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This research objective was to create a model to be applied to "Tor Jeen" catering 

business operations in Nakhon Pathom province by using qualitative research methods which 

collecting data by a structured interview . Key informants were, first, entrepreneurs involved with "Tor 

Jeen" catering business in Nakhon Pathom province in the number of nine people and second, 

organization and institutions involved with "Tor Jeen" catering business operations including 

government, agencies, and private sectors in the number of seven people. Certified specialist came 

from "Tor Jeen" catering business, organization and institutions involved with "Tor Jeen" catering 

business and creative economy field in the number of 17 people. 

The results showed that the value chain management model of catering business for 

Nakhon Pathom province related to creative economy concept consisting of 4 main processes based 

on the concept of value chain including: 1) the composition of imported raw materials and 

equipments, 2) the production elements 3) selling or arranging elements and 4) features for sales 

and marketing. That four main steps should be integrated together with creative economy-driven 

factors that focus on value creation to driven value chain management with 7 key elements:              

1) knowledge 2) creativity 3) the use of intellectual property 4) culture 5) wisdom 6) technology/ 

innovation and 7) clusters. This model was evaluated by certified specialist. Assessments on all 

sides had an average of more than 3.50 and the standard deviation was less than 1.00. It proved that 

this model is practicable. 
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บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ด้วยลัทธิทุนนิยมทีเติบโตและขยายตัวแพร่กระจายไปทัวทังโลก  จนกลายมาเป็น
โครงสร้างพืนฐานของระบบเศรษฐกิจและขับเคลือนเศรษฐกิจโลกในทุกวันนี ทําให้ประเทศไทยไม่
สามารถปฏิเสธลทัธิทนุนิยมนีได้ แตก่ระนนั นกัลงทนุของไทยยงัต้องมีการปรับตวั เพือให้อยูร่อดได้ใน
ยคุโลกาภิวตัน์ (Globalization) ในปัจจุบนั ซึงเป็นยคุแห่งการประสานโยงใยระหว่างกันของระบบ
เศรษฐกิจสงัคมกบันานาประเทศ ประเทศกําลงัพฒันาทงัหลายรวมถึงประเทศไทยหนัมาเปิดนโยบาย
ทางเศรษฐกิจแบบเสรี และดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายใต้กฎกติกาอันเป็นสากล ส่งผลให้
เทคโนโลยีการสือสารและคมนาคมซึงเป็นพลงัหลกัในการขบัเคลือนตามกระแสโลกาภิวตัน์ถกูพฒันา
อย่างก้าวกระโดด ทําให้การแลกเปลียนสินค้าจากทีหนึงไปยังอีกสถานทีหนึงทีอยู่ห่างแสนไกลกลับ
เป็นเรืองง่ายดายในปัจจบุนั เพราะข้อจํากดัของการข้ามพรมแดน (International Trade) มิใช่อปุสรรค
ทางการค้าตอ่ไป เทคโนโลยียงัทําให้การเรียนรู้และพฒันาสินค้าและบริการตา่งๆทีมีอยู่ในตลาดอยู่
แล้วกระทําได้ง่ายขนึ ผู้บริโภคหรือผู้ ซือมีสิทธิเลือกสินค้าได้อย่างเสรีทงัในด้านคณุภาพและราคามาก
ขึนส่งผลให้เศรษฐกิจโลกวันนี การแข่งขันจึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีระหว่างตะวนัตกกับตะวันออก หรือ
ระหว่างชาติใดๆ เท่านนั แตเ่ป็นการแข่งขนักนัทกุคน ทกุที ทุกเรือง การเปลียนแปลงนีมาจากสาเหตุ
สําคญัสองประการคือ เทคโนโลยีใหม่ทีทําให้การเข้าถึงระหว่างประชากรเหนียวแน่นขนึอย่างทีไม่เคย
เป็นมาก่อน และจํานวนประชากรทีเพิมขึนทําให้โลกทังใบกลายเป็นตลาดเดียวทีเต็มไปด้วยความ
แตกตา่งหลากหลายซึงไม่จํากดัขอบเขต เงือนไขทางภูมิศาสตร์จะหมดไป ความหมายของประเทศจะ
เหลือเพียงวัฒนธรรมซึงเป็นเงือนไขสําคญัในการสร้างความหลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์จะ
กลายเป็นทรัพยากรทีสําคญั ซงึเป็นทรัพยากรทีไมมี่วนัหมดและปราศจากข้อจํากดัใดๆ เป็นสิงเดียวใน
ศตวรรษตอ่ไปทีจะสนบัสนนุระบบเศรษฐกิจทงัโลกให้สอดคล้อง ทําให้ธุรกิจเชือมโยงเป็นเครือข่ายด้วย
ความหลากหลายของสินค้าและบริการ และทําให้ระบบเศรษฐกิจเคลือนตวัเข้าสมดุลใหม่ได้อย่าง
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มนัคง (ดวงฤทธิ บนุนาค, 2552: 103) ความคิดสร้างสรรค์จึงเข้าไปมีบทบาทในการขบัเคลือนธุรกิจ
และเศรษฐกิจโลกจนกลายเป็นแนวคิดของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) ซงึระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์นีได้รับการบรรจเุป็นวาระแห่งชาติของประเทศชนันําในหลาย
ประเทศ ทงัสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในยุโรป และออสเตรเลีย ดงันนัคําว่า “ความคิดสร้างสรรค์” 
และ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” จงึเป็นสิงทีเกียวข้องกบัทกุคน ทกุที ทกุเรือง อย่างหลีกเลียงไม่ได้ (อภิสิทธิ 
ไล่ศตัรูไกล, 2552: 112-113) และคําว่า “ความคิดสร้างสรรค์” นนัมิใช่เป็นเพียงแค่รายละเอียดปลีก 
ย่อยภายใต้ร่มเงาของคําว่า “วัฒนธรรม” อันเกียวเนืองกับศิลปวัฒนธรรม การออกแบบและการ      
สือสารเท่านนั หากแตย่งัเกียวข้องกบัทกุกิจกรรมในชีวิตของทกุคน  ไม่เว้นแม้กระทงัการเกษตรกรรม 
(Howkins, 2551: 15) 

นอกจากนนั การเกิดขนึของวิกฤตเศรษฐกิจโลกในรอบ 2551-2552 ซึงนบัเป็นความตกตํา
ทีรุนแรงทีสุดนับตงัแต่สงครามโลกครังทีสองยุติลงและนับเป็นความตกตําทียืดเยือทีต้องใช้เวลา
เยียวยานานหลายปี ส่งผลให้ประชากรโลกยากจนลงและจําเป็นต้องเก็บออมมากขนึเพือสร้างความ
มงัคงัให้กลบัไปสู่สถานะเดิม นนัหมายความว่า ปริมาณการบริโภคและการจบัจ่ายใช้สอยย่อมลดลง
ตามไปด้วย ฉะนนั ความได้เปรียบในการแข่งขนัจากต้นทุนแรงงานและเทคโนโลยีเพือการผลิตให้ได้
ครังละมากๆ ของประเทศต่างๆ จึงหดหายไป การขยายตวัทางเศรษฐกิจทีเน้นเชิงปริมาณจึงไม่ใช่     
กลยทุธ์ทีหลายๆประเทศสามารถพงึพาได้อีกตอ่ไป ทําให้ประเทศเหลา่นนัต้องปรับยทุธศาสตร์ใหม่เพือ
ความอยู่รอด โดยการหนัมาพึงพาการขยายตวัทางเศรษฐกิจทีเน้นเชิงคณุภาพซึงต้องอาศยัความคิด
สร้างสรรค์ (ศภุวุฒิ สายเชือ, 2552: 7-8) ด้วยเหตนีุ หลายๆ ประเทศทวัโลกนอกจากประเทศชนันํา
ตามทีกล่าวไว้ข้างต้นจึงดําเนินนโยบายส่งเสริมแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)” 
เพือพฒันาสินค้าและบริการใหม่ๆ และหลีกเลียงการผลิตสินค้าทีต้องตอ่สู่ด้วยปริมาณและราคาเป็น
หลกั โดยการนําองค์ความรู้ การศกึษา ความคดิสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญาทีเชือมโยงกบัพืนฐาน
ทางวัฒนธรรม และการสังสมความรู้ของสังคม มาพฒันาเป็นสินค้าและบริการหรือเพิมมูลค่าของ
สินค้าและบริการได้โดยทีไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากนกั  หากแต่ใช้ความคิด สติปัญญา และความ
สร้างสรรค์ให้มากขึน ซึงเป็นหวัใจของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (สํานกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2554ก:1) 

สําหรับประเทศไทย ในช่วงทีประสบกับวิกฤตต้มยํากุ้ ง เมือปี พ .ศ. 2540 นนั ทําให้การ
ส่งออกของไทยหดตวัลงหลงัจากทีได้ขยายตวัในระดบัสูงและเป็นแรงขบัเคลือนหลกัในการขยายตวั
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ของเศรษฐกิจไทยมาหลายปี แต่หลงัจากทีวิกฤตผ่านพ้นไปแล้ว ได้มีการวางแผนฟืนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขนึใหมโ่ดยพิจารณาถึงการขยายตวัทางเศรษฐกิจไทยทีผ่านมาว่าเป็นไปในเชิงปริมาณแต่
ทวา่ไมมี่คณุภาพ ฉะนนั ประเทศไทยจึงไม่อาจดําเนินการขยายตวัเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมได้อีกตอ่ไป 
ดงันนั การพัฒนาทียังยืนของประเทศจึงจําเป็นต้องมีรูปแบบใหม่โดยการขายสินค้าและบริการทีมี
คุณภาพและมีความแตกต่างจากทีสามารถผลิตได้ในทีอืนๆ  ของโลก และคนไทยต้องได้รับ
ผลประโยชน์จากการผลิตมากขึน รวมถึงต้องพฒันาสินค้าให้มีเอกลกัษณ์และสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดสากล อันไม่ใช่เกิดจากการรับจ้างผลิต หรือลอกความคิดคนอืนมาผลิตเพียงอย่างเดียว และ
ปัจจยัสําคญัของการเพิมคณุภาพในการผลิตนนัควรอยู่บนพืนฐานของความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
ซึงจะทําให้เศรษฐกิฐของไทยมีโอกาสขยายตวัและอยู่รอดอย่างยงัยืนต่อไปได้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) จึงเป็นทางรอดของประเทศไทย (ปรเมธี วิมลศิริ, 2552: 25-26, สุรพงษ์         
สืบวงศ์ลี, 2551: 7) และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกนัตนเอง ซึงเป็นองค์ประกอบหนึงในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยการพัฒนาคนให้มีความรู้และให้เกิดความคิดริเริมสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมและองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทีสอดคล้องกับศกัยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก
ศกัยภาพของทนุวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีมีอยู่แล้ว และจากทนุวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน
ทีมีคุณค่าหลากหลาย โดยนํามาต่อยอดผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ให้เป็นจุดแข็งในการ
สร้างสรรค์คณุค่าเพิมในการผลิตสินค้าและบริการ รวมตลอดทงัพฒันาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทีสอดคล้องกบัศกัยภาพความได้เปรียบในการผลิตสินค้าและบริการ อาทิ  เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีวสัด ุและนาโนเทคโนโลยี เพือสร้างรากฐานของอตุสาหกรรมไทยให้สามารถพึงตนเองทาง
เทคโนโลยีได้มากขนึ ลดการพึงพาความรู้และเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ อนัจะเป็นการเพิมผลิตภาพ
และเพิมศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศ รวมทงัเป็นการสร้างภมูิคุ้มกนัตอ่ภยัคกุคามทีเกิดจากกระแส
การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็วของโลก 

ดังนัน แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงเป็นเรืองสําคัญทีเกียวข้องกับทุกภาคส่วนของ
ประเทศไทยอนัจะทําให้เกิดการพฒันาอย่างยงัยืนได้ และยงัจะเห็นได้อย่างชดัเจนว่าประเทศไทยมี
ความพยายามทีจะขับเคลือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึน จากทีมีการกําหนดทิศทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ขึนในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 8 (พ.ศ. 2540-2544) จนถึงฉบบัที 
11 (พ.ศ. 2555-2559) รัฐบาลได้วางแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ทีมุ่งเน้นสู่การ
พฒันาเศรษฐกิจอย่างยังยืน ด้วยการเพิมคุณค่า (Value Creation) (ศกัดิชยั เกียรตินาคินทร์, 
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2553:36) โดยกําหนดยทุธศาสตร์เพือสร้างความสมดลุของโครงสร้างเศรษฐกิจ และพฒันาการสร้าง
ตลาดภายในประเทศรวมทงัตลาดภูมิภาคอย่างยงัยืน  ด้วยการทําให้เกิดระบบเศรษฐกิจทีผสมผสาน
สินทรัพย์ทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย เข้ากบัองค์ความรู้ทีครอบคลมุทงัเทคโนโลยี นวตักรรม  ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์เพือผลิตสินค้าและการบริการทีมีคณุลกัษณะโดดเดน่เฉพาะตวัเพือเป็นการสร้าง
มลูคา่ทางเศรษฐกิจในอนัทีจะสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน และการ
พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบองค์รวมนนัจะเกิดขึนไม่ได้หากไร้ซึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที
เกียวข้องเพราะการทํางานบนพืนฐานของแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพสงูสดุที
สามารถทําให้เกิดการเจริญเติบโตและพฒันาเศรษฐกิจอย่างยงัยืนได้นนั ต้องเกิดจากความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมในการทํางาน ซึงตรงกับแนวคิดของการทํางานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่าย 
(Networking) นนัเอง 

