
 

 
บทที ่ 5 

ศักยภาพของกลุ่มธุรกจิชุมชนด้านงานหัตถกรรม  อ าเภอหางดง 
 

 จากการส ารวจพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลปฏิบติัการเพื่องานวิจยั  วิเคราะห์การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์และศกัยภาพของธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เดินเส้นลวดลายตามโครงการ “หน่ึงต าบล         
หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง แบบสอบถาม       
การสนทนากลุ่ม และแบบบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีผลการศึกษา ดงัน้ี
ในดา้นการพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ิน อนัเป็นแนวทางท่ีจะจดัล าดบัความส าคญัปัญหาของสินคา้ทอ้งถ่ิน 
เพื่อศึกษาสถานท่ีผลิต ท่ีมาของวตัถุดิบ รูปแบบ วสัดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนในการท างานหัตถกรรม           
ท่ีท าการศึกษา ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพชุมชน  
 ในการศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ เพื่อท่ีจะไดน้ าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา
พฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของทอ้งตลาด โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เป็นการให้ชาวบา้นไดแ้สดงความคิดเห็น มีความรู้สึกเป็นเจา้ของแผนงานโครงการ ร่วมมือกนั
พฒันาดว้ยความสามารถของตนเอง   

 การศึกษาผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลาย  กรณีศึกษา คือ หมู่ 5 ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 11 
ต าบลแหวน หมู่ ท่ี  8 ต าบลบ้านแหวน หมู่ ท่ี  2 ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่                    
ซ่ึงมีรายช่ือผูป้ระกอบการทั้ง 10  กลุ่มดงัน้ี 
 1. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  1  คุณอินศร   ทิพสุทา 
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  2  คุณอารี   กาวลิะ 
 3. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  3  คุณฟองนวล   ปลูกงา 
 4. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  4  คุณศวร   ทิพยอุ่์น 
 5. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  5  คุณอมัพร   ยาวชิยั  
 6. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  6  คุณอ าพร   ศรีกุนะ  
 7. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  7  จนัทิรา   ตัน๋ปาลี 
 8. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  8  คุณแกว้ศรี   ปลูกงา  
 9. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  9  คุณสุพาณี   แกว้ใจ   
                                     10.กลุ่มตวัอยา่งท่ี 10 คุณชานนท ์   นนัไชย 
 



 101 

บริบทของกลุ่มธุรกจิชุมชน 
 
  ในการศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชน ท่ีประกอบอาชีพงานหัตถกรรมประเภทต่างๆ ผูว้ิจยั       
ได้คดัเลือกกลุ่มอาชีพท่ีน่าสนใจจ านวน 10  กลุ่ม เพื่อท าการศึกษาบริบทของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
ศกัยภาพ  และความเป็นไปไดท่ี้จะพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ิน สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
ขอ้มูลต่างๆ ไดท้  าการเก็บรวบรวมไวด้งัต่อไปน้ี 
 
1. กลุ่มที ่1  ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์ตุ๊กตาดนตรี  
   

 
 

ภาพท่ี 5.1 ผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาดนตรี 
 
 1.1   ประวตัิผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ตุ๊กตาดนตรี 
  คุณอินศร  ทิพยท์า อาย ุ38 ปี บา้นเลขท่ี 26/3 หมู่  5 ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่   มีอาชีพหลกั คือ รับเหมานอกจากนั้น คือ ท าตุ๊กตาดนตรี มีประสบการณ์ 10 ปี 
รายได้เฉล่ีย 6,000 บาทต่อเดือน ด้านการศึกษามีการอบรมหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันา
ศกัยภาพความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และไปประชุมแนะน าส่ิงเสริมอาชีพท่ี อบต. แนะน า  
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ลกัษณะการท างานของคุณอินศร เป็นแบบผลิตเองทุกขั้นตอน  การท างานหตัถกรรมการแกะกระจก
ท ามามากกวา่ 5 ปี  ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดจ้ะน าไปวางขาย ภายในต าบลขุนคงเป็นส่วนใหญ่ หรือผลิต
ตามท่ีลูกคา้สั่งซ่ึงเป็นงานลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 1.2   เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
  คุณอินศร  เร่ิมตน้การประกอบอาชีพการท าตุก๊ตาดนตรี เม่ือ 10 ปี ก่อน โดยท าเป็น
ธุรกิจในครอบครัวมานานแลว้เพื่อหารายไดเ้สริมแก่ ความเป็นอยู่ของคุณอินศร ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์
ตุก๊ตาดนตรีในปัจจุบนัคุณอินศร มีสภาพความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย พออยูพ่อกินเหมือนชาวพื้นบา้น
ทัว่ไปตามชนบทไม่ยึดติดกบัวฒันธรรมสมยัใหม่ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทัว่ไป มีความรู้ ความเขา้ใจ 
และมีความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  จากการสัมภาษณ์คุณอินศร  ถึงวธีิการด าเนินงานตุก๊ตาดนตรี คุณอินศรมีการจดัซ้ือ
วตัถุดิบท่ีหาได้  มาจากชุมชนของตนเอง และแหล่งวตัถุดิบในชุมชนอ่ืนดว้ยเพื่อเป็นการกระจาย
รายได้แก่คนในชุมชน แต่ปัญหาท่ีพบ คือ ราคาวสัดุในการท ามีราคาแพง ซ่ึงคุณอินศรมีความ
จ าเป็นตอ้งใชใ้นเร่ืองของเงินทุน และตลาดในการส่งของ   
 1.3 ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์ตุ๊กตาดนตรี 
  ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาดนตรี  การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง หรือท าตามแบบ         
ท่ีลูกค้าน ามาให้ผลิตภัณฑ์ท่ีท า  คือ ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาดนตรี วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นไม ้            
ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ  ซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป  รายไดป้ระมาณ 6,000 บาทต่อเดือน ส่วนในดา้นการผลิต 
คุณอินศรจะเป็นผูผ้ลิตเองทุกขั้นตอน ส าหรับการผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาดนตรีนั้น แต่เดิมเป็นการผลิตแบบ
ตามขนาดของไม้ ไม่มีการวดัขนาดอย่างแน่นอน ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ไม่มีมาตรฐานท่ีบ่งบอก
ชดัเจนวา่ ขนาดเท่าไหร่ต่อราคาเท่าไหร่ ปัจจุบนัไดผ้ลิตตามท่ีลูกคา้สั่ง 
  ในด้านการวางแผนการท างาน ต้องท างานให้ตรงต่อเวลา ด้านการฝึกอบรม            
มีการศึกษา และพฒันาฝีมือในการท างานอย่างต่อเน่ืองเพื่อหาจุดเด่นจุดด้อย มาพฒันาปรับปรุง 
เพื่อใหผ้ลิตภณัฑอ์อกมามีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาด 
 1.4   ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เดินเส้นตุ๊กตาดนตรี เป็นการผลิตในชุมชนตาม
รูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท่ีมีคุณอินศรเป็นผูป้ระกอบรายเด่ียว จึงมีโครงสร้างขององค์กร          
ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
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ผูว้า่จา้ง 

 
 

คุณอินศร 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

แผนภูมิท่ี 5.1 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
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ในการผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์ดินเส้นตุก๊ตาดนตรี จากแผนภูมิโครงสร้างของ
องคก์รท าให้เห็นว่า  การท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก  ส่วนใหญ่จะเป็นการท างานเองทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต  
 
 1.5  การประเมินคุณภาพของผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณอินศร  ในเ บ้ืองต้นนั้ นทาง คุณอินศร               
จะเป็นผูต้รวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกค้า ในขั้นตอนเบ้ืองต้นน้ี เม่ือพบผลิตภัณฑ์ท่ีมีปัญหา              
จะท าการแยก  เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์  และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ก็จะมี
การตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเอง  วา่ผลิตภณัฑ์ถูกตอ้งตามท่ีไดม้อบหมาย
งานใหห้รือไม่ 
  ในประเมินคุณภาพของผลงาน ของคุณอินศร จะเป็นผูน้ าผลงานมาตรวจสอบก่อน
ส่งให้กับลูกค้าตามค าสั่ง โดยมีคนในครอบครัวคอยรับฟัง และช่วยกันวิเคราะห์รายละเอียด        
ของผลงานก่อนจะส่งใหก้บัลูกคา้ เม่ือมีปัญหาก็จะช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ ์ 
 1.6  การออกแบบ การผลติ การตลาดและการเงิน 
  1.6.1 การออกแบบ ผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาดนตรีไม่ค่อยมีแบบท่ีพฒันายงัคงการออกแบบ
จึงข้ึนอยูก่บัแบบของลูกคา้เพียงเท่านั้น ตามลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆ ต่อหน่ึงแบบ   
ซ่ึงส่ิงท่ีคุณอินศรพอจะพฒันาไดมี้เพียงลวดลายเท่านั้น การดูแลวสัดุ และวตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษา
ไวเ้ป็นหมวดหมู่  มีการท าความสะอาดในส่วนสถานท่ี  การท างาน สถานท่ีใชบ้ริเวณลานหนา้บา้น  
  1.6.2 การผลิต ถา้เป็นช่วงฤดูเทศกาลท่ีส าคญัจะมีการผลิตทุกวนั แต่ถา้ไม่ใช่ฤดู
เทศกาลส าคญัก็จะผลิตกนัจนถึงเวลา 6 โมงเยน็เท่านั้น  การก าหนดจ านวนการผลิตพบวา่คุณอินศร
ไม่มีอ านาจในการก าหนดจ านวนการผลิต  ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตว่า วนัละก่ีช้ิน/วนั  
เน่ืองจากลูกค้ามีการเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้ส่งทนัตามก าหนด เพื่อไม่ให้ลูกคา้ต าหนิคุณอินศร
จ าเป็นตอ้งผลิตใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั 
  1.6.3 การตลาด การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ตุ๊กตาดนตรี จะมีการวางขายภายในร้านคา้
แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอใกลเ้คียง มีพ่อคนกลางมารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ ช่วงเวลา  
ท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายได้มากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น     
จะช่วงท่ีสินคา้มีความนิยมสูง  จะจ าหน่ายเองต่อเม่ือมีสินคา้เหลือจากท่ีลูกคา้สั่งจะน าไปจ าหน่ายเอง
ตามถนนคนเดิน และตามงานต่างๆ แลว้แต่โอกาส 
  1.6.4  การเงิน รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า      
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง        
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จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิต ซ่ึงคุณอินศรใช้เส้นมุกในการตกแต่ง
ผลิตภณัฑ์ค่อนขา้งมาก อีกทั้งยงัมีเวลาในการผลิตน้อยไม่มีเวลามาท าเส้นมุกเอง จึงซ้ือมุกเสร็จรูป 
มาใช้เพื่อท่ีจะไม่ตอ้งเสียเวลาท าเอง แต่ตน้ทุนเพิ่มข้ึน การท าตุ๊กตาดนตรี มีราคาขายหลายราคา         
ซ่ึงราคาจะข้ึนอยูก่บัขนาดของสินคา้ และความยากง่ายของแบบท่ีท า  ราคาขั้นต ่าอยูท่ี่ 50 บาท/ช้ิน 
 1.7  ขั้นตอนการผลิตตุ๊กตาดนตรี  มีวัสดุ - อุปกรณ์ และขั้นตอนในการท าผลิต            
ตุ๊กตาดนตรี 

วสัดุ - อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 
1. ตุก๊ตา 
2. สีน ้ามนั 
3. กระดาษทราย 
4. ข้ีผึ้ง 
5. แปรง 
6. พูก่นั 

ขั้นตอนในการท าผลติ 
1. น าตุ๊กตาตกแต่งรายละเอียดด้วยการใช้ข้ีเล่ือยผสมกาวลาเท็กซ์  

อุดรอยแตก 
2. ทิ้งใหแ้หง้ ขดัดว้ยกระดาษทราย 
3. ระบายสี 
4. ขดัเงา 

ข้ันตอนการผลติเส้นมุก  
                                                      ใช้สีน ้ ามนัสีด า ชัน ปูนขาว ผสมให้เขา้กนั ป้ันเป็นเส้น ส าหรับ
ตกแต่งลวดลาย 
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2.   กลุ่มที ่2 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์เดินเส้นลวดลายพระ - นาง 
 

 
 

ภาพท่ี 5.2 ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลาย พระ-นาง 
 

 2.1  ประวตัิผู้ประกอบการผลติภัณฑ์เดินเส้นพระ-นาง 
  คุณอารี  กาวิละ  อายุ 49ปี  บา้นเลขท่ี 34/1 หมู่ 5  ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่   มีอาชีพ รับจา้งเป็น อาชีพหลกั มีงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการท าอาชีพหลกั  คือ  
การติดลายรูปป้ันแกะสลกั  มีประสบการณ์  10 ปี รายไดเ้ฉล่ีย 20,000 บาทต่อเดือน ดา้นการศึกษา   
มีการอบรมหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการติดลายรูปป้ันแกะสลกั พฒันาศกัยภาพความรู้ดา้นการ
ประกอบอาชีพ  ลกัษณะการท างานของคุณอารี  เป็นแบบผลิตเองทุกขั้นตอน การท างานหตัถกรรม
เดินเส้นลวดลาย ท ามามากกวา่ 5 ปี  ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดจ้ะน าไปวางขาย ภายในชุมชนเป็นส่วนใหญ่  
หรือผลิตตามท่ีลูกคา้สั่งซ่ึงเป็นงานลกัษณะงานเหมาช้ิน 

2.2   เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
คุณอารี  เร่ิมตน้ประกอบอาชีพติดลายผลิตภณัฑ์เดินเส้น พระ-นาง เม่ือ 10 ปีก่อน 

โดยมีนายทุนว่าจา้งให้ท า  จึงเร่ิมท ากนัเองในครอบครัว สินคา้ท่ีท าส่วนใหญ่เป็นงานแกะสลกัไม้
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และการติดลวดลายต่างๆลงบนไมแ้กะสลกั เช่น ไมส้ลกัพระ นางร า นางไหว ้นางอุม้หมอ้ เด็กหนุน  
เป็นตน้  ในดา้นการจ าหน่าย  ผูว้่าจา้งจะมารับงานเม่ือถึงก าหนด และจ่ายค่าตอบแทนตามลกัษณะ
ความยากง่าย  และขนาดของงาน  แลว้น าไปจ าหน่ายท่ีบา้นถวายซ่ึงจดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในตวั
อ าเภอดว้ย  ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการลงทุนจดัหาทุนกนัเอง  แต่ตอ้งใชทุ้นหมุนเวียนจ านวนมาก  
เพราะค่าวตัถุดิบมีราคาแพง 

ความเป็นอยู่ของคุณอารี ผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์เดินเส้นพระ-นางในปัจจุบนัคุณอารี       
มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พออยู่พอกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท ไม่ยึดติดกบั
วฒันธรรมสมยัใหม่ ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทัว่ ไป  มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการ
ใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ปัญหาท่ีพบ คือ ราคาวสัดุในการท ามีราคาแพง              
ซ่ึงคุณอารี มีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นเร่ืองของเงินทุน  
 2.3 ข้อมูลการศึกษาการติดลายผลติภัณฑ์เดินเส้นพระ-นาง 
  ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นพระ-นาง  การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง  หรือท าตามแบบ
ท่ีลูกคา้น ามาให้  ผลิตภณัฑ์ท่ีท า คือ งานแกะสลกัไม ้ และการติดลวดลายต่างๆ ลงบนไมแ้กะสลกั  
เช่น ไมส้ลกัพระ นางร า  นางไหว ้ นางอุม้หมอ้  เด็กหนุน เป็นตน้ วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นไม ้
ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป ส่วนในดา้นการผลิตนั้น คุณอารี จะเป็นผูผ้ลิตเองทุกขั้นตอน  
ส าหรับการผลิตภณัฑ์เดินเส้นพระ-นางนั้น แต่เดิมเป็นการผลิตแบบตามขนาดของไม ้ไม่มีการวดั
ขนาดอยา่งแน่นอน ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีไดไ้ม่มีมาตรฐานท่ีบ่งบอกไดช้ดัเจนวา่ขนาดเท่าไหร่ต่อราคา
เท่าไหร่ ปัจจุบนัได้ผลิตตามท่ีลูกค้าสั่ง แต่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด  คือ ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง      
รองมา คือ ปัญหาดา้นขาดเงินหมุนเวยีน 
 2.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินคา้ผลิตภณัฑ์เดินเส้นพระ - นาง เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท่ีมีคุณอารีเป็นการท าแบบผูป้ระกอบรายเดียว จึงมีโครงสร้างขององค์กร             
ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
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ผูว้า่จา้ง 

 
 

คุณอารี 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 
 

แผนภูมิท่ี 5.2 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
 
ในการผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นพระ-นางจากแผนภูมิโครงสร้างของ

องค์กรท าให้เห็นว่า  การท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นการท างานเองทุกขั้นตอน  
ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต  
 

 2.5  การประเมินคุณภาพของผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงาน คุณอารี ในเบ้ืองต้นนั้ นทาง คุณอารีจะเป็น            
ผูต้รวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก  
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เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ ์ และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ ก็จะมีการตรวจสอบอีก
คร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเอง  วา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
  ในประเมินคุณภาพของผลงาน ของคุณอารีจะเป็นผูน้ าผลงานมาตรวจสอบก่อนส่ง
ใหก้บัลูกคา้ตามค าสั่ง โดยมีคนในครอบครัวคอยรับฟัง และช่วยกนัวิเคราะห์รายละเอียดของผลงาน
ก่อนจะส่งให้กบัลูกคา้ เม่ือมีปัญหาก็จะช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์ มีการพฒันาศกัยภาพของ
ผลิตภณัฑโ์ดยมีการจดัอบรมเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาความช านานงานใหม้ากข้ึน 
 2.6  การออกแบบ การผลติ การตลาดและการเงิน 
  2.6.1 การออกแบบ  ผลิตภัณฑ์เดินเส้นพระ-นาง ไม่ค่อยมีแบบท่ีพฒันายงัคง      
การออกแบบจึงข้ึนอยูก่บัแบบของลูกคา้เพียงเท่านั้น ตามลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆ  
ต่อหน่ึงแบบ   ซ่ึงส่ิงท่ีคุณอารีพอจะพฒันาได้มีเพียงลวดลายเท่านั้น  การดูแลวสัดุ และวตัถุดิบ       
จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่  มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี การท างาน สถานท่ี   
ใชบ้ริเวณลานหนา้บา้น 
  2.6.2 การผลิต  ถา้เป็นช่วงฤดูเทศกาลท่ีส าคญัจะมีการผลิตทุกวนั แต่ถา้ไม่ใช่ฤดู
เทศกาลส าคญัก็จะผลิตกนัจนถึงเวลา 6 โมงเยน็เท่านั้น  การก าหนดจ านวนการผลิตพบว่าคุณอารี   
ไม่มีอ านาจในการก าหนดจ านวนการผลิต  ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตวา่วนัละก่ีช้ิน/วนั  
เน่ืองจากลูกค้ามีการเข้มงวดเร่ืองการผลิตให้ส่งทันตามก าหนด เพื่อไม่ให้ลูกค้าต าหนิคุณอารี
จ าเป็นตอ้งผลิตใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั 
  2.6.3 การตลาด การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เดินเส้นพระ-นาง จะมีการวางขายภายใน
ร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอใกลเ้คียง มีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ 
ไม่ไดมี้การจดัส่ือใดๆ  เพราะมีผูว้า่จา้งสั่งโดยตรง   ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็น
ช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น จะช่วงท่ีสินคา้มีความนิยมสูง 
  2.6.4 การเงิน รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า      
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ซ่ึงคุณอารีใช้มุกในการตกแต่งผลิตภณัฑ์
ค่อนข้างมาก อีกทั้งยงัมีเวลาในการผลิตน้อยไม่มีเวลามาท าเส้นมุกเอง จึงซ้ือมุกเสร็จรูปมาใช้
เพื่อท่ีจะตอ้งไม่เสียเวลาท าเอง แต่ตน้ทุนเพิ่มข้ึน ส่วนผลิตภณัฑ์ มีราคาขายตั้งแต่ราคา 5,000 บาท 
ข้ึนไป ซ่ึงราคาจะข้ึนอยูก่บัขนาดของสินคา้ 
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  2.7  ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เดินเส้นพระ-นาง  มีวัสดุ - อุปกรณ์ และข้ันตอนใน
การผลติผลติภัณฑ์เดินเส้นพระ-นาง 

วสัดุ - อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 
 1. ไมแ้กะสลกัรูปพระ 
 2. สีน ้า 
 3. สีน ้ามนั 
 4. กระจก 
 5. ผงทอง 

ขั้นตอนในการท าผลติ 
1.  น าไมแ้กะสลกัรูปพระมาทาสีน ้ามนั 
2. ท าลายโดยใชเ้ส้นมุกมาติด 
3. ลงทองรูปพระ 
4. ติดกระจก 

ข้ันตอนการผลิตเส้นมุก ใชสี้น ้ ามนัสีด า ชนั ปูนขาว ผสมให้เขา้กนั  ป้ันเป็นเส้น 
ส าหรับแต่งลาย 
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3. กลุ่มที ่3 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์เดินเส้นกรอบรูปและขันโตก-กล่องทชิชู-ห่านไม้ 
   

 
 

ภาพท่ี 5.3 ผลิตภณัฑก์ล่องทิชชู 
 

 3.1 ประวตัิผู้ประกอบการผลติภัณฑ์เดินเส้นกรอบรูปและขันโตก-กล่องทชิชู-ห่านไม้ 
  คุณฟองนวล  ปลูกงา อายุ 51 ปี  อยู่บ้านเลขท่ี 6/1 หมู่  5 ต าบลบ้านแหวน        
อ  าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  มีอาชีพ รับจา้งเป็น อาชีพหลกั มีงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการท า
อาชีพหลกั คือ การเดินเส้นลายผลิตภณัฑ์กรอบรูป และขนัโตก กล่องทิชชู ห่านไมมี้ประสบการณ์  
23 ปี รายไดเ้ฉล่ีย 7,000 บาทต่อเดือน ดา้นการศึกษามีการอบรมหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันา
ศกัยภาพความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และไปประชุมแนะน าส่ิงเสริมอาชีพท่ี อบต. แนะน า  
ลกัษณะการท างานของคุณฟองนวล เป็นแบบผลิตเองทุกขั้นตอน การท างานหัตถกรรมน้ีท ามา
มากกว่า 5 ปี  ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดจ้ะน าไปวางขาย ภายในต าบลขุนคงเป็นส่วนใหญ่ หรือผลิตตาม    
ท่ีลูกคา้สั่งซ่ึงเป็นงานลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 3.2  เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

คุณฟองนวล  เร่ิมต้นการประกอบอาชีพการท าผลิตภัณฑ์เดินเส้นกรอบรูป        
และขันโตก กล่องทิชชู ห่านไม้  เม่ือ 23  ปี ก่อน โดยท าเป็นธุรกิจในครอบครัวมานานแล้ว           
จนมีนายทุนวา่จา้งให้ท า  จึงเร่ิมท ากนัเองในครอบครัว  สินคา้ท่ีท าส่วนใหญ่เป็นงานเดินเส้นหุ่นไม ้ 
เช่น หุ่นไมรู้ปห่าน กล่องชิทชู  กรอบรูป  ขนัโตก  เป็นตน้ ในดา้นการจ าหน่าย จะน าไปจ าหน่าย     
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ท่ีถนนคนเดินในตวัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ในวนัอาทิตย ์ซ่ึงจดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและจ าหน่าย
สินคา้พื้นเมือง   ค่าวสัดุอุปกรณ์ ต่างๆ ในการลงทุนจดัหาทุนกนัเอง  แต่ตอ้งใชทุ้นหมุนเวียนจ านวน
มาก  เพราะค่าวตัถุดิบมีราคาแพง 

ความเป็นอยูข่องคุณฟองนวล ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์เดินเส้นกรอบรูปและขนัโตก กล่อง
ทิชชู ห่านไมใ้นปัจจุบนัคุณฟองนวล  มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พออยู่พอกินเหมือนชาว
พื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท ไม่ยึดติดกบัวฒันธรรมสมยัใหม่ ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทัว่ๆ ไป มีความรู้  
ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  ปัญหาท่ีพบ คือ  
ราคาวสัดุในการท ามีราคาแพง  ซ่ึงคุณฟองนวล มีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นเร่ืองของเงินทุน  และตลาด
ในการส่งของ 
 3.3 ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์เดินเส้นกรอบรูปและขันโตก-กล่องทชิชู-ห่านไม้ 
  ผลิตภณัฑ์เดินเส้นกรอบรูปและขนัโตก-กล่องทิชชู-ห่านไม ้ การผลิตส่วนใหญ่    
จะผลิตตามใบสั่ง  หรือท าตามแบบท่ีลูกคา้น ามาให้ผลิตภณัฑ์ท่ีท า คือ ผลิตภณัฑ์เดินเส้นกรอบรูป
และขนัโตก กล่องทิชชู ห่านไม ้ วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นไม ้ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ้ือจากร้านคา้
ทัว่ไป ส่วนในด้านการผลิตนั้นคุณฟองนวลจะเป็นผูผ้ลิตเองทุกขั้นตอน  ส าหรับการผลิตภณัฑ์
เดินเส้นกรอบรูป และขนัโตก กล่องทิชชู ห่านไมน้ั้น แต่เดิมเป็นการผลิตแบบตามขนาดของไม ้     
ไม่มีการวดัขนาดอย่างแน่นอน ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ไม่มีมาตรฐานท่ีบ่งบอกได้ชัดเจนว่า ขนาด
เท่าไหร่ต่อราคาเท่าไหร่ ปัจจุบนัไดผ้ลิตตามท่ีลูกคา้สั่ง 
 3.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร 
  การผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นกรอบรูป และขนัโตก กล่องทิชชู ห่านไม ้ 
เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท่ีมีคุณฟองนวลเป็นการท าแบบ               
ผูป้ระกอบรายเดียว จึงมีโครงสร้างขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
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ผูว้า่จา้ง 

 
 

คุณฟองนวล 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

แผนภูมิท่ี 5.3 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
 
ในการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดินเส้นกรอบรูป และขนัโตก กล่องทิชชู     

ห่านไม ้ จากแผนภูมิโครงสร้างขององคก์รท าให้เห็นวา่การท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่
จะเป็นการท างานเองทุกขั้นตอน  ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด การเงิน และควบคุมการผลิต 

  
 3.5  การประเมินคุณภาพของผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณฟองนวลในเบ้ืองต้นนั้นทาง คุณฟองนวล       
จะเป็นผูต้รวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  ขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการ
แยกเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ก็จะมีการ
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ตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเอง วา่ผลิตภณัฑ์ถูกตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงาน
ใหห้รือไม่ 
  ในประเมินคุณภาพของผลงาน ของคุณฟองนวลจะเป็นผูน้ าผลงานมาตรวจสอบ
ก่อนส่งใหก้บัลูกคา้ตามค าสั่ง โดยมีคนในครอบครัวคอยรับฟัง และช่วยกนัวเิคราะห์รายละเอียดของ
ผลงานก่อนจะส่งใหก้บัลูกคา้ เม่ือมีปัญหาก็จะช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ ์
 3.6  การออกแบบ การผลติ การตลาดและการเงิน 
  3.6.1 การออกแบบ ผลิตภณัฑ์เดินเส้นกรอบรูป และขนัโตก กล่องทิชชู ห่านไม ้   
ไม่ค่อยมีแบบท่ีพฒันายงัคง  การออกแบบจึงข้ึนอยู่กับแบบของลูกค้าเพียงเท่านั้น ตามลักษณะ
อุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆ  ต่อหน่ึงแบบ การดูแลวสัดุ และวตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็น
หมวดหมู่  มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี  การท างาน  สถานท่ีใชบ้ริเวณลานหนา้บา้น  
  3.6.2 การผลิต ถา้เป็นช่วงฤดูเทศกาลท่ีส าคญัจะมีการผลิตทุกวนั แต่ถา้ไม่ใช่ฤดู
เทศกาลส าคญัก็จะผลิตกนัจนถึงเวลา 6 โมงเยน็เท่านั้น  การก าหนดจ านวนการผลิตพบว่าคุณฟอง
นวลไม่มีอ านาจในการก าหนดจ านวนการผลิต  ลูกค้าจะเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตว่าวนัละ         
ก่ีช้ิน/วนั  เน่ืองจากลูกคา้มีการเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้ส่งทนัตามก าหนด เพื่อไม่ให้ลูกคา้ต าหนิคุณ
ฟองนวลจ าเป็นตอ้งผลิตใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั 
  3.6.3 การตลาด  การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เดินเส้นกรอบรูป และขนัโตก กล่องทิชชู
ห่านไม ้จะมีการวางขายภายในร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอใกลเ้คียง มีพ่อคนกลางคา้
มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ ช่วงเวลาท่ีสินค้าสามารถจ าหน่ายได้มากจะเป็นช่วงเทศกาล 
โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น จะช่วงท่ีสินคา้มีความนิยมสูง 
  3.6.4 การเงินรายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า        
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ซ่ึงคุณฟองนวลใชมุ้กในการตกแต่งผลิตภณัฑ์
ค่อนข้างมาก อีกทั้งยงัมีเวลาในการผลิตน้อยไม่มีเวลามาท าเส้นมุกเอง จึงซ้ือมุกเสร็จรูปมาใช้
เพื่อท่ีจะตอ้งไม่เสียเวลาท าเอง แต่ตน้ทุนเพิ่มสูงข้ึน 
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  3.7  ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ห่านไม้  มีวัสดุ - อุปกรณ์ และข้ันตอนในการท า
ผลติภัณฑ์ห่านไม้ 

วสัดุ - อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 
1. หุ่นไมรู้ปห่าน 
2. ปูนขาว 
3. สีน ้ามนั 
4. กระดาษทราย 
5. ชนั  

ขั้นตอนในการท า 
1. เผาหุ่นดว้ยแก๊ส 
2. ขดัหุ่นดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบ 
3. ทาสีน ้ามนั 
4. เดินเส้นตามลาย 

ข้ันตอนการผลิตเส้นมุก ใช้สีน ้ ามนัสีด า ชนั ปูนขาว ผสมให้เขา้กนั ป้ันเป็นเส้น 
ส าหรับตกแต่งลวดลายลาย 
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4. กลุ่มที ่4   ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์เดินเส้นขันโตก 
   

 
 

ภาพท่ี 5.4 ผลิตภณัฑข์นัโตก 
 
 4.1  ประวตัิผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ ขันโตก 
      คุณศวร   ทิพยอุ่์น   อายุ 43 ปี  บา้นเลขท่ี 125 หมู่ 5  ต าบลแหวน  อ าเภอหางดง  
จังหวัดเ ชียงใหม่  มีอาชีพหลัก คือ การท าขันโตกและการเดินเส้นลายผลิตภัณฑ์จากไม ้                    
มีประสบการณ์  18 ปี รายไดเ้ฉล่ีย 15,000 บาทต่อเดือน  ดา้นการศึกษามีการอบรมหาความรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และไปประชุมแนะน าส่ิงเสริมอาชีพ          
ท่ี  อบต. แนะน า  ลกัษณะการท างานของคุณศวร เป็นแบบผลิตเองทุกขั้นตอน การท างานหตัถกรรม
เดินเส้นลวดลายท ามามากกวา่ 5 ปี  ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดจ้ะน าไปวางขาย ภายในชุมชนเป็นส่วนใหญ่  
หรือผลิตตามท่ีลูกคา้สั่งซ่ึงเป็นงานลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 4.2   เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
  ความเป็นอยู่ของคุณศวร ผลิตภณัฑ์เดินเส้นขนัโตกในปัจจุบนัคุณศวร มีสภาพ
ความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย พออยูพ่อกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท ไม่ยึดติดกบัวฒันธรรม
สมัยใหม่ ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทั่วๆไป  มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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  คุณศวร เร่ิมตน้การประกอบอาชีพการเดินเส้นลายผลิตภณัฑ์จากไม ้เม่ือ 18 ปี ก่อน 
โดยท าเป็นธุรกิจในครอบครัวมานานแลว้  จนมีนายทุนว่าจา้งให้ท า  จึงเร่ิมท ากนัเองในครอบครัว  
สินคา้ท่ีท าส่วนใหญ่เป็นงานเดินเส้น  และท าขนัโตก เป็นตน้  ในดา้นการจ าหน่ายจะน าไปจ าหน่าย
ท่ีถนนคนเดินในตวัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ในวนัอาทิตย ์ ซ่ึงจดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและจ าหน่าย
สินคา้พื้นเมือง  ค่าวสัดุอุปกรณ์ ต่างๆ ในการลงทุนจดัหาทุนกนัเอง  แต่ตอ้งใชทุ้นหมุนเวียนจ านวน
มาก  เพราะค่าวตัถุดิบมีราคาแพง วตัถุดิบท่ีซ้ือ เช่น ดินมุก  กระจก สีน ้ า ปูนขาว หาซ้ือในชุมชน   
แต่ปัญหาท่ีพบ คือ ราคาวสัดุในการท ามีราคาแพง ซ่ึงคุณศวร มีความจ าเป็นต้องใช้ในเร่ือง           
ของเงินทุน และตลาดในการส่งของ  และยงัมีความตอ้งการการช่วยเหลือจากภาครัฐจากปัญหา        
ท่ีกล่าวมา คือ เงินทุน การตลาดและการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ 

4.3 ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์เดินเส้นขันโตก 
  ผลิตภณัฑ์เดินเส้นขนัโตกการผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง หรือท าตามแบบ     
ท่ีลูกคา้น ามาให้   ผลิตภณัฑ์ท่ีท า คือผลิตภณัฑ์เดินเส้นขนัโตก วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นไม ้ 
ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป ส่วนในดา้นการผลิตนั้น คุณศวรจะเป็นผูผ้ลิตเองทุกขั้นตอน  
ส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์เดินเส้นขนัโตกนั้น แต่เดิมเป็นการผลิตแบบตามขนาดของไม ้ไม่มีการ 
วดัขนาดอย่างแน่นอน ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ไม่มีมาตรฐานท่ีบ่งบอกได้ชัดเจนว่า ขนาดเท่าไหร่       
ต่อราคาเท่าไหร่ ปัจจุบนัไดผ้ลิตตามท่ีลูกคา้สั่ง แต่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ตน้ทุนการผลิตมีราคาสูง 
รองมาคือปัญหาดา้นขาดตลาดในการขายสินคา้และไม่มีลูกจา้ง  คนท าไม่เพียงพอต่อสินคา้ 
 4.4 ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร 
  การผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เ ดินเส้นขันโตก เป็นการผลิตในชุมชน              
ตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ท่ีมีคุณศวรเป็นการท าแบบผูป้ระกอบรายเดียว จึงมีโครงสร้าง          
ขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
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ผูว้า่จา้ง 

 
 

คุณศวร 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

แผนภูมิท่ี 5.4 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
 
การผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์ดินเส้นขนัโตก จากแผนภูมิโครงสร้างขององคก์ร

ท าให้เห็นว่าการท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นการท างานเอง ทุกขั้นตอนตั้งแต่
จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต 

   
 4.5   การประเมินคุณภาพของผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงาน คุณศวรในเบ้ืองต้นนั้นทาง คุณศวรจะเป็นผู ้
ตรวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก    
เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์  และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้  ก็จะมีการตรวจสอบ
อีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเอง  วา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
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 4.6   การออกแบบ การผลติ การตลาดและการเงิน 
  4.6.1 การออกแบบ ไม่ค่อยมีแบบท่ีพฒันายงัคง  การออกแบบจึงข้ึนอยู่กบัแบบ  
ของลูกคา้เพียงเท่านั้น ตามลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆ ต่อหน่ึงแบบ ส่ิงท่ีคุณศวร 
พอจะพฒันาไดมี้เพียงลวดลายเท่านั้น การดูแลวสัดุ และวตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่  
มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี  การท างาน  สถานท่ีใชบ้ริเวณลานหนา้บา้น 
  4.6.2 การผลิต  ถา้เป็นช่วงฤดูเทศกาลท่ีส าคญัจะมีการผลิตทุกวนั แต่ถา้ไม่ใช่ฤดู
เทศกาลส าคญัก็จะผลิตกนัจนถึงเวลา 6 โมงเยน็เท่านั้น  การก าหนดจ านวนการผลิต ลูกคา้จะเป็น      
ผูก้  าหนดจ านวนการผลิตเองวา่วนัละก่ีช้ิน/วนั  เน่ืองจากลูกคา้มีการเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้ส่งทนั
ตามก าหนด เพื่อไม่ใหลู้กคา้ต าหนิคุณศวรจ าเป็นตอ้งผลิตใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั 
  4.6.3 การตลาด การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เดินเส้นขนัโตกจะมีการวางขายภายใน
ร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอใกลเ้คียง มีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ 
ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่ง
บา้น จะช่วงท่ีสินคา้มีความนิยมสูง 
  4.6.4 การเงินรายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า        
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ซ่ึงคุณศวรใช้มุกในการตกแต่งผลิตภณัฑ์
ค่อนข้างมาก อีกทั้งยงัมีเวลาในการผลิตน้อยไม่มีเวลามาท าเส้นมุกเอง จึงซ้ือมุกเสร็จรูปมาใช้
เพื่อท่ีจะตอ้งไม่เสียเวลาท าเอง แต่ตน้ทุนเพิ่มข้ึน ผลิตภณัฑ์มีราคาขายหลายราคา ซ่ึงราคาจะข้ึนอยู่
กบัขนาดของสินคา้ และความยากง่ายในการท า   
 4.7  ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เดินเส้นขันโตก  มีวัสดุ – อุปกรณ์ และข้ันตอนในการ
ท าผลติผลติภัณฑ์เดินเส้นขันโตก 

ขั้นตอนในการท าผลติ 
1. ขนัโตกไม ้
2. สีน ้ามนั 
3. กระดาษทราย 
4. วานิจ 
5. ผงทอง 
6. มุก 
7. พูก่นั 
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วสัดุ - อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 
1.  น าขนัโตกมาขดัดว้ยกระดาษทราย 
2. ลงสีแลว้เดินเส้นใส่มุก 
3. ปัดผงทอง 
4. เคลือบเงา 

ขั้นตอนการผลิตเส้นมุก ใช้สีน ้ ามนัสีด า ชนั ปูนขาว ผสมให้เขา้กนั  ป้ันเป็นเส้น 
ส าหรับแต่งลาย 
 
5. กลุ่มที ่5  ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์เดินเส้นพระ-นาง 
   

 
 

ภาพท่ี 5.5 ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นพระ-นาง 
 

 5.1 ประวตัิผู้ประกอบการผลติภัณฑ์เดินเส้นพระ-นาง 
  คุณอมัพร  ยาวิชยั  อายุ 50 ปี อยู่ต  าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่   
มีอาชีพหลัก คือ รับเหมานอกจากนั้ นคือท าตุ๊กตาไม้และ การเดินเส้นลายผลิตภัณฑ์จากไม ้               
มีประสบการณ์  15 ปี รายไดเ้ฉล่ีย 4,000 บาทต่อเดือน  ดา้นการศึกษามีการอบรมหาความรู้เพิ่มเติม
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เก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และไปประชุมแนะน าส่ิงเสริมอาชีพ      
ท่ี  อบต. แนะน า ลักษณะการท างานของคุณอัมพร เป็นแบบผลิตเองทุกขั้นตอน การท างาน
หตัถกรรมเดินเส้นลวดลายท ามามากกว่า 5 ปี  ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดจ้ะน าไปวางขายในต าบลขุนคง
เป็นส่วนใหญ่  หรือผลิตตามท่ีลูกคา้สั่งซ่ึงเป็นงานลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 5.2  เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
  คุณอมัพร เร่ิมตน้การประกอบอาชีพการท าตุ๊กตาและการเดินเส้นลายผลิตภณัฑ์
เดินเส้นพระ-นาง เม่ือ 15 ปี ก่อน โดยท าเป็นธุรกิจในครอบครัวมานานแลว้เพื่อหารายไดเ้สริมแก่
ครอบครัว  ความเป็นอยู่ของคุณอมัพร ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์เดินเส้นพระ-นางในปัจจุบนัคุณอมัพร          
มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พออยู่พอกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท ไม่ยึดติดกบั
วฒันธรรมสมยัใหม่ ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทัว่ๆไป  มีความรู้  ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการ
ใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี   
 5.3 ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์เดินเส้นพระ-นาง 
  ผลิตภณัฑ์เดินเส้นพระ-นาง  การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง หรือท าตามแบบ
ท่ีลูกคา้น ามาให้   ผลิตภณัฑ์ท่ีท า คือ ผลิตภณัฑ์เดินเส้นพระ-นาง วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นไม ้
ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ้ือจากร้านค้าทัว่ไป ส่วนในด้านการผลิตนั้นคุณอมัพรจะเป็นผูผ้ลิตเองทุก
ขั้นตอน  ส าหรับการผลิตภณัฑ์เดินเส้นพระ-นางนั้น แต่เดิมเป็นการผลิตแบบตามขนาดของไม้      
ไม่มีการวดัขนาดอย่างแน่นอน ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ไม่มีมาตรฐานท่ีบ่งบอกได้ชัดเจนว่าขนาด
เท่าไหร่ต่อราคาเท่าไหร่ ปัจจุบนัไดผ้ลิตตามท่ีลูกคา้สั่ง ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ตน้ทุนการผลิตมี
ราคาสูง รองมา คือ ปัญหาดา้นขาดตลาดในการขายสินคา้ และคนท าไม่เพียงพอต่อสินคา้ 
 5.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นพระ-นาง เป็นการผลิตในชุมชนตาม
รูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท่ีมีคุณอมัพรเป็นการท าแบบผูป้ระกอบรายเดียว จึงมีโครงสร้างของ
องคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
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ผูว้า่จา้ง 

 
 

คุณอมัพร 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

แผนภูมิท่ี 5.5 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
 
ในการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดินเส้นพระ-นาง จากแผนภูมิโครงสร้าง      

ขององคก์รท าใหเ้ห็นวา่ การท าผลิตภณัฑชุ์มชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นการท างานเองทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต  

 
 5.5   การประเมินคุณภาพของผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงาน คุณอมัพร ในเบ้ืองตน้นั้นทาง คุณอมัพรจะเป็นผู ้
ตรวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้ ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ีเม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก    
เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์  และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ ก็จะมีการตรวจสอบ 
อีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเอง  วา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
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 5.6 การออกแบบ การผลติ การตลาดและการเงิน 
  5.6.1 การออกแบบ ไม่ค่อยมีแบบท่ีพฒันายงัคง  การออกแบบจึงข้ึนอยูก่บัแบบของ
ลูกคา้เพียงเท่านั้น ตามลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆ ต่อหน่ึงแบบ ซ่ึงส่ิงท่ีคุณอมัพร
พอจะพฒันาไดมี้เพียงลวดลายเท่านั้น  การดูแลวสัดุ และวตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่  
มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี  การท างาน  สถานท่ีใชบ้ริเวณลานหนา้บา้น 
  5.6.2 การผลิต ถา้เป็นช่วงฤดูเทศกาลท่ีส าคญัจะมีการผลิตทุกวนั แต่ถา้ไม่ใช่ฤดู
เทศกาลส าคญัก็จะผลิตกนัจนถึงเวลา 6 โมงเยน็เท่านั้น  การก าหนดจ านวนการผลิตพบวา่คุณอมัพร
ไม่มีอ านาจในการก าหนดจ านวนการผลิต  ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตวา่วนัละก่ีช้ิน/วนั  
เน่ืองจากลูกคา้มีการเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้ส่งทนัตามก าหนด เพื่อไม่ให้ลูกคา้ต าหนิคุณอมัพร
จ าเป็นตอ้งผลิตใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั 
  5.6.3 การตลาด การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เดินเส้นพระ-นาง จะมีการวางขายภายใน
ร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอใกลเ้คียง มีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ 
ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่ง
บา้น จะช่วงท่ีสินคา้มีความนิยมสูง 
  5.6.4 การเงิน  รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า      
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ซ่ึงคุณอมัพรใช้มุกในการตกแต่งผลิตภณัฑ์
ค่อนข้างมาก อีกทั้งยงัมีเวลาในการผลิตน้อยไม่มีเวลามาท าเส้นมุกเอง จึงซ้ือมุกเสร็จรูปมาใช้
เพื่อท่ีจะตอ้งไม่เสียเวลาท าเอง แต่ตน้ทุนเพิ่มข้ึน ผลิตภณัฑ์มีราคาขายหลายราคา ซ่ึงราคาจะข้ึนอยู่
กบัขนาดของสินคา้ และความยากง่ายของแบบท่ีท า   
 5.7  ขั้นตอนการผลติผลติภัณฑ์เดินเส้นพระ-นาง  มีวสัดุ - อุปกรณ์ และข้ันตอนในการ
ผลติผลติภัณฑ์เดินเส้นพระ-นาง 

วสัดุ - อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 
1.  ตุก๊ตาไม ้
2. สีน ้ามนั 
3. กระดาษทราย 
4. วานิจ 
5. ผงทอง 
6. มุก 
7. พูก่นั 
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ขั้นตอนในการท าผลติ 

1.  น าตุก๊ตาไมม้าขดัดว้ยกระดาษทราย 
2. ลงสีแลว้เดินเส้นใส่มุก 
3. ปัดผงทอง 
4. เคลือบเงา 

ข้ันตอนการผลิตเส้นมุก ใช้สีน ้ ามนัสีด า ชัน ปูนขาว ผสมให้เขา้กนั ป้ันเป็นเส้น 
ส าหรับแต่งลาย 
 
6. กลุ่มที ่6 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์เดินเส้นเตียง 
 

 
 

ภาพท่ี 5.6 ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นเตียง 
 
 6.1   ประวตัิผู้ประกอบการผลติภัณฑ์เดินเส้นเตียง 
  คุณอ าพร    ศรีกุนะ   อายุ 38 ปี  บา้นเลขท่ี 27 หมู่ 11 ต าบลแหวน อ าเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม่   มีอาชีพ หลักคือ  การท าเตียงไม้ และการเดินเส้นลายผลิตภัณฑ์จากไม ้                
มีประสบการณ์  10 ปี รายไดเ้ฉล่ีย 6,000 บาทต่อเดือน  ดา้นการศึกษามีการอบรมหาความรู้เพิ่มเติม
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เก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพความรู้ดา้นการประกอบอาชีพ และไปประชุมแนะน าส่ิงเสริมอาชีพท่ี  
อบต. แนะน า  ลกัษณะการท างานของคุณอ าพร  เป็นแบบผลิตเองทุกขั้นตอน  การท างานผลิตภณัฑ์
เดินเส้นเตียง  ท ามามากกว่า 5 ปี  ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดจ้ะน าไปวางขาย ภายในชุมชนเป็นส่วนใหญ่  
หรือผลิตตามท่ีลูกคา้สั่งซ่ึงเป็นงานลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 6.2   เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
  คุณอ าพร  เร่ิมตน้การประกอบอาชีพการท าผลิตภณัฑ์เดินเส้นเตียงและเดินเส้นลาย
ผลิตภณัฑ์จากไม ้เม่ือ 10 ปี ก่อน โดยท าเป็นธุรกิจในครอบครัวมานานแลว้ จนมีนายทุนว่าจา้งให ้ 
สินค้าท่ีท าส่วนใหญ่เป็นงานเดินเส้น และท าเตียงไม ้เป็นต้น ความเป็นอยู่ของคุณอ าพร ผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นเตียงในปัจจุบนัคุณอ าพร  มีสภาพความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย พออยูพ่อกินเหมือน
ชาวพื้นบ้านทัว่ไปตามชนบท ไม่ยึดติดกับวฒันธรรมสมยัใหม่ ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทั่วๆ ไป          
มีความรู้  ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี   
 6.3 ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์เดินเส้นเตียง 
  ผลิตภัณฑ์เดินเส้นเตียงการผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง  หรือท าตามแบบ         
ท่ีลูกคา้น ามาให้  ผลิตภณัฑ์ท่ีท า คือ ผลิตภณัฑ์เดินเส้นเตียง  และท าผลิตภณัฑ์เดินเส้นเตียง เป็นตน้  
วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นไม ้ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป ส่วนในด้านการผลิตนั้น   
คุณอ าพรจะเป็นผูผ้ลิตเองทุกขั้นตอน  ส าหรับผลิตภณัฑ์เดินเส้นเตียง และผลิตภณัฑ์เดินเส้นเตียง  
นั้น แต่เดิมเป็นการผลิตแบบตามขนาดของไม ้ไม่มีการวดัขนาดอยา่งแน่นอน ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้
ไม่มีมาตรฐานท่ีบ่งบอกไดช้ดัเจนวา่ ขนาดเท่าไหร่ต่อราคาเท่าไหร่ ปัจจุบนัไดผ้ลิตตามท่ีลูกคา้สั่ง  
  6.4 ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นเตียง เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท่ีทีคุณอ าพรเป็นการท าแบบผูป้ระกอบรายเดียว จึงมีโครงสร้างขององคก์ร 
ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
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ผูว้า่จา้ง 

 
 

คุณอ าพร 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

แผนภูมิท่ี 5.6 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
 
ในการผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์ดินเส้นเตียง จากแผนภูมิโครงสร้างขององคก์ร

ท าให้เห็นว่าการท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นการท าการท างานทุกขั้นตอน ตั้งแต่
จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต  
 
      6.5  การประเมินคุณภาพของผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงาน คุณอ าพร ในเบ้ืองตน้นั้นทาง คุณอ าพรจะเป็นผู ้
ตรวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก    
เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์  และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ก็จะมีการตรวจสอบ  
อีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเอง  วา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
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 6.6 การออกแบบ การผลติ การตลาดและการเงิน 
6.6.1 การออกแบบ ไม่ค่อยมีแบบท่ีพฒันายงัคง  การออกแบบจึงข้ึนอยูก่บัแบบของ

ลูกคา้เพียงเท่านั้น ตามลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆ  ต่อหน่ึงแบบ ซ่ึงส่ิงท่ีคุณอ าพร
พอจะพฒันาได้มีเพียงลวดลายเท่านั้ น  การดูแลวสัดุ  และวตัถุดิบ  จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็น
หมวดหมู่  มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี  การท างาน  สถานท่ีใชบ้ริเวณลานหนา้บา้น  

6.6.2 การผลิต   ถา้เป็นช่วงฤดูเทศกาลท่ีส าคญัจะมีการผลิตทุกวนั แต่ถา้ไม่ใช่ฤดู
เทศกาลส าคญัก็จะผลิตกนัจนถึงเวลา 6 โมงเยน็เท่านั้น  การก าหนดจ านวนการผลิต ลูกคา้จะเป็น      
ผูก้  าหนดจ านวนการผลิตเองวา่วนัละก่ีช้ิน/วนั  เน่ืองจากลูกคา้มีการเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้ส่งทนั
ตามก าหนด เพื่อไม่ใหลู้กคา้ต าหนิคุณอ าพรจ าเป็นตอ้งผลิตใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั   

6.6.3 การตลาด การจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ดินเส้นเตียง  และท าผลิตภณัฑ์เดินเส้นเตียง
จะมีการวางขายภายในร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอใกลเ้คียง มีพ่อคนกลางคา้มารับไป
ขายตามสถานท่ีต่างๆ ช่วงเวลาท่ีสินค้าสามารถจ าหน่ายได้มากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะ
เทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น จะช่วงท่ีสินคา้มีความนิยมสูง 

6.6.4 การเงิน รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า       
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ซ่ึงคุณอ าพรใช้มุกในการตกแต่งผลิตภณัฑ์
ค่อนข้างมาก อีกทั้งยงัมีเวลาในการผลิตน้อยไม่มีเวลามาท าเส้นมุกเอง จึงซ้ือมุกเสร็จรูปมาใช้
เพื่อท่ีจะตอ้งไม่เสียเวลาท าเอง แต่ตน้ทุนเพิ่มข้ึน ผลิตภณัฑ์ มีราคาขายหลายราคา ซ่ึงราคาจะข้ึนอยู่
กบัขนาดของสินคา้ และความยากง่ายในการท า ราคาประมาณ ตวัละ 1,500 บาท 
 6.7 ขั้นตอนการผลติผลติภัณฑ์เดินเส้นเตียง มีวัสดุ – อุปกรณ์ และข้ันตอนในการผลิต
ผลติภัณฑ์เดินเส้นเตียง 
 วสัดุ – อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1. เตียงไม ้
2. สีน ้ามนั 
3. กระดาษทราย 
4. วานิจ 
5. ผงทอง 
6. มุก 
7. พูก่นั 

  



 128 

 ขั้นตอนในการท าผลติ 
1. น าเตียงไมม้าขดัดว้ยกระดาษทราย 
2. ลงสีแลว้เดินเส้นใส่มุก 
3. ปัดผงทอง 
4. เคลือบเงา 

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

 
 

ภาพท่ี 5.7 ผลิตภณัฑน์กแต่งบา้น 
 
 7.1   ประวตัิผู้ประกอบการผลติภัณฑ์นกแต่งบ้าน 
  คุณจนัทิรา  ตัน๋ปาลี  อาย ุ28ปี  บา้นเลขท่ี 11 หมู่ 8  ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่  มีอาชีพ รับจา้งเป็น อาชีพหลกั มีงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการท าอาชีพหลกั คือ  
การท านกตกแต่งบา้นมีประสบการณ์ 11 ปี รายได้เฉล่ีย 7,000 บาทต่อเดือน ด้านการศึกษามีการ
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อบรมหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการท านกตกแต่งบา้น  และพฒันาศกัยภาพความรู้ดา้นการประกอบ
อาชีพ   ลกัษณะการท างานของคุณจนัทิราเป็นแบบผลิตเองทุกขั้นตอน การท างานหัตถกรรมนก
ตกแต่งบา้นท ามามากกว่า 5 ปี ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได้จะน าไปวางขาย ภายในชุมชนเป็นส่วนใหญ่   
หรือผลิตตามท่ีลูกคา้สั่งซ่ึงเป็นงานลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 7.2   เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
  ครอบครัวคุณจนัทิรา  เร่ิมตน้การประกอบอาชีพท านกตกแต่งบา้นเม่ือ 11  ปีก่อน 
โดยเป็นธุรกิจท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  ซ่ึงท ากนัเองในครอบครัว สินคา้ท่ีท าส่วนใหญ่เป็นงาน
ไมแ้ละน ามาเป็นหุ่นนกส าหรับแต่งบา้น ความเป็นอยูข่องคุณจนัทิราผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์นกตกแต่งบา้น
ในปัจจุบนัคุณจนัทิรา มีสภาพความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย พออยูพ่อกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตาม
ชนบท ไม่ยดึติดกบัวฒันธรรมสมยัใหม่ ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทัว่ๆ ไป  มีความรู้ ความเขา้ใจ และมี
ความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี   

7.3  ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์นกตกแต่งบ้าน 
   ผลิตภณัฑ์นกตกแต่งบา้น การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง  หรือท าตามแบบ    
ท่ีลูกคา้น ามาให้  ผลิตภณัฑ์ท่ีท า คือ ผลิตภณัฑ์งานไม ้ และน ามาเป็นหุ่นนกส าหรับแต่งบา้น วสัดุ
ส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นไม ้ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป ส่วนในด้านการผลิตนั้น คุณ
จนัทิราจะเป็นผูผ้ลิตเองทุกขั้นตอน  ส าหรับการผลิตภณัฑ์งานไม้  และน ามาเป็นหุ่นนกส าหรับ    
แต่งบ้านนั้น แต่เดิมเป็นการผลิตแบบตามขนาดของไม้ ไม่มีการวดัขนาดอย่างแน่นอน ท าให้
ผลิตภณัฑ์ท่ีไดไ้ม่มีมาตรฐานท่ีบ่งบอกไดช้ดัเจนว่า ขนาดเท่าไหร่ต่อราคาเท่าไหร่ ปัจจุบนัไดผ้ลิต
ตามท่ีลูกคา้สั่ง ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ตน้ทุนการผลิตมีราคาสูง รองมา คือ ปัญหาดา้นการหาตลาด 
 7.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นนกตกแต่ง เป็นการผลิตในชุมชนตาม
รูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท่ีมีคุณจนัทิราเป็นการท าแบบผูป้ระกอบรายเดียว จึงมีโครงสร้าง
ขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
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ผูว้า่จา้ง 

 
 

คุณจนัทิรา 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

แผนภูมิท่ี 5.7 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
 
ในการผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นนกตกแต่ง จากแผนภูมิโครงสร้างของ

องคก์รท าให้เห็นว่า    การท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นการท างานเองทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต  

 
 7.5  การประเมินคุณภาพของผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณจันทิราในเบ้ืองต้นนั้น คุณจนัทิรา จะเป็น          
ผูต้รวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก    
เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์  และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้  ก็จะมีการตรวจสอบ
อีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเอง  วา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
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 7.6 การออกแบบ การผลติ การตลาดและการเงิน 
  7.6.1 การออกแบบ ไม่ค่อยมีแบบท่ีพฒันายงัคง  การออกแบบจึงข้ึนอยูก่บัแบบของ
ลูกคา้เพียงเท่านั้น ตามลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆ ต่อหน่ึงแบบ ซ่ึงส่ิงท่ีคุณจนัทิรา 
พอจะพฒันาไดมี้เพียงลวดลายเท่านั้น การดูแลวสัดุ  และวตัถุดิบจะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่  
มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี  การท างาน  สถานท่ีใชบ้ริเวณลานหนา้บา้น 
  7.6.2 การผลิต ถา้เป็นช่วงฤดูเทศกาลท่ีส าคญัจะมีการผลิตทุกวนั แต่ถา้ไม่ใช่ฤดู
เทศกาลส าคญัก็จะผลิตกนัจนถึงเวลา 6 โมงเยน็เท่านั้น  การก าหนดจ านวนการผลิต ลูกคา้จะเป็น      
ผูก้  าหนดจ านวนการผลิตเองวา่วนัละก่ีช้ิน/วนั  เน่ืองจากลูกคา้มีการเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้ส่งทนั
ตามก าหนด เพื่อไม่ใหลู้กคา้ต าหนิคุณจนัทิราจ าเป็นตอ้งผลิตใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั   
  7.6.3 การตลาด  การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์นกตกแต่งบ้าน จะมีการวางขายภายใน
ร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอใกลเ้คียง มีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ 
ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่ง
บา้น จะช่วงท่ีสินคา้มีความนิยมสูง 
  7.6.4 การเงิน รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า       
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ซ่ึงคุณจนัทิราใชมุ้กในการตกแต่งผลิตภณัฑ์
ค่อนข้างมาก อีกทั้งยงัมีเวลาในการผลิตน้อยไม่มีเวลามาท าเส้นมุกเอง จึงซ้ือมุกเสร็จรูปมาใช้
เพื่อท่ีจะตอ้งไม่เสียเวลาท าเอง แต่ตน้ทุนเพิ่มข้ึน ผลิตภณัฑ์ มีราคาขายตั้งแต่ราคา 120 บาทข้ึนไป   
ซ่ึงราคาจะข้ึนอยูก่บัขนาดของสินคา้    
 7.7  ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์นกตกแต่งบ้าน  มีวัสดุ - อุปกรณ์ และข้ันตอนในการ
ผลติผลติภัณฑ์นกตกแต่งบ้าน 
  วสัดุ - อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1.  ช้ินส่วนหุ่นไม ้
2. วานิจด า 
3. สีน ้ามนั 
4. ฝุ่ นแดง  ฝุ่ นเหลือง 
5. น ้ามนัซกัแหง้ 
6. กระจก 
7. ปูนขาว 
8. ชนั 
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ขั้นตอนในการท าผลติ 
1.  ขดัหุ่นไมด้ว้ยกระดาษทราย 
2. ลงสีโอค๊   
3. ยอ้มและท าสี 
4. แต่งลาย 
5. เคลือบสี และ ติดกระจก 

ขั้นตอนการท าสีโอ๊ก  ใชว้านิจด า น ้ ามนัซักแห้งผสมเขา้ดว้ยกนัแลว้น ามาทาท่ีหุ่น
จะไดสี้โอค๊ 

ข้ันตอนการผลิตเส้นมุก  ใช้สีน ้ ามนัสีด า ชนั ปูนขาว ผสมให้เขา้กนั  ป้ันเป็นเส้น 
ส าหรับแต่งลาย 

ขั้นตอนการผสมสีทาเนือ้ไม้  ใชฝุ้่ นแดง ฝุ่ นเหลือง น ้ ามนัซกัแห้ง วานิจด า ผสมเขา้
ดว้ยกนั น ามาทาเน้ือไม ้
 
8.   กลุ่มที ่8 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์ผเีส้ือแต่งบ้าน 
  

 
 

ภาพท่ี 5.8 ผลิตภณัฑผ์เีส้ือแต่งบา้น 
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 8.1  ประวตัิผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ผเีส้ือแต่งบ้าน 
  คุณแกว้สี  ปลูกงา  อายุ 42 ปี  บา้นเลขท่ี 6 หมู่ 8 ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่ มีอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพหลัก มีงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการท าอาชีพหลัก คือ      
การท าผเีส้ือแต่งบา้น มีประสบการณ์  4 ปี รายไดเ้ฉล่ีย 5000 บาทต่อเดือน ดา้นการศึกษามีการอบรม
หาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการท าผลิตภณัฑ์จากไมอ่ื้นๆ และพฒันาศกัยภาพความรู้ดา้นการประกอบ
อาชีพ  ลักษณะการท างานของคุณแก้วสี เป็นแบบผลิตเองทุกขั้นตอน การท างานหัตถกรรม
ผลิตภณัฑ์ผีเส้ือแต่งบา้นท ามามากกวา่ 5 ปี  ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดจ้ะน าไปวางขาย ภายในชุมชนเป็น
ส่วนใหญ่  หรือผลิตตามท่ีลูกคา้สั่งซ่ึงเป็นงานลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 8.2  เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
  คุณแกว้สี  เร่ิมตน้การประกอบอาชีพการท าผีเส้ือแต่งบา้นเม่ือ 4  ปี ก่อน โดยเป็น
ธุรกิจท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงท ากนัเองในครอบครัวและท าตามความตอ้งการของตลาด   
สินคา้ท่ีท าส่วนใหญ่เป็นงานไมแ้ละน ามาเป็นหุ่นผีเส้ือส าหรับแต่งบา้นและเดินเส้นขนัโตกใหญ่  
ความเป็นอยูข่องคุณแกว้สี ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ผีเส้ือแต่งบา้นในปัจจุบนัคุณแกว้สี มีสภาพความเป็นอยู่
แบบเรียบง่าย พออยู่พอกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท ไม่ยึดติดกบัวฒันธรรมสมยัใหม่    
ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทั่วๆไป  มีความรู้  ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือ        
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี   
 8.3  ข้อมูลการศึกษาการผลติภัณฑ์ผเีส้ือแต่งบ้าน 

มีการจดัท าเป็นกลุ่มๆ  แลว้แต่ความถนดัของแต่ละคน รายไดป้ระมาณ  5,000 บาท
ต่อเดือน เฉล่ียกันในกลุ่ม งานส่วนใหญ่เป็นงานไม้และน ามาเป็นหุ่นผีเส้ือส าหรับแต่งบ้าน          
และเดินเส้นขนัโตกใหญ่ โดยจะมีลูกคา้สั่งท า และท ากนัเองบา้ง โดยแบบจะเป็นรูปผีเส้ือ การท าหุ่น
ผีเส้ือส าหรับแต่งบา้น น้ีสามารถหารายไดใ้ห้แก่ครอบครัว แบบพออยูพ่อกิน ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด 
คือตน้ทุนการผลิตมีราคาสูง รองมาคือปัญหาดา้นการหาตลาด 
 8.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นผีเส้ือตกแต่งบา้นเป็นการผลิตในชุมชน
ตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท่ีมีคุณแกว้สีเป็นการท าแบบผูป้ระกอบรายเดียว จึงมีโครงสร้าง
ขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
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ผูว้า่จา้ง 

 
 

คุณแกว้ศรี 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

แผนภูมิท่ี 5.8 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
 
ในการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดินเส้นผีเ ส้ือตกแต่งบ้าน จากแผนภูมิ

โครงสร้างขององค์กรท าให้เห็นว่า  การท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นการท างาน 
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต  
 

 8.5   การประเมินคุณภาพของผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงาน คุณแก้วสีในเบ้ืองตน้นั้นทาง คุณแก้วสี จะเป็น     
ผูต้รวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก    
เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์  และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ ก็จะมีการตรวจสอบ 
อีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเอง  วา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่  
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 8.6 การออกแบบ การผลติ การตลาดและการเงิน 
  8.6.1 การออกแบบ ไม่ค่อยมีแบบท่ีพฒันายงัคง  การออกแบบจึงข้ึนอยูก่บัแบบของ
ลูกคา้เพียงเท่านั้น ตามลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆ ต่อหน่ึงแบบ ซ่ึงส่ิงท่ีคุณแกว้สี
พอจะพฒันาได้มีเพียงลวดลายเท่านั้ น  การดูแลวสัดุ  และวตัถุดิบ  จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็น
หมวดหมู่  มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี  การท างาน  สถานท่ีใชบ้ริเวณลานหนา้บา้น  
  8.6.2 การผลิต  ถา้เป็นช่วงฤดูเทศกาลท่ีส าคญัจะมีการผลิตทุกวนั แต่ถา้ไม่ใช่ฤดู
เทศกาลส าคญัก็จะผลิตกนัจนถึงเวลา 6 โมงเยน็เท่านั้น  การก าหนดจ านวนการผลิตพบวา่คุณแกว้สี
ไม่มีอ านาจในการก าหนดจ านวนการผลิต  ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตวา่วนัละก่ีช้ิน/วนั  
เน่ืองจากลูกคา้มีการเข้มงวดเร่ืองการผลิตให้ส่งทนัตามก าหนด เพื่อไม่ให้ลูกคา้ต าหนิคุณแก้วสี
จ าเป็นตอ้งผลิตใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั 
  8.6.3 การตลาด  การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผีเส้ือตกแต่ง จะมีการวางขายภายในร้านคา้
แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอใกล้เคียง มีพ่อคนกลางค้ามารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ 
ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่ง
บา้น จะช่วงท่ีสินคา้มีความนิยมสูง 
  8.6.4 การเงิน รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า       
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ซ่ึงคุณแก้วสีใช้มุกในการตกแต่งผลิตภณัฑ์
ค่อนข้างมาก อีกทั้งยงัมีเวลาในการผลิตน้อยไม่มีเวลามาท าเส้นมุกเอง จึงซ้ือมุกเสร็จรูปมาใช้
เพื่อท่ีจะตอ้งไม่เสียเวลาท าเอง แต่ตน้ทุนเพิ่มข้ึน ผลิตภณัฑ์มีราคาขายตั้งแต่ราคา   100 บาทข้ึนไป 
ซ่ึงราคาจะข้ึนอยูก่บัขนาดของสินคา้ช้ินงาน ค่าตอบแทนก็จะเป็นไปตามความยากง่ายของช้ินงาน  
 8.7  ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ผีเส้ือแต่งบ้าน  มีวัสดุ - อุปกรณ์ และข้ันตอนในการ
ผลติผลติภัณฑ์ผเีส้ือแต่งบ้าน 
  วสัดุ - อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1. ช้ินส่วนหุ่นไม ้
2. วานิจด า 
3. สีน ้ามนั 
4. ฝุ่ นแดง  ฝุ่ นเหลือง 
5. น ้ามนัซกัแหง้ 
6. กระจก 
7. ปูนขาว 
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8. ชนั  
 ขั้นตอนในการท าผลติ 

1. ขดัหุ่นไมด้ว้ยกระดาษทราย 
2. ลงสีโอค๊   
3. ยอ้มและท าสี 
4. แต่งลาย 
5. เคลือบสี และ ติดกระจก 

ขั้นตอนการท าสีโอ๊ก  ใชว้านิจด า น ้ ามนัซักแห้งผสมเขา้ดว้ยกนัแลว้น ามาทาท่ีหุ่น
จะไดสี้โอค๊ 

ข้ันตอนการผลิตเส้นมุก  ใช้สีน ้ ามนัสีด า ชนั ปูนขาว ผสมให้เขา้กนั  ป้ันเป็นเส้น 
ส าหรับแต่งลาย 

ขั้นตอนการผสมสีทาเนือ้ไม้  ใชฝุ้่ นแดง ฝุ่ นเหลือง น ้ ามนัซกัแห้ง วานิจด า ผสมเขา้
ดว้ยกนั น ามาทาเน้ือไม ้
 
9. กลุ่มที ่9 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์เดินเส้นผเีส้ือตกแต่งบ้าน 
 

 
 

ภาพท่ี 5.9 ผลิตภณัฑผ์เีส้ือแต่งบา้น 
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 9.1   ประวตัิผู้ประกอบการผลติภัณฑ์เดินเส้นผเีส้ือตกแต่งบ้าน 
  คุณสุพาณี  แกว้ใจ  อายุ 39ปี  บา้นเลขท่ี 75 หมู่ 8  ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่   มีอาชีพรับจา้งเป็นอาชีพหลัก มีงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการท าอาชีพหลกั คือ    
การท าผเีส้ือแต่งบา้น  มีประสบการณ์ 4 ปี รายไดเ้ฉล่ีย 4000 บาทต่อเดือน ดา้นการศึกษามีการอบรม
หาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการท าผีเส้ือแต่งบา้น  และพฒันาศกัยภาพความรู้ดา้นการประกอบอาชีพ   
ลกัษณะการท างานของคุณสุพาณี เป็นแบบผลิตเองทุกขั้นตอน การท างานหัตถกรรมผลิตภณัฑ์
เดินเส้นผีเส้ือตกแต่งบา้นท ามามากกวา่ 5 ปี  ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดจ้ะน าไปวางขาย ภายในชุมชนเป็น
ส่วนใหญ่  หรือผลิตตามท่ีลูกคา้สั่งซ่ึงเป็นงานลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 9.2   เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
  คุณสุพาณี  เร่ิมตน้การประกอบอาชีพการท าผีเส้ือแต่งบา้นเม่ือ 4  ปี ก่อน โดยเป็น
ธุรกิจท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  ซ่ึงท ากนัเองในครอบครัว  สินคา้ท่ีท าส่วนใหญ่เป็นงานไมแ้ละ
น ามาเป็นหุ่นผีเส้ือส าหรับแต่งบ้าน  ความเป็นอยู่ของคุณสุพาณี ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์เดินเส้นผีเส้ือ
ตกแต่งบ้านในปัจจุบันคุณสุพาณี  มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พออยู่พอกินเหมือนชาว
พื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท ไม่ยึดติดกบัวฒันธรรมสมยัใหม่ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทัว่ไป  มีความรู้  
ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี   
 9.3 ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์เดินเส้นผเีส้ือตกแต่งบ้าน 
  ผลิตภณัฑ์เดินเส้นผีเส้ือ การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง  หรือท าตามแบบ       
ท่ีลูกค้าน ามาให้ ผลิตภณัฑ์ท่ีท า คือผลิตภณัฑ์เดินเส้นผีเส้ือตกแต่งบ้าน วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุ         
ท่ีเป็นไม ้ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป ส่วนในดา้นการผลิตนั้น คุณสุพาณีจะเป็นผูผ้ลิตเอง
ทุกขั้นตอน  ส าหรับการผลิตภณัฑ์เดินเส้นผีเส้ือตกแต่งบา้นนั้น แต่เดิมเป็นการผลิตแบบตามขนาด
ของไม ้ไม่มีการวดัขนาดอย่างแน่นอน ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีไดไ้ม่มีมาตรฐานท่ีบ่งบอกได้ชัดเจนว่า 
ขนาดเท่าไหร่ต่อราคาเท่าไหร่ ปัจจุบนัไดผ้ลิตตามท่ีลูกคา้สั่ง  
 9.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นผีเส้ือตกแต่งบา้น  เป็นการผลิตในชุมชน
ตามรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท่ีมีคุณสุพาณีเป็นการท าแบบผูป้ระกอบรายเดียว จึงมีโครงสร้าง
ขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
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ผูว้า่จา้ง 

 
 

คุณสุพาณี 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

แผนภูมิท่ี 5.9 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
 
การผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นผีเส้ือตกแต่งบา้น จากแผนภูมิโครงสร้าง

องค์กรท าให้เห็นว่า  การท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นการท างานเองทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต  
 

 9.5  การประเมินคุณภาพของผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงาน คุณสุพาณี ในเบ้ืองต้นนั้น คุณสุพาณีจะเป็น           
ผูต้รวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก    
เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์  และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้  ก็จะมีการตรวจสอบ
อีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเองวา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่  
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 9.6 การออกแบบ การผลติ การตลาดและการเงิน 
  9.6.1 การออกแบบ ไม่ค่อยมีแบบท่ีพฒันายงัคง  การออกแบบจึงข้ึนอยูก่บัแบบของ
ลูกคา้เพียงเท่านั้น ตามลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆ  ต่อหน่ึงแบบ ซ่ึงส่ิงท่ีคุณสุพาณี
พอจะพฒันาได้มีเพียงลวดลายเท่านั้ น  การดูแลวสัดุ  และวตัถุดิบ  จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็น
หมวดหมู่  มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี  การท างาน  สถานท่ีใชบ้ริเวณลานหนา้บา้น  
  9.6.2 การผลิต ถา้เป็นช่วงฤดูเทศกาลท่ีส าคญัจะมีการผลิตทุกวนั แต่ถา้ไม่ใช่ฤดู
เทศกาลส าคญัก็จะผลิตกนัจนถึงเวลา 6 โมงเยน็เท่านั้น  การก าหนดจ านวนการผลิตพบวา่คุณสุพาณี
ไม่มีอ านาจในการก าหนดจ านวนการผลิต  ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตวา่วนัละก่ีช้ิน/วนั  
เน่ืองจากลูกคา้มีการเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้ส่งทนัตามก าหนด เพื่อไม่ให้ลูกคา้ต าหนิคุณสุพาณี
จ าเป็นตอ้งผลิตใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั 
  9.6.3 การตลาด การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เดินเส้นผีเส้ือตกแต่งบา้น จะมีการวางขาย
ภายในร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอใกลเ้คียง มีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ี
ต่างๆ ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของ
ตกแต่งบา้น จะช่วงท่ีสินคา้มีความนิยมสูง 
  9.6.4 การเงิน รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า       
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ซ่ึงคุณสุพาณีใช้มุกในการตกแต่งผลิตภณัฑ์
ค่อนข้างมาก อีกทั้งยงัมีเวลาในการผลิตน้อยไม่มีเวลามาท าเส้นมุกเอง จึงซ้ือมุกเสร็จรูปมาใช้
เพื่อท่ีจะตอ้งไม่เสียเวลาท าเอง แต่ตน้ทุนเพิ่มข้ึน ผลิตภณัฑ์มีราคาขายตั้งแต่ราคา 35 บาทข้ึนไป      
ซ่ึงราคาจะข้ึนอยูก่บัขนาดของสินคา้ 
 9.7  ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เดินเส้นผีเส้ือ  มีวัสดุ - อุปกรณ์ และข้ันตอนในการ
ผลติผลติผลติภัณฑ์เดินเส้นผเีส้ือ 
  วสัดุ - อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1.  ช้ินส่วนหุ่นไม ้
2. วานิจด า 
3. สีน ้ามนั 
4. ฝุ่ นแดง  ฝุ่ นเหลือง 
5. น ้ามนัซกัแหง้ 
6. กระจก 
7. ปูนขาว 
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8. ชนั 
ขั้นตอนในการท าผลติ 

1.  ขดัหุ่นไมด้ว้ยกระดาษทราย 
2. ลงสีโอค๊   
3. ยอ้มและท าสี 
4. แต่งลาย 
5. เคลือบสี และ ติดกระจก 

ขั้นตอนการท าสีโอ๊ก  ใชว้านิจด า น ้ ามนัซักแห้งผสมเขา้ดว้ยกนัแลว้น ามาทาท่ีหุ่น
จะไดสี้โอค๊ 

ข้ันตอนการผลิตเส้นมุก  ใช้สีน ้ ามนัสีด า ชนั ปูนขาว ผสมให้เขา้กนั  ป้ันเป็นเส้น 
ส าหรับแต่งลาย 

ขั้นตอนการผสมสีทาเนือ้ไม้  ใชฝุ้่ นแดง ฝุ่ นเหลือง น ้ ามนัซกัแห้ง วานิจด า ผสมเขา้
ดว้ยกนั น ามาทาเน้ือไม ้
 
10. กลุ่มที ่10 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์เดินเส้นขันโตก 
   
 

 
 
 ภาพท่ี 5.10 ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นขนัโตก 
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 10.1  ประวตัิผู้ประกอบการผลติภัณฑ์เดินเส้นขันโตก 
  คุณชานนท์  นันไชย  อายุ 45 ปี  บา้นเลขท่ี 66 หมู่ 2  ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่   มีอาชีพหลกั คือ การเดินเส้นลายผลิตภณัฑ์จากไม ้มีประสบการณ์ 25 ปี รายได้
เฉล่ีย 10,000 บาทต่อเดือน  ดา้นการศึกษามีการอบรมหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ
ความรู้ดา้นการประกอบอาชีพ  และไปประชุมแนะน าส่ิงเสริมอาชีพท่ี อบต. แนะน า ลกัษณะการ
ท างานของคุณชานนท ์เป็นแบบผลิตเองทุกขั้นตอน  การท างานหตัถกรรมผลิตภณัฑ์เดินเส้นขนัโตก
ท ามามากกว่า 5 ปี  ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดจ้ะน าไปวางขาย ภายในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ หรือผลิตตาม    
ท่ีลูกคา้สั่งซ่ึงเป็นงานลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 10.2   เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
  คุณชานนท ์ เร่ิมตน้การประกอบอาชีพเดินเส้นลายผลิตภณัฑ์จากไมเ้ม่ือ 25 ปี ก่อน 
โดยท าเป็นธุรกิจในครอบครัวมานานแล้ว จนมีนายทุนว่าจา้งให้ท าจึงเร่ิมท ากนัเองในครอบครัว  
สินค้าท่ีท าส่วนใหญ่เป็นงานเดินเส้น และท าขันโตก เป็นต้น ในปัจจุบันคุณชานนท์มีสภาพ      
ความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย พออยูพ่อกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท ไม่ยึดติดกบัวฒันธรรม
สมัยใหม่ ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทั่วๆไป  มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี   
 10.3 ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์เดินเส้นขันโตก 
   ผลิตภณัฑ์เดินเส้นขนัโตก  การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง  หรือท าตามแบบ   
ท่ีลูกคา้น ามาให้  ผลิตภณัฑ์ท่ีท า คือ ผลิตภณัฑ์เดินเส้นขนัโตก วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นไม ้ 
ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ้ือจากร้านค้าทั่วไป ส่วนในด้านการผลิตนั้น คุณชานนท์จะเป็นผูผ้ลิตเอง          
ทุกขั้นตอน  ส าหรับการผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกัแต่งสีนั้น แต่เดิมเป็นการผลิตแบบตามขนาดของไม ้
ไม่มีการวดัขนาดอย่างแน่นอน ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ไม่มีมาตรฐานท่ีบ่งบอกได้ชัดเจนว่า ขนาด
เท่าไหร่ต่อราคาเท่าไหร่ ปัจจุบนัไดผ้ลิตตามท่ีลูกคา้สั่ง ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ตน้ทุนการผลิต     
มีราคาสูง รองมา คือ ปัญหาดา้นขาดตลาดในการขายสินคา้ 
 10.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร   
  การผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์ดินเส้นขนัโตก เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท่ีมีคุณชานนทเ์ป็นการท าแบบผูป้ระกอบรายเด่ียว จึงมีโครงสร้างขององคก์ร 
ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
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ผูว้า่จา้ง 

 
 

คุณชานนท ์
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

แผนภูมิท่ี 5.10 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
 
ในการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดินเส้นขันโตก จากแผนภูมิโครงสร้าง        

ขององคก์รท าใหเ้ห็นวา่ การท าผลิตภณัฑชุ์มชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นการท างานเองทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต  
 10.5   การประเมินคุณภาพของผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณชานนท์ในเบ้ืองตน้นั้นทางคุณชานนท์จะเป็น   
ผูต้รวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก    
เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์  และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้  ก็จะมีการตรวจสอบ
อีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเอง  วา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
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 10.6 การออกแบบ การผลติ การตลาดและการเงิน 
  10.6.1 การออกแบบ ไม่ค่อยมีแบบท่ีพฒันายงัคง การออกแบบจึงข้ึนอยูก่บัแบบ
ของลูกคา้เพียงเท่านั้น ตามลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆ ต่อหน่ึงแบบ ซ่ึงส่ิงท่ีคุณชา
นนท์พอจะพฒันาได้มีเพียงลวดลายเท่านั้น การดูแลวสัดุ และวตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็น
หมวดหมู่  มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี  การท างาน  สถานท่ีใชบ้ริเวณลานหนา้บา้น  
  10.6.2 การผลิต ถา้เป็นช่วงฤดูเทศกาลท่ีส าคญัจะมีการผลิตทุกวนั แต่ถา้ไม่ใช่ฤดู
เทศกาลส าคญัก็จะผลิตกนัจนถึงเวลา 6 โมงเยน็เท่านั้น  การก าหนดจ านวนการผลิต ลูกคา้จะเป็นผู ้
ก  าหนดจ านวนการผลิตเองวา่วนัละก่ีช้ิน/วนั  เน่ืองจากลูกคา้มีการเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้ส่งทนัตาม
ก าหนด เพื่อไม่ใหลู้กคา้ต าหนิคุณชานนทจ์ าเป็นตอ้งผลิตใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั 
  10.6.3 การตลาด การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์กรอบรูปกระจก จะมีการวางขายภายใน
ร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอใกลเ้คียง มีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ 
ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่ง
บา้น จะช่วงท่ีสินคา้มีความนิยมสูง 
  10.6.4 การเงิน รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินคา้     
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ซ่ึงคุณชานนท์ใชมุ้กในการตกแต่งผลิตภณัฑ์
ค่อนข้างมาก อีกทั้งยงัมีเวลาในการผลิตน้อยไม่มีเวลามาท าเส้นมุกเอง จึงซ้ือมุกเสร็จรูปมาใช้
เพื่อท่ีจะตอ้งไม่เสียเวลาท าเอง แต่ตน้ทุนเพิ่มข้ึน การเดินเส้นผลิตภณัฑ์ไมข้นัโตก มีราคาขายหลาย
ราคา ซ่ึงราคาจะข้ึนอยูก่บัขนาดของสินคา้    
 10.7  ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เดินเส้นขันโตก  มีวัสดุ - อุปกรณ์ และข้ันตอนในการ
ผลติผลติภัณฑ์เดินเส้นขันโตก 
  วสัดุ - อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1. ขนัโตกไม ้
2. สีน ้ามนั 
3. กระดาษทราย 
4. วานิจ 
5. ผงทอง 
6. มุก 
7. พูก่นั 
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 ขั้นตอนในการท า 
1. น าขนัโตกมาขดัดว้ยกระดาษทราย 
2. ลงสีแลว้เดินเส้นใส่มุก 
3. ปัดผงทอง 
4. เคลือบเงา 

ข้ันตอนการผลิตเส้นมุก  ใช้สีน ้ ามนัสีด า ชนั ปูนขาว ผสมให้เขา้กนั  ป้ันเป็นเส้น 
ส าหรับแต่งลาย 
 
ภาพรวมขั้นตอนการเดินเส้นลวดลายมีวสัดุ – อุปกรณ์ และข้ันตอนในการผลติดังนี ้
วสัดุ – อุปกรณ์ส าหรับท ามุก 
 
 1. ปูนขาว  ชนั  และสีน ้ามนั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ภาพท่ี 5.11 ปูนขาว  ชนั  และสีน ้ามนั 
 
 2. กาละมงั  ตะแกรง  และพลาสติกใส 
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 ภาพท่ี 5.12  กาละมงั  ตะแกรง  และพลาสติกใส 
ข้ันตอนในการท ามุก 
 
 1.   น าปูนขาวมาร่อนดว้ยตะแกรงเพื่อกรองเอาเศษหยาบๆ ออก  ให้เหลือแต่เน้ือ
ปูนท่ีมีความละเอียด  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 ภาพท่ี 5.13 การร่อนกรองปูนขาวดว้ยตะแกรง 
 
  2. น าปูนขาวท่ีร่อนเสร็จมาน าใส่  กาละมงั  โดยใชพ้ลาสติกใสรองพื้นไวร้ะหวา่ง
ปูนขาว  และกาละมงั 
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 ภาพท่ี 5.14 ปูนขาวท่ีร่อนเสร็จ 
 
 3. เทชนัลง ในสัดส่วนปูนขาว 2 กิโลกรัม ชนั 1 กิโลกรัม 
 

 
 

  ภาพท่ี 5.15 เทชนัลง 
  
 4. เทสีน ้ามนัลงตามในในสัดส่วนเทสีน ้ามนั 1 ประป๋อง หรือสีน ้ามนั 1 กิโลกรัม  
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 ภาพท่ี 5.16 เทสีน ้ามนั 
 
 
 
 5. ผสมวสัดุทั้ง 3  ใหเ้ขา้กนัโดยการคนใหท้ัว่จนกวา่จะเป็นเน้ือเดียวกนั  ระหวา่งท่ี
ก าลงัคนอยูน่ั้นใหท้ยอยใส่ชนัลงไป จนกวา่มุกเร่ิมจบัตวั 
 

     
 

 ภาพท่ี 5.17 การผสมวสัดุ 
  
 6. เม่ือเป็นเน้ือเดียวกนัแบบหยาบๆ ใหย้กออกจากกาละมงั น ามาวางลงกบัพื้น  
แลว้นวดดว้ยมืออีกคร้ัง ระหวา่งนวดนั้นใหท้ยอยใส่ชนั และปูนขาวจนกวา่มุกจะจบัตวัเป็นกอ้น  
เม่ือมุกจบัตวัเป็นกอ้นแลว้จึงน ามาแช่น ้าไว ้1 คืน 
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 ภาพท่ี 5.18 การนวดดว้ยมือ 
  
ขั้นตอนในการคลงึเส้นมุก 
 
 1. น ามุกท่ีแช่น ้าไว ้1 คืน มาแช่ดว้ยน ้าร้อน  เพราะมุกท่ีท า เสร็จจากการแช่ น ้าไว ้1 
คืน จะมีความแขง็มาก การน ามุกแช่น ้าร้อนเพื่อใหมุ้กมีความอ่อนตวัลงบา้ง แต่ยงัมีความแขง็อยูม่าก 
ไม่สามารถน ามาคลึงเส้นได ้จึงตอ้งน ามานวด เพื่อใหมุ้กมีความอ่อนตวั จนสามารถคลึงเป็นเส้นได ้
 

 
 
 ภาพท่ี 5.20 การนวด เพื่อให้มุกมีความอ่อนตวั  
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 2. การคลึงเส้นเร่ิมตน้ดว้ยการน ามุกมาป้ันเป็นรูปทรงกระบอก น าไมถู้มาคลึงให้
เป็นเส้น แลว้ตอ้งรดน ้าใหชุ่้มอยา่ใหแ้หง้ การคลึงเส้นตอ้งท าใหเ้ส้นมีขนาดเล็กอยา่งสม ่าเสมอขนาด 
ของเส้นไม่มีก าหนดแน่นอนวา่ตอ้งมีขนาดเท่าไหร่ แลว้แต่ผูอ้อกแบบ มุกท่ีคลึงเป็นเส้นแลว้ตอ้งเอา
มาแช่น ้ าผสมน ้ ายาล้างจานไวก่้อน เพื่อไม่ให้เส้นติดกนั อุปกรณ์ท่ีใช้ในการคลึงเส้นควรเป็นไม ้
เพราะไมมี้ความชุ่มน ้าไดดี้กวา่ วสัดุอ่ืนๆ 
 

 
 
 ภาพท่ี 5.21 การคลึงเส้นเร่ิมตน้ดว้ยการน ามุกมาป้ันเป็นรูปทรงกระบอก น าไมถู้มา
คลึงใหเ้ป็นเส้น 
 
 3. ตากไวบ้นผา้แห้ง ประมาณ 5-10 นาที รอให้เส้นแห้งก่อนแลว้จึงน ามาเดินเส้น
หากเส้นไม่แหง้ เส้นจะขาดง่ายท าให้เดินเส้นไดล้ าบาก ขั้นตอนน้ีตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง หากเส้นแห้ง
และแขง็ตวัเสียก่อนจะไม่สามารถน ามาเดินเส้นได ้
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 ภาพท่ี 5.22 การตากไวบ้นผา้แหง้ 
 
 
ขั้นตอนการเดินเส้นลวดลาย 
วสัดุ – อุปกรณ์ส าหรับการเดินเส้นลวดลาย 
 1. ผลิตภณัฑ ์ส าหรับใชเ้ดินเส้นลวดลาย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 ภาพท่ี 5.23 ผลิตภณัฑรู์ปแบบต่างๆ 
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 2. มุกท่ีใชส้ าหรับเดินเส้นท าลวดลาย 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.24 มุก 
 3. แปลง และพูก่นัขนาดต่าง ๆ 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.25 แปลง และพูก่นั 
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 4. วานิช ส าหรับเคลือบเงา 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.26 วานิช 
 5. สีทองพิเศษ 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.27 สีทอง 
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 6. กระจกส าหรับตกแต่ง 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.28 กระจกตดั 
 

 7. กาวลาเทก็ส์ ส าหรับติดกระจก 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.29 กาวลาเทก็ส์ 
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ขั้นตอนในการเดินเส้นลวดลาย 
 
 1.การเดินเส้น ขั้นตอนแรกน าวานิช ทาแบบเฉพาะบริเวณท่ีจะท าลวดลายเส้น 
เพื่อใหเ้ส้นกบัแบบเกาะติดกนั 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.30 วานิช ทาเฉพาะบริเวณท่ีจะท าลวดลายเส้น 
  2.    ท าโครง ของลายไทย โดยขดเส้นเป็นรูปกน้หอยก่อน  
 

 
 
 ภาพท่ี 5.31การขดเส้นเป็นรูปกน้หอย 
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 3. จากนั้นเดินเส้นต่อ  โดยท าใหเ้ป็นรูปคล่ืน 
 

 

 
 

 ภาพท่ี 5.32 การเดินเส้นท าใหเ้ป็นรูปคล่ืน 
 
 4. ตกแต่งลวดลายลงไปในช่องว่างตามรูป โดยการมว้นเส้นเป็นรูปก้นหอยก่อน 
แลว้จึงน าไปแปะติด 
 

  
 
 ภาพท่ี 5.33 การเดินเส้น 
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 5. ท าจนครบรอบของแบบ ขั้นตอนของการใส่มุก 
  

 
 

 ภาพท่ี 5.34 ขั้นตอนส าเร็จของการใส่มุก 
 
 6. เม่ือเดินเส้นเสร็จแลว้ใหเ้คลือบ เส้นดว้ยการ น าน ้ามนัซกัแหง้ผสมกบั  วานิชใน
อตัราส่วน 50:50เพื่อให้เส้นแหง้และแขง็ 

 

 
 

 ภาพท่ี 5.35 การเคลือบดว้ยน ้ ามนัและวานิช 
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 7. ทาสีทอง โดยการน าสีทอง ผสมกบัน ้ามนักาซ และวานิช ในอตัราส่วน น ้ามนั
กาซ 1 ชอ้นโตะ๊ วานิช 1 ชอ้นโตะ๊ ต่อ ทองผง 1 ชอ้นชา แต่อตัราส่วนนั้นไม่แน่นอนผูท้  าตอ้งกะ
ประมาณเอาเองวา่ตอ้งการให้สีทองออกสีแบบไหน  
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5.36 การทาสีทอง 
  8. เม่ือทาสีทองเสร็จแลว้จึงติดกระจกโดยใชก้าวลาเทก็ส์ 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.37 ส าเร็จการเดินเส้นลวดลาย 




