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การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ องการถอดบทเรี ยนคุณลักษณะผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ
ของวิสาหกิ จชุ มชนแคบหมูแม่แช่ ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่ ฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความ
กรุ ณาและความอนุ เคราะห์เป็ นอย่างสู งของ อาจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล ประธานที่ปรึ กษาการ
ค้นคว้าแบบอิส ระ ที่ ได้สละเวลาในการให้คาแนะนา คาปรึ กษาและตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่ างๆ
ตลอดจนชี้ แนะแนวทางอันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า จนทาให้การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้
เสร็ จสมบูรณ์ ผูศ้ ึกษาขอกราบขอบพระคุ ณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ ผูศ้ ึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิวฒั น์ หวังเจริ ญ ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ
และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิ รมล อุตมอ่าง กรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ ที่กรุ ณาสละเวลาให้
คาปรึ กษา คาแนะนา ตลอดจนตรวจแก้ไขงานจนการค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ เสร็ จสมบูรณ์ ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในโครงการปริ ญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริ หารธุ รกิ จและคณะอุ ตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ทุกท่านที่ ได้ให้การประสิ ทธิ
ประสาทวิชาความรู ้ และถ่ายทอดประสบการณ์ ดา้ นต่างๆ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ โครงการปริ ญญาโท
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรที่ให้ความช่วยเหลือติดต่อประสานงานต่างๆด้วยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ พ่อ คุ ณ แม่ ครอบครั วมานิ ตย์ และครอบครั วบัวลอย ทุ ก ท่ าน ที่ ค่ อยให้
กาลังใจและสนับสนุ นทุนการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณเพื่อนร่ วมรุ่ นและเพื่อนสนิ ทที่รู้จกั ทุกคนที่คอย
เป็ นกาลังใจให้เสมอมาและค่อยช่วยเหลือ จนทาให้การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้สาเร็ จ
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ จิ รที ป ต์ วัฒ น์ ท วีพ รหม ประธานกลุ่ ม วิส าหกิ จชุ ม ชนแคบหมู แ ม่ แ ช่ ม
เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้สละเวลาในการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้
สุ ดท้ายนี้ ผูศ้ ึกษาหวังว่า การค้นคว้าแบบอิ สระในครั้ งนี้ จะเป็ นประโยชน์ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้สาหรับหน่วยงานธุ รกิจที่เกี่ยวข้องและตลอดจนผูท้ ี่สนใจศึกษาต่อไป
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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อถอดบทเรี ยนคุณลักษณะผูป้ ระกอบการที่ประสบ
ความสาเร็ จของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ผูป้ ระกอบการใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ คุณจิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรม เจ้าของกิ จการวิสาหกิ จชุ มชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาล
เมืองแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้รับรางวัลได้รับรางวัลผูป้ ระกอบการดี เด่นมอบโดยจังหวัดเชี ยงใหม่
เมื่อปี พ.ศ. 2552 ผูป้ ระกอบการถื อเป็ นสิ่ งสาคัญในการขับเคลื่ อนธุ รกิ จไปสู่ ความส าเร็ จและความ
ยัง่ ยืนในธุ รกิ จ สิ่ งหนึ่ งที่ ทาให้ผูป้ ระกอบการประสบความส าเร็ จในธุ รกิ จ อาจไม่ ใช่ เพราะเงิ นทุ น
ที่ มากพอแต่อาจจะเป็ นเพราะบุ คลิ กลักษณะของผูป้ ระกอบการหลายๆอย่างที่ รวมกันอยู่ในตัวของ
บุ ค คลนั้น การศึ ก ษาค้น คว้าแบบอิ ส ระนี้ ท าการเก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้แ บบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก และการ
สั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม โดยที่ อ้า งอิ ง จากทฤษฎี คุ ณ ลัก ษณะของผู ้ป ระกอบการที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิ จ 8 ประการ ประกอบด้วย เป็ นผูม้ ีการต้องการความสาเร็ จ เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบ เป็ นผูท้ ี่ยอมรับความเสี่ ยง เป็ นผูม้ ี ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง เป็ นผูต้ อ้ งการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ ว เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์และความยืดหยุน่ เป็ นผูม้ ีความสามารถทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ และเป็ น
ผูม้ ีความรู ้ทางเทคนิคและประสบการณ์ส่วนบุคคล
ผลการศึกษาพบว่า คุ ณลักษณะผูป้ ระกอบการที่ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จมากที่สุดมี 3
คุณลักษณะได้แก่ ประการที่หนึ่ ง การเป็ นผูม้ ีการต้องการความสาเร็ จ เนื่องจากผูป้ ระกอบการมีความ
ทะเยอทะยานสู งในการทางาน ความทะเยอทะยานใช้เป็ นพลังในการขับเคลื่ อนธุ รกิ จไปสู่ เป้ าหมาย
และชอบความท้าทายในความสามารถของตนเอง มีอุดมการณ์ไว้สาหรับยึดเหนี่ยวการทางานและยัง
ง

ชื่ นชอบในการแข่ ง ขันกับ คู่ แข่ ง ทางธุ รกิ จตลอดเวลา ประการที่ ส อง การเป็ นผูม้ ี ความรับ ผิดชอบ
ผูป้ ระกอบการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกครั้งในการสั่งซื้ อสิ นค้าและมีความมุ่งมัน่ ที่ ทาให้ลูกค้า
ได้รับประโยชน์สูงสุ ดและมี จรรยาบรรณที่ ดีในการดาเนิ นธุ รกิ จ มีความรับผิดชอบคู่คา้ ในเรื่ องของ
การมีวินยั ทางการเงินที่ดี มีความรับผิดชอบต่อพนักงานภายในองค์กรและสิ่ งแวดล้อม มีการจัดสรร
สวัสดิการ เงินเดื อน ที่พกั ให้กบั พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันดูแลพนักงานเหมือนคนครอบครัว
และมีการบาบัดน้ าเสี ยควบคุ มจัดการของเสี ยที่ปล่อยออกจากโรงงานก่อนเสมอ ประการที่สาม การ
เป็ นผูม้ ีความเชื่อมัน่ ในตนเองสู ง ผูป้ ระกอบการมีความเชื่อมัน่ และมุ่งมัน่ ในการทางานมากและยึดถือ
คุ ณภาพของสิ นค้าและบริ การ มีการพัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรู ้ ใหม่และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
สิ นค้าของธุ รกิ จอยู่เสมอ มี ก ารเปรี ยบเที ยบคู่แข่ งทางธุ รกิ จกับ ตนเองเสมอ และเป็ นบุ คคลที่ มี การ
แสวงหาตลาดใหม่ของสิ นค้าอยูต่ ลอดเวลา
ข้อเสนอแนะต่อผูป้ ระกอบการ การประสบความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิ จสิ่ งสาคัญที่สุด
คือตัวของผูป้ ระกอบการ บุ ค คลที่ จะเป็ นผูป้ ระกอบการได้ตอ้ งไม่ มีค วามไหวหวัน่ กับ ปั ญ หาและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการดาเนินกิจการ ผูป้ ระกอบการต้องมีจิตใจที่มีความมัน่ คงและมีความเชื่อมัน่
ในตนเองต่อการทางาน มี ความซื่ อสัตย์ต่อลู กค้า การติ ดต่อธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์จะเป็ นการสร้าง
พื้นฐานความสัมพันธ์ในระยะยาวให้กบั ลูกค้า ผูป้ ระกอบการต้องสร้างความเท่าเทียมของพนักงานให้
เกิดขึ้นภายในองค์กรและมีความจริ งใจต่อพนักงานและไม่มีการเลือกปฏิบตั ิต่อพนักงานที่แตกต่างกัน
ดัง นั้น ความเป็ นผูป้ ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จในการดาเนิ นธุ รกิ จต้องมี ห ลายคุ ณ ลัก ษณะ
ประกอบกัน บุคคลที่จะเป็ นผูป้ ระกอบการอาจจะไม่จาเป็ นจะต้องมีลกั ษณะผูป้ ระกอบการที่มีครบทุก
ข้อ ยกเว้นข้อที่จาเป็ นบางข้อที่ผปู้ ระกอบการควรที่จะมี
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ABSTRACT
The purpose of this independent study was to explore a characteristic lesson of a
successful entrepreneur who succeeded in Mae Cham Crispy Pork Skin business community
enterprise in Mueang Mae Jo Municipality, Chiang Mai Province. The entrepreneur in this study is
Jiratip Wattaweeprom, the owner of Mae Cham Crispy Pork Skin business community enterprise.
He was awarded the Outstanding Entrepreneur Award bestowed by Chiang Mai province in 2009.
Entrepreneurs are essential to drive success and sustainability in business. The aspect that makes an
entrepreneur successful in business may not be sufficient funding, but it may be due to many
characteristics gathered in a person's character. Data were collected using an in-depth interview and
participatory observation based on the eight successful entrepreneur characteristics: need for
achievement, responsibility, risk taking, self-confidence, need for quick response, vision and
flexibility, capability of human relationship, and technical knowledge and personal experience.
The study found that three characteristics that made the entrepreneur successful in
business most were as follows. First, it was need for achievement. Since the entrepreneurs who have
high ambition to work use their ambition as power to drive the business toward the goal. They also
like to challenge their own abilities, rely on their ideology for the work, and favor to compete with
their competitors constantly. The second characteristic was responsibility. Entrepreneurs must be
ฉ

responsible for every customer’s order, committed to providing customers with highest benefits and
good ethics in business, responsible for partners in a matter of having good financial discipline,
responsible for employees in the organization and the environment, provide benefits, salaries,
accommodation to every employee equally, treat them like family members, control and manage
waste of the plant constantly. The third characteristic was self-confidence. Entrepreneurs must be
confident and committed to work and rely on the quality of products and services. They must also
develop themselves by acquiring new knowledge and always improve their products. They must
always compare themselves with the competitors, and seek new markets for their products at all
times.
Recommendations for the entrepreneurs were as follows. To succeed in business, the
most important element is the entrepreneur himself. Those who can become an entrepreneur must
not fear problems and obstacles of the business. Entrepreneurs need to be mentally stable and have
confidence in one’s work. They must be loyal to their customers. Contacting business with integrity
will form the basis for a long-term relationship with customers. Entrepreneurs need to create
equality among staff within the organization and have sincerity to all employees equally. As a
result, being a successful entrepreneur in business must have many characteristics combined.
Entrepreneurs do not need to have all characteristics, except for some that they should be required to
have.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
แคบหมูเป็ นผลิตภัณฑ์ที่คนทางภาคเหนือของประเทศไทยนิยมรับประทาน แคบหมูเป็ นหนึ่ง
ในผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารซึ่ งมีมาอย่างยาวนาน แคบหมูเป็ นอาหารพื้นบ้านของชาวล้านนาไทย การ
ทาแคบหมูเป็ นวิธีก ารแปรรู ป และถนอมอาหารที่ เกิ ดจากภูมิ ปั ญ ญาชาวบ้านมี การสื บ ทอดกันเป็ น
เวลานาน ซึ่ งวิธีในการผลิตเกิดจากการนาหนังหมูสดมาผ่านกรรมวิธีการทอดจนได้ลกั ษณะพองกรอบ
มีกลิ่นหอม รสกลมกล่อม ใช้รับประทานเป็ นอาหารประเภทเครื่ องเคียงต่างๆ จากกรรมวิธีในการผลิต
จะเห็ นว่ามีข้ นั ตอนที่ยุ่งยาก ประกอบกับสภาพภาวะความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในปั จจุบนั ที่เร่ งรี บ ทาให้
เกิ ดการผลิตแคบหมูในลักษณะผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปออกมาจาหน่ าย แคบหมูนิยมใช้เป็ นของฝากจาก
ทางภาคเหนือเพราะแคบหมูเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการนากลับ
ปัจจุบนั มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูหลากหลายรู ปแบบ หนึ่งในโรงงานแปรรู ปแคบหมูที่มี
ชื่ อเสี ยง มีคุณภาพ และเป็ นที่ยอมรับในจังหวัดเชี ยงใหม่ คือ โรงงานแปรรู ปแคบหมูตรา “แม่แช่ ม”
ปั จจุ บ นั บริ ห ารงานโดยคุ ณ จิรที ป ต์ วัฒ น์ ท วีพ รหม ซึ่ งได้รับ รางวัล ผูป้ ระกอบการดี เด่ น มอบโดย
จังหวัดเชี ยงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยวิสัยทัศน์และการบริ หารงานที่ดี จึงทาให้แคบหมูแม่แช่มเป็ น
แคบหมู ที่ มี คุ ณ ภาพทั้ง ในอดี ต และปั จจุ บ ัน จนได้รับ รางวัล แคบหมู ชนะเลิ ศ ที่ 1 และรางวัล ของ
เชลล์ช วนชิ ม เมื่ อวัน ที่ 14 เดื อนพฤศจิก ายน พ.ศ. 2551 รางวัล ที่ ไ ด้รับ เป็ นการรับ รองคุ ณ ภาพของ
แคบหมู กล่าวคือ แคบหมูที่ผลิตมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใหม่ สด สะอาด เนื่ องจากแคบหมูแม่แช่ม ใช้
น้ ามันใหม่ในการทอด ซึ่ งทาให้แคบหมูสามารถเก็บไว้ได้นาน ไม่เหม็นหื น แคบหมูแม่แช่มได้ทาการ
ผลิตเริ่ มมาเมื่อปี พ.ศ. 2518 จากคุณแม่สุนา ขยัน (แม่แช่ม) โดยเริ่ มต้นเป็ นธุ รกิจแบบครัวเรื อนมีการ
จาหน่ายโดยการเร่ ขายตามบ้านและชุ มชน ต่อมามีการปรับปรุ งวิธีการผลิตให้ทนั สมัยมากขึ้น แคบหมู
แม่แช่มมีโอกาสเข้ามาจาหน่ายในตลาดเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2536 และในปี เดียวกันมีร้านเอื้องหลวงได้
นาแคบหมูแม่แช่มเข้าประกวดที่กาดประตูท่าแพและได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดแคบหมูในนาม
ของร้ านเอื้องหลวง (แคบหมูแม่แช่ ม, 2557: ออนไลน์) นับตั้งแต่น้ นั มาทาให้ผลิ ตภัณฑ์แคบหมูตรา
“แม่ แช่ ม ” เป็ นที่ รู้จ ัก ของผูค้ นทั่วไปเพิ่ ม มากขึ้ น นอกจากนี้ ยัง มี รางวัล และการรั บ รองมาตรฐาน
คุณภาพอีกมากมายที่ผลิตภัณฑ์แคบหมูแม่แช่มได้รับ
แคบหมูแม่แช่มได้ดาเนิ นธุ รกิจเป็ นระยะเวลากว่า 30ปี ผูป้ ระกอบการถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่าง
ยิ่งในการขับ เคลื่ อนธุ รกิ จไปสู่ ความส าเร็ จและความยัง่ ยืนในธุ รกิ จ สิ่ งหนึ่ งที่ ทาให้ผูป้ ระกอบการ
1

