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Abstract 
             This dissertation is prepared. In order to present the business management model of 
Online Marketing of Good Gen Z 88 Co., Ltd. from the direct experience of the actors from 
work and continue to perform since the name of the person in 2016 until business 
grows therefore establishing Good Gen 88  Company limited in 2019 as a case study of 
business management principles with an online business model the actors use management 
principles by having a working system that is efficient, fast, and conducts business with 
honesty as the cornerstone of all business operations form of success the management in the 
past has the following important forms of management as follows: 1). Stores must stand out. 
2). Content  must be satisfied. 3). Target must match the group. 4).The crowd must be shot 
frequently. 5).Do not wait, have to hurry to answer.6). Know the round, must close well. 7). 
Speed up, must not buy. 8). Repurchase must broadcast  9). Cash flow must be satisfied 

Key Word::   Online Marketing 

 
บทคัดย่อ 

ดุษฏีนิพนธ์ฉบับนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อนําเสนอรูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ ของบริษัท กู฿ด
เกนแซดเอทต้ีเอทจํากัด จากประสบการร์จริงโดยตรงของผูวิจักษณ์จากการทํางานและลงมือปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องต้ังแตในนามบุคคล เมื่อปีพ .ศ.2559 จนธุรกิจเติบโต จึงทําการจัดต้ังบริษัท กู฿ด เกนแซด เอทต้ีเอท 
จํากัด ในปีพ.ศ.2562 เป็นกรณีศึกษาหลักการบริหารธุรกิจท่ีมีรูปแบบธุรกิจออนไลน์ ผูวิจักษณ์ใชหลักการ
บริหารงาน โดยมีการจัดระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย์เป็น
หลักสําคัญในการดําเนินธุรกิจตลอดมา รูปแบบความสําเร็จการบริหารงานท่ีผานมาผูวิจักษณ์มีรูปแบบท่ีสําคัญ
ในการบริหารจัดการดังตอไปนี้  1) รานคา ตองโดดเดน 2) คอนเทนต์ (Content) ตองโดนใจ 3) เปูาหมาย 
ตองตรงกลุม  4) รุมยิง ตองถี่พอ  5).ไมรอ ตองรีบตอบ  6) รูรอบ ตองปิดเกง 7) เรงสง ตองไมยื้อ 8) ซื้อซ้ํา 
ตองบรอดแคสต์(Broadcast)  9) แคชโฟว(Cash flow)  ตองตรงใจ 
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ค าส าคัญ : ธุรกิจออนไลน์ 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป 
           โลกปัจจุบันเป็นยุค 4.0 ท่ีกําลังเขาสูยุค 5.0 เทคโนโลยีเป็นเรื่องสําคัญ ยุคกอนนี้การเป็นเจาของ
ธุรกิจ ตองมีความพรอมมาก โดยเฉพาะเงินลงทุนมหาศาล ทําเลท่ีดีและพรอมรับความเส่ียงสูง คูแขงท่ีมี
เงินทุนมากวายอมไดเปรียบในทางธุรกิจ ตางกับยุคนี้ เทคโนโลยีพัฒนาไปไวมาก ธุรกิจเปล่ียนโฉมหนาใหม 
การตลาดเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ตองมาพึ่งพาอาศัยโลกออนไลน์ เพราะใชทุนท่ีนอยกวา จึงทําใหมีความเส่ียง
ท่ีนอยกวายุคเกา แตตองแขงขันที่ความไว  

นอกจากนั้นปัจจุบันคนไทยมองการซื้อสินคาออนไลน์เป็นเรื่องของความบันเทิงและไลฟสไตล์มากกวา
เป็นแค “การซื้อของ” เหมือนเมื่อกอน นี่นาเป็นสวนหนึ่งท่ีทําใหการ live ขายของเป็นกระแสขึ้นมาทําใหไทย
นําเทรนด์โลกในการซื้อขายบวกความบันเทิงทางออนไลน์ 
(สถิติ E-Commerce ไทยปี 2019 โดย PriceZa.com, 2562) 

เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงแทบทุกวัน แนวทางในการทําการตลาดออนไลน์ก็ยอม
มีการเปล่ียนแปลงทุกปีเชนกัน ซึ่งในการทําตลาด “เทรนด์” เป็นส่ิงท่ีนักการตลาดตองจับตามองอยูเสมอ 
ประกอบกับการวิเคราะห์ขอมูลจากในอดีต เพื่อประเมินสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น เหลา
ผูประกอบการ เจาของธุรกิจ และพอคา แมคาออนไลน์ จึงตองไมหยุดนิ่ง พรอมปรับตัวตามเทรนด์การตลาด
และพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูเสมอเพื่อเป็นแนวทางใหกับทุกคนไดทําความเขาใจและเห็นทิศ
ทางการทําการตลาด พรอมวางแผนปรับกลยุทธ์  ใหทันกับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นตลอดท้ังปีนี้  
 

1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในท้องถ่ิน  
  เทียบสัดสวนคนท่ีใชอินเตอร์เน็ต ในประเทศตอจํานวนประชากร คนท่ีใช อินเตอร์เน็ต 75% ตอ
จํานวนประชากรท้ังหมดของประเทศ ในขณะท่ีคาเฉล่ียท่ัวโลกอยูท่ี 59% คนไทยใชเวลาอยูในอินเตอร์เน็ต 
โดยเฉล่ียประมาณ 9.01 ช่ังโมงตอวัน มากสุดเป็นอันดับ 4 ของโลก เป็นรองฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต บราซิล 
และโคลัมเบีย ตามลําดับ 
          เรียงลําดับชองทางออนไลน์ท่ีคนไทยซื้อสินคามากท่ีสุด 

40% ผาน โซเชียลมีเดีย(Social Media)  
35% ผาน อีมาเก็ตเพลส(E-Marketplace)  
25% ผาน อีไทเลอร์หรือแบรนด์(E-Tallers/Brand.com)  

          อัตราการเจริญเติบโตของตลาดออนไลน์ 
-ปี 2018 เติบโต 4.69%             
-ปี 2019 เติบโต 8.71% 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 บริบทขององค์กร  

บริษัท กู฿ด เกนแซด เอทต้ีเอท จํากัด ไดกอต้ังเมื่อ วันท่ี28 ตุลาคม พ.ศ.2562 ดําเนินธุรกิจประเภท
ธุรกิจ  เป็นนายหนา ตัวแทน และการคาหลักทรัพย์ 

2.1.1 ข้อมูลที่ต้ัง 
บริษัท กู฿ด เกนแซด เอทต้ีเอท จํากัด เลขท่ี 77/56 หมูท่ี 1  ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี 12120 
 

 
 
แผนที่ต้ัง : บริษัท กู๊ด เกนแซด เอทต้ีเอท จ ากัด  
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แผนผังองค์กร 
 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของของผู้บริหาร บริษัท กู๊ด เกนแซด เอทต้ีเอท จ ากัด (ผู้วิจักษณ์) 

1. วางแผนกลยุทธ์การตลาด จัดชุดสวนลด ของแถม รางวัล รายเดือน ในสวนของพนักงานขาย และ
ลูกคา ออกแบบระบบการทํางานเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อใหไดผลลัพธ์ ท่ีดีท่ีสุด 

2. จัดทําบัญช ี ทําบัญชีสต็อคสินคาซื้อเขา-ขายออก ทําบัญชีการเงินยอดซื้อ-ยอดขาย-ยอดจาย เพื่อ
หาตนทุนกําไร เป็นรายวันแลวมาสรุปเป็นรายเดือน 

3. จัดซื้อสินคา เพื่อเป็นสต฿อกบางสวนในการขาย โดยเดินทางไปซื้อเส้ือผาจากรานสงท่ีตึกใบหยก 
สวนสินคาอาหารเสริม ส่ังซื้อทางออนไลน์บริษัทจัดจําหนายเป็นผูจัดสงมาใหสํานักงานของผูวิจักษณ์  

การเริ่มต้นสถานการณ์ปัจจุบัน 
เดือนมิถุนายน พศ.2559 ผูวิจักษณ์เริ่มจากจําหนายเส้ือผาซี่งเป็นสินคาท่ีขายงาย และความตองการ

ในตลาดสูง โดยรับจากรานคาสงไมตองผลิตเองทําใหใชทุนเริ่มตนในการทําธุรกิจท่ีนอยโดยการ(Live)ขายของ
ใน Page Facebook มีการจางพนักงานขายผานการ(Live) ชวยแพ็คกิ้งสินคาดวยจํานวน1คน  สวนผูวิจักษณ์
จะทําหนาท่ีจัดหาสินคา ทําบัญชี สงสินคาผานบริษัทขนสง  

ผูวิจักษณ์คาขายเส้ือผามียอดขายเติบโต จึงไดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนามบริษัท กู฿ด เกนแซด 
เอทต้ีเอท เมื่อวันท่ี28 ตุลาคม พ.ศ.2562  และหาสินคากลุมอื่นมาขายเพิ่ม คืออาหารเสริม แกปัญหาโรค
กระเพาะ กรดไหลยอน โดยการสมัครเป็นตัวแทนกับบริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  
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ประเภทธุรกิจ กลุมเส้ือผา โดยการ(Live)ขายของใน Page Facebook 

 
 
ประเภทธุรกิจ กลุมอาหารเสริม มาขายเพิ่มโดยการสมัครเป็นตัวแทนกับ  บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จํากัด 

 
 
2.3 ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการธุรกิจออนไลน์ 

1. สรางรานคาในระบบOnline 
2. จัดซื้อ -  สต็อคสินคา  
3. การตลาด ไลฟสด (Live)  
4. การตลาด สรางโฆษณาผาน Facebook  
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ช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย 
- ลูกคา COPY หนาจอ ชุดท่ีส่ังซื้อเขามาในกลองขอความ พนักงานทําการสรุปยอดโอนให 
- ระบบตอบอัตโนมัติจะตอบคําถามทันทีทีมงานชวยตอบปิดการขาย พรอมแจงวิธีการชําระเงิน คือ 

โอนเงินกอน หรือเก็บเงินปลายทาง 
เก็บฐานข้อมูลลูกค้า  
เก็บฐานขอมูลลูกคา Line OA ลูกคาเกาจะเก็บขอมูลในLine- OA(Official Account) เพื่อสงขอมูล

ใหมๆ ราคาสวนลดของแถม โดยไมเสียคาโฆษณา จากประสบการณ์จริงผูวิจักษณ์ ลูกคาเกาจะกลับมาซื้อซ้ํา
เกิน 70%  

เก็บฐานขอมูลลูกคา แฟูม Excel เพื่อนําเก็บขอมูลกลุมลูกคา เพศ อายุ และกลมเปูาหมายเพื่อนํา
กลับมาทําโฆษณาใหม 

5.การสงสินคา 
บรรจุสินค้า สรุปยอดสงทุกวันเพื่อใหสินคาถึงลูกคาไดรวดเร็ว โดยทําการจัดสินคาพรอมเอกสาร

ประกอบตามOrderท้ังหมดท่ีลูกคาส่ังบรรจุลงกลอง ติดช่ือและเบอร์โทรผูสงและผูรับ กรณีท่ีเก็บปลายทาง
ตองติด COD  เพื่อใหพนักงานสงของเก็บเงินลูกคาตามยอดบิล  
 
3. สรุปผลการศึกษา  
3.1  ปัจจัยความส าเร็จของการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ ของบริษัท กู๊ด เกนแซด เอทต้ีเอท จ ากัด  ท่ีผู
วิจักษณ์ประสบความสําเร็จมีปัจจัยการบริหารงาน ดังตอไปนี้ 

1) การสร้างแบรนด์  เปิดหนารานOnline ท่ี Page Facebook  ลงรูปสินคา หรือแบรนด์ ใน
เพจ Page ใสรูปโปรไฟล์ จะชวยใหคนคนหาเพจไดงาย ใสรูปหนาปกเพื่อจะไดรับการกดถูกใจเพจและเยี่ยมชม
เพจจากลูกคาเป็นจํานวนมาก ใสรายละเอียดเบอร์โทรจะทําใหลูกคาติดตอไดสะดวก เพิ่มรายละเอียดสินคา 
วาสินคาสกัด หรือทํามาจากอะไร มีประโยชน์ ประสิทธิภาพดูแลอะไร ทานแลวดีอยางไร และเชิญเพื่อนมากด
ถูกใจ Page และทําการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับเพจ ใหลูกคารับรู เขาชมเพจ กดถูกใจ กดแชร์  เพื่อใหมีกลุม
ลูกคาเขาถึงและมีสวนรวมกับแบรนด์รับรูแบรนด์เป็นจํานวนมาก  

2) สร้างความสนใจให้ลูกค้าเพื่อยืนยันการซ้ือขาย (CF) โดยLiveขายสดแบบ(Free) โดย
พนักงานโชว์ตัวอยางสินคา และมีกิจกรรมกับลูกคา หากใครแชร์เพจเราไป ในกลุมตางๆหรือแชร์ไปท่ีหนา 
Facebook ตนเอง โดยกําหนดใหวากี่แชร์ ก็จะมีสวนลดสินคา หรือเรื่องคาจัดสงสินคา หากลูกคาทําการส่ังซื้อ
เขามา พนักงานจะทําการตรวจสอบ ท่ีหนา Facebook หรือระบบจะขึ้นผูแชร์ใหเห็น หากลูกคาทําถูกเงื่อนไข
ทางรานก็จะมีสวนลดสินคาหรือเรื่องคาจัดสงสินคา ใหตามเงื่อนไข หากลูกคาท่ีส่ังเส้ือผารุนเดียวกัน แบบ
เดียวกัน ผูวิจักษณ์เลือกลูกคาท่ีกดส่ังซื้อเขามากอนเป็นผูได ตามจํานวนท่ีสินคามีอยู  สวนท่ีเหลือแนะนํา
สินคาแบบใหมท่ีมีในสต฿อกใหลูกคาเพื่อดึงความสนใจใหลูกคายืนยันการส่ังซื้อสินคาใหมแทน 

3) สร้างแรงจูงใจในการซ้ือสิ้นค้า เพื่อกระตุนใหลูกคามีความตองการตัดสินใจซื้อสินคาใหเร็ว
ขึ้น และซื้อสินคาจํานวนมาก บริษัทฯ มีการจัดชุดพิเศษทุกรอบ 4 เดือน  เชน เดือนท่ี 1 จัดชุดซื้อ3 ช้ิน รับ
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สวนลด ช้ินละ 50 บาท บริการจัดสงใหฟรี) เดือนท่ี 2 จัดชุดซื้อ 5 ช้ิน แถม 1ช้ิน (บริการจัดสงใหฟรี)เดือนท่ี 3 
จัดชุดซื้อมากกวา 1,500บาทในบิลเดียวจะไดสวนลด15%  เดือนท่ี 4 จัดชุดซื้อมากกวา 1,000บาทในบิลเดียว
จะไดสวนลด10%  เดือนท่ี 5 กลับไปใชเหมือนเดือนท่ี 1 วนอีกรอบเป็นตน 

4) สร้างกลุ่มสินค้าเพื่ม เพื่อสร้างก าไรที่มากขึ้น เพิ่มสินคาในกลุมอื่น คืออาหารเสริม เชน  
กรดไหลยอน(กรีนเคอมิน เคอร์มา แม็กซ์),  กาแฟ(อิชิ คอฟฟี่), ครีมนวดนวัตกรรมนาโนเอ็นแคปซูเลช่ัน สูตร
รอนซึ่มเร็ว (RELAX), ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผูชาย(โทเมซิง), ผลิตภัณฑ์ดูแลหัวใจและหลอดเลือด(โอลิซา), 
เครื่องด่ืมสารสกัดจากขมิ้นชัน และสารสกัดจากถั่วเหลือง สําหรับผูมีอาการปวดอักเสบ ขอเขาเส่ือ(ไอโซเคอร์
มา), เครื่องด่ืมสมุนไพรท่ีรวม 6 ชนิด เพื่อบํารุงรางกายและสรางภูมิ คุมกันใหแข็งแรง(อาชิตอง โกลด), 
ผลิตภัณฑ์สําหรับผูมีอาการภูมิแพ(กรีน มูลอน) โดยสมัครเป็นตัวแทนกับบริษัทผูผลิตสินคา เพื่อนํามาขาย
สรางกําไรที่มากขึ้น 

5) สร้างช่องการตลาดผ่าน PageFacebook แบบก าหนดงบประมาณเอง  ใชการโฆษณาผาน 
PageFacebook มีคาใชจายในการทําโฆษณาแตสามารถกําหนดงบประมาณเองได กําหนดกลุมลูกคาได และ
ทําโฆษณาหาลูกคาใหม เพิ่มมากขึ้น ทําการสรางโพสขายซึ่งมีเนื้อหาเป็นขอความและภาพสินคา ราคา เบอร์
ติดตอแลวนําไปสรางโฆษณาผาน Facebook ทําแคมเปญวัตถุประสงค์แบบการมีสวนรวมและแบบขอความ 
และกําหนดการปรับใหเหมาะสมกับงบประมาณแคมเปญ(ใสงบประมาณตอวัน กําหนดชุดโฆษณาเป็น
กลุมเปูาหมายแบบตรงโดยการสรางกลุมเปูาหมายใหม เชนขายสินคากรดไหลยอน ก็กําหนดกลุมเปูาหมาย
เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร หรือการยอยอาหาร  ใสอายุ เพศ ภาษาท่ีใชในFacebook ปรับตําแหนงการจัดวาง 
เป็นฟีดใน Facebook ไปท่ีโฆษณา เขาไปท่ีธุรกิจท่ีเราจะโฆษณา ใชโพสท่ีมีอยูแลว ท่ีสรางไวแลวหนาเพจมา
ทําโฆษณาและทําการเผยแพร ทําซ้ําสรางโฆษณาหลายๆชุดเพื่อใหไดกลุมเปูาหมายท่ีตรงกลุม และยอดขาย
เพิ่มข้ึน 

6) ใช้ระบบตอบลูกค้าอัตโนมัติ  ช่วยในการปิดการขาย คือ ขอความท่ีเราเซ็ทเป็นคําตอบ 
จากคําถามท่ีลูกคาถามมาเป็นประจํา เชน รายละเอียดสินคา ราคาเทาไหร วิธีการรับประทาน และการดูแล
สุขภาพ ระบบจะทําการตอบกลับใหอัตโนมัติ ตามท่ีต้ังไวในระบบ เพื่อความรวดเร็ว และทํางานแทนเราในบาง
ชวงเวลา จะสงผลใหไดลูกคามากขึ้น สรางโดบเขาไปท่ีหนาเพจไปท่ีกลองขอความใสขอความตอบกลับท่ีบันทึก
ไว ไปท่ีสราง เขียนขอความและรูปภาพที่ตองการบันทึกไวตอบลูกคาเพื่อปิดการขายท่ีละขอจนครบถวย เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว ในการตอบลูกคาชวยใหปิดการขายงาย สามารถรับลูกคาทีละหลายๆคนพรอมกัน และ
ยอดขายเพิ่มขึ้น 

7) จัดทําประวัติข้อมูล ลูกค้าเก่าเก็บ ในGroup  Line -OA  ลูกคาเกาจะเก็บขอมูลใน Line- 
OA(Official Account) เพื่อสงขอมูลใหมๆ ราคาสวนลดของแถม หรือขอมูลความรูเกี่ยวกับสินคาโดยไมเสีย
คาโฆษณา จากประสบการณ์จริงผูวิจักษณ์ ลูกคาเกาจะกลับมาซื้อซ้ําเกิน 70%  โดยเขาไปบรอดแคสต์
ขอความเพิ่มขอความท่ีตองการสงใหลูกคาเกา หรือรูปภาพใหความรู สวนลด สวนแถมสินคา แตละเดือนท่ี
ตองการใหลูกคารับรูในกลองขอความ ขอมูลท่ีบรอดแคสต์ไวนั้นจะถูกสงใหลูกคาท้ังหมดพรอมกัน ทําให
ยอดขายในแตละเพิ่มข้ึน และเขามาอยางตอเนื่อง 
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8) จัดท าระบบ QC  ก่อนส่งสินค้า มีการตรวจสอบซ้ํา และถายรูปกอนบรรจุสินคาลงกลอง 
โดยจัดสงสินคาทุกวัน สงเลขบิลใหลูกคา และอีก 2 วัน จะเช็คกับลูกคาวาไดรับสินคาหรือยัง  เมื่อลูกคามีการ
ส่ังซื้อเขามาเรียบรอยแลว QC จะตรวจสอบสินคาท่ีจัดเรียงตามออเดอร์ ตามรายช่ือลูกคา กอนบรรจุและปิด
ปากกลอง และทําการตรวจซ้ําอีกครั้งหลังติดช่ือผูสงและผูรับเรียบรอยแลว กอนทําการจัดสงท่ีขนสง Kerry 
Express และหลังจากสงสินคาเรียบรอยแลวพนักงานจะทําการสงเลขพัสดุแจงใหลูกคาทราบ และอีก2วัน QC 
จะมีตรวจเช็คกับลูกคาอีกครั้งวา ลูกคาไดรับสินคาเรียบรอยแลวหรือยัง 

9) เปิดช่องทาง การชําระ ค่าสินค้าให้กับลูกค้า จะมีทางเลือกใหลูกคา ทางพนักงานจะทําการ
สอบถามลูกคากอนวา ลูกคาสะดวกโอนเงินชําระคาสินคามากอน หรือใหพนักงานไปเก็บเงินปลายทาง  

1. กรณีลูกคาโอน พนักงานจะแจงเลขบัญชีใหลูกคาโอนเงินมาชําระคาสินคาตามราคาท่ีแจง 
และแจงใหลูกคาสงบิลใบเสร็จมาในกลองขอความ เสร็จแลวพนักงานจะทําการตรวจสอบยอดโอน จากระบบ
ธนาคารกอนวาถูกตองตรงกันแลว ทางพนักงานก็จะทําการสรุปยอดการส่ังซื้อและยืนยันยอดเงินตามท่ีโอนวา
ไดรับเงินเรียบรอยแลว   

2. กรณีเก็บเงินปลายทาง พนักงานจะสรุปยอดและแจงยอดชําระเงินปลายทางใหลูกคา
ทราบวาตองชําระใหบริษัทขนสงเทาไหร หลังจากนั้นบริษัทขนสง จะโอนใหตามรอบเงื่อนไขของบริษัทขนสง ผู
วิจักษณ์ใชบริการกับบริษัทขนสงKerry Express จะไดรับเงินภายใน 1-3วัน 

3.2 รูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ ของบริษัท กู๊ด เกนแซด เอทต้ีเอท จ ากัด  ท่ีผูวิจักษณ์
ประสบความสําเร็จมีรูปแบบการบริหารงานโดย ใชหลักทฤษฎี 9 ตอง ดังตอไปนี้ 

1. ร้านค้า ต้องโดดเด่น เปิดหนารานOnline ท่ี Page Facebook เขาไปสราง Page ท่ี Facebook 
ต้ังช่ือเพจ ช่ือธุรกิจหรือช่ือสินคา ลงหมวดหมูและคําอธิบายเกี่ยวกับสินคา ใสรูปสินคาหนาเพจและรูปหนาปก 
Page ตองดูสวยงามโดดเดน ดึงดูดความสนใจ สรางโพสหนา Page มีการลงขอมูลสินคาใหครบถวน สราง
เรื่องราวและเพิ่มคําอธิบายเกี่ยวกับสินคา และรายละเอียดสินคาใหครบถวน และลงขอมูลใหมๆสม่ําเสมอ 
เชิญเพื่อนมากดถูกใจ Page ขั้นตํ่า 10 คน เพื่อใหเป็นไปตามเงื่อนไขของ Facebook  จึงจะสามารถทํา
โฆษณาผานทาง Facebook ได 

2. คอนเทนต์ (Content) ต้อง โดนใจ สรางคอนเทนต์Content เนื้อหาท่ีมุงเนนใหความรูลูกคา 
หรือตอบคําถามท่ีลูกคานาจะสนใจ และรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาแทนท่ีจะเป็นการมุงขายสินคา และ
Content ใน 3บรรทัดแรกเมื่อลูกคาเห็นตองสดุดตาและดึงดูดลูกคา ใหเขามาดู  Page หรือเขามาสอบถามใต 
Comment หรือ ในกลองขอความทันทีท่ีเห็น หลังจากใสรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาเรียบรอยแลว ตองใสเบอร์
โทร LineOA เพื่อใหลูกคาสามารถติดตอ Page เราไดอีกชองทางหนึ่ง   

3. เป้าหมาย ต้อง ตรงกลุ่ม -สรางแคมเปญ (Campaign) เลือกขอความ  ใสงบแคมเปญ 
(Campaign)ข้ันตํ่า 33 บาท  

-ชุดโฆษณา  ใสอายุ เพศ กําหนดกลุมเปูาหมายแบบละเอียด ใสกลุมเปูาหมาย เชน  โรงพยาบาล  
แพทย์ และเลือกภาษา  ตําแหนงการจัดวางท่ีกําหนดเอง เชน หัวขอ Facebook ฟีดขาว Facebook 
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-โฆษณา เลือก Pageใหถูกตอง สามารถเลือกทําโฆษณาได 2 แบบ คือใชโพสท่ีมีอยูแลว หรือ สราง
โฆษณาใหม โพสท่ีทําอยูแลว  เลือกโพส ในหนาเพจมาทําไดเลย ดําเนินการตอ และทําการเผยแพรโฆษณา 
สรางโฆษณาใหม ใหเขาไปเพิ่มส่ือ เป็นรูปภาพ/วีดีโอ ท่ีเตรียมไวแลว และต้ังคาโฆษณา ทําContentใน
ขอความหลัก และสามารถพาดหัวขอความใน messenger ได เชน ส่ังซื้อท่ีนี่ จายเงินหนาบาน และสามารถ
เขาไปสรางเทมเพลตหรือขอความตอบลูกคาอัตโนมัติแบบกําหนดเอง เชน ขอความตอบรับ หรือคําถามท่ี
ลูกคาถามบอยๆ เชน ราคาเทาไหร รับประทานแบบไหน 

4. แคปเปญต้องถ่ีพอ สรางแคมเปญ(Campaign)โฆษณาแบบขอความ หรือเรียกอีกอยางวาการยิง
Ads สรางกลุมเปูาหมายท่ีกําหนดเองใหหลากหลาย และจํานวนมาก เพื่อใหเจอลูกคาท่ีตองการซื้อสินคาจริง 
ภาพสินคา ท่ีนาสนใจ สดุดตา และทํา Retargeting และLookalike เพื่อใหลูกคาท่ีเคยปฏิสัมพันธ์กับเพจเรา 
เห็นเพจและโฆษณาเราบอยๆ ซึ่งครั้งแรกที่เห็นอาจจะแคผานตา เห็นครั้งท่ี 2 หรือ 3 ลูกคาจะเริ่มมีการทักเขา
มาซื้อหรือสอบถามขอมูลตางๆ การทํา Retargeting และLookalike จะจายคาโฆษณาไมแพง และไดลูกคาท่ี
ตรงกลุมยิ่งขึ้นและทําการส่ังซื้อตอเนื่องตามระยะและการท่ีเป็น  จึงทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น  

5. ไม่รอ ต้องรีบตอบ  ใชระบบตอบอัตโนมัติ คือ ขอความท่ีเราเซ็ทเป็นคําตอบ จากคําถามท่ีลูกคา
ถามมาเป็นประจํา เชน สอบถามอาการลูกคา ระยะการเป็นกรดไหลยอนมีกี่ระยะ ประมาณระยะการเป็นโรค 
ทานกี่กลองกี่ชุดจะหายขาดราคาเทาไหร  มีโปรโมช่ันราคาพิเศษอะไรบาง แนะนําและปิดการขาย วิธี
รับประทาน และวิธีการดูและสุขภาพใหลูกคา ระบบจะทําการตอบกลับใหอัตโนมัติ ตามท่ีต้ังไวในระบบ เพื่อ
ความรวดเร็ว และทํางานแทนเราในบางชวงเวลา จะสงผลใหไดลูกคาท่ีมากขึ้น 

6. รู้รอบ ต้องปิดเก่ง ใหขอมูลสินคาท่ีนาสนใจเป็นท่ีตองการ หรือชวยแนะนําความรูเกี่ยวกับโรค 
สาเหตุของการเกิดโรคและสินคาวาดูแลรักษาแบบไหน ตองทานกี่เวลา ครั้งและกี่ขวด กี่แคปซูล ชวยแกปัญหา
ของลูกคาได แนะนําเงื่อนไขการทานยา และวิธีการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมใหลูกคา แสดงถึงตัวอยางสินคาหรือ
คนท่ีเคยใชสินคาและประทับใจ พรอมท้ังปิดการขายโดยมีทางเลือกใหกับลูกคาเปรียบเทียบ ในเรื่องของ 
จํานวนสินคา  และราคาสินคา เพื่อใหลูกคารูสึกคุมคาท่ีสุดตอการซื้อสินคาในครั้งนี้ 

7. เร่งส่ง ต้องไม่ยื้อ มีการตรวจสอบรายช่ือท่ีอยูลูกคาซ้ําและถายรูปสินคากอนบรรจุสินคาลงกลอง 
หลังจากบรรจุติดช่ือท่ีอยูผูสงและผูรับเรียบรอยแลวทําการถายรูปตรวจสอบซ้ําอีก1ครั้ง และกําหนดเวลาใน
การจัดสงสินคาทุกวันตัดรอบการสงสินคา 15.00 น. ของทุกวัน เพื่อใหสินคาถึงมือลูกคาในวันถัดไป และ
หลังจากสงเรียบรอยแลวพนักงานจะทําการตรวจสอบ และสงเลขบิลเลขพัสดุใหกับลูกคาทุกคนในกลอง
ขอความ เพื่อใหลูกคาสามารถตอบสอบกับระบบขนสงไดดวยตัวเอง  และลูกคาจะไดรับสินคาถูกตองตามท่ี
ส่ังซื้อ 

8. ซ้ือซ้ า ต้องบรอดแคสต์(Broadcast) ลูกคาเกาจะเก็บขอมูลในLineOA เพื่อสงขอมูลสินคา
ใหมๆ ราคาสวนลดของแถมประจําเดือน โดยการบรอดแคสด์ขอความ เพิ่มรูปภาพสินคา หรือขอความสินคา 
ระบบจะทําการสงขอมูลสินคาใหลูกคาอัตโนมัติ กับลูกคาท่ีอยูใน LineOA และขอมูลท่ีสงใหลูกคานั้นไมตอง
เสียคาโฆษณา จากประสบการณ์จริงผูวิจักษณ์ ลูกคาเกาจะกลับมาซื้อซ้ําเกิน 70% และลูกคาเกาจะอยูกับเพจ
เรา และส่ังซื้อสินคากับเพจเราท่ีเดียว 
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9. Cash flow(กระแสเงินสด) ต้องตรงใจ จะมีทางเลือกใหลูกคา 2 ชองทาง คือ ลูกคาสะดวกโอน
เงินกอน  หรือชําระคาสินคาปลายทาง คือ โอนเงินคือลูกคาโอนชําระมาท่ีผูวิจักษณ์กอนสงสินคา หรือเก็บเงิน
ปลายทาง คือ ลูกคาจะชําระใหบริษัทขนสงเมื่อไดรับสินคา หลังจากนั้นบริษัทขนสง จะโอนเงินใหทางรานตาม
รอบเงื่อนไขของบริษัทขนสง ผูวิจักษณ์ใชบริการกับบริษัทขนสง Kerry Express จะไดรับเงินภายใน 1-3 วัน 

 

3.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจักษณ์เร่ืองนี้ 
การขายสินคาในธุรกิจออนไลน์ ท่ีผูวิจักษณ์ไดทํามา  มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ตองมีเงินทุนในการเริ่มตน และมีทุนสํารอง มากกวา 3 เทาของทุนเริ่มตน  
2. สรางรานคาออนไลน์ ใหนาสนใจ เชน ภาพตองสวย ขอมูลนาสนใจ และมีคุณคาทําใหนาติดตาม 
3. สรางแบรนด์และสินคาของเราใหลูกคารูจัก โดยใชวิธีโปรโมททางส่ือโซเซียลใหมาก 
4. เรียนรู พัฒนา ในการขายสินคาออนไลน์ ตลอดเวลา  
5. มีทัศนคติเชิงบวก เป็นนักตอสู ขยันอดทน และยึดถือความถูกตอง 

3.4 การใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงาน ที่ผู้วิจักษณ์ใช้ในการท าธุรกิจมีดังต่อไปนี้  
1. ผูวิจักษณ์มีใจรัก ศรัทธาและเช่ือมั่นตอส่ิงท่ีทําและทํางานดวยความเพียร ความมุงมั่นทุมเท ขยัน

ทํางานดวยความพยายาม อดทน และมีใจท่ีจดจอ ไมยอทอ และรับผิดชอบ ต้ังใจทํางานดวยความฝักใฝุ เอาใจ
ใสเสมอ ในทุกกิจกรรมจะมีการทบทวนในส่ิงท่ีไดคิดไดทํามา มีความรูความสามารถในส่ิงท่ีทํา ทําดวยความ
พิจารณา หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผล ตลอดจนหาวิธีแกไขปรับปรุง 

 2. ใชหลักความสุจริตและโปรงใส ทําธุรกิจดวยความสุจริตและโปรงใส มีระบบ กติกาการดําเนินงาน
ท่ีเปิดเผย การใหขอมูลท่ีตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองได ซึ่งทีมงานและลูกคาสามารถ
เขาถึงและรับรูขอมูลขาวสารไดมีระบบการตรวจสอบ และประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพผานเพจของบริษัท 

3. ใชหลักความถูกตองและมีคุณธรรม บริหารงานดวยความถูกตองและมีคุณธรรมไมเอาเปรียบผูอื่น 
พรอมจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตใจท่ีโอบออมอารี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลซึ่งกัน สรางคา นิยมท่ีดีงามให
ผูปฏิบัติงานในองค์การหรือทีมงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 

4. ใชหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในกาดําเนินงาน ไมวาจะเป็น
ดานการจัดกระบวนการทํางาน การจัดองค์กร การจัดสรรบุคลากร และมีการใชทรัพยากรตางๆ อยางคุมคา
และเหมาะสมใหผลลัพธ์เป็นท่ีนาพอใจและกระตุนการพัฒนาบุคลากร ดวยการจัดอบรมตางๆ การแบงปัน
ประสบการณ์ 

5. ใชหลักความรับผิดชอบ ต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ีอยางดี โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ 
เพื่ออํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ และพรอมท่ี
จะปรับปรุงแกไขอยางทันทวงที 

----------------------------------------- 
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Abstract 

 A dissertation for presenting The accounting management model of MIEYE Co.,Ltd. 

Discussing the principles of accounting management directly from the study, which has the 

goal of achieving business success of customers with a focus on management accounting 

system Accounting Finding quality personnel Using quality  programs for clients, the success 

of Mileye Co.,Ltd. Is proven by the profits and successes of customers that can succeed and 

can block the leak, of the internal accounting system of the company when the company 

which is the customer can make more net profits, which will reflect the success of the 

company. Effectively limited The success of the organization is due to the following 

management styles: 1) Knowing the meaning of accounting and bookkeepers 2) Have 

efficiency of bookkeeping And measurement of accounting effectiveness. 3) Have the 

responsibility to maintain the business confidentiality of customers 4) Have knowledge of 

business and general management 5) Have interpersonal relations 6) Have training about 

accounting Account 7) Have communication skills 8) Have intelligence skills 9) Have 

carefulness and prudence in the presentation of financial statements. 

 
Key Word :   Accounting business 

 
บทคัดย่อ 
    งานดุษฎีนิพนธ์เพื่อนําเสนอรูปแบบของของการบริหารจัดการงานธุรกิจบัญชีของบริษัท มิลอายส์ 
จํากัด กลาวถึงหลักในการบริหารธุรกิจบัญชีโดยตรงจากผูศึกษาท่ีมีเปูาหมายมุงสูความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจของลูกคา โดยมุงเนนในดานการบริหารงาน การวางระบบบัญชี การจัดทําบัญชี การหาบุคคลากรท่ีมี
คุณภาพ การใชโปรแกรมท่ีมีคุณภาพ ใหกับลูกคา ความสําเร็จใน การบริหารงานของบริษัท มิลอายส์ จํากัด 
พิสูจน์ไดจาก ผลกําไร และความสําเร็จ ของลูกคา ท่ีสามารถประสบความสําเร็จและสามารถปิดกั้นการรั่วไหล 
ของระบบบัญชีภายในของบริษัท เมื่อบริษัทซึ่งเป็นลูกคา สามารถทํากําไรสุทธิ ไดมากขึ้น ก็จะสะทอนถึง
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ความสําเร็จของบริษัทมิลอายส์ จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นขององค์กรเกิดจาก
รูปแบบของการบริหารงานดังตอไปนี้ 1) การรูความหมายเกี่ยวกับการบัญชีและผูทําบัญชี   2) มีประสิทธิภาพ
การจัดทําบัญชี และการวัดประสิทธิภาพการจัดทําบัญชี  3) มีความรับผิดชอบรักษาความลับทางธุรกิจของ
ลูกคา  4) มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการท่ัวไป  5) มีความสัมพันธ์ระหวางบุคคล  6)  มีการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการทําบัญชี 7)  มีทักษะในการส่ือสาร  8)  มีทักษะในดานปัญญา 9)  มีความรอบคอบและระมัดระวัง
ในการเสนองบการเงิน 
 
ค าส าคัญ : ธุรกิจบัญช ี
 
1. ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป  

การบัญชี หมายถึง กระบวนการจัดการในสวนของบันทึกรายการทางการคา ไดแก การเขียนบันทึก
รายการทางการคาหรืองานดานการประมวลขอมูลการจําแนกแยกประเภทหมวดหมูทางการคาหรืองานดาน
การแนะใหเห็นจุดท่ีควรสนใจการ สรุปผลการดําเนินงานเพื่อการตัดสินใจ รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปล
ความหมายขอมูลนักบัญชี 
 การบัญชีเกิดขึ้นต้ังแตสมัยสุเมเรียนในดินแดนเมโสโปเตเมีย ในชวงแรกๆก็เป็นแคการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร กับมูลคาเหลานั้นสวนวิชาการบัญชีท่ีมีพื้นฐานเหมือนกับระบบ
คณิตศาสตร์ (ระบบบัญชีคู) ซึ่งหมายถึงการบันทึกขอมูลทางดานการเงินโดยมีการบันทึกท้ังดานบวก (เดบิต 
หรืออาจเรียกวาการบันทึกบัญชีทางดานซาย) กับ ดานลบ (เครดิต หรืออาจเรียกวาการบันทึกบัญชี ทาง
ดานขวา) โดยท่ีการบันทึกแตละครั้งจะตองมียอดรวมดานบวกรวมกับดานลบเป็นศูนย์) เกิดขึ้นในประเทศ
อิตาลีกอนปี ค.ศ. 1543 โดย ไดพิมพ์หนังสือช่ือวา Vennice ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี โดย
พื้นฐานของการบัญชีท้ังหมดมาจากสมการวา "สินทรัพย์=หนี้สิน+ทุน" สวนรายไดและคาใชจายถือเป็นสวน
หนึ่งของทุน 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าบัญชี 
1. เพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์ทางการคา 
2. เพื่อใหเจาของกิจการไดทราบวาชวงเวลานั้น ๆ มีสินทรัพย์ หนี้สินและสวนของเจาของกิจการอยู

เป็นจํานวนเทาใดและเป็นอยางไร 
3. เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของนักธุรกิจ และประกอบการตัดสินใจใน

การบริหารของเจาของกิจการ 
4. เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตและการสูญหาของทรัพย์สิน 
5. เพื่อใหเป็นไปตามขอบังคับของกฎหมาย 
6. เพื่อเป็นเครื่องมือนํามาใชในการคํานวณภาษีท่ีจะตองจายแกรัฐ 

 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Vennice&action=edit&redlink=1
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ความส าคัญของการมีระบบบัญชี 
 ระบบการบัญชีเป็นระบบของการใหขอมูลท่ีเป็นตัวเลข ระบบการบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพจะตอง
สามารถใหขอมูล 3 ประการคือ 

1. รายงานภายในสําหรับฝุายบริหาร ใชในการวางแผนและการควบคุมปติประจําวัน 
2. รายงานภายในสําหรับฝุายบริหาร ใชในการวางแผนยุทธวิธี นั่นคือ ชวยในการ 

ตัดสินใจในกรณีพิเศษ และการวางนโยบายของบริษัทโดยสวนรวม และการวางแผนระยะยาว 
3. รายงานภายนอกเพื่อเสนอแกผูถือหุน หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ และ 

บุคคลภายนอกฝุายตาง ๆ 
 ท้ังฝุายบริหารและบุคคลภายนอกตางรวมกันรับประโยชน์จากระบบการบัญชีแตกตางกันเพียงวา
บุคคลภายนอกสนใจรายงานการเงินท่ีเป็นขอมูล ขอท่ี 3 ซึ่งเป็นขอมูลท่ีรายงานผลงานในอดีต สวนฝุายบริหาร
เนนระบบการบัญชีท่ีจะนํามาชวยการบริหารงาน ซึ่งก็คือการวางแผนงานและการควบคุมท่ีเป็นขอมูลขอท่ี 1 
และ 2 การบัญชีภายใน(บริหาร) เป็นการบัญชีท่ีเนนทางดานการรวบรวมขอมูล การจัดประเภท และการ
ตีความขอมูลท่ีจะชวยใหฝุายบริหารแตละฝุาย ในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1 ความสนใจและแรงบันดาลใจ  

ผูวิจักษณ์ ไดใหความสนใจในดานการบัญชีต้ังแตเรียนจบการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 3 และไดเขามา
ศึกษาท่ีโรงเรียนดุสิตพนิชยการ สาขาการบัญชี จบการศึกษา ปวช.บัญชี ก็ศึกษาตอปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จบการศึกษา ทํางานในตําแหนงสมุห์บัญชี บริษัท อาคเนย์ ลิสซื่ง จํากัด และ
ทํางานในตําแหนง ผูตรวจสอบบัญชีภายใน บริษัท ทักษิณปาล์ม จํากัด และไดทํางานในตําแนง สมุห์บัญชี มา
อีกหลายบริษัท จนกระท่ังออกมาทําบัญชี เป็นกิจการสวนตัว โดยการจดทะเบียนบริษัท ช่ือ บริษัท มิลอายส์ 
จํากัด ปี 2554  จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งประกอบกิจการ บริการรับทําบัญชี วางระบบบัญชี  รับตรวจสอบบัญชี
ภายใน รวมถึงการรับจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท เป็นท่ีปรึกษาใหแกธุรกิจตางๆ ตอมาก็ไดเรียนจบปริญญาโท 

 

2.2 บริบทขององค์กร/ สถานการณ์ในปัจจุบัน 
ช่ือบริษัท มิลอายส์ จํากัด สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี 91/818 

ซอยนวลจันทร์  56  แยก1 แขวงนวลจันทร์  เขตบึ งกุ ม 
กรุงเทพมหานคร 10240 โทร.02-944-3250  กอต้ังเมื่อ 10 
มีนาคม 2554 

สํานักงานออฟฟิศ ต้ังอยู เลขท่ี 91/858 ซอย
นวลจันทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขต
บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 โทร.02-944-3250 
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แผนผังการบริหารงานของ องค์กร 

 
หนาท่ีของผูวิจักษณ์ ซึ่งอยูในฐานะกรรมการผูจัดการ ของบริษัท มิลอายส์ จํากัด เพื่อเป็นการนํา

บริษัท ไปสูความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารในเชิงรุกเพื่อแขงขันกับคูแขงในดานอาชีพบัญชี 
ความเช่ือมั่นในการบริการขององค์กร นโยบายท่ีดี ตอลูกคา เป็นปัจจัยสําคัญในการบริหารงานของผูบริหาร ท่ี
จะรักษาลูกคาไวใหไดยาวนานท่ีสุด   
 
2.3 การเริ่มต้น และสถานการณ์ในปัจจุบันและประเภทธุรกิจ  
 ในการดําเนินงานทางธุรกิจเจาของกิจการในฐานะผูบริหารยอมตองการท่ีจะรับรูผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินของกิจการ ดังนั้นการทําบัญชีจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากผูบริหารจะสามารถนําขอมูล
ทางการเงินไปใชในการวางแผนจัดทํางบประมาณตางๆ และวางแผนในการดําเนินงานในอนาคตได  ท้ังนี้ตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ไดกําหนดให หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
นิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร 
การท่ีในการดําเนินงานทางธุรกิจเจาของกิจการในฐานะผูบริหาร ยอมตองการท่ีจะรับรูผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินของกิจการ ดังนั้นการทําบัญชีจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากผูบริหารจะสามารถนําขอมูลทาง
การเงินไปใชในการวางแผนจัดทํางบประมาณตางๆ และวางแผนในการดําเนินงานในอนาคตไดท้ังนี้ตาม

สถานที่ต้ังบริษัท มิลอายส์  จํากัด 
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พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ไดกําหนดให หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
นิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร 
การท่ีเป็นผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีและตองจัดใหมีผูทําบัญชีซึ่งเป็นผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีกําหนดเพื่อจัดทํา
บัญชี ใหเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี มีหนาท่ี ควบคุมดูแล ผูทําบัญชีใหจัดทําบัญชี
ใหตรงตอความเป็นจริงและถูกตอง (กรมพัฒนาธุรกิจการคา,2556)  
 ในยุคปัจจุบันท่ีโลกมีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานไมวาจะเป็นดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคมการเมือง ความกาวหนา ทางเทคโนโลยี สภาพแวดลอม ส่ิงเหลานี้กอใหเกิดการแขงขัน สงผลใหหลาย
องค์กร และหลายหนวยงานมีการปรับเปล่ียนระบบการปฏิบัติงานเพื่อใหองค์กรสามารถบรรลุเปูาหมายหรือ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไวได มิไดอาศัยแคเพียงบุคคลากรท่ีเกง  หรือเทคโนโลยีทันสมัยแตเพียงอยางเดียว แตยัง
ตองรวมไปถึงการบริหารงานท่ีดีเพื่อใหไดมาซึ่งการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเพราะหากบุคคลสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะสงผลใหงานท่ีไดรับมอบหมายมีคุณภาพ ทันตอการตัดสินใจ มีความถูก
ตอง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดทําบัญชีไมไดขึ้นอยูกับตัวบุคคลเพียงอยางเดียว แตยังขึ้นอยูกับอีกหลาย
ปัจจัย เชน คุณลักษณะของบุคคล คุณลักษณะองค์การ คุณธรรมจริยธรรม ความรูเกี่ยวกับงานบัญชี ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคล ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
จะสามารถวัดไดดวยความสําเร็จของงาน 
 จากท่ีผานมาไดอธิบายใหเห็นท่ีมาของงบการเงิน และลักษณะของงบการเงินซึ่งประกอบดวย งบ
แสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ผูวิจักษณ์ ยังไดเรียนรูอีกวางบการเงินเหลานี้มี
ประโยชน์ในการนําไปใชวิเคราะห์เพื่อใหทราบฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ กระบวนการ
วิเคราะห์งบการเงินตามท่ีไดอธิบาย การนําเสนอวิธีการอานงบจากขอมูลดิบกอนเพื่อใหเห็นสภาพท่ัวไปและ
ปัญหาในขั้นตันของกิจการในดานฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หลักจากนั้นจึงนําเอาเครื่องมือหรือ
เทคนิคตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะห์งบการเงิน ไดแก การยอสวนตามแนวด่ิง (Common – Size) การวิเคราะห์
แนวโนม (Trend Analysis) การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของเงินทุน (Fund Flow Analysis) และการ
วิเคราะห์อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)  มาใชในการวิเคราะห์งบการเงินอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
ตรวจสอบฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการในดานตางๆ ในขั้นตอนสุดทายหลังจากเรียนรู
วิธีการอานและวิเคราะห์งบการเงินแลวก็คือ การเขียนรายงาน ซึ่งเป็นสวนท่ียากเพราะตองดึงเอาเฉพาะสวนท่ี
สําคัญและจําเป็นมาเขียนอธิบายเทานั้น  ซึ่งผูวิจักษณ์ไดใชกรณีตัวอยางท่ียกมานี้ไมไดนําเสนอขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับลักษณะการทําธุรกิจของกิจการ ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มาประกอบดวย ดังนั้นโลกแหงความ
เป็นจริง นักวิเคราะห์ท่ีดีจึงควรนําขอมูลเหลานี้มาประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ดวย 
 

2.4  ผู้วิจักษณ์ประสบความส าเร็จด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
1. การรู้ความหมายเก่ียวกับการบัญชี และผู้ท าบัญชี  การบัญชี หมายถึงการนํารายงานและ 

เหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึก จัดหมวดหมู สรุปผล วิเคราะห์ ตีความอยางมีหลักเกณฑ์ตามความตองการ
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ของฝุายบริหารและการดําเนินงานของกิจการเพื่อประโยชน์ในการจัดทํารายงานท่ีจะตองเสนอ ตามหนาท่ี
ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย   

ผูทําบัญชี หมายถึงผูมีหนาท่ีปฏิบัติงานดานบัญชีหรือมีหนาท่ีบันทึกและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การเงินประจําวันเพื่อการนํารายงานและเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึก จัดหมวดหมู สรุปผล วิเคราะห์ 
ตีความอยางมีหลักเกณฑ์ตามความตองการของฝุายบริหาร 

เพราะฉนั้น การท่ีจะบริหารธุรกิจบัญชี ผูวิจักษณ์ ตองสามารถหาแนวคิดและความหมายของการ
บัญชี และผูทําบัญชี ใหเขาใจความหมาย 

2. มีประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี และการวัดประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี  ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานทางการจัดทําบัญชี เป็นความสามารถ ในการปฏิบัติใหมีความถูกตองและนาเช่ือถือและเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
และสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซึ่งการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวยการ
ทํางานท่ีตองเช่ือถือได งานสําเร็จทันเวลาและผลงานไดมาตรฐาน ดังนั้นการปฏิบัติงานทางการบัญชีท่ีดีจึงเป็น
ส่ิงสําคัญท่ีผูมีสวนเกี่ยวของภายในองค์กรโดยเฉพาะผูบริหารจะตองมีการควบคุมดูแล เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ทางการบัญชีมีประสิทธิภาพ ทันตอเวลา มีความถูกตองในการรายงานผล และสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
และวางแผนการดําเนินได ซึ่งประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีจะมีไดนั้น ตองเริ่มจากผูบริหาร จะตอง
มีวิสัยทัศน์ทางการบัญชี และการบริหารงานท่ีดีสามารถนําองค์กรไปสูความสําเร็จตามเปูาหมาย  

3. การวัดประสิทธิภาพของการจัดท าบัญชี  ประกอบไปดวย 
1. ความเข้าใจ ผูใชงบการเงินสามารถเขาใจในงบการเงิน อานรายงานทางงบการเงิน แลว

ผูบริหารสามารถ นําไปใชประโยชน์ในการตัดสินใจ ทางธุรกิจไดทันที ถึงแมบางครั้งงบการเงินจะมีความ
ซับซอน แต ก็สามารถ อธิบายใหเขาใจได 

2. ด้านความเชื่อถือ  ขอมูลท่ีจัดทําเช่ือถือไดอยางนัยสําคัญ ไมมีความผิดพลาด ไมมีความ
ลําเอียงในการนําเสนอขอมูล มีความเท่ียงธรรมของขอมูลในงบการเงิน 

3. ด้านความครบถ้วน  ขอมูลในงบการเงินมีความครบถวน ภายใตขอจํากัด แตผูจัดทําก็แสดง
ขอมูลท่ีครบถวน ท่ีจําเป็นตอการนําไปใชในการติดสินใจ 

4. ด้านความเก่ียวข้องในการตัดสินใจ  ผูใชงบการเงินสามารถนําขอมูลไปใชในการคาดคะเน
ผลลัพธ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมินเหตุการณ์ท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จากขอมูลท่ี
แสดงในงบการเงิน จะตองยืนยัน และช้ีขอผิดพลาดจากผลการประเมินของเหตุการณ์ในอดีตได  

5. ความทันเวลา  ผูบริหารสามารถนํางบการเงินไปใชในการตัดสินใจ การวางแผนงานผูทําบัญชี 
จะตองทําบัญชีตองจัดทํางบการเงินใหทันภายในกําหนดเวลาการจัดทําบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ มีความจําเป็น
สําหรับองค์กร เพื่อชวยใหองค์กรมีขอมูลทางบัญชีท่ีมีความถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได และทันเวลา เพื่อ
นําไปใชในการตัดสินใจดานตาง ๆ เชน การวางแผน การควบคุม การวัดผลการดําเนินงาน หรือการตัดสินใจ
ลงทุน 
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4. มีความรับผิดชอบรักษาความลับทางธุรกิจของลูกค้า เป็นการรักษาความลับท่ีนักบัญชีจะตอง
ปฏิบัติคือ 

1. ละเวนจากการเปิดเผยขอมูลท่ีเป็นความลับท่ีไดมาจากการปฏิบัติงานเวนแตจะไดรับอนุญาต
หรือกฎหมายกําหนดไว      

2. แจงใหผูบังคับบัญชาไมให เปิดเผยขอมูลความลับ จากการปฏิบัติงานพรอมท้ังกําหนด
มาตรฐานในการรักษาความลับ 

3. ไมแสวงหาผลประโยชน์ จากขอมูลความลับซึ่งไดมากจากการปฏิบัติงานในทางท่ีผิด
จรรยาบรรณ หรือผิดกฎหมาย ท้ังโดยสวนตัว หรือผูอื่น 

4. หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ และการใหคําปรึกษาซึ่งจะกอใหเกิดความขัดแยงระหวางบุคคล 
5. ละเวนการเจรจาใหรวมกิจกรรมใดๆ ท่ีจะกอใหเกิดอคติตอการปฏิบัติหนาท่ีตามจรรยาบรรณ 
6. ปฏิเสธของขวัญ ของรางวัลหรือของกํานัลใดๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน 
7. หลีกเล่ียนการกระทําใดๆ ท้ังทางตรงและทางออม ท่ีจะเป็นปฏิปักษ์ตอการบรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์กร อยางถูกตองตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5. มีความรู้เก่ียวกับธุรกิจและการจัดการทั่วไป ผูวิจักษณ์ จะตองมีความรูความสามารถ เกี่ยวกับ 

สังคมเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เศรษฐศาสตร์  พฤติกรรมองค์กร การจัดการ การตลาด ธุรกิจระหวาง
ประเทศ การบริหาร การวิเคราะห์ การใชดุลยพินิจ  เพราะการเป็นท่ีปรึกษาในดานการบัญชี จะตองตอบ
คําถามของผูบริหารไมวาจะคุยในดานในทักษะและความรูจะตองพัฒนาและเรียนรูอยูลอดเวลา เพราะลูกคา
แตละราย ผูวิจักษณ์ จะไมรูลวงหนาวาผูประกอบการจะชวนคุยในเรื่องใด 

6. มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การมีความสัมพันธ์ระหวางบุคคล ท่ีดีจะสงผลใหการปฏิบัติงาน
ประสบความสําเร็จ และจะนําไปสูเปูาหมายท่ีวางไว อยางมีประสิทธิภาพ การปรับตัวใหเขากับบุคลากรภายใน
องค์กร มีความสําคัญมาก เพราะงานจะสําเร็จหรือไม ขึ้นอยูสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรนั้น  จะให
ความชวยเหลือ การใหขอมูล การอํานวยความสะดวก ในการแกปัญหาท้ังในบทบาทของผูนําและบทบาทของ
ผูรวมในทีมงานนั้น ๆ 

7. มีการฝึกอบรมเก่ียวกับการจัดท าบัญชี การฝึกอบรมถือเป็นการพัฒนาบุคลากรใหเกิดความ
เขาใจในการทํางานขององค์กรและสามารถนําความรูความสามารถของตนมาใชในการพัฒนาองค์กรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังยังเป็นการกระตุนใหผูทําบัญชีมีความกระตือรือรนในการทํางาน 

8. มีทักษะในการสื่อสาร  ความสามารถ ในการฟัง การอาน การปรึกษาหารือ การนําเสนอ การ
แสดงความคิดเห็นอยางเป็นทางการและไมเป็นทางการ การใชขอมูลในดานการรายงาน การส่ือสาร มีความ
จําเป็น ถาทักษะในการส่ือสารไมดี งานก็จะไมประสบความเสร็จ ทําใหมีอุปสรรคในการทํางาน 

9. มีทักษะในด้านปัญญา เป็นความสามารถในการนําความรูไปประยุกต์ใชในการแกปัญหาใน
สถานการณ์ตางๆ ไดอยางถูกตอง สามารถนําขอมูลท่ีคนหา นําไปประมวลผลตามแนวคิดตางๆ สามารถระบุ
และวิเคราะห์ปัญหาไดดวยตนเอง สามารถประยุกต์ความรูทางบัญชีและดานอื่นท่ีมีความสัมพันธ์กัน เพื่อ
นําไปใชในทักษะ ทางวิชาชีพ รวมถึงใชดุลยพินิจในการแกไขปัญหาในสถานการณ์ตางๆ อยางสรางสรรค์ โดย
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คํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจและสามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลไดอยาง
ถูกตอง ครบถวน 

10. มีความรอบคอบ และระมัดระวัง ในการเสนองบการเงิน การบริหารธุรกิจการบัญชี ความ
รอบคอบ ความละเอียด การใสใจในงานท่ีรับผิดชอบ มีความสําคัญมาก  การนําเสนองบการเงินบางรายการ
ตองทําการประมาณการ โดยไมทําใหสินทรัพย์ หรือ รายไดสูงเกิน รวมท้ังไมทําใหหนี้สินและคาใชจายตํ่า
เกินไป นอกจากนี้ในการจัดทํางบการเงิน กิจการอาจจะประสบกับปัญหาความไมแนนอนอันหลีกเล่ียงไมได ซึ่ง
กิจการตองแสดงความไมแนนอน โดยเปิดเผยในลักษณะของผลกระทบนั้น ทําใหขอมูลในงบการเงินขาดความ
เป็นกลาง 
 

 2.3 ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ  ( input  process output) 
บริษัท มิลอายส์ จํากัด ประกอบธุรกิจในดานการบัญชี ครบวงจร เริ่มต้ังแตการรับจดทะเบียนบริษัท 

หาง หางหุนสวน  การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงการวางระบบบัญชี การตรวจสอบบัญชีภายใน การตรวจสอบ
บัญชีสรรพากร การวางแผนทางภาษี เพื่อใหการทําจัดภาษีท่ีถูกตอง  การรับทําบัญชี  ยื่นภาษีประจําเดือนเชน 
ภพ.30 ภงด 1,3 ,53  ยื่นภาษี ภงด.50,51 
ลูกค้าของบริษัท จะแยกประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทลูกคาประจํารายเดือน 
2. ประเภทลูกคาประจํารายปี 
3. ประเภทลูกคาสํานักงานบัญชีสงใหผูตรวจสอบเซ็นประจําปี 
4. ประเภทลูกคาจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 
5. ประเภทลูกคาจดทะเบียนเปล่ียนแปลงบริษัท 
6. ประเภทลูกคาใหตรวจสอบบัญชีภายใน 
7. ประเภทลูกคาอื่นๆ  เชน ใหตรวจนับสต็อคสินคาเหลือ  ฯลฯ 
8. ประเภทลูกคาใหวางระบบบัญชี 

1. ประเภทลูกค้ารายเดือน มีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี ้
1.1 ไมเกินวันท่ี 5 ของทุกเดือน ลูกคาจะตองสงเอกสาร การหักภาษี ณ ท่ีจาย ของบริษัทเพื่อให

พนักงานบญัชี ในสวนท่ีรับผิดชอบ เอกสารของบริษัทลูกคา ทําการตรวจสอบเอกสารทํารายการเพื่อยื่นชําระ
คาภาษี ภงด1,3,53 กรณียื่นเป็นเอกสาร ไมเกินวันท่ี 7 ของทุกเดือนยื่นท่ีสํานักงานสรรพากร  แตถาเป็นกรณี
ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ไมเกินวันท่ี 15 ของทุกเดือน 

1.2 ไมเกินวันท่ี 10 ของทุกเดือน ลูกคาจะตองสงเอกสาร รายรับ รายจายของบริษัทเพื่อให
พนักงานบัญชี ในสวนท่ีรับผิดชอบ เอกสารของบริษัทลูกคา ทําการตรวจสอบเอกสารทํารายการเพื่อยื่นชําระ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภพ.30 กรณียื่นเป็นเอกสาร ไมเกินวันท่ี 15 ของทุกเดือนยื่นท่ีสํานักงานสรรพากร แตถาเป็น
กรณียื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ไมเกินวันท่ี 23 ของทุกเดือน 

1.3 ยื่นรายการประมาณการครึ่งปี ภงด.51  ยื่นไมเกินวันท่ี 31 สิงหาคม ของทุกปี 
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1.4 ปิดงบการเงินประจําปี  ภายใน 31 พฤกษาคม  ของทุกปี รวมยื่น ภงด.50 กรมสรรพากรและ
ยื่นงบกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ขั้นตอนการตรวจสอบ และออกหนารายงานผูตรวจสอบบัญชีจะเหมือน 
ประเภทลูกคารายปีตามขอ 2.) 

2. ประเภทลูกค้ารายปี มีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1 ไมเกินเดือน มีนาคม ของทุกปี ลูกคาจะตองสงเอกสาร รายได คาใชจาย ของบริษัทเพื่อให

พนักงานบัญชี ในสวนท่ีรับผิดชอบ เอกสารของบริษัทลูกคา  เพื่อจัด คัดแยกเอกสาร และตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสาร   

2.2 บันทึกรายได คาใชจาย เขาในโปรแกรมสําเร็จรูปของบริษัท คือโปรแกรม Express  เพื่อเป็นการ
เก็บรวบรวมจํานวน รายได คาใชจาย เพื่อออกงบทดลอง หรือกระดาษทําการ  พิมพ์สมุดรายวัน  แยก
ประเภทแตละบัญชี  ออกมาตรวจสอบความถูกตองของตัวเลข เบ้ืองตน  

2.3  สงใหฝุายตรวจสอบ  เพื่อทําการตรวจสอบ เป็นขั้นตอนท่ี 2 เมื่อผานการตรวจสอบความถูกตอง  
สงใหฝุายออกงบการเงิน เพื่อทําการออกรายงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน  งบกําไรสะสม 
และ  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

2.4 เมื่อฝุายการตรวจสอบตามขั้นตอนของบริษัทแลว ก็จะสงใหผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท  
ตรวจสอบความถูกตอง และออกหนารายงานผูตรวจสอบบัญชี  

2.5  ขั้นตอนการยื่นงบก็จะเหมือนขอ 1.4 หรือ ลูกคาบางรายอาจจะนําไปยื่นเอง บริษัทก็จะ
จัดเตรียมเอกการยื่นให 

3. ประเภทลูกค้าส านักงานบัญชีส่งให้ผู้ตรวจสอบเซ็นประจ าปี มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
3.1 ประเภทของลูกคา จะเป็นสํานักงานบัญชี ท่ีอยูในเครือของบริษัท ซึ่งไดรับการทดสอบความรู 

ความสามารถของการทําบัญชี และไดรับความไววางใจ ในดานการทําบัญชี บริษัท จะตรวจสอบลูกคาบางราย 
ท่ีมีความสงสัยในตัวเลข  

3.2 เมื่อฝุายการตรวจสอบตามขั้นตอนของบริษัทแลว ก็จะสงใหผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท  
ตรวจสอบความถูกตอง และออกหนารายงานผูตรวจสอบบัญชี  

3.3 เมื่อผูตรวจสอบออกหนารายงานบัญชี แลวจะสงกลับไปใหสํานักงานบัญชีเพื่อทําการยื่นงบ
การเงินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

4. ประเภทลูกค้าจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท มีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
4.1 บริษัท จะดําเนินการ จองช่ือ ตามท่ีลูกคาแจงรายช่ือมาให 
4.2 เมื่อไดรายช่ือบริษัท ตามใบจองของกรมพัฒนาธุรกิจการคา มาแลว ก็จะแจงใหลูกคาของบริษัท 

จัดเตรียมเอกสาร เชน สําเนาบัตรประชาชน ผูเริ่มกอต้ัง จํานวน 3 คน สถานท่ีต้ัง วัตถุประสงค์หลัก ท่ีจะ
ดําเนินการเบื้องตน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม จํานวนรายช่ือ ผูถือหุน ออกแบบตรายางของบริษัท สําเนา
บัตรประชาชน ผูถือหุน  

4.3 บริษัท จะสงใหเจาหนาท่ี ฝุายจดทะเบียนดําเนินการจัดต้ังบริษัท เป็นผูดําเนินการจัดพิมพ์
เอกสาร ตามความประสงค์ของบริษัท ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  
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4.4 ฝุายกฎหมายของบริษัท จะเป็นผูตรวจสอบเอกสาร นําสงใหผูท่ีเกี่ยวของในการลงนามจัดต้ัง
บริษัท ลงนามในเอกสารตอหนาทนายความของบริษัท  เมื่อลงนามเรียบรอยแลว  ทนายความลงนามรับรอง
ความถูกตองของลายเซ็น 

4.5 จัดสงใหฝุายจดทะเบียน จัดต้ังบริษัทไปจดทะเบียนท่ีสํานักงานทะเบียนธุรกิจการคาเมื่อจด
ทะเบียนเสร็จเรียบรอย จะไดรับเอกสาร คือ ใบสําคัญการจดทะเบียน หนังสือรับรองบริษัท บอจ.2  บอจ 3  
รายงานการประชุมจัดต้ังบริษัท  บอจ.5 

5. ประเภทลูกค้าจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท  มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
5.1 บริษัท จัดเตรียมเอกสาร ตามความประสงค์ของลูกคาวาจะใหบริษัท ดําเนินการเปล่ียนแปลง

อะไรบาง เชน เปล่ียนแปลงกรรมการและอํานาจกรรมการ แจงยายท่ีต้ังสํานักงาน  หรือ ในดานอื่น ๆ 
5.2 บริษัท จะสงใหเจาหนาท่ี ฝุายจดทะเบียน  เป็นผูดําเนินการ จัดพิมพ์เอกสาร ตามความประสงค์

ของบริษัท ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  
5.3 ฝุายกฎหมายของบริษัท จะเป็นผูตรวจสอบเอกสาร นําสงใหผูท่ีเกี่ยวของในการลงนามจัดต้ัง

บริษัท ลงนามในเอกสารตอหนาทนายความของบริษัท  เมื่อลงนามเรียบรอยแลว  ทนายความลงนามรับรอง
ความถูกตองของลายเซ็น 

5.4 จัดสงใหฝุายจดทะเบียน จัดต้ังบริษัทไปจดทะเบียนท่ีสํานักงานทะเบียนธุรกิจการคาเมื่อจด
ทะเบียนเสร็จเรียบรอย จะไดรับเอกสาร ท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 

6. ประเภทลูกค้าให้ตรวจสอบบัญชีภายใน มีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
6.1 เมื่อบริษัท ไดรับขอเสนอจากลูกคา ในดานการขอใชบริการตรวจสอบบัญชีภายในของบริษัท 

เจาหนาท่ีฝุายตรวจสอบ ก็จะติดตอเพื่อกําหนดขอบเขต การตรวจสอบ และเสนอราคา คาตรวจสอบภายใน  
เมื่อตกลงราคาเรียบรอย เซ็นสัญญาการดําเนินการ กําหนดเวลา และเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

6.2 บริษัท จัดเจาหนาท่ี ตรวจสอบเขาดําเนินการ ตรวจสอบ ตามขอกําหนดการตรวจสอบภายใน 
6.3  เมื่อตรวจสอบ เสร็จตามกําหนดเวลา  ทํารายงานการตรวจสอบสงใหบริษัทลูกคา 
6.4  กําหนดวันประชุมสรุป ช้ีแจง ปัญหา  ขอเสนอแนะ 

7. ประเภทลูกค้าอื่นๆ  เช่น ให้ตรวจนับสต็อคสินค้าเหลือ  ฯลฯ มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
7.1 เมื่อบริษัท ไดรับขอเสนอจากลูกคา ในดานการขอใชบริการตรวจสอบสต็อคสินคาคงเหลือของ

บริษัท เจาหนาท่ีฝุายตรวจสอบ ก็จะติดตอเพื่อกําหนดขอบเขต การตรวจนับ เสนอราคา คาตรวจนับสินคา  
เมื่อตกลงราคาเรียบรอย เซ็นสัญญาการดําเนินการ กําหนดเวลา และเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

7.2 บริษัท จัดเจาหนาท่ี ตรวจนับสต็อค  ตามขอกําหนดการตรวจนับ 
7.3  เมื่อตรวจนับสต็อค เสร็จตามกําหนดเวลา  ทํารายงานการตรวจนับสงใหบริษัทลูกคา 
7.4  กําหนดวันประชุมสรุป ช้ีแจง ปัญหา  ขอเสนอแนะ 

8. ประเภทลูกค้าให้วางระบบบัญชี  มีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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8.1 บริษัท ไดรับขอเสนอ ในดานการวางระบบ บัญชีของบริษัท   ฝุายดําเนินการดานการวางระบบ
บัญชี ก็จะศึกษาธุรกิจของบริษัท วาเป็นบริษัทจัดอยูในประเภทไหน ควรวางระบบอยางไร เชน เป็นธุรกิจ 
โรงแรม ธุรกิจ โรงงานผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจการใหบริการ หรือธุรกิจอื่นๆ 

8.2 จัดเตรียมการดําเนินงาน เสนอราคาการดําเนินงาน  ระยะเวลา ภายในเงื่อนไข ของงาน เมื่อตก
ลงเรียบรอย จัดทําสัญญา ลงนามในสัญญา 

8.3 วางแผนการดําเนินงาน  เสนองานการวางระบบเบ้ืองตน  
8.4 จัดเจาหนาท่ี เขาไปในบริษัท เพื่อลงมือปฏิบัติ ตามแผนงานท่ีวางแผน 
8.5 ช้ีแจงปัญหา ทํารายงานกรณี มีปัญหาในการดําเนินงานในแตละขั้นตอน 
8.6 สรุป ปิดการดําเนินงาน ทํารายงาน  และประชุม เสนอผูบริหารของบริษัท 

 

3. สรุปผลการศึกษา  
3.1 รูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจบัญชีของบริษัท มิลอายส์ จ ากัด ที่ผู้วิจักษณ์ประสบความส าเร็จมี
รูปแบบในการบริหารงานดังนี้ 

1. การรู้ความหมายเก่ียวกับการบัญชี และผู้ท าบัญชี   เป็นการเตรียมพื้นฐานและความพรอม 
การนําเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึก การจัดหมวดหมู สรุปผล วิเคราะห์ ตีความอยางมีหลักเกณฑ์ ตาม
ความตองการของฝุายบริหารและการดําเนินงานของกิจการเพื่อประโยชน์ในการจัดทําเป็นรายงานเพื่อเสนอ
ตอผูบริหาร ผูถือหุน และหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ตามหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย 

เพราะฉะนั้น การท่ีจะบริหารธุรกิจบัญชี จะตองสามารถหาแนวคิดและความหมายของการบัญชีเพื่อ
อธิบายใหผูประกอบการเขาใจในความหมาย 

2. มีประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี และการวัดประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี เป็นความสามารถ ใน
การปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง เช่ือถือไดและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ สามารถตอบสนอง
ความตองการของผูประกอบการได ประสิทธิภาพจะตองประกอบดวย การทํางานตองเช่ือถือได  งานเสร็จ
ทันเวลา ผลงานไดมาตรฐาน มีความถูกตองในการรายงานผล และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและวาง
แผนการดําเนินงานได สามารถนําองค์กรไปสูความสําเร็จไดตามเปูาหมาย  

3. มีความรับผิดชอบรักษาความลับทางธุรกิจของลูกค้า  เป็นการรักษาความลับท่ีนักบัญชีจะตอง
ปฏิบัติ  เชน ละเวนการเปิดเผยขอมูลเวนแตจะไดรับอนุญาต กําหนดมาตรฐานในการรักษาความลับ ไม
แสวงหาผลประโยชน์จากขอมูลของลูกคา ปฏิเสธของขวัญ ของรางวัลใดๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการ ปฏิบัติงาน 
หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท้ังทางตรงและทางออมท่ีจะมีผลตอองค์กร   

4. มีความรู้เก่ียวกับธุรกิจและการจัดการทั่วไป  จะตองมีความรูความสามารถ เกี่ยวกับ สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมองค์กร การจัดการ การตลาด ธุรกิจระหวาง
ประเทศ การบริหาร การวิเคราะห์ การใชดุลยพินิจ เพราะการเป็นท่ีปรึกษาในดานการบัญชี จะตองตอบ
คําถามหรือพูดคุยกับผูบริหารไมวาจะคุยในทักษะและความรูจะตองพัฒนาและเรียนรูอยูตลอดเวลาเพราะ
ผูประกอบการแตละรายเวลาไปเสนองานจะไมทราบวาจะชวนคุยในเรื่องใด 
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5. มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การมีความสัมพันธ์ระหวางบุคคลท่ีดีจะสงผลใหการปฏิบัติงาน
ประสบความสําเร็จและจะนําไปสูเปูาหมายท่ีวางไว อยางมีประสิทธิภาพ  การปรับตัวใหเขากับบุคคลกร 
ภายในองค์กร มีความสําคัญมาก เพราะงานจะสําเร็จหรือไม ขึ้นอยูกับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร
นั้น จะใหความชวยเหลือ การใหขอมูล การอํานวยความสะดวก ในการแกปัญหาท้ังในบทบาทของผูบริห าร
และบทบาทของผูรวมในทีมงาน 

6. มีการฝึกอบรมเก่ียวกับการจัดท าบัญชี  การฝึกอบรมถือเป็นการพัฒนาบุคคลากรใหมีความรู 
ความเขาใจ ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการทํางาน ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองค์มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ผูปฏิบัติงานจึงควรไดรับการพัฒนาให
สามารถทํางานไดสอดคลองกับสถานการณ์ตางๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปซึ่งการฝึกอบรมเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด ความ
ตองการของผูปฏิบัติงานในการท่ีจะมีความเจริญกาวหนาในอาชีพจึงพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง 
เพื่อใหมีโอกาสเล่ือนตําแหนงหนาท่ีการงานซึ่งจะสงผลใหเกิดความเจริญกาวหนาตอหนวยงาน และ สรางขวัญ
กําลังใจตอผูปฏิบัติงานอีกดวย 

7. มีทักษะในการสื่อสาร การส่ือสารเป็นทักษะท่ีตองใชเป็นประจําหลายครั้งปัญหาตาง ๆ เกิดขึ้น
จากความเขาใจท่ีไมตรงกัน ของผูส่ือสารและผูรับสาร ดังนั้นการ ส่ือสารท่ีดีจะชวยใหไดงานตามท่ีตองการ 
ทํางานไดอยางราบรื่น รวดเร็วสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานสูง และมีความสุขในการทํางาน ทําให
บุคคลากรมีความรวมมือกัน ความขัดแยงลดนอยลง ทักษะการส่ือสารท่ีดี  ความสามารถในการอาน การฟัง 
การพูด การปรึกษา การใชขอมูลในดานการรายงาน การส่ือสาร มีความจําเป็นถาทักษะการส่ือสารไมดี งานก็
จะไมประสบความสําเร็จ ทําใหมีอุปสรรคในการทํางาน 

8. มีทักษะในด้านปัญญา   เป็นการนําความรูไปประยุกต์ใชในการแกปัญหาในสถานการณ์ตาง ๆ 
อยางสรางสรรค์ และไดอยางถูกตอง สามารถนําขอมูลไปประมวลผลตามแนวคิด วิเคราะห์ปัญหา ใชดุลยพินิจ
ในการแกไขปัญหาไดดวยตัวเอง   โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ สามารถติดตาม 
ประเมินผล รายงานผล ไดอยางถูกตอง ครบถวน 

9. มีความรอบคอบ และระมัดระวัง ในการเสนองบการเงิน  การบริหารธุรกิจบัญชี ความรอบคอบ 
ความละเอียด การใสใจในงานท่ีรับผิดชอบ มีความสําคัญมาก เชน การนําเสนองบการเงินบางรายการตองทํา
การประมาณการ โดยไมทําใหสินทรัพย์ หรือ รายไดสูงเกิน รวมท้ังไมทําใหหนี้สินและคาใชจายตํ่าเกินไป 
นอกจากนี้ในการจัดทํางบการเงิน ตองตรวจสอบความถูกตองและเพียงพอในการเปิดเผยขอมูล ซึ่งเป็นการ
ปูองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือผูใชประโยชน์จากงบการเงิน  
 

3.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจักษณ์เร่ืองนี้ 
  การบริหารธุรกิจบัญชี ของบริษัท มิลอายส์ จํากัด  ซึ่งเป็นงานใหบริการ เพราะฉะนั้น ผูวิจักษณ์ ซึ่ง
เป็นผูบริหารหลัก ในการติดตอหาลูกคา ซึ่งบริษัท จัดทําโฆษณานอยมาก การตลาดจึงมีความสําคัญ เพราะ
การใหบริการทางดานการบัญชี สวนใหญจะมาจากความเช่ือถือ เช่ือมั่นและจากการแนะนําจากลูกคาเดิมๆ 
ของบริษัท ซึ่งลูกคาใหม ประมาณ 80 % จะมาจากการแนะนําจากลูกคาเดิม  ผูวิจักษณ์ ไดทําวิจักษณ์ เรื่องนี้
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ทําใหตองศึกษาขั้นตอน เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงค์ของผูประกอบการ แตก็ถือวาเป็นความสําเร็จ อีกระดับ
หนึ่งของการทําธุรกิจบัญชี ทําใหเห็นขอแตกตาง ระหวางธุรกิจบัญชี กับการทําธุรกิจดานอื่น ๆ ซึ่งธุรกิจนี้ตอง
มีการศึกษา มีการฝึกอบรม การเรียนรูไมมีส้ินสุด สําหรับธุรกิจนี้ 
 ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพ ไมแยงานจากผูทําบัญชีดานเดียวกันกับรายอื่น  การไมใหหรือ
รับวาจะใหทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ  เพื่อเป็นการจูงใจใหบุคคลอื่นแนะนําหรือจัดหางานบัญชีมาให การ
ไมกําหนดคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนในการใหบริการโดยมิไดคํานึงถึงลักษณะความเส่ียง ความซับซอนและ
ปริมาณของงานท่ีตนใหบริการและตองประพฤติตนในทางท่ีถูกท่ีควร สํานึกในหนาท่ีและไมปฏิบัติตนใน
ลักษณะท่ีทําใหเกิดความเส่ือมเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
 

3.3  แผนงานต่อยอดในอนาคต 
บริษัทมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรม  มีการจัดทําโฆษณา เพื่อใหบริษัทเป็นท่ี

รูจักในกลุมธุรกิจในหลาย ๆ ระดับ สรางความเช่ือถือ ความเช่ือมั่นในดานการทําบัญชี  เพื่อขยายการตลาดให
กวางขึ้น และ บริษัทขยายงานเพิ่มในดานการใหบริการ ดําเนินการขออนุญาตอาหารและยา การดําเนินดาน
การขึ้นทะเบียนเป็นผูนําเขา สงออก  การใหบริการดําเนินการแกผูประกอบการท่ีประสงค์จะสงออกเพื่อใช
สิทธิประโยชน์ทางการคาภายใต FTAs เชน เครื่องหมายการคา และในดานอื่น ๆ และบริษัทรับงานจากบริษัท
ในเครือซึ่งเป็นโรงงานผลิตยา โรงงานผลิตเวชสําอาง  โดยบริษัทจะรับดําเนินงานในดานนิติกรรมทุกชนิดของ
บริษัทในเครือโรงงานการผลิต 

 

3.4 การใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงาน 
หลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีผูวิจักษณ์ใชในการทําธุรกิจมีดังตอไปนี้  
1. การมีคุณค่าในวิชาชีพ    มีความต้ังใจในการทํางาน อยางโปรงใส มีข้ันตอนใน 

การตรวจสอบเอกสารตางๆ  มีการบริหารงานเป็นไปดวยความชัดเจน และความโปรงใส ยึดถือตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ สามารถตรวจสอบได 

2. มีความอิสระ    มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายโดยปราศจากอิทธิพล 
ของบุคคลอื่นท่ีทําใหขาดอิสระในการทํางาน และไดรับความไววางใจในการทํางานอยางอิสระ 

3. มีความเที่ยงธรรม   มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม มีความเท่ียง 
ธรรม เท่ียงตรง ใชดุลพินิจโดยปราศจากความลําเอียงในการปฏิบัติงาน 

4. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  การประพฤติอยางตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงตอวิชาชีพ ไม 
คดโกง ไมหลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานท่ีเป็นจริงเช่ือถือไดไมอางอิงหรือยอมใหบุคคลอื่นอางไดวาได
ปฏิบัติงาน รักษาความลับทางดานธุรกิจของลูกคา 

5. มีความเมตตา  มีความรักใคร  ปรารถนาท่ีจะใหผูรวมงานมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
บริษัท จะประสบความสําเร็จหรือไม  ขึ้นอยูที่เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

------------------------------------------------- 
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Abstract 

 In this Documentary, ZZI or Zhao Zhong Yi  Clinic is to crate and manage for those 
Thai and Chinese Medicine Principle and Practice. It’s all from the real  Experience for Ms. 
Phatsitta Meeanan. There’re the Results and Successes of Professional Work & Practice. We 
focus on: 1. Making those patients experience the most impressive when visit and get our 
Medicines and Treatments. 2. Having those patients experience like coming to their own 
family Doctors, getting closely consultations. 3. Communicating in such a way of Integrated 
Medicals both Thai and Chinese, creating the real Balance to deliver the best effectiveness. 4. 
Managing those ‘One-Stop’ Services for those diagnoses and consultations in all Thai & 
Chinese Herbs and Prescriptions. 5. Providing those affordable and reasonable for everyone, 
including Religious Leaders, Monks and Nuns- Free of Charges. 6. Locating the most 
convenient in its community. 7. Decorating in such a Simple way in Thai and Chinese Style, 
having all ‘Standardized’ for Branding, Uniqueness, Cleanness, Convenience, and Safety. 8. 
Providing the Doctor  Delivery to patients’ home, if necessary. 9.Managing those Online 
Media Tools, like ‘Facebook’, ‘IG’, ‘Line’, ‘WeChat’, ‘GoogleBusiness’, and etc. We plan to 
connect with ‘BBX’, ‘Wongnai’ fir those ‘Friends get Friends’/ ‘Words of Month’ Strategies. 
10. Having those Team Training, Seminars, self-improvements, People Development 
Programs for all Staff Members.  

Key Word :  Thai Medical, Chinese Medical 

 

บทคัดย่อ 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ จําทําขึ้นมาเพื่อเสนอรูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจดานคลินิก ท่ีมีการ

ใหบริการท้ังศาสตร์การแพทย์แผนไทย และศาสตร์การแพทย์แผนจีน ของเจาจงอี คลินิก จากประสบการณ์
จริงโดยตงของผูทําวิจักษณ์ ผลของการทํางานและความสําเร็จของการบริหารงาน เจาจงอี คลินิก โดยเนนการ 
1.สรางใหคนไขไดรับความรูสึกประทับใจท่ีไดมาใชบริการการรักษากับทางคลินิก  2 สรางความรูสึกใหคนไข
มาแลวมีความรูสึกเป็นเหมือนมาปรึกษาหมอประจําครอบครัว  3.การมีจุดเดนทางศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
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และศาสตร์การแพทย์แผนจีนอยางผสมผสานการใหบริการอยางลงตัว มีการสงตอคนไขระหวางแพทย์ท้ัง 2 
แผน ใหทํางานรวมกัน เพื่อการใหบริการดานสุขภาพแกคนไข ใหไดประสิทธิภาพการรักษา สูงสุด  4.การ
ใหบริการที่ครบในรูปแบบ One stop serviceท่ีการใหคําปรึกษาและวินิจฉัยโรคท้ังศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์แผนจีน การจายยาสมุนไพร ไทย สมุนไพรจีน 5. อัตราคาบริการท่ีสมเหตุสมผล และทางคลินิกยังมี
บริการใหแกพระภิกษุ แมชี และ บุคคลท่ีสําคัญทางศาสนา ไดเขามารับบริการฟรี 6. ทําเลท่ีต้ังของคลินิก หา
ไดงาย เป็นแหลงชุมชน 7. สถานท่ีภายในคลินิก ตกแตงแบบเรียบงาย ออกแนวจีน ผสมไทย  แตจะเนนความ
โดดเดนการใหเห็นไดชัดวาคือคลินิกแพทย์แผนจีน ทุกสาขาจะตกแตงหนารานใหเป็ นเอกลักษณ์เดียวกัน 
เพื่อใหเกิดความจดจําตอ ช่ือคลินิก สถานท่ีสะอาด สะดวก และปลอดภัย  8. บริการจัดสงหมอไปยังบานของ
คนไข  ในรายท่ีมีอาการหนัก ไมสะดวกตอการเดินทางมาพบแพทย์ท่ีคลินิก 9. สรางระบบลูกคาสัมพันธ์ ใชส่ือ
ทางอินเตอร์เน็ต FB IG LINE LINE Telegram WeChat Google My Business เขารวมกับระบบ บาเทอร์ 
เชน BBX World  Batter smart Wongnai มีการใชระบบเพื่อนแนะนําเพื่อน  มีการทําการตลาดส่ือสารกับ
คนไขตอเนื่อง 10.มีการฝึกอบรมพนักงานและทีมแพทย์ ท้ังเรื่องการใหความรู และทักษะตางๆ เพิ่มเติมเสมอ 
โดยการใหฝึกอบรมตามสถานท่ีตางๆ หรือ จัดหาผูเช่ียวชาญมาจัดอบรมเทคนิคและแนวคิดตางๆ ใหกับ
บุคลากรของทางคลินิก 
 

ค าส าคัญ : แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน 
 
1. ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป  
1.1 ประวัติการแพทย์แผนไทย 

ประวัติการแพทย์แผนโบราณในประเทศไทยนั้น ไดมีการคนพบศิลาจารึกของอาณาจักรขอมประมาณ
ปี  พ.ศ. 1725-1729  ในสมัยพระเจาชัยวรมันท่ี 7 ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลโดยการสรางสถาน พยาบาล 
เรียกวา อโรคยาศาลา โดยมีผูทําหนาท่ีรักษาพยาบาล รวม 92 คน มีพิธีกรรมบวงสรวงพระไภสัชยคุรุไวฑูรย์ 
ดวยยาและอาหารกอนแจกจายไปยังผูปุวย   

ในปีพ.ศ. 2524 ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ ไดกอตั้งอายุรเวทวิทยาลัยขึ้น เพื่อผลิตแพทย์แผนโบราณรุนใหม 
โดยสอนความรูทางดานวิทยาศาสตร์สุขภาพควบคูไปกับวิชาการแพทย์แผนโบราณ สอนท้ังเวชกรรม เภสัช
กรรม การผดุงครรภ์ และการนวดแบบราชสํานัก ซึ่งหลักสูตรใชเวลาศึกษา 3 ปี และแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่ี
เรียนจบหลักสูตรนี้สามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะไดพ.ศ. 2528 ถือไดวาเป็นจุดเปล่ียนของวงการแพทย์
แผนไทย   จากการที่กลุมศึกษาปัญหายา มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา มูลนิธิหมอชาวบาน คณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน รวมกับ สมาคมแพทย์แผนโบราณตาง ๆ ไดจัดสัมมนา
ฟื้นฟูการนวดไทยเป็นครั้งแรก และไดกอต้ัง โครงการฟื้นฟูการนวดไทย เพื่อทํากิจกรรมรณรงค์เผยแพรการ
นวดไทยแกประชาชนใหสามารถนําไปใชเพื่อทดแทนการใชยาแกปวดเกินจําเป็น เสริมศักยภาพของหมอนวด
ไทยจากสํานักตาง ๆ รวมทั้งหมอนวดอิสระ โครงการนี้มีสวนทําใหมีการใชการนวดไทยแพรหลายมากขึ้นในหมู
ประชาชนและมีการนําการนวดไทยไปใชในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในเวลาตอมา   ประกอบกับ
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กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําโครงการสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน โดยความรวมมือของประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน เนนการทดลองใช สมุนไพร 5 ชนิดในคลินิกของโรงพยาบาลชุมชน 5 แหง ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มตนในการใชยาสมุนไพรและยาแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในเวลาตอมาดวยเชนกัน
พ.ศ. 2532 กระทรวงสาธารณสุข โดยมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไดจัดต้ังศูนย์ประสานงานการพัฒนา
การแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทําหนาท่ีวางนโยบายและ
แนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการแพทย์แผนไทย เอื้ออํานวย ประสานงาน และใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหนวยงานและสถาบันตาง ๆ ใหเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ศูนย์ประสานงานฯ ท่ีเกิดขึ้นนี้ ไดเริ่ม
วางรากฐานการพัฒนาการแพทย์แผนไทยโดยการประสานความรวมมือจากฝุายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐ 
เอกชน และฝุายวิชาชีพ ตอมาในปี พ.ศ.2536 หนวยงานนี้ไดโอนไปรวมกับสถาบันการแพทย์แผนไทย  ซึ่ง
จัดต้ังขึ้นในสังกัดกรมการแพทย์ ตอมาไดยายไปสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยได้แบ่งออกเป็น 4 สาขา คือ 
    1.สาขาเวชกรรมไทย เป็นการตรวจ การวินิจฉัยโรค เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคตามแนวทางของ
การแพทย์แผนไทย จากนั้นจึงทําการบําบัดหรือรักษา หรือปูองกันดวยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย 

2.สาขาเภสัชกรรมไทย เป็นการเตรียมยา การผลิตยาแผนไทย ดวยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย 
3.สาขาผดุงครรภ์ไทย เป็นการดูแลสุขภาพของมารดาและเด็กในครรภ์ ต้ังแตกอนคลอด การทํา

คลอด พรอมท้ังการดูแลและสงเสริมสุขภาพมารดาและเด็กในระยะหลังคลอด แตในปัจจุบันหนาท่ีในการทํา
คลอดแบบแผนไทยมีนอยลง แตจะเนนในการดูแลสุขภาพของ มารดาหลังคลอดมากขึ้น 

4.สาขาการนวดไทย เป็นท้ังศาสตร์และศิลปะ ท่ีมีมาต้ังแตโบราณกาล เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณ
เบ้ืองตนของการอยูรอด เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บปุวย ตนเองหรือญาติมิตรมักจะบีบนวดบริเวณดังกลาว
นั้น ทําใหอาการปวดเมื่อยคลายลง  ในครั้งแรกๆ เป็นไปโดยมิไดต้ังใจ ตอมาเริ่มสังเกตเห็นผลของการบีบนวด
ในบางจุดหรือบางวิธีท่ีไดผล จึงเก็บไวเป็นประสบการณ์และกลายเป็นความรูท่ีสืบทอดกันตอๆ มา การนวด
ไทยปัจจุบัน มีท้ังการนวดเพื่อการรักษาอาการเจ็บปุวย การนวดเพื่อสุขภาพ และการนวดเพื่อเสริมสวย ในบาง
คนอาจจะมีการใชยาสมุนไพรควบคูไปดวยก็มี เชน ใหรับประทานยาสมุนไพร หรือในระหวางการนวดอาจจะมี
การประคบดวยลูกประคบสมุนไพรดวยก็ได 
 

ประวัติการแพทย์จีนโดยสังเขป 
การแพทย์จีนมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายพันปี พัฒนาการของการแพทย์แผนจีนแบ่งตาม

ยุคต่าง ๆ ดังนี้ 
ต าราบนผืนผ้าไหม มีถึง 10 เล่ม 

• หาสิบสองโรคและตํารับยา   • ตํารารักษาสุขภาพ 
• ตํารารักษาเบ็ดเตล็ด    • ภาพการบริหารลมหายใจ 
• ตําราโรคทางสูติกรรม    • กุญแจชวยยอยและเสริมสุขภาพ 
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• ลักษณะชีพจรในผูปุวยหนัก   • การคลําชีพจร 
• ตําราด้ังเดิมเรื่องการรมยาบนเสนลมปราณ 12 เสน บนแขนขา 
• ตําราด้ังเดิมเรื่อง 12 เสนลมปราณสําหรับรมยา 

หนังสือบนซีกไม้ไผ่ มีจ านวนทั้งสิ้น 200 ชิ้น มีเนื้อหาประกอบด้วยต ารา 4 เล่ม 
• สิบคําถาม     • ประสานอินหยาง 
• ตํารายาตาง ๆ และขอหามใช   • หลักการบริหารประเทศ 

สรุปหลักการส าหรับสุขภาพและการรักษาโรค 4 ประการ 
• ใหปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ 4 ฤดูกาล และหลักอินหยาง โดยมีสองส่ิงท่ีตรงขามกันในธรรมชาติคือ
หญิงเป็นฝุายลบ และชายเป็นฝุายบวก 
• ใหความสําคัญกับอาหารและการรับประทานใหเป็นเวลา ควบคุมอารมณ์ท้ังความสนุกสนานความ
โกรธความเศราเสียใจ และความสุข 
• บริหารรางกายโดยช่ีกง 
• ปรับและควบคุมกิจกรรมทางเพศ 

1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในท้องถ่ิน 
เนื่องจากท่ีผูทําวิจักษณ์ มีความสนใจเรื่องของสุขภาพ เรื่องของความงามและมีความสนใจทางดานนี้

มาเป็นเวลามากกวา 18 ปี  สนใจในการเรียนรูโดยเริ่มตนการเขาไปศึกษาการเรียนนวดจากโรงเรียนการนวด
แผนไทย เรียนเรื่องการดูแลมารดาหลังคลอดและเรียนเสริมเทคนิกตาง ๆ อีกมากมาย  เปิดรานนวดเพื่อ
สุขภาพมาเป็นเวลา 4  ปีและไดพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติม  มาเสริมทางดานความงานแบบครบวงจร ช่ือวาราน เอส
พี บอด้ีสลิม สาขาแฮปป้ีแลนด์ โดยจะเนนเรื่องของการทําดานความงามดานการนวดหนา ทําสปาใบหนา หนา
ขาว หนาใสและเรื่องการลดน้ําหนัก กระชับสัดสวน เรื่องการทําความงามดานเสนผม เป็น สปาแบบครบวงจร  
ผูทําวิจักษณ์จึงไดไปเรียนแพทย์จีนใชเวลาในการเรียนเป็นเวลา 5 ปี จึงเป็นผูประกอบการได จึงไดทําการเปิด
คลินิกเจาจงอี คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นสาขาแรก และในขณะท่ีเปิดคลินิกผูทําวิจักษณ์ก็ไดเขา
ศึกษาศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับทางมหาวิทยาลัยรามคําแหงและจบเป็นท่ีเรียบรอยและไดนําศาสตร์การ
รักษาของแพทย์แผนจีน มาผสมผสานกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย นํามารักษาคนไขอยางเป็นแบบแผนการ
รักษา แบบแพทย์แผนของเจาจงอี ท่ีเป็นการใชการรักษารวมกันทําใหคนไขไดรับการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ
และเห็นผลของการรักษาไดรวดเร็ว และสรางความประทับใจใหแกคนไขและมีการบอกตอและแนะนําการ
รักษา 
 

1.3   ความสนใจและแรงบันดาลใจ  
นางสาวพัชสิษฐ์ตา  มีอนันต์  เป็นผูกอตั้งเจาจงอีคลินิก ต้ังแต  ปี พ.ศ. 2556  ถึง ปัจจุบัน โดยมีการ

เปิดและขยายสาขา  ดังนี้ 
1. สนใจในด้านการดูแลสุขาพ เร่ืองของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  โดยใชศาสตร์ของแพทย์

แผนจีนและแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ เนนความเป็นการรักษาแบบธรรมชา ติ โดยใชวิธีการฝังเข็ม   
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การครอบแกว การกัวซา การนวดทุยหนา การจัดกระดูกแบบจีน การอุนเสนลมปราณ และการใชยาสมุนไพร
จีน  และอีกสวนของการรักษาคนไขรวมกันคือศาสตร์ การแพทย์แผนไทย ท่ีประกอบไปดวยเวชกรรมไทย  
เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย  และนวดไทย  และการใชยาสมุนไพรไทย  โดยท่ีใชหลักของการตรวจรักษา
แบบผสมผสาน  ของการตรวจวัดชีพจรแบบจีน และการตรวจอาการแบบแพทย์แผนไทยโดยการใช วัน เดือน 
ปีเกิด ธาตุกําเนิด ธาตุเจาเรือน ในการตรวจอาการของคนไข และ ใชการซักประวัติคนไขรวมดวย ทําใหมีการ
ประยุกต์ใชการรักษาของท้ัง แพทย์แผนจีน และแพทย์ แผนไทย ในการรักษาท่ีลงตัว  และมีการสงตอคนไข
ระหวางกันโดยใชการรักษาคนไขรวม  

2. หลงใหลในศาสตร์รักษา ต้ังแต่ ปี 2556 – จนถึงปัจจุบัน  รูปแบบการดูแลคนไขดวยการใช
ศาสตร์ของการแพทย์ทางเลือก โดยใชศาสตร์แพทย์แผนจีน และ แพทย์แผนไทย  ในการดูแลคนไข  ทําใหเป็น
ท่ีประจักษ์วาการรักษาแนวทางนี้เป็นท่ีไดผลเป็นอยางดี  เพราะทางคลินิกไดรับสูตรสําเร็จนี้ โดยการขยาย
สาขา เจาจงอี คลินิก ไดถึง 5 สาขาและยังมีฐานของผูปุวยท่ีมารักษากับทางคลินิก รวมกัน มากกวา 20,000 
รายและมีท่ีสําคัญ การเปิดคลินิก ใชเงินเริ่มตนในการเปิดธุรกิจ เพียง 200,000 บาท และสามารถ ขยายสาขา
ภายใน 7 ปี ไดถึง 5 สาขา มีคนไขท่ีมาใชบริการท่ีมีคนไขประจํานวนมากและมีการบอกตอ  

3. สนใจที่จะคิดค้นหาวิธีการรักษา แบบผสมผสานให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพดีที่สุดต่อผู้ป่วย  
โดยใชศาสตร์การรักษาของศาสตร์แพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทย ใชการรักษา แบบควบคู ท้ังการนวดแบบ
ไทยและการจัดกระดูก ฝังเข็มหรือมีการอบสมุนไพรรวมดวย 
1.4 วิธีการศึกษา / แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลน ามาจาก เจ้าจงอีคลินิก และเจ้าจงอีสหคลินิก คลินิกต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2563 

1.  เจาจงอีคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี พ.ศ.2556 สาขาเสรีไทย มีฐานจํานวนคนไข
โดยประมาณ 4,000 ราย 

2. เจาจงอีคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ปี พ.ศ. 2557 สาขารามคําแหง มีฐานจํานวณคนไข
ประมาณ  3,500  ราย 

3. เจาจงอีคลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน  ปี พ.ศ. 2558  สาขาหางเอ็น  มาร์ค 
พลาซา  ช้ัน บี 3 โซนสุขภาพและความงาม    มีฐานจํานวณคนไขประมาณ   4,800  ราย 

4. เจาจงอีคลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน  ปี พ.ศ. 2559  สาขากรุงเทพกรีฑา 27      
มีฐานจํานวนคนไข ประมาณ    3,800  ราย 

5. เจาจงอีสหคลินิก การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน สาขาตลาดรามอินทรา กม.2                      
ปี พ.ศ. 2561 มีฐานคนไขประมาณ 3,800  ราย 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1 บริบทขององค์กร                                                      
 ตราสินคา ช่ือ (Brand Name)   Zhaozhongyi เจาจงอี  
Zhao  =  เจา  คือ แซ หรือ นามสกุล  (ภาษาจีนกลาง) 
Zhongyi  =  แพทย์จีน หมอจีนหรือแพทย์แผนจีน หมายถึง การเป็นแพทย์
จีนของตระกูลเจา  
 

2.1.1 ที่ต้ังส านักงานใหญ่ 
เจาจงอีคลินิก  สถานท่ีต้ัง  9/9 ถนนปัญญาอินทรา  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเพทมหา

นคร โทร  083-949-7899   087- 538-1661   เปิดทําการต้ังแตปี  2556   วันท่ี 3  กรกฎาคม  จน ถึง
ปัจจุบัน ปัจจุบันเจาจงอี คลินิกเปิดทําการมาแลว  เป็นเวลา 7  ปี มีการขยายสาขา มาแลว  5  สาขา    
1   ข้อมูลที่ต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจาจงอีคลินิกกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

       
 
 

สาขา เสรี ไทย 57 กอต้ังเมื่อ ปี  พศ. 
2556 
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เจาจงอีคลินิกกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
(สาขา  รามคําแหง 
กอตั้งเมื่อ ปี  พศ. 2557 

 

 
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
เจาจงอีคลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน  (สาขาหางเอ็นมาร์กพลาซา ช้ัน 3) 
กอตั้งเมื่อ ปี  พศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาจงอีคลินิกการประกอบโรค
ศิลปะการแพทย์แผนจีน 
 (สาขากรุงเทพกรีฑา 27)                                                      
  กอต้ังเมื่อ ปี  พศ. 2559 
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วิสัยทัศน์  (Vision) 

เปิดคลินิกทางการแพทย์ในชุมชนท่ีเนนการใหบริการคนไขเปรียบเสมือนญาติในราคายุติธรรม
ใหบริการดวยความรัก ในวิชาชีพ และ งานบริการแบบมืออาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดแกคนไข 
พันธกิจ  (Mission) 

1. ใหบริการตกแตงคลินิกแบบงายๆ สะอาด ปออดภัย เนนเอกลักษณ์ของคลินิกใหออกแนวจีนและ
ไทยแบบผสมผสาน 

2. ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีและดูแลเอาใจใสโดยทีมแพทย์และแพทย์ผูเช่ียวชาญมืออาชีพ ท่ีพรอม
อุทิศตนในการบริการผูปุวยทางการแพทย์และตอบคําถามใหคําปรึกษาและรักษาผูปุวยอยางมืออาชีพ 

3. สรางความสัมพันธ์ที่ดีระหวางคนไขเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 
4. สรางพันธมิตรทางธุรกิจทางการแพทย์เพื่อแลกเปล่ียนแนวทางการรักษาและจายยาในการรักษา

ใหกับคนไข เพื่อใหคนไขไดรับประโยชน์สูงสุดในการเขารับบริการทางการแพทย์กับทางคลินิก 
5. พัฒนาบุคากรทางการแพทย์เป็นผูใหบริการที่มีคุณภาพและความสามารถในการแขงขัน และสราง

บรรยากาศในการทํางานเปรียบเสมือนทํางานกับคนในครอบครัว 
6. เปิดคลินิกท่ีมีความรับผิดชอบตอชุมชุนและส่ิงแวดลอมรวมทั้ง 

ค่านิยมองค์กร (Value) 
Mastery  การทํางานอยางมืออาชีพ 
Attention  ใจใสลูกคา อุทิศตนเพื่อมอบการบริการท่ีดีเย่ียม 
Novelty  สรางสรรค์ส่ิงแปลกใหมและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
Teamwork  ทํางานเป็นทีม 
Relationship  สรางควาสัมพันธ์อันดีท่ียั่งยืน 
Accountability  ปฏิบัติงานอยาง ซื่อสัตย์ สุจริจ โปรงใสและรับผิดชอบ 

 
 

เจาจงอีสหคลินิก การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์แผนจีน  
(สาขาตลาดรามอินทรา กม.2)กอต้ังเมื่อ ปี 
พ.ศ  2561 
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2.2 การเริ่มต้นสถานการณ์ในปัจจุบันและประเภทธุรกิจ งานบริการของแพทย์แผนจีน 
การตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีน 

การตรวจวินิจฉัยพื้นฐานดวยศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
การตรวจพื้นฐานท่ีสําคัญทางการแพทย์จีนมี 4 วิธี  ไดแก 

1. การดู (望) ลักษณะตางๆ เชน ทาเดิน ดูล้ิน ดูตา สีผิว  

2. การฟังและการดมกล่ิน (闻) ฟังเสียงพูด   กล่ินปาก  กล่ินตัว   

3. การถาม (问) การซักถามอาการท่ีเป็นอยู และการซักถาม
ประวัติการเจ็บปุวย  

4. การจับชีพจร  และการคลํา (切)  การตรวจจับชีพจรมีท้ังหมด  28 แบบ และการคลําหาจุดเจ็บ   
 
การท าหัตถการฝังเข็ม 
 

การฝังเข็ม 
การฝังเข็มเป็นการใชเข็มท่ีมีขนาดเล็กและบางฝังเขาไปยังจุดตาง ๆ 
ของรางกายอยางเบามือเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการผิดปกติ เชน 
อาการปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดประจําเดือน ปวดศีรษะ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ และโรคขอเส่ือม เป็นตน 
 
 

 
การครอบแก้ว 

 การครอบแกวเป็นการนําวัตถุ ลักษณะคลายถวยมาทําให เกิด
สูญญากาศและครอบลงตามจุดตาง ๆ ของรางกาย ซึ่งภาวะสูญญากาศ
ในแกวจะดูดเลือดมายังผิวหนังบริเวณท่ีครอบแกวลงไป มักใชรักษา
โรคและภาวะผิดปกติ เชน ภาวะโลหิตจาง ปวดหัวไมเกรน โรคผิวหนัง 
ภาวะความดันโลหิตสูง และภาวะซึมเศรา เป็นตน โดยการครอบแกว
อาจทําใหเกิดผลขางเคียง อยางรอยชํ้า รอยไหม ทําใหเคล่ือนไหวไม
สะดวก รวมถึงเส่ียงตอการติดเช้ือบริเวณผิวหนังอีกดวย 
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กัวซาขับสารพิษ 
กัวซาบอกสุขภาพ    

สีของจุดแดงท่ีปรากฏ บงบอกถึงระดับของพิษท่ีสะสมอยู และ
ยังบอกถึงสวนของรางกายท่ีมีอาการบกพรองอีกดวย สีชมพู หรือแดง
เรื่อๆ แสดงวา ดี แดงเป็นปื้น แสดงวา พิษเริ่มสะสม แดงเป็นจํ้าเหมือน
ไขเลือดออก แสดงวา พิษถูกสะสมมานาน แดงชํ้า แสดงวา พิษสะสม
มาก ชํ้าเป็นสีมวงดํา แสดงวา พิษมากถึงขั้นมะเร็ง 
 
วัตถุประสงค์ในการท ากัวซา 

 เพื่อหารองรอยของโรค และ การบําบัดรักษา เพื่อการผอนคลาย หายปวดเมื่อย 

 เพื่อความงาม ขูดพิษ/ขูดลมตามรางกาย 
 
นวดทุยหน่า 

การนวดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน (ทุยหน่า : Tuina) 
ทุยหนา เป็นศาสตร์การนวดของแผนจีนอยางหนึ่งท่ีมีมาอยางยาวนาน และเป็น
สาขาหนึ่งของการแพทย์แผนจีนโดยอางอิงจากหลักทฤษฎีของแพทย์แผนจีนมา
ทําการรักษาการนวดของแพทย์แผนจีนจะใชสวนตางๆ ของรางกายในการกด 
การคลึง การถู การบีบ การดีด หรือการคลึง โดยกระทําไปตามจุดตางๆ ของ
เสนลมปราณบนรางกาย เพื่อใหเลือดลมไหลเวียนไปตามอวัยวะตางๆ ไดดีขึ้น 

ยาสมุนไพรจีน แพทย์แผนจีนนั้นมีความเช่ือเกี่ยวกับธาตุท้ัง 5 คือ ดิน น้ํา ไฟ เหล็ก และไม ซึ่งแตละธาตุจะ
แตกตางกันไปตามรสชาติหรือกล่ินของสมุนไพร มักใชรักษาโรคและความผิดปกติ อยางไขหวัด อาการลา

เรื้อรัง โรคนอนไมหลับ ชวยลดผลขางเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง ยาสมุนไพร
ของจีนนั้นมีสวนผสมท่ีหลากหลาย ไมวาจะจากพืช สัตว์ รวมถึงแรธาตุตาง ๆ 
ในปัจจุบันไดมีการนําสมุนไพรจีนมาพัฒนารวมกับยาแผนปัจจุบันอีกดวย 
การตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาโรคตามแนวทางเวชกรรมแผนไทย 

ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ  
ประเภทธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของหนวยงาน 

รูปแบบการใหบริการ เป็นการใหบริการทางการแพทย์
ท้ัง แพทย์แผนจีน  แพทย์แผนไทย  ดังนี้ 
การใหบริการทางการแพทย์แผนจีน 

1. ฝังเข็ม 
2. ฝังเข็มความงาม      
3. ครอบแกว 
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4. กัวซา 
5. นวดทุยนา 
6. จัดกระดูก 
7. ยาสมุนไพรจีน 

 
การให้บริการทางการแพทย์แผนไทย 

1.  นวดบําบัด 
2. การดูแลมารดาหลังคลอด 
3. เวชกรรมไทย 
4. เภสัชกรรมไทย 

 
3. สรุปผลการศึกษา  
3.1 รูปแบบของการบริหารจัดการคลินิก การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน ของเจ้าจงอีคลินิก ที่ผู้ท า
วิจักษณ์ น ามาบริหารงานประสบความส าเร็จ 

1.   การสร้างความประทับใจ  การสรางความประทับใจใหกับคนไขท่ีเขามารับบริการโดย ใชเทค
นิกการเรื่องของการตอนรับคนไขเหมือนมาสปา เสริมน้ําสมุนไพร เชน น้ําด่ืมถั่งเชา น้ํามะตูม  น้ําสมุนไพรจีน 
และใหการบริการท่ีเนนการใหขอมูลแกคนไขกอนการรักษา เนนเรื่องการการซักประวัติการเกิดโรคของคนไข 
และวินิฉัยโรคใหตรงกับอาการและเนนการรักษาใหกับผูไดตรงจุด และรักษาแบบครบวงจร เพื่อใหคนไขหาย
จากการเจ็บปุวยในครั้งนั้น ใหเร็วท่ีสุด 

2.   สรา้งความรู้สึกให้คนไข้เหมือนมีหมอประจ าครอบครัว สรางความรูสึกใหคนไขเหมือนมีหมอ
ประจําครอบครัว เนนเรื่องงานบริการและการดูแลคนไขดุญาติของทีมแพทย์ ใหขอมูลและแนะนําการรักษา
อยางถูกวิธีและขั้นตอนการักษา และสามารถท่ีจะปรึกษาการรักษาได โดยไมเสียคาใชจายเพิ่ม  ในการปรึกษา
ในแตละครั้ง ทีมแพทย์จะใสใจในรายละเอียดของคนไขแตละราย  วิเคราะห์การเกิดโรคและทําการจายยา  
และกําหนดวิธีการรักษาใหกับคนไข   

3.   การมีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ให้ประทับใจ การสรางกลยุกต์การสรางคลินิกใหเป็นท่ีจดจํา วาถา
นึกถึงเมืองไทย ใหนึกถึงเจาจงอีคลินิก ใหนึกถึงแหลงสถานพยาบาลท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานคร พรอมท้ัง
การตกแตงดวยสไตล์การตกแตงแบบผสมผสานศิลปะการเป็นไทย มีเอกลักษณ์ท่ีออกแนวจีน สถานท่ีโดยรอบ
ตกแตง  ใหสัมผัสไดท้ังรูป กล่ิน เสียง โดยสัมผัสความสวยงามจากทางตาดวยการตกแตงตามจุดตางๆรอบ
คลินิก และสัมผัสจากเสียงดวยการติดลําโพงตามจุดตางๆรอบๆคลินิกเพื่อเปิดเพลงบรรเลงเสียงธรรมชาติ
เพื่อใหมีความผอนคลายมากขึ้น แสดงถึงความพิถีพิถันและความเอาใสใจในทุกๆรายละเอียดของเรา สวนโลโก
ของเจาจงอี ส่ือความหมายถึง การเป็นแพทย์จีนของตระกูลเจา  ท่ีมีใบไมอยูดานในท่ีส่ือถึงหยิน หยางของ
ธรรมชาติ ท่ีมีสมุนไพรจีน และ ไทย 
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4.   การให้บริการครบครันในรูปแบบ One Stop Service มาท่ีเดียวรักษาไดครบทุกบริการจะเพิ่ม
ลูกเลนตางๆ ไมวาจะเป็นบริการใดๆท่ีลูกคาตองการ เราจะมีบริการจัดใหครบ ไมวาจะเป็นการตรวจแบบองค์
รวม หัตถบําบัด ฝังเข็ม ครอบแกว กัวซา จัดกระดูก นวดทุยหนา  ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร การบริบาล
หญิงหลังคลอดบุตร รวมท้ังยาสมุนไพรไทย  และสมุนไพรจีนซึ่งส่ิงเหลานี้จะทําใหคนไขเห็นวาเสียเงินมาครั้ง
เดียวไมจําเป็นตองออกไปเสียเงินกับบริการอื่นๆขางนอกท่ีแพงขึ้น เพราะบริการเหลานี้คนไขจะไดในราคาท่ี
พิเศษกวาขางนอก ถามาใชบริการกับเรา มาท่ีเดียวไดครบตามตองการ พรอมท้ังใหคําแนะนําในดานการ
รับประทานอาหารประจําวันใหเป็นยาท่ีใชดูและสุขภาพ แกคนไข ใหรูจักการเลือกรับประทานอาหารท่ีชวย
ดูแลสุขภาพ และ รักษาไดดวย 

