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The purposes of this research were to study the models, strategies, 
problems, threats and the ways to solve Thai traditional medicine manufacturer in 
Nakhon Pathom province. The qualitative research was used by phenomenological 
method and collected from manufacturer by depth interview, retailer and consumer. 
The data was analyzed by descriptive analysis. 

The results showed that manufacturing model was a small size                    
and completely production system from preparation of the raw materials to               
the distribution process. Financial revenues was evidently separate. Human 
Resources Management was divided for job description. General management, raw 
materials and Thai traditional medicine products was stored and classified into 
categories. The manufacturing’s strategic used were: cost reduction, customer 
retention, dealer & customer satisfaction, dealer assignment, and differentiation. All 
these strategies were related to marketing mix theory. They were: Product focused 
on various, Price focused on standard pricing, Place focused on directly distribution, 
Promotion focused on extended distribution and public relation. The problem                 
and threat consisted of less in business management, expansion of the marketing, 
direct and indirect competitor. Learning and adapting strategic was the best way to 
solving problem.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

มนุษยทุกคนไมวาจะเช้ือชาติใด ภาษาใด ยอมตองประสบกับเหตุการณ 4 เหตุการณ    
ในชีวิตนั่น คือ การเกิด การแก การเจ็บปวย และการตาย โดยเฉพาะการเจ็บปวยนั้นเปนเหตุการณ   
ท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยบอยครั้ง ไมวาตั้งแตแรกเกิดจนถึงยามชรา และการเจ็บปวยยังเปนสาเหตุท่ีสําคัญ 
ท่ีกอใหเกิดการเสียชีวิต มนุษยไดพยายามเสาะหาวิธีการตางๆ เพื่อบําบัดอาการเจ็บปวย อาการ
เจ็บปวยนั้นเปนอาการท่ีเกิดขึ้นซํ้าๆกัน มนุษยไดพยายามคิดคนวิธีการรักษา โดยการทดลองและ
พัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยส่ิงสําคัญท่ีใชในการรักษาคือ “ยารักษาโรค” (รุจินาถ อรรถสิษฐ, 2550) 

ยารักษาโรค เปนปจจัยส่ีท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย จึงไมแปลกท่ีหลายๆ
ประเทศตางเรงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยา เพื่อใหทันตออุบั ติการณของโรค โดยยาท่ีผลิตขึ้น     
ตองมีคุณภาพดีพอท่ีจะชวยรักษาโรคหรือชวยรักษาชีวิตมนุษยไวได สําหรับประเทศไทย ผูบริโภคสวน
ใหญใหความไววางใจในผลิตภัณฑตางประเทศท่ีมีราคาแพงมากกวา เพราะมั่นใจในคุณภาพ     
(อัจฉรา นิทัศนกุศล, 2550) มีผลใหพฤติกรรมการรักษาตนเองของประชาชนเปล่ียนแปลง ไปใน
ทิศทางท่ีเปนการใชยาแผนปจจุบันแทนการรักษาแบบดั้งเดิมเนื่องจากมีความสะดวกมากกวา (มรกต 
กรเกษม, 2537) ทําใหคาใชจายดานสุขภาพของประเทศไทย สูงถึงปละประมาณ 400,000 ลานบาท 
ในจํานวนนี้เปนคายารอยละ 30 หรือประมาณ 120,000 ลานบาท โดยเกือบท้ังหมดเปนยาแผน
ปจจุบัน แมไทยจะผลิตไดเองแตก็ยังตองนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ (มรกต กรเกษม, 2550)  

ยารักษาโรคและเวชภัณฑทางยา ท่ีนํามาใชในการบําบัดการเจ็บปวยตองพึ่งพาจาก
ตางประเทศ ปญหาเก่ียวกับภาระคาใชจายทางการแพทย และการสาธารณสุขแผนปจจุบันท่ีเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนจะตองแสวงหาทางเลือกใหม ในการบําบัดรักษาโรคเพ่ือท่ีจะลด
คาใชจายดังกลาว การแพทยแผนไทยในฐานะท่ีเปนทรัพยากรทองถิ่น จําเปนตองไดรับการพัฒนาขึ้น 
เพื่อทดแทนคาใชจายทางการแพทยสมัยใหมท่ีมีราคาแพง ยาแผนโบราณก็เปนสวนประกอบหนึ่งของ
การแพทยแผนไทย  (เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, 2540) ยาแผนปจจุบันแมจะมีประสิทธิภาพในการรักษาสูง 
ไดผลรวดเร็ว ทันใจ แตเนื่องจากเปนผลิตภัณฑทางเคมีท่ีมีผลขางเคียงคอนขางมาก ปริมาณสาร
ตกคางในรางกายสูง จึงทําใหยาสมุนไพรไดรับความนิยมอยางมาก เนื่องจากมีผลขางเคียงนอยมาก 
ปจจัยสนับสนุนการขยายตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพร ไดแก กระแสความสนใจในเรื่องสุขภาพ 
(Health & Fitness) คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพมากข้ึน 
คาใชจายในการรักษาพยาบาลสูงขึ้น (High Cost of Health Care) เพื่อใหเปนการประหยัด
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คาใชจายในการรักษาพยาบาล สมุนไพรจึงเปนทางเลือกของการหลีกเล่ียงการบริโภคสารสังเคราะห 
ท่ีเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตยาแผนปจจุบัน นํามาสูผลขางเคียงในระยะยาว ธุรกิจยาสมุนไพรไทย  
จึงนับวาเปนธุรกิจท่ีนาสนใจ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2550) 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเรงฟนฟูพัฒนาระบบการแพทยแผนไทย การแพทย
พื้นบาน ใหมีมาตรฐานและสามารถใหบริการประชาชนไดอยางหลากหลาย เพื่อเปนการใชทรัพยากร
ท่ีมีในทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอการดูแลสุขภาพ ทําใหประเทศไทยมีการพึ่งพาตนเองท้ังองคความรู 
เทคโนโลยี ยาและเวชภัณฑ ลดการนําเขาจากตางประเทศ (มรกต กรเกษม, 2537) การรักษาโดยใช
สมุนไพรนั้น มีการศึกษาปรับปรุงการรักษา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีท้ังการรักษาโดยใชสมุนไพร
เดี่ยวและการรักษาดวยยาสูตรตํารับ โดยการผสมสมุนไพรหลายชนิด โดยมีตํารับยาท่ีสามารถรักษา
โรคได เรียกวายาแผนโบราณ ยาแผนโบราณแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ ยาแผนโบราณสําหรับ
มนุษยท่ีผลิตในประเทศ ยาแผนโบราณสําหรับสัตวท่ีผลิตในประเทศ ยาแผนโบราณสําหรับมนุษย    
ท่ีผลิตตางประเทศ ยาแผนโบราณสําหรับสัตวท่ีผลิตตางประเทศ (รุจินาถ อรรถสิษฐ, 2550)         
ยาแผนโบราณนั้นจัดวาเปนภาพสะทอนถึงคุณคาในภูมิปญญาไทย ท่ีมีการสืบทอดตอกันมาหลาย 
รอยปและใช สืบเนื่อง ถึงปจจุบัน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ งเกลาเจาอยูหัว พ .ศ . 2375            
ทรงโปรดใหมีการรวบรวมตําราตางๆ และใหจารึกไวในแผนศิลาตามศาลาราย ของวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม (วัดโพธ์ิ) เพ่ือใหพสกนิกรท่ัวไปไดมาศึกษาหาความรูดวยตนเอง มีรายละเอียด     
ของสมุนไพรเพื่อใชในการรักษาโรคท้ังเด็กและผูใหญ วิธีปรุงยาและวิธีใชยาสมุนไพรอยางละเอียด 
โดยมีสมุนไพรท่ีใชปรุงยากวา 1,000 ชนิด (รุจินาถ อรรถสิษฐ, 2550) 

อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนโบราณของประเทศไทย สวนใหญจะเปนอุตสาหกรรม
ภายในครอบครัว ตํารับยาประกอบดวยเครื่องยากสมุนไพรหลายชนิด แตละตํารับยามีความแตกตาง
กัน (สุรชัย ไทยชาติ และ ชวน ธรรมสุริยะ, 2530) ยาแผนโบราณท่ีไดมีการขึ้นทะเบียนยา ท่ีกอง
ควบคุมยาและมีการผลิตภายในประเทศ จํานวนท้ังส้ิน 4,395 ตํารับ ขั้นตอนการผลิตยาแผนโบราณ
สําเร็จรูป ใชกระบวนการผลิตไมซับซอน เพราะไมไดใชเคร่ืองจักรทันสมัย ทําใหใชระยะเวลาการผลิต
คอนขางนานและลาชา นอกจากนี้คุณภาพของยาท่ีผลิตแตละครั้ง จะมีคุณภาพท่ีแตกตางกัน         
ในระยะหลังบางโรงงานไดพยายามปรับปรุงโรงงานไดพยายามปรับปรุงเครื่องมือมาชวยพัฒนา
รูปแบบยาใหมีความสะดวกตอการบริโภคมากข้ึน ทําใหโรงงานผลิตยาแผนโบราณ  เริ่มมีศักยภาพ   
ในการพัฒนาการผลิต แตหากเปรียบเทียบปริมาณผูไดรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณกับแผนปจจุบัน 
รวมท้ังมูลคาการผลิตยาแผนโบราณกับแผนปจจุบัน จะพบวามีความแตกตางกันอยางเห็นได ชัด 
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2541) 
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จังหวัดนครปฐม เปนศูนยกลางทางการคาของภูมิภาคตะวันตกและเปนชุมทางการขนสง 
การขนถายสินคามายาวนาน โดยทางรถไฟ รถยนต และการขนสงสินคาเกษตรทางน้ําเพื่อเขาสูตลาด
กรุงเทพฯ รวมท้ังมีความไดเปรียบทางดานทําเลท่ีตั้งประกอบกับโครงสรางพื้นฐานของจังหวัด         
มีการพัฒนาการเกษตรในทุกดาน จึงกอใหเกิดการลงทุนอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการเกษตรไดอยางดี
รวมถึงธุรกิจการผลิตยาแผนโบราณ ท่ีมีผูประกอบการที่มีความชํานาญหลายราย สงผลถึงการพัฒนา
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระจายไปสูสาขาตาง ๆ และมีความมั่นคงจนกลายเปนศูนยกลาง
ทางพาณิชกรรมขนาดใหญ  (สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2555) 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบ 
การผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม ท่ีประกอบกิจการผลิตยาแผนโบราณ มีเปาหมาย
ในการขยายฐานการตลาดเพื่อรองรับการเปดประเทศเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การสนับสนุน
แพทยทางเลือกของไทยและนานาชาติ ท่ีตางใหความสําคัญกับการใชยาแผนโบราณเพื่อรักษาโรค          
เพื่อหลีกเล่ียงพิษตกคางจากสารเคมีท่ีใชผลิตยาแผนปจจุบัน ประกอบกับมองเห็นโอกาสในการ   
ขยายตลาด การสรางและพัฒนารูปแบบกลยุทธ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสถานประกอบการ
ผลิตยาแผนโบราณ รวมไปถึงการนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจ สําหรับผูประกอบการรายใหมท่ีสนใจ
จะประกอบอาชีพนี้ในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง       
ในจังหวัดนครปฐม 

2.2 เ พ่ือศึกษาปญหา  อุปสรรคและแนวทางการแก ไขปญหา  อุปสรรค ในการ
ประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดแบงขอบเขตการศึกษาออกเปน 

3.1 ขอบเขตทางดานเนื้อหา ศึกษาถึงลักษณะและรายละเอียดของการประกอบการผลิต
ยาแผนโบราณ โดยเนนหาท่ีเก่ียวกับการจัดการ การบริหาร  และการตลาด และศึกษาถึงปญหา    
และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาท่ีเกิดขึ้นกับผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณ 

3.2 ขอบเขตทางดานพื้นท่ี ศึกษาสถานประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง              
ในจังหวัดนครปฐม  

3.3 ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลหลัก ศึกษาถึงผูประกอบการผลิตยาแผน
โบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ในการเลือก โดยคัดเลือกเฉพาะผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณ ตัวแทนจําหนายยาแผนโบราณ 
และผูบริโภคยาแผนโบราณท่ีสามารถติดตอขอสัมภาษณ และใหขอมูลดําเนินธุรกิจโดยละเอียดได  
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3.4 ขอบเขตดานเวลาท่ีใชในการทําวิจัย ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2555 - 31 มกราคม 2556 
รวมระยะเวลา 11 เดือน 

 
4. ประโยชนท่ีไดรับ 

1.  ทําใหทราบรูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง      
ในจังหวัดนครปฐม และสามารถนําขอมูลไปเปนแนวทางในการตัดสินใจของผูประกอบการรายใหม  
ท่ีสนใจธุรกิจนี้ 

2.  ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค  รวมถึงแนวทางการแกไขปญหา  อุปสรรค         
ในการประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม และสามารถนําขอมูลไปเปน
แนวทางในการพัฒนาการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ 

3. ทําใหเกิดประโยชนในการพัฒนาระบบหวงโซคุณคา การสรางกลยุทธเพื่อความ
สอดคลองกับผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณ ตัวแทนจําหนายยาแผนโบราณ และผูบริโภค         
ยาแผนโบราณ  ท้ัง ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดราคา ชองทางการจัดจําหนาย             
และการสงเสริมการตลาด 

4. ทําใหเกิดความรู ในดานการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ และมุงเนนการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในปจจุบันและอนาคต 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

การศึกษาเร่ืองรูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง      
ในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือทบทวน       
และสรางขอคําถาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการประกอบการ 
2. แนวคิดเก่ียวกับหวงโซคุณคา 
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

 4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการ 
 5. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธการบริหารจัดการ 
 6. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับยาแผนโบราณ 
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการ 
ในการศึกษาเร่ืองรูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณ ผูวิจัยมองวา

การทําความเขาใจแนวคิดเก่ียวกับเรื่องรูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณ นั้น 
ควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการประกอบการ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวคิด
เกี่ยวกับการประกอบการมาใชในการศึกษา ดังนี้ 

1.1 ความหมายของการประกอบการ (Entrepreneurship) มีความหมายไดในลักษณะ
ตาง ๆกันทั้งที่ใช การพิจารณาในแงมุมตางๆ ดังนี้ (จรูญ โกสียไกรนิรมล, 2543) 

 การประกอบการในความหมายเชิงเศรษฐศาสตร คือกระบวนการท่ีจะนําเอาปจจัยการผลิต 
(ที่ดิน แรงงาน และทุน) ชนิดตาง มาแปรสภาพเปนสินคาและการบริการใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 การประกอบการในความหมายเชิงธุรกิจ คือ การดําเนินกิจกรรมโดยบุคคลหรือกลุม
บุคคลรวมกันในการผลิตหรือจําหนายสินคาและบริการโดยมุงหวังผลกําไรและมีความเสี่ยงตอการ
ขาดทุน จากความหมายดังกลาวน้ีจะเห็นไดวา การประกอบการใดๆ เปนของบุคคลเดียวหรือกลุมของ
บุคคล เชน หางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดก็ตาม ถาหากมีวัตถุประสงคเพ่ือการผลิตและจําหนายสินคา
โดยมุงหวังในผลกําไร และยอมเส่ียงตอการขาดทุนยอมถือวาเปนธุรกิจทั้งสิ้น อาทิโรงงานผลิตรถยนต 
รานคาปลีก ธนาคาร คลินิกแพทย เปนตน 
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การประกอบการในความหมายเชิงระเบียบขอบังคับดานกฎหมาย หมายถึง วิธีการจัดตั้ง
กิจการหรือหนวยธุรกิจ โดยอาศัยหลักเกณฑและระเบียบขอบังคับของกฎหมายเปนแนวทางควบคุม
ในการดําเนินกิจการ  

ผูประกอบการหรือเถาแก ภาษาอังกฤษ คือ Entrepreneurs ในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ หมายถึง บุคคลที่ยอมรับความเส่ียงต้ังองคกรธุรกิจขึ้นมาเพ่ือหวังผลกําไร  นอกจากนั้น
ก็มีนักเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนไดใหคํานิยามไวมากมาย และแตกตางกัน ทําใหเห็นวา
บุคคลท่ีจะเปนผูประกอบการน้ันจะตองเปนผูที่มีความกระตือรือรน ขวนขวายที่จะเอาปจจัยการผลิต
ตางๆ ผสมผสานดวยหลักการการจัดการ ทําใหเกิดเปนสินคาแปลกใหม เกิดผูบริโภคใหม มีการ                 
เสาะแสวงหาตลาด หรือชองทางท่ีทําใหเกิดกําไร เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งแปลกใหมใหกับ
สินคาตัวเดิมอยูเสมอ หรือปรับปรุงกระบวนการการผลิตใหดีขึ้น ติดตามขาวสารสถานการณตางๆ ที่
รุดหนาอยางรวดเร็วตลอดจน วิทยาการใหมๆ ไปใชปรับปรุงใหดีขึ้น 

พอคากับผูประกอบการอุตสาหกรรม นั้นมีความหมายตางกัน พอคาไมไดเปนผูผลิต   
แตทําหนาที่เปนผูที่มีเงินไปซ้ือของมาขาย หรือบางทีอาจจะไปเครดิตสินคากับผูผลิตหรือคนกลาง นํา
ของนั้นมาจําหนายเมื่อไดเงินทองมาก็นํามาหักกับตนทุน ที่เหลือเปนกําไร เอาเงินไปซื้อมาขายอีก 
เปนการหมุนเวียนเงินจากการจายไปและรับกลับมา หรือเปนการหมุนเวียนในระยะสั้นกวา       
พอคามีความเสี่ยงนอยกวาผูประกอบการอุตสาหกรรม ที่จะตองใชความคิดในการลงทุนหาผลิตภัณฑ 
มีความเส่ียงหาเงินลงทุน ซื้อเคร่ืองจักร จางแรงงาน การบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ หาตลาด  
และปรับสภาวะใหเขากับสิ่งแวดลอม ขยายงาน ทั้งผลักดันทุกวิถีทางใหบรรลุเปาหมายจนกลายเปน       
ผูประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูที่ทําธุรกิจใหญโตขึ้นมาไดจนถึงปจจุบัน และกลายเปนแหลงจางงาน 
สรางรายไดใหกับประเทศ นับไดวาเปนบุคคลท่ีนาใหการสงเสริมอยางยิ่ง (ชุติภา โอภาสานนท, 2543) 

1.2 ความสําคัญและบทบาทของการประกอบการ สถานประกอบการธุรกิจประเภท
ตางๆ เปนสถาบันหนึ่งของสังคมยอมจะมีความสําคัญตอความเจริญกาวหนาและการดํารงอยู                   
อยางมั่นคงของสังคม เมื่อสังคมมีความสลับซับซอนมากขึ้นก็ยิ่งทําใหการประกอบธุรกิจตองแสดง
บทบาทมากขึ้นตอชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม มนุษยทุกคนเปนผูบริโภคสินคาและบริการ     
เ พ่ือการมีชีวิตที่สะดวกสบาย ดังนั้นจึ งตอง พ่ึงพาผูผลิตและ ผูจํ าหนายสินคาหรือบริการ               
เพ่ือนํามาบําบัดความตองการและเพ่ือใหสังคมไดพัฒนายิ่งขึ้นไปก็จําตองอาศัยการมีระบบเศรษฐกิจ   
ที่มั่นคงทั้งดานการเงิน การลงทุนและการมีงานทําอยางเต็มที่ (Full Employment) เปนผลพวง   
จากการประกอบการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพน่ันเอง อยางไรก็ตามเราสามารถสรุปบทบาท         
ของการประกอบการท่ีมีตอสังคมไดดังนี้ (จรูญ โกสียไกรนิรมล, 2543) 

1.2.1 ชวยใหฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเจริญกาวหนาและม่ันคงดวยการเพ่ิม
จํานวนผลผลิตหรือรายไดประชาชาติและเปดโอกาสใหมีการจางงานมากข้ึน     
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1.2.2 ชวยใหรัฐมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตางๆ เพ่ือ
นําไปใชจายสรางความเจริญใหแกประเทศในดานตางๆ เชน สรางสาธารณูปโภค อันไดแก ถนน
หนทาง ทาเรือ โรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน  

      1.2.3 ชวยใหเกิดความกาวหนาของวิทยาการเทคโนโลยีตางๆ การประกอบการ
ธุรกิจในปจจุบันมีความซับซอนมากขึ้น ตองอาศัยการคนควาและวิจัยศึกษาเพ่ือใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะสามารถดํารงอยูไดทามกลางการแขงขันในตลาด  

      1.2.4 ชวยยกระดับมาตรฐานการครองชีพใหสูงขึ้น โดยที่ธุรกิจไดชวยสรางงานใหแก
บุคคลและเกิดมีรายไดเพ่ือนําไปซื้อหาสินคาท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ ทําใหเกิดการกินดีอยูดี  

      1.2.5 ชวยสรางสรรคและรักษาคานิยมในดานของรูปแบบและคุณคาของสินคา เกิด
จากความคิดสรางสรรคของผูผลิตท่ีชวยกําหนดแนวทางของรสนิยมในการบริโภค ตลอดจนการ
เสียสละของธุรกิจเพ่ือสวนรวม เพื่อจะรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เชน การเสนอรายการ
สารคดีของโทรทัศนเรื่องจดหมายเหตุกรุงศรีฯ เปนตน เปนรายการสรางคานิยมท่ีดีตอธุรกิจที่เปน
เจาของรายการใหเกิดขึ้นกับประชาชนโดยท่ัวไป  

      1.2.6 ชวยในการปองกันและรักษาสภาพแวดลอมใหปราศจากมลพิษดานตางๆ 
เพ่ือใหสังคมของมนุษยอยูอาศัยโดยมีสุขอนามัยที่ดี  

กลาวโดยสรุปคือ การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการประกอบการเปนขอมูลที่นํามา
ประกอบในการวิเคราะห ผูวิจัยจะนํามาเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษารูปแบบและกลยุทธของ
ผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณ ตอไป  
 
2. แนวคิดเก่ียวกับหวงโซคุณคา 

หวงโซคุณคา (value chain model) หมายถึง กระบวนการทํางานในดานตางๆ      
ขององคกร ตัวแบบหวงโซแหงคุณคาแบงออกเปนกิจกรรมใน 2 ลักษณะดังภาพที่ 1 คือ 1) กิจกรรมหลัก 
(primary activities) เปนกิจกรรมท่ีธุรกิจไดดําเนินงานใหเกิดสินคาหรือบริการเพ่ือสงมอบ        
ใหแกลูกคา การตลาดและการขายสินคาและการใหบริการหลังการขาย และ 2) กิจกรรมสนับสนุน 
(support activities) เปนกิจกรรมที่องคกรดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกิจกรรมหลัก 
ประกอบดวย การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล การวิจัยและพัฒนา การนําเทคโนโลยีมาใช      
ในการพัฒนาองคกร และการบริหารโครงสรางพ้ืนฐานขององคกร เชน การเงินและการบัญชีและ    
การจัดการท่ัวไปในองคกร เปนตน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคา (value chain analysis) จะชวย
ใหผูศึกษาทราบถึงการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกรนอกจากน้ันยังสามารถใชเปนหลักในการ
วิเคราะหความสามารถภายในองคกรเพ่ือใชพิจารณาวาการดําเนินงานในแตละกิจกรรมขององคกรนั้น
เปนจุดแข็งหรือจุดออน ตองมีการปรับปรุงในสวนใดบางเพ่ือใหการปฏิบัติงานในหนาที่ตางๆ มีความ
สอดคลองกัน รวมทั้งพิจารณาแตละกิจกรรม ที่กอใหเกิดคุณคาและผลตอบแทน (Margin) ในการ
ดําเนินธุรกิจ แตละกิจกรรม ประกอบดวย (พักตรผจง วัฒนสินธุ และ พสุ เดชะรินทร, 2545) 
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ภาพที ่1 รูปภาพแสดงระบบหวงโซคุณคา 
ที่มา: Arthur A. Thompson, Margaret A. Peteraf, John E. Gamble and A.J. Strickland III.,       
Crafting and Executing Strategy (New York: McGraw-Hill, 2012), 159. 

