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Abstract 

This dissertation was created to present a model for managing Ruai Anyamanee 

Phet Thong Shop from the direct experience of students by working and continuing 

continuously since the establishment Baan Anyamanee Phet Thong Shop Until arriving at 

Ruai Anyamanee Phet Thong Shop with a duration of about 8years. The case study of Ruai 

Anyamanee Phet Thong Shop, the specific business management principles, which will be 

found as a case study that is different from the general work, must have a fast and fast cycle 

system Conducting business with integrity has always been the backbone of business 

operations. Success Models Management of Ruai Anyamanee Phet Thong Shop. In the past, 

students had important forms of management Ruai Anyamanee Phet Thong Shop below. 1) 

Advertisement  2) Create business friendliness Sustainable trade advantages 3) Make a 

difference from competitors 4) Create good promotions during the festival 5) Have a product 

delivery service within one day (Bangkok) 6) Create a diligent project. Reward (for 

employees) 7) Build belief to increase sales. 

 

Key Word: : Ruai Anyamanee Phet Thong Shop 

 
บทคัดย่อ 

ดุษฏีนิพนธแฉบับนี้จัดท าขึ้นมาเพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการรานรวยอัญมณีเพชรทองจากประสบ
การรแจริงโดยตรงของผูวิจักษณแจากการท างานและลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่องต้ังแตเริ่มกอตั้งรานบานอัญมณีเพชรทอง
จนมาถึงรานรวยอัญมณีเพชรทองดวยระยะเวลาประมาณ 8 ปี กรณีศึกษารานรวยอัญมณีเพชรทองหลักการ
บริหารธุรกิจท่ีมีรูปแบบเฉพาะซึ่งจะพบวาเป็นกรณีศึกษาท่ีมีรูปแบบแตกตางจากการ  บริหารงานท่ัวไปโดนจะตองมี
การจัดระบบการท างานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยแเป็นหลักส าคัญในการด าเนิน
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ธุรกิจตลอดมารูปแบบความส าเร็จการบริหารงานรานรวยอัญมณีเพชรทองท่ีผานมาผูวิจักษณแมีรูปแบบท่ีส าคัญในการ
บริหารจัดการรานรวยอัญมณีเพชรทองดังตอไปนี้1) มีการโฆษณาประชาสัมพันธแ อยางตอเนื่อง 2) สรางพัทธมิตรทาง
ธุรกิจ ความไดเปรียบทางการคาท่ียั่งยืน  3) สรางความแตกตางจากคูแขง 4) จัดท าโปรโมช่ันดีๆ ในชวงเทศกาล 5) 
มีบริการสงสินคาถึงท่ีภายในวันเดียว (กรุงเทพ) 6) สรางโครงการ คนขยันนายแมมีรางวัลให(ใหพนักงาน)  7)สราง
ความเช่ือเพื่อเพิ่มยอดขาย 

 

ค าส าคัญ : รานรวยอัญมณีเพชรทอง 
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของ 
1.1 ความเป็นมา  

ทองค า (อังกฤษ: gold) คือธาตุเคมีท่ีมีหมายเลขอะตอม 79 และสัญลักษณแคือ Au (มาจากภาษาละตินวา 
aurum) จัดอยูในกลุมธาตุโลหะมีสกุลชนิดหนึ่ง ทองค าเป็นธาตุโลหะทรานซิชันสีเหลืองทองมันวาวเนื้อออนนุม
สามารถยืดและตีเป็นแผนได ทองค าไมท าปฏิกิริยากับสารเคมีสวนใหญ ทองค าใชเป็นทุนส าร องทางการเงินของ
หลายประเทศใชประโยชนแเป็นเครื่องประดับ งานทันตกรรม และอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ 

มีความแวววาวอยูเสมอ ทองค าไมท าปฏิกิริยากับออกซิเจนดังนั้น เมื่อสัมผัสถูกอากาศสีของทองจะไม
หมองและไมเกิดสนิม มีความออนตัว ทองค าเป็นโลหะท่ีมีความออนตัวมากท่ีสุด ดวยทองเพียงประมาณ 2 บาท เรา
สามารถยืดออกเป็นเสนลวดไดยาวถึง 8 กิโลเมตร หรืออาจตีเป็นแผนบางไดถึง 100 ตารางฟุต ทองค าเป็นโลหะชนิด
หนึ่งท่ีสามารถน าไฟฟูาไดดี สะทอนความรอนไดดี ทองค าสามารถสะทอนความรอนไดดี ไดมีการน าทองค าไปฉาบไว
ท่ีหนากากหมวกของนักบินอวกาศ เพื่อปูองกันรังสีอินฟราเรด คุณสมบัติเหลานี้ประกอบกับลักษณะภายนอกท่ีเป็น
ประกายจึงท าใหทองค าเป็นท่ีหมายปองของมนุษยแมาเป็นเวลานับพันปีโดยน ามาตีมูลคาส าหรับการแลกเปล่ียน
ระหวางประเทศและใชเป็นวัตถุดิบท่ีส าคัญส าหรับวงการเครื่องประดับ 

การใชประโยชนแดานอวกาศ   ในทางอวกาศไดมีการน าทองค ามาใชเป็นชุดนักบินอวกาศและแคปซูล เพื่อ
ปูองกันไมใหนักบินอวกาศกระทบกับรังสีในอวกาศท่ีมีพลังงานสูง นอกจากนี้ยังมีการใชทองค าบริสุทธิ์เคลือบกับ
เครื่องยนตแระบบอิเล็กทรอนิกสแ หมวกเหล็ก เกราะบังหนา และอุปกรณแอื่นๆ ท่ีใชในอวกาศ เนื่องจากทองค าท่ีมี
ความหนา 0.000006 นิ้ว จะมีคุณสมบัติชวยสะทอนรังสีความรอนจากดวงอาทิตยแไมใหท าลาย หรือลดประสิทธิภาพ
การท างานของอุปกรณแเหลานี้ 

ดานทันตกรรม มีการใชทองค าเพื่อการครอบฟัน เช่ือมฟัน หรือการเล่ียมทอง และยังมีการใชในการผลิต
ฟันปลอมดวย เนื่องจากทองค ามีความคงทนตอการกัดกรอน การหมองคล้ า และยังมีความแข็งแรงอีกดวย โดยจะใช
ทองค าผสมกับธาตุอื่น เชน แพลทินัม 
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ดานอิเล็กทรอนิกสแ  มีการน าทองค ามาใชเป็นวัสดุท่ีท าหนาท่ีสัมผัสในอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแตางๆ เชน 
เครื่องคิดเลข โทรทัศนแ คอมพิวเตอรแ หรือโทรศัพทแมือถือ เนื่องจากทองค ามีคาการน าไฟฟูาสูง และมีความคงทนตอ
การกัดกรอน จึงชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และอายุการใชงานของเครื่องไฟฟูาเหลานั้น 

แรงบันดาลใจและความสนใจ  
เหตุผลแรกคือผูวิจักษณแด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเพชรทองมาเป็นระยะเวลา 30 ปีดวยตนเองเป็นผูบริหาร

จัดการโรงงานท าทองรุงทวีศิลปรับผลิตทองรูปพรรณสงใหรานคาทองในจังหวัดปทุธานีและจังหวัดอยุธยาโดยท่ียังไม
มีหนารานเป็นของตนเองก็เลยคิดอยากจะมีหนารานเป็นของตนเองคิดวาช้ินงานเราผลิตจากโรงงานของเราเองมีหนา
รานขายเองเราจะมีรายได 2ทาง ไดท้ังขายสงและขายปลีกและมีกลุมลูกคาเปูาหมายท่ีเพิ่มข้ึน     

ผูวิจักษณแเองเป็นชางท าทองต้ังแตอายุ 13 ปี เคยเห็นตัวอยางพี่ๆท่ีเป็นญาติกันเขาก็ไมไดเกิดในครอบครัว
ท่ีร่ ารวยแตเขาก็รวยได ผูวิจักษณแอยากใหพอแมนองๆ มีความเป็นอยูท่ีสุขสบายจึงไดฝึกเป็นชางท าทองท่ีโรงงานของ
ญาติแหลงหนึ่งในกรุงเทพและไดท างานเก็บเงินเป็นทุนมาโรงงานท าทองของตัวเองเป็น2โรงงานเล็กๆ มีชางแค 3 คน 
ตอนผูวิจักษณแอายุ 17 ปีผูวิจักษณแท างานไมคอยมีวันหยุดมุงเนนท างานหาเงินเพื่อสรางฐานะใหครอบครัวซึ่งแมเจอ
อุปสรรคเยอะแยะมากมายผูวิจักษณแก็สามารถกาวผานไปไดเพราะมีก าลังใจเป็นคนในครอบครัวผูวิจักษณแเป็นคนทะ
เยอทยานคิดและท าตอยอดไปไดเรื่อยๆมีโรงงานแลว  ก็ตองมีรานเป็นของตนเองดวย  
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 บริบทขององค์กร 

รานรวยอัญมณีเพชรทองกอตั้งและด าเนินธุรกิจในดานเครื่องประดับทองค าและเพชร พลอย เพราะเป็น
อาชีพท่ีผูวิจักษณแถนัด เริ่มตนจากการเป็นชางท าทองในวัยเด็กจนถึงปัจจุบันเป็นผูบริหารดวยประสบการณแอัน
ยาวนานนี้ผูวิจักษณแจึงเช่ือมั้นวาสามารถน าพาและพัฒนารานรวยอัญมณีใหเติบโตกาวหนาขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีชองทาง
และโอกาสโดยผูวิจักษณแไดยึดหลักรับฟังเหตุผลและความคิดผูอืนบางอันไหนมีประโยชนแกับเราก็น ามาปรับใช 
 
2.2 ข้อมูลที่ต้ัง 

รานรวยอัญมณีเพชรทองหางโลตัล สาขารังสิ-นครนายก(คลองส่ี) เลขท่ี 90 หมูท่ี 2 ต าบลบึงยี่โถอ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
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สถานท่ีต้ัง : รานรวย อัญมณี เพชรทอง หางโลตัส สาขาคลองส่ี อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 
 
2.3 การเร่ิมต้นสถานการณ์ปัจจุบันและประเภทธุรกิจ 

รานรวยอัญมณี-เพชรทองจ าหนายและรับเล่ียมรับส่ังท าเครื่องประดับทองค าและเงิน เชนเลสพระ แหวน
พระ ก าไลพระ กรอบพระ ตลับพระ แหวนเพชร แหวนพลอย สรอยคอ สรอยขอมือและอื่นๆ วึ่งเรามีกลุมเปูาหมาย
เป็นชาย-หญิงอายุต้ังแต18 ปีขึ้นไปลูกคาเรามีต้ังแตระดับกลางๆ จนถึงระดับบน สินคาเรามีราคาต้ังแตหลักรอย
จนถึงหลักลานเนนคุณภาพ งานสวย และราคาสมเหตุสมผล เพชรสวย ทองดี งานปราณี 
 
2.4 ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ  จัดแบงสินคาเป็น 5 ประเภท ดังตอไปนี้ 

1) งานเล่ียมกรอบทองเลสหลวงพอรวย 
2) งานเล่ียมกรอบแหวนหลวงพอรวย และแหวนวัดอืน่ๆ 
3) งานเล่ียมก าไลหลวงพอเอียดและก าไลวัดอื่นๆ 
4) งานเล่ียมแหวนพลอย แหวนเพชร 
5) แหวนเพชร-พลอย 
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ประเภทที ่1 
ขั้นตอนและแบบงานเลี่ยมทองกรอบเลสหลวงพอ่รวย (มี15 แบบ) 

1) ซื้อทองค าแทงจาก รานทอง จงเซงเอง เยาวราช 
2) น าทองแทงมาหลอมและเทเป็นแทงและรีดเป็นแผนตามความตองการใชของช้ินงานท่ีชางจะขึ้น  
3) ดีไซดแเนอรแออกแบบ 
4) ตรวจแบบ 
5) ชางขึ้นกรอบเลส 
6) ชางฝังเพชรรัสเซีย 
7) ชางขัดชุบกรอบเลส 
8) คิวซีตรวจช้ินงานกอนวางจ าหนาย 

 

                                       
 

แบบที่ 1 เลสหลวงพ่อรวยลงยาสีแดง  
ชื่อรุ่นรวยทันใจปี 58 เลี่ยมกรอบทองประดับเพชรรัสเซีย 

ประกอบดวย : เลสเงินบูชาจากวัดตะโก อ.ภาชี  จ.อยุธยา  กรอบทองค า 90% 
น้ าหนักทอง10.0 กรัม  เพชรรัสเซีย (เพชรสังเคราะหแ) 
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แบบที่ 2 เลสหลวงพ่อรวยชื่อรุ่นฐิน61 
ประกอบดวย : เลสเงินจากวัดตะโก  อ.ภาชี จ.อยุธยา กรอบทองค า 90% 

น้ าหนักทอง 8.0 กรัม  เพชรรัสเซีย(เพชรสังเคราะหแ) 
 

 

แบบที่ 3  เลสหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพญาไก่ 
ประกอบดวย : เลสเงินจากวัดตะโก อ.ภาชี จ.อยุธยา กรอบทองค า 90%  

น้ าหนักทอง 7.6 กรัม เพชรรัสเซีย(เพชรสังเคราะหแ) 
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ตัวอย่างแบบงานเลี่ยมทอง  แบบที่ 1  
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ประเภทที่ 2 

ขั้นตอนงานเลี่ยมทองแหวนหลวงพ่อรวยและแหวนวัดอื่นๆ (มี 15 แบบ) 

1) ซื้อทองค าแทงจากรานทองจงเซงเอง เยาวราช 

2) น าทองแทงมาหลอมและเทเป็นแทงและรีดเป็นแผนตามความตองการใชของช้ินงานท่ีชางจะขึ้น  

3) ดีไซดแเนอรแออกแบบ 

4) ตรวจแบบ 

5) ชางขึ้นกรอบแหวน 

6) ชางฝังเพชรรัสเซีย 

7) ชางขัดชุบกรอบแหวน 

8) คิวซีตรวจช้ิงานกอนวางจ าหนาย 

 

 

แบบที่ 1. แหวนหลวงพ่อรวย รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน 
ประกอบดวย : แหวนเนื้อเงินลงยา จากวัดตะโก อ. ภาชี จ.อยุธยา  ทองค า 90% 

น้ าหนักทอง 5.7 กรัม 
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แบบที่ 2. แหวนหลวงพ่อรวย รุ่นไตรมาสปี 53 
ประกอบดวย : แหวนเนื้อเงิน จากวัดตะโก อ. ภาชี จ.อยุธยา .กรอบทองค า 90% 

น้ าหนักทอง 9.5 กรัม เล่ียมเกล้ียงเงา 
 

 

แบบที่ 3 แหวนหลวงพ่อรวย รุ่นรวยทันใจ 
ประกอบดวย : แหวนเนื้อเงิน จากวัดตะโก อ. ภาชี จ.อยุธยา กรอบทองค า 90% 

น้ าหนักทอง 9.5 กรัม เพชรแท 21 เม็ด 
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ตัวอย่างอื่น ๆ 
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ประเภทที่.3 

ขั้นตอนและแบบงานเลี่ยมกรอบพระ (มี 9 แบบ) 
1) ซื้อทองค าแทงจากรานทองจงเซงเอง เยาวราช 
2) น าทองแทงมาหลอมและเทเป็นแทงและรีดเป็นแผนตามความตองการใชของช้ินงานท่ีชางจะขึ้น  
3) ดีไซดแเนอรแออกแบบ 
4) ตรวจแบบ 
5) ชางขึ้นกรอบพระ 
6) ชางฝังเพชรรัสเซียหรือเพชรแท 
7) ชางขัดชุบกรอบพระ 
8) คิวซีตรวจช้ิงานกอนวางจ าหนาย 

 

 

แบบที ่1 พระพิฆเนศ เนือ้ผง 
ประกอบดวย : พระพิฆเนศ เนื้อผง 1 องคแ กรอบทอง 90% ลงยา น้ าหนักทอง 5.8 กรัม 

ฝังเพชรแท 7 ตัง  ลงยา เขียว แดง น้ าเงิน 



14 
 

 

แบบที่ 2 กรอบทองเลี่ยมหลวงพ่อรวย รุ่นอายุวัฒนะมงคล 
ประกอบดวย : องคแเนื้อเงินลงยา จากวัดตะโก อ. ภาชี จ.อยุธยา กรอบทองค า 90% 

น้ าหนักทอง 7.3 กรัม 
 

 

แบบที่  3 หลวงปูุทวดทองค า 

ประกอบดวย : องคแเนื้อทองค า วัดชางให จ.ปัตตานี กรอบทองค า 90%   

น้ าหนักทอง 5.7 กรัม  ฝังเพชรแท 25 เม็ด 
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ตัวอย่างแบบอืน่ ๆ 
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ประเภทที่ 4 
ขั้นตอนและแบบงานเลี่ยมทองก าไลหลวงพ่อรวยและก าไลหลวงพ่อเอียด (มี4แบบ) 

1) ซื้อทองค าแทงจากรานทองจงเซงเอง เยาวราช 
2) น าทองแทงมาหลอมและเทเป็นแทงและรีดเป็นแผนตามความตองการใชของช้ินงานท่ีชางจะขึ้น  
3) ดีไซดแเนอรแออกแบบ 
4) ตรวจแบบ 
5) ชางขึ้นกรอบก าไล 
6) ชางฝังเพชรรัสเซีย 
7) ชางขัดชุบกรอบก าไล 
8) คิวซีตรวจช้ิงานกอนวางจ าหนาย 

 

 

แบบที่ 1  ก าไลหลวงพ่อรวย รุ่น สรงน้ าเสาร์5 ปี 57 

ประกอบดวย : ก าไลเนื้อเงิน จากวัดตะโก อ. ภาชี จ.อยุธยา ทองค า 90%  

น้ าหนักทอง 8 กรัม เพชรแท 4 เม็ด 
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แบบที่ 2 ก าไลหลวงพ่อเอียด 
ประกอบดวย : ก าไลเนื้อเงิน จากไผลอม จ.อยุธยา ทองค า 90% น้ าหนักทอง 18.6 กรัม 

เพชรแท  25 เม็ด 
 

 

แบบที่ 3 ก าไลหลวงพ่อรวย รุ่นเลื่อนสมณศักด์ิ 

ประกอบดวย : ก าไลเนื้อเงิน  วัดตะโก อ.ภาชี จ.อยุธยา ทองค า 90% น้ าหนักทอง 10 กรัม 
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ตัวอย่างแบบอืน่ ๆ 

   

 
 
ประเภทที่ 5 
ขั้นตอนและแบบงานเลี่ยมแหวนเพชร-พลอยมี 19 แบบ 

1) ซื้อทองค าแทงจากรานทองจงเซงเอง เยาวราช 
2) น าทองแทงมาหลอมและเทเป็นแทงและรีดเป็นแผนตามความตองการใชของช้ินงานท่ีชางจะขึ้น  
3) ดีไซดแเนอรแออกแบบ 
4) ตรวจแบบ 
5) ชางขึ้นแหวน 
6) ชางฝังเพชรรัสเซีย/พลอย/เพชรแท 
7) ชางขัดชุบแหวน 
8) คิวซีตรวจช้ิงานกอนวางจ าหนาย 
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แบบที่ 1 แหวนไพรินหรือบลูสโตน 

ประกอบดวย : น้ าหนักทอง 5.5 กรัม  ทอง 90%  ไพริน 1 เม็ด  เพชรรัสเซีย 14 เม็ด 

 

 

2. ชื่อแหวนนพเก้า 

ประกอบดวย : ไพริน มรกต บุศราคัม ทับทิม เขียวสอง บลูโทพาส  เพชรแท อมิทีส นิลกาล 

ทองค า90% น้ าหนักทอง 8.0กรัม 
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แบบที่ 3 ชื่อแหวนอมิทีส 
ประกอบดวย : พลอยอมิทีส ทองค า 90% น้ าหนักทอง 8.5 กรัม 

 

ตัวอย่างแบบอืน่ ๆ 
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3. สรุปผลการศึกษา  
รูปแบบของการจัดการร้านรวยอัญมณ๊เพชรทอง 

3.1 มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง  ผ่าน Facebook  เฟสบุคเป็นโซเช่ียลมีเดียท่ีเปิดให
ทุกคนได ลงโฆษณาได เราและลูกคาเช่ือมตอถึงกันได ซึ่งโฆษณา facebook คือลักษณะของภาพพรอมขอความ
โฆษณา โฆษณาท่ีเช่ือมเขากับเว็บไซตแของเรา และโฆษณาแบบวีดีโอ 

Instagram  ลงโฆษณา อินสตาแกรมท่ีเช่ือมตอกันกับเฟสบุคได แตอินสตาแกรมนั้นก็ยังมีลักษณะ
เฉพาะตัว อินสตาแกรมใหความส าคัญกับรูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว ในลักษณะการแชรแประสบการณแและเรื่องราว
นาสนใจตางๆ คนสวนใหญท่ีเลนโซเช่ียลมีเดียชนิดนี้เป็นกลุมวัยรุน -วัยกลางคน ท่ีตางตองการเสพส่ิงท่ีคอนขาง
สรางสรรคแ 

 Line@  การโฆษณาบน Line Timeline นั้นสามารถเพิ่มยอดขายไดโดยท่ีเป็นการปลอยโฆษณาออกไป 
ทาง Timeline และเมื่อมีคนเห็นโฆษณา ลูกคาสามารถคลิกแลว Add Friend ไดเลย และท าการปิดการขายไดทันที
ในแชท 

www.richgem2019.com(รวยอัญมณีเพชรทอง)  ท าการโปรโมทและเปิดรานออนไลนแขายสินไปในตัว 
ลูกคาสามารถส่ังซื้อท่ีหนารานทางเว็ปไซดแไดเลย 

3.2 สร้างพัทธมิตรทางธุรกิจ ความได้เปรียบทางการค้าที่ยั่งยืน  สถานการณแในการประกอบธุรกิจใน
ปัจจุบัน ตองยอมรับวามีสภาวะการแขงขันท่ีสูง คูแขงทางธุรกิจมีเป็นจ านวนมากท้ังทางตรงและทางออม ดวย
พัฒนาการทางดานเทคโนโลยีและการส่ือสารท าใหการศึกษาการท าธุรกิจสามารถท าไดงายมากขึ้น สงผลให
ความสามารถในการเขามาของคูแขงรายใหม (Barrier of entry)เพิ่มขึ้นดวยเชนเดียวกัน 

การเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ ไมใชเพียงแตการเลือก ผูขายช้ินสวนสินคาใหกับบริษัท (Supplier) หรือ
โรงงานผูผลิต วัตถุประสงคแของการหาพันธมิตรมีความหมายกวางกวาท่ีกลา วมามากเชน พันธมิตรเชิงกลยุทธ 
(Strategic alliance) หรือการท่ีกิจการ 2 กิจการขึ้นไปท าสัญญาเพื่อท่ีจะรวมลงทุนเพื่อแสวงหาผลก าไรรวมกัน
เรียกวา กิจการรวมคา  
(Joint venture) เป็นตน ผูประกอบการจะตองรูวา 

-    หนาท่ีและการท างานรวมกันของคูคาและกิจการเป็นอยางไร 
-    ขอตกลงเกี่ยวกับการแบงรายได หรือการตกลงราคาซื้อขาย 
-   เปูาหมายของการสรางพันธมิตรคืออะไร เชน เพื่อสงเสริมกลยุทธดานการตลาด เพื่อสรางฐานการผลิต

ท่ีใหญขึ้น เป็นตน อยางไรก็ตาม การตอบโจทยแเปูาหมายของกิจการตนเองก็ส าคัญ แตการจับคูพันมิตรท่ีถูกตองเพื่อ
สงเสริมเปูาหมายของพันธมิตรดวย  
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3.3 สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง   ความพึงพอใจของลูกค้า คือ เปูาหมายหลักของเรา  แมวาจะมี
สินคาและบริการประเภทเดียวกันเกิดขึ้นมากมาย แตรานรวยอัญมณีเพชรทอง เนนและตระหนักท าสินคาใหมี
คุณภาพท่ีดีเป็นล าดับแรก และสามารถพิสูจนแไดวาสินคาท่ีมีคุณภาพดีนั้น ตองตรงกับความพึงพอใจของลูกคา 
ภายใตคุณภาพที่แตกตาง และรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ราคาท่ีแตกต่าง สินคาบางช้ิน ของรานรวยอัญมณี เพชรทอง อาจจะมีราคาใกลเคียงกันกับคูแขง 
บางช้ินมีราคาขายเทากัน หรือมีการดัมพแราคาต่ ากวาคูแขงเพื่อดึงดูดลูกคา อยางไรก็ตาม ก็ไมไดหมายความวาจะ
ขายดีกวาคูแขงเสมอไป เนื่องจากยังมีลูกคาท่ีไมไดน าเอาเหตุผลดานราคามาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อ ทาง
รานรวยอัญมณี เพชรทอง เนนราคาท่ีแตกตางแตควบคูเต็มเป่ียมไปดวยดานดานคุณภาพ และใหความส าคัญกับการ
บริการ หลังการขาย ลูกคาจะมีความอุนใจและเช่ือมั่น ท าใหรูสึกไดวาราคาสินคาไมแพงอยางท่ีคิด 

ใช้วิธีบริการท่ีแตกต่าง และหลากหลาย  รานรวยอัญมณีเพชรทอง สรางความประทับใจใหกับลูกคา 
เนื่องจากมีบริการท่ีพึงพอใจกวา เชน บริการรวดเร็ว บุคลากรดานบริการมีมนุษยสัมพันธแท่ีดี มีสถานท่ีบริการท่ี
สะอาด หรือแมแตการไดรับการดูแลเอาใจใสดานอื่นๆ ท่ี ดี ฯลฯ ส่ิงเหลานี้บงบอกไดเป็นอยางดีกวา บริการท่ี
แตกตางคือโอกาสท่ียอดเย่ียม 

3.4 จัดท าโปรโมชั่นดีๆ ในช่วงเทศกาล  รานรวยอัญมณีเพชรทอง จัดท าโปรโมช่ันผอน 0% นาน3เดือน 
นอกจากจะเป็นการเพิ่มยอดขายในระยะส้ัน โดยการกระตุนใหลูกคาท าการซื้อเร็วขึ้น และซื้อในปริมาณท่ีมากขึ้น
แลว ยังสามารถใชสรางประโยชนแระยะยาวไดดวย เชน สรางฐานลูกคาเพิ่มจากการเรียกลูกคาใหม ๆ ใหมาทดลองใช
สินคา สรางความสัมพันธแกับลูกคาเดิม เสริมสรางภาพลักษณแของแบรนดแในตลาด และสรางความแตกตางจากคูแขง 

3.5 มีบริการส่งสินค้าถึงที่ภายในวันเดียว (กรุงเทพ)  ส่งในรูป แบบ Lalamove รานรวย อัญมณี 
เพชรทอง ใชระบบจัดสงสินคา แบบ Lalamove ลูกคาจะไดรับสินคา อยางรวดเร็ว  สะดวก และปลอดภัย เรียกใช
ไดทุกเมื่อท่ีตองการสินคาจากทางราน รวยอัญมณีเพชรทอง ปทุมธานี   ส่งแบบ Kerry  รานรวยอัญมณีเพชรทอง 
เลือกใชบริการบริษัทขนสงพัสดุเนน บริการจัดสงสินคาออนไลนแท่ีตอบโจทยแเรื่องความรวดเร็วและสะดวกสบายของ
คนขายของออนไลนแเป็นหลัก ไมวาจะเป็นบริการรับ-สงสินคาใหถึงมือผูรับ (Door To Door Service)  บริการสง
พัสดุผานพารแเซลแช฿อป (Parcel Shops) ท่ีมีสาขาอยูท่ัวกรุงเทพฯ 

3.6 สร้างโครงการ คนขยันนายแม่มีรางวัลให้พนักงาน  รานรวยอัญมณีมณี เพชรทองใชระบบน า เบี้ย
ขยัน มาเป็นการสรางขวัญและก าลังใจให กับ พนักงานในทุกๆ ต าแหนง  เพื่อเป็นการแกไขและปูองกัน ปัญหา ลด
จ านวนการขาดสายลาปุวยของพนักงาน เพื่อใหไดงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยมี กฎ
กติกา ถาพนักงาน ไม ขาดสายลาปุวย ภายในหนึ่งเดือน ทางรานรวยอัญมณี จะมอบคะแนนสะสมแตม ใหจ านวน 
300 คะแนนตอหนึ่งเดือน หากไมขาดสายลาปุวยครบหนึ่งปี (กรณีลาพักรอน ไมตัดแตม) สะสมจ านวน 1500 
คะแนน  ทางรานจะมอบแหวนทองค าน้ าหนัก 2 สลึงใหพนักงาน 1 วง เพื่อเป็นการสรางขวัญและเสริมก าลังใหกับ
พนักงานท่ีมีความขยัน มีความต้ังใจท างานใหกับ ทางราน ตามระเบียบและกฎกติกาท่ีก าหนดไว 



25 
 

3.7 สร้างความเชื่อเพื่อเพิ่มยอดขาย  รานรวยอัญมณี เพชรทองบูชาวัตถุมงคลหลวงพอรวย จากวัด
ตะโก มาเชน  เลสหลวงพอรวย แหวนหลวงพอรวย ก าไลหลวงพอรวยหลวงพอรวยเป็นเกจิอาจารยแท่ีมีช่ือเสียง มี
ผูคนยอมรับและศรัทธากันมากมาย ในดานความศักดิ์สิทธิ์  ความร่ ารวย ความปลอดภัยแคลวคลาดจากภัยอันตราย
ท้ังหลาย ท้ังปวงรานรวยอัญมณีน าวัตถุมงคลเหลานี้มาออกแบบเล่ียมรังสรรคแเป็นเครื่องประดับบนคอ ขอมือ นิ้วมือ 
ของลูกคา ลูกคาไดท้ังความสวยงามท่ีมีมูลคาใสอวดกันในสังคม และยังไดพุทธคุณสุดยอดสุดวิเศษ ใหบูชาพรอม
เล่ียมในราคาสมเหตุสมผล ท าใหยอดขายของรานรวยอัญมณีเพิ่มข้ึน   
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Abstract                 
              This dissertation Created to present the management model of the hotel and resort 

business management model in the tourist town of The Emerald Krabi Beach Resort 

Company Limited.From real experience Directly of the researcher. The result of work and 

success in the management The Emerald Krabi Beach Resort Company is 1.Creating a feeling 

that customers come to relax with a second home. 2.Create the feeling of customers as a 

family. 3.Geographic prominence Impressed like the emerald gem of the Andaman. 4. Service 

provision fully,In the form of one stop service. 5.Reasonable service rate 6.Easy 

booking,Convenient to use .In the 4G era. 7. Security system Warm, confident, as if someone 

is taking care all the time. 8. Seasonal additional services And rest, take care of health with 

traditional Thai medicine  9. Create customer relationship system 10. Teaching Thai culture 

on the beach 

 

Word : Hotel, Resort, Beach, Krabi 

 

บทคัดย่อ                
ดุษฏีนิพนธ์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นมาเพื่อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ รูปแบบการ  บริหารธุรกิจโรงแรมและ

รีสอร์ทในเมืองทํองเท่ียวของ บริษัท ดิ เอมเมอรัลด์ กระบี่ บีช       รีสอร์ท จ ากัด จากประสบการณ์จริงโดยตรงของ
ผ๎ูท าวิจักษณ์ ผลของการท างานและความส าเร็จของบริษัท ดิ เอมเมอรัลด์ กระบี่ บีช รีสอร์ท จ ากัด ประกอบด๎วย 1.
การสร๎างให๎ลูกค๎าได๎ความรู๎สึกวําได๎มาพักผํอนกับบ๎านหลังท่ีสอง 2.สร๎างความรู๎สึกให๎ลูกค๎าประดุจมาเป็นครอบครัว
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เดียวกัน 3.การมีจุดเดํนทางภูมิศาสตร์ให๎ประทับใจด่ังอัญมณีมรกตแหํง      อันดามัน 4.การให๎การบริการครบครัน
ในรูปแบบone stop service5.อัตราคําบริการท่ีสมเหตุสมผล 6.จองงําย ใช๎สะดวก ในยุค 4G 7.ระบบรักษาความ
ปลอดภัย อบอุํนมั่นใจเสมือนมีคนดูแลอยูํตลอดเวลา 8.บริการเสริมตามฤดูกาล และพักผํอนดูแลสุขภาพกับแพทย์
แผนไทย 9.สร๎างระบบลูกค๎าสัมพันธ์ 10.การเรียนการสอนวัฒธรรมไทยริมชายหาด 
 
ค าส าคัญ : โรงแรม,รีสอร์ท,ชายหาด,กระบี ่

 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 

1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป (Statement of the problems) 
ที่มาและความน่าสนใจของธุรกิจ 

เนื่องมาจากการมีที่ดินขนาด 20 ไรํ ต้ังอยูํท่ี หาดแหลมสน ต าบลอําวนาง อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
และได๎ประกอบธุรกิจ รีสอร์ท ซึ่งเป็นธุรกิจในครอบครัวเปิดให๎บริการมาแล๎วเป็นเวลากวํา 14 ปี จึงสนใจทีเข๎ามาสาน
งานตํอจากครอบครัว เพื่อปรับปรุง พัฒนาบริหารตํอยอด รีสอร์ทดังกลําวให๎เป็นธุรกิจบริการท่ีมาตรฐาน ประกอบ
กับใจรักในการบริการ และสนใจท่ีจะบริหารงานธุรกิจในครอบครัวซึ่งเป็นแรงบันดาลใจมาต้ังแตํเด็กๆ ท าให๎อยากลง
มือบริหารงานสานตํอจากครอบครัว แลtได๎ลงมือศึกษาหาข๎อมูลพิจารณาถึงความเป็นไปได๎ของธุรกิจพบวําเมืองไทย
ของเรายังได๎รับความนิยมอยํางสูงจากนักทํองเท่ียวท่ัวโลก โดยเฉพาะในประเทศ ยุโรปและแถบสแกนดิเนเวีย ชาว
นอร์เวย์โหวตให๎ไทยเป็นประเทศท่ีนํามาเท่ียวมากท่ีสุดในโลก (Best tourist country) ติดตํอกันเป็นปีท่ี 7 ในการ
ประกวดรางวัลด๎านการทํองเท่ียวของประเทศนอร์เวย์ โดยการลงคะแนนของบริษัทกลํุมธุรกิจทํองเท่ียวของนอร์เวย์
กวํา 400 บริษัท และประเทศในกลํุมนี้อยํางสวีเดน และเดนมาร์คก็เคยโหวตให๎ไทยเป็นประเทศท่ีนําเดินทางมา
ทํองเท่ียวมากท่ีสุดหลายปีซ๎อน   

นักทํองเท่ียวและผ๎ูคนจากท่ัวทุกมุมโลกอยากมาเท่ียวเมืองไทย  เพราะช่ืนชมในความสวยงาม ของ
เมืองไทย Tripadvisor ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด๎านการทํองเท่ียวระดับโลกได๎จัดอันดับ 20 สุด ยอด สถานท่ีทํองเท่ียว
ประจ าปี 2018 ปรากฏวํามีแหลํงทํองเท่ียวของไทยติดอันดับ ถึง 5 แหํง ได๎แกํ หาดถ้ าพระงาม กระบี่ ,หาดในหาน 
ภูเก็ต ,หาดกะรน ภูเก็ต,เกาะ  พะงัน สุราษฎร์ธานี และหาดกะตะน๎อย ภูเก็ต ซึ่งตํางก็เป็นแหลํงทํองเท่ียวท่ีมีความ
โดดเดํนด๎านธรรมชาติทางทะเล นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหลํงทํองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายด๎านศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตความเป็นอยูํของคนท๎องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ อีกท้ังอาหารไทยก็เป็นท่ีเล่ืองช่ือไปท่ัวโลก จนท าให๎เป็นหนึ่ง
ในจุดหมายปลายทางด๎านอาหารและไวน์ของเอเชีย ท าเลท่ีต้ังของประเทศไทยก็เป็นปัจจัยท่ีส าคัญเพราะถือเป็นจุด
ศูนย์กลางของอาเซียน ท าให๎สะดวกส าหรับนักทํองเท่ียวซึ่งเดินทางมาจากประเทศตํางๆไมํวําจะจากภูมิภาค เดียวกัน 
หรือจากตํางทวีปก็ตาม คําใช๎จํายในการเดินทางมาทํองเท่ียวในไทยจัดวําไมํสูงมากโรงแรมท่ีพักในประเทศไทยก็มี
หลายระดับราคา และหลากประเภทให๎เลือกและท่ีส าคัญ การให๎บริการด๎วยไมตรีจิตท่ีดีเยี่ยมของคนไทยยัง เป็น
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เสมือนตราสินค๎าไทยซึ่งยากท่ีชาติใดจะลอกเลียนแบบเพราะค ากลําวท่ีวําไทยเป็น "Land of Smile" ยังใช๎เป็น
แมํเหล็กดึงดูดนักทํองเท่ียวตํางชาติได๎อยูํเสมอนอกเหนือจากความได๎เปรียบของภาคการทํองเท่ียวไทยจาก
ปัจจัยพื้นฐานในประเทศและความช านาญของผ๎ูประกอบการไทย ดังได๎กลําวข๎างต๎นแล๎ว รัฐบาลยังมีนโยบายสํงเสริม
สนับสนุนภาคการทํองเท่ียวตลอดมา เพราะเล็งเห็นถึความส าคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมากขึ้นเป็นล าดับวัดได๎
จากสัดสํวนรายได๎จากการทํองเท่ียวตํอGDP อยูํท่ี 8% อันมีสํวนชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ัวทุกภูมิภาค
ของไทย อีกท้ังรัฐบาลต๎องการสํงเสริมให๎การทํองเท่ียวของประเทศไทยเติบโตอยํางยั่งยืนเน๎นการขยายฐานตลาด
นักทํองเท่ียวคุณภาพ ท้ังในพื้นท่ีใหมํและในตลาดเฉพาะกลํุมภายใต๎การสร๎างความเข๎มแข็งของตราสินค๎า(Brand) 
ประเทศไทยอยํางตํอเนื่อง แม๎วําจะมีธุรกิจให๎บริการท่ีพักเป็นจ านวนมากอยูํแล๎วแตํเมื่อท าการส ารวจจ านวน
นักทํองเท่ียวซึ่งเดินทางเข๎ามายังจังหวัดกระบี่ พบวําเฉล่ียปีละกวํา 1.9ล๎านกวําคน (การทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย, 
2561) โดยสามารถแบํงนักทํองเท่ียวตามระยะเวลาการทํองเท่ียวเป็น 2 กลํุมใหญํๆ กลํุมแรกคือนักทํองเท่ียวซึ่งเข๎า
พักอาศัยระยะส้ันประมาณ 3-14 วัน ชํวง Summerหรือ Long Weekendสํวนใหญํเป็นนักทํองเท่ียวในประเทศและ
นักทํองเท่ียวชาวเอเชียเชํนชาวจีน ญี่ปุุน มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงชาวออสเตรเลีย กลํุมท่ีสองคือนักทํองเท่ียวซึ่งเข๎า
พักอาศัยเป็นระยะเวลานาน ประมาณ 1-4 เดือนได๎แกํนักทํองเท่ียวจากยุโรปเยอรมัน และสแกนดิเนเวีย ซึ่งถือวํา
เป็นนักทํองเท่ียวท่ีมีศักยภาพในการใช๎จําย ฉะนั้นหากธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมมีท าเลท่ีเหมาะสมราคาท่ีค๎ุมคํา และมี
ความแตกตําง ท่ีสร๎างความประทับใจให๎แกํผ๎ูรับบริการได๎ก็จะสามารถแขํงขันได๎ในธุรกิจนี้ 
 
1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในทอ้งถ่ิน 
ธุรกิจโรงแรมภาพรวมในประเทศ 

ประเทศไทยมีแหลํงทํองเท่ียวที่มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมของนักทํองเท่ียว ท้ังชาวไทยและชาวตํางชาติ เป็น
อยํางมาก ซึ่งท าให๎มีนักทํองเท่ียวตํางชาตินิยมเดินทางมาทํองเท่ียวในประเทศไทยในแตํละปี เป็นจานวนมาก ข๎อมูล
จากกระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬาในปี 2561 จานวนนักทํองเท่ียวตํางชาติท่ี เดินทางเข๎ามาในประเทศมีจานวน 38
ล๎านคน มีมูลคําในการใช๎จํายเพื่อการทํองเท่ียวถึง 1.87 ล๎านล๎านบาทในปี2562 ม.ค.-ส.ค.รายได๎จากนักทํองเท่ียว
ตํางชาติมีสัดสํวนสูงสุดอยูํในพื้นท่ีภาคใต๎คิดเป็น 76% ของจานวนรายได๎จากนักทํองเท่ียวท้ังหมดในพื้นท่ี ด๎วยภูมิ
ประเทศท่ีมีแหลํงทํองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและศักยภาพของการให๎บริการในด๎านโรงแรม ท่ีพัก ท่ีมีความสะดวกสบาย
และความหลากหลายรองรับ ผ๎ูใช๎บริการ ธุรกิจโรงแรมในภาคใต๎ยังสามารถขยายตัวและเติบโตได๎อยํางตํอเนื่อง การ
จัดต้ังธุรกิจโรงแรมในภาคใต๎ตลอดปี 2561 เพิ่มขึ้นถึง 44% อยํางไรก็ตามในปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.)มีจ านวนการจัดต้ัง
ธุรกิจลดลงเมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีท่ีผํานมา 21% แตํมีการเพิ่มทุนอยํางตํอเนื่องในปี 2562 เข๎ามาแทนโดยมี
การเพิ่มทุนเพิ่มข้ึน 7.17% เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีท่ีผํานมา แสดงให๎เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในปี 

2561 ท้ังนี้ตํางชาติท่ีลงทุนในธุรกิจโรงแรม สูงสุดในภาคใต๎ ได๎แกํ ฮํองกง สิงคโปร์ และไอซ์แลนด์  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            จากข๎อมูลสรุปสถานการณ์การทํองเท่ียวในประเทศปี 2562 ต้ังแตํเดือนมกราคม - สิงหาคม เมื่อพิจารณา
แบํงพื้นท่ีตามภาคมีจ านวนผ๎ูเยี่ยมเยือนสูงสุด3ล าดับแรกได๎แกํ กรุงเทพมหานคร จ านวน 43.7 ล๎านคนล าดับ
รองลงมาได๎แกํ ภาคใต๎จ านวน 35.9 ล๎านคน และภาคตะวันออก จ านวน 25.4 ล๎านคนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจ านวนผ๎ู
เย่ียมเยือนในชํวงเวลาเดียวกันของปีท่ีผํานมา (ม.ค.-ส.ค.61) พบวํามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกพื้นท่ีโดยเฉพาะ
ภาคตะวันออกมีอัตราการขยายตัวสูงสุดท่ี 1.97% นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงสัญชาติของผ๎ูเยี่ยมเยือนพบวําภาคใต๎มี
สัดสํวนของนักทํองเท่ียวตํางชาติสูงสุดถึง 50% รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร 40% และภาคตะวันออก 30% 
ตามล าดับเมื่อพิจารณาจ านวนผ๎ูเข๎าพักแบํงพิ้นท่ีตามภาคระหวํางเดือนมกราคม-สิงหาคม ปี 2562 พบวําจานวนผ๎ูเข๎า
พักสูงสุดใน 3 ล าดับแรกยังคงเป็น ภาคใต๎ จ านวน 25.6 ล๎านคน รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร จ านวน 23.9 ล๎าน
คนและภาคตะวันออกจ านวน 18.04  ล๎านคน  

จะเห็นได๎วําพื้นท่ีการทํองเท่ียวท่ีส าคัญท่ีสร๎างรายได๎ให๎แกํประเทศอยูํในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ภาคใต๎ 
และภาคตะวันออกโดยเฉพาะภาคใต๎มีท่ีสัดสํวนรายได๎จากนักทํองเท่ียวตํางชาติสูงสุด คิดเป็น 76% ของจ านวน
รายได๎จากนักทํองเท่ียวท้ังหมดในพื้นท่ี เนื่องจากภูมิประเทศท่ีติดทะเลมีแหลํงทํองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยมของ
นักทํองเท่ียวตํางชาติ จึงสํงผลให๎ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทในภาคใต๎เป็นธุรกิจท่ีเติบโตตามการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการ
ทํองเท่ียว  
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ธุรกิจโรงแรม ในภาคใต้ 

ธุรกิจโรงแรม ถือวําเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตอยํางตํอเนื่อง ตามแนวโน๎มการทํองเท่ียวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นโดย
มีการเปล่ียนรูปแบบไปจากในอดีต ท่ีมักจะกระจุกตัวอยูํเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทํองเท่ียวและ
การคมนาคมของประเทศไปสํูการลงทุน ขยายธุรกิจในจังหวัดศูนย์กลางภูมิภาคและเมืองทํองเท่ียวตํางๆ ผนวกกับ
หลายจังหวัดในภาคใต๎ ถือเป็นแหลํงทํองเท่ียวทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นจุดหมายปลายทางท่ีสาคัญ (Tourist 
Destination) ยิ่งเป็นเหตุให๎เกิดการเจริญเติบโตของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดตํางๆ เชํน ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุ
ราษฎร์ธานี เป็นต๎น  
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ธุรกิจโรงแรม ถือเป็นธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับการทํองเท่ียวเป็นส าคัญ โดยเฉพาะภาคใต๎ของประเทศ
ไทย นับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแหํงหนึ่งของนักทํองเท่ียวจากตํางชาติ จากการท่ีมีแหลํงทํองเท่ียวทางทะเล 
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมท่ีดึงดูดความสนใจ และติดอันดับโลกกระจายอยูํในหลายๆ จังหวัด โดยมูลคําผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) หมวดโรงแรมและภัตตาคารปี 2561 ประมาณ 9.2 แสนล๎านบาท หรือคิดเป็นสัดสํวน
ประมาณ 5.6% ของมูลคําท้ังหมดนอกจากนี้ความได๎เปรียบด๎านราคาห๎องพักและคําครองชีพของไทยอยูํในระดับท่ี
ไมํสูง มีความค๎ุมคําเงิน และมีความสะดวกในการคมนาคมขนสํงหลายๆ ด๎าน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆใน
ภูมิภาค และอัตราการเติบโตของนักทํองเท่ียวที่เข๎ามาพ านักในประเทศไทย ท่ีมีอัตราการเติบโตอยํางตํอเนื่องยิ่งเป็น
ปัจจัยสนับสนุนให๎ธุรกิจโรงแรม ได๎รับความสนใจจากผ๎ูประกอบธุรกิจในปัจจุบันท้ังท่ีเป็นผ๎ูประกอบธุรกิจโรงแรมอยูํ
แล๎วและผ๎ูประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ ท่ีเล็งเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจประเภทนี้ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ท้ังด๎านจ านวนผ๎ูประกอบการจ านวนโรงแรม และจ านวนห๎องพักตามการเติบโตของภาคการ
ทํองเท่ียว ซึ่งในอดีตนักทํองเท่ียวและโรงแรมมักจะกระจุกตัวอยูํเฉพาะในกรุงเทพฯและจังหวัดใหญํๆ เชํนภูเก็ตและ
พัทยา เนื่องจากเป็นแหลํงทํองเท่ียวที่มีช่ือเสียง และเป็นจุดหมายปลายทางท่ีสาคัญ แตํอยํางไรก็ตามจากการกระต๎ุน
ให๎เกิดการทํองเท่ียวของภาครัฐผํานนโยบายและโครงการตํางๆในการให๎สิทธิพิเศษและการประชาสัมพันธ์สถานท่ี
ทํองเท่ียวในหลายๆ จังหวัด ผนวกกับการพัฒนาเส๎นทางคมนาคมและการทํองเท่ียวยิ่งกระต๎ุนให๎เกิดการลงทุนขยาย
ธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นในจังหวัดทํองเท่ียวตํางๆเชํน จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย) และกระบี่เป็นต๎น   
           ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรม สํวนใหญํรายได๎หลักมาจาการขายห๎องพัก คิดเป็นสัดสํวน 65-70% ของ
รายได๎รวม และรายได๎จากคําอาหารและเครื่องด่ืม คิดเป็นสัดสํวน  25% ของรายได๎รวม (ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับขนาดและ
เกรดของโรงแรมซึ่งอาจมีสัดสํวนรายได๎ จากคําอาหารและเครื่องด่ืมมากกวํา) โดยธุรกิจโรงแรมใน 14 จังหวัดภาคใต๎
ของไทยมีรายได๎ปี 2561อยูํท่ี 62,243 ล๎านบาทสูงขึ้นจากปี 2559 ถึง 9.05% และมีอัตราการเติบโตอยํางตํอเนื่อง 
ต้ังแตํปี 2559 เป็นต๎นมาแตํความสามารถในการท าก าไรของนิติบุคคลขนาดใหญํถือวําสูงกวํานิติบุคคลขนาดกลาง
และขนาดเล็ก แนวโน๎มการประกอบธุรกิจโรงแรมจะขับเคล่ือนกลไกส าคัญด๎านการทํองเท่ียวเป็นหลักท้ังด๎านจ านวน
และรายได๎ โดยเฉพาะนักทํองเท่ียวจากตํางประเทศ เชํน จีน อินเดีย และนักทํองเท่ียวจากกลํุมประเทศอาเซียนโดย
รูปแบบการลงทุนในธุรกิจดังกลําว มีแนวโน๎มการขยายจ านวนโรงแรมท้ังโรงแรมในเครือขนาดใหญํของไทยและ
ตํางชาติ (5ดาวขึ้นไป) โรงแรมระดับกลาง (3-4 ดาว) และโรงแรมราคาประหยัดของผ๎ูประกอบธุรกิจรายใหญํในพื้นท่ี
ศูนย์กลางภูมิภาค แหลํงทํองเท่ียวและพื้นท่ีเช่ือมโยง ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ๎าน อาทิแบรนด์ Hop Inn, 
Fortune D, และ Cosi เป็นต๎น  
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การวิเคราะห์ภาพรวมการท่องเทียวจังหวัดกระบี่ 
จังหวัดกระบี่มีแหลํงทํองเท่ียวทางธรรมชาติท้ัง น้ าตก ปุาเขา และทะเลท่ียัง คงความ บริสุทธ์และมีวิถี

ชาวบ๎านแบบด้ังเดิมท่ีนําสนใจ  จังหวัดกระบี่ได๎รับการประกาศให๎เป็นจังหวัดทํองเท่ียวมาต้ังแตํปี พ.ศ. 2224 มีแหลํง
ทํองเท่ียวถึง 22 แหํง เชํน เกาะพีพี เกาะไกํ อําวไรํเลย์ ถ๎าพระนาง อําวพระนาง เป็นต๎น นอกจากนี้ ยังมีแหลํง
ทํองเท่ียวท่ีจังหวัดกระบี่เชิญสัมผัส (Unseen Thailand) ได๎แกํ ทะเลแหวก สระมรกต น๎าตกร๎อน ทําปอมคลอง 2 
น้ า และศูนย์สํงเสริมและผลิต พันธุ์พืชสวนกระบี่ จังหวัดกระบี่เลือก “การทํองเท่ียวทางทะเล” เป็นประเด็นท่ีสาคัญ
ทาง เศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งสอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการ ทํองเท่ียวทางทะเล เชิง
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ สํูระดับ นานาชาติ ตามแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2228 -
2260ท าให๎จังหวัดกระบี่เป็นอีกแหํงหนึ่งท่ีนักทํองเท่ียวทั้งชาวตํางประเทศ และชาวไทยนิยมมาอยํางไมํขาดสาย 
 
การวิเคราะห์อุปสงค์ 

พบวํามีนักทํองเท่ียวท้ังทางไทยและชาวตํางชาติท่ีเดินทางมากระบี่ ในปีลําสุด เปรียบเทียบกับปีท่ีแล๎ว 
เห็นได๎จากตัวเลขนักทํองเท่ียวทั้งทางไทย และชาวตํางชาติท่ีเดินทางมากระบี่ สองปีลําสุด ข๎อมูลจาก (การทํองเท่ียว
แหํงประเทศไทย) 

 
 

ตัวเลขนักทํองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติท่ีเดินทางมากระบี่ในปี 2019 แปดเดือน
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แรก  
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นักทํองเท่ียวยุโรปและชาวสแกนดิเนเวียเลือกมาพักผํอนและทํองเท่ียวในไทย ในชํวงอากาศหนาวของ
ประเทศของนักทํองเท่ียว (ตุลาคม-มีนาคม) ซึ่งเฉพาะจังหวัดกระบี่ ประมาณ  3 แสนคน (การทํองเท่ียวแหํงประเทศ
ไทย, 2553) สร๎างรายได๎เข๎าประเทศไทยปีละกวํา 1.5 หมื่นล๎านบาท นักทํองเท่ียวชาวตะวันตก ยุโรป สแกนดิเนเวีย 
ออสเตรเลีย จัดเป็นกลํุมท่ีมีศักยภาพในการใช๎จํายสูง เพราะระบบการบริหารจัดการเงินบ านาญและภาษีท่ีรัฐบาล
เก็บสูงประมาณ 50% ของรายได๎แตํละคนซึ่งน ามาจํายชดเชยเป็นคําเล้ียงดูหลัง เกษียณอายุหรือจํายให๎ครอบครัว
หยุดพักผํอนอยํางเต็มท่ี ดังนั้นนักทํองเท่ียวชาวตะวันตก ชาวยุโป สแกนดิเนเวียท่ีเข๎ามาสํวนใหญํจะมีพฤติกรรมมา
เป็นครอบครัว โดยวิธีการเข๎าพัก ในโรงแรมหรือรีสอร์ทนั้น มีหลากหลายได๎แกํการ Walk-in, การจองผําน Internet,
ผํานไกด์ท๎องถิ่นและการจองผําน Travel Agent ท่ีจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่เป็นต๎น สํวนนักทํองเท่ียวประเทศ
อื่นๆจะเข๎ามาทํองเท่ียวมากในเทศกาลวันหยดุยาวหรือ High Season (พฤศจิกายน-เมษายน)  
 
การวิเคราะห์อุปทาน  

ภาพรวมของท่ีพัก จังหวัดกระบี่ ตามข๎อมูลจาก ททท.ปรับปรุงเมื่อเดือน เมษายน 2553 ระบุวํา มีท่ีพัก
จ านวน 123 แหํงหรือ 3,718 ห๎องมีท้ังรีสอร์ทโรงแรมและบังกะโลมากมายซึ่งแตํลํะแหํงจะมีความโดดเดํนแตกตําง
กันออกไปและมีหลากหลายระดับราคาให๎เลือก  
               ก. โรงแรม หมายถึง ท่ีพักแรมท่ีสร๎างขึ้นเฉพาะและแบํงเป็นห๎องพักท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น
แกํนักเดินทางและเก็บคําเชําคําบริการเป็นรายห๎อง  
               ข. รีสอร์ท หมายถึง ท่ีพักท่ีมีลักษณะห๎องพักเป็นหลังๆมีบริเวณแวดล๎อมด๎วยธรรมชาติโดยเก็บคําเชํา
คําบริการเป็นรายห๎อง  
               ค. เกสท์เฮ๎าส์หมายถึงบ๎านท่ีดัดแปลงหรือสร๎างขึ้นและแบํงห๎องเป็นท่ีพักแรมโดยเก็บคําเชํา  
               ง. บังกะโล หมายถึง ท่ีพักแรมท่ีกลํุมบุคคลหรือสถาบันจัดไว๎เพื่อให๎นักทํองเท่ียวเข๎าพักเป็นหลังๆโดย
เก็บคําเชํา  

จากการส ารวจคําห๎องพัก (Room Rate) ของรีสอร์ท บังกะโล ท่ีพัก ท่ีต้ังบนหาดนพรัตน์ธารา ฝ่ังคลอง
มํวง จ.กระบี่ พบวําราคาขึ้นอยูํกับฤดูการทํองเท่ียว และมีหลากหลายระดับราคาตามท าเล มาตรฐานของโรงแรม
และส่ิงอ านวยความสะดวก เริ่มต้ังแตํ 500 บาทไปจนถึงหลักหมื่นบาทโดยปกติแล๎วนักทํองเท่ียวจะท าการจอง
ห๎องพักไว๎กํอนโดยเฉพาะในชํวงเทศกาลวันหยุดยาวตํางๆเพื่อความสะดวก และความแนํนอนในการไ ด๎ห๎องพักและ
ราคาท่ีถูกกวํา อยํางไรก็ตามธุรกิจโรงแรมมีปัจจัยด๎านเงินลงทุนในการกํอสร๎างท่ีสูงมาก สํงผลให๎มีจ านวนตลาด
ให๎บริการที่พักในภาพรวมยังมีเพิ่มข้ึนไมํมากนัก และเนื่องจากวิกฤติการเงินของสหรัฐฯ และยุโรปอีกท้ังสถานการณ์
ความไมํมั่นคงทางการเมืองในไทย สํงผลตํอความเช่ือมั่นของนักลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศในสายตา
ชาวตํางชาติและผ๎ูประกอบการรายใหมํชะลอตัวในการลงทุน  เพื่อรอดูสถานการณ์สอดคล๎องกับข๎อมูลการออก
ใบอนุญาตกํอสร๎างอาคารเพื่อการโรงแรมบนจังหวัดกระบี่ 
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1.3 ความสนใจของผู้ศึกษา  
เนื่องมาจากการมีท่ีดินขนาด 20ไรํ ต้ังอยูํท่ีหาดนพรัตน์ธารา ฝ่ังคลองมํวง ต าบลอําวนาง อ าเภอเมือง

กระบี่ จังหวัดกระบี่ และได๎ประกอบธุรกิจ รีสอร์ทซึ่งเป็นธุรกิจในครอบครัวเปิดให๎บริการมาแล๎วเป็นเวลากวํา 14 ปี  
ผ๎ูท าวิจักษณ์จึงสนใจท่ีจะปรับปรุง พัฒนาตํอยอดรีสอร์ทดังกลําวให๎เป็นธุรกิจบริการท่ีมาตรฐานประกอบกับมี
ความชอบ      ในงานบริหารและมีใจรักในการบริการจึงน ามาพิจารณาถึงความเป็นไปได๎ของธุรกิจพบวํา   เมืองไทย
ของเรายังได๎รับความนิยมอยํางสูงจากนักทํองเท่ียวท่ัวโลก นักทํองเท่ียวและผ๎ูคนจากท่ัวทุกมุมโลกอยากมาเท่ียว
เมืองไทยเพราะช่ืนชมในความสวยงามของเมืองไทย นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหลํงทํองเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย
ท้ังด๎านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยูํของคนท๎องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ อีกท้ังอาหารไทยก็เป็นท่ีเล่ืองช่ือไปท่ัว
โลกจนท าให๎เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด๎านอาหารและไวน์ของเอเชีย  
            ท าเลท่ีต้ังของประเทศไทยก็เป็นปัจจัยท่ีส าคัญ เพราะถือเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียน ท าให๎สะดวก
ส าหรับนักทํองเท่ียวซึ่งเดินทางมาจากประเทศตํางๆ ไมํวําจะมาจากภูมิภาคเดียวกัน หรือจากตํางทวีปก็ตาม 
คําใช๎จํายในการเดินทางมาทํองเท่ียวในไทยจัดวําไมํสูงมาก โรงแรมท่ีพักในประเทศไทยก็มีหลายระดับราคาและ
หลากประเภทให๎เลือกและท่ีส าคัญ การให๎บริการด๎วยไมตรีจิตท่ีดีเยี่ยมของคนไทย ยังเป็นเสมือนตราสินค๎าไทยซึ่ง
ยากท่ีชาติใดจะลอกเลียนแบบเพราะค ากลําวท่ีวํา ไทยเป็น "Land of Smile" ยังใช๎เป็นแมํเหล็กดึงดูดนักทํองเท่ียว
ตํางชาติได๎อยูํเสมอนอกเหนือจากความได๎เปรียบของภาคการทํองเท่ียวไทย จากปัจจัยพื้นฐานในประเทศและความ
ช านาญของผ๎ูประกอบการไทยดังได๎กลําวข๎างต๎นแล๎ว รัฐบาลยังมีนโยบายสํงเสริมสนับสนุนภาคการทํองเท่ียวตลอด
มาเพราะเล็งเห็นถึงความส าคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมากขึ้นเป็นล าดับ วัดได๎จากสัดสํวนรายได๎จากการ
ทํองเท่ียวตํอ GDPอยูํท่ี 8% อันมีสํวนชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ัวทุกภูมิภาคของไทย อีกท้ังรัฐบาล
ต๎องการสํงเสริมให๎การทํองเท่ียวของประเทศไทยเติบโตอยํางยั่งยืน เน๎นการขยายฐานตลาดนักทํองเท่ียวคุณภาพ ท้ัง
ในพื้นท่ีใหมํและในตลาดเฉพาะกลํุม ภายใต๎การสร๎างความเข๎มแข็งของตราสินค๎า(Brand)ประเทศไทยอยํางตํอเนื่อง 
แม๎วําจะมีธุรกิจให๎บริการที่พักเป็นจ านวนมากอยูํแล๎ว แตํเมื่อท าการส ารวจจ านวนนักทํองเท่ียวซึ่งเดินทางเข๎ามายัง
จังหวัดกระบี่พบวําเฉล่ียปีละกวํา 2 ล๎านกวําคนภายในครึ่งปีแรก (การทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย,2560) โดยสามารถ
แบํงนักทํองเท่ียวตามระยะเวลาการทํองเท่ีย เป็น 2 กลํุมใหญํๆ กลํุมแรกคือนักทํองเท่ียวซึ่งเข๎าพักอาศัยระยะส้ัน 
ประมาณ 3-14 วันในชํวง Summer หรือ Long Weekend สํวนใหญํเป็นนักทํองเท่ียวในประเทศและนักทํองเท่ียว
ชาวเอเชียเชํน ชาวจีน ญี่ปุุน มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงชาวออสเตรเลีย กลํุมท่ีสองคือนักทํองเท่ียวซึ่งเข๎าพักอาศัยเป็น
ระยะเวลานานประมาณ1-4 เดือนได๎แกํนักทํองเท่ียวจากยุโรป เยอรมัน และสแกนดิเนเวีย ซึ่งถือวําเป็นนักทํองเท่ียว
ท่ีมีศักยภาพในการใช๎จํายฉะนั้นหากธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมมีท าเลท่ีเหมาะสมราคาท่ีค๎ุมคํา และมีความแตกตํางท่ีสร๎าง
ความประทับใจให๎แกํผ๎ูรับบริการได๎ก็จะสามารถแขํงขันได๎ในธุรกิจนี้ 

เนื่องจากรีสอร์ทเป็นธุรกิจในครอบครัว  ผ๎ูท าวิจักษณ์ในฐานะของทายาทสายตรงด าเนินการบริหารธุรกิจ 
รีสอร์ทเพื่อสร๎างรายได๎ในการเล้ียงดูสร๎างคุณภาพชีวิตในครอบครัว พนักงาน และสังคม โดยผ๎ูท าวิจักษณ์มีความ
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พร๎อมและมีใจรักในการบริหารธุรกิจ มีความรักท่ีจะเห็นธุรกิจท่ีบิดา มารดา สร๎างมา เจริญเติบโตขึ้นและมีความ
เช่ียวชาญในงานท่ีท าเป็นอยํางดี เนื่องจากได๎รับการถํายทอดจากบิดาและได๎รับความไว๎วางใจจากครอบครัวในการ
สืบทอดธุรกิจ อีกท้ังแรงบันดาลในครั้งนี้มาจากการท่ีนักศึกษาคลุกคลีกับรีสอร์ทมาต้ังแตํเด็กๆ และได๎รับทราบถึง
ปัญหาตํางๆการแก๎ไขปัญหาตํางๆและสถานการณ์การแขํงขัน   ในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท มาโดยตลอด และในหลาย
โอกาส ก็ได๎คิดวิธีบริหาร คิดกลยุทธ์ในการบริหารและชํวยแก๎ปัญหาตํางๆมาได๎เป็นอยํางดี จึงท าให๎เห็นโอกาส
ทางการบริหารโรงแรม รีสอร์ท ท่ีจะสามารถสร๎างผลประกอบการท่ีดีในอนาคต และสามารถแขํงขันในธุรกิจนี้ได๎ 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1 บริบทขององค์กร 
2.1.1 ข้อมูลที่ต้ัง 
บริษัท ดิ เอมเมอรัลด์ กระบี่ บีช รีสอร์ท จ ากัด The emerald krabi beach resort Co.,Lt ต้ังอยูํเลขท่ี 80 หมูํ 4 
ต.อําวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180 โทร +66(0)615478383 +66(0)615478383 
 

 
ภาพแสดงแผนผังท่ีต้ังรีสอร์ท 
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2.1.2 โครงสร้างองค์กร 
จัดโครงสร๎างองค์กรตามหน๎าท่ี (Functional Organization) ดังนี้ 

จัดโครงสร๎างองค์กรตามหน๎าท่ี (Functional Organization) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ท าวิจักษณ์ ใยฐานะท่ีเปน็ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ดิ เอมเมอรัลด์ กระบี่ บีช รีสอร์ท จ ากัด 

1. ผ๎ูท าวิจักษณ์มีหน๎าท่ี บริหาร งานโรงแรม วางแผนกลยุทธ์ด๎านการตลาด กลยุทธ์การเนินงาน 
จัดการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทเพื่อให๎เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์นโยบายระเบียบและข๎อบังคับของบริษัท 

2. ผ๎ูท าวิจักษณ์มีหน๎าท่ี พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจตํางๆ น าเสนอตํอคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตํอไป 

ฝ่ายหอ้งพัก 

ประธานกรรมการบรษิทัและประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร Chairman (of the 

Board of Directors ) And CEO 

 
ชยัธรรช รตันาคม 

 

ผูจ้ดัการท ัว่ไป 
ปวนัรตัน ์พูนพมิลชาต ิ

กรรมการผูจ้ดัการ 
ฐติกิานต ์รตันาคม 

พนักงานตอ้นรบั 

พนักงานท าความ
สะอาด 

ฝ่ายอาหารและ
เครือ่งดืม่ 

พ่อครัว 

ผูช้ว่ยพ่อครัว 

ฝ่ายงานสนับสนุน 
พันตรเีกยีรตคิณุ ตนัตาปกลุ 

พนักงาน

หอ้งอาหาร 

พนักงานบารน์ ้า 

แผนกบัญช-ีการเงนิ 

วารรัีตน์ เทพภบิาล 
 

แผนกการตลาด 
ก าธร ตันนาปกลุ 

แผนกซอ่มบ ารุง 

แผนกรักษาความ
ปลอดภัย 

ทีป่รกึษา 

ยศวฒัน ์พูนพมิลชาต ิ
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3. ผ๎ูท าวิจักษณ์มีหน๎าพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข๎าด ารงต าแหนํงผ๎ู
บริการระดับสูง รํวมกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน 

4.  ผ๎ูท าวิจักษณ์มีอ านาจในการท านิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตท่ีก าหนดไว๎ในนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฎิบัติของบริษัทเรื่องอ านาจอนุมัติด าเนินการ 

5. ผ๎ูท าวิจักษณ์มีหน๎าท่ี ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การบริหารจัดการภายในบริษัท  เชํน การพัฒนา
กระบวนงาน การจัดท าคํูมือ เพื่อให๎การบริหารมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหนํวยงาน  

6. ผ๎ูท าวิจักษณ์มีหน๎าท่ี ตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุง ซํอมแซม บ ารุงรักษาอุปกรณ์ อาคารสถานท่ีห๎องพัก 
ส่ิงแวดล๎อมภานใน และบริเวณโดยรอบ เพื่อให๎สถานท่ีและส่ิงแวดล๎อมในการท างาน มีความปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะแลมีบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

7. ผ๎ูท าวิ จักษณ์มีหน๎าท่ีศึกษา พัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารให๎ได๎มาตรฐาน  
8. ผ๎ูท าวิจักษณ์ปฎิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของสมาชิกทํานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอมหมาย
เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด 
 
2.2 การเริ่มต้นและประเภทกิจกรรม /ธุรกิจ 
2.2.1 รูปแบบธุรกิจ 

ดิ เอมเมอรัลด์ กระบี่ บีช รีสอร์ท (The emerald krabi beach resort)   บริหารงานโดยบริษัท ดิ เอม
เมอรัลด์ กระบี่ บีช รีสอร์ท จ ากัด เป็นธุรกิจท่ีให๎บริการห๎องพัก อาหารและเครื่องด่ืมตลอดจนส่ิงอ านวยความ
สะดวกตํางๆ ส าหรับลูกค๎าท่ีมาใช๎บริการเน๎นการเข๎าพักระยะยาวและระยะส้ัน ส าหรับนักทํองเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวตํางชาติ เริ่มบุกเบิกกํอต้ังมาต้ังแตํรุํนปูุยํากวํา 35 ปี โดยจัดต้ังเป็นห๎างหุ๎นสํวนสามัญและได๎ขอใบอนุญาต
จัดต้ังโรงแรมเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2549 และจะตํออายุทุกๆ 5 ปีจนถึงใบอนุญาตลําสุดจะหมดอายุในวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 เป็นเวลากวํา 14 ปี ท่ีจดทะเบียนจัดต้ังโรงแรมจนเมื่อสิงหาคม 2561 ได๎โอนทรัพย์สินจากห๎าง
หุ๎นสํวนสามัญจดทะเบียนจัดต้ังเป็นบริษัทจ ากัด  

ท่ีพักถูกออกแบบและตกแตํงอยํางเป็นเอกลักษณ์ Thai Contemporary Style และเพิ่ม Gimmick การ
ตกแตํงรูปป้ันเครื่องประดับตกแตํงตํางๆ เชํนนางกินรี สัตว์ปุาหิมพานต์ ท่ีมีเส๎นสายและลวดลายสะท๎อนความเป็น
ไทยประดับตามสํวนตํางๆทุกมุมของโรงแรมในบรรยากาศแวดล๎อมด๎วยธรรมชาติ ท่ียังคงบริสุทธิ์และงดงามด๎วย
ท าเลท่ีใกล๎กับท่ีท าการอุทยานและอยูํติดกับชายทะเลอันดามันภายใน The emerald krabi beach resort  จัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกตํางๆ ได๎แกํ ร๎านอาหาร ระบบอินเตอร์เนต WiFi ครอบคลุมท่ัวบริเวณ และออกแบบ
ห๎องพัก ให๎โปรํงโลํงสบาย ตกแตํงอยํางมีเอกลักษณ์ เพื่อให๎ผ๎ูเข๎าพักรู๎สึกผํอนคลายเสมือนอยูํบ๎าน พร๎อมส่ิงอ านวย
ความสะดวกนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อกํอให๎เกิดมิตรภาพที่นําจดจ าช่ึงจะมีกิจกรรมในแตํละ
สัปดาห์ให๎ลูกค๎าได๎เรียนรู๎ศิลปะวัฒนธรรมไทย เชํน การสอนวาดผ๎าบาติก อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวใต๎สอนการ
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ท าอาหารและขนมไทย การท าสปาจากสมุนไพรไทย และสอนมวยไทยเป็นต๎นอีกท้ังบริการพาลูกค๎าไปสัมผัสกับ
วิถีชีวิตชาวเลซึ่งอยูํบริเวณหาดนพรัตน์ธาราฝ่ังคลองมํวง น าพาโดยนางกินรี (พนักงานฝุายกิจกรรม) ผ๎ูเสมือน
เพื่อนท่ีคอยเอาใจใสํให๎บริการและอ านวยความสะดวกตลอดการท ากิจกรรมเพื่อให๎ลูกค๎าสัมผัสประสบการณ์ท่ี

แปลกใหมํและนําประทับใจตลอดระยะเวลาท่ีเข๎าพัก         
 
2.2.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ  (Vision)  

“The emerald krabi beach resort is home away from home”  เป็นบ๎านหลังท่ีสองท่ีลูกค๎า

คิดถึงเป็นแหํงแรกในยามต๎องการพักผํอน   
พันธกิจ (Mission)  
1. ให๎บริการที่พักที่ตกแตํงอยํางสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ในบรรยากาศท่ีอบอุํนและผํอนคลายเหมาะ

แกํการพักผํอนแวดล๎อมด๎วยธรรมชาติและภูมิสถาปัตย์ท่ีงดงามและปลอดภัย พร๎อมส่ิงอ านวยความสะดวก  
2. ให๎บริการด๎วยอัธยาศัยไมตรีและดูแลเอาใจใสํโดยบุคลากรมืออาชีพผ๎ูพร๎อมจะอุทิศตนในการท างาน

ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎ารายบุคคลเพื่อมอบประสบการณ์อันนําประทับใจ   
3. สร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางองค์กรกับลูกค๎าเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน  
4. สร๎างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเข๎าถึงกลํุมเปูาหมายและเพื่อสามารถให๎บริการได๎อยํางครบครันภายใน

ระยะเวลาท่ีรวดเร็ว  
5. พัฒนาบุคลากรขององค์กร เป็นผ๎ูให๎บริการท่ีมีคุณภาพและความสามารถในการแขํงขันและสร๎าง

บรรยากาศการท างานฉันท์พี่น๎อง  
6. เป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบตํอชุมชนและส่ิงแวดล๎อม  

                  
ค่านิยมองค์กร (Value) 
Mastery               การท างานอยํางมืออาชีพ 
Attention                เอาใจใสํลูกค๎า อุทิศตนเพื่อมอบการบริการท่ีดีเย่ียม 
Novelty                  สร๎างสรรค์ส่ิงแปลกใหมํและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
Teamwork             ท างานเป็นทีม 
Relationship          สร๎างความสัมพันธ์อันดีท่ียั่งยืน 
Accountability       ปฏิบัติงานอยําง ซื่อสัตย์ สุจริต โปรํงใสและรับผิดชอบ 

 
 2.2.3 ลักษณะของธุรกิจ  

ช่ือ (Brand Name)  “The emerald krabi beach resort” น าค าวํา “The emerald” เป็น 
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Functional Brand Name มาใช๎ส่ือถึงน้ าทะเลของจังหวัดกระบี่ท่ีเขียวใสด่ังมรกตและท่ีทํองเท่ียวสระมรกต ท่ี
ซึ่งเป็นสถานท่ีทํองเท่ียวที่มีเช่ือเสียงของจังหวัดกระบี่และค าวํา“krabi beach resort”ความหมายตรงตัวคือบีชรี
สอร์ทเป็นรีสอร์ทท่ีติดหาดติดริมทะเลต้ังอยูํท่ีจังหวัดกระบี่ท าให๎คุณได๎ใกล๎ชิดกับชายหาดและบรรยากาศริมทะเล
ท่ีเขียวใสด่ังมรกตและยังมีภัตตาคารร๎านอาหารริมทะเลเพื่อมาให๎คุณล้ิมลองและนั่งด่ืมด่ ากับบรรยากาศท่ีใกล๎ชิด
กับธรรมชาติ    

 
ตราสินค้า (Logo) 

 
ภาพตราสินค๎าของ The emerald krabi beach resort 

 
โลโก๎ของ “The emerald krabi beach resort”  ส่ือความหมายถึงพระอาทิตย์ท่ีก าลังขึ้นเรืองแสง

สวํางไสวเป็นประกายข้ึนจากขอบน้ าทะเลท่ีสีเขียวใสด่ังมรกต สีในโลโก๎จะเป็นสีท่ีส่ือถึงสีของพระอาทิตย์ก าลังขึ้น
ทอแสงเป็นกระกายและสีเขียวท่ีส่ือถึงน้ าทะเลสีเขียวมรกต เมื่อผ๎ูมองเห็นจะรู๎สึกสดช่ืนสบายตาผํอนคลายและ
แสดงมาซึ่งความสุข มีความเจริญรุํงเรืองด่ังดวงอาทิตย์ท่ีทอแสง เพราะเราทีมผ๎ูบริหารมุํงหวังเป็นอยํางยิ่งท่ีจะให๎
ผ๎ูเข๎าพักจะรู๎สึกผํอนคลายได๎ใกล๎ชิดติดกับธรรมชาติ และได๎พักเสมือนเป็นบ๎านของตนเองอยํางแท๎จริง ส าหรับ
ตัวอักษรตัวเขียน The ท่ีเลือกใช๎เป็นตัวอักษรลายมือเขียนรํวมกับตัวอักษร ท่ีเหลือท่ีเป็นตัวพิมพ์มีระเบียบ
เรียบร๎อยหมายถึงอยากให๎ผ๎ูเข๎าพักรู๎สึกเป็นกันเองไมํอึดอัด และในขณะเดียวกันเราก็ดูแลทุกส่ิงให๎เรียบร๎อยอยูํ
เสมอ 
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2.2.4 ลักษณะที่ต้ังและสภาพแวดล้อม 
ท่ีดินมีเนื้อที่ขนาด 20 ไรํ ด๎านหน๎าติดชายหาดยาวประมาณ 220 เมตร ซึ่งยาวกวําคํูแขํงท่ีต้ังบนหาดนี้ 

ด๎านหลังใกล๎กับท่ีต้ังอุทยานแหํงชาติหาดนพรัตน์ธารา -หมูํเกาะพีพี สามารถเดินทางโดยรถยนต์จากสนามบิน
นานาชาติกระบี่มายังรีสอร์ทได๎สะดวกภายในเวลา 30นาทีสามารถเดินทางโดยเรือจากทําเรืออุทยานหาดนพรัตน์
ธารามารีสอร์ทใช๎เวลา10นาทีและสามารถเดินทางโดยสปีดโบทจากหน๎ารีสอร์ทไปหมูํเกาะปอดะ/เกาะไกํ/ทะเล
แหวก (เกาะหม๎อเกาะทับ)ใช๎เวลา20นาทีจากหน๎ารีสอร์ทไปเกาะพีพีใช๎เวลา30นาทีและจากหน๎า    รีสอร์ทไป
เกาะห๎องใช๎เวลา 45 นาทีข๎อได๎เปรียบทางท าเลคือรีสอร์ทต้ังอยูํใกล๎กับท่ีท าการอุทยานแหํงชาติหาดนพรัตน์ธารา-
หมูํเกาะพีพีต้ังอยูํท่ีหาดนพรัตน์ธาราฝ่ังคลองมํวง ต าบลอําวนาง อ าเภอเมืองกระบี่ จั งหวัดกระบี่ ซึ่งติดกับ
ชายหาดลูกค๎าสามารถเดินไปยังชายหาดได๎สะดวกเพียงแคํไมํกี่ก๎าวก็ได๎สัมผัสกับหาดทรายขาวและสามารถ
เดินทางไปทํองเท่ียวทางทะเลตามหมูํเกาะตํางๆได๎สะดวกอีกท้ังรีสอร์ทอยูํใกล๎กับท่ีท าการอุทยานแหํงชาติหาด
นพรัตน์ธารา-หมูํเกาะพีพี ดังนั้นลูกค๎าจะได๎ใกล๎ชิดกับธรรมชาติท่ียังบริสุทธ์อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล๎อมท่ีคง
ความเงียบสงบและงดงามฉะนั้นทางรีสอร์ทจึงมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นรีสอร์ทโรงแรมให๎บริการท่ีพักแกํ
นักทํองเท่ียวท่ีช่ืนชอบทะเลอันดามันช่ือชอบการทํองเท่ียวทางน้ าไปด าน้ าตามหมูํเกาะและรักความสงบเงียบ
ความเป็นธรรมชาติของชายหาดแหํงนี้ 
 