เครือขา่ย สามารถแบง่ออกเป็นกลุ่มย่อยเฉพาะพืนที ทีเรียกว่า “คลสัเตอร์ (Cluster) หรือ 
เครือข่ายวิสาหกิจ” หมายถึง กลุ่มของธุรกิจและสถาบนัทีเกียวข้องมารวมตวักนัดําเนินกิจกรรมหรือการ
รวมกลุ่มอตุสาหกรรม ธุรกิจหรือวิสาหกิจทีอยู่ในพืนทีใกล้เคียงกนัหรือผลิตสินค้าและบริการคล้ายกนั 
ซึงจะมีการดําเนินงานและปัญหาคล้ายกัน ซึงมีบทบาทสําคญัทีทําให้ธุรกิจขนาดย่อมพบโอกาสทาง
ธุรกิจ (Kuah, 2002: 206) และสร้างความสามารถในการแข่งขนัด้วยการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัโดยการสร้างความแตกตา่งทีได้จากองค์ความรู้ ความสมัพนัธ์ และแรงจงูใจทีมีอยู่ในท้องถินหรือ
พืนทีนนั (Porter, 1998: 78) เครือข่ายวิสาหกิจ เป็นองค์ประกอบหนึงทีสําคญัในระบบเศรษฐกิจสร้าง 
สรรค์ และเป็นกุญแจสําคญัในการสร้างความมังคงัให้กับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงการเพิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทีเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถพัฒนา
ก้าวหน้า และเป็นทียอมรับในวงกว้างต่อไปได้ (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ, 2552: 73, ศกัดิชยั เกียรตินาคินทร์, 2553: 78-79, Porter, 2546) ภาครัฐจึงควรสร้างกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจ โดยให้การสนับสนุนแต่ละกลุ่มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเชือมต่อกันเป็น
เครือขา่ย จากนนัเศรษฐกิจจะสามารถขบัเคลือนไปด้วยตวัเอง (ดวงฤทธิ บนุนาค, 2553: 16) 

ความร่วมมือในเครือข่ายวิสาหกิจ จะต้องมีการกําหนดทิศทางและเปา้หมายและกลยทุธ์
การพฒันาร่วม (Core Objective & Strategy) รวมทงั มีการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ระหว่างกนั ตงัแต่กิจกรรมทีอยู่ต้นนําจนถึงปลายนํา ทีเรียกว่า การจดัการ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ซึงเริมต้นตงัแตก่ารจดัการการไหลของวตัถุดิบของผู้
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จดัส่งวตัถดุิบ (Suppliers) ไปสู่การผลิต (Manufacturing) ผ่านไปยงัผู้กระจายสินค้า (Distribution 

and Sales) ไปจนถึงลูกค้า (Customer) เพือเพิมประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายวิสาหกิจ 
(Collective Efficiency/Productivity) โดยหวัใจสําคญัทีสดุในการจดัการห่วงโซ่อปุทาน คือการทํางาน
ร่วมกนั (Collaboration) ประสานการปฏิบตัิงานร่วมกนัเป็นหนึงเดียวของผู้ เกียวข้องในห่วงโซ่อปุทาน 
โดยไมแ่บง่แยกหน้าทีการดําเนินงานเป็นแตล่ะฝ่ายหรือแตล่ะองค์กร อีกทงัผู้ เกียวข้องในห่วงโซ่อปุทาน
ต้องทําการปรับระบบงานและโครงสร้างการทํางานของตนให้สอดคล้องกับกระบวนการดําเนินงาน
ธุรกิจตลอดสาย เพือทีจะสามารถบรรลุถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีทีสุดและลด
ต้นทนุรวม ซึงต้องอาศยัความเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจ  ผลิตภณัฑ์ วฒันธรรม ตลาด และองค์กรของ
ลกูค้าอย่างลึกซึง และในขณะเดียวกนัก็ต้องมีความเข้าใจในทํานองเดียวกันนีกับผู้ขายทีเป็นผู้ป้อน
วตัถดุบิหรือชินสว่นแก่กระบวนการผลิตด้วย เพือให้เกิดการพึงพาอาศยัซึงกนัและกนัและได้ประโยชน์
ร่วมกนัในระยะยาว เพราะสินค้าหรือบริการตา่งๆ ทีผลิตออกสู่ตลาดจะต้องผ่านทกุจดุหรือหน่วยตา่งๆ 

ตลอดทงัสายของห่วงโซ่อปุทาน ดงันนัคณุภาพของสินค้าและบริการนนั  จะขนึอยู่กบัทุกๆ หน่วยมิใช่
หนว่ยใดหนว่ยหนงึโดยเฉพาะ ทงัเครือข่ายวิสาหกิจและการจดัการห่วงโซ่อปุทานจึงเป็นสิงเติมเต็มซึง
กนัและกนั (Complementary) (วิทยา สหุฤทดํารง, 2547: 11) และเป็นยทุธศาสตร์ที 5 ในแผนแม่บท
การเพิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (พ.ศ. 2551-2555) 

ซึงอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัที 10 (พ.ศ.2550-2554) ทีเน้นพัฒนากระบวนการ
เครือข่ายวิสาหกิจ และห่วงโซ่อปุทาน เพือสร้างความมนัคงของเศรษฐกิจชมุชน โดยเน้นการเรียนรู้ซึง
กนัและกนัระหว่างกลุ่มทีอยู่ในระดบัหวัแถวกบัท้ายแถว รวมทงักระตุ้นการมีส่วนร่วมอย่างจริงจงัจาก
ภาคเอกชน และสร้างจิตสํานึกของผู้บริหารหรือผู้ประกอบการในการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจให้ มี
ความเข้มแข็ง ตามคําแถลงนโยบายแนวทางการปรับโครงสร้างภาคการผลิตในแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที 10 ของคณะรัฐมนตรีตอ่รัฐสภาเมือวนัที 29 ธันวาคม 2551 ว่า “…เพือเพิม
ผลิตภาพและคณุคา่ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้ความเป็นไทย โดยใช้กระบวนการพฒันาคลัส
เตอร์และห่วงโซ่อุปทาน รวมทงัเครือข่ายชุมชนบนรากฐานของความรู้สมยัใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิน
วฒันธรรมไทยและความหลากหลายทางชีวภาพ เพือสร้างสินค้าทีมีคณุภาพและมลูคา่สงู”  

นอกจากการวิเคราะห์กิจกรรมในหว่งโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) แล้ว การ
สร้างคณุคา่เพิมให้เกิดขนึตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อนัเป็นรากฐานของการพฒันาอย่างยงัยืน
นนั ควรพิจารณาและวิเคราะห์กิจกรรมในห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) ซึงครอบคลุมภาพความ
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เชือมโยงของกิจกรรมตา่งๆ ทงัหมดของธุรกิจ มิใช่เพียงกิจกรรมทีอยู่ต้นนําจนถึงปลายนําของห่วงโซ่
อปุทาน (Supply Chain) ในห่วงโซ่คณุคา่ (Value Chain)  ซึงมีกิจกรรมหลกัเป็นกิจกรรมทีเกียวข้อง
โดยตรงกบัการผลิต การขายและการส่งมอบผลิตภณัฑ์ขององค์กรให้แก่ลกูค้า รวมไปถึงการให้ความ
ชว่ยเหลือตา่งๆ ภายหลงัการขาย และกิจกรรมสนบัสนนุ โดยกิจกรรมดงักล่าวจะให้การสนบัสนนุด้าน
วตัถดุบิ เทคโนโลยี ทรัพยากรมนษุย์ และงานตา่งๆ ให้แก่หน่วยงานทวัทงัองค์กร (จิตติ รัศมีธรรมโชติ, 
2008: 26) ดงันนั การสร้างคณุค่าเพิมเพือสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขนั ธุรกิจต้องมีการออกแบบ
และปรับเปลียนห่วงโซ่คณุคา่ (Value Chain) ขนึมาใหม่อยู่เสมอ ด้วยการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นเครืองมือหลัก ในการค้นหาวิธีการสร้างคุณค่า (Value 

Creation) ให้กบัทรัพยากรทีมีอยู ่หรือได้มาให้ได้มากทีสดุอย่างตอ่เนือง ประกอบกบัการสอดประสาน  

(Coordination) ทีดีระหว่างกิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่คณุคา่ (Value Chain) จนสามารถตอบสนอง
ความต้องการและความปรารถนาของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเมือคณุคา่ถกูส่งมอบให้กับ
ลกูค้าจนตอบสนองความพึงพอใจได้แล้ว สมาชิกทกุส่วนของสายโซ่คณุคา่นนัก็จะได้ประโยชน์อย่าง
ทวักนั การดําเนินงานดงักล่าวนียงัสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555-2559) ทีว่า “...ยึดหลกัการพฒันาพืนที ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ด้วยการ
พฒันาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  คณุภาพ และยงัยืน มีความ
เชือมโยงกบัเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการ บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสําคญักบัการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทนุให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด โดยให้จงัหวดัเป็นพืนทีดําเนินการขับเคลือนการพฒันา  และเป็นจุด
เชือมโยงการพฒันาจากระดบัชมุชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชมุชน  เพิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี 

นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครืองมือหลกัในการขบัเคลือนการพฒันาในทกุภาคส่วนทงั
ระดบัพืนที ท้องถิน และชมุชน ใช้กลไกและเครืองมือการพฒันาของภาครัฐภาคประชาชน  ภาคธุรกิจ
เอกชน และสือมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคลือนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้าง
เครือขา่ยหรือคลสัเตอร์ทีตอบสนองตอ่การแก้ปัญหาและการพฒันาศกัยภาพของพืนที” 

การค้าเสรีและโลกไร้พรมแดนทีความต้องการของผู้บริโภคเป็นตวักําหนดและขบัเคลือน
เศรษฐกิจทําให้ผู้ ผลิตต้องปรับแนวคิดและกลยุทธ์ในการผลิตสินค้าและบริการอย่างต่อเนือง  

โดยเฉพาะอยา่งยิงในอตุสาหกรรมอาหารทีผลิตภณัฑ์มีอายใุนตลาดสนั และเป็นกลุ่มอตุสาหกรรมทีมี
ศักยภาพสามารถทําให้เกิดเงินตราหมุนเวียนมากมายให้กับประเทศไทย (Porter, 2546) 
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ผู้ประกอบการจงึต้องปรับเปลียนการนําเสนออาหารใหม่ๆ ตอ่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิงในธุรกิจจดั
เลียง (Catering) และอาหารทีบริการให้กบัผู้บริโภคในร้านอาหาร หรือ อาหารในซูเปอร์มาร์เก็ต  จนมี
คําว่า “Creative Foods: การสร้างคณุคา่ให้กับอาหาร” เกิดขึน ซึงมิใช่ เพียงคณุค่าทางโภชนาการ 
หากแต่เป็นการแลกเปลียนคณุค่าผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคในมิติทีมากกว่าตวัอาหารที
บริโภคเท่านัน โดยอาจตีความรวมถึง ความสุข รสนิยม ประเพณี วัฒนธรรมของผู้ บริโภคอีก
ด้วย (สถาบนัอาหาร, 2554: 1) เพราะอาหาร เป็นสิงทีเชือมโยงไปถึงวฒันธรรมและภูมิปัญญาและ
เป็นปัจจยัหลกัทีสําคญัทีสุดในการดํารงชีพ อีกทงัมีคณุประโยชน์หลากหลาย มิใช่แคก่ารบริโภคเพือ
การยงัชีพเทา่นนั แตย่งัมีประโยชน์ในด้านตา่งๆ เชน่ เพือสขุภาพทีดี เพือการพบปะสงัสรรค์ เพือเจรจา
ธุรกิจ เพือความสุขในการลิมรสอาหาร เพือพักผ่อนหย่อนใจ เพือสร้างความสัมพันธ์ เพือสืบสาน
วฒันธรรม เป็นต้น 

