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การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการถอดบทเรียนคุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ
ของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความ
กรุณาและความอนุเคราะห์เป็นอยา่งสูงของ อาจารย ์ดร.พิชญลกัษณ์ พิชญกุล ประธานท่ีปรึกษาการ
คน้ควา้แบบอิสระ ท่ีได้สละเวลาในการให้ค  าแนะน า ค าปรึกษาและตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ
ตลอดจนช้ีแนะแนวทางอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ จนท าให้การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี
เสร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  นอกจากน้ีผูศึ้กษาขอกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.วิวฒัน์  หวงัเจริญ ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ 
และ รองศาสตราจารย ์ดร.นิรมล  อุตมอ่าง กรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีกรุณาสละเวลาให้
ค  าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนตรวจแกไ้ขงานจนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นโครงการปริญญาโท สาขาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทุกท่านท่ีไดใ้ห้การประสิทธิ
ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ดา้นต่างๆ ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีโครงการปริญญาโท 
สาขาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตรท่ีใหค้วามช่วยเหลือติดต่อประสานงานต่างๆดว้ยดีตลอดมา  

ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัวมานิตย์ และครอบครัวบัวลอย ทุกท่าน ท่ีค่อยให้
ก าลงัใจและสนบัสนุนทุนการศึกษาคร้ังน้ี ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นและเพื่อนสนิทท่ีรู้จกัทุกคนท่ีคอย
เป็นก าลงัใจใหเ้สมอมาและค่อยช่วยเหลือ จนท าใหก้ารศึกษาคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีส าเร็จ 

ขอขอบพระคุณคุณจิรทีปต์ วฒัน์ทวีพรหม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม 
เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดส้ละเวลาในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาคร้ังน้ี 
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การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อถอดบทเรียนคุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จของวสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ผูป้ระกอบการใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ คุณจิรทีปต ์วฒัน์ทวีพรม เจา้ของกิจการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาล
เมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บรางวลัไดรั้บรางวลัผูป้ระกอบการดีเด่นมอบโดยจงัหวดัเชียงใหม่ 
เม่ือปี พ.ศ. 2552 ผูป้ระกอบการถือเป็นส่ิงส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่ความส าเร็จและความ
ย ัง่ยืนในธุรกิจ ส่ิงหน่ึงท่ีท าให้ผูป้ระกอบการประสบความส าเร็จในธุรกิจ อาจไม่ใช่เพราะเงินทุน
ท่ีมากพอแต่อาจจะเป็นเพราะบุคลิกลกัษณะของผูป้ระกอบการหลายๆอย่างท่ีรวมกนัอยู่ในตวัของ
บุคคลนั้ น การศึกษาค้นควา้แบบอิสระน้ีท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยท่ีอ้างอิงจากทฤษฎีคุณลักษณะของผู ้ประกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 8 ประการ ประกอบดว้ย เป็นผูมี้การตอ้งการความส าเร็จ เป็นผูมี้
ความรับผิดชอบ เป็นผูท่ี้ยอมรับความเส่ียง เป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นผูต้อ้งการตอบสนอง
อยา่งรวดเร็ว เป็นผูมี้วสิัยทศัน์และความยืดหยุน่ เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ และเป็น
ผูมี้ความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ส่วนบุคคล 

ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จมากท่ีสุดมี 3 
คุณลกัษณะไดแ้ก่ ประการท่ีหน่ึง การเป็นผูมี้การตอ้งการความส าเร็จ เน่ืองจากผูป้ระกอบการมีความ
ทะเยอทะยานสูงในการท างาน ความทะเยอทะยานใช้เป็นพลงัในการขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย
และชอบความทา้ทายในความสามารถของตนเอง มีอุดมการณ์ไวส้ าหรับยึดเหน่ียวการท างานและยงั
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ช่ืนชอบในการแข่งขนักับคู่แข่งทางธุรกิจตลอดเวลา ประการท่ีสอง การเป็นผูมี้ความรับผิดชอบ 
ผูป้ระกอบการมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ทุกคร้ังในการสั่งซ้ือสินคา้และมีความมุ่งมัน่ท่ีท าให้ลูกคา้
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดและมีจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบคู่คา้ในเร่ืองของ
การมีวินยัทางการเงินท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อพนกังานภายในองคก์รและส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัสรร
สวสัดิการ เงินเดือน ท่ีพกั ให้กบัพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัดูแลพนกังานเหมือนคนครอบครัว 
และมีการบ าบดัน ้ าเสียควบคุมจดัการของเสียท่ีปล่อยออกจากโรงงานก่อนเสมอ  ประการท่ีสาม การ
เป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ในตนเองสูง ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่และมุ่งมัน่ในการท างานมากและยึดถือ
คุณภาพของสินคา้และบริการ มีการพฒันาตนเองโดยการแสวงหาความรู้ใหม่และพฒันาผลิตภณัฑ์
สินค้าของธุรกิจอยู่เสมอ มีการเปรียบเทียบคู่แข่งทางธุรกิจกับตนเองเสมอ และเป็นบุคคลท่ีมีการ
แสวงหาตลาดใหม่ของสินคา้อยูต่ลอดเวลา 
 ขอ้เสนอแนะต่อผูป้ระกอบการ การประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจส่ิงส าคญัท่ีสุด
คือตวัของผูป้ระกอบการ บุคคลท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการได้ตอ้งไม่มีความไหวหวัน่กับปัญหาและ
อุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนในการด าเนินกิจการ ผูป้ระกอบการตอ้งมีจิตใจท่ีมีความมัน่คงและมีความเช่ือมัน่
ในตนเองต่อการท างาน มีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ การติดต่อธุรกิจด้วยความซ่ือสัตยจ์ะเป็นการสร้าง
พื้นฐานความสัมพนัธ์ในระยะยาวให้กบัลูกคา้ ผูป้ระกอบการตอ้งสร้างความเท่าเทียมของพนกังานให้
เกิดข้ึนภายในองคก์รและมีความจริงใจต่อพนกังานและไม่มีการเลือกปฏิบติัต่อพนกังานท่ีแตกต่างกนั 
ดงันั้น ความเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจต้องมีหลายคุณลักษณะ
ประกอบกนั บุคคลท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการอาจจะไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีมีครบทุก
ขอ้ ยกเวน้ขอ้ท่ีจ าเป็นบางขอ้ท่ีผูป้ระกอบการควรท่ีจะมี 
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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 
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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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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 แคบหมูเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีคนทางภาคเหนือของประเทศไทยนิยมรับประทาน แคบหมูเป็นหน่ึง
ในผลิตภณัฑ์ในกลุ่มอาหารซ่ึงมีมาอยา่งยาวนาน แคบหมูเป็นอาหารพื้นบา้นของชาวลา้นนาไทย การ
ท าแคบหมูเป็นวิธีการแปรรูปและถนอมอาหารท่ีเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านมีการสืบทอดกนัเป็น
เวลานาน ซ่ึงวธีิในการผลิตเกิดจากการน าหนงัหมูสดมาผา่นกรรมวธีิการทอดจนไดล้กัษณะพองกรอบ 
มีกล่ินหอม รสกลมกล่อม ใชรั้บประทานเป็นอาหารประเภทเคร่ืองเคียงต่างๆ จากกรรมวิธีในการผลิต
จะเห็นว่ามีขั้นตอนท่ียุ่งยาก ประกอบกบัสภาพภาวะความเป็นอยูข่องผูค้นในปัจจุบนัท่ีเร่งรีบ ท าให้
เกิดการผลิตแคบหมูในลกัษณะผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปออกมาจ าหน่าย แคบหมูนิยมใช้เป็นของฝากจาก
ทางภาคเหนือเพราะแคบหมูเป็นผลิตภณัฑท่ี์ง่ายต่อการน ากลบั 
 ปัจจุบนัมีการพฒันาผลิตภณัฑแ์คบหมูหลากหลายรูปแบบ หน่ึงในโรงงานแปรรูปแคบหมูท่ีมี
ช่ือเสียง มีคุณภาพ และเป็นท่ียอมรับในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ โรงงานแปรรูปแคบหมูตรา “แม่แช่ม” 
ปัจจุบนับริหารงานโดยคุณจิรทีปต์ วฒัน์ทวีพรหม ซ่ึงได้รับรางวลัผูป้ระกอบการดีเด่นมอบโดย
จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือปี พ.ศ. 2552 ดว้ยวิสัยทศัน์และการบริหารงานท่ีดี จึงท าให้แคบหมูแม่แช่มเป็น
แคบหมูท่ีมีคุณภาพทั้ งในอดีตและปัจจุบันจนได้รับรางวลั แคบหมู ชนะเลิศท่ี  1 และรางวลัของ
เชลล์ชวนชิมเม่ือวนัท่ี 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 รางวลัท่ีได้รับเป็นการรับรองคุณภาพของ
แคบหมู กล่าวคือ แคบหมูท่ีผลิตมีการคดัเลือกวตัถุดิบท่ีใหม่ สด สะอาด เน่ืองจากแคบหมูแม่แช่ม ใช้
น ้ามนัใหมใ่นการทอด ซ่ึงท าใหแ้คบหมูสามารถเก็บไวไ้ดน้าน ไม่เหมน็หืน แคบหมูแม่แช่มไดท้  าการ
ผลิตเร่ิมมาเม่ือปี พ.ศ. 2518 จากคุณแม่สุนา ขยนั (แม่แช่ม) โดยเร่ิมตน้เป็นธุรกิจแบบครัวเรือนมีการ
จ าหน่ายโดยการเร่ขายตามบา้นและชุมชน ต่อมามีการปรับปรุงวิธีการผลิตใหท้นัสมยัมากข้ึน แคบหมู
แม่แช่มมีโอกาสเขา้มาจ าหน่ายในตลาดเชียงใหม่เม่ือปีพ.ศ. 2536 และในปีเดียวกนัมีร้านเอ้ืองหลวงได้
น าแคบหมูแม่แช่มเขา้ประกวดท่ีกาดประตูท่าแพและไดรั้บรางวลัท่ี 1 จากการประกวดแคบหมูในนาม
ของร้านเอ้ืองหลวง (แคบหมูแม่แช่ม, 2557: ออนไลน์) นับตั้งแต่นั้นมาท าให้ผลิตภณัฑ์แคบหมูตรา 
“แม่แช่ม” เป็นท่ีรู้จักของผูค้นทั่วไปเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีรางวลัและการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพอีกมากมายท่ีผลิตภณัฑแ์คบหมูแม่แช่มไดรั้บ  
 แคบหมูแม่แช่มไดด้ าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลากวา่ 30ปี ผูป้ระกอบการถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่ง
ยิ่งในการขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่ความส าเร็จและความย ัง่ยืนในธุรกิจ ส่ิงหน่ึงท่ีท าให้ผูป้ระกอบการ
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ประสบความส าเร็จในธุรกิจอาจไม่ใช่เพราะมีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจท่ีมากมาย แต่อาจเป็นเพราะ
บุคลิกและลกัษณะของผูป้ระกอบการหลายๆอยา่งท่ีรวมกนัอยู ่ในตวัของบุคคลนั้น  
   
1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อถอดบทเรียนคุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของวสิาหกิจชุมชนแคบหมู
แม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 
  
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ  
      1. ไดบ้ทเรียนคุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนแคบหมู
แม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2.  น าไปใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัธุรกิจอ่ืนและสามารถประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจท่ีใกลเ้คียง 
          
1.4 นิยำมศัพท์ 
 กำรถอดบทเรียน หมายถึง เป็นการถอดบทเรียนผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจแคบหมูของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม แม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงความรู้ท่ีเป็น 
“ขอ้คน้พบใหม่” มาจากการเรียนรู้/ประสบการณ์ การท างานจริง หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นการอธิบาย
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงไม่ใช่เพียงการเล่าเร่ืองในอดีตแต่มีการอธิบายท่ีมีคุณค่าท่ีจะน าไปปฏิบติัต่อ เป็น
การสกดัความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัของผูป้ระกอบการออกมาเป็นบทเรียน/ความรู้ท่ีชดัแจง้  
 ผู้ประกอบกำร หมายถึง เจา้ของธุรกิจผลิตภณัฑ์แคบหมู “ตราแม่แช่ม” ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งธุรกิจ 
และบริหารจดัการธุรกิจของตนเองท่ีด าเนินการผลิตและจ าหน่ายแคบหมู ตราแม่แช่ม อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้ประกอบกำรทีป่ระสบควำมส ำเร็จ หมายถึง เจา้ของธุรกิจท่ีสามารถบริหารจดัการธุรกิจของ
ตนเองใหป้ระสบความส าเร็จ มีการเจริญเติบโตของธุรกิจและสามารถอยูใ่นตลาดได ้
 แคบหมู หมายถึง อาหารชนิดหน่ึงท่ีท ามาจากหนังหมูหรือหนังหมูติดมนัทอดให้พองและ
กรอบเป็นอาหารพื้นบา้นของชาวลา้นนาไทยการท าแคบหมูเป็นวธีิการแปรรูปและถนอมอาหารท่ีเกิด
จากภูมิปัญญาชาวบา้นสืบทอดกนัมาเป็นเวลาชา้นานแคบหมูนิยมใชเ้ป็นของฝากของทางเหนือ 
 วิสำหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม คือ ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายแคบหมู “ตราแม่แช่ม” โรงงาน
ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 364 หมู่ 4 ต าบลหนองจอ๊ม อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
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บทที ่2 
ทฤษฎ ีแนวคดิ และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
  ในการศึกษาเร่ืองการถอดบทเรียนคุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของ
วสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวคิดและทฤษฎีมาเป็นเกณฑ์
ในการศึกษา ดงัน้ี 
2.1 แนวคิดการถอดบทเรียน 
 2.1.1 ความหมายของการถอดบทเรียน 
  วรางคณา จันทร์คง (2557) การถอดบทเรียน  (Lesson Learned) เป็นแนวคิดและ
เคร่ืองมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงของการจดัการความรู้  โดยเป็นกระบวนการดึงเอา
ความรู้จากการท างานออกมาใชเ้ป็นทุนในการท างานเพื่อยกระดบัให้ดียิ่งข้ึน การถอดบทเรียนจึงเป็น
การสกดัความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัคนออกมาเป็นบทเรียน/ความรู้ท่ีชดัแจง้ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการถอดบทเรียน
ท าให้ได้บทเรียนในรูปแบบชุดความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู ้เข้าร่วม
กระบวนการ อนัน ามาซ่ึงการปรับวิธีคิดและเปล่ียนแปลงวิธีการท างานท่ีสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
ยิ่งข้ึน หัวใจหลกัของการถอดบทเรียนตอ้งมีการแบ่งปันความรู้โดยมีผลประโยชน์ร่วมกนั มีความ
ไวว้างใจตนเองและผูอ่ื้นและมีการเรียนรู้ 

2.1.2 ความส าคัญและประโยชน์ของการถอดบทเรียน  
สามารถสรุปโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะดงัน้ี 
1.) ระยะส้ัน  สามารถน าไปปรับปรุงเทคนิคการท างานการขับเคล่ือนเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคม และท าให้ผลการ
ด าเนินงานโครงการดีข้ึน 

2.) ระยะกลาง ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการท างานและการเผชิญปัญหามากข้ึน 
3.) ระยะยาว เกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดเ้ห็นพฒันาการของโครงการท่ีดีข้ึนหลงัจาก

การน าบทเรียนไปปรับใชไ้ด ้
 2.1.3 ช่วงการด าเนินการในการถอดบทเรียน  
  สามารถกระท าได ้3 ช่วง คือ 
  1.) การถอดบทเรียนก่อนด าเนินการ เป็นการเรียนรู้ก่อนท่ีจะเกิดขอ้ผดิพลาดเป็นการ
เรียนรู้ก่อนท ากิจกรรมหรือการเรียนรู้จากเพื่อน (Peer Assist-PA) โดยค าว่า “เพื่อน” ในท่ีน้ีหมายถึง 
ทีมผูช่้วยกบั ทีมปรึกษาภายนอกมาเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ 
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  2.) การถอดบทเรียนระหว่างด าเนินการ  เป็นการเรียนรู้ท่ี เกิดข้ึนระหว่างการ
ด าเนินงานจะเป็นการเล่าเร่ือง (Story Telling) ถ่ายทอดจากตวับุคคลหรือการปลดปล่อยความรู้ออกมา
และสามารถบนัทึกไวเ้ป็นชุดความรู้ 
  3.) การถอดบทเรียนหลังด าเนินการ เป็นการเรียนรู้เพื่อการด าเนินงานในคร้ังต่อไป 
การถอดบทเรียนหลงัด าเนินการ (After Action Review: AAR) โดยหลกัการแลว้เป็นการถอดบทเรียน
ภายหลงัการส้ินสุดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อช่วยให้การด าเนินกิจกรรมในคร้ังต่อไปดีข้ึน และลด
ขอ้ผดิพลาด การถอดบทเรียนลกัษณะน้ีจะมีประโยชน์ ถา้ตอ้งด าเนินกิจกรรมนั้นหลายๆคร้ังและถอด
บทเรียนในช่วงแรกๆของการท ากิจกรรมเพื่อยกระดบัคุณภาพการท างานในคร้ังต่อๆไปให้ดีข้ึนและดี
ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 2.1.4 วธีิการถอดบทเรียน  
  วธีิการถอดบทเรียนประกอบดว้ย ดงัน้ี 

1. การถอดบทเรียนด้วยการเรียนรู้จากเพื่อน (Peer Assist: PA) เป็นการเรียนรู้ก่อน
การท ากิจกรรมโดยเป็นการเรียนรู้จากเขา เขาเรียนรู้จากเราทั้งเราและเขาเรียนรู้ร่วมกนัและส่ิงท่ีเรา
ร่วมกนัสร้าง (เกิดความรู้ใหม่) โดยมีลกัษณะเป็นการประชุม/ประชุมเชิงปฏิบติั 

2. การถอดบทเรียนแบบเล่าเร่ือง  (Story Telling: ST) เป็นการเรียนรู้ก่อนหรือ
ระหวา่งท ากิจกรรม ดว้ยการให้ผูมี้ความรู้จากการปฏิบติั ปลดปล่อยความรู้ท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นตวัออกมา
แลกเปล่ียนความรู้โดยผูเ้ล่าจะเล่าความรู้สึกท่ีฝังลึกอยู่ในตวัท่ีเกิดจากการปฏิบติั ซ่ึงผูฟั้งสามารถ
ตีความไดโ้ดยอิสระและเม่ือเกิดการแลกเปล่ียนผลการตีความแลว้ จะท าใหไ้ดค้วามรู้ท่ีสามารถบนัทึก
ไวเ้ป็นชุดความรู้ ซ่ึงการถอดบทเรียนในลกัษณะน้ี จะเป็นการสกดัความรู้จากเร่ืองท่ีเล่าออกมาว่ามี
คุณค่าและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างไร ไม่ใช่เป็นเพียงการเล่าเร่ืองในอดีต เง่ือนไขการเล่า
เร่ือง ผูเ้ล่าตอ้งมีความสุขในการเล่า บรรยากาศดี มีความเท่าเทียมกนั เป็นอิสระและเป็นเร่ืองท่ีประสบ
ความส าเร็จ มีการซกัถามดว้ยความช่ืนชม (appreciative inquiry) ส่ิงส าคญัในการถอดบทเรียนจากการ
เล่าเร่ือง คือ การสกดัความรู้จากเร่ืองท่ีเล่า ตรวจสอบคุณค่าและส ารวจทางเลือกสู่การปฏิบติัในโอกาส
ต่อไป 

3. การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) ท่ีมาของ AAR 
นั้นมาจากกองทพัสหรัฐฯ โดยเกิดจากการน าผลการรบมาปรับปรุงเพื่อการรบคร้ังต่อไป ดงันั้นAAR 
จึงเป็นการจบัความรู้ท่ีเกิดข้ึนสั้นๆ ภายหลงัการท ากิจกรรม แลว้น าไปสู่การวางแผนในคร้ังต่อไป ท า
ให้คนท ารู้สึกต่ืนตวัและมีความรู้สึกผูกพนักบังาน โดยโครงการ/กิจกรรมท่ีท าคร้ังเดียวแล้วจบ ไม่
จ  าเป็นต้องท า AAR ซ่ึงรูปแบบการท า AARสามารถด าเนินการได้ทั้ งระหว่างการท ากิจกรรมเพื่อ
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ปรับปรุง/แก้ไขระหว่างการท างาน หรือ “การท าไป คิดไป แก้ไขไป” และภายหลังส้ินสุดแต่ละ
กิจกรรมเพื่อน าไปวางแผนกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณลกัษณะของผู้ประกอบการ 
 2.2.1 ความหมายของผู้ประกอบการ 
   บุณฑวรรณ วิงวอน (2556) ไดใ้ห้ความหมายของผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีมี
แรงบนัดาลใจในการเสาะแสวงหาโอกาสและประยุกตใ์ชค้วามคิดสร้างสรรค ์เพื่อสร้างความแตกต่าง
ในการด าเนินงานทางธุรกิจ โดยมีความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะท าการก่อตั้งธุรกิจและสามารถด าเนินธุรกิจได้
อยา่งต่อเน่ือง และมีการบริหารความเส่ียงในธุรกิจท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนมาอีกทั้งมีการบูรณาการความรู้ท่ีเป็น
ปัจจุบนัและมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 2.2.2 คุณลกัษณะของผู้ประกอบการ 
  ผูป้ระกอบการ เป็นบุคคลท่ีมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและสามารถหาช่องทางท่ีจะ
สร้างธุรกิจของตนเองและพร้อมท่ีจะรับความเส่ียงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนตั้งแต่ตดัสินใจท่ีจะเร่ิมด าเนิน
ธุรกิจในการประกอบธุรกิจต้องการผูป้ระกอบการท่ีมีความสามารถหลายๆด้านซ่ึงอาจพิจารณา
ลกัษณะผูป้ะกอบการจากพฤติกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
  McClelland (1973) แปลโดยบุณฑวรรณ วิงวอน ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัคุณสมบติั
และคุณลกัษณะบุคลิกภาพของผูป้ระกอบการ มี 8 ประการ ดงัน้ี 
  ประการที ่1 เป็นผู้มีการต้องการความส าเร็จ 
  ในอดีตคนมกัจะคิดวา่ เงิน คือปัจจยัผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการเขา้มาด าเนินการธุรกิจ 
แต่โดยขอ้เท็จจริงแลว้ความตอ้งการบรรลุความส าเร็จถือเป็นแรงผลกัดนัพื้นฐานท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ
ของผูป้ระกอบการ ดงันั้น เม่ือพิจารณาในประเด็นน้ี ดา้นเงินจึงเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหน่ึงของ
สัญลกัษณ์แห่งความส าเร็จในธุรกิจเท่านั้นแต่ยงัไม่มีความครอบคลุม บุคคลจะมีความแตกต่างกนัใน
เร่ืองระดบัความตอ้งการความส าเร็จ บุคคลบางกลุ่มท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จในระดบัต ่า มกัจะ
เป็นบุคคลท่ีพึงพอใจกบัสถานภาพในปัจจุบนั แต่ในทางตรงกนัขา้ม บุคคลอีกส่วนหน่ึงท่ีตอ้งการ
ความส าเร็จในระดบัสูงชอบท่ีจะแข่งขนัเพื่อให้ตนเองประสบกบัความส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไวแ้ละมี
ความพอใจท่ีตอ้งรับผิดชอบต่องาน แมคเคนแลนด์ นกัจิตวิทยาจากมหาวิทยาลยั ฮาวาร์ด ไดค้น้พบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการความส าเร็จและกิจกรรมการประกอบธุรกิจผลปรากฏวา่โดยเฉล่ีย
แลว้ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการความส าเร็จสูงกวา่คนทัว่ไป  
  McCleland (1965) แปลโดยปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวถึงความต้องการ
ความส าเร็จ คือ ความตอ้งการความส าเร็จ (Need for Achievement) เป็นความตอ้งการท่ีจะท าส่ิงต่างๆ
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ให้เต็มท่ีและดีท่ีสุดเพื่อความส าเร็จ บุคคลท่ีตอ้งการความส าเร็จสูงจะมีลกัษณะชอบการแข่งขนั ชอบ
งานท่ีทา้ทาย ตอ้งการได้รับขอ้มูลป้อนกลบั เพื่อประเมิน ผลงานของตนเอง มีความช านาญในการ
วางแผน มีความรับผดิชอบสูง กลา้ท่ีจะเผชิญกบัความลม้เหลว  
  Megginson, Byrd and Megginson (2003) แปลโดยบุณฑวรรณ วิงวอน กล่าวว่า
แรงผลกัดนัอนัเกิดจากความตอ้งการความส าเร็จน้ีไดน้ ามาสู่แรงบนัดาลใจในดา้นความทะเยอทะยาน
ของเอกบุคคลและการเร่ิมธุรกิจของตนเองจึงถึงเป็นวิถีทางหน่ึงท่ีจะท าให้ตนเองประสบกับ
ความส าเร็จตามท่ีตอ้งการและท่ีไดมี้การมุ่งหวงัไว ้
  ประการที ่2 เป็นผู้มีความรับผดิชอบ 
  ผูป้ระกอบการโดยทัว่ไปจะเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผลลัพธ์ท่ี
เกิดข้ึนจากกการด าเนินธุรกิจ 
  Moorman and Halloran (2006) แปลโดยบุณฑวรรณ วิงวอน ผูท่ี้มีความรักผิดชอบมี
การควบคุมดูแลทรัพยากรทั้งท่ีเป็นดา้นกายภาพและชีวภาพดว้ยตนเองและพร้อมท่ีจะด าเนินการไป
ตามท่ีเห็นสมควร มีความพอใจต่อการบริหารจดัการการควบคุมและใชท้รัพยากรให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ตนก าหนดข้ึนและรับผิดชอบต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ตลอดจนความผูกพนัท่ีมีต่อธุรกิจของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี อีกทั้งมีพลงัการท างานอยู่ในระดบัสูงมากกว่าบุคลทัว่ไป พลงัน้ีจะพบอยู่เสมอๆ
ในช่วงเร่ิมเปิดธุรกิจระยะแรกนั้นจะเห็นได้ว่าผูป้ระกอบการได้ใช้ความพยายามความรับผิดชอบ
ทั้งหมดท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่น่าเช่ือ ทั้งทางดา้นความคิด ความทุ่มเท่ ความกระตือรือร้น และการท างานอยา่ง
หนกัยากท่ีจะพบเห็นไดใ้นบุคคลโดยทัว่ไป 
  ศิลปพร ศรีจัน่เพชร(2553) กล่าววา่หลกัความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความ
รับผิดชอบในงานของตน ความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง รวมถึงการตระหนกั และส านึก
ในสิทธิ และหนา้ท่ี 
  ถวิล จนัทร์สว่าง (2545) กล่าวไวว้่า ความรับผิดชอบ คือ การท าตามหน้าท่ี ปฏิบติั
ตามกฎระเบียบการงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย การท าตามท่ีตนไดพู้ด หรือท่ีไดใ้ห้ค  ามัน่สัญญาไวแ้ละ
การยอมรับในส่ิงท่ีตนเองไดพู้ด หรือไดก้ระท าลงไปทั้งในดา้นท่ีเป็นผลดีและขอ้บกพร่องต่างๆทุก
คร้ัง 
 