2.2.5 รูปแบบการให้บริการ   

ให๎บริการห๎องพักพร๎อมส่ิงอ านวยความสะดวกภายในซึ่งแบํงออกเป็น 3 ประเภท ตามขนาดห๎อง ท่ีต้ัง
ของห๎อง และส่ิงอ านวย ความสะดวกท่ีตํางกันคือ  

1. ห๎องพักประเภท Superior Room 
2. ห๎องพักประเภท Deluxe Room 
3. ห๎องพักประเภท Family Room  

นอกจากนี้ยังมีส่ิงอ านวยความสะดวก สํวนกลางตํางๆอันได๎แกํ  
• โถงต๎อนรับ(Lobby) 
• ร๎านขายของท่ีระลึก 
• ห๎องอาหาร 
• เตียงชายหาด 
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ภาพแสดงปูายทางเข๎า The emerald krabi beach resort 

 
ภาพแสดงวงเวียนกลับรถหน๎าอาคารต๎อนรับ โถงต๎อนรับ(Lobby) 
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ภาพแสดงอาคาร โถงต๎อนรับ(Lobby) 

 

 
ภาพแสดงอาคารห๎องพัก 
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ภาพแสดงอาคารห๎องพักแบบวิลลําพร๎อมสระน้ าสํวนตัว 

 
ภาพแสดงลักษณะห๎องพักในสํวนวิลลํา 
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ภาพแสดงลักษณะภายในวิลลํา 

 
ภาพแสดงอาคารห๎องอาหารบรรยากาศชายทะเล 
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ภาพแสดงบรรยากาศห๎องอาหาร 

 
ภาพแสดงท่ีนั่งพักผํอนบริเวณชายหาด 
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ภาพแสดงต๎อนรับแขกกรุ๏ปสํวนตัว 

 
ภาพแสดงมุมถํายภาพบรรยากาศไทยภายในรีสอร์ท 



49 
 

 
ภาพแสดงการตบแตํงศิลปะแบบไทย 

2.2.6 กลุ่มเป้าหมาย 
• กลํุมเปูาหมายหลักคือลูกค๎ากลํุม Long Stay เป็นกลํุมนักทํองเท่ียวชาวสแกนดิเนเวียท่ีเข๎าพัก

ระยะยาวอายุต้ังแตํ 21 ปีขึ้นไปมีก าลังซื้อระดับกลางจนถึงระดับสูง พฤติกรรมคือ มาคนเดียว มาเป็นคํูสามี
ภรรยาหรือมาท้ังครอบครัว  

• กลํุมเปูาหมายรองคือลูกค๎ากลํุม Short Stay เป็นกลํุมนักทํองเท่ียวท้ังชาวไทย เอเชีย  และ ยุโรป 
ท่ีเข๎าพักในชํวงส้ันๆซึ่งจะเป็นนักทํองเท่ียวกลํุมหลักในชํวง Low Season 
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2.3 ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ 
กระบวนการให้บริการและรูปแบบการให้บริการต่างๆดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จ  ห ้ พกัผ านช   ทา 
ต า   

2. รบัแ กตาม
หมายก าหนดการ  ์

3. Check in ทีแ่ผนกต ้นรบั 
4. พาลูกคา้เ า้ห ้ พกั 

5. ชบ้รกิารต า      
รสี รท์ 

6. Check out จ ายเ นิ ที่

แผนกต ้นรบั 

7. ส  แ กกลบัย ัสนามบนิ

หร ื นส   



51 
 

3. สรุปผลการศึกษา  
รูปแบบการบริหารธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเมืองท่องเที่ยวของ บริษัท ดิ เอมเมอรัลด์ กระบี่ บีช รีสอร์ท 
จ ากัด 

1.  การสร้างให้ลูกค้าได้ความรู้สึกว่าได้มาพักผ่อนกับบ้านหลังที่สอง  สร๎างบรรยายกาศและ
เรื่องราวให๎ลูกค๎าได๎สัมผัสถึงการพักผํอน เปรียบเสมือนได๎อยูํกับเพื่อนฝูงญาติมิตรของตนเอง ให๎มีความรู๎สึก
อบอุํน มีความสุข เหมือนอยูํบ๎านตนเอง  การสร๎างการรับรู๎ในตราสินค๎า ชักจูงให๎เกิดความต๎องการทดลองใช๎
บริการของรีสอร์ท พร๎อมท้ังความต้ังใจจริงในการให๎บริการจากพนักงาน โดยให๎ความรู๎ท่ีเป็นกันเองซึ่งจะท าให๎ท่ี
พัก The emerald krabi beach resort เสมือนเป็นบ๎านหลังท่ีสองและเติมความสุขให๎กับวันหยุดพักผํอนของ
ลูกค๎าได๎อยํางลงตัว  

2. สร้างความรู้สึกให้ลูกค้าประดุจมาเป็นครอบครัวเดียวกัน   เปล่ียนลูกค๎ารายใหมํๆให๎เป็นลูกค๎า
ประจ า ด๎วยการการสร๎างบรรยากาศให๎ลูกค๎าจดจ าท้ังบริการตํางๆอยํางเป็นกันเอง บริการดี ต้ังราคาท่ีเป็นธรรม 
ให๎สาระและความบันเทิงผํอนคลายแกํลูกค๎า สร๎างความประทับใจพร๎อมให๎ลูกค๎ากลํุมเดิมกลับมา เพื่อให๎ลูกค๎า
เกิดประสบการณ์ท่ีดีในการเข๎าพักจนท าให๎ลูกค๎ากลับมาใช๎บริการซ้ า และเกิดความจงรักภักดีตํอตราสินค๎า และ
ขยายฐานการตลาดโดยวิธีการบอกตํอ    

3.  การมีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ให้ประทับใจด่ังอัญมณีมรกตแห่งอันดามัน    มรกตแหํงอันดามัน 
โดยการสร๎างกลยุทธ์การสร๎างแบรนด์ให๎เป็นที่จดจ า วําถ๎านึกถึงเมืองไทย ใหน๎ึกถึง The emerald krabi beach 
resort มรกตแหํงท๎องทะเลอันดามัน  และให๎นึกถึงแหลํงทํองเท่ียวทางบกท่ีส าคัญของกระบี่ด๎วยคือสระมรกต 
(Emerald Pool) พร๎อมท้ังการตกแตํงรีสอร์ทด๎วยสไตล์การตกแตํงแบบผสมผสานศิลปะของไทย (Thai 
Contemporary) ประดับด๎วยปูนปั้นนางกินรี และสัตว์ปุาหิมพาน เฟอร์นิเจอร์ทุกช้ินสวยงามมีเอกลักษณ์  
สถานท่ีโดยรอบตกแตํง ให๎สัมผัสได๎ท้ังรูป กล่ิน เสียง โดยสัมผัสความสวยงามจากทางตาด๎วยการตกแตํง สัมผัส
จากกล่ินด๎วยการวางจุดน้ ามันหอมระเหย (Aromatherapy) ตามจุดตํางรอบๆรีสอร์ทและสัมผัสจากเสียงด๎วย
การติดล าโพงตามจุดตํางๆรอบรีสอร์ทเพื่อ เปิดเพลงบรรเลงเสียงธรรมชาติเพื่อให๎มีความผํอนคลายมากขึ้นแสดง
ถึงความพิถีพิถันและ ความเอาใจใสํในทุกๆรายละเอียดของเรา สํวนโลโก๎ของ “The emerald krabi beach 
resort ”  ส่ือความหมายถึงพระอาทิตย์ท่ีก าลังขึ้น เรืองแสงสวํางไสวเป็นประกายข้ึนจากขอบน้ าทะเลท่ีสีเขียวใส
ด่ังมรกต เพื่อสร๎างความประทับใจและสร๎างความจดจ า 

4.  การให้การบริการครบครันในรูปแบบ one stop service    มาท่ีเดียวเท่ียวได๎ครบรีสอร์ทจะ
เพิ่มลูกเลํนตํางๆ ไมํวําจะเป็นบริการใดๆท่ีลูกค๎าต๎องการ เราจะมีบริการจัดให๎ครบ ไมํวําจะเป็นร๎านอาหาร 
กิจกรรมตํางๆ ทัวร์ตํางๆ ด าน้ า  เดินปุา ท าอาหาร นวดผํอนคลาย ซึ่งส่ิงเหลํานี้จะท าให๎ลูกค๎าเห็นวําเสียเงินมา
ครั้งเดียวไมํจ าเป็นต๎องออกไปเสียเงินกับบริการ อื่นๆข๎างนอกท่ีแพงขึ้น เพราะกิจกรรมเหลํานี้ลูกค๎าจะได๎ในราคา
ท่ีพิเศษกวําข๎างนอกถ๎ามาพักกับเรา มาท่ีเดียวเท่ียวได๎ครบตามต๎องการ  



5.  อัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล    การต้ังราคาจะพิจารณาจากคุณคําท่ีผ๎ูบริโภครับรู๎ในสินค๎า
หรือบริการซึ่งท าให๎ผ๎ูบริโภคเกิด การยอมรับได๎งํายและรับรู๎ถึงความค๎ุมคําค๎ุมราคาท่ีตนเองจะได๎รับกลับคืนท้ังนี้ 
การตั้งราคาดังกลําวได๎พิจารณาถึงต๎นทุนด๎วยเพื่อให๎ราคาดังกลําวยัง คงท าก าไรให๎กับท่ีพักได๎แตํผ๎ูบริโภคจะได๎
ราคาท่ีเป็นธรรมสมเหตุสมผล เพราะนอกเหนือจากราคาห๎องพักของผ๎ูบริโภคท่ีต๎องเสียไปแตํส่ิงท่ีได๎ คือได๎
สัมผัสเข๎าถึงธรรมชาติอยํางเต็มท่ี ท่ีไมํสามารถสัมผัสได๎ท่ีไดๆในโลกนี้ สินค๎าดีบริการดีราคาเป็นธรรม ผ๎ูบริโภคก็
เกิดการบอกตํอกันเอง เราก็จะได๎ลูกค๎ารายใหมํๆเพิ่มมากขึ้น 

6.  จองง่าย ใช้สะดวก ในยุค 4 G    เพื่อปรับกลยุทธในการจองห๎องพักให๎ทันกับโลกดิจิตอล ทาง 
รีสอร์ทได๎พัฒนาเวปไซด์ของตัวเองด๎วยระบบการจองห๎องพักให๎งํายและรวดเร็วส าหรับลูกค๎า ไมํซับซ๎อน 
สามารถจองห๎องได๎ทุกท่ีทุกเวลา เพียงมีมือถือก็สามารถด าเนินการได๎ และได๎เปิดระบบการจองอื่นๆเพื่อรองรับ
ให๎กับลูกค๎า ท้ังทาง Facebook , InstagramLine official ,Wechat, Twitter อีกท้ังยังฝากขายห๎องพักกับ 
เวปไซด์เอเจนซี่ตํางๆ ไมํวําจะเป็น Booking.com ,Agoda, airban,tripadvisor,expedia ซึ่งท าให๎การจอง
ห๎องพักของลูกค๎าสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัย ตามทันกับยุคกับเทคโนโลยีใหมํๆ                

7.  ระบบรักษาความปลอดภัย อบอุ่นม่ันใจเสมือนมีคนดูแลอยู่ตลอดเวลา  ทางสีสอร์ทจะมี
พนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าจุด 24 ช่ัวโมง พร๎อมติดต้ังกล๎องวงจรปิดในจุดท่ีลับสายตาโดยมีเจ๎าหน๎า
คอยก ากับดูแลอยูํตลอดเวลา เพื่อปูองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดตํอบุคคลและทรัพย์สินภายในรีสอร์ท จึง
จ าเป็นต๎องจัดให๎มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงความสงบเรียบร๎อยของสถานท่ีบริเวณรีสอร์ท
เพื่อให๎ลูกค๎าเกิดความมั่นใจและปลอดภัยสูงสุด  

8. บริการเสริมตามฤดูกาล และพักผ่อนดูแลสุขภาพกับแพทย์แผนไทย  ชํวง Low season และ
ชํวง Shoulder season ยอดจะลดลง เพราะชาวตํางชาติจะน๎อย แก๎ไขโดยการท าตลาดทางตรง   (Direct 
Marketing)    เปิดบูตขายห๎องพักพํวงทัวร์ตํางๆท่ีนําสนใจโดย รํวมมือกับทีมงานแพทย์แผนไทยจัดคอร์ส 
อบรมระยะส้ันเน๎นการพักผํอนและการดูแลสุขภาพ เชํนโครงการล๎างพิษ  ฝังทรายล๎างพิษ น้ าทะเลบ าบัด
(Thalasso Therapy) โครงการอบรมดูพืชปลูกสมุนไพรหน๎าฝน ชํวงหน๎าฝนคล่ืนลมแรงออกทะเลไมํได๎ ด๎วย
กระบี่มีแหลํงทํองเท่ียวทางบก ท้ังสระมรกต ปุาธรรมชาติทําปอมคลองสองน้ า น้ าตกร๎อน น้ าพุร๎อนเค็ม ถ้ าผีหัว
โตภาพเขียนสีมนุษย์ยุคกํอนประวัติศาสตร์ ท าให๎มีกิจกรรมทัวตํางๆท่ีเรียกความนําสนใจได๎ในชํวงโลว์ซีซั่น
รํวมกับท าสุขภาพบ าบัดกับแพทย์แผนไทย 

9. สร้างระบบลูกค้าสัมพันธ์    ลูกค๎าอาจจะยังไมํมีความสัมพันท่ีดี (Customer Relationship) กับ
รีสอร์ทในชํวงต๎นการสร๎างกิจกรรมการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎า เป็นส่ิงจ าเป็นโดยการให๎ลูกค๎า สมัครเป็น
สมาชิค ลูกค๎าสมาชิกจะได๎รับขําวสารพร๎อมโปรโมช่ันตํางๆท่ีพิเศษกํอนใคร และท่ีส าคัญลูกค๎าสมาชิกจะ
สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได๎ในราคาพิเศษ ซึ่งเป็นการจัดเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับลูกค๎าอยํางเป็นระบบ เพื่อใช๎วิเคราะห์
พฤติกรรมของลูกค๎าและน าข๎อมูลท่ีได๎ไปเป็นข๎อมูลพื้นฐาน ในการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด อันจะเป็นการ
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รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค๎าและสร๎างให๎เกิด Brand loyalty ซึ่งจะท าให๎ลูกค๎ากลับมาใช๎บริการ
ซ้ าอีก  

10. การเรียนการสอนวัฒธรรมไทยริมชายหาด     จัดให๎มีกิจกรรมการสอนวัฒนธรรมตํางๆของ
ไทยโดยแลกเปล่ียนให๎ลูกค๎าจากตํางชาติสอน ฝึกภาษากับพนักงานระดับปฎิบัติการของทางรีสอร์ทของเรา โดย
ได๎รับความรํวมมือจากลูกค๎าชาวตํางชาติท่ีสนใจมาแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมกับคนไทย จะมีการแบํง
เวลาให๎พนักงานเข๎าเรียนเสริมการพูดภาษาอังกฤษจากเจ๎าของภาษาเอง และลูกค๎าท่ีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
ให๎ก็จะได๎รับการถํายทอดวัฒนธรรมไทยไป เชํน จับกลํุมการเรียนรู๎ท าอาหารไทย การปลูกพืชเกษตรสมุนไพร 
การเรียนมวยไทย เป็นต๎น ส่ิงหนึ่งท่ีได๎นอกเหนือจากจุดประสงค์หลักแล๎ว ส่ิงท่ีได๎รับกลับมาคือความอบอุํนท่ี
ลูกค๎าได๎รับ ซึ่งลูกค๎ากลํุมนี้มีแนวโน๎มท่ีจะกลับมาพักกับรีสอร์ทอีกในทุกๆปี 
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Abstract 

This dissertation to presentThe administration model of the Civil State Waste 

Bank of Koh Wai Subdistrict Administration Organization Quality. A case study of Koh 

Wai Subdistrict Administration Organization. Principles of business administration 

directly from students who focus on management and personnel management as the 

main Creating a convenient and fast working system, creating relationships with people 

in the organization, which has always been a cornerstone of business operations.  

Success factors for the successful construction business management of Koh Wai 

Subdistrict Administration Organization In the past, the study found that administrative 

factors are as follows. 1) Business alliances Check the waste purchase price from various 

waste purchase shops in the area and compare the prices. And set the standard price 

that the waste banks buy, sell the waste, classify according to the waste purchasing 

source. 2) Create incentives to join as a group member. Awards are given to group 

members for the correct waste separation. With welfare benefits for members of the 

group In order to create incentives for members to separate waste properly.  3) Behavior 

changes People have changed their minds, attitudes and behaviors about waste.  By 

managing waste from your own training From the real deal Waste separation for sale 

and revenue generation. Processing waste into products Donating rubbish to make merit 

or give alms.  4) Savings account system (Civil State Waste Bank) Creating the purchase 

of recyclable waste And allow community members to receive cash Or will deposit the 

account as savings By having benefits for members and the society. 5) Create waste 
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products from training for recycling waste. Causing the people to be creative, be new 

products, create value and income for themselves. 

 

Key Word:  Civil State Waste Bank 

 
บทคัดย่อ 

งานดุษฎีนิพนธ์นี้เพื่อน าเสนอ รูปแบบการบริหารการจัดการขยะชุมชน “ธนาคารขยะประชารัฐ”
ขององค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวายอยํางมีคุณภาพ กรณีศึกษาของ องค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวาย
หลักการบริหารโดยตรงจากผ๎ูวิจักษณ์ ท่ีมุํงเน๎น         การบริหารการจัดการและบุคลากรเป็นหลัก การสร๎าง
ระบบการท างานให๎สะดวก รวดเร็ว การสร๎างสัมพันธ์กับคน ในองค์กร ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการด าเนินธุรกิจ
ตลอดมาความส าเร็จการบริหารท่ีประสบความส าเร็จของ องค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวาย  ท่ีผํานมาผ๎ู
วิจักษณ์พบวํามีการบริหาร ดังนี้ 1) พันธมิตรทางการค๎า ตรวจสอบราคารับซื้อขยะจากร๎านรับซื้อขยะตําง ๆ ใน
พื้นท่ีแล๎วน าราคามาเปรียบเทียบกัน และก าหนดราคามาตรฐานท่ีธนาคารขยะรับซื้อขยะน าไปขายแยกประเภท
ตามแหลํงรับซื้อขยะ 2) การสร๎างแรงจูงใจให๎เข๎ารํวมเป็นสมาชิกกลํุม มีการให๎รางวัลแกํสมาชิกกลํุมท่ีมีการคัด
แยกขยะท่ีถูกต๎อง มีสวัสดิการตอบแทนสมาชิกของกลํุม เพื่อสร๎างแรงจูงใจให๎แกํสมาชิกคัดแยกขยะอยํางถูกวิธี 
3) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ประชาชนได๎เปล่ียนแปลงความคิด เจตคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับขยะ โดยการ
บริหารจัดการขยะเบ้ีองต๎นด๎วยตัวเองจากการฝึกอบรม จากการปฏิบัติจริง การคัดแยกขยะเพื่อขายสร๎างรายได๎ 
การแปรรูปขยะเป็นสินค๎า การบริจาคขยะเพื่อท าบุญหรือให๎ทาน 4) ระบบบัญชีเงินออม (ธนาคารขยะประชา
รัฐ) การสร๎างการรับซื้อขยะรีไซเคิล แล๎วให๎คนในชุมชนสามารถรับเงินสด หรือจะฝากบัญชีเป็นเงินออม โดยมี
สวัสดิการตอบแทนสมาชิกและตอบแทนสังคม 5) เกิดผลิตภัณฑ์สินค๎าจากขยะจากการฝึกอบรมการแปรรูป
ขยะรีไซเคิล ท าให๎ประชาชนเกิดความคิดสร๎างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหมํๆ สร๎างคุณคํา และรายได๎ให๎แกํตนเอง  
 
ค าส าคัญ : “ธนาคารขยะประชารัฐ”  

 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมาสถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป (Statement of the problems) 

การพัฒนาของประเทศไทยท่ีผํานมา ได๎เน๎นการพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
โครงสร๎างพื้นฐานเป็นส าคัญ แตํสภาพทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยํางรวดเร็ว ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงปัญหาทาง
สังคมตํางๆ มากมาย และในขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบทางด๎านส่ิงแวดล๎อมท่ีตามมาโดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอย  ได๎เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขาดระบบการจัดการท่ีดี การขาด
พื้นท่ีรองรับปริมาณขยะ รวมถึงการขาดจิตส านึก ท าให๎พฤติกรรมการท้ิงขยะไมํมีการคัดแยกขยะกํอนท้ิง ไมํมี
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การน าขยะมาใช๎ประโยชน์ใหมํ และสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนในปัจจุบันพบวํา มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค๎างในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยเกํา) และขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น (ขยะมูลฝอยใหมํ) 
จากรายงานปริมาณขยะมูลฝอยเกําในชํวงต๎นปี พ.ศ.2558 มีปริมาณท้ังส้ิน 30.4 ล๎านตัน และปริมาณขยะมูล
ฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้น ในปี 2558 มีท้ังหมดประมาณ 26.85 ล๎านตัน หรือประมาณ 73,560 ตันตํอวัน โดยเกิดขึ้น 
ในจังหวัด 76 จังหวัดรวมกัน (ไมํรวมกรุงเทพมหานคร) 22.66 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 84 ของขยะใหมํท้ังหมด 
และการคัดแยกและใช๎ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชนได๎ปริมาณ 4.94 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 18.39 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 

จะเห็นได๎วําปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นและส่ังสมมาเป็นระยะเวลานาน และการแก๎ไข
ปัญหาดังกลําวที่ผํานมายังไมํสามารถท่ีจะตอบโจทย์การแก๎ไขได๎อยํางมีประสิทธิภาพเทําท่ีควร อาจจะมาจาก
สาเหตุการไมํให๎ความส าคัญและความพร๎อมตํอการแก๎ไขปัญหาท่ียังไมํเพียงพอ โดยในปัจจุบันสถานการณ์ขยะ
มูลฝอยชุมชน มีอัตราเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยท่ีสํงผลตํอการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอย ได๎แกํ การพัฒนา
และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ประกอบกับจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้นท้ัง
ประชากรจริงในพื้นท่ีและประชากรแฝง สาเหตุเหลํานี้ล๎วนสํงผลให๎สถานการณ์ปัญหาขยะเพิ่มขึ้นทวีคูณและ
เป็นท่ีทราบโดยท่ัวกันวํา หากจะต๎องมีการเก็บขนขยะมูลฝอยและน าไปเข๎าสํูระบบการก าจัดท้ังหมดนั้น ต๎องใช๎
ทรัพยากรมหาศาลในการบริหารจัดการ ดังนั้น วิธีการเดียวในการแก๎ไขปัญหาและเกิดความยั่งยืนมากท่ีสุด คือ 
สํงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแตํต๎นทางโดยมุํงเน๎นการใช๎หลักการ 3Rs นั่นคือ จะต๎องด าเนินการดังนี้ 
ประการแรก คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น (Reduce) ประการตํอมา คือ การน ากลับมาใช๎ซ้ า 
(Reuse) และประการสุดท๎ายการแปรรูปกลับมาใช๎ใหมํ (Recycle) ท้ังนี้ กระบวนการ 3Rs ไมํอาจประสบ
ความส าเร็จหากไมํมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอยํางถูกต๎อง และถูกวิธีภายใต๎ระเบียบแบบแผนเดียวกันของท้ัง
ชุมชน 

รัฐบาลได๎ก าหนดให๎ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแหํงชาติ และมีก าหนดแผนในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย ได๎แกํ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย  แผนแมํบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ.2559 - 2564 และแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร๎ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 
1 ปี (พ.ศ.2559 - 2560) ซึ่งเป็นแนวทางเพื่อขับเคล่ือนประเทศไทยไปสํูการเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste 
Society)   โดยวางอยูํบนแนวคิด 3Rs - ประชารัฐ คือ การมุํงเน๎นการจัดการขยะท่ีต๎นทาง เพื่อการจัดการท่ี
ยั่งยืน เริ่มจากสํงเสริมการคัดแยกขยะจากต๎นทาง ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน สํงเสริมการเพิ่มมูลคําหรือแปร
รูปขยะมูลฝอย สํงผลให๎ปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมทั้งประเทศลดลง ท าให๎ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข๎าสํูระบบ
การก าจัดลดลง และมีการก าจัดท่ีถูกวิธีเพิ่มมากขึ้นอีกด๎วย โดยด าเนินการภายใต๎หลัก “ประชารัฐ” คือ การ
ค านึงถึงการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของทุกภาคสํวนในการจัดการปัญหา ได๎แกํ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคศาสนา 
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1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในท้องถ่ิน 
องค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นรูปแบบท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 โดยจัดต้ัง
เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 มีเนื้อท่ี 25 ตารางกิโลเมตร จ านวน 693 ครัวเรือน ประชากรท้ังส้ิน 2,113 
คน (ข๎อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562) มี 6 หมูํบ๎าน ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบ เรียบร๎อยของบ๎านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 กระทรวงมหาดไทยได๎ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มี
อ านาจและหน๎าท่ีในการจัดการมูลฝอยต้ังแตํกระบวนการต๎นทาง กลางทาง และปลายทาง และบูรณาการความ
รํวมมือในการจัดการมูลฝอยท้ังจากภาคประชาชนและภาคสํวนตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง องค์การบริหารสํวนต าบล
เกาะหวาย จึงได๎ด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยไมํมีการจัดเก็บโดยรถบรรทุกขยะ เนื่องจากจังหวัด
นครนายก  ประสบปัญหาเรื่องท่ีท้ิงขยะและองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวายมีรายได๎น๎อย   ถ๎าด าเนินการ
โดยการจัดเก็บขยะให๎ประชาชนจะมีปัญหาเรื่องการจ๎างพนักงาน ท่ีท้ิงขยะ และปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย 
จึงใช๎วิธีการบริหารจัดการขยะโดย “ประชาชนในชุมชน” ให๎เป็นจุดเปล่ียนเป็นพลังในการผลักดันนโยบาย การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยนายกองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวาย ได๎มอบหมายภารกิจเรื่องนี้
ให๎ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวายด าเนินการ โดยในระยะเริ่มแรกได๎รวบรวมผ๎ูน าชุมชนและประชาชน
ท่ีสนใจอบรมให๎ความรู๎ และพาไปศึกษาดูงานตามสถานท่ีบริหารจัดการขยะตํางๆ จนมีกลํุมผ๎ูน าชุมชนและ
ประชาชนสนใจอยูํกลํุมหนึ่ง คือกลํุมธนาคารขยะประชารัฐ หมูํท่ี 1 เป็นลักษณะสํงเสริมให๎ประชาชนคิดคัดแยก
ขยะสะสมเป็นเงินออมแปรรูปขยะเป็นสินค๎าสร๎างรายได๎แกํชุมชน ปัจจุบันธนาคารขยะประชารัฐ ได๎เป็น “ศูนย์
การเรียนรู๎ชุมชนด๎านเศรษฐกิจบนฐานส่ิงแวดล๎อม” เป็นแหลํงฐานการเรียนรู๎ที่มีองค์กรตํางๆ ของเข๎ามาศึกษาดู
งานตลอดเวลา 
 
1.3 ความสนใจ 

ผ๎ูวิจักษณ์สนใจท่ีท าเรื่องนี้ เพราะวํา “จุดเปล่ียน” หลักการจัดการเรื่องนี้นั้นอยูํท่ี “ประชาชนใน
ชุมชน” ท่ีจะต๎องมีคุณสมบัติในการเป็น “พลเมืองสะอาด (Clean Citizen)” ได๎แกํ ความคิดสะอาด (Clean 
Thinking) และหัวใจสีเขียว (Clean Heart) กลําวคือ   มีความคิด ความรู๎ มีจิตส านึกท่ีเห็นถึงความส าคัญของ
การลดและการคัดแยก การสร๎างมูลคํา ของขยะมูลฝอยท้ังตํอตนเอง ชุมชน จึงเป็นจุดเริ่มต๎นด าเนินการจัดการ
ขยะของตนเอง     สํงผลให๎เกิด “ชุมชนสะอาด (Clean Community)” ซึ่งสมาชิกของชุมชนมีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการของตนเองนั่นเป็นวิธีคิดแบบยั่งยืน 

ผ๎ูวิจักษณ์มีแรงบันดาลใจท่ีอยากท าเรื่องนี้ เนื่องจากวําผ๎ูวิจักษณ์ได๎เป็นหนึ่ง ในสํวนรํวมการ
ด าเนินการผลักดันให๎เกิด “กลํุมท่ีเข๎มแข็ง” และกวําจะด าเนินการมาได๎จนประสบความส าเร็จต๎องฝุาฟัน
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อุปสรรค ประสานหาองค์ความรู๎ในการด าเนินการมากมาย และการสร๎างกลไกประสานงานท่ีเข๎มแข็งจากชุมชน 
โดยหลักการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนและการสร๎างรายได๎ หรือผลตอบแทนทางตรงให๎กับชุมชน 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 บริบทขององค์กร 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย 

ต าบลเกาะหวาย  เป็นศูนย์กลางของต าบลท้ัง  7แหํง  ของอ าเภอปากพลี  เนื่องจากอยูํในด๎านชุมชน  
ท่ีต้ังท่ีวําการอ าเภอปากพลี  และเป็น  เขตเทศบาลต าบล  “เกาะหวาย”   เดิมนั้น  ต าบลเกาะหวายรวมอยูํใน
ต าบลปากพลี  ในสมัยท่ีอ าเภอยังมีช่ือเดิมวําอ าเภอเขาใหญํซึ่งตํอมาก าหนดให๎เขตนี้เป็นเขตท๎องท่ีอ าเภอปาก
พลี  โดยยุบช่ืออ าเภอเขาใหญํเสียและช่ือต าบลก็ช่ือวํา  ต าบลปากพลีเรื่อยมาแตํเนื่องจากต าบลปากพลีท๎องท่ี
กว๎างขวางยากแกํการปกครองท่ัวถึง ทางการจึงได๎แยกต าบลปากพลีออกเป็นอีกต าบลหนึ่ง คือ ต าบล                  
เกาะหวาย เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๙๘ แตํท่ีท าการอ าเภอยังอยูํในเขตต าบลเกาะหวายตลอดมา    ประชากรต าบลเกาะ
หวายเป็นคนไทยพวนเกือบ  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์   ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวายมีเนื้อท่ีท้ังหมด  
๑๕,๖๒๕ไรํหรือ  ๒๕ตร.กม.  องค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวาย  ได๎ยกฐานะจากสภาต าบลขึ้นเป็นองค์การ
บริหารสํวนต าบล  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐ 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดตํอกับ ต.หนองแสง อ.ปากพลี ต.ศรีนาวา อ.เมือง 
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ต.โคกกรวด    อ.ปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี 
ทิศใต๎  ติดตํอกับ ต.ปากพลี อ.ปากพลี  
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ ต.เกาะโพธิ์   อ.ปากพลี  
ภูมิประเทศ 
สภาพพื้นท่ีสํวนใหญํจะเป็นท่ีราบลํุม  มีลักษณะลาดเอียงจากทิศเหนือลงสํูทิศใต๎ โดยมีคลอง

ธรรมชาติ คลองขุด  และคลองชลประทาน  หลายแหํงในพื้นท่ีมีลักษณะการไหลผํานของน้ าตามความลาดเอียง
ของพื้นท่ีและมีทางหลวงแผํนดินหมายเลข  33  ถนนสุวรรณศรตัดผํานพื้นท่ี 
 ด้านการเมืองการปกครองเขตการปกครอง ต าบลเกาะหวาย  มีหมูํบ๎านท้ังหมด  6 หมูํบ๎านพื้นท่ี
บางสํวนอยูํในเขตเทศบาลต าบลเกาะหวาย  จ านวน  3 หมูํบ๎าน  คือหมูํท่ี  1 บ๎านเกาะหวาย หมูํท่ี  4 บ๎านใหมํ 
หมูํท่ี  3 บ๎านทําแดง พื้นท่ีท้ังหมดอยูํในในเขตต าบลเกาะหวาย  3 หมูํบ๎าน  คือ หมูํท่ี  2 บ๎านคลองตะเคียน 
หมูํท่ี  5 บ๎านดงแขวน หมูํท่ี  6 บ๎านยอยไฮ 
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 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 แหลํงน้ าธรรมชาติต าบลเกาะหวาย  มีคลอง  7  แหํง  ได๎แกํ  คลองกรวด  คลองดงแขวน  คลองปอ  
คลองทําแดง  คลองถํอน คลองคึกฤทธิ์  คลองแสง 
 แหลํงน้ าท่ีสร๎างขึ้น  
 1. บํอน้ าต้ืน จ านวน  2 แหํง  ได๎แกํ  หมูํท่ี 2  คลองตะเคียน  หมูํท่ี 1  บ๎านเกาะหวาย 
 2.  ฝาย  จ านวน  3  แหํง  ได๎แกํ หมูํท่ี 6  ฝาย คสล. คลองปอ 2 ฝาย หมูํท่ี  3 คลองทําแดง  1 
ฝาย 
 จ านวนประชากร 
 จากสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ 31 ธันวาคม 2562 ประชากรในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลเกาะหวายมีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 2,111 คน แยกเป็นรายละเอียด ดังนี้ 

7 
 ที่ต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย 
 ต้ังอยูํท่ีหมูํท่ี 6 ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130  
 โทร 0-3739-9210 , 0-3739-8918 
  
ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย ประกอบด๎วย 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑. นางมะลิวรรณ ์ ยงกระสัน นายกองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวาย 
๒. นางปรียารินท์ บุญมีมนัสศิริ ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวาย 
๓. นางจ านงค์                มีเจริญ รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวาย 

  

ชุมชนท่ี ช่ือชุมชน จ านวนครัวเรือน ชาย  หญิง  
1. เกาะหวาย 178    ครัวเรือน   147คน 185   คน 
2. คลองตะเคียน 98      ครัวเรือน   193คน 195คน 
3. ทําแดง 118    ครัวเรือน   177คน 168  คน 
4. บ๎านใหมํ 13   ครัวเรือน   19        คน 13     คน 
5. ดงแขวน 165    ครัวเรือน   241    คน 264   คน 
6. ยอยไฮ 191    ครัวเรือน   240    คน 269   คน 

             รวม 763   ครัวเรือน 1,017 คน 1,094 คน 
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กลํุม “ ธนาคารขยะประชารัฐ บ๎านเกาะหวาย” ได๎จัดต้ังขึ้น ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2559 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร๎ขยะ”ตามแนวทางประชา
รัฐโดยองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวายได๎ท าเป็น ประกาศองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวาย เรื่อง การ
จัดต้ังธนาคารขยะประชารัฐ บ๎านเกาะหวาย เมื่อวันท่ี   9  เดือน เมษายน พ.ศ.2560  จุดเริ่มต๎นของการกํอต้ัง
ธนาคารขยะประชารัฐนั้น องค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวายได๎รับจัดการอบรมโครงการ “อบต.เกาะหวายไร๎
ขยะ” ตามขัอบัญญัติต าบล เรื่อง งบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ.2559 จ านวน  30,000 โดยมีหัวข๎อการ
อบรมมุํงเน๎นเกี่ยวกับการให๎ความหมายและความรู๎เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ประเภทขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ
มูลฝอยท่ีถกุวิธี และการใช๎หลัก 3 Rs  คือแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรท่ีมีคุณคํา โดย
น า             แนวทางการลด ใช๎ซ้ า และแปรรูปใช๎ใหมํ (Reduce Reuse Recycle) มาปรับประยุกต์ใช๎ให๎
เหมาะสมกับความต๎องการของชุมชนและบริบทในพื้นท่ี และจากการฝึกอบรมครั้งนี้  ได๎มีกลํุมผ๎ูน าชุมชน หมูํท่ี 
1 บ๎านเกาะหวายได๎มีแนวความคิดท่ีจะบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จึงได๎มาปรึกษากับนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบลเกาะหวาย นายกองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวายเห็นวําเป็นโครงการท่ีดีและตรงกับ
นโยบายของรัฐบาล จึงได๎มอบหมายให๎ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวายก็คือตัวผ๎ูวิจักษณ์เองเป็นผ๎ูชํวย
ให๎โครงการขับเคล่ือนไปได๎ ผ๎ูวิจักษณ์จึงเริ่มค๎นคว๎า หาขําวสาร จุดเริ่มต๎นวําจะท าการกํอต้ังธนาคารขยะได๎
อยํางไร    

ล าดับแรก ผ๎ูวิจักษณ์ได๎ปฏิบัติการโดยรํวมการจัดการประชุมประชาคมหมูํบ๎าน  หมูํท่ี 1 บ๎านเกาะ
หวาย กํอน เพราะเป็นกลํุมท่ีมีความสนใจ ต้ังใจ และมีเปูาหมายท่ีจะด าเนินงานโครงการจัดต้ังธนาคารขยะได๎ 
โดยใช๎งบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบลในการจัดประชุมประชาคม โดยได๎รํวมกันวางรูปแบบ กลไก
การจัดการขยะในชุมชนโดยมาประยุกษ์ใช๎ก าหนดทิศทางการสร๎างรูปแบบและกลไกรํวมกันตามคุณลักษณะ
ของชุมชน ท่ีสะท๎อนการปฏิบัติการของกลํุมเอง รํวมกันทดลองการปฎิบัติ จนกระท่ังได๎ผลลัพธ์คือแนวทางท่ี
เหมาะสมท่ีได๎จากกการรวบรวมวิธีปฏิบัติเป็น “แนวทางปฎิบัติรํวมกัน” ท่ีประกอบด๎วยความหมาย กิจกรรม 
และเครือขํายในการจัดการขยะอยํางมีประสิทธิภาพ 

ระยะท่ี 1 ระยะกํอนด าเนินการ โดยการด าเนินการจัดประชุมประชาคมหมูํบ๎าน คัดเลือกตัวแทนท่ีมี
ความพร๎อมท่ีจะรํวมด าเนินการจัดต้ังธนาคารขยะประชารัฐ และจัดอบรมให๎ความรู๎ให๎แกํตัวแทนท่ีได๎รับ
คัดเลือก เป็นทีมธนาคารขยะประชารัฐ 
           ระยะท่ี 2 ระยะปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม แบํงเป็นสองชํวง คือ  

 (1) ในปี พ.ศ.2560 ผ๎ูวิจักษณ์ได๎เปิดเวทีให๎ชุมชนแสดงความคิดเห็นโดยการสร๎างพื้นท่ีสาธารณะของ
กลํุม(Create Pubic Sphere) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวาย เพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับการ
ปฏิบัติการส่ือสาร ให๎เกิดความคิดเห็นท่ีสอดคล๎อง ความเข๎าใจท่ีตรงกัน รํวมกันคิดหาวิธีเกี่ยวกับการบริหาร
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จัดการขยะแนวทางการจัดการขยะ ตามท่ีชุมชนต๎องการ ผ๎ูวิ จักษณ์ได๎เชิญวิทยากรจากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล๎อมจังหวัดนครนายก และ ดร.อนงค์ หาญสกุล จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร องค์รักษ์ จังหวัดนครนายก มาเป็นวิทยากรรํวมด๎วยมาให๎ความรู๎ความเข๎าใจในการบริหารจัดการ
ขยะอยํางครบวงจรให๎แกํผ๎ูเข๎ารํวมประชุม โดยวิทยากรและตัวผ๎ูวิจักษณ์ได๎ให๎องค์ความรู๎เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
ขยะไปพร๎อมกันในชํวงนี้ด๎วย เพื่อให๎ทีมท่ีเป็นตัวแทนชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมประชุมได๎เกิดแนวคิด มีมติเอกฉันท์
รํวมกันค๎นหาแนวทาง การปูองกัน การหลีกเล่ียง หรือด าเนินการรํวมกันท่ีจะน าไปสํูการบริหารจัดการขยะ การ
ลงมือปฏิบัติ และการสร๎างเครือขํายการรํวมมือให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 (2) ชํวงปฏิบัติเริ่มจากการเปล่ียนแปลงการเรียนรู๎ (Change Learnimg) ผ๎ูวิจักษณ์ได๎เดินทางไปพบ 
ดร.อนงค์ หาญสกุล เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกครั้งหนึ่งในการ
ด าเนินกิจกรรม จ านวน 20,000.- บาทโดยมีกิจกรรมการเรียนรู๎ 2 ลักษณะด๎วยกัน คือ1) กิจกรรมการเรียนรู๎
โดยลงมือท า ฝึกปฏิบัติจริง โดยให๎ ทีมท่ีเป็นตัวแทนท่ีชุมชนคัดเลือกค๎นหาวิธีการจัดการขยะด๎วยตนเอง เชํน 
การออกไปส ารวจราคาขยะท่ีแหลํงรับซื้อขยะ การบริหารจัดการขยะเปียก การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การท าขยะ
บุญ  การแปรรูปขยะน ากลับมาใช๎ใหมํ การใช๎ถุงผ๎าแทนถุงพลาสติก เป็นต๎น สํวนกิจกรรมท่ี  2)กิจกรรมการ
เรียนรู๎ผํานการถํายทอดทางสังคม(Learning by Socializaition)ใช๎งบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบล
เกาะหวาย จ านวน 200,000.- บาท คือการน าพาทีมตัวแทนชุมชนธนาคารขยะประชารัฐและผ๎ูน าชุมชนไป
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะตามแหลํงเรียนรู๎ตําง อาทิเชํน เทศบาลนครอุดรธานี และ เทศบาลวังน้ าเย็น
จังหวัดสระแก๎ว กับมาวิเคราะห์ด าเนินการรวบรวมแนวทางวิธีปฏิบัติให๎เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี วางแผน
รูปแบบการจัดการขยะเพื่อน าไปสํูการปฏิบัติ 
            ระยะท่ี 3 เป็นระยะปฏิบัติการ โดยเมื่อได๎แนวทาง รูปแบบ รายการในการบริหารจัดการกลํุมแล๎ว
ประกอบกับรัฐบาลได๎สนับสนุนงบประมาณกองทุนหมูํบ๎าน ตามแนวทางประชารัฐ หมูํบ๎านละ 500,000.- บาท 
ทางองค์การบริหารสํวนต าบลได๎รํวมกับกองทุนหมูํบ๎านเกาะหวายจัดประชุมประชาคมหมูํบ๎าน เมื่อวันท่ี 9 
เดือน เมษายน พ.ศ.2560 โดยผ๎ูวิจักษณ์ได๎ รํางโครงการ “ธนาคารขยะประชารัฐ”เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จ านวน 150,000”.- บาท ในการด าเนินงาน โดยการกํอสร๎างโรงเรือน และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการขยะของธนาคารขยะ และแบํงไว๎เป็นทุนในการรับซื้อขยะ ในการประชุมครั้งนี้ท่ี
ประชุมประชาคมหมูํบ๎าน ได๎มีมติเลือกคณะกรรมการธนาคารขยะประชารัฐ จ านวนท้ังส้ิน 12 คน โดยท าหน๎าท่ี
แตกตํางกันไปตามต าแหนํง ท่ีได๎รับคัดเลือก โดยให๎ผ๎ูวิจักษณ์ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวายเป็นท่ี
ปรึกษาในทุกๆด๎านในเรื่องท่ีเกินศักยภาพของคณะกรรมการธนาคารขยะประชารัฐ ท้ังนี้ องค์การบริหารสํวน
ต าบลเกาะหวาย ได๎ท าค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการธนาคารขยะประชารัฐ ให๎ตรงตามวันท่ีท่ีได๎ประชุมเชํนกัน 
หลังจากการสร๎างโรงเรือนเสร็จและจัดหาวัสดุอุปกรณ์เสร็จ จัดเตรียมเอกสารการบริหารจัดการเสร็จเรียบร๎อย 
ธนาคารขยะประชารัฐ ได๎ด าเนินกิจกรรม รํวมกับองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวายได๎ท าหนังสือเรียนเชิญ
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ชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนในหมูํบ๎าน เข๎ารํวมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ  ในวันท่ี 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560    
การรับสมัครสมาชิกครั้งแรกด าเนินกิจกรรมให๎ประชาชนท่ีสนใจเข๎ารํวมเป็นสมาชิก  คือต๎องเสียคําธรรมเนียม
การเป็นสมาชิก 20  บาท ถือขยะรีไซเคิลมาหนึ่งถุง ขนาดไหน ก็ได๎มาแลกไขํไกํ 5 ฟอง หรือน้ าตาลทราย 1 
กิโลกรัม (น้ าตาลทรายและไขํไกํ ผ๎ูวิจักษณ์ขอรับบริจาคมาจากนายกองค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกองค์การ
บริหารสํวนต าบล ผ๎ูน าชุมชนและตัวผ๎ูวิจักษณ์เอง) ครั้งแรกได๎สมาชิกธนาคารขยะ จ านวน 68  คน และรับ
สมัครสมาชิกเรื่อยมา จนกระท่ังปัจจุบันมีสมาชิกท้ังส้ิน 138   คน   

 ธนาคารขยะประชารัฐได๎ด าเนินกิจกรรมเรื่อยมา และองค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวาย ให๎การ
สนับสนุนงบประมาณ เป็นประจ าทุกปี ท้ังนี้ผ๎ูวิจักษณ์ให๎การสนับสนุนการขับเคล่ือนทางด๎านเอกสาร วิชาการ 
การประชาสัมพันธ์ การด าเนินกิจกรรมจัดฝึกตามแนวทาง 3Rs การฝึกอบรมขยะรีไซเคิล จนประชาชนได๎
แนวความคิดรูปแบบผลิตภัณฑ์จากขยะหลายอยําง อาทิ เชํน   การท าเหรียญโปรยทาน เส่ือ ดอกไม๎ กลํองทิชชู 
พัด กระเป๋าท่ีท าจากซองกาแฟ ท่ีท าจากถุงขนมหรือซองน้ ายาปรับผ๎านุํมท่ีเป็นพลาสติก แตํท่ีท ารายได๎ให๎แกํ
ครัวเรือนและชุมชน มีอยูํสองประเภท คือ การท ากระเป๋าจากซองกาแฟ และพระในขวดแก๎ว  

กราฟแสดงข๎อมูลจ านวนสมาชิกธนาคารขยะประชารัฐบ๎านเกาะหวาย 
 

 
 

การด าเนินขับเคล่ือนของธนาคารขยะประชารัฐไมํมีท่ีส้ินสุด ได๎มีการประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะไป
เรื่อยๆ รับสมัครสมาชิกตลอดเวลา ใครไมํสะดวกจะมาขายขยะท่ีท าการธนาคารขยะ ทางธนาคารขยะก็จะ
เดินทางไปรับซื้อถึงบ๎านโดยวิธีทางโทรศัพท์  
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 ตํอมาในปี พ.ศ.2561 ผ๎ูวิจักษณ์ได๎น าผลงานของธนาคารขยะรีไซเคิล เข๎ารํวมประกวดกิจกรรมการ
สํงเสริมการลด คัดแยกขยะท่ีต๎นทาง และน ากลับไปใช๎ประโยชน์ กลํุมชุมชนขนาดเล็ก ได๎รับรางวัล คะแนนดี
เย่ียม และสํงเข๎าประกวดระดับภาค ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ได๎รับรางวัลระดับดี ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ต้ังแตํได๎รับรางวัลท้ังสองประเภทเป็นต๎นมา ท าให๎ “ธนาคารขยะประชารัฐ บ๎านเกาะหวาย” มีช่ือเสียงอยูํใน
ระดับหนึ่ง    มีโรงเรียน สํวนราชการ นักศึกษามหาวิทยาลัยตํางๆ ติดตํอขอเข๎ารับการศึกษาดูงานรูปแบบ
บริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมของชุมชน ตํอมาในปี พ.ศ.2561 ผ๎ูวิจักษณ์พร๎อมด๎วยกรรมการธนาคารขยะ
ประชารัฐ ได๎เข๎ารํวมโครงการสร๎างชุมชนเข๎มแข็งเพื่อเป็นชุมชนต๎นแบบ  ด๎านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
สร๎างการเรียนรู๎วิธีการสร๎างประโยชน์จากการคัดแยกขยะ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม และสามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการจัดการส่ิงแวดล๎อมและเป็นเครือขํายในการสร๎างความ
ตระหนักและจิตส านึกด๎านส่ิงแวดล๎อมให๎กับชุมชน ธนาคารขยะเป็นแหลํงเรียนรู๎ภายใต๎ช่ือวํา “ศูนย์การเรียนรู๎
ชุมชนด๎านเศรษฐกิจบนฐานส่ิงแวดล๎อม” โดยมีฐานการเรียนรู๎ท้ังหมด 4 ฐาน คือ 1. ฐานมูลคําเพิ่มคือการคัด
แยกขยะแตํละประเภทให๎ถูกต๎อง เชํน ขวดแก๎ว  พลาสติก กระดาษขาว กระดาษสีเพื่อน าสํงขายสร๎างรายได๎
ให๎แกํควรเรือน และเป็นการปรับทัศนคติเปล่ียนแปลงทางความคิดเห็นวําขยะเป็นส่ิงมีประโยชน์ 2.ฐานเปล่ียน
ขยะเป็นเงิน คือฐานการสาธิตส่ิงประดิษฐ์หรือการสร๎างผลิตภัณฑ์จากขยะท่ีไมํสามารถขายได๎กลับมาใช๎
ประโยชน์ใหมํ เชํน กระเป๋าจากซองกาแฟหรือซองน้ ายาปรับผ๎านุํมเพื่อชะลอการเกิดขยะ สร๎างรายได๎ให๎กับ
ครัวเรือนและใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 3. ฐานขยะอินทรีย์ เป็นฐานการสาธิตการบริหารจัดการขยะเปียกท า
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เศษใบไม๎ตํางๆน ามาใสํปุ๋ยต๎นไม๎ให๎ยํอยสลายเองตามธรรมชาติโดยวิธีล๎อมตะแกรงต๎นไม๎
จากเศษลวดหรือไม๎ไผํ 4.ฐานชํองแยกขยะ คือฐานสาธิตการท าถังขยะอยํางงํายๆด๎วยวัสดุเหลือใช๎หรือวัสดุ
ธรรมชาติ 
 
 ข้อมูลที่ต้ัง 
 ช่ือกลํุม “ธนาคารขยะประชารัฐ หมูํท่ี 1”  ต้ังอยูํท่ีเลขท่ี 280 หมูํท่ี 1 บ๎านเกาะหวาย อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26130 หมายเลขโทรศัพท์ 09-2607-2997 , 09-2656-9229 
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ต าแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ปรึกษาของผู้วิจักษณ์ กลุ่ม “ ธนาคารขยะประชารัฐ หมู่ที่ 1” 
- ให๎ค าปรึกษา ข๎อเสนอแนะในการบริหารจัดการกลํุมในทุกๆเรื่อง 
- หาแหลํงท่ีมาของงบประมาณท่ีจะด าเนินการตํอยอดธนาคารขยะ 
- ประสานกับหนํวยงานตําง ๆ เพื่อขอรับวิทยากรมาให๎องค์ความรู๎เกี่ยวกับขยะเพิ่มเติม 
- เป็นวิทยากรถํายทอดองค์ความรู๎การบริหารจัดการขยะชุมชน ให๎กับหนํวยงานภาครัฐและ

เอกชนตําง ๆ ตามท่ีได๎รับเชิญ 
- ด าเนินการตําง ๆ ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับธนาคารขยะท่ีคณะกรรมการไมํสามารถด าเนินการได๎ 

2.2 การเริ่มต้น และประเภทกิจกรรม  
กลํุม “ ธนาคารขยะประชารัฐ บ๎านเกาะหวาย หมูํท่ี 1” โดยการรวมตัวกันของผ๎ูน าชุมชนและ

ประชาชนท่ีมีใจรักษ์ส่ิงแวดล๎อม ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายกโดยมีผ๎ูวิจักษณ์เป็นแกนน า
หลักและเป็นท่ีปรึกษาของกลํุมฯได๎ด าเนินการดังนี้ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 
2) รณรงค์กระต๎ุนจิตส านึกของคนในชุมชนด๎านการบริหารจัดการขยะและขยายผลสํูการสร๎าง

กระบวนการแบบฐานการมีสํวนรํวมของประชาชน 
3) ให๎ประชาชนเห็นคุณคําของขยะและเพิ่มรายได๎ให๎แกํคนในชุมชนใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
4) แก๎ไขปัญหาส่ิงแวดล๎อมซึ่งเป็นผลมาจากขยะ 
5) ลดการแพรํกระจายของเช้ือโรค 

กลุ่ม “ ธนาคารขยะประชารัฐ หมู่ที่ 1” ได้ประกอบกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
1)  รับซื้อ คัดแยก เพิ่มรายได๎จากขยะรีไซเคิลในต าบล และพื้นท่ีข๎างเคียง 
2)  รวบรวบขยะภายในชุมชนสํงขายตามแหลํงรับซื้อท่ีให๎ราคาสูงบางสํวนเป็นขยะท่ีสมาชิกบริจาคมา

เป็น “ขยะบุญ”น าสํงขายเพื่อท าบุญท าทาน  
3)  การอบรมให๎ความรู๎การคัดแยกขยะประเภทตํางๆ อาทิ เชํน ขยะอันตรายมีพิษ ขยะเปียก ขยะรี

ไซเคิล เป็นต๎น 
4)  การอบรมให๎ความรู๎สร๎างมูลคําเพิ่มของขยะ “ขยะเป็นเงิน” 
5)  ถํายทอดองค์ความรู๎ของกลํุม ธนาคารขยะประชารัฐ ให๎แกํ โรงเรียน มหาวิทยาลัยหนํวยงาน

ราชการตํางๆ องค์กรเอกชน ท่ีสนใจเข๎ารับการศึกษาดูงาน 
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รถเก็บขยะของธนาคารขยะประชารัฐ 

 

 
อาคารที่ท าการธนาคารขยะประชารัฐ โดยนายประทีป มีอาษา ผ๎ูจัดการธนาคารขยะได๎อุทิศท่ีดินในการ

ด าเนินการกํอสร๎าง 
 

 
ผ๎ูวิจักษณ์เป็นวิทยากรให๎ความรู๎การบริหารจัดการขยะการอบรมให๎ความรู๎การคัดแยกขยะ และรํวมประชุมการ

คัดเลือกกรรมการธนาคารขยะ 
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การประชุมคณะกรรมการธนาคารขยะประชารัฐในเรื่องการด าเนินกิจกรรมของกลํุม 

 
หนังสือแจ๎งการประสานงานขอเข๎ารับการศึกษาดูงานธนาคารขยะประชารัฐจากสํวนราชการ โรงเรียน 

มหาวิทยาลัย 
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ผ๎ูวิจักษณ์ได๎รับเชิญเป็นวิทยากรถํายทอดองค์ความรู๎ท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

ให๎แกํนักศึกษาคณะตํางๆและ เจ๎าหน๎าท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

 
ผ๎ูวิจักษณ์ช้ีแจงการจัดต้ังธนาคารขยะประชารัฐ และให๎ความรู๎แกํสมาชิกธนาคารขยะ และรํวมรับสมัครสมาชิก 

ธนาคารขยะประชารัฐ 
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ผ๎ูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได๎มาตรวจราชการด าเนินงานบริหารจัดการขยะประชารัฐ ณ ท่ีท าการ

องค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวาย  ท้ังนี้   องค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวายได๎แสดงผลงานการแปรรูป
ขยะ รีไซเคิล อาทิ เชํน กระเป๋าสะพายจากซองกาแฟ ผลิตภัณฑ์ในขวดแก๎ว ท่ีเกิดจากความคิดของประชาชน 

ในชุมชนเอง และกํอให๎เกิดรายได๎ 
 

การแปรรูปขยะรีไซเคิล  
กระเป๋าจากน้ ายาปรับผ๎านุํมและซองกาแฟ 
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การแปรรูปขยะรีไซเคิล  
ผลิตภัณฑ์จากขวดแก๎ว 
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2.3 กระบวนการการท างานของธนาคารขยะประชารัฐ 
2.3.1 ขั้นตอนการเตรียมการ สถานที่และบุคลากร 

1) แตํงต้ังคณะท างาน ประชุมคณะท างาน  จัดหาบุคลากรส าหรับท าหน๎าท่ีและรับผิดชอบ
งานในสํวนตํางๆของกลํุม แบํงแยกหน๎าท่ี ดังนี้ ส ารวจร๎านรับซื้อของเกํา ประสานงานร๎านรับซื้อของเกํา และ
ธุรการท่ัวไป  

2) จัดเตรียมสถานท่ี จัดหาสถานท่ีท่ีมิดชิด ปูองกันฝนได๎ และจัดแบํงคัดแยกขยะดังนี้ 
กระดาษ โลหะ อโลหะ และพลาสติก เป็นต๎น แสดงราคาของขยะรีไซเคิลแตํละประเภท 

3) ประชาสัมพันธ์โครงการ  ประกาศเสียงตามสายบอกกลําวถึงกิจกรรมและวัตถุประสงค์ใน
การจัดต้ังกลํุม แนวทางของการด าเนินงาน ให๎ประชาชนในชุมชนทราบ และจัดอบรมให๎ความรู๎แกํ ประชาชน 
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประโยชน์ท่ีได๎รับจากการจัดต้ังกลํุม 

4)  
2.3.2 ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกและการฝากถอนเงินจากธนาคารขยะประชารัฐ 

1) เจ๎าหน๎าท่ีธนาคารให๎เลขท่ีสมาชิก พร๎อมสมุดคํูฝาก โดยธนาคารจะเป็นผ๎ูเก็บรวบรวมสมุด
คํูฝากไว๎ สมาชิกสามารถขอดูได๎ในวันท่ีธนาคารเปิดท าการ 

2) เจ๎าหน๎าท่ีธนาคารลงรายละเอียด สมาชิกในทะเบียนลูกค๎า 
3) เมื่อสมาชิกน าขยะรีไซเคิลมาฝากท่ีธนาคาร เจ๎าหน๎าท่ีจะท าการคัดแยกประเภทและชําง

น้ าหนัก 
4) คิดจ านวนเงิน โดยเทียบกับใบราคาท่ีได๎มาจากร๎านรับซื้อของเกํา ลงบันทึกในใบน าฝาก 
5) เจ๎าหน๎าท่ีบันทึกรายละเอียด เลขท่ีสมาชิก ประเภทขยะรีไซเคิล จ านวนเงินลงในเอกสาร

ใบสรุปการน าฝาก 
6) บันทึกลงในสมุดคํูฝาก เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการฝากถอนของสมาชิก 
7) ถ๎าสมาชิกต๎องการถอนเงิน ให๎เขียนรายละเอียด ใบถอนเงินแล๎วให๎กับเจ๎าหน๎าท่ี 
8) ภายหลังเปิดธนาคารเสร็จส้ิน เจ๎าหน๎าท่ีต๎องท าการรวบรวมรายรับ รายจําย และทะเบียน

คุมเจ๎าหนี้ของธนาคารในแตํละวัน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการลงคําใช๎จําย การซื้อ ขายขยะรีไซเคิล 
ลงในสมุดเงินสด เพื่อสามารถตรวจสอบการขาดทุน ก าไร 

2.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
รอรับการติดตํอจากสมาชิกในกลํุมวําจะมาขายขยะรีไซเคิล เจ๎าหน๎าท่ีกลํุมฯ จะประสานงานร๎าน

รับซื้อของเกําท่ีอยูํในรายการท่ีติดตํอไว๎ เพื่อตรวจสอบราคาปัจจุบัน กํอนจะก าหนดราคารับซื้อขยะจากสมาชิก
ในกลํุม (โดยก าหนดหลักเกณฑ์ราคารับซื้อไว๎ต่ ากวําร๎านรับซื้อของเกํา ประมาน 20 %)หลังจากนั้นก็ช าระเงิน
แกํสมาชิก หรือจะฝากธนาคารขยะประชารัฐเพื่อเป็นเงินออม เมื่อทางกลํุมฯรับซื้อขยะจากสมาชิก และคัดแยก
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ขยะตามประเภทแล๎ว ได๎ปริมาณเยอะแล๎ว รวบรวมไปสํงขายยังร๎านรับซื้อของเกําตํอไป ก าไรสํวนตํางหลังจาก
หักคําบริหารการจัดการแล๎ว ก็จะน ามาสรุปผลการด าเนินงานตํอไป เพื่อน าไปวิเคราะห์แผนการด าเนินงานใน
อนาคต 

 
 

 
สมาชิกธนาคารขยะโทรศัพท์มาให๎ไปรับซื้อขยะท่ีบ๎านของตน 

 

 
คณะกรรมการธนาคารขยะออกรับซื้อขยะบริการถึงบ๎านพร๎อม ช่ังน้ าหนักขยะแตํละประเภทให๎สมาชิก

ตรวจสอบ 
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เมื่อช่ังน้ าหนักเสร็จน ารายได๎ของสมาชิกบันทึกลงสมุดออมทรัพย์ธนาคารขยะประชารัฐ 

 

 
ธนาคารขยะมีการมอบรางวัลส าหรับสมาชิกท่ีคัดแยกอยํางถูกวิธี เพื่อสร๎างแรงจูงใจ 
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น าขยะแตํละประเภทมาคัดแยกและน าสํงขาย 

 
 

 
เหรัญญิกธนาคารขยะประชารัฐน ารายการที่สํงขายขยะจากแหลํงรับซื้อขยะ น ามารวบรวม บันทึกบัญชีลง

รายรับรายจํายท่ีรับซื้อขยะ ก าไร 
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น ารายได๎ของสมาชิกธนาคารขยะประชารัฐ บันทึกลงสมุดบัญชีสมาชิก  
 
 

2.4 ผลส าเร็จจากการจัดต้ังธนาคารขยะประชารัฐ 
 จากการที่ผ๎ูวิจักษณ์ได๎รํวมการด าเนินงานกับธนาคารประชารัฐและประชาชนในพื้นท่ี พบวํา 

1) ปริมาณขยะท่ีธนาคารขยะสํงมอบเข๎าสํูระบบรีไซเคิล ภายในระยะเวลา 3 ปี ปี พ.ศ.2560 - 2562 
ลดปริมาณขยะได๎ 52,839 กิโลกรัม   
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 2) ผลก าไรจากการหักคําใช๎จํายมีการจัดสรรรายจํายตอบแทนเป็นคําสวัสดิการกลํุมสมาชิก และ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

ผลก าไรที่ได๎จากการรับซื้อขยะ แยกเป็นรายจําย ดังนี้ 
- คําซํอมแซมทรัพย์สิน/อุปกรณ์    25% 
- คําตอบแทนกรรมการ     25% 
- คําสวัสดิการกลํุมสมาชิก     25% 
- กิจกรรมสาธารณประโยชน์    25% 

  
ล าดับ ปี พ.ศ. ปริมาณขยะรีไซเคิล(กิโลกรัม) ผลก าไรหลังหักคําใช๎จําย (บาท) 

1 2560 15,958 11,235 
2 2561 17,381 23,459 
3 2562 19,500 28,650 
    

รวม  52,839 63,344 
 
 

 
 
 3) ประชาชนในพื้นท่ีมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ต้ังแตํต๎นทางคือครัวเรือน ยํอมท าให๎ปริมาณขยะท่ี
สํงไปก าจัดลดลง ลดภาระคําใช๎จํายขององค์การบริหารสํวนต าบลเกาะหวาย 
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 4) มีฐานการเรียนรู๎ในการบริหารจัดการขยะด๎านตํางๆ แบบยั่งยืนและเป็นชุมชนต๎นแบบในการ
ถํายทอดองค์ความรู๎  
 5) ประชาชนมีรายได๎เสริมเพราะเมื่อมีการประสานขอเข๎ารับการศึกษาดูงานจากกลํุมตําง ๆ ท่ีสนใจ 
ประชาชนในพื้นท่ีหรือสมาชิกกลํุมได๎น าสินค๎นในชุมชนมาขายหรือรับจ๎างจัดอาหารวํางและอาหารกลางวัน 
 6) ประชาชนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางความคิดเกี่ยวกับขยะสามารถรีไซเคิลขยะกลับมาใช๎ใหมํ มี
จิตส านึกรักชุมชน รักส่ิงแวดล๎อมมากขึ้น เชํน การใช๎ถุงผ๎าแทนถุงพลาสติก การรีไซเคิลแปรรูปขยะให๎เป็น
ผลิตภัณฑ์และสร๎างรายได๎เสริมให๎แกํครัวเรือน และท าให๎ชะลอการเกิดขยะ 
 7) ประชาชนรู๎จักประโยชน์ของขยะ และมีเงินออมมากขึ้น 
 
3. สรุปผลการศึกษา 
รูปแบบการบริหารการจัดการขยะชุมชน “ธนาคารขยะประชารัฐ” ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
หวายที่ผ่านมาผู้วิจักษณ์มีการบริหารดังนี้ 

1. สร้างพันธมิตรทางการค้า  แหลํงรับซื้อขยะซึ่งเป็นแหลํงรับซื้อของทางกลํุม ทางผ๎ูจัดการ
ธนาคารขยะได๎ไป ตรวจสอบราคารับซื้อขยะจากวงษ์วานิชย์และร๎านวัสดุรับซื้อของเกําตําง ๆ ในพื้นท่ีแ ล๎วน า
ราคามาเปรียบเทียบกัน และก าหนดราคามาตรฐานท่ีธนาคารขยะรับซื้อขยะน าไปขายแยกประเภทตามแหลํง
รับซื้อขยะ 

2. การสร้างแรงจูงใจให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีการให๎รางวัลแกํสมาชิกกลํุมท่ีมีการคัดแยก
ขยะท่ีถูกต๎อง มีสวัสดิการตอบแทนสมาชิกของกลํุม เพื่อสร๎างแรงจูงใจให๎แกํสมาชิกคัดแยกขยะอยํางถูกวิธี 

3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ประชาชนได๎เปล่ียนแปลงความคิด เจตคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับ
ขยะ โดยการบริหารจัดการขยะเบี้องต๎นด๎วยตัวเองจากการฝึกอบรม จากการปฏิบัติจริง การคัดแยกขยะเพื่อ
ขายสร๎างรายได๎ การแปรรูปขยะเป็นสินค๎า การบริจาคขยะเพื่อท าบุญหรือให๎ทาน เชํน เส้ือผ๎า หนังสือเกํา เป็น
ต๎นให๎ประชาชนเห็นคุณคําและประโยชนจากขยะมากยิ่งขี้น เป็นการสร๎างความเปล่ียนแปลงความเข๎าใจเดิมๆท่ี
เป็นของต่ าไมํมีคุณคํามาสํูทรัพยากรท่ีมีคํา สามารถรวมตัวจัดต้ังกลํุมการบริหารจัดการขยะแบบมีสํวนรํวม ท า
ให๎การขับเคล่ือนเป็นไปอยํางยั่งยืน   

4. ระบบบัญชีเงินออม (ธนาคารขยะประชารัฐ)  การสร๎างการรับซื้อขยะรีไซเคิล แล๎วให๎คนใน
ชุมชนสามารถรับเงินสด หรือจะฝากบัญชีเป็นเงินออม โดยมีสวัสดิการตอบแทนสมาชิกและตอบแทนสังคม ท า
ให๎ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ 

5. เกิดผลิตภัณฑ์สินค้าจากขยะ  จากการฝึกอบรมการแปรรูปขยะรีไซเคิล ท าให๎ประชาชนเกิด
ความคิดสร๎างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหมํๆ สร๎างคุณคํา และรายได๎ให๎แกํตนเอง   
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Abstract 

This dissertation to present  immune food supplement management Model in 

Thailand Case Study of 4Life (Thailand) Company Limited, a company that imports 

immune supplements from America Sold through distributors who are businessmen of 

the company Students use business management principles to do business. Management 

and human resource development with the company, with the following management 

styles  1. Membership system to maintain ongoing orders of customers 2. Special pricing 

for members At a price that is cheaper than the price  25% 3. There is a promotion set 

every month for the members Selling below the membership price is reduced by another 

20% from the membership price and free of charge. 4. Organize the Loyalty Program to 

maintain its membership status for a long time. 5. Allow customers to become 

distributors. There is a website to help sell for free.  6. There is a free delivery service 

with lost products guarantee. 7. Accept payment by credit card, no fee. Members can buy 

through the website by themselves.  8. It is a licensed product with FDA. Focusing on 

providing knowledge about health care both inside and outside the place, meeting 

members and training different flu teams.  9. Create products to meet the needs of 

customers with new products released every year 10. Minimum sales prices are set to 

prevent sales price cuts Meaning do not sell at a price lower than the membership price  

11. Giving priority to the development and creation of personnel. Organize product 

training every month There is a group to share results and product experience every 

week. 12. Marketing plan is easy to do, not complicated. Can do as you like 
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              งานดุษฎีนิพนธแนี้เพื่อน าเสนอ  รูปแบบการบริหารผลิตภัณฑแอาหารเสริมภูมิคุมกัน บริษัท 4ไลฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีน าเขาผลิตภัณฑแอาหารเสริมภูมิคุมกันจากอเมริกา จ าหนายผานผูจ าหนาย
ท่ีเป็นนักธุรกิจของบริษัท  ผูวิจักษณแใชหลักการบริหารธุรกิจการท าธุรกิจ การจัดการและการพัฒนาบุคคลกร
รวมกับบริษัทโดยมีรูปแบบการบริหารดังนี้  1. ระบบการรับสมาชิกเพื่อรักษาการส่ังซื้อท่ีตอเนื่องของลูกคา  2. 
มีการก าหนดราคาพิเศษส าหรับสมาชิก ในราคาท่ีถูกกวาราคาจ านายถึง 25 %   3. มีการจัดชุดเซ็ตโปรโมช่ัน
ทุกเดือนท้ังปีใหสมาชิก  ขายต่ ากวาราคาสมาชิก  ลดลงไปอีก 20 % จากราคาสมาชิก และฟรีคา  4.จัด
โครงการ Loyalty Program รักษาสถานะสมาชิกใหอยูนาน   5. เปิดโอกาสใหลูกคามาเป็นตัวแทนจ าหนายได 
มีเวบไซตแชวยจ าหนายใหใชฟรี   6. มีบริการจัดสงสินคาใหฟรีพรอมรับประกันสินคาหาย   7. รับช าระดวยบัตร
เครดิตไมคิดคาธรรมเนียม สมาชิกซื้อผานเวบไซตแไดเอง  8. เป็นผลิตภัณฑแท่ีจดลิขสิทธิ์  มี อย.  เนนการให
ความรูเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งในและนอกสถานท่ี พบปะสมาชิก และอบรมทีมงานตางหวัด 9. สรางผลิตภัณฑแ
ใหตรงตามความตองการของลูกคามีผลิตภัณฑแออกใหมทุกปี  10. มีก าหนดราคาขายขั้นต่ ากันปูองกันการขาย
ตัดราคา คือหามขายในราคาท่ีต่ ากวาราคาสมาชิก   11.ใหความส าคัญกับการพัฒนาและสรรคแสรางบุคลากร 
จัดอบรมผลิตภัณฑแทุกเดือน  มีจัดกลุมแชรแผลลัพธแและประสบการณแการใชผลิตภัณฑแทุกสัปดาหแ  และ 12. 
แผนการตลาดท างายไมซับซอน  เลือกท าไดตามท่ีถนัด 
 
ค าส าคัญ : อาหารเสริม , ระบบภูมิค๎ุมกัน, ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ , โมเลกุลภูมิค๎ุมกัน 

 
1..ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป  (Statement of the problems)  

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผสมวิตามินและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก
ธรรมชาติกลํุมอาหารเสริมพร๎อมด่ืม อาหารเสริมควบคุมน้ าหนัก  ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตอยํางรวดเร็ว 
เนื่องจากความต๎องการตามเทรนด์รักษ์สุขภาพของผ๎ูบริโภคประกอบชํองทางการซื้อขายในปัจจุบันสามารถท า
ได๎งํายผํานชํองทางออนไลน์  TMB Analytics ช้ีตลาดธุรกิจอาหารเสริมยังเติบโตได๎ แตํต๎องรักษามาตรฐานคุณ
ภาพตํอเนื่อง แนะใช๎การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ด๎านสุขภาพของผ๎ูบริโภค 

 เทรนด์อาหารเสริมปี 2018  เป็นอีกหนึ่งส่ิงท่ีเหลําบรรดานักธุรกิจหน๎าใหมํควรรู๎ เพราะยิ่งนับวัน
ธุรกิจอาหารเสริมก็ยิ่งมีอิทธิพลในตลาดมากขึ้นไมํวําจะเป็นอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีชํวยสํงเสริมการท างานของ
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สมองและรํางกาย การเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกัน เพิ่มความสดช่ืน บ ารุงสุขภาพและระบบภายใน หรือการเสริมความ
งาม  

 อนึ่ง จากการศึกษาของสถาบันวิจัยอาหาร Leatherhead พบวําตลาดอาหารเสริมของโลกในปี 
2014 มีมูลคํา 54 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 25% จากปีกํอนหน๎า  และถึงแม๎วําสํวนแบํงตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะคิดเป็นเพียง 5% ของมูลคําตลาดอาหารและเครื่องด่ืมท้ังหมด แตํผ๎ู เลํนในตลาดกลับ
ให๎ความสนใจสินค๎าประเภทนี้สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ าหนัก ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวพรรณ 
ผลิตภัณฑ์บ ารุงหัวใจ และผลิตภัณฑ์เสริมการท างานของระบบยํอยอาหาร ตลาดสินค๎าประเภทนี้ท่ีใหญํท่ีสุดคือ 
ญี่ปุุนและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากผ๎ูบริโภคมีความค๎ุนเคยกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้และมีก าลังซื้อมากกวําผ๎ูบริโภค
ในประเทศก าลังพัฒนา 

สถิติภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเสริม 
 ภาพรวมรายได้และอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเสริมทั่วโลก 

 
  
           ภาพรวมรายได๎ตลาดอาหารเสริมท่ัวโลกในปี ค.ศ. 2016  มีมูลคําอยูํท่ี 121.2 พันล๎านเหรียญสหรัฐ  
และมีอัตราเติบโตเฉล่ียสะสมตํอปีอยูํท่ี 5.7 เปอร์เซ็นต์ (ปี ค.ศ. 2006 - 2020) แม๎วําในปี ค.ศ. 2009 และ ปี 
ค.ศ. 2015  ความผันผวนของเศรษฐกิจจะสํงผลกระทบให๎อัตราการเจริญเติบโตของตลาดดังกลําวลดลง แตํใน
ปีถัดมาตลาดอาหารเสริมก็กลับมาเติบโตอยํางตํอเนื่องโดยการคาดการณ์จากวารสาร Nutrition Business 
Journal (NBJ) ระบุวํา รายได๎ตลาดอาหารเสริมท่ัวโลกจะมีมูลคําสูงถึง155พันล๎านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 
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2020 ซึ่งรายได๎ดังกลําวจะมาจากการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย (ไมํรวมประเทศจีน ญี่ปุุนและอินเดีย)และภูมิภาค
ยุโรปตะวันออก โดยคาดการณ์วําจะมีอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมตํอปีสูงถึง  9 % 

 
 

ส่วนแบ่งทางการตลาด แบ่งตามผลิตภัณฑ์ 
 

 
  
          วารสาร Nutrition Business Journal (NBJ) ได๎คาดการณ์วําในปี ค.ศ. 2017 ตลาดอาหารเสริม
ประเภทวิตามิน และอาหารเสริมสมุนไพรและบอตานิคอล (Botanical) คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากพืช จะ
ครองสํวนแบํงทางการตลาดสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของตลาดท้ังหมด รองลงมาได๎แกํอาหารเสริมบ ารุงเฉพาะด๎าน 
เชํน อาหารเสริมบ ารุงรักษาข๎อตํอ (Joint Health) อาหารเสริมบ ารุงระบบภูมิค๎ุมกันซึ่งจะมีสัดสํวนอยูํท่ี 18 
เปอร์เซ็นต์ อาหารเสริมส าหรับการออกก าลังกาย จะมีสัดสํวนอยูํท่ี 14 เปอร์เซ็นต์ อาหารเสริมทดแทนอาหาร 
จะมีสัดสํวนอยูํท่ี  11 เปอร์เซ็นต์และแรํธาตุตํางๆ จะมีสัดสํวนอยูํท่ี 7  เปอร์เซ็นต์ 
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ส่วนแบ่งทางการตลาด แบ่งตามประเทศหรือภูมิภาค 
 

  
 
 ในปี ค.ศ. 2016 สหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศอุตสาหกรรมอาหารเสริมท่ีใหญํท่ีสุดในโลกตามด๎วย

ภูมิภาคเอเชียและยุโรป โดยท่ีจีนเป็นประเทศท่ีครองสัดสํวนทางการตลาดสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย  ซึ่งอยูํท่ี 
14.3 เปอร์เซ็นต์โดยนับวํามีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนเกือบเทําตัวเมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2006 ท่ีมีสัดสํวนการตลาด
อยูํท่ี 9.6 เปอร์เซ็นต์ และจากการใช๎จํายสินค๎าสุขภาพของผ๎ูบริโภคจีนท่ีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการเติบโตของ
ตลาดอีคอมเมิร์ซสํงผลให๎ผ๎ูผลิตอาหารเสริมรายใหญํตํางให๎ความสนใจตลาดในประเทศนี้ 

 ขณะเดียวกันจะสังเกตเห็นได๎วําประเทศในกลํุมอาเซียนเป็นกลํุมประเทศท่ีมีขนาดใหญํท่ีสุดในตลาด
อาหารเสริมสมุนไพรและบอตานิคอล(Botanical) ซึ่งมีการคาดการณ์วํารายได๎ตํอปีของผลิตภัณฑ์ดังกลําวอยูํท่ี 
15 พันล๎านเหรียญสหรัฐซึ่งมากกวําตลาดของสหรัฐอเมริกาถึง 2 เทํา 
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           ในปี ค.ศ. 2016 ตลาดอาหารเสริมส าหรับการออกก าลังกาย อาหารเสริมทดแทนอาหาร และอาหาร
เสริมบ ารุงเฉพาะด๎านมีรายได๎อยูํท่ี 45.3 พันล๎านเหรียญสหรัฐ หรือมีอัตราการเติบโตอยูํท่ี 7.6 เปอร์เซ็นต์ และ
มีสัดสํวนการจ าหนํายอยูํท่ี 37.4 เปอร์เซ็นต์ของอาหารเสริมท่ัวโลก ในขณะท่ีตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมี
การเติบโตอยูํท่ี 10 เปอร์เซ็นต์ (ปี ค.ศ. 2017-2022) หรือ คาดวําจะมีรายได๎อยูํท่ี 1.3 พันล๎านเหรียญสหรัฐในปี 
ค.ศ 2022 

 สํวนภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกามีอัตราการเติบโตอยูํท่ี 11 เปอร์เซ็นต์ โดยปัจจัยท่ีสํงผลตํอ
การเติบโตดังกลําวได๎แกํการเพิ่มขึ้นของโรคอ๎วนและน้ าหนักเกิน ดังนั้นอาหารเสริมท่ีมี สูตรส าหรับการจัดการ
น้ าหนักจึงได๎รับความนิยมอยํางสูง โดยเฉพาะอาหารเสริมทดแทนอาหารและอาหารเสริมประเภทโปรตีน 
 