ประเภทอาหารทีมีชือเสียงและได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย รวมไปถึงทวัโลก
นนัคือ อาหารจีน เนืองจากความเป็นอาหารจีนนนั เปียมไปด้วยศิลปะและมาตรฐานการปรุงอาหารที
ละเอียดลออและมีวัฒนธรรมการกินทีสืบทอดกันมาช้านาน อีกทังอาหารจีนทีถูกปรุงขึนอย่าง  
พิถีพิถนันนั ไมใ่ชเ่ป็นสิงทีทําให้อิมท้องเพียงอยา่งเดียว แตย่งัมีประโยชน์ตอ่ร่างกายและมีสรรพคณุใน
การรักษาโรคด้วย ประกอบกบัชาวจีนได้อพยพไปตงัถินฐานในประเทศตา่งๆไม่ใช่แคใ่นทวีปเอเซีย แต่
ไปอยู่ทงัในทวีปยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย และแม้ว่าชาวจีนจะอพยพไปอยู่ต่างแดน ก็ไม่ละทิง
ธรรมเนียมปฏิบัติแต่ดงัเดิม ก่อให้เกิดเป็นวิถีวัฒนธรรมทีดํารงเอกลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างยังยืน
ยาวนาน จงึทําให้อาหารจีนเป็นทีรู้จกัและถกูนํามาขนึโต๊ะอาหารอย่างสมําเสมอ และจดุเริมต้นทีทําให้
คนไทยรู้จกัอาหารจีนนนัมาจาก การเริมต้นความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมไทย-จีน ทีมีมาอย่างยาวนาน
ตงัแต่สมยัสุโขทยั ทําให้ทงัสองประเทศมีการไปมาหาสู่เพือเผยแพร่และแลกเปลียนด้านวฒันธรรม
อยา่งตอ่เนือง โดยวฒันธรรมทีเกียวข้องกบัสงัคมไทยในเวลานนัมกัจะเป็นเรืองทีสําคญักบับทบาทการ
ใช้ชีวิตประจําวันของคนไทย อนัหมายถึง ข้าวของเครืองใช้ อาหารบางประเภท การแพทย์แผนจีน 
การละเล่น เป็นต้น ดงันนัอาหารจีนจึงเป็นทีสนใจของสงัคมไทยมาโดยตลอด เพราะมีความพิเศษใน
เรืองของรสชาติ สีสนัและคณุประโยชน์ โดยในปัจจบุนัชาวไทยได้ประยกุต์อาหารจีนให้เข้ากบัรสนิยม
หรือรสชาตขิองตน เชน่ การเพิมรสหวาน รสเผ็ด รสเปรียว ทีแตเ่ดมินนัอาหารจีนไม่มีรสชาติแบบนีหรือ
อาจจะมีแตน้่อยมาก บอ่ยครังทีอาหารจีนกลายเป็นสญัลกัษณ์ระหว่างคา่นิยมตา่งๆ  ของคนไทย และ
เป็นสือกลางทางการเมืองให้กบันกัการเมืองด้วย อยา่งอาหารจีนชนัสงูจะเป็นตวัประสานทางการเมือง
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ให้แก่นกัการเมืองเมือเวลามีปัญหาความขดัแย้ง (วรศกัดิ มหทัธโนบล, 2554: online) จึงเป็นเหตผุลที
ทําให้อาหารจีนถกูนํามาจดัเลียงในโอกาสพิเศษตา่งๆ เชน่ งานวนัเกิด ทําบญุขนึบ้านใหม่ งานสงัสรรค์
ในกลุม่เพือน งานเลียงในโอกาสปีใหม่ และเป็นทีมาของธุรกิจบริการจดัเลียงแบบโต๊ะจีน  การจดัเลียง
แบบโต๊ะจีน ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตคนไทยแล้วแพร่หลายไปในท้องถินต่างๆ ทวัประเทศรวมถึง
ประเทศเพือนบ้านของไทย ได้แก่ ลาว กมัพชูา มาเลเซีย และยงัเป็นทีได้รับความนิยมและมีผู้ ให้บริการ
มากมายในประเทศไทย โดยเฉพาะในจงัหวดันครปฐม ซึงมีผู้ประกอบการเป็นนกัธุรกิจกลุ่มแรกๆ ที
ให้บริการจดัเลียงแบบโต๊ะจีนให้เจ้าภาพทวัประเทศกวา่ 30 ปีทีผา่นมา  

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึงในเขตทีราบลุ่มภาคกลางทีเป็นแหล่งผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรทีสําคญัของประเทศ ทงัข้าว ผกั ผลไม้ หม ูไก่ ไข่ เป็ด ปลา และกุ้ ง เมือประมาณ 40 ปี
ทีผ่านมา ได้มีประชากรชาวจีนกลุ่มหนึงของจงัหวดัได้อาศยัข้อได้เปรียบในด้านการเป็นแหล่งวตัถดุิบ
ทางการเกษตรทีมีอยู่อย่างอดุมสมบรูณ์ ร่วมกบัผลผลิตจากทะเลและเครืองประกอบอาหารตา่งๆจาก
จงัหวดัใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิงกรุงเทพมหานคร สมทุรสาคร สมทุรสงคราม ราชบรีุ กาญจนบรีุ 
เพชรบรีุ สพุรรณบรีุ ชลบรีุ และฉะเชิงเทรา ผนวกเข้ากบัความสามารถในการประกอบอาหารเลียงดู
แขกในงานเลียงในท้องถินเป็นประจํา ริเริมการให้บริการอาหารโต๊ะจีนในรูปแบบของร้านอาหาร
เคลือนทีสําหรับงานเลียงตา่งๆทงัภายในจงัหวดัและจงัหวดัใกล้เคียง ทงังานเล็กขนาด 5 โต๊ะ ไปจนถึง
งานใหญ่ 30 - 40 โต๊ะตอ่วนั จนเป็นทีนิยมกนัอย่างกว้างขวาง เนืองจากผู้ ใช้บริการเห็นว่าอาหารมี
รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง และสามารถให้บริการได้ทกุเวลา และทกุทีลกูค้าต้องการ เป็นธุรกิจทีมีจดุ
แข็งหลายด้าน เช่น สามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายได้ สามารถประหยดัเวลาในการเตรียมงาน ด้วยข้อดี
ของธุรกิจทีมีจดุแข็งหลายประการ ประกอบกับความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรและภูมิศาสตร์ของ
จังหวัดนครปฐมทีเอือต่อการทําธุรกิจโต๊ะจีนเป็นอย่างมาก ทําให้ จํานวนผู้ ประกอบการโต๊ะจีนใน
ปัจจุบันได้เพิมจํานวนมากขึนเป็นหลายร้อยราย  ในทีสุดเกิดเป็นการแข่งขันและพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการโต๊ะจีนด้วยกัน ในปัจจุบนัผู้ประกอบการโต๊ะจีนรายใหญ่บางราย
สามารถให้บริการอาหารโต๊ะจีนได้ถึง 600 โต๊ะตอ่วนั หรือบางรายก้าวหน้ากวา่สามารถให้บริการไปถึง 
ประเทศเพือนบ้าน เช่น ลาว พม่า และกมัพชูา เห็นได้ชดัเจนว่าการประกอบการโต๊ะจีนของจงัหวดั
นครปฐมนอกจากจะเป็นลกูค้ารายใหญ่ของเกษตรกรทงัในพืนทีและจงัหวดัใกล้เคียงแล้วยงัช่วยสร้าง
มลูคา่เพิมให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรได้หลายเท่าตวั ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนหลายระดบั 

ทงัระดบัรากหญ้าเช่นเกษตรกร ผู้ว่างงาน ไปจนถึงระดบัฝีมือและทกัษะ เช่น ผู้ปรุงอาหารและผู้ช่วย 
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ผู้ประกอบการโต๊ะจีนสามารถทํารายได้ให้จงัหวดันครปฐมปีละไม่ตํากว่า  1,000 ล้านบาทตอ่ปี จึงนบั
ได้ว่ากิจการโต๊ะจีนเป็นธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม (SMEs) ทีสําคญัประเภทหนึงของจังหวัด
นครปฐม (สมุาลี เทพสวุรรณ และคณะ, 2554: ข) 

จงัหวดันครปฐมจงึเป็นศนูย์รวมของการประกอบอาหารโต๊ะจีนจนเป็นทียอมรับและกล่าว
ขานด้านรสชาติและราคา ซึงสิงสําคัญในการประกอบอาหารโต๊ะจีน นอกจากความอร่อยแล้ว 

ผู้ประกอบการโต๊ะจีนยังให้ความสําคัญในเรืองของความสะอาดเป็นอย่างมาก ซึงสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2547 ทีได้กําหนดนโยบายเรืองความปลอดภัยด้านอาหาร ผนวกกับ
ศกัยภาพความพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตอาหารทีสําคญัของจงัหวดันครปฐม  สํานกังานสาธารณสขุ
จงัหวดันครปฐม จงึจดัโครงการโต๊ะจีนนครปฐม สะอาด ปลอดภยั ขนึ เพือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
โต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม และเพือยกระดบัโต๊ะจีนนครปฐมให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สาธารณสขุ อีกทงัเป็นการประชาสมัพนัธ์โต๊ะจีนนครปฐมให้รู้จกักันแพร่หลายได้รับการยอมรับมาก
ยิงขึน พร้อมทังสนับสนุนให้จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม เพือการส่งออกและพัฒนาให้โต๊ะจีนจังหวัดนครปฐมให้เป็นทีหนึงของประเทศไทย  
ปัจจบุนัโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมจงึถือวา่เป็นทงัสินค้าและบริการทีมีชือเสียงและเป็นหน้าตาของจงัหวดั 
โต๊ะจีนจึงเป็นส่วนสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชาวนครปฐม ด้วยเหตนีุ
จึงทําให้โต๊ะจีนได้ถูกกําหนดให้เป็นหนึงในยุทธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดั โดยนายปรีชา บุตรศรี 
อดีตผู้ว่าราชการจงัหวดันครปฐม เพือให้ผู้บริโภคมนัใจการบริโภคโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม  ใน 4 ด้าน 
คือ อาหาร ราคา การบริการ และเอกลกัษณ์  

จากการแผนยทุธศาสตร์เพือการสง่เสริมและสนบัสนนุธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนของจงัหวดั จึง
เป็นโอกาสดีสําหรับผู้ประกอบการบริการจดัเลียงแบบโต๊ะจีนนครปฐมในการพฒันาตนเอง และสร้าง
งานสร้างรายได้มากขนึ แตเ่นืองจากผู้ประกอบการบริการจดัเลียงแบบโต๊ะจีนในปัจจบุนัมีจํานวนมาก
ขนึ อีกทงัผู้ประกอบการบริการจดัเลียงในรูปแบบอืนๆ ก็หนัมาเพิมบริการจดัเลียงแบบโต๊ะจีนเข้าไป
ด้วย ทําให้ผู้ประกอบการโต๊ะจีนมีทงัคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันและธุรกิจทีทดแทนกันได้ เช่น บริการจัด
เลียงแบบบปุเฟ่ต์ บริการจดัเลียงแบบค็อกเทล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเป็นธุรกิจที
มีรากฐานมาจากภูมิปัญญา และวัฒนธรรมการปรุงอาหารและรับประทานอาหารของชาวจีนที
ทรงคณุคา่ ด้วยความทีชาวจีนมีความพิถีพิถนัในด้านการปรุงอาหารและรับประทานอาหารเป็นอย่าง
มาก อาหารทกุอยา่งของโต๊ะจีนล้วนเป็นอาหารทีมีคณุคา่ มีประโยชน์ตอ่สขุภาพ มีเรืองราวและเต็มไป
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ด้วยความหมาย ถือเป็นอตัลกัษณ์ของธุรกิจทีสร้างความโดดเด่นและแตกต่างจากธุรกิจอืนๆ และมี
คุณค่าในด้านวัฒนธรรมซึงนับว่าเป็นทุนวัฒนธรรมทีควรได้รับการสืบทอด และโต๊ะจีนนครปฐม
นบัเป็นธุรกิจทีมีชือเสียงเป็นทีกล่าวขานและได้รับความเชือถือเป็นอย่างมากด้วยความเก่าแก่และ
ประสบการณ์อนัยาวนานในการประกอบธุรกิจ จึงเป็นทียอมรับและเลืองลือในเรืองความอร่อยทีเป็น
เลิศจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวัดนครปฐม ดงันนั ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจึงเป็นธุรกิจทีควรได้รับ
การสง่เสริมและพฒันาเพือให้เป็นทีเชิดหน้าชตูาของจงัหวดันครปฐม และเป็นการเสริมสร้างโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของจงัหวดัปฐมให้เข้มแข็งยิงขนึ ตลอดจนเป็นสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั การ
พฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมจงึควรเป็นการสร้างมลูคา่ให้แก่ธุรกิจ เพือสร้างความโดดเดน่และ
แตกต่างโดยการใช้ “แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึงเป็นแนวคิดสําคญัทีผู้ประกอบการควร
นํามาใช้ในการดําเนินการในการสร้างมูลค่าเพิมในสินค้าด้วยการผสมผสานสินทรัพย์ทางวฒันธรรม 

ภูมิปัญญา เข้ากับองค์ความรู้ เพือสร้างความแตกต่างทีมีคณุลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวั ทีนํามาซึง
มลูคา่ทางเศรษฐกิจในอนัทีจะสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนได้อย่าง
ยงัยืน  

ผู้วิจยัในฐานะนกัศกึษาสาขาวิชาพฒันศกึษา (ระดบัดษุฎีบณัฑิต) ทีเน้นการนําการศกึษา
มาพฒันาในทกุด้าน มีความเห็นวา่ การสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการพฒันารูปแบบการจดัการห่วงโซ่
คณุคา่ธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพือการทํางานร่วมกันหรือการ
รวมพลงัอย่างสร้างสรรค์ จดัว่าเป็นกลยุทธ์สําคญัในการเสริมสร้างและพฒันาทกัษะการดําเนินงาน
ธุรกิจจดัเลียง เพือให้ชมุชนเกิดการพฒันาทียงัยืนและสามารถพึงพาตนเองได้อย่างดีทีสดุ อนัจะทําให้
เกิดรากฐานในการดําเนินชีวิตทีเข้มแข็งไมโ่อนเอนไปกบัการพฒันากระแสหลกัมากจนเกิดการสญูเสีย
ความเป็นตวัตน ดงัทีอมาตยา เซน นกัเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบลชาวอินเดียบอกไว้ว่า “เพือก้าวพ้น
นิยายของการพฒันา เราจะต้องมีระบบเศรษฐกิจท้องถินทีพึงตนเอง” จากจดุนีทําให้ผู้วิจยัสนใจทีจะ
ศกึษาวิจยัถึงรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุค่าธุรกิจจดัเลียงตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการ
พัฒนารูปแบบนีมีจุดมุ่งหมายทีจะเสนอแนวทางหรือทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์อย่างเป็นรูปธรรมและหวงัว่าจะเป็นแสงหนึงในการพฒันาจงัหวดันครปฐม 
ซึงนอกจากจะทําให้ได้ข้อความรู้ใหม่แล้วยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานด้านอืนๆอีกด้วย 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ในการวิจยัครังนี ผู้วิจยัได้ประมวลความรู้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประยุกต์จากข้อมูล
ทวัไปเกียวกับธุรกิจจดัเลียง งานวิจยัทีเกียวข้อง และแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้อง มาจดัเป็นประเด็นทีใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลียงจังหวัดนครปฐมตาม
แนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ดงันี 