ประสบความสาเร็ จในธุ รกิ จอาจไม่ใช่ เพราะมีเงินทุนในการดาเนิ นธุ รกิ จที่มากมาย แต่อาจเป็ นเพราะ
บุคลิกและลักษณะของผูป้ ระกอบการหลายๆอย่างที่รวมกันอยู่ ในตัวของบุคคลนั้น
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อถอดบทเรี ยนคุณลักษณะผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จของวิสาหกิจชุ มชนแคบหมู
แม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1. ได้บทเรี ยนคุณลักษณะผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จของวิสาหกิจชุ มชนแคบหมู
แม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
2. นาไปใช้เป็ นแนวทางให้กบั ธุ รกิจอื่นและสามารถประยุกต์ใช้กบั ธุ รกิจที่ใกล้เคียง
1.4 นิยำมศัพท์
กำรถอดบทเรี ยน หมายถึง เป็ นการถอดบทเรี ยนผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จในการ
ประกอบธุ รกิ จแคบหมูของวิสาหกิ จชุ มชนแคบหมูแม่แช่ ม แม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งความรู ้ที่เป็ น
“ข้อค้นพบใหม่” มาจากการเรี ยนรู้ /ประสบการณ์ การทางานจริ ง หรื ออาจกล่าวได้วา่ เป็ นการอธิ บาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ งไม่ใช่เพียงการเล่าเรื่ องในอดีตแต่มีการอธิ บายที่มีคุณค่าที่จะนาไปปฏิบตั ิต่อ เป็ น
การสกัดความรู ้ที่มีอยูใ่ นตัวของผูป้ ระกอบการออกมาเป็ นบทเรี ยน/ความรู้ที่ชดั แจ้ง
ผู้ประกอบกำร หมายถึ ง เจ้าของธุ รกิ จผลิ ตภัณฑ์แคบหมู “ตราแม่แช่ ม” ซึ่ งเป็ นผูก้ ่อตั้งธุ รกิ จ
และบริ หารจัดการธุ รกิจของตนเองที่ดาเนิ นการผลิตและจาหน่ายแคบหมู ตราแม่แช่ม อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ประกอบกำรทีป่ ระสบควำมสำเร็ จ หมายถึง เจ้าของธุ รกิจที่สามารถบริ หารจัดการธุ รกิจของ
ตนเองให้ประสบความสาเร็ จ มีการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจและสามารถอยูใ่ นตลาดได้
แคบหมู หมายถึง อาหารชนิ ดหนึ่ งที่ทามาจากหนังหมูหรื อหนังหมูติดมันทอดให้พองและ
กรอบเป็ นอาหารพื้นบ้านของชาวล้านนาไทยการทาแคบหมูเป็ นวิธีการแปรรู ปและถนอมอาหารที่เกิด
จากภูมิปัญญาชาวบ้านสื บทอดกันมาเป็ นเวลาช้านานแคบหมูนิยมใช้เป็ นของฝากของทางเหนือ
วิสำหกิจชุ ม ชนแคบหมู แม่ แช่ ม คื อ ผูผ้ ลิ ตและจัดจาหน่ ายแคบหมู “ตราแม่ แช่ ม” โรงงาน
ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 364 หมู่ 4 ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ องการถอดบทเรี ยนคุ ณลักษณะผูป้ ระกอบการที่ประสบความส าเร็ จของ
วิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวคิดและทฤษฎีมาเป็ นเกณฑ์
ในการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวคิดการถอดบทเรียน
2.1.1 ความหมายของการถอดบทเรียน
วรางคณา จัน ทร์ ค ง (2557) การถอดบทเรี ย น (Lesson Learned) เป็ นแนวคิ ด และ
เครื่ องมือเพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ซ่ ึ งเป็ นวิธีการหนึ่ งของการจัดการความรู้ โดยเป็ นกระบวนการดึ งเอา
ความรู ้จากการทางานออกมาใช้เป็ นทุนในการทางานเพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น การถอดบทเรี ยนจึงเป็ น
การสกัดความรู ้ที่มีอยู่ในตัวคนออกมาเป็ นบทเรี ยน/ความรู้ที่ชดั แจ้ง ซึ่ งผลที่ได้จากการถอดบทเรี ยน
ท าให้ ไ ด้ บ ทเรี ย นในรู ป แบบชุ ด ความรู ้ ที่ เป็ นรู ป ธรรมและเกิ ด การเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน ของผู ้เข้า ร่ ว ม
กระบวนการ อันนามาซึ่ งการปรับวิธีคิดและเปลี่ ยนแปลงวิธี การทางานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้ น หัวใจหลักของการถอดบทเรี ยนต้องมี การแบ่งปั นความรู ้ โดยมี ผลประโยชน์ร่วมกัน มีความ
ไว้วางใจตนเองและผูอ้ ื่นและมีการเรี ยนรู้
2.1.2 ความสาคัญและประโยชน์ ของการถอดบทเรียน
สามารถสรุ ปโดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะดังนี้
1.) ระยะสั้ น สามารถน าไปปรั บ ปรุ งเทคนิ คการท างานการขับ เคลื่ อ นเป็ นไปใน
ทิศทางเดี ยวกันสามารถปรับเปลี่ ยนได้ตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และทาให้ผลการ
ดาเนินงานโครงการดีข้ ึน
2.) ระยะกลาง ทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ในการทางานและการเผชิญปั ญหามากขึ้น
3.) ระยะยาว เกิ ดความภาคภูมิใจเมื่อได้เห็ นพัฒนาการของโครงการที่ดีข้ ึนหลังจาก
การนาบทเรี ยนไปปรับใช้ได้
2.1.3 ช่ วงการดาเนินการในการถอดบทเรียน
สามารถกระทาได้ 3 ช่วง คือ
1.) การถอดบทเรียนก่อนดาเนินการ เป็ นการเรี ยนรู ้ก่อนที่จะเกิดข้อผิดพลาดเป็ นการ
เรี ยนรู ้ ก่อนทากิ จกรรมหรื อการเรี ยนรู ้ จากเพื่อน (Peer Assist-PA) โดยคาว่า “เพื่อน” ในที่ น้ ี หมายถึ ง
ทีมผูช้ ่วยกับ ทีมปรึ กษาภายนอกมาเป็ นเพื่อนร่ วมอุดมการณ์
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2.) การถอดบทเรี ย นระหว่ า งด าเนิ น การ เป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ เกิ ด ขึ้ นระหว่ า งการ
ดาเนินงานจะเป็ นการเล่าเรื่ อง (Story Telling) ถ่ายทอดจากตัวบุคคลหรื อการปลดปล่อยความรู ้ออกมา
และสามารถบันทึกไว้เป็ นชุดความรู้
3.) การถอดบทเรียนหลังดาเนินการ เป็ นการเรี ยนรู ้ เพื่อการดาเนิ นงานในครั้งต่อไป
การถอดบทเรี ยนหลังดาเนินการ (After Action Review: AAR) โดยหลักการแล้วเป็ นการถอดบทเรี ยน
ภายหลังการสิ้ นสุ ดกิ จกรรมหรื อโครงการ เพื่อช่ วยให้การดาเนิ นกิ จกรรมในครั้งต่อไปดี ข้ ึน และลด
ข้อผิดพลาด การถอดบทเรี ยนลักษณะนี้ จะมีประโยชน์ ถ้าต้องดาเนิ นกิจกรรมนั้นหลายๆครั้งและถอด
บทเรี ยนในช่วงแรกๆของการทากิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการทางานในครั้งต่อๆไปให้ดีข้ ึนและดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.1.4 วิธีการถอดบทเรียน
วิธีการถอดบทเรี ยนประกอบด้วย ดังนี้
1. การถอดบทเรี ยนด้ วยการเรี ยนรู้ จากเพื่อน (Peer Assist: PA) เป็ นการเรี ยนรู ้ก่อน
การทากิ จกรรมโดยเป็ นการเรี ยนรู ้ จากเขา เขาเรี ยนรู ้ จากเราทั้งเราและเขาเรี ยนรู ้ ร่วมกันและสิ่ งที่เรา
ร่ วมกันสร้าง (เกิดความรู ้ใหม่) โดยมีลกั ษณะเป็ นการประชุม/ประชุมเชิงปฏิบตั ิ
2. การถอดบทเรี ย นแบบเล่ า เรื่ อ ง (Story Telling: ST) เป็ นการเรี ย นรู ้ ก่ อ นหรื อ
ระหว่างทากิจกรรม ด้วยการให้ผมู้ ีความรู้จากการปฏิบตั ิ ปลดปล่อยความรู ้ที่ซ่อนเร้นอยูใ่ นตัวออกมา
แลกเปลี่ ยนความรู ้ โดยผูเ้ ล่ าจะเล่ าความรู ้ สึ ก ที่ ฝังลึ กอยู่ในตัวที่ เกิ ดจากการปฏิ บ ตั ิ ซึ่ งผูฟ้ ั งสามารถ
ตีความได้โดยอิสระและเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนผลการตีความแล้ว จะทาให้ได้ความรู้ที่สามารถบันทึก
ไว้เป็ นชุ ดความรู้ ซึ่ งการถอดบทเรี ยนในลักษณะนี้ จะเป็ นการสกัดความรู ้ จากเรื่ องที่ เล่าออกมาว่ามี
คุณค่าและสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ไม่ใช่ เป็ นเพียงการเล่าเรื่ องในอดี ต เงื่อนไขการเล่า
เรื่ อง ผูเ้ ล่าต้องมีความสุ ขในการเล่า บรรยากาศดี มีความเท่าเทียมกัน เป็ นอิสระและเป็ นเรื่ องที่ประสบ
ความสาเร็ จ มีการซักถามด้วยความชื่นชม (appreciative inquiry) สิ่ งสาคัญในการถอดบทเรี ยนจากการ
เล่าเรื่ อง คือ การสกัดความรู ้จากเรื่ องที่เล่า ตรวจสอบคุณค่าและสารวจทางเลือกสู่ การปฏิบตั ิในโอกาส
ต่อไป
3. การถอดบทเรี ยนหลังปฏิ บั ติ การ (After Action Review: AAR) ที่ ม าของ AAR
นั้นมาจากกองทัพสหรัฐฯ โดยเกิดจากการนาผลการรบมาปรับปรุ งเพื่อการรบครั้งต่อไป ดังนั้นAAR
จึงเป็ นการจับความรู ้ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ภายหลังการทากิจกรรม แล้วนาไปสู่ การวางแผนในครั้งต่อไป ทา
ให้คนทารู ้ สึกตื่ นตัวและมี ความรู ้ สึกผูกพันกับงาน โดยโครงการ/กิ จกรรมที่ ทาครั้ งเดี ยวแล้วจบ ไม่
จาเป็ นต้องท า AAR ซึ่ ง รู ป แบบการท า AARสามารถดาเนิ นการได้ท้ งั ระหว่างการท ากิ จกรรมเพื่ อ
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ปรั บ ปรุ ง/แก้ไขระหว่า งการท างาน หรื อ “การท าไป คิ ดไป แก้ไ ขไป” และภายหลัง สิ้ น สุ ด แต่ ล ะ
กิจกรรมเพื่อนาไปวางแผนกิจกรรมครั้งต่อไป
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
2.2.1 ความหมายของผู้ประกอบการ
บุณฑวรรณ วิงวอน (2556) ได้ให้ความหมายของผูป้ ระกอบการ หมายถึง บุคคลที่มี
แรงบันดาลใจในการเสาะแสวงหาโอกาสและประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความแตกต่าง
ในการดาเนินงานทางธุ รกิจ โดยมีความตั้งใจมุ่งมัน่ ที่จะทาการก่อตั้งธุ รกิจและสามารถดาเนินธุ รกิจได้
อย่างต่อเนื่ อง และมีการบริ หารความเสี่ ยงในธุ รกิจที่ได้จดั ตั้งขึ้นมาอีกทั้งมีการบูรณาการความรู ้ที่เป็ น
ปั จจุบนั และมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
2.2.2 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ผูป้ ระกอบการ เป็ นบุคคลที่ มองเห็ นโอกาสทางธุ รกิ จและสามารถหาช่ องทางที่ จะ
สร้ างธุ รกิ จของตนเองและพร้ อมที่ จะรั บความเสี่ ยงต่างๆที่ จะเกิ ดขึ้ นตั้งแต่ตดั สิ นใจที่ จะเริ่ มดาเนิ น
ธุ รกิ จในการประกอบธุ รกิ จต้องการผูป้ ระกอบการที่ มี ค วามสามารถหลายๆด้านซึ่ งอาจพิ จารณา
ลักษณะผูป้ ะกอบการจากพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้
McClelland (1973) แปลโดยบุณฑวรรณ วิงวอน ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และคุณลักษณะบุคลิกภาพของผูป้ ระกอบการ มี 8 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 เป็ นผู้มีการต้ องการความสาเร็จ
ในอดีตคนมักจะคิดว่า เงิน คือปั จจัยผลักดันให้ผปู ้ ระกอบการเข้ามาดาเนิ นการธุ รกิจ
แต่โดยข้อเท็จจริ งแล้วความต้องการบรรลุ ความสาเร็ จถือเป็ นแรงผลักดันพื้นฐานที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ของผูป้ ระกอบการ ดังนั้น เมื่อพิจารณาในประเด็นนี้ ด้านเงิ นจึงเป็ นเพียงองค์ประกอบส่ วนหนึ่ งของ
สัญลักษณ์แห่ งความสาเร็ จในธุ รกิจเท่านั้นแต่ยงั ไม่มีความครอบคลุม บุคคลจะมีความแตกต่างกันใน
เรื่ องระดับความต้องการความสาเร็ จ บุคคลบางกลุ่มที่มีความต้องการความสาเร็ จในระดับต่ า มักจะ
เป็ นบุคคลที่พึ งพอใจกับสถานภาพในปั จจุบนั แต่ในทางตรงกันข้าม บุ คคลอี กส่ วนหนึ่ งที่ ตอ้ งการ
ความสาเร็ จในระดับสู งชอบที่จะแข่งขันเพื่อให้ตนเองประสบกับความสาเร็ จตามที่คาดหวังไว้และมี
ความพอใจที่ตอ้ งรับผิดชอบต่องาน แมคเคนแลนด์ นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย ฮาวาร์ ด ได้คน้ พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการความสาเร็ จและกิจกรรมการประกอบธุ รกิจผลปรากฏว่าโดยเฉลี่ย
แล้วผูป้ ระกอบการมีความต้องการความสาเร็ จสู งกว่าคนทัว่ ไป
McCleland (1965) แปลโดยปรี ย าพร วงศ์อ นุ ต รโรจน์ ได้ก ล่ า วถึ ง ความต้อ งการ
ความสาเร็ จ คือ ความต้องการความสาเร็ จ (Need for Achievement) เป็ นความต้องการที่จะทาสิ่ งต่างๆ
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ให้เต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสาเร็ จ บุคคลที่ตอ้ งการความสาเร็ จสู งจะมีลกั ษณะชอบการแข่งขัน ชอบ
งานที่ทา้ ทาย ต้องการได้รับข้อมูลป้ อนกลับ เพื่อประเมิน ผลงานของตนเอง มีความชานาญในการ
วางแผน มีความรับผิดชอบสู ง กล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว
Megginson, Byrd and Megginson (2003) แปลโดยบุ ณ ฑวรรณ วิ ง วอน กล่ า วว่ า
แรงผลักดันอันเกิดจากความต้องการความสาเร็ จนี้ ได้นามาสู่ แรงบันดาลใจในด้านความทะเยอทะยาน
ของเอกบุ ค คลและการเริ่ ม ธุ ร กิ จ ของตนเองจึ ง ถึ ง เป็ นวิ ถี ท างหนึ่ งที่ จ ะท าให้ ต นเองประสบกับ
ความสาเร็ จตามที่ตอ้ งการและที่ได้มีการมุ่งหวังไว้
ประการที่ 2 เป็ นผู้มีความรับผิดชอบ
ผูป้ ระกอบการโดยทัว่ ไปจะเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อตนเองและต่ อผลลัพ ธ์ ที่
เกิดขึ้นจากกการดาเนินธุ รกิจ
Moorman and Halloran (2006) แปลโดยบุณฑวรรณ วิงวอน ผูท้ ี่มีความรักผิดชอบมี
การควบคุมดูแลทรัพยากรทั้งที่เป็ นด้านกายภาพและชี วภาพด้วยตนเองและพร้ อมที่จะดาเนิ นการไป
ตามที่เห็นสมควร มีความพอใจต่อการบริ หารจัดการการควบคุมและใช้ทรัพยากรให้บรรลุเป้ าหมายที่
ตนกาหนดขึ้นและรับผิดชอบต่อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ ตลอดจนความผูกพันที่ มีต่อธุ รกิ จของ
ตนเองอย่างเต็มที่ อี กทั้งมี พลังการทางานอยู่ในระดับสู งมากกว่าบุ คลทัว่ ไป พลังนี้ จะพบอยู่เสมอๆ
ในช่ วงเริ่ มเปิ ดธุ รกิ จระยะแรกนั้นจะเห็ นได้ว่าผูป้ ระกอบการได้ใช้ความพยายามความรั บ ผิดชอบ
ทั้งหมดที่มีอยูอ่ ย่างไม่น่าเชื่ อ ทั้งทางด้านความคิด ความทุ่มเท่ ความกระตือรื อร้น และการทางานอย่าง
หนักยากที่จะพบเห็นได้ในบุคคลโดยทัว่ ไป
ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร(2553) กล่าวว่าหลักความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความ
รับผิดชอบในงานของตน ความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง รวมถึงการตระหนัก และสานึ ก
ในสิ ทธิ และหน้าที่
ถวิล จันทร์ สว่าง (2545) กล่ าวไว้ว่า ความรั บผิดชอบ คื อ การทาตามหน้าที่ ปฏิ บตั ิ
ตามกฎระเบียบการงานตามที่ได้รับมอบหมาย การทาตามที่ตนได้พูด หรื อที่ได้ให้คามัน่ สัญญาไว้และ
การยอมรับในสิ่ งที่ตนเองได้พูด หรื อได้กระทาลงไปทั้งในด้านที่ เป็ นผลดี และข้อบกพร่ องต่างๆทุ ก
ครั้ง
ประการที่ 3 เป็ นผู้ทยี่ อมรับความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงที่ผปู ้ ระกอบการได้รับหรื อการเริ่ มดาเนิ นงานในธุ รกิ จของตนเองตนเอง
จะมี ความแตกต่างกันออกไป ถ้าผูป้ ระกอบการลงทุนด้วยเงิ นทุนของตนเองย่อมมีการบริ หารความ
เสี่ ยงทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ต้องรับความเสี่ ยงด้วยตนเอง
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McClelland (1973) แปลโดยบุณฑวรรณ วิงวอน ได้ศึกษาว่าบุคคลที่มีความต้องการ
ความสาเร็ จสู ง จะมีอุปนิ สัยชอบยอมรับความเสี่ ยงและความพอใจต่อความเสี่ ยงอาจสะท้อนถึงความ
เชื่อมัน่ ของผูป้ ระกอบการ
เจริ ญ เจษฎาวัลย์ (2546, 15) ความเสี่ ยงหมายถึ ง เป็ นโอกาสที่ องค์ก ารจะเกิ ดการ
ดาเนินงานที่ขาดทุนหรื อไม่ สามารถดาเนิ นการให้ประสบความสาเร็ จตามแผนงานหรื อเป้ าหมายที่ต้ งั
ไว้
เจนเนตร มณี นาค (2548) ให้ความหมายของความเสี่ ยง (Risk) ว่าหมายถึ งโอกาสที่
องค์การจะเกิดการดาเนิ นผิดพลาดหรื อเสี ยหาย ไม่ประสบผลสาเร็ จตามแผนงานหรื อเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
หรื อความเป็ นไปได้อนั ที่จะเกิดความสู ญเสี ยขึ้น หรื ออุปสรรคที่มากระทบต่อองค์การ
กิ ต ติ พ ั น ธ์ คงสวัส ดิ์ เกี ย รติ (2554) กล่ า วไว้ ว่ า ความเสี่ ยง (Risk) คื อ การวัด
ความสามารถ ที่ จะดาเนิ น การให้ วตั ถุ ป ระสงค์ของงานประสบความส าเร็ จ ภายใต้ก ารตัด สิ น ใจ
งบประมาณ กาหนดเวลา และข้อจากัดด้านเทคนิ คที่เผชิ ญอยู่ อย่างเช่น การจัดทาโครงการเป็ นชุ ดของ
กิจกรรม ที่จะดาเนิ นการเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด มาดาเนิ นการ
ให้ประสบความสาเร็ จ ภายใต้กรอบเวลาอันจากัด ซึ่ งเป็ นกาหนดการปฏิบตั ิการในอนาคต ความเสี่ ยง
จึงอาจเกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่ องมาจากความไม่แน่ นอน และความจากัดของทรัพยากรโครงการ
ผูบ้ ริ หารโครงการจึงต้องจัดการความเสี่ ยงของโครงการ เพื่อให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลง และ
สามารถดาเนินการให้ประสบความสาเร็ จ ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
ประการที่ 4 เป็ นผู้มีความเชื่ อมั่นในตนเอง
ผูป้ ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จส่ วนใหญ่ จะมี แนวโน้ม เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วาม
เชื่ อมัน่ ในตนเองสู ง โดยเป็ นบุคคลที่มีทศั นคติและความเชื่ อมัน่ ในเชิ งบวกเมื่อพบปั ญหาที่ตอ้ งเผชิ ญ
กับ ความเสี่ ยงแล้วมี ความเชื่ อว่าบุ คคลที่ มี ค วามเชื่ อมัน่ ในตนเองมี ค วามสามารถที่ จะแก้ไขปั ญหา
วิเคราะห์ปัญหา จัดลาดับความสาคัญของปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยทัว่ ไปผูป้ ระกอบการที่มีความเชื่ อมัน่
ในความสามารถที่ จะประสบความส าเร็ จและเป็ นผูท้ ี่ โน้ม เอี ยงไปในทางมองโลกในแง่ ดีเกี่ ยวกับ
โอกาสในความสาเร็ จบนพื้นฐานความเป็ นจริ ง
อุษณี ย ์ โพธิสุข (2542) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง หมายถึง การที่
เรามีความรู ้สึก หรื อความคิดความเชื่อว่าตนเองสามารถทาสิ่ งต่างๆได้
พิมพิกา คงรุ่ งเรื อง (2542) ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง หมายถึง บุคลิกภาพของบุคคล ที่มี
ความรู ้ สึกนึ กคิดที่ดีต่อตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเป็ นตัวของ
ตัวเอง รวมทั้งจัดการแก้ปัญหาและปรับตัวอยู่ในสังคมด้วยความรู ้ สึกที่มนั่ คงเพื่อสุ ขภาพจิตที่ ดีและ
การดารงชีวติ อย่างมีความสุ ข
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ชู ชีพ อ่อนโคกสู ง (2516) กล่ าวไว้ว่า พฤติ กรรมของผูท้ ี่ มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง มี
ลักษณะดังนี้
1. กล้าในการคิด การพูด และการกระทา
2. มีจิตใจมัน่ คง ไม่เชื่อคนง่าย มีเหตุผล
3. มีความรอบคอบ มีแผนงาน
4. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ชอบทาสิ่ งแปลกๆใหม่ๆ
5. มีความกล้าเสี่ ยง (กล้าได้กล้าเสี ย)
6. มีลกั ษณะนิสัยชอบแสดงตัว
7. ไม่มีความวิตกจนเกินไป
8. มีความเป็ นผูน้ า
9. เป็ นผูท้ ี่รักในความยุติธรรม
10. ชอบช่วยเหลือหมู่คณะ
11. ชอบอิสระ ไม่โอ้อวด
12. ตั้งจุดมุ่งหมายไว้สูงและคิดว่าจะทาได้สาเร็ จ
13. มีความเกรงใจ และเห็นใจผูอ้ ื่น
ประการที่ 5 เป็ นผู้ต้องการตอบสนองอย่ างรวดเร็ว
การเป็ นผูต้ ้องการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว เป็ นอัตราเร่ ง หรื อความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การของธุ รกิ จ เป็ นการได้เปรี ยบในด้านการปรับตัวที่ ดีกว่าธุ รกิ จขนาดใหญ่ ประกอบกับ การ
แข่งขันในการให้บริ การมี มากยิ่งขึ้ น จนก่ อให้เกิ ดการเปรี ยบเที ยบในด้านความรวดเร็ ว ถึ งกับมี ค า
กล่าวที่วา่ ผูบ้ ริ โภคในยุคนี้ สามารถที่จะบริ โภคเวลาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หรื อหมายถึงการจัดการ
เวลาได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การตอบสนองอย่างรวดเร็ วเป็ นเสมือนจิตใต้สานึ ก เพราะเมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้น ผูป้ ระกอบการจะเป็ นผูท้ ี่ไม่ยอมแพ้ต่อปั ญหา แต่ในทางตรงกันข้ามจะพยายามตอบสนองต่อ
ปั ญหาโดยการวางแผนในการแก้ไขปั ญหาโดยให้บุคคลที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องมี ส่ วนร่ วมและมุ่งเน้นที่
ตลาดในอนาคต การที่ผปู ้ ระกอบการต้องทางานอย่างทุ่มเทนั้น ไม่ใช่เพื่อความสาเร็ จในช่วงระยะเวลา
สั้นๆแต่บุคคลเหล่านั้นเป็ นบุคคลที่มุ่งเน้นที่อนาคตโดยค้นหาโอกาสและเสริ มสร้างรายได้ให้ธุรกิ จ
ของตนเองเพื่อพัฒนาให้เป็ นธุ รกิจขนาดกลางหรื อขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคต
สิ ทธิ ชยั ฝรั่งทอง (2553) ได้ให้ความหมายของการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว (Quick
Response) นั้น หมายถึ ง การที่ องค์ก รธุ รกิ จมี ค วามคล่ องตัว (ความสามารถหลัก ) ในการตัดสิ นใจ
ทางการบริ ห ารที่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งในการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ วจะมี 6 ลักษณะ ดังนี้
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1. การพัฒนาสิ นค้าใหม่ (Developing new products) หากเป็ นอุตสาหกรรม
การผลิ ตมักจะใช้เวลาในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ตวั ใหม่ ออกสู่ ท ้องตลาดเร็ วขึ้ น ส่ วนใหญ่ มกั จะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุตสาหกรรมรถยนต์ หรื ออุตสาหกรรมโทรคมนาคม เช่ น
จาก 3 ปี ให้เหลือ 1 ปี เป็ นต้น
2. สิ นค้า ที่ ผ ลิ ต ตามค าสั่ ง ของลู ก ค้า (Customization Product) เป็ นความ
รวดเร็ วที่บริ ษทั สามารถผลิตสิ นค้าได้ตามคาสั่งซื้ อของลูกค้าด้วยการนาเทคโนโลยีการผลิตและสร้าง
ความพึ งพอใจให้ ก ับ ลู ก ค้า ตัวอย่างเช่ น Amazon.com บริ ห ารจัดการการขายแบบเข้าถึ งลู ก ค้าเป็ น
รายบุคคลโดยการเก็บข้อมูลการซื้ อของลูกค้าแต่ละครั้งแล้วนาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ความชอบส่ วนตัว
ของลูกค้าแต่ละคนเพื่อที่จะสามารถแนะนาสิ นค้าให้กบั ลูกค้าได้ตามความชอบส่ วนตัวของลูกค้าได้
แบบเฉพาะเจาะจงเป็ นรายบุคคล ซึ่ งจะทาให้ลูกค้ารู ้ สึกถึ งความเป็ นคนพิเศษและมีความรู ้ สึกที่ดีต่อ
องค์กร
3. การปรั บ ปรุ ง สิ น ค้า เดิ ม ที่ ย งั จาหน่ ายอยู่ (Improving Existing Products)
เพี ย งปรั บ ปรุ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ หรื อ Upgrade อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและรวดเร็ ว ซึ่ งสามารถท าได้ ทุ ก
อุตสาหกรรม เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ปรับปรุ งเป็ นทั้งโทรศัพท์+โทรทัศน์+วิทยุ+ถ่ายรู ป
4. การส่ งมอบสิ นค้าตามคาสั่งซื้ อ (Delivery of Ordered Products) เป็ นการ
ส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วในเวลาอันสั้น เช่ น บริ ษทั United Parcel Service หรื อ UPS
ในสหรัฐอเมริ กา ได้เสนอการแก้ไขปั ญหาให้กบั บริ ษทั โตชิ บา ที่ผลิตเครื่ องคอมพิวเตอร์ Laptop ซึ่ ง
ประสบปั ญหาเมื่อลูกค้าส่ งซ่ อมแล้วส่ งคืน เมื่อเกิ ดความล่าช้า โดยทาง UPS ได้ให้บริ ษทั โตชิ บา ตั้ง
ศูนย์ซ่อมที่ Hub ของ UPS และให้ส่งคนมาฝึ กอบรมวิธีการซ่ อมพนักงาน UPS ปรากฏว่า ทางบริ ษทั
โตชิ บา สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน Logistics ได้อย่างมากรวมทั้งสามารถส่ งมอบสิ นค้าตามคาสั่งซื้ อ
และซ่อมส่ งคืนสิ นค้าในเวลาอันรวดเร็ ว นอกจากนี้ยงั ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดด้วย
5. การปรับความพยายามทางการตลาด (Adjusting Marketing Efforts) เป็ น
การที่จะตอบโจทย์ทางการตลาดและตอบโจทย์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ ยนไปอย่างรวดเร็ วให้
ประสบผลส าเร็ จ เช่ น บริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์มี พ นั ธกิ จในการขยายการผลิ ตรถยนต์ไฮบริ ดและผลิ ต
รถยนต์ขนาดเล็กประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (อีโคคาร์) รับภาวะโลกร้อน
6. ตอบค าถามของลู ก ค้า (Answering Customer Questions) เป็ นการเพิ่ ม
ความสะดวก ง่าย และรวดเร็ ว กับลูกค้า ในยุคที่ลูกค้ามีพฤติกรรมในการอดทนรอการทาธุ รกรรมน้อย
เช่ น ในการขออนุ ม ัติ สิ นเชื่ อ ทุ ก ประเภทได้ เร็ ว ขึ้ นของสถาบัน การเงิ น ที่ เป็ น Bank และ NonBank เช่น อิออน อีซี่บาย เป็ นต้น
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ประการที่ 6 เป็ นผู้มีวสิ ั ยทัศน์ และความยืดหยุ่น
ผูป้ ระกอบการถื อเป็ นผูท้ ี่มีความอดทนต่อปั ญหาสู งกว่าบุคคลทัว่ ไป เพราะเป็ นผูท้ ี่
ต้องเผชิ ญกับปั ญหาต่างๆอย่างรอบด้านโดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จซึ่ งในปั จจุบนั มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว แรงกดดันยิ่งต้องมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ความสามารถในด้านความยืดหยุ่น
และอดทนจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับผูป้ ระกอบการในยุคปั จจุบนั ตลอดจนมีความสามารถและชานาญ
ในการตัดสิ นใจเลื อกแนวทางที่ ดีที่สุดในการดาเนิ นงานที่ เหมาะสมให้กบั ธุ รกิ จ ผูป้ ระกอบการจะ
ประเมินโอกาสวิเคราะห์ และตัดสิ นใจอย่างเฉี ยบแหลมเพื่อนาธุ รกิจไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้า
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2547) วิสัยทัศน์ หมายถึง จินตภาพในอนาคตที่เด่นชัดอยู่
ในความคิดของบุคคลหนึ่ง ซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเข้าใจสภาพปั จจุบนั และการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต จินตภาพดังกล่าวมีอิทธิ พลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลนั้นมุ่งสู่ สัมฤทธิ ผลที่ได้วางไว้
ส่ งผลให้บุคคลนั้นดาเนิ นชี วิตอย่างมีเป้ าหมาย มีการวางแผนและไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวเสมอว่า
จินตภาพนั้นจะเป็ นจริ ง
ศุ ภรั ตน์ เอกอัศวิน และ เยาวนาฎ ผลิ ตนนท์เกี ยรติ (2551) ได้ให้ความหมายความ
ยืดหยุ่นไว้ว่า หมายถึ ง ความสามรถเฉพาะบุคคลที่สามารถพัฒนาได้เป็ นความสามารถในการฟื้ นตัว
กลับมาใช้ชีวติ ตามปกติได้อย่างสาเร็ จภายหลังเผชิญกับเหตุการณ์วกิ ฤติ
ประการที่ 7 เป็ นผู้มีความสามารถทางด้ านมนุษย์ สัมพันธ์
ความสามารถทางด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ (Human relationship ability) เป็ นแนวทางที่
ผูป้ ระกอบการแสดงออกได้หลายด้าน เช่น ด้านบุคลิกภาพ ความมัน่ คงทางจิตใจ ความชานาญในการ
สร้างมนุ ษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการเข้าสมาคม การสร้ างสายสัมพันธ์ กบั บุ คคลอื่นๆ คานึ งถึ ง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น มีความเอื้ออาทรต่อพนักงาน และปั จจัยที่สาคัญที่สุด
ของการมีความสามารถทางด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จนั้นเพื่อการติ ดต่อที่ดีกบั ทั้ง
ลูกค้า หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
วิจิตร อาวะกุล (2542) มนุ ษย์สัมพันธ์ หมายถึ ง การติดต่อเกี่ ยวข้องกันเพื่อที่จะ
เป็ นสะพานทอดไปสู่ ความเป็ นมิตร รวมทั้งการที่พฒั นาตนเองให้เป็ นที่รักใคร่ ชอบพอและได้รับความ
ร่ วมมือสนับสนุนจากผูอ้ ื่น
คานาย อภิ ป รัช ญาสกุ ล (2553) กล่ าวถึ ง มนุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ คื อ เป็ นเรื่ องราวที่ ว่าด้วย
พฤติกรรมของบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกันในการทางานในองค์กรหรื อหน่วยงาน เพื่อให้การทางานดาเนิ น
เป็ นไปอย่างราบรื่ น โดยสามารถสร้างความราบรื่ นในการทางานร่ วมกัน สร้างความเข้าใจอันดี และ
ความสามัคคี ก่อให้เกิดความรักใคร่ และความสาเร็ จในการทางานร่ วมกัน เป็ นปั จจัยที่ช่วยเพิ่มผลผลิต
และเป็ นเครื่ องมือช่วยในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้ง
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ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องเสริ มสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าเพื่อ
ท าให้ ลู ก ค้ า และผู ้ที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ เกิ ด ความประทั บ ใจ นอกจากนั้ นยัง ต้ อ งพัฒ นา
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกจ้างพนักงาน เพื่อที่จะทาให้เกิดแรงจูงใจที่จะทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ นอกจากนี้ ผปู ้ ระกอบการจะต้องฝึ กฝนพนักงานให้มีศกั ยภาพและความ
พร้อมที่จะเรี ยนรู ้ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประการที่ 8 เป็ นผู้มีความรู้ ทางเทคนิคและประสบการณ์ ส่วนบุคคล
ความรู้ทางเทคนิ ค (Technical Knowledge) และประสบการณ์ ส่วนบุ คคล หมายถึ ง
ความชานาญของผูป้ ระกอบการในการทางานขั้นพื้นฐานในงานแต่ละประเภทที่บ่มเพาะ หรื อสั่งสม
และตกผลึกจนกลายเป็ นประสบการณ์ไม่วา่ จะเป็ นด้านเทคนิ ค การขาย การตลาด การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การเงิ น การท าบัญ ชี เป็ นต้น ซึ่ งความช านาญเหล่ า นี้ ผูป้ ระกอบการสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ถ้า หากมี
ประสบการณ์ ที่ เป็ นเทคนิ ค เฉพาะในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ จะเป็ นประโยชน์ ส าหรั บ ผู ้ป ระกอบการ
โดยเฉพาะการเริ่ มต้นธุ รกิ จมาจากแนวคิ ดและประสบการณ์ ส่ วนบุ คคล ไม่ว่าจะเป็ นที่ บา้ นหรื อที่
ทางาน โดยมีการบูรณาการเป็ นองค์ความรู้ใ นปั จจุบนั เพื่อให้ได้เป็ นรู ปธรรม สามารถทาการนาเสนอ
หรื อออกผลิตภัณฑ์ใหม่การปรับปรุ งการบริ การต่างๆมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความสาเร็จในการประกอบการ
2.3.1 ความหมายของความสาเร็จในการประกอบการ
ความสาเร็ จเป็ นสิ่ งสาคัญที่นกั บริ หารต่างไขว่คว้า แต่การประสบความสาเร็ จได้ดว้ ย
ตนเองกลับเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย การสร้างธุ รกิจให้เจริ ญเติบโตและประสบความสาเร็ จไม่จาเป็ นต้องอาศัย
แรงบวกจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดี ยว แต่สามารถสร้ างให้เกิ ดขึ้นได้ดว้ ยตัวของผูป้ ระกอบการเอง
ความสาเร็ จของการประกอบการในธุ รกิจต่างๆ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
Jennings and Beaver (1997) แปลโดย บุญฑวรรณ วิงวอนได้อธิ บายว่า ความสาเร็ จ
ในการประกอบธุ รกิจ หมายถึง การบริ หารงานที่เป็ นไปตามเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ขององค์กรที่
กาหนดไว้
2.3.2 การวัดความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ
Pasanen (2003) แปลโดย บุ ญ ฑวรรณ วิงวอนได้อ ธิ บ ายมุ ม มองการประเมิ น ผล
ประกอบการเชิงประจักษ์ของธุ รกิจ สามารถวัดได้โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่ม 3 กลุ่ม
กลุ่มที่หนึ่ง คือ การวัดการเติบโต (Growth) เป็ นการวัดรายได้ สาขากิจการที่
เพิ่มขึ้น จานวนพนักงาน ส่ วนแบ่งตลาด เป็ นต้น
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กลุ่มทีส่ อง คือ การวัดการทากาไร(Profitability) ได้แก่ การวัดผลกาไร อัตรา
การทากาไร เป็ นต้น
กลุ่มที่สาม คือ การวัดความอยู่รอด (Survival) ได้แก่ จานวนปี ที่ ธุรกิ จเปิ ด
ดาเนินการ เป็ นต้น
2.4 ประวัติวสิ าหกิจชุ มชนแคบหมู “แม่ แช่ ม” เทศบาลเมืองแม่ โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
แคบหมูแม่แช่ มได้ทาการผลิ ตเริ่ มมาเมื่อปี พ.ศ. 2518 จากนางสุ นา ขยัน (แม่แช่ ม) ในปี พ.ศ.
2518 ทาเป็ นธุ รกิจแบบครัวเรื อนขนาดเล็กมีการจาหน่ายโดยการแร่ ขายตามบ้านทีละน้อยจนเพิ่มมาก
ขึ้น และมีการปรับปรุ งกระบวนวิธีการผลิตขึ้นมาเรื่ อยๆ และได้มีโอกาสเข้ามาขายในตลาดเชี ยงใหม่
โดยมี ร้านเอื้องหลวงได้นาแคบหมูแม่แช่ มเข้าประกวดที่ กาดประตูท่าแพและได้รับรางวัลที่ 1 ในปี
พ.ศ. 2539 ปั จจุบนั บริ หารงานโดยคุณจิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรหม จากจุดเริ่ มต้นที่ดีของผลิตภัณฑ์แคบหมู
แม่แช่ม เป็ นต้นมาทาให้ในปี ต่อๆมาแคบหมูตราแม่แช่มยังได้รับรางวัลและมาตรฐานรับรองคุณภาพ
อีกมากมาย ได้แก่
2.4.1 รางวัลและมาตรฐาน คุณภาพทีไ่ ด้ รับ
พ.ศ. 2539
ได้รับรางวัลแคบหมูชนะเลิศที่ 1 ปี ฉลองสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2541
ได้รับ ฉายาเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
(ธ.ก.ส) สาขาแม่โจ้ เชียงใหม่ เป็ นราชินีแคบหมู
พ.ศ. 2541
ได้รับเลข อย. จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. 2546
ได้รับ มผช. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) จากสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2547
ได้รับรางวัล OTOP 4 ดาว
พ.ศ. 2549
ได้รับเครื่ องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ศ. 2549
ได้รับ การอบรมผลิ ตไบโอดี เซล จากมหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่เพื่ อน าน้ ามัน
เก่ามาผลิตไบโอดีเซลใช้เอง 100%
พ.ศ. 2550
ได้รับรางวัลมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.)
พ.ศ. 2550
ได้รับ รางวัล จาก ช้อ นทองชวนทาน จากศู น ย์รับ ประกัน คุ ณ ภาพทับ ทิ ม
อาหารระดับ 9 ดาว
พ.ศ. 2551
ได้รับรางวัลจาก เชลล์ชวนชิม โดยผ่านสื่ อหนังสื อพิมพ์มติชนสุ ดสัปดาห์
พ.ศ. 2552
ได้รับรางวัลผูป้ ระกอบการดีเด่น มอบโดยจังหวัดเชียงใหม่
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จากรางวัล การั น ตี ม ากมายท าให้ ปั จ จุ บ ัน แคบหมู ต รา “แม่ แ ช่ ม ” ได้ก ลายเป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ คบหมู ที่ ดี มี คุ ณ ภาพมี ก ารจัด จาหน่ า ยในระดับ ห้ า งสรรพสิ น ค้าชั้น น า คื อ TOP ท็ อ ป
ซู เปอร์ มาร์ เก็ต ที่มีการวางจาหน่ ายสิ นค้าทัว่ ประเทศ และริ มปิ ง ซุ ปเปอร์ มาเก็ตของจังหวัดเชี ยงใหม่
นอกจากนี้ ยงั มีร้านตัวแทนจาหน่ ายสาหรับคนเชี ยงใหม่อยูใ่ นตลาดวโรรสเชี ยงใหม่ (กาดหลวง) และ
ยังมีมีห้องเย็นส่ วนตัวที่จงั หวัดนครปฐมเพื่อใช้ในการคัดเก็บวัตถุ ดิบที่ใหม่ สด สะอาด รวมไปถึงมี
หน้าร้ านจาหน่ ายประจาที่ กรุ งเทพฯในตลาดบองมาร์ เช่ ฉะนั้นจะเห็ นได้ว่าจากธุ รกิ จแคบหมูแบบ
ครัวเรื อนธรรมดา ตลอดระยะเวลา30 ปี ได้มีการพัฒนาธุ รกิจและประสบความสาเร็ จในธุ รกิจมาโดย
ตลอด จนกระทัง่ กลายมาเป็ น วิสาหกิจชุ มชนแคบหมู “แม่แช่ม” ในปั จจุบนั (แคบหมูแม่แช่ม, 2557 :
ออนไลน์ )
2.5 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
อชิ ดา เฉลิ ม ไทย (2552) ได้ท าการศึ กษาเรื่ องลัก ษณะบุ คลิ ก ภาพตามแนวทฤษฎี เชาวน์จิต
อัจฉริ ยะ ภูมิค วามรู้ค วามช านาญ บุ คลิ กผูป้ ระกอบการ และความสาเร็ จในการประกอบการของผู้
ประกอบธุ รกิ จประเภทโรงแรมแบบอิ ส ระในเขตชะอาและเขตหัวหิ น ผลกาศึ กษาพบว่า ลัก ษณะ
บุ ค ลิ ก ภาพตามแนวทฤษฎี เชาวน์ จิต อัจฉริ ย ะของผูป้ ระกอบการ พบว่ามี ค วามสมดุ ล อยู่ใ นระดับ
ค่อนข้างสู งทั้ง6 ลักษณะ ได้แก่ แบบยึดระเบียบแบบแผน แบบชอบเข้าสังคม แบบชอบสารวจ มอง
การณ์ไกล แบบชอบงานศิลป์ แบบยึดความจริ ง และแบบกล้าได้กล้าเสี ย ในส่ วนของลักษณะบุคลิ ก
ผูป้ ระกอบการพบว่าบุคลิกผูป้ ระกอบการด้านความเป็ นตัวของตัวเอง ความใฝ่ ใจในความสาเร็ จ ความ
สม่าเสมอและใฝ่ ใจในการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู งส่ วนด้านความมีนวัตกรรมและความกล้าเสี่ ยง
อยู่ใ นระดับ ปานกลางและด้านความก้า วร้ า วในการแข่ ง ขัน อยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้า งต่ าและลัก ษณะ
ความส าเร็ จ ในการประกอบการ พบว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิ จส่ ว นใหญ่ มี ค วามส าเร็ จอยู่ใ นระดับ สู ง
ผลการวิจยั ไม่ พ บความสั ม พันธ์ ระหว่างลัก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพตามแนวทฤษฎี เชาวน์ จิตอัจฉริ ย ะกับ
ความสาเร็ จในการประกอบการ และผลการวิจยั บุ คลิ กผูป้ ระกอบการพบว่า ความเป็ นตัวของตัวเอง
ความมี น วัต กรรมและความใฝ่ ใจในความส าเร็ จ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ ความส าเร็ จ ในการ
ประกอบการ
พิ ช ญา มัช ฌิ ม ศรัท ธา (2554) ได้ศึ ก ษาเรื่ องบุ คลิ ก การเป็ นผูป้ ระกอบการ ภูมิ ความรู้ ความ
ชานาญ ทัก ษะการจัดหาทรั พ ยากรใหม่ และความส าเร็ จในการประกอบธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการ
โรงแรมอิสระในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าลักษณะบุคลิกการเป็ นผูป้ ระกอบการมีความ
เป็ นตัวของตัวเองความสม่ าเสมอและใฝ่ ใจในการเรี ยนรู้ และความใฝ่ ใจในความสาเร็ จอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสู งโดยความมี นวัตกรรม ความกล้าเสี่ ย งและความก้าวร้ าวในการแข่งขันอยู่ในระดับปาน
กลาง มีความชานาญในวิชาชี พอยูใ่ นระดับค่อนข้างมากมีประสบการณ์ในการบริ หารอยูใ่ นระดับปาน
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กลาง มี ทกั ษะการจัดหาทรั พยากรใหม่อยู่ในระดับ ค่อนข้างน้อยและมี ความส าเร็ จในการประกอบ
ธุ ร กิ จ มี ร ะดับ ค่ อ นข้า งสู ง ซึ่ งบุ ค ลิ ก การเป็ นผู ้ป ระกอบการด้านความเป็ นตัว ของตัว เอง ความมี
นวัตกรรม ความกล้าเสี่ ยง ความสม่ าเสมอและใฝ่ ใจในการเรี ยนรู้ ความใฝ่ ใจในความสาเร็ จและ
ทักษะการจัดหาทรัพยากรใหม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิจ
ฝนทิพย์ ฆารไสว (2555) ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ
ของธุ รกิ จโรงแรมในจังหวัดภาคเหนื อตอนล่ างของไทย ผลการศึ กษาพบว่า ในผลวิจยั เชิ งปริ มาณ
พบว่าคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงแรม
ซึ่ งคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการทั้ง 9 องค์ประกอบ คือ ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง ด้านความใฝ่ ใจ
ในความสาเร็ จ ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความมุ่งมัน่ อดทน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความกล้า
เสี่ ย ง ด้า นความมั่น ใจในตนเอง ด้า นการตอบสนองกับ ปั ญ หาอย่า งทัน ที ท ัน ใด และด้า นความ
รับผิดชอบ ส่ วนผลการวิจยั เชิ งคุ ณภาพนั้นพบว่า ความคิดเห็ นของผูป้ ระกอบการในการที่จะทาให้
ธุ รกิจประสบความสาเร็ จได้น้ นั จะเกิดจากความตั้งใจและต้องกล้าลงมือทา มีการมองแบบมุมกว้าง มี
การพิจารณาความเหมาะสมในการทาธุ รกิ จ มองดู คู่ แข่งและมี การมองหาตลาดใหม่ ต้องพิ จารณา
ความพึงพอใจของลูกค้า มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีการจัดการธุ รกิจที่ดี เลือกวิธีการที่เหมาะสม
มีบุคลากรที่เชี่ ยวชาญในแต่ละด้าน มีการเตรี ยมการตลอดเวลา จับโอกาสทางธุ รกิจได้ก่อนผูอ้ ื่นและ
สามารถทาให้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้
ปราณี ตันประยูร (2555) ได้ทาการศึกษา คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการและความสาเร็ จของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการศึกษาพบว่า
คุ ณลักษณะที่ ผูป้ ระกอบการให้ความส าคัญ ในระดับมากที่ สุดและระดับมาก 3 อันดับแรกคื อ การ
ยึดถื อในคุ ณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ ความซื่ อสั ตย์ต่อลู กค้าและความพึงพอใจของลู กค้าที่ มีต่อ
สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร ตามลาดับ ผูป้ ระกอบการวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ มมี ค วามต้องการ
ความส าเร็ จในการดาเนิ นธุ รกิ จโดยรวมในระดับ ปานกลาง ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบ (Factor
analysis) ได้องค์ป ระกอบของคุ ณ ลัก ษณะของผูป้ ระกอบการวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม
จานวน 14 องค์ป ระกอบ ดัง นี้ 1) ความมุ่ ง มั่น ตั้ง ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการ 2) นวัต กรรมและ
ความสามารถด้านการตลาด 3) มนุ ษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่ อสาร 4) การมีเครื อข่ายความเชื่ อมัน่ 5)
คุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ 6) โอกาสทางธุ รกิจและการเพิ่มผลผลิต 7) การมองโลกในแง่ดี 8) การ
บริ หารจัดการ 9) ภาวะผูน้ า 10) ทักษะและความเชี่ ยวชาญ 11) ความรับผิดชอบ 12) ระบบงาน 13)
สุ ขภาพ และ 14) จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
สิ ทธิ ชยั ธรรมเสน่ ห์ (2555) ได้ทาการศึกษา สมรรถนะของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อม ประเภทกิ จการสถานบริ การสปาในจังหวัดชลบุ รี กับขี ดความสามารถอันพึ ง
ประสงค์ของผูร้ ับบริ การ ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ระกอบการมีความรู ้ เกี่ ยวกับการจัดการความสะอาด
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การใช้เครื่ องมื อ และผลิ ตภัณ ฑ์ มี จรรยาบรรณในอาชี พ และทัก ษะการบริ ก ารเป็ นอย่างดี ลู ก ค้า
ประทับ ใจในคุ ณ สมบัติด้านทัก ษะการบริ ก ารมากที่ สุ ด และลู ก ค้าประทับ ใจคุ ณ สมบัติด้านความ
ซื่ อสั ตย์ต่อลู ก ค้าน้อยที่ สุ ด พบว่า ผูป้ ระกอบการมี ความสามารถในการจัดการและรั บ ผิดชอบต่ อ
ความสามารถในการฝึ กอบรมพนักงานเป็ นอย่างดี แต่ยงั ขาดความสามารถด้านการตลาด การสื่ อสาร
การใช้คอมพิวเตอร์ และการสร้ างเครื อข่ายความเชื่ อมัน่ ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับเนื้ อหาการประกอบ
ธุ รกิ จสปานั้น นอกจากการบริ การจะต้องดี ยังต้องคานึ งถึงความสะอาดและความปลอดภัยในการ
บริ การ จากการศึกษาพบว่าลูกค้าคานึงถึงความสะอาดและความปลอดภัย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึ ก ษาค้น คว้าแบบอิส ระเรื่ องการถอดบทเรี ยนคุ ณ ลัก ษณะผูป้ ระกอบการที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จของวิสาหกิ จชุ มชนแคบหมูแม่แช่ ม เทศบาลเมื องแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่ มีระเบียบวิธี
การศึกษาดังนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการถอดบทเรี ยนคุณลักษณะผูป้ ระกอบการที่ประสบ
ความสาเร็ จของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทาการศึกษา
เกี่ยวกับการถอดบทเรี ยนเพื่อสร้างการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้ โดยเป็ น
กระบวนการดึงเอาความรู้จากการทางานออกมาจากผูม้ ีประสบการณ์ของผูป้ ระกอบการที่ประสบ
ความสาเร็ จในการดาเนินธุ รกิจ
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการถอดบทเรี ยนคุณลักษณะผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ
ในการดาเนินธุ รกิจประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ เจ้าของกิจการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูตราแม่แช่ม
เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ คือ คุณจิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรหม ตาแหน่ง เจ้าของกิจการโดย
ใช้วธิ ีการเจาะจงผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยยึดตามความสามารถการให้ขอ้ มูล
3.1.2 ข้ อจากัดการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาที่ใช้แบบการสัมภาษณ์เชิ งลึกจากผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียว
ข้อมูลที่ได้รับจึงเป็ นเพียงข้อมูลด้านเดียว
3.1.3 กรอบแนวคิด
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการใช้แนวคิ ด ทฤษฎี ล ัก ษณะของผูป้ ระกอบการมาวิเคราะห์ โดยใช้
เครื่ องมือการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วมเพื่อสรุ ปเป็ นบทเรี ยนของผูป้ ระกอบการที่
ประสบความสาเร็ จของธุ รกิจแคบหมูของวิสาหกิจชุ มชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่ งแสดงออกมาเป็ นกรอบแนวคิดดังภาพที่ 3.1
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ข้ อมูลพืน้ ฐานของ
ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์แคบหมู
ตรา “แม่
แช่ม” อาเภอสัน
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่

การถอด
บทเรียน
ผูป้ ระกอบการ
ที่ประสบ
ความสาเร็ จใน
การดาเนิน
ธุ รกิจ

แนวคิดคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
1. เป็ นผูม้ ีการต้องการความสาเร็ จ
2. เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบ
3. เป็ นผูท้ ี่ยอมรับความเสี่ ยง
4. เป็ นผูม้ ีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
5. เป็ นผูต้ อ้ งการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
6. เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์และความยืดหยุน่
7. เป็ นผูม้ ีความสามารถทางด้านมนุษย์
สัมพันธ์
8. เป็ นผูม้ ีความรู้ทางเทคนิคและ
ประสบการณ์ส่วนบุคคล