แหล่งอ้างอิง   1. Bluebonnet. (2018). Specialty Supplements.  
2. Newhope Network. (2018). Blue Apron still losing customers | Lawsuit: Nestlé mislabeled 
GMO products. 
3. Newhope Network. (2018). New Hope Natural Media.  
4 .Ordonez, Carolina. (2018). Asia Pacific Is Sports Nutrition’s Next Hot Spot. Nutrition  
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 1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในทอ้งถ่ิน 
 ศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์  วิเคราะห์วําอาหารเสริมหนึ่งในภาคธุรกิจท่ีก าลังเติบโตอยํางตํอเนื่อง 

ซึ่งเป็นโอกาสท่ีนําสนใจส าหรับผ๎ูประกอบการ แตํวันนี้ตลาดนี้ก าลังปรับตัว อาหารเสริมประเภทความงาม
เติบโตลดลง ในขณะท่ีอาหารเสริมสุขภาพ และรักษาโรคยังเติบโตอยํางตํอเนื่อง นั่นเป็นโอกาสท่ีดีท่ีคนท าธุรกิจ
ควรปรับตัว อาหารเสริมสุขภาพ (Supplementary) เป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีนําสนใจส าหรับผ๎ูประกอบการ ท่ีผําน
มามีผ๎ูประกอบธุรกิจนี้มากขึ้น  มีการสร๎างแบรนด์ของตัวเอง จ าหนํายสินค๎าจนประสบความส าเร็จเป็นจ านวน
มาก   

 จากข๎อมูลของ EuroMonitor  พบวําธุรกิจอาหารเสริมของไทยมีมูลคํามากกวํา 6.67 แสนล๎านบาท  
โดยธุรกิจอาหารเสริมนี้แบํงออกเป็น 3 ประเภท ได๎แกํ  

 1. อาหารเสริมสุขภาพและรักษาโรค  อาหารเสริมสุขภาพ และรักษาโรคเป็นตลาดท่ีมีมูลคํามาก
ท่ีสุด ด๎วยมูลคํากวํา 518,000 ล๎านบาท  ซึ่งมีสํวนแบํงการตลาดสูงถึง 78 % 

 2.  อาหารเสริมความงาม รองลงมาเป็นอาหารเสริมความงาม มีมูลคําตลาดประมาณ 142,000 ล๎าน
บาท   สํวนแบํงการตลาด  21 % 

 3.  อาหารเสริมเพิ่มสมรรถภาพทางรํางกาย  อันดับสุดท๎ายตลาดอาหารเสริมเพิ่มสมรรถภาพทาง
รํางกายมีมูลคําตลาด 66,700 ล๎านบาท  สํวนแบํงการตลาด  1 % 

  โดยคาดวําปี 2017 ตลาดอาหารเสริมจะเติบโตเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 11% เป็น 738,000 ล๎านบาท 
 ศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ ให๎ข๎อมูลวํา ความเปล่ียนแปลงเข๎าสํู Aging Society ของสังคมไทย 

ท าให๎ตลาดอาหารเสริมความงามท่ีเติบโตมาระยะหนึ่งนั้นมีการเติบโตท่ีลดลง ขณะท่ีอาหารเสริมสุขภาพ และ
รักษาโรคท่ีเป็นกระแสหลักของกลํุมอาหารเสริมยังคงมีการเติบโตอยํางตํอเนื่อง 

รูปที่ 1: มูลค่าตลาดอาหารเสริมทั้งหมดเติบโตได้ดี 



85 
 

 
รูปที่ 2: ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะค านึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก 

โดยสังเกตได๎จากปัจจัยท่ีเลือกซื้อสินค๎า ได๎แกํ สารสกัดจากธรรมชาติ คุณคําทางโภชนาการ และมาตรฐาน
รับรองระดับสากล 

 
 ท่ีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข๎อมูลของผลส ารวจวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมและพืชสมุนไพรในยุคปัจจุบัน (สิงหาคม 2016) 
 ตัวเลขจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานแนวโน๎มตลาด "สินค๎าเพื่อสุขภาพ" ในภาพรวมยังคงเติบโต 

โดยในปี 2560 พบวํามีมูลคําสูงถึง 140,000 ล๎านบาท แบํงเป็น 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ ประกอบด๎วย กลํุม
วิตามิน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม และเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
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 เจาะลึกลงไปเฉพาะกลํุม "สินค๎าเพื่อสุขภาพ" พบวําเติบโตตํอเนื่องจากหลายปีกํอน โดยในปี 2560 

มูลคําตลาดกลํุมผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมสูงกวํา 60 ,000 ล๎านบาท ขยายตัวจากปี 2559 ถึงร๎อยละ 
11.5 

 โดยในปี 2562 นี้ ถือวําเป็นปีท่ีดีของอุตสาหกรรมเพราะปีท่ีผํานมารัฐบาลได๎เข๎มงวดในธุรกิจอาหาร
เสริมมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีท าผิดกฎหมาย ไมํถูกต๎อง ไมํได๎มาตรฐาน และโฆษณาเกินจริง
อยํางเข๎มงวด ท าให๎ในปีนี้ผ๎ูบริโภคมีความมั่นใจวําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีวางจ าหนํายในท๎องตลาดมีความ
ปลอดภัย อีกท้ังปัจจุบันกระแสการใสํใจสุขภาพได๎รับความนิยมในกลํุมคนรุํนใหมํ จนกลายเป็นเทรนด์ ซึ่งผล
วิจัยจาก TCDC เมื่อปี 2561  ระบุวํา ธุรกิจท่ีสํงเสริมให๎คนมีสุขภาพดีเติบโตขึ้นท่ัวโลกถึง 10.6% หรือคิดเป็น 
122 ล๎านล๎านบาทตํอปี ท้ังนี้ ธุรกิจท่ีเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมสุขภาพเติบโตอยํางรวดเร็วในทุกปีและยังมี
แนวโน๎มเติบโตอยํางตํอเนื่อง   
1.3 ความสนใจ  
 สืบเนื่องมาจาก การคิดค๎นและพัฒนาอาหารเสริมปัจจุบันใช๎วัตถุดิบจากสมุนไพรหรือสารสกัดจาก
ธรรมชาติทดแทนอาหารเสริมสังเคราะห์เพื่อให๎สอดรับกับกระแสคืนสํูธรรมชาติ (Back to the Nature) ของ
ผ๎ูบริโภคในยุคปัจจุบัน ซึ่งพบวําในชํวงปี 2011 - 2015 ตลาดอาหารเสริมท่ีมาจากธรรมชาติมีอัตราการเติบโต
เฉล่ียสะสมสูงถึง 13% ตํอปี ขณะท่ีอาหารเสริมสังเคราะห์ท่ัวไปเติบโตสะสมเฉล่ียเพียง 7 - 8% ตํอปีเทํานั้น 
สะท๎อนได๎อยํางชัดเจนถึงความเช่ือมั่นของผ๎ูบริโภคชาวไทยท่ีมีตํอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ีมาจากธรรมชาติ ท้ัง
ในแงํความปลอดภัย รวมถึงผลข๎างเคียงตํอสุขภาพที่ต่ ากวําอาหารเสริมสังเคราะห์   

 อยํางไรก็ตามพบวําปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ีมาจากธรรมชาติยังมีขายในท๎องตลาดเพียงไมํกี่
ชนิดเทํานั้น เชํน ซุปไกํสกัด ผลไม๎สกัด หรือสมุนไพรบางชนิด ซึ่งสํวนหนึ่งมาจากการวิจัยและพัฒนาเพื่อตํอ
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ยอดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติยังมีอยูํน๎อย จึงเป็นอีกหนึ่งชํองทางส าหรับผ๎ูเลํนในตลาด
อาหารเสริมในการสร๎างมูลคําเพิ่มจากสมุนไพรหรือสารสกัดจากธรรมชาติได๎อีกมาก   

 ผ๎ูวิจักษณ์จึงมองเห็นโอกาสของการท าธุรกิจอาหารเสริมท่ีเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นงานวิจัยจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ และประกอบกับตัวเองมีปัญหาสุขภาพจากภาวะภูมิแพ๎  
จากการท างานอาชีพเดิมท่ีมีแตํภาวะความเครียด และลักษณะของงานเดิมท่ีต๎องวิ่งหาลูกค๎า ท างานนอกออฟ
ฟิคตลอด รับประทานอาหารไมํตรงเวลา เพราะเวลานัดหมายท่ีลูกค๎าสะดวกมักจะเป็นชํวงเวลาสายๆ หรือกํอน
บําย  ซึ่งชํวงเวลาดังกลําว  เราต๎องขับรถเพื่อให๎ไปให๎ทันเวลานัดหมาย  เจออากาศร๎อนสลับหนาว  ด๎วยงาน
เป็นงานท่ีต๎องใสํใจลูกค๎า งานของการบริการ  จึงให๎เวลาไปกับการดูแลและให๎ค าแนะน า บริการลูกค๎า พักผํอน
ก็น๎อย  แทบไมํได๎อกก าลังกายเลย   จึงสํงผลให๎สุขภาพตัวเองมีปัญหาและมีอาการท่ีแยํลงทุกปี   ซึ่งวิถีชีวิต
แบบนี้ เป็นวิถีชีวิตของคนท างานในยุคปัจจุบันแทบทุกอาชีพ  ท่ีมีแตํความเครียด  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให๎
เกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังได๎ และเกิดความเส่ือมของรํางกายเร็วขึ้น    

 ผ๎ูวิจักษณ์  จึงได๎เห็นความส าเร็จของการดูแลสุขภาพตัวเอง การหาเงินมาแล๎วต๎องมารักษาตัวเอง 
มันไมํค๎ุมเลย  และเห็นโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จึงได๎เริ่มศึกษาอยํางจริงจังและตัดสินใจท า
เป็นธุรกิจ เมื่อปี 2556  โดยเลือกรํวมงานกับบริษัท 4ไล๎ฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นสาขาของบริษัท 4Life 
Research จากอเมริกา  ซึ่งบริษัทวิจัยด๎านสุขภาพท่ีมีความเช่ียวชาญเรื่องการผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแล
ภูมิค๎ุมกัน  ท่ีมีท้ังทีมแพทย์ ทีมวิจัย ทีมนักโภชนาการ และทีมนักวิทยาศาสตร์   เพื่อให๎ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์
ตํางๆ ได๎รับการรับรองและมีการพิสูจน์แล๎ววํามีประสิทธิภาพสูงตํอการเข๎าไปดูแลสุขภาพในระดับเซลล์ และ
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจดสิทธิบัตรการสกัด ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จากน้ านมเหลืองของแมํวัว และจากไขํแดงของไขํ
ไกํเจ๎าเดียวของโลก  มีความโดดเดํนท่ีไมํเหมือนกัน เราไมํใชํยา ไมํใชํฮอร์โมน ไมํใชํวิตามินเกลือแรํ แตํเป็น
โมเลกุลภูมิค๎ุมกัน ท่ีเหนือไปกวําการให๎อาหารเซลล์ แตํลึกลงไปถึงระดับโมเลกุลท่ีจะชํวยสํงเสริมระบบการ
เรียนรู๎  การส่ือสารระหวํางภูมิค๎ุมกัน เพื่อการตอบสนองของภูมิค๎ุมกันท่ีดีท่ีสุด  ท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของภูมิค๎ุมกัน NK Cell  ได๎สูงถึง  437 %  (Natural Killer Cell  หรือ NK cell  เซลล์เพชฌฆาต คือ 
เซลล์เมด็เลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเซลล์ส าคัญในระบบภูมิค๎ุมกัน)  เมื่อภูมิค๎ุมกันเราแข็งแรง สุขภาพเราก็จะดี
ขึ้น  เพราะหมอท่ีส าคัญท่ีสุดของมนุษย์ คือภูมิค๎ุมกัน 
1.4 แรงบันดาลใจ 

 คนท่ีปุวยบํอย เป็นสัญญาณเตือนวํา  ตัวเราก าลังมีปัญหาสุขภาพมีรํางกายท่ีอํอนแอ  ถ๎าลองสังเกต
ตัวเองดู  ก็จะรู๎วํามาจากการท่ีตัวเราเองละเลยการดูแลสุขภาพ   เพราะถ๎าทานอาหารไมํดี  ไมํออกก าลังกาย  
เครียดจัด  พักผํอนน๎อย โรคภัยก็ถามหาได๎งําย ๆ หรืออีกสาเหตุหนึ่งท่ีอาจเป็นไปได๎ก็คือ เพราะภูมิค๎ุมกันใน
รํางกายอํอนแอ ซึ่งก็เป็นผลมาจากการท่ีเราไมํดูแลสุขภาพด๎วย เพราะภูมิค๎ุมกันในรํางกายก็เปรียบเสมือน
ปราการดํานแรกส าหรับต๎านโรคภัย  
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 ความจริงแล๎วเราอยูํกับเช้ือโรครอบตัวมากมายตลอดเวลา และในแตํละวันก็อาจสัมผัสกับเช้ือโรค
เยอะแยะ แตํท าไมเราถึงไมํเจ็บปุวย หรือนาน ๆ จะเจ็บปุวยสักที ก็เพราะรํางกายมีระบบภูมิค๎ุมกันเซลล์เม็ด
เลือดขาวที่เปรียบเสมือนทหารคอยจัดการปราบเช้ือโรค ซึ่งถ๎าทหารแข็งแรง เช้ือโรคก็ยากท่ีจะเข๎ามา แตํหาก
ชํวงใดรํางกายอํอนแอก็จะสํงผลไปท่ีระบบภูมิค๎ุมกันด๎วย  ท าให๎เราเจ็บปุวย  ดังนั้นการดูแลภูมิค๎ุมจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญท่ีเราต๎องใสํใจ   

 ผ๎ูวิจักษณ์ก็ประสบปัญหาสุขภาพจากการละเลยการดูแลสุขภาพ จึงกลายเป็นคนมีภาวะภูมิแพ๎ท่ีไว
ตํออากาศ จะมีภาวะคันตา คันจมูก และมีน้ ามูกใสๆ บํอยๆ  เป็นหวัดงําย และจะมีอาการรุนแรงขึ้นในชํวง
อากาศเปล่ียนโดยเฉพาะชํวงรอยตํอของฤดู  จะมีภาวะไอเรื้อรังติดตํอกัน นานถึง 3 เดือน  จึงท าให๎ได๎ตระหนัก
ถึงการต๎องใสํใจและดูแลสุขภาพตัวเอง โดยเฉพาะการดูแลภูมิค๎ุมกันให๎แข็งแรง เพราะคนท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ี
เกี่ยวกับภูมิค๎ุมกัน ไมํวําจะเป็น ภาวะภูมิแพ๎   ภูมิไวเกิน  ภูมิค๎ุมกันท าลายตัวเอง ภูมิต่ า หรือมีภาวะเจ็บปุวย
เรื้อรัง  ล๎วนมาจากภูมิค๎ุมกันเรามีปัญหา  เราต๎องไปแก๎ท่ีสาเหตุเลย คือแก๎และรักษาท่ีภูมิค๎ุมกันให๎กลับไป
ท างานเป็นปกติ  การใช๎ยารักษาเป็นเพียงแคํการรักษาท่ีปลายเหตุแล๎ว ซ้ ายังมีผลข๎างเคียงจากการใช๎ยาอยําง
ตํอเนื่อง ซึ่งจะมีผลเคียงข๎างตํอตับ ไต ได๎  ดังนั้นการหันมาดูแลสุขภาพกํอนปุวยยํอมดีกวํา  ปุวยแล๎วจึงได๎รีบมา
ดูแลตัวเอง 

 หลังจากท่ีผ๎ูวิจักษณ์ได๎ศึกษาผลิตภัณฑ์เสริมภูมิค๎ุมกันของ 4ไล๎ฟ์  และได๎ทานเอง  สุขภาพก็ดีขึ้น  ไมํ
ต๎องไปหาหมอเหมือนท่ีผํานๆ  รํางกายสดช่ืน แข็งแรงขึ้น  อาการภูมิแพ๎ท่ีเป็นก็หายไป    จึงได๎เกิดแรงบันดาล
ใจท่ีจะท าธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองแบบจริงจัง   เพราะเราได๎รู๎ด๎วยตัวเองแล๎ววํา
เราสามารถปูองกันรํางกายให๎หํางไกลโรคได๎ด๎วยการดูแลตัวเอง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช๎ชีวิต และไมํวําการ
เจ็บปุวยนั้น จากกรรมพันธุ์หรือเพราะพฤติกรรม  เราก็สามารถมีภูมิค๎ุมกันท่ีดีขึ้น โดยปฏิบัติดังนี้   ทานอาหาร
ต๎านโรค นอกเหนือจากการทานอาหารให๎ครบ 5 หมูํ ควรเสริมด๎วยอาหารท่ีชํวยสร๎างเสริมระบบภูมิค๎ุมกัน  
ออกก าลังกาย  พักผํอนให๎เพียงพอ  ท าจิตใจให๎ผํองใส  ท้ังหมดนี้ควรปฏิบัติควบคํูกันเพื่อให๎ได๎ผลลัพธ์ทาง
สุขภาพที่ดีขึ้น   
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 บริบทขององค์กร/ สถานการณ์ในปัจจุบัน 

 บริษัท 4 life research จ ากัด เป็นบริษัทวิจัยด๎านสุขภาพ ต้ังอยูํท่ีรัฐยูทาร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ี
ไปไกลกวําการเป็นเพียงบริษัทผลิตอาหารเสริมธรรมดาๆ เพราะเป็นผ๎ูน าศาสตร์การส่ือสารของระบบภูมิค๎ุมกัน
ท่ีได๎สร๎างผลิตภัณฑ์ “4ไล๎ฟ์  ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ (4life Transfer Factor)   ผลิตภัณฑ์ 4ไล๎ฟ์  ท าให๎สุขภาพ
ของมนุษย์ดีขึ้น โดยผํานทางวิสัยทัศน์ของผ๎ูกํอต้ังบริษัท ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ (Science)  ความส าเร็จ 
(Success)  และการบริการ (Service) ผลิตภัณฑ์เสริมภูมิค๎ุมกัน 4ไล๎ฟ์  ได๎เริ่มต๎นขึ้นมาจากบุคคล 2 ทําน คือ
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คุณเดวิด ลิซันบี  และคุณเบียงก๎า ลิซันบี  ในการศึกษาค๎นคว๎าระบบภูมิค๎ุมกันท่ีแข็งแรงกวํา  ท้ัง 2 ทําน ได๎ใช๎
เวลาถึง 20 ปี ในการจัดหาวิธีการแก๎ปัญหาส าหรับระบบภูมิค๎ุมกันให๎ฟื้นไข๎ได๎เร็วกวํา   

 ส่ิงท่ีคุณเดวิดได๎ค๎นพบนี้  มันไมํใชํวิตามิน  ไมํใชํแรํธาตุ ไมํใชํสมุนไพร  หรือช้ินสํวนของผลไม๎  แตํมัน
คือโมเลกุลเฉพาะ   ซึ่งพบได๎ในระบบภูมิค๎ุมกันของรํางกาย ซึ่งโมเลกุลนั้นถูกเรียกวํา  “ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์
“   คือ โปรตีนโมเลกุล ซึ่งท าหน๎าท่ีสํงผํานความสามารถในการตอบสนองของระบบภูมิค๎ุมกันแบบเซล เป็น
โมเลกุลเล็กๆ ท่ีท างานด๎านการส่ือสารตํางๆ ในระบบภูมิค๎ุมกัน  ซึ่งถํายทอดความจ าจากภูมิค๎ุมกันตัวหลักท่ี
แข็งแรง ไปสํูภูมิค๎ุมกันตัวอื่น ๆ ในการจ าแนก  การตอบสนอง  และการจดจ าได๎ถึงภัยคุกคามตํางๆ รวมถึง
ผลกระทบความเครียด  คุณดวิด ได๎ค๎นพบงานวิจัยทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ เมื่อปี 1990 และนี้คือ จุดเริ่มต๎นของ
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลภูมิค๎ุมกันท่ีไมํเหมือนใครในโลก 

 คุณเดวิดได๎เริ่มกํอตั้ง บริษัท 4 life research ในปี ค.ศ.1998  รํวมกับภรรยาของเขา  ได๎จดลิขสิทธิ์
อยํางถูกต๎องของสิทธิบัตรในเรื่องของขั้นตอนการแยก  ทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์  และได๎ออกผลิตภัณฑ์ดูแล
ภูมิค๎ุมกันในปีนั้นเลย   

 บริษัท 4 life research จ ากัด เป็นบริษัทแรกท่ีได๎รับสิทธิบัตรการสกัดทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์   
จากน้ าเหลืองของแมํวัว และยังจดสิทธิบัตรตํางๆ อีก 11 ฉบับ และมีอีกมากกวํา 10 ฉบับท่ีรอการรับรองอยูํ  
ซึ่งสิทธิในปัจจุบันนี้ครอบคลุมถึง สิทธิบัตรทางเทคนิคส าหรับกระบวนการสกัดทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์จากไขํ
แดงของไขํไกํ (US Patent # 6,468,534)  สิทธิบัตรกรรมวิธีการรวมสํวนประกอบส าคัญของทรานสเฟอร์ แฟก
เตอร์ จากไขํแดงของไขํไกํ และนมเหลืองจากวัว (US Patent # 6,866,868)  ซึ่งผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ตํางๆ 
ได๎รับการพิสูจน์แล๎ววํามีประสิทธิภาพสูง และใช๎เทคโนโลยีช้ันสูงในการผลิต 
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 บริษัท 4 life research จ ากัด ได๎ตระหนักถึง การมีภูมิค๎ุมกันท่ีแข็งแรงและการมีภาวะรํางกายท่ี

สมบรูณ์  เพราะนั้นหมายถึง ความเร็ว และการตอบสนองท่ีมีประสิทธิภาพตํอภัยคุกคามตําง ๆ ตํอสุขภาพหรือ
ปัจจัยกระต๎ุนตํางๆ ท่ีมาจากความเครียด  ยิ่งการตอบสนองตํอภัยท่ีคุกคามสุขภาพของเราท าได๎เร็วเทําไร นั้น
หมายถึงการมีพลังงานเหลือท่ีมากขึ้นท่ีสามารถน าไปใช๎ในระบบอื่นๆ ของรํางกายได๎มากขึ้น  

 บริษัท 4 life research จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมั่นคงระดับ World Class ท่ีมีทีมแพทย์ ทีม
นักวิทยาศาสตร์ ทีมนักวิจัย   และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร๎อมจดสิทธ์บัตรเป็นของ 4ไล๎ฟ์ เอง มีโรงงานท่ีได๎
มาตรฐานและควบคุมทุกขั้นตอนของการผลิต ท้ังในสํวนของการหํอหุ๎ม บรรจุลงแคปซูลและบรรจุภัณฑ์ 
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ผลิตภัณฑ์ทุกช้ินสํงออกมาจากประเทศอเมริกาถึงผ๎ูจ าหนํายและลูกค๎าจึงมั่นใจได๎วําผลิตภัณฑ์ของ 4ไล๎ฟ์  มี
คุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก  

 ผลิตภัณฑ์ 4Life ได๎รับการตีพิมพ์ในหนังสืออ๎างอิงทางการแพทย์ PDR (Physician ‘Desk 
Reference)  ในปี 2003 และยังคงได๎รับการรับรองตํอเนื่องมาจนถึงปีปัจจุบัน  ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความ
ปลอดภัย ท่ีสามารถน าไปดูแลสุขภาพได๎ 

 PDR หนังสืออ๎างอิงทางการแพทย์ท่ีเป็นท่ียอมรับของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มากวํา 60 ปี  
ท่ีใช๎เป็นแหลํงกลางท่ีปราศจากอคติ เป็นแหลํงอ๎างอิงท่ีส าคัญท่ีสุดของยา และข๎อมูลการรักษา รวมถึงผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมท่ีชํวยดูแลสุขภาพได๎จริง 

 
  บริษัท 4life research เปิดมานานแล๎วกวํา 21  ปี มีส านักงานสาขากวํา 24 ประเทศและด าเนิน

ธุรกิจกวํา 72 ประเทศ  ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งประเทศท่ีเป็นส านักงานสาขาในประเทศไทย บริษัท 4ไล๎ฟ์  
เปิดตัวอยํางเป็นทางการเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2549   ใช๎ช่ือวํา “บริษัท 4ไล้ฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  “  มี
หน๎าท่ีดูแลและบริหารสต็อก โดยมีนักธุรกิจท่ีเข๎ารํวมท าธุรกิจเป็นผ๎ูมีหน๎าท่ีจ าหนํายและให๎ค าแนะน าเรื่อง
ผลิตภัณฑ์   
 ผ๎ูวิจักษณ์ได๎มองเห็นโอกาสในการธุรกิจจึงได๎เข๎ารํวมงานเปิดเป็นศูนย์จ าหนําย เป็นศูนย์จ าหนํายผําน
เว็บไซต์ ช่ือเว็บไซต์  www.4life4good.com  เมื่อปี 2556  บริหารจัดการและดูแลด๎วยตัวเอง  ปัจจุบันเป็น
นักธุรกิจระดับ Presidential Diamond ออกรหัสเมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2556  มีนักธุรกิจระดับผ๎ูน าและสมาชิก
ท่ีสามารถสร๎างธุรกิจได๎ ภายใต๎องค์กรกวํา 100 รหัส  ท่ีต๎องดูแล โดยมีผ๎ูน าในระดับ Diamond  8  สายงาน   
ระดับ Builder  12 สายงาน และระดับ Associate 4 สายงาน รวม 24 สายงาน เป็นผ๎ูจ าหนํายในสายงานท่ี
กระจายอยูํหลายพื้นท่ี  ท้ังในกรุงเทพและปริมณฑล และตํางจังหวัด   
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สถานที่ต้ัง /ผังบริหารงาน/บุคคลการ/เคร่ืองจักร 
       บริษัท 4ไล๎ฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ต้ังอยูํท่ี อาคารอัมรินทร์พลาซํา ช้ัน 4 ยูนิต 1-3 ถนนเพลิน

จิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  เป็นส านักงานใหญํ เปิดตัวอยํางเป็นทางการเมื่อ 26 
พฤศจิกายน  2549   และมีสาขาอยูํท่ีเชียงใหมํ เปิดอยํางเป็นทางการเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2557  
 

โลโก้ของบริษัท 

 
ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิต ท่ีเราจะรํวมกันสรรค์สร๎างบุคลากร 

แผนผังการบริหารงานของ บริษัท 4life research 

 
การผลิตทุกขั้นตอนจะผลิตที่อเมริกาและถูกส่งออกมายังสาขาทั่วโลก 

การบริหารจัดการในด๎านงานวิจัย การควบคุมการผลิต การผลิต  การบรรจุ การติดฉลากและการหีบ
หํอ  จะผํานการดูแลคุณภาพทุกขั้นตอนจากโรงงาน ท่ี บริษัท 4life research  ท่ีประเทศอเมริกา ผลิตภัณฑ์
ทุกอยํางจะสํงออกไปตามประเทศตํางๆท่ั วโลก เพื่อให๎มีมาตรฐานเดียวกันและได๎คุณภาพสูงสุด กํอนจะถูกสํง
ตํอให๎สาขาท่ีเป็นศูนย์จ าหนําย 
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 บริษัท 4ไล๎ฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะเป็นคลังสินค๎าในประเทศไทยและเป็นศูนย์เรียนรู๎และพัฒนา
สมาชิกรํวมกับผ๎ูน าท่ีเป็นหุ๎นสํวนธุรกิจ ซึ่งก็คือผ๎ูจัดจ าหนํายท่ีขึ้นตรงและท างานรํวมกับบริษัท ซึ่งตัวผ๎ูวิจักษณ์ก็
เป็นสํวนหนึ่งในการสร๎างและขยายทีมงาน และบริหารธุรกิจเพื่อให๎ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู๎จักของตลาดและถูกสํงไป
ยังสมาชิกและลูกค๎าท่ัวประเทศ  
 
แผนผังองค์กรสายงานของผู้วิจักษณ์ที่ บริษัท 4ไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 

 ตามผังของบริษัท ผ๎ูวิจักษณ์เป็นนักธุรกิจของบริษัทอยูํในสายบริหารด๎านการขายและการขยาย
ทีมงานฝุายขาย  ปัจจุบันอยูํในต าแหนํงผ๎ูน าระดับ Presidential Diamond   มีหน๎าท่ีบริหารยอดขายและ
ขยายทีมงาน  พัฒนาและสร๎างบุคลากรให๎เป็นนักธุรกิจในสายงาน 
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 ปัจจุบันมีทีมงานและสมาชิกท่ีท าธุรกิจภายใต๎องค์กรกวํา 100 รหัส  ท่ีต๎องดูแล   โดยมีผ๎ูน าในระดับ 
Diamond ใต๎สายงาน  8  รหัส   ระดับ Builder  12 รหัส และระดับ Associate 4 รหัส รวม 24 รหัสสายงาน 
และนักธุรกิจรายยํอย (Preferred customer)  กวํา 100 รหัส   

 
 

 ผ๎ูวิจักษณ์ ได๎เข๎ารํวมธุรกิจเป็นนักธุรกิจของบริษัท เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2556  ท างานได๎เพียง 1 
เดือน ก็มียอดขายและขยายทีมได๎ถึงเปูา ก็สามารถเป็นผ๎ูน าระดับไดมอนด์ (Diamond) เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 
2556  และใช๎เวลาเพียง 4 เดือน ก็สามารถขึ้นมาเป็นผ๎ูน าระดับเพรสซิเดนเชียลไดมอนด์ (Presidential 
Diamond) เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2557   
 
 2.2 การเริ่มต้นสถานการณ์ในปัจจุบัน และประเภทกิจกรรม /ธุรกิจ  

 จากข๎อมูลของ United Nations World Population Ageing พบวํา ประเทศไทยก าลังอยูํในชํวง
การเปล่ียนผํานเข๎าสํู สังคมผ๎ูสูงอายุ โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งสหประชาชาติระบุวํา ประเทศใดมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดสํวนเกินร๎อยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ ถือวําประเทศนั้นก๎าวเข๎าสํูสังคม
ผ๎ูสูงอายุ คาดการณ์วําในปี 2564 ไทยจะเข๎าสํูสังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์  
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  จากการเปล่ียนแปลงโครงสร๎างของประชากร ซึ่งแม๎การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นอยําง คํอยเป็นคํอยไป
ในระยะยาว ส่ิงท่ีนักการตลาดต๎องให๎ความสนใจจับตามองและเตรียมการลํวงหน๎าไว๎ ซึ่งถือเป็นแนวโน๎มท่ีดีของ
ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในประเทศไทย และคํานิยมของคนไทยเองก็จะเช่ือวําอาหารท่ีบริโภคทุกวันนั้นไมํมี
สารอาหารครบถ๎วนตามท่ีรํางกายต๎องการ จึงรับประทานอาหารเสริมเพื่อไปเสริมให๎รํางกายได๎สารอาหาร
ครบถ๎วนสมบูรณ์  

   ปัจจุบันกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดมาจากธรรมชาติจึงเป็นท่ีนิยมของตลาด โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพท่ีมีงานวิจัยทางการแพทย์มารองรับ  ซึ่งผลิตภัณฑ์ 4ไล๎ฟ์ก็เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับ
ความต๎องการของตลาด  และชํวยดูแลแก๎ไขปัญหาสุขภาพท่ีสาเหตุหลักท่ีจะท าให๎คนเจ็บปุวยได๎งําย คือการ
ดูแลท่ีภูมิค๎ุมกัน จะท าให๎ประหยัดคํารักษาพยาบาล เพราะการปูองกันไมํให๎เจ็บปุวย ยํอมดีกวําการปุวยแล๎ว
ต๎องมารักษาตัว  ดังนั้นทิศทางของธุรกิจ 4ไล๎ฟ์ จึงเป็นสินค๎าท่ีตอบสนองความต๎องการดูแลสุขภาพได๎ดีท่ีสุดของ
ยุคนี้ 

 ประเภทธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัท  
บริษัท 4ไล๎ฟ์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทจ าหนํายผลิตภัณฑ์เสริมภูมิค๎ุมกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
ท่ีน าเข๎าเกือบทุกอยําง จะมีสํวนผสมของ.” ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์” ซึ่งเป็นโมเลกุลเสริมภูมิค๎ุมกันท่ีเป็น
ลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท 4ไล๎ฟ์  มีประสิทธิภาพเสริมภูมิค๎ุมกันโดยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเซลล์
เพชฌฆาตได๎สูงสุดถึง 437 %  

 ผลการศึกษาฤทธิ์เสริมภูมิค๎ุมกันของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท้ังหมด 198 ชนิด ซึ่งท าการศึกษาโดย 
Russian Academy of Medical Science และ Institute of Longevity Medicine, California, USA 
พบวํา 4ไล๎ฟ์  ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สูตรพลัส สามารถเสริมภูมิค๎ุมกันได๎สูงท่ีสุด โดยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของเซลล์เพชฌฆาตหรือ NK Cell ได๎สูงสุดถึง 437 % ซึ่งสูงท่ีสุดในบรรดาผลิตภัณฑ์เสริมภูมิค๎ุมกันท่ีมี
ในท๎องตลาดขณะนี้ 

   ผลิตภัณฑ์ 4ไล๎ฟ์  เป็น Immune System Products  ” ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์”  ไมํใชํวิตามิน  
เกลือแรํ  สมุนไพร  สารต๎านอนุมูลอิสระ  ฮอร์โมนหรือยา  แตํเป็นโมเลกุลภูมิค๎ุมกันทางธรรมชาติขนาดเล็กท่ี
ท าหน๎าท่ีสํงสัญญาณระหวํางเซลล์ในระบบภูมิค๎ุมกันชํวยให๎ระบบภูมิค๎ุมกันท างานอยํางมีประสิทธิภาพ 

 
กลไกลการท างานของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ 
 4 ไล๎ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ปรับสมดุลการท างานของระบบภูมิค๎ุมกัน  ถ๎าเสียสมดุลก็จะกํอปัญหา
สุขภาพ เชํน กรณีท่ีภูมิค๎ุมกันตอบสนองไวเกินกํอให๎เกิดโรคภูมิแพ๎  ลมพิษ  หอบหืด และโรคแพ๎ภูมิตัวเอง 
(Autoimmune) เชํน โรครูมาตอยด์  สะเก็ดเงิน  เอสแอลอี (SLE) และเบาหวานชนิดท่ี 1 หรือกรณีท่ีภูมิกัน
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ท างานต่ าเกินไป ก็กํอให๎เกิดโรคมะเร็ง เอดส์ และโรคติดเช้ือตํางๆ เชํน ไวรัสตับอักเสบ  เริม  งูสวัด และ วัณ
โรค เป็นต๎น   

 
 4ไล๎ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นครูภูมิค๎ุมกัน มีหน๎าท่ี 3 อยําง ดังนี้ 
 1. ท าความรู๎จักส่ิงแปลกปลอม  คือ การท าความรู๎จักกับส่ิงมีชีวิตท่ีกํอให๎เกิดปัญหาสุขภาพ 
 2. โต๎ตอบส่ิงแปลกปลอม  คือ การจัดการและเตรียมพร๎อมท่ีจะโจมตีส่ิงแปลกปลอมให๎ส้ินซาก 
 3. จดจ าส่ิงแปลกแปลกนั้นๆ คือ การจดจ ารูปแบบของสารแอนติเจนของเช้ือนั้นๆ เพื่อความพร๎อม

ในการตอบโต๎ในคราวตํอไปหากมีส่ิงแปลกปลอมตัวเดิมบุกเข๎ามาในรํางกายอีก 
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 หน๎าท่ีหลักของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ในการท างานกับระบบภูมิค๎ุมกัน คือ ชํวยให๎ความรู๎กับระบบ
ภูมิค๎ุมกันในการจดจ าผ๎ูบุกรุก เชํน เช้ือโรคตํางๆ ส่ิงปลอมแปลก รวมถึงเซลกลายพันธุ์ ในรํางกาย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการรักษาสมดุลของการตอบสนองของภูมิค๎ุมกัน เพื่อจดจ าการโจมตีตํางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ
ตํอผ๎ูบุกรุกในรํางกาย 
 
4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ กับการก าจัดเชื้อโรค 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ชํวยให๎รํางกายก าจัดเช้ือไวรัสได๎เร็วขึ้น ชํวยปูองกันการเจ็บปุวย และรํน
ระยะเวลาเจ็บปุวย  

 
 ตามกราฟบน ในภาวะปกติ เมื่อมีการติดเช้ือไวรัส ก็จะเพิ่มจ านวนขึ้นเรื่อยๆ (ตามพื้นท่ีสีมํวง) NK 

Cell จะเริ่มก าจัดเช้ือไวรัสได๎หลังจากท่ีรํางกายมีการติดเช้ือไปแล๎ว 3.5 วัน  แตํถ๎าเรารับประทานทรานสเฟอร์ 
แฟกเตอร์ (กราฟรูปลําง) NK Cell จะเริ่มก าจัดเช้ือได๎หลังจากมีการติดเช้ือเพียง 1.5 วัน ท าให๎เช้ือไวรัสเพิ่ม
จ านวนได๎น๎อยกวํากรณีแรกซึ่งไมํได๎รับรานสเฟอร์แฟกเตอร์  ท าให๎เราฟื้นตัวจากการเจ็บปุวยได๎เร็ว และอาการ
รุนแรงน๎อยกวํา  

 4 ไล๎ฟ์ ทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์   สกัดมาจากน้ านมเหลืองของวัว (Cow Colostrum) และไขํแดง
ของไขํไกํ (Chicken Egg Yolk) ด๎วยกรรมวิธีการกรองด๎วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งผํานกาจดสิทธิบัตรไว๎แล๎วเป็น
ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในโลก  ผลิตภัณฑ์ท่ีได๎จะปราศจากยาปฎิชีวนะ ยาฆําแมลง และฮอร์โมน  ซึ่งทรานสเฟอร์  
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แฟกเตอร์  จากสัตว์ตํางสายพันธุ์มีสูตรโครงสร๎างทางเคมีท่ีเหมือนกัน จึงสามารถให๎ข๎ามสายพันธุ์ได๎ ไมํถือเป็น
ส่ิงแปลกปลอมของรํางกายและไมํเป็นสารกํอภูมิแพ๎เนื่องจากมีโมเลกุลเล็กมาก 

 
 
 ผลิตภัณฑ์ของ 4life ในประเทศไทยแบํงเป็นกลํุมหลักๆ ได๎ดังนี้ 

1. กลํุมผลิตภัณฑ์ 4life Transfer Factor  ดูแลระบบภูมิค๎ุมกัน 
2. กลํุมผลิตภัณฑ์พุํงเปูา (ดูแลเฉพาะด๎าน) 
3. กลํุมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพทั่วไป 
4. กลํุมผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ าหนักดูแลรูปรําง 
5. กลํุมผลิตภัณฑ์ของใช๎สํวนตัว 
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1.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ 4life Transfer Factor  ดูแลระบบภูมิคุ้มกัน  มีดังตํอไปนี ้

1.1 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula  ชํวยปรับสมดุลและเสริมการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพให๎กับระบบภูมิค๎ุมกัน ได๎สูงถึง 283 % ส าหรับคนท่ีมีปัญหาภูมิแพ๎ 

1.2 . 4Life Transfer Factor  Chewable Tri-Factor formula  เสริมภูมิค๎ุมกัน ได๎สูงถึง 283 
% และบ ารุงสุขภาพ ลดการเจ็บปุวยในเด็ก  

1.3 . 4Life Transfer Factor  Plus  Tri-Factor Formula  เพิ่มประสิทธิภาพภูมิค๎ุมกันให๎สูงขึ้น 
ได๎สูงถึง  437 % ส าหรับคนท่ีมีปัญหาภูมิค๎ุมกันต่ า 

1.4 . 4Life Transfer Factor Riovida น้ าผลไม๎เข๎มข๎นชํวยปรับสมดุลและเสริมการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพให๎กับระบบภูมิค๎ุมกัน  ได๎สูงถึง 283 % 

1.5 . 4Life Transfer Factor Riovida Stix  ผงสกัดผลไม๎เข๎มข๎นชํวยปรับสมดุลและเสริมการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพให๎กับระบบภูมิค๎ุมกัน   
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2.  กลุ่มผลิตภัณฑ์พุ่งเป้า  มีดังตํอไปนี้ 

2.1 4Life Recall  เป็นทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ แบบพุํงเปูา ส าหรับบ ารุงสมองและระบบประสาท 
2.2 4Life BCV  เป็นทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ แบบพุํงเปูา ส าหรับดูแลสุขภาพหัวใจและหลอด

เลือด 
2.3 4Life Glutamine  เป็นทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ แบบพุํงเปูา ชํวยในการล๎างพิษในรํางกาย 

สมานแผลในล าไส๎ ท าความสะอาดเซลล์  ท าให๎ผิวกระจํางใสและนอนหลับได๎ลึก 
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์บ ารุงสุขภาพทั่วไป  ผลิตภัณฑ์กลํุมนี้จะไมํมีสารผสมของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์   

มีดังตํอไปนี ้
3.1. BioEFA  น้ ามันปลาไบโอ อีเอฟเอ สูตรเฉพาะของ 4Life ให๎กรดไขมันจ าเป็นท้ังในกลํุมโอ

เมก๎า-3 ชนิด EPA และ DHA สูงกวําน้ ามันปลาท่ัวไป และ โอเมก๎า-6 ท่ีจ าเป็นส าหรับรํางกาย ชํวยลดการจับ
ตัวของเกล็ดเลือด ยับย้ังการแข็งตัวของเลือด ท าให๎เลือดไหลเวียนดี ลดความเส่ียงตํอโรคหัวใจและหลอดเลือด 
และความเส่ียงตํอโรคสมองเส่ือม 

3.2 CM  แคลเซียม สูตรเฉพาะของ 4Life ประกอบไปด๎วยแรํธาตุและวิตามินท่ีจ าเป็นส าหรับการ
เสริมสร๎างกระดูกและฟันให๎แข็งแรง ประกอบด๎วยแคลเซี่ยมและแมกนีเซียมในสัดสํวน 2 : 1 ซึ่งเหมาะส าหรับ
การดูดซึมแคลเซียมและการท างานของกล๎ามเนื้อ รวมท้ังให๎วิตามินดีและวิตามินเค ชํวยในการดูดซึมแคลเซียม
ไปใช๎ได๎ดีอยํางมีประสิทธิภาพ ไมํเกิดการตกค๎าง 
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3.3  PBGS+ High anti-oxidant   ปูองกันและต๎านอนุมูลอิสระสูง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารต๎าน
อนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ชํวยลดความเสียหายของรํางกายจากการท าลายของอนุมูลอิสระ รวมถึง
ชะลอความชรา  

 

 
4. กลํุมผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ าหนักและดูแลรูปรําง  ผลิตภัณฑ์กลํุมนี้มีสารผสมของทรานสเฟอร์ 

แฟกเตอร์   มีดังตํอไปนี้  
4.1. NutraStart เครื่องด่ืมทดแทนมื้ออาหาร รสช็อกโกแลต เครื่องด่ืมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง 

โปรตีนเวย์ ใยอาหาร วิตามิน 12 ชนิด แรํธาตุ 8 ชนิด เป็นเครื่องด่ืมรสชาติดี สํวนผสมจากธรรมชาติไมํได๎ผําน
การตัดตํอพันธุกรรม Non GMO ด่ืมทดแทนมื้ออาหาร ลดความหิว ให๎พลังงานสูงและคุณคําทางสารอาหารแกํ
รํางกาย ท่ีมีแคลลอรี่ต่ า ท าให๎รูปรํางกระชับ ลดภาวะสะสมเนื้อเยื่อไขมัน 

4.2 Pro TF เวย์โปรตีน ไฮโดรไลซ์ Hydrolyzed Whey Protein เกรด A มีสํวนผสมของโปรตีน
เวย์และโปรตีนจากไขํขาว เป็นโปรตีนท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในตลาด ชํวยในการเปล่ียนรูปรําง 
เผาพลาญไขมัน สร๎างกล๎ามเนื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิค๎ุมกัน Pro TF ผํานการทดสอบจาก
มหาวิทยาลัย ชํวยกระต๎ุนการเผาพลาญไขมันได๎สูงถึง 564% และเพิ่มการเติบโตของมวลกล๎ามเนื้อ 74 % 

4.3 Renuvo เป็น Adaptogen ซึ่งเป็นตัวชํวยรักษาสมดุลให๎รํางกายปรับตัวส๎ูกับความเครียดและ
อนุมูลอิสระได๎ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์นี้ให๎สารต๎านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงชํวยชะลอการเส่ือมของเซลล์ และ
ฟื้นฟูสภาวะทางจิต ฟื้นฟูพลังงาน ฟื้นฟูสภาวะทางอารมณ์ ฟื้นฟูระบบเผาพลาญ 
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5.  กลํุมผลิตภัณฑ์ของใช๎สํวนตัว  ผลิตภัณฑ์กลํุมนี้มีสารผสมของ 
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์   มีดังตํอไปนี้ 

5.1.  4Life Renewall (รีนูออล)  เจลท่ีมีสํวนผสมของ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ และสมุนไพรสกัด 
เชํน วํานหางจระเข๎  โรสแมรี่ คาโมมายด์ และลาเวนดอร์ เพื่อให๎สุขภาพผิวดีขึ้น ใช๎ได๎กับทุกสํวนของรํางกาย 
แก๎ผ่ืนแพ๎ น้ าเหลืองเสีย  แมลงกัดตํอย  แผลไหม๎จากแสงแดด ฆําเช้ือบนผิวหนังอํอนๆ ผิวถูกท าลายจากความ
ร๎อน สิว  ตํอต๎านเช้ือแบคทีเรีย ลดอาการอักเสบของแผลติดเช้ือ 

5.2.  ยาสีฟัน อีนูมมิ Enummi Tooth Pasre  เพิ่มประสิทธิภาพภูมิค๎ุมกันในชํองปากด๎วย ทรานส
เฟอรืแฟกเตอร์ ชํวยยับยั้งแบคทีเรียและเช้ือโรคในชํองปาก  สํงเสริมสุขภาพในชํองปาก บ ารุงเหงือกและฟัน 
 
3. สรุปผลการศึกษา 
รูปแบบของการบริหารธุรกิจอาหารเสริมของ  บริษัท 4ไล้ฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  สายงานที่ผู้วิจักษณ์ดูแล
อยู่ มีรูปแบบในการบริหาร ดังนี้   

1.  มีระบบการรับสมาชิกเพื่อรักษาการส่ังซื้อท่ีตํอเนื่องของลูกค๎า สมาชิกบริษัท 4ไล๎ฟ์ (ประเทศไทย)  
จะได๎รับสิทธิ์พิเศษ มีท้ังลด แลก แจก แถม  

2.  การก าหนดราคาพิเศษส าหรับสมาชิก Save 25 % for member การเป็นสมาชิกของบริษัท 4ไล๎ฟ์ 
(ประเทศไทย) จะได๎ซื้อผลิตภัณฑ์ 4ไล๎ฟ์ ในราคาท่ีถูกกวําราคาจ าหนํายถึง 25 %   

3.  มีการจัดชุดเซ็ตโปรโมช่ันทุกเดือนท้ังปีให๎สมาชิก  บริษัท 4ไล๎ฟ์ (ประเทศไทย)  จัดชุดเซ็ตโปรโมช่ัน 
จ าหนําย 3-4 กระปุก ขายต่ ากวําราคาสมาชิก  ลดลงไปอีก 20 % จากราคาสมาชิก และฟรีคําจัดสํง  จึงท าให๎มี
การซื้อผลิตภัณฑ์ 4ไล๎ฟ์ในจ านวนท่ีมากขึ้น   
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4.  จัดโครงการ Loyalty Program รักษาสถานะสมาชิกให๎อยูํนาน บริษัท 4ไล๎ฟ์ (ประเทศไทย)  จัด
โปรแกรมการส่ังซื้อสินค๎าแบบตํอเนื่อง Loyalty Program มีการสะสมแต๎มไว๎แลกซื้อ ผลิตภัณฑ์ 4ไล๎ฟ์  ใน
ราคาเพียง 155 บาท และแถมสินค๎าให๎ฟรี เมื่อส่ังซื้อสินค๎าแบบตํอเนื่องยอด  6,750 บาท ขึ้นไป 

5.  เปิดโอกาสให๎ลูกค๎ามาเป็นตัวแทนจ าหนํายได๎  บริษัท 4 ไล๎ฟ์ (ประเทศไทย)  เปิดโอกาสให๎ลูกค๎าท่ี
สนใจอยากมีรายได๎เพิ่มสมัครเป็นตัวแทนจ าหนําย  มีเวบไซต์ชํวยจ าหนํายให๎ใช๎ฟรี   

6.  มีบริการจัดสํงสินค๎าให๎ฟรีพร๎อมรับประกันสินค๎าหาย   บริษัท 4ไล๎ฟ์ (ประเทศไทย) จะไมํคิดคํา
จัดสํงสินค๎าเมื่อลูกค๎าส่ังซื้อต้ังแตํ 3 กระปุกข้ึนไป  ระยะเวลาสํงถึงบ๎านไมํเกิน 2 วัน  

7.  รับช าระด๎วยบัตรเครดิตไมํคิดคําธรรมเนียม สมาชิกซื้อผํานเวบไซต์ได๎เอง   บริษัท 4ไล๎ฟ์ (ประเทศ
ไทย) รับการช าระด๎วยบัตรเครดิตโดยไมํมีคําธรรมเนียม ท ารายการส่ังซื้อตัดบัตรเครดิตผํานเวบไซต์ 
www.4life.com  ได๎เลย 

8.  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจดลิขสิทธิ์   มี อย.  เน๎นการให๎ความรู๎เรื่องการดูแลสุขภาพ   บริษัท 4 ไล๎ฟ์ 
(ประเทศไทย)  จดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ทุกรายการ  มีอย. จัดบรรยายสุขภาพโดยการเชิญแพทย์  เภสัชกร และนัก
โภชนาการ มาบรรยายให๎ความรู๎แกํสมาชิกและลูกค๎าท่ัวไป   มีการลงพิ้นท่ี  ออกเยี่ยมลูกค๎า พบปะสมาชิก 
และอบรมทีมงานตามตํางหวัด ยิ่งจะท าให๎เกิดความมั่นใจในการใช๎ 

9.  สร๎างผลิตภัณฑ์ให๎ตรงตามความต๎องการของลูกค๎ามีผลิตภัณฑ์ออกใหมํทุกปี    บริษัท 4ไล๎ฟ์ 
(ประเทศไทย)  เพิ่มสินค๎าใหมํเข๎ามาทุกปี  ปัจจุบันมีสินค๎าดูแลสุขภาพทั่วไป สินค๎าด๎านการควบคุมน้ าหนักและ
ความงาม  สินค๎าดูแลผิวพรรณมาจ าหนํายเพิ่ม ตัวท่ีน าเข๎ามาลําสุดคือ คอลลาเจน สูตรเสริมภูมิค๎ุมกัน เปิด
จ าหนํายวันท่ี 11 มกราคม 2563  

10. มีก าหนดราคาขายข้ันต่ ากันปูองกันการขายตัดราคา  บริษัท 4ไล๎ฟ์ (ประเทศไทย) ได๎ก าหนดราคา
ขายข้ันต่ าคือห๎ามขายในราคาท่ีต่ ากวําราคาสมาชิก  

11. ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาและสรรค์สร๎างบุคลากร  บริษัท 4ไล๎ฟ์ (ประเทศไทย) จัดอบรม
ผลิตภัณฑ์ทุกเดือน  มีจัดกลํุมแชร์ผลลัพธ์และประสบการณ์การใช๎ผลิตภัณฑ์ทุกสัปดาห์  อบรมการท าการตลาด
ออนไลน์  จัดคําย  อบรมผ๎ูน า Leader Camp  2 วัน 1 คืน เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎เชิงปฏิบัติพร๎อมฝึกภาวะ
ผ๎ูน า 

12. แผนการตลาดท างํายไมํซับซ๎อน เลือกท าได๎ตามท่ีถนัด  บริษัท 4ไล๎ฟ์ (ประเทศไทย)  แผนการ
ตลาดของบริษัทจะมีการให๎รายได๎ถึง 6 ชํองทาง ดังนี้ 

(1) รายได๎จากการขายปลีก ท่ีได๎จากสํวนตํางของราคาจ าหนํายกับราคําสมาชิกและสํวนตํางจาก
ราคาสมาชิกกับราคาชุดเซตโปรโมช่ัน 

(2) รายได๎จากสํวนลดหน๎าบิลเมื่อสมาชิกหรือผ๎ูจ าหนํายมีการส่ังซื้อสินค๎าเกิน 100 คะแนน  ก็จะ
ได๎รับสํวนลด 25 % ทันทีของยอดท่ีเกิน 100 คะแนน 
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(3) รายได๎จากการแนะน าสมาชิกจะได๎รับ 25 % ของคะแนนสินค๎าท่ีสมาชิกใหมํซื้อ 
(4) รายได๎จากการขยายทีมผ๎ูจ าหนําย  ให๎รายได๎เป็นเปอร์เซ็นตามระดับช้ัน  เริ่มจากช้ันท่ี 1  ได๎ 

2 %  ช้ันท่ี 2 ได๎ 25 %  ช้ันท่ี 3 ได๎ 5% ต้ังแตํช้ันท่ี 4 ได๎ 6 % หรือ  12 % แบบอินฟรีนีต้ี ตามต าแหนํงงาน 
(5) โบนัสการสร๎างคนแบบรับรายเดือน (Builder Bonus)  เริ่มจาก 3 คน และสอนงานให๎ทีมงาน

ของเรามีการสร๎างคนตํออีกคนละ 3 คน  เพียงแคํให๎ครบ 3 ระดับช้ัน ก็จะได๎รับโบนัสเพิ่มซึ่งเป็นรายเดือนเพิ่ม 
(6) โบนัสการรับสํวนแบํงจากยอดขายท่ัวโลก 2% ของยอดขายท่ัวโลก  
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Academic Year 2020 

 
Abstract                       

This dissertation prepared to present a model of management of Khlong Chan 

Animal Hospital. Based on past management .The result of work and success in the 

management of Khlong Chan Animal Hospital is 1)  Strategies for the treatment of animal 

diseases according to the 4.0 era 2)  One Stop Services  3)  After-service tracking 

program, Take care Home  4)  Taxi Transfer for de animal transportation services  5)  

Parking available for pet owners' convenience. 6)  Pet travel activities  7)  Promoting 

service trials with the project for free, no payment 8)  Human resources management 

 
Keywords: hospital, animals, pets 

 
บทคัดย่อ 

งานดุษฏีนิพนธ์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นมาเพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ โรงพยาบาลสัตว์คลองจ่ัน 
จากการบริหารจัดการในประสบการณ์จริงโดยตรงของผ๎ูท าวิจักษณ์  ผลของการท างานและความส าเร็จของ
โรงพยาบาลสัตว์คลองจ่ัน ประกอบด๎วย  1)  กลยุทธ์ในสํวนของการรักษาโรคสัตว์ (Treatment) ให๎ตามยุค 4.0 
2)  การบริการ แบบ One Stop Services  3) โปรแกรมติดตามหลังรับบริการ Take care Home  4) Taxi 
ส าหรับบริการรถรับสํงสัตว์นอกสถานท่ี 5)  บริการท่ีจอดรถพร๎อมชํวยเหลือเจ๎าของสัตว์เล้ียง   6) กิจกรรม พา
สัตว์เล้ียงและเจ๎าของทํองเท่ียวทํองเท่ียว  7)  สํงเสริมให๎เกิดการทดลองใช๎บริการ กับโครงการมาฟรีไมํมีจําย  
8) การบริหารพนักงานในองค์กร 
 
ค าส าคัญ : โรงพยาบาล ,สัตว์,สัตว์เล้ียง 
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1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง  
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป 

 สัตว์เล้ียงเป็นส่ิงท่ีอยูํคํูสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานานและยังได๎รับความนิยมอยูํเสมอโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งลักษณะของสังคมปัจจุบันที่ได๎รับอิทธิพลของสังคมโลกาภิวัตน์ ภาวะเศรษฐกิจขยายตัว มาตรฐานการ
ครองชีพที่สูงขึ้นและอัตราการเกิดของประชากรลดลง ซึ่งปัจจัยดังกลําวสํงผลให๎ขนาดของครอบครัวในปัจจุบัน
เล็กลง ท าให๎ความสัมพันธ์ของผ๎ูเป็นเจ๎าของกับสัตว์เล้ียงอยูํในระดับท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ และจุดประสงค์ในการเล้ียง
สัตว์เปล่ียนไปจากอดีต จากท่ีเล้ียงไว๎เพื่อใช๎งาน เชํนเฝูาบ๎าน และดูแลทรัพย์สิน กลายมาเป็นการเล้ียงไว๎เพื่อ
เป็นเพื่อน เพื่อความผํอนคลาย คลายเหงา จนในท่ีสุดสัตว์เล้ียงได๎กลายเป็นสมาชิกท่ีส าคัญในครอบครัวในท่ีสุด 
ซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมการเล้ียงสัตว์ได๎เปล่ียนแปลงไป โดยผ๎ูเป็นเจ๎าของยินดีท่ีจะจํายเงินเพื่อสัตว์เล้ียงของตน
มากขึ้นเรื่อยๆ ท้ังการให๎อาหาร การดูแลรักษาสุขภาพ รักษาโรค ฉีดวัคซีน รวมท้ังการดูแลความเป็นอยูํของ
สัตว์เล้ียงของตน แม๎กระท่ังการให๎บริการเกี่ยวกับสัตว์เล้ียงตํางๆ สํงผลให๎ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เล้ียงเติบโตอยําง
ตํอเนื่อง 

 นอกจากนี้ยังพบวําอัตราการเติบโตของอาหารสัตว์เล้ียง สินค๎าและบริการท่ีเกี่ยวข๎องกับกับสัตว์เล้ียง
มีอัตราการเติบโตท่ีอยูํในเกณฑ์สูง เนื่องจากการขยายตัวของจ านวนสัตว์เล้ียงและการดูแลเอาใจใสํท่ีเพิ่มข้ึน
ของเจ๎าของสัตว์เล้ียง ท าให๎คําใช๎จํายเพื่อสุขภาพและการดูแลสัตว์เล้ียงเพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่อง และคาดวําจะมี
แนวโน๎มการเติบโตท่ีสูงขึ้นทั้งตลาดในและนอกประเทศ โดยประเทศไทยนั้นเป็น 1 ใน 3 ประเทศท่ีมีอัตราการ
ขยายตัวของตลาดเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชีย (ข๎อมูลจาก บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด) ยิ่งไปกวํานั้นแนวโน๎ม
ของตลาดโรงพยาบาลสัตว์ยังคงมีอัตราการเติบโตอยํางตํอเนื่องตลอดชํวง 5 ปีท่ีผํานมา โดยมีการเติบโตเฉล่ียท่ี
ร๎อยละ 10 ตํอปี โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลสัตว์ที่เปิดให๎บริการประมาณ 1,500 แหํงท่ัวประเทศ มีมูลคําตลาด
รวมประมาณ สาม หมื่นล๎านบาท ซึ่งเป็นตลาดท่ีรวมท้ังการให๎บริการของโรงพยาบาลสัตว์ อาหารสัตว์ และ
อุปกรณ์ด๎านตํางๆ อาทิ สินค๎าแฟช่ัน เส้ือผ๎า แชมพู ซึ่งมีแนวโน๎มการเติบโตอยํางตํอเนื่อง เพราะหากเทียบกับ
อัตรา GDP ในประเทศแล๎ว ตลาดโรงพยาบาลสัตว์ในประเทศไทยถือวํายังเปิดให๎บริการน๎อยกวําตลาด
โรงพยาบาลในประเทศญี่ปุุน หรือ ใต๎หวัน (ข๎อมูลจากสยามธุรกิจ) 

 ยิ่งไปกวํานัน้ จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมในอุตสาหกรรม (Industry Environment 
Analysis) รวมท้ังการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอํอน และ อุปสรรค (SWOT Analysis) ของธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ 
พบวําอุตสาหกรรมเกี่ยวข๎องกับการรักษาสัตว์ เป็นตลาดท่ีมีความนําสนใจในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากการ
แขํงขันและการตอบโต๎ในอุสาหรรมท่ีไมํรุนแรง ผ๎ูประกอบการโดยสํวนใหญํเป็นผ๎ูประกอบการรายยํอย มีการ
แขํงขันกันทางตลาดคํอนข๎างน๎อย อีกท้ังลักษณะของธุรกิจซึ่งเป็นการให๎บริการรักษาโรคจึงไมํประสบปัญหา
ด๎านสินค๎าทดแทนและการตํอรองของลูกค๎ามากนัก และท่ีส าคัญโรงพยาบาลสัตว์คลองจ่ัน ได๎ท าการวิจัยตลาด
โดยการใช๎แบบสอบถามและสัมภาษณ์ผ๎ูใช๎บริการสัตว์ในเชิงลึก เพื่อศึกษาถึงความต๎องการและความคิดเห็นใน
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การใช๎บริการ รวมท้ังบริการเสริมท่ีลูกค๎าต๎องการเพิ่มเติมจากการใช๎บริการคลินิกในปัจจุบัน ซึ่งพบวําลูกค๎ายัง
ต๎องการบริการเสริมอื่นๆ เพิ่มเติม เชํน บริการฉีดวัคซีนนอกสถานท่ี การติดตามผลหลังการรักษา บริการรับสํง 
สัตว์เล้ียง บริการรับฝากสัตว์ เป็นต๎น ซึ่งคลินิก และโรงพยาบาลสัตว์ในปัจจุบัน ยังไมํสามรถตอบสนองได๎มาก
นัก โดยบริการเสริมตํางๆ นี้มีความส าคัญไมํยิ่งหยํอนไปกวําการให๎บริการรักษาโรค ท่ีเป็นบริการหลักของ
โรงพยาบาลสัตว์ ดังนั้นหากสถานพยาบาลสามารถให๎บริการโดยตอบสนองความต๎องการของกลํุมลูกค๎าได๎อยําง
ครบถ๎วนแล๎ว ก็จะสามารถสร๎างความแตกตํางและชูจุดเดํนของตน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน อีก
ท้ังสร๎างมูลคําเพิ่มให๎แกํท้ังองค์กรและลูกค๎า และน าไปสํูการเติบโตอยํางยั่งยืนในท่ีสุด 
 
1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ  
ภาพรวมตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยง 

 จากพฤติกรรมและทัศนคติในการเล้ียงสัตว์ของผ๎ูเป็นเจ๎าของท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยให๎ความส าคัญกับ
สัตว์เล้ียงของตนมากขึ้น ท าให๎ผ๎ูบริโภคยังคงมีแนวโน๎มท่ีจะเพิ่มคําใช๎จํายเกี่ยวกับสัตว์เล้ียงของตน เห็นได๎จาก
มูลคําตลาดของธุรกิจท่ีเกี่ยวข๎องกับสัตว์เล้ียงท่ีเติบโตขึ้นอยํางตํอเนื่องสวนทางกับความผันผวนและภาวะทาง
เศรษฐกิจท่ีอยูํในชํวงชะลอตัว โดยมูลคําตลาดธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เล้ียงในปี 2560 มีมูลคําประมาณ 29,300 ล๎าน
บาท และตลาดสัตว์เล้ียงเติบโตกวํา 10 % ตํอไป โดยมีปัจจัยสํงเสริมหลัก 3 อยํางคือ ผ๎ูคนอายุยืนยาวขึ้นและมี
ลูกน๎อยลง Humanization of pet (ความเมตาตํอสัตว์) และไลฟ์สไตล์ท่ีเปล่ียนไป  

 
ภาพแสดงแผนภูมิภาพรวมตลาดสัตว์เล้ียง 
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ภาพแสดงตลาดสัตว์เล้ียงในประเทศไทยปี 2561 

 
                 คาดวําตลาดสัตว์เล้ียงสามารถโตเตะ 3.5 หมื่นล๎านบาท ซึ่งในปัจจุบันยอดการเล้ียงสัตว์เฉล่ียอยูํ
ท่ี 13.7 ล๎านตัว โดยแบํงเป็นสุนัข 61% แมว 24% และสัตว์เล้ียงอื่นๆอีก 15% 
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1.3 ความสนใจในธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ 

 นาย ยศวัฒน์ พูนพิมลชาติ  ผ๎ูท าวิจักษณ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ (Bodhisastra 
University) รัฐฟลอริด๎า สหรัฐอเมริกา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  (Doctor of Business Administration)  
D.B.A. เพื่อขอเสนอรับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต  

 ความสนใจในการท าเรื่องนี้ เหตุผลแรก คือ ผ๎ูท าวิจักษณ์ด าเนินการธุรกิจด๎วยตนเอง ในนาม 
กรรมการผ๎ูจัดการและผ๎ูบริหารของโรงพยาบาลคลองจ่ัน ด าเนินธุรกิจ ในด๎านการให๎บริการรักษาสัตว์เล้ียง ครบ
วงจร ต้ังแตํ คลอด จนกระท้ังเสียชีวิต  และบริการอื่นๆ เชํนรับฝากเล้ียง  ปรึกษาปัญหาสุขภาพ เสริมความงาม 
บริการสินค๎าอาหาร ท้ังในและนอกสถานท่ี ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีทีมงานสัตว์แพทย์ประจ าท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในด๎านตํางๆ โดยเริ่มเปิดด าเนินการมาต้ังแตํ ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน   และอีกประการหนึ่งการเล้ียงสัตว์เป็น
หนึ่งทางเลือกท่ีนําสนใจ ท่ีสามารถชํวยผํอนคลายความเหงาและลดความเครียดท่ีเกิดขึ้นให๎ลดน๎อยลงได๎ และ
ด๎วยความนํารักนําเอ็นดูของสัตว์เล้ียงก็ได๎ผูกใจคนเล้ียงจนต๎องให๎ความส าคัญ และดูแลเอาใจใสํเป็นเสมือนหนึ่ง
สมาชิกในครอบครัว จึงท าให๎คนในยุคปัจจุบันหันมาเล้ียงสัตว์เพิ่มมากขึ้น และจากการค๎นคว๎าหาข๎อมูลทาง
การตลาด พบเห็นได๎วําตลาดธุรกิจสัตว์เล้ียงมีแนวเติบโตขึ้นอยํางตํอเนื่อง  ประกอบกับครอบครัวเป็นคนรักสัตว์
เล้ียง โดยมีสัตว์เล้ียง ท้ังสุนัข แมว นก ไกํ เมํน หนู ปลา  เมื่อสัตว์ปุวยจะพาสัตว์ไปรักษาท่ีคลินิก หรือ
โรงพยาบาลสัตว์ อยํางตํอเนื่อง และได๎เห็นผ๎ูคนท่ีไปจับจํายคําบริการตํางๆ เกี่ยวกับสัตว์เล้ียง โดยยอมจํายเงิน
โดยไมํคิดตํอรองราคากับคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งพบวํากลํุมลูกค๎าสํวนใหญํท่ีน าสัตว์ไปรักษาท่ีคลินิก หรือ 
โรงพยาบาล จะเป็นกลํุมคนท่ีคํอนข๎างมีฐานะ และเต็มใจจํายเงินไปกับคํารักษาและคําบริการ ไมํวําทางคลินิก
หรือโรงพยาบาลจะเรียกคําใช๎จํายมาเทําไหรํกลํุมผ๎ูไปใช๎บริการก็ต๎องจํายเงินไปตามจ านวนนั้น ซึ่งในบางครั้งตัว
ผ๎ูท าวิจักษณ์เองยังคิดวํา ท าไมคําใช๎จํายถึงมาก กวําคํารักษาของคนเสียอีก ท้ังๆท่ีต๎นทุนก็ไมํมีอะไรมาก 
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จึงเป็นแนวทางท่ีท าให๎ผ๎ูท าวิจักษณ์สนใจในธุรกิจนี้  
              ด๎วยความรักในสัตว์เล้ียง เป็นทุนเดิม ประกอบกับเป็นครอบครัวมีความเมตตาตํอสัตว์เล้ียง จึงท าให๎
น๎องสาวคิดอยากจะเรียนทางด๎าน สัตวแพทย์ และสอบเข๎าคณะสัตว์แพทย์ได๎ จนกระท้ังปี 2552 น๎องสาวได๎จบ
การศึกษาเป็นสัตว์แพทย์ จึงได๎คิดหาลํูทางเพื่อท าธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ ตัวผ๎ูท าวิจักษณ์เองเลยมีแรงบันดาลใจ 
ขึ้นมาเพื่อท าธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ เพราะเป็นธุรกิจท่ีเราชอบ และสนใจมากํอนหน๎านี้ จึงได๎ลงทุนเป็น
ผ๎ูด าเนินการจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทโรงพยาบาลขึ้น บริเวณถนน นวมินทร์ ยํานชุมชนคลองจ่ัน 
เพราะเล็งเห็นวําเป็นท าเลท่ีเหมาะสม เพราะต้ังอยูํริมถนน และท่ีส าคัญ สามารถบริการท่ีจอดรถให๎กับลูกค๎าได๎
อยํางสะดวก ผ๎ูท าวิจักษณ์เล็งเห็นแล๎ววําท าเล เหมาะสมอยํางยิ่งในการด าเนินธุรกิจ จึงได๎กํอต้ังสถานพยาบาล 
ช่ือโรงพยาบาลสัตว์คลองจ่ัน ขึ้นเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2553 เป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบัน 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1 บริบทขององค์กร/ สถานที่ต้ัง /ผังบริหารงาน 
          โรงพยาบาลสัตว์คลองจ่ัน ด าเนินธุรกิจด๎านการรักษาและดูแลสัตว์เล้ียง เนื่องจากสัตว์เล้ียง เป็นสัตว์
ท่ีเล้ียงไว๎เพื่อเป็นเพื่อนหรือเพื่อค๎ุมครองบุคคลเป็นหลัก ปัจจุบันธุรกิจรักษาสัตว์เป็นธุรกิจท่ีใช๎เงินลงทุนไมํสูง
มากนัก รวมท้ังความนิยมเกี่ยวกับการเล้ียงดูสัตว์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับท าเลท่ีต้ังท่ีเอื้อตํอการท าธุรกิจ จึงเกิด
แนวคิดในการกํอตั้งธุรกิจสัตว์ขึ้นผ๎ูวิจัย จึงมองเห็นชํองทางและโอกาสในการสร๎างมูลคําจากธุรกิจ โดยเล็งเห็น
โอกาสในการท าธุรกิจให๎บริการสัตว์เล้ียงให๎มีความแตกตําง โดยจะท าในรูปแบบการให๎บริการแบบครบวงจร 
เพื่อรองรับความต๎องการทางการตลาดในด๎านพฤติกรรมของประชาชนในปัจจุบัน รวมท้ังเป็นโอกาสในการสร๎าง
ธุรกิจในพื้นท่ีท่ีมีกลํุมเปูาหมายเดินทางมาเป็นจ านวนมาก  
 
2.1.1  แนะน าธุรกิจ 
ช่ือธุรกิจ โรงพยาบาลสัตว์คลองจ่ัน ต้ังอยูํเลขท่ี 475 ถนน นวมินทร์ ซอย37 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

 
(ภาพตราสินค๎าโรงพยาบาลสัตว์คลองจ่ัน) 
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  ภาพที่ต้ังท าเลติดถนน ปากซอยนวมินทร์ 37 

 2.1.2 โครงสร้างองค์กร 
                ปัจจุบัน โรงพยาบาลสัตว์คลองจ่ัน  เปิดด าเนินการมาต้ังแตํวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ 2553 ต้ังอยูํ
เลขท่ี 475 ถนน นวมินทร์ ซอย37 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีผ๎ูท าวิจักษณ์ นาย
ยศวัฒน์ พูนพิมลชาติ ด ารงต าแหนํงกรรมการผ๎ูจัดการ และเป็นผ๎ูบริหารโดยมีบุคคลกร 9 ต าแหนํง คือทีม
แพทย์ประจ าโรงพยาบาล 2 ต าแหนํง ทีมแพทย์หนํวยเคล่ือนท่ี  2 ต าแหนํง ฝุายส านักงาน 1 ต าแหนํง ผ๎ูชํวย
แพทย์ 2 ต าแหนํง ฝุายบริการลูกค๎า 2 ต าแหนํง โดยมีโครงสร๎างขององค์กร ตามรายละเอียดดังนี้ 
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จัดโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่ (Functional Organization) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

2.2 การเริ่มต้นสถานการณ์ในปัจจุบัน และประเภทธุรกิจ 
 โรงพยาบาลสัตว์คลองจ่ัน เป็นโรงพยาบาลสัตว์เล้ียงครบวงจรผลิตภัณฑ์ของร๎านจะเน๎นการให๎บริการ

แบบครบวงจร ซึ่งได๎แกํ การรักษา ให๎ค าปรึกษาเบื้องต๎นจากสัตวแพทย์  การอาบน้ า ตัดขน เสริมสวยบริการรับ
ฝาก บริการรับสํง ท่ีพักสัตว์  ฝึกสอน และบริการฌาปนกิจโดยจ าแนกตามประเภทของกลํุมผ๎ูเล้ียงสัตว์เล้ียง 
ดังนี้  

 บริการแรก เป็นการให๎บริการในกลํุมเจ๎าของสัตว์เล้ียง  ท่ีเล้ียงสัตว์โดยไมํได๎ดูแลเอาใจใสํมาก
เปรียบเสมือนสุนัขเฝูาบ๎านหรือสัตว์ที่เล้ียงไว๎ในบ๎านเทํานั้น โดยไมํได๎มีการพามาหาสัตวแพทย์เป็นประจ า จะมี
แคํฉีดวัคซีนเทํานั้น โดยกลํุมนี้จะไมํมีความใสํใจกับสัตว์เล้ียงเลย  

กรรมการผูจ้ดัการ 

ยศวฒัน ์พนูพมิลชาต ิ

 เดอืนฉาย หนาดส าโรง 

อรรถพร แขมม ี

    แผนกอาบน ้าตดัขน 

    แผนกรับสง่/ 
ฝึกสตัว ์

ผูช้ว่ยสตัวแพทย ์

ศภุชยั สมนอ้ย 

ทีป่รกึษา 

ชยัธรรช รัตนาคม 

ฝ ายส านกั าน 
สดุารัตน์ สวุรรณสทิธิ ์

ทมีแพทย ์
ฐติกิานต ์รัตนาคม 

บรกิารลูกคา้ 
เกรกิพล ชว่ยพยงุ 
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 บริการกลํุมท่ีสองเป็นกลํุมเจ๎าของสัตว์เล้ียงท่ีเล้ียงสัตว์เป็นอยํางดี เปรียบเสมือนเพื่อนหรือสมาชิกใน
บ๎าน จะมีการเล้ียงท่ีดีมีการเอาใจใสํ มีการปูองกันโรคให๎ โดยสถานพยาบาลสัตว์ ท่ีเลือกก็มักมีราคาอยูํในระดับ
ถูกถึงปานกลาง เชํน โรงพยาบาลสัตว์ของรัฐบาล หรือโรงพยาบาลสัตว์-คลินิก ท่ีมีราคาไมํแพง  และการบริการ
ในกลํุมสามหรือกลํุมเจ๎าของสัตว์เล้ียงท่ีสัตว์เล้ียงท่ีรักเหมือนลูก พร๎อมท่ีจะจํายเงินเพื่อให๎สัตว์มีความสุข มีการ
เล้ียงดูท่ีถูกต๎องและมากกวําความต๎องการพื้นฐาน 
 
ลักษณะของสินค้าและบริการ 
ผลิตภัณฑ์และบริการ จะแบํงออกเป็น 2 ลักษณะคือ 
             (1) ผลิตภัณฑ์หลัก คือ การให๎บริการสัตว์เล้ียงประกอบด๎วย การตรวจสุขภาพ รักษาโรค ให๎
ค าปรึกษาท่ัวไป และสํงรักษาสัตว์ตํอไปโรงพยาบาลขนาดใหญํ 
              (2) ผลิตภัณฑ์เสริม คือ การจ าหนํายอาหาร อุปกรณ์ อาหรเสริมตํางๆ ฝึกสัตว์ บริการรักษานอก
สถานท่ี บริการให๎ค าแนะน าผํานโซเชียลเน็ทเวิร์ค บริการเสริมความงามสัตว์ 
 
2.3 ขัน้ตอน/กระบวนการด าเนินการ/แผนการด าเนินงาน 
ตารางเปูาหมายระยะส้ันและเปูาหมายระยะยาว 
 
เปูาหมายระยะสั้น (1- 5 ปี) 1. ท าแบรนด์ให๎เป็นที่ร๎ูจัก จดจ า และแข็งแกรํงโดยการสร๎างการรับร๎ูในแบ

รนด์สินค๎า (Brand Perceive) และความตะหนักตํอแบรนด์สินค๎า (Brand 

Awareness) ให๎เกิดกับลูกค๎าอยํางน๎อยร๎อยละ 70 ของกลุํมลูกค๎าเปูาหมาย

ภายในปีที่ 2 
2. รักษาคุณภาพการบริการให๎ได๎ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
3. พัฒนาด๎านระบบการท างานและด๎านเทคโนโลยีอยํางตํอเน่ือง เพ่ือให๎การ

บริการรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เปูาหมายระยะยาว (5-10 ปี) 1. เพ่ิมการรักษาพยาบาลและเพ่ิมเทคโนโลยีในปีที่ 6 

2. ท าการตลาดเชิงรุกเพ่ือครอบคลุมพ้ืนที่ในกรุงเทพ 
3. แผนการขยายสาขาในปีที่ 10 เปูาหมายปี 2563 
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ขั้นตอนในการใหบ้ริการหลัก 
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ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Strategies) ในการด าเนินธุรกิจจะแบ่งผลิตภัณฑ์    และบริการท่ี
จัดเตรียมไว๎ส าหรับลูกค๎า 3 สํวน ดังนี้ 
(1) ส่วนของการรักษาโรคสัตว์ (Treatment) 
 การรักษาในเบ้ืองต๎นได๎แกํการบริการตรวจรักษาโรค ฉีดวัคซีน ท าหมัน ตรวจเลือด  ถํายพยาธิ ด๎วย
สัตว์แพทย์ท่ีมีความช านาญ ซึ่งในสํวนนี้เป็นปัจจัยส าคัญตํอการขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อสร๎างการรับรู๎ผําน
ความสามารถและความเช่ียวชาญของบุคลากร 

   
  ภาพแสดงลูกค๎าน าสัตว์เล้ียงมารับบริการ           ภาพการตรวจรับสัตว์กํอนการรักษา  
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       ภาพการแสดงสํวนห๎องเตรียมยา             ภาพการแสดงการรอการผําตัดรักษาของสัตว์ 
 

 

 
  ภาพการแสดงสํวนของเครื่องมือท่ีทันสมัยในการรักษา  
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  ภาพการแสดงการตรวจสุขภาพสัตว์  