 โดยเริมจากการพิจารณาข้อมลูทวัไปเกียวกบัธุรกิจจดัเลียง ให้เห็นถึงความนิยมและความ
สนใจของผู้บริโภคทีมีตอ่ธุรกิจจดัเลียง ให้เห็นถึงรูปแบบของธุรกิจจดัเลียงว่ามีลกัษณะใดบ้าง เพือนําไป
เป็นพืนฐานในการคิดพฒันาต่อยอดในการปรับปรุง ดดัแปลง เปลียนแปลง ในเรืองของการดําเนินงาน
เพือสร้างคณุค่าให้กับธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป ซึงแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ นํามาเพือทําความเข้าใจถึงฐานคดิการทําธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ทีเปลียนจากการขบัเคลือน
ด้วยปัจจยัการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติไปสู่การขบัเคลือนด้วยความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ใน
การพฒันาการจดัการห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน โดยใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าและการ
เพิมมลูคา่ให้แก่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน ให้มีความแตกตา่งและมีรูปแบบใหม่เพิมขนึ ซึงจะทําให้ธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีนมีการพัฒนาสามารถแข่งขันได้ ซึงการจะพัฒนาธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนไปสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้ ต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการพฒันาธุรกิจจาก 2 ส่วนหลกัคือ (1) การวิเคราะห์
ศกัยภาพของตัวธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน ด้วยการวิเคราะห์และพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อนสําหรับการ
วิเคราะห์ปัจจยัภายในของธุรกิจ โอกาส อุปสรรคหรือภัยคกุคามสําหรับการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก
ของธุรกิจ โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ (SWOT Analysis) เพือให้ทราบว่า
ธุรกิจได้ดําเนินมาอยา่งถกูเปา้หมายหรือไม่ มีจดุแข็งอะไรทีสามารถดงึออกมาเพือนําไปพฒันาตอ่ยอด
ได้  มีจดุอ่อนทีจะต้องปรับปรุงอย่างไร และมีปัจจยัทีสําคญัอะไรในการยกระดบัความสามารถในการ
แขง่ขนัได้ ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นีจะใช้เป็นแนวทางในการประเมินศกัยภาพในการแข่งขนัและ
ศกัยภาพในการพัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน เพือนําไปสู่การกําหนด
วิสยัทศัน์ การกําหนดกลยทุธ์ และเป็นข้อมลูในการตดัสินใจดําเนินกิจกรรมตา่งๆ เพือให้ธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนเกิดการพฒันาไปในทางทีเหมาะสมตอ่ไป และ (2) การวิเคราะห์ศกัยภาพของอตุสาหกรรมด้วย
ทฤษฎีไดมอนด์ (Diamond Model) เพือเป็นการวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันของ
อตุสาหกรรมด้วยปัจจยัแวดล้อม 4 ด้านทีมีความสมัพนัธ์ซงึกนัและกนัและมีผลสนบัสนนุซึงกนัและกนั 
ได้แก่ ปัจจัยการผลิต ปัจจัยด้านอุปสงค์ ปัจจัยทีเกียวโยงและสนับสนุนกัน ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทาง

   ส
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ธุรกิจและการแข่งขัน หากปัจจัยทัง 4 นีมีคุณภาพทีเอือต่อธุรกิจ ก็จะเป็นสิงทีเกือหนุนให้ธุรกิจมี
ศกัยภาพทีจะเพิมผลิตภาพของตนได้อย่างตอ่เนือง มีศกัยภาพทีจะพฒันาตอ่ยอด มีศกัยภาพทีน่าจะ
พฒันาตอ่เพือยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของห่วงโซ่จนนําไปสู่การพฒันาอย่างยงัยืนได้ แต่
หากปัจจยัแวดล้อมนนัไมมี่คณุภาพและไมเ่กือหนนุแล้วอาจจะต้องพิจารณาเลิกดําเนินงาน หรือต้องมี
การแก้ไขปรับปรุงในทางอืน 

 นอกจากนัน เมือทราบถึงศักยภาพทีมีอยู่ของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนและศักยภาพของ
อตุสาหกรรมแล้วจะมีวิธีการจดัการศกัยภาพทีมีอยู่นีอย่างไรในห่วงโซ่คณุคา่เพือพฒันาไปสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้ จะต้องวิเคราะห์ให้เห็นรายละเอียดขนัการการดําเนินงานด้วยแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain)  และแนวคิดห่วงโซ่คณุคา่ (Value Chain) อีกทงัต้องวิเคราะห์หาผู้ เกียวข้องทีมีความ
เชือมโยมและหรือความสัมพันธ์ต่อการดําเนินงานของธุรกิจจัดเลียงด้วยแนวคิดเครือข่ายวิสาหกิจ 
(Cluster) เพือใช้พิจารณาวา่จะสามารถพฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในส่วนใด
ได้บ้าง อย่างไร โดยแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน จะใช้วิเคราะห์เพือแสดงให้เห็นโครงสร้างพืนฐานของ
กระบวนการต้นนําจนถึงปลายนําของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน เพือแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของ
กระบวนการวา่ประกอบด้วยขนัตอนพืนฐานใดบ้าง มีการเชือมโยงกระบวนการทีเกียวข้องอย่างไร แล้ว
นํามาทําความเข้าใจในเรืองของผู้ ทีเกียวข้องและวิธีการดําเนินการ เพือนําไปสู่การพิจารณาและ
วิเคราะห์การจัดการร่วมกับห่วงโซ่คณุค่าในการสร้างคณุค่าและเพิมมูลค่าของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 
ส่วนแนวคิดห่วงโซ่คณุคา่นํามาใช้วิเคราะห์ขนัตอนภายในของแตล่ะกิจกรรมตงัแตก่ระบวนการต้นนํา
จนถึงปลายนําของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนว่าในแต่ละกระบวนการ ประกอบด้วยกิจกรรมและขนัตอน
ใดบ้าง รวมทงั พิจารณาถึงการประสานระหวา่งกิจกรรม ให้เห็นการเชือมโยงกิจกรรมตงัแต่ในส่วนของ
คูค้่าไปจนถึงความต้องการของลกูค้า หรือตงัแตผู่้ จําหน่ายวตัถดุิบไปจนถึงการขายและการตลาดและ
ลูกค้า โดยต้องศึกษาขนัตอนในกิจกรรมต่างๆทีเกิดขึนในธุรกิจให้เห็นถึงรายละเอียดในทุกมุม เพือ
นํามาพิจารณาและวิเคราะห์ ศักยภาพว่าสามารถสร้างคุณค่าและทําให้เกิดคุณค่าเพิมได้หรือไม ่
อย่างไร และแนวคิดเครือข่ายวิสาหกิจ ใช้พิจารณาและวิเคราะห์กลุ่มของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนว่ามี
สถาบันหรือองค์กรอะไรบ้างทีเกียวข้องทีสามารถประสานความร่วมมือและรวมกันเป็นเครือข่าย
ความสัมพนัธ์ เพือเกือหนุน เชือมโยง และการแลกเปลียนในรูปแบบต่างๆ ระหว่างผู้ประกอบการ
ด้วยกัน อนัเป็นเครืองมือสําคญัในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน  อีก
ทงัยงัเป็นเครืองมือสําคญัในการพฒันาไปสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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  แผนภมูิที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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คาํถามการวิจัย 
1. การดําเนินการธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมในปัจจบุนัเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนและจุด

แข็งด้านใด อะไรคือปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงนครปฐม 

2. อะไรคือปัจจยัสูค่วามสําเร็จของธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐม 

3. รูปแบบหว่งโซ่คณุคา่ของธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมมีลกัษณะอย่างไร และรูปแบบ
การจดัการหว่งโซค่ณุคา่ธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทีเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสภาพบริบทควรมีองค์ประกอบอยา่งไร และควรมีแนวทางในการจดัการอยา่งไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือศกึษาการดําเนินงาน และรูปแบบการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน

นครปฐม 
2. เพือพฒันารูปแบบการจดัการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจดัเลียงจังหวดันครปฐมตาม

แนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัในครังนีเป็นการพฒันารูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจจดัเลียง “แบบ

โต๊ะจีน” ของจงัหวดันครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยวิธีวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ  ซึง
ขอบเขตของการวิจยั ประกอบด้วย 

1.ขอบเขตด้านเนือหา 
การพัฒนารูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียง “โต๊ะจีน” ของจังหวัด

นครปฐมตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุง่ศกึษาแนวคิดและรูปแบบในการดําเนินการ ดงันี  
1.1 ศกึษาสภาพทวัไปและวิธีการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดั

นครปฐมในปัจจบุนั 

1.2 ศกึษาจุดอ่อน จดุแข็ง ปัญหา อุปสรรค รวมทงัปัจจยัสู่ความสําเร็จของธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีน 

1.3 ศึกษากระบวนการในห่วงโซ่คณุค่าและห่วงโซ่อุปทานของการดําเนินงานธุรกิจ
จดัเลียงโต๊ะจีน 
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1.4 ศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายวิสาหกิจของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจังหวัด
นครปฐม 

1.5 พฒันารูปแบบในการจดัการห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยรูปแบบได้จากการสังเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจในเรืองแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เครือข่ายวิสาหกิจ ห่วงโซ่คณุคา่ ห่วงโซ่อปุทาน และทีได้จากการทบทวนเอกสาร 
ตํารา วรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวข้องแล้วนํามาบรูณาการเข้ากบักรอบแนวคดิทีผู้วิจยันําเสนอไว้ 

2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมลูหลกั 
 ผู้ให้ข้อมลูหลกัทีใช้ในการวิจยัครังนี ประกอบด้วย  
                        2.1 ประชากร ทีใช้ในการวิจยั เป็นผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในจงัหวดั
นครปฐม จํานวน 9 แหง่ ซงึได้มาจากการเลือกเฉพาะเจาะจงจากธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีจะศกึษาตาม
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ คือ   

1. เป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีมีชือเสียง 
2. เป็นธุรกิจจดัเลียงทีได้รับการรับรองมาตรฐานจากสํานกังานสาธารณสขุ 

จงัหวดันครปฐม 

3. เป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีเป็นสมาชิกอยูใ่นชมรมผู้ประกอบการโต๊ะจีน 
จงัหวดันครปฐม 

4. เป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีมีระยะเวลาในการดําเนินการมายาวนานมากกวา่ 
20 ปี 
                        2.2 ผู้ให้ข้อมลูหลกัทีใช้ในการศกึษาวิจยัครังนี แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ 

2.2.1 กลุ่มผู้บริหารหรือผู้ประกอบการในธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีมาจากธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐม จํานวน 9 แหง่ทีได้รับการคดัเลือก  

2.2.2 กลุ่มองค์กร สถาบนั อุตสาหกรรมหรือธุรกิจทีเกียวข้องกับธุรกิจจัดเลียง
โต๊ะจีน ได้แก่ 

1. ศนูย์สง่เสริมอตุสาหกรรม 

2. สาธารณสขุจงัหวดันครปฐม 

3. การทอ่งเทียวจงัหวดันครปฐม 

4. หอการค้าจงัหวดันครปฐม 
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5. สถาบนัการศกึษา 

6. สือมวลชน  
3.ขอบเขตด้านพืนที พืนทีทีใช้ในการศกึษาวิจยัครังนี ได้แก่ 

3.1 โต๊ะจีน ยทุธพงษ์โภชนา จงัหวดันครปฐม 

3.2 โต๊ะจีน เอียวเจริญโภชนา จงัหวดันครปฐม 

3.3 โต๊ะจีน ณทัพงศ์โภชนา จงัหวดันครปฐม 

3.4 โต๊ะจีน องึพิชาญโภชนา จงัหวดันครปฐม 

3.5 โต๊ะจีน วิสตูรโภชนา จงัหวดันครปฐม 

3.6 โต๊ะจีน พรชยัโภชนา จงัหวดันครปฐม 

3.7 โต๊ะจีน กําธรโภชนา จงัหวดันครปฐม 

3.8 โต๊ะจีน ทวีโภชนา จงัหวดันครปฐม 

3.9 โต๊ะจีน สายนัต์โภชนา จงัหวดันครปฐม 

4. ขอบเขตด้านเวลาการเก็บข้อมูล ในการวิจยัครังนีทําการวิจยัและเก็บข้อมูล ระหว่าง
เดือนมิถนุายน พ.ศ.2555 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

     4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ (ดําเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน 
พ.ศ.2555 ถึงเดือนมิถนุายน พ.ศ.2556) 

เป็นการสมัภาษณ์รายบุคคล โดยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีแนวคําถาม
เพือให้ผู้ ให้ข้อมูลได้เตรียมตวัล่วงหน้า จากนนัผู้ วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยขออนุญาตทําการ
บนัทกึเทปการสมัภาษณ์ พร้อมทงัจดบนัทกึในประเดน็สําคญั  

     4.2 การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่ธุรกิจจดั
เลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ดําเนินการระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2557 
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2557) 

ดําเนินการพิจารณาและรับรองรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลียง
จงัหวดันครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากผู้ เชียวชาญ โดยผู้ วิจยัได้เสนอร่างรูปแบบการ
จัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลียงจังหวัดนครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ผู้ เชียวชาญ
ประเมิน และนําผลการประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและ
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สมบูรณ์มากทีสุด เพือสรุปเป็นรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลียงจังหวัดนครปฐมตาม
แนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นกระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ และสร้างแรงบนัดาลใจจากพืนฐานทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทีสงัสมของสงัคม  เพือ
สร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจและเชือมโยงไปสู่การสร้างคณุคา่ทางสงัคม เป็นการสร้างสรรค์สินค้าและ
บริการใหม่ๆ โดยเชือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสงัสมภูมิปัญญาของสงัคม ผนวกเข้ากับ
เทคโนโลยีหรือนวตักรรมสมยัใหม่ นําเข้าสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบนัดาลใจ
จากรากฐานทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทีสงัสมของสงัคม  เพือสร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจและอาจ
ขยายไปถึงการสร้างคณุคา่ทางสงัคม 

 ธุรกิจจัดเลียง หมายถึง ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีให้บริการจดัเลียงทงัอาหารและเครืองดืม
ในสถานทีตา่งๆ โดยผู้จดัเลียงต้องขนย้ายวตัถุดิบ,อุปกรณ์ และแรงงานไปยงัสถานทีจดัเลียง เพือทํา
การปรุงอาหารในสถานทีของผู้ ว่าจ้างให้ไปจดัเลียง แล้วทยอยเสิร์ฟอาหารทีปรุงเสร็จใหม่ทีเริมจาก
จานอาหารคาวไปจนถึงของหวานพร้อมเครืองดืมให้กับแขกทีมาในงานเลียงทีนังอยู่รอบโต๊ะทีมี
ลกัษณะเป็นโต๊ะกลม โดยปกติจะนงัรอบโต๊ะ 8-10 คน อาหารทีเสิร์ฟจะมี 8-10 รายการ 

เครือข่ายวิสาหกิจ หมายถึง กลุ่มของธุรกิจและสถาบนัทีเกียวข้องมารวมตวักันดําเนิน
กิจกรรมอยู่ในพืนทีใกล้เคียงกนั มีความร่วมมือ เกือหนนุ เชือมโยง และเสริมกิจการซึงกนัและกนัอย่าง
ครบวงจร ทงั ความเชือมโยงของผู้ประกอบการธุรกิจ ตงัแตธุ่รกิจต้นนําจนถึงปลายนํา และความเชือมโยง
กับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ รวมทงัธุรกิจให้บริการ สมาคมการค้า สถาบนัการศึกษาและฝึกอบรม 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และ
นําไปสูก่ารยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัโดยรวมของเครือขา่ยวิสาหกิจ 

เครือข่ายวิสาหกิจธุรกิจจัดเลียง หมายถึง การรวมตวักันอย่างเหนียวแน่น เชือมโยง
เครือขา่ยซงึกนัและกนั ระหวา่งกลุม่ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียง และกลุ่มผู้ประกอบการทีเกียวข้องกบั
ธุรกิจจดัเลียง รวมถึงสถาบนัวิจยัและพฒันา องค์กรภาครัฐ ทีอยู่ในพืนทีใกล้เคียง โดยมีเปา้ประสงค์
ร่วมกันและช่วยเหลือเกือกูลกัน ซึงนําไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถและเพิมศกัยภาพของกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียง  
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ห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง ทกุหนว่ยหรือทกุกิจกรรมทางธุรกิจทีเกียวข้องกบัการผลิตสินค้า
หรือบริการโดยเริมต้นจากวตัถุดิบไปยงัจุดสดุท้ายคือลกูค้า ประกอบด้วยจดุสําคญั เริมตงัแตผู่้ จดัส่ง
วตัถดุิบ (Suppliers) ไปสู่การผลิต (Manufacturing) ผ่านไปยงัผู้กระจายสินค้า (Distribution and 

Sales) ไปจนถึงลกูค้า (Customer) และทําให้เห็นความสมัพนัธ์ทีเกียวโยงกนัเป็นทอดๆของผู้ประกอบ
กิจกรรมทางธุรกิจประเภทต่างๆทีเกียวข้องและ /หรือสนับสนุนกันเริมตงัแต่ทีสินค้าเคลือนย้ายจาก
แหลง่วตัถดุบิผา่นไปยงัผู้ผลิตจนกระทงัไปถึงผู้บริโภค  

ห่วงโซ่คุณค่า หมายถึง การเชือมโยงกระบวนการทางธุรกิจทงัในส่วนของคู่ค้า (Supply 

Chain) และในส่วนของความต้องการของลกูค้า (Customer Demand) เพือสร้างคณุคา่เพิม (Value 

Added Creation) ในรูปผลตอบแทนทีเพิมขึน ประโยชน์ทีมากขึนและความพึงพอใจทีเหนือความ
คาดหวงัให้กบัลกูค้า ทําให้ลกูค้าเกิดความภกัดีตอ่สินค้าหรือบริการนันๆ มากยิงขนึ อนันํามาซึงความ
ได้เปรียบเชิงการแขง่ขนั สู่การสร้างให้เกิดการเติบโตทียงัยืนและมนัคง (Sustainable growth) ตอ่ไป 

การสร้างคุณค่า หมายถึง การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคณุค่าเพิมขึน โดยการนํา
ทรัพยากรไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนําองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวตักรรมใหม่ๆ และ
ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ เพือให้ได้สินค้าและบริการทีมีคณุภาพยิงขึน แล้วสามารถทําให้ลูกค้าเกิด
ความพงึพอใจเพิมขนึจากเดมิ  

รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่า หมายถึง กระบวนการทีใช้ในการจัดการกิจกรรมที
เกียวข้องในห่วงโซ่คุณค่าทีแสดงถึงความสัมพันธ์ของขนัตอนการดําเนินงานธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 
ประกอบด้วย 4 ขนัตอน ตามแนวคิดห่วงโซ่คณุค่า ได้แก่ 1) การนําเข้าวตัถุดิบและอุปกรณ์ 2) การ
ผลิต 3) การจําหน่ายหรือการจดังาน 4) การขายและการตลาด และบูรณาการร่วมกับองค์ประกอบ
การขับเคลือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทีเน้นการสร้างคุณค่า ในทุกขันตอนของห่วงโซ่คุณค่าด้วย 7 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ความรู้ 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 4) 
วฒันธรรม 5) ภมูิปัญญา 6) เทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม ่และ 7) เครือขา่ยวิสาหกิจ  
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ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
1. ผลการวิจยัทําให้ได้กลยุทธ์การดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ทีสามารถนําไปกําหนดนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน
นครปฐมให้สามารถตอบรับการเปลียนแปลงต่างๆ ทีเกิดขึนและดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอ่ไป 

2. ผลการวิจยัทําให้ได้องค์ความรู้ในการพฒันารูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจ
จดัเลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพือให้บคุคล ธุรกิจ องค์กร และหน่วยงานที
เกียวข้องนําไปปรับใช้เพือพฒันาธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนเพือสร้างโอกาสทางสงัคมและเศรษฐกิจให้แก่
ชมุชนและจงัหวดั สามารถพฒันาสินค้าและบริการเพือเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยา่งเป็นรูปธรรม 

3. ผลการวิจยัทําให้ได้รูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทีเหมาะสมสําหรับบุคคล ธุรกิจ และหน่วยงานทีเกียวข้องนําไป
ประยกุต์ใช้ประโยชน์ในบริบททีเหมาะสมตอ่ไป 
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บทท ี2 

 

วรรณกรรมทเีกียวข้อง 
 

 การวิจยัเรืองรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุค่าธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้วิจยัได้ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง เพือเป็นพืนฐานความคิด
นําไปสู่กรอบความคิดในการวิจัย และประกอบการศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายผล โดยนําเสนอใน
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

1. แนวคิดเกียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
1.1. นิยามและความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1.2. ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1.3. การจดัประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย 

1.4. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

1.5. เศรษฐกิจสร้างสรรค์กบัการพฒันาชมุชนอยา่งยงัยืน 

1.6. “อาหาร” กบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2. แนวคิดเครือขา่ยวิสาหกิจ 

2.1. ความหมายของเครือข่ายวิสาหกิจ 

2.2. ประโยชน์ของการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ 

2.3. การเกิดขนึและการรวมกลุม่ของเครือขา่ยวิสาหกิจ 

2.4. ประเภทของเครือขา่ยวิสาหกิจ 

2.5. ผู้ มีสว่นเกียวข้องในการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ 

2.6. กลไกและบทบาทผู้ประสานงานพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ (CDA) 

2.7. ลกัษณะสําคญัของเครือข่ายวิสาหกิจ 

2.8. ขนัตอนและวิธีการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ 

2.9. ปัจจยัแหง่ความสําเร็จในการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ 
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3. ตวัแบบสําหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการแขง่ขนัของเครือขา่ยวิสาหกิจ 

3.1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
3.2. หลกัการทฤษฎีไดมอนด์ (Diamond Model) 

3.3. หว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) 
3.4. หว่งโซค่ณุคา่ (Value Chain) 
 

4. ธุรกิจจดัเลียง 
4.1. ประเภทของธุรกิจจดัเลียง 
4.2. โต๊ะจีน 
 

5. งานวิจยัทีเกียวข้อง 
 

1. แนวคิดเกียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ในช่วงเวลาหลายปีทีผ่านมา ประเทศพฒันาแล้วหลายประเทศเป็นผู้ ริเริมในการแสวงหา
แนวคดิการพฒันาใหม่ๆ  และได้มีการนําแนวคิดเกียวกบัการสร้างความแตกตา่งของสินค้าและบริการ
เพือหลีกหนีการแข่งขนัแบบเดิมๆ และยกระดบัสู่เศรษฐกิจยคุใหม่ด้วยการนําความคิดเรือง เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) มาเป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ เพือ
เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกแห่งการเปลียนแปลงในอนาคต และเพือเป็นการ
วางรากฐานสําหรับการพฒันาเศรษฐกิจให้มีความยงัยืนในระยะยาว 

สําหรับในประเทศไทยทีเคยประสบวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจซึงถูกขนานนามว่า วิกฤติ
ต้มยํากุ้ ง ในปี พ.ศ.2540 นนั ก่อให้เกิดภาวะการส่งออกของไทยหดตวัลง เหตกุารณ์ดงักล่าวส่งผลให้
ต่างประเทศขาดความเชือมนัในความสามารถด้านการส่งออกของไทย จึงมีความต้องการถอนเงิน
ลงทนุ เช่นเดียวกบันกัเก็งกําไรคา่เงินทีเห็นว่าประเทศไทยอาจไม่สามารถคงอตัราแลกเปลียนของเงิน
บาทไว้ได้ การเก็งกําไรค่าเงินจึงรุนแรงขนึจนกระทงันําไปสู่จุดแตกหกัของวิกฤติจนต้องมีการลอยตวั
คา่เงินบาท หลงัจากทีวิกฤติการณ์ผ่านพ้นไป ประเทศไทยได้มีการพิจารณาเห็นว่า การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจของประเทศนนัเป็นการขยายตวัในเชิงปริมาณ ทวา่ไมมี่คณุภาพ นอกจากนี เศรษฐกิจไทย 
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ยงัมีปัญหาสําคญัคือ การสญูเสียขีดความสามารถในการแขง่ขนัของภาคการผลิต และคนไทยไม่ได้รับ
ประโยชน์จากแรงงานและทรัพยากรของประเทศอย่างเต็มที ถึงแม้ว่าการขยายตวัของเศรษฐกิจทีนํา
โดยภาคการสง่ออกซงึอาศยัการลงทนุจากตา่งประเทศ แม้จะส่งผลดีตอ่ประเทศไทยในช่วงการพฒันา
มาสูค่วามเป็นอตุสาหกรรมก็ตาม แตเ่มือผา่นชว่งของการพฒันานนัไปแล้ว ก็ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
พงึทนุ เทคโนโลยี และการตลาดจากบริษัทตา่งประเทศ คนไทยจงึได้ประโยชน์จากสิงทีผลิตในประเทศ
เป็นเพียงส่วนน้อย เนืองจากผลประโยชน์จากการผลิตจะตกเป็นของเจ้าของเทคโนโลยี ผู้ นําสินค้าไป
ขาย ซงึล้วนแล้วแตเ่ป็นผลประโยชน์ของบริษัทแมที่มาจากตา่งประเทศทงัสนิ 

ดงันนั การพฒันาทียงัยืนในช่วงต่อไปของประเทศไทยจึงต้องมีรูปแบบใหม่เพิมขึน โดย
เป็นการขายสินค้าและบริการทีมีความแตกตา่งจากสินค้าและบริการทีสามารถผลิตได้ในทีอืนๆ ของ
โลก และคนไทยต้องได้รับผลประโยชน์จากการผลิตมากขึน โดยการใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าและ
มูลค่า ซึงจะทําให้เศรษฐกิจไทยสามารถแข่งขันได้ และคนไทยได้รับประโยชน์มากขึน จึงได้มีการ
กําหนดอตุสาหกรรมทีมีศกัยภาพในการเป็นตลาดเฉพาะของประเทศไทยขนึ โดยการพฒันาสินค้าและ
บริการบนพืนฐานลกัษณะเด่นของความเป็นเอกลกัษณ์ไทยทีมาจากรากฐานศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
ความมีอธัยาศยัไมตรี ความโอบอ้อมอารีของคนไทย ตวัอย่างสินค้าและบริการตามแนวการพฒันานี 
ได้แก่ อาหาร แฟชนั รถยนต์ ยาง เฟอร์นิเจอร์ ท่องเทียวและบริการด้านสุขภาพ การพฒันาซอฟแวร์ 
การศึกษานานาชาติ ซึงอตุสาหกรรมเหล่านี มีโอกาสทีจะพฒันาให้เป็นสินค้าและบริการทีมีมลูคา่สูง
เพือจําหนา่ยในตลาดโลก อนัจะนํามาซงึความมงัคงมากกว่าการขายแรงงานหรือวตัถดุิบเช่นในอดีตที
ผา่นมา การใช้แนวคิดการสร้างคณุคา่และมลูคา่ นอกจากจะทําให้เศรษฐกิจไทยแข่งขนัได้ แล้วนนัยงั
ทําให้คนไทยได้ประโยชน์มากขนึ ซงึการผลิตเกือบทกุสาขานนัต้องการการสร้างมลูคา่ให้กบัสินค้าและ
บริการทีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเทียวและการบริการอืนๆ  ซึงเป็นการ
ปรับเปลียนการเจริญเตบิโตจากยคุทีเป็นการขบัเคลือนด้วยปัจจยัการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติไปสู่
การขบัเคลือนด้วยความรู้และความคดิสร้างสรรค์ ซงึแนวคดิการสร้างคณุคา่และมลูคา่และการพฒันา
บนพืนฐานเอกลกัษณ์ความเป็นไทยนีเป็นการพฒันาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ซงึได้รับการบรรจอุยูใ่นนโยบายรัฐบาลและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติมาโดย
ตลอด 