  ประการที ่3 เป็นผู้ทีย่อมรับความเส่ียง 
  ความเส่ียงท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บหรือการเร่ิมด าเนินงานในธุรกิจของตนเองตนเอง 
จะมีความแตกต่างกนัออกไป ถา้ผูป้ระกอบการลงทุนดว้ยเงินทุนของตนเองย่อมมีการบริหารความ
เส่ียงทางการเงินเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ตอ้งรับความเส่ียงดว้ยตนเอง 
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  McClelland (1973) แปลโดยบุณฑวรรณ วิงวอน ไดศึ้กษาวา่บุคคลท่ีมีความตอ้งการ
ความส าเร็จสูง จะมีอุปนิสัยชอบยอมรับความเส่ียงและความพอใจต่อความเส่ียงอาจสะทอ้นถึงความ
เช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการ 
  เจริญ เจษฎาวลัย ์(2546, 15) ความเส่ียงหมายถึง เป็นโอกาสท่ีองค์การจะเกิดการ
ด าเนินงานท่ีขาดทุนหรือไม่ สามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตามแผนงานหรือเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว ้ 
  เจนเนตร มณีนาค (2548) ให้ความหมายของความเส่ียง (Risk) ว่าหมายถึงโอกาสท่ี
องคก์ารจะเกิดการด าเนินผิดพลาดหรือเสียหาย ไม่ประสบผลส าเร็จตามแผนงานหรือเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
หรือความเป็นไปไดอ้นัท่ีจะเกิดความสูญเสียข้ึน หรืออุปสรรคท่ีมากระทบต่อองคก์าร  
  กิต ติพัน ธ์  คงสวัส ด์ิ เกี ยรติ  (2554) ก ล่ าวไว้ว่าความ เส่ี ยง (Risk) คือ  การวัด
ความสามารถ ท่ีจะด าเนินการให้วตัถุประสงค์ของงานประสบความส าเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ 
งบประมาณ ก าหนดเวลา และขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคท่ีเผชิญอยู ่อยา่งเช่น การจดัท าโครงการเป็นชุดของ
กิจกรรม ท่ีจะด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในอนาคต โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั มาด าเนินการ
ให้ประสบความส าเร็จ ภายใตก้รอบเวลาอนัจ ากดั ซ่ึงเป็นก าหนดการปฏิบติัการในอนาคต ความเส่ียง
จึงอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา อนัเน่ืองมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากดัของทรัพยากรโครงการ 
ผูบ้ริหารโครงการจึงตอ้งจดัการความเส่ียงของโครงการ เพื่อให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลง และ
สามารถด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จ ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  ประการที ่4 เป็นผู้มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
  ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มเป็นบุคคลท่ีมีความ
เช่ือมัน่ในตนเองสูง โดยเป็นบุคคลท่ีมีทศันคติและความเช่ือมัน่ในเชิงบวกเม่ือพบปัญหาท่ีตอ้งเผชิญ
กบัความเส่ียงแล้วมีความเช่ือว่าบุคคลท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองมีความสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหา 
วเิคราะห์ปัญหา จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้โดยทัว่ไปผูป้ระกอบการท่ีมีความเช่ือมัน่
ในความสามารถท่ีจะประสบความส าเร็จและเป็นผูท่ี้โน้มเอียงไปในทางมองโลกในแง่ดีเก่ียวกับ
โอกาสในความส าเร็จบนพื้นฐานความเป็นจริง 
  อุษณีย ์โพธิสุข (2542) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความเช่ือมัน่ในตนเอง หมายถึง การท่ี
เรามีความรู้สึก หรือความคิดความเช่ือวา่ตนเองสามารถท าส่ิงต่างๆได ้
  พิมพิกา คงรุ่งเรือง (2542) ความเช่ือมัน่ในตนเอง หมายถึง บุคลิกภาพของบุคคล ท่ีมี
ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง กลา้คิด กลา้แสดงออก มีความเป็นตวัของ
ตวัเอง รวมทั้งจดัการแกปั้ญหาและปรับตวัอยู่ในสังคมดว้ยความรู้สึกท่ีมัน่คงเพื่อสุขภาพจิตท่ีดีและ
การด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 
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  ชูชีพ อ่อนโคกสูง (2516) กล่าวไวว้่า พฤติกรรมของผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มี
ลกัษณะดงัน้ี  
   1. กลา้ในการคิด การพดู และการกระท า  
   2. มีจิตใจมัน่คง ไม่เช่ือคนง่าย มีเหตุผล  
   3. มีความรอบคอบ มีแผนงาน  
   4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ชอบท าส่ิงแปลกๆใหม่ๆ  
   5. มีความกลา้เส่ียง (กลา้ไดก้ลา้เสีย)  
   6. มีลกัษณะนิสัยชอบแสดงตวั  
   7. ไม่มีความวติกจนเกินไป  
   8. มีความเป็นผูน้ า  
   9. เป็นผูท่ี้รักในความยติุธรรม  
   10. ชอบช่วยเหลือหมู่คณะ  
   11. ชอบอิสระ ไม่โออ้วด  
   12. ตั้งจุดมุ่งหมายไวสู้งและคิดวา่จะท าไดส้ าเร็จ  
   13. มีความเกรงใจ และเห็นใจผูอ่ื้น  
  ประการที ่5 เป็นผู้ต้องการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
  การเป็นผูต้้องการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นอตัราเร่งหรือความรวดเร็วในการ
ให้บริการของธุรกิจ เป็นการไดเ้ปรียบในด้านการปรับตวัท่ีดีกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ประกอบกบัการ
แข่งขนัในการให้บริการมีมากยิ่งข้ึน จนก่อให้เกิดการเปรียบเทียบในด้านความรวดเร็ว ถึงกบัมีค า
กล่าวท่ีวา่ผูบ้ริโภคในยุคน้ีสามารถท่ีจะบริโภคเวลาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หรือหมายถึงการจดัการ
เวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันั้น การตอบสนองอยา่งรวดเร็วเป็นเสมือนจิตใตส้ านึก เพราะเม่ือมีปัญหา
เกิดข้ึน ผูป้ระกอบการจะเป็นผูท่ี้ไม่ยอมแพต่้อปัญหา แต่ในทางตรงกนัขา้มจะพยายามตอบสนองต่อ
ปัญหาโดยการวางแผนในการแก้ไขปัญหาโดยให้บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นท่ี
ตลาดในอนาคต การท่ีผูป้ระกอบการตอ้งท างานอยา่งทุ่มเทนั้น ไม่ใช่เพื่อความส าเร็จในช่วงระยะเวลา
สั้นๆแต่บุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลท่ีมุ่งเน้นท่ีอนาคตโดยคน้หาโอกาสและเสริมสร้างรายไดใ้ห้ธุรกิจ
ของตนเองเพื่อพฒันาใหเ้ป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคต 
  สิทธิชยั ฝร่ังทอง (2553) ได้ให้ความหมายของการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick 
Response) นั้น หมายถึง การท่ีองค์กรธุรกิจมีความคล่องตวั (ความสามารถหลัก) ในการตดัสินใจ
ทางการบริหารท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงในการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วจะมี 6 ลกัษณะ ดงัน้ี  
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   1. การพฒันาสินคา้ใหม่ (Developing new products) หากเป็นอุตสาหกรรม
การผลิตมกัจะใช้เวลาในการพฒันาผลิตภณัฑ์ตวัใหม่ออกสู่ท้องตลาดเร็วข้ึน ส่วนใหญ่มกัจะเป็น
ผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมรถยนต์ หรืออุตสาหกรรมโทรคมนาคม เช่น 
จาก 3 ปี ใหเ้หลือ 1 ปี เป็นตน้ 
   2. สินค้าท่ีผลิตตามค าสั่ งของลูกค้า (Customization Product) เป็นความ
รวดเร็วท่ีบริษทัสามารถผลิตสินคา้ไดต้ามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ดว้ยการน าเทคโนโลยกีารผลิตและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกคา้ ตวัอย่างเช่น Amazon.com บริหารจดัการการขายแบบเข้าถึงลูกค้าเป็น
รายบุคคลโดยการเก็บขอ้มูลการซ้ือของลูกคา้แต่ละคร้ังแลว้น าขอ้มูลนั้นมาวเิคราะห์ความชอบส่วนตวั
ของลูกคา้แต่ละคนเพื่อท่ีจะสามารถแนะน าสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดต้ามความชอบส่วนตวัของลูกคา้ได้
แบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้รู้สึกถึงความเป็นคนพิเศษและมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
องคก์ร 
   3. การปรับปรุงสินค้าเดิมท่ียงัจ  าหน่ายอยู่ (Improving Existing Products) 
เพียงปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่  ห รือ Upgrade อย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว ซ่ึ งสามารถท าได้ทุก
อุตสาหกรรม เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีปรับปรุงเป็นทั้งโทรศพัท+์โทรทศัน์+วทิย+ุถ่ายรูป 
   4. การส่งมอบสินคา้ตามค าสั่งซ้ือ (Delivery of Ordered Products) เป็นการ
ส่งมอบสินคา้ให้แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วในเวลาอนัสั้น เช่น บริษทั United Parcel Service หรือ UPS 
ในสหรัฐอเมริกา ไดเ้สนอการแกไ้ขปัญหาให้กบับริษทั โตชิบา ท่ีผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Laptop ซ่ึง
ประสบปัญหาเม่ือลูกคา้ส่งซ่อมแลว้ส่งคืน เม่ือเกิดความล่าช้า โดยทาง UPS ไดใ้ห้บริษทั โตชิบา ตั้ง
ศูนยซ่์อมท่ี Hub ของ UPS และให้ส่งคนมาฝึกอบรมวิธีการซ่อมพนกังาน UPS ปรากฏวา่ ทางบริษทั 
โตชิบา สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน Logistics ได้อย่างมากรวมทั้งสามารถส่งมอบสินคา้ตามค าสั่งซ้ือ
และซ่อมส่งคืนสินคา้ในเวลาอนัรวดเร็ว นอกจากน้ียงัท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดดว้ย 
   5. การปรับความพยายามทางการตลาด (Adjusting Marketing Efforts) เป็น
การท่ีจะตอบโจทยท์างการตลาดและตอบโจทยส์ภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วให้
ประสบผลส าเร็จ เช่น บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์มีพนัธกิจในการขยายการผลิตรถยนต์ไฮบริดและผลิต
รถยนตข์นาดเล็กประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล (อีโคคาร์) รับภาวะโลกร้อน  
   6. ตอบค าถามของลูกค้า (Answering Customer Questions) เป็นการเพิ่ม
ความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว กบัลูกคา้ ในยุคท่ีลูกคา้มีพฤติกรรมในการอดทนรอการท าธุรกรรมนอ้ย 
เช่น ในการขออนุมัติสินเช่ือทุกประเภทได้เร็วข้ึนของสถาบันการเงินท่ีเป็น Bank และ Non-
Bank  เช่น อิออน อีซ่ีบาย เป็นตน้  
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  ประการที ่6 เป็นผู้มีวสัิยทศัน์และความยดืหยุ่น 
  ผูป้ระกอบการถือเป็นผูท่ี้มีความอดทนต่อปัญหาสูงกว่าบุคคลทัว่ไป เพราะเป็นผูท่ี้
ตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆอย่างรอบดา้นโดยเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจซ่ึงในปัจจุบนัมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว แรงกดดนัยิ่งตอ้งมีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น ความสามารถในดา้นความยืดหยุ่น
และอดทนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูป้ระกอบการในยุคปัจจุบนั ตลอดจนมีความสามารถและช านาญ
ในการตดัสินใจเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมให้กบัธุรกิจ ผูป้ระกอบการจะ
ประเมินโอกาสวเิคราะห์ และตดัสินใจอยา่งเฉียบแหลมเพื่อน าธุรกิจไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ 
  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2547) วิสัยทศัน์ หมายถึง จินตภาพในอนาคตท่ีเด่นชดัอยู่
ในความคิดของบุคคลหน่ึง ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเขา้ใจสภาพปัจจุบนัและการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต จินตภาพดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงบนัดาลใจให้บุคคลนั้นมุ่งสู่สัมฤทธิผลท่ีไดว้างไว ้
ส่งผลให้บุคคลนั้นด าเนินชีวิตอยา่งมีเป้าหมาย มีการวางแผนและไม่ย่อทอ้ต่อความลม้เหลวเสมอว่า
จินตภาพนั้นจะเป็นจริง 
  ศุภรัตน์ เอกอศัวิน และ เยาวนาฎ ผลิตนนท์เกียรติ (2551) ได้ให้ความหมายความ
ยืดหยุ่นไวว้่า หมายถึง ความสามรถเฉพาะบุคคลท่ีสามารถพฒันาไดเ้ป็นความสามารถในการฟ้ืนตวั
กลบัมาใชชี้วติตามปกติไดอ้ยา่งส าเร็จภายหลงัเผชิญกบัเหตุการณ์วกิฤติ 
  ประการที ่7 เป็นผู้มีความสามารถทางด้านมนุษย์สัมพนัธ์ 
  ความสามารถทางด้านมนุษย์สัมพนัธ์ (Human relationship ability) เป็นแนวทางท่ี
ผูป้ระกอบการแสดงออกไดห้ลายดา้น เช่น ดา้นบุคลิกภาพ ความมัน่คงทางจิตใจ ความช านาญในการ
สร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ ความสามารถในการเขา้สมาคม การสร้างสายสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ ค านึงถึง
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีความเห็นอกเห็นใจบุคคลอ่ืน มีความเอ้ืออาทรต่อพนกังาน และปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด
ของการมีความสามารถทางด้านมนุษย์สัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจนั้นเพื่อการติดต่อท่ีดีกบัทั้ง
ลูกคา้ หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
     วิจิตร  อาวะกุล  (2542)  มนุษยส์ัมพนัธ์ หมายถึง การติดต่อเก่ียวขอ้งกนัเพื่อท่ีจะ
เป็นสะพานทอดไปสู่ความเป็นมิตร รวมทั้งการท่ีพฒันาตนเองให้เป็นท่ีรักใคร่ชอบพอและไดรั้บความ
ร่วมมือสนบัสนุนจากผูอ่ื้น 
  ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2553) กล่าวถึง มนุษยส์ัมพนัธ์ คือ เป็นเร่ืองราวท่ีว่าด้วย
พฤติกรรมของบุคคลท่ีมาเก่ียวขอ้งกนัในการท างานในองคก์รหรือหน่วยงาน เพื่อใหก้ารท างานด าเนิน
เป็นไปอย่างราบร่ืน โดยสามารถสร้างความราบร่ืนในการท างานร่วมกนั สร้างความเขา้ใจอนัดีและ
ความสามคัคี ก่อให้เกิดความรักใคร่และความส าเร็จในการท างานร่วมกนั เป็นปัจจยัท่ีช่วยเพิ่มผลผลิต
และเป็นเคร่ืองมือช่วยในการแกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้ 
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  ดงันั้น ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งเสริมสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เพื่อ
ท าให้ ลูกค้าและผู ้ท่ี มี ส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจเกิดความประทับใจ นอกจากนั้ นย ังต้องพัฒนา
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกจา้งพนกังาน เพื่อท่ีจะท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ีผูป้ระกอบการจะตอ้งฝึกฝนพนกังานให้มีศกัยภาพและความ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ประการที ่8 เป็นผู้มีความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ส่วนบุคคล 
  ความรู้ทางเทคนิค (Technical Knowledge) และประสบการณ์ส่วนบุคคล หมายถึง 
ความช านาญของผูป้ระกอบการในการท างานขั้นพื้นฐานในงานแต่ละประเภทท่ีบ่มเพาะ หรือสั่งสม
และตกผลึกจนกลายเป็นประสบการณ์ไม่วา่จะเป็นดา้นเทคนิค การขาย การตลาด การวิเคราะห์ขอ้มูล 
การเงิน การท าบัญชี เป็นต้น ซ่ึงความช านาญเหล่าน้ีผูป้ระกอบการสามารถเรียนรู้ได้ถ้าหากมี
ประสบการณ์ท่ีเป็นเทคนิคเฉพาะในการด าเนินธุรกิจจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู ้ประกอบการ 
โดยเฉพาะการเร่ิมตน้ธุรกิจมาจากแนวคิดและประสบการณ์ส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นท่ีบา้นหรือท่ี
ท างาน โดยมีการบูรณาการเป็นองคค์วามรู้ในปัจจุบนัเพื่อให้ไดเ้ป็นรูปธรรม สามารถท าการน าเสนอ
หรือออกผลิตภณัฑใ์หม่การปรับปรุงการบริการต่างๆมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความส าเร็จในการประกอบการ 
 2.3.1 ความหมายของความส าเร็จในการประกอบการ 
  ความส าเร็จเป็นส่ิงส าคญัท่ีนกับริหารต่างไขวค่วา้ แต่การประสบความส าเร็จไดด้ว้ย
ตนเองกลบัเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย การสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตและประสบความส าเร็จไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยั
แรงบวกจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว แต่สามารถสร้างให้เกิดข้ึนไดด้ว้ยตวัของผูป้ระกอบการเอง 
ความส าเร็จของการประกอบการในธุรกิจต่างๆ มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
  Jennings and Beaver (1997) แปลโดย บุญฑวรรณ วิงวอนไดอ้ธิบายว่า ความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจ หมายถึง การบริหารงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ี
ก าหนดไว ้
 2.3.2 การวดัความส าเร็จในการประกอบธุรกจิ 
  Pasanen (2003) แปลโดย บุญฑวรรณ วิงวอนได้อธิบายมุมมองการประเมินผล
ประกอบการเชิงประจกัษข์องธุรกิจ สามารถวดัไดโ้ดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม 
   กลุ่มที่หน่ึง คือ การวดัการเติบโต (Growth) เป็นการวดัรายได ้สาขากิจการท่ี
เพิ่มข้ึน จ านวนพนกังาน ส่วนแบ่งตลาด เป็นตน้ 
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   กลุ่มทีส่อง คือ การวดัการท าก าไร(Profitability) ไดแ้ก่ การวดัผลก าไร อตัรา
การท าก าไร เป็นตน้ 
   กลุ่มที่สาม คือ การวดัความอยู่รอด (Survival) ได้แก่ จ  านวนปีท่ีธุรกิจเปิด
ด าเนินการ เป็นตน้ 
 
2.4 ประวตัิวสิาหกจิชุมชนแคบหมู “แม่แช่ม” เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม่ 
 แคบหมูแม่แช่มไดท้  าการผลิตเร่ิมมาเม่ือปี พ.ศ. 2518 จากนางสุนา ขยนั (แม่แช่ม) ในปีพ.ศ. 
2518 ท าเป็นธุรกิจแบบครัวเรือนขนาดเล็กมีการจ าหน่ายโดยการแร่ขายตามบา้นทีละนอ้ยจนเพิ่มมาก
ข้ึน และมีการปรับปรุงกระบวนวิธีการผลิตข้ึนมาเร่ือยๆ และไดมี้โอกาสเขา้มาขายในตลาดเชียงใหม่
โดยมีร้านเอ้ืองหลวงไดน้ าแคบหมูแม่แช่มเขา้ประกวดท่ีกาดประตูท่าแพและได้รับรางวลัท่ี 1 ในปี
พ.ศ. 2539 ปัจจุบนับริหารงานโดยคุณจิรทีปต ์วฒัน์ทวีพรหม จากจุดเร่ิมตน้ท่ีดีของผลิตภณัฑ์แคบหมู
แม่แช่ม เป็นตน้มาท าให้ในปีต่อๆมาแคบหมูตราแม่แช่มยงัไดรั้บรางวลัและมาตรฐานรับรองคุณภาพ
อีกมากมาย ไดแ้ก่ 
 2.4.1 รางวลัและมาตรฐาน คุณภาพทีไ่ด้รับ 
 พ.ศ. 2539 ไดรั้บรางวลัแคบหมูชนะเลิศท่ี 1 ปีฉลองสมโภช 700 ปีจงัหวดัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2541 ได้รับฉายาเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
   (ธ.ก.ส) สาขาแม่โจ ้เชียงใหม่ เป็นราชินีแคบหมู  
 พ.ศ. 2541 ไดรั้บเลข อย. จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 พ.ศ. 2546 ไดรั้บ มผช. (มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน) จากส านกังานมาตรฐาน 
   ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
 พ.ศ. 2547 ไดรั้บรางวลั OTOP 4 ดาว  
 พ.ศ. 2549 ไดรั้บเคร่ืองหมายการคา้ จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 พ.ศ. 2549 ได้รับการอบรมผลิตไบโอดีเซล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อน าน ้ ามนั
   เก่ามาผลิตไบโอดีเซลใชเ้อง 100%  
 พ.ศ. 2550 ไดรั้บรางวลัมาตรฐานการจดัการวสิาหกิจชุมชน (มจก.)  
 พ.ศ. 2550 ได้รับรางวลัจาก ช้อนทองชวนทาน จากศูนย์รับประกันคุณภาพทับทิม
   อาหารระดบั 9 ดาว  
 พ.ศ. 2551 ไดรั้บรางวลัจาก เชลลช์วนชิม โดยผา่นส่ือหนงัสือพิมพม์ติชนสุดสัปดาห์  
 พ.ศ. 2552 ไดรั้บรางวลัผูป้ระกอบการดีเด่น มอบโดยจงัหวดัเชียงใหม่  
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  จากรางวลัการันตีมากมายท าให้ ปัจจุบัน แคบหมูตรา “แม่แช่ม” ได้กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์แคบหมูท่ีดีมีคุณภาพมีการจดัจ าหน่ายในระดับห้างสรรพสินค้าชั้ นน า คือ TOP ท็อป
ซูเปอร์มาร์เก็ต ท่ีมีการวางจ าหน่ายสินคา้ทัว่ประเทศ และริมปิง ซุปเปอร์มาเก็ตของจงัหวดัเชียงใหม่ 
นอกจากน้ียงัมีร้านตวัแทนจ าหน่ายส าหรับคนเชียงใหม่อยูใ่นตลาดวโรรสเชียงใหม่ (กาดหลวง) และ
ยงัมีมีห้องเยน็ส่วนตวัท่ีจงัหวดันครปฐมเพื่อใช้ในการคดัเก็บวตัถุดิบท่ีใหม่ สด สะอาด รวมไปถึงมี
หน้าร้านจ าหน่ายประจ าท่ีกรุงเทพฯในตลาดบองมาร์เช่ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากธุรกิจแคบหมูแบบ
ครัวเรือนธรรมดา ตลอดระยะเวลา30 ปี ไดมี้การพฒันาธุรกิจและประสบความส าเร็จในธุรกิจมาโดย
ตลอด จนกระทัง่กลายมาเป็น วิสาหกิจชุมชนแคบหมู “แม่แช่ม” ในปัจจุบนั (แคบหมูแม่แช่ม, 2557 : 
ออนไลน์ ) 
 
2.5 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

อชิดา เฉลิมไทย (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ืองลักษณะบุคลิกภาพตามแนวทฤษฎีเชาวน์จิต
อจัฉริยะ ภูมิความรู้ความช านาญ บุคลิกผูป้ระกอบการ และความส าเร็จในการประกอบการของผู ้
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมแบบอิสระในเขตชะอ าและเขตหัวหิน ผลกาศึกษาพบว่า ลกัษณะ
บุคลิกภาพตามแนวทฤษฎีเชาวน์จิตอจัฉริยะของผูป้ระกอบการ  พบว่ามีความสมดุลอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งสูงทั้ง6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ แบบยึดระเบียบแบบแผน แบบชอบเขา้สังคม แบบชอบส ารวจ มอง
การณ์ไกล แบบชอบงานศิลป์ แบบยึดความจริง และแบบกลา้ไดก้ลา้เสีย ในส่วนของลกัษณะบุคลิก
ผูป้ระกอบการพบวา่บุคลิกผูป้ระกอบการดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ความใฝ่ใจในความส าเร็จ ความ
สม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงส่วนดา้นความมีนวตักรรมและความกลา้เส่ียง
อยู่ในระดับปานกลางและด้านความก้าวร้าวในการแข่งขันอยู่ในระดับค่อนข้างต ่าและลักษณะ
ความส าเร็จในการประกอบการ  พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนใหญ่มีความส าเร็จอยู่ในระดับสูง 
ผลการวิจยัไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพตามแนวทฤษฎีเชาวน์จิตอจัฉริยะกับ
ความส าเร็จในการประกอบการ และผลการวิจยับุคลิกผูป้ระกอบการพบว่า ความเป็นตวัของตวัเอง 
ความมีนวตักรรมและความใฝ่ใจในความส าเร็จ  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในการ
ประกอบการ 

พิชญา มชัฌิมศรัทธา (2554) ได้ศึกษาเร่ืองบุคลิกการเป็นผูป้ระกอบการ  ภูมิความรู้ความ
ช านาญ ทกัษะการจดัหาทรัพยากรใหม่และความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการ
โรงแรมอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ลกัษณะบุคลิกการเป็นผูป้ระกอบการมีความ
เป็นตวัของตวัเองความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้  และความใฝ่ใจในความส าเร็จอยู่ในระดบั
ค่อนขา้งสูงโดยความมีนวตักรรม ความกล้าเส่ียงและความก้าวร้าวในการแข่งขนัอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีความช านาญในวิชาชีพอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากมีประสบการณ์ในการบริหารอยูใ่นระดบัปาน
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กลาง มีทกัษะการจดัหาทรัพยากรใหม่อยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อยและมีความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจมีระดับค่อนข้างสูง ซ่ึงบุคลิกการเป็นผู ้ประกอบการด้านความเป็นตัวของตัวเอง  ความมี
นวตักรรม ความกล้าเส่ียง ความสม ่าเสมอและใฝ่ ใจในการเรียนรู้ ความใฝ่ ใจในความส าเร็จและ
ทกัษะการจดัหาทรัพยากรใหม่มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ  
  ฝนทิพย ์ฆารไสว (2555) ไดท้  าการศึกษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ
ของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภาคเหนือตอนล่างของไทย ผลการศึกษาพบว่า ในผลวิจยัเชิงปริมาณ
พบวา่คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม 
ซ่ึงคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการทั้ง 9 องคป์ระกอบ คือ ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ดา้นความใฝ่ใจ
ในความส าเร็จ ดา้นความมีนวตักรรม ดา้นความมุ่งมัน่อดทน ดา้นความคิดสร้างสรรค์ ดา้นความกลา้
เส่ียง ด้านความมั่นใจในตนเอง ด้านการตอบสนองกับปัญหาอย่างทันทีทันใด และด้านความ
รับผิดชอบ ส่วนผลการวิจยัเชิงคุณภาพนั้นพบว่า ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในการท่ีจะท าให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จไดน้ั้นจะเกิดจากความตั้งใจและตอ้งกลา้ลงมือท า มีการมองแบบมุมกวา้ง มี
การพิจารณาความเหมาะสมในการท าธุรกิจ มองดูคู่แข่งและมีการมองหาตลาดใหม่ ตอ้งพิจารณา
ความพึงพอใจของลูกคา้ มีการพฒันาตนเองตลอดเวลา มีการจดัการธุรกิจท่ีดี เลือกวิธีการท่ีเหมาะสม 
มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญในแต่ละดา้น มีการเตรียมการตลอดเวลา จบัโอกาสทางธุรกิจไดก่้อนผูอ่ื้นและ
สามารถท าใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ 
  ปราณี ตนัประยรู (2555) ไดท้  าการศึกษา คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า 
คุณลกัษณะท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก  3 อนัดบัแรกคือ การ
ยึดถือในคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ความซ่ือสัตยต่์อลูกค้าและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ
สินค้าหรือบริการ ตามลาดับ  ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความต้องการ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจโดยรวมในระดบัปานกลาง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor 
analysis) ได้องค์ประกอบของคุณลักษณะของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จ านวน 14 องค์ประกอบ  ดังน้ี 1) ความมุ่งมั่นตั้ งใจในการเป็นผูป้ระกอบการ 2) นวตักรรมและ
ความสามารถดา้นการตลาด 3) มนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร 4) การมีเครือข่ายความเช่ือมัน่ 5) 
คุณภาพของสินคา้หรือบริการ 6) โอกาสทางธุรกิจและการเพิ่มผลผลิต 7) การมองโลกในแง่ดี 8) การ
บริหารจดัการ 9) ภาวะผูน้า 10) ทกัษะและความเช่ียวชาญ 11) ความรับผิดชอบ 12) ระบบงาน 13) 
สุขภาพ และ 14) จริยธรรมทางธุรกิจ  
  สิทธิชยั ธรรมเสน่ห์ (2555) ไดท้  าการศึกษา  สมรรถนะของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ประเภทกิจการสถานบริการสปาในจงัหวดัชลบุรี กบัขีดความสามารถอนัพึง
ประสงค์ของผูรั้บบริการ ผลการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการความสะอาด 
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การใช้เคร่ืองมือและผลิตภัณฑ์  มีจรรยาบรรณในอาชีพ  และทักษะการบริการเป็นอย่างดี ลูกค้า
ประทับใจในคุณสมบัติด้านทกัษะการบริการมากท่ีสุด  และลูกค้าประทบัใจคุณสมบติัด้านความ
ซ่ือสัตยต่์อลูกค้าน้อยท่ีสุด พบว่า ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการจดัการและรับผิดชอบต่อ 
ความสามารถในการฝึกอบรมพนกังานเป็นอยา่งดี แต่ยงัขาดความสามารถดา้นการตลาด การส่ือสาร 
การใช้คอมพิวเตอร์ และการสร้างเครือข่ายความเช่ือมัน่ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเน้ือหาการประกอบ
ธุรกิจสปานั้น นอกจากการบริการจะตอ้งดี ยงัตอ้งค านึงถึงความสะอาดและความปลอดภยัในการ
บริการ จากการศึกษาพบวา่ลูกคา้ค านึงถึงความสะอาดและความปลอดภยั 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
  การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการถอดบทเรียนคุณลักษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ มีระเบียบวิธี
การศึกษาดงัน้ี 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการถอดบทเรียนคุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จของวสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการศึกษา
เก่ียวกบัการถอดบทเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นวธีิการหน่ึงของการจดัการความรู้ โดยเป็น
กระบวนการดึงเอาความรู้จากการท างานออกมาจากผูมี้ประสบการณ์ของผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 

เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการถอดบทเรียนคุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินธุรกิจประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ เจา้ของกิจการวสิาหกิจชุมชนแคบหมูตราแม่แช่ม
เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี คือ คุณจิรทีปต ์วฒัน์ทวพีรหม ต าแหน่ง เจา้ของกิจการโดย
ใชว้ธีิการเจาะจงผูใ้หข้อ้มูล โดยยดึตามความสามารถการใหข้อ้มูล 
 3.1.2 ข้อจ ากดัการศึกษา  
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีใชแ้บบการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระกอบการเพียงรายเดียว 
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจึงเป็นเพียงขอ้มูลดา้นเดียว 

3.1.3 กรอบแนวคิด 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการใช้แนวคิดทฤษฎีลักษณะของผูป้ระกอบการมาวิเคราะห์โดยใช้

เคร่ืองมือการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อสรุปเป็นบทเรียนของผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จของธุรกิจแคบหมูของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงแสดงออกมาเป็นกรอบแนวคิดดงัภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิด 
 

3.2 วธีิการศึกษา 
 3.2.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 

 1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์โดยใช้
แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation)  
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ได้จากการศึกษาข้อมูลจากต ารา วารสาร 
งานวจิยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองบนัทึกเสียง รวมไปถึงการคน้ควา้ขอ้มูลผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

 

แนวคิดคุณลกัษณะของผู้ประกอบการ 
1. เป็นผูมี้การตอ้งการความส าเร็จ 
2. เป็นผูมี้ความรับผดิชอบ 
3. เป็นผูท่ี้ยอมรับความเส่ียง 
4. เป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
5. เป็นผูต้อ้งการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
6. เป็นผูมี้วสิัยทศัน์และความยดืหยุน่ 
7. เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้นมนุษย์
สัมพนัธ์ 
8. เป็นผูมี้ความรู้ทางเทคนิคและ
ประสบการณ์ส่วนบุคคล 

สรุปบทเรียน 
ความส าเร็จของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของธุรกิจแคบหมูของ

วสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่  

การถอด
บทเรียน 

ผูป้ระกอบการ
ท่ีประสบ

ความส าเร็จใน
การด าเนิน
ธุรกิจ 

ข้อมูลพืน้ฐานของ
ผู้ประกอบการ 

ผลิตภณัฑแ์คบหมู
ตรา “แม่

แช่ม” อ าเภอสัน
ทราย จงัหวดั
เชียงใหม ่
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3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ การใชแ้บบสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-depth Interview) ซ่ึงใชเ้วลาเก็บรวบรวมขอ้มูลในการสัมภาษณ์ 2วนั โดยแบ่ง เอกสารแบบการ
สัมภาษณ์ออกเป็น 2 ช่วง และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู ้
ท  าการศึกษาจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกบัผูป้ระกอบการเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
เป็นช่วงเวลาท่ีไดรั้บการอนุญาตจากผูป้ระกอบการเท่านั้น ซึงการเขา้ไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
จะท าการเก็บขอ้มูลในส่วนของขั้นตอนการผลิต การบรรจุภณัฑแ์ละการจดัจ าหน่ายเป็นหลกั 