 
(2) การบริการ (Services) เป็นการจัดบริการส าหรับลูกค๎า โดยมีท้ังการบริการพื้นฐานได๎แกํ การบริการตรวจ
รักษา การบริการวินิจฉัย การบริการรับฝาก และการบริการพิเศษ ซึ่งในสํวนนี้จะเป็นความแตกตํางใน 
กลํุมธุรกิจเดียวกัน ได๎แกํ 
           - โปรแกรมบริการรักษาตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นบริการพิเศษส าหรับกรณีฉุกเฉินเนื่องจากปัจจุบันปัญหา
ด๎านสถานพยาบาลสัตว์ท่ีไมํคํอยมีบริการในชํวงหลังเวลาราชการ สํงผลให๎สัตว์เล้ียงในความดูแลท่ีประสบ
อุบัติเหตุ หรือมีเกิดกรณีฉุกเฉินในยามวิกาล ก็สามารถเลือกใช๎บริการ นี้ได๎       
    - โปรแกรมติดตามหลังรับบริการ เป็นบริการพิเศษส าหรับการดูแลหลังการรักษาสัตว์ เป็นอีก
โปรแกรมหนึ่งท่ีสํวนใหญํแล๎วผ๎ูรับบริการมีความต๎องการมาก เนื่องจากภายหลังการได๎รับการรักษาจากคลินิกไป
แล๎ว อาจจะไมํทราบวิธีการปฏิบัติส าหรับสัตว์ท่ีต๎องการดูแลหลังการได๎รับการรักษา ซึ่งในบางกรณีอาจจะไมํ
เข๎าใจในวิธีการปฏิบัติตํอสัตว์เล้ียงได๎อยํางถูกต๎อง  โปรแกรมนี้จะสร๎างความประทับใจและการน ากับมาใช๎
บริการอีกครั้ง           
  - บริการเตือนเข๎ารับบริการส าหรับ Member เป็นบริการส าหรับการแจ๎งเตือนผ๎ูรับบริการท่ีเป็น
สมาชิกของโรงพยาบาล เชํนการแจ๎งเตือนการตรวจสุขภาพ การแจ๎งเตือนการเข๎ารับ ฉีดวัคซีน ก าหนดการล๎าง
แผล เป็นต๎น 
    - โปรแกรมบริการรักษาเบื้องต๎นนอกสถานท่ี  เป็นบริการท่ีมีไว๎ส าหรับในกรณีท่ีผ๎ูรับบริการไมํ
สามารถเดินทางมาท่ีคลินิก หรือในกรณีท่ีไมํสามารถเคล่ือนย๎ายสัตว์เล้ียงมาได๎ด๎วยตนเอง      
   - โปรแกรมดูแลอาบน้ า ตัดขน เป็นบริการเสริมส าหรับผ๎ูรับบริการท่ีต๎องการความครบวงจรท้ังการ
บริการในด๎านการรักษา และบริการดูแลด๎านความสะอาดและความสวยงามของสัตว์เล้ียง บริการนี้จะสามารถ
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ตอบสนองผ๎ูรับบริการที่มีเวลาไมํมาก ไมํต๎องการเสียเวลาในการเดินทางไปในแหลํงบริการหลายท่ีหรือท่ีเรียกวํา 
“ครบจบในท่ีเดียว”       
    - โปรแกรมรับดูแลสัตว์เล้ียง เป็นโปรแกรมส าหรับผ๎ูรับบริการที่ต๎องการฝากสัตว์เล้ียงไว๎ในขณะท่ีติด
ธุระ หรือกรณีท่ีไมํสะดวกในบางชํวงเวลา บริการนี้จะสามารถตอบสนองตํอผ๎ูรับบริการที่ไมํสามารถน าสัตว์เล้ียง
เดินทางไปด๎วยในบางแหํง บริการนี้จะสามารถท าให๎ผ๎ูรับบริการติดตามและมีการใช๎บริการซ้ าในครั้งตํอไป      
   -โปรแกรมฝึกสัตว์เล้ียงตามหลักสูตรตํางๆ เชํนหลักสูตรเช่ือฟังค าส่ังพื้นฐาน เป็นการฝึกสัตว์ท่ี
ต๎องการควบคุมให๎มีระเบียบวินัย โปรแกรมหลักสูตรความสามารถพิเศษซึ่งเป็น  หลักสูตรตํอเนื่องหากเจ๎าของ
สัตว์เล้ียงต๎องการพัฒนาความสามารถของสัตว์เล้ียงของตนเอง    
  -บริการรับจัดงานศพให๎เล้ียงต้ังแตํบริการจัดหาสถานท่ี ไมํวําจัดการฝังหรือฌาปนกิจอื่นๆ ตามท่ี
เล้ียงคําต๎องการโดยบริการทั้งสมาชิกและสัตว์เล้ียงภายนอกท่ีเข๎ามาใช๎บริการ 
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 ภาพการแสดงการรับฝากสัตว์ปุวยค๎างคืน   ภาพแสดงการบริการรักษาสัตว์นอกสถานท่ี  
 

 
  ภาพการแสดงการรับฝากสัตว์เล้ียง  
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  ภาพแสดงบริการอาบน้ าตัดแตํงขนสัตว์เล้ียง  

(3) การจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง   เป็นการจ าหนํายสินค๎าตํางๆ เชํน อาหารส าหรับ
สัตว์ปุวยเฉพาะ อาหารสัตว์ ขนม และอุปกรณ์ตํางๆ เชํน กรง สายจูง เป็นต๎น 

 ด้านราคา (Price Strategies) การเลือกใช๎กลยุทธ์จะเน๎นการต้ังราคาท่ีแสดงให๎เห็นถึงภาพลักษณ์
และคุณคําท่ีได๎รับจากบริการ เนื่องจากราคาเป็นส่ิงก าหนดมูลคําของผลิตภัณฑ์ในรูปของเงินตรานั่นเอง โดยผ๎ู
ศึกษาเลือกใช๎กลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการตั้งราคา ด๎านการมุํงสร๎างภาพลักษณ์ โดยการใช๎วิธีการต้ังราคาท่ีไมํ
สูงเกินไป แตํจะเน๎นคุณภาพท่ีดี เป็นท่ีภาคภูมิใจของลูกค๎า เพื่อให๎ลูกค๎าได๎รับรู๎ถึงความค๎ุมคําท่ีได๎รับจากการ
เลือกใช๎บริการ ท้ังนี้คําบริการของโปรแกรมตํางๆ จะแตกตํางกันออกไปขึ้นอยูํกับกระบวนการรักษาและการ
บริการ  

 ด้านการจัดจ าหน่ายและการให้บริการ (Place Strategies) ในสํวนนี้จะเป็นกลยุทธ์ท่ีเน๎นเกี่ยวกับ
ท่ีต้ังของโรงพยาบาล ซึ่งจากผลการส ารวจพบวํา สถานท่ีกว๎างพอ มีท่ีจอดรถ สะอาดเรียบร๎อย มีอิทธิพลตํอ
ทัศนคติท่ีดีตํอโรงพยาบาลสัตว์ โดยสถานบริการต้ังอยูํในพื้นท่ีท่ีมีลักษณะโดดเดํนในเรื่องของช่ือเสียงในการ
ค๎นหาแหลํงการให๎บริการในด๎านการรักษาและดูแลสัตว์ อีกท้ังยังต้ังอยูํในพื้นท่ีชุมชน ดังนั้นข๎อได๎เปรียบในสํวน
นี้คือจะสามารถสร๎างความเช่ือมั่นตํอผ๎ูมารับบริการ อีกท้ังโรงพยาบาลยังเข๎าออกสะดวกพร๎อมท่ีจอดรถเป็น
เอกเทศมีบรรยากาศท่ีดี สะอาด สร๎างความรู๎สึกดีตํอผ๎ูมารับบริการโดยไมํเน๎นการบริการท่ีดูอึดอัดส าหรับลูกค๎า  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies)  เพื่อให๎ลูกค๎าใหมํทราบถึงคุณภาพการ
บริการท่ีครอบคลุมจึงต๎องอาศัยกลยุทธ์การสร๎างภาพลักษณ์ ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะสามารถเข๎ามาชํวยในการ
สร๎างความนําเช่ือถือผํานการบริการท่ีมีคุณภาพ โดยผ๎ูศึกษาได๎ก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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 1. เพื่อให๎ผ๎ูรับบริการและประชาชนท่ัวไปรับรู๎ จดจ า และกลับมาใช๎บริการซ้ าอยํางน๎อย 30% ใน 3 
เดือนแรก 

 2. มีการบอกตํอไปยังลูกค๎ารายอื่นไปปีแรก ด๎วยการจัดโปรโมช่ันการทดลองใช๎บริการและสํวนลดใน
การบอกตํอ 

 3. การรักษาฐานลูกค๎าเดิมด๎วยการจัดท าประวัติและสํวนลดส าหรับสมาชิกและการสร๎างสิทธิพิเศษ
ในการบริการเสริม 

 4. การเพิ่มฐานลูกค๎าใหมํอยํางน๎อย 5% ในปีท่ี 2 
 5. สร๎างและกระต๎ุนการเข๎ามาใช๎บริการให๎เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย 30% 

 
3. สรุปผลการศึกษา 
รูปแบบของการจัดการโรงพยาบาลสัตว์คลองจั่นในเขตเมือง 

1. กลยุทธ์ในส่วนของการรักษาโรคสัตว์ (Treatment) ให้ตามยุค 4.0 
การรักษาในเบ้ืองต๎นได๎แกํการบริการตรวจรักษาโรค ฉีดวัคซีน ท าหมัน ตรวจเลือด ถํายพยาธิ ด๎วยสัตว์แพทย์ท่ี
มีความช านาญ หาสัตวแพทย์เพิ่มให๎พอกับความต๎องการของลูกค๎า ซึ่งในสํวนนี้เป็น  ปัจจัยส าคัญตํอการ
ขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อ สร๎างการรับรู๎ผํานความสามารถและความเช่ียวชาญของบุคลากร แล๎วจะท าให๎ลูกค๎าเช่ือมั่น
มั่นใจในการรักษา โดยการน าเทคโนโลยีมาใช๎เพื่อให๎เกิดความสะดวก เชํนการคุยสอบถามอาการสัตว์เล้ียงผําน
ระบบ Video call เพื่อให๎หมอได๎เห็นภาพและประเมินอาการเบ้ืองต๎นของสัตว์เล้ียง 

 2. การบริการ แบบ One Stop Services  โดยมีท้ังการบริการพื้นฐานได๎แกํ การบริการตรวจ 
รักษา การบริการวินิจฉัย การบริการรับฝาก และการบริการพิเศษ ซึ่งในสํวนนี้จะเป็นความแตกตํางใน กลํุม
ธุรกิจเดียวกัน ได๎แกํ (1) โปรแกรมบริการรักษาตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นบริการพิเศษส าหรับกรณีฉุกเฉิน เนื่องจาก
ปัจจุบันปัญหาด๎านสถานพยาบาลสัตว์ท่ีไมํคํอยมี   (2) บริการในชํวงหลังเวลาราชการ สํงผลให๎สัตว์เล้ียงใน
ความดูแลท่ีประสบอุบัติเหตุ หรือมีเกิดกรณีฉุกเฉินในยามวิกาลก็สามารถเลือกใช๎บริการแหํง นี้ได๎ ท่ีส าคัญทาง
โรงพยาบาลมีบริการท่ีครบวงจร สามารถมาท่ีเดียวแตํได๎รับบริการท่ีครบถ๎วน ต้ังแตํสัตว์แรกเกิด จนถึงส้ินชีวิต 
มีบริการจัดการฌาปนกิจให๎ครบวงจร 

 3. โปรแกรมติดตามหลังรับบริการ Take care Home    เป็นบริการพิเศษส าหรับการดูแลหลัง
การรักษาสัตว์ เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งท่ีสํวนใหญํแล๎วผ๎ูรับบริการมีความต๎องการมาก เนื่องจากภายหลังการได๎รับ 
การรักษาจากคลินิกไปแล๎ว อาจจะไมํทราบวิธีการปฏิบัติส าหรับสัตว์ที่ต๎องการดูแลหลังการได๎รับการ รักษา ซึ่ง
ในบางกรณีอาจจะไมํเข๎าใจในวิธีการปฏิบัติตํอสัตว์เล้ียงได๎อยํางถูกต๎อง โปรแกรมนี้จะสร๎าง ความประทับใจและ
การน ากลับมาใช๎บริการอีกครั้ง โดยจะมีทีมแพทย์ไปตามตารางนัดหมายท่ีได๎ท าไว๎กับลูกค๎า และมีบริการรับ
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รักษาถึงบ๎านลูกค๎า ซึ่งปัจจุบันลูกค๎าจะสนใจในบริการนี้มากแม๎นวําจะต๎องจํายคําบริการท่ีสูงขึ้นแตํลูกค๎าได๎รับ
ความสะดวกสบายและไมํเสียเวลาน าสัตว์เล้ียงไปพบแพทย์ 

 4.  Taxi ส าหรับบริการรถรับส่งสัตว์นอกสถานที่  เป็นบริการส าหรับการรับสํงสัตว์เล้ียงไปยังบ๎าน
ของลูกค๎าโดยทางโรงพยาบาลได๎รํวมพันธมิตรกับรถรํวมตํางๆ เชํน Grab Taxi ท้ังบริการรับและสํงสัตว์เล้ียง
มายังโรงพยาบาลหรือสํงกลับบ๎านของลูกค๎า  

 5.  บริการที่จอดรถพร้อมช่วยเหลือเจ้าของสัตว์เลี้ยง  ในสํวนนี้จะเป็นกลยุทธ์ท่ีเน๎นเกี่ยวกับท่ีต้ัง
ของโรงพยาบาล ซึ่งจากผลการส ารวจพบวํา สถานท่ีกว๎างขวาง สะอาดเรียบร๎อย มีอิทธิพลตํอทัศนคติท่ีดีตํอ
โรงพยาบาลสัตว์ โดยสถานบริการ ต้ังอยูํในพื้นท่ีท่ีมีลักษณะโดดเดํนในเรื่องของช่ือเสียงในการค๎นหาแหลํงการ
ให๎บริการในด๎านการรักษา และดูแลสัตว์ อีกท้ังยังต้ังอยูํในพื้นท่ีชุมชน มีช่ือเสียงเกี่ยวกับสัตว์เล้ียง ดังนั้นข๎อ
ได๎เปรียบในสํวนนี้คือ จะสามารถสร๎าง ความเช่ือมั่นตํอผ๎ูมารับบริการ อีกท้ังโรงพยาบาลยังมีพื้นท่ีกว๎างขวาง มี
ท่ีนั่งเพียงพอ มีบรรยากาศท่ีดี สะอาด สร๎างความรู๎สึกดีตํอผ๎ูมารับบริการ ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในด๎าน
ความสะดวกสบายของพื้นท่ีบริการ และพื้นท่ีจอดรถท่ีสะดวก และมีบริการน ารถลูกค๎าไปยังจุดจอดเพื่ออ านวย
ความสะดวกให๎กับลูกค๎าเวลาน าสัตว์เล้ียงมาใช๎บริการ โดยไมํต๎องเสียเวลาขับรถไปเข๎าท่ีจอดรถ กรณีลูกค๎าน า
สัตว์เล้ียงมากับรถสาธารณะ ก็จะมีพนักงานไปรับถึงรถของลูกค๎าโดยการชํวยจูงหรืออุ๎มสัตว์เล้ียงเข๎ามายัง
โรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความสะดวกให๎กับลูกค๎า 

 6. กิจกรรม พาสัตว์เลี้ยงและเจ้าของท่องเที่ยว  เป็นบริการพิเศษส าหรับสมาชิกและสมนาคุณ
ให๎กับลูกค๎าท่ีมียอดซื้อถึงระดับเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎และมีรายการรํวมสํงเสริมการขายกับ บริษัท ดิเอมเมอรัลด์ กระบี่ 
บีช รีสอร์ท จ ากัด โดยการมอบท่ีพักหรือสํวนลดให๎กับลูกค๎าพร๎อมกับสามารถน าสัตว์เล้ียงเข๎าไปพักด๎วยได๎ เป็น
รูปแบบการกระต๎ุนยอดขายและสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับบริษัทในเครือได๎อีกทางโรงพยาบาลต๎องดูและและ
รักษาความสัมพันธ์กับลูกค๎าเดิมให๎มากยิ่งขึ้น โดยการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของสินค๎าและการบริการให๎
ตํอเนื่อง และมีสิทธิพิเศษให๎กับลูกค๎ากลํุมนี้ มากกวํานั้นเมื่อถึงโอกาสพิเศษก็ควรมีของสมนาคุณเพื่อแสดงการ
ขอบคุณให๎กับลูกค๎า และท่ีส าคัญควรให๎ความรู๎สึกเป็นกันเองกับลูกค๎า เพื่อให๎ลูกค๎ารู๎สึกรู๎สึกอบอุํนเมื่อใช๎บริการ 
ส่ิงตํางๆ เหลํานี้จะเป็นส่ิงท่ีสามารถท าให๎แตกตํางจากคํูแขํง ซึ่งจะสามารถท าให๎ลูกค๎าเกิดความจงรักภักดีและ
ยังสามารถดึงดูดลูกค๎าใหมํให๎เข๎ามาใช๎บริการได๎อีกด๎วย 

 7. ส่งเสริมให้เกิดการทดลองใช้  กับโครงการมาฟรีไม่มีจ่าย  โดยมีเปูาหมายในการใช๎บริการ 
5,000 รายในปีแรก กิจกรรมโปรแกรมทดลองใช๎และดูแลสุขภาพสัตว์เล้ียงฟรีโดยสร๎างระบบด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข๎อมูลของสัตว์ที่มารับบริการ เพื่อน าไปใช๎เป็นข๎อมูลการจัดโปรแกรมการดูแล สุขภาพ
ของสัตว์เล้ียงได๎อยํางถูกต๎อง พร๎อมท้ังเป็นการดึงดูดในในการใช๎บริการเนื่องจากเป็นบริการท่ี ติดตามและดูแล
สุขภาพแตํละตัวอยํางชัดเจนด๎วยข๎อมูลท่ีนําเช่ือถือ ท าให๎เกิดการมาใช๎บริการซ ้าและบอกตํอ ใช๎ระยะ
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ตลอดเวลาในการด าเนินงาน มีงบประมาณท้ังหมดเป็นมูลคํา 1 ,000,000 บาท (สํวนลด เมื่อซื้อโปรแกรม
ทดลองใช๎และดูแลสุขภาพสัตว์เล้ียง)  

 8. การบริหารพนักงานในองค์กร บุคลากรของหนํวยงานเป็นก าลังส าคัญของธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให๎
เกิดความสามัคคีและรักใครํในหมูํคณะและจงรักตํอองค์กรทางโรงพยาบาลจะท างานรํวมกันดุจญาติพี่น๎อง จะ
จัดให๎มีการสังสรรค์กันอยํางตํอเนื่องเมื่องานส าเร็จและมีการพาพนักงานไปพักผํอนท่ีรีสอร์ทอยํางเป็นประจ า 
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Abstract 

 This dissertation present . The construction management model of Permpian 

Construction and Trading Company Limited with quality. A case study of Permpian 

Construction and Trading Company Limited Principles of business administration 

directly from students that focus on management and management as the main the 

creation of a convenient and rapid working system; creating relationships with people in 

the organization which has always been a cornerstone of business operations model for 

successful construction business management of Permpian Construction and Trading 

Company Limited In the past, the study found that administrative factors are as follows  

1) Selection of products to be worthwhile for business 2) Personnel management 3) 

Contract legal system when changing jobs 4) Solving immediate problems from external 

factors 5)  Searching for working partners 6) Setting standards for inspection with 

Employer 7) Communication at all levels 8) Knowledge development 9) Construction 

technology  

 
Key Word : Construction Management  

 

บทคัดย่อ 
 งานดุษฎีนิพนธ์นี้เพื่อน าเสนอ รูปแบบการบริหารธุรกิจกํอสร๎างของบริษัทเพิ่มเพียรคอนสตรัคช่ัน 

แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด อยํางมีคุณภาพ กรณีศึกษาของบริษัทเพิ่มเพียรคอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด  
หลักการบริหารธุรกิจโดยตรงจาก ผ๎ูวิจักษณ์ ท่ีมุํงเน๎นการบริหารการจัดการเป็นหลัก การสร๎างระบบการท างาน
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ให๎สะดวก รวดเร็ว การสร๎างสัมพันธ์กับคน ในองค์กร ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการด าเนินธุรกิจตลอดมา  ปัจจัย
ความส าเร็จการบริหารธุรกิจกํอสร๎างท่ีประสบความส าเร็จ ของ บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์  เทรดด้ิง 
จ ากัด ท่ีผํานมาผ๎ูศึกษาพบวํามีรูปแบบ ในการบริหาร ดังนี้  1)  การเลือกสรรสินค๎าให๎ค๎ุมคําทางธุรกิจ 2) การ
บริหารงานบุคคล 3) ระบบนิติกรรมสัญญาเมื่อเปล่ียนแปลงงาน 4)  การแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าจากปัจจัย
ภายนอก 5) การค๎นหาพันธมิตรรํวมท างาน 6) การก าหนดมาตรฐานการตรวจรับงานกับผ๎ูวําจ๎าง 7) การส่ือสาร
ทุกระดับ 8) การพัฒนาความรู๎ 9) นวัฒตกรรมด๎านงานกํอสร๎าง 

 
ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหารธุรกิจกํอสร๎าง 

 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป (Statement of the problems) 

 ธุรกิจรับเหมากํอสร๎างเป็นธุรกิจส าคัญของอุตสากรรมการกํอสร๎างอันเป็นอุตสาหกรรมหลักของ
ประเภทงานกํอสร๎าง เป็นศูนย์รวมของบุคคลหลากหลายอาชีพ ได๎แกํ วิศวกร นักออกแบบ ชํางเทคนิค เป็นต๎น 
โดยกระบวนการท างานใช๎วิธีผสมผสานระหวํางเทคนิคตําง ๆ ในงานกํอสร๎างมาประกอบเข๎ากับหลั กการ
บริหารงานกํอสร๎าง ซึ่งผลผลิตท่ีได๎คือวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีผ๎ูบริหารวางไว๎ เชํน ส่ิงปลูกสร๎างส าเร็จ 
ลูกค๎าพอใจผลงาน ก าไร เป็นต๎น 

 ธุรกิจรับเหมากํอสร๎างเป็นธุรกิจท่ีแตกตํางจากธุรกิจอื่น ๆ และต๎องใช๎ความรับผิดชอบสูงมาก คือ 
เป็นงานท่ีท าในทุกสภาพอากาศ ทุกสภาพพื้นท่ีท้ังกลางวันและกลางคืน  ภายใต๎เงื่อนไขท่ีวางไว๎มีการ
เปล่ียนแปลงแผนของการปฏิบัติงานได๎ตลอดเวลาตามตัวแปรท่ีไปแนํนอน เชํน ขาดบุคลากร สภาพดินฟูา
อากาศ วัสดุอุปกรณ์ สภาพพื้นท่ี เป็นต๎น ผ๎ูบริหารงานกํอสร๎างจึงต๎องมีความสามารถในการบริหารจัดการอะไร
หลาย ๆ อยํางในเวลาเดียวกัน ท้ังบริหารคนบริหารเวลา เลือกวัสดุกํอสร๎าง ควบคุมหน๎างาน ประสานงานกับ
ผ๎ูวําจ๎าง บริหารต๎นทุนกํอสร๎าง เพราะถ๎ามีส่ิงท่ีผิดพลาดเกิดขึ้นจะสํงผลกระทบเป็นระบบลูกโซํตามๆ กัน จนถึง
ขั้นล๎มละลายได๎ 
1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในท้องถ่ิน  

 บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด ได๎กํอต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 มีส านักงานอยูํท่ี
จังหวัดนครนายก ด าเนินการธุรกิจรับเหมากํอสร๎างมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 25 ปี โดยให๎บริการผ๎ูวําจ๎าง
ระดับเล็ก ๆ คือ บุคคลท่ัวไปจนถึงบริษัทใหญํ ๆ เชํน ห๎างสรรพสินค๎าเซ็นทรัล โรบินสัน บิ๊กซี ปัจจุบันมีรายได๎
หลักจากห๎างสรรพสินค๎าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

 Concept หลักของการบริหารในบริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด ให๎
เจริญก๎าวหน๎าและยั่งยืน คือ ให๎ความส าคัญกับผ๎ูวําจ๎าง ผลงานมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีผ๎ู
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วําจ๎างต๎องการ มีการบริการหลังการด าเนินงานท่ีดี ซึ่งมีผลตํอการเจริญเติบโตทางธุรกิจอยํางตํอเนื่อง คือท่ีมีค า
กลําวไว๎วํา “ลูกค๎าคือพระเจ๎า” 
1.3 ความสนใจ  

 ผ๎ูวิจักษณ์ท างานอยูํท่ีปูนซีเมนไทย ได๎รู๎ได๎เห็นอะไรหลาย ๆ อยําง จากการบริหารงานของบริษัทปูน
ซีเมนไทยซึ่งมีบริษัทอยูํในเครืองถึง 52 บริษัท และบริษัทปูนซีเมนไทยยังผลิตสินค๎าท่ีเกี่ยวกับงานกํอสร๎างเป็น
หลัก ผ๎ูวิจักษณ์ได๎เรียนรู๎ถึงหลักการบริหารจัดการของบริษัทปูนซีเมนไทยมาอยํางตํอเนื่อง และมีความสนใจท่ี
อยากจะเป็นผ๎ูบริหารกิจการใดกิจการหนึ่งก็ได๎ท่ีไมํเป็นลูกจ๎างใครอีกตํอไป เป็นนายของตัวเอง เลยมีความคิดวํา
ธุรกิจกํอสร๎างนําจะเป็นทางเลือกท่ีดีในการท ากิจการ เพราะงานกํอสร๎างการตลาดจะเปิดกว๎างมากกวํากิจการ
อื่นๆ เพราะกลํุมลูกค๎ามีมาก ทุกท่ีต๎องมีการกํอสร๎าง ไมํวําจะเป็นอาคารบ๎านเรือน ท่ีพักอาศัย ท่ีเติบโตขึ้นเรื่อย 
ๆ เป็นเงาตามตัว มีแตํจะมากขึ้นเรื่อย ๆ และธุรกิจกํอสร๎างเป็นธุรกิจท่ีท าเงินทองได๎เป็นกอบเป็นก า สร๎างความ
ร่ ารวยได๎เร็วกวําอาชีพอื่น จึงได๎จัดต้ัง บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด  

 ในวัยเด็กฐานะทางบ๎านผ๎ูวิจักษณ์มีฐานะยากจน เมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีหก ผ๎ูวิจักษณ์ได๎เดิน
ทางเข๎ากรุงเทพสมัครงานเป็นพนักงานจ๎างของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ต้ังแตํปี  พ.ศ.2532 -2537 ได๎รับ
ประสบการณ์การบริหารงานด๎านตํางๆ ต้ังแตํฝุายบริหาร ฝุายบุคคล พนักงานจ๎าง เป็นต๎น จึงมีแนวความคิดวํา 
อยากมีกิจการของตนเองเป็นกิจการอะไรก็ได๎ท่ีไมํต๎องเป็นลูกจ๎างเขาอีก เป็นนายของตัวเอง ในชํวงวันหยุดงาน
จึงไปเรียนรู๎งานการติดต้ังกระจกอะลูมิเนียมจากเพื่อน จึงเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมา เพราะได๎รับรู๎ถึงขั้นตอนการ
ท างานจริงจากเพื่อ และได๎รับรู๎การลงทุนท่ีใช๎เงินน๎อยแตํได๎ก าไรมาก ตํอมาได๎ตัดสินใจลาออกจากบริษัทปูนซิ
เมนต์ไทย มาจัดต้ังบริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนท์ เทรดด้ิง จ ากัด ด๎วยเงินทุนเพียง 200 ,000 บาท
เทํานั้น ใช๎ซื้อรถยนต์ 1 คัน ราคา 150,000 บาท เหลือไว๎ใช๎จํายคําวัสดุคําจ๎าง 50,000 บาท มีลูกน๎องสามคน 
งานรับเหมาเริ่มต๎นธุรกิจกํอสร๎างครั้งแรก 2,500 บาท การด าเนินงานตลอดระยะเวลา 25 ปีท่ีผํานมา บริษัท 
เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง จ ากัดมีผลประกอบการท่ีดี เจริญก๎าวหน๎า มีฐานะมั่นคง มีเงินลงทุนมี
ช่ือเสียงในธุรกิจรับเหมากํอสร๎างในวงการห๎างสรรพสินค๎า 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 บริบทขององค์กร 

 บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด (ส านักงานใหญํ)  เป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการ
รับเหมากํอสร๎างอาคาร ปรับปรุงอาคารส านักงาน และมีประสบการณ์ มากวํา 20 ปี 

 ข้อมูลที่ต้ัง  
 บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด ต้ังอยูํท่ีเลขท่ี ส านักงานใหญํ 274 หมูํ1 ต าบล

เกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26130 หมายเลขโทรศัพท์ 08-1929-4265                                        
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  หน้าที่และความรับผิดชอบ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดด้ิง 
จ ากัด 

- ศึกษาความเป็นไปได๎ในการลงทุนในโครงการใหมํ ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติให๎บริษัท
ลงทุน  

- พิจารณา เจรจาตํอรอง และอนุมัติการเข๎าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ท่ี
เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานตามปกติของบริษัทในจ านวนเงินแตํละรายการไมํเกิน
งบประมาณท่ีก าหนด 

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให๎เป็นไปตามเปูาหมาย 
- มีอ านาจอนุมัติและลงนามเอกสารการใช๎จํายเงิน และวงเงินตามท่ีก าหนด 
- รับผิดชอบให๎บริษัทมีบัญชีท่ีถูกต๎องและมีรายงานทางการเงินท่ีถูกต๎องครบถ๎วน 
- รับผิดชอบการจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง การควบคุมราคา  
- รับผิดชอบติดตาม การวางบิล ให๎เหมาะสมตามก าหนดเวลา 
- รับผิดชอบดูแลเรื่องการด าเนินงานและ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าวัน (day to day 

oparation) ของบริษัท รํวมถึงการก ากับดูแลการด าเนินงานโดยรํวม เพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข๎อบังคับของบริษัท ตลอดจนวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เปูาหมายและแผนการด าเนินงาน 
เปูาหมายทางการเงิน และงบประมารของบริษัท 

- เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางผ๎ูบริหารและพนักงานตําง ๆ  
-  สํงเสริมกระบวนการเสริมสร๎างความสัมพันธ์และความรํวมมือท่ีดีระหวํางบริษัทกับผ๎ูมีสํวนได๎เสีย 
-  ยึดมั่นแนวคิดในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด ด๎วย

ความโปรํงใสและค านึงถึงบทบาทของผ๎ูมีสํวนได๎เสียกลํุมตําง ๆ 
-  แก๎ปัญหาหน๎างานอยํางทันทํวงที  
-  พิจารณาจ๎าง แตํงต้ัง เลิกจ๎าง ก าหนดขอบเขตอ านาจหน๎าท่ีและผลประโยชน์ตอบแทนท่ี

เหมาะสมของพนักงานบริษัท 
-  จัดท าให๎มีระบบปูองกันการคอรัปช่ันและควบคุมไมํให๎มีการคอรัปช่ันในบริษัท 
-  รักษาความนําเช่ือถือทางการเงินและมาตรฐานการกํอสร๎าง 
-  สนับสนุนการมีสํวนรํวมและการส่ือสารสร๎างสัมพันธ์อันดีกับผ๎ูวําจ๎าง และ/หรือ บริษัมรํวม

พันธมิตร 
2.2  การเริ่มต้น และประเภทกิจกรรม /ธุรกิจ 

 บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2542 
ด๎วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 
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1) ประกอบกิจการรับเหมากํอสร๎างอาคาร อาคารพาณิชย์  อาคารท่ีพักอาศัย สถานทีท าการ ถนน 
สะพาน เข่ือน อุโมงค์และงานกํอสร๎างอยํางอื่นทุกชนิด รวมท้ังรับงานงานโยธาทุกประเภท 

2) ประกอบกิจการการค๎า และติดต้ัง กระจก อาลูมิเนียม มุ๎งลวด เหล็กดัด และอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการติดต้ังกระจกและอาลูมิเนียมทุกชนิด 

 บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด มีส านักงานอยูํท่ี 274 หมูํท่ี 1 ต าบลเกาะ
หวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมี นายสมชาย เพิ่มเพียร เป็นกรรมการผ๎ูจัดการ   

 บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด ได๎รับเหมากํอสร๎างอาคารส านักงานตํางๆและ
อื่นมากมาย ได๎แกํ 

- กํอสร๎างอาคาร 

- ท าถนน 

- ติดต้ังกระจก-อลูมิเนียม 

- งานสี 

- งานเฟอร์นิเจอร ์
 

- งานระบบไฟฟูา 

- งานระบบประปา 

- งานกันซึม 

- ผ๎าใบแรงดันสูง (ผ๎าใบปีกค๎างคาว) 

- งานปรับปรุงตํอเติมทุกชนิด 
 

 

    
 
บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด ประกอบกิจการรับเหมากํอสร๎างอาคาร  
 



130 
 

   
บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด  ประกอบกิจการรับเหมากํอสร๎างถนน 

 

   
บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด 

ประกอบกิจการรับเหมากํอสร๎างสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด ประกอบกิจการการค๎า 
และติดต้ัง กระจก อลูมิเนียม มุ๎งลวด เหล็กดัด และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ 
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ในการติดต้ังกระจก และอลูมิเนียมทุกชนิด 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด  ประกอบกิจการติดต้ังฝูา 
 

   
 

บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด ประกอบกิจการรับเหมาทาสี 
 

 

   
บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด ประกอบกิจการติดต้ังเฟอร์นิเจอร์ 
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บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด ประกอบกิจการติดต้ังระบบไฟฟูา 

 
บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด ประกอบกิจการติดต้ังระบบประปา 

 
บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด ประกอบกิจการงานกันซึม 
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บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด ประกอบกิจการติดต้ังงานผ๎าใบแรงดึงสูง 

 

   
 

บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด่ิง จ ากัด  
ประกอบกิจการรับเหมางานปรับปรุงตํอเติม 

 
2.3 ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ 
2.3.1 กระบวนการข้ันตอนรับแบบ เสนอราคา ประมูลงาน   

 - ผ๎ูวําจ๎างสํง Email เพื่อเชิญเข๎ารํวมประมูลงาน และนัดช้ีแจงขอบเขตการท างาน โดยการตอบกลับ 
Email เพื่อรํวมประมูลงานนั้นๆ 

 - ตอบกลับ Email เพื่อเข๎ารํวมประมูลงาน และเข๎ารับฟังช้ีแจงขอบเขตการท างาน พร๎อมรับแบบ , 
TOR และ BOQ 

 - คิดราคางานท้ังหมดตาม BOQ ท่ีได๎รับมา ท าการใสํซองปิดผนึกให๎เรียบร๎อย แล๎วน าสํงผ๎ูวําจ๎าง 
ตามวันและเวลาท่ีผ๎ูวําจ๎างก าหนดมา 

 - ผ๎ูวําจ๎างจะท าการเปิดซอง และก าหนดวันประมูลงาน โดยวิธี e-Auction โดยแจ๎งทาง Email เพื่อ
ท าการตอบกลับแบบฟอร์มการประมูล 
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 - เมื่อได๎งาน ทางผ๎ูวําจ๎างจะเรียกประชุม Kick Off เพื่อสรุปแผนงาน ในการท างานตามขั้นตอน ท่ี
ผ๎ูวําจ๎างต๎องการให๎แล๎วเสร็จ ตามท่ีผ๎ูวําจ๎างก าหนด 

 - ผ๎ูวําจ๎างจะเรียกไปท าสัญญาจ๎าง ตามท่ีผ๎ูวําจ๎างก าหนดไว๎ให๎  
 - ท าหนังสือค้ าประกัน การปฏิบัติตามสัญญา 
 

2.3.2กระบวนการข้ันตอนก่อสร้างและส่งมอบงาน 
   เร่ิมแผนงานก่อสร้าง 

- งานถนน 

- งานท่ีจอดรถ 

- งานเปล่ียนท่ีจอดรถยนต์เป็นท่ีจอดรถจักรยานยนต์ 

- งานปรับปรุงฟุตบาท 

- งานปรับปรุงเสาปูาย 

- งานปรับปรุงท่ีจอดรถจักรยานยนต์เดิม 

- งานปรับปรุงบริเวณศาลพระพรหมและเจ๎าท่ีเดิม 

- งานปรับปรุงบริเวณเสา entryway,hight way sign 

- งานปรับปรุง Barzaar 

- Retail Barzaar 

- งานปรับปรุงห๎องน้ าลูกค๎าชายบริเวณ Barzaar 

- งานปรับปรุงห๎องน้ าลูกค๎าหญิงบริเวณ Barzaar 

- งานปรับปรุงห๎องขยะ 

- งานปรับปรุงบริเวณโถงทางเข๎า ห๎องน้ าช้ัน1 

- งานปรับปรุงห๎องน้ าลูกค๎าชายช้ัน 1 

- งานปรับปรุงห๎องน้ าลูกค๎าหญิงช้ัน 1 

- งานปรับปรุงห๎องน้ าคนพิการ 

- งานปรับปรุงห๎องน้ าคนขับรถ 

- งานปรับปรุงบริเวณทางเข๎า ออก พนักงาน 

- งานปรับปรุง บริเวณ Locker 

- งานปรับปรุงบริเวณ Stock  

- เบิกของ 

- งานปรับปรุงบริเวณ interview and maid 

- งานปรับปรุงบริเวณ First aids 

- งานปรับปรุง Meeting Room 

- งานปรับปรุง บริเวณ ART 

- งานปรับปรุง บริเวณ Canteen 

- งานปรับปรุง บริเวณ CCTV 

- งานปรับปรุง บริเวณ Office+SGM+สัมภาษณ์ 

- งานปรับปรุง บริเวณ EDP 

- งานปรับปรุงห๎องน้ าพนักงานชาย 

- งานปรับปรุงห๎องน้ าพนักงานหญิง 

- งานปรับปรุง Office GR 

- งานปรับปรุง ห๎อง M7 
 

 - ตรวจรับงาน 
 - ส่งมอบงาน  
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ตัวอย่าง เง่ือนไขประกวดราคางานปรับปรุง TOR , BOQ  
 

   
ตัวอยําง เอกสารสัญญาจ๎างเหมางาม 
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ตัวอย่างผลงานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ บิ๊กซี 
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3. สรุปผลการศกึษา  
รูปแบบการบริหารธุรกิจก่อสร้างของ บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด ที่ผ่านมาผู้
ศึกษาพบว่ามีดังนี้ 

1. การเลือกสรรสินค้าให้คุ้มค่าทางธุรกิจ   เนื่องจากในการปฏิบัติงานจริง นอกจากความส าคัญ
ของแรงงานท่ีมีฝีมือแล๎ววัสดุท่ีใช๎ในการกํอสร๎างต๎องมีความพร๎อมไมํลําช๎าด๎วยเชํนกัน ในแผนงานกํอสร๎าง ผ๎ู
คุมงานจะทราบถึงแผนงานกํอสร๎างแตํละสํวนงาน ผ๎ูคุมงานจะท าการจัดหา ส่ังวัสดุกํอสร๎างให๎เพียงพอ และ
ไมํส่ังเกินจ านวน เพราะจะท าให๎เกิดคําใช๎จํายท่ีส้ินเปลือง ดังนั้น ผ๎ูคุมงานต๎องมีความรับผิดชอบสูง ติดตาม
แผนงานและ รายการส่ังวัสดุกํอสร๎างตลอดเวลา วําต๎องส่ังจากแหลํงไหน ขนสํงมาเมื่อไร จ านวนเทําไร 

 การส่ังซื้อวัสดุกํอสร๎าง ทางบริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด ด าเนินการส่ังซื้อ
จากโรงงานผลิตโดยตรงหรือจากผ๎ูขายท่ีเป็นตัวแทนจ าหนํายจากโรงงานผลิต โดยข้ันตอนการส่ังซื้อมีดังนี้ 

 1.1 ใช๎วิธีการสอบถามราคาหรือให๎ผ๎ูขายเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติตรงความต๎องการท่ี
จะใช๎หรือไมํ ราคาของแหลํงไหนถูกกวํากัน  

 1.2 บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด เลือกส่ังซื้อวัสดุกํอสร๎างจากผ๎ูขายท่ี
เสนอราคาตรงความต๎องการท่ีจะใช๎ในงานกํอสร๎าง และราคาเหมาะสม นัดวันเวลาสํงมอบและด าเนินการ
ตรวจรับวัสดุกํอสร๎าง 

 1.3 บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด ด าเนินการช าระเงินให๎แกํผ๎ูขายตาม
รูปแบบท่ีผ๎ูขายก าหนด โดย บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด จะเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎าง
เป็นเงินสดมากกวําแบบเครดิต เพราะผ๎ูขายจะคิดต๎นทุนทางการเงินเพิ่มข้ึนอยูํกับระยะเวลาในการเครดิต  

2. การบริหารงานบุคคล ส าหรับลักษณะการรับงานนั้น บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์
เทรดด้ิง จ ากัด จะมีแรงงาน 2 ประเภท ดังนี้ 

 2.1 แรงงานประจ า บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด จะรับสมัครตาม
ความสามารถเฉพาะด๎าน โดยข้ันตอนแรกให๎ทดลองท างานให๎บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง 
จ ากัด กํอน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ถ๎าทดลองปฏิบัติงานไมํผําน บริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรด
ด้ิง จ ากัด ไมํด าเนินการจ๎างตํอ ถ๎าทดลองงานผํานจะบรรจุเป็นพนักงานประจ าของบริษัท เพิ่มเพียร คอน
สตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด  

 2.2 ผ๎ูรับเหมาชํวง ในงานบางประเภทบริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด จะ
จ๎างผ๎ูรับเหมาชํวงเข๎ามาด าเนินการกํอสร๎างเป็นบางสํวน โดยพิจารณาความนําเช่ือถือและผลงานในอดีตเป็น
เกณฑ์ในการสรรหาผ๎ูรับเหมาชํวง และ/หรือใช๎วิธีสอบถามกับบริษัท เพิ่มเพียร คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง 
จ ากัดอื่น เพื่อจัดหาผ๎ูรับเหมาชํวงให๎เป็นผ๎ูเสนอราคามารับงานเหมาชํวง โดยมีวิศวกรของบริษัท เพิ่มเพี ยร 
คอนสตรัคช่ัน แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด เข๎าไปควบคุมงานกํอสร๎างอีกช้ันหนึ่ง   

3. ระบบนิติกรรมสัญญาเม่ือเปลี่ยนแปลง  การจัดการคําใช๎จํายท่ีเกินงานจะต๎องด าเนินการ
แจ๎งผ๎ูวําจ๎างทางวาจาและเอกสารหลักฐานให๎ผ๎ูวําจ๎างตัดสินใจ ถ๎าหากผ๎ูวําจ๎างให๎เปล่ียนแปลงเปูาหมายของ
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มาตรฐานงาน จึงด าเนินการตามท่ีผ๎ูวําจ๎างส่ังแก๎ไข แตํต๎องมีเอกสารจากผ๎ูวําจ๎างเป็นหลักฐาน หากผ๎ูวําจ๎าง
ยินยอมจํายเงินเพิ่ม ต๎องมีการเสนอราคาและท าสัญญาตํอท๎ายงานจ๎างเพิ่มเติม ถ๎าผ๎ูวําจ๎างด าเนินการตามเดิม
ตามสัญญาใช๎วิธีถัวเฉล่ียกับวัสดุรายการอื่น 

4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากปัจจัยภายนอก  การรับมือตํออุปสรรคท่ีท าให๎งานลําช๎า มี
ปัจจัยท่ีท าให๎งานลําช๎า แบํงออกเป็น 3 ปัจจัย ดังนี้ 

4.1 ปัจจัยจากธรรมชาติ เชํน ฝนตก  
- เลือกท างานในรํมท่ีสามารถท าได๎กํอน 
- เพิ่มโอทีให๎กับพนักงาน 
- เพิ่มแรงงาน 

4.2 ปัจจัยจากผ๎ูวําจ๎าง 
- เจรจาจัดการปัญหาไกลํเกล่ียหาข๎อยุติเพื่อให๎เข๎าใจถูกต๎องตรงกันและด าเนินการกํอสร๎างตํอ 
โดยการจัดท าเอกสารไว๎เป็นหลักฐานถึงสาเหตุการลําช๎า 

4.3 ปัจจัยจากพนักงานของตนเอง 
- ใช๎มาตรการสอบถามหาสาเหตุของปัญหา และแก๎ไขปัญหาอยํางทันทํวงที 
- ตักเตือนถ๎าหากไมํปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และใช๎มาตรการเด็ดขาด  

5. การค้นหาพันธมิตรร่วมท างาน  การหาพันธมิตรรํวมงานในการท างานกํอสร๎างท่ีต๎องวางแผน 
และท าตามแผนท่ีวางไว๎นั้น การปฏิบัติงานจริงจะต๎องเจอปัญหาปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมไมํได๎ การหา
พันธมิตรธุรกิจต๎องมีไว๎ยามฉุกเฉิน เพื่อการท างานได๎ตามแผนท่ีวางไว๎ การประสานความรํวมมือทางใช๎ด๎าน
การเจรจา พูดคุย เป็นมิตรตํอกัน 

6. การก าหนดมาตรฐานการตรวจรับงานร่วมกับผู้ว่าจ้าง  การสร๎างมาตรฐานการตรวจรับงาน
จะต๎องด าเนินการตรวจงานรํวมกับผ๎ูวําจ๎างให๎ตรงตามแบบและรายละเอียดท่ีผ๎ูวําจ๎างก าหนด หากมีปัญหา
ขัดข๎องบริษัทด าเนินการแก๎ไขตามท่ีผ๎ูวําจ๎างก าหนด และหรือผ๎ูวําจ๎างมีความเห็นการตรวจรับงานไมํตรงกัน
ต๎องเจรจาหรือท าเอกสารเป็นหลักฐานช้ีแจงเป็นรายกรณี 

7. การสื่อสารทุกระดับ  การส่ือสารระหวํางผ๎ูส่ังงานและผ๎ูปฏิบัติงานในการท าธุรกิจรับเหมา 
ต๎องใช๎คนงานท่ีอยูํใต๎บังคับบัญชาจ านวนมาก บางคนก็รับฟัง บางคนก็ตํอต๎าน เพราะฉนั้นการประชุม
วางแผนช้ีแจงวัตถุประสงค์เปูาหมายของงานรับเหมาให๎เป็นในทิศทางเดียวกัน ลดความคัดแย๎งการปฏิบัติงาน 
หน๎างาน ลดความลําช๎าการท างาน และด าเนินการกํอสร๎างทุกอยํางตามรูปแบบและรายละเอียดของงานท่ีผ๎ู
วําจ๎างก าหนด ได๎สมบูรณ์ท่ีสุด 

8. การพัฒนาความรู้  การฝึกอบรมฝีมือแรงงานให๎ตามทันโลกสมัยใหมํในปัจจุบันเทคโนโลยี                      
มีความส าคัญมากในทุกๆธุรกิจ แม๎แตํการกํอสร๎าง  เทคโนโลยีใหมํ ไมํวําจะเป็น เครื่องมือ เครื่องจักรใหมํๆ ก็
ล๎วนสํงผลดีตํองานกํอสร๎าง บริษัทได๎สํงพนักงานเข๎ารับการอบรม ฝึกฝน พัฒนา เทคนิคใหมํๆ ท าให๎การ
ท างานมีประสิทธิ์ภาพดีข้ึน 
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9. นวัตกรรมด้านงานก่อสร้าง  การพัฒนาความรู๎ใหมํๆ เป็นประโยชน์ตํองานกํอสร๎างจะต๎อง
ศึกษาความรู๎ใหมํๆนอกต าราเรียน เพื่อทันตํอการแขํงขันในโลกปัจจุบัน ต๎องติดตามขําวสารเทคนิคใหมํๆ 
ทางอินเตอร์เน็ต เวปไซด์ ตํางประเทศ เป็นต๎น 
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Abstract 

This dissertation to present “The management model of Cordyceps mushroom 

business”, case study of SD Technovation Company Limited. Principles for business 

management directly from the study. with the goal of excellence in the production of 

Cordyceps mushrooms. With a focus on research management and product 

development credibility and has a professional approach that is faithful to customers 

in the role of cultivators and sawn timber processors that use scientific and 

technological processes in production. The success of the organization is due to the 

management model as follows; 1) Use the National Innovation System (NIS) platform 

there are three divisions working together : government research units, universities 

and private companies. 2) Research and development of new types of products from 

Cordyceps make the product unique and new in order to create the ability to compete 

for customers. 3) Build the own food supplement factory for one stop service 4) Use 

Customer Relationship Management (CRM) for show sincerity and help customers. 

Resulting in loyalty to the company's products repeat purchases and can sell new 

products to existing customers. 5) Build an affiliate network for the cultured tenants 

and open a learning institution to make the company more known in the market and 

society. 6) Be professional, honest and sincere to customers. By not using the 

advantage of the production cost of the tank to compete with the company’s 
customersin the market. 7) Market research to design products that are specific to the 

consumer target group  8) Search for sources of other raw materials that are best and 

most suitable for customers 9) Apply Dhamma of the Buddha in the operations of all 

departments of the organization. 

 

Key words: Cordyceps mushroom, National innovation system, Dhamma of  Buddha 
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บทคัดย่อ 
 งานดุษฎีนิพนธแนี้เพื่อน าเสนอ รูปแบบการบริหารธุรกิจเห็ดถั่งเชาแปรรูป กรณีศึกษา บริษัท เอสดี 

เทคโนเวช่ัน จ ากัด หลักในการบริหารุรกิจโดยตรงจากผูศึกษา ท่ีมีเปูาหมายมุงสูความเป็นเลิศในการผลิตเห็ด
ถั่งเชา โดยมุงเนนการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแเป็นหลัก การสรางความนาเช่ือถือ และมีความเป็น
มืออาชีพที่ซื่อสัตยแตอลูกคา ในบทบาทของผูเพาะเล้ียงและแปรรูปถั่งเชาท่ีน ากระบวนการทางวิทยาศาสตรแ
และเทคโนโลยีมาใชในการผลิต   

 ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นขององคแกรเกิดจากรูปแบบการบริหารงาน ดังนี้ 1) ใชแพลทฟอรแมระบบ
นวัตกรรมแหงชาติ โดยมีการท างานรวมกันสามฝุาย คือ หนวยวิจัยของรัฐ มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน 
2)วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแชนิดใหมๆจากถั่งเชา ท าใหสินคามีความใหม โดดเดน เพื่อสรางความสามารถใน
การแขงขันใหกับลูกคา 3) สรางโรงงานผลิตอาหารเสริมของตนเองเพื่อบริการลูกคาแบบเบ็ดเสร็จ 4) บริหาร
ลูกคาสัมพันธแ แสดงความจริงใจและชวยเหลือลูกคา ท าใหเกิดความภักดีตอสินคาของบริษัท มีการกลับมาซื้อ
ซ้ าและสามารถขายผลิตภัณฑแใหมแกลูกคารายเดิมได 5) สรางพันธมิตรเครือขายผูเพาะเล้ียงถั่งเชา และเปิด
สถาบันการเรียนรูเพื่อท าใหบริษัทเป็นท่ีรูจักมากขึ้นในตลาดและสังคม 6) มีความเป็นมืออาชีพท่ีซื่อสัตยแและ
จริงใจตอลูกคา โดยการไมใชความไดเปรียบในดานตนทุนการผลิตถั่งเชาลงไปแขงขันกับลูกคาในตลาด 7) 
วิจัยตลาดเพื่อออกแบบสินคาใหมีความเจาะจงกับกลุมผูบริโภค 8) เสาะหาแหลงวัตถุดิบอื่นๆท่ีดีและ
เหมาะสมท่ีสุดใหกับลูกคา 9)น าธรรมมะมาใชในการปฏิบัติงานของทุกฝุายขององคแกร  
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหารธุรกิจเห็ดถั่งเชาแปรรูป  
 
1. ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป  

 ถั่งเชา เป็นเห็ดท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากหนอนผีเส้ือในพื้นท่ีทีสูงกวาระดับน้ าทะเลกวา 4,000 
เมตรขึ้นไป เมื่อหนอนจากผีเส้ือเหลานี้หลบอากาศหนาวในชวงฤดูหนาว ท่ีมันขุดรูลงไปอยูใตดิน หนอนบาง
ตัวออนแอ มันจะงายตอการถูกท าลายของเช้ือเห็ด เมื่อเช้ือเห็ดเจริญเขาไปในตัวหนอน พอหนอนตาย และ
อากาศอบอุนขึ้น เสนใยเห็ดท่ีอยูในตัวหนอนก็จะสรางดอกออกมาคลายกระบอง ก็จะถูกนักลาเห็ดเหลานี้เอา
ไปขาย เพราะก าลังเป็นท่ีนิยมกันมายในตลาดโลก เห็ดท่ีเกิดจากหนอนธรรมชาติ ในท่ีสูงท่ีมีหิมะปกคลุมใน
ฤดูหนาวเชนนี้เรียกวา เห็ดถั่งเชา ภาษาวิทยาศาสตรแเรียกวา Cordyceps sinensis และเนื่องจากเห็ดสาย
พันธุแนี้หายาก มีราคาแพง และหากน ามาเพาะใหเกิดดอกเห็ดคอนขางยุงยากและตองการอากาศเย็นมาก 
ประกอบกับเห็ดในตระกูล Cordyceps นั้นมีหลายสายพันธุแ โดยมีมากกวา 400 ชนิด และมีหลายชนิดท่ี
สามารถเพาะไดดวยกรรมวิธีเพาะงายๆ ไมตางไปจากเห็ดท่ัวไป หนึ่งในนั้นไดแก เห็ดถั่งเชาสีทอง ซึ่งเป็นเห็ด
ตระกูลเดียวกับเห็ดถั่งเชา แตคนละเหลาพันธุแ (สปีชีสแ) เป็นเห็ดท่ีพบอยูท่ัวไป ในระดับท่ีมีอุณหภูมิระหวาง 
10 – 28 องศาเซลเซียส  

 ส าหรับการเพาะเห็ดถั่งเชาสีทองนั้นไดมีการเพาะกันเป็นการคามานานหลายสิบปีแลวท่ีประเทศ
จีน เชน บริษัทเจียวสุเจียงหนาน และท่ีอเมริกา เชน บริษัทไบโอเกน เป็นตน โดยแตละบริษัทผลิตกันออกมา
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เดือนละหลายๆตัน เชนเดียวกับท่ีศูนยแไทยไบโอเทคทีบีซีของประเทศไทยก็ไดท าการเพาะเล้ียงท้ังดอกและ
เสนใยเห็ดชนิดนี้เพื่อการสงออกมานานแลว โดยเฉพาะเสนใยเห็ดถั่งเชาแท ผลิตเพื่อการสงออกเดือนละไมต่ า
กวา 10,000 ขวด หรือมากกวา 1 ตัน ท่ีสงออกไปจ าหนายยังยุโรป อเมริกา ญี่ปุุน และออสเตรเลีย   

 ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วัลยา  สุทธิข า และคณะ (2015) ไดรวบรวมรายงานการวิจัยจ านวนมากท่ี
แสดงใหเห็นวา ถั่งเชา หรือเชือรา Cordyceps militaris มีสารออกฤทธิ์ท่ีเรียกวา Cordycepin ซึ่งเป็น
อนุพันธแของนิวคลีโอไซดแ adenosine ซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในแงตางๆ อาทิเชน  
 
ถ่ังเช่ากับมะเร็ง 

 มีรายงานการวิจัยท่ีแสดงใหเห็นความสามารถในการตานมะเร็งเตานมระยะสุดทายของสาร 
cordycepin ท่ีสกัดไดจากถั่งเชานอกจากนี้ยังมีสารออกฤทธิ์อื่นๆ ท่ีพบในถั่งเชาท่ีมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอีกท่ี
มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดเนื้องอกและเซลลแมะเร็ง อีกท้ังยังมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และมีสารยับยั้งการสราง 
xanthine ซึ่งเป็นสารต้ังตนของ กรดยูริค สารยับยั้งการเหนี่ยวน าใหเม็ดเลือดแดงแตก และการยอยสลาย
ไขมัน ซึ่งผลปรากฏวาถั่งเชาธรรมชาติและถั่งเชาท่ีไดจากการเพาะเล้ียง ใหผลดีในการท างานท้ัง 3 กรณี 
ใกลเคียงกันมาก และยังพบอีกวาสารโพลีแซคคาไรดแท่ีแยกไดจากถั่งเชาท่ีเพาะเล้ียง มีประสิทธิภาพเป็น 
anti-oxidant เพิ่มข้ึน 10-30 เทา นอกจากนี้ยังพบอีกวา สมุนไพรจีนท่ีมีสวนผสมของถั่งเชาท่ีใชในการรักษา
ผูปุวยโรคตับ จ านวน 101 คน (ชาย 67 และหญิง 34 คน) อายุเฉล่ีย 67.2±8.8 ปี เป็นระยะเวลา 0.8-100.8 
เดือน (เฉล่ีย 13.4 เดือน) ซึ่งในผูปุวยเหลานี้พบวาเป็นโรคตับแข็ง 84%, hepatitis C 63%, hepatitis B 
18%, โรคมะเร็งตับ 9% ซึ่งบางคนก็เป็น 2-3 โรครวมกัน ผลปรากฏวาผูปุวยท่ีไดรับสมุนไพรท่ีมีสวนผสมของ
ถั่งเชา มีอายุยืนยาวกวา ไมมีผลขางเคียง และมีศักยภาพในการทนตอการรักษาดวยวิธีการแพทยแแผน
ปัจจุบันไดดีกวา 

 นอกจากนี้ Chen และคณะ (2010) ไดศึกษาศักยภาพของสาร cordycepin จากถั่งเชาในการ
เหนี่ยวน าท าใหเซลลแมะเร็งตอมไทรอยดแตาย (CGTH W-2) ซึ่งผลปรากฏวาเซลลแมะเร็งตอมไทรอยดแลด
ความสามารถในการมีชีวิตตอไปและตายในท่ีสุด ไมกลายเป็นเนื้อราย 

 Yoshikawa และคณะ (2007) ไดศึกษาศักยภาพของสาร cordycepin จากถั่งเชาในการยับยั้ง
เซลลแต้ังตนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวของมนุษยแ (promyelocytic leukaemia) (HL 60) ไมใหสามารถ
เจริญเติบโตได 
 
ฤทธิ์ต่อภูมิคุ้มกัน 

 Li และคณะ (2009) ไดท าการศึกษาผลของถั่งเชาท่ีมีตอการกระตุนการท างานของเซลลแปลาย
ประสาท และกระตุนการท างานของระบบภูมิคุมกัน ผลปรากฏวาถั่งเชามีผลตอความสมดุลยแของหยิน-หยาง 
ซึ่งเหมาะท่ีจะเป็นยาและอาหารเสริมสุขภาพ 

 Vetvicka และคณะ (2007) ไดทดสอบประสิทธิภาพดานเสริมภูมิคุมกันจากสาร 1,3-beta-D-
Glucan ในการกระตุนเซลลแเม็ดเลือดขาว ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการก าจัดส่ิงแปลกปลอม และยังได
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พบวา ในผูปุวยมะเร็ง มีการฟื้นตัวไดเร็วขึ้นหลังจากการรับเคมีบ าบัดหรือฉายรังสี เพราะกระตุนเม็ดเลือด
ขาวใหมีปริมาณเพิ่มข้ึนสูสภาวะปกติไดเร็วขึ้น 

 Kirmaz และคณะ (2005) ไดท าการศึกษาผูปุวยท่ีมีอาการจมูกอักเสบจากภูมิแพจ านวน 24 คน 
โดยแบงออกเป็น 2 กลุม กลุมแรกจ านวน 12 คน ใหรับประทาน เบตา-กลูแคน สวนอีกกลุมหนึ่งจ านวน 12 
คน ใหรับประทานสารอื่นท่ีไมมีผลตอการกระตุนภูมิคุมกัน (Placebo) โดยใหรับประทานติดตอกัน 12 
สัปดาหแ ผลปรากฏวาดัชนีท่ีบงบอกถึงอาการภูมิแพจากการตรวจวัดสารในน้ ามูกลดลง ในกลุมท่ีไดรับสาร
เบตา-กลูแคน ซึ่งแตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ กับกลุมท่ีไมไดรับเบตา-กลูแคน 
 
ถ่ังเช่าต่อการท างานของไต 

 Jiang  และ Geo (1995) ไดท าการทดสอบในคนไข 37 คน ท่ีมีปัญหาโรคไตวายเรื้อรัง โดยให
รับประทานถั่งเชาในปริมาณ 5 กรัม ตอวันติดตอกัน 1 เดือน ผลปรากฏวาคาตางๆ หลังจากการรับประทาน
แลวดีขึ้นมาก ไดแก blood urea nitrogen, creatinine, urinary proteins, arterial blood pressure, 
superoxide dismutase, และ serum lipoperoxides 

 Li และคณะ (2009) ไดท าการทดสอบในผูปุวยท่ีไดท าการปลูกถายไต จ านวน 202 คน โดยสุม
ตัวอยางแบงออกเป็น 2 กลุม กลุมแรก (93 คน) ใหกินถั่งเชา 3 กรัมตอวันควบคูไปกับยาแผนปัจจุบัน 
เปรียบเทียบกับกลุมท่ีสอง (109 คน) ใหกินเฉพาะยาแผนปัจจุบัน ผลการตรวจวัด serum creatinine (SCr) 
และ blood urea nitrogen (BUN) ไมแตกตางกันระหวางสองกลุม แตกรดยูริค และโปรตีนในปัสสาวะนั้น
ในกลุมท่ีไดรับประทานถั่งเชามีคาต่ ากวาอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ หลังจากปลูกถายไตแลว 2-6 เดือน 
ปริมาณความเขมขนของ cyclosporine (CsA) ในเลือดของผูท่ีรับประทานถั่งเชา ต่ ากวาในกลุมท่ีไมได
รับประทาน ซึ่งเป็นดัชนีช้ีวา ถั่งเชาชวยในการยอมรับการปลูกถายไตของรางกายไดดีขึ้นมาก 

 
ถ่ังเช่ากับความเป็นชาย 

 Guo (1986) ไดท าการทดสอบถั่งเชากับคนไขชาย 22 คน โดยใหรับประทานวันละ 3 กรัม เป็น
เวลาติดตอกัน 8 สัปดาหแ ผลปรากฏวาในจ านวน 33% ของคนไขมีปริมาณเช้ืออสุจิเพิ่มมากขึ้น และสามารถ
ปูองกันการลดปริมาณของเช้ืออสุจิในคนไขจ านวน 29 % 
  Wan และคณะ (1998) ไดท าการทดสอบ ถั่งเชา กับคนไขชาย 189 ราย โดยใหรับประทานวันละ 
3 กรัม เป็นเวลาติดตอกัน 40 วัน ผลปรากฏวาสามารถฟื้นฟูผูท่ีเส่ือมสมรรถภาพทางเพศไดถึง 66.1% 

 Huang และคณะ (2004) พบวาถั่งเชา สามารถเพิ่มฮอรแโมนเพศชายไดท้ังในหนูทดลองและใน
มนุษยแ 
 
ถ่ังเช่ากับผู้สูงอายุ 

 Chen (1995) ไดท าการศึกษาในผูปุวยโรคหัวใจลมเหลวเรื้อรัง 30 คน โดยใหรับประทานถั่งเชา 
3-4 กรัมตอวัน ติดตอกันนาน 26±3 เดือน รวมกับยาแผนปัจจุบัน แลวท าการเปรียบเทียบกับกลุมท่ีไดรับ
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เพียงยาแผนปัจจุบันจ านวน 34 คน ผลปรากฏวาผูปุวยท่ีไดรับถ่ังเชารวมกับยาแผนปัจจุบันมีดัชนีบงช้ีอาการ
ตางๆ ดีขึ้นอยางมีนัยส าคัญทางสถิติไดแก อาการหายใจถี่ลดลง ซึ่งท าใหไมเหนื่อยงาย สภาพความสมบูรณแ
ของรางกายดีขึ้น อารมณแ/อาการทางจิตดีขึ้น และความตองการทางเพศสูงขึ้น 

 Zhang และคณะ (1995) ไดท าการศึกษาในผูสูงอายุ ท่ีมีอาการออนลางายโดยแบงกลุมผูทดลอง
ออกเป็น 2 กลุม คือ กลุมแรกใหรับประทานถั่งเชา ในอัตรา 3 กรัมตอวันติดตอกันนาน 3 เดือน จ านวน 26 
คน และอีกกลุมหนึ่งใหกินสารท่ีไมมีฤทธิ์ใดๆ (Placebo) จ านวน 27 คน ผลปรากฏวา กลุมท่ีไดรับถั่งเชา มี
จ านวนผูท่ีหายจากอาการออนลางายไดถึง 92% ในขณะท่ีกลุมท่ีรับสารทดแทนมีผูท่ีหายจากอาการออนลา
งายเพียง 14% 

 Chen และคณะ (2010) ไดท าการทดสอบสมรรถภาพการออกก าลังกายในผูสูงอายุ (50-75 ปี) 
จ านวน 20 คน โดยการใหรับประทานถั่งเชาอัตรา 1 กรัมตอวัน เปรียบเทียบกับกลุมท่ีใหกินสารท่ีไมมีฤทธิ์
ใดๆ (Placebo) เป็นเวลานาน 12 สัปดาหแ แลวท าการตรวจสอบวัดคาแมทาโบไลทแตางๆ ผลปรากฏวากลุมท่ี
ไดรับถ่ังเชา มีคาแมทาโบไลทแทุกตัวดีขึ้นจากการออกก าลังกายเปรียบเทียบกับกลุมท่ีไมไดรับประทานถั่งเชา 
 
ถ่ังเช่ากับผิวพรรณ 

 นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาประสิทธิภาพของ cordycepin ในการยับยั้งผลกระทบจากแสงแดดท่ี
มีตอผิว ท าใหผิวเสีย (anti-skinphotoaging effects) ในระดับหองปฏิบัติการ โดยท าการทดสอบการยับยั้ง
เอ็นไซมแ 2 ชนิดท่ีมีอยูในเซลลแผิวหนังของมนุษยแ ไดแก metalloproteinase-1 (MMP-1) และ -3 ผลการ
ทดลองพบวา cordycepin สามารถปูองกัน (block) รังสี UVB ไมใหเหนี่ยวน าการสราง MMP จึงสามารถ
ปูองกันการเส่ือมของผิวหนังจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตท่ีมีในแสงแดดได 

 นอกจากนี้ Wong และคณะ (2011) ไดท าการทดสอบสารสกัดโพลีแซคคาไลดแ ท่ีไดจากถั่งเชา ใน
การปูองกันเซลลแผิวหนังของมนุษยแ จากการท าลายของรังสีอุลตราไวโอเล็ต (UVB 290-320 nm) โดยการ
เพาะเล้ียงเซลลแผิวหนัง (fibroblast) แลวแบงเป็น 2 ชุด ชุดแรกชุบดวยสารสกัดจากถั่งเชา สวนชุดท่ีสองชุบ
ดวยน้ าอุนเพื่อเป็นกลุมเปรียบเทียบ แลวน ามาฉายรังสี UVB (302 nm) จากนั้นท าการตรวจสอบ DNA ท่ี
เสียหายหรือเปล่ียนแปลงไป ผลปรากฏวาสารสกัดจากถั่งเชา สามารถปูองกันผิวหนังจากรังสี UVB ไมใหเกิด
มะเร็งผิวหนังไดอยางมีนัยส าคัญ 

 Matsuki และคณะ (2008) ไดศึกษาการยับยั้งการสรางเมลานีน ดวยกลูตาไธโอน ผลปรากฏวา 
กลูตาไธโอน มีผลในการยับยั้งการท างานรวมกันระหวางเอ็นไซมแ tyrosinase กับ L-DOPA ท าใหยับยั้งการ
สรางเม็ดสีเมลานีนและหยุดขยายตัวตอกัน 

 Yang และคณะ (2011) ไดศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเสนใยถั่งเชา ในการยับยั้งการปลดปลอย 
superoxide anion และเอ็นไซมแ elastase ในกรณีท่ีเกิดแผลแลวจะมีผลท าใหอักเสบ ผลปรากฏวาสารท่ี
สกัดไดมีสวนประกอบส าคัญคือ1-(5-Hydroxymethyl-2-furyl)-b-carboline มีฤทธิ์ในการยับยั้งการ
ปลดปลอย superoxide anion และเอ็นไซมแ elastase ไดดีท าใหแผลหายเร็วขึ้นมาก 
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 ส าหรับการเพาะเล้ียงถั่งเชาในประเทศไทยท่ีมีในปัจจุบันนั้น ไดมีการเพาะเล้ียงบนอาหารเทียม
สูตรตางๆ เพื่อใหไดเสนใยของเช้ือราและสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา อาทิ adenosine, cordycepin, 
cordycepic acid, ergosterol และ polysaccharide เป็นตน 
 
1.2 สถานการณ์ในต่างประเทศ  

 ตัวอยางของกลุมวิจัยท่ีมีการเพาะเล้ียงถั่งเชาเพื่อการคาไดแก ศ.ดร.มณจันทรแ เมฆธน จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ รวมกับ บริษัท คอรแดีไบโอเทค จ ากัด ท าการเพาะเล้ียงถั่งเชาและออกจ าหนาย
ภายใตตรา “ถั่งเชาคอรแด้ีไทย” หรือกลุมของ ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงคแแก จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดออกผลิตภัณฑแถั่งเชาบรรจุแคปซูลภายใตตรา “ดร.ธัญญา”เป็นตน 

อาจารยแธวัช ทะพิงคแแก ผูท่ีคร่ าหวอดอยูในแวดวงเห็ดมานานไดใหความเห็นวา ในอดีตเห็ดถั่งเชา
เป็นเห็ดจากปุาท่ีหายาก มักจะเกิดบนที่สูงอากาศเย็น เชน ประเทศจีน ทิเบต ภูฐาน เนปาล เป็นตน เห็ดชนิด
นี้เกิดจากการท่ีตัวหนอนหรือแมลงเขาไปอาศัยอยูภายใน ในต าราแพทยแแผนจีนบอกวาเห็ดถั่งเชาเป็นยา
อายุวัฒนะ กินแลวมีก าลังวังชารางกายแข็งแรง แตดวยความหายากและมีราคาสูงมาก ดังนั้นชาวจีนท่ีมีอัน
จะกินเทานั้นถึงจะมีโอกาสซื้อหามารับประทานได เมื่อไมถึง 10 ปีมานี้เองท่ีเริ่มมีการพัฒนาจากเพาะเล้ียง
เห็ดถั่งเชาเป็นการคามากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีน เกาหลีและญี่ปุุน เนื่องจากปริมาณความตองการ
บริโภคเห็ดถั่งเชามีมากขึ้น ท้ังในรูปของการน ามาผลิตอาหารเสริมเป็นยาและใชประกอบอาหาร เห็ดถั่งเชาท่ี
เพาะเล้ียงในปัจจุบันมีหลายสายพันธุแดวยกัน ประโยชนแสรรพคุณทางยาก็มีมากนอยตางกันไป ส าหรับสาย
พันธุแที่นิยมเพาะเล้ียงในปัจจุบัน ไดแก เห็ดถั่งเชาสีทอง (เสนใยสีเหลืองทอง) เห็ดถั่งเชาทิเบต (เสนใยสีด า) มี
ราคาสูงท่ีสุด เห็ดถั่งเชาหิมะ (เสนใยสีขาว) และเห็ดถั่งเชาจักจ่ัน(เป็นคราบตัวออนจักจ่ัน)เป็นตน 

 ในประเทศเกาหลี มีเพาะเล้ียงเห็ดถั่งเชาเมื่อประมาณ 7 ปีท่ีผานมา แตก าลังการผลิตยังไมสูง 
จนกระท่ังมีนักวิจัยเกาหลีไดศึกษาพบวาเห็ดถั่งเชามีสารชวยยับยั้งเซลลแมะเร็ง ลดไขมันในเสนเลือดและใชใน
คนท่ีเป็นโรคเบาหวานไดดวย เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศอุตสาหกรรมประชากรในประเทศมีความเส่ียงจาก
การเป็นโรคมะเร็งสูง จึงไดมีการพัฒนาการเพาะเล้ียงเห็ดถั่งเชามากขึ้น โดยสายพันธุแท่ีเล้ียงเป็นเห็ดถั่งเชา
หิมะท่ีเพาะเล้ียงในฟารแมเล้ียงไหมและใชหนอนไหม การบริโภคเห็ดถั่งเชาของชาวเกาหลีนิยมน ามาอบแหง
ท าเป็นผงใชปรุงในอาหารตางๆ ราคาคิดเป็นเงินไทยกิโลกรัมละประมาณ 3-7 หมื่นบาท  

 ในประเทศจีน ซึ่งมีการรับประทานเห็ดถั่งเชามานานแลว โดยมาจากแหลงประเทศทิเบต เนปาล
และภูฐาน เมื่อมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมเมืองมากขึ้นก็ท าใหเกิดปัญหาดานมลพิษในอากาศ เป็นปัญหา
กับสุขภาพของคนในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงท่ีเกิดการระบาดของโรคซารแในจีน เห็ดถั่งเชาได
กลายเป็นยาท่ีมีปริมาณความตองการมากขึ้น ท าใหราคาพุงสูงขึ้น 20-30 เทา โดยเฉพาะเห็ดถั่งเชาทิเบตมี
ราคากิโลกรัมละ 4-5 แสนบาทไปจนถึงกิโลกรัมละกวาหนึ่งลานบาท นับเป็นมูลคาท่ีสูงมากๆ แตตองเป็นเห็ด
ถั่งเชาท่ีเก็บมาจากปุาจริงๆ ซึ่งทุกวันนี้ก็มีการแอบอางน าเห็ดถั่งเชาท่ีเพาะเล้ียงมายอมแมวขายเป็นเห็ดจาก
ปุาแตในดานสรรพคุณไมไดแตกตางกันเลย 
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1.3 สถานการณ์ในประเทศหรือในท้องถ่ิน 
 ส าหรับประเทศไทย ทราบวามีการเพาะเล้ียงเห็ดถั่งเชามานับ 10 ปีแลว แตยังไมเป็น 

ท่ีเปิดเผยมากนัก แตหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโดย ผศ.ธัญญา ทะพิงคแแก (บุตรสาวอาจารยแ
ธวัช) ไดเปิดหลักสูตรอบรมการเพาะเล้ียงเห็ดถั่งเชาเชิงการคามาแลว 22 รุน มีจ านวนผูเขารับการอบรมแลว
ประมาณ 400 คน แตมีผูท่ีลงมือท าเป็นอาชีพอยางจริงจังไมถึง 10 คน ในขณะท่ีมีบริษัทท่ีท าเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑแอาหารสุขภาพในไทยเริ่มใหความสนใจมากขึ้น เพราะท่ีผานมาตองน าเขาจากตางประเทศเกือบ
ท้ังหมด ปัจจุบันการซื้อขายเห็ดถั่งเชาในบานเราหากอบแหงอยูท่ีราคากิโลกรัมละประมาณ 1.5 แสนบาทขึ้น
ไป ถาขายอยูในรูปของการเพาะเล้ียงในขวด (น้ าหนักเห็ดสดประมาณ 200 กรัม) ราคาขวดละ 700-800 
บาท 

 การเพาะเล้ียงเห็ดถั่งเชาเป็นการคาในเมืองไทยนับวามีโอกาสความเป็นไปไดสูงมาก เนื่องจากการ
ลงทุนไมสูง อีกท้ังความตองการของตลาดมีสูงมากท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ ขณะนี้มีบริษัทขาย
ตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑแอาหารเสริมสุขภาพมีความตองการถั่งเชา แตยังไมสามารถหาวัตถุดิบดังกลาวไดหรือได
แตยังมีปริมาณไมมากพอ ส าหรับตลาดตางประเทศเฉพาะในประเทศจีนมีความตองการเห็ดถั่งเชาปีละ
ประมาณ 1,000 ตัน (เห็ดสด) มีผูผลิตในประเทศประมาณ 50 ราย สวนใหญเป็นชาวตางชาติ ปริมาณการ
ผลิตในประเทศประมาณ 250 ตัน ยังไมเพียงพอกับความตองการจึงตองส่ังน าเขาปีละจ านวนมาก ประเทศ
เพื่อนบานอยางมาเลเซียและสิงคโปรแก็ด าเนินการผลิตสงไปขายท่ีจีนเชนกัน 
 
1.4 ความสนใจของผู้ศึกษา  

 เนื่องดวย ผูศึกษา ซึ่งด ารงต าแหนง กรรมการผูจัดการ ของ บริษัท เอสดี เทคโนเวช่ัน จ ากัด จบ
การศึกษาจากคณะวิทยาศาสตรแ สาขาจุลชีววิทยา และศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
มีความเช่ียวชาญและประสบการณแท างานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเช้ือจุลินทรียแมายาวนานกวา 15 ปี ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และมีองคแความรูดานการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารและสภาวะ
เพาะเล้ียงเช้ือจุลินทรียแตางๆมาแลว  อีกท้ังยังมีความพรอมดานการลงทุนดานสถานท่ีการผลิตใหไดมาตรฐาน 
และมีความสามารถในการจัดหาหัวเช้ือสายพันธุแ Cordycep ดวยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการ
ใชทรัพยากรท้ังหมดท่ีมี ในการพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรมการเพาะเล้ียงเห็ดถั่งเชาเพื่อการพาณิชยแ 
และการพัฒนาผลิตภัณฑแใหมใหเกิดเป็นธุรกิจท่ีตอยอดไปจากธุรกิจเดิม  
 ผูศึกษาไดลาออกจากการท างานท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในต าแหนงสุดทาย
คือ นักบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกอนหนาท่ีจะท าต าแหนงนี้ ไดท างานในต าแหนงผูจัดการ
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา และท างานวิจัยในดานท่ีเกี่ยวกับเช้ือจุลินทรียแ และสารสกัดจากสมุนไพรตางๆท่ี
สามารถน าไปถายทอดเทคโนโลยีใหแกบริษัทเอกชนท่ีสนใจ มารับการถายทอดองคแความรูดังกลาวไปใชตอ
ยอดในเชิงพาณิชยแในตลาดเพื่อสุขภาพและความงามได แตเนื่องจากตองดูแลผูปุวยในครอบครัว จึงลาออก
มาท าธุรกิจสวนตัว  โดยใชประสบการณแจากการเรียนสาขาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเขียน
โครงการเพื่อหาแหลงทุน (Angel Venture Capitalist) เริ่มตนจากธุรกิจผูน าเขาผลิตภัณฑแปูองกันไวรัสใน
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คอมพิวเตอรแ (Anti Virus) ยี่หอ BullGuard ของประเทศอังกฤษ ซึ่งในขณะนั้นทางบริษัทไดติดตอผูจัดการ
ท่ัวไปของบริษัทคูแขงซึ่งเป็นยี่หอท่ีมีช่ือเสียงติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ มาเป็นผูบริหารงานให หลังจาก
ด าเนินงานไป 3 ปี เมื่อมีเหตุใหผูบริหารบริษัทคนดังกลาวตองลาออก ผูศึกษาตองลงมาดูแลการบริหารงาน 
ซึ่งตองติดตอประสานงาน และด าเนินธุรกิจกับคูคาซึ่ งเป็นบริษัทช้ันน าของประเทศในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศนแ (Information Technology,IT) เชน บริษัทขายคอมพิวเตอรแ และมือถือ ยี่หอตางๆ รวมถึงลง
ไปพบปะกับเจาของหางรานท่ีซื้อสินคาจากตัวแทนจ าหนายของบริษัท (Distributors)  ท าใหผูศึกษาได
ตระหนักวา ตนเองถึงแมจะจบการศึกษามาดานการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็จริง แตการท่ีมา
รับผิดชอบ และลงมือในงานท่ีตนเองไมไดมีความถนัด และขาดความเช่ียวชาญอยางแทจริง จึงท าใหไมมี
ความสุขในการท างานมากนัก จึงไดน าปัญหานี้ปรึกษากับผูลงทุน ซึ่งบอรแดไดใหขอสรุปวา ใหขายธุรกิจนี้
ใหกับผูท่ีสนใจ และเป็นลูกคารายใหญของเรา นั่นคือ บริษัทไอทีในประเทศกัมพูชา จึงท าใหบริษัทฯสามารถ
ระบายสต฿อก และเริ่มมองหาธุรกิจใหมท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของตนเองอยางแทจริง  
 เนื่องจากเพื่อนของผูศึกษา ไดมาเลาใหฟังเกี่ยวกับถั่งเชาของยี่หอหนึ่ งท่ีไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ท่ีเขาสนใจจะซื้อมาทาน ท าใหผูศึกษาไดเริ่มตนศึกษาเกี่ยวกับ
ความเป็นมา และคุณสมบัติตางๆของถั่งเชา และทดลองเพาะเล้ียงจ านวนนอยๆในระดับหองปฏิบัติการ และ
สามารถเพาะใหขึ้นมาเป็นดอก และน าไปถวายพระอาจารยแซึ่งเป็นพระท่ีสอนใหปฏิบัติธรรมซึ่งทานอาพาธ
ดวยโรคมะเร็ง และทานไดใหค าปรึกษา ใหแนวทาง ในการท างานนี้ใหดี และบริสุทธิ์ ซื่อสัตยแตอตนเองและ
ผูบริโภค รวมถึงช้ีน าแหลงขอมูลท่ีมีประโยชนแใหเราไปศึกษาตอ ท าใหผูศึกษามีแรงบันดาลใจ และต้ังใจอยาง
แนวแนวา จะท างานนี้ใหเป็นประโยชนแท้ังตอตนเองและชวยเหลือผูอื่นใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะท าได ท้ังหมดนี้
จึงเป็นท่ีมาของการริเริ่มธุรกิจเพาะเล้ียงถั่งเชาของบริษัท เอสดี เทคโนเวช่ัน จ ากัด 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 บริบทขององค์กร สถานที่ต้ัง ผังบริหารงาน 