 

 



23 
 

 
 

แนวความคดิเรืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวความคดิทีเกิดจาก 2 ประเดน็หลกั ได้แก่ 
ประเด็นแรก คือ เกิดจากวิกฤติของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมหาศาล  จนทําให้
ทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างหมดไปจากโลกอย่างสินเชิง และเกิดภาวะการมีอยู่อย่างจํากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาตใินขณะทีจํานวนประชากรเพิมขนึและความต้องการใช้มีปริมาณมากขนึ ทําให้เกิด
แนวโน้มทีทงัอุปโภคและบริโภคจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างทัวถึง ดงันนัแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จงึเป็นสิงจําเป็นตอ่การนํามาใช้ในการพฒันาการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากดันี
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุและสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการบริโภคได้อย่างเพียงพอ และประเด็นที
สอง คือ เกิดจากความต้องการสร้างความแตกตา่ง สร้างมลูคา่เพิม เพือให้เกิดความได้เปรียบทางการ
การแขง่ขนั 

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยยงัอยู่ในขนัตอนของการ
พฒันาแนวคิดอยา่งตอ่เนือง ดงันนั เพือความกระจา่งชดัในการศกึษาแนวคิดเรืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
จงึขอเสนอนิยามความหมาย แนวความคดิ และทฤษฎีทีเกียวข้องกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดงัตอ่ไปนี 

 
1.1 นิยามและความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 เพือให้ได้ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างชดัเจนจะนําเสนอความหมายของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ดงัทีมีผู้ให้คําหมายไว้มากมายและในความหมายเหลา่นนัอาจจะสรุปได้เป็น
ประเดน็ดงัตอ่ไปนี  

1.1.1 เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกระทรวงวฒันธรรม สือและการกีฬา  
(Department for Culture, Media and Sport: DCMS) สหราชอาณาจกัรซงึได้รับการยอมรับให้เป็น
ศนูย์กลางความสร้างสรรค์โลก (World Creative Hub) ให้ความหมายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้วา่ เป็น
เศรษฐกิจทีประกอบด้วยอตุสาหกรรมทีมีรากฐานมาจากความคดิสร้างสรรค์ของบคุคล ทกัษะความ
ชํานาญ และความสามารถพิเศษ ซึงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความมงัคงัและสร้างงาน
ให้เกิดขนึได้ โดยทีสามารถสงัสมและสง่ผา่นจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหมด้่วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

(สภาสถาปนิก, 2552: 31) 
1.1.2 องค์การความร่วมมือเพือการค้าและการพฒันา ( United Nations 

Conference on Trade and Development : UNCTAD) ได้ให้ความหมายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
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บริบทของการขบัเคลือนการพฒันาเศรษฐกิจวา่เป็นแนวคดิในการพฒันาและสร้างความเจริญเตบิโต
ทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ทีเกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (สภาสถาปนิก, 2552: 31) 

1.1.3 แนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามคํานิยามของ John Howkins ผู้แตง่ 
หนงัสือ Creative Economy: How People Make Money from Ideas คือ พลงัขบัเคลือนเศรษฐกิจ
ใหมข่องโลกทีไมข่นึอยู่กบัเครืองจกัร การรักษาต้นทนุให้ตํา และทรัพยากรทีร่อยหรอ หากแตข่นึอยูก่บั 
“พลงัสมองในการคิดสร้างสรรค์สิงใหม่” ซงึมีนวตักรรมจากเทคโนโลยีและสินทรัพย์ทางวฒันธรรมเป็น
องค์ประกอบสําคญั หรือในความหมายอยา่งง่ายของ John Howkins เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือ “การ
สร้างมลูคา่ทีเกิดจากความคิดของมนษุย์” (ศกัดชิยั เกียรตนิาคนิทร์, 2553: 19) 

1.1.4 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนิยามขององค์กรความร่วมมือเพือการค้าและการ
พฒันา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) คือ แนวคิดการ
พฒันาบนพืนฐานของความคดิสร้างสรรค์ทีส่งผลตอ่การพฒันาประเทศทงัในด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
โดยเป็นกลไกสําคัญในการกระจายรายได้ สร้างงาน และสร้างรายได้จากเงินตราต่างประเทศ 
ตลอดจนส่งเสริมความสมานฉันท์ให้เกิดขึนในสงัคม เป็นการเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความ
หลากหลายทางวฒันธรรม การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มิติทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมเข้ากับ
เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาและการท่องเทียว เป็นรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีใช้ฐานความรู้
ดงัเดิมมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทงัในระดบัจุลภาคและมหภาค เป็นทางเลือกใหม่ในการ
พฒันาเศรษฐกิจของโลกยคุใหม ่(ศกัดชิยั เกียรตนิาคนิทร์, 2553: 23) 

1.1.5 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในความหมายขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

(World Intellectual Property Organization: WIPO) เป็นเศรษฐกิจทีเน้นในบริบทของทรัพย์สินทาง
ปัญญาวา่ เป็นอตุสาหกรรมทางวฒันธรรม ทีประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมและศิลปะทงัหมด 

ทงัในรูปสินค้าและบริการทีต้องใช้ความพยายามในการสร้างสรรค์งาน  ไม่ว่าจะเป็นการทําขนึมาโดย
ทนัทีในขณะนนั หรือผ่านกระบวนการผลิต และเน้นการปกป้องผลงานผ่านลิขสิทธิ (Copyright) 
(อาคม เตมิพิทยาไพสิฐ, 2553) 

1.1.6 เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยความหมายขององค์การยเูนสโก (The United  

Nations Educational, Scientific and Culture Organization: UNESCO) ได้ยดึนิยามทีนําเสนอโดย
กระทรวงวฒันธรรม สือและการกีฬาของสหราชอาณาจกัร (UK DCMS) คือ อตุสาหกรรมทีเกิดจาก
ความคดิสร้างสรรค์ ความชํานาญ และความสามารถทีมีศกัยภาพในการสร้างงานและความมงัคงัโดย
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การผลิตและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา” (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ, 2552: 19) 

1.1.7 ความคดิสร้างสรรค์ไมใ่ชค่วามรู้สกึนกึคดิทีเกิดขนึตามสญัชาตญาณ 

พืนฐานหรือพฤตกิรรม หากแตว่า่มีจดุมุง่หมายชดัเจน โดยความคิดสร้างสรรค์ทีมีจดุมุง่หมายนีย่อม
เกิดจากความรู้หลากหลายสาขาทีสะสมมาจนเกิดเป็นความคดิสร้างสรรค์ใหม ่ เพือตอบสนองหรือ
แก้ปัญหาในสิงทีผู้คิดค้นได้คาดหวงัไว้ ซงึทําให้ความหมายของความคดิสร้างสรรค์กินขอบเขตทีกว้าง
ขวงยิงขนึ ไมเ่ฉพาะในเรืองของงานศลิปะ วฒันธรรม ดนตรี การออกแบบ แตย่งัรวมไปถึงนวตักรรม
การประดษิฐ์ตา่งๆ ดงันนัเมือมวลของความคดิสร้างสรรค์เหลา่นีมีขนาดใหญ่พอ ก็จะสามารถก่อตวั
ขนึเป็นแรงขบัเคลือนทางเศรษฐกิจอนัจะสง่ผลถึงการจ้างงาน การปรับกระบวนการผลิต ตลาดของ
ผู้บริโภค จนถึงตวัเลขจีดีพีของประเทศ (อภิสิทธิ ไล่ศตัรูไกล, 2552: 113) 

1.1.8 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามความหมายของสํานกังานคณะกรรมการ 
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตหิมายถึง แนวคดิการขบัเคลือนเศรษฐกิจบนพืนฐานของการใช้
องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ทีเชือมโยงกบัพืนฐานทางวฒันธรรม (Culture) การสงั
สมความรู้ของสงัคม (Wisdom) และเทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม่ (Technology and Innovation) 
(อาคม เตมิพิทยาไพสิฐ, 2553)  
 จากความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ข้างต้นกล่าวโดยสรุปได้วา่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
คือ การพฒันาเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ  โดยเน้นกระบวนการคิดอยา่ง
สร้างสรรคที์เชือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม และภมูิปัญญาทีสงัสมของสงัคม ผนวกเข้ากบั
เทคโนโลยีหรือนวตักรรมสมยัใหม ่ เพือสร้างคณุคา่ทางเศรษฐกิจและเชือมโยงไปสู่การสร้างคณุคา่ทาง
สงัคม  
 1.2 ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีหลายขอบเขตและหลากหลายองค์ประกอบด้วยกัน เพือความ
กระจา่งชดัในการแบง่ประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนําเสนอประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที
ครอบคลมุถึงอตุสาหกรรมกลุ่มตา่งๆ ทีได้รับการจดักลุ่ม และแยกประเภทบนพืนฐานของแนวคิดหลกั 

2 แนวคิดกว้างๆ คือ กลุ่มทีแยกประเภทตามชนิดสินค้าหรือบริการ และกลุ่มทีแยกประเภทตาม
กิจกรรมการผลิตและห่วงโซ่การผลิต โดยมีตวัอย่างรูปแบบการแบ่งประเภททีเป็นทีรู้จกัในปัจจุบนั
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ทงัหมด 6 รูปแบบ ดงันี (ชวูิทย์ มิตรชอบ, 2553: 84-85, มนฑิรา ธาดาอํานวยชยั, 2552: 42-44, รัชด 
ชมพนูิช, 2552: 31-32, ศกัดิชยั เกียรตินาคินทร์, 2553: 29-33, เสาวรภย์ กสุมุา ณ อยธุยา, 2553: 

24-25) 
1.2.1 การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศสหราชอาณาจกัร 

 (Department for Cultural, Media and Sport, United Kingdom: UK DCMS Model) สหราช
อาณาจกัรเป็นผู้ ริเริมการแบง่ประเภทอตุสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นครังแรกในปี  2541 โดยมีแนวคิด
ว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมสามารถก่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขนักับประเทศ
อืนๆในโลกได้ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต้องอาศยัความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะและศกัยภาพทางความรู้
ความสามารถเพือสร้างศกัยภาพด้านความมงัคงัและการสร้างงานผ่านการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา สหราชอาณาจกัรได้แบง่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น  13 สาขา แยกตามสินค้าและ
บริการ คือ โฆษณา สถาปัตยกรรม งานศิลปะและวตัถโุบราณ งานฝีมือ แฟชนั งาน ออกแบบ
ภาพยนตร์และวีดีโอ ดนตรี ศิลปะการแสดง สือสิงพิมพ์ ซอฟต์แวร์ โทรทศัน์และวิทยุ และ วีดีโอและ
คอมพิวเตอร์เกม 

1.2.2 การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้วัฒนธรรมเป็นหลัก  (Symbolic 

Texts Model) รูปแบบนีเกิดจากแนวคิดของสํานกัวิพากษ์วฒันธรรมศึกษาทีเกิดขึนในยุโรปและ
โดยเฉพาะสหราชอาณาจกัรทีให้ความสําคญักับศิลปะชนัสูง หรือให้ความสําคญักับวัฒนธรรมเป็น
การสร้างของสังคมและการเมือง มีการก่อตัวและถ่ายทอดโดยยึดลักษณะของการผลิตการ
แพร่กระจายและการบริโภคผา่นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม หรือสารทีสําคญั โดยใช้วิธีการผ่านสือตา่งๆ 
แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ 11 สาขา ได้แก ่ 

1. กลุ่มหลกัของอุตสาหกรรมวฒันธรรม (Core Cultural Industries) ได้แก่ 
โฆษณา ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต ดนตรี สือสิงพิมพ์ โทรทศัน์,วิทย,ุวีดีโอและคอมพิวเตอร์เกม  

2. กลุม่รองของอตุสาหกรรมวฒันธรรม (Peripheral Cultural Industries) 
ได้แก่ ศลิปะสร้างสรรค์  

3. กลุม่รอบนอกของอตุสาหกรรมวฒันธรรม (Borderline Cultural Industries) 
ได้แก่ เครืองใช้ไฟฟ้า แฟชนั ซอฟต์แวร์ และกีฬา 

1.2.3 การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นหลกั (Concentric Circle 

Model) เป็นรูปแบบการจดัประเภทในกลุ่มสหภาพยุโรปทีอยู่บนข้อสันนิษฐานเกียวกับคณุค่าทาง
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วฒันธรรมของสินค้าวฒันธรรมทีทําให้เกิดคณุลกัษณะทีแตกตา่งกนัในอตุสาหกรรม แบง่ออกเป็น 3 
กลุม่หลกั 14 สาขา ได้แก่  