 
กิจกรรมหลักของตัวแบบหวงโซแหงคุณคา ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 
1. Supply chain management ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับเขา 

ไดแก การขนสง การจัดเก็บ การแจกจายวัตถุดิบ และปจจัยนําเขาตางๆ การจัดการและควบคุม
วัตถุดิบคงคลัง 

2. Operations ประกอบดวยกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบ
ตางๆใหออกมาเปนสินคา (transforming inputs into product) และการบรรจุ 

3. Distribution ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ รวบรวม       
จัดจําหนายสินคาและบริการที่เสร็จแลวไปยังผูบริโภค การบริหารจัดการสินคาคงคลัง 

4. Sales and Marketing  ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการชักจูงใหลูกคา
ซื้อสินคาและบริการ ไดแก การเลือกสรรชองทางการจัดจําหนาย การกําหนดราคาขาย การสราง
เครือขายลูกคา และการสงเสริมการขาย 

5. Service ประกอบดวยกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการใหบริการเพ่ือเพ่ิมคุณคาหรือ
บํารุงรักษาสินคา รวมทั้งบริการหลังการขาย 
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กิจกรรมสนับสนุนของตัวแบบหวงโซแหงคุณคา นั้น ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 
1. General Administration ประกอบดวยกิจกรรมหรือหนาที่ในการจัดหาจัดซื้อ

วัตถุดิบและปจจัยการผลิต เพ่ือเขามาใชในกิจกรรมหลัก 
2. Technology development ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่ชวยในการเพ่ิมคุณคา

ใหแกตัวสินคาหรือกระบวนการ เชน กิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนา การแสวงหาเทคโนโลยี       
จากแหลงตางๆ การวิจัยดานการตลาด เทคโนโลยีดานการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

3. Human resource management ประกอบดวยกิจกรรมตางท่ีเกี่ยวของกับ      
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแตการวิเคราะหความตองการดานบุคลากรในดานตางๆทั้งการผลิต
และการบริหารจัดการเพื่อใหมีจํานวนที่เหมาะสมกับภาระงาน การสรรหาและคัดเลือก การฝกอบรม
กอนการปฏิบัติงาน การบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน สวัสดิการตาง 

4. Firm infrastructure ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไป
ในองคกร การวางแผนในธุรกิจการคากระเทียมประกอบดวยการพยากรณยอดขาย รวมไปถึงวางแผนจัดหา
วัตถุดิบใหเพียงพอตอความตองการของตลาด วางแผนการผลิต รวมไปถึงแผนการจัดการสินคาคงคลัง 

กลาวโดยสรุปคือ การจัดการหวงโซคุณคาเปนกระบวนการบูรณาการทุกภาคสวนใน  
หวงโซคุณคา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค คือ ระบบหวงโซคุณคามีประสิทธิภาพ มีตนทุนของระบบ
โดยรวมต่ําท่ีสุด ภายใตขอกําหนดวาจะตองตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
กระบวนการสําคัญในการจัดการหวงโซคุณคา ไดแก การคัดเลือกตัวแทนจําหนาย การคัดเลือก
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสง การทําตลาดและการขาย บริการหลังการขาย  จากแนวคิดนี้
ผูวิจัยสามารถนําไปใชในการศึกษารูปแบบการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ และสรางแนวคําถาม
เกี่ยวกับการประกอบการผลิตยาแผนโบราณได 
 
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

 ในการศึกษาเรื่องรูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง 
ผูวิจัยมองวา การทําความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยา
แผนโบราณ นั้น ควรศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ดังนี้ 

 ทฤษฎีสวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด ที่มีการควบคุมได ธุรกิจ
สามารถใชรวมกัน เพ่ือสนองความพึงพอใจของผูบริโภคและกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 4 สวนไดแก 
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด (Kotler, 1997) 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายเพ่ือสนองความตองการและความจําเปน
ของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได จะประกอบดวย 

สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี กิจกรรม องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชนและมี
มูลคาในสายตาของลูกคา การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 
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1.1 การสรางความแตกตางของผลิตภัณฑหรือความแตกตางทางการแขงขัน 

หมายถึง การดําเนินการในเรื่องของการออกแบบเพ่ือใหผลิตภัณฑมีความแตกตางจากคูแขง ทั้ง
คุณสมบัติทางดานผลิตภัณฑและคุณสมบัติอ่ืนๆ 

1.2 องคประกอบของผลิตภัณฑ เปนการพิจารณาถึงคุณสมบัติที่มีลักษณะที่ดีเดน
และแปลกใหมของผลิตภัณฑ รวมทั้งเปนลักษณะที่สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคาไดมากท่ีสุด สามารถแยกคุณสมบัติของผลิตภัณฑออกเปน 5 ระดับ ดังนี้  

1.2.1 ผลิตภัณฑหลัก หมายถึง ประโยชนพ้ืนฐานของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดรับ
จากสินคาโดยตรง ไดแก สรรพคุณในการรักษา 

1.2.2 รูปลักษณของผลิตภัณฑ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ที่ผูบริโภค
สามารถรับรูหรือสัมผัสได รูปลักษณของผลิตภัณฑจะเปนสวนชวยหรือเสริมใหเกิดความเชิญชวนและ
นาใช นาซื้อหามากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน คุณภาพที่ดี ปลอดภัย ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รูปรางลักษณะ สี กลิ่น รส รูปแบบท่ีทันสมัย บริโภคไดงาย 
สะดวกในการพกพา บรรจุภัณฑที่ปลอดภัย สวยงาม ตราสิ นคาที่สามารถจดจําไดงาย มี
ลักษณะเฉพาะ 

1.2.3 ผลิตภัณฑควบ หมายถึง ผลประโยชนหรือบริการท่ีผูบริโภคจะไดรับเพ่ิม
ไปจากการซ้ือสินคา ประกอบดวยบริการกอนและหลังการขาย เชนการประกอบติดตั้ง การขนสง การ
รับประกัน การใหสินเชื่อแกตัวแทนจําหนาย 

1.2.4 ผลิตภัณฑที่คาดหวัง หมายถึง เงื่อนไขและคุณสมบัติที่ผูบริโภคคาดหวัง
จะไดรับจากผลิตภัณฑเมื่อมีการตกลงซ้ือสินคา 

1.2.5 ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคในอนาคต 

1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนกิจกรรมในการกําหนดขอเสนอและ
ภาพลักษณของบริษัท เพ่ือเขาครอบครองตําแหนงทางการแขงขันที่แตกตาง โดดเดน มีมูลคาและ
คุณคาใหอยูในจิตใจของผูบริโภคและกลุมเปาหมาย 

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีลักษณะใหมและดีขึ้น โดยตอง
คํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

1.5 การวางกลยุทธผลิตภัณฑ เปนกลยุทธเกี่ยวกับกลุมสินคาหลายชนิด              
ที่ผูประกอบการผลิตออกมาจําหนาย เชน กลยุทธหลายตรา กลยุทธคุณภาพผลิตภัณฑ กลยุทธ    
ขยายตราสินคา เปนตน 
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2. ราคา (Price) หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑที่แสดงออกในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุน
ของลูกคา เมื่อผูบริโภคเปรียบเทียบมูลคาของผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑนั้น หากมูลคา       
ของผลิตภัณฑมีสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนั้น  

2.1 การกําหนดกลยุทธดานราคาจะตองคํานึงถึง 
2.1.1 การยอมรับของลูกคา โดยการสรางมูลคาของผลิตภัณฑใหสูงกวาราคา

ผลิตภัณฑนั้น ๆ 

2.1.2 ตนทุนของสินคา รวมถึงคาใชจายและกําไรของผูผลิต 

2.1.3 ลักษณะการแขงขัน 

2.1.4 ปจจัยอื่นๆ  
2.2 การกําหนดราคา เปนกลยุทธหนึ่งในการดึงดูดลูกคา ดังน้ัน การกําหนดราคาจึง

ตองพิจารณาปจจัยตอไปน้ี  
2.2.1 ดานความสอดคลองของนโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคของบริษัท  
2.2.2 ตนทุนรวมกับกําไรที่ตองการ  
2.2.3 ความแตกตางของผลิตภัณฑ  
2.2.4 วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ  
2.2.5 คาใชจายในการสงเสริมการตลาด  
2.2.6 กลุมลูกคาเปาหมาย  
2.2.7 ความยืดหยุนของความตองการซ้ือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ  
2.2.8 ผูผลิตและปจจัยการผลิต  
2.2.9 การแขงขัน 

2.2.10 ภาวะเศรษฐกิจ 
2.3 การกําหนดวัตถุประสงคในการกําหนดราคา เพ่ือใชเปนแนวทางในการตั้งราคา 

มีจุดมุงหมายแตกตางกัน ดังนี้ 
2.3.1 วัตถุประสงคเพ่ือหารายไดจากการขาย เพ่ือการเพ่ิมขึ้นของรายไดจาก

การขายและเพ่ิมเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจ 

2.3.2 วัตถุประสงคเพ่ือใหไดผลตอบแทนจากการลงทุนตามเปาหมาย ไดกําไร
สูงสุดและสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได 

2.3.3 วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมปริมาณยอดขาย รักษาสวนแบงการตลาด เพ่ิมสวน
แบงการตลาดและความอยูรอด 

2.3.4 วัตถุประสงคเพ่ือการแขงขัน เพ่ือเผชิญกับการแขงขันหรือหลีกเลี่ยงการ
แขงขัน และเพ่ือตัดราคาคูแขง 
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2.3.5 วัตถุประสงคเพ่ือสังคม เพ่ือการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่ดีและ
รักษาภาวะการจางงาน 

2.4 การตั้งราคา มีหลักเกณฑ ดังนี้ 
 2.4.1 การตั้งราคาโดยมุงที่ตนทุน เปนวิธีการตั้งราคาโดยยึดตนทุนเปนหลักรวม

ดวยสวนเพิ่มหรือกําไร 
 2.4.2 การต้ังราคาโดยมุงที่ความตองการซ้ือของผูบริโภค เปนการต้ังราคา       

ที่คํานึงถึงความรูสึกนึกคิด ความตองการของผูบริโภคหรือความตองการของผูซื้อตอราคาสินคา 
 2.4.3 การต้ังราคาโดยมุงท่ีการแขงขัน เปนการต้ังราคาเพ่ือเอาชนะคูแขงในตลาด 

2.5 นโยบายและกลยุทธดานราคา ดังนี้ 
2.5.1 การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร 

 2.5.2 นโยบายการใหสวนลดและยอมให 
 2.5.3 กลยุทธการตั้งราคาเพ่ือสงเสริมการตลาด 

 2.5.4 การตั้งราคาใหแตกตางกัน 

 2.5.5 การตั้งราคาสําหรับสวนประสมผลิตภัณฑ 
 2.5.6 กลยุทธการตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา 
 2.5.7 การตั้งราคาสําหรับสินคาใหม 
 2.5.7.1 การตั้งราคาระดับสูง 
 2.5.7.2 การตั้งราคาระดับต่ํา 
 2.5.7.3 การตั้งราคาเพ่ือเจาะตลาด 
 2.5.8 กลยุทธการตั้งราคาสําหรับสินคาเสื่อมความนิยม 

 2.5.9 นโยบายระดับราคา 
 2.5.9.1 การตั้งราคา ณ ระดับราคาตลาด 

 2.5.9.2 การตั้งราคา ณ ระดับที่ต่ํากวาราคาตลาด 

  2.5.9.3 การตั้งราคา ณ ระดับที่สูงกวาราคาตลาด 

2.5.10 นโยบายราคาเดียว กับ นโยบายหลายราคา 
2.5.11 นโยบายแนวระดับราคา 
2.5.12 กลยุทธการลดราคา 
2.5.13 กลยุทธการแสดงราคาสินคาเปนตอหนวย 
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3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางการจัดจําหนาย
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด
เปาหมาย สถาบันการตลาด คือ สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาด สวนกิจกรรม จะเปนตัวชวย      
ในการกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง        
การจัดจําหนาย ประกอบดวย 

      3.1 ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธิ์ของ
ผลิตภัณฑถูกเปล่ียนไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนาย จึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง 
และผูบริโภค 

      3.2 การกระจายตัวสินคา หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ การเคล่ือนยายตัว
ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับการขนสง การเก็บรักษาสินคาและการคลังสินคา 
การบริหารสินคาคงเหลือ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการประสานงานใหเกิดตนทุนในการจัด
จําหนายต่ําสุดโดยมีระดับการใหบริการลูกคาที่เหมาะสมและมุงหวังกําไร  ในการกระจายตัวสินคา 
สรุปหนาที่ไดดังนี้ 

       3.2.1 การคาดคะเนยอดขาย เปนการประมาณยอดขายที่เกิดขึ้นในชวงเวลา
หนึ่งเพราะยอดขายท่ีเกิดขึ้นจะเก่ียวของกับการเตรียมสินคาคงเหลือใหเหมาะสม 

       3.2.2 การวางแผนการจัดจําหนาย เปนการเตรียมงานแตละงานที่จะปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกระจายตัวสินคา 

       3.2.3 การบริหารสินคาคงเหลือ เปนการจัดการใหมีผลิตภัณฑขายในตลาด   
โดยไมขาดแคลนและมีปริมาณที่เหมาะสม 

       3.2.4 การดําเนินงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อ เปนขั้นตอนในการจัดการตามใบสั่งซื้อ   

3.2.5 การบรรจุภัณฑ เพ่ือรักษาและคุมครองสินคาใหอยูในสภาพที่ดี 
       3.2.6 การคลังสินคา เปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับการจัดทิศทางการเคล่ือนไหวของ

สินคา เพ่ือใหเกิดการประหยัดเวลาและคาใชจาย 

       3.2.7 การจัดการวัสดุ เปนงานที่เกี่ยวของกับการเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือ     
ที่เหมาะสม เพ่ือใหการเคลื่อนยายเกิดการสูญเสียนอยที่สุด 

       3.2.8 การขนสง เปนงานท่ีเกี่ยวของกับการขนสงสินคาวาจะใชวิธีไหน       
และอยางไรจึงเหมาะสมและประหยัดที่สุด 
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4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซื้อ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมในการซ้ือ ผานการติดตอสื่อสารโดยใชสื่อหรือพนักงานขาย 
เครื่องมือทีใ่ชในการติดตอสื่อสาร สามารถแบงได 5 ประเภท ดังนี้ 

4.1 การโฆษณา เปนเครื่องมือที่ดีที่สุด ใชในการนําเสนอขาวสารเก่ียวกับองคการ 
ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด กลยุทธในการโฆษณา จะเก่ียวกับ 

4.1.1 กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา 
 4.1.2 กลยุทธสื่อ 

4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย จะเปนการติดตอสื่อสารท่ีเกิดขึ้นโดยตรงเปน
ลักษณะของการเผชิญหนาระหวางผูขายและลูกคา  โดยพนักงานขายสามารถ นําเสนอสินคา        
และตอบขอซักถามใหกับลูกคาจนเกิดความตองการและเกิดการตัดสินใจซื้อไดมากที่สุด จะเก่ียวของกับ 

4.2.1 กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย 

4.2.2 การจัดหนวยงานขาย 
      4.3 การสงเสริมการขาย เปนเครื่องมือระยะส้ันเพ่ือสงเสริมการตลาดท่ีนอกเหนือจาก

การโฆษณา  เกิดการติดตามหรือซื้อผลิตภัณฑหรือบริการน้ัน เชน คูปอง การประกวด การใหของ
แจก เปนตน โดยบริษัทจะใชเครื่องมือการสงเสริมการขายเพ่ือสรางการตอบสนองท่ีเร็วใหกับขอเสนอ
ของผลิตภัณฑ และเพ่ือกระตุนยอดขาย มีรูปแบบ ดังนี้ 

4.3.1 การกระตุนผูบริโภค คือ การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค 

4.3.2 การกระตุนคนกลาง คือ การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง 
4.3.3 การกระตุนพนักงานขาย คือ การสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงานขาย 

      4.4 การประชาสัมพันธหรือการใหขาว การประชาสัมพันธ หมายถึง แผนการ        
ที่กําหนดข้ึนมาเพ่ือสงเสริมหรือสรางภาพพจนของบริษัท เนื่องจากการประชาสัมพันธจะมีความ
นาเชื่อถือสูง เพราะขอมูล ขาวสารตาง ๆ ที่ไดรับจะมีความเปนจริงตอลูกคามาก สวนการใหขาวเปน
การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองใชเงิน  

      4.5 การตลาดทางตรง เปนรูปแบบการตลาดที่มีการติดตอกับกลุมเปาหมายเพ่ือให
เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ โดยตรงกับ
ผูบริโภคและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที โดยใชสื่อหลายรูปแบบเขามาเก่ียวของ เชน การขาย
ทางโทรศัพท การขายโดยใชจดหมาย การขายโดยใชรายการสินคา การขายทางโทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ เปนตน ลักษณะขาวสารที่สงไปสามารถเจาะใหกับผูรับแตละคนได 

 กลาวโดยสรุปคือ การศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด จะเปนขอมูลที่
นํามาประกอบในการวิเคราะหการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ และนําขอมูลมาใชในการ
สัมภาษณเกี่ยวกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดที่สถานประกอบการผลิตยาแผนโบราณใชตอไป 
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4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารจัดการ 
ผูประกอบการที่ดีตองใหความสําคัญในการบริหารคน คนเปนทรัพยากรที่มีคาในองคกร 

ในการวางแผนทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธมีหัวขอหลักๆ ในการกําหนดแผนงานดังนี้ (สมยศ นาวีการ, 2546) 

4.1 การวางแผนกําลังคน เปนการวิเคราะหประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรมนุษยใน
การวางแผนกําลังคน ผูประกอบการจะตองรวมคิดกับฝายตาง ๆ ในการจัดทําแผนกําลังคน 

4.2 การจางงาน จะตองเก่ียวของกับการสรรหา การบรรจุและการวาจาง ในแผนงานน้ี
จะตองเนนที่เชิงรุก และเนนเรื่องความยุติธรรมและความสามารถเปนหลัก 

4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูประกอบการควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
เปนระบบดวยเครื่องมือชี้วัดที่ชัดเจน ตองมีการกลั่นกรองที่ดีจากผูบริหารหลาย ๆ ฝายเพ่ือใหเกิด
ความโปรงใส 

4.4 การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน เปนการเพ่ิมคุณคาของชีวิตและงานใหกับ
พนักงานเมื่อพนักงานเกิดการพัฒนาจะทําใหคนเกิดการเรียนรูและสามารถสรางขอไดเปรียบในการ
แขงขันในตลาดแรงงานน่ันเอง 

4.5 การวางแผนอาชีพและการเลื่อนตําแหนง โดยปกติผูบริหารจะเปนผูกําหนดจากตัว
บุคคล แตเพ่ือความเหมาะสมควรใชระบบคณะกรรมการ เนนการประเมินจากศักยภาพของพนักงาน
อยางเปนระบบที่เนนหลักความยุติธรรมและความสามารถ 

4.6 การข้ึนเงินเดือนประจําป ผูประกอบการควรมีการกําหนดงบประมาณในสวนนี้ไว
กอนลวงหนา โดยพ้ืนฐานการขึ้นเงินเดือนมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ระบบการขึ้น
เงินเดือนจะตองเปนธรรมและสามารถอธิบายได 

4.7 การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ โดยหลักการทั่วไปทุกบริษัทจะมีกฎหมาย
กําหนด โดยประกอบการตองดูจากความตองการของพนักงานเปนหลัก โดยเปรียบเทียบคาตอบแทน
และสวัสดิการกับอุตสาหกรรมโดยรวม 

4.8 วินัยและการรองทุกข ผูประกอบการควรตรวจสอบเสมอวาพนักงานมีความโปรงใส
ในการทํางานมากนอยเพียงใด โดยอาจศึกษาจากความผิดพลาดจากการทํางาน หรือการรองทุกขจาก
ลูกคาท้ังภายในและภายนอกองคกร 

4.9 แรงงานสัมพันธ ในสวนนี้เนนถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมของคน เนนการสราง
บรรยากาศที่เปนกันเอง อบอุน การทํางานไมเครียด ทํางานเปนทีมและเปล่ียนแนวคิดการทํางานของ
พนักงานใหเปนหุนสวน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

4.10 ความปลอดภัยในการทํางาน เปนการสรางระบบการเพ่ิมความปลอดภัยใหกับ
พนักงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ สวนในการวางแผนเชิงกลยุทธในการจัดการและการบริหารเนน 

3 หลักการ ในการทําใหบุคลากรหรือพนักงานมีความยินดีหรือมีความสุขในการทํางานภายใต กลยุทธ
หลักของบริษัทนั่นเอง กลยุทธเหลานี้ไดแก 

4.10.1 กลยุทธในการวางแผนการจัดการและแผนคน โดยเนนตนทุนที่ต่ํากวา               
คูแขงขันภายใตนโยบายของบริษัท 

4.10.2 กลยุทธในการวางแผนการจัดการและแผนคน โดยเนนการตอบสนองการ
สรางความแตกตางที่เหนือคูแขง และภายใตนโยบายของบริษัท 

4.10.3 กลยุทธในการวางแผนการจัดการและแผนคน โดยเนนการตอบสนองลูกจาง
หรือพนักงานที่เหนือคูแขง ภายใตนโยบายของบริษัท 

กลาวโดยสรุปคือ  การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารจัดการคน          
คนเปนทรัพยากรท่ีมีคาในองคกรและมีสวนเกี่ยวของในทุกๆ กระบวนการของการประกอบการตั้งแต 
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําของกิจการ ทฤษฎีการวางแผนการบริหารจัดการคนจะเปนขอมูลท่ีนํามา
ประกอบในการวิเคราะหการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ และนําขอมูลมาใชในการสัมภาษณตอไป 
 

5.  แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารจัดการ 
ในการดําเนินการที่มีการรวมกันทํางานของบุคคล และเนื้องานท่ีมีความสลับซับซอน

มากกวาท่ีคน ๆ เดียวจะทําได มีความจําเปนที่จะตองกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการใหองคกร
หรือคณะทํางานสามารถมีขอกําหนดแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน รูปแบบแผนงานท่ีสอดคลองกับ
จุดเปาหมายที่ตั้งไว แนวทางการทําธุรกิจโดยเรียกสวนนี้วาแผนกลยุทธการบริหาร และแผนกลยุทธ
ในการประกอบธุรกิจ มีหัวขอสรุปไดดังนี้ (สมภพ มานะรังสรรค, 2544) 

กลยุทธการบริหารธุรกิจ ในกระแสโลกาภิวัฒนกลยุทธในการทําแผนธุรกิจ กลาวไวถึง
แนวทางที่จะทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จ จําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนงานข้ึนมากอนที่จะลงมือ
ปฏิบัติจริง แผนแรกท่ีตองคํานึงถึง สามารถแบงออกไดเปนการบริหารไดดังตอไปน้ี 

5.1 การบริหารตนทุน เปนเรื่องของการบริหารแรงงาน การบริหารวัตถุดิบ การจัดการ
สมัยใหม การบริหารเทคโนโลยี 

5.2 การบริหารอุปสงค (Demand management) เกี่ยวของกับการบริหารตลาดนั่นเอง 
ตลาดในที่นี้มีทั้งตลาดในประเทศ และตางประเทศ สิ่งที่ตองรูคือ การรูถึงพฤติกรรมผูบริโภค 
(Consumer behavior) ถากําหนดก็มีรายได อายุของประชากร ถาประชากรมีอายุในวัยเด็กวัยรุน
มาก ก็จะมีพฤติกรรมอีกแบบหน่ึง การเจาะตลาดก็อีกแบบหนึ่ง แตถานับวันประชากรเบนตัวเขาหา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 
 