 การสัมภาษณ์จะใชค้  าถามแบบปลายเปิด โดยแบบสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การนับถือ
ศาสนา สัญชาติ สถานภาพทางการศึกษา รายได ้จ  านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีอยู/่ท่ีพกัอาศยั สถานท่ี
ท างาน 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดั
เชียงใหม ่ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน 
  2.1 ขอ้มูลกิจการ เป็นการสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกิจการ 
  2.2 ขอ้มูลประวติัความเป็นมาและนโยบายในการบริหารงาน เป็นการสัมภาษณ์ถึง
ประวติัความเป็นมาของกิจการ การก่อตั้ งกิจการเร่ิมแรก รวมไปถึงนโยบายและปรัชญาในการ
บริหารงานของกิจการ 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับคุณลักษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จงัหวดัเชียงใหม่ ตามทฤษฎีคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 8 ประการ ซ่ึงทฤษฎีน้ีเป็นแนวคิดของ
นักวิชาการ เดวิด แมคเคลแลนด์ ได้น าเสนอแนวคิดไวใ้นหนัง สือ Achieving Society (สังคมแห่ง
ความส าเร็จ) ถึงแมไ้ม่มีเหตุผลใดๆในการยืนยนัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการเชิงกลยุทธ์ 8 
ประการท่ีมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจอยา่งชดัเจน แต่ปรากฏการณ์จากงานศึกษาท่ีน ามาอธิบายคร้ังน้ี
ในมุมมองทั้ง 8 ด้าน ได้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆของการด าเนินงานทางธุรกิจในยุค
ปัจจุบัน จนท าให้ธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขันมากข้ึน ข้อมูลส่วนน้ีจึงเป็นการสัมภาษณ์ถึง
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย 8 ขอ้ดงัน้ี 
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1. เป็นผูมี้การตอ้งการความส าเร็จ 
  2. เป็นผูมี้ความรับผดิชอบ 
  3. เป็นผูท่ี้ยอมรับความเส่ียง 
  4. เป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
  5. เป็นผูต้อ้งการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
  6. เป็นผูมี้วสิัยทศัน์และความยดืหยุน่ 
  7. เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ 
  8. เป็นผูมี้ความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ส่วนบุคคล 
 ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการ ปัญหาและขอ้คิดเห็น ต่างๆ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสัมภาษณ์ โดยอาศยัผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมและรวมไปถึงเน้ือหาท่ีครบถว้น ขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม ตรงตามโครงสร้าง และภาษาท่ีใชเ้หมาะสมกบัผูใ้หข้อ้มูล  
 3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์ รวมไปถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
ซ่ึงรวบรวมข้อมูลต่างๆท่ีได้ท าการบนัทึกเสียงและการจดบนัทึก และน ามาสังเคราะห์การเรียนรู้
เพื่อให้ได้ชุดรูปแบบความรู้โดยใช้กรอบแนวคิดการถอดบทเรียน  (Lesson Learned) และทฤษฎี
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
  การศึกษาค้นควา้แบบอิสระเร่ืองการถอดบทเรียนคุณลักษณะผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการ
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนจากผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จของธุรกิจแคบหมูของวสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่ อน ามาสร้างการเรียน รู้โดยเป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากการท างานออกมาจากผู ้มี
ประสบการณ์ของผู ้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ สรุปเป็นบทเรียน
ความส าเร็จของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจการแคบหมูของวิสาหกิจชุมชน
แคบหมูแม่แช่ม โดยไดใ้ชเ้คร่ืองมือวจิยัคือ การใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ขอ้มูลท่ีคน้พบจึงเป็นขอ้มูลท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้าก
ผูป้ระกอบการโดยตรง  
  การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีการใช้ขอ้ค าถามแบบปลายเปิดในการสัมภาษณ์ 
และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม มีเน้ือหาดงัน้ี 
  4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
  4.2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัวสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม 
   4.2.1 ขอ้มูลกิจการ 
   4.2.2 ขอ้มูลประวติัความเป็นมาและนโยบายในการบริหารงาน 
  4.3 ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับคุณลักษณะผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จงัหวดัเชียงใหม่ ตามทฤษฎีคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 8 ประการ 
  4.4 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการ 
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4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 4.1.1 ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.1 คุณจิรทีปต ์วฒัน์ทวพีรม 
*ท่ีมา:http://www.nstda.or.th/index.php (2558) 
คุณจิรทีปต ์วฒัน์ทวพีรม ด ารงต าแหน่ง ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม / เจา้ของกิจการ 
เพศ ชาย (Male) 
อายุ อาย ุ50 ปี 
สถานภาพทางการสมรส แต่งงานแลว้ 
ศาสนา พุทธ 
สัญชาติ ไทย 
ระดับการศึกษา  
 การศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2526 จบการศึกษาวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีิจิตร 
 ปี พ.ศ. 2529 จบการศึกษาวิทยาลยัเกษตรกรรมบา้นกร่างพิษณุโลก (ปัจจุบนัได้เปล่ียนช่ือ
เป็น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาพิษณุโลก)  
  หลังจากปี พ.ศ. 2529 คุณจิรทีปต์ วฒัน์ทวีพรม ได้ส าเร็จการศึกษา ณ วิทยาลัย
เกษตรกรรมบา้นกร่างพิษณุโลก หลงัจากจบการศึกษาไดรั้บโอกาสในการท างาน ชีวิตในการท างาน
ช่วงขณะนั้นเป็นช่วงชีวติท่ีไม่ราบร่ืน สุดทา้ยไดมี้โอกาสเขา้มาท างานท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เม่ือปี พ.ศ.  
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2532 ขณะท างานอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ คุณจิรทีปต์ได้เล็งเห็นถึงความส าคญักบัการศึกษาเป็นอย่าง
มาก จนกระทัง่ไดมี้โอกาสเขา้รับการศึกษาต่อ ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงใชร้ะยะเวลา
ในการศึกษาเล่าเรียนในช่วง วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์และท างานไปดว้ยในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 
 ปี พ.ศ. 2536 จบการศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัจงัหวดัเชียงใหม่ 
  วุฒิการศึกษาปัจจุบันท่ีได้รับคือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) เม่ือปี พ.ศ. 2536
หลงัจากส าเร็จการศึกษา เม่ือปี พ.ศ. 2536 คุณจิรทีปต ์วฒัน์ทวีพรม ไดมี้โอกาสท าความรู้จกักบัเพื่อน
ร่วมรุ่นคนใหม่ ในช่วงท่ีศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัจงัหวดัเชียงใหม่ และไดมี้โอกาสเปล่ียนท่ี
ท างานใหม่  
 4.1.2 อาชีพหลกั/ อาชีพเสริม 
 อาชีพหลกัในปัจจุบนั คือ การผลิตแคบหมูของวสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม  
 อาชีพเสริม ไม่มี ก าลงัด าเนินการแต่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ 
 4.1.3 รายได้จากอาชีพหลกั (บาท/เดือน) / รายได้จากอาชีพเสริม (บาท/เดือน) 
 รายได้จากอาชีพหลัก ประมาณ 300,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท / เดือน เหตุผลเพราะว่า
รายได้วดัจากการขายผลิตภณัฑ์แคบหมูในช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล เพราะธุรกิจแคบหมูเป็น
ธุรกิจท่ีถูกจดัให้อยู่ในประเภทสินคา้ท่ีเป็นของฝาก เน่ืองด้วยคุณภาพของสินคา้จึงท าให้มีทั้งลูกคา้
ประจ าและลูกคา้ทัว่ไปเป็นจ านวนมาก ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวเดือนพฤษภาคม - เดือนกนัยายน 
ซ่ึงมียอดขายน้อยจะมีรายได้ประมาณ 300,000 บาท ส่วนในฤดูกาลท่องเท่ียวเดือนตุลาคม - เดือน
เมษายน จะมีรายไดป้ระมาณ 1,000,000 บาท  
 รายไดจ้ากอาชีพเสริม (ไม่มี) 
 4.1.4 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 สมาชิกในครอบครัวมี 6 คน ประกอบดว้ย   คุณจิรทีปต ์วฒัน์ทวีพรม / ภรรยา / ลูกสาว 2 คน 
/ คุณพอ่ของภรรยา / คุณแม่ของภรรยา   
ภรรยา ช่ือ คุณ รักษณีย ์วฒัน์ทวพีรม  อาชีพ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแคบหมู 
ลูกสาวคนท่ี 1 ช่ือ คุณ รัตนาภรณ์ วฒัน์ทวพีรม ก าลงัศึกษาเล่าเรียนในระดบัชั้นมธัยมตอน 
      ปลาย 
ลูกสาวคนท่ี 2 ช่ือ คุณ จรวยพร วฒัน์ทวพีรม ก าลงัศึกษาเล่าเรียนในระดบัชั้นมธัยมตอน 
      ปลาย 
คุณพอ่ของภรรยา ช่ือ พอ่อุย้ค า  ขยนั   เกษียณ 
คุณแม่ของภรรยา ช่ือ  แม่สุนา   ขยนั  เกษียณ 
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4.1.5 ทีอ่ยู่ 
 ท่ีอยู่ของคุณจิรทีปต์ วฒัน์ทวีพรม ตั้งอยู่ท่ีโรงงานแคบหมูแม่แช่ม เลขท่ี 364 หมู่ 4 ต าบล
หนองจอ๊ม อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 50210 
 4.1.6 สถานทีท่ างาน/ ระบุต าแหน่ง 
 สถานท่ีท างานของคุณจิรทีปต ์วฒัน์ทวีพรม คือ โรงงานแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้
จงัหวดัเชียงใหม่  
 ต าแหน่งการท างานของคุณจิรทีปต์ วฒัน์ทวีพรม ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ประธานกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่  
 4.1.7 ภูมิเลาน าเดิมย้ายมาอยู่ เพราะเหตุใด 
 คุณจิรทีปต์ วฒัน์ทวีพรม แต่เดิมเป็นคนจงัหวดัพิจิตร ยา้ยมาอาศยัอยู่จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือ
วนัท่ี 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2532 เหตุผลท่ียา้ยมาอยู่จงัหวดัเชียงใหม่เน่ืองจาก คุณจิรทีปต์ ได้มี
โอกาสเปล่ียนสถานท่ีงานใหม่และไดเ้ร่ิมท างานท่ีกรมมหาดเล็กรักษาพระองค ์ซ่ึงตั้งอยู่สวนลา้นนา 
ร.9 จงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนั สมยันั้นไดท้  างานในต าแหน่งหน่วยปราบปรามพืชเสพติดของทหาร 
หรือเรียกวา่ ปปส. (หน่วยป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด)  
 4.1.8 จุดเร่ิมต้นท าธุรกจิแคบหมู 
 คุณจิรทีปต์ วฒัน์ทวีพรม แต่เดิมไม่เคยรู้จกัธุรกิจแคบหมูมาก่อน ช่วงท่ียา้ยมาท างานอยู่ท่ี
จงัหวดัเชียงใหม่ ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานของท่านเป็นคนท่ีชอบรับประทานแคบหมูมากและตอ้ง
เป็นแคบหมูของคุณแม่สุนา (แม่แช่ม) เท่านั้น ผูบ้งัคบับญัชาขอให้คุณจิรทีปต ์มาซ้ือแคบหมูของคุณ
แม่สุนา (แม่แช่ม) เป็นประจ า จนกระทัง่คุณจิรทีปต์ ไดม้าเจอและท าความรู้จกักบัลูกสาวของคุณแม่  
สุนา (แม่แช่ม) คบหาดูใจกบัลูกสาวของคุณแม่สุนา ประมาณ 2 ปี 4 เดือน และได้เขา้มาเป็นลูกเขย
ของคุณแม่สุนา (แม่แช่ม) คุณจิรทีปต ์คิดเพียงวา่เม่ือไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวคุณแม่สุนา 
(แม่แช่ม) ทางครอบครัวของคุณแม่สุนา (แม่แช่ม) จะให้มาเป็นเพียงคนขบัรถส่งแคบหมู เท่านั้น แต่
สุดทา้ยทางครอบครัวของคุณแม่สุนา (แม่แช่ม) ไดใ้ห้คุณจิรทีปต ์มาเป็นเจา้ของกิจการและเน่ืองดว้ย
ปริมาณงานท่ีมีมากและงานค่อนขา้งละเอียดอ่อนในการผลิตแคบหมู คุณจิรทีปต์จึงตดัสินใจลาออก
จากงานประจ าท่ีท า และไดห้นัมาท าธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตแคบหมูเม่ือปี พ.ศ. 2537 เป็นตน้มา 
 4.1.9 ครอบครัวมีใครเคยท าธุรกจิแคบหมูมาก่อนหรือไม่ 
 แต่เดิมครอบครัวของผูป้ระกอบการหรือคุณจิรทีปตเ์ป็นชาวจงัหวดัพิจิตร ไม่เคยรับประทาน
แคบหมูหรือรู้จกัธุรกิจการท าแคบหมูมาก่อน แต่โดยส่วนตวัของคุณจิรทีปต ์เคยไดย้ินและเคยทราบ
เท่านั้นว่ามีอาหารท่ีท ามาจากหนังสัตว ์ท่ีเรียกว่า แคบหมู แต่ไม่เคยรับประทานมาก่อน เน่ืองจาก
แคบหมูเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีวางจ าหน่ายอยูท่างภาคเหนือและร้านขายของฝากตามจงัหวดัในตวัเมืองเป็น 
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ส่วนใหญ่ ท าให้ทางครอบครัวของคุณจิรทีปต์ไม่เคยมีโอกาสไดรั้บประทานแคบหมู เพราะในสมยั
อดีต ครอบครัวของคุณจิรทีปต์ อาศยัอยู่ในหมู่บา้นท่ีห่างไกลจากตวัเมืองของจงัหวดัพิจิตร จึงเป็น
สาเหตุท่ีท าให้ทางครอบครัวของคุณจิรทีปต ์ไม่เคยมีใครไดล้องรับประทานหรือเคยท าธุรกิจแคบหมู
มาก่อน 
 4.1.10 ท่านมีประสบการณ์ในการท าแคบหมูมาแล้วกีปี่ 
 ประสบการณ์ในการท าแคบหมูของคุณจิรทีปต ์วฒัน์ทวพีรม เร่ิมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 เพราะวา่ 
จากการท่ีไดแ้ต่งงานกบัลูกสาวของคุณแม่สุนา (แม่แช่ม) จึงไดห้ันมาท าธุรกิจแคบหมู และนบัตั้งแต่
วนัท่ีไดเ้ร่ิมท าธุรกิจแคบหมู จนถึงปัจจุบนั มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจแคบหมปูระมาณ 21 ปี  
 4.1.11 ท่านอยู่ในวสิาหกจิชุมชนด ารงต าแหน่งอะไร 
 คุณ จิรทีปต์ วฒัน์ทวีพรม อยูใ่นวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดั
เชียงใหม่ ด ารงต าแหน่ง ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม 
 4.1.12 ท่านอยู่ในวสิาหกจิชุมชนมาแล้วกีปี่ 
 คุณ จิรทีปต์ วฒัน์ทวีพรม อยู่ในวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม มาแลว้ 5 ปี เพราะกิจการมี
การจดทะเบียนจดัตั้งเป็นวสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เม่ือปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบนันบัเป็นเวลา 5 
ปี 
 
4.2 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัวสิาหกจิชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม่ 
 4.2.1 ข้อมูลกจิการ 
  4.2.1.1 ช่ือปัจจุบันของกจิการ 
  ช่ือ วสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่  
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  4.2.1.2 ทีม่าของตราสินค้า/ยีห้่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.2 ตรายีห่้อแคบหมูแม่แช่ม 
*ท่ีมา: http://www.maecham.com (2558) 
  ท่ีมาของตรายีห่้อสินคา้แคบหมูแม่แช่ม แต่เดิม ค าวา่ “แม่แช่ม” มาจากลูกชายของแม่
แช่มเป็นคนตั้งให้ อนัท่ีจริงแลว้แม่แช่ม ก็คือ คุณแม่สุนา ขยนั คนในทอ้งถ่ินนั้น จะนิยมเรียก แม่แช่ม 
ซ่ึงหมายถึง คุณแม่สุนา จะเป็นคนข้ีบ่นถา้ลูกสาวหรือลูกชายคนไหนต่ืนสายหรือใครไม่ขยนัท างาน 
คุณแม่สุนาก็จะบ่น แต่ค าวา่ “แช่ม” จะมาจากค าวา่ “แซ่ม” ซ่ึงลูกชายของคุณแม่สุนาจะเป็นตั้งฉายาน้ี
ให้คุณแม่ เพราะวา่ต่ืนนอนคุณแม่ก็จะชอบบ่น ลูกชายของคุณแม่สุนา จึงเรียกค าว่า “แซ่ม” แทนช่ือ
ของคุณแม่สุนา ซ่ึงลูกชายของคุณแม่สุนาจะใชค้  าวา่ “แซ่ม” ซ่ึงแปลวา่ “บ่น” แทนสรรพนามในการ
เรียกแม่ หลงัจากนั้นมาแต่เดิมที ครอบครัวของคุณแม่สุนา ประกอบธุรกิจการท าแคบหมูมาก่อนแต่
เป็นธุรกิจขนาดครัวเรือนไม่ใหญ่และไม่มีช่ือหรือยี่ห้อของแคบหมู จนกระทัง่ลูกคา้ติดใจในรสชาติ
ของแคบหมูแม่สุนา ท าให้ลูกคา้มีเพิ่มมากข้ึน การเกิดตรายี่ห้อแคบหมูแม่แช่มสืบเน่ืองมาจากการท่ีมี
ลูกคา้ทกัทว้งในการเรียกช่ือแคบหมู คุณจิรทีปต ์ไดก้ล่าวต่อไปวา่ การท าส่ิงต่างๆเราจะเร่ิมจากท่ีลูกคา้
มีความตอ้งการ อยา่งเช่น ตรายีห่้อ เพื่อง่ายต่อการเรียกช่ือ และโดยส่วนตวัของคุณจิรทีปต ์ในสมยันั้น
ก็ไม่ได้มีองค์ความรู้ในการตั้งช่ือตรายี่ห้อใดๆ แต่ดว้ยสมยันั้นก่อนท่ีคุณจิรทีปต์ จะเขา้มาเป็นส่วน
หน่ึงของครอบครัวคุณแม่สุนา แคบหมูท่ีคุณแม่สุนาท าข้ึนมาชาวบา้นก็มีการเรียกกนัติดปากวา่  
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แคบหมูของ “แม่แซ่ม” ตามลูกชายของคุณแม่สุนาเรียก จนกระทัง่คุณจิรทีปต ์ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึง
ของครอบครัวคุณแม่สุนาและมีการเร่ิมมาต่อยอดของธุรกิจแคบหมูต่อจากคุณแม่สุนา คุณจิรทีปต ์จึง
ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาการเรียกช่ือแคบหมู “แม่แซ่ม” เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่จะออกเสียงยากในการเรียก
และลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นคนภาคกลาง คนต่างจงัหวดั จึงท าใหเ้ป็นเร่ืองยากในการออกเสียง
ของ พยญัชนะ ซ. จึงเปล่ียนช่ือแคบหมู เดิมช่ือแคบหมู “แม่แซ่ม” เปล่ียนเป็น แคบหมู “แม่แช่ม” ใช้
พยญัชนะ ช. แทน ท าให้การออกเสียงเรียกง่ายกว่าช่ือเดิม หลงัจากการเปล่ียนช่ือ คุณจิรทีปต ์เห็นว่า
พอลูกคา้ทางภาคกลางและต่างจงัหวดัไดฟั้งช่ือใหม่ท่ีเปล่ียนลูกคา้มีความรู้ว่ามีความเป็นไปไดว้า่ มี
คนช่ือ “แม่แช่ม” อยูจ่ริง จึงกลายเป็นท่ีมาของตราสินคา้แคบหมูแม่แช่ม มาจนถึงทุกวนัน้ี คุณจิรทีปต ์
ยงัไดก้ล่าวต่อไปวา่ การตั้งช่ือตรายี่ห้อสินคา้ มนัเหมือนการเดาใจลูกคา้ท่ีตอ้งมองให้หลากหลาย กวา่
จะกลายเป็นตรายี่ห้อสินค้าแคบหมูแม่แช่มมาจนถึงทุกวนัน้ีได้ก็ต้องอาศยัเวลาและการคิดท่ีมาก
พอสมควร 
  4.2.1.3 ลกัษณะสินค้าผลติภัณฑ์ 
  โรงงานแคบหมูแม่แช่มมีการผลิตสินคา้และผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นการผลิตแคบหมูเป็น
หลกัอีกทั้งยงัมีสินคา้ท่ีไม่ใช่แคบหมู คือ เป็นสินคา้ประเภทอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือท่ีทาง
โรงงานมีการคดัสรรดว้ยความพิถีพิถนัและประสบการณ์ท าให้มีสินคา้ผลิตภณัฑ์ต่างๆออกสู่ตลาด
มากมาย ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.3 สินคา้และผลิตภณัฑข์องโรงงานแคบหมูแม่แช่ม 
  สินคา้และผลิตภณัฑ์ของทางโรงงานแคบหมูแม่แช่ม มีผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นแคบหมู 4 
แบบ คือ  
 



 

27 
 

1. แคบหมูแบบไร้มัน คือ แคบหมูท่ีน าเฉพาะหนงัหมูมาผลิตเป็นแคบหมูจะมีลกัษณะพองกรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.4 แคบหมูแบบไร้มนั 
2. แคบหมูแบบเบบี ้คือ แคบหมูท่ีน าหนงัหมูชั้นและไขมนัหมูมาผลิตเป็นแคบหมู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.5 แคบหมูแบบเบบ้ี 
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  แคบหมูแบบเบบ้ีตราแม่แช่มเป็นแคบหมูท่ีไดรั้บรางวลัแคบหมูชนะเลิศท่ี 1 และท่ี
ได้รับรางวลัล่าสุดคือ รางวลัเชลล์ชวนชิม เม่ือปี พ.ศ. 2551 ท่ีรับรองคุณภาพทีโดดเด่น คือ เป็น
แคบหมูแบบเบบ้ีพอดีค า ซ่ึงถือวา่เป็นแคบหมูแม่แช่มท่ีไดใ้ชค้  าวา่ ชิมแลว้ชวัร์ หรืออร่อยทา้พิสูจน ์
3. แคบหมูแบบหมูกระจก คือ เป็นแคบหมูติดมนัท่ีท ามาจากหนงัส่วนคอน ามาทอด มีความกรอบมาก 
รสชาติจะเขม้ขน้กวา่แคบหมูธรรมดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.6 แคบหมูแบบหมูกระจก 
4. แคบหมูแบบฝอย คือ แคบหมูไร้มนัท่ีมีการใชเ้ฉพาะส่วนหนงัหมูหัน่ใหเ้ป็นเส้นเล็กๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.7 แคบหมูแบบฝอย 
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  นอกจากน้ียงัมีสินคา้ท่ีไม่ใช่ผลิตภณัฑ์แคบหมู คือ น ้ าพริกหนุ่มแม่แช่ม ไส้อัว่แม่
แช่ม และน ้าพริกหมูกรอบแม่แช่ม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.8 ผลิตภณัฑน์ ้าพริกหนุ่มแม่แช่ม ไส้อัว่แม่แช่ม และน ้าพริกหมูกรอบแม่แช่ม 
  คุณจิรทีปต์ กล่าวว่าผลิตภณัฑ์น ้ าพริกหนุ่ม ไส้อัว่ และน ้ าพริกหมูกรอบ จะไม่ค่อย
เป็นท่ีรู้จกัในจงัหวดัเชียงใหม่ เพราะคุณจิรทีปต์ไดน้ าผลิตภณัฑ์น ้ าพริกหนุ่ม ไส้อัว่ และน ้ าพริกหมู
กรอบไปเปิดตลาดท่ีกรุงเทพมหานคร และมีหนา้ร้านขายประจ าท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีตลาดบองมาร์เช่ 
และยงัมีผลิตภณัฑท่ี์ออกสู่ตลาดใหม่อีก 1 ผลิตภณัฑ์ คือ น ้าพริกหนุ่มอบแห้งชนิดผง ซ่ึงแสดงให้เห็น
ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.9 น ้าพริกหนุ่มอบแหง้ชนิดผง 
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  คุณจิรทีปต์เล่าว่า น ้ าพริกหนุ่มชนิดผงเป็นการคิดผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อคาดหวงัว่าให้
ลูกคา้ ง่ายต่อการพกพา มีน ้ าหนกัเบาและสามารถน าไปบริโภคไดท้นัทีในรูปแบบของผงโรยขา้วหรือ
คลุกผสมกบัแคบหมู และมีการทดลองตลาดผลปรากฏว่าผลิตภณัฑ์น ้ าพริกหนุ่มอบแห้งชนิดผงไม่
เป็นท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากมีปัญหาในเร่ืองการผลิตท่ีไม่สามารถควบคุม
คุณภาพของกล่ินน ้ าพริกหนุ่มได้ ต้นทุนในการผลิตสูงและลูกค้าส่วนใหญ่ชอบน ้ าพริกหนุ่มใน
รูปแบบดั้งเดิมมากกวา่ จึงกลายเป็นเหมือนการบา้นท่ีคุณจิรทีปตต์อ้งกลบัมาคิดและแกไ้ขต่อไป ท าให้
คุณจิรทีปตต์อ้งหยดุพกัโครงการน ้าพริกหนุ่มอบแหง้ชนิดผงไวเ้พื่อปรับปรุงในอนาคต  
  4.2.1.4 ปีทีก่่อตั้งกจิการเร่ิมแรก 
  การก่อตั้งกิจการเร่ิมแรกของแคบหมูแม่แช่ม คุณจิรทีปต ์วฒัน์ทวีพรม ไดก้ล่าววา่ ปี
ท่ีก่อตั้งกิจการสมยัยคุแรกๆคือปี พ.ศ. 2518 ซ่ึงเร่ิมจากคุณแม่สุนา ขยนั ซ่ึงท าเป็นธุรกิจแบบครัวเรือน
ขนาดเล็ก เดินจ าหน่ายตามบา้นเรือนและตลาดเล็กๆในหมู่บา้นเท่านั้น 
  4.2.1.5 เป็นกจิการทีม่ีเจ้าของ หรือ เป็นวสิาหกจิชุมชนทีท่ ากนัเป็นกลุ่ม 
  แต่เดิมแคบหมูแม่แช่ม ด าเนินธุรกิจแบบเจา้ของกิจการคนเดียว ต่อมาคุณจิรทีปต ์ได้
เปล่ียนจากธุรกิจเจา้ของคนเดียว เปล่ียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพราะตอ้งการให้มีความสอดคลอ้งกบั
ทางราชการและรัฐบาล เน่ืองจากทางรัฐบาลจะเน้นการสนบัสนุนในเร่ืองของการรวมกลุ่มและการ
จดัตั้งวิสาหกิจชุมชนมากกวา่ท่ีเป็นธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาหรือกิจการเจา้ของคนเดียว กองส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน (2558) วิสาหกิจชุมชน (Community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการ
ผลิตสินคา้ การให้บริการหรือการอ่ืนๆท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพนัมีวิถีชีวิตร่วมกนัและ
รวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้าง
รายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวา่งชุมชน  
  คุณสมบติัของวสิาหกิจชุมชน มีดงัน้ี 
  1. เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘ 
และผา่นการประเมินศกัยภาพคร้ังล่าสุดอยูใ่นระดบัดี 
  2. ตอ้งมีขอ้มูลการประกอบการยอ้นหลงัให้คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 
ปี นบัตั้งแต่ประกาศรับสมคัร 
  3. การประกอบกิจการตอ้งด าเนินงานโดยกลุ่มคนในชุมชน และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ บริบท
ของชุมชนหรือแผนชุมชน 
  4. ตอ้งมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีความเช่ือมโยงและเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 
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   4.2.1.6 การจดทะเบียนพาณชิย์ของกิจการเร่ิมตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วเปลีย่นเป็น
วสิาหกจิชุมชนตั้งแต่เมื่อไหร่ 
  วิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2518 โดยประกอบธุรกิจแบบ
ครัวเรือน จนกระทัง่เม่ือปี พ.ศ. 2540 คุณจิรทีปต์ วฒัน์ทวีพรม ได้จดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจ ใช้ช่ือ 
แคบหมูแม่แช่มและด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายแคบหมู โดยมีรูปภาพใหเ้ห็นดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.2.1.7 เหตุผลในการจัดตั้งเป็นวสิาหกจิชุมชน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.10 เอกสารการจดทะเบียนพาณิชยแ์คบหมูแม่แช่ม 

*ท่ีมา: http://www.maecham.com (2558) 
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  หลงัจากปี พ.ศ. 2540 แคบหมูแม่แช่ม ไดด้ าเนินธุรกิจแบบกิจการเจา้ของคนเดียวมา
โดยตลอด จนกระทัง่อีก 13 ปี ต่อมา ในปี พ.ศ. 2553 คุณจิรทีปต์ ไดเ้ปล่ียนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ
จากกิจการเจา้ของคนเดียว ไดจ้ดทะเบียนเป็นช่ือ วิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้
จงัหวดัเชียงใหม่ แสดงใหเ้ห็นภาพดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.11 เอกสารการจดัตั้งวสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม 
*ท่ีมา: คุณจิรทีปต ์วฒัน์ทวพีรม (2558) 
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  4.2.1.7 เหตุผลในการจัดตั้งเป็นวสิาหกจิชุมชน 
  คุณจิรทีปต์ วฒัน์ทวีพรม ได้ให้เหตุผลในการจดัตั้งแคบหมูแม่แช่ม เป็นวิสาหกิจ
ชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เพราะวา่เปรียบเสมือนทางเลือกใหม่ในการด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบนั ซ่ึงการ
รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนจะง่ายต่อการจดัการ ในเร่ืองเอกสารหรือการติดต่อกบัทางราชการต่างๆ 
แคบหมูเป็นสินค้าท่ีจดัอยู่ในประเภทของอาหารและของฝากประจ าภาคเหนือ ถ้าด าเนินกิจการ
ลกัษณะตวับุคคลธรรมดา โอกาสท่ีจะการไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานของทางภาครัฐ มีโอกาส
ไดรั้บการสนบัสนุนน้อยมาก เน่ืองจากหน่วยงานทางภาครัฐส่วนใหญ่จะสนบัสนุนในเร่ืองของการ
รวมกลุ่มและการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชน ยกตวัอยา่ง กรณีการคดัเลือกผลงานหรือสินคา้เขา้ประกวดใน
งานเทศกาลหรือนิทรรศการต่างๆ ทางภาครัฐจะคดัเลือกผลงานหรือสินคา้ ท่ีมาจากการรวมกลุ่มหรือ
วิสาหกิจชุมชนเป็นอนัดับแรกและผูป้ระกอบการรายเด่ียวจะเป็นตวัเลือกสุดท้ายในการคดัเลือก 
ฉะนั้นการจดัตั้งวสิาหกิจชุมชนจึงเป็นทางเลือกท่ีดีในการด าเนินธุรกิจประเภทน้ี 
  4.2.1.8 สถานทีต่ิดต่อของกจิการ/ ทีต่ั้งของกจิการ 
  โรงงานแคบหมูแม่แช่ม ตั้ งอยู่เลขท่ี 364 หมู่ 4 ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงสถานท่ีตั้งของโรงงานตั้งอยูท่ี่ชุมชนหมู่บา้นท่าเกวยีน แสดงใหเ้ห็นภาพดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพี ่4.12 ภาพถ่ายทางดาวเทียมโรงงานแคบหมูแม่แช่ม 
*ท่ีมา: http//www.google.co.th/maps (2558) 
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  4.2.1.9 ขนาดพืน้ทีใ่นการจัดตั้งโรงงาน 
  พื้นท่ีของโรงงานแคบหมูแม่แช่มในปัจจุบนัมีทั้งหมดประมาณ 6 ไร่ แต่เดิมพื้นท่ี
ของโรงงานมี 2 ไร่ 1 งาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 มีการซ้ือท่ีดินเพิ่ม และในปี พ.ศ. 2542 ไดมี้การซ้ือ
ท่ีดินเพิ่มเติมเพื่อขยายโรงงานอีกคร้ัง จึงท าให้ปัจจุบนัขนาดและพื้นท่ีของโรงงานมีประมาณ 6 ไร่ ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นดงัภาพ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.13 ภาพถ่ายทางดาวเทียมจ าลองขนาดพื้นท่ีโรงงานแคบหมูแม่แช่ม 
*ท่ีมา: http//www.google.co.th/maps (2558) 
  4.2.1.10 งบประมาณในการจัดตั้งโรงงาน 
  ด้านงบประมาณในการจัดตั้ งโรงงาน คุณจิรทีปต์ ว ัฒน์ทวีพรม ได้กล่าวว่า 
งบประมาณในการจดัตั้งกิจการ ไม่มี เน่ืองจากคุณจิรทีปต ์ไม่มีแบบแผนการจดัตั้งโรงงานหรือความรู้
ความสามารถในการจดัตั้งโรงงานมาก่อน ในอดีตโรงงานแคบหมูแม่แช่มมีพื้นท่ีประมาณ 2 ไร่ ซ่ึง
คุณจิรทีปต์ ไม่มีการวางแผนการสร้างโรงงานและไม่ไดคิ้ดถึงว่า ณ วนัน้ีธุรกิจจะเติบโตได้ขนาดน้ี 
คุณจิรทีปต ์คิดเพียงวา่ผลิตแคบหมูแลว้จ าหน่ายหรือเรียกวา่ ท าไปขายไป จนกระทัง่รู้สึกวา่วา่ธุรกิจมี
การเติบโตข้ึน มีลูกคา้มากข้ึน มีค าสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน คุณจิรทีปต์จึงใช้ช่วงจงัหวะน้ีใน
การขยายธุรกิจและโรงงาน บริเวณรอบๆโรงงานจะเป็นเขตชุมชนและโรงเรียน การผลิตแคบหมูใน
ปริมาณมากจะเกิดปัญหาเร่ืองควนัท่ีมาจากกระบวนการผลิตแคบหมู เม่ือมีโอกาสคุณจิรทีปต ์จะขยาย 
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โรงงานออกไปให้มีบริเวณท่ีกวา้งข้ึนและปรับเปล่ียนทิศทางต าแหน่งของโรงงาน หรือเรียกวา่ ท าไป
อยูไ่ป แต่ไม่ไดมี้การวางแผนก าหนดโครงสร้างโรงงานไวล่้วงหน้า เพราะฉะนั้น จะไม่มีงบการสร้าง
โรงงานท่ีแน่นอน แต่โรงงานจะมีการปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอตามช่วงจงัหวะของงบการเงินในกิจการ
และโอกาสในช่วงเวลานั้น 
  4.2.1.11 โครงสร้างขององค์กรเป็นอย่างไร มีแผนกอะไรบ้าง 
  คุณจิรทีปต์ ไดก้ล่าววา่ โครงสร้างขององคก์รเร่ิมตน้จากการไม่มีความรู้ในรูปแบบ
ของแผนผงัการจดัตั้งองค์กรมาก่อน แต่รู้แค่วา่พนกังานคนน้ีท าอะไรและคนน้ีมีหน้าท่ีอะไร ซ่ึงไม่มี
โครงสร้างองค์กรอย่างเป็นทางการ จนกระทัง่ต่อมาคุณจิรทีปต์ได้มีแนวความคิดในเร่ืองของการ
ปฏิบติังานในองคก์รจึงน าไปผสมผสานกบัทฤษฎี จึงมีการจดัการโครงสร้างขององคก์รเกิดข้ึนมา ซ่ึง
จ าแนกไดเ้ป็น 6 แผนกดงัน้ี 
  คุณจิรทีปต์ วฒัน์ทวีพรม เป็นประธานกลุ่ม มีหน้าท่ี คือ มีอ านาจในการตดัสินใจ
ทั้งหมดภายในองคก์รและควบคุมดูแลการท างานทุกแผนกภายในองคก์ร 
  แผนกฝ่ายขาย มีหนา้ท่ี คือ ดูแลในเร่ืองการจ าหน่ายสินคา้/การติดต่อลูกคา้ 
  แผนกฝ่ายจัดซ้ือ มีหนา้ท่ี คือ จดัซ้ือและจดัหาวตัถุดิบ (หนงัหมู) ซ่ึงฝ่ายจดัซ้ือจะอยู่
ท่ีจงัหวดันครปฐม ดูแลเร่ืองวตัถุดิบ การเก็บรักษาและการติดต่อกบัผูข้ายหนงัหมู 
  แผนกฝ่ายการผลิต มีหน้าท่ี คือ ผลิตสินคา้ ดูแลเร่ืองการผลิตตั้งแต่เร่ิมตน้ไปจนถึง
การบรรจุภณัฑสิ์นคา้ 
  แผนกฝ่ายคลังสินค้า มีหนา้ท่ี คือ จดัการดูแลเร่ืองการเก็บรักษาสินคา้รวมไปถึงการ
กระจายสินคา้ 
  แผนกฝ่ายขนส่งสินค้า มีหนา้ท่ี คือ ขนส่งสินคา้และส่ิงของต่างๆภายในองคก์ร 
  แผนกฝ่ายขายประจ าหน้าร้าน มีหนา้ท่ี คือ ขายสินคา้ประจ าร้าน ซ่ึงแคบหมูแม่แช่ม
จะมีหนา้ร้านจ าหน่ายสินคา้ 4 ร้านไดแ้ก่ 
   1. ตลาดวโรรสหรือท่ีเรียกกนัวา่ กาดหลวงจงัหวดัเชียงใหม ่
   2. ตลาดตน้ล าไย จงัหวดัเชียงใหม่ 
   3. ตลาดสุเทพ (ตน้พยอม) จงัหวดัเชียงใหม่ 
   4. ตลาดบองมาร์เช่ (Bon Marché Market Park) กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที ่4.14 โครงสร้างองคก์รของวสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม 
  4.2.1.12 จ านวนพนักงานในกจิการ 
  ปัจจุบันโรงงานแคบหมูแม่แช่ม มีพนักงานประมาณ 30 - 35 คน มีทั้ งพนักงาน
ประจ าและพนกังานชัว่คราว มีการจา้งพนกังานตามช่วงเทศกาล ในฤดูท่องเท่ียวและนอกฤดูท่องเท่ียว 
จ านวนพนกังานในกิจการจะไม่แน่นอน 
  4.2.1.13 รูปแบบการจ าหน่ายสินค้าและผลติภัณฑ์ 
  รูปแบบการจ าหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑ์ของแคบหมูแม่แช่มมีทั้งขายปลีกและขาย
ส่ง มีหนา้ร้านท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 3 แห่ง และกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 
 
 

แผนกฝ่ายขาย (5 คน) 

ประธานกลุ่ม 

คุณจิรทปีต์  วฒัน์ทวพีรหม 

 
 

แผนกฝ่ายจดัซ้ือ (3 คน) 

แผนกฝ่ายการผลิต (15 คน) 

แผนกฝ่ายขนส่งสินคา้ (3 คน) 

แผนกฝ่ายคลงัสินคา้ (3 คน) 

แผนกฝ่ายขายประจ าหนา้ร้าน (5 คน) 
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  4.2.1.14 ความสามารถในการผลติแคบหมูสูงสุดต่อวนั และปริมาณการผลติจริง 
  ความสามารถในการผลิตแคบหมู คุณจิรทีปตก์ล่าววา่ แคบหมูท่ีผลิตและจ าหน่ายมี 4 
ประเภท ซ่ึงมีก าลงัการผลิต ดงัน้ี 
   1. แคบหมูแบบเบบ้ี ความสามารถในการผลิตสูงสุดอยูท่ี่ประมาณ 1,200 
กิโลกรัม / วนั (หนงัหมูสด) จะไดเ้ป็นแคบหมูประมาณ 600 - 700 กิโลกรัม ใชจ้  านวนพนกังานในการ
ผลิต 3 คน พนกังาน 1 คนจะรับผดิชอบการผลิตแคบหมูคนละ 400 กิโลกรัม / วนั  
   2. แคบหมูแบบไร้มนั ความสามารถในการผลิตสูงสุดอยูท่ี่ประมาณ 700 
กิโลกรัม / วนั (หนงัหมูสด) จะไดเ้ป็นแคบหมูประมาณ 300 กิโลกรัม ใชจ้  านวนพนกังานในการผลิต
แคบหมู 2 คน 
   3. แคบหมูแบบฝอย ความสามารถในการผลิตสูงสุดอยูท่ี่ประมาณ 360 
กิโลกรัม / วนั (หนงัหมูสด) จะไดเ้ป็นแคบหมูประมาณ 150 - 200 กิโลกรัม ใชจ้  านวนพนกังานในการ
ผลิตแคบหมู 2 คน 
   4. แคบหมูแบบหมูกระจก ความสามารถในการผลิตสูงสุดอยูท่ี่ประมาณ 
500 กิโลกรัม / วนั (หนงัหมูสด) จะไดเ้ป็นแคบหมูประมาณ 250 - 300 กิโลกรัม ใชจ้  านวนพนกังาน
ในการผลิตแคบหมู 2 คน 
  ราคาในการจ าหน่ายแคบหมูของ วสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม มีดงัน้ี 
   1. แคบหมูแบบเบบ้ี ราคากิโลกรัมละ 400 บาท 
   2. แคบหมูแบบไร้มนั ราคากิโลกรัมละ 340 บาท 
   3. แคบหมูแบบฝอย ราคากิโลกรัมละ 450 บาท 
   4. แคบหมูแบบหมูกระจก ราคากิโลกรัมละ 450 บาท 
  4.2.1.15 การกู้ยมืเงินจากสถาบันการเงิน 
  การกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน คุณจิรทีปต ์กล่าววา่ การลงทุนเป็นเร่ืองปกติของการ
กูย้ืมเงินจากสถาบนัทางการเงิน โดยส่วนตวัแลว้คุณจิรทีปต ์ไดท้  าการกูย้ืมเงินจาก 2 สถาบนัทางการ
เงิน คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ .ก.ส) และธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) เหตุผลในการกูย้ืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เพราะว่า 
แต่เดิมคุณพ่อของคุณจิรทีปต ์เป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) 
มาก่อน คุณจิรทีปตจึ์งรับช่วงเป็นสมาชิกต่อจากคุณพอ่ เพื่อท าการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน (ธ.ก.ส) 
ซ่ึงการกูย้มืเงินจะน าเงินมาใชเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในธุรกิจและดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารเพื่อ 
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การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) จะถูกกวา่ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป แต่ขอ้เสียคือธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) จะมีการก าหนดอตัราวงเงินของการกูย้มืเงินท่ีไม่มากและ 
การด าเนินเร่ืองสินเช่ือท่ีมีความล่าชา้ ซ่ึงถา้เปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชยท์ัว่ไปจะให้วงเงินการกูย้ืม
เงินท่ีมากกว่าและธนาคารพาณิชยจ์ะมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแพงมากแต่การด าเนินเร่ืองสินเช่ือจะมีความ
รวดเร็ว เม่ือกิจการเจอปัญหาและตอ้งการใชเ้งินแบบเร่งด่วน ธนาคารพาณิชย ์เช่น ธนาคารกสิกรไทย 
ก็จะเป็นตวัเลือกท่ีดีตวัเลือกหน่ึง ฉะนั้นตอ้งมีการวางแผนท่ีดีในเร่ืองของการเงิน 
  4.2.1.16 ความสามารถใช้คืนเงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน 
  คุณจิรทีปต ์กล่าววา่แต่เดิมไดช้ าระเงินกูข้องเดิมเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ แต่ปัจจุบนัได้
มีการกูย้มืเงินจากสถาบนัทางการเงินอีกคร้ัง เพราะคุณจิรทีปตไ์ดใ้หเ้หตุผลวา่ ธุรกิจมีการเจริญเติบโต
ข้ึน เงินทุนเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจถา้ธุรกิจขาดเงินทุนก็ไม่สามารถอยูไ่ดแ้ละเงินทุนส่วน
ใหญ่ในธุรกิจจะเป็นเงินทุนหมุนเวียน คุณจิรทีปต ์ไดย้กตวัอยา่งให้ฟังวา่ การไปเปิดตลาดแคบหมูแม่
แช่ม ท่ีกรุงเทพมหานคร ตอ้งมีการลงทุนในการซ้ืออาคารสถานท่ีในการจดัเก็บสินคา้เพื่อให้ง่ายและ
สะดวกต่อการจ าหน่ายสินคา้ มีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัทางการเงินมาลงทุนในการซ้ืออาคารสถานท่ี 
และมีการช าระคืนในรูปแบบรายเดือนกบัทางสถาบนัการเงิน      คุณจิรทีปต ์ยงัไดก้ล่าวต่อไปอีกว่า 
การท าธุรกิจถา้ท าแลว้ไม่ขยายธุรกิจต่อ ธุรกิจก็จะหยุดแค่นั้น การขยายธุรกิจออกไปยิ่งท าให้ตวัเรามี
ประสบการณ์มีการเรียนรู้ข้ึนเร่ือยๆ 
  4.2.1.17 หน่วยงานทีเ่ข้ามาให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมกจิการ 
  หน่วยงานท่ีเขา้มาให้การสนบัสนุนในส่วนของการส่งเสริมกิจการมีอยู ่3 หน่วยงาน
หลกั คือ ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่ จะช่วยส่งเสริมในส่วนของการพฒันาเคร่ืองจกัรใน
โรงงานและการแก้ไขปัญหาของเสียท่ีมาจากการผลิต เช่น ควนัไฟในการทอดแคบหมู ต่อมาคือ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงเขา้มาสนับสนุนในเร่ืองของการออกแบบบรรจุภณัฑ์และการบรรจุภณัฑ ์
และหน่วยงานสุดทา้ยคือ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะช่วยสนบัสนุนในเร่ืองการ
รับรองมาตรฐานของสินคา้ซ่ึงทาง (อย.) ไดท้  าการรับรองมาตรฐาน  Primary GMP หรือ GMP (Good 
Manufacturing Practice) ใหก้บัแคบหมูแม่แช่ม คุณจิรทีปต ์ไดเ้ล่าวา่ การสนบัสนุนของหน่วยงานจาก
ทางภาครัฐมีไม่มาก เพราะคุณจิรทีปต์ มองว่าธุรกิจแคบหมูแม่แช่ม ได้ประสบผลส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจมาแลว้ซ่ึงผา่นจุดท่ีหน่วยงานต่างๆของทางภาครัฐให้การสนบัสนุน ไม่ใช่เพราะวา่คุณ
จิรทีปตเ์ป็นคนเก่ง แต่เพราะวา่คุณจิรทีปต ์เคยเจอกบัปัญหาในการประกอบธุรกิจมาก่อน แลว้แกไ้ข
ปัญหาดว้ยตวัเองมาโดยตลอดก่อนท่ีจะมีหน่วยงานจากภาครัฐเขา้มาใหก้ารช่วยเหลือ 
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  4.2.1.18 มาตรฐานการรับรองทีไ่ด้รับ 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่าแต่เดิมเม่ือปี พ.ศ. 2541 แคบหมูแม่แช่มได้รับเลข อย.จาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงเป็นการรับรองการปนเป้ือนสารพิษในอาหารเพื่อให้การ
รับรองแคบหมูแม่แช่มไม่มีการปนเป้ือนสารพิษในอาหารมีการผลิตท่ีถูกสุขอนามยัและปลอดภยั 
  ในปีพ.ศ. 2546 ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน มผช. (มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน) จาก
ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม เพื่อรับรองว่า แคบหมูแม่แช่มมีคุณภาพท่ีเหมาะสมกบั
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเป็นท่ีเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงสามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคในการ
เลือกซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑ ์
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.15 เอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน ปี พ.ศ. 2546 
*ท่ีมา: http://www.maecham.com (2558) 
  ในปี พ.ศ. 2549 ไดรั้บการรับรองเคร่ืองหมายการคา้ จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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  ในปี  พ .ศ. 2549 ได้เข้ารับการอบรมมาตรฐานการผลิตไบโอดี เซลจากทาง
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพื่อน าน ้ ามนัเก่ามาผลิตไบโอดีเซลใช้เอง 100 % ซ่ึงแสดงให้เห็นดงัภาพ จาก
น ้ ามนัท่ีเหลือใช้ในการทอดแคบหมู คุณจิรทีปต์ได้น ามาผลิตเป็นน ้ ามนัไบโอดีเซลใช้กบัรถยนต์
ภายในโรงงานแต่ไม่สามารถจ าหน่ายไดเ้พราะไม่มีกฎหมายรองรับในการผลิตไบโอดีเซลส าหรับการ
จ าหน่าย  
   
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.16 เอกสารการรับรองการอบรมมาตรฐานการผลิตน ้ามนัไบโอดีเซล 
*ท่ีมา: http://www.maecham.com (2558) 
  ล่าสุดต่อมาในปี  พ .ศ. 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐาน Primary GMP (Good 
Manufacturing Practice) จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วารสารอาหารและยา 
(2557) ไดอ้ธิบายการรับรองมาตรฐาน GMP  คือ มาตรฐานการผลิตขั้นตน้ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีกระทรวง
สาธารณสุขไดอ้อกประกาศว่าดว้ยเร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิตและการเก็บรักษา
อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย เป็นหลกั เกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ ส าหรับ
กลุ่มอาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีรวมไปถึงกลุ่มอาหาร ทัว่ไปท่ียงัไม่ได้
ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับท่ี 193) พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย  6 
ขอ้ก าหนดคือ  
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   1. สถานท่ีตั้งและการผลิต  
   2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิต  
   3. การควบคุมกระบวนการผลิต  
   4. การสุขาภิบาล  
   5. การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด  
   6. บุคลากรและสุขลกัษณะ 
  4.2.1.19 รางวลัทีก่จิการได้รับตั้งแต่ก่อตั้งกจิการจนถึงปัจจุบัน  
  แคบหมูแม่แช่มในฐานะท่ีเป็นโรงงานผลิตและจ าหน่ายแคบหมูซ่ึงเป็นอาหารประจ า
ทอ้งถ่ินทางภาคเหนือ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัได้รับการยอมรับจากลูกคา้และสถาบนัส าคญัต่างๆ 
มากมาย รางวลัท่ีไดรั้บ มีดงัน้ี 
  ในปีพ.ศ. 2539 ได้รับรางวลัแคบหมูชนะเลิศท่ี 1 ปีฉลองสมโภช 700 ปีจงัหวดั
เชียงใหม่ คุณจิรทีปต์กล่าววา่รางวลัชนะเลิศแคบหมูท่ีไดรั้บเม่ือปี พ.ศ. 2539 เป็นรางวลัท่ีรู้สึกภูมิใจ
เพราะเป็นการส่งแคบหมูเข้าประกวดในนามของแคบหมูแม่แช่มเป็นคร้ังแรกและได้รับรางวลั
ชนะเลิศ ท าใหผู้ค้นไดรู้้จกัช่ือเสียงของแคบหมูแม่แช่มมากข้ึน 
  ในปีพ.ศ. 2541 ได้รับรางวลัฉายาเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาแม่โจ ้เชียงใหม่ ใหเ้ป็นราชินีแคบหมู  
  ในปีพ.ศ. 2547 ไดรั้บรางวลั OTOP 4 ดาว  
  ในปีพ.ศ. 2550  ไดรั้บรางวลัมาตรฐานการจดัการวสิาหกิจชุมชน (มจก.)  
  ในปีพ.ศ. 2550 ได้รับรางวลัจาก ช้อนทองชวนทาน จากศูนยรั์บประกนัคุณภาพ
ทบัทิมอาหารระดบั 9 ดาว  
  ในปีพ.ศ. 2551 ไดรั้บรางวลัจาก เชลล์ชวนชิม โดยผ่านส่ือหนงัสือพิมพม์ติชนสุด
สัปดาห์  
  ในปีพ.ศ. 2552 ไดรั้บรางวลัผูป้ระกอบการดีเด่น มอบโดยจงัหวดัเชียงใหม่  
  ในปีพ.ศ. 2556 ไดรั้บรางวลั OTOP 5 ดาว 
  คุณจิรทีปตก์ล่าววา่ หลงัจากไดรั้บรางวลัโอทอป OTOP 5 ดาว ช่วงหลงัปี พ.ศ. 2556 
เป็นตน้มา คุณจิรทีปต ์ไม่ไดส่้งแคบหมูแม่แช่มเขา้ประกวดตามหน่วยงานต่างๆ เพราะรู้สึกวา่รางวลัท่ี
ไดรั้บตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีมากเพียงพอแลว้ หรือเรียกวา่ รู้สึกอ่ิมตวั ประกอบกบัเร่ืองของเวลาท่ี
ไม่เพียงพอและหน้าท่ีการท างานท่ีต้องรับผิดชอบ คุณจิรทีปต์กล่าวว่าทุกรางวลัท่ีได้รับมารู้สึก
ภาคภูมิใจทุกรางวลั ต่อจากน้ีไปคุณจิรทีปตจ์ะท าการรักษาคุณภาพสินคา้ผลิตภณัฑใ์หดี้ท่ีสุดแทนการ 
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ส่งแคบหมูเขา้ประกวดตามหน่วยงานต่างๆ และก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลลูกคา้ ดูแลสาขาท่ี
เปิดหนา้ร้านและดูแลพนกังาน 
  4.2.1.20 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ของการประกอบธุรกจิแคบหมู 
  รายได้เฉล่ียต่อเดือนของการประกอบธุรกิจแคบหมู ประมาณ 300,000-1,000,000 
บาทต่อเดือน คุณจิรทีปต ์กล่าววา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจะไม่แน่นอนเพราะแคบหมูเป็นสินคา้ประเภท
อาหารและถูกจดัให้อยู่ ในกลุ่มของ ของฝากของจงัหวดัเชียงใหม่ รายไดส่้วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบัช่วง
เทศกาล ซ่ึงช่วงเทศกาลจะประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนเมษายน  
 
 4.2.2 ข้อมูลประวตัิความเป็นมาและนโยบายในการบริหารงาน 
  4.2.2.1 ประวตัิความเป็นมาของกจิการแคบหมูแม่แช่ม 
  แคบหมูแม่แช่มเร่ิมผลิตมาตั้งแต่เม่ือปี พ.ศ.2518 จากคุณแม่สุนา ขยนั (แม่แช่ม) 
แสดงใหเ้ห็นดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.17 คุณแม่สุนา ขยนั (แม่แช่ม) 
*ท่ีมา: http://www.maecham.com (2558) 
  ซ่ึงในสมยัอดีตคุณแม่สุนา มีอาชีพท าสวน ดว้ยความท่ีคุณแม่สุนามีลูกถึง 8 คน และ
มีรายไดน้้อยไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในครอบครัว จึงให้ลูกๆไดไ้ปหดัท าแคบหมูกบัเครือญาติท่ี
อาศยัอยู่ในหมู่บา้นเดียวกนั เม่ือประมาณปี พ.ศ.  2518  เร่ิมตน้ผลิตแคบหมูขายท่ี 50 กิโลกรัม เม่ือ
ผลิตแคบหมูเสร็จเรียบร้อยก็ใหลู้กๆช่วยกนัแร่ขายตามหมู่บา้น จากการผลิตแคบหมูท่ีไม่มาก หลงัจาก
นั้นเร่ิมมีลูกค้าให้การตอบรับแคบหมูแม่แช่มเพิ่มข้ึน จนกระทั่งเร่ิมมีการผลิตมากข้ึนและมีการ
ปรับปรุงพฒันาแคบหมูข้ึนเร่ือยๆ ต่อมาไดมี้โอกาสน าแคบหมูเขา้มาขายในตลาดเชียงใหม่ ( ตลาดว
โรรส เชียงใหม่ ) และเม่ือปี พ.ศ. 2536 มีร้านเอ้ืองหลวงไดน้ าแคบหมูแม่แช่มส่งเขา้ประกวดท่ีตลาด
ประตูท่าแพ เชียงใหม่และไดรั้บรางวลัชนะเลิศท่ี 1 ซ่ึงอยูใ่นนามของร้านเอ้ืองหลวง ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.  
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2537 คุณจิรทีปต์ วฒัน์ทวีพรหมได้แต่งงานกบัลูกสาวคุณแม่สุนา และปี พ.ศ. 2539 คุณจิรทีปต์ได้
ลาออกจากงานประจ ามาช่วยภรรยาท าธุรกิจแคบหมู ( แต่เดิมแคบหมูแม่แช่มท าเป็นแบบระบบ
ครอบครัว ) ซ่ึงคุณจิรทีปต์ เป็นคนจงัหวดัพิจิตร ไม่มีความรู้ในเร่ืองการผลิตแคบหมูมาก่อน และ
ได้มาเป็นลูกเขยของคนเชียงใหม่ ตอนแรกคุณจิรทีปต์ หวงัเพียงว่าจะมาเป็นพนักงานขับรถส่ง
แคบหมู แต่คุณแม่สุนาไดใ้ห้คุณจิรทีปต ์เป็นเจา้ของดูแลกิจการแทน ต่อมาหลงัจากนั้นคุณจิรทีปตไ์ด้
น าแคบหมูแม่แช่มไปประกวดท่ีตลาดประตูท่าแพ เม่ือปี พ.ศ. 2539 จนไดรั้บรางวลัชนะเลิศท่ี 1  ซ่ึง
เป็นปีฉลองสมโภช  700 ปีของจงัหวดัเชียงใหม่ จัดโดยเทศบาลอ าเภอเมืองเชียงใหม่และส่งเข้า
ประกวดในนามของแคบหมูแม่แช่ม ต่อมาจากนั้นได้มีแม่บา้นของทางมหาวิทยาลยัแม่โจ ้จงัหวดั
เชียงใหม่ ขอให้ผลิตแคบหมูถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แม่บา้นไดก้ล่าว
วา่ “ท่านทรงโปรดแคบหมูจ้ิมน ้ าปลา” หลงัจากนั้นก็มีคณะติดตามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไปซ้ือท่ีบา้นมากข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่ ( ลูกชายคนเล็กของคุณแม่สุนา ) บอกว่า
ตอ้งตั้งช่ือแคบหมูใหแ้ม่ และเน่ืองจากคุณแม่สุนาเป็นคนข้ีบ่น บ่นเชา้ บ่นเยน็ จึงไดต้ั้งช่ือวา่ “แคบหมู
แม่แซ่ม” เพราะค าว่า “แซ่ม” ในภาษาเหนือแปลว่า ข้ีบ่น ต่อมาคุณจิรทีปต์ ไดเ้ปล่ียนช่ือแคบหมูเป็น 
“แม่แช่ม” เพื่อใหค้นทัว่ไปเรียกวา่ “แม่แช่ม” เพราะวา่เรียกไดง่้ายข้ึนและจ าไดเ้ร็วข้ึน 
            ต่อมาเน่ืองจากวา่คุณจิรทีปต ์เป็นคนท่ีชอบท าอะไรดีๆใหส้วยให้ไดคุ้ณภาพ และคุณ
จิรทีปต ์เป็นคนภาคกลางไดม้าอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ชอบรับประทาน ( กากหมู ) แคบหมูของ
ภาคเหนืออยู่แล้ว ก็จะชิมไปคิดไปเร่ือยๆ จนช่วยครอบครัวปรับปรุงรสชาติโดยใช้เคร่ืองปรุง
เกรด A ทั้งหมด แต่หลงัจากนั้นก็เกิดปัญหาข้ึน เน่ืองจากถูกลอกเลียนแบบและก็มีปัญหาอยู ่10 ปี จึง
ท าการคิดค้นจากวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยพัฒนาสูตรแคบหมูข้ึน เพื่อตอบแทนให้ลูกค้าได้รับ
ประทานสินคา้ท่ีอร่อยและมีคุณภาพและตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยเพื่อนายหลวง จึงเกิดจุดคิด
ข้ึนมา คือ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา ชีวิตใครใครก็รัก ลูกใครใครก็รัก” เพราะฉะนั้นลูกคา้ทุกคนตอ้งการ
สินคา้ท่ีดีสินคา้ท่ีมีคุณภาพเพื่อตวัเองและคนท่ีเขารัก จึงไดคิ้ดพฒันาแคบหมูให้อร่อยเพื่อลูกคา้ เพื่อ
ผูบ้ริโภคทุกคนดว้ยความจริงใจ 
            ตลอดระยะเวลากวา่ 30 ปีคุณจิรทีปต ์ภูมิใจท่ีสามารถท าใหแ้คบหมูแม่แช่มกลายเป็น
ท่ีช่ืนชอบของลูกคา้ทุกคน สุดทา้ยคุณจิรทีปต ์ไดก้ล่าวประโยคหน่ึงไวว้า่ “การท าแคบหมูตอ้งเร่ิมจาก
ความเป็นจริง จากการเอาใจใส่เขามาใส่ใจเรา เราจึงตั้งใจพฒันาแคบหมูข้ึนมาโดยเร่ิม ให้ความส าคญั
กบัทุกขั้นตอนในการท าแคบหมู เช่น วตัถุดิบตอ้งสด น ้ ามนัตอ้งใหม่ เคร่ืองปรุงตอ้งเกรด A และทั้ง
ขอ้ติชมของลูกคา้เราตอ้งรับฟัง ดว้ยความชอบของลูกคา้เราก็ขอพฒันาผลิตภณัฑ์แคบหูน้ีต่อไปให้อยู่
คู่กบัคนไทยและคนภาคเหนือตลอดไป” 
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  4.2.2.2 ปัญหาและอุปสรรคทีเ่คยเกดิขึน้ในกจิการ  
  คุณจิรทีปต์ ไดก้ล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกิจการวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
กิจการมีแทบทุกดา้น เร่ิมตั้งแต่ดา้นพนกังาน ดา้นชุมชน ดา้นการตลาด และดา้นวตัถุดิบ ดงัน้ี 
   1. ด้านพนักงาน 
   คุณจิรทีปต ์กล่าววา่ ปัญหาเร่ืองของพนกังานเป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้ความส าคญั
เป็นพิเศษ ตวัของคุณจิรทีปตจ์ะกลบัมาคิดทบทวนทุกคร้ังเวลาเกิดปัญหาข้ึนและหาสาเหตุของปัญหา
ดว้ยตวัของคุณจิรทีปตเ์อง ปัญหาของพนกังานหลกัๆมาจากสาเหตุ คือ รายได ้การดูแลสวสัดิการ การ
ลาหยดุและการใหใ้จกบัพนกังานระหวา่งตวัของคุณจิรทีปตเ์อง ท่ีกล่าวมาคือสาเหตุหลกัท่ีคุณจิรทีปต์
พบในเร่ืองของปัญหาดา้นพนกังาน 
   2. ด้านชุมชน 
   ปัญหาดา้นชุมชนคุณจิรทีปต์ กล่าวว่า จะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม โรงงาน
แคบหมูแม่แช่มตั้งอยู่ในพื้นท่ี ท่ีเป็นชุมชนใกลว้ดัและโรงเรียน การผลิตแคบหมูในปริมาณท่ีมากจะ
ท าให้เกิดกลุ่มควนัท่ีมาจากการทอดแคบหมูในปริมาณท่ีมากเช่นกนั ปัญหาเร่ืองของกลุ่มควนัจึงเป็น
ปัญหา ท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นขณะน้ี ซ่ึงคุณจิรทีปต์ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัญหาในเร่ืองน้ีและก าลงัหาวิธีการ
แกไ้ขปัญหาน้ี คุณจิรทีปต์ ไดก้ล่าวไวว้่า “เราจะตอ้งไม่ท าใครเดือดร้อน เพราะเราตอ้งท าให้คนใน
ชุมชนรู้สึกดีกบัแคบหมูแม่แช่ม”  
   3. ด้านการตลาด 
   คุณจิรทีปต์ได้กล่าวว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่จะรู้จกัแคบหมูแม่แช่ม เพราะด้วย
ระยะเวลาและประสบการณ์ในการผลิตแคบหมูท่ีมากกวา่ 20 ปี ท าใหเ้ป็นท่ียอมรับและรู้จกัของลูกคา้
มากมาย แต่ปัจจุบันมีการประสบปัญหาในเร่ืองของ คู่แข่ง ท่ีมากข้ึน เพราะแคบหมูเป็นสินค้าท่ี
สามารถลอกเลียนแบบง่าย ใครท่ีอยากขายหรืออยากจ าหน่ายก็สามารถท าได ้ฉะนั้นปัญหาในเร่ือง
ของคู่แข่งก็เป็นปัญหาส่วนหน่ึงท่ีไม่ควรมองขา้ม 
   4. ด้านวตัถุดิบ  
   ต่อมาจะเป็นปัญหาในเร่ืองของดา้นวตัถุดิบก็คือ หนงัหมูสด ซ่ึงปัญหาดา้น
วตัถุดิบส่วนใหญ่จะเกิดจาก ช่วงเวลาท่ีวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน เม่ือวตัถุดิบมีราคาท่ีสูงข้ึนท าใหต้น้ทุนใน
การผลิตแคบหมูมีตน้ทุนท่ีสูงและส่งผลต่อก าไรท่ีจะลดลง นอกจากน้ียงัมีปัญหาในเร่ืองของวตัถุดิบท่ี
ขาดตลาด เพราะคุณจิรทีปต์ จะไม่ใช้หนังหมูท่ีน าเข้ามาจากต่างประเทศ จะใช้หนังหมูท่ีมีอยู่ใน
ประเทศไทยเท่านั้น ซ่ึงแหล่งวตัถุดิบท่ีส่งหนงัหมูใหก้บัทางโรงงานแคบหมูแม่แช่มจะอยูท่ี่จงัหวดั 
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นครปฐม คุณจิรทีปต์ให้เหตุผลว่า หนังหมูท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศจะเป็นหนังหมูแบบแช่แข็ง 
ความสดใหม่ของหนงัหมูจะสู้หนงัหมูท่ีมาจากประเทศไทยไม่ได ้
  4.2.2.3 วธีิป้องกนัแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในกจิการ 
  คุณจิรทีปต์ ไดเ้ล่าให้ฟังว่า ปัญหาของกิจการท่ีไดก้ล่าวให้ฟังในขา้งตน้ ถือว่าเป็น
ปัญหาท่ีค่อนขา้งหนกัทุกดา้นและก็มีความส าคญัต่อกิจการในทุกเร่ือง ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีใน
การบริหารของคุณจิรทีปต์ คุณจิรทีปต์ได้เจอปัญหาอุปสรรคต่างๆมามากมาย บางปัญหาก็สามารถ
แกไ้ขไดแ้ละบางปัญหาก็ไม่สามารถแกไ้ขได ้ในส่วนของปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้คุณจิรทีปต ์ได้
กล่าวไห้ฟังว่า “ปัญหาบางอย่างท่ีไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้เราก็แค่ยอมรับความเป็นจริง อยา่วิ่งหนี
ปัญหา การวิง่หนีปัญหาไม่ไดช่้วยใหปั้ญหาดีข้ึน”  
  คุณจิรทีปต์ไดก้ล่าวถึงตวัอย่างกรณีปัญหาด้านพนกังานให้ฟังว่า คุณจิรทีปต์จะให้
ฉายาของพนกังาน คือ รวยแลว้เลิก เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่ในโรงงานจะมาจากกลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่
บนพื้นท่ีสูงซ่ึงเป็นชาวเขาคนไทย เม่ือพนกังานท างานและมีเงินมากพอ พนกังานท่ีน้ีส่วนใหญ่ก็จะ
กลบับา้นเกิดของตนเอง จึงกลายเป็นท่ีมาของฉายา คือ รวยแลว้เลิก คุณจิรทีปตก์ล่าวให้ฟังต่อไปว่า 
พนกังานของโรงงาน เม่ือถึงช่วงเวลาปลูกขา้วและเก็บเก่ียวขา้ว พนกังานส่วนใหญ่ท่ีโรงงานก็จะกลบั
บ้านเกิด ฉะนั้น ในเร่ืองของปัญหาพนักงาน คุณจิรทีปต์ได้ยอ้นกลับมาถามตวัเองทุกคร้ังเม่ือเกิด
ปัญหาข้ึนมามีการทบทวนหาสาเหตุของปัญหาในส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับพนักงาน เร่ิมตั้ งแต่ รายได้ของ
พนกังาน การจดัสรรรายได ้การดูแลการใหส้วสัดิการต่างๆ ซ่ึงคุณจิรทีปตใ์หค้วามส าคญักบัปัญหาใน
เร่ืองน้ีมาก คุณจิรทีปต์เล่าให้ฟังวา่ช่วงเวลาท่ีพนกังานขอลากลบับา้นเกิด ตวัของคุณจิรทีปตเ์องจะไม่
ห้าม เพราะการห้ามเหมือนการยุยง คุณจิรทีปตจึ์งจะไม่ห้ามและปล่อยให้พนกังานกลบับา้นเกิดของ
พนกังานเพื่อไปท าธุระใหเ้สร็จแลว้รีบกลบัมาท างาน  
  วิธีการแกไ้ขปัญหาช่วงท่ีพนกังานส่วนใหญ่ในโรงงานลากลบับา้น คือ คุณจิรทีปต์
ได้มีการปรับในเร่ืองของการท าสต๊อกแคบหมูเก็บไวซ่ึ้งการสต๊อกแคบหมูจะใช้การเก็บแคบหมู
ในช่วงท่ีแคบหมูยงัไม่ไดน้ ามาทอดเป็นช่วงของกระบวนการผลิตการเค่ียวหนงัหมูแลว้ท าให้แห้งเพื่อ
รอน าไปทอด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.18 แคบหมูท่ียงัไม่ไดน้ าไปทอด 

นอกจากจะเป็นการแกไ้ขปัญหาเร่ืองของพนกังานท่ีลากลบับา้นเกิด การท าสต๊อกแคบหมูในลกัษณะ
การเค่ียวแคบหมูเก็บไว ้ยงัช่วยในเร่ืองปัญหาของวตัถุดิบคือช่วงท่ีหนงัหมูสดมีราคาสูง เพราะตอนท่ี
วตัถุดิบมีราคาสูงทางโรงงานจะชะลอการซ้ือวตัถุดิบหนงัหมูสดแต่จะซ้ือวตัถุดิบเก็บในช่วงท่ีหนงัหมู
สดมีราคาถูก แลว้ท าการผลิตแคบหมูให้อยูใ่นรูปแบบลกัษณะการเค่ียวหนงัหมูแบบท าให้แหง้เก็บไว ้
คุณจิรทีปต์กล่าววา่ ยิงปืนนดัเดียวเหมือนไดน้กสองตวั คือแกไ้ขปัญหาเร่ืองวตัถุดิบท่ีมีราคาสูง และ
ปัญหาเร่ืองพนกังานช่วงท่ีลากลบับา้นเกิดเพราะท าให้พนกังานในโรงงานมีไม่มาก พนกังานท่ีเหลือ
ในโรงงานช่วงเวลานั้นสามารถน าหนงัหมูท่ีแปรรูปเป็นหนงัหมูแห้งท่ีผ่านการเค่ียวหนังหมูมาแล้ว 
สามารถน ามาทอดใหพ้องกรอบเป็นแคบหมู ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.19 กระบวนการทอดแคบหมูใหพ้องกรอบ 
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คุณจิรทีปต์ได้สอนให้พนักงานมีวิธีคิดในเร่ืองการท างาน ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการและให้
ความส าคญักบัพนกังานทุกคน ส่งเสริมให้พนกังานมีความกลา้แสดงออกถึงความสามารถของแต่ละ
คน ให้พนกังานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและบทบาทท่ีไดรั้บ มีการให้รางวลัพนกังานกรณี
เม่ือพนกังานท างานล่วงเวลา คุณจิรทีปตจ์ะพยายามท าใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานและ
มีส่วนร่วมฝึกฝนการแก้ไขปัญหาทุกคร้ัง กรณีตวัอย่างเช่น เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตแคบหมู 
แคบหมูหมอ้น้ีทอดแลว้ไม่พองตวั คุณจิรทีปตจ์ะไม่ออกค าสั่งแต่จะท าการเรียกพนกังานท่ีรับผิดชอบ
ในกระบวนการผลิตมาช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยการให้พนักงานออกความคิดเห็นช่วยกันแก้ไข
เพื่อท่ีจะท าให้การผลิตแคบหมูคร้ังต่อไปจะไม่เกิดข้อผิดพลาดข้ึน คุณจิรทีปต์จะไม่ดุด่าว่ากล่าว
พนกังานทั้งส้ินยอมเสียสละแคบหมูหมอ้ท่ีทอดไม่พองตวัทิ้งไป เพราะคุณจิรทีปตคิ์ดว่าส่ิงท่ีผา่นมา
ให้ถือวา่ผา่นไป คุณจิรทีปตก์ล่าวต่อไปวา่ อยากท าให้พนกังานทุกคนท าตวัเองใหมี้ค่า โรงแคบหมูแม่
แช่มเปรียบเสมือนโรงเรียน ถา้พนักงานสามารถท างานเรียนรู้เก็บเก่ียวประสบการณ์จากท่ีน่ีไปได ้
พนักงานท่ีออกจากท่ีน่ีไปก็สามารถด าเนินชีวิตของตวัเองได้ คุณจิรทีปต์ได้กล่าวให้ฟังว่า ถ้าให้
พนกังานออกไปท าแคบหมูขายเอง พนกังานท่ีน่ีก็สามารถท าขายเองไดเ้พราะคุณจิรทีปตไ์ม่เคยปกปิด
ความรู้ความสามารถในการผลิตแคบหมู เพียงแต่วา่พนกังานขาดแค่ทุนกบัตลาดเท่านั้น เหตุผลท่ีคุณ
จิรทีปตไ์ม่หวงความรู้ในการผลิตแคบหมู คุณจิรทีปตรู้์ดีวา่การท าธุรกิจมนัไม่ไดง่้ายและไม่ไดย้ากแต่
เหน่ือย เพราะตอ้งดึงทุกเร่ืองเขา้มาบรรจบกนัซ่ึงมนัไม่ง่าย คนท่ีพร้อมจะยอมเหน่ือยก็สามารถเป็น
ผูป้ระกอบการได ้ 
  นอกจากการแก้ไขปัญหาภายในกิจการคุณจิรทีปต์ยงัต้องเผชิญกับปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดจากภายนอกกิจการ คือปัญหาดา้นคู่แข่งคุณจิรทีปต์ไดก้ล่าวต่อไปวา่ปัญหาดา้นคุ่แข่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของการลอกเลียนแบบสินคา้ ปัญหาของการลอกเลียนแบบสินคา้จากคู่แข่งท าให้
คุณจิรทีปต์รู้สึกเป็นกงัวล แต่การลอกเลียนแบบสินคา้เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดเ้พราะใครๆก็
สามารถท าแคบหมูจ  าหน่ายได ้คุณจิรทีปต์เล่าว่า จะมีรอบเวลาอยูร่อบหน่ึงท่ีแคบหมูจ  าหน่ายไม่ได้
หรือช่วงเวลาท่ีก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคถดถอย คนท่ีจะสามารถอยูใ่นตลาดไดจ้ะมีแค่ตวัจริงเท่านั้น ซ่ึง
แคบหมูแม่แช่มมีการเจาะตลาดกลุ่มผูบ้ริโภคตั้งแต่ระดบัล่าง ระดบักลาง ไปจนถึงผูบ้ริโภคระดบับน 
ช่วงท่ีก าลงัซ้ือของคนระดบัล่างและระดบักลางถดถอยลง ยงัมีกลุ่มผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ท่ีมีก าลงัซ้ือ
มากและกลุ่มผูบ้ริโภคระดบับนจะเนน้การบริโภคสินคา้ท่ีมีคุณภาพเป็นหลกั เพราะฉะนั้น คุณจิรทีปต์
จึงบอกกบัตวัเองวา่ จะตอ้งผลิตแคบหมูท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะสามารถใชแ้ข่งขนักบัคู่แข่งได ้โดยการผลิต
แคบหมูตอ้งมีการใชว้ตัถุดิบเกรดคุณภาพทั้งหมด รวมถึงน ้ ามนัท่ีใชใ้นการทอดแคบหมูตอ้งใชน้ ้ ามนั
ใหม่ทุกคร้ัง เพราะการใชน้ ้ามนัใหม่ทอดแคบหมูจะท าใหส้ามารถเก็บแคบหมูไวไ้ดน้านไม่เหมน็หืน  
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เตาไฟท่ีใชใ้นการทอดแคบหมูมีการใชเ้ตาไฟฟ้าชนิดพิเศษ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นน ้ า ชั้นบนเป็นน ้ ามนั ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.20 การทอดแคบหมูโดยใชเ้ตาไฟฟ้าชนิดพิเศษ 2 ชั้น 
การใชเ้ตาไฟฟ้าพิเศษชนิด 2 ชั้นในการทอดแคบหมู ท าให้กากหมูท่ีเป็นเศษขยะร่วงหล่นไปท่ีน ้ า จึง
ส่งผลให้น ้ ามนัท่ีใชท้อดแคบหมูจะมีสีใสและไม่ไหม ้และยงัสามารถควบคุมอุณหภูมิในการทอดได ้
ท าให้แคบหมูคายน ้ ามนัไร้ไขมนั แคบหมูจึงแห้ง กรอบ อร่อย ไม่แข็งและไม่อมน ้ ามนั ท าให้แคบหมู
แม่แช่มได้รับการตอบรับจากลูกค้าระดบับน เป็นอย่างดี คุณจิรทีปต์กล่าวว่านอกจากคุณภาพของ
สินคา้ตอ้งมีตวัแปรและตวัประกอบอีกหลายปัจจยั เช่น ช่องทางการจดัจ าหน่าย แคบหมูแม่แช่มได้
เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายมีการขยายตลาดเปิดหน้าร้านท่ีกรุงเทพมหานครเพื่อตอ้งการให้ลูกคา้มี
ความสะดวกและง่ายต่อการซ้ือแคบหมู ถา้ไม่ขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย ธุรกิจก็จะไม่เติบโต คุณจิร
ทีปต์ไดก้ล่าวไวป้ระโยคหน่ึงวา่ “การท าธุรกิจก็เหมือนกบัการข้ึนหลงัเสือ เราไม่สามารถลงจากหลงั
เสือได ้ถา้ท าแค่น้ีมนัก็จะหยุดแค่น้ี” คุณจิรทีปต์รู้สึกดีใจท่ีแคบหมูแม่แช่มสามารถวางจ าหน่ายในซุ
เปอร์มาเก็ตชั้นน าของประเทศไทยได ้ผูบ้ริโภคไดรู้้จกัแคบหมูแม่แช่มเพิ่มมากข้ึน จากการท าตลาด
เพียงจงัหวดัเชียงใหม่เฉพาะภาคเหนือ ปัจจุบนัธุรกิจเติบโตข้ึน ผูบ้ริโภคจะอยูภู่มิภาคใดในประเทศ ก็
สามารถบริโภคแคบหมูได ้ท าให้คุณจิรทีปตรู้์สึกวา่ปัญหาในเร่ืองของคู่แข่งกลายเป็นปัญหาท่ีสามารถ
แกไ้ขได ้การแข่งขนัจึงกลายเป็นเร่ืองปกติท่ีผูป้ระกอบการตอ้งเผชิญ เม่ือเจอกบัปัญหาตอ้งมีสติทุก
คร้ัง ค่อยๆคิดและแกไ้ขปัญหา  
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  4.2.2.4 นโยบายและหลกัการในการบริหารงานของกจิการ  
  หลกัในการบริหารงานของคุณจิรทีปต ์ส่ิงแรกคือ การใหค้วามส าคญักบัพนกังานทุก
คน โดยการมอบหมายบทบาทหน้าท่ีให้พนักงานได้แสดงความสามารถในการท างานของตนเอง
ออกมา และผ่านการติชมการท างานจากคุณจิรทีปต์เพื่อให้พนักงานมีพลงัเกิดความภาคภูมิใจและ
ก าลังใจในการท างาน คุณจิรทีปต์จะไม่ ดูถูกพนักงาน เพราะพนักงานแต่ละคนจะเก่งและมี
ความสามารถไม่เหมือนกนัแต่ตอ้งสามารถท างานแทนกนัได ้คุณจิรทีปต์จะพูดคุยกบัพนกังานและมี
การอบรมพนกังานอยู่เสมอ กิจการจะด าเนินต่อไปไดน้อกจากตวัของคุณจิรทีปต ์พนกังานคือปัจจยั
ส าคญัท่ีจะท าให้กิจการเดินหนา้ต่อไป นอกจากการให้ความส าคญักบัพนกังาน ส่ิงท่ีส าคญัอีกอยา่งก็
คือ ลูกคา้ การบริหารงานในส่วนของลูกคา้ คุณจิรทีปตไ์ดก้ล่าวไวว้า่ “ถา้ลูกคา้มีความตอ้งการ เราก็จะ
ท า เพื่อตอบโจทยค์วามรวดเร็วและความตอ้งการของลูกคา้ ฉะนั้นลูกคา้มีความตอ้งการส่ิงใดตอ้ง
ตอบสนองใหท้นัทวงที เพราะเราเป็นพอ่คา้”เม่ือลูกคา้เขา้มาติดต่อกบัทางโรงงาน คุณจิรทีปตบ์อกกบั
พนกังานเสมอวา่ อยา่ใหลู้กคา้ผิดหวงักลบัไป คุณจิรทีปตไ์ม่ไดห้ลงตวัเองหรืออวดเก่งแต่คุณจิรทีปตรู้์
ดีวา่อนาคตในวนัขา้งหนา้จะเกิดอะไรข้ึน คุณจิรทีปตก์ล่าวต่อไปวา่ คนเราตอ้งมีความคิดดีใฝ่ดี ตลอด
ระยะกว่า20ปีท่ีสร้างแบรนด์แคบหมูแม่แช่มข้ึนมา ซ่ึงมนัไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายฉะนั้นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ 
การรักษาแบรนด์เอาไว ้คุณจิรทีปต์บอกกบัตวัเองเสมอวา่ตอ้งท าให้ลูกคา้มีความสุขมากท่ีสุดเม่ือได้
รับประทานแคบหมูแม่แช่ม คือ แคบหมูตอ้งมีคุณภาพ ตอ้งมีความอร่อย และความสะอาด  
  คุณจิรทีปตย์อมรับวา่การเป็นผูป้ระกอบการเป็นส่ิงท่ีเหน่ือย ตอ้งอดทนกบัทุกเร่ืองท่ี
เขา้มา รวมไปถึงเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน ซ่ึงคุณธรรมเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบตอ้งมีและมี
ควบคู่ไปกบัการท างาน ตอ้งซ่ือสัตยต่์อลูกคา้และการใหค้วามส าคญักบัพนกังาน  
 
4.3 ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนแคบหมู
แม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ตามทฤษฎีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกจิ 8 ประการ  
 คุณลกัษณะของผู้ประกอบการทีป่ระสบความส าเร็จ 
 4.3.1 เป็นผู้มีการต้องการความส าเร็จ 
  4.3.1.1 ส่ิงทีผู้่ประกอบการใช้เป็นตัวช้ีวดัความส าเร็จใน 
  ผูป้ระกอบการกล่าววา่ตวัช้ีวดัความส าเร็จของกิจการ คือ ดงัน้ี 
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   1. สามารถสร้างแบรนด์ยี่ห้อของตัวเองได้ เน่ืองด้วยระยะเวลาและ
ประสบการณ์ในการผลิตแคบหมูมาอยา่งยาวนานท าให้แคบหมูแม่แช่มเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ทัว่ไปและ
ไดรั้บการตอบสนองจากลูกคา้เป็นอยา่งดี  
   2. แคบหมูแม่แช่มเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ ลูกคา้มีการพูดถึงและกล่าวถึง 
การเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ คุณจิรทีปตไ์ดก้ล่าวไวว้า่ เป็นส่ิงท่ีถือวา่ประสบความส าเร็จเพียงพอแลว้
   3. เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานต่างๆของรัฐ เน่ืองจากมีหน่วยงานของทาง
ภาครัฐเขา้มาให้ความช่วยเหลือและให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน ของนกัเรียน นกัศึกษา จาก
สถาบนัการศึกษาต่างๆ 
   4. สามารถดูแล เล้ียงดูพนักงานในกิจการได้ เพราะว่าคุณจิรทีปต์ให้
ความส าคญักบัพนกังาน ท างานร่วมกนัเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั พนกังานทุกคนมีคุณภาพชีวติท่ี
ดีข้ึนคุณจิรทีปตก์็มีความรู้สึกดีใจและภูมิใจ 
   5. เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กิจการแคบหมูแม่
แช่มช่วยพฒันาศกัยภาพของคุณจิรทีปต ์และสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของครอบครัวคุณจิรทีปตใ์ห้
ดีข้ึนและเป็นท่ียอมรับของคนรอบขา้ง 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่า แทจ้ริงแลว้ไม่รู้ว่าความส าเร็จจริงๆของกิจการอยู่ตรงไหน แต่
เม่ือคุณจิรทีปต์ได้ลองมองยอ้นกลับไป ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทุกอย่างมีการเปล่ียนแปลงและ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน คุณภาพชีวิต ครอบครัว พนักงานทุกคนสามารถเล้ียงดูครอบครัว
ของตวัเองได้ และโรงงานมีการขยายตวัมากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีก็ถือว่าเพียงพอแล้วในความส าเร็จของ
กิจการ 
  4.3.1.2 การตั้งเป้าหมายของกจิการ 
  คุณจิรทีปตก์ล่าวไวว้า่เป้าหมายของกิจการในอนาคตท่ีวางเอาไว ้คือ ถ่ายทอดกิจการ
ให้ลูกสืบทอดกิจการต่อ แต่คุณจิรทีปต์คิดว่าการถ่ายทอดกิจการส่งต่อให้รุ่นต่อไปเป็นเร่ืองของ
อนาคต ปัจจุบนัคุณจิรทีปตคิ์ดเพียงวา่จะท าหนา้ท่ีตรงน้ีให้ดีท่ีสุด พฒันาสินคา้ผลิตภณัฑ์ของแม่แช่ม
ใหดี้กวา่เดิม เพื่อผูบ้ริโภคและลูกคา้ ส่ิงเหล่าน้ีก็จะกลายเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัคนรุ่นหลงัต่อไป 
  4.3.1.3 สาเหตุทีไ่ด้รับรางวลั 
  คุณจิรทีปต์ได้เล่าเหตุผลให้ฟังว่า การท่ีแคบหมูแม่แช่มได้รับรางวลัต่างๆมากมาย 
เน่ืองมาจากคุณภาพของสินคา้เป็นหลกั คุณจิรทีปต์พยายามแสดงออกให้ลูกคา้ไดเ้ห็นเสมอในเร่ือง
กระบวนการผลิต แคบหมูแม่แช่มจะไม่ใช่วถัตุดิบหนงัหมูแช่แขง็ จะใชห้นงัหมูสด ในการผลิตเท่านั้น
และเคร่ืองปรุงจะใชเ้กรดเอทั้งหมดรวมไปถึงน ้ามนัในการทอดจะไม่ใชน้ ้ามนัท่ีใชแ้ลว้มาทอด 
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แคบหมูเด็ดขาด ท าให้คุณภาพส่ิงเหล่าน้ีเป็นตัวช้ีวดัถึงคุณภาพของแคบหมูแม่แช่ม รางวลัจาก
หน่วยงานต่างๆท่ีไดรั้บมา เน่ืองมาจากการผลิตแคบหมูท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานรับรองต่างๆ 
  4.3.1.4 ปัจจัยความส าเร็จที่ท าให้กิจการของท่านสามารถด าเนินกิจการมาเป็ น
ระยะเวลาทีย่าวนาน 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่า ปัจจยัท่ีท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจการ มีหลาย
ปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ  
   1.ความทา้ทาย คุณจิรทีปต์เป็นบุคคลท่ีชอบความทา้ทาย การทา้ทายตวัเอง
เป็นส่ิงท่ีท าให้คุณจิรทีปต์รู้สึกภูมิใจในตัวเองทุกคร้ังเม่ือได้ท าในส่ิงท่ีตัวเองคิดว่าท าไม่ได้แล้ว
ประสบความส าเร็จ จากอดีตท่ีไม่เคยรุ้จกัการท าแคบหมูมาก่อนตอ้งอาศยัประสบการณ์และการพฒันา
ตวัเอง จนกระทัง่ทุกวนัน้ีกลายมาเป็นผูป้ระกอบการ 
   2. ความทะเยอทะยาน คุณจิรทีปต์กล่าวว่า ความทะเยอทะยานเป็นบ่อเกิด
แห่งความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ คนทุกคนมีความทะเยอทะยานเหมือนกนัหมด หากต่างกนัก็คงเพียงแค่ใคร
จะมากใครจะน้อยกว่ากนัเท่านั้น และความทะเยอทะยานจะเป็นแรงขบัเคล่ือนให้ชีวิตเดินทางไปถึง
เป้าหมายท่ีไดต้ั้งเอาไว ้เปรียบเสมือนเป็นยานพาหนะท่ีจะน าพาตวัเราเองไปสู่ความส าเร็จของชีวติ 
   3. ความมีอุดมการณ์ คุณจิรทีปต์ได้กล่าวไวว้่าการท าธุรกิจผูป้ระกอบการ
ตอ้งมีอุดมการณ์ เพื่อไวเ้ป็นท่ียึดเหน่ียวในการท างานถา้ขาดอุดมการณ์ในการท างาน ผลงานท่ีแสดง
ออกมาก็ยากท่ีจะส าเร็จ 
   4. ครอบครัว ซ่ึงครอบครัวเป็นเหมือนแรงผลกัดนัท่ีดีในการท างานและเป็น
ก าลงัใจส าคญัในการต่อสู้กบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเผชิญ 
   5. การพิสูจน์ตนเอง คุณจิรทีปต์ไดก้ล่าวว่าตอ้งการพิสูจน์ตนเองให้ทุกคน
เห็นและเป็นท่ียอมรับของผูค้น จึงท าใหก้ลายเป็นแรงผลกัดนัมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี  
  
  4.3.1.5 ระดับความส าเร็จของกจิการในมุมมองผู้ประกอบการ   
           คุณจิรทีปต์กล่าวว่า ปัจจุบนักิจการถือว่าประสบความส าเร็จเป็นท่ีน่าพึงพอใจแล้ว 
แต่ก็สามารถพฒันาและต่อยอดต่อไปไดอี้กมากมาย เพราะวา่แคบหมูเป็นสินคา้ประเภทอาหาร ตราบ
ใดท่ีผูค้นยงับริโภคอาหาร แคบหมูก็ยงัคงสามารถจ าหน่ายได้ จากการจ าหน่ายเพียงภายในจงัหวดั
เชียงใหม่ ต่อไปก็เร่ิมจ าหน่ายท่ีกรุงเทพมหานคร และขยายไปถึงต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัมีลูกคา้จาก
ประเทศจีนเขา้มาติดต่อกบัทางกิจการแลว้ 
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  4.3.1.6 หลกัการ สู่ความส าเร็จในการท าธุรกจิของผู้ประกอบการ 
  คุณจิรทีปตก์ล่าววา่หลกัการสู่ความส าเร็จท่ีส าคญัในการท าธุรกิจคือ 
  1. ตอ้งมีความตั้งใจ คือ การผลิตแคบหมูในแต่ละคร้ังคุณจิรทีปตมี์ความตั้งใจท่ีจะท า
ใหแ้คบหมูแม่แช่ม ออกมาดีท่ีสุดเพื่อลูกคา้และผูบ้ริโภค 
  2. ท าสินคา้ใหมี้คุณภาพ ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือแคบหมูแม่แช่ม ชอบในคุณภาพและ
ความอร่อยของแคบหมู คุณจิรทีปต์กล่าวว่าเหตุผลท่ีท าให้ตอ้งผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพเพราะ คุณจิร
ทีปตรู้์ดีวา่ลูกคา้จะรู้สึกดีเม่ือไดรั้บประทานสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
  3. ตอ้งรู้จกัธุรกิจของตวัเองให้ดี คุณจิรทีปต์กล่าวว่า ตอ้งรู้จกัธุรกิจของตวัเองให้ดี 
ธุรกิจของคุณจิรทีปต์คือการผลิตแคบหมูเป็นธุรกิจประเภทอาหาร ผลิตเพื่อให้ผูค้นบริโภค ขอ้น้ีตอ้ง
ระลึกอยูเ่สมอวา่ตวัของเราเองก าลงัท าอะไรอยู ่
  4. มีคู่แข่งให้เปรียบเทียบตลอดเวลา กล่าวคือ การมีคู่แข่งทางธุรกิจนอกจากจะเป็น
ปัญหาอุปสรรคของกิจการ ยงัเป็นแรงบนัดาลใจท่ีส าคญัท่ีท าให้ตวัของคุณจิรทีปต ์มีการพฒันาสินคา้
ผลิตภณัฑอ์ยูต่ลอดเวลา 
  4.3.1.7 ความพงึพอใจต่อยอดขายของผู้ประกอบการ 
  ส าหรับยอดขายในปีท่ีผา่นของกิจการคุณจิรทีปต์กล่าววา่ ในปีท่ีผ่านมายอดขายถือ
วา่พึงพอใจ แต่ปีน้ีรู้สึกวา่ยอดขายคงท่ีไม่เพิ่มและไม่ลด อาจจะเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มและปัจจยั
จากภายนอกกิจการ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจ หรือการใชจ่้ายของผูค้นท่ีลดลง แต่กิจการอยูไ่ดเ้พราะ
มีลูกคา้ประจ าท่ีอุดหนุนสินคา้ของกิจการมาโดยตลอด 
  4.3.1.8 แนวทางในการพฒันาศักยภาพของกจิการ 
  แนวทางการพฒันาศกัยภาพของกิจการคุณจิรทีปตก์ล่าววา่ วางแนวทางในการพฒันา
กิจการไวทุ้กดา้น 
   - ด้านเงินทุน 
   คุณจิรทีปต์กล่าวว่าในเร่ืองของเงินทุน ถ้าในอนาคตสามารถขยายกิจการ
ต่อไปได ้ตอ้งอาศยัการกูย้ืมเงินจากสถาบนัทางการเงินเป็นหลกั ซ่ึงคุณจิรทีปตก์็เป็นลูกคา้สมาชิกของ
สถาบนัทางการเงินมาก่อน 
   - ด้านบุคลากรของกจิการ 
   คุณจิรทีปตก์ล่าววา่ มีการวางแนวทางในการเพิ่มพนกังานในโรงงานเพิ่มข้ึน 
เพราะการผลิตแคบหมูยงัตอ้งอาศยัแรงงานคน เคร่ืองจกัรไม่สามารถทดแทนในเร่ืองของกระบวนการ
ผลิตไดห้มด 
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   - ด้านวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ 
   คุณจิรทีปต์ได้วางแนวทางท่ีจะเพิ่มวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีเป็นการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพราะคุณจิรทีปต์มีแนวคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบการผลิตเดิม มีการใช้
เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรเพิ่ม ตวัอยา่งกรณี การเปล่ียนเตาไฟฟ้าท่ีใช้ในการทอดแคบหมู แต่เดิมจะใชเ้ตา
ถ่านข้ีเล่ือยในการทอด ขอ้เสียของเตาถ่านข้ีเล่ือยคือ อุณหภูมิในการทอดไม่สามารถควบคุมไดแ้ละไม่
ค่อยมีความสะอาด 
   - ด้านการจัดการการผลติรวมไปถึงการตลาด 
   คุณจิรทีปตไ์ดก้ล่าวไวว้า่แคบหมูเป็นสินคา้ท่ีมีขอ้จ ากดั เพราะแคบหมูมีอายุ
การเก็บรักษาท่ีอายุสั้ น แคบหมูแม่แช่มจะตั้งราคาขายท่ีสูงข้ึน เพื่อการเจาะตลาดระดบักลาง และ
ระดบับน เป็นหลกั คุณจิรทีปต์เปรียบแคบหมูแม่แช่มเป็น “สินคา้แฮนด์เมด” สินคา้ท่ีตอ้งใช้ฝีมือใน
การผลิต ถา้รีบเร่งท าการผลิตให้ไดป้ริมาณมากเกินไป การควบคุมในเร่ืองคุณภาพก็จะไม่สามารถ
ควบคุมได ้
  4.3.1.9 มุมมองของผู้ประกอบการด้านคู่แข่งและการแข่งขัน 
  คุณจิรทีปต์กล่าววา่ คู่แข่งของกิจการคือ ร้านคา้ท่ีผลิตและจ าหน่ายสินคา้เหมือนกนั 
เพราะแคบหมูเป็นสินคา้ท่ีสามารถผลิตและจ าหน่ายไดง่้าย จดัอยูใ่นประเภทอาหารท่ีเป็นของฝากทาง
ภาคเหนือ คู่แข่งในตลาดจจึงมีปริมาณมาก วิธีการพฒันาสินคา้ให้เหนือคู่แข่งคือ ตอ้งรักษาคุณภาพ
ของสินคา้ท าให้สินคา้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง กรณีตวัอย่างการขอการรับรองมาตรฐาน Primary 
GMP (Good Manufacturing Practice) จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ท าให้แคบหมู
สามารถวางจ าหน่ายอยูใ่นซุปเปอร์มาเก็ตชั้นน าของประเทศไทยได ้
 4.3.2 เป็นผู้มีความรับผดิชอบ 
  4.3.2.1 การแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการในกรณีไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้ตรง
เวลา 
  คุณจิรทีปต์ไดก้ล่าวให้ฟังว่า ถ้าเกิดกรณีส่งของให้ลูกคา้ไม่ตรงเวลา คุณจิรทีปต์มี
วธีิการแกไ้ขคือ การพูดคุยเจรจากบัลูกคา้ โดยอาศยัเทคนิคการพูดท่ีเป็นธรรมชาติไม่เคร่งเครียด และ
ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเขา้ใจเร่ืองการผลิต และตวัของคุณจิรทีปต์เองก็ตอ้งการให้ลูกคา้ไดสิ้นคา้ท่ีมีความ
สดใหม่ ปัญหาการส่งสินคา้ไม่ตรงตามเวลาถือวา่เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีกรณีท่ีนอ้ยมาก เพราะลูกคา้จะ
มีการสั่งซ้ือสินคา้ก่อนอยา่งนอ้ย 1-2 วนั ก่อนถึงวนัท่ีจะมารับสินคา้ 
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  4.3.2.2 ระบบการดูแลหรือสวสัดิการให้แก่พนักงาน 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่าการให้สวสัดิการกับพนักงาน มีดงัน้ี การให้ประกนัสังคมกับ
พนักงานทุกคน การออกโบนัสทุกๆส้ินปี มีท่ีพกัส าหรับพนักงานในโรงงานให้ฟรี มีการดูแลเร่ือง
อาหารของพนกังาน ท่ีพกั อุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆฟรี พนกังานป่วยหรือไม่สบายคุณจิรทีปตก์็จะพาไป
โรงพยาบาล คุณจิรทีปตมี์การสอนและอบรมพนกังานเป็นประจ า สอนให้รู้จกัการเก็บเงิน การใชจ่้าย 
การไม่ประมาทเงินและการรู้จกัคุณค่าของเงิน พนกังานส่วนใหญ่ในโรงงานเป็นคนท่ีมาจากพื้นท่ีสูง 
  4.3.2.3 ปัญหาของผู้จัดส่งวัตถุดิบ (ผู้ขายหนังหมูเจ้าประจ า) ที่ผู้ประกอบการเคย
ประสบและวธีิการแก้ไข 
  คุณจิรทีปต์ได้กล่าวให้ฟังว่า ปัญหาของผูจ้ดัส่งวตัถุดิบส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาใน
เร่ืองของหนังหมูขาดตลาด แต่ช่วงท่ีหนังหมูขาดตลาดจะมีระยะเวลาไม่นาน วิธีการแก้ไขเม่ือเกิด
ปัญหาช่วงท่ีหนังหมูขาดตลาด คือ การซ้ือหนังหมูสต็อกเก็บไวช่้วงท่ียงัมีหนังหมูจ  าหน่ายอยู่ใน
ทอ้งตลาด เพราะผูท่ี้ขายหนงัหมูเจา้ประจ า จะติดต่อและคอยบอกกบัทางโรงงานตลอด ในช่วงท่ีหนงั
หมูมีการขาดตลาดหรือช่วงท่ีหนังหมูมีราคาสูงข้ึน ซ่ึงท าให้คุณจิรทีปต์สามารถควบคุมและแก้ไข
ปัญหาเร่ืองของวตัถุดิบได ้คุณจิรทีปตก์ล่าววา่สาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ มีความซ่ือสัตยแ์ละ
ภกัดีต่อคุณจิรทีปต์ เพราะวา่คุณจิรทีปต์มีวินยัทางการเงินท่ีดี การท าธุรกิจไม่วา่จะเป็นธุรกิจประเภท
ใดก็ตาม ผูป้ระกอบการตอ้งมีวินยัทางการเงินและมีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น ปัญหาในเร่ือง
ของผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ จึงไม่ค่อยท่ีจะมีปัญหา 
  4.3.2.4 ระบบการดูแลควบคุมการจัดการของเสียที่มาจากการผลิตต่อส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนของกจิการ 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่าของเสียท่ีมาจากการผลิตส่วนใหญ่ ก็คือ ไขมนั ท่ีมาจากการชะ
ล้างในส่วนของกระบวนการผลิตต่างๆและเร่ืองของควนัไฟท่ีมาจากการทอดแคบหมู ระบบการ
ควบคุมดูแลในส่วนของการจดัการของเสียในส่วนของปัญหาไขมนั คุณจิรทีปตมี์การท าบ่อน ้าส าหรับ
ดักไขมัน ก่อนท่ีจะปล่อยน ้ าลงสู่ธรรมชาติ และปัญหาเร่ืองควนัไฟท่ีมาจากกการทอดแคบหมู         
คุณจิรทีปตมี์การจดัการในเร่ืองของควนัไฟโดยการใชพ้ดัลมขนาดใหญ่ช่วยในการเป่าควนัไฟเพื่อลด
มลพิษท่ีจะปล่อยควนัไฟข้ึนสู่อากาศนอ้ยท่ีสุด  
  4.3.2.5 ปัญหาในเร่ืองส่ิงแวดล้อมในชุมชนที่เกิดจากการด าเนินงานของกิจการและ
แนวทางแก้ไข 
  คุณจิรทีปต์กล่าววา่ปัญหาในเร่ืองมลพิษ ปัจจุบนัโรงงานประสบปัญหาในเร่ืองของ
ควนัไฟ ท่ียงัจดัการและควบคุมไม่ไดท้ั้งหมด แต่ไดมี้การวางแนวทางในเร่ืองของแกไ้ขปัญหาไว ้
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บางส่วน คือ จะท าท่ีดกัควนัไฟโดยจะให้ควนัไฟตกลงน ้ า ได้มีการติดต่อช่างและผูเ้ช่ียวชาญให้มา
ออกแบบระบบและท าเคร่ืองดกัควนัไฟเป็นท่ีเรียบร้อย คุณจิรทีปต์คิดว่าถา้ ณ ขณะน้ีคุณจิรทีปต์ไม่
แกไ้ขปัญหาเร่ืองควนัไฟ ต่อไปในอนาคตถา้โรงงานมีการเพิ่มปริมาณการผลิตท่ีมากข้ึน ปัญหาใน
เร่ืองควนัไฟตอ้งส่งผลกระทบอยา่งหนกัต่อชุมชนได ้
 4.3.3 เป็นผู้ทีย่อมรับความเส่ียง 
  4.3.3.1 แนวคิดในการลงทุนเพิม่ของกจิการ 
  คุณจิรทีปตก์ล่าววา่อยากลงทุนเพิ่ม เพราะอยากปรับปรุงพฒันาโรงงานให้เป็นระบบ
มีมาตรฐานข้ึน อยากน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในเร่ืองของกระบวนการผลิตและรวมไปถึงการปรับปรุง
พฒันาการจดัการขอ้เสียท่ีออกจากโรงงานใหก้ระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหมี้ปริมาณนอ้ยท่ีสุด 
  4.3.3.2 โครงการกู้เงินเพิม่ของกจิการ 
  คุณจิรทีปตก์ล่าวว่า อนาคตมีโครงการท่ีจะกูเ้งินเพิ่ม เพราะอยากจะปรับปรุงพฒันา
โรงงานใหดี้ข้ึนและใชต่้อยอดธุรกิจแคบหมูแม่แช่มต่อไป  
  4.3.3.3 ความต้องการส่งสินค้า ผลติภัณฑ์ไปยงัต่างประเทศ 
  คุณจิรทีปต์กล่าวให้ฟังว่า อยากส่งสินคา้ออกต่างประเทศ เพราะคุณจิรทีปต์รู้ดีว่า
แคบหมูแม่แช่มเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัและอร่อย เป็นท่ีช่ืนชอบของลูกค้ามากมาย และ
สามารถน าไปประยุกต์ได ้คุณจิรทีปต์คิดวา่แคบหมูแม่แช่มน่าจะเป็นสินคา้ท่ีตอบโจทยลู์กคา้ทั้งคน
ไทยและชาวต่างชาติได ้การส่งสินคา้ออกต่างประเทศเป็นช่องทาง ทางธุรกิจท่ีทุกคนอยากจะท า และ
เป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการท าธุรกิจ 
  4.3.3.4 ส่ิงที่มีความเป็นไปได้ที่เกิดความเสียหายต่อกิจการ ในการด าเนินกิจการและ
วธีิการแก้ไข 
  คุณจิรทีปตก์ล่าววา่ความเสียหายท่ีคิดวา่น่าจะเกิดข้ึนกบักิจการโดยท่ีไม่ไดค้าดคิดมา
ก่อน ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองตน้ทุนของวตัถุดิบท่ีมีราคาสูงข้ึน ซ่ึงคุณจิรทีปต์ไม่สามารถควบคุมราคา
ของวตัถุดิบได ้แต่สามารถแกไ้ขโดยการเก็บสตอ็กวตัถุดิบในช่วงท่ีมีราคาถูก 
  4.3.3.5 การประสบปัญหาการขาดทุนและวธีิการแก้ไขปัญหา 
  คุณจิรทีปต์กล่าววา่เคยประสบปัญหาเล็กนอ้ย แต่ไม่ถือวา่ร้ายแรง ส่วนใหญ่จะเป็น
เร่ืองปัญหากระบวนการผลิต การทอดแคบหมูบางคร้ังแคบหมูไม่พองตวั ถา้แคบหมูไม่พองตวัขณะ
ทอด ซ่ึงหมายความวา่แคบหมูไม่ไดคุ้ณภาพและตอ้งยอมสละแคบหมูส่วนนั้นทิ้ง ซ่ึงหมายถึงตน้ทุน
ในการผลิตท่ีตอ้งเสียไป วิธีแกไ้ขปัญหาคือ มีการปรึกษากบัพนกังานและหาสาเหตุของปัญหาให้ได ้
แคบหมูในส่วนท่ีเสียหายคุณจิรทีปตถื์อวา่เป็นบทเรียนและตวัอยา่งใหก้บัพนกังาน คุณจิรทีปตจ์ะไม่ 
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ลงโทษหรือเอาผิดกับพนักงาน แต่จะสอนให้พนักงานรู้จกัการเรียนรู้จากส่ิงท่ีผิดพลาดแทนการ
ลงโทษหรือตดัเงินเดือน  
  4.3.3.6 แนวทางการวางแผนในการบริหารระบบการเงินของกจิการ 
  คุณจิรทีปตก์ล่าววา่ไม่ไดคิ้ดหรือวางแผนระบบการเงินของกิจการเอาไว ้แต่ในเร่ือง
ของการใช้เงิน คุณจิรทีปต์รู้ดีวา่เม่ือไหร่ก็ตามท่ีมีรายไดเ้ขา้มาในกิจการ ตอ้งแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ 
ส่วนหน่ึงคือเงินท่ีตอ้งใชห้มุนเวียนในกิจ และอีกส่วนหน่ึงคือก าไร ช่วงไหนท่ีวตัถุดิบตวัไหนมีราคา
ถูกลงคุณจิรทีปต์ก็จะท าการซ้ือเก็บไว ้คุณจิรทีปตก์ล่าววา่ คนเราจะประมาทค่าของเงินไม่ได ้การใช้
เงินตอ้งใชอ้ยา่งมีสติและใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
  4.3.3.7 ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกิจการและวิธีการแก้ไขของ
ผู้ประกอบการ กรณดีังนี ้
   - การแข่งขันในเชิงการตลาดของคู่แข่ง ที่มีผลกระทบต่อปริมาณการขาย
และรายได้ของกจิการ 
   คุณจิรทีปตก์ล่าววา่คู่แข่งมีผลกระทบบา้งในบางคร้ังกบัปริมาณการขายและ
รายได้ของกิจการ การมีคู่แข่งคือสามารถท าให้พฒันาตนเองข้ึน แต่คุณจิรทีปต์คิดว่าถึงแม้ว่าใน
ปัจจุบนัจะมีคู่แข่งทางการคา้ท่ีเพิ่มมากข้ึนแต่แคบหมูแม่แช่มก็ยงัสามารถรักษายอดขายไดดี้มาโดย
ตลอด 
   - ความเสียหายจากภัยพบิัติ ท าให้ขบวนการผลติและการจัดการหยุดชะงัก 
   คุณจิรทีปตก์ล่าววา่ โรงงานแคยประสบปัญหาเร่ืองภยัพิบติัจากธรรมชาติคือ 
น ้าท่วมโรงงาน จากเหตุการณ์น ้าท่วมท่ีเคยเกิดข้ึน ท าใหปั้จจุบนัตอ้งสร้างท่ีกั้นน ้ารอบโรงงาน 
  4.3.3.8 กิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้และการแก้ไขปัญหาของ
ผู้ประกอบการ 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่าถ้ากิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้วางไว ้ต้องท าใจท่ีจะ
ยอมรับผลของมนั สาเหตุท่ีท าให้กิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมายน่าจะมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น เร่ืองการเมือง เศรษฐกิจหรือตลาด 
 4.3.4 เป็นผู้มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
  4.3.4.1 สาเหตุทีลู่กค้าช่ืนชอบแคบหมูของกจิการ 
  คุณจิรทีปต์คิดว่าแต่เดิมลูกค้าอาจจะไม่ชอบแคบหมูแม่แช่ม เพราะแคบหมูเป็น
ผลิตภณัฑอ์าหารพื้นบา้นและเป็นอาหารทางภาคเหนือ และคุณจิรทีปตไ์ดมี้โอกาสเขา้มาสัมผสัและ 
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เกิดความคิดข้ึนมาวา่จะท าอยา่งไรให้แคบหมูแม่แช่มมีจุดเด่นและแตกต่าง เพราะฉะนั้นคุณจิรทีปตจึ์ง
ตอ้งสร้างตวัเองข้ึนมา เพื่อใหลู้กคา้ทุกคนรู้วา่แคบหมูแม่แช่ม มีรสชาติอร่อย โดดเด่นกวา่คู่แข่ง 
  4.3.4.2 ความมั่นใจหรือความเช่ือมั่นใน ที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกิจการสามารถ
แข่งขันกบัคู่แข่ง กรณดีังต่อไปนี ้
   - ผลติภัณฑ์แคบหมูมีรสชาติอร่อยและรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ 
   - ยีห้่อเป็นทีรู้่จักของผู้คนทัว่ไป 
   - มีการผลติทีส่ะอาดปลอดภัย 
  คุณจิรทีปตไ์ดก้ล่าววา่มีความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑแ์คบหมูแม่แช่มทุกดา้น ตั้งแต่เร่ือง
ของรสชาติท่ีอร่อย ยีห่้อเป็นท่ีรู้จกั และมีความสะอาดปลอดภยั เพราะทุกอยา่งตอ้งมีประกอบคู่กนัทุก
ด้าน เช่น วตัถุดิบ ต้องมีการคดัเลือกและต้องมีความพิถีพิถันในการเลือก ใส่ใจในทุกเร่ืองเพื่อให้
สินคา้ออกมาดีและมีคุณภาพ คือ แคบหมูตอ้งอร่อย รูปลกัษณ์ดูดี และราคาก็มีความเป็นไปได ้
  4.3.4.3 แรงจูงใจ ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ให้สินค้ามี
คุณภาพทีด่ ี
  คุณจิรทีปตไ์ม่รู้วา่อะไรคือแรงจูงใจท่ีจะผลิตสินคา้ให้ไดคุ้ณภาพท่ีดี แต่เน่ืองจากคุณ
จิรทีปตจ์ะมีนิสัยส่วนตวัท่ีอยากทา้ทายความสามารถของตวัเอง และเกิดจากวธีิคิด คือ การเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา พอคุณจิรทีปต์ไดเ้ขา้มาอยู่ในธุรกิจแคบหมู รู้สึกว่าการท าธุรกิจแคบหมูไม่ใช่เร่ืองง่าย ตอ้ง
เผชิญกบัปัญหามากมาย เช่น ปัญหาเร่ืองคู่แข่ง การต่อรองราคาสินคา้จากลูกคา้ ค  าติชมจากลูกมากมาย 
ท าให้คุณจิรทีปต์คิดว่าจะท าการแก้ไขปัญหาต่างๆน้ีได้อย่างไร จนกระทัง่คุณจิรทีปต์ได้ลองมอง
ยอ้นกลบัไปดูตวัเองและบอกกบัตวัเองวา่ ในโลกน้ีมีทั้งดา้นดีและไม่ดี เม่ือมีโอกาศไดท้  าในส่ิงท่ีอยาก
ท า ก็ควรจะเลือกท าในส่ิงท่ีดี แคบหมูก็เช่นกนั การท าแคบหมูท่ีมีคุณภาพนอกจากจะเป็นส่ิงท่ีดีต่อ 
แบรนด์ยี่ห้อ ผลตอบรับจากลูกคา้ก็ค่อนขา้งดี ไดรั้บค าชมจากลูกคา้ ลูกคา้ชมต่อหนา้พนกังาน ท าให้
พนกังานมีก าลงัใจและมีแรงผลกัดนัท่ีจะผลิตแคบหมูให้ดีมีคุณภาพ ส่ิงเหล่าน้ีเปรียบเสมือนแรงจูงใจ
ท่ีส าคญัในการผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพ 
  4.3.4.4 สาเหตุที่ท าให้ สิน ค้าและผลิตภัณฑ์ของกิจการได้วางจ าหน่ายอยู่ใน
ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเกต็ช้ันน าของประเทศ 
  คุณจิรทีปตก์ล่าววา่น่าจะเกิดจากระยะเวลา ประสบการณ์ และวิธีคิด คุณจิรทีปตเ์ป็น
บุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่ในการท างาน และมีความเช่ือมัน่ต่อสินคา้และผลิตภณัฑ์แคบหมูแช่ม มีความ
มั่นใจถึงคุณภาพของสินค้า คุณ จิรทีปต์ เล่ าให้ ฟั งว่า ไม่ เคยเข้าไป เสนอขายสินค้ากับทาง
หา้งสรรพสินคา้หรือซุปเปอร์มาเก็ตชั้นน าของประเทศ คุณจิรทีปตเ์ร่ิมจากการน าแคบหมูเขา้สู่ตลาด 
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รอบนอก เป็นตลาดระดบัหมู่บา้นและชุมชน จากนั้นก็น าแคบหมูไปสู่ตลาดระดบัอ าเภอ จากระดบั
อ าเภอ ก็ได้มีโอกาสน าแคบหมู เข้าสู่ตลาดระดับจังหวัด  และก็น าแคบหมูไป เปิดตลาดท่ี
กรุงเทพมหานคร ลูกคา้ท่ีไดรั้บประทานแคบหมูแม่แช่มก็มีความรู้สึกชอบและติดใจแคบหมูแม่แช่ม 
เม่ือมีคนรู้จกัแคบหมูแม่แช่มมากข้ึน สุดทา้ยคุณจิรทีปตก์็ไดรั้บการติดต่อจากซุเปอร์มาเก็ตชั้นน าของ
ประเทศเพื่อน าแคบหมูแม่แช่มไปวางจ าหน่าย 
 4.3.5 เป็นผู้ต้องการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
  4.3.5.1 การปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวัตถุดิบที่มีราคาสูงของผู้ประกอบการ
จากภาวะเศรษฐกจิทีม่าจากปัจจัยภายนอกของกจิการ 
  คุณจิรทีปตก์ล่าววา่ตอ้งมีการคน้หาสูตรเฉพาะของการเก็บรักษาวตัถุดิบเม่ือวตัถุดิบมี
ราคาสูงข้ึน ต้องมีการวางแผนระยะยาว เพราะฉะนั้ นคุณจิรทีปต์มองว่า การจ าหน่ายแคบหมูจะ
จ าหน่ายไดดี้ในช่วงของฤดูกาลท่องเท่ียว และจะจ าหน่ายไดน้อ้ยลงในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวคุณจิร
ทีปตส์ังเกตวา่ถา้ช่วงฤดูกาลท่องเท่ียววตัถุดิบจะมีราคาสูงข้ึน และในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียววตัถุดิบ
จะมีราคาถูกลง ฉะนั้นในเร่ืองของผูส่้งวตัถุดิบ ถา้คุณจิรทีปตมี์วนิยัในเร่ืองของการจ่ายเงิน หรือเป็นคู่
คา้ท่ีดี เม่ือราคาวตัถุดิบจะมีราคาสูงข้ึน ผูส่้งวตัถุดิบจะไม่ข้ึนราคาวตัถุดิบกบัคุณจิรทีปต ์เพราะคุณจิร
ทีปตถื์อวา่เป็นพนัธะมิตรทางการคา้ท่ีดี 
  4.3.5.2 แนวทางในการจัดการกับปัญหาในเร่ืองของสินค้าที่ผลิตไม่ทันต่อค าส่ังซ้ือ
ของลูกค้าของผู้ประกอบการ 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะผลิตสินค้าทันต่อความต้องการของลูกค้า ไม่มี
ปัญหาในเร่ืองของการผลิตท่ีไม่ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพราะแคบหมูเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถ
ท าสต็อกเก็บไวไ้ด ้และประสบการณ์ในการผลิตแคบหมูท่ีผา่นมาท าให้เรียนรู้และเขา้ใจในเร่ืองของ
การผลิตและค าสั่งซ้ือของลูกคา้ไดดี้ 
  4.3.5.3 การวางแผนของผู้ประกอบการในกรณีที่ความต้องการของผู้บริโภคสินค้ามี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่นักท่องเที่ยวจะนิยมใช้แคบหมูเป็นของฝาก
ท าให้แคบหมูจะขายดีเป็นพิเศษ แต่หลังช่วงเทศกาลไปแล้วความต้องการแคบหมูของผู้บริโภคอาจจะ
ลดลง และแนวทางแก้ไข 
  คุณจิรทีปตก์ล่าววา่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวจะมีการวางแผนคือ จะให้ความส าคญั
ในเร่ืองการจดัซ้ือและจดัเก็บวตัถุดิบเป็นหลัก เพราะช่วงนอกฤดูกาลวตัถุดิบจะมีราคาถูก และ
ปรับปรุงโรงงานท าความสะอาด ต่อเติมโรงงาน ท าโรงงานให้เป็นระบบระเบียบ ซ่ึงพนกังานทุกคน
ตอ้งช่วยกนัท า เพราะพนกังานทุกคนจะไดมี้ความรู้สึกวา่โรงงานเปรียบเสมือนเหมือนบา้นหลงัท่ีสอง  
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ท่ีตอ้งคอยดูแลปรับปรุงพฒันา ส่วนในช่วงเทศกาลท่องเท่ียวคุณจิรทีปต์มีแผนการรับมือคือ การท า
สตอ็กแคบหมูเก็บไวต้ั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายน เพื่อท่ีจะจ าหน่ายใหท้นัในเดือนตุลาคม
ถึงเดือนธนัวาคม ซ่ึงเป็นช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว เพราะในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวแคบหมูจะจ าหน่ายไดดี้
เป็นพิเศษ 
  4.3.5.4 การแก้ไขกรณปัีญหาวตัถุดิบ เช่น หนังหมูขาดตลาดมีราคาแพง 
  คุณจิรทีปต์กล่าววา่ตอ้งวางแผนการสต็อกวตัถุดิบ ถา้สต็อกวตัถุดิบเก็บไว ้แต่ยงัไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการในการผลิต คุณจิรทีปต์มีการจดัหาผูส่้งวตัถุดิบรายใหม่แต่ตอ้งยินดีจ่ายเงิน
กบัราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน และตอ้งยอมเสียสละก าไรท่ีจะไดน้อ้ยลง 
  4.3.5.5 การพฒันาสินค้าและผลติภัณฑ์ออกสู่ตลาดของกจิการ 
  แต่เดิมแคบหมูแม่แช่มผลิตแคบหมูเพียง 2 รูปแบบ คือ แคบบหมูแบบเบบ้ีและ
แคบหมูแบบไร้มนั ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาสินคา้ข้ึน คือ แคบหมูแบบฝอยและแคบหมูแบบคอกระจก 
และผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่แคบหมู คือ น ้ าพริกหมูกรอบ ซ่ึงน ้ าพริกหมูกรอบมีการตอบรับอนุญาตให้
สามารถวางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้และซุปเปอร์มาเก็ตชั้นน าของประเทศ ได ้
  4.3.5.6 กิจการของท่านมีการวางแนวทางในการปรับปรุงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เดิมที่
วางจ าหน่ายอยู่อย่างไร 
  คุณจิรทีปตก์ล่าววา่ผลิตภณัฑ์เดิมท่ีดีอยูแ่ลว้ก็จะไม่ปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง แต่
จะคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ข้ึนมาแทนท่ีปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์เดิม ลูกค้าแต่ละคนจะชอบสินค้าไม่
เหมือนกนัลูกคา้บางคนชอบแคบหมูแบบดั้งเดิม บางคนชอบแบบใหม่ท่ีมีความแปลก ฉะนั้นการ
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ตอ้งดูพฤติกรรมของลูกคา้เป็นส่วนใหญ่ เพราะคุณจิรทีปตผ์ลิตแคบหมูตามความ
ตอ้งการจากลูกคา้เป็นหลกั 
 4.3.6 เป็นผู้มีวสัิยทศัน์และความยดืหยุ่น 
  4.3.6.1 เป้าหมายในอกี 10 ปีในการท างานของผู้ประกอบการ 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่า ไม่กลา้ตั้งเป้าหมายไวไ้กลเกินไป เพราะรู้สึกว่าชีวิตการท างาน
และไดม้ายืนอยูต่  าแหน่งของผูป้ระกอบเจา้ของธุรกิจ เป็นส่ิงท่ีเหน่ือยมาก แต่ถา้ให้มองอาอนาคตอีก 
10 ปีขา้งหนา้ของธุรกิจและชีวิตการท างาน โดยส่วนตวัคุณจิรทีปตคิ์ดวา่ ลูกน่าจะมารับต าแหน่งและ
สืบทอดธุรกิจต่อ และต่อไปโรงงานอาจจะตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรเขา้มาช่วยในการผลิต เพิ่มมากข้ึน แต่ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นเพียงส่ิงท่ีคุณจิรทีปตคิ์ดไวเ้ท่านั้น คุณจิรทีปตก์ล่าวว่าฉะนั้นตอ้งท าวนัน้ีให้ดีท่ีสุด เพื่อท า
ให้แบรนด์หรือตราสินคา้มีความแข็งแรงมากท่ีสุด ให้ทุกคนได้ยอมรับและท าให้แคบหมูแม่แช่ม
สามารถอยูใ่นใจของลูกคา้ได ้
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  4.3.6.2 มีการจัดการในเร่ืองของการมอบหมายงานหรือต าแหน่งหน้าที่ ให้แก่
พนักงาน 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่า มอบหมายงานตามแผนกท่ีพนักงานรับผิดชอบ ถา้แผนกใดมี
พนกังานไม่เพียงพอสามารถดึงพนกังานแต่ละแผนกเขา้ไปช่วยไดช้ัว่คราว เพราะคุณจิรทีปตจ์ะสอน
พนกังานทุกคนให้สามารถท างานทดแทนกนัได ้กรณีตวัอยา่งถ้าพนักงานแผนกทอดแคบหมูไม่อยู่
หรือลากลบับา้น พนกังานแผนกอ่ืนก็สามารถท าแทนพนกังานคนท่ีลากลบับา้นได ้
  4.3.6.3 หน่วยงานทีเ่ข้ามาให้การสนับสนุนของกจิการ 
  คุณจิรทีปตย์กตวัอยา่งใหฟั้งวา่ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการมา
ให้ค  าแนะน าในเร่ืองของการออกแบบห้องทอดแคบหมู ส่งเสริมในเร่ืองของการเป็นศูนยก์ลางในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน นกัศึกษา ในการศึกษาดูงาน และใหค้  าแนะน าในการขอ Primary GMP  
  4.3.6.4 การวางแผนงานระยะส้ัน 1 ปีและระยะยาวมากกว่า 1 ปีของผู้ประกอบการ 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่าใน 1 ปีขา้งหน้าได้มีการวางแผนงานในเร่ืองของการปรับปรุง
โรงงานเพิ่ม ปรับปรุงสถานท่ีให้เป็นสัดส่วนมากข้ึน มีการติดตั้งโซลาร์รูฟในโรงงาน โซลาร์รูฟ คือ
ระบบเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยม์าเป็นพลงังานไฟฟ้าทางเลือกใหม่ซ่ึงจะใชติ้ดตั้งบนหลงัคาเพื่อน า
พลงังานไฟฟ้าท่ีไดไ้ปใชง้านในการท ากิจกรรมต่างๆภายในโรงงาน 
  4.3.6.5 ธุรกจิอืน่ทีผู้่ประกอบการสนใจ  
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่าอยากท าธุรกิจอ่ืนร่วม ตวัอย่างการติดตั้งโซลาร์รูฟ นอกจากจะ
สามารถน าพลงังานไฟฟ้าท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในกิจการ ยงัสามารถน าไปจ าหน่ายใหก้บัภาครัฐได ้ซ่ึง
สามารถติดตั้งได้กับหลังคาทุกประเภท ด้วยการลงทุนเพียงคร้ังเดียวกับการติดตั้งโซลาร์รูฟ บน
หลงัคาของโรงงาน ถือเป็นการลงทุนท่ีจะช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบักิจการในระยะยาวจากพลงังานท่ีอยู่
แลว้ในธรรมชาติ 
 4.3.7 เป็นผู้มีความสามารถทางด้านมนุษย์สัมพนัธ์ 
  4.3.7.1 กิจกรรมการรับประทานอาหารที่ผู้ประกอบการท าร่วมกันกับพนักงานใน
องค์กร 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่าการรับประทานอาหารร่วมกบัพนักงานถือว่าเป็นเร่ืองปกติเป็น
ประจ า เน่ืองจากเป็นนิสัยโดยส่วนตวัของคุณจิรทีปต ์เพราะคุณจิรทีปตม์องวา่การรับประทานร่วมกบั
พนกังานเป็นเร่ืองปกติธรรมดา และไม่คิดจะแบ่งแยก่ชั้นชน ทุกคนท าตามหน้าท่ีของตนเองและทุก
คนเป็นมนุษยเ์หมือนกนัมีสิทธิทุกอยา่งเท่าเทียมกนั คุณจิรทีปตก์ล่าววา่โดยส่วนตวัไม่เคยดูถูกหรือ 
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รังเกียจพนกังานเพราะคุณจิรทีปตเ์คยเป็นลูกนอ้งของบุคคลอ่ืนมาก่อน รู้และเขา้ใจในความรู้สึกของ
พนกังานดีทุกคน 
  4.3.7.2 การเข้าถึงตัวผู้ประกอบการของพนักงานกรณเีกดิปัญหา 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่าในกรณีท่ีพนกังานมีปัญหาทุกคร้ัง พนกังานจะเขา้มาปรึกษาคุณ
จิรทีปตเ์ป็นประจ า เพราะการท างานในโรงงานแคบหมูแม่แช่มจะท างานกนัแบบครอบครัว เม่ือใดท่ี
พนกังานมีปัญหาหรือตอ้งการความช่วยเหลือส่ิงใด คุณจิรทีปต์ไม่เคยปฎิเสธการช่วยเหลือพนกังาน 
แต่คุณจิรทีปต์มีกฎข้อห้ามคือ ห้ามพูดโกหก ห้ามทะเลาะกัน มีปัญหาให้เข้ามาปรึกษาขอความ
ช่วยเหลือได ้ 
  4.3.7.3 การวางตัวของผู้ประกอบการให้เป็นทีรั่กใคร่ของพนักงาน 
  คุณจิรทีปตก์ล่าววา่ตอ้งท าตวัเป็นกลางไม่ล าเอียง ท าส่ิงท่ีดีให้พนกังานเห็นและเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีของพนกังาน 
  4.3.7.4 วธีิการทีท่ าให้พนักงานในองค์กรตั้งใจท างาน รักใคร่สามัคคี 
  คุณจิรทีปต์เล่าให้ฟังว่าพนักงานเคยทะเลาะกัน คุณจิรทีปต์แก้ไขปัญหาโดยการ
พูดคุยกับพนักงานสอนให้พนักงานมีเหตุผลในการตดัสินใจไม่ใช่อารมในการตดัสินใจ เพราะ
พนกังานมีนิสัยส่วนตวัท่ีไม่เหมือนกนั การไดม้าอยูร่่วมกนัทุกคนตอ้งปรับตวั คุณจิรทีปตรู้์สึกวา่การ
พูดคุยเป็นส่ิงท่ีท าให้พนกังานไดน้ ากลบัไปคิดในการปรับปรุงตวัเอง สุดทา้ยพนกังานก็เขา้ใจเหตุผล
ในส่ิงท่ีคุณจิรทีปตไ์ดก้ล่าวใหฟั้ง 
  4.3.7.5 การแสดงออกความเอือ้อาทรต่อพนักงานของผู้ประกอบการ 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่าถา้พนกังานประสบปัญหาตอ้งรู้ก่อนว่าพนกังานประสบปัญหา
ในดา้นใดบา้ง กรณีตวัอยา่ง พนกังานอาจจะประสบปัญหาในเร่ืองส่วนตวั เช่น รายไดไ้ม่เพียงพอ ติด
สุรา ชอบเท่ียว ถา้ประสบปัญหาในดา้นน้ีคุณจิรทีปต์มีการแนะน าให้รู้จกัการประหยดั การเก็บออม 
เพราะพนักงานคนอ่ืนๆรายได้เท่ากนั มีเงินเก็บเหลือใช้ ฉะนั้นคุณจิรทีปต์จะค่อยตกัเตือนพนักงาน
เป็นประจ า  
  4.3.7.6 การพึง่พาพนัธมิตรในวงการธุรกจิเดียวกนัของผู้ประกอบการ 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่ามีเพื่อนในวงการธุรกิจเดียวกนัแต่มีไม่มาก ส่วนใหญ่จะไม่ค่อย
พึงพาอาศยักนั เพราะต่างคนต่างท างานของตนเองและคุณจิรทีปตเ์ป็นบุคคลท่ีไม่ชอบการสังสรรค ์ไม่
ชอบการด่ืมสุราเป็นคนท่ีรักษาสุขภาพ คุณจิรทีปต์รู้ดีวา่ชีวิตของคนเรามีค่ามากเพราะวา่ลูกสาวของ
คุณจิรทีปตเ์คยป่วยมาก่อน 
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  4.3.7.7 แนวทางในการเข้าหาลูกค้า  
  คุณจิรทีปตก์ล่าววา่เวลาเจอกบัลูกคา้ส่วนใหญ่จะทกัทายลูกคา้เขา้หาลูกคา้ วางตวัให้
ธรรมดาท่ีสุดเพราะ คุณจิรทีปตจ์ะไม่ท าตวัใหลู้กคา้เขา้หายาก 
 4.3.8 เป็นผู้มีความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ส่วนบุคคล 
  4.3.8.1 สาเหตุทีข่องผู้ประกอบการทีหั่นมาสนใจในการท าธุรกจิเกีย่วกบัแคบหมู 
  คุณจิรทีปตเ์ล่าให้ฟังวา่แต่เดิมผิดหวงัในเร่ืองของการท างาน จนกระทัง่ไดม้ารู้จกักบั
ธุรกิจแคบหมูไดแ้ต่งงานกบัลูกสาวของแม่สุนา (แม่แช่ม) แต่เดิมคิดว่าจะมาเป็นเพียงคนขบัรถส่ง
แคบหมู สุดทา้ยคุณแม่สุนาให้มาเป็นเจา้ของธุรกิจ หลงัจากนั้นก็เร่ิมเรียนรู้เก็บเก่ียวประสบการณ์ใน
การท างานในการผลิตแคบหมู มีการลองผิดลองถูกมามากพอสมควร สุดทา้ยก็ประสบความส าเร็จกบั
ธุรกิจแคบหม ู
  4.3.8.2 สาเหตุการเรียนรู้วธีิการท าแคบหมู 
  คุณจิรทีปตก์ล่าววา่แต่เดิมคุณจิรทีปตไ์ม่มีความรู้ความช านาญในการผลิตแคบหมูมา
ก่อน อาศยัการเรียนรู้จากประสบการณ์และระยะเวลากวา่ 20 ปี ในการด าเนินกิจการแคบหมู 
  4.3.8.3 วธีิการพฒันาความรู้ความสามรถของผู้ประกอบการ 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่าการผลิตแคบหมูไม่จ  าเป็นต้องอาศยัความรู้หรือทฤษฎีท่ีมาก
เกินไป ความรู้ท่ีมีในปัจจุบนัล้วนเกิดจากประสบการณ์ท่ีได้มาจากการเรียนรู้จากอดีต คุณจิรทีปต์
อยากพฒันาในเร่ืองของวธีิกระบวนการคิด ใหม้ากข้ึน 
  4.3.8.4 ประสบการณ์ในการประกอบธุรกจิแคบหมูส่ิงส าคัญทีสุ่ดในการท าธุรกจิ  
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่าส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการประกอบธุรกิจแคบหมูคือ การรักษา
คุณภาพของสินคา้ และการให้ความส าคญักบัพนกังานในองคก์รทุกคน แคบหมูแม่แช่มด าเนินธุรกิจ
มาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน เป็นท่ีรู้จกัของลูกค้ามากมาย เพราะว่าแคบหมูแม่แช่ม สามารถท าการ
รักษาและควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์อยา่งดี 
  4.3.8.5 รางวลัทีไ่ด้จากการท าธุรกจิแคบหมูทีผู้่ประกอบการภูมิใจทีสุ่ด 
  คุณจิรทีปต์กล่าวว่าภูมิใจกบัทุกรางวลัท่ีไดรั้บ เพราะแต่ละรางวลัท่ีไดรั้บลว้นแต่มี
เร่ืองราวท่ีดีเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงรางวลัท่ีไดรั้บเป็นการพิสูจน์และการันตีให้เห็นวา่ คุณจิรทีปตมี์ความ
มุ่งมัน่ในการท างานและตั้งใจในการท าธุรกิจให้ดีท่ีสุด และเป็นการพิสูจน์ตวัเองในเร่ืองของการ
ด าเนินกิจการ สามารถน าพากิจการประสบความส าเร็จได ้
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4.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ 
 4.4.1 ข้อเสนอแนะทีท่ าให้กจิการมีการพฒันาให้ดีขึน้ 
 คุณจิรทีปต์กล่าวว่าต้องให้ความส าคญักับทุกเร่ืองตั้งแต่ลูกคา้ วตัถุดิบ คุณภาพของสินค้า 
ความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า รวมไปถึงการให้ความส าคญักับพนักงานในองค์กร กิจการจะพฒันาข้ึน
นอกจากตวัของผูป้ระกอบการ พนกังานภายในองคก์รเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้องคก์รสามารถ
ขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ได ้
 4.4.2 ในอกี 5 ปีข้างหน้า ท่านมองกจิการหรือธุรกจิของท่านเป็นอย่างไร 
 คุณจิรทีปต์กล่าวว่า อีก 5 ปีขา้งหน้า ผูค้นส่วนใหญ่จะตอ้งรู้จกัแคบหมูแม่แช่มมากข้ึนกวา่น้ี 
ส่วนในเร่ืองของการขยายโรงงานคุณจิรทีปต์กล่าวว่าเป็นเร่ืองของอนาคต แต่ตอ้งมีการปรับปรุง
เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิต หรืออีก 5 ปีข้างหน้าอาจจะมีการท าธุรกิจแบบแฟรนไชส์เกิดข้ึน และ
อาจจะขยายโรงงานไปท่ีจงัหวดันครปฐม ซ่ึงใกลก้บัแหล่งวตัถุดิบเพื่อเกิดความสะดวกในเร่ืองของ
การขนส่งสินคา้ 
 4.4.3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดของหลกัการแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการ 
 คุณจิรทีปต์กล่าวว่าขอ้คิดในการท าธุรกิจ คือ “อย่านอนต่ืนสาย อยา่อายท ากิน อย่าหม่ินเงิน
นอ้ย และอยา่คอยวาสนา” ฉะนั้นหลกัการขอ้คิดท่ีแทจ้ริงคุณจิรทีปต์ไม่รู้ แต่คุณจิรทีปตรู้์เพียงวา่ งาน
จะสอนคน ยิ่งท ายิ่งได้รับ ยิ่งเป็นผูใ้ห้ก็ยิ่งได้รับ เม่ือประสบความส าเร็จในชีวิตส่ิงท่ีลืมไม่ได้ คือ 
บุคคลท่ีอยูข่า้งหลงัท่ีคอยผลกัดนัตวัเราไปสู่ความส าเร็จและบุพการี คุณพ่อ คุณแม่ ถา้คิดจะท าส่ิงใด
ควรท าส่ิงนั้นในดีท่ีสุด มีความศรัทธาในเร่ืองของการออม การออมเงิน การสะสมความดี คุณจิรทีปต์
กล่าววา่แคบหมูเหมือนธุรกิจขายตรง ถา้แคบหมูมีรสชาติท่ีอร่อย ลูกคา้จะท าการบอกต่อ จากบุคคลท่ี 
1 กลายเป็นบุคคลท่ี 2 และบุคคลท่ี 3 และต่อไปเร่ือยๆเปรียบเสมือนเครือข่ายท่ีมีการขยายออก ทุก
วนัน้ีแคบหมูแม่แช่มจะชนะทุกอยา่งไดต้อ้งรักษาคุณภาพและมาตรฐาน เท่านั้น 
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ผลการศึกษาจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาล
เมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ตามทฤษฎีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกจิ 8 ประการ 
 1. เป็นผู้มีการต้องการความส าเร็จ 
 จากการสังเกตการณ์พบวา่ผูป้ระกอบการมีการท างานท่ีเต็มไปดว้ยพลงัในการท างาน มีความ
มุ่งมัน่ในการท างานเสมอ มีความกระตือรือร้นในการท างาน ท างานทุกอย่างโดยไม่หลีกเล่ียงและ
ท างานหนกัทุ่มเทให้กบังานเพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยผูป้ระกอบการจะไม่
ค  านึงถึงความยากล าบากต่อการท างาน 
 2. เป็นผู้มีความรับผดิชอบ 
 จากการสังเกตการณ์พบวา่ ผูป้ระกอบการเป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบสูงมาก อาทิเช่น การ
ให้สัญญากบัลูกคา้ในการซ้ือขายสินคา้ ผูป้ระกอบการมีการรับผิดชอบต่อค าพูดทุกคร้ังและมีความ
พยายามในการรักษาค าพดูต่อลูกคา้ 
 3. เป็นผู้ทีย่อมรับความเส่ียง 
 จากการสังเกตการณ์พบวา่ ผูป้ระกอบการเป็นบุคคลท่ีกลา้ยอมรับในความเส่ียง มีการคิดและ
วางแผนในการลงทุนทุกคร้ัง จะใชเ้วลาในการวางแผนนานและศึกษาการลงทุนอยา่งละเอียดก่อนท า
การตดัสินใจลงทุน มีการมดัจ าเงินค่าสินคา้ในค าสั่งซ้ือท่ีมีปริมาณมาก 
 4. เป็นผู้มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 จากการสังเกตการณ์พบว่า ผูป้ระกอบการมีความมัน่ใจและเช่ือมัน่ในตนเองสูงมาก มีความ
มัน่ใจในผลิตภณัฑสิ์นคา้ของตนเอง และน าเสนอสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดเ้ห็นและไดล้องชิมเป็นประจ า 
 5. เป็นผู้ต้องการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
 จากการสังเกตการณ์พบว่า ผูป้ระกอบการจะมีความคล่องตวัและไวต่อการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้เช่น การน าเสนอสินคา้ใหม่ การปรับปรุงสินคา้ตามค าติชมของลูกคา้ รวมไปถึงการ
ส่งมอบสินคา้ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ มีการท างานเป็นทีม พนกังานทุกคนจะรู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง 
 6. เป็นผู้มีวสัิยทศัน์และความยดืหยุ่น 
 จากการสังเกตการณ์พบว่า ผูป้ระกอบการมีการเปล่ียนแปลงพฒันาโรงงานอยู่เสมอ มีการ
น าเอาเทคโนโลยีเขา้มาใช้เป็นตวัช่วยในการด าเนินกิจการในด้านการผลิตเพิ่มข้ึนการใช้เคร่ืองจกัร
แทนแรงงานคนเพิ่มข้ึน และมีการมองหาธุรกิจอ่ืนในการลงทุนเพิ่ม แต่ธุรกิจท่ีจะลงทุนเพิ่มตอ้งมี
ประโยชน์และเก้ือต่อธุรกิจเดิม 
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 7. เป็นผู้มีความสามารถทางด้านมนุษย์สัมพนัธ์ 
 จากการสังเกตการณ์พบว่า ผูป้ระกอบการมีความสามารถทางดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ไดดี้ เช่น 
การพูด การใช้ถ้อยค าท่ีดีในการพูดกับลูกค้าและพนักงาน มีการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ดี 
ผูป้ระกอบการจะช่วยพนักงานท างานเป็นประจ า เม่ือมีว่าง จะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปแบบเปล่า
ประโยชน์ ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการท างานได้ทุกแผนก เช่น ลูกค้าเข้ามาซ้ือสินค้า
ผูป้ระกอบการสามารถท าการจ าหน่ายสินคา้ของให้ลูกคา้ได้ โดยท่ีไม่ตอ้งรอพนักงานขาย และยงั
สามารถสนทนากบัลูกคา้ไดอ้ยา่งเป็นกนัเอง 
 8. เป็นผู้มีความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ส่วนบุคคล 
 จากการสังเกตการณ์พบวา่ ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ในการผลิตแคบหมูมานาน ทกัษะ
ในการผลิตแคบหมูของผูป้ระกอบการไดม้าจากประสบการณ์ในอดีต ผูป้ระกอบการจึงมีบุคลิกภาพท่ี
มีความเช่ือมัน่ในความรู้และความสามารถของตนเองสูง สามารถอธิบายขอ้มูลผลิตภณัฑ์ของสินคา้
ใหก้บัลูกคา้ไดโ้ดยมีการอธิบายอยา่งช านาญ 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
  จากการศึกษาเร่ืองการถอดบทเรียนคุณลกัษระผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของ
วสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อถอดบทเรียน
คุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่
โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งคือ แนวคิดเก่ียวกบัการถอดบทเรียน และแนวคิด
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 8 ประการ ประชากรใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ คุณจิรทีปต ์วฒัน์ทวีพรม เจา้ของกิจการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาล
เมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการเก็บขอ้มูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คือ คุณจิรทีปต์ วฒัน์ทวีพรม ด ารงต าแหน่ง
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม) / เจา้ของกิจการ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏั
จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจุบนัแต่งงานแลว้ มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 6 คน อาชีพหลกัคือการผลิต
แคบหมู ปัจจุบันอาศยัอยู่บ้านเลขท่ี 364 หมู่ 4 ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
50210 ภูมิล าเนาเดิมของผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นคนจงัหวดัพิจิตรยา้ยมาอาศยัอยูจ่งัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจาก
ไดมี้โอกาสเปล่ียนสถานท่ีงานใหม่ โดยส่วนตวัของผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่เคยรู้จกัแคบหมูหรือธุรกิจการท า
แคบหมูมาก่อนแต่เคยไดย้ินและเคยทราบเท่านั้นวา่แคบหมูเป็นอาหารท่ีท ามาจากหนงัสัตว(์หนงัหมู) 
ท่ีเรียกวา่ แคบหมู แต่ไม่เคยรับประทานมาก่อน จนกระทัง่ผูใ้ห้สัมภาษณ์ คือ คุณจิรทีปต ์วฒัน์ทวีพรม 
ไดมี้โอกาสรู้จกักบั คุณรักษณีย ์วฒัน์ทวีพรม ซ่ึงทางคุณแม่ของคุณรักษณีย ์ประกอบธุรกิจแคบหมูมา
ก่อน ช่ือคุณแม่สุนา ขยนั (แม่แช่ม) หลงัจากท่ีคุณจิรทีปตแ์ต่งงานกบัคุณรักษณีย ์(ลูกสาวของคุณแม่สุ
นาหรือแม่แช่ม) ท าให้คุณจิรทีปตไ์ดมี้โอกาสเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวคุณแม่สุนา ขยนั ทาง
ครอบครัวของคุณแม่สุนา ได้ให้คุณจิรทีปต์ เขา้มารับช่วงบริหารธุรกิจแคบหมูต่อจากคุณแม่สุนา 
ต่อมาคุณจิรทีปต ์ไดล้าออกจากงานประจ าท่ีท าอยูแ่ละไดห้นัมาบริหารธุรกิจแคบหมูอยา่งจริงจงั เม่ือ
ปี พ.ศ. 2537 ผูใ้หส้ัมภาษณ์มีประสบการณ์ในการผลิตแคบหมู มาประมาณ 21 ปี  
 



 

67 
 

  ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัวสิาหกจิชุมชนแคบหมูแม่แช่ม 
  วิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองโจ้ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายแคบหมู ก่อตั้งกิจการในปี พ.ศ. 2518 โดยเร่ิมจากคุณ
แม่สุนา ขยนั ท าเป็นธุรกิจแบบครัวเรือนขนาดเล็ก จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2540 คุณจิรทีปต์ไดท้  าการจด
ทะเบียนธุรกิจใชช่ื้อวา่แคบหมูแม่แช่มในการด าเนินธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 คุณจิรทีปต ์ไดเ้ปล่ียน
รูปแบบการด าเนินธุรกิจจากกิจการเจา้ของคนเดียว ไดจ้ดทะเบียนเป็นช่ือ วิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่
แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบนั 
โรงงานแคบหมูแม่แช่มตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บา้นท่าเกวียน ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ กิจการมีโรงงานผลิตอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีอาคารผลิต 1 อาคาร ซ่ึงมีการปรับปรุงอย่าง
สม ่าเสมอ โรงงานสามารถการผลิตแคบหมูได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ แคบหมูแบบเบบ้ี ความสามารถใน
การผลิตสูงสุดอยูท่ี่ประมาณ 1,200 กิโลกรัม / วนั แคบหมูแบบไร้มนั ความสามารถในการผลิตสูงสุด
อยูท่ี่ประมาณ 700 กิโลกรัม / วนั แคบหมูแบบฝอย ความสามารถในการผลิตสูงสุดอยูท่ี่ประมาณ 360 
กิโลกรัม / วนั และแคบหมูแบบคอหมูกะจก ความสามารถในการผลิตสูงสุดอยู่ท่ีประมาณ 500 
กิโลกรัม / วนั แคบหมูเบบ้ีจะเป็นท่ีนิยมของลูกคา้ส่วนใหญ่ ส่งผลใหร้ายไดแ้ละยอดขายของกิจการมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 300,000-1,000,000 บาท / เดือน เพราะรายได้ต่อเดือนจะไม่แน่นอน
เน่ืองจากแคบหมูเป็นสินคา้ประเภทอาหารและของฝากของรายไดส่้วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัช่วงเทศกาล 
เป็นหลกั 
  แคบหมูแม่แช่มเร่ิมมาจากการผลิตแบบภาคครัวเรือน ตรายี่ห้อแคบหมูแม่แช่มไดม้า
จากลูกชายของคุณแม่สุนา (แม่แช่ม) เป็นคนตั้งให้ คุณแม่สุนาเป็นคนข้ีบ่น ฉะนั้นค าวา่ “แช่ม” จะมา
จากค าวา่ “แซ่ม” ซ่ึงแปลวา่ “บ่น ลูกชายของคุณแม่สุนามีการใชค้  าวา่ “แซ่ม”” แทนสรรพนามในการ
เรียกแม่ เป็นผลท าใหแ้คบหมูท่ีคุณแม่สุนาท าข้ึนมาจ าหน่าย ชาวบา้นมีการเรียกกนัติดปากวา่ แคบหมู
ของ “แม่แซ่ม” ตามลูกชายของคุณแม่สุนาท่ีใช้เรียกช่ือ และจนกระทัง่คุณจิรทีปต์ ไดเ้ขา้มาต่อยอด
ของธุรกิจแคบหมูต่อจากคุณแม่สุนา ท าให้คุณจิรทีปต์ จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเรียกช่ือแคบหมู 
เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่จะออกเสียงยากในการเรียกช่ือ จึงได้เปล่ียนช่ือแคบหมู เดิมช่ือแคบหมู “แม่
แซ่ม” เปล่ียนเป็นแคบหมู “แม่แช่ม” ใช้พยญัชนะ ช. แทนพยญัชนะ ซ. ท าให้การออกเสียงเรียกง่าย
กวา่ช่ือเดิม ปัจจุบนัคุณจิรทีปต ์วฒัน์ทวีพรม ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มมีหนา้ท่ี คือ มีอ านาจในการ
ตัดสินใจทั้ งหมดภายในองค์กรและควบคุมดูแลการท างานทุกแผนกภายในองค์กร องค์กร
ประกอบดว้ย 6 แผนกไดแ้ก่ แผนกฝ่ายขาย แผนกฝ่าย แผนกฝ่ายการผลิต แผนกฝ่ายคลงัสินคา้ แผนก
ฝ่ายขนส่งสินคา้ และแผนกฝ่ายขายประจ าหน้าร้าน แคบหมูแม่แช่มมีหน้าร้านจ าหน่ายสินคา้อยู่ 4 
แห่ง ได้แก่ ตลาดวโรรสจงัหวดัเชียงใหม่ ตลาดตน้ล าไยจงัหวดัเชียงใหม่ ตลาดสุเทพ (ตน้พะยอม) 
จงัหวดัเชียงใหม่ และตลาดบองมาร์เช่ (Bon Marché Market Park) กรุงเทพมหานคร  
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  แคบหมูแม่แช่มมีหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการมี 3 หน่วยงาน
หลกั คือ ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ช่วยส่งเสริมในส่วนของการพฒันาเคร่ืองจกัรใน
โรงงานและการแกไ้ขปัญหาของเสียท่ีมาจากการผลิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่สนบัสนุนในเร่ืองของ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
สนับสนุนในเร่ืองการรับรองมาตรฐานของสินคา้ จากการมีหน่วยงานของทางภาครัฐเขา้มาให้การ
สนับสนุน ท าให้แคบหมูแม่แช่มได้รับการรับรองมาตรฐาน หลายมาตรฐาน อาทิ มาตรฐาน มผช. 
(มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน) จากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลข อย. จาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และมาตรฐาน Primary GMP (Good Manufacturing Practice) 
จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากน้ียงัไดรั้บรางวลัอีกหลายรางวลั อาทิ รางวลั
แคบหมูชนะเลิศท่ี 1 ปีฉลองสมโภช 700 ปีจงัหวดัเชียงใหม่ รางวลัจากเชลล์ชวนชิมโดยผ่านส่ือ
หนงัสือพิมพม์ติชนสุดสัปดาห์เป็นแคบหมูเจา้แรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บการการันตีจากเซลลช์วนชิม
รางวลัผูป้ระกอบการดีเด่น มอบโดยจงัหวดัเชียงใหม่ และรางวลั OTOP 5 ดาว เป็นตน้ 
  ดว้ยระยะเวลาท่ียาวนานในการผลิตและจ าหน่ายแคบหมูแม่แช่มกิจการไดพ้บเจอกบั
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ยปัญหาหลกัท่ีเกิดข้ึนในกิจการมี 4 ดา้น ไดแ้ก่  
1.ดา้นพนกังาน ซ่ึงมีสาเหตุหลกั เช่น ความไม่พอใจในรายได ้สวสัดิการ การลาหยดุ 2.ดา้นชุมชน 
ปัญหาดา้นชุมชนจะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม คือ ปัญหาเร่ืองของกลุ่มควนัท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต
แคบหมู 3. ดา้นการตลาดซ่ึงปัญหาท่ีพบ คือ คู่แข่งท่ีมากข้ึน สินคา้ลอกเลียนแบบง่าย4. ดา้นวตัถุดิบ 
ปัญหาเร่ืองของวตัถุดิบ คือ หนงัหมูสด บางช่วงเวลาวตัถุดิบมีราคาสูงส่งผลต่อตน้ทุนท่ีสูงข้ึน 
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีวธีิป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกิจการ กรณีตวัอยา่ง
ปัญหาด้านพนักงาน  การขาดงานหรือการลาหยุดงานของพนักงาน ผูป้ระกอบการมีวิธีการแก้ไข
ปัญหาช่วงท่ีพนกังานส่วนใหญ่ในโรงงานลากลบับา้น คือ การท าสตอ๊กแคบหมูแหง้เก็บไว ้การสตอ๊ก
แคบหมูจะใช้การเก็บแคบหมูในช่วงท่ีแคบหมูยงัไม่ไดน้ ามาทอดแคบหมูจะมีลกัษณะแห้ง การท าส
ตอ๊กแคบหมูในลกัษณะแคบหมูแห้งเก็บ ยงัช่วยในเร่ืองปัญหาของวตัถุดิบ ช่วงท่ีหนงัหมูสดมีราคาสูง 
เพราะตอนท่ีวตัถุดิบมีราคาสูงทางโรงงานจะชะลอการซ้ือวตัถุดิบหนังหมูสดแต่จะซ้ือวตัถุดิบเก็บ
ในช่วงท่ีหนังหมูสดมีราคาถูก แล้วท าการผลิตแคบหมูให้อยู่ในรูปแบบแคบหมูแห้งเก็บไว ้ช่วงท่ี
พนักงานลากลบับา้นถ้ามีค าสั่งซ้ือจากลูกคา้สามารถน าแคบหมูแห้งท่ีเก็บสต็อกไวน้ าออกมาทอด 
ผลิตส่งใหลู้กคา้ไดท้นัที 
  นโยบายและหลกัการในการบริหารงานของผูป้ระกอบการมีหลกัในการบริหารงาน
ของผูป้ระกอบการส่ิงแรกคือ การให้ความส าคญักับพนักงานทุกคนมอบหมายบทบาทหน้าท่ีให้
พนักงานได้แสดงความสามารถในการท างานของตนเอง ติชมการท างานของพนักงาน เพื่อให้
พนกังานมีพลงัเกิดความภาคภูมิใจและก าลงัใจในการท างาน ไม่ดูถูกพนักงาน พนักงานในโรงงาน
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ตอ้งสามารถท างานแทนกนัได ้ผูป้ระกอบการจะพดูคุยกบัพนกังานและมีการอบรมพนกังานอยูป่ระจ า 
นอกจากการให้ความส าคญักบัพนกังาน ส่ิงท่ีส าคญัอีกประการคือ ลูกคา้ ตอ้งตอบโจทยค์วามรวดเร็ว
และความตอ้งการของลูกคา้ใหท้นัทวงที อยา่ให้ลูกคา้ผดิหวงัและสุดทา้ยตอ้งรักษาคุณภาพของสินคา้ 
แคบหมูแม่แช่ม คือ แคบหมูตอ้งมีคุณภาพ ตอ้งมีความอร่อย และความสะอาด  
  สรุปได้ว่า ผูป้ระกอบการต้องอดทนกับทุกเร่ืองท่ีเข้ามา รวมไปถึงเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมในการท างาน ซ่ึงคุณธรรมเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบต้องมีและมีควบคู่ไปกับการท างาน ต้อง
ซ่ือสัตยต่์อลูกคา้และการใหค้วามส าคญักบัพนกังาน  
 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเชิงลึกของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจแคบหมู
ของวสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม ตามทฤษฎคุีณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จใน
การประกอบธุรกจิ 8 ประการ  
  1. เป็นผู้มีการต้องการความส าเร็จ 
  ผูป้ระกอบการมีปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินกิจการ 5 ประการ ได้แก่ 
ประการท่ีหน่ึง ความทา้ทาย ผูป้ระกอบการรู้สึกภูมิใจทุกคร้ังเม่ือไดท้  าในส่ิงท่ีตวัเองรู้สึกท าไม่ไดแ้ลว้
ประสบความส าเร็จ ประการท่ีสอง ความทะเยอะทะยาน ผูป้ระกอบการรู้สึกวา่ความทะเยอะทะยาน
เป็นบ่อเกิดแห่งความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ เปรียบเสมือนแรงขบัเคล่ือนท่ีไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ประการท่ี
สาม ความมีอุดมการณ์ ผูป้ระกอบการจะใช้อุดมการณ์เป็นท่ียึดเหน่ียวของการท างาน ประการท่ีส่ี 
ครอบครัว ผูป้ระกอบการรู้สึกวา่ครอบครัวเป็นก าลงัใจส าคญัในการต่อสู้กบัปัญหาและอุปสรรค และ
ประการท่ีห้า การพิสูจน์ตนเอง ผูป้ระกอบการเป็นบุคคลท่ีตอ้งการ การยอมรับจากสังคมการพิสูจน์
ตนเองกลายเป็นแรงผลกัดนัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน ผูป้ระกอบการรู้สึกวา่การแข่งขนัของ
คู่แข่งเป็นส่ิงท่ีใช้เปรียบเทียบเพื่อให้ผูป้ระกอบการตอ้งพฒันาความรู้ความสามารถของตวัเองและ
พฒันาสินคา้ผลิตภณัฑใ์หมี้ความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง  
   2. เป็นผู้มีความรับผดิชอบ 
   ผูป้ระกอบการมีความรับผิดชอบ 4 ด้าน ด้านท่ีหน่ึงมีความรับผิดชอบต่อ
พนกังาน มีการจดัสรรสวสัดิการให้พนกังาน ท่ีพกั ประกนัสังคมค่ารักษาพยาบาล เงินเดือน โบนัส
และค่าจา้งช่วงการท างานเกินเวลา ด้านท่ีสอง มีความรับผิดต่อลูกคา้ การส่งสินคา้ตรงต่อเวลาและ
ความตอ้งการของลูกคา้ ด้านท่ีสาม มีความรับผิดชอบต่อผูส่้งวตัถุดิบ การมีวินัยทางการเงิน ความ
ซ่ือสัตยต่์อคู่คา้ และดา้นท่ีส่ี มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มการควบคุมดูแลจดัการขอเสียท่ีมาจาก
กระบวนการผลิตแคบหมู การท าบ่อดกัไขมนัจากเศษวตัถุดิบท่ีมาจากกระบวนการผลิต มีการควบคุม
ของเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติและชุมชน  
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   3. เป็นผู้ทีย่อมรับความเส่ียง 
   ผูป้ระกอบการยอมรับความเส่ียงในการขาดทุนได้ ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหา
ในกระบวนการผลิต แคบหมูไม่พองตวัเวลาทอดหรือแคบหมูท่ีทอดแข็งเกิน ผูป้ระกอบการจะยอม
เสียสละแคบหมูส่วนนั้นทิ้งซ่ึงหมายถึงตน้ทุนเพื่อรักษาคุณภาพสินคา้ พบวา่ ผูป้ระการมีการวางแผน
ในโครงการกู้เงินจากสถาบนัทางการเงินเพิ่ม เพื่อใช้ต่อยอดธุรกิจและปรับปรุงพฒันาโรงงานให้
โรงงานมีมาตรฐานเป็นระบบ และการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในเร่ืองของกระบวนการผลิต รวมไป
ถึงมีแนวคิดการส่งสินคา้ออกต่างประเทศ เพื่อเป็นช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑ์ของ
กิจการ  
   4. เป็นผู้มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
   ผูป้ระกอบการเป็นบุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่ในการท างานมีความเช่ือมัน่ต่อ
สินคา้และผลิตภณัฑ์ มีความมัน่ใจถึงคุณภาพของสินคา้ ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดา้นท่ีหน่ึง เช่ือมัน่ว่า
ผลิตภณัฑ์แคบหมูมีรสชาติอร่อยและรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ มีการพิถีพิถนัในการเลือกใชว้ตัถุดิบการ
ใส่ใจในคุณภาพของสินคา้ ด้านท่ีสอง ยี่ห้อเป็นท่ีรู้จกัของผูค้นทัว่ไป ด้วยระยะเวลายาวนานและ
ประสบการณ์ในการผลิตแคบหมู แบรนด์แคบหมูแม่แช่มมีลูกคา้เป็นจ านวนมาก และดา้นท่ีสาม มี
การผลิตท่ีสะอาดปลอดภยั มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน พบว่าผูป้ระกอบสามรถน าแคบหมูแม่
แช่ม วางจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ซุปเปอร์มาเก็ตชั้นน าของประเทศไดด้ว้ยความเช่ือมัน่ถึงคุณภาพ
และความมีมาตรฐานของสินคา้ตนเอง การเป็นเจา้ของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายแต่
ถา้มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท ามนัก็ไม่ใช่เร่ืองยากจนเกินไป 
   5. เป็นผู้ต้องการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
   ผูป้ระกอบการมีการปรับตวัเม่ือเผชิญกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกิจการ ได้แก่ 
ปัญหาวตัถุดิบท่ีมีราคาสูงข้ึน ผูป้ระกอบการมีการวางแผนการซ้ือวตัถุดิบเก็บไวช่้วงท่ีวตัถุดิบมีราคา
ถูก ปัญหาสินคา้ผลิตไม่ทนัต่อค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ผูป้ระกอบการสามารถท าสต็อกสินคา้เก็บไวปั้ญหา
การผลิตสินคา้ท่ีไม่ทนัต่อค าสั่งซ้ือของลูกคา้จึงไม่เกิดข้ึน ผูป้ระกอบการตอบสนองความรวดเร็วใน
การบริการลูกคา้ ลูกคา้ส่วนใหญ่เกิดความประทบัใจ 
   6. เป็นผู้มีวสัิยทศัน์และความยดืหยุ่น 
   ผูป้ระกอบการมีการวางแผนงานในอนาคตใน 1 ปีขา้งหนา้ ส่วนใหญ่จะเป็น
เร่ืองของการปรับปรุงโรงงาน การท าธุรกิจอ่ืนร่วม การท าโซลาร์รูฟในโรงงาน เป็นพลงังานทางเลือก
ใหม่ท่ีใชก้ารลงทุนเพียงคร้ังเดียว สามารถน าพลงัท่ีไดจ้ากการท าโซลาร์รูฟมาแปลงเป็นไฟฟ้าใชใ้น
โรงงานและจ าหน่ายใหท้างภาครัฐ 
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   7. เป็นผู้มีความสามารถทางด้านมนุษย์สัมพนัธ์ 
   ผูป้ระกอบการมีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้าและพนักงานภายในองค์กร 
ผูป้ระกอบการทกัทายลูกคา้เสมอในการเขา้หาลูกคา้มีการวางตวัให้เป็นมิตรผูป้ระกอบจะไม่ท าตวัให้
ลูกคา้เขา้ถึงยาก ผูป้ระกอบการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อพนักงานในองค์กรทุกคน มีการท ากิจกรรม
ร่วมกบัพนกังานเป็นประจ า การรับประทานร่วมกบัพนกังาน การไม่แบ่งชนชั้น การให้สิทธิเท่าเทียม
กนัและการไม่ดูถูกผูอ่ื้น พนกังานประสบปัญหาในเร่ืองต่างๆผูป้ระกอบการให้ความช่วยเหลือและ
พร้อมท่ีใหก้ารช่วยเหลือดูแลเปรียบเสมือนคนในครอบครัว 
   8. เป็นผู้มีความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ส่วนบุคคล 
   ผูป้ระกอบการเป็นบุคคลท่ีไม่มีความรู้ความช านาญในการผลิตแคบหมูมา
ก่อน อาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ในการผลิตแคบหมู มีการทดลองลองด้วยตนเองอย่าง
สม ่ าเสมอ ผู ้ประกอบจะไม่ เน้นหลักการหรือทฤษฎีในผลิตแคบหมู  แต่อาศัยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีต 
  ส่วนที ่4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ 
  ผูป้ระกอบการมีขอ้เสนอแนะหลกัการความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ คือ ขอ้คิด
ในการท าธุรกิจ คือ “อย่านอนต่ืนสาย อย่าอายท ากิน อย่าหม่ินเงินน้อย และอย่าคอยวาสนา” การ
ท างานหรือการท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จคือการลงมือท า งานจะสอนคน ยิ่งท ายิง่ไดรั้บ เม่ือชีวิต
ประสบความส าเร็จส่ิงท่ีลืมไม่ได ้คือ บุพการี ผูใ้ห้ก าเนิด ศรัทธาในเร่ืองของการออม การออมเงิน 
การมีวินยัในการเงิน และการสะสมความดี ผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพเพื่อให้ลูกคา้ท่ีไดบ้ริโภคสินคา้มี
ความสุข ลูกคา้ก็จะเกิดความจงรักภกัดีต่อแบรนด์ ผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญักับพนักงาน
ภายในองคก์รเพราะเป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะช่วยให้องคก์รสามารถขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ได ้ นอกจากน้ี
คุณลักษณะส าคัญของผู ้ประกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจได้  ต้องมีความ
รับผิดชอบในงานท่ีท า โดยเป็นผูน้ าในการท าส่ิงต่างๆ ต้องมีความคิดริเร่ิมและลงมือท าเองหรือ
มอบหมายให้ผูอ่ื้นท า  ซ่ึงจะดูและงานจนส าเร็จตามเป้าหมายและจะรับผดิชอบในผลงานไม่วา่ผลงาน
นั้นจะออกมาดีหรือไม่ก็ตาม 
 
5.2 อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ืองการถอดบทเรียนจากผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของธุรกิจแคบหมู
ของวสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ มีประเด็นท่ีสามารถอภิปราย
ผล ไดด้งัต่อไปน้ี 
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  1. ผูป้ระกอบการเป็นผูมี้การตอ้งการความส าเร็จ ผูป้ระกอบการมีปัจจยัท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ คือ เป็นบุคคลท่ีชอบในความส าเร็จสูงชอบความทา้ทาย ชอบการลง
มือท าในส่ิงท่ีคิดวา่ตนเองท าไม่ได ้มีความทะเยอะทะยานในตวัเองท่ีจะสูง เป็นบุคคลท่ีมีอุดมการณ์ใน
การท างานและมีครอบครัวไวเ้ป็นแรงบนัดาลในการต่อสู้กบัปัญหาอุปสรรค และการตอ้งการพิสูจน์
ตนเอง มองคู่แข่งเป็นส่ิงท่ีใชเ้ปรียบเทียบเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของตวัเองและพฒันาสินคา้
ผลิตภณัฑ์ให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษา ฝนทิพย ์ฆารไสว (2555) ท่ี
ศึกษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนล่างของไทย ท่ีพบว่าผูป้ระกอบการท่ีจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้นั้นจะเกิดจากความ
ตั้งใจและตอ้งกลา้ลงมือท า มองดูคู่แข่ง พฒันาตนเองตลอดเวลา 
  2. ผูป้ระกอบการเป็นผูมี้ความรับผิดชอบ  ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัต่อความ
รับผิดชอบของตนเองและผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ มีความรับผิดชอบต่อพนกังาน มี
ความรับผิดต่อลูกคา้ มีความรับผิดชอบต่อผูส่้งวตัถุดิบ และมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของฝนทิพย ์ฆารไสว (2555) ท่ีศึกษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภาคเหนือตอนล่างของไทย ปราณี ตนัประยรู (2555) 
ท่ีไดท้  าการศึกษา คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและความส าเร็จของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์
กบัความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจมีองค์ประกอบ คือ มีความรับผิดชอบ มีการจดัการธุรกิจท่ีดี 
สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ (2555) ไดท้  าการศึกษาสมรรถนะของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม ประเภทกิจการสถานบริการสปาในจงัหวดัชลบุรี กบัขีดความสามารถอนัพึงประสงคข์อง
ผูรั้บบริการ พบวา่ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการจดัการและรับผิดชอบต่อความสามารถในการ
ฝึกอบรมพนกังานเป็นอยา่งดี 
  3. ผูป้ระกอบการเป็นผูท่ี้ยอมรับความเส่ียง ผูป้ระกอบการเป็นบุคคลท่ีมีการยอมรับ
ความเส่ียง ผูป้ระกอบการชอบท างานท่ีทา้ทายความรู้ความสามารถของตนเองและจะไม่มีความภูมิใจ
กบังานท่ีง่ายหรืองานท่ีมีความเป็นไปไดร้้อยเปอร์เซ็นตห์รือเท่ากบัไม่มีความเส่ียงเลยและจะหลีกเล่ียง
งานท่ีมีความเส่ียงสูงเกินไปแต่ชอบงานท่ีมีความเส่ียงปานกลาง คือ มีโอกาสประสบความส าเร็จหรือ
ความลม้เหลว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอชิดา เฉลิมไทย (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองลกัษณะบุคลิกภาพตาม
แนวทฤษฎีเชาวน์จิตอจัฉริยะภูมิความรู้ความช านาญ  บุคลิกผูป้ระกอบการ และความส าเร็จในการ
ประกอบการของผูป้ระกอบธุรกิจประเภทโรงแรมแบบอิสระในเขตชะอ าและเขตหัวหิน พิชญา 
มชัฌิมศรัทธา (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองบุคลิกการเป็นผูป้ระกอบการ ภูมิความรู้ความช านาญ ทกัษะการ
จดัหาทรัพยากรใหม่และความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการโรงแรมอิสระในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบวา่ลกัษณะบุคลิกการเป็นผูป้ระกอบการมีความกลา้เส่ียงในการบริหารงานระดบั
ปานกลาง 
  4. ผูป้ระกอบการเป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง ผูป้ระกอบการเป็นบุคคลท่ีมีความ
มุ่งมัน่ในการท างานมีความเช่ือมัน่ต่อสินคา้และผลิตภณัฑ์ มีความมัน่ใจถึงคุณภาพของสินคา้ของ
ตนเอง ผูป้ระกอบการท่ีจะมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง มีความเป็นอิสระและพึ่งตนเอง
ได้ มีความมัน่ใจ ตั้งใจเด็ดเด่ียว เขม้แข็งซ่ึงสอดคล้องกบัฝนทิพย ์ฆารไสว (2555) ได้ท าการศึกษา
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง
ของไทย ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จจะเป็นบุคคลมีท่ีมีความ
เช่ือมัน่และมัน่ใจในตนเอง มีความคิดในเชิงบวกเม่ือเผชิญกบัปัญหาจะสามารถแกไ้ขและหาทางออก
ได้ ปราณี ตนัประยูร (2555) ได้ท าการศึกษา คุณลักษณะของผูป้ระกอบการและความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ผลการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor analysis) ไดคุ้ณลกัษณะของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ี
ประสบความส าเร็จคือ การมีเครือข่ายความเช่ือมัน่และความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ของตนเอง 
พบวา่องคป์ระกอบของผูป้ระกอบการจะประกอบดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจในการเป็นผูป้ระกอบการ การ
มีเครือข่ายความเช่ือมัน่และใส่ใจถึงคุณภาพสินคา้และผลิตภณัฑข์องตนเอง 
  5. ผูป้ระกอบการเป็นผูต้อ้งการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ผูป้ระกอบการมีการปรับตวั
อยู่ตลอดเวลาเม่ือเผชิญกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกิจการ ผูป้ระกอบการมีการท างานท่ีเต็มไปดว้ยพลงัมี
ชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้นตลอดเวลา ท างานทุกอยา่งโดยไม่หลีกเล่ียงและท างานหนกัมากกวา่คน
ปกติทัว่ไปซ่ึงสอดคลอ้งกบัฝนทิพย ์ฆารไสว (2555) ท่ีไดท้  าการศึกษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ
ท่ีประสบความส าเร็จของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภาคเหนือตอนล่างของไทย ผลการศึกษาพบว่า 
ผูป้ระกอบการในการท่ีจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จไดน้ั้นจะเกิดจากความตั้งใจ มีการพิจารณา
ความพึงพอใจของลูกคา้ มีการพฒันาตนเองตลอดเวลา มีการจดัการธุรกิจท่ีดี เลือกวิธีการท่ีเหมาะสม 
มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญในแต่ละดา้น มีการเตรียมการตลอดเวลา จบัโอกาสทางธุรกิจไดก่้อนผูอ่ื้นและ
สามารถท าใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ 
  6. ผูป้ระกอบการเป็นผูมี้วิสัยทศัน์และความยดืหยุน่ ผูป้ระกอบการเป็นบุคคลท่ีมีการ
วางแผนการท างานไวล่้วงหนา้ มองหาช่องทางและรายไดอ่ื้นอยูต่ลอดเวลามีความเป็นนวตัรกรรมใน
การพฒันาสินคา้และผลิตภณัฑ์ดว้ยเคร่ืองมือท่ีใหม่ๆและมีความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองไม่เหมือน
ใคร และเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ สามารถท่ีวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตขา้งหนา้ไดอ้ยา่งแม่นย  าและ
พร้อมรับเหตุการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอชิดา เฉลิมไทย (2552) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง
ลกัษณะบุคลิกภาพตามแนวทฤษฎีเชาวน์จิตอจัฉริยะ  ภูมิความรู้ความช านาญ บุคลิกผูป้ระกอบการ 
และความส าเร็จในการประกอบการของผูป้ระกอบธุรกิจประเภทโรงแรมแบบอิสระในเขตชะอ าและ
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เขตหัวหิน พบว่า บุคลิกภาพของผูป้ระกอบการมีความสมดุลอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงทั้ง6 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ แบบยึดระเบียบแบบแผน แบบชอบเขา้สังคม แบบชอบส ารวจ มองการณ์ไกล แบบชอบงาน
ศิลป์ แบบยึดความจริง และแบบกลา้ไดก้ลา้เสีย พิชญา มชัฌิมศรัทธา (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองบุคลิกการ
เป็นผูป้ระกอบการ ภูมิความรู้ความช านาญ ทกัษะการจดัหาทรัพยากรใหม่และความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจของผู ้ประกอบการโรงแรมอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าบุคลิกการเป็น
ผูป้ระกอบการดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ไดแ้ก่ ความมีนวตักรรม ความกลา้เส่ียง ความสม ่าเสมอ
และใฝ่ ใจในการเรียนรู้ ความใฝ่ ใจในความส าเร็จและทกัษะการจดัหาทรัพยากรใหม่มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ ฝนทิพย ์ฆารไสว (2555) ได้ท าการศึกษาคุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภาคเหนือตอนล่างของไทย 
พบวา่คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม 
ซ่ึงคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีองค์ประกอบ คือ ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ดา้นความใฝ่ใจใน
ความส าเร็จ ดา้นความมีนวตักรรม ด้านความมุ่งมัน่อดทน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความกล้า
เส่ียง ด้านความมั่นใจในตนเอง ด้านการตอบสนองกับปัญหาอย่างทันทีทันใด และด้านความ
รับผดิชอบ 
  7. ผูป้ระกอบการเป็นผูมี้ความสามารถทางด้านมนุษยส์ัมพนัธ์  ผลการศึกษาพบว่า 
ผูป้ระกอบการมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีทั้ งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรมีจริยธรรมทางธุรกิจ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัปราณี ตนัประยรู (2555) ไดท้  าการศึกษา คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและความส าเร็จ
ของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบวา่ 
คุณลกัษณะท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก  3 อนัดบัแรกคือ การ
ยึดถือในคุณภาพของสินคา้หรือบริการ ความซ่ือสัตยจ์ริยธรรมทางธุรกิจต่อลูกคา้และความพึงพอใจ
ของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ (2555) ได้ท าการศึกษา
สมรรถนะของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ประเภทกิจการสถานบริการสปาใน
จงัหวดัชลบุรี กบัขีดความสามารถอนัพึงประสงคข์องผูรั้บบริการ พบวา่ผูป้ระกอบการมีจรรยาบรรณ
ในอาชีพ และทกัษะการบริการเป็นอย่างดี ลูกคา้ประทบัใจในคุณสมบติัดา้นทกัษะการบริการมาก
ท่ีสุด และลูกคา้ประทบัใจคุณสมบติัดา้นความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้นอ้ยท่ีสุด   
  8. ผู ้ประกอบการเป็นผู ้มีความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ส่วนบุคคล ผล
การศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบมีการใฝ่การเรียนรู้ พฒันาตนเองและอาศยัประสบการณ์ในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกบัอชิดา เฉลิมไทย (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ืองลักษณะบุคลิกภาพตามแนว
ทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริยะ  ภูมิความรู้ความช านาญ  บุคลิกผูป้ระกอบการ  และความส าเร็จในการ
ประกอบการของผูป้ระกอบธุรกิจประเภทโรงแรมแบบอิสระในเขตชะอ าและเขตหัวหิน พบว่าผ็
ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จมีความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง 
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พิชญา มชัฌิมศรัทธา (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองบุคลิกการเป็นผูป้ระกอบการ ภูมิความรู้ความช านาญ ทกัษะ
การจดัหาทรัพยากรใหม่และความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการโรงแรมอิสระในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ลกัษณะบุคลิกการเป็นผูป้ระกอบการมีความเป็นตวัของตวัเองความสม ่าเสมอ
และใฝ่ใจในการเรียนรู้ในระดบัค่อนขา้งสูงและมีความช านาญในวิชาชีพอยู่ในระดบัค่อนขา้งมากมี
ประสบการณ์ในการบริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง          
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาเร่ืองการถอดบทเรียนจากผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของธุรกิจแคบหมู
ของวสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ไดค้น้พบประเด็น คือ  
  1. จากการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการ จะมีลกัษณะแตกต่างจากบุคคลธรรมดาทัว่ไป 
มีแนวคิดและวธีิคิดท่ีไม่เหมือนบุคคลธรรมดา ลกัษณะท่าทางของผูป้ระกอบการจะแตกต่างจากบุคคล
ธรรมดาทัว่ไป คือผูป้ระกอบการเป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จในการด าเนินกิจการท่ีสูงมาก 
ผูป้ระกอบการจะสร้างธุรกิจนั้นข้ึนมาจากใจ ผูป้ระกอบการจะไม่หยดุพฒันาธุรกิจมีการขยายธุรกิจทุก
คร้ังเม่ือมีโอกาส ผูป้ระกอบการจะเป็นบุคคลท่ีมีความทะเยอทะยาน คือ มีการหามองหาตลาดใหม่
และลูกคา้รายใหม่ให้กบัธุรกิจเสมอ ผูป้ระกอบการมีการวางแผนแนวทางการพฒันาธุรกิจไวล่้วงหนา้ 
เช่น วางแผนทางดา้นการเงิน คือ มีการแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆเพื่อจดัสรรใชใ้นธุรกิจ ไม่ใชเ้งินท่ีมาก
เกินไปและไม่ก่อหน้ีของธุรกิจท่ีมากเกินไป มีการวางแผนด้านบุคลากร คือ มีการอบรมพนักเป็น
ประจ า มีการมอบหมายงานใหพ้นกังานรับผดิชอบ เป็นตน้  
  2. จากการศึกษาพบว่าพนักงาน จะเรียกสรรพนามแทนผูป้ระกอบการว่า พ่อเล้ียง 
แสดงถึงการให้เกียรติและการนับถือ เน่ืองจากผูป้ระกอบการเป็นบุคคลท่ีมีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
พนกังานทุกคน คือ ไม่มีการแบ่งชนชั้นในการท างาน พนกังานทุกคนท างานเหมือนครอบครัว มีการ
ซ้ือใจกบัพนกังาน โดยการวางตวัและท ากิจกรรมต่างๆร่วมกบัพนกังาน ไดแ้ก่ การร่วมรับประทาน
อาหารกบัพนกังาน การท างานร่วมกบัพนกังาน การให้พนกังานมีส่วนช่วยแกไ้ขและการบริหารงาน
ในองคก์ร 
  3. จากการศึกษาพบว่าผู ้ประกอบการเป็นผู ้มีวาทศิลป์ในการพูดท่ีดี คือ ท าให้
สามารถจูงใจผูฟั้งให้คลอ้ยตามได้ มีการเลือกใชถ้อ้ยค าท่ีหลากหลายในพูด พูดเก่ง ไม่ใช่ค าหยาบคาย
ในการพูดกับลูกค้า ฉะนั้นการมีวาทศิลป์ท่ีดีของผูป้ระกอบการจึงกลายเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้
ผูป้ระกอบการประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 
  4. จากการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการไดน้ าเอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน 
ซ่ึงเป็นการมองยอ้นอดีตในส่ิงท่ีเคยท าผิดพลาด น ามาเป็นบทเรียนสะทอ้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น
อีก และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานปรับปรุงเปล่ียนแปลงการท างาน เพื่อมุ่งไปสู่การท างานท่ีดี
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กวา่เดิม ผูป้ระกอบการจะมองเหตุการณ์ต่างๆเป็นเหมือนโอกาสท่ีจะไดเ้รียนรู้ในการท างาน บางคร้ัง
ผูป้ระกอบการมีการหยุดคิดหาวิธีใหม่ๆมาแก้ไขปัญหา ผูป้ระกอบการเป็นผูเ้ขา้ถึงปัญหาแล้วหา
ทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง คือ เม่ือเกิดปัญหาข้ึนภายองค์กรผูป้ระกอบการจะเรียกพนักงานท่ี
รับผิดชอบในส่วนนั้นมาประชุม เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา ผูป้ระกอบการไม่มีบทลงโทษ
ต่อพนักงานเม่ือพนักงานท างานผิดพลาด ผูป้ระกอบการจะยึดถือว่าความผิดพลาดเปรียบเสมือน
บทเรียนในอดีตใหก้บัธุรกิจ  
  5.จากการศึกษาพบว่าผู ้ประกอบการเป็น บุคคลท่ี มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จมกัจะเป็นผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง กล่าวคือผู ้
ประกอบมีความมัน่ในในคุณภาพของสินคา้ตนเองและเช่ือว่าสินคา้ของตนเองมีความโดดเด่นกว่า
คู่แข่งเสมอ เพราะสินคา้ท่ีผลิตข้ึน มีการคดัสรรวตัถุดิบ วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตตอ้งเป็นวตัถุดิบระดบั
เกรดเอ และมีความสะอาดปลอดภยัในเร่ืองของกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ  
 5.4.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการธุรกจิ 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการถอดบทเรียนคุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ท าให้ทราบถึงการถอดบทเรียนการเรียนรู้จากสถานท่ีจริงและบุคคลท่ี
ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ มีแนวคิด วิธีคิด วิธีการในการบริหารธุรกิจท่ีดีและสามารถ
น าพาธุรกิจให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเติบโตและกา้วหน้า และเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัผูป้ระกอบการ
รายอ่ืนได ้ดงัน้ี 
  1. ผูป้ระกอบการต้องมีความรู้พื้นฐานท่ีดีในธุรกิจของตนเองและติดตามความ
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจอยูต่ลอดเวลา 
  2. ผูป้ระกอบการตอ้งมีความเป็นผูน้ าและมีพื้นฐานความรู้ดา้นการบริหารจดัการ 
  3. ผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญักบัการสรรหา การฝึกอบรมพฒันาบุคลากรและ
พนกังานภายในองคก์ร 
  4. การให้ผลตอบแทนและส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน เพื่อให้เกิดแรงกระตุน้ใน
การปฏิบติังานของพนกังานท่ีมากข้ึน 
  5. การให้พนกังานมีส่วนร่วมในการบริหารหรือเสนอความคิดเห็นพนกังานจะเกิด
ความรักและความภกัดีต่อองคก์ร 
  6. ผูป้ระกอบการตอ้งด าเนินกิจการการใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 
ไม่กระท าส่ิงท่ีผดิกฎหมาย หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีงาม 
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  7. ผูป้ระกอบการตอ้งมีการจดัท าแผนธุรกิจท่ีเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร
  8. ผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองของการตรงต่อเวลากบัการบริหารงาน
อยา่งใกลชิ้ดกบัพนกังาน 
  9. ผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญักบัการบริการท่ีดีและเป็นกนัเองกบัลูกคา้ ให้
ค  าแนะน าและอธิบายถึงคุณลกัษณะของสินคา้แต่ละชนิดกบัลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ 
  10. ผูป้ระกอบการตอ้งยอมรับฟังค าติชมของลูกคา้ เพราะค าติชมของลูกคา้คือแนว
ทางการแกไ้ขท่ีดี เพราะจะท าให้เขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและท าให้ลูกคา้เกิดความ
ประทบัใจ จนกลายเป็นลูกคา้ประจ าของธุรกิจ 
  11. ผูป้ระกอบการตอ้งมีการแสวงหาความรู้ใหม่อยูเ่สมอ เพื่อให้ทนัต่อการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงธุรกิจใหเ้ขา้กบัยคุสมยัปัจจุบนัใหม้ากท่ีสุด 
 5.4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับศึกษาคร้ังต่อไป 
  5.4.2.1 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ในอนาคตต่อไปควรท าการขยายการศึกษา โดย
ท าการศึกษาในเชิงปริมาณ เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจและทราบถึงลกัษณะและความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีเป็น
ตวัท าใหผู้ป้ระกอบการประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 
  5.4.2.1 การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะในส่วนของวสิาหกิจชุมชนผูป้ระกอบราย
เดียว เท่านั้น ในอนาคตต่อไปควรมีการขยายการศึกษาของวิสาหกิจชุมชนอ่ืนหรือในธุรกิจอ่ืนเช่น 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงไม่ใช่เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นอุตสาหกรรมเกษตรแต่จะใชก้ารศึกษาใน
เชิงเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาถึงบุคลิกลกัษณะทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 

แบบการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
การถอดบทเรียนคุณลกัษณะผู้ประกอบการทีป่ระสบความส าเร็จของวสิาหกจิชุมชน 

แคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม่ 

                                                                     

ส่วนที1่  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ให้สัมภาษณ์ 
 1.1 ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 1.2 เพศ 
 1.3 อาย ุ
 1.4 สถานภาพทางการสมรส 
 1.5 ศาสนา 
 1.6 สัญชาติ 
 1.7 ระดบัการศึกษา 
 1.8 อาชีพหลกั/ อาชีพเสริม 
 1.9 รายไดจ้ากอาชีพหลกั (บาท/เดือน) / รายไดจ้ากอาชีพเสริม (บาท/เดือน) 
 1.10 จ านวนสมาชิกในครอบครัว     
 1.11 ท่ีอยู ่
 1.12 สถานท่ีท างาน/ ระบุต าแหน่ง 
 1.13 แต่เดิมเป็นคนจงัหวดัอะไร อาศยัหรือยา้ยมาอยูจ่งัหวดัเชียงใหม่ตั้งแต่เม่ือไหร่ (ยา้ยมาอยู ่
เพราะเหตุใด) 
 1.14 รู้จกัธุรกิจแคบหมูไดอ้ยา่งไร 
 1.15 ครอบครัวของท่านมีใครเคยท าธุรกิจแคบหมูมาก่อนหรือไม่ 
 1.16 ท่านมีประสบการณ์ในการท าแคบหมูมาแลว้ก่ีปี 
 1.17 ท่านอยูใ่นวสิาหกิจชุมชนด ารงต าแหน่งอะไร 
 1.18 ท่านอยูใ่นวสิาหกิจชุมชนมาแลว้ก่ีปี 
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ส่วนที2่  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัวสิาหกจิชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม่ 
 2.1 ข้อมูลกจิการ 
  2.1.1 ช่ือปัจจุบนัของกิจการ 
  2.1.2 ท่ีมาของตราสินคา้/ ยีห่อ้ 
  2.1.3 ลกัษณะสินคา้ผลิตภณัฑมี์ก่ีแบบ/ อะไรบา้ง 
  2.1.4 ปีท่ีก่อตั้งกิจการเร่ิมแรก 
  2.1.5 เป็นกิจการท่ีมีเจา้ของ หรือ เป็นวสิาหกิจชุมชนท่ีท ากนัเป็นกลุ่ม 
  2.1.6 การจดทะเบียนพาณิชยข์องกิจการเร่ิมตั้งแต่เม่ือไหร่ แลว้เปล่ียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนตั้งแต่เม่ือไหร่ 
  2.1.7 เหตุผลในการจดัตั้งเป็นวสิาหกิจชุมชน 
  2.1.8 สถานท่ีติดต่อของกิจการ/ ท่ีตั้งของกิจการ 
  2.1.9 ขนาดพื้นท่ีในการจดัตั้งโรงงาน 
  2.1.10 งบประมาณในการจดัตั้งโรงงาน 
  2.1.11 โครงสร้างขององคก์รเป็นอยา่งไร มีแผนกอะไรบา้ง 
  2.1.12 ปัจจุบนัมีจ านวนพนกังานในกิจการทั้งหมดก่ีคน 
  2.1.13 รูปแบบการจ าหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑเ์ป็นแบบใด 
  2.1.14 ความสามารถในการผลิตแคบหมูสูงสุดต่อวนั เท่าไหร่/ ผลิตจริงไดเ้ท่าไหร่ 
  2.1.15 กิจการของท่านมีการกูย้มืเงินมาจากสถาบนัการเงินหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  2.1.16 ปัจจุบนักิจการของท่านสามารถใชคื้นเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินไดห้รือยงั 
  2.1.17 กิจการมีหน่วยงานใดเขา้มาให้การสนบัสนุนหรือส่งเสริมกิจการบา้ง/ ให้การ
สนบัสนุนอยา่งไร  
  2.1.18 กิจการของท่านไดรั้บมาตรฐานการรับรองอะไรบา้ง  
  2.1.19 รางวลัท่ีกิจการได้รับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการจนถึงปัจจุบนัเป็นจ านวนก่ีรางวลั / 
อะไรบา้งเหตุผลท่ีไดรั้บรางวลั 
  2.1.20 รายไดเ้ฉล่ียต่อ/ เดือน ของการประกอบธุรกิจแคบหมู 
 2.2 ข้อมูลประวตัิความเป็นมาและนโยบายในการบริหารงาน 
  2.2.1 ประวติัความเป็นมาของกิจการของท่าน 
  2.2.2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเคยเกิดข้ึนในกิจการ  
  2.2.3 วธีิป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกิจการ 
  2.2.4 นโยบายและหลกัการในการบริหารงานของกิจการของท่าน     
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ส่วนที3่  ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน
แคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ตามทฤษฎีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกจิ 8 ประการ  
 คุณลกัษณะของผู้ประกอบการทีป่ระสบความส าเร็จ 
 3.1 เป็นผู้มีการต้องการความส าเร็จ 
  3.1.1 ท่านใชอ้ะไรเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จในกิจการ เพราะเหตุใดจึงเป็นส่ิงน้ี 
  3.1.2 ท่านตั้งเป้าหมายของกิจการของท่านเป็นอยา่งไร 
  3.1.3 ตลอดระยะเวลาในการด าเนินกิจการ ท่านท าอย่างไรถึงได้รับรางวลัต่างๆ
มากมาย 
  3.1.4 ปัจจัยความส าเร็จท่ีท าให้ กิจการของท่านสามารถด าเนินกิจการมาเป็น
ระยะเวลาท่ียาวนานได ้เพราะอะไร  
  3.1.5 ท่านคิดวา่ปัจจุบนัน้ีกิจการของท่านประสบความส าเร็จในระดบัท่ีน่าพึงพอ 
ใจแลว้หรือยงั เพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้น 
  3.1.6 ท่านมีหลกัการ สู่ความส าเร็จในการท าธุรกิจของท่าน อยา่งไร 
  3.1.7 ท่านคิดวา่ยอดขายในปีท่ีผา่นมาของกิจการของท่านเป็นท่ีน่าพึงพอใจแลว้หรือ
ยงั อยา่งไร 
  3.1.8 ท่านมีแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของกิจการในดา้นใดบา้ง เพราะอะไร 
ซ่ึงไดแ้ก่ ดงัน้ี 
   - ดา้นเงินทุน 
   - ดา้นบุคลากรของกิจการ 
   - ดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ 
   - ดา้นการจดัการการผลิตรวมไปถึงการตลาด 
  3.1.9 ท่านคิดว่าคู่แข่งของกิจการท่านคือใคร แล้วท่านมีวิธีการพฒันาสินค้าและ
ผลิตภณัฑใ์หเ้หนือกวา่คู่แข่ง อยา่งไร 
 3.2 เป็นผู้มีความรับผดิชอบ 
  3.2.1 ถ้ากิจการของท่านไม่สามารถส่งของให้ลูกคา้ได้ตรงเวลาท่านจะท าอย่างไร 
และท่านมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 
  3.2.2 กิจการของท่านมีระบบการดูแลหรือสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานอยา่งไรบา้ง 
  3.2.3 ปัญหาของผู ้จ ัดส่งวตัถุดิบ (ผู ้ขายหนังหมูเจ้าประจ า) ท่ีท่านเคยประสบมี
อะไรบา้ง ท่านมีวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเจออยา่งไรบา้ง 
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  3.2.4 กิจการของท่านมีระบบการดูแลควบคุมการจดัการของเสียท่ีมาจากการผลิตต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนอยา่งไร 
  3.2.5 ปัญหาในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในชุมชนท่ีกิจการของท่านสร้างมลพิษ มีอะไรบา้ง 
และท่านมีแนวทางหรือวธีิการแกไ้ขอยา่งไร 
 3.3 เป็นผู้ทีย่อมรับความเส่ียง 
  3.3.1 ท่านคิดวา่อยากลงทุนในกิจการของท่านเพิ่มไหม อยา่งไร 
  3.3.2 ท่านคิดวา่มีโครงการท่ีจะกูเ้งินเพิ่มไหม อยา่งไร เพื่อมาใชใ้นกิจการ 
  3.3.3 ท่านคิดว่าอยากส่งสินคา้ ผลิตภณัฑ์ของท่านส่งออกไปยงัต่างประเทศไหม 
อยา่งไร 
  3.3.4 ท่านคิดว่าอะไรคือส่ิงท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความเสียหายต่อกิจการ ใน
การด าเนินกิจการของท่าน แลว้ท่านมีวธีิการจดัการส่ิงนั้นนั้นอยา่งไร 
  3.3.5 กิจการของท่านเคยประสบปัญหาขาดทุนไหม ถา้เคยท่านมีวธีิการแกไ้ขปัญหา
อยา่งไร 
  3.3.6 ท่านมีแนวทางในการวางแผนในการบริหารระบบการเงินของกิจการท่าน
อยา่งไรบา้ง 
  3.3.7 ท่านคิดว่าความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในกิจการของท่าน มี
อะไรบา้ง ท่านจดัการกบัส่ิงนั้นอยา่งไร เช่น ตวัอยา่ง 
   - การแข่งขนัในเชิงการตลาดของคู่แข่ง ท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณการขาย
และรายไดข้องกิจการ 
   - ความเสียหายจากภยัพิบติั ท าใหข้บวนการผลิตและการจดัการหยดุชะงกั 
  3.3.8 ถา้กิจการของท่านไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางเอาไว ้ท่านจะท าอยา่งไร 
 3.4 เป็นผู้มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
  3.4.1 ท่านคิดวา่ลูกคา้ชอบแคบหมูของท่านไหม เพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้น 
  3.4.2 ท่านมีความมัน่ใจหรือความเช่ือมัน่ในด้านอะไรบา้ง ท่ีสินคา้หรือผลิตภณัฑ์
ของท่านจะสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้เพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้น ตวัอยา่งเช่น 
   - ผลิตภณัฑแ์คบหมูมีรสชาติอร่อยและรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ 
   - ยีห่อ้เป็นท่ีรู้จกัของผูค้นทัว่ไป 
   - มีการผลิตท่ีสะอาดปลอดภยั 
  3.4.3 ท่านมีแรงจูงใจอะไรบา้ง ในการผลิตสินคา้และผลิตภณัฑข์องท่านใหไ้ดคุ้ณ 
ภาพท่ีดี 
  3.4.4 สาเหตุท่ีท าใหสิ้นคา้และผลิตภณัฑข์องท่านไดว้างจ าหน่ายอยูใ่นหา้งสรรพ 
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สินคา้และซุปเปอร์มาเก็ตชั้นน าของประเทศเป็นเพราะอะไร และท าไมถึงเป็นเช่นนั้น 
 3.5 เป็นผู้ต้องการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
  3.5.1 กิจการของท่านมีการปรับตวัอย่างไรเม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาวตัถุดิบท่ีมีราคา
สูงข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมาจากปัจจยัภายนอกของกิจการ 
  3.5.2 ท่านมีแนวทางในการจดัการกบัปัญหาในเร่ืองของสินคา้ท่ีผลิตไม่ทนัต่อค า
สั่งซ้ือของลูกคา้อยา่งไร 
  3.5.3 ในกรณีท่ีความตอ้งการของผูบ้ริโภคสินคา้มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่นกัท่องเท่ียวจะนิยมใชแ้คบหมูเป็นของฝากท าให้แคบหมูจะขายดีเป็นพิเศษ 
แต่หลงัช่วงเทศกาลไปแล้วความตอ้งการแคบหมูของผูบ้ริโภคอาจจะลดลง กิจการของท่านมีการ
วางแผนรับมืออยา่งไรในการผลิตสินคา้แต่ละช่วง 
  3.5.4 ถ้าเกิดปัญหาวตัถุดิบ เช่น หนังหมูขาดตลาดหรือมีราคาแพงข้ึนท่านจะท า
อยา่งไร 
  3.5.5 กิจการของท่านไดมี้การพฒันาสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดอยา่งไร 
  3.5.6 กิจการของท่านมีการวางแนวทางในการปรับปรุงสินคา้หรือผลิตภณัฑ์เดิมท่ี
วางจ าหน่ายอยูอ่ยา่งไร 
 3.6 เป็นผู้มีวสัิยทศัน์และความยดืหยุ่น 
  3.6.1 ท่านตั้งเป้าหมายในอีก 10 ปีในการท างานอยา่งไร  
  3.6.2 กิจการของท่านมีการจดัการในเร่ืองของการมอบหมายงานหรือต าแหน่งหนา้ท่ี
ใหแ้ก่พนกังานเป็นแบบใด อยา่งไรบา้ง 
  3.6.3 กิจการของท่านมีหน่วยงานใดเขา้มาใหก้ารสนบัสนุนบา้ง และท าการสนบั 
สนุนอยา่งไร 
  3.6.4 มีการวางแผนงานระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว มากกวา่ 1 ปี หรือไม่ อยา่งไร 
  3.6.5 ท่านคิดว่านอกจากธุรกิจแคบหมูแลว้ ท่านอยากท าธุรกิจอ่ืนอีกหรือไม่เพราะ
อะไรท่านถึงคิดวา่เป็นอยา่งนั้น  
 3.7 เป็นผู้มีความสามารถทางด้านมนุษย์สัมพนัธ์ 
  3.7.1 ท่านรับประทานอาหารร่วมกบัลูกนอ้งไหม บ่อยไหม อยา่งไร 
  3.7.2 ท่านคิดวา่ลูกนอ้งหรือพนกังานของท่านมาหาเวลาเขามีปัญหาไหม อยา่งไร 
  3.7.3 ท่านมีการวางตวัอย่างไรบา้งให้เป็นท่ีรักใคร่ของพนักงานในกิจการของท่าน 
เพราะอะไรถึงท าเช่นนั้น  
  3.7.4 ท่านมีวธีิการอยา่งไรใหพ้นกังานทุกคนในกิจการตั้งใจท า รักใคร่สามคัคีกนั 



 

87 
 

  3.7.5 ท่านแสดงถึงความเอ้ืออาทรต่อพนักงานอย่างไรบ้าง เม่ือพนักงานของท่าน
ประสบปัญหาในเร่ืองต่างๆ 
  3.7.6 ท่านมีเพื่อนฝงูในวงการธุรกิจเดียวกนัไหม พึ่งพากนัไหม อยา่งไรบา้ง 
  3.7.7 การพบเจอลูกคา้ในแต่ละคร้ังท่านมีวิธีการหรือแนวทางในการเข้าหาลูกค้า 
อยา่งไรบา้ง 
 3.8 เป็นผู้มีความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ส่วนบุคคล 
  3.8.1 สาเหตุท่ีท าให้ท่านหันมาสนใจในการท าธุรกิจเก่ียวกบัแคบหมูเน่ืองมาจาก
สาเหตุอะไร 
  3.8.2 ท่านเรียนรู้วธีิการท าแคบหมูมาอยา่งไร 
  3.8.3 ท่านมีวธีิการพฒันาความรู้ความสามรถของตวัท่านเอง อยา่งไรบา้ง 
  3.8.4 ระยะเวลาท่ีผ่านมาประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจแคบหมูของท่าน ท่าน
คิดวา่อะไรคือส่ิงส าคญัท่ีสุดในการท าธุรกิจ อยา่งไร 
  3.8.5 รางวลัท่ีไดจ้ากการท าธุรกิจแคบหมูท่ีท่านภูมิใจท่ีสุดคืออะไร เพราะอะไรถึง
คิดวา่ส่ิงน้ี 
 
ส่วนที4่  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ 
 4.1 ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรท่ีจะท าใหกิ้จการของท่านมีการพฒันาดีข้ึนไป 
 4.2 ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ ท่านมองกิจการหรือธุรกิจของท่านเป็นอยา่งไร 
 4.3 ท่านคิดวา่ถา้จะตอ้งถ่ายโอนธุรกิจสู่รุ่นถดัไปท่านจะมีขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดหรือหลกัการ
แห่งความส าเร็จอะไรบา้ง 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ – สกุล                        นางสาวอจัฉรา  มานิตย ์

วนั เดือน ปีเกดิ              3 กุมภาพนัธ์ 2534 

ประวตัิการศึกษา           พ.ศ. 2549 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
                                โรงเรียนสิริมงัคลานุสรณ์ จงัหวดัเชียงใหม่ 
                                       พ.ศ. 2552 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                                       โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ 
                                      พ.ศ. 2556 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
                                   วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
   มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ประวตัิการท างาน          ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

 

 

 

 

 