5.   อัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล การตั้งราคาจะพิจารณาจากคุณคาท่ีผูรับบริการรับรูในบริการซึ่ง
ทําใหผูรับบริการเกิดการยอมรับไดงายและรับรูถึงความคุมคาคุมราคาท่ีตนเองจะไดรับกลับคืนมา ท้ังนี้การต้ัง
ราคาดังกลาวจะตองพิจารณาถึงตนทุนดวยเพื่อใหราคาดังกลาวยังคงทํากําไรใหกับคลินิกได แตผูรับบริการจะ
ไดราคาท่ีเป็นธรรม สมเหตุสมผล เพราะนอกเหนือจากราคาหัตถการของผูรับบริการที่ตองเสียไปแตท่ีส่ิงได คือ 
ไดสัมผัสเขาถึงการใหบริการไดอยางเต็มท่ี ท่ีไมสามารถสัมผัสไดท่ีใดมากอน หัตถการดีบริการดีราคาเป็นธรรม 
ผูรับบริการก็เกิดการบอกตอกันเอง เราก็จะไดลูกคารายใหมๆเพิ่มมากขึ้น 

6.   ท าเลที่ต้ังของคลินิก หาได้ง่าย  อยู่ในแหล่งชุมชน การเลือกทําเลท่ีต้ังของทางคลินิก แตละ
สาขาจะเนนเรื่องการอยูในแหลงชุมชน  มีผูผานจํานวนมาก   มีรถเมย์ผานหลายสาย มีการเขาถึงท่ีต้ั งของ
คลินิกไดงาย การเลือกทําเลของทางคลินิก เราใหความสําคัญกับทําเลท่ีต้ังของ เชน เลือกสถานท่ีต้ังอยูหนา
หมูบานขนาดใหญ เป็นแหลงชุมชน มีตลาด มีการเปล่ียนการเดินทางรถในทําเลนั้นๆ  มีทําเลในหางก็เลือกหาง
ท่ีมีราคาคาเชาไมแพง แตมีการเขาถึงของคนจํานวนมากได เดินทางมาไดสะดวก มีรถเมย์ผานหลายสาย ติด
ถนนใหญ มีท่ีจอดรถ 

7.   การตกแต่งสถานที่  การตกแตงสถานท่ี ทางคลินิกเนนการออกแบบตกแตงใหคลินิก ดูสะอาด 
เนนความเป็นเอกลักษณ์ ท่ีเห็นภาพลักษณ์ของคลินิก ก็จทราบทันทีวานี้คือ คลินิกฝังเข็ม เนนการใชสัญญา
ลักษณ์ หยิน หยาง  ใหเกิดการจดจํา แบรนด์ โลโก การตกแตงคลินิก ท่ีเป็นแบบเดียวกัน ในทุก ๆ สาขา 
เพื่อใหผูท่ีพบเห็นเกิดการจดจําในตราสินคาของทางคลินิก  

8.  บริการส่งหมอไปให้บริการถึงบ้าน การบริการสงหมอไปใหบริการถึงบาน ทางคลินิกมีการจัดทํา
ใหบริการแกคนไขท่ีไมสะดวกมาใชบริการท่ีคลินิก เชน ผูปุวยอัมพาต คนไขติดเตียง ผูสูงอายุ ทางคลินิกจะมี
ทีมแพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยไป คูกันเพื่อทําการรักษาคนไขถึงบาน โดยจะมีคาบริการเริ่มตนท่ี 2,000
บาท/ครั้ง จะไดรับบริการนวดบําบัด และการฝังเข็ม การบริการนี้ใหสําหรับผูท่ีไมสะดวกมาท่ีคลินิก และพรอม
ท่ีจะจายคาบริการเชนคาเดินทางใหกับทางทีมแพทย์  

9.    ส ร้างระบบลูกค้าสัมพันธ์  ผู รับบริการอาจจะยั ง ไมมีความสัมพัน ธ์ ท่ี ดี  (Customer 
Relationship) กับคลินิก ในชวงตนการสรางกิจกรรมการสรางความสัมพันธ์ท่ีดีกับผูรับบริการ เป็นส่ิง จําเป็น
โดยการใหฝููรับบริการสมัครเป็นสมาชิก ลูกคา สมาชิกจะไดรับขาวสารพรอมโปรโมช่ันตางๆท่ีพิเศษกอนใคร 
และท่ีสําคัญลูกคาสมาชิกจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ไดในราคาพิเศษ ซึ่งเป็นการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูรับบริการ
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อยางเป็นระบบ เพื่อใชวิเคราะห์พฤติกรรมของผูรับบริการนําขอมูลท่ีไดไป เป็นขอมูลพื้นฐานในการดําเนินกล
ยุทธ์ทางการตลาด อันจะเป็นการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกคาและสรางใหเกิด Brand loyalty 
ซึ่งจะทําใหผูรับบริการกลับมาใชบริการซ้ําอีก จองงายใชสะดวก เพื่อปรับเรื่องการจองคิวบริการใหทันกับโลก
ดิจิตอล ดวยระบบของการจองคิวบริการใหงายและรวดเร็วสําหรับผูรับบริการ ไมซับซอน สามารถจองคิว
บริการไดทุกทีทุกเวลาเพียงมีมือถือก็สามารถดําเนินการได และไดเปิดระบบการจองอื่นๆเพื่อรองรับใหกับ
ผูรับบริการ ท้ังทาง Facebook , Instagram, Line Official, My Business และยังมีการใชระบบ Barter เชน  
barter smart  BBX World  Bix play ท่ีเป็นระบบท่ีเลือกเปล่ียนสินคาและบริการระหวางกัน เป็นการเพิ่ม
ชองทางการประชาสัมพันธ์คลินิก อีกดวย 

10.  มีการฝึกอบรมพนักงานและทีมแพทย์   ท้ังเรื่องการใหความรู และทักษะตางๆ เพิ่มเติมเสมอ 
โดยการใหฝึกอบรมตามสถานท่ีตางๆ เชนสมาคมแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม มหาวิทยาหัว
เฉียว หรือจัดหาผูเช่ียวชาญมาจัดอบรมเทคนิกและแนวคิดตางๆ ใหกับบุคลากรของทางคลินิก 
 

3.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจักษณ์เร่ืองนี้ 
1. เจาจงอีคลินิก ไดมีการปรับใหมีการบริการแกคนไขเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการบริการให

เป็นสหวิชาชีพทางดานการแพทย์ โดยมีแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์แผนปัจจุบัน  และแพทย์
ทางเลือกอยางสเต็มเซลล์  

2. การขยายสาขาโดยใช การรวมมือกับแหลงทุนใหมๆ และขยายสาขาเพิ่ม  โดยมีเปูาหมายของการ
ขยายสาขา โดยมีการขอการสนับสนุน เงินทุนจากธนาคาร เงินลงทุนจากการระดมเงินทุน จากผูท่ีสนใจในการ
ทําธุรกิจการแพทย์ทางเลือก ในศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และศาสตร์ของการรักษาของ
การแพทย์ทางเลือก    

3. การจัดทํา Application ท่ีสามารถเรียกใชบริการแพทย์แผนไทย และจีน ไปใหบริการไดถึงบาน 
โดยในแอฟท่ีจัดทําขึ้นจะเนนเรื่องของการใหบริการทางดานการแพทย์  ท่ีจะเป็นแอฟ  รวมแพทย์แผนไทย  
แพทย์แผนจีน และ แพทย์ทางเลือก สาขาอื่นๆ รวมดวย เชน การแพทย์แผนไทย  การแพทย์แผนจีน  
กายภาพบําบัด  โฮมีโอพาธีร์  โยคะ ฟิตเนส  นักโภชนาการบําบัด   

4. เพิ่มจุดขายใหธุรกิจ โดยจะเนนการทําผลิตภัณฑ์ใหม ๆ ของคลินิกออกมาจําหนาย โดยจะเนนการ
เพิ่มจํานวนรายการยาของทางคลินิกเพิ่มขึ้น โดยใชตราสินคาวาเจาจงอี  สินคาสมุนไพร ในลําดับตอไปจะเนน
ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และ เนนเรื่องของการผลิตยาดองสูตรตางๆ ทางการแพทย์  

5. จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ และ ทีมงานในดานตางๆ ทางเจาจงอีคลินิก มีสาขา หลายแหง และมี
การขยายตัวอยางรวดเร็ว  เพราะในยุคปัจจุบันการรักษาทางการแพทย์ทางเลือกกําลังไดรับความนิยมเป็น
อยางมาก ทําใหมีผูท่ีสนใจจะเขามาลงทุนในธุรกิจนี้ เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจําเป็นตองจัดต้ังสถานท่ีฝึกอบรม 
แพทย์  และทีมงานท่ีจะสงออกไปใหไดมาตรฐานเดียวกัน เพื่อคุณภาพของการใหบริการ 
  

3.3 แผนงานต่อยอดในอนาคต 
การขยายสาขา / เพิ่มบริการ 
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1  เนนเรื่องของการขยายสาขาใน กรุงเทพ ตางจังหวัด    
2. เนนเรื่องการขยายสาขาโดยการขายแฟรนไชน์  

------------------------------------------------ 
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Abstract 
 
            This edition of the thesis is prepared to present the network business management 
model of Kongphop Kenrang Company Limited based on the real experiences of the creators 
from working and continuing to practice on behalf of Kong Company. Ken Rang Peoples Co., 
Ltd. started in 2016. Is a case study of network business management principles Wichak uses 
management principles The system has been organized to operate efficiently, quickly, and 
operate the business with integrity as the core principle in business operations all along. 
Previously, the management success model has the following important aspects of 
management. 1) Must have a concept that is accurate and up to date 2) Must have 

technology media for learning 3)Must have online tools for network management 4) Must 

have 2 working strategies, Online to Offline 5)Must have a work process 6) Must have a 

system to buy - sell - transport - support payment 7) Must have a large network 8)Must have 

a systematic team management 9) Must have a motivation process 

 
Key Word:   Network Marketing    

 

บทคัดย่อ 
  ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อนําเสนอรูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจเครือขาย ของบริษัท 
กองภพเคนรัง จํากัด จากประสบการณ์จริงโดยตรงของผูวิจักษณ์จากการทํางานและลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง
ในนามบริษัท กองภพเคนรัง จํากัด เริ่มในปีพศ.2559 เป็นกรณีศึกษาหลักการบริหารจัดการธุรกิจเครือขาย ผู
วิจักษณ์ใชหลักการบริหารงาน โดยมีการจัดระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประกอบธุรกิจ
ดวยความซื่อสัตย์เป็นหลักสําคัญในการดําเนินธุรกิจตลอดมา รูปแบบของความสําเร็จการบริหารงานท่ีผานมา
ผูวิจักษณ์มีรูปแบบท่ีสําคัญในการบริหารจัดการดังตอไปนี้ 1)ตองมีแนวคิดท่ีถูกตองและทันสมัยตามกาลเวลา 
(Mindset) 2) ตองมีส่ือเทคโนโลยี่เพื่อการเรียนรู (Media)  3) ตองมีเครื่องมือOnlineในการบริหารธุรกิจ
เครือขาย (Tool) 4) ตองมีกลยุทธ์การทํางาน 2 รูปแบบ Online to Offline (O2O) 5) ตองมีกระบวนการ
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ทํางาน (Function)  6) ตองมีระบบซื้อ-ขาย-ขนสง-ชําระเงิน สนับสนุน (Dropship) 7) ตองมีเครือขายขนาด
ใหญ (Network) 8) ตองมีการบริหารทีมท่ีเป็นระบบ (Teamwork) 9) ตองมีกระบวนการสรางแรงจูงใจ 
(Motivation)  
 

คําสําคัญ : ธุรกิจเครือขาย 
 
1. ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป  
      ในปี ค.ศ.1950 ยุคท่ีการตลาดแบบเครือขายถือกําเนิดอยางแทจริง มีการพัฒนาการ จวบจนปัจจุบัน จาก
รายงานยอดขายจากสมาพันธ์การขายตรงโลกWFDSA-World Federation of Direct Selling Association 
ปี ค.ศ.2018  ท่ัวโลกมีมูลคาตลาดมากกวา1.92แสนลานU$ เฉพาะ 10อันดับแรกมียอดรวมกันกวา 3.3 หมื่น
ลานU$ มีนักธุรกิจอิสระมากกวา 118ลานคนท่ัวโลก    
 สมาคมการขายตรงไทยTDSA รายงานผลมูลคาตลาดรวมสุทธิของธุรกิจขายตรงไทย ประจําปี ค.ศ.
2018 มียอด 69,800ลานบาท ซึ่งนอยกวายอดของปี ค.ศ.2017 ท่ีมียอดรวมท่ี 71,000 ลานบาท พรอม
ประมาณการจํานวนนักธุรกิจขายตรงไทยปี ค.ศ.2018 ประมาณ 11 ลานคน  

ธุรกิจเครือขาย Network Marketing หรือ Multi-level Marketing (MLM)  คือการทําตลาดสินคา
และบริการ ซึ่งมีบริษัทผูประกอบการ ท่ีเปิดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปไดเป็นนักธุรกิจอิสระทําการตลาดให โดยเป็น
ตัวแทนซื้อสินคาไปใชหรือขายตอ รวมถึงสามารถแนะนําสรางทีมตัวแทนได ซึ่งรายไดจะเกิดจากยอดซื้อขาย
สวนตัวและของทีมงาน โดยจายตามแบบแผนของบริษัทผูประกอบการไดกําหนดไว https://mlm-
thaiinfo.weebly.com/mlm-marketing/network-marketing-multi-level-marketing-mlm 

ข้อดีของธุรกิจเครือข่าย เป็นธุรกิจท่ีเปิดโอกาสใหกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ทุกฐานะ 
ทุกสังคม ไดเขามามาอยางมีความหวัง ไมวาจะเป็นการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น การมีอิสระทางการเงินและเวลา 
โอกาสไดรับรางวัลทองเท่ียวหาประสบการณ์ท้ังในและตางประเทศท่ัวโลก และไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
ธุรกิจเครือขายยังเป็นโอกาสท่ีเปิดกวางสําหรับผูคนท่ัวไปท่ีตองการเป็นเจาของธุรกิจของตนเองดวยการลงทุน
ตํ่าและมีความเส่ียงนอยมากจึงนับวาเป็นธุรกิจมวลชลท่ีนาสงเสริมและสนับสนุนใหผูคนมีสปิริตของนักคานัก
ขายเติบโตขึ้นไดเทาท่ีปรารถนาและลงแรงทุมเทความพยายาม ผลตอบแทนก็จะเกิดขึ้นมากนอยตาม
ความสามารถมานะพยายามและการทุมเทเวลาในการทําธุรกิจของแตละบุคคล ธุรกิจเครือขายสามารสราง 
Passive Income ไดจริง 

จากประสบการณ์ของผูวิจักษณ์ท่ีเคยทํางานมาหลากหลายอาชีพ  เคยเป็นลูกจางบริษัทเอกชนใน
หลายหนาท่ี เชน คุมเครื่องจักรฝุายผลิต ชางซอมบํารุง พนักงานขาย ทําใหผูวิจักษณ์ตระหนักวา การเป็น
ลูกจางไมสามารถท่ีจะสรางความฝันไดเลย 

เมื่อผูวิจักษณ์เริ่มทําธุรกิจสวนตัว เชน รานขายเสริมอาหาร-เครื่องสําอาง เป็นตน ธุรกิจในรูปแบบเดิม 
ตองใชเงินลงทุนมาก ทําเลท่ีดี และพรอมรับความเส่ียงสูง คูแขงท่ีมีเงินทุนมากวายอมไดเปรียบในทางธุรกิจ 

https://mlm-thaiinfo.weebly.com/mlm-marketing/network-marketing-multi-level-marketing-mlm
https://mlm-thaiinfo.weebly.com/mlm-marketing/network-marketing-multi-level-marketing-mlm
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ทําใหผูวิจักษณ์ขาดทุนในกิจการท่ีทํา แตจากการศึกษาธุรกิจเครือขาย ท่ีใชทุนท่ีนอยกวา ไมตองใชทําเล ทําได
ทุกท่ีทุกเวลา และมีตัวอยางคนท่ีประสบความสําเร็จมากมาย จึงตัดสินใจเพื่อจะทําธุรกิจเครือขาย 
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1 บริบทขององค์กร/สถานที่ต้ัง/ผังบริหารงาน  

บริษัท กองภพเคนรัง จํากัด ไดกอต้ังเมื่อ วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2557  ดําเนินธุรกิจประเภทธุรกิจ
เป็นนายหนา ตัวแทน และการคาหลักทรัพย์ จนถึงปัจจุบัน 

2.1.1 ข้อมูลที่ต้ังส านักงาน บริษัท กองภพเคนรัง จํากัด เลขท่ี 8/215 หมูท่ี 1  ตําบลคลองสาม 
อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
   
 
 
 

2.1.2 แผนผังองค์กร 
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2.1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของของผู้บริหาร บริษัท ก้องภพเคนรัง จ ากัด (ผู้วิจักษณ์) 
ตามผังองค์กรของ บริษัท กองภพเคนรัง จํากัด ผูวิจักษณ์อยูในตําแหนงประธานบริหาร  มีหนาท่ี

กํากับดูแลการทํางานของแตละฝุายใหเป็นไปตามเปูาหมายขององค์กร คือบริหารธุรกิจเครือขาย สราง
ยอดขายและขยายทีมงาน   พัฒนาและสรางบุคลากรใหเป็นนักธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ  โดยใชระบบ
รูปแบบท่ีผูวิจักษณ์ไดสรางขึ้นมา 
 
2.2 การเริ่มต้นสถานการณ์ปัจจุบัน  

บริษัท กองภพเคนรัง จํากัด เป็นตัวแทนทําการตลาดธุรกิจเครือขาย ใหกับบริษัท ซีซีไอ อินเตอร์
เนช่ันแนล จํากัด เขารวมธุรกิจต้ังแต วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน 

แรกเริ่มท่ีเขามาทําธุรกิจ เริ่มตนดวยงานในรูปแบบออฟไลน์ เป็นการทําธุรกิจแบบ “ด้ังเดิม” ผู
วิจักษณ์ จะเชิญคนมาฟังการบรรยายขอมูลธุรกิจทุกๆวันท่ีบริษัท หรือใหทีมงานนัดรวมคน 5 คนขึ้นไปท่ีบาน
ของทีมงาน ผูวิจักษณ์จะไปบรรยายให มีการแสดงสินคาจริง การบรรยายพูดคุย โตตอบกับลูกคาแบบโดยตรง 
ไมไดใชอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการซื้อขาย ซึ่งในเดือนแรกเรายังไมมีตัวแทนมากนัก ตอมาเริ่มสรางองค์กร
ท่ีผูนําท่ีประเทศกัมพูชา จึงไดจัดบรรยายตามโรงแรมท่ีประเทศกัมพูชา เชนเมืองเสียมราช พนมเปญ ปอยเปต 
เป็นตน และไดสรางนักธุรกิจตัวแทนประเทศกัมพูชา มากกวา 500 รหัส รวมถึงในประเทศไทยก็มีผูนําเขามาก 
องค์กรเติบโตมีตัวแทนมากกวา 5,000 รหัส ภายใน 7 เดือนจากเริ่มตนจนส้ินปี มียอดขายรวมมากกวา 120 
ลานบาท ผูวิ จักษณ์มีรายไดรวมมากกวา 1.8 ลานบาท และไดรับคุณวุฒินักธุรกิจระดับ Diamond  
Executive ในเดือนสิงหาคม 2560 มีรายไดมากกวา 500,000 บาทตอเดือน 
     ในปีท่ี 2 ปี พ.ศ. 2560 ผูวิจักษณ์ไดสรางระบบO2O SYSTEM คือกลยุทธ์การทํางาน Online to 
Offline หรือ Offline to Online เป็นการผสมผสานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารเวลาก็งาย ชวย
ผอนแรง จนไดผลลัพธ์ท่ีดี มีตัวแทนมากกวา 100,000 รหัส พรอมไดรับคุณวุฒิสูงสุดของบริษัท คือนักธุรกิจ
ระดับ Crown Ambassador  Executive ในเดือนกันยายน 2561 มีรายไดมากกวา 1,000,000บาทตอเดือน 
     บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (สนญ .) เดิมช่ือ บริษัท แชมป ออฟแชมป อินโนเวช่ัน จํากัด 
กอต้ังขึ้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2559 ต้ังอยูเลขท่ี 9 อาคาร พุทธวิชชาลัย โซนบี  และ โซนซี ถนนแจงวัฒนะ 
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 เป็นบริษัทจัดจําหนายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ภายใตแบ
รนด์ของบริษัทผูผลิตและวิจัย บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด   

ภาพโลโก บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
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บริษัทดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ต้ังอยูเลขท่ี  446 ม.4 ต.น้ําแพร อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230 
บริษัทผูผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จากงานวิจัยและผูนําดานนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อชีวิตท่ีดีกวา ภายใตการ
นําของ ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร โดยมุงเนนในงานวิจัยและนําเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชเพื่อพัฒนาสินคา
ท่ีดีและมีคุณภาพสูผูบริโภค 
 บริษัทดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ไดทําการวิจัยเพื่อหาสูตรตํารับของเคอร์คูมินอยด์ ท่ีสามารถ
ละลายน้ําได และมีความคงตัวท่ีสูงขึ้น ในการวิจัยนี้สามารถพัฒนาใหสารเคอร์คูมินอยด์ หรือสารสกัดจาก
ขมิ้นชันละลายน้ําไดถึง 4 MG/ML. ซึ่งมากกวาเดิมถึง 10,000 เทา คิดคนและปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภายใตการดูแลของ ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร นักวิจัยผูมีผลงานวิชาการซึ่งเผยแพรและเป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากลมาอยางยาวนาน จุดมุงหมายท่ีสําคัญคือ คิดคนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติเป็น
หลัก โดยสถาบันไดสรางความรวมมือกับนักวิจัยท้ังชาวไทยและตางประเทศนํานวัตกรรมใหมๆ มาสกัดเก็บ
คุณคาจากสมุนไพรในหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน กอนจะทดลองใชในกลุมตัวอยางเพื่อใหมั่นใจถึงผลลัพธ์ท่ี
สามารถตอบสนอง ความตองการของผูบริโภคท้ังดานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยไดอยางแทจริง  
 
ภาพโรงงานผลิต  บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

1. กลุมผลิตภัณฑ์ดูแลระบบภูมิคุมกันและภูมิแพ 
2. กลุมผลิตภัณฑ์ดูแลกรดไหลยอนและกระเพาะอาหาร 
3. กลุมผลิตภัณฑ์ดูแลขอ กระดูก และอักเสบ 
4. กลุมผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ําหนักและไขมัน 
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5. กลุมผลิตภัณฑ์แลเฉพาะดาน เชนตอมลูกหมาก เบาหวาน 
6. กลุมเครื่องสําอาง 

2.3 ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการธุรกิจเครือข่าย 
บริษัท กองภพเคนรัง จํากัด เป็นตัวแทนใหกับ บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ในการทําตลาดรูปแบบ
ธุรกิจเครือขาย มีข้ันตอนดังนี้  
 

ภาพแสดงขั้นตอน กระบวนการด าเนินงาน การบริหารธุรกิจเครือข่าย ของบริษัท ก้องภพเคนรัง จ ากัด 

   
กระบวนการด าเนินงาน การบริหารธุรกิจเครือข่าย ของบริษัท ก้องภพเคนรัง จ ากัด 

2.3.1  สมัครลงรหัสนักธุรกิจใหม่ผ่านเว็ปไซต์ คือ www.cciofficial.com หรือจาก LineOAท่ีล้ิงค์  
http://nav.cx/b4e2Eom รับสมัครสมาชิกและนักธุรกิจ ในโปรแกรมIT ท่ีบริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จํากัด ออกแบบไว (ผูสมัครสงสําเนาบัตรประชาชน/สมุดธนาคาร) มี 2 ประเภทคือ 

-สมัครสมาชิก จะไดรับสิทธิ์ซื้อสินคาในราคาท่ีบริษัทกําหนดราคาใหทุกรายการ ซึ่งจะถูกกวาราคา
ลูกคาประมาณ 10% 

-สมัครนักธุรกิจ ตองซื้อสินคาบริษัทขั้นตํ่า 4,400 บาทขึ้นไป จะไดรับสิทธิ์พิเศษซื้อสินคาในราคาท่ี
บริษัทกําหนดราคาใหทุกรายการ ซึ่งถูกกวาราคาสมาชิกประมาณ 30%  และไดคะแนน (PV) ตามรายการ
สินคาท่ีบริษัทกําหนด คะแนนนี้จะนําไปคํานวนตามแผนรายไดของบริษัท และสามารถขายหรือขยายสราง
ธุรกิจเครือขายได 

 
 
 

http://www.cciofficial.com/
http://nav.cx/b4e2Eom
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2.3.2. ใช้ระบบ Dropship ของบริษัทผูประกอบการ ท่ี  www.cciofficial.com หรือจาก LineOA 
ท่ีล้ิงค์  http://nav.cx/b4e2Eom ระบบDropshipเป็นระบบOnline สําหรับซื้อ-ขาย-ขนสง-ชําระเงิน ของ
บริษัทผูประการมีไวบริการใหกับสมาชิกและนักธุรกิจโดยตรง จะชวยผอนแรงและเวลาในการสรางธุรกิจ
เครือขายท่ีดีมาก มี 4 ขั้นตอนคือ 

-ส่ังซื้อสินคา นักธุรกิจจะเขาระบบDropship โอนเงินซื้อสินคากับบริษัทแลวใหบริษัทสงสินคา
มาสต็อคเพื่อบบรจุสง เอง หรือฝากสินคาไว ในสต็อคของบริษัทในกรณีจะใหบริษัทบรรจุจัดสงให  
และเชคสต็อคคงเหลือในระบบDropship ไดตลอดเวลา  

-ขายสินคา เมื่อนักธุรกิจมีการขายสินคาได จะเขาระบบDropship ในรหัสสวนตัว เพื่อลงยอดบิล
รายการสินคาจากสต็อคทีฝากไวกับบริษัทและท่ีอยูลูกคาในรอบวัน ในแตละวันจะตัดรอบบิลเวลา 14.00น. 
สามารถซื้อสินคาเพิ่มในสต็อคฝากไดตลอดเวลา 

-บรรจุและสงสินคา พนักงานบริษัทจะบรรจุสินคาตามรายการบิล แลวสงตอใหบริษัทขนสงKerry 
Express เป็นผูสงสินคาไปใหลูกคา ในรหัสขนสงของนักธุรกิจโดยตรง  

-การชําระเงินจากลูกคา กรณีโอนกอนรับสินคาลูกคาจะโอนมาท่ีบัญชีนักธุรกิจโดยตรง  
กรณีเกบ็ปลายทาง คือลูกคาตองการชําระคาสินคาพรอมรับสินคาใหกับเจาหนาท่ี Kerry Express เงินจะเขา
บริษัทขนสง Kerry Express กอนท่ีบริษัทขนสง Kerry Express จะโอนเงินมาใหกับนักธุรกิจภายใน 1-3วัน 
ล้ิงค์สอนขั้นตอนการใชDropship https://www.cciofficial.com/dropship 

2.3.3. ใช้ระบบ O2O SYSTEM ในการสร้างและบริหารธุรกิจเครือข่าย  
ระบบO2O SYSTEM คือกลยุทธ์การทํางาน Online to Offline หรือ Offline to Online เป็นการ

ผสมผสานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  การบริหารเวลาก็งาย ชวยผอนแรง ไดผลลัพธ์ท่ีดี Online เป็นการใชส่ือ
เครื่องมือเทคโนโลยี่ จะไดความรวดเร็ว ลดคาใชจาย และการเดินทางOffline เป็นการพบเพื่อทํากิจกรรม
รวมกัน จะไดเรื่องสายสัมพันธ์ และการฝึกทักษะบางอยาง ระบบO2O SYSTEM มี 2 สวนหลัก คือ 
       1) ระบบต้องมีสื่อและเคร่ืองมือ ใช้ในการสร้างและบริหารธุรกิจ

เครือข่ายสื่อ(Media) ท่ีมีขอมูลบริษัทผูประกอบการ เชน สินคา 
แผนการตลาด ผูบริหาร ระบบสนับสนุน สงเสริมการตลาด รวมถึง
ส่ือท่ีผูวิจักษณ์ไดทําออกมา เพื่อมาทําการสอนสรางเครือขาย  มี
หลักๆคือ 

-ส่ือส่ิงพิมพ์ เชนเอกสารแผนพับ วารสาร หนังสือ เป็นตน  
-ส่ือเทคโนโลยี ของบริษัทผูประกอบการคือ 

www.cciofficial.com เพื่อใหทีมงานใชทําธุรกรรมกับบริษัท
ท้ังหมด หรือจาก LineOAท่ีล้ิงค์  http://nav.cx/b4e2Eom  
PageFacebook:    https://www.facebook.com/101183408141324/posts/174202097506121/  
TikTok https://vt.tiktok.com/UKxpp3/  ชองYoutube  https://youtu.be/cEALncBaMvo 

 

http://www.cciofficial.com/
http://nav.cx/b4e2Eom
https://www.cciofficial.com/dropship
http://www.cciofficial.com/
http://nav.cx/b4e2Eom
https://www.facebook.com/101183408141324/posts/174202097506121/
https://vt.tiktok.com/UKxpp3/
https://youtu.be/cEALncBaMvo
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2) ระบบต้องมีกระบวนการ (Function) ในการสร้างและบริหารธุรกิจเครือข่าย 
กระบวนการเรียนรูลงมือทํา ท่ีมีแบบแผน ท้ังวิชาการ ฝึกทักษะ พัฒนาตนเองเป็นขั้นตอนการทํางาน 

ถาเป็นรูปแบบOnlineจะทําผานกลุม   Line,Facebook,Zoom สวนรูปแบบOffline จะใชท่ีบริษัทเป็นหลัก 
นอกสถานท่ีก็จะใชโรงแรมหรือรานอาหารและบานทีมงานเป็นตน  

2.3.4. แนวทางความส าเร็จ 5ประการ ในการทําธุรกิจเครือขายผูวิจักษณ์มีแนวทางดังตอไปนี้ 
ความฝัน(Dream) คือส่ิงท่ีเราปรารถนามีหลากหลายตาม

ความตองการ เชน ทรัพย์สินเงินทอง บาน รถยนต์ ท่ีดิน การทองเท่ียว 
การปลดหนี้ สุขภาพท่ีดี ครอบครัวดี อิสรภาพทางการเงินและเวลา 
มรดกสําหรับทายาท จงหาภาพความฝันของเรามารวบรวมทําเป็นปูาย
ใหญๆ กําหนดเวลาปีท่ีจะได ติดในบานท่ีเรามองเห็นเป็นประจํา 
เพื่อป็นแรงบันดาลใจ(Inspiration) ในการทํางานเพื่อใหไดตามความฝัน 

เป้าหมาย(Goal) คือการทําใหความฝันใหชัดเจนขึ้น มีโอกาส
เป็นไปไดจริง ผูวิจักษณ์จะแยกออกเป็น 2สวนคือ งานท่ีใช กับวิธีท่ีชัวร์ 

หนึ่งในงานท่ีใช ก็คือธุรกิจเครือขาย ตามท่ีผูวิจักษณ์ไดทําเลมนี้มา สวนนี้จะมากลาวถึงวิธีท่ีชัวร์ มีหลักการท่ี
ช่ือวา S.M.A.R.T  

S (Specific) การตั้งเปูาหมายตองเจาะจงระบุใหเห็นภาพ สี ขนาด ท่ีชัดเจน 
M (Measurable) การตั้งเปูาหมายตองวัดผลเป็นตัวเลขได  
A (Achievable)  การตั้งเปูาหมายตองมีความเป็นไปได ทาทายแตไมไกลเกินตัว 
R (Relevance) การตั้งเปูาหมายตองใหความสําคัญจนเกิดความชอบ(Passion) 
T (Time-bound) การตั้งเปูาหมายตองมีระยะเวลากําหนด ส้ัน กลาง ยาว ท่ีแนนอน  
แผนงาน(Plan) ผูวิจักษณ์ไดวางแผนงานเป็นระบบ เพื่อไปสูเปูาหมาย ดวยกระบวนการคนหา สราง

ยอด พัฒนา และรักษา โดยใชท้ังชองทาง และ เริ่มจากงานขยายสรางทีมตัวแทน โดยการแนะนําตรง 11คน
ภายในเดือนแรก หลังจากนั้นก็ทํางานตามระบบ ท่ีผูวิจักษณ์คิดขึ้นมา จนประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย 

ลงมือท า(Do) ผูวิจักษณ์ เริ่มจากงานขยายสรางทีมตัวแทน โดยการแนะนําตรง 11คนภายในเดือน
แรก หลังจากนั้นก็ทํางานตามระบบ ท่ีผูวิจักษณ์คิดขึ้นมา จนประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย ตลอดเวลา 4ปี
ท่ีผานมา ในทีมผูวิจักษณ์มีลูกคา สมาชิก นักขาย นักขยาย ผูนํา รวมมากกวา 100,000คน Active Working 
อยูประมาณ 5,000คน ผูวิจักษณ์ก็มีหลักลานบาทตอเดือน   

ความเชื่อ(Believe) ผูวิจักษณ์ มีหลักสรางความเช่ือมั่น ดังนี้ 
-ออกจาก Comfort Zone ตองกลา เลิกกลัว มั่นใจตนเอง เดินงานตามแผนท่ีวางไว 
-เรียนรูจากประสบการณ์หากดีก็พัฒนาตอ หากผิดพลาดยอมรับผิดชอบนํามาเป็นบทเรียน 
-มีท่ีปรึกษา หรือหาแรงบันดาล พรอมพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
-การส่ือสารที่ดี ท้ังคําพูด และการแสดงออกทางภาษากาย 
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-ทัศนคติดี คิดและพูดท่ีเป็นพลังบวก 

2.4 ปัญหาในการด าเนินงาน  
   1. ทีมงานท่ีหลากหลายความคิด บางคนมีประสบการณ์เคยทํามากอน แตหลายคนไมเคยทําธุรกิจ 
ความข้ันแยงความคิดจึงมีมาก และระบบแนวทางการทํางานท่ีสรางไว ทีมงานบางคนใชระบบแบบเขาใจและ
ต้ังใจ แตบางคนไมคอยใชหรือไมยอมใชระบบ ความสําเร็จในแตละคนจึงไมเทากัน 
 2. การแยงสายงาน การตัดราคา จากทีมงานใตสายงาน หรือทีมงานทานอื่น สงผลกระทบตอยอดขาย
และองค์กร 

3. บริษัทมีการเปล่ียนนโยบายแผนงาน พัฒนาระบบ เปล่ียนบรรจุภัณฑ์ หรือสินคาท่ีผลิตไมทันในบาง
ชวง สงผลตอยอดขายและการขยายทีมงาน 
 4. บริษัทคูแขง ท้ังเกาและใหม ท้ังของคนไทยและตางประเทศ ตางก็มีกลยุทธ์การตลาดเพื่อจะ
แขงขันสรางแรงจูงใจดึงคนมารวมธุรกิจ เกิดการแขงขันที่สูง  
 5. การระบาดไวรัสโควิด-19 มีประกาศ พรก.ฉุกเฉินออกมา สํานักงานตองปิด การนัดพบเพื่อทํางานก็
ตองหยุดหลายเดือน การทํางานในรูปแบบOffline ทําไมได ตองใชรูปแบบOnline อยางเดียว 
 

3. สรุปผลการศึกษา  
3.1 ปัจจัยความส าเร็จของการบริหารจัดการธุรกิจเครือข่าย ของบริษัท ก้องภพเคนรัง จ ากัด มีปัจจัยใน
การบริหาร มี 9 สร้าง ดังต่อไปนี้ 

1. สร้างรูปแบบการเรียนรู้ สรางรูปแบบการเรียนรู ศึกษาหาความรูและทักษะใหพรอม ธุรกิจ
เครือขายมีขอดีอะไรบาง แลวศึกษาถึงจุดดีจุดดอยบริษัทท่ีเราเป็นตัวแทนเชน สินคา แผนการตลาด ผูบริหาร 
ระบบสนับสนุนแสงเสริมการตลาด เพื่อหาจุดขายท่ีแตกตางจากท่ีอื่นวามีตรงไหน ฝึกทักษะการพูด การ
บรรยาย ถามตอบได เป็นผูท่ีรอบรูแบบมืออาชีพ ดูนาเช่ือถือ ผูวิจักษณ์จะมีส่ือการเรียนรูและสอนในระบบ
Online ผานกลุมLine,Facebook,Zoom  

2. สร้างรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จดรายช่ือคนรูจักท้ังหมด เชน เพื่อน ญาติพี่นอง สวนคนไมรูจัก ก็ตอ
ยอดรายช่ือไดจากคนท่ีเรารูจัก นํามาคัดกรองเพื่อหากลุมคนคิดสรางตัว ขยันท่ีชอบหางานเสริมทําเพิ่ม
ตลอดเวลาท่ีมีโอกาส เพื่อความกาวหนา สวนกลุมคนท่ีไมขนขวายเรื่องความกาวหนา มีเวลาวางก็ทําแตส่ิงท่ี
เป็นอบาย เชน เท่ียวดื่มสุรา เลนการพนัน เกียจครานการงาน จะแยกรายช่ือไว 

3. สร้างบทเชิญและนัดหมาย โดยใชส่ือ-เครื่องมือ เชน Page Facebook, Line, Sale Page ท่ีมี
ขอมูลบริษัท แลวโพสหรือทําโฆษณาในระบบOnline และใชบทเชิญโทรศัพท์นัดผูมุงหวังมาฟังการบรรยาย
ขอมูลธุรกิจทุกๆวันท่ีบริษัท รวมถึงสถานท่ีตางๆ ท่ีบริษัทไปจัดบรรยาย ก็จะนัดคนท่ีอยูใกลเคียงไปรับฟัง
โอกาสทางธุรกิจ รวมถึงใชโรงแรม รานอาหาร รานกาแฟ ปั้มน้ํามัน หรือบานของนักธุรกิจ เป็นสถานท่ีนัด
หมาย 

4. สร้างรูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ  ผูวิจักษณ์จะสรางรูปแบบการนําเสนอธุรกิจ ท่ีนาสนใจมี 5 
จุดหลักขอดีของธุรกิจ 



 
 51 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 

1) ความสวยงามของธุรกิจ ท่ีจะสรางอิสรภาพทางดานการเงิน ท่ีเป็นรายได  Passive Income คือ
เมื่อสรางทีมท่ีมากพอ จะมีรายไดจะเขามาตลอดเวลาถึงเราจะหยุดทําเราจะก็ยังคงมีรายไดตอเนื่อง ทําใหเรามี
อิสรภาพทางดานเวลา และมอบธุรกิจเป็นมรดกใหลูกหลานไดตอไป ธุรกิจเครือขายจึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีสุด 
เขาถึงคนไดทุกกลุมชนช้ันทุกอาชีพ และทําไดในทุกชวงเวลา ท่ีจะสรางรายไดหลักแสนหลักลานไดในระยะส้ัน 
1-5 ปี 

2) บริษัทท่ีมีโรงงานผลิตและสถาบันการวิจัยเป็นของตัวเอง เจาของผูบริหารคือคนไทยท่ีมีผลง าน
ระดับโลก 

3) สินคา เป็นสมุนไพรงานวิจัย ท่ีไดรับรางวัล 9เหรียญทองโลก คุณภาพสูงกวาคูแขงแตราคาถูกกวา 
4) แผนรายไดมีโครงสราง3ราคา ทําใหเกิดรายไดครบท้ังงานขายและงานขยาย เงื่อนไขไมซับซอนทํา

งาย ออกแบบทําไดท้ังOffline และOnline จึงสรางรายไดมากตั้งแตเริ่มตน และมีรางวัลทองเท่ียวตางประเทศ
ฟรี ปีละ2-3ทริป 

5) ระบบการทํางาน ท่ีงายไดผลลัพธ์จริง โดยมีทีมผูนําเป็นตนแบบท่ีดีพรอมท่ีจะถายทอดความรู
รวมมือทํางานเป็นทีม สําเร็จไปดวยกัน 

5. สร้างทางเลือกเพื่อติดตามผล  หลังจากการนําเสนอจะวัดผลความสนใจของผูมุงหวั ง โดยให
ทางเลือกคือ 1.สนใจสมัครรวมเป็นนักธุรกิจ ก็ใหเขาสูขั้นตอนยื่นเอกสารกรอกขอมูลสมัครทางOnline พรอม
ซื้อสินคาตําแหนงธุรกิจตามท่ีตองการ 2.สนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อซื้อสินคามีสวนลด ก็ใหยื่นเอกสารกรอก
ขอมูลสมัครทางOnline พรอมซื้อสินคาในการเป็นสมาชิก  3.ขอเป็นลูกคา จะใหขอมูลเรื่องสินคาพรอม
เอกสารเพื่อขายสินคา ซึ่งเป็นการคัดกรองกลุมเปูาหมายใหเราติดตามบริหารจัดการไดชัดเจนตอไป  

6. สร้างยอดขายให้ครบด้าน  ยอดธุรกิจเครือขายเกิดไดจากสมาชิกและนักธุรกิจอุปโภคบริโภค
สินคา หรือนําไปขายตอใหกับลูกคา นั้นหมายความวาหากเราขยายสมาชิกและนักธุรกิจไดมาก เราก็จะมี
ยอดขายมาก  รายไดจะเกิดจากยอดซื้อขายสวนตัวและของทีมงานท้ังหมด โดยจายตามแบบแผนของบริษัท
ผูประกอบการท่ีไดกําหนดไว การสรางยอดจึงเกิดจาก ขาย และขยาย โดยใชเครื่องมือOnline โดยมุงเนนการ
สรางโฆษณาผา Page Facebook, Line, Sale Page จะไดผลลัพธ์ไดไว ไดยอดมาก 

7. สร้างสายงานให้ลึก  ในธุรกิจเครือขายคนท่ีเราชวนโดยตรงจะถูกเรียกวาช้ันลูก หากลูกไปชวน
ตอๆกันไปใตสายงาน จะเรียกวา ช้ันหลาน เหลน โหลน..หรือจะใหจํางายก็คือ Generation มี G1 G2 G3 G4 
G5….G100 เป็นตน  ยอดขายใตสายงานท้ังหมดของทีมงานเรา จะนํามาคํานวนจายตามแบบแผนของบริษัท 
การทํางานสายลึกใตสายงานจึงมีความสําคัญ สายงานยิ่งลึกยิ่งมั่นคง และท่ีสําคัญการทํางานสายลึกเพื่อคนหา
ผูนํา เชนเราแนะนําตรง 10 คนภายใน 1 เดือน แลวใหทุกคนแนะนําคนละ10คน แบบเรา จะเกิดการ
เลียนแบบทําตาม แคระยะ 1-3 ปี จะมีทีมงานเป็นพันเป็นหมื่นคน 

8. สร้างผู้น าที่มีคุณภาพ  เพื่อสรางทีมขนาดใหญ เราจะคนหาผูนําโดยคัดเลือกคนท่ีตัดสินใจสมัคร
เป็นนักธุรกิจ และพรอมจะเรียนรูทําตามระบบ โดยคัดมาจากคนท่ีเราเชิญดวยตัวเอง หรือเป็นทีมงานสายลึกท่ี
เชิญตอๆกันมา โดยจะแบงคนท้ังหมดเป็น 3 กลุม คือ 1.ชอบจะขายเพื่อรับกําไรขายปลีกอยางเดียว จะให
สรางเชน Page Facebook, Line ,Sale Page เพื่อขายผานระบบOnline เป็นหลัก โดยนําไปโปรโมทท้ังแบบ
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ฟรีในกลุมตางๆ หรือทําโฆษณาผาน Facebook,Google,Youtube ตามความสามารถของเขา เมื่อเขาขายไป
ถึงจุดท่ีนาพอใจจะแนะนําวิธีใหเขาสรางทีมตอไป  2. คนท่ีชอบขยายตัวแทนสรางทีมอยางเดียวก็ใหทําตาม
ขั้นตอนท่ีผูวิจักษณ์ทําเป็นตัวอยาง 3.คนท่ีชอบท้ังงานขายและขยายก็ใหทําพรอมกันไปท้ัง2รูปแบบควบคูกัน
ไป ผูนําจะเกิดจากการเรียนรูพัฒนาตัวเอง 

9. สร้างต้นแบบเพื่อการเลียนแบบ  วิจักษณ์จะเป็นตนแบบท่ีดีใหแกองค์กรเพื่อสรางตนแบบท่ีดีจาก
รุนสูรุน จะทําใหองค์กรเติบโตแบบมั่นคง ตนแบบท่ีดีตองเริ่มจากมีทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรม ลงมือทํางานกับ
ทีมงาน มีระบบแบบแผน บริหารองค์กรโดยยึดถือความถูกตองทางธุรกิจเป็นหลัก มากกวาผลประโยชน์สวน
ตนหรือคนใกลชิด เพราะความถูกตองจะปูองกันและคุมครองตัวเรา และตัวเราตองรีบสรางผลลัพธ์ท่ีเป็น
รูปธรรม และสรางทีมใหเกิดผลลัพธ์แบบเรา ดังคําวา “ตัวอยางท่ีดี มีคากวาคําสอน” 
 

3.2 รูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจเครือข่าย ของบริษัท ก้องภพเคนรัง จ ากัด มีรูปแบบการ
บริหารงานเป็นระบบ (SYSTEM) ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องมีแนวคิดที่ถูกต้องและทันสมัยตามกาลเวลา (Mindset) ปรับแนวคิดท่ีถูกตองต้ังแตเริ่มแรก
ใหทันกับยุคสมัยในการทําธุรกิจ เพราะองค์ความรูเปล่ียนแปลงตลอดเวลา Mindset ของคนเราจะแบง
ออกเป็น 2กลุมใหญ ก็คือ 1.Fixed Mindsetเป็นแนวคิดท่ียึดติดกับส่ิงเดิมๆ ไมยอมรับส่ิงใหม และ 2.Growth 
Mindset เป็นแนวคิดของการพัฒนา อยากเรียนรูปรับตัว มีความเช่ือวาคนเราสามารถพัฒนาตัวเองได  

2. ต้องมีสื่อเทคโนโลยี่เพื่อการเรียนรู้ (Media) ใชส่ือท่ีมีขอมูลบริษัทผูประกอบการ เชน สินคา 
แผนการตลาด ผูบริหาร ระบบสนับสนุน สงเสริมการตลาด รวมถึงส่ือท่ีผู วิจักษณ์ไดทําออกมา เพื่อมาทํา
การตลาด มีหลักๆคือ 

-ส่ือส่ิงพิมพ์ เชนเอกสารแผนพับ วารสาร หนังสือ เป็นตน  
-ส่ือเทคโนโลยี คือ www.cciofficial.com หรือ LineOAท่ีล้ิงค์  http://nav.cx/b4e2Eom  
เพื่อใหเราและทีมงานใชธุรกรรมกับบริษัทท้ังหมด  
 3. ต้องมีเคร่ืองมือOnlineในการบริหารธุรกิจเครือข่าย (Tool)  ใชเครื่องมือOnline ท่ีสรางขึ้นมา 

เชน Line,Facebook,Zoom,Youtube,Sale page เป็นท้ังแบบเปิดสาธารณะ และกลุมปิด เพื่อใชมาใน 3
ชองทางหลัก คือ  

-การเรียนรู เชน Page Facebook: CCI SUPER COACH หรือ www.cciofficial.com 
-การขายสินคา เชน Page Facebook:    
-การขยายธุรกิจ เชน Page Facebook: ออนไลน์เงินลาน  

4. ต้องมีกลยุทธ์การท างาน2รูปแบบ Online to Offline (O2O)  ใชกลยุทธ์การทํางาน Online 
to Offline หรือ Offline to Online เป็นการผสมผสานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  การบริหารเวลาก็งาย ได
ผลลัพธ์ท่ีดี  แยกการทํางานชัดเจน คือ                                                                                                                                  

Online เป็นการใชส่ือเครื่องมือเทคโนโลยี่ จะไดความรวดเร็ว ลดคาใชจาย และการเดินทาง 
Offline เป็นการพบเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน จะไดเรื่องสายสัมพันธ์ และการฝึกทักษะบางอยาง  

http://www.cciofficial.com/
http://nav.cx/b4e2Eom
http://www.cciofficial.com/
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5. ต้องมีกระบวนการท างาน (Function) รูปแบบการเรียนรูท่ีมีแบบแผนท้ังวิชาการ ฝึกทักษะ 
พัฒนาตนเองเป็นขั้นตอนการทํางาน ถาเป็นรูปแบบOnlineจะทําผานกลุม   Line,Facebook,Zoom สวน
รูปแบบOffline จะใชท่ีบริษัทเป็นหลัก นอกสถานท่ีก็จะใชโรงแรม  หรือรานอาหาร และบานทีมงาน เป็นตน   

6. ต้องมีระบบซ้ือ-ขาย-ขนส่ง-ช าระเงิน สนับสนุน (Dropship)  คือระบบซื้อ-ขาย-ขนสง-ชําระเงิน 
ของบริษัทผูประการมีไวบริการใหกับสมาชิกและนักธุรกิจโดยตรง และท่ีเป็นจุดเดนคือ  Dropship เมื่อนัก
ธุรกิจมีการขายสินคาได จะสงยอดและท่ีอยูลูกคาเขาระบบ บริษัทจะบรรจุแลวใหบริษัทขนสงเอกชนสงสินคา
ใหลูกคา โดยใชรหัสขนสงของนักธุรกิจ คาสินคาจะถูกโอนตรงใหกับนักธุรกิจ สวนบริษัทผูประกอบการ จะคิด
ตนทุนราคาสินคาคากลองคาสงตามจริงจากนักธุรกิจ   

7. ต้องมีเครือข่ายขนาดใหญ่ (Network) การจะใหมีรายไดหลักแสนหลักลานบาทตอเดือน ท่ีเป็น
อิสรภาพทางดานการเงินและเวลา Passive Income คือมีรายไดเขามาตลอดเวลาถึงเราจะหยุดทํา และสงตอ
มอบเป็นมรดกใหกับลูกหลานได เราตองสรางเครือขายขนาดใหญ ท่ีมั่นคงแข็งแรง ผูวิจักษณ์เองไดสราง
เครือขายตลอดเวลา 4 ปี ท่ีผานมา ในทีมผูวิจักษณ์มีลูกคา สมาชิก นักขาย นักขยาย ผูนํา รวมมากกวา 
100,000คน Active Working อยูประมาณ 5,000คน ผูวิจักษณ์ก็มีหลักลานบาทตอเดือน   

8. ต้องมีการบริหารทีมที่เป็นระบบ (Teamwork) บริหารทีม ดวยการวางแผนงานตามถนัดในแต
ละคน เชนนักขาย สรางยอดขายใหมีกําไร ยอดขายเติบโตตอเนื่องแลว หาตัวแทนนักขายเพิ่มนักขยาย สราง
ทีมใหมั่นคงขนาดใหญ ใชระบบสรางทีม พัฒนาตนเองตลอดเวลาผูนํา ท่ีเกิดจากนักขายหรือนักขยาย ตอง
บริหารทีม เรียนรูแลวสอนตอ เป็นนักแกปัญหาท่ีสําคัญคือการสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานรวมกัน มี
ความสามัคคี ยึดถือความถูกตอง 

9. ต้องมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจ ท่ีสงเสริมสนับสนุน ใหทีมงานมี
เปูาหมาย หรือชวยกระตุน บางคนท่ีเจออุปสรรคปัญหาแลวทอถอย ใหกลับมาสูตอ แรงจูงใจจะมีดังนี้-รางวัล 
เชน ทองเท่ียวตางประเทศฟรีปีละ 2-3 ครั้ง  โบนัสของขวัญพิเศษในวาระตางๆ -เกียรติยศ บริษัทมีการจัดงาน
มอบเข็มทุกระดับตําแหนง พรอมเชิดชูเกียรติทางส่ือบริษัท และส่ือเอกชนท่ัวไป  เพื่อเป็นการยอมรับในองค์กร 
และสังคม  
 

3.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจักษณ์เร่ืองนี้ 
การบริหารธุรกิจเครือขาย ท่ีผูวิจักษณ์ไดทํามา จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. มีเงินลงทุนในการเริ่มตนสมัครเป็นนักธุรกิจ และมีทุนสํารองในการบริหารธุรกิจ 
2. ขยันอดทน เรียนรู พัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อใหทันเทคโนโลยี่ท่ีเปล่ียนแปลงไว   
3. มีปัญหาติดขันในการทํางาน ใหปรึกษาผูนําท่ีสําเร็จจริง 
4. บริหารการเงิน ทําบัญชีรายรับรายจาย 
5. ติดตามผล วัดคาสถิติผลงานของเรา 

 

3.4 การต่อยอดธุรกิจในอนาคต 
1. ผูวิจักษณ์จะขยายงานไปประเทศ กัมพูชา และลาว ภายในปี พ.ศ.2564 
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2. ผูวิจักษณ์จะสรางสํานักงานตัวเอง สําหรับเป็นที่ปรึกษาสวนตัว ภายในปี พ.ศ.2564 
3.5 การใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงาน ที่ผู้วิจักษณ์ใช้ในการบริหารธุรกิจมีดังนี้ 

ผูวิจักษณ์ใชหลักธรรม ในการทํางาน คือ 
1. หลักสูความสําเร็จ หาความรูเพิ่มทักษะตลอดเวลา ขยันอดทนไมทอถอย มีวินัยต้ังใจทํางาน

สม่ําเสมอ ใชสติปัญญาในการทํางานและแกปัญหา 
2. หลักการบริหาร มีความปรารถนาดีตอผูอื่น สนับสนุนใหความรูแนวทางความสําเร็จ ยินดีกับ

ความสําเร็จของทีมงาน มีความเป็นกลางยึดความถูกตอง  
3. หลักการดําเนินชีวิต คิดดีทําดีไมทํารายผูอื่น ซื่อสัตย์ไมทุจริตฉอโกง สรางตัวไมแยงส่ิงของผูอื่น 

ซื่อตรงไมโกหกหลอกลวงใสรายผูอื่น มีสติต้ังมั่นไมประมาท 
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Abstract 
              This dissertation work to present Business management model of My Dear Skin Care. 
This edition of Gam Sai Sai Nink Shop was created to present the management style of Gam 
Sai Sai Nink Shop, distributing all kinds of skin care cosmetics, both face and body. Under the 
brand My Dear Skincare from the real experiences of Virichak From the beginning From 
learning the product, trying to use it and being the store owner, managing and continuing to 
do it. For more than 20 years, the case study of Gam Sai Sai Nink Phawichit uses the 
principles of business administration, management, marketing and human resource 
development, as well as product quality. There are models for success. The management of 
the Gam Sai Sai Nink shop are as follows: 1) Order a product with a manufacturer that meets 
GMP standards. 2) Organize an efficient operation system (Organize an efficient work system 
3.) Using the concept of Humam Relation. 4) Create customer satisfaction (Customer 
Satisfaction) 5) Create a distinctive image of the cheek shop (Image) 6) Build a brand image 
(Brand Image Building) 7) Create products for Meet the needs of customers 8) Bring the 
development of employees' work skills to the shop (Skill Improvement Quality Control)  9) 
Looking forward to business (Hight road) 
 
Keywords:  Beauty  Health Care 

 
บทคัดย่อ 
            งานดุษฎีนิพนธ์นี้เพื่อนําเสนอ รูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจมายเดียร์สกินแคร์ของรานแกมใส
ใส นิ้ง    ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอรูปแบบของการบริหารจัดการราน  แกมใสใส นิ้ง จัดจําหนาย
เครื่องสําอางบํารุงผิวทุกชนิดท้ังผิวหนาและผิวกาย ภายใตแบรนด์มายเดียร์สกินแคร์จากประสบการณ์จริงของ
ผูวิจักษณ์ ต้ังแตเริ่มตน ต้ังแตการเรียนรูผลิตภัณฑ์ การทดลองใช และไดเป็นเจาของราน บริหาร และลงมือ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง  รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 20 กวาปี กรณีศึกษาของราน แกมใสใส นิ้ง  ผูวิจักษณ์ใช
หลักการบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาดและการพัฒนาบุคลากรรวมถึงคุณภาพของสินคา โดยมี รูปแบบ
ของความสําเร็จการบริหารงานของรานแกมใสใส นิ้ง มีดังตอไปนี้  1) ส่ังผลิตสินคากับโรงงานผูผลิตท่ีได
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มาตรฐาน GMP 2) มีการจัดระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ (Organize an efficient work system) 3) ใช
หลักความคิดการจัดการแบบมนุษย์สัมพันธ์ (Humam Relation) 4)  สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
(Customer Satisfaction) 5) สรางภาพลักษณ์กิจการรานแกมใสใส นิ้ง ใหโดดเดน ( Image)  6) สราง
ภาพลักษณ์ตราสินคา (Brand Image Building) 7)สรางผลิตภัณฑ์ใหตรงตามความตองการของลูกคา 8) นํา
การพัฒนาทักษะการทํางานของพนักงานมาใชในรานแกมใสใส นิ้ง  (Skill Improvement Quality Control)  
9) มองธุรกิจไปขางหนา (Hight road)   
                          

ค าส าคัญ : ดูแลสุขภาพความงาม 
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง  

สวนประกอบสําคัญในการทําครีมบํารุงผิวในสมัยโบราณนั้น ประกอบดวยสวนประกอบหลัก ๆ 2 
อยาง คือน้ํามันหอม และไขท่ีสกัดมาจากพืช หรือไขมันสัตว์ อีกท้ังยังมีการผสมสารที่เช่ือวา มีคุณสมบัติในการ
บํารุงรักษาอีกดวย (จักรรินทร์ แกวช่ืน. 3/8/2557. โรงเรียนจรัสพิชากร. เด็กดี. (2557) ) ผูคนท่ีอาศัยอยูแถบ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มักใชน้ํามันมะกอกเป็นสวนประกอบหลักในการทําครีมบํารุง สวนชนเผาทางอัฟฟริกา
มักใชน้ํามันท่ีสกัดมาจากปาล์มแรฟเฟีย เป็นสวนประกอบสําคัญเพื่อครีมสําหรับความงาม สวนชาวโอเชียเนีย
ผลิตครีมท่ีสกัดจากน้ํามันมะพราว และยังผสมน้ํามันสกัดจากเมล็ดละหุงและไขมันจากสัตว์ รวมถึงบางครั้งยัง
มีการใสเนยท่ีมีสวนผสมของ ขิง รากไมและสมุนไพรตาง ๆ แมแตผงเหล็กลงไปดวย (ตนมะกอก น้ํามันมะกอก 
ผลมะกอก ศิลปโภชนา/2541)  กระท่ังในสมัยปัจจุบัน ครีมหรือสกินแคร์ตาง ๆ ก็ยังคงสวนประกอบหลัก
เชนเดียวกับเมื่อสมัยกอนอยางพวกน้ํามันสกัด มีการเติมน้ํา และตัวทําละลายเพื่อใหน้ํามันและน้ําเขาผสมเป็น
เนื้อเดียวกัน รวมถึงเติมสารตาง ๆ ท่ีเป็นอาหารบํารุงผิว หรือมีคุณสมบัติปกปูองผิวลงไปดวย ซึ่งทําใหครีมใน
ปัจจุบันแบงออกเป็นอีกหลายประเภท ตามคุณสมบัติของมัน (“Beauty Tip”การดูแลผิวในแตละวัย /2556) 

องค์ประกอบของครีมบํารุงผิวจะประกอบไปดวย 2 สวนหลักๆ คือ สวนท่ีน้ําและสวนท่ีเป็นน้ํามันและ
ไขมัน จะทําหนาท่ีสําคัญคือทําหนาท่ีเคลือบผิวหนังเพื่อลดการสูญเสียความช้ืนของผิว หนัง ชวยใหผิวหนัง
นุมนวล และยังทําหนาท่ีทดแทนน้ํามันธรรมชาติท่ีถูกชะลางออกไประหวางการอาบน้ําอีก ดวย องค์ประกอบ
ของสวนน้ํามันและไขมันนี้ มีท้ังชนิดท่ีสกัดไดจากธรรมชาติ ท้ังจากพืชและจากสัตว์ และไดจากการสังเคราะห์ 
โดยท่ัวไปครีมบํารุงผิวกาย องค์ประกอบในสวนของน้ํามันและไขมัน มักจะเป็นชนิดสังเคราะห์เป็นสวนมาก 
เนื่องจากราคาไมแพงและมักจะไมเหม็นหืน แตหากเป็นองค์ประกอบท่ีไดจากพืช มีขอดีมากมายเนื่องจากมี
สารไวตามินและแรธาตุโดยธรรมชาติอยางละเล็กละนอย เป็นองค์ประกอบ ซึ่งใหคุณคาตอผิวไดดี แตมีราคา
แพง โดยท่ัวไปมักจะพบน้ํามันสกัดจากธรรมชาติเหลานี้ในครีมบํารุงผิวหนาเดย์ครีม เป็นครีมบํารุงผิวหนา 
สําหรับทาตอนกลางวัน โดยท่ัวไปผูผลิตมักจะมีการใสสารกันแดด เพื่อปกปูองผิวหนาจากรังสียูวีในระหวางวัน 
จึงเหมาะสําหรับทากลางวัน แตสําหรับไนท์ครีม เป็นครีมบํารุงผิวหนาท่ีผูผลิตออกแบบมาเพื่อใชทาผิวหนา
ตอนกลางคืนกอนนอน บางยี่หอ อาจจะเป็นเพียงครีมบํารุงผิวชนิดพื้นๆ กลาวคือมีสารใหความชุมช้ืนผิว และ
สารน้ํามันเพื่อเคลือบผิวเทานั้น ถาเป็นกรณีนี้สามารถนําไปใชทาผิวตอนกลางวันได ไนท์ครีมบางยี่หอก็อาจจะ
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มีการเติมสารสวนท่ีเป็นน้ํามันและไขมันมากเป็น พิเศษสําหรับผูท่ีมีผิวแหงมาก และผูท่ีนอนในหองปรับอากาศ
ซึ่งอากาศจะแหงมากกวาปกติ ไนท์ครีมบางชนิดจะมีการเติมสารโปรตีนชนิดคอลลาเจน เพื่อเพิ่มความยืดหยุน
ของผิวหนา ซึ่งสามารถใชทาหนาไดท้ังตอนกลางวันและกลางคืนไดอยางปลอดภัย ไนท์ครีมบางชนิดจะมีการ
ใสกรดวิตามินเอ หรือ เรตินอล ซึ่งสารดังกลาวจะไวตอแสงมาก ผูบริโภคจึงควรใชทาเฉพาะตอนกลางคืน
เทานั้น หากนํามาทาตอนกลางวัน ผิวหนาไดรับแสงแดด จะมีอาการแพไดงาย เชน มีอาการแดง คัน แสบ 
ผิวหนาจะลอกได เป็นตน 

ปัจจุบันการจําหนายเครื่องสําอางบํารุงผิวหนาและผิวกายมีหลายชนิด แตก็ไดรับความนิ ยมมาก
เชนกัน โดยเฉพาะผูหญิงท่ีหันมาใสใจสุขภาพ และผิวพรรณกันมากขึ้นผิดกับสมัยกอน  ดังนั้นผลิตภัณฑ์บํารุง
ผิวจึงเป็นกระแสเกาะติดไมวาจะตามกระแสของวัยรุน ท่ีตองการความแปลกใหมอยูเสมอ ตองการความขาวใส 
มีออรา หรือกระท่ังกลุมคนท่ีทํางาน ก็เชนกัน ในฐานะท่ีเราเป็นผูประกอบการจะตองคัดสรร และสรรหา
ผลิตภัณฑ์ใหมีความแปลกใหมอยูเสมอ ใหรองรับกับกลุมผูบริโภคและพฤติกรรมการซื้อท่ีเปล่ียนแปลงได
ตลอดเวลา 

แมเศรษฐกิจจะซบเซา หรือคาเงินบาทจะแข็งตัว คงเดินไดเรื่อยเรื่อย ไดแกบริการเกี่ยวกับความสวย
ความงาม แมการแขงขันจะสูง แตเจาของธุรกิจก็ไมหวั่น ตราบท่ีความสวยความงามยังอยูคูกับผูหญิง ผู
วิจักษณ์ตองตอบโจทย์ลูกคาและสรางความพึงพอใจ ดวยการนําส่ิงใหมๆ พัฒนาสูตรครีมใหทันกับยุคสมัย ใน
ดานคุณภาพ ราคา และการบริการใหลูกคาประทับใจดวยความจริงใจและแนะนําลูกคาไดอยางถูกตองชัดเจน 
ตรงไปตรงมา ตองมีความจงรักภักดีกับลูกคา ส่ิงเหลานี้เมื่อลูกคาประทับใจ ก็จะเป็นลูกคาประจําและสราง
กระบอกเสียงใหเราได 

ผูวิจักษณ์เป็นคนไดเริ่มเรียนรูผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางดวยตัวเองท้ังเป็นผูใชและไดเป็นผูขายในเวลา
ตอมา และประกอบกับผูวิจักษณ์รักความสวยความงาม และมีความชอบในอาชีพอิสระท่ีเป็นนายตัวเอง ท่ีมี
ความทาทายตอความรับผิดชอบในหลายหลายบทบาท และอยากมีหนารานเป็นของตัวเอง อยากเป็นเจาของ
กิจการ บริการทางรานมีท้ังจําหนายปลีกและสงและรับตัวแทนจําหนาย  ประกอบดวยธุรกิจความงามเป็นท่ี
ตองการของผูบริโภคไมมีท่ีส้ินสุดก็จะทําใหราน แกมใสใส นิ้ง ยั่งยืน เชนกัน   

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1 บริบทขององค์กร และสถานการณ์ในปัจจุบัน 
       รานแกมใสใส นิ้ง กอต้ังและดําเนินธุรกิจในดานการจัดจําหนายเครื่องสําอางทุกชนิดท้ังผิวหนาและ
กาย ภายใตแบรนด์ “มายเดียร์สกินแคร์” มีท้ัง ขายปลีก ขายสง และรับตัวแทนจําหนาย และมีแบบ
จําหนายเป็นกิโล รับผลิตตามออเดอร์ และใหลูกคาไปสรางแบรนด์เป็นของตัวเอง เป็นธุรกิจท่ีผูวิจักษณ์มีใจ
รักและศรัทธาตออาชีพนี้และคิดวาเหมาะกับตัวผูวิจักษณ์เป็นอยางยิ่ง  ผูวิจักษณ์เป็นท้ังผูบริหารและลงมือ
ทําอยางตอเนื่องในหลายหลายบทบาท ต้ังแตสรรหาผลิตภัณฑ์ ทดลองใช  จัดครีมใหเหมาะกับสภาพผิวของ
ลูกคา  เสมือนคิดวาเราคือหมอผิวพรรณ มีการพัฒนาเครื่องสําอางใหมีคุณภาพ สรางสรรหาส่ิงแปลกใหมอยู
เสมอ บริหารงานและรวมถึงศิลปะการขาย  สรางความกันเองกับลูกคาและเขาถึงลูกคาเสมอ ทําใหธุรกิจ
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แกมใสใส นิ้ง ยั่งยืน มาจนถึงปัจจุบัน และปัจจุบัน รานแกมใสใส นิ้ง มี 3 สาขา ไดแก  1) สาขาทาวน์อิน
ทาวน์ ลาดดพราว 94  2) สาขาตลาดถนอมมิตร วัชรพล รามอินทรา 3) สาขาตลาดสะพานแดง รังสิต แต
สาขาท่ี 3 ไดเปล่ียนช่ือรานจากแกมใสใส นิ้ง เป็นราน ปันสวย บิวต้ี ซาลอนแอนด์สปา มีสโลแกนรานวา ผม
สวย ผิวใส สปาและนวดไทย ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมความงามครบวงจร ท้ังเรื่องความสวย  ความใสและสุขภาพ 
เพื่อตอบโจทย์ใหลูกคาไดหลากหลาย ไดรับการบริการท่ีเพิ่มข้ึนสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและเกิดความ
ประทับใจตอกิจการของเรา 
 การเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด ณ ปัจจุบัน เรื่องผิวพรรณ สุขภาพและความงามยังเป็นท่ีตองการ
ของลูกคาเสมอ เพราะใครๆ ก็อยากสวย ส่ิงเหลานี้ลวนสรางบุคลิกใหดูดี   เป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตและตอบ
รับไดอยางดีเย่ียมเป็นท่ียอมรับของผูบริโภคท่ีหันมาใสใจสุขภาพ ความงาม กันมากขึ้น ซึ่งทําใหผูวิจักษณ์ ได
ดําเนินธุรกิจความสวยความงามจนทุกถึงวันนี้ 
 

รานแกมใสใส นิ้ง สาขา1. ทาวน์อินทาวน์  ลาดพราว94 กทม. (เมื่อปี พ.ศ.2550) คอนโดบดินทร์สวีทโฮม เลข
ท่ีต้ัง 393/913 อาคารE 
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2.2 การเริ่มต้นและสถานการณ์ในปัจจุบัน 
จุดเริ่มตนของการไดผันตัวมาเป็นเจาของธุรกิจ ผูวิจักษณ์ก็เป็นพนักงานในบริษัทฯแหงหนึ่งในจังหวัด

ระยอง ซึ่ง ขณะนั้นก็ไดเป็นผูใชและไดซื้อจากผูขายทานหนึ่ง ซึ่งเป็นท่ีนิยมของตลาดและลูกคาท่ีนั่นมาก ผู
วิจักษณ์เป็นลูกคารายหนึ่งเชนกัน หลังจากการใชก็มีเพื่อนท่ีบริษัทฯมาทักมากมาย วาผิวหนาขาวสวย ดูมีออ
รา ตัวผูวิจักษณ์ก็ไดมีแรงบันดาลใจและคิดวาเราสามารถนํามาขายเป็นอาชีพอิสระได อีกอยางก็ไดใชจนมั่นใจ
ท่ีจะกลาพูดกลาบอกกลาแนะนําได เริ่มตนจากการไดรับออเดอร์จากเพื่อน และทําการคาแบบซื้อมาขายไป 
จนมีรายไดท่ีดีกวารายไดประจํา นั่นคือแรงบันดาลใจใหกาวตอไปและไดลาออกจากพนักงานประจํามาเป็น
เจาของธุรกิจอยางเต็มตัว มีใบเบิกทางดวยการไปเรียนเสริมสวยเพิ่มเติม ซึ่งเป็นชองทางการทําการตลาด ซึ่ง
ยุคนั้นโลกออนไลน์ยังไมมี และไดเปิดรานแบบวาครบวงจร ซึ่งมีท้ังแผนกผมและผิวควบคูกันไป  และไดคอน
แทคครีมบํารุงผิวทุกชนิดกับโรงงานผลิตครีมและสรางแบรนด์เป็นของตัวเองก็คือแบรนด์ “My Dear Skin 
Care” นั่นเอง 

ปัจจุบันธุรกิจเครื่องสําอางและครีมบํารุงผิว ไดรับการตอบรับและยอมรับจากลูกคาท่ีหั นมาใสใจ
สุขภาพและผิวพรรณกันมากขึ้น ทําใหตลาดครีมไดรับการยอมรับเป็นอยางดีและเป็นกระแสนิยมของผูบริโภค 
ทําใหผูวิจักษณ์ไดเปิดสาขา ถึง 3 สาขา ไดแก สาขาทาวน์อินทาวน์ ลาดพราว, สาขาตลาดถนอมมิตร วัชรพล 
รามอินทรา, และสาขาตลาดสะพานแดง รังสิต 
 ประเภทธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน 

จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ช่ือราน แกมใสใส นิ้ง เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ภายใตแบ
รนด์โลโก “My Dear Skin Care” 
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ผลิตภัณฑ์แก้มใสใส นิ้ง!! มีดังต่อไปนี้ 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 

 
สบู่มุกทอง Gold Collagen Soap สบูมุกทองคุณคาแหงทองคํา ชวยบํารุงเซลล์ผิวใหแข็งแรง ใหความชุมช้ืน 
กระชับผิว ไรริ้วรอย ทําความสะอาดไดอยางลํ้าลึก ปรับสูตรใหมเขมขนดวยวิตามินบํารุงผิว มีกล่ินหอม
ออนโยน 
Ingredients : Gold 100%,Collagen,Sodium,Coconut Oil 
วิธีใช: ใชลางหนา เชาและเย็น 
 

 
สบู่มุกเงิน  Silver Collagen Soap สบูมุกเงินคอลลาเจน ชวยลดความมันบนใบหนา ลดการเกิดสิว สําหรับ
ผิวแพงาย ทําความสะอาดผิวหนาไดอยางลํ้าลึก 
Ingredients : Pearl Powder,Coconut Oil,Collagen 
วีธีใช: ใชลางหนา เชาและเย็น 
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เจลทองล้างหน้า Facial Gel Wash Off เป็นเจลลางหนาท่ีเหมาะสําหรับคนผิวแหงเป็นขุยบนใบหนา ให
ความชุมช้ืนแกผิว สดใส ไรริ้วรอย ชวยเติมเต็มรอยหลุมสิว ผิวหนากระชับเรียบเนียน นุมเบาสบาย 
Ingredients: Gold 100%,Collagen,Sodium,Coconut Oil,Honey Moisturizer 
วิธีใช: ใชลางหนา เชาและเย็น 
 

 
 

ครีมน้ านมท าความสะอาดผิวหน้า ( Cleansing & Massage) ผลิตภัณฑ์ชวยเช็ดคราบเครื่องสําอาง ทํา
ความสะอาดไดอยางลํ้าลึก ผลัดเซลล์ผิวที่ตายแลวใหหลุดออก ลดรอยเหี่ยวยน หยาบกรานของผิว 
Ingredients:AromaMasage,D-Tox,Lecthin,Collagen,Sweedaimond protein,extract,Mineral oil 
วิธีใช:  ใชสําลีเช็ดทําความสะอาดผิวหนา กอนลางหนา 
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Fresh & Clear Bubble Mask ออกซิเจนมาร์ค รูปแบบใหม ท่ีอุดมไปดวยสารอาหารผิวจากธรรมชาติ เนื้อ
เจลแปลงสภาพเป็นฟองอณูออกซิเจนบริสุทธิ์ ชวยขจัดส่ิงสกปรกท่ีอุดตันบนผิวหนา ทําความสะอาดผิวได
อยางลํ้าลึก กระตุนการผลัดเซลล์ผิวเกาใหหลุดออก เผยเซลล์ผิวใหมท่ีแข็งแรง ปรับสภาพผิวใหดูกระจางใส 
เผยผิวใหมท่ีเปลงปล่ังเนียนนุม ชุมช้ืน 
วิธีใช: มาร์คหนาใหท่ัวใบหนา เวนบริเวณรอบดวงตา มาร์คหนาเพียง 5 นาที และลางออก 
 
ผลิตภัณฑ์บ ารุงให้ความชุ่มชื้น 

 
Masmela Day Cream เป็นครีมท่ีชวยลดการสรางเม็ดสีเมลามีน อันเกิดจากฝูากระ ชวยทําใหหนากระจาง
ใส มีผิวสุขภาพดี ฝูากระจางลง 
Ingredeints:  สารสกัดจากไขมุก Vitamin C&E Lioorive,Giovlic Acid 
วิธีใช: บํารุงกลางวัน 
Night Repair Cream เป็นครีมบํารุงท่ีชวยลดการอักเสบของผิวอันเกิดจากการผลัดเซลล์ผิว สรางเซลล์ผิว
ใหม ทําใหผิวหนาแข็งแรง ชุมช้ืนเนียนนุม 
Ingredients:  Di Water,Arbutin,Oliv Oil,Mangostee, ext, 
Tomasto,ext,Propylere,Glycol 
วิธีใช: บํารุงกลางคืน 
 

 



 
 63 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 

 
ครีมบ ารุงคิวเท็น เอ็กซ์ตร้า (Q10 Extra) สกัดจากชาขาว ใหความชุมช้ืน นุมนวลใหกับผิว ชวยใหผิวหนา
ขาวใส เตงตึง ลดริ้วรอยและดูออนเยาว์เนื้อครีมบางเบา ซึมงาย สบายผิว 
 Ingredient : Ion Moist,Coenzyne,Q10,Butylene Glycol,Phenoxyethanol 
 วิธีใช:ใชบํารุงผิวหนาเป็นประจํา เชา-เย็น 
 ผลิตภัณฑ์เซร่ัม ลดร้ิวรอย 

 
 

เซร่ัมทองค า Age Solution Gel เจลทองหนาใส เนื้อครีมซึมงาย ใหดูออนเยาว์ ใบหนาเดงกระชับ 
ผิวหนาเรียบเนียน 
Ingredients:  Olive Oil, Extract,Aqu Vitamin E Moisture,Honey  
Extract Licorice,Glycerine 
วิธีใช: ใชบํารุงผิวหนาเป็นประจํา เชา-เย็น 
 

 
เซร่ัมไบโอซเฟียร์ Whitening Super Bio-Sphere ผลิตภัณฑ์บํารุงชวยใหผิวผอนคลายลดความตึง
เครียด เพิ่มความแข็งแรงใหกับผิว ตอตานอนุมูลอิสระเพื่อเพิ่มความขาวกระจางใส ลดริ้วรอย ปรับ
สภาพผิวที่หยาบกรานใหแข็งแรงเนียนยิ่งขึ้น 
Ingredients : Olive oil extract,Aqua,Vitamin E,Moisture,Glycerine 
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วิธีใช: ใชบํารุงผิวหนาเป็นประจํา เชา-เย็น 

 
วิตามินอี (VitaminE GlodenE100%)  ทองคํา 100% เพื่อผิวเปลงประกายผสานดวยคุณคาวิตามิน 
E จากธรรมชาติ ชวยกรอเซลล์ผิวท่ีหยาบกระดางให  เรียบเนียน เติมเต็มรอยหลุมใหต้ืนขึ้น พรอม
บํารุงผิวใหแข็งแรงเจิดจรัส ดุจจรัสมีทองคําดวย Golden E 100% 
Ingredeints:  แรทองคํา 100%,VitaminE,Ext, สารสกัดจากสาหรายทะเลAlmond Oil 
วิธีใช:  ใชบํารุงผิวหนาเป็นประจํา เชา-เย็น 
 

ผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว  กระจ่างใส 

 
อาหารผิวสาหร่าย  แก กระฝูา หนาใส ฝูากระจางลง หนาเนียนนุม เพียง 2 สัปดาห์ บอกลาหนา 
หมองคลํ้าไปไดเลย ทําจากสารสกัดจากสาหรายธรรมชาติ 
วิธีใช:  ทาบาง ๆ ใหท่ัวหนา กอนนอนหลังบํารุง 
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มุกชมพู  Double White Absolute มุกชมพูหนาเดง เป็นครีมท่ีชวยผลัดเซลล์ผิวท่ีตายแลวใหหลุด
ออก เผยผิวใหมขาวสดใสอมชมพู ดูออนเยาว์อยูเสมอ 
วีธีใช:  ทาบางบางใหท่ัวหนา กอนนอนหลังบํารุง 
 
ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิว จากแสงแดด 

 
 
กันแดดผิวใส (SunScreen Siliclone) ซิลิโคนชมพูมีสวนผสมของรองพื้นออนๆ ชวยปกปูองผิวจาก
แสงแดด ปกปิดผิวไดอยางเรียบเนียน เนื้อครีมบางเบาไมเหนียวเหนอะหนะ กันแดดไดถึง 50 เทา  
Ingredienst:  Silicone Agents,Micronized Titanium,Dioxide,Zine Oxside 
วิธีใช:  ทาชวงเชาหลังลางหนา 
 

2.3 ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  จัดซื้อผลิตภัณฑ์จากทางโรงงาน/ส่ังผลิต 
-  จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ (แพคเกจ) 

จดัซ้ือบรรจุภณัฑ ์
 

 

บรรจุ 
 

แผนการตลาด 

 

จดัจ าหน่าย 

จดัซ้ือสินคา้/สัง่ผลิต 
บริษทัไอเรียลพลสั 
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-   บรรจุครีม 
-  แผนการตลาด 
-  การจัดจําหนาย 
 
1)  จัดซ้ือผลิตภัณฑ์/สั่งผลิต กับโรงงาน (บริษัทไอเรียล พลัส แห่งประเทศไทย จ ากัด) 

 
บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผูรับผลิตเครื่องสําอางและรับผลิตอาหารเสริมแบบครบ

วงจร (OEM,ODM) ใหกับแบรนด์ตางๆมากกวา 2,000 ผลิตภัณฑ์ท่ัวโลก ซึ่งบริหารงานโดย คุณพัชรพล สุทธิ
ธรรม และทานเภสัชกรธีรวุฒิ  พงศ์เศรษฐไพศาล เพื่อสรางฐานการผลิตเครื่องสําอางท่ีมีความเขมแข็ง บนเนื้อ
ท่ี  12 ไร ท่ีมีกําลังการผลิต 5 ตันตอวัน โดยใชเทคโนโลยีทันสมัยลาสุด know-how เยอรมันและญี่ปุุน  และ
สารสกัดธรรมชาติท่ีมีมาตราฐานและผานการวิจัยจากหองแล็ปของบริษัทช้ันนําท่ัวทุกมุมโลก  มีมาตราฐาน
การผลิตระดับสากล 
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โรงงานของ ไอเรียล พลัส นั้นเป็นโรงงานรับผลิตเครื่องสําอางและรับผลิตอาหารเสริมท่ีสรางช่ือเสียง
โดงดังไปท่ัวโลกโดยมีระบบการบริหารท่ีมีมาตรฐาน GMP ASEAN COSMETICS ดวยการออกแบบของ
โรงงานถูกตองตามระบบ  GMP (Good Manufacturing Practice) ท่ีมีการความคุมคุณภาพท่ีมีมาตรฐานใน
กระบวนการผลิต การออกแบบอาคาร การควบคุมวัตถุดิบ การจัดเก็บ การขนสง การตรวจติดตาม การสืบ
ยอนกลับกระบวนการ การเรียกคืนสินคา ตลอดจนการตรวจติดตามผลของเครื่องสําอางท่ีผลิต ความสะอาด
และปลอดภัยของสถานท่ีและการควบคุมคุณภาพสินคาผลิต 
 
2) จัดซื้อบรรจุภัณฑ์จากโรงงานผูผลิต (บริษัทไอเรียส พลัส จํากัด) 
 
ตัวอย่าง ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ร้านแก้มใสใส นิ้ง ได้เตรียมและจัดซ้ือเพื่อท าการแพคก้ิง (Packing) 
ประเภทขวด BOTTLE: 

 
ประเภทหลอดโฟม FOAM: 
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ประเภทแบบแก้ว GLASS: 

 
 
ประเภทพสาสติก JAR PLASTIC: 
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ประเภทอะคลีลิค ACRYLIC: 

 
 

 
 
3) รานแกมใสใส นิ้ง ไดทําการส่ังซื้อแพคเกจและใหทางโรงงานบรรจุตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 
 
 
4)  แผนการตลาดของร้านแก้มใสใส นิ้ง 

- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) รานแกมใสใส นิ้ง ไดใหบริการใหคําปรึกษาและแนะนําสินคาท่ีผลิต
ออกสูตลาดและมีแนวโนมในความตองการและเหมาะสมกับสถาพผิวของกลุมเปูาหมาย 
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- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  ร้านแก้มใสใส นิ้ง ได้ให้บริการให้ค าปรึกษาและแนะน า
ช่องทางการจัดหน่ายที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

- ด้านช่องทางการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)  รานแกมใสใส นิ้ง ได
ใหบริการใหคําปรึกษาและแนะนําชองทางการส่ือสารและโฆษณา ทําการตลาด ท่ีเหมาะสมและมีผลกับ
กลุมเปูาหมายทางบริษัทใหคําปรึกษาและขอมูลเพื่อใหลูกคาสามารถนําไปพิจารณาในการตัดสินใจทํา
การตลาดตอไป 
 
5)  ผ่านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  
    ขายตรงให้กับผู้บริโภค  (Direct Sale to Consumers)  

ขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย (Sell through distributors)  

 
 
ค้าส่ง  (Wholesale) 

 
ขายผ่านร้านแก้มใสใส นิ้ง (Directly from the Gamsaisai Shop) 
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ขายผ่านพนักงานขาย (Selling through salespeople) 

 
 
การส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotion) 
แผ่นพับและบัวชัวร์ร้านแนบไปกับสินค้า 

 

                 
 

ใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public relations) 

 
 
โปรโมชั่น (Promotion) 
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ผ่านสื่อออนไลน์ (Face Book) 
 

 
           

เป็นแอมบาสเดอร์ให้กับร้านและสินค้าเราเอง  (Ambassadors) 
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3. สรุปผลการศึกษา  
3.1 รูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจมายเดียร์สกินแคร์ของร้านแก้มใสใส นิ้ง   ที่ผู้วิจักษณ์ใช้การ
บริหารจัดการ มี ดังนี้ 

  1.  สั่งผลิตสินค้ากับโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ผูวิจักษณ์ไดส่ังผลิตเครื่องสําอางจาก 
บริษัท ไอเรียลพลัส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีไดรับมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเราตองมุงเนน
คุณภาพเป็นหลัก หัวใจหลักของธุรกิจรานแกมใสใส นิ้ง ก็คือผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ผานการตรวจสอบ มี อ.ย. 
เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจจากการใชผลิตภัณฑ์และเกิดความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเป็น
ภาพลักษณ์ท่ีดีของกิจการเป็นอันดับแรก ท่ีตองมุงเนนเรื่อง คุณภาพ เป็นหลัก 

2.  มีการจัดระบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (Organize an efficient work system) 
ทางรานแกมใสใส นิ้ง ไดมีการจัดระบบงานใหมีประสิทธิภาพ ในเรื่องสินคา เชนมีสต฿อกใหพอกับการขาย มี
บริษัททดแทนครีมเมื่อสินคาขาดแคลน พนักงานขายก็ตองมีความเป็นผูเช่ียวชาญ (Specialist) สามารถให
คําแนะนําลูกคาไดอยางถูกตอง และการจัดสงสินคาตองใหรวดเร็วถึงผูรับใหไวที่สุด  

3.  ใช้หลักความคิดการจัดการแบบมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) รานแกมใสใส นิ้ง จะ
ประสบความสําเร็จ แรงขับเคล่ือนท่ีดีก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของเรานั่นเอง เราตองมองความสําคัญ
ของตัวบุคคล รานแกมใสใส นิ้ง มุงใหพนักงานทํางานดวยมีความสุข มีความเป็นกันเอง ทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ จะกอประสิทธิผลใหกับองค์กร เราตองรักษาคนเกงไว ตองจัดการและควบคุมใหได รวมถึง
คาตอบแทน คาคอมมิชช่ัน รายไดท่ีทําใหลูกนองพึงพอใจ ส่ิงเหลานี้คือ ขวัญและกําลัง ใจคือส่ิงสําคัญท่ีผู
วิจักษณ์ตองตระหนักถึง  

4.  สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction) ผูวิจักษณ์ตองตอบโจทย์ลูกคา
และสรางความพึงพอใจ ดวยการนําส่ิงใหมๆพัฒนาสูตรครีมใหทันยุคทันสมัยอยูเสมอ ในดานคุณภาพ ราคา 
และการบริการใหลูกคาประทับใจดวยความจริงใจและแนะนําลูกคาไดอยางถูกตองชัดเจน ตรงไปตรงมา ตองมี
ความจงรักภักดีกับลูกคา ส่ิงเหลานี้เมื่อลูกคาประทับใจในทุกบริการของเรา ก็จะเป็นลูกคาประจําราน เป็นตัว
ส่ือสารสรางกระบอกเสียงใหเราไดเป็นอยางดี 

5.  สร้างภาพลักษณ์กิจการร้านแก้มใสใส นิ้ง ให้โดดเด่น (Image) ความรูสึกนึกคิดของพนักงานใน
องค์กรท่ีมีตอองค์กรและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม จึงมีคําวาภาพลักษณ์ขององค์กร องค์กรนี้ดูมีความ
สามัคคี องค์กรนั้นดูเป็นมืออาชีพ ซึ่งแตลักษณะองค์กรมีลักษณะแตกตางกันไป การสรางภาพลักษณ์ท่ีไดมา
นั้น เป็นภาพสะทอนมาจาก ความรูสึกของพนักงานท่ีมีตอองค์กรอยางแทจริง และยากกวานั้นคือวาเราไม
สามารถบังคับใหพนักงานทุกคนในองค์กร คิด และรูสึก กับองค์กรไดเหมือนกัน  แตสําหรับตัวผูวิจักษณ์ตอง
สรางภาวะการเป็นผูนําดวยใชหลักคุณธรรมเขามาบริหาร เพื่อใหเกิดความศรัทธาในตัวเรา ไมวาจะมีความเอื้อ
อาทร เผ่ือแผ เมตตา  มีการใหอภัย ส่ิงเหลานี้จะกําหนดพฤติกรรมใหออกมาทางแนวบวก การสราง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของราน แกมใสใส นิ้ง อาทิ เชน 

- เนนใหพนักงานบริการดวยรอยยิ้ม (Service mind)  

- วางตัวดี มีบุคลิกท่ีดี มีการแนะนําท่ีดี  
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- จัดส่ิงแวดลอมใหนาอยู สะอาด สวยงาม สรางความประทับใจ 

- มีความรักใคร สามัคคี ทําใหทุกคนรูสึกเป็นสวนหนึ่งของกิจการ 
6.  สร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image Building) ผูวิจักษณ์ไดสรางภาพลักษณ์สินคา โดย

ใหลูกคาไดจดจําสินคาและแบรนด์ My Dear Skin Care โดยส่ือถึง ความหมายและสโลแกนท่ีวา “ลูกคาคือท่ี
รักของเรา” นั่นคือส่ิงท่ีเราใหการบริการดวยใจ ใสใจ คุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงราคาท่ีไมแพง ใชไดทุก
กลุมทุกวัยทุกอาชีพลูกคาจะจดจํา Branding เราไปนานๆ และเราจะตระหนักเสมอ “ลูกคาคือพระราชา" 

7.  สร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ทุกปี  รานแกมใสใส 
นิ้ง ไดเพิ่มสินคาใหมเขามาทุกปี  ปัจจุบันมีสินคาดูแลผิวพรรณดานผิวหนาใสผิวกายสวย และไดนําสินคา
จําพวก อาหารเสริม สุขภาพทั่วไป สินคาดานการควบคุมน้ําหนักและความงาม มาจําหนายเพิ่ม ตัวท่ีนําเขามา
ลาสุดคือ คอลลาเจน สูตรเสริมภูมิคุมกัน  เพื่อใหรานไดตอบโจทย์ลูกคาดานความงาม สุขภาพ อยางครบครัน  

8. น าการพัฒนาทักษะการท างานของพนักงานมาใช้ในร้านแก้มใสใส นิ้ง (Skill Improvement 
Quality Control) การขายผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิว เป็นเรื่องของความละเอียดออน พนักงานขายตองมี
ความรูและทักษะในเรื่องตางๆ ไมวาจะในเรื่องรายละเอียดสินคา สรรพคุณ ราคา และวิธีใช ตองสามารถ
อธิบายใหลูกคาเขาใจอยางถูกตองดังนั้นทางผูวิจักษณ์ตองมีการอบรมพนักงานขายอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

9.  ต้องมองธุรกิจ ไปข้างหน้า (Hight road) หลักและแนวคิดขอนี้ผูวิจักษณ์ขอหยิบยกมาจาก
บทเรียนของการเรียนสมัยปริญญาโทวิชาการดําเนินธุรกิจ ท่ีอาจารย์สอน ไดกลาวไววา ในการทําธุรกิจเราตอง
มองไปขางหนา อยาหวังกําไรแควันนี้และพรุงนี้ เราควรมีความศรัทธาในตนเองและผูอื่น ไมวาจะลูกคา คูคา 
เราตองทําธุรกิจอยางตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ใหแกกัน อยาหวังกําไรจนเกินไป จนขาดหลักดานศีลธรรม  
เมื่อมีหลักการคิดท่ีดี มีความคิดท่ีดี มีจรรยาบรรณในอาชีพท่ีดี การมองไปขางหนาดวยส่ิงดีดีเหลานี้ก็จะทําให
ธุรกิจเรารุงเรื่องตอไปในอนาคตท่ีมีแตความยั่งยืนและมั่นคง 
 

3.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจักษณ์เร่ืองนี้ 
1) การทําธุรกิจตองสรางความเช่ือมั่นใหกับลูกคา ในดานสินคาและบริการของเรา คัดสรรสินคาท่ีดีท่ี

มีคุณภาพ ผานการตรวจสอบ มี อ .ย มีมาตรฐาน GMP รองรับจากโรงงานผูผลิต เนื่องจากธุรกิจนี้เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีดูแลผิวพรรณ ดังนั้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นส่ิงสําคัญ  ตองสามารถดูแลผิวพรรณไดจริง ไดผล
จริง เมื่อลูกคาใชดีรูสึกมั่นใจ ก็จะเกิดการซื้อซ้ําเอง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของรานแกมใสใส นิ้ง มี  อย. รับรองความ
ปลอดภัย คนท่ีมาทําธุรกิจ ก็ตองมีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑ์ ตองมีระบบออนไลน์ชวยทําธุรกิจ  และตอง
ดูแลสมาชิกและลูกคา  ดวยความจริงใจทําการคาแบบตรงไปตรงมาก็จะนําพาธุรกิจไปสูความสําเร็จและกอ
เกิดประสิทธิผลใหกับองค์กร 

2)  สรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหกับพนักงานขาย เพราะพนักงานคือตัวขับเคล่ือนสินคาไปสู
ผูบริโภค ซึ่งผลลัพธ์ คือยอดขายของรานนั่นเอง 

3)  คิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมีคุณภาพท่ีดีอยางสม่ําเสมอ และผลิตสูตรใหมใหมใหทันกับกระแสของ
ตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีความตองการเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา 
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3.3 แผนงานต่อยอดในอนาคต 
มีการตั้งเปูาจะขยาย รานแกมใสใส ชอป อีกหนึ่งสาขา ในปี 2564 ภายใตแบรนด์ My Dear Skin 

Care ท่ีจังหวัดลพบุรี (บานเกิด)  โดยรานจะมีผลิตภัณฑ์กลุมบํารุงผิวหนา กลุมบํารุงผิวกาย กลุมคอสเมติค 
และกลุมอาหารเสริม เป็นศูนย์รวมความงามและสุขภาพแบบวาครบวงจร 

 

3.4 การใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงาน  ผู้วิจักษณ์ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารธุรกิจมีดังต่อไปนี้  
1.  ผูวิจักษณ์ใชหลักความถูกตองและมีคุณธรรม บริหารงานดวยความถูกตองและมีคุณธรรม ไมเอา

เปรียบผูอื่น พรอมจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตใจท่ีโอบออมอารี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลซึ่งกัน สรางคานิยมท่ีดีงาม
ใหผูปฏิบัติงานในองค์การหรือ มีความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบ
วินัย 

2. ผูวิจักษณ์ใชหลักประพฤติชอบ ประพฤติดีในทางท่ีถูกตอง ประกอบธุรกิจท่ีสุจริต ยอมอยูคงทน
และมีความยั่งยืน 

3. ผูวิจักษณ์ใชหลักการบริหารดวยความมีเมตตาใหกับผูใตบังคับบัญชา ใหความกรุณาเอื้ออาทรตอ
กัน 

4. อุเบกขา(วางใจเป็นกลาง) ผูวิจักษณ์ใชหลักการบริหารงานในองค์กร ดวยวิธีการท่ีวางตัวและวางใจ
เป็นกลางไมเอนเอียง มีความยุติธรรมในการบริหารงาน การส่ังการ และการมอบหมายงาน ใหกับทีมทํางาน  
โดยการยึดหลัก อุเบกขา มาอยางสม่ําเสมอต้ั งแตเริ่มเขามาบริหารงานจนถึงปัจจุบัน 

5.  หลักอิทธิบาท 4 ในการทํางาน คือ  ผูวิจักษณ์มีใจรัก ศรัทธาและเช่ือมั่นตอส่ิงท่ีทํา ทํางานดวย
ความเพียร ความมุงมั่นทุมเท ขยันทํางานดวยความพยายาม  อดทน และมีใจท่ีจดจอและรับผิดชอบ ต้ังใจ
ทํางานดวยความฝักใฝุ เอาใจใสเสมอ  ทุกกิจกรรม จะมีการทบทวนในส่ิงท่ีไดคิดไดทํามา มีความรู
ความสามารถในส่ิงท่ีทํา ทําดวยความพิจารณา หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผล ตลอดจนหาวิธีแกไข
ปรับปรุง 

6.  หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูวิจักษณ์ เนนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
ไมวาจะเป็นดานการจัดกระบวนการทํางาน การจัดองค์กร การจัดสรรบุคลากร และมีการใชทรัพยากรตางๆ 
อยางคุมคาและเหมาะสม ใหผลลัพธ์เป็นท่ีนาพอใจ และกระตุนการพัฒนาบุคลากร ดวยการจัดอบรมตางๆ 
การแบงปันประสบการณ์ 

---------------------------------------------- 
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Abstract 
This dissertation is to present The form of quality management in the construction of 

Interlink Twi Plus Co., Ltd., the case study of Interlink Twi Plus Co., Ltd., the principles of 
business administration directly from the actors who focus on management. The creation of 
a convenient and rapid working system; creating relationships with people in the organization 
Which has always been a key to business operations The Successful Construction Business 
Model of Interlink Bis Plus Company Limited, in the past, shows that the management style is 
as follows 1) Selected personnel with knowledge And work experience. 2) Plan construction 
to be in line with the actual work. As well as managing the operation time according to the 
plan. 3) Jeera made a written agreement with neighboring areas For smooth operation. 4) 
Sub-level meeting for supervisors Before work every day In order to plan and clarify the work 
the next day. 5) Training for skill development for quality. 6) Plan for material procurement. 
In accordance with the work according to the construction plan 7) Issue measures to enhance 
the safety of construction work. 8) Plan to manage the cash flow in the company in order to 
maintain liquidity in the management. 9) Management of construction contract lawfulness 
 
Key Word : Construction Management  

 

 
บทคัดย่อ 

    งานดุษฎีนิพนธ์นี้เพื่อนําเสนอ รูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจกอสรางของบริษัท  อินเตอร์ 
ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด อยางมีคุณภาพ กรณีศึกษาของ บริษัท อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด  หลักการ
บริหารธุรกิจโดยตรงจาก ผูวิจักษณ์ ท่ีมุงเนนการบริหารการจัดการเป็นหลัก การสรางระบบการทํางานให
สะดวก รวดเร็ว การสรางสัมพันธ์กับคนในองค์กร ซึ่งเป็นหลักสําคัญในการดําเนินธุรกิจตลอดมา รูปแบบของ
ความสําเร็จการบริหารธุรกิจกอสรางท่ีประสบความสําเร็จของ บริษัท  อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด ท่ีผานมาผู
วิจักษณ์พบวามีรูปแบบในการบริหาร ดังนี้  1) คัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู และประสบการณ์ในการทํางาน 2) 
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วางแผนงานกอสรางใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานไดจริง  พรอมท้ังบริหารเวลาการปฏิบัติงานใหตรงตาม
แผนงานท่ีวางไว  3) เจราทําขอตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับพื้นท่ีขางเคียง เพื่อความราบรื่นในการปฏิบัติงาน  
4) ประชุมยอยระดับหัวหนางาน กอนเลิกงานทุกวัน เพื่อวางแผนและช้ีแจงการทํางานในวันถัดไป  5)  
ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานใหมีคุณภาพ  6) วางแผนจัดซื้อวัสดุ ใหสอดคลองกับการทํางานตามแผนงาน
กอสราง 7)ออกมาตรการเสริมสรางความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกอสราง  8) วางแผนจัดการงบกระแสเงิน
สด  (Cash Flow) ในบริษัท เพื่อคงสภาพคลองในการบริหารงาน 9) บริหารนิติกรรมสัญญางานกอสรางให
รัดกุม 

 
ค าส าคัญ : การบริหารงาน , ธุรกิจกอสราง   
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง  

ธุรกิจรับเหมากอสราง เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีมีลักษณะพิเศษตางจากธุรกิจการผลิตหรือธุรกิจซื้อ
มาขายไปเนื่องจากมีการดําเนินการแยกเป็นโครงการตางๆ  โดยตองมีกระบวนการในการประมาณการ
กิจกรรมของงานกอสราง  มีกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการท่ีตองสอดคลองกับงานกอสรางหลัก มีการ
ประเมินตนทุนคาวัสดุและคาแรงงาน มีการจัดขอเสนอราคาเพื่อแขงขันในการรับงาน  เมื่อไดรับงานแลว
นอกจากการดําเนินงานตามแผนงาน จะตองมีการเบิกจายเงินเป็นงวดหรือเบิกตามผลงานของแตละเดือนมีกฎ
ขอบังคับตาง ๆ ตามแตสถานท่ีๆ เขาปฏิบัติงานไดกําหนด ท้ังนี้ธุรกิจรับเหมายังมีความเกี่ยวของกับคน วัสดุ
เครื่องจักรและคาใชจายจํานวนมาก (ประกอบ บํารุงผล, 2528) 

ปัจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสูงขึ้น จึงมีนวัตกรรมใหมๆ เพื่อนํามาใชพัฒนาในสวนของ
งานกอสรางมากขึ้นอยางตอเนื่อง  การกอสรางแตละโครงการ ผูรับเหมากอสรางยอมตองมีองค์ความรูตางๆ 
หลายดาน และองค์ความรูท่ีนับวาจําเป็นไดแก เทคโนโลยีของการกอสรางท่ีเกี่ยวของกับวิธีและขั้นตอนของ
การกอสราง เพราะส่ิงเหลานี้เป็นปัจจัยท่ีจะชวยปรับเปล่ียนส่ิงท่ีสถาปนิกหรือวิศวกรเขียนแบบและรายการ
กอสราง จนกลายมาเป็นส่ิงปลูกสรางขึ้นอยางสมบูรณ์แบบตอไป ดังนั้น นั บวาจําเป็นอยางมากท่ีทาง
ผูรับเหมากอสรางจะตองเรียนรูเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีในการกอสรางตางๆ อยางครบวงจร  (ทิพย์อนงค์  
เจียรสถาวงศ์, 2557 ) 

เนื่องจากธุรกิจรับเหมากอสรางเป็นธุรกิจท่ีแตกตางจากธุรกิจอื่น ๆ และตองใชความรับผิดชอบสูงมาก 
คือ เป็นงานท่ีทําในทุกสภาพอากาศ ทุกสภาพพื้นท่ีท้ังกลางวันและกลางคืนภายใตเงื่อนไขท่ีวางไว แผนของ
การปฏิบัติงานสามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาตามตัวแปรท่ีไมแนนอน เชน ขาดบุคลากร สภาพดินฟูา
อากาศ วัสดุอุปกรณ์ สภาพพื้นท่ี เป็นตน ผูบริหารงานกอสรางจึงตองมีความสามารถในการบริหารจัดการ  ท้ัง
บริหารคนบริหารเวลา เลือกวัสดุกอสราง ควบคุมหนางาน ประสานงานกับผูวาจาง บริหารตนทุนกอสราง 
เพราะถามีส่ิงท่ีผิดพลาดเกิดขึ้นจะสงผลกระทบเป็นระบบลูกโซตามๆ กัน จนถึงขั้นลมละลายได (รศ.ประเสริฐ 
ดํารงชัย, 2552) 
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ผูวิจักษณ์ไดทํางานดานการกอสรางกับคุณพอท่ีรับเหมากอสรางโครงการบานจัดสรรอยูหลายปี ไดรู
ไดเห็นอะไรหลาย ๆ อยาง จากการบริหารงานของคุณพอ เกี่ยวกับงานกอสรางเป็นหลัก ผูวิจักษณ์ไดเรียนรูถึง
หลักการบริหารจัดการของคุณพอมาอยางตอเนื่อง และมีความสนใจท่ีอยากจะเป็นผูบริหารกิจการใดกิจการ
หนึ่งก็ได  ท่ีเป็นธุรกิจของเราเอง เป็นนายของตัวเอง เลยมีความคิดวาธุรกิจกอสรางอยางคุณพอ จะเป็น
ทางเลือกท่ีดีในการทํากิจการ เพราะงานกอสรางการตลาดจะเปิดกวางมากกวากิจการอื่นๆ กลุมลูกคามีมาก 
ทุกท่ีตองมีการกอสราง ไมวาจะเป็นอาคารบานเรือน ท่ีพักอาศัย ท่ีเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเงาตามตัว มีแตจะ
มากขึ้นเรื่อย ๆ และธุรกิจกอสรางเป็นธุรกิจท่ีทําเงินทองไดเป็นกอบเป็นกํา สรางความร่ํารวยไดเร็วกวาอาชีพ
อื่น จากประสบการณ์การที่ชวยคุณพอทํางานดานการกอสรางอยูหลายปี ผูวิจักษณ์ไดแนวทางในการทําธุรกิจ 
จึงเริ่มทํากิจธุรกิจรับเหมากอสรางในปี 2537 และจัดต้ัง บริษัท อุดมกิจวิศวก์ จํากัด ในปี 2553 และเปล่ียนมา
เป็น บริษัท อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด ในปัจจุบัน 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 บริบทขององค์กร/ สถานการณ์ในปัจจุบัน 
 ผูวิจักษณ์ เริ่มทําธุรกิจรับเหมากอสรางต้ังแตปี 2537 ในรูปแบบบุคคลธรรมดา และเปล่ียนมาเป็น
รูปแบบนิติบุคคลโดยจัดต้ังบริษัท อุดมกิจวิศวก์ จํากัด ขึ้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2553 ปัจจุบันเปล่ียนมาเป็น 
บริษัท  อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด โดยจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุ
ริจออกแบบรับเหมากอสรางอาคาร ปรับปรุงอาคารสํานักงาน และมีประสบการณ์ ดานงานกอสรางเป็นระยะ 
เวลากวา 30 ปี 
 

ข้อมูลที่ต้ัง  
 บริษัท  อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด 
 ต้ังอยูท่ีเลขท่ี  2/376  หมู 2 หมูบานศุภลัยบุรี ตําบลคลองส่ี  

อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120 
หมายเลขโทรศัพท์  02-040-5254, 086-351-8483     
                                

ภาพที่ 2.1.1 แผนที่ต้ัง บริษัท อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จ ากัด 
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ผังองค์กร 
 

 
 

2.2 การเริ่มต้น และสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 บริษัท อุดมกิจวิศวก์ จํากัด  จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2553 ดวยทุนจดทะเบียน 5,000,000 
บาท   ภายหลังเปล่ียนดําเนินธุรกิจในนาม  บริษัท  อินเตอร์ ลิงค์  ทวิพลัส  จํากัด จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 27 
พฤษภาคม  2562  ดวยทุนจดทะเบียน 5 ,000,000 บาท    โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการ
ออกแบบรับเหมากอสรางอาคาร อาคารพาณิชย์  อาคารที่พักอาศัย  
อาคารสํานักงาน โรงงาน โกดังคลังสินคาและอาคารอื่นๆ 

บริษัท  อินเตอร์ ลิงค์  ทวิพลัส  จํากัด มีสํานักงานอยูท่ี 2/376  ม.2 หมูบานศุภลัยบุรี  
ต.คลองส่ี  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี นายประเสริฐ  นอยสุทธิ์  เป็นกรรมการผูจัดการ   
 

ประเภทธุรกิจ ของ บริษัท อินเตอร์ ลิงค์  ทวิพลัส  จ ากัด 

- งานกอสรางอาคาร 

- งานสถาปัตยกรรม 

- งานติดต้ังกระจก-อลูมิเนียม 

- งานสี 
 

 

- งานระบบไฟฟูา 

- งานระบบประปา 

- งานกันซึม 

- งานเฟอร์นิเจอร ์

- งานปรับปรุงตอเติมทุกชนิด 
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ภาพที่ 2.2.4 ประชุมย่อยวางแผนงานก่อสร้าง และ ตรวจงานโครงการก่อสร้าง 
ผลงานที่ผ่านมา ของ บริษัท อุดมกิจวิศวก์ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2.5 โครงการบ้านวรรณนภา 
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ภาพที่ 2.2.6 โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียว  แพทย์หญิงปิยะรัตน์ รัตนวานิช 
 

 
ภาพที่ 2.2.7 โครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เจ้าของโครงการ คุณถวัลย์รัตน์ ดีรอด 
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ภาพที่ 2.2.8  โครงการบ้านพักอาศัย 2 ช้ัน เจ้าของโครงการ หมู่บ้านศุภาลัยบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2.9  โครงการบ้านพักอาศัย 2 ช้ัน เจ้าของโครงการ หมู่บ้าน โรเยลวิลล่า 
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ภาพที่ 2.2.10 โครงการ บ้านสวน ช.อมรพันธุ์ สวนสยาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2.11  โครงการ 
โรงเรียนอนุบาล ปรัชชาธร 
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ภาพที่ 2.2.12  โครงการ ส.สมบูรณ์เพลส    

 
ภาพที่ 2.2.13 อาคารโพธิ์วิจิตร บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด 

 
 

 
 
  

ภาพที่ 2.2.14  โครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น   
ของ ดร.ณสพน  โพธิ์วิจิตร 

 
กระบวนการว่าจ้างและการด าเนินการก่อสร้าง  

1. ฝ่ายผู้ว่าจ้างส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมเสนอราคางานก่อสร้าง เมื่อมีโครงการสรางใดๆก็ตาม ทาง
ผูบริหารโครงการ (Consultant)  ซึ่งเป็นตัวแทนของผูวาจาง(Owner)ท่ีวาจางมาเป็นท่ีปรึกษา(Consultant) 
โครงการ จะสงหนังสือเชิญเขารวมเสนอราคางานกอสรางและช้ีแจงขอบเขตงานทางอีเมลมายังบริษัทรับเหมา
กอสรางตางๆ  เพื่อคัดเลือกผูรับเหมาท่ีมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของเจาของงาน   
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2. การตอบรับเข้าร่วมเสนอราคางานก่อสร้าง ผูวิจักษณ์ในนามบริษัท อินเตอร์ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด  
เมื่อไดรับหนังสือเชิญชวนเขารวมเสนอราคางานกอสราง  หากเป็นงานกอสรางท่ีตรงตามความพรอมและ
ความสามารถของผูวิจักษณ์ ผูวิจักษณ์ก็จะทําการตอบรับเขารวมการเสนอราคางานกอสรางโครงการนั้นๆ  
หลังจากนั้นทางฝุายผูวาจาง จะทําการนัดช้ีแจงขอบเขตงานและดูสถานท่ีกอสรางจริง  พรอมท้ังมอบแบบ
กอสราง , TOR และรายการ BOQ ใหกับฝุายผูรับเหมาเพื่อทําการประมาณราคาและเสนอราคางานกอสราง
ตอไป โดยฝุายเจาของงานจะกําหนดระยะเวลายื่นซองเสนอราคางานกอสราง 

3. เสนอราคางานกอสราง  ผูวิจักษณ์ ทําการประมาณราคางานกอสรางท้ังหมดตามรายการ BOQ 
ท่ีไดรับมา  เมื่อเสร็จแลวทําการใสซองปิดผนึกใหเรียบรอย แลวนําสงผูวาจาง ตามวันและเวลาท่ีผูวาจาง
กําหนดมา  เมื่อถึงเวลาผูวาจางจะทําการเปิดซองประมูลงาน   และแจงผลการเสนอราคางานกอสรางทาง 
Email  หากมีผูรับเหมาท่ีเสนอราคาใกลเคียงกัน  ทางฝุายผูวาจางจะนัดเจรจา  และขอใหเสนอราคาปรับลด
อีกครั้ง  เพื่อคัดสรรผูรับเหมาตรงตามคุณสมบัติท่ีตองการมากท่ีสุด   

4. การท าสัญญางานก่อสร้าง เมื่อผูวิจักษณ์ไดรับการคัดเลือกใหเป็นผูรับเหมากอสรางโครงการ
กอสรางนั้นๆขั้นตอนตอไปทางผูวาจางจะเรียกประชุม เพื่อสรุปแผนงาน พรอมช้ีแจงการทํางานตามขั้นตอนท่ี
ผูวาจางตองการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีผูวาจางกําหนด  จากนั้นทางผูวาจางทําหนังสือยืนยันการจาง  
และจะนัดวันรางสัญญากอสรางรวมกัน  พรอมท้ังนัดวันทําสัญญากอสราง  ซ่ึงท าสัญญาก่อสร้าง 
รายละเอียดในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างจะมีดังนี้ 

4.1 วันท่ีและสถานท่ีทําสัญญา    เพื่อระบุใหทราบวาสัญญาจางเหมากอสรางมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี
เทาไหรและมีอายุสัญญากี่ปี 

4.2  ขอมูลสวนบุคคลคูสัญญา  ระหวางผูวาจาง (เจาของบาน)   และผูรับจาง(ผูรับเหมากอสราง) ไม
วาจะเป็นช่ือ ท่ีอยู หนวยงาน และขอมูลอื่น ๆ ท่ีสามารถยืนยันตัวตนและตรวจสอบได 

4.3 ขอบเขตและลักษณะของเนื้องานท่ีรับผิดชอบ ผูวาจางตกลงวาจางผูรับจางทําการกอสรางบาน
แบบไหนระบุลงในสัญญาใหชัดเจนไมวาจะเป็นลักษณะของแบบบาน,สถานท่ี ท่ีทําการกอสราง 

4.4  ราคา และรายละเอียดการจายงวดงาน 
- คาจางเหมาจายท้ังหมด 
- จายชําระกอนการเริ่มดําเนิดการกี่เปอร์เซ็นต์ 
- แบงงวดงานออกเป็นกี่งวดงาน มีรายละเอียดอะไรบาง 
- จายชําระเงินงวดงานแตละงวดงานกี่เปอร์เซ็นต์ 