กลุมราษฎรอาวุโส อยางที่เกิดขึ้นในหลายสังคม เชน สังคมตะวันตก ญี่ปุน ก็ตองรูวาคนวัยนั้นนิยม
บริโภคอะไร ระบบครอบครัวเปนเชิงเดี่ยวหรือเชิงขยาย 

5.3 การบริหารการเงิน (Financial Management) รวมทั้งการบริหารดอกเบ้ีย บริหาร
อัตราแลกเปลี่ยน ก็เปนเรื่องที่ตองคํานึงถึง 

5.4 การบริหารนวัตกรรมใหม ๆ เราตองปรับใชนวัตกรรมใหเหมาะสม มีนวัตกรรม       
ที่ไมล้ําหนาเกินไปไมลาหลังเกินไป การบริหารขาวสารขอมูล (Information Management) เพราะทุกวัน
กิจกรรมตาง ๆ มีแนวโนมที่จะเปนอุตสาหกรรมที่ยิ่งฐานขอมูลเพ่ิมมากขึ้น เรื่องของขอมูลมี 3 เรื่อง   
ทีจ่ะตองคํานึงถึงคือ ความเพียงพอของขอมูล ความถูกตองแมนยําของขอมูล และความทันกาลของขอมูล 

กลยุทธการประกอบธุรกิจ ตองมีการปรับขนาดขององคกรใหเหมาะสม ถาองคกรใหญ
เกินไป การบริหารเพ่ือลดขนาด (Down sizing management) มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะการให
บริหารภาคเศรษฐกิจจริง กับบริหารการเงินบรรจบเขาหากัน เรื่องนี้อาจจําเปนตองควบรวม        
และครอบงํากิจการ (Merger & Acquisition) ไมวาจะเปนเรื่องในบริษัทในเครือระหวางเครือ     
และระหวางประเทศ ตอนน้ีการควบรวมกิจการ การรวมกิจการเกิดข้ึนอยางกวางขวาง 

ธุรกิจเองตองมุงความชํานาญเฉพาะอยาง (Specialization) ลดการใชปรัชญาแบบ     
ไมจิ้มฟนยันเรือรบ ใชวิธีการแบบเนนความชํานาญเฉพาะอยาง ทําใหการบริหารมีประสิทธิภาพ     
ไมวาจะเปนการบริหารตนทุน การบริหารการตลาด การบริหารการเงิน คุมทุนไดเร็ว ถึงจุดคุมทุนเร็ว 
หมายถึงการกําหนดแผนกลยุทธทางดานการเงิน ตั้งแตเงินลงทุนที่มีอัตราแนนอนต้ังแตวางแผนเร่ิมลงทุน
ครั้งแรกคงท่ี รวมกับตนทุนที่เกิดข้ึนระหวางดําเนินกิจการ หรือตนทุนผันแปร จะมากหรือนอยขึ้นอยู
กับวัสดุอุปกรณท่ีนํามาทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑ หรือตัวสินคา วาใหเกิดจุดคุนทุนไดในระยะเวลาเทาใด  

กลยุทธที่มีความเปนไปไดหลังจากที่ถูกกําหนดขึ้นมา จะเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม
ผูประกอบการธุรกิจน้ัน ๆ จะเปนผูใหคําตอบไดดีที่สุด ผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณ ก็ตอง
กําหนดแผน รูความตองการของชุมชน แหลงท่ีมาของสวนประสมทางการตลาดก็คือสินคาที่ตรงกับ
ความตองการของผูบริโภค การเลือกหาสถานท่ี (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550) 

ความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ไดมีนักวิชาการไดใหความหมายไว
มากมาย มีผูรวบรวมไวเพ่ืองายแกการคนควาโดยวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550) ไดรวบรวมและ        
ใหความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ควรทําความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
เปนเบื้องตนกอน กลาวคือ สืบเน่ืองจากมนุษยเปนสัตวสังคม หมายถึง มนุษยโดยธรรมชาติยอม     
อยูรวมกันเปนกลุม ไมอยูอยางโดดเดี่ยว แตอาจมีขอยกเวนนอยมากที่มนุษยอยูโดดเดี่ยวตามลําพัง 
การอยูรวมกันเปนกลุมของมนุษยอาจมีไดหลายลักษณะและเรียกตางกัน เปนตนวา ครอบครัว 
เผาพันธุ ชุมชน สังคม และประเทศ เมื่อมนุษยอยูรวมกันเปนกลุมยอยเปนธรรมชาติอีกท่ีในแตละกลุม
จะตองมี ผูนํากลุม รวมทั้งมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายใจกลุมเพ่ือใหเกิดความสุข      
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และความสงบเรียบรอย  สภาพเชนนี้ ไดมีวิ วัฒนาการตลอดมา  โดยผู นํ ากลุมขนาดใหญ                
เชน ในระดับประเทศของภาครัฐ ในปจจุบันอาจเรียกวา ผูบริหาร ขณะท่ีการควบคุมดูแลกันภายใน
กลุมนั้นเรียกวาการบริหาร หรือการบริหารราชการ ดวยเหตุผลเชนนี้ มนุษยจึงไมอาจหลีกเลี่ยงจาก
การบริหารหรือการบริหารราชการไดงาย และทําใหกลาวไดอยางมั่นใจวา ที่ใดมีประเทศ ที่นั่นยอมมี
การบริหาร 

การบริหาร (administration) มีรากศัพทจากภาษาลาตินวา administatrae หมายถึง 
ชวยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธหรือมีความหมายใกลเคียงกับ
คําวา minister หมายถึง การรับใช หรือ ผูรับใช หรือผูรับใชรัฐ รัฐมนตรี สําหรับความหมายดั้งเดิม
ของคําวา administer หมายถึงการติดตามดูแลสิ่งตาง ๆ (อนันต เกตุวงศ, 2523) 

การจัดการ (management) นิยมใชในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ มีวัตถุประสงคในการ
จัดตั้งเพ่ือมุงแสวงหากําไร หรือกําไรสูงสุด สําหรับผลประโยชนที่จะตกแกสาธารณะถือเปน
วัตถุประสงครองหรือเปนผลพลอยได เมื่อเปนเชนนี้ จึงแตกตางจากวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
หนวยงานของภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือใหบริการสาธารณะท้ังหลาย แกประชาชน การบริหารภาครัฐทุก
วันนี้หรืออาจเรียกวา การบริหารจัดการ เกี่ยวของกับภาคธุรกิจมากข้ึน เชน การนําแนวคิ ดผูบริหาร
สูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใชในวงราชการ การบริหารราชการดวย
ความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไมจําเปน การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจดวยการให
รางวัลตอบแทน เปนตน นอกเหนือจากการท่ีภาครัฐไดเปดโอกาสใหภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเขามา
รับสัมปทานจากภาครัฐ เชน ใหสัมปทานโทรศัพทมือถือ การขนสง เหลา บุหรี่ อยางไรก็ดีภาคธุรกิจก็
ไดทําประโยชนใหแกสาธารณะประชาชนไดเชนกัน เชน จัดโครงการคืนกําไรใหสังคมดวยการลดราคา
สินคา ขายสินคาราคาถูก หรือการบริจาคเงินชวยเหลือสังคม 

การบริหาร บางครั้งเรียกวา การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ และ/หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ถาเปนหนวยงานภาคเอกชน 
หมายถึงของหนวยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวของกับคน สิ่งของและหนวยงานโดยครอบคลุมเรื่อง
ตาง ๆ เชน 1) การบริหารนโยบาย 2) การบริหารอํานาจหนาที่ 3) การบริหารคุณธรรม 4) การ
บริหารที่เกี่ยวของกับสังคม 5) การวางแผน 6) การจัดองคกร 7) การบริหารทรัพยากรมนุษย 8) การ
อํานวยการ 9) การประสานงาน 10) การรายงาน 11) การงบประมาณ เชนนี้ เปนการนํา 
กระบวนการบริหาร  หรือ ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหาร  ที่ เรียกวาแฟมส -โพสคอรบ        
(PAMS-POSDCORB) แตละตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมายพรอมกันนี้ อาจใหความหมายได
อีกวา การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ           
หรือ เจาหนาที่ของรัฐ ที่ เกี่ยวของกับคน สิ่งของ และหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตางๆ           
เชน 1) การบริหารคน 2) การบริหารเงิน 3) การบริหารวัสดุอุปกรณ 4) การบริหารงานทั่วไป 5) การ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 
 

บริหารการใหบริการประชาชน 6) การบริหารคุณธรรม 7) การบริหารขอมูลขาวสาร 8) การบริหาร
เวลา 9) การบริหารการวัดผลเชนนี้ เปนการนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” ที่เรียกวา 9M 

แตละตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมายการใหความหมายท้ัง 2 ตัวอยางท่ีผานมาน้ี เปนการนํา
หลักวิชาการดานการบริหาร คือ กระบวนการบริหาร และ ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร มาใช
เปนแนวทางหรือแรอบแนวคิดในการใหความหมาย นาจะมีสวนทําใหการใหความหมาย คําวาการ
บริหารเชนนี้ครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร ชัดเจน เจาใจไดงาย เปนวิชาการ 
และมีกรอบแนวคิดดวย นอกจาก 2 ตัวอยางนี้แลว ยังอาจนําปจจัยอ่ืนมาใชเปนแนวทางในการให
ความหมายไดอีก เปนตนวา 3M ประกอบดวย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และ
การบริหารงานทั่วไป (Management) และ 5ป ประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด 
ประสานงาน และประชาสัมพันธ เพ่ือชวยเพ่ิมความเขาใจการบริหารมากข้ึน จึงขอนําความหมายคํา
วาการบริหารการจัดการและการบริหารจัดการมาแสดงไวดวย เชน การบริหาร เปนการประสาน
ความพยายามของมนุษย อยางนอย 2 คน และทรัพยากรตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดผลตามตองการ  

การบริหาร หมายถึง ระบบที่ประกอบไปดวยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการ
บริหารทั้งทางวัตถุและคนมาดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (ไพบูลย ชางเรียน, 2532) 

การบริหารในลักษณะที่เปนกระบวนการ หมายถึง กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และ
นโยบายไปปฏิบัติ สวนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวของกับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
(ดิน ปรัชญพฤทธิ์, 2535) 

การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของบุคคล องคการ หรือประเทศ หรือการจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองคการ 
(บุญทัน ดอกไธสง, 2537) 

การบริหารในฐานะที่เปนกระบวนการ หรือกระบวน การบริหาร เกิ ดไดจากหลาย
แนวคิด เชน โพสคอรบ (POSDCORB) เกิดจากแนวคิดของ ลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ
ลินดอล เออรวิค (Lyndall Urwick) ประกอบดวยขั้นตอนการบริหาร 7 ประการ ไดแก การวางแผน 
(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ 
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ 
(Budgeting) ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบดวย 
5 ประการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การบังคับการ การประสานงาน และการควบคุมงาน 
หรือรวมเรียกวา พอคค (POCCC) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) 

เฮอรเบิรต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กลาวถึงการบริหารวาหมายถึง กิจกรรมที่
บุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป รวมกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค (Herbert, 1947) 
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เฟรดเดอรริค ดับบลิว. เทเลอร (Frederick W. Taylor) ใหความหมายการบริหารไววา 
งานบริหารทุกอยางจําเปนตองกระทําโดยมีหลักเกณฑ กําหนดจากการวิเคราะหศึกษาโดยรอบคอบ 
ทั้งนี้ เพ่ือใหมีวิธีที่ดีที่สุด ในอันที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากย่ิงขึ้น เพ่ือประโยชน 
สําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของ (สมพงศ เกษมสิน, 2523)  

แฮรโลด คูนตซ (Harold Koontz) ใหความหมายของการจัดการ หมายถึง การ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยอาศัยปจจัยทั้งหลาย ไดแก คน เงิน วัสดุ สิ่งของ เปน
อุปกรณการจัดการนั้น (สมพงศ เกษมสิน, 2523) 

ลักษณะของงานบริหารจัดการไว 3 ดาน คือ 1) ในดานที่เปนผูนําหรือหัวหนางาน     
งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหนาที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเปนผูนําภายในองคการ 
2) ในดานของภารกิจหรือสิ่งที่ตองทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรตาง ๆ   
ในองคการและการประสานกิจกรรมตาง ๆ สําเร็ จลุลวงไปดวยดีดวยการอาศัยบุคคลตางๆ           
เขาดวยกัน (ธงชัย สินติวงษ, 2543) 

การบริหารจัดการ (Management Administration) การบริหารการพัฒนา 
(Development Administration) แมกระท่ังการบริหารการบริการ (Service Administration)    

แตละคํามีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกันที่เห็นไดอยางชัดเจนมีอยางนอย 3 สวน คือ 1) ลวน
เปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐ หรือ เจาหนาที่ของรัฐ นํามาใชในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 2) มีกระบวนการบริหารงานท่ี
ประกอบดวยขึ้นตอน 3 ขั้นตอน คือ การคิดหรือการวางแผน การดําเนินงานและ 3) การประเมินผล 
จุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น รวมทั้ง
ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงเพ่ิมขึ้น สําหรับสวนท่ีแตกตางกัน คือ แตละคํามีจุดเนน
ตางกัน กลาวคือ การบริหารจัดการเนนเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเขามาใช        
ในการบริหารราชการ  เชน  การมุ งหวั งผล กําไร  การแข งขัน  ความรวดเร็ ว  การตลาด                  
การประชาสัมพันธ การจูงใจดวยคาตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เปนตน ในขณะ      
ที่การบริหารการพัฒนาใหความสําคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบายแผน แผนงาน 
โครงการ หรือ กิจกรรมของหนวยงานของรัฐ สวนการบริหาร การบริการเนนเรื่องการอํานวย      
ความสะดวกและการใหบริการแกประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2548)  

การบริหารจัดการการประกอบการผลิตยาแผนโบราณใหเปนไปตามเปาหมาย ผูบริหาร
จัดการจําเปนจะตองใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหมีความเหมาะสมกับปริมาณงานกับกําลังคนและวัสดุ
อุปกรณ ผูบริหารจัดการ จะตองมีหนาที่จัดคนใหตรงกับงานท่ีมีอยู จัดการเก็บรายไดใหเปนไป      
ตามแผนท่ีวางไว ควบคุมการปฏิบัติงาน รวมถึงประเมินผลงานในการดําเนินการ จัดการแกปญหา   
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ที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก หากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดก็จะตองทําใหเกิดขึ้น
นอยที่สุด ดวยภาวะผูนําในตัวของผูบริหารเอง 

กลาวโดยสรุปคือ การศึกษาเก่ียวกับกลยุทธการบริหารจัดการจะเปนขอมูลที่นํามา
ประกอบในการวิเคราะหการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ วามีกลยุทธในการบริหารจัดการกิจการ
อยางไร และนําขอมูลมาใชในการสัมภาษณเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารจัดการตอไป 

 

6.  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับยาแผนโบราณ 
ในการศึกษาเร่ืองรูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณ ผูวิจัยมองวา

การทําความเขาใจแนวคิดเก่ียวกับเรื่องรูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณนั้น 
ควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผลิตยาแผนโบราณ เพ่ือเปนพ้ืนฐานความรู
และการทําความเขาใจ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับยาแผนโบราณมาใช ดังนี้ 

6.1 ความหมายของยาแผนโบราณ 
ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ และคณะ(2523) กลาววา วัตถุใดก็ตามท่ีนํามาเพ่ือการวินิจฉัย 

บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของมนุษยและสัตว ถือวาวัตถุนั้นเปนยา
รักษาโรค แตการที่แบงออกเปนยาแผนโบราณและยาแผนปจจุบันนั้น ขึ้นอยูกับกรรมวิธีที่นําวัตถุมา
ใชหรือผลิตเปนยารักษาโรค หากทําวัตถุที่เปนยารักษาโรคมาประกอบเปนยา โดยอาศัยความรูจาก
ตําราหรือการบอกเลาสืบตอกัน ยังไมสามารถพิสูจนสรรพคุณทางวิทยาศาสตรได ยาพวกน้ีจัดอยูใน
พวก ยาแผนโบราณ แตถานําวัตถุมาผสมเปนยา โดยอาศัยความรูที่ไดศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร
สากลนิยม จนไดรับการพิสูจนในสรรพคุณยา พวกน้ีจัดอยูในพวกยาแผนปจจุบัน 

ลักคณา เกิดศิริ (2538) ไดใหความหมายของคําวา ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาท่ีไดปรุง
จากสมุนไพรตางๆ ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปผสมข้ึนเพ่ือใชเปนยารักษาโรค 

อรุณศรี มงคลชาติ (2535) ไดใหความหมายของคําวา ยาแผนโบราณ หมายถึง การใชยา
แผนโบราณ เปนยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือการบําบัดโรคสัตว 
อยูในตํารายาแผนโบราณตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2517-2520 โดยคณะรัฐมนตรีประกาศเปนยา
แผนโบราณที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับเปนยาแผนโบราณ เชน ยาหอม ยาเขียว ยาประดง ยาดอง และยา
กุมาร เปนตน โดยมิไดรวมถึงตํารับยาแผนโบราณของกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนใหใช ถือเปน
ยาแผนปจจุบัน เชน ยาหอมนวโกศ ยาจันทลีลา ยาเหลืองปดสมุทร ยาธาตุบรรจบ ยาประสะมะแว ง 
ยาประสะไพล ยาเขียวหอมและยาอารีหอม เปนตน 

จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวา ยาแผนโบราณ คือ ยาที่มุงหมายสําหรับใชใน
การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณหรือการบําบัดโรคสัตว อยูในตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรี
ประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศเปนยาแผนโบราณ หรือยาที่ไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียนตํารับเปน
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ยาแผนโบราณ โดยการนําสมุนไพรหลายชนิดมาเปนวัตถุดิบที่สําคัญในกระบวนการผลิต ตามสูตร
ตํารับยาตามที่ไดขึ้นทะเบียนไว  

6.2 การผลิตยาแผนโบราณในประเทศไทย 
การประกอบธุรกิจยาแผนโบราณนั้น ผูประกอบธุรกิจจะตองขออนุญาต จากกองควบคุม

ยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยจะตองยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
ตํารับยา เมื่อไดรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาแลว จึงจะผลิตหรือนําสั่งผลิตภัณฑยาชนิดนั้นๆ 
ได (สวาท แยมวงษศรี, 2530) 

วัตถุดิบทางยาท่ีนํามาใชเปนสวนประกอบในการปรุงยาแผนโบราณนั้น สวนใหญ เปนพืช
วัตถุหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวาพืชสมุนไพร พืชสมุนไพรเหลานี้แตละชนิด ก็จะมีคุณคาทางยาที่
แตกตางกัน ปจจัยที่ทําใหคุณคาทางยาแตกตางกันนั้น นอกจากจะเก่ียวกับชนิดและพันธุ 
สภาพแวดลอม การปลูก และดูแลรักษาแลว ยังรวมถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปอีกด วย เพราะ
อาจทําใหคุณคาทางยาและสมุนไพรลดลง หรือเสื่อมสภาพได (สวาท แยมวงษศร,ี 2530) 

อุตสาหกรรมยาแผนโบราณของประเทศไทย สวนใหญเปนอุตสาหกรรมภายในครอบครัว 
ตํารับยาประกอบดวยเคร่ืองยาสมุนไพรหลายชนิด แตละตํารับยามีความแตกตางกันมาก โดยแต
โรงงานถือเปนความลับ (สุรชัย ไทยชาติ, 2530) ลักษณะขั้นตอนการผลิตเปนยาแผนโบราณสําเร็จรูป
ไดใชกระบวนการและเครื่องมือทั่วๆ ไป ไมซับซอน เพ่ือชวยปรุงผสมผลิตภัณฑในรูปแบบพ้ืนบาน 
เชน ยาผง ยาดอง ยาน้ํา ยาลูกกลอน ยาขี้ผึ้ง เปนตน แตในระยะหลังบางโรงงานไดพยายามปรับปรุง
เครื่องมือมาชวยพัฒนารูปแบบยาใหมีความสะดวกและนาใชยิ่งขึ้น ความเปนไปไดที่จะทําใหยาแผน
โบราณเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญอาจดูไดจากศักยภาพในการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเหลานี้                 
ถาพิจารณาในมิตินี้ โรงงานผลิตยาแผนโบราณจัดแบงไดเปน 3 ประเภท  

     1) กลุมโรงงานขนาดใหญ มีเครื่องมือทันสมัย มีการพัฒนาบาง มีประมาณ 10%  

     2) กลุมโรงงานขนาดกลาง มีการพัฒนาการผลิตบาง มีประมาณ 20% 

 3) กลุมโรงงานขนาดเล็ก มีการพัฒนายังไมมาก มีประมาณ 70% 

จากขอมูลดังกลาวนี้ เห็นไดวา การผลิตยาแผนโบราณในประเทศไทยนั้น ยังตองอาศัย
ระยะเวลาและนโยบายของรัฐที่ชัดเจนมาชวยสนับสนุนใหมีการพัฒนาผูประกอบการผลิตยาแผน
โบราณอยูอีกมาก เมื่อถึงโอกาสท่ีการพัฒนาดานเศรษฐกิจของประเทศขยายกาวหนาไปอยางมาก
อยางที่เปนอยูในปจจุบัน รวมท้ังการเปล่ียนแปลงดานการเมืองของประเทศเพ่ือนบาน ทําให
ผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณเปนสวนหนึ่งที่รัฐใหความสนใจท่ีจะสนับสนุนใหมีการเพ่ิมการ
สงออกท่ีเปนรูปธรรม คือ การจัดนโยบายที่เกี่ยวกับสมุนไพรและยาแผนโบราณเพ่ือการสงออก         
การสนับสนุนสงเสริมและเรงรัดใหจัดทําขอกําหนดมาตรฐาน รวมทั้งการตรวจวิเคราะหคุณภาพยา
แผนโบราณ (สุรชัย ไทยชาติ, 2530) 
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6.3 ตลาดยาแผนโบราณ 

แนวโนมการตลาดยาแผนโบราณของไทยขยายตัวขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด
ตางประเทศ บริษัทผูผลิตจึงควรมีการพัฒนาใหคุณภาพของยาแผนโบราณอยูในระดับมาตรฐาน                   
มีการออกแบบการบรรจุใหคงทน ทันสมัย แตคงเอกลักษณของความเปนไทย และใหความสะดวกตอ   
การบริโภค นอกจากน้ันควรมีการวางแผนในระยะยาวเก่ียวกับวัตถุดิบ คือสมุนไพร กลาวคือ เมื่อผลิต
ยาแผนโบราณมากข้ึน ก็จําเปนตองใชสมุนไพรมากข้ึนเปนเงาตามตัว (ลักคณา เกิดศิริ, 2538) 

กลาวโดยสรุปคือ ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับยาแผนโบราณ ทําใหทราบถึงที่มาของยาแผน
โบราณ ตลอดจนขั้นตอนในการผลิตยาแผนโบราณ และตลาดของยาแผนโบราณ ทําใหผูวิจัยทราบถึง
ขอมูลพ้ืนฐานของยาแผนโบราณ และสามารถนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษารูปแบบและ                    
กลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณตอไป 

 

7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ผูวิจัย ไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการ

ผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม ดังนี้ 
จันทิมา จตุพรเสถียรกุล (2554) ไดศึกษาถึงบุคลิกการเปนผูประกอบการ ภูมิความรู

ความชํานาญ กลยุทธในการดําเนินธุรกิจและความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการ
ประเภทธุรกิจรานยาคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ลักษณะ ความสัมพันธ และสมการทํานายของความสําเร็จในการประกอบการดวยบุคลิกการเปน
ผูประกอบการ ภูมิความรูความชํานาญ กลยุทธในการดําเนินธุรกิจและความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจ พบวา  ผูประกอบการสวนมากเปนเพศหญิง จบการศึกษาปริญญาตรี ใชเงินลงทุน  1 แสน     
ถึง 1 ลานบาท มีการวางแผนนอยกวาหรือเทากับ 1 ปความชํานาญในวิชาชีพคอนขางต่ํา             
กลยุทธวางแผนในระดับสูง กลาเสี่ยงปานกลาง มีความสําเร็จในธุรกิจสูง บุคลิกดานความมีนวัตกรรม
มีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จ การวางแผน กลยุทธ กลาเสี่ยง กาวราว ผลการหาสมการ                      
ทํานายพบวา บุคลิกการเปนผูประกอบการดานความมีนวัตกรรม สามารถทํานายความสําเร็จ         
ในธุรกิจได 14.9% 