1. ศลิปะสร้างสรรค์หลกั (Core Creative Arts) ได้แก่ วรรณกรรม ดนตรี 
ศลิปะการแสดง งานศลิปะ 

   2. อตุสาหกรรมวฒันธรรมอืนๆ (Other Core Cultural Industries)  ได้แก่ 
ภาพยนตร์ พิพิธภณัฑ์และห้องสมดุ  

3. อตุสาหกรรมวฒันธรรมในวงกว้าง (Wilder Cultural Industries) ได้แก่ การ
ดแูลศิลปวตัถุหรือโบราณสถาน สือสิงพิมพ์ การบนัทึกเสียง วีดีโอและคอมพิวเตอร์เกมส์ โฆษณา 

สถาปัตยกรรม งานออกแบบ และแฟชนั 

1.2.4 การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

(WIPO Copyright Model) ใช้ประเด็นด้านลิขสิทธิเป็นตวักําหนด แบง่ออกเป็น 3 กลุ่มหลกั 20 สาขา 
ได้แก่ 

1.  อตุสาหกรรมลิขสิทธิหลกั (Core Copyright Industries) ได้แก่ โฆษณา งาน
สะสม ภาพยนตร์และวีดีโอ ดนตรี ศลิปะการแสดง สือสิงพิมพ์ ซอฟต์แวร์ โทรทศัน์และวิทย ุงานศลิปะ
และกราฟฟิค 

2.  อุตสาหกรรมลิขสิทธิทีมีลักษณะพึงพากัน (Interdependent Copyright 

Industries) ได้แก่ สือสําหรับบนัทึก เครืองใช้ไฟฟ้า เครืองดนตรี กระดาษ เครืองถ่ายเอกสารและ
อปุกรณ์ถ่ายภาพ 

3.  อตุสาหกรรมลิขสิทธิบางสว่น (Partial Copyright Industries)  ได้แก่ 
สถาปัตยกรรม เครืองนุง่หม่และรองเท้า งานออกแบบ แฟชนั สินค้าตกแตง่บ้าน และของเลน่ 

1.2.5 การจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าและการพฒันา (UNCTAD) ได้แบง่ประเภทอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ได้แก่ 
มรดกทางวฒันธรรม (Heritage or Cultural Heritage) ศิลปะ (Arts) สือ (Media) งานสร้างสรรค์ตาม
ลกัษณะงาน (Functional Creation) มีรายละเอียดดงันี (มนฑิรา ธาดาอํานวยชยั, 2552: 44-45, 

เสาวรภย์ กสุมุา ณ อยธุยา, 2553: 24-25) 
1.  กลุ่มมรดกทางวฒันธรรม (Culture Heritage) เป็นต้นกําเนิดของรูปแบบ

ศิลปะทังหมดและเป็นจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นมรดกทีมีการ
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รวบรวมลกัษณะทางวฒันธรรมตงัแตป่ระวตัศิาสตร์ มานษุยวิทยา เชือชาติ สนุทรียศาสตร์และมมุมอง
ด้านสงัคม ปัจจยัตา่งๆ นีมีผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์และเป็นต้นกําเนิดของสินค้าและบริการ แบง่เป็น  

2 กลุ่มคือ กลุ่มการแสดงออกทางวฒันธรรมแบบดงัเดิม (Traditional Cultural Express) เช่น ศิลปะ
และงานฝีมือ เทศกาล งานและงานฉลอง เป็นต้น และกลุ่มทีตงัทางวฒันธรรมหรือแหล่งวฒันธรรม 

(Culture Sites) เชน่ โบราณสถาน พิพิธภณัฑ์ ห้องสมดุ และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น 

2.  กลุ่มศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทีมีพืนฐานของศิลปะ
และวฒันธรรมบริสทุธิ รวมถึงงานศลิปะทีมีแรงบนัดาลใจจากการสืบทอดมรดก คา่นิยมทางอตัลกัษณ์
และความหมายเชิงสญัญะ แบง่เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทศันศิลป์ (Visual Arts) เช่น ภาพวาด รูปปัน 

ภาพถ่ายและวตัถโุบราณ เป็นต้น และกลุ่มศิลปะการแสดง (Performing Arts) เช่น การแสดง ดนตรี 
การแสดงละคร การเต้นรํา โอเปร่า ละครสตัว์ การเชิดหุน่กระบอก และละครหุน่ เป็นต้น 

3.  กลุ่มสือ (Media) เป็นกลุ่มผลิตงานสร้างสรรค์ทีมีจดุมุ่งหมายในการสือสาร
กับกลุ่มผู้ รับสารขนาดใหญ่ กลุ่มนีสามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มงานสือสิงพิมพ์ 

(Publishing and Printed Media) เช่น หนงัสือ หนงัสือพิมพ์ และสิงตีพิมพ์อืนๆ และกลุ่ม
โสตทศันปูกรณ์ (Audio Visual) เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิทยแุละการออกอากาศการกระจายเสียง
อืนๆ 

4.  กลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลกัษณะงาน (Function Creation) เป็นกลุ่มของ 
สินค้าและบริการทีตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีแตกตา่งกนั แบง่เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มออกแบบ 

(Design) เชน่ การออกแบบภายใน กราฟิก แฟชนั อญัมณี และของเด็กเล่น เป็นต้น, กลุ่มสือสมยัใหม่ 
(New Media) เช่น ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกมส์ และเนือหาดิจิตอล เป็นต้น และกลุ่มบริการทางความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Services) เช่น บริการทางสถาปัตยกรรม โฆษณา วฒันธรรม และ นนัทนาการ 
งานวิจยัและพฒันา บริการอืนทีเกียวข้องกบัดจิิตอล และความคดิสร้างสรรค์ เป็นต้น 

1.2.6 การจดัประเภทอตุสาหกรรมสร้างสรรค์โดยองค์การศกึษาวิทยาศาสตร์ 
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้แบ่งประเภทอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ทีเน้นเฉพาะ
ด้านวฒันธรรมออกเป็น 5 กลุ่มหลกั (Core Cultural Domains) ได้แก่ มรดกทางวฒันธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Cultural and Natural Heritage) การแสดง (Performance and Celebration) 

ทศันศิลป์ งานฝีมือ และการออกแบบ (Visual arts, Crafts and Design) หนงัสือและสิงพิมพ์ (Books 

and Press) และ โสตทศัน์ และสือดจิิทลั (Audio Visual and Digital Media)  
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กล่าวโดยสรุป ขอบเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มีการแบ่งขอบเขตทีครอบคลุมถึง
อตุสาหกรรมกลุ่มตา่งๆ ทีได้รับการจดักลุ่ม และแยกประเภทบนพืนฐานของแนวคิดหลกั 2 แนวคิด
กว้างๆ คือ กลุม่ทีแยกประเภทตามชนิดสินค้าหรือบริการ และกลุม่ทีแยกประเภทตามกิจกรรมการผลิต
และห่วงโซ่การผลิต โดยมีรูปแบบการแบง่ประเภททีเป็นทีรู้จกัในปัจจบุนัทงัหมด 6 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 

การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศสหราชอาณาจกัร การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยใช้ศิลปะเป็นหลกั การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  การ
จัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา  

(UNCTAD) และการจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ (UNESCO) 

1.3 การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย 

การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยโดย สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2554) จาก
การทบทวนกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์พบว่าองค์ประกอบของ  “เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” จะมีพืนฐานแนวคิดทีคล้ายคลึงกนั โดยทีเน้นการขบัเคลือนเศรษฐกิจบนพืนฐานของการ
ใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศกึษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ทีเชือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสงัสมความรู้
ของสงัคม และเทคโนโลยีหรือนวตักรรมสมยัใหม่ แตอ่ย่างไรก็ตาม แม้จะมีพืนฐานแนวคิดทีคล้ายคลึง
กนัแตก็่มีความแตกตา่งของการจดัประเภทของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ทงันี ในระดบัองค์การระหว่าง
ประเทศซึงกําหนดขอบเขตเพือเป็นมาตรฐานอ้างอิงนนั มีจุดเน้นและการให้นําหนกัความสําคญัที
แตกตา่งกนัสําหรับในระดบัประเทศนนัเป็นผลมาจากอตัลกัษณ์ ตลอดจนการเลือกกลุ่มอตุสาหกรรม
บนพืนฐานของความได้เปรียบ ทงัความได้เปรียบเชิงสมับูรณ์และเชิงเปรียบเทียบ (Absolute and 

Comparative Advantages) การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยโดยสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ จะใช้การจดัประเภทโดยยดึรูปแบบของ การประชมุสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าและการพฒันา (UNCTAD) เป็นกรอบ โดยแบง่เป็น 4 กลุ่มหลกั และ 15 สาขา ทงันีการจดั
ประเภทนี เป็นเพียงข้อเสนอเบืองต้นเพือใช้ประโยชน์ในการวดัขนาดทางเศรษฐกิจของอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์สามารถใช้เป็นกรอบสําหรับการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยได้  เพือความเข้าใจใน
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เรืองประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอเสนอเป็นประเด็นตามการแบง่กลุ่ม 4 กลุ่มหลกั ดงัตอ่ไปนี 

(รัชด ชมพนูิช, 2552: 32, ศกัดชิยั เกียรตนิาคนิทร์, 2553: 33, เสาวรภย์ กสุมุา ณ อยธุยา, 2553: 25) 
1.3.1 มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Heritage or Cultural/Biodiversity 

Based Heritage) แบง่เป็น 4 สาขาคือ 

1. งานฝีมือและหตัถกรรม 

2. การทอ่งเทียวเชิงวฒันธรรม/ความหลากหลายทาง ชีวภาพ  

3. การแพทย์แผนไทย 

4. อาหารไทย 

1.3.2 ศลิปะ (Arts) แบง่เป็น 2 สาขาคือ 

1. ศลิปะการแสดง 
2. ทศันศลิป์ 

1.3.3 สือ (Media) แบง่เป็น 4 สาขาคือ 

1. ภาพยนตร์และวีดทิศัน์ 

2. การพิมพ์ 

3. การกระจายเสียง 
4. ดนตรี 

1.3.4 งานสร้างสรรค์และออกแบบ (Functional Creation) แบง่เป็น 5 สาขาคือ 

1. การออกแบบ 

2. แฟชนั 

3. สถาปัตยกรรม 

4. การโฆษณา 

5. ซอฟต์แวร์ 
จากประเดน็ดงักลา่วข้างต้นสรุปได้วา่ การแบง่ประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจบุนัได้มี

การแบ่งประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติทีได้ยึดตามกรอบของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพฒันา (UNCTAD) 
ออกเป็น 4 กลุม่ใหญ่ๆ คือ ประเภทมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ ประเภทศิลปะ ประเภทสือ และ
ประเภทงานสร้างสรรค์และออกแบบ  
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1.4 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

 พลวตัของการพฒันาเศรษฐกิจโลกทีมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตวัเร่ง
ทีสําคญั ทําให้เกิดภาวการณ์เปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
โลก ได้กลายเป็นแรงผลกัดนัให้ประเทศตา่งๆ ในโลก พยายามทีจะสร้างความมงัคงัทางเศรษฐกิจและ
ความมนัคงในการดํารงชีวิตของมนษุย์ภายใต้บริบททีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึงแนวทางการสร้าง
ความมงัคงัทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึงก็คือ การสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก 
หรือทีเรียกวา่ การสร้างความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยนยัสําคญัของการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทีต้องดําเนินการขบัเคลือนการพฒันา
ในวงกว้างให้ครอบคลมุภาคเศรษฐกิจจริง และเชือมโยงกนัทงัเกษตร อตุสาหกรรม และบริการ อยู่บน
พืนฐานของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน ผนวกกับการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ซึงการพฒันา
จะต้องมุง่สูก่ารเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจทีเป็นมิตรตอ่สิงแวดล้อม (Creative and Green 

Economy) ซงึเป็นกระแสการพฒันาของโลกในปัจจบุนั ประเทศไทยเป็นประเทศหนึงทีมีโอกาส และมี
ศกัยภาพในการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาเป็นปัจจยัขบัเคลือนใหม่ โดยใช้ความโดดเดน่ทีเป็น
คณุลกัษณะและเอกลกัษณ์เฉพาะของไทยได้ 

เพือให้เกิดความเข้าใจพฒันาการของการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย ขอ
นําเสนอความเป็นมาและกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสวรรค์ในประเทศไทยเป็นประเด็น
ดงัตอ่ไปนี 

1.4.1 การเปลียนผา่นจากเศรษฐกิจยคุเก่าสูเ่ศรษฐกิจยคุใหม่ 
      สําหรับในประเทศไทย ทีหากจะพิจารณาจากโครงสร้างสินค้าและบริการของไทยใน

อดีตทีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นับตังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 6 จนถึง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 10 พบว่าสินค้าส่งออกทีสําคญัของไทย 5 อนัดบัแรก 
ยังคงเป็นสินค้าทีขับเคลือนด้วยปัจจัยการผลิตแบบดงัเดิม ได้แก่ สิงทอ อาหาร คอมพิวเตอร์และ
สว่นประกอบ ซงึยงัขาดความหลากหลายของสินค้าและบริการสง่ออกเชิงสร้างสรรค์ 

      แม้วา่การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะไม่ได้ถกูกําหนดไว้อย่างชดัเจนในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 10 ทําให้ขาดการมองภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบ แต่การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็เป็นแนวทางหนึงของการขบัเคลือนยุทธศาสตร์
การปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลและยังยืน บนหลักการพืนฐานของแนวคิดการเพิมคณุค่าของ