4.5 ระยะเวลาของสัญญา ต้ังแตเริ่มดําเนินการกอสราง จนดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ใชระยะเวลา
การกอสรางโดยประมาณกี่เดือน 

4.6 หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูวาจาง (เจาของบาน) ควรมีรายละเอียดกํากับไวอยางชัดเจนใน
สัญญาวาจาง  เชน 

-   สิทธิ์ในการปรับเปล่ียนแกไขเพิ่มเติมหรือปรับลดรายการและแบบ 
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กอสรางเดิม หรือปรับเปล่ียนวัสดุท่ีใชในการกอสรางภายในระยะเวลาท่ีกําหนดท่ีตกลงกันไว โดยไมตองยกเลิก
สัญญาวาจาง แตควรทําการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรและมีความตกลงยินยอมกันท้ัง 2 ฝุาย หากการ
เปล่ียนแปลงวัสดุท่ีใชในการกอสรางจนกระทบกับความแข็งแรงและมาตรฐานของโครงสรางตามแบบแปลน
เดิม ผูรับจาง (ผูรับเหมากอสราง) มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ 

- ผูวาจางมีสิทธิ์ส่ังหยุดงาน หากเห็นวามีการดําเนินการไมถูกตองตามแบบแปลน หรือมีสิทธิ
ระงับและไมจายคางวดงานในสวนดังกลาว หากผูรับเหมาไมทําการแกไขหรือซอมแซมในสวนท่ีเสียหายท่ีไม
เป็นไปตามท่ีแจงใหแกไข 

- ทําการตรวจรับงานแตละงวดงาน  
4.7 หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูรับจาง (ผูรับเหมากอสราง) 

-   ผูรับจางจะตองดําเนินการกอสรางใหถูกตองและแลวเสร็จตามสัญญาจางเหมากอสรางใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ผูรับจางสามารถโอนงานใหผูอื่นได แตยังคงเป็นผูรับผิดชอบท้ังหมดตามระบุในสัญญา 
- หากมีการเพิ่มเติมหรือลดงานสวนใดสวนหนึ่งท่ีไมเป็นไปตามแบบผูรับจางจะตองทําเอกสารเป็น

ลายลักษณ์อักษรแจงใหผูวาจางรับทราบ 
- ผูรับจางจะตองทําการยินยอมใหตัวแทนของเจาของบาน หรือ เจาของบาน ทําการตรวจสอบ

วัสดุท่ีใชในการกอสราง สถานท่ี และขั้นตอนในการกอสราง เพื่อตรวจประเมินผลงานตรงตามแบบแปลนและ 
BOQ หรือไม หากพบวาวัสดุท่ีใชในการกอสรางไมเป็นไปตามท่ีกําหนดในสัญญา ตัวแทนหรือเจาของบานมี
สิทธิ์ท่ีจะระงับการดําเนินการกอสรางและปฏิเสธวัสดุท่ีไมตรงตามรายละเอียดบัญชีกอสรางท่ีระบุในสัญญา
วาจางไดทันที 

4.8 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใชในการกอสราง จะไดมีคุณภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน ควรมี
เอกสารรายการระบุแนบทายเอกสาร เพื่อใชในการตรวจสอบ 

4.9 การประกันคุณภาพผลงานหลังจากการับสงมอบงาน โดยระยะเวลาประกันงานขึ้นอยูกับประเภท
งานและการเจรจา โดยสวนใหญอยูท่ี 1-2 ปี ซึ่งหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวบานในระยะเวลาเอา
ประกัน ไมวาจะเป็นหลังคารั่ว บานมีรอยแตกราว หรือสาเหตุอื่นใดท่ีไมเกี่ยวของกับภัยธรรมชาติ ผูรับจางตก
ลงทําการแกไข ซอมแซมใหอยูในสภาพพรอมใชงานดังเดิม 

- ในกรณีท่ีผูวาจางหรือเจาของบานทําการตอเติมบานจนผิดหลักทางวิศวกร เป็นเหตุใหตัวบาน
เกิดการชํารุดเสียหาย จะถือวา “การประกันคุณภาพงาน” ส้ินสุดลงทันที 

4.10 การยกเลิกสัญญาวาจางและสิทธิในการเรียกรองคาเสียหาย ควรทําการระบุใหชัดเจน หากมี
ฝุายหนึ่งฝุายใดทําผิดเงื่อนไข จนเกิดความเสียหาย ดังนั้นจึงตองทําการระบุรายละเอียดเงื่อนไขเป็นลายลักษณ์
อักษรแจงใหรับทราบและยินยอมรับผิดชอบหากเกิดกรณีดังกลาว 

4.11 การลงนามตกลงเซ็นสัญญาจางรับเหมากอสราง จะประกอบไปดวย 
- ผูวาจาง (เจาของบาน) 
- ผูรับจาง (ผูรับเหมากอสราง) 
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- พยาน 1 
- พยาน 2 
5.  ท าหนังสือค้ าประกัน การปฏิบัติตามสัญญา เพื่อใชเป็นหลักประกันสําหรับความเสียหายหรือ

ขอผิดพลาดของงานท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลัง โดยเฉพาะโครงการท่ีมีมูลคาการจายเงินคาจางเป็นงวด ผูวาจางจะ
หักเงินไวสวนหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันสําหรับความเสียหายหรือขอผิดพลาด แตหากผูประกอบการ (ผูรับจาง) 
ตองการรับเงินคาจางเต็มจํานวน ผูประกอบการ (ผูรับจาง) ตองวางหลักประกันสําหรับเงินจํานวนดังกลาวไว
ตอผูวาจาง 

6.  ด าเนินการก่อสร้างปฏิบัติตามสัญญา  ในการดําเนินการกอสรางทุกๆ โครงการ ทางผูวิจักษณ์จะ
เริ่มตนดวยการวางแผนงานกอสราง การวางแผนงานกอสรางมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหการบริหารงาน
กอสรางใหบรรลุเปูาหมาย การวางแผนและควบคุมโครงการท่ีดี จะชวยใหการดําเนินโครงการ เป็นไปอยางมี
ระเบียบ ชวยใหการจัดทรัพยากร ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถรูเหตุขัดของท่ีเกิดขึ้นและการแกไขปัญหา
ตางๆ  และชวยใหบริหารโครงการกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญา 

7. ส่งมอบผลงานเบิกเงินตามงวดงานในสัญญา  เมื่อทางผูวิจักษณ์ ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
ตามปริมาณงานท่ีระบุไวในสัญญาแตละงวด  จึงทําการสงผลงานและ Payment แกตัวแทนฝุายเจาของงาน
เพื่อเบิกคางวดงานตามสัญญา  เมื่อฝุายเจาของงานตรวจสอบผลงานครบถวนแลว  จึงทําการชําระเงินปริมาณ
งานท่ีระบุไวในสัญญาในงวดนั้นๆ  โดยมีการหักเงินประกันผลงานแตละงวดไวตามท่ีระบุในสัญญา 

8. ส่งมอบผลงานที่แล้วเสร็จตามสัญญา  การสงมอบงานงวดสุดทายนับเป็นงานท่ีสําคัญ ซึ่งฝุาย
ตัวแทนเจาของงานจะตองใชความละเอียดรอบคอบ และตรวจรับงานนานกวาทุกงวด ไมเพียงแตจะตรวจสอบ
ความครบถวนของงานสัญญา แตจะตองตรวจความประณีตเรียบรอยและความสะอาด รวมท้ังจะตอง
ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของระบบประกอบอาคารทุกระบบกอนเริ่มใชงานจริงไมวาจะเป็น ระบบ
ไฟฟูา ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ การตรวจสอบระบบนี้ เพื่อใหแนใจวาไมมี
ขอบกพรองในระบบดังกลาว ท่ีจะสงผลเสียหายใหกับอาคารได  หากมีขอบกพรอง ทางฝุายผูรับเหมาตองทํา
การแกไขใหสมบูรณ์  เมื่อเจาของงานและผูตรวจงานไดทําการตรวจรับงานท่ีแกไขเรียบรอยแลว ก็จะออก
หนังสือรับรองการสงมอบงานงวดสุดทายให  และทําการสงมอบงานและชําระคากอสรางงวดสุดทายแกฝุาย
ผูรับเหมา  และหักเงินประกันผลงานไวตามท่ีระบุไวในสัญญาหนังสือคํ้าประกันผลงาน   

9. การรับผิดชอบผลงานตามระยะเวลาการประกันผลงานตามสัญญา  หลังจากการสงมอบผลงาน
งวดสุดทายแลว  ผูรับเหมายังไมหมดความรับผิดชอบ ตองดูแลแกไขหากอาคารท่ีกอสรางไปแลวนั้นเกิดการ
ชํารุด อันเนื่องมากความบกพรองของการกอสราง  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเส่ือมคุณภาพ   โดยตองทําการซอมแซม
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  ซึ่งความรับผิดชอบนี้มีระยะเวลท่ีระบุไวในสัญญา  เมื่อครบกําหนดระยะเวลา
ประกันผลงานแลว ทางฝุายเจาของงานตองจายเงินประกันผลงานท่ีหักไวแกผูรับเหมา 
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3. สรุปผลการศึกษา  
3.1 ปัจจัยความส าเร็จการบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างของบริษัท  อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จ ากัด  ที่ผู้
วิจักษณ์บริหารงานมีปัจจัยความส าเร็จดังนี้ 

1. วางแผนงานก่อสร้างให้เหมาะสม การวางแผนงานในโครงการกอสรางนับเป็นขั้นตอนท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุด ซึ่งความสําเร็จของการบริหารโครงการกอสราง อยูท่ีการใชทรัพยากรดานตางๆ ท่ีมีอยูให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันจะสงผลตอตนทุนคากอสรางของโครงการ และมีผลกําไรจากการบริหารโครงการ 
โดยทรัพยากรหลักของโครงการกอสรางประกอบดวย เวลา ตนทุน วัสดุ แรงงาน และเครื่องจักร  

2. วางแผนการจัดหาแรงงานก่อสร้างและช่างฝีมือแรงงาน  ปัจจุบันตองยอมรับวาการขาดแคลน
แรงงานกอสรางเป็นอีกปัญหาท่ีผูรับเหมาตองเผชิญมาอยางตอเนื่อง  ทําใหผูรับเหมาสวนใหญตองใชแรงงาน
ตางดาว  แตส่ิงท่ีตามมาก็คือ ปัญหาแรงงานดอยฝีมือ  จากปัญหานี้ผูวิจักษณ์จึงวางแผนการจัดหาแรงงานโดย
ใชบริการจัดหาแรงงานกอสรางตางชาติตามบันทึกขอตกลงจางแรงงาน MOU  ซึ่งสามารถระบุความตองการ
คุณภาพฝีมือแรงงานเบื้องตนได เมื่อรับแรงงานเหลานี้เขามาทํางาน ทางผูวิจัษณ์ยังมีมาตราการจัดโครงการ
พัฒนาฝึกอบรมฝีมือแรงงานขึ้นในไซต์งาน  โดยการใหหัวหนาชางท่ีชํานาญงานดานตางๆ สอนงานบุคลากร
ระดับแรงงาน และมีการประเมินผลงาน หากแรงงานคนใดผานการประเมินก็จะไดปรับคาแรงงานขึ้น  ซึ่ง
มาตราการนี้จะเป็นแรงจูงใจใหแรงงานกอสรางทุกคนมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาฝีมือของตนเองใหดีขึ้น 

3. ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอยูเสมอเพื่อใหประสิทธิภาพในการบริหารงานกอสราง  การทําธุรกิจ
กอสราง ผูรับเหมาตองติดตามประเด็นทิศทางเศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหราคาวัสดุกอสรางอาจ
ตองเผชิญกับความผันผวน เชน ราคาน้ํามันในตลาดโลก ซึ่งมีผลกระทบตอตนทุนการผลิตวัสดุกอสราง  
ทิศทางคาเงินบาทท่ีมีแนวโนมออนคาอาจจะมีผลตอการนําเขาวัสดุกอสรางท่ีตนทุนจะปรับตัวสูงขึ้น รวมไปถึง
ปริมาณความตองการใชวัสดุกอสรางภายในประเทศท่ีเพิ่มขึ้นนั้นจะยิ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาวัสดุกอสรางใหมี
โอกาสปรับขึ้นไดซึ่งท้ังหมดนี้เป็นตัวแปรสําคัญท่ีสงผลตอผลกําไรของโครงการ    

4. คัดสรรผูรับเหมาชวงท่ีมีคุณภาพ ในกรณีเป็นงานโครงการท่ีตองการผูเชียวชาญเฉพาะทาง  ทาง
บริษัทผูวิจักษณ์มิไดเป็นผูดําเนินงานกอสรางท้ังหมดเพียงลําพัง แตจะจางผูรับเหมาชวง เขามารวมดําเนินงาน
บางสวนไป ซึ่งการสรรหาผูรับเหมาชวง นั้นบริษัทพิจารณาจากความนาเช่ือถือ และผลงานในอดีตเป็นเกณฑ์ 
และบริษัทมิไดพึ่งพาหรือขึ้นอยูกับผูรับเหมาชวง รายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษ    

5.  คัดสรรซัพพลายเออร์ (Supplier) ท่ีเหมาะสม ซัพพลายเออร์ คือ ผูท่ีจัดหาสินคาและบริการใหกับ
ธุรกิจอื่น การคนหาซัพพลายเออร์ท่ีใหราคาดี (ถูกกวาของรายอื่น) เปรียบเสมือนหัวใจของความสํา เร็จของ
ธุรกิจ การตอรองกับซัพพลายเออร์มักจะเกี่ยวของกับประเด็นหลักๆ เชน วิธีการชําระเงิน ราคาและมูลคาท่ี
จะตองชําระ รวมท้ังความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นไดจากกระบวนการตางๆ เชน การจายเงินลาชา ความผิดพลาด ยัง
ไมไดรับสินคาหรือไดรับชากวากําหนด การไดทํางานกับซัพพลายเออร์คุณภาพท่ีสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของธุรกิจในสวนท่ีไมถนัดได และมอบราคาท่ี “ดี” หรือถูกกวารายอื่น ยอมชวยลดตนทุน และสราง
โอกาสในการแขงขันทางธุรกิจเพิ่มข้ึน  
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6. นํานวัตกรรมใหมๆ มาใชในงานกอสราง ในปัจจุบันมีนวัตกรรมของวัสดุกอสรางออกมาไมวาจะเป็น 
แผนผนังกอสราง โครงหลังคาสําเร็จรูป โครงสรางอาคารเหล็ก เทคโนโลยีการสรางรูปแบบกึ่งสําเร็จ  
นอกจากนี้ ยังมีผนังกอสรางอาคารสําเร็จรูป  มีน้ําหนักเบา มีความคงทนตอความรอน แข็งแรงคงทน ขนสง
งาย และชวยใหการกอสรางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นนวัตกรรมกอสรางท่ีเป็นมิตรตอส่ิงแวดลอม ท่ีชวยใหการ
ทํางานเร็วขึ้น สามารถลดตนทุนการกอสราง  สงผลใหกําไรของโครงการเพิ่มขึ้น   

7.  บริหารระบบนิติกรรมสัญญาเมื่อเปล่ียนแปลง ในการทํางาน รับเหมากอสราง หนึ่งในเรื่องท่ี 
ผูรับเหมา มักตองเจอเป็นประจํา และถือเป็นหนึ่ งในอุปสรรค์ในการทํางานท่ีกอปัญหาก็คือ การท่ี อยูดีๆ 
เจาของบาน หรือ ผูวาจางเกิดมีความตองการอยากเปล่ียนแบบในการกอสรางขึ้นหลังจากมีการเริ่มงานไปแลว  
เมื่อมีการกอสรางเริ่มตนขึ้นแลว เป็นเรื่องท่ีตองมีคาใชจาย ท้ังชาง แรงงาน และวัสดุ มาเกี่ยวของ และอาจทํา
ใหตองเพิ่มระยะเวลาในการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับแบบใหม ท่ีเจาของบานตองการ ดังนั้น หากจะแกไข
เปล่ียนแปลง จะตองมีการ ทําสัญญาเพิ่มเติมจากสัญญาตัวเดิม เพื่อเป็นการรักษากรอบของสัญญาท่ีเป็นส่ิงท่ี
ตองยึดเป็นหลักเอาไวและในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากแบบเดิมมาก อาจจะตองมีการไปยื่นขออนุญาตใน
การกอสรางเพิ่มเติม มีการใหสถาปนิกหรือวิศวกรมาเกี่ยวขอลงลายมือช่ือรับรอบ ซึ่งส่ิงเหลานี้ก็มีเรื่องของ
เวลาและคาใชจายเขามาเกี่ยว ดังนั้นตองทําสัญญาใหมเพิ่มเติมจากของเดิมเสมอ  สรุปก็คือผูวิจักษณ์สามารถ
ดําเนินการใหกับ เจาของบาน ผูวาจางไดตามความตองการ เพียงแตตองดูในเรื่องของความเหมาะสมและ
ผลกระทบใหละเอียด และควรมีการทําสัญญาเพิ่มเติมทุกครั้ง เพื่อใหมีหลักในการทํางาน 

8. บริหารนิติกรรมสัญญากับผูรับเหมาชวงใหรัดกุม ในการทํางานดานรับเหมากอสราง บางครั้งเป็น
งานท่ีมีขนาดใหญ หรือ เป็นงานท่ีตองการทักษะเป็นการเฉพาะก็ยิ่งเป็นเรื่องท่ีจําเป็น ตองมีทีมงานเขามาชวย
เพิ่มเติม ในการจางผูรับเหมาชวง มีบางท่ีเกิดปัญหา งานออกมาไมไดตามท่ีตัวผูรับเหมาไปตกลงกับเจาของ
บานเอาไว หรือ เกิดการทิ้งงานกลางคัน หรือ ทําไมทันตามกําหนดระยะเวลา เรื่องนี้ก็ทําใหตัวผูรับเหมาหลัก
ตองกลายเป็นผูท่ีจําเป็นตองรับผิดชอบ การจะปฏิเสธความรับผิดชอบยอมทําไมได  เพราะมีสัญญาในการ
ทํางานและมีช่ือเสียงของตัวผูรับเหมารับประกันอยู ดังนั้น เพื่อความไมประมาท เราจะตองหาทางแกไขและ
รับมือเอาไวลวงหนา  การทําสัญญาวาจางกับผูรับเหมาชวงใหชัดเจน เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีควรกระทําและตอง
กระทําเพราะในกรณีนี้ ตัวของผูรับเหมาท่ีเป็นคนติดตองาน มีสถานะเป็นผูวาจางของผูรับเหมาชวง เป็นผูจาย
คาตอบแทน เพราะฉะนั้นการทําสัญญาใหถูกตอง และมีความละเอียดเป็นเรื่องท่ีมีความจําเป็น ไมควรเนนเอา
งาย โดยการวาจางปากเปลา แบบนั้น หากเกิดปัญหาขึ้นไมมีหลักฐานในการเรียกรอง  ตองไปหาพยานอื่นๆ 
มายืนยัน เป็นเรื่องท่ีวุนวาย 

9.  จัดกิจกรรมสรางความสามัคคีในองค์กรเพื่ออลดความขัดแยง ทุกๆองค์กรหากบุคลากรเกิดความ
ขัดแยงไมลงรอยกัน ไมสามารถทํางานรวมกัน หรือประสานงานใหเกิดการทํางานไดอยางมีระสิทธิภาพแลว 
ยอมสงผลตอการดําเนิน งานขององค์กรและทําใหองค์กรไมสามารถกาวหนาไดอยางมั่นคง ดังนั้นเพื่อลดความ
ขัดแยงในองค์กร ส่ิงท่ีผูวิจักษณ์นํามาใชคือ อันดับแรกตองพยายามเข าใจธรรมชาติของมนุษย์  และจัด
กิจกรรมสรางความสามัคคีในองค์กรใหแตละคนมีสวนในแตละกิจกรรม เชน กิจกรรมแรลล่ีเพื่อการศึกษา   
กิจกรรมเพื่อสังคม  กิจกรรมทางศาสนา 
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3.2 รูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างของ บริษัท  อินเตอร์ ลิงค์  ทวิพลัส จ ากัด  ท่ีผูวิจักษณ์
ประสบความสําเร็จมีรูปแบบในการบริหารงานดังนี้ 

1.  คัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู และประสบการณ์ในการทํางาน  บุคลากรไมวาจะตําแหนงใดก็ตาม    
เปรียบเสมือนฟันเฟืองท่ีมีความสําคัญไมแพกันถาฟันเฟืองใดขาดไปก็อาจทําใหธุรกิจเดินหนาไมสะดวกประสบ
ปัญหาข้ึนได ในขณะเดียว กันถาไดฟันเฟืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหธุรกิจกาวหนากาวไกลไดเชนกัน  ใน
การทําการกอสรางโครงการหนึ่งๆมักเกี่ยวของกับองค์ความรูหลายๆดานดวยกัน และหนึ่งในองค์ความรูท่ี
จําเป็นสําหรับผูรับเหมา กอสราง ไดแก เทคโนโลยีกอสรางซึ่งมักเกี่ยวของกับ วิธี และขั้นตอนในการกอสราง 
ซึ่งเป็นการเปล่ียนส่ิงท่ีทางสถาปนิกและวิศวกรเขียนอยูในแบบและรายการกอสรางใหเกิดเป็นส่ิงปลูกสราง
ขึ้นมา  ดังนั้นจึงเป็นส่ิงจําเป็นท่ีทางผูท่ีจะทําการกอสรางโครงการตองเรียนรูถึงเทคโนโลยีการกอสรางตางๆ 
บริษัท อินเตอร์ลิงค ทวิพลัส จํากัด  จึงใหความสําคัญกับการคัดสรรบุคลากรมาเป็นอันดับแรก 

2. วางแผนงานกอสรางใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานไดจริง  พรอมท้ังบริหารเวลาการปฏิบัติงานให
ตรงตามแผนงานท่ีวางไว  ไมวาโครงการใหญหรือเล็ก งานจะประสบความสําเร็จไดตองมีการวางแผนงาน
กอสรางท่ีดี   ในแตละโครงการตองวางแผนท้ังดานเวลา งบประมาณ และวิธีการกอสราง เพื่อใหไดงานท่ีมี
คุณภาพ ตรงตามเวลา ปลอดภัย และประหยัด การวางแผนงานกอสรางท่ีดีจะทําใหการกอสรางเป็นไปดวย
ความราบรื่น  หากไมมีการวางแผนงานกอสรางไว หรือวางแผนไวไมถูกตอง การควบคุมโครงการ จะทําได
ลําบาก    ในการวางแผนงานแตละโครงการ  ผูวิจักษณ์จะใชหลายๆองค์ความรู และประสบการณ์จากการ
ทํางานโครงการตางๆท่ีแลวเสร็จมาใชในการวางแผนงานกอสราง 

3. เจราทําขอตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับพื้นท่ีขางเคียง เพื่อความราบรื่นในการปฏิบัติงาน   กอน
การกอสรางแตละโครงการ  เพื่อปูองกันขอพิพาทความเสียหายท่ีจะเกิดกับเจาของอาคารขางเคียง ไมวาจะ
เป็นผนังราว อาคารทรุดตัว หรือความเสียหาอื่นใดท่ีอาจเกิดขึ้น  ควรพูดคุยกับเจาของอาคารขางเคียงสํารวจ
สภาพบานหรืออาคารไวกอน โดยมีการถายรูปไวเป็นหลักฐาน ทําบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งกันและกันไว  
หากในระหวางท่ีมีการตอกหรือเจาะเสาเข็ม  สังเกตมีรอยราว หรือส่ิงผิดปกติท่ีเกิดขึ้น  ทางผูกอสรางตองทํา
การซอมแซมหรือชดเชยใหฝุายท่ีไดรับความเสียหาย ในทํานองกลับกันหากความเสียหายนั้นไมไดเกิดจากการ
กอสรางขางเคียงแต เป็นความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกอนหนานั้น เชนนี้ ก็ไมสามารถเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก
ฝุายท่ีทําการกอสรางขางเคียงไดกัน ดังนั้นกอนกอสรางชิดอาคารหลังใดควรไดพูดคุยและสํารวจสภาพอาคารท่ี
มีอยูเดิมใหดีกอน จะทําใหแกปัญหาไดงาย  และทําใหงานกอสรางราบรื่นขึ้น 

4.  ประชุมยอยระดับหัวหนางาน กอนเลิกงานทุกวัน เพื่อวางแผนและช้ีแจงการทํางานในวันถัดไป  
เพื่อใหการทํางานในแตละวันไมสะดุด  มีความเขาใจหนางานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการทํางานท่ีราบรื่น 
และปูองกันความขัดแยง  การบริหารของผูวิจักษณ์จึงจัดใหมีการประชุมยอยระดับหัวหนางาน กอนเลิกงาน
ทุกวันเพื่อวางแผนงานและช้ีแจงการทํางานในวันถัดไป  

5. ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานใหมีคุณภาพ ปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาท่ีผูรับเหมาท่ีตอง
เผชิญมาอยางตอเนื่องจนถึง ปัจจุบัน แมจะมีการวาจางแรงงานตางดาวเขามาทดแทน แตก็ยังมีปัญหาแรงงาน
ดอยฝีมือตามมา จากปัญหานี้ผูวิจักษณ์จึงมีมาตราการจัดโครงการพัฒนาฝึกอบรมฝีมือแรงงานขึ้นในไซต์งาน  
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โดยใหหัวหนาชางท่ีชํานาญงานดานตางๆ เชน ชางไม ชางปูน สอนงานบุคลากรระดับแรงงาน และมีการ
ประเมินผลงาน หากแรงงานคนใดผานการประเมินก็จะไดปรับคาแรงงานขึ้น  ซึ่งมาตราการนี้จะเป็นแรงจูงใจ
ใหแรงงานกอสรางทุกคนมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาฝีมือของตนเองใหดีขึ้น 

6. วางแผนจัดซื้อวัสดุ ใหสอดคลองกับการทํางานตามแผนงานกอสราง ในการทํางานกอสรางแตละ
โครงการ ใหเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว การวาง แผนวัสดุเป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญ และเพื่อปูองกันปัญหาการ
จัดสงวัสดุลาชา วัสดุขาดตลาด รวมไปถึงวัสดุบางรายการท่ีตองส่ังผลิตโดยเฉพาะ ในแตละโครงการกอสราง
การวางแผน จัดหาวัสดุจะตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ  เพราะเกี่ยวของกับงานหลายฝุาย  ถาวางแผน
จัดหาวัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหงานกอสรางดําเนินไปอยางรวดเร็ว การวางแผนจัดหาวัสดุตองคํานึง
ท้ังวิธีการจัดซื้อวัสดุ  เงินคาใชจายประจํางวด ระยะเวลาการจัดซื้อ-จัดสง ชวงเวลาท่ีจําเป็นตองใชวัสุดรายการ
ตางๆ โดยท้ังนี้จะตองวางแผนจัดหาใหสัมพันธ์กับการใชงานดวย 

7. ออกมาตรการเสริมสรางความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกอสราง เนื่องจากลักษณะการปฏิบัติงาน
ท่ีขอจํากัดเกี่ยวกับสภาพดินฟูาอากาศ ท่ีไมสามารถปูองกันได สภาพแวดลอมในการทํางานหรือลักษณะงานมี
การปรับเปล่ียนไปตามความ กาวหนา ของขั้นตอนของการกอสรางรวมถึงมีการปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะงา น
แตกตางและหลากหลายในพื้นท่ีเดียวกัน เพื่อลดปัญหาและเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางาน ทางผู
วิจักษณ์จึงมีการจัดใหความรูเรื่องความปลอดภัยในการทํางานและใหความสําคัญกับระบบ  Safety โดยต้ัง
เป็นมาตรการของหนวยงาน กอนลงพื้นท่ีปฏิบัติงานในแตละวันจะมีการใหความรูและตรวจสอบการแตงกาย
ใหรัดกุม ทุกคนตองแตงกายในชุด Safety ใหเรียบรอย  ผูท่ีไมปฏิบัติตามมีบทลงโทษพิจารณาลดคาแรงงานใน
วันนั้นๆ  

8. วางแผนจัดการงบกระแสเงินสด (Cash Flow) ในบริษัท เพื่อคงสภาพคลองในการบริหารงาน  งบ
กระแสเงินสด แสดงถึงการไดมาและการใชไปของเงินสด ทําใหทราบถึงสภาพคลองของกิจการ และกระแสเงิน
สดท่ีไหลเวียนในกิจการ  การวางแผนจัดการเงินสดนับวาเป็นหัวใจสําคัญในการบริหารธุรกิจ  การวางแผนงบ
กระแสเงินสดท่ีดี จะชวยใหมีเงินสดหมุนเวียนไดโดยไมขาดสภาพคลอง เพียงพอตอคาใชจายการกอสรางแต
ละงวด 

9. บริหารนิติกรรมสัญญางานกอสรางใหรัดกุม การรับเหมากอสรางอีกเรื่องท่ีควรใหความสําคัญก็คือ 
เรื่องสัญญาจาง เพราะ สัญญาจางสามารถบงบอกการใหความเป็นธรรมตอท้ังสองฝุาย คือ ท้ังฝุายผูวาจาง 
และฝุายผูรับ เหมา   โดยในเนื้อหาแลว สัญญาวาจางงานกอสรางจะบอกถึงขอบเขตของงาน ท้ังผูวาจางและผู
ถูกจาง หากบางกรณีมีบุคคลท่ีสามเขามาเกี่ยวของเชน เจาของ (Owner) ไปจัดจางผูรับเหมาชวงเฉพาะสวน
เขามามีสวนรวมในโครงการ ซึ่งก็ควรจะระบุขอบเขตเขาไปในสัญญาดวยเชนกัน เพื่อความรัดกุมในความ
รับผิดชอบของงาน และสวนท่ีสําคัญตอมาคือ ระยะเวลาของสัญญาวาจาง และวิธีการ ลําดับการชําระคางวด
งานตามผลงานท่ีผูรับเหมาระบุ ซึ่งตองรางสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมา เพื่อเป็นการปูองกันความเส่ียง 
ในอนาคตถาหากมีการเปล่ียนแปลงในภายหลังการตกลงกันแลว 
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3.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจักษณ์เร่ืองนี้ 
 ธุรกิจรับเหมาเป็นธุรกิจท่ีตองใชองค์ความรูและความรับผิดชอบสูงมาก ซึ่งถาเราทําสําเร็จผลตอบแทน
ก็จะสูงมากตามไปดวย ในชวงเริ่มตนนั้นอาจตองใชทุนเป็นจํานวนมากในการลงทุน ไมวาจะเป็นทรัพยากร
ส่ิงของ หรือทรัพยากรบุคคล ไมวาจะเรื่องการจัดการ ควบคุมตนทุนท้ังหลังบาน และหนาไซส์งาน ถาบริหาร
ไมดีอาจทําใหเกิดความวุนวาย และจะพังลงได   ผูท่ีตองการประสบความสําเร็จในธุรกิจรับเหมากอสราง  
นอกจากความรูเฉพาะทางในงานกอสรางแลว  เงินทุนก็เป็นอีกปัจจัยท่ีสําคัญ  การคัดเลือกบุคลากร  การ
วางแผนงานท่ีดี  ท่ีสําคัญตองเป็นผูท่ีต่ืนตัวทันตอเทคโนโลยีและติดตามขาวสารเศรษฐกิจอยูเสมอ  เพราะงาน
กอสรางบางงานมีขอจํากัดในวิธีการกอสราง  และภาวะการณ์ผันผวนของเศรษฐกิจทําใหวัสดุมีการปรับตัวขึ้น
ลงอยูตลอดซึ่งเป็นอีกตัวแปรหนึ่งท่ีสงผลตอตนทุนคากอสรางและผลกําไรขาดทุนของโครงการ   อีกขอหนึ่งท่ี
ขาดไมไดเลยก็คือการบริหารงานบุคคล ซึ่งผูวิจักษณ์มีการบริหารแบบใจเขาใจเรา  ไมตึงเกินไป ไมหยอน
เกินไป      
 

3.4 โครงการงานต่อยอดในอนาคต 
 ผูวิจักษณ์มีโครงการงานตอยอดในอนาคต ดังตอไปนี้  

ทําธุรกิจรีสอร์ท “ บานอิงจันทร์ ” เป็นของตนเองท่ีจังหวัดชัยนาท ภายในปี พ.ศ.2564   
กอสรางโรงงานผลิตสินคาเกี่ยวกับสมุนไพร ดูแลสุขภาพ ภายในปี พ.ศ. 2569 - พ.ศ. 2570 
 

3.5 หลักธรรมที่ใช้ในการบริหารงาน 
ผูวิจักษณ์ใชหลักคุณธรรมในการบริหารธุรกิจรับเหมากอสราง บริษัท อินเตอร์ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด มี

ดังตอไปนี้  
1. ผูวิจักษณ์วางใจเป็นกลาง (อุเบกขา) ผูวิจักษณ์ใชหลักการบริหารงานในองค์กร ดวยวิธีการท่ีวางตัว

และวางใจเป็นกลางไมเอนเอียง มีความยุติธรรมในการบริหารงาน การส่ังการ และการมอบหมายงาน ใหกับ
บุคลากรในองค์กร  โดยการยึดหลัก อุเบกขา มาอยางสม่ําเสมอต้ังแตเริ่มเขามาบริหารงานจนถึงปัจจุบัน 

2. ใชหลักอิทธิบาท 4  ผูวิจักษณ์มีใจรัก (ฉันทะ) ศรัทธาและเช่ือมั่นตอส่ิงท่ีทําและทํางานดวยความ
เพียร(วิริยะ) ความมุงมั่นทุมเท ขยันทํางานดวยความพยายาม  อดทน ไมยอทอและมี ความต้ังใจฝักไฝุในส่ิง
นั้น(จิตตะ)    มีใจท่ีจดจอและรับผิดชอบ  ต้ังใจทํางานดวยความฝักใฝุ เอาใจใสเสมอ  มีความไตรตรอง 
(วิมังสา) ในทุกกิจกรรม จะมีการทบทวนในส่ิงท่ีไดคิดไดทํามา มีความรูความสามารถในส่ิงท่ีทํา ทําดวยความ  
พิจารณา หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผล ตลอดจนหาวิธีแกไขปรับปรุง 

3. วจนักขโม (อดทนตอถอยคํา) ผูวิจักษณ์ยอมรับฟังผูอื่น ไมใชวาเอาแตพูดแกเราอยางเดียวโดยไม
ยอมรับฟังใคร เพราะการรูจักรับฟังเป็นสวนหนึ่งของการท่ีจะส่ือสารใหไดผล แมวาเขาพูดมาจะไมถูกใจอะไรก็
ทนได ท้ังนี้ก็เพื่อใหงานการและประโยชน์ท่ีจะทํานั้นสําเร็จ 

4. ใชหลักฆราวาสธรรม 4 การทําธุรกิจท่ีผานมา ผูวิจักษณ์ทําดวยความต้ังใจจริง มีความเพียร
พยายามเอาใจใสในหนาท่ีการงานนั้นอยางตอเนื่อง ดวยการพินิจพิจารณาอยางรอบคอบรอบดาน  มีความ
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เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ  จริงใจปรารถนาดีตอเพื่อรวมงาน มีความซื่อสัตย์สุจริตตออาชีพ ธุรกิจนั้นจึงจะประสบ
ผลสําเร็จ 

5. หิริโอตัปปะ ผูวิจักษณ์มีความละอายและความเกรงกลัวตอบาป ถือวาเป็นธรรมะสําคัญ ตอการใช
ชีวิต อยูรวมกันของคนในสังคมนี้มาก เพราะบุคคลท่ีไมละอายแกใจตอการกระทําผิด ไมเกรงกลัวตอผล ของ
การกระผิดแลวนั้น บุคคลนั้น สามารถทําส่ิงเลวรายไดทุกชนิด สามารถสรางความเดือดรอน ความเสียหาย
ใหแกตนเอง และผูคนในสังคมไดไมหยุดหยอน เพราะเหตุนี้ โลกนี้ สังคมนี้ ตองการธรรมะสองขอนี้ปกปูอง
คุมครอง เรียกไดวา เป็นธรรมโลกบาล หรือ ธรรมะท่ีคุมครองโลก 

----------------------------------------- 
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Abstract 

This dissertation is to present The management style of dietary supplement products, 
reflux dietary supplement products, Inter Link Tavita Plus Co., Ltd., a company that markets 
reflux supplements to CCI International Co., Ltd., who uses business management principles 
Do business Management and human resource development with the company with the 
following management styles 1) Create quality sales team 2 )Online advertising through 
Facebook to penetrate target groups 3) Reduce online advertising costs on Facebook By 
creating quality advertising 4) Use the automated customer response system and Salepage to 
close the sale. 5)Build confidence for customers. With research data. 6)Focusing on the 
practice recommendations for acid reflux patients And correct treatment methods for 
customers More than just focusing on closing sales 7) The company has a policy to organize 
sets. Acid reflux supplements every month to grab the attention of customers. 8) Stock 
product planning in accordance with customer needs. 9) Choose a private transport company 
that is fast Reliable in delivery and has an efficient product tracking system In order to be 
able to check the product status very quickly 

Key words: Dietary supplements, Curcuminoids 

บทคัดย่อ 
 งานดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อนําเสนอ รูปแบบของการบริหารจัดการธุกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกรดไหลยอนของ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีทําการตลาด
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกรดไหลยอน ใหกับ บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล  จํากัด ผูวิจักษณ์ใชหลักการ
บริหารธุรกิจการทําธุรกิจ การจัดการและการพัฒนาบุคคลกรรวมกับบริษัทโดยมีรูปแบบของการบริหารดังนี้  
1)สรางทีมงานขายท่ีมีคุณภาพ 2) ทําโฆษณาออนไลน์ผานเฟสบุ฿คเพื่อเจาะกลุมเปูาหมาย  3) ลดตนทุนโฆษณา
ออนไลน์เฟสบุ฿ค ดวยการสรางโฆษณาท่ีมีคุณภาพ4) ใชระบบตอบลูกคาอัตโนมัติ  และ Salepage  ชวยในการ
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ปิดการขาย  5) สรางความมั่นใจใหกับลูกคา ดวยขอมูลงานวิจัย  6) เนนใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวสําหรับ
ผูปุวยกรดไหลยอน และวิธีการรักษาท่ีถูกตองแกลูกคา   มากกวาเนนการปิดการขายเพียงอยางเดียว  7) 
บริษทัมีนโยบายจัดชุดเซต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรดไหลยอนทุกๆ เดือน เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา  8) 
วางแผน Stock สินคาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา 9) เลือกใชบริการบริษัทขนสงเอกชน ท่ีมีความ
รวดเร็ว  เช่ือถือไดในการจัดสง และมีระบบติดตามสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อสามารถตรวจสอบสถานะ
สินคาไดอยางเเมนยํา 
 

ค าส าคัญ : อาหารเสริม, สารเคอร์คูมินอยด์ 
 

1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
ชีวิตคนเมือง (City Life)   ใหความสําคัญกับการเอาใจใสสุขภาพเพิ่มมากขึ้น   สังเกตไดจากกระแส 

รักสุขภาพที่ไดรับความนิยมอยางตอเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทําใหผูบริโภคโดยเฉพาะหนุมสาววัยทํางานท่ีมีการใช
ชีวิตเรงรีบทํางานแขงกับเวลา   นอนดึกต่ืนเชา   และพักผอนนอย    คนกลุมนี้หันมาใสใจสุขภาพกันมากขึ้น   
ดวยการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อชวยเติมเต็มสารอาหารท่ีรางกายควรไดรับในแตละวัน   
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไดรับกระแสความนิยมมากขึ้นตามลําดับ  จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ไดรับความนิยมสูงในตลาดและยังเป็นท่ีสนใจแมวาสภาพเศรษฐกิจจะชะลอตัว แตผูบริโภคยังมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้น 
จากแนวโนมการเติบโตคาดวามูลคาตลาดรวมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปี 2558 มีอัตราการเติบโตใน
ลักษณะกาวกระโดด ในปี 2559-2560  (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย,2559)   นอกจากนี้พบวา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (Supplementary Foods) เขามามีบทบาทกับผูบริโภค จากการสํารวจ
ผูบริโภคในประเทศไทยมีแนวโนมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยในปี 2558 มูลคา
ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมูลคา 49,274 ลานบาท อัตราการเติบโตเฉล่ียรอยละ 11 โดยมีมูลคา
รวม ของตําแหนงผลิตภัณฑ์ (Position of Product) และผลรวมท่ีไดรับเปอร์เซ็นต์สูงสุดคือ ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่ อ สุขภาพท่ัว ไป  เมื่ อ เ ทียบกับผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารประ เภทอื่นๆ  ดังแสดงในภาพ ท่ี 
1.1(“Euromonitor International”, 2559) 
 

ภาพที่ 1.1: มูลคารวมตําแหนงตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปี 2558 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: Euromonitor International, November 2015 Vitamins and Dietary Supplements in 
Thailand เรียบเรียงโดยศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม. (2559). สืบคนจาก 
http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomesticDetail.php?id=103. 
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จากภาพท่ี 1.1 Euromonitor International เรียบเรียงโดยศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมได
นําเสนอมูลคารวมตําแหนงตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปี 2558 พบวา แนวโนมมูลคาตลาด
วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นที่นิยมมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก 

อันดับ 1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ รอยละ 51.1 
อันดับ 2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับกระดูก รอยละ 19.8 
อันดับ 3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับหัวใจ รอยละ 6.2 

 

ผูวิจักษณ์จึงมองเห็นโอกาสการทําธุรกิจอาหารเสริมท่ีเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งโดยเฉพาะ       
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นนวัตกรรมมีงานวิจัยรองรับ  ประกอบกับตัวเองมีปัญหาโรคกรดไหลยอนมาโดยตลอด   จาก
อาชีพเดิมทีมีลักษณะงานคือ งานเขียนแบบ-ออกแบบงานขุดลอกคลองชลประทาน ดวยการทํางานท่ีตองนั่ง
อยูหนาจอคอมพิวเตอร์ตลอด  ทํางานเรงรีบแขงกับเวลา  เพื่อใหงานออกแบบแตละงานเสร็จทันตอการจัดต้ัง
งบประมาณแตละโครงการ  จึงทําใหมีภาวะเครียดสะสม  ทานอาหารไมตรงเวลา   พักผอนนอย จึงสงผลใหมี
ปัญหาดานสุขภาพตามมาโดยเฉพาะโรคกรดไหลยอน  ซึ่งวิถีชีวิตแบบนี้  เป็นวิถีชีวิตของคนทํางานในยุค
ปัจจุบันแทบทุกอาชีพ ท่ีตองทํางานเรงรีบแขงกับเวลา  ทานอาหารไมตรงเวลา  และภาวะความเครียดสะสม  
ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดปัญหาสุขภาพตามมา 

ผูวิจักษณ์เมื่อมีปัญหาสุขภาพมากเป็นอุปสรรคตอการทํางานประจํา   จึงตัดสินใจลาออกจากงาน
ประจําดวยอายุงาน  10  ปี   และไดมาพบผลิตภัณฑ์งานวิจัยของบริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  โดย 
ดร.ณสพน  โพธิ์วิจิตร  จึงไดเริ่มศึกษาอยางจริงจังและตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกับ บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์
เนช่ันแนล จํากัด ในนามบริษัท อินเตอร์ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด  เมื่อ ปี 2560  ซึ่งบริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จํากัด เป็นบริษัทวิจัยดานสุขภาพท่ีมีความเชียวชาญเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลกลุมโรค NCD   ท่ีมีท้ังสถาบันวิจัย   
ทีมนักวิจัยท้ังชาวไทยและญี่ปุุน  และโรงงานผลิตอาหารเสริมยา เป็นของตนเอง  เพื่อใหผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์  
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจดสิทธิ์บัตรขมิ้นชันละลายน้ํา 10,000 เทา  เจาแรกและเจาเดียวในโลก  ท่ีมีความโดดเดนไม
เหมือนใคร เราไดรับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดนวัตกรรมระดับโลก 9 รางวัลเหรียญทองจากเอเซีย  
และ ยุโรป  เราไมใชแคอาหารเสริม แตเป็นอาหารเสริมท่ีออกฤทธิ์เป็นยา ท่ีสามารถดูดซึมลงสูเซลล์ไดจริง  
สงเสริมกระบวนการทํางานของรางกาย  เพิ่มความแข็งแรงใหเซลล์   ตานการอักเสบ (Anti Inflame)  ท่ีชวย
ฟื้นฟูกลุมโรค NCD โดยตรง 

ผูวิจักษณ์ประสบปัญหาโรคคกรดไหลยอนเรื้อรังมาหลายปี สาเหตุจากการละเลยการดูแลสุขภาพ 
ทานอาหารไมเป็นเวลา  พักผอนนอย และความเครียดจาการทํางาน  ทําใหมีอาการจุกแนนทุกครั้งหลังทาน
อาหาร  จุกและเจ็บท่ีลําคอ  เหนื่อยงาย  มีภาวะไมแกรน และภาวะคลายคนเป็นโรคหัวใจ  ซึ่งท้ังหมดนี้เป็น
อุปสรรค์ตอการทํางานและการใชชีวิตประจําวันอยางมาก   ทําการรักษาอาการก็ทรงๆทรุดๆมาตลอด   

หลังจากผูวิจักษณ์ไดศึกษาผลิตภัณฑ์กรดไหลยอน ภายใตแบรนด์กรีนเคอมิน ของบริษัทซีซีไอ 
อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  และไดทานเอง  สุขภาพเริ่มดีขึ้น  ความทรมานท่ีเป็นอยูทุเลาลงเรื่อยๆ จนอาการ
หายเป็นปกติ   จึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะทําธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกรดไหลยอนอยางจริงจัง เพราะดวย
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ประสบการณ์ตรงโรคกรดไหลยอน ทําใหเรารูวามั้นทรมานและบันทอนชีวิตมากแคไหน   และอยากใหผูท่ี
กําลังเผชิญกับโรคนี้มีชีวิตใหมท่ีดีขึ้น  
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1  บริบทขององค์กร และ สถานการณ์ในปัจจุบัน 

ผูวิจักษณ์ทําการการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกรดไหลยอนใหกับ บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จํากัด  โดยเริ่มตนธุรกิจต้ังแต 13 มีนาคม 2560  ในนามบุคลลธรรมดา และเปล่ียนมาเป็นรูปแบบนิติบุคล ใน
นาม บริษัท อินเตอร์ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด  ซึ่งกอตั้งเมื่อวันท่ี  27 พฤษภาคม   2562   รวมระยะเวลาการทําธุ
กิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกรดไหลยอนจนถึงปัจจุบัน 3 ปี 6 เดือน  
ข้อมูลที่ต้ัง   บริษัท อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด  ต้ังอยูท่ีเลขท่ี สํานักงานใหญ 2/376  หมู  2   

ตําบลคลองส่ี   อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12120    
หมายเลขโทรศัพท์ 02-040-5254, 09-5587-8085      

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1.1 แผนที่ต้ัง บริษัท อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จ ากัด 
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ภาพที่ 2.1.2  ส านักงาน บริษัท อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.1.3  ภาพบรรยากาศการท างานในบริษทั อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2.1.5  ภาพบรรยากาศการท างานในบริษทั อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จ ากัด 
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ตามผังองค์กรของ บริษัท อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด  ผูวิจักษณ์อยูในตําแหนงผูจัดการ   ภาพรวม
ในการบริหารงาน   มีหนาท่ีกํากับดูแลการทํางานของแตละฝุายใหเป็นไปตามเปูาหมายขององค์กร  คือบริหาร
ยอดขายและขยายทีมงาน พัฒนาและสรางบุคลากรใหเป็นนักขายท่ีประสบความสําเร็จ  โดยเนนการขายผาน
ชองทางออนไลน์ 
 
2.2 การเริ่มต้น และสถานการณ์ในปัจจุบัน  

บริษัท อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด  ผูวิจักษณ์ทําการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกรดไหลยอน ใหกับ
บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด   ซึ่งเดิมทําธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา ในช่ือ ภัณฑิลา จันทราวิชชากร  
เขารวมธุรกิจต้ังแต วันท่ี 13 มีนาคม 2560 ถึง วันท่ี  30 พฤษภาคม 2562  และไดเปล่ียนมาเป็นรูปแบบนิติ
บุคคล  บริษัท อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด  เมื่อวันท่ี  1 มิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 

แรกเริ่มท่ีเขามาทําธุรกิจผลิภัณฑ์อาหารเสริมกรดไหลยอน ปี 2560 เริ่มตนดวยงานขายสินคาแบบ
ออฟไลน์ การขายรูปแบบนี้เรียกไดวาเป็นการขายแบบ “ด้ังเดิม” เป็นการขายของ ท่ีแสดงสินคาจริง  ผูขายทํา
การขาย พูดคุย  โตตอบกับลูกคาแบบ Face to face  ไมไดใชระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการซื้อขาย 
ซึ่งในเดือนแรกผูวิจักษณ์ยังไมมีตัวแทนขาย เริ่มตนนําเสนอ สินคาดวยตัวเอง  มียอดขายสวนตัว 1,530,000 
บาท   ตอมาเริ่มสรางองกรค์กรและบริหารยอด ขายดวยการสรางนักธุกรกิจตัวแทนขายกวา 100 รหัส ผลจาก
การทุมเททํางานเดิน ทางขึ้น-ลองตางจังหวัด  จัดอบรบ  จัดประชุม ใหความรู  พรอมท้ังพัฒนาบุคลากร   ใน 
1 ปีแรก  สามารถทํายอดขายรวมกวา 14 ลานบาทเศษ   พิชิตรางวัลทองเท่ียวตางประเทศ 5 ประเทศ  ไดแก 
ญี่ปุุน  สวิสเซอร์แลนด์  ออสเตรีย  เยอรมันนี  ลิกเตนสไตน์  พรอมไดรับคุณวุฒินักขายดีเดนระดับ Sapphire 
Executive    

 

 
ภาพที่ 2.2.2  ที่ต้ัง บริษัท บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (สนญ.) 

 
ในปีท่ี 2 ปี 2561 งานขายยังคงเป็นแบบออฟไลน์เหมือนเดิม  นักธุกรกิจตัวแทนขายในองค์กร ลดลง

บางสวนเนื่องจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรหลายๆประการ ยอดขายรวม ท้ังทีมในปีท่ี  2  ลดลงจากปี
แรก  โดยยอดขายรวมอยูท่ี  8 ลานบาทเศษ   แตผูวิจักษณ์ก็ยังสามารถ พิชิตรางวัลทองเท่ียวตางประเทศได
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ถึง  7 ประเทศ  ไดแก  สิงค์โปร์  มาเลเซีย  ปักกิ่ง  นอร์เวย์  เดนมาร์ก สวีเดน  พรอมไดรับคุณวุฒินักขาย
ดีเดนระดับ Emerald Executive   

ในปีท่ี 3 ปี 2562  จากยอดขายและตัวแทนขายท่ีลดลงในปีท่ี 2 ผูวิจักษณ์เริ่มเปล่ียนวิธีการทํางาน
โดยนําการทําการตลาดแบบออนไลน์เขามาใชในองค์กร   ศึกษาและพัฒนาตัวแทนขายท่ีพรอมเรียนรูงาน
ออนไลน์ ทําใหยอดขายเติมโตขึ้นจากปีกอน  โดยยอดขายรวมอยูท่ี 11 ลานบาทเศษ พิชิตรางวัลทองเท่ียว
ตางประเทศ  อลาสกา มูลคา  160,000 บาท  จํานวน 1 รางวัล   

ในปีท่ี 4 ปี 2563 นับจากเดือนมกราคม - เดือน มิถุนายน  จากการทําตลาดออนไลน์ สงผลให
ยอดขายใน 5 เดือนแรกของปี  มียอดรวมอยูท่ี  10,560,000 บาท  พิชิตรางวัลทองเท่ียวตางประเทศ  
อลาสกา มูลคา  160 ,000 บาท  จํานวน 2 รางวัล  พรอมไดรับคุณวุฒินักขายดีเดนระดับ Diamond  
Executive   

บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (สนญ.)  เดิมช่ือ บริษัท แชมป ออฟแชมป อินโนเวช่ัน จํากัด  
กอตั้งขึ้นเมื่อ  23 พฤษภาคม 2559 ต้ังอยูเลขท่ี 9 อาคาร พุทธวิชชาลัย โซนบี  และ โซนซี  ถนนแจงวัฒนะ  
แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220   เป็นบริษัทจัดจําหนายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
ภายใตแบรนด์ของบริษัทผูผลิตและวิจัย บริษัท ดีท฿อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด   
 

บริษัทดีท฿อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด  ต้ังอยูเลขท่ี  446 ม.4 ต.น้ําแพร อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230 
บริษทัผูผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จากงานวิจัยและผูนําดานนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อชีวิตท่ีดีกวา ภายใตการ
นําของ ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร โดยมุงเนนในงานวิจัยและนําเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชเพื่อพัฒนาสินคา
ท่ีดีและมีคุณภาพสูผูบริโภค 
 บริษัทดีท฿อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ไดทําการวิจัย เพื่อหาสูตรตํารับของเคอร์คูมินอยด์ ท่ีสามารถ
ละลายน้ําได และมีความคงตัวท่ีสูงขึ้น ในการวิจัยนี้สามารถพัฒนาใหสารเคอร์คูมินอยด์ หรือสารสกัดจาก
ขมิ้นชันละลายน้ําไดถึง 4 MG/ML. ซึ่งมากกวาเดิมถึง 10,000 เทา คิดคนและปฏิบัติการทดลอง เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภายใตการดูแลของ ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร นักวิจัยผูมีผลงานวิชาการซึ่งเผยแพรและเป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากลมาอยางยาวนาน จุดมุงหมายท่ีสําคัญคือ คิดคนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติเป็น
หลัก โดยสถาบันไดสรางความรวมมือกับนักวิจัยท้ังชาวไทยและตางประเทศนํานวัตกรรมใหมๆ นํามาสกัดเก็บ
คุณคาจากสมุนไพรในหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน กอนจะทดลองใชในกลุมตัวอยางเพื่อใหเกิดความมั่นใจถึง

ภาพท่ี 2.2.3  โลโก บริษัท ซี
ซี ไ อ  อิ น เ ต อร์ เ น ช่ันแน ล 
จํากัด 
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ผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค  ท้ังดานประสิทธิภาพและดานความ
ปลอดภัยไดอยางแทจริง 

ปกติสารเคอร์คูมินอยด์ (Curcuminoids) จากขมิ้นชัน มีความคงตัวต่ําและละลายน้ําตํ่า ทําใหแตกตัว
เร็วและดูดซึมไดนอยมาก และไมคอยมีประสิทธิภาพในการรักษา แต ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ไดทําการคนควา
วิจัยกวา 5 ปี  จนประสบความสําเร็จ ทําใหขมิ้นชันละลายน้ําไดดีกวาเดิมถึง 10 ,000 เทา สารเคอร์คูมินอยด์
จึงถูกดูดซึมไดดีขึ้น ไปท่ีกระเพาะอาหาร ทําใหการอักเสบโดยรวมของรางกายลดลง จากนั้นไดนําผลงานวิจัยนี้
มาตอยอดพัฒนาเป็นผลิตภภัณฑ์และสงเขาประกวดงานนวัตกรรมระดับโลกท้ังเอเซียและยุโรป ทําใหไดรับ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จาก ประเทสไตหวัน ฮองกง  แคนนาดา รัสเซีย  โรมาเนีย  ดวยผลงานนวัตกรรม
ขม้ินชันละลายน้ําท่ีสูงท่ีสุดในโลก   
ภาพที่ 2.2.6  ประโยชน์ของขม้ินชัน 

 
ภาพที่ 2.2.7  ภาพเปรียบเทียบการละลายน้ าของขม้ินชัน และ สารสกัดเคอร์คูมินอยด์ 

 
 
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  แบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้ 
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1. กลุมผลิตภัณฑ์ ดูแลระบบภูมิคุมกัน 
2. กลุมผลิตภัณฑ์ดูแลกระเพาะอาหารและกรดไหลยอน 
3. กลุมผลิตภัณฑ์ดูแลขอเขาเส่ือม 
4. กลุมผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ําหนักดูแลรูปราง 
5.  กลุมผลิตภัณฑ์แลเฉพาะดาน 

 

 
ภาพที่ 2.2.17 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดูแลระบบภูมิคุ้มกัน 

 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดูแลระบบภูมิคุ้มกัน มีดังตอไปนี้ 
1.1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  Green  Mulon  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากชาเขียว  ท่ีให

สารสําคัญ คือ คาเทซิน  เหมาะสําหรับผูท่ีมีอาการภูมิแพ และตองการใหภูมิคุมกันแข็งแรง 
1.2 เครื่องด่ืมสมุนไพร Arshithiong Gold เครื่องด่ืมสมุนไพรท่ีรวมสารสกัดสมุนไพร 6 ชนิด ไดแก 

ขม้ินชัน  คาวตอง ชาเขียว มะระขี้นก  มะขามปูอม และใบหมอน  เหมาะสําหรับบํารุงรางกาย
และผูท่ีตองการใหภูมิคุมกันแข็งแรง 

1.3 เครื่องด่ืมสมุนไพร Arshithiong Gold  high Plus เครื่องด่ืมสมุนไพรท่ีมีความเขมขนสูง  ขนาด
พกพา ท่ีรวมสารสกัดสมุนไพร 6 ชนิด ไดแก ขม้ินชัน  คาวตอง ชาเขียว มะระขี้นก  มะขามปูอม 
และใบหมอน  เหมาะสําหรับบํารุงรางกายและผูท่ีตองการใหภูมิคุมกันแข็งแรง 
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ภาพที่ 2.2.18 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน มีดังตอไปนี้ 
2.1 เครื่องด่ืมสมุนไพร Curma Max  เครื่องด่ืมสมุนไพรสกัดขมิ้นชันรูปแบบน้ํา ชวยใหการดูดซึมไว

ขึ้น  เหมาะสําหรับผูทีมีปัญหากระเพาะอักเสบ กรดไหลยอน  ท่ีตองการเห็นผลทันที 
2.2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  Green  Curmin นวัตกรรมสารสกัดขมิ้นชันท่ีการละลายน้ําไดถึง 

10,000 เทา  เหมาะสําหรับผูทีมีปัญหากระเพาะอักเสบ กรดไหลยอน  รวมท้ังภาวะอาหารไม
ยอย 

2.3 เครื่องด่ืมชนิดผง  Happy Bio  เครื่องด่ืมชนิดผงท่ีประกอบดวย พรีไบโอติก และ ไฟเบอร์  
เหมาะสําหรับผูท่ีตองการปรับสมดุลการทํางานของลําไส  ผู ท่ีมีปัญหาทองผูกเป็นประจํา   
รวมท้ังผูท่ีมีปัญหาทองเสียบอยๆ 

ภาพที่ 2.2.19 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลข้อเข่าเสื่อม 
 
 
 

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลข้อเข่าเสื่อม  มีดังตอไปนี้ 
3.1 เครื่องด่ืมสมุนไพร  เครื่องด่ืมชนิดผง Happy Cal เครื่องด่ืมท่ีประกอบดวยแคลเซี่ยม      

ในรูปแบบของแคลเซี่ยมแลคเตท สารสกัดจากจมูกถั่วเหลือง  แมกนีเซี่ยม เคซีน  และวิตามินเค  
หมาะสําหรับผูท่ีใสใจเรื่องกระดูก  ผูท่ีมีภาวะกระดูกบาง   รวมท้ังผูท่ีมีภาวะกระดูกพรุน  

3.2 Relax Cream  รีแลกซ์ครีม  ครีมนวัตกรรนาโนเอ็นแคปซูนเลช่ัน  สูตรรอน  ซึมเร็ว 
 กล่ินหอมผอนคลาย  ไมเหนียวเหนอะหนะ  ประกอบดวย สารสกัดจากขมิ้นชัน สารสกัดจาก
เปลือกมังคุด  และสารสกัดจากพริก  เหมาะสําหรับผูท่ีมีอาการกลามเนื้อเสนเอ็นและขออักเสบ 

3.3 เครื่องด่ืม  เครื่องด่ืมชนิดผง Iso Curma  เครื่องด่ืมสารสกัดเขมขนจากขมิ้นชันและ 
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สารสกัดจากถั่วเหลือง  เหมาะสําหรับผูท่ีมีอาการปวดอักเสบจากภาวะขอเขาเส่ือม  

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ าหนักดูแลรูปร่าง  มีดังตอไปนี้ 
4.1 เครื่องด่ืมสมุนไพร  Prompt Vite Plus เครื่องด่ืมท่ีประกอบดวย  สารสกัดจากขาว 

เหนียวดํา  สารสกัดจากชาเขียว   สารสกัดจากมะระขี้นก  และ แอล-คาร์นิทิน  เหมาะสําหรับผู
ท่ีตองการดูแลรูปราง   ผูท่ีมีไขมันสะสมชองทอง   หรือตองการเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันใน
รางกาย 

4.2 เครื่องด่ืมเวย์โปรตีนผสมโกโก ชนิดผง  Di8pro  Plus  เวย์โปรตีนผสมโกโกชนิดผง   
ท่ีมีสวนผสมของโปรตีน  วิตามินและ BCAA ท่ีเป็นกรดอะมิโนท่ีจําเป็นของรางกาย   
ประกอบดวยโปรตีนหลายแหลง ไดแก Whey Protein  Isolate, Soy  Protein Isolate  และ 
Pea Protein  

4.3 เครื่องด่ืมชนิดผง Prompt Vite ผลิตภัณฑ์ท่ีประกอบดวย สารสกัดจากขาวเหนียวดํา  สารสกัด
จากชาเขียว  สารสกัดจากมะระขี้นก   สารสกัดจากถั่วขาว  แอล- คาร์นิทีน  และสารสกัดจาก
เมล็ดกาแฟ  เหมาะสําหรับผูท่ีตองการดูแลรูปราง ผูท่ีมีไขมันสะสมชองทอง   หรือตองการเพิ่ม
อัตราการเผาผลาญไขมันในรางกาย 

1. Olisa Q10       2. Green Purra      3. Tomazing 
    4. Bilbery Bright       5.  Green Papa       6. Modi 

 

ภาพที่ 2.2.20 กลุม
ผลิตภัณฑ์ควบคุม
น้ําหนักดูแลรูปราง 
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7.  Toma Zing Plus 2                8. Ichi Coffee           9. Ichi Black Coffee  
 

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน  มีดังตอไปนี้ 
5.1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Olisa Q10  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากจมูกขาวใน 1 แคปซูล  

ประกอบดวย แกมมาออริซานอล 100 มิลลิกรัม  เหมาะสําหรับผูท่ีใสใจ โรคหัวใจและหลอด
เลือด 

5.2 ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผูหญิง  Green Purra ประกอบดวยสารสกัดจากถั่วเหลือง และโสมเกาหลี  
เหมาะสําหรับสุขภาพสตรีวัยกอนหมดประจําเดือน ท่ีตองการบํารุงรางกาย 

5.3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Tomazing ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากมะเขือเทศ ใหสารสําคัญ ไลโคปิน  
เหมาะสําหรับผูชายท่ีตองการลดอัตราเส่ียงการเกิด มะเร็งตอมลูกหมาก  และ ผูท่ีตองการดูแล
ปัญหาอาการตอมลูกหมากโต 

5.4 เครื่องด่ืมชนิดผง Bilberry  Bright ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสวนประกอบของสารสกัดจากบิลเบอร์รี สาร
สกัดจากลูทีน  และวิตตามินเอ เหมาะสําหรับผูท่ีมีอาการตาแหง  ผูท่ีจองหนาจอตางๆ เป็น
เวลานาน  ผูท่ีมีความเส่ียงการเกิด โรคจอประสาทตาเส่ือม   รวมท้ังผูท่ีมีความเสียงตอโรคตอ
กระจก 

5.5 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  Green  Papa   ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพสําหรับผูชายประกอบ ดวย
กวาวเครือขาว  โสมเกาหลีและสารสกัดจากพริกชวยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดใหดี  เหมาะ
สําหรับสุขภาพบุรุษวัย 45 ปีข้ึนไป  ท่ีตองการบํารุงรางกาย 

5.6 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  Modi  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจจากมะระขี้นก ใหสารสําคัญ 
ชาแรนติน เหมาะสําหรับผูท่ีเป็นโรคเบาหวาน 

5.7 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Tomazing Plus 2  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากมะเขือเทศเขมขน 2 เทา  
ใหสารสําคัญ ไลโคปิน  เหมาะสําหรับผูชายท่ีตองการลดอัตราเส่ียงการเกิด มะเร็งตอมลูกหมาก  
และ ผูท่ีตองการดูแลปัญหาอาการตอมลูกหมากโต 

5.8 กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง (3in1) Ichi Coffee    กาแฟอาราบิกาท่ีมีสวนผสมของสารสกัดจาก
ขม้ินชันและใบมัลเบอร์รี่  เหมาะกับการดื่มทุกวัน สําหรับคอกาแฟที่ใสใจสุขภาพ 

5.9 กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง Ichi Black Coffee  กาแฟในรูปแบบกาแฟดํา  ทางเลือกของ 

ภาพที่ 2.2.21 กลุมผลิตภัณฑ์เฉพาะดาน 
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คอกาแฟท่ีรักสุขภาพ  เนื่องจากไมมีสวนผสมของน้ําตาลและครีมเทียม  เหมาะสําหรับผูท่ีช่ืน
ชอบกาแฟรสเขม 

ผลิตภัณฑ์ท่ีผูวิจักษณ์จะกลาวถึงและจัดทําวิจักษณ์ในครั้งนี้ ผูวิจักษณ์ไดเลือกจัดทําขอมูลของ
ผลิตภัณฑ์กลุมท่ีผูวิจักษณ์สนใจและเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทําตลาดออนไลน์ไดดี   จะขอกลาวถึง 2 ตัว ซึ่งอยูในกลุม
ผลิตภัณฑ์ดูแลกระเพาะอาหารและกรดไหลยอน  ดังตอไปนี้ 

1. เคร่ืองด่ืมสมุนไพร  เคอร์ม่าแมซ์  Curma  Max  
       ขนาดบรรจุ : 90 มิลลิลิตร/ขวด 1   กลอง มี 6 ขวด 

เลขท่ี อย. 50-2-05159-2-0002 
           ส่วนประกอบใน 1 ขวด 

- สารเคอร์คูมินอยด์ (Curcuminoid) จากขมิ้นชัน 

- ผงพริกไทย 

- สารซัลโฟราแฟนจากบล็อคโคล่ี  

- สารทอรีน  
สารเคอร์คูมินอยด์ (Curcuminoid) ในขมิ้นชันซึ่งเป็นสารเคมีประเภทโพลีฟีนอล(polyphenolic 

phytochemical) ออกฤทธิ์ทางดานชีวเคมีหลายประการ เชน มีฤทธิ์ชวยเรื่องการอักเสบ จึงดีตอตับ 
นอกจากนี้ยังชวยลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร กรดไหลยอน ทองอืด ทองเฟูอและอาหารไมยอย สาร
เคอร์คูมินอยด์โดยธรรมชาติจะไมละลายน้ําแตในผลิตภัณฑ์นี้ไดผานการปรับปรุงดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทําใหสามารถละลายน้ําได จึงสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสารเคอร์คูมินอยด์ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกดวย 

พริกไทยด า มีสรรพคุณ ชวยบรรเทาอาการปวดกระเพาะอาหารอาเจียน จุกเสียด แนนทอง ทองอืด 
ทองเฟูอ นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มความคงตัวของสารสกัดขมิ้นชัน (เคอร์คูมินอยด์) อีกดวย โดยท้ังสารสกัดจาก
ขม้ินชัน และพริกไทย เป็นสารตอตานอนุมูลอิสระท่ีดี จึงชวยบํารุงตับ ลดและปูองกันการอักเสบของตับ จาก
การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

สารสกัดซัลโฟราแฟน จากบล็อคโคลี่ ชวยบรรเทาอาการปวดกระเพาะอาหารอาเจียน จุกเสียด 
แนนทอง ทองอืด ลดการอักเสบ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการขับสารพิษออกจาก
รางกายของตับ ชวยการทํางานของตับ และตับออน 

สารทอรีน ชวยในการทํางานของตับและตับออนโดยสราง Taurocholate ซึ่งจะไปชวยทําใหไขมันท่ี
รับประทานเขาไปแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆ สามารถถูกยอยและเผาผลาญไดงายยิ่งขึ้น รางกายของเราจึง
สามารถนําพลังงานเหลานี้ไปใชในการทํากิจกรรมตางๆไดเร็วขึ้น 
CURMA MAX เคอม่า แม็กซ์ มีคุณประโยชน์ดังนี้ 

1.  ชวยเรื่องอักเสบท่ีหลอดอาหาร แสบยอดอก แสบล้ินปี่ เรอเปรี้ยว ขมคอ กลืนติด เจ็บคอ ไอเรื้อรัง 
เสียงแหบ 



     
108 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 

2.  ชวยเรื่องแผลอักเสบในกระเพาะอาหาร จึงไมปวดแสบทองตอนทองวาง กระเพาะหล่ังน้ํายอยท่ี
เป็นกรดลดลง อาการแนนทองลดลง 

3. ชวยเรื่องอักเสบของลําไส สําไสแปรปรวน ทองเสีย ถายเป็นเลือด ลดความเส่ียงตอการเกิดมะเร็ง
ลําไส 

4.  ชวยเรื่องตับ ลดคาเอนไซม์ ไขมันเกาะตับ ทําใหตับทํางานไดดีขึ้น ลดภาวะตับแข็งตานอนุมูล
อิสระ และยังชวยในเรื่องมะเร็งตับ 

          วิธีรับประทาน : 
- รับประทานครั้งละ 1 ขวด   กอนอน หรือ    
   เมื่อมีอาการ 
ข้อห้าม : หามรับประทานคูกับยาลดกรดและยา
เคลือบกระเพาะ 

 
 

2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กรีนเคอมิน  Green  Curmin 
ขนาดบรรจุ : กลอง  30 แคปซูล 
เลขท่ี อย. 50-2-05159-2-0002 
ส่วนประกอบใน 1 แคปซูล 
- สารเคอร์คูมินอยด์ (Curcuminoid) จาก 
  ขม้ินชัน  30 มิลลิกรัม 
-  ผงพริกไทย  2  มิลลิกรัม 
-  สารมอสโตเด็กซ์ตริน  371.5 มิลลิกรัม 
 
 

 
สารเคอร์คูมินอยด์ (Curcuminoid) ในขมิ้นชันซึ่งเป็นสารเคมีประเภทโพลีฟีนอล(polyphenolic 

phytochemical) ออกฤทธิ์ทางดานชีวเคมีหลายประการ เชน มีฤทธิ์ชวยเรื่องการอักเสบ จึงดีตอตับ 
นอกจากนี้ยังชวยลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร กรดไหลยอน ทองอืด ทองเฟูอและอาหารไมยอย สาร
เคอร์คูมินอยด์โดยธรรมชาติจะไมละลายน้ําแตในผลิตภัณฑ์นี้ไดผานการปรับปรุงดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทําใหสามารถละลายน้ําได จึงสามารถดูดซึมเขาสูรางกายได ดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสารเคอร์คูมินอยด์ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกดวย 

พริกไทยด า มีสรรพคุณ ชวยบรรเทาอาการปวดกระเพาะอาหารอาเจียน จุกเสียด แนนทอง ทองอืด 
ทองเฟูอ นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มความคงตัวของสารสกัดขมิ้นชัน (เคอร์คูมินอยด์) อีกดวย โดย ท้ังสารสกัดจาก
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ขม้ินชัน และพริกไทย เป็นสารตอตานอนุมูลอิสระท่ีดี จึงชวยบํารุงตับ ลดและปูองกันการอักเสบของตับ จาก
การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

สารสกัดซัลโฟราแฟน จากบล็อคโคลี่ ชวยบรรเทาอาการปวดกระเพาะอาหารอาเจียน จุกเสีด แนน
ทอง ทองอืด ลดการอักเสบ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการขับสารพิษออกจากรางกาย
ของตับ ชวยการทํางานของตับ และตับออน 

สารมอลโทเดกซ์ทริน (maltodextrin) คือคาร์โบไฮเดรต ชวยในการยอยและการเผาผลาญอาหารดี
ขึ้น 
  วิธีรับประทาน :    

- ทานกอนอาหาร 15-20  นาที ครั้งละ 2 แคปซูล  
วันละ 3 มื้อ เชา กลางวัน เย็น  อาการดีขึ้นจึงปรับลดลงเหลือทานวันละ2 
เวลา และ1 เวลาตามลําดับจนกระท่ังหยุดยา 
ข้อห้าม: หามรับประทานคูกับยาลดกรดและยาเคลือบกระเพาะ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2.22   ผลิตภัณฑ์กรีนเคอมิน ไดรับคัดเลือกจากกรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก ใหเป็นสมุนไพรคุณภาพแหงปี 2563 
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ลูกค้า 

น าส่งสินค้า 

2.3 ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ   

 

 
ภาพที่ 2.3.1  ภาพแสดงขั้นตอน กระบวนการดําเนินงาน ผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
อาหารกรดไหลยอน 

           บริษัท ดีท฿อกซ์ (ประเทศไทย ) จํากัด  ท่ีจังหวัดเชียงใหม  วิจัยและผลิต ผลิตภัณฑ์ Green Curmin 
และ Curma Max  จนเสร็จท้ังติดฉลาก  บรรจุหีบหอ   มีระบบบาร์โค฿ดทุกลองสินคาเพื่อตรวจสอบยอนกลับ
ได  พรอมจําหนาย สงสินคามายัง บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ท่ีกรุงเทพฯ 

บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด เป็นศูนย์รวมสินคาเพื่อออกจําหนายผานนักธุรกิจ ของ ซีซีไอ 
โดยเปิดทําการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดรับออเดอร์ต้ังแตเวลา 9.00 น.- 18.00 น. การส่ังซื้อสินคา
สามารถชําระไดท้ังเงินสดและบัตรเครดิต  ซึ่งชําระผานบัตรเครดิตฟรีคาธรรมเนียม  โดยสามารถส่ังซื้ อสินคา
ได 3 ชองทาง 

1. ส่ังซื้อดวยตนเองท่ีฝุายแคชเชียร์บริษัท 
2. ส่ังซื้อผานชองทาง Line CCI แคชเชียร์ 
3. ส่ังซื้อผานเว็ปไซต์ ของบริษัท https://cms.cciofficial.com/member/index.php 

การรับสินคามี 2 แบบ คือ นักธุรกิจรับสินคาดวนตนเองท่ีบริษัท  หรือใหบริษัทจัดสง โดยขนสง TNT ตัดรอบ
การส่ังซื้อภายในเวลา 15.00 น.  สินคาถึงนักธุรกิจในวันรุงขึ้น  

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ ทวพิลัส จ ากัด 
INTER LINK TAWI PLUS CO.,LTD. 

ท าการตลาดผ่านออนไลน์ 

บริษทัดีทอ๊ก(ประเทศไทย) จ  ากดั วจิยัและ
ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ที่ไดม้าตรฐาน 
GMP  มี อย. ผา่นการรับรองฮาลาล 

บริษทั ซีซีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั  เป็นศูนยร์วมสินคา้เพือ่จดั
จ  าหน่ายผา่นหุน้ส่วนที่เป็นนกัธุรกิจ  

บริษทัอินเตอร์ลิงค ์ทวพิลสั จ  ากดั  
จดัจ าหนายผลิตภณัฑ ์เสริมอาหาร
กรดไหลยอ้น ในนามนกัธุรกิจ  ของ
บริษทั ซีซีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั   
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 ผูวิจักษณ์ในนาม บริษัท อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด เป็นนักธุรกิจท่ีเป็นศูนย์จําหนายตรงของบริษัท  
ทําการจัดซื้อสินคาจากบริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  เมื่อสินคานําสงถึงบริษัท อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส 
จํากัด เรียบรอยแลว   ฝุายจัดซื้อจัดการตรวจสอบและบันทึกสต฿อกสินคา จัดเก็บสินคาเขาหองจัดเก็บแยกเป็น
ชนิดสินคา  เพื่องายตอการนําออกจัดสงใหลูกคา    
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3.2  สินค้าถูกจัดส่งถึง บริษัท อินเตอร์ ลิงค์ ทวิพลัส จ ากัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดจําหนาย  ผูวิจักษณ์เนนทําการตลาด Online Maketing โดยมีเว็ปไซต์เซลเพจท่ีจัดทําขึ้นเอง 
คือ  http://Doctorherbs.clicksalepage.com/GreenCurmin  และ Page Facebook กรดไหลยอน หาย
ไดจริง  ผูวิจักษณ์ไดสรางเพจไวต้ังแต 26 มกราคม 2561  และเริ่มทําการโฆษณาผาน Facebook ต้ังแต 
มกราคม  2562   โดยใชงบโฆษณาชวงแรกวันละ 300 บาท  และคอยๆปรับงบโฆษณาเพิ่มขึ้น  ปัจจุบันใชงบ
โฆษณารวมอยูวันละ 3,000 บาท  เมื่อลูกคาทําการส่ังซื้อสินคาเรียบรอยแลว โดยตัดรอบเวลา 15.00  น. และ
นําสินคาสงไปยังบริษัทขนสง ภายในเวลา 16.00 น.  สินคาจะถกสงถึงลูกคาในวันถัดไป  กรณีติดวันหยุด
นักขัตฤกษ์ หรือ วันอาทิตย์ กําหนดลูกคาไดรับสินคาจะใชเวลาเพิ่มข้ึนตามจํานวนวันหยุดนั้นๆ การรับชําระคา
สินคามีท้ังแบบโอนเงินกอน และชําระเงินปลายทาง  กรณีท่ีลูกคาส่ังซื้อสินคาแบบชําระเงินปลายทาง เมื่อ

ภาพที่ 2.3.3  การจัดซื้อ
สินคาเขาสต฿อค 

http://doctorherbs.clicksalepage.com/GreenCurmin
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บริษัทขนสงนําสินคาสงถึงลูกคาแลว  อีก 3 วันถัดมาบริษัทขนสงจึงนําเงินคาสินคาท่ีไดรับชําระจากลูกคาโอน
เขาบัญชีผูวิจักษณ์ท่ีลงระบบไวกับบริษัทขนสง     

นอกจากการขายปลีกสวนตัวผานชองทางออนไลน์ผาน Facebook  แลว  ผูวิจักษณ์ยังทําการขยาย
องค์กร โดยการสรางทีมงานขายท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดคอร์สสอนการทําตลาดผานชองทางออนไลน์ ท่ีหอง
ประชุม บริษัท อินเตอร์ลิงค์ ทวิพลัส จํากัด  ประจําทุกสัปดาห์  โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 

1. คอร์สสราง Page Facebook 
2. คอร์สการตกแตงภาพสําหรับทําโฆษณา   
3. คอร์สการเขียน comtent สําหรับโฆษณาออนไลน์ผาน Facebook 
4. คอร์สการสรางโฆษณาออนไลน์ผาน Facebook   
5. คอร์สการอานผลและวิเคราะห์โฆษณา   
6. คอร์สการปิดการขาย  
7. คอร์สการติดตามลูกคา และบริการหลังการขาย 

 
ภาพที่ 2.3.6 สต๊อคกล่องส าหรับจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าที่ท าการสั่งซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์ 
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ภาพที่ 2.3.14   จัดคอร์สสอนการท าการตลาดออนไลน ์
3.สรุปผลการศึกษา 
3.1 รูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกรดไหลย้อนของ บริษัทอินเตอร์ ลิงค์ 
ทวิพลัส จ ากัด  ที่ผู้วิจักษณ์ประสบความส าเร็จมีรูปแบบในการบริหารงานดังนี้ 

1. สร้างทีมงานขายที่มีคุณภาพ  จัดอบรมใหความรูแกทีมงานขาย   เรื่องโรคกรดไหลยอน  สาเหตุ
การเกิดโรค วิธีการรักษา หลักการปฏิบัติตัวสําหรับผูปุวยโรคกรดไหลยอนท่ีถูกตอง  และความรูผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารกรดไหลยอน กรีนเคอร์มิน และ เคอร์มาแมกซ์ เพื่อสรางทีมงานขายท่ีมีความรู  สามารถใหขอมูล
ท่ีเป็นประโยชน์แกผูปุวยใหไดมากท่ีสุด   พรอมท้ังสอนการขายและงานขยาย  การทําการตลาดออนไลน์ผาน
เฟสบุ฿ค 

2. ท าโฆษณาออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย  ทําตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรดไหล
ยอน กรีนเคอร์มิน และ เคอร์มาแมกซ์ ดวยการโฆษณาออนไลน์ผาน  facebook สรางโฆษณาดวยวิธีการ
กําหนดกลุมเปูาหมายความสนใจ  เพศ  อายุ ขอมูลประชากรศาสตร์  ตําแหนงท่ีอยูอาศัย  กําหนด
งบประมาณตอวัน   เพื่อเขาถึงกลุมลูกคาเปูาหมายใหไดมากท่ีสุด 

3. ลดต้นทุนโฆษณาออนไลน์เฟสบุ๊ค  ด้วยการสร้างโฆษณาที่มีคุณภาพ  เนื่องจากปัจจุบันการทํา
ตลาดออนไลน์กลุมผลิตภัณฑ์สําหรับกรดไหลยอนมีการแขงขันท่ีสูงขึ้น  เป็นเหตุใหคาโฆษณาออนไลน์ผาน  
facebook   มีตนทุนท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อสูงขึ้น   การสรางโฆษณาท่ีมีคุณภาพจึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดใน
การลดตนทุนคาโฆษณา  ดวยการสรางคอนเทนต์ท่ีนาสนใจ การใชภาพท่ีดึงดูดสายตา  รวมไปถึงการทํา
โฆษณาแบบ Retrageting  คือการยิงโฆษณาซ้ําไปท่ีกลุมเปูาหมายเดิมท่ีเคยมีปฏิสัมพันธ์กับโพสและโฆษณา
ของเรารวมถึง กลุมลูกคาเดิมท่ีเคยซื้อสินคากับบริษัทฯ แลว  เพื่อเป็นดึงใหคนท่ีเคยซื้อสินคาแลว และ คนท่ี
สนใจแตยังไมซื้อ  ตัดสินใจและกลับมาซื้อสินคากับเพจบริษัทฯ   แทนท่ีจะไปซื้อกับตัวแทนรายอื่น  ซึ่งวิธีการ
เหลานี้  ไดรับการพิสูจน์แลววาชวยใหตนทุนคาโฆษณาลดลง 

4. ใช้ระบบตอบลูกค้าอัตโนมัติ  และ Salepage  ช่วยในการปิดการขาย  จากการสรางโฆษณาท่ีมี
คุณภาพ  และการทํา Retrageting  จึงทําใหบางชวงเวลามีลูกคาใหความสนใจตอบกลับโฆษณาเขามาพรอมๆ
กันเป็นจํานวนมาก   เพื่อความรวดเร็วในการใหขอมูลลูกคาใหไดอยางท่ัวถึงและไมตกหลน   จึงนําวิธีการตอบ
แบบอัตโนมัติเขามาชวย  เมื่อลูกคาตอบกลับโฆษณาเขามา  ขอความอัตโนมัติจะทํางานทันที  และสง Link 
Salepage  ซึ่งเป็นมินิเว็ปไซต์  ใหลูกคาดูรายละเอียดเพิ่มเติม  บางครั้งสามารถปิดการขายไดเลย โดยท่ีไม
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ตองโตตอบมากขึ้น  เพราะใน Salepage  มีข้ันตอนใหลูกคาสามารถส่ังซื้อสินคาไดเลย  และจะมีขอความแจง
เตือนเขามาท่ี Line Token เพื่อสงออร์เดอร์สินคาใหแผนกจัดเตรียมสินคาตอไป 

5. สร้างความม่ันใจให้กับลูกค้า ด้วยข้อมูลงานวิจัย  ตอกย้ําความนาเช่ือถือใหลูกคาตัดสินใจซื้อเร็ว
ขึ้นดวยการใหขอมูลผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากงานวิจัยพบวาสารสกัดเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชัน  มีสรรพคุณในการลด
อาการอักเสบตางๆ  ไดโดย เฉพาะอาการอักเสบของกระเพาะอาหารอันเป็นตนเหตุของการเกิดโรคกรดไหล
ยอน  ซึ่งจุดเดนของผลิตภัณฑ์คือ สารสกัดเคอร์คูมินอยด์หรือสารสกัดท่ีไดจากขมิ้นชันท่ีอยูในผลติภัณฑ์เสริม
อาหารกรดไหลยอน กรีนเคอร์มิน และ เคอร์มาแมกซ์  มีความพิเศษแตกตางจากขมิ้นชันท่ัวไปคือ สามารถ
ละลายน้ําไดมากกวาสภาวะปกติถึง 16,000 เทา ซึ่งปกติสารเคอร์คูมินอยด์(Curcuminoids) จากขมิ้นชัน มี
ความคงตัวต่ําและละลายน้ําตํ่า ทําใหแตกตัวเร็วและดูดซึมไดนอยมาก และไมคอยมีประสิทธิภาพในการรักษา  
จากงานวิจัยนี้จึงทําใหชนะการประกวดงานนวัตกรรมระดับโลกท้ังเอเซียและยุโรป  ทําใหไดรับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง จากประเทศไตหวัน ฮองกง  แคนนาดา รัสเซีย โรมาเนีย ดวยผลงานนวัตกรรมขมิ้นชันละลายน้ํา
ท่ีสูงท่ีสุดในโลก   นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ยังผานการรับรอองจากองค์การอาหารและยา มีการรับรองฮาลาล  
และไดรับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพแหงปี พ.ศ. 2563   จากกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก โดยกระทรวงสาธารณสุข 

6. เน้นให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวส าหรับผู้ป่วยกรดไหลย้อน และวิธีการรักษาที่ถูกต้องแก่ลูกค้า   
มากกว่าเน้นการปิดการขายเพียงอย่างเดียว  ดวยความต้ังใจจริง ท่ีตองการใหผูปุวยท่ีทานผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารกรดไหลยอนกรีน-เคอร์มิน และ เคอร์มาแมกซ์  มีสุขภาพท่ีดีขึ้นโดยเร็ว  จึงเนนใหคําแนะนําการ
รับประทานยาท่ีถูกตอง  และวิธีการปฏบิติตัวที่ถูกตองสําหรับผูปุวยกรดไหลยอน  โดยระหวางปิดการขายจะ
ใหขอมูลท่ีเป็นประโยช์เหลานี้แกลูกคา เมื่อลูกคาส่ังซื้อเรียบรอยแลว  ก็จะมี Link ใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อให
ลูกคาสามารถเปิดดูไดตลอดระยะเวลาท่ีทําการรักษา   นอกจากนั้นท่ีกลองผลิตภัณฑ์ทุกกลองไดทําการติด
ฉลากวิธีการรับประทานโดยละเอียด และการดูแลโภชนาการเบื้องตนไปใหเพื่อกระตุนใหลูกคารับประทาน
ผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง 

7. บริษัทมีนโยบายจัดชุดเซต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรดไหลย้อน ทุกๆ เดือนเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของลูกคาเพื่อกระตุนใหลูกคาตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรดไหลยอน  กรีนเคอร์มิน และ เคอร์มา
แมกซ์ ใหเร็วขึ้น และซื้อจํานวนมากกลอง บริษัทมีการจัดบริการสงใหฟรี สําหรับลูกคาท่ีซื้อชุดเซต ตางๆ 
รวมท้ัง จัดชุดพิเศษ และการจัดชุดเซต การรักษาตามระยะอาการของโรคกรดไหลยอน โดยมีนโยบายจัดชุด
เซตตางๆ  ออกมาทุกๆ เดือน สลับหมุนเวียนไป  เพื่อดึงดูดและกระตุนการตัดสินใจซื้อของลูกคา 

8.วางแผน Stock สินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  เพื่อแกปัญหาสินคาท่ี  Stock ไว
ไมเพียงพอสําหรับการจัดสงใหลูกคา ผูวิจักษณ์จะเลือก ใชระบบ Dropship ของบริษัทจัดสงแทน ซึ่งเป็น
ระบบบริการนักธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่ง โดยระบบจะอํานวยความสะดวกใหนักธุรกิจในการจัดสงสินคาแทนนัก
ธุรกิจ ไปยังลูกคาของนักธุรกิจ โดยใชระบบการจัดการขนสงผาน บริการ Kerry Express ซึ่งเป็นบริษัทฯขนสง
ช้ันนําของประเทศ  และในขณะเดียวกัน ผูวิจักษณ์ก็ทําการส่ังสินคาจากบริษัทเขา Stock ในจํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  
เพื่อปูองกันปัญหาสินคาไมพอสําหรับจัดสง 
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9. เลือกใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชน ที่มีความรวดเร็ว  เชื่อถือได้ในการจัดส่ง  และมีระบบ
ติดตามสินค้าที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้อย่างเเม่นย า  เพื่อปอูงการการจัดสง
ลาชา สินคาสูญหาย และเพื่อเป็นการสรางความประทับใจแกลูกคา ผูวิจักษณ์เลือกใชบริษัทขนสง Kerry 
Express ซึ่งเป็นบริษัทช้ันนําท่ีมีระบบการจัดสงท่ีมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  สามารถติดตามสถานะสินคาได
อยางเมนยํา 
 

 3.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจักษณ์เร่ืองนี้ 
เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีดูแลสุขภาพ และเนนการดูแลผูปุวยโรคกรดไหลยอนโดยตรง คนท่ีมา

ทําธุรกิจนี้ตองพรอมท่ีจะเรียนรูทําความเขาใจในผลิตภัณฑ์  และเรียนรูเรื่องโรคกรดไหลยอน  สาเหตุ  การ
รักษา วิธีการปฏบัติตัว ขอมูลโภชนาการ  จึงสามารถใหคําแนะนําท่ีถูกตองแกผูบริโภคได และประกอบกับ
ปัจจุบันชองทางออนไลน์ไดเขามามีอิทธิพลกับแบรนด์สินคาหรือธุรกิจอยางมาก    พฤติกรรมการซื้อเปล่ียนไป  
ออนไลน์จึงเป็นชองทางหนึ่งท่ีสามารถสรางยอดขายไดในระยะเวลาอันรวดเร็วซึ่งผูวิจักษณ์เองเนนการทํา
ตลาดออนไลน์ผานFacebook เป็นหลัก  ดังนี้คนท่ีมาทําธุรกิจนี้ตองพรอมเรียนรูการทําตลาดออนไลน์  
เนื่องจากการทําโฆษณา Facebook นับวันจะยิ่งยากขึ้น Facebook มีการเปล่ียนแปลง และมีขอกําหนดการ
ทําโฆษณาใหมๆอยูเสมอ   คนทําธุรกิจตองทันตอสถานการณ์และต่ืนตัวมากขึ้น   นอกจากนี้พึงระลึกเสมอวา
ไมมีความ สําเร็จใดไดมางายๆ  การทําธุรกิจออนไลน์ก็เชนกัน  ผูท่ีตองการประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้  ตอง
มีความพยายามไฝุหาความรู   พรอมเรียนรูส่ิงใหมๆ  มีความพรอมท้ังเวลา และเงินทุน   เพราะเงินทุนในการ
ทําโฆษณาออนไลน์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีบทบาทตอความสําเร็จ 

 

3.3  แผนงานต่อยอดในอนาคต 
ผูวิจักษณ์มีโครงการสรางนักขายท่ีมียอดขายเดือนละ 600,000 บาท  เพิ่มขึ้นอีก 10 รหัสภายในปี 

2563   และมีโครงการเรียนตอแพทย์แผนไทย   สาขาเภสัชกรรมไทย ในปี   2564  เพื่อตองการเพิ่มเติม
ความรูเฉพาะทาง นํามาตอยอดในดานธุรกิจตอไปในอนาคต  

 

3.4 การใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงาน 
หลักคุณธรรมจริยธรรมที่ผู้วิจักษณ์ใช้ในการท าธุรกิจมีดังต่อไปนี้  
1. ใช้หลักอิทธิบาท 4  ผูวิจักษณ์มีใจรัก(ฉันทะ) ศรัทธาและเช่ือมั่นตอส่ิงท่ีทําและทํางานดวยความ

เพียร(วิริยะ) ความมุงมั่นทุมเท ขยันทํางานดวยความพยายาม  อดทน ไมยอทอและมี ความต้ังใจฝักไฝุในส่ิง
นั้น    มีใจท่ีจดจอและรับผิดชอบ (จิตตะ) ต้ังใจทํางานดวยความฝักใฝุ เอาใจใสเสมอ  มี ความไตรตรอง 
(วิมังสา)  ในทุกกิจกรรม จะมีการทบทวนในส่ิงท่ีไดคิดไดทํามา มีความรูความสามารถในส่ิงท่ีทํา ทําดวยความ  
พิจารณา หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผล ตลอดจนหาวิธีแกไขปรับปรุง 

2. ยึดสังคหวัตถุ 4  ในการบริหารงาน ผูวิจักษณ์ ยึดหลักธรรมท่ีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอื่น 
ผูกมิตรไมตรี เอื้อเฟื้อเกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู 4 ประการ ไดแก 
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การให(ทาน) การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบงปันของๆตนเพื่อประโยชน์แกบุคคลอื่น ไมเป็นคนเห็น
แกไดฝุายเดียว คุณธรรมขอนี้จะชวยใหไมเป็นคนละโมบ ไมเห็นแกตัว  

การพูดจา (ปิยวาจา) ดวยถอยคําท่ีไพเราะออนหวาน พูดดวยความจริงใจ ไมพูดหยาบคายกาวราว 
พูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 

การสงเคราะห์(อัตถจริยา) ทุกชนิดหรือการประพฤติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แกผูอื่น 
การเป็นผูมีความสม่ําเสมอ(สมานัตตา) หรือมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย คุณธรรมขอนี้จะชวย

ใหเราเป็นคนมีจิตใจหนักแนนไมโลเล รวมท้ังยังเป็นการสรางความนิยม และไววางใจใหแกผูอื่นอีกดวย 
3. หิริโอตัปปะ  ผูวิจักษณ์มีความละอายและความเกรงกลัวตอบาป ถือวาเป็นธรรมะสําคัญ ตอ

การใชชีวิตอยูรวมกันของคนในสังคมนี้มาก เพราะบุคคลท่ีไมละอายแกใจตอการกระทําผิด ไมเกรงกลัวตอผล 
ของการกระผิดแลวนั้น บุคคลนั้น สามารถทําส่ิงเลวรายไดทุกชนิด สามารถสรางความเดือดรอน ความเสียหาย
ใหแกตนเอง และผูคนในสังคมไดไมหยุดหยอน เพราะเหตุนี้ โลกนี้ สังคมนี้ ตองการธรรมะสองขอนี้ปกปูอง
คุมครอง เรียกไดวา เป็นธรรมโลกบาล หรือ ธรรมะท่ีคุมครองโลก  

4. ใช้หลัก ฆราวาสธรรม 4   การทําธุกิจในทุกๆอาชีพ  ควรทําดวยความต้ังใจจริง   มีความ
เพียรพยายามเอาใจใสในหนาท่ีการงานนั้นอยางตอเนื่อง ดวยการพินิจพิจารณาอยางรอบคอบรอบดาน  มี
ความเอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ  จริงใจปรารถนาดีตอเพื่อรวมงาน  มีความซื่อสัตย์สุจริตตออาชีพ   ธุรกิจนั้นจึงจะ
ประสบผลสําเร็จ 

-------------------------------------------- 
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Abstract 
This dissertation to present the model Buddhism By the ordination of an Indian novice 

of the Thai Sirirajakr Temple Visakas used a management style as follows: 1) Must have faith 

in the propagation to undertake the ordination project, the novice must have a lot of faith in 

Buddhism. 2) Must understand Indian culture. 3) Education of the Indian language. The 

primary language or mother tongue of India is also Hindi or Urdu, which spans from Central 

India to Northern India. 4) Coordinating with the Thai Sirirajgir Temple staff coordinated with 

Thai monks. In India, all sets perform their duties. 5) Setting the date and time of going to 

India requires a systematic set of temples and travel times. 6) Budget procurement when the 

budget proceeds to promote merit to Buddhists. For the location-setting training, contacted 

the Secretariat of India, Nepal at the Thai Sirirajakar Temple. 8) Provision of training courses 

Regarding the structure of the training course based on the opinions of experts who have 

suggested about the course as follows: In terms of the curriculum and with practicality in 

India it is very appropriate and applicable. 