ธนัญญา อักษรภักดิ์ (2554) ไดศึกษาถึงกลยุทธการตลาดเพ่ือการแขงขัน               
ของผูประกอบการรานขายยา ในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษา   
กลยุทธการตลาดเพ่ือการแขงขันของผูประกอบการ 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางกลยุทธการตลาด
กับผลตอบแทนของทําธุรกิจ และ 3) ศึกษาปญหาขอเสนอแนะกลยุทธการแขงขันในเขตพ้ืนที่         
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษา พบวา 1) ประชากรสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง 30 
ถึง 40 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณขายยาตํ่ากวา 10 ป และมีประสบการณ   
การทํางานต่ํากวา 5 ป 2) กลยุทธการตลาดโดยภาพรวมมีความสําคัญในระดับมาก 3) ผลตอบแทน
อยูในระดับปานกลาง 4) ความสัมพันธระหวางกลยุทธการตลาดพบวา กลยุทธการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 
 

ผลตอบแทนของการทําธุรกิจรานขายยา 5) ปญหาและขอเสนอแนะ ปญหาที่สําคัญที่สุดคือปญหา
การใชยาในทางที่ผิด 

กัญญกานต ทวีทิพยรัตน (2553) ไดศึกษารูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจสถาน
บันเทิง กรณีศึกษาผับ เจ อาร มิวสิค ฮอล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น    
ในการประกอบการ และแนวทางการแกไขปญหา พบวาการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงเปนรูปแบบ
ธุรกิจขนาดยอม เริ่มจากตัวผูบริหารเปนคนชอบเที่ยวและไดมีการรวมหุนกับเพ่ือนเปดเปน        
สถานบันเทิง เจ อาร มิวสิค ฮอล ขึ้นโดยผูบริหารไดใช  กลยุทธการวางแผนลวงหนาเปนสําคัญ       
ในการดําเนินธุรกิจทุกๆดาน กลาวคือ ในดานผลิตภัณฑ ที่มีความแตกตางจากธุรกิจสถานบันเทิงราย
อ่ืน และมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหทันสมัยอยางตอเน่ืองการบริการท่ีผูบริหารมีการจัดอบรมแก
พนักงานใหมีมาตรฐานเดียวกัน และการบริหารจัดการลูกคาใหลูกคากลับมาใชบริการซ้ํา มีปญหา
เรื่องของการขยายกิจการดานของพ้ืนที่ในเรื่องของคาเชา ปญหาเศรษฐกิจผันผวน ผลท่ีไดคือการ
ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงเปนการสรางรายไดเขาสูผูประกอบการรวมท้ังพนักงานที่ทํางานในสถานที่
ประกอบการน้ี 

ชัยวัฒน อนันตสิทธิ์สกุล (2553)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม         
และวัฒนธรรมที่มีผลตอความเชื่อในการใชยาแผนโบราณที่กลุมผู ใชแรงงานในเขตเมือง          
จังหวัดสมุทรปราการเลือกใช   โดยมีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษา 1) ประเภทและรูปแบบของ                 
ยาแผนโบราณที่กลุมผูใชแรงงานเลือกใช 2) ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผล    
ตอความเชื่อ เกี่ยวกับการใชยาแผนโบราณ 3)  แนวโนมการใชยาแผนโบราณในอนาคต                 
ผลการศึกษาพบวา 1) ประเภทของยาแผนโบราณเลือกใช ยาระบบทางเดินอาหาร รูปแบบ ไดแก   
ยาน้ําและยาผง ใชมากที่สุดไดแก ยาหอม 2) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนการเปลี่ยนแปลง      
ขององคกรทางสังคม ทําใหการใชยาแผนโบราณลดลง การพัฒนารูป ทําใหการใชยาแผนโบราณ
เพ่ิมขึ้น สถาบันการเมืองสงเสริมการใชยาแผนโบราณเพ่ิมขึ้น ปจจัยการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม   
ที่มีผลตอความเชื่อ ไดแก การสงเสริมการใชยาแผนโบราณ 3) แนวโนมในอนาคต ผูใชแรงงาน    
ยังคงใชยาแผนโบราณตอไป  

วราพร  อางนานนท (2553) ไดศึกษารูปแบบและกลยุทธการประกอบการตุกตาผา
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการประกอบการและแนวทางในการแกไขปญหา พบวาการประกอบการตุกตาตําบลบานสิงห     
ใชวิธีรวมกันซื้อจากผูคาสงรายใหญหลายรายและนํามากระจายลงสูผูผลิตรายยอยในทองถิ่น    
คุณภาพของสินคาเหมาะสมกับราคามีความหลากหลายของสินคามากกวา 1,000 ชนิด มีการพัฒนา
รูปแบบของสินคาใหทันสมัยนิยมอยางตอเนื่อง การจัดจําหนายแบบปากตอปาก และการบริหาร
จัดการลูกคาใหลูกคากลับมาซื้อสินคาซ้ํารวมถึงการคาปลีกในแหลงผลิต ใชคลังสินคาเปนสถานท่ี      
จัดจําหนาย การประกอบการมีปญหาเร่ืองการขยายกิจการ ดานของจํานวนเงินลงทุน พ้ืนท่ีขยาย  
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การผลิตสินคาที่มีราคาแพง แรงงานที่มีฝมือหายาก ผลที่ไดคือการประกอบการตุกตาเปนการสรางอาชีพ
และรายไดสูผูประกอบการรวมท้ังชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ 

วสันต พิชัยพันธุ (2552) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของตัวแทนจําหนาย
หลักในพ้ืนที่ภาคกลางเขต 1 ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค        
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ ในการเลือกซ้ือปุยเคมี       
ของตัวแทนจําหนาย เพ่ือที่จะนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหา ร   
การขาย งานบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลใหมียอดขายเพ่ิมขึ้น ผลการศึกษาพบวา           
1) ปจจัยดานชื่อเสียงของบริษัทมีผลตอระดับความพึงพอใจในการซ้ือปุยเคมี 2) ปจจัยดานราคา       
มีผลตอระดับความพึงพอใจในการซื้อปุยเคมี 3) ปจจัยดานการสงเสริมการขาย มีผลตอระดับความพึงพอใจ
ในการซ้ือปุยเคมี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปฐพล รัตนจินดา (2551) ไดศึกษาถึงปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม      
การใชยาแผนโบราณของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัย   
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 2) ศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลตอการใช               
ยาแผนโบราณ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม              
4) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรม 5) ศึกษาความสัมพันธระหวาง      
ปจจัยอ่ืนๆ กับพฤติกรรม และ 6) วิเคราะหปญหาของผูบริโภคที่มีตอการใชยาแผนโบราณ           
ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยที่มี อิทธิพลมาก คือ ดานผลิตภัณฑ ราคาและการจัดจําหนาย             
2) วัฒนธรรม มีผลตอพฤติกรรมมาก 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมสัมพันธกับพฤติกรรม     
ที่ ระดับนัยสําคัญ 0.05  4) ปจจัยสวนบุคคลไมสัมพันธกับพฤติกรรม ที่ ระดับนัยสําคัญ 0.05         
5) ปจจัยอ่ืนๆ ไมสัมพันธกับพฤติกรรม ที่ ระดับนัยสําคัญ 0.05  6) ปญหาของผูบริโภค คือไมมั่นใจ
สถานที่ผลิตยา มีสินคาใหเลือกนอย 

มัณฑนา ทรัพยเจริญพันธุ (2550) ไดศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคยาแผนโบราณ      
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอ     
การบริโภคยาแผนโบราณ 2) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอพฤติกรรมการบริโภค              
ยาแผนโบราณและ 3) ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติในการบริโภคยาแผนโบราณ พบวา 1) เมื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล แหลงท่ีไดรับคําแนะนําใหใชยาครั้งแรก หากยาแผนโบราณ
และแผนปจจุบันรักษาโรคไดพอๆ กัน ไมมีความสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคล 2) ความคิดเห็นที่มี     
ตอสวนประสมทางการตลาดยา พบวาอยูในระดับไมแนใจ 3) ขอมูลทางทัศนคติที่มีตอยาแผนโบราณ
ดานความหลากหลาย ความเชื่อมั่นสรรพคุณยา รสชาติ รูปแบบ ความสะดวกในการหาซื้อ        
ความเหมาะสมของราคาอยูในระดับไมแนใจ 

 
       ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2548) ไดศึกษาถึงการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน

ของธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะ
ขอมูลผูประกอบการ ลักษณะการแขงขันและอุตสาหกรรม คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ 
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กลยุทธการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน กลยุทธการมุงเฉพาะดาน กลยุทธการตอบสนอง     
อยางรวดเร็ว และการบริหารงานที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานของธุรกิจ พบวา ผูประกอบการ          
ที่มีรูปแบบของการประกอบธุรกิจแตกตางกัน มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายแตกตางกัน 
ผูประกอบการที่มีจํานวนพนักงานและสัดสวนของลูกคาแตกตางกัน อัตราการเจริญเติบโตของ      
ผลกําไรตางกันผูประกอบการที่มีอายุและการศึกษาตางกัน มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย
แตกตางกัน ระยะเวลาการกอตั้งธุรกิจและประสบการณ มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน มีอัตรา
การเจริญเติบโตของยอดขายแตกตางกัน  ทักษะดานบริหารธุรกิจและทักษะดานเทคนิค                
มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายแตกตางกัน การสราง      
ขอไดเปรียบทางการแขงขัน การใชกลยุทธมุงเฉพาะดาน และการใชกลยุทธการตอบสนอง         
อยางรวดเร็วมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายแตกตางกัน 
ทั้งนี้ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

วิบูลย อสัมภินพงศ (2543) ไดศึกษาถึงความคิดเห็นของผูประกอบการรานขายยา      
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจจัดจําหนายผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย      
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการรานขาย
ยาตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจจัดจําหนายผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย  

พบวา ผูประกอบการรานขายยาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดตางๆ ที่มีผลตอ    
การตัดสินใจจัดจําหนายผลิตภัณฑ โดยผูประกอบการรานขายยาใหความสําคัญกับปจจัยผลิตภัณฑ   
ในระดับมากท่ีสุด และใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา ดานการจัดจําหนายและดานการสงเสริม
การตลาด ในระดับ มาก 

จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดนํา 1) แนวคิด
เกี่ยวกับการประกอบการ 2) การจัดการหวงโซอุปทาน 3) ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
4) ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการ 5) แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารจัดการ 6) ขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับยาแผนโบราณ 7) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มาเปนการทบทวนแนวคิดในการศึกษาและ    
เปนแนวทางในการสรางแนวคําถาม โดยกําหนดประชากรออกเปน 3 กลุม คือ ผูประกอบการผลิตยา
แผนโบราณ ตัวแทนจําหนายและผูบริโภค เพ่ือศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยา
แผนโบราณแหงหน่ึง ในจังหวัดนครปฐม และเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไข
ปญหาอุปสรรค ในการประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัด

นครปฐม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง 
ในจั งหวัดนครปฐม  และศึกษาปญหา  อุปสรรคและแนวทางการแก ไขปญหา  อุปสรรค                  
ในการประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม  เปนการวิจัยแบบปรากฏการณ
วิทยาที่อาศัยแนวคิดและโลกทัศนจากปรัชญาปรากฏการณวิทยา  โดยวิธีการนี้เปนวิธีการใหบุคคล
อธิบายเรื่องราวและเหตุการณตางๆที่ตัวเองประสบมาโดยมีฐานความคิดวามนุษยจะรูดีในสิ่งท่ีตนเอง
ประสบมา และเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนหลักและรวบรวมขอมูลเอกสารเปน
สวนประกอบ ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา  

วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 9 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. การเลือกพ้ืนที่ศึกษา 
2. ผูใหขอมูล 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การบันทึกขอมูลภาคสนาม 
7. ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
8. การวิเคราะหขอมูล 
9. การตรวจสอบขอมูล 

 
1. การเลือกพื้นที่ศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้ไดเลือกพ้ืนที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selective) โดยเลือกพ้ืนที่
เขตจังหวัดนครปฐม ดวยเหตุผลสําคัญ คือ จังหวัดนครปฐมเปนพ้ืนท่ี ที่เปนแหลงกําเนิดและผลิต    
ยาแผนโบราณหลากหลายประเภท นอกจากน้ี จังหวัดนครปฐมยังเปนที่พักอาศัยของผูวิจัย        
ตั้งแตกําเนิดและมีความคุนเคยกับผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณเปนอยางดี ทําใหไดขอมูล     
ตรงกับความเปนจริง ผูวิจัยสามารถเขาไปเก็บขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว สามารถนํามาใชประโยชน      
ในการวิจัยครั้งนี้ไดเปนอยางดี 
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2. ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลหลักที่ผูวิจัยเลือกสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 
2.1 ผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม รวมระยะเวลา

ดําเนินธุรกิจ 30 ป 
2.2 ตัวแทนจําหนายยาแผนโบราณ จํานวน 5 ราย โดยเปนผูมีความรู มีประสบการณ 

ใหคําแนะนํา เพ่ือใหไดขอมูลที่ชัดเจน ถูกตองมากที่สุด 

2.3 ผูบริโภคยาแผนโบราณ จํานวน 5 ราย โดยเปนผูมีความคุนเคยกับยาแผนโบราณ 
เคยใชยาแผนโบราณตราสินคานี้ในการรักษาโรค 
 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 
3.1 ประเภทบุคคล ไดแก 
ตัวผูวิจัย การวิจัยคร้ังนี้ตัวผูวิจัยเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญที่สุดในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เพราะการวิจัยที่ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการสัมผัสกับคนโดยตรง ดังนั้น ขอมูลที่เปนจริงมาก
ที่สุดนั้นข้ึนอยูกับการวางตัว การกําหนดบทบาท การสรางความคุนเคย และความไววางใจใหเกิดแกผู
ถูกวิจัยใหไดมากที่สุด  

3.2 ประเภทเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
กก 3.2.1 การสัมภาษณ ผูวิจัยไดสราง แนวคําถาม ( Interview Guide) เพ่ือใชสําหรับ

เปนแนวทางการสัมภาษณผูใหขอมูล คือแนวคําถามสําหรับผูประกอบการผลิต ตัวแทนจําหนายและ
ผูบริโภคยาแผนโบราณ  

กก 3.2.2 การสังเกต (Observation) ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 
observation) โดยการสังเกตจากปฏิสัมพันธระหวางการตอบคําถามของผูประกอบการผลิตยาแผน
โบราณ ผูวิจัยจดบันทึกขอมูลสังเกตลงในสมุดบันทึกภาคสนามและบันทึกดวยกลองวีดีโอ ผูวิจัย
กําหนดประเด็นการสังเกตวาผูใหขอมูลหลัก มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจ อุปสรรค ปญหาอยางไร 

3.3 ประเภทอุปกรณชวยเก็บรวบรวมขอมูล 
กกกกกก 3.3.1 สมุดบันทึก เพ่ือบันทึกขอมูลจากการซักถามและการสังเกตประจําวัน 

 3.3.2 แฟมเก็บขอมูล เพ่ือแยกขอมูลออกเปนประเภทตาง ๆ เพ่ือความเรียบรอย
และการนําขอมูล มาใชไดสะดวกรวดเร็ว 
กกกกกก 3.3.3 วีดีโอบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเทปบันทึกเสียง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและ
สามารถเก็บขอมูลไดครอบคลุมเน้ือหาครบถวนโดยเฉพาะขอมูลท่ีสําคัญ ๆ ที่ผูวิจัยไมสามารถบันทึก
ไวไดทั้งหมดไดทันขณะซักถาม 
กกกกกก 3.3.4 กลองถายรูป เพ่ือใชบันทึกภาพเหตุการณและกิจกรรมตาง ๆ ที่สําคัญที่ผูวิจัย
เห็นวาสมควรจะบันทึกไวเปนหลักฐาน 
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4. การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการสัมภาษณ กรอบแนวคําถาม จํานวน 3 ฉบับ ฉบับท่ี 1 ใชสําหรับ

ผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณ ฉบับท่ี 2 ใชสําหรับตัวแทนจําหนายยาแผนโบราณ ฉบับที่ 3                   
ใชสําหรับผูบริโภคยาแผนโบราณ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังนี ้

4.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการจากหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัย สอบถาม
บุคคลที่เก่ียวของกับการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาเปน
แนวทางในการสรางแนวคําถาม 

กกกกกก4.2 กําหนดหัวขอประเด็นหลักและประเด็นยอยของแนวคําถาม เพ่ือชวยใหการสราง
แนวคําถามใหครอบคลุมมีรายละเอียดเนื้อหาที่ตองการศึกษาใหครบถวน 

4.3 เขียนและพัฒนาขอคําถาม โดยนําขอคําถามท่ีเขียนขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและ
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม สอดคลองกับสิ่งที่ตองการศึกษา กอนนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 

 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล  

5.1 การศึกษาเอกสาร เพ่ือใหทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกอบการผลิตยาแผน
โบราณ เชน สังคม ประชากร สภาพเศรษฐกิจ เปนตน ผูวิจัยไดศึกษาคนควารวบรวมขอมูลพ้ืนฐานใน
การทําวิจัยจากหนังสือและเอกสารโครงการสําคัญของจังหวัดนครปฐม รวมท้ังเอกสารทางดาน
วิชาการ เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยไดมากที่สุด 

5.2 การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน (Household Census) เปนการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานให
ทราบถึงการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ ทําเล และสถานท่ีตั้ ง ที่ เปนที่ พักอาศัยของ
ผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม 
กกกกกก  กก5.3 การสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
โดยผูวิจัยไดสัมภาษณผูใหขอมูลในพ้ืนที่ศึกษา โดยการสรางแนวคําถามอยางกวาง ๆ เพ่ือเปนแนว
ทางการสัมภาษณไวลวงหนา ขอคําถามตาง ๆ สามารถยืดหยุนไดไมกําหนดตายตัว โดยการสัมภาษณ
ผูวิจัยไดใชการซักถาม พูดคุยสนทนาแบบเปนกันเองมากที่ สุด เพ่ือปองกันมิใหบุคคลที่เปน
แหลงขอมูลเกิดกังวลใจในการใหคําตอบ อาจมีผลตอความเชื่อถือของขอมูล การซักถามในประเด็น
และขอคําถามตาง ๆ จะมีการปรับเปลี่ยนลําดับไปไดตลอดเวลาตามสถานการณหรือความเหมาะสม 
ตลอดจนใชศิลปะในการตะลอมกลอมเกลา (Probe) ในการซักถามพูดคุยเพ่ือใหไดขอมูลระดับลึกที่
เขาถึงความเปนจริงมากที่สุด 

 5.4 การสังเกต (Observation) ใชวิธีการสังเกต 2 วิธี คือ 
กกกกกกกก 5.4.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม  (Participant Observation) โดยผูวิจัยเขาไปมี
สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่ผูถูกสังเกตกําลังกระทําอยู เชน การเตรียมวัตถุดิบ การขนสงวัตถุดิบ 
การบดโม กระบวนการปรุงผสมยา เปนตน ตลอดระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามผูวิจัยไดใช
วิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมเปนสวนใหญเพราะโดยสภาพความเปนจริงในขณะท่ีศึกษาน้ันโอกาสเขา
ไปมีสวนเกี่ยวของหรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของการผลิตยาแผนโบราณน้ันมีมาก จึงทําใหผูวิจัยไดมี
สวนรวมในบทบาทใดบทบาทหน่ึงเสมอ 
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กกกกกกกก 5.4.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non Participant Observation) การสังเกต
โดยผูถูกสังเกตไมรูตัว การแสดงพฤติกรรมของผูถูกสังเกตเปนไปอยางธรรมชาติทําใหไดขอมูลที่เปน
จริง เชน สภาพแวดลอมโดยท่ัวไป วิถีชีวิตประจําวันของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณ 
 
6. การบันทึกขอมูลภาคสนาม 

 การศึกษาภาคสนาม การบันทึกจะชวยทําใหการศึกษาภาคสนามในการวิจัยครั้งนี้มี
ความสมบูรณหรือมีคุณภาพเพราะหากใชเพียงการจําอยางเดียว อาจจะทําใหขอมูลขาดหายหรือ
คลาดเคลื่อนไปได โดยผูวิจัยไดบันทึกขอมูลภาคสนาม ดังนี้ 

6.1 ขอมูลจากการสนทนาพูดคุยหรือการสัมภาษณ เพ่ือใหเกิดบรรยากาศที่เปนกันเอง
มากที่สุด และไมใหเกิดความระแวงระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูล และบันทึกหลังจากเสร็จสิ้นการ
สนทนา แตในบางครั้งผูวิจัยไดขออนุญาตผูใหขอมูลใชเทปบันทึกเสียงชวยเก็บขอมูลในกรณีที่เปน
ขอมูลที่สําคัญๆ มากไมสามารถจดจําไดทั้งหมด แตมีประโยชนเพ่ือใหสามารถเก็บขอมูลไดมากท่ีสุด 
โดยไมตกหลนและขอมูลที่ไดเปนจริงมากท่ีสุด ทั้งนี้ผูวิจัยไดสรางความสนิทสนมไววางใจและเปน
กันเองเปนอยางมาก ทําใหการสนทนามีความเปนธรรมชาติมากที่สุดดวยและหลังจากนั้นผูวิจัย
ดําเนินการถอดเทปบันทึกเสียงทันที 

6.2 ขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดบันทึกหลังจากการสังเกตน้ันสิ้นสุดลง
ในเวลาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเนื่องจากขณะสังเกตตองทํากิจกรรมมีสวนรวมไปดวยจึงไมอาจจดบันทึก    
ไดทันที แตเมื่อเสร็จภารกิจแลวตองเรงจดบันทึกโดยเร็ว เพ่ือปองกันการลืมขอมูลบางตอนได 

6.3 ขอมูลจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสังเกตแบบไมมีสวนรวมอาจจะสามารถ
บันทึกในขณะท่ีสังเกตไดทันที หรือบันทึกหลังการสังเกตก็ได ผูวิจัยจะยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 

 
7. ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น 4 เดือน โดยแบงเปน  3 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 หลังจากท่ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของจึงได

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานในชุมชน เพ่ือนํามาประกอบการเขียนโครงการวิจัยโดยใชเวลา
ประมาณ 1 เดือน ตั้งแต มีนาคม พ.ศ. 2555  

ระยะที่ 2 เริ่มตั้งแตเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2555 ในระยะน้ีผูวิจัยไดเขาไปคลุกคลี
กับผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณ ในอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พรอมทั้งสังเกต 
สัมภาษณ ตลอดจนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ โดยวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กันและเร่ิมเขียน
ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ ใหคําแนะนําปรับปรุงแกไขเปนระยะๆ 

ระยะที่ 3 เริ่มตั้งแต มิถุนายน พ.ศ. 2555 หลังจากผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จแลว 
เมื่อเกิดปญหาที่จําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม ผูวิจัยเขาไปในพ้ืนที่ศึกษาอีกเปนระยะๆ เพ่ือ
เก็บขอมูล ดวยการสนทนาและสัมภาษณขอมูลเพ่ิมเติมรวมถึงการสังเกตแบบมีสวนรวมและแบบไมมี
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สวนรวมจนกวาจะไดขอมูลที่ชัดเจนสมบูรณที่จะสามารถตอบคําถามไดตรงประเด็น เพ่ือเขียนรายงาน
ผลการวิจัย 
 