สรุ ปบทเรียน
ความสาเร็ จของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จของธุ รกิจแคบหมูของ
วิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด
3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา ประกอบด้ วย
1.ข้ อมูลปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยใช้
แบบการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) และการสั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant
Observation)
2. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ได้จ ากการศึ ก ษาข้อ มู ล จากต ารา วารสาร
งานวิจยั และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เครื่ องบันทึกเสี ยง รวมไปถึงการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
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3.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ การใช้แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) ซึ่ งใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลในการสัมภาษณ์ 2วัน โดยแบ่ง เอกสารแบบการ
สัมภาษณ์ออกเป็ น 2 ช่วง และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) โดยผู้
ทาการศึกษาจะเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมร่ วมกับผูป้ ระกอบการเป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์
เป็ นช่วงเวลาที่ได้รับการอนุ ญาตจากผูป้ ระกอบการเท่านั้น ซึ งการเข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม
จะทาการเก็บข้อมูลในส่ วนของขั้นตอนการผลิต การบรรจุภณั ฑ์และการจัดจาหน่ายเป็ นหลัก
การสัมภาษณ์จะใช้คาถามแบบปลายเปิ ด โดยแบบสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูใ้ ห้สั มภาษณ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การนับถื อ
ศาสนา สัญชาติ สถานภาพทางการศึกษา รายได้ จานวนสมาชิ กในครอบครัว ที่อยู/่ ที่พกั อาศัย สถานที่
ทางาน
ส่ วนที่ 2 ข้อมู ลทัว่ ไปเกี่ ยวกับ วิส าหกิ จชุ มชนแคบหมู แม่ แช่ ม เทศบาลเมื องแม่ โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ ประกอบไปด้วย 2 ส่ วน
2.1 ข้อมูลกิจการ เป็ นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของกิจการ
2.2 ข้อมูลประวัติความเป็ นมาและนโยบายในการบริ หารงาน เป็ นการสัมภาษณ์ถึง
ประวัติค วามเป็ นมาของกิ จการ การก่ อตั้ง กิ จการเริ่ ม แรก รวมไปถึ ง นโยบายและปรั ชญาในการ
บริ หารงานของกิจการ
ส่ วนที่ 3 ข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะของผูป้ ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จ ของ
วิส าหกิ จชุ ม ชนแคบหมู แม่ แช่ ม เทศบาลเมื องแม่ โจ้ จังหวัดเชี ย งใหม่ ตามทฤษฎี คุ ณ ลัก ษณะของ
ผูป้ ระกอบการที่ ป ระสบความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิ จ 8 ประการ ซึ่ งทฤษฎี น้ ี เป็ นแนวคิ ดของ
นัก วิช าการ เดวิด แมคเคลแลนด์ ได้น าเสนอแนวคิ ดไว้ในหนัง สื อ Achieving Society (สั งคมแห่ ง
ความสาเร็ จ) ถึ งแม้ไม่มีเหตุผลใดๆในการยืนยันเกี่ยวกับคุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการเชิ งกลยุทธ์ 8
ประการที่มีผลต่อการเติบโตของธุ รกิจอย่างชัดเจน แต่ปรากฏการณ์จากงานศึกษาที่นามาอธิ บายครั้งนี้
ในมุ มมองทั้ง 8 ด้าน ได้ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงในด้านต่างๆของการดาเนิ นงานทางธุ รกิ จในยุค
ปั จ จุ บ ัน จนท าให้ ธุ ร กิ จ มี ศ ัก ยภาพในการแข่ ง ขัน มากขึ้ น ข้อ มู ล ส่ ว นนี้ จึ ง เป็ นการสั ม ภาษณ์ ถึ ง
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ประกอบด้วย 8 ข้อดังนี้
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1. เป็ นผูม้ ีการต้องการความสาเร็ จ
2. เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบ
3. เป็ นผูท้ ี่ยอมรับความเสี่ ยง
4. เป็ นผูม้ ีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
5. เป็ นผูต้ อ้ งการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
6. เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์และความยืดหยุน่
7. เป็ นผูม้ ีความสามารถทางด้านมนุษย์สัมพันธ์
8. เป็ นผูม้ ีความรู ้ทางเทคนิคและประสบการณ์ส่วนบุคคล
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของกิจการ ปั ญหาและข้อคิดเห็น ต่างๆ
ในการศึ กษาครั้ งนี้ มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ โดยอาศัยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
พิจารณาข้อคาถามในการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม และรวมไปถึงเนื้ อหาที่ครบถ้วน ข้อคาถามที่ถูกต้อง
เหมาะสม ตรงตามโครงสร้าง และภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
3.2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ รวมไปถึ งข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วมโดยใช้เทคนิ คในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Analysis)
ซึ่ งรวบรวมข้อมู ล ต่ างๆที่ ได้ท าการบัน ทึ ก เสี ย งและการจดบัน ทึ ก และนามาสั งเคราะห์ การเรี ยนรู้
เพื่ อ ให้ไ ด้ชุด รู ป แบบความรู้ โ ดยใช้ก รอบแนวคิ ด การถอดบทเรี ย น (Lesson Learned) และทฤษฎี
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาค้น คว้า แบบอิ ส ระเรื่ อ งการถอดบทเรี ย นคุ ณ ลัก ษณะผูป้ ระกอบการที่
ประสบความสาเร็ จของวิสาหกิจชุ มชนแคบหมูแม่แช่ ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นการ
วิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อถอดบทเรี ยนจากผูป้ ระกอบการที่ประสบ
ความสาเร็ จของธุ รกิจแคบหมูของวิสาหกิจชุ มชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่
เพื่ อ น ามาสร้ า งการเรี ยนรู้ โ ดยเป็ นกระบวนการดึ ง เอาความรู้ จ ากการท างานออกมาจากผู้มี
ประสบการณ์ ข องผู ้ป ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ สรุ ป เป็ นบทเรี ย น
ความสาเร็ จของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นกิจการแคบหมูของวิสาหกิ จชุ มชน
แคบหมูแม่แช่ม โดยได้ใช้เครื่ องมือวิจยั คือ การใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
สังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) ข้อมูลที่คน้ พบจึงเป็ นข้อมูลที่แท้จริ งที่ได้จาก
ผูป้ ระกอบการโดยตรง
การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีการใช้ขอ้ คาถามแบบปลายเปิ ดในการสัมภาษณ์
และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม มีเนื้อหาดังนี้
4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
4.2 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม
4.2.1 ข้อมูลกิจการ
4.2.2 ข้อมูลประวัติความเป็ นมาและนโยบายในการบริ หารงาน
4.3 ข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะผู้ป ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จ ของ
วิส าหกิ จชุ ม ชนแคบหมู แม่ แช่ ม เทศบาลเมื องแม่ โจ้ จังหวัดเชี ย งใหม่ ตามทฤษฎี คุ ณ ลัก ษณะของ
ผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิจ 8 ประการ
4.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูป้ ระกอบการ
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4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สัมภาษณ์
4.1.1 ชื่ อผู้ให้ สัมภาษณ์

ภาพที่ 4.1 คุณจิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรม
*ที่มา:http://www.nstda.or.th/index.php (2558)
คุณจิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรม ดารงตาแหน่ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม / เจ้าของกิจการ
เพศ ชาย (Male)
อายุ อายุ 50 ปี
สถานภาพทางการสมรส แต่งงานแล้ว
ศาสนา พุทธ
สั ญชาติ ไทย
ระดับการศึกษา
การศึกษา
ปี พ.ศ. 2526 จบการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
ปี พ.ศ. 2529 จบการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมบ้านกร่ างพิษณุ โลก (ปั จจุบนั ได้เปลี่ ยนชื่ อ
เป็ น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก)
หลัง จากปี พ.ศ. 2529 คุ ณ จิ ร ที ป ต์ วัฒ น์ ท วีพ รม ได้ส าเร็ จการศึ ก ษา ณ วิท ยาลัย
เกษตรกรรมบ้านกร่ างพิษณุ โลก หลังจากจบการศึกษาได้รับโอกาสในการทางาน ชีวิตในการทางาน
ช่วงขณะนั้นเป็ นช่วงชีวติ ที่ไม่ราบรื่ น สุ ดท้ายได้มีโอกาสเข้ามาทางานที่จงั หวัดเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ.
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2532 ขณะทางานอยู่ที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ คุณจิรทีปต์ได้เล็งเห็ นถึ งความสาคัญกับการศึกษาเป็ นอย่าง
มาก จนกระทัง่ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่งใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาเล่าเรี ยนในช่วง วันเสาร์ -วันอาทิตย์ และทางานไปด้วยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ปี พ.ศ. 2536 จบการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเชียงใหม่
วุฒิ ก ารศึ ก ษาปั จ จุ บ ัน ที่ ไ ด้รั บ คื อ วิท ยาศาสตร์ บ ัณ ฑิ ต (วทบ.) เมื่ อ ปี พ.ศ. 2536
หลังจากสาเร็ จการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2536 คุณจิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรม ได้มีโอกาสทาความรู้จกั กับเพื่อน
ร่ วมรุ่ นคนใหม่ ในช่ วงที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเชี ยงใหม่ และได้มีโอกาสเปลี่ ยนที่
ทางานใหม่
4.1.2 อาชีพหลัก/ อาชีพเสริม
อาชีพหลักในปัจจุบนั คือ การผลิตแคบหมูของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม
อาชีพเสริ ม ไม่มี กาลังดาเนินการแต่ยงั ไม่ประสบผลสาเร็ จ
4.1.3 รายได้ จากอาชีพหลัก (บาท/เดือน) / รายได้ จากอาชีพเสริม (บาท/เดือน)
รายได้จากอาชี พ หลัก ประมาณ 300,000 บาท ถึ ง 1,000,000 บาท / เดื อน เหตุ ผ ลเพราะว่า
รายได้วดั จากการขายผลิ ตภัณฑ์แคบหมู ในช่ วงเทศกาลและนอกเทศกาล เพราะธุ รกิ จแคบหมู เป็ น
ธุ รกิ จที่ ถูกจัดให้อยู่ในประเภทสิ นค้าที่ เป็ นของฝาก เนื่ องด้วยคุ ณภาพของสิ นค้าจึงทาให้มีท้ งั ลู กค้า
ประจาและลูกค้าทัว่ ไปเป็ นจานวนมาก ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน
ซึ่ งมียอดขายน้อยจะมี รายได้ป ระมาณ 300,000 บาท ส่ วนในฤดู ก าลท่ องเที่ ยวเดื อนตุ ลาคม - เดื อน
เมษายน จะมีรายได้ประมาณ 1,000,000 บาท
รายได้จากอาชีพเสริ ม (ไม่มี)
4.1.4 จานวนสมาชิกในครอบครัว
สมาชิกในครอบครัวมี 6 คน ประกอบด้วย คุณจิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรม / ภรรยา / ลูกสาว 2 คน
/ คุณพ่อของภรรยา / คุณแม่ของภรรยา
ภรรยา ชื่อ คุณ รักษณี ย ์ วัฒน์ทวีพรม
อาชีพ ประกอบธุ รกิจผลิตและจาหน่ายแคบหมู
ลูกสาวคนที่ 1 ชื่อ คุณ รัตนาภรณ์ วัฒน์ทวีพรม กาลังศึกษาเล่าเรี ยนในระดับชั้นมัธยมตอน
ปลาย
ลูกสาวคนที่ 2 ชื่อ คุณ จรวยพร วัฒน์ทวีพรม
กาลังศึกษาเล่าเรี ยนในระดับชั้นมัธยมตอน
ปลาย
คุณพ่อของภรรยา ชื่อ พ่ออุย้ คา ขยัน
เกษียณ
คุณแม่ของภรรยา ชื่อ แม่สุนา ขยัน
เกษียณ
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4.1.5 ทีอ่ ยู่
ที่ อยู่ข องคุ ณ จิ รที ป ต์ วัฒน์ ท วีพ รม ตั้งอยู่ที่ โรงงานแคบหมู แม่ แช่ ม เลขที่ 364 หมู่ 4 ตาบล
หนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
4.1.6 สถานทีท่ างาน/ ระบุตาแหน่ ง
สถานที่ทางานของคุณ จิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรม คือ โรงงานแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่
ต าแหน่ ง การท างานของคุ ณ จิ ร ที ป ต์ วัฒ น์ ท วีพ รม ปั จจุ บ ัน ด ารงต าแหน่ ง ประธานกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
4.1.7 ภูมิเลานาเดิมย้ ายมาอยู่ เพราะเหตุใด
คุ ณจิรที ปต์ วัฒน์ทวีพรม แต่เดิ มเป็ นคนจังหวัดพิจิตร ย้ายมาอาศัยอยู่จงั หวัดเชี ยงใหม่ เมื่ อ
วัน ที่ 11 เดื อน ธัน วาคม พ.ศ. 2532 เหตุ ผ ลที่ ย า้ ยมาอยู่จงั หวัดเชี ยงใหม่ เนื่ องจาก คุ ณ จิ รที ป ต์ ได้มี
โอกาสเปลี่ยนสถานที่งานใหม่และได้เริ่ มทางานที่กรมมหาดเล็กรักษาพระองค์ ซึ่ งตั้งอยู่สวนล้านนา
ร.9 จังหวัดเชี ยงใหม่ในปั จจุบนั สมัยนั้นได้ทางานในตาแหน่ งหน่วยปราบปรามพืชเสพติดของทหาร
หรื อเรี ยกว่า ปปส. (หน่วยป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด)
4.1.8 จุดเริ่มต้ นทาธุรกิจแคบหมู
คุ ณ จิรที ปต์ วัฒน์ท วีพรม แต่เดิ มไม่ เคยรู ้ จกั ธุ รกิ จแคบหมู มาก่ อน ช่ วงที่ ยา้ ยมาทางานอยู่ที่
จังหวัดเชี ยงใหม่ ผูบ้ งั คับบัญชาในสายงานของท่านเป็ นคนที่ชอบรับประทานแคบหมูมากและต้อง
เป็ นแคบหมูของคุ ณแม่สุนา (แม่แช่ม) เท่านั้น ผูบ้ งั คับบัญชาขอให้คุณจิรทีปต์ มาซื้ อแคบหมูของคุ ณ
แม่สุนา (แม่แช่ ม) เป็ นประจา จนกระทัง่ คุ ณจิรทีปต์ ได้มาเจอและทาความรู ้ จกั กับลูกสาวของคุ ณแม่
สุ นา (แม่แช่ ม) คบหาดูใจกับลูกสาวของคุ ณแม่สุนา ประมาณ 2 ปี 4 เดื อน และได้เข้ามาเป็ นลูกเขย
ของคุณแม่สุนา (แม่แช่ม) คุณจิรทีปต์ คิดเพียงว่าเมื่อได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของครอบครัวคุณแม่สุนา
(แม่แช่ม) ทางครอบครัวของคุ ณแม่สุนา (แม่แช่ ม) จะให้มาเป็ นเพียงคนขับรถส่ งแคบหมู เท่านั้น แต่
สุ ดท้ายทางครอบครัวของคุณแม่สุนา (แม่แช่ม) ได้ให้คุณจิรทีปต์ มาเป็ นเจ้าของกิจการและเนื่ องด้วย
ปริ มาณงานที่มีมากและงานค่อนข้างละเอียดอ่อนในการผลิตแคบหมู คุณจิรทีปต์จึงตัดสิ นใจลาออก
จากงานประจาที่ทา และได้หนั มาทาธุ รกิจเกี่ยวกับการผลิตแคบหมูเมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็ นต้นมา
4.1.9 ครอบครัวมีใครเคยทาธุรกิจแคบหมูมาก่ อนหรือไม่
แต่เดิมครอบครัวของผูป้ ระกอบการหรื อคุณจิรทีปต์เป็ นชาวจังหวัดพิจิตร ไม่เคยรับประทาน
แคบหมูหรื อรู้จกั ธุ รกิจการทาแคบหมูมาก่อน แต่โดยส่ วนตัวของคุณจิรทีปต์ เคยได้ยินและเคยทราบ
เท่ านั้นว่ามี อาหารที่ ทามาจากหนังสั ตว์ ที่ เรี ยกว่า แคบหมู แต่ ไม่เคยรั บ ประทานมาก่ อน เนื่ องจาก
แคบหมูเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีวางจาหน่ายอยูท่ างภาคเหนือและร้านขายของฝากตามจังหวัดในตัวเมืองเป็ น
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ส่ วนใหญ่ ทาให้ทางครอบครัวของคุณจิรทีปต์ไม่เคยมีโอกาสได้รับประทานแคบหมู เพราะในสมัย
อดี ต ครอบครัวของคุณ จิรทีปต์ อาศัยอยู่ในหมู่บา้ นที่ ห่างไกลจากตัวเมื องของจังหวัดพิจิตร จึงเป็ น
สาเหตุที่ทาให้ทางครอบครัวของคุณจิรทีปต์ ไม่เคยมีใครได้ลองรับประทานหรื อเคยทาธุ รกิจแคบหมู
มาก่อน
4.1.10 ท่ านมีประสบการณ์ ในการทาแคบหมูมาแล้ วกีป่ ี
ประสบการณ์ในการทาแคบหมูของคุณจิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรม เริ่ มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 เพราะว่า
จากการที่ได้แต่งงานกับลูกสาวของคุณแม่สุนา (แม่แช่ม) จึงได้หันมาทาธุ รกิจแคบหมู และนับตั้งแต่
วันที่ได้เริ่ มทาธุ รกิจแคบหมู จนถึงปัจจุบนั มีประสบการณ์ในการทาธุ รกิจแคบหมูประมาณ 21 ปี
4.1.11 ท่ านอยู่ในวิสาหกิจชุ มชนดารงตาแหน่ งอะไร
คุณ จิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรม อยูใ่ นวิสาหกิจชุ มชนแคบหมูแม่แช่ ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ ดารงตาแหน่ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม
4.1.12 ท่ านอยู่ในวิสาหกิจชุ มชนมาแล้ วกีป่ ี
คุณ จิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรม อยู่ในวิสาหกิ จชุ มชนแคบหมูแม่แช่ ม มาแล้ว 5 ปี เพราะกิ จการมี
การจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นวิสาหกิจชุ มชนแคบหมูแม่แช่ม เมื่อปี พ.ศ. 2553 จนถึงปั จจุบนั นับเป็ นเวลา 5
ปี
4.2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับวิสาหกิจชุ มชนแคบหมูแม่ แช่ ม เทศบาลเมืองแม่ โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่
4.2.1 ข้ อมูลกิจการ
4.2.1.1 ชื่ อปัจจุบันของกิจการ
ชื่อ วิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
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4.2.1.2 ทีม่ าของตราสิ นค้ า/ยีห่ ้ อ

ภาพที่ 4.2 ตรายีห่ ้อแคบหมูแม่แช่ม
*ที่มา: http://www.maecham.com (2558)
ที่มาของตรายีห่ ้อสิ นค้าแคบหมูแม่แช่ม แต่เดิม คาว่า “แม่แช่ม” มาจากลูกชายของแม่
แช่มเป็ นคนตั้งให้ อันที่จริ งแล้วแม่แช่ม ก็คือ คุณแม่สุนา ขยัน คนในท้องถิ่นนั้น จะนิยมเรี ยก แม่แช่ม
ซึ่ งหมายถึง คุ ณแม่สุนา จะเป็ นคนขี้บ่นถ้าลูกสาวหรื อลูกชายคนไหนตื่นสายหรื อใครไม่ขยันทางาน
คุณแม่สุนาก็จะบ่น แต่คาว่า “แช่ม” จะมาจากคาว่า “แซ่ ม” ซึ่ งลูกชายของคุณแม่สุนาจะเป็ นตั้งฉายานี้
ให้คุณแม่ เพราะว่าตื่นนอนคุ ณแม่ก็จะชอบบ่น ลูกชายของคุ ณแม่สุนา จึงเรี ยกคาว่า “แซ่ ม” แทนชื่ อ
ของคุ ณแม่สุนา ซึ่ งลูกชายของคุ ณแม่สุนาจะใช้คาว่า “แซ่ ม” ซึ่ งแปลว่า “บ่น” แทนสรรพนามในการ
เรี ยกแม่ หลังจากนั้นมาแต่เดิ มที ครอบครัวของคุ ณแม่สุนา ประกอบธุ รกิ จการทาแคบหมูมาก่อนแต่
เป็ นธุ รกิ จขนาดครัวเรื อนไม่ใหญ่และไม่มีชื่อหรื อยี่ห้อของแคบหมู จนกระทัง่ ลูกค้าติดใจในรสชาติ
ของแคบหมูแม่สุนา ทาให้ลูกค้ามีเพิ่มมากขึ้น การเกิดตรายี่ห้อแคบหมูแม่แช่มสื บเนื่ องมาจากการที่มี
ลูกค้าทักท้วงในการเรี ยกชื่อแคบหมู คุณจิรทีปต์ ได้กล่าวต่อไปว่า การทาสิ่ งต่างๆเราจะเริ่ มจากที่ลูกค้า
มีความต้องการ อย่างเช่น ตรายีห่ ้อ เพื่อง่ายต่อการเรี ยกชื่ อ และโดยส่ วนตัวของคุณจิรทีปต์ ในสมัยนั้น
ก็ไม่ได้มีองค์ความรู ้ ในการตั้งชื่ อตรายี่ห้อใดๆ แต่ดว้ ยสมัยนั้นก่ อนที่ คุณ จิรทีปต์ จะเข้ามาเป็ นส่ วน
หนึ่งของครอบครัวคุณแม่สุนา แคบหมูที่คุณแม่สุนาทาขึ้นมาชาวบ้านก็มีการเรี ยกกันติดปากว่า
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แคบหมูของ “แม่แซ่ ม” ตามลูกชายของคุณแม่สุนาเรี ยก จนกระทัง่ คุณจิรทีปต์ ได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของครอบครัวคุณแม่สุนาและมีการเริ่ มมาต่อยอดของธุ รกิจแคบหมูต่อจากคุณแม่สุนา คุณจิรทีปต์ จึง
ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาการเรี ยกชื่อแคบหมู “แม่แซ่ ม” เพราะลูกค้าส่ วนใหญ่จะออกเสี ยงยากในการเรี ยก
และลูกค้าเป้ าหมายส่ วนใหญ่จะเป็ นคนภาคกลาง คนต่างจังหวัด จึงทาให้เป็ นเรื่ องยากในการออกเสี ยง
ของ พยัญชนะ ซ. จึงเปลี่ยนชื่ อแคบหมู เดิมชื่อแคบหมู “แม่แซ่ ม” เปลี่ยนเป็ น แคบหมู “แม่แช่ม” ใช้
พยัญชนะ ช. แทน ทาให้การออกเสี ยงเรี ยกง่ายกว่าชื่ อเดิ ม หลังจากการเปลี่ ยนชื่ อ คุณจิรทีปต์ เห็นว่า
พอลูกค้าทางภาคกลางและต่างจังหวัดได้ฟังชื่ อใหม่ที่เปลี่ ยนลูกค้ามีความรู ้ว่ามีความเป็ นไปได้วา่ มี
คนชื่อ “แม่แช่ม” อยูจ่ ริ ง จึงกลายเป็ นที่มาของตราสิ นค้าแคบหมูแม่แช่ม มาจนถึงทุกวันนี้ คุณจิรทีปต์
ยังได้กล่าวต่อไปว่า การตั้งชื่ อตรายี่ห้อสิ นค้า มันเหมือนการเดาใจลูกค้าที่ตอ้ งมองให้หลากหลาย กว่า
จะกลายเป็ นตรายี่ห้อสิ นค้าแคบหมู แม่ แช่ ม มาจนถึ งทุ ก วัน นี้ ไ ด้ก็ ต้องอาศัยเวลาและการคิ ดที่ ม าก
พอสมควร
4.2.1.3 ลักษณะสิ นค้ าผลิตภัณฑ์
โรงงานแคบหมูแม่แช่ มมี การผลิ ตสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ที่เน้นการผลิ ตแคบหมูเป็ น
หลักอีกทั้งยังมีสินค้าที่ไม่ใช่ แคบหมู คือ เป็ นสิ นค้าประเภทอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนื อที่ทาง
โรงงานมีการคัดสรรด้วยความพิถีพิถนั และประสบการณ์ ทาให้มีสินค้าผลิ ตภัณฑ์ต่างๆออกสู่ ตลาด
มากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นดังภาพ

ภาพที่ 4.3 สิ นค้าและผลิตภัณฑ์ของโรงงานแคบหมูแม่แช่ม
สิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ของทางโรงงานแคบหมูแม่แช่ ม มีผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นแคบหมู 4
แบบ คือ
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1. แคบหมูแบบไร้ มัน คือ แคบหมูที่นาเฉพาะหนังหมูมาผลิตเป็ นแคบหมูจะมีลกั ษณะพองกรอบ

ภาพที่ 4.4 แคบหมูแบบไร้มนั
2. แคบหมูแบบเบบี้ คือ แคบหมูที่นาหนังหมูช้ นั และไขมันหมูมาผลิตเป็ นแคบหมู

ภาพที่ 4.5 แคบหมูแบบเบบี้
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แคบหมูแบบเบบี้ตราแม่แช่ มเป็ นแคบหมูที่ได้รับรางวัลแคบหมูชนะเลิศที่ 1 และที่
ได้รับ รางวัล ล่ าสุ ด คื อ รางวัล เชลล์ชวนชิ ม เมื่ อ ปี พ.ศ. 2551 ที่ รับ รองคุ ณ ภาพที โดดเด่ น คื อ เป็ น
แคบหมูแบบเบบี้พอดีคา ซึ่ งถือว่าเป็ นแคบหมูแม่แช่มที่ได้ใช้คาว่า ชิมแล้วชัวร์ หรื ออร่ อยท้าพิสูจน์
3. แคบหมูแบบหมูกระจก คือ เป็ นแคบหมูติดมันที่ทามาจากหนังส่ วนคอนามาทอด มีความกรอบมาก
รสชาติจะเข้มข้นกว่าแคบหมูธรรมดา

ภาพที่ 4.6 แคบหมูแบบหมูกระจก
4. แคบหมูแบบฝอย คือ แคบหมูไร้มนั ที่มีการใช้เฉพาะส่ วนหนังหมูหนั่ ให้เป็ นเส้นเล็กๆ

ภาพที่ 4.7 แคบหมูแบบฝอย
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นอกจากนี้ ยงั มี สินค้าที่ ไม่ใช่ ผลิ ตภัณฑ์แคบหมู คือ น้ าพริ กหนุ่ มแม่แช่ ม ไส้ อวั่ แม่
แช่ม และน้ าพริ กหมูกรอบแม่แช่ม ซึ่ งแสดงให้เห็นดังภาพ

ภาพที่ 4.8 ผลิตภัณฑ์น้ าพริ กหนุ่มแม่แช่ม ไส้อวั่ แม่แช่ม และน้ าพริ กหมูกรอบแม่แช่ม
คุ ณจิรทีปต์ กล่ าวว่าผลิ ตภัณฑ์น้ าพริ กหนุ่ ม ไส้ อวั่ และน้ าพริ กหมูกรอบ จะไม่ค่อย
เป็ นที่รู้จกั ในจังหวัดเชี ยงใหม่ เพราะคุ ณจิรที ปต์ได้นาผลิ ตภัณฑ์น้ าพริ กหนุ่ ม ไส้อวั่ และน้ าพริ กหมู
กรอบไปเปิ ดตลาดที่กรุ งเทพมหานคร และมีหน้าร้านขายประจาที่กรุ งเทพมหานคร ที่ตลาดบองมาร์ เช่
และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ ตลาดใหม่อีก 1 ผลิตภัณฑ์ คือ น้ าพริ กหนุ่มอบแห้งชนิ ดผง ซึ่ งแสดงให้เห็น
ดังภาพ

ภาพที่ 4.9 น้ าพริ กหนุ่มอบแห้งชนิดผง
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คุณจิรทีปต์เล่าว่า น้ าพริ กหนุ่ มชนิ ดผงเป็ นการคิดผลิ ตภัณฑ์ใหม่เพื่อคาดหวังว่าให้
ลูกค้า ง่ายต่อการพกพา มีน้ าหนักเบาและสามารถนาไปบริ โภคได้ทนั ทีในรู ปแบบของผงโรยข้าวหรื อ
คลุ กผสมกับแคบหมู และมีการทดลองตลาดผลปรากฏว่าผลิ ตภัณฑ์น้ าพริ กหนุ่ มอบแห้งชนิ ดผงไม่
เป็ นที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค เนื่องจากมีปัญหาในเรื่ องการผลิตที่ไม่สามารถควบคุม
คุ ณ ภาพของกลิ่ น น้ าพริ ก หนุ่ ม ได้ ต้น ทุ น ในการผลิ ตสู งและลู ก ค้าส่ วนใหญ่ ช อบน้ าพริ ก หนุ่ ม ใน
รู ปแบบดั้งเดิมมากกว่า จึงกลายเป็ นเหมือนการบ้านที่คุณจิรทีปต์ตอ้ งกลับมาคิดและแก้ไขต่อไป ทาให้
คุณจิรทีปต์ตอ้ งหยุดพักโครงการน้ าพริ กหนุ่มอบแห้งชนิดผงไว้เพื่อปรับปรุ งในอนาคต
4.2.1.4 ปี ทีก่ ่อตั้งกิจการเริ่มแรก
การก่อตั้งกิจการเริ่ มแรกของแคบหมูแม่แช่ม คุณจิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรม ได้กล่าวว่า ปี
ที่ก่อตั้งกิจการสมัยยุคแรกๆคือปี พ.ศ. 2518 ซึ่ งเริ่ มจากคุณแม่สุนา ขยัน ซึ่ งทาเป็ นธุ รกิจแบบครัวเรื อน
ขนาดเล็ก เดินจาหน่ายตามบ้านเรื อนและตลาดเล็กๆในหมู่บา้ นเท่านั้น
4.2.1.5 เป็ นกิจการทีม่ ีเจ้ าของ หรือ เป็ นวิสาหกิจชุ มชนทีท่ ากันเป็ นกลุ่ม
แต่เดิมแคบหมูแม่แช่ม ดาเนิ นธุ รกิจแบบเจ้าของกิจการคนเดียว ต่อมาคุณจิรทีปต์ ได้
เปลี่ ยนจากธุ รกิ จเจ้าของคนเดี ยว เปลี่ ยนเป็ นวิสาหกิ จชุ มชน เพราะต้องการให้มีความสอดคล้องกับ
ทางราชการและรัฐบาล เนื่ องจากทางรัฐบาลจะเน้นการสนับสนุ นในเรื่ องของการรวมกลุ่มและการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุ มชนมากกว่าที่เป็ นธุ รกิจแบบบุคคลธรรมดาหรื อกิจการเจ้าของคนเดียว กองส่ งเสริ ม
วิสาหกิ จชุ มชน (2558) วิสาหกิ จชุ มชน (Community enterprise) หมายถึ ง กิ จการของชุ มชนเกี่ ยวกับการ
ผลิตสิ นค้า การให้บริ การหรื อการอื่นๆที่ดาเนิ นการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิตร่ วมกันและ
รวมตัวกันประกอบกิ จการดังกล่ าว ไม่ว่าจะเป็ นนิ ติบุคคลในรู ปแบบใดหรื อไม่เป็ นนิ ติบุคคล เพื่อสร้ าง
รายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน
คุณสมบัติของวิสาหกิจชุ มชน มีดงั นี้
1. เป็ นวิสาหกิ จชุ มชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน พ.ศ.๒๕๔๘
และผ่านการประเมินศักยภาพครั้งล่าสุ ดอยูใ่ นระดับดี
2. ต้องมีขอ้ มูลการประกอบการย้อนหลังให้คณะกรรมการตรวจสอบได้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3
ปี นับตั้งแต่ประกาศรับสมัคร
3. การประกอบกิจการต้องดาเนิ นงานโดยกลุ่มคนในชุ มชน และสอดคล้องกับศักยภาพ บริ บท
ของชุมชนหรื อแผนชุมชน
4. ต้องมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน
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4.2.1.6 การจดทะเบียนพาณิชย์ ของกิจการเริ่มตั้งแต่ เมื่อไหร่ แล้วเปลีย่ นเป็ น
วิสาหกิจชุ มชนตั้งแต่ เมื่อไหร่
วิสาหกิ จชุ มชนแคบหมูแม่แช่ ม เริ่ มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยประกอบธุ รกิ จแบบ
ครัวเรื อน จนกระทัง่ เมื่ อปี พ.ศ. 2540 คุ ณ จิรทีปต์ วัฒน์ทวีพ รม ได้จดทะเบี ยนพาณิ ชย์ธุรกิ จ ใช้ชื่ อ
แคบหมูแม่แช่มและดาเนินธุ รกิจผลิตและจัดจาหน่ายแคบหมู โดยมีรูปภาพให้เห็นดังนี้

4.2.1.7 เหตุผลในการจัดตั้งเป็ นวิสาหกิจชุ มชน

ภาพที่ 4.10 เอกสารการจดทะเบียนพาณิ ชย์แคบหมูแม่แช่ม
*ที่มา: http://www.maecham.com (2558)
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หลังจากปี พ.ศ. 2540 แคบหมูแม่แช่ม ได้ดาเนิ นธุ รกิจแบบกิจการเจ้าของคนเดี ยวมา
โดยตลอด จนกระทัง่ อีก 13 ปี ต่อมา ในปี พ.ศ. 2553 คุณจิรทีปต์ ได้เปลี่ ยนรู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิ จ
จากกิจการเจ้าของคนเดี ยว ได้จดทะเบียนเป็ นชื่ อ วิสาหกิ จชุ มชนแคบหมูแม่แช่ ม เทศบาลเมืองแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นภาพดังนี้

ภาพที่ 4.11 เอกสารการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม
*ที่มา: คุณจิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรม (2558)
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4.2.1.7 เหตุผลในการจัดตั้งเป็ นวิสาหกิจชุ มชน
คุ ณจิรทีป ต์ วัฒน์ทวีพ รม ได้ให้ เหตุ ผลในการจัดตั้งแคบหมูแม่ แช่ ม เป็ นวิส าหกิ จ
ชุ มชนแคบหมูแม่แช่ม เพราะว่าเปรี ยบเสมือนทางเลือกใหม่ในการดาเนิ นธุ รกิ จในยุคปั จจุบนั ซึ่ งการ
รวมกลุ่มเป็ นวิสาหกิจชุ มชนจะง่ายต่อการจัดการ ในเรื่ องเอกสารหรื อการติดต่อกับทางราชการต่างๆ
แคบหมู เป็ นสิ น ค้า ที่ จดั อยู่ใ นประเภทของอาหารและของฝากประจาภาคเหนื อ ถ้าดาเนิ น กิ จการ
ลักษณะตัวบุคคลธรรมดา โอกาสที่จะการได้รับการสนับสนุ นจากหน่วยงานของทางภาครัฐ มีโอกาส
ได้รับการสนับสนุ นน้อยมาก เนื่ องจากหน่ วยงานทางภาครัฐส่ วนใหญ่จะสนับสนุ นในเรื่ องของการ
รวมกลุ่มและการจัดตั้งวิสาหกิจชุ มชน ยกตัวอย่าง กรณี การคัดเลือกผลงานหรื อสิ นค้าเข้าประกวดใน
งานเทศกาลหรื อนิ ทรรศการต่างๆ ทางภาครัฐจะคัดเลือกผลงานหรื อสิ นค้า ที่มาจากการรวมกลุ่มหรื อ
วิส าหกิ จชุ ม ชนเป็ นอันดับ แรกและผูป้ ระกอบการรายเดี่ ย วจะเป็ นตัวเลื อกสุ ดท้ายในการคัดเลื อก
ฉะนั้นการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนจึงเป็ นทางเลือกที่ดีในการดาเนินธุ รกิจประเภทนี้
4.2.1.8 สถานทีต่ ิดต่ อของกิจการ/ ทีต่ ้งั ของกิจการ
โรงงานแคบหมู แ ม่ แช่ ม ตั้ง อยู่เลขที่ 364 หมู่ 4 ต าบลหนองจ๊อม อาเภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งสถานที่ต้ งั ของโรงงานตั้งอยูท่ ี่ชุมชนหมู่บา้ นท่าเกวียน แสดงให้เห็นภาพดังนี้

ภาพี่ 4.12 ภาพถ่ายทางดาวเทียมโรงงานแคบหมูแม่แช่ม
*ที่มา: http//www.google.co.th/maps (2558)
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4.2.1.9 ขนาดพืน้ ทีใ่ นการจัดตั้งโรงงาน
พื้นที่ ของโรงงานแคบหมูแม่แช่ มในปั จจุบ นั มี ท้ งั หมดประมาณ 6 ไร่ แต่เดิ ม พื้นที่
ของโรงงานมี 2 ไร่ 1 งาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 มีการซื้ อที่ดินเพิ่ม และในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการซื้ อ
ที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายโรงงานอีกครั้ง จึงทาให้ปัจจุบนั ขนาดและพื้นที่ของโรงงานมีประมาณ 6 ไร่ ซึ่ ง
แสดงให้เห็นดังภาพ

ภาพที่ 4.13 ภาพถ่ายทางดาวเทียมจาลองขนาดพื้นที่โรงงานแคบหมูแม่แช่ม
*ที่มา: http//www.google.co.th/maps (2558)
4.2.1.10 งบประมาณในการจัดตั้งโรงงาน
ด้ า นงบประมาณในการจัด ตั้ง โรงงาน คุ ณ จิ ร ที ป ต์ วัฒ น์ ท วี พ รม ได้ ก ล่ า วว่ า
งบประมาณในการจัดตั้งกิจการ ไม่มี เนื่ องจากคุณจิรทีปต์ ไม่มีแบบแผนการจัดตั้งโรงงานหรื อความรู ้
ความสามารถในการจัดตั้งโรงงานมาก่อน ในอดี ตโรงงานแคบหมูแม่แช่ มมีพ้ืนที่ประมาณ 2 ไร่ ซึ่ ง
คุ ณจิรทีปต์ ไม่มีการวางแผนการสร้ างโรงงานและไม่ได้คิดถึ งว่า ณ วันนี้ ธุรกิ จจะเติ บโตได้ขนาดนี้
คุณจิรทีปต์ คิดเพียงว่าผลิตแคบหมูแล้วจาหน่ายหรื อเรี ยกว่า ทาไปขายไป จนกระทัง่ รู ้สึกว่าว่าธุ รกิจมี
การเติบโตขึ้ น มีลูกค้ามากขึ้น มีคาสั่งซื้ อสิ นค้าจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น คุ ณจิรทีปต์จึงใช้ช่วงจังหวะนี้ ใน
การขยายธุ รกิ จและโรงงาน บริ เวณรอบๆโรงงานจะเป็ นเขตชุ มชนและโรงเรี ยน การผลิ ตแคบหมูใน
ปริ มาณมากจะเกิดปั ญหาเรื่ องควันที่มาจากกระบวนการผลิตแคบหมู เมื่อมีโอกาสคุณจิรทีปต์ จะขยาย
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โรงงานออกไปให้มีบริ เวณที่กว้างขึ้นและปรับเปลี่ยนทิศทางตาแหน่งของโรงงาน หรื อเรี ยกว่า ทาไป
อยูไ่ ป แต่ไม่ได้มีการวางแผนกาหนดโครงสร้างโรงงานไว้ล่วงหน้า เพราะฉะนั้น จะไม่มีงบการสร้าง
โรงงานที่แน่นอน แต่โรงงานจะมีการปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอตามช่วงจังหวะของงบการเงินในกิจการ
และโอกาสในช่วงเวลานั้น
4.2.1.11 โครงสร้ างขององค์ กรเป็ นอย่างไร มีแผนกอะไรบ้ าง
คุณจิรทีปต์ ได้กล่าวว่า โครงสร้างขององค์กรเริ่ มต้นจากการไม่มีความรู ้ในรู ปแบบ
ของแผนผังการจัดตั้งองค์กรมาก่อน แต่รู้แค่วา่ พนักงานคนนี้ ทาอะไรและคนนี้ มีหน้าที่อะไร ซึ่ งไม่มี
โครงสร้ างองค์กรอย่างเป็ นทางการ จนกระทัง่ ต่ อมาคุ ณ จิ รที ป ต์ได้มีแนวความคิ ดในเรื่ องของการ
ปฏิบตั ิงานในองค์กรจึงนาไปผสมผสานกับทฤษฎี จึงมีการจัดการโครงสร้างขององค์กรเกิดขึ้นมา ซึ่ ง
จาแนกได้เป็ น 6 แผนกดังนี้
คุ ณจิรที ป ต์ วัฒน์ทวีพ รม เป็ นประธานกลุ่ ม มี หน้าที่ คื อ มี อานาจในการตัดสิ นใจ
ทั้งหมดภายในองค์กรและควบคุมดูแลการทางานทุกแผนกภายในองค์กร
แผนกฝ่ ายขาย มีหน้าที่ คือ ดูแลในเรื่ องการจาหน่ายสิ นค้า/การติดต่อลูกค้า
แผนกฝ่ ายจัดซื้อ มีหน้าที่ คือ จัดซื้ อและจัดหาวัตถุดิบ (หนังหมู) ซึ่ งฝ่ ายจัดซื้ อจะอยู่
ที่จงั หวัดนครปฐม ดูแลเรื่ องวัตถุดิบ การเก็บรักษาและการติดต่อกับผูข้ ายหนังหมู
แผนกฝ่ ายการผลิต มีหน้าที่ คือ ผลิ ตสิ นค้า ดูแลเรื่ องการผลิ ตตั้งแต่เริ่ มต้นไปจนถึ ง
การบรรจุภณั ฑ์สินค้า
แผนกฝ่ ายคลังสิ นค้ า มีหน้าที่ คือ จัดการดูแลเรื่ องการเก็บรักษาสิ นค้ารวมไปถึงการ
กระจายสิ นค้า
แผนกฝ่ ายขนส่ งสิ นค้ า มีหน้าที่ คือ ขนส่ งสิ นค้าและสิ่ งของต่างๆภายในองค์กร
แผนกฝ่ ายขายประจาหน้ าร้ าน มีหน้าที่ คือ ขายสิ นค้าประจาร้าน ซึ่ งแคบหมูแม่แช่ม
จะมีหน้าร้านจาหน่ายสิ นค้า 4 ร้านได้แก่
1. ตลาดวโรรสหรื อที่เรี ยกกันว่า กาดหลวงจังหวัดเชียงใหม่
2. ตลาดต้นลาไย จังหวัดเชียงใหม่
3. ตลาดสุ เทพ (ต้นพยอม) จังหวัดเชียงใหม่
4. ตลาดบองมาร์ เช่ (Bon Marché Market Park) กรุ งเทพมหานคร
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ประธานกลุ่ม
คุณจิรทีปต์ วัฒน์ ทวีพรหม

แผนกฝ่ ายขาย (5 คน)
แผนกฝ่ ายจัดซื้ อ (3 คน)
แผนกฝ่ ายการผลิต (15 คน)
แผนกฝ่ ายคลังสิ นค้า (3 คน)
แผนกฝ่ ายขนส่ งสิ นค้า (3 คน)
แผนกฝ่ ายขายประจาหน้าร้าน (5 คน)
ภาพที่ 4.14 โครงสร้างองค์กรของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม
4.2.1.12 จานวนพนักงานในกิจการ
ปั จ จุ บ ัน โรงงานแคบหมู แ ม่ แ ช่ ม มี พ นัก งานประมาณ 30 - 35 คน มี ท้ งั พนัก งาน
ประจาและพนักงานชัว่ คราว มีการจ้างพนักงานตามช่วงเทศกาล ในฤดูท่องเที่ยวและนอกฤดูท่องเที่ยว
จานวนพนักงานในกิจการจะไม่แน่นอน
4.2.1.13 รู ปแบบการจาหน่ ายสิ นค้ าและผลิตภัณฑ์
รู ปแบบการจาหน่ายสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ของแคบหมูแม่แช่ มมีท้ งั ขายปลี กและขาย
ส่ ง มีหน้าร้านที่จงั หวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง และกรุ งเทพมหานคร 1 แห่ง
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4.2.1.14 ความสามารถในการผลิตแคบหมูสูงสุ ดต่ อวัน และปริมาณการผลิตจริง
ความสามารถในการผลิตแคบหมู คุณจิรทีปต์กล่าวว่า แคบหมูที่ผลิตและจาหน่ายมี 4
ประเภท ซึ่ งมีกาลังการผลิต ดังนี้
1. แคบหมูแบบเบบี้ ความสามารถในการผลิตสู งสุ ดอยูท่ ี่ประมาณ 1,200
กิโลกรัม / วัน (หนังหมูสด) จะได้เป็ นแคบหมูประมาณ 600 - 700 กิโลกรัม ใช้จานวนพนักงานในการ
ผลิต 3 คน พนักงาน 1 คนจะรับผิดชอบการผลิตแคบหมูคนละ 400 กิโลกรัม / วัน
2. แคบหมูแบบไร้มนั ความสามารถในการผลิตสู งสุ ดอยูท่ ี่ประมาณ 700
กิโลกรัม / วัน (หนังหมูสด) จะได้เป็ นแคบหมูประมาณ 300 กิโลกรัม ใช้จานวนพนักงานในการผลิต
แคบหมู 2 คน
3. แคบหมูแบบฝอย ความสามารถในการผลิตสู งสุ ดอยูท่ ี่ประมาณ 360
กิโลกรัม / วัน (หนังหมูสด) จะได้เป็ นแคบหมูประมาณ 150 - 200 กิโลกรัม ใช้จานวนพนักงานในการ
ผลิตแคบหมู 2 คน
4. แคบหมูแบบหมูกระจก ความสามารถในการผลิตสู งสุ ดอยูท่ ี่ประมาณ
500 กิโลกรัม / วัน (หนังหมูสด) จะได้เป็ นแคบหมูประมาณ 250 - 300 กิโลกรัม ใช้จานวนพนักงาน
ในการผลิตแคบหมู 2 คน
ราคาในการจาหน่ายแคบหมูของ วิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม มีดงั นี้
1. แคบหมูแบบเบบี้ ราคากิโลกรัมละ 400 บาท
2. แคบหมูแบบไร้มนั ราคากิโลกรัมละ 340 บาท
3. แคบหมูแบบฝอย ราคากิโลกรัมละ 450 บาท
4. แคบหมูแบบหมูกระจก ราคากิโลกรัมละ 450 บาท
4.2.1.15 การกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน
การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน คุณจิรทีปต์ กล่าวว่า การลงทุนเป็ นเรื่ องปกติของการ
กูย้ ืมเงินจากสถาบันทางการเงิน โดยส่ วนตัวแล้วคุณจิรทีปต์ ได้ทาการกูย้ ืมเงินจาก 2 สถาบันทางการ
เงิ น คื อ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส) และธนาคารกสิ ก รไทย จ ากัด
(มหาชน) เหตุผลในการกูย้ ืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส) เพราะว่า
แต่เดิมคุณพ่อของคุ ณจิรทีปต์ เป็ นสมาชิ กของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
มาก่อน คุณจิรทีปต์จึงรับช่วงเป็ นสมาชิกต่อจากคุณพ่อ เพื่อทาการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน (ธ.ก.ส)
ซึ่ งการกูย้ มื เงินจะนาเงินมาใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นในธุ รกิจและดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนาคารเพื่อ
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การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส) จะถูกกว่าธนาคารพาณิ ชย์ทวั่ ไป แต่ขอ้ เสี ยคือธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) จะมีการกาหนดอัตราวงเงินของการกูย้ มื เงินที่ไม่มากและ
การดาเนิ นเรื่ องสิ นเชื่ อที่มีความล่าช้า ซึ่ งถ้าเปรี ยบเทียบกับธนาคารพาณิ ชย์ทวั่ ไปจะให้วงเงินการกูย้ ืม
เงิ นที่ มากกว่าและธนาคารพาณิ ชย์จะมี อตั ราดอกเบี้ ยที่ แพงมากแต่การดาเนิ นเรื่ องสิ นเชื่ อจะมีความ
รวดเร็ ว เมื่อกิจการเจอปั ญหาและต้องการใช้เงินแบบเร่ งด่วน ธนาคารพาณิ ชย์ เช่น ธนาคารกสิ กรไทย
ก็จะเป็ นตัวเลือกที่ดีตวั เลือกหนึ่ง ฉะนั้นต้องมีการวางแผนที่ดีในเรื่ องของการเงิน
4.2.1.16 ความสามารถใช้ คืนเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
คุณจิรทีปต์ กล่าวว่าแต่เดิมได้ชาระเงินกูข้ องเดิมเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบนั ได้
มีการกูย้ มื เงินจากสถาบันทางการเงินอีกครั้ง เพราะคุณจิรทีปต์ได้ให้เหตุผลว่า ธุ รกิจมีการเจริ ญเติบโต
ขึ้น เงินทุนเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จถ้าธุ รกิจขาดเงิ นทุนก็ไม่สามารถอยูไ่ ด้และเงินทุนส่ วน
ใหญ่ในธุ รกิจจะเป็ นเงินทุนหมุนเวียน คุณจิรทีปต์ ได้ยกตัวอย่างให้ฟังว่า การไปเปิ ดตลาดแคบหมูแม่
แช่ม ที่กรุ งเทพมหานคร ต้องมีการลงทุนในการซื้ ออาคารสถานที่ในการจัดเก็บสิ นค้าเพื่อให้ง่ายและ
สะดวกต่อการจาหน่ายสิ นค้า มีการกูย้ ืมเงินจากสถาบันทางการเงินมาลงทุนในการซื้ ออาคารสถานที่
และมีการชาระคืนในรู ปแบบรายเดือนกับทางสถาบันการเงิน คุณจิรทีปต์ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า
การทาธุ รกิจถ้าทาแล้วไม่ขยายธุ รกิจต่อ ธุ รกิจก็จะหยุดแค่น้ นั การขยายธุ รกิจออกไปยิ่งทาให้ตวั เรามี
ประสบการณ์มีการเรี ยนรู ้ข้ ึนเรื่ อยๆ
4.2.1.17 หน่ วยงานทีเ่ ข้ ามาให้ การสนับสนุนหรือส่ งเสริมกิจการ
หน่วยงานที่เข้ามาให้การสนับสนุนในส่ วนของการส่ งเสริ มกิจการมีอยู่ 3 หน่วยงาน
หลัก คือ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะช่วยส่ งเสริ มในส่ วนของการพัฒนาเครื่ องจักรใน
โรงงานและการแก้ไขปั ญ หาของเสี ย ที่ ม าจากการผลิ ต เช่ น ควัน ไฟในการทอดแคบหมู ต่อมาคื อ
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ซึ่ งเข้ามาสนับสนุ นในเรื่ องของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และการบรรจุภณ
ั ฑ์
และหน่วยงานสุ ดท้ายคือ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะช่ วยสนับสนุ นในเรื่ องการ
รับรองมาตรฐานของสิ นค้าซึ่ งทาง (อย.) ได้ทาการรับรองมาตรฐาน Primary GMP หรื อ GMP (Good
Manufacturing Practice) ให้กบั แคบหมูแม่แช่ม คุณจิรทีปต์ ได้เล่าว่า การสนับสนุนของหน่วยงานจาก
ทางภาครั ฐมี ไ ม่ ม าก เพราะคุ ณ จิ รที ป ต์ มองว่าธุ รกิ จแคบหมู แ ม่ แช่ ม ได้ป ระสบผลส าเร็ จในการ
ประกอบธุ รกิจมาแล้วซึ่ งผ่านจุดที่หน่วยงานต่างๆของทางภาครัฐให้การสนับสนุ น ไม่ใช่เพราะว่าคุณ
จิรทีปต์เป็ นคนเก่ง แต่เพราะว่าคุณจิรทีปต์ เคยเจอกับปั ญหาในการประกอบธุ รกิจมาก่อน แล้วแก้ไข
ปั ญหาด้วยตัวเองมาโดยตลอดก่อนที่จะมีหน่วยงานจากภาครัฐเข้ามาให้การช่วยเหลือ
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4.2.1.18 มาตรฐานการรับรองทีไ่ ด้ รับ
คุ ณ จิ ร ที ป ต์ ก ล่ า วว่ า แต่ เดิ ม เมื่ อ ปี พ.ศ. 2541 แคบหมู แ ม่ แ ช่ ม ได้รั บ เลข อย.จาก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ งเป็ นการรับรองการปนเปื้ อนสารพิษในอาหารเพื่อให้การ
รับรองแคบหมูแม่แช่มไม่มีการปนเปื้ อนสารพิษในอาหารมีการผลิตที่ถูกสุ ขอนามัยและปลอดภัย
ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) จาก
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อรับรองว่า แคบหมูแม่แช่ มมี คุณภาพที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็ นที่เชื่ อถือและเป็ นที่ยอมรับ ซึ่ งสามารถสร้ างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการ
เลือกซื้ อสิ นค้าผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.15 เอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี พ.ศ. 2546
*ที่มา: http://www.maecham.com (2558)
ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับการรับรองเครื่ องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

39

ในปี พ.ศ. 2549 ได้ เข้ า รั บ การอบรมมาตรฐานการผลิ ต ไบโอดี เซลจากทาง
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่เพื่อนาน้ ามันเก่ามาผลิตไบโอดีเซลใช้เอง 100 % ซึ่ งแสดงให้เห็นดังภาพ จาก
น้ ามันที่ เหลื อใช้ในการทอดแคบหมู คุ ณจิ รที ป ต์ไ ด้นามาผลิ ตเป็ นน้ ามันไบโอดี เซลใช้กบั รถยนต์
ภายในโรงงานแต่ไม่สามารถจาหน่ายได้เพราะไม่มีกฎหมายรองรับในการผลิตไบโอดีเซลสาหรับการ
จาหน่าย

ภาพที่ 4.16 เอกสารการรับรองการอบรมมาตรฐานการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล
*ที่มา: http://www.maecham.com (2558)
ล่ า สุ ดต่ อ มาในปี พ.ศ. 2558 ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน Primary GMP (Good
Manufacturing Practice) จากส านัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วารสารอาหารและยา
(2557) ได้อธิ บายการรับรองมาตรฐาน GMP คือ มาตรฐานการผลิ ตขั้นต้นซึ่ งเป็ นเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุ ขได้ออกประกาศว่าด้วยเรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผลิ ตและการเก็บรักษา
อาหารแปรรู ปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่ าย เป็ นหลัก เกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิ ตขั้นต้น สาหรับ
กลุ่มอาหารพร้อมปรุ งและอาหารสาเร็ จรู ปพร้อมบริ โภคทันทีรวมไปถึงกลุ่มอาหาร ทัว่ ไปที่ยงั ไม่ได้
ถู ก บัง คับ ให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับ ที่ 193) พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย 6
ข้อกาหนดคือ
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1. สถานที่ต้ งั และการผลิต
2. เครื่ องมือและอุปกรณ์การผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุ ขาภิบาล
5. การบารุ งรักษาและการทาความสะอาด
6. บุคลากรและสุ ขลักษณะ
4.2.1.19 รางวัลทีก่ จิ การได้ รับตั้งแต่ ก่อตั้งกิจการจนถึงปัจจุบัน
แคบหมูแม่แช่มในฐานะที่เป็ นโรงงานผลิตและจาหน่ายแคบหมูซ่ ึ งเป็ นอาหารประจา
ท้องถิ่ นทางภาคเหนื อ ตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั ได้รับการยอมรับจากลู กค้าและสถาบันสาคัญต่างๆ
มากมาย รางวัลที่ได้รับ มีดงั นี้
ในปี พ.ศ. 2539 ได้รับ รางวัล แคบหมู ชนะเลิ ศ ที่ 1 ปี ฉลองสมโภช 700 ปี จังหวัด
เชี ยงใหม่ คุ ณจิรทีปต์กล่าวว่ารางวัลชนะเลิ ศแคบหมูที่ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็ นรางวัลที่รู้สึกภูมิใจ
เพราะเป็ นการส่ ง แคบหมู เข้า ประกวดในนามของแคบหมู แ ม่ แช่ ม เป็ นครั้ งแรกและได้รับ รางวัล
ชนะเลิศ ทาให้ผคู ้ นได้รู้จกั ชื่อเสี ยงของแคบหมูแม่แช่มมากขึ้น
ในปี พ.ศ. 2541 ได้รั บ รางวัล ฉายาเกษตรกรลู ก ค้า ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาแม่โจ้ เชียงใหม่ ให้เป็ นราชินีแคบหมู
ในปี พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัล OTOP 4 ดาว
ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.)
ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัล จาก ช้อนทองชวนทาน จากศูนย์รับ ประกันคุ ณภาพ
ทับทิมอาหารระดับ 9 ดาว
ในปี พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลจาก เชลล์ชวนชิ ม โดยผ่านสื่ อหนังสื อพิมพ์มติชนสุ ด
สัปดาห์
ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลผูป้ ระกอบการดีเด่น มอบโดยจังหวัดเชียงใหม่
ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว
คุณจิรทีปต์กล่าวว่า หลังจากได้รับรางวัลโอทอป OTOP 5 ดาว ช่วงหลังปี พ.ศ. 2556
เป็ นต้นมา คุณจิรทีปต์ ไม่ได้ส่งแคบหมูแม่แช่มเข้าประกวดตามหน่วยงานต่างๆ เพราะรู ้สึกว่ารางวัลที่
ได้รับตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีมากเพียงพอแล้ว หรื อเรี ยกว่า รู ้สึกอิ่มตัว ประกอบกับเรื่ องของเวลาที่
ไม่ เพี ย งพอและหน้า ที่ ก ารท างานที่ ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ จิ รที ป ต์ก ล่ า วว่าทุ ก รางวัล ที่ ไ ด้รับ มารู ้ สึ ก
ภาคภูมิใจทุกรางวัล ต่อจากนี้ไปคุณจิรทีปต์จะทาการรักษาคุณภาพสิ นค้าผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุดแทนการ
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ส่ งแคบหมูเข้าประกวดตามหน่ วยงานต่างๆ และก็จะใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการดูแลลูกค้า ดูแลสาขาที่
เปิ ดหน้าร้านและดูแลพนักงาน
4.2.1.20 รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน ของการประกอบธุรกิจแคบหมู
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนของการประกอบธุ รกิ จแคบหมู ประมาณ 300,000-1,000,000
บาทต่อเดือน คุณจิรทีปต์ กล่าวว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะไม่แน่นอนเพราะแคบหมูเป็ นสิ นค้าประเภท
อาหารและถูกจัดให้อยู่ ในกลุ่มของ ของฝากของจังหวัดเชี ยงใหม่ รายได้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบั ช่ วง
เทศกาล ซึ่ งช่วงเทศกาลจะประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนเมษายน
4.2.2 ข้ อมูลประวัติความเป็ นมาและนโยบายในการบริหารงาน
4.2.2.1 ประวัติความเป็ นมาของกิจการแคบหมูแม่ แช่ ม
แคบหมู แม่ แช่ ม เริ่ ม ผลิ ตมาตั้งแต่ เมื่ อ ปี พ.ศ.2518 จากคุ ณ แม่ สุ น า ขยัน (แม่ แช่ ม )
แสดงให้เห็นดังภาพ

ภาพที่ 4.17 คุณแม่สุนา ขยัน (แม่แช่ม)
*ที่มา: http://www.maecham.com (2558)
ซึ่ งในสมัยอดีตคุณแม่สุนา มีอาชีพทาสวน ด้วยความที่คุณแม่สุนามีลูกถึง 8 คน และ
มีรายได้น้อยไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในครอบครัว จึงให้ลูกๆได้ไปหัดทาแคบหมูกบั เครื อญาติที่
อาศัยอยู่ในหมู่บา้ นเดี ยวกัน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2518 เริ่ มต้นผลิ ตแคบหมูขายที่ 50 กิ โลกรัม เมื่ อ
ผลิตแคบหมูเสร็ จเรี ยบร้อยก็ให้ลูกๆช่วยกันแร่ ขายตามหมู่บา้ น จากการผลิตแคบหมูที่ไม่มาก หลังจาก
นั้น เริ่ ม มี ลู ก ค้าให้ ก ารตอบรั บ แคบหมู แม่ แช่ ม เพิ่ ม ขึ้ น จนกระทั่ง เริ่ ม มี ก ารผลิ ต มากขึ้ น และมี ก าร
ปรับปรุ งพัฒนาแคบหมูข้ ึนเรื่ อยๆ ต่อมาได้มีโอกาสนาแคบหมูเข้ามาขายในตลาดเชี ยงใหม่ ( ตลาดว
โรรส เชี ยงใหม่ ) และเมื่อปี พ.ศ. 2536 มีร้านเอื้องหลวงได้นาแคบหมูแม่แช่มส่ งเข้าประกวดที่ ตลาด
ประตูท่าแพ เชียงใหม่และได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ซึ่ งอยูใ่ นนามของร้านเอื้องหลวง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.
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2537 คุ ณ จิรที ป ต์ วัฒน์ท วีพ รหมได้แต่งงานกับ ลู กสาวคุ ณแม่สุนา และปี พ.ศ. 2539 คุ ณจิรทีปต์ได้
ลาออกจากงานประจามาช่ วยภรรยาท าธุ รกิ จแคบหมู ( แต่ เดิ ม แคบหมู แม่ แช่ ม ท าเป็ นแบบระบบ
ครอบครัว ) ซึ่ งคุ ณ จิ รที ปต์ เป็ นคนจังหวัดพิ จิตร ไม่มี ความรู ้ ในเรื่ องการผลิ ตแคบหมูม าก่ อน และ
ได้ม าเป็ นลู ก เขยของคนเชี ย งใหม่ ตอนแรกคุ ณ จิ รที ป ต์ หวัง เพี ย งว่า จะมาเป็ นพนัก งานขับ รถส่ ง
แคบหมู แต่คุณแม่สุนาได้ให้คุณจิรทีปต์ เป็ นเจ้าของดูแลกิจการแทน ต่อมาหลังจากนั้นคุณจิรทีปต์ได้
นาแคบหมูแม่แช่ มไปประกวดที่ ตลาดประตูท่าแพ เมื่อปี พ.ศ. 2539 จนได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ซึ่ ง
เป็ นปี ฉลองสมโภช 700 ปี ของจัง หวัด เชี ย งใหม่ จัด โดยเทศบาลอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ แ ละส่ ง เข้า
ประกวดในนามของแคบหมูแม่ แช่ ม ต่อมาจากนั้นได้มีแม่บา้ นของทางมหาวิทยาลัย แม่โจ้ จังหวัด
เชี ยงใหม่ ขอให้ผลิตแคบหมูถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี แม่บา้ นได้กล่าว
ว่า “ท่านทรงโปรดแคบหมูจิ้มน้ าปลา” หลังจากนั้นก็มีคณะติดตามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไปซื้ อที่บา้ นมากขึ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ( ลูกชายคนเล็กของคุ ณแม่สุนา ) บอกว่า
ต้องตั้งชื่อแคบหมูให้แม่ และเนื่องจากคุณแม่สุนาเป็ นคนขี้บ่น บ่นเช้า บ่นเย็น จึงได้ต้ งั ชื่อว่า “แคบหมู
แม่แซ่ ม” เพราะคาว่า “แซ่ ม” ในภาษาเหนื อแปลว่า ขี้บ่น ต่อมาคุณจิรทีปต์ ได้เปลี่ยนชื่อแคบหมูเป็ น
“แม่แช่ม” เพื่อให้คนทัว่ ไปเรี ยกว่า “แม่แช่ม” เพราะว่าเรี ยกได้ง่ายขึ้นและจาได้เร็ วขึ้น
ต่อมาเนื่องจากว่าคุณจิรทีปต์ เป็ นคนที่ชอบทาอะไรดีๆให้สวยให้ได้คุณภาพ และคุณ
จิรทีปต์ เป็ นคนภาคกลางได้มาอาศัยอยูใ่ นจังหวัดเชี ยงใหม่ ชอบรับประทาน ( กากหมู ) แคบหมูของ
ภาคเหนื อ อยู่แ ล้ว ก็ จ ะชิ ม ไปคิ ด ไปเรื่ อ ยๆ จนช่ ว ยครอบครั ว ปรั บ ปรุ ง รสชาติ โ ดยใช้เครื่ อ งปรุ ง
เกรด A ทั้งหมด แต่หลังจากนั้นก็เกิ ดปั ญหาขึ้น เนื่ องจากถูกลอกเลียนแบบและก็มีปัญหาอยู่ 10 ปี จึง
ท าการคิ ด ค้น จากวิก ฤตให้ เป็ นโอกาส โดยพัฒ นาสู ต รแคบหมู ข้ ึ น เพื่ อ ตอบแทนให้ ลู ก ค้า ได้รั บ
ประทานสิ นค้าที่ อร่ อยและมี คุณภาพและตอบแทนบุ ญคุ ณแผ่นดิ นไทยเพื่อนายหลวง จึ งเกิ ดจุ ดคิ ด
ขึ้นมา คือ “เอาใจเขามาใส่ ใจเรา ชี วิตใครใครก็รัก ลูกใครใครก็รัก” เพราะฉะนั้นลูกค้าทุกคนต้องการ
สิ นค้าที่ดีสินค้าที่ มีคุณภาพเพื่อตัวเองและคนที่เขารัก จึง ได้คิดพัฒนาแคบหมูให้อร่ อยเพื่อลูกค้า เพื่อ
ผูบ้ ริ โภคทุกคนด้วยความจริ งใจ
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี คุณจิรทีปต์ ภูมิใจที่สามารถทาให้แคบหมูแม่แช่มกลายเป็ น
ที่ชื่นชอบของลูกค้าทุกคน สุ ดท้ายคุณจิรทีปต์ ได้กล่าวประโยคหนึ่งไว้วา่ “การทาแคบหมูตอ้ งเริ่ มจาก
ความเป็ นจริ ง จากการเอาใจใส่ เขามาใส่ ใจเรา เราจึงตั้งใจพัฒนาแคบหมูข้ ึนมาโดยเริ่ ม ให้ความสาคัญ
กับทุกขั้นตอนในการทาแคบหมู เช่ น วัตถุ ดิบต้องสด น้ ามันต้องใหม่ เครื่ องปรุ งต้องเกรด A และทั้ง
ข้อติชมของลูกค้าเราต้องรับฟัง ด้วยความชอบของลูกค้า เราก็ขอพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหู น้ ี ต่อไปให้อยู่
คู่กบั คนไทยและคนภาคเหนือตลอดไป”
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4.2.2.2 ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ คยเกิดขึน้ ในกิจการ
คุณจิรทีปต์ ได้กล่าวถึงปั ญหาและอุปสรรคที่เกิ ดขึ้นในกิจการว่า ปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
กิจการมีแทบทุกด้าน เริ่ มตั้งแต่ดา้ นพนักงาน ด้านชุมชน ด้านการตลาด และด้านวัตถุดิบ ดังนี้
1. ด้ านพนักงาน
คุณจิรทีปต์ กล่าวว่า ปั ญหาเรื่ องของพนักงานเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้ความสาคัญ
เป็ นพิเศษ ตัวของคุณจิรทีปต์จะกลับมาคิดทบทวนทุกครั้งเวลาเกิดปั ญหาขึ้นและหาสาเหตุของปั ญหา
ด้วยตัวของคุณจิรทีปต์เอง ปั ญหาของพนักงานหลักๆมาจากสาเหตุ คือ รายได้ การดูแลสวัสดิการ การ
ลาหยุดและการให้ใจกับพนักงานระหว่างตัวของคุณจิรทีปต์เอง ที่กล่าวมาคือสาเหตุหลักที่คุณจิรทีปต์
พบในเรื่ องของปัญหาด้านพนักงาน
2. ด้ านชุ มชน
ปั ญหาด้านชุ มชนคุณจิรทีปต์ กล่าวว่า จะเกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม โรงงาน
แคบหมูแม่แช่ มตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่เป็ นชุ มชนใกล้วดั และโรงเรี ยน การผลิตแคบหมูในปริ มาณที่มากจะ
ทาให้เกิดกลุ่มควันที่มาจากการทอดแคบหมูในปริ มาณที่มากเช่นกัน ปั ญหาเรื่ องของกลุ่มควันจึงเป็ น
ปั ญหา ที่เกิดขึ้นอยูใ่ นขณะนี้ ซึ่ งคุณจิรทีปต์ได้ให้ความสาคัญกับปั ญหาในเรื่ องนี้ และกาลังหาวิธีการ
แก้ไขปั ญหานี้ คุ ณจิรทีปต์ ได้กล่าวไว้ว่า “เราจะต้องไม่ทาใครเดื อดร้ อน เพราะเราต้องทาให้คนใน
ชุมชนรู ้สึกดีกบั แคบหมูแม่แช่ม”
3. ด้ านการตลาด
คุ ณจิรที ปต์ได้กล่ าวว่า ลู ก ค้าส่ วนใหญ่ จะรู ้ จกั แคบหมูแม่ แช่ ม เพราะด้วย
ระยะเวลาและประสบการณ์ในการผลิตแคบหมูที่มากกว่า 20 ปี ทาให้เป็ นที่ยอมรับและรู้จกั ของลูกค้า
มากมาย แต่ ปั จจุ บ ันมี ก ารประสบปั ญ หาในเรื่ อ งของ คู่ แข่ ง ที่ ม ากขึ้ น เพราะแคบหมู เป็ นสิ น ค้า ที่
สามารถลอกเลี ยนแบบง่าย ใครที่ อยากขายหรื ออยากจาหน่ ายก็สามารถทาได้ ฉะนั้นปั ญหาในเรื่ อง
ของคู่แข่งก็เป็ นปั ญหาส่ วนหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม
4. ด้ านวัตถุดิบ
ต่อมาจะเป็ นปั ญหาในเรื่ องของด้านวัตถุดิบก็คือ หนังหมูสด ซึ่ งปั ญหาด้าน
วัตถุดิบส่ วนใหญ่จะเกิดจาก ช่วงเวลาที่วตั ถุดิบมีราคาสู งขึ้น เมื่อวัตถุดิบมีราคาที่สูงขึ้นทาให้ตน้ ทุนใน
การผลิตแคบหมูมีตน้ ทุนที่สูงและส่ งผลต่อกาไรที่จะลดลง นอกจากนี้ยงั มีปัญหาในเรื่ องของวัตถุดิบที่
ขาดตลาด เพราะคุ ณ จิ รที ป ต์ จะไม่ ใช้ห นังหมู ที่ นาเข้ามาจากต่ างประเทศ จะใช้ห นังหมู ที่ มี อยู่ใ น
ประเทศไทยเท่านั้น ซึ่ งแหล่งวัตถุดิบที่ส่งหนังหมูให้กบั ทางโรงงานแคบหมูแม่แช่มจะอยูท่ ี่จงั หวัด
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นครปฐม คุ ณจิรที ป ต์ให้เหตุ ผลว่า หนังหมูที่ นาเข้ามาจากต่ างประเทศจะเป็ นหนังหมู แบบแช่ แข็ง
ความสดใหม่ของหนังหมูจะสู ้หนังหมูที่มาจากประเทศไทยไม่ได้
4.2.2.3 วิธีป้องกันแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในกิจการ
คุณจิรทีปต์ ได้เล่ าให้ฟังว่า ปั ญหาของกิ จการที่ ได้กล่าวให้ฟังในข้างต้น ถื อว่าเป็ น
ปั ญหาที่ค่อนข้างหนักทุกด้านและก็มีความสาคัญต่อกิ จการในทุกเรื่ อง ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี ใน
การบริ หารของคุ ณจิรทีปต์ คุณจิรทีปต์ได้เจอปั ญหาอุปสรรคต่างๆมามากมาย บางปั ญหาก็สามารถ
แก้ไขได้และบางปั ญหาก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ในส่ วนของปั ญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ คุณจิรทีปต์ ได้
กล่าวไห้ฟังว่า “ปั ญหาบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ เราก็แค่ยอมรับความเป็ นจริ ง อย่าวิ่งหนี
ปัญหา การวิง่ หนีปัญหาไม่ได้ช่วยให้ปัญหาดีข้ ึน”
คุณจิรทีปต์ได้กล่าวถึ งตัวอย่างกรณี ปัญหาด้านพนักงานให้ฟังว่า คุณจิรทีปต์จะให้
ฉายาของพนักงาน คือ รวยแล้วเลิก เนื่องจากพนักงานส่ วนใหญ่ในโรงงานจะมาจากกลุ่มคนที่อาศัยอยู่
บนพื้นที่สูงซึ่ งเป็ นชาวเขาคนไทย เมื่อพนักงานทางานและมีเงิ นมากพอ พนักงานที่น้ ี ส่วนใหญ่ก็จะ
กลับบ้านเกิ ดของตนเอง จึงกลายเป็ นที่มาของฉายา คือ รวยแล้วเลิ ก คุณจิรทีปต์กล่าวให้ฟังต่อไปว่า
พนักงานของโรงงาน เมื่อถึงช่วงเวลาปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวข้าว พนักงานส่ วนใหญ่ที่โรงงานก็จะกลับ
บ้านเกิ ด ฉะนั้น ในเรื่ องของปั ญหาพนัก งาน คุ ณจิ รที ปต์ได้ยอ้ นกลับ มาถามตัวเองทุ ก ครั้ งเมื่ อเกิ ด
ปั ญ หาขึ้ น มามี ก ารทบทวนหาสาเหตุ ข องปั ญ หาในสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นกับ พนักงาน เริ่ ม ตั้งแต่ รายได้ข อง
พนักงาน การจัดสรรรายได้ การดูแลการให้สวัสดิการต่างๆ ซึ่ งคุณจิรทีปต์ให้ความสาคัญกับปั ญหาใน
เรื่ องนี้ มาก คุณจิรทีปต์เล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาที่พนักงานขอลากลับบ้านเกิด ตัวของคุณจิรทีปต์เองจะไม่
ห้าม เพราะการห้ามเหมือนการยุยง คุณจิรทีปต์จึงจะไม่ห้ามและปล่อยให้พนักงานกลับบ้านเกิ ดของ
พนักงานเพื่อไปทาธุระให้เสร็ จแล้วรี บกลับมาทางาน
วิธีการแก้ไขปั ญหาช่ วงที่พนักงานส่ วนใหญ่ในโรงงานลากลับบ้าน คือ คุณจิรทีปต์
ได้มี ก ารปรั บ ในเรื่ องของการท าสต๊อกแคบหมู เก็ บ ไว้ซ่ ึ งการสต๊อกแคบหมู จะใช้ก ารเก็บ แคบหมู
ในช่วงที่แคบหมูยงั ไม่ได้นามาทอดเป็ นช่วงของกระบวนการผลิตการเคี่ยวหนังหมูแล้วทาให้แห้งเพื่อ
รอนาไปทอด ซึ่งแสดงให้เห็นดังภาพ
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ภาพที่ 4.18 แคบหมูที่ยงั ไม่ได้นาไปทอด
นอกจากจะเป็ นการแก้ไขปั ญหาเรื่ องของพนักงานที่ลากลับบ้านเกิด การทาสต๊อกแคบหมูในลักษณะ
การเคี่ยวแคบหมูเก็บไว้ ยังช่วยในเรื่ องปั ญหาของวัตถุดิบคือช่วงที่หนังหมูสดมีราคาสู ง เพราะตอนที่
วัตถุดิบมีราคาสู งทางโรงงานจะชะลอการซื้ อวัตถุดิบหนังหมูสดแต่จะซื้ อวัตถุดิบเก็บในช่วงที่หนังหมู
สดมีราคาถูก แล้วทาการผลิตแคบหมูให้อยูใ่ นรู ปแบบลักษณะการเคี่ยวหนังหมูแบบทาให้แห้งเก็บไว้
คุณจิรทีปต์กล่าวว่า ยิงปื นนัดเดียวเหมือนได้นกสองตัว คือแก้ไขปั ญหาเรื่ องวัตถุ ดิบที่มีราคาสู ง และ
ปั ญหาเรื่ องพนักงานช่วงที่ลากลับบ้านเกิ ดเพราะทาให้พนักงานในโรงงานมีไม่มาก พนักงานที่เหลื อ
ในโรงงานช่ วงเวลานั้นสามารถนาหนังหมูที่แปรรู ปเป็ นหนังหมูแห้งที่ผ่านการเคี่ยวหนังหมูมาแล้ว
สามารถนามาทอดให้พองกรอบเป็ นแคบหมู ตามคาสั่งซื้ อของลูกค้า ซึ่งแสดงให้เห็นดังภาพ

ภาพที่ 4.19 กระบวนการทอดแคบหมูให้พองกรอบ
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คุ ณ จิ รที ป ต์ได้ส อนให้ พ นัก งานมี วิธี คิ ดในเรื่ องการท างาน ความรั บ ผิดชอบต่ อหน้าที่ ก ารและให้
ความสาคัญกับพนักงานทุกคน ส่ งเสริ มให้พนักงานมีความกล้าแสดงออกถึงความสามารถของแต่ละ
คน ให้พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทที่ได้รับ มีการให้รางวัลพนักงานกรณี
เมื่อพนักงานทางานล่วงเวลา คุณจิรทีปต์จะพยายามทาให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการทางานและ
มีส่วนร่ วมฝึ กฝนการแก้ไขปั ญหาทุ กครั้ง กรณี ตวั อย่างเช่ น เกิ ดปั ญหาในกระบวนการผลิ ตแคบหมู
แคบหมูหม้อนี้ ทอดแล้วไม่พองตัว คุณจิรทีปต์จะไม่ออกคาสั่งแต่จะทาการเรี ยกพนักงานที่รับผิดชอบ
ในกระบวนการผลิ ต มาช่ วยกัน แก้ไ ขปั ญ หาโดยการให้ พ นัก งานออกความคิ ด เห็ น ช่ วยกัน แก้ไ ข
เพื่ อที่ จะท าให้ ก ารผลิ ตแคบหมู ค รั้ งต่ อไปจะไม่ เกิ ดข้อผิดพลาดขึ้ น คุ ณ จิ รที ปต์จะไม่ ดุด่าว่ากล่ าว
พนักงานทั้งสิ้ นยอมเสี ยสละแคบหมูหม้อที่ทอดไม่พองตัวทิ้งไป เพราะคุณจิรทีปต์คิดว่าสิ่ งที่ผา่ นมา
ให้ถือว่าผ่านไป คุณจิรทีปต์กล่าวต่อไปว่า อยากทาให้พนักงานทุกคนทาตัวเองให้มีค่า โรงแคบหมูแม่
แช่ มเปรี ยบเสมื อนโรงเรี ยน ถ้าพนักงานสามารถท างานเรี ยนรู ้ เก็บเกี่ ยวประสบการณ์ จากที่ นี่ไปได้
พนัก งานที่ ออกจากที่ นี่ ไปก็ ส ามารถดาเนิ น ชี วิตของตัวเองได้ คุ ณ จิรที ป ต์ได้ก ล่ าวให้ ฟั งว่า ถ้าให้
พนักงานออกไปทาแคบหมูขายเอง พนักงานที่นี่ก็สามารถทาขายเองได้เพราะคุณจิรทีปต์ไม่เคยปกปิ ด
ความรู ้ความสามารถในการผลิ ตแคบหมู เพียงแต่วา่ พนักงานขาดแค่ทุนกับตลาดเท่านั้น เหตุผลที่คุณ
จิรทีปต์ไม่หวงความรู้ในการผลิตแคบหมู คุณจิรทีปต์รู้ดีวา่ การทาธุ รกิจมันไม่ได้ง่ายและไม่ได้ยากแต่
เหนื่ อย เพราะต้องดึ งทุกเรื่ องเข้ามาบรรจบกันซึ่ งมันไม่ง่าย คนที่ พร้ อมจะยอมเหนื่ อยก็สามารถเป็ น
ผูป้ ระกอบการได้
นอกจากการแก้ไ ขปั ญ หาภายในกิ จ การคุ ณ จิ ร ที ป ต์ ย งั ต้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาและ
อุปสรรคที่เกิ ดจากภายนอกกิจการ คือปั ญหาด้านคู่แข่งคุณจิรทีปต์ได้กล่าวต่อไปว่าปั ญหาด้านคุ่แข่ง
ส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องของการลอกเลียนแบบสิ นค้า ปัญหาของการลอกเลียนแบบสิ นค้าจากคู่แข่งทาให้
คุณจิรทีปต์รู้สึกเป็ นกังวล แต่การลอกเลี ยนแบบสิ นค้าเป็ นปั ญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะใครๆก็
สามารถทาแคบหมูจาหน่ ายได้ คุณจิรทีปต์เล่าว่า จะมีรอบเวลาอยูร่ อบหนึ่ งที่แคบหมูจาหน่ ายไม่ได้
หรื อช่ วงเวลาที่กาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคถดถอย คนที่จะสามารถอยูใ่ นตลาดได้จะมีแค่ตวั จริ งเท่านั้น ซึ่ ง
แคบหมูแม่แช่มมีการเจาะตลาดกลุ่มผูบ้ ริ โภคตั้งแต่ระดับล่าง ระดับกลาง ไปจนถึงผูบ้ ริ โภคระดับบน
ช่ วงที่กาลังซื้ อของคนระดับล่างและระดับกลางถดถอยลง ยังมีกลุ่มผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าที่ มีกาลังซื้ อ
มากและกลุ่มผูบ้ ริ โภคระดับบนจะเน้นการบริ โภคสิ นค้าที่มีคุณภาพเป็ นหลัก เพราะฉะนั้น คุณจิรทีปต์
จึงบอกกับตัวเองว่า จะต้องผลิตแคบหมูที่มีคุณภาพ ซึ่ งจะสามารถใช้แข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยการผลิต
แคบหมูตอ้ งมีการใช้วตั ถุดิบเกรดคุณภาพทั้งหมด รวมถึงน้ ามันที่ใช้ในการทอดแคบหมูตอ้ งใช้น้ ามัน
ใหม่ทุกครั้ง เพราะการใช้น้ ามันใหม่ทอดแคบหมูจะทาให้สามารถเก็บแคบหมูไว้ได้นานไม่เหม็นหื น

47

เตาไฟที่ใช้ในการทอดแคบหมูมีการใช้เตาไฟฟ้ าชนิดพิเศษ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็ นน้ า ชั้นบนเป็ นน้ ามัน ซึ่ ง
แสดงให้เห็นดังภาพ

ภาพที่ 4.20 การทอดแคบหมูโดยใช้เตาไฟฟ้ าชนิดพิเศษ 2 ชั้น
การใช้เตาไฟฟ้ าพิเศษชนิ ด 2 ชั้นในการทอดแคบหมู ทาให้กากหมูที่เป็ นเศษขยะร่ วงหล่นไปที่น้ า จึง
ส่ งผลให้น้ ามันที่ใช้ทอดแคบหมูจะมีสีใสและไม่ไหม้ และยังสามารถควบคุมอุณหภูมิในการทอดได้
ทาให้แคบหมูคายน้ ามันไร้ไขมัน แคบหมูจึงแห้ง กรอบ อร่ อย ไม่แข็งและไม่อมน้ ามัน ทาให้แคบหมู
แม่ แช่ มได้รับ การตอบรั บจากลู กค้าระดับ บน เป็ นอย่างดี คุ ณจิรทีปต์กล่ าวว่านอกจากคุ ณภาพของ
สิ นค้าต้องมีตวั แปรและตัวประกอบอีกหลายปั จจัย เช่ น ช่ องทางการจัดจาหน่ าย แคบหมูแม่แช่ มได้
เพิ่มช่ องทางการจัดจาหน่ ายมีการขยายตลาดเปิ ดหน้าร้ านที่ กรุ งเทพมหานครเพื่อต้องการให้ลูกค้ามี
ความสะดวกและง่ายต่อการซื้ อแคบหมู ถ้าไม่ขยายช่องทางการจัดจาหน่าย ธุ รกิจก็จะไม่เติบโต คุณจิร
ทีปต์ได้กล่าวไว้ประโยคหนึ่ งว่า “การทาธุ รกิจก็เหมือนกับการขึ้นหลังเสื อ เราไม่สามารถลงจากหลัง
เสื อได้ ถ้าทาแค่น้ ี มนั ก็จะหยุดแค่น้ ี ” คุณจิรทีปต์รู้สึกดี ใจที่ แคบหมูแม่แช่ มสามารถวางจาหน่ ายในซุ
เปอร์ มาเก็ตชั้นนาของประเทศไทยได้ ผูบ้ ริ โภคได้รู้จกั แคบหมูแม่แช่ มเพิ่มมากขึ้น จากการทาตลาด
เพียงจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะภาคเหนื อ ปั จจุบนั ธุ รกิจเติบโตขึ้น ผูบ้ ริ โภคจะอยูภ่ ูมิภาคใดในประเทศ ก็
สามารถบริ โภคแคบหมูได้ ทาให้คุณจิรทีปต์รู้สึกว่าปั ญหาในเรื่ องของคู่แข่งกลายเป็ นปั ญหาที่สามารถ
แก้ไขได้ การแข่งขันจึงกลายเป็ นเรื่ องปกติที่ผปู ้ ระกอบการต้องเผชิ ญ เมื่อเจอกับปั ญหาต้องมีสติทุก
ครั้ง ค่อยๆคิดและแก้ไขปั ญหา
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4.2.2.4 นโยบายและหลักการในการบริหารงานของกิจการ
หลักในการบริ หารงานของคุณจิรทีปต์ สิ่ งแรกคือ การให้ความสาคัญกับพนักงานทุก
คน โดยการมอบหมายบทบาทหน้าที่ ให้พนักงานได้แสดงความสามารถในการท างานของตนเอง
ออกมา และผ่านการติ ชมการท างานจากคุ ณจิรทีปต์เพื่อให้พนักงานมี พ ลังเกิ ดความภาคภูมิใจและ
ก าลัง ใจในการท างาน คุ ณ จิ ร ที ป ต์ จ ะไม่ ดู ถู ก พนั ก งาน เพราะพนั ก งานแต่ ล ะคนจะเก่ ง และมี
ความสามารถไม่เหมือนกันแต่ตอ้ งสามารถทางานแทนกันได้ คุณจิรทีปต์จะพูดคุยกับพนักงานและมี
การอบรมพนักงานอยู่เสมอ กิจการจะดาเนิ นต่อไปได้นอกจากตัวของคุณจิรทีปต์ พนักงานคือปั จจัย
สาคัญที่จะทาให้กิจการเดินหน้าต่อไป นอกจากการให้ความสาคัญกับพนักงาน สิ่ งที่สาคัญอีกอย่างก็
คือ ลูกค้า การบริ หารงานในส่ วนของลูกค้า คุณจิรทีปต์ได้กล่าวไว้วา่ “ถ้าลูกค้ามีความต้องการ เราก็จะ
ทา เพื่อตอบโจทย์ความรวดเร็ วและความต้องการของลู กค้า ฉะนั้นลู กค้ามี ความต้องการสิ่ งใดต้อง
ตอบสนองให้ทนั ทวงที เพราะเราเป็ นพ่อค้า”เมื่อลูกค้าเข้ามาติดต่อกับทางโรงงาน คุณจิรทีปต์บอกกับ
พนักงานเสมอว่า อย่าให้ลูกค้าผิดหวังกลับไป คุณจิรทีปต์ไม่ได้หลงตัวเองหรื ออวดเก่งแต่คุณจิรทีปต์รู้
ดีวา่ อนาคตในวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น คุณจิรทีปต์กล่าวต่อไปว่า คนเราต้องมีความคิดดีใฝ่ ดี ตลอด
ระยะกว่า20ปี ที่ สร้ างแบรนด์แคบหมูแม่แช่ มขึ้นมา ซึ่ งมันไม่ใช่ เรื่ องที่ง่ายฉะนั้นสิ่ งที่สาคัญที่ สุดคื อ
การรักษาแบรนด์เอาไว้ คุณจิรทีปต์บอกกับตัวเองเสมอว่าต้องทาให้ลูกค้ามีความสุ ขมากที่สุดเมื่อได้
รับประทานแคบหมูแม่แช่ม คือ แคบหมูตอ้ งมีคุณภาพ ต้องมีความอร่ อย และความสะอาด
คุณจิรทีปต์ยอมรับว่าการเป็ นผูป้ ระกอบการเป็ นสิ่ งที่เหนื่อย ต้องอดทนกับทุกเรื่ องที่
เข้ามา รวมไปถึงเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรมในการทางาน ซึ่ งคุ ณธรรมเป็ นสิ่ งที่ ผปู ้ ระกอบต้องมีและมี
ควบคู่ไปกับการทางาน ต้องซื่ อสัตย์ต่อลูกค้าและการให้ความสาคัญกับพนักงาน
4.3 ข้ อมูลเชิ งลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็ จของวิสาหกิจชุ มชนแคบหมู
แม่ แช่ ม เทศบาลเมื อ งแม่ โจ้ จังหวัด เชี ยงใหม่ ตามทฤษฎีคุ ณ ลักษณะของผู้ ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ 8 ประการ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการทีป่ ระสบความสาเร็จ
4.3.1 เป็ นผู้มีการต้ องการความสาเร็จ
4.3.1.1 สิ่ งทีผ่ ้ ปู ระกอบการใช้ เป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็จใน
ผูป้ ระกอบการกล่าวว่าตัวชี้วดั ความสาเร็ จของกิจการ คือ ดังนี้
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1. สามารถสร้ า งแบรนด์ ยี่ ห้ อ ของตัว เองได้ เนื่ อ งด้ ว ยระยะเวลาและ
ประสบการณ์ในการผลิตแคบหมูมาอย่างยาวนานทาให้แคบหมูแม่แช่มเป็ นที่รู้จกั ของลูกค้าทัว่ ไปและ
ได้รับการตอบสนองจากลูกค้าเป็ นอย่างดี
2. แคบหมู แม่แช่ ม เป็ นที่ ยอมรั บ ของลู กค้า ลู กค้ามี การพูดถึ งและกล่ าวถึ ง
การเป็ นที่ยอมรับของลูกค้า คุณจิรทีปต์ได้กล่าวไว้วา่ เป็ นสิ่ งที่ถือว่าประสบความสาเร็ จเพียงพอแล้ว
3. เป็ นที่ ยอมรับจากหน่ วยงานต่างๆของรัฐ เนื่ องจากมี หน่ วยงานของทาง
ภาครัฐเข้ามาให้ความช่วยเหลือและให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในการศึกษาดูงาน ของนักเรี ยน นักศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ
4. สามารถดู แ ล เลี้ ยงดู พ นั ก งานในกิ จ การได้ เพราะว่ า คุ ณ จิ ร ที ป ต์ ใ ห้
ความสาคัญกับพนักงาน ทางานร่ วมกันเหมือนเป็ นครอบครัวเดียวกัน พนักงานทุกคนมีคุณภาพชี วติ ที่
ดีข้ ึนคุณจิรทีปต์ก็มีความรู ้สึกดีใจและภูมิใจ
5. เป็ นที่ ยอมรั บของคนในสั งคม มี คุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ น กิ จการแคบหมู แม่
แช่มช่วยพัฒนาศักยภาพของคุณจิรทีปต์ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว คุณจิรทีปต์ให้
ดีข้ ึนและเป็ นที่ยอมรับของคนรอบข้าง
คุณจิรทีปต์กล่ าวว่า แท้จริ งแล้วไม่รู้ว่าความสาเร็ จจริ งๆของกิ จการอยู่ตรงไหน แต่
เมื่ อคุ ณ จิรที ป ต์ไ ด้ล องมองย้อนกลับ ไป ตั้งแต่ อดี ตจนถึ งปั จจุ บ นั ทุ ก อย่างมี ก ารเปลี่ ย นแปลงและ
เปลี่ ยนแปลงไปในทิ ศทางที่ ดีข้ ึน คุ ณภาพชี วิต ครอบครัว พนักงานทุกคนสามารถเลี้ ยงดู ครอบครั ว
ของตัวเองได้ และโรงงานมี การขยายตัวมากขึ้ น สิ่ งเหล่ านี้ ก็ ถือว่าเพี ยงพอแล้วในความสาเร็ จของ
กิจการ
4.3.1.2 การตั้งเป้าหมายของกิจการ
คุณจิรทีปต์กล่าวไว้วา่ เป้ าหมายของกิจการในอนาคตที่วางเอาไว้ คือ ถ่ายทอดกิจการ
ให้ ลู ก สื บ ทอดกิ จการต่ อ แต่ คุณ จิ รที ปต์ คิ ดว่าการถ่ ายทอดกิ จการส่ ง ต่ อให้ รุ่น ต่ อไปเป็ นเรื่ องของ
อนาคต ปั จจุบนั คุณจิรทีปต์คิดเพียงว่าจะทาหน้าที่ตรงนี้ ให้ดีที่สุด พัฒนาสิ นค้าผลิตภัณฑ์ของแม่แช่ ม
ให้ดีกว่าเดิม เพื่อผูบ้ ริ โภคและลูกค้า สิ่ งเหล่านี้ก็จะกลายเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั คนรุ่ นหลังต่อไป
4.3.1.3 สาเหตุทไี่ ด้ รับรางวัล
คุณจิรทีปต์ได้เล่าเหตุผลให้ฟั งว่า การที่ แคบหมูแม่แช่ มได้รับรางวัลต่างๆมากมาย
เนื่ องมาจากคุณภาพของสิ นค้าเป็ นหลัก คุณจิรทีปต์พยายามแสดงออกให้ลูกค้าได้เห็นเสมอในเรื่ อง
กระบวนการผลิต แคบหมูแม่แช่มจะไม่ใช่วถั ตุดิบหนังหมูแช่แข็ง จะใช้หนังหมูสด ในการผลิตเท่านั้น
และเครื่ องปรุ งจะใช้เกรดเอทั้งหมดรวมไปถึงน้ ามันในการทอดจะไม่ใช้น้ ามันที่ใช้แล้วมาทอด
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แคบหมู เด็ ด ขาด ท าให้ คุ ณ ภาพสิ่ ง เหล่ านี้ เป็ นตัว ชี้ วัด ถึ ง คุ ณ ภาพของแคบหมู แ ม่ แ ช่ ม รางวัล จาก
หน่วยงานต่างๆที่ได้รับมา เนื่องมาจากการผลิตแคบหมูที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานรับรองต่างๆ
4.3.1.4 ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ที่ ท าให้ กิจ การของท่ า นสามารถด าเนิ น กิจ การมาเป็ น
ระยะเวลาทีย่ าวนาน
คุ ณจิ รที ปต์กล่าวว่า ปั จจัยที่ ทาให้ประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นกิ จการ มีหลาย
ปั จจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง คือ
1.ความท้าทาย คุณจิรทีปต์เป็ นบุคคลที่ชอบความท้าทาย การท้าทายตัวเอง
เป็ นสิ่ งที่ ท าให้ คุณ จิ รที ป ต์รู้สึ ก ภู มิ ใ จในตัวเองทุ ก ครั้ งเมื่ อ ได้ท าในสิ่ ง ที่ ต ัวเองคิ ด ว่าท าไม่ ไ ด้แล้ว
ประสบความสาเร็ จ จากอดีตที่ไม่เคยรุ ้จกั การทาแคบหมูมาก่อนต้องอาศัยประสบการณ์และการพัฒนา
ตัวเอง จนกระทัง่ ทุกวันนี้กลายมาเป็ นผูป้ ระกอบการ
2. ความทะเยอทะยาน คุ ณจิรทีปต์กล่าวว่า ความทะเยอทะยานเป็ นบ่อเกิ ด
แห่ งความสาเร็ จที่ยิ่งใหญ่ คนทุกคนมีความทะเยอทะยานเหมือนกันหมด หากต่างกันก็คงเพียงแค่ใคร
จะมากใครจะน้อยกว่ากันเท่านั้น และความทะเยอทะยานจะเป็ นแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตเดินทางไปถึง
เป้ าหมายที่ได้ต้ งั เอาไว้ เปรี ยบเสมือนเป็ นยานพาหนะที่จะนาพาตัวเราเองไปสู่ ความสาเร็ จของชีวติ
3. ความมีอุดมการณ์ คุ ณจิรทีปต์ได้กล่ าวไว้ว่าการทาธุ รกิ จผูป้ ระกอบการ
ต้องมีอุดมการณ์ เพื่อไว้เป็ นที่ยึดเหนี่ ยวในการทางานถ้าขาดอุดมการณ์ในการทางาน ผลงานที่แสดง
ออกมาก็ยากที่จะสาเร็ จ
4. ครอบครัว ซึ่ งครอบครัวเป็ นเหมือนแรงผลักดันที่ดีในการทางานและเป็ น
กาลังใจสาคัญในการต่อสู ้กบั ปั ญหาและอุปสรรคที่เผชิญ
5. การพิสูจน์ตนเอง คุณจิรทีปต์ได้กล่ าวว่าต้องการพิสูจน์ตนเองให้ทุกคน
เห็นและเป็ นที่ยอมรับของผูค้ น จึงทาให้กลายเป็ นแรงผลักดันมาจนกระทัง่ ทุกวันนี้
4.3.1.5 ระดับความสาเร็จของกิจการในมุมมองผู้ประกอบการ
คุณจิรทีปต์กล่าวว่า ปั จจุบนั กิ จการถื อว่าประสบความสาเร็ จเป็ นที่ น่าพึงพอใจแล้ว
แต่ก็สามารถพัฒนาและต่อยอดต่อไปได้อีกมากมาย เพราะว่าแคบหมูเป็ นสิ นค้าประเภทอาหาร ตราบ
ใดที่ ผูค้ นยังบริ โภคอาหาร แคบหมูก็ยงั คงสามารถจาหน่ ายได้ จากการจาหน่ ายเพียงภายในจังหวัด
เชี ยงใหม่ ต่อไปก็เริ่ มจาหน่ ายที่กรุ งเทพมหานคร และขยายไปถึงต่างประเทศ ซึ่ งปั จจุบนั มีลูกค้าจาก
ประเทศจีนเข้ามาติดต่อกับทางกิจการแล้ว
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4.3.1.6 หลักการ สู่ ความสาเร็จในการทาธุรกิจของผู้ประกอบการ
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าหลักการสู่ ความสาเร็ จที่สาคัญในการทาธุ รกิจคือ
1. ต้องมีความตั้งใจ คือ การผลิตแคบหมูในแต่ละครั้งคุณจิรทีปต์มีความตั้งใจที่จะทา
ให้แคบหมูแม่แช่ม ออกมาดีที่สุดเพื่อลูกค้าและผูบ้ ริ โภค
2. ทาสิ นค้าให้มีคุณภาพ ซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่ที่ซ้ื อแคบหมูแม่แช่ม ชอบในคุณภาพและ
ความอร่ อยของแคบหมู คุ ณจิรทีปต์กล่าวว่าเหตุผลที่ ทาให้ตอ้ งผลิ ตสิ นค้าที่มีคุณภาพเพราะ คุณจิร
ทีปต์รู้ดีวา่ ลูกค้าจะรู ้สึกดีเมื่อได้รับประทานสิ นค้าที่มีคุณภาพ
3. ต้องรู ้ จกั ธุ รกิ จของตัวเองให้ดี คุ ณจิรทีปต์กล่าวว่า ต้องรู ้ จกั ธุ รกิ จของตัวเองให้ดี
ธุ รกิจของคุณจิรทีปต์คือการผลิ ตแคบหมูเป็ นธุ รกิจประเภทอาหาร ผลิตเพื่อให้ผคู ้ นบริ โภค ข้อนี้ ตอ้ ง
ระลึกอยูเ่ สมอว่าตัวของเราเองกาลังทาอะไรอยู่
4. มีคู่แข่งให้เปรี ยบเที ยบตลอดเวลา กล่าวคือ การมีคู่แข่งทางธุ รกิจนอกจากจะเป็ น
ปั ญหาอุปสรรคของกิจการ ยังเป็ นแรงบันดาลใจที่สาคัญที่ทาให้ตวั ของคุณจิรทีปต์ มีการพัฒนาสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์อยูต่ ลอดเวลา
4.3.1.7 ความพึงพอใจต่ อยอดขายของผู้ประกอบการ
สาหรับยอดขายในปี ที่ผา่ นของกิ จการคุณจิรทีปต์กล่าวว่า ในปี ที่ผ่านมายอดขายถื อ
ว่าพึงพอใจ แต่ปีนี้ รู้สึกว่ายอดขายคงที่ไม่เพิ่มและไม่ลด อาจจะเนื่ องมาจากสภาพแวดล้อมและปั จจัย
จากภายนอกกิจการ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเศรษฐกิจ หรื อการใช้จ่ายของผูค้ นที่ลดลง แต่กิจการอยูไ่ ด้เพราะ
มีลูกค้าประจาที่อุดหนุนสิ นค้าของกิจการมาโดยตลอด
4.3.1.8 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกิจการ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกิจการคุณจิรทีปต์กล่าวว่า วางแนวทางในการพัฒนา
กิจการไว้ทุกด้าน
- ด้ านเงินทุน
คุ ณจิรทีป ต์กล่ าวว่าในเรื่ องของเงิ นทุ น ถ้าในอนาคตสามารถขยายกิ จการ
ต่อไปได้ ต้องอาศัยการกูย้ ืมเงินจากสถาบันทางการเงินเป็ นหลัก ซึ่ งคุณจิรทีปต์ก็เป็ นลูกค้าสมาชิกของ
สถาบันทางการเงินมาก่อน
- ด้ านบุคลากรของกิจการ
คุณจิรทีปต์กล่าวว่า มีการวางแนวทางในการเพิ่มพนักงานในโรงงานเพิ่มขึ้น
เพราะการผลิตแคบหมูยงั ต้องอาศัยแรงงานคน เครื่ องจักรไม่สามารถทดแทนในเรื่ องของกระบวนการ
ผลิตได้หมด
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- ด้ านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่ างๆ
คุ ณ จิ รที ป ต์ไ ด้วางแนวทางที่ จะเพิ่ ม วัส ดุ อุป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ที่ เป็ นการใช้
เทคโนโลยี เข้า มาช่ ว ย เพราะคุ ณ จิ รที ป ต์ มี แนวคิ ด ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงระบบการผลิ ต เดิ ม มี ก ารใช้
เทคโนโลยีเครื่ องจักรเพิ่ม ตัวอย่างกรณี การเปลี่ ยนเตาไฟฟ้ าที่ใช้ในการทอดแคบหมู แต่เดิมจะใช้เตา
ถ่านขี้เลื่อยในการทอด ข้อเสี ยของเตาถ่านขี้เลื่อยคือ อุณหภูมิในการทอดไม่สามารถควบคุมได้และไม่
ค่อยมีความสะอาด
- ด้ านการจัดการการผลิตรวมไปถึงการตลาด
คุณจิรทีปต์ได้กล่าวไว้วา่ แคบหมูเป็ นสิ นค้าที่มีขอ้ จากัด เพราะแคบหมูมีอายุ
การเก็ บรั กษาที่ อายุส้ ัน แคบหมูแม่ แช่ ม จะตั้งราคาขายที่ สูงขึ้ น เพื่ อการเจาะตลาดระดับ กลาง และ
ระดับบน เป็ นหลัก คุณจิรทีปต์เปรี ยบแคบหมูแม่แช่มเป็ น “สิ นค้าแฮนด์เมด” สิ นค้าที่ตอ้ งใช้ฝีมือใน
การผลิ ต ถ้ารี บเร่ งทาการผลิ ตให้ได้ปริ มาณมากเกิ นไป การควบคุ มในเรื่ องคุ ณภาพก็จะไม่สามารถ
ควบคุมได้
4.3.1.9 มุมมองของผู้ประกอบการด้ านคู่แข่ งและการแข่ งขัน
คุณจิรทีปต์กล่าวว่า คู่แข่งของกิจการคือ ร้านค้าที่ผลิ ตและจาหน่ ายสิ นค้าเหมือนกัน
เพราะแคบหมูเป็ นสิ นค้าที่สามารถผลิตและจาหน่ายได้ง่าย จัดอยูใ่ นประเภทอาหารที่เป็ นของฝากทาง
ภาคเหนื อ คู่แข่งในตลาดจจึงมีปริ มาณมาก วิธีการพัฒนาสิ นค้าให้เหนื อคู่แข่งคือ ต้องรักษาคุ ณภาพ
ของสิ นค้าทาให้สินค้ามีความโดดเด่นเหนื อคู่แข่ง กรณี ตวั อย่างการขอการรับรองมาตรฐาน Primary
GMP (Good Manufacturing Practice) จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทาให้แคบหมู
สามารถวางจาหน่ายอยูใ่ นซุ ปเปอร์ มาเก็ตชั้นนาของประเทศไทยได้
4.3.2 เป็ นผู้มีความรับผิดชอบ
4.3.2.1 การแก้ ไขปั ญหาของผู้ประกอบการในกรณีไม่ สามารถส่ งของให้ ลูกค้ าได้ ตรง
เวลา
คุ ณจิ รที ปต์ได้กล่ าวให้ฟังว่า ถ้าเกิ ดกรณี ส่งของให้ลูกค้าไม่ตรงเวลา คุ ณจิ รที ปต์มี
วิธีการแก้ไขคือ การพูดคุยเจรจากับลูกค้า โดยอาศัยเทคนิ คการพูดที่เป็ นธรรมชาติไม่เคร่ งเครี ยด และ
ลูกค้าส่ วนใหญ่จะเข้าใจเรื่ องการผลิ ต และตัวของคุณจิรทีปต์เองก็ตอ้ งการให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีความ
สดใหม่ ปั ญหาการส่ งสิ นค้าไม่ตรงตามเวลาถือว่าเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นมีกรณี ที่นอ้ ยมาก เพราะลูกค้าจะ
มีการสั่งซื้ อสิ นค้าก่อนอย่างน้อย 1-2 วัน ก่อนถึงวันที่จะมารับสิ นค้า
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4.3.2.2 ระบบการดูแลหรือสวัสดิการให้ แก่ พนักงาน
คุ ณจิ รที ป ต์กล่ าวว่าการให้ส วัสดิ การกับพนักงาน มี ดงั นี้ การให้ป ระกันสั งคมกับ
พนักงานทุกคน การออกโบนัสทุ กๆสิ้ นปี มีที่พกั สาหรับพนักงานในโรงงานให้ฟรี มี การดู แลเรื่ อง
อาหารของพนักงาน ที่พกั อุปกรณ์เครื่ องใช้ต่างๆฟรี พนักงานป่ วยหรื อไม่สบายคุณจิรทีปต์ก็จะพาไป
โรงพยาบาล คุณจิรทีปต์มีการสอนและอบรมพนักงานเป็ นประจา สอนให้รู้จกั การเก็บเงิน การใช้จ่าย
การไม่ประมาทเงินและการรู ้จกั คุณค่าของเงิน พนักงานส่ วนใหญ่ในโรงงานเป็ นคนที่มาจากพื้นที่สูง
4.3.2.3 ปั ญหาของผู้จัดส่ งวัตถุ ดิบ (ผู้ ขายหนั งหมู เจ้ าประจา) ที่ผ้ ูประกอบการเคย
ประสบและวิธีการแก้ ไข
คุ ณจิ รที ป ต์ได้กล่ าวให้ฟั งว่า ปั ญหาของผูจ้ ดั ส่ งวัตถุ ดิบ ส่ วนใหญ่ จะเกิ ดปั ญหาใน
เรื่ องของหนังหมูขาดตลาด แต่ช่วงที่ หนังหมูขาดตลาดจะมี ระยะเวลาไม่นาน วิธีการแก้ไขเมื่ อเกิ ด
ปั ญ หาช่ วงที่ หนังหมู ข าดตลาด คื อ การซื้ อหนังหมู ส ต็อกเก็ บ ไว้ช่ วงที่ ยงั มี ห นังหมู จาหน่ ายอยู่ใ น
ท้องตลาด เพราะผูท้ ี่ขายหนังหมูเจ้าประจา จะติดต่อและคอยบอกกับทางโรงงานตลอด ในช่วงที่หนัง
หมูมีการขาดตลาดหรื อช่ วงที่ หนังหมูมีราคาสู งขึ้ น ซึ่ งทาให้คุณจิ รที ป ต์ส ามารถควบคุ มและแก้ไข
ปั ญหาเรื่ องของวัตถุดิบได้ คุณจิรทีปต์กล่าวว่าสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผจู ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ มีความซื่ อสัตย์และ
ภักดี ต่อคุณจิรทีปต์ เพราะว่าคุ ณจิรทีปต์มีวินยั ทางการเงินที่ดี การทาธุ รกิ จไม่วา่ จะเป็ นธุ รกิจประเภท
ใดก็ตาม ผูป้ ระกอบการต้องมีวินยั ทางการเงินและมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น ปั ญหาในเรื่ อง
ของผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ จึงไม่ค่อยที่จะมีปัญหา
4.3.2.4 ระบบการดูแลควบคุมการจัดการของเสี ยที่มาจากการผลิตต่ อสิ่ งแวดล้ อมใน
ชุ มชนของกิจการ
คุ ณจิรทีปต์กล่าวว่าของเสี ยที่ มาจากการผลิ ตส่ วนใหญ่ ก็คือ ไขมัน ที่มาจากการชะ
ล้างในส่ วนของกระบวนการผลิ ตต่ างๆและเรื่ องของควันไฟที่ ม าจากการทอดแคบหมู ระบบการ
ควบคุมดูแลในส่ วนของการจัดการของเสี ยในส่ วนของปั ญหาไขมัน คุณจิรทีปต์มีการทาบ่อน้ าสาหรับ
ดัก ไขมัน ก่ อ นที่ จะปล่ อ ยน้ า ลงสู่ ธ รรมชาติ และปั ญ หาเรื่ อ งควัน ไฟที่ ม าจากกการทอดแคบหมู
คุณจิรทีปต์มีการจัดการในเรื่ องของควันไฟโดยการใช้พดั ลมขนาดใหญ่ช่วยในการเป่ าควันไฟเพื่อลด
มลพิษที่จะปล่อยควันไฟขึ้นสู่ อากาศน้อยที่สุด
4.3.2.5 ปั ญหาในเรื่ องสิ่ งแวดล้ อมในชุ มชนที่เกิดจากการดาเนินงานของกิจการและ
แนวทางแก้ไข
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าปั ญหาในเรื่ องมลพิษ ปั จจุบนั โรงงานประสบปั ญหาในเรื่ องของ
ควันไฟ ที่ยงั จัดการและควบคุมไม่ได้ท้ งั หมด แต่ได้มีการวางแนวทางในเรื่ องของแก้ไขปั ญหาไว้
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บางส่ วน คื อ จะทาที่ดกั ควันไฟโดยจะให้ควันไฟตกลงน้ า ได้มีการติดต่อช่ างและผูเ้ ชี่ ยวชาญให้มา
ออกแบบระบบและทาเครื่ องดักควันไฟเป็ นที่เรี ยบร้อย คุ ณจิรทีปต์คิดว่าถ้า ณ ขณะนี้ คุณจิรทีปต์ไม่
แก้ไขปั ญหาเรื่ องควันไฟ ต่อไปในอนาคตถ้าโรงงานมีการเพิ่มปริ มาณการผลิ ตที่ มากขึ้ น ปั ญหาใน
เรื่ องควันไฟต้องส่ งผลกระทบอย่างหนักต่อชุมชนได้
4.3.3 เป็ นผู้ทยี่ อมรับความเสี่ ยง
4.3.3.1 แนวคิดในการลงทุนเพิม่ ของกิจการ
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าอยากลงทุนเพิ่ม เพราะอยากปรับปรุ งพัฒนาโรงงานให้เป็ นระบบ
มีมาตรฐานขึ้น อยากนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่ องของกระบวนการผลิตและรวมไปถึงการปรับปรุ ง
พัฒนาการจัดการข้อเสี ยที่ออกจากโรงงานให้กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมให้มีปริ มาณน้อยที่สุด
4.3.3.2 โครงการกู้เงินเพิม่ ของกิจการ
คุณจิรทีปต์กล่าวว่า อนาคตมีโครงการที่จะกูเ้ งินเพิ่ม เพราะอยากจะปรับปรุ งพัฒนา
โรงงานให้ดีข้ ึนและใช้ต่อยอดธุ รกิจแคบหมูแม่แช่มต่อไป
4.3.3.3 ความต้ องการส่ งสิ นค้ า ผลิตภัณฑ์ ไปยังต่ างประเทศ
คุ ณจิ รที ปต์ก ล่ าวให้ฟังว่า อยากส่ งสิ นค้าออกต่างประเทศ เพราะคุ ณจิ รที ป ต์รู้ดีว่า
แคบหมู แม่ แช่ ม เป็ นสิ น ค้าที่ มี คุ ณ ภาพ ปลอดภัย และอร่ อย เป็ นที่ ชื่ นชอบของลู ก ค้ามากมาย และ
สามารถนาไปประยุกต์ได้ คุ ณจิรทีปต์คิดว่าแคบหมูแม่แช่ มน่ าจะเป็ นสิ นค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งคน
ไทยและชาวต่างชาติได้ การส่ งสิ นค้าออกต่างประเทศเป็ นช่องทาง ทางธุ รกิจที่ทุกคนอยากจะทา และ
เป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายในการทาธุ รกิจ
4.3.3.4 สิ่ งที่มีความเป็ นไปได้ ที่เกิดความเสี ยหายต่ อกิจการ ในการดาเนินกิจการและ
วิธีการแก้ไข
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าความเสี ยหายที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นกับกิจการโดยที่ไม่ได้คาดคิดมา
ก่อน ส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องต้นทุนของวัตถุดิบที่มีราคาสู งขึ้น ซึ่ งคุณจิรทีปต์ไม่สามารถควบคุ มราคา
ของวัตถุดิบได้ แต่สามารถแก้ไขโดยการเก็บสต็อกวัตถุดิบในช่วงที่มีราคาถูก
4.3.3.5 การประสบปัญหาการขาดทุนและวิธีการแก้ไขปัญหา
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าเคยประสบปั ญหาเล็กน้อย แต่ไม่ถือว่าร้ ายแรง ส่ วนใหญ่จะเป็ น
เรื่ องปั ญหากระบวนการผลิ ต การทอดแคบหมูบางครั้งแคบหมูไม่พองตัว ถ้าแคบหมูไม่พองตัวขณะ
ทอด ซึ่ งหมายความว่าแคบหมูไม่ได้คุณภาพและต้องยอมสละแคบหมูส่วนนั้นทิ้ง ซึ่ งหมายถึงต้นทุน
ในการผลิตที่ตอ้ งเสี ยไป วิธีแก้ไขปั ญหาคือ มีการปรึ กษากับพนักงานและหาสาเหตุของปั ญหาให้ได้
แคบหมูในส่ วนที่เสี ยหายคุณจิรทีปต์ถือว่าเป็ นบทเรี ยนและตัวอย่างให้กบั พนักงาน คุณจิรทีปต์จะไม่
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ลงโทษหรื อเอาผิดกับ พนัก งาน แต่ จะสอนให้ พ นัก งานรู ้ จกั การเรี ย นรู ้ จากสิ่ งที่ ผิดพลาดแทนการ
ลงโทษหรื อตัดเงินเดือน
4.3.3.6 แนวทางการวางแผนในการบริหารระบบการเงินของกิจการ
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าไม่ได้คิดหรื อวางแผนระบบการเงินของกิ จการเอาไว้ แต่ในเรื่ อง
ของการใช้เงิน คุณจิรทีปต์รู้ดีวา่ เมื่อไหร่ ก็ตามที่มีรายได้เข้ามาในกิ จการ ต้องแบ่งเงินออกเป็ นส่ วนๆ
ส่ วนหนึ่ งคือเงินที่ตอ้ งใช้หมุนเวียนในกิจ และอีกส่ วนหนึ่ งคือกาไร ช่วงไหนที่วตั ถุดิบตัวไหนมีราคา
ถูกลงคุณจิรทีปต์ก็จะทาการซื้ อเก็บไว้ คุณจิรทีปต์กล่าวว่า คนเราจะประมาทค่าของเงินไม่ได้ การใช้
เงินต้องใช้อย่างมีสติและใช้ให้เกิดประโยชน์
4.3.3.7 ความไม่ แ น่ น อนของเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิด ขึ้น ในกิจ การและวิธี ก ารแก้ ไ ขของ
ผู้ประกอบการ กรณีดังนี้
- การแข่ งขันในเชิ งการตลาดของคู่ แข่ ง ที่มีผลกระทบต่ อปริ มาณการขาย
และรายได้ ของกิจการ
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าคู่แข่งมีผลกระทบบ้างในบางครั้งกับปริ มาณการขายและ
รายได้ข องกิ จการ การมี คู่ แข่ งคื อสามารถท าให้ พ ฒ
ั นาตนเองขึ้ น แต่ คุณ จิ รที ป ต์คิ ด ว่าถึ งแม้ว่าใน
ปั จจุบนั จะมีคู่แข่งทางการค้าที่ เพิ่มมากขึ้ นแต่แคบหมูแม่แช่ มก็ยงั สามารถรักษายอดขายได้ดีมาโดย
ตลอด
- ความเสี ยหายจากภัยพิบัติ ทาให้ ขบวนการผลิตและการจัดการหยุดชะงัก
คุณจิรทีปต์กล่าวว่า โรงงานแคยประสบปั ญหาเรื่ องภัยพิบตั ิจากธรรมชาติคือ
น้ าท่วมโรงงาน จากเหตุการณ์น้ าท่วมที่เคยเกิดขึ้น ทาให้ปัจจุบนั ต้องสร้างที่ก้ นั น้ ารอบโรงงาน
4.3.3.8 กิ จ การไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ไ ด้ ว างเอาไว้ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาของ
ผู้ประกอบการ
คุ ณ จิ รที ป ต์ก ล่ าวว่าถ้ากิ จ การไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ไ ด้ว างไว้ ต้อ งท าใจที่ จ ะ
ยอมรั บ ผลของมัน สาเหตุ ที่ ท าให้ กิ จการไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมายน่ าจะมาจากปั จจัย ภายนอกที่ ไ ม่
สามารถควบคุมได้ เช่น เรื่ องการเมือง เศรษฐกิจหรื อตลาด
4.3.4 เป็ นผู้มีความเชื่ อมั่นในตนเอง
4.3.4.1 สาเหตุทลี่ ูกค้ าชื่ นชอบแคบหมูของกิจการ
คุ ณ จิ รที ป ต์คิ ดว่าแต่ เดิ ม ลู ก ค้า อาจจะไม่ ช อบแคบหมู แม่ แ ช่ ม เพราะแคบหมู เป็ น
ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านและเป็ นอาหารทางภาคเหนื อ และคุณจิรทีปต์ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสและ
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เกิดความคิดขึ้นมาว่าจะทาอย่างไรให้แคบหมูแม่แช่มมีจุดเด่นและแตกต่าง เพราะฉะนั้นคุณจิรทีปต์จึง
ต้องสร้างตัวเองขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าทุกคนรู ้วา่ แคบหมูแม่แช่ม มีรสชาติอร่ อย โดดเด่นกว่าคู่แข่ง
4.3.4.2 ความมั่นใจหรื อความเชื่ อมั่นใน ที่สินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ ของกิจการสามารถ
แข่ งขันกับคู่แข่ ง กรณีดังต่ อไปนี้
- ผลิตภัณฑ์ แคบหมูมีรสชาติอร่ อยและรสชาติเป็ นเอกลักษณ์
- ยีห่ ้ อเป็ นทีร่ ้ ู จักของผู้คนทัว่ ไป
- มีการผลิตทีส่ ะอาดปลอดภัย
คุณจิรทีปต์ได้กล่าวว่ามีความเชื่ อมัน่ ในผลิตภัณฑ์แคบหมูแม่แช่มทุกด้าน ตั้งแต่เรื่ อง
ของรสชาติที่อร่ อย ยีห่ ้อเป็ นที่รู้จกั และมีความสะอาดปลอดภัย เพราะทุกอย่างต้องมีประกอบคู่กนั ทุก
ด้าน เช่ น วัตถุ ดิบ ต้องมี การคัดเลื อกและต้องมี ความพิ ถีพิ ถ ันในการเลื อก ใส่ ใจในทุ กเรื่ องเพื่ อให้
สิ นค้าออกมาดีและมีคุณภาพ คือ แคบหมูตอ้ งอร่ อย รู ปลักษณ์ดูดี และราคาก็มีความเป็ นไปได้
4.3.4.3 แรงจู งใจ ในการผลิต สิ น ค้ า และผลิต ภั ณ ฑ์ ของผู้ ป ระกอบการ ให้ สิ น ค้ า มี
คุณภาพทีด่ ี
คุณจิรทีปต์ไม่รู้วา่ อะไรคือแรงจูงใจที่จะผลิตสิ นค้าให้ได้คุณภาพที่ดี แต่เนื่องจากคุณ
จิรทีปต์จะมีนิสัยส่ วนตัวที่อยากท้าทายความสามารถของตัวเอง และเกิดจากวิธีคิด คือ การเอาใจเขามา
ใส่ ใจเรา พอคุ ณจิรทีปต์ได้เข้ามาอยู่ในธุ รกิ จแคบหมู รู ้สึกว่าการทาธุ รกิ จแคบหมูไม่ใช่ เรื่ องง่าย ต้อง
เผชิญกับปั ญหามากมาย เช่น ปั ญหาเรื่ องคู่แข่ง การต่อรองราคาสิ นค้าจากลูกค้า คาติชมจากลูกมากมาย
ท าให้คุ ณจิ รที ป ต์คิ ดว่าจะท าการแก้ไขปั ญ หาต่างๆนี้ ได้อย่างไร จนกระทัง่ คุ ณ จิ รที ป ต์ได้ล องมอง
ย้อนกลับไปดูตวั เองและบอกกับตัวเองว่า ในโลกนี้มีท้ งั ด้านดีและไม่ดี เมื่อมีโอกาศได้ทาในสิ่ งที่อยาก
ทา ก็ควรจะเลื อกทาในสิ่ งที่ดี แคบหมูก็เช่ นกัน การทาแคบหมูที่มีคุณภาพนอกจากจะเป็ นสิ่ งที่ดีต่อ
แบรนด์ยี่ห้อ ผลตอบรับจากลูกค้าก็ค่อนข้างดี ได้รับคาชมจากลูกค้า ลูกค้าชมต่อหน้าพนักงาน ทาให้
พนักงานมีกาลังใจและมีแรงผลักดันที่จะผลิตแคบหมูให้ดีมีคุณภาพ สิ่ งเหล่านี้ เปรี ยบเสมือนแรงจูงใจ
ที่สาคัญในการผลิตสิ นค้าให้ได้คุณภาพ
4.3.4.4 สาเหตุ ที่ ท าให้ สิ นค้ าและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของกิ จ การได้ วางจ าหน่ ายอยู่ ใ น
ห้ างสรรพสิ นค้ าและซุ ปเปอร์ มาเก็ตชั้ นนาของประเทศ
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าน่าจะเกิดจากระยะเวลา ประสบการณ์ และวิธีคิด คุณจิรทีปต์เป็ น
บุคคลที่มีความมุ่งมัน่ ในการทางาน และมีความเชื่ อมัน่ ต่อสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์แคบหมูแช่ ม มีความ
มั่ น ใจถึ ง คุ ณ ภาพของสิ นค้ า คุ ณ จิ ร ที ป ต์ เล่ า ให้ ฟั งว่ า ไม่ เคยเข้ า ไปเสนอขายสิ นค้ า กั บ ทาง
ห้างสรรพสิ นค้าหรื อซุ ปเปอร์ มาเก็ตชั้นนาของประเทศ คุณจิรทีปต์เริ่ มจากการนาแคบหมูเข้าสู่ ตลาด
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รอบนอก เป็ นตลาดระดับหมู่บา้ นและชุ มชน จากนั้นก็นาแคบหมูไปสู่ ตลาดระดับอาเภอ จากระดับ
อ าเภอ ก็ ไ ด้ มี โ อกาสน าแคบหมู เข้ า สู่ ตลาดระดั บ จัง หวัด และก็ น าแคบหมู ไ ปเปิ ดตลาดที่
กรุ งเทพมหานคร ลูกค้าที่ได้รับประทานแคบหมูแม่แช่มก็มีความรู ้สึกชอบและติดใจแคบหมูแม่แช่ ม
เมื่อมีคนรู ้จกั แคบหมูแม่แช่มมากขึ้น สุ ดท้ายคุณจิรทีปต์ก็ได้รับการติดต่อจากซุ เปอร์ มาเก็ตชั้นนาของ
ประเทศเพื่อนาแคบหมูแม่แช่มไปวางจาหน่าย
4.3.5 เป็ นผู้ต้องการตอบสนองอย่ างรวดเร็ว
4.3.5.1 การปรั บตัวเมื่อต้ องเผชิ ญกับปั ญหาวัตถุ ดิบที่มีราคาสู งของผู้ประกอบการ
จากภาวะเศรษฐกิจทีม่ าจากปัจจัยภายนอกของกิจการ
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าต้องมีการค้นหาสู ตรเฉพาะของการเก็บรักษาวัตถุดิบเมื่อวัตถุดิบมี
ราคาสู ง ขึ้ น ต้องมี ก ารวางแผนระยะยาว เพราะฉะนั้น คุ ณ จิ รที ป ต์ม องว่า การจาหน่ ายแคบหมู จะ
จาหน่ายได้ดีในช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยว และจะจาหน่ายได้นอ้ ยลงในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวคุณจิร
ทีปต์สังเกตว่าถ้าช่วงฤดูกาลท่องเที่ยววัตถุดิบจะมีราคาสู งขึ้น และในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยววัตถุดิบ
จะมีราคาถูกลง ฉะนั้นในเรื่ องของผูส้ ่ งวัตถุดิบ ถ้าคุณจิรทีปต์มีวนิ ยั ในเรื่ องของการจ่ายเงิน หรื อเป็ นคู่
ค้าที่ดี เมื่อราคาวัตถุดิบจะมีราคาสู งขึ้น ผูส้ ่ งวัตถุดิบจะไม่ข้ ึนราคาวัตถุดิบกับคุณจิรทีปต์ เพราะคุณจิร
ทีปต์ถือว่าเป็ นพันธะมิตรทางการค้าที่ดี
4.3.5.2 แนวทางในการจัดการกับปั ญหาในเรื่ องของสิ นค้ าที่ผลิตไม่ ทันต่ อคาสั่ งซื้อ
ของลูกค้ าของผู้ประกอบการ
คุ ณ จิ รที ป ต์ก ล่ าวว่า ส่ วนใหญ่ จะผลิ ตสิ น ค้าทัน ต่ อความต้อ งการของลู ก ค้า ไม่ มี
ปั ญหาในเรื่ องของการผลิตที่ไม่ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า เพราะแคบหมูเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ทาสต็อกเก็บไว้ได้ และประสบการณ์ ในการผลิตแคบหมูที่ผา่ นมาทาให้เรี ยนรู ้ และเข้าใจในเรื่ องของ
การผลิตและคาสั่งซื้ อของลูกค้าได้ดี
4.3.5.3 การวางแผนของผู้ประกอบการในกรณีที่ความต้ องการของผู้บริ โภคสิ นค้ ามี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่ น ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ นักท่ องเที่ยวจะนิยมใช้ แคบหมูเป็ นของฝาก
ทาให้ แคบหมูจะขายดีเป็ นพิเศษ แต่ หลังช่ วงเทศกาลไปแล้ วความต้ องการแคบหมูของผู้บริโภคอาจจะ
ลดลง และแนวทางแก้ไข
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าช่ วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวจะมีการวางแผนคือ จะให้ความสาคัญ
ในเรื่ อ งการจัด ซื้ อ และจัด เก็ บ วัต ถุ ดิ บ เป็ นหลัก เพราะช่ ว งนอกฤดู ก าลวัต ถุ ดิ บ จะมี ราคาถู ก และ
ปรับปรุ งโรงงานทาความสะอาด ต่อเติมโรงงาน ทาโรงงานให้เป็ นระบบระเบียบ ซึ่ งพนักงานทุกคน
ต้องช่วยกันทา เพราะพนักงานทุกคนจะได้มีความรู ้สึกว่าโรงงานเปรี ยบเสมือนเหมือนบ้านหลังที่สอง
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ที่ตอ้ งคอยดูแลปรับปรุ งพัฒนา ส่ วนในช่ วงเทศกาลท่องเที่ยวคุ ณจิรทีปต์มีแผนการรับมือคือ การทา
สต็อกแคบหมูเก็บไว้ต้ งั แต่ช่วงเดือนสิ งหาคมถึงเดือนกันยายน เพื่อที่จะจาหน่ายให้ทนั ในเดือนตุลาคม
ถึงเดื อนธันวาคม ซึ่ งเป็ นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เพราะในช่ วงฤดูกาลท่องเที่ยวแคบหมูจะจาหน่ ายได้ดี
เป็ นพิเศษ
4.3.5.4 การแก้ไขกรณีปัญหาวัตถุดิบ เช่ น หนังหมูขาดตลาดมีราคาแพง
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าต้องวางแผนการสต็อกวัตถุดิบ ถ้าสต็อกวัตถุ ดิบเก็บไว้ แต่ยงั ไม่
เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต คุณจิรทีปต์มีการจัดหาผูส้ ่ งวัตถุ ดิบรายใหม่แต่ตอ้ งยินดี จ่ายเงิ น
กับราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น และต้องยอมเสี ยสละกาไรที่จะได้นอ้ ยลง
4.3.5.5 การพัฒนาสิ นค้ าและผลิตภัณฑ์ ออกสู่ ตลาดของกิจการ
แต่ เดิ ม แคบหมู แม่ แ ช่ ม ผลิ ต แคบหมู เพี ย ง 2 รู ป แบบ คื อ แคบบหมู แ บบเบบี้ แ ละ
แคบหมูแบบไร้มนั ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาสิ นค้าขึ้น คือ แคบหมูแบบฝอยและแคบหมูแบบคอกระจก
และผลิ ตภัณฑ์ที่ ไ ม่ ใช่ แคบหมู คื อ น้ าพริ กหมูก รอบ ซึ่ งน้ าพริ กหมูก รอบมี การตอบรั บ อนุ ญ าตให้
สามารถวางจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าและซุ ปเปอร์ มาเก็ตชั้นนาของประเทศ ได้
4.3.5.6 กิจการของท่ านมีการวางแนวทางในการปรั บปรุ งสิ นค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ เดิมที่
วางจาหน่ ายอยู่อย่ างไร
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าผลิตภัณฑ์เดิมที่ดีอยูแ่ ล้วก็จะไม่ปรับเปลี่ยนหรื อเปลี่ยนแปลง แต่
จะคิ ด ค้น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ข้ ึ น มาแทนที่ ป รั บ เปลี่ ย นผลิ ตภัณ ฑ์ เดิ ม ลู ก ค้าแต่ ล ะคนจะชอบสิ น ค้า ไม่
เหมื อนกันลู กค้าบางคนชอบแคบหมูแบบดั้งเดิ ม บางคนชอบแบบใหม่ที่ มีความแปลก ฉะนั้นการ
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ตอ้ งดูพฤติก รรมของลูกค้าเป็ นส่ วนใหญ่ เพราะคุณจิรทีปต์ผลิตแคบหมูตามความ
ต้องการจากลูกค้าเป็ นหลัก
4.3.6 เป็ นผู้มีวสิ ั ยทัศน์ และความยืดหยุ่น
4.3.6.1 เป้าหมายในอีก 10 ปี ในการทางานของผู้ประกอบการ
คุณจิรทีปต์กล่าวว่า ไม่กล้าตั้งเป้ าหมายไว้ไกลเกิ นไป เพราะรู ้สึกว่าชี วิตการทางาน
และได้มายืนอยูต่ าแหน่ งของผูป้ ระกอบเจ้าของธุ รกิจ เป็ นสิ่ งที่เหนื่ อยมาก แต่ถา้ ให้มองอาอนาคตอีก
10 ปี ข้างหน้าของธุ รกิจและชี วิตการทางาน โดยส่ วนตัวคุณจิรทีปต์คิดว่า ลูกน่าจะมารับตาแหน่ งและ
สื บทอดธุ รกิจต่อ และต่อไปโรงงานอาจจะต้องใช้เครื่ องจักรเข้ามาช่วยในการผลิต เพิ่มมากขึ้น แต่สิ่ง
เหล่านี้ เป็ นเพียงสิ่ งที่คุณจิรทีปต์คิดไว้เท่านั้น คุ ณจิรทีปต์กล่าวว่าฉะนั้นต้องทาวันนี้ ให้ดีที่สุด เพื่อทา
ให้แบรนด์หรื อตราสิ นค้ามี ความแข็งแรงมากที่ สุด ให้ทุ กคนได้ยอมรั บ และท าให้แคบหมูแม่แช่ ม
สามารถอยูใ่ นใจของลูกค้าได้
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4.3.6.2 มี ก ารจั ด การในเรื่ อ งของการมอบหมายงานหรื อ ต าแหน่ งหน้ าที่ ให้ แ ก่
พนักงาน
คุ ณจิ รที ปต์กล่ าวว่า มอบหมายงานตามแผนกที่ พ นักงานรับผิดชอบ ถ้าแผนกใดมี
พนักงานไม่เพียงพอสามารถดึ งพนักงานแต่ละแผนกเข้าไปช่วยได้ชวั่ คราว เพราะคุ ณจิรทีปต์จะสอน
พนักงานทุกคนให้สามารถทางานทดแทนกันได้ กรณี ตวั อย่างถ้าพนักงานแผนกทอดแคบหมูไม่อยู่
หรื อลากลับบ้าน พนักงานแผนกอื่นก็สามารถทาแทนพนักงานคนที่ลากลับบ้านได้
4.3.6.3 หน่ วยงานทีเ่ ข้ ามาให้ การสนับสนุนของกิจการ
คุณจิรทีปต์ยกตัวอย่างให้ฟังว่า สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการมา
ให้คาแนะนาในเรื่ องของการออกแบบห้องทอดแคบหมู ส่ งเสริ มในเรื่ องของการเป็ นศูนย์กลางในการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยน นักศึกษา ในการศึกษาดูงาน และให้คาแนะนาในการขอ Primary GMP
4.3.6.4 การวางแผนงานระยะสั้ น 1 ปี และระยะยาวมากกว่า 1 ปี ของผู้ประกอบการ
คุ ณจิรที ป ต์กล่ าวว่าใน 1 ปี ข้างหน้าได้มีการวางแผนงานในเรื่ องของการปรับปรุ ง
โรงงานเพิ่ม ปรับปรุ งสถานที่ให้เป็ นสัดส่ วนมากขึ้น มีการติดตั้งโซลาร์ รูฟในโรงงาน โซลาร์ รูฟ คือ
ระบบเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็ นพลังงานไฟฟ้ าทางเลือกใหม่ซ่ ึ งจะใช้ติดตั้งบนหลังคาเพื่อนา
พลังงานไฟฟ้ าที่ได้ไปใช้งานในการทากิจกรรมต่างๆภายในโรงงาน
4.3.6.5 ธุรกิจอืน่ ทีผ่ ้ ปู ระกอบการสนใจ
คุ ณจิรทีปต์กล่ าวว่าอยากทาธุ รกิ จอื่นร่ วม ตัวอย่างการติดตั้งโซลาร์ รูฟ นอกจากจะ
สามารถนาพลังงานไฟฟ้ าที่ได้มาใช้ประโยชน์ในกิจการ ยังสามารถนาไปจาหน่ายให้กบั ภาครัฐได้ ซึ่ ง
สามารถติ ดตั้ง ได้ก ับ หลังคาทุ ก ประเภท ด้วยการลงทุ น เพี ย งครั้ งเดี ยวกับ การติ ดตั้งโซลาร์ รูฟ บน
หลังคาของโรงงาน ถือเป็ นการลงทุนที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กบั กิจการในระยะยาวจากพลังงานที่อยู่
แล้วในธรรมชาติ
4.3.7 เป็ นผู้มีความสามารถทางด้ านมนุษย์ สัมพันธ์
4.3.7.1 กิจกรรมการรั บ ประทานอาหารที่ผ้ ู ประกอบการทาร่ วมกันกับ พนักงานใน
องค์ กร
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าการรับประทานอาหารร่ วมกับพนักงานถื อว่าเป็ นเรื่ องปกติเป็ น
ประจา เนื่องจากเป็ นนิ สัยโดยส่ วนตัวของคุณจิรทีปต์ เพราะคุณจิรทีปต์มองว่าการรับประทานร่ วมกับ
พนักงานเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา และไม่คิดจะแบ่งแย่กชั้นชน ทุกคนทาตามหน้าที่ของตนเองและทุก
คนเป็ นมนุษย์เหมือนกันมีสิทธิ ทุกอย่างเท่าเทียมกัน คุณจิรทีปต์กล่าวว่าโดยส่ วนตัวไม่เคยดูถูกหรื อ
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รังเกียจพนักงานเพราะคุณจิรทีปต์เคยเป็ นลูกน้องของบุคคลอื่นมาก่อน รู ้และเข้าใจในความรู ้สึกของ
พนักงานดีทุกคน
4.3.7.2 การเข้ าถึงตัวผู้ประกอบการของพนักงานกรณีเกิดปัญหา
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าในกรณี ที่พนักงานมีปัญหาทุกครั้ง พนักงานจะเข้ามาปรึ กษาคุณ
จิรทีปต์เป็ นประจา เพราะการทางานในโรงงานแคบหมูแม่แช่มจะทางานกันแบบครอบครัว เมื่อใดที่
พนักงานมีปัญหาหรื อต้องการความช่ วยเหลื อสิ่ งใด คุณจิรทีปต์ไม่เคยปฎิเสธการช่ วยเหลื อพนักงาน
แต่ คุณ จิ รที ป ต์ มี ก ฎข้อ ห้ ามคื อ ห้ ามพู ดโกหก ห้ า มทะเลาะกัน มี ปั ญ หาให้ เข้ามาปรึ ก ษาขอความ
ช่วยเหลือได้
4.3.7.3 การวางตัวของผู้ประกอบการให้ เป็ นทีร่ ักใคร่ ของพนักงาน
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าต้องทาตัวเป็ นกลางไม่ลาเอียง ทาสิ่ งที่ดีให้พนักงานเห็ นและเป็ น
ตัวอย่างที่ดีของพนักงาน
4.3.7.4 วิธีการทีท่ าให้ พนักงานในองค์ กรตั้งใจทางาน รักใคร่ สามัคคี
คุ ณ จิ รที ป ต์เล่ าให้ ฟั งว่าพนัก งานเคยทะเลาะกัน คุ ณ จิ รที ปต์แก้ไ ขปั ญ หาโดยการ
พู ด คุ ย กับ พนัก งานสอนให้ พ นัก งานมี เหตุ ผ ลในการตัด สิ น ใจไม่ ใ ช่ อ ารมในการตัด สิ น ใจ เพราะ
พนักงานมีนิสัยส่ วนตัวที่ไม่เหมือนกัน การได้มาอยูร่ ่ วมกันทุกคนต้องปรับตัว คุณจิรทีปต์รู้สึกว่าการ
พูดคุยเป็ นสิ่ งที่ทาให้พนักงานได้นากลับไปคิดในการปรับปรุ งตัวเอง สุ ดท้ายพนักงานก็เข้าใจเหตุผล
ในสิ่ งที่คุณจิรทีปต์ได้กล่าวให้ฟัง
4.3.7.5 การแสดงออกความเอือ้ อาทรต่ อพนักงานของผู้ประกอบการ
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าถ้าพนักงานประสบปั ญหาต้องรู ้ ก่อนว่าพนักงานประสบปั ญหา
ในด้านใดบ้าง กรณี ตวั อย่าง พนักงานอาจจะประสบปั ญหาในเรื่ องส่ วนตัว เช่น รายได้ไม่เพียงพอ ติด
สุ รา ชอบเที่ยว ถ้าประสบปั ญหาในด้านนี้ คุณจิรทีปต์มีการแนะนาให้รู้จกั การประหยัด การเก็บออม
เพราะพนักงานคนอื่นๆรายได้เท่ากัน มี เงิ นเก็บเหลื อใช้ ฉะนั้นคุณจิรทีปต์จะค่อยตักเตือนพนักงาน
เป็ นประจา
4.3.7.6 การพึง่ พาพันธมิตรในวงการธุรกิจเดียวกันของผู้ประกอบการ
คุณจิรทีปต์กล่าวว่ามีเพื่อนในวงการธุ รกิ จเดี ยวกันแต่มีไม่มาก ส่ วนใหญ่จะไม่ค่อย
พึงพาอาศัยกัน เพราะต่างคนต่างทางานของตนเองและคุณจิรทีปต์เป็ นบุคคลที่ไม่ชอบการสังสรรค์ ไม่
ชอบการดื่มสุ ราเป็ นคนที่รักษาสุ ขภาพ คุณจิรทีปต์รู้ดีวา่ ชี วิตของคนเรามีค่ามากเพราะว่าลูกสาวของ
คุณจิรทีปต์เคยป่ วยมาก่อน
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4.3.7.7 แนวทางในการเข้ าหาลูกค้ า
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าเวลาเจอกับลูกค้าส่ วนใหญ่จะทักทายลูกค้าเข้าหาลูกค้า วางตัวให้
ธรรมดาที่สุดเพราะ คุณจิรทีปต์จะไม่ทาตัวให้ลูกค้าเข้าหายาก
4.3.8 เป็ นผู้มีความรู้ ทางเทคนิคและประสบการณ์ ส่วนบุคคล
4.3.8.1 สาเหตุทขี่ องผู้ประกอบการทีห่ ันมาสนใจในการทาธุรกิจเกีย่ วกับแคบหมู
คุณจิรทีปต์เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมผิดหวังในเรื่ องของการทางาน จนกระทัง่ ได้มารู ้จกั กับ
ธุ รกิ จแคบหมูได้แต่งงานกับ ลู กสาวของแม่สุ นา (แม่แช่ ม) แต่เดิ มคิ ดว่าจะมาเป็ นเพียงคนขับ รถส่ ง
แคบหมู สุ ดท้ายคุณแม่สุนาให้มาเป็ นเจ้าของธุ รกิจ หลังจากนั้นก็เริ่ มเรี ยนรู ้เก็บเกี่ ยวประสบการณ์ใน
การทางานในการผลิตแคบหมู มีการลองผิดลองถูกมามากพอสมควร สุ ดท้ายก็ประสบความสาเร็ จกับ
ธุ รกิจแคบหมู
4.3.8.2 สาเหตุการเรียนรู้ วธิ ีการทาแคบหมู
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าแต่เดิมคุณจิรทีปต์ไม่มีความรู ้ความชานาญในการผลิตแคบหมูมา
ก่อน อาศัยการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์และระยะเวลากว่า 20 ปี ในการดาเนินกิจการแคบหมู
4.3.8.3 วิธีการพัฒนาความรู้ ความสามรถของผู้ประกอบการ
คุ ณ จิ รที ป ต์ก ล่ าวว่าการผลิ ตแคบหมู ไ ม่ จาเป็ นต้องอาศัย ความรู ้ ห รื อทฤษฎี ที่ ม าก
เกิ นไป ความรู ้ ที่ มีในปั จจุบ นั ล้วนเกิ ดจากประสบการณ์ ที่ได้มาจากการเรี ยนรู ้ จากอดี ต คุ ณจิรทีปต์
อยากพัฒนาในเรื่ องของวิธีกระบวนการคิด ให้มากขึ้น
4.3.8.4 ประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจแคบหมูสิ่งสาคัญทีส่ ุ ดในการทาธุรกิจ
คุ ณ จิ รที ป ต์ก ล่ าวว่าสิ่ ง ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ในการประกอบธุ รกิ จแคบหมู คื อ การรั ก ษา
คุณภาพของสิ นค้า และการให้ความสาคัญกับพนักงานในองค์กรทุกคน แคบหมูแม่แช่ มดาเนิ นธุ รกิ จ
มาเป็ นระยะเวลาที่ ยาวนาน เป็ นที่ รู้จกั ของลู กค้ามากมาย เพราะว่าแคบหมู แม่แช่ ม สามารถท าการ
รักษาและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างดี
4.3.8.5 รางวัลทีไ่ ด้ จากการทาธุรกิจแคบหมูทผี่ ้ ปู ระกอบการภูมิใจทีส่ ุ ด
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าภูมิใจกับทุกรางวัลที่ได้รับ เพราะแต่ละรางวัลที่ได้รับล้วนแต่มี
เรื่ องราวที่ดีเกิ ดขึ้นมากมาย ซึ่ งรางวัลที่ได้รับเป็ นการพิสูจน์และการันตีให้เห็นว่า คุณจิรทีปต์มีความ
มุ่งมัน่ ในการท างานและตั้งใจในการท าธุ รกิ จให้ดีที่ สุ ด และเป็ นการพิ สู จน์ ตวั เองในเรื่ องของการ
ดาเนินกิจการ สามารถนาพากิจการประสบความสาเร็ จได้
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4.4 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ประกอบการ
4.4.1 ข้ อเสนอแนะทีท่ าให้ กจิ การมีการพัฒนาให้ ดีขนึ้
คุ ณจิรที ปต์ก ล่ าวว่าต้องให้ความสาคัญกับทุ กเรื่ องตั้งแต่ลู กค้า วัตถุ ดิบ คุ ณภาพของสิ นค้า
ความซื่ อสั ต ย์ต่ อลู ก ค้า รวมไปถึ งการให้ ค วามส าคัญ กับ พนัก งานในองค์ก ร กิ จการจะพัฒ นาขึ้ น
นอกจากตัวของผูป้ ระกอบการ พนักงานภายในองค์กรเป็ นตัวแปรที่สาคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้
4.4.2 ในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า ท่ านมองกิจการหรือธุรกิจของท่ านเป็ นอย่ างไร
คุณจิรทีปต์กล่าวว่า อีก 5 ปี ข้างหน้า ผูค้ นส่ วนใหญ่จะต้องรู ้จกั แคบหมูแม่แช่มมากขึ้นกว่านี้
ส่ วนในเรื่ องของการขยายโรงงานคุ ณ จิ รที ปต์กล่ าวว่าเป็ นเรื่ องของอนาคต แต่ ตอ้ งมี การปรั บ ปรุ ง
เครื่ องจักรที่ ใช้ในการผลิ ต หรื ออีก 5 ปี ข้างหน้าอาจจะมี การท าธุ รกิ จ แบบแฟรนไชส์ เกิ ดขึ้ น และ
อาจจะขยายโรงงานไปที่จงั หวัดนครปฐม ซึ่ งใกล้กบั แหล่งวัตถุ ดิบเพื่อเกิ ดความสะดวกในเรื่ องของ
การขนส่ งสิ นค้า
4.4.3 ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดของหลักการแห่ งความสาเร็จของผู้ประกอบการ
คุณจิรทีปต์กล่าวว่าข้อคิดในการทาธุ รกิ จ คือ “อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทากิ น อย่าหมิ่นเงิ น
น้อย และอย่าคอยวาสนา” ฉะนั้นหลักการข้อคิดที่แท้จริ งคุณจิรทีปต์ไม่รู้ แต่คุณจิรทีปต์รู้เพียงว่า งาน
จะสอนคน ยิ่งท ายิ่งได้รับ ยิ่งเป็ นผูใ้ ห้ ก็ยิ่งได้รับ เมื่ อประสบความส าเร็ จในชี วิตสิ่ งที่ ลื มไม่ไ ด้ คื อ
บุคคลที่อยูข่ า้ งหลังที่คอยผลักดันตัวเราไปสู่ ความสาเร็ จและบุพการี คุณพ่อ คุณแม่ ถ้าคิดจะทาสิ่ งใด
ควรทาสิ่ งนั้นในดีที่สุด มีความศรัทธาในเรื่ องของการออม การออมเงิน การสะสมความดี คุณจิรทีปต์
กล่าวว่าแคบหมูเหมือนธุ รกิจขายตรง ถ้าแคบหมูมีรสชาติที่อร่ อย ลูกค้าจะทาการบอกต่อ จากบุคคลที่
1 กลายเป็ นบุคคลที่ 2 และบุคคลที่ 3 และต่อไปเรื่ อยๆเปรี ยบเสมื อนเครื อข่ายที่ มีการขยายออก ทุ ก
วันนี้แคบหมูแม่แช่มจะชนะทุกอย่างได้ตอ้ งรักษาคุณภาพและมาตรฐาน เท่านั้น
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ผลการศึ ก ษาจากการสั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ วนร่ ว ม (Participant Observation) เป็ นข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก
เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็ จของวิสาหกิจชุ มชนแคบหมูแม่ แช่ ม เทศบาล
เมืองแม่ โจ้ จั งหวัดเชี ยงใหม่ ตามทฤษฎีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็ จในการ
ประกอบธุรกิจ 8 ประการ
1. เป็ นผู้มีการต้ องการความสาเร็จ
จากการสังเกตการณ์พบว่าผูป้ ระกอบการมีการทางานที่เต็มไปด้วยพลังในการทางาน มีความ
มุ่งมัน่ ในการทางานเสมอ มีความกระตือรื อร้น ในการทางาน ทางานทุ กอย่างโดยไม่หลี กเลี่ ยงและ
ทางานหนักทุ่มเทให้กบั งานเพื่อให้บรรลุความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ โดยผูป้ ระกอบการจะไม่
คานึงถึงความยากลาบากต่อการทางาน
2. เป็ นผู้มีความรับผิดชอบ
จากการสังเกตการณ์พบว่า ผูป้ ระกอบการเป็ นบุคคลที่มีความรับผิดชอบสู งมาก อาทิเช่น การ
ให้สัญญากับลูกค้าในการซื้ อขายสิ นค้า ผูป้ ระกอบการมีการรับผิดชอบต่อคาพูดทุกครั้งและมีความ
พยายามในการรักษาคาพูดต่อลูกค้า
3. เป็ นผู้ทยี่ อมรับความเสี่ ยง
จากการสังเกตการณ์พบว่า ผูป้ ระกอบการเป็ นบุคคลที่กล้ายอมรับในความเสี่ ยง มีการคิดและ
วางแผนในการลงทุนทุกครั้ง จะใช้เวลาในการวางแผนนานและศึกษาการลงทุนอย่างละเอียดก่อนทา
การตัดสิ นใจลงทุน มีการมัดจาเงินค่าสิ นค้าในคาสัง่ ซื้ อที่มีปริ มาณมาก
4. เป็ นผู้มีความเชื่ อมั่นในตนเอง
จากการสังเกตการณ์ พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความมัน่ ใจและเชื่ อมัน่ ในตนเองสู งมาก มีความ
มัน่ ใจในผลิตภัณฑ์สินค้าของตนเอง และนาเสนอสิ นค้าให้กบั ลูกค้าได้เห็นและได้ลองชิมเป็ นประจา
5. เป็ นผู้ต้องการตอบสนองอย่ างรวดเร็ว
จากการสังเกตการณ์ พบว่า ผูป้ ระกอบการจะมีความคล่องตัวและไวต่อการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเช่น การนาเสนอสิ นค้าใหม่ การปรับปรุ งสิ นค้าตามคาติชมของลูกค้า รวมไปถึงการ
ส่ งมอบสิ นค้าตามคาสัง่ ซื้ อของลูกค้า มีการทางานเป็ นทีม พนักงานทุกคนจะรู ้จกั หน้าที่ของตนเอง
6. เป็ นผู้มีวสิ ั ยทัศน์ และความยืดหยุ่น
จากการสังเกตการณ์ พบว่า ผูป้ ระกอบการมี การเปลี่ ยนแปลงพัฒนาโรงงานอยู่เสมอ มี การ
นาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็ นตัวช่ วยในการดาเนิ นกิ จการในด้านการผลิ ตเพิ่มขึ้ นการใช้เครื่ องจักร
แทนแรงงานคนเพิ่มขึ้ น และมีการมองหาธุ รกิ จอื่ นในการลงทุ นเพิ่ม แต่ธุรกิ จที่ จะลงทุ นเพิ่มต้องมี
ประโยชน์และเกื้อต่อธุ รกิจเดิม
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7. เป็ นผู้มีความสามารถทางด้ านมนุษย์ สัมพันธ์
จากการสังเกตการณ์ พบว่า ผูป้ ระกอบการมี ความสามารถทางด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ ได้ดี เช่ น
การพู ด การใช้ถ้อ ยค าที่ ดี ใ นการพู ด กับ ลู ก ค้าและพนัก งาน มี ก ารควบคุ ม อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ได้ดี
ผูป้ ระกอบการจะช่ วยพนักงานท างานเป็ นประจา เมื่ อมี ว่าง จะไม่ ป ล่ อยให้ เวลาผ่านไปแบบเปล่ า
ประโยชน์ ผูป้ ระกอบการมี ค วามสามารถในการท างานได้ทุ ก แผนก เช่ น ลู ก ค้า เข้ามาซื้ อ สิ น ค้า
ผูป้ ระกอบการสามารถทาการจาหน่ ายสิ นค้าของให้ลูกค้าได้ โดยที่ ไม่ตอ้ งรอพนักงานขาย และยัง
สามารถสนทนากับลูกค้าได้อย่างเป็ นกันเอง
8. เป็ นผู้มีความรู้ ทางเทคนิคและประสบการณ์ ส่วนบุคคล
จากการสังเกตการณ์ พบว่า ผูป้ ระกอบการมีประสบการณ์ในการผลิตแคบหมูมานาน ทักษะ
ในการผลิตแคบหมูของผูป้ ระกอบการได้มาจากประสบการณ์ในอดีต ผูป้ ระกอบการจึงมีบุคลิกภาพที่
มีความเชื่ อมัน่ ในความรู ้ และความสามารถของตนเองสู ง สามารถอธิ บายข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสิ นค้า
ให้กบั ลูกค้าได้โดยมีการอธิ บายอย่างชานาญ
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้ อค้ นพบ และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ องการถอดบทเรี ยนคุ ณลักษระผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ ของ
วิสาหกิ จชุ มชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อถอดบทเรี ยน
คุณลักษณะผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จของวิสาหกิจชุ มชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่
โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือ แนวคิดเกี่ยวกับการถอดบทเรี ยน และแนวคิด
คุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิ จ 8 ประการ ประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ คุณจิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรม เจ้าของกิ จการวิสาหกิ จชุ มชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาล
เมื องแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่ ทาการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึ กและการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่ วม ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาสามารถสรุ ปผลการศึกษาเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สัมภาษณ์
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ คื อ คุ ณ จิ รที ป ต์ วัฒ น์ ท วีพ รม ด ารงต าแหน่ ง
ประธานกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนแคบหมูแม่แช่ ม) / เจ้าของกิจการ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จังหวัดเชี ยงใหม่ ปั จจุ บนั แต่งงานแล้ว มี สมาชิ กในครอบครั วทั้งหมด 6 คน อาชี พ หลักคือการผลิ ต
แคบหมู ปั จจุ บ ันอาศัยอยู่บ ้านเลขที่ 364 หมู่ 4 ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสั น ทราย จังหวัดเชี ย งใหม่
50210 ภูมิลาเนาเดิมของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เป็ นคนจังหวัดพิจิตรย้ายมาอาศัยอยูจ่ งั หวัดเชี ยงใหม่ เนื่ องจาก
ได้มีโอกาสเปลี่ยนสถานที่งานใหม่ โดยส่ วนตัวของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ไม่เคยรู ้จกั แคบหมูหรื อธุ รกิจการทา
แคบหมูมาก่อนแต่เคยได้ยินและเคยทราบเท่านั้นว่าแคบหมูเป็ นอาหารที่ทามาจากหนังสัตว์(หนังหมู)
ที่เรี ยกว่า แคบหมู แต่ไม่เคยรับประทานมาก่อน จนกระทัง่ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ คือ คุณจิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรม
ได้มีโอกาสรู ้จกั กับ คุณรักษณี ย ์ วัฒน์ทวีพรม ซึ่ งทางคุณแม่ของคุณรักษณี ย ์ ประกอบธุ รกิจแคบหมูมา
ก่อน ชื่ อคุณแม่สุนา ขยัน (แม่แช่ม) หลังจากที่คุณจิรทีปต์แต่งงานกับคุณรักษณี ย ์ (ลูกสาวของคุณแม่สุ
นาหรื อแม่แช่ม) ทาให้คุณจิรทีปต์ได้มีโอกาสเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของครอบครัวคุณแม่สุนา ขยัน ทาง
ครอบครั วของคุ ณแม่ สุ นา ได้ให้คุณ จิรที ปต์ เข้ามารั บ ช่ วงบริ หารธุ รกิ จแคบหมู ต่อจากคุ ณแม่สุ นา
ต่อมาคุณจิรทีปต์ ได้ลาออกจากงานประจาที่ทาอยูแ่ ละได้หนั มาบริ หารธุ รกิจแคบหมูอย่างจริ งจัง เมื่อ
ปี พ.ศ. 2537 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีประสบการณ์ในการผลิตแคบหมู มาประมาณ 21 ปี
66

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับวิสาหกิจชุ มชนแคบหมูแม่ แช่ ม
วิส าหกิ จชุ ม ชนแคบหมู แม่ แช่ ม เทศบาลเมื องโจ้ จังหวัด เชี ย งใหม่ เป็ นวิส าหกิ จ
ชุมชนที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายแคบหมู ก่อตั้งกิจการในปี พ.ศ. 2518 โดยเริ่ มจากคุณ
แม่สุนา ขยัน ทาเป็ นธุ รกิ จแบบครัวเรื อนขนาดเล็ก จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2540 คุ ณจิรทีปต์ได้ทาการจด
ทะเบียนธุ รกิจใช้ชื่อว่าแคบหมูแม่แช่มในการดาเนินธุ รกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 คุณจิรทีปต์ ได้เปลี่ยน
รู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิจจากกิจการเจ้าของคนเดียว ได้จดทะเบียนเป็ นชื่ อ วิสาหกิ จชุ มชนแคบหมูแม่
แช่ ม เทศบาลเมื องแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่ อเป็ นทางเลื อกใหม่ในการดาเนิ นธุ รกิ จในยุคปั จจุ บ นั
โรงงานแคบหมูแม่แช่ มตั้งอยู่ในชุ มชนหมู่บา้ นท่ าเกวียน ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัด
เชี ยงใหม่ กิ จการมี โรงงานผลิ ตอยู่ที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ มี อาคารผลิ ต 1 อาคาร ซึ่ งมี การปรั บปรุ งอย่าง
สม่าเสมอ โรงงานสามารถการผลิตแคบหมูได้ 4 ประเภท ได้แก่ แคบหมูแบบเบบี้ ความสามารถใน
การผลิตสู งสุ ดอยูท่ ี่ประมาณ 1,200 กิโลกรัม / วัน แคบหมูแบบไร้มนั ความสามารถในการผลิตสู งสุ ด
อยูท่ ี่ประมาณ 700 กิโลกรัม / วัน แคบหมูแบบฝอย ความสามารถในการผลิตสู งสุ ดอยูท่ ี่ประมาณ 360
กิ โลกรั ม / วัน และแคบหมู แ บบคอหมู ก ะจก ความสามารถในการผลิ ต สู ง สุ ดอยู่ที่ ป ระมาณ 500
กิโลกรัม / วัน แคบหมูเบบี้จะเป็ นที่นิยมของลูกค้าส่ วนใหญ่ ส่ งผลให้รายได้และยอดขายของกิจการมี
รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนประมาณ 300,000-1,000,000 บาท / เดื อน เพราะรายได้ต่อเดื อนจะไม่ แน่ นอน
เนื่องจากแคบหมูเป็ นสิ นค้าประเภทอาหารและของฝากของรายได้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั ช่วงเทศกาล
เป็ นหลัก
แคบหมูแม่แช่มเริ่ มมาจากการผลิตแบบภาคครัวเรื อน ตรายี่ห้อแคบหมูแม่แช่มได้มา
จากลูกชายของคุณแม่สุนา (แม่แช่ม) เป็ นคนตั้งให้ คุณแม่สุนาเป็ นคนขี้บ่น ฉะนั้นคาว่า “แช่ม” จะมา
จากคาว่า “แซ่ ม” ซึ่ งแปลว่า “บ่น ลูกชายของคุณแม่สุนามีการใช้คาว่า “แซ่ ม”” แทนสรรพนามในการ
เรี ยกแม่ เป็ นผลทาให้แคบหมูที่คุณแม่สุนาทาขึ้นมาจาหน่าย ชาวบ้านมีการเรี ยกกันติดปากว่า แคบหมู
ของ “แม่แซ่ ม” ตามลู กชายของคุ ณแม่สุนาที่ ใช้เรี ยกชื่ อ และจนกระทัง่ คุ ณจิ รทีปต์ ได้เข้ามาต่อยอด
ของธุ รกิ จแคบหมู ต่อจากคุ ณแม่สุนา ทาให้คุณ จิรทีปต์ จึงได้เล็งเห็ นถึ งปั ญหาการเรี ยกชื่ อแคบหมู
เพราะลู กค้าส่ วนใหญ่จะออกเสี ยงยากในการเรี ยกชื่ อ จึงได้เปลี่ ยนชื่ อแคบหมู เดิ ม ชื่ อแคบหมู “แม่
แซ่ ม” เปลี่ยนเป็ นแคบหมู “แม่แช่ ม” ใช้พยัญชนะ ช. แทนพยัญชนะ ซ. ทาให้การออกเสี ยงเรี ยกง่าย
กว่าชื่ อเดิ ม ปั จจุบนั คุณจิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรม ดารงตาแหน่ งประธานกลุ่มมีหน้าที่ คือ มีอานาจในการ
ตัด สิ นใจทั้ ง หมดภายในองค์ ก รและควบคุ ม ดู แ ลการท างานทุ ก แผนกภายในองค์ ก ร องค์ ก ร
ประกอบด้วย 6 แผนกได้แก่ แผนกฝ่ ายขาย แผนกฝ่ าย แผนกฝ่ ายการผลิต แผนกฝ่ ายคลังสิ นค้า แผนก
ฝ่ ายขนส่ งสิ นค้า และแผนกฝ่ ายขายประจาหน้าร้าน แคบหมูแม่แช่ มมี หน้าร้ านจาหน่ ายสิ นค้าอยู่ 4
แห่ ง ได้แก่ ตลาดวโรรสจังหวัดเชี ยงใหม่ ตลาดต้นลาไยจังหวัดเชี ยงใหม่ ตลาดสุ เทพ (ต้นพะยอม)
จังหวัดเชียงใหม่ และตลาดบองมาร์ เช่ (Bon Marché Market Park) กรุ งเทพมหานคร
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แคบหมูแม่แช่ มมี หน่ วยงานที่ ให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ มกิ จการมี 3 หน่ วยงาน
หลัก คือ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชี ยงใหม่ ช่ วยส่ งเสริ มในส่ วนของการพัฒนาเครื่ องจักรใน
โรงงานและการแก้ไขปั ญหาของเสี ยที่ มาจากการผลิ ต มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่สนับสนุ นในเรื่ องของ
การออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ แ ละการบรรจุ ภ ัณ ฑ์ และส านัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
สนับสนุ นในเรื่ องการรับรองมาตรฐานของสิ นค้า จากการมี หน่ วยงานของทางภาครัฐเข้ามาให้การ
สนับสนุ น ทาให้แคบหมูแม่แช่ มได้รับการรับรองมาตรฐาน หลายมาตรฐาน อาทิ มาตรฐาน มผช.
(มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน) จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลข อย. จาก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมาตรฐาน Primary GMP (Good Manufacturing Practice)
จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากนี้ ยงั ได้รับรางวัลอีกหลายรางวัล อาทิ รางวัล
แคบหมู ช นะเลิ ศ ที่ 1 ปี ฉลองสมโภช 700 ปี จังหวัด เชี ย งใหม่ รางวัล จากเชลล์ ช วนชิ ม โดยผ่านสื่ อ
หนังสื อพิมพ์มติชนสุ ดสัปดาห์เป็ นแคบหมูเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้รับการการันตีจากเซลล์ชวนชิ ม
รางวัลผูป้ ระกอบการดีเด่น มอบโดยจังหวัดเชียงใหม่ และรางวัล OTOP 5 ดาว เป็ นต้น
ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานในการผลิตและจาหน่ายแคบหมูแม่แช่มกิจการได้พบเจอกับ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกิจการ ซึ่ งประกอบด้วยปั ญหาหลักที่เกิดขึ้นในกิจการมี 4 ด้าน ได้แก่
1.ด้านพนักงาน ซึ่ งมีสาเหตุหลัก เช่น ความไม่พอใจในรายได้ สวัสดิการ การลาหยุด 2.ด้านชุมชน
ปั ญหาด้านชุ มชนจะเกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม คือ ปั ญหาเรื่ องของกลุ่มควันที่เกิดจากกระบวนการผลิต
แคบหมู 3. ด้านการตลาดซึ่งปั ญหาที่พบ คือ คู่แข่งที่มากขึ้น สิ นค้าลอกเลียนแบบง่าย4. ด้านวัตถุดิบ
ปัญหาเรื่ องของวัตถุดิบ คือ หนังหมูสด บางช่วงเวลาวัตถุดิบมีราคาสู งส่ งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้น
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีวธิ ี ป้องกันแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกิจการ กรณี ตวั อย่าง
ปั ญ หาด้านพนัก งาน การขาดงานหรื อการลาหยุดงานของพนักงาน ผูป้ ระกอบการมี วิธีก ารแก้ไ ข
ปั ญหาช่วงที่พนักงานส่ วนใหญ่ในโรงงานลากลับบ้าน คือ การทาสต๊อกแคบหมูแห้งเก็บไว้ การสต๊อก
แคบหมูจะใช้การเก็บแคบหมูในช่ วงที่แคบหมูยงั ไม่ได้นามาทอดแคบหมูจะมีลกั ษณะแห้ง การทาส
ต๊อกแคบหมูในลักษณะแคบหมูแห้งเก็บ ยังช่วยในเรื่ องปั ญหาของวัตถุดิบ ช่วงที่หนังหมูสดมีราคาสู ง
เพราะตอนที่ วตั ถุ ดิบมี ราคาสู งทางโรงงานจะชะลอการซื้ อวัตถุ ดิบหนังหมูสดแต่จะซื้ อวัตถุ ดิบ เก็บ
ในช่ วงที่ หนังหมู สดมี ราคาถู ก แล้วทาการผลิ ตแคบหมู ให้อยู่ในรู ป แบบแคบหมูแห้งเก็ บไว้ ช่ วงที่
พนักงานลากลับบ้านถ้ามี คาสั่งซื้ อจากลู กค้าสามารถนาแคบหมูแห้งที่ เก็บสต็อกไว้นาออกมาทอด
ผลิตส่ งให้ลูกค้าได้ทนั ที
นโยบายและหลักการในการบริ หารงานของผูป้ ระกอบการมีหลักในการบริ หารงาน
ของผูป้ ระกอบการสิ่ งแรกคื อ การให้ค วามส าคัญ กับ พนัก งานทุ ก คนมอบหมายบทบาทหน้าที่ ให้
พนัก งานได้แ สดงความสามารถในการท างานของตนเอง ติ ช มการท างานของพนัก งาน เพื่ อ ให้
พนักงานมีพลังเกิ ดความภาคภูมิใจและกาลังใจในการทางาน ไม่ดูถูกพนักงาน พนักงานในโรงงาน
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ต้องสามารถทางานแทนกันได้ ผูป้ ระกอบการจะพูดคุยกับพนักงานและมีการอบรมพนักงานอยูป่ ระจา
นอกจากการให้ความสาคัญกับพนักงาน สิ่ งที่สาคัญอีกประการคือ ลูกค้า ต้องตอบโจทย์ความรวดเร็ ว
และความต้องการของลูกค้าให้ทนั ทวงที อย่าให้ลูกค้าผิดหวังและสุ ดท้ายต้องรักษาคุณภาพของสิ นค้า
แคบหมูแม่แช่ม คือ แคบหมูตอ้ งมีคุณภาพ ต้องมีความอร่ อย และความสะอาด
สรุ ป ได้ว่า ผูป้ ระกอบการต้องอดทนกับ ทุ ก เรื่ องที่ เข้ามา รวมไปถึ งเรื่ องคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมในการท างาน ซึ่ งคุ ณ ธรรมเป็ นสิ่ งที่ ผูป้ ระกอบต้องมี และมี ควบคู่ ไปกับ การท างาน ต้อง
ซื่ อสัตย์ต่อลูกค้าและการให้ความสาคัญกับพนักงาน
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเชิ งลึกของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็ จในการประกอบธุรกิจแคบหมู
ของวิสาหกิจชุ มชนแคบหมูแม่ แช่ ม ตามทฤษฎีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็ จใน
การประกอบธุรกิจ 8 ประการ
1. เป็ นผู้มีการต้ องการความสาเร็จ
ผูป้ ระกอบการมีปัจจัยที่นาไปสู่ ความสาเร็ จในการดาเนิ นกิ จการ 5 ประการ ได้แก่
ประการที่หนึ่ง ความท้าทาย ผูป้ ระกอบการรู ้สึกภูมิใจทุกครั้งเมื่อได้ทาในสิ่ งที่ตวั เองรู ้สึกทาไม่ได้แล้ว
ประสบความสาเร็ จ ประการที่สอง ความทะเยอะทะยาน ผูป้ ระกอบการรู ้สึกว่าความทะเยอะทะยาน
เป็ นบ่อเกิ ดแห่ งความสาเร็ จที่ยิ่งใหญ่ เปรี ยบเสมือนแรงขับเคลื่อนที่ไปสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ประการที่
สาม ความมีอุดมการณ์ ผูป้ ระกอบการจะใช้อุดมการณ์ เป็ นที่ยึดเหนี่ ยวของการทางาน ประการที่ สี่
ครอบครัว ผูป้ ระกอบการรู ้สึกว่าครอบครัวเป็ นกาลังใจสาคัญในการต่อสู ้กบั ปั ญหาและอุปสรรค และ
ประการที่ห้า การพิสูจน์ตนเอง ผูป้ ระกอบการเป็ นบุคคลที่ตอ้ งการ การยอมรับจากสังคมการพิสูจน์
ตนเองกลายเป็ นแรงผลักดันที่นาไปสู่ ความสาเร็ จในการทางาน ผูป้ ระกอบการรู ้สึกว่าการแข่งขันของ
คู่แข่งเป็ นสิ่ งที่ ใช้เปรี ยบเที ยบเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการต้องพัฒนาความรู ้ ความสามารถของตัวเองและ
พัฒนาสิ นค้าผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง
2. เป็ นผู้มีความรับผิดชอบ
ผูป้ ระกอบการมีความรับผิดชอบ 4 ด้าน ด้านที่ หนึ่ งมี ความรั บ ผิดชอบต่ อ
พนักงาน มี การจัดสรรสวัสดิ การให้พนักงาน ที่พกั ประกันสังคมค่ารักษาพยาบาล เงิ นเดื อน โบนัส
และค่าจ้างช่ วงการทางานเกิ นเวลา ด้านที่ สอง มี ความรับผิดต่อลู กค้า การส่ งสิ นค้าตรงต่อเวลาและ
ความต้องการของลู กค้า ด้านที่ สาม มี ความรั บผิดชอบต่อผูส้ ่ งวัตถุ ดิบ การมี วินัยทางการเงิ น ความ
ซื่ อสัตย์ต่อคู่คา้ และด้านที่สี่ มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมการควบคุ มดูแลจัดการขอเสี ยที่มาจาก
กระบวนการผลิตแคบหมู การทาบ่อดักไขมันจากเศษวัตถุดิบที่มาจากกระบวนการผลิต มีการควบคุม
ของเสี ยก่อนปล่อยสู่ ธรรมชาติและชุมชน
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3. เป็ นผู้ทยี่ อมรับความเสี่ ยง
ผูป้ ระกอบการยอมรับความเสี่ ยงในการขาดทุนได้ ส่ วนใหญ่จะเกิ ดปั ญหา
ในกระบวนการผลิ ต แคบหมูไม่พองตัวเวลาทอดหรื อแคบหมูที่ทอดแข็งเกิ น ผูป้ ระกอบการจะยอม
เสี ยสละแคบหมูส่วนนั้นทิง้ ซึ่ งหมายถึงต้นทุนเพื่อรักษาคุณภาพสิ นค้า พบว่า ผูป้ ระการมีการวางแผน
ในโครงการกู้เงิ นจากสถาบันทางการเงิ นเพิ่ ม เพื่ อใช้ต่อยอดธุ รกิ จและปรับปรุ งพัฒ นาโรงงานให้
โรงงานมีมาตรฐานเป็ นระบบ และการนาเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในเรื่ องของกระบวนการผลิต รวมไป
ถึงมีแนวคิดการส่ งสิ นค้าออกต่างประเทศ เพื่อเป็ นช่ องทางในการจาหน่ ายสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ของ
กิจการ
4. เป็ นผู้มีความเชื่ อมั่นในตนเอง
ผูป้ ระกอบการเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามมุ่ งมัน่ ในการท างานมี ค วามเชื่ อมัน่ ต่ อ
สิ นค้าและผลิตภัณฑ์ มีความมัน่ ใจถึ งคุ ณภาพของสิ นค้า ประกอบด้วย 3 ด้าน ด้านที่หนึ่ ง เชื่ อมัน่ ว่า
ผลิตภัณฑ์แคบหมูมีรสชาติอร่ อยและรสชาติเป็ นเอกลักษณ์ มีการพิถีพิถนั ในการเลือกใช้วตั ถุ ดิบการ
ใส่ ใจในคุ ณ ภาพของสิ นค้า ด้านที่ ส อง ยี่ห้อเป็ นที่ รู้จกั ของผูค้ นทัว่ ไป ด้วยระยะเวลายาวนานและ
ประสบการณ์ ในการผลิ ตแคบหมู แบรนด์แคบหมูแม่แช่ มมี ลูกค้าเป็ นจานวนมาก และด้านที่สาม มี
การผลิ ตที่สะอาดปลอดภัย มีการควบคุ มการผลิ ตทุกขั้นตอน พบว่าผูป้ ระกอบสามรถนาแคบหมูแม่
แช่ม วางจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าซุ ปเปอร์ มาเก็ตชั้นนาของประเทศได้ดว้ ยความเชื่อมัน่ ถึงคุณภาพ
และความมีมาตรฐานของสิ นค้าตนเอง การเป็ นเจ้าของธุ รกิจหรื อผูป้ ระกอบการนั้นไม่ใช่ เรื่ องง่ายแต่
ถ้ามีความมุ่งมัน่ ที่จะทามันก็ไม่ใช่เรื่ องยากจนเกินไป
5. เป็ นผู้ต้องการตอบสนองอย่ างรวดเร็ว
ผูป้ ระกอบการมี ก ารปรั บตัวเมื่ อเผชิ ญกับ ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในกิ จการ ได้แก่
ปั ญหาวัตถุ ดิบที่มีราคาสู งขึ้น ผูป้ ระกอบการมีการวางแผนการซื้ อวัตถุดิบเก็บไว้ช่วงที่วตั ถุดิบมีราคา
ถูก ปั ญหาสิ นค้าผลิตไม่ทนั ต่อคาสั่งซื้ อของลูกค้า ผูป้ ระกอบการสามารถทาสต็อกสิ นค้าเก็บไว้ปัญหา
การผลิตสิ นค้าที่ไม่ทนั ต่อคาสั่งซื้ อของลูกค้าจึงไม่เกิดขึ้น ผูป้ ระกอบการตอบสนองความรวดเร็ วใน
การบริ การลูกค้า ลูกค้าส่ วนใหญ่เกิดความประทับใจ
6. เป็ นผู้มีวสิ ั ยทัศน์ และความยืดหยุ่น
ผูป้ ระกอบการมีการวางแผนงานในอนาคตใน 1 ปี ข้างหน้า ส่ วนใหญ่จะเป็ น
เรื่ องของการปรับปรุ งโรงงาน การทาธุ รกิจอื่นร่ วม การทาโซลาร์ รูฟในโรงงาน เป็ นพลังงานทางเลือก
ใหม่ที่ใช้การลงทุนเพียงครั้งเดียว สามารถนาพลังที่ได้จากการทาโซลาร์ รูฟมาแปลงเป็ นไฟฟ้ าใช้ใน
โรงงานและจาหน่ายให้ทางภาครัฐ
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7. เป็ นผู้มีความสามารถทางด้ านมนุษย์ สัมพันธ์
ผูป้ ระกอบการมี มนุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ ที่ ดี ก ับ ลู ก ค้าและพนัก งานภายในองค์ก ร
ผูป้ ระกอบการทักทายลู กค้าเสมอในการเข้าหาลูกค้ามีการวางตัวให้เป็ นมิตรผูป้ ระกอบจะไม่ทาตัวให้
ลูกค้าเข้าถึ งยาก ผูป้ ระกอบการมี มนุ ษย์สั มพันธ์ ที่ดีต่อพนักงานในองค์กรทุ กคน มี การท ากิ จกรรม
ร่ วมกับพนักงานเป็ นประจา การรับประทานร่ วมกับพนักงาน การไม่แบ่งชนชั้น การให้สิทธิ เท่าเทียม
กันและการไม่ดูถูกผูอ้ ื่น พนักงานประสบปั ญหาในเรื่ องต่างๆผูป้ ระกอบการให้ความช่ วยเหลื อและ
พร้อมที่ให้การช่วยเหลือดูแลเปรี ยบเสมือนคนในครอบครัว
8. เป็ นผู้มีความรู้ ทางเทคนิคและประสบการณ์ ส่วนบุคคล
ผูป้ ระกอบการเป็ นบุคคลที่ ไม่มีความรู ้ ความชานาญในการผลิ ตแคบหมูมา
ก่ อ น อาศัย การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ในการผลิ ต แคบหมู มี ก ารทดลองลองด้ว ยตนเองอย่า ง
สม่ า เสมอ ผู ้ป ระกอบจะไม่ เน้ น หลั ก การหรื อ ทฤษฎี ใ นผลิ ต แคบหมู แต่ อ าศัย การเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์ในอดีต
ส่ วนที่ 4 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ประกอบการ
ผูป้ ระกอบการมีขอ้ เสนอแนะหลักการความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิ จ คือ ข้อคิด
ในการท าธุ รกิ จ คื อ “อย่านอนตื่ น สาย อย่าอายท ากิ น อย่าหมิ่ น เงิ น น้อย และอย่าคอยวาสนา” การ
ทางานหรื อการทาธุ รกิจให้ประสบความสาเร็ จคือการลงมือทา งานจะสอนคน ยิง่ ทายิง่ ได้รับ เมื่อชี วิต
ประสบความสาเร็ จสิ่ งที่ ลืมไม่ได้ คื อ บุ พการี ผูใ้ ห้กาเนิ ด ศรัทธาในเรื่ องของการออม การออมเงิ น
การมีวินยั ในการเงิน และการสะสมความดี ผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าที่ได้บริ โภคสิ นค้ามี
ความสุ ข ลู ก ค้าก็ จะเกิ ดความจงรั กภักดี ต่อแบรนด์ ผูป้ ระกอบการต้องให้ความสาคัญกับพนักงาน
ภายในองค์กรเพราะเป็ นตัวแปรสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ นอกจากนี้
คุ ณ ลัก ษณะส าคัญ ของผู้ป ระกอบการที่ จ ะประสบความส าเร็ จ ในการท าธุ ร กิ จ ได้ ต้อ งมี ค วาม
รับ ผิดชอบในงานที่ ท า โดยเป็ นผูน้ าในการท าสิ่ ง ต่ างๆ ต้องมี ค วามคิ ดริ เริ่ ม และลงมื อ ท าเองหรื อ
มอบหมายให้ผอู้ ื่นทา ซึ่ งจะดูและงานจนสาเร็ จตามเป้ าหมายและจะรับผิดชอบในผลงานไม่วา่ ผลงาน
นั้นจะออกมาดีหรื อไม่ก็ตาม
5.2 อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ องการถอดบทเรี ยนจากผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ ของธุ รกิ จแคบหมู
ของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่ มีประเด็นที่สามารถอภิปราย
ผล ได้ดงั ต่อไปนี้
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1. ผูป้ ระกอบการเป็ นผูม้ ีก ารต้องการความสาเร็ จ ผูป้ ระกอบการมี ปั จจัยที่ นาไปสู่
ความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิจ คือ เป็ นบุคคลที่ชอบในความสาเร็ จสู งชอบความท้าทาย ชอบการลง
มือทาในสิ่ งที่คิดว่าตนเองทาไม่ได้ มีความทะเยอะทะยานในตัวเองที่จะสู ง เป็ นบุคคลที่มีอุดมการณ์ใน
การทางานและมีครอบครัวไว้เป็ นแรงบันดาลในการต่อสู ้กบั ปั ญหาอุปสรรค และการต้องการพิสูจน์
ตนเอง มองคู่แข่งเป็ นสิ่ งที่ใช้เปรี ยบเทียบเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถของตัวเองและพัฒนาสิ นค้า
ผลิ ตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่ นเหนื อคู่แข่ง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษา ฝนทิพย์ ฆารไสว (2555) ที่
ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของผูป้ ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จของธุ รกิ จโรงแรมในจังหวัดภาคเหนื อ
ตอนล่างของไทย ที่ พบว่าผูป้ ระกอบการที่ จะทาให้ธุรกิ จประสบความสาเร็ จได้น้ นั จะเกิ ดจากความ
ตั้งใจและต้องกล้าลงมือทา มองดูคู่แข่ง พัฒนาตนเองตลอดเวลา
2. ผูป้ ระกอบการเป็ นผูม้ ี ความรับผิดชอบ ผูป้ ระกอบการให้ค วามส าคัญต่ อความ
รับผิดชอบของตนเองและผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนิ นธุ รกิ จ ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน มี
ความรับผิดต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อผูส้ ่ งวัตถุดิบ และมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมในชุ มชน
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฝนทิพย์ ฆารไสว (2555) ที่ศึกษาคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่
ประสบความสาเร็ จของธุ รกิ จโรงแรมในจังหวัดภาคเหนื อตอนล่างของไทย ปราณี ตันประยูร (2555)
ที่ได้ทาการศึกษา คุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการและความสาเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่าคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีความสัมพันธ์
กับความสาเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จมีองค์ประกอบ คือ มีความรับผิดชอบ มีการจัดการธุ รกิ จที่ ดี
สิ ทธิ ชัย ธรรมเสน่ ห์ (2555) ได้ท าการศึกษาสมรรถนะของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ประเภทกิจการสถานบริ การสปาในจังหวัดชลบุรี กับขีดความสามารถอันพึงประสงค์ของ
ผูร้ ับบริ การ พบว่าผูป้ ระกอบการมีความสามารถในการจัดการและรับผิดชอบต่อความสามารถในการ
ฝึ กอบรมพนักงานเป็ นอย่างดี
3. ผูป้ ระกอบการเป็ นผูท้ ี่ยอมรับความเสี่ ยง ผูป้ ระกอบการเป็ นบุคคลที่มีการยอมรับ
ความเสี่ ยง ผูป้ ระกอบการชอบทางานที่ทา้ ทายความรู้ความสามารถของตนเองและจะไม่มีความภูมิใจ
กับงานที่ง่ายหรื องานที่มีความเป็ นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรื อเท่ากับไม่มีความเสี่ ยงเลยและจะหลีกเลี่ยง
งานที่มีความเสี่ ยงสู งเกินไปแต่ชอบงานที่มีความเสี่ ยงปานกลาง คือ มีโอกาสประสบความสาเร็ จหรื อ
ความล้มเหลว ซึ่ งสอดคล้องกับอชิ ดา เฉลิมไทย (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่ องลักษณะบุคลิกภาพตาม
แนวทฤษฎี เชาวน์จิตอัจฉริ ยะภูมิความรู้ความชานาญ บุคลิกผูป้ ระกอบการ และความส าเร็ จในการ
ประกอบการของผูป้ ระกอบธุ รกิ จประเภทโรงแรมแบบอิ ส ระในเขตชะอาและเขตหัวหิ น พิ ช ญา
มัชฌิมศรัทธา (2554) ได้ศึกษาเรื่ องบุคลิกการเป็ นผูป้ ระกอบการ ภูมิความรู้ความชานาญ ทักษะการ
จัดหาทรัพยากรใหม่และความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการโรงแรมอิสระในเขต
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กรุ งเทพมหานคร พบว่าลักษณะบุคลิกการเป็ นผูป้ ระกอบการมีความกล้าเสี่ ยงในการบริ หารงานระดับ
ปานกลาง
4. ผูป้ ระกอบการเป็ นผูม้ ีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ผูป้ ระกอบการเป็ นบุคคลที่มีความ
มุ่งมัน่ ในการทางานมี ความเชื่ อมัน่ ต่อสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ มี ความมัน่ ใจถึ งคุ ณภาพของสิ นค้าของ
ตนเอง ผูป้ ระกอบการที่จะมีความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเอง มีความเป็ นอิสระและพึ่งตนเอง
ได้ มีความมัน่ ใจ ตั้งใจเด็ดเดี่ ยว เข้มแข็งซึ่ งสอดคล้องกับฝนทิพ ย์ ฆารไสว (2555) ได้ท าการศึกษา
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ ประสบความสาเร็ จของธุ รกิ จโรงแรมในจังหวัดภาคเหนื อตอนล่าง
ของไทย ผลการศึ กษาพบว่า ลักษณะผูป้ ระกอบการที่ ประสบความส าเร็ จจะเป็ นบุ คคลมีที่ มีความ
เชื่ อมัน่ และมัน่ ใจในตนเอง มีความคิดในเชิ งบวกเมื่อเผชิ ญกับปั ญหาจะสามารถแก้ไขและหาทางออก
ได้ ปราณี ตันประยูร (2555) ได้ท าการศึก ษา คุ ณ ลัก ษณะของผูป้ ระกอบการและความส าเร็ จของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่าผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) ได้คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ประสบความสาเร็ จคือ การมีเครื อข่ายความเชื่ อมัน่ และความมัน่ ใจในคุ ณภาพของสิ นค้าของตนเอง
พบว่าองค์ประกอบของผูป้ ระกอบการจะประกอบด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการ การ
มีเครื อข่ายความเชื่อมัน่ และใส่ ใจถึงคุณภาพสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเอง
5. ผูป้ ระกอบการเป็ นผูต้ อ้ งการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว ผูป้ ระกอบการมีการปรับตัว
อยู่ตลอดเวลาเมื่อเผชิ ญกับปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในกิ จการ ผูป้ ระกอบการมีการทางานที่เต็มไปด้วยพลัง มี
ชีวิตชีวา มีความกระตือรื อร้นตลอดเวลา ทางานทุกอย่างโดยไม่หลีกเลี่ยงและทางานหนักมากกว่าคน
ปกติทวั่ ไปซึ่ งสอดคล้องกับฝนทิพย์ ฆารไสว (2555) ที่ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
ที่ ป ระสบความส าเร็ จของธุ รกิ จโรงแรมในจังหวัดภาคเหนื อตอนล่ างของไทย ผลการศึ กษาพบว่า
ผูป้ ระกอบการในการที่จะทาให้ธุรกิ จประสบความสาเร็ จได้น้ นั จะเกิดจากความตั้งใจ มีการพิจารณา
ความพึงพอใจของลูกค้า มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีการจัดการธุ รกิจที่ดี เลือกวิธีการที่เหมาะสม
มีบุคลากรที่เชี่ ยวชาญในแต่ละด้าน มีการเตรี ยมการตลอดเวลา จับโอกาสทางธุ รกิจได้ก่อนผูอ้ ื่นและ
สามารถทาให้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้
6. ผูป้ ระกอบการเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์และความยืดหยุน่ ผูป้ ระกอบการเป็ นบุคคลที่มีการ
วางแผนการทางานไว้ล่วงหน้า มองหาช่องทางและรายได้อื่นอยูต่ ลอดเวลามีความเป็ นนวัตรกรรมใน
การพัฒนาสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ดว้ ยเครื่ องมือที่ใหม่ๆและมีความเป็ นเอกลักษณ์ ของตนเองไม่เหมือน
ใคร และเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ สามารถที่ วิเคราะห์เหตุการณ์ ในอนาคตข้างหน้าได้อย่างแม่นยาและ
พร้อมรับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่ งสอดคล้องกับอชิ ดา เฉลิมไทย (2552) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
ลักษณะบุคลิกภาพตามแนวทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริ ยะ ภูมิความรู้ความชานาญ บุคลิ กผูป้ ระกอบการ
และความสาเร็ จในการประกอบการของผูป้ ระกอบธุ รกิจประเภทโรงแรมแบบอิสระในเขตชะอาและ
73

เขตหัวหิ น พบว่า บุ คลิ กภาพของผูป้ ระกอบการมี ความสมดุ ลอยู่ในระดับ ค่อนข้างสู งทั้ง6 ลักษณะ
ได้แก่ แบบยึดระเบียบแบบแผน แบบชอบเข้าสังคม แบบชอบสารวจ มองการณ์ไกล แบบชอบงาน
ศิลป์ แบบยึดความจริ ง และแบบกล้าได้กล้าเสี ย พิชญา มัชฌิมศรัทธา (2554) ได้ศึกษาเรื่ องบุคลิกการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ ภูมิความรู้ค วามชานาญ ทักษะการจัดหาทรัพ ยากรใหม่และความสาเร็ จในการ
ประกอบธุ รกิ จ ของผู ้ป ระกอบการโรงแรมอิ ส ระในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า บุ ค ลิ ก การเป็ น
ผูป้ ระกอบการด้านความเป็ นตัวของตัวเอง ได้แก่ ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ ยง ความสม่าเสมอ
และใฝ่ ใจในการเรี ยนรู้ ความใฝ่ ใจในความสาเร็ จและทักษะการจัดหาทรัพยากรใหม่มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิ จ ฝนทิพย์ ฆารไสว (2555) ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะ
ของผูป้ ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จของธุ รกิ จโรงแรมในจังหวัดภาคเหนื อตอนล่ างของไทย
พบว่าคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงแรม
ซึ่ งคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีองค์ประกอบ คือ ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง ด้านความใฝ่ ใจใน
ความสาเร็ จ ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความมุ่งมัน่ อดทน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความกล้า
เสี่ ย ง ด้า นความมั่น ใจในตนเอง ด้า นการตอบสนองกับ ปั ญ หาอย่า งทัน ที ท ัน ใด และด้า นความ
รับผิดชอบ
7. ผูป้ ระกอบการเป็ นผูม้ ีความสามารถทางด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ ผลการศึ กษาพบว่า
ผูป้ ระกอบการมี ม นุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ ที่ ดีท้ งั ลู ก ค้า ภายในและภายนอกองค์ก รมี จริ ย ธรรมทางธุ รกิ จ ซึ่ ง
สอดคล้องกับปราณี ตันประยูร (2555) ได้ทาการศึกษา คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการและความสาเร็ จ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการศึกษาพบว่า
คุ ณลักษณะที่ ผูป้ ระกอบการให้ ความส าคัญ ในระดับมากที่ สุดและระดับมาก 3 อันดับแรกคื อ การ
ยึดถือในคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ ความซื่ อสัตย์จริ ยธรรมทางธุ รกิจต่อลูกค้าและความพึงพอใจ
ของลู กค้าที่ มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสิ ทธิ ชัย ธรรมเสน่ ห์ (2555) ได้ทาการศึกษา
สมรรถนะของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทกิจการสถานบริ การสปาใน
จังหวัดชลบุรี กับขีดความสามารถอันพึงประสงค์ของผูร้ ับบริ การ พบว่าผูป้ ระกอบการมีจรรยาบรรณ
ในอาชี พ และทักษะการบริ การเป็ นอย่างดี ลูกค้าประทับใจในคุณสมบัติดา้ นทักษะการบริ การมาก
ที่สุด และลูกค้าประทับใจคุณสมบัติดา้ นความซื่ อสัตย์ต่อลูกค้าน้อยที่สุด
8. ผู ้ป ระกอบการเป็ นผู ้มี ค วามรู ้ ท างเทคนิ ค และประสบการณ์ ส่ ว นบุ ค คล ผล
การศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบมีการใฝ่ การเรี ยนรู ้ พัฒนาตนเองและอาศัยประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับ อชิ ดา เฉลิ มไทย (2552) ได้ท าการศึ กษาเรื่ องลัก ษณะบุ คลิ ก ภาพตามแนว
ทฤษฎี เชาวน์ จิ ต อัจฉริ ย ะ ภู มิ ค วามรู้ ค วามช านาญ บุ ค ลิ ก ผูป้ ระกอบการ และความส าเร็ จ ในการ
ประกอบการของผูป้ ระกอบธุ รกิ จประเภทโรงแรมแบบอิ ส ระในเขตชะอาและเขตหัวหิ น พบว่าผ็
ประกอบการที่ประสบความสาเร็ จ มี ความสม่ าเสมอและใฝ่ ใจในการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับค่อนข้างสู ง
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พิชญา มัชฌิมศรัทธา (2554) ได้ศึกษาเรื่ องบุคลิกการเป็ นผูป้ ระกอบการ ภูมิความรู้ความชานาญ ทักษะ
การจัดหาทรัพยากรใหม่และความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิจของผูป้ ระกอบการโรงแรมอิสระในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าลักษณะบุคลิกการเป็ นผูป้ ระกอบการมีความเป็ นตัวของตัวเองความสม่าเสมอ
และใฝ่ ใจในการเรี ยนรู ้ ในระดับค่อนข้างสู งและมีความชานาญในวิชาชี พอยู่ในระดับค่อนข้างมากมี
ประสบการณ์ในการบริ หารอยูใ่ นระดับปานกลาง
5.3 ข้ อค้ นพบ
จากการศึกษาเรื่ องการถอดบทเรี ยนจากผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จของธุ รกิจแคบหมู
ของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้คน้ พบประเด็น คือ
1. จากการศึกษาพบว่าผูป้ ระกอบการ จะมีลกั ษณะแตกต่างจากบุคคลธรรมดาทัว่ ไป
มีแนวคิดและวิธีคิดที่ไม่เหมือนบุคคลธรรมดา ลักษณะท่าทางของผูป้ ระกอบการจะแตกต่างจากบุคคล
ธรรมดาทัว่ ไป คือผูป้ ระกอบการเป็ นบุคคลที่มีความต้องการความสาเร็ จในการดาเนินกิจการที่สูงมาก
ผูป้ ระกอบการจะสร้างธุ รกิจนั้นขึ้นมาจากใจ ผูป้ ระกอบการจะไม่หยุดพัฒนาธุ รกิจมีการขยายธุ รกิจทุก
ครั้งเมื่อมี โอกาส ผูป้ ระกอบการจะเป็ นบุ คคลที่ มีความทะเยอทะยาน คือ มี การหามองหาตลาดใหม่
และลูกค้ารายใหม่ให้กบั ธุ รกิจเสมอ ผูป้ ระกอบการมีการวางแผนแนวทางการพัฒนาธุ รกิจไว้ล่วงหน้า
เช่น วางแผนทางด้านการเงิน คือ มีการแบ่งเงินออกเป็ นส่ วนๆเพื่อจัดสรรใช้ในธุ รกิจ ไม่ใช้เงินที่มาก
เกิ นไปและไม่ก่อหนี้ ของธุ รกิ จที่ มากเกิ นไป มี การวางแผนด้านบุคลากร คือ มีการอบรมพนัก เป็ น
ประจา มีการมอบหมายงานให้พนักงานรับผิดชอบ เป็ นต้น
2. จากการศึ กษาพบว่าพนักงาน จะเรี ยกสรรพนามแทนผูป้ ระกอบการว่า พ่อเลี้ ยง
แสดงถึ งการให้เกี ยรติ และการนับถื อ เนื่ องจากผูป้ ระกอบการเป็ นบุคคลที่มี มีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
พนักงานทุกคน คือ ไม่มีการแบ่งชนชั้นในการทางาน พนักงานทุกคนทางานเหมือนครอบครัว มีการ
ซื้ อใจกับพนักงาน โดยการวางตัวและทากิ จกรรมต่างๆร่ วมกับพนักงาน ได้แก่ การร่ วมรับประทาน
อาหารกับพนักงาน การทางานร่ วมกับพนักงาน การให้พนักงานมีส่วนช่วยแก้ไขและการบริ หารงาน
ในองค์กร
3. จากการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ป ระกอบการเป็ นผู้มี ว าทศิ ล ป์ ในการพู ด ที่ ดี คื อ ท าให้
สามารถจูงใจผูฟ้ ังให้คล้อยตามได้ มีการเลือกใช้ถอ้ ยคาที่หลากหลายในพูด พูดเก่ง ไม่ใช่คาหยาบคาย
ในการพูดกับลู กค้า ฉะนั้นการมี วาทศิ ลป์ ที่ ดีของผูป้ ระกอบการจึ งกลายเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ ทาให้
ผูป้ ระกอบการประสบความสาเร็ จในการดาเนินธุ รกิจ
4. จากการศึกษาพบว่าผูป้ ระกอบการได้นาเอาประสบการณ์ ในอดีตมาเป็ นบทเรี ยน
ซึ่งเป็ นการมองย้อนอดีตในสิ่ งที่เคยทาผิดพลาด นามาเป็ นบทเรี ยนสะท้อนไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น
อีก และนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงการทางาน เพื่อมุ่งไปสู่ การทางานที่ ดี
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กว่าเดิม ผูป้ ระกอบการจะมองเหตุการณ์ ต่างๆเป็ นเหมือนโอกาสที่จะได้เรี ยนรู้ในการทางาน บางครั้ง
ผูป้ ระกอบการมี การหยุดคิ ดหาวิธี ใหม่ ๆ มาแก้ไขปั ญ หา ผูป้ ระกอบการเป็ นผูเ้ ข้าถึ งปั ญ หาแล้วหา
ทางแก้ไ ขปั ญ หาด้ว ยตนเอง คื อ เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาขึ้ น ภายองค์ ก รผูป้ ระกอบการจะเรี ย กพนัก งานที่
รับผิดชอบในส่ วนนั้นมาประชุ ม เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหา ผูป้ ระกอบการไม่มีบทลงโทษ
ต่อพนัก งานเมื่ อพนัก งานท างานผิดพลาด ผูป้ ระกอบการจะยึดถื อว่าความผิดพลาดเปรี ยบเสมื อน
บทเรี ยนในอดีตให้กบั ธุ รกิจ
5.จากการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ป ระกอบการเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง
ผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จมักจะเป็ นผูท้ ี่มีความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเอง กล่าวคือผู ้
ประกอบมีความมัน่ ในในคุ ณภาพของสิ นค้าตนเองและเชื่ อว่าสิ นค้าของตนเองมี ความโดดเด่ นกว่า
คู่แข่งเสมอ เพราะสิ นค้าที่ผลิตขึ้น มีการคัดสรรวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต้องเป็ นวัตถุดิบระดับ
เกรดเอ และมีความสะอาดปลอดภัยในเรื่ องของกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 ข้ อเสนอแนะต่ อผู้ประกอบการธุรกิจ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการถอดบทเรี ยนคุณลักษณะผูป้ ระกอบการที่ประสบ
ความสาเร็ จในการดาเนินธุ รกิจ ทาให้ทราบถึงการถอดบทเรี ยนการเรี ยนรู้จากสถานที่จริ งและบุคคลที่
ประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นธุ รกิ จ มีแนวคิด วิธีคิด วิธีการในการบริ หารธุ รกิ จที่ ดีและสามารถ
นาพาธุ รกิ จให้เกิ ดความเจริ ญรุ่ งเรื องเติบโตและก้าวหน้า และเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ผูป้ ระกอบการ
รายอื่นได้ ดังนี้
1. ผูป้ ระกอบการต้องมี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานที่ ดี ในธุ รกิ จ ของตนเองและติ ด ตามความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจอยูต่ ลอดเวลา
2. ผูป้ ระกอบการต้องมีความเป็ นผูน้ าและมีพ้นื ฐานความรู้ดา้ นการบริ หารจัดการ
3. ผูป้ ระกอบการต้องให้ความสาคัญกับการสรรหา การฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรและ
พนักงานภายในองค์กร
4. การให้ผลตอบแทนและสิ่ งจูงใจที่เหมาะสมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดแรงกระตุน้ ใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานที่มากขึ้น
5. การให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการบริ หารหรื อเสนอความคิดเห็ นพนักงานจะเกิ ด
ความรักและความภักดีต่อองค์กร
6. ผูป้ ระกอบการต้องดาเนินกิจการการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ไม่กระทาสิ่ งที่ผดิ กฎหมาย หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
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7. ผูป้ ระกอบการต้องมีการจัดทาแผนธุ รกิจที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
8. ผูป้ ระกอบการต้องให้ความสาคัญ ในเรื่ องของการตรงต่อเวลากับการบริ หารงาน
อย่างใกล้ชิดกับพนักงาน
9. ผูป้ ระกอบการต้องให้ความสาคัญกับการบริ การที่ ดีและเป็ นกันเองกับลูกค้า ให้
คาแนะนาและอธิบายถึงคุณลักษณะของสิ นค้าแต่ละชนิดกับลูกค้าด้วยความเต็มใจ
10. ผูป้ ระกอบการต้องยอมรับฟั งคาติชมของลูกค้า เพราะคาติชมของลูกค้าคือแนว
ทางการแก้ไขที่ดี เพราะจะทาให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ งและทาให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจ จนกลายเป็ นลูกค้าประจาของธุ รกิจ
11. ผูป้ ระกอบการต้องมีการแสวงหาความรู ้ใหม่อยูเ่ สมอ เพื่อให้ทนั ต่อการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงธุ รกิจให้เข้ากับยุคสมัยปั จจุบนั ให้มากที่สุด
5.4.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับศึกษาครั้งต่ อไป
5.4.2.1 ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพเก็ บ ข้อมู ล ด้วยการสั ม ภาษณ์
ผูป้ ระกอบการและการสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วม ในอนาคตต่อไปควรทาการขยายการศึกษา โดย
ทาการศึกษาในเชิงปริ มาณ เพื่อที่จะได้เข้าใจและทราบถึงลักษณะและความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็ น
ตัวทาให้ผปู้ ระกอบการประสบความสาเร็ จมากที่สุด
5.4.2.1 การศึกษาครั้งนี้ ทาการศึกษาเฉพาะในส่ วนของวิสาหกิจชุ มชนผูป้ ระกอบราย
เดียว เท่านั้น ในอนาคตต่อไปควรมี การขยายการศึกษาของวิสาหกิ จชุ มชนอื่ นหรื อในธุ รกิ จอื่ นเช่ น
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งไม่ใช่เป็ นธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมเกษตรแต่จะใช้การศึกษาใน
เชิงเปรี ยบเทียบ เพื่อศึกษาถึงบุคลิกลักษณะทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จในการ
ประกอบธุ รกิจ เป็ นต้น
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ภาคผนวก ก
แบบการสั มภาษณ์เชิงลึก
การถอดบทเรียนคุณลักษณะผู้ประกอบการทีป่ ระสบความสาเร็จของวิสาหกิจชุ มชน
แคบหมูแม่ แช่ ม เทศบาลเมืองแม่ โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ส่ วนที1่ ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ให้ สัมภาษณ์
1.1 ชื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์
1.2 เพศ
1.3 อายุ
1.4 สถานภาพทางการสมรส
1.5 ศาสนา
1.6 สัญชาติ
1.7 ระดับการศึกษา
1.8 อาชีพหลัก/ อาชีพเสริ ม
1.9 รายได้จากอาชีพหลัก (บาท/เดือน) / รายได้จากอาชีพเสริ ม (บาท/เดือน)
1.10 จานวนสมาชิกในครอบครัว
1.11 ที่อยู่
1.12 สถานที่ทางาน/ ระบุตาแหน่ง
1.13 แต่เดิมเป็ นคนจังหวัดอะไร อาศัยหรื อย้ายมาอยูจ่ งั หวัดเชียงใหม่ต้ งั แต่เมื่อไหร่ (ย้ายมาอยู่
เพราะเหตุใด)
1.14 รู ้จกั ธุ รกิจแคบหมูได้อย่างไร
1.15 ครอบครัวของท่านมีใครเคยทาธุ รกิจแคบหมูมาก่อนหรื อไม่
1.16 ท่านมีประสบการณ์ในการทาแคบหมูมาแล้วกี่ปี
1.17 ท่านอยูใ่ นวิสาหกิจชุมชนดารงตาแหน่งอะไร
1.18 ท่านอยูใ่ นวิสาหกิจชุมชนมาแล้วกี่ปี
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ส่ วนที2่ ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับวิสาหกิจชุ มชนแคบหมูแม่ แช่ ม เทศบาลเมืองแม่ โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่
2.1 ข้ อมูลกิจการ
2.1.1 ชื่อปั จจุบนั ของกิจการ
2.1.2 ที่มาของตราสิ นค้า/ ยีห่ อ้
2.1.3 ลักษณะสิ นค้าผลิตภัณฑ์มีกี่แบบ/ อะไรบ้าง
2.1.4 ปี ที่ก่อตั้งกิจการเริ่ มแรก
2.1.5 เป็ นกิจการที่มีเจ้าของ หรื อ เป็ นวิสาหกิจชุมชนที่ทากันเป็ นกลุ่ม
2.1.6 การจดทะเบียนพาณิ ชย์ของกิ จการเริ่ มตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วเปลี่ ยนเป็ นวิสาหกิ จ
ชุมชนตั้งแต่เมื่อไหร่
2.1.7 เหตุผลในการจัดตั้งเป็ นวิสาหกิจชุมชน
2.1.8 สถานที่ติดต่อของกิจการ/ ที่ต้ งั ของกิจการ
2.1.9 ขนาดพื้นที่ในการจัดตั้งโรงงาน
2.1.10 งบประมาณในการจัดตั้งโรงงาน
2.1.11 โครงสร้างขององค์กรเป็ นอย่างไร มีแผนกอะไรบ้าง
2.1.12 ปั จจุบนั มีจานวนพนักงานในกิจการทั้งหมดกี่คน
2.1.13 รู ปแบบการจาหน่ายสิ นค้าและผลิตภัณฑ์เป็ นแบบใด
2.1.14 ความสามารถในการผลิตแคบหมูสูงสุ ดต่อวัน เท่าไหร่ / ผลิตจริ งได้เท่าไหร่
2.1.15 กิจการของท่านมีการกูย้ มื เงินมาจากสถาบันการเงินหรื อไม่ เพราะเหตุใด
2.1.16 ปั จจุบนั กิจการของท่านสามารถใช้คืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินได้หรื อยัง
2.1.17 กิจการมีหน่ วยงานใดเข้ามาให้การสนับสนุ นหรื อส่ งเสริ มกิจการบ้าง/ ให้การ
สนับสนุนอย่างไร
2.1.18 กิจการของท่านได้รับมาตรฐานการรับรองอะไรบ้าง
2.1.19 รางวัลที่ กิจการได้รับตั้งแต่ก่อตั้งกิ จการจนถึ งปั จจุ บนั เป็ นจานวนกี่ รางวัล /
อะไรบ้างเหตุผลที่ได้รับรางวัล
2.1.20 รายได้เฉลี่ยต่อ/ เดือน ของการประกอบธุ รกิจแคบหมู
2.2 ข้ อมูลประวัติความเป็ นมาและนโยบายในการบริหารงาน
2.2.1 ประวัติความเป็ นมาของกิจการของท่าน
2.2.2 ปั ญหาและอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นในกิจการ
2.2.3 วิธีป้องกันแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกิจการ
2.2.4 นโยบายและหลักการในการบริ หารงานของกิจการของท่าน
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ส่ วนที3่ ข้ อมู ล เชิ งลึกเกี่ยวกับ คุ ณ ลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็ จ ของวิสาหกิจ ชุ ม ชน
แคบหมู แม่ แช่ ม เทศบาลเมื องแม่ โจ้ จั งหวัด เชี ยงใหม่ ตามทฤษฎีคุ ณลักษณะของผู้ ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ 8 ประการ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการทีป่ ระสบความสาเร็จ
3.1 เป็ นผู้มีการต้ องการความสาเร็จ
3.1.1 ท่านใช้อะไรเป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็ จในกิจการ เพราะเหตุใดจึงเป็ นสิ่ งนี้
3.1.2 ท่านตั้งเป้ าหมายของกิจการของท่านเป็ นอย่างไร
3.1.3 ตลอดระยะเวลาในการด าเนิ น กิ จการ ท่ า นท าอย่างไรถึ ง ได้รับ รางวัล ต่ างๆ
มากมาย
3.1.4 ปั จ จัย ความส าเร็ จ ที่ ท าให้ กิ จ การของท่ า นสามารถด าเนิ น กิ จ การมาเป็ น
ระยะเวลาที่ยาวนานได้ เพราะอะไร
3.1.5 ท่านคิดว่าปั จจุบนั นี้กิจการของท่านประสบความสาเร็ จในระดับที่น่าพึงพอ
ใจแล้วหรื อยัง เพราะอะไรถึงเป็ นเช่นนั้น
3.1.6 ท่านมีหลักการ สู่ ความสาเร็ จในการทาธุ รกิจของท่าน อย่างไร
3.1.7 ท่านคิดว่ายอดขายในปี ที่ผา่ นมาของกิจการของท่านเป็ นที่น่าพึงพอใจแล้วหรื อ
ยัง อย่างไร
3.1.8 ท่านมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกิจการในด้านใดบ้าง เพราะอะไร
ซึ่ งได้แก่ ดังนี้
- ด้านเงินทุน
- ด้านบุคลากรของกิจการ
- ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆ
- ด้านการจัดการการผลิตรวมไปถึงการตลาด
3.1.9 ท่ านคิ ดว่าคู่ แข่ งของกิ จการท่ านคื อใคร แล้วท่ านมี วิธี ก ารพัฒ นาสิ น ค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้เหนือกว่าคู่แข่ง อย่างไร
3.2 เป็ นผู้มีความรับผิดชอบ
3.2.1 ถ้ากิ จการของท่ านไม่ สามารถส่ งของให้ลูกค้าได้ตรงเวลาท่ านจะท าอย่างไร
และท่านมีวธิ ี แก้ไขอย่างไร
3.2.2 กิจการของท่านมีระบบการดูแลหรื อสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างไรบ้าง
3.2.3 ปั ญ หาของผู ้จ ัด ส่ ง วัต ถุ ดิ บ (ผู ้ข ายหนั ง หมู เจ้า ประจ า) ที่ ท่ า นเคยประสบมี
อะไรบ้าง ท่านมีวธิ ี การแก้ไขปั ญหาที่เจออย่างไรบ้าง
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3.2.4 กิจการของท่านมีระบบการดูแลควบคุมการจัดการของเสี ยที่มาจากการผลิตต่อ
สิ่ งแวดล้อมในชุมชนอย่างไร
3.2.5 ปั ญหาในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมในชุ มชนที่กิจการของท่านสร้ างมลพิษ มีอะไรบ้าง
และท่านมีแนวทางหรื อวิธีการแก้ไขอย่างไร
3.3 เป็ นผู้ทยี่ อมรับความเสี่ ยง
3.3.1 ท่านคิดว่าอยากลงทุนในกิจการของท่านเพิ่มไหม อย่างไร
3.3.2 ท่านคิดว่ามีโครงการที่จะกูเ้ งินเพิ่มไหม อย่างไร เพื่อมาใช้ในกิจการ
3.3.3 ท่ านคิ ดว่าอยากส่ งสิ นค้า ผลิ ตภัณ ฑ์ ข องท่ านส่ งออกไปยังต่ างประเทศไหม
อย่างไร
3.3.4 ท่านคิ ดว่าอะไรคือสิ่ งที่ มีความเป็ นไปได้ที่จะเกิ ดความเสี ยหายต่อกิ จการ ใน
การดาเนินกิจการของท่าน แล้วท่านมีวธิ ี การจัดการสิ่ งนั้นนั้นอย่างไร
3.3.5 กิจการของท่านเคยประสบปั ญหาขาดทุนไหม ถ้าเคยท่านมีวธิ ี การแก้ไขปั ญหา
อย่างไร
3.3.6 ท่ านมี แนวทางในการวางแผนในการบริ ห ารระบบการเงิ น ของกิ จการท่ า น
อย่างไรบ้าง
3.3.7 ท่ านคิ ดว่าความไม่ แน่ น อนของเหตุ ก ารณ์ ที่ จะเกิ ดขึ้ น ในกิ จการของท่ าน มี
อะไรบ้าง ท่านจัดการกับสิ่ งนั้นอย่างไร เช่น ตัวอย่าง
- การแข่งขันในเชิ งการตลาดของคู่แข่ง ที่ มี ผลกระทบต่อปริ มาณการขาย
และรายได้ของกิจการ
- ความเสี ยหายจากภัยพิบตั ิ ทาให้ขบวนการผลิตและการจัดการหยุดชะงัก
3.3.8 ถ้ากิจการของท่านไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางเอาไว้ ท่านจะทาอย่างไร
3.4 เป็ นผู้มีความเชื่ อมั่นในตนเอง
3.4.1 ท่านคิดว่าลูกค้าชอบแคบหมูของท่านไหม เพราะอะไรถึงเป็ นเช่นนั้น
3.4.2 ท่านมี ความมัน่ ใจหรื อความเชื่ อมัน่ ในด้านอะไรบ้าง ที่ สินค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์
ของท่านจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เพราะอะไรถึงเป็ นเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น
- ผลิตภัณฑ์แคบหมูมีรสชาติอร่ อยและรสชาติเป็ นเอกลักษณ์
- ยีห่ อ้ เป็ นที่รู้จกั ของผูค้ นทัว่ ไป
- มีการผลิตที่สะอาดปลอดภัย
3.4.3 ท่านมีแรงจูงใจอะไรบ้าง ในการผลิตสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ของท่านให้ได้คุณ
ภาพที่ดี
3.4.4 สาเหตุที่ทาให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของท่านได้วางจาหน่ายอยูใ่ นห้างสรรพ
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สิ นค้าและซุ ปเปอร์ มาเก็ตชั้นนาของประเทศเป็ นเพราะอะไร และทาไมถึงเป็ นเช่นนั้น
3.5 เป็ นผู้ต้องการตอบสนองอย่ างรวดเร็ว
3.5.1 กิ จการของท่านมีการปรับตัวอย่างไรเมื่อต้องเผชิ ญกับปั ญหาวัตถุ ดิบที่ มีราคา
สู งขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่มาจากปั จจัยภายนอกของกิจการ
3.5.2 ท่ านมี แนวทางในการจัดการกับปั ญหาในเรื่ องของสิ นค้าที่ ผ ลิ ตไม่ท นั ต่อค า
สั่งซื้ อของลูกค้าอย่างไร
3.5.3 ในกรณี ที่ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคสิ นค้ามี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เช่น ในช่วงเทศกาลปี ใหม่นกั ท่องเที่ยวจะนิยมใช้แคบหมูเป็ นของฝากทาให้แคบหมูจะขายดีเป็ นพิเศษ
แต่หลังช่ วงเทศกาลไปแล้วความต้องการแคบหมูข องผูบ้ ริ โภคอาจจะลดลง กิ จการของท่านมี การ
วางแผนรับมืออย่างไรในการผลิตสิ นค้าแต่ละช่วง
3.5.4 ถ้าเกิ ดปั ญ หาวัต ถุ ดิ บ เช่ น หนัง หมู ข าดตลาดหรื อมี ราคาแพงขึ้ น ท่ านจะท า
อย่างไร
3.5.5 กิจการของท่านได้มีการพัฒนาสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ ตลาดอย่างไร
3.5.6 กิ จการของท่านมี การวางแนวทางในการปรับปรุ งสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์เดิ มที่
วางจาหน่ายอยูอ่ ย่างไร
3.6 เป็ นผู้มีวสิ ั ยทัศน์ และความยืดหยุ่น
3.6.1 ท่านตั้งเป้ าหมายในอีก 10 ปี ในการทางานอย่างไร
3.6.2 กิจการของท่านมีการจัดการในเรื่ องของการมอบหมายงานหรื อตาแหน่งหน้าที่
ให้แก่พนักงานเป็ นแบบใด อย่างไรบ้าง
3.6.3 กิจการของท่านมีหน่วยงานใดเข้ามาให้การสนับสนุนบ้าง และทาการสนับ
สนุนอย่างไร
3.6.4 มีการวางแผนงานระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว มากกว่า 1 ปี หรื อไม่ อย่างไร
3.6.5 ท่านคิดว่านอกจากธุ รกิ จแคบหมูแล้ว ท่านอยากทาธุ รกิ จอื่นอีกหรื อไม่เพราะ
อะไรท่านถึงคิดว่าเป็ นอย่างนั้น
3.7 เป็ นผู้มีความสามารถทางด้ านมนุษย์ สัมพันธ์
3.7.1 ท่านรับประทานอาหารร่ วมกับลูกน้องไหม บ่อยไหม อย่างไร
3.7.2 ท่านคิดว่าลูกน้องหรื อพนักงานของท่านมาหาเวลาเขามีปัญหาไหม อย่างไร
3.7.3 ท่านมีการวางตัวอย่างไรบ้างให้เป็ นที่ รักใคร่ ของพนักงานในกิ จการของท่าน
เพราะอะไรถึงทาเช่นนั้น
3.7.4 ท่านมีวธิ ี การอย่างไรให้พนักงานทุกคนในกิจการตั้งใจทา รักใคร่ สามัคคีกนั
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3.7.5 ท่ านแสดงถึ งความเอื้ ออาทรต่อพนัก งานอย่างไรบ้าง เมื่ อพนักงานของท่ าน
ประสบปัญหาในเรื่ องต่างๆ
3.7.6 ท่านมีเพื่อนฝูงในวงการธุ รกิจเดียวกันไหม พึ่งพากันไหม อย่างไรบ้าง
3.7.7 การพบเจอลู ก ค้าในแต่ ละครั้ งท่ านมี วิธีก ารหรื อแนวทางในการเข้าหาลู กค้า
อย่างไรบ้าง
3.8 เป็ นผู้มีความรู้ ทางเทคนิคและประสบการณ์ ส่วนบุคคล
3.8.1 สาเหตุ ที่ ท าให้ท่านหันมาสนใจในการท าธุ รกิ จเกี่ ยวกับ แคบหมู เนื่ องมาจาก
สาเหตุอะไร
3.8.2 ท่านเรี ยนรู ้วธิ ี การทาแคบหมูมาอย่างไร
3.8.3 ท่านมีวธิ ี การพัฒนาความรู ้ความสามรถของตัวท่านเอง อย่างไรบ้าง
3.8.4 ระยะเวลาที่ผ่านมาประสบการณ์ ในการประกอบธุ รกิ จแคบหมูของท่าน ท่าน
คิดว่าอะไรคือสิ่ งสาคัญที่สุดในการทาธุ รกิจ อย่างไร
3.8.5 รางวัลที่ ได้จากการทาธุ รกิ จแคบหมูที่ท่านภูมิใจที่ สุดคืออะไร เพราะอะไรถึ ง
คิดว่าสิ่ งนี้
ส่ วนที4่ ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ประกอบการ
4.1 ท่านมีขอ้ เสนอแนะอย่างไรที่จะทาให้กิจการของท่านมีการพัฒนาดีข้ ึนไป
4.2 ในอีก 5 ปี ข้างหน้า ท่านมองกิจการหรื อธุ รกิจของท่านเป็ นอย่างไร
4.3 ท่านคิดว่าถ้าจะต้องถ่ายโอนธุ รกิจสู่ รุ่นถัดไปท่านจะมีขอ้ เสนอแนะ ข้อคิดหรื อหลักการ
แห่งความสาเร็ จอะไรบ้าง
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ภาคผนวก ข
เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับการศึกษา

เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับการศึกษา (ต่ อ)
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล

นางสาวอัจฉรา มานิตย์

วัน เดือน ปี เกิด

3 กุมภาพันธ์ 2534

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2549 สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนสิ ริมงั คลานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2552 สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2556 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ เกษตรทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่

ประวัติการทางาน

ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
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