 ช่ือ บริษัท เอสดี เทคโนเวช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ) ต้ังอยูเลขท่ี 1022/111 ถ.เจริญนคร แขวง
บางล าพูลาง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณียแ 10600 หมายเลขโทรศัพทแ 02 -4388118, 02-
4389339 เป็นท่ีรูจักกันในนามฟารแมถ่ังเชา ดร.ไบโอฟารแม (Dr.Biofarm)  

 บริษัท เอสดี เทคโนเวช่ัน จ ากัด จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ เป็น 
นิติบุคคล เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 โดยมีนักศึกษา คือ นางสาวดาราวัลยแ ทองบุตร เป็นกรรมการของ
บริษัท เป็นผูลงช่ือผูกพันบริษัทไดเพียงคนเดียว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) และ
นักศึกษา มีหุนอยูในบัญชีรายช่ือผูถือหุน จ านวน 260 หุน จากท้ังหมด 1,000 หุน บริษัทถูกจัดต้ังขึ้นมาโดย
มีวัตถุประสงคแ ผลิต รับจางผลิต และจัดจ าหนายถั่งเชา วัตถุดิบสมุนไพร และเครื่องด่ืมสมุนไพร ผลิตภัณฑแ
เกี่ยวกับเครื่องส าอาง เครื่องประทินผิว ผลิตภัณฑแเสริมอาหาร และผลิตภัณฑแทุกชนิดท่ีเกิดจากการ
ประยุกตแใชความรูทางวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
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 โดยในปัจจุบัน ธุรกิจหลักของบริษัทคือการเพาะเล้ียงถั่งเชา และน าผลผลิตท่ีไดไปท าการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อผลิตสินคาท้ังในยี่หอของบริษัทเอง และรับจางผลิตในยี่หอของลูกคา โดยมีส านักงานใหญ ต้ังอยู
เลขท่ี 1022/111 ถนนเจริญนคร แขวงบางล าพูลาง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ มีช่ือท่ีเป็นท่ี
รูจักของคนในธุรกิจถั่งเชา คือ ดร.ไบโอฟารแม (Dr.Biofarm)  

 ปัจจัยแหงความส าเร็จของบริษัทมีหลายประการแตท่ีส าคัญท่ีสุดอยู ท่ีวิสัยทัศนแท่ีกวางไกลของผู
ลงทุน และเป็นผูบริหารสูงสุดของบริษัท นั่นคือ คุณสมเกียรติ วงศแรัตนกุลธน ด ารงต าแหนง CEO  ซึ่งจะตอง
สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางฟารแม และโรงงานผลิตอาหารเสริม ตลอดจนการลงทุนในงานดานวิจัย
และพัฒนหัวขอตางๆ อันจะท าใหถ่ังเชาของบริษัทมีความนาเช่ือถือของคุณภาพ และมีปริมาณท่ีเพียงพอใน
การผลิตสินคาออกสูตลาด โดยอาศัยความเห็นของนักศึกษา และจากผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูความสามารถใน
วิทยาการดานตางๆมาเป็นที่ปรึกษาใหกับบริษัทดวย คือ ดร.กาณชาญ รังสีวรรธนะ ด ารงต าแหนงท่ีปรึกษา
ท่ัวไป จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรแการกีฬา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ปัจจุบัน
เป็นนายกเทศมนตรี ต าบลปากทอ จังหวัดราชบุรี, ผศ.ดร นันทินา ด ารงวัฒนกูล ด ารงต าแหนงท่ีปรึกษาฝุาย
วิจัย จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปัจจุบั นด ารง
ต าแหนงคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง และ คุณเนตรระตรี 
สัมพันธวงศแ ด ารงต าแหนงผูจัดการฝุายขาย  
 
2.1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ศึกษาในแผนผังองค์กร   

 ผูศึกษามีต าแหนง กรรมการผูจัดการ บริษัท เอสดี เทคโนเวช่ัน จ ากั ด  และเพื่อใหบริษัทฯ 
สามารถเสริมสรางความแข็งแกรงในดานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางประโยชนแ
สูงสุดใหแกบริษัทฯ คณะกรรมการของการของบริษัทฯน าโดยการรมการผูจัดการ ซึ่งก็คือนักศึกษา จึงมีความ
รับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีท่ีส าคัญในเชิงรุก ท้ังบทบาทดานการตัดสินใจ และบทบาทดานการก าหนด
ทิศทางและก ากับดูแล ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหนาท่ี ตลอดจนก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหเป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงคแ ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุนอยางเครงครัด  

2. ทุมเทเวลา และใหความส าคัญในการก าหนดวิสัยทัศนแ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธแของบริษัท
ฯ โดยรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี มีการแสวงหาขอมูลท่ีเป็นประโยชนแตอการก าหนดทิศทางของ
บริษัทฯ 

3. ทบทวนและใหความเห็นชอบกับกลยุทธแและนโยบายท่ีส าคัญ รวมถึงวัตถุประสงคแเปูาหมาย
ทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ พรอมท้ังก ากับดูแลและติดตามใหฝุายจัดการมีการปฏิบัติตามแผนงาน
ท่ีก าหนดไวตามทิศทางและกลยุทธแองคแกรเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหมั่นใจไดวาฝุายจัดการจะสามารถน า
วิสัยทัศนแ ทิศทาง และกลยุทธแที่ก าหนดขึ้นไปปฏิบัติใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ท่ีประกอบดวยหลักการและ
แนวปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการ ฝุายจัดการ พนักงานรวมท้ังลูกจางทุกคนไวอยางเหมาะสม โดยมุงสราง
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ส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี สรางความเขาใจและใหยึดถือปฏิบัติตามโดยเครงครัด ควบคูไปกับ
ขอบังคับและระเบียบของบริษัท  

5. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความนาเช่ือถือ รวมท้ังดูแล
ใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. พิจารณาถึงปัจจัยเส่ียงส าคัญท่ีอาจเกิดขึ้น และก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง
อยางครบถวนและครอบคลุม ดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ความเส่ียงรวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงดังกลาว ตลอดจนจัดใหมีการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 

7. สอดสองดูแลและจัดการแกไขปัญหาความขัดแยงทางผลประโยชนแท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมถึง
รายการท่ี เกี่ยวโยงกัน ใหความส าคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักท่ีมีความส าคัญตามอ านาจการอนุมัติ  

8. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง และของประธานเจาหนาท่ีบริหาร
อยางสม่ าเสมอ 

9. จัดใหมีระบบหรือกลไกการก าหนดคาตอบแทนของพนักงานในบริษัทฯ ท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับผลการด าเนินงาน เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

10.  จัดใหมีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเขามารับผิดชอบในต าแหนงท่ีส าคัญทุกระดับอยาง
เหมาะสม 
 
2.1.2 น าเสนอสินค้า ของ บริษัท เอสดี เทคโนเวชั่น จ ากัด  
 

   
 

 สินคาแบรนดแ “MYCO CORDYCEPS” (ตรา ไมโค คอรแไดเซป) เป็นถั่งเชาท่ี บริษัท เอสดี เทค
โนเวช่ัน จ ากัด ผลิตขึ้นเพื่อเป็นตัวอยางการน าถั่งเชาไปใชประโยชนแในรูปแบบของอาหารเสริม และเพื่อเป็น
การกระจายสินคาแบบปลีกยอย ใหผูบริโภค หรือ ลูกคาท่ีตองการผลิตสินคาในยี่หอของตนเอง ไดทดลอง
รับประทาน และเขาถึงสินคาถั่งเชาจากฟารแมของบริษัทฯไดโดยงาย  

 แนะน าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไมโค คอร์ไดเซป (สารสกัดถ่ังเช่า)  
 โดย บริษัท เอสดี เทคโนเวชั่น จ ากัด  
 นักศึกษาไดเคยใหสัมภาษณแเกี่ยวกับงานวิจัยและประโยชนแของถั่งเชา รวมถึงน าเสนอผลิตภัณฑแถั่ง

เชาของบริษัทฯ แบรนดแ ไมโค คอรแไดเซป ในรายการโทรทัศนแ ซึ่งเป็นการถายทอดสดจากประเทศ
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สหรัฐอเมริกา ในระหวางท่ีเดินทางไปเยือนนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอเนีย เพื่อรวมงานแสดงสินคา 
Natural Product West Expo 2019 และพบปะกับพันธมิตรชาวอเมริกัน ในการมีความรวมมือในการวิจัย
และพัฒนาการเพาะเล้ียงถั่งเชารวมกัน ระหวางวันท่ี 6-17 มีนาคม 2019 

 

 
 
 
สรรพคุณของถ่ังเช่า 

 1. ชวยตอตานเซลลแมะเร็ง และลดการแพรกระจายของเซลลแมะเร็งได 
 2. ชวยบ ารุง ฟื้นฟู และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของไต และตอมหมวกไต -> ชวยรักษาคนไข

ท่ีธาตุ หยางพรองในไต (หรืออาการปวดหลัง กลัวหนาว หัวเขาเย็น หรือปัสสาวะบอย) 
3. ชวยบ ารุง ฟื้นฟู และเพิ่มประสิทธิภาพของตับใหดีขึ้น 
4. ชวยบ ารุงหัวใจ 
5. ชวยบ ารุงระบบไหลเวียนเลือด ชวยกระตุนระบบไหลเวียนของเลือดใหคลองตัว ชวยขยาย

หลอดเลือด และเพิ่มปริมาณของเลือดท่ีเขาไปหลอเล้ียงปอดและหัวใจ เพิ่มระดับออกซิเจนและชวยในเรื่อง
ระบบไหลเวียนโลหิต บรรเทาอาการขาดออกซิเจน 

6. ชวยบ ารุงปอด 
7. ชวยในเรื่องระบบทางเดินหายใจ 
8. ชวยลดความดันโลหิต อาการใจส่ัน หัวใจเตนเร็ว 
9. ชวยกระตุนระบบภูมิคุมกัน บรรเทาอาการภูมิแพชนิดตางๆ 
10. ชวยลดการอักเสบ 
11. ชวยยับยั้งแบคทีเรียกอโรคได 
12. ชวยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด 
13. ชวยปูองกันไขมันเลว (LDL) ไมใหเกาะในหลอดเลือด 
14. ชวยตอตานไมใหเกิดไขมันแข็งตัวจากการถูกออกซิไดซแโดยอนุมูลอิสระ 
15. ชวยลดระดับน้ าตาลในเลือด 
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16. ชวยละลายเสมหะ 
17. ชวยท าใหนอนหลับลึก หลับสนิท ต่ืนมาไมเพลีย รางกายสดช่ืนกระปรี้กระเปรา 
18. ชวยชะลอความแก บ ารุงรางกาย ลดความเส่ือมของเซลลแในรางกาย 
19. มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
20. ชวยบรรเทา และรักษาอาการของโรคหอบหืด 
21. ส าหรับนักกีฬา และผูท่ีออกก าลังกาย ถั่งเชาชวยเพิ่มพละก าลัง ท าใหออกก าลังกายไดนาน

ยิ่งขึ้น (Boost energy) ทนตอความเหนื่อย 
22. ส าหรับสุภาพสตรี ใชถั่งเชาเป็นยาบ ารุงชวยท าใหมีบุตรงายขึ้น ชวยปรับประจ าเดือน ท าให

เลือดลมเดินดี 
23. ส าหรับสุภาพบุรุษ ใชถั่ง เชาชวยเสริมสมรรถภาพทางเพศ มีฤทธิ์บ ารุงก าลังทาง  

เพศ ชวยใหอสุจิแข็งแรง เนื่องจากการกินถั่งเชาจะสงผลใหมีเลือดไปเล้ียงอวัยวะเพศมากขึ้น 
 
ตัวอย่างรายงานวิจัยในผู้ปุวยเก่ียวกับประโยชน์ของถ่ังเช่า  

1. จากงานวิจัยพบวาถั่งเชาชวยใหผูปุวยท่ีเป็นโรคไตวายเรื้องรัง มีอาการดีขึ้นมากถึง 51%
หลังจากรักษาดวยถั่งเชาเพียง 1 เดือน 

2. จากงานวิจัยพบวาชวยใหเซลลแดูดซับออกซิเจนไดมากกวาปกติถึง 40% ท าใหเซลลแน า
ออกซิเจนไปสรางพลังงานไดมากกวาปกติ ท าใหสารอาหาร และเลือดไปเล้ียงสวนตางๆของรางการไดดียิ่งขึ้น 

3. แกอาการไอเรื้อรัง รักษาถุงลมโปุงพอง ชวยบ าบัดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
4. ในปี 2546 มีการแขงขันกรีฑาท่ีกรุงปักกิ่ง โคชช่ือ Ma Zunren เปิดเผยวานักวิ่งท้ังหมดไดรับ

การบ ารุงสม่ าเสมอจากการใหรับประทานถั่งเชาเป็นประจ า ปรากฏวา นักวิ่งหญิงระยะไกล ต้ังแต 10,000 ม. 
15,000 ม. และ 30,000 ม. จ านวนมากถึง 9 คนสามารถวิ่งท าลายสถิติโลกได ผลจากการไดรับถั่งเชาบ ารุง
รางกายใหแกนักกีฬาท าใหนักกีฬามีพลังเพิ่มข้ึน 

5. จากงานวิจัยในตางประเทศพบวาการกินถั่งเชาวันละ 1 กรัม เป็นเวลา 46 วันจะชวยให
สมรรถภาพทางเพศเพิ่มมากขึ้นถึง 64% 
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2.1.3 งานวิจัยและพัฒนาถั่งเช่า ของ บริษัท เอสดี เทคโนเวชั่น จ ากัด  

 เพื่อเป็นการพิสูจนแ และทดสอบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ในเห็ดถั่งเชาสีทองของบริษัทฯ จึง
ไดมีการลงทุนในการวิจัยโดยรวมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศ โดยขอทุนสนับสนุน
งบประมาณสวนหนึ่งจากหนวยวิจัยของรัฐ เชน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติ 
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(สวทช.) และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยในกระบวนการสุดทายของการวิจัย นอกจาก
บริษัทจะไดผลิตภัณฑแตนแบบท่ีผานการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพแลว บริษัทยังไดด าเนินการจดอนุสิทธิบัตรใน
บางผลงาน เพื่อจะน าไปตอยอดในเชิงพาณิชยแอีกดวย ภายใตสัญญาการรักษาความลับกับทุกฝุายท่ีรวมมือใน
การวิจัย ตัวอยางงานวิจัยท่ีบริษัทฯลงทุนไปแลว มีดังนี้  
 
ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2560 บันทึกขอตกลงความรวมมือในงานพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
พ.ศ.2560 การผลิตเครื่องด่ืมเชิงหนาท่ีจากสวนท่ีเหลือจาก

กระบวนการเพาะเห็ดถั่งเชา 
(Production of Functional Beverage Using By-
Product from Cordycep sinensis Cultivation) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และ สวทช. 

พ.ศ.2560 
 
 

การใหค าปรึกษาออกแบบบรรจุภัณฑแผลิตภัณฑแ 
เครื่องหมายการคา และจัดท าตนแบบบรรจุภัณฑแ 
ภายใต โครงการการสรางตลาดสารสกัดใหกลุม
อุตสาหกรรมสมุนไพรและการวางแผนกลยุทธแธุรกิจ 

สวทช. 

พ.ศ.2561 
 

พัฒนาผลิตภัณฑแเจลถั่งเชาพรอมบริโภค     มหาวิทยาลัยศิลปากร  
และ สวทช. 

พ.ศ.2561 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑแอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ด
นางฟูาและเห็ดถั่งเชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และ 
สกว. 

พ.ศ.2561 
 

การพัฒนากระบวนการสกัดและกระบวนการผลิต
วัตถุดิบจากถั่งเชาเพื่อใชในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 
สกว. 

พ.ศ.2562 
 

การประเมินศักยภาพของวัสดุเพาะเห็ดถั่งเชาสีทอง
เพื่อพัฒนาเป็นสารเสริมส าหรับสัตวแ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 
สกว. 

 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และผลส าเร็จของงานวิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงถ่ังเช่า ของ บริษัท เอสดี เทค
โนเวชั่น  

1.  โครงการวิจัย การผลิตเครื่องด่ืมเชิงหนาท่ีจากสวนท่ีเหลือจากกระบวนการเพาะเห็ดถั่งเชา 
(Production of Functional Beverage Using By-Product from Cordycep militaris Cultivation) 
รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

จากรายงานผลการด าเนินงาน การผลิตเครื่องด่ืมเชิงหนาท่ีจากสวนท่ีเหลือจากกระบวนการเพาะ
เห็ดถั่งเชา (Production of Functional Beverage Using By-Product from Cordycep militaris 
Cultivation) ของ บริษัท เอสดี เทคโนเวช่ัน จ ากัด รวมกับ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีสุรนารี โดยไดรับทุนสนับสนุนบางสวนจาก ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) โดยมีวัตถุประสงคแของโครงการ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเครื่องด่ืมเชิงหนาท่ี จากสวนท่ี
เหลือจากการผลิตและเก็บเกี่ยวเห็ดถังเชา  2) เพื่อวิเคราะหแสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และทดสอบการออก
ฤทธิ์ตอเซลลแในระดับหองปฏิบัติการ ซึ่งมีเปูาหมาย เพื่อใหไดผลิตภัณฑแตนแบบเครื่องด่ืมเชิงหนาท่ี 
(Functional Drink) ท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และผูบริโภคยอมรับ  

ในโครงการวิจัยนี้ ไดมีการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑแ โดยการตรวจวิเคราะหแปริมาณ 
Cordycepin และ Adenosine รวมถึง การตรวจสอบ การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Biological activity) ไดแก 
Neuroprotection, Anti-Cancer และ Anti-Oxidant โดยหลังจากไดผลิตภัณฑแออกมาแลว จะถูกน าไป
วิเคราะหแคุณคาทางโภชนาการ (Nutrition fact), จัดท าฉลากโภชนาการ (Nutrition Labelling) รวมท้ัง
วิเคราะหแสาร Steroids 

โครงการวิจัยแลวเสร็จ และมีการสรุปผลการด าเนินงาน ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 พบวา ถั่งเชาท่ี
เพาะเล้ียงไดจากฟารแม ของ บริษัท เอสดี เทคโนเวช่ัน จ ากัด พบวา เสนใยและเศษจากอาหารเล้ียงถังเชา ซึ่ง
เป็นสวนท่ีเหลือจากกระบวนการเพาะเล้ียงถังเชา มีองคแประกอบสวนใหญเป็น Carbohydrate นอกจากนี้ยัง
ประกอบดวยสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพท่ีส าคัญ 2 ชนิด ไดแก Cordycepin และ Adenosine ในปริมาณ 
0.38 และ 0.06 mg/g ตามล าดับ  สามารถน ามาเพิ่มมูลคาเป็นเครื่องด่ืมเชิงหนาท่ีชนิดพรอมด่ืมโดยผาน
กระบวนการยอย Carbohydrate ดวย Amylase enzyme กอนน ามาปรุงรสชาติใหกลมกลอม และผาน
กระบวนการฆาเช้ือดวยความรอน  

สวน vinegar drink ไดจากการน าน้ าท่ีสกัดไดมาหมักใหเกิด Alcohol และกรด ดวย yeast และ 
bacteria ตามล าดับ นอกจากนี้ยังสามารถเตรียมเป็นเครื่องด่ืมชาชนิดซอง โดยบรรจุใน filter bag ขนาด
บรรจุ 3 กรัม จากการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑแ ตัวอยางท่ีผลิตในหองปฏิบัติการ พบวาผลิตภัณฑแ
ท้ังหมดท่ีไดมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ปลอดภัยตอการบริโภค ผูทดสอบชิมใหการยอมรับผลิตภัณฑแ
โดยรวมในระดับปานกลางถึงดี 

จากการทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับหองปฏิบัติการ สรุปไดวาผลิตภัณฑแมีคุณสมบัติเชิง
หนาท่ีในการเป็น Neuroprotection, ตอตานเซลลแมะเร็ง, มีคุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระ, ไมมีความเป็น
พิษตอเซลลแตับและเซลลแไต 
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มหาวิทยาลัยน าเสนอและสรุปผลการด าเนินงาน  
โดยมีตัวแทนจาก สวทช. เป็นกรรมการเขารับฟังและประเมินผลส าเร็จของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑแเครื่องด่ืมเชิงหนาท่ีท่ีไดจากโครงการ อยูระหวางจดอนุสิทธิบัตร 

2. การใหค าปรึกษาออกแบบบรรจุภัณฑแผลิตภัณฑแ เครื่องหมายการคา และจัดท าตนแบบบรรจ
ภัณฑแ  

   
3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแเจลถั่งเชาพรอมบริโภค    
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4. การพัฒนาผลิตภัณฑแอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดนางฟูาและเห็ดถั่งเชา 
 

 
 
 

 
 

 
 

5. การพัฒนากระบวนการสกัดและกระบวนการผลิตวัตถุดิบจากถั่งเชาเพื่อใชในอุตสาหกรรม
เครื่องส าอาง 
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2.1 ขั้นตอน/ กระบวนการเพาะเลี้ยงและผลิตถ่ังเช่า 

 บริษัท เอสดี เทคโนเวช่ัน จ ากัด มีอาคารเพาะเล้ียงถั่งเชา ท่ีประกอบไปดวยสวนงานตางๆตาม
ขั้นตอนกระบวนการผลิต ไดแก หองจัดเก็บวัตถุดิบ, บริเวณเตรียมวัตถุดิบ, หมอนึ่งไอน้ าท่ีจะท าการฆาเช้ือ
อาหารเพาะเล้ียงถั่งเชา, บริเวณพักขวดอาหารเพาะเล้ียงถั่งเชาท่ีท าการนึ่งฆาเช้ือแลว, น าอาหารเพาะเขาไป
ในอาคารผลิต โดยจะท าการลงเช้ือท่ีหองถายเช้ือบริสุทธิ์, จากนั้นน าขวดเพาะท่ีมีถั่งเชาแลวไปบมท่ีหองบม
เช้ือหมายเลข 1 ซึ่งเป็นหองมืด, หลังจากเช้ือเดินคลุมหนาอาหารในขวดหมดแลว น าสูหองบมเช้ือหมายเลข 
2 และ 3 ซึ่งเป็นหองท่ีควบคุมอุณหภูมิ มีการใหแสง และการระบายอากาศ รวมถึงใหความช้ืน ตามขั้นตอน
วิธีการท่ีไดรับจากผลวิจัยพัฒนาการเพาะเล้ียงถั่งเชา และเป็นองคแความรูของบริษัท ท่ีจะท าใหถั่งเชา
คุณภาพสูง   กระบวนการตางๆท่ีกลาวมา แสดงใหเห็นในแผนผังอาคาร  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. คัดเลือกดอกเห็ดถ่ังเช่ามาต่อเชื้อ เพื่อท าให้ได้เชื้อบริสุทธิ์บนอาหารวุ้น 
 คัดเลือกดอกเห็ดถังเชามาตอเช้ือ เพื่อท าฝหไดเช่ือบริษัทบนอาหารวุน  
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คุณลักษณะดอกเห็ดถั่งเชาเช่า (Cordyceps militaris) ที่จะน ามาคัดแยกเป็นเชื้อบริสุทธิ์ 

1)  ดอกเห็ดสมบูรณแตรงตามชนิดของเห็ดถั่งเชาสีทอง 
2)  รูปทรงและสีตรงตามชนิดเป็นตนกลมยาวมีสีเหลือง 
3)  เป็นดอกท่ีเจริญเต็มท่ีแตยังไมท้ิงสปอรแ 
4)  ไมมีการปนเป้ือนจากศัตรูเห็ดและสัตวแพาหะ 
5)  โคนดอกเล็กและกานกลมยาว 
6)  เนื้อดอกเห็ดเหลืองเหนียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คัดเลือกเส้นใยถั่งเช่าที่ได้จากการต่อเชื้อบนวุ้นไปท าเชื้อเหลว  
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3. น าเชื้อบริสุทธิ์ที่คัดแยกได้ มาใส่ในอาหารเหลว และท าการเขย่าให้อากาศ เพื่อท าให้
ปริมาณเซลล์มากขึ้นก่อนที่จะน าไปใส่ในอาหารแข็งเพื่อเพาะเลี้ยงเชื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะเสนใยเช้ือเห็ดถั่งเชาบริสุทธิ์ที่จะน าไปท าเช้ือเหลว 
1) เสนใยเดินเป็นรัศมีวงกลมสีขาวเขม 
2) เสนใยเดินหนาแนนสม่ าเสมอเป็นวงกลม 
3) เสนใยแกช้ินวุนมีสีเหลืองเสนใยเหลืองเขม 
4) เสนใยเดินเต็มขวด 20-25 วัน 
5) อัตราการเดินเฉล่ีย 0.37 - 0.30 ซม.ตอวัน 
6) เสนใยเจริญท่ีอุณหภูมิ 18 – 22 องศาเซลเซียส 

เช้ือบริสุทธ์ิไดจ้ากการตดัเน้ือเยือ่เห็ดถัง่เช่า 

เขยา่เช้ือเหลวเห็ดถัง่เช่า 
เคร่ืองเขยา่ (Shaker) 
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4. น าเชื้อเหลวมาหยอดลงในอาหารเพาะแบบแข็งที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วในตู้เขี่ยเชื้อ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

5. น าไปบ่มในห้องมืดเป็นเวลา 10-14 วัน เมื่อเสนใยเดินคลุมหนาอาหารในขวดหมดแลว ยาย
ไปวางในหองเปิดแสง ท่ีควบคุมอากาศ และอุณหภูมิ เป็นเวลา 62 วัน จากนั้นท าการเก็บเกี่ยวผลผลิต แลว
น าไปท าใหแหง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตูเ้ขี่ยเช้ือ 

หอ้งเพาะเล้ียงเห็ดถัง่เช่า 
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หองเพาะเล้ียงถั่งเชาและนักวิทยาศาสตรแของฟารแม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ถั่งเชาท่ีพรอมท าการเก็บเกี่ยว 

6. ท าการเก็บเก่ียวถ่ังเช่า  

 
7. ผึ่งไล่ความชื้นและอบแห้งถ่ังเช่า  
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ลักษณะถั่งเชาท่ีอบแหงแลว ส าหรับน าไปท าผลิตภัณฑแชาดอกถั่งเชา 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. สรุปผลการศึกษา 
รูปแบบการบริหารธุรกิจเห็ดถ่ังเช่าแปรรูป ของ บริษัท เอสดี เทคโนเวชั่น จ ากัด  

(1) ใช้แพลทฟอร์มระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System)   บริษัท เอสดี 
เทคโนเวช่ัน จ ากัด มุงสรางความเป็นเลิศในการเพาะเล้ียงเห็ดถั่งเชาสีทองใหมีสารออกฤทธิ์ทางยาท่ีสูง และมี
ผลผลิตในปริมาณมากโดยในชวงเริ่มแรกทางบริษัทฯ ยังใชวิธีการเพาะเล้ียงเห็ดถั่งเชาสีทองตามรูปแบบท่ี
ฟารแมทั่วไปในประเทศท ากัน แตประสบปัญหา คือ มีคูแขงท่ีเขามาท าฟารแมเพาะเล้ียงถั่งเชามากขึ้น โดยแต

ถั่งเชาท่ีอบแหงแลว ส าหรับน าไปบดเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแเสริมอาหารตางๆ 
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ละฟารแมมีเจาของเป็นผูผลิตและด าเนินการเองท าใหมีตนทุนท่ีถูกกวา และไมมีมาตรฐานของราคาในตลาด 
ท าใหเกิดการเทตลาด และการเขงขันของราคา ซึ่งผูบริโภคเองก็แยกความแตกตางของถั่งเชาจากแตละฟารแม
ไมออกวาท าไมจึงมีราคาแตกตางกัน  

(2) วิจัยผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าจากถ่ังเช่า ให้มีรูปแบบการบริโภคแบบใหม่ๆ 
(Products Research and Development)  จากเดิมท่ีบริษัทฯมีเปูาหมายแคการเพาะเล้ียงถั่งเชา เพื่อ
ขายเป็นวัตถุดิบใหกับโรงงานผลิตอาหารเสริม หรือบุคคลท่ัว ไป แตมีอุปสรรคคือการมีการขายตัดราคา
วัตถุดิบกันเองในตลาด รวมถึงมีการน าถั่งเชาสดเขามาจากจีนผานทางบริษัทหองเย็นในตลาดไท ผูศึกษาจึง
ท าการวิเคราะหแวา ผูท่ีซื้อถั่งเชาสดหรือแหงเหลานั้น น าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแอะไรตอ เพื่อจ าหนายใน
ตลาด ก็พบวาสวนใหญน าไปผลิตอาหารเสริมชนิดแคปซูล หรือเครื่องด่ืมงายๆ ผูศึกษาจึงน าประสบการณแ
จากการศึกษาดูงานจากท้ังในและตางประเทศ เพื่อเสาะหารูปแบบผลิตภัณฑแใหมๆ มารวมมือกับนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศ ในการทดลองผลิต และตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑแ ท้ังในดานคุณคาทาง
โภชนาการ, ประสิทธิภาพในการบรรเทา หรือรักษาอาการบางชนิด ซึ่งมีแพทยแแผนปัจจุบันเป็นท่ีปรึกษาใน
ดานจรรยาบรรณ และวิธีการวิจัย โดยบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑแใหอยูในกลุมของอาหารและเครื่องด่ืมเช่ิงหนาท่ี 
(Functional Food/Drink) ซึ่งอาหารกลุมนี้ มีความจ าเป็นตองมีผลการทดสอบในระดับหองปฏิบัติการ จึง
จะสามารถขอข้ึนทะเบียนกับ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได รูปแบบการบริหารงานนี้ จึง
ท าใหบริษัทฯสามารถสรางความตองการใหมใหลูกคาเดิม รวมถึงน าเสนอสินคารูปแบบใหมท่ีมีเอกลักษณแ มี
ความแตกตาง และสรางความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑแจากถั่งเชารูปแบบเดิมๆได  

(3) สร้างโรงงานผลิตอาหารเสริมของตนเอง เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) จากเดิมท่ีผูศึกษามีเปูาหมายจะผลิตถั่งเชาเพื่อขายใหกับโรงงานผลิตอาหารเสริม หรือโรงงานผลิต
อาหารท่ัวไป แตมีอุปสรรค คือ การแขงขันของราคา โรงงานเหลานั้นตองการซื้อวัตถุดิบในราคาท่ีถูก เพื่อ
น าไปผลิตสินคาใหกับลูกคาซึ่งจะน าไปขายในราคาท่ีแพง ซึ่งเป็นการยากท่ีโรงงานเหลานั้นจะซื้อหรือใช
วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงได ผูศึกษาจึงไดเสนอแนวคิดกอสรางโรงงานผลิตอาหารเสริมของบริษัทเอง เพื่อผลิต
สินคาท่ีมีคุณภาพสูง ใชวัตถุดิบของฟารแมที่เพาะเล้ียงในระบบปิด มีมาตรฐานในระดับสากล มาใชเป็นวัตถุดิบ
ใหลูกคาในราคาท่ีเป็นธรรม ไมแตกตางจากการที่ไปวาจางโรงงานอื่นผลิตให โดยบริษัทจะรับผิดชอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑแเองท้ังหมด ต้ังแตตนน้ า คือ ถั่งเชา, ยื่นขอ อย.ในนามแบรนดแของลูกคา, สงหองปฏิบัติการ
บุคคลท่ี3 (Tird Party) เพื่อออกใบรับรองคุณภาพให รวมถึงติดตอขอรับการรับรองตางๆ หากลูกคาตองการ
สงออกไปจ าหนายในตางประเทศ  

(4) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management, CRM) จากรูปแบบ
การขายท่ัวไปแบบเดิมๆ ท่ีวงจรจะจบลงหลังจากสินคาถึงมือผูบริโภค หรือลูกคาคนกลางในชองทางการจัด
จ าหนายแตละราย  บริษัทฯท าการวิเคราะหแ และพบวาลูกคาเดิมหายไป ไมกลับมาซื้อซ้ า จึงไดท าการติดตอ
กลับไปเพื่อสอบถาม เนื่องจากในสัญญารับจางผลิตระบุวาหากขาดการส่ังผลิตในเวลาท่ีก าหนด บริษัทฯจะ
ท าการยกเลิกเลข อย. จึงไดรับฟังปัญหาตางๆจากลูกคา ซึ่งสวนใหญเป็นปัญหาของการส่ือสารกับผูบริโภค
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เกี่ยวกับสรรพคุณและวิธีการรับประทานท่ีไดผล เนื่องจากลูกคาคนกลางมักจะมีทุนท่ีจะลงทุนผลิตและ
จ าหนายสินคา แตขาดประสบการณแและความรูความเช่ียวชาญในตัวสินคา  

(5) สร้างพันธมิตรเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงถ่ังเช่า และท าให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคม 
หลังจากท่ีบริษัท เอสดี เทคโนเวช่ัน จ ากัด ไดปรับปรุงกลยุทธแของบริษัทโดยมีรูปแบบการบริหารงานวิธีตางๆ
ดังท่ีกลาวมาแลวนั้น  สงผลใหนอกจากบริษัทฯจะสามารถแกไขปัญหาตางๆไดแลว ยังท าใหมียอดขายท่ี
เพิ่มขึ้น จึงท าใหก็ตองพบกับปัญหาใหม นั่นคือ ก าลังการผลิตไมเพียงพอกับความตองการของลูกคา และ
บริษัทฯ ไมสามารถซื้อวัตถุดิบจากฟารแมอื่นๆ ซึ่งน ามาเสนอขายใหในราคาถูกได เนื่องจาก ท่ีผานมาบริษัทมี
มาตรการในการควบคุมคุณภาพการเพาะเล้ียงถั่งเชา และสูตรอาหาร, สภาวะเพาะเล้ียง, สายพันธุแถั่งเชาท่ี
น ามาเพาะเล้ียง ฯ ลวนผานการวิจัยและพัฒนามาแลวทั้งส้ิน บริษัทฯจึงตัดสินใจท่ีจะถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตถั่งเชานี้ออกไปสูพันธมิตรโดยสรางเครือขายผูเพาะเล้ียงถั่งเชา ท่ีบริษัทฯคัดเลือกคุณสมบัติ แลววาจะ
สามารถด าเนินงานรวมกันภายใตอุดมการณแเดียวกันได  จะมีการรับซื้อผลผลิตคืน รวมถึงรับจางผลิตสินคาใน
แบรนดแของพันธมิตรใหดวย  

(6) มีความเป็นมืออาชีพที่ซ่ือสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า บริษัทท่ีเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมหลาย
แหงในประเทศไทย นอกจากจะรับงานรับจางผลิตสินคาถั่งเชาในแบรนดแของลูกคา (OEM) ซึ่งจากท้ังท่ีลูกคา
จัดหาถั่งเชาให หรือโรงงานมีฟารแมเพาะเล้ียงถั่งเชาเอง หรือมีแหลงรับซื้อถั่งเชาในราคาถูก โรงงานเหลานั้น
มักจะมีสินคาถั่งเชาของโรงงานเอง ท่ีท าการประชาสัมพันธแและจ าหนายในชองทางตางๆท่ีทับซอนกับท่ีแบ
รนดแลูกคาของโรงงานท าอยู ผูศึกษาเล็งเห็นวาการแขงขันดังกลาว จะท าใหลูกคาขาดความเช่ือมั่นวาโรงงาน
จะผลิตสินคาท่ีดีท่ีสุดท้ังในเรื่องของคุณภาพและราคาใหกับเขา เพราะโรงงานเป็นผูรูสูตรสวนผสม และมี
ตนทุนท่ีต่ ากวาลูกคา บริษัท เอสดี เทคโนเวช่ัน จ ากัด จึงมีนโยบายท่ีจะไมแขงขันกับลูกคา เพื่อใหเกิดความ
เช่ือใจ และวางใจวาโรงงานเป็นผูมีความเป็นมืออาชีพท่ีมุงมั่นจะสนับสนุนลูกคาใหสามารถน าสินคาท่ีผลิต
จากโรงงานออกไปแขงขันในตลาดได  

(7) วิจัยตลาดเพื่อออกแบบสินค้าให้มีความเจาะจงกับกลุ่มผู้บริโภค ถึงแมวาการด าเนินงานดวย
ความเป็นมืออาชีพและจริงใจตอลูกคา จะมีผลดี คือท าใหบริษัทฯประสบความส าเร็จในการรักษาฐานลูกคา
เกา แตก็มีผลเสีย คือ ท าใหมีลูกคานอยราย และเสียโอกาสในการเพิ่มปริมาณฐานลูกคา ผูศึกษาจึงตองท า
การวิจัยตลาด เพื่อน าเสนอสินคาในสูตรใหม  เพื่อจะไมใหซอนทับกับสินคาของลูกคาเดิม โดยไดน าเสนอ
ขอมูลสินคาถั่งเชาท่ีมีในตลาด และใหโอกาสลูกคาตัดสินใจอีกครั้งวามีความมั่นใจท่ีจะลงไปแขงขันหรือไม
เพราะตองใชเงินลงทุนสูงในการสรางแบรนดแ เพราะถึงแมบริษัทฯจะมุงหวังรายได แตก็จะไมรูสึกตนเอง
ประสบความส าเร็จหากเห็นลูกคาขาดทุนและประสบความลมเหลวในการท าธุรกิจกับเรา  

(8) เสาะหาแหล่งวัตถุดิบที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า  ผลิตภัณฑแเสริมอาหารจากถั่งเชา มี
ขอจ ากัดในการโฆษณาวาหามอวดอางสรรพคุณเกินจริง แตปัจจัยส าคัญท่ีจะท าใหลูกคามีการเจริญเติบโต
ของยอดขายอยางยั่งยืนไดนั้น ตองอาศัยคุณภาพและความสามารถในการออกฤทธิ์ของสารส าคัญในถั่งเชา
และสวนผสมตางๆในสูตรผลิตนั้น โดยลูกคามีความเช่ือถือและเช่ือมั่นในกระบวนการ ขั้นตอนการผลิตท่ีได
พิสูจนแความปลอดภัย และคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ตางๆในถั่งเชาของเราจากงานวิจัยท่ีบริษัทฯ ไดลงทุน
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ไปแลว แตสวนผสมอื่นๆ ท่ีเราไมสามารถผลิตเองได จ าเป็นตองส่ังซื้อจากผูน าเขาหรือตัวแทนจ าหนายท่ี
เช่ือถือไดเชนกัน ผูศึกษาจึงตองเสาะหา และเดินทางไปดูงานท้ังในและตางประเทศ รวมถึงติดตามขาวสาร
งานวิจัยเพื่อเสาะหาวัตถุดิบท่ีนาสนใจชนิดใหมๆ เพื่อน ามาผสมในสูตรผลิตอาหารเสริมใหกับลูกคาอยูเสมอ  
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ABSTRACT 

 Soil Moisted is the product of W.D. Research Co., Ltd. It is the soil no need to water but still moist, 

which is a product that solves the problem of cropping, lack of care or in conditions with water and nutrient 

deficiency.  It can help adjust the moisture and acidity of the soil.  It also contains important nutrients such 

as potassium and phosphorus.  Soil Moisted is the soil with Sodium polyacrylate and Cellulose Pulp.    Soil 

Moisted is suitable for soil development in arid areas and dehydration suitable for growing crops. 

 Model of waste diapers management develop to no watering soil or Soil Moisted.  

There are 9 models as followed:  Many Type Styles of Soil Moisted,  After Service Soil Moisted. follow and 

take care of your trees,  Challenging activities Everyone can plant, Soil Moisted Online & Soil Moisted on 

Tour, SSM: Serve Soil Moisted directly to your home, Science camp planting trees to against global warming 

with Soil Moisted, Dropship with Soil Moisted, Soil Moisted Partners that any soil company can sell Soil 

Moisted, Planting contest via Facebook Fan Page by using our products. 

 
Keywords: Soil Moisted, No watering Soil, Cellulose Pulp, sodium polyacrylate, non-recyclable 
plastics 

 
บทคัดย่อ 

 Soil Moisted ดินปลูกตนไม ไมตองรดน้ า ของ W.D.Research Co., Ltd. คือ ดินปลูกตนไม ท่ีมี
สวนผสมของ Cellulose pulp และสารโซเดียมโพลิอะคริเลต (sodium polyacrylate) เป็นนวัตกรรมท่ี
เกิดขึ้น เพื่อศึกษาการก าจัดขยะผาออมเด็กส าเร็จรูป ขยะพลาสติกท่ีไมสามารถน าไปรีไซเคิลไดอีก หรือเรียก
กวา non-recyclable plastics waste โดยไมท าลายสภาวะแวดลอม และหาทางน ากลับไปใชประโยชนแได
ใหม  Soil Moisted จึงเหมาะส าหรับการพัฒนาดินในเขตแหงแลงและขาดน้ าใหสามารถปลูกพืชได 



170 
 

 รูปแบบการจัดการขยะผาออมเด็กส าเร็จรูป สูนวัตกรรมดินปลูกตนไม ไมตองรดน้ า มีท้ังหมด 9 
รูปแบบ คือ ดินหลากหลาย Style Soil Moisted ปลูกตนไม ไมตองรดน้ า, After Service Soil Moisted 
ติดตามดูแลตนไมไปกับคุณ, กิจกรรมทาทายปลูกตนไมได แมมือรอน, Soil Moisted Online & Soil 
Moisted on Tour, SSM: Serve Soil Moisted ถึงหนาบาน ใหพืชพรอมเติบโต, กิจกรรมคายวิทยาศาสตรแ
ปลูกตนไมตานภัยโลกรอนกับ Soil Moisted, Dropship กับ Soil Moisted, Soil Moisted Partner บริษัท
ดินไหน ๆ ก็ขาย Soil Moisted ได, ประกวดปลูกตนไมจากผลิตภัณฑแของเราทุกรูปแบบผาน Facebook Fan 
Page 
 
ค าส าคัญ Soil Moisted, ดินปลูกตนไม ไมตองรดน้ า, Cellulose Pulp, สารโซเดียมโพลิอะคริเลต, ขยะ
พลาสติกท่ีไมสามารถน าไปรีไซเคิลได 
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป 

 W.D.Research Co., Ltd. ต้ังอยูเลขท่ี 137 หมูท่ี 8 ต าบลตาเปฺก อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมยแ 31110 เริ่มเปิดด าเนินการชวงกลางปี 2561 โดยบริษัทด าเนินธุรกิจ ผลิต และจัดจ าหนายดินปลูก
ตนไม ไมตองรดน้ า หรือเรียกวา Soil Moisted (เดิมใชช่ือวา With-Din Moist เนื่องจากผลิตขึ้นเพื่อทดแทน
ดินวิทยาศาสตรแ) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑแท่ีชวยแกปัญหาการปลูกพืช ท่ีขาดการดูแล หรือในสภาวะท่ีมีน้ าและธาตุ
อาหารไมเพียงพอ 

 ท้ังนี้ยังมีกลุมคนท่ีชอบปลูกตนไม แตไมเวลาดูแล หรือคนท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกตนไมอีกเป็น
จ านวนมาก โดยพบผลลัพธแจากการคนขอมูลดังกลาวมากกวา 64 ลานผลลัพธแผานเวปไซตแ Google 
เนื่องจากปัจจัยของการปลูกพืชคือ ดิน น้ าและความชุมช้ืน ซึ่งประเทศไทยและหลายประเทศท่ัวโลกประสบ
ปัญหาเรื่องดินในพื้นท่ีแหงแลง หรือปัญหาการปลูกพืชในชวงฤดูแลง ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ดินท่ีขาดน้ า
ท าใหไมสามารถเพาะปลูกได หญาหรือพืชไรแหงตาย ดังนั้นดินท่ีดีและมีคุณสมบัติ ในการดูดซับน้ าและธาตุ
อาหารไดจึงมีความส าคัญกับสถานการณแเชนนี้เป็นอยางมาก 

 Soil Moisted เป็นดินปลูกตนไมท่ีมีสวนผสมสารดูดซับความช้ืนจากสารโซเดียมโพลีอะคลิเลต
และ Cellulose pulp ในอัตราสวนท่ีเหมาะสม สามารถชวยปรับความช้ืนและความเป็นกรดเบสแกดิน อีก
ท้ังยังสามารถเก็บธาตุอาหารท่ีส าคัญไดแก โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ไดดีกวาดินท่ัวไป และเคยมี
การศึกษางานวิจัยทางวิทยาศาสตรแสนับสนุน ท าใหเกษตรกรสามารถประหยัดพลังงาน ลดตนทุนการผลิต ท้ัง
จากแรงงานคนและคาใชจายเกี่ยวกับน้ าและปุย สวนผูท่ีอยากปลูกตนไม จะมีความสะดวกสบายมากขึ้ น 
สามารถดูแลตนไมได แมมีเวลาไมมีเวลามากนัก เมื่อการปลูกตนไม เป็นเรื่องท่ีท าไดงายขึ้น ท าใหคนสนใจ
อยากปลูกตนไมมากขึ้น ออกซิเจนก็จะเพิ่มข้ึนใหกับโลกใบนี้ไดอยางอัตโนมัติ 

 Soil Moisted ของ W.D.Research Co., Ltd. คือ นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นจากความคิดท่ีจะศึกษาการ
ก าจัด non-recyclable plastics โดยไมท าลายสภาวะแวดลอม และหาทางน ากลับไปใชประโยชนแกลับคืน 
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โดยการน าสารดูดซับจากขยะผาออมเด็กส าเร็จรูปหรือ non-recyclable plastics ซึ่งเป็นสารพอลิเมอรแ
สังเคราะหแ ท่ีเรียกกันวา พอลิเมอรแดูดซับยิ่งยวด (superabsorbent polymer; SAP) เป็นสวน Absorbent 
Core ซึ่ง Cellulose Pulp และสาร sodium polyacrylate จากขยะผาออมเด็กส าเร็จรูป (Diaper) มาใช
ประโยชนแกับดินและพืช ผานการทดลองศึกษาภายใตการโครงการ Young Scientist Competition ครั้งท่ี 
9 โดยมี NECTEC เป็นผูสนันสนุนทุนวิจัย พบวาผลการศึกษาเป็นท่ีนาพอใจ ดินปลูกตนไมท่ีมีสวนผสมของ 
Cellulose Pulp และสารโซเดียมโพลิอะคริเลตในขยะผาออมเด็กส าเร็จรูป ท าใหไดดินปลูกตนไมท่ีมี
คุณสมบัติในการดูดซับน้ าและธาตุอาหารของพืชไวไดในปริมาณท่ีมากกวาดินปกติ โดยดินผสมสารโซเดียมโพ
ลิอะคริเลตและ Cellulose เป็นดินท่ีไมเป็นพิษกับส่ิงแวดลอมจาการทดสอบโดยการเล้ียงไสเดือนดิน ซึ่ง
สามารถเจริญเติบโตไดดีในดินผสมสารโซเดียมโพลิอะคริเลต โดยไสเดือนดินเป็นดัชนีช้ีวัดท่ีมีชีวิต (Bio – 
Index) ในการบงบอกถึงการปนเปื้อนของสารพิษตางๆ ในดิน รวมท้ังความอุดมสมบูรณแของดินดังนั้น ดิน
ผสมสารสารโซเดียมโพลิอะคริเลต หรือ Soil Moisted จึงปลอดภัยเหมาะส าหรับการพัฒนาดินในเขตแหงแลง
และขาดน้ าใหเหมาะสมตอการปลูกพืช 

 ความส าเร็จของ Soil Moisted ในการปลูกตนไม โดยใชน้ านอย และสามารถท าใหพืชทดลองอยู
รอดและมีการการเจริญเติบโตไดนานสูงสุด 50 วัน ในหองปฏิบัติการ โดยไมมีการรดน้ าและใหปุยตลอดการ
ทดลอง เมื่อดินไดรับการพัฒนาสูผลิตภัณฑแและผลิตเพื่อจ าหนาย จะประกอบไปดวยกลุมลูกคา 3 กลุม
ดวยกัน คือ กลุมเกษตรกร กลุมผูคาปลีกดินปลูกตนไมระดับคุณภาพสูง (Premium) และกลุมธุรกิจจัดสวน 
โดยกลุมเปูาหมายหลักจะเป็นกลุมผูคาปลีกดินปลูกตนไมระดับคุณภาพสูง (Premium) สวนกลุมธุรกิจจัด
สวนและเกษตรกรจะจัดอยูในกลุมเปูาหมายรอง โดยบริษัทไดต้ังวัตถุประสงคแไว 2 ดาน คือ วัตถุประสงคแทาง
การตลาด เพื่อสรางและขยายแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และการปลูกตนไมท่ีงายสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น กระแสลดโลกรอนและการอนุรักษแธรรมชาติ รวมท้ังรับรูถึงความแตกตางของดินปลูกตนไมท่ัวไปกับ
ดินปลูกตนไมท่ีมีสวนผสมของสารดูดซับความช้ืน เพื่อสราง Brand Awareness และ Brand Image ให
เกิดขึ้นในใจผูบริโภค และเพื่อกระตุนใหเกิดยอดขายเป็นไปตามเปูาหมายทางการตลาด และวัตถุประสงคแ
ทางการขาย โดยบริษัทวางแผนวาจะมีการท าตลาดเพื่อท่ีจะสราง Awareness ใหแกกลุมลูกคาเปูาหมาย 
ทางบริษัทคาดหวังท่ีจะสามารถเป็นที่หนึ่งของดินปลูกตนไม ไมตองรดน้ า เพราะเราเป็นเจาแรกท่ีผลิตขึ้น ซึ่ง
จะเป็นท่ีช่ืนชอบของลูกคาและเลือกท่ีจะซื้อมากท่ีสุดภายในระยะเวลา 3 ปี โดยทางบริษัทก าหนดกลยุทธแ
ราคาใหสามารถแขงขันได เมื่อเทียบกับคูแขงโดยรวมท้ังตลาด โดยท่ีคุณภาพของสินคาสูงกวาคูแขง และมี
ความแปลกใหม 
 
1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในท้องถ่ิน 

 ดินปลูกตนไมผสม Cellulose Pulp และสารโซเดียมโพลิอะคริเลตท่ีผานงานวิจัยจากโครงการ 
Young Scientist Competition ครั้งท่ี 9 โดยมีศูนยแเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแและคอมพิวเตอรแแหงชาติ 
(NECTEC) เป็นผูสนับสนุนเงินทุนในการวิจัย เป็นดินท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ าและธาตุอาหารของพืชไวได
ในปริมาณท่ีมากกวาดินปกติ โดยดินผสมสารดูดซับความช้ืนท าใหน้ าไหลผานชากวาดินปกติสูงสุดคือ 2.05 
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เทาและดูดซับน้ า ธาตุฟอสฟอรัส (P) ธาตุโพแทสเซียม (K) ไดมากกวาดินปกติ 1.16, 1.94, 2.28 เทา
ตามล าดับ และไมเป็นพิษกับส่ิงแวดลอม เหมาะส าหรับการพัฒนาดินในเขตแหงแลงและขาดน้ าใหเหมาะสม
ตอการปลูกพืช 

 ปัญหาสภาวะแวดลอมของโลก ก าลังเป็นปัญหาท่ีสงผลกระทบตอโลกท้ังระบบโดยเฉพาะปัญหา
การเกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งสงผลใหเกิดปัญหาภาวะโลกรอน (Global Warming) ชวงศตวรรษท่ีผานมา
จนถึงปัจจุบัน มนุษยแกระท ากิจกรรมท่ีท าใหเกิดการปลอยแก฿สเรือนกระจกออกสูช้ันบรรยากาศจ านวน
มหาศาล หากการปลอยแก฿สเรือนกระจกยังคงด าเนินตอไปในอัตราเชนท่ีเป็นอยูนี้ ภายในชวงเวลาไมนาน
ขางหนานี้จะเป็นเหตุท าใหเกิดผลกระทบท่ีรุนแรงตอมนุษยแโลกตามมามากมาย ความสะดวกสบายท าใหการ
เลือกใชผลิตภัณฑแจากพลาสติกมีสูงขึ้น ขณะเดียวกันพลาสติกเหลานี้ตองกลายเป็นขยะจ านวนไมนอยเชนกัน 
แมวาสวนนึงจะสามารถน ามาผานกระบวนการรีไซเคิลไดก็ตาม ผาออมเด็กส าเร็จรูป เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑแท่ี
ท าจากพลาสติก ซึ่งมีสวนประกอบหลักช้ันนอกท่ีท าจาก ฟิมลแพอลิเอทิลีน (polyethylene หรือ PE) ซึ่งเป็น
วัสดุเดียวกับท่ีใชผลิตพลาสติกแรป สวนผิวช้ันในซึ่งสัมผัสกับผิวทารกและเด็กเล็กท าจาก พอลิโพรไพลีน 
(polypropylene หรือ PP) ซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับท่ีใชผลิตชุดช้ันในกันหนาว ผาออมส าเร็จรูปเมื่อผานการใช
งานแลว จะยากตอการน ากลับมารีไซเคิลไดเหมือนผลิตภัณฑแพลาสติกอื่น ๆ และถูกท้ิงลงสูสภาวะแวดลอม
เป็นจ านวนมากในแตละวัน นอกจากนี้กระบวนการผลิตผาออมใชแลวทิ้งในแตละปี ตองใชพลาสติกประมาณ 
82,000 ตัน เพราะเด็กแตละคนใชผาออมส าเร็จรูป โดยเฉล่ีย 2-3 ช้ินตอวัน นอกจากนี้ยังมีขยะผาออม
ส าเร็จรูปท่ีไมผานคุณภาพ (QC) และกลายเป็นขยะท่ีตองก าจัดอีกเป็นจ านวนมาก หรือเรียกขยะเหลานี้วา
ขยะโรงงาน ขยะเหลานี้ถาถูกท าลายโดยการฝังจะเป็นการส้ินเปลืองพื้นท่ี ถาถูกท้ิงลงแมน้ าจะท าใหแหลงน้ า
อุดตัน ต้ืนเขิน ถาใชวิธีการเผาจะเป็นการเพิ่มแก฿สเรือนกระจกใหกับช้ันบรรยายกาศของโลก ดังนั้นขยะ
ผาออมส าเร็จรูปจึงเป็นภัยเงียบของสภาวะแวดลอมโดยไมมีใครค านึงถึงและนับวันจะทวีคูณจ านวนมากขึ้น
เรื่อย ๆ ถาประชากรโลกทุกคนไมสรางความตระหนักและชวยกันแกปัญหา โลกจะพบกับภัยภิบัติอยาง
รุนแรงในอีกไมนานขางหนานี้ 

 ผูวิจักษณแไดรับรูในสภาพปัญหาสภาวะแวดลอมมาโดยตลอด และการสังเกตเห็นขยะผาออม
ส าเร็จรูปท่ีเกิดขึ้นใกลตัวรวมถึงในครอบครัวของผูวิจักษณแเอง จึงไดสังเกตสมบัติในการดูดซับปัสสาวะของ
ทารกไดดีมาก รวมท้ังไดเห็นขยะท่ีเกิดจากผาออมเด็กส าเร็จรูปท่ีเกิดขึ้นจ านวนมากถูกท้ิ งลงสูสภาวะ
แวดลอมโดยไมไดรับการจัดการโดยไมมีใครค านึงถึงโทษภัยท่ีจะตามมาภายหลัง ท าใหผูวิจักษณแเกิดความคิด
ท่ีจะศึกษาการก าจัดขยะตัวนี้โดยไมท าลายสภาวะแวดลอม และหาทางน ากลับไปใชประโยชนแกลับคืน 
เนื่องจากปัจจัยของการปลูกพืชคือดิน น้ าและความชุมช้ืน รวมท้ังผูวิจักษณแไดรับรูขาวสารจากส่ือตาง ๆ เรื่อง
ปัญหาดินในพื้นท่ีแหงแลง หรือปัญหาการปลูกพืชในชวงฤดูแลง ดินขาดน้ าท าใหไมสามารถเพาะปลูกได 
หญาหรือพืชไรแหงตาย คิดวาปัญหาดังกลาวเขากันไดกับสมบัติความสามารถในการดูดซับน้ าของสารดูดซับ
ความช้ืนจากขยะผาออมส าเร็จรูป ซึ่งเป็นสารพอลิเมอรแสังเคราะหแ ท่ีเรียกกันวา พอลิเมอรแดูดซับยิ่งยวด 
(superabsorbent polymer; SAP) เป็นสวน Absorbent Core ซึ่งเป็นสารโซเดียมโพลิอะคริเลต มาใช
ประโยชนแกับดินและพืช จึงเป็นท่ีมาท าใหโครงงานวิจัยเรื่อง ขยะผาออมส าเร็จรูปเพื่อส่ิงแวดลอมเกิดขึ้น และ
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ด าเนินการทดลองศึกษาจนประสบความส าเร็จในการหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมแกการน ามาปลูกพืช และพบ
ยังใหผลไดดีกวาการปลูกพืชดวยดินท่ีผสมโพลิเมอรแท่ีเป็นดินวิทยาศาสตรแ  

 ผูวิจักษณแน าเสนอความแตกตางระหวางส่ิงท่ีมีอยูแลวในปัจจุบันกับแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหมของ
โครงการโดยใช แผนภาพเพื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยีใหมท่ีใชในโครงการ เปรียบเทียบกับแผนภาพของส่ิงท่ีมี
อยูแลวในปัจจุบัน และแผนภาพของแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหมท่ีใชในโครงการ ดังตารางตอไปนี้ 
 
1.3 ความสนใจ ประเด็นเฉพาะที่ต้องการศึกษา 

 ผูวิจักษณแในฐานะผูวิจัยผลงาน ขยะผาออมส าเร็จรูปเพื่อส่ิงแวดลอม อยากเห็นงานวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรแออกมาจากเลมรายงาน เพื่อน ามาใชใหเกิดประโยชนแและสรางเป็นธุรกิจท่ีสามารถใหประโยชนแ
สูงสุดท้ังแกผูผลิต เจาของผลงาน และผูซื้อสินคา ซึ่งเป็นความความส าเร็จของงานวิจัยอย างแทจริง ท่ีเกิด
ประโยชนแกับผูคนอีกมากมายและเกิดประโยชนแกับโลกใบนี้ ผูวิจัยอยากเห็นส่ิงแวดลอมท่ีดี อากาศท่ีสดช่ืน 
พื้นดินท่ีชุมฉ่ า ไมมีดินแหงแตกระแหง และผืนปุาท่ีเขียวขจี อยากเห็นส่ิงดี ๆ อยากเห็นความจริงใจ และ
ความเอาจริงเอาจัง ท่ีจะสงคืนใหกับโลกใบนี้ ผูวิจัยเป็นคนหนึ่งท่ีมักปฏิเสธถุงพลาสติกท่ีใชแลวท้ิง (Single 
Used Plastics) เป็นคนท่ีเอากลองขาวจากบานไปซื้อขาวแทนการรับกลองโฟม เอาแกวน้ าจากบานไปซื้อน้ า
แทนการรับแกวพลาสติกบาง ๆ ใชไดครั้งเดียว และเป็นคนท่ีแยกขยะอยางจริงจัง รูสึกสนุกกับการท าเชนนี้ 
และเห็นวาขยะท่ีตองฝากรถเทศบาลมาเก็บมันมีนอยเดียวเอง และเป็นขยะท่ีไมไดสงกล่ินเหม็นรบกวน ไมมี
ความรูสึกวามันจะโตเทา ๆ กันกับภูเขาไดเลย แตก็ตองพบความจริงท่ีนาเศรา ท่ีเราสวนใหญนั้นไมไดท า
อยางท่ีฉันท า เราเป็นไทยเทกันจริง ๆ เราฟุุงเฟูอกันเหลือเกิน และการกระท าเชนนั้น จึงสรางขยะกองโตท่ี
ใหญโตกวาภูเขาไดอยางงายดาย เป็นภูเขาท่ีมีกล่ินท่ีเราไมไดปรารถนา ท้ังยังสงผลตอส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ และ
สภาพภูมิอากาศของโลกท้ังระบบ อยางไรก็ตามมนุษยแไดสรางมันขึ้นมา ซึ่งดูชางผิดกับภูเขาท่ีธรรมชาติสราง
ใหเรา เมื่อเกิดปัญหาตาง ๆ ผูวิจักษณแจึงพยายามคิดและหาวิธีการเพื่อจะท าใชส่ิงแวดลอมและโลกใบนี้นาอยู
ขึ้น พรอมกันการสรางรายไดไดอยางไมจ ากัดจากขยะพลาสติก การคิดคนนวัตกรรม Soil Moisted ดินปลูก
ตนไม ไมตองรดน้ า เป็นหนึ่งในความพยายามในการแกปัญหาท่ีประสบความส าเร็จแตไมไดแกปัญหาใหญ
ของขยะพลาสติกไดท้ังระบบ แตนับวาเป็นจุดเริ่มตนท่ีดีท่ีมีสวนในการชวยแกปัญหาสภาวะโลกรอนท่ีเกิด
ขึ้นอยูในปัจจุบันนี้ จากความคิดในการแกปัญหาขยะพลาสติกท่ีไมสามารถรีไซเคิลตอไดช้ินหนึ่งและพยายาม
น าพาช้ินงานวิจัยเขาสูภาคธุรกิจ พบเจอท้ังความส าเร็จและลมเหลว แตประสบการณแท้ังหมดนี้น าพาใหผู
วิจักษณแไดพบกับ ดร.ณัฐชาพันธแ ศรศิรินันทแ หนึ่งในผูดูแลโครงการแปลงขยะพลาสติกเป็นน้ ามันเช้ือเพลิงใน
ระดับอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจเพื่อสังคมท่ีจะน ามาสูการเปล่ียนแปลงโลก โดย ดร.ณัฐชาพันธแ ศรศิรินันทแ ได
หยิบยื่นโอกาสใหกับผูวิจักษณแไดพัฒนาผลงาน และใหความสนใจในการเป็นนักลงทุน เพื่อสานตอโครงการ
รวมกับโครงการปัจจุบันคือ การแปลงขยะพลาสติกเป็นน้ ามันเช้ือเพลิง เกิดเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอยางเต็ม
รูปแบบ ซึ่งสามารถท าหนาท่ีเป็นผูสรางจิตส านึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบตอโลก ดังนั้นส่ิงท่ีส าคัญยิ่งกวา
ปัญหาอื่นใด คือ การไดรับการศึกษาท่ีดีของคนในชาติ ท่ีตองเขาใจการเรียนรู การใชชีวิต และการบริหาร
จัดการทรัพยากรตาง ๆ ใหมีความยั่งยืน ไมใชการเรียนเพื่อสอบ อยางเชนการศึกษาไทยในปัจจุบัน 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1 บริบทขององค์กรและสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 สถานที่ด าเนินโครงการ (แนบแผนท่ี/รูปภาพ) 
 ท่ีอยู: 137 หมูท่ี 8 ต าบลตาเปฺก อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมยแ 31110 
 โทรศัพทแ 0616430791 พิกัดต าแหนง (GPS): 14.55938, 102.90757 
 2.1.1 ข้อมูลนิติบุคคล 
 ช่ือนิติบุคคล: W.D. Research Co., Ltd. 
 ทะเบียนเลขท่ี: 0315561000826 
 กอตั้งเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2561 ทุนจดทะเบียน: 2 ลานบาท 
 2.1.2 ลักษณะของกิจการ 
 W.D. Research Co., Ltd. เป็นผูผลิตและจัดจ าหนายสินคาท่ีเกี่ยวของกับดินชนิดพิเศษท่ีไดรับการ

วิจัยและพัฒนาผลงานดานส่ิงแวดลอม ในการเพาะปลูกพืช รวมท้ังกระถางปลูกตนไมท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช ใน
รูปแบบของการจ าหนายปลีกและสง สินคาและบริการ ท้ังในและตางประเทศ 
 
2.2 การเริ่มต้นสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ประวัติความเป็นมาของกิจการ 

2560 

เขาน าเสนองานวิ จัยตอโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม  (New 
Entrepreneurs Creation: NEC) โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม รวมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณแ 
กอต้ัง Facebook Fan page : Soil Moisted ปลูกตนไม ไมตองรดน้ า และ
เริ่มทดลองออกผลิตภัณฑแตนแบบ (Prototype) 

ประวัติความเป็นมาของกิจการ (ต่อ) 

2561 
กอต้ัง Facebook Fan Page : Waste Diapers for the Environment – 
ขยะผาออมส าเร็จรูปเพื่อส่ิงแวดลอม 

2561 กอตั้งโรงงานผลิต Soil Moisted ปลูกตนไม ไมตองรดน้ า 

2561 – ปัจจุบัน 
จดทะเบียนบริษัท ออกทดลองจ าหนายสินคา และเจรจาเพื่อ เขารวมเป็น 
Partner กับธุรกิจเพื่อสังคมในการจัดการขยะพลาสติกเป็นน้ ามันเช้ือเพลิง 
โดยการด าเนินงานภายใตการดูแลของ ดร.ณัฐชาพันธ์ ศรศิรินันท์ 

2.3 ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ 
แนะน า โครงการวิจัย Waste Diaper for the Environment - ขยะผ้าอ้อมส าเร็จรูปเพื่อสิ่งแวดล้อม 
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 Waste Diaper for the Environment - ขยะผาออมส าเร็จรูปเพื่อส่ิงแวดลอม ในอดีตเป็นของ
โครงงานวิจัยในโครงการ Young Scientist Competition โดยมี NECTEC เป็นผูสนับสนุนเงินทุนในการวิจัย 
มีนางสาวธนภรณแ กาญจนพันธแ  เป็นหัวหนาโครงการ นางสาวอรณัส มุสิกวงศแ และนายเกรียงไกร ลักษณะ
อัฐ เป็นผูรวมโครงการ และมีอาจารยแพชรมน ไตรเมศ เป็นอาจารยแท่ีปรึกษา ภายหลังความส าเร็จของ
โครงงานวิจัย เราไดรับทุนสนับสนุนและผานเขารอบชิงชนะเลิศ สาขา วิทยาศาสตรแส่ิงแวดลอม เราได
น าเสนอโครงงานวิจัยในงาน Thailand ICT Contest Festival เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเขา
แขงขันในเวทีระดับนานาชาติในงาน Intel ISEF ณ เมืองอัลบูเคอคี มลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
แมวาครั้งนั้นเราจะไมไดรับคัดเลือกเป็นตัวแทน แตการไดเป็นผูเขาชิงในรอบชิงชนะเลิศ และมีผูคนจ านวน
มากใหความสนใจงานของเรา เราก็ถือวามันประสบความส าเร็จไปกาวหนึ่งหลังจากเรารับรางวัลในงาน ICT 
ตางคนก็ตางแยกยายกันไปเรียนตอคนละท่ี แตผูวิจักษณแในฐานะหัวหนาโครงการ และรักงานช้ินนี้มาก ผู
วิจักษณแรูสึกวามันไมควรจบแคการรับรางวัล เปูาหมายของผูวิจักษณแคือการแกปัญหาส่ิงแวดลอม งานช้ินนี้จึง
ตองเดินตอ ผูวิจักษณแท าวิจัยตอดวยตนเอง และสงเขาประกวดในโครงการ Bayer Young Environmental 
Envoy จนท าใหผูวิจักษณแไดเราคัดเลือกเป็นทูตไบเออรแเพื่อส่ิงแวดลอม 1 ใน 40 คนจากท่ัวประเทศ เขาชิง 
เพื่อศึกษาดูงานท่ี บริษัทไบเออรแ ประเทศเยอรมัน ผูวิจักษณแยังดูแลงานช้ินนี้ตอและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมมา
โดยตลอด และสงเขาประกวดอีกครั้งในโครงการ Energy Fantasia season 4 ไดรับคัดเลือกเป็นทูต
พลังงาน 1 ใน 200 คน ท่ัวประเทศ หลังจากนั้นก็ไมเคยหยุดเชนกัน ผูวิจักษณแสงขอมูลและน าเสนอผลวิจัย
บางสวนในโครงการอบรมผูน าเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุุน ผูวิจักษณแไดไดรับคัดเลือกอีกครั้งเชนกัน แต
ตัดสินใจสละสิทธิ์เนื่องจากไมสามารถลาพักการเรียนเพื่ออบรมท่ีประเทศญี่ปุุน เป็นเวลาหลายสัปดาหแได 
เวลาผานไป ท้ังท่ีเรารูวาเราจัดการไดอยางไร แตไมเคยไดลงมือท าสักที ตอนท่ีผูวิจักษณแเรียบจบปริญญาโท 
เลยคุยกับรุนพี่วา ผูวิจักษณแไมอยากใหงานช้ินนี้อยูในกระดาษอีกตอไปแลว จึง Repeat งานวิจัย ท าใหมัน
เกิดขึ้นจริง เพราะอยากเห็นส่ิงแวดลอมท่ีดีขึ้น อยากเห็นงานวิจัยออกมาจากเลมรายงาน อยากเห็น
ความส าเร็จของงานวิจัย เกิดประโยชนแกับผูคนอีกมากมายและเกิดประโยชนแกับโลกใบนี้ ท าใหเราตัดสินใจ 
และเปิดบริษัท W.D. Research โดยมี ผูวิจักษณแ คือ นางสาวธนภรณแ กาญจนพันธแ และนายสุรศักด์ิ เฟวทแ 
เป็นนักวิจัยผูรวมโครงการ ดังนั้นในทีมวิจัยในปัจจุบัน จึงมีนักวิจัยดวยกัน 2 คน ผูชวยวิจัยอีกหนึ่งคน 
นักพัฒนาผลิตภัณฑแอีกหนึ่งคน เราพยายามพัฒนาผลิตภัณฑแท่ีผานกระบวนการวิจัย ออกสู Product ท่ีใช
งานไดจริง ในการรับบริจาคขยะผาออมเด็กส าเร็จรูป มีค าถามวาท าไมตองการจ านวนมาก เราไมอยากได
จ านวนมาก เราอยากรณรงคแใหมีการลดใชเพื่อไมใหเกิดขยะเหลานี้  แตนั่นไมใชส่ิงท่ีท าไดงาย เราอยากให
ขยะผาออมส าเร็จรูปทุกช้ิน มาลนอยูท่ีเรา แทนท่ีจะถูกท้ิงลงสูสภาวะแวดลอมโดยไมมีการจัดการอะไรเลย 
ตามวัตถุประสงคแท่ีเราไดต้ังไว คือเพื่อศึกษาโครงสรางและหาความเป็นไปไดในการก าจัดโดยไมใหเป็นพิษกับ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งพัฒนาเป็นผลิตภัณฑแท่ีสามารถน าไปใชใหเกิดประโยชนแไดตอไป 
ในชวงตนปี พ.ศ.2561 เราไดพบกับโครงการ Angel Fund for Startup และไดรับเงินทุนสนับสนุน ไดรับ
ความรูและความทาทายในการท าธุรกิจจากหองเรียนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และลงมือท าจริง เรา
เริ่มตนจากการเปิดเพจ Facebook Fan Page เพื่อรับขยะผาออมส าเร็จรูปเฉพาะท่ีเปื้อนปัสสาวะของเด็ก
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อายุ 0-4 ปี จากแม ๆ ท่ัวประเทศ และไดรับความรวมมืออยางดี ท าใหเราเห็นถึงความตองการของคนท่ี
อยากดูแลส่ิงแวดลอมท่ีมีจ านวนมากเชนกัน ภายใน ไมกี่สัปดาหแ มียอดเขาถึงการโพสตแ มากกวาหนึ่งลาน
ผูใชงานการเขาถึง (People Reached) และมีผูบริจาคขยะมายังเราจ านวนมาก จากวันเริ่มตนจนถึงปัจจุบัน
ท่ียังคงมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มากพอท่ีเราจะสามารถใชเป็นวัตถุดิบในการผลิตดินไดหลายตันและเรามี
โครงการพัฒนาเครื่องแยกโพลิเมอรแ เพื่อสรางส่ิงแวดลอมท่ีดีขึ้นใหกับโลกใบนี้ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพใน
อนาคต ดังรูปตนแบบขางลางนี้ 

 
ภาพที่ 2.1 แบบรางเครื่องคัดกรองโพลิเมอรแและพลาสติกจากผาออมเด็กส าเร็จรูป 

 
ภาพที่ 2.2 ภาพจาก Facebook Fan page: Waste Diaper for the Environment  
ขยะผาออมส าเร็จรูปเพื่อส่ิงแวดลอม ระบุจ านวนผูเขาถึงและผูในความสนใจโครงการ ท่ีมีมากกวา 1 ลาน 
บัญชีผูเขาถึงการใชงาน 
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ภาพที่ 2.3 พัสดุกวา 300 กลอง จากแม ๆ ท่ัวประเทศ ท่ีสงขยะผาออมส าเร็จรูปมายังโครงการ 

 
ภาพที่ 2.4 ขยะผาออมส าเร็จรูปท่ีไดรับจากการบริจาค ถูกน ามาฆาเช้ืออีกครั้ง กอนน าแยกสารโพลิเมอรแ 
 

 
ภาพที่ 2.5 สารโพลิเมอรแและ cellulose pulp ท่ีถูกแยกออกจากพลาสติกหอหุมช้ันนอก 
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การเริ่มกอต้ังโรงงานแปลงขยะผาออมเด็กส าเร็จรูปสูนวัตกรรมดินปลูกตนไม ไมตองรดน้ า (Soil Moisted) 
 

 
ภาพที่ 2.6 การปรับพื้นท่ีและลงวัตถุดิบดินภูเขาไฟบุรีรัมยแ เขามายังโรงงานผลิตของบริษัท 
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ภาพที่ 2.7 สภาพพื้นท่ีโรงงาน บรรจุภัณฑแ และสภาพเนื้อดินของ Soil Moisted 
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ภาพที่ 2.8 วัตถุดิบและก าลังการผลิตของ Soil Moisted ดินปลูกตนไม ไมตองรดน้ า นวัตกรรมจากการแยก
องคแประกอบของ Cellulose Pulp และสารโซเดียมโพลีอะคริเลตจากขยะผาออมเด็กส าเร็จรูป 
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ภาพที่ 2.9 โปตเตอรแสินคา แบงตามสูตรตาง ๆ ท่ีเหมาะกับชนิดพืช และดีไซนแท่ีทันสมัย 
 

 บริษัทไดพัฒนาสูตรดินตาง ๆ ใหเหมาะกับชนิดพืช โดยมี Soil Moisted สูตรพื้นฐานท่ีใชไดกับ
การปลูกพืชท่ัวไป และ Soil Conditioning ส าหรับสูตรเขมขนและสามารถน าไปผสมกับดินตามสูตรของ
ลูกคาเองได อีกสูตรท่ีไดรับความนิยมเชนกัน คือ Cacto-Soil ดินปลูกตะบองเพชรและพืชอวบน้ าและ 
Flavo-Soil ดินปลูกไมดอกไมประดับ นอกจากนี้บริษัทมีแผนงานในอนาคตเพื่อจะเพิ่มผลิตภัณฑแใหม รวมท้ัง
คิดคนสูตรดินเพิ่มเติม ไดแก  

 1)  Soil Moisted Premium ขนาด 5 กิโลกรัม 
 2)  Soil Moisted Mini ขนาด 1 กิโลกรัม 
 3)  Soil Moisted Grass ดินส าหรับปลูกหญาสนาม 
 4)  Soil MoistedFarm ส าหรับปลูกพืชท่ัวไปของเกษตรกร 
 5)  Soil Moisted Conditoning ดิน Moist สูตรเขมขน ซึ่งน าไปใชผสมกับดินปกติท่ัวไป 
 6)  Kasava Soil ดินปลูกมันส าปะหลัง   

สินค้ายอดนิยม 
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ภาพท่ี 2.10 กิจกรรมการตลาดและการลงพื้นท่ี ใหค าปรึกษาการใชงานดินปลูกตนไม Soil Moisted 
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การท าการตลาดออนไลน์ 

 
ภ า พ ที่  2. 1 1  ก า ร ท า ก า ร ต ล า ด อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น เ ว ป ไ ซ ต์  With-Din  
ทาง url: https://surasaksun.wixsite.com/with-din/home 

 
ภาพที่ 2.12 การท าการตลาดออนไลนแฟังกแชันการใชงานบนโทรศัพทแมือถือ 
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ภาพที่ 2.13 การท าการตลาดออนไลน์ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและระบบถามตอบให้ข้อมูลลูกค้า 
 

 
ภาพที่ 2.14 การท าการตลาดออนไลนแผาน Application Line Official Account 
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ภาพที่ 2.15 การตอบรับจากลูกค้ากลุ่มเปูาหมาย ดินปลูกต้นไม้ระดับคุณภาพสูง (Premium) 

 
ภาพที่ 2.16 ไดรับเชิญจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 1 ใน 7 นักธุรกิจ Startup ท่ีไดจัดนิทรรศการและ
น าเสนอนวัตกรรมในงาน SME Transform พรอมแลวเปล่ียน
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กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย 
 กลุมเปูาหมายท้ังแบบ  B 2 B และ B 2 C ดวยสินคาท่ีวางแผนไว ท้ังหมด 6 แบบ ไดแก 

SoilMoisted Premium, SoilMoisted Mini, SoilMoisted Grass, SoilMoisted Farm, SoilMoisted 
Conditoning และ Cacto-Soil ดินปลูกตะบองเพชรและพืชอวบน้ า 

 B 2 C เป็นสินคาท่ีสงถึงลูกคาโดยตรง กับกลุมลูกคาท่ีช่ืนชอบการปลูกไมดอก ไมประดับ ถามอง
แค ไฮเดรนเยียกับกระบองเพรชเฉพาะในไทย ก็มีลูกคากวา 500,000 คน 
ส าหรับ B 2 B เราพบวาประเทศไทยมีรานจ าหนายดินปลูกตนไมเกือบส่ีแสนรานท่ีจะสามารถวางผลิตภัณฑแ
ของเราได ใหส าหรับ End users เหลานี้ - บุคคลท่ัวไปท่ีรักการปลูกตนไม (พนักงานออฟฟิต ผูพักอาศัยแบบ
คอนโดมีเนียม) บริษัท, ส านักงาน, โรงแรม, รานอาหาร, ธุรกิจรานขายตนไม/กระถาง, ธุรกิจจัดสวน และใน
อนาคตมีการวางแผนไปยังกลุมเปูาหมายแบบ B 2 G หรือ Business to Government คือ ก าหนดกลุมไป
หมายไปยังรัฐบาลดวย เนื่องจากกระแสโลกท่ีเปล่ียนไปในท าการเกษตรในระดับอุตสาหกรรมจากความ
ตองการอาหารที่เพิ่มขึ้น ผนวกกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องมาจากสภาวะโลกรอน จึงท าใหเกิน
ภาวะแหงแลง สงผลกระทบตอภาคเกษตรกรรม 

 

 
ภาพที่ 2.17 กลุมลูกคาเปูาหมายของการใชสินคา 



187 
 

 
ภาพที่ 2.18  การจ าหนายสินคาท้ังแบบปลีกและสง 
 

 
 ภาพที่ 2.19 การทดสอบตลาดและความไววางใจของลูกคา 
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ภาพที่ 2.20 Feedback ของการใชสินคาตนแบบท่ีลูกคาซื้อไปทดลองใชเปรียบเทียบแบบไมใช 

ไม่ใช ้SoilMoisted 

ใช ้SoilMoisted 
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ภาพที่ 2.21 Soil Moisted ไดรับความไววางใจใหเป็นดินปลูกผักส าหรับคนรักสุขภาพประจ า Wellness 
Farm อยุธยา ของ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐแ และบริษัทออกผลิตภัณฑแรวมกับฟารแม ในรูปแบบชุดของขวัญ
อนุบาลตนผัก เป็นสินคาประจ าฟารแม และวางขายใน Facebook Fan page Wellness Farm ฟารแม "ผัก" 
ของคนรักสุขภาพ
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3.  สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ เพื่อพยายามก าจัดขยะผาออมเด็กส าเร็จรูป พัฒนาสูนวัตกรรมดินปลูกตนไม ไม
ตองรดน้ า และขยายผลนวัตกรรมสูธุรกิจ ส าหรับรายละเอียดของรูปแบบความส าเร็จแตละหัวขอมีดังนี้ 
  รูปแบบการจัดการขยะผ้าอ้อมเด็กส าเร็จรูป สู่นวัตกรรมดินปลูกต้นไม้ ไม่ต้องรดน้ า 

(1) ดินหลากหลาย Style Soil Moisted ปลูกต้นไม้ ไม่ต้องรดน้ า พบกับความหลากหลาย
ของสินคาและความทันสมัยของสินคา โดยมีการตรวจสอบความตองการของลูกคาผานการท าแบบสอบถาม
โดยใช Google Form สงใหกับลูกคาทาง Line OA และเก็บขอมูลลูกคาเพื่อพิจารณาถึงขนาดการบรรจุและ
รูปแบบของบรรจุภัณฑแท่ีสอดคลองกับความตองการของลูกคา ท าใหบริษัทสามารถพัฒนาสินคาและ
ออกแบบบรรจุภัณฑแไดตามโจทยแท่ีลูกคาเป็นผูรวมก าหนด เชน 

- บรรจุภัณฑแมีขนาดและรูปแบบท่ีเหมาะสมตามความตองการและทันสมัยอยูเสมอ 
- สินคามีความหลายหลาย เพื่อสนองตอความตองการของลูกคาไดท่ัวถึง 
- สินคาท่ีไมไดรับความนิยมควรปรับปรุงใหมเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา 
(2) After Service Soil Moisted ติดตามดูแลต้นไม้ไปกับคุณ  บริษัทสงพนักงานการติดตาม

ดูแลบริการหลังการขาย เยี่ยมเยียนลูกคาเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกคาดานคุณภาพของสินคาหลังจากท่ี
ลูกคาไดรับสินคาแลว ไมวาจะเป็นความสะดวกในการไดรับสินคา รวมถึงการใหค าแนะน าใหใชงาน Soil 
Moisted ดินปลูกตนไม ไมตองรดน้ า ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุมคา คุมราคา ท าใหลูกคาพึงพอใจในการ
ไดรับการบริการและเกิดการซื้อสินคาซ้ า หรือลองใชสินคาแบบใหมของบริษัท  

(3) กิจกรรมท้าทายปลูกต้นไม้ได้ แม้มือร้อน   การออกรายการสงเสริมการขายในแตละครั้ง 
ดวย Soil Moisted ปลูกตนไมไมตองรดน้ า ค าวา ปลูกไมงอก มือรอน ปลูกไดสักพักตาย ไมมีเวลาดูแล ดิน
ขาดน้ า และธาตุอาหาร ตนไมเห่ียวเฉา และตายในท่ีสุด ไมใชปัญหาส าหรับ Soil Moisted รวมท้ังวิเคราะหแ
คาใชจายในการสงเสริมการขาย โดยประเมินผลหลังจากด าเนินการวาคุมกับค าใชจายท่ีลงไปหรือไม และ
ประสบความส าเร็จตามเปูาหมายท่ีต้ังไวมากนอยเพียงใด   

(4) Soil Moisted Online & Soil Moisted on Tour   การลงโฆษณาจ าหนายสินคาในส่ือ
ออนไลนแตาง ๆ และการออกบูธจัดแสดงนิทรรศการรวมกับหนวยงานส าคัญดานนวัตกรรมของประเทศ เชน 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานนวัตกรรมแหงชาติ ซึ่งบริษัทไดรับโอกาสลงโฆษณาทางส่ือโทรทัศนแ
รวมกับการจัดแสดงนิทรรศการของหนวยงานดังท่ีกลาวมา สรางแบรนดแใหเป็นท่ีรูจัก รวมถึงลูกคาเปูาหมาย
สามารถรับรูและเขาใจในส่ิงท่ีทางบริษัทส่ือออกไป โดยค านึงถึงความสามารถในการเขาถึงกลุมเปูาหมาย  

(5) SSM: Serve Soil Moisted ถึงหน้าบ้าน ให้พืชพร้อมเติบโต  Soil Moisted จับมือ Nim 
Express และ Flash Express บริการดานการขนส่ง ดินปลูกตนไม ไมตองรดน้ า นอกเหนือจากการจ าหนาย
หนาราน และการสงสินคาแบบเหมา การรับสินคาดวยตนเองและสงทางรถไฟ บริษัทยังมีบริการจัดสงใหกับ
ลูกคารายยอยและลูกคาออนไลนแดวยระบบขนสงเอกชน และจัดสวนลดคาขนสงเมื่อมีการส่ังซื้อมากกวา 10 
ถุงขึ้นไป   
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(6) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ปลูกต้นไม้ต้านภัยโลกร้อนกับ Soil Moisted  บริษัทเปิดโรงงาน 
Soil Moisted เป็นแหลงเรียนรูใหกับผูสนใจและช่ืนชอบการท ากิจกรรมเขารวมปลูกตนกลาดวยดิน Soil 
Moisted ในแปลงทดลองของบริษัทในวันเสารแอาทิตยแ ใหความรูเรื่องดิน และสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ณ ปัจจุบัน ท่ียังคงมีกระแสของสภาวะโลกรอน การอนุรักษแส่ิงแวดลอมและพลังงาน รวมถึงจ าหนาย
สินคาชุดปลูกตนไม ของท่ีระลึก มอบเอกสารความรูความเขาใจในการปลูกตนไมตานภัยโลกรอน และน าไปสู
การขยายผลกลุมลูกคาเปูาหมายอื่น ๆ ตอไป   

(7) Dropship กับ Soil Moisted   นอกเหนือจากการจางพนักงานขาย บริษัทเปิดรับตัวแทน
จ าหนายระบบ Dropship ขายออนไลนแไมตองสต฿อกสินคา เปิดโอกาสใหกับตัวแทนจ าหนายท่ีไมมีทุนในการ
สต฿อกสินคาเขาท าการตลาดออนไลนแ ในระบบ Dropship คือการเสนอขายตอลูกคาผาน Platform online 
ของบริษัทไดท้ังทาง website และ Line OA เพียงแคลูกคาเปิดบิลกับตัวแทนและท าการโอนเงินเขาบริษัท 
บริษัทจะท าหนาท่ีจัดสงสินคาใหกับลูกคาโดยตรงไมตองผานตัวแทนจ าหนาย เมื่อตัวแทนสามารถเปิดบิล
ลูกคาได บริษัทจะจายเงินเป็นคาคอมมิชช่ันใหกับตัวแทนจ าหนาย  

(8) Soil Moisted Partner บริษัทดินไหน ๆ ก็ขาย Soil Moisted ได้   Soil Moisted เป็นดิน
ปลูกตนไม ไมตองรดน้ าเจาแรกของประเทศไทย แตตัวพื้นฐานของสินคาไมใชสินคาใหม นั่นคือ ดินปลูกตนไม 
หรือวัสดุเพาะปลูก จึงสามารถกระจายสินคาใหกับคูแขงทางการตลาด ซึ่งสามารถเปล่ียนคูแขงใหเป็นพารแท
เนอรแทางธุรกิจ และมีสวนแบงตลาด (Market Share) โดยเปรียบเทียบยอดขายของบริษัทกับคูแขง เพื่อจะได
ทราบถึงศักยภาพของบริษัทและคูแขง ความเป็นผูน า และการครอบครองตลาด เปิดโอกาสใหบริษัทดินอื่น ๆ 
เขาซื้อเฟรนดแไชนแได   

(9) ประกวดปลูกต้นไม้จากผลิตภัณฑแของเราทุกรูปแบบ ขั้นตอนง่าย ๆ ก าหนดกติการดังนี้ 
1. เพียงเอาใบเสร็จท่ีซื้อแลวสงมาใน inbox 
2. เอาดินเราปลูกตนไม ตนอะไรก็ได รดน้ าครั้งแรกใหชุมท้ิงไว 10 วัน 
3. ถายรูปวันท่ี 1 (before) และวันท่ี 10 (after) โพสตแลง Timeline แลวแทก #soilmoisted 

#จะกี่วันซอยมอยทแก็เอาอยู #หมดปัญหาไมมีเวลาก็ดูแลตนไม  
#ไมกลัวคนมือรอนแตกลัวคนหัวรอน 
ปล.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใหแกลูกคาท่ีใชจริงเทานั้น 
ปล.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดบางอยาง 
ปล.3 ใบเสร็จ 1 ช้ิน 1 สิทธิ์ ...ใบเสร็จ 10 ช้ิน 10 สิทธิ์ 
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Abstract 

 The purpose of creating this dissertation is to presenting the business management 

form of P-One, a supplementary for fighting cock, based on true experience by continuously 

action of the researcher herself. The principles that the researcher uses in the fighting cock 

supplementary business management are as follows; 1)Sincerely and honestly taking care to 

both new and former P-One customers. 2) Launching P-One special campaigns every half 

year. 3) Establishing P-One special project to support or sponsor the fighting cock breeder 

and owner. 4) Setting a ladder price conditions for wholesale buyer. 5)  Pairing up P-One 

product special set for each special season. 6) Expanding online advertising by using 

starburst strategy. 7) Pop up P-One business partner project. 8) Always participating any 

organization involving fighting cock’s business. 9) Creating P-One facebook fanpage 

community. 

 

Keyword: Supplementary for fighting Cock, P-one  

 
บทคัดย่อ 
 งานดุษฎีนิพนธแฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอ  รูปแบบของการบริหารธุรกิจอาหารเสริมในไกชน Brand P-
ONE จากประสบการณแจริงของนักศึกษาโดยตรง  จากการลงมือท าและปฏิบัติจริงอยางตอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน   
นักศึกษามุงเนนใชหลักบริหารธุรกิจในการจัดการอาหารเสริมในไกชน Brand P-ONE โดยมีรูปแบบการบริหารดังนี้ 
1) ดูแลลูกคาดวยใจจริงจากสินคา P-ONE  รับประกันคุณภาพสินคาสามารถเปล่ียนหรือคืนได 2) คืนก าไรใหพี่นอง
ชาวไกชนจากผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชน P-ONE ลูกคาจะไดรับคืนเป็นเงินสด หรือ ผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไก
ชน  3) จัดโครงการ “P-ONE อาหารเสริมในไกชน  ใชดีจากพี่สูนอง” เขาไปเป็นสปอนเซอรแใหกับผูเล้ียงไกชน  4) 
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ก าหนดราคาพิเศษส าหรับลูกคายี่ปั้ว  “ซื้อมาก ก าไรมาก”  5) จัดสินคา P-ONE พิเศษในชวงเทศกาลตาง ๆ  จัดชุด
คูอาหารเสริมในไกชน P-ONE Salmon และ P-ONE Winner ลดราคาจากเดิมไปอีก 15%  6) เพิ่มโฆษณาทางส่ือ
ออนไลนเฟสบุ฿ค แบบดาวกระจาย  เป็นการแนะน าใหลูกคารายใหม ๆ ไดรูจัก  ผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชน P-
ONE เพิ่มมากขึ้น  และกระตุนใหลูกคาเกากลับมาซื้อสินคา 7) P-ONE Partner หาพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการ  
“หนึ่งแสนเป็นเจาของธุรกิจ”  ลูกคาสามารถเป็นเจาของธุรกิจไดโดยไมตองมีประสบการณแมากอน  8) เขาไปมีสวน
รวมในชมรม หนวยงาน องคแกร ท่ีเกี่ยวของกับไกชน “P-ONE สานสัมพันธแ”  9) จัดท ารายการผานเฟสบุ฿คแฟนเพจ
ในช่ือ “บาน P-ONE”  เป็นการท าใหความสัมพันธแกับลูกคาแข็งแกรงขึ้น 
 

ค าส าคัญ : อาหารเสริมในไกชน,  P-ONE 
 
1. ความสนใจของผู้ศึกษา และ ความส าคัญของเร่ือง 
1.1 ความส าคัญของเร่ือง  

 ผูวิจักษณแไดเห็นคนในครอบครัวเล้ียงไกชน  แลวประสบปัญหาคือการท่ีไกชนไมแข็งแรง  ไมสบายบอย ๆ  
ยิ่งชวงฤดูฝนและฤดูหนาว  ไกชนจะไมสบาย  มีอาการเซื่องซึม   และยังมีการแพรของโรคไขหวัดไปสูไกชนตัวอื่น ๆ 
ในฟารแมเดียวกัน รวมท้ัง ณ.ปัจจุบันยังมีโรคไขหวัดนกแพรกระจายในทุกปี ผูวิจักษณแเห็นปัญหาในขอนี้   จึงไดลง
มือท าอาหารเสริมในไกชนขึ้นมา 2 ชนิดดวยกัน คือ อาหารเสริมไกชน P-ONE Salmon Protein เป็นโปรตีนเนื้อ
ปลาแซลมอน  เป็นโปรตีนท่ีสรางกลามเนื้อใหกับไกชน และอาหารเสริมไกชน P-ONE Winner  เป็นสมุนไพรท่ีมีแร
ธาตุท่ีใชในการสรางภูมิคุมกันไขหวัดใหกับไกชน  และมีแรธาตุตัวอื่น ๆ ท่ีบ ารุงใหไกชนแข็งแรง    

 มีอาหารเสริมในไกชนหลากหลายสูตรที่เขาไปเสริมการเล้ียงไกชนในปัจจุบัน   อาหารเสริมในไกชนตองมี
ความพิเศษตามความตองการ ท้ังคุณลักษณะของไกท่ีแข็งแรง ปราดเปรียว บึกบึน สวยงาม และสุขภาพดีในระยะ
เวลานานๆ ท้ังนี้ไกท่ีดีจะถูกน าไปใชเป็นพอพันธุแราคาแพงตอไปไดอีก คนเล้ียงไกแตละภูมิภาคมีการใชอาหารท่ี
แตกตางกันไมมาก  สวนใหญยังนิยมใชขาวเปลือก ร าละเอียด ขาวปลาย รวมกับการปลอยทุง และบางเสริมดวย
อาหารไก และสวนใหญจะหนีไมพนการใชอาหารเสริมกลุมเพิ่มพลัง เพิ่มกลามเนื้อ ท าใหคึกคักและบินตีแรง จึงมี
ผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชนออกมามากมายหลายชนิด การท่ีไกชนไดรับเฉพาะอาหารพวกเมล็ด เชน เมล็ด
ขาวเปลือก ขาวโพด ถั่ว  โดยไมไดรับอาหารเสริมอื่น ๆ เชน  ท่ีมีวิตามินและแรธาตุบางจ าพวก  จะท าใหไกชนเกิด
ภาวะการขาดสารอาหารมาก และขาดแหลงของโปรตีนซึ่งมีความส าคัญในการซอมแซมสวนท่ีสึกหรอในรางกาย 
และเป็นองคแประกอบของฮอรแโมนมากมายในรางกาย  ท าใหไกชนเกิดโรคอยางเชน  ภูมิคุมกันออนแอ  ไซนัส
อักเสบ หนาบวม หวัดและการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจไดงาย  
1.3 ความสนใจของผู้ศึกษา 
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 ระยะเวลา 5 ปีท่ีผานมา ครอบครัวของผูวิจักษณแไดท าอาหารเสริมในไกชนขึ้นมาเพิ่มเติมจากการท่ีเปิด
ฟารแมไกชน  ณ ขณะนั้นผูวิจักษณแยังท างานประจ าอยู  แตไดใชเวลาชวงวันหยุดในการชวยท าผลิตภัณฑแอาหารเสริม
ในไกชน  จนเมื่อปี 2561 ผูวิจักษณแไดออกจากงานประจ าและเขามาท าอาหารเสริมในไกชนอยางเต็มตัว   เพราะ
ตองการท่ีจะมีเวลาดูธุรกิจอาหารเสริมในไกชนไดมากขึ้น และคิดคนหาสูตรท่ีเป็นประโยชนแตอไกชนมากท่ีสุด  มี
ความปลอดภัย สะอาด มีสารอาหารที่ครบถวนเพียงพอ เมื่อน ามาใหไกชนกินไกชนจะตองไดรับสารอาหารครบถวน  
ไกชนถึงจะเกงและแกรง ออกชนในสนามน าชัยชนะสรางช่ือเสียงมาสูเจาของไกชน   อาหารเสริมในไกชนอยางหนึ่ง
คือสมุนไพรท่ีผูวิจักษณแอยากท า  เพราะไดเห็นในทองตลาดมีการขายจึงลองซื้อมาใชในไกชนท่ีฟารแม   แตการใช
สมุนไพรท่ีซื้อมาเหลานี้ยังไมตอบโจทยแท่ีตองการของขาพเจา รวมท้ังยังมีความเป็นหวงในเรื่องของความสะอาดใน
การผลิตวามาตรฐานการผลิตสะอาดเพียงพอหรือไม  แตดวยท่ีผูวิจักษณแยังไมมีความช านาญในเรื่องของสมุนไพร
อยางพอเพียง   คิดท่ีจะตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อน ามาใชอยางถูกตอง  จึงไดตัดสินใจลงเรียนแพทยแแผนไทย  
ท่ีโรงเรียนภัทรเวชสยามในปี 2562    ณ.ปัจจุบันก าลังศึกษาอยูช้ันปีท่ี 2 สาขาเภสัชกรรมไทย 
 ผูวิจักษณแมองตลาดของไกชนเปิดกวางขึ้น   และมีคนนิยมเล้ียงไกชนมากขึ้น   เมื่อเทียบกับตลาดไกชน
เมื่อกอน  คนเล้ียงมีท้ังทุนมาก ทุนนอย  และอาหารเสริมในไกชนก็มีมากข้ึนเชนกัน  แตผูคารายใดจะไดอยูในตลาด
ไดนานนั้นขึ้นอยูกับปัจจัยในหลาย ๆ ดาน เชน ราคา  คุณภาพ  ความตองการ  และท่ีส าคัญคือความซื่อสัตวแท่ีผูคา
จะตองผลิตอาหารเสริมออกมาใหมีความปลอดภัย  ไมมีสารอันตราย  สารปนเป้ือน  ท่ีเป็นอันตรายตอไกชนเมื่อกิน
เขาไป  และขาพเจาไดเห็นไกชนเมื่อออกสนามและไดชนเสร็จแลว จะมีการบาดเจ็บหรือมีแผลติดตามตัวติดมา
ตลอดหลังชน  จึงคิดถึงอาหารเสริมท่ีน ามาใชดูแลรักษา ฟื้นฟู  เพื่อใหบาดแผล  อาการอักเสบท้ังภายในและ
ภายนอกของไกชนไดหายเร็วขึ้น  รวมท้ังแตกอนท่ีจะมีการท าผลิตภัณฑแอาหารเสริมไกชนขึ้นนั้น   ทางฟารแมไกชน
ของครอบครัวขาพเจาไดซื้ออาหารเสริมไกชนนั้นจากตลาดภายนอก   เมื่อน ามาใชมีท้ังใหผลท่ีดีตรงตามท่ีตองการ  
รวบท้ังมีผลิตภัณฑแท่ีไกชนกินเขาไปก็ไมไดมีผลตอส่ิงท่ีผูขายนั้นไดโฆษณาไว  ส่ิงนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจใหขาพเจา
อยาก  ท าอาหารเสริมไกขึ้นมาเอง สารอาหารชนิดใดท่ีจ าเป็นท่ีท าใหไกชนมีสุขภาพแข็งแรง บินสูง ตีแรง หนาไมซีด 
สามารถฟื้นตัวไดเร็วหลังจากท่ีกลับมาจากชน    
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1  บริบทขององค์กร /สถานที่ต้ัง /ผังบริหารงาน 
 ธุรกิจอาหารเสริมส าหรับไกชน P-ONE  ไดด าเนินการมามากกวา 5 ปี ท าใหตองคิดคนปรับปรุง
ผลิตภัณฑแอาหารเสริมส าหรับไกชนเป็นไปอยางตอเนื่อง  และดวยทางครอบครัวของผูวิจักษณแมีฟารแมเล้ียงไกชนดวย 
ท าใหตองคิดคนผลิตภัณฑแอาหารเสริมส าหรับไกชนไปอยางตอเนื่อง  เพื่อท่ีจะใหไดผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชนท่ี
มีคุณภาพ  จะไดน ามาใชในฟารแมไกชนเองดวย  และยังสามารถขายใหกับฟารแมลูกคารายอื่น ๆ คติประจ าใจของ
นักศึกษา  เราอยากใหไกชนของเรามีสุขภาพที่ดีอยางไร  เจาของไกชนรายอื่น ๆ ยอมตองคิดแบบเราฉันนั้น  เรารัก
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ไกชนของเราอยางไร  เจาของไกชนคนอื่นเคาก็ยอมรักไกชนของเคาเชนกัน การท าใหผลิตภัณฑแอาหารเสริม P-ONE 
มีคุณภาพดีมากเทาไหร  ไกชนใชแลวไกมีสุขภาพดี  ไกชนของคนอื่นเคาก็อยากใชเหมือนกัน เพราะคุณภาพและ
ความซื่อสัตยแท่ีทาง P-ONE มีตอลูกคา 
 
สถานที่ต้ัง   
 P-ONE   เลขท่ี 64/107  หมูบานศุภาลัยไพรแด บางนา-วงแหวน   ซอยกิ่งแกว 25/1   
 ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  10540 

 
2.2  การเริ่มต้นสถานการณ์ในปัจจุบัน และประเภทกิจกรรม /ธุรกิจ 
 

แนะน าผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมในไก่ชน  P-ONE Salmon Protein  
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ประโยชน์ของ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในไก่ชน  P-ONE Salmon Protein มีดังนี้ 
 P-ONE Salmon ผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชน  มีกรดไขมันดี DHA และ EPA ผลงานวิเคราะหแผลโดย  
คณะสัตวแแพทยศาสตรแ ม.มหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ยืนยันแลววา  โปรตีนจากเนื้อแซลมอนมีประโยชนแ
ตอรายกายสูงมากดวยโมเลกุลท่ีเล็กมาก ๆ รายกายจึงดูดซึ่งไปใชไดอยางรวดเร็ว  ใหพลังงานสูงและเสริมสราง
กลามเนื้อไดดีมาก 
 
สรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในไก่ชน  P-ONE Salmon Protein มีดังนี้ 
  1.  ชวยเพิ่มกลามเนื้อและเสริมสรางความแข็งแรงของไกชน 
 2.  ชวยสรางและกระตุนระบบภูมิคุมกันใหท างานท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับรางกายของไกชน 
 3.  ชวยเสริมสรางการท างานของสมอง ตับ ไต หัวใจ ของไกชน 
 4.  ชวยเพิ่มพัฒนาการในดานสายตา   การมองเห็นของไก 
  5.  ชวยบ ารุงประสาทและสมอง 
 6.  ชวยเสริมสรางการพัฒนาของสมองโดยเฉพาะลูกไกซึ่งไดจากกรด DHA 
 7  ชวยรักษาโรคความดันโลหิตสูงและควบคุมความดันโลหิต 
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 8.  ชวยลดความเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลัน 
 9.  ชวดลดความเส่ียงเกิดเสนเลือดอุดตันและปูองกันโรคหลอดเลือแดงแข็งตัว 
 10. ชวยลดการอักเสบในกระแสเลือดและบริเวณขอตอ 
 11. ชวยเสริมความแข็งแกรงของจงอยปาก, เดือย, เกล็ด, และเล็บ ของไกชน 
 12. ชวยควบคุมระดับฮอรแโมนใหอยูในระดับปกติ 
 13. ลดภาวะความเครียดของไกชน 
 14. ชวยบ ารุงสุขภาพผิวหนังและขนของไกชนใหเงางาม  แข็งแรง   

15. ชวยคืนความชุมช่ืนใหกับผิวท่ีแหงกราน   ตลอดจนบรรเทาอาการอักเสบของผิวผ่ืนแดงท่ีผิวหนัง  ขน
รวง  ท าใหแผลหายเร็วขึ้น 
 

แนะน าผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมในไก่ชน P-ONE Winner 
 

   
ประโยชน์ของ  P-ONE Winner ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในไก่ชน 
 P-ONE Winner ผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชน  ประกอบดวยสมุนไพรท้ังหมด 8 ชนิด  ชวยในการ
เสริมสรางภูมิตานทานใหกับไกชน   
 
สรรพคุณของ  P-ONE Winner ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในไก่ชน 
 1.  บ ารุงเลือดและบ ารุงรางกายไกชน 
 2.  เสริมสรางกลามเนื้อแดงและชวยลดอาการอักเสบของกลามเนื้อ 
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 3.  ชวยระบบการยอยและการดูดซึมของสารอาหารที่จ าเป็นตอรางกาย 
 4.  เสริมสรางภูมิคุมกันโรคตาง ๆ ไดอยางดี 
 5.  ท าใหระบบหายใจดี  ไมเหนื่อยและหอบงาย 
 6.  บ ารุงประสาทท าใหไกคึกและอยากบินอยากตี 
 
2.3  ขั้นตอน /กระบวนการด าเนินการ 
 

 
กระบวนการด าเนินการ P-ONE ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในไก่ชน 

 
2.3.1.  ส่ังซื้อ P-ONE Salmon, P-ONE Winner ผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชน 
 ทาง P-ONE ส่ังซื้อผลิตภัณฑแจาก หางหุนสวนจ ากัด รวมสุขเพลตต้ิง  ท่ีเป็น ผูขายสินคาใหกับทางอาหาร
เสริมในไกชน P-ONE    
 -  จัดท าใบส่ังซื้อสงไปให Supplier หางหุนสวนจ ากัด รวมสุข เพลตต้ิง    
 -  รับใบเสนอราคาท่ีทาง Supplier เสนอมา  และตกลงในราคา  เมื่อตกลงกัน เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว   
ทาง P-ONE มีค าส่ังผลิตใหกับทาง Supplier หางหุนสวนจ ากัด รวมสุขเพลตต้ิง  ผลิตสินคาตามใบส่ังซื้อและราคาท่ี
ไดตกลงกันไว 
 - อาหารเสริมในไกชน P-ONE Salmon  ทาง หางหุนสวนจ ากัด รวมสุข เพลตต้ิง จะเป็น ผูท่ีน าเขา
เนื้อปลาแซลมอนเขามาจากประเทศนอรแเวยแ   แลวน ามาผานกรรมวิธี ต า ม ขั้ น ต อ น ผ ลิ ต อ อ ก ม า เ ป็ น เ นื้ อ
ปลาแซลมอนผงแลวน ามาอัดเป็นแคปซูล ทาง P-ONE  ไดให หจก.รวมสุขเพลตต้ิง  ท าสินคาชนิดนี้ให  ต้ังแต
น าแคปซูลมาบรรจุลงในกระปุก และติดฉลากสินคา ติดซิงคแฟิลมแใหเสร็จเรียบรอยแลวจึงไดน าสงมาท่ีราน P-ONE 
 -  อาหารเสริมในไกชน P-ONE Winner  เป็นอาหารเสริมท่ีมีสมุนไพรท้ัง 8 ชนิดทางผูวิจักษณแจะเป็นคน
คิดสูตรอาหารเสริมในไกชนชนิดนี้ขึ้นมาเอง  และไดท าการส่ังสมุนไพรท้ัง 8 ชนิดนี้กับรานสมุนไพร  ทางราน
สมุนไพรจะจัดสงสินคาเขาไปท่ี หางหุนสวนจ ากัด รวมสุข เพลตต้ิง  เพื่อท าการผลิตออกมาเป็นแคปซูล   และท า
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บรรจุภัณฑแติดฉลากใหกับทาง P-ONE แลวน าสินคามาสงใหท่ีราน P-ONE หางหุนสวนจ ากัด รวมสุขเพลตต้ิง  ผลิต
เสร็จจะน ามาสงใหท่ีราน P-ONE 
 
2.3.2  รับสินคาจาก Supplier 
 เมื่อทาง หางหุนสวนจ ากัด รวมสุข เพลตต้ิง (Supplier)  ผลิตสินคาอาหารเสริมในไกชน P-ONE เสร็จ
เป็นท่ีเรียบรอย  จะน าสินคามาสงใหกับทางราน P-ONE ตามสถานท่ี ๆ รานต้ังอยู 
 
2.3.3  จัดเก็บสินคาเขาโกดัง 
 P-ONE เมื่อไดรับสินคาจากทางหางหุนสวนจ ากัด รวมสุข เพลตต้ิงเป็นท่ีเรียบรอย   ทางพนักงานดูแล
คลังสินคาจะน าสินคาเก็บเขาโกดัง  และจัดท า Stock ของผลิตภัณฑแอาหารเสริมส าหรับไกชน  ท้ัง 2 ประเภท  ซึ่ง
การจัดท า Stock ของ P-ONE จะเป็นแบบ first in first out (สินคาเขากอนออกกอน)  การท่ี P-ONE ใชระบบนี้
เพื่อกันสินคาท่ีมีใน Stock เส่ือมคุณภาพ  เพราะอาหารเสริมในไกชนมีวันหมดอายุ  การน าสินคาท่ีเขามากอนออก
กอน จะท าใหสินคามีคุณภาพมากกวาสินคาท่ีเก็บไวนาน ซึง่การนี้เป็นการบริหาร Stock ของทาง P-ONE ใหการ
บริหาร Stock และคุณภาพของสินคาอาหารเสริมในไกชนมีคุณภาพสูงสุด  

 
ขั้นตอนลูกค้าสั่งซ้ือสินค้า – การจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า 

 
2.3.4  ลูกคาส่ังซื้อสินคา   
 P-ONE จะใชการขายอาหารเสริมในไกชน  โดยมีชองทางการขาย  ผานทางไลนแ ID Line: @P-ONE และ 
ทางเฟสบุ฿ค  P-ONE ประวิทยแ หวังเพิ่มพูน และ กฬีาไกชนออนไลนแ   
 -  ลูกคาท่ีส่ังซื้อผลิตภัณฑแอาหารเสริมส าหรับไกชน  มีท้ังลูกคาท่ีซื้อเป็นประจ า  
  แบบรายบุคคลท่ีซื้อปลีก  และในลูกคาท่ีซื้อจ านวนมาก    
 -  ลูกคารานคาขายสง (ยี่ปั๊ว) ท่ีมียอดซื้อต้ังแต 5-10 โหล ขึ้นไป   
    ราน ส.บูรพา ระยอง,  ราน อ.อาหารสัตวแ ราชบุรี, รานเสาวรส อุปกรณแไกชน    ราชบุรี,  
ราน ส. สุมาลี อัมพวา สมุทรสงคราม,  รานสุนันทแ เพชรบุรี     
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  -  ลูกคารานคาขายสง (ยี่ป๊ัว) ท่ีมียอดซื้อต้ังแต 10-20 โหล ขึ้นไป รานแสงดาว จัตุจักร,  รานสามเอี่ยว 
ฟารแมไกชน ประจวบคีรีขันธแ,  ฟารแมไกชน ส.รวมชัย จอมบึง  ราชบุรี, รานโอเ กุสุมา ดอนเมือง 
 
 วิธีสั่งซ้ือสินค้า P-ONE ผ่านโทรศัพท์ ทาง E’mail  ทาง Line 
  1.  เลือกชมสินคาอาหารเสริมในไกชน P-ONE ทางไลนแ และ ทางเฟสบุ฿ค 
  2.  โทรส่ังสินคาท่ีเบอรแของราน 061-5659151 โดยแจงขอมูลดังนี้ 

2.1  ช่ือสินคา และจ านวน 
2.2  วิธีการจัดสง 
2.3  ช่ือผูส่ังสินคา 
2.4  ท่ีอยูท่ีตองการจัดสงอยางละเอียด 
2.5  เบอรแโทรศัพทแติดตอ 

  3. ทาง P-ONE ติดตอกลับ แจงยอดสินคา และคาจัดสง 
  4.  ช าระเงิน ดวยวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร 
  5.  ลูกคาแจงการช าระเงิน ทาง  E-mail, Line, โทรศัพทแมือถือ 
  6.  ลูกคารอรับสินคาตามท่ีอยูท่ีแจงไว 
 
2.3.5  เก็บเงินลูกคา , จัดสงสินคา 
 เมื่อลูกคาส่ังซื่อสินคา P-ONE อาหารเสริมในไกชนแลว จะใหทางลูกคาโอนเงินเขามาช าระคาสินคากอน  
ไมวาจะเป็นลูกคาท่ัวไปหรือลูกคาท่ีมีการซื้อในจ านวนท่ีมาก เมื่อลูกคาโอนเงินเรียบรอยแลวจึงจะท าการสงสินคา
ใหกับลูกคา ซึ่งมีท้ังสงแบบลูกคามา รับเอง สงทางไปรษณียแ เคอรี่ และทางราน P-ONE น าไปสงใหกับลูกคา 
 
3. รูปแบบของการบริหารธุรกิจอาหารเสริมในไก่ชน P-ONE 
 1.  “ดูแลลูกค้าด้วยใจจริงจาก สินค้า P-ONE”  รับประกันคุณภาพสินคาท่ีมีการสงออกไปใหลูกคา  
ถามีการช ารุดเสียหายระหวางการจัดสง  จะสามารถเปล่ียนหรือคืนได ดูแลลูกคาดวยความจริงใจ   ลูกคาประจ าก็
มั่นใจท่ีซื้อสินคาจาก P-ONE ท่ีมีความนาเช่ือสูง มากกวารานคาท่ีไมรูจัก รานคาหนาใหมท่ีความนาเช่ือนอยกวา แม
จะราคาถูกกวาก็ตาม เพราะเขาไมมั่นใจวา จะไดรับสินคาหรือบริการที่ดีเหมือนกับไดรับจากทาง P-ONE หรือไม 
 2.  คืนก าไรให้พี่น้องชาวไก่ชนจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในไก่ชน P-ONE    จัดโปรโมช่ันเพื่อ
ชวยกระตุนยอดขายในช่ือ “คืนก าไรใหพี่นองชาวไกชน” ในทุก 6 เดือน  โดยจะจัดทุกชวงปลายเดือนจนถึงตนเดือน
เพราะชวงนี้เงินเดือนออก ลูกคามีก าลังการซื้อท่ีดี  โดยการน าผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชน P-ONE มาติดฉลากใต
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ฝา ต้ังแตเลข 1-99  เมื่อเลขสลากกินแบงรัฐบาลออก  ลูกคาทานใดไดเลขท่ีตรงกับเลขทาย 2 ตัว ในครั้งท่ีจัด
โปรโมช่ันนั่น  จะไดรับรางวัลเป็นเงินสด หรือผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชนใหกับลูกคา 
 3.  จัดโครงการ “P-ONE อาหารเสริมในไก่ชน  ใช้ดีจากพี่สู่น้อง”   เขาไปเป็นสปอนเซอรแใหกับ
ผูเล้ียงไกชนตามสนามไกชนตาง ๆ เมื่อไกชนผูเล้ียงคนใดชนะจะไดรับอาหารเสริมส าหรับไกชน P-ONE Salmon 
กับ P-ONE Winner  อยางละ 6-10 ชุด   แลวแตวา ณ.ตอนนั้นมีการชนไกรุนเล็กหรือรุนใหญ 
 4.  ก าหนดราคาพิเศษส าหรับลูกค้ายี่ปั้ว  “ซ้ือมาก ก าไรมาก”   โดยปกติลูกค ายี่ปั้ว   ท่ีซื้ อสินค า
อาหารเสริมในไกชน P-ONE ไปนั้น  ยอมไดราคาท่ีพิเศษอยูแลวเพราะซื้อในจ านวนท่ีมากจึงไดในราคาพิเศษ แตการ
กระตุนยอดซื้อโดยใหทางยี่ปั้วเป็นผูกระตุนยอดขายให จะยิ่งท าใหผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชน P-ONE ได
ยอดขายมากขึ้น จึงจัดใหมี “ซื้อมากก าไรมาก” กับทางลูกคายี่ปั้ว โดยการซื้อผลิตภัณฑแ ยิ่งซื้อมากจะไดราคาท่ีถูก
ลงเป็นแบบข้ันบันได  เป็นการกระตุนใหยี่ป้ัวมีการซื้ผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชน P-ONE เพิ่มมากขึ้น  
 5.  จัดสินค้า P-ONE พิเศษในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  จัดชุดคูอาหารเสริมในไกชน P-ONE Salmon และ 
P-ONE Winner ในชวงเทศกาลปีใหม  ตรุษจีน  วาเลนไทนแ  คริสตแมาส  และตอนรับสงกรานตแ  โดยลดราคาจาก
ปัจจุบันลงไปอีก 15% ท าใหมีรายไดจากการขายมากขึ้นกวาชวงท่ีไมไดมีการจัดสินคาพิเศษ 
 6.  เพิ่มโฆษณาทางสื่อออนไลน์ (Face Book) แบบดาวกระจาย   เป็น การกระจายขอมู ล
ผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชน P-ONE ทางส่ือออนไลนแ เฟสบุ฿ค โดยวิธีการใหลูกคาท่ีเคยใชผลิตภัณฑแ P-ONE  เขา
มาทางเฟสบุ฿ค P-ONE แลวเขียนผลจากการใชผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชน P-ONE แลวแชรแขอมูลหลักในขณะนั้น 
ลงไปในหนาเฟสบุ฿ค   โดยผานทางหนาเฟสบุ฿คของลูกคาทานนั้นไปยังกลุมเพื่อนท้ังหมดซึ่งเป็นการแนะน าใหลูกคา
รายใหม ๆ ไดรูจักผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชน  P-ONE เพิ่มมากขึ้น ส าหรับลูกคาท่ีเคยใชและแชรแขอมูลไปตาม
เงื่อนไขจะสามารถซื้อสินคาไดในราคาพิเศษ ส าหรับการซื้อผลิตภัณฑแ P-ONE  ครั้งตอไปเป็นการกระตุนใหลูกคา
เกากลับมาซื้อสินคาอีก    
 7.  P-ONE Partner หาพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการ     “หนึ่งแสนเป็นเจ้าของธุรกิจ”    รวมมือ
กันจัดท าโครงการ “หนึ่งแสนเป็นเจาของธุรกิจ” โดยลูกคารายใดอยาก เปิดรานขายอาหารเสริม อุปกรณแ และยา 
ในไกชน  แตไมรูวาจะเริ่มตนท าธุรกิจนี้ไดอยางไร ทางโครงการ “หนึ่งแสนเป็นเจาของธุรกิจ”  จะเขาไปชวยจัดการ
ใหหมดทุกอยาง ไมวาจะเป็นการตั้งราน การจัดวางสินคา  และการดูแลในเรื่องสินคาท่ีไปลงใหกับลูกคา แคใหลูกคา
มีเงินทุนและมีสถานท่ีในการตั้งรานเทานั้น ก็สามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองไดงาย ๆ ไมจ าเป็นตองมีประสบการณแมา
กอน  เพราะทางโครงการเขาไปดูแลใหท้ังหมด ทุกอาทิตยแ ทางโครงการจะมีพนักงานเขาไปดูเช็คสต็อกให
เพื่อท่ีจะเติมสินคาและน า สินคาท่ีขายไมไดออกจากช้ันวางสินคา  และน าสินคาท่ีขายหมดเขามาเติมใหในราน 
โครงการ “หนึ่งแสน เป็นเจาของธุรกิจ” เป็นการเพิ่มยอดการขายสินคาใหกับอาหารเสริมในไกชน P-ONE ไดอีก
ทางหนึ่ง  
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 8.  เข้าไปมีส่วนร่วมในชมรมที่เก่ียวข้องกับไก่ชน “P-ONE สานสัมพันธ์”  P-ONE เขาไปมีสวนรวมกับ
ชมรมท่ีเกี่ยวของกับไกชน  เพื่อเป็นการสรางความ สัมพันธแอันดีระหวางหนวยงานท่ีจัดและเพื่อน ๆ ในธุรกิจ
เดียวกัน เชน ชมรมคนรักไกชน ชมรมอนุรักษแไกชนพื้นเมือง  และชมรมท่ีกรมปศุสัตวแจัดขึ้นมามหกรรมไก
พื้นเมืองแหงชาติ การเขาไปมีสวนรวมท าใหสามารถน าผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชน P-ONE น าเอาสินคาท่ีมีไป
เผยแพรใหเป็นที่รูจัก  ใหความรวมมือในทุก ๆ ดานท่ีสามารถท าได  เชน รวมต้ังบูธขายสินคา P-ONE ใหการ
สนับสนุนเงินหรือสินคาท่ีทาง P-ONE มี จ าหนาย งานท่ีหลาย ๆ หนวยงานจัดเกี่ยวกับไกชนจะเปรียบเสมือน
กลไกในการขับเคล่ือนโยบายและยุทธศาสตรแของทุกภาคสวนสูเปูาหมายท่ีก าหนดไว  การมารวมกันของสินคาท่ี
เกี่ยวกับไกชน ไมวาจะเป็นยา อาหารเสริม อุปกรณแไกชน จะถูกผลักดันใหเป็นท่ีแพรหลาย ในตลาดมากขึ้นP-ONE
จะไดอานิสงฆแประโยชนแจากจุดนี้ ผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไกชน P-ONE จะเป็นท่ีแพรหลายในหมูผูเล้ียงไกชนมาก
ขึ้นเชนกัน 
   9.    จัดท ารายการผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจในชื่อ “บ้าน P-ONE”   การท ารายการผานฟสบุ฿คแฟนเพจ  
เป็นอีกทางเลือกในการท าใหกลุมลูกคาเขามามีสวนรวมมากขึ้น โดยทาง P-ONE จะน าผลิตภัณฑแอาหารเสริมในไก
ชนของตนเองมาใชกับไกชนในฟารแม เป็นการทดลองใชสินคากับไกชนจริง ๆ ใหลูกคาไดเห็นกันจริง ๆ เชนกัน  ไก
ชนท่ีน ามาใชในงานนี้  จะเป็นไกชนท่ีมีสุขภาพไมแข็งแรง  น ามาใหกินอาหารเสริมของ P-ONE ไปในระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว   ในระหวางเวลาท่ีรอถึงวันท่ีครบก าหนดทาง P-ONE จะมีถายทอดใหดูเป็นระยะๆ   เปิดรายการพูดคุย
กับลูกคา ถาม ตอบ  แสดงความคิดเห็น ควาพึงพอใจกัน ณ ตอนท่ีมีการถายทอดไดเลย วิธีนี้เป็นการท าให
ความสัมพันธแกับลูกคาแข็งแกรงขึ้น เพราะเป็นการโตตอบกันโดยท่ีลูกคาไมไดรูสึกวาถูกบีบบังคับใหซื้อสินคา ท าให
ทัศนคติของลูกคาตอสินคาอาหารเสริมไกชน P-ONE นั้น ๆ  ดียิ่งขึ้น น ามาซึ่งความตองการซื้อตอไปในอนาคต 
รวมท้ัง P-ONE ยังสามารถหาจุดดี จุดดอยของอาหารเสริมชนิดนั้นๆมาพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑแสินคาอาหารเสริมไก
ชน P-ONE  ใหมีคุณภาพมากขึ้น  
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Abstract 

This dissertation was created to present the effective management of the life 

insurance agent business of the company. Krungthai-AXA Life Insurance Public Company 

Limited, based on direct past experience.          The results of the successful work of the 

administration of effective life insurance agents include 1) The consultative base method by 

helping clients make their financial plans 2) Learning, self-development, and regularly 

attending seminars and meetings 3) Creating value and benefits to clients in order to realize 

stability in client’s life and family 4) Training of transfer skills for self-development to be 

speakers that can teach and inspire others 5) Training for agents to have a big vision and a 

positive attitude, Having a big vision and being a positive person to turn problems into 

opportunities. 6) Impressive customer service at all levels. Agents must have a service-

mindedness and have the ability to look after and reach the needs of each person 7) 

Understanding the systems, patterns, tools and information that requires a client 

presentation to finish the professional process. 

 
Keyword: Insurance Agent’s Management, Advisor, Finance 
 
 

บทคัดย่อ 
 ดุษฎีนิพนธแนี้จัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพของ
บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) จากประสบการณแจริงโดยตรงของผูท าวิจักษณแ ผลของการ
ท างานความส าเร็จของการบริหารธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพประกอบดวย 1) การใชวิธีการท างาน
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แบบเชิงท่ีปรึกษา และมีการชวยลูกคาท าแผนการเงิน 2) การเรียนรู พัฒนาตัวเอง และเขาสัมมนาและประชุมอยาง
สม่ าเสมอ 3) การสรางคุณคาและประโยชนแใหลูกคาตระหนักถึงการสรางความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว  4) การ
ฝึกฝนทักษะการถายทอดเพื่อพัฒนาตนเองใหเป็นวิทยากรท่ีสามารถสอนงานและใหแรงบันดาลใจใหการท างานกับ
ตัวแทนทานอื่นๆ ได 5) การฝึกใหตัวแทนมีวิสัยทัศนแใหญและมีทัศนคติบวกมีการต้ังวิสัยทัศนแท่ีใหญและเป็นคนคิด
บวก สามารถแปรเปล่ียนปัญหาใหเป็นโอกาส  6) การใหบริการลูกคาแบบทุกระดับประทับใจ ตัวแทนจะตองมีใจรัก
การใหบริการ และมีความสามารถในการดูแลและเขาถึงความตองการของแตละคน 7) การเขาใจถึงระบบ แบบแผน 
เครื่องมือ และขอมูลตางๆ ท่ีตองใชการน าเสนอลูกคาจนจบกระบวนการ       8) การหาความรูเพิ่มเติมในดาน
การเงิน การลงทุน และขาวสารดานตางๆ อยูตลอดเวลาเพื่อปรับสถานะขอมูลใหทันสมัยและสามารถเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินใหลูกคาไดแบบเป็นมืออาชีพ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารธุรกิจตัวแทนประกันชีวิต, ท่ีปรึกษา, การเงิน 
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป 

 เนื่องดวยในปัจจุบัน อาชีพท่ีปรึกษาการเงินมีแนวโนมท่ีมีความส าคัญตอสังคมไทย และผูคนใหความ
สนใจในเรื่องการเงิน การวางแผนการเงินมากขึ้น และแนวโนมสังคมผูสูงอายุท่ีเกิดขึ้น ท าใหโครงสรางประชากร
เปล่ียนแปลงไปอยางชัดเจน คนไทยตระหนักและใหความส าคัญในเรื่องการวางแผนการเกษียณอายุมากขึ้น จึง
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรางหลักประกันความมั่นคงและความมั่งค่ังใหครอบครัวไทย ผานการวางแผนการเงิน
ดานตางๆ ไมวาจะเป็นการวางแผนภาษี การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันชีวิตและประกันภัย การ
วางแผนการเกษียณอายุ การวางแผนการศึกษาบุตร และการวางแผนการสงตอมรดก ซึ่งไดมีการจัดท าแผนการเงิน 
ผานการท างบการเงินสวนบุคคล ไดแก งบดุลและงบกระแสเงินสด รวมไปถึงการวางแผนดานตางๆ อยางเป็น
รูปธรรมเพื่อใหลูกคามีเปูาหมายทางการเงินท่ีชัดเจนและสามารถปูองกันเหตุไมคาดคิดท่ีอาจจะมากระทบกับ
แผนการเงินของลูกคาในดานตางๆได โดยน าเสนอผลิตภัณฑแในสวนของประกันชีวิตและการลงทุนตางๆเป็น
เครื่องมือทางการเงินในการบริหารใหลูกคา 
1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในท้องถ่ิน  

 เนื่องดวยในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงเป็นอยางมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงินซึ่งท าใหเกิด
การคุกคามจาก AI หรือปัญญาประดิษฐแหลากหลาย ท าใหอุตสาหกรรมการเงินตองปรับตัวอยางมาก เพื่อใหสามารถ
คงอยูและมีความแตกตาง ดิฉันจึงสรางแนวทางใหม ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาการเงิน โดยชวยลูกคาวางแผนการเงินใน
ภาพรวม พรอมกับมีการวางแผนการเงินตามเปูาหมายเฉพาะดาน เชน การวางแผนการลงทุน การวางแผน
การศึกษาบุตร การวางแผนประกัน การวางแผนการเกษียณอายุ การวางแผนภาษีและการวางแผนมรดก ท้ังนี้
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เพื่อใหคนไทยสามารถบรรลุเปูาหมายทางการเงินไดตามท่ีตองการ เมื่อมีแผนการเงิน รูสถานะทางการเงินของ
ตนเองและครอบครัวและสามารถสงตอไดจากรุนสูรุน  
1.3 ความสนใจ  

 ความสนใจในดานรูปแบบการบริหารธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตท่ีบมจ.กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต โดย
อธิบายใหเห็นถึงกระบวนการท้ังหมดในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ เริ่มต้ังแตตนจนจบโดยมี
กระบวนการพรอมดวยระบบการเรียน การสอน และการขยายหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพเป็นวงกวาง  การเป็น
ตัวแทนประกันชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพยังสามารถชวยท าใหลูกคามีการวางแผนการเงินต้ังแตยังหนุมสาว และสราง
ความมั่งค่ังและมั่นคงในอนาคตของครอบครัวไทย เพื่อเตรียมรับมือกับการเขาสูสังคมผูสูงอายุแบบเต็มตัวในปี พ.ศ. 
2563 นี้ ท่ีจะมีจ านวนประชากรท่ีมีอายุเกิน 60 ปีข้ึนไป มากกวา 20% ของประชากรท้ังหมดในประเทศไดอีกดวย 

 ปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอลท่ีมีการเปล่ียนแปลงของทุกทุกธุรกิจอยางรวดเร็ว  อุตสาหกรรมการเงินและท่ี
ปรึกษาการเงินก็เชนกัน เราทุกคนตองปรับตัวเพื่อใหสามารถเป็นมืออาชีพและสรางคุณคาใหกั บลูกคาได จึงมี
วิสัยทัศนแโดยจะเห็นตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทยมีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนสามารถพัฒนา
ตัวเองใหไปสูจุดท่ีเป็นท่ีปรึกษาการเงินท่ีสามารถชวยแนะน าเข็มทิศทางการเงินใหแกคนไทย โดยยึดท่ีเปูาหมายของ
ลูกคาเป็นศูนยแกลาง และมองเปูาหมายลูกคาเป็นอันดับแรก พรอมกับการสรางความมั่นคงและมั่งค่ังใหชีวิตผูคน
ตามพันธกิจของเรา (Guide your life to your goal) นอกจากนี้อยากสนับสนุนใหคนไทยมีการวางแผนและมี
อัตราการถือกรมธรรมแประกันชีวิตมากกวา 50% ขึ้นไป จึงอยากท าวิจักษณแถึงวิธีการท่ีจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตท่ีมี
ประสิทธิภาพพรอมเครื่องมือและแนวทางตางๆ 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1 บริบทขององค์กร 

 บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตช้ันน าของไทย กอต้ังในปี 
พ.ศ. 2540 ท่ีเกิดจากการรวมทุนระหวาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชยแช้ันน าท่ีมีรัฐบาลไทยเป็นผู
ถือหุนใหญ และกลุมแอกซา กลุมธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรัพยแขนาดใหญ สงผลให กรุงไทย-แอก
ซา ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง และมีความเช่ียวชาญในดานการรับประกัน
ชีวิต 
        ข้อมูลที่ต้ัง  

 บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  ต้ังอยูเลขท่ี 9 อาคาร จี ทาวเวอรแ แกรนดแ รามา 9 
ช้ัน 1, 20-27 ถนน พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้อ านวยการฝุายขาย มีหน้าที่บริหารงานขายประกันชีวิตและดูแล
ทีมงานตัวแทนประกันชีวิตทั้งหมดในสังกัด โดยมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้ 

1. น าเสนอผลิตภัณฑแประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรครายแรง และประกันลดหยอนภาษี ให
เหมาะสมตามแตละความตองการของลูกคา 

2. คัดเลือกและสรรหาตัวแทนใหมๆ เขาสูทีม 
3. สรางระบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการขายของตัวแทนใหมและเพิ่มความรูใหแกตัวแทนเกา 

สรางระบบพี่เล้ียงในการสอนงานนองเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดีในองคแกร 
4. ระบบการบริหารงาน ผานการประชุมทีมทุกๆ สัปดาหแ และมีหองการเรียนการสอนใหนองๆตัวแทน

ใหม โดยสอนผานผูบริหารในทีมงาน ตามแตละหัวขอท่ีตางกันออกไปในแตละอาทิตยแ 
5. สรางการก ากับ ติดตาม และดูแลตัวแทนในสายงานท้ังหมด โดยมีผังตารางการท างานประจ าสัปดาหแ

และประจ าเดือน พรอมท้ังติดตามเปูาหมายในแตละเดือนตามท่ีก าหนดไว แลวดูวาโอกาสเป็นไปไดในแตละสัปดาหแ 
หากเกิดความผิดพลาดก็ตองมีการประชุมหารือเพื่อหากลยุทธแใหมๆ ใหไปถึงเปูาหมายตามท่ีแตละตัวแทนได
วางแผนไว 

 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 นอกจากนี้แลว เรายังไดมีการพัฒนาตัวแทนในสังกัด เพื่อใหสามารถสอบ  IC License เพื่อเป็นท่ีปรึกษา

การเงินแบบองคแรวม และมีการสอนงานท่ีใหตัวแทนสามารถน าไปใชงานไดจริงกับลูกคา ผานการท าแบบสอบถาม
และสัมภาษณแขอมูลเพื่อใหไดขอมูลและเปูาหมายทางการเงินของลูกคา น าไปสูการจัดสินคาและแผนการเงินท่ี
เหมาะสมตอไป ตามวิสัยทัศนแของเรา คือ   

 “Guide your life to your goal  น าทางสูเปูาหมายท่ีคุณตองการ” 
 

2.2 การเริ่มต้น และประเภทกิจกรรม  
 บมจ.กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต เริ่มกอต้ังเมื่อปีพ.ศ. 2540 ประกอบกิจการเป็นบริษัทประกันชีวิตใน

ประเทศไทย   
 พันธกิจคือ การสรางความมั่นคงมั่งค่ังใหกับชีวิตของลูกคาดวยค าแนะน าจากทีมงานผูใหค าปรึกษา

ทางการ เงินระดับมืออาชีพพรอมท้ังอยูเคียงขางลูกคาของเราใหไปสูเปูาหมายทางการเงินในชีวิตในแตละดาน 
 มีผลิตภัณฑแเชน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรครายแรง ประกันควบการลงทุน ประกันภัย 

 สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยในปัจจุบัน 
 สถานการณแธุรกิจประกันชีวิตในปีพ.ศ. 2562 มีเบ้ียประกันชีวิตรับรวมปีแรกอยูท่ี 608,565 ลานบาท ซึ่ง

ถือไดวาลดลงจากเดิมประมาณ 3% ท้ังนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ประกอบกับมีการปิดสินคาในหลายๆ
แบบ เชนแบบสะสมทรัพยแในหลายๆ บริษัท  
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 อยางไรก็ดี ประกันชีวิต ประกันสุขภาพยังคงมีสวนส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกครอบครัว เป็นเสมือน

เครื่องมือท่ีชวยซอมสรางชีวิตยากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือความไมแนนอน จึงยังเล็งเห็นวาธุรกิจประกันชีวิตยังคงสามารถ
เติบโตได และสัดสวนการถือครองกรมธรรมแประกันชีวิตมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

 
2.3 ประเภทผลิตภัณฑ์/กิจกรรม/รูปแบบงาน 

 ผลิตภัณฑแท่ีมีอยูในปัจจุบัน จะแบงออกเป็น 3 กลุมหลักๆ ไดแก คุมครองชีวิต คุมครองคารักษาพยาบาล
ยามเจ็บปุวยและคุมครองโรครายแรง 

 
 

2.3.1 แบบประกันคุ้มครองชีวิต 
แบบประกัน IProtect5 ทุน 10,000,000 บาท 
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อายุ 34 ปี จายเบี้ยประกันปีละ 580,000 บาท จ านวน 5 ปี รวม 2,900,000 บาท และไดความ

คุมครอง 10,000,000 บาท ยาวไปจนอายุ 85 ปี ถือเป็นการวางแผนมรดกและสรางทุนประกันท่ีเป็นคา
ความสามารถใหเกิดข้ึนได 

 
2.3.2 แบบประกันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 
แบบประกัน Ihealthy ปกติเวลาน าเสนอการขาย จะมีการเปรียบเทียบใหลูกคาเห็นถึงความแตกตาง

ของผลิตภัณฑแเทียบกับคูแขง ดังนี้ 
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จะเห็นไดวาผลประโยชนแและเบี้ยประกันท่ีจายไปในแผน IHealthy นี้แลวกับตลาด ถือไดวาคุมคาและถูก

ท่ีสุดในตลาดธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันนี้ 
 
 
 
 



211 
 

2.3.3 แบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง 
แบบประกัน ICare 

 
ประกันโรครายแรง คุมครอง 5 กลุมโรค ไดท้ังหมด 100 กลุมโรค โรคละ 5,000,000 บาท รวม 

25,000,000 บาท กรณีตรวจพบวาเป็นโรครายแรงเชน เป็นมะเร็งระยะท่ี 3 ลูกคาจะไดรับเงินกอนไปรักษาตัวเอง 
5,000,000 บาท และยังคงไดรับความคุมครองจากกลุมโรคท่ีเหลืออีก 4 กลุมโรค โดยไมตองช าระเบี้ยประกันอีก
ตอไป คุมครองยาวไปจนถึงอายุ 85 ปี 
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 2.3.5 แบบประกัน IShield 
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 กระบวนการท า Fact Finding  
 ท้ังนี้กอนการเสนอขายสินคา เราจะมีกระบวนการท า Fact Finding เพื่อคนใหเจอวาปัญหาท่ีลูกคากังวล

ในปัจจุบันมากท่ีสุดคือเรื่องอะไร และจัดล าดับความส าคัญและเลือกท าจากส่ิงท่ีลูกคาหวงและกังวลมากท่ีสุด 
 
 เครื่องมือในการ Fact Finding  

- แบบสอบถาม (ตามขอมูลในภาคผนวก) 
- ท าขอมูลในงบการเงิน ไดแก งบดุลสวนบุคคล และ งบกระแสเงินสดสวนบุคคล 
- Financial Analysis Form  

 
 
 
 2.3.6 เคร่ืองมือในการวางแผนการเกษียณอายุ และวางแผนภาษี 
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1. Tax Planning Template 
 

 
 

2. Retirement Template and Platform 
การวางแผนการเกษียณ เป็นเรื่องท่ีมีความจ าเป็นอยางยิ่งในปัจจุบัน ส าหรับคนไทย เนื่องดวย

ประเทศไทยก าลังเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุแบบเต็มตัว ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือท่ีชวยใหลูกคาเห็นถึงเปูาหมายการ
เกษียณอายุของตัวเอง วาจะเกษียณท่ีอายุเทาไหร เกษียณแลวจะใชเงินเดือนละเทาไหร และจะอยูไปจนอายุกี่ปี 
ท้ังนี้เพื่อเป็นการเตรียมเงินกอนท่ีจ าเป็นตองใชหลังเกษียณ และจะชวยท าใหลูกคาตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
วางแผนเพื่อเกษียณอยางเกษม และไมเป็นภาระตอลูกหลานและสังคม  
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 ส าหรับคนท่ีอยากจะใหชวยจัดพอรแตการลงทุน พรอมวางแผนการเงินเฉพาะดานตามเปูาหมายท่ีลูกคาได

วางไว ดิช้ันจะมีการท าแผนการเงิน จัดท าบัญชีงบดุล และงบกระแสเงินสดซึ่งเป็นเหมือนการท าใหลูกคาเห็นสถานะ
ทางการเงินของตัวเองและสามารถท าบัญชีรายรับ รายจายผานงบกระแสเงินสดของตัวเองและครอบครัวได 
นอกจากนี้ ยังสามารถชวยลูกคาท าในเรื่องของการวางแผนภาษี เพื่อแปลงคาใชจายใหเป็นรายได ประกอบกับเป็น
การวางแผนเพื่อเปูาหมายอื่นๆในขณะเดียวกันได ไมวาจะเป็นเรื่อง การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ ผานค าแนะน า
ท้ังในสวนของประกันชีวิต ประกันบ านาญ LTF และ RMF ท่ีถือเป็นประโยชนแไดหลายๆ มิติใหกับลูกคา 

 เมื่อวางแผนในสวนนี้เสร็จ เราจะมีการท าแผนการลงทุนพรอมกับแผนประกันชีวิตเพื่อจัดการความเส่ียง
พรอมน าเอาสินคาท่ีมีเสนอใหลูกคาเป็น Solution ท่ีจะชวยตอบโจทยแใหลูกคาสามารถด าเนินตามแผนการเงินท่ีวาง
ไวเพื่อใหบรรลุตามเปูาหมายท่ีตองการได 
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 อนึ่ง เมื่อท าแผนการเงินเสร็จแลว จะมีการขอทบทวนแผนใหลูกคาทุกๆ ปี เพื่อปรับแผนใหเหมาะสมตาม
สถานการณแของลูกคาและครอบครัวท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้ ลูกคาจะเห็นถึงสถานะทางการเงินของตัวเอง ผานการ
ท างบดุล และงบกระแสเงินสด ท่ีแสดงใหเห็นถึงความมั่งค่ังสุทธิ และรายรับรายจายวาลูกคาใชจายไปกับเรื่องใดเป็น
หลัก ท้ังนี้ท่ีปรึกษาการเงินยังคงชวยปรับแผนในดานการลดคาใชจายท่ีไมจ าเป็นลง หรือการหารายไดเพิ่ม  เพื่อ
กระจายความเส่ียงออกไป  

 
การจัดท างบดุลส่วนบุคคล  
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การจัดท างบกระแสเงินสดส่วนบุคคล 
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สรุปผลการท าแผนการเงินชวยสรางความเป็นมืออาชีพ และท าใหตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน
มีประสิทธิภาพในการขายมากขึ้น 

ผลการวิจักษณแแสดงใหเห็นวา การเป็นตัวแทนประกันชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ จะตองมีการท าแผนการเงินให
ลูกคาดวย  โดยเริ่มตนจากการท างบดุลสวนบุคคล  งบกระแสเงินสดสวนบุคคล และท าการวางแผนภาษี การ
วางแผนการเกษียณอายุ ควบคูไป เพื่อท าใหลูกคาไดประโยชนแสูงสุด ผานการแนะน าจากท่ีปรึกษาการเงินท่ีเป็นมือ
อาชีพ ถือเป็นการท างานแบบกระบวนการเป็นท่ีปรึกษา  สุดทายแลวจะไดผลลัพธแท่ีตามมา คือ ลูกคาไวใจและสราง
ความนาเช่ือถือในตัวเราใหเกิดขึ้นได และสรางตลาดศูนยแอิทธิพล และตลาดแนะน าตอไดอีกทางหนึ่ง โดยเนนการ
ใหบริการในดานตางๆ ไมวาจะเป็น การวางแผนการศึกษาบุตร การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันชีวิต
และการประกันภัยเพื่อประโยชนแของลูกคาและครอบครัวของลูกคาตอไป                                                                            

                                                                               

• Education 

• Services 

• Investment 

• Insurance 
 
 

 
 
 
 
 

5 

• Legacy for HNW 
• Financial Seminar 

• Business Consulting 
• Financial Planning 
• Family Estate 

Planning 
• Private Mutual Fund 
• Private Fund 
• Offshore Investment 
• Real Estate • Offshore Insurance 
• Local Insurance  
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2.4 วิธีการและข้ันตอนสู่การเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่มีประสิทธิภาพ 
วิธีการน าเสนอรูปแบบของการกระบวนการขายจนกระท่ังปิดการขายและการบริการลูกคา เริ่มดวย 
1. การลิสตแรายช่ือผูมุงหวัง   

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกที่ทุกคนตองท า เพราะการลิสตแรายช่ือผูมุงหวัง เปรียบเสมือนเป็นการท า
คลังรายช่ือขอมูลลูกคา เพื่อวิเคราะหแถึงกลุมลูกคา กลุมตลาด โดยใชหลัก MANHA ไดแก  

M: Money, พิจารณาดูวาลูกคามีเงินเพียงพอหรือไม 
A: Authourity, พิจารณาดูวาลูกคามีอ านาจในการตัดสินใจดวยตัวเองหรือไม 
N: Need, พิจารณาดูวาลูกคามีความจ าเป็นหรือไม ในเรื่องใดบาง 
H: Health, พิจารณาดูวาลูกคามีสุขภาพที่ดีหรือไม และอยูในเกณฑแมาตรฐานหรือไม 
A: Age, พิจารณาดูวาลูกคาอยูในชวงอายุท่ีสามารถรับประกันไดหรือไม 

หากลูกคาผูมุงหวังท่ีเราลิสตแรายช่ือ มีค าตอบวาใชท้ัง 5 ขอ เราจะจัดเขาเป็นกลุมลูกคาเกรด A 
หากมีค าตอบวาใช 4 ขอจากท้ังหมด 5 ขอ จัดเป็นกลุมลูกคาเกรด B และหากมีค าตอบวาใช 3 ขอจากท้ังหมด 5 ขอ 
จัดเป็นกลุมลูกคาเกรด C 

เมื่อจัดกลุมลูกคาเป็น A B C แลว เราจะท าการโทรศัพทแนัดหมายกลุมลูกคา A เริ่มตนจนครบ
ท้ังหมด และคอยเป็นกลุมลูกคา B และ กลุมลูกคา C ตามล าดับ 

2. การโทรศัพทแเพื่อท าการขอนัดหมาย 
ขั้นตอนตอมา คือ การโทรศัพทแเพื่อขอนัดหมายลูกคาผูมุงหวังตามรายช่ือและกลุมท่ีเราไดจัดล าดับ

ไว บทโทรศัพทแจะตองเป็นการท าใหลูกคาผูมุงหวังรูสึกสบายใจท่ีอยากจะรับนัดของเรา ตัวอยางเชน 
“สวัสดีจา พอดีเราเพิ่งไปอบรมเรื่องการวางแผนการเงินมาเมื่อวันกอนนี้ และเราเห็นวานาจะเป็น

ประโยชนแกับเธอ ไมมากก็นอย อยากจะไปขอคุยใหฟังเผ่ือใหเธอชวยคอมเมนทแเราหนอยวาเราเป็นอยางไรบาง” 
3. การเปิดใจลูกคาและสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกคา 

ขั้นตอนการเปิดใจเป็นการเริ่มปฏิสัมพันธแกับลูกคา ตองพยายามสรางความประทับใจแรกพบใน
ครั้งแรก ส าหรับลูกคาท่ีไมเคยรูจักมากอน ท าใหลูกคาเห็นถึงความเป็นมืออาชีพของตัวเรา ใชจิตวิทยากับความรู 
ความสามารถของเราในการเขาไปชวยสรางคุณคาใหกับลูกคา 

4. การคนใหเจอปัญหาของลูกคา 
การใชค าถามและแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลทางการเงิน พรอมกับชวยลูกคาคิดถึง

เปูาหมายทางการเงินในแตละดาน เพื่อจัดล าดับความส าคัญและเพื่อน าเสนอแผนการเงินและสินคาท่ีตอบโจทยแ
ความตองการของลูกคาไดตอไป 

5. น าเสนอผลิตภัณฑแท่ีเป็นทางแกไขปัญหาของลูกคา 
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การน าเสนอผลิตภัณฑแ หากเราสามารถเปรียบเทียบขอมูลในแตละหัวขอ ในแตละผลิตภัณฑแให
ลูกคาได จะชวยเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย เพราะเป็นทักษะท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถของเราในการเป็นท่ี
ปรึกษาดานการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรครายแรง รวมถึงสามารถจัดผลิตภัณฑแแบบ Tailor-Made ท่ี
สามารถตอบโจทยแความตองการเฉพาะดานของลูกคาไดหลากหลาย 

6. การปิดการขาย  
การปิดการขายจะเกิดขึ้นไดไมยาก หากเราสามารถสรางปัญหาใหลูกคาเห็นถึงผลกระทบท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น หากไมไดท าตามแผนท่ีวางไว ทักษะการปิดการขายท่ีดี คือ เมื่อมีสัญญาณใหปิดการขาย ตองรีบปิดการขาย 
เพราะบางครั้งการตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องของอารมณแผสมกับความตองการและเหตุผล 

7. การบริการหลังการขายและทักษะการสานสัมพันธแเพื่อใหลูกคา Referal ในการตอตลาด 
การบริการหลังการขายเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากงานธุรกิจประกันชีวิตเป็นงานท่ีเนนดานการ

บริการ และหากเราบริการลูกคาดี จะเกิดตลาดท่ีลูกคาจะเป็นกระบอกเสียงและแนะน าตอไปใหคนรูจักของเขา 
และสรางกลุมตลาดใหมๆ ไดในอนาคต 

 
 วิธีการและข้ันตอนสู่การเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่มีประสิทธิภาพ 
 กระบวนการท างานของเรา (ขั้นตอนต้ังแตเริ่มสรางผลิตภัณฑแจนถึงงานขายใหกับลูกคาและบริการหลัง

การขาย 
 มีกระบวนการ  เก็บขอมูล-> วิเคราะหแท าแผนการเงิน ->เสนอแผนและสินคาท่ีตอบโจทยแความตองการ-

>  ลงมือท าและปิดการขาย -> ติดตามผลและใหบริการ ซึ่งถือเป็นกระบวนการของการท า Financial Planning 
ซึ่งจะเริ่มดวยการวิเคราะหแสถานภาพทางการเงินเฉพาะบุคคลในรูปแบบตางๆ ก าหนดเปูาหมายท่ีคุณอยากจะได
และ สรางแผนการเงินท่ีสามารถบรรลุเปูาหมายทางการเงินท่ีคุณตองการได พรอมกับตรวจสอบแผนนั้นอยูเสมอ 

 ในต าแหนงของขาพเจา สกา เวชมงคลกร ด าเนินงานเป็นท่ีปรึกษาดานการวางแผนการเงินและในสวน
ของท่ีปรึกษาดานการประกันชีวิตซึ่งจะชวยท าใหลูกคามีเปูาหมาย และแผนการด าเนินการในเรื่องของการเงินท่ี
ชัดเจน และชวยท าใหบรรลุตามเปูาหมายทางการเงินในแตละชวงชีวิตท่ีลูกคาไดวางแผนไว ท้ังนี้ มีการเตรียมความ
พรอมในหลายๆ ดาน ในเรื่องการจัดการความเส่ียงกรณีเกิดเหตุการณแบางอยางท่ีอาจจะท าใหไมบรรลุตามเปูาหมาย 

 การท าแผนการเงินจะชวยใหคนไทยมีเปูาหมายและมีเข็มทิศในการเดินทางไปสูเปูาหมายของตัวเองและ
ครอบครัวไดแบบมีระบบและแบบแผน อีกท้ังยังมีการปูองกันความเส่ียงไวในหลายๆ ทางผานการวางแผนประกัน 
ถือเป็นการน าเอาหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ี
พระราชทานมานานกวา ๓๐ ปี เป็นแนวคิดท่ีต้ังอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีต้ังบน
พื้นฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท ค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันใน
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ตัวเอง ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ท่ีส าคัญจะตองมี “สติ ปัญญา และความ
เพียร” ซึ่งจะน าไปสู “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอยางแทจริง 

 การสนับสนุนชวยใหคนไทยไดมีการวางแผนทางการเงินจะชวยสรางเศรษฐกิจพอเพียงทางการเงินให
เกิดขึ้นแกทุกครอบครัวชาวไทยไดตอไป 

 
3. สรุปผลการศึกษา 
รูปแบบของการบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีประสิทธิภาพของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ ผู้
วิจักษณ์ รับผิดชอบบริหารงานอยู่ มีรูปแบบการบริหาร 8 ข้อดังนี้   

1.  การใช้วิธีการท างานแบบเชิงที่ปรึกษา และมีการช่วยลูกค้าท าแผนการเงิน  
ตัวแทนตองรูจริงในส่ิงท่ีท า มีการท าตามกระบวนการขายท่ีถูกตอง พรอมดวยการท าแผนการเงินตอบโจทยแ

เฉพาะดานตามท่ีลูกคาตองการได เริ่มตนจากการ Fact Finding ผานแบบสอบถามเพื่อขอขอมูลทางการเงินของ
ลูกคาและครอบครัว คนหาเปูาหมายทางการเงินเฉพาะดานในแตละจุด พรอมดวยระยะเวลาท่ีตองการ และ
จัดล าดับความส าคัญของเปูาหมายนั้นๆ จากนั้นจากขอมูลดานการเงินท่ีไดรับ จัดท างบการเงินสวนบุคคล ท้ังในสวน
ของงบดุลและงบกระแสเงินสด เพื่อวิเคราะหแใหเห็นถึงสถานะทางการเงินท้ังในสวนของความมั่งค่ังสุทธิ และรายรับ
รายจาย กระแสเงินสดท่ีใชในการออมเงิน การลงทุน เพื่อปรับใหลูกคามีการวางแผนในดานตางๆ มากขึ้น ไมวาจะ
เป็นเรื่อง การวางแผนภาษี การวางแผนการลงทุน การวางแผนการเกษียณอายุ การวางแผนการศึกษาบุตร การ
วางแผนประกันชีวิตและประกันภัย และการวางแผนการสงตอมรดก  

2.  การเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และเข้าสัมมนาและประชุมอย่างสม่ าเสมอ 
ตัวแทนตองหมั่นพัฒนา เรียนรู ตนเองอยูเสมอ และเขาสัมมนาเพื่อเติมเต็มความรู การพัฒนาตัวเองเป็น

เรื่องส าคัญในการจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ศึกษาผานคนท่ีส าเร็จในอาชีพ
และพาตัวเองไปเรียนรูในงานสัมมนาและงานประชุมตางๆ ท่ีบริษัทจัด และอาจจะแบงเงินสวนหนึ่งมาจายเพื่อ
พัฒนาตัวเองและฝึกฝนตอไป นอกจากนี้ตัวแทนควรอานหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ไมวาจะเป็นเรื่องทักษะ
การส่ือสาร และการตั้งเปูาหมายใหใหญขึ้น เพื่อเป็นการเรียนรูและสามารถน าไปใชจริงกับลูกคาได 

3.  การสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้ลูกค้าตระหนักถึงการสร้างความม่ันคงในชีวิตและครอบครัว 
ตัวแทนตองสามารถสรางคุณคา และเป็นประโยชนแในเรื่องการวางแผนความมั่นคงใหแกชีวิตและครอบครัว

ไทย การสรางคุณคาคือการท าใหลูกคาและครอบครัวตระหนักถึงความจ าเป็นในดานการวางแผนการเงิน และความ
จ าเป็นของการวางแผนในดานการเกษียณอายุ เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญหนาสูยุค 
Aging Population ท่ีจะมีคนไทยท่ีมีอายุมากกวา 60 ปี มากกวา 20% ของจ านวนประชากรท้ังหมด หาตัวแทน
ออกไปท าหนาท่ีทุกวัน จะสามารถชวยใหคนไทยมีเงินเก็บหลังเกษียณอายุและไมเป็นภาระตอลูกหลานและสังคม 
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4.  การฝึกฝนทักษะการถ่ายทอดเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นวิทยากรที่สามารถสอนงานและให้แรงบันดาล
ใจให้การท างานกับตัวแทนท่านอื่นๆ ได้ 

ตัวแทนจะตองฝึกฝนทักษะตางๆ และสามารถสอนงานและถายทอดได จนในวันขางหนาสามารถน าเอา
ความรูความสามารถท่ีเรามีไปถายทอดใหผูอื่นได ผานบทบาทของการเป็นวิทยากรซึ่งจะสามารถสรางผลกระทบเชิง
บวกใหตัวแทนทานอื่นๆ และสามารถท าใหคนตระหนักถึงเรื่องความจ าเป็นในการวางแผนการเงิน พรอมกับฝึกฝน
ในดานการใชทักษะการส่ือสารถายทอดใหลูกคาและทีมงานตอไปไดในอนาคต 

5.  การฝึกให้ตัวแทนมีวิสัยทัศน์ใหญ่และมีทัศนคติบวก 
ตัวแทนจะตองมีวิสัยทัศนแและทัศนคติเชิงบวก มีการต้ังวิสัยทัศนแท่ีใหญและเป็นคนคิดบวก สามารถ

แปรเปล่ียนปัญหาใหเป็นโอกาส เปล่ียนอุปสรรคตางๆ ใหกลายเป็นอุปกรณแเพื่อใหสามารถเอาชนะใจตัวเองไดและ
ออกไปพบลูกคาใหมากพอ และท าเรื่องท่ีถูกตองกับลูกคาและท าใหลูกคารูสึกดีทุกครั้งท่ีไดพบเจอกับตัวแทน 
เปรียบเสมือนเป็นการสรางสัมพันธภาพท่ีดีและถือเป็นกระบวนการสรางความไวใจใหกับลูกคา นอกจากนี้ตัวแทน
จะตองมีมนุษยสัมพันธแท่ีดี สามารถเขากับคนอื่นๆ ได และมีทักษะการขายแบบไมขาย การขายแบบเชิงท่ีปรึกษา 
และสามารถสือสารใหลูกคาเขาใจไดเป็นอยางดี 

6.  การให้บริการลูกค้าแบบทุกระดับ ประทับใจ 
ตัวแทนจะตองมีใจรักการใหบริการ และมีความสามารถในการดูแลและเขาถึงความตองการของแตละคน 

งานธุรกิจประกันชีวิตตองอาศัยการบริการที่ดี สม่ าเสมอและมีความตอเนื่อง มีการใหบริการท่ีดีท้ังกอนและหลังการ
ขาย หมั่นแวะเย่ียมเยียนลูกคา ซื้อขนมไปฝากและหมั่นเขาพบลูกคาเพื่อพูดคุยและพบปะสรางสัมพันธภาพท่ีดี ดวย
การบริการท่ีดีอยางมืออาชีพและเป็นท่ีพึ่งใหลูกคาได 

7.  การเข้าใจถึงระบบ แบบแผน เคร่ืองมือ และข้อมูลต่างๆ ที่ ต้องใช้การน าเสนอลูกค้าจนจบ
กระบวนการ 

ตัวแทนจะตองเขาใจถึงระบบ แบบแผนและเครื่องมือตางๆ ท่ีจะชวยท าใหเปิดใจลูกคาได และน าไปสูการ
ท าแผนการเงินเฉพาะดานของลูกคาตอๆไป ตัวแทนจะตองศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังเครื่องมือในการ
ท างาน ไฟลแในการน าเสนอขอมูลตางๆ ไมวาจะเป็น ขอมูลแบบประกันเชิงเปรียบเทียบ ขอมูลถึงแบบประกันและ
นิยามความหมายตางๆ ขอมูลการอธิบายใหลูกคาเขาใจถึงประกันชีวิตและอนุสัญญาตางๆ กฎกณฑแและเงื่อนไข
ตางๆ ท่ีจ าเป็นท่ีลูกคาตองรับทราบในแตละแบบประกัน ตองอธิบายใหลูกคาเขาใจ 

8.  การหาความรู้เพิ่มเติมในด้านการเงิน การลงทุน และข่าวสารด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อปรับ
สถานะข้อมูลให้ทันสมัย และสามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้ลูกค้าได้แบบเป็นมืออาชีพ 

ตัวแทนจะตองมีความรูเรื่องดานการเงิน การลงทุน การจัดพอรแตกองทุน การจัดพอรแตการประกันโดยท่ี
ตัวแทนควรมีความรูในผลิตภัณฑแแตละประเภทท่ีมีอยูในตลาดประกันชีวิตและคูแขงเป็นอยางดีเพื่อสามารถให
ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาใหลูกคาได ไมวาจะเป็นในเรื่องกาจัดพอรแตเงินออม เงินลงทุนของลูกคาใหเติบโตขึ้นผาน
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การลงทุนในกองทุนรวม ไปพรอมกับการสรางความมั่นคงในเรื่องของหลักประกันชีวิตใหแกครอบครัวผานการ
วางแผนความเส่ียงผานประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันโรครายแรง เปรียบเสมือนเป็นการสรางความมั่งค่ัง
และมั่นคงไปพรอมๆกัน 
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Abstract 

 This dissertation is created to present the administration. Import firearms in the 

form of civil servant welfare programs quality. 