 

Keywords: Propagation, Buddhism 

 

บทคัดย่อ 
งานดุษฎีนิพนธ์นี้เพื่อนําเสนอรูปแบบของการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยการบรรพชาสามเณรชาว

ประเทศอินเดีย ของ วัดไทยสิริราชคฤห์  ผูวิจักษณ์ใชรูปแบบการบริหารจัดการดังนี้ 1) ตองมีศรัทธาในการเผย
แผท่ีจะทําโครงการบรรพชาสามเณรจะตองมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอยางมาก 2) ตองเขาใจ
วัฒนธรรมของคนอินเดียบอยครั้งพุทธศาสนาไดปรับตัวเขากับประเพณีวัฒนธรรมพื้นเมือง 3) การศึกษาการใช
ภาษาของคนอินเดีย ภาษาหลักหรือภาษาแมของประเทศอินเดียก็ยังเป็นภาษาฮินดี หรือ ภาษาอุรดู ซึ่ง
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ครอบคลุมต้ังแตอินเดียตอนกลางไปจนถึงตอนเหนือของอินเดีย 4) การประสานงานกับเจาหนาท่ีในวัดไทยสิริ
ราชคฤห์ไดประสานงานกับคณะพระไทยในประเทศอินเดียทุกชุดไดปฏิบัติหนาท่ี 5) การกําหนดวันและเวลาท่ี
จะไปประเทศอินเดียนั้นตองกําหนดวัดและเวลาในการเดินทางอยางเป็นระบบระเบียบ6) จัดหางบประมาณ
เมื่อการจัดหางบประมาณไดประชาสัมพันธ์บอกบุญแกพุทธศาสนิกชน 7) การกําหนดสถารท่ีในการอบรมการ
กําหนดสถานท่ีไดติดตอพระเลขาพระธรรมฑูตสายอินเดียเนปาลท่ีวัดไทยสิริราชคฤห์ 8)การจัดหาหลักสูตร
ฝึกอบรม เกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร ฝึกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญซึ่งไดเสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักสูตรไว ดังนี้ การท่ีมีการศึกษาดูงาน ในเรื่องของหลักสูตรและมีการปฏิบัติจริงท่ีประเทศอินเดียนั้น
เหมาะสมและนําไปใชไดอยางดียิ่ง  
 

ค าส าคัญ : การเผยแผพุทธศานา 
 

1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง  
การเผยแผพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนั้นไดมีหลายวิธีดวยกันมีท้ังในประเทศและตางประเทศ การเผย

แผพระพุทธศาสนาในตางประมีสองแบบ คือ นิกายเถรวาทและธรรมยุต ตอมาไดประสมประสานกับ
วัฒนธรรมและความเช่ือด้ังเดิมของแตละทองถิ่น ของแตละประเทศทําใหเกิดวิวัฒนาการ ( จํานงค์ ทอง
ประเสริฐ,๒๕๑๔) 

พระพุทธศาสนานิกายตาง ๆ หลายนิกาย เชน นิกายเถรวาทเดิม นิกายตันตระ นิกายสุขาวดีเป็นตน 
ดวยเหตุนี้การนับถือพระพุทธศาสนาของแตละประเทศในทวีปเอเชีย จึงแตกตางกันออกไป พระพุทธศาสนาได
เผยแผมายังลังกาทวีป โดยการนําของพระมหินทเถระ และคณะสมณทูต ซึ่งมีพระเจาอโศกมหาราชแหงชมพู
ทวีปไดสงมาในคราวสังคยานาครั้งท่ี 3 ซึ่งไดรับการตอนรับจากพระมหากษัตริย์ และประชาชนเป็นอยางดีมี
การสงฑูตไปสูราชสํานักของพระเจาอโศกมหาราช และไดทูรขอกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ มาสูรังกาทวีปดวย ในสมัย
นั้นรังกาทวีป มีประชาชน  2 เผา เผาสิงห์หล และเผาทมิฬ ชนเผาสิงห์หลท่ัวไป นับถือศาสนาพุทธ เมื่อส้ินราช
กาลของพระเจา เทวานัมปิยติสักดิ์แลวรังกาทวีปก็ตกอยูในอํานาจของกษัตริย์ทมิฬ บรรดาศาสนาสําคัญท่ีมีผู
นับถือเป็นจํานวนมาก(เสฐียรพงษ์ วรรณปก, ๒๕๔๐) 

พระเจาอโศกมหาราช (พ.ศ. 240 – 312) ไดสงพระธรรมทูตจากอินเดียไปประกาศ พุทธศาสนา 9 
สาย โดยสายท่ี 8 พระโสณะและพระอุตระเถระไดเดินทางไปยังสุวรรณภูมิประเทศหรือเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตในปัจจุบัน (ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนามและอินโดนีเซีย) ทําใหไทยไดรับอิทธิพลจากศาสนาพุทธจาก
อินเดียมาต้ังแตสมัยนั้น 

หลังจากสมัยพุทธกาล พุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองถึงท่ีสุดในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ตอมาระหวาง 
พ.ศ. 1300 – 1700 คณะสงฆ์ออนแอลง รวมท้ังถูกศาสนาอื่นตอตานและบีบค้ัน กอปรกับถูกชนชาติมุสลิมเขา
รุกรานและทําลายวัดวาอารามตลอดจนพระสงฆ์ ในท่ีสุดในชวงปี พ.ศ. 1700 พุทธศาสนาจึงเส่ือมลงและสูญ
หายไปจากอินเดียในท่ีสุด ในปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947)    อินเดียไดรับเอกราชจากอังกฤษและได  นาย
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เยาวหรลาล เนห์รู (Jawaharlal Nehru) เป็นนายกรัฐมนตรี เนห์รูไดสงเสริมการอยูรวมกันของประชาชนท่ีมา
จากลัทธิและตางศาสนาภายใตแนวคิด “สหธรรม” 

ในชวงนี้ พุทธศาสนาไดถูกฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งโดยบุคคลสําคัญ 2 ทาน คือ นายกรัฐมนตรีอินเดีย และ 
ดร. บิมเรา รามจิ เอมเบดการ์ (Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar) ผูนําชาวพุทธ โดยรัฐบาลอินเดียไดบูรณะ
พุทธสถาน สงเสริมการศึกษา พุทธศาสนาและกอตั้งมหาวิทยาลัยท่ีเมืองนาลันทาและเมืองมคธ วิทยาลัยพุทธ
ท่ีเมืองบอมเบย์ สงเสริมการเรียนภาษาบาลีท่ีเมืองกัลกัตตา รวมท้ังจัดงานฉลองพุทธชยันตี หรือ ครบรอบ 
2,500 ปีของพุทธศาสนา โดยเชิญประเทศท่ีมีประชากรสวนใหญนับถือพุทธศาสนามารวมฉลอง และสรางวัด
ในบริเวณรอบพระมหาเจดีย์พุทธ คยาดวย ทําใหประเทศไทยเริ่มมีบทบาทในเรื่องพุทธศาสนาในอินเดียอยาง
เป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ดร. เอมเบดการ์ไดนําคนวรรณะตํ่าประมาณ 5 แสน
คน ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะท่ีเมืองนาคปะ รัฐมหาราษฏระ ซึ่งถือวาเป็นการเริ่มตนการฟื้นฟูพุทธศาสนาใน
อินเดียท่ีสําคัญ 

อยางไรก็ดี หลังจากนั้นเพียง 53 วัน ในวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ดร. เอมเบดการ์ก็เสียชีวิตลง ทํา
ใหชาวพุทธในอินเดียขาดผูนําคนสําคัญไป แตพิธีปฏิญาณตนเป็น พุทธมามกะดังกลาว ก็ยังดําเนินมา ทุกปี 
พระสงฆ์จากประเทศไทยไดรับเชิญไปรวมงานดวยทุกครั้ง ในขณะท่ีพุทธศาสนาในอินเดียเส่ือมและสูญไป
ในชวงปี พ.ศ. 1700 ประเทศไทยไดรับ พุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของประเทศโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทําให พุทธศาสนาในประเทศไทยเจริญรุ งเรืองและมีความมั่นคง 
เป็นท่ียอมรับจากนานาประเทศและกลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาท่ีสําคัญแหงหนึ่งของโลกในปัจจุบัน ในปี 
พ.ศ. 2499 ซึ่งทางการอินเดียไดจัดงานฉลองพุทธชยันตี หรือครบรอบ 2,500 ปีของพุทธศาสนา และไดเชิญ
ประเทศท่ีมีประชากรสวนใหญนับถือพุทธศาสนา รวมท้ังประเทศไทยรวมฉลองและสรางวัดท่ีเมืองคยานั้น 
รัฐบาลไทยไดตอบสนอง โดยสรางวัดไทยพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ในปี 2501 ซึ่งเป็นวัดของรัฐบาลไทย
แหงแรกในประเทศอินเดียและในตางประเทศ นับต้ังแตนั้นมามหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทยก็ไดสนับสนุนการ
ดําเนินงานของวัดไทยพุทธคยามาโดยตลอด มีการสงคณะสงฆ์คณะละ 4 รูป ท่ีเรียกวา คณะปัญจวรรค มา
บริหารวัดในฐานะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย ซึ่งปัจจุบัน มีพระเทพโพธิวิเทศ เป็นหัวหนาพระธรรม
ทูต และเป็นเจาอาวาสวัดไทยพุทธคยา 

ตลอดเวลากวา 50 ปี คณะพระไทยในประเทศอินเดียทุกชุดไดปฏิบัติหนาท่ี ในการทํานุบํารุงและเผย
แผพุทธศาสนาในอินเดียและสงเสริมความสัมพันธ์และความรวมมือระหวางคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์
นานาชาติในอินเดียอยางแข็งขันและไดผลดียิ่ง การดําเนินงานเผยแผพุทธศาสนาของวัดไทยในอินเดียมีท้ังเรื่อง
การจัดการอุปบรรพชา อุปสมบท การศึกษาพระปริตร และการเผยแผพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณร 
ตลอดจนการปกครองดูแลคณะสงฆ์ แมชี และเจาหนาท่ีของวัดท่ีพํานักอยูท่ีวัด รวมถึงการตอนรับและจัดท่ีพัก 
อาหาร และการรักษาพยาบาลใหแก พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยท่ีมาจาริกแสวงบุญเป็นจํานวน
มาก ดวยการทํางานอยางขันแข็งของพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย ทําใหเกิดการจัดสรางวัดไทยใน
อินเดียอีกจํานวนมาก อาทิ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยสิริราชคฤห์ วัดไทยนาลันทา วัดไทยไวสาลี วัด
ไทยเชตวัน เป็นตน ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียใหความสําคัญกับพุทธศาสนามากขึ้น มีบุคคลตางๆ ในวงราชการ
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และการเมืองท่ีนับถือพุทธศาสนา มีโครงการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยนาลันทาใหกลับมาเป็นมหาวิทยาลัยพุทธ
ศาสนาท่ียิ่งใหญเชนในอดีต รวมท้ังโครงการพัฒนาสังเวชนียสถานใหเป็นสถานท่ีทองเท่ียวเชิงพุทธศาสนาในรัฐ
พิหาร รัฐอุตตรประเทศ และรัฐตางๆ ในอินเดีย ซึ่งเป็นดินแดนตนกําเนิดพุทธศาสนา ซึ่งมีสวนสําคัญในการ
สงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐตางๆ ดังกลาว อยางยิ่ง 

พุทธศาสนาในอินเดียไมเพียงแตกระจุกตัวอยูในเขตวังเวชนียสถานเทานั้น แตยังมีพื้นท่ีอื่นๆ อีกมากท่ี
ยังไมเป็นท่ีรูจักของพุทธศาสนิกชนมากนัก อาทิ วัฒนธรรมพุทธศาสนามหายานในแควนลดาข สิกขิม และ
ธรรมศาลา เป็นตน หรือ อิทธิพลของพุทธเถรวาทแบบประเทศไทยท่ีกระจายตัวอยูในกลุมคนไต ท่ีมีอัตต
ลักษณ์ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมคลาย คนไทยลานนนา คนไตเหลานี้กจะจายตัวอยูทางภาคอีสานของ
อินเดีย โดยเฉพาะในรัฐอัสสัมและอรุณาจัลประเทศ นอกจากนี้ ยังมีทางรัฐคุชราตซึ่งเป็นรัฐบานเกิดของ
มหาตมะ คานธี และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน นเรนทรา โมดี ท่ีมีชาวฮินดูเปล่ียนมานับถือศาสนาพุทธเป็น
แสนๆ คน ซึ่งในปี 2558 นี้ สถานทูตฯ รวมกับสํานักงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มีแผนท่ีจะ
นําพระพุทธรูปไปมอบใหกับชาวพุทธคุชราต ซึ่งถือเป็นสวนหนึ่งของนโยบายการสงเสริมพุทธศาสนานอก
เขตสังเสชนียสถานของสถานทูตฯ 

ในปัจจุบันพระพุทธศาสนาก็นับวาเป็นศาสนาท่ีมีอายุเกาแก เป็นอันดับ 2 รองจากศาสนาพราหมณ์ ท่ี
ดํารงอยูในรูปของศาสนาฮินดู พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกเมื่อประมาณ 45 ปี กอนพุทธศักราชในดินแดน
ชมพูทวีป ซึ่งปัจจุบันไดแก ประเทศอินเดีย และ เนปาล พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา แกปัญจวคีย์ ซึ่ง
ตรงกับวันเพ็ญ เดือนอาสาฬหะ (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8)จากวันนั้นเป็นตนมา พระพุทธเจาไดเสด็จจาริกออก
เผยแพรพุทธศาสนา ไปท่ัวชมพูทวีป โดยในระยะแรก พระองค์เสด็จออกเผยแพรพระองค์เดียว เมื่อมีสาวก
มากขึ้น ก็ใหพุทธสาวกออกเผยแพร พระพุทธศาสนาทําใหศาสนา มีความเจริญรุงเรือง และ แผรขยายไปอยาง
รวดเร็ว (พระราชวรมุนี  (ประยุทธ์ปยุตฺโต) ๒๔๒๓) 

 จากกรณีดังกลาวผูวิจักษณ์จึงไดคิดและศึกษาถึงวิธีการท่ีจะนําองค์ความรูเพื่อท่ีจะถายทอดใหแก
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปในตางประเทศใหนับถือหรือเขาใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยไดมีโครงการ
นําพระพุทธศาสนาใหเจริญในถิ่นฐานเดิม ท่ีไดเคยรุงเรืองในครั้งกาลกอน 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 ความสนใจและแรงบันดาลใจ 

2.1.1 ความผูกพันกับชาวเมืองราชคฤห์ 
จากการที่เขาใจถึงสภาพการเป็นอยูของคนอินเดียและชุมชนชาวเมืองราชคฤห์ วาผูคนสวนใหญเป็น

คนจนและลําบากในการหาเงินเพราะการหาเงินหรือทํามาหากินของชาวบานโดยปกติผูชายจะเป็นคนท่ีจะ
ออกไปหาเงิน สวนผูหญิงจะเป็นคนเล้ียงลูกอยูบาน ทางมูลนิธิ MAA SATYAHOSPITAL เมืองราชคฤห์  อ.นา
ลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดียจึงไดติดตอมายัง พระธนพล อินฺทปญฺโญ และพระมหาฉัตรชัย ยติโก ใหเป็นผู
ดําเนินงานจัดหาทุนหรืงบประมาณในการใหความชวยเหลือกับทางชุมชนชาวเมืองราชคฤห์ไทยไดจัดโครงการ
ตอเนื่องเพื่อเผยแพรความเป็นไทยและสรางสัมพันธ์ที่ใกลชิดระหวางประชาชนของท้ังสองประเทศ อาทิ เชน 
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1) การจัดโครงการบวชเณรเพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูและเขาใจเกียวกับพระพุทธศาสนา 
2) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ผานการสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ การศึกษาและ

วัฒนธรรม โดยมีชาวพุทธใหมเกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก  

 
ชาวพุทธใหมท่ีเมืองราชคฤห์และตางเมืองไดมาประชุมกันท่ีวัดไทยสิริราชคฤห์ 
 
3) เพื่อเสริมสรางความเขาใจระหวางประชาชนของท้ังสองประเทศ 

 
ชุมชนชาวเมืองราชคฤห์ท่ีบวชเขามาในพระพุทธศาสนาและพระไทยผูใหความรู 

4) เดิมทีเยาวชนท่ีจะเขามาบรรพชานั้น ไมไดเป็นชาวพุทธ สวนใหญ นับถือศาสนาฮินดู เมื่อเกิด
ศรัทธาและไดรับอนุญาตจากผูปกครอง ใหปวรณาตนเป็นพุทธมามะกะ 
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เยาวชนไดมาแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 

2.1.2 การสนับสนุนงบประมาณ 
การสงเคราะห์ชุมชน เมืองราชคฤห์ อําเภอนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ไดจัดหาเงินทุนเพื่อ

ชวยเหลือและจัดหาหมอ ครู ในการอนุเคราะห์ชุมชน(มูลนิธิ MAA SATYAHOSPITAL)และโครงการบวชเณร
โดยการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ อาทิเชน 

1) การบอกบุญแกพุทธศาสนิกชนผูใจบุญในบริเวณรอบๆชุมชนใกลวัดสายไหม 
2)การแสดงธรรมบอกบุญบนธรรมมาส 

 
การเทศน์ท่ีวัดสายไหมเพื่อบอกบุญแกชาวพุทธที่สนใจในการทําบุญ 

 
3)การสงเงินทุนโดยการโอนผานธนาคารในแตละปีเริมตนแตปี 2559-2562ไปยังประเทศอินเดีย 
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การรับบริจากจากชาวตางชาติและชาวไทย 
 
2.2 บริบทของเร่ืองที่ท า สถานการณ์ การเริ่มต้น 

  
 
 

       การเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศอินเดียโดยนั่ง
เครื่องบินไปลงท่ีเมืองพาราณสีเพื่อไปบรรพชาสามเณรที่วัดไทย
สิริราชคฤห์ 
 
 

         จากการที่นั่งเครื่องบินมาลงท่ีเมืองพาราณสีแลวก็
ตอรถจากสนามบินมาท่ีสถานีรถไฟเพื่อไปยังวัดไทยสิริรา
ชคฤห์ 
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                  การเดินทางท่ียาวนานก็ไดมาถึงวัดไทยสิริราชคฤห์ 
 
2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนที่ด าเนินการแต่ละขั้นตอน หรือแต่ละเร่ือง อย่างละเอียด   

1.โครงสร้างการท างาน 
 แผนผังการบริหารงานของโครงการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย 

 
1) พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (พระอาจารย์วิเชียน) เป็นประธานโครงการ  และอุปัชฌาย์ท่ีวัดไทย

สิริ  
ราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ อ.นาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 

2) พระอภิราม สุริยปญฺโญ  หัวหนาโครงการและผูประสานงานชาวอินเดีย มูลนิธิ  MAA 
SATYAHOSPITAL เมืองราชคฤห์ อ.นาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 

3) ธนพล อินฺทปญฺโญ  หัวหนาโครงการและผูประสานงานชาวไทย วัดลาสนุน ต.ลาดสวาย อ.ลําลูก
กา จ.ปทุมธานี 
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4) พระมหาฉัตรชัย ยตโก  กรรมการและวิทยากร ผูประชาสัมพันธ์บอกบุญแกพุทธศาสนิกชน
ชายไทย วัดสายไหม ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 

5) พระปลัดเกรียงไกร กาญจนรังสี  กรรมการและวิทยากร ผูจัดเตรียมสถานท่ีในโครง วัดไทยสิริรา
ชคฤห์ เมืองราชคฤห์ อ.นาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 

 
2. การเตรียมการจัดอบรม  
การประสานงานพระภิกษุ ผู้ร่วมโครงการชาวอินเดีย เพื่อการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) จัดต้ังคณะกรรมการหลายภาคี ประกอบดวย ฝุายอํานวยการ ฝุายหลักสูตรการฝึกอบรม ฝุายผลิต

และพัฒนาส่ืออบรม ฝุายจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงการ ฝุายทะเบียน ฝุายพัฒนาพระวิทยากรและพี่เล้ียง 
ฝุายจัดหาอัฐบริขาร ฝุายวิจัยและสรุปผลการประเมินโครงการ 

2)  นําเสนอโครงการตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
3)  จัดการประชุมช้ีแจงผูบริหารระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และหนวยงานตางๆ ในชวงวันหยุดราชการ 
4)  จัดประชุมเตรียมการ ผูอํานวยการโรงเรียน ครูพี่เล้ียงท่ีมีจิตอาสาชวยงานฝึกอบรมสามเณรใน

พื้นท่ี 
5)  รับสมัครเด็กและเยาวชนที่สมัครใจบรรพชาในแตละปี 
6)  เตรียมความพรอมศูนย์ฝึกอบรมแตละอําเภอ / ตําบล 
7) จัดต้ังทีมฝึกอบรมใหสอดคลองกับจํานวนสามเณร และจํานวนศูนย์ฝึกอบรม 
8)  เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ โสต ส่ือ อัฐบริขาร ทุนสนับสนุนโครงการ 
9)  ดําเนินการอบรมเตรียมการกอนบวช 
10) บรรพชาสามเณรรุนตางๆ 
11)  ฝึกอบรมตามหลักสูตร 
12) ติดตามประเมินผล 
 

3. อาหารที่จัดหามา 

 
การฝึกเดินมารับอาหารของเยาวชน 
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วัตถุดิบที่น ามาท าอาหารก็ได้มาจากตลาดเพื่อน ามาปรุงในแต่ละวันมีดังนี้ 
เครื่องเทศอินเดีย  มันฝรั่ง เกลือ แปูงสาลี น้ําตาลทราย เนื้อปลา เนื้อไก ฝักทอง พริกสด ผักตางๆ 

  
อาหารการกิน 
          เมื่อพูดถึงอาหารการกิน คนไทยนั้นมีความพิถีพิถันในดานอาหารเป็นอยางมากจึงมีความหลากหลาย
ของอาหาร เนนความอรอย สะอาด และไมจําเจ แตเมื่อคุณตองการท่ีจะมาศึกษาตอยังประเทศอินเดีย ส่ิงหนึ่ง
ท่ีคุณตองเตรียมตัวเตรียมใจ นั่นก็คือเรื่องของอาหาร ซึ่งอาจพูดไดวา เป็นปัญหาหนึ่งท่ีนักศึกษาไทยตองพบ
เจอ 

อาหารอินเดียไมไดโหดรายอยางท่ีใครหลายคนคิดกัน เพียงแตตองเลือกสักนิดเพื่อสุขภาพท่ีดี 
รานอาหารริมทางของประเทศอินเดียไมไดเหมือนกับรานอาหารหนาปากซอยบานเรานะครับ ในเมืองไทย
รานอาหารสวนใหญจะใหความสําคัญเรื่องความสะอาดเป็นหลัก ไมวาจะเป็นรานอาหารหรู ๆ หรือรานอาหาร
ริมทาง และยังมีการตรวจสอบความสะอาดของอาหารโดยหนวยงานภาครัฐ แตในประเทศอินเดียนั้นแตกตาง
จากบานเรา ถาจะใหสะอาดสุดอรอยสุด ก็ตองยกใหรานอาหารหรู ๆ ติดแอร์ สวนรานอาหารในระดับกลาง ก็
อาจมีการดูแลเอาใจใสเรื่องความสะอาดนอยกวาเป็นลําดับไป สวนรานอาหารริมทาง รานเล็ก ๆ มุงหลัง คา
ดวยสังกระสี ไมตองพูดถึงเรื่องความสะอาด เพราะฉะนั้นในลําดับแรกควรเลือกรานอาหารท่ีมีความสะอาด
กอนเลยครับ 

สวนในเรื่องลักษณะของอาหารอินเดีย คนอินเดียสวนใหญไมรับประทานเนื้อวัว สวนเนื้อท่ี
รับประทานกันในอินเดียก็จะเป็นเนื้อควาย ไก แพะ แกะ ปลาน้ําจืด หรื อในบางพื้นท่ีก็มีอาหารทะเล และ
รับประทานเนื้อวัวดวย อาหารอินเดียประเภทแกงสวนใหญก็จะเป็นแกง มาซาลา (Masala  มาซาลาเป็น
เครื่องเทศท่ีเป็นท่ีนิยมของประเทศอินเดีย) หรือในบางพื้นท่ีอาจจะเป็นแกงกะทิ เหมือนบานเรา เชน ในรัฐ
แกรลาและพื้นท่ีใกลเคียง สวนอาหารท่ีคนจะกินกันบอย ก็มี ไกทันดูรี (Chicken Tandori) จะเป็นไกอบรส
เผ็ดๆ แกงมาซาลาไก (Chicken Masala) เป็นแกงคลาย ๆ มัสมั่นไกของไทย บิรยานีไก หรือ บิรยานีเนื้อ    
(Biryani) มีลักษณะคลายกับขาวหมกในบานเรา แตถาจะเป็นมังสวิรัต ก็ตองเป็นแกงนี้เลย “Palak Paneer” 
เป็นแกงผักใส ชีส พานีร์  จะมีลักษณะคลายๆ กับ เตาหู แตรสชาติจะมันกวา สวนลักษณะอาหารตาง ๆ ของ
ประเทศอินเดียก็มีความแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทางตอนเหนือของประเทศ
อินเดียก็จะรับประทานอาหารท่ีมีน้ํามันเยอะ หรืออาหารประเภทท่ีใหไขมัน เพราะมีภูมิอากาศท่ีหนาวเย็น 
สวนทางใตของอินเดียมีลักษณะภูมิอากาศคลายประเทศไทย จึงมีการรับประทานอาหารคลายกับเมืองไทย 
อาจจะมีความแตกตางเรื่องรสชาติ เพราะประเทศอินเดียจะใชเครื่องปรุงอาหารประเภท เกลือ น้ําตาล แตจะ
ไมผสมระหวาง น้ําตาลกับพริก สวนเมืองไทยจะมีเครื่องปรุงท่ีหลากหลายกวา เชน น้ําปลา ซอสตางๆ ทําให
อาหารในเมืองไทยมีความหลากหลายทางรสชาติมากกวาอาหารอินเดีย 

สวนวิธีแกปัญหาเรื่องเบื่ออาหารอินเดีย หรือไมอยากกิน รสชาติจําเจ หรือกินอาหารอินเดียไมได
เพราะเหม็นเครื่องเทศ ก็ขอแนะนําดวยวิธีการทําอาหารกินเองท่ีหองพัก กอนเดินทางมาอินเดีย ก็ตองมีการ
เตรียมตัวเรื่องสัมภาระของใชตางๆ แตท่ีลืมไมไดคือ จําพวกเครื่องปรุงรสตางๆ เชน น้ําปลา ซอสหอยนางรม 



     
128 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 

กะปิ หรือเครื่องปรุงอื่นท่ีหาซื้อไดยากในประเทศอินเดีย อาหารแหง ตะไครแหง ขาแหง เครื่องแกงสําเร็จรูป
ตางๆ และในประเทศอินเดียก็ยังสมารถหาซื้อเครื่องปรุงบางอยางเหลานี้ไดตามรานคาใหญ ๆ เชนตาม
หางสรรพสินคาท่ีมีการน้ําเขาของจากตางประเทศไดอีกดวย วิธีนี้ถือไดวาเป็นวิธีที่นักศึกษาไทยในอินเดียทํากัน
อยางแพรหลาย และยังเป็นวิธีท่ีจะทําใหคุณสามารถอยูในประเทศอินเดียไดงายข้ึน 
4. สถานที่ 

สถานท่ีในการดําเนินโครงการ วัดไทยสิริราชคฤห์ อ.นาลันทา รัฐพิหาร เมืองราชคฤห์ประเทศอินเดีย
วัดไทยสิริราชคฤห์ เป็นวัดไทยแหงแรก ในเมืองราชคฤห์ เมืองในสมัยพุทธกาลท่ีมีประวัติความเกี่ยวของกับ
พระพุทธศาสนามากท่ีสุดแหงหนึ่ง วัดแหงนี้ เริ่มกอสรางมาต้ังแตปี พ.ศ. 2546 มีเนื้อท่ีราว 10 ไร (4 เอเคอร์) 
อยูหางจากวัดเวฬุวันมหาวิหาร สถานท่ีพระสัมมาสัมพูทธเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ และพระอารามแหง
แรกในพระพุทธศาสนา ประมาณ 500 เมตร ปัจจุบันมีพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร วชิรวํโส ดร.) เป็น
ประธานสงฆ์วัดไทยสิริราชคฤห์ ไดเริ่มกอต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร 
วชิรวํโส ดร.) เป็นผูริเริ่มดําเนินการกอสราง ในนามพุทธบริษัทชาวไทย โดยดําริจากการจัดงานฉลองอรรถกถา
ฉบับมหาจุฬาฯ สังคายนายอนยุค ณ ถ้ําสัตบรรณคูหา เมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยท่ีต้ังของวัดไทยสิริราชคฤห์ อยู
บริเวณดานภูเขาเวภารบรรพต สถานท่ีทําปฐมสังคายนาในสมัยพุทธกาล 
การกอสรางวัดไทยสิริราชคฤห์ในระยะแรก ไดรับความอนุเคราะห์จาก พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ (พระมหาฉลอง 
จนฺทสิริ) และนายไซเลนเดอร์ ชาวเมืองราชคฤห์ ดําเนินการจัดหาซื้อท่ีจากชาวอินเดีย โดยความอุปถัมภ์จาก
พุทธบริษัทไทย จนสามารถประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ตรงกับวันมาฆบูชา 
โดยมีพระพุทธวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม) อดีตเจาอาวาสวัดจักรวรรดราชาวาส เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ โดย
การกอสรางวัดไทยสิริราชคฤห์ มีพระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล) เจาอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็น
ประธานการกอสราง และมีผูถวายปัจจัยในการกอสรางและถวายความอุปถัมภ์ในนามพุทธบริษัทชาวไทย
ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 

สถานที่ต้ังโครงการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศอินเดีย 

 

วัดไทยสิริราชคฤห์ 
อ.นาลันทา รัฐ
พิหาร ประเทศ
อินเดีย 
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2.4 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
1. การจัดอบรม 
ไดมีทีมพระภิกษุไทย ใหความรู บอกกฎระเบียบ พระธรรมวินัย และการปฎิบัติ พระภิกษุ และ 

สามเณรชาวอินเดีย เป็นผูแปลความหมายการฝึกอบรมประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ 
สถานศึกษาของตนเอง ในชวงภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพรอมการเขารับการอบรมสามเณรภาค
ฤดูรอนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดพิธีปลงผมและจัดท่ีพัก 

 
พิธิปลงผมนาคในอินเดีย 
 

 
การฝึกขานนาคในโครงการ 
1) ความพรอมเพรียงในหมูคณะ  การแบงกลุมเพื่องายตอการดูแล และจัดระเบียบแถวในการ

ฝึกอบรม ปฎิบัติตามในแตละวิชา การจัดหมูคณะ ในการฉัน การทําความสะอาดจิตอาสา การปฎิบัติธรรมตาม
กลุม การพิจารณาอาหาร และการรับประเคณอาหาร 
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2) ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  เป็นการฝึกชวยเหลือกัน ในการครองผาจีวร จัดท่ีนอนท่ีพักอาศัย ไม
ทะเลาะเบาะแวง หรือแกลงกัน ใหเกิดอันตรายแกสมาชิก ในกลุมสามเณร ท่ีอยูในกลุมเดียวกัน และ กลุมอื่นๆ  

3)การแกไข อุปสรรคหรือปัญหาเฉพาะหนา  เมื่อไดรับการบาดเจ็บหรือไมสบาย ในระหวางการ
ฝึกอบรม จะตองรีบมาพบพระพี่เล้ียง ท่ีดูแลอยู หากไมมีก็ควรปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  

4)การจัดการน้ํา ในการอุปโภค บริโภค  เมื่อชําระลางรางกายใหรูจักคุณคาของน้ํา ไมควรเปิดน้ําท้ิงไว 
ใหใชน้ําอยางประหยัด และมีระเบียบ ซึ่งไดแบงเป็นกลุม เพื่องายตอการจัดการ ในการใชน้ํา 

2. การบวชเณร 
ดําเดินโครงการบรรพชาสามเณรตามวัตถุประสงค์ 
ไดมีวัดไทยในประเทศอินเดียเมืองราชคฤห์ อําเภอ นาลันทา รัฐพิหาร ใหการสนับสนุนโครงการ และ

สถานท่ีในการปฎิบัติธรรม นอกจากนี้ ยังมีพุทธศาสนิกชนชาวอินเดีย(ชาวพุทธใหม) และวัดเวียดนาม ใหการ
สนับสนุน 

1)ไดมีการเตรียมตัวเดินทางไปวัดเวฬุวันโดยการเดินเทา 

 
พระอาจารย์จัดแถวเตรียมเดินทางไปวัดเวฬุวัน 

2) ไดจัดแถวออกเดินทางไปยังสถานท่ีบวช 
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3)มีการนําทีมเดินทางโดยทีมพระพี่เล้ียง 
 

 

 
การทําพิธีขอขมากับพระอุปัชฌาย์ 

 
ท่ีมูลนิธิ(MAA SATYAHOSPITAL)ในชุมชนเมืงนาลันทา ไดจัดท่ีตอนรับคณะพระอาจารย์และสามเณร

ท้ังหมด 
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3. การปฐมนิเทศ 
 การนิเทศก็ไดมี พระครูปลัดสุวัฒทนพุทธิคุณ เป็นประธารเปิดการปถมนิเทศในเรื่องความเป็นอยูของ
สามเณรจะตองใชชีวิตอยางไรจึงจะเหมาะสมกับเพศบรรพชิตมีบทบาทหนาท่ีอยางไรกับยุคปัจจุบัน 

 

 
 
4. การหางบประมาณ 
 ไดประชาสัมพันธ์บอกบุญแกพุทธศาสนิกชน ท้ังทางตรงและส่ือประชาสัมพันธ์ตาง ๆ  
 

5.วัตถุประสงค์การริเร่ิมโครงการ 
 วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อใหหัวหนาหนวยมีเทคนิคในการอบรมเด็กและ
เยาวชนอยางมีประสิทธิภาพ และรวมกันวางแผนในการพัฒนาการอบรม พัฒนาทีมงานพระวิทยากร ใหเป็น
ผูเช่ียวชาญดานการอบรม เด็กและเยาวชนผูเขารับการอบรมก็จะเป็นคนดีของสังคม ชวยกันสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา และพัฒนาประเทศชาติสืบไป 

การเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ โดยพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ไดกลาวเปิดงานวา ตองขอ
อนุโมทนาขอบคุณทุกรูปท่ีไดเสียสละทํางานเพื่อพระพุทธศาสนา เป็นพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม และไดฝาก
ขอคิดความเห็นใหหัวหนาโครงการฯตองมีคุณสมบัติอยางนอย 4 ขอ คือ 
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(1) มีความรูด ี
(2) มีความประพฤติเป็นตัวอยาง 
(3) มีทักษะชีวิต 
(4) มีจิตสาธารณะ 
ทําอยางไรโครงการฯ จึงจะมีศาสนทายาทเพื่อสืบตออายุพระพุทธศาสนา ตองคิดใหมทําใหมกําหนด

กุศโลบาย สรางรากแกวหนอแกวของพระพุทธศาสนา ทําใหเด็กมาอยูกับเรามีพฤติกรรมเปล่ียนใหได ปลูก
ศรัทธาผูปกครอง อาจใชภาษาอังกฤษสอนใหลูกเณรแผเมตตาเป็นภาษาอังกฤษ นําศีล ๕ มาประยุกต์ใน
โครงการสอนงานคณะสงฆ์ อยางนอยท่ีสุดกิจกรรมสําคัญคือ ทําวัตร บิณฑบาต ปัดกวาดเสนาสนะ บริหาร
ศรัทธาทําใหชาวบานมั่นใจไดวา พระสงฆ์พระเณรมีประโยชน์กับสังคมเกิ ดจากความคิด ท่ีจะนํา
พระพุทธศาสนาใหแผรหลายในประเทศอินเดีย และใหไดรับความนิยมตอไป 

6. การจัดหาเยาวชนเพื่อท่ีจะมาบรรพชา เดิมทีเยาวชนท่ีจะเขามาบรรพชานั้น ไมไดเป็นชาวพุทธ 
สวนใหญ นับถือศาสนาฮินดู เมื่อเกิดศรัทธาและไดรับอนุญาตจากผูปกครอง ใหปวรณาตนเป็นพุทธมามะกะ  

7. การบรรพชาสามเณรท่ีเมือง ราชคฤห์ อําเภอ นาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย  ไดรับการ
สนับสนุน และการอนุเคราะห์จากพระอาจารย์ พระครู ปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (เจาอาวาสวัดไทยศิริราชคฤห์) 
เมืองราชคฤห์ อําเภอ นาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เมื่อกลาวคําขอขมาเป็นท่ีเรียบรอยแลวก็ไดกลาวคํา
ขอบรรพชาตามลําดับ 

8. การฝึกอบรมในโครงการบรรพชาสามเณร ไดมีทีมพระภิกษุไทย ใหความรู บอกกฎระเบียบ พระ
ธรรมวินัย และการปฎิบัติ พระภิกษุ และ สามเณรชาวอินเดีย เป็นผูแปลความหมายการฝึกอบรมประกอบดวย
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ สถานศึกษาของตนเอง ในชวงภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพรอมการ
เขารับการอบรมสามเณรภาคฤดูรอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ภาคทฤษฎี 
ศึกษา พุทธประวัติ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเบื้องตน ประวัติสามเณรในสมัยพุทธกาล ขอ

วัตรปฏิบัติของสามเณร ฯลฯ ผานส่ือมัลติมิเดียท่ีจัดทําเป็นหลักสูตรและช่ัวโมงเรียนรูของโครงการสัปดาห์ละ 
1 คาบเรียน 

2. ภาคปฏิบัติ 
นักเรียนชายท่ีจะเขารวมโครงการบรรพชาสามเณรฯ จะไดรับสมุดบันทึกกิจกรรมความดี โดยมี

เนื้อหาภาพรวม ดังนี้ 
1. บทฝึกกิจวัตรความดี ในชีวิตประจําวัน เชน ไมนอนต่ืนสาย ต่ืนขึ้นมาเก็บท่ีนอนทันที , ฝึก

รักษาศีล 5,  ฝึกรักษาศีล 8 ในวันพระ, ชวยเหลืองานบานและงานโรงเรียน เป็นตน 
2. ฝึกซอมคํากลาวบทขานนาค คําขอสรณคมน์และศีล 
3. ฝึกกิจกรรมการทํางานเป็นทีม การมีระเบียบวินัย การอยูรวมในสังคม และกิจกรรมทางศา

สนพิธี เป็นตน 
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3. เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมสามเณร 
การฝึกอบรมประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับวัย ความสนใจและ

วิธีการเรียนรู และมีส่ือการเรียนรูประกอบการอบรม พรอมการวัดประเมินผล  
 

4. ผลการอบรมโดยรวม 
มีการสอบประเมิณความรู ความเขาใจ ท่ีไดเลาเรียนมา จากพระอาจารย์ชาวไทยและประเมิณผลสอบ 

จากภิกษุชาวอินเดีย 
1) ผลการจัดทางหลักสูตรฝึกอบรมของพระวิทยากร 
เกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร ฝึกอบรมไดเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรไว ดังนี้ การท่ีมีการศึกษา ในเรื่อง

ของหลักสูตรและมีการปฏิบัติจริงท่ีประเทศอินเดียนั้นเหมาะสมและนําไปใชไดอยางดียิ่ง และ สามารถนําไปสู
การปฏิบัติจริงไดในหนวยงาน เพราะมีการฝึกท้ังภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ สําหรับเนื้อหา ของกิจกรรมตาม
หลักสูตรเห็นวาชัดเจนและมีประโยชน์จริง การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึก อบรม ในภาพรวม
หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสม และการประเมินความคิดเห็นของผู เช่ียวชาญ ภาพรวมมีความสอดคลอง
กันทุกรายการ สําหรับ ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมที่มีระยะเวลายาว บางเรื่องก็เหมาะสม แตบางเรื่องก็จัดไดวา
ยาวนานเกินไป แต อยางไรก็ควรมีท้ังภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติไปพรอมๆกันดังนั้นจึงไดจัดเนื้อหาและกิจกรรม
ใหมีท้ังการเรียนรูในลักษณะภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสําหรับเนื้อหาของกิจกรรมตามหลักสูตรเห็นวาชัดเจน
และมีประโยชน์จริงกลาววาความคิดในการจัดเรียนรูท่ีสมบูรณ์และเกิดการเรียนรูจริงจะตองมีท้ังภาคทฤษฎี
และ ภาคปฏิบัติ อันเป็นลักษณะของการเรียนรูในเยาวชน ดังนั้น ลักษณะหลักสูตรจึงเป็นเชิงปฏิบัติการ ใช
หลัก การเรียนรูจากประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรูเนนใหผูเขารับการฝึกอบรมมี สวนรวมในกิจกรรม เพื่อ
กระตุนใหผูเขารับการฝึกอบรมเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู ไดเสนอวา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหมี
ประสิทธิภาพจะตองพัฒนาอยางเป็นระบบ   

1)  การประเมินความตองการ  

2) ขั้นการฝึกอบรม  

3) การประเมินผล  
กลาววา หลักสูตรฝึกอบรม เป็นการท่ีให ผูเขารับการฝึกอบรมเรียนรูไดดวยตนเองหลังจากไดรับการ

ฝึกอบรมไดเรียนรูตามความสะดวกของตนเองใน เรื่องของเวลาท่ีเหมาะสม โดยหลักสูตรการฝึกอบรมในการ
จัดรูปแบบท่ีชัดเจน มีคําถามท่ีกระตุนใหผูเขารับการอบรมคนหาคําตอบจากเนื้อหาท่ีมีอยูในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมอยางพรอมสรรพ เป็นการดึงดูดใหอยากท่ี จะเรียนรู เมื่อเขารวมการฝึกอบรมเรียนเนื้อหาสวนใดแลว
ยังไมเขาใจก็สามารถเรียนเนื้อหานั้นซ้ําๆ ไดโดย ไมมีขีดจากัดและการทาแบบฝึกหัดในหลักสูตรฝึกอบรมจะทํา
ใหผูเขารับการฝึกอบรมเขาใจเนื้อหามากขึ้น 

2) ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม  
๒.๑)  ผลการเปรียบเทียบกอนและหลังการฝึกอบรม   โดยรวมและรายดาน พบวา ผูเขารับการ 

ฝึกอบรมมีความรูความเขาใจสูงขึ้นกวากอนฝึกอบรม สาเหตุท่ีทําใหผลการเปรียบเทียบการฝึกอบรมมี คะแนน
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ต้ังแตระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน อาจเนื่องมาจากเนื้อหาสาระหรือกิจกรรมของหลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้น
เพื่อใหผูเขารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู เฉพาะอยาง เฉพาะดาน ตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว แลวอยาง
จําเพาะเจาะจง จึงทําใหโอกาสท่ีผูเขารับการฝึกอบรมจะบรรลุตามจุดมุงหมาย มีกระบวนการใน การเรียนรู
อยางมีความหมาย มีความเหมาะสม สามารถคิดไตรตรอง ตระหนักถึงผลกระทบ และมองเห็น  

๒.๒) ความสําคัญของการปฏิบัติตนเป็นคนมีจริยธรรมอยางชัดเจน  ทําใหเกิดการปฏิบัติอยางเขาใจ 
อันจะสงผลให เกิดพฤติกรรมการจัดระบบความท่ีสรุปวา การควบคุมกํากับพฤติกรรมของตนเองใหเป็นผูมี
จริยธรรม การรูจักวางตนเอง ตลอดจนปรับเปล่ียนพฤติกรรมและพัฒนาคุณลักษณะการเป็นผูมีจริยธรรมท่ี
คงทนถาวร ซึ่งเป็นคุณลักษณะของการเป็นคนท่ีสมบูรณ์และเป็นทักษะ ผูเขาฝึกอบรมโครงการยังเห็นวา 
เนื้อหาของหลักสูตรและกิจกรรมการดาเนิน งานของโครงการ มีความสําคัญตอผูเขารับการอบรม จึงเกิด
ความรูสึกวา การฝึก อบรมครั้งนี้ใหประโยชน์ และมีความจําเป็นมาก  

๒.๓) สามารถนําไปพัฒนาและเผยแผการดํารงตนตามหลักธรรม ของศาสนาพุทธไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงเขารวมกิจกรรมการฝึกอบรมดวยความสนใจ จนเกิดการเรียนรูใน ท่ีสุด และมีความเห็นวา
โครงการ ซึ่งดําเนินการโดย กลุมเพื่อชีวิตดีงาม สํานักงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแหง
สถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ จําเป็นตองมีตอไปและควรสนับสนุนใหเป็นที่รูจักอยางแพรหลาย  

๒.๔) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝึกอบรมโครงการ  โดยกลุมเพื่อชีวิตดีงาม 
สํานักงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแหงสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระ
เกศราชวรมหาวิหาร พบวา ผูเขารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจตอ หลักสูตรโดยรวมอยูในระดับ มาก ท้ังนี้
เป็นเพราะวา หลักสูตรนี้มีลักษณะท่ีแตกตางไปจากโครงการอบรม ตางๆ โดยท่ัวไปท่ีเคยจัดขึ้น เนื่องจากเป็น
โครงการท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย พระวิทยากรหลายรูป/คน และมี ความตอเนื่อง กิจกรรมการปฏิบัติท่ี
ฝึกอบรมใหแกผูเขารับการฝึกอบรมสามารถนําไปใชประยุกต์ใชในการ ดําเนินงานดานวิทยากร  

๒.๕) การใหการอบรมไดจริงอยางเป็นรูปธรรม ท้ังยังสงเสริมใหผูเขาฝึกอบรมไดมีโอกาส ทํางาน
รวมกันและมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในกลุม มีกิจกรรมท่ีสัมพันธ์กันอยางตอ เนื่อง โดยผู
เขาฝึกอบรมไดใหความเห็นและขอเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์อยางมากตอการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะ
ประเด็นการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีท้ังในประเทศและนอกประเทศ ออกมาในระดับ ดีมาก ดังนั้น การจัด
โครงการฝึกอบรม นี้ จึงเป็นประโยชน์ อยางมาก  

๒.๖) สรางหลักสูตรพัฒนาตนแบบไดสําเร็จเป็นรูปธรรม โดยคํานึงถึงความตองการในการฝึกอบรม
กอนกําหนดวัตถุประสงค์โครงการ แลวกําหนดหลักสูตรท่ีตรงกับ ความตองการของผูเรียน โดยมีผลประเมิน
โครงการการฝึกอบรมเป็นการยืนยัน กอนและหลังอบรม โครงการ ผูเขารวมอบรมใหแนวคิดเป็นขอมูลสําคัญ
อันแสดงถึงความตองการของผูเขารับ การอบรม สรุปในภาพรวม สงผลทําให มี ความมั่นใจขึ้น ได
ประสบการณ์ใหม ไดหลักจิตวิทยาไปชวยแกไขปัญหาใหกับผูท่ีตองการปรึกษา ไดรูการปฏิบัติตนในหนางาน มี
ความรูใหมนําไป สูการอบรมในท่ีตางๆ เพิ่มทักษะในการเผยแผธรรมะ ตลอดถึงการเขาถึงกลุมท่ีจะนําธรรมะ
ไปเผยแผ เขาใจ หลักวิชาการตางๆ มากขึ้น สามารถนําไปประยุกต์เขากับธรรมะท่ีจะเผยแผกับญาติโยมหรือ
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เด็กตอไป ไดเครือขายในการทํางานไดแนวคิดการจัดการทํางานอยางเป็นระบบ ทําใหเขาใจกระบวนการ
ถายทอด  

๒.๗) ความรูสูผูฟังไมใหนาเบ่ือ พัฒนาทักษะเพิ่มพูนเทคนิควิธีการถายทอดธรรมะ   เพิ่มทักษะในการ
ทํากิจกรรม และประยุกต์ตอยอดเพิ่มยิ่งขึ้นเพื่อใหการเผยแผมีความหลากหลายและไมนาเบื่อ เพิ่มเทคนิคใน
การจัดคาย อบรม การพูดในท่ีชุมชน และการทํางานเป็นหมูคณะ การทําส่ือใชในการอบรมโดยนําเอาหลัก
แทรกเขาไป ในกิจกรรม เพิ่มความรูถึงการนําส่ิงตางไปใชประโยชน์ ไดองค์ความรูใหมๆ ไดเปิดโลกทัศน์
มุมมองใหมๆ ในการเผยแผธรรม ไดพัฒนาทักษะการเผยแผใหมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง รูวิธีการทํางานพรอมท้ัง
ขั้นตอน ตางๆ มากขึ้น สามารถนําไปใชไดอยางดี ท้ังการปฏิบัติประจําวัน และการอบรม มีรูปแบบในการ
ทํางานท่ี ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไดเทคนิคในการสอนเพิ่มมากขึ้น และสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันได 
สามารถ พูดไดอยางมีหลักการ รูขั้นตอน และเนื้อหาท่ีสมควร 
 

 
พระอาจารย์ไดนําคณะดินทางเขาไปบูชาพระพุทธเมตตาในพระมหาเจดีย์ 

ใหเกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยยิ่งขึ้น 
เยาวชนท่ีไดเขารวมโครงการเกิดศรัทธาตอพระพุทธศาสนา และไดนําแนวทางแหงคําสอน ไป

ประพฤติปฎิบัติ ในการดําเนินชีวิตสืบตอไป  
เดิมทีเยาวชนที่จะเขามาบรรพชานั้น ไมไดเป็นชาวพุทธ สวนใหญ นับถือศาสนาฮินดู เมื่อเกิดศรัทธา

และไดรับอนุญาตจากผูปกครอง ใหปวรณาตนเป็นพุทธมามะกะ 
การบรรพชาสามเณรที่เมือง ราชคฤห์ อ าเภอ นาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 

ไดรับการสนับสนุน และการอนุเคราะห์จากพระอาจารย์ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (เจาอาวาสวัดไทยศิริรา
ชคฤห์) เมืองราชคฤห์ อําเภอนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 
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ศึกษา พุทธประวัติ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเบื้องตน ประวั ติสามเณรในสมัยพุทธกาล ขอวัตร

ปฏิบัติของสามเณร ฯลฯ ผานส่ือมัลติมิเดียท่ีจัดทําเป็นหลักสูตรและช่ัวโมงเรียนรูของโครงการสัปดาห์ละ 1 
คาบเรียน 

เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมสามเณร 
การฝึกอบรมประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับวัย ความสนใจและวิธีการ

เรียนรู และมีส่ือการเรียนรูประกอบการอบรม พรอมการวัดประเมินผล กลาวโดยสรุปมีหัวขอเรื่อง ดังนี้ 
มีการสอบประเมิณความรู ความเขาใจ ท่ีไดเลาเรียนมา จากพระอาจารย์ชาวไทยและประเมิณผลสอบ 

จากภิกษุชาวอินเดีย 
ถึงแมวาในปัจจุบันไมมีพุทธศาสนิกชน ในเมืองราชคฤห์ แตยังมีผูมีจิตศรัทธา ตางศาสนา จํานวนนอย

ไดเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา ถวายทาน แกสามเณรทุกรูป 
 

 
การทดสอบความเพียร ความอดทน ของสามเณรการโปรดชาวบาน 

ทําใหสามเณรทุกรูปไดเขาใจถึงความลําบาก ในการหาเล้ียงชีพของความเป็นสมณะเทศ 
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คณะผู้มีจิตศรัทธา จากเมืองต่าง ๆ (ชาวพุทธใหม่)  

มีการนัดหมายในการมาทําบุญที่วัดไทยศิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ อําเภอ นาลันทา รัฐพิหาร ประเทศ
อินเดีย ไดทําบุญตักบาตร แกสามเณรในโครงการ(อยางท่ีไมเคยมีมากอน) และไดรับความรู คําแนะนํา จาก
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ เพื่อจัดต้ังเป็นชมรม พุทธศาสนิกชนใหมท่ีเมือง เนาวดา 
 
3.  สรุปผลการศึกษา 
3.1 ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการบรรพชาสามเณรชาวประเทศอินเดีย ของ วัดไทยสิริรา
ชคฤห ์

1. ได้มีบุคลากรมีความร่วมมือ ในการจัดโครงการนั้นตองอาศัยบุคคลากรท่ีมีความสามารถเป็นอยาง
ยิ่งในการทํางานเพราะการใชภาษาในการสึอสารหรือประสารงานในเรื่องตางๆนั้นเป็งเรื่องท่ีอยากตอการ
ทํางานเนื่องจากภาษาทาใชเป็นภาษอินเดียจึกจําเป็นตองใหคนอินเดียเป็นผูส่ือสารกับสามเณรในโครงการจะ
ทําใหเขาใจกันและกันมากยิ่งขึ้น เมื่อมีความเขาใจในเพื่อนรวมงานชาวตางชาติมากแลว จะมีความมั่นใจใน
ตัวเองมากขึ้นและงานจะออกมาราบรื่น 

2. ได้สถานที่มีความเอื้อต่อการจัดโครงการ สถานท่ีใชในการอบรมสามเณรในโครงการนั้นไดรับการ
รวมมือและอนุเคราะห์จากทางวัดไทยสิริราชคฤห์ ท่ีมีความพรอมตอการจัดการอบรมและเป็นท่ีพักของ
สามเณรรวมถึงเป็นท่ีพักของพระวิทยากรท่ีมาอบรมสภาพแวดลอมหรือสถานท่ีท่ีดีจะสงเสริมใหผูเรียนรูเกิด
การพัฒนาในทุกๆดานซึ่อไดแกการจัดสภาพแวดลอมเกียวกับการเรียนการสอน  

3. ได้รับการประสานงานกับวิทยากรคนอินเดีย เพื่อเป็นการสรางองค์กรเขมแข็งของพระธรรม
วิทยากรตนแบบ ท่ีมีปฏิปทางดงาม สามารถควบคุมคุณภาพ มีมาตราฐาน ตรวจสอบได บนพื้นฐานของศีล 
สมาธิ ปัญญา โดยขอสําคัญท่ีสุด มีหนาท่ีในการนําพาคณะพุทธบริษัทท่ีเดินทางมาสูสังเวชนียสถาน ในฐานะ 
"แขกของพระพุทธเจา" เพื่อเขาเฝูาใหถึง หรือ ใหใกลชิด "พระพุทธองค์" มากท่ีสุด พระธรรมวิทยากรท่ีดี ตอง

 

 ร   า  ตร   ได้น าสา   ร นถ ง ้อด  า ค ิ กู    นท   ร   ร้อ  ล้  
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สามรถยกระดับจิตของผูมาเยือนใหสูงขึ้น ใหเขาใจธรรมะมากขึ้น และใหเกิดปีติซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจา
ในท่ีทุกสถานใหมากยิ่งขึ้นไป โดยฝังลึกลงเป็นอัธยาศัยใหเป็นประโยชน์แกผูมาเยือนติดตัวไปจนตลอดชีวิต 

4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ งบประมาณท่ีไดรับมานั้นเป็นการสนับสนุนจาก
โยมผูใจบุญตามท่ีประสานงานจากท่ีตางๆท้ังในประเทศและตางประเทศ ทางส่ืออนลายและแสดงธรรมบอก
บุญ ตามวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อขับเคล่ือนการอบรมใหบรรลุเปูาหมายและประโยชน์ท่ีคาดวาจะ
ไดรับรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการกระจายงบประมาณอยางเหมาะสม 

5. ได้มีคนฮินดูเบื่อหน่ายความเป็นฮินดูจึงกลับมาเปลี่ยนเป็นพุทธ  การท่ีจะทําใหผูท่ีนับถือศาสนา
อื่นมาเปล่ียนเป็นพุทธศาสนานั้นตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยตางๆ เชน ผูสูงอายุ สวนมากท่ีนับ
ถือศาสนาฮินดูอยูนั้นก็ยังติดอยูกับประเพณีแบบเดิมๆท่ีทุกคนตางมีวรรณะตางกัน ซึ่งจะไมกาวลวงตอกัน 
วรรณะพราหม์ก็ตองแตงงานกับคนวรรณพราหม์เป็นตน จะแตงงานตางวรรณะกันไมได ซึ่งส่ืงเหลานี้เป็นส่ิงท่ี
ผูคนตองปฏบัติตามอยางเครงครัดจึงถือวาเป็นการปฏิบัติท่ีไมเสรี ไมเป็นอิสระในการดํารงชีวิตแตตการปฏิบัติ
แบบชาวพุทธนั้นเป็นการปฏิบัติแบบเสรีชน ซึงไมบังคับกันและกันแตจะเนนการปฏิบัติพนทุกข์ โดยการทํา
ความดีละความช่ัว ทําจิตใจใหขาวสะอาดเป็นหลักพื้นฐานของชาวพุทธจึงทําใหผูคนชาวอินเดียสนใจและเขา
มาศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาจึงไดเขาใจและหันมานับถือพระพุทธศาสนา 

6. ได้มีเยาวชนฮินดูมีความปารถนาที่จะเข้าใจความเป็นพุทธ ในชุมชนท่ีนับถือฮินดูเมื่อมานับถือ
พระพุทธศาสนาก็ตองใหแสดงตนเป็นพุทธมามกะและใหศึกษาความเป็นมาของพระพุทธเจาวาทรงประสูติ 
ตรัสรู แสดงธรรม และ ปรินิพาน  ท่ีไหน อยางไรเพื่อใหเกิดศรัทธามากยิ่งขึ้นและจะเป็นกํา ลังท่ีจะเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหแพรหลายไปยังชุมชนตอไปในอนาคตและชวยปกปูองพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนจนช่ัวลูกช่ัว
หลานสืบไป 

7. ได้มีการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาท าให้เกิดศรัทธา  ในการสวดมนต์ท่ีเป็นภาษาบาลีนั้นเริ่มแรก
พระอาจารย์ไดเป็นผูกลาวนําในการสวดมนต์เพื่อใหรูจักทํานองของภาษาบาลีเพราะภาษาหรือตัวอักษรท่ีคน
อินเดียใชไมเหมือนกับภาษาบาลีจึงไดจัดทําหนังสือสวดมนต์แบบสองภาษาเพื่องายตอการสวด หลังจากท่ีสวด
มนต์แลวก็ไดเจริญจิตภาวนาโดยการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ และแผเมตตา ตามลําดับเป็นตน 

8. ได้มีการเดินทางเท้าด้วยความอุสาหสู่สถานที่ส าคัญ  ส่ิงท่ีสําคัญของการเดินทางไปยังสถานท่ี
ของพระพุทธเจาในคราวท่ียังมีพระชนอยูตองสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแกจิตใจจึงจะสามารถเขาใจถึงการมีอยูจริง
ของพระพุทธเจาและการเดินทางนั้นตองอาศัยความเพียรในการจาริกตามรอยของพระพุทธเจาดวยหนทางท่ี
แสนไกลและยากลําบากในบางสถานท่ีก็มีกฏเกณฑ์ในการเขาถีง แตถึงอยางนั้นบรรดดาสามเณรในโครงการก็
ไมมีความยอทอตอหนทางท่ีแสนลําบากเลยกับมีความสุขในการเดินทางและไดความรู ความเขาใจ ในพุทธ
ศาสนาอีกมากมาย 

9. ได้มีการพัฒนาหลังการเรียนรู้ในการอบรม  คนท่ีจะสามารถประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน
ได จะตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ไมมีการหยุดนิ่ง ไมวาจะเป็นเรื่องของบุคลิกการวางตัว การแตงกาย 
พฤติกรรม วิธีการทํางาน ความเขาใจในการทํางานในหนาท่ีของตนเอง วิธีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



     
140 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 

และการประเมินความสามารถของตนเองเพื่อปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน อะไรท่ีเราควรเรียนรูเพิ่มเติมก็ควร
จะตองคนควาหาเวลาเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อเป็นการพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

 
3.2 รูปแบบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการบรรพชาสามเณรชาวประเทศอินเดียของวัดไทยสิริรา
ชคฤห์ มีดังนี้  

1. ต้องมีศรัทธาในการเผยแผ่  ผู ท่ีจะทําโครงการบรรพชาสามเณรจะตองมีจิตศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นอยางมาก เพราะ ถาขาดศรัทธา โครงการท้ังหลายก็คงมิอาจเกิดขึ้นได โครงการบรรพชา
สามเณรนี้ เป็นโครงการท่ีไมไดจัดในประเทศไทย เพราะตองอาศัยการเดินทางสูประเทศอินเดีย เมืองราชคฤห์ 
จึงตองทําความเขาใจถึงภูมิประเทศ สถานท่ี และวัฒนธรรมของชุมชน ชาวเมืองราชคฤห์ ใหดีเสียกอน และ
รวบรวมคณะผูจัดทําโครงการใหเป็นท่ีเรียบรอย จึงจะสามารถดําเนินโครงการไปไดและสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
รวมถึงโครงการท้ังหลาย ก็ตองมีการดําเนินการตอไป ในอนาคต จนกวาจะไมมี พุทธศาสนิกชน ใหการ
สนับสนุนในการดําเนินโครงการ 

2. ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของคนอินเดีย  บอยครั้งพุทธศาสนาไดปรับตัวเขากับประเพณีวัฒนธรรม
พื้นเมืองท่ีปฏิบัติกันอยู อยางเชนสถาปัตยกรรมของวัด และบางครั้งเทพเจาพื้นเมืองก็กลายเป็นสวนหนึ่งของ
พิธีกรรมของชาวพุทธไป แมวาวัด แทนท่ีบูชา เทศกาลตางๆ ในประเทศท่ีนับถือพุทธ จะมีความแตกตางกัน
โดยส้ินเชิง แตหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาท่ีสําคัญยังเหมือนกัน 

3. ต้องศึกษาการใช้ภาษาของคนอินเดีย อยางไรก็ตาม ภาษาหลักหรือภาษาแมของประเทศอินเดียก็
ยังเป็นภาษาฮินดี หรือ ภาษาอุรดู ซึ่งครอบคลุมต้ังแตอินเดียตอนกลางไปจนถึงตอนเหนือของอินเดีย และยัง
ครอบคลุมไปถึงขาราชการตางๆ และสถาบันการศึกษาเกือบท่ัวท้ังประเทศ สําหรับนักศึกษาไทยท่ีมีความรู
ดานภาษาฮินดี หรือ ภาษาอุรดู การศึกษาตอในประเทศอินเดีย จึงไมเป็นอุปสรรคสําหรับเขาในการส่ือสา ร 
พูดคุยกับผูคน การติดตอราชการ ตลอดจนการจับจายซื้อของอุปโภคบริโภคตางๆ 

4. ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในวัดไทยสิริราชคฤห์ ไดประสานงานกับคณะพระไทยในประเทศ
อินเดียทุกชุดไดปฏิบัติหนาท่ี ในการทํานุบํารุงและเผยแผพุทธศาสนาในอินเดียและสงเสริมความสัมพันธ์และ
ความรวมมือระหวางคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์นานาชาติในอินเดียอยางแข็งขันและไดผลดียิ่ง การดําเนินงาน
เผยแผพุทธศาสนาของวัดไทยในอินเดียมีท้ังเรื่องการจัดการอุปบรรพชา อุปสมบท การศึกษาพระปริตร และ
การเผยแผพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนการปกครองดูแลคณะสงฆ์ แมชี และเจาหนาท่ีของวัดท่ี
พํานักอยู ท่ีวัด รวมถึงการตอนรับและจัดท่ีพัก อาหาร และการรักษาพยาบาลใหแก พระภิกษุสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยท่ีมาจาริกแสวงบุญเป็นจํานวนมาก ดวยการทํางานอยางขันแข็งของพระธรรมทูตไทย
สายประเทศอินเดีย 

5. ต้องก าหนดวันและเวลาในการอบรม การท่ีจะไปประเทศอินเดียนั้นตองกําหนดวัดและเวลาใน
การเดินทางอยางเป็นระบบระเบียบเพราะหางวาไมกําหนดใหดีก็คลาดเคลือนในการเดินทางในประเทศอินเดีย
การเดินทางเต็มไปดวยความลําบากในเรื่องของรถก็ดี ถนนก็ดี การจราจรก็ดี สัตว์เล้ียงก็ดี ท่ีมีความวุนวายไป
ท่ัว  
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6. ต้องจัดหางบประมาณ เมื่อการจัดหางบประมาณไดประชาสัมพันธ์บอกบุญแกพุทธศาสนิกชน ท้ัง
ทางตรงและส่ือประชาสัมพันธ์ตาง ๆ ฝุายบัญชีก็จะเก็บรักษาและติดตามใหเบิกจายตามงบประมาณท่ีต้ังไวใน
ขณะเดียวกันผูบริหารและผูจัดการก็มีหนาท่ีติดตามวามีรายไดตามท่ีต้ังไวในงบประมาณหรือไม  สําหรับฝุาย
อื่นๆท่ีเป็นฝุายท่ีใชเงินท้ังฝุายบัญชีการเงินก็จะมีเพียงรายจายท่ีเป็นคาใชจายในการดําเนินการก็จะเบิกจายได
เฉพาะสวนท่ีตนต้ังงบประมาณไวเทานั้น หากไดนอยการเบิกจายก็ตองนอยลงตามสัดสวนไปดวย  

7. การก าหนดสถารที่ในการอบรม การกําหนดสถานท่ีไดติดตอพระเลขาพระธรรมฑูตสายอินเดีย
เนปาลท่ีวัดไทยสิริราชคฤห์ เพื่อใหประสานงานกับเจาหนาท่ี สํานักอุทยานวัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์รัฐพิหาร
อําเภอนาลันทาสําหรับเครียนักทองเท่ียวและประชาชนท่ีเขามาเท่ียวในอุทยานและจัดการตอนรับคณะท่ี
ดําเนินโครงการเพื่อบรรพชาสามเณร  

8. ต้องจัดหลักสูตรฝึกอบรม  เกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร ฝึกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
ซึ่งไดเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรไว ดังนี้ การท่ีมีการศึกษาดูงาน ในเรื่องของหลักสูตรและมีการปฏิบัติจริงท่ี
ประเทศอินเดียนั้นเหมาะสมและนําไปใชไดอยางดียิ่ง และ สามารถนํา ไปสูการปฏิบัติจริงไดในหนวยงาน 
เพราะมีการฝึกท้ังภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ สําหรับเนื้อหา ของกิจกรรมตามหลักสูตรเห็นวาชัดเจนและมี
ประโยชน์จริง การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึก อบรม ในภาพรวมหลักสูตรฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก และการประเมินความคิดเห็นของผู  เช่ียวชาญเกี่ยวกับความสอดคลองของหลักสูตร
ฝึกอบรม 
 

3.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจักษณ์เร่ืองนี้ 
ผูท่ีจะทําโครงการบรรพชาสามเณรจะตองมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอยางมาก เพราะ ถา

ขาดศรัทธา โครงการท้ังหลายก็คงมิอาจเกิดขึ้นได โครงการบรรพชาสามเณรนี้ เป็นโครงการท่ีไ มไดจัดใน
ประเทศไทย เพราะตองอาศัยการเดินทางสูประเทศอินเดีย เมืองราชคฤห์ จึงตองทําความเขาใจถึงภูมิประเทศ 
สถานท่ี และวัฒนธรรมของชุมชน ชาวเมืองราชคฤห์ ใหดีเสียกอน และรวบรวมคณะผูจัดทําโครงการใหเป็นท่ี
เรียบรอย จึงจะสามารถดําเนินโครงการไปไดและสําเร็จลุลวงไปดวยดี รวมถึงโครงการท้ังหลาย ก็ตองมีการ
ดําเนินการตอไป ในอนาคต จนกวาจะไมมี พุทธศาสนิกชน ใหการสนับสนุนในการดําเนินโครงการ 

1) หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสนับสนุนโครงการใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง  และมากพอท่ีจะทําใหได
ทํางานเผยแผพระพุทธศาสนารวมกัน และควร กระจายใหครอบคลุมพื้นท่ีตางๆ ของประเทศ  

2) หลักสูตรการอบรมนี้เป็นหลักสูตรท่ีใชไดผลกับกระบวนธรรม  และสามารถปรับใชไดผลกับ
สามเณรและพระภิกษุสงฆ์ท่ีสอนศีลธรรมในโครงการ หรือพระธรรมทูต ไดอีกดวย แตควรปรับปรุงเนื้อหาให
สอดคลองกับงานแตละประเภทจะทําใหไดผลดียิ่งขึ้น  

3) ควรมีการพัฒนายกระดับโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อเป็นการสนับสนุนสงเสริม ใหมีการเผย
แผไปยังสถานศึกษาในทุกระดับ อันจะเป็นการเพิ่มใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น  

4) เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ ควรมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา   ศักยภาพพระวิทยากร เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการทํางานใหแกพระวิทยากร หนวยงานท่ีเกี่ยวของอาจมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อการ
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พัฒนาการปฏิบัติงานของพระวิทยากร กระบวนธรรม ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ท่ี 2 พบวา จากการนํา
หลักสูตรไปทดลองใช ในการฝึกอบรมกับ พระวิทยากร ปรากฏผลดังนี้ 1) ผูเขารับการฝึกอบรมมีความรู ความ
เขาใจสูงขึ้นมากกวากอน การฝึกอบรม 2) ผูเขารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจตอหลักสูตรในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย ผูเขารับ การฝึกอบรมมีผลการประเมินกิจกรรมระหวางฝึกอบรมในระดับมาก  
 

3.4 แผนงานต่อยอดในอนาคต 
ทางคณะผูจัดทําโครงการในครั้งนี้ไดตอยอดประสบการณ์ดําเนินโครงการ ครั้งท่ี 5 กําหนดใหมีขึ้น ใน

วันท่ี 15 – 30 มิ.ย. 2563 โดยไดเริ่มดําเนินการตามแนวทางท่ีไดปฎิบัติไว ในปี 2562 ท่ีผานมาแตเนื่องจาก
สถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ไดแผรระบาด ทางรัฐบาลอินเดีย ไดมีมาตรการระงับวีซาชาวตางชาติท่ีเดินทางไป
ยังประเทศอินเดียทุกรูปแบบ ในเวลา 12.00 น. วันท่ี 13 เม.ย 2563 เป็นตนมา จนถึงปัจจุบัน จึงทําให
โครงการ ตองชะลอ หรือระงับ โดยไมมีกําหนด จนกวาสถานการณ์การแผรระบาดโรคโควิด 19 จะคล่ีคลายลง 
จึงจะไดมีการประชุมวางแผน เดินหนาโครงการ ในอนาคตท้ังนี้ ก็ไดนําปัจจัยในโครงการ บางสวน ออก
ชวยเหลือผูประสบภัย ประชาชนชาวอินเดียในครั้งนี้เชนเดียวกัน 

1) ควรมีการวิจักษณ์ติดตามประเมินผลสมรรถนะของพระวิทยากร ท่ีผานการฝึกอบรม ตามภารกิจ
ของสงฆ์ดานการปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผศาสนธรรม การศึกษาสงเคราะห์  การสาธารณูปการ 
และการสาธารณสงเคราะห์ เพื่อใหผูเขารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรูหรือเปล่ียนแปลง  พฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  

2) ควรมีการวิจักษณ์ในเชิงการเปรียบเทียบพระวิทยากร ท่ีผานการฝึกอบรมหลักสูตรกับ  พระ
วิทยากรกระบวนธรรมท่ีไมไดผานการฝึกอบรมหลักสูตร ในดานการปฏิบัติงานตามภารกิจของสงฆ์  

3) ควรมีการวิจักษณ์ปัจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ  ในการฝึกอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรมตาม 
หลักสูตรฝึกอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

4) ควรมีการวิจักษณ์คุณลักษณะและบทบาทของวิทยากร ท่ีสงผลหรือมีอิทธิพลการพัฒนา  พระ
วิทยากรกระบวนธรรมตามหลักสูตรฝึกอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม 

--------------------------------------------- 
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Abstract 

This  dissertation  to present Administration and  Mangement of  Pharmacies Uea 
Arthorn Pharmacy Which is a pharmacy  that sells  modern medicince , herbal medicine , 

meddical  supplies  and  various  dietary  products. The study  uses  the business  of  Uea 

Arthorn Pharmacy  as  follows ; 1.) Sharing the happiness from the giving of  Uea Arthorn 

Pharmacy  to the  clients. 2.) Use adhesion release  technology Pharmacists  give  confidence  

to  customers  by  vdo call. 3.) Use borderless  communication  use  automatic translation 

system from  mobile phone. 4.) Use the telephone  to ask  the truth Pharmacists talk about  

patients  directly  from  their mobile phones. 5.) Build confidence by Pharmacists explain the 

ingredients to the customers  with  confidence in the consumption of drugs.6.) Using the 

inventory program  to control  the inventory of medicines  and  medical  supplies.7.) Using  

the system  of fearless reliance,increasing  the order  of medicines  and  medical  supplies in 

larger  quantities.8.) FI-FO system for expire 9.) Use the color label to identify the symptoms  in 

the ordernto prevent the risk of the wrong of patients at Uea Arthorn Pharmacy.10.) Create a 

generosity health card to record the database, name-surname,drug use history, drug allergy , 

congenital disease and  disease syndrome of clients at Uea Arthorn Pharmacy Bangkok. 

 
Key Word :  Pharmacy  management ,Health service 

  

บทคัดย่อ 
งานดุษฎีนิพนธ์นี้เพื่อนําเสนอ  การบริหารจัดการรานยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัช ซึ่งเป็นรานยาท่ีจําหนาย 

ยาแผนปัจจุบัน  ยาสมุนไพร เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตางๆ  ผูวิจักษณ์ใชหลักการบริหารธุรกิจรานยา
ชุมชนเอื้ออาทรเภสัช ดังนี้ 1) ปันความสุขจากการให ของรานยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัช มอบใหแกผูมารับบริการ  
2) ใชเทคโนโลยีคลายความยึดติดเภสัชกรใหความั่นใจกับผูมารับบริการโดย  VDO CALL  3) ใชการส่ือสารไร
พรมแดน ใชระบบอัตโนมัติการแปลภาษาจากโทรศัพท์มือถือ 4.)ใชโทรศัพท์สอบถามความจริง เภสัชกรพูดคุย
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สอบถามอาการผูปุวยโดยตรงผานทางโทรศัพท์ 5)สรางความเช่ือมั่นโดยเภสัชกร  อธิบายสวนผสมตัวยาและ
สรรพคุณใหผูมารับบริการมีความเช่ือมั่นในการบริโภคยา 6)ใชโปรแกรมINVENTORYควบคุมคลังยาและ
เวชภัณฑ์  7)ใชระบบใจถึงพึ่งได เพิ่มการORDER ยาและเวชภัณฑ์ในปริมาณท่ีมากขึ้น  8) FI-FO SYSTEM  FOR  
EXPIRE  9) ใชปูายแถบสีบงบอกกลุมอาการ  เพื่อปูองกันความเส่ียงในการจัดยาผิดประเภทและกลุมอาการของ
ผูมารับบริการท่ีรานยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัช 10) จัดทําบัตรสุขภาพเอื้ออาทร เพื่อบันทึกฐานขอมูล ช่ือ-สกุล 
ประวัติการใชยาการแพยา โรคประจําตัวและกลุมอาการของโรคของผูมารับบริการที่รานยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัช 
จังหวัดกรุงเทพฯ 
   
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการรานยา,บริการสุขภาพ 
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง  
  ความเจ็บไขไดปุวย เป็นส่ิงธรรมดาของมนุษย์ทุกหมูเหลา และเมื่อมีความเจ็บปุวยมนุษย์ก็ตองพยายาม
หาทางแกไข บําบัด เพื่อความอยูรอด มีประวัติท่ีอางอิงไดวา มนุษย์เรารูจักเก็บตัวยาจากพืชมารักษาความเจ็บไข
นับเป็นเวลา กอนคริสตกาล ประมาณ3,600 ปี และก็ไดมีวิวัฒนาการมาเป็นลําดับแตละยุคแตละสมัย เพื่อใหมีผล
ตอการรักษา มีรูปราง กล่ิน รส เมาะสมแกการใชในการรักษาโรค  สําหรับประเทศไทยของเรานั้น กอนจะมาถึง
ปัจจุบันและกวาจะมาถึงการท่ีองค์การเภสัชกรรมมีบทบาท ในการผลิตยาอยูในขณะนี้นั้น ก็ไดมีวิวัฒนาการมาเป็น
ลําดับ โดยบรรพชนของเราไดชวยกันสรางสมบารมี ลงแรงกายใจตลอดมา ทุกยุค ทุกสมัย สมควรอยางยิ่งท่ีผูท่ีถือ
ประโยชน์ในปัจจุบัน จะไดรับรูความเป็นมาและทราบถึงความเพียรพยายามของบรรพบุรุษเราวา ไดทําอะไรไวใน
เรื่องยาบางจนเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราในปัจจุบันนี้ 

ธุรกิจร้านขายยา (Pharmacy หรือ Drug Store ) 
รานขายยา (แสง สุขพิทยานุกุล -  2017 แนวโนมของธุรกิจรานขายยาในปี พ.ศ. 2559 ของศูนย์วิจัย

กสิกรไทย) เป็นหนึ่งธุรกิจในระบบบริการสุขภาพท่ีอยูใกลชิดประชาชน ไมเพียงแตทําหนาท่ีดานการกระจาย
ยาเทานั้นแตยังมีบทบาทําสําคัญ เปรียบเสมือนเป็นท่ีพึ่งดานสุขภาพของชุมชนและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ
ประชาชน ในการเลือกใชบริการเมื่อมีอาการเจ็บปุวยเบื้องตนหรือไมรุนแรงถึงขั้นตองไปโรงพยาบาล อาทิ 
ไขหวัดปวดศีรษะทองเสียทองผูกเป็นตน” อยางไรก็ดีทามกลางสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันท่ีผูประกอบการ
ธุรกิจรานขายยาจะตองเผชิญการแขงขันที่สูงขึ้น การเปิดตลาดการคาเสรีอาเซียน (AEC) รวมถึงการผลักดันให
เกิดการแกกฎหมายหลายๆฉบับท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพเภสัชกรรมโดยตรง เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับ
ความเป็นสากล เป็นส่ิงท่ีเภสัชกรทุกคนหลีกเล่ียงไปไมไดและไมใชแคเพียงเฉพาะเภสัชกรเทานั้น  ธุรกิจราน
ขายยาก็ตองมีการพัฒนาปรับตัวดวยเชนกัน สัญญาณดังกลาวนํามาซึ่งโอกาสและความทาทายของธุรกิจท่ีจะ
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น จําเป็นอยางยิ่งท่ีประกอบการรานขายยาเอสเอ็มอี จะตองมีการปรับตัว
และสรางกลยุทธ์การตลาดใหมๆ เพื่อใหธุรกิจสามารถแขงขันได 

สถานการณ์และแนวโนมธุรกิจรานขายยา คาดวาธุรกิจรานขายยามีมูลคาตลาดประมาณ 34,000-
35,000 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2558 ประมาณรอยละ10-12 เมื่อเทียบกับปีท่ีผานมาโดยสวนหนึ่งนาจะ
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เป็นผลมาจากการขยายสาขารานขายยาท่ีเป็นเชนสโตร์ของกลุมผูประกอบการรายใหญ  ท่ีมีจํานวนเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจรานขายยาท่ียังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก จากความตองการยาของตลาด
ในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะพฤติกรรมการซื้อยามารับประทานเอง มีสัดสวนท่ีเพิ่มขึ้นสงผลใหจํานวนราน
ขายยามีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปี โดยตัวเลขลาสุดในปี 2557 มีจํานวนรานขายยาแผนปัจจุบัน ท่ีขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาท่ัวราชอาณาจักรกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ท้ังส้ิน 15,359 ราน 
เพิ่มข้ึนรอยละ 27 เมื่อเทียบกับป2ี556ท่ีมีจํานวนรานขายยาประมาณ 12,123 ราน ท้ังนี้ในจํานวนรานขายยา
แผนปัจจุบันท้ังหมด คาดวาจะเป็นรานขายยาของผูประกอบการรายใหญหรือท่ี เป็นแบบเชนสโตร์
(ChainStore) ประมาณรอยละ10 ของานรานขายยาแผนปัจจุบันท้ังหมด และท่ีเหลืออีกรอยละ 90ยังคงเป็น
รานขายยาเด่ียว(Stand-alone) ซึ่งสวนใหญจะเป็นรานขายยาของผูประกอบการเอสเอ็มอีท่ีเรียนจบทางดาน
เภสัชศาสตร์และมาเปิดธุรกิจ (ญาดาวัลลา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์. พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559.)  เป็นของตนเองสําหรับแนวโนมของธุรกิจรานขายยาในปี  2559 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองวา ความตองการบริโภคยาของผูบริโภคยังคงเพิ่มข้ึนสอดคลองไปกับพฤติกรรมการดูแล
เอาใจใสสุขภาพของผูบริโภคท่ีมากขึ้น ในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจท่ียังคงชะลอตัวนั้นอาจจะมีผลกระทบตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อยาจากรานขายยาของคนไขในบางกลุมกลาวคือคนไขอาจจะเลือกใชสิทธิประกันสังคม
หรือประกันสุขภาพถวนหนา(บัตรทอง)แทนการซื้อยาจากรานขายยามารับประทานเองแตถึงกระนั้นหากคนไข
มีอาการเจ็บปุวยเบื้องตนไมไดรุนแรงมากนักอาทิ โรคไขหวัด ปวดศีรษะ ทองเสีย ทองผูก ประกอบกับในกรณี
ท่ีคนไขเลือกใชสิทธิประกันสังคมหรือบัตรทองอาจจะตองเสียเวลาและเสียคาใชจายในการเดินทางรวมถึง
อาจจะตองใชเวลาในการรอพบแพทย์ดังนั้นคนไขอาจจะยังคงเลือกซื้อยาจากรานขายยามารั บประทานเอง
เพราะถึงแมวาคนไขจะตองเสียคายาเองแตก็อาจจะคุมคาและสะดวกกวาเมื่อเทียบกับคาเดินทางและเวลาท่ี
เสียไปท้ังนี้จะเห็นวาสัดสวนคาใชจายในการซื้อยาและเวชภัณฑ์ตางๆของครัวเรือนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นสะทอนให
เห็นวาเมื่อประชาชนมีอาการเจ็บปุวยเบ้ืองตนและสามารถดูแลตนเองไดก็เลือกท่ีจะหาซื้อยามารับประทานเอง
แทนการไปพบแพทย์ 

  จากสัญญาณดังกลาวศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองวาธุรกิจรานขายยานาจะยังคงมีแนวโนมขยายตัวจาก
ความตองการของตลาดท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องสงผลใหการแขงขันของธุรกิจรานขายยาก็นาจะมีทิศทางท่ี
รุนแรงขึ้นเชนกันโดยเฉพาะจากความเคล่ือนไหวของฝ่ังผูประกอบการรายใหญท้ังท่ีเป็นผูประกอบการไทยและ
ผูประกอบการตางชาติท่ีรวมทุนกับผูประกอบการไทยยังคงมีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจรานขายยาแบบเชนส
โตร์(ChainStore)อยางตอเนื่องเฉล่ียไมตํ่ากวา70สาขาตอปีท้ังในรูปแบบของการลงทุนเองและการขยายธุรกิจ
ในรูปของแฟรนไชส์(Franchise)สงผลใหคาดวาสัดสวนของรานขายยาแบบเชนสโตร์นาจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นซึ่ง
นาจะสรางความลําบากในการแขงขันใหกับผูประกอบการรานขายยาเอสเอ็มอีในระยะขางหนา 

1.3 กลยุทธ์ผูประกอบการธุรกิจรานขายยาขนาดกลางและเล็ก(SMEs)การขยายการลงทุนในธุรกิจ
รานขายยาของบรรดาผูประกอบการรายใหญท่ีกระจายไปยังพื้นท่ีตางๆครอบคลุมความตองการของกลุม
ผูบริโภคมากขึ้นสรางความกดดันในการแขงขันใหกับผูประกอบการรานขายยาเอสเอ็มอีมากขึ้นดวยเหตุนี้



 
 147 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 

เพื่อใหธุรกิจของผูประกอบการเอสเอ็มอีอยูรอดทามกลางการแขงขันของธุรกิจท่ีรุนแรงขึ้นผูประกอบการเอส
เอ็มอีจะตองมีการปรับตัวและมีการสรางกลยุทธ์การแขงขันใหตรงโจทย์ความตองการของผูบริโภคมาก 

ท่ีสุดโดยนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆแลวปัจจัยท่ีผูประกอบการเอสเอ็มอีจะตองให
ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจรานขายยามีรายละเอียดดังนี้การปรับตัวเพื่อรองรับกับการแขงขันสําหรับตลาด
ในประเทศทําเลของรานขายยาทําเลเป็นส่ิงสําคัญส่ิงหนึ่งท่ีจะชวยทําใหธุรกิจรานขายยาประสบความสําเร็จ
โดยเฉพาะผูประกอบการรายใหมท่ีเพิ่งเขาสูตลาดอาจจะตองเลือกทําเลใหเหมาะสมเพราะหากทําเลไมดีโอกาส
ท่ีธุรกิจจะเติบโตทามกลางการแขงขันที่รุนแรงก็อาจจะทําไดยากท้ังนี้การเลือกทําเลควรคํานึงถึงนโยบายของ
รานลูกคาสินคาท่ีจะขายภายในรานรวมถึงการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของคูแขงโดยรอบพื้นท่ีวาในพื้นท่ีหรือ
ทําเลดังกลาวธุรกิจของตนเองมีศักยภาพหรือมีความเป็นไปไดในการแขงขันมากนอยเพียงใดอาทิใกลแหลง
ชุมชนหรือท่ีพักอาศัยสถานพยาบาลเป็นตนคุณภาพและมาตรฐานของรานขายยาท่ีสามารถสรางความ
นาเช่ือถือและความมั่นใจใหกับ16ผูบริโภคท่ีมาใชบริการเป็นเรื่องสําคัญของการดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับ
สุขภาพลูกคาท่ีเขามาใชบริการตางคาดหวังท่ีจะไดรับการบริการเรื่องการใชยาอยางถูกตองจากเภสัชกรฉะนั้น
รานขายยาท่ีมีเภสัชกรเป็นผูปฏิบัติการนอกจากจะมีเครื่องหมายแสดงตนเป็นเภสัชกรอยางชัดเจนแลวเภสัชกร
ประจํารานจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องของยาอยางละเอียดและถูกตองสามารถตอบปัญหาการใชยาไดดี
และเขาใจงายหรือกรณีท่ีมีการซักถามแลวเกินความสามารถของตน ควรแนะนําใหคนไขเขารับการตรวจและ
รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์อีกท้ังเภสัชกรจะตองติดตามขาวสารรวมถึงมีการเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ยาท่ีออกใหมอยูเสมอเพื่อเตรียมพรอมรับมือกับคําถามหรือขอสงสัยท่ีจะเกิดขึ้นซึ่งการสรางความ
ชัดเจนและความเขาใจใหกับลูกคาไดอยางถูกตองนาจะเป็นอีกหนึ่งจุดขายสําคัญในการดึงดูดลูกคาใหเขามาใช
บริการ  

สืบเนื่องมาจากมีแรงบันดาลใจจากการท่ีไดเห็นพฤติกรรมของประชาชนท่ีมีปัญหาสุขภาพมักจะ ใช
บริการรานยาโดยการซื้อยาท่ีฟุุมเฟือยและใชยาผิดประเภทไมตรงกับอาการของประชาชนท่ีตองการจะรักษา 
ทําใหเกิดผลขางคียงจากการใชยา เจาของธุรกิจรานยาคิดคาบริการจากการขายยาในราคาท่ีไมเป็นธรรมตอผู
มารับบริการและไมตระหนักและใสใจในการใหการบริการดานสุขภาพของผูมารับบริการเทาท่ีควร เชน  การ
ซักประวัติ  การวัดความดันโลหิต  การใหคําแนะนําปรึกษาในการเลือกใชผลิตภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ยาท่ี
เหมาะสมและคุมคาใหกับผูมารับบริการที่รานจึงทําใหผูวิจักษณ์มองเห็นปัญาหาดานสาธารณสุขของประชาชน
ในประเทศ ท่ีอาจจะมีแนวโนมหรือความเส่ียงในการเกิดโรคท่ีเกิดจากการใชบริการรานยาขายท่ีขาดความใสใจ
และตระหนักถึงดานสุขภาพของผูมารับบริการ ผูวิจักษณ์จึงตัดสินใจในการทําธุรกิจรานขายยาท่ีใหช่ือวา  
“รานขายชุมชนเอื้ออาทรเภสัช”  ดวยจุดประสงค์ในการท่ีเป็นสวนหนึ่งในการไดมีโอกาสดูแลสุขภาพใหกับ
ประชาชนท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพตามเจตนารามณ์ท่ีผูวิจักษณ์ต้ังใจไว 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.1 บริบทขององค์กร/ สถานการณ์ในปัจจุบัน 

รานยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัช ต้ังอยูเลขท่ี 539/1 ถนนอนมัยงามเจริญ แขวงทาขาม เขตบางบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัว กอตั้งปี พ.ศ 2555  ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาท่ีเปิดใหบริการมามากกวา 8 
ปี  ใหบริการจําหนายยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร  เวชภัณฑ์ตางๆ ผูท่ีมารับบริการท่ีรานยา จะเป็นคนท่ีอยูใน
ชุมชนอนามัยงามเจริญและชุมชนใกลเคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ร้านยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัช 
  
  
  
  
   

 
 
 
 
   
 
ร้านยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัช จังหวัดกรุงเทพฯ 

 
          
 
 
 

ร้าน า ุ  น อือ้อาทร ภส   
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ใบประกอบโรคศิลปะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
  2.2 การเริ่มต้นและสถานการณ์ในปัจจุบัน   

เนื่องจากในชวงตนของการดําเนินธุรกิจรานขายยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัช  เป็นการเริ่ มตนของธุรกิจ
ครอบครัวดวยการเปิดจําหนายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จและเวชภัณฑ์ยาเทานั้นโดยมีจุดประสงค์ใหผูท่ีมีปัญหา
สุขภาพที่ตองการไดรับยาท่ีมีคุณภาพตรงตามอาการท่ีเจ็บปุวยราคายาท่ียุติธรรมในการดําเนินธุรกิจในครั้งแรกจะ
เนนยาท่ีเป็นยาสามัญประจําบานยาท่ีคนมักจะเจ็บปุวยหรือมีอาการท่ีพบบอยบุคลากรจะมีเพียงเภสัชกรแผน
ปัจจุบันและผูวิจักษณ์ซึ่งอยูในตําแหนงผูจัดการรานยาในการใหบริการดวยการซักถามอาการเบื้องตนประวัติการ
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แพยาแพอาหารโรคประจําตัวดวยนโยบายของครอบครัวในการดําเนินธุรกิจจะเนนความใสใจความพึงพอใจใหกับ
ผูมารับบริการท่ีรานยา ใหความเป็นกันเองและจําหนายยาและเวชภัณฑ์ในราคาท่ียุติธรรมจึงทําใหมีผูมารับ
บริการมากข้ึนตามลําดับ 

 ดวยความตระหนักในการดูแลสุขภาพของผูมารับบริการและทํางานอยูท่ีรานยาเป็นประจําประกอบกับผู
วิจักษณ์เองไดจบการศึกษาทางดานสมุนไพรจึงเห็นความสําคัญในการนํายาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
มาเป็นชองทางหนึ่งในการดูและสุขภาพของผูมารับบริการท่ีรานยาซึ่งไดรับการตอบรับเป็นอยางดี และไดมีการ
พัฒนาหาองค์ความรูและวางแผนตางๆในการบริหารธุรกิจใหสามารถดําเนินกิจการไปไดมีการตรวจซักอาการ
ประวัติการเจ็บปุวย การตรวจเช็คความดัน มีการทําบัตรสุขภาพเอื้ออาทรเพื่อบันทึกฐานขอมูล ช่ือ-สกุล ประวัติ
การใชยา การแพยา โรคประจําตัวและกลุมอาการของโรค มีการเขียนกลุมยาแตละกลุมอาการไวเพื่อปูองกันการ
หยิบยาผิดประเภทและเพื่อความสะดวกในการจัดยาใหกับผูมารับบริการท่ีรานยาและมีการใชแถบสีเป็น
ตัวกําหนดในแตละกลุม มีการทําระบบกอนหลังของยาเขายาออก(FI-FO system for expire) 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทของยาและเวชภัณฑ์ 
ยาในรานยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัชจะมีการแบงหมวดหมูของยาและเวชภัณฑ์ตางๆโดยมีการเขียนกลุมยา

แตละกลุมอาการไวเพื่อปูองกันการหยิบยาผิดประเภทและเพื่อความสะดวกในการจัดยาใหกับผูมารับบริการท่ี
รานยาและมีการใชแถบสีเป็นตัวกําหนดในแตละกลุมอีกดวย    

 
 
 

  
 
 
 
 

บรรยากาศ
ภายในรานยา 
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2.3 ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ 
 เนื่องจากธุรกิจรานขายยาเป็นธุรกิจท่ีใหบริการทางดานสุขภาพ  ท่ีตองตอบรับความตองการและความ

พึงพอใจของผูมาบริการดวยความเป็นกันเอง  ความมั่นใจในการใหบริการทั้งทางดานราคาท่ีมีความยุติธรรมไมคิด
กําไรหรือราคาท่ีสูงเกินไป คุณภาพยา การใสใจใหคําอธิบายในการยาหรือเวชภัณฑ์ตางๆภายในรานยา  ซึ่งราน
ขายยาชุมชนเอื้อาทรเภสัชมีทําเลท่ีต้ังอยูในตลาดท่ีเป็นแหลงชุมชนท่ีมีสถานประกอบการท่ีเป็นโรงงานหลาย
โรงงานต้ังอยูในพื้นท่ีใกลเคียงเป็นจํานวนมากมีท้ังคนไทย คนลาว , คนเวียดนาม, คนกัมพูชา และคนพมามาท่ีมา
ทํางานในสถานประกอบตางๆและเวลาเจ็บไขไดปุวยผูท่ีทํางานตามสถานประกอบหรือโรงงานโดยเฉพาะคนตาง
ดาวมักจะไปไมรับบริการรักษาท่ีโรงพยาบาลแตจะมาใชบริการซื้อยาและมาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพท่ีรานขายยา
แทน 

ท้ังนี้ดวยเหตุผลขางตนผูวิจักษณ์  ใหความสําคัญในการใหบริการกับผูมารับริการหรือลูกคาในทุกๆ
ขั้นตอนและกระบวนการท่ีซึ่งรานขายยาชุมชนเอื้อาทรเภสัช  

1. จะมีการซักถามอาการของผูมารับบริการทุกครั้งในการซื้อยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีการ
ตรวจวัดความดัน(กรณีท่ีซักถามอาการแลวมีอาการเหนื่อยงายหรือมีประวัติเป็นความดันโลหิตสูง เพื่อปูอกัน
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น) มีการซักประวัตการเจ็บปุวย ,การแพยา ,แพอาหาร,หรืออาการเป็นไข 

2. เมื่อทําการซักประวัติและสอบถามอาการเบื้องตนแลวจะจัดยาใหตรงกับกลุมอาการท่ีเป็นเมื่อจัดยา
เสร็จจะมีการใหคําแนะนําการใชยา,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกตองและเหมาะสมกับแตละบุคคล 

3. แนะนําส่ิงท่ีควรปฏิบัติหรือควรจะหลีกเล่ียง  เชน ถามีอาการทองเสีย ไมควรด่ืมนมหรือนมเปรี้ยวใน
ขณะท่ีกินยา , คนท่ีมีอาการปวดตามขอตางๆจะใหหลีกเล่ียงกินหนอไมดอง เครื่องในสัตว์  และแนะนําใหด่ืมน้ํา
ธรรมดาหลังจากกินยาแลวประมาณ 1 แกวน้ํา ,การกินยาหลังอาหารควรกินหลังอาหารประมาณ 15-20 นาที 

4. เมื่อผูมารับบริการหรือลูกคาชําระคาบริการแลวจะใหบัตรสมาชิกของรานซึ่งในบัตรจะมีขอมูลช่ือ
ลูกคาและอาการเจ็บปุวยที่มารับบริการซื้อยาท่ีรานยาเพื่อใหในครั้งมารับบริการจะไดทราบถึงประวัติการเจ็บปุวย
หรือประวัติการใชบริการท่ีรานยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัช 

5. เนื่องจากการทําธุรกิจรานขายยาชุมชนเอื้อาทรเภสัชเป็นธุรกิจของครอบครัวท่ีทําขึ้นมีเจตนารมณ์ใน
การชวยเหลือผูท่ีมีรายไดไมมากท่ีตองการดูแลสุขภาพและเมื่อเจ็บปุวยไดซื้อยาในราคาท่ีไมสูง ราคายุติธรรมและ
มิไดหวังผลกําไรจํานวนมากและไดทําบุญกับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร โดยไมคิดคาใชจายในการซื้อยา ทางรานจะมี
การออกบัตรสมาชิกเอื้ออาทรของรานใหและจะมีแจกหนังสือธรรมะหรือแผนซีดีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพใหกับไป
ปฏิบัติตัวดวย 
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ขั้นตอนการรับบริการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จะมีการซักถามอาการของผูมารับบริการทุกครั้งในการซื้อยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีการตรวจวัด
ความดัน(กรณีท่ีซักถามอาการแลวมีอาการเหนื่อยงายหรือมีประวัติเป็นความดันโลหิตสูง เพื่อปูอกันความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น) มีการซักประวัตการเจ็บปุวย ,การแพยา ,แพอาหารกลุมใดหรือตัวใดหรือไม,หรืออาการเป็นไข 

 
 
 
 

เมื่อทําการซักประวัติและสอบถามอาการเบ้ืองตนแลวจะจัดยาใหตรงกับกลุมอาการท่ีเป็นเมื่อจัดยาเสร็จ
จะมีการใหคําแนะนําการใชยา,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกตองและเหมาะสมกับแตละบุคคล 

 
 

 
 
 

แนะนําส่ิงท่ีควรปฏิบัติหรือควรจะหลีกเล่ียง  เชน ถามีอาการทองเสีย ไมควรด่ืมนมหรือนมเปรี้ยวใน
ขณะท่ีกินยา , คนท่ีมีอาการปวดตามขอตางๆจะใหหลีกเล่ียงกินหนอไมดอง เครื่องในสัตว์  และแนะนําใหด่ืมน้ํา
ธรรมดาหลังจากกินยาแลวประมาณ 1 แกวน้ํา 
 

 
 
เมื่อผูมารับบริการหรือลูกคาชําระคาบริการแลวจะใหบัตรสมาชิกของรานซึ่งในบัตรจะมีขอมูลช่ือลูกคา

และอาการเจ็บปุวยที่มารับบริการซื้อยาท่ีรานยาเพื่อใหในครั้งมารับบริการจะไดทราบถึงประวัติการเจ็บปุวยหรือ
ประวัติการใชบริการท่ีรานยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัช 

ใหคําแนะนําปรึกษาการใชยากับผูท่ีมีความเส่ียงของการเกิดโรคซ้ําซอนท่ีอาจจะเกิดขึ้นได  เชน ท่ีมีภาะ
ความดันโลหิตสูงจะมีบริการวัดความดันให 

ผูมารับบริการที่รานยา 

สอบถามและซักประวัติของอาการของผูมารับบริการ(แบบบันทึกสุขภาพ OPD CARD)และรับบัตร
สมาชิกของราน 

ตรวจสัญญาณชีพ 
ตรวจวัดอุณภูมิ(T),วัดความดันโลหิต(BP.), ชีพจร(P),อ ัตราการหายใจ(R)(ดูกรณีท่ีมีความเส่ียง) 

จัดยาและเวชภัณฑ์ใหเหมาะสมกับกลุมอาการท่ีผูมารับบริการที่รานยา 

รับยาและเวชภัณฑ์พรอมท้ังใหคําแนะนําในการบริโภคและหลักของ 5อ.เพื่อเป็น
การปูองกันการเกิดโรคท่ีซ้ําซอน(พฤติกรรมท่ีกอใหเกิดโรค) 

ชําระเงินพรอมรับบัตรสมาชิกเอื้ออาทร 
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3. สรุปผลการศึกษา 
3.1 รูปแบบของการบริหารจัดการร้านยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัช   ท่ีผูวิจักษณ์ประสบความสําเร็จมี ดังนี้ 
 1. ใช้หลักปันความสุขโดยการให้  รานยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัชมีนโยบายในการใหบริการจําหนายยา
และเวชภัณฑ์ตางๆภายในรานยาใหกับผูมารับบริการไดรับความพึงพอใจ ไดรับยาท่ีมีคุณภาพและราคาไมสูง และ
สําหรับภิกษุสงฆ์ สามเณรและนักบวชจะไดรับยาและเวชภัณฑ์ตางๆภายในรานโดยไมคิดคาใชจายและผูสูงวัย ผู
พิการ แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซด์มีสวนลดพิเศษด้วยทางร้านมีความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุขและทางรานยา
เองมีความสุขจากการให 
 2. ใช้เทคโนโลยีคลายความยึดติด  เนื่องจากผูมารับบริการท่ีรานยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัชมีหลายคนท่ี
เมื่อมารับบริการจากเภสัชกรทานใดแลวก็มักจะตองการพบเภสัชกรทานเดิมเนื่องจากมีความศรัทธาและมั่นใจใน
การไดรับคําแนะนําและอิบายการใชยาและเวชภัณฑ์ตางๆภายในรานเมื่อมาแลวไมพบกับเภสัชกรทานเดิมมักจะมี
ความวิตกกังวลทางรานจึงไดจัดใหมีการไดพูดคุยผานทางวีดีโอคอลเพื่อซักถามอาการและรับยาจากรานยาเพื่อลด
ความวิตกกังวลและใหไดรับความพึงพอใจในการใหบริการของรานยา 
 3. ใช้การสื่อสารไร้พรมแดน  เนื่องจากผูมารับบริการซื้อยาและเวชภัณฑ์อื่นๆท่ีรานยาชุมชนเอื้ออาทร
เภสัชนั้นสวนมากจะเป็นชาวตางดาว ลาว ,กัมพูชา ,เวียดนามและเมียนมา การส่ือสารในการซื้อยาบางครั้งเกิด
ความผิดพลาดในการส่ือสารซึ่งมีผลตอการซื้อยาและเวชภัรฑ์จึงมีการใชระบบโปรแกรมการแปลภาษาอัตโนมัติ
จากโทรศัพท์มือถือเพื่อชวยในการส่ือสารสําหรับผูมารับบริการรานยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัชท่ีเป็นชาวตางดาวเพื่อ
ปูองกันความเส่ียงในการจัดยาและเวชภัณฑ์ใหถูกตองกับกลุมอาการโรค  
 4. ใช้โทรศัพท์สอบถามความจริง เนื่องจากรานยาชุมชนเอื้ออาทรเป็นรานยาท่ีอยูในชุมชนท่ีมี
คนทํางานบริษัทและใชแรงงานเป็นจํานวนมาก บางครั้งในกรณีท่ีมีผูมาซื้อยาแทนผูปุวยเภสัชกรประจํารานเอื้อ
อาทรเภสัชใชโทรศัพท์ติดตอกลับไปพูดคุยสอบถามอาการกับผูปุวยตัวจริงโดยตรง เพื่อปูองกันความเส่ียงในการ
จัดยาและเวชภัณฑ์ใหถูกตองกับกลุมอาการโรค 
 5. สร้างความเชื่อม่ันโดยเภสัชกร  เนื่องจากผูมารับบริการซื้อยาท่ีรานขายยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัช
บางครั้งจะติดแบรนด์ของยาเดิมทําใหเมื่อมีอาการเจ็บปุวยมักจะหาซื้อยาตัวเดิมท่ีเคยรับประทานแลวมีอาการดี
ขึ้นหรือหายจากอาการท่ีเป็น แตยาดังกลาวนั้นหมดช่ัวคราวจึงทําใหเภสัชกรประจํารานเอื้ออาทรเภสัชใชองค์
ความรูอธิบายเรื่องตัวยาและสรรพคุณยาใหผูมารับบริการมีความเช่ือมั่นในการบริโภคยาตัวใหมท่ีมีคุณสมบัติและ
สรรพคุณเดียวกันกับตัวยาเดิมท่ีผูซื้อยาตองการ  
 6. ใช้โปรแกรม INVENTORY ควบคุมคลังยาและเวชภัณฑ์   เนื่องจากในบางครั้งตัวยาหรือเวชภัณฑ์
บางชนิดท่ีมีจําหนายในรานยาชุมชนเอื้อาทรเภสัชขาดสต฿อกช่ัวคราวมีผลทําใหเกิดความไมเพียงพอตอความ
ตองการของผูมารับบริการซื้อยาหรือเวชภัณฑ์จึงมีการบันทึกขอมูลในชองรับ(INPUT)ยาและเวชภัณฑ์ของรานยา
ชุมชนเอื้ออาทรเภสัชและบันทึกขอมูลเมื่อมีผูมารับริการซื้อยาและเวชภัณฑ์(OUT PUT)เป็นการปูองกันการขาด
ยาและเวชภัณฑ์ในสต฿อกของราน 
 7. ใช้ระบบใจถึงพึ่งได้   เนื่องจากยาบางชนิดมีการปรับราคาท่ีสูงขึ้นแตผูมารับบริการท่ีรานยาชุมชน
เอื้ออาทรเภสัชมีความตองการใชยาดังกลาวจํานวนมาก จึงทําใหรานยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัชORDERยาและ
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เวชภัณฑ์จากโรงงานผลิตโดยตรง ปรับVOLUME การORDERเพิ่มขึ้นใหไดราคาตนทุนยาและเวชภัณฑ์ตํ่าลง
เพื่อใหผูรับบริการซื้อยาในราคาท่ีถูกลงเป็นการรักษาฐานลูกคาไวอยางยั่งยืน 
 8. น าระบบFI-FO มาใช้ควบคุมระบบยา   เนื่องจากในบางครั้งตัวยาหรือเวชภัณฑ์บางชนิดท่ีมีจําหนาย
ในรานยาชุมชนเอื้อาทรเภสัชมียอดการจําหนายหรือความตองการของผูมารับบริการซื้อยาจํานวนนอย บางครั้ง
ทําใหยาท่ีนํามาจําหนายในรานหมดอายุ จึงมีการใชระบบโปรแกรม  FRIST IN FRIST OUTในการจายยาและ
เวชภัณฑ์เพื่อปูองกันSTOCKคลังยาของรานยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัช จังหวัดกรุงเทพฯลดความเส่ียงในการจัดยาท่ี
หมดอายุใหกับผูท่ีมารับบริการ 
 9. ใช้ป้ายแถบสีบ่งบอกกลุ่มอาการ  เนื่องจากรานยาชุมชนเอื้อาทรเภสัชมีท้ังเภสัชแผนปัจจุบันและ
เภสัชกรแผนไทย บางครั้งผูท่ีมารับบริการซื้อยานั้นจะซื้อยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพรเพื่อเป็นการปูองกันความ
เส่ียงในการหยิบยาผิดกลุมอาการหรือจัดยาของเภสัชกรประจําใหกับผูมารับบริการรานชุมชนเอื้ออาทรเภสัช 
จังหวัดกรุงเทพฯจึงมีการนําปูายแถบสีบงบอกหมวดกลุมอาการโรคของแตละระบบมาใชเพื่อปูองกันความเส่ียงใน
การหยิบหรือจัดยาของเภสัชกรประจําของรานขายยาชุมชนเอื้ออาทรเภสัช  

10. ใช้บัตรสมาชิกสุขภาพเอื้ออาทร  การจัดทําบัตรสุขภาพเอื้ออาทร เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผู
มารับบริการที่รานยา ทําใหสามารถดูประวัติและอาการท่ีมารับการบริการในครั้งกอนๆได  เชน การแพยา โรค
ประจําตัวและลดขั้นตอนในการถามขอมูลท่ีซ้ําๆ และจดจําช่ือผูมารับบริการไดและการปูองกันความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึ้นได 
 

3.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจักษณ์เร่ืองนี้ 
         เนื่องจากธุรกิจรานขาย เป็นธุรกิจท่ีเป็น หนึ่งในความจําเป็นขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของประชาชน  
หัวใจการบริการ คือ เสนห์ของราน แตหลักในการบริหารรานยาใหมีคุณภาพคือ “จรรยาบรรณ”เป็นส่ิงสําคัญ
ท่ีสุด                                                                                     
          หากเราเปิดรานขายยา มีบริการท่ีดีและอัธยาศัยไมตรีคือส่ิงสําคัญท่ีเป็นเสนห์ของราน แตส่ิงสําคัญท่ีสุด
เป็นจรรยาบรรณท่ีจะตองมี ส่ิงท่ีไมควรทําเด็ดขาดคือการขายยาท่ีไมจําเป็น  เชน  ยาแรงเกินไปใหกับลูกคา หรือ 
การนํายาท่ีไมมีคุณภาพมาจําหนาย  ส่ิงท่ีจะชวยทําใหรานขายยาของเราอยูได  คือ  หัวใจท่ีคุณพรอมจะให
คําแนะนําการใชยาท่ีเหมาะสมกับลูกคา ดวยอัธยาศัยไมตรีท่ีดีและจรรยาบรรณท่ีจะไมเอาเปรียบผูมารับบริการ
หรือลูกคาของเรา   ธุรกิจรานขายยายังคงไปไดเสมอไมวาจะผานไปอีกกี่ยุคกี่สมัย ตราบเทาท่ียังมีการเจ็บปุวยอยู  
ความแตกตางเดียวที่จะทําใหรานขายยาอยูรอดหรือไมรอดคือ คุณภาพของยาและจรรยาบรรณท่ีจะไมเอาเปรียบ
ลูกคา ควรมีความซื่อสัตย์ ขายยาดวยใจและทําอะไรท่ีถูกตองตามกฎหมาย รานขายยาของเราก็จะประสบ
ความสําเร็จอยางท่ีเราตองการ 
3.3 แผนงานต่อยอดในอนาคต 
           ผูวิจักษณ์มีโครงการจะขยายรานยาชุมชนเอื้อาทรภายในปี 2565 จะเพิ่มอีก 1 สาขาตลาดหนาวัดยาย
รม   จังหวัดกรุงเทพฯและจะมีการจัดทําของชํารวยเป็นตระกรายาสมุนไพร เวชภัณฑ์ยา และ ของชํารวยงานสีดํา 
เชน พิมเสนน้ํา ยาหมอง   

 

https://taokaemai.com/service-mind/
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3.4 การใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงาน 
เนื่องจากธุรกิจท่ีผูวิจักษณ์ทํานั้น เป็นธุรกิจดานสุขภาพและเป็นธุรกิจของครอบครัว หลักคุณธรรม

จริยธรรมท่ีผูวิจักษณ์ใชในการบริหารงานจะใชหลักอิทธิบาท 4 และหลักคําสอนจากพุทธศาสนาพรหมวิหาร 4 
1. หลักอิทธิบาท 4 ในการทํางานคือผูวิจักษณ์มีใจรักศรัทธาและเช่ือมั่นตอส่ิงท่ีทําทํางานดวยความเพียร 

ความมุงมั่นทุมเทขยันทํางานดวยความพยายามอดทนและรับผิดชอบต้ังใจทํางานดวยความใจใสทุกกิจกรรมจะมี
การทบทวนในส่ิงท่ีไดคิดไดทํามาทําดวยความพิจารณาหมั่นตรวจสอบมีการวางแผนวัดผล ตลอดจนหาวิธีแกไข
ปรับปรุง 

2.  หลักความสุจริตและโปรงใสทําธุรกิจดวยความซื่อสัตย์สุจริตและโปรงใสมีระบบในการดําเนินงานให
ขอมูลท่ีตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองได   

3. หลักความถูกตองและมีคุณธรรมบริหารงานดวยความถูกตองและมีคุณธรรมไมเอาเปรียบผูอื่นพรอม
จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน  มีจิตใจท่ีโอบออมอารีย์ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลซึ่งกัน มีความซื่อสัตย์สุจริต 

4. หลักความรับผิดชอบต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ีอยางดีโดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่อ
อํานวยความสะดวกตางๆมีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบและพรอมท่ีจะ
ปรับปรุงแกไขอยางทันทวงที 

นอกจากนี้หลักการดําเนินธุรกิจและการบริหารธุรกิจไดนําหลักคําสอนจากพุทธศาสนาพรหมวิหาร 4มา
ใชในแตละสวนสามารถนํามาปรับใชในการบริหารไดดังตอไปนี้ 

1.  ความปรารถนาใหผูอื่นไดรับความสุข คอยหมั่นสังเกตและซักถามความเป็นอยูของทุกคนใน
ครอบครัวและเวลาผูมารับบริการมาซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีรานจะใหบริการดวยหนาตายิ้มแยม ใชน้ําเสียงและ
คําพูดท่ีเป็นกัลยาณมิตร ถอยคําสุภาพ ใหความเป็นกันเองดวยความจริงใจ ใสใจและหวงใย 

2. ความปรารถนาใหผูอื่นไดพนทุกข์ในยามท่ีประสบปัญหาไมวาจะเป็นปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัว 
จะยื่นมือเขาไปใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม เวลานี้เป็นเวลาท่ีคนเราตองการการสนับสนุนมากท่ีสุด 
หรือบางครั้งก็ใชเพียงคําพูดท่ีใหกําลังใจกันในครอบครัวเราจะไมทอดท้ิงกันในวันท่ีมีปัญหาเราจะจับมือชวยกัน
แกไขปัญหาและอุปสรรคไปดวยกันและเวลาผูมารับบริการมาซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีรานจะใหบริการ 

3. อธิบายข้ันตอนและวิธีการใชยาท่ีถูกตองและใหกําลังใจผูมารับบริการที่มีความกังวลในอาการเจ็บปุวย 
4. มีความยินดีเมื่อผูอื่นไดดีในยามท่ีประสบความสําเร็จ ทําผลงานไดดี แสดงความยินดีดวยจากใจจริง

สงเสริมอยางเต็มท่ี เหมาะสมกับความสามารถและความทุมเทท่ีเขามีใหกับองค์กร 
5. การรูจักวางเฉยทําใจเป็นกลาง  ไมปฏิบัติเอนเอียงดวยความรักหรือชัง  

------------------------------------------ 
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Abstract 
            This dissertation is to present Radiant Clinic's beauty and surgery business management 
style has the following management styles: 1.) Create a brand through famous people 
(Presenter) for a lasting promote. 2.) Decorate the store professionally, attract customers. 
Storefront decoration is an important factor in attracting customers to the store. Because the 
storefront is beautiful, makes it attractive to customers And want to use the service for a long 
time 3.) Create sales incentives for salespeople To boost sales (Sale) Sales are important that 
every business must have and want to keep increasing. To nourish the organization to survive 
and grow steadily 4) Service, customer expectations Reducing problems that may occur in the 
future 5.) Create an appointment queue management system Effectively Appointment and 
running the queue of customers who use the service clearly. It is important to impress 
customers and enable clinics and clients to manage their time efficiently. 6.) Guaranteed results 
Guaranteed to see results in every case Every customer who comes to use the service Want to 
see the result of the treatment. Therefore, the clinic makes the customers confident and trust. 
7.) After Sales Service (After Sale) closely take care of customers, balance important people, 
after-sale customer care, beauty courses or surgery. Considered as the backbone of the service. 
8.) Increasing sales Comes with good customer care Good customer care Considered important 
and good service That will make customers impressed and want to use the service continuously. 
9.) Budgeting for effective marketing Continuous sales growt 
 

Keywords: Plastic surgery, cosmetic 

 
บทคัดย่อ 

งานดุษฎีนิพนธ์นี้เพื่อนําเสนอ รูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจความงามและศัลยกรรม ของเรเดียนท์ 
คลินิก มีรูปแบบการบริหารดังนี้  1) สรางแบรนด์ (Brand) ผานบุคคลท่ีมีช่ือเสียง( Presenter) เพื่อการ 
Promote ท่ียั่งยืน 2) ตกแตงหนารานอยางมืออาชีพ ดึงดูดลูกคา การตกแตงหนารานถือเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ดึงดูดลูกคาเขาราน เพราะหนารานท่ีสวยงามทําใหสะดุดตาลูกคา และอยากจะเขามาใชบริการนานๆ 3) สราง
แรงจูงใจในการขายใหกับพนักงานขาย เพื่อกระตุนยอดขาย (Sale) ยอดขายถือเป็นส่ิงสําคัญท่ีทุกธุรกิจจะตองมี



     
158 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 

และตองการใหเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  เพื่อหลอเล้ียงองค์กรใหอยูรอดและเติบโตอยางมั่นคง 4)บริการความคาดหวัง
ของลูกคา ลดปัญหาท่ีอาจจจะเกิดขึ้นในอนาคต 5) สรางระบบบริหารคิวการนัดหมาย อยางมีประสิทธิภาพ การ
นัดหมายและการรันคิวของลูกคาท่ีมาใชบริการอยางชัดเจน ถือเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหลูกคาประทับใจและทําให
คลินิกและลูกคาสามารถบริหารเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 6)การันตีผลงาน  รับประกันเห็นผลทุกเคส ลูกคาท่ี
เขามาใชบริการทุกคน ตองการเห็นผลลัพธ์จากการรักษาดังนั้นการท่ีทางคลินิกทําใหลูกคามั่นใจ และเช่ือใจ  7) 
ฝุายบริการหลังการขาย (After Sale) ดูแลลูกคาอยางใกลชิดดุลคนสําคัญการดูแลลูกคาหลังการขายคอร์สความ
งามหรือศัลยกรรม  ถือเป็นหัวใจหลักสําคัญในการบริการ 8) การเพิ่มยอดขาย มาพรอมกับการดูแลลูกคาดี การ
ดูแลเอาใจใสลูกคาดี ถือเป็นส่ิงสําคัญและการบริการท่ีดี ท่ีจะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและอยากมาใช
บริการอยางตอเนื่อง 9) งบประมาณทําการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ สรางยอดขายเติบโตอยางตอเนื่อง   

 
ค าส าคัญ : ศัลยกรรม ,ความงาม 

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

วันนี้คนไทยทําศัลยกรรมมากขึ้น และผลักดันใหธุรกิจความงามและศัลยกรรม ไทยเติบโตอยางกาว
กระโดดตอเนื่องในทุกๆ ปี ในปีนี้คาดการณ์อุตสาหกรรมศัลยกรรมในประเทศไทยเติบโต 10-20% จากปีท่ีผานมา 
และปัจจุบันตลาดความงามคลินิกและศัลยกรรม มีมุลคา  60,000 ลาน 

ตลาดความงามในประเทศไทยเติบโตจากอะไร 
1. คนไทยใสใจภาพลักษณ์ของตัวเองและใหการยอมรับการทําศัลยกรรมากขึ้น สังคมออนไลน์และการ

เป็นท่ียอมรับในสังคมออนไลน์ทําใหคนไทยเริ่มหันมาดูแลตัวเองให ดูดีและอวดโลกโซเซียลไดเสมอ  และการ
ทําศัลยกรรมก็เป็นหนึ่งท่ีคนไทยใหการยอมรับและมองวาการทําศัลยกรรมเป็นวิถีท่ีชวยกลบจุดดอย และเสริม
ความมั่นใจและบุคลิกใหกับตัวเองไดอยางรวดเร็ว จากขอมูลสมาคมศัลยกรรมตกแตงเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS) 
พบวาในปี 2561 ประเทศไทยติดอันดับ 8 ของประเทศท่ีมีการทําศัลยกรรมมากท่ีสุดในโลก 

2. เสริมจมูก ตาสองช้ัน ศัลยกรรมท่ีคนไทยปรารถนา 
ศัลยกรรมท่ีคนไทยนิยมทํามากท่ีสุดไดแก การเสริมจมูก , ตาสองช้ัน , เสริมหนาอก , ดูดไขมัน และฉีด

ไขมันเติมหนา ซึ่งตางจากท่ัวโลกท่ีนิยมศัลยกรรม หนาอก, ดูดไขมัน , ทําตาสองช้ัน , เสริมจมูก และตกแตงหนา
ทอง เป็นหาอันดับแรก 

3. โรงพยาบาลปรับตัวสูธุรกิจศัลยกรรม ตลาดศัลยกรรมในประเทศไทยปี 2555 มูลคา 19,500 ลาน  
ปี 2560 มูลคา  30,000 ลาน 
ปี 2561 มูลคา  36,000 ลาน 
ปี 2562 มูลคา  39,6000 ลาน 
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จะเห็นไดวาตลาดศัลยกรรมในประเทศไทยมีแนวโนมโตขึ้นเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง สัดสวน 70% มาจาก
โรงพยาบาล และ 30% มาจากคลินิกและสถาบันความงาม 

Website: Marketeeronline.co 
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline 
 
1.2 สถานการณ์ในประเทศ  

มูลคาตลาดศัลยกรรมท่ัวโลกมีตัวเลขสูงกวา 21 ลานลานบาท ขณะท่ีของไทยปี 2563 นี้เฉียด 5.5 หมื่น
ลานบาท โตไมตํ่ากวา 20% ทุกปี เหตุมองเป็นส่ิงจําเป็นในการสรางภาพลักษณ์ พบคนไทยคล่ังศัลยกรรมความ
งามมีอายุเด็กลงตอเนื่อง ฮิตสุดในไทย คือ ทําจมูกใหม  ปัจจุบันการศัลยกรรมความงาม ถือเป็นเรื่องท่ีสังคมให
การยอมรับมากขึ้นท่ัวโลก และมีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหปัจจุบันภาพรวมมูลคาตลาด
ศัลยกรรมความงามท่ัวโลกมีตัวเลขสูงกวา 21 ลานลานบาท และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต  สวนทางดาน
ตลาดศัลยกรรมความงามในประเทศไทยในชวง 3 ปีท่ีผานมา มีตัวเลขมูลคารวมเติบโตอยางกาวกระโดดดวย
เชนเดียวกัน จากเดิมเม่ือปี 2559 ตลาดศัลยกรรมความงามมีมูลคาเม็ดเงินในตลาดสูงประมาณ 30,000 ลานบาท 
ตอมาในปี 2560 เม็ดเงินท่ีหมุนเวียนในตลาดศัลยกรรมความงามมีอัตราเพิ่มขึ้นมาอยูท่ี 36,000 ลานบาท    ในปี 
2561 ท่ีผานมา มูลคาตลาดศัลยกรรมความงามเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี 45,000 ลานบาท แบงออกเป็น 1.ศัลยกรรมความ
งามจากโรงพยาบาล 70% และ2.ศัลยกรรมความงามจากคลินิกเสริมความงามอีก 30% โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกปี 
และมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องประมาณ 20% หรือในส้ินปี 2562 นี้ คาดการณ์วาตลาดศัลยกรรมความงาม
ในประเทศไทย นาจะสูงถึง 55,000 ลานบาท    อยางไรก็ตาม เมื่อเจาะลึกลงไปถึงความนิยมดานการศัลยกรรม
ความงาม ท่ีทางสมาคมศัลยแพทย์ตกแตงเสริมสวยนานาชาติ ( International Society of Aesthetic Plastic 
Surgery : ISAPS) ไดเก็บขอมูลไว พบวาในปี2560ท่ีผานมา สถิติการศัลยกรรมเสริมความงามของคนท่ัวโลกมี
จํานวนเพิ่มขึ้น 5%  ท้ังนี้ 5 อันดับประเทศท่ีมีจํานวนผูเขารับการศัลยกรรมความงามมากท่ีสุด ไดแก 
สหรัฐอเมริกา, บราซิล, ญี่ปุุน, เม็กซิโก และอิตาลี สวนประเทศไทยขยับขึ้นมาอยูท่ีอันดับ 8 จากเดิมเมื่อปี 2559 
อยูอันดับท่ี 18 ซึ่งศัลยกรรมท่ีนิยมในไทยยังจัดเป็น Top 8 ท่ีท่ัวโลกนิยมศัลยกรรมดวย ไมวาจะเป็น ศัลยกรรม
เสริมหนาอก, ศัลยกรรมดูดไขมัน, ศัลยกรรมตาสองช้ัน, ศัลยกรรมเสริมจมูก และศัลยกรรมตกแตงหนาทอง เป็น
ตน ดังนั้น แสดงใหเห็นไดวา คนไทยมีการยอมรับศัลยกรรมมากขึ้นจากเดิม    โดยนายแพทย์ ธนัญชัย อัศดา
มงคล แพทย์เฉพาะทางดานศัลยกรรมตกแตง และผูอํานวยการศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาล บางมด กลาววา จาก
ผลการสํารวจของบริษัทวิจัยตลาด “GlobalWebIndex” ไดมีการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีความสนใจ
เกี่ยวกับการศัลยกรรมความงามในกลุมชายและหญิง ปัจจุบันมีอายุนอยลง หรือมีอายุเริ่มต้ังแต 25 – 64 ปีใน
กลุมท่ีมีกําลังซื้อ ระดับซีขึ้นไป เชน กลุมท่ีเป็นผูบริหารระดับสูงในองค์กร ท่ีนิยมใชจายกับผลิตภัณฑ์ Luxury 
Brand พบวา กลุมนี้ใสใจในภาพลักษณ์ของตนเอง ตองการรูขอมูลตางๆ มากท่ีสุด และพรอมลองผลิตภัณฑ์ใหมๆ 
เมื่อลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับการศัลยกรรมความงาม คําตอบคือ กลุมนี้มีความสนใจศัลยกรรมความงามเพื่อ
ภาพลักษณ์ท่ีดี และราคาไมใชปัจจัยในการตัดสินใจ เพราะพวกเขาพรอมจะจายเพื่อส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับตนเอง แต

https://marketeeronline.co/
http://bit.ly/webinternalfb
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อยางไรก็ตาม ตองไดรับการวิเคราะห์จากแพทย์ผูเช่ียวชาญกอนจะทําการจายเสียกอน นอกจากนี้ยังตองการ
ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดในแบบของตัวเอง ไมใชความสวยที่มีความเหมือนคนดังหรือใครๆ 

ขณะท่ีทางดานราคาในการทําศัลยกรรมความงามนั้น พบวา ปัจจุบันในสถานพยาบาลระดับใหญลวนมี
ราคาสูง และมีแนวโนมจะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากจํานวนของผูเขารับการศัลยกรรมท่ัวโลกในแตละปี
มีสัดสวนเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวเลขเพียง 1-2% แตเมื่อดูตัวเลขมูลคาตลาดศัลยกรรมกลับพบมูลคาขยับขึ้น 20% ซึ่ง
เหตุผลสําคัญในการขยับราคามาจากตนทุนท้ังในเรื่องของเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคนิคการผาตัดของศัลยแพทย์ 
ซึ่งมีการนําเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาชวยวิเคราะห์กอนทําการผาตัด ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   สงผลให
ปัจจุบันราคาศัลยกรรมความงามท่ีไดรับความนิยมในโรงพยาบาลช้ันนํา เชน  

1. ศัลยกรรมเสริมจมูก เดิมราคา 20,000 - 40,000 บาท ปัจจุบันราคาขยับขึ้นมาเริ่มตนอยูท่ี 60,000 – 
250,000 บาท 

2.ศัลยกรรมตาสองช้ันเดิมราคาอยูท่ี 10,000 – 20,000 บาท ปัจจุบันราคาเริ่มตน 40,000 – 100,000 
บาทขึ้นอยูกับเทคนิค 

3.ศัลยกรรมเสริมหนาอก เดิมราคา 100,000 บาท ปัจจุบันราคาขยับขึ้นมาเริ่มตนท่ี 300,000 บาท 
ขึ้นอยูกับเทคนิคการผาตัดและวัสดุซิลิโคน 

4.ศัลยกรรมดูดไขมัน เดิมจุดละ 50,000 บาท ปัจจุบันราคาอยูท่ี 70,000 บาท เป็นตน ขณะท่ีศัลยกรรม
ความงามท่ีไดรับความนิยมสูงสุดของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน คือ 1.ศัลยกรรมเสริมจมูก 2.ศัลยกรรมตาสองช้ัน 
3.ศัลยกรรมเสริมหนาอก 4.ศัลยกรรมดูดไขมัน และ5.การฉีดไขมันเติมเต็มหนา อยางไรก็ตาม ในเมื่อราคาไมใช
ปัจจัยหลักในการศัลยกรรมความอีกตอไป สงผลถึงการขยายตัวของตลาดนี้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการ
ลงทุน การพัฒนานวัตกรรม และเครื่องมือ อุปกรณ์ใหมๆ เพิ่มเขามา เพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการท่ีดีขึ้น 
บวกกับทางภาครัฐยังมีนโยบายสนับสนุนใหประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแพทย์นานาชาติ (Medical Hub) โดย
จัดเป็น 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมในอนาคต (New S Curve) เมื่อรวมเขากับความเช่ียวชาญและเทคนิคการผาตัด
ของศัลยแพทย์ไทย จนไดรับการยอมรับระดับสากล 

จากการจัดอันดับของ Medical Tourism Index (MTI) เมื่อปี 2559-2560 ประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 6 
ในกลุม Medical Tourism Industry จาก 54 ประเทศใน 6 ทวีปท่ัวโลก สงผลใหปัจจุบัน พบวา ในประเทศไทย
มีจํานวนของสถานพยาบาลท่ีมีการใหบริการศัลยกรรมความงามขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง และมีการ
เปล่ียนแปลงตอเนื่องในทุกปี ไมวาจะเป็นการขยายสาขา , การเขามาเปิดสาขาในรูปแบบการรวมทุนของ
โรงพยาบาลช้ันนําในประเทศเกาหลี เป็นตน 

 
1.3 ความสนใจและแรงบันดาลใจ 

เหตุผลแรกคือผูทําวิจักษณ์กําลังมองหาธรุกิจรองท่ีจะเป็นชองทางเพิ่มรายไดอีกทาง  เพราะปัจจุบันมี
ธุรกิจท่ีทํารายไดหลักอยูแลว ประกอบกับผูทําวิจักษณ์มีความสนใจในธุรกิจความงามอยูแลว จึงศึกษาเรื่องการ
เติบโตของธุรกิจความงามและศัลยกรรมความงาม พบวาคนไทยแหพึ่งศัลยกรรม ทําสวยติด Top 8 ของประเทศ
ท่ีมีการทําศัลยกรรมมากท่ีสุดในโลก มูลคาตลาด ทะลุ 5.5 ลานบาท  และมีแนวโนมตลาดเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อยาง
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ตอเนื่อง ดังนั้นผูทําวิจักษณ์จึงมีไอเดียท่ีอยากจะทําธุรกิจความงามและศัลยกรรม ประกอบกับผูทําวิจักษณ์เป็น
คนท่ีรักสวยรักงามอยูแลว จึงมีไอเดียท่ีจะตอยอดธรุกิจจากส่ิงท่ีตัวเองชอบเพื่อใหออกมาในรูปของแบบของธุรกิจ
คลินิกความงามและศัลยกรรมตกแตงความงาม ผูทําวิจักษณ์จึงลงมือศึกษาคนควาหาขอมูลและเรียนรูดวยตนเอง
อยางจริงจัง และศึกษาหาชองทางท่ีสนับสนุนการทําการตลาดตางๆ รวมถึงชองทางการขายตางๆ  และการคนหา
กลยุทธทางการตลาดในการตอบสนองความตองการของลูกคาจนสามารถดําเนินธุรกิจคลินิกความงามและ
ศัลยกรรมตกแตงความงามมาไดแลว 5 ปี และมีลูกคาเขามาใชบริการอยางตอเนื่อง จนถึงปัจจุบัน 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 บริบทขององค์กร/ สถานการณ์ในปัจจุบัน  

เรเดียนท์ คลินิก กอต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดย แพทย์หญิงวรัญญา เรืองชัยนิคม ใหเป็นศูนย์ความงามและ
ศัลยกรรมตกแตงความงามครบวงจร ท่ีใหบริการความงามไดหลากหลายดวยทีมแพทย์ผูเช่ียวชาญ และ
ศัลยแพทย์เฉพาะทางท่ีมีประสบการณ์มากกวา 20 ปี คอยดูแลและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด ครอบคลุมทุกความ
ตองการของลูกคา และรับรองผลงานใหลูกคาทุกราย หลังจากการรักษา ทําให เรเดียนท์ คลินิก เป็นท่ียอมรับใน
คุณภาพและมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน 

เรเดียนท์ คลินิก มีความมุงมั่นในการรักษา และเสริมความงาม แกไขจุดบกพรองใหผูหญิงทุกคนมีความ
สวย และคุณผูชายมีความหลอดูดี  ในแบบของตัวเองท้ังภายในและภายนอก ดวยการรั กษาท่ีใสใจลูกคาดวย
คุณภาพท่ีคุมคา คุมราคา อยางสมเหตุสมผล ดวยการใชยาท่ีไดคุณภาพ ไดมาตรฐานจาก อย .ไทย (องค์การ
อาหารและยา) ประกอบกับการรักษาโดยทีมแพทย์ผูเช่ียวชาญ  เรเดียนท์ คลินิก  จึงเป็นศูนย์ความงามและ
ศัลยกรรมความงาม ท่ีทุกคนเขาถึงได กับราคาท่ีคุมคา  ท่ีมาพรอมกับคุณภาพและการบริการท่ีใสใจลูกคาเป็น
พิเศษ เราจึงไดรับความไววางใจจากลูกคาอยางลนหลาม และมาใชบริการอยางตอเนื่องดวยดีตลอดมา ดังนั้นเรา
จึงมั่นใจวาสามารถดึงความสวยงามของผูมาใชบริการทุกคน ใหเปลงปล่ัง ประกาย และสรางความประทับใจแกผู
ท่ีมาใชบริการไดอยางแนนอน 

2.1.1 ข้อมูลที่ต้ัง  
เรเดียนท์ คลินิก 69/11-12 คอนโดลุมพินี รามอินทรา – นวมินทร์ (รามอินทรา กม.8 อาคาร A)  

แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
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ภาพด้านหน้าคลินิก 

 
 
ภาพภายในคลินิก 
 

 
 
2.2 การเริ่มต้นสถานการณ์ในปัจจุบันและประเภทธุรกิจ 
เรเดียนท์ คลินิกเวชกรรม คือ ศูนย์ความงามและศัลยกรรมตกแตงความงามครบวงจร โดยศัลยแพทย์

เฉพาะทางประสบการณ์มากกวา 20 ปี  ใหบริการเสริมความงาม แบงออกเป็น 2 ประเภท ไดแก  
1. ประเภทหัตการความงาม เริ่มตนเมื่อปี 2559  อาทิ รักษา สิว, ฝูา, กระ, จุดดางดํา, ปรับรูปหนา, 

ลดกราม,  รอยไหม, ฟิลเลอร์  ทรีทเมนท์หนา, ผลักวิตามินเขาผิว , HIFU หนาเรียว, เลเซอร์หนาใส, เลเซอร์
กําจัดขนถาวร และสักค้ิวถาวร 6 มิติ เสริมโหงวเฮง 

2. ประเภทศัลยกรรมตกแตงเสริมความงาม เริ่มตนเมื่อปี 2562 อาทิ เสริมหนาอก, จมูก, ตา, ปาก, หู
, คาง, ดึงหนา, หนาผาก,  ปรับโครงหนา, ลักยิ้ม, แตงแผลเป็น, ดูดไขมัน, ตัดกราม,  เหลากราม, ขูดสิริโคน
เหลวที่คาง, ถอดสิริโคนอันเกาออก, แกไขลักยิ้มเห็นเหงือก, ตัดไขมันกระพุงแกม,  ตัดโหนกแกม, ตัดแตงวีไลน์
, ผาตัดเล่ือนขากรรไกร, ตกแตงเตานมหญิงใหเป็นเตานมชาย,  แปลงเพศ ฯลฯ 

ซึ่งกลุมลูกคาเปูาหมาย ท้ัง ชาย และหญิง อายุ  20 ปีขึ้นไป ลูกคาเราจะมีต้ังแตระดับกลางจนถึง
ระดับบน การบริการเรามีต้ังแตหลักรอยจนถึงหลักแสน เนนการบริการและการดูแลลูกคาอยางใกลชิดเป็น
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หลักใหไดผลลัพธ์ตรงกับความตองการของลูกคาประกอบกับการใหคําแนะนําและคําปรึกษาท่ีตรงไปตรงมา ไม
บิดเบือนขอเท็จจริง ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ ประกอบกับราคาสมเหตุสมผล คุมคา และผลงานออกมา
ดี โดยแพทย์ผูเช่ียวชาญประสบการณ์มากกวา 20 ปี การันตีผลงาน 

ประเภทธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน 
จัดแบงบริการเป็น 2 ประเภท หลัก ๆ ไดแก 
1. ประเภทหัตการความงาม   
1.1 รักษา สิว ฝูา กระ จุดดางดํา  
1.2 ปรับรูปหนา ลดกราม  
1.3 รอยไหม  
1.4 ฟิลเลอร์ 
1.5 ทรีทเมนท์หนาใส 10 ขั้นตอน 
1.6  เลเซอร์หนาใส 
1.7  HIFU  
1.8  เลเซอร์กําจัดขนถาวร 
1.9 สักค้ิวถาวร 
 
2.ประเภทศัลยกรรมตกแต่งความงาม 
2.1 เสริมหนาอก 
2.2 ตาสองช้ัน 
2.3 เสริมจมูก 
2.4  ปากกระจับ 
2.5 ดึงหนา  
2.6 ขูดสิริโคนคาง 
2.7 ตัดหนาอก  
2.8 ตัดถุงไขมันใตตา 
2.9  ผาตัดกราม 
2.10 ผาตัดลูกกระเดือก 
 

 
 
 
 
 



     
164 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 

รูปศัลยกรรมตกแต่งความงาม 
2.1 เสริมหนาอก 

 
2.2 ตาสองช้ัน 
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2.3 เสริมจมูก 

 
2.4  ปากกระจับ 

 
2.5 ดึงหนา   
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2.6 ขูดสิริโคนคาง 

 
2.7 ตัดหนาอก  

 
 
2.8 ผาตัดถุงไขมันใตตา 
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2.9 ผาตัดกราม 

 
 
2.10 ผาตัดลูกกระเดือก 

 
2.3 ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ   
เรเดียนท์ คลินิก แบงขั้นตอนการดําเนินออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) ขั้นตอนการท าหัตถการ  



     
168 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 

1.1 คนไขเขียนกรอกประวัติ เขียนใบ OPD ตามขอมูลจริงใหถูกตอง ครบถวน             

 
                
 
1.2 คนไข้เข้าปรึกษาแพทย์ ซักประวัติการรักษา 

 
                                     
1.3 วัดความดันโลหิต 
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1.4 ถ่ายรูปเก็บประวัติคนไข้ ก่อนเข้ารับการรักษา 

 
 
1.5 คนไข้ท าหัตถการกับแพทย์ที่ปรึกษา 
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1.6 คนไข้รับยากลับบ้าน  (กรณีมียากลับบ้านบางกรณี) 

 
 
หมายเหตุ : กอนจายยาใหคนไขท่ีทําหัตถการ  ตองซักประวัติคนไขใหละเอียดรอบคอบและ

กรอกประวัติการแพยาลงในใบ OPD  เพื่อเก็บประวัติคนไขทุกครั้ง ถาหากคนไขมีอาการแพยา   ประเภทใดก็
ตาม ควรจายยาท่ีปลอดภัยในการรักษา  และไมกระทบตอคนไข เพื่อปูองการเกิดผลกระทบท่ีอาจจะตามมาได  
และทางคลินิก จะมีการนัดคนไขเพื่อติดตามผลการรักษาเป็นระยะ ตามอาการ 

 
2) ขั้นตอนการท าศัลยกรรม 
2.1 คนไข้เขียนกรอกประวัติ เขียนใบ OPD ตามข้อมูลจริงให้ถูกต้องครบถ้วน 
ด้านหน้าใบ OPD 

 
ด้านหลังใบ OPD 
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2.2 คนไข้เข้าปรึกษาศัลยแพทย์ ซักประวัติการรักษา 

 
2.3 คนไข้วัดความดันโลหิต 

 
 
2.4 ถ่ายรูปเก็บประวัติคนไข้ก่อนเข้ารับการรักษา 
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Follow up คนไขหลังผาตัดขูดสิริโคนคางไป 1 อาทิตย์ 
 

 
หมายเหตุ : การเก็บภาพประวัติคนไข จะตองมีรูป Before และ After เพื่อแสดงใหเห็นความตาง

ของลูกคาและ Fllow up ลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อแสดงถึงความดูแลเอาใจใสและจริงใจ และสรางความ
ประทับใจใหลูกคา 

 
2.5 คนไข้เซ็นใบอนุญาตผ่าตัดก่อนเข้าเคสท าการผ่าตัด 
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2.6  คนไข้ท าศัลยกรรมกับศัลยแพทย์ที่ปรึกษา 

 
 
รูปศัลยแพทย์ก าลังท าเคสคนไข้ 

 
 

2.7 คนไข้รับยากลับบ้าน     (กรณีมียากลับบ้านบางกรณี) 
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หมายเหตุ : กอนจายยาใหคนไขท่ีทําหัตถการ  ตองซักประวัติคนไขใหละเอียดรอบคอบและ
กรอกประวัติการแพยาลงในใบหัตถการ เพื่อเก็บประวัติคนไขทุกครั้งถาหากคนไขมีอาการแพยาประเภทใดก็
ตาม ควรจายยาท่ีปลอดภัยในการรักษา และไมกระทบตอคนไข เพื่อปูองกัน การเกิดผลกระทบท่ีอาจจะ
ตามมาได  และทางคลินิกจะมีการนัดคนไขเพื่อติดตามผลการรักษาเป็นระยะ ตามอาการ 
 
3. สรุปผลการศึกษา  
3.1 ปัจจัยความส าเร็จการบริหารจัดการธุรกิจความงามและศัลยกรรม ของ เรเดียนท์ คลินิกที่ผู้วิจักษณ์
ประสบความส าเร็จมี ปัจจัยในการบริหารงานดังนี้ 

1. ใช้ Social Media ขยายฐานลูกค้า โดยการประชาสัมพันธ์ผาน Facebook , Line Add และ 
Website เพื่อเป็นการเพิ่มความนาเช่ือถือและโชว์ผลงาน ของทางคลินิก ใหลูกคาไดรับขอมูลท่ีเป็นจริงและมี
ประโยชน์ตอลูกคา และขยายฐานลูกคาใหรูจัก เรเดียนท์ คลินิก มากขึ้น 

2. สร้างกลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) เพิ่มยอดขาย เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุน
ใหลูกคาเขามาทดลองใชบริการท่ีคิลนิก โดยการจัด Promotion ใหลูกคาท่ีสมัคร Member กับทางคลินิกได 
Gift Vocher ฟรี 500 บาท และจับมือกับธรุกิจความงามอื่นๆ ท่ีมีกลุมเปูาหมายลูกคาเดียวกัน เพื่อแชร์
ผลประโยชน์ใหลูกคาไดรับสิทธิพิเศษสูงสุด 

3. แบ่งกลุ่มฐานลูกค้า (Customer Segmentation) ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  ปัจจุบันการเขาถึง
ลูกคาเป็นเรื่องท่ีทาทายสําหรับนักการตลาด  เนื่องจากมีการแขงขันท่ีสูงขึ้น ดังนั้นการแบงลูกคาออกเป็น
กลุมๆ ตามลักษณะ เพื่อทําใหทําการตลาดไดตรงกลุมเปูาหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. อบรมหลักสูตร (Closing Sales) เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ การปิดการขาย เป็น
ส่ิงท่ีสําคัญมากสําหรับการเพิ่มยอดขาย ดังนั้นพนักงานขายควรมีทักษะท่ีปิดการขายไดอยางมีประสิทธภาพ 
และสามารถปิดการขายไดอยางมืออาชีพ  เพื่อเพิ่มยอดขาย และเติบโตไดอยางตอเนื่อง  และเป็นการสราง
ศักยภาพในการขายใหกับฝุายขายไดเป็นอยางดี  

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสต๊อก ด้วยระบบ ( Inventory Stock) การบริหารสต฿อกท่ีมี
ประสิทธิภาพจะชวยเพิ่มยอดขายและลดตนทุนท่ีไมจําเป็นได ดังนั้นระบบการจัดการสต฿อกท่ีไดผลและถูกวิธีจึง
เป็นประโยชน์ในการบริหารคลินิกไดเป็นอยางดี   

6. จัดหาเคร่ืองรูดบัตร EDC มาไว้ประจ าคลินิก การอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาในเรื่องของการ
ชําระเงินในการซื้อ – ขาย ถือเป็นส่ิงสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา ดังนั้นทางเรเดียนท์ คลินิก จึง
จําเป็นตองติดตอธนาคารเพื่อนําเครื่องรูดบัตร EDC มาไวประจําท่ีราน และเพิ่มโปรแกรมผอน 0% เพื่อ
กระตุนการตัดสินใจใหลูกคาซื้องายและเร็วขึ้น 

7. เพิ่มผลตอบแทน  และข้อเสนอพิเศษให้แพทย์  บุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นบุคคลท่ีสําคัญท่ี
จะทําใหธรุกิจความงามและศัลยกรรมขับเคล่ือน  ดังนั้นการรักษาบุคลากรทางการแพทย์ไวใหทํางานได
ตอเนื่องไมมีการเขา – ออกบอยๆ จึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญ ดังนั้นการเพิ่มขอเสนอพิเศษใหกับแพทย์จึงเป็นการเพิ่ม
ยอดขายไดอีกทาง  
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8. จัดอบรมหลักสูตร (Customer Service Mind) การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ  
การบริการ ถือเป็นหัวใจสําคัญของคลินิก ดังนั้นพนักงานท่ีใหบริการลูกคาทุกตําแหนงจึงตองมีหัวใจรักการ
บริการ (Servicec mind) เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา เขามาใชบริการคลินิกอยางตอเนื่อง 

9. หาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) สนับสนุนธุรกิจ เพิ่มสภาพคล่อง เงินทุน
หมุนเวียนในธุรกิจ เป็นตัวชวยสําคัญในการเสริมสภาพคลองใหธุรกิจดําเนินกิจการไปไดและสนับสนุนทําให
การบริการงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นธุรกิจตองมีแหลงท่ีมาของเงินทุนสํารองเพื่อเสริมสภาพคลองให
ยิ่งขึ้น 

 
3.2 รูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจความงามและศัลยกรรมตกแต่งความงามของ เรเดียนท์ คลินิก   
ที่ผู้วิจักษณ์ประสบความส าเร็จมีรูปแบบในการบริหารงานดังนี้ 

1. สร้างแบรนด์ (Brand) ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง( Presenter) เพื่อการ Promote ที่ยั่งยืน การ
นําบุคคลท่ีมีช่ือเสียง หรือเป็นท่ีรูจักของคนท่ัวไป มาทําการโปรโมทคลินิก เพื่อสรางความนาเช่ือถือ และการ
จดจําของลูกคาเพื่อสรางภาพลักษณ์ท่ีดีใหกับคลินิก ดังนั้นการเลือก Preseter ท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดียอมสงเสริม
และสนับสนุนใหคิลนิกเป็นท่ีรูจักในวงกวาง และมีลูกคาเขามาใชบริการเป็นจํานวนมาก 

2. ตกแต่งหน้าร้านอย่างมืออาชีพ ดึงดูดลูกค้า การตกแตงหนารานถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดึงดูด
ลูกคาเขาราน เพราะหนารานท่ีสวยงามทําใหสะดุดตาลูกคา และอยากจะเขามาใชบริการนานๆ ประกอบกับ
บรรยากาศท่ีผอนคลาย ยิ่งทําใหลูกคาไมอยากออกไปไหน เพราะอยูแลวมีความสุข ดังนั้นลูกคาจึงอยากใช
เวลาอยูในรานนานๆ เพราะรูสึกผอนคลาย จึงเป็นโอกาสท่ีพนักงานท่ีดูแลลูกคาจะสรางความสําพันธ์ท่ีดีตอกัน 
และแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆ หรือ Promotion ดีๆ ทําใหลูกคามีโอกาสตัดสินใจซื้อเพิ่มไดอยางมาก 

3. สร้างแรงจูงใจในการขายให้กับพนักงานขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย (Sale)  ยอดขายถือเป็นส่ิง
สําคัญท่ีทุกธุรกิจจะตองมีและตองการใหเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  เพื่อหลอเล้ียงองค์กรใหอยูรอดและเติบโตอยาง
มั่นคง ดังนั้นการเพิ่มยอดขายมีหลายชองทางแตส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหปิดการขายไดคือทรัพยากรบุคคลท่ี
จะทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและปิดการขาย ( Close Sale ) ลูกคาอยางเอาใจใส  ส่ิงท่ีจะกระตุนใหฝุายขายทํา
ยอดขายมากท่ีสุด คือแรงจูงใจท่ีเรียกวา คอมมิสช่ัน (Comission) ดังนั้นเราจึงกําหนดเรทคาคอมมิสช่ัน 
(Comission)   ตามยอดขายท่ีพนักงานขายทําผลงานได 

4. บริการความคาดหวังของลูกค้า ลดปัญหาที่อาจจจะเกิดขึ้นในอนาคต  การทําความสวยความ
งาม ไมวาจะเป็นการทําหัตถการหรือการทําศัลยกรรม แนนอนลูกคาทุกคนยอมคาดหวังท่ีจะใหผลงานออกมา
ดูดีและถูกใจตนเองตามท่ีคาดหวังไว แตผลลัพธ์ท่ีออกมาอาจจะไมตรงกับความคาดหวังของลูกคาท้ังหมด 
100%  ดังนั้นการบริหารความคาดหวังของลูกคาจึงเป็นส่ิงท่ียากและละเอียดออน เพราะเรื่องความสวยความ
งามเป็นเรื่องของความรูสึก ท่ีแตละคนคิดหรือรูสึกไมเหมือนกัน  ดังนั้นทางคลินิกจึงตองลดความคาดหวังของ
ลูกคา และนําเสนอเรื่องจริงท่ีทําใหลูกคายอมรับได เพื่อสรางความประทับใจและลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นได
ในอนาคต และกลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง 
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5. สร้างระบบบริหารคิวการนัดหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ  การนัดหมายและการรันคิวของลูกคา
ท่ีมาใชบริการอยางชัดเจน ถือเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหลูกคาประทับใจและทําใหคลินิกและลูกคาสามารถ
บริหารเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในกรณีท่ีมีลูกคามาใชบริการเป็นจํานวนมาก การบริหารคิวการนัด
หมายท่ีดีจะชวยประหยัดเวลาและทําใหลูกคาประทับใจ ไมหงุดหงิดหัวเสีย หรือ รอนานจนเกินไป  ทําให
ลูกคาอยากมาใชบริการอยางตอเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยทางออมในการเพิ่มยอดขายอีกชองทาง  

6. การรับประกันผลงานคลินิก  ลูกคาท่ีเขามาใชบริการทุกคน ตองการเห็นผลลัพธ์จากการรักษา
ดังนั้นการท่ีทางคลินิกทําใหลูกคามั่นใจ และเช่ือใจในฝืมือจึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญตอการตัดสินใจซื้อคอร์สความงาม
ตางๆ ของลูกคา เพราะลูกคาจะรูสึกวาเช่ือใจคิลนิก เพราะเราดูแลอยางใกลชิดและเอาใจใส และเคลมใหถา
ลูกคาไมพอใจ จึงทําใหลูกคาเกิดความประทับใจอยากมาใชบริการในครั้งตอๆ ไป และเกิดการแนะนํา บอกตอ
ลูกคามาใหมๆ มาอยางตอเนื่อง 

7. มีการบริการหลังการขาย (After Sale) ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดดุลคนส าคัญ  การดูแลลูกคา
หลังการขายคอร์สความงามหรือศัลยกรรม  ถือเป็นหัวใจหลักสําคัญในการบริการ เพราะเราเขาใจลูกคา วา
ลูกคาตองการการดูแลและเอาใจใสอยางตอเนื่องหลังจากทําเคสไปแลว เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และอุนใจ 
มาพรอมกับความงามท่ีลูกคาตองการและรอคอย มาพรอมกับการแกไขปัญหาหรือจุดบกพรองใหออกมาดูดี 
ดังนั้นเราจึงมีระบบการติดตามลูกคาหลังการขาย เพื่อสรางความประทับใจ และถาทางคลินิกดูแลลูกคาดี 
ลูกคาก็จะไมไปไหนและกลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง   

8. มีระบบมาตรฐานเก่ียวกับลูกค้าสัมพันธ์  การดูแลเอาใจใสลูกคาดี ถือเป็นส่ิงสําคัญและการ
บริการท่ีดี ท่ีจะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและอยากมาใชบริการอยางตอเนื่อง ดังนั้น ทางรานจึงไดนํา
ระบบการจัดการมาตราฐานเกี่ยวกับ Customer Care เขามาใชท่ีคลินิก จึงสามารถวัดผลและบริหารลูกคาได
เป็นอยางดี ซึ่งระบบดังกลาวสามารถเพิ่มยอดขายใหทางคลินิกได 20% อยางยั่งยืน จากการดูแลลูกคาอยาง
ตอเนื่อง 

9. มีงบประมาณท าการตลาดต่อเนื่อง   งบประมาณการตลาด ถือวาเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะนํามาสรางส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ใหคลินิกเป็นท่ีรูจักของกลุมเปูาหมายในวงกวาง และสามารถเพิ่มยอดขายใหกับธุรกิจได
อยางตอเนื่อง ยั่งยืน และวัดผลได ดังนั้นการทําการตลาดท่ีไมสูญปลาวแลวมี Feedback ในทิศทางท่ีดี
กลับคืนมา สามารถสราง Profit ใหกับธุรกิจตอยอดและเติบโตไดเป็นอยางดี 

 
3.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจักษณ์เร่ืองนี้ 

1. ศึกษาคูแขงกอนลงทุน  
2. กอนการลงทุนไดวางแผนการตลาดดีแลว   
3. มีกระแสเงินสด เพื่อใชเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคลอง 
4. ตองรูวิธีการขายของคลินิกความงาม   
5. นอมรับฟังคําติชมของลูกคาแลวนํามาพัฒนาแกไข ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น   
6. อยาเห็นแกกําไรจนละเลยความปลอดภัยของลูกคา   
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7. ติดตามการรักษาอยางใกลชิด เพราะมันแสดงออกถึงความใสใจและจริงใจ   
8. สรางบรรยากาศใหดูผอนคลาย ความประทับใจเป็นเรื่องทําสําคัญ   
9. ฟังเสียงลูกคาเป็นอันดับแรก และใหในส่ิงท่ีเขาตองการกอน   
10. ผลิตภัณฑ์ท่ีใชตองมีคุณภาพและไดมาตรฐาน   
11. อยาละเลย การตลาดออนไลน์ สําหรับคลินิกความงามชวยสรางความเช่ือถือและ ประชาสัมพันธ์

ธุรกิจ 
12. กฎหมายและจรรยาบรรณทางดานการแพทย์ตองปฏิบัติอยางเครงครัด  
13. เตรียมสถานท่ีและหาทําเลใหพรอม   
14. ติดตอแพทย์ใหพรอมเพื่อมาประจําท่ีคลินิก  คุณตองทําใจเสียแตเนิ่น ๆ คือ หมอเกง ๆ ท่ีโปรไฟล์

ดี ผานงานมามากมักมาพรอม “ค่าตัวที่สูง” มาก ๆ  
 

3.4 แผนงานต่อยอดในอนาคต 
1.  เปิด เรเดียนท์ คลินิก  สาขา 2 ท่ีจังหวัดจันทบุรี ภายในปี 2565 
2. ลงเครื่อง Q-Switch เพื่อเพิ่มการรักษาคอร์ส ฝูา กระ จุดดางดํา ภายในปี 2563 นี้ 
3. ลงเครื่อง PRP เพื่อเพิ่มคอร์สการรักษาป่ันเลือดฉีดสเตมเซลล์ และคอร์สฉีดไขมันหนาเด็ก ภายในปี 

2563 นี้ 
4. เปิดตลาดทางเลือกศัลยกรรมใหม สําหรับกลุมเปูาหมาย MC , Prety โดยการทําเคสศัลยกรรมเคส

เล็กในราคาพิเศษ เชน ตาสองช้ัน , เสริมจมูก  
 

3.5 การใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงาน 
หลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีผูวิจักษณ์ใชในการทําธุรกิจมีดังตอไปนี้ 
1) มีความจริงใจต่อลูกค้า  ผูวิจักษณ์มีความจริงใจตอลูกคา ในการใหบริการและใหคําปรึกษาท่ี

ตรงไปตรงมา ไมพูดเท็จหรือโกหกลูกคา เพื่อหลอกลวงใหลูกคาเช่ือ หรือไมคุยโออวดหรือโฆษณาเกินความ
เป็นจริง 

2) มีความซ่ือสัตย์ ใชหลักความซื่อสัตย์ในการบริหารงานคลินิก ไมโกงลูกคาเพื่อประหยัดตนทุน แลว
เพิ่มกําไรโดยใชเหตุ ซึ่งเป็นการกระทําท่ีปราศจากคุณธรรม 

3) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   กระบวนการและสถานท่ี รวมท้ังหมอท่ีมารักษาคนไข หรือทํา
หัตถการตางๆ รวมไปถึงเคสทําศัลยกรรม ผาตัด  บุคลากรทางการแพทย์มีใบอนุญาต และสามารถตรวจสอบ
หลักฐานไดท้ังหมด เพื่อสรางความมั่นใจและความเช่ือถือใหแกลูกคาและผูท่ีเขามาใชบริการ  

4) คิดราคาเป็นธรรมต่อลูกค้า  ไมคิดราคาในการใหบริการสูงเกินความเป็นจริงจนเกินไป หรือแอบ
แฝงหรือคากําไรเกินควรโดยท่ีไมคิดถึงผลประโยชน์ของลูกคาท่ีจะไดรับ ไม Hard Sale จนเกินไปจนลูกคาเกิด
ความกดดันและทําใหรูสึกไมสบายใจหรืออึดอัดใจ แตจะเนนการใหความรูท่ีเป็นประโยชน์ตอลูกคามากกวา 
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5) การใช้มธุรสวาจา  ใหบริการที่ดี พูดจาไพเราะ และเป็นกันเองกับลูกคา เปรียบเสมือนเพื่อนหรือ
คนในครอบครัว ทําใหลูกคารูสึกอบอุน  ถึงการใหบริการที่ใกลชิด ไมเสแสรง แกลงทํา ในส่ิงท่ีลูกคาไมตองการ 
หรือลูกคาไมประทับใจ 

6) ยึดหลักความยุติธรรม  มีความยุติธรรม กับลูกคาทุกคนท่ีมาใชบริการทุกประเภท อยางเทาเทียม
กัน ดวยความเสมอภาค และไมลําเอียง จนทําใหลูกคาเกิดความคิดเปรียบเทียบ หรือรูสึกไมดีตอการใหบริการ
ของเจาหนาท่ีผูดูแลเคสนั้นๆ 

 
----------------------------------------------- 

 
บรรณานุกรม 

o ตลาดศัลยกรรมไทย โตไวกว่าที่คิด Website: Marketeeronline.co.th   
o Facebook: www.facebook.com/marketeeronline  
o ท่ีมา ISAPS, Global Web Index  
o ผูจัดการ Info Graphics 
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Abstract 
      “WVK Group Co., Ltd.”, we believe in Borderless  of “Design Solution and Innovation.” 
It is always with Creativity and Strategy to Transform Spaces Organizations, Societies, 
Countries, & Changes in all the ways, we work. We have found the Company since June, 16 
2002 with 2 Co-Founders - myself and Mr. Korpon Leopairote. In our Professional Practice in 
providing “Design Solution” to our Project Clients and Transformations. We consider our 
proposed Strategic and InnovativeDesign Process-Outputs based on our “Long-life Learning & 
Developments in Interior Architecture, Lighting Design, Corporate Identity Design, 
Environmental Signage Design and Design Thinking Solutions.  
 In this Dissertation, WVK Group Co.,Ltd. is to rediscover, re-innovate, fulfill and 
recreate the ‘Design Solution’ Principles and Practices. There are also the Current Issues, 
coping with COVID-19 in 2020. We are adapting to “New Normal.”  We are in reviewing our 
Vision, Professional Experience and Practice, leading by Mr. Viboon Tiramongkol. The 
Research and Developments are from Lesson Learned as the Results of Successes, from our 
18-year-old Professional Practice and Experience. It is the Principles of : 1) Connectivity in 
Innovation and Creativity for Business Development.  2) Research and Development for Best 
Practice and Database Management. 3) Process Innovation and Quality Control in each 
Project. 4) Work and Organization Integrity. 5) Accountability and Effectiveness Forecasting. 
6) Financial Effectiveness and Reviews. 7) Effective and Innovative Sales and Marketing 
Strategies Planning.  
 
Key Words :  Interior Architecture, Design Solution, Innovation Strategy Consultant, Social 
Transformation, Innovative Healthcare & Hospitality, Integrated Medical, & Alternative 
Medical 

 
บทคัดย่อ 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ จัดทําขึ้นมาเพื่อเสนอรูปแบบของการบริหารจัดการ  รูปแบบบริหารธุรกิจ ดานการ
บริหารงานดานการออกแบบ เชิงนวัตกรรมของ บริษัท ดับเบิ้ลยู วี เค กรุ฿ป จํากัด โดยผูทําวิจักษณ์ เป็น
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กรรมการบริหาร เป็นผูกอต้ังรวมกับนายกอพล เลียวไพโรจน์ ต้ังแตวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2545 จาก
ประสบการณ์และผลงานท่ีมีการใหบริการดานงานการออกแบบการสรางเอกลักษณ์ และการดูแล ควบคุมงาน
กอสรางโครงการฯ ดาน งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน งานออกแบบแสงสวาง งานออกแบบอัตลักษณ์ 
งานออกแบบปูายทางเดิน ส่ิงแวดลอมและการสรางระบบในการคิด เชิงนวัตกรรมโครงการฯ  
 ผลงาน การทํางาน บริหารโครงการฯและการสรางความสําเร็จของ บริษัท ดับเบิ้ลยู วี เค กรุ฿ป จํากัด 
ท่ีผูวิจักษณ์ เห็นถึงการเปล่ียนแปลง และผลกระทบของ COVID-19 ในปี พ.ศ. 2563 กับความปกติใหม 
เศรษฐกิจ สังคมและการใชชีวิตใหม ซึ่งบริษัทฯ ไดสรางวิสัยทั แนวคิด ประสบการณ์การทํางาน กระบวนการ
สรางผลงาน นําโดยผูทํางานวิจักษณ์นี้ ใหมีการคิดคน พัฒนา ตอยอดความสําเร็จจากประสบการณ์กวา 18ปี 
ภายใตหลักคิด หลักการทํางานใหมโดยเป็นการมุงเนน : 1) การเช่ือมโยงกับงานพัฒนาธุรกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เชิงนวัตกรรม 2) การคิดคน การทํางานวิจัย การสรางฐานขอมูล 3) การสรางกระบวนการผลิต 
ควบคุมคุณภาพของงานโครงการฯ 4) การพัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กร 5) การสรางความพรอม 
รับผิดชอบ และระบบคาดการณ์ดวยประสบการณ์ท่ีแมนยํา 6) การวางแผนดานการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล 7) การวางแผนกลยุทธ์และนวัตกรรม ดานการขายและการตลาดมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล  
 
ค าส าคัญ : งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน, ผลสําเร็จงานออกแบบ, นวัตกรรมการออกแบบ, บริการให
คําปรึกษาออกแบบ, องค์กรสรางสรรค์, การพลิกฟื้นใหสังคม, ธุรกิจดานสุขภาพและการโรงแรม, ทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ, การแพทย์องค์รวม, การแพทย์ทางเลือก, 

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

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวในประเทศไทยไดมีการเติบโตขึ้นอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  
โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีขนาดของการทองเท่ียวตอปีถึงประมาณ 300,000 ลานบาท ซึ่งนับเป็นสัดสวน
ประมาณ 3.7 เปอร์เซนต์ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากขอมูลของการทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย ตลอดปี 2549 มีนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทย จํานวน 11.5 ลานคน คิดเป็นรายไดจาก
การทองเท่ียวตลอดปีถึง 4,057 ลานบาท (ททท., 2549) ในจํานวนนี้สัดสวนคาใชจายของนักทองเท่ียวเพื่อ
เป็นคาโรงแรมและท่ีพักนั้น สูงถึงประมาณ 26 เปอร์เซนต์ ซึ่งคิดเป็นอันดับสองของคาใชจายท้ังหมดของ
นักทองเท่ียว  

จากขอมูลท่ีกลาวมา จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่ีพักมีความสําคัญเป็นอยางมากในการ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันจํานวนสถานพักแรมและหองพัก
เฉพาะในเมืองหลักของประเทศมีอยูประมาณ 6,600 แหง และอัตราการขยายตัวของจํานวนโรงแรมใน
ประเทศไทยยังคงเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยอยูท่ีประมาณ 7.2 % ตอปีในชวง 5 ปีท่ีผานมา (ปรีชา แดงโรจน์, 
2549) และจากการที่ภาครัฐมีนโยบายท่ีจะผลักดันใหมีนักทองเท่ียวเขามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น สงผลใหนัก
ลงทุนเพิ่มการลงทุนดานโรงแรม และมีโรงแรมใหมเกิดขึ้นมาท่ัวประเทศ 



 

 

181 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมการโรงแรมไดนําไปสูการขยายตัวของการกอสรางโรงแรมในสถานท่ี
ทองเท่ียวและเมืองสําคัญในประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับธุรกิจการออกแบบตกแตงภายในโรงแรม  
เนื่องจากการสรรสรางโรงแรมและสถานพักแรมใหตรงตามประโยชน์ใชสอย สะดวกสบาย ปลอดภัย และมี
ความสวยงามเพื่อใหลูกคารูจัก และช่ืนชอบ มีความสําคัญอยางมากไมเพียงแตในการชวยใหการดําเนินการ
ธุรกิจโรงแรมเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ แตยังชวยทําใหลูกคาจดจําและประทับใจโรงแรม ซึ่งสงผลดีตอธุรกิจ
ในระยะยาว ดวยเหตุนี้ ตลาดธุรกิจการออกแบบตกแตงภายในโรงแรมจึงมีการขยายตัวรองรับการกอสราง
โรงแรมในประเภทตางๆ อยางตอเนื่อง ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นการใหบริการครบวงจร ครอบคลุมต้ังแตการศึกษา
ความเป็นไปไดโครงการ การออกแบบวางผังอาคารและตกแตงภายใน รวมถึงการควบคุมการกอสราง และ
บริษัทท่ีทําธุรกิจเฉพาะงานหลักในการออกแบบตกแตงเทานั้น นอกจากนี้ ผูประกอบการในธุรกิจนี้ในปัจจุบัน
อาจมีความชํานาญในประเภทของโรงแรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เชน เนนการออกแบบโรงแรม
ขนาดเล็กท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ เป็นตน 

บริษัท WVK Group ซึ่งดําเนินการใหคําปรึกษา, ออกแบบ, ประสานงาน บริหารงานกอสราง และ
งานออกแบบ-สรางแบบใหกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจตาง ๆ ในประเทศ ไดมองเห็นโอกาสทาง
การตลาดในธุรกิจการออกแบบตกแตงภายในโรงแรมท่ีกําลังเติบโตและเป็นท่ีตองการจากนักลงทุนอยาง
ตอเนื่อง จึงพัฒนาศักยภาพของบริษัทเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองโอกาสทางการตลาดท่ีมีอยูนี้ 
การศึกษาช้ินนี้จะไดวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดในมหภาคของอุตสาหกรรมการโรงแรม และธุรกิจการออกแบบ
ตกแตงภายในโรงแรมในประเทศไทย วิเคราะห์ลูกคา และคูแขงของบริษัทในธุรกิจนี้ รวมถึงทําการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดออนของบริษัท เพื่อจะสามารถนําเสนอแผนธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับ
บริษัทตอไป 
1.2  สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในท้องถ่ิน 

ภาพรวมในอุตสาหกรรมงานการทองเท่ียว และการโรงแรมในประเทศไทยในรอบ 6 ปียอนหลังอยู
ในชวงถดถอย โดยเฉพาะชวงตนปี พ.ศ. 2563 ท่ีผานมาของสถานการ์ณ COVID-19 ท่ีสงผลกระทบท้ังใน
ประเทศ และ ตางประเทศ เศรษฐกิจหยุดชะงักและชะลอตัวตามลําดับ สงผลใหเจาของโครงการงานโรงแรม 
พนักงาน และผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมงานโรงแรม งานบริการงานออกแบบธุรกิจเชิงนวัตกรรมมีงานท่ีลดลง 
และปิดตัวไปจํานวนมากในชวงระหวาง COVID-19  

ท้ังนี้ในวิกฤต ทางบริษัทฯไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการเสริมธุรกิจการทองเท่ียวการโรงแรมในเชิงสุขภาพ 
และใชการส่ือสาร (Communication Value) ผานผูคนท้ัง Online และ Offline จึงไดเช่ือมโยงกับสถาบัน 
บุคลากร องค์กรท่ีมีความรู ประสบการณ์และวิชาชีพทางดานการแพทย์ สาธารณสุข ทางดานแพทย์ทางเลือก 
(Alternative Medical) มาประยุกต์กับธุรกิจการทองเท่ียวการโรงแรมแบบเดิม ใหสังคม ชุมชน และทองถิ่น 
ไดพัฒนาใหเกิดโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอมและความเป็นอยู ใหเกิดสมดุลย์ และการบูรณาการ
ใหม ใหแกชาติ คนในชาติ และประเทศเพื่อนบาน ตามลําดับ 
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1.3  ความสนใจ  
เป็นการสรางความแตกตางใหกับงานบูรณาการทางดานสุขภาพ จิตใจ คุณธรรม คุณภาพชีวิต ชุมชน

เขมแข็ง เศรษฐกิจมั่นคง ประเทศชาติรุงเรือง มั่นคง และสามารถสงตอความสุขและสุขภาพพลนามัย สงเสริม
งานการแพทย์ทางเลือก โดยมี แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย แพทย์แผยปัจจุบัน แพทย์แผนนวัตกรรม และ
ศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งจะชวยทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชีวิต ชุมชน และสังคม พัฒนา ยกระดับความเป็นอยูมี
ความเปูนไปไดในการเป็นประเทศท่ีเป็นผูนําดานสุขภาพกายและใจ รวมถึงความเป็นอยูส่ิงแวดลอมท่ีดี ผาน
การออกแบบเชิงนวัตกรรมกับธุรกิจตางๆ 

ดวยนวัตกรรมท่ีโอบออมอารี มีน้ําใจ เป็นรอยยิ้ม (Land of Smiles) และช่ือเสียงดานการตองรับขับ
สู (Hospitality) และการแพทย์สาธารณสุขของประเทศไทย นับเป็นโอกาสและความนาสนใจของนักลงทุน 
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอม จะมาสนใจ ใสใจ ยกระดับงานการ
ออกแบบดานนวัตกรรม สําหรับอุตสาหกรรม การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย กับงาน
โรงแรมในทุกๆจังหวัด ทุกอําเภอสําคัญๆท่ัวประเทศ และประเทศเพื่อบาน และท้ังภูมิภาค 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1 บริบทขององค์กร/ สถานการณ์ในปัจจุบัน 

บริษัท WVK Group จํากัด เป็นบริษัทท่ีดําเนินการใหคําปรึกษา, ออกแบบ, ประสานงาน บริหารงาน
กอสราง และงานออกแบบ-สรางแบบใหกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจตาง ๆ ในประเทศและ
ดําเนินงานประสานงาน (Design Collaboration Company) โครงการตาง ๆ ท้ังในประเทศ และ
ตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา, เบลเยี่ยม , สวิสเซอร์แลนด์, จีน, เวียดนาม, ญี่ปุุน, สิงคโปร์, มาเลเซีย, 
สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา เป็นตน 

บริษัท WVK Group จํากัด ต้ังอยูท่ี อาคารพญาไทพลาซา ช้ัน 11 โซนซี 128/116 ถนน พญาไท 
แขวง ทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400           
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WVK Group กอตั้งบริษัทเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2545 โดยเกิดจากการผสานความรู , ประสบการณ์, 
วิสัยทัศน์, และแนวทางการบริหารการจัดการของ 3 หุนสวนในชวงตน (ปัจจุบันคงเหลือ 2 หุนสวน และท่ี
ปรึกษาบริษัทฯ ทางดานบัญชี - การเงิน) ซึ่งเป็นการบริหารแบบ Partnership โดยแบงสายงานสวนการ
ใหบริการงานออกแบบและใหคําปรึกษาเป็น 3 สวนหลัก ไดแก: 

 สวนงานออกแบบตกแตงภายใน (Interior Design/Interior Architecture) 
 สวนงานออกแบบแสงสวาง (Architectural Lighting Design) 
 สวนงานออกแบบงานกราฟฟิค (Graphic & Identity Design) 

โดยมีเปูาหมายสําคัญ คือ “การเป็นบริษัทท่ีใหการบริการออกแบบ และใหคําปรึกษาโครงการฯ ท่ีให
โครงการมีเอกลักษณ์เฉพาะของโครงการฯ , ตอบสนองความตองการและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ, ดูแล
ประสานงานสรางโครงการตั้งแตโครงการเริ่มตนจนแลวเสร็จและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา/เจาของ
โครงการฯ รวมไปถึงการทําการประสานงานใหแกลูกคา/เจาของโครงการฯท้ังในและตางประเทศ (Design 
Collaboration) เพื่อสรางผลประกอบการ/กําไร ใหแกคณะผูบริหารบุคคลากรในบริษัทและบริษัทคูคา ดวย
คุณภาพงานท่ีดี และยั่งยืนสืบเนื่อง” 
สาขาอาชีพตางๆท่ีเกี่ยวของ 

 
 
บน : ผังภาพรวมองค์กร บุคลากรทีมงานโครงการฯ ท่ีมีสวนในการบริหารจัดการส่ือสาร และสรางสรรค์งาน
โครงการฯ แตละโครงการฯ 
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แผนผังบริหารงาน  
 
 

บน : แผนผังองค์กรสายงานของผูวิจักษณ์ท่ีบริษัท WVK Group จํากัด 

 
บน : ผังองค์กร 
 
และทีมงานของบริษัทฯ ผูวิจักษณ์เป็นนักธุรกิจและนักออกแบบ วางแผน นวัตกร บริษัทฯ อยูในสายบริหาร 
ปัจจุบันอยูในตําแหนงกรรมการผูจัดการ (Manager Director & Design and Build Solution Director) 
ตัวอยางแผนผังองค์กรสายงานของผูวิจักษณ์ท่ีจัดการงานออกแบบและประสานงานออกแบบ โครงการ 
Rosewood Hotel Bangkok 
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2.2 การเริ่มต้น และสถานการณ์ในปัจจุบัน  

บริษัท WVK Group  เดิมพื้นท่ีเชาชวงปี พ.ศ. 2546 ท่ีอาคารญาดา ช้ัน 3 พื้นท่ีขนาด 86 ตาราง
เมตร ปัจจุบันบริษัท WVK Group เป็นพื้นท่ีซื้อขาด (ผอนจายธนาคารครบถวน) ต้ังแตปี พ.ศ. 2555 ท่ีอาคาร
พญาไทพลาซา ช้ัน 11 โซนซี มีพื้นท่ีขนาด 164 ตารางเมตร 
 
          บทบาทของ บริษัท WVK Group ในธุรกิจการออกแบบตกแตงโรงแรม 

โดยภาพรวม งานออกแบบตกแตงภายในของบริษัท WVK Group จํากัด สามารถแบงออกไดเป็น 5 
กลุมหลัก ไดแก 

1) กลุม Hospitalities 
2) กลุม Corporate Office 
3) กลุม Retails & Showroom 
4) กลุม Residential 
5) กลุม Museum 
 

โดยการออกแบบตกแตงภายในโรงแรม และรีสอร์ทนั้น จัดอยูในกลุม Hospitality Design ซึ่งนับได
วามีการขยายตัวอยางตอเนื่อง อันเป็นผลโดยตรงจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทยโดย
ในชวง 2-3 ปีท่ีผานมา งานกลุมนี้ไดกลายเป็นงานกลุมหลักของบริษัท ตามมาดวยการออกแบบงานกลุม 
Corporate Office ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ จึงไดพยายามคนหาตลาดใหม ๆ (Blue Ocean) ในตลาดงาน
ออกแบบและใหคําปรึกษาดานงานโรงแรม รีสอร์ท และสปา รวมถึงงานอาคารพักอาศัยท่ีมีการออกแบบ
ใกลเคียงกับโรงแรม เชน service apartment เป็นตน  

อยางไรก็ตาม ภาวะธุรกิจของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมการบริการงานโรงแรม มีผลตอ
ทิศทางการเติบโต หรือถดถอยของธุรกิจการใหบริการงานออกแบบและใหคําปรึกษางานออกแบบตกแตง
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ภายในโดยตรง ดังนั้น วงจรชวงการเกิดขึ้น เติบโต คงตัว และถดถอย (Product Life Cycle) จึงขึ้นอยูกับ
ความเป็นไปของตลาด และภาคอุตสาหกรรมดังกลาวดวยเชนกัน ซึ่งพบวาภาวะความผันผวนนี้มีมากขึ้นใน
ปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับชวง 3-5 ปีกอน โครงการงานกอสราง,การโรงแรมมีการชะลอตัวอันเนื่องจาก
ปัจจัยทาง การเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง รวมถึงนักลงทุนหรือเจาของโครงการภายในประเทศ ซึ่งยังคงรีรอ
สถานการณ์จากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองท่ีมีเสถียรภาพมากขึ้นกวาท่ีเป็นอยูในปัจจุบัน ซึ่งภาวะการณ์
เหลานี้เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทางบริษัทตองทําการพิจารณาเพื่อปรับทิศทางการทํางานตอไป 
 
2.3 ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ  ( input  process output) 

 
 

1. บริบทของบริษัท  
    SWOT Analysis: WVK Group  
จุดเดน (Strength) จุดดอย (Weakness) 

 มีการใหบริการ และใหคําปรึกษาดานการ
ออกแบบตกแตงภายในอยางครบวงจร  

 มีการทํา R&D อยางมีระบบ และตอเนื่อง 
 ผลิตงานออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

และมีความแตกตาง 
 ผู บ ริ ห า ร แ ล ะ ที ม ง า น ผู อ อ ก แ บ บ มี

ประสบการณ์ในงานออกแบบและผลงานท้ัง
ในและตางประเทศ ทําใหเกิดความนาเช่ือถือ
สําหรับลูกคา 

 มีความคลองตัวในการทํางาน และสามารถ
ติดตามประสานงานใหลูกคาไดตามความ

 Brand ยังไมเป็นท่ีรูจักมากนัก และยากตอ
การเรียกชื่อ จดจํา 

 ยังไมมีการทําแผนการตลาดเชิงรุกอยางเป็น
ระบบซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติได 

 การควบคุมคุณภาพต้ังแตตนจนจบยังไม
ครบถวน และไดมาตรฐานขั้นสูง 

 ผลงานในธุรกิจออกแบบโรงแรมยังมีปริมาณ
ไมมากพอ และงานโครงการแตละโครงการ
ใชเวลานาน 

 มีเครือขาย (Connection) ท่ีจํากัดกับกลุม
นักลงทุนเจาของโรงแรม โดยเฉพาะ Chain 
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ตองการและเป็นไปอยางตอเนื่อง 
 Fixed Cost ไมสูงมากเมื่อเทียบกับองค์กร

ขนาดใหญ สามารถกําหนดอัตราและใหราคา
การใหบริการที่ตํ่ากวา 

Hotel Management Companies 
 การติดตอ และบริหารงานยังขึ้นอยูกับกลุม

ผูบริหารของบริษัทมากเกินไป 
 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

 มี โอกาสในการขยายงานออกแบบไป
ตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาค 
Indochina  

 สามารถเป็นบริษัทท่ีจัดทําการผลิตและเป็น 
Outsource ของบริษัทออกแบบและลงทุน
ธุรกิจโรงแรมตางชาติได 

 มี  connection กับบริษัทออกแบบ
สถาปัตยกรรม (Architecture) บริษัท
บ ริ ห า ร ก า ร ก อ ส ร า ง  (Construction 
Management) และสถาบันการศึกษาช้ันนํา
ของประเทศท้ังภาครัฐ และเอกชน ทําใหมี
โอกาสในการสรางผูออกแบบ / ทีม
สถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรม และการ
ควบคุมงานกอสราง ดวยการสรางพันธมิตร 
(Alliances) กับบริษัทและหนวยงานตางๆ 
เหลานี้ได 

 การท่ีผูบริหารมีสายสัมพันธ์กับบุคคลากร
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  แ ล ะ เ จ า ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการทางดานสาธารณสุข สามารถ
เพิ่ มความสามารถทางความรู  ก าร ให
คําปรึกษาดานการแพทย์และสาธารณสุข กับ
ง าน โ คร ง ก าร ฯ  ไ ด ป ร ะ โ ย ชน์ กั บ ง าน
โครงการฯ และการรับงานมากขึ้น 

 บริษัทขามชาติขนาดใหญท่ีเขามาในธุรกิจ
นี้ในประเทศไทยทําใหความรุนแรงในการ
แขงขันดานการตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุมเจาของโรงแรมนักลงทุน
ตางชาติ ซึ่งตองการวาจางบริษัทออกแบบ
จากตางประเทศ 

 บริ ษั ท ออ ก แบ บข น าด เ ล็ ก  แ ละ นั ก
ออกแบบอิสระ (Freelance) ซึ่งมีความ
ไดเปรียบดานตนทุน และการต้ังราคา
บริการ เป็นตัวเลือกใหมสําหรับกลุมนัก
ลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก  

 เหตุการณ์สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส โค
โรนา 2019 (Covid-19) ท่ีสงผลกระทบใน
ว ง ก ว า ง  ท้ั ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ล ะ
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  ท า ง ด า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
สาธารณสุข การเมือง สังคม และส่ืงแวด
ลอม 

 
สรุป 

จากการวิเคราะห์ขางตน จะเห็นไดวา บริษัท WVK Group มีจุดเดนหลายประการท่ีจะสามารถนําไป
พัฒนาเป็นแผนกลยุทธเพื่อสงเสริมใหเกิด เป็นขอไดเปรียบทางการตลาดตอไป เชน มีการทํา R&D ในการ
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ออกแบบ ทําใหสามารถผลิตงานออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความแตกตางซึ่งสามารถสนองตอบ
รูปแบบความตองการของกลุมลูกคาเจาของโครงการ และทีมผูดําเนินการในปัจจุบัน และการมีเครือขายกับ
ผูประกอบการท่ีเกี่ยวของดานอื่นๆ ทําใหสามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการใหบริการดาน Design 
Collaboration ท้ังในและตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทจําเป็นตองมี
การวางกลยุทธ์ในการลดจุดดอยขององค์กรไปดวยในขณะเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง จุดดอยท่ีบริษัทสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสภาวะตางๆ เชน  การเสริมสรางภาพลักษณ์ และ Brand ของบริษัทใหชัดเจนและจดจํา
ไดงายขึ้น การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท และการควบคุมคุณภาพของการบริการอยาง
สม่ําเสมอต้ังแตตนจนจบ เป็นตน 

2. รูปแบบการบริหารงานโครงการฯ ออกแบบเชิงนวัตกรรม บริษัท WVK Group จ ากัด
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3. กรณีศึกษา 
(1) อมาธารา รีสอร์ท & เวลเนส  (Amatara Resort & Wellness)  

 

 
  “อมาธารา รีสอร์ท & เวลเนส” (Amatara Resort & Wellness) เป็นเวลเนสรีสอร์ทต้ังอยู่ที่ 84 
หมู 8 ถนนศักดิเดช ตําบล วิจิต แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
พักผ่อนและดูแลสุขภาพไปพร้อมกันภายใต้มาตรฐานระดับสากล 

อมาธารา รีสอร์ท & เวลเนส นําเสนอบริการระดับเวิลด์คลาส และหองพักหรูทามกลางธรรมชาติ
งดงามของแหลมพันวา โดยมีหองพักระดับหาดาว รวม 105 หอง ประกอบดวย พาวิลเล่ียน 22 หลัง หองสวีท 
48 หอง และ พูลวิลลา 35 หลัง ทุกหองสามารถชมวิวทะเลและมีระเบียงสวนตัว ภายในโรงแรมมีส่ิงอํานวย
ความสะดวกสมบูรณ์แบบ หองอาหารและบาร์รวม 6 แหง สระวายน้ํากลางแจงความยาว 55 เมตร ฟิตเน
สเซนเตอร์ สนามเทนนิส และหองสมุด ภายใตการออกแบบและตกแตงในสไตล์ชิโน -โปรตุกีสผสมผสานกับ
วัฒนธรรมไทยโคโลเนียลรวมสมัยท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
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อมาธาราจะเป็นเดสทิเนช่ันใหมดานเวลเนสของไทย ท่ีจะมีบริการดูแลแบบโฮลิสติกอยาง 

ครบวงจร ประกอบธุรกิจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมุงเนนบริการท่ีสงเสริมสุขภาพที่ดีของรางกาย ดวย
โปรแกรมเวลเนสท่ีจะปรับรางกาย จิตใจ อารมณ์ ใหสูสภาวะสมดุลดวยวิถีธรรมชาติ โดยมีจุดเดนอยูท่ีการใช
ศาสตร์ตางๆ จากตะวันออกและตะวันตก มาออกแบบเป็นประสบการณ์ใหมสําหรับลูกคา ดวยบริการดาน
บําบัดในโซนบําบัด ซึ่งประกอบดวย คลินิกกายภาพบําบัด ดีท็อกซ์ลางพิษ ทรีตเมนท์สลิมมิ่งกระชับสัดสวน 
โซนผอนคลายดวย ทรีตเมนต์หลากหลายรูปแบบ ท้ังสปาทรีตเมนต์ท่ีเป็นเลิศ ทรีตเมนท์โฮลิสติก และโซนแอค
ทีฟ ดวยฟิตเนส โยคะ พิลาทิส มวยไทย เรือคยัก วอเตอร์แอโรบิค นอกจากนี้ ยังเนนใหลูกคามีโภชนาการท่ีดี
ดวยอาหารสุขภาพ สปาคูซีน รอว์ฟููด คลีนฟููด เครื่องด่ืมจูสตางๆ ท่ีออกแบบโดยเชฟมือหนึ่งท่ีไดรับรางวัล
มากมาย เพื่อใหลูกคาไดรับประสบการณ์การพักผอนท่ีแตกตาง 

    
อมาธารา รีสอร์ท & เวลเนส จะมีบริการบําบัดแบบโฮลิสติกอื่นๆ เพิ่มเติม เชน เพิ่มโซนบําบัดดวย

การควบคุมอุณหภูมิ (Thermal Area) ซึ่งประกอบดวย ห้องฮามัมแบบไทย (Hamam) แหงแรกของโลก 
ดวยทรีตเมนท์ท่ีผสมผสานกันระหวางแนวคิดฮามัมของตุรกีและไทย  ห้องผ่อนคลายด้วยเกลือ (Salt 
Relaxation) สําหรับผูท่ีเป็นภูมิแพ ห้องนวดโคลน (Rhassoul) เพื่อบําบัดสุขภาพผิวพรรณอยางลึกซึ้ง เป็น
ตน เพื่อใหลูกคาไดพักผอน พรอมใหความรู ปรับไลฟสไตล์ ดูแลตนเองใหมีความสุขท้ังรางกาย อาหาร อารมณ์ 
และจิตใจ  
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(2) ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท (Chiva-Som International Health Resort ) 

 

 

   
  ชีวาศรม ต้ังอยูท่ีถนนเพชรเกษม อําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ต้ังอยูบนความเช่ือท่ีวา 
สุขภาพและความสุขในระยะยาว เป็นผลพวงของความเจริญอยางสอดรับเป็นเอกภาพกันระหวาง จิตใจ 
(Mind) รางกาย (Body) และจิตวิญญาณ (Spirit) ทุกเนื้อหาสาระของแบบแผนการบําบัดเยียวยาและการ
บริการทุกประเภท  

ชีวาศรม มีจุดมุงหมายท่ีจะสราง “ท่ีพักพิงแหงชีวิต” ท่ีพัฒนารางกายและจิตวิญญาณดังกลาวให
เจริญงอกงามข้ึน  

   
ชีวาศรมเนนกิจกรรมภายในรีสอร์ทเป็นหลัก โดยบริเวณโครงการนั้นมีหองพักท้ังหมด 54 หอง  มีหอง

สําหรับทํา Treatment กวา 70 หอง  

http://www.chivasom.com/
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ชีวาศรมมีจุดประสงค์หลักเพื่อนําเสนอการบําบัดรักษาสุขภาพท่ีสมบูรณ์แบบ จึงมีทรีทเมนต์และ

กิจกรรมตางๆใหบริการกับแขกท่ีเขาพักมากกวา 200 ทรีทเมนต์ จากศาสตร์ตางๆ เชน สปา (Spa) การแพทย์
แผนทางเลือก (Holistic) กายภาพบําบัด  (Physio) ฟิตเนส (Fitness) และ    นิรันดร์ลดา เมดิส
ปา (Niranlada Medi-Spa)  โดย นิรันดร์ลดา เมดิสปา เปิดเพื่อเป็นศูนย์ความงามใหกับทุกทานท่ีสนใจ ใน
การดูแลสุขภาพ ผิวพรรณ และมีรูปรางท่ีสมบูรณ์แบบ โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและทีมแพทย์ผิวหนังและ
ความงามท่ีมีช่ือเสียงและพรอมดวยประสบการณ์ในดานศัลยกรรมความงามในระดับสากล    

ชีวาศรม เป็นโรงแรมท่ีมุงเนนดานบริการงานดานสุขภาพครบวงจร โดยมีกิจกรรมการยกระดับ
คุณภาพชีวิต สุขภาพกาย และจิตรวิญญาณ และรวมถึงการจัดกิจกรรมการใหหัตถการ ฟื้นฟูรางกายใหคสามรู
ดานศาสตร์ชะลอวัยและการโภชนาการดานสงเสริมสุขภาพ พลานามัยท่ีไดมาตรฐานระดับสากล รวมถึงการ
สรางประสงการ์ณ ส่ิงแวดลอมท่ีเป็นการพักผอนฟื้นฟูรางกายในดาน Wellness Resort ท่ีเป็นนวัตกรรม 
ภายใตพื้นท่ีกวา 17 ไร ดานการออกแบบอาคารและส่ิงปลูกสรางภายในนั้น โรงแรมเป็นแบบไทยโมเดิร์น ซึ่ง
ไดรับการออกแบบมาจากบริษัท Designrealization Siam  ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทออกแบบท่ีดีท่ีสุดในโลกจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
(3) เดอะ ดาราเทวี เชียงใหม ( THE DHARA DHEVI CHIANG MAI ) 
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โรงแรมดาราเทวี ต้ังอยูท่ี บวกครกหลวง หมูท่ี 1 ซอยรมเย็น ตําบลหนองปุาครั่ง อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัด เชียงใหม โรงแรมดารา เทวี เชียงใหม่ มีหองพักปรับอากาศจํานวน 123 หอง มีส่ิงอํานวย
ความสะดวกทางธุรกิจของโรงแรม 5 ดาวนี้ ไดแก ศูนย์ธุรกิจ และหองประชุม สวนบริการอาหารและเครื่องด่ืม
ท่ีโรงแรมไดแก 4 หองอาหาร พรอมดวยรานกาแฟ/คาเฟุ 2 บาร์ริมสระวายน้ํา และ 2 บาร์/เลานจ์ และ
บริการจัดงานแตงงาน ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ ไดแก สระวายน้ําสําหรับเด็ก  , ดาดฟูา และบริการ
สปา โรงแรมมีพื้นท่ีสูบบุหรี่โดยเฉพาะ 
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เดอะ เทวา สปา (The Dheva Spa) จําลองมาจากพระราชวังในมัณฑะเลย์ มีคอร์สสอนโยคะในบอวัตสุ 
(Watsu Yoga Spa) ซึ่งบอวัตสุมีไมกี่ท่ีในประเทศไทย ความพิเศษของบอวัตสุคือ อุณหภูมิของน้ําในสระจะถูก
ปรับใหใกลเคียงกับอุณหภูมิในรางกายของเรา ความรูสึกจะเหมือนกับทารกท่ีอยูในทองแม โดยนักบําบัด เป็น
คนคอยใหคําแนะนําและช้ีแนะทาทางการทําโยคะตลอดท้ังคอร์ส มีท้ังการกําหนดลมหายใจ การเคล่ือนตัวไป
ในน้ําชาๆพรอมกับขยับสวนตางๆของรางกายตาม เมื่ออยูในบอวัตสุ รางกายจะเคล่ือนไหวงาย สบายตัว แต
ทันทีท่ีขึ้นจากสระจะรูสึกเมื่อยตัวและตัวหนักขึ้นทันที เหมือนออกกําลังกายมาอยางหนัก ท้ังท่ีตอนเคล่ือนไหว
รางกายในบอวัตสุ รูสึกสงบและตัวเบา 

(4) ผลงานความส าเร็จ  
City Hotel / Thailand  
Rosewood Hotel Bangkok, Ploenchit, Bangkok (Design Collaboration) 
Millennium Hilton Bangkok, Klongsan, Bangkok (Design Collaboration) 
Amari Don Muang Airport Bangkok Hotel, Bangkok 
Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, 26th Floor for 
Fitness Center and Spa, Ratchaprasong, Bangkok 
KramHotel, Pattaya, Chonburi 
Civighar, Thonglor13, Bangkok 
Civic Place, Sukhumvit 63, Bangkok 
The Novotel Hotel, Siam Square, Bangkok, Executive Guestroom. 
 

City Hotel / Oversea 
Excellence Hotel, Yangon, Myanmar 
ACMAR Hotel & Residence, Malaysia 
Escape Hotel, Loikaw, Myanmar 
Julia Hotel, Phanompen, Cambodia 
Callavelle Hotel (Saigon SaigonBar); Saigon, Vietnam 
 
Resort Hotel / Thailand  
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Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi, Phase I,II & III, Krabi 
Centara Karon Resort Phuket, Karon, Phuket (WIP) 
Centara Grand Beach Resort Phuket, Renovation of Main Lobby, Patong, Phuket 
Centara Seaview Resort khao lak, PhangNga 
Centara Anda Dhevi Resort & Spa, AoNang, Krabi 
Centara Aonang Beach Resort, AoNamg, Krabi 
Centara Huahin, DamnernkasemRd., Hua Hin, Prachuabkirikhan 
The Blue Marine Resort & Spa, Phuket; Managed by Centara, Patong, Phuket 
Koh Yao YaiVillage, Koh Yao Yai, Phang-nga 
The BrizaBeach Resort & Spa; Koh Samui, Surat-Thani 
SukkoSpa & Wellness Center; Phuket 
Sunsuri Phuket 
Long Beach Garden Hotel,Pattaya 
Palmyra Patong Resort, PatongBeach, Phuket 
Anyavee Beach Resort, Tubkae, Krabi 
Samui Peninsula Hotel ; Koh Samui, Surat-Thani 
DASADA Retail Shop and Spa, PrachineBuri 
The Secret Garden Spa (CheevajitHealing Center) Rose Garden, Nakornpathom 
Resort Hotel / Oversea  
Le Palais Juliana, LuangPrabang, Laos 
L'EauOure/ Spa, Belguim 
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Chain hotel in Thailand 
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Hotel Oversea 
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Local Owner 
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3. สรุปผลการศึกษา 
3.1  รูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจนวัตกรรมงานออกแบบของบริษัท ดับเบิ้ลยู วี เค กรุ๊ป จ ากัด 
      รูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจนวัตกรรมงานออกแบบของบริษัท ดับเบิ้ลยู วี เค กรุ฿ป จํากัด ท่ีผู
วิจักษณ์ประสบความสําเร็จมีรูปแบบในการบริหารงาน ดังนี้ 

1) การเช่ือมโยงกับงานพัฒนาธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงนวัตกรรม  (Connectivity in 
Innovation and Creativity for Business Development) เชนการสรางสัมพันธ์ การสรางบริบทและ
แนวคิดในการออกแบบท่ีตอบสนองความตองการของโครงการฯ ท่ีเป็นประโยชน์ตอสวนรวม สงเสริมคุณธรรม 
สุขภาพกายและใจ สงเสริมภูมิปัญญาเชิงนวัตกรรม และความคิดสรางสรรค์ใหแกผูคนในทุกระดับ 

2) การคิดคน การทํางานวิจัย การสรางฐานขอมุล (Research and Development for Best 
Practice  and Database) เพื่อเป็นแหลงความรู และคลังขอมูลท่ีไดมาตรฐาน เป็นนวัตกรรมการจัดการ 
นําไปสูการสราง การผลิต การนําขอมูลท่ีมีคุณคา มาตอยอดในการประยุกต์ใชใหสอดคลองกับโครงการตางๆ 



 

 

213 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 

3) การสรางกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพของงานโครงการฯ (Process Innovation and 
Quality Control in each Project) ในงานออกแบบเชิงนวัตกรรม นอกจากจะใหความสําคัญทางดานบริบท 
แนวคิดความคิดสรางสรรค์ และการยกระดับงาน ยกระดับความสามารถของทีมงานในองค์กรแลว การสราง
กระบวนการท่ีเรียบงาย เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการคํานึงถึงการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน์
สูงสุด แลวยังหมายถึงการพัฒนาสงเสริมสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อีกดวย 

4) การพัฒนาองค์กรและบุคคลากรในองค์กร (Work Integrity) สงเสริมใหมีคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน การบริหารสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน มุงเนน
ผลประโยชน์สวนรวมและยึดหลักความคุมคา เพื่อใหเกิดประโยชน์สูงสุดในหนวยงาน และสงมอบคุณคากลับสู
คนในองค์กร ชุมชน และสังคม 

5) การสร างความพร อมรับ ผิดชอบ และระบบคาดการ์ณด วยประสบการณ์ ท่ีแมนยํ า 
(Accountability and Effectiveness Forecasting) การปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจดวยความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีของทีมงาน เป็นการคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการใหมีผลลัพธ์ท่ียอดเย่ียม แฝงดวยคุณธรรมและธรร
มาภิบาล พรอมท้ังความกลาหาญท่ีจะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของทีมงานและประสานงานกับทุกฝุายดวย
ความรับผิดชอบ โดยมีการคํานึงถึงการวางแผนมาจากการพิจารณา การวิเคราะห์ การคาดการณ์ดว ย
ประสบการณ์ท่ีแมนยํา และการบริหารจัดการความเส่ียงของงานในโครงการแตละสวน และเช่ือมโยงกันท้ัง
โครงการ 

6) การวางแผนดานการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล (Financial Effectiveness and  
Reviews) กระบวนการทํางานในดานการสรางงานโครงการ การผลิตงานโครงการ งานออกแบบ และสราง
โครงการ มีความจําเป็นในการใชความรู และการบริหารเรื่องการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

7) การวางแผนกลยุทธ์และนวัตกรรมดานการขายและการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective & 
Innovative Sale and Marketing Strategies Planning) การวางแผนและเตรียมพรอมท้ังงานส่ือสาร 
Online และ Offline เพื่อส่ือสารคุณคา นวัตกรรมงานออกแบบ และการสรางงานโครงการท่ีโดดเดน มี
เอกลักษณ์ เป็นมืออาชีพ ใหสอดคลองกับนโยบายการจัดการเชิงนวัตกรรม ท้ังการประชาสัมพันธ์ ผาน
ชองทางสังคมออนไลน์ เชน Facebook , Instagram , LinkIn และ Google Business โดยใหมีการทํางาน
ส่ือสารตอบรับและเป็นมิตร ตามนโยบายการจัดการท่ีกลาวมาแลวขางตน 
 

3.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจักษณ์เร่ืองนี้ 
งานการออกแบบเชิงนวัตกรรมของงานการโรงแรม ท่ีจะยกระดับการดูแลไปถึงงานดานการ

สาธารณสุข งานผสมผสานงานบริการดานการแพทย์ทางเลือก มีขอควรระวังในทางดานสภาพรางกาย สภาพ
จิตใจ และระดับการติดเช้ือ COVID-19 ของผูเขาพักซึ่งเป็นความเส่ียงตอการเสียชีวิตและแพรกระจายของการ
ปรับแผนงานการโรงแรมเชิงทองเท่ียวมาเป็นโรงแรมดานสุขภาพ 

ขอเสนอนางผูวิจักษณ์เห็นวาการตรวจสอบท้ังจากงานสาธารณสุขท้ังภาครัฐและเอกชน ต้ังแตผูเขา
พักติดตอมา ควรมีการส่ือสาร หรือมีรายการตรวจสอบการสงขอมูล หรือประวัติของผูเขาพัก โดยเฉพาะเรื่อง 
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โอกาสในการติดเช่ือ COVID-19 และสงผลกระทบในวงกวางตอชุมชน สังคม และประเทศ การคัดจํานวนนอย
ท่ีสามารถดูแลจัดการไดเป็นสําคัญ 
 
3.3 แผนงานต่อยอดในอนาคต 

แนวทางการเปิดกิจการทางดานสาธารณสุขในสวนเอกชน เป็นคลินิกในโรงแรม เพื่อเป็นการเปิดกิจการ
ทางดานการแพทย์ทางเลือก ใหบริการทางดาน แกผูเขาพักในโรงแรม โดยมี 

1. งานใหบริการทางดานการแพทย์แผนไทย : การบริการหัตถการ การจําหนายจายยาสมุนไพรจาย
กัญชาสกัด 

2. งานใหบริการทางดานการแพทย์แผนจีน : การจัดกระดูก ฝังเข็ม ดูแลสุขภาพ การปรับสมดุลย์ 

3. งานใหบริการทางดานการแพทย์แผนปัจจุบัน : ดูแลความแข็งแรงท้ังรางกาย และจิตใจ และศาสตร์
ชะลอวัย 

4. งานใหบริการทางดานการแพทย์แผนนวัตกรรม : การใหแสตนเซลล์ การใหวิตตามินผานเครื่องมือ 
เชิงนวัตกรรม เป็นความชัดเจนเป็นผูนําในการใหบริการสงเสริมงานการโรงแรมเชิงสุขภาพ พรอมใหมีพื้นท่ีท่ี
สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ชะลอวัย ยกระดับจิตใจ  
     
3.4 การใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงาน 

ผูวิจักษณ์ใชหลักคุณธรรมในการบริหารธุรกิจมีดังตอไปนี้  
1. อุเบกขา(วางใจเป็นกลาง) ดวยการจัดการการบริหารงานออกแบบเชิงนวัตกรรม มีการเปิดใจ

เรียนรู รับฟัง ความตองการของเจาของโครงการฯ ทีมงานฝุายงานบริหารโครงการฯ ทีมงานฝุายออกแบบและ
ฝุายธุรการของบริษัทคูคา ใชการวางใจเป็นกลาง (อุเบกขา) ในการรับฟังและปฏิบัติใหขอเสนอแนะ และวางใจ
เป็นกลาง ควบคุมสติ คําพูด การส่ือสาร ดูแลประสานงานใหสอดคลองกับนโยบายโครงการฯ 

2. วจนักขโม ( อดทนตอถอยคํา) การส่ือสารทั้งภายในองค์กร และตอภายนอกองค์กรจะมีการหารือ 
และมีขอแนะนํา หรือขอขัดแยงในระหวางการใหบริการ การทํางาน การควบคุมงาน ดังนั้นการอดทนตอ
ถอยคํา จึงเป็นตนกําเนิดใหเกิดความสงบเรียบรอยในการดําเนินการ และใหเกียรติกับผูรวมงานทุกฝุาย ทุก
โครงการฯ เชน งานออกแบบปรับปรุงโรงแรมคราม ท่ีหาดนาเกลือ พัทยา มีขอโตแยงในงานระหวางการ
กอสราง โดยทีมงานบริษัทฯไดวางใจเป็นกลางและคํานึงถึงประโยชน์ และความสวยงามของโครงการเป็นหลัก 
ทีมงานบริษัทฯไดอดทนตอถอยคํา ในการส่ือสาร 

3. ภาวะนีโย ( เป็นแบบอยางท่ีดี) ดวยการทํางานเชิงนวัตกรรม มีการสรางสรรค์ส่ิงใหมๆ มีการสราง
ความแตกตาง และเป็นแบบอยางท่ีดี มีการคิดคน ความใสใจงานโครงการฯ ต้ังแต กอนงานกอสราง ระหวาง
การกอสราง และหลังจากงานกอสรางสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแบบอยางท่ีดีท้ังดานการวางระบบ กระบวนการ การ
ประสานงาน การออกแบบกับทุกๆฝุาย และ ทุกๆโครงการฯ เชน โครงการ Centara Aonang Beach 
Resort & Spa จังหวัดกระบี่ มีงานหลายสวนท่ีขยายโครงการจากท่ีดินเดิมพื้นท่ี 4 ไร เป็น 7 ไร ทางทีมงานมี
ความยืดหยุน ขยายพื้นท่ีดูแลรับผิดชอบไดอยางเป็นแบบอยางท่ีดี 
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4. วัตตา ( รูกาลเทศะ ในการพูด) งานส่ือสารนําเสนอและเช่ือมโยงกับทีมงาน ท้ังเป็นผูวาจาง หรือ
เป็นผูรับจาง ผูเกี่ยวของในโครงการฯ ในทุกๆฝุาย ทีมงานออกแบบ และสรางนวัตกรรม จําเป็นตองตระหนัก
ถึงการส่ือสาร และการพูดจากันท้ังใน และนอกองค์กร อยางมีกาละเทศะในการพูด หรือ ส่ือสารในทุกมิติ เชน 
งานออกแบบปรับปรุงโครงการโรงแรม Amari Don Muang Airport กรุงเทพฯ ในขณะท่ีทีมงานบริษัทฯ
นําเสนอกับทางผูจัดการโรงแรมอนุมัติแลวเสร็จ ไดพบกับCEO ขององค์กร ทีมงานบริษัทฯ ไดส่ือสารอยางรู
กาลเทศะ ในการพูด สงเสริมโครงการฯ ใหสอดคลองกับทางผูจัดการโรงแรม เป็นตน 

5. อัตถจริยา ( บําเพ็ญประโยชน)์ บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความเสียสละในการบําเพ็ญประโยชน์ และ
สงเสริมสังคมในทุกๆมิติ เชน การเป็นผูเสนอตัวในการรวมสรางหองสมุดชุมชน ณ. โรงเรียนวัดหนองนกไข 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัด สมุทรสาคร รวมกับสมาคมนิสิตเกา เอ็ม บี เอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสราง
แหลงน้ําจืด ใหกับโรงเรียนในตางจังหวัด กับสโมสรโรตารี่สากล สาขาสระปทุม การอาสาไปสอบเป็นอาจาร์ย
บรรยายพิเศษหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ให คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดเวลากวา 15 ปี 

6. สมานัดตา (เสมอตน เสมอปลาย) ดวยงานในทุกๆกระบวนการ ทุกๆโครงการฯ นอกจากการให
แนวความคิด บริบท ความสรางสรรค์ การออกแบบเชิงนวัตกรรมแกโครงการฯแลว การติดตามเรื่องลูกคา
สัมพันธ์ (Customer Relation Management) และการติดตามใสใจดูแล ใหความรวมมือ ชวยเหลือ และทํา
ประโยชน์ใหชุมชน สังคม อยางตอเนื่อง และเสมอตนเสมอปลายนับเป็นหัวใจในการจัดการการปฏิบัติงานของ
ทีมงานและบริษัทฯ เชน งานออกแบบโครงการ The Briza Beach Resort หาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัด
สุราษฐธานี ทางบริษัทฯไดรวมงานกับทีมงานฝุายเจาของโครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2549 และไดมีโอกาสรวมงาน
โครงการ WOO Boutique Hotel อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กับทีมเจาของโครงการ The Briza Beach 
Resort ในปี พ.ศ. 2562 แสดงถึงการเป็นความเสมอตนเสมอปลาย กับลูกคาสัมพันธ์อยางตอเนื่อง 

------------------------------------------------- 
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Abstract 

 

This  dissertation  to present the management model of  Applied  Thai traditional 

medicine  , Department of Naval Medicine,which is a unit that provides  health  services  to 

Navy’s personnel. Families  of  soldiers and germeral people . The study  uses  manament 

principles 1)Apply the planning strategy in accordance  with the policy, set the development 

direction , plan the operation  in accordance with various  national policies. Naval Medical 

Department 2)Establish standards for treatment planning , pre-treatment evalution, 

treatment planning,evalution and monitoring of treatment 3)To raise  awareness in the 

operations,prepare them to perform actions  for  service  vistors in order to achieve quality  

and efficiency in the treatment 4)There are measures for the prevention of risk and the 

procedure for the quality and efficiency of treatment 5)Provide a multidisciplinary medical 

team to work together 6)Organize activities  to disseminate knowledge to prevent and raise 

awareness of one’ s health care 7)Cultivate  an ideokogy of working with volunteer  spirit and 

cooperation in performing duties.Dedicated to the assignment without expecting 

compensation based on the service provider 8)Use a quality  system control plan by clearly 

defining the scope of duties and responsibilities of personnel in the department.Organize a 

monitoring and evaluation system 9)Use the system to work in the form of a team work , 

collaboration  between treatment teams.Addressed referral collaboration problems, used as 

a quideline for treating patients together. 

 

Key Word :  Administration , Applied  Thai traditional medicine 
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บทคัดย่อ 
     งานดุษฎีนิพนธ์นี้เพื่อนําเสนอ  รูปแบบของบริหารงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กรมแพทย์
ทหารเรือ ซึ่งเป็นหนวยงานท่ีใหบริการสุขภาพใหกับกําลังพลของกองทัพเรือ  ครอบครัวของกําลังพลและ
ประชาชนท่ัวไป  ผูวิจักษณ์ใชหลักการบริหารงาน 1.)ใชกลยุทธ์การวางแผนงานใหสอดคลองกับนโยบาย
กําหนดทิศทางการพัฒนา วางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองตอบรับกับนโยบายดานตางๆของประเทศ 
กองทัพเรือและกรมแพทย์ทหารเรือ  2.)สรางมาตรฐานในการวางแผนการรักษาตรวจประเมินกอนการรักษา
วางแผนการรักษาประเมินผลและติดตามผลการรักษา3.) สรางความตระหนักในการปฏิบัติงานจัดประชุม
ภายในเตรียมความพรอมในการปฏิบัติใหกับผูมารับบริการเพื่อใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษา 
4.) มีมาตราการปูองกันความเส่ียงการทําหัตถการการจัดประชุมทีมแพทย์ในการวางแผนการรักษาในกลุมท่ีมี
ความเส่ียง 5.) จัดใหมีทีมงานสหวิชาชีพทางการแพทย์ ในการทํางานรวมกัน6.)จัดกิจกรรมเผยแพรองค์ความรู
เพื่อปูองกันและสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง7.)ปลูกฝังอุดมการณ์ทํางานดวยจิตอาสารวมมือ
รวมแรงใจในการปฏิบัติหนาท่ี ทุมเทใหงานท่ีไดรับมอบหมายโดยไมหวังผลตอบแทนโดยยึดผูมารับบริการเป็น
หลัก  8.)ใชแผนงานควบคุมระบบคุณภาพโดยกําหนด ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรใน
หนวยงานอยางชัดเจน  จัดระบบการติดตามและการประเมินผล  9.) ใชระบบทํางานในรูปแบบ TEAM  
WORK การทํางานรวมกันระหวางทีมการรักษาแกไขปัญหาการทํางานรวมกันในการสงตอผูปุวยใชเป็น
แนวทางในการรักษาผูปุวยรวมกัน   
 

ค าส าคัญ : การบริหาร,การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป  (Statement of the problems)  

ประวัติการแพทย์แผนไทย(ประยุกต์)นั้นเริ่มมีบันทึกไวตั้งแตในสมัยพุทธกาลมีชายผูหนึ่งช่ือชีวกโกมาร
ภัจจ์มีความสนใจในการศึกษาวิชาแพทย์เพราะเหตุวาเป็นวิชาท่ีประกอบอาชีพไมเบียดเบียนผูใดท านเป็นผูท่ี
เป่ียมไปดวยความเมตตากรุณาปรารถนาท่ีจะใหมนุษย์มีความสุขจึงไดไปศึกษาทางดานวิชาแพทย์ในสํานักทิศา
ปาโมกข์แหงเมืองตักศิลาทานเป็นผูท่ีฉลาดมีความสามารถในการเรียนรูเรียนไดมากเรียนไดเร็ว ความทรงจําใช
เวลาในการเรียนนอยกวาผูอื่นเมื่อจบวิชาแพทย์แลวสามารถรักษาคนไขครั้งเดียวก็หายไดในเวลาตอมาพระ
เจาพิมพิสารทรงประชวรดวยโรคริดสีดวงทวารก็ทรงโปรดใหหมอชีวกโกมารภัจจ์เขาไปถวายการรักษาหมอชี
วกโกมารภัจจ์ทานไดถวายการรักษาดวยการทายาเพียงครั้งเดียวพระเจาพิมพิสารก็ทรงหายจากโรคท่ีเป็นจึง
โปรดใหเป็นแพทย์หลวงประจําพระองค์และบํารุงพระสงฆ์นับวาหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นแพทย์ผูมีความรู
ความสามารถต้ังแตในครั้งพุทธกาลและมีผูเคารพยกยองมากมาย 

ประวัติการแพทย์แผนไทย(ประยุกต์)ในประเทศไทย 
การแพทย์แผนไทย(ประยุกต์)สมัยกอนรัตนโกสินทร์ 
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ประวัติการแพทย์แผนไทย(ประยุกต์)ในประเทศไทยนั้นไดมีการคนพบศิลาจารึกของอาณาจักรขอมประมาณปี
พ.ศ.1725-1729ในสมัยพระเจาชัยวรมันท่ี7ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลโดยการสรางสถานพยาบาลเรียกวา 
“อโรคยาศาลา” (กิตติพงษ์ สนเล็ก2015) โดยมีผูทําหนาท่ีรักษาพยาบาลไดแก หมอ พยาบาล เภสัชกรรวม92
คนมีพิธีกรรมบวงสรวงพระไภสัชคุรุไวฑูรย์ดวยยาและอาหารกอนแจกจายไปยังผูปุวยตอมามีการคนพบหินบด
ยาสมัยทราวดีและศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราชในสมัยสุโขทัยไดบันทึกไววาทรงสรางสวนสมุนไพร
ขนาดใหญบนเขาหลวงหรือเขาสรรพยา เพื่อใหราษฎรไดเก็บสมุนไพรไปใชรักาโรคยามเจ็บปุวย 

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแหงกรุงศรีอยุธยาไดคนพบบันทึกวามีระบบการจัดหายาท่ีชัดเจน
สําหรับราษฎรมีแหลงจําหนายยาและสมุนไพรหลายแหงท้ังในและนอกกําแพงเมืองมีการรวบรวมตํารับยา
ตางๆขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยเรียกวา“ตําราพระโอสถพระนารายณ์”การแพทย์
แผนไทยมีความรุงเรืองมากโดยเฉพาะการนวดในสมัยนี้การแพทย์แผนตะวันตกเริ่มเขามามีบทบาทโดย
มิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเขามาจัดต้ังโรงพยาบาลรักษาโรค แตขาดความนิยมจึงไดลมเลิกไป 

การแพทย์แผนไทย(ประยุกต์)ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลท่ี1 สมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ไดทรงปฏิสังขรณ์วัดโพธาราม

หรือ “วัดโพธิ์” (รําไพพรรณ แกวสุริยะ.2543) ขึ้นเป็นพระอารามหลวงใหช่ือวา “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม”ทรงใหรวบรวมและจารึกตํารายาฤาษีดัดตนตําราการนวดไวตามศาลารายสวนการจัดหายาของทาง
 ราชการมีการจัดต้ังกรมหมอและโรงพระโอสถคลายกับสมัยอยุธยา แพทย์ท่ีรับราชการ เรียกวา หมอ
หลวง สวนหมอท่ีรักษาราษฏรท่ัวไป เรียกวา  หมอราษฎรหรือหมอเชลยศักดิ์  

รัชกาลท่ี2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงเห็นวาคัมภีร์แพทย์ณโรงพระโอสถสมัย
อยุธยานั้นสูญหายไปเนื่องจากตอนนั้นมีสงครามกับพมา2ครั้งบานเมืองถูกทําลายและราษฎรรวมท้ังหมอแผน
ไทยถูกกวาดตอนไปเป็นเชลยทําใหตํารายาและขอมูลเกี่ยวกับการแพทย์ของไทยถูกทําลายไปดวยจึงมีพระบรม
ราชโองการใหเหลาผูชํานาญโรคแลสรรคุณยารวมท้ังผูมีตํารายานํามาเขาถวายและใหกรมหมอหลวงคัดเลือก
ใหจดเป็นตําราหลวงสําหรับโรงพระโอสถและในปีพ.ศ.2359มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหตรากฎหมาย
ช่ือวา “กฏหมายพนักงานพระโอสถถวาย” 

รัชกาลท่ี3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม(( รํา
ไพพรรณแกวสุริยะ.2543)อีกครั้งทรงโปรดเกลาฯใหมีการจัดต้ังโรงเรียนแพทย์แผนไทยแหงแรกคือ“โรงเรียน
แพทย์แผนไทยวัดโพธิ์”ในงานฉลองวัดโพธิ์สมัยนั้นทรงดําริวาอันตํารายาไทยและการรักษาโรคแบบอื่นๆ เชน 
การบีบนวดประคบหมอท่ีมีช่ือเสียงตางก็หวงตําราของแตละคนไวเป็นความลับตลอดจนทรงดําริวาการรักษา
โรคทางตะวัตกกําลังแผอิทธิพลเขามาในประเทศไทยและในเวลาอันใกลน าจะบดบังรัศมีของการแพทย์แผน
ไทยเสียหมดส้ิน สุดทายอาจไมมีตํารายาไทยหรืออยูเพื่อประโยชน์ของอนุชนรุนหลังก็ไดจึงทรงประกาศใหผูมี
ตํารับตํารายาไทยท้ังหลายท่ีมีสรรคุณดีและเช่ือถือไดเทาท่ีมีอยูสมัยนั้นนํามาจารึกเป็นหลักฐานไวบนหินออน
ประดับไวบนผนังพระอุโบสถศาลารายเสาและกําแพงวิหารคดรอบพระเจดีย์ส่ีองค์และตามศาลาตางๆของวัด
โพธิ์ที่ปฏิสังขรณ์ในครั้งการจารึกนี้เป็นตําราบอกสมุฏฐานของโรคและวิธีการรักษาและยังมีการจัดหาสมุนไพร
ท่ีใชปรุงยาและหายากมาปลูกไวในวัดโพธิ์เป็นจํานวนมาก 
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นอกจากนั้นไดทรงใหปั้นรูปฤาษีดัดตนในทาตางๆเพื่อใหผูประสงค์จะฝึกตนเป็นแพทย์หรือหาทาง
บําบัดตนไดศึกษาเป็นสาธารณทานนับวาเป็นการจัดการศึกษาใหกับประชาชนรูปแบบหนึ่งตํารายาเหลานี้
พอจะทราบกันดีในบรรดาหมอไทยวาตํารายาดีจริงๆนั้นคงไมไดรับการเปิดเผยอยางแทจริงแตก็เป็นอนุสรณ์
และเป็นโรงเรียนการแพทย์ของเมืองไทยรัชสมัยนี้มีการนําการแพทย์แผนตะวันตกเขามาเผยแพรโดย
มิชชันนารีชาวอเมริกันโดยการนําของนายแพทย์แดนบีช เลย์ซึ่งคนไทยเรียกวา “หมอบัชเลย์” เชน การปลูกฝี
ปูองกันไขทรพิษการใชยาเม็ดควินินรักษาโรคไขจับส่ัน เป็นตน 

รัชกาลท่ี4พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดนําการแพทย์แผนตะวันตกมาใชมากขึ้นเชนการ
สูติกรรมสมัยใหมแตไมสามารถใหประชาชนเปล่ียนความนิยมไดเพราะการรักษาพยาบาลของแพทย์แผนไทย
เป็นจารีตประเพณีและวัฒนธรรมสืบเนื่องกันมาและเป็นสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของไทย 

รัชกาลท่ี5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีการจัดต้ังศิริราชพยาบาล(อุกฤษต์บันทึก
ระเบียน18-22เมษายน2531)ในปีพ.ศ.2431มีการเรียนการสอนและใหการรักษาท้ังการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ตะวันตกรวมกันหลักสูตร3ปีการจัดการเรียนการสอนและการบริบาลทางการแพทย์ท้ังแผนไทยและ
ตะวันตกรวมกันเป็นไปดวยความยากลําบากมีการขัดแยงระหวางผูสอนและผูเรียนเป็นอยางมากดวย  

ดวยความไมพรอมในดานการเรียนการสอนการสอบและการประชาสัมพันธ์ทําใหหมอพื้นบานจํานวน
มากหลักการแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนท่ีแตกตางกันทําใหยากท่ีจะผสมผสานกันไดมีการพิมพ์ตํารา
แพทย์สําหรับใชในโรงเรียนแพทย์เป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2438โดยพระยาพิษณุช่ือตํารา“แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์”โดยไดรับการยกยองใหเป็นตําราแหงชาติฉบับแรกตอมาพระยาพิษณุประสาทเวชเห็นวาตํารา
เหลานี้ยากแกผูศึกษาจึงไดพิมพ์ตําราขึ้นใหมไดแกตําราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวง 2เลมและตํารา
แพทย์ศษสตร์สังเขป3เลมซึ่งยังคงใชเป็นตําราทางการแพทย์มาจนทุกวันนี้ 

รัชกาลท่ี6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีการส่ังยกเลิกวิชาการแพทย์แผนไทยและตอมา
ในปีพ.ศ.2466มีประกาศใหใชพระราชบัญญัติการแพทย์เป็นการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ(สุวรรณต้ังจิตร
เจริญ.คูมือทองจํากฏหมายโรคศิลปะสําหรับผู้สอบรับใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทย)เพื่อปูองกัน
อันตรายท่ีอาจเกิดกับประชาชนอันเนื่องมาจากการประกอบโรคศิลปะของผูท่ีไมมีความรูและมิไดฝึกหัดกลัวถูก
จับจึงเลิกประกอบอาชีพนี้ บางก็เผาตําราท้ิง 

รัชกาลท่ี7พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดตรากฎหมายเสนาบดีแบงการประกอบโรคศิลปะ
ออกเป็น “แผนปัจจุบัน”และ “แผนไทย” โดยกําหนดไววาประเภทแผนปัจจุบันคือ ผูประกอบโรคศิลปะโดย
ความรูจากตําราอันเป็นหลักวิชาโดยสากลนิยมซึ่งดําเนินและจําเริญขึ้นโดยการอาศัยการศึกษาการคนและการ
ทดลองของผูรูในทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกประเภทแผนไทยคือผูประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความสังเกตุความ
ชํานาญอันไดสืบตอกันมาเป็นท่ีต้ังหรออาศัยตําราอันมีมาแตโบราณมิไดดําเนินไปในทางวิทยาศาสตร์ 

รัชกาลท่ี9พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในรัชสมัยนี้มีการจัดต้ังสมาคมของ
โรงเรียนแพทย์แผนไทยไดกอต้ังขึ้นท่ีวัดโพธิ์กรุงเทพฯปีพ.ศ./2500นับแตนั้นมาสมาคมตางๆก็ไดแตกสาขา
ออกไปปัจจุบันก็ไดมีโรงเรียนแพทย์แผนไทยท่ีมีการดําเนินิงานอยางตอเนื่องเป็นจํานวนมากท้ังในกรุงเทพฯ
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และตางจังหวัดในปีพ.ศ.2525ไดมีการกอต้ังอายุรเวทวิทยาลัย(ชีวกโกมารภัจจ์)ใหการอบรมศึกษาดาน
การแพทย์แผนไทยแบบประยุกต์มากระท่ังจนถึงทุกวันนี้ 
1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในท้องถ่ิน 
 แนวโนมใชแพทย์แผนไทยมากขึ้นแตยังขาดบุคลากรแพทย์แผนปัจจุบันยังไมเช่ือมั่นสถานการณ์ของ
การแพทย์แผนไทยในปัจจุบันนับต้ังแตการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งท่ี2 ในปี พ.ศ. 2552  มีมติใหมี
การผลักดันประเด็นนโยบายสาธารณะดานการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบานและการแพทย์ทางเลือกให
เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนานกับการแพทย์การแพทย์แผนปัจจุบันแตความเคล่ือนไหวของ
สถานการณ์การแพทย์แผนไทยยังนับวามีอุปสรรคปัญหาหลายประการท่ีทําใหยังไมสามารถเป็นระบบบริการ
สุขภาพหลักของคนไทยในเวลานี้ได 
   สถานการณ์การใชบริการทางการแพทย์แผนไทยปีพ.ศ.2552,2554และ2556โดยรัชนีจันทร์เกษและ
คณะเผยแพรในวารสารวิจัยระบบสาธารณะสุขฉบับเมษายน -มิถุนายน2539เป็นหนึ่งในการศึกษาดาน
การแพทย์แผนไทยในภาพรวมของประเทศจากเอกสารผลการสํารวจอนามัยและสวัสดิการของสํานักงานสถิติ
แหงชาติปี พ.ศ.2552,2554และ2556 เกี่ยวกับภาวการณ์เจ็บปุวยและการเขารับบริการดานการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์พื้นบานจากการสัมภาษณ์ประชากรท่ัวประเทศปีละ 28,000 ครัวเรือน 
  ผลการศึกษาพบวาประชากรไทยท่ีเจ็บปุวยสวนใหญเลือกไปรักษาท่ีสถานพยาบาลของรับ
การไปหาหมอพื้นบาน/หมอแผนไทยหรือหมอนวดไทยมีคอนขางนอยไมถึงรอยละ2ของประชากรท่ีเจ็บปุวย
การรักษาดวยยาสมุนไพรในภาพรวมมีแนวโนมลดลงโดยพบวากลุมอายุ25-59ปีท่ีเจ็บปุวยมีการใชยาแผนไทย
หรือยาสมุนไพร(สมพรภูติยานันต.2542)ระหวางรอยละ51.0-60.3ของประชากรท่ีเจ็บปุวยทั้งหมด 
  ท่ีนาสนใจคือโรคปวดหลังและปวดกลามเนื้อตางๆเป็นกลุมอาการท่ีพบมากเป็นอันดับสอง 
แตกลับมีการใชยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นรอยละ 27.3-33.4และ31.1ของประชากรท่ี
ใชยาแผนไทยหรือสมุนไพรในปี2552,2554และ2556ตามลําดับ 
  ขอคนพบสําคัญจากการศึกษาครั้งนี้ชใหเห็นวาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยัง
เป็นทางเลือกสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนไทยเห็นไดจากการเลือกใชวิธีรักษาดวยการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นแตการใชยาแผนไทยและยาสมุนไพรยังไมสามารถทดแทนยาแผนปัจจุบันไดตาม
เปูาหมายเนื่องจาการขับเคล่ือนดําเนินงานดวยยาแผนไทยและยาสมุนไพรท่ียังขยายตัวไดไมมากนักแมจะ
ไดรับการสนับสนุนในระดับนโยบายคอนขางสูงก็ตามดวยเหตุปัจจัยสําคัญท่ีเกี่ยวกับสมุนไพรต้ังแตตนน้ําไปจน
ปลายน้ํายังมีปัญหานับต้ังแตปัญหาวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตท้ังปัญหารการขาดแคลนและปัญหาคุณภาพโรงงาน
ท่ีผลิตสวนใหญยังไมไดมาตรฐานGMPการผลิตยาสมุนไพรบางชนิดยังไมเพียงพอกับความตองการของตลาด
และแหลงจําหนายยาสมุนไพรยังมีนอยยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติมีจํานวนนอยเกินไปและไมเพียง
พอท่ีจะรักษาผูปุวยท่ีมีอาการเจ็บปุวยดวยโรคท่ีหลากหลายท่ีสําคัญแพทย์แผนปัจจุบันยังขาดความเช่ือมั่นใน
การส่ังยาสมุนไพรอันมีผลจากไมมีงานวิจัยท่ีนาเช่ือถือสนับสนุนปัจจัยเหลานี้จึงเป็นอุปสรรคสําคัญท่ีฉุดรั้งการ
ขับเคล่ือนเรื่องสมุนไพรใหมุงไปสูเปูาหมายตางๆตามนโยบายไดในขณะท่ีการบริการโดยหมอพื้นบานหมอนวด
แผนไทยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการบริการนวดไทยและทิศทาง
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นโยบายของประเทศเอื้อตอการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแตระดับปฏิบัติยังไม
สามารถปรับตัวใหสอดรับกับนโยบายไดอยางเต็มท่ีท้ังเรื่ องของการขาดแคลนบุคลากรแพทย์แผนไทยและ
ความเช่ือมั่นของแพทย์แผนปัจจุบันท่ีมีตอการแพทย์แผนไทยตลอดจนการพัฒนาองค์ความรูแพทย์แผนไทย
และการใหความสําคัญกับการแพทย์แผนไทยในส่ือสังคมยังกระจัดกระจาย มีแรงกระเพื่อมไมมากนัก 
  ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมยอนรอยความทรงจําวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชนต้ังแตรุน
ปูุยาตายายมีความเป็นอยุอยางเรียบงายมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผมีความสมัคคีในชุมชนการกินอยูแบบเรียบงาย
โดยอาศัยพืชผักผลไมสัตว์เล้ียงท่ีมีอยูรอบๆบริเวณบานหรือหาไดตามหวยหนองคลองบึงนํามาตมยําทําแกงท่ี
สําคัญพืชผักสัตว์ธาตุเหลานั้นทุกชนิดมีสรรพคุณทางยาท้ังส้ินเมื่อนํามาบริโภคก็เกิดประโยชน์ตอรางกายภูมิ
ปัญญาทองถิ่น(กฤษณาวงษาสันต์.2542.)ดานการแพทย์แผนไทยควรอยุชุมชนตลอดไปแบบบูรณาการจะเกิด
นวัตกรรมเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย   
  ควรมีการจัดทําแผนงานหรือโครงการท่ีสอดรับกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาการแพทย์
แผนไทยพัฒนาระบบการบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณและบึคลากรทางการแพทย์แผนไทยใหเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพของหนวยบริการตลอดจนกําหนดนโยบายสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของการ
บริการทางการแพทย์แผนไทยในชุมชนและภาคธุรกิจเอกชน 
1.3 ความสนใจและแรงบันดาลใจ 
   สืบเนื่องมาจากมีแรงบันดาลใจจากการท่ีตองการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษและมีความ
ภาคภูมิใจท่ีจะอนุรักษ์และสืบทอดในการใชองค์ความรูทางดานศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแล รักษา
สุขภาพใหกับคนในครอบครัวและประชาชน 

  ผูวิจักษณ์เห็นความสําคัญทางดานสุขภาพโดยใชองค์ความรูทางการแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใชใน
การบริหารงานซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนทํางานในยุคปัจจุบันแทบทุกอาชีพที่มีแตความเครียดรับประทานอาหารไม
ตรงเวลาผักผอนนอยไมไดอกกําลังกายซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนทํางานในยุคปัจจุบันแทบทุกอาชีพท่ีมีแต
ความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังไดและเกิดความเส่ือมของรางกายเร็วขึ้น   
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1  บริบทขององค์กร/ สถานการณ์ในปัจจุบัน 
ประวัติ ศูนย์สุขภาพ  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
            ประวัติ แตเดิมกรมแพทย์ทหารเรือต้ังอยูในบริเวณขางวัดวงสมูล(หรือวัดทรงประมูล)ซึ่งเป็นท่ีต้ังกรม
อูทหารเรือในปัจจุบัน   สวนศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา ในปัจจุบัน  แตเดิมนั้น คือ
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ต้ังอยูท่ีวัดระฆังฯ เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๒-๒๔๕๗ มีช่ือเรียกวาโรงพยาบาลกลาง ตอมา
ระหวาง พ.ศ.๒๔๕๔-๒๔๕๖ทางราชการไดจัดสรางท่ีทําการแพทย์ทหารเรือใหม บริเวณคลองมอญ หรือ เป็น
ท่ีต้ัง ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา ในปัจจุบัน 

สถานท่ีต้ังเลขท่ี 2 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 
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หน่วยแพทย์แผนไทยประยุกต์  ศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลากรมแพทย์ทหารเรือเป็นหนวยขึ้นตรงกับโรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกลากรมแพทย์ทหารเรือมีภาระกิจหลักคือใหการบริการทางการแพทย์ใหกับกําลังพล 
ครอบครัวเป็นหลักและมีภารกิจรองในการดูแลประชาชนท่ัวไป  ซึ่งมีผังโครงสราง  ดังนี้ 

สายการบังคับบัญชาผูบริหารระดับกลางของศูนย์สุขภาพ รพ.ฯ 
ผังแสดงโครงสรางศุนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกลา (คลองมอญ) 
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2.2 การเริ่มต้นสถานการณ์ในปัจจุบัน   

หนวยงานแพทย์แผนไทยประยุกต์เริ่มกอต้ังในปีพ.ศ.2539ตามแผนการพัฒนากําลังพลของกรมแพทย์
ทหารเรือและกองทัพเรือไดกําหนดใหมีการแพทย์แผนไทยประยุกต์เขามีบทบาทในการดูแลสุขภาพใหกับกําลัง
พลและครอบครัวไดมีการจัดสรรบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและมีวุฒิการศึกษาทางดานการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์โดยเฉพาะท้ังนี้ไดมีการเปิดใหบริการงานทางดานการแพทย์แผนไทยประยุกต์คูขนานกับ
การแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งในระยะแรกในการบริหารจัดการนั้นไดมีการกําหนดยุทธศาสตร์แนวทางในการ
ดําเนินการตางๆในโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ฯ (ในขณะนั้น) ปัจจุบันไดเปล่ียนเป็นศูนย์สุขภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา กรมแทพย์ทหารเรือป็นหนวยขึ้นตรงกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลากรม
แพทย์ทหารเรือจากเดิมมีบุคลากรในการปฏิบัติงานดานการแพทย์แผนไทยประยุกต์1ตําแหนงปัจจุบันมีบุคล
กรรวม 9 อัตรา  เปิดใหบริการในวันและเวลาราชการ 
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2.3 ขั้นตอนการเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
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การตรวจ  วินิจฉัยโรคทางเวชกรรมแผนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรคทางเวชกรรมแผนไทย และ โรคทางหัตถเวชกรรมแผนไทย 
พรอมใหคําปรึกษาดูแลสุขภาพ รวมไปถึง การจายยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแหงชาติ 
 
หัตถเวชกรรมแผนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เป็นการรักษา นวดแบบราชสํานักซึ่งเป็นศาสตร์การรักษาโรคกลามเนื้อ เสนเอ็น กระดูก  ท่ี

สอดคลองกับวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีสําคัญ ใหไดประสิทธิภาพและปลอดภัยแกตัว
คนไข 

การประคบรอนดวย ลูกประคบสมุนไพร ชวยบรรเทาอาการปวด กระตุนการไหลเวียนของโลหิตใหดี
ขึ้น และชวยลดอาการปวด บวม อักเสบ ของกลามเนื้อ ขอตอ  
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การอบสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นการรักษาและฟื้นฟูสภาพรางกายดวยการอบไอน้ําสมุนไพร โดยจะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดท่ีมี

สรรพคุณในการรักษาฟื้นฟูรางกาย บรรเทาอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อปวดตึงเสนเอ็น อีกท้ังชวยรักษาบรรเทา
อาการในระบบทางเดินหายใจ 

  ประเภทของการให้การบริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
กลุมอาการท่ีตรวจรักษาทางดานการแพทย์แผนไทยประยุกต์     ซึ่งเป็นการรักษาโดย การนวดแบบ

ราชสํานักซึ่งเป็นศาสตร์การรักษาโรคกลามเนื้อ เสนเอ็น กระดูก  ท่ีสอดคลองกับวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีสําคัญ ใหไดประสิทธิภาพและปลอดภัยแกตัวคนไข     กลุมอาการของระบบ
กลามเนื้อที่คนไขมารับการรักษา  ดังนี้                                                                 

- ปวดกลามเนื้อบาราวขึ้นศีรษะ      

- ปวดกลาเนื้อบาราวมาท่ีหัวไหล     

- ปวดกลามเนื้อบาราวมาท่ีตนแขน   

- ไมเกรน                                                                              

- ปวดกลามเนื้อหลังราวลงสะโพกและขา       

- ปวดกลามเนื้อหลังราวลงมาขา 

- ปวดกลามเนื้อหลังลงมาท่ีตาตุมและเทา   

- ปวดหลัง     

- นิ้วไกปืน (นิ้วล็อค) 

- ขอเขาเส่ือม  

- เอ็นอักเสบ                                                                          

- อัมพาต                                                                             

- อัมพฤกษ ์       

- รองชํ้า 

- เก฿าท์,รูมาตอย 
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ซึ่งในหนวยงานแพทย์แผนไทยประยุกต์จะมีการใชระบบ รหัส ICD-10 ซึ่งเป็นระบบท่ีใชในสวนงานของระบบ
สาธารณสุขท่ัวประเทศในการบันทึกขอมูลการรักษาในกลุมกลามเนื้อ คนไขบางคนหลังจากท่ีมีการตรวจทาง
เวชกรรมแลว  อาจจะมีการจายยาสมุนไพรใหกับไปรับประทานหรือใชเป็นยาภายนอกท่ีบานเพื่อใหเกิดการ
ตอเนื่องในการรักษา  ซึ่งคนไขท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีหนวยแพทย์แผนไทยประยุกต์ ท่ีรับไปรับประทานท่ี
บาน   เชน 

  กลุ่มระบบทางเดินอาหารที่มักจะมารักษาด้วยอาการ ดังนี ้

- ทองผูก 

- ทองอืด ,ทองเฟูอ 

- แผลในกระเพาะอาหาร,กระเพาะอักเสบ 
 

   กลุ่มระบบทางเดินหายใจ  มาด้วยอาการ ดังนี้ 

- ไอ , เจ็บคอ 
 

   กลุ่มระบบทางผิวหนัง   มาด้วยอาการ  ดังนี้ 

- ผ่ืนแพจากการสัมผัส 

- เริม 

- งูสวัส  
 

    กลุ่มระบบกล้ามเนื้อ  มาด้วยอาการปวดของกล้ามเนื้อ  เช่น 

- ปวดกลามเนื้อบาเรื้อรัง 

- ปวดกลามเนื้อหลังเรื้อรัง 

- ปวดขอเขา     
โดยคนไขจะรับคําแนะนําวิธีและขั้นตอนในการใชยาท้ังภายในและภายนอก 

จากเภสัชกรแผนปัจจุบันที่หองยา   
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หน้าห้องจ่ายยาและการเงิน  ศูนย์สุขภาพ  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นยาสมุนไพรที่ส าหรับใช้จ่ายให้กับคนไข้ 

คนไขบางคนหลังจากท่ีมีการตรวจทางเวชกรรมแลว  อาจจะมีการวางแผนในการรักษารวมกับอาการ
ท่ีมาดวยการอบสมุนไพรรวมดวย โดยแพทย์จะเป็นผูวางแผนการรักษาให 

 
ประโยชน์ของการอบสมุนไพร ชวยบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก; ชวยบรรเทาอาการหอบหืดเรื้อรังทํา

ใหปอดขยายตัวไดดี ระบบหายใจปลอดโปรง ตัวอยางสมุนไพรท่ีใชในการอบในระบบทางเดินหายใจ  มีดังนี้ 

- ขม้ินชัน  สรรพคุณขม้ินมีสารตอตานอนุมูลอิสระซึ่งชวยในการชะลอวัยและชะลอการเกิดริ้วรอย, 
ชวยเสริมสรางภูมิตานทานใหกับรางกาย ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหผิวหนังมีสุขภาพดีแข็งแรง  
ลดการอักเสบ   

- ลูกมะกรูด  สรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อย รักษาริดสีดวง รักษาแผลและบรรเทาอาการคัน
จากแมลงสัตว์กัดตอย 

- ตระไครบานหรือตระไครแกง  สรรพคุณแกและบรรเทาอาการหวัด อาการไอ 

- ใบมะขาม  สรรพคุณชวยบํารุงผิวพรรณใหเปลงปล่ังสดใสดวยวิตามินซีจากมะขามชวยเสริมสราง
ภูมิตานทานโรคใหแกรางกาย ดวยสารตอตานอนุมูลอิสระ 

 
2.4  ผลส าเร็จของการด าเนินงาน  

พ.ศ. ผูปุวยเวชกรรมไทย ผูปุวยเภสัชกรรมไทย ผูปุวยหัตถเวชกรรมไทย ผูปุวยอบสมุนไพร 
2539 200 - 200 - 
2540 250 - 250 - 
2541 285 163 200 60 
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2542 195 120 250 40 
2543 250 170 202 56 
2544 265 150 150 60 
2545 250 130 210 70 
2546 403 200 180 80 
2547 450 220 180 100 
2548 507 250 200 150 
2549 588 300 400 170 
2550 607 400 496 176 
2551 685 392 486 200 
2552 713 406 664 185 
2553 760 420 660 208 
2554 304 106 276 80 
2555 814 200 808 165 
2556 906 365 860 240 
2557 960 400 910 210 
2558 980 600 1,013 364 
2559 1,300 670 1,164 390 
2560 1,365 663 1,224 385 
2561 1,439 678 1,396 416 
2562 2,013 640 1,909 489 
2563 

ม.ค-มิ.ย 
1,868 364 900 900 

 
 
2.5  ปัจจัยการบริหารงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์กรมแพทย์ทหารเรือ  มีปัจจัยในการบริหาร ดังนี้ 

1. สรางความพึงพอใจในการรักษา ผูมารับบริการทางดานการแพทย์แผนไทยนั้น สวนมากจะไดรับการ
รักษามาจากหลายๆท่ีและระยะเวลาในการรักษาท่ีแตกตางกันไป อาจจะใชเวลาในการ รักษามากนอยขึ้นอยูกับ
ความพึงพอใจของผูมารับบริการเป็นหลัก ดังนั้น  เมื่อผูมารับบริการสนใจในการรักษาดานแพทย์แผนไทยทีม
แพทย์จะตองมีการวางแผนในการดูแล รักษา การประเมินผลผลการรักษา ตลอดจนการใหคําอธิบายขั้นตอน
ตางๆของการรักษา สรางความเช่ือมั่นการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ใหความดูแลอยางเทาเทียมท้ังในสวนของ
ขาราชการและประชาชนท่ัวไปท่ีมารับการรักษา ดุจคนในครอบครัว 
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2. ใชกําหนดมาตรฐานระดับการเจ็บปวด เนื่องจากการทําหัตถการในกลุมกลามเนื้อกระดูกและขอตอ
ของผูมารับบริการเพื่อใหมีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลการรักษาไดจึงมีการกําหนดระดับความเจ็บปวด(PAIN 
SCALE)ของอาการกอนมารับการรักษาเพื่อใชในการประเมินและวางแผนการรักษาหลังจากท่ีรับการรักษาแลว
จะมีการประเมินระดับความเจ็บปวดหลังรับการรักษาอีกครั้ง 

3. มีแผนงานการบริหารความเส่ียงปูองกันอุบัติเหตุในหนวยงาน  เพื่อปูองกันอุบัติการณ์ท่ีอาจจะเกิด
ขึ้นกับผูมารับบริการในหนวยงาน เชน มีการจัดทําพื้นกันล่ืนและติดสต๊ิกเกอร์สีแดงบริเวณพื้นตางระดับใหผูมา
รับบริการมองและสังเกตุเห็นไดชัดเจนเพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุล่ืนลมจากพื้นตางระดับหรือมีการจัด 

4. เจาหนาท่ีในการดูแลโดยเฉพาะเพื่อปูองกันอุบัติการณ์หรือความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากการอบ
สมุนไพรของผูมารับบริการโดยลําพัง 

5. มีระบบติดตามประเมินผลการรักษา  เพื่อเป็นการปูองกันการกลับมาของภาวะการเจ็บปุวยท่ีเรื้อรัง 
จัดระบบการติดตามและประเมินการรักษา การเนนย้ําและใหตระหนักถึงความสําคัญในการมารับบริการครบ
คอร์สตามแผนการรักษาโดยจะมีการโทรกอนถึงวันนัดลวงหนา 2 วันเพื่อจะไดทราบถึงผลการักษาท่ีกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการรักษา   

6. จัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหกับผูปุวย  เพื่อเป็นการนําไปสูการรักษาท่ีเห็น
ผลการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีมากขึ้นจึงมีการอบรมและจัดกิจกรรมในกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง(NCDS) ซึ่งเป็น
สวนหนึ่งในปัญหาดานสุขภาพของผูมารับการรักษา โดยการจัดทําโครงการการดูแลสุขภาพผูปุวยเบาหวานดวย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย  เพื่อนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติดูแลสุขภาพและปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดภาวะแทรกซอน สงผลใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง  

7. ลงพื้นท่ีไปยังชุมชน (HOME VISIT)  เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูปุวยโรคเรื้อรัง  ผูปุวยติดเตียง 
ผูสูงอายุ  ผูพิการที่ไมสามารถมารักษาท่ีสถานพยาบาลได  จัดใหมีทีมสหวิชาชีพทางการแพทย์ในการทํางานรวม
กันลงพื้นท่ีในชุมชนเย่ียมบาน   เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองและผูปุวยท่ี
ตองไดรับการดูแลอยางถูกตองถูกวิธีสามารถนําไปปฏิบัติและปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิด
ภาวะแทรกซอน  

8. มีการเพาะพันธุ์สมุนไพร(สวนสมุนไพร)ไวใชในกระบวนการผลิตสมุนไพร  เพื่อลดความเส่ียงในการ
นําสมุนไพรไปใชท่ีไมเหมาะสมกับกลุมอาการท่ีเป็น รูจักลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสมุนไพร  อนุรักษ์พันธุ์พืช
สมุนไพร การกระจายพันธุ์พืชสมนุไพรท่ีหายาก  เผยแพรความรูและสรรพคุณประโยชน์ของสมุนไพร  การนํา
สวนตางๆไปใชอยางถูกวิธีและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติดูแลสุขภาพ ลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากการ
ใชสมุนไพรท่ีไมถูกตองได   

9. การใหองค์ความรูกับกําลังพลและประชาชนในการดูแลสุขภาพ  เพื่อใหกําลังพลและประชาชนมี
ความรู  ความเขาใจในการใสใจดูแลสุขภาพทางดานการแพทย์แผนไทยอยางถูกตองและเป็นการปูองกันการ
กลับมาของภาวะการเจ็บปุวยที่เรื้อรัง ไดมีการจัดทําส่ือเอกสารขอมูล การอบรม การจัดกิจกรรมตางๆ โดยเนน
เรื่องการปูองกันดีกวารักษา  หรือ เสริมสรางสุขภาพดีกวาการซอมสุขภาพและท่ีสําคัญเพื่อลดการใชยาท่ีไม
จําเป็น  
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10. การใชยาสมุนไพรทดแทนยาแทนปัจจุบันในบางตัว เพื่อลดผลขางเคียงท่ีเกิดจากการใชยาเคมี  ลด
การนําเขายา  พึ่งพาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีภายในประเทศ  จรรโลง  สงเสริม  ฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกทางภูมิ
ปัญญาของชาติทางการแพทย์แผนไทยใหคงอยู พัฒนาใหทันสมัยเกิดการยอมรับ  

11. และเพื่อตอบสอนองพระบรมราชโชวาทตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  นโยบายตามแนวแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติยุค 4.0 ในการพึ่งพาตนเอง   
 
3. สรุปผลการศึกษา 
3.1 รูปแบบของการบริหารงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์กรมแพทย์ทหารเรือ มีรูปแบบในการบริหาร 

ดังนี้ 
1) ใช้กลยุทธ์การวางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบาย  กําหนดวันประชุมของทีมงานเดือนละครั้ง 

ระดมสมองรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนา วางแผนการดําเนินงานภายในหนวยงานและใหสอดคลองตอบรับ
กับนโยบายดานตางๆของประเทศ  กองทัพเรือ และกรมแพทย์ทหารเรือ  มอบหมายหนาท่ีในความรับผิดชอบใน
แตละสวนงาน 

2) สรางมาตรฐานในการวางแผนการรักษา  การตรวจประเมินผลกอนการรักษาและวางแผนการรักษา   
มีการทวนสอบตําแหนงของอาการเจ็บปุวยในการสงตอทีมแพทย์ในการทําหัตการทุกครั้ง มีการประเมินผลหลัง
การรักษาทุกครั้ง แนะนําทาบริหาร  ใหสุขศึกษาการปฏิบัติตนท่ีถูกตอง เพื่อปูองกันการกลับมาของภาวะการ
เจ็บปุวยที่เรื้อรังและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดภาวะแทรกซอน 

3) สรางความตระหนักในการปฏิบัติงาน จัดประชุมหนวยเฉพาะกิจทุก 1 สัปดาห์หรือเกิดกรณีฉุกเฉิน  
พูดคุยในเรื่องปัญหาภายในแผนก การทํางาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชภายในเพื่อเป็นการกระตุนเตือนและ
สรางความตระหนักใสใจความพรอมในการปฏิบัติใหกับผูมารับบริการเพื่อใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การรักษา 

4) มีมาตรการปูองกันความเส่ียงการทําหัตถการ  ปูองกันความเส่ียงในการทําหัตถการมีการจัดประชุม
ทีมแพทย์ในการวางแผนการรักษาในกลุมท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดภาวะการอักเสบของกลามเนื้อเพื่อปูองกัน
อุบัตการณ์ท่ีอาจจะเกิดในการหัตถการและ มีการทวนสอบตําแหนงของอาการเจ็บปุวยในการสงตอทีมแพทย์ใน
การทําหัตการทุกครั้งเพื่อปูองกันความเส่ียงในการทําหัตถการที่ผิดตําแหนง 

5) จัดใหมีทีมงานสหวิชาชีพทางการแพทย์  เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูปุวยโรคเรื้อรัง ผูปุวยติดเตียง
ผูสูงอายุ ผูพิการที่ไมสามารถมารักษาท่ีสถานพยาบาลได  จัดใหมีทีมสหวิชาชีพทางการแพทย์ในการทํางานรวม
กันลงพื้นท่ีในชุมชนเย่ียมบานเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองและผูปุวยท่ีตอง
ไดรับการดูแลอยางถูกตองถูกวิธีสามารถนําไปปฏิบัติและปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิด
ภาวะแทรกซอน  

6) จัดกิจกรรมเผยแพรองค์ความรู  จัดกิจกรรมและอบรมใหความรูแกกําลังพลตามหนวยตางๆของ
กองทัพเรือและประชาชนเพื่อปูองกันและสรางความตระหนักในการดูแลตนเองดวยศาสตร์การแพทย์แผนไทยใน
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กลุมของโรคกระดูกและขอและกลุมอาการอื่นๆเพื่อนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติดูแลสุขภาพและปรั บเปล่ียน
พฤติกรรม ลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดภาวะแทรกซอน 

7) ปลูกฝังอุดมการณ์ทํางานดวยจิตอาสา  รวมมือรวมแรงใจในการปฏิบัติหนาท่ี ทุมเทใหงานท่ีไดรับ
มอบหมายโดยไมหวังผลตอบแทนโดยยึดหลักผูมารับบริการเป็นหลัก  ปลูกฝังอุดมการณ์ในความรักองค์กรโดย
การปฏิบัตตนเป็นแบบอยางท่ีดี  

8) ใชแผนงานควบคุมระบบคุณภาพ  การวางแผนงานโดยกําหนด ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของบุคลากรในหนวยงานอยางชัดเจน  จัดระบบการติดตามและการประเมินผล 

9) ใชระบบการทํางานในรูปแบบTEAM WORK  แกไขปัญหาการทํางานรวมกันในการสงตอผูปุวยท่ีมี
อาการปวดกลามเนื้อระหวางหนวยงานแพทย์แผนไทยประยุกต์กับแพทย์แผนปัจจุบัน(แผนกกระดูกและขอตอ)
โดยการนําผลการวิจัยของยาแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันกับทางแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อ
ใชเป็นแนวทางในการรักษาผูปุวยรวมกัน  นําผลประวัติการรักษาของผูปุวยท่ีหายมาอางอิงใหกั บหนวยงาน
แพทย์แผนปัจจุบันซึ่งใชแบบบันทึกผูปุวยรวมกัน OPD C,ARD 
 
3.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจักษณ์เร่ืองนี้ 

เนื่องจากหนวยงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา กรม
แพทย์ทหารเรือ  เป็นหนวยงานท่ีตองดูแลในเรื่องการรักษาซึ่งตองมีการประสานและทํางานกับหลายๆ
หนวยงานท้ังภายในและภายนอก ดังนั้นในการบริหารงานดานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ส่ิงท่ีสําคัญในการ
บริหารงานคือ  หัวใจการบริการและ “จรรยาบรรณ” ของวิชาชีพเป็นส่ิงสําคัญท่ีสุด       
3.3 แผนงานต่อยอดในอนาคต 
                ผูวิจักษณ์มีการจัดทําโครงการขยายเวลาในการใหบริการจากเดิมเวลา08.00น. ในวันเวลา
ราชการ เป็นเวลา07.00น.(คลินิกรุงอรุณ)เพื่อเปิดรองรับการรักษาใหเพียงพอกับจํานวนผูมารับบริการและ
จัดทํากรอบอัตรากําลังกําลังพลแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อบรรจุแตงต้ังขึ้นตรงตอกรมแพทย์ทหารเรือและ
กองทัพเรือเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในกับกําลังพล ในปีพ.ศ. 2565และมีแผนการจัดทําโครงการจัดต้ัง
โรงงานผลิตยาสมุนไพรในกรมแพทย์ทหารเรือ ในปีพ.ศ. 2567     
3.4 การใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงาน 
       ผู้วิจักษณ์ใช้หลักคุณธรรมในการบริหาร หน่วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยใช้หลักอิทธิบาท 4 
ดังต่อไปนี้ 

1. ผูวิจักษณ์มีใจรัก ศรัทธาและเช่ือมั่นในวิชาชีพและเช่ือมั่นในส่ิงท่ีตนเองท่ีจะสามารถชวยเหลือผูมา
รับบริการที่มีอาการเจ็บปุวยทั้งทางดานจิตใจและดานรางกาย ทํางานดวยความเพียร  มุงมั่นทุมเท ขยันทํางาน
ดวยความพยายามและอดทน ต้ังใจทํางานมีการทบทวน มีการวางแผนงาน หมั่นตรวจสอบ วัดผลและ
ประเมินผลเพื่อใหงานออกมาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2. ผูวิจักษณ์ต้ังใจทํางานดวยความซื่อสัตย์สุจริต โปรงใส มีระบบในการทํางาน  
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3.  ผูวิจักษณ์ใชหลักความถูกตองและยุติธรรม ความเสมอภาคเทาเทียม บริหารงานดวยคว าม
ยุติธรรมไมเอาเปรียบผูอื่น พรอมท่ีจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน  สรางคานิยมท่ีดีงามในกับบุคลากรในหนวยงาน  

4.  ผูวิจักษณ์เนนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การใชทรัพยากรตางๆอยางคุมคาและ
เหมาะสม กระตุนการพัฒนาบุคลากรในการทํางานดวยใจรักในการปฏิบัติหนาท่ี 

5..ผูวิจักษณ์ใชหลักความรับผิดชอบ ต้ังใจปฏิบัติการกิจตามหนาท่ีเป็นอยางดี โดยมุงหวังใหผู มารับ
บริการ อํานวยความสะดวกตางๆมีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบและพรอมท่ี
จะปรับปรุงแกไข 

----------------------------------------- 
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ABSTRACT 
This dissertation was undertaken to present the efficient music business management 

model of Red Beat Music Distribution Company Limited. From the management’s own real 
experiences and a constant presence in the music industry for more than 20 years, the 
management has steadily accumulated their own experience and expertise in managing 
various situations that had occurred, adjusting business strategies, and seeking marketing 
channels that have undergone rapid change over the years. The business mainly began from 
tapes, CDs and mp3 formats, with a shift in technology from analog to digital, and as of the 
present the most popular method is the download of songs for listening on mobile devices. 

From their past experiences in management, the researcher has worked with 
professionals in the industry, building a network and a successful team in their field of work. 
The researcher has learnt from their colleagues by practicing various skills in their working 
experience, and by diligently researching for new knowledge as a habit. The strength and 
support lent by their family has been an incredibly important factor in providing the 
researcher the drive to overcome obstacles in moments of discouragement. With drive and 
perseverance, the researcher did not back down from constantly searching for new 
marketing channels and business partners, for the purchase, rent and production of songs to 
become part of the company’s copyrights. At minimum, the rights to operate or to find the 
easiest channels for the songs to reach the ears of the listeners were acquired. In the 
moment that listeners access our songs through our copyright, rights to utilize and offer the 
download of the songs through a music application on mobile devices such as YouTube or 
Joox, that is when the seeds of revenue shall begin to sprout. 

A successful music business management model includes: 1) quality control of 
products to build consumer trust; 2) accurate forecasting with prior experiences; 3) regular 
development of organization and personnel for highly efficient operations; 4) good financial 
planning; and 5) effective sales and marketing strategy planning.  
 
Key word: Business Management, Strategies, Rights, Copyrights 
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บทคัดย่อ 
ดุษฎีนิพนธ์นี้จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารธุรกิจการขายเพลงท่ีมีประสิทธิภาพของบริษัท 

เรดบีท มิวสิค ดีสทริบิวช่ัน จํากัด จากการบริหารจัดการในประสบการณ์จริง และทําธุรกิจดานเพลงมา
มากกวา 20 ปี ส่ังสมประสบการณ์ในการบริหารสถานการณ์ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น พรอมท้ังการปรับรูปแบบกลยุทธ์
ธุรกิจและแสวงหาชองทางการตลาด ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยธุรกิจเพลงหลัก ๆ เริ่มตนจากการ
ขายเทป แผน CD และ MP3 และมีการเปล่ียนแปลงเสียงเพลงจากเทคโนโลยี  อนาล็อก ไปสูระบบดิจิตอล 
และปัจจุบันนิยมการดาวโหลดเพลงผานฟังผานมือถือ  

จากประสบการณ์ในการบริหารงานท่ีผานมา ผูวิจัยไดรวมทํางานกับเหลามืออาชีพ สรางเครือขาย 
และการจางทีมงานท่ีเคยประสบความสําเร็จในสาขาท่ีตนทํามารวมงาน ผูวิจัยก็ไดเรียนรู เพิ่มเติมจากเพื่อน
รวมงาน โดยฝึกทักษะตาง ๆ ผานประสบการณ์ทํางานจริง อีกท้ัง หมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติมใหมๆ อยูเป็น
นิจ และท่ีสําคัญ กําลังใจจากครอบครัวก็มีความสําคัญยิ่ง ทําใหผูวิจัยมีความมั่นหนาลุกขึ้นสูกับอุปสรรคในยาม
ท่ีทอ ดวยความมั่นหนา อุตสาหะทําใหไมทอหมั่นหาชองทางทางการตลาด พรอมคูคาอื่น  ๆโดยทําการติดตอ
ขอ ซื้อ เชา และผลิต เพลงใหไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ อยางนอยตองไดดวยสิทธิ์ในการดําเนินการหรือ 
และหาชองทางการทําใหเพลงเขาถึงผูฟังไดงายท่ีสุด เมื่อจํานวนของผูฟังเพลงของเราท่ีไดรับท้ังลิขสิทธิ์ และ
สิทธิ์ที่ใชงานและดาวโหลดเพลงฟังผานแอพพลิเคช่ันเพลงบนมือถือ เชน YouTube  และ Joox  เป็นตนเพื่อให
เกิดรายไดมากยิ่งขึ้น 
  รูปแบบความสําเร็จในการบริหารบริษัทฯท่ีทําเกี่ยวกับเพลง  1) การควบคุมคุณภาพสินคาใหเกิด
ความเช่ือถือแกลูกคา  2) การคาดการณ์ดวยประสบการณ์ท่ีแมนยํา 3) การพัฒนาองค์กรและบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูง 4) การวางแผนดานการเงินท่ีดี 5) การวางแผนกลยุทธ์ดานการขายและตลาดท่ี
มีประสิทธิภาพ  
 
คําสําคัญ: การบริหารธุรกิจ, กลยุทธ์,  สิทธิ์, ลิขสิทธิ์ 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ  

ในสากลโลกเป็นท่ีประจักษ์โดยชัดแจงวา เสียงเพลงและเสียงดนตรี มีผลตอสุขภาพท้ังทางกายและ
ทางจิต ของส่ิงมีชีวิต ไมวาจะเป็นมนุษย์ สัตว์ พืช และอาจเรียกไดวาเป็นยา ในทางรักษาจิตใจและอารมณ์ท่ี
เรียกวา ดนตรีและเพลงบําบัด (Music and Song Therapy) การประกอบธุรกิจในการนําเสนอเสียงเพลงแก
ลูกคาจึงอาจนับไดวา เป็นสินคาจําเป็นของสังคมประเภทหนึ่ง 

ผูวิจัย เป็นผูประกอบการธุรกิจดานการทําส่ือเสียงเพลง โดยจัดต้ังบริษัท เรด บีท อินเตอร์เนช่ันแนล 
จํากัด ในประเทศไทย ในปี 2535 รวมกับคุณ สถาพร วานิชการชัย (เฮียแวน ใหญ) จากประสบการณ์การเป็น
ลูกจางรานขายเทป “รานพีคอร์ด” ซึ่งเป็นรานขายเทปเพลง โดยเริ่มแรกจะแบงพื้นท่ีขายเทปเพลงกับรานขาย
ยา จนไดขยายมาเปิดรานของตัวเอง “รานวาเลนไทน์” ในหางสรรพสินคามาบุญครอง ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 
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จากประสบการณ์ของผูวิจัย พบวาวิวัฒนาการ วงการดนตรีในโลกเรานี้ มีวิวัฒนาการและพัฒนาการ
เริ่มแรก มาจากเทปเพลง ซีดี วีซีดี และ MP3 ตามการพัฒนาการของเทคโนโลยีจาก อานาลอก (Analog) มา
เป็นดิจิตอล (Digital Music) และการดาวน์โหลดเพลงผานระบบอินเตอร์เน็ต (Download Streaming Wi-Fi) 
ซึ่งในปัจจุบันเป็นท่ีนิยมและคนสวนใหญทําได ผานระบบ YouTube, Spotify และ JOOX ผานระบบมือถือ
แอพพลิเคช่ันเป็นตน และการรองเพลงและเพลงรองในปัจจุบัน นับเป็นเรื่องราวหนึ่งของการดํารง ชีวิต เป็น
ธุรกิจหนึ่งในโลกสากลและเป็นภาพลักษณ์ทางสังคม ต้ังแตระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติ ตลอดจนเป็น
ธุรกิจระดับสากลท่ีมีการแขงขัน และมีรายได นําสูประเทศชาติไดในประเภทหนึ่ง 

หลังจากดําเนินธุรกิจรานขายเทปเพลงเล็กๆ ช่ือรานวาเลนไทน์ (Valentine) ดําเนินมาระยะหนึ่ง จึง
ประเมินไดวา การมีธุรกิจเล็ก ไมอาจทําใหลูกคาในระดับตางประเทศเช่ือมั่นได ผูวิจัยจําตองขยายกิจการโดย
การเชาพื้นท่ีช้ันสาม หางสรรพสินคา มาบุญครอง เพื่อขยายสาขา เนื่องจากตลาดเพลงในยุคนั้น สยามเป็น
แหลงผูฟังและรวมตัวของวัยรุนและผูมีการศึกษา หางสรรพสินคา มาบุญครอง เป็นสถานท่ีขายและจุดรวม
ความหลากหลายของผูสนใจในดนตรี รวมถึงผูเสาะหาเพลงสากล มักจะเขามาท่ีหางมาบุญครองเพื่อหาซื้อ
แผนเพลงตามความสนใจของตน ตอมาผูวิจัยก็ไดขยายสาขาไปท่ีหางสรรพสินคา โซโก (SOGO) ช้ันสอง และ 
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราวชั้นสามและช้ันใตดิน ดวยความโดดเดนของรานท่ีมีเพลงสากลและการรวม
เพลงท่ีไดรับความนิยม จะหาซื้อไดท่ีรานวาเลนไทน์ (Valentine) ดวยคุณภาพและความหลากหลายของเพลง
ท่ีมีบริการในราน ทําใหลูกคามีความประทับใจและมาใชบริการอยางตอเนื่อง 

จนกระท้ังยุคแหงการ ดาวโหลดเพลงและสตรีมมิ่ง (Download and Streaming Wi-Fi ) มาถึง ทํา
ใหกลไกธุรกิจจําตองมีการปรับตัวใหทันกับยุคและสมัย ทางบริษัทฯ จึงไดหามาตรการการพัฒนาศักยภาพทาง
ธุรกิจตนใหทันแกการแขงขันและเพื่อใหเป็นที่ตองการของลูกคาเพลงอยูเสมอ  
 
2. การรวบรวมข้อมูล 
ต าแหน่งสถานที่ต้ัง บริษัท เรด บีท มิวสิค ดีสทริบิวชั่น จ ากัด   
Red Beat Music Distribution Co., Ltd. 
365/20-21-22 ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
Tel : 02 215 8188    Mobile : 081-836-1262  

 
https://goo.gl/maps/CNxQ2fJgLnKpjqNg6 
โลโก้ ร้าน Valentine 2531 : 

https://goo.gl/maps/CNxQ2fJgLnKpjqNg6
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โลโก้ ช่วงเปิดบริษัท 2535 : 

 
 
โลโก้ ปัจจุบัน : 

 
 
ภาพที ่10 โลโกบริษัท Red Beat Music Distribution Co., Ltd. 
 
จุดเร่ิมต้นของบริษัทฯ (Red Beat Music Distribution Co., Ltd) 

เริ่มตนผูวิจัยรูจักธุรกิจดานดนตรีโดยหลังจากไดแตงงานกับคุณสถาพร วานิชการชัย และไดเขารวม
เป็นกรรมการบริหาร บริษัท เรด บีท อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  เปิดมา 28 ปี  

มีพนักงาน ณ วันเริ่ม 5 คน โดยมีตําแหนงสําคัญๆ ดังนี้  
1. พนักงานบัญชี 1คน   
2. พนักงานฝุายขาย 2 คน   
3. พนักงานฝุายผลิต 1 คน  
4. พนักงานขับรถ 1 คน   
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ท้ังนี้ผูวิจัยไดเขามาชวย คุณสถาพร วานิชการชัย ในปี 2535 จากการท่ี บริษัทฯ ไดรับลิขสิทธิ์ จาก
บริษัท Avex Trax โดยความคิดท่ีวาตัวเลขการขายเพลง เฉพาะหนาราน Valentine ไมนาจะเพียงพอกับการ
ท่ีรับความไววางใจจากบริษัทคูคา ตองมีการจัดจําหนายสินคาท่ัวประเทศ จึงไดเขามาดูแลวางระบบดาน บัญชี
การเปิดลูกคา การใหเปอร์เซ็นต์รานคา การขนสงสินคา วางแผนขาย การตลาดระยะเวลาปลอยสินคาในตลาด 
ใหสัมพันธ์กับการผลิต และการ Promote  

 
ภาพที่ 12  อัลบ้ัมเพลงท่ีขายในราน Valentine 

 
ขอกลาวถึงจุดเริ่มตนของธุรกิจเพลงโดยคุณสถาพร ไดรับการติดตอจาก บริษัท AVEX Japan ซึ่งถือ

ไดวาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ ของประเทศญี่ปุุน โดยมีผลงานเพลง และศิลปินที่ประสพความสําเร็จอยางมาก อาทิ
เชน  Ayumi Hamazaki, Namie Amuro วงนักรองหญิง SHE จาก ไตหวัน บริษัทตองเขียนแผนการตลาดใน
ประเทศไทย สงไปเพื่อการพิจารณา ทางบริษัทไดรับเชิญไปรวมคัดเลือกพันธมิตร กับทีมผูบริหารของ Avex ท่ี
ประเทศฮองกง ซึ่งในวันนั้นมีหลายๆบริษัทท่ีไปรวมงานดวย เพื่อทําการเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์ กับ Avex โดยใช
เงินทุนในการจดทะเบียน จํานวน 1ลานบาท เพื่อโอนเงิน 9 แสนบาทจายคาลิขสิทธิ์ งวดแรก ตองบอกวา 
Avex Trax ถือวาเช่ือมั่นในบริษัทฯเป็นอยางมาก  ในปีแรกทางบริษัทไดรับสิทธิ์ การผลิต ตัวแทนจําหนาย 
เฉพาะในประเทศไทย เทานั้น ( Thailand Exclusive )  และจากจุดนี้ทางบริษัทก็ไดเริ่ม ติดตอไปยังประเทศ
ตางๆ ท้ังโซนยุโรป อังกฤษ และ อเมริกา เพื่อของซื้อ ลิขสิทธิ์การดูแล และจัดจําหนายใน ประเทศไทย และ
ภาคพื้นเอเชีย  

การขายเพลงในปัจจุบันไดเปล่ียนรูปแบบไปเป็นอยางมาก  แรกเริ่มจาก เทป มา ซีดี  ซีซีดี และ MP3  
มีการเปล่ียนแปลงการใชเทคโนโลยี จาก analog มาเป็น Digital การ Download Streaming   Wi-Fi เป็น
เรื่องปกติท่ีคนสวนใหญทํากันได การขายเพลงแบบเดิมๆ จําตองพัฒนาไปตาม ตองบอกวา ชาๆไดพราเลมงาม 
นั้นเป็นสุภาษิต ท่ีเป็นรูปธรรมมาก สําหรับธุรกิจเพลง การท่ีจะผลิตเทปขาย 1 ตลับ นั้นตองมีขั้นตอนท่ี
มากมาย เริ่มจากการทํา master จากเทป นําไปอัดบันทึก ไดครั้ง 500 ถึง 1000 ตลับ การลําบากเช่ืองชาอยู



     
242 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 

ท่ีตองมาตัดเทป เป็นทอนตาม Master และนํามาใสตลับเทป ถึงจะใสกลองพลาสติก หอได การท่ีมียอดขาย
เป็น 1 ตลับนั้นทําไดไมอยาก เพราะคูแขงทางการผลิตเพื่อสงสินคา เพลงถึงผูฟังทําไดยาก ถาไมมีโรงงานเป็น
ของตนเอง คนท่ีชอบเพลงจะซื้อคนละ 1-2 ตลับ เมื่อเทปเสียหรือยืดก็จะมาซื้อใหม   ในยุคของ ซีดี  วีซีดี 
MP3 นั้นก็ยังตองพึ่งพา แผน Write CD และการจัด Sound เสียงท่ีดี ยังทํากันไดแบบเฉพาะคนในวงการ
เพลง หรือ พวกท่ีเกง computer เทานั้น มักจะไดยินคําวา เพลงชุดนี้ชอบจัง “ฝาก Write แผนใหหนอย” 
เมื่อเขายุค Digital แบบเต็มรูปแบบ การ Download สามารถทํากันไดอยางงายๆ ดวยตนเอง ประกอบกับ
การคุมครองลิขสิทธิ์ ในประเทศไทยไมไดรับการดูแลควบคุมแบบเป็นธรรมท้ัง 2 ฝุายจากภาครัฐ มีการจับอาง
สิทธิ์ตบเอาเงินจากผูใช อยางไมเป็นธรรม รวมถึงการคัดลอบเลียนแบบใชสิทธิ์ แบบไมถูกตอง ไมขออนุญาต
สิทธิ์  ทําใหหลายๆคายเพลง เริ่มถอดใจไมสรางผลงานเพลงใหมๆออกมา ไมใชเฉพาะเพลงไทย คายเพลง
สากลก็มีการขายลิขสิทธิ์ เพลงท่ีมีอยู รวมคายกันเอง หรือไมตออายุลิขสิทธิ์เพลงบางศิลปินท่ีดังมากๆ เพราะ
ไมสามารถทําเงินใหกับศิลปินได (ศิลปินตองหารายไดจากการ แสดงโชว์คอนเสิร์ต) ณ จุดนี้ โอกาสของการ
ขายท่ีเกิดขึ้นคือการ นําเพลงของตนเองท่ีมีสิทธิ์ 100% ขึ้นไปวางเพื่อเผ่ือแพรถึงผูฟังบน Platformท่ีมีคนใช
มากๆ ตองใชงาย ไมยุงยาก  เพื่อโอกาสการ Download มาฟังผานPlatform จากผูฟัง ทางเจาของสิทธิ์ก็จะ
ไดรับคาตอบแทน จาก Platform นั้นๆ   

โดยผูวิจัยนั้นเคยมีประสบการณ์จากนําเขาปุยและยาฆาแมลงจากเยอรมัน ภาคใต Logo ปุยตรา
คางคาว และเปิดตัวแทนจําหนายปุยและยาฆาแมลง ท่ัวประเทศ (เปิดตัวแทนรานคา) ขายปุย  ยาฆาแมลง  
นายหนาปลูกผักสงใหตลาดปากคลองตลาด แตตองมาทําธุรกิจ ขายเทป ซีดี  ทําธุรกิจ Download Ring 
Tone  ตัวแทนดูแลลิขสิทธิ์เพลงรวมไปถึงการนําเขาศิลปินเพื่อแสดงคอนเสิร์ตดวยเชนกัน นับวาตองใชความ
พยายามและความอุตสาหะ ใฝุเรียนรูส่ิงใหมๆ และลงมือทําเองจริงและผานการตรวจสอบโดยผูวิจัยเกือบท้ัง
กระบวนการทํางาน   

 
กระบวนการและขั้นตอนในการท างานมีดังต่อไปนี ้
การเริ่มตนธุรกิจตองไดรับสิทธิ์ จากเจาของสิทธิ์ โดยถูกตอง เพื่อทําการ ผลิต และจัดจําหนาย นํา

เพลงท่ีไดรับสิทธิ์ ท่ีจะจัดสรรวาจะขายแบบไหน  ขายเป็น อัลบั้มศิลปินเดียว หรือรวมเพลง (หลายศิลปินใน
ชุดเดียวเดียวกัน) เมื่อไดรายช่ือสงขออนุญาตการผลิต กับกระทรวงเพื่อขอ รหัส DIP (Digital Intellectual 
Property) ในชุดนั้น สงใหโรงงานทําการผลิต  วางแผนการตลาด กําหนดวันวางสินคา ฝุายการขาย ทําการ 
presale เพื่อเก็บตัวเลข เตรียมการเปิดบิล เช็คเครดิตลูกคา อนุมัติวงเงิน ถึงวันเปิดบิลขาย จัดสงสินคา โทร
ติดตามยอดการขายสินคา กับลูกคา  เพื่อเติมสินคา หรือเตรียมเก็บสินคากลับ  ตองยอมรับกันวาเป็นยุคทอง
ของวงการเพลง เพลงไทย คายแกรมมี่ อาร์เอส รถไฟดนตรี เพลงลูกทุงคายอาร์สยาม เป็นตน ตางประสพ
ความสําเร็จเป็นอยางสูงตัวเลข 100 ลานเป็นส่ิงจับตองได ในขณะเดียวกันก็มีครูเพลงหนาใหมเกิดข้ึนมากมาย 

 
ปัจจุบันธุรกิจเพลงขยับมาอยูท่ี Platform รูปแบบการขายคือการลงทุนพัฒนาท่ี Platform ใหรองรับ

ความตองการลูกคา คนฟังไมไดซื้อ คนซื้อไมไดฟัง การใชเพลงเป็นสวนหนึ่งของการใหบริการลูกคาของรานคา  
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ทําใหเป็นการเสนอขาย Platformบริการเสียงเพลง ท่ีฝุายจัดซื้อของบริษัทเป็นผูตัดสินใจเลือกเพลง ไมใชผูฟัง
เลือกฟังเพลง ดังนั้นขั้นตอนในการทํางาน หัวใจหลักคือ ตองมี หรือไดรับสิทธิ์ในการเผยแพรสูสาธารณะ  
บริษัทจึงตองซื้อเพิ่มเติมขึ้นมาจากเจาของสิทธิ์   ใหไดรับอนุญาตสิทธิ์ บริษัทจึงจะสามารถนําขึ้น YouTube  
หรืออนุญาตสิทธิ์ใหกับ Platform Online  Download เพื่อการฟัง (หามเก็บบันทึก) ไดโดยเรียกเก็บคาสิทธิ์
เป็นแบบเพลงแบบครั้งการใชงาน หรือในแบบการเหมาจายเป็นรายปี   
 
ตัวอย่างรายชื่อคู่ค้า  

1. American Harvest Recording Society 
2. Somerset Entertainment Ltd 
3. Avex Trax 
4. Avex Asia Limited 
5. Ministry of Sound 
6. Magik Muzik 
7. Black Hole Recordings 
8. Breakin’ Records 
9. Violent Music 
10. Asia Festa 
11. บริษัท ดรีมเมกเกอร์ เร็คคอร์ด แอนด์ แมนเนจเมนท์ จํากัด 
12. Suria Records 
13. Lionheart International AB 
14. EQ Music 
15. Unlimited Sounds 
16. Blaco y Nego 
17. ZYX 
18. G-Pop 
19. Zone Music 
20. Kontor Records 
21. Almighty 
22. BIP Records 
23. RNC Music 
24. Stardome United 
25. บริษัท อาร์เอ็มเอส สตูดิโอ แอนด์ มัลติมีเดีย จํากัด 
26. ประกิต อภิสารธนรักษ์ 
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27. พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ 

 

ตัวอย่างสินค้า ประเภท CD เพลง 

 
รูปภาพ 13 JiM BRICKMAN LOVE 

 
รูปภาพที่ 14 อลับมั Paul Van Dyk “ The 
Politics of Dancing  

 

รูปภาพที่ 15 อลับมั DON WILLIAM 

 
รูปภาพที่ 16 No. 1 Dance Album

  

ตัวอย่างสินค้า ประเภท MP3

รูปภาพที่ 17  100 Song for Lover MP3 รูปภาพที่ 18 100 เพลงแหลย่อดฮิต 
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รูปภาพที่ 19  100 เพลงฮิต Oh My God 
 

การคดับริษัท Platform Online Streaming Wi-Fi นัน้เราจะต้องศึกษาข้อมูล บริษัทเหลา่นัน้ให้ดี
ก่อน ซึง่ผู้วิจยัได้วเิคราะห์ บริษัท Platform Online Streaming ท่ีมีบทบาทในอุสาหกรรมเพลงไทยได้ดงันี ้

ตารางที่ 2 รายช่ือบริษัทหรือผู้ให้บริการเพลงดาวโหลดในประเทศไทย 

 
ภาพที่ 20 การสรุปถึง JOOX เป็นผู้ครองตลาดในประเทศไทย 
ในการท างานบริษัทฯ ได้สร้างทีมพฒันา Platform เพื่อ ให้ได้ตามการใช้งานของลกูค้า เป็นการ 

Add On เพิ่มให้แก่ลกูค้า  โดยรายได้มาจาก ผู้ ฟังชอบเพลงนัน้ และ download จากapp เช่น Joox ท่ีทาง
บริษัทมีสญัญาฝากเพลงไว้ เพื่อการฟัง เสียงรอสาย ค่าโฆษณา ท่ีทาง YouTube จัดสรรให้ตามเพลงนัน้ 
และการเพลงท่ีเปิดให้บริการเสยีงเพลงตาม สถานท่ีต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ ร้านเสือ้ผ้า Spa 
สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร  สถานออกก าลงักาย Fitness  เป็นต้น 
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โครงการ Soundspace Music 

 
ตัวกรณีอย่าง รูปแบบและขัน้ตอนการท างาน โดยแสดงวิธีการท างานโดยละเอียด 

 
 

โครงการเป็นโครงการระดบัอุตสาหกรรม มีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาและส่งเสริมรูปแบบธุรกิจให้
เจ้าของลิขสิทธ์ิมีรายได้จากการบริโภคดนตรีขององค์กรภาคธุรกิจ และเพ่ือส่งเสริมให้องค์กรภาคธุรกิจ 
บริโภคดนตรีถกูลขิสทิธ์ิมากขึน้ โดยผู้ด าเนินโครงการเลือกใช้กลยุทธ์ “เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ (Value Added)” 
โดยการตอบสนองความต้องการขององค์กรภาคธุรกิจในการบริโภคดนตรี เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ในภาค
ธุรกิจบริการ  อัตลกัษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) และประสบการณ์ลกูค้า (Customer Experience) 
มากขึน้ 

จุดที่สร้างความแตกต่าง คือ ระบบที่เน้นเร่ือง  “ความครบครันของลิขสิทธ์ิ ความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพ ความเรียบง่ายและสะดวกในการใช้งาน”  
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การบริโภคดนตรีขององค์กรภาคธุรกิจนัน้ ซบัซ้อนมากกวา่การบริโภคโดยผู้บริโภคทัว่ไป ด้วยประเภท

ลิขสิทธ์ิท่ีมากกว่า และปัจจัยในการใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไป นอกจากนีข้ดัแย้งในผลประโยชน์ของทัง้
สองฝ่าย สง่ผลมีการหลกีเลีย่งการใช้ดนตรี หรือใช้แบบไม่ถูกกฎหมาย ท าให้เจ้าของลิขสิทธ์ิสญูเสียรายได้ 
และโอกาสทางธุรกิจ และยงัเปิดช่องว่างสร้างโอกาสให้มิจฉาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการเอาเปรียบภาค
ธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง ด้วยเหตนีุท้างเจ้าของโครงการเล็งเห็นช่องว่างในจุดนี ้ท่ีจะเป็นตวักลางเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของทัง้สองฝ่าย “เจ้าของลิขสิทธ์ิ และองค์กรภาคธุรกิจ” จึงเป็นท่ีมาของการพฒันาโครงการ
ระบบการจัดการเนือ้หา (CMS) ส าหรับการกระจายเสียงดนตรีในสถานประกอบการ ให้ตอบโจทย์ และ
ปัญหาในอุตสาหกรรมมากขึน้ ในรูปแบบท่ีสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในรูปแบบการ
บริการท่ีตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจในการสร้างภาพลกัษณ์ในภาคธุรกิจ อัตลกัษณ์ของแบรนด์ 
(Brand Identity) และประสบการณ์ลกูค้า (Customer Experience) ภายในสถานประกอบการ และสร้าง
รายได้ให้แก่เจ้าของลขิสทิธ์ิในประเทศไทยมากยิ่งขึน้ 

โอกาสการเตบิโตของธุรกิจเพลงในประเทศไทย 

 

ภาพที่ 6 รูปแบบของ application JOOX 
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1. การหาโอกาสธุรกิจจากช่องทางการโปรโมทเพลงบนแพลทฟอร์ม JOOX 
พฤติกรรมคนไทยไม่วา่จะยคุอนาลอ็ก หรือ ดิจิตอล ไม่เคยเปลีย่นแปลงไปไหนยงัคงชอบของฟรี 

ไม่แปลกท่ีธุรกิจ Music Streaming ช่วงนีจ้ะแปะป้ายค าว่า “ฟรี” เพื่อเรียกลกูค้าคอเพลงให้มาทดลองใช้ 
จากนัน้ก็หวงัผลวา่จะ “ติดใจ ติดห”ู ขนาดไหน เพ่ืออัพเกรดมาสูก่ารจ่ายเงินค่าสมาชิกรายเดือนแบบระยะ
ยาว  แม้ตอนนีย้งัไม่มีตวัเลขชีว้ดัว่าธุรกิจ Music Streaming ในเมืองไทยมีมูลค่าเท่าไร แต่เช่ือได้เลยว่า
ตลาดไทยเป็นตลาดท่ีมีมูลค่ามหาศาลแถมยังมีอัตราการเติบโตหวือหวาในทุก  ๆ ปี เหตุผลมาจาก
อินเทอร์เน็ตความเร็ว 5G ท่ีรวดเร็วแถมยงัมีค่าบริการถูกลงเร่ือย ๆ สดุท้ายคือพฤติกรรมคนฟังท่ีเร่ิมหนัมา
ฟังเพลงระบบ Music Streaming มากขึน้เร่ือย ๆ 

 
2. การร่วมจัดท าเพลงโปรโมช่ันกับ Apple Music 

Apple ผู้ เคยปฏิวติัการฟังเพลงมาสูย่คุดิจิตอลเป็นรายแรกๆ จากการฟังเพลงด้วยเคร่ืองเลน่เทป 
CD สารพดัรูปแบบ มาเป็นการฟังเพลงผา่นเคร่ืองเลน่เพลง iPod พร้อมมีร้านค้าออนไลน์ขายเพลงท่ีช่ือว่า 
iTunes แต่เม่ือมาถึงยุคฟังเพลง 4G ท่ีเกิดสารพดั Application ให้เลือกว่าอันไหนตอบสนองพฤติกรรม
ตวัเองมากท่ีสุด ท่ีส าคัญทุก Application นัน้เหมาจ่ายรายเดือนฟังได้ทุกเพลง  iTunes ท่ีเคยฟังได้แค่
อลับัม้เพลงท่ีซือ้ไว้เทา่นัน้ ยอ่มจะแขง่ขนัในตลาดยคุนีท่ี้วดักนัในเร่ืองความ “คุ้มคา่” ไม่ได้ Apple Music จึง
เกิดขึน้ท่ีเป็นบริการเหมาจ่ายรายเดือนแต่สิ่งท่ี Apple เหนือกว่าคู่แข่งนัน้คือการมีเพลง Exclusive ที่หาฟัง
ได้เฉพาะท่ี Apple Music เท่านัน้ ท่ีน่าสนใจ Apple Music ถือเป็น Application สามัญประจ าเคร่ืองทุก
ชนิดของบริษัทแห่งนีไ้ม่ว่าจะ iPhone, iPad ต่างมี Apple Music ติดตัง้มาอยู่ในเคร่ืองทันที ซึ่งนัน้
หมายความวา่ Apple Music มีโอกาสขายสมาชิกรายเดือนสงูกวา่ Application คูแ่ขง่ขึน้มาทนัทีหากใครท่ี
ซือ้สนิค้าแบรนด์ Apple ไปใช้  ขณะเดียวกนั Apple ก็ไม่ได้จ ากดัตวัเองอยูแ่ค ่App Store อยา่งเดียว แต่ยงั
เลอืกไปท่ีระบบ Android เพื่อท่ีจะท าให้ฐานลกูค้ากว้างขึน้เพื่อแขง่ขนักบั Application อ่ืนๆ ได้ อีก 

 
ทัง้นีท้างบริษัทฯ จึงหาแนวทางในการ น าเสนอเพลงในค่ายที่มีลิขสิทธ์ิให้ลูกค้าดาว

โหลดฟรี แบบมีระยะเวลา และจัดท ารูปแบบเพลงที่นิยม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ามากย่ิงขึน้ 
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3. หมั่นหา Platform เพลงใหม่ๆ เช่น Spotify Application มาจากสวีเดน  
ผู้ ท้าชิงเจ้าตลาดไทย เป็นการฟังเพลงโดยการ Streaming ถือได้ว่าเป็นน้องใหม่เบอร์หนึ่ง

สญัชาติสวีเดนอย่าง  Spotify ท่ีเพิ่งเข้ามาเปิดตลาดในไทยช่วงปลายเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา  ก็เป็น 
Application อิสระมีให้เลอืกทัง้ระบบ iOS และ Android โดยถือได้วา่เป็นแพลตฟอร์มท่ีมาแรงท่ีสดุในเวลา
นี ้( Spotify ) และถือได้ยงัมีข้อด้วย 

ว่า JOOX เพราะว่าในเวลานี ้JOOX คือผู้น าตลาดในเมืองไทยอย่างท่ีมีข้อได้เปรียบในการมี
เพลง Local จ านวนมหาศาลหากเทียบกบั Application อ่ืนๆ ณ เวลานี ้

แตอ่ยา่ลมืวา่การเพิ่มจ านวน Content เพลงไทยไม่ใช่เร่ืองยากอีกตอ่ไป เพราะคา่ยเพลงเวลานีก็้
รู้ดีแล้ววา่ “เกมตลาดเพลงไปทางไหน” ตวัอยา่งที่อ้างอิงชดัเจนท่ีสดุคือยกัษ์ใหญ่อยา่ง “แกรมม่ี” ท่ีประกาศ
ชดัเจนวา่พร้อมท่ีจะให้ผลงานทกุเพลงของบริษัทไปอยู่ในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างรายได้ในการขายเพลง
ดิจิตอลให้มากท่ีสดุ เพราะยุคนีมู้ลค่าเพลงลดลงอย่างมหาศาล ไม่ได้ขายกันเพลงต่อเพลงแต่ขายกันแบบ 
ยกแพ็คเกจ เลยทีเดียวเพราะฉะนัน้เช่ือได้เลยว่าอีกไม่นาน Spotify เองก็จะมี Content เพลงไทยเทียบเท่า
กับ JOOX แล้วท่ีนีจ้ะตดัสินกันตรงไหนว่าในอนาคต ใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี ้แต่สิ่งที่ Spotify เหนือกว่า 
JOOX รวมไปถึง Application อ่ืนๆ นัน้คือระบบ AI อัจฉริยะ ท่ีท าหน้าท่ีสงัเกตพฤติกรรมของคนฟัง ผ่าน
การฟังเพลงไหนซ า้ หรือกดข้ามเพลงแนวไหนบอ่ยๆ จากนัน้ก็จะจดัการเสร์ิฟเพลงใหม่ท่ีเรายงัไม่เคยฟังแล้ว
คาดว่าเราจะชอบมาให้เลือก อีกทัง้ยงัมีฟีเจอร์อ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน เพราะ Spotify รู้ดีว่าการฟังเพลงในยุคนี ้
ใครให้ความสะดวกสบายท่ีผสมฟีเจอร์การใช้งานท่ีสดุ และต้องอยู่ในกรอบของค าว่า “คุ้มค่า” มากท่ีสดุจะ
เป็นเบอร์หนึง่ในตลาดนี ้ 

ทัง้นีบ้ริษัท เรด บีท มิวสคิ ดีสทริบิวชัน่ จ ากดั เลง็เห็นโอกาสทองท่ีจะท าให้ธุรกิจเพลงของบริษัท
เติบโตและแตกแขนงไปได้อีก จึงต้องหาโปรโมชั่น,จ านวนเพลง,คุณภาพเสียง พร้อมรีบท าสญัญากับ ทาง
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แพลทฟอร์มนีใ้ห้เร็วที่สดุ (Spotify) เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าผู้ ฟังเพลงท่ีก าลงัเติบโตแบบก้าว
กระโดดในยคุปัจจุบนั 

 

 
ตารางท่ี 3 การแสดงข้อเปรียบเทียบระหวา่ง Apple iTunes , Spotify และ JOOX 

 
เม่ือทางบริษัท เรด บีท มิวสิค ดีสทริบิวชั่น จ ากัด ได้วิเคราะห์ หาข้อมูล จุดแข็งและจุดอ่อน 

Apple iTunes , Spotify และ JOOX โดยประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านงบประมาณการลงทุน และ
โอกาสท่ีคาดวา่จะได้รับนัน้มีโอกาสท่ีจะโตและเป็นไปได้มากน้อยเพียงให้ คุ้มค่า และสามารถสร้างก าไรให้
บริษัทได้มากหรือน้อย โดยมีระยะเวลาทางธุรกิจประมาณเทา่ใด จึงตดัสนิใจลงทนุ 
 
3.สรุปผลการศึกษา 
3.1 รูปแบบของการบริหารธุรกิจเพลงของบริษัท เรดบที มิวสิค ดสีทริบิวช่ัน จ ากัด ประเทศไทย 

1)  การควบคุมคุณภาพสินค้า (QUALITY CONTROLING)  เพื่อให้เกิดความเช่ือถือเช่ือมั่นใน
ระยะยาวตอ่คณุภาพสนิค้า และยอมรับในในตราสนิค้า (Branding) บริษัทเน้นมากโดยเพลงทุกเพลงต้องมี
ลขิสทิธ์ิท่ีถกูต้อง การบนัทกึเสยีงต้องผา่นขัน้ตอนการ วิศวกรด้านเสียง โดยผู้ช านาญ ไม่มีเสียงแทรก เสียง
เบา  มีการตรวจสอบก่อนการสัง่ผลติทกุครัง้ให้ได้มาตรฐานสากล เพราะเราใสใ่จในสิ่งท่ีลกูค้าได้รับ ในการ
ฟังเพลงถ้าในเพลงมีเสียงรบกวนไม่ว่ามาก หรือน้อย ทางฝ่ายผลิตก็จะต้อง เร่ิมท า Master ใหม่ เพราะ
คณุภาพเสยีงเพลงเป็นท่ี บริษัทยดึมัน่ท่ีจะให้กับลกูค้า  ขัน้ตอนการผลิต ซึ่งเป็นความภูมิใจท่ีลกูค้าเช่ือถือ
ใน Brand เพลง Dance ของบริษัท เรด บีท มิวสคิ ดีสทริบิวชัน่ จ ากดั  

มีเหตุการณ์ครัง้หนึ่ง ในงานคอนเสิร์ตระดับประเทศ ทางผู้จัดไม่สามารถเลน่แผ่นซีดีท่ีเตรียมมา
จากในประเทศ เน่ืองจากทางผู้จดัน าเข้าเคร่ืองเสยีงมาจากตา่งประเทศ ผู้ เช่ียวชาญจึงแจ้งทางผู้จัดโดยตรง
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วา่ไม่เคร่ืองท่ีน าเข้ามานัน้สามารถเลน่แผน่ได้เน่ืองจากแผน่ท่ีน ามามีมาตรฐานการผลิตท่ีต่างกัน เม่ือทราบ
ดงันัน้ ทางผู้จดัจึงติดตอ่มายงับริษัทฯ เพื่อขอความอนเุคราะห์ในการช่วยจดัหาแผน่เสยีงเร่งดว่น ซึ่งบริษัทฯ 
ได้ให้ความร่วมมือเต็มท่ี และผลปรากฏว่าแผ่นเสียงของบริษัทฯ เป็นเพียงเจ้าเดียวมีมาตรฐานเทียบเท่า
สากล มาตรฐานของบริษัทฯ จึงเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม  

2) การคาดการณ์ด้วยประสบการณ์ท่ีแม่นย า (EFFECTIVE FORECASTING)  การรวมเพลงในแต่
ชุด หรือ Album ต้องเน้นท่ีความต้องการของผู้ ฟัง ต้องมีการสร้างกระแสเพลง ทัง้ติดตามกระแสเพลงดัง
จากตลาด ฝ่ายต่างประเทศ ของบริษัทต้องฟังเพลงใหม่ทุกวนั เพ่ือวางแผนการซือ้สิทธ์ิเพลง มารวมเป็น 
Album ให้ได้รับความสนกุสนานในการฟัง โดยมองหาแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมของลกูค้า ท่ีใช้บริการ
อยู่เป็นประจ า มีเหตุการณ์ครัง้หนึ่งบริษัท  แม้ว่าจะต้องเลื่อนการขายออกไป บริษัทฯ เลือกท่ีจะน าเสนอ
ผลงานคณุภาพดีท่ีสดุเสมอ เพราะคุณภาพคือความคุ้มค่าของผู้บริโภค และคือความเช่ือมั่นในบริษัท  ใน
การออกสนิค้าชุด Football Dance ซึง่ GMM เป็นผู้จดัจ าหนา่ย เป็นอีกหนึง่เหตกุารณ์ท่ีบริษัทฯ ยืนหยดั ใน
วิสยัทศัน์ของผู้บริหาร และในอุดมการณ์ของบริษัทฯ ในขัน้ตอนการผลิต มีหนึ่งเพลงท่ีต้องรอ LA COPA 
DE LA VIDA (THE CUP OF LIFE) อนมุติัสทิธิ  

ทางบริษัทแจ้งกับทาง GMM ต้องรอก่อนเน่ืองจากเป็นเพลงส าคญัท่ีทางเรามั่นใจว่าจะเป็นเพลง
ส าคญัของปี ทาง GMM กงัวลวา่จะผลติไม่ทนัขายจึงเสนอให้ตดัเพลงดงักลา่วออกไป เพราะมั่นใจว่าเพลง
ท่ีเหลือก็สามารถขายได้ไม่จ าเป็นต้องรอเพียงหนึ่งเพลง แต่ฝ่ายรวมเพลงของบริษัทไม่ยอมเพื่อความ
แข็งแรงของ Album จ าเป็นจะต้องมีเพลงนี ้ในการท างานมีการถกเถียงกันอยู่ แต่ในท่ีสดุ การอนุมัติสิทธิ ก็
มาทนัขัน้ตอนการผลิต และเพลง LA COPA DE LA VIDA (THE CUP OF LIFE) ก็กลายเป็นอีกหนึ่งเพลง
ยอดนิยมของเทศกาลฟุตบอล ท าให้ยอดขาย Football Dance ครองตลาดเพลงช่วงเทศกาลฟุตบอล  มา
อีกในทกุๆปี ถือได้วา่เป็นการประสพความส าเร็จในการวางตลาดของ อัลบัม้ชุดนี ้ท าให้สามารถมียอดการ
ขายท่ีต่อเน่ืองและติดต่อกันทุกๆเทศกาลฟุตบอล ซึ่งถือเป็นความภูมิใจท่ีลูกค้าเช่ือถือใน Brand เพลง 
Dance ของ บริษัทฯ  

3) การพฒันาองค์กรและบุคลากรในระดบัสงู (HIGH PERFORMANCE EMPLOYEE)   มีการ
อบรมอยา่งสม ่าเสมอ ให้มีองค์ความรู้ท่ีทนัสมยั ทนัตอ่เหตกุารณ์ โดยเฉพาะฝ่ายขายและฝ่ายบญัชี  บริษัท
ได้ลงทุนสัง่ซือ้ Program บญัชี Business Plus มาใช้ เพื่อการบริหาร ควบคุมต้นทุนการผลิต ตรวจสอบ 
Stock ควบคมุการขาย บญัชี ลกูหนี ้เจ้าหนี ้การเงินการธนาคาร  พร้อมทัง้จัดให้มีการอบรมพนกังาน เพื่อ
การเรียนรู้ ด้าน Program IT เพื่อเพิ่มทกัษะ ด้วยบริษัทเลง็เห็นถึงความส าคญัถึงความรู้ด้าน computer ใน
อนาคต 
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บริษัทฯ สง่พนกังานอบรม Program เพื่อเพิ่มทกัษะสม ่าเสมอ พร้อมทัง้พฒันาองค์กรให้ทุกคนมี
ความรู้ด้าน Information Technology ซึง่เป็นการคาดการการณ์อนาคต วา่จะมีการพฒันาอย่างรวดเร็วใน
ยคุปัจุบนั บริษัทได้น าเคร่ืองมือ และเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวทนัยุคปัจจุบนั 
และสามารถปรับตวัเข้ากบัอนาคต  

ดงันัน้เม่ือบริษัทต้อง Work from Home เน่ืองด้วยเหตุการณ์ Covid-19 บุคลากรของบริษัทจึงมี
ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการท างานให้เป็นออนไลน์ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้มีเวลาในการจัดหา
เคร่ืองมือทดแทนส าหรับการแก้ไขปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้การท างานนัน้มีประสิทธิภาพ
เสมือนสถานการณ์ปกติ 

4) วางแผนด้านการเงินท่ีดี (FINANCIAL REVIEWS)  เป็นอีกการบริการจัดการท่ีส าคญัยิ่งเพราะ
ต้องความระมัดระวังเร่ืองเงินทุนอยู่เสมอ เตรียมพร้อมใช้จ านวนหนึ่งเก็บไว้ท่ีการลงทุนความเสี่ยงน้อย  
บริษัทกบัสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด อย่างน้อยต้องมีเงินทุนหมุนเวียนขึน้ต ่า 12 เดือน และกระแสเงินสดอีก
จ านวนหนึง่ เผ่ือมีโอกาสท่ีจะซือ้ลขิสทิธ์ิหรือ ใช้ในการท าการตลาดสนิค้า เพื่อการขยายตลาดการขายสนิค้า  
ในสว่นของลงทนุใหม่ๆ หรือต้องขยายองค์กรในอนาคต การลงทุนทางการตลาด การพฒันาบุคลากรก็ต้อง
ใช้เงินทนุในการบริหารจดัการเช่นกนั เน่ืองจากธุรกิจเพลงเป็นธุรกิจท่ีการลงทนุสงู ดงันัน้ผู้บริหารท่ีดีจะต้อง
มีการ วางแผนการเงินทกุๆ สีเ่ดือน หรือปีละสีค่รัง้โดยเปรียบเทียบกบั รายได้ท่ีเข้ามา จ านวน ลกูหนี ้เจ้าหนี ้
เงินสดคงเหลอื และการวางแผนการลงทนุ 

ดงันัน้เม่ือประเทศไทยเข้าสูก่าร Lock Down ในช่วง Covid-19 ลกูค้าของเราจ าเป็นต้องขอยืด
ระยะเวลาการช าระหนี ้รวมถึงการผ่อนช าระในบางกรณี ภายใต้วิสัยทศัน์ของผู้บริหาร บริษัทฯ ได้ท าการ
ช่วยเหลอืลกูหนีม้ากท่ีสดุเทา่ที่จะท าได้ อีกทัง้ยงัสามารถรักษาพนกังานไว้ได้ทัง้หมด โดยไม่ต้องมีการปรับ
โครงสร้างใหม่ หรือลดเงินเดือนพนกังานในช่วงวิกฤตนี ้

5) การวางแผนกลยุทธ์ด้านการขายและตลาดที่มีประสิทธิภาพ  (EFFECTIVE SALES 

AND MARKETING STRATEGIES PLANNING)   หลงัจากได้วิเคราะห์ SWOT แล้วเราจะสร้างกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจท่ีมีประสทิธิภาพได้นัน้ การวางแผนการวางแผนกลยทุธ์ด้านการขายและตลาดท่ีมีประสิทธิภาพถือได้
ว่าเป็นหัวใจหลกัในการด าเนินธุรกิจ บริษัทค่ายเพลงจ าต้องมีความรู้ความช านาญเฉพาะในธุรกิจเพลง 
เพราะต้องใช้ความรู้มาใช้ในเชิงบูรณาการ น าความทนัสมยัและร่วมสมยัในบางโอกาส มาใช้ในการคิดเป็น
ผลงาน(อลับัม้เพลง)เพื่อการขาย  โดยเฉพาะ เพื่อสร้างโอกาศและความส าเร็จในธุรกิจเพลง ค่ายเพลงต้อง
หมั่นหาโอกาสทางการตลาด จังหวะเทศกาลต่างๆ  สร้างกระแสเพลงให้เป็นท่ีรู้จักให้กลุม่ผู้ ฟัง โดยการ
กระจายเพลงไปให้ ดีเจวิทยุเปิดในรายการ ส่งเพลงตัวอย่างให้กับสถานบันเทิงเพื่อการโปรโมท เป็น
การศกึษาพฤติกรรมคนฟังและความความชอบท่ีแตกตา่งของผู้บริโภค จดัก าหนดการวางสินค้าขาย ติดต่อ
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กับคู่ค้าผู้ ผลิต ผู้จ าหน่ายขายสินค้า ก าหนดตวัเลขการผลิต ระยะเวลาสง่ของ วันวางสินค้าในตลาด โดย
เป้าหมายเพื่อการเข้าถึงท่ีงา่ยของผู้ ฟังเพลงหรือลกูค้าของเราในการสัง่ซือ้สนิค้าทกุช่องทาง 

ในการนีบ้ริษัทจะต้องใช้มืออาชีพ ผู้ ท่ีมีความช านาน หมั่นติดตามกระแสความนิยม แนวเพลง ให้
ทนัสมยัตลอดเวลา  และท่ีส าคญัต้องวิเคราะห์ และสรรหาโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานเพลง และรวมถึง
การเป็นเจ้าของสิทธ์ิเพลงใหม่ๆ  เพ่ือสร้างรายได้แก่บริษัทฯ มากยิ่งขึน้อยู่ตลอดเวลา  ในการท าธุรกิจ
เสยีงเพลงนัน้ จดัวา่เป็นธุรกิจบริการท่ีมีคู่แข่งมาก มีการลงทุนสงู หวัใจในการธุรกิจเพลงต้องมีใจท่ีรักการ
ฟังเพลง สนุกกับการรวมเพลง ส่วนการวางแผนทางการตลาดและการขายท่ีดีนัน้จ าต้องมีการประชุม
ผู้บริหารที่เก่ียวข้องแบบเพื่อกระชบัทกุๆไตรมาศ  เพื่อกระชับ ติดตามผลงานเพลงในตลาดเพลงแบบระยะ
ใกล้ชิด (Marketing Trend Analysis) เพ่ือการติดต่อซือ้ลิขสิทธ์ิได้ก่อน ซึ่งจะน ามาซึ่งโอกาสทางการขาย 
เป็นการปิดอุปสรรคในการแขง่ขนั โดยเป้าหมายเพื่อการเข้าถึงท่ีง่ายของผู้ ฟังเพลงหรือลกูค้าของเราในการ
สัง่ซือ้สนิค้าทกุช่องทาง ท าให้บริษัทเรานัน้ได้ช่ือเสียงในการเป็นผู้น า ด้านการรวมเพลงแดนซ์สากล ลกูค้า
ในตลาดเพลง จะรับรู้ได้วา่ถ้าจะหาเพลงแดนซ์ ท่ีดีและทนัสมยั ต้องซือ้เพลงของคา่ยเรดบีท เทา่นัน้ 

 
3.2 ความคาดหวังในอนาคต     

จากประสบการณ์มากกวา่ 20 ปีในวงการดนตรี เราได้ประสบการณ์โดยตรงเก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่ี
ได้เปลี่ยนไปในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา: ตัง้แต่ยุคไวนิล ยุคเทป ยุค CD ยุค MP3 จนถึง ยุคท่ีผู้บริโภค
สามารถรับสง่ข้อมลูผา่นเครือขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ด้วยอุปกรณ์ตา่งๆ ท าให้การบริโภคเพลงของกลุม่ตลาด
ผู้บริโภคนัน้เปลีย่นไปอยา่งมาก 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามส าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ ดนตรี (Music) จัดได้ว่าเป็น
เคร่ืองมือทางการตลาดรูปแบบหนึง่ท่ีมีบทบาท ณ สถานประกอบการ ดนตรี สง่ผลตอ่การรับรู้ถึง อัตลกัษณ์
ของแบรนด์ (Brand Identity) และประสบการณ์ลกูค้า (Customer Experience) ในระดบัท่ีสามารถรับรู้ได้
เม่ือผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการ หรือซือ้ขายสินค้าภายในสถานประกอบการ เน่ืองด้วยคุณลกัษณะท่ีมีผล
โดยตรงกับความรู้สกึ อารมณ์, ความทรงจ า รวมไปถึงการพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behaviour) ท่ี
สง่ผลถึงการตดัสินใจของผู้บริโภค (Consumer Decision) การตลาดยุคใหม่ท่ีประยุกต์ใช้ดนตรีในเชิง
การตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษลกูค้า เรียกว่า Music Branding ซึ่งแพร่หลายในหมู่กิจการโรงแรม 
สปา ร้านอาหาร ร้านค้าขายปลกีระดบัสากล ซึง่เป็นตลาดท่ีเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองและมีมลูคา่สงู  
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ดังนัน้บริษัทฯ จึงเร่ิมโครงการ Soundspace Music “ระบบกระจายเสียงภายในสถาน

ประกอบการ” ท่ีสามารถรองรับการบริการผ่านโครงสร้างเครือข่ายสญัญาณสื่อสาร เพื่อความง่าย และ
เสถียรในการรับบริการของลูกค้า อีกทัง้เพ่ิมความรวดเร็ว และแม่นย าของการรายงานลิขสิทธ์ิ โดยท่ี
ยกระดบัการบริการให้ตอบสนองถึงความต้องการของลกูค้าให้ได้มากยิ่งขึน้ เพื่อสร้างจุดเด่น และความ
แตกตา่งโดยการยกระดบัมาตรฐานในอุตสาหกรรม  

การบริโภคดนตรีขององค์กรภาคธุรกิจนัน้ซับซ้อนมากกว่าการบริโภคโดยผู้บริโภคทั่วไป ด้วย
ประเภทลขิสทิธ์ิท่ีมากกวา่ และปัจจัยในการใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไป นอกจากนีข้ดัแย้งในผลประโยชน์
ของทัง้สองฝ่าย สง่ผลมีการหลกีเลีย่งการใช้ดนตรี หรือใช้แบบไม่ถูกกฎหมาย ท าให้เจ้าของลิขสิทธ์ิสญูเสีย
รายได้ และโอกาสทางธุรกิจ และยงัเปิดช่องว่างสร้างโอกาสให้มิจฉาชีพเข้ามามีสว่นร่วมในการเอาเปรียบ
ภาคธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุนีบ้ริษัทฯ เล็งเห็นช่องว่างในจุดนี ้ท่ีจะเป็นตวักลางเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของทัง้สองฝ่าย “เจ้าของลขิสทิธ์ิ และองค์กรภาคธุรกิจ” จึงเป็นท่ีมาของการพฒันาโครงการระบบ
การจดัการเนือ้หา (Content Management) ส าหรับการกระจายเสียงดนตรีในสถานประกอบการ ให้ตอบ
โจทย์ และปัญหาในอุตสาหกรรมมากขึน้  ในรูปแบบท่ีสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เ ม่ือ
ผู้ประกอบการเลง็เห็นถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบและบริการเสริมนี ้โดยวางแผนการด าเนินงาน ดงันี ้ 
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1) เสริมสร้างภาพลกัษณ์ในภาคธุรกิจ อตัลกัษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) และประสบการณ์
ลกูค้า (Customer Experience) ภายในสถานประกอบการ 

2) ประหยดัเวลา และงบประมาณบุคลากรด้วยบริการคดัสรรเพลง 
3) จบปัญหาเร่ืองความเสีย่งในการละเมิดลขิสทิธ์ิ 
4) ระบบออนไลน์ ตอบสนองการท างานยคุ Thailand 4.0 
5) ผู้บริหารลขิสทิธ์ิเพลงเจ้าเดียวในประเทศท่ีมีบริการหลงัการขาย 
เม่ือผู้ใช้งาน (ลกูค้า) ได้รับประโยชน์ดงักลา่ว การใช้งานเพลงของภาคธุรกิจจะเพิ่มขึน้ และสามารถ

สร้างรายได้ให้แก่เจ้าของลิขสิทธ์ิในประเทศไทยมากยิ่งขึน้ เพราะว่าเรามีระบบการปันส่วนค่าลิขสิทธ์ิ
มาตรฐานสากล 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัในการพฒันาระบบอยู่สม ่าเสมอ โดยทีมงาน in-house และ 
training เพื่ออบรมบุคลากรของบริษัทฯ และของลูกค้าให้ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างมาตรฐานใหม่ใน
อุตสาหกรรม และเป็นผู้น าอยา่งแท้จริง 

 
โครงการ Soundspace Musicได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  และ StartUp 
Thailand   
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ตวัอยา่งบริษัทชัน้น าที่ปัจจุบนัท่ีเราได้รับการไว้วางใจให้บริการ 
 

 
 
ตวัอยา่งระบบของ Soundspace Music 
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3.3 หลักธรรมแห่งความส าเร็จ 

ยดึมัน่ในอิทธิบาท 4 ค าสอนของสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จ
ของงานที่ท า ได้แก่ 

ฉนัทะ หมายถึง ความพงึพอใจในผลงาน มีใจรัก และศรัทธาในตลาดเพลง  
วิริยะ หมายถึง ความเพียร มุ่มมัน่ ทุม่เท จริงจงั ตอ่งานท่ีท า 
จิตตะ หมายถึง ใสใ่จมุ่งมัน่ มีจิตใจที่จดจ่อ รับผิดชอบตอ่ งานท่ีท าและลกูค้า 
วิมงัสา หมายถึง การไตร่ตรองรอบครอบ หมัน่ทบทวนในสิง่ท่ีปฏิบติัท่ีกระท ามาอยูเ่ป็น 
    นิจหากมีข้อบกพร่องควรปรับปรุงโดยทนัที 
 

3.4 หลักธรรมในการปกครอง  
 พรหมวิหาร 4 ค าสอนธรรมของพรหม เป็นหลกัธรรมประจ าใจท่ีใช้ในการบริหารปกครองได้อย่าง
ประเสริฐและ บริสทุธ์ิ  

เมตตา  คือ การเห็นอกเห็นใจผู้ใต้บงัคบับญัชา 
กรุณา   คือ การช่วยเหลอื  
มทิุตา   คือ รู้สกึยินดี หรือดีใจ 
อุเบกขา คือ การวางเฉยกบั 
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Abstract 
 Key Conservation Success Factors of Khao Sala Atula Thanajaro Temple. The results of 
success are as follows. 1) Faith at Luang Por Yean Khantipalo, Abbot and Phra Thong Poon 
Piyathammo. 2) Work commitment Prototype forest conservation. 3) Concentration is an 
important factor resulting from practice. 4) There is unity that arises from the cooperation of 
all parties. 5) Building awareness to love the forest. 
 
Keyword: Forest Conservation, Wat Khao Sala Atula Thanajaro Temple. 

 
บทคัดย่อ 
 ปัจจัยความสําเร็จ  การอนุรักษ์ปุาตนแบบวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรท่ีสงผลใหเกิดความสําเร็จ มี
รายละเอียดดังนี้ 1) ความศรัทธาท่ีหลวงพอเยื้อน ขันติพโล เจาอาวาสและพระทองมูล ปิยะธัมโม 2) มีความ
มุงมั่นในการทํางานการอนุรักษ์ปุาตนแบบ  3) สมาธิเป็นปัจจัยสําคัญท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริง 4) มีความ
สามัคคีท่ีเกิดจากการรวมของทุกฝุาย  5) การสรางจิตสํานึกใหรักปุาไม 
 

คําสําคัญ : การอนุรักษ์ปุา, วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป 
 ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปุา สัตว์ น้ํา เริ่มจากปุา กรมปุาไมไดรวบรวมคําขวัญวาดวยการอนุรักษ์ไวดังนี้ 
“อากาศไรพิษ ชีวิตรื่นรมย์ ปุาไมอุดม ฝนพรมท่ัวไทย ส้ินปุาวันใด เป็นภัยมหันต์ ปลูกปุารวมกัน สุขสันต์ท่ัว
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ไทย” กระแสเรียกรองเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติเกิดขึ้นท่ัวโลกเพราะโลกกําลังไดรับผลจากการท่ีธรรมชาติถูก
ทําลาย 
 การอนุรักษ์จึงสําคัญ เป็นการรักษาไวใหนานท่ีสุดและสามารถนํามาใชใหเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
 ส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงตางๆท่ีอยูลอมรอบตัวเรา ท้ังส่ิงท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต รวมท้ังส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สรางขึ้นมา จะเห็นไดวาทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทเป็นสวนหนึ่งของส่ิงแวดลอม 
แตส่ิงแวดลอมทุกชนิดไมไดเป็นทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมด 
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ และสงผลตอการพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนา ประเทศใดมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีส่ิงแวดลอมท่ีดี จะสงผลใหประชาชนใน
ประเทศนั้นมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูที่ดีตามไปดวย จากความสําคัญ ทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวไดแยก
ความสําคัญออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
 1. ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ ประเทศใดท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์จะทําใหเศรษฐกิจ
ของประเทศนั้นดีขึ้นและสงผลตอการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 2. ความสําคัญทางดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญตอสังคมเพราะจะเป็นปัจจัยในการ
พัฒนาประเทศไดรวดเร็วทัดเทียมนานาอารยะประเทศ 
 3. ความสําคัญทางดานการเมือง ประเทศใดก็ตามท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์จะสงผลให
ประเทศนั้นมีพลังอํานาจเป็นท่ียอมรับของอารยะประเทศ สามารถสรางอํานาจตอรองในเทวีระดับโลกได จะ
เห็นไดจากในอดีตท่ีผานมาจะมีการลาอาณานิคมใหเป็นเมืองขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ
นั้นๆ 
แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การอนุรักษ์ (Conservation) คือ การจัดการของมนุษย์ในการใชชีวบริเวณ (Biosphere) เพื่อท่ีจะใหได
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดและยั่งยืนแกชนรุนปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาศักยภาพท่ีจะดํารงความตองการ
และความจําเป็นของชนรุนตอไปในอนาคต ดังนั้น การอนุรักษ์ คือ การสรางสรรค์ การรวบรวม การสงวน การ
รักษาไว การใชประโยชน์ท่ียั่งยืน การทดแทนและการเสริมสรางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ ท้ังนี้การอนุรักษ์
เกี่ยวของกับทรัพยากรท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตการอนุรักษ์จึงเป็นการรูจักใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดใหเป็น
ประโยชน์ตอมหาชน มากท่ีสุดท้ังนี้ตองใหเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชน์นอยท่ีสุดและจะตองกระจายการใช
ทรัพยากรโดยท่ัวถึงกันดวย ดังนั้นการอนุรักษ์ไมไดหมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไวเฉยๆจําเป็นตองมีการ
พัฒนาทรัพยากรและ ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องเพื่อรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน เชนการอนุรักษ์ปุาโดยใชแนวคิด 
ปุา 3 อยางประโยชน์ 4 อยางเป็น แนวคิดของการผสมผสานความตองการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ปุาไมควบคูไปกับความตองการดานเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ เพื่อปูองกันมิใหเกษตรกรเขาบุกรุกทําลายปุา
ไม เพื่อนํามาใชประโยชน์จึงควรใหดําเนินการปลูกปุา 3 อยาง เพื่อ ประโยชน์ 4 อยาง ปุาสําหรับไมใชสอย ปุา
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สําหรับเป็นไมผล และปุาสําหรับเป็นเช้ือเพลิงปุาหรือสวนปุา เหลานี้นอกจากเป็น การเกื้อกูลและอํานวย
ประโยชน์ 3 อยางนั้นแลว ปุาไมไมวาจะเป็นชนิดใดก็จะอํานวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ํา และ คง
ความชุมช้ืนเอาไว อันเป็นการอํานวยประโยชน์ อยางท่ี 4 ซึ่งเป็นผลพลอยได  
 
1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในทอ้งถ่ิน 
 แผนการจับกุม กลุ่มที่คาดว่าใหญ่ที่สุด 
 ปี พ.ศ. 2561 - 2562 ชวงเดือนธันวาคม ขบวนการตัดไม ไดลงมือกระทําการท่ีอุกอาจท่ีสุด เรื่องนี้เกิดท่ี
เขตนอกวัด หรือนอกกําแพงวัด อยูเหนือเขตรับผิดชอบของชุดปฏิบัติการวัดเขาศาลา เป็นเขตอุทยานสัตว์ปุา
และพันธุ์พืช แตอยูติดกําแพง ซึ่งมีฐาน หรือจุดสกัดของทางวัดอยูใกลหางแค 200 เมตร ไมท่ีอยูดานนอก คือ 
ไมพยูง ซึ่งมีอยูมากในแถบนั้นไดรับการปกปูองดูแลจากชุดท่ีอยูภายในวัดเขาศาลา จึงรอดมาได ทางวัดไดดูแล
รักษาตนไมในปุาทุกตนมาโดยตลอด จนถึงวันท่ีผูลักลอบตัดไมเขามาทําการลักลอบตัดไมและโคนลง จํานวนท่ี
ถูกตัดและโคนนั้นมีมากถึง 32 ตน ขนาดวัดรอบตน ไดประมาณ  100 - 140 เซนติเมตร ความยาวถึงประมาณ 
27 - 35 เมตร บริเวณนั้นลอมรอบดวยสวนยางพารา ซึ่งเป็นเขตผอนผัน ของเขตอุทยานสัตว์ปุาและพันธุ์พืช ผู
วิจักษณ์ไดสอบถามเจาหนาท่ี ท่ีอยูใกลบริเวณนั้น เป็นฐานปฏิบัติการอยูภายในวัด (โพธิ์สามตน) ทราบวา เขา
ไมรูเลยวามีไมอยูดานนอกกําแพงวัด แตรู และไดยินเสียง เวลาไมลม แตไมรูสาเหตุอะไร วันตอมาชาวบานท่ี
กรีดยางก็มาบอก (พระรุง) อีกวาโดนตัดอีกแลว  2 ตน เมื่อคืน เวลาประมาณ 02.00 น. พวกนั้น ชาวบานได
เลาอีกวา  “พวกนั้นไดคุมตัวผมไว ไมใหออกจากกระทอม ผมกลัวมาก ผมมากับภรรยา 2 คน” พอทราบเรื่อง
ดังกลาวแลว ไดนําเรื่องกราบเรียนพระอาจารย์ (เย้ือน) ซึ่งเป็นผูเคยดูแลแถวนั้นมากอน ทานเลยลงมาดูใหเห็น
กับตาทานเอง และทานอาจารย์ (เยื้อน) ไดบอกอีกวา “ เรื่องนี้เดือดรอนถึง พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร” ทาน
อาจารย์ (เยื้อน) ก็พอทราบมาบางวา มีกลุมทุนกําลังใสรายทานและ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร วา ทานไดหา
ผลประโยชน์จากการตัดไม จึงไมมีใครกลามาจับ เพราะมีคนทําสวนยาง เห็นกับตาวา พวกคนเหลานั้น ใสชุด
ทหาร ทานไดเนนย้ําวา ทานตองจับใหได เรื่องนี้ตองกระจาง ผูวิจักษณ์รับคําทันทีวา “ครับอาจารย์” จากนั้น 
เลยตองมาทํางานอยูภายใตความกดดัน เพราะทาน พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นผูมีพระคุณของวัดเขาศาลาฯ 
อยางมาก  
 คืนนั้นเอง หลังจากเขาพื้นท่ีเสร็จ ไดไหวพระสวดมนต์แลว (ทําขอวัตรตามปกติ) และเขาท่ีเจริญสมาธิ
ภาวนา นอมรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย แลวกราบลงกับพื้นดิน วันนี้จะเป็นการตัดสิน ระหวางความดี และความ
ช่ัว กรรมใดก็ดีท่ีขาพเจา มีความรักตอแผนดินบานเกิด ขอพระแมธรณี จงเป็นพยาน กุศลท้ังหมดขอยกใหเจา
กรรมนายเวรท่ีมีตอกัน ขอใหความกระจางไดเกิดขึ้น จบแลวก็หหลับตา นั่งอยูตรงนั้น ทําความรูสักต่ืนอยู
ตลอดเวลา จนไดยินเสียงรถมาหนึ่งคัน แตเป็นรถชาวสวนยางพารา พอจอดแลว เขาก็กรีดยาง ระหวางนั้น
ขาพเจาเกิดความสงบข้ึน เหมือนท่ีเคยเป็น จึงเกิดภาพขึ้นเห็นเป็นภาพ เล่ือยตัดไมท่ีใชคน 2 คนดึงไปมา ตนไม
คอยๆ ลมลง และหักเป็น 2 ทอน พอภาพหายไป เรียกสติรวมกันเขา รูอยูจําเพาะตน ต่ืนอยูกับภาพนั้น จึงได
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พนมมือขึ้นจรดศีรษะ ต้ังสัจจะวา ถาเป็นนิมิตรดีขอใหงานลุลวง จะขอตายอยูกับครูบาอาจารย์ (นั้นเป็นสัจจะ) 
ผานไปไมถึงช่ัวโมง เสียงไมลมดังสนั่น ดังครึ่มๆๆๆ สักพักมองเห็นแสงไฟชัดเจน เพราะอยูหางกันไมถึง 300 
เมตร ไฟหลายดวง คนมากมาย กําลังเล่ือยไมใหเป็นทอนๆ แลวมีอีกคนใชโทรศัพท์อยู จึงเห็นแสงไฟสวางเป็นสี
ขาว ผูวิจักษณ์ไดนําเรียนทานอาจารย์ (เย้ือน) ถึงความเป็นไปในตอนขณะท่ีกลุมคนตัดไมชุลมุนกับการลักลอบ
ตัดไม ทานบอกวา “หามพลาด เอาใหได หรือ จับใหได” จากเวลานั้นก็เขาเวลา 02.00 น. กวาแลว ผูวิจักษณ์
ไดเตรียมแผนสําหรับงานนี้ โดยใชชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจท่ีชํานาญท่ีสุด มีทักษะในการเผชิญเหตุมาแลว รออยู
ไมไกล ชุดนี้มีความชํานาญในการจับกุม (ผูตองหาถืออาวุธ หรือไมถืออาวุธ) ท้ังกลางวัน และกลางคืน มี ตชด. 
สามทิศ ลาพันธ์ , สิบเอกชายธง ชูชะรัมย์ , ทหารพราน เสนห์ ดีรัมย์ หนวยอนุรักษ์สัตว์ปุาและพันธุ์พืช มี  นาย
เอี่ยว กําจัดภัย และตัวผูวิจักษณ์เอง นอกนั้นเป็นชุดเสริม มีทหาร จากวัดเขาศาลาฯ  
 โดยการวางแผนคือ รอจนมีรถมาขนไม พอตอนชวงกําลังยกไม เราชาร์จตัวเลย ทุกคนเห็นดวยตามแผน 
ดังนี้ 

1. ใหใชอาวุธแคคนเดียว ปูองกันความเสียหาย 
2. ชาร์จคนขับจับคนขับรถ จะไดรูวาใครหรือเบอร์โทรใครเป็นติดตอเมื่อชุดปฏิบัติการจับได 
3. ยิงลอรถ ถารถวิ่งออกจากพื้นท่ี 
4. ปิดเสนทาง โดยชุดดานนอกท่ีคอยอยู 
วันนั้นเกิดพลาดในตอนเลนมวยปลํ้ากัน ขณะชุลมุน หนึ่งในชุดจับกุม เกิดพลาดพล้ังโดนหมัดเกือบ

สลบ อีกคนพลาดลม เหลือแตคนท่ีถืออาวุธ เลยตัดสินใจยิงไปท่ีลอยางของรถ แตพลาดเปูา รถยังติดเครื่องไว
สําหรับการหลบหนี เพราะคนขับไมไดดับเครื่องยนต์ และลงจากรถ (พรอมหนีตลอด) วันนั้นเลยไดแตรถ 
คนขับไมกลาวิ่งออกถนนใหญ เขาคงวางแผนมาดี เลยท้ิงรถไวหางจากจุดขึ้นไม 400 เมตร ในความมืดท่ีสลัว 
เป็นเหตุใหตามหาคนขับไมพบ สวนตัวผูวิจักษณ์ ไลตอนอีกกลุมเขาไปในปุา ผานสวนยางพาราของชาวบาน วิ่ง
ไมทัน เพราะเขาแข็งแรงกวาเราจึงไดแตของกลาง คือ เล่ือย รองเทา ไฟฉาย 2 ดวง และรถยนต์ 1 คัน ไม 17 
ทอน (ล็อตท่ี 1) จากนั้นไดจับกุมผูลักลอบ และตรวจสอบอีกวา จํานวนไมท่ีไดโคนหมดไปเทาไหร ปรากฏวา 
คืนนั้น ผูลักลอบไดตัดและโคนตนไมอีก 5 ตน แตการขาวของเรายังรูลึกอีกวา ยังมีอีกกลุมยังวางแผนอยูท่ีจะ
ทําผิดกฎหมาย ของ พรบ.ปุาไม ภารกิจยังไมสมบูรณ์ (ผูวิจักษณ์ตองเป็นผูดําเนินงานการขาวตอ) บริเวณนั้นยัง
มีไมเหลืออีกหลายตน นิสัยของเจาหนาท่ีเวลาทํางานเสร็จแลว หรือจับกุมตรวจยึด จะไมมีการเฝูาระวังตอ 
จนกวาจะจับกุมได มีแตจับกุมตรวจยึดเสร็จแลว ก็เล้ียงฉลองกัน จึงเป็นเหตุใหขบวนการทําลายปุา รูแผนการ
เคล่ือนไหว และนิสัยของเจาหนาท่ี ผิดกับการปฏิบัติหนาท่ีของชุดปฏิบัติการวัดเขาศาลาฯ ท่ียังตองดํา เนิน
กิจกรรมในดานการปูองกัน และปราบปรามตอ จนเป็นท่ีพอใจของงานการขาวกรอง เมื่อทราบงานการขาว
กรองแลว ไดเรียกประชุมจากทานอาจารย์ (เยื้อน) ทานไดใหโอวาทวา “การทํางานเพื่อสวนรวม เราไมควรมี
อารมณ์ ถึงจับไมไดวันนี้ แตโอกาสหนา หรือครั้งตอๆ ไปเราตองวางแผนใหรัดกุม” หากขาดอะไรใหบอกทาน 
ทานเต็มใจชวยเหลือทุกอยาง ทานปรารภวา “ เราก็รักชาติไมนอยกวาคนอื่นเหมือนกัน” หมายถึง เราอาศัยปุา
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อยู ต้ังแตบวช ปุาไมเป็นของคนไทยทุกคน เราก็เสียใจเหมือนกัน จากนั้นก็แยกยายกัน เตรียมเขาพื้นท่ี
เหมือนเดิม คราวนี้ผูวิจักษณ์ไดวางแผนอยางรัดกุม และเพิ่มกําลังคนใหมากขึ้นจากเดิม 
 กําลังคนใน 1 ชุด แบงออกเป็น 
  1. การขาวรอบนอก 3 คน 
  2. ชุดจับกุม ทีมละ 5 คน จํานวน 3 ทีม 
  3. ชุดสองแสงสวาง (ทีมพระอาทิตย์) และสงเสียงใหสัญญาณ 3 คน 
 การวางแผนและซอมแผนขณะเขาจับกุม และเขาพื้นท่ีซอนตัว หลังจากเฝูาระวังตออีก 2 วัน และแลว
ขบวนการตัดไม ไดกลับเขามาพื้นท่ีอีกครั้ง ลงมือทํางานอยางรวดเร็ว และเป็นชวงพระจันทร์กระจาง (เต็มดวง) 
เสียงไมลมตนแรก เวลา 01.27 น. คราวนี้ไมรอใหรถมาเหมือนคราแรก คําส่ังทางวิทยุดังขึ้นมาจากหัวหนาชุด 
(หัวหนาชุด คือ ตัวผูวิจักษณ์เอง) วันนั้นผูวิจักษณ์อยูใกลจุดท่ีตนไมโดนโคนลมท่ีสุด ตนท่ี 1 ลมลงเวลา 01.27 
น. และตนท่ี 2 ลมลงเวลา 02.45น. จากนั้นก็เงียบ แลวตอมาก็ไดยินเสียงเล่ือยไมตอ แตไมไดยินลมลงของ
ตนไม ทําใหเขาใจวา ผูลักลอบกําลังเล่ือยไมออกเป็นทอนๆ เพื่อสะดวกในการลําเลียงออกนอกพื้นท่ี ขณะ
นั้นเอง ไดสังเกตเห็นคนเดินเขาออก และคุยโทรศัพท์ เหมือนวาติดตอกับคนภายนอก ผูวิจักษณ์เลยบอก
ทีมงานวา ใหจับเอาคนท่ีคุยโทรศัพท์ จากนั้นทุกคนพรอม เพราะเขาใจดีวาคนท่ีคุยโทรศัพท์ หรือส่ือสาร คือ
ผูนํากลุมและเป็นผูส่ังการ ทุกอยางเป็นไปตามแผน และการตัดสินใจในการวิเคราะห์ตัวบุคคล ผูวิจักษณ์คลาน
เขาเปูาหมายกอน และผูชวยตามมาดานหลังอีก 3 คน คอยชวยเหลือในเวลาคับขัน สองไฟ 1 คน ถืออาวุธ 2 
คน ใหคนดานหลังขวามือเป็นผูสงเสียง คนดานซายยิงปืน จากนั้นไลตอนไปทางกําแพงวัด สุดทายแลว ผู
วิจักษณ์เป็นผูจับกุมและสวมกุญแจมือ จากนั้นไดสอบถามวามากันกี่คน ผูกระทําความผิดบอกวา มากันท้ังหมด 
3 คน จึงไดแยกยายกัน คนหาตอ และเรียกทีมเสริมเขามารวมตัวเพื่อคุมกันผูกระทําความผิดคนแรกท่ีจับกุมได 
สวนผูตองหาอีก 2 คนท่ีหลบหนีไปไดในความมืดขณะกําลังชุลมุน ไดใชความชํานาญในความมืด เพราะมี
ประสบการณ์ในการหลบหนี คาดวาคงเกิดเหตุแบบนี้มาหลายครั้งในการเขาจับกุมของเจาหนาท่ี  
 จากนั้นจึงไดนําสถานการณ์การจับกุมเรียนตอทานเจาอาวาส (หลวงพอเย้ือน) รับทราบวาสามารถจับกุม
ผูตองหาได 1 คน ทันใดนั้น เสียงไดดังมาจากโทรศัพท์ท่ีสงขาวใหหลวงพอทราบ เสียงดังจนหูแทบแตกวา 
“เย่ียมมาก” ขณะท่ีจับกุมและอยูในพื้นท่ี เป็นเวลาเดียวกันกับทานอาจารย์รับกิจนิมนต์ท่ีตางจังหวัด จึงไมมี
ภาพทานอาจารย์อยูในบันทึกในการจับกุม ซึ่งปกติแลวทานทราบเรื่องการจับกุม ทานจะรีบไปยังท่ีเกิดเหตุ
เพื่อใหกําลังใจเสมอ สวนงานดานขาวเชิงลึกของผูกระทําความผิด ผูกระทําความผิดมาเชารีสอร์ทท่ีตัวอําเภอ
บัวเชด เดินทางมาจากวัดเขาแหลม เพื่อมารวมกลุมกับทีมโคนไมท่ีรออยูในพื้นท่ี และเตรียมอุปกรณ์อยางครบ
ครัน การเดินทางเขาพื้นท่ีโคนไม มีพาหนะมารับคือ รถจักรยานยนต์ มารับท่ีรีสอร์ทไปสงยังเปูาหมาย เดินทาง
มาถึงในเวลาประมาณ 21.00 น. แลวเริ่มทําการตัดโคนไม และเล่ือยใหเป็นทอนเพื่อการขนยาย ผูตองหาเป็นผู
โอน และรับเงินคาจางสวนแบง ภายหลังทราบช่ือวา นายประกฤษดี สายตําลึง อดีตเป็นครูในจังหวัด
อุบลราชธานี แตปัจจุบันรับราชการทหาร ยศจาสิบเอก สังกัดหนวยรบพิเศษ จังหวัดลพบุรี  
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 จากการคนหาอุปกรณ์และความเสียหายของปุาไม ไดพบเล่ือยท่ีซอนอยูอีก 5 ปื้น รถสําหรับชักลากไม 1 
คัน ไมท่ีถูกตัดเป็นทอน จํานวน 9 ทอน มีความยาวทอนละ 2 เมตร เสนผาศูนย์กลาง 16 - 30 นิ้ว หลังจากได
สอบถามและตรวจคนพื้นท่ี จึงไดแจงใหหลวงพอทราบถึงความเสียหาย จากการลักลอบตัดไมในครั้งนี้ ชุดท่ีใช
เขาจับกุมเป็นชุดท่ีรวมงานกันมานาน จนทํางานประสานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ ชุดปฏิบัติการวัดเขา
ศาลาฯ ภายใตภารกิจปูองกันปราบปรามผูกระทําความผิด ในการตัดไมและลาสัตว์ สรุปการจับกุมท้ัง 2 ครั้ง 
พบขอมูลเชิงลึกวา มีการโอนโยกยายเงินขามจังหวัด และขามประเทศโดยบุคคลกลุมเดียวกัน ทีมงานเดียวกัน 
ภารกิจนี้จึงเป็นผลงานท่ีแสดงถึงการตอสูปกปูองผืนปุาท่ีอุดมสมบูรณ์มากแหงหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ และของ
ประเทศไทย ประสบการณ์เหลานี้ ทําใหผูวิจักษณ์เขาใจถึงความรวมมือ ความอดทน ความเสียสละ เพื่อเป็น
ตนแบบใหกับอนุชนไดเป็นแบบอยาง สานตอทางความคิดและการกระทํา ในการปกปูองทรัพยากรปุาไมท่ีมี
คุณคาอยางมหาศาล นับวันจะลดนอยถอยลง หากไมมีผูประสานงานตอ     จากเหตุการณ์ท้ังหมดทําใหเห็นถึง
คุณคาของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไมและความเป็นผูนําขององค์กร 

 
 ศึกบางระจัน 2555 รุ่นนอนไม่หลับ             
 ในระหวางเริ่มสรางกําแพงโครงการแนวพระราชดําริ ทานอาจารย์ เยื้อน เรียกประชุมปรึกษา หรือใน
การออกแบบสรางกําแพง เป็นการเริ่มงานใหม เป็นชวงวิกฤติของปุาซึ่งมีการตัดไมมากท่ีสุด ในปี พ .ศ2554 ใน
แถบเทือกเขาพนมดงรัก ประกอบกับชวงงานบรรพชาอุปสมบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และงานการขาวของผู
วิจักษณ์เองก็ยังทําอยู โดยอาศัยคนในชุมชนท่ีมีจิตอาสาชวยเหลือใหขอมูล มีอยู 9-12 คน สลับสับเปล่ียนไปมา
คนละวัน 2 วัน แลวแตความสะดวก เชน หมูบานชําปะโต บานสะพาน บานจรัส บานหนองหลวง ชวงท่ีจิต
อาสาเหลานี้ขึ้นมาบนวัด และเตรียมลาดตะเวณในปุามักจะพบกับทานอาจารย์ และผูวิจักษณ์เสมอ เพื่อ
สอบถามความเป็นอยูทางบานและผลของการเขาตรวจปุาดานในนี้เองเป็นเหตุใหผูวิจักษณ์ ไดรูจักมักคุนกับลูก
ศิษย์ ทานอาจารย์หลายรุน จากนั้นกลายเป็นผูรวมงานดวยกัน และนอนกลางปุา อดๆอยากๆหรือหิวขาวบาง
เป็นครั้งคราว เปียกฝน รวมทุกข์รวมสุข ดวยกัน ครั้นการเดินประจําทุกวัน ไดรูชองทางและความเคล่ือนไหว 
ปุาและหมูบาน หรือกลุมของคนตัดไม แมแตคนตัดไมเองก็หาแนวรวมเหมือนกัน พยายามแทรกทางขอมูลและ
โจมตี อยูเสมอ เขาเหลานั้นกลาท่ีจะจายเงิน เป็นสินไหมในการรวมมือกับเขาใหผลตอบแทนมากกวาเงินเดือน 
ของขาราชการระดับนายรอยตํารวจเสียซึ่งใหมากถึง 3 เทาของเงินเดือนหากใหความชวยเหลือในการนําไม
ออกจากปุาวัดเขาศาลา สวนดานนอกหรือถนนในหมูบานไมมีปัญหา เพราะเขาเคลียร์หมดแลว ซึ่งเป็นประโยค
บอกเลาของเจาหนาท่ีเอง สําหรับกลุมตัดไม หรือทําไม แบงออกเป็นกลุม ๆ คนไทยท่ีอยูใกลปุา และเคยทําไม
มาแลวใหช้ีเปูาใหบาง  บางครั้งก็พานายทุนขึ้นมาติดตอเจาหนาท่ี บนวัดเพื่อขอตัดไมบาง คนไทยบางคนไปเลน
การพนันหมดบาง เขาเหลานั้นพยายามหาชองทางปลดหนี้ ของตัวเองก็มี เพราะเคยจับได เป็นคดีท่ีเกิดขึ้นภาย
บริเวณวัด บริเวณกึ่งกลางของวัด หรือสะดือภูเขา เหตุมักเกิดในชวงฤดูฝน วันไหนฝนตกก็จะไมพบรอยเทา
เพราะกลุมคนตัดไม เดินเทาเขามาพรอมกับตอนฝนตกเมื่อจับกุมไดแลวจึงสอบถามวาใครใหมาและมากับใคร 
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ใครเป็นหัวหนา มากี่คน และมาแลวกี่วัน (คนท่ีถูกจับเป็นชาวกัมพูชา) ผูตองหาใหการวา หัวหนาเทือนแตแปล
เป็นภาษาไทยไดวา ช่ือหัวหนาพร สําหรับนายพร นี้เป็นคนอยูขางวัด ดานทิศตะวันออก ไปมาหาสูกับชาว
กัมพูชาเสมอ คนท่ีถูกจับก็มีญาติอยูขางวัดเหมือนกัน สรุปวา ชาวกัมพูชา ท่ีขึ้นมาตัดตนไมบนวัดก็มาจากท่ีมี
ญาติเป็นคนไทย อพยพลงไปอยูท่ีกัมพูชา ปัจจุบันยังมีชาวไทยท่ีลงไปอยูท่ีกัมพูชา ขามไปมาและพาญาติมาอยู
หมูบานขาง ๆ  วัดเสมอมา  
 สําหรับคดีท่ีพระเขาจับกุม ครั้งประวัติศาสตร์คือเมื่อ พ.ศ 2555 บริเวณดานทิศตะวันตกของวัดเขาศาลา 
ซึ่งเป็นจุดลอแหลมประกอบกับมีโครงการอุปสมบท ชวงเดือน เมษายน ปีนั้นมีพระสงฆ์มากถึง 178 รูป 
สามเณร 60 รูป โครงการนี้อุปสมบทท่ีวัดบวรราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยจัดเป็นประจําทุก ๆ ปี เมื่อ
บรรพชาอุปสมบทแลว ก็จะพาไปอยูในปุาดานในของวัดเขาศาลา เรียกวากองอํานวยการศาลาเขียว กอง
อํานวยนี้อยูใกล เจดีย์น้ําซับ เหตุท่ีนําเขาไปอยูบริเวณนั้น เป็นการสะดวกตอการอยูและสมกับคําวา พระ
กรรมฐาน สถานท่ีถูกออกแบบใหไดประโยชน์รอบดาน เชนการออกฝึกของ ร .ส.ท.ป หรือทหารออกฝึกเขาจู
โจมในความเงียบเพราะมีน้ําซับนี้เอง ทําใหการวางยุทธศาสตร์ตอการดูแลปุาดานใน ใหใชปุาเป็นประโยชน์ตอ
ปุา และเขาใจถึงธรรมชาติท่ีควรรักษาเมื่อเขาอยูในปุาแลวเริ่มแบง กลุม เป็น 6-7 กลุม ตามจํานวนท่ีเส่ียงท่ี
ผานการเรียนรูทางดานพระธรรมวินัยมาแลว หรือเช่ียวชาญในการอยูปุา จากนั้นก็แยกยายกันเขาอยูประจําจุด
ของตน โดยการเดินและสงโดยรถยนต์ ผูวิจักษณ์ไดอยูทางทิศเหนือหรือโพธิ์สามตน ช่ือเดิมเรียกวา ประตู
กระเบ้ืองแตก มีเพิงพัก อยูหลังคาเกิดแตกหมด และทําน้ําไดยากตองขุด และหาบอเกาของศูนย์อพยพแตก็ยังสู
ไหว การตองเดินไปกลับระยะทาง-มากกวา 10 กิโลเมตร ตองออกไปรับอาหารประทังชีวิตของตนเองใหได มัน
เป็นหนาท่ีเป็นขอวัตร สวนการขาวใหกลุมอาสาเขาปุาเหมือนเดิมเฝูาตลอดท้ังเดือนท้ังกลางงวันและกลางคืน 
จนกระท้ังเจอความเคล่ือนไหวจากกลุม สายน้ําหรือกลุมช้ีเปูา และหาขาวของฝายตรงขาม ฤดูแลง ใบไมแหง 
อากาศรอน ผูวิจักษณ์ ทํางานในวันเดียวคือ พุทธเกษตร เตรียมสรางกําแพง สรางกุฎิตามแนวกําแพง ฝายแกม
ลิง ทําไปพรอม ๆ กัน กลางวันและกลางคืน มีเวลาอยูกับคณะสงฆ์หรือกลุมวันละ 1-2 ช่ัวโมง จึงตองฝากให
รองหัวหนากลุมดูแล ตอผานมาไดแค 4 วัน ในการแยกกลุม และเขาประจําท่ีต้ังของตน ก็ทําความสะอาดและ
จัดท่ีพัก อยูหางกันเป็นคู เรียงกันเป็นแนวตรง ทอดยาวตามเขตวัด ทางเดินจงกรมพอประมาณ มีเพียงผายาง
คนละผืนและกรด มุงกรด เส่ือ เทียน บาตร บริขาร 8 ครบ วันแรกนั้นเองสายขาวหรือจิตอาสาท่ีจัดใหเดินถาม
ขาวรอบบริเวณเขตวัด สมัยกอนยังไมมีถนนหนทางเป็นเพียง แนวเลาะแบงเขตเทานั้น พลาดนิดเดียวก็หลงปุา
เลย เพราะตนไมคลายๆกัน มองตนไหนก็เหมือนกันไปหมด ตองใชความชํานาญ จําลําหวยและเครื่องหมายท่ี
ตนทําไว กันหลงลืม ความสามารถของกลุมจิตอาสา คือความสามารถพูดภาษากัมพูชาได สวยได เขมร ไทย 
รางกายแข็งแรงทนตอสภาพแวดลอมเพราะเป็นคนประจําถิ่น เกิดอยูกับปุา บางคนก็เกิดในสมัยสงคราม 
แบงแยกกัมพูชา บางคนเกิดอยูในศูนย์อพยพ(Side B) หนีขึ้นมาตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา จึงรอบรูเรื่อง
พื้นท่ีและพฤติกรรมของกลุมทําไมประจําถิ่น รูตัวบุคคลและผูนํา หรือแกนนําระดับหัวหนา  
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 วันหนึ่ง เวลา 15.20 น. สายขาวแจงวาพบคนเขมร แลวไดคุยกับเขาวามาเขาและกลับไปทางนี้ แตสาย
ขาวแจงวาดูจากสายตาเหมือนคนโกหก เพราะเขาไดถามกลับวาแถวนี้มีทหารไหม สายขาวบอกกลับไปวา “ไม
มี” เขาเลยยิ้มและขอบคุณ เมื่อไดทราบดังนี้ จึงสงวิทยุ แจงเจาหนาท่ีท่ีอยูในวัด เรียกรวมตัวภายใน 24 ช่ัวโมง 
คือเด๋ียวนี้ ท่ีจุดกระเบ้ืองแตก(โพธิ์สามตน) ระยะเวลาในการเดินทาง ของเจาหนาท่ีและพระสงฆ์ ออกจากตัววัด
ตองใชเวลาเดินทาง 30 นาที แมทางรถยนต์ เมื่อสงวิทยุแลวเสร็จจึง สอบถามสถานการณ์ตอจากการสนทนา
กับชาวเขมร วาไดดูชองทางดานหลังหรือไม เป็นเสนทางท่ีเคยพาเดินประจํา ถามถึงลักษณะของพื้นดินและ
ใบไมวาเป็นเชนไรเหตุท่ีถามเพื่อประกอบจํานวนบุคคล วามาจํานวนกี่คน และเหตุท่ีผูวิจักษณ์ ไมเขาไปดูอีก
ครั้ง คือ ไมเคยมีเขมรหลงปุามาเดินเลน พรอม สะพายถุงกระสอบปุย และ มีเชือกมัดติดกับผาหมท่ีมวนใหกลม 
เพื่อสะพายของหนัก ผูวิจักษณ์ เช่ือมั่นในตัวจิตอาสา และการวิเคราะห์ท่ีผานประสบการณ์มาดวยกัน หลาย
ครั้ง ในการเจอกลุมคนในลักษณะแบบนี้กลางปุา เหตุนี้เองจึงไดประสานทุกชุดปฏิบัติการและกราบเรียนทาน
อาจารย์ เพื่อขออนุญาตนําพระท่ีพึ่ง(บวชใหม) ไปชวยจับกุม กลุมคนตัดไม จึงเรียนหลวงพอใหทราบกอน  
เพราะทานเป็นเจาอาวาส และเป็นผูนําท่ีพาทํางาน ดานงานปูองกันตองรับผิดชอบตอทุกชีวิต ท่ีอยูในปกครอง
ของทานและการนําของผูวิจักษณ์ ท่ีนําพระไปทําภารกิจเหนือกิจสงฆ์ ภารกิจเหนือกิจสงฆ์นี้ ผูวิจักษณ์ไมไดพูด
เองวา ภารกิจเหนือกิจสงฆ์ แตทางชองรายการตางๆ ท่ีนําเสนอ เรื่องราวท่ี เกิดขึ้นเป็นตนคิดเพื่อใหสวนรวม
ไดรับรู ในการตอสูของพระสงฆ์ ท่ีจําพรรษาอยู ณวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  ซึ่งชองรายการโทรทัศน์ ตางๆ ท่ี
เขามาทํารายการเองจากนักขาวทองถิ่น ท่ีรวมงานกับชุดปฏิบัติการวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร เป็นการ
นําเสนอเพื่อใหกําลังใจแกผูท่ีต้ังใจทํางานและเสียสละตนเพื่อสวนรวม  ชองรายการโทรทัศน์ตางๆจึงเขามาทํา
รายการตางๆ มานําเสนอตอสาธารณะไดมีการ ทําหนังส่ือขออนุญาตของทางวัดและนําผังรายการท่ีจะ
ออกอากาศ มานําเสนอดวยทุกครั้ง ในบางครั้งพิธีกรเดินทางมากราบเรียนหลวงพอดวยตนเอง เชนรายการ
เรื่องจริงผานจอ รายการรอยยิ้มริมทางหลวง นําเสนอในดานการทองเท่ียว สวนสารคดีเกี่ยวกับการ 
เทิดพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ไทยนั้น ผูวิจักษณ์มีโอกาส รวมกับพระอาจารย์ถายสาระคดี ของทางกอง
เลขาในพระราชวัง ท่ีไดสนองงานของสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง เกี่ยวกับการรักษา ปุาไม ภูเขา หวยลํา
ธารผูวิจักษณ์ไดสอบถามทางหัวหนา  เขาตองการใชพื้นท่ีแบบไหนตองการใหทางวัดชวยอะไรบาง ทางวัดยินดี
ชวยอยางเต็มกําลังประกอบกับทานอาจารย์ก็ไดเสริม ใหพาทีมงานเขาไปอยูในปุา วิ่งดูใหรอบวัดเลย แลวจึง
ตัดสินใจ เลือกมุมถายทํา ทุกอยางท่ีทานอาจารย์ส่ังใหทําเสร็จสมบูรณ์ดวยดี เลือกไดหลายพื้นท่ีมีปุาทึบปุา
โปรงท่ีมีตนไมใหญ มุมท่ีมีนกรองอยูตลอดและมีสายลมเย็นสบายเพราะปุาไมท่ีวัดเขาศาลา ไดรับการดูเอาใจใส
ดวยดีตลอดมา การถายทํานั้นใชระยะเวลา 5-6 วันบางฉากบางตอนใชเวลาเป็นช่ัวโมง ทางชองหรือหัวหนาทีม  
เขาละเอียดมากมีฉากท่ีรวมกับหนวยงานราชการ เชน กองกําลัง สุรนารี ดานงานปูองกันหนวยงานของกรมปุา
ไม ดานงานปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ปุา ฉากของการอนุรักษ์ปุาและปลูกฝังจิตสํานึกและความสําคัญ ของ
การปกปูองพื้นปุาสีเขียวใหคงทนอยางถาวร ท้ังหมดท้ังมวลนี้ ช้ีใหเห็นไดวา ความสําคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม มีความสําคัญอยางมาก แมแตพระมหากษัตริย์ไทยเรา พระองค์ทรงทุมเทพระสติปัญญา 
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ลําบากพระวรกายขนาดไหน พระองค์ไมเคยยอทอ เพียงเพราะหวังวา พระองค์ตองการใหคนในชาติไทยเรา
รูจักรักและสามัคคีกัน ทําตนเป็นแบบอยางท่ีจะทํางานเพื่อชาติและบานเมืองของตนใหเจริญรุงเรืองถาวร 
สืบไป ความเดนชัดของการ อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไมวัดเขาศาลาอตุลฐานะโร ท่ีผูวิจักษณ์ไดทําใหกลายมาเป็นท่ี
อยูอาศัย ของมนุษย์มากมายงานดานการปูองกันของพระสงฆ์ท่ีวากิจเหนือสงฆ์ เริ่มกระจางแกสายตาคนไทย
ทุกคนในปี พ.ศ.2555 ท่ีผูวิจักษณ์ไดนําเอาพระบรรพชา อุปสมบท ในโครงการเฉลิมพระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขาจับกุมกลุมมอดไมชายชาวกัมพูชา บริเวณทิศตะวันตกวัดดานลาง
ของสนามฮอร์ หรือ ลานกระตาย 
 วันนั้นกวาจะเดินทางมาครบทีมและเขาพื้นท่ีก็เป็นเวลา 19.00 น. และเขาปิดลอมพื้นท่ีขณะนั้นเป็น
เวลาใกลมืดแลว การปิดลอมแบงเป็นสองกลุมคือ ผูวิจักษณ์ เองเป็นผูนําเขาวงในเพื่อจับกุม มีดาบตําตรวจสาม
ทิศ ลาพันธ์ เป็นตํารวจตระเวนชายแดนท่ีทํางานรวมกันตลอด เป็นคนถือและใชอาวุธ พรอมพระสงฆ์ 60 รูป
เดินตามทหารจากกองกําลัง สุรนารี สามนายรั้งทาย ไฟฉายมีแค 8 ดวงน้ําด่ืม คนละขวด เจาหนาท่ีมีรองเทา
สวนพระเทาเปลา ผูวิจักษณ์ เขาบุกตรงกลางวงพอดีและไมรูวาใครเป็นใครเราทํางานซึ่งในความมืดผูวิจักษณ์ 
สามารถจับไดหนี่งคน และอีกคนทหารเป็นผูจับดวยความมืด และการทํางานอยางรวดเร็ว ไมรูใครเป็นใครเมื่อ
อยูทามกลางคนหมูมากในความมืดและอันตรายอยางมากเพราะมีอาวุธฝุายเรามีเพียงปืนกระบอกเดียว คุมกัน
พระ 60 รูป ในระหวางจับกุมชาวกัมพูชานั้น ตองใชพระและทหารรวมกัน 6 คน จึงเอาอยู 2 คน คนหนึ่งขึ้น
ครอมตัวอีกสองคนจับแขนเมื่อชาวเขมรถูกจับพยายามเอามือลวงกระเปาเส้ือ เพราะมีระเบิดอยูขางใน ถาหาก
เขมรคนท่ีถูกจับไดสามารถโยนระเบิดไดแลวคิดวาอะไรจะเกิดขึ้นคงตองมีการไดรับบาดเจ็บเสียชีวิตแนนอน 
เมื่อเหตุการณ์สงบลงทุกคนดีใจ และโลงใจเพราะไมมีใครไดรับบาดเจ็บ เมื่อจับกุมและตรวจคน สอบปากคํา
กัมพูชาไดความวากลุมเขามา 52 คน ของกลางท่ีพบ มีไมพยุง พรอมท่ีจะเคล่ือนยาย มัดดวยสายสะพาย 52 
ทอน ขวาน 47เลม เล่ือยมือ 10ปื้น เปล อาหาร รองเทา และน้ําด่ืม งานตรงนี้ช้ีใหเห็นวา วางแผนมาดี ความไว
เนื้อเช่ือใจ และความสามัคคีพรอมกับการเสียสละของพระสงฆ์ซึ่งเป็นการทํางานโดยมีอุดมการณ์เดียวกัน กับ
หนวยงานความมั่นคงและจิตอาสาเป็นตัวอยางท่ีสามารถหลอหลอม สอดประสานเขาดวยกันอยางกลมกลืน
เป็นหนึ่งเพื่องานดาน อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไมใหคงอยูอยางยั่งยืนตอไป 
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ภาพการทํางานของผูวิจักษณ์กับหนวยงานอื่น 
 
  
 

 

 
หลักเขตท่ี 3 ชองพริกไทย - กัมพูชา 

 
1.3 ความสนใจของผู้ศึกษา 
 จากการไดเริ่มมาอยูท่ีวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรซึ่งผูวิจักษณ์มีความรักตอปุาไมเป็นทุนเดิมอยูแลวเมื่อมี
โอกาสมาดูแลปุาถึง 10,865 ไรการกระทําของผูวิจักษณ์กับวัดเขาศาลาเป็นการทําสัญญากับธรรมชาติและ
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติวาพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรภายใตการปกครองของหลวงพอเยื้อน 
ขันติพโลและความสมดุลของธรรมชาติท่ีเสรี ชีวิตของคนและสัตว์ท่ีอยูรวมกัน ณพุทธยานแหงนี้ซึ่งจะอยูอยาง
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สันติและมีความสุขไมเบียดเบียนซึ่งกันและกันสมกับเป็นตัวอยางและเป็นปุาตนแบบของโครงการท้ังหลายท้ัง
เกาและท่ีกําลังเกิดโครงการใหมๆขึ้นผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาตอหลวงพอเยื้อน เมื่อมีความเคารพ
ศรัทธาจึงมีความสนใจเป็นจิตอาสาชวยเหลือทุกๆโครงการท่ีทานจัดทําขึ้นมาและมีโอกาสไดเรียนรูเรื่องจิตอาสา 
ภารกิจของทานและการเรียนรูดวยตนเองภาษาเป็นการเอาใจใสตอสังคมสาธารณะและลงมือทําอยางใดอยาง
หนึ่งมันมีหนาท่ีของตนดวยความรักความสามัคคีเพื่อประโยชน์ของผูอื่นสังคมและประเทศชาติโดยไมไดหวัง
ผลตอบแทนทําความดีเพื่อความดีเพื่ออาทรตอคนรวมงานสังคมกันอยางสม่ําเสมอเป็นนิสัยในพุทธศาสนาสราง
ความสามัคคีโดยจิตอาสาเริ่มจากใจท่ีมีคุณธรรม 4 ประการซึ่งเมตตาและความกรุณาเป็นคุณธรรมพื้นฐานของ
จิตอาสาเพราะคอยกระตุนเตือนใหคิดชวยเหลือและใหบริการแกผูอื่นตอมาเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุข อุเบกขา
เป็นคุณธรรมพื้นฐานของจิตอาสาเป็นการเปรียบเสมือนเช่ือมประสานสมาชิกในสังคมนี้ใหรักสามัคคีกันรูจักมี
ความสนใจในทุกโครงการท่ีครูบาอาจารย์สรางขึ้น สนองนโยบายโครงการของหลวงพอเยื้อนอยางมุงมั่นเพื่อ
ผลสําเร็จท่ียั่งยืน 
 
 

   

สรางกําแพงเพื่อปูองกันการลักลอบตัดไมทําลายปุา และลาสัตว์ 
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การถนนยุทธศาสตร์และฝายกักเก็บน้ํา 
 

 
 
 

 

 
โครงการธนาคารอาหารสัตว์ 

 
 ผูวิจักษณ์ มีความสนใจดานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับชีวิตท่ีเกิดใหมหรือส่ิงท่ีคนพบใหมโดยเกิดจากการ
สงเสริมของธรรมชาติทําใหเกิดวิทยาศาสตร์และฝีมือมนุษย์ ผ้ึง และผีเส้ือ คือหลักอาหารและการสงผลบอกถึง
ความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นปุาท่ีสมบูรณ์ คือนก ผีเส้ือ ผ้ึง สัตว์3ชนิดนี้บงบอกถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของปุานั้นๆ ในลําดับแรกผูวิจักษณ์ขอนําเสนอหวงโซอาหารของสัตว์ประจํา
ทองถิ่น และสัตว์อพยพมาชวงฤดูกาล ขอเสนอผ้ึงหลังจากส้ินฤดูหนาวจะมีการอพยพมาจากทางเหนือ ผ้ึงจะ
บินตอนกลางวันพักแวะมาเรื่อยๆ และหากินตามเสนทางมาถึงปุาวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง
อยูตอนลางสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแถบเทือกเขาพนมดงรัก หลังจากใบไมรวงและผลิใบออกใหม
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บางตนออกดอกพรอมใบ นี่เป็นสาเหตุใหฝูงผ้ึงยายถิ่นมาหาท่ีสรางรัง ผ้ึงชอบดูดน้ําหวานจากดอกไม ดอกไม
บางชนิดจะสงกล่ินหอมไปท่ัวปุา เชนตนลําดวน พื้นท่ีปุาวัดเขาศาลาซึ่งเป็นปุาเบญจพรรณ ตนไมออกดอกและ
ผลตางฤดูกาลผลของตนไมมีหลายชนิด ขยายพันธุ์ทางผล เชน ยางนา กระบก ตะเคียน ตนพรวง กระบาก ลูก
หวา สลักดํา เหลานี้เป็นตนไมท่ีมีขนาดใหญและอายุยืน การขยายพันธุ์ดวยผลก็ตองมีดอกเมื่อมีดอกก็มีเกษร 
กลาวถึงการการทําหนาท่ีของผ้ึง อาหารของผ้ึงคือน้ําหวานจากเกษรดอกไมหลากหลายชนิด กระบวนการ
เหลานี้เองเรียกวาการผสมเกสรโดยธรรมชาติ เมื่อผ้ึงดูดน้ําหวานจากดอกไมเกสรของดอกไมก็จะติดอยูท่ีหัว
หรือปากและล้ินของสัตว์นั้นๆเชนคางคาวจากดอกหนึ่งสูอีกดอกหนึ่งตอไปเรื่อยๆเป็นการผสมเกสรใหสมบูรณ์
เป็นผลดีสงใหผลของไมตนนั้นสมบูรณ์ดวยเมื่อผลสมบูรณ์ก็สงผลตอการขยายพันธ์ของไมตนนั้นระหวางผลออน 
แก และสุกแลวรวงลงสูพื้นดิน หมายถึงกระบวนการขยายพันธ์และวนเวียนอยูอยางนั้นไมมีวันจบหากไมมีใคร
มาทําลาย วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรไดจัดทําโครงการอนุรักษ์ปุาตนแบบเพื่อมุงหวังและตองการใหปุาสมบูรณ์
อยางยั่งยืนเป็นท่ีพึ่งท่ีอาศัยของมนุษย์และสัตว์ที่เกิดรวมโลกเดียวกันผ่ึงเป็นสัตว์ชี้วัดความสมบูรณ์ของปุาวัดเขา
ศาลาเพราะวาคนท่ีอยูวัดไมเคยรังแกสัตว์จึงทําใหมีผึงอยูมากขบวนการของผีเส้ือก็เชนกันกอนท่ีจะเป็นผีเส้ือก็
ตองมีไข ไขก็ฝักเป็นตัวหนอน ตัวหนอนกินใบออนขับถายออกมาเป็นปุยของตนไมเม่ือดักแดแกตัวก็ฝักออกเป็น
ผีเส้ืออาหารของผีเส้ือคือน้ําหวานท่ีไดจากดอกไมวงจรเหลานี้เมื่อไมมีผูใดทําลายก็เป็นหวงโซท่ีสมบูรณ์และ
ยั่งยืนตอไป  
 หวงโซอาหารของนก นกท่ีไมกินหนอนมีไมกี่ชนิดเชน เหยี่ยวท่ีมีขนาดใหญ และนกท่ีกินแตผลไม เชน
นกแกว นกเขาเขียว นกเหงือก เมื่อไมมีการตัดโคนตนไมหรือเผาตนไมซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีทําใหระบบนิเวศ
เปล่ียนไปคือถูกบ่ันถอนเส่ือมถอยลงเรื่อยๆ เพราะขาดปัจจัยการดํารงชีวิตท่ีเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ผูวิจักษณ์ขอ
กลาวถึงหนอนผีเส้ือท่ีอยูทุกพื้นท่ีของปุาตนแบบแหงนี้ซึ่งทําใหโครงการสรางกําแพงปูองกันการลักลอบตัดไม
ทําลายปุาและลาสัตว์ไมใหถูกโคน ถูกบุกรุกแผวถางปุาหรือเผาปุาเพื่อประโยชน์ในดานอื่นๆปุาแหงนี้มีแนว
กําแพงปูองกันรอบบริเวณอาณาเขตวัดกวา 24 กิโลเมตร และยังมีฝายแกมลิงอยูรอบโครงการและมีกุฏิท่ีพัก
อาศัยของคนรักปุา ปุาตนแบบหมายถึงวาเราเอาปุาท่ีถูกบุกรุกทําลายกลับมารักษาใหมเพิ่มการปูองกันและ
พัฒนาครบทุกมิติคอยดูแลเอาใจใสอยูสม่ําเสมอท้ังหมดท่ีกลาวมาคือผลจากการสรางกําแพงบงบอกถึงความ
มั่นคงและความสําเร็จในการจัดทําโครงการอยางยั่งยืน หัวใจของโครงการ ปุาดีน้ําดีมีนก ปุารกเสือยังรังแท รัก
ปุารักน้ําตองแล อยาทออยาแทดังใจสุข 
 4. โครงการกุฎิสงฆ์ในปุา 
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 จุดประสงค์หลักในการสรางกุฏิสงฆ์  
  1) จุดประสงค์ดานการปูองกัน 
  2) จุดประสงค์ดานการปฏิบัติธรรม 
 ท้ังสองจุดประสงค์นี้ครอบคลุมโครงการหลักคือการอนุรักษ์ปุาตนแบบวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรแบบ
กุฏิเป็นไดท้ังท่ีพักอาศัยและหุงหาอาหารบอกพิกัดจุดเกิดเหตุและกําจัดปัญหาในดานการปูองกันและพัฒนา
เพื่อใหเขาถึงอยางรวดเร็วของงานดานขาวกรองและเปูาหมายในการปฏิบัติโดยท่ีทุกอยางเกิดจากคําสอนของ
ครูบาอาจารย์ ในเวลาทํางานจากแตเดิมผูวิจักษณ์ทํางานโดยไมเคยหยุดพัก หมดแรงรางกายเมื่อไหรก็พักตรง
นั้น จึงทําใหมีท่ีนอนในปุาโดยไมเป็นกุฏิท่ัวท้ังปุา ทํางานจนหลับหมดแรงตรงไหนนอนตรงนั้น การฉันก็เวียน
ตามหนางานหรือฐานทหารตางๆ เนื่องจากทาอาจารย์เยื้อนสอนไมใหติดท่ีอยูท่ีกิน ต่ืนเชาใหทํางาน หาคาขาว
คาแกงโยมกอน คําสอนเพียงไมกี่คําทําใหผูวิจักษณ์มีพลัง “บุญไมมีวัน คืน เกิดก็บุญ ตายก็บุญ จนก็บุญ รวยก็
บุญ เพราะบุญทั้งนั้น บุญ กรรม สงผลท้ังนั้น สวนใหญหลวงพอมักสอนเวลาทํางานและบอกเสมอวา “งานไม
เคยทะเลาะกับใคร” การบริหารจิตใจของตัวเองระวังอยาใหไปกระทบกับธรรมชาติ (อยาเอาส่ิงท่ีไมใชมา
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต) ถาทุกคนบริหารจิตใจตนเองไดเชนนี้ ธรรมชาติหรือใจของทุกคนจะไมมีความเส่ือม
หรือเศราหมอง 
 ทานยังสอนอีกวา “สตรีเพศไมใชมาตุคาม” ทุกคนมีความสําคัญเหมือนกัน อยางท่ีเรามองดูเล็บเจาของ 
เราจะมองเห็นอยางอื่นไหม ทานใหเอาความวางเปลามาภาวนา ไมใหเอาสังขารปรุงแตงมาภาวนา เมื่อจิตเรา
เขาสูสมาธิแลวอยางไปรบกวน (ถาเราไมมีสมาธิเราจะทํางานไมสําเร็จ) หลายส่ิงหลายอยางท่ีทําสําเร็จมาจนถึง
วันนี้สามารถพูดไดวาคือการทําสําเร็จจากสมาธิ จึงมีโครงการตอยอดมาถึงการสรางกุฏิสงฆ์ในปุาเพื่อความ
สะดวกสบายในการปฏิบัติภาวนาตอๆไป 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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2.1 บริบทของเร่ืองการอนุรักษ์ป่าต้นแบบวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 
ประวัติวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 
 กอตั้งโดยพระราชวิสุทธิมุนี (หลวงพอเยื้อน ขันติพโล) ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปูุ ดูลย์ อตุโล และหลวงตา 
มหาบัว เดิมหลวงพอเยื้อนเป็นเจาอาวาสอยูท่ีวัดปุาบานโดน(ปัจจุบันคือวัดปุาอตุโล บุญลักษม์) อําเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์ ออกพรรษาหลวงพอมักจะมาปักกรดท่ีเขาศาลาเป็นประจําทุกๆปีต้ังแตปี พ.ศ 2531 จวบ
กระท่ังถึง ปี พ.ศ. 2533 เริ่มปลูกกระทอมเชิงเขาสรางเป็นสํานักสงฆ์และจากประสบการณ์การธุดงค์ไปในท่ี
ตางๆพิจารณาเห็นวาควรจะดูแลรักษาปุาแหงนี้ไวการท่ีจะดูแลรักษาปุาไดนั้นมีทางเดียวคือตองสรางวัดขึ้นมา
อยางถาวรและใหปุาแหงนี้อยูในความดูแลของวัดเทานั้นหลวงพอเยื้อนไดนําความคิดนี้เสนอไปยังกองกําลังสุร
นารีกองทัพภาคท่ี2ในปี พ.ศ 2532 จึงไดกอต้ังวัดขึ้นมาใหเป็นการถาวรโดยขอใชเป็นสถานท่ีปฏิบัติวิปัสสนา
และไดรับการดูแลสนับสนุนจาก พลโทเชษฐา ฐานะจาโร ซึ่งดํารงตําแหนงแมทัพภาคท่ี2ขณะนั้น จึงจัดทํา
โครงการผานกรมศาสนาและมหาเถรสมาคมโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ
นายก เสนอไปยังกรมปุาไมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ใหใชพื้นท่ีในเขตพื้นท่ีปุาหวยสําราญ อําเภอบัวเชด จังหวัด
สุรินทร์ เพื่อการปฏิบัติธรรมอนุรักษ์ปุาและสัตว์ปุาไวเป็นสมบัติของชาติโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรได มอบหมายใหวัดเขาศาลา ผูเสนอโครงการเป็นผูดูแลรักษาในวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2540วัดเขา
ศาลาก็ไดรับการจัดต้ังใหเป็น“วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร”ตามประกาศของกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
เพราะวัดนี้มีพื้นท่ีกวางใหญไพศาลจํานวนถึง10,865ไรพื้นท่ีปุาดังกลาวไดรับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อดําเนินการจัดต้ังเป็น พุทธอุทยานเป็นปุาอนุรักษ์แหงเดียวที่มีพระดูแลแทนท่ีจะเป็นเจาหนาท่ีกรม
ปุาไมอาณาเขตท้ังหมดมีพื้นท่ี2อําเภอคือ อําเภอบัวเชดและอําเภอสังขะ จากการดําเนินโครงการเพื่อปฏิบัติ
ธรรม อนุรักษ์ปุาและสัตว์ปุาทําใหพอคาไม ซึ่งประกอบดวยชาวบาน ผูมีอิทธิพลทองถิ่นและขาราชการบางคน
ตองสูญเสียผลประโยชน์จากการคาไม จึงรวมกันขัดขวางอยางหนักเพื่อไมใหพระอาจารย์เยื้อนอยูวัดไดจะ เอา
ท่ีดินไวเป็นสมบัติของตนหรือใหแกญาติพี่นอง ในปีพ.ศ.2535-2538เหตุการณ์รุนแรงมาก มีการเกณฑ์ชาวบาน
หลายรอยคนมาเดินขบวนขับไลพระอาจารย์เยื้อน ใหออกจากวัด เผาวัดและเผากุฏิพระวอดไป3หลังท่ีรายแรง
ท่ีสุด คือสงคนมาลอบยิงพระอาจารย์เยื้อนหลายครั้งแตไมสําเร็จจนบางครั้งพระลูกวัดอยูไมได ตองหนีออกจาก
วัดเหลือพระอาจารย์เยื้อนเพียงรูปเดียว ชวงนั้นปุาไมก็ยังคงถูกลักลอบตัดอยูเสมอโดยนายทุนไดจางชาวเขมร
จากชายแดนเขามาลักลอบตัดไมแตสวนใหญพระอาจารย์เยื้อนจะทราบและปูองกันไวได เมื่อถูกขัดขวางไมให
เอาไมออกพวกเขาไมพอใจและบางครั้งก็มีการเผาไมท้ิง ซึ่งทหารก็ไดจับกุมผูบุกรุกทําลายปุา ไปดําเนินคดีนับ
รอยรายสําหรับตนไมท่ีถูกตัด พระอาจารย์เยื้อนและอาสาสมัครก็ไดปลูกตนไมใหมขึ้นมาทดแทน ปัจจุบันนี้
สถานการณ์ดีขึ้น  

ชาวบานเขาใจถึงเจตนาดีของพระอาจารย์เยื้อน ทําใหความขัดแยงกันในอดีตคอยหมดไป ความสงบ
สุขก็บังเกิดขึ้น ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ไดมาทําบุญและปฏิบัติธรรมมากขึ้นทุกปีสวนการลักลอบตัดไมยังคง
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มีอยูบางแตไมมากเหมือนในอดีตแมจะเจออุปสรรคขัดขวางรุนแรงเพียงใดก็ตามพระอาจารย์เยื้อนก็มิไดทอแท
หรือถอดใจเลิกลมโครงการเนื่องจากไดตัดสินใจแนวแนแลววาจะตองรักษาปุาผืนนี้ไวใหแมจะตองเสียชีวิตก็
ยอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการเคล่ือนยายไมพยูงจากปุาวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 
 

 จึงขอเอาพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรง
เป็นท่ีพึ่งดังนั้นในปี พ.ศ.2535 พระอาจารย์เยื้อนจึงไดจัดทําโครงการอนุรักษ์ปุาไมและส่ิงแวดลอม วัดเขา
ศาลาอตุลฐานะจาโร อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์โดยมีเปูาหมายใหวัดเป็นเขตปลูกปุา ฟื้นฟูสภาพปุาและ
รักษาปุาใหอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานท่ีฝึกการปฏิบัติธรรมบําเพ็ญภาวนาสําหรับพระภิกษุสาม เณรและ
พุทธศาสนิกชนท่ัวไปแลวดําเนินการใหราษฎรชวยอนุรักษ์ปุาไมและสัตว์ปุา โดยจัดต้ังเป็นพุทธอุทยาน บนพื้นท่ี
10,865ไรของวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ใน
วโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบโดยพระเจาวรวงศ์เธอ พระองค์เจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงรับเป็นประธานคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการ นอกจากนี้ทางกองกําลังสุรนารี กองทัพภาคท่ี 2โดยสํานัก
เลขานุการโครงการหมูบานปูองกันตนเองจากชายแดน ปชด. ชุดประสานงานซึ่งประกอบดวย พลตรีประเสริฐ 
ภักดิ์เจริญ พันเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ พันเอกวิโรจน์ พันโทธวัชชัย พันตรีมนตรีและพันตรีวิจิตร ไดเล็งเห็นถึงการ
อนุรักษ์ปุาแหงนี้จึงไดผลักดันใหเกิดโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
และขยายพื้นท่ีออกไปบางสวนเชนพื้นท่ี side B เนื่องจากเป็นพื้นท่ี ท่ีเป็นวัดเขมรเกา มี ศาสนาวัตถุตางๆเชน 
พระพุทธรูป โบสถ์ วิหาร และกุฏิเป็นตน จึงไดกราบเรียนพระอาจารย์เยื้อน ใหสงพระภิกษุ สามเณร ไปพัก
อาศัยอยู เพื่อดูแลไมใหถูกทําลายอีกท้ังจะเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในละแวกนั้นดวยดังนั้นในปี พ.ศ.
2534จึงมีพระภิกษุ สามเณร ไปดูแลท่ีวัดเขมรเกา ต้ังแตนั้นมาปุาพุทธอุทยานอันกวางใหญนี้ประกอบไปดวยไม
ใหญมีคาหลากหลายชนิดเบียดเสียดกันเป็นดงทึบ เชน ไมมะคา ไมพะยูง ไมตะเคียนและไมประดูเป็นตน 
จํานวนมหาศาลคิดเป็นมูลคาทางการเงินไมไดมีต้ังแตตนเล็กไปจนถึงตนใหญ เฉล่ียต้ังแต3-4 คนโอบตนใหญ
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ท่ีสุดคือตนประดูขนาด7คนโอบ และยังมีสัตว์ปุาอีกหลายชนิดท่ีดํารงชีวิตอยางมีความสุขดวยความอุดมสมบูรณ์
ของปุาเชน เสือ  กวาง เกง ลิง คาง งู หมูปุาและนกนาๆชนิดเป็นตน จากผลประโยชน์อยางมากมายมหาศาล
ของทรัพยากรปุาไม พระอาจารย์เยื้อนจึงมีนโยบายแยกคนออกจากปุา ใหปุาเป็นปุาท่ีอยูอาศัยของสัตว์ปุา
เทานั้น ตราบใดท่ีคนยังเขาไปในปุา ก็จะอดเกิดกิเลสเห็นแกประโยชน์สวนตนไมได ปัจจุบันนี้จึงยังคงมีผูคอย
แสวงหาผลประโยชน์จากปุาหลายกลุมหลายคณะ เป็นภาระอันหนักของทางวัดโดยเฉพาะพระอาจารย์เยื้อน
ทานเจาอาวาส ท่ีตองคอยดูแลหามปรามมิใหใครมาลักลอบตัดไม แมแตทางวัดเองเมื่อมีการกอสรางอาคาร
สถานท่ีตางๆ หากสถานท่ีนั้นมีตนไมใหญอยู พระอาจารย์เยื้อนก็ไมยินยอมใหใครตัดตนไมนั้นได เพราะฉะนั้น
จะพบวามีหลายอาคารที่สรางโดยมีตนไมใหญเบียดอยู หรือมีตนไมใหญอยูภายในอาคารเชน หอฉันและเรือน
กาแฟ เป็นตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับพื้นท่ีปุาวัดเขา
ศาลา อตุลฐานะจาโร ไวเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2555 
 การบูรณะปรับปรุงวัดไดรับความชวยเหลือจากทหารซึ่ งนอกจากจะมาดูแลวัดและคุมครองพระ
อาจารย์เยื้อนแลว ยังชวยตัดถนนเขาวัดเป็นถนนลาดยางกวาง 5 เมตรยาว 4 กิโลเมตรปักเสารั้วกําแพงปูนกั้น
แสดงบริเวณปุาอนุรักษ์ระยะทางยาว24ก.ม.เดินสายไฟเขาวัด ทําใหวัดมีไฟฟูาใชสะดวกขึ้น ทําระบบประปา
โดยวางทอสงน้ําจากแหลงน้ําซับบนภูเขาซึ่งผุดขึ้นมาตลอดปีลงมาใชในวัดโดยใชระบบกาลักน้ํา ไมตองใชระบบ
พลังงานใดมาชวย ทอน้ํานี้มีความยาวถึง4กิโลเมตร นอกจากนี้ยังชวยสรางกุฏิหลังเล็กๆ กระจายไปในบริเวณ
ปุา สําหรับใหพระเขาไปพํานักปฏิบัติธรรมอยูในปุาแทนท่ีจะอยูในวัดอยางเดียว เป็นการปูองปรามผูบุกรุกปุา
ไปในตัวดวย พื้นท่ีปุาบริเวณวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ซึ่งจัดต้ังเป็น พุทธอุทยาน พระอาจารย์เยื้อนต้ังใจจะ
พัฒนาใหเป็นแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยแยกพื้นท่ีระหวางสถานท่ีปฏิบัติธรรมและสถานท่ีทองเท่ียว ผูท่ีไป
วัดจะตองจอดรถไวท่ีจอดรถซึ่งจะสรางไวท่ีเชิงเขาดานลางบริเวณปากพญานาค บริเวณนี้ก็เป็นจุดทองเท่ียว
สําคัญอีกจุดเชนกันผูท่ีจะขึ้นไปบนผาพระจะตองใชรถท่ีทางวัดจัดไวใหเทานั้น สวนอีกดานหนึ่งซึ่งเป็นสถานท่ี
ทองเท่ียวเพื่อนํานักทองเท่ียวเขาไปชมในสถานท่ีตางๆ ซึ่งมีมากมายในปุาบริเวณวัดมี ส่ิงปลูกสรางถาวร เชน 
อุโบสถวิหารคด เจดีย์ กุฏิสงฆ์ และหอฉัน เมื่อเดินทางตอขึ้นไปอีกจนถึงผาพระ จะเห็นพระนาคปรกองค์ใหญ
ประดิษฐานไวบนเชิงเขาและจากชะงอนผาสูงท่ีผาพระนี้เองจะไดสัมผัสกับธรรมชาติ อันนารื่นรมย์ อากาศเย็น
สบายตลอดปี มองลงไปจากยอดเขา จะเห็นอางเก็บน้ําบานจรัส ขนาดใหญ และอาณาบริเวณพุทธอุทยาน
ประกอบดวย ขุนเขาสามลูกเชน เขานกเขาหงส์ เขาศาลาและเขาพระ เรียกรวมกันวา ไตรคีรี เป็นตนกําเนิด
ของน้ําตกไตรคีรีท่ีมีน้ําไหลลงมาหลอเล้ียงผืนปุาดานลาง จะมองเห็นผืนปุานับหมื่นไรปกคลุมดวยตนไมใหญนับ
แสนนับลานตนเป็นปุาดงดิบท่ียังอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดเพียงแหงเดียวในภาคอีสานตอนใตท่ียังคงเหลืออยูในปัจจุบัน
นี้ความอุดมสมบูรณ์ของพุทธอุทยานแหงนี้มีโครงการท่ีสนับสนุนเพื่อใหเป็นปุาตนแบบและคุมครองสัตว์ปุา
บริเวณนี้มากมาย ผูวิจักษณ์ขอนําเสนอเพียง 4 โครงการท่ีผูวิจักษณ์ได    ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ดังนี้ 
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 1) โครงการสรางกําแพงเพื่อปูองกันการลักลอบตัดไมทําลายปุาและลาสัตว์ปุา 

  

ภาพแมวลายเสือสัตว์ปุาในพุทธอุทยานท่ีหายาก 
 

 สัตว์หายาก แมวลายเสือ อายุ 1 เดือน วัดเขาศาลาฯ มีพื้นท่ีเป็นชายน้ําหรือริมเข่ือน เรียกวา  “หาดแสง
จันทร์” บริเวณนี้เป็นสนามหญา ชวงปลอยน้ําใหกับการเกษตร เมื่อเวลาน้ําลด หญาจะเกิดสวยงามเหมือน
สนามกอล์ฟ ซึ่งชวงนี้เองจะเห็นแมวลายเสือออกหาอาหาร เกงลงมากินหญาออนและด่ืมน้ําในเข่ือน จะพบมาก
ในชวงเดือนเมษายน พฤษภาคม เป็นชวงท่ีผูวิจักษณ์ทําถนนยุทธศาสตร์พรอมกับสรางฝายแกมลิงดานทิศ
ตะวันออกของวัดเขาศาลาฯ การสรางกําแพงเพื่อปูองกันการลักลอบตัดไมทําลายปุาและลาสัตว์ปุาจึงมี
ความสําคัญ เพราะสามารถอนุรักษ์ท้ังทรัพยากรปุาไมและสัตว์ปุาไวใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู อันเป็น
มรดกลํ้าคาอยางยั่งยืนตอไป 

 
ภาพแผนท่ีเขตวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 10,865 ไร 
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  เริ่มกอสรางกําแพงตามแนวเขตพื้นท่ีรอบวัดเขาศาลาฯ เป็นระยะทาง 24 กิโลเมตร เวนการทํากําแพง
ชวงท่ีเป็นบริเวณชายน้ํา โดยเป็นเขตติดตอกับอางเก็บน้ําหวยจรัส 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นบริเวณท่ีชาวบานสามารถ
เขามาได แตสวนใหญจะเขาใจถึงวัตถุประสงค์ของการทํากําแพง จึงเป็นการอยูรวมกันโดยความเขาใจและไม
ทําลายธรรมชาติ เรื่องการลักลอบตัดไมทําลายปุาและลาสัตว์ ชวยใหเจาหนาท่ีลดภาระหนาท่ีในการทํางาน
และลาดตระเวนอีกดวย 
 

2.2 ขั้นตอนในการด าเนนิงาน 
 

โครงสร้างการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในการอนุรักษ์ปุาตนแบบวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ไดรับความรวมมือจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ตางๆ ไดวางแผนการพัฒนาปูองกันการตัดไมพะยูง การทําลายปุา การลาสัตว์ปุา โดยมีโครงการสงเสริม
สนับสนุนดังนี้ 
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 1) โครงการสร้างก าแพงป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและล่าสัตว์ป่า 
 เมื่อรับนโยบาย จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แลวก็ถึงขั้นตอน การออกแบบและลงมือสราง
พื้นท่ีวัดเขาศาลาสวนใหญเป็นปุาสมบูรณ์ กําแพงเป็นส่ิงเดียวท่ีใหความมั่นใจในการท่ีจะแบงเขต เพื่อปูองกัน
การบุกรุกการแพวถางของชาวบานในการประกอบอาชีพของเขาโดยการบุกรุกเอาท่ีจากดานนอก ขยับตามวัน
และเวลาท่ีไมมีใครดูแล เชนเสาเดินไดหลักเขตเดินได ผูวิจักษณ์จึงลงมือทันที เมื่อทานอาจารย์ใหเป็นผูรับสนอง
งาน การหาอุปกรณ์ สมัยนี้งายมากเพราะความเจริญเขาถึงทุกอําเภอ การคมนาคมถึงกันหมดไมเวนแมแตในปุา
เขาระบบส่ือสารท้ังหมดก็เขาถึงจะส่ังซื้ออะไรก็ไดไมตองเขาเมือง วัดเขาศาลามีการกอสรางโครงการใหญๆ
มาแลวหลายโครงการ เชน พระอุโบสถ ศาสนสถานปฏิบัติธรรมพระนาคปรก หรือศาลาหอฉัน อริยเจดีย์ หอง
สุขา 30-40 หองบนเขา กระบวนการกอสรางเหลานี้ทําใหรูจักการคํานวณ และรายละเอียดของวัสดุประเมิน
ราคาหาไดจากท่ีไหน และสามารถวางเครดิตไดกี่วันสําหรับการจายเป็นเรื่องของงบประมาณในครั้งตอๆไป 
  

 
ภาพการออกแบบอุปกรณ์ เพื่อชวยลดความยากลําบากในการทํางาน และลดเวลาการทํางาน 

 
 การสรางกําแพงเป็นโครงการหลักท่ีสรางเพื่อประโยชน์ในการรักษาตนไม ปูองกันการบุกรุกและลาสัตว์
ปุา ในปี พ.ศ. 2555  สําเร็จเมื่อพุทธศักราช 2559 รวมเวลาการกอสราง 4-5 ปี การกอสรางกําแพงท่ีพุทธ
อุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ใชงบประมาณมากและหายาก เพราะทางวัดไมได ทําเรื่องขอสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  ผลดีคือ ลดขั้นตอนของรัฐท่ีตองรอเวลาอนุมัติและตรวจสอบงบประมาณ และขั้นตอนการประมูลของ
หางรานตางๆ คําวาตนแบบมีความหมายกวางมากเป็นคําท่ีครอบคลุมในงานท่ีเป็นการเสียสละ  คือ ไมเอา เอา
ออกไป คําวา “เสียสละ” คือสละท่ีมีอยูเป็นอยูและคงอยู ใหผูอื่นไป ท้ังความคิดและการกระทํา รวมคําวา
เสียสละคือ ผูพรอมท่ีจะทําเป็นผูนํา รวมความคือ ผูนําในดานการเสียสละ โครงการสรางกําแพงเพื่อรักษาปุา
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ตนแบบ เป็นตนแบบและการกระทําบงบอกถึงการเสียสละ ท่ีทํางานเพื่อสวนรวม คําวาปุาตนแบบ ก็คือ การท่ี
นําเอาปุาท่ีมีการบุกรุกพื้นท่ี มีการกําลังแผวถางอยูในปัจจุบัน เขามาสูระบบในการรักษาดานกฎหมายและขอ
ใชตามประมวลกฎหมาย ในดานการพัฒนาท้ังหมดนี้เป็นการนําเอาพื้นท่ี ท่ีมีการถูกบุกรุกจากการแผวถางปุา
เขาสูกระบวนการ การรวบรวมพื้นท่ีเปูาหมาย ผลสําเร็จในดานการขึ้นตนเราไดเห็นกระบวนการรวม
องค์ประกอบและเพิ่มองค์ความรูในตัวและทราบเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายอยางชัดเจน  
ผลส าเร็จในการสร้างก าแพง 
 ขณะท่ีกําลังกอสรางดานประเมินรายจายและเวลาบวกระยะทางความยาวของกําแพง  24 กิโลเมตร 
  2.1) เราทราบถึงความหมาย ในคําวาเวลาและความสูญเสีย จึงเรงและหาวิธีปูองกันชวง พ.ศ 2553 
ถึง พ.ศ 2555 เป็นชวงท่ีตองทํางานใชการเดินอยางเดียวไมมีถนนหนทางเหมือนปัจจุบันนี้ นี่เป็นการบอกถึง
เวลาและความสูญเสีย พ.ศ. 2554  เป็นชวงท่ีทุกพื้นท่ีมีกลุมนายทุนเขาถึงความตองการของชุมชนคือความ
เป็นอยูท่ีดีขึ้น นั้นหมายถึงเมล็ดเงิน ผูวิจักษณ์ไดทราบถึงความสูญเสีย ท่ีเป็นอยูในเวลานั้ นและจะสูญเสียใน
อนาคต ไมมีใครเอาส่ิงท่ีเสียไปจากการทําลายหรือภัยจากความไมแนนอนกลับมาได เชน ตนไมท่ีโดนตัดโคนแต
เอาไปจําหนายไมได ตนไมนั้นตองตายเพราะตัดขาดจากสวนสําคัญท่ีหาอาหารเล้ียงลําตน ใบ ราก นั่นคือสวนท่ี
อยูดานลางของผิวดิน คือราก การอธิบายเชนนี้บงบอกถึงเวลา เราพยายามทํางานเพื่อใหทันเวลาท่ีจะเกิดความ
เสียหาย ท่ีอาจเกิดความสูญเสีย ไมลมและสัตว์ปุาโดนพรากชีวิต นําโดย หลวงพอเยื้อนหรือหลวงตาเยื้อน วัด
เขาศาลาอตุลฐานะจาโร  
 ทานเลาและชวยแนะนําใหผูวิจักษณ์ เขาใจผลจากความตองการและผลจากความอยากของมนุษย์ท่ีไมมี
ความรูสึกเสียดาย และผลกระทบท่ียอนกลับมาจากการตั้งใจทําและตามผูอื่น ผลท่ีผูวิจักษณ์เห็นหลังจากสราง
กําแพงเสร็จประจักษ์และเดนชัดในดานการปูองกันรักษาความสงบ ผลเกิดขึ้นดังท่ีเห็นเชน คดีท่ีเป็นสาเหตุจาก
การตัดไมและลาสัตว์ จากท่ีเคยจับปีละ 40-60 คดี ตอปีก็ลดลงไปเรื่อยๆโดยวัดจาก พ.ศ.2563  จับไปแลวส่ีคดี 
เป็นผลดีจากการสรางกําแพง การทํางานดานการจับกุมก็ยังทําอยูในชุดปฏิบัติการ  ผลท่ีจะตองเฝูาระวังก็
นอยลงแตเพิ่มงานการขาวมากขึ้น และจับกุมผูบงการท่ีเป็นผูนําในเขตไดสําเร็จ จากสํานวนสอบเชิงลึกทราบวา
มีเงินถูกจายโอนจากบุคคลเดียวถึง 8 บัญชี เป็นตัวช้ีวาคือผลท่ีไดรับจากการสรางกําแพงปูองกันปุาไมและลา
สัตว์ 
 ผลท่ีเกิดจากชีวิตใหมและเกาของการเพิ่มจํานวนสัตว์ในบริเวณพุทธอุทยานของวัดเขาศาลาท่ีจากการท่ีผู
วิจักษณ์จะไดดูแลและอยูในปุาตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้กอนท่ีจะสรางกําแพง พ.ศ. 2555  หลังจากไดรับ โปรด
เกลาแลวความวาใหผูเสนอโครงการทําการสรางเขตใหชัดเจน นั้นหมายความวาผูเสนอโครงการตองทําหรือ
สรางแนวเขตอยางชัดเจนวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ทําโดยหลวงพอเยื้อน ขันติพโล สวนองค์ทานแลวทาน
เป็นพระรักสัตว์อยูแลว พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ก็มีสัตว์ปุาเป็นทุนหรือสัตว์ในถิ่นเดิม  อยู
มากมายหลายชนิด เชน คาง กระรอกดํา  พญากระรอก กระรอกหางแหวน   เกง และหมูปุา ท่ีหาดูไดงายใน
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ปัจจุบันคนนี้มากขึ้น เชนเวลาจะหาดูกลางวันจะเห็นเกง คางเทา พญากระรอก  กระรอกหางแหวน เหยี่ยว 
กลางคืนจะเห็น กระจง เกง  แมวลายเสือ และยังมีสัตว์หากินกลางคืนอีกมากมายหลายชนิด 
 

 
 
 2) โครงการถนนยุทธศาสตร์และฝายกักเก็บน้ า (แก้มลิง) 
 ฝายแกมลิงไดรับผลจากการท่ีทหารกองกําลังสุรนารีไดมีนโยบายการสรางถนนยุทธศาสตร์บริเวณทิศ
ตะวันออกของวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และมีการแบงเขตพื้นท่ีใหชัดเจน วัดเขาศาลาฯ    ทิศเหนือดาน
ตะวันตกของวัด และทิศใตรอบแนวกําแพง จากนั้นผูวิจักษณ์ไดลงมือปฏิบัติเองต้ังแตเริ่มแรก งานกําแพง และ
ตอเนื่องดวยแนวคิดการกับเก็บน้ําเพื่อการบริโภค แนวคิดนี้เองทําใหเกิดโครงการฝายแกมลิงตอเนื่อง อันเกิด
จากดําริของหลวงพอเย้ือน ขันติพโล เริ่มจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 17 พฤษภาคม 2555 และ
ลงมือปฏิบัติ 
 3) โครงการสร้างฝายกักเก็บน้ า (แก้มลิง) 
 เปิดการเช่ือมแหลงน้ําท่ัวถึง ไมใชแควาแคน้ําท่ัวถึงหากเป็นการสรางระบบนิเวศน์ขึ้นมาใหม 1 จุด การท่ี
มีน้ําหมายความวา เป็นจุดท่ีใชชีวิตและเป็นแหลงสนับสนุนในการปรับความสมดุลในบริเวณนั้น ฝายแกมลิงไม
จําเป็นตองใหมมากแตตองมองถึงภาพรวมวา หากสรางระหวางกลางปุาและสายน้ําจุดไหนจะใหผลมากกวากัน 
ผลท่ีสรางฝายอยูในระยะหางจากกําแพงหรือทายน้ําไดรับผลตางกันคนละอยาง และผลแตกตางกัน ผลจากการ
สรางฝายระหวางกลางปุาสงผลตอปุาและสัตว์อยางชัดเจนในชวงน้ําเต็มฝายและชวงน้ําลด ในท่ีนี้จะขอกลาวถึง
ชวงน้ําเริ่มไหลรวมกันท่ีฝายเป็นลําดับแรก แหลงนั้นไดรับต้ังแตเริ่มแรกถึงความเปล่ียนแปลงต้ังแตเริ่มสรางฝาย 
 4) โครงการธนาคารอาหารสัตว์ 
 เป็นโครงการสรางความเดนชัดในปัจจุบันของพื้นท่ีและงานเป็นผลสําเร็จเป็นผลไพบูลย์ โดยการทํานุ
บํารุงธรรมชาติท่ียังมีสภาพดีใหเป็นปุาไมท่ีดีมีคายิ่งขึ้นโดยการปลูกปุาไมแซมระหวางท่ีวาง การรักษาปุา
ธรรมชาติชวยปูองกันธรรมชาติไมใหส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงไปมากและไมทําใหสูญเสียระบบนิเวศน์อีกดวย 
การปูองกันรักษาปุาธรรมชาติจึงดีกวาการปลูกปุาขึ้นใหมหลังจากตัดไปหมดแลว เราจึงควรรีบเรงปลูกสวนปุา
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ในพื้นท่ีท่ีถูกทําลายหรือเป็นปุาเส่ือมโทรม เพื่อใหไดผลผลิตไวใชในอนาคต ชวยปูองกันการพังทลายของดิน
และการสูญเสียหนาดิน ผูวิจักษณ์จึงมีความคิดท่ีจะปลูกปุาโดยเป็นไมผลเพื่อสรางอาหารใหกับสัตว์ปุาในพื้นท่ี 
จึงดําเนินโครงการธนาคารอาหารสัตว์ดวยการปลูกตนชมพูและตนฝรั่งบริเวณฝายกักเก็บน้ําดานทิศตะวันออก
ของวัด เพื่อท่ีพุทธอุทยานเป็นศูนย์กลางอาหารใหกับสัตว์ ความอุดมสมบูรณ์ยอมแผไปถึงมนุษย์และสังคม
โดยรวมตอไป 
 5) โครงการธนาคารอาหารสัตว์ 
 การออกแบบพื้นท่ี การเลือกดินท่ีเหมาะกับพืชและตนไมท่ีปลูกเลือกปุยใหเหมาะกับพืชนั้น และการให
น้ําอยางสม่ําเสมอเชน พืชท่ีนํามาปลูก กอนท่ีจะจัดทําโครงการธนาคารอาหารสัตว์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 ตนเมา 
ตนไผ กลวย มะละกอ พืชยืนตนและพืชลมลุก เห็นไดชัดวาการเจริญเติบโตเป็นหนาท่ีพอจะตรงกับการดูแลท่ีดี 
แนวคิดท่ีจะทําโครงการธนาคารอาหารสัตว์นั้นเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากการท่ีผูวิจักษณ์ ทํางานอยูในปุาตลอดเห็น
การเปล่ียนแปลงและไดใชสอย การเปล่ียนแปลงเหลานั้นท้ัง ผูวิจักษณ์ไมไดทําไวตอน จึงเป็นแนวคิด จุด
ประกายใหคิดท่ีจะทําโครงการนี้ เริ่มจากการขออนุญาตกับทานเจาอาวาสและช้ีแจงเหตุผลท่ีตองทํา   เมื่อใด
กลาวเซ็นและทานเลยอนุญาตใหทํา กิจกรรมโครงการธนาคารอาหารสัตว์เต็มรูปแบบ เพราะทานเห็นผลงานท่ี
ผานมา ตนไมท่ีเลือกในโครงการธนาคารอาหารสัตว์ ผูวิจักษณ์ เลือกตนชมพู เหตุผลคือตนชมพูออกดอกออก
ผลมาก ใหผลหลายรอบตอ 1 ปี และสามารถตอนกิ่งขยายพันธุ์ไดและกิ่งตนชมพูมีจํานวนมากนี่คือผลดีของตน
ชมพู 
 อาหารประจ าถิ่น (บริเวณพุทธอุทยาน)  
 อาหารหรือพืชท่ีมีอยูจํานวนมากมายในเนื้อท่ี  10,865 ไร แบงเป็นพืชท่ีใหผลผลิตในชวงฤดูมรสุมฤดู
หนาวและฤดูรอน  3 ฤดูนี้จะแตกตางกันตามสภาพภูมิอากาศ พืชและตนไมก็ยังแบงออกเป็น 3 อยาง ใน 3 
อยางนี้คิดเป็นรอยละ  ตาม กิ่งและกาน เหนือพื้นดินขึ้นไป รอยละ 64 ผลตาง ระหวางเถาวัลย์และลําตนคิด
เป็นรอยละ  20  ผลอยูบริเวณใตผิวดินคิดเป็นรอยละ 16   รวมท้ัง 3 อยางนี้เป็นโครงการธนาคารอาหารสัตว์ท่ี
เป็นพืชท่ีอยูในพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรซึ่งโครงการรักษาปุาตนแบบ 
 การต่อยอดอาหารสัตว์  
 เหตุท่ีสรางจากแนวคิดและสัมผัสท่ีไดเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลบวก ในดานการเพิ่มประชากรของ
สัตว์ท่ีอยูในพุทธอุทยานโครงการ การรักษาปุาตนแบบและนับวันสัตว์ท่ีอยูดานนอกกําแพง เขาไมอยูรวมกัน 
การท่ีวัดเขาศาลา มีกําแพงปูองกันใหสัตว์เหลานั้นรูสึกปลอดภัย ในยามท่ีออกหากิน สัตว์มี  ภาษาของสัตว์อยู
จําเพาะ แตละชนิดแตกตางจากกันไป (หมายถึงการส่ือภาษามีความสุขและความปลอดภัย) 
 สรุปโครงการธนาคารอาหารสัตว์ 
 มีแนวคิดและโครงสรางคลายกันกับธนาคารอาหารสัตว์เป็นทุนเดิม เป็นพืชและพันธุ์ไมท่ีอยูมากอน
ฉะนั้นเมื่อเรามีเปูาหมายและการปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรม ตามรูปแบบของโครงการ ผลท่ีไดมาคือ สมบูรณ์
ท่ีสุด  
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 6) โครงการสร้างกุฏิสงฆ์ในป่า 
 การกอสรางหรือลงทุน ตองคํานึงถึงการใชประโยชน์และความคุมคา การกระจายหมายถึงการแบงออก
และสงไป การปักและต้ังหมายถึงการลงจุดและคงอยู การวางแนวท่ีตองการเรียกวา การทํางานอยางมีแบบ
แผน การกําหนด ก็คือจุดท่ีตองการ การมองถึงอนาคตท่ียังมาไมถึง หากพิจารณาแลววาโครงการสอดคลองกัน
ใหประโยชน์เกื้อกูลซึ้งกันและกันก็ควรทํา โครงการสรางกุฏิในบริเวณ  พุทธอุทยานวัดเขาศาลาฯเป็นโครงการ
ออกแบบสรางเพื่อการอยูอาศัย เป็นการสรางอยางถาวร โดยการใชวัสดุท่ีคงทนและแข็งแรง ทนตอสภาพลม
ฟูาอากาศ 
 ปัจจัย 4 เป็นส่ิงสําคัญตอการดํารงชีวิต ผูวิจักษณ์บอกกลาวถึงผลสําเร็จของการสรางกุฏิท่ีวัดเขาศาลา 
ออกแบบโดยผูวิจักษณ์ และความเหมาะสมในยุทธศาสตร์ ในดานการปูองกันหรือท่ีพัก หลบแดดหลบฝน ของ
พระหรือเจาหนาท่ีท่ีทํางานรวมกับในงานปูองกัน กุฏิ 24  หลัง หรือมากกวาในบางครั้งท่ีปัญหาในงานปูองกัน
เกิดขึ้นหรือมีลักลอบเขาพื้นท่ีดานในเพื่อการกระทําอันเป็นการทําลายตอระบบนิเวศน์ เชน การลักลอบตัดไม
และลาสัตว์ในวิธีตางๆ หากพระหรือผูปฏิบัติธรรมอยูในกุฏิ ในกรณีตางๆ ซึ่งผลของการสรางกุฏิรอบปุา ผูท่ี
ปฏิบัติธรรมท่ีมาจากท่ีตางๆไดเขาถึงธรรมชาติ เราเปิดใจยอมรับคือทําใจใหสงบและรับเอาส่ิงท่ีอยูรอบขาง เป็น
ความรื่นเริงเขาสูใจผูปฏิบัติธรรมจะมองอยางไรที่จะเห็นความราเริงในปุา 
 เราตองต่ืนอยูเสมอเชนต่ืนอยูท้ังกลางวันและกลางคืน ต่ืนอยางมีสติและอยูกับปัจจุบัน ถึงธรรมชาติท่ีอยู
รอบตัวและธรรมชาติจะกลอมใหผูปฏิบัติธรรมมีความสุขท่ีเขามาปฏิบัติธรรมอยูในปุาไดโดยไมมีแม กระท่ัง
ความกลัวภัยอันตรายก็ไมมีเพราะไรความปรุงแตง การวางแนวกุฏิ และระยะหางกันประมาณ 1 กิโลเมตร ทํา
หางกัน เพราะอยากใหควบคุมพื้นท่ี  แลวผูท่ีอยู ณ จุดนั้น จะไดเขาถึงความสันโดษ และมีความกลาหาญ
เกิดขึ้น เมื่อมีผูมีจิตศรัทธามากขึ้น กุฏิของพระปุาก็คอย ๆ เปล่ียนจากกุฏิช่ัวคราวเป็นกึ่งถาวร และถาวร 
อยางไรก็ตามกุฏิของพระปุามักจะมีลักษณะคลาย ๆ กัน ตางกันแตขนาดและวัสดุกอสราง กุฏิช่ัวคราวมักจะ
เต้ียยกพื้นสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เพียงใหพนจากการรบกวนของสัตว์ เชน งู หรือหนู ถาเป็นกุฏิถาวรมักทํา
ใตถุนสูงพอเขาไปอาศัยหรือยืนได ตามธรรมดาจะมีอยูหองหนึ่งเป็นท่ีจําวัด หรือนั่งสมาธิภาวนา และเก็บส่ิงของ
เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดเฉล่ียกวางดานละประมาณสองเมตรครึ่ง มีเฉลียงสําหรับนั่งพักหรือรับแขก ขนาด
พอสมควรแกการใชงาน ถาสรางกวางใหญมากก็จะผิดพระวินัย เหตุและผลของความคิดของตนเองและภัยจาก
ดานนอก และเป็นการต้ังรับท่ีเหมาะสมสําหรับแผนท่ีต้ังกฎของรอบกําแพงนั้น ผูวิจักษณ์ ไดสรางรวมในการ
ประชุมหรือเป็นท่ีรวมและเป็นสถานท่ีแสดงธรรมของพระสงฆ์ ในเวลากลางคืน ครูบาอาจารย์ทานจะตามดูและ
คอยตามใหความรูและความเขาใจแกผูมาปฏิบัติธรรมอยูเสมอ   เป็นเหตุผลท่ีลงอยูในปุาเหมือนวาเราไดเดิน
ตามรอยครูบาอาจารย์ สอนธรรมะนั้นไมใชวาจะสอนไดเลย ผูท่ีถูกสอนไมรูในหลักการไมมีความปลอดภัย จะ
สอนอยางไรคือสอนจนตัวเองตายก็ไมมีทางเขาใจ ถึงสอนไปก็ไมเกิดประโยชน์  การท่ีถูกตาม ถูกหลอหลอม 
จากการฟังและสัมผัสจากผูท่ีอยากฝึกเรื่องสมาธิการท่ีมีท่ีพักอยูทามกลางปุาเขา  ลําเนาไพรนั้นดีอยางไรหาก
มองถึงความสงบนั้นถาคิดเป็นรอยละ เทากับ 100 เปอร์เซ็นต์ เต็ม ความสงบจากธรรมชาติและความเป็นอิสระ
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ของส่ิงรอบขาง ไมมีใครปลุกใหนกตื่นนอนในตอนเชาและสงเสียงรองกลอม พงไพร หมายความวาบรรยากาศ
เชนนี้ไดโดยไมตองจัดหาหรือปรุงแตงขึ้นคือ ขาดจากปัจจัยปรุงแตงโดยประการท้ังปวงความหมายท่ีตรงกับ 
ปฏิบัติธรรมไมมีส่ิงท่ีช่ัวอยูใหเกิดอารมณ์ จิตใจของผูปฏิบัติ เขาอยูแทน คอยๆซึมเขาทีละนิด และหากไดรับ
การสนับสนุน จากครูบาอาจารย์และผูปฏิบัติเองก็จะเป็นการตัดเวลาใหส้ัน เขาถึงธรรมชาติเร็วขึ้น ก็เห็นวา
ธรรมชาติไมเคยเบียดเบียนหัวใจดวงใดใหไดรับความทุกข์ แมแตนอยนิดแตสัตว์ท่ีอยูในปุาเขาลําเนาไพร ท่ีสัตว์
เหลานั้นอาศัยอยูฉะนั้น การเกื้อกูลท้ังการสรางท่ีพักในปุาหรือปุาของโครงการรักษาปุาตนแบบ ท่ีวัดเขาศาลา
แสดงใหเห็น ภาพจริงและผลสําเร็จอยางเป็นธรรม ในดานพัฒนาจิตใจและสงเสริมใหผูปฏิบัติธรรมท่ีมาเป็นครั้ง
คราว ไดรับประโยชน์ครบท้ังความรูและความเขาใจในจุดประสงค์หลัก คือ การรักษาธรรมชาติและเขาถึง
ธรรมชาติของการออกแบบโครงการสรางกุฏิ 24 หลัง ของพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริท่ีผูวิจักษณ์ ไดรับกุฏิตามแนวกําแพง   (ฝ่ังทิศตะวันออก) การสรางกําแพง เป็นการ
ดําริจากหลวงพอเย้ือน ขันติพโล ในการสนอง นโยบายเพื่อความชัดเจน พระราชวิสุทธิมุนี(พระอาจารย์เยื้อน 
ขันติพโล)ไดมอบหมายใหผูวิจักษณ์เป็นผูออกแบบ และวางแผนในดานงานพัฒนา การออกแบบประเมินความ
เสียหายและรายจาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 เริ่มงานเวลา 07.00 น. และไมจํากัดเวลาเลิกงาน แลวแตสถาณการณ์ความยากงายในพื้นท่ีและสภาพ
อากาศ กุฏิแตละหลังหางกันประมาณ 800-1000 เมตร มีการวางแผนใหไดระยะเหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศ งานสรางกําแพงทําไปไดสักไดระยะหนึ่งทางผูวิจักษณ์ ก็ไดเริ่มงานสรางกุฏิไปในตัวพรอมกับงาน
สํารวจ และคุมครองปุา โดยการลาดตระเวนในปุา การท่ีมีกุฏิสําหรับการใชงาน ผูวิจักษณ์ไดประเมินในราคา
กลางและทําเอง พบวามีความแตกตางกันมากเรื่องราคาและเวลา เมื่อเราทําเราเรียนรู ดวยตนเองรูทุกขั้นตอน 
รูปัญหาทุกอยาง จนสามารถสราง รวมท้ังหมด 24 หลัง ตามแนวชายแดน ใชประโยชน์ไดอยางสมบูรณ์และ
คุมคา 
 
3. สรุปผลการศึกษาปัจจัยความส าเร็จ  
3.1 ปัจจัยความส าเร็จของการอนุรักษ์ป่าต้นแบบของวัดเขาศาลาอตุโลฐานะจาโร 
 1) ความศรัทธาท่ีหลวงพอเยื้อน ขันติพโล เจาอาวาส และ พระทองมูล ปิยะธัมโม ผูชวยเจาอาวาส ซึ่ง
เป็นผูนําองค์กร ผูนําในการพัฒนาดานตางๆ โครงการอนุรักษ์ปุาตนแบบวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรจนสําเร็จ
เป็นท่ียอมรับของทุกคนในชุมชน อําเภอ จังหวัดใกลเคียง เกิดการเพิ่มพลังความรักความศรัทธาตอหลวงพอ
เย้ือน ขนัติพโล และพระทองมูล ปิยะธัมโม มากยิ่งขึ้น 
 2) มีความมุงมั่นในการทํางาน การอนุรักษ์ปุาตนแบบวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ซึ่งกอใหเกิดประโยชน์
ตอประเทศชาติอยางมหาศาลโดยประเมินคาไมได เมื่อเห็นผลงานท่ีตนเองไดลงมือปฏิบัติ แมยังไมสําเร็จ
สมบูรณ์ก็ยังเกิดความภาคภูมิใจท่ีผูคนกลาวถึงผลงาน และไดรับคําช่ืนชมจากชุมชน ไดรับประโยชน์จริง และ
สงเสริมในดานการเกษตร 
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 3) มีสมาธิเป็นปัจจัยสําคัญท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติ เป็นสัมมาสมาธิ รูเหตุและผล เป็นสมาธิท่ีต้ังมั่น
และมั่นคงทางดานจิตใจ สภาวะเหลานี้สามารถทนตออุปสรรคในการทํางานท่ีตองปรับกระบวนการทํางานตาม
บริบทของภูมิประเทศท้ังท่ีเป็นพื้นท่ีตางระดับ บางจุดมีความสูงตางกัน 30 -100 เมตร สมาธิชวยใหงานใน
สถานท่ีลําบากและตองทําในชวงฤดูฝนหรือมรสุม งานสําเร็จไปดวยดีทุกขั้นตอน อาศัยสมาธิท่ีมั่นคงหรือใจท่ี
มั่นคง 
 4) มีความสามัคคีท่ีเกิดจากการรวมมือของทุกฝุายในการอนุรักษ์ปุาไมในเขตวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 
โดยเกิดความสามัคคีในหมูคณะท่ีทํางานรวมกัน โดยมีพระสงฆ์เป็นผูนํา ทางการทหาร ตํารวจ ตํารวจตระเวน
ชายแดน หนวยงานกรมปุาไม และหนวยงานราชการอื่นๆ คณะ ภาครัฐ คณะเอกชน     นิติบุคคล และกลุ ม
ชุมชนตางๆใหความรวมมือไดประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนตอไป 
 5) การสรางจิตสํานึกใหรักปุาไมและอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไมในเขตวัดเขาศาลอตุลฐานะจาโร โดยผาน
ชองทางประชาสัมพันธ์ ใหความรูตอเยาวชน ประชาชน หรือผูรวมดูแลโครงการ กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรปุาไม แมน้ํา ดิน เชน โครงการธนาคารอาหารสัตว์ อนุรักษ์น้ํา เชน ฝายแกมลิง การสรางเขื่อน และ
ตองดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและยั่งยืนจึงจะสรางจิตสํานึกใหรักปุาไมไดสําเร็จและยั่งยืน 
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Abstract 
 The Dissertation of The development of Wat Pa Phlan Phech is the center of the 
community, which aims to synthesize the development of Wat Pa Phaj Phet as the center of 
the community. The participants used the method of studying from experience and combined 
the knowledge and capabilities of the people in the community in all sectors. Organize 
meetings, write plans. 1) Develop the educational, ethical and cultural propaganda of the 
local traditions, 2) Develop the religion and buddhist places 3) Develop government and 
public relief.  The development of Wat Pa Phlan Phech is the center of the community. There 
are 5 important elements : 1) understanding of the purpose of development, 2) recognition 
and participation, 3) responsibility, duty and sacrifice for the collective, 4) love and 
cherishment in the local culture, and 5) unity  
 
Keywords : The Development of Wat Pa Phlan Phech  

 
บทคัดย่อ 
 งานดุษฎีนิพนธ์เรื่อง  รูปแบบของการพัฒนาวัดปุาพลาญเพชรใหเป็นศูนย์กลางของชุมชนนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบของการพัฒนาวัดปุาพลาญเพชรใหเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยผูวิจักษณ์
ไดใชวิธีการศึกษาจากประสบการณ์ และนําความรูท่ีไดศึกษามา มาบูรณาการรวมกับความรูความสามารถของ
บุคลากรในชุมชนทุกภาคสวน จัดประชุม เขียนแผนงาน จัดทําเป็นรูปแบบของการพัฒนาวัดปุาพลาญเพชรให
เป็นศูนย์กลางของชุมชนใน 3 ดาน คือ 1) พัฒนาดานการศึกษาเผยแผจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นอันดีงาม  2) พัฒนาดานศาสนวัตถุและศาสนสถานทางพุทธศาสนา  3) พัฒนาดานการปกครองและ
การสาธารณะสงเคราะห์  ผลจากการวิจักษณ์พบวาการดําเนินงานเพื่อใหเป็น รูปแบบของการพัฒนาวัดปุา
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พลาญเพชรใหเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ความเขาใจในวัตถุประสงค์
ของการพัฒนา  2) ความไดรับการยอมรับและมีสวนรวม  3) ความรับผิดชอบในหนาท่ีและการเสียสละเพื่อ
สวนรวม  4) ความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมทองถิ่น   5) ความสามัคคี 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบการพัฒนาวัดปุาพลาญเพชร 
 
1. ความเป็นมาความส าคัญและวิธีศึกษา 
 ชุมชนบานโคกแดง หมู2 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และชุมชนใกลเคียง เป็นพื้นท่ีติดเขต
ชายแดนระหวางประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ถายอนไปในสมัยส่ีสิบกวาปีท่ีแลวจัดวาเป็นพื้นท่ีหางไกล
ความเจริญอยางมาก เป็นพื้นท่ีอันตราย และเป็นแหลงซองสุมเรื่องผิดกฎหมายตางๆ เชน แหลงคายา แหลงคา
ไมผิดกฎหมาย แหลงซื้อขายอาวุธ เป็นตน    ดวยสภาพดังกลาวจึงถูกจัดใหเป็นพื้นท่ีสีแดง ทําใหการพัฒนา
หรือความเจริญดานตางๆเขามาไมถึงทองถิ่นชุมชนนี้มากนัก ทําใหผลผลิตทางการเกษตรไมสามารถนําออกสู
ตลาดไดอยางสะดวก ประชาชนขาดรายไดหลักจากการขายผลผลิต นําไปสูปัญหาแรงงานพลัดถิ่น คือ ตองไป
ขายแรงงานในเขตเมือง นําไปสูปัญหาครอบครัวแตกแยกและขาดความอบอุน โดยเฉพาะเด็กท่ีถูกท้ิงไวกับ
ผูปกครองท่ีไมใชพอแมของตน เด็กขาดการอบรมส่ังสอนทําใหหลงผิด นําไปสูปัญหายาเสพติด ปัญหาลักเล็ก
ขโมยนอย ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์กอนวัยอันควร รวมไปถึงปัญหาการต้ังกลุมแก฿ง ทํากิจกรรมสรางความ
เดือดรอนรําคาญใหแกชุมชน ทองถิ่น เป็นตน  
 เนื่องดวยผูวิจักษณ์ถือกําเนิดเติบโตและอาศัยอยูในทองถิ่นชุมชนนี้มาโดยตลอดต้ังแตวัยเด็กจนถึง
ปัจจุบัน ไดมองเห็นและรับทราบปัญหาเหลานี้มาเป็นเวลายาวนาน  ผูวิจักษณ์จึงอยากนําความรูความสามารถ
และประสบการณ์ชีวิตมาชวยบริหารจัดการ ดูแล แกไขปัญหา และพัฒนาชุมชนทองถิ่น ของตนใหดีขึ้นและให
เจริญยิ่งขึ้น เพื่อท่ีประชาชนในพื้นท่ีจะไดดําเนินชีวิตอยูอยางมีความสุข โดยอาศัยหลักธรรมคําสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดท้ังในหมูพระภิกษุบรรพชิตและฆราวาส
ผูครองเรือน  เพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบยิ่งยืนในอนาคตตอไป  และในปี พ.ศ. 2552 หลังจากผูวิจักษณ์ไดรับ
แตงต้ังใหเป็นเจาอาวาสวัดปุาพลาญเพชรจึงใชโอกาสนี้ นําความรูความสามารถมาท่ีมีมาเริ่มดําเนินการ จัดทํา
โครงการพัฒนาดานตางๆ ท้ังในวัดและในชุมชนมาโดยตลอด จนเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
 เมื่อผูวิจักษณ์ไดเริ่มพัฒนาสวนเล็กๆ เฉพาะในวัดปุาพลาญเพชร จนเป็นท่ีประจักษ์ในผลงานและเป็นท่ี
ยอมรับของชาวบานในชุมชนและหนวยงานตางๆ แลว   ในปี พ.ศ. 2558  ผูวิจักษณ์จึงไดเชิญผูท่ีเกี่ยวของทุก
ภาคสวน ไดแก หัวหนาหมูบานโคกแดง และหมูบานใกลเคียง ชาวบานในชุมชน  เยาวชน เจาหนาท่ีฝุาย
ปกครองทองถิ่น ตัวแทนครูจากโรงเรียน และตัวแทนขาราชการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เขามารวมประชุม
ปรึกษาหารือกันวาจะชวยกันแกไขปัญหาตางๆ เชน ในดานการอาชีพ การศึกษา  การรักษาวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  การเพิ่มคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในชุมชนนี้รวมกันได
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อยางไร   ก็ไดรับความรวมมือกับทุกภาคสวนเป็นอยางดี คือ  มีความเห็นตรงกันวาตองรวมกันแกปัญหาและ
พัฒนาอยางจริงจัง  ไดมีกระบวนการระดมความคิดความรูความสามารถของผูรวมประชุม เขียนเป็นแผน
ยุทธศาสตร์และเปูาหมายการพัฒนา ขึ้นมาอยางชัดเจน  มีการสรางรูปแบบหรือโมเดลการพัฒนาดานตางๆ 
รวมกัน  และไดดําเนินงานตามแผนงานมาโดยตลอดอยางตอเนื่อง   หลังจากไดดําเนินการตามแผนงานก็ได
เห็นความแตกตางไปในทางท่ีดีขึ้นเกิดข้ึนในชุมชนทองถิ่นตามลําดับ  เป็นไปตามเปูาหมายท่ีไดวางไวอยางเป็น
ท่ีนาพอใจ  
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1  ความสนใจและแรงบันดาลใจ 
 เนื่องจากผูวิจักษณ์เป็นคนในทองถิ่น กําเนิดและเติบโตในพื้นท่ีและปัจจุบันไดมาเป็นเจาอาวาสวัดปุา
พลาญเพชรนี้มาหลายปีแลว ดังนั้นผูวิจักษณ์จึงไดเห็นปัญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมชนบทนี้มากมายมาอยาง
ตอเนื่อง ถาหากวานับต้ังแตผูวิจักษณ์ไดเขารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ก็ไมตํ่ากวา 20 ปี
มาแลว เนื่องจากชุมชนทองถิ่นแหงนี้เป็นพื้นท่ีเขตชายแดนระหวางประเทศไทยและประเทศกัมพูชา แนนอนวา 
ในสมัยกอนยอนไปเมื่อสิบปีหรือยี่สิบ จะตองถูกจัดใหอยูในเขตพื้นท่ีสีแดง คือ เป็นพื้นท่ีหางไกลความเจริญ 
เป็นพื้นท่ีอันตราย และเป็นแหลงซองสุมเรื่องผิดกฎหมายตางๆ ดวยสภาพถูกจัดใหเป็นพื้นท่ีสีแดง ก็ทําใหการ
พัฒนาหรือความเจริญดานตางๆเขามาไมถึงชุมชน เชน ถนนหนทางสัญจรไปมาไมสะดวก ผลผลิตการเกษตรไม
สามารถนําออกสูตลาดไดเกิดประชาชนขาดรายไดจากการขายผลผลิต ก็นําไปสูปัญหาแรงงานพลัดถิ่น คือ ตอง
ไปหากิน หารับจางขายแรงงานในเขตเมือง ในกลุมวัยแรงงานท่ีมีครอบครัวแลวหรือแตงงานและมีบุตรแลว ก็
จําเป็นตองฝากบุตรไวกับผูปกครองท่ีสูงอายุ เชน พอ แม ปูุ ยา ตา ยาย เด็กบางคนถูกท้ิงใหอยูกับผูปกครองท่ี
ไมใชพอแมของตนต้ังแตเป็นเด็กทารกบาง เด็กเล็กบาง เด็กในวัยเรียนบาง เด็กในวัยรุนบาง ความขัดสนในการ
หาเล้ียงครอบครัวจนตองไปหางานทําท่ีอื่นก็ทําใหเกิดปัญหาครอบครัวตามมา คือ เด็กขาดความอบอุน ขาด
ความรักจากพอแม ขาดการดูแลเอาใจใส ในแบบท่ีควรจะเป็น เพราะเราจะปฏิเสธไมไดวา ความหางและความ
แตกตางของอายุระหวางเด็ก โดยเฉพาะในกลุมเด็กวัยรุน กับผูปกครองท่ีสูงอายุนั้น ยอมจะมีปั ญหาในการ
ส่ือสารอยางมาก เพราะบริบททางสังคมของคนสมัยกอนและเด็กสมัยนี้ตางกันมาก  เด็กในวัยเรียนหรือใน
วัยรุนเป็นวัยที่เด็กอยากรูอยากลอง เป็นวัยที่ปลอยใจและปลอยความคิดไปตามเพื่อนหรือส่ิงท่ีตัวเองชอบและ
สนใจ ไมมีเหตุผลหรือขาดความยั้งคิด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับเด็กในวัยนี้ คือ ปัญหายาเสพติดและปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์กอนวัยอันควร  ในกลุมเด็กท่ีมีความอยากมี อยากได ในวัตถุส่ิงของอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ตางๆ โดยไมยอมรับในฐานะของครอบครัว ก็ทําใหเกิดปัญหาลักเล็กขโมยนอย ตามมาอีก   ยังมีเด็กบางกลุม ท่ี
ตองการอยากมีตัวตนอยากเป็นท่ียอมรับของคนอื่น แตขาดความเขาใจก็จับกลุมกันทํากิจกรรมตางๆท่ีไม
เหมาะสมเชน ต้ังกลุมแขงรถ อยางนี้เป็นตน ปัญหาตางๆ เลานี้ เกิดขึ้นจริงในพื้นท่ีและชุมชนท่ีผูวิจักษณ์อาศัย
อยู  
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 ผูวิจักษณ์ไดมองเห็นปัญหาเหลานี้ จึงอยากจะหาทางแกไขใหยั่งยืน จึงไดเชิญผูท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวน 
ไดแก กลุมชาวบานและหัวหนาหมูบาน กลุมเยาวชน กลุมฝุายปกครองทองถิ่น กลุมโรงเรียน และกลุม
ขาราชการอื่นๆท่ีเกี่ยวของ เขามาประชุมปรึกษาหารือกันวาจะแกไขปัญหาตางๆในชุมชนรวมกันอยางไร และ
จะสรางรูปแบบการพัฒนาดานตางๆ รวมกันอยางไร ท้ังในดาน อาชีพ การศึกษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป และก็ไดรับความรวมมือจากผูนํา
ชุมชน ชาวบาน และหนวยงานท่ีเกี่ยงของเป็นอยางดี มีการบูรณาการความรูดานตางๆของบุคลากรท่ีมีอยูใน
ชุมชน มาจัดทําเป็นรูปแบบ “โครงการการพัฒนาวัดปุาพลาญเพชรใหเป็นศูนย์กลางของชุมชน” ขึ้นอยางเป็น
รูปธรรม ดังท่ีผูวิจักษณ์จะไดนําเสนอรายละเอียดในดุษฎีนิพนธ์เลมนี้ เป็นลําดับสืบตอไป  
 
2.2  บริบทของเร่ืองที่ท า สถานการณ์ การเริ่มต้น 
ประวัติวัดป่าพลาญเพชร 
 วัดปุาพลาญเพชร ต้ังอยูบนเนินเขาเล็กๆ ช่ือวาเขาพลาญเพชร ซึ่งมีพื้นท่ีอาณาบริเวณใกลกับลําหวย
สําราญและติดกับถนนเสนทางจากนาเจริญไปชองสะงํา อยูหางจากชายแดนไทย -กัมพูชา ประมาณ 20 กม. 
เหตุท่ีชาวบานเรียกเขาลูกเล็กๆนี้วาเขาพลาญเพชร เนื่องจากบนเขามีพลาญหินเป็นลานกวางมีประกายเหมือน
เพชรเวลาถูกแสงแดดสองหลังจากฝนตก พลาญหินนั้นจะเป็นประกายระยิบระยับเหมือนประกายเพชร 
ชาวบานจึงต้ังช่ือพลาญนั้นวาพลาญเพชร และไดต้ังช่ือวัดตามลักษณะของท่ีต้ังวา “วัดปุาพลาญเพชร”  
 ความเป็นมาของการไดต้ังเป็นวัดนี้เกิดขึ้นจาก เหตุการณ์ในปี พ.ศ.2521 ในสมัยนั้นมีพวกผูกอการราย
คอมมิวนิสต์ เขามาจุดไฟเผาสะพานขามหวยสําราญ ซึ่งเป็นสะพานเช่ือมระหวางบานไทยถาวรและบานจะแก
โกน (บานจะแกโกนในปัจจุบัน คือ บานโคกแดง) ทําใหชาวบานในพื้นท่ีเกิดความกลัวรูสึกไมปลอดภัย ขาด
ขวัญและกําลังใจเป็นอยางมาก และในชวงนั้นไดมีผูพบเห็นนักบวชแกๆรูป หนึ่ง เหตุท่ีเรียกวา “นักบวช” ไม
เรียกวา “พระ” เพราะลักษณะการนุงหมของทานบางครั้งก็นุงหมขาวท้ังชุด บางครั้งก็นุงหมจีวรท้ังชุด และ
บางครั้งก็นุงหุมขาวครึ่งทอนจีวรครึ่งทอน เดินทางไปมาระหวางประเทศไทยและประเทศกัมพูชาผานลงไปทาง
ชองสะงําเป็นประจํา โดยท่ีทานไมไดอาศัยอยูในท่ีใดท่ีหนึ่งหรือวัดใดวัดหนึ่งเป็นประจํานานๆ  ในสมัยนั้นไมมี
ใครรูวาพระภิกษุหรือนักบวชรูปนั้นช่ืออะไร เป็นใครมาจากไหน เพราะเมื่อถามทาน ทานก็ไมตอบ สวนใหญ
ชาวบานจะเห็นทานนอนตามกระทอมในไรนา จึงพากันเรียกขานทานวา "ลูกตาเบ฿าะ" แปลวา “หลวงตาไร” 
แตบางวันก็เห็นทานมานอนท่ีเขาพลาญเพชรบาง   ชาวบานก็เริ่มโจดขานกันวาพระภิกษุแกๆรูปนี้ อาจจะเป็น
สายสืบหรือสายลับใหกับกลุมผูกอกายรายก็เป็นได  จนกระท้ังในปี พ.ศ.2525  กํานันมานะ คําวงศ์  ซึ่งเป็น
กํานันในสมัยนั้น  จึงนําเรื่องนี้ไปกราบเรียนปรึกษากับหลวงพอโปฺ ขณะนั้นทานเป็นเจาอาวาสวัดบานบึง ตําบล
ดองกําเม็ด อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นญาติกัน หลวงพอโปฺทานจึงไดมอบหมายใหพระลูกวัดจํานวน
หนึ่งมาอยูอาศัยประจําท่ีเขาพลาญเพชร และทานไดบริจาคทรัพย์สวนหนึ่งใหมาเริ่มสรางเป็นท่ีพักสงฆ์ขึ้นท่ี
บริเวณเชิงเขาพลาญเพชรติดกับลําหวยสําราญ   
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 ตอมาพระครูประกาศธรรมกิจ เจาอาวาสวัดสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง จึงไดสงพระภิกษุสงฆ์จํานวนหนึ่ง
มาอยูจําพรรษา โดยมีทานพระมหาเมธีเป็นผูนําสงฆ์ในขณะนั้น เพื่อมาเป็นกําลังใจใหชาวบานในละแวกนั้น 
และในระหวางนั้น "ลูกตาเบ฿าะ" ก็ไดเขามาพักเลนกับพระภิกษุสงฆ์ ณ ท่ีพักสงฆ์เขาพลาญเพชรเป็นครั้งคราว
อยางเป็นปกติ ไมไดสรางปัญหาหรือทําใหพระภิกษุและชาวบานเดือดรอนในเรื่องตางๆ แตอยางใด ชาวบานจึง
หายสงสัยวาทานเป็นสายสืบใหผูกอการราย ซึ่งตอมาภายหลัง นักบวชแกๆ หรือ “ลูกตาเบ฿าะ” คนนั้น 
ชาวบานเรียกทานวา “หลวงปูุสรวง” 
 ในปี พ.ศ.2526 ชาวบานโคกแดง บานไทยถาวร ผูมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไดนํากุลบุตรลูกหลานเขา
ไปบวชท่ีวัดสําโรงพลัน แลวนิมนต์มาจําพรรษา ณ ท่ีพักสงฆ์พลาญเพชร เป็นประจําทุกปีมิไดขาด จนกระท้ัง
ประมาณปี พ.ศ.2532 ชาวบานไดพากันยายเสนาสนะท่ีพักสงฆ์พลาญเพชรจากท่ีต้ังเดิม ขึ้นมาอยูบริเวณพลาญ
หินบนเนินเขาท่ีอยูปัจจุบันบนเนื้อท่ีประมาณ 38 ไร มีพระอาจารย์อํานวย สุภัทโท เป็นหัวหนาท่ีพักสงฆ์ 
ขึ้นกับคณะสงฆ์ตําบลไพรพัฒนา  โดยมีคุณพอพิน บุญเยี่ยม เป็นกํานันในสมัยนั้น  
 ในปีพ.ศ. 2534 พระอาจารย์อํานวย สุภัทโท ไดไปเรียนตอท่ีจังหวัดเชียงใหม ท่ีพักสงฆ์ไมมีพระอยูดูแล 
พระอาจารย์อํานวย  สุภัทโท จึงไดใหชาวบานโคกแดงและบานไทยถาวรไปนิมนต์ทาน    พระอาจารย์สมเพชร 
ชยาภินนฺโท จากวัดทํานบศรีอุดม  มาอยูดูแลแทน  และลูกหลานชาวบานก็บวชเขามาอยูดวยปีละหลายรูป 
บางปีก็มีพระสงฆ์จําพรรษามากถึง 15 รูป และดวยเหตุท่ีพระอาจารย์   สมเพชร ชยาภินนฺโท ทานเคยอยูกับ 
“ลูกตาเบ฿าะ" หรือท่ีตอมาชาวบานเรียกทานวา “หลวงปูุสรวง”มาต้ังแตสมัยพระอาจารย์สมเพชร ชยาภินนฺโท 
ทานบรรพชาเป็นสามเถร  ทานจึงไดไปมาหาสูกับ หลวงปูุ สรวง ตามกระทอมตางๆแถวนั้นอยูเป็นประจํา เชน 
กระทอมบานรุน บานละลม บานสนพัฒนา บานสะเดาใหญ บานตาเนียม บานโคกแกว เป็นตน  
 ในปี พ.ศ.2536 "หลวงตาเบ฿าะ" หรือ หลวงปูุสรวง ทานไดเดินทางขึ้นมาพักบนเขาท่ีพักสงฆ์พลาญเพชร
และทานก็ไดช้ีใหพระอาจารย์สมเพชร ชยาภินันโท วา ใหทําอุโบสถตรงนี้ โดยพูดเป็นภาษาเขมรวา "เกือด
เทออะเปาะตรองแนะเทอรูปยิ่งพอง” ซึ่งตอนนี้พระอาจารย์สมเพชร ชยาภินนฺโท ก็ไมไดสนใจกับคําพูดของ
หลวงปูุอะไรมากนัก เพราะคิดวาเป็นเรื่องไกลตัวมากเพราะขณะนั้นทานเป็นเพียงหัวหนาท่ีพักสงฆ์  คงไมมี
ปัญญาความสามารถหาเงินมาสรางอุโบสถเป็นหลังไดแนๆ และทานพระอาจารย์สมเพชรก็อยูจําพรรษา ณ ท่ี
พักสงฆ์แหงนี้มาโดยตลอด 
 จนกระท่ังปี พ.ศ. 2550 พระอาจารย์สมเพชร ชยาภินันโท และชาวบานในนาม นายสมศักด์ิ โคตรชัย 
ผูใหญบาน บานโคกแดง สมัยนั้น ก็ไดยื่นเรื่องถึงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและมหาเถรสมาคม เพื่อขอ
อนุญาตยกฐานะจากท่ีพักสงฆ์เป็นวัด ในวันท่ี 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 และในวันท่ี 14 เดือนสิงหาคมปี 
พ.ศ.2551 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและมหาเถระสมาคม จึงไดประกาศยกฐานะต้ังเป็นวัดใน
พระพุทธศาสนามีนามวา วัดปุาพลาญเพชร  
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 ตอมาเมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2555 ทางวัดพรอมดวยคณะกรรมการวัด และชาวบานผูมีจิตศรัทธาจึงได
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ และเมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 ไดทําพิธียกเสาร์เอกอุโบสถ ในจุดท่ีหลวง
ปูุสรวง ทานไดช้ีบอกเอาไวสมัยท่ีทานยังมีชีวิตอยู และกําลังดําเนินการกอสราง มาจนถึงปัจจุบันฯ 
  
2.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
การจัดทํา “รูปแบบของการพัฒนาวัดปุาพลาญเพชรใหเป็นศูนย์กลางของชุมชน” มีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดยุทธศาสตร์ 
 จัดใหมีการประชุมรวมกันทุกภาคสวนและมีมติกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวัดป่าพลาญเพชรให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
 นโยบาย (Policy) วัดปุาพลาญเพชรเป็นศูนย์รวมศรัทธา นําศาสนศึกษาพัฒนาพระภิกษุสามเณร 
เยาวชน ชุมชน รวมประสานงาน สืบสานภูมิปัญญา รักษาประเพณี 
 วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นศูนย์รวมศรัทธาพัฒนาศาสน์ อนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญา นําพาวิถีชุมชน 
เยาวชนเขมแข็ง” 
 พันธกิจ (Mission) 
  1. สรางจิตสํานึกพระภิกษุสามเณรใหมีคุณภาพ มีความกตัญญูกตเวที 
  2. สงเสริมการศึกษาสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและเยาวชน  
  3. ยกระดับการศึกษาพระภิกษุ ระดับนักธรรม และสายสามัญศึกษา 
  4. พัฒนารูปแบบการเผยแพรพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพ 
  5. บูรณะพัฒนาและสรางศาสนวัตถุอยางเหมาะสมตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา  
  6. สงเสริมการอนุรักษ์ปุาและส่ิงแวดลอม 
 หลักเกณฑ์ยุทธศาสตร์ (Strategist) 
  1. ฝึกอบรมสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐาน 
  2. สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  3. ยกระดับการเผยแพรพระพุทธศาสนาใหเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  4. พัฒนาการศึกษาสงเคราะห์ตามแนววิถีพุทธ 
  5. พัฒนาวัดใหเป็นศูนย์รวมศรัทธา  ความสามัคคี  
  6. สรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แกบุคคลและสังคม 
 เป้าประสงค์ (Goal) 
  1. พระภิกษุสงฆ์ ชุมชนไดรับการพัฒนาและเรียนรูตลอดชีวิต 
  2. พระภิกษุสงฆ์สามเณรไดรับการศึกษาตามฐนานุภาพ 
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  3. ศาสนสถานวัด เปิดโอกาสใหทุกคนไดเขามาศึกษาเป็นศูนย์รวมจิตใจแหลงธรรม 
  4. ชุมชุมไดมีสวนรวมในการพัฒนาวัด 
  5. พระภิกษุสงฆ์ สามเณรในวัด เป็นแบบอยางท่ีดีของสังคมได 
 กลยุทธ์ 

1. เสริมสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค์แกเยาวชน  ชุมชน สังคม 
2. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวิถีประชาธิปไตย 
3. สงเสริมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สงเสริมสถาบันครอบครัว 
5. การเสริมสรางระเบียบวินัย  ความรักความสามัคคี ในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและร่วมกันจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 โดยการเชิญผูนําชุมชน ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ผูอํานวยการโรงเรียน  นายก
องค์การบริหารสวนตําบล สมาชิกอบต. สมาชิกอสม. ปราชญ์ผูรู องค์กรในชุมชนกลุมตางๆ เขารวมประชุม 
โดยมีหัวขอการประชุม ดังนี้  

1. ช้ีแจงแนวความคิดและวัตถุประสงค์การจัดทํา “โครงการพัฒนาวัดปุาพลาญเพชรใหเป็นศูนย์กลาง
ชุมชน”  3 ดาน คือ 1) พัฒนาดานการศึกษาเผยแผจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นอันดีงาม  2) 
พัฒนาดานศาสนวัตถุและศาสนสถานทางพุทธศาสนา   3) ดานการปกครองและการสาธารณะสงเคราะห์  

2. ผูนําชุมชน ประกอบดวย ผูใหญบาน ผูชวย สมาชิกองค์การบริหารสวนตําบล อาสาสมัครหมูบาน 
(อสม.) ประธานองค์กร กลุมในชุมชน ปราชญ์ชาวบาน รวมกันแลกเปล่ียนความคิด และชวยกันออกแบบ
แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาท้ัง 3 ดาน 

3. ผูเขาประชุมรวมกันนําเสนอและคัดเลือกบุคลจากตัวแทนชุมชนท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทาง 
เพื่อแตงต้ังเป็นคณะทํางาน ในงานดานนั้นๆ  

4. ผูเขาประชุมรวมกันเขียนแผนงาน โดยตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน กําหนดเปูาหมาย
ผลสําเร็จ และรายช่ือผูรับผิดชอบงาน ไวอยางชัดเจน ตามแผนงานท่ีกําหนดในแตละชุดกรรมการ โดยเนนให
ทุกคนมีสวนในการรวมคิด รวมทํา รวมกันแกไขปัญหา 

5. ผูเขาประชุมรวมกันจัดทําแบบฟอร์มตรวจติดตามผลการดําเนินงาน และแบบฟอร์มการรายงานผล
การดําเนินงาน ในแตละคณะกรรมการทุก 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มตน ระยะกลาง และ ระยะสุดทาย(งานสําเร็จ) 

6. ผูเขาประชุมเสนอแนะจัดใหมีการประชาสัมพันธ์เผยแผผลงานของกลุมใหชุมชนไดรับทราบ ในเวลา
ท่ีเหมาะสมเม่ืองานสําเร็จ 
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ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงานตามแผนการพัฒนาด้านต่างๆ  
 3.1 แผนพัฒนาด้านการศึกษาเผยแผ่จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินอันดีงาม   
  3.1.1 การพัฒนาด้านศาสนศึกษา 
   1) พัฒนาการผลิตครูพระ ผูสอนแผนกนักธรรมช้ัน ตรี โทร เอก ใหมีความรูความชํานาญทาง
วิชาการ มีปฏิปทา นาเล่ือมใสศรัทธา มีบุคลิกภาพนายกยองนับถือ มีวิสัยทัศน์กวางไกล ใฝุรูใฝุคิด และรูจัก
เสียสละเพื่อ สวนรวม และมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ 
   2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการเรียนการสอน
และวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
   3) พัฒนาการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมใหสามารถนําไปสงเสริมเกื้อกูลในการจัด การศึกษา
ในโรงเรียนและศูนย์เด็กกอนเกณฑ์ได 
   4) จัดต้ังกองทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรในวัด เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหพระภิกษุ สามเณร
ไดมีโอกาสไปศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
  วิธีการ 
   1) ผลิตและฝึกอบรมครูพระสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ใหมีประสิทธิภาพ และมีจํานวน
เพียงพอแกความตองการของสํานักเรียนในวัดและเกื้อกูลตอสํานักเรียนอื่น ๆ 
   2) จัดระบบบริหารกระบวนการเรียนการสอน ใหเหมาะสมตามช้ันเรียน หรือประโยคท่ีเรียน และ
ใหผูเรียนสามารถคิดเป็น วิเคราะห์เป็นตามหลักโยนิโสมนสิการ 
   3) จัดบรรยากาศ สภาพหองเรียน และสภาพแวดลอม ใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู ตลอดจน
ปลูกฝังกตัญญูกตเวทิตาธรรมตอสถาบันพระศาสนา 
   4) จัดต้ังกองทุนเพื่อการศาสนศึกษา เพื่อศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปท้ังทางคดีโลกและคดีธรรม ซึ่ง
จะเป็นการพัฒนาและสงเสริมศาสนทายาท ใหมีความรูท่ีจะรักษาตนและพระศาสนาไวได 
  3.1.2 การพัฒนาด้านศาสนบุคคล 
   1) พัฒนาความรูดานพระธรรมและพระวินัย ใหแกพระสงฆ์ สามเณร แมชี และผูปฏิบัติธรรมพอ
ขาวแมขาว ใหมีความรู มีปฏิปทา มีบุคลิกภาพนาเล่ือมใสศรัทธา นายกยองนับถือ มีวิสัยทัศน์กวางไกล ใฝุรูใฝุ
คิด และรูจักเสียสละเพื่อ สวนรวม  
   2) พัฒนาทัศนคติเชิงบวกใหแกพระสงฆ์ สามเณร แมชี และผูปฏิบัติธรรมพอขาวแมขาว ใหเป็นผู
มีวิสัยทัศน์กวางไกล ใฝุรูใฝุคิด และรูจักเสียสละเพื่อสวนรวม     
  วิธีการ 
   1) จัดอบรมงานปฏิบัติธรรมแบบเขม ท้ังการใหความรูเชิงทฤษฎี คือ สอนเรื่องวินัยและขอวัตร
ปฏิบัติท่ีดีงาม และจัดอบรมการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ในรูปแบบตางๆ 
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   2) จัดใหพระสงฆ์ สามเณร แมชี เขารับการอบรมในโอกาสตางๆ เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีและมี
วิสัยทัศน์ในการทํานุบํารุงพระศาสนา เพื่อประโยชน์สวนรวม  
 การพัฒนาศาสนบุคคล วัดปุาพลาญเพชรไดจัดภิกษุ สามเณร แมชี เขาฝึกอบรมศึกษาดูงาน โอกาส
ตางๆ เรื่อยมา จัดใหเขารับการศึกษาธรรมะภาคบังคับ และสงเขาสอบธรรมสนามหลวงทุกปี และเจาอาวาสมี
หนาท่ีสําคัญ คือ จะตองอบรมบมนิสัยใหพระภิกษุสามเณรปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย เพื่อให
อยูรวมกันอยางสันติ และสรางความเล่ือมใสศรัทธาแกผูพบเห็น  
  3.1.3 การพัฒนาด้านการเผยแผ่ 
   1) พัฒนาและผลิตพระนักเผยแผพระพุทธศาสนาประจําสํานัก ใหมีความรูความสามารถและ
ความชํานาญใน การเทศนา ปาฐกถา และบรรยายธรรม 
   2) พัฒนาทัศนคติพระภิกษุสามเณร และแมชี ใหตระหนักถึงความสําคัญของการเผยแผ
พระพุทธศาสนา วา เป็นมูลเหตุสําคัญท่ีทําใหพระพุทธศาสนามีความมั่นคง    
   3) พัฒนาความรูการใชเทคโนโลยีและส่ือผสม ในการเผยแผพระพุทธศาสนา ใหมีความทันสมัย 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  วิธีการ 
   1) จัดการฝึกอบรมในหลักสูตร “ทักษะการพูดและการนําเสนอ” “เทคนิคการพูดและการเป็น
วิทยากร”  “เทคนิคการพูดในท่ีชุมชน”  เป็นตน ใหกับพระภิกษุสามเณรแมชี และผูท่ีสนใจ 
   2) เจาอาวาสอบรม ส่ังสอน และพร่ําเตือน พระภิกษุสามเณรและแมชี ใหตระหนักถึงความสําคัญ
ในการสืบทอดรักษาพระพุทธศาสนา และพาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
    3) จัดใหผูท่ีมีความรู เขามาสอนและแนะนําการใชเทคโลโนโลและการใชส่ือผสม ในการนําเสนอ
กิจกรรมทางศาสนา ท่ีเหมาะสม เชน การโพสต์ขอความธรรมะ และการเสนอคลิปวีดีโอ ผานโซเช่ียลมีเดีย เป็น
ตน 
   4) ปรับปรุงบริบทภายในวัดใหเป็นเสมือนหองสมุดกลางแจง  จัดใหเป็นแหลงการเรียนรู เชน ทํา
ปูายช่ือพันธุ์ไมตางๆ ทําแปลงตัวอยางพืชสมุนไพรเพื่อการศึกษา ติดปูายแผนภาพพุทธประวัติ ปูายขอความ
พุทธศาสนสุภาษิต เป็นตน      
 วัดปุาพลาญเพชร เนนใหพระสงฆ์ไดศึกษาปฏิบัติธรรม เผยแผคําสอน สืบตอพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม
และหลักความประพฤติท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีของพระภิกษุท่ีสัมพันธ์กับคฤหัสถ์ ไดแก การใหความอนุเคราะห์
ชาวบาน ตามหลัก ปฏิบัติในฐานะท่ีพระภิกษุเป็นเสมือนทิศเบ้ืองบน ไดแก 
 1. ตองหามปราม สอนใหเวนจากความช่ัว คือ สอนใหงดเวนจากการเบียดเบียนกันและกัน ไมทําลายท้ัง
ชีวิตตนเองและผูอื่น 
 2. แนะนําส่ังสอนใหต้ังอยูในความดี งดเวนอบายมุข 6 
 3. อนุเคราะห์ดวยความปรารถนาดีดวยน้ําใจอันงาม โดยยึดถือหลัก สังคหวัตถุ 4 
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 4. ใหไดฟังไดรูในส่ิงท่ีเขายังไมเคยรูไมเคยฟัง คือ สอนใหรูจักแยกแยะมิตรแท มิตรเทียม ให คบบัณฑิต
เพื่อประโยชน์ในการดํารงชีพ 
 5. ช้ีแจงอธิบายในส่ิงท่ีเขาเคยฟังมาแลวใหเขาใจแจมแจงยิ่งขึ้น  
 6. บอกทางสวรรค์ให คือ การแนะนําวิธีครองตน ครองคน ครองงาน หรือวิธีครองชีวิต โดยใชหลัก ทาน 
ศีล ภาวนา ใหไดรับผลดีมีความสุข 
 3.1.4 การพัฒนาด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
  1) พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ตามแนวพุทธวิธี และวิถีพุทธ เพื่อสงเสริมใหเกิด
คุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
  2) พัฒนาบุคลกร เชน พระภิกษุ สามเณร ใหตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีท่ีตองชวยกันอบรม ส่ังสอน
ประชาชน ตลอดจนปฏิบัติเป็นตัวอยางในทางท่ีขอบ 
  3) พัฒนาการจัดกิจกรรมตามแนวพุทธวิธี ใหตรงกลุมเปูาหมาย สามารถนําไปใชแกปัญหาใน
ชีวิตประจําวันได 
 วิธีการ 
  1) จัดการศึกษาสงเคราะห์ตามแนวพุทธวิธีและหลักวิถีพุทธ โดยอาศัยแนวทางคําส่ังนโยบายของ
มหาเถระสมาคม รวมกับแนวทางนโยบายของคณะสงฆ์ทองถิ่น  เพื่อใหเกิดรูปแบบการพัฒนารวมกันอยาง
ยั่งยืนในชุมชน 
  2) ปรับปรุงแกไขจุดออนระบบการบริหารจัดการศึกษาสงเคราะห์ ท่ีไมเขากับบริบทของชุมชน
ทองถิ่นในปัจจุบัน 
 3.1.5 การพัฒนาด้านศาสนพิธี 
  1) พัฒนาดานการศาสนพิธี ใหมีความกระชับ คงไวซึ่งพิธีการขั้นตอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับคําสอนใน
พระพุทธศาสนา 
  2) พัฒนารูปแบบศาสนพิธีใหมีความสรางสรรค์ เขากับยุคสมัย แตยังคงไวซึ่งวิถีอันดีงามของทองถิ่น 
 วิธีการ 
  1) ปรับปรุงรูปแบบการประกอบศาสนพิธี ใหส้ันกระชับ ตัดสวนท่ีเป็นของเดิมท่ีไมสามารถอธิบายได
วา ทําเพื่ออะไร หรือมีหลักคําสอนใดของศาสนาซอนอยูในพิธีกรรมนั้นๆ 
  2) ปรับปรุงแกไข เพิ่มเติม ศาสนพิธี ในสวนท่ีเหมาะสมกับยุคปัจจุบันโดยไมลืมท่ีจะอางอิงกับคติ
ธรรมหรือหลักคําสอนของศาสนาดวย  
 ศาสนพิธี เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ซึ่งถือปฏิบัติเป็นแบบแผนและเป็นธรรมเนียมสืบตอ กันมา เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบรอยสวยงามเป็นแบบเดียวกัน เหตุใหเกิดศาสนพิธีนี้ คือ ความนิยม ทําบุญของ
พุทธศาสนิกชนซึ่งไมวาจะปรารภเหตุอะไร ก็มักจะใหตรงและครบตามหลักวิธีทําบุญ ในทางพระพุทธศาสนา 3 
หลัก คือ 
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  ทาน   การบริจาควัตถุส่ิงของของตนเพื่อประโยชน์แกผูอื่น 
  ศีล   การรักษากายวาจาใหสงบเรียบรอย 
  ภาวนา  การยกระดับจิตใหสูงขึ้นดวยการอบรมใหสงบนิ่งและใหเกิดปัญญา 
 
 3.2 พัฒนาด้านศาสนวัตถุและศาสนสถานทางพุทธศาสนา 
  3.2.1 การพัฒนาด้านศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
   1) พัฒนาถาวรวัตถุ  เสนาสนะ  และอาคารประกอบ  ใหมีเอกลักษณ์ทางศิลปะแสดงถึง
สถาปัตยกรรมของชาติ และภูมิปัญญาทองถิ่น เนนโครงสรางแข็งแรงทนทาน และประหยัด 
   2) พัฒนาระบบนิเวศน์และภูมิทัศน์ของวัด ใหเหมาะสมสอดคลองตอสถานการณ์ปัจจุบัน 
   3) พัฒนาเสนาสนะท่ีพักอาศัยของพระภิกษุสามเณร มีจํานวนเพียงพอแกผูอยูอาศัย  
   4) พัฒนาวัดใหเป็นอาราม มีความรมรื่น สะอาด ปลอดอบายมุข เป็นธรรมสถาน 
   5) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหมีมาตรฐาน ระบบไฟฟูา น้ําประปา และอินเตอร์เน็ต เพื่อ
สงเสริมการเรียนรู 
  วิธีการ 
   1) จัดทําแบบแปลน แผนผังวัด กําหนดและแสดงเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตการศึกษา และ
เขตสาธารณสงเคราะห์ ใหชัดเจน 
   2) จัดทําแผนแมบท การกอสรางในอนาคต โดยคํานึงถึงระบบนิเวศน์ และภูมิทัศน์ท่ีสวยงามเป็น
มิตรและกลมกลืนกับธรรมชาติ    
   3) จัดทําแผนงานการบูรณะและซอมแซม อาคารเสนาสนะท่ีเกาแกและทรุดโทรม 
   4) จัดทําแผนงบประมาณคาใชจายกอสรางซอมแซม โดยคํานึงถึงความประหยัดและประโยชน์ใช
สอยอยางสูงสุด  
   5) จัดทําตารางกําหนดหนาท่ี เพื่อชวยกันดูแลรักษาศาสนวัตถุและศาสนสถาน ใหเป็นระเบียบ
เรียบรอย สะอาดอยูเสมอ  
 
 การพัฒนาดานศาสนวัตถุวัดปุาพลาญเพชร โดยไดเชิญคณะกรรมการหมูบานโคกแดง หมูท่ี 10 ตําบล
ไพรพนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมประชุมรวมกันเพื่อพัฒนาวัดปุาพลาญเพชรใหเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน มีนโยบายรวมกันท่ีจะพัฒนาเสนาสนะ โดยกอสรางขึ้นมาใหม และเสนาสนะใดมีอยูแลว ใหบู รณะ
ซอมแซมใหสามารถใชไดตามปกติ ตลอดจนปรับภูมิทัศน์ใหเป็นระเบียบนาอยู สวยงามตลอดปี ดังนี้ 
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ท่ี 

 
รายการ ศาสนสถาน/ศาสนวัตถุ 

สร้างเม่ือ 
(พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แล้วเสร็จ 
(พ.ศ.) 

1 ศาลาการเปรียญ 2540 1,800,000 2541 
2 ศูนย์เด็กเล็ก ประกอบดวย อาคารเรียน ท่ีพัก สนามเด็กเลน 

โรงอาหาร สุขาสําหรับเด็กและสําหรับครู 
2558 2,856,970 2558 

3 สถานีวิทยุกระจายเสียง 2558 1,220,000 2559 
4 กุฎิพักสงฆ์ สามเณร แมชี สรางเมื่อปี พ.ศ. 2559 จํานวน 5 

หลัง 
2559 1,500,000 2560 

5 สรางอุโบสถ 2559 12,000,000 ได75% 
6 ปูายวัดปุาพลาญเพชร 2560 67,000 2562 
7 บันไดพญานาค 2560 500,000 2560 
8 หองประชุมมูลนิธิพลาญเพชร 2560 250,000 2561 
9 สรางหองสุขาสําหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แมชี ญาติโยม 

ชาย หญิง จํานวน 4 จุด 
2560 854,500 2561 

10 พญานาคแหงท่ี 2 ขึ้นจากบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ 2560 500,000 2561 
11 บูรณะซอมแซมตกแตง บอน้ําศักดิ์สิทธิ์  2561 2,908,569 2562 
12 สรางถนนคอนกรีตภายในวัด ระยะทาง 700 เมตร 2562 1,570,000 2562 
13 บูรณะอาคารประกอบ เชน โรงครัว อาคารท่ี ต้ังเครื่อง

สักการะ 
2563 200,000 2563 

14 ปรับภูมิทัศน์ภายในวัด 2563 200,000 2563 
 
 3.3 พัฒนาด้านการปกครองและการสาธารณะสงเคราะห์  
  3.3.1 การพัฒนาด้านการปกครอง 
   1) พัฒนาฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรใหมีความรูเกี่ยวกับพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม 
กฎหมายของคณะสงฆ์และกฎหมายบานเมือง 
   2) พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบขอวัตรปฏิบัติภายในวัด ใหสอดคลองกับกฎหมายคณะสงฆ์ และ
กฎหมายบานเมือง   
   3) พัฒนาใหพระภิกษุสามเณรและแมชี รวมถึงประชาชนในชุมชน ใหความสําคัญกับเรื่อง
กฎหมายบานเมือง รวมถึงขอตกลงรวมกันท่ีคนในชุมชนไดจัดทําขึ้น 
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   4) พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและบทลงโทษแกผูฝุาฝืนกฎหมายขอตกลงรวมกันในทองถิ่ นอยาง
เหมาะสม โดยคํานึงถึงการยอมรับผิดและการสรางจิตสํานึกท่ีจะไมทําผิดตอไป 
  วิธีการ 
   1) จัดฝึกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม กฎหมายของคณะสงฆ์และ
กฎหมายบานเมือง  แกพระภิกษุสงฆ์สามเณร 
   2) เจาอาวาสสอดสองดูแลวา พระภิกษุปฏิบัติตามขอวัตรปฏิบัติของวัดท่ีกําหนดไวหรือไม หาก
พบวาฝุาฝืนไมปฏิบัติตามก็มีบทลงโทษตามสมควรแกเหตุ 
   3) จัดกิจกรรมใหความรูดานกฎหมายของประเทศ กฎหมายทองถิ่น และกฎระเบียบของชุมชนท่ี
จัดทําให ใหคนในชุมชนไดรับทราบและเขาใจ และเห็นความสําคัญท่ีจะตองมีกฎเพื่อการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 
   4) บังคับใชกฎหมาย กฎระเบียบของสังคมดวยความเสมอภาคและเทาเทียม ไมเห็นแกหนาตา
ทางสังคม หรือตําแหนงหนาท่ี  ตามระบอบประชาธิปไตย และธรรมาธิปไตย 
   5) จัดกิจกรรมสงเสริมการสรางจิตสํานึกในการยอมรับผิดเมื่อกระทําความผิด และตระหนักถึ ง
ผลกระทบเมื่อกระทําผิดสรางความเดือดรอนใหแกตนเองและผูอื่นและสังคม 
   6) อบรมใหพระภิกษุสามเณร มีความรูหลักธรรมคําสอน เพื่อนําไปตักเตือน ส่ังสอนกอนท่ีจะเกิด
การกระทํา  และทักษะการพูดใหกําลังใจ การใหคําแนะนําในการปรับตัวปรับใจแกผูท่ีไดสํานึกในการกระทํา
ผิดนั้นแลว ใหกลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
 3.3.2 การพัฒนาด้านงานสาธารณสงเคราะห์  
   1) พัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนท่ีอยูใกลวัด ใหความรวมมือ ในการอบรม 
แนะนําหลักธรรมในการดําเนินชีวิตแกชุมชน 
   2) พัฒนาแนวคิดของชุมชนใหเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี9 
   3) พัฒนาองค์ความรูการประกอบสัมมาอาชีพท่ีเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยูในครอบครัว และ
ชุมชนของตนเอง   
   4) พัฒนาและสงเสริมใหความรู แกกลุมอาสาสมัครตางๆ ใหทํางานไดอยางสะดวกและใหบริการ
สังคมไดอยางท่ัวถึง 
  วิธีการ  
   1) จัดกิจกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน  เชน การอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และงานชุมชนสัมพันธ์ที่ไมขัดตอพระธรรมวินัยและสมณภาวะในการสงพระภิกษุสามเณรและแมชีเขารับการ
อบรมดวย  
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   2) จัดประชุมสัมมนาประชาคมหมูบาน ประชาคมชุมชน องค์กรมหาชนตําบล เพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรวมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สภาพแวดลอม 
   3) จัดกิจกรรมใหประชาชนบําเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญของ
ชาติ  และกิจกรรมปฏิญาณตน ลด ละ เลิก อบายมุขตางๆ 
   4) จัดกิจกรรมใหประชาชน และเยาวชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆกับครอบครัว ชุมชน 
องค์กร สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมจัดกิจกรรม สงเสริมการเรียนรูใหเป็นสังคมแหงการเรียนรู 
สังคมแหงภูมิปัญญา และสังคมคุณภาพในโอกาส ตอไป 
   5) เปิดใหใชพื้นท่ีวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเพื่อสวนรวมดานตางๆ ไดอยางสะดวก และมี
ประสิทธิภาพ 
   
2.4  ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
 การจัดท า “รูปแบบการพัฒนาวัดป่าพลาญเพชรให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน” มีผลสําเร็จซึ่งสามารถ
ระบุเป็นขอๆ ไดดังนี้ 
 1. พระสงฆ์ สามเณร และแมชี ในวัดปุาพลาญเพชร ไดรับการสงเสริมการศึกษาดานธรรมะอยางท่ัวถึง 
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 2. พระสงฆ์ สามเณร และแมชี ในวัดปุาพลาญเพชร มีความรูในดานพระวินัย(ศีล) และในดานพระธรรม
คําส่ังสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเพิ่มข้ึน 
 3. พระสงฆ์ สามเณร และแมชี ในวัดปุาพลาญเพชร มีความประพฤติปฏิบัติตนเรียบรอย มีสมณะสารูป
ท่ีงดงาม โดยถือศีลปฏิบัติธรรมโดยเครงครัด เป็นแบบอยางท่ีดีแกผูพบเห็น  
 4. พระสงฆ์ สามเณร และแมชี ในวัดปุาพลาญเพชร มีความรูในเรื่องกฎหมายคณะสงฆ์และกฎหมาย
บานเมืองเพิ่มข้ึน 
 5. พระสงฆ์ สามเณร และแมชี ในวัดปุาพลาญเพชร มีความรับผิดชอบในหนาท่ีการดูแลรักษาความ
สะอาดศาสนสถานและศาสนวัตถุภายในวัดมากขึ้น 
 6. พระสงฆ์ สามเณร และแมชี ในวัดปุาพลาญเพชร มีความกลาแสดงออก มีทักษะในการพูด การแสดง
ธรรมมากขึ้น 
 7. พระสงฆ์ สามเณร และแมชี ในวัดปุาพลาญเพชร และชาวบานในชุมชนมีความรูความเขาใจใน
เรื่องศาสนพิธีเพิ่มข้ึน มีแบบแผนการปฏิบัติเป็นอันเดียวกัน ไมเถียงกันทะเลาะกันวา ตองทําแบบนั้น ตองทํา
แบบนี้ ทําไมไมทําแบบนั้นไมทําแบบนี้ เหมือนเมื่อกอน 
 8. ประชาชนในทองถิ่นชุมชน ใหความสําคัญและเขารวมในงานบุญตางๆ มีจํานวนมากขึ้น เพราะมี
ความเขาใจในการปฏิบัติศาสนพิธีและพิธีกรรมตางๆในการทําบุญมากขึ้น 
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 9. ประชาชมในทองถิ่นชุมชน มีความเสียสละบริจาคท้ังแรงกายและแรงทรัพย์ เพื่อชวยดูแลรักษาความ
สะอาด บูรณะซอมแซม และกอสรางศาสนวัตถุและศาสนสถานอยางตอเนื่อง เพราะเห็นประโยชน์การใชสอย
ของส่ิงนั้นๆอยางคุมคา 
 10. ผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน องค์การปกครองทองถิ่น และชาวบานใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆเป็น
อยางดี มีความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด 
 11. ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะกลุมวัยรุน เขาวัดมากขึ้น และมีความรูเรื่องศาสนพิธีมากขึ้น 
จากการสอบถามและสัมภาษณ์พูดคุย เด็กวัยรุนมีความเขาใจธรรมะมากกวาเมื่อกอน 
  
3. สรุปผลการศึกษา 
3.1  องค์ประกอบที่ท าให้เกิด รูปแบบของการพัฒนาวัดป่าพลาญเพชรให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
 การพัฒนาวัดปุาพลาญเพชรใหเป็นศูนย์กลางของชุมชน ดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน 
ประกอบดวย บาน วัด ราชการ (บวร) ชวยกันกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท่ีมีเปูาหมายชัดเจน  จนมีมติ
เห็นชอบและรวมกันจัดทําแผนดําเนินการการพัฒนาใน 3 ดาน คือ 1) การพัฒนาดานการศึกษาเผยแผ
จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นอันดีงาม  2) การพัฒนาดานศาสนวัตถุและศาสนสถานทางพุทธ
ศาสนา  3) การดานการปกครองและการสาธารณะสงเคราะห์  
 ผลการวิจักษณ์พบวา รูปแบบของการพัฒนาวัดปุาพลาญเพชรใหเป็นศูนย์กลางของชุมชน จะบรรลุผล
สําเร็จตามเปูาหมายไมไดเลย หากขาดองค์ประกอบท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ คือ  
 1) ความเขาใจในวัตถุประสงค์ของการพัฒนา  เกิดจากการเขารวมประชุมของคนในชุมชน     ผูรวม
ประชุมทราบถึงปัญหาและผลกระทบดานตางๆท่ีเกิดขึ้นในชุมชนของตันเองเป็นอยางดี ไมวาจะเป็นปัญหาปาก
ทอง ปัญหาครอบครัว ปัญหาบุตรหลาน เป็นตน  และทุกคนเห็นความสําคัญในการหาทางแกไขปัญหารวมกัน 
 2) การไดรับการยอมรับและมีสวนรวม ผูเขารวมประชุมเป็นคนในชุมชน มีท้ังผูทรงคุณวุฒิ ผูนําชุมชุม 
หัวหนากลุมทํางานตางๆ อาสาสมัครทองถิ่น  ทุกคนใหการยอมรับในความรูความสามารถเฉพาะดานของกัน
และกัน มองมองเห็นคุณคาและผลงานของแตละกลุม จึงเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน นํามาสูการเปิดใจการให
โอกาสแกผูท่ีไดรับการคัดเลือกและอาสาเขามาทํางานรวมกันดวยความเต็มใจและจริงใจ 
 3) ความรับผิดชอบในหนาท่ีและการเสียสละเพื่อสวนรวม คณะกรรมการและคณะทํางานท่ีมาจากการ
คัดเลือกแตงต้ังจากท่ีประชุม  และท่ีมาจากการอาสาเขามาทํางานรวมกับคณะทํางาน ตางก็มีความรับผิดชอบ
ตองานของตนเอง เพราะทุกคนตระหนักถึงความสําคัญในการชวยกันพัฒนาชุมชนใหสําเร็จผลตามเปูาหมาย 
เพื่อสรางเป็นรูปแบบของการพัฒนาอยางยั่งยืนไปถึงรุนลูกหลานในอนาคต การทํางานของแตละคณะจึงเกิดขึ้น
ดวยความต้ังใจไมตองเค่ียวเข็ญใหทํา 
 4) ความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมทองถิ่น  เกิดขึ้นไดจากการรักษาแบบแผนและฟื้นฟูประเพณี
ด้ังเดิม ท่ีมีความหมายสอดแทรกดวยหลักธรรมทางพุทธศาสนา ท้ังนี้ โดยอาศัยกลุมผูสูงอายุและผูท่ีมี
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ประสบการณ์ชวยกันทายถอดความรูสืบตอมา เชน การสอนใหคนรุนใหมทําบายศรีบูชา สอนใหทํา
เครื่องประดับตกแตงในงานบุญแตละเทศกาล เชน งานสงกรานต์ และงานแหนเทียนพรรษา เป็นตน ทําใหเกิด
ความรักและความศรัทธาในชาติพันธุ์ของตนเอง 
 5) ความสามัคคี ของประชาชนในชุมชนทองถิ่น วัดไดจากการทะเลาะเบาะแวงกันของคนในหมูบานลด
นอยลงกวาเมื่อกอน  เมื่อถึงเวลาจัดกิจกรรมงานบุญตางๆ ทางวัดและชุมชนไดรับความรวมมือจากชาวบาน 
ประชาชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางเต็มท่ี ทุกฝุายชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยความเต็มใจ และมีอัธยาศัยท่ีดี
ตอกัน ตองกอนเริ่มงาน  ระหวางทํางาน และหลังการทํางานหรือกิจกรรมนั้นๆ  
  
3.2 ข้อเสนอแนะ 
 ผูวิจักษณ์ อยากเสนอแนะดังนี้ 
 1) อยากใหผูนําชุมชนและหนวยงานปกครองทองถิ่น ชวยนําแผนงาน รูปแบบของการพัฒนาวัดปุา
พลาญเพชรใหเป็นศูนย์กลางของชุมชนนี้ เขาสูท่ีประชุมขององค์กร  เพื่อจัดสรรงบประมาณชวยเหลือในปี
ตอไป 
 2) อยากใหนําผลการวิจักษณ์นี้ ไปเผยแพรตอชุมชนอื่นๆ ท่ีสนใจ 
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Abstract 

  Public relations are considered an important and one way to develop public 

relations. Sustainable Dhamma Tourism can be successful. The actor continuously performs 

public relations. Via online media such as Facebook, YouTube etc. Importantly, it requires 

public relations personnel who have good behavior and ability such as 1) Work hard  2) Love 

peace work 3) Be a peace researcher 4) Have communication ability  5) Is a community 

representative 6) Knowledge in public relations and tourism 7) Good human relations 8) Have 

flexibility in work  9) Have credibility, respect, faith. The study found that Public relations of 

Dhamma Tourism of Ban Khayung Temple. Has the following composition 1) compile 

information that is reasonable, reliable. 2) education, correctly distinguish. 3) present the true 

message. 4) sincere hospitality. 5) create a memorable media to be satisfied. 6) try to do travel 

activities with enthusiasm. 7) check the proceedings with caution. 8) create an identity that is 

memorable. 9) long lasting continuity in public relations. 

  Public relations in accordance with the 9 steps element must be carried out 

continuously. Related throughout the line. Therefore, achieving lasting efficiency and 

effectiveness. Will not be missed because it will make it lack continuity lack of interest. And 

most importantly, causing followers or tourists to become bored of having to wait to follow. 

The continuation of public relations therefore requires consistency and speed in 

communication. So will help the public relations to be successful and effective.  
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บทคัดย่อ 

การประชาสัมพันธ์ถือวาเป็นส่ิงสําคัญและเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์การ
ทองเท่ียววิถีธรรมอยางยั่งยืนใหประสบความสําเร็จได ผูวิจักษณ์ไดปฏิบัติการประชาสัมพันธ์อยางตอเนื่องทาง
ส่ือออนไลน์ เชน เฟชบุ฿ค ยูทูบ เป็นตน ท่ีสําคัญตองอาศัยนักประชาสัมพันธ์ผูมีพฤติภาพท่ีดีมีความสามารถ 
เชน 1) ต้ังใจทํางาน 2) รักงานวิถีสันติภาพ 3) เป็นนักวิจัยวิถีสันติภาพ 4) มีความสามารถทางการส่ือสาร  5) 
เป็นตัวแทนชุมชน 6) มีองค์ความรูเรื่องการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียว 7) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 8) มีความ
คลองตัวในการทํางาน 9) มีความนา เช่ือถือ เป็นท่ีเคารพศรัทธาเล่ือมใส โดยดําเนินการประชาสัมพันธ์การ
ทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง มีองค์ประกอบดังตอไปนี้ 1) รวบรวมขอมูลท่ีมีเหตุผลถูกตองนาเช่ือถือ 2) 
การศึกษาคิดวิเคราะห์แยกแยะขอมูลอยางถูกตอง 3) นําเสนอขอความจริง  4) การปฏิบัติตอนรับดูแลดวย
ความจริงใจ 5) สรางส่ือท่ีระลึกใหเป็นท่ีพึงพอใจ 6) พยายามทํากิจกรรมทองเท่ียวดวยความกระตือรือรน    
7) ตรวจสอบการดําเนินการอยางมีสติรอบคอบ 8) สรางอัตลักษณ์ใหเป็นท่ีจดจํา 9) ความตอเนื่องยาวนานใน
การประชาสัมพันธ์ 

การดําเนินการประชาสัมพันธ์ตาม 9 กาว ดังกลาวตองดําเนินการอยางตอเนื่องสัมพันธ์กันตลอด
สาย จึงจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ียั่งยืน จะขาดชวงไมไดเพราะจะทําใหขาดความตอเนื่อง ขาด
ความนาสนใจ ขาดแรงจูงใจท่ีจะติดตาม และท่ีสําคัญจะทําใหการผูติดตามหรือนักทองเท่ียวเริ่มเกิดความเบื่อ
หนายท่ีจะตองรอติดตาม ความตอเนื่องของการประชาสัมพันธ์นั้น จึงตองมีความสม่ําเสมอ มีความรวดเร็ว
ทันใจในการส่ือสาร จึงจะชวยใหการประชาสัมพันธ์เกิดผลสําเร็จ และเกิดความยั่งยืน 
 
1. ความเป็นมา และความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 

1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป 

การประชาสัมพันธ์เพื่อการทองเท่ียวนั้น เปูาหมายสวนหนึ่งเพื่อเป็นการสรางความรับรูถึง
ภาพลักษณ์สถานท่ีทองเท่ียวเช่ือมโยงความรูสึกของนักทองเท่ียวใหเกิดความรูสึกสุขใจและรูสึกถึงความเป็น
หนึ่งเดียวกันอันเกิดจากการชอบ คิด สนใจ สงสัย อยากเรียนรู พอใจ ฯลฯ ในเรื่องเดียวกันบนพื้นฐานความ
แตกตางระหวางบุคคลดวยภาษา วัฒนธรรมและชาติพันธุ์และความสามารถในการรับรูหรือเรียนรู และใน
ปัจจุบันการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหรือการทองเท่ียววัดไหวพระ ณ วัดสําคัญตางๆ ไดรับความนิยมมากขึ้น 
เนื่องจากวัดถือไดวาเป็นท้ังศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นศูนย์รวมท่ีสะทอนถึงความเป็นอยูวิถีชีวิตของ
ทองถิ่นและอารยธรรมไดเป็นอยางดีนับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยางยิ่ง ท้ังนี้เพราะ
ตามคติความเช่ือท่ีถือวาการไดมาสักการะสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ รวมทําบุญ บริจาคทานจะนําความเป็นสิริมงคลมาสู
ชีวิตและสรางจิตใจใหผองใสมาสูผูปฏิบัติ อาจกลาวไดวาวัดนอกจากจะเป็นศาสนสถานแลวยังนับเป็น
ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีสะทอนอารยธรรมและวิถีชีวิตของทองถิ่น การประชาสัมพันธ์เพื่อการทองเท่ียวจึง
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จําเป็นตองมีการประชาสัมพันธ์ดวยส่ือตางๆ ท่ีเหมาะสม ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักทองเท่ียว
สามารถท่ีจะประเมินทางเลือกและสามารถตัดสินใจรับฟังหรือคนหาขอมูลไดอยางถูกตองตรงตอความตองการ
ของตนเอง 

โดยเฉพาะวัดท่ีมีตนทุนในการบริหารจัดการทองเท่ียวท่ีดี มีสถานท่ีเอื้อตอการพัฒนา  มีสถานท่ี
สงบรมเย็น มีประวัติศาสตร์เช่ือมความเช่ือความศรัทธาจึงเป็นสถานท่ีเหมาะสมสําหรับศึกษาหาความรูได
หลากหลายรูปแบบในขณะเดียวกันหลายปีท่ีผานมาทางวัดบานขะยูง ตําบลหวยตามอญอําเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ไดผลิตส่ือทางวิชาการ บทความและงานวิจัยออกมาเพื่อเผยแพรประวัติวัด ชุมชนและองค์ความรูใน
ชุมชนเช่ือมโยงกับหลวงปูุสรวง ปริศนาธรรมและการทองเท่ียวโดยเฉพาะงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการ
จัดการทองเท่ียววิถีสันติภาพอยางยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา วัดบานขะยูงมีตนทุนทรัพยากรในการจัดการการ
ทองเท่ียวท่ีหลากหลายไมหรูหราแตจูงใจใหเกิดการทองเท่ียว โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของสถานท่ีหรือวัดท่ี
เช่ือมไปสูความศรัทธาตอหลวงปูุสรวงของนักทองเท่ียว ประกอบกับสภาพบริบทความสัมพันธ์ในวัดกับชุมชน 
สังคม คอนขางเขมแข็งดวยเพราะหลวงปูุสรวงเป็นศูนย์รวมจิตใจ พรอมกับทําเลในดานการคมนาคมท่ีสะดวก
จึงเหมาะทําใหเกิดการทองเท่ียวไดแมวาสังขารหลวงปูุสรวงจะไมไดต้ังบําเพ็ญกุศล ณ วัดบานขะยูงก็ตาม และ
วัดบานขะยูงมีรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเนนใหเกิดสันติภาพภายในดวยการบมเพาะคุณธรรมแกนักทองเท่ียว 
ภายใตรูปแบบช่ือเรียกวา “PLOWPLEU'S Model” มีองค์ประกอบยอยไดแก (1) สถานท่ีทองเท่ียวไดรับการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม (P =Places of tourism are developed with participation) (2)การเรียนรูและ
พัฒนาทักษะการจัดการทองเท่ียว (L = learning and developing tourism management skill) (3) 
ปฎิบัติการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวอยางตอเนื่อง (O = Operation to promote tourism with 
continuance) (4) การระมัดระวังความผิดจริยธรรมการทองเท่ียว (W = Wariness of unethical tourism ) 
(5) วิถีทางอันเหมาะสมแกการบมเพาะคุณธรรมจากการทองเท่ียว (P = Pleasant ways of pursuing virtue 
from tourism) (6) ผลประโยชน์ระยะยาวเพื่อการทองเท่ียวท่ียั่งยืน ( L = Long term benefits of 
sustainable tourism ) (7) การศึกษาภายใตกิจกรรมการเรียนรูหลักไตรสิกขา (E= Education in tourism 
with learning activities under the Threefold Learning) (รูต่ืนเบิกบานผานกิจกรรมไดไตรสิกขา) และ
(8)เฟูนหาลักษณะเฉพาะเป็นลักษณะท่ีบงบอกถึงแหลงทองเท่ียวท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของแหลงทองเท่ียวท่ีนา
จดจํา (U = Uniquely picking and choosing identity of tourist attraction for remem brance) (อดิ
ศักดิ์ วชิรปญฺโญ, 2563 : บทคัดยอ) ส่ิงเหลานี้ คือ ตนทุนทางการทองเท่ียววิถีธรรมท่ีวัดบานขะยูงมีและตอง
นํามาพัฒนาเป็นขอมูลเพื่อสรางการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

การประชาสัมพันธ์เพื่อการส่ือสารของวัดบานขะยูง จึงถือวาเป็นการสรางฐานความสําคัญตอการ
บริหารจัดการเพื่อการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงอยางยิ่ง เพราะการส่ือสารสามารถสรางความเขาใจ
ตอการดําเนินการปฏิบัติการของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนเองไดอยางถูกตองซึ่งการ ส่ือสารนั้น
เป็นการประชาสัมพันธ์ที่จําเป็นตองดําเนินการใหมีความรวดเร็วถูกตองชัดเจน มีความเป็นระบบท่ีนาเช่ือถือ ไม
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ซับซอนยุงยาก โดยอาศัยการประชาสัมพันธ์ส่ือสารในหลากหลายรูปแบบตามท่ีปรากฏในปัจจุบันขึ้นอยูกับ
ความพรอมของบุคคล องค์กร หนวยงาน ในสวนของวัดบานขะยูงนั้น ใหความสําคัญทางดานการส่ือสารท้ัง
รูปแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ โดยบุคลากรท่ีเกี่ยวของตองเรียนรูการประชาสัมพันธ์ เพื่อทําใหเกิดความ
จูงใจใหบุคคลเขามาทองเท่ียวและทําใหบุคคลผูรับผิดชอบการทองเท่ียวไดเกิดความเขาใจและเกิดความรวมมือ
กัน ถือวาเป็นการส่ือสารท่ีสรางความเขาใจและสรางความรวมมือระหวางนักทองเท่ียวและผูรับผิดชอบการ
ทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงอันจะนํามาซึ่งการทองเท่ียวอยางมีความสุขไดอยางแทจริง 

นอกจากนั้น ความสําคัญของการประชาสัมพันธ์เพื่อการส่ือสารนั้น  ยังสรางภาพลักษณ์ สราง
ช่ือเสียง ปูองกันความเขาใจผิดท่ีจะกอใหเกิดความเสียหาย และสรางคุณคาของประวัติศาสตร์ท่ีมีอยูในวัด
บานขะยูงไดอยางมากอีกดวย รวมถึงสงผลตอพฤติกรรมของนักทองเท่ียวเมื่อไดทราบขอมูล ขาวสาร ผลงาน 
จากการส่ือสารหรือเผยแพรขอมูล ขาวสาร จะเกิดการกระตุนความสนใจท่ีจะเดินทางเขามาทองเท่ียวในวัด
บานขะยูง เพราะสอดคลองตรงตามความตองการของนักทองเท่ียวท่ีตองการเดินทางมาสัมผัสหรือเขาถึง
รูปแบบการทองเท่ียว หรือไดเห็นส่ิงท่ีตองการเห็น ไดสัมผัสส่ิงท่ีตนเองตองการสัมผัส และทําใหเกิดการ
ตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียว ณ วัดบานขะยูงท่ีมากขึ้น แมกระท้ังการสรางเครือขายประชาสัมพันธ์ก็จะยิ่งชวย
ทําใหเกิดการเผยแพรขอมูลไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

การประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงจึงถือวามีความสําคัญท่ีจะชวยสงเสริม
ความเขาใจ การรับรู ขอมูล ขาวสาร เรื่องราวของเหตุการณ์ ความประทับใจ อันเกิดจากการไดรับรูขอมูล อัน
เป็นขอเท็จจริงท่ีสอดคลองตรงกันอีกดวย 

ดังนั้น การประชาสัมพันธ์การโฆษณาและเผยแพรขอมูลของการทองเท่ียว จึงเป็นปัจจัยท่ี               
สําคัญมากท่ีสงผลตอการทองเท่ียว ซึ่งส่ิงเหลานี้เป็นตัวแปรท่ีสําคัญทําใหเกิดการรับรู แรงจูงใจ ดึงดูดจาก
สถานท่ีทองเท่ียว สงผลใหมีการเจริญเติบโตพัฒนาการทองเท่ียวอยางตอเนื่องและวัดเกิดการพัฒนาปรับปรุง
สถานท่ีทองเท่ียว และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อให  สอดคลองและตอบสนองความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวรวมไปถึงเกิดการสรางแนวทางในการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับประเพณี 
วัฒนธรรมของทองถิ่นอีกดวย 

ผูวิจักษณ์ในฐานะเจาอาวาสวัด จึงสนใจท่ีจะศึกษาประเด็น รูปแบบของการประชาสัมพันธ์เพื่อ
การท่องเที่ยววิถีธรรมอย่างยั่งยืนของวัดบ้านขะยูง เพื่อการประชาสัมพันธ์ดึงดูดความสนใจและความ
นาเช่ือถือแกนักทองเท่ียว ในรูปแบบดังนี้ 1) สถานท่ีภูมิศาสตร์อาคารสถานท่ีต้ังของหุนขี้ผ้ึงหลวงปูุสรวง 2) 
จัดสรรหนาท่ีบุคลากรท่ีแนะนําการทองเท่ียว (ธรรมะวิหารี) เป็นจุดเพื่ออํานวยความสะดวกและบริการแก
นักทองเท่ียว 3) ใชส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผนปูายประชาสัมพันธ์ ส่ือสารระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
เฟชบุค เวปเพจ และงานศึกษาทางดานวิชาการ เพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือและสรางสรรค์ความเขาใจ  ซึ่งท้ัง
สามประการนี้จะทําใหวัด สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ียั่งยืนได แมงานประชาสัมพันธ์จะเป็น
งานส่ือสัมพันธ์ ท่ีมีความสําคัญและเป็นงานท่ีมีขอบเขตกวางขวาง  มีระบบงานท่ีซับซอน แตในงาน
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ประชาสัมพันธ์จะชวยสงเสริมลักษณะความเป็นผูนําของบุคลากรภายในวัดได  ท้ังยังชวยใหเกิดความเขาใจ 
ความรวมมือท้ังจากพระ บุคลากรภายในวัดและจากชุมชนประชาชนภายนอกดวย นับวางานประชาสัมพันธ์มี
คุณคาตอวัดและการทองเท่ียวเป็นอยางยิ่ง 

ผูวิจักษณ์ไดพัฒนาวัดบานขะยูงในมิติตาง ๆ ท้ังเชิงกายภาพ พฤติภาพ จิตภาพ และปัญญาภาพท้ัง
ของบุคลากรภายในวัดและนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนไดรับการพัฒนาจากการดําเนินการบริหารการ
ประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงตามรูปแบบ โพลวพลือ ทําใหเกิดการพัฒนาวัดบานขะยูง
สูการทองเท่ียวมาโดยลําดับ ปัจจุบันจึงทําใหวัดบานขะยูงไดกลายเป็นวัดท่ีมีผูคนเริ่มเขามาทองเท่ียวมากขึ้น
เรื่อย ๆ อยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน และวัดบานขะยูงยังไดสร างคุณประโยชน์ตอชุมชนและสังคมอยาง
ตอเนื่องมากมายหลายประการอีกดวย ท่ีสําคัญปัจจุบันวัดบานขะยูงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนชุมชนท้ัง
ใกลไกล จะอยางไรก็ตามผูวิจักษณ์ก็ยังมองวา การพัฒนาวัดบานขะยูงยังมีจุดออนดานการประชาสัมพันธ์ที่ควร
ตองพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ใหเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ตอการจัดการการทองเท่ียววิถีธรรมของวัด
บานขะยูง เพราะหากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีและเหมาะสมอยางตอเนื่องการทองเท่ียวก็ไมอาจจะเกิดขึ้นได 
เพราะการประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวที่จะเดินทางมาทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว
อยางยิ่ง   

ดังนั้น เมื่อวัดบานขะยูงมีการจัดการการทองเท่ียวที่สามารถสรางคุณคาและเกิดประโยชน์อยางยิ่ง
กับบุคคล แตหากไมมีการประชาสัมพันธ์ใหเป็นท่ีรูจักยอมไมอาจจะเกิดประโยชน์ไดอยางกวางขวาง จึงจําเป็น
ท่ีจะตองพัฒนาการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง เหตุนี้เองผูวิจักษณ์จึงสนใจศึกษา
รูปแบบการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงโดยการศึกษาบริบท สถานการณ์ การเริ่มตน
ของการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวของวัดบานขะยูง ศึกษาผลสําเร็จของการดําเนินการประชาสัมพันธ์ การ
ทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง และสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรม
ของวัดบานขะยูงตอไป 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 บริบทของเร่ืองที่ท า สถานการณ์ การเริ่มต้น 

2.1.1 ข้อมูลพื้นฐานมิติเชิงกายภาพ 

วัดบานขะยูง เป็นวัดราษฎร์ ต้ังอยูเลขท่ี 139 หมู 10 ต.หวยตามอญ อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ  สังกัด 
มหานิกาย เริ่มสราง พ.ศ. 2480 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 เนื้อท่ี
พระราชทานวิสุงคามสีมา กําหนดเขต กวาง  12 เมตร ยาว  34  เมตร ขอมูลพื้นฐานสําคัญ ประกอบดวย 

ดานอาณาเขต  
ทิศเหนือ ติดกับ บานโกแดง หมู 4 ตําบลละลม อําเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก ติดกับ บานทํานบ หมูท่ี 2 ตําบลหวยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
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ทิศตะวันตก ติดกับ บานสะเดานอย หมูท่ี 9 ตําบลสะเดา อําเภอบัวเชด จ.สุรินทร์ 
ทิศใต ติดกับ บานหวย หมูท่ี 1 ตําบลหวยตามอญ อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ดานลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
วัดบานขะยูง มีสภาพเป็นพื้นท่ีราบลุม อยูกลางระหวางหมูบานขะยูงเกาและหมูบานขะยูงใหม ติด

กับถนนใหญเสนทางผานไปชองชะงํา กอนถึงวัดไพรพัฒนา ซึ่งเป็นท่ีต้ังสรีระสังขารของหลวงปูุสรวงในปัจจุบัน 
มีสภาพอากาศ 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอนอากาศจะรอนและมีความแหงแลงมาก ฤดูฝน จะมีฝนตกชุกในชวงเดือน 
มิถุนายน ฤดูหนาว อากาศจะหนาวเหน็บในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ 

ดานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนบานขะยูง 
ชาวบานขะยูงสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีสําคัญของชุมชน หมายถึง ประเพณีทําบุญ

เล้ียงปูุตา ขึ้น 3 คํ่า เดือน 3 ประเพณีสงกรานต์ เขาพรรษา ออกพรรษา แซนโฎนตา  รํา แมมด (ผีฟูา) กฐิน 
ลอยกระทง บุญขาวจี่ บุญเผวด บุญขึ้นปีใหม เป็นตน 

ดานทุนภูมิปัญญาทองถิ่น/ปราชญ์ชาวบาน  
ไดแก เรื่องหมอรักษากระดูกพื้นบาน โดยนางสมิต ขุมเงิน และ นายหมัน ภาคพรม เรื่องนวดแผน

โบราณ โดยนางนอย พรมนะรา เรื่องทําพานบายศรี โดยนางสงัด แกวรักษา เรื่องรางทรง โดยนางทรัพย์ โต฿ะ
ทอง  

2.1.2 ข้อมูลพื้นฐานมิติเชิงจิตภาพ 

ตํานานเรื่องเลาประวัติหลวงปูุสรวงเทวดาเดินดินของชาววัดบานขะยูง 
วัดบานขะยูง ไดต้ังขึ้นหลังจากการกอต้ังหมูบานขะยูง เมื่อปี พ.ศ. 2480 ซึ่งหมูบานขะยูงใน

ขณะนั้นขึ้นกับหมูท่ี 8 ตําบลโสน อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และไดแยกการปกครองมาขึ้นกับหมูท่ี 6 
ตําบลละลม ตอมาไดแยกขึ้นกับบานทํานบ หมูท่ี 2 ตําบลหวยตามอญ จนกระท้ังปี พ.ศ. 2531 ไดแยกการ
ปกครองเป็นของตนเอง และไดต้ังช่ือหมูบานวา บานขะยูง หมูท่ี 10 ตําบลหวยตามอญ อําเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ เหตุผลของการตั้งช่ือหมูบานวา บานขะยูง เพราะบานขะยูงเป็นพื้นท่ีท่ีมีตนพะยูงอยูจํานวนมากใน
สมัยกอน การเรียกชื่อหมูบานพะยูงจึงเพี้ยนมาเป็นขะยูง อีกเหตุผลหนึ่งคือชาวบานนิยมนําตนไมมาเผาถาน คํา
วา ถาน ภาษาเขมร เรียกวา ขะซูง (กะยูง-ขะยูง) นั้นเอง  

ผูใหญบานคนแรกของบานขะยูงช่ือวา นายคูณ แกวชัย และในปี พ.ศ.2550 ไดเลือกต้ังผูใหญบาน
คนใหม ผูไดรับเลือก คือ นายบรรจง จันทสุข ไดดํารงตําแหนงผูใหญบานมาจนถึงปัจจุบัน  

ต้ังแตเริ่มกอตั้งหมูบาน สมัยนั้นมีพระสงฆ์ไดเดินธุดงค์ผานมาปลักกลด ชาวบานจึงไดอาราธนาทาน
อยูจําพรรษาและไดเริ่มสรางวัด มีพระสา ปสุโต หรือท่ีชาวบานเรียกกันวา หลวงตาสงค์ เป็นหัวหนาท่ีพักสงฆ์ 
และมีหลวงปูุสรวง เทวดาเดินดิน ซึ่งชาวบานขะยูงใหความเคารพศรัทธาเล่ือมใส ทานไดเดินทางมาพักอยูกับ
หลวงตาสงค์เป็นประจํา ในสวนการกอต้ังวัดตามกฎหมายโดยมีผูใหญบานขะยูงพรอมดวยชาวบานไดรวมกัน
อุปถัมภ์บํารุงการสรางและพัฒนาจนสามารถกอต้ังเป็นวัดท่ีถูกตองตามกฎหมายและไดรับพระราชทาน
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วิสุงคามสีมา เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เนื้อท่ีพระราชทานวิสุงคามสีมา กําหนดเขต กวาง  12 เมตร
ยาว 34 เมตรคณะสงฆ์ไดเห็นสมควรแตงต้ังพระครูไพโรจน์อินทสาร (นรินทร์ วิโรจโน) เป็นเจาอาวาส  วัด
บานขะยูงเป็นรูปแรก และไดรับแตงต้ังเป็นเจาคณะตําบลหวยต๊ึกชู เขต 2 และไดรับแตงต้ังเป็นพระอุปัชฌาย์
มาจนถึงปัจจุบันการกอสรางและพัฒนาวัดบานขะยูงไดเจริญขึ้นอยางตอเนื่องในสมัยพระครูไพโรจน์อินทสาร 
ซึ่งทานไดยกหลวงปูุสรวงเป็นบุคคลสําคัญในฐานะปูชนียบุคคลผูเป็นท่ีเคารพศรัทธาของชุมชนบานขะยูงทาน
จึงไดกลายเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนในชุมชนผูวิจักษณ์จึงขอยกเอาเรื่องราว
ประวัติของหลวงปูุสรวงมาเลาไวในงานวิจัยเลมนี้ เพื่อใหเห็นวาหลวงปูุสรวงทานเป็นท่ีเคารพศรัทธาตอบุคคล
ท้ังหลายอยางไร 

หลวงปูุสรวงเป็นพระสงฆ์ผูมีเช้ือชาติกัมพูชา เมื่อหลวงปูุสรวงเดินทางมาอยูในประเทศไทย 
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ก็ตางมีความเคารพศรัทธาตอหลวงปูุสรวงและมีการแผขยายศรัทธาตอหลวงปูุ
สรวงกวางขวางมากขึ้นอยางรวดเร็วในยุคปัจจุบัน เพราะทานเป็นพระเกจิอาจารย์ท่ีมีวิถีชีวิตอยูอยางสมถะ 
สันโดษ เรียบงาย ชอบอยูกับธรรมชาติในปุาพักอาศัยในกระทอมเถียงนาท่ีชาวบานสรางไวเฝูานาและถวายให
ทานจําวัด  เป็นหลังเล็กๆ มีไมกระดานเพียงไมกี่แผน  

ประวัติหลวงปูุสรวงจากเรื่องเลาความจําของสานุศิษย์ท้ังหลาย มีอยูหลายประเด็นท่ีนาสนใจ เชน 
เกี่ยวกับ ช่ือหลวงปูุสรวง นามวา “หลวงปูุสรวง” เป็นนามท่ีรูจักกันในปัจจุบัน ซึ่งสมัยหนึ่งกอนท่ีคนไทยจะ
เรียกขานทานวา “หลวงปูุสรวง” นั้น ชาวบานในแถบสุรินทร์ ศรีสะเกษ ไดมีเรียกขานทานวา “ลูกเอาว์เบ฿าะ” 
หรือ ลูกตาเบ฿าะ” นอกจากนั้น ในคราวท่ีนายดาเดินเท่ียวไปตามปุาเขาลําเนาไพรกับหลวงปูุสรวงในฝ่ังเขมร
บางพื้นท่ี ไดสังเกตวาชาวเขมรรูจักหลวงปูุสรวงในนามวา “ลูกตาเมือน” (หลวงปูุไก) เพราะไปท่ีไหนมักจะเห็น
หลวงปูุอุมไกอยูตลอดเวลา  ซึ่งสอดคลองกับเรื่องเลาของนายเลียด วา ในคราวท่ีหลวงปูุสรวงไดปรากฏตัวขึ้น
ครั้งแรกในหมูบานลุมพุก อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ  ในบุคลิกการนุงหมแตงกายดวยผาขาว พรอมกับอุมไกเดิน
ผานในหมูบาน แตในคราวนั้น หลวงปูุสรวงไดบอกช่ือของตนเอง ใหแกนายเลียด เสาศิลา ฟังดวยวา ตัวทาน
เองช่ือวา สรวง  

แนวทางการสอนของหลวงปูุสรวง เชน หลวงปูุสรวงเอามือคนวนในบาตรเปลาสอนเป็นปริศนา
ธรรม ณ ศาลาไมวัดบานขะยูง แกหลวงพอทองพูน อาริโย เจาอาวาสวัดปุาโคกชาติ นอกจากนี้ ยังมีการสอน
เชิงส่ือประดิษฐ์ปริศนาธรรม ซึ่งครูสาโรจน์ วงษ์ศรี ครูโรงเรียนบานกระดาน จังหวัดสุรินทร์ และเป็นศิษย์
ติดตามรับใชใกลชิดของหลวงปูุสรวงคนหนึ่ง ไดใหเลาผูวิจักษณ์ฟัง ไวหลายเรื่อง เชน ปริศนาธรรมท่ีจุดไฟ  
ปริศนาธรรมวาวหมุนรอบทิศ ปริศนาธรรมมัดโอง ปริศนาธรรมเนียงไมตรี ปริศนาธรรมขึ้นวาว ปริศนาธรรม
บันได 6 ข้ัน ปริศนาธรรมมัดสุม และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงปริศนาลายมือหลวงปูุสรวงดวย  แมหลวงปูุสรวง
ไมไดอธิบายความหมายไว แตปริศนาธรรมเหลานั้น สามารถเทียบเคียงอุปมาอธิบายเพื่อส่ือความหมายของ
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาไดซึ่งเป็นประโยชน์แกการอธิบายช้ีแจงเนื้อความ ใหเกิดความเขาใจท่ีงายขึ้น
นั้นเอง  
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สมัยกอนหลวงปูุสรวงมาพักวัดบานขะยูงเป็นประจํากอนท่ีจะเดินทางไปไหนหลวงปูุก็จะเขามาแวะ
วัดบานขะยูง โดยเฉพาะมาหาหลวงตาสงค์ ซึ่งทานสนิทคุนเคยและอยูดวยกันประจําท่ีวัดบานขะยูง ทําใหหลวง
ปูุสรวงไปไหนมาไหนก็จะแวะท่ีวัดบานขะยูง  

 
 

 
 

ภาพหลวงปูุสรวงและหลวงตาสงค์ ถาย ณ วัดบานขะยูง 
 
 

 
 
ภาพหลวงตาสงค์ เทวดาน้ํามนต์ทิพย์กับลูกศิษย์ท่ีมารดน้ํามนต์ 
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ภาพรองรอยลายมือหลวงปูุสรวง ณ ศาลาไมวัดบานขะยูง 
 

 
 

ภาพภาพถายหลวงปูุสรวงกับสานุศิษย์ ณ ศาลาไมวัดบานขะยูง 
 
นอกจากนั้นประวัติหลวงปูุสรวงยังเกี่ยวของกับพระครูไพโรจน์อินทสาร (นรินทร์ วิโรจโน) ซึ่งทาน

เป็นเจาอาวาสวัดบานขะยูงรูปแรก เป็นพระมหาเถระผูใหญท่ีคนในชุมชนไดใหความเคารพนับถือมากทานเลา
เกี่ยวกับหลวงปูุสรวงวา ทานเองไมคอยไดไปหาหลวงปูุสรวงในชวงเวลากลางวันเพราะคนเยอะ แตหากมีญาติ
โยมเดินทางมาจากกรุงเทพตองการไปหาหลวงปูุสรวง ก็จะบอกตอกันวา ถาอยากเจอหลวงปูุสรวงตองไปหา
หลวงพอนรินทร์กอน แลวหลวงพอนรินทร์จะพาไปหาหลวงปูุสาย แลวหลวงปูุสายจะพาไปหาหลวงปูุสรวง 
แลวก็จะเจอเอง เหตุการณ์ท่ีทานพาญาติโยมไปพบหลวงปูุสรวงครั้งสุดทาย คือ มีโยมมาจากรุงเทพมาหาทาน 
บอกวาอยากจะเจอหลวงปูุสรวง จากนั้นหลวงพอก็พาไปหาหลวงปูุสาย พอไปหาหลวงปูุสายทานก็นับแบงค์ 20 
ไว 200 บาท แลวก็พาไปหาหลวงปูุสรวง ก็ขึ้นรถกันไป 1 คันรถตู พอไปถึงหลวงปูุสรวงก็เรียกเอาเงิน พูดภาษา
เขมรแปลไทยไดวา “เอามาสองรอยสองรอย” หลวงปูุสรวงเรียกเอาทันที เหตุการณ์นี้ทําใหเช่ือวาหลวงปูุสรวง
รูกาลลวงหนา วาหลวงปูุสายเตรียมเงินไปถวาย 200 บาท พอหลวงปูุสายถวายหลวงปูุสรวง หลวงปูุสรวงก็เอา
แจกโยมท่ีนั่งอยู แจกทุกคน มีโยมกรุงเทพถวายไกยาง 1 ไม ขาวเหนียว 2 หอ น้ําขาวละลิตร 2 ขวด พรอม
กระยาสารถ หลวงปูุสรวงก็รับไว  จากนั้นหลวงปูุสรวงก็หยิบกระยาสารถโยนไปขางหนึ่ง โยนไกไปขางหนึ่ง 
สวนน้ําหลวงปูุสรวงเปิดแลวเทอาบตนเอง โดยท่ีทานไมฉันแตอาบหมด เป็นเหตุการณ์ท่ีหลวงพอพระครู
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ไพโรจน์อินทสารทานไดพบและสัมผัสตอหลวงปูุสรวง พอหลวงพอพระครูไพโรจน์อินทสาร ยายมาเป็นเจา
อาวาสวัดบานขะยูง พ.ศ. 2550 ทานไดเริ่มบูรณะศาลาไมหลังเกาท่ีหลวงปูุสรวงเคยอยูทานไดใชไมปะดามชอง
ทะลุศาลาท่ีเป็นรอยเผาไฟของหลวงปูุสรวง 

นอกจากนั้น ทานยังเลาอีกวา หลวงปูุนั่งท่ีไหนก็จะกอไฟผิงท่ีนั้น ถาเห็นวาวขึ้นบนตนไมท่ีไหน
หลวงปูุก็จะอยูท่ีตรงนั้น และหลวงปูุจะส่ังใหมัดโองมังกรขึ้นไปดวย เป็นเหตุใหทุกคนรูสึกสงสัยเป็นปริศนา
ธรรมวา ทานใหเอาโองมังกรขึ้นไปทําไม เอาวาวขึ้นไปทําไม ตอนนี้วาวกลายเป็นสัญลักษณ์ของหลวงปูุไปแลว 
เรื่องตางๆ ตองไปถามยายมีบานละลมท่ีเปิดรานขายของซึ่งหลวงปูุสรวงไปบอย ไปเมื่อไรทานจะใหเงิน 2 บาท 
ช้ือเชือกมัดหนึ่ง ท่ีผานมาหลวงพอก็เคยไดแบงค์ 10 แบงค์ 20 ของหลวงปูุสรวงเหมือนกันเวลาทานเดินทางเขา
มาประเทศไทยจากเขมร  

ทานจะชอบข้ึนมาทางสําโรงเกียรติ เดินจากสําโรงเกียรติขึ้นมา ขุนหาญ ขุขันธ์ ภูสิงห์ ทานก็จะมา
เดินอยูแถวนี้ประจําสมัยกอน แตกอนนั้นก็จะมีหลวงตาแมน พอตาแมนตายก็มาถึงยุคหลวงปูุสรวง คนจะเรียก
แตหลวงตาเบ฿าะ หรือ ลูกตาเบ฿าะ  

  

 
ภาพพระครูไพโรจน์อินทสารกับหุนขี้ผ้ึงหลวงปูุสรวง ณ ศาลาไมวัดบานขะยูง 

 
ถือไดวา หลวงพอพระครูไพโรจน์อินทสารทานเป็นพระสงฆ์ท่ีมีความสัมพันธ์ใกลชิดกับหลวงปูุสรวง

อีกรูปหนึ่งและยังไดมาดูแลปกครองวัดท่ีหลวงปูุสรวงทานเคยไดอยูประกอบกับทานไดเชิดชูบูชาปฏิปทาของ
หลวงปูุสรวง ยกใหหลวงปูุสรวงเป็นปูชนียบุคคลท่ีสําคัญของวัดบานขะยูงอีกดวย 

จากเรื่องเลาประวัติหลวงปูุสรวงขางตนตน จึงเห็นไดวา หลวงปูุสรวงมีปฏิทาอันนาเล่ือมใส เป็นท่ี
เคารพศรัทธาของบุคคลท้ังหลาย ซึ่งชาวพุทธสวนมากก็จะมีความนิยมศึกษาประวัติเกจิอาจารย์ผูทรงอภิญญา
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อยางเชนกรณีหลวงปูุสรวงนี้ และนิยมเดินทางไปทองเท่ียวเพื่อการกราบไหวขอพร เพราะเช่ือวาทานสามารถ
ดลบันดาลความปรารถนาของตนใหสําเร็จได เมื่อวัดบานขะยูงเกี่ยวของสัมพันธ์กับหลวงปูุสรวงในคราวท่ีหลวง
ปูุสรวงมีชีวิตไดอยูพักอาศัย ณ วัดบานขะยูง มีเรื่องราวประวัติและรองรอยหลักฐานความเกี่ยวของสัมพันธ์
หลากหลายประการท่ีนาสนใจ กอเกิดทรัพยากรทองเท่ียวดานจิตใจท่ีสําคัญ ไดแก  

1)  ศาลาไมหลวงปูุสรวง 

 
 

ภาพศาลาไมหลวงปูุสรวง 
 
2) หลวงพอพุทธประทานพรหลวงปูุสรวงจารอักขระ 

 
ภาพหลวงพอพุทธประทานพรหลวงปูุสรวงจารอักขระ 

 
3) หุนขี้ผ้ึงหลวงปูุสรวง  
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ภาพหุนขี้ผ้ึงหลวงปูุสรวง 

   
จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานของวัดบานขะยูง ผูวิจักษณ์เห็นวาทางวัดบานขะยูงมีตนทุนเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ของสถานท่ีหรือวัด ท่ีเช่ือมไปสูความศรัทธาของนักทองเท่ียวท่ีมีตอหลวงปูุสรวง ประกอบกับ
สภาพบริบทความสัมพันธ์ในวัด และวัดกับชุมชน สังคมคอนขางเขมแข็งดวยเพราะมีศรัทธาหลวงปูุสรวงเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ และแมวาวัดอาจจะยังไมมีตนทุนการเงินจํานวนมากท่ีจะพัฒนาวัดเป็นแหลงทองเท่ียว แตดวย
ประวัติของหลวงปูุสรวงท่ีเช่ือมโยงมาสูวัดแหงนี้ทําใหศิษยานุศิษย์ท่ัวประเทศท่ีมีศรัทธาตอหลวงปูุใหความ
สนใจและพรอมท่ีจะสนับสนุน นอกจากนี้ในดานของทําเล การคมนาคมก็นับวามีความสะดวกรองรับการ
พัฒนาเป็นพื้นท่ีทองเท่ียวไดในอนาคต แมวาสังขารของหลวงปูุสรวงจะไมไดต้ังบําเพ็ญกุศล ณ วัดบานขะยูงก็
ตาม หหากมีการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวที่ดียอมสามารถทําใหผูคนรูจักเกิดแรงจูงใจสนใจท่ีจะเดินทางมา
ทองเท่ียว ณ วัดบานขะยูงท่ีมากขึ้นในอนาคตดวย ซึ่งผูวิจักษณ์จะไดนําเสนอผลการศึกษาสถานการณ์การ
ประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง ต.หวยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ตอไป 
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2.1.3 ข้ันตอนกระบวนการด าเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีธรรมของวัดบ้านขะยูง 

ผูวิจักษณ์ยังไดจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง 
โดยดําเนินการเป็น 4 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 
แผนภูมิ ข้ันตอนกระบวนการด าเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีธรรมของวัดบ้านขะยูง 
 

ขั้นที่ 1 รวบรวมข้อมูลประชาสัมพันธ์ 

การเก็บรวบรวมขอมูลประชาสัมพันธ์อาศัยเครื่องมือ คือ กลองวิดีโอ ภาพนิ่ง สมุดบันทึก รวบรวม
ขอมูลดวยการศึกษาอยางมีสติเพื่อคนควา ไตรตรอง เลือกเฟูน และพิจารณาดวยปัญญา เพื่อการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับคําพูดท่ีเป็นขอเท็จจริง ในมิติท่ีดีงาม เป็นคําพูดเชิงบวกท่ีเกิดประโยชน์ สามารถ
นํามาใชเป็นขอคิด แรงบันดาลใจ ซึ่งไมใชคําเท็จ คําสอเสียด คําหยาบคาย คําเพอเจอ ท่ีเป็นเหตุใหเกิดความ
บาดหมาง ทะเลาะ หรือ กอความรุนแรงตาง ๆ ระหวางบุคคล กลุมบุคคล องค์กร หนวยงาน ชุมชน สังคม 
ตลอดท้ังการรวบรวมขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์  

โดยไมละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หรือ คัดลอกขอความขอมูลของผูอื่นมาใชโดยไม
อางอิง หรือ ไมไดรับอนุญาต การรวบรวมขอมูลประชาสัมพันธ์เนนการนําเอาขอมูลมิติเรื่องราวการกระทําท่ี
ถูกตองเหมาะสม ไมนําเรื่องราวของผูไมมีศีลมาหรือผูท่ีมักใชความรุนแรง ทําลาย หรือ ลักทรัพย์ ลักขโมย
ส่ิงของเครื่องใช หรือ สมบัติตางๆ อันเป็นเหตุท่ีทําใหเกิดความเดือดรอนแกชีวิตและทรัพย์สินของผูอื่น และ
เป็นการรวบรวมขอมูลประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการกระทําของพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ กัลยาณมิตร ศิษย์วัด ท่ี
มีปฏิปทาใสใจตอการปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม เป็นท่ีนาเล่ือมใส นาเคารพบูชา มีความประพฤติโดยสุจริตธรรม 
ดําเนินการรวบรวมขอมูลเหลานั้นอยูเป็นประจํา 

รวบรวมขอมูล
ประชาสัมพันธ์ 

วางแผน           
การดําเนิน

ประชาสัมพันธ์ 

ดําเนินการ         
ตามแผน

ประชาสัมพันธ์ 

ประเมินผล 

ปรับปรุงเทคนิควิธี 

ติดตาม 

เพ่ิมเติมขอมูล 

ข้ันที่ 1 

ข้ันที่ 2 

ข้ันที่ 3 

ข้ันที่ 4 
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ขั้นที่ 2 วางแผนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ 

การวางแผนการดําเนินการเป็นการนําเอาขอมูลประชาสัมพันธ์ท่ีไดรวบรวมจากขั้นตอนท่ี 1 มา 
กําหนดเปูาหมายและขั้นตอนในการดําเนินการท่ีชัดเจน วาจะดําเนินการประชาสัมพันธ์ผานส่ือใดบาง 
ประชาสัมพันธ์กลุมเปูาหมายใด ซึ่งขอมูลเหลานั้นจะตองเป็นขอความจริง และมีขอมูลท่ีเพียงพอ ครบถวน มี
ความถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม ประกอบกับขอมูลเหลานั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ อาจจะเป็นไดท้ังขอคิด เป็น
แรงบันดาลใจ เมื่อไดขอมูลเหลานั้นมาแลว จึงนําเอามาวางแผน ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อใชเผยแพรได
ท้ังออนไลน์ และออฟไลน์ โดยมอบหมายใหนักออกแบบดําเนินการดวยความกระตือรือรน พยายามดําเนินการ
ใหแลวเสร็จ ทันเวลา เพื่อประโยชน์ตอการเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธ์ผานส่ือตาง ๆ  

ท้ังนี้ จะตองไดรับการตรวจทานรับรองขอมูลท่ีถูกตองจากครูบาอาจารย์กอนการเผยแพรเสมอ ซึ่ง
นักออกแบบตองใชทักษะความสามารถเฉพาะดานเพื่อดําเนินการพยายามออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์มีเหตุผล
รองรับรูปแบบอยูเสมอ ส่ิงท่ีออกแบบนั้นสามารถอธิบายความหมายไดสอดคลองตรงกับประเด็นเรื่องราว
รายละเอียด มีการจัดวางท้ังตัวอักษร ภาพประกอบ คําสําคัญ หรือ กราฟฟิก ท้ังภาพนิ่งและวิดีโอ ท่ีมีความ
เป็นลักษณะเฉพาะพิเศษสมสมัย โดยไมใชการลอกเลียนแบบ คัดลอกประโยคหรือคําพูด หรือนํารูปแบบของ
ผูอื่นมาใชโดยทําใหผูอื่นไดรับความเสียหาย หรือ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 

ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ 

การดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ เป็นการนําเอาส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีไดรับการออกแบบ
ในขั้นตอนท่ี 2 มาใชเพื่อการดําเนินการประชาสัมพันธ์ใหเกิดความนาสนใจ จูงใจ เขาถึงงาย เขาใจงาย โดยนัก
ประชาสัมพันธ์ของวัดบานขะยูง จึงดําเนินการตามแผน เป็นการดําเนินการเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธ์ท้ัง
ระบบออนไลน์ และระบบออฟไลน์ หรือการประชาสัมพันธ์ส่ือสารใหขอมูลถึงกลุมเปูาหมาย ท้ังผูรับผิดชอบ
การทองเท่ียวและกลุมนักทองเท่ียวใหไดรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีถูกตอง ทําใหเกิดความเขาใจ และเกิด
ความคิดท่ีสอดคลองตรงกันเป็นปัจจุบัน ไมสรางความสับสนในขอมูลท่ีนําเสนอ ทําใหท้ังผูรับผิดชอบการทอง
เท่ีวและนักทองเท่ียวไดรับขอมูล เรื่องราว ขาวสาร ท่ีเขาใจตรงกัน  

ขั้นที่ 4 ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 

การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เปิดการติดตามผลการดําเนินการขั้ นท่ี 3 โดยผูวิจักษณ์ได
ดําเนินการติดตามการดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนประชาสัมพันธ์อยางใกลชิด หากผลการ
ประชาสัมพันธ์ไมเป็นไปตามท่ีวางแผนไว จึงไดมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงแผนการดําเนินการประชาสัมพันธ์ 
โดยอาจเพิ่มกลวิธีหรือเทคนิคเพื่อใหการดําเนินการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป หากพบวาขอมูลยัง
ไมเพียงพอตองดําเนินการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมใหมีความชัดเจน นาสนใจ เพื่อสรางความเช่ือมั่นในส่ือ
ประชาสัมพันธ์ จะชวยใหการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2.1.4 วิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยววิถีธรรมของวัดบ้านขะยูง 

การประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง เป็นการดําเนินการจัดการส่ือสาร
เรื่องราว กิจกรรม เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นในวัดบานขะยูง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการทองเท่ียววิถีธรรม
ของวัดบานขะยูง โดยมีการวางแผนการส่ือสารอยางเป็นระบบ เพื่อส่ือสารระหวางองค์กรท่ีเกี่ยวของท้ังภายใน
องค์กรและส่ือสารสูสาธารณะ ซึ่งชวยทําใหบุคคลผูรับผิดชอบการทองเท่ียวภายในไดรับทราบขอมูลท่ีตรงกัน
เพื่อการปฏิบัติการใหถูกตองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการส่ือสารกับบุคคลท่ีเกี่ยวของภายนอกองค์กร
ท้ังบุคคล ชุมชน สังคม องค์กร หนวยงาน ท้ังภาครัฐ เอกชน ไดรับทราบเรื่องราว กิจกรรม เหตุการณ์ 
ปรากฎการณ์การทองเท่ียวภายในวัดบานขะยูง สรางความนาเช่ือถือและสรางความสนใจใหเกิดการจูงใจเพื่อ
การเดินทางมาเพื่อเท่ียวชมในวัดบานขะยูง มีการระมัดระวังในส่ิงท่ีจะส่ือสารออกไปไมกอใหเกิดความขัดแยง 
สรางความแบงแยก แตกแยกของกลุมคนหรือหมูคณะ ดวยการจูงใจมีอิทธิพลตอการกระทําส่ิงตาง ๆ เพื่อการ
ทองเท่ียวภายในวัดบานขะยูง 

ผูวิจักษณ์สามารถวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงไดดังตอไปนี้ 
1) ประชาสัมพันธ์สร้างความสนใจพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยววัดบ้านขะยูง 

นักทองเท่ียวเดินทางเจาะจงมาทองเท่ียวในวัดบานขะยูง ในปัจจุบันเริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการ
ทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงเป็นการทองเท่ียวในความสนใจพิเศษของนักทองเท่ียวเพราะมีวัตถุประสงค์
ในการเดินทางมา เชน เพื่อศึกษาเรื่องราวตํานานหลวงปูุสรวง ศึกษาธรรมจากลายมือ ส่ือปริศนาธรรม ส่ือจาก
หุนขี้ผ้ึง ศาลาไมหลังเกาท่ีหลวงปูุสรวงอยูประจํา สวนมากเมื่อนักทองเท่ียวมาถึงจะรูสึกวาสถานท่ีแหงนี้เป็น
สถานท่ีอันศักด์ิสิทธิ์ เขามาแลวจะเกิดปีติขนลุก เขามาแลวไดสัมผัสกับกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย
แตกตางจากแหลงทองเท่ียวทั่วไปจนสามารถสรางความศรัทธาและสรางความประทับใจ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ี
มีการเช่ือมโยงหลักธรรมอธิบายเพื่อเสริมสรางสติปัญญาแกนักทองเท่ียวใหกาวพนจากความหลงงมงาย ได
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันลักษณะเป็นการสนทนาธรรมกอนทํากิจกรรม นักทองเท่ียวจึงสนใจเป็นพิเศษท่ีจะ
เดินทางมาทองเท่ียววัดบานขะยูง  

การประชาสัมพันธ์ของวัดบานขะยูงจึงตองประชาสัมพันธ์ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับความสนใจพิเศษของ
นักทองเท่ียวเพื่อใหแกนักทองเท่ียวไดรับทราบขอมูลท่ีกวางขวางขึ้นและจัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียว ณ วัด
บานขะยูง 

นอกจากนั้น การประชาสัมพันธ์โดยวิธีการจัดรูปแบบการทองเท่ียวภายใตวัฒนธรรมการทองเท่ียว
ก็ถือวาเป็นการประชาสัมพันธ์สรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวได เชน ในปัจจุบันการทองเท่ียววิถีธรรม
ของวัดบานขะยูงยังมีวัฒนธรรมการรับผาขาวคลองคอเดินทองเท่ียวเป็นสัญลักษณ์แหงความสํารวมระวังตลอด
การเดินทางทองเท่ียวท่ีมีมัคคุเทศก์ ซึ่งวัดบานขะยูงเรียกบุคคลนี้วา ธรรมวิหารี เป็นผูนําเท่ียวชมและนําทํา
กิจกรรมดวย จึงถือวาการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวของ 
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จะอยางไรก็ตามนอกจากกลุมนักทองเท่ียวที่ใหความสนใจเป็นพิเศษในกิจกรรมการทองเท่ียวก็ยังมี
กลุมอื่นๆ ท่ีไมสนใจก็มี แตเมื่อธรรมวิหารีใชทักษะการส่ือสารเพื่อประชาสัมพันธ์ใหขอมูล และใชหลักการ
สังเกตพฤติกรรม ความตองการ และสรางพลังศรัทธาใหเกิดขึ้นแกนักทองเท่ียว มีการอธิบายประชาสัมพันธ์
เพื่อใหเห็นความสําคัญ กลับทําใหกลุมนักทองเท่ียวท่ีไมสนใจทํากิจกรรมเกิดความคิดสนใจท่ีจะทํากิจกรรม
ปริศนาธรรมนั้น ยิ่งเมื่อไดเห็นผูรวมเดินทางมาดวยกันไดทํากิจกรรมปริศนาธรรมก็ยิ่งทําใหนักทองเท่ียวเกิด
ความสนใจทํากิจกรรมรวมดวย นอกจากความสนใจเป็นพิเศษของนักทองเท่ียวดังท่ีกลาวมาขางตนแลว ยังมี
นักทองเท่ียวบางคนเดินทางมาทองเท่ียวเพราะมีความทุกข์ ท้ังไมสบายกาย ไมสบายใจ สวนมากตองการหาท่ี
พึ่งทางใจ อันเป็นวิสัยของปุถุชนคนธรรมดาท่ัวไป   

เมื่อวัดบานขะยูงท่ีมีรองรอยเรื่องราวของหลวงปูุสรวง เป็นสถานท่ีทานเคยมาพํานักอยู เป็น
เสนทางผานไปเพื่อกราบสรีระสังขารหลวงปูุสรวง ณ วัดไพรพัฒนาและสะดวกตอการเขาถึงของนักทองเท่ียว 
ทําใหนักทองเท่ียวเมื่อเดินทางผานมาแลวเกิดความสนใจแวะเท่ียวชมวัดบานขะยูง เพราะไดยึดถือบูชาหลวงปูุ
สรวงเป็นท่ีพึ่งทางใจจึงอยากไดรูไดสัมผัสสถานท่ีท่ีหลวงปูุสรวงเคยไดอยูเป็นประจําสมัยทานมีชีวิต  และเมื่อได
เขามาเห็นสภาพแวดลอมดานภูมิทัศน์ท่ีแปลกตา ยิ่งไดเห็นถึงสภาพลักษณะวิถีชุมชนท่ีมีชีวิต ผานการจัดส่ือ
แสดงปริศนาธรรม ยิ่งสรางความสนใจและใครอยากรูความหมายหลักธรรมท่ีจะชวยผอนคลายทุกข์กังวลใน
ชีวิตของตนเอง  

แสดงใหเห็นวา ความสนใจพิเศษท่ีหลากหลายของนักทองเท่ียววัดบานขะยูง ธรรมวิหารีผูบทบาท
สําคัญตอการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวในฐานะผูนําทองเท่ียวท่ีตองใชทักษะความสามารถใชเทคนิควิธีการ
เพื่อทําใหนักทองเท่ียวเปิดใจและเขารวมกิจกรรมการทองเท่ียวดวยใจศรัทธาภายใตการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมแบบวิถีชุมชน วิถีธรรมชาติหรือแบบยอนยุค เพื่อชวยใหนักทองเท่ียวที่มีความทุกข์ใจตองการหา
ท่ีพึ่งทางใจ ไดผอนคลายทุกข์กังวลในชีวิต  

2) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไม่เน้นเชิงพุทธพาณิชย์ 

การประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงไดพยายามหลีกเล่ียงไมใหเกิดการ
ประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวเชิงพุทธพาณิชย์ เห็นไดจากวัดบานขะยูงจึงไมมีจุดเชาวัตถุมงคลเพื่อการแบงปัน
ผลกําไร ไมมีตัวแทนจําหนาย ไมมีศูนย์จําหนาย ไมมีเซียนพระเขามาดําเนินการจัดสรางวัตถุมงคลเชิงพาณิชย์ 
วัตถุมงคลท่ีทางวัดดําเนินการจัดสรางจะมีเพียงไวเพื่อแจกในโอกาสงานบุญเทานั้น ซึ่งนักทองเท่ียวไมติดขัดการ
สรางวัตถุมงคลของทางวัด เพราะทราบเจตนาของทางวัดท่ีจะพัฒนาวัดใหเป็นแหลงทองเท่ียวเพื่อขัดเกลาจิตใจ
แกคนมากกวาการสงเสริมดานการคาเชิงพุทธพาณิชย์ การจัดการลักษณะเชนนี้ท่ีไมมุงเนนดานพุทธพาณิชย์
สามารถสรางความประทับใจแกนักทองเท่ียวอีกดวย เพราะนักทองเท่ียวไดทําบุญใหทานรูสึกวาไดทําบุญ
มากกวาไดเชาซื้อบูชาวัตถุมงคล   

เมื่อนักทองเท่ียวรูสึกศรัทธา อบอุน เบิกบานใจ จากจะเท่ียวเพียงแคไมกี่นาทีกลับเป็นวาอยู
ทองเท่ียวนาน 30 นาทีขึ้นไป เมื่อนักทองเท่ียวใชเวลาทองเท่ียวดวยเวลาท่ีมากขึ้นก็ทําใหนักทองเท่ียวไดมี
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โอกาสไดลงมือทํากิจกรรมปริศนาธรรมตางๆ ท่ีไมมีในแหลงทองเท่ียวอื่น ทําเกิดประสบการณ์การใหม ในการ
ทองเท่ียวไดรับความอิ่มอกอิ่มใจกลับบานไปไดอยางมีความสุข  

จึงกลาวไดวา ส่ือวัตถุมงคลท่ีวัดไดจัดสรางขึ้นเพื่อแจกเป็นท่ีระลึกจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีสําคัญใน
การประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวของวัดบานขะยูงใหเป็นที่รูจักกวางขวางมากขึ้น เมื่อนักทองเท่ียวไดรับบของท่ี
ระลึกท่ีเกิดจากการไดเดินทางมาทองเท่ียววิถีธรรมในวัดบานขะยูง การจดจํา การเลาตอ การบอกตอก็มาขึ้น
เพราะเมื่อนักทองเท่ียวประทับใจการเลาขานในแงมุมท่ีดีงามอันเกี่ยวของกับแหลงทองเท่ียวก็จะมีมากขึ้นเมื่อ
คนไดรูขาวก็อยากจะไดเดินทางเขามาสัมผัสหรือบางทานก็อยากจะไดรับวัตถุมงคลเป็นท่ีระลึกอีกดวย 

3) การพัฒนาพื้นที่เชิงรุกให้เอื้อต่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  

ในสวนของการจัดการพัฒนาพื้นท่ีของวัดบานขะยูงมีการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว เป็นไปในทางท่ีดี
ขึ้น เพราะมีเปูาหมายการพัฒนาชัดเจนขึ้นจากเดิม ท้ังไดมีการทดลอง ปรับปรุง แกไข อยูเป็นประจํา ทําใหเกิด
ความเปล่ียนแปลง ซึ่งการพัฒนาสถานท่ีในพื้นท่ีทองเท่ียวของวัดบานขะยูงไดรับความอุปถัมภ์สวนมากจาก
มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสวาง) รวมกับกลุมสะพานบุญหรือผูอุปถัมภ์เป็นหลักและสวนมากสะพานบุญและผู
อุปถัมภ์จะไมเคยมาวัดบานขะยูงดวยซ้ํา  

เพียงแตเกิดศรัทธาตอหลวงปูุสรวงและทราบทางส่ือออนไลน์วาวัดบานขะยูงเป็นวัดหนึ่งท่ีหลวงปูุ
สรวงเคยอยูจึงรวมกันอุปถัมภ์พัฒนาพื้นท่ีของวัดบานขะยูงจนเกิดความเจริญขึ้น การพัฒนาสถานท่ีอัน
เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ์ เชน การจัดสรางหองบันทึกเสียง การจัดทําหองส่ือโสตทัศน์ การจัดทําเสียง
ตามสายใหครอบคลุมท้ังบานและวัด เป็นตน 

ในปัจจุบันวัดบานขะยูงไดพัฒนาปรับทัศนียภาพพื้นท่ีแบบเชิงรุกเพื่อรองรับการทองเท่ียว ถานับ
ยอนหลังกลับไปการจัดการพัฒนาพื้นท่ีเชิงรุกไดเริ่มเกิดขึ้นต้ั งแตปี 2557 เป็นตนมา และไดเริ่มมีการ
ประชาสัมพันธ์ดานการทองเท่ียวไดเผยแผประวัติตํานานหลวงปูุสรวงท่ีเกี่ยวของกับวัดบานขะยูงทางส่ือ
ออนไลน์ เชน เพจ ศิษย์หลวงปูุสรวง วัดบานขะยูง ทําใหในปัจจุบันมีกลุมคนศรัทธาติดตามถึงสามแสนกวาคน
แลว และแนวโนมในการพัฒนาวัดบานขะยูงใหเป็นแหลงรองรับการทองเท่ียวและจะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อ
รองรับนักทองเท่ียวที่สนใจอยูปฏิบัติธรรมในหลายวันได เพราะปัจจุบันมีนักทองเท่ียวนิยมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
อยูแลวไดเดินทางมาทองเท่ียววัดบานขะยูง  

การจัดการพัฒนาพื้นท่ีการทองเท่ียวเชิงรุกของวัดบานขะยูงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
เป็นไปในทางท่ีดี  แมการพัฒนาพื้นท่ีไมโออาใหญโตแตนักทองเท่ียวกลับประทับใจ เพราะเห็นการพัฒนาพื้นท่ี
การทองเท่ียวเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม รองรับกระบวนการทองเท่ียวแบบบูรณาการวิถีปฏิบัติตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา มีกิจกรรมการทองเท่ียว และมีวัฒนธรรมการปฏิบัติการทองเท่ียวท่ีแตกตางจากท่ีอื่น  
กิจกรรมการทองเท่ียวเนนกิจกรรมปริศนาธรรม เชน ปริศนาธรรมของบันได 6 ขั้น ปริศนาธรรมมัดสุมไก 
ปริศนาธรรมคานไมหาม ทําใหนักทองเท่ียวเกิดศรัทธา และ Highlight ท่ีสรางความประทับใจในกระบวนการ
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ทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง คือ การจุดเทียนชัย ซึ่งการจุดเทียนชัยทางวัดใชเป็นส่ืออธิบายภายใตคํา
สอนของพระพุทธเจาวา ปัญญาเป็นแสงสวาง ในโลก  

เมื่อการพัฒนาสถานท่ีรองรับการทองเท่ียวเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม และนักทองเท่ียวไดเดิน
ทางเขามาสัมผัสก็ยังไดสรางรับความประทับใจ เป็นการไดสัมผัสเชิงกายภาพ จึงถือวา การจัดสถานท่ี การ
พัฒนาสถานท่ีใหเหมาะสมก็เป็นสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ท่ีหนุนการประชาสัมพันธ์บอกตอสรางความ
ประทับใจและอยากท่ีจะเดินทางเขามาทองเท่ียวอีกครั้งดวย 

4) วัดเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ของชุมชน 

ดวยอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ทําใหเกิดภาวะวิกฤติความเปล่ียนแปลงในสังคมไทย จึงจําเป็นตองใช
การบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวนรวมกันอยางจริงจัง การทํางานดานการปกครองตองทําใหเกิดการอยู
รวมกันไดอยางสันติสุข ไมเกิดการแกงแยงกัน โดยใชวัดเป็นศูนย์กลางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการรวมหลอ
หลอมประสานหนวยงานของทุกภาคสวนเพื่อเป็นฟันเฟืองท่ีตองเกิดการลงมือทํางานรวมกัน และไมเห็นแก
ประโยชน์สวนตนเมื่อสังคมไดถูกอิทธิพลของวัตถุเทคโนโลยีเขามาครอบงําทําใหเกิดวิกฤติตางๆ วัดจึงตองเรียก
ศรัทธาใหกลับคืนมาเป็นผูมีบทบาทสําคัญเหมือนในอดีต แตการประชาสัมพันธ์โดยผูนําจะตองดําเนินการ
จัดการภายใตแนวคิดท่ีสรางสรรค์มีประยุกต์หรือบูรณาการประเพณี วัฒนธรรมใหสมสมัย มีความเป็นสากลท่ี
คนรุนใหมสามารถยอมรับได  วัดจึงถือวามีบทบาทสําคัญท่ีจะเป็นศูนย์กลางหลอหลอมดานจิตใจเป็นส่ิงท่ีมี
คุณคาและความสําคัญท่ีตองมีการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวใหเกิดสาระ ไมใช การประชาสัมพันธ์การ
ทองเท่ียวเชิงพาณิชย์  

พระสงฆ์วัดบานขะยูงมีบทบาทตามท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งพรอมใจยินดีเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอนรับ
อํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวเป็นประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวอยางหนึ่งท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวเกิดการ
ไดรับรูและสัมผัสการตอนรับบุคลากรภายในวัด เพราะวาวัดบานขะยูงเกิดการทองเท่ียวตามท่ีทองถิ่นวัด
บานขะยูงใชคําวา “โตวตามโพลวพลือ” ท่ีสรางช่ือเสียงใหแกวัดบานขะยูง  

เป็นกิจกรรมท่ีรวมกลุมนักทองเท่ียวออกเดินทางทองเท่ียวท่ีเกิดประโยชน์ในการหลอหลอมจิตใจ
จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเป็นสวนท่ีจะทําใหวัดกลับมามีบทบาทในการหลอหลอมจิตใจของคนในสังคม 
ภายใตการอธิบายความเช่ือ ความศรัทธา ผานประวัติศาสตร์ เรื่องราว ส่ือปริศนาธรรม พิพิธภัณฑ์ของหลวงปูุ
สรวง อันเป็นฐานท่ีทําใหเกิดสติปัญญา เกิดความสบายใจ สุขใจ ประทับใจ  เชน ปริศนาธรรม สามารถทําให
นักทองเท่ียวไดขบคิด จึงเป็นส่ือสัญลักษณ์ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีมีคุณคาเพื่อขบคิดไขความหมายแลกเปล่ียนเรียนรู
เพื่อผอนคลายทุกข์ในใจเพราะนักทองเท่ียวสวนหนึ่ง ไดเดินทางมาเพราะมีความทุกข์ในใจแตบางครั้งไม
แสดงออกใหใครไดรับรูเทานั้น การประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงจึงถือมีคุณคา
ความสําคัญกับกลุมนักทองเท่ียวเหลานี้มากเพราะเมื่อไดทองเท่ียววัดบานขะยูงแลวกลับไดรับความสุขใจ เกิด
ศรัทธาตอหลวงปูุสรวง และไดทองเท่ียวอยางใกลชิดไดเขาถึงวิถีชีวิตขององค์หลวงปูุสรวง และเนนการจัด
กิจกรรมการศึกษาเรียนรูตามหลักไตรสิกขา คุณคาการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง
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ยังเป็นแรงบันดาลใจใหแกวัดใกลเคียงท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาใหเป็นแหลงทองเท่ียวขึ้นมาไดภายใตบริบทของ
วัดตนเอง เชน วัดปุาพลาญเพชร มีความสนใจการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวใหเกิดขึ้นตามบริบทพื้นท่ีของวัด
พลาญเพชรและสามารถสรางใหเป็นจุดเช่ือมโยงระหวางวัดบานขะยูงกับทางวัดปุาพลาญเพชรได เพราะ
เสนทางวัดปุาพลาญเพชรและวัดบานขะยูงหลวงปูุสรวงเดินทางไปมาท่ีทําใหเกิดการประชาสัมพันธ์การ
ทองเท่ียวตามเสนทางธรรมของหลวงปูุสรวงได  

นอกจากนั้น การประชาสัมพันธ์โดยพระสงฆ์อันเป็นกิจกรรมการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะ
ยูง ยังถือวาไดเป็นการสืบสานมรดกธรรมอันลํ้าคาเพื่อเป็นแนวทางหลักปฏิบัติเพื่อปลดเปล้ืองทุกข์ออกจากใจท่ี
นักทองเท่ียวมี เป็นการมอบธรรมะใหแกอนุชนรุนหลัง ซึ่งไมใชเรื่องของวัตถุภายนอก เพราะหลวงปูุสรวงทาน
สอนผานวิถีชีวิต ขอวัตร ปฏิปทา ความเป็นอยู มีความเรียบงาย สมถะ เป็นส่ิงท่ีหาไดยากยิ่งในความเป็นพระ
อริยสงฆ์ท่ัวไป เพราะฉะนั้นหลวงปูุสรวงจึงเป็นพระอริยสงฆ์คูแผนดิน แมทานจะละสังขารไปแลวยังเอื้อเฟื้อ
เกื้อกูลลงวิถีชุมชนมาโดยตลอด  มีผูคนจํานวนมากศรัทธากราบไหว ถือวาทานเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญของ
ชาวโลก ผูคนในชุมชนท้ังใกลและไกล หรือแมแตพระสงฆ์ในวัดก็จะไดเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ
กันปกปูองคุมครองรักษามรดกธรรมของหลวงปูุสรวงไวสืบลูกหลานตอไป  

กลาวไดวา วัดบานขะยูงมีการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวโดยอาศัยบทบาทสําคัญของพระสงฆ์ใน
วัดและบุคลากรในวัด โดยมีวัดท่ีจะเป็นศูนย์กลางหลอหลอมดานจิตใจเป็นส่ิงท่ีมีคุณค าและความสําคัญ
กอใหเกิดสาระจากการทองเท่ียวอันเป็นรากฐานท่ีทําใหนักทองเท่ียวไดเกิดสติปัญญา เกิดความสุขกาย สบาย
ใจ และประทับใจ เป็นการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวท่ีเอื้อประโยชน์ตอการกลับมาทองเท่ียวซ้ําของ
นักทองเท่ียวเองเพราะมีความสุขและประทับใจทองเท่ียวแลวยังไดรับแรงบันดาลใจไดสติปัญญากลับบาน 

5) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นพัฒนาจิตและปัญญา 

การประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงเป็นการส่ือการเกี่ยวกับทองเท่ียวท่ีตอง
ดําเนินการจัดการประชาสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นผูมีคุณสมบัติท่ีประกอบดวยศรัทธา มีสติ 
ดําเนินการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวภายใตหลักการปฏิบัติอยางมีเหตุผลไมงมงาย ประชาสัมพันธ์ขอมูลท่ี
มุงเนนการพัฒนาสติปัญญา โดยมีธรรมวิหารีผูนําเป็นนักประชาสัมพันธ์หลักดานการทองเท่ียวในฐานะผูเป็น
กัลยาณมิตรคอยประชาสัมพันธ์ใหคําแนะนําบอกสอนใหเขาใจธรรมะ การประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรม
ของวัดบานขะยูงท่ีเนนการพัฒนาจิตและปัญญานั้น ทําใหเกิดการไดสนทนาธรรม หรือไดฟังธรรม  หรือทํา
กิจกรรมปริศนาธรรม หรือไดปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนา กระบวนการเหลานั้นเป็นเหตุใหนักทองเท่ียวมีจิตใจเป็นสุข 
เขาถึงความสงบ จึงถือวา การประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงจึงมุงเนนการพัฒนาจิต
และปัญญา 

ท้ังนี้ ปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาท่ีกลายเป็นจุดจูงใจท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ี
สามารถใชเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวทําใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจ โดยปฏิบัติ
อยางจริงจัง ต้ังใจ ไมใชการสรางภาพ แมเพียงปฏิบัติ ไมเกิน 15 นาที ก็ไดประโยชน์  เพราะฉะนั้นการ
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ประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงจึงมุงประชาสัมพันธ์ทางดานหลักคําสอนท่ีเขาใจไดงาย 
ปฏิบัติไดงาย เขาถึงงาย ภายใตหลักการใหทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา ตามความ
เหมาะสมแกบุคคล การประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวที่ยกเอาเรื่องปฏิบัติธรรมเขามาเกี่ยวของก็อยางท่ีทราบกัน
ดี เชน วัดหนองปุาพง วัดหลวงตามหาบัว วัดธรรมมงคล โครงการครูสมาธิ ซึ่งมีขยายเครือขายกวางขวางใน
ปัจจุบัน  

6) ประชาสัมพันธ์โดยธรรมวิหารีผู้น าท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้าใจ 

การประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวจําเป็นอยางยิ่งตองมีธรรมวิหารีทําหนาท่ีนําทองเท่ียวเพื่อสราง
ความเขาใจในกระบวนการทองเท่ียว ซึ่งธรรมวิหารีตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้ง เขาใจอยางถองแท ท้ัง
หลักการ เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการท่ีเกี่ยวของในการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัด
บานขะยูง จนสามารถท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวไดทองเท่ียวทัศนศึกษาเรียนรูอยางเขาใจไมงมงาย ภายใตการยึด
หลักคําสอนท่ีหลวงปูุสรวงเขียนท่ีพระพาหา (แขน) องค์หลวงพอพุทธประทานพร ท่ีประดิษฐานอยูบนศาลาไม
หลวงปูุสรวง คําวา “กํานึดเจีย” แปลวา คิดดี เมื่อธรรมวิหารีจะประชาสัมพันธ์การทองงเท่ียวของวัดบานขะยูง
จะตองนําเอาหลักคําสอนนี้ผูกโยงอธิบายสรางขอมูลเพื่อประชาสัมพันธ์สรางกระบวนการเริ่มตนคิดดีเป็น
จุดเริ่มตนของการพูดดีและทําดี เป็นหลักการที่นําไปปฏิบัติไดเมื่อผูใดปฏิบัติยอมไดรับความสุขท่ีดี 

นอกจากนั้นธรรมวิหารีผูทําหนาท่ีหลักในการประชาสัมพันธ์ตองมีความสามารถอาศัยส่ือทรัพยากร
การทองเท่ียวเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะไดท้ังหมดพรอมกับนํานักทองเท่ียวลงมือมือทํากิจกรรมทองเท่ียว
จริงและเมื่อเกิดการเรียนรูลงมือปฏิบัติเองแลว มีธรรมวิหารีตองเปิดโอกาสใหนักทองเท่ียวสามารถแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกันเพื่อแบงปันความรู รวมกระท้ังการขอรับคําแนะนําเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์
การทองเท่ียวเป็นการไดแสดงออกถึงการมีสวนรวมตอการพัฒนาการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวอีกทางหนึ่ง
ดวย  

7) ประชาสัมพันธ์ด้วยกระบวนการท่องเที่ยววิถีธรรมของวัดบ้านขะยูง 

การประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงมีรูปแบบประชาสัมพันธ์การทองเท่ียว
ดวยกระบวนการขั้นตอนของการเดินทองเท่ียวในเสนทางแหลงทองเท่ียว เพื่อสรางสัญลักษณ์แหงการตื่นรู เพื่อ
การศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรูและเพื่อสรางประสบการณ์ใหมในประชาสัมพันธ์การทองเท่ียว ท่ีตองมีกิจกรรม
กระบวนการทองเท่ียวในแตละจุดท่ีกําหนดไวในเสนทางทองเท่ียวของวัดบานขะยูง ซึ่งการเดินทางทองเท่ียว
ตามจุดตางๆ เป็นการประชาสัมพันธ์อยางหนึ่ง ท่ีจะชวยจุดประกายเสริมสรางพลังแหงศรัทธาใหแก
นักทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้นไดเรื่อยๆ ตอลดเสนทางการทองเท่ียว เพราะกระบวนการทองเท่ียววิถีธรรมของวัด
บานขะยูง นักทองเท่ียวจะตองเดินในเสนทางทองเท่ียวตามจุดตางๆ และตองมีธรรมวิหารีเป็นผูนําพาทองเท่ียว 
ซึ่งผูวิจักษณ์จะไดอธิบายในแตละจุดดังตอไปนี้ 

จุดท่ี 1  จุดรับผาขาวและขันธ์ 5 ขันธ์ 8 โดยนักทองเท่ียวรับผาขาวจากพระสงฆ์/ธรรมวิหารี 
จากนั้นคลองผาขาว เพื่อแสดงสัญลักษณ์การเคารพตอสถานท่ีและตอครูบาอาจารย์ และ รับขันธ์ 5 ขันธ์ 8 ฟรี 
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เป็นเครื่องสําหรับสักการะหลวงปูุสรวง  การปฏิบัติเชนนี้เป็นวัฒนธรรมกอนเขาสูประตูการทองเท่ียววิถีธรรม
ของวัดบานขะยูง ประกอบกับมีธรรมวิหารีคอยใหการประชาสัมพันธ์เพื่อการแนะนําเบ้ืองตนเกี่ยวกับวัดบานขะ
ยูงและแนะนําจริยธรรมหรือวัฒนธรรมอื่นๆ ในการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงกอนเขาสูเขตทองเท่ียว
ของวัดบานขะยูง  
 

 
 

ภาพนักทองเท่ียวรับขันธ์ 5 ขันธ์ 8 และคลองคอดวยผาขาว 
 
จุดท่ี 2 จุดธูปเทียนถวายขันธ์ 5 ขันธ์ 8 ปิดทอง นักทองเท่ียวนําธูปเทียนจุดและกลาวคําบูชาตอ

องค์หลวงปูุสรวง  จากนั้นนําขันธ์ 5 ขันธ์ 8 ขึ้นวางถวายไว บนกระทอมหลวงปูุสรวง และปิดแผนทององค์
หลวงปูุสรวง จุดนี้ส่ือใหรูวานักทองเท่ียวมีความเคารพบูชาตอองค์หลวงปูุสรวงไดถวายเครื่องสักการะบูชาตอ
หลวงปูุสรวง นักทองเท่ียวจะเริ่มรูสึกเกิดศรัทธาเพิ่มข้ึนและจิตใจเปิดรับการรับฟังเรื่องราวอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การทองเท่ียวในวัดบานขะยูงมากขึ้น 

 

 
 

ภาพนักทองเท่ียวกลาวคําถวายขันธ์ 5 ขันธ์ 8 และปิดทององค์หลวงปูุสรวง 
 
จุดท่ี 3 จุดตีระฆัง ระฆังจะอยูระหวางบันไดทางขึ้นกอนเขาประตูศาลาไมหลวงปูุสรวง ธรรมวิหารี

จะแนะนําใหนักทองเท่ียวไดตีระฆังกอนเขาเท่ียวชมบนศาลาไมหลังเกาของหลวงปูุสรวง ซึ่งเป็นท่ีจุดแสดง
พิพิธภัณฑ์หลวงปูุสรวง และพิพิธภัณฑ์หุนขี้ผ้ึงหลวงปูุสรวง  
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กอนตีระฆังธรรมวิหารีจะใหเหตุผลและใหความหมายเพื่อใหนักทองเท่ียวไดเกิดความตระหนักรูตอ
การใชส่ือทางเสียงแสดงสัญลักษณ์เสียงแหงสติเมื่อไดยินเสียงระฆังใหกําหนดรูเพื่อตระหนักตอการเจริญสติอัน
เป็นฐานใน  การเรียนรูตลอดเสนทางทองเท่ียว  

 
 

ภาพนักทองเท่ียวตีระฆังกอนขึ้นเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์ 
 
จุดท่ี 4  จุดเทียนชัย เมื่อเดินเขาสูประตูศาลาไมหลวงปูุสรวงแลวจะเห็นตูเทียนชัยต้ังในซุมผามาน 

นักทองเท่ียวเดินเขาไปแลวก็จะนั่งลงต้ังจิต สงบกายวาจาใจ และธรรมวิหารีก็จะเป็นผูจุดเทียนชนวนพรอมกับ
อธิบายเหตุผลสําคัญวา เป็นเทียนชัยท่ีมีไวสําหรับใหแสงสวางเป็นสัญลักษณ์แหงปัญญา ดังท่ี พระพุทธเจาได
ตรัสวา ปัญญาเป็นแสงสวางในโลก นักทองเท่ียวจะมีความรูสึกสนใจและต้ังใจเป็นพิเศษ จะรูสึกวานี้เป็นจุด
พิเศษสําหรับการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวในวัดบานขะยูง  

 
 

ภาพนักทองเท่ียวรวมกิจกรรมจุดเทียนชัย 
 
จุดท่ี 5 จุดกราบหลวงพอพระพุทธประทานพร เป็นพระประธานศักด์ิสิทธิ์ต้ังประดิษฐานบนศาลา

ไมหลวงปูุสรวงท่ีมีความสําคัญเพราะมีลายมือหลวงปูุสรวง เขียนไวขางพระพาหา (แขน) ฝ่ังซาย และเขียนไวท่ี
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ฐานขององค์พระ ซึ่งธรรมวิหารีจะเนนใหคําแปลและอธิบายความหมายส่ิงท่ีหลวงปูุสรวงเขียนอันเป็นหัวใจคํา
สอนท่ีสําคัญ เพื่อใหนักทองเท่ียวไดรูส่ือเจตนาของหลวงปูุสรวงเขียนไว ซึ่งทานเขียนไววา กํานึดเจีย แปลวา 
คิดดี  และธรรมวิหารีจะอธิบายวา การคิดดี เป็นเหตุใหทําดี การทําดีเป็นเหตุใหมีความสุขท่ีดี นักทองเท่ียวจะ
เกิดปีติและเห็นคุณคาความสําคัญของพระประธานท่ีไมใชพระประธานทองเหลืองธรรมดาท่ีมีอยูจํานวนมากใน
วัดท่ัวไปข้ึนมาทันที  

 
 
ภาพนักทองเท่ียวถายภาพรวมกับหลวงพอพุทธประทานพร 

 
จุดท่ี 6 จุดตูพิพิธภัณฑ์หลวงปูุสรวง เป็นตูท่ีเก็บรักษาเครื่องอัฐบริขาร ตางๆ ท่ีหลวงปูุเคยใช ใน

สมัยท่ีทานมีชีวิต ซึ่งเกิดจากการรวบรวมจากสานุศิษย์หลวงปูุสรวงท่ีเคยไดรับจากมือหลวงปูุสรวง โดยเฉพาะ
กลุมลูกศิษย์ผูเคยติดตามรับใชหลวงปูุสรวงในสมัยท่ีหลวงปูุสรวงมีชีวิต ในขณะเดียวกันท่ีนักทองเท่ียวกําลัง
เท่ียวชม ธรรมวิหารีก็เริ่มเลาประวัติท่ีมาของพิพิธภัณฑ์หลวงปูุสรวง และเลาประวัติของหลวงปูุท่ีเกี่ยวของอยู
ในวัดบานขะยูงและในศาลาไม แลวเลาเช่ือมโยงกับลายมือ  มีการแปลบางประโยคใหนักทองเท่ียวไดซึมซับ
ธรรมะท่ีหลวงปูุสรวงเขียนเอาไวอยูบนศาลาไม และพาเดินชมบริเวณท่ีเป็นรองรอยการเผาส่ิงของบนพื้นแผน
ไมกระดานในศาลาเป็นการช้ีใหเห็นถึงหลักฐานรองรอยวิถีชีวิตของหลวงปูุสรวงท่ีเคยใชชีวิตอยู ณ ศาลาไมหลัง
เกาท่ีนักทองเท่ียวกําลังเขามาสัมผัสเท่ียวชม จะทําใหนักทองเท่ียวรูสึกปิติใจท่ีไดเห็นรองรอยประวัติศาสตร์ท่ี
เกี่ยวของกับหลวงปูุสรวงทําใหเกิดศรัทธายิ่งขึ้นไปอีก  
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ภาพธรรมวิหารีเลารายละเอียดพิพิธภัณฑ์ 
 
จุดท่ี 7 จุดหุนขี้ผ้ึงหลวงปูุสรวง จํานวน 5 องค์  ธรรมวิหารีจะพานักทองเท่ียวไดชมพรอมกับ

อธิบายอิริยาบถหลวงปูุสรวงเป็นส่ือเพื่อเช่ือมโยงหลักธรรม เป็นการเลาเรื่องราวผานส่ือหุนขี้ผ้ึงหลวงปูุสรวง ท่ี
หลากหลายอิริยาบถ และจัดแสดงจําลองบรรยากาศใหคลายกับสมัยท่ีหลวงปูุสรวงมีชีวิต  ตลอดถึงลักษณะ
การนุงหมจีวรหลวงปูุสรวงและนุงผาขาวท่ีแตกตางจากพระสงฆ์ท่ัวไป ทําใหนักทองเท่ียวเริ่มสงสัยเกิดความ
สนใจอยากเรียนรูและอยากเขาใจเกี่ยวกับหลวงปูุสรวงมากขึ้นเมื่อไดรับการเลาเรื่องราวเช่ือมโยงใหเห็นคุณคา
ในทางธรรมทําใหนักทองเท่ียวมีความรูสึกเกิดศรัทธาหลวงปูุสรวงมากขึ้นและเกิดความเขาใจเขาถึงปฏิปทาของ
หลวงปูุสรวงอันเป็นแนวทางแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีไมควรยึดติดกับส่ิงสมมติขางนอกมากจนเกินไป  

 
 

 
ภาพนักทองเท่ียวรวมถายภาพกับหุนขี้ผ้ึงหลวงปูุสรวง 

 
จุดท่ี 8 จุดดับเทียน เมื่อนักทองเท่ียวเดินทองเท่ียวรอบประทักษิณเห็นองค์หุนขี้ผ้ึงหลวงปูุสรวง

ครบและไดเก็บภาพถายประทับใจไวเป็นท่ีระลึกในทุกองค์ท่ีประดิษฐานบนศาลาไมแลว ธรรม วิหารีจะพามา
ทํากิจกรรมดับเทียนชัยกอนลงจากศาลาไมหลวงปูุสรวง โดยธรรมวิหารีจะใหนักทองเท่ียวเป็นคนเลือกใบโพธิ์
ดวยตนเอง จํานวน 2 ใบ จากนั้นก็จะแนะนําการดับเทียนชัยใหแกนักทองเท่ียวพรอมกับอธิบายเหตุผลท่ี
จะตองดับเทียนชัยอันเป็นวัฒนธรรมของการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววัดบานขะยูง วา ใชใบโพธิ์ 2 ใบ 
เปรียบเสมือน สติกับปัญญาจะตองมีคูกันประกบกันเขา เพื่อใหไฟแหงความเรารอนคือทุกข์นั้นไดดับส้ินลงและ
ใหนักทองเท่ียวไดอธิษฐาน เมื่อดับเทียนชัยแลว ใบโพธิ์ที่นักทองเท่ียวใชดับก็มอบใหกับนักทองเท่ียวเอาไปเป็น
สัญลักษณ์เพื่อสรางกําลังใจและตระหนักตื่นรูตอการเจริญสติปัญญาใหมากยิ่งขึ้นไป  
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ภาพนักทองต้ังใจเท่ียวดับเทียนชัย 

 
จุดท่ี 9 จุดเซียมซีโพลวพลือ เป็นกิจกรรมใหนักทองเท่ียวท่ีสนใจทําปริศนาธรรมเพื่อแลกเปล่ียน

เรียนรู ซึ่งใบเซียมซีโพลวพลือมีรายละเอียดเกี่ยวกับคําสอนมงคล 38 ประการ  อธิบายเทียบเคียงเช่ือมโยง
ปริศนาธรรมหลวงปูุสรวง เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมงคลของชีวิต เป็นการเส่ียงทายเพื่อเรียนรู
หลักธรรมในปริศนาธรรมท่ีหลากหลายทําใหนักทองเท่ียวไดเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและไดสนทนาธรรมกัน
โดยการทํากิจกรรมปริศนาธรรมตามใบพยากรณ์โพลวพลือ  

ทางวัดไมไดมีเจตนาใหมีความหลงงมงายแตจัดกิจกรรมเพื่อเป็นอุบายใหนักทองเท่ียวไดเกิด
ความรูสึกสนใจเป็นพิเศษในส่ิงท่ีตนไดเส่ียงทายปริศนาธรรมโพลวพลือและไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 
โดยมีธรรมวิหารีเป็นผูแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติและนํานักทองเท่ียวลงมือทําและเรียนรูหลักธรรมจนรูสึก
ซาบซึ้งตอหลักธรรมมากขึ้น 

ตัวอยางการกิจกรรมปริศนาธรรม เชน ปริศนาธรรมท่ีจุดไฟหลวงปูุสรวง นักทองเท่ียวนําฟืนเผา
ถวายหลวงปูุ ณ ท่ีจุดไฟ ธรรมวิหารีก็ใชเทคนิค ทักษะ ความรู ความสามารถ นําเสนอความหมาย ใหการ
แนะนําช้ีทางสวางเทียบเคียงหลักธรรมและแลกเปล่ียนเรียนรูหลักธรรมรอบกองไฟนั้น เชน การสอนทําใหเห็น
การเกิดข้ึน ต้ังอยูและดับไป เมื่อไฟเผาฟืน สุดทายชีวิตเราก็ไมตางจากทอนฟืน ไมสามารถยึดถือเป็นตัวเป็นตน
ไดสังขารรางกายนี้ยอมเส่ือมสภาพสูธาตุเดิมคือดินน้ําไฟลมจะชวยใหนักทองเท่ียวไดรูสึกผอนคลายจากความ
ยึดมั่นถือมั่นลงได การอธิบายหลักธรรมตองทําใหนักทองเท่ียวรูสึกเขาใจไดงายดวยภาษาท่ีเขาใจงายและตอง
กระตุนใหนักทองเท่ียวเกิดศรัทธากอนท่ีจะลงมือทํากิจกรรมปริศนาธรรม 
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ภาพนักทองเท่ียวรวมกิจกรรมปริศนาธรรม 
 
จุดท่ี 10 จุดไปลามาไหว ซึ่งนักทองเท่ียวจะตองเดินกลับไปยังสถานท่ีจุดแรก จุดรับผาขาวและขันธ์ 

5 ขันธ์ 8 เพื่อนําผาขาวคลองคอไปมอบคืนกอนเดินทางออกจากวัดบานขะยูง และไหวอําลาซึ่งกันและกัน
ระหวางธรรมวิหารีกับนักทองเท่ียว บางคณะก็ไปลาหลวงพอเจาอาวาสหากวาทานอยูกุฏิ เป็นโอกาสท่ีจะไดรับ
ฟังโอวาทธรรมจากทานหรือจากพระสงฆ์ผูเป็นธรรมวิหารี  

กอนรับแจกวัตถุมงคลเป็นท่ีระลึกและบางคณะธรรมวิหารีจะเดินไปสงจนถึงรถของนักทองเท่ียว
เลยซึ่งจะสรางความสัมพันธ์อันดีและประทับใจกับการบริการตอนรับอยางยิ่ง  

จะอยางไรก็ตามกระบวนการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงดังกลาวขางตนนั้น ยังเป็นชวงของ
การทดลองใชรูปแบบการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวเทานั้นซึ่งจะตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปไดตาม
ความเหมาะสม  

จึงกลาวไดวา ธรรมวิหารีอาจจะตองใชเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ขอมูลใหแก
นักทองเท่ียวแตละกลุม และสรางประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นแกใจนักทองเท่ียว เพราะการ
ประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวนั้นเกี่ยวของกับนักทองเท่ียวที่ตองสมัครใจและมีความศรัทธา นอกจากนั้นธรรมวิ
หารีตองสามารถใชส่ือทุกอยางท่ีปรากฎในแหลงทองเท่ียวอธิบายเรื่องราวเช่ือมโยงใหเห็นความสัมพันธ์ท่ี
เกี่ยวกับหลวงปูุสรวงเพื่อเสริมสรางศรัทธาและอธิบายเช่ือมโยงหลักธรรมเพื่อเสริมสรางสติปัญญาให
นักทองเท่ียวเกิดความซาบซึ้ง มีความสุขกายและสบายใจ พรอมกับไดซึมซับแนวคิดคําสอนท่ีไมส่ือความงมงาย
ดวย ท่ีสําคัญธรรมวิหารีมีบทบาทสําคัญตอการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวอยางยิ่งท่ีจะตองแสดงออกดวยการ
ตอนรับอยางจริงใจ ออนนอมถอมตน ยิ้มงายไหวงาม ฉลาดในสถานการณ์ มีจิตเสียสละ มีความรูความเขาใจ
อยางถองแทเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียว มีความเป็นผูพรอมเรียนรู ไมแสดงทิฏฐิมานะถือตน อวด
ภูมิรูแลวทะนงตนขมทาน ตองทําตนเป็นคนยังไมรูมาก มีความคิดสรางสรรค์ เป็นนักต้ังคําถามเพื่อรวมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรูแบงปันความรูแกกันและกัน และสรุปกิจกรรมไดอยางประทับใจ 
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ภาพนักทองเท่ียวรับท่ีระลึกกราบลาพระสงฆ์กอนเดินทางกลับบาน 
 

8) เป้าหมายการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีธรรมของวัดบ้านขะยูง 

เปูาหมายการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง คือ การสรางความสุขใจ 
แบงปันรอยยิ้ม แหงไมตรีจิตมิตรภาพของกัลยาณมิตรที่เกิดจากการไดทองเท่ียว จนเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีตอกัน
ระหวางธรรมวิหารีกับนักทองเท่ียวกลายเป็นญาติธรรมท่ีคุนเคย และมีการสมาทานศีล สวดมนต์ ภาวนา  

การไดเรียนรูหลักธรรมของหลวงปูุสรวงเพื่อเสริมสรางสติปัญญานําพาชีวิตของนักทองเท่ียวให
เขาถึงความสุขไดอยางแทจริง เชน เมื่อนักทองเท่ียวเดินทางมาสัมผัสการจัดการ การทองเท่ียวแลวตองมี
ความรูสึกไดสัมผัสความสุขท่ีแทจริงวา ท่ีนี่มีความสุขหนอ ท่ีนี่รอมเย็นหนอ  

จะอยางไรก็ตามองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียว ดานการ
พัฒนาพื้นท่ีเพื่ออํานวยความสะดวกของวัดบานขะยูงเพื่อการประชาสัมพันธ์แมจะยังไมมีการกําหนด
แผนพัฒนาไวเป็นระยะท่ีชัดเจน แตการพัฒนาสถานี่ของวัดบานขะยูงมีการพัฒนาในทุกวัน โดยเฉพาะสถานท่ี
สําหรับการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวท่ีตองใชสถานท่ีสําหรับการ
จัดการประชาสัมพันธ์ เชน การจัดสรางเสนาสนะใหเหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวของวัด
บานขะยูง โดยความรวมใจของเหลาสานุศิษย์ของวัดบานขะยูงรวมกันดําเนินการพัฒนาสถานท่ี และบางสวนก็
อาจจะวาจางชางผูชํานาญ และบางสวนก็จางชางท่ีอยูในชุมชน และบางสวนก็มีเป็นการขอความรวมมือกับทุก
ภาคสวนในชุมชน  

โดยอาศัยผูนําฝุายสงฆ์เป็นศูนย์กลางท่ีสรางแรงบันดาลใจใหผูนําท้ังบานวัดโรงเรียนเขามีสวนรวม
พัฒนาวัดบานขะยูงดวยศรัทธาจนทําใหการพัฒนาสําเร็จสรางความสุขใจและภาคภูมิใจ ซึ่งการไดมีสวนรวมใน
การพัฒนาดังกลาวนั้นเป็นการสรางภาพลักษณ์และสรางช่ือเสียงใหแกวัดบานขะยูง ทําใหมีนักทองเท่ียวเกิด
ความสนใจท่ีจะเดินทางมาทองเท่ียวเพื่อชมความเปล่ียนทางการพัฒนาสถานท่ีซึ่งหลายทานท่ีเป็นนักทองเท่ียว
ก็เป็นท้ังผูรวมอุปถัมภ์การพัฒนาสถานท่ีหรือพื้นท่ีการทองเท่ียวดวยซึ่งเมื่อนักทองเท่ียวเดินทางมาสัมผัสวัด
บานขะยูงก็จะไดรับความสุขใจปล้ืมใจกับการที่ไดเป็นสวนหนึ่งของการอุปถัมภ์วัด  
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จึงกลาวไดวา เปูาหมายการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง คือ การสราง
ความสุขใจ แบงปันรอยยิ้ม แหงไมตรีจิตมิตรภาพของกัลยาณมิตรดวยการทองเท่ียว สงเสริมการรักษาศีล 
ปฏิบัติภาวนาเขาถึงความสงบสุข ดวยความรวมมือกันของผูมีสวนเกี่ยวของท่ีมีผูนําฝุายสงฆ์ผูเป็นศูนย์รวมพลัง
ศรัทธาในการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวใหกาวไปจนถึงเปูาหมาย  

3. สรุปผลการศึกษา 

3.1 รูปแบบของการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยววิถีธรรมอย่างยั่งยืนของวัดบ้านขะยูง 

รูปแบบของการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง  ผูวิจักษณ์สามารถสรุป
กระบวนการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงได มีอยู ๙ ประการ ดังตอไป 

1) รวบรวมขอมูลท่ีมีเหตุผลถูกตองนาเช่ือถือ (compile information that is reasonable, 
reliable)  การเก็บรวบรวมขอมูล เตรียมไวสําหรับศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมขอมูลใหเพียงพอ ท้ังภาพ เสียง 
วิดีโอ คําสัมภาษณ์ บันทึกสังเกตการณ์แบบมีสวนรวม รวบรวมขอมูลตามความเป็นจริง ขอมูลท่ีมีเหตุผล
ถูกตองนาเช่ือถือ เป็นความรูในปรากฎการณ์ เหตุแหงปรากฎการณ์ ความส้ินสุดแหงปรากฎการณ์ และขอ
ปฏิบัติใหถึงความส้ินสุดแหงปรากฎการณ์ ขอมูลเหลานั้นมีเหตุผลตามความเห็นท่ีชัดเจนถูกตองดังท่ีไดกลาว
แลวขางตน 

ขอมูลท่ีรวบรวมไว จะเป็นประโยชน์แกนักผลิตส่ือ นักตัดตอภาพ ตัดตอวิดีโอ หรือ ธรรมวิหารีผูนํา
ทองเท่ียว พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ศิษย์วัด ผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน จะไดรับรูขอมูล ขอความจริง 
เรื่องราว เหตุการณ์ ขอคิด คติธรรม ท่ีถูกตองตรงกัน เป็นเหตุเบื้องตนท่ีจะทําใหการประชาสัมพันธ์การ
ทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงไดเกิดความสุขระหวางกันและกัน    

2) การศึกษาคิดวิเคราะห์แยกแยะขอมูลอยางถูกตอง (education, correctly distinguish)  
ศึกษาขอมูลดวยการคิดวิเคราะห์แยกแยะขอมูล ใหถูกตองตามความเป็นจริง ไมวิเคราะห์ขอมูลตามความอยาก
ใหเป็นของตนเอง ศึกษาคิดวิเคราะห์ดวยใจเป็นกลางปราศจากอคติ ไมคิดวิเคราะห์ขอมูลดวยความคิด
พยาบาท ปองรายผูอื่น และไมคิดวิเคราะห์ขอมูลท่ีไมเบียดเบียนกอใหเกิดความเดือดรอนแกชีวิตและจิตใจของ
ผูอื่น   

3) นําเสนอขอความจริง (present the true message)  เมื่อไดขอมูลท่ีมีการศึกษาคิดวิเคราะห์ดี
แลว นําเอาขอมูลเหลานั้นนําเสนอบอกกลาวผานเครื่องมือประชาสัมพันธ์ ท้ังออนไลน์ และออฟไลน์ ท้ัง
รูปแบบภาพ เสียง วิดีโอ หนังสือ บทความ ขาวสาร โดยนําเสนอใหท้ังบุคคลภายในองค์กร และภายนอก
องค์กร ใหไดรับทราบขอมูลการประชาสัมพันธ์ที่ถูกตอง และรวมกันนําเสนอขอมูลสูสาธารณะ   

4) การปฏิบัติตอนรับดูแลดวยความจริงใจ (sincere hospitality)  พระภิกษุสงฆ์ สามเณร 
บุคลากร เจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง และธรรมวิหารี ในฐานะผูรับผิดชอบใน
การดูแลตอนรับ ตองใสใจทําในการทําการตอนรับอยางจริงใจ โดยปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสม ปฏิบัติตนถูกตอง



     
336 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 

ตามเหตุปัจจัย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความเรียบรอย เพื่อความดีงาม เพื่อความประทับใจ การ
ตอนรับเป็นการส่ือสารใหเกิดความประทับใจแกผูมาเยือน เป็นการประชาสัมพันธ์อยางหนึ่งท่ีทําใหเกิดการ
ส่ือสารเรื่องราวความประทับใจของผูมาเยือนทําใหเกิดการกลาวถึงส่ิงท่ีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร บุคลากร 
เจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง และธรรมวิหารี ปฏิบัติการดูแลใสใจตอนรับ 
ปฏิบัติการตอนรับถูกตองเหมาะสมเป็นท่ีประทับใจ ท้ังนี้การปฏิบัติการตอนรับ ควรรูวาทําส่ิงใดแลวผลจะเป็น
อยางไร มีความกระทบอยางไร ส่ิงใดควรทํา ส่ิงใดไมควรทํา ไมทําโดยลุอํานาจแกความอยากอันกอใหเกิดความ
เสียหาย มีการประมาณในศักยภาพของตนเอง ตอนรับท้ังบุคคลและกลุมบุคคล ดวยความใสใจ จริงใจในการ
ปฏิบัติการตอนรับ 

5) สรางส่ือท่ีระลึกใหเป็นท่ีพอใจ (create a memorable media to be satisfied)  สรางส่ือ
ประดิษฐ์ปริศนาธรรมเป็นท่ีระลึกใหเป็นที่พึงพอใจแกนักทองเท่ียว เชน การทําวาว การจัดสรางวัตถุมงคล พระ
ผง พระเหรียญ รูปหลอทองเหลือง รูปหลอเรซิ่น ใบโพธิ์ ส่ือประดิษฐ์ปริศนาธรรมหลวงปูุสรวง  

ท่ีระลึกท่ีไดจัดสรางสําหรับมอบใหแกนักทองเท่ียวและผูมีจิตศรัทธาท่ีรวมทําบุญอุปถัมภ์สราง
เสนาสนะของวัดบานขะยูงทุกรุนลวนแฝงคติธรรม ซึ่งทางวัดไดกําหนดรูปแบบจัดสรางส่ือความหมายใหปรากฏ
จากขอความบาง จากรูปทรงลักษณะบาง จากภาพหลักบาง จากลวดลายบาง ทุกอยางส่ือความหมายเชิง
ปริศนาธรรม จึงถือไดวาวัตถุมงคลของวัดบานขะยูงเป็นส่ือท่ีระลึกปริศนาธรรมและเกิดประโยชน์แกการศึกษา 
วัตถุมงคลจึงเป็นส่ือประชาสัมพันธ์อยางหนึ่ง ท่ีทําใหคนไดรูจักวัดบานขะยูงมากขึ้น สรางช่ือเสียงใหกับทางวัด 
เนื่องจากวัตถุมงคลไดมีการสลักช่ือวัดบานขะยูงในฐานะผูดําเนินการจัดสราง ท้ังนี้วัตถุมงคลเป็นวัตถุท่ีนิยม
สะสมของนักสะสมท้ังหลายเมื่อมีการเปล่ียนมือผูสะสมก็ทําใหเกิดการรับรูจากบุคคลหนึ่งสูบุคคลหนึ่ง และมี
สภาพคงทน เพราะถูกเก็บรักษาไวเป็นสมบัติหรือมรดกท่ีมีมูลคาอีกดวย  

ส่ือปริศนาธรรมหรือวัตถุมงคลดังกลาวนั้น เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีถือวามีอิทธิพลแหงศรัทธาของ
ชาวพุทธอยางยิ่ง เพราะชาวพุทธสวนใหญอาศัยส่ือเหลานี้เป็นท่ีระลึกเพื่อไวยึดถือบูชาระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย 
นักทองเท่ียวสวนมากมีการนําติดตัวไปตลอดเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  

6) พยายามทํากิจกรรมทองเท่ียวดวยความกระตือรือรน (try to do travel activities with 
enthusiasm)  การทํากิจกรรมการทองเท่ียวจะตองดําเนินการซ้ํา ๆ ซึ่งตองพยายามทํากิจกรรมทองเท่ียวดวย
ความกระตือรือรน โดยเฉพาะในฐานะธรรมวิหารีผูนําทํากิจกรรมการทองเท่ียวจึงตองใชความพยายามอยางยิ่ง
สําหรับการนําทํากิจกรรมการทองเท่ียวดวยความกระตือรือรนเหมือนวาเป็นกิจกร รมใหม เป็นการสราง
บรรยากาศท่ีแปลกใหม นาสนใจ ไมใหนักทองเท่ียวรูสึกวากําลังเขาหองเรียนแตใหนักทองเท่ียวไดเกิด
ความรูสึกวาไดทองเท่ียว แตการทองเท่ียวกลับชวยทําใหเกิดสติปัญญา ทําใหนักทองเท่ียวมีความสุขอยูตลอด
การทองเท่ียว และเกิดความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมการทองเท่ียวรวมกัน  

ท้ังนี้ กิจกรรมการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงยังมีกิจกรรมมากมายท่ีทําใหเกิดภาพ
ประทับใจเกิดการไดรวมสัมผัสทํากิจกรรมปริศนาธรรมอันทําใหไดเขาถึงความสงบ ภายใตพลังแหงศรัทธา ท่ี
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สามารถจุดประกายแรงบันดาลใจตางๆ ใหแกนักทองเท่ียวได การจัดการกิจกรรมการทองเท่ียวไดสราง
บรรยากาศใหนักทองเท่ียวเกิดความสนใจ และมุงการทํากิจกรรมดวยศรัทธา ภายใตวัตถุประสงค์ท่ีทําใหเกิด
สติปัญญา เนนท่ีกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพใหมีความเจริญงอกงามท้ังทางกาย พฤติกรรม 
จิตใจ และปัญญาของนักทองเท่ียว เชน ทาน ศีล ภาวนา เป็นตน ยึดหลักสําคัญวานักทองเท่ียวทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และใหนักทองเท่ียวเป็นศูนย์กลางการเรียนรู เพื่อการแสวงหาและ
สรางความรูดวยตนเอง นําไปสูการคนควาหาคําตอบหรือการสรางความรูใหม เพื่อ การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  

ตลอดจนคุณภาพชีวิตกิจกรรมเหลานั้นจะสรางความพึงพอใจและศรัทธาแกนักทองเท่ียวดานบวก 
เพราะกิจกรรมเหลานั้นมีเปูาประสงค์ใหนักทองเท่ียวไดรับการเรียนรู สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปฏิบัติธรรมใหเขาถึงสันติภายใน สอนเพื่อใหเกิดความซาบซึ้งจนนําไปสู
การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน สําหรับตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถี
ธรรมอยางยั่งยืน เชน กิจกรรมดูหนังโพลวพลือ กิจกรรมปริศนาธรรมขึ้นวาวหลวงปูุสรวง กิจกรรมปริศนาธรรม
ตักบาตรปลองไมไผ กิจกรรมปริศนาธรรมขุดหลุมต้ังเสา 16 ตน กิจกรรมปริศนาธรรมตอกตะปู เป็นตน 

7) ตรวจสอบการดําเนินการอยางมีสติรอบคอบ (check the proceedings with caution)  
ตรวจสอบการดําเนินการอยางรอบคอบ เป็นการดําเนินการติดตามเพื่อการตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ของวัด
บานขะยูงในทุกรูปแบบ วามีการดําเนินการประชาสัมพันธ์ในมิติตาง ๆ มีปัญหาอุปสรรคหรือไมอยางไร หากมี
ปัญหาตองคนหาสาเหตุวาเกิดข้ึนมาไดอยางไร ประสิทธิภาพหลังการเนินการนั้นมีประสิทธิผลเป็นอยางไร จะมี
วิธีการดําเนินการจัดการแกไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้นแลวอยางไร ซึ่ งตองมีการดําเนินการติดตามตรวจสอบอยาง
ใกลชิดเพื่อแกไข ปูองกัน ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดระหวางการดําเนินการประชาสัมพันธ์ ทําใหงาน
ประชาสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพ 

8) สรางอัตลักษณ์ใหเป็นท่ีจดจํา (create an identity that is memorable)  สรางอัตลักษณ์ให
เป็นท่ีจดจํา สําหรับความเป็นหนึ่งหรือความเป็นพิเศษของการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัด
บานขะยูงนั้น ดําเนินการสรางความโดดเดนเห็นแลวจดจําไดวา เป็นวัดบานขะยูง จึงเกิดโลโกเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ขึ้นมายึดหลักคิดจากฐานแนวคิดของหลวงปูุสรวงบูรณาการกับแนวคิดคําสอนของพระพุทธเจา 
จนเกิดอัตลักษณ์เชิงส่ือประดิษฐ์ปริศนาธรรม  

ความเป็นพิเศษของการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง จึงมีกล่ินไอแหง
ความโดดเดนในแงประวัติศาสตร์ที่ซอนไวในปริศนาธรรมและบางสวนไดถูกนําออกมาบอกเลาเป็นเรื่องราวให
คนสนใจท่ีจะติดตามศึกษา หรือคนหาความจริงรวมกัน แมการนําเสนอหลักธรรมก็ยังมีการนําเอาแงคิดคําสอน 
คําปริศนา หรือ เรื่องราวประกอบท่ีเกี่ยวของกับหลวงปูุสรวงมาผูกโยงอธิบายเรื่องราวทําใหสานุศิษย์ผูเคารพ
ศรัทธาตอองค์หลวงปูุสรวงจํานวนกลับเขามาใหความสนใจศึกษาตามและเดินทางมาเท่ียวชมและศึกษาตํานาน
หลวงปูุสรวงในวัดบานขะยูงท่ีมากขึ้น จนเกิดวาทกรรมเมื่อกลาวถึงวัดบานขะยูงวา “วัดนี้มีตํานาน” จึงกลาวได
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วา ความโดดเดนเป็นพิเศษของงานประชาสัมพันธ์ของวัดบานขะยูง มีกล่ินไอปฏิปทาของหลวงปูุสรวงเกี่ยวของ
เสมอ ความเป็นหนึ่งหรือเป็นพิเศษของการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงจึงเป็นเรื่อง
ตํานานท่ีอิงคําสอนไมนําพาผูคนหลงงมงาย สรางสติปัญญาใหกับผูคนท่ีเขามาทองเท่ียวไดรับความสุขกลับไป 
วัดบานขะยูงจึงไดช่ือวา การทองเท่ียววิถีธรรม นั้นเอง 

9) ความตอเนื่องยาวนานในการประชาสัมพันธ์ (long lasting continuity in public relations)  
การดําเนินการท้ัง 9 ประการดังกลาว ตองดําเนินการอยางตอเนื่องสัมพันธ์กันตลอดสาย จึงจะเกิด
ประสิทธิภาพและปรสิทธิผลท่ียั่งยืน จะขาดชวงไมไดเพราะจะทําใหขาดความตอเนื่อง ขาดความนาสนใจ ขาด
แรงจูงใจท่ีจะติดตาม และท่ีสําคัญจะทําใหการผูติดตามหรือนักทองเท่ียวเริ่มเกิดความเบื่อหนายท่ีจะตองรอ
ติดตาม ความตอเนื่องของการประชาสัมพันธ์นั้น จึงตองมีความสม่ําเสมอ มีความรวดเร็วทันใจในการส่ือสาร 
จึงจะชวยใหการประชาสัมพันธ์เกิดผลสําเร็จ และเกิดความยั่งยืน 
 
3.2 ข้อเสนอแนะ 

ในการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง ไดแก  
1. วัดตองดําเนินการประชาสัมพันธ์ในสวนเฉพาะของวัดตนเอง โดยไมประชาสัมพันธ์ไมพาดพิงใหวัด

อื่นบุคคลอื่นเสียหาย ไมเปรียบเทียบวาวัดเราดีกวาวัดอื่น ไมกอความขัดแยงระหวางกัน วัดทองเท่ียวตอง
ประชาสัมพันธ์ใหความเคารพกันและกันเพื่อจรรโลงพระศาสนา 

2. หากมีปัญหาอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ตองใชเทคนิควิธีการแกปัญหาอาศัยไหวพริบปฏิภาณ 
มีหลักการเหตุผล   

3. ตองพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนักประชาสัมพันธ์ใหมีความรู ท่ีเพียงพอตอบทบาทหนาท่ีและ
กําหนดบทบาทหนาท่ีใหเหมาะสมแกความรู ทักษะ ความสามารถของบุคคลนั้น  

4. นักประชาสัมพันธ์จะตองมีทักษะในการเลาเรื่อง สามารถหยิบยกทรัพยากรทองเท่ียวมาเป็นส่ือใน
การอธิบายเช่ือมโยงเพื่อการประชาสัมพันธ์ไดอยางนาสนใจ มีการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวใหเป็นไปตาม
สถานการณ์เฉพาะหนาได   

5. จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ และใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวของวัดบานขะยูง  
6. ปรับปรุงสถานท่ีสําหรับการดําเนินการประชาสัมพันธ์ใหมีเสนห์ รมเย็น  
7. การประชาสัมพันธ์ส่ือส่ิงกอสรางในโดยเฉพาะเสนาสนะท่ีมุงดวยหญาคาเพราะนักทองเท่ียวชม

สัมผัสความเป็นดังเดิมตามวิถีชีวิตชุมชน  
8. จัดการประชาสัมพันธ์ดวยส่ือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Model ปริศนาธรรมเป็นช้ินเล็กเพื่อเป็นท่ีระลึก

หรือของฝากได  
9. ประชาสัมพันธ์การนําหลักธรรมะหลวงปูุสรวงสลับหมุนเวียนเป็นประจํา  
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10. มีกระตุนใหผูรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวอุทิศตนทํางานดวยความรับผิดชอบ 
ขยันหมั่นเพียน ต้ังใจใครครวญในการทํางาน   

11. การประชาสัมพันธ์เช่ือมโยงเครือขายเสนทางการทองเท่ียวกับกลุมวัดท่ีมีศักยภาพความพรอม
ทางดานประชาสัมพันธ์การทองเท่ียว   

12. พัฒนาธรรมวิหารีเป็นนักประชาสัมพันธ์ของวัดบานขะยูง โดยเนนการพัฒนากลุมนักเรียน
เยาวชนที่สนใจเขามารวมเป็นจิตอาสาธรรมวิหารีซึ่งจะสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวได  

13. การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวจะตองเป็นไปเพื่อสาระ ไมนําพาความงมงายมาสู
ทองถิ่นหรือชุมชน  

14. มีการจัดทําปูายรายละเอียดตางๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพื่อให
นักทองเท่ียวไดอานศึกษาเกี่ยวกับประวัติท่ีมาตางๆ ของทรัพยากรทองเท่ียว  

15. ประชาสัมพันธ์ดวยการตั้งโรงทานอาหาร น้ําด่ืม สําหรับบริการแกนักทองเท่ียวจะชวยสรางความ
ประทับใจศรัทธาดานการบริการแกนักทองเท่ียวภายใตแนวคิดปฏิทาของหลวงปูุสรวงเพราะหลวงปูุสรวงทาน
เป็นผูให   

16. คูมือการประชาสัมพันธ์การทองเท่ียวใหมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติแตละจุดอยางชัดเจน              
17. ประชาสัมพันธ์ดวยการอาศัยส่ิงของเครื่องใชของหลวงปูุสรวงเป็นส่ือประชาสัมพันธ์ ซึ่งรวบรวม

เขาพิพิธภัณฑ์อยูแลวใหมากท่ีสุด  
18. มีการประชาสัมพันธ์ดวยการรักษาบรรยากาศการทองเท่ียวแบบอนุรักษ์นี้ไวเพราะเป็นเสนห์ทํา

ใหนักทองเท่ียวรูสึกประทับใจแมจะไมหรูหรา   
19. มีการเพิ่มเติมปูายประชาสัมพันธ์บอกทางตามจุดตางๆ ในบริเวณวัดบานขะยูง เพื่อช้ีทางอํานวย

ความสะดวกแกนักทองเท่ียว  
20. ประชาสัมพันธ์จุดปริศนาธรรมตางๆ ใหนักทองเท่ียวเขารวมกิจกรรมปริศนาธรรม   
21. การรวมกลุมพระสงฆ์ทํางานรวมกันเป็นนักประชาสัมพันธ์   
22. อบรมใหความรูแกพระสงฆ์ในวัดบานขะยูงทําหนาท่ีเป็นนักประชาสัมพันธ์  

 
-------------------------------------- 
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