8. การวิเคราะหขอมูล  
กกกกกกกก8.1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ขอมูลที่ ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ ผูวิจัย          
ไดวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กับการเก็บขอมูล โดยในแตละวันที่ผูวิจัยเขาไปเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย
นําขอมูลที่ไดจากการจดบันทึก การถอดเทปบันทึกเสียง มาจัดแยกเปนหมวดหมูตามประเด็นตางๆ 
พิจารณาขอมูลที่ไดแตละครั้งวามีความสมบูรณเพียงพอที่จะตอบคําถามไดหรือไม และหาขอมูล
เพ่ิมเติมตอไป เพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด 
กกกกกกกก8.2 การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห 
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในการวิเคราะหเนื้อหา ขอมูล ที่ไดจากการสังเกต                     
การสัมภาษณ โดยใชแนวคิด ทฤษฎี เปนกรอบในในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนเปน
ภาพรวมท่ีสามารถตอบคําถามไดจึงเขียนบรรยายเพ่ือนําเสนองานตอไป 
กกกกกกกก8.3 นําขอสรุปไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือความถูกตองอีกครั้งแลว
จึงจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป 
 
9. การตรวจสอบความนาเช่ือถือขอมูล 

 ผูทําวิจัยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data Triangulation) โดยตรวจสอบวา
ขอมูลที่เก็บรวบรวมนั้นสอดคลองถูกตองหรือไม คือการตรวจสอบแหลงขอมูลในเรื่อง เวลา สถานที่ 
และบุคคลโดยแบงออกเปน 3 สวน สวนที่ 1 คือ ผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ใน
จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 ราย สวนที่ 2 คือ ตัวแทนจําหนายยาแผนโบราณ จํานวน 5 ราย        
และสวนที่ 3 คือ ผูบริโภคยาแผนโบราณ จํานวน 5 ราย กรณีขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ             
มีความขัดแยงไมตรงกันกับขอมูลที่ไดจากผูสัมภาษณคนใดคนหนึ่ง ผูวิจัยนําคําถามเดิมสอบถาม    
ผูใหขอมูลอีกคร้ังโดยเปล่ียนเวลา สถานท่ีตางกัน เพ่ือใหผูใหสัมภาษณตอบคําถามอีกครั้ง เปนการ
ยืนยันและหาขอสรุปขอมูลน้ันใหเกิดความชัดเจนสวนขอมูลที่เปนท่ีสงสัยและไมสามารถพิสูจน    
ทราบไดหรือขาดความนาเชื่อถือ ผูวิจัยจะไมนําขอมูลนั้นมาใช และถาไดขอมูลไมเพียงพอ              
ใหดําเนินการเก็บขอมูลเพิ่มเติมใหสมบูรณ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอการวิเคราะห เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค     
ของการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบและกลยุทธผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัด
นครปฐม ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยใชแนวคําถามท่ีมีรายละเอียดของคําถามเก่ียวกับรูปแบบ
และกลยุทธผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม และการสังเกตแบบมีสวน
รวมและไมมีสวนรวมของผูวิจัย ถึงกระบวนการการทํางานของการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ
แหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม  

จากนั้นนํามาวิเคราะหรูปแบบและกลยุทธการประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง 
ในจังหวัดนครปฐม และการวิเคราะหปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหา อุปสรรคในการ
ประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม รวมไปถึงการแกไขปญหาสําหรับการ
ประกอบการ 

การวิเคราะหขอมูลการวิจัยในบทนี้ จึงแบงออกเปน 4 ตอน ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 สภาพท่ัวของไปของสถานประกอบการ 
ตอนท่ี 2 วิเคราะหรูปแบบการประกอบการ กระบวนการผลิต ปจจัยการตลาด 
ตอนท่ี 3 วิเคราะหกลยุทธการประกอบการ 
ตอนท่ี 4 วิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา อุปสรรค  
รายละเอียดการวิจัยแตละสวนสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 สภาพทั่วของไปของสถานประกอบการ 
สถานประกอบการผลิตยาแผนโบราณ เปนธุรกิจที่ขนาดยอม เจาของเปนผูดําเนินงาน 

ไมมีการแบงงานโดยเฉพาะ มีคนงานไมเกิน 50 คน เงินลงทุนในกิจการประมาณ 5 ลานบาท ลักษณะ
การประกอบการ เปนธุรกิจภายในครอบครัว ผูประกอบการเปนผูกําหนดทิศทาง วางแผนการผลิต
ดวยตนเองผูเดียว ใชเงินลงทุนของตนเองเปนหลัก มีตัวแทนจําหนาย ประมาณ 20 แหง ใน 4 จังหวัด 
คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร ระยอง 

สถานประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงนี้  ตั้งอยูในเขตอําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ริเริ่มโดยบิดาของผูประกอบการ ไดยื่นขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณตอกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อประมาณ 70 ปกอน ตอเนื่องถึงผูประกอบการคนปจจุบัน  ไดรับชวงตอ              
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และใหความสําคัญกับการผลิตยาแผนโบราณโดยการคงสูตรการผลิตไวเชนดังเดิม  นับจากอดีต   
จนถึงปจจุบัน ยาแผนโบราณจากผูประกอบการแหงนี้คงอยูมากวา 30 ป ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
ความสนใจ เกิดจากในวัยเยาว คุณยาเปนหมอตําแย (สูตินารีแพทยในปจจุบัน) ท่ีมีชื่อเสียง 

ชวยทําคลอดใหกับคนในชุมชนและบริเวณใกลเคียง คุณพอไดติดสอยหอยตามชวยเหลือคุณยาต้ังแต
เล็ก จึงเกิดความสนใจศึกษาดานการแพทยแผนไทย (คุณแดง, 2555)  

คุณพอไดบวชเรียนวิชาการแพทยแผนโบราณกับหลวงปูบุญ วัดกลางบางแกว หลวงปูบุญ
เปนผูเชยีวชาญทางดานการแพทยแผนโบราณ มียาที่มีช่ือเสียง คือ ยาจินดามณี เมื่อเรียนจบวิชาการ
แพทยแผนโบราณเวชยและเวชยเภสัชแลวไดลาสิกขาบท ออกมาเปนหมอรักษาคนไขจนมีช่ือเสียงใน
ลุมน้ําทาจีนเปนเวลาพอสมควร (คุณแดง, 2555) 

เปนหมอมาระยะหน่ึง มีแนวคิดในการเปนผูผลิตและปกหลักอยูกับที่ จนกระทั่งเปน
ผูประกอบการดังกลาว (คุณแดง, 2555) 

ลูกคาของเราดั้งเดิมแลว อยูในบริเวณลุมน้ําทาจีน อดีตใชการขนสงทางเรือ เดินทางกันที
เปนเดือน ไปกับพอ ผมก็ไดซึมซับความรูระหวางเดินทาง (คุณแดง, 2555) 

70 ปมาแลว ตั้งแตคุณพอไปขอจดทะเบียนยากับกระทรวงสาธารณสุข คุณพออยากใหเปน
อาชีพถึงลูกถึงหลาน รวมทั้งอยากใหมียาที่ดี ปลอดภัย รักษาคนไดชั่วลูกช่ัวหลาน (คุณแดง, 2555) 

 
ตอนที ่2 วิเคราะหรูปแบบการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ 
รูปแบบการประกอบการ 

ธุรกิจนี้จัดเปนธุรกิจขนาดยอม โดยเปนธุรกิจในครอบครัว โครงสรางองคกรแบบงาย   
ไมซับซอน อํานาจการตัดสินใจทุกอยางทุกขั้นตอนข้ึนอยูกับผูประกอบการ ระบบควบคุมแบบไมเปน
ทางการ ทุกกระบวนการการจัดการและการบริหารเกิดขึ้นมาจากการคิดริเริ่ม ลองผิดลองถูกจาก
ประสบการณของผูประกอบการและบุคคลในครอบครัวทั้งสิ้น 

รูปแบบการประกอบการผลิตยาแผนโบราณน้ัน ผูประกอบการคัดเลือกตัวแทนจําหนาย
โดยการเลือกเปนคูคากับตัวแทนจําหนายมาแตเดิม ประมาณ 20 ราย โดยผูประกอบการเปนผูผลิต
และจัดสงดวยตนเองไปยังตัวแทนจําหนาย เพ่ือใหตัวแทนจําหนายเกิดความไววางใจและเปนเหมือน
ญาติมิตรที่ไปมาหาสูกัน และมีรอบการผลิตท่ีสามารถแปรผันไดตามภาวะความตองการ  ผลิตภัณฑ   
มีความเพียงพอตอความตองการของลูกคา ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
 การบริหารจัดการในสวนของการเตรียมวัตถุดิบ การปรุงยา การจัดสงยาไปยังตัวแทน
จําหนาย ไดจากการเรียนรูเมื่อครั้งท่ีพอของผมทําอยู สวนในการบริหารจัดการ ผมเปนคิดริเริ่มดวย
ตัวเอง อานหนังสือบาง ดูอินเตอรเนตบาง จนทุกวันนี้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผมดูแลเองทุกเรื่องตั้งแตแรก (คุณแดง, 2555) 
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ตัวแทนจําหนายของเราสวนใหญเปนลูกคาเกาแก เปนคูคากันมาตั้งแตรุนพอ รุนแมแลว 
เคาก็ฝากฝงกันไว (คุณแดง, 2555) 

 
กระบวนการผลิต 
กระบวนการผลิต แบงเปนขั้นตอนดังนี้                                                                                               

1. การคัดเลือกตัวแทนจําหนาย ผูประกอบการแบงออกเปน 2 สวนคือ ตัวแทนจําหนาย
รายเดิมและตัวแทนจําหนายรายใหม ในตัวแทนจําหนายรายเดิม โดยเปนคูคาที่ทําธุรกิจรวมกันมา
เปนระยะเวลายาวนาน มีความสนิทสนมและทราบขอมูลของผลิตภัณฑเปนอยางดี สําหรับตัวแทน
จําหนายรายใหม ผูประกอบการเลือกพิจารณาจากปจจัยหลายๆ ดาน เริ่มจากการตรวจสอบประวัติ
ตัวแทนจําหนาย คัดเลือกรานขายยาท่ีมีมาตรฐานตามกฎหมายกําหนด มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ยาแผนโบราณอยางลึกซึ้ง มีใบอนุญาต สามารถวางจําหนายยาแผนโบราณได  โดยยึดหลักวา เปน
เสมือนผูประกอบการรวม เพราะตองเปนผูสงตอผลิตภัณฑไปยังผูบริโภค ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
 ตัวแทนจําหนาย เรามอง 2 ดาน ดานหนึ่งเปนตัวแทนรายเดิม นั้นเราดูแลเคามาตลอด อีก
ดานเปนตัวแทนจําหนายรายใหมนี้สําคัญ ตองดูหลายอยาง (คุณแดง, 2555) 
 ตัวแทนจําหนายเปรียบเสมือนเปนผูประกอบการรวม เคาเปนผูสงตอยาของเราไปยังลูกคา 
เคาก็เปนหนาเปนตาของเราเกินครึ่งนะ (คุณแดง, 2555) 
 

2 การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตยาแผนโบราณ ผูประกอบการเปนผูคัดเลือกวัตถุดิบ
ดวยตนเอง และการคัดเลือกตองคัดเลือกจากหลายแหลง เชน รานขายยาแผนโบราณ รานขายยา
สมุนไพร โรงพยาบาล กลุมสงเสริมสมุนไพร วัด  สวนจตุจักร สวนสมุนไพร ตลาดสมุนไพร            
เพ่ือเปนการตรวจสอบคุณภาพและเลือกวัตถุดิบจากแหลงท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย ปราศจากสารเจือ
ปนสารปลอมปน ตลอดจนสารปนเปอน ที่อาจปะปนมาในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว การผลิต           
และระหวางการเก็บรักษา การเจือปนเหลานี้อาจมาจากดิน ทราย หรือเปนสารเคมีตกคางเนื่องจาก
การใชปุยเคมีและยาฆาแมลงในปริมาณมากเกินไป เพ่ือรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑยาแผนโบราณ 
การตกลงซื้อขาย สํารวจจากราคากลาง เปนราคามาตรฐานท่ีใกลเคียงความจริง สามารถหาซื้อ    
และจัดหาไดจริง และใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาจากแหลงวัตถุดิบตางๆ โดยผูประกอบการ
ประมาณการตนทุน และราคาขาย การประมาณโดยการวิเคราะหคาใชจายที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตสมุนไพร เพ่ือคํานวณตนทุนและราคาขายท่ีนาจะเปน โดยวิเคราะหรวมกับสภาวะเศรษฐกิจ     
ณ เวลา นั้นๆ ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 
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 วัตถุดิบเราตองหาจากหลายๆ แหลง ตองควบคุมทั้งคุณภาพ ราคา ความสะอาด ความ
บริสุทธ์ิของวัตถุดิบ ปจจัยทุกอยางสําคัญทั้งหมด เพราะเราตองนําไปผลิตยา นําไปใชรักษาโรค ถายา
ไมได มีแตทําใหปวยหนักข้ึน (คุณแดง, 2555) 

พื้นท่ีจัดเก็บ วัตถุดิบสมุนไพร ตองมีการเก็บในพ้ืนที่แยกเปนสัดสวน โดยพ้ืนที่ดังกลาวตอง
มีการระบายอากาศที่ดีและติดตั้งอุปกรณปองกันสัตวและแมลง รวมถึงจุลินทรีย  เช้ือโรคตางๆ ที่
ปะปนในวัตถุดิบสมุนไพร (คุณแดง, 2555) 

ภาชนะบรรจุวัตถุดิบสมุนไพรตองจัดวางในพื้นที่อากาศถายเทดี ตองใสใจเปนพิเศษเรื่อง
ความสะอาด โดยเฉพาะการเกิดฝุนผงตางๆ ตองมีการกําหนดสภาวะการเก็บโดยเฉพาะในดาน
ความช้ืน อุณหภูมิ การปองกันแสง (คุณแดง, 2555) 

 

3. กระบวนการผลิต หมายถึง องคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ ไดแก ปจจัยนําเขา 
กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิต ปจจัยนําเขา คือ วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ แรงงาน ระบบ   
การจัดการ ขาวสาร ทรัพยากรท่ีใชตองมีคุณสมบัติและประโยชนใชสอยที่เหมาะสม และมีตนทุน   
การผลิตที่ต่ํา เพ่ือใหผลิตภัณฑยาเมื่อสําเร็จรูปแลว สามารถแขงขันดานราคาไดในทองตลาด         
ใชเคร่ืองจักรที่ทันสมัย ตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ การปรุงยา การเตรียมวัสดุบรรจุ การบรรจุยา      
และเตรียมผลิตภัณฑยา เพ่ือสงไปยังตัวแทนจําหนาย กระบวนการแปลงสภาพ เปนขั้นตอนที่ทําให
ปจจัยนําเขาที่ผานเขามามีการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ไดแก รูปลักษณ สถานท่ี  การแลกเปลี่ยน 
การใหขอมูล จิตวิทยา และผลผลิต เปนผลไดจากระบบการผลิตที่มีมูลคาสูงกวาปจจัยนําเขาที่รวมกัน 
เนื่องมาจากที่ไดผานกระบวนแปลงสภาพ ผลผลิตแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ผลิตภัณฑ            
ยาแผนโบราณและบริการ 

กระบวนการผลิต ประกอบดวยสวนที่สําคัญ สองสวนคือ กรรมวิธีการผลิตและ
เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิต ดังนี้ 

3.1 กรรมวิธีการผลิต 
การผลิตยาเม็ดจากสมุนไพร มีข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 

3.1.1 การเตรียมผงยา ประกอบดวยสมุนไพรที่บดเปนผงและผงของสาร     
ปรุงแตงอ่ืนๆ ผงยาอาจไดจากการบดสมุนไพรแหง หรือไดจากการสกัดสมุนไพรดวยน้ําสกัดยา ขนาด
ของผงยาตองละเอียดมาก เพ่ือใหยาสามารถออกฤทธ์ิไดดี และเตรียมเปนเม็ดยาตามทีต่องการไดงาย 

3.1.2 การผสมยา เปนขั้นตอนท่ีผสมผงยา น้ํายา และสารปรุงแตงตางๆ       
ใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน เนื่องจากไมอาจนําผงยาสมุนไพรสวนใหญไปตอกอัดเม็ดไดโดยตรง เพราะผง
ยาเก็บความชื้น ชื้นงาย ฟูเบา หรือไมมีแรงยึดเกาะกัน ตองผสมสารยึดเกาะท่ีเตรียมเปนสารละลาย 
ในขั้นตอนการผสมยาดวย ทําใหไดเน้ือยาที่คอนขางเปยก 
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3.1.3 การทําเม็ดยาเปยกโดยใหยาท่ีผสมเปยกแลวผานเครื่องบีบอัดเนื้อยา      
โดยการยอยยาผานตระแกรงท่ีมีขนาดท่ีตองการออกมาเปนเสนเล็กๆ ขนาดตามรูตะแกรง 

3.1.4 การอบเม็ดยา 
3.1.5 การทําเม็ดยาแหง หลังจากอบเม็ดยาจนแหงดีแลว ตองลดขนาดเม็ดยา  

ดวยเครื่องบีบอัดเม็ดยา ขนาดของเม็ดยาแหงหรือขนาดของตะแกรงท่ีใช ขึ้นกับขนาดของเม็ดยา   
3.1.6 การผสมสารชวยหลอล่ืน กอนผสมสารชวยหลอล่ืน ตองรอนสารชวยหลอ

ลื่นผานตะแกรงละเอียดเบอร 100 เสียกอน เพ่ือไมใหสารชวยหลอลื่นจับกันเปนกอน และชวยเพิ่ม
พ้ืนผิวในการเคลือบเม็ดยาควรผสมสารชวยหลอลื่นกับเม็ดยาเบา ๆเพ่ือไมใหเม็ดยาแตกเปนผง
ละเอียดมากเกินไป เพราะมีผลกระทบตอนํ้าหนัก และความแข็งของเม็ดยา และทําใหยากรอนไดงาย 

3.1.7 การตอกอัดเม็ด นําผงยาที่ไดเขาเครื่องตอกอัดเม็ดประกอบดวย
แบบพิมพเม็ด มีหัวตอกตัวบนและลาง และเบา  

3.1.8 การเคลือบยา มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยกลบรสหรือกลิ่นที่ไมนารับประทาน
ของยา ปองกันสารสําคัญหรือสารออกฤทธิ์ไมใหเส่ือมสลายเร็ว ทําใหเม็ดสวยงามนาใช หรือกลมมน
สะดวกในการกลืน เปนตน สวนกรรมวิธีในการเคลือบใชวิธีการเคลือบดวยฟลม 

สําหรับปญหาในการผลิตยาเม็ดนั้น พบในข้ันตอนการทําเม็ดยาและขั้นตอนการตอก
อัดเม็ด คือ ขั้นตอนการทําเม็ดยา สมุนไพรหลายชนิดเมื่อเตรียมเปนผง มีคุณสมบัติฟูเบา ไมมีแรงยึด
เกาะกัน ทําใหตองใชสารยึดเกาะจํานวนมาก หรือใชสารเจือจางชวยใหผงยามีคุณสมบัติยึดเกาะกันได
ดีขึ้น สวนในขั้นตอนการตอกเม็ด พบปญหาความแข็งของเม็ดยาไมสมํ่าเสมอ ขอบของเม็ดบิ่น เม็ดยา
มีรอยแตกที่สวนบนของผิวหนา เปนตน ทําใหไดเม็ดยาที่มีตําหนิไมนาใช ไมคงรูป มีผลกระทบตอ 
ประสิทธิภาพของยา ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
การผลิตเนนความสะอาดเปนสําคัญเลย ตองผลิตในท่ีปลอดเช้ือ ปลอดสารพิษ ทําใหไดยา

ทีเ่ปนยาจริงๆ (คุณแดง, 2555) 
การผลิตนี่สําคัญมากๆ บงบอกถึงคุณภาพและความใสใจของเราไดเลย เราใหความสําคัญ

มากๆ ไมอยากใหยาของเราออกไปแลวไมสมบูรณ เสียหาย (คุณแดง, 2555) 
ความเสียหายจากกระบวนการผลิตนั้นมีอยูมาก ยิ่งถาเราไมตรวจสอบเครื่องจักรสมํ่าเสมอ 

ความผิดพลาดก็มีเยอะขึ้น (คุณแดง, 2555) 
ปญหาจากการผลิตนั้น เริ่มแรกก็มีปญหาเยอะ วัตถุดิบที่เตรียมไวขึ้นราบาง เสียบาง       

ก็คอยๆ พัฒนามา ศึกษามาตลอด อะไรที่ชวยใหดีขึ้นได เทคโนโลยีก็ชวยไดเยอะ พอเราแกปญหาได 
ความสูญเสียก็ลดลง กําไรก็มากข้ึน (คุณแดง, 2555) 
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3.2 เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิต 
จากการสอบถามผูประกอบการผลิตยาจากสมุนไพรในรูปของยาเม็ดเคลือบ      

พบวาเครื่องจักรที่มีความสําคัญในกระบวนการผลิตยาสมุนไพร มีอยู 6 ประเภท ดังนี้ 
3.2.1 เครื่องบด ใชสําหรับบดสมุนไพร เพ่ือเปนสวนผสมของยาแผนโบราณ  
3.2.2 เคร่ืองผสม ใชสําหรับผสมผงยา นํ้ายา และสารปรุงแตงตาง ๆใหเขา    

เปนเนื้อเดียวกันโดยเครื่องผสมท่ีใช เปนเครื่องผสมทําการผสมแบบเปยก 
3.2.3 เครื่องบีบอัดเม็ดยา 
3.2.4 เครื่องอบเม็ดยา ตูอบที่นิยมใชคือ แบบใชถาดรองยา ประกอบดวยถาด

รองรับยา  เปนชั้นๆ เครื่องจะปลอยลมรอนผานยาจากสมุนไพรท่ีไดจากการผสม  
3.2.5 เครื่องตอกเม็ด ใชสําหรับนําผงยาที่ไดเขาเคร่ืองตอกอัดเม็ด ประกอบดวย

แบบพิมพเม็ด สามารถปรับน้ําหนักและความแข็งไดโดยไมตองใชเคร่ืองมือชวย สามารถควบคุมนํ้า
หนักไดสมํ่าเสมอ  

3.2.6 เครื่องเคลือบยา ใชสําหรับกลบรสหรือกลิ่นที่ไมนารับประทานของยา    
ปองกันสารสําคัญหรือสารออกฤทธ์ิไมใหเสื่อมสลายเร็ว ทําใหเม็ดสวยงามนาใช หรือกลมมนสะดวกใน
การกลืน 

เครื่องจักรในการผลิต เปนตัวแปรรวมกับกระบวนการผลิต การใชเครื่องจักรชวยให
สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตและลดความสูญเสียจากการผลิต ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
เครื่องจักรชวยเราไดเยอะนะ เด๋ียวน้ีเทคโนโลยีสูงขึ้น เครื่องจักรเขามาทดแทนคนไดแทบ

ทุกขั้นตอน หนึ่งคือชวยใหรวดเร็ว สองคือความสะอาด เราไดแนนอน (คุณแดง, 2555) 
พอเรานําเครื่องจักรเขามาชวย ก็ชวยลดคาใชจายได เยอะ ตนทุนต่ําลง เราก็สามารถคง

ราคาได ไมตองข้ึนราคา ก็ชวยใหคนซ้ือยาเราไปใชไดในราคาไมสูงมาก ไมตองข้ึนราคาบอยๆ 
ชวยเหลือกัน (คุณแดง, 2555) 

 
4. การขนสงผลิตภัณฑยาแผนโบราณสําเร็จรูปไปยังตัวแทนจําหนาย การขนสงนั้น 

หมายถึงการไหลของสินคา บริการและวัตถุดิบจากจุดเริ่มตนไปยังจุดที่มีการบริโภค ตองมี           
การวางแผนท่ีดีทั้งในสวนของภาคการผลิตสินคาและสวนของภาคบริการ รวมถึงการรับคืนสินคา    
ในกระบวนการขนสงประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมตางๆ ที่อยูภายใน        
การขนสง เกิดความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ประโยชนจากเวลาและสถานท่ีที่เหมาะสม              
การเคลื่อนยายที่มีประสิทธิภาพสูตัวแทนจําหนาย ผูประกอบการใชวิธีสงสินคาดวยตนเองเสมอ    
เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับตัวแทนจําหนายและสอบถามถึงแนวโนมของยอดขายยาแผนโบราณตรา
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สินคาน้ี อีกสวนหนึ่งเปนการขนสงทางพัสดุไปรษณียสําหรับตัวแทนจําหนายท่ีมีการส่ังซ้ือเรงดวนและ
ผูประกอบการไมสามารถจัดสงไดเอง เพ่ือไมใหสินคาขาดตลาด ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
ขนสงนั้นเราขนสงเอง สงเองถึงมือเลยนะ ตัวแทนจําหนายยาก็เหมือนญาติพี่นอง ตองพบเจอ 

ทักทายกันบาง ไปหากันบาง ชวยเหลืออะไรกันไดก็ชวย (คุณแดง, 2555) 
การขนสงตองวางแผน เพราะมีตนทุนสูงพอสมควร ไปครั้งเดียวใหไดงานครบทุกอยาง     

ไปหาตัวแทนจําหนาย ไปหาลูกคาก็ตองวางแผน (คุณแดง, 2555)  
บางคร้ังเรงดวนจริงๆ ก็ตองสงทางพัสดุไปรษณีย เราก็บริการใหเคา อยางหน่ึงคือเราสงได

ทันเวลา อีกอยางหน่ึงคือไมเสียลูกคาไป (คุณแดง, 2555) 
 

5. การตลาดผูประกอบการเนนใชกลยุทธเชื่อมโยงกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
โดยการวางแผนการลดตนทุนตั้งแตปจจัยนําเขา กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิต การขนสง 
เชื่อมโยงกับกลยุทธการตลาด 4 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ การกําหนดราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ
ประชาสัมพันธ สวนการขายมีการสรางกลยุทธ การลดตนทุนวัตถุดิบ กลยุทธการสรางแรงจูงใจใหกับ
ตัวแทนจําหนาย  

ดานปจจัยนําเขา คือ วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ แรงงาน ระบบการจัดการ ขาวสาร 
ทรัพยากรท่ีใชตองมีคุณสมบัติและประโยชนใชสอยที่เหมาะสม และมีตนทุนการผลิตที่ต่ํา เพ่ือให
ผลิตภัณฑยาเมื่อสําเร็จรูปแลว สามารถแขงขันดานราคาไดในทองตลาด ดานกระบวนการแปรสภาพ 
ใชเครื่องจักรที่ทันสมัย ตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ การปรุงยา การเตรียมวัสดุบรรจุ การบรรจุยาและ
เตรียมผลิตภัณฑยา เพ่ือสงไปยังตัวแทนจําหนาย กระบวนการแปลงสภาพ เปนขั้นตอนท่ีทําใหปจจัย
นําเขาที่ผานเขามามีการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ไดแก รูปลักษณ สถานที่ การแลกเปล่ียน การให
ขอมูล จิตวิทยา และผลผลิต เปนผลไดจากระบบการผลิตที่มีมูลคาสูงกวาปจจัยนําเขาท่ีรวมกัน
เนื่องมาจากที่ไดผานกระบวนแปลงสภาพ ดานผลผลิต มีการจัดการผลผลิตท่ีเหมาะสม การจัดการ
ชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสม การวางแผนกอนการจัดสงจนกระท่ังการรับคืน ดังขอมูลจากการ
สัมภาษณ 

 
การตลาดของเรามองหลายดาน มองหลายปจจัย ตนทุนตัวไหนลดได ก็พยายามลด โดยไม

ทําใหคุณภาพลดลง ผมเองใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด มองทั้ง 4 ดาน ช่ังน้ําหนัก 
ถวงดุลกัน สรางกลยุทธ สรางแบบแผนออกมาเปนของเราเอง (คุณแดง, 2555) 
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6. บริการหลังการขาย มีขั้นตอนท่ีสําคัญ รับฟงปญหา วิเคราะหปญหา หาเเนวทาง   
เเกไขปญหาเเละดําเนินการเเกไขจนลูกคาพอใจ การบริการหลังการขายที่ดี ตองใหบริการเหนือ 
ความคาดหมายของลูกคา มีความแตกตางจากสินคายี่หออ่ืนหรือขอเดนของเราที่บริการ              
ใหกับผูบริโภค เสมือนกับวาเรากําลังนั่งอยูในใจและคิดแทนลูกคา ผูประกอบการใหบริการปรึกษา
ปญหาการใชยาแผนโบราณทางโทรศัพท และการตรวจเยี่ยมดูแลตัวแทนจําหนายเปนระยะๆ         
ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 
 

ปญหานะ มีอยูแลว สําคัญวา แกปญหายังไงใหลูกคาพอใจ (คุณแดง, 2555) 
ตองคิดเสมอ วาทําอยางไรใหลูกคาไดรับบริการท่ีดีท่ีสุด เพราะเราไมไดอยูหนารานขายยา 

เราไมไดขายเอง เราขายผานตัวแทนจําหนาย เพราะคิดเสมอวา บริการท่ีดี ชวยใหเรามีลูกคาขา
ประจําและแนะนําไปยังคนอ่ืนๆ ได (คุณแดง, 2555) 

หลังการขาย ผมเปดชองทางใหติดตอได ไมวาแจงกับตัวแทนจําหนาย บอกผานมา  ทาง
ตัวแทนจําหนาย หรือโทรมาที่ผม ก็ยินดี (คุณแดง, 2555) 

 
ปจจัยการตลาดของการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ 

ผูวิจัยไดนําแนวคิดการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด (4 P’s) มาใชในการอธิบายถึง
การจัดการดานการตลาดของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม จาก
การศึกษาพบวา ผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงนี้ มีการจัดการดานการตลาด สามารถจําแนก
ไดเปน 4 ประการ ดังนี้ 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ผูประกอบการผลิตใหความสําคัญมากที่สุดตอผลิตภัณฑ โดยเฉพาะดานความปลอดภัย 

เนนทางดานคุณภาพคือการมุงเนนในเรื่องของความปลอดภัยเม่ือนํายาไปใชและสามารถใชใน     
การรักษาโรคไดจริง มีการตรวจสอบคุณภาพการผลิตอยางสม่ําเสมอ สมุนไพรที่นํามาใชในการปรุงยา
นั้นลวนมีสรรพคุณเปนยา มีความปลอดภัยและมีประโยชนและผลิตภัณฑของผูประกอบการนั้น   
ไดรับการขึ้นทะเบียนยาที่ถูกตองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
ทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑและการพัฒนาผลิตภัณฑ 
เพ่ือใหผลิตภัณฑยังสามารถอยูในตลาดและแขงขันในตลาดที่มีแนวโนมที่มีการแขงขันรุนแรงมากขึ้น 
ดานการผลิตมีระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑและผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดความเส่ียง   
จากการปนเปอน ปลอมปน ในขั้นตอนการผลิต ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
ขึ้นช่ือวาเปนยา อันดับแรกตองรักษาโรคได ตอมาตองสะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน ขึ้นทะเบียน

ยาถูกตอง ทําไดแบบนี้ คนซื้อยาไปก็สบายใจ ไดยาที่ดี รักษาโรคไดแนนอน (คุณแดง, 2555) 
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ตัวแทนจําหนายใหความสําคัญกับความแตกตางของผลิตภัณฑ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
เชนคุณภาพ สรรพคุณและความปลอดภัยของผลิตภัณฑเทียบกับคูแขง รวมถึงขอไดเปรียบเสียเปรียบ
จากการใชผลิตภัณฑ เชน ความสะดวกในการรับประทาน สีหรือกลิ่นของผลิตภัณฑ และความ
แตกตางดานภาพลักษณของผลิตภัณฑ เชน ชื่อเสียงผูผลิตเทียบกับคูแขงขัน การไดรับเครื่องหมาย
รับรองจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ผูบริโภคยอมรับดานความ
ปลอดภัยและสรรพคุณของผลิตภัณฑ ลักษณะของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เปนตน การพิจารณา
ดังกลาวเปนเสมือนการพิจารณาแทนลูกคาของราน วาสามารถยอมรับไดหรือไม ดังขอมูลจากการ
สัมภาษณ 

 
เราขายยา เราตองดูกอน วายานั้นเปนยาอะไร รักษาโรคไดจริงไหม มีทะเบียนยาถูกตอง 

ราคาเมื่อวางขายแลวไมแพงไปกวายาประเภทเดียวกัน (คุณยุพา, 2555) 
ยาขายไดหรือไมไดตองดูระยะยาว คนซ้ือไปเคาไปบอกตอกันเองก็เยอะ ขอแคยาดีเถอะ  

(คุณดวงพร, 2555) 
รูจักเคามานานแลว ตั้งแตรุนพอเคา ติดตอกันมาตลอด เหมือนญาติพี่นองกัน ยาเคาดีนะ 

คนมาถามหาเรื่อยๆ (คุณแมว, 2555) 
ถาผมรับไวขาย ยานั้นตองขายได ยาของเคามีมานาน ก็บอกไดวา ถาไมดีจริง ไม อยู      

มาไดนานขนาดน้ี (คุณอุดม, 2555) 
 

ผูบริโภคใหความสําคัญกับสรรพคุณของยาแผนโบราณ ความพึงพอใจหลังจากใชยาแผน
โบราณ ผลการรักษาเปนไปตามสรรพคุณที่แสดงไวในฉลากยาและยาแผนโบราณมีรูปแบบที่สะดวก
ในการรับประทาน สามารถรักษาโรคไดดี  บรรจุภัณฑมีความสวยงาม ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
คุณยายใหไปซื้อมาให ตอนนั้นพ่ีไมรูจักหรอก รานเคาก็บอกวาใชดี (คุณพร, 2555) 
กินยานี้แลวชวยไดจริง หายจริง ตรงตามฉลากที่เคาบอกไว (คุณนพ, 2555) 
ดูซองยาเค า เกาไปนิดนะ  ถาออกแบบใหม  ใหดูสวยงาม  นาจะขายไดดีกวานี้              

(คุณศรี, 2555) 
 

2. ปจจัยดานราคา  
ผูประกอบการใหความสําคัญมากตอปจจัยราคา ผูประกอบการไดใหความสําคัญตอ   

การต้ังราคาที่สามารถแขงขันได โดยการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม ใกลเคียงกับผลิตภัณฑคูแขงท่ีมีอยู       
ในราน โดยวิเคราะหคาใชจายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพ่ือคํานวณตนทุนและราคาขายท่ีนาจะเปน 
โดยวิเคราะหรวมกับสภาวะเศรษฐกิจและคุณธรรม ไมเอาเปรียบผูบริโภค  ไมฉวยโอกาสขึ้นราคา
สินคาแมทําได ไมทําสงครามราคาเพ่ือขจัดคูแขง และกําหนดราคาเพ่ือกําไรพอสมควร ไมใชเพ่ือกําไร
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สูงสุด เนื่องจากสภาวการณปจจุบัน การส่ือสาร การคมนาคมรวดเร็ว ทําใหผูบริโภคสามารถทราบ
ความแตกตางดานราคาของผลิตภัณฑคูแขงไดงาย การตั้งราคาสูงกวาราคาตลาดมากๆ ทําใหผูบริโภค
ไมยอมรับผลิตภัณฑนั้นๆ ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

   
เราตั้งราคาดูจากปจจัยประกอบหลายอยาง ตนทุนการผลิตยา ออกสํารวจราคายาประเภท

เดียวกัน สวนตางท่ีตัวแทนจําหนายพึงไดรับ ตั้งสูงมากก็ขายยาก (คุณแดง, 2555) 
การตั้งราคาน่ีสําคัญมากนะ เราตองคํานวณตนทุนและราคาขายที่นาจะเปน โดยวิเคราะห

รวมกับสภาวะเศรษฐกิจและคุณธรรม ไมเอาเปรียบผูบริโภค  ไมฉวยโอกาสข้ึนราคาสินคาแมทํา
ได ไมทําสงครามราคา และกําหนดราคาเพื่อกําไรพอสมควร ไมใชเพื่อกําไรสูงสุด (คุณแดง, 2555) 

 
ตัวแทนจําหนายใหความสําคัญกับราคาของผลิตภัณฑเมื่อเทียบกับมูลคายา โดย

พิจารณามูลคาจาก ความแตกตางของผลิตภัณฑรวมถึงขอไดเปรียบเสียเปรียบจากผลิตภัณฑ  ดัง
ขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
ราคาเม่ือวางขายแลวไมแพงไปกวายาประเภทเดียวกัน มีกําไรใหรานคาบางตามสมควร      

(คุณดวงพร, 2555) 
ราคาที่เคาตั้งมาเหมาะสมแลว ตนทุนเคาคอนขางสูง ยังมีกําไรใหเราบาง กําไรใหเคาบาง      

(คุณกันยา, 2555) 
 

ผูบริโภคใหความสําคัญกับราคายาเมื่อเปรียบเทียบกับยาแผนปจจุบันแลวมีราคาถูกกวา 
เนื่องจากวัตถุดิบสามารถหาไดในประเทศ มีราคาเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ดังขอมูลจาก
การสัมภาษณ 
 

ผมวาราคาไมแพงนะ ดูแลวปลอดภัยกวาพวกยาแผนปจจุบัน ไมรูตองเจอสารเคมีอะไรบาง   
(คุณนพ, 2555) 

ไมเห็นเคาขึ้นราคามานานมากแลว ขอบคุณที่เคาเขาใจเรา (คุณสะอาด, 2555) 
 

3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย  
ผูประกอบการใหความสําคัญกับกระบวนการทางการตลาดท่ีทําใหผลิตภัณฑของตัวเอง

ไปสูผูตัวแทนจําหนาย และทําใหผูบริโภคหาซ้ือสินคาไดอยางสะดวกในราคาท่ีเหมาะสม ทั้งในชอง
ทางการจัดจําหนายและการกระจายตัวของสินคา  เ พ่ือใหผูบริ โภคไดรับความพึง 
พอใจ รวมถึงการดูแลปญหาที่เกิดจากการจัดจําหนาย ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 
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ผมดูแลลูกคาเต็มที่นะ ผมมีบัญชีลูกคาอยู คอยเช็คอยูเสมอ วายาของเราหมดแลวหรือยัง 
ถาหมดก็จัดเวลาแลวไปสงใหทันที (คุณแดง, 2555) 

บางทีเคาโทรมาสั่ง ก็จัดสงให บางทีเคาตองการดวน ยาของเราหมด คนมาถามหาซ้ือ   
เราก็สงพัสดุใหเคากอน อยางไงตองดูแลเคาใหดีที่สุด (คุณแดง, 2555) 

บางทียามีความเสียหาย ซองฉีกขาด เราก็เปลี่ยนใหเคานะ ไมไดถามวาเกิดจากอะไร     
เราถือวาเปนการดูแลลูกคา (คุณแดง, 2555) 

 
ตัวแทนจําหนายใหความสําคัญมากกับความสะดวกในการส่ังซื้อ การรักษาคุณภาพสินคา

ระหวางการจัดสง สามารถเปล่ียนคืนไดเมื่อสินคาหมดอายุหรือมีความเสียหาย ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 
 

ตอนน้ันสินคามีปญหา ซองยาฉลากมองไมชัด เราไมกลาขาย กลัวยามีปญหา เลยโทร    
ไปถามดู คาดวาเปนทีโ่รงพิมพ พิมพซองผิดพลาด เคาก็ขอโทษเรา แลวใหเก็บไว ไมนานเคาก็เอามา
เปลี่ยนให (คุณดวงพร, 2555) 

เคยถามเคา วาเกิดยาหมดอายุแลวผมคืนไดไหม เคาบอกวาไมมีปญหา เคาจัดการใหเราได
อยูแลว (คุณอุดม, 2555) 

 
ผูบริโภคใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่มีวางจําหนายตามรานขายยาท่ัวไป และมีวาง

จําหนายในรานที่อยูใกลชุมชน สามารถหาซื้อไดสะดวก ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 
 

หาซื้อยากไปหนอยนะ เคายังไมไดวางขายท่ัวประเทศ ตองซ้ือรานเดิมที่เราเคยซื้อ อยากให
ยาของเคามีขายท่ัวไป บางคร้ังไปเยี่ยมญาติผูใหญก็อยากซ้ือไปฝาก (คุณเจน, 2555) 

 
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
ผูประกอบการใหความสําคัญกับการขายและการใหขอมูลแกตัวแทนจําหนาย การสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางผูประกอบการและตัวแทนจําหนาย การสรางกลยุทธตางๆ เพ่ือเพ่ิมสวนแบง
การตลาด เมื่อเกิดปญหาไมวาเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ ตองแกปญหาใหเร็วท่ีสุดและเกิดผลดานลบ  
นอยที่สุด ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
เราใหความสําคัญกับตัวแทนจําหนายและลูกคามาตลอด ตั้งแตเริ่มผลิตยาขายออกสูตลาด 

เราคิดเสมอวาถาไมมีพวกเคา วันนี้ก็ไมมี เรา สิ่งไหนที่ใหเคาได ชวยเหลือเคาได ก็ชวยเต็มที่           
(คุณแดง, 2555) 

ปญหามีอยูบาง เราไปดูแลเอง จัดการเองทั้งหมด เรายังเปนผูผลิตรายเล็กๆ ยังมีความ
คลองตัว รับฟงปญหาจากทุกฝาย พยายามแกปญหาใหหมดไปหรือเหลือนอยท่ีสุด (คุณแดง, 2555) 
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ตัวแทนจําหนายใหความสําคัญกับการขายโดยผูประกอบการติดตอสื่อสารดวยตนเอง 
รวมถึงการใหขอมูลที่ถูกตอง การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูประกอบการและตัวแทนจําหนาย มี
มนุษยสัมพันธดี มีการแกไขปญหาใหกับตัวแทนจําหนายไดเปนที่นาพอใจ มีการสงเสริมการขาย การ
รับฟงปญหาของตัวแทนจําหนาย ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
เคามาหา มาเยี่ยมตลอด เหมือนเปนญาติพี่นองกัน อบอุนนะ ดูแลกันดีมากๆ เลย เราตอบ

แทนเคาไดก็ชวยแนะนําลูกคาใหใชยาของเคา (คุณแมว, 2555) 
ติดตองายนี่สํ าคัญเลย  ไมหยิ่ ง มนุษยสัมพันธดี  มีปญหาอะไรโทรถามไดตลอ ด             

(คุณยุพา, 2555) 
  
ผูบ ริ โภคใหความสําคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ ให เปน ท่ีรู จัก  และการ

ประชาสัมพันธใหผูบริโภคเขาใจเกี่ยวกับสรรพคุณของยามากขึ้น ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 
 
เคยมีปญหาอยู ค รั้ งห น่ึ ง  โทรไปปรึกษา เค า  เค าก็ ให คํ าตอบเรา ได ชัด เจนนะ                 

(คุณเจน, 2555) 
 
ตอนที่ 3 กลยุทธการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ 

กลยุทธการบริหารจัดการสถานประกอบการ กลยุทธที่ผูประกอบการใชเปนกลยุทธ     
ที่ เกิดขึ้น โดยฉับพลัน  ทันทีทันใด  ไม ได วางแผนไวลวงหนา  กลยุทธประเภทน้ีขึ้ นอยู กับ                 
ตัวผูประกอบการเอง ที่ตองใชไหวพริบ ประสบการณตางๆท่ีไดเคยประสบพบเจอมา แลวจึงนํามาใช
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพสังคม ยุคสมัย สภาพเศรษฐกิจ 

1. กลยุทธลดตนทุนตามหวงโซคุณคา ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ตนทุนวัตถุดิบ    
คิดเปนรอยละ 60-70 ของตนทุนทั้งหมด ถาสามารถลดตนทุนในสวนของวัตถุดิบได นั้นทําใหตนทุน
รวมตอหนวยการผลิตลดลง เมื่อตนทุนต่ําลง สามารถควบคุมตนทุนการผลิตได มีกําไรตอหนวยสูงข้ึน 
สามารถเขาแขงขันในตลาดที่มีการแขงขันสูงได 

ขั้นตอนการดําเนินการตามกลยุทธลดตนทุนตามหวงโซคุณคา แบงออกเปน 3 ดาน คือ 
ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา สามารถอธิบายถึงความหมายของแตละดาน ดังนี้  

ตนน้ํา หมายถึงการเตรียมวัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ผูประกอบการใชวิธีการสั่งซ้ือในปริมาณมาก และส่ังวัตถุดิบจากหลายๆ แหลง เพื่อกระจายความเส่ียงดาน
ตนทุนวัตถุดิบ กลาวคือ วัตถุดิบ มีจําหนายอยูหลากหลายสถานท่ี เชน รานขายยาแผนโบราณ รานขายยา
สมุนไพร โรงพยาบาล กลุมสงเสริมสมุนไพร วัด สวนจตุจักร สวนสมุนไพร ตลาดสมุนไพร  รวมถึงการ
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เปนผูชํานาญในการวิเคราะหตนทุน โดยการสํารวจจากราคากลาง เปนราคามาตรฐานท่ีใกลเคียงความ
จริง สามารถหาซ้ือและจัดหาไดจริง และใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาจากแหลงวัตถุดิบต างๆ 
โดยผูประกอบการประมาณการตนทุน และราคาขาย การประมาณโดยการวิเคราะหคาใชจายที่
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตสมุนไพร เพ่ือคํานวณตนทุนและราคาขายท่ีนาจะเปน โดยวิเคราะหรวมกับ
สภาวะเศรษฐกิจ ณ เวลา นั้นๆ การเตรียมวัตถุดิบบางชนิดใชวิธีการจางผลิตเพ่ือลดตนทุนในการเตรียม
วัตถุดิบบางตัวที่มีความยุงยากซับซอน  

กลางน้ํา หมายถึง กระบวนการแปรสภาพ จากวัตถุดิบ ไปเปนผลผลิต ผูประกอบการใช
การเสาะแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยในกระบวนการผลิต การใชเครื่องจักรเขามาชวยใน
กระบวนการแปรสภาพ กระบวนการบรรจุภัณฑ สามารถลดตนทุนดานแรงงานและลดตนทุนดาน
เวลา เกิดความประหยัดตอหนวยของผลิตภัณฑ 

ปลายน้ํา หมายถึง กระบวนการหลังจากการแปรสภาพ ที่ไดเปนผลิตภัณฑพรอมจัดสง 
การลดตนทุนในชวงปลายน้ําน้ี ผูประกอบการเนนไปท่ีการลดตนทุนรวมโดยการวางแผนการขนสงที่
เปนระบบ จัดวางผังการเดินทางโดยใชระบบแผนที่ผานดาวเทียมรวมกับการวางแผนการเดินทาง 
รวมถึงกระบวนการจัดสง ที่ผูประกอบการยังคงใชวิธีดั้งเดิม คือจัดสงถึงมือตัวแทนจําหนายดวย
ตนเองเสมอ เปนการประชาสัมพันธและการใหบริการหลังการขายแบบควบรวม  

ผูประกอบการใชกลยุทธนี้ในทุกกระบวนการเพ่ือใหการผลิตยาแผนโบราณมีตนทุนต่ํา
ที่สุด ประโยชนคือตนทุนราคาที่ต่ํากวา คูแขงในทองตลาด หากเกิดความรุนแรงดานสงครามราคา ก็ยัง
สามารถยืนหยัดในตลาดได เนื่องจากมีความ ไดเปรียบจากตนทุนที่ต่ํา การตั้งราคาท่ีเปนมาตรฐานและมี
คุณธรรม ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
ผมดูราคาวัตถุดิบตลอด บางตัวเราก็ไปซื้อที่แหลงวัตถุดิบเอง ชวยเร่ืองตนทุนเราไดเยอะ 

(คุณแดง, 2555) 
 เวลาผมสั่งวัตถุดิบ ผมก็โทรถามพรรคพวกวามีใครสั่งพรอมผมบาง จํานวนการซ้ือเยอะ    
ไดมีอํานาจในการตอรองกับผูขาย ทําใหราคาวัตถุดิบถูกลง  (คุณแดง, 2555) 
 ลําดับความสําคัญของกระบวนการผลิตใหดี ควบคุมตนทุนใหไดอยูในชวงที่เหมาะสม โดย
ไมไปลดประสิทธิภาพหรือคุณภาพของวัตถุดิบ (คุณแดง, 2555) 

 
2. กลยุทธรักษาฐานลูกคา ผูประกอบการใชวิธีการเก็บประวัติตัวแทนจําหนายไวทุกราย 

โดยการทํารายการบัญชีรายชื่อ ที่อยู ขอมูลการสั่งซื้อและขอมูลเฉพาะบุคคลของของตัวแทนจําหนาย
ทุกราย พรอมทั้งบันทึกฐานขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร และนําขอมูลที่บันทึกไวมาบริหารจัดการ 
กลาวคือ ถาเรามีข อมูลตัวแทนจําหนายครบทุกราย และมีการทํารายการบันทึกไว เสมอ 
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ผูประกอบการสามารถทํานายความเคลื่อนไหวของตัวแทนจําหนายแตละรายได สามารถประเมินยอด
การสั่งซื้อลวงหนา และวางแผนการผลิตลวงหนา ไมเกิดการขาดสินคาคงคลัง และไมมีสินคา    คาง
จําหนาย รวมถึงการจัดเตรียมของขวัญใหกับตัวแทนจําหนายในเทศกาลสําคัญตางๆ โดยผลตอบกลับมาคือ 
ตัวแทนจําหนายมีความภักดีตอผูประกอบการ และเมื่อการบริหารฐานลูกคาเกาเปนไปไดดวยดีแลว 
สามารถดําเนินการขยายตัวแทนจําหนาย เพ่ือเพ่ิมยอดขายตอไปได ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
ขอมูลของลูกคา ผมทําบันทึกไวทั้งหมด รานอยูที่ไหน เจาของรานช่ืออะไร เกิดวันที่เทาไร 

สั่งตัวยาตัวไหน ระยะเวลาที่สั่งชวงเวลาไหน ขายไดหมดเร็วหรือชา รายละเอียดของตัวแทนจําหนาย
นี่ ไมวาเล็กหรือใหญ ตองเก็บไวท้ังหมด สิ่งที่ไดกลับมาก็คือ เคาจําเราได ประทับใจเรา (คุณแดง, 2555) 

ชวงสําคัญๆ ผมไปเจอเคา ไปหาเคา เอาของขวัญปใหมบาง สงกรานตบาง พี่นองกันทั้งนั้น           
(คุณแดง, 2555) 

 
3. กลยุทธการสรางความพึงพอใจ ใชการสํารวจความตองการของตัวแทนจําหนายและ

ผูบริโภค เมื่อไดขอเรียกรองหรือทราบความตองการของตัวแทนจําหนายและผูบริโภคและแปรความ
ตองการเหลานั้นเขาสูกระบวนการบริหารงาน  

ผูประกอบการมุงเนนการสรางความพึงพอใจใหกับตัวแทนจําหนายเปนสําคัญ เนื่องจาก
ตัวแทนจําหนายก็เปนตัวแทนของเรา สินคาขายได ไมได ขึ้นอยูกับตัวแทนจําหนายดวย การสราง
ความพึงพอใจ สวนใหญผูประกอบการใชการใหผลิตภัณฑแถมไปจากปริมาณท่ีสั่งซื้อ ตัวแทนจําหนาย
ก็ยินดี ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
บางรายเปนคูคากันมานานกวา 40 ป เราตองรักษาเคาไวใหได  คอยสอบถามกันตลอด  

เมื่อเราดูแลตัวแทนจําหนายไดดี ดูแลลูกคาไดดี เคาก็เกิดความพึงพอใจ สิ่งที่ไดรับกลับมามัน
มากมายนะ มันไมใชวายอดขายเราเพ่ิมขึ้น แตสิ่งที่ไดคือความพึงพอใจจากตัวแทนจําหนายก็ดี ลูกคา
ที่ซื้อยาไปใชก็ดี (คุณแดง, 2555) 

รูสึกดีนะ มีอะไรก็คุยกันตลอด ไมไดแคหวังขายของอยางเดียว ดูแลเราดีมากๆ (คุณยุพา, 2555) 
 

4. กลยุทธกําหนดตัวแทนจําหนาย โดยผูประกอบการวางแผนในการสรางเครือขายของ
ตัวแทนจําหนาย โดยตองคงตัวแทนจําหนายเดิมที่มีฐานอยูแลว และเพิ่มตัวแทนจําหนายที่เขา
หลักเกณฑ และกําหนดเปนตัวแทนจําหนายตอไป เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ 
ติดตาม กํากับ ดูแล ตัวแทนจําหนายตั้งแต ตนน้ํา กลางนํ้า ปลายน้ํา ใหสามารถดําเนินกิจการไปได
ตามที่ผูประกอบการวางแผนไว โดยผูประกอบการมีการกําหนดปริมาณตัวแทนจําหนายเพ่ือให
สัมพันธกับกําลังการผลิต และสามารถดูแลและเยี่ยมเยียนไดทั่วถึง เกิดความสมดุลระหวาง ความ
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ตองการซื้อและความตองการขาย เพ่ือสรางความสมดุลใหเกิดขึ้น ไมเห็นแกรายไดที่เพ่ิมขึ้นไปเพียง
อยางเดียว เพ่ือการเปนคูคาที่มีความสัมพันธทีด่ีตลอดไป ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
ตัวแทนจําหนาย เราใหความสําคัญอยางมากกับตัวแทนจําหนายรายเดิม เราคาขายกันมา

นานมากแลว คอยดูแลกัน ชวยเหลือกัน สรางเปนเครือขาย วางแผนการเดินทางเอาไว ถึงชวงเวลา
สําคัญๆ เราไปสงยา ไปหาเคาก็งายและประหยัด (คุณแดง, 2555) 

ตัวแทนจําหนายรายใหมตองเลือกเยอะหนอย เพราะเราเลือกผูรวมธุรกิจ ไมใชหาเซลล   
มาขายของใหนะ (คุณแดง, 2555) 

 
5. กลยุทธการสรางความแตกตาง โดยการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นในตัวผลิตภัณฑ และ

บริการที่สรางความแตกตางจากคูแขงขันรายอ่ืน และพัฒนาตลอดเวลา เพราะคุณคาที่เคยมีในอดีต
อาจไมไดรับการยอมรับจากผูบริโภคเม่ือเวลาเปล่ียนไป การแขงขันในตลาดที่สู.ขึ้น และผลิตภัณฑที่มี
อยูในตลาดปจจุบันมีความคลายคลึงกันมาก ผูประกอบการจึงตองผลิตภัณฑและบริการใหแตกตาง
จากคูแขงเพ่ือตอบสนองความตองการน้ัน โดยมีวัตถุประสงคชัดเจนในการสรางใหลูกคาเกิดความพึง
พอใจสูงสุด ผูประกอบการใชกลยุทธนี้ สรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ เนนการใชตราสัญลักษณที่
มองเห็นไดชัดเจน จดจําไดงาย ตัวอักษรท่ีใชเปนเอกลักษณเฉพาะตัว มีรายละเอียดกํากับยาชัดเจน 
ระบุราคาท่ีแสดงบนบรรจุภัณฑ ตัวบรรจุภัณฑมีรูปแบบที่แตกตางจากผลิตภัณฑยาแผนโบราณอ่ืน ทํา
ใหสินคาด ูโดดเดนกวาผลิตภัณฑคูแขงในตลาด ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
ยาของผมไมเหมือนคนอื่นนะ เรามีการปรับปรุงรูปแบบสมํ่าเสมอ แตไมเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

เพราะทําใหเอกลักษณของเราเสียไป ตองมองเห็นไกลๆ ก็รูแลววานี่คือยาของเรา (คุณแดง, 2555) 
รายละเอียด พวกราคา เรามีชัดเจนนะ และราคาเราขายเทากันทุกที่ ไมมีที่ไหนแพงกวา 

ถูกกวา เปนมาตรฐานเดียวกัน (คุณแดง, 2555) 
 
ตอนที่ 4 วิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา อุปสรรค 

ปญหาและอุปสรรคการประกอบการผลิตยาแผนโบราณที่สงผลกระทบตอการประกอบ
ธุรกิจ สามารถจําแนกไดดังนี้ 

1. ปญหาการแขงขันทางดานผลิตภัณฑ ปญหานี้เกิดจากผลิตภัณฑยาแผนโบราณ   
นํามาบริโภคไดยาก เชนในตัวยาบางชนิดตองนํามาละลายน้ําแลวดื่ม บางครั้งตัวยามีรสขม            
อีกสวนหนึ่งคือตัวบรรจุภัณฑของยาแผนโบราณดูไมทันสมัย ทําใหผูบริโภคใหมๆ ไมคอยใหความ
สนใจ ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 
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ปญหาหลักของยาแผนโบราณก็คือ ผลิตภัณฑยานํามาบริโภคไดยาก บางชนิดตองหา
สวนผสมอ่ืนๆ มาเพิ่ม บางชนิดตองนําไปฝน นําไปละลายนํ้ากอนบริโภค บางชนิดก็มีรสขมไป 
รูปแบบผลิตภัณฑก็มีสวน บางทีดูโบราณ ไมนาสนใจ ดึงดูดคนรุนใหมๆ ไดยาก (คุณแดง, 2555) 

คนรุนใหมๆ สวนมากมองจากตัวซอง ตัวบรรจุภัณฑกอน ซองสวย ชวยใหนาซื้อหามากข้ึน 
(คุณแดง, 2555) 

 
แนวทางการแกไขปญหาดานผลิตภัณฑ โดยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ โดย

ผูประกอบการเปล่ียนบรรจุภัณฑจากเดิมเปนซองกระดาษมาเปนซองท่ีทํามาจากอลูมิเนียมฟรอยด 
แตยังคงรูปแบบและสัญลักษณของบรรจุภัณฑ รวมถึงลักษณะตัวอักษรท่ีใชไวตามเดิม ชวยแกปญหา
ไดหลายดาน คือ สามารถเก็บรักษาตัวยาใหมีอายุยาวนานขึ้น ความเสียหายของผลิตภัณฑลดลง 
ปองกันความช้ืน เก็บรักษาไดงาย มีความทันสมัย นาซื้อหา เพ่ือทําใหผลิตภัณฑยาแผนโบราณมีความ
นาสนใจ ผูบริโภคยาแผนโบราณที่รายเดิมก็สามารถจดจํารูปแบบของบรรจุภัณฑได  ในผูบริโภคยา
แผนโบราณรายใหมก็มองเห็นถึงบรรจุภัณฑที่สวยงามและดูปลอดภัย นั้นหมายถึงตัวบรรจุภัณฑที่
เขาถึงทุกกลุมลูกคา ดังขอมูลจากการสัมภาษณ  
 

ปญหาจากตัวยา จากซองยา วาแกงายก็งาย วายากก็ยาก อยางหน่ึงคือ เรายึดถือตามแบบ
มาตั้งแตสมัยคุณพอ คนรุนเกาๆ ก็ไมอยากใหปรับเปลี่ยนอะไร เกิดความเคยชินกับตัวยา ซองยาแบบ
เกา แบบด้ังเดิม แตถาเรามองหาตลาดใหม กลุมลูกคารายใหม ก็ตองมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงใหตัว
ยา ซองยามีความทันสมัย นําไปใชไดงายขึ้น เลยตองปรับมาอยูตรงกลาง ซองนั้นเดิมเราเปนซอง
กระดาษ ก็เปลี่ยนมาเปนซองอลูมิเนียมฟรอยด ชวยเราไดเยอะ อายุของยาก็เก็บไวไดนานขึ้น เรื่อง
ความช้ืนก็ไมตองหวง ความเสียหายลดลง ตนทุนสูงขึ้นบาง แตกระแสตอบรับดีขึ้นมาก (คุณแดง, 
2555) 

  
2. ปญหาการแขงขันทางดานราคา ปญหานี้เกิดจากตลาดยามีการแขงขันกันสูง ไมวา

เปนยาแผนโบราณ ยาแผนปจจุบัน มีการขายตัดราคากันเองระหวางผูประกอบการ ดังขอมูลจากการ
สัมภาษณ 

 
เดี๋ยวนี้คูแขงเยอะข้ึนมาก พอยาออกมาตลาดเยอะๆ เขา ผูผลิตตางๆ ก็เขาสูตลาดการ

แขงขัน กลยุทธที่เคาใชกันสวนใหญก็คือ การตัดราคา ก็เกิดผลกระทบกับยาของเรา ยอดขายตกบาง  
มีคนถามบางวาไมลดราคาลงบางหรือ (คุณแดง, 2555) 

ตัดราคากัน เคามองอนาคตสั้นไป ไมไดมองวา อยูอยางไรใหยั่งยืน ผมคิดวามันไมใชวิธีการ
แขงขันที่ดีเทาไร ตอไปก็ตองตายจากตลาดไปเอง (คุณแดง, 2555) 
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แนวทางการแกไขปญหาดานราคา ผูประกอบการควรหลีกเลี่ยงสงครามราคา ราคา
ผลิตภัณฑยาแผนโบราณกําหนดจากตนทุนวัตถุดิบและราคากลางของยาแผนโบราณในตลาด  โดย
วิเคราะหรวมกับสภาวะเศรษฐกิจและคุณธรรม ไมเอาเปรียบผูบริโภค  ไมฉวยโอกาสข้ึนราคาสินคา
แมวาทําได ไมทําสงครามราคาเพ่ือขจัดคูแขง และกําหนดราคาเพ่ือกําไรพอสมควร ไมใชเพ่ือกําไร
สูงสุด ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 
 

เปนเร่ืองปกตินะ พอมีคูแขงเขามาเยอะ ก็แขงกัน ตัดราคากัน อยากใหคนซื้อยาของตัวเองนี่ 
วิธีแกของผมก็คือ ไมเขาไปยุงกับการตัดราคา ไปเนนที่การรักษาคุณภาพการผลิต มาตรฐานของเรา 
ดูแลตัวแทนจําหนายใหดี ดูแลลูกคาใหดี ควบคุมราคากับตนทุนวัตถุดิบใหได ไมเขาไปแขงเรื่องราคา
กับเคา ยาของเราถึงมียอดขายสม่ําเสมอ โดนตัดราคาก็มีผลกระทบบาง ไมนานก็กลับมาเปนปกติ  
(คุณแดง, 2555) 

สิ่งท่ีสําคัญกวาเรื่องของราคาคือ การคงราคาเดิมไว ที่ผานมาเราไมมีการเปลี่ยนแปลงราคา
เลยในระยะเวลากวาสิบป ธุรกิจเราตองชวยเหลือคน ไมเอาเปรียบลูกคาเกินไป ผมอยูได เราอยูได 
รานตัวแทนขายอยูได ลูกคาก็อยูได ทุกคนมีความสุข (คุณแดง, 2555) 

 
3. ปญหาการแขงขันทางดานการจัดจําหนาย ปญหานี้เกิดจากผลิตภัณฑยาแผนโบราณ

ชนิดน้ียังมีสถานที่จัดจําหนายไมครอบคลุมไปท่ัวประเทศ ผูบริโภคยังคงหาซ้ือไดยาก เนื่องจาก
ผูประกอบการดั้งเดิม เนนการจัดหาสถานท่ีจัดจําหนายที่ผูประกอบการสามารถเขาถึงไดดวยตนเอง 
สามารถเขาไปดูแลตัวแทนจําหนายและผูบริโภคได ทําใหสถานที่จัดจําหนายยังคงมีไมเพียงพอกับความ
ตองการของตลาด ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
เรายังมีปญหาอยูเร่ืองตัวแทนจําหนาย ยังไมเยอะ ไมครอบคลุม เพราะยังมีกรอบของเรา 

ยังเลือกตัวแทนจําหนาย ทําใหยังไมสามารถวางจําหนายไปท่ัวประเทศได (คุณแดง, 2555) 
 

แนวทางการแกไขปญหาดานการจําหนาย เนนเพิ่มยอดขายกับตัวแทนจําหนายเดิม และ
ขยายชองทางการจัดจําหนายไปยังรานขายยาอ่ืนๆ ที่ผูประกอบการสามารถเขาถึงได  ดังขอมูลจาก
การสัมภาษณ 

 
เราก็พยายามเพิ่มตัวแทนจําหนายใหมากขึ้น ครอบคลุมมากข้ึน แตตองคอยเปน คอยไป 

อยากดูแลดวยตัวเองกับตัวแทนจําหนาย ลูกคาท่ีมีดวยตัวเอง แตก็เริ่มหารานตัวแทนจําหนายเพิ่มขึ้น 
ปรับเพิ่มชาๆ แตใหความมั่นคง เหมาะสมกับกําลังของเรา (คุณแดง, 2555) 

วาตอไปตองขยายตัวแทนจําหนายใหท่ัวประเทศ ตอจากนั้น ก็ในภูมิภาคอาเซียน เราก็มอง
เปาหมาย สรางเปาหมาย ผมเชื่อวาเราไปถึงไดนะ อาจใชเวลาหนอย (คุณแดง, 2555) 
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4. ปญหาการแขงขันทางดานสงเสริมการตลาดปญหานี้เกิดจากผูประกอบการขาดการ
ติดตอกับตัวแทนจําหนายบางราย ทําใหผูประกอบการรายอ่ืนที่เขาถึงมากกวาเขามาขอการสนับสนุน
จากเจาของรานใหแนะนําผลิตภัณฑยาแผนโบราณของตน และผลิตภัณฑของผูประกอบการเองยัง
ไมไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธในวงกวาง เชนสื่อวิทยุและโทรทัศน ทําใหไมเปนที่รูจักกันมากนัก  
ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
 เร่ืองลูกคาที่หายไปก็มีบาง บางทีก็ไมไดติดตอกันไปนานๆ ก็มี ไมใชวาเราไมไดติดตอ     

ไปนะ แตบางทีเคาขายใหเราไดนอย ยาขายไมหมด เราก็เลยไมไดไปคุย ไปหาเคา เลยหางหายกันไป 
(คุณแดง, 2555) 

ตอนนี้การโฆษณาของเรายังมีนอย ยังไมเขาถึง คนยังรูจักนอย (คุณแดง, 2555) 
 

แนวทางการแกไขปญหาดานการสงเสริมการตลาด การจัดทําประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
ใหเปนที่รูจักกันแพรหลาย เร่ิมจากการโฆษณาในวิทยุชุมชน การลงโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่น 
การลงโฆษณาในหนังสือพิมพทั่วไปและการลงโฆษณาผานโทรทัศนตามลําดับ เพ่ือเปนการขยายตลาด
และสรางความนาเชื่อถือในวงกวาง ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
กําลังวางแผนลงโฆษณาในหนังสือพิมพกับวิทยุ ใหมีคนรูจักเรามากขึ้น พอโฆษณาถึงแลวก็

เริ่มขยายตลาดไปใหครอบคลุม ตอนน้ีกําลังการผลิตพรอม คนพรอม ขยายตลาดไมเปนเรื่องยาก อยู
ที่ความพรอมของเรา (คุณแดง, 2555) 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบและกลยุทธการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ        

ในจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
รูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจั งหวัดนครปฐม และศึกษา
ปญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไขปญหา อุปสรรคของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหง
หนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหง
หนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณระดับลึก โดยใชลักษณะ
คําถามแบบไมมีโครงสราง รายละเอียดของคําถามเก่ียวขอกับกลยุทธ การบริหารจัดการและการ
ประกอบการผลิตยาแผนโบราณ อีกท้ังผูวิจัยไดใชการสังเกตแบบมีสวนรวมเพื่อศึกษากลยุทธการ
บริหารจัดการ และการประกอบการผลิตยาแผนโบราณท่ีทําใหประสบความสําเร็จ 

1. รูปแบบสถานประกอบการเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก ผูประกอบการเองเปน   
ผูคิดริเริ่มทําธุรกิจดวยตนเอง ท้ังกําหนดทิศทางของธุรกิจ วางแผนการปฏิบัติงาน คัดเลือกวัตถุดิบ 
ควบคุมการผลิต ดวยตนเองท้ังหมด เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สวนในเรื่อง    
ของแหลงเงินทุน ผูประกอบการใชเงินทุนของตนเองและแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน มีข้ันตอนดังนี้ 

1.1 การคัดเลือกตัวแทนจําหนาย เริ่มจากการรักษาฐานลูกคาเกาในสมัยดั้งเดิม  
เปนตัวแทนใหกับทางสถานประกอบการมายาวนาน อีกสวนคือการหาตัวแทนจําหนายรายใหม    
เริ่มจากการตรวจสอบประวัติตัวแทนจําหนาย คัดเลือกรานขายยาท่ีมีมาตรฐานตามกฎหมายกําหนด 
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับยาแผนโบราณอยางลึกซ้ึง มีใบอนุญาต สามารถวางจําหนายยาแผนโบราณได  

1.2 การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตยาแผนโบราณ ผูประกอบการเปนผูคัดเลือก
วัตถุดิบดวยตนเอง และการคัดเลือกตองคัดเลือกจากหลายแหลง เพื่อเปนการตรวจสอบคุณภาพ      
และเลือกวัตถุดิบจากแหลงท่ีมีมาตรฐาน สะอาด ไมมีส่ิงเจือปน เพื่อรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ    
ยาแผนโบราณ การตกลงซ้ือขายใชราคาตลาดกลางเปนตัวกําหนดราคา กระบวนการผลิต             
ใชเครื่องจักรท่ีทันสมัย ตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ การปรุงยา การเตรียมวัสดุบรรจุ การบรรจุยา       
และเตรียมผลิตภัณฑยา เพื่อสงไปยังตัวแทนจําหนาย 
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1.3 การขนส งผลิต ภัณฑยาแผนโบราณสํา เร็จรูปไปยั งตั วแทนจําหนาย 
ผูประกอบการใชวิธีสงสินคาดวยตนเองเสมอ เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับตัวแทนจําหนาย           
และสอบถามถึงแนวโนมของยอดขายยาแผนโบราณชนิดนี้ อีกสวนหนึ่งจะเปนการขนสงทางพัสดุ
ไปรษณียสําหรับตัวแทนจําหนายท่ีมีการส่ังซ้ือเรงดวนและผูประกอบการไมสามารถจัดสงไดเอง      
เพื่อไมใหสินคาขาดตลาด การตลาดผูประกอบการเนนใชกลยุทธเช่ือมโยงกับทฤษฎีสวนประสม     
ทางการตลาด ตั้งแตผลิตภัณฑ การกําหนดราคา ชองทางการจัดจําหนาย การประชาสัมพันธ       
สวนการขายมีการสรางกลยุทธ การลดตนทุนวัตถุดิบ กลยุทธการสรางแรงจูงใจใหกับตัวแทนจําหนาย 
และมุงเนนบริการหลังการขาย โดยใหบริการปรึกษาปญหาการใชยาแผนโบราณทางโทรศัพท       
และการตรวจเย่ียมดูแลตัวแทนจําหนายเปนระยะๆ 

 
2. กลยุทธการบริหารจัดการสถานประกอบการ กลยุทธท่ีผูประกอบการใชจะเปน      

กลยุทธท่ีเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ทันทีทันใด ไมไดวางแผนไวลวงหนา กลยุทธประเภทนี้ขึ้นอยูกับ         
ตัวผูประกอบการเอง ท่ีจะตองใชไหวพริบ ประสบการณตางๆท่ีไดเคยประสบพบเจอมา แลวจึง
นํามาใชแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นตามสภาพสังคม ยุคสมัย สภาพเศรษฐกิจ 

2.1 กลยุทธการลดตนทุนตามหวงโซคุณคา ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ตนทุน
วัตถุดิบคิดเปน รอยละ 60-70 ของตนทุนท้ังหมด ราคาวัตถุดิบมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
ผูประกอบการใชวิธีการส่ังซ้ือในปริมาณมาก และส่ังวัตถุดิบจากหลายๆ แหลง เพื่อกระจายความเส่ียง
ดานตนทุนวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบบางชนิดใชวิธีการจางผลิต ผูประกอบการใชกลยุทธนี้ในทุก
กระบวนการเพ่ือใหการผลิตยาแผนโบราณมีตนทุนต่ําท่ีสุด ประโยชนคือตนทุนราคาท่ีต่ํากวาคูแขง    
ในทองตลาด หากเกิดความรุนแรงดานสงครามราคา ก็ยังสามารถยืนหยัดในตลาดได เนื่องจากมีความ 
ไดเปรียบจากตนทุนท่ีต่ํา การตั้งราคาท่ีเปนมาตรฐาน  

2.2 กลยุทธการรักษาฐานลูกคา ผูประกอบการเก็บประวัติตัวแทนจําหนายไวทุกราย 
และมอบของขวัญใหเม่ือถึงเทศกาลสําคัญตางๆ โดยผลตอบกลับคือ ความภักดีตอผูประกอบการ 

2.3 กลยุทธการกําหนดตัวแทนจําหนาย ผูประกอบการมีการกําหนดปริมาณตัวแทน
จําหนายเพื่อใหสัมพันธกับกําลังการผลิต และสามารถดูแลและเย่ียมเยียนไดท่ัวถึง เกิดความสมดุล
ระหวางความตองการซ้ือและความตองการขาย เพื่อสรางความสมดุลใหเกิดขึ้น ไมเห็นแกรายได        
ท่ีเพิ่มข้ึนไปเพียงอยางเดียว เพื่อการเปนคูคาท่ีมีความสัมพันธอันดีตลอดไป 

2.4 กลยุทธการสรางความแตกตาง ผูประกอบการใชกลยุทธนี้ โดยการสรางความ
แตกตางในตัวสินคา ไมใหซํ้ากับสินคาผลิตภัณฑยาแผนโบราณอ่ืนในตลาด ทําใหสินคาดู โดดเดนกวา
ผลิตภัณฑคูแขงในตลาด  
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2.5 การใชกลยุทธสรางความพึงพอใจใหกับตัวแทนจําหนายและผูบริโภค  โดยการ
สํารวจความตองการของตัวแทนจําหนายและผูบริโภค เมื่อไดขอเรียกรองหรือทราบความตองการ   
ของตัวแทนจําหนายและผูบริโภคและแปรความตองการเหลานั้นเขาสูกระบวนการบริหารงาน 

 
3. ปญหาและอุปสรรคการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ ท่ีสงผลกระทบตอกิจการ

จําแนกไดดังนี้ 
3.1 ปญหาการแขงขันทางดานผลิตภัณฑ ปญหานี้เกิดจากผลิตภัณฑยาแผนโบราณ

นํามาบริโภคไดยาก เชนในตัวยาบางชนิดตองนํามาละลายน้ําแลวดื่ม บางครั้งตัวยามีรสขม ทําให
ผูบริโภคใหมๆ ไมคอยใหความสนใจ  

3.2 ปญหาการแขงขันทางดานราคา ปญหานี้เกิดจากตลาดยามีการแขงขันกันสูง  
ไมวาจะเปนยาแผนโบราณ ยาแผนปจจุบัน มีการขายตัดราคากันเองระหวางผูประกอบการ  

3.3 ปญหาการแขงขันทางดานสถานท่ีจัดจําหนาย ปญหานี้ เกิดจากผลิตภัณฑ       
ยาแผนโบราณชนิดนี้ยังมีสถานท่ีจัดจําหนายไมครอบคลุมไปท่ัวประเทศ ผูบริโภคยังคงหาซ้ือไดยาก 
เนื่องจากผูประกอบการดั้งเดิม เนนการจัดหาสถานท่ีจัดจําหนายท่ีผูประกอบการสามารถเขาถึงได
ดวยตนเอง สามารถเขาไปดูแลตัวแทนจําหนายและผูบริโภคได ทําใหสถานท่ีจัดจําหนายยังคงมีไม
เพียงพอกับความตองการของตลาด  

3.4 ปญหาการแขงขันทางดานการประชาสัมพันธ ปญหานี้เกิดจากผูประกอบการ
ขาดการติดตอกับตัวแทนจําหนายบางราย ทําใหผูประกอบการรายอ่ืนท่ีเขาถึงมากกวาเขามาขอการ
สนับสนุนจากเจาของรานใหแนะนําผลิตภัณฑยาแผนโบราณของตน และผลิตภัณฑของผูประกอบการ
เองยังไมไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธในวงกวาง เชนส่ือวิทยุและโทรทัศน ทําใหไมเปนท่ีรูจักกันมากนัก  

 
4. แนวทางการแกไขปญหา  

4.1 แนวทางการแกไขปญหาดานผลิตภัณฑ โดยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ   
เพื่อทําใหผลิตภัณฑยาแผนโบราณมีความนาสนใจ บริโภคไดงายและเขาถึงทุกกลุมลูกคา 

4.2 แนวทางการแกไขปญหาดานราคา ผูประกอบการควรหลีกเล่ียงสงครามราคา 
ราคาผลิตภัณฑยาแผนโบราณกําหนดจากตนทุนวัตถุดิบและราคากลางของยาแผนโบราณในตลาด  

4.3 แนวทางการแกไขปญหาดานสถานท่ีจัดจําหนาย เนนเพิ่มยอดขายกับตัวแทน
จําหนายเดิม และขยายชองทางการจัดจําหนายไปยังรานขายยาอ่ืนๆ ท่ีผูประกอบการสามารถเขาถึงได 

4.4 แนวทางการแกไขปญหาดานการประชาสัมพันธ การจัดทําประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักกันแพรหลาย เริ่มจากการโฆษณาในวิทยุชุมชน การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ
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ทองถิ่น การลงโฆษณาในหนังสือพิมพท่ัวไปและการลงโฆษณาผานโทรทัศนตามลําดับ เพื่อเปน      
การขยายตลาดและสรางความนาเช่ือถือในวงกวาง 

 
จากการศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหง ในจังหวัด

นครปฐมสามารถสรุปรูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหง ในจังหวัด
นครปฐม ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2: แผนภาพสรุปผลการศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง 

ในจังหวัดนครปฐม 

รูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนี่ง 

ในจังหวัดนครปฐม 

ผูประกอบ 
การวางแผน
ปฏิบัติงาน 
ควบคุมการ
ผลิตดวย
ตนเอง

ปญหาและอุปสรรค 

ธุรกิจขนาด
ยอม 

การคัดเลือกตัวแทน
จําหนาย 

การคัดเลือกวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต 

การขนสง 

การทําตลาดและการ
ขาย 

การบริการหลังการขาย 

ข้ันตอนการดําเนินงาน รูปแบบและ
การ

บริหารธุรกิจ 

กลยุทธการดําเนินธุรกิจ 

กลยุทธการลดตนทุน 

กลยุทธการรักษาฐาน
ลูกคา 

กลยุทธการกําหนด
ตัวแทนจําหนาย 

กลยุทธการสรางความ
แตกตาง 

กลยุทธการสรางความ
พึงพอใจใหกับตัวแทน

จําหนาย 

 

รูปแบบและข้ันตอนการดําเนนิธุรกิจ ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา 

ดานการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริม
การตลาด 



54 

 

การอภิปรายผล 
การศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัด

นครปฐม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการ
ผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม และศึกษาปญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไข
ปญหา อุปสรรคของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม  

ผลจากการศึกษาพบวา การประกอบการผลิตยาแผนโบราณไมเพียงแตสรางรายไดใหกับ
ผูประกอบการเทานั้น ผูบริโภคจะไดใชผลิตภัณฑยาท่ีปลอดภัย ปราศจากสารเคมีตกคางในรางกาย 
ราคาเหมาะสมและมีคุณภาพดี รูปแบบการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ เริ่มขึ้นมาจากแนวคิด 
การขยายธุรกิจของผูประกอบการ จากกิจการท่ีทํากันเองภายในครอบครัว เริ่มขยายสูการก อตั้ง 
สถานประกอบการขนาดเล็ก มีการผลิตเปนระบบ โดยผูประกอบการเปนผูควบคุมดูแลกิจการเอง
ท้ังหมด ทุกๆขั้นตอนผูประกอบการจะเขาไปควบคุมดูแลดวยตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ    
กัญญกานต ทวีทิพยรัตน (2553) ไดศึกษารูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจสถานบันเทิง 
กรณีศึกษาผับ เจ อาร มิวสิค ฮอล พบวา การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงเปนรูปแบบธุรกิจขนาดยอม 
โดยผูบริหารไดใชกลยุทธการวางแผนลวงหนาในการดําเนินธุรกิจทุกๆดาน  

กลยุทธลดตนทุนตามหวงโซคุณคา เปนการลดตนทุนการผลิตในสวนของวัตถุดิบ      
เปนตนทุนท่ีสูงท่ีสุด โดยการส่ังซ้ือวัตถุดิบจากหลายๆท่ีเพื่อทําใหมีชองทางการส่ังซ้ือหลายทาง อีกท้ัง
ยังมีการ ส่ังซ้ือวัตถุดิบในแตละคร้ัง เปนจํานวนมากๆ เพื่อลดตน ทุน การใชกลยุทธนี้ ทํ าให
ผูประกอบการมีตนทุนวัตถุดิบลดลงจากเดิมมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วราพร อางนานนท 
(2553) เรื่อง รูปแบบและกลยุทธการประกอบการตุกตาผาตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม       
จังหวัดราชบุรี พบวา ผูประกอบการเลือกใชกลยุทธการจัดซ้ือวัตถุดิบจากหลายแหลงหรือการจัดซ้ือ
แบบคูขนานเพื่อการจัดสงท่ีทันเวลาและอํานาจการตอรองของผูซ้ือจะสูงขึ้น 

กลยุทธรักษาฐานลูกคา เพื่อใหผูประกอบการเก็บประวัติตัวแทนจําหนายไวทุกราย    
และมอบของขวัญใหเม่ือถึงเทศกาลสําคัญตางๆ โดยผลตอบกลับคือ ความภักดีตอผูประกอบการ   
และการใชกลยุทธการกําหนดตัวแทนจําหนาย เพื่อใหผูประกอบการมีการกําหนดปริมาณตัวแทน
จําหนายเพื่อใหสัมพันธกับกําลังการผลิต และสามารถดูแลและเย่ียมเยียนไดท่ัวถึง เกิดความสมดุล
ระหวาง ความตองการซ้ือและความตองการขาย เพื่อสรางความสมดุลใหเกิดขึ้น ไมเห็นแกรายได      
ท่ีเพิ่มข้ึนไปเพียงอยางเดียว เพื่อการเปนคูคาท่ีมีความสัมพันธอันดีตลอดไป สอดคลองกับงานวิจัยของ 
กิตติคุณ โรจนบวรวิทยา (2553) เรื่อง กลยุทธการตลาดการประกอบการตลาดนัดหนองหอย     
ตําบลวังกพง อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  พบวา กลยุทธการกําหนดรานคานั้น 
ผูประกอบการคํานึงถึงความตองการสินคาประเภทตางๆ ของผูบริโภคใหมีความสัมพันธกับผูคาขาย 
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เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการซ้ือ และความตองการขาย เพื่อสรางความสมดุล          
ใหเกิดขึ้น และกลยุทธการรักษาฐานลูกคา โดยเก็บประวัติผูคาขายไวทุกราย และยังมีการทําของขวัญ
ใหผูคาขายทุกคนในเทศกาลปใหม และยังเนนใหความสําคัญเปนพิเศษกับผูคาขายสินคา ภายใน   
ตลาดนัด ดูแลใหความสําคัญ ขอความคิดเห็น กอนท่ีจะทําอะไรทุกครั้ง 

การใชกลยุทธสรางความพึงพอใจใหกับตัวแทนจําหนายและผูบริโภค ผูประกอบการ     
ใชกลยุทธนี้สรางความพึงพอใจใหกับตัวแทนจําหนายและผูบริโภค  โดยการสํารวจความตองการ    
ของตัวแทนจําหนายและผูบริโภค เมื่อไดขอเรียกรองหรือทราบความตองการของตัวแทนจําหนาย  
และผูบริโภคและแปรความตองการเหลานั้นเขาสูกระบวนการบริหารงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
วสันต พิชัยพันธุ (2552) เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายหลักในพื้นท่ี      
ภาคกลางเขต 1 ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)  พบวาปจจัยดานช่ือเสียงของบริษัท 
ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการขาย มีผลตอระดับความพึงพอใจในการซ้ือสินคาปุยเคมี 

กลยุทธกําหนดตัวแทนจําหนาย ผูประกอบการมีการกําหนดปริมาณตัวแทนจําหนาย
เพื่อใหสัมพันธกับกําลังการผลิต และสามารถดูแลและเย่ียมเยียนไดท่ัวถึง เกิดความสมดุลระหวาง
ความตองการซ้ือและความตองการขาย เพื่อสรางความสมดุลใหเกิดขึ้น ไมเห็นแกรายไดท่ีเพิ่มขึ้นไป
เพียงอยางเดียว เพื่อการเปนคูคา ท่ีมีความสัมพันธอันดีตลอดไป  สอดคลองกับแนวคิดของ               
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2548) เร่ือง การสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ               
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การใชกลยุทธมุงเฉพาะดาน และการใชกลยุทธการตอบสนองอยาง
รวดเร็วมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน สงผลตออัตราการเจริญเติบโตของยอดขายแตกตางกัน ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 

การใชกลยุทธสรางความแตกตาง ผูประกอบการใชกลยุทธนี้ โดยการสรางความแตกตาง
ในตัวสินคา ไมใหซํ้ากับสินคาผลิตภัณฑยาแผนโบราณอ่ืนในตลาด ทําใหสินคาดูโดดเดนกวาผลิตภัณฑ
คูแขงในตลาด สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543) เรื่อง หลักการตลาด 
พบวา กลยุทธดานผลิตภัณฑ เปนการนําเสนอผลิตภัณฑแกลูกคาเพื่อใหลูกคาเห็นถึงขอแตกตาง       
ท่ีเหนือคูแขงและตัดสินใจซ้ือ โดยเนนการหารูปแบบใหมๆ ทันสมัยมานําเสนอลูกคา และรับผลิต   
ตามคํา ส่ังของ ลูกคา โดยเร ง ท่ีกระบวนการผลิตท่ีรวด เร็ วแตยังคงความประณีต สวยงาม              
และคุณภาพสูงและสอดคลองกับงานวิจัยของ วิบูลย อสัมภินพงศ (2543) เรื่อง ความคิดเห็นของ
ผูประกอบการรานขายยาตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา การตัดสินใจรับจําหนายผลิตภัณฑ
ของผูประกอบการจะเปรียบเทียบระหวางราคาของผลิตภัณฑกับมูลคา โดยพิจารณามูลคาจาก       
1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ เชน คุณภาพ สรรพคุณและความปลอดภัย
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ของผลิตภัณฑเทียบกับคูแขง 2) ความแตกตางดานภาพลักษณของผลิตภัณฑ เชน ช่ือเสียงผูผลิต
เทียบกับคูแขงขัน การไดรับเครื่องหมายรับรองจาก อย. ลักษณะของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี 

1. จากการศึกษาพบวา อํานาจการตัดสินใจผูกขาดอยูท่ีผูประกอบการเพียงผูเดียวมาก
จนเกินไป เม่ือเกิดเหตุการณเฉพาะหนา ฉับพลัน ตองรอผูประกอบการมาดําเนินการตอไป การ
บริหารงานเกิดความลาชา ผูประกอบการควรจะใหอํานาจการตัดสินใจกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อ
ผูประกอบการไมอยู  

2. จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการควรหาชองทางการจัดจําหนายในการสงขาย
ผลิตภัณฑยาแผนโบราณใหเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม เพื่อเพิ่มยอดขายในขณะท่ีมีการแขงขันทางการตลาด
รุนแรงมากขึ้น 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณ ในอําเภออ่ืนๆ 
หรือจังหวัดอ่ืนๆ วามีรูปแบบและกลยุทธท่ีเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

2. ควรศึกษาผลกระทบจากการรวมกันเปนประชาคมอาเซียนตอผลการประกอบการ
ผลิตยาแผนโบราณ วามีผลกระทบ ในดานดีและเสีย อยางไร 

3. ควรศึกษาความเปนไปไดของการประกอบการ นอกเหนือจากการศึกษาสวนประสม
ทางการตลาด เชน ดานการตลาด ดานการจดัการส่ิงแวดลอม เพื่อชวยใหการตัดสินใจของนักลงทุนได
ชัดเจนมากข้ึน 
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แบบสอบถามการวิจัยสําหรับผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณ 
การศึกษารูปแบบและกลยุทธการประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหน่ึง ในจังหวัดนครปฐม 

 
สวนท่ี 1 ความเปนมาของการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ 

1.1 ประวัติสวนตัวของเจาของกิจการ 
1.2 รูปแบบและขนาดของสถานประกอบการ  
1.3 ลักษณะของสถานประกอบการเปนอยางไร 
1.4 สถานประกอบการเปดดําเนินงานมาเปนระยะเวลาเทาใด  และใครเปนผูกอตั้ง        

สถานประกอบการแหงนี้ขึ้น คิดหรือตัดสินใจอยางไรเมื่อเร่ิมเปดสถานประกอบการแหงนี้ 
 

สวนท่ี 2  รูปแบบการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ 
2.1รูปแบบลักษณะของ  สถานประกอบการผลิตยาแผนโบราณของทานเปนอยางไร          

มีกระบวนการผลิตอยางไร 
2.2 รูปแบบการบริหารสถานประกอบการ การจัดการดานบุคคล การจัดการท่ัวไป          

การจัดการดานการเงิน การจัดการวัตถุดิบ 
          2.3 สถานประกอบการใชงบประมาณในการลงทุนเปนจํานวนเงินเทาไร  

ในระยะส้ัน ระยะปานกลาง ระยะยาว  
แหลงเงินทุนในสถานประกอบการ 

2.4 ตลาดของผลิตภัณฑยาแผนโบราณ 
 ตลาดทองถิ่น ภายในจังหวัด ตางจังหวัด ในประเทศ ตางประเทศ 
2.5 มีวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบอยางไรบาง (อยูในชวงการจัดการวัตถุดิบ) 
2.6 ใครเปนผูกําหนดราคาสินคา 
2.7 มีการแบงแยกหรือจัดวางสินคา สินคาคงคลังอยางไรบาง 
2.8 จํานวนพนักงานในสถานประกอบการมีก่ีคน ทําหนาท่ีอะไรบาง อัตราเงินเดือนเปนอยางไร 
 

สวนท่ี 3 กลยุทธการบริหารและการตลาดการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ 
3.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

-ผลิตภัณฑยาแผนโบราณเปนอยางไร และมีความแตกตางจากคูแขงหรือไม 
3.2 กลยุทธดานราคา 

-การตั้งราคาผลิตภัณฑยาแผนโบราณ ใชกลยุทธใดในการกําหนดราคา  
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 3.3 กลยุทธดานสถานท่ีจัดจําหนาย 
3.4 กลยุทธการสงเสริมการตลาด การบริการ 

-มีการสงเสริมการตลาด ประชาสัมพันธผลิตภัณฑยาแผนโบราณอยางไรบาง 
สําหรับลูกคาท่ีมาซ้ือยาแผนโบราณ 

-มีการโฆษณาราน หรือไมอยางไรบาง 
-มีการใหบริการหลังการขายบางหรือไมอยางไร 
 

สวนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกปญหา อุปสรรคจากการประกอบการผลิตยาแผนโบราณ 
4.1 ดานการเงิน  
4.2 ดานการจัดการ  
4.3 ดานแรงงาน  
4.4 ดานสถานท่ี  
4.5 ดานสินคา และการบริการ 
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แบบสอบถามการวิจัยสําหรับตัวแทนจําหนายยาแผนโบราณ 
การศึกษารูปแบบและกลยุทธการประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหน่ึง ในจังหวัดนครปฐม 

 
สวนท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของทาน 
 1.1 เพศ 
 1.2 อายุ 
 1.3 เช้ือชาติ 
 1.4 ศาสนา 
 1.5 อาชีพ 
 1.6 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

1.7 วุฒิการศึกษา 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของรานขายยา 
 2.1 ประเภทของรานขายยา 
 2.2 ระยะเวลาเปดกิจการ  
 2.3 เงินทุนดําเนินกิจการ 
 2.4 ทําเลท่ีตั้งของกิจการ 
 
สวนท่ี 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจจัดจําหนายยาแผนโบราณของ
ผูประกอบการรานขายยา 
 3.1 รานขายยาของทานมียาแผนโบราณจําหนายหรือไม 
 3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานใดท่ีทานใหความสําคัญมากท่ีสุด 
 3.3 ในการตัดสินใจ เลือกจัดจําหนายยาแผนโบราณ ทานมีหลักเกณฑ ในการให            
ระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดังตอไปนี้อยางไร 
  3.3.1 ดานผลิตภัณฑ 
  3.3.2. ดานราคา 
  3.3.3. ดานการจัดจาํหนาย 
  3.3.4. ดานการสงเสริมการตลาด 
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สวนท่ี 4 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีมีตอยาแผนโบราณ 
1. ดานสรรพคุณของยาแผนโบราณ 
2. ดานรูปแบบยาแผนโบราณ 
3. ดานการบรรจุหีบหอยาแผนโบราณ 
4. ดานราคายาแผนโบราณ 
5. ดานสถานท่ีจัดจาํหนาย 
6. ดานการสงเสริมการจดัจาํหนายยาแผนโบราณ 
7. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



67 

 

แบบสอบถามการวิจัยสําหรับผูบริโภคยาแผนโบราณ 
การศึกษารูปแบบและกลยุทธการประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหน่ึง ในจังหวัดนครปฐม 

 
สวนท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของทาน 
 1.1 เพศ 
 1.2 อายุ 
 1.3 เช้ือชาติ 
 1.4 ศาสนา 
 1.5 อาชีพ 
 1.6 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

1.7 วุฒิการศึกษา 
 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมระดับการใชยาแผนโบราณ 
 2.1 ขอมูลดานพฤติกรรมระดับการใชยาแผนโบราณ 
  2.1.1 ปริมาณและระยะเวลาท่ีใชยาแผนโบราณ 
 2.2 ขอมูลทางดานพฤติกรรมและทัศนคติของทานท่ีมีตอยาแผนโบราณ 
  2.2.1 สาเหตุท่ีทานเลือกใชยาแผนโบราณ 
  2.2.2 ครั้งแรกท่ีทานใชยาแผนโบราณทานใชไดรับคําแนะนําจากแหลงขอมูลใด 
  2.2.3 ทานรูจักยาแผนโบราณจากส่ือชนิดใด 
  2.2.4 ทานจะซ้ือยาแผนโบราณ จากสถานท่ีใดเปนสวนใหญ 
   2.2.5 ทานมีเหตุผลอยางไรในการเลือกซ้ือยาแผนโบราณ  
  2.2.6 เมื่อเปรียบเทียบยาแผนโบราณกับยาแผนปจจุบัน ทานจะเลือกใชยาชนิดใด 
 2.3 ขอมูลทางดานทัศนคติท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดยาแผนโบราณ 
  2.3.1 สวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ 
  2.3.2 สวนผสมทางการตลาดดานราคา 
  2.3.3 สวนผสมทางการตลาดดานสถานท่ีจัดจําหนาย 
  2.3.4 สวนผสมทางการตลาดดานการสงเสริมการจําหนาย 
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สวนท่ี 3 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีมีตอยาแผนโบราณ 
1. ดานสรรพคุณของยาแผนโบราณ 
2. ดานรูปแบบยาแผนโบราณ 
3. ดานการบรรจุหีบหอยาแผนโบราณ 
4. ดานราคายาแผนโบราณ 
5. ดานสถานท่ีจัดจาํหนาย 
6. ดานการสงเสริมการจดัจาํหนายยาแผนโบราณ 
7. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
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