 The case study of Nakhonbanguns Service Center LP, with specific business 

management principles, which will be found as a case study with different forms of general 

management For management in this context is primarily firearms, which must be 

organized in a way that is convenient, fast, steps must be taken correctly and concisely. With 

an important element of building relationships with people Conduct business with honesty 

Which has always been a cornerstone of business operations. 

Model for Administration Import Piston In ModelCivil Servant Welfare Project In the past, 

civil servant welfare program, the study found that there are important forms of 

administration as follows: 1) Finding funding sources 2) Payment for imported firearms 3) 

Market analysis 4) Public relations 5) Product pricing 6) Dealing with uncontrollable 

environmental factors Which has a very low business operation. 7) Planning for importing 

firearms Through customs clearance. 8) Mass storage of firearms. 9) Familiarization and 

training for firearm safety for staff. 

 

Key Word : Civil Servant Welfare Project  
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บทคัดย่อ 
งานดุษฏีนิพนธแนี้จัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอการบริหารงาน น าเขาอาวุธปืนในรูปแบบโครงการสวัสดิการ

ขาราชการ อยางมีคุณภาพ  กรณีศึกษา หจก.นครบาลกันสแ เซอรแวิส เซ็นเตอรแ หลักการบริหารธุรกิจท่ีมีรูปแบบ
เฉพาะซึ่งจะพบวาเป็นกรณีศึกษาท่ีมีรูปแบบแตกตางจากการบริหารงานท่ัวไป ดวยวาการบริหารงานในบริบทนี้คือ 
อาวุธปืน เป็นหลัก โดยจะตองมีการจัดระบบการท างานใหสะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนตางๆตองด าเนินไปอยางถูกตอง
และรัดกุม โดยมีองคแประกอบส าคัญ คือ การสรางสัมพันธแกับบุคคล ประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยแ ซึ่งเป็นหลัก
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจตลอดมา   รูปแบบความส าเร็จการบริหารงานน าเขาอาวุธปืนโครงการสวัสดิการ
ขาราชการ ท่ีผานมา ผูศึกษาพบวามีปัจจัยอันเป็นรูปแบบท่ีส าคัญในการบริหาร ดังนี้ 1) การหาแหลงเงินทุน 2) การ
ช าระเงินส่ังน าเขาอาวุธปืน   3) วิเคราะหแตลาด 4) การประชาสัมพันธแ  5) การก าหนดราคาสินคา 6) การรับมือ
ปัจจัยแวดลอมตางๆท่ีไมอาจควบคุมได ซึ่งมีผลตอการด าเนินธุรกิจอยางยิ่ง 7) การวางแผนน าเขาอาวุธปืน ผานดาน
พิธิการศุลกากร8)  การจัดเก็บอาวุธปืนจ านวนมาก  9) การสรางความคุนเคยและฝึกอบรมความปลอดภัยอาวุธปืน
ใหกับพนักงาน  
 
ค าส าคัญ : โครงการสวัสดิการขาราชการ 
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป  

เริ่มแรก กรมการปกครองไดต้ังโครงการจัดหาอาวุธปืนส้ัน เพื่อเป็นสวัสดิการแกขาราชการและไดรับใบส่ัง
จองอาวุธปืนส้ันจากขาราชการกรมการปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐอื่นๆ จึงไดจัดท าบัญชีสรุปรายช่ือขาราชการผู
ส่ังจองอาวุธปืน ส้ันน าเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ขออนุมั ติผอนผันการปฏิบั ติตามค า ส่ัง
กระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๐๘/๒๕๓๕ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธแ ๒๕๓๕ ใหกรมการปกครองส่ังน าเขาอาวุธปืนส้ันจาก
ตางประเทศใหกับขาราชการกรมและเจาหนาท่ีของรัฐอื่นๆ จ านวน 285,000 ราย เป็นอาวุธปืนส้ัน 285,000 
กระบอก และเนื่องจากอาจมีผูสละสิทธิส่ังจอง อาจมีผูสละสิทธิส่ังจองอาวุธปืนและเพื่อความรวดเร็วในการบริหาร
จัดการโครงการ จึงขออนุมัติใหอธิบดีกรมการปกครองมีอ านาจในการเปล่ียนแปลงบัญชีรายช่ือ ชนิด ขนาด ยี่หอ 
และรุนของอาวุธปืนและมีอ านาจอนุมัติใหขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจางของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่นท่ีชวยเหลือทางราชการเขารวมโครงการจัดหาอาวุธปืนส้ันเพื่อเป็นสวัสดิการแกขาราชการ
กรมการปกครองได และใหกรมการปกครองด าเนินการส่ังน าเขาอาวุธปืนตามชนิด ขนาด ยี่หอ และรุนของอาวุธปืน
และบัญชีรายช่ือท่ีขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะเรื่องเฉพาะราย รายละ 1 กระบอกใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
36 เดือน นับแตวันท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ หากด าเนินการไมแลวเสร็จใหจ านวนท่ีเหลือเป็นอัน
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ส้ินผล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติใหกรมการปกครองส่ังน าเขาอาวุธปืนส้ันจากตางประเทศ ตาม
โครงการจัดหาอาวุธปืนส้ันเพื่อเป็นสวัสดิการแกขาราชการกรมการปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐอื่นๆ  

ผูวิจักษณแเห็นโอกาสท่ีจะเขารวมโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อสวัสดิการขาราชการ เนื่องจากมีใบอนุญาตส่ัง
น าเขาอาวุธปืน (ใบ ป.5) พรอมคุณสมบัติท่ีสามารถเขารวมโครงการได ผูวิจักษณแจึงไดหาขอมูล รวมท้ังเขาปรึกษา
กับเจาหนาท่ีกรมการปกครอง และผูท่ีเกี่ยวของ จนไดทราบถึงวัตถุประสงคแของโครงการฯ วาราคาอาวุธปืนท่ีแพง 
และจ านวนอาวุธปืนที่ส่ังน าเขาไมเพียงพอตอเจาหนาท่ีรัฐ ท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังปูองกันชีวิตและทรัพยแสิน 
เพื่อเป็นประโยชนแผูวิจักษณแไดเขารวมโครงการฯ เพื่อตอยอดส่ังน าเขาอาวุธปืนใหเพียงพอตอความตองการของ
เจาหนาท่ีรัฐ ตอไป 
1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ 

ปัจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายต้ังโรงงานผลิตอาวุธปืนได จึงมีขีดจ ากัดในการจัดหาอาวุธปืนใหแก
เจาหนาท่ีรัฐใชในการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังปูองกันชีวิตและทรัพยแสิน จึงตองส่ังน าเขาจากตางประเทศ หนึ่งรอย
เปอรแเซ็น โดยส่ังน าเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรีย ประเทศสาธารณรัฐเชค เป็นตน และดวย
ปริมาณการส่ังน าเขาท่ีจ ากัดตามกฎหมายคือ ปืนส้ัน 30 กระบอกตอรานคาตอปี ปืนยาว 50 กระบอก ตอรานคาตอ
ปี และจ านวนรานคาอาวุธปืนในประเทศไทยมีประมาณ 502 กวารานคาเทานั้น (การต้ังรานคาอาวุธปืนตองไดรับ
การอนุมัติจากกรมการปกครองเนื่องจากเป็นสินคาควบคุม) จากขอมูลจึงท าใหปริมาณการน าเขาอาวุธปืนส้ัน
ภายในประเทศไทยมีจ านวนประมาณ 15,060 กระบอกตอปี และมีราคาสูงตามหลักทางเศรษฐศาสตรแ อุปสงคแและ
อุปทาน รวมถึงอัตราภาษีอากรน าเขาอาวุธปืนที่สูง 

ท้ังนี้กรมการปกครองไดรวบรวมใบส่ังจองอาวุธปืนส้ันตามโครงการ โดยเสนอใหรานคาท่ีมีใบอนุญาตให
น าเขาอาวุธปืน (ใบ ป.5) ไดตรวจสอบในรายละเอียดแลว ถูกตองและ มีตัวตนอยูจริง ซึ่งจะตองขออนุมัติผอนผัน
การปฏิบัติตามค าส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๐๘/๒๕๓๕ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธแ ๒๕๓๕ เรื่องจ ากัดการออก
ใบอนุญาตใหบุคคลส่ังหรือน าเขาซึ่งอาวุธปืนส้ันตอไป 
 
1.3 ความสนใจ  

ธุรกิจส่ังน าเขาอาวุธปืน จัดอยูในธุรกิจซื้อมาขายไป คือส่ังน าเขาสินคาแลวมาขายเพื่อกินสวนตาง หรือก าไร 
แตดวยขอจ ากัดของตัวสินคาเองท่ีเป็นสินคาควบคุมจึงท าใหปริมาณการส่ังน าเขาจ ากัดคือ ปืนส้ัน 30 กระบอกตอปี 
และปืนยาว 50 กระบอกตอปี  ปัจจุบันอาวุธปืนยังมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการ และยังมีราคาสูง ผูท่ีมี
ความตองการใช มี ท้ัง เจาหนาท่ีรัฐ เชน ต ารวจ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ทนายความ เป็นตน รวมถึงใชในการกีฬา  ท้ังนี้ราคาปืนในปัจจุบันที่ไมใชปืนสวัสดิการเพื่อขาราชการ หรือท่ีเรียกวา
ปืนบุคคลท่ัวไป ราคาจะอยูท่ีประมาน 80,000 – 200,000 บาทตอกระบอก ซึ่งเป็นราคาท่ีสูงส าหรับเจาหนาท่ีรัฐ 
ขาราชการ ทหาร ต ารวจ และมีจ านวนอาวุธปืนนอย สวนราคาอาวุธปืนโครงการสวัสดิการเพื่อขาราชการ ราคาจะ
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อยูท่ีประมาณ 40,000 – 100,000 บาทตอกระบอก ซึ่งต่ ากวาราคาปืนส าหรับบุคคลท่ัวไป ราวๆ 40 % สามารถ
สรางประโยชนแใหแกเจาหนาท่ีรัฐ ทหาร ต ารวจ หรือขาราชการท่ีมีความจ าเป็นตองใชอาวุธปืน และอยูในพื้นท่ีเส่ียง
ภัย ไดมีโอกาสเขาถึงอาวุธปืนในราคาท่ีจับตองได ท้ังนี้ไดน าเสนอชองทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธแใหเจาหนาท่ีผู
มีสิทธิ์ไดทราบถึงโครงการจัดหาอาวุธปืนฯ ไดเสนอแนวคิดท่ีทุมเท มุงมั่น และประสบการณแท่ีไดนั้นไมมีค าวาสูญ
เปลา หากเราเขาใจและน าส่ิงนั้นมาเป็นแนวทางหารายได อยูอยางพอเพียง  

ครอบครัวของผูวิจักษณแเป็นขาราชการต ารวจ และไดรับรูถึงความยุงยากท่ีจะไดมีอาวุธประจ ากาย ซึ่งมา
ราคาสูงมาก สวนอาวุธท่ีหนวยงานมีใหก็เกาละลาหลัง ทางโรงเรียนนายรอยจึงมาปรึกษาจะท ายังไงใหนักเรียนจบ
ใหมไดมีอาวุธพกพาเป็นของตัวในราคาถูก ผูวิจักษณแจึงไดศึกษากฎหมายการน าเขาอาวุธในราชอาณาจักรไทย และ
ในขณะนั้นมีชวงเปิดขอยกเวนใหรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเซ็นอนุมัติโครงการจัดหาอาวุธปืน  จึงท าเรื่อง ให  
ผบ.ตร.และ อปค ท าเรื่องไปขออนุมัติจากรัฐมนตรี จนเป็นท่ีมาของการส่ังน าเขาอาวุธปืนโครงการสวัสดิการ
ขาราชการ 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 บริบทขององค์กร 

หางหุนสวนจ ากัด นครบาลกันสแ เซอรแวิส เซ็นเตอรแ  (Nakhonbangun Service Center) เป็น หจก.ฯ ท่ี
ไดรับอนุญาตรานคา ใหมีอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนส าหรับการคา (แบบ ป.3) และใหจ าหนายอาวุธปืน หรือเครื่อง
กระสุนส าหรับการคา (แบบ ป.5) ใหแกบุคคลท่ัวไป ไดแก ปืนส้ัน 30 กระบอกตอปี ปืนยาว 50 กระบอกตอปี 
เครื่องกระสุนปืน 

(1) กระสุนปืนลูกโดดทุกชนิด ทุกขนาด ไมเกินใบอนุญาตละ 2,000 นัด  
(2) กระสุนปืนลูกซองทุกชนิด ทุกขนาด ไมเกินใบอนุญาตละ 7,500 นัด  
(3)  กระสุนปืนลูกกรดทุก ชนิดทุกขนาดไมเกินใบอนุญาตละ 10,000 นัดตอปี  

ส าหรับการคาหมุนเวียนทดแทนได ตามชนิด ขนาด จ านวน และยังไดรับมอบหมายใหส่ังน าเขาอาวุธปืนในโครงการ
จัดหาอาวุธปืนส้ันเพื่อเป็นสวัสดิการแกขาราชการฯ ระหวาง กรมการปกครอง กับรานคาอาวุธปืน       

2.1.1 ข้อมูลที่ ต้ัง  ส านักงานอยูท่ี 668 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตปูอมปราบศัตรูพาย 
กรุงเทพมหานคร 

2.1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ กรรมการผู้จัดการ หจก. นครบาล กันส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 
ศึกษา วิเคราะห์ตลาด ความต้องการของลูกค้า 

1.  ศึกษา วิเคราะหแ การบริหารความเส่ียง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางบรรลุตามเปูาหมาย 
2.  ใหค าปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแ ช้ีแนะแนวทางการปฏิบัติงานตอผูใตบังคับบัญชา 
3.  ศึกษา นวัตกรรมใหมๆของสินคา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
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4.  ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกทานอื่นท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการด าเนินงาน
เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

 
2.2 การเริ่มต้น และประเภทกิจกรรม /ธุรกิจ 

หจก.ฯ ไดกอตั้งขึ้นเมื่อ วันท่ี 29 กันยายน 2552 ดวยทุนจดทะเบียน 20 ลานบาทโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ 
(1) ประกอบกิจการ ขายสง ขายปลีก อาวุธปืน เครื่องกระสุนและอุปกรณแ  
(2) ประกอบกิจการ ขายสง ขายปลีก อาวุธยุทธภัณฑแตางๆ ท าการประมูลเพื่อขายสินคาตามวัตถุประสงคแ

ใหแกบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สวนราชการและองคแการของรัฐท้ังในประเทศและนอกประเทศ  
(3) ประกอบกิจการ เขาท าการประมูล น าเขาและจัดจ าหนายอาวุธปืน ยุทธภัณฑแ ทางทหารทุกชนิด ใหแก

กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ  
(4.) ประกอบกิจการใหบริการซอมแซม บ ารุงรักษา อาวุธปืนและอาวุธยุทธภัณฑแตางๆ 
หจก.ฯ มีส านักงานอยูท่ี 668 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตปูอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร มีทุน

จดทะเบียน 5 ลานบาท และไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ลานบาท ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธแ 2554   โดยมี นางวารี
รัตนแ แกวเงิน เป็นหุนสวนผูจัดการ  

หจก.ฯ เป็นท้ังผูน าเขาและจ าหนายอาวุธปืน อาทิเชน บาเร็ตตา เอสทีไอ ซีแซด โคลทแ เป็นตน ซึ่งอาวุธปืน
ไดผานการทดสอบและรับรองจากผูผลิต กอนน าเขามาภายในประเทศ ท้ังนี้ขั้นตอนการน าเขาอาวุธปืน จ าเป็นตอง
ไดรับการอนุญาตจากกรมการปกครองกอนท่ีจะมีการส่ังน าเขามาภายในประเทศ   

เราเป็นผูน าเขาอาวุธปืน เครื่องกระสุน อุปกรณแยุทธภัณฑแ ใหแกหนวยงานราชการ อาทิเชน  
ทหารบก, ทหารเรือ, ทหารอากาศ ต ารวจ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ขาราชการสังกัด กระทรวงมหาดไทย 
ทนายความ 

2.2.1 แนะน าผลิตภัณฑ์สินค้าของ หจก. นครบาล กันส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 
ตัวอยาง รายการยี่หอ รุน อาวุธปืนที่น าเขา บางสวน   
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อาวุธปืน ยี่หอบาเร็ตตา รุน M9A1 compact จากประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบกึ่งอัตโนมัติ แมกกาซีน บรรจุ
กระสุน 13 นัด ขนาด 9 มม. สีขาว ความยาวล ากลอง 4 นิ้ว  

 
อาวุธปืน ยี่หอ เอส ที ไอ รุน Gp6 จากประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบกึ่งอัตโนมัติ แมกกาซีน บรรจุกระสุน 15 นัด 
ขนาด 9 มม. สีขาว ความยาวล ากลอง 4 นิ้ว  

 
อาวุธปืน ยี่หอ สมิท แอนดแ เวสสัน รุน M60 จากประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบรีวอลโว บรรจุกระสุน 5 นัดขนาด 
.38 สีขาว ความยาวล ากลอง 3 นิ้ว  
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อาวุธปืน ยี่หอ คิมเบอรแ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบกึ่งอัตโนมัติ แมกกาซีน บรรจุกระสุน 7 นัดขนาด 11 มม. 
สีขาว ความยาวล ากลอง 3 นิ้ว  
 

 
อาวุธปืน ยี่หอ รูเกอรแ รุน LCP จากประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบกึ่งอัตโนมัติ แมกกาซีน บรรจุกระสุน 6 นัด ขนาด 
.380 สีขาว ความยาวล ากลอง 3 นิ้ว  

 
อาวุธปืน ยี่หอ กล็อค จากประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบกึ่งอัตโนมัติ แมกกาซีน บรรจุกระสุน 15 นัด ขนาด 9 มม. สี
ขาว ความยาวล ากลอง 4 นิ้ว  
 
 

 
อาวุธปืน ยี่หอ โคลทแ รุน Gold cup จากประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบกึ่งอัตโนมัติ แมกกาซีน บรรจุกระสุน 7 นัด 
ขนาด 11 มม. สีขาว ความยาวล ากลอง 5 นิ้ว  
 
2.3 กระบวนการและข้ันตอนการสั่ง น าเข้าอาวุธปืน จนถึงขั้นตอนการจ าหน่าย 



231 
 

 2.3.1 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ 

- ประชาสัมพันธแหารายช่ือผูตองการอาวุธปืนสวัสดิการ ท าการลงช่ือส่ังจองอาวุธปืน 

- เสนอรายช่ือส่ังจองอาวุธปืน ตอกรมการปกครองเพื่อขออนุมัติโครงการฯ 

- กรมการปกครองมีค าส่ังอนุมัติโครงการให หจก.ฯ เป็นตัวแทนส่ังน าเขาอาวุธปืนโครงการ 

- เขียนค ารอง แบบ ป.1 ขอออกใบอนุญาต ป.2 (ใบอนุญาตส่ังน าเขาอาวุธปืน) ตอนายทะเบียนอาวุธ
ปืนประจ าทองท่ี เขียนตามรายการท่ีตองการส่ังอาวุธปืน 

- ท าหนังสือ MOU(บันทึกขอตกลง) ระหวาง กรมการปกครอง และผูเขารวมโครงการ โดยใชแหลง
เงินเขา-ออก ผานธนาคารในสัญญานั้นๆเพื่อความโปรงใส 

- รอใบอนุญาต ป.2 (ใบอนุญาตส่ังน าเขาอาวุธปืน) ออก 

- น าเอกสาร ใบอนุญาต ป.2 ไปสลักหลังขนขึ้นบกท่ีศุลกากร  
2.3.2 ขั้นตอนการสั่งอาวุธปืน 

- เมื่อไดรับใบ ป.2 ท่ีขอสลักหลังขนขึ้นบกกลับมา น าไปสงแปลภาษาตามประเทศท่ีส่ังน าเขา 

- แปลเสร็จแลวน าเอกสารแปลไปรับรองท่ีสถานกงสุลของประเทศท่ีส่ังน าเขา 

- ส่ังอาวุธปืนกับตัวแทนจ าหนาย ใหเอกสารรับรองกงสุล แกตัวแทนส่ังอาวุธปืนนั้นๆ 

- ตัวแทนสงใบเสนอราคา ผูจัดการและเจาหนาท่ีรัฐผูมีอ านาจ เซ็นอนุมัติ 

- ท าโบชัวรายการปืนท่ีส่ังน าเขามา พรอมประชาสัมพันธแสินคา 
2.3.3 ขั้นตอนการช าระเงินค่าสินค้า 

- เมื่อสินคาพรอมสง ทางผูขายแจงใหช าระคาสินคา 

- ติดตอธนาคารเปิดจดหมาย LC  (Letter Of Credit) และรอสงสินคา 
 

2.3.4 ขั้นตอนการน าเข้าประเทศ 

- ทางผูขายแจงสงของ แจงเลข AWB (Air Way Bill) 

- แจงเลข AWB แก Shipping ตรวจสอบเวลาสินคาเขา 

- น าใบอนุญาต ป.2 ใหแก Shipping น าไปผานพิธีการศุลกากร  

- ช าระภาษีอาการ น าสินคาออกจากคลังสินคาสายการบิน 

- น าสงไปยังกรมการปกครอง 
2.3.5 ขั้นตอนการท าเคร่ืองหมายอาวุธปืน 

- เมื่ออาวุธปืนมาถึงกรมการปกครอง ท าการขอเลขเครื่องหมายอาวุธปืนตามซีรียแปืนท่ีมาจาก
ตางประเทศ 
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- จางพนักงานเพิ่ม ท าเครื่องหมายอาวุธปืน และเก็บปืนเขาคลัง 
2.3.6 ขั้นตอนการจ าหน่ายอาวุธปืน 

- ลูกคาน าใบ อนุญาต ป.3 (ใบอนุญาตขอซื้ออาวุธปืน)  

- ตรวจสอบความถูกตองของ ใบ ป.3  

- สลักหลัง เขียนขอมูลอาวุธปืนที่จะซื้อ ลอกเลขทะเบียนปืนติดหลังป.3  

- สงตรวจอาวุธปืนกับเจาหนาท่ีกรมการปกครอง ตรงตามทะเบียนท่ีซื้อ 

- ช าระเงิน 

- สงตัดโอน ออกใบ ป.4 (ใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน) 
 

         
 

โบชัวปืนท่ีจ าหนาย 
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ชมอาวุธปืนรุนพิเศษ รุน 100ปี ของ บ. เอสทีไอ ภายในงาน IWA OUTDOOR CLASSICS 

 
เย่ียมชม ไมส าหรับท าดามปืนยาว แบบ Custom 

       
บรรยาการในงานโชวแสินคาอาวุธปืน IWA 2015 

   
บรรยาการในงานโชวแสินคาอาวุธปืน IWA 2015 
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3. สรุปผลการศึกษา 
การบริหารงานธุรกิจสั่งน าเข้าอาวุธปืนโครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการที่ผ่านมาผู้ศึกษาพบว่ามีรูปแบบในการ
บริหาร ดังนี้ 

1. การหาแหล่งเงินทุน สินคาอาวุธปืนมีตนทุนสูง ตองใชเงินลงทุนจ านวนมาก การหาแหลงเงินทุนโดย
การกูยืมธนาคารโดยตรงยาก ดังนั้น เราไดท าสัญญา MOU ระหวาง หจก.ฯ และกรมการปกครอง เพื่อเพิ่มความ
เช่ือมั่นใหกับธนาคารในการขอกูยืมเงินลงทุน 

2. การช าระเงินสั่งน าเข้าอาวุธปืน  สินคามีตนทุนสูงและตองช าระสินคามัดจ ากอนบางสวน การสงของ
จ านวนมากมีความเส่ียงท้ังผูสงและผูรับ ผูขายก็ไมมั่นใจวาผูรับจะช าระเงิน ผูรับก็ไมมั่นใจวาผูส่ังจะสงสินคา ดังนั้น 
จึงใชธนาคารเป็นตัวกลางโดยการช าระเงินแบบ LC (Letter Of Credit) ธนาคารจะช าระเงินใหผูขายก็ตอเมื่อสินคา
มาสงครบตามจ านวนแลว 

3. วิเคราะห์ตลาด  หาขอมูลอาวุธปืน สินคาตัวใหนมีประสิทธิภาพและมีความตองการในประเทศ เพื่อลด
ความหลากหลายในการส่ังน าเขาอาวุธปืนใหนอยลง เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการท้ังการส่ังน าเขาและควบคุม
ราคาอาวุธปืน 

4. สร้างประชาสัมพันธ์  การสรางประชาสัมพันธแในรูปแบบเฉพาะท่ีเขาถึงกลุมเปูาหมาย และเจาะตลาด
เชิงรุก   ใหรับรูถึงขอมูลปืนโครงการกอนท่ีปืนโครงการจะเขามา   เพื่อลดระยะเวลาการขายใหส้ันลง และเขาใหถึง
ผูท่ีมีสิทธิ์ซื้อใหมากท่ีสุด ไมวาจะเป็นการท าจนหมายเวียน ปากตอปาก การเจาะกลุมสหกรณแ หรือทางออนไลนแ   

5. การก าหนดราคาสินค้า  เนื่องจากอาวุธปืนเป็นสินคาท่ีมีราคาสูง แตเมื่อส่ังน าเขามาในรูปแบบปืน
โครงการฯแลวท าใหปริมาณการน าเขาสูงขึ้นดวย การก าหนดราคาจะตองต่ ากวาราคาทองตลาดท่ัวไปมากๆ เพื่อ
ดึงดูดความนาสนใจของผูซื้อ แตตองไมกระทบ ผลก าไร ของ หจก.ฯ 

6. การรับมือปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ไม่อาจควบคุมได้ ซ่ึงมีผลต่อการด าเนินธุรกิจอย่างยิ่ง   ปัจจัยท่ี
หลีกเล่ียงและควบคุมไมได คือปัจจัยทางการเมือง การเกิดเหตุรุนแรงภายในประเทศ เกิดการปฏิวัติภายในประเทศ 
ปัจจัยเหลานี้สงผลตอการส่ังน าเขาอาวุธปืนของบางประเทศ เชน ออสเตรีย เยอรมัน หรือประเทศแถบยุโรป เมื่อ
เกิดเหตุแลวจะไมสามารถส่ังน าเขาอาวุธปืน หรือขายอาวุธปืนไดเลย รัฐบาลจะขอความรวมมือหามจ าหนายอาวุธ
ปืน และเครื่องกระสุน แนวทางเพื่อไมใหกระทบตอธรุกิจ หลีกเล่ียงการท าสัญญาส่ังสินคากับประเทศเหลานั้ น 
ช่ัวคราว เพื่อลดผลกระทบตอธรุกิจ ไมตองช าระเงินมัดจ าคาสินคา  

7. การวางแผนน าเข้าอาวุธปืน ผ่านด่านพิธิการศุลกากร   การน าเขาอาวุธปืนไมเหมือนสินคาท่ัวไป 
อาวุธปืนเป็นสินคาท่ีตองควบคุมตองมีการควบคุมตามใบอนุญาตส่ังน าเขา(ใบ ป.2) และตองท าประกันภัยจาก
ประเทศตนทาง เพราะตองมีการขนสงทางเครื่องบิน และก็ตองประเมินคาใชจายการออกสินคาผานพิธิการศุลกากร
ใหรวดเร็วท่ีสุด เนื่องจากตัวสินคามีจ านวนมาก จะท าใหตองเสียคาใชจายคาคลังของสายการบิน คาจัดเก็บสินคา
ราคาสูง   
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8. การจัดการอาวุธปืนจ านวนมาก   เนื่องจากกรมการปกครองไดท าสัญญาในการจัดเก็บอาวุธปืน ตอง
เก็บท่ีกรมการปกครอง หจก.ฯ หรือรานคาไมสามารถน าไปจัดเก็บดูแลเองได แตดวยจ านวนปืนท่ีมาก ทางกรมการ
ปกครองก็ไมมีพื้นท่ีเพียงพอในการจัดเก็บ ทางหจก.ฯ จึงเสนอแนะใหจัดเก็บในหนวยงานรัฐดวยกันเพื่อความ
ปลอดภัย โดยเสนอใหจัดเก็บกับหนวยงานส านักงานต ารวจแหงชาติ 

9. การสร้างความคุ้นเคยและฝึกอบรมความปลอดภัยอาวุธปืนให้กับพนักงาน   เจาหนาท่ีรานสวนมาก
ไมคุนเคยกับอาวุธปืน หรือไมเคยสัมผัสปืนมากอน ทาง หจก.ฯ ไดใหเจาหนาท่ีรานไปทดสอบยิงอาวุธปืน ท่ีเขามา
ใหมทุกชนิด เพื่อสรางความคุนเคย และสามารถอธิบายถึงประสิทธิภาพไดอยางดี เจาหนาท่ีรานตองฝึกอบรมเรื่อง
ความปลอดภัยในการใชอาวุธปืนเพราะถาพลาดมาจะมีอันตรายถึงชีวิตได  
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MODEL OF THE BUSINESS ADMINISTRATION ELECTRICAL INSTALLATION 

IN INDUSTRY OF SAHAPHONNARAI (THAILAND) COMPANY LIMITED 

รูปแบบของการบริหารธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟูาในอุตสาหกรรมของ 
บริษัท สหพรนารายณ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
DR. SIRIPHONG   JENVITTAYAKAMKUN 

ดร.ศิริพงษ์   เจนวิทยาการกุล 

 
A Dissertation  Submitted  in  Partial  Fulfillment  of  the  Requirements  for 

The  Degree  of  Doctor  of  Philosophy  in  Business Administration 

At Bodhisastra University, Florida  State , USA 

Academic  Year  2020 

  
Abstract 
  A Dissertationg works to present the management of electric power system 

installation business in the industry.of Sahaphonnarai (Thailand) Company Limited. In all 

forms that affect the satisfaction of industrial users in the service area of the company, it is 

found that the factors of price and personnel, process and physical characteristics have an 

effect. Per customer satisfaction level All forms of success mentioned above have an overall 

effect on industrial users of electricity. The company therefore develops plans and strategies 

with regard to factors in pricing of equipment and services. To be suitable Including training 

personnel to be proficient Enthusiastic And have a love of service in order to increase user 

satisfaction and create good image for the organization The success of business 

administration and electrical system installation in the industry Of Sahaphon Narai 

(Thailand) Company Limited Succeeded due to 1.) Suggest the type of electrical system use 

2.) Use standard equipment 3.) Check electrical systems 4.) Supplementary equipment to 

save energy 5.) Prevent loss in the system 6.) Prevent natural disasters 7.) Create vocational 

prevention 8.) Strengthen work, add technology helpers 

 

Key words:  Check for quality industrial electrical protection 
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บทคัดย่อ 
 งานดุษฏีนิพนธแวิจักษณแเลมนี้เพื่อน าเสนอการบริหารงานธุรกิจติดต้ังระบบไฟฟูาในอุตสาหกรรมของ

บริษัทสหพรนารายณแ(ประเทศไทย)จ ากัดอยางมีคุณภาพ ทุกรูปแบบท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชไฟฟูาประเภท
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีการใหบริการของบริษัทพบวาปัจจัยดานราคาและปัจจัยดานบุคลากรกระบวนการและลักษณะ
ทางกายภาพมีผลตอระดับความพึงพอใจของลูกคา  ทุกรูปแบบของความส าเร็จขางตนมีผลโดยรวมของผูใชไฟฟูา
ประเภทอุตสาหกรรมบริษัทจึงมีการพัฒนาแผนและกลยุทธแโดยค านึงถึงปัจจัยทางดานการต้ังราคาอุปกรณแและการ
ใหบริการใหมีความเหมาะสม รวมไปถึงอบรมบุคลากรใหมีความช านาญ มีความกระตือรือรน และมีใจรักในการ
ใหบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผูใชบริการและสรางภาพลักษณแท่ีดีใหแกองคแกร      ความส าเร็จของการ
บริหารธุรกิจติดต้ังระบบไฟฟูาในอุตสาหกรรม ของบริษัทสหพรนารายณแ (ประเทศไทย)จ ากัด ประสบความส าเร็จ 
ไดัเนื่องจาก 1.)แนะน าประเภทการใชระบบไฟฟูา  2.)ใชอุปกรณแท่ีมาตรฐาน  3.) ตรวจสอบระบบไฟฟูา   4.)  เสริม
อุปกรณแชวยประหยัดพลังงาน   5.)   ปูองกันการสูญเสียในระบบ 6 .)  ปูองกันภัยธรรมชาติ   7.)สรางอาชีวะเชิง
ปูองกัน  8.)  เสริมสรางงานเพิ่มตัวชวยเทคโนโลยี     

 
ค าส าคัญ : ตรวจสอบ ปูองกัน ไฟฟูาอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพ 
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป 
         บริษัท สหพรนารายณแ(ประเทศไทย)จ ากัด ไดกอต้ังขึ้นอยางเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 
พ.ศ.2559 โดยการแยกตัวออกจาก บริษัท เอ็น จี อารแ เอ็นจิเนียนิ่ง จ ากัดบริษัทแม เพื่อขยายธุรกิจประโยชนแดาน
การตลาดแบงกลุมตลาด แรงงานและการท าบัญชีออกชัดเจนตามหลักการกระจายความเส่ียงและการวัด
ประสิทธิผล   
         บริษัทสหพรนารายณแ(ประเทศไทย)จ ากัด เป็นบริษัทติดต้ังระบบไฟฟูาก าลังในอุตสาหกรรม ธุรกิจหลัก
ขององคแกรคือ 

1. ด าเนินธุรกิจระบบไฟฟูาอุตสาหกรรม  
2. ใหบริการความปลอดภัยระบบสายดิน สายลอฟูา 
3. พัฒนาตรวจสอบและบ ารุงระบบไฟฟูาดานอุตสาหกรรม 

1.2 สถานการณ์ในประเทศ  
 การเติบโตของอุตสาหกรรมในเมืองไดขยายตัวออกสูเขตชานเมืองมากขึ้น ท าใหธุรกิจติดต้ังระบบไฟฟูา

ก าลังในอุตสาหกรรมเติบโตไดมากขึ้น ส่ิงท่ีบริษัทสหพรนารายณแ(ประเทศไทย)จ ากัด มองเห็นธุรกิจนี้มีทิศทางท่ีนับ
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จะโตขึ้นไมสนกับกระแสเทคโนโลยี เป็นเรื่องดีท่ีเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเทาไรธุรกิจติดต้ังระบบไฟฟูาก าลังสามารถ
ท างานไดงายและสะดวกยิ่งขึ้น ในอนาคดคาดวาการเติบโตของธุรกิจนี้จะสูงมากยิ่งขึ้น 

 ปริมาณความตองการการใชไฟฟูาท่ีเพิ่มขึ้นนี้สงผลโดยตรงกับแนวทางการด าเนินงานของบริษัทสหพร
นารายณแ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อตอบสนองความตองการใชไฟฟูาท่ีเพิ่มขึ้น ตลอดจนการเพิ่มความพึงพอใจแก
ผูบริโภคเพื่อใหสอดคลองตามภารกิจหลักขององคแกร ดังนั้น 
บริษัทจึงวางแผนพัฒนาระบบการบริการและมีการจัดท าโครงการตางๆ เชน ในดานการใหบริการ มีการเพิ่มทีมงาน
ใหบริการงานเรงดวนมากขึ้น 
 
1.3 ความสนใจที่ท าธุรกิจติดต้ังระบบไฟฟูาก าลังในอุตสาหกรรม  

 โดยสวนตัวของผูท าวิจักษณแมีความสนใจดานงานไฟฟูาก าลังเป็นทุนเดิม ไดศึกษาจนจบวิชาการประกอบ
อาชีพชั้นสูงดานไฟฟูาก าลังและดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยตรง ปัจจุบัน ความกาวหนาทางไฟฟูามีมาก ถือไดวา
เป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานไฟฟูา  มีความส าคัญตอการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษยแ   ท่ีอ านวย
ความสะดวกใหกับ มนุษยแ  เชน เครื่องใชไฟฟูา  โทรทัศนแ  ตูเย็น  พัดลม และแสงไฟท่ีใหความสวาง  ระบบ
เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม  และระบบขนสงมวลชนรถไฟฟูา  ไฟฟูาซึ่งเป็นสวนหนึ่งในโครงสรางพื้นฐานท่ี
ใชในการด าเนินกิจกรรมทุกประเภท สรางผลผลิต ชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอยางตอเนื่อง 
ปริมาณความตองการการใชไฟฟูาท่ีเพิ่มข้ึนนี้สงผลโดยตรงกับแนวทางการด าเนินงานของบริษัทเพื่อตอบสนองความ
ตองการใชไฟฟูาท่ีเพิ่มข้ึน  ดังนั้นนักศึกษาจึงมีความสนใจงานทางดานนี้มาก  ชองทางนี้เป็นอาชีพท่ีมีความกาวหนา
และมั่นคง สามารถท่ีใชประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัวและผูรวมงานไดอยางมั่นคง 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1    บริบทขององค์กร 

ขอมูลทางบริษัท สหพรนารายณแ(ประเทศไทย)จ ากัด  ไดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยแ เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0105559039003  บริษัทประกอบธุรกิจดาน
รับเหมาติดต้ังระบบไฟฟูาก าลังในโรงงานอุตสาหกรรม  งานหลักบริการติดต้ังระบบไฟฟูาอุตสาหกรรมครบวงจร 
รวมถึงบริการดานติดต้ังระบบสายดิน สายลอฟูา ตรวจสอบและบ ารุงระบบไฟฟูา    โดยยึดหลักความปลอดภัยจาก 
(วสท.)  เพื่อใหงานมีคุณภาพมาตรฐานรับรองและมีทีมงาน วิศวกรและหัวหนาชางคอยดูแลงานอยางตอเนือง เพื่อ
สงมอบผลงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพตอลูกคาของบริษัท เราเติบโตไปพรอมกับการขยายธุรกิจของลูกคา เราไดรับ
ความไววางใจจากลูกคาโดยเสมอมา อันแสดงถึงความเช่ือมั่นในความรับผิดชอบตองานระบบไฟฟูาท่ีไดรับ
มอบหมายบริษัทพึงตระหนักถึงความไววางใจบริษัท สหพรนารายณแ (ประเทศไทย) จ ากัดไดต้ังนโยบายการประกอบ
ธุรกิจเป็นแนวทางมีดังนี้ 
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1.    รับผิดชอบงานท่ีติดต้ังตอลูกคา 
2.     ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัด 
3.     ใหบริการเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.     ใหค าแนะน าแกลูกคาในการใชพลังงานไฟฟูาอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 

 
สถานที่ต้ัง : บริษัท สหพรนารายณแ(ประเทศไทย)จ ากัด  109/352 ซ.บางกระด่ี 25  แขวง แสมด า  เขต บางขุน
เทียน กทม. 10150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องหมายการคาของบริษัท 
 
2.2  การเริ่มต้นและประเภทธุรกิจ 

 พลังงานไฟฟูาถือเป็นโครงการท่ีมาแรงท่ีสุดในนาทีนี้ ไมเพียงแคในประเทศไทยเทานั้น แตเป็นกระแสของ
โลกซึ่งเกิดจากหลากหลายปัจจัย โดยปัจจุบันนี้มีผูท่ีมีความรูทางดานไฟฟูาจ านวนไมนอย ท่ีน าทักษะท่ีตนเองมี มา
ประกอบอาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางไรขีดจ ากัด บริษัทเล็งเห็นชองทางงานไฟฟูาเป็นงาน
เฉพาะทาง จ าเป็นตองใชความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะและประสบการณแ เพื่อน ามาปฏิบัติงาน บริษัทมี
บุคลากรความพรอมท่ีจะรับงานติดต้ังระบบไฟฟูาในอุตสาหกรรม ซอมบ ารุงระบบไฟฟูา นอกจากนี้ก็ยังมีความรู
พื้นฐาน ซึ่งเกี่ยวของกับวงจรและระบบไฟฟูาเป็นอยางดีดวย ความนาสนใจอีกอยางหนึ่งของบริษัท  งานไฟฟูายัง
สามารถเลือกปฏิบัติงานเพียงคนเดียวได ท าใหเป็นอาชีพท่ีมีความสะดวก คลองตัวเป็นอยางยิ่ง โดยสวนใหญแลว
บริษัทรับติดต้ังไฟฟูาจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง เพื่อใหลูกคาเกิดความไววางใจในการบริการ  

 ปัจจุบันนี้ โรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงมนุษยแทุกคนตางใชพลังงานไฟฟูากันแทบทุกครัวเรือน  ตองการใช
ไฟฟูาในการท างาน  ประกอบธุรกิจ , ตองการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแ  ดังนั้นอาชีพงานติดต้ังไฟฟูาจึงเป็นอีกหนึ่ง
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อาชีพที่มีความส าคัญ เป็นอยางยิ่ง ตลอดจนมีความสนใจหลากหลายแงมุมท่ีท าใหหลายๆคนตางมุงมั่นในการเรียน
เพื่อมาประกอบอาชีพนี้โรงงานอุตสาหกรรมแตละประเภทจะมีการออกแบบระบบไฟฟูาแตกตางกันไป แมแต
โรงงานประเภทเดียวกันก็ไมจ าเป็นท่ีจะตองมีระบบไฟฟูาเหมือนกัน ดวยเหตุนี้จึงเป็นชองทางหนึ่งท่ีบริษัท สหพร
นารายณแ (ประเทศไทย) จ ากัด ไดเขามาด าเนินธุรกิจการติดต้ังระบบไฟฟูาก าลังในอุตสาหกรรม 
 
2.3  ขั้นตอน / กระบวนการการด าเนินงาน  

 ขอบขายการบริการงานของบริษัท สหพรนารายณแ(ประเทศไทย)จ ากัด 
1.  บริการติดต้ังระบบไฟฟูาในอุสาหกรรม   
2.  ติดต้ังระบบสายดิน สายลอฟูา  
3.  ตรวจสอบและบ ารุงระบบไฟฟูา 

 2.3.1   ขั้นตอนการติดต้ังระบบไฟฟูาในอุตสาหกรรม 
          บริษัทมีบุคลากรท่ีช านาญเกี่ยวกับการติดต้ัง ระบบไฟฟูาก าลังในโรงงานอุตสาหกรรม    

 ขั้นตอนท่ี 1.  แนะน าการขอใชไฟฟูาโดยท่ัวไปโรงงานอุตสาหกรรมใช ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย 380/220 
V เป็นระบบท่ีจายแรงดัน 220 V ใหกับโหลดแสงสวาง และ อุปกรณแไฟฟูาท่ีใชตามอาคารบานพักอาศัย และจาย
แรงดัน 380 V ใหกับมอเตอรแ 3 เฟส หรืออุปกรณแไฟฟูาท่ีตองการแรงดัน 380 V ระบบนี้มีแรงดันระหวางสายไฟ 
L1, L2 , L3 380 V. และมีแรงดันระหวางสายไฟกับสายนิวทรัล 220V.ระบบแรงดันไฟฟูาแบบ 3 เฟส 4 สาย  คือ 
การจายแรงดันไฟฟูาขนาดพิกัด 380 - 400 โวลทแ ระบบนี้เหมาะส าหรับบานพักอาศัยขนาดใหญ หรือพวกโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 ขั้นตอนท่ี 2. ออกแบบ-เขียนแบบ ค านวณการใชก าลังไฟฟูาแสงสวางและเครื่องจักรอุตสาหกรรมใช
ก าลังไฟฟูาเทาไรเพื่อหาขนาดสายไฟ 

 ขั้นตอนท่ี 3. การติดต้ังสายเมนมี 2 วิธี ติดต้ังโดยการรอยทอ เดินในรางไฟ เพื่อติดต้ังวางระบบสายไฟฟูา 
 ขั้นตอนท่ี 4.การติดต้ังตูเมนใชขนาดท่ีเหมาะสมกับขนาดของหมอแปลง   
 บางอุตสาหกรรมการใชไฟฟูามีลักษณะกระชากเป็นชวง ๆ เชน อุตสาหกรรมเหล็ก โรงโมหิน โรงงาน

เช่ือมเหล็ก การออกแบบระบบไฟฟูาตองค านึงถึงผลกระทบตอระบบไฟฟูาตนทาง และผูใชไฟใกล ๆแนะน าให
ผูประกอบการติดต้ังระบบคาปาซิเตอรแ  

 ประโยชน์การติดต้ัง คาปาซิเตอร์ 
1.  ลดคา Power factor ท่ีการไฟฟูาจะเรียกเก็บรายเดือน (ในกรณีท่ีคา Power factor ของโรงงาน ต่ า

กวา 0.85 ซึ่งการไฟฟูาก าหนด) 
2.  ชวยลดคาไฟฟูาโดยรวมในการผลิต 
3.  ชวยลดคาการสูญเสียท่ีหมอแปลง 
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4.  ชวยลดกระแสในระบบไฟฟูาของโรงงาน 
5.  ชวยลดแรงดันตกในสายท าใหระบบมีก าลังส ารองเพิ่มข้ึน 
6.  ชวยลดขนาดแอมปของอุปกรณแท่ีจะมาใชในระบบไฟฟูาใหเล็กลง 

 ระบบไฟฟูาของโรงงานจะตองออกแบบใหเป็นตนก าลังท่ีเหมาะสมและปลอดภัยเพียงพอกับอุปกรณแ
ไฟฟูาท่ีจะตองใชในโรงงาน ซึ่งการวางระบบท่ีเหมาะสมจะสามารถเลือกใชอุปกรณแไฟฟูา ไดหลากหลายสนองความ
ตองการในกระบวนการผลิตของโรงงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.3.2 ติดต้ังระบบสายดิน 
 สายดินคือ สายไฟเสนท่ีมีไวเพื่อความปลอดภัยตอการใชไฟฟูาโดยจะตอเขากับวัตถุหรือสวนโครง

ภายนอกของเครื่องไฟฟูาเพื่อใหมีศักยแไฟฟูาเป็นศูนยแหรือเทากับพื้นดิน   กระแสไฟฟูารั่วจากเครื่องใชไฟฟูาจะไหล
ลงดินทางสายดินโดยไมผานรางกายผูสัมผัสเครื่องใชไฟฟูานั้น อุปกรณแปูองกัน ไฟฟูาช็อตและไฟฟูารั่วจะตัด
กระแสไฟฟูาออกทันที  สายสีเขียวหรือสีเขียวสลับเหลืองการตอสายดินท่ีถูกตอง จะตองเป็นไปตามมาตรฐานท่ีการ
ไฟฟูานครหลวงก าหนดโดยมีการตอลงดินเพียงต าแหนงเดียวท่ีตูเมนสวิตซแ เชน ใชสายทองแดงขนาดไมต่ ากวา 10 
ตารางมิลลิเมตร ตอจากขั้ว สายดินท่ีตูเมนสวิตซแแลวตอเช่ือมดวยวิธีหลอมละลายกับแทงทองแดงขนาดเสนผาน
ศูนยแกลาง 16 มิลลิเมตร ยาว 2.40 เมตรที่ฝังลึกจมลงไปในดิน วัดคาไมเกิน 5 โอม 

 ขั้นตอนการติดต้ังระบบสายดินมีดังนี้ 
1.  จุดตอลงดินของระบบตองอยูดานไฟเขาของเครื่องตัดวงจรตัวแรกของตูเมนสวิตซแ 
2.  ภายในอาคารหลังเดียวกันไมควรมีจุดตอลงดินมากกวา 1 จุด 
3.  สายดินและสายศูนยแสามารถตอรวมกันไดเพียงแหงเดียว ท่ีจุดตอลงดินภายในตูเมนสวิตซแ หามตอ

รวมกันในท่ีอื่น ๆ อีก เชน ในแผงสวิตซแยอยจะตองมีข้ัวสายดินแยกจากขั้วตอสายศูนยแและหามตอถึงกัน โดยมีฉนวน
ค่ันระหวางขั้วตอสายศูนยแกับตัวตู ซึ่งตอกับข้ัวตอสายดิน 

4.  ตูเมนสวิตซแส าหรับหองชุดของอาคารชุดและตูแผงสวิตซแประจ าช้ันของอาคารสูงใหถือวาเป็นแผง
สวิตซแยอย จึงหามตอสายศูนยแและสายดินรวมกัน 

5.  ไมควรตอโครงโลหะของเครื่องใชไฟฟูาลงดินโดยตรง แตถาไดด าเนินการไปแลวใหแกไขโดยมีการตอ
ลงดินท่ีเมนสวิตซแอยางถูกตอง แลวเดินสายดินจากเมนสวิตซแมาตอรวมกับสายดินท่ีใชอยูเดิม  

 ประกาศบังคับให้ผู้ใช้ไฟ ติดต้ังระบบสายดิน ต้ังแต่ 1 ต.ค.2546  ดังนี้ : 
1.  ส าหรับผูใชไฟรายใหญใหมทุกราย ทุกประเภท ตองมีระบบสายดินและมีการตอลงดินตามมาตรฐาน 

ยกเวนผูใชไฟประเภทท่ีอยูอาศัยท่ีอยูนอกเขตเทศบาล หรือ ผูใชไฟในเขตชนบท ซึ่งติดต้ังมิเตอรแขนาดไมเกิน 5(15) 
แอมป จะมีระบบสายดินหรือไมก็ได 

2.  ส าหรับผูใชไฟรายเดิมท่ีมีการขอเพิ่มขนาดมิเตอรแ ใหท าการตอลงดินท่ีแผงเมนสวิตซแ (อุ ปกรณแ
ประธาน) เทานั้น ไมตองท าระบบสายดินใหมก็ได 
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                                                        แบบการติดต้ังระบบสายดิน 
 

การติดต้ังสายล่อฟูา 
 

 
 
 สายฟูาผ่า 
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 ฟูาผาเป็นปรากฏการณแธรรมชาติอยางหนึ่ง  ซึ่งจะผาท่ีไหนเมื่อไหรไมมีโอกาสรูลวงหนาไดเลย เมื่อเกิด
ฟูาผามักจะเกิดความเสียหายแกส่ิงท่ีถูกผา ปูองกันอันตรายจากฟูาผานั้นสามารถท าได หากมีระบบสายลอฟูาท่ีดี
เพื่อลอใหฟูาผาลงบนสายลอฟูาท่ีจัดท าไว หากมีฟูาผาเกิดขึ้นในบริเวณนั้นกระแสจ านวนมากจากฟูาผาท่ีเกิดจาก
การคายประจุจากกอนเมฆจึงวิ่งลงสูพื้นโลกไดสะดวก และรวดเร็วไมเกิดความเสียหาย บริษัทใชอุปกรณแลอฟูายีหอ 
LPI ติดต้ังกับลูกคาของบริษัท 

 
                                                                                                                                                  
 

 
 ระบบปูองกันฟูาผา (สายลอฟูา) LPI สามารถปูองกันอันตรายท่ีเกิดจากฟูาผาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ค านึงถึงหลักส าคัญ ท้ัง 4 คือ        
1.    สามารถตรวจจับประจุฟูาผาใหลงมายังจุดท่ีก าหนด 

       2.    สามารถน าประจุฟูาผาลงดินไดอยางปลอดภัย 
       3.    ระบบกราวดแตองกระจายประจุฟูาผาไดอยางรวดเร็ว   
       4.    สามารถปูองกันการเหนี่ยวน าของกระแสฟูาผาท่ีจะท าใหเกิดอันตรายตอบุคคล, วัตถุ และปกรณแ
ไฟฟูาท่ีอยูขางเคียงได ระบบปูองกันฟูาผา (สายลอฟูา) LPI  เป็นไปตามมาตรฐานตางๆ เชน NFC17-102, IEC 
62305 ไดรับการทดสอบ ตามมาตรฐานตางๆ ภายหลังการติดต้ัง "สายลอฟูา" สามารถตรวจเช็คการท างานของ
อุปกรณแไดจาก  LPI เชนเดียวกัน 

วิธีติดต้ังสายล่อฟูา 
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      หลักลอฟูา  อาจจะเป็นเสาโลหะหรือสายตัวน าซึ่งยึดไวบนยอดสูงสุดของส่ิงกอสราง หรือบริเวณท่ี

ตองการปูองกัน หลักลอฟูานี้นิยมใชแบบปลายแหลม เพื่อใหความเขมของสนามไฟฟูา  ท่ีจุดนั้นมีคาสูงกวาบริเวณท่ี
อยูใกลเคียง หลักลอฟูานี้มีหนาท่ีลอใหฟูาผาลง หลักลอฟูามีรูปรางตาง ๆ ดังรูป หลักลอฟูา 

 

 
  จะติดต้ังหลักลอฟูาจ านวนกี่หลักในแตละอาคาร ตามมาตรฐานจะก าหนดวาหลักลอฟูาหนึ่งตนจะมรีัศมี

ปูองกันเป็นทรงกรวยเทากับ 45 องศา ท ามุมกับแกนของหลักลอฟูา 
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     หลักลอฟูาเพียงจุดเดียว ถาหลักลอฟูานั้นมีความสูงมากพอท่ีจะมีรัศมีคุมครองอาคารนั้นไดท้ังหมด 

ส าหรับระยะหางของหลักลอฟูานั้นขึ้นอยูกับความสูงของหลักลอฟูา เนื่องจากการออกแบบทางสถาปนิกไมนิยมให
เห็นหลักลอฟูาจึงมักใชหลักลอฟูาท่ีมีความสูงเพียง 30-60 เซนติเมตร จึงตองใชหลักลอฟูาจ านวนมาก ดังนั้น
ระยะหางของหลักลอฟูา  นั้นไมควรหางกันเกิน 8 เมตร เพราะชวงเสาของตึกจะอยูประมาณ 4 เมตร ใชระยะหาง
ของชวงเสาสองชอง 8 เมตร ก็จะท าใหคุมครอบไดหมดและสวยงาม 

      การติดต้ังลอฟูาตามแนวราบ ในบางครั้งสถาปนิกไมตองการใหมีหลักลอฟูาปรากฎใหเห็นบนตัวอาคาร
เลย เพราะจะท าใหตึกหมดความสวยงาม ดังนั้นหลักลอฟูาอาจเปล่ียนเป็น แบบสายตัวน า วางตามแนวราบได โดย
ระยะหางของสายลอฟูาตามแนวราบไมควรเกิน 10 เมตร 

 
 
      ขนาดของหลักลอฟูาหรือสายลอฟูา 
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- ทองแดง, อะลูมิเนียม, ทองเหลือง, เหล็กกัลวาไนซแ     50 ตารางมิลลิเมตร 
- ทองแดงเสนแบน, เหล็กอาบสังกะสี                     20x2.5 ตารางมิลลิเมตร 
- อะลูมิเนียมแบน                                         20x4.0 ตารางมิลลิเมตร 

        สายตัวน าลงดิน  ปกติแลวสายตัวน าลงดินท่ีใชจะใชลวดทองแดงตีเกลียวท่ีมีขนาดใหญพอท่ีจะน า
ประจุไฟฟูาลงดินไดอยางรวดเร็ว  สายตัวน าลงดินนี้จะตอกับหลักลอฟูาหรือสายลอฟูาและมีจ านวนสายตัวน าลงดิน
มากพอ  ส าหรับจ านวนสายตัวน าลงดิน สวนขนาดของสายตัวน าลงดินมักจะใชสายไฟท่ีเป็นสายทองแดงเปลือยตี
เกลียวขนาดพื้นท่ีหนาตัดโตกวา 50 ตารางมิลลิเมตร  การติดต้ังสายตัวน าลงดินสามารถติดต้ังได 3 แบบคือ 

- รอยทอเดินภายในเสาโครงสราง 
- รอยทอเดินตามดานนอกของตัวอาคาร 
- ใชโครงสรางเป็นตัวน าลงดิน 

 
สายน าลงดิน 

      การติดต้ังสายตัวน าลงดินโดยรอยทอเดินภายในเสาโครงสรางวิธีนี้มีขอดีคือ สวยงามแตมีขอเสียในการ
ตรวจซอมและขณะกอสรางจะตองมีการควบคุมกันอยางใกลชิด การติดต้ังสายตัวน าลงดินโดยเดินรอยทอตามดาน
นอกของอาคาร วิธีการนี้มีขอดีคือติดต้ังและท าการซอมไดสะดวก แตมีขอเสียคือท าใหอาคารไมคอยสวยงาม การ
ติดต้ังสายตัวน าลงดินนี้กอนรอยทอจะตองทาจาระบีบนสายทองแดงเปลือยกอนเพื่อปูองกันการเกิดออกไซดแ ถาไม
รอยทอติดต้ังเปลือยก็ท าไดแตสายไฟเปลือยเมื่อใชไปนานจะเกิดออกไซดแ ซึ่งจะท าใหเกิดความยุงยากตอการซอม
บ ารุงภายหลัง 
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หลักสายดิน 

     หลักสายดิน (Earth electrode) หลักสายดินเราอาจใชแทงโลหะหรือแผนโลหะท่ีไมผุกรอนงาย เชน
ทองแดง เหล็กกัลวาไนซแ ฝังลึกลงไปจนถึงช้ันของดินทีมีความช้ืนเพื่อใหมีการจายประจุลงดินไดอยางรวดเร็ว จ านวน
หลักของสายดินจะมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับคาความตานทานทางไฟฟูาของระบบ กรณีท่ีตองการมากกวา 1 ตน 
ระยะหางระหวางตนไมควรเกินกวา 1.80  เมตร  เพื่อปูองกันการเกิดสเตปโวลตแเตจ (Step  voltage) ซึ่งเป็น
อันตรายตอบุคคลท่ีเดินอยูใกลหลักสายดิน หลักสายดินนี้จะตองต้ังใหหางจากระบบกราวดแจริงของตัวตึก ไมเชนนั้น
เมื่อเกิดฟูาผาจะท าใหเกิดมีแรงดันเพิ่มข้ึนแกระบบไฟฟูาตามปกติ 

 
 การตรวจสอบระบบไฟฟูา 
 การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟูาของ บริษัท สหพรนารายณแ(ประเทศไทย)จ ากัด เป็นบริการท่ีมี

ขึ้นมาเพื่อให ลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานระบบไฟฟูาในโรงงานไดอยางมั่นใจและมีความปลอดภัยสูง 
โดยการตรวจวัดคาตางๆทางไฟฟูาไดใชเครื่องมือวัดเฉพาะดานท่ีมีความเช่ือถือในทางอุตสาหกรรม เชน เครื่องมือวัด
ความตานทานดิน เครื่องมือวัดความเป็นฉนวนอุปกรณแตรวจวัดหาคาความรอน และน าผลของการตรวจวัดมาเสนอ
ลูกคาเป็นรายงาน โดยมีขอปรับปรุงเสนอแนะตามกรณีตางๆ โดยแผนกวิศวกรรมท่ีมีประสบการณแของบริษัท
วัตถุประสงคแ 

  - เพื่อความปลอดภัยตอชีวิต และ ทรัพยแสิน 
  - เพื่อสรางความมั่นใจในระบบไฟฟูา ท่ีมีความปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ 
  - เพื่อแจงขอบกพรองเป็นรูปเลม ใหทางลูกคาทราบ เพื่อเป็นแนวทางการแกไขตอไป 
  - มีหนังสือรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟูาจากวิศวกรออกใหเพื่อยื่นใหหนวยงานตางๆ 
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ตรวจสอบอุปกรณ์ 
 
 
 สาเหตุหลักการเกิดปัญหาของ ระบบไฟฟูาในโรงงาน   
 เกิดจากตัวผูใชท่ีขาดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับระบบไฟฟูา และขาดความเอาใจใสในการดูแล  

ระบบไฟฟูา 
 เกิดจากการประสานงานท่ีผิดพลาด 
 การติดต้ังท่ีไมไดมาตรฐาน การไมท าแปลนระบบไฟฟูาหลังการติดต้ัง หรือหลังการติดต้ังเพิ่มเติม 
 การใชวัสดุอุปกรณแท่ีไมไดมาตรฐาน 

 
 การปูองกันเพื่อลดการเกิดปัญหาเก่ียวกับระบบไฟฟูา 
 ผูใชงานหรือผูดูแลระบบไฟฟูา ควรศึกษา ท าความเขาใจ หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบไฟฟูา 
 จัดอบรมเพื่อให ผูใช ผูดูแล เขาใจถึงระบบไฟฟูา 
 ตรวจสอบมาตรฐาน วัสดุ อุปกรณแ กอนน ามาติดต้ัง 
 อัพเดทแปลนทุกครั้งหลังมีการ เปล่ียนแปลงติดต้ังเพิ่มเติมระบบไฟฟูา 

 ความส าคัญของการตรวจวัดคุณภาพก าลังไฟฟูา  เป็นเครื่องมือหรือเป็นกุญแจส าคัญในการเฝูาระวังดูแล
คุณภาพและประสิทธิภาพภายในระบบไฟฟูา ซึ่งเป็นการส ารวจ ตรวจวัด คัดกรอง วิเคราะหแและประเมินสภาวะตาง 
ๆ ในระบบไฟฟูา เพื่อคนหา แบงแยกกลุมของปัญหาออกเป็น กลุมท่ีเป็นปกติ กลุมท่ีมีความเส่ียงจะเกิดปัญหาตอ
ระบบ หรือกลุมท่ีสรางปัญหาตอระบบไฟฟูา จนเกิดผลกระทบตอกระบวนการท างานภายใน อีกท้ังยังสามารถสราง
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แนวทางจากผลการตรวจวัดคุณภาพก าลังไฟฟูาเพื่อหาสาเหตุและวิธีการแกไขปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพใน
ระบบไฟฟูา อันเกี่ยวของกับเสถียรภาพ ศักยภาพการท างานภายในระบบ 

 
 เหตุผลที่ควรมีการตรวจวัดคุณภาพก าลังไฟฟูา 
 หากจะกลาวถึงเรื่องการตรวจวัดคุณภาพก าลังไฟฟูาแลว หลายทานอาจมองวาเป็นเรื่องท่ีไกลตัว

เนื่องจากบางครั้งอาจมองวาระบบไฟฟูาหรือการใชงานเครื่องจักรและอุปกรณแไฟฟูาภายในระบบยังเป็นปกติดีอยู
แลว แทจริงการตรวจวัดคุณภาพก าลังไฟฟูาจะเป็นตัวบงช้ีปัญหา บงบอกสถานะและสภาวะตาง ๆ ภายในระบบได 
ดังนี้ 

 
 

 
 
 ประโยชน์จากการตรวจวัดคุณภาพไฟฟูา  

  เพื่อรับรูศักยภาพในระบบไฟฟูา หาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพและหาวิธีการแกไขปัญหาในระบบ
ไฟฟูา 

  เพื่อน าขอมูลมาวิเคราะหแหาความเส่ียงตอการเกิด Downtime ในระบบซึ่งสงผลกระทบโดยตรงกับ
กระบวนการท างาน 

  เพื่อน าขอมูลไปประกอบเป็นแนวทางในการจัดท านโยบายอนุรักษแพลังงานขององคแกร 
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 เพื่อส ารวจหาความเส่ียงกอนเกิดความเสียหายตออุปกรณแไฟฟูาและระบบไฟฟูา 

 เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใชพลังงานไฟฟูาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 สามารถน าขอมูลไปประกอบรายงานของผูตรวจสอบพลังงานตามกฎกระทรวงฯของโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม 
 

 
                                                                 ตรวจสอบอุปกรณแ 

 การตรวจวัดคุณภาพก าลังไฟฟูาดีจริงหรือ ? 
           ส าหรับวิศวกรผูดูแลระบบไฟฟูาหรือแมกระท่ังผูรับผิดชอบหลาย ๆ ทาน คงทราบดีวาการเกิดปัญหาขึ้น
ภายในระบบไฟฟูานั้นเป็นส่ิงท่ีไมมีใครอยากใหเกิดข้ึนกับองคแกรหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบอยู แตเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
ก็คงหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะตองแกปัญหา และหาสาเหตุของการเกิดปัญหา ซึ่ งโดยท่ัวไปมักเกิดค าถามจากผูมีสวน
เกี่ยวของถึงสาเหตุและวิธีการปูองกัน แตทายท่ีสุดปัญหานั้นๆก็สงผลกระทบตอกระบวนการท างานของทานไป
เรียบรอยแลว การตรวจวัดคุณภาพไฟฟูาจึงมีความจ าเป็นตอการปูองกันและหาวิธีการแกไขปัญหาดังท่ีไดกลาวมา 

การบ ารุงรักษาระบบไฟฟูา                                                           

 
ตรวจเช็คแอรแเซอรแกิตเบเกอรแ 1250 A. 
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การตรวจระบบไฟฟูาเป็นสวนหนึ่งของการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ซึ่งการตรวจระบบ
ไฟฟูานั้นเป็นหนาท่ีของวิศวกรไฟฟูา ชางเทคนิคไฟฟูา หรือ เจาหนาท่ีของฝุายวิศวกรรม ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมาย
ของกระทรวงอุตสาหกรรมตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟูาในโรงงาน พ.ศ. 
2550 และตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและ
ด าเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างานเกี่ยวกับไฟฟูา พ.ศ. 2558 โดยท่ัวไป
แลวงานตรวจสอบและซอมบ ารุงระบบไฟฟูาเป็นหัวใจส าคัญของระบบการผลิต เพื่อใหระบบไฟฟูาสามารถใชงานได
ยาวนานและมีความเช่ือถือได งานบ ารุงรักษาระบบไฟฟูาท่ีดีคือการบ ารุงรักษาเชิงปูองกัน ส่ิงส าคัญของการ
บ ารุงรักษาเชิงปูองกันคือการตรวจสอบสภาพเพื่อใหทราบวาระบบหรืออุปกรณแมีรองรอยการเส่ือมสภาพหรือไม มี
สภาพที่ตองการการบ ารุงรักษาหรือไม ในการตรวจสอบสามารถท าได 2 แบบ คือการตรวจสอบดวยสายตา (Visual 
Inspection) และการตรวจสอบดวยเครื่องมือวัด ซึ่งตองการความรูในการใชเครื่องมือวัดและการวิเคราะหแดวย   ใน
การตรวจสอบท้ังดวยสายตาและดวยการใชเครื่องมือวัด สามารถแบงการตรวจสอบออกเป็น 2 สวนคือ การ
ตรวจสอบท่ัวไป และการตรวจสอบตัวอุปกรณแแตละรายการ ทางบริษัทเราใหความส าคัญในจุดนี้ 

1. การตรวจสอบท่ัวไป  
2. การตรวจสอบในขั้นตอนนี้ ทางบริษัทเรามีการใหบริการตรวจสภาพท่ัวไปของระบบไฟฟูา เป็นการ

ตรวจอยางงาย อยางไรก็ตามทางเรามีผูตรวจสอบผูท่ีมีความรูความช านาญกับการเกิดอันตรายจากไฟฟูาและ มีวิธี 
การปูองกัน เป็นอยางดี เพื่อความปลอดภัยการ    

3. สัมผัสสวนใด ๆ ตองมั่นใจวาไมมีไฟฟูา หรือมีการปูองกันอยางเหมาะสมแลว การตรวจท่ัวไปมีดังนี้ 
1)   สายไฟฟูา 
2)   เซอรแกิตเบรกเกอรแ 
3)   ขั้วตอหรือจุดตอสาย 
4)   การระบายอากาศในหองไฟฟูา 
5)   การระบายอากาศและทอไอเสียส าหรับหองเครื่องก าเนิดไฟฟูา 
6)   แบตเตอรี่ 
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ตรวจสอบคุณภาพสายและวงจร 

 
การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟูา 

 เป็นการตรวจสอบท่ีตัวอุปกรณแไฟฟูาเพื่อหาจุดบกพรอง การเส่ือมสภาพ ความผิดปกติ และอื่น ๆ การ
ตรวจสอบอุปกรณแไฟฟูาใหท าการบันทึกคา ผลการตรวจ และท าการวิเคราะหแผลท่ีไดเพื่อหาทางแกไข ขอส าคัญคือ 
บางรายการตองตรวจขณะท่ีจายไฟฟูา บางรายการตองดับไฟกอนจึงจะตรวจไดเนื่องจากมีอันตราย ผูท่ีจะท าการ
ตรวจสอบตองมีความรูในเรื่องนี้ดวย 

 

 
ตรวจความรอนของอุปกรณแ 
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อุปกรณ์ไฟฟูาที่ควรได้รับการตรวจสอบมีหลายรายการดังนี้ 
 

      
2.1 หม้อแปลงไฟฟูา 

การตรวจสอบหมอแปลงไฟฟูา ประกอบดวยการตรวจสอบรายการดังตอไปนี้   
2.1.1    ตัวถังหมอแปลง 
2.1.2    การตอลงดินของสวนท่ีเป็นโลหะเปิดโลง 
2.1.3    สารดูดความช้ืน 
2.1.4    ปูายเตือนอันตราย 
2.1.5    พื้นลานหมอแปลง 
2.1.6    เสาหมอแปลง 
2.1.7    การปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม หรือซอมบ ารุง 
2.1.8    ตรวจสภาพหมอแปลงและการติดต้ังอื่น   

2.2 ตู้เมนสวิตช ์ 
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การตรวจสอบตูเมนสวิตชแหรือตูสวิตชแประธาน ประกอบดวยการตรวจสอบรายการดังตอไปนี้ 
2.2.1    สภาพของระบบสายดินและการตอหลักดิน 
2.2.2    บริเวณโดยรอบตูและตัวตู ตูเมนสวิตชแตองมีพื้นท่ีวางใหสามารถปฏิบัติงานไดสะดวก การ

ตรวจพื้นท่ีโดยรอบและสภาพทั่วไป ควรตรวจส่ิงตอไปนี้ 
1)    พื้นท่ีวาง 
2)    เสนทางท่ีจะเขาไปยังพื้นท่ีวางเพื่อปฏิบัติงาน     
3)    ตรวจสอบวามีการวางวัสดุท่ีติดไฟไดติดกับตูเมนสวิตชแ 
4)    ฝุุน หยากไย โดยรอบตูและภายในตู 

การท าความสะอาด ฝุุน หยากไย โดยรอบตูและภายในตู 
2.2.3    ความผิดปกติทางกายภาพ  
2.2.4    การปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม หรือซอมบ ารุง 
2.2.5   การตรวจอื่น ๆ อาจมีการตรวจสอบอยางอื่นเพิ่มเติมอีก เชน ตรวจสอบการท างานของ

เครื่องวัดท่ี  หนาแผง หลอดไฟตาง ๆ เป็นตน  
 
    2.3 แผงย่อย 

                                               
               การตรวจสภาพแผงยอยเป็นการตรวจสอบท้ังบริเวณการติดต้ังในพื้นท่ีท่ัวไป และพื้นท่ีท่ีมีสาร ไวไฟ 
ส าหรับพื้นท่ีท่ีมีสารไวไฟใหระบุประเภทและแบบของบริเวณนั้นดวย แผงยอย 
 2.3.1    ระบบตอลงดิน  
     2.3.2    บริเวณโดยรอบ 
     2.3.3    การปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม หรือซอมบ ารุง 
     2.3.4    การตรวจอื่น ๆ ตรวจสอบเชนเดียวกับตูเมนสวิตชแ 
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 2.4    โคมไฟ หลอดไฟ และระบบไฟฟูาแสงสว่าง 

                        
การตรวจสอบโคมไฟ หลอดไฟ และระบบไฟฟูาแสงสวาง เป็นการตรวจสอบรายการตอไปนี้         

แสงสวางโคมไฟที่ไมสม่ าเสมอ 
    2.4.1    การติดต้ังและโครงสรางของโคมไฟ 
     2.4.2    หลอดไฟและขั้วหลอด 
     2.4.3    สายปูอน สายวงจรยอย และสวิตชแตัดตอนของระบบไฟฟูาแสงสวาง 
     2.4.4    การปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม หรือซอม 
     2.4.5    การตรวจอื่น ๆ 
 2.5   สภาพอุปกรณ์ไฟฟูาอื่นๆ 

การตรวจสอบสภาพอุปกรณแไฟฟูาอื่น ๆ อาจตรวจสอบเฉพาะในพื้นท่ีอันตราย หรือพื้นท่ีจัดเก็บวัสดุท่ีติด
ไฟไดงายเทานั้น ในการตรวจสอบใหระบุชนิดของอุปกรณแดวยวา เป็นอุปกรณแชนิดใด เหมาะสมกับท่ีใชในบริเวณ 
(พื้นท่ี) อันตรายหรือไม  

การตรวจสอบสภาพอุปกรณแไฟฟูาอื่นๆ 
2.5.1   พื้นท่ีติดต้ัง 
2.5.2    สภาพของอุปกรณแและการตอสายไฟฟูา 
2.5.3    บริเวณโดยรอบอุปกรณแ 
2.5.4    การปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม หรือซอมบ ารุง 
2.5.5   การตรวจอื่น ๆ เป็นการตรวจสอบสภาพท่ัวไปอื่น ๆ ท่ีสามารถพบไดจากการตรวจสอบดวย
สายตา เชน การปูองกันการสัมผัสสวนท่ีมีไฟฟูา และการตอลงดิน เป็นตน 

3. ความถ่ีในการตรวจสอบและบ ารุงรักษา 
ความถ่ีในการตรวจสอบ ขึ้นกับสภาพแวดลอมและการใชงาน โดยปกติจะด าเนินการปีละ 1 ครั้ง การท่ีจะท าการ
ตรวจสอบถ่ีขึ้นหรือไมนั้น ใหพิจารณาปัจจัยตอไปนี้ประกอบดวย 
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        3.1    การกัดกรอนของบรรยากาศ 
        3.2   ส่ิงสกปรกและฝุุนละออง 
        3.3   อุณหภูมิโดยรอบและความช้ืน 
        3.4   ความถ่ีในการท างาน 
        3.5   ความถ่ีในการตัดกระแสลัดวงจร (กรณีเซอรแกิตเบรกเกอรแ)  
 
2.4    ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

 การบริหารการจัดการท่ีมีคุณภาพจึงสามารถท าใหธุรกิจนี้อยูรอดปลอดภัยมีก าไรหลายลานบาทตอปี 
บริษัทตองน ากลยุทธแ 10 วิธีการมาใช 

1. บริหารงานใหมีงานมีก าไรและประสบความส าเร็จ  เลือกเจาของงานท่ีเงินชัวรแ จายตรง ส่ิงส าคัญ
อันดับแรกก็คือการเลือกลูกคาปลูกเรือนตามใจผูอยู  งานหลัก    ของบริษัทคือ!การติดต้ังระบบไฟฟูา “งานหลักการ
เลือกลูกคา ควร  ศึกษาท่ีมาท่ีไปลูกคา ดูประวัติความนาเช่ือถือ รวมถึงดูสไตลแการท างานของเจาของงานดวย อยา
ไปรับงานจากเจาของงานท่ีสรางภาระใหเราตองเสียเวลาทวงหนี้ หมุนเงินใหปวดหัว ในเมื่อความเส่ียงจากเจาของ
งานคือจุดช้ีเป็นช้ีตายของ ธุรกิจรับเหมาจึงตองมีการท าสัญญาวาจางใหรัดกุม 

2. รูจักการเสนอราคาแบบมีก าไร ในวงการรับเหมากลาววาก าไรสุทธิหลังหักคาด าเนินการทุกอยาง
แลว ตองไมนอยกวา 10% ทักษะในการน าเสนองานกับลูกคาเป็นหนาท่ีของบริษัทธุรกิจท่ีตองพูดใหลูกคาเขาใจและ
มองเห็นภาพการท างาน ยิ่งถาเราเคยมีผลงานมาน าเสนอก็จะท าใหลูกคาตัดสินใจไดงายข้ึน ลูกคาบางคนไมเขาใจใน
เรื่องการคิดตนทุน ตนทุนผันแปรในระหวางการท างาน นั่นหมายถึงในการท างานบริษัทก็มีตนทุนของตัวเองหลาย
อยางไมวาจะคาแรง คาอุปกรณแ คาความเส่ียงตาง ๆ ดวยเหตุนี้การรับงานจึงไม แขงกันท่ีราคาแตควรใหลูกคารูสึก
วาเรามีคุณภาพ การขายงานแบบถูกๆ ก็อาจท าใหเราไดงานแตในทายท่ีสุดจะเป็นงานท่ีไดไมคุมเสียและไมสงผลดี
ตอการท าธุรกิจระยะยาว 

3. ระดมสมองบุคลากรท่ีเกี่ยวของกอนเริ่มท างาน ยิ่งเป็นงานใหญเรื่องนี้ยิ่งส าคัญมาก การเอา
บุคลากร  ท่ีเกี่ยวของในทุกฝุายต้ังแตคนออกแบบ หัวหนาชาง ฝุายบัญชี ฝุายส่ังซื้อ ฝุายประเมินราคา มานั่งประชุม
รวมกันจะไดภาพของงานท่ีชัดเจนในหัวของทุกคนท าใหทุกคนท างานไปในทิศทางเดียวกัน รูส่ิงท่ีลูกคาตองการใหท า 
รูวาควรท าอยางไรใหงานออกมามีคุณภาพเสร็จตามก าหนดเวลาท่ีส าคัญคือรู วาจะตองท าอยางไรใหสามารถ
ประหยัดตนทุนของบริษัทไดมากท่ีสุด ทุกอยางตองก าหนดใหเป็นกิจลักษณะเพื่อท าใหธุรกิจนั้นสามารถเริ่มตนและ
เดินหนาไดดีท่ีสุด  

4. ต้ังงบประมาณในการติดต้ังท่ีถูกตอง ธุรกิจควรควบคุมตนทุนใหอยูในกรอบท่ีวางไวและก็ควรมี
แผนส ารองใหตัดสินใจไดทันท่ีเมื่อใชตนทุนเกินงบประมาณ ยิ่งถาเป็นบริษัทเล็กๆเรื่องพวกนี้ยิ่งตองแมนย า ในยุคท่ี
เทคโนโลยีมีความส าคัญมากนี้ ควรหาแพลตฟอรแมท่ีมีประโยชนแมาใชรวมในการท างานจะชวยใหการคิดวิเคราะหแ
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สามารถมองเห็นภาพการท างานท่ีชัดเจนรูถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดเพื่อเตรียมรับมือแกไขไมใหตนทุนบานปลายไปเกิน
กวาความจ าเป็น  

5. ตองมีเงินทุนหมุนเวียน ธุรกิจรับเหมาท่ีดีตองมีเงินทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 30% ของมูลคา
โครงการท่ีรับ เนื่องจากการรับเหมาสวนใหญผูวาจางมักจะจายเงินเป็นงวด ซึ่งบางทีก็มีความลาชาในการเบิกจาย
บาง หากเราปราศจากเงินทุนหมุนเวียนก็จะท าใหงานติดขัดอันจะท าใหตนทุนของผูรับเหมาสูงขึ้นนั่นก็หมายถึงก าไร
ท่ีลดนอยลง แตในทางกลับกันการมีเงินทุนหมุนเวียนจะท าใหเกิดสภาพคลองท่ีไมกระทบกับผลก าไรท่ีเราไดวาง
เอาไว 

6. รักษาความสัมพันธแซัพพลายเออรแ เราควรมองซัพพลายเออรแในฐานะหุนสวนท่ีชวย สรางธุรกิจ
รับเหมา ของเราใหเติบโต ไดเพราะธุรกิจรับเหมาตองมีการใชอุปกรณแในการสรางจ านวนมากเราตองรูจักเลือกแหลง
สินคาท่ีใหราคาถูกและมีคุณภาพดีรวมถึงเครดิตตางๆ หากเจอกับซัพพลายเออรแท่ีดีเราตองรูจักรักษาความสัมพันธแ
นั้นไว อยาพยายามเอาเปรียบเพื่อใหเกิดความรูสึกในการท างานท่ีดีรวมกันอันจะเป็นประโยชนแของเราในการท า
ธุรกิจดวย  

7. ดูแลคนงาน และผูรับเหมา ธุรกิจรับเหมาส่ิงส าคัญท่ีจะท าใหงานมีคุณภาพหรือไมนั้นอยูท่ีบุคลากร
ในการท างานหรือก็คือบรรดาชางฝีมือตางๆการเก็บรักษาชางฝีมือไวใหท างานกับเราเป็นเรื่องส าคัญมาก เราจึงควร
ใชแรงจูงใจหลายอยางท่ีท าใหชางเหลานี้ไมจากเราไปไมวาจะเป็นคาตอบแทนท่ีสมเหตุสมผล การดูแลสวัสดิการ 
การใหความชวยเหลือท่ีจ าเป็น รวมถึงความรวดเร็วในการจายเงิน ซึ่งท้ังหมดนี้จะท าใหชางฝีมืออยูกับบริษัทของเรา
และจะกลายเป็นจุดแข็งท่ีดีในอนาคตดวย  

8. คอยๆขยับขยายและลงทุนกับอุปกรณแท่ีจ าเป็นลงทุนกับสินทรัพยแ ในการกอสรางสัมพันธแกับการใช
เครื่องมือเครื่องจักรหลากหลายประเภท ในฐานของบริษัทรับเหมาไมจ าเป็นตองลงทุนซื้ออุปกรณแเหลานั้นท้ังหมด 
สามารถใชวิธีการเชาแทนได แตอยางไรก็ดีเราควรพิจารณาเป็นกรณีไปกับเครื่องมือท่ีส าคัญและจ าเป็นตองมีใน
ระยะยาวเราควรรูวาเครื่องมือไหนท่ีเราควรมีเป็นของตัวเองดีกวาการเชา จึงตองมีการเปรียบเทียบตนทุนใหเห็น
ภาพวาระหวางซื้อกับเชาอะไรที่จะท าใหเกิดตนทุนมากกวากัน  

9. สามารคุมเวลางานใหไดตามแผน เร็วกวาแผนยิ่งดี แผนและระยะเวลาในการท างานจะถูกก าหนด
ออกมาเป็นรูปรางต้ังแตชวงระดมความคิดแตส่ิงท่ีส าคัญกวาคือเมื่อปฏิบัติงานจริงอาจเกิดปัญหาระหวางการท างาน
ท่ีมีผลใหงานลาชาก็เป็นการแกปัญหาของเจาของกิจการวาควรท าอยางไรที่จะท างานใหไดตามเปูาหมายหรือทางท่ีดี
หากเรงงานใหเสร็จเร็วกวาก าหนดไดโดยท่ีงานมีคุณภาพก็จะเป็นการซื้อใจลูกคาไดดียิ่งขึ้น  

10.  รูจักการบริการลูกคา งานรับเหมา 1 งานอาจจะท าใหเราตองมีเวลาอยูกับผูวาจาง รูจักผูวาจาง
นานนับเดือน ในระหวางท่ีอยูในสัญญาจาง เราก็อาจใชการบริการท่ีดีท าใหลูกคารูสึกวาเราเป็นบริษัทท่ีดีจางงาน
แลวท าใหเขาสบายใจเราอาจจะคอยอัพเดทงานใหลูกคาทราบ น าเสนอส่ิงใหมๆท่ีนาสนใจและดีกวา รวมถึงอาจ
บริการเล้ียงอาหารลูกคาในบางโอกาสก็จะเป็นผลดีในการท าประชาสัมพันธแใหกับธุรกิจของเราในลักษณะปากตอ
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ปากไดดีมากขึ้น ท้ังนี้ธุรกิจรับเหมาไฟฟูาเป็นงานท่ีตองใชเงินทุน ใชประสบการณแมาก ท่ีส าคัญผูรับเหมาตองมีความ
ซื่อสัตยแตอลูกคาแมเราอยากไดตนทุนท่ีต่ า เวลาการท าท่ีเร็วแตเราก็ไมควรลดสเปคของงาน ควรใชวัสดุท่ีดีท่ีสุดท่ีท า
ใหเราพอมีก าไรได งานท่ีดีของผูรับเหมาจะเป็นประโยชนแของตัวเองท่ีท าใหลูกคาคนอื่นเช่ือใจในอนาคต 

 

  
 

งานติดต้ังระบบไฟฟูาเครื่องจักรบริษัท เวนชแ อินดัสเตรียน จ ากัด 
วันท่ี 23 -12 -2559 
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ระบบไฟฟูาในคลังสายใยรัก บริษัท ยูโรเวนทแ จ ากัด 

วันท่ี  7 – 5 – 2561 

  
 

งานติดต้ังระบบไฟฟูา บริษัท ที เอ็น แอสเซท คอรแปอเรช่ัน จ ากัด 



260 
 

วันท่ี 31 – 07 - 2561 
 
 

  
 

งานติดต้ังระบบไฟฟูาเครื่องกลบริษัท ที เอ็น เวิลดแ ซัพพลาย จ ากัด 
วันท่ี 16 – 10 – 2561 
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งานติดต้ังระบบไฟฟูาเครื่องจักรโรงงานเกา บริษัท ท่ี เอ็น เมตัลเวิรแค จ ากัด 

วันท่ี 25- 10- 2561 
 

3. สรุปผลการศึกษา 
รูปแบบของความส าเร็จของการบริหารธุรกิจติดต้ังระบบไฟฟูาก าลังในอุตสาหกรรม ของบริษัท สหพรนารายณแ 
(ประเทศไทย) จ ากัด   

1.  แนะน าประเภทของการใชระบบไฟฟูาบริษัท สหพรนารายแ (ประเทศไทย) จ ากัด เลือกใชติดต้ังระบบ
ไฟฟูาในอุตสาหกรรมระบบไฟฟูา 3 เฟส 4 สาย 380-400V.เนื่องจากอุปกรณแและเครื่องจักรอุตสาหกรรมจะน าเขา
ใชระบบนี้เป็นสวนใหญจะประหยัดไฟกวาระบบนี้ใชไดท้ังเครื่องจักรและแสงสวางเพื่อใหเหมาะกับกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรมลดการส้ินเปลืองในการผลิตของโรงงาน 

2.  ใชอุปกรณแท่ีไดมาตรฐาน   บริษัท สหพรนารายณแ (ประเทศไทย) จ ากัด ใชอุปกรณแท่ีไดรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑแอุตสาหกรรมเชนสายไฟฟูาทอรอยสายไฟ สวิส ปล๊ักไฟ ตูไฟ ใชของยาซากิและพานาโซนิค  เพื่อยืดอายุ
การใชงานของอุปกรณแ ลดคาใชจาย ในการซอมบ ารุงลดตนทุนใหกับลูกคา 

3.  ตรวจสอบระบบไฟฟูา   ตรวจเพื่อหาจุดบกพรองการเส่ือมสภาพการผิดปกติของสายไฟเพื่อหาทาง
แกไขไดทันถวงท่ีลดความเสียหายในระบบสายงานผลิตในอุตสาหกรรมของผูใชไฟฟูา 
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4.  เสริมอุปกรณแชวยประหยัดพลังไฟฟูา   ติดต้ังระบบคาปาซิเตอรแ ชวยลดคาสูญเสียท่ีหมอแปลง ลด
กระแสในระบบไฟฟูา ลดแรงดันตกในสาย และชวยลดคาไฟฟูาโดยรวมของการผลิตในโรงงานลูกคา 

5. ปูองกันการสูญเสียในระบบ  ปกปูองความสูญเสียไฟรั่ว ไฟช฿อต ตัดกระแสไฟออกจากระบบทันที ไม
เกิดความสูญเสียกระแสไฟและสูญเสียชีวิตโดยติดต้ังสายดินอยางถูกวิธีใหกับผูใชไฟ 

6.   ปูองกันภัยธรรมชาติ  สายฟูาผาเพิ่มกระแสในระบบไฟ สรางความสูญเสียในวงกวาง อุปกรณแไฟ แผง
อิเล็คทรอนิค ตัดปัญหาใหหมดเพิ่มชุดกันฟูาผาครบระบบสมบูรณแ 

7     สรางอาชีวะเชิงปูองกันรักษาเชิงประกันตรวจสอบระบบไฟฟูา  ท่ีใชงานอยูในระบบมานาน ให
ปลอดภัยใชงานไดยาวนานขึ้นคุมคาในการลงทุนในโรงอุตสาหกรรม 

8    เสริมสรางงานเพิ่มตัวชวยเทคโนโลยี  งานระบบไฟฟูาเป็นเรื่องละเอียดอุปกรณแชวยเสริมในการ
ติดต้ังตรวจสอบงานในระบบเครื่องจักรเครื่องใชไฟฟูา ตองมีเครื่องมือวัดเครื่องตรวจสอบและทดสอบในทางไฟฟูา
คุณภาพสูงไวใชในบริษัท สหพรนารายณแ (ประเทศไทย) จ ากัด  เพื่อสรางผลงานสรางความพึงพอใจสรางผลงานท่ีดี
ไวบริการลูกคา 
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Abstract 

This dissertation to present Learning style of Management of business 

organizations using Domino Business Game ®. Researchers use quality research tools called 

Appreciative Inquiry or AI to use in qualitative research. To develop learning styles as the 

researcher has provided knowledge on business organization management and sees 

weaknesses in the learning pattern Lecture-Based and saw the opportunity of Game-Based 

Learning. The study found that Able to develop learning styles Management of business 

organizations in up to 5 areas as follows: 1) Learners have learned both theoretical and 

practical aspects. 2) Students are able to learn and connect various subjects during their 

studies. 3) Students are satisfied. That comes with the fun of learning with other students. 4) 

can reduce the learning time to only 2-3 days. 5) Learners invest less than classroom 

learning (format normal) 

 

Keyword : Domino Business Game®, Game-Based,  Business organization management 

บทคัดย่อ 
งานดุษฎีนิพนธ์นี้เพื่อน าเสนอ รูปแบบการเรียนรู๎ การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ โดยใช๎ Domino 

Business Game® ผ๎ูวิจัย ได๎ใช๎เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ ช่ือวํา Appreciative Inquiry หรือ AI มาใช๎ในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู๎ จากการท่ีผ๎ูวิจัย ประกอบอาชีพ ให๎ความรู๎ด๎านการบริหารจัดการ
องค์กรธุรกิจ และ เห็นจุดอํอนของการเรียนรู๎รูปแบบ Lecture-Based เห็นโอกาสของการเรียนรู๎แบบ Game-
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Based โดยผลการศึกษาพบวํา สามารถพัฒนารูปแบบการเรียนรู๎ การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ได๎ถึง 5 ด๎าน ดังนี้ 
1) ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ด๎านวิชาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 2) ผ๎ูเรียนสามารถเรียนและเช่ือมโยงหลากหลายวิชา
ระหวํางการเรียนรู๎ได๎ 3) ผ๎ูเรียนมีความพึงพอใจ ท่ีมากับความสนุกในการเรียนรู๎ไปพร๎อมกับผ๎ูเรียนทํานอื่น ๆ 4) 
สามารถลดระยะเวลาในการเรียนรู๎ลงเหลือเพียง 2-3 วัน 5) ผ๎ูเรียนลงทุนน๎อยกวําการเรียนรู๎ในช้ันเรียน (รูปแบบ
ปกติ) 

 

ค าส าคัญ :  Domino Business Game®, Game-Based, การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ  

1. บทน า ความส าคัญ ปัญหา ความท้าทาย และ วิธีการศึกษา 
1.1 บทน าและความส าคัญ 
 ทุกวันนี้ การประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งมีจ านวนผ๎ูประกอบการในประเทศไทย ประมาณ 
2,000,000 ราย มีความเกี่ยวข๎องกับคนซึ่งรองรับการจา๎งงานประมาณ 70% ของประชากรท้ังประเทศ และ การ
ผลิตของ SMEs สํวนใหญํขายในประเทศ 70% สํงออก 30% ตลาดของ SMEs สํวนใหญํอยูํภายในประเทศ 
(http://www.tcg.or.th/news_inside.php?news_id=37) ซึ่งมีท้ัง ธุรกิจท่ีกํอตั้ง ด าเนินกิจการ และ เลิกกิจการ 
 การประกอบธุรกิจนั้น ต๎องอาศัยท้ังความรู๎และทักษะตําง ๆ มากมาย อาทิเชํน 

 ความรู๎และทักษะในการประกอบอาชีพ – Career Skills  

 ความรู๎และทักษะในการบริหารจัดการในงาน – Job Management Skills 

 ความรู๎และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ – Business Management Skills 

 เป็นต๎น 
ในสํวนของความรู๎และทักษะตําง ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจนั้น ผ๎ูประกอบการสามารถศึกษาเรียนรู๎ได๎

หลากหลายวิธีการ แตํละวิธีการมีต๎นทุนทั้ง ต๎นทุนทางเวลา และ ต๎นทุนทางการเงิน ดังตารางด๎านลํางนี้ 
 

เรียนรู้ การบริหารจัดการธุรกิจ ต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนด้านเงินลงทุน 

สร๎างธุรกิจขึ้นมาเอง 5-10 ปี หลักล๎าน / >1,000,000 

เรียน ป.ตรี บริหารธุรกิจ 4 ปี หลักแสน / >100,000 

เรียน ป.โท MBA 2 ปี หลักแสน / >100,000 
เรียน Mini MBA 3-4 เดือน หลักหมื่น / >10,000 
ตารางที่ 1-1 ตารางเปรียบเทียบ ต๎นทุนด๎านเวลา และ เงินลงทุน ในการเรียนรู๎การบริหารธุรกิจ 
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หากผ๎ูประกอบการธุรกิจรายหนึ่ง ต๎องการศึกษาเรียนรู๎ความรู๎และทักษะตําง ๆ ในการประกอบธุรกิจ เรา
สามารถศึกษาเรียนรู๎ได๎จาก 

1. การลงมือสร๎างธุรกิจด๎วยตนเอง ใช๎เวลาในการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ไมํต่ ากวํา 5-10 ปี ใช๎เงินลงทุนไมํต่ า
กวําหลักแสน หลักล๎าน  

2. การลงเรียน ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เรียนรู๎ตามวิทยาลัย ไมํต่ ากวํา 4 ปี ใช๎เงินลงทุนไมํต่ ากวํา
หลักแสน  

3. การลงเรียน ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เรียนรู๎ตามวิทยาลัย ไมํต่ ากวํา 2 ปี ใช๎เงินลงทุนไมํต่ ากวํา
หลักแสน  หรือ 

4. การลงเรียน mini MBA สาขาบริหารธุรกิจ เรียนรู๎ตามวิทยาลัย ไมํต่ ากวํา 3-4 เดือน ใช๎เงินลงทุนไมํต่ า
กวําหลักหมื่น 

ผ๎ูวิจัยเปิดบริษัทท่ีปรึกษา ด๎านการวางระบบพัฒนากลยุทธ์องค์กร มาเป็นระยะเวลา 7-8 ปี ประกอบการ
บริการ ดังนี้ 

 ท่ีปรึกษาองค์กร 

 นักวางระบบการพัฒนาองค์กร 

 นักเขียน มีผลงานหนังสือมา 3 เลํม 

 วิทยากร บรรยายในหัวข๎อตําง ๆ และ เป็น 

 กระบวนกร จัดอบรม สัมมนา และ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู๎ 
งานหลักของผ๎ูวิจัย คือ การจัดกระบวนการเรียนรู๎ ด๎านการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ 

1.2 ปัญหา และ ความท้าทาย แรงบันดาลใจในการเลือกท าเร่ืองนี้ หรือ เหตุผล ความส าคัญของเร่ือง 
 จากบทน าและความส าคัญในการเรียนรู๎การบริหารธุรกิจท่ีกลําวมาแล๎ว  ทางผ๎ูวิจัย ต้ังค าถามในเรื่องเหลํานี้
วํา ผ๎ูวิจัยจะสามารถสร๎างการเรียนรู๎ การบริหารจัดการองค์กร ธุรกิจ ใด ท่ี เรียนรู๎ความรู๎และทักษะตําง ๆ ในการ
ประกอบธุรกิจท่ีมี  

 ต๎นทุนด๎านเวลา น๎อยลง (รวดเร็วมากขึ้น)  คือ น๎อยกวํา 3 - 4 เดือน 

 ต๎นทุนด๎านเงินลงทุน น๎อยลง (ลงทุนต่ าลง)  คือ ถูกกวําหลักหมื่นบาทตํอคน 
 
และท้ังยังท าให๎เกิด “บรรยากาศ” ในการเรียนรู๎ที่ ท าให๎ผ๎ูเรียน 
เพิ่ม ความรู๎สึกท่ีดีใน การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ Attitude 
เพิ่ม ความรู๎ให๎มากขึ้นใน การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ Knowledge 
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เพิ่ม ทักษะให๎มากขึ้นใน การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ Skills 
เพิ่ม ผลงานให๎มากขึ้นใน การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ Performance 

ปกติแล๎ว ทางผ๎ูวิจัย ได๎ศึกษาการน า กิจกรรม และ เกม มาใช๎ในการเรียนรู๎ให๎กับ บุคลากรของบริษัทลูกค๎า
ของผ๎ูวิจัยอยูํแล๎ว แตํแล๎ว วันหนึ่งก็เกิด “ความท๎าทาย” เข๎ามาบริษัทของเรา 
 

ความท้าทายจากองค์กรธุรกิจหนึ่ง    
มีลูกค๎าองค์กรธุรกิจใหญํแหํงหนึ่ง  ติดตํอเข๎ามาหา บริษัทของผ๎ูวิ จัย ให๎หา กระบวนการเรียนรู๎  

เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารธุรกิจให๎ ผ๎ูบริหารระดับกลางขึ้นไป จนถึง ระดับสูง โดยให๎ทางบริษัท คิดค๎น เกมขึ้นมา
ใหมํ ท่ียังไมํเคยมีใคร จัดกระบวนการเรียนรู๎มากํอน ในระดับประเทศ หรือ ในระดับโลก 

เป็นท่ีมาของ งานวิจัยช้ินนี้ ท่ีเรา เรียนรู๎ ศึกษา พัฒนา ลงมือสร๎าง และ วัดผลงานของ  DOMINO 
BUSINESS GAME ® เกมเพื่อการเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ  
 
1.3 วิธีการศึกษา (Research Methodology) 

ผ๎ูวิจัยใช๎เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ ช่ือวํา Appreciative Inquiry หรือ AI 
Appreciative Inquiry (AI) ใช๎ช่ือภาษาไทยวํา สุนทรียสาธก แปลเป็นไทยวําดังนี้ 
Appreciative แปลวํา  ความรู๎สึกยินดี เห็นคุณคํา รู๎สึกขอบคุณ รู๎สึกดี รู๎สึกมีความสุขรู๎สึกประทับใจInquiry 
 แปลวํา การค๎นหา การสอบถาม การสืบค๎น การวิจัย เพื่อหาความจริง หารายละเอียด 
Appreciative Inquiry (AI) จึงหมายความวํา  

การค๎นหารายละเอียดในเรื่องท่ีดี ๆ (ดีท่ีสุด) เรื่องท่ีมีความสุขโดยอยูํบนความเช่ือท่ีวํา  “มีส่ิงดีๆ ซํอนอยูํ
รอบๆ ตัวของเราเสมอ ไมํวําจะเป็น คน สัตว์ พืช ส่ิงของ อารมณ์ ความรู๎สึก รวมไปถึงประสบการณ์ในอดีต ของส่ิง
เหลํานั้น ก็มีส่ิงดีๆ อยูํเพียงแคํรู๎จักวิธีการค๎นหาส่ิงดีๆ เหลํานั้น น ามาใช๎งาน พัฒนา หรือ สร๎างขึ้นใหมํ เทํานั้นเอง”  

กลําวคือ AI ใช๎ค๎นหา “ประสบการณ์เชิงบวกท่ีดีท่ีสุด” ในทุกๆ ส่ิงรอบๆ ตัวเรา ในเรื่องท่ีเราสนใจใครํรู๎ 
หรือเรียกงํายๆ วํา “การค๎นหา what work” หรือ เป็นการค๎นหาเชิงบวก หรือ การจับถูก นั่นเองประสบการณ์ ณ 
ท่ีนี้ หมายถึง ส่ิงท่ีเคยเกิดข้ึนมาแล๎วในอดีต ไมํวําจะอยูํในรูปของ 

• ความรู๎ – ส่ิงท่ีเรารู๎ ท้ังในหัว และ นอกหัว 
• ความคิด – ส่ิงท่ีเราคิด และคนอื่นคิด 
• ทักษะ/ความสามารถ – ส่ิงท่ีเราท า 
• ผลงานท่ีเคยท ามาแล๎ว – ส่ิงท่ีเห็นผลแล๎ว 

รวมไปถึง 
• คน – ไมํวําจะใครก็ตาม 
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• สัตว์ – ไมํวําจะตัวอะไรก็ตาม 
• ส่ิงของ – ไมํวําจะส่ิงไหนก็ตาม 
• เหตุการณ์ 
• เรื่องเลํา 
• นิทานปรัมปรา ตํางๆ 
• เอกสาร ต ารา บทความ ขําวสาร และ ส่ือตําง ๆ อีกด๎วย 

 
ใครคิดค้น Appreciative Inquiry - AI ?  
Appreciative Inquiry (AI) ถูกคิดค๎น (ค๎นพบ) โดย ทํานอาจารย์  Dr.DavidCooperrider ศาสตราจารย์ด๎าน
พฤติกรรมองค์กร (Organization Behavior) ของคณะ Weatherhead School of Management ท่ี 
มหาวิทยาลัย Case Western Reserve และ เป็น Faculty Director ท่ี The Center for Business as an Agent 
of World Benefit (ท่ีมา http://en.wikipedia.org/wiki/David_Cooperrider) 
 
ปรัชญา พื้นฐาน 5 ประการ ของ AI 
Appreciative Inquiry ยืนอยูํบนหลักการ 5 ประการ (Coopperrider D. L. and Whitney D., 1999) ดังนี้ 

1. The Constructionist Principle  
2. The Poetic Principle  
3. The Simultaneity Principle  
4. The Anticipatory Principle  
5. The Positive Principle  

Credit: www.aithailand.org  
  
The Constructionist Principle  

เป็นหลักการพื้นฐานท่ีอยูํเบ้ืองหลังแนวคิด Appreciative Inquiry ท้ังหมด   
หลักการคือ เราก าหนดชะตากรรมเราเองได๎ เราสร๎าง และรํวมสร๎างหนทางใหมํให๎ตนเองได๎  นั่นคือ เราสามารถ
สร๎างหนทางข๎างหน๎าของเราเอง ด๎วยตัวเราเอง เราสามารถเลือก เส๎นทางของเราเองได๎ 
The Poetic Principle  

อดีต ปัจจุบัน อนาคตของเราเปิดกว๎างตํอการตีความ และความเป็นไปได๎ท่ีไมํมีขีดจ ากัดอะไรท้ังส้ิน เรา
สามารถพบส่ิงดีๆในตัวบุคคล สัตว์ ส่ิงของ ในตัวองค์กรใดๆก็ตาม ในใครก็ตาม  ส่ิงท่ีเราเลือกท่ีจะสนใจจะสร๎างส่ิงท่ี
เป็นจริงขึ้นมา ถ๎าเราให๎ความสนใจอะไรเป็นพิเศษมันจะเติบโต 
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เป็นประสบการณ์จริงๆของเรามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ  
The Simultaneity Principle  

การเปล่ียนแปลงใดๆ เริ่มต๎นเมื่อเราถาม เมื่อมีค าถาม ก็ยํอมต๎องหาค าตอบจากมัน ไปพร๎อมๆ กับ การ
ค๎นหา วิธีการเพื่อจะได๎มาซึ่งค าตอบ ค าถามไมํวําจะ เป็นค าถามท่ี กว๎าง ลึก กวน หรือ แม๎แตํค าถามโงํ ๆ ยํอมน ามา
ซึ่ง การเปล่ียนแปลงท้ังส้ิน ไมํทางใดก็ทางหนึ่ง ท้ังผ๎ูถาม และ ผ๎ูถูกถาม (ถึงแม๎วําจะเป็นคนเดียวกันก็ตาม : ถามใน
ใจ) 
The Anticipatory Principle  

ภาพในอนาคตท่ีเราสร๎างขึ้นในใจ จะเป็นส่ิงน าทางเราในการแก๎ปัญหาของเราในปัจจุบัน   และสร๎างสรรค์
อนาคตแกํเรา ภาพมีความหมายมากกวําค าพูด ยิ่งภาพท๎าทาย และชัดเพียงใดเราก็มีแนวโน๎มจะเติบโตไปเส๎นทาง
นั้นมากยิ่งขึ้น  
The Positive Principle  

การท่ีจะท าให๎เกิดการเปล่ียนแปลงได๎อยํางยั่งยืนนั้น มีเงื่อนไขวําต๎องอยูํบนพื้นฐานของการคิดบวก อารมณ์
ดี มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความรู๎สึกวําต๎องมีการเปล่ียนแปลงอยํางเรํงดํวน ขณะเดียวกันก็มีความสนุกสนานอยูํในตัว  
การมีอารมณ์ท่ีดีมีสํวนส าคัญตํอการท างานและการเติบโต  กลําวคือหากเรามีความสุข เราจะสามารถแก๎ปัญหาได๎
อยํางสร๎างสรรค์ 
กระบวนการ Appreciative Inquiry - AI เราเรียกว่า 4D Model 

 
รูปที่ 1-1 แสดง Appreciative Inquiry - AI – 4D Model 
จากรูป คือ กระบวนการ Appreciative Inquiry 
มี 4 ขั้นตอน เราเรียกได้ว่า 4D Model ได้แก่ 

1. Discovery การค๎นบวก การสืบค๎นด๎วยค าถามเชิงบวก เพื่อเสาะหา แกํนความต๎องการ 
2. Dream การฝันบวก การวาดภาพ การขยายผลจาก แกํนท่ีค๎นพบ ให๎เต็มท่ี ๆ สุด 
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3. Design การปั้นบวก การออกแบบวางแผน การขยายผล เพื่อให๎ตามท่ีวาดภาพไว๎  
4. Destiny การท าบวก การลงมือท าตามแผนนั้น วัดผล และ ไปสํูการสืบค๎น อีกรอบ 

 
วิธีง่ายๆ ที่ง่ายที่สุด ที่ใช้ท ากระบวนการ AI คือ  

• การสังเกตเชิงบวก 
• การตั้งค าถามเชิงบวก 
• การสัมภาษณ์เชิงบวก 
 

บริบทของกลุ่มเป้าหมาย หรือ พื้นที่เป้าหมาย 
ผ๎ูวิจัย ได๎รับความท๎าทายจาก บริษัทเอกชนแหํงหนึ่ง ให๎หา กระบวนการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาทักษะการ

บริหารธุรกิจให๎ ผ๎ูบริหารระดับกลางขึ้นไป จนถึง ระดับสูง โดยให๎ทางบริษัท คิดค๎น เกมขึ้นมาใหมํ ท่ียังไมํเคยมีใคร 
จัดกระบวนการเรียนรู๎มากํอน ในระดับประเทศ หรือ ในระดับโลก 

ผ๎ูวิจัยจึงเลือก กลํุมเปูาหมาย ในการศึกษา คือ 
ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ SME หรือ เจ้าของกิจการ / ทายาท จ านวน 5 รุ่น รุ่นละ 60-80 คน ที่ก าลังศึกษา
ปริญญาโท MBA เพื่อเปรียบเทียบ การเรียนรู้รูปแบบใหม่ (นวัตกรรม) กับการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมได้ 
 
วิธีประยุกต์ เคร่ืองมือทางการวิจัย มาใช้กับงานวิจัยนี้ 
Discovery สังเกต และ สัมภาษณ์เชิงลึกแบบเชิงคุณภาพ กับ กลํุมเปูาหมาย โดยการตั้งค าถามเพื่อ 

ค๎นหา “กระบวนการเรียนรู๎การบริหารธุรกิจท่ีประทับใจและเกิดประสิทธิผลท่ีสุด” 
ค๎นหา “วิชาทางการบริหารจัดการองค์กร อยํางน๎อย 3-5 วิชา ท่ีจะต๎องเรียนรู๎” 
ค๎นหา “กิจกรรมและเกม ท่ีใช๎ในการเรียนรู๎การบริหารธุรกิจ” 

Dream  ใช๎ข๎อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเชิงคุณภาพ มาค๎นหาพัฒนากิจกรรมหรือเกม ท่ีมีอยูํ 
  คือ DOMINO Building เพิ่มเติมท าให๎ ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ได๎เต็มท่ี ๆ สุด 
Design ออกแบบระบบการเรียนรู๎ผํานเกม ให๎เหมาะสม กับ กลํุมเปูาหมายท่ีเลือกไว๎  

พัฒนาระบบเว็บไซต์ www.dominobg.com มารองรับการเรียนรู๎หลายกลํุมพร๎อมกัน 
น า วิชาการบริหารธุรกิจ มาเช่ือมโยงกับ DBG 

Destiny  วัดผล ความรู๎ การประยุกต์ใช๎ การมองเห็น ภาพรวม ของวิชาหลัก การบริหารธุรกิจได๎ 
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2. แนวความคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยในเร่ืองที่ศึกษา 
2.1 เกมธุรกิจ (หรือที่เรียกว่า เกมจ าลองธุรกิจ ) (Business games) 

หมายถึง เกมจ าลอง ท่ีใช๎เป็นเครื่องมือ ทางการศึกษา ส าหรับการสอนธุรกิจ  เกมธุรกิจอาจมีการฝึกอบรม
ทางธุรกิจตําง ๆ เชํน การจัดการท่ัวไป การเงิน พฤติกรรมองค์กร ทรัพยากรบุคคล บํอยครั้งค าวํา " การจ าลองทาง
ธุรกิจ " ใช๎กับความหมายเชํนเดียวกัน 

เกมธุรกิจ ได๎รับการก าหนดให๎เป็น  "เกมท่ีมีสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจท่ีสามารถน าไปสํูหนึ่งหรือท้ังสองอยําง
ตํอไปนี้ ผลการฝึกอบรมผ๎ูเลํนทักษะทางธุรกิจ (Soft Skills / Hard Skills) หรือ  การประเมินผลการแสดงของผ๎ูเลํน 
(เชิงปริมาณและ / หรือคุณภาพ) " 

เกมธุรกิจ ใช๎เป็น วิธีการสอน ใน มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะอยํางยิ่งใน โรงเรียนธุรกิจ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
การศึกษาในระดับผ๎ูบริหาร 
ประวัติของ เกมธุรกิจ (History) 

การจ าลองทางธุรกิจท่ีเลํนผํานคอมพิวเตอร์  มาจากเกมสงครามทหารและเกิดขึ้นในชํวงปลายทศวรรษท่ี 
1950 ( Wells 1990 )  เกมจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ รวมถึง เกมกระดานท่ี ไมํใชํคอมพิวเตอร์และกิจกรรมจาก
ประสบการณ์ได๎ถูกใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนการสอน ( Jackson 1959 ) ( 
Andlinger 1958 ) เป็นประจ าในการใช๎งานท่ีมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะอยํางยิ่งในโรงเรียนธุรกิจท่ีส าคัญ 
ตัวอยํางเชํน มหาวิทยาลัย Washington ได๎ใช๎เกมจ าลองธุรกิจในช้ันเรียนต้ังแตํปี ค.ศ. 1957 ( Saunders 1996 , 
หน๎า 49) 

เครื่องมือ INTOP ได๎รับการพัฒนาขึ้นที่ มหาวิทยาลัยชิคาโก ใน ปี ค.ศ. 1963 และได๎รับการวําจ๎างให๎สอน
ใน 160 สถาบันท่ัวโลกในชํวงปี 2506-2538 ผ๎ูสืบทอด INTOPIA ได๎รับการเผยแพรํเป็นครั้งแรกใน ปี ค.ศ. 1995 
และได๎รับการใช๎โดยมหาวิทยาลัยในกวํา 55 ประเทศท่ัวโลกรวมถึง 18 แหํงในสหรัฐอเมริกา 
เกมธุรกิจยังใช๎ใน บริษัทเอกชน ส าหรับการฝึกอบรมการจัดการและการพัฒนาอีกด๎วย ( Faria 1990 ) 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Business_game) 
 
2.2 เกมการศึกษา (Educational games) 

เป็น เกมท่ี ออกแบบมาอยํางชัดเจนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การศึกษา หรือมีมูลคําทางการศึกษาเล็กน๎อย 
เกมทุกประเภทอาจใช๎ในสภาพแวดล๎อมทางการศึกษา เกมการ ศึกษาเป็น เกม ท่ีออกแบบมาเพื่อชํวยให๎ผ๎ูคนได๎
เรียนรู๎เกี่ยวกับบางวิชาขยายแนวคิดเสริมสร๎างพัฒนาการเข๎าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมหรือชํวย
ให๎พวกเขาเรียนรู๎ทักษะในขณะท่ีเลํน  

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_game
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ประเภทเกมประกอบด๎วย บอร์ด การ์ด และ วิดีโอเกม  เกมการศึกษาเป็นเกมท่ีออกแบบมาเพื่อสอนมนุษย์เกี่ยวกับ
เรื่องเฉพาะและสอนทักษะ ในฐานะนักการศึกษารัฐบาลและผ๎ูปกครองตระหนักถึงความต๎องการทางจิตวิทยาและ
ประโยชน์ของเกมมีตํอการเรียนรู๎เครื่องมือการศึกษานี้ได๎กลายเป็นกระแสหลัก  

เกมเป็นเกมแบบโต๎ตอบท่ีสอนเราถึง เปูาหมาย หลักเกณฑ์ การปรับตัว การแก๎ปัญหา การโต๎ตอบท้ังหมด 
ท่ีแสดงเป็นเรื่องราว พวกเขาตอบสนองความต๎องการขั้นพื้นฐานของเราท่ีจะเรียนรู๎โดยการให๎ความเพลิดเพลินการมี
สํวนรํวมหลงใหลโครงสร๎างแรงจูงใจความพึงพอใจ อัตตา อะดรีนาลีน ความคิดสร๎างสรรค์ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและ
อารมณ์ในเกมตัวเองในขณะท่ีการเรียนรู๎เกิดข้ึน  
(https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_game) 
 
2.3 Business simulation ปั้น ‘คน’ แบบ short cut  
http://www.thansettakij.com/content/51613 

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี ส่ิงหนึ่งท่ีสํงผลกระทบอยํางเห็นได๎ชัด คือเรื่องของทรัพยากร
บุคคล ซึ่งนอกจากจะต๎องมีทักษะด๎านการคิด วิเคราะห์ ภาษา และความสามารถเฉพาะทางแล๎ว ประสบการณ์ก็
เป็นส่ิงส าคัญไมํน๎อย เมื่อเกิดการลงทุน ความต๎องการบุคลากรท่ีเพิ่มสูงขึ้น ส่ิงท่ีตามมา คือภาวะขาดแคลน การเรํง
พัฒนาบุคลากรให๎มีความพร๎อมเพื่อรองรับการแขํงขันได๎จึงได๎มืออาชีพมาชํวย 
เทรนนิ่งโมเดลใหม่ โดยพบวําการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในรูปแบบเดิมๆ เป็นการเน๎นสร๎างความเข๎าใจขั้นพื้นฐาน 
แนวคิด และการท างานตามหลักทฤษฎีซะสํวนใหญํ จึงยังมีข๎อจ ากัดอยูํหลายประการ โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์
จริง ท าให๎การตัดสินใจต๎องมีการพิจารณารอบด๎าน จึงไมํสามารถกระท าได๎อยํางเต็มท่ี และอาจสร๎างผลเสียให๎เกิด
ขึ้นกับองค์กร การน าเครื่องมือตํางๆ มาใช๎ประกอบในการพัฒนาบุคคลากร และการชํวยในการคิด วิเคราะห์ จึงมี
ความจ าเป็น 

นายสืบสาย ดาราธรรม กรรมการผ๎ูจัดการ บริษัท เอ็นพีโอ คอนซัลต้ิง จ ากัด ตัวแทนอยํางเป็นทางการของ
บริษัท CELEMI ประเทศสวีเดน ผ๎ูคิดค๎นนวัตกรรมการเรียนรู๎ด๎วยบอร์ดเกมจ าลองสถานการณ์ธุรกิจรายแรกของโลก
ได๎น า Business simulationในลักษณะของ Board Game มาใช๎ในการอบรมความรู๎และความเฉียบคมทางธุรกิจ 
(Business acumen) ขึ้นในเมืองไทย โดยเฉพาะการให๎บริการกับองค์กรขนาดใหญํ 

"บริษัทเริ่มด าเนินธุรกิจนี้และใช๎ Business simulation เมื่อ 15 ปีกํอน แตํอาจจะยังไมํเป็นท่ีรู๎จักมากนัก 
เพราะเป็นการใช๎เฉพาะในองค์กรขนาดใหญํ ซึ่งเป็นนิช มาร์เก็ตมากๆ โดยมีลูกค๎าท่ีเข๎ารับการอบรมผํานเครื่องมือนี้ 
มีท้ังเครือเอสซีจี, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย เป็นต๎น" 
บอร์ด เกมสัมผัสได้ เรียนรู้จริง   

เครื่องมือหลักท่ีใช๎ในการเรียนรู๎คือ Complex business simulation กลยุทธ์ธุรกิจซึ่งมีโมเดลธุรกิจ
แตกตํางกัน 3 รูปแบบ ได๎แกํ ธุรกิจการผลิต, ธุรกิจการบริการ และธุรกิจท่ีมีการแขํงขันรุนแรง เชํน ธุรกิจธนาคาร 
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ธุรกิจโทรคมนาคม เป็นต๎น นอกจากนี้จะเป็นเครื่องมือท่ีใช๎ในการเรียนรู๎เรื่องการเงิน กลยุทธ์การตลาดพื้นฐานการ
บริหารโครงการ และการบริหารบุคลากร เป็นต๎น ซึ่งระยะเวลาการฝึกอบรมนั้น ขึ้นอยูํวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
รูปแบบเครื่องมือท่ีเลือกใช๎ เชํนรูปแบบพื้นฐานเกี่ยวกับการท าธุรกิจสามารถเรียนรู๎ได๎ใน 1 วัน สํวนรูปแบบท่ีมีความ
เข๎มข๎นมีการแขํงขันและมีความท๎าทายจะใช๎เวลา 2-3 วันสํวนรูปแบบการอบรม จะมีท้ังการจัดอบรมพัฒนาผ๎ูบริหาร
ระดับกลางท่ีมีประสบการณ์ท างาน 7-8 ปี, พนักงานท่ีมีประสบการณ์ท างาน 2-3 ปี เพื่อพัฒนาในแงํความเข๎าใจใน
ธุรกิจชํวยเปิดมุมมองให๎เห็นภาพรวมของธุรกิจนอกเหนือจากสํวนของงานในหน๎าท่ีรับผิดชอบ 

การจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ หรือ Business Simulation ไมํใชํเรื่องใหมํในเมืองไทย ท่ีผํานมามีการใช๎
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท (MBA) และมีบางบริษัทก็น าไปใช๎ ในการอบรมผ๎ูบริหาร แตํสํวนใหญํจะ
เป็นลักษณะของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ใช๎วิธีปูอนข๎อมูลเข๎าไป จากนั้นคอมพิวเตอร์จะค านวณผลลัพธ์ท่ีได๎ออกมา 
ซึ่งตํางกับการจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ในรูปแบบเกมกระดาน (Board game) ซึ่งจะท าให๎ผ๎ูเลํนได๎สัมผัสจริง มี
การพูดคุยแลกเปล่ียน และท างานรํวมกัน เหมือนกับการนั่งท างานจริงในองค์กร 
"หากเป็นการเทรนนิ่งหรืออบรมพนักงานในรูปแบบเดิมๆ จะเน๎นการให๎ความรู๎ด๎านทฤษฎี ขั้นตอนกระบวนการ
ตํางๆ แตํส าหรับการใช๎บิสิเนส ซิมูเลเตอร์ จะชํวยให๎ได๎ท้ังความรู๎ ประสบการณ์ตรงท่ีได๎จากการลงมือท าเอง เลํนเอง 
และตัดสินใจเอง ซึ่งหากตัดสินใจผิดก็จะรู๎ถึงปัญหา และส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นตามมา ดังนั้นหากในอนาคตเมื่อเกิด
เหตุการณ์จริง ก็จะสามารถคาดเดาความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได๎ ท าให๎สามารถวางแผนรองรับ หรือเตรียมแผน
แก๎ปัญหาไว๎ลํวงหน๎าแล๎ว" 
 

เตรียมพร้อมคนรับมืองานหนัก  
นายสายสืบ กลําวอีกวํา การอบรมในลักษณะนี้ ท าให๎ผ๎ูเข๎าอบรมมีประสบการณ์รํวม ท าให๎เห็นและเข๎าใจ

งํายข้ึน ถือเป็นการเรียนลัด แทนท่ีจะต๎องรอให๎เกิดเหตุการณ์จริง ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในปีหน๎า หรืออีก 5 ปีข๎างหน๎าได๎ 
ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นองค์กรอาจจะต๎องประสบปัญหาหรือเกิดความเสียหายในระดับสูงตามมา อยํางไรก็ดี ปัจจุบันท่ี
ธุรกิจมีการแขํงขันสูงขึ้น ท าให๎องค์กรไมํวําจะเป็นขนาดใหญํ กลาง และเล็ก ตํางมีโอกาสในการขยายการลงทุนหรือ
มีการขยายงานมากขึ้น ส่ิงท่ีจ าเป็นคือต๎องเรํงพัฒนาบุคลากรให๎มีทักษะ และพร๎อมรองรับการขยายงานท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

ส าหรับแผนการการด าเนินธุรกิจของบริษัทในปีนี้ บริษัทปรับโครงสร๎างธุรกิจใหมํ จากเดิมท่ีมี 3 กลํุมธุรกิจ 
คือธุรกิจให๎บริการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร , ธุรกิจท่ีปรึกษาด๎านการบริหารจัดการธุรกิจ และธุรกิจจัดหา
เครื่องมือประเมินบุคลากร โดยจะแยกธุรกิจจัดหาเครื่องมือประเมินบุคลากรออกไปจัดเป็นบริษัทใหมํ ภายใต๎ช่ือ 
บริษัท โทมัส อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ท าหน๎าท่ีเป็นตัวแทนจ าหนํายเครื่องมือประเมินบุคลากรและ
ให๎บริการค าปรึกษาแกํองค์กร ซึ่งเป็นโนฮาวมาจากประเทศอังกฤษ ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยในปีนี้บริษัทต้ังเปูาหมาย
ท่ีจะมีผลประกอบการเติบโตขึ้นและมีรายได๎ราว 100 ล๎านบาท 
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จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีท่ี 36 ฉบับท่ี 3,156 วันท่ี 12 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559   
http://www.thansettakij.com/content/51613 
 
3. กรณีศึกษาระดับสากล กรณีศึกษาในเร่ืองที่เราศึกษา  
3.1 Foundation Business Game 

 
การจ าลองกลยุทธ์ทางธุรกิจข้ันพื้นฐาน 

เรียนรู๎การพัฒนาความเข๎าใจแบบองค์รวม เกี่ยวกับวิธีการท่ีธุรกิจท างานเป็นระบบแบบผสมผสาน  
ในขณะท่ีให๎พื้นฐานส าหรับการคิดเชิงกลยุทธ์ 

Foundation ชํวยให๎นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู๎แบบองค์รวมเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทาง
ธุรกิจต้ังแตํเริ่มต๎นในประสบการณ์การเรียนรู๎ท่ีนําสนใจ แตํละวินัยทางธุรกิจมีความรู๎ความเข๎าใจในวงกว๎างและ
สามารถเข๎าใจได๎ในทางทฤษฎี แตํการประสบปัญหาทางธุรกิจในทางปฏิบัติอาจเป็นรากฐานท่ีเหมาะส าหรับการ
เรียนรู๎อยํางลึกซึ้งและตํอเนื่อง 

รวมทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให๎เข๎าใจวําแตํละสํวนของธุรกิจสํงผลกระทบตํอท้ังองค์กรไมํมีอะไรท่ีเต๎นตํอ
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจในตลาดท่ีมีการแขํงขัน มูลนิธิให๎ประสบการณ์ท่ีไมํมีความเส่ียงในโลกแหํงความเป็น
ตัวตนพร๎อมกับโอกาสในการสร๎างกลํุมผลิตภัณฑ์จัดการคําใช๎จํายวิเคราะห์ ตลาดและพัฒนาการคาดการณ์โดย
ค านึงถึงกระแสเงินสดและการจัดการงบดุล 

ชักชวนให๎นักเรียนของคุณ เข๎ามาใช๎งานงํายท่ีใช๎งานงํายชํวยลดความยุํงยากในการใช๎งานออนไลน์ของ
นักเรียนและให๎ข๎อเสนอแนะพร๎อมค าตอบทันทีเมื่อต๎องการพวกเขาบนหน๎าจอ จมอยูํกับความซับซ๎อนท่ีสมจริงของ 
บริษัท มูลคํากวํา 40 ล๎านเหรียญแตํละทีมผ๎ูบริหารหรือซีอีโอแตํละคนจะเข๎ารับต าแหนํง บริษัท ท่ีก าลังด้ินรน แตํละ 
บริษัท จะต๎องสมดุลกับความต๎องการและความต๎องการในการแขํงขันเพื่อให๎ธุรกิจของพวกเขามีทิศทางท่ีชัดเจน 
http://www.capsim.com/simulations/foundation/ 
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รูปที่ 3-1 อ๎างอิงภาพจาก http://www.capsim.com/blog/capsim-partners-with-st-francis-high-school-
to-prepare-students-for-future-success/ 
 
3.2 The Business Strategy Game (BSG) - การแข่งขันในตลาดโลก 

เกมกลยุทธ์ทางธุรกิจท างานอยํางไร  
ใน เกมกลยุทธ์ทางธุรกิจ สมาชิกกลํุม 1-5 คนได๎รับมอบหมายให๎ประกอบธุรกิจ คือ  

บริษัท รองเท๎ากีฬา ซึ่งผลิตและจ าหนํายรองเท๎าแบรนด์และปูายช่ือสํวนตัวและแขํงขันกับ  
บริษัท รองเท๎าท่ีด าเนินการโดยสมาชิกคนอื่น ๆ ในช้ันเรียน มีจ านวน 12 บริษัท  
สามารถแขํงขันในกลํุมอุตสาหกรรมเดียว (ช้ันเรียนท่ีมีขนาดสูงกวํา 50 แหํงโดยท่ัวไปจะแบํงเป็นกลํุมอุตสาหกรรม
สองกลํุมข้ึนไป) บริษัท เหลํานี้แขํงขันในเวทีการตลาดระดับโลกโดยขายได๎ใน 4 ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์คือ ยุโรป, 
แอฟริกา, อเมริกาเหนือ, เอเชียแปซิฟิกและละตินอเมริกา 
ผ๎ูบริหารของแตํละบริษัท มีหน๎าท่ีรับผิดชอบในการประเมินสภาวะตลาดการก าหนดวิธีการตอบสนองตํอการกระท า
ของคํูแขํงการก าหนดทิศทางระยะยาวและกลยุทธ์ส าหรับ บริษัท ของพวกเขาการคาดการณ์ยอดขายท่ีจะเกิดขึ้น
และการตัดสินใจเกี่ยวกับ: 

 การด าเนินการผลิต (ไมํเกิน 10 การตัดสินใจแตํละโรงงานโดยมีโรงงานได๎สูงสุด 4 โรงงาน) 

 การปรับปรุงโรงงานและการขยาย / ลดก าลังการผลิตของโรงงาน (6 การตัดสินใจตํอโรงงาน) 

 การชดเชยแรงงานและการฝึกอบรม (การตัดสินใจ 3 ครั้งตํอโรงงาน) 

 การจัดสํงและการจัดการสินค๎าคงคลัง (ถึง 8 การตัดสินใจแตํละโรงงาน / ภูมิภาค) 
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 การก าหนดราคาและการตลาด (สามารถตัดสินใจได๎สูงสุด 10 ครั้งใน 4 ภูมิภาค) 

 การเสนอราคาเพื่อลงนามบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเพื่อรับรองตราสินค๎ารองเท๎า (2 รายการตํอราคาเสนอ) 

 ความรับผิดชอบตํอสังคมและการเป็นพลเมือง (ไมํเกิน 6 รายการการตัดสินใจ) 

 การด าเนินงานทางการเงินของ บริษัท (ไมํเกิน 8 รายการส าหรับการตัดสินใจ) 
ในแตํละครั้งท่ีผ๎ูจัดการรํวมตัดสินใจเข๎ารํวมการตัดสินใจการค านวณผลการด าเนินงานในรูปแบบตํางๆบน

หน๎าจอจะแสดงให๎เห็นถึงผลท่ีคาดวําจะได๎รับจากการขายหนํวยรายได๎สํวนแบํงการตลาดก าไรสุทธิรายได๎ ROE 
ต๎นทุนตํอหนํวยและผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข๎องอื่น ๆ ผ๎ูจัดการรํวมในการประเมินคุณคําท่ีเกี่ยวข๎องของรายการ
การตัดสินใจหนึ่ง ๆ กับคนอื่น ผ๎ูจัดการ บริษัท สามารถทดสอบกับชุดคําผสมการตัดสินใจท่ีแตกตํางกันจ านวนมาก
ในการมาถึงการผสมผสานการตัดสินใจและการด าเนินการท่ีดูเหมือนจะสํงผลให๎ประสิทธิภาพของ บริษัท ดี 
นอกจากนี้ยังมี บทแนะน าวิดีโอ 2-4 นาทีส าหรับแตํละหน๎าจอการตัดสินใจ และ สํวนชํวยเหลือ ท่ีอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ท่ีกํอให๎เกิดผลกระทบให๎ค าแนะน าและข๎อเสนอแนะอธิบายวําตัวเลขในรายงานของ บริษัท และ
อุตสาหกรรมมีการค านวณอยํางไร ผ๎ูจัดการท างานอยํางไร 

แตํละ บริษัท มักพยายามท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพและสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันด๎วยการก าหนด
ราคาท่ีนําสนใจยิ่งขึ้นการเลือกรูปแบบและแบบจ าลองรองเท๎าท่ีใหญํขึ้นการจัดแตํงทรงผมและคุณภาพรองเท๎าท่ี
นําสนใจยิ่งขึ้นการโฆษณาท่ีมากขึ้นการรับสํวนลด mail-out ท่ีใหญํขึ้นการท าสัญญากับดาราเพื่อรับรองแบรนด์ , 
ให๎การสนับสนุนการขายสินค๎าและการสํงเสริมการขายแกํผ๎ูค๎าปลีกการจัดสํงและการจัดสํงท่ีรวดเร็วขึ้นและการ
สํงเสริมการขายสินค๎าออนไลน์ท่ีก๎าวร๎าวมากขึ้นในเว็บไซต์ของ บริษัท 

ทุกประเภทของกลยุทธ์การแขํงขัน - ความเป็นผ๎ูน าท่ีมีต๎นทุนต่ าความแตกตํางผ๎ูให๎บริการท่ีมีต๎นทุนต่ าเน๎น
ต๎นทุนต่ าและเน๎นความแตกตําง เป็นตัวเลือกท่ีท างานได๎ บริษัท สามารถพยายามท่ีจะได๎รับความเหนือกวําคํูแขํง
ด๎วยการโฆษณามากขึ้นหรือเลือกรูปแบบท่ีกว๎างขึ้นหรือการจัดแตํงทรงผม / คุณภาพที่นําสนใจหรือสํวนลดท่ีมากขึ้น
หรือการรับรองการรับรองผ๎ูมีช่ือเสียงท่ีนําสนใจมากขึ้นเป็นต๎น สามารถมุํงเน๎นท่ีพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์หนึ่งหรือสอง
แหํงหรือมุํงมั่นเพื่อความสมดุลทางภูมิศาสตร์ สามารถท ากลยุทธ์เดียวกันท่ัวโลกหรือสร๎างกลยุทธ์ท่ีตํางกันเล็กน๎อย
หรือแตกตํางกันมากส าหรับแตํละพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ทั้งส่ีแหํง สามารถเปล่ียนความส าคัญในการขายรองเท๎าแบรนด์
ผํานร๎านค๎าปลีกรองเท๎าหรือท่ีเว็บไซต์ของ บริษัท สามารถให๎ความส าคัญมากหรือน๎อยในการชนะการเสนอราคาเพื่อ
ผลิตรองเท๎าปูายช่ือสํวนตัวส าหรับผ๎ูค๎าปลีกรายยํอย 
ประสิทธิภาพของ บริษัท แตํละแหํงขึ้นอยูํกับดัชนีช้ีวัดท่ีสมดุลซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์รายได๎ตํอหุ๎ น
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนการแข็งคําของหุ๎นและการจัดอันดับเครดิต 

คุณมีทางเลือกในการจัดตารางฝึกซ๎อม 1 หรือ 2 รอบ (ขอแนะน า 2) และต้ังแตํ 4 ถึง 10 รอบตัดสิน
ตามปกติ (6 ถึง 10 รอบดีกวํา 3-5 รอบ) รอบการตัดสินใจแตํละรอบหมายถึงปีของการด าเนินงานของ บริษัท และ
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ใช๎เวลาประมาณสองช่ัวโมงเพื่อให๎ผ๎ูจัดการรํวมของ บริษัท ด าเนินการเสร็จส้ิน รอบการตัดสินใจสามารถก าหนดเป็น
รายสัปดาห,์ รายปักษ์หรือที่อาจารย์ผ๎ูสอนต๎องการชํวงเวลาใดก็ได๎ มีตารางเรียนตัวอยํางส าหรับหลักสูตรท่ีมีความ
ยาวแตกตํางกันไปและมีการจัดประชุมเป็นจ านวนมาก 

เมื่อก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว๎ส าหรับผ๎ูสอนส าหรับรอบการตัดสินใจเซิร์ฟเวอร์ BSG จะเข๎าถึงรายการการ
ตัดสินใจท่ีบันทึกไว๎ของแตํละ บริษัท โดยอัตโนมัติก าหนดความสามารถในการแขํงขันและความสนใจของผ๎ูซื้อในการ
เสนอผลิตภัณฑ์ของแตํละ บริษัท เทียบกับ บริษัท คํูตํอส๎ูและจัดสรรยอดขายและสํวนแบํงตลาดให๎กับ บริษัท คํูแขํง, 
ภูมิภาคตามพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ตาม 
 
วิธีการเปรียบเทียบราคาของแตํละ บริษัท กับราคาของแบรนด์คํูแขํง, 
วิธีจัดแตํงทรงผมของแตํละ บริษัท / คุณภาพเทียบกับคุณภาพของแบรนด์คํูแขํง, 
ความกว๎างและความกว๎างของสายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท แตํละ บริษัท เปรียบเทียบกับความต๎องการของ บริษัท 
คํูแขํง, 
ความพยายามในการโฆษณาของ บริษัท แตํละแหํงเปรียบเทียบกับการโฆษณาของคํูแขํงและอื่น ๆ ท้ังหมด 11 
ปัจจัยในการแขํงขันซึ่งก าหนดยอดขายหนํวยและสํวนแบํงการตลาด 
ไมํมีอคติในตัวใดท่ีสนับสนุนกลยุทธ์ใด ๆ และไมํมี "ชุดกลยุทธ์การเคล่ือนไหวท่ีเป็นความลับ" ซึ่งจะสํงผลให๎ บริษัท 
กลายเป็นผ๎ูน าในอุตสาหกรรม BSG คือการจัดท าแบบจ าลองการแขํงขันทางด๎าน "การแขํงขัน" ซึ่ง ผลลัพธ์จะไมํซ้ า
กันเฉพาะกับการแขํงขันกันระหวํางการตัดสินใจและกลยุทธ์เฉพาะของแตํละกลํุม บริษัท ท่ีแขํงขันกัน กลยุทธ์ใดท่ี
ให๎ผลการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุดในกลํุมใดก็ได๎จาก 4 ถึง 12 บริษัท ท่ีมีการแขํงขันแบบหัวหัวเสมอขึ้นอยูํกับการมีสํวน
รํวมในการแขํงขันระหวํางการตัดสินใจและกลยุทธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงของ บริษัท คํูแขํง นั่นก็คือกลยุทธ์ " bullet 
magic" หรือชุดการด าเนินการท่ีก าหนดซึ่งจะรับประกันประสิทธิภาพของ บริษัท ท่ีดี 
ผ๎ูบริหารรํวมของ บริษัท สามารถเข๎าถึงผลลัพธ์ของการตัดสินใจรอบ 15-20 นาทีหลังจากก าหนดเวลาในการ
ตัดสินใจ การจัดอันดับประสิทธิภาพของ บริษัท พร๎อมด๎วยสถิติอุตสาหกรรมและสถิติของ บริษัท มีให๎กับผ๎ูจัดการ
รํวมของ บริษัท หลังจากแตํละรอบการตัดสินใจใช๎ในการปรับกลยุทธ์และการตัดสินใจในรอบการแขํงขันรอบถัดไป 
https://www.bsg-online.com/ 
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รูปที่ 3-2 อ๎างอิงภาพจาก https://www.bsg-online.com/index.html    
 
บทที่ 4 กรณีศึกษาในประเทศไทย กรณีศึกษาในเร่ืองที่เราศึกษา  
4.1 Business Simulation Games - บริษัท โกลโบล โปร บิสซิเนสส์ โซลูชั่นส์ 

รับสมัคร 30 ทําน มาเลํนเกมส์กัน 21 เมษายน นี้ เกมส์ท่ีจะท าให๎ทํานมองเห็นภาพรวมของการบริหาร
กิจการ ท่ีต๎องอาศัยการวางกลยุทธ์บนข๎อมูลธุรกิจท่ีถูกต๎อง ฉับไว 
กิจกรรมนี้เหมาะสม ส าหรับ  ผ๎ูประกอบการ / เจ๎าของธุรกิจ ผ๎ูบริหารองค์กร และผ๎ูจัดการฝุายท่ีมีศักยภาพในการ
เป็นผ๎ูบริหารในอนาคต รับสมัครผ๎ูเลํนเพียง 30 ทําน แบํงกลํุมเป็น 5 บริษัทจ าลอง 
ส านักงานนวัตกรรมแหํงชาติ รํวมกับ  บริษัท โกลโบล โปร บิสซิเนสส์ โซลูช่ันส์ จัดกิจกรรม  
“เกมจ าลองทางธุรกิจ” (Business Simulation Game)  เพื่อเสริมศักยภาพด๎านการบริหารให๎กับผ๎ูประกอบการ
ไทย โดยทํานจะได๎ เห็นมุมมองทางธุรกิจแบบองค์รวม  
เข๎าใจการท างานรํวมกันระหวํางสายงานเสริมศักยภาพความเป็นผ๎ูน า ด๎วยการวางแผนและการคิดเชิงกลยุทธ์ 
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ยกระดับการเป็นผ๎ูประกอบการ ด๎วยความคิดเชิงรุก และ
กล๎าเส่ียงอยํางมีเหตุผล 
https://www.facebook.com/NIAThailand/photos/a.988719001165426.1073741855.1978938469146 

https://www.bsg-online.com/index.html
https://www.facebook.com/NIAThailand/photos/a.988719001165426.1073741855.1978938469146
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16/988719031165423/?type=3&theater 
รูปที่ 4-1 อ๎างอิงภาพจาก 
https://www.facebook.com/NIAThailand/photos/a.988719001165426.1073741855.1978938469146
16/988719031165423/?type=3&theater  
 
4.2 Business Simulation - Compass Institute (Thailand)  

ของเรา วันนี้ได๎เดินทางไปถึง พัทยา กันเลยนะคะ ในกิจกรรมนี้มีผ๎ูเข๎าอบรม 50 ทํานโดยประมาณ โดยการ
เรียนการสอนของวันนี้ น าโดย คุณเทพฤทธิ์ สีน้ าเงิน ด ารงต าแหนํง กรรมการผ๎ูจัดการ และเป็นอาจารย์
ผ๎ูทรงคุณวุฒิ และเช่ียวชาญในสาขาวิชาตํางๆทางด๎านธุรกิจและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การเลํน Board Game หรือท่ีเราเรียกวํา Business Simulation ,Business Gamification นั้นเป็นเครื่องมือท่ี
สามารถ Reflect กระบวนความคิด การด าเนินงาน บุคลิก ลักษณะของผ๎ูเข๎าอบรมได๎อยํางดีระดับหนึ่ง ซึ่ งผ๎ูด าเนิน
กิจกรรมเกมส์ของเรา หรือท่ีเรียกวํา Banker, Facilitator ก็ได๎รับการฝึกซ๎อม การเรียน การเลํนเกมส์ อยํางมือ
อาชีพและสม่ าเสมอ รวมถึงทีมงานด๎านการจัดฝึกอบรมก็เป็นผ๎ูมีประสบการณ์และผํานการฝึกฝนมาเป็นอยํางดี 

สามารถเรียกได๎วํา Compass Institute เป็นเจ๎าแรกในประเทศไทยท่ีได๎น าวิธีการนี้มาใช๎กับหลักสูตรน ซึ่ง
เรามีบริษัทในเครือ รํวมกัน 3 บริษัทคือ 
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1. LEAD Business Institute "LEAD People LEAD Business" The execution education 
programs which design by professional instructors from Cornell University- ILR School 

2. Compass Institute "The Leader in Human Capital"  
3. Madison House Thailand "Empowering Business Communication" 
หากทํานใดสนใจและอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม วํากิจกรรมนี้จะชํวยเรื่องการพัฒนาบุคลากรใน

องค์กรของทําน ได๎อยํางไร ติดตํอสอบถามท่ีเราได๎คํะ เรามีทีมพัฒนาธุรกิจพร๎อมบุคลากรมืออาชีพ มีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญทางด๎าน Human Resources Development (HRD) ในการให๎ความรํวมมือกับองค์กรของ
ทําน พัฒนาหลักสูตร ตามแบบท่ีต๎องการ สามารถน าพาและพัฒนาบุคลากรของทํานสํูเปูาหมายขององค์กรได๎อยําง
ตรงจุดผํานการอบรม การเรียนการสอน และกิจกรรมตํางๆมากมาย ในระดับสากล 
https://www.facebook.com/CompassInstituteThailand/photos/a.1177468532297298.1073741850.2
72869966090497/1177469262297225/?type=3 
 
5. โมเดลหรือรูปแบบใหม่ หรือนวัตกรรมที่เสนอ รายละเอียด สรุป ประโยชน์ของวิจัย 

5.1 รูปแบบใหมํ หรือ นวัตกรรมท่ีเสนอ รายละเอียด Domino Business Game® โดย ทีมท่ีปรึกษา 
บริษัท ABC CLUB จ ากัด 

ท่ีปรึกษาวางระบบการพัฒนาองค์กรด๎วยทุนทางปัญญา โดยจิตวิทยาเชิงบวก 
“Play DBG 2 Days,  
Profit 2 times in 2 year” 

วัตถุประสงค์ 
o เพื่อให๎ผ๎ูเรียน ได๎เรียนรู๎ ทบทวน และ ใช๎ความรู๎ เหลํานี้ กับการท างาน ได๎จริง 

- การบริหารเชิงกลยุทธ์  Strategic Management 
- การบริหารการปฏิบัติงาน Operation Management 
- การบริหารผลงาน  Performance Management 
- การบริหารการตลาด  Marketing Management 
- การบริหารนวัตกรรม Innovation Management 
- การบริหารการเงิน  Financial Management 
- การบริหารทีม  Team Management 

o เพื่อให๎ผ๎ูเรียน ได๎เรียนรู๎ การท างาน การบริหารงาน บริหารคน และ การพัฒนางาน พัฒนาคน  
o เพื่อให๎ ผ๎ูเรียน ได๎สร๎าง แผนปฏิบัติการณ์ขึ้นจริง ๆ Action Plan หลังจากได๎เรียนรู๎จากกิจกรรม 

เพื่อน า แผนปฏิบัติการณ์ไปลงมือท า อยํางจริงจัง  
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Domino Business Game – ABC CLUB 

 
เกมจ าลองธุรกิจ (Business Game) ท่ีจ าลอง รูปแบบการท างาน การบริหาร และ การพัฒนาธุรกิจ 
ผํานเกมการสร๎างตึก ด๎วยตัวตํอ Domino ให๎ได๎ “ก าไร” สูงท่ีสุด ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
เกณฑ์ของตึก Domino ที่ก าหนด 

1. ตึก Domino ประกอบไปด๎วย ห๎องหลาย ๆ ห๎องรวมกัน 
สามารถสร๎างตึกจ านวนเทําใดก็ได๎ ในแตํละรอบ (จ านวนกี่ตึกก็ได๎) 

2. การวัดผล วัดจาก “ก าไร” และ “ก าไรสะสม” ของแตํละกลํุม 
ก าไร ของแตํละกลํุม มาจาก ยอดขายรวม หักต๎นทุนรวม 

3. ยอดขายของตึก มาจาก ยอดขาย ห๎องแตํละห๎องท่ี “ลูกค้าเลือกซ้ือ” รวมกัน 
4. การก าหนดราคาของห้อง ห๎องช้ันเดียวกัน มีมูลคําของห๎อง เทํากัน  

แตํละกลํุม จะต๎อง “ก าหนดราคา” ของห๎องแตํละช้ัน ด๎วยตนเอง 
5. คุณสมบัติห้อง ต๎องประกอบข้ึนจากตัว Domino ท่ีเป็น พื้น, ผนัง 2 ด๎านขึ้นไป และ เพดาน 

ผนังไมํจ าเป็นต๎องปิดทุกด๎าน และ ห๎องช้ันท่ีสูงกวํา สามารถใช๎เพดานของช้ันท่ีต่ ากวํา เป็นพื้นได๎  
ขนาดของห๎อง ไมํต่ ากวําการใช๎ “ดินสอไม๎ธรรมดา” ลอดผํานได๎จากด๎านหน๎าไปด๎านหลัง 

6. ต้นทุน ของแตํละกลํุมมาจาก 
Man  แรงงาน  จ านวนสมาชิกในกลํุมทุกคน คนละ 1 ล๎านบาท 
Material วัตถุดิบ  จ านวน Domino ท่ีใช๎ กลํองละ 11 ล๎านบาท 
Machine เครื่องจักร จ านวนมือท่ีใช๎จับตัว Domino ข๎างละ 1 ล๎านบาท 
Method วิธีการ  คิดค๎นวิธีการในการสร๎าง ไมํมีคําใช๎จําย 
Marketing งบการตลาด งบประมาณในการท าการตลาด 5 รูปแบบ 
Land  ท่ีดิน  ราคาท่ีดิน 10 แหํง  
Tax  ภาษี  ภาษีเงินได๎นิติบุคคล 10 % 

7. เวลาในการวางแผน 30 นาที  
แตํละกลํุมจะต๎องสํงข๎อมูลให๎สํวนกลาง ภายในเวลาท่ีก าหนด ได๎แกํ 
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จ านวนสมาชิกในกลํุม (Man), จ านวน Domino รายกลํอง (Material),  
จ านวนเครื่องจักร (มือคน) ท่ีใช๎ (Machine), งบประมาณการตลาดใน 5 รูปแบบ คือ  
ทีมขาย, ส่ือโฆษณา, โฆษณาออนไลน์, โฆษณาทีวี, Celeb 
ราคาท่ีดินท่ีเลือกจาก 10 แหลํง (Land), ราคาห๎องในแตํละช้ัน (Price) 
กลุ่มที่ไม่ส่งตามเวลา หมดสิทธิในรอบนัน้ ๆ 

8. เวลาในการลงมือท าสร้างจริง 10 นาที  
9. เวลาในการส่งข้อมูลตึก 5 นาที หลังจากแตํละกลํุมสร๎างตึกเสร็จในเวลาท่ีก าหนด แตํละกลํุม สํงข๎อมูลให๎

สํวนกลาง คือ จ านวนห๎องในแตํละช้ันของตึก  
10. การประมวลผล สํวนกลางจะประมวลผล แจกแจงลูกค๎าจากฐานข๎อมูล เข๎าซื้อห๎องตามความต๎องการของ

ลูกค๎า ผํานปัจจัย ก าลังซื้อ, แบรนด์, ท าเลท่ีต๎องการ 
11. ประกาศผล สํวนกลาง ประกาศ ยอดขาย, ต๎นทุน และ ก าไรของแตํละกลํุม ในแตํละรอบพร๎อมท้ัง จัด

อันดับ เกรดความนําเช่ือถือ ตามผลงานของกลํุม 
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รูปที่ 5-1 ถึง 5-8 แสดงผลการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ตามรูปแบบการเรียนรู๎การบริหารองค์กรธุรกิจด๎วย  
DOMINO Business Game  
 

5.2 ผลการศึกษา 
ผ๎ูวิจัย ได๎ท าการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ กลํุมเปูาหมาย คือ ผ๎ูบริหารองค์กรธุรกิจ SME เจ๎าของกิจการ หรือ 

ทายาท ท่ีก าลังศึกษาปริญญาโท MBA ท่ีเข๎ามาเรียนรู๎กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจด๎วย DOMINO Business 
Game จ านวน 60-80 คน   เพื่อ เปรียบเทียบ การเรียนรู๎รูปแบบใหมํ (นวัตกรรม) กับการเรียนรู๎ ในรูปแบบเดิม 
ได๎รับค าตอบวํา  
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 “การเรียนรู้ด้วย DBG ได้เรียนรู้การวางแผน กลยุทธ์ที่ส าคัญในขั้นแรกของธุรกิจ ท้ังยังได้ลงมือท า คือ 
การต่อตึกด้วยตัว Domino จริง ๆ มีความสนุกกับทีมที่ร่วมมือกัน และ เห็นภาพโดยรวมของ วิชาต่าง ๆ  
ที่เรียนมาใน MBA (ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ) ได้เอง โดยใช้เวลาแค่ 2 วันเท่านั้น” 
 “การเรียนรู้ด้วยเกม ท าให้เกิดความเข้าใจในตัวทฤษฎีต่าง ๆ เห็นความเชื่อมโยงของ วิชาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น รวม
ไปถึง เป็นสถานการณ์จ าลองที่ อ้างอิงความเป็นจริง ท าให้ต้องคิด วิเคราะห์ วางแผน จริง ๆ ไม่ใช่แค่ เรียนจาก 
ทฤษฎี หรือ กรณีศึกษาต่าง ๆ เห็นภาพมากขึ้นครับ” 
 “การเรียนรู้ตลอด 2 วันนี้ ท้ังสนุกกับการท างานกับทีม และ เพื่อน ๆ รวมถึง การแข่งขันท าธุรกิจ เสมือนจริง 
กับกลุ่มอื่น ๆ อีก 5-6 กลุ่ม ได้  เกิดความสามัคคีกับเพื่อนที่เรียนด้วยกัน ถึงแข่งกัน แต่นอกเกม เราเป็นเพื่อนกัน 
และ คงจดจ าบรรยากาศในเกม และ เนื้อหาที่สอดแทรกเข้ามาในเกม แบบที่ไม่ต้องสอนก็เข้าใจ 
 “ไม่น่าเช่ือว่า เกมนี้ สามารถสอนวิชาทางการบริหารธุรกิจได้ มากมาย ท้ังวิชากลยุทธ์ การตลาด การผลิต การ
บริหารบุคคล นวัตกรรม และ การเงิน การบัญชี ที่ปกติแล้วเรียนมาตลอด 2 ปี แต่พวกเราสามารถเรียนรู้ได้ จาก
เกม เกมนี้ เกมเดียว ในเวลาแค่ 2 วัน เท่านั้นเอง” 
 “ชอบวิธีการเรียนรู้แบบนี้ครับอาจารย์ ไม่น่าเบื่อ ไม่มีทฤษฎีอะไรเยอะ ได้แต่เรียนรู้จาก สถานการณ์จ าลองจริง ๆ 
ท้ังทีมอาจารย์ยังกระตุ้นโดยการเพิ่มโจทย์ และ วิธีการแก้ปัญหา ที่แนบเนียน ไม่เครียดจนเกินไป สามารถน า
ความรู้ท้ังหมดนี้ ไปประยุกต์ใช้กับการ ประกอบธุรกิจได้จริง ๆ แน่นอน ครับ” 
 

5.3 สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาข๎างต๎นแสดงให๎เห็นตามตาราง ดังนี้ 

 เรียนรู๎ การบริหารธุรกิจ การเรียนรู๎ตามหลักสูตร MBA *** DOMINO Business Game 

ด๎านวิชาการ (ทฤษฎี/ปฏิบัติ) ได๎รับแตํทฤษฎีแตํไมํได๎ปฏิบัติ ได๎รับท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 
ด๎านความเช่ือมโยงวิชาตําง ๆ เรียนเป็นรายวิชา ไมํเช่ือมโยง เรียนถึงความเช่ือมโยงทุกวิชา 
ด๎านความพึงพอใจ แล๎วแตํกระบวนการสอน สนุกไปพร๎อมผ๎ูเรียนคนอื่น ๆ 
ด๎านระยะเวลา ไมํต่ ากวํา 3 – 4 เดือน ไมํเกิน 2 – 3 วัน 
ด๎านเงินลงทุน มากกวํา หลักหมื่นบาท ไมํเกิน หลักหมื่นบาท 

 

จากผลการศึกษาข๎างต๎น ท าให๎ทราบวํา Domino Business Game เหมาะส าหรับ บุคคลตามคุณสมบัติ
ดังตํอไปนี้ 

1. เจ๎าของกิจการ ผ๎ูประกอบการ ทายาทธุรกิจ ระดับ SME ขึ้นไป  
2. ผ๎ูบริหารองค์กรธุรกิจ ต้ังแตํระดับ ผ๎ูจัดการขึ้นไป จนถึง ผ๎ูบริหารระดับสูง 
3. อายุ ต้ังแตํ 25 - 45 ปี  
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4. เพศ การศึกษา ไมํใชํประเด็นท่ีส าคัญในการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการนี้  
 

5.4 ประโยชน์ของวิจัยเร่ืองนี้ 
รูปแบบการเรียนรู๎ การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ โดยใช๎ Domino Business Game  ท าให๎กระบวนการเรียนรู๎ 
เข๎าถึง ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการบริหาร ท้ังยังสามารถเห็นถึง “ภาพรวมของแตํละวิชา” ได๎ชัดเจน มากกวําการ
เรียนรู๎ในรูปแบบปกติ 

เรียนรู้ การบริหารธุรกิจ ต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนด้านเงินลงทุน 

สร๎างธุรกิจตนเอง 5-10 ปี หลักล๎าน >1,000,000 

ป.ตรี บริหารธุรกิจ 4 ปี หลักแสน >100,000 

ป.โท MBA 2 ปี หลักแสน >100,000 
Mini MBA 3-4 เดือน หลักหมื่น >10,000 
*** DOMINO Business Game 2 วัน หลักพัน ไม่เกินหม่ืน 
ตารางที่ 5-1 ตารางเปรียบเทียบ ต๎นทุนด๎านเวลา และ เงินลงทุน ในการเรียนรู๎การบริหารธุรกิจ 
5.5 แผนงานในอนาคต และข้อเสนอแนะ 
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยเกม 
ผ๎ูวิจัยก าลังพัฒนา กระบวนการเรียนรู๎การบริหารจัดการธุรกิจในมุมมองตําง ๆ ด๎วย Game อาทิเชํน 

 Domino Business Game – Card  เรียนรู๎เรื่อง “การตัดสินใจ” 

 Domino Business Game – Factory  เรียนรู๎เรื่อง “กระบวนการผลิตในโรงงาน” 

 Domino Business Game – Service  เรียนรู๎เรื่อง “การบริการท่ีเป็นเลิศ” 

 Domino Business Game – Board Game เรียนรู๎เรื่อง “การบริหารด๎านการเงินและการลงทุน”  
เป็นต๎น 

ด้านการเผยแพร่ กระบวนการเรียนรู้ด้วย DOMINO Business Game (การตลาด) 
ผ๎ูวิจัยก าลังขยาย กระบวนการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการนี้ ไปยัง กลํุมลูกค๎า ตําง ๆ อาทิเชํน 

 คณะท่ีเกี่ยวข๎องกับ การบริหารจัดการธุรกิจ สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ัวประเทศไทย  

 กลํุมชมรม สมาคม สมาพันธ์ ท่ีรวมตัวกันของ กิจการ ธุรกิจ ท่ีเกี่ยวข๎องกัน 

 บริษัทเอกชน ขนาดกลาง ไปจนถึง บริษัทมหาชน 

 ธนาคาร ท่ีมีกลํุมลูกค๎าเป็น กิจการขนาดต้ังแตํ SME ขึน้ไป 
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