้นตอนการผลติตุ๊กตาไม้ตกแต่ง มีวสัดุ - อุปกรณ์ และขั้นตอนในการผลติตุ๊กตาไม้
ตกแต่ง 
 วสัดุ – อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1.ไมส้ักท่ีแกะสลกัแลว้ ขนาดต่างๆ  
 

 
 

ภาพท่ี 5.19 ตุก๊ตาไมแ้กะสลกั 
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2. กระดาษทรายอยา่งดี 
 

 
 

ภาพท่ี 5.20 กระดาษทราย 
 

3. แปลงทาสีขนาดต่าง ๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.21 แปรงทาสี 
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4. แวก๊ ส าหรับเคลือบ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.22 แวก๊ 
 

ขั้นตอนในการท าผลติ 
1. น าไมท่ี้แกะสลกัแลว้ มาขดัดว้ยกระดาษทราย เพื่อใหผ้ิวหนา้เนียนเรียบ 

 

 
 

ภาพท่ี 5.23 ตุก๊ตาไมแ้กะสลกั 
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2. ใชแ้ปรงทาแวก็ลงบนตุก๊ตาไมแ้กะสลกั จากนั้นรดใหแ้หง้ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.24 การใชแ้ปรงทาแวก็ 
 

3. เม่ือแหง้แลว้ ท าการขดัมนัใหข้ึ้นเงา  
 

 
 

ภาพท่ี 5.25 การใชแ้ปรงทาแวก็ 
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4. ตรวจสอบเก็บลายละเลียดอีกเล็กนอ้ยใหเ้รียบร้อย 
 

 
 

ภาพท่ี 5.26 ตุก๊ตาไมแ้กะสลกัท่ีทาสีเสร็จ 
 

4. กลุ่มที ่4 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์ตุ๊กตาไม้ตกแต่ง 
 

 
 

ภาพท่ี 5.27 ผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาไมต้กแต่ง 
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 4.1  ประวตัิผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ตุ๊กตาไม้ตกแต่ง 
คุณจนัทร์สม  หน่อจนัแกว้  อาย ุ62 ปี  ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี 110 หมู่ 2 ต าบลขุนคง  

อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  มีอาชีพหลกั  คือ  การท าตุ๊กตาตกแต่งมีประสบการณ์ 15 ปี รายได้
เฉล่ีย 13,000 บาทต่อเดือน  ดา้นการศึกษามีการอบรมหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ
ความรู้ดา้นการประกอบอาชีพ  และไปประชุมแนะน าส่งเสริมอาชีพท่ี  อบต. แนะน า คุณจนัทร์สม
เป็นผูป้ระกอบรายเดียวท่ีผลิตเองทุกขั้นตอน  มีการท างานหตัถกรรมไมม้ามากกวา่ 5 ปี ลกัษณะงาน
ท่ีท านั้นจะท าตามแบบท่ีลูกคา้สั่งหรือตอ้งการ เป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 4.2  เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
  คุณจนัทร์สม เร่ิมตน้ประกอบอาชีพท าผลิตภณัฑ์ตุ๊กตาไมต้กแต่ง เม่ือ 15 ปีก่อน 
โดยท าเป็นธุรกิจในครอบครัวมานานแลว้  จนมีนายทุนวา่จา้งใหท้  า  สินคา้ท่ีท าส่วนใหญ่เป็นงานท า
ตุก๊ตาตกแต่ง และของตกแต่งต่างๆ เป็นตน้ ความเป็นอยูข่องคุณจนัทร์สม ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์
กรอบรูปไมส้ักในปัจจุบนั  มีสภาพความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย พออยูพ่อกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไป 
มีความรู้ความเขา้ใจ และความสามารถ ในการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4.3 ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์ตุ๊กตาไม้ตกแต่ง 

ผลิตภณัฑ์ตุ๊กตาไมต้กแต่ง เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณจนัทร์สมเป็นผูป้ระกอบการราย
เดียว  จะเป็นผูผ้ลิตท าเองทุกขั้นตอน  การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง หรือท าตามแบบท่ีลูกคา้
ให้มา  ผลิตภณัฑ์ท่ีท า คือ ผลิตภณัฑ์ตุ๊กตาไมต้กแต่งแบบต่างๆ วสัดุส่วนใหญ่ท่ีน ามาใช้จะเป็นไม้
สักขนาดต่างๆ รายไดป้ระมาณ  13,000 บาทต่อเดือน  แต่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด  คือตน้ทุนการผลิตมี
ราคาสูง รองมาคือปัญหาดา้นขาดตลาดในการขายสินคา้ 
 4.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไม้ตกแต่ง เป็นการผลิตในชุมชนตาม
รูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีคุณจันทร์สมเป็นการท าแบบผู้ประกอบการรายเด่ียว จึงมี
โครงสร้างขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



 115 

 
ผูว้า่จา้ง 

 
 

คุณจนัทร์สม 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 
  แผนภูมิท่ี 5.4 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
  ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
 
  ในการผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ตุ๊กตาไมต้กแต่ง จากแผนภูมิโครงสร้างของ
องคก์รท าให้เห็นวา่  การท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มีคุณจนัทร์สมเป็นผูป้ระกอบการ
รายเด่ียว ท าเองทุกอยา่ง ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต  
 
 4.5  การประเมินคุณภาพของผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณจนัทร์สม ในเบ้ืองต้นนั้นทางคุณจนัทร์สม      
จะเป็นผูต้รวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  โดยมีคนภายในครอบครัวเป็นผูท้  าการตรวจสอบให้ใน
ขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขผลิตภณัฑ ์ 
และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกค้าเป็นคน
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ตรวจสอบเอง   วา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานให้หรือไม่  หากมีค าติจากลูกคา้จะน าค า
ติชมมาปรับปรุงแกไ้ขตามความตอ้งการของลูกคา้  มีการพฒันาศกัยภาพของผลิตภณัฑ์โดยมีการจดั
อบรมเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาความช านานงานใหม้ากข้ึน 
 4.6  การออกแบบ การผลติ การตลาดและการเงิน 
  4.6.1 การออกแบบไม่ค่อยมีออกแบบ หรือพฒันารูปแบบใหม่ๆ เท่าท่ีควรเพราะทุก
อย่างลูกค้าจะเป็นก าหนดเอง การออกแบบจึงข้ึนอยู่กับแบบของลูกเพียงเท่านั้น ตามลักษณะ
อุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆต่อหน่ึงแบบ ท่ีพอจะพฒันาไดย้งัคงเป็นการแกะสลกัรูปแบบ
ต่างๆ แต่ไม่ใชง้านหลกัของคุณจนัทร์สม คุณจนัทร์สมมีการดูแลวสัดุ วตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไว้
เป็นหมวดหมู่ มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี 
  4.6.2 การผลิต ได้รับความช่วยเหลือจากลูกคา้ในเร่ืองของค าแนะน าในด้านการ
ผลิต การผลิต ของคุณจนัทร์สมเป็นการผลิตท่ีท าวนั/วนั โดยมีการก าหนดจ านวนการผลิตตามความ
ตอ้งการของลูกคา้เป็นส่วนใหญ่  ในช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายได้มากจะเป็นช่วงเทศกาล 
ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตเอง เพื่อไม่ให้ลูกคา้ต าหนิคุณจนัทร์สม  จ  าเป็นตอ้งผลิตให้ทนั
ตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั  เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการในแต่ละช่วงนั้นๆ 
  4.6.3 การตลาด จะมีการวางขายภายในร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอ
ใกลเ้คียง และมีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายได้
มากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น 
  4.6.4 การเงิน รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า       
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ส่วนราคาสินคา้ในปัจจุบนั มีราคาขายหลาย
ราคา ซ่ึงราคาจะข้ึนอยูก่บัขนาดของตุก๊ตาวา่ใหญ่หรือเล็ก และความยากง่ายในการท า ราคาขั้นต ่าอยู่
ท่ีตวัละ 30 บาท และชุดละ 300 บาท 
 4.7  ขั้นตอนการผลติตุ๊กตาไม้ตกแต่ง มีวสัดุ - อุปกรณ์ และข้ันตอนในการผลติตุ๊กตาไม้
ตกแต่ง  
 วสัดุ - อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1.ไมส้ักท่ีแกะสลกัแลว้ ขนาดต่างๆ  
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ภาพท่ี 5.28 ตุก๊ตาไมแ้กะสลกั 
 

2. สีน ้ามนั 
 

 
 

ภาพท่ี 5.29 สีน ้ามนั 
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3. แปรง และพูก่นัขนาดต่างๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.30 แปรง  
 

4. แวก็ ส าหรับเคลือบ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.31 แวก๊ 
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ขั้นตอนในการท าผลติ 
1. น าไมส้ักท่ีแกะสลกัแลว้ มาทาสีน ้ามนั 

 

 
 

ภาพท่ี 5.32 ตุก๊ตาไมแ้กะสลกั 
 

2. ใชมุ้ก เดินเส้นเป็นลวดลายท่ีตอ้งการ เสร็จแลว้ทาสีน ้ามนัทบัอีกคร้ัง 
 

 
 

ภาพท่ี 5.33 ตุก๊ตาไมแ้กะสลกัติดมุก 
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3. เม่ือสีแห้ง ลงสีเพิ่มเติมให้มีสีสัดสวยงาม ตรวจสอบ เก็บลายละเลียดอีก
เล็กนอ้ยใหเ้รียบร้อย 

 

 
 

ภาพท่ี 5.34 ตุก๊ตาไมแ้กะสลกัท าสี 
 

ข้ันตอนการผลิตเส้นมุก  ใช้สีน ้ ามนัสีด า ชนั ปูนขาว ผสมให้เขา้กนั  ป้ันเป็นเส้น 
ส าหรับแต่งลาย 
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5. กลุ่มที ่5  ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์เก้าอีก้าร์ตูนไม้   
 

 
 

ภาพท่ี 5.35 ผลิตภณัฑเ์กา้อ้ีการ์ตูนไม ้
 
 5.1 ประวตัิผู้ประกอบการผลติภัณฑ์เก้าอีก้าร์ตูนไม้ 

คุณพิชิต  ปัญญา  อายุ 43 ปี บา้นเลขท่ี 121 หมู่ 9 ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่ (บา้นถวาย)  อาชีพหลกั คือ การท าเกา้อ้ีการ์ตูนเพนทสี์ ประสบการณ์ในการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ 10  ปี รายได้เฉล่ียประมาณ  10,000 บาท ทั้งน้ีแลว้แต่จะท าช้ินงานท่ีท าออกมาไดใ้นแต่
ละเดือน งานอ่ืนๆ นอกจากอาชีพหลกั  คือ เป็น ส.อบต.ม. 9 ดา้นการศึกษามีการอบรมหาความรู้
เพิ่มเติมเก่ียวกบัสีท่ีใช ้  ความรู้ดา้นการประกอบอาชีพและศึกษาการแปรรูปผลิตภณัฑ์ คุณพิชิตเป็น
ผูป้ระกอบรายเดียวท่ีผลิตเองทุกขั้นตอน  มีการท างานหตัถกรรมไมม้ามากกวา่ 5 ปี  ลกัษณะงานท่ี
ท านั้นจะท าตามแบบท่ีลูกคา้สั่งหรือตอ้งการ เป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 5.2  เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
  คุณพิชิต  เ ร่ิมต้นการประกอบอาชีพการท าเก้าอ้ีการ์ตูนไม้ เม่ือ 10  ปี ก่อน         
โดยเร่ิมแรกมีการคิดท่ีจะน าเอาประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นไมม้าสร้างสรรค์เป็นของ
ใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม   มาท าให้เกิดประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์จากไม ้โดยแรกเร่ิมท่ี    
จะท าเกา้อ้ีท่ีมีลวดลายการ์ตูนและตะวนัยิม้ซ่ึงเป็นของตกแต่ง ไดใ้ชค้วามรู้เดิมคือช่างไมม้าต่อยอด
จนสามารถพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ของตวัเอง เม่ือมีความช านาญมากข้ึน จึงได้พฒันามาเป็นธุรกิจ
ภายในครอบครัว  ในดา้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เกา้อ้ีท่ีมีลวดลายการ์ตูนและตะวนัยิ้ม ส าหรับการ
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จ าหน่ายผลิตภณัฑก์็พอขายได ้แต่ตอ้งใชทุ้นหมุนเวยีนมาก รายไดข้ึ้นอยูก่บัช้ินงานท่ีท า ปัญหาท่ีพบ 
คือ ราคาวตัถุดิบไม่คงท่ี และสีท่ีใชไ้ม่สามารถผสมไดต้ามความตอ้งการเพราะขาดความรู้เร่ืองสี 
 5.3  ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์เก้าอีก้าร์ตูนไม้ 

มีการจดัหนา้ท่ีกนัท าเป็นส่วนๆ แลว้แต่หนา้ท่ีของตน รายไดข้องคุณพิชิตประมาณ   
10,000 บาท ทั้งน้ีแลว้แต่ช้ินงานท่ีท าไดใ้นแต่ละเดือน ผลิตภณัฑ์ในการแปรรูปส่วนใหญ่จะเป็นงาน
ไมแ้ต่ท่ีผูป้ระกอบการท าเป็นหลกัคือเก้าอ้ีการ์ตูนและตะวนัยิ้มของตกแต่งบา้น โดยเร่ิมแรกจะมี
ลูกคา้สั่งท า  ก็จะท าตามใบสั่งงานท่ีลูกคา้บอกมาและออกแบบท ากนัเองบา้ง   ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด  
คือ ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง รองมา คือ ปัญหาด้านการตลาดท่ีมีน้อยมากไม่ได้รับการส่งเสริม
เท่าท่ีควร และสีท่ีใชไ้ม่สามารถผสมไดต้ามความตอ้งการเพราะยงัขาดความรู้เร่ืองสี 
 5.4 ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
   การผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เก้าอ้ีการ์ตูนไม้ เป็นการผลิตในชุมชนตาม
รูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีคุณพิชิตเป็นการท าแบบผูป้ระกอบรายเดียว จึงมีโครงสร้างของ
องคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
 

ผูว้า่จา้ง 
 

คุณพิชิต 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 

วางจ าหน่าย 
 
  แผนภูมิท่ี 5.4 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
  ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
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  ในการผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เก้าอ้ีการ์ตูนไม้ จากแผนภูมิโครงสร้างของ
องคก์รท าให้เห็นวา่    การท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นการท าแบบผูป้ระกอบการ
รายเดียว ท างานทุกอยา่งเอง ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต 
 

 5.5  การประเมินคุณภาพของผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณพิชิต เบ้ืองตน้นั้นคุณพิชิตจะเป็นผูต้รวจสอบ
เองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  โดยมีคนภายในครอบครัวเป็นผูท้  าการตรวจสอบให้ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี 
เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขผลิตภณัฑ์ และเม่ือถึงเวลาส่ง
ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้  ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบว่าผลิตภณัฑ์
ถูกตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
 5.6 การออกแบบ การผลติ การตลาดและการเงิน 
  5.6.1 การออกแบบ ไม่ค่อยมีออกแบบ หรือพฒันารูปแบบใหม่ๆ เท่าท่ีควรเพราะ
ทุกอย่างลูกคา้จะเป็นก าหนดเอง การออกแบบจึงข้ึนอยู่กบัแบบของลูกเพียงเท่านั้น ตามลกัษณะ
อุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆต่อหน่ึงแบบ คุณพิชิตมีการดูแลวสัดุ วตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไว้
เป็นหมวดหมู่ มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี 
  5.6.2 การผลิต ของคุณพิชิตเป็นการผลิตท่ีท าวนั/วนั โดยมีการก าหนดจ านวนการ
ผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้เป็นส่วนใหญ่  ในช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็น
ช่วงเทศกาล ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตเอง เพื่อไม่ใหลู้กคา้ต าหนิคุณพิชิตจ าเป็นตอ้งผลิต
ใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั  เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการในแต่ละช่วงนั้นๆ 
  5.6.3 การตลาด จะมีการวางขายภายในร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอ
ใกลเ้คียง และมีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายได้
มากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น 
  5.6.4 การเงิน รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า      
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ทั้งน้ีรายไดก้็จะเป็นไปตามความยากง่ายของ
ช้ินงานเช่นกนั มีราคาขายตั้งแต่ราคาขั้นต ่าช้ินละ 15-20 บาทข้ึนไป ไดรั้บความช่วยเหลือจากลูกคา้
ในเร่ืองของค าแนะน าในดา้นการผลิต และการจดัจ าหน่าย  
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 5.7  ขั้นตอนการผลติเก้าอีก้าร์ตูนไม้มีวสัดุ - อุปกรณ์ และข้ันตอนในการผลติเก้าอี้
การ์ตูนไม้ 
 วสัดุ - อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1. ไมท่ี้ท าการแปรรูปเป็นเกา้อ้ีไมรู้ปการ์ตูนแบบต่างๆ  
 

 
 

ภาพท่ี 5.36 เกา้อ้ีไมแ้กะสลกัลายการ์ตูน 
 

2. สีน ้ามนั 
 

 
 

ภาพท่ี 5.37 สีน ้ามนั 
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3. เคร่ืองขดัเงา 
 

 
 

ภาพท่ี 5.38 เคร่ืองขดัเงา 
 

4. แปรงทาสี และพูก่นัขนาดต่างๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.39  แปรง  และพูก่นั 
 



 126 

5. แวก็ ส าหรับเคลือบ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.40 แวก็ 
 

6. เคร่ืองปัดเงา 
 

 
 

ภาพท่ี 5.41 เคร่ืองปัดเงา 
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 ขั้นตอนในการท าผลติ 
1. น าไมท่ี้แปรรูปเป็นเกา้อ้ีการ์ตูน มาขดัเพื่อปัดผวิหนา้ไม ้

 

 
 

ภาพท่ี 5.42 การขดัเกา้อ้ีไม ้
 

2. การโป๊ว และขดัสีโป๊ว 
 

 
 

ภาพท่ี 5.43 การขดัเกา้อ้ีไมห้ลงัโป๊ว 
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3. ทาสีตวัการ์ตูน รอใหแ้หง้ 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.44 การระบายสีเกา้อ้ีไม ้
 

4. สีแหง้ ใชแ้ปลงลงแวก็ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.45 การลงแวก็เกา้อ้ีไม ้
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5. รอจนแวก็ท่ีทาไวแ้หง้ ท าการป่ันใหเ้กา้อ้ีเงา 
 

 
 

ภาพท่ี 5.46 การป่ันเงาเกา้อ้ีไม ้
 
6. กลุ่มที ่6 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์ผเีส้ือแต่งบ้าน 
 

 
 

ภาพท่ี 5.47 ผลิตภณัฑผ์เีส้ือแต่งบา้น 
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 6.1 ประวตัิผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ผเีส้ือแต่งบ้าน 
คุณนิภาพร  บุตรชยั  อายุ 43 ปี  ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี 28/1 หมู่ 8 ต าบลบา้นแหวน 

อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  มีอาชีพรับจา้งเป็นอาชีพหลกั มีงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการท าอาชีพ
หลกัคือ  การท าผีเส้ือแต่งบา้น รายไดเ้ฉล่ีย 7000 บาทต่อเดือน ดา้นการศึกษามีการอบรมหาความรู้
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการท าผลิตภณัฑ์จากไมอ่ื้นๆ  และพฒันาศกัยภาพความรู้ดา้นการประกอบอาชีพ   
คุณนิภาพรเป็นผูป้ระกอบรายเด่ียวท่ีผลิตเองทุกขั้นตอน มีการท างานหัตถกรรมไมม้ามากกว่า 5 ปี  
ลกัษณะงานท่ีท านั้นจะท าตามแบบท่ีลูกคา้สั่งหรือตอ้งการ เป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 6.2 เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
  ความเป็นอยู่ของคุณนิภาพรผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ผีเส้ือแต่งบ้านในปัจจุบนั         
มีสภาพความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย พออยูพ่อกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท มีความรู้ความ
เขา้ใจ และความสามารถ  ในการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี สินคา้ท่ีท าส่วนใหญ่
เป็นงานไมแ้ละน ามาเป็นหุ่นผีเส้ือส าหรับแต่งบา้น ผลิตภณัฑ์ไมโ้ต๊ะขาคูแ้ละตูไ้ม ้ แต่ปัญหาท่ีพบ
คือ  ราคาวสัดุในการท ามีราคาแพง  ซ่ึงคุณนิภาพร มีความจ าเป็นในเร่ืองของเงินทุนและแหล่งตลาด
ในการจ าหน่ายสินคา้ 
 6.3  ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์ผเีส้ือแต่งบ้าน 
  ผลิตภณัฑ์ผีเส้ือแต่งบา้นเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณนิภาพร  เป็นผูป้ระกอบการรายเด่ียว  
จะเป็นผูผ้ลิตท าเองทุกขั้นตอน  การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง หรือท าตามแบบท่ีลูกคา้ให้มา   
ผลิตภณัฑ์ท่ีท า คือผลิตภณัฑ์ผีเส้ือแต่งบา้นแบบต่างๆ วสัดุส่วนใหญ่ท่ีน ามาใช้จะเป็นไมส้ักขนาด
ต่างๆ มีการฝึกอบรม มีการศึกษาและพฒันาฝีมือในการท างานอย่างต่อเน่ืองเพื่อ หาจุดเด่นจุดดอ้ย   
มาพฒันาปรับปรุง เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ออกมามีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาด การท างานน้ี
สามารถสร้างความสามคัคีในชุมชนและสร้างรายได้แก่ครอบครัว แต่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด            
คือตน้ทุนการผลิตมีราคาสูง รองมา คือ ปัญหาดา้นการหาตลาด 
 6.4 ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร 
  การผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ผีเส้ือแต่งบา้น เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  มีคุณนิภาพรเป็นการท าแบบผูป้ระกอบรายเด่ียว จึงมีโครงสร้างขององคก์ร 
ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
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ผูว้า่จา้ง 

 
 

คุณนิภาพร 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

  แผนภูมิท่ี 5.6 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
  ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
   
  ในการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภณัฑ์ผีเส้ือแต่งบ้าน จากแผนภูมิโครงสร้างของ
องค์กรท าให้เห็นว่า   การท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการรายเด่ียว  
เป็นการท างานเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ การตลาด การเงิน และการควบคุมการผลิต  
 6.5  การประเมินคุณภาพของผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณนิภาพร ในเบ้ืองต้นนั้ นทางคุณนิภาพร           
จะเป็นผูต้รวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท า
การแยก    เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์  และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ ก็จะมีการ
ตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบวา่ผลิตภณัฑ์ถูกตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานให้
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หรือไม่  ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผลิตภณัฑ์โดยมีการเขา้รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ เพื่อ
พฒันาความช านานงานใหม้ากข้ึน 
 6.6 การออกแบบ การผลติ การตลาดและการเงิน 
  6.6.1 การออกแบบ จะเป็นแบบรูปผีเส้ือไม่ค่อยมีออกแบบ หรือพฒันารูปแบบ
ใหม่ๆ เท่าท่ีควรเพราะทุกอย่างลูกคา้จะเป็นก าหนดเอง การออกแบบจึงข้ึนอยูก่บัแบบของลูกเพียง
เท่านั้น ตามลักษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆต่อหน่ึงแบบ คุณนิภาพรมีการดูแลวสัดุ 
วตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่ มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี 
  6.6.2 การผลิต ของคุณนิภาพรเป็นการผลิตท่ีท าวนั/วนั โดยมีการก าหนดจ านวน
การผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้เป็นส่วนใหญ่  ในช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายได้มาก      
จะเป็นช่วงเทศกาล ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตเอง เพื่อไม่ให้ลูกค้าต าหนิคุณนิภาพร 
จ าเป็นตอ้งผลิตให้ทนัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั  เพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการในแต่ละช่วง
นั้นๆ แต่ช่วงเวลาท่ีไม่มีเทศกาลคุณนิภาพร สามารถก าหนดจ านวนการผลิตไดเ้องตามแต่เวลา     
  6.6.3 การตลาด จะมีการวางขายภายในร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอ
ใกลเ้คียง และมีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายได้
มากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น 
  6.6.4  การเงิน รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า      
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ส่วนราคาสินคา้ มีราคาขายตั้งแต่ราคา 35 บาท
ข้ึนไป ซ่ึงราคาจะข้ึนอยูก่บัขนาดของสินคา้    
 2.7 ขั้นตอนการผลติผเีส้ือแต่งบ้าน วสัดุ - อุปกรณ์ และข้ันตอนการผลติผเีส้ือแต่งบ้าน 

 วสัดุ – อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 
1. ไมท่ี้ท าการแปรรูป  เป็นผเีส้ือขนาดต่าง ๆ 
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ภาพท่ี 5.48 ผเีส้ือไม ้
 

2. วานิจ ส าหรับเคลือบเงา 
 

 
 

ภาพท่ี 5.49 วานิจ 
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3. สีน ้ามนั 
 

 
 

ภาพท่ี 5.50 สีน ้ามนั 
 

4. กระจกส าหรับใชต้กแต่ง 
 

 
 

ภาพท่ี 5.51 กระจกตดั 
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5. มุกส าหรับใชต้กแต่ง 
 

 
 

ภาพท่ี 5.52 มุก 
 
 ขั้นตอนในการท าผลติ 

1. ประกอบตวัผเีส้ือ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.53 การประกอบตวัผีเส้ือไม ้
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2. น าผเีส้ือมาตกแต่งท าสีให้สวยงาม 
 

 
 

ภาพท่ี 5.54 ผเีส้ือไมท่ี้ทาสีเสร็จ 
 

3. ใชมุ้กส าหรับตกแต่ง ตกแต่งลวดลายใหก้บัผเีส้ือ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.55 ผเีส้ือไมแ้ต่งมุกเสร็จ 
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4. รอให้แหง้ เคลือบสีดว้ยวานิจ และ ติดกระจก 
 

 
 

ภาพท่ี 5.56 ผเีส้ือไมท้าวานิจ และติดกระจกเสร็จ 
 

5. ตรวจสอบเก็บลายละเลียดอีกเล็กนอ้ยใหเ้รียบร้อย 
 

 
 

ภาพท่ี 5.57 ผเีส้ือไม ้
 

ข้ันตอนการผลิตเส้นมุก  ใช้สีน ้ ามนัสีด า ชนั ปูนขาว ผสมให้เขา้กนั  ป้ันเป็นเส้น 
ส าหรับแต่งลาย 
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7. กลุ่มที ่7  ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์กลุ่มวาดภาพ 
   

 
 

ภาพท่ี 5.58 ผลิตภณัฑก์ลุ่มวาดภาพ 
 
 7.1 ประวตัิของผู้ประกอบการผลติภัณฑ์วาดภาพ 
  คุณวชิระ  สีจนัทร์  อายุ 35 ปี  ปัจจุบนัอยู่บา้นเลขท่ี 39หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองควาย  
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  มีสมาชิกในครอบครัวมีจ านวน 3 คน อาชีพปัจจุบนั คือ งานรับเหมา 
มีรายได้โดยเฉล่ีย 8,000 บาท/เดือน ลกัษณะงานท่ีท านั้นจะท าตามแบบท่ีลูกค้าสั่งหรือต้องการ     
เป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน  คุณวชิระเป็นผูป้ระกอบรายเด่ียวท่ีผลิตเองทุกขั้นตอน  มีการท างานมา
มากกว่า 3-5 ปี  ลักษณะงานท่ีท านั้นจะท าตามแบบ วาดข้ึนเอง และวาดตามใบสั่งงานลูกค้าสั่ง    
หรือตอ้งการ เป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 7.2  เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบผลติภัณฑ์วาดภาพ 

ความเป็นอยูข่องผูผ้ลิตผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัผลิตภณัฑง์านศิลปะ มีสภาพความเป็นอยู่
แบบเรียบง่าย พออยู่พอกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท ไม่ยึดติดกบัวฒันธรรมสมยัใหม่     
ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทัว่ๆ ไป ท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการใช้เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ  ส่วนรายได้สุทธิได้จากการท าอาชีพรับเหมาหรือบางคร้ังก็รับจา้งทัว่ไป แต่เงินท่ี
ไดม้านั้นไม่เพียงพอต่อการใชจ่้ายภายในครอบครัว และด ารงชีพในชีวิตประจ าวนั เพราะเป็นอาชีพ
ท่ีมีรายได ้ไม่มากนกั 
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 7.3  ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์วาดภาพ 
  ผลิตภณัฑ์กลุ่มวาดภาพ มีคุณวชิระเป็นผูป้ระกอบการรายเด่ียว การผลิตส่วนใหญ่
จะผลิตตามผลิตภัณฑ์และออกแบบข้ึนใหม่ส าหรับลูกค้า หรือท าตามแบบท่ีลูกค้าน ามาให ้  
ผลิตภณัฑ์ท่ีท า คือ ผา้วาดทัว่ไป ส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นสีน ้ ามนั สีอะคริลิก วสัดุน้ีไดม้าจากการ
สั่งซ้ือจากร้านคา้ขายเคร่ืองเขียนทัว่ไป   
 7.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินคา้ในกลุ่มวาดภาพ เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก  มีลกัษณะผูป้ระกอบการรายเด่ียว จึงมีโครงสร้างขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
 

 
  แผนภูมิท่ี 5.7 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
  ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
   

คุณวชิระ 

รับใบสั่ง (Order) 

บริษทั หา้งร้าน 
(พอ่คา้คนกลาง) 

วางจ าหน่าย หมู่2 ต าบลหนองควาย 
และท่ีอ่ืนๆ 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 



 140 

  ในการผลิตสินคา้วาดภาพ จากแผนภูมิโครงสร้างขององค์กรท าให้เห็นว่า การท า
ผลิตภณัฑชุ์มชนขนาดเล็ก มีคุณวชิระเป็นผูด้  าเนินการเองทุกขั้นตอน  ในการท างานตั้งแต่ฝ่ายจดัซ้ือ 
ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิตเอง 
  
 7.5  การประเมินคุณภาพผลติภัณฑ์ 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณวชิระ เบ้ืองตน้นั้นคุณวชิระจะเป็นผูต้รวจสอบ
เองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  โดยมีคนภายในครอบครัวเป็นผูท้  าการตรวจสอบให้ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี 
เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขผลิตภณัฑ์ และเม่ือถึงเวลาส่ง
ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้  ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบว่าผลิตภณัฑ์
ถูกตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
 7.6  การออกแบบ การผลติ การตลาด และการเงิน 
  7.6.1 การออกแบบ  มีรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพวาดลา้นนาท่ีส่ือออกมาในรูปท่ีเป็น
เซต ไม่ค่อยมีออกแบบ หรือพฒันารูปแบบใหม่ๆ เท่าท่ีควรเพราะส่วนใหญ่ทุกอย่างลูกคา้จะเป็น
ก าหนดเอง การออกแบบจึงข้ึนอยู่กับแบบของลูกค้าอยากให้เป็นเพียงเท่านั้ น ตามลักษณะ
อุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆต่อหน่ึงแบบ คุณวชิระมีการดูแลวสัดุ วตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษา
ไวเ้ป็นหมวดหมู่ มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี 
  7.6.2 การผลิต ของคุณวชิระเป็นการผลิตท่ีท าเม่ือมีเวลาว่าง โดยมีการก าหนด
จ านวนการผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้เป็นส่วนใหญ่  ในช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายได้
มากจะเป็นช่วงเทศกาล ถ้าในเทศกาลส าคัญ เช่น งานมหกรรมของตกแต่งบ้านจะระดม
ความสามารถในการท างาน เพื่อท่ีใหผ้ลงานออกมาดีท่ีสุด เป็นการแสดงความสามารถใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
  7.6.3 การตลาด จะมีการวางขายภายในร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอ
ใกลเ้คียง และมีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายได้
มากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น  สินคา้บางส่วนคุณวชิระ        
จะน าไปจ าหน่ายเองบา้งในงาน ถนนคนเดิน ไนทบ์าร์ซ่า เป็นตน้ 
  7.6.4  การเงิน  รายไดโ้ดยเฉล่ีย จะมีอตัราการแบ่งรายไดท่ี้ไดรั้บมาจากการจ าหน่าย
สินคา้ จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าเขา้กลุ่มเพื่อน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆ ไป   
และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง จะแบ่งเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ส่วนราคาสินคา้ในปัจจุบนั
มีราคาตั้งแต่ 4,000 บาทข้ึนไป ตามขนาดของสินคา้ราคาตน้ทุนของสินคา้ เช่น ราคาขาย 4,000 บาท 
ตน้ทุนจะอยูท่ี่ 1,000 บาท เป็นตน้ฝีมือการท าผลิตภณัฑ์ของกลุ่มน้ี เป็นการท างานทีมีฝีมือประณีต
มาก วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ก็ใช้แต่ของท่ีมีคุณภาพ แรกๆ รายไดไ้ม่เพียงพอต่อ การด ารงชีพ ปัจจุบนัน้ี
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ค่าครองชีพต่างๆ  เร่ิมสูงข้ึนตามความเปล่ียนแปลงของยุคสมยั  รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ของ
กลุ่ม ช่วยใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึนน าไปเป็นค่าใชจ่้าย ในครอบครัวหรือในชีวติประจ าวนัได ้ และยงัน าไป
เก็บสะสมเป็นทุนในครอบครัวไวใ้ช ้ยามฉุกเฉินตามความจ าเป็น 

7.7  ขั้นตอนการวาดภาพ มีวัสดุ - อุปกรณ์ และข้ันตอนในการวาดภาพ 
 วสัดุ - อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1. สี 
2. พูก่นั 
3. ผา้ดิบ 
4. ไม ้
5. แปรง 

 ขั้นตอนในการท าผลติ 
1.น าไมม้าประกอบใหเ้ป็นกรอบรูปส่ีเหล่ียมตามขนาดท่ีตอ้งการ 

 

 
 

ภาพท่ี 5.59 กรอบไม ้
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2. น าผา้ดิบมาขึงใหตึ้งกบัไมท่ี้เตรียมไว ้
 

 
 

ภาพท่ี 5.60 เฟรมผา้ใบ 
 

3.ร่างภาพลงบนเฟรมผา้ใบท่ีท าข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 5.61 เฟรมท่ีร่างภาพ 
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4. ลงสีตามแบบท่ีร่างไว ้
 

 
 

ภาพท่ี 5.62 การลงสี 
 

5.ตรวจสอบเก็บลายละเลียดอีกเล็กนอ้ยใหเ้รียบร้อย 
 

 
 

ภาพท่ี 5.63 การผลงาน 
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8. กลุ่มที ่8 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์เก้าอีรู้ปการ์ตูน 
  

 
 
 ภาพท่ี 5.64 ผลิตภณัฑเ์กา้อ้ีรูปการ์ตูน 

 
 8.1 ประวตัิของผู้ประกอบการผลติภัณฑ์เก้าอีรู้ปการ์ตูน 
  คุณอุไร กิตติกุศล  อายุ 38 ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 47 หมู่ 6 ต าบลบ้านแหวน 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  การศึกษาจบระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 อาชีพปัจจุบนั คือรับจา้งแต่ง
ของ ท าสี ท าหัตถกรรมไมแ้ละแกะสลกัต่างๆ มีรายไดโ้ดยเฉล่ีย 5,000 บาท/เดือน คุณอุไรเป็นผู ้
ประกอบรายเดียวท่ีผลิตเองทุกขั้นตอน  มีการท างานหตัถกรรมไมม้ามากกวา่ 5 ปี  ลกัษณะงานท่ีท า
นั้นจะท าตามแบบท่ีลูกคา้สั่งหรือตอ้งการ เป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 8.2  เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกลุ่มผลติภัณฑ์เก้าอีรู้ปการ์ตูน 

ความเป็นอยู่ของคุณอุไร ผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีรูปการ์ตูนในปัจจุบัน         
มีสภาพความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย พออยูพ่อกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท มีความรู้ความ
เขา้ใจ และความสามารถ  ในการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 8.3  ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์กลุ่มเก้าอีรู้ปการ์ตูน    
  ผลิตภณัฑ์เก้าอ้ีรูปการ์ตูน  มีคุณอุไรผูป้ระกอบการรายเดียว การผลิตส่วนใหญ่     
จะผลิตตามใบสั่ง และออกแบบข้ึนใหม่ส าหรับลูกคา้ หรือท าตามแบบท่ีลูกคา้น ามาให้ ผลิตภณัฑ ์   
ท่ีท  า คือ เก้าอ้ีรูปการ์ตูน วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นเก้าอ้ีไม้ ท่ีแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ              
มาเรียบร้อยแลว้โดยผูว้่าจา้งจะเป็นผูน้ ามาส่งให้ หรือสั่งจากร้านน้องปอย บา้นป่าหมาก จงัหวดั
ล าปาง และจงัหวดัล าพนู ดา้นการผลิตนั้นคุณอุไรจะเป็นผูผ้ลิตเองทุกขั้นตอน  
 8.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีรูปการ์ตูนเป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีคุณอุไรเป็นผูป้ระกอบรายเดียวจึงมีโครงสร้างขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น คือ 
 

ผูว้า่จา้ง 
 
 

คุณอุไร 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

แผนภูมิท่ี 5.8 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
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ในการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภณัฑ์เก้าอ้ีรูปการ์ตูนจากแผนภูมิโครงสร้างของ
องค์กรท าให้เห็นว่า การท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นการท างานเองทุก
ขั้นตอน  ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต  
 
 8.5 การประเมินคุณภาพผลติภัณฑ์ 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณอุไร เบ้ืองตน้นั้นคุณอุไรจะเป็นผูต้รวจสอบเอง
ก่อนจะส่งให้ลูกคา้ โดยมีคนภายในครอบครัวเป็นผูท้  าการตรวจสอบให้ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี เม่ือ
พบผลิตภัณฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขผลิตภณัฑ์ และเม่ือถึงเวลาส่ง
ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้  ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบว่าผลิตภณัฑ์
ถูกตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่  
 8.6  การออกแบบ การผลติ การตลาด และการเงิน 
  8.6.1 การออกแบบไม่ค่อยมีออกแบบ หรือพฒันารูปแบบใหม่ๆ เท่าท่ีควรเพราะทุก
อย่างลูกค้าจะเป็นก าหนดเอง การออกแบบจึงข้ึนอยู่กับแบบของลูกเพียงเท่านั้น ตามลักษณะ
อุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆต่อหน่ึงแบบ ท่ีพอพฒันายงัคงเป็นการท าลวดลายและท าสีลงบน
เกา้อ้ีไมแ้กะสลกัรูปสัตวต่์างๆ คุณอุไรมีการดูแลวสัดุ วตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่      
มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี 
  8.6.2 การผลิต ของคุณอุไรเป็นการผลิตท่ีท าวนั/วนั โดยมีการก าหนดจ านวนการ
ผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้เป็นส่วนใหญ่  ในช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็น
ช่วงเทศกาล ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตเอง เพื่อไม่ให้ลูกคา้ต าหนิคุณอุไร จ าเป็นตอ้งผลิต
ใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั 
  8.6.3 การตลาด จะมีการวางขายภายในร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอ
ใกลเ้คียง และมีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายได้
มากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น 
  8.6.4 การเงิน  รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า      
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ส่วนราคาสินคา้ในปัจจุบนั คือรายไดจ้ากการ
ท าสีและลวดลายมีราคาตั้งแต่ 7 บาท/ตวั ข้ึนไป ตามขนาดของสินคา้ราคาตน้ทุนของสินคา้  
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 8.7  ข้ันตอนการผลติกรอบรูปไม้สัก มีวสัดุ - อุปกรณ์ ข้ันตอนการผลติกรอบรูปไม้สัก 
  วสัดุ – อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1. ไมท่ี้แปรรูปเป็นเกา้อ้ีไมรู้ปสัตวต่์างๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.65 เกา้อ้ีไมแ้กะสลกั 
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2. กระดาษทรายอยา่งดี 
 

 
 

ภาพท่ี 5.66 กระดาษทราย 
 

3. ข้ีเล่ือย 
 

 
 

ภาพท่ี 5.67 ข้ีเล่ือย 
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4. แปรงขนาดต่างๆ 
 

 
 

  ภาพท่ี 5.68 แปรง 
 

5. แวก็ ส าหรับน ้ายาเคลือบ 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.69 แวก็ 
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6. สีน ้ามนั 
 

 
 

ภาพท่ี 5.70 สีน ้ามนั 
 

7. เคร่ืองป๊ัมลม 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.71 เคร่ืองป๊ัมลม 
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8. เคร่ืองพน่สี 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.72 เคร่ืองพน่สี 
 

9. เคร่ืองขดัเงา 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.73 เคร่ืองขดัเงา 
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10. เคร่ืองขดัไมแ้บบแท่นขดั 
 

 
 

ภาพท่ี 5.74 เคร่ืองขดัไมแ้บบแท่นขดั 
 
 ขั้นตอนในการท าผลติ 

1. น าไมท่ี้แปรรูปเป็นเกา้อ้ีไมก้าร์ตูนมาโป๊ะดว้ยข้ีเล่ือย 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.75 เกา้อ้ีไมแ้กะสลกั 
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2. จากนั้นขดัดว้ยเคร่ืองขดั เพื่อใหผ้วิไมเ้นียนเรียบ 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.76 การขดัเกา้ไมด้ว้ยแท่นขนั 
 

3. ท าสีลวดลายต่างๆ รอใหแ้หง้แลว้ลงแวก๊ 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.77 เกา้อ้ีไมท่ี้ลงสีเสร็จ 
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4. รอจนแวก็แหง้ ใชเ้คร่ืองขดัเงาขดัใหข้ึ้นเงา 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.78 การใชเ้คร่ืองขดัเงา 
 

5. ตรวจสอบเก็บลายละเลียดอีกเล็กนอ้ยใหเ้รียบร้อย 
 

 
 

ภาพท่ี 5.79 เกา้อ้ีไม ้
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9.  กลุ่มที ่9 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์เดินเส้นลวดลายกตกแต่ง 
 

 
 
 ภาพท่ี 5.80 ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลายกตกแต่ง 

 
 9.1 ประวตัิของผู้ประกอบการผลติภัณฑ์เดินเส้นลวดลายกตกแต่ง 
  คุณไพลิน  กิติกุศล  อาย ุ32 ปี   ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี 96/1 หมู่ 12  ต าบลบา้นแหวน 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีสมาชิกในครอบครัวมีจ านวน 2 คน อาชีพปัจจุบนัคือ รับจา้งแต่ง
ของหัตถกรรมไมแ้ละแกะสลกั มีรายไดโ้ดยเฉล่ีย 7,000 บาท/เดือน คุณไพลินเป็นผูป้ระกอบราย
เดียวท่ีผลิตเองทุกขั้นตอน  มีการท างานหตัถกรรมไมม้ามากกวา่ 5 ปี  ลกัษณะงานท่ีท านั้นจะท าตาม
แบบท่ีลูกคา้สั่งหรือตอ้งการ เป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 9.2 เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์เดินเส้นลวดลายกตกแต่ง 
  ความเป็นอยู่ของผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์เก่ียวกับผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลายกตกแต่ง
ปัจจุบนัน้ี  มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พออยู่พอกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท      
ไม่ยึด ติดกับว ัฒนธรรมสมัยใหม่  ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทั่วๆไปท่ี มีความ รู้ความเข้าใจ                    
และความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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 9.3 ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์กลุ่มผลติภัณฑ์เดินเส้นลวดลายกตกแต่ง  
  ผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลายกตกแต่ง  มีคุณไพลินเป็นผูป้ระกอบการรายเด่ียว การ
ผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง และออกแบบข้ึนใหม่ส าหรับลูกคา้ หรือท าตามแบบท่ีลูกคา้น ามา
ให้  วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นไมส้ัก ท่ีแกะสลกัเป็นรูปต่างๆมาเรียบร้อยแลว้โดยผูว้า่จา้งจะเป็น  
ผูน้  ามาส่งให ้หรือสั่งจากร้านนอ้งปอย บา้นป่าหมาก จงัหวดัล าปาง และจงัหวดัล าพนู  
 9.4 ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลายกตกแต่ง  เป็นการผลิตในชุมชน
ตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีคุณไพลินเป็นการท าแบบผูป้ระกอบการรายเด่ียว จึงมี
โครงสร้างขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
 

ผูว้า่จา้ง 
 
 

คุณไพลิน 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

  แผนภูมิท่ี 5.9 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
  ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
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  ในการผลิตสินคา้ในผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลายกตกแต่งจากแผนภูมิโครงสร้างของ
องคก์รท าให้เห็นว่า    การท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นการท างานเองทุกขั้นตอน  
ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต 
 9.5  การประเมินคุณภาพผลติภัณฑ์ 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณไพลิน เบ้ืองตน้นั้นคุณไพลินเป็นผูต้รวจสอบ
เองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  โดยมีคนภายในครอบครัวเป็นผูท้  าการตรวจสอบให้ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี 
เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขผลิตภณัฑ์ และเม่ือถึงเวลาส่ง
ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้  ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบว่าผลิตภณัฑ์
ถูกตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
 9.6  การออกแบบ การผลติ การตลาด และการเงิน 
  9.6.1 การออกแบบ ไม่ค่อยมีออกแบบ หรือพฒันารูปแบบใหม่ๆ เท่าท่ีควรเพราะ
ทุกอย่างลูกคา้จะเป็นก าหนดเอง การออกแบบจึงข้ึนอยู่กบัแบบของลูกเพียงเท่านั้น ตามลกัษณะ
อุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆต่อหน่ึงแบบ ท่ีพอจะพฒันาไดย้งัคงเป็นการออกแบบลวดลาย
เพียงเท่านั้น คุณไพลินมีการดูแลวสัดุ วตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่ มีการท าความ
สะอาดในส่วนของสถานท่ี 
  9.6.2 การผลิต ของคุณไพลินเป็นการผลิตท่ีท าวนั/วนั โดยมีการก าหนดจ านวนการ
ผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้เป็นส่วนใหญ่  ในช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็น
ช่วงเทศกาล ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตเอง เพื่อไม่ให้ลูกคา้ต าหนิคุณไพลิน จ าเป็นตอ้ง
ผลิตให้ทนัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั  เพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการในแต่ละช่วงนั้นๆ ซ่ึงใน
ส่วนน้ีคุณไพลิน สามารถท าดีเป็นอยา่งดี  อีกทั้งคุณไพลินยงัมีอ านาจในการต่อรอง สามารถก าหนด
จ านวนการผลิตไดเ้อง ในช่วงเวลาท่ีไม่มีเทศกาลคุณไพริน 
  9.6.3 การตลาด จะมีการวางขายภายในร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอ
ใกลเ้คียง และมีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายได้
มากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น 
  9.6.4 การเงิน รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า       
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ส่วนราคาสินคา้ในปัจจุบนั คือรายไดจ้ากการ
ท าสีและลวดลายแอนติก มีราคาตั้งแต่ 6 บาท/ตวั ข้ึนไป หรือตามขนาดของสินคา้ราคาตน้ทุนของ
สินคา้  
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9.7  ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เดินเส้นลวดลายกตกแต่ง มีวัสดุ - อุปกรณ์ และ
ขั้นตอนในการผลติผลติภัณฑ์เดินเส้นลวดลายกตกแต่ง 
 วสัดุ – อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1.  ไมส้ักท่ีแกะสลกัแลว้ ขนาดต่างๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.81 ไมแ้กะสลกั 
 

2. มุกท่ีใชส้ าหรับเดินเส้นท าลวดลาย 
 

 
 
 ภาพท่ี 5.82 มุก 
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3. สีน ้ามนั 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.83 สีน ้ามนั 
 

4. กระจกส าหรับตกแต่ง 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.84 กระจกตดั 
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5. สีทองพิเศษ 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.85 สีทอง 
 
 ขั้นตอนในการท าผลติ 

1. น าไมส้ักท่ีท าการแปรรูปแลว้ มาทาดว้ยสีน ้ามนัสีด า 
 

 
 

ภาพท่ี 5.86  ไมแ้กะสลกั 
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2. จากนั้นใชมุ้กส าหรับเดินเส้นลวดลาย มาเดินเส้นตามท่ีไดอ้อกแบบไวโ้ดยไม่
ตอ้งรอใหสี้แหง้ 

 

 
 

ภาพท่ี 5.87 การติดมุก 
 

3. ทาสีทบัอีกคร้ังหน่ึง 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.88 ไมแ้กะสลกัท่ีติดมุกเสร็จ 
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4. รอให้แห้งทาทบัดว้ยสีทองอีกคร้ังหน่ึงตรวจสอบ เก็บลายละเลียดอีกเล็กนอ้ย
ใหเ้รียบร้อย 
 

 
 

ภาพท่ี 5.89 ไมแ้กะสลดัท่ีทาสีทองเสร็จ 
 

ข้ันตอนการผลิตเส้นมุก  ใช้สีน ้ ามนัสีด า ชนั ปูนขาว ผสมให้เขา้กนั  ป้ันเป็นเส้น 
ส าหรับแต่งลาย 
 
 
 
 

 