32 
 

 
 

สินค้าและบริการ โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม และวิถีชีวิตความเป็นไทย ดังนนั การขบัเคลือนยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างการผลิตเพือเปลียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการพึงพิงปัจจยัการผลิตทีมี
ราคาถูกและใช้ทรัพยากรอย่างสินเปลืองไปสู่ระดบัสูงขึนทีเน้นการเพิมประสิทธิภาพและการสร้าง
นวตักรรมโดยให้ความสําคญักับการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจงั จะเป็นแนวทางหนึงใน
การยกระดบัความสามารถด้านการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของไทย เพือให้เป็นส่วนหนึงของการสร้าง
สงัคมไทยให้สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองโดยใช้ทนุทางสงัคม และทนุทางปัญญาในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอยา่งยงัยืน 

1.4.2 สถานภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

1.4.2.1 การวัดมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการประชุมสหประชาชาติว่า
ด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ได้ให้ความสําคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในมิติทีมี
ความสําคญัมากขึนในตลาดโลก โดยอตัราการขยายตวัของการส่งออกสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
ตลาดโลกในช่วงปี 2537-2548 มีค่าเฉลียประมาณร้อยละ 7 ต่อปี โดยประเทศทีพฒันาแล้ว มีอตัรา
การขยายเฉลียประมาณร้อยละ 6 ตอ่ปี ประเทศกําลงัพฒันามีอตัราการขยายตวัเฉลียประมาณร้อยละ 
9 ต่อปี  ซึงมีแนวโน้มเพิมขึน ส่งผลให้สดัส่วนในตลาดโลกเพิมขึน สําหรับในประเทศนนัมีอตัราการ
ขยายตัวเฉลียประมาณร้อยละ 4 ต่อปี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาต,ิ  2552 : 9) 

1.4.2.2 มลูค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อย
ละ 10-12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือประมาณร้อยละ 14-17 ของรายได้ประชาชาติ โดย
กลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลกัษณะงาน กลุ่มมรดกทางวฒันธรรม และกลุ่มสือ เป็นกลุ่มทีมีมลูคา่สูงสุด 
โดยทงั 3 กลุ่ม มีมูลค่ารวมกันประมาณร้อยละ 9.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มูลค่าการ
ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ของไทยมีส่วนแบง่ในตลาดโลกประมาณร้อยละ 1.3 และจดัอยู่ในลําดบัที 17 
ของโลก และมีอตัราการขยายตวัเฉลียร้อยละ 5 ตอ่ปี ระหวา่งปี 2543-2548 (สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ,  2552 : 9) 

1.4.2.3 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจํากัดของการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบวา่ จดุแข็งของประเทศไทยเป็นเรืองของความหลากหลายทางวฒันธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทีมีลักษณะโดดเด่นของไทย รวมทังค่าครองชีพและต้นทุนทีตําเมือ
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เปรียบเทียบกับหลายประเทศ ในขณะทีจุดอ่อนเป็นเรืองของนโยบายและการบูรณาการ โครงสร้าง
พืนฐาน ตลอดจนการวิจยัและพฒันาทียงัไม่เพียงพอ และปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทีไม่
สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี จะขอเสนอประเด็นความได้เปรียบเชิง
ยทุธศาสตร์และโอกาส รวมทงัปัญหาและอปุสรรคของการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศดงันี 

 ความได้เปรียบเชิงยทุธศาสตร์และโอกาส 

1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถินทีได้รับการสืบทอดมาเป็นเวลายาวนานจนเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของไทย 

2. การขยายตวัของความต้องการสินค้าและบริการทางวฒันธรรมของเอเชีย โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้ มีรายได้สูง ซึงสามารถนําเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถินของไทยมาเสริมสร้าง
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการตลอดจนเพิมคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจของการผลิตและ
บริการไทย 

3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชือมโยงเครือข่ายสร้างโอกาสที
สําคัญหลายด้าน เช่น การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถินด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีจาก
ตา่งประเทศ เป็นต้น 

4. ประเทศไทยมีการดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางปัญญาไว้ระดบัหนึง เช่น 
การจัดตังอุทยานวิทยาศาสตร์ทังในส่วนกลางและภูมิภาค และแหล่งบริการความรู้นอกระบบ
การศกึษา ทีสามารถสนบัสนนุการเชือมโยงภูมิปัญญาท้องถิน สินทรัพย์ทางวฒันธรรม และความเป็น
ไทย เข้ากบัเทคโนโลยีสมยัใหมไ่ด้ 

5. หน่วยงานรัฐเป็นกลไกสําคญัในการให้ความรู้ด้านการตลาดและสนบัสนุนการเข้าสู่
ตลาดใหม่สําหรับธุรกิจสร้างสรรค์ ซึงจะส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยรวม 
นอกจากนี ภาครัฐและสถาบนัการเงินยงัเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถงึแหล่งเงินทนุได้มากขนึใน 3 

แนวทาง ผา่นการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทีมีอยูคํ่าประกนัสินเชือเพือการลงทนุ กองทนุหมู่บ้านสําหรับ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กในระดบัท้องถินและชมุชน และกองทนุร่วมลงทนุตา่งๆ 

ปัญหาและอปุสรรค 

1. การขาดแคลนบุคลากรทีมีความคิดสร้างสรรค์ทังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยเฉพาะในระดบัผู้ประกอบการทําให้อตุสาหกรรมการผลิตของไทยต้องอาศยัทรัพยากรทีจบัต้องได้ 
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เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ เครืองมือ และเครืองจักร มากกว่าทรัพยากรทีจับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้ 
ความคดิ และภมูิปัญญาเป็นสําคญั 

2. ขาดกลไกบรูณาการการทํางานและการเชือมโยงการทํางานขององค์กรทีสนบัสนนุต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขาดกลไกการเชือมโยงการทํางานและช่องทางการแลกเปลียนความรู้
และความคดิเห็น ทําให้การปฏิบตังิานตามความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีทิศทางทีแตกตา่งกนั
สง่ผลให้ลกัษณะการปฏิบตังิานขาดความสอดคล้องและไมส่นบัสนนุซงึกนัและกนั 

3. สภาพแวดล้อมโดยรวมของประเทศไทยยงัมีบทบาทต่อการสร้างบรรยากาศทีเอือต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์คอ่นข้างน้อยโดยเฉพาะการบริหารจดัการสินทรัพย์ทางปัญญาทียงัไม่
เข้มแข็ง เชน่ ระเบียบและกระบวนการขอขนึทะเบียนสิทธิบตัรทียงัมีความล่าช้า การบงัคบัใช้กฎหมาย
เพือป้องกันการละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญายงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร และขาดมาตรการจูงใจที
เอือต่อการลงทุนพัฒนาระบบการผลิตทีใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมทังขาดกลไกในการจัดสรร
ผลประโยชน์ทีเกิดจากการวิจยัและพฒันาตอ่ยอดภมูิปัญญาท้องถินในเชิงพาณิชย์อยา่งเป็นธรรม 

4. ขาดระบบฐานข้อมูลและการจดัเก็บข้อมูลทีมีความต่อเนืองและทันสมยั รวมทงัการ
จําแนกประเภทอตุสาหกรรมสร้างสรรค์อยา่งเป็นระบบ (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาติ, 2552: 11)  

 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยนันมีข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์นานปัการประการ โดยเฉพาะข้อได้เปรียบทางด้านวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทีมีความหลากหลาย ตลอดจนประเทศไทยมีภูมิปัญญาท้องถินทีมีความเป็นเอกลกัษณ์และ
ได้รับการสืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนสามารถเป็นจุดแข็งในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ให้
ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ทงันีเนืองจากในประเทศเอเชียมีการขยายตวัของความ
ต้องการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมมากขึนซึงสามารถนําเอาวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน
ของไทยมาเสริมสร้างกระบวนการผลิตสินค้าและบริการตลอดจนเป็นการเพิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจของ
การผลิตและบริการ อีกทงัประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเชือมโยง
เครือขา่ยในการสร้างโอกาสทีสําคญัหลายด้านทําให้เกิดการพฒันาตอ่ยอดภูมิปัญญาท้องถินด้วยองค์
ความรู้และเทคโนโลยีได้ แต่ในขณะเดียวกัน แม้ว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มากมายหลายประการ แต่ก็ยงัมีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างในการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนบุคลากรทีมีความคิดสร้างสรรค์ การขาดการบูรณา
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การการทํางานและการเชือมโยงการทํางานขององค์กรทีสนบัสนุนต่อการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
สภาพแวดล้อมโดยรวมของประเทศไทยยงัมีบทบาททีเอือตอ่การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์คอ่นข้าง
น้อย นอกจากนี การขาดระบบฐานข้อมูลและการจดัเก็บข้อมลูทีมีความตอ่เนืองและทนัสมยั รวมทงั
การจําแนกประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ยังนับเป็นปัญหาและอุปสรรคทีทําให้
ประเทศไทยยงัไมส่ามารถพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4.3 นโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
       แม้วา่ประเทศไทยยงัอยูใ่นขนัตอนการริเริมให้ความสําคญัตอ่การกําหนดนโยบายการ
พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพือให้มีความเป็นเอกภาพมากนกั เนืองจากเป็นแนวคิดการพฒันาใหม ่
อย่างไรก็ดี ได้มีนโยบายทีเกียวข้องกับการพฒันาอตุสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ทีอยู่บนพืนฐานองค์
ความรู้และนวตักรรม ซงึมีสว่นเชือมโยงกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดงัตอ่ไปนี  

1.4.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 10 ได้กล่าวถึง
นโยบายทีเกียวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุล
และยงัยืน ซึงประกอบไปด้วย 3 แนวทางหลกั ได้แก่ 1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทีให้ความสําคญั
กับภาคเศรษฐกิจทีแท้จริง 2) การเสริมสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจ และ        
3) การเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัของระบบเศรษฐกิจ โดยให้ความสําคญักบัการศกึษา การเพิมผลิตภาพการ
ผลิต และการนําภมูิปัญญาและวฒันธรรมท้องถินไปสร้างมลูคา่เพิมให้กบัผลิตภณัฑ์เชิงสร้างสรรค์ใน
กลุม่ตา่งๆ 

1.4.3.2 นโยบายของรัฐบาล พบวา่นโยบายการพฒันาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์
ของรัฐบาลได้เริมปรากฏให้เห็นมาตงัแตปี่ 2545 โดยมีการจดัตงัองค์กรอิสระทีทําหน้าทีพฒันาองค์
ความรู้และดําเนินกิจกรรมทีเกียวข้องกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลายองค์กร เช่น สํานกังานบริหารและ
พฒันาองค์ความรู้ ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สํานกังาน
พฒันาการทอ่งเทียว และสํานกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟแวร์แหง่ชาต ิเพือเป็นรากฐานสําหรับการ
พฒันาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่มในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นโยบายและการดําเนินงาน
ขององค์กรเหลา่นีในระยะทีผา่นมายงัขาดความตอ่เนืองและการบรูณาการ  
 อย่างไรก็ตาม ในนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ได้ให้
ความสําคญัของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยในนโยบายหลายส่วนด้วยกัน โดยเฉพาะนโยบายปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจในส่วนของภาคการท่องเทียวและบริการ ซึงให้ความสําคญักบัการขยายฐานภาค
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บริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศ โดยเพิมความหลากหลายของธุรกิจบริการ เพิมมูลคา่ และ
เชือมโยงธุรกิจบริการ อุตสาหกรรมและการเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า เช่น  ธุรกิจสุขภาพ 
อาหาร และการท่องเทียว รวมทงัสินค้าบริการทีใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพืนฐานของวฒันธรรมและ
ภมูิปัญญาไทยทีเชือมโยงกบัเทคโนโลยีสมยัใหม ่นอกจากนีในภาคการตลาด การค้าและการลงทนุ ยงั
ได้ให้ความสําคญักับการส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการทีไทยมีศกัยภาพ 
โดยเฉพาะสินค้าอาหารและบริการ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ สินค้าและบริการทีใช้นวตักรรมและภูมิ
ปัญญา และมีแผนการจดัทําแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพือพัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างนวตักรรม สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทย สร้างมาตรฐานทางธุรกิจ พฒันาการตลาด
และพฒันาบคุลากร (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2552: 12) 
 จะเห็นได้ว่า รัฐบาลของประเทศไทยตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยมีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุน การค้า และการบริการประเภทต่างๆ อย่าง
หลากหลาย เพือส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นบัตงัแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา และใน
ปัจจุบนั รัฐบาลยงัคงให้ความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการส่งเสริมการลงทุนใน
ภาคเกษตรและให้ความสนใจในการสง่เสริมการค้าและบริการทีใช้นวตักรรมและภูมิปัญญาไทยทีมีอยู่
อยา่งมากมายและหลากหลายในประเทศ ซึงเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทย เพือสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้ประกอบการของไทย ทงันีเพือเปา้หมายในการพฒันาทีเข้มแข็งและยงัยืน  

1.4.4 ปัจจยัสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

       การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นนัจะต้องมีการพัฒนาปัจจยัสนับสนุนและสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ทีเอือต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างพอเพียงทังด้านปริมาณและ
คณุภาพ โดยปัจจยัสนบัสนนุหลกัของการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย มีสถานภาพใน
ปัจจบุนั ดงันี (ศกัดชิยั เกียรตนิาคนิทร์ 2553: 81-83) 

1.4.4.1 โครงสร้างพืนฐานทีมีบทบาทสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แบง่ได้ 2 ส่วน คือ โครงสร้างพืนฐานทางด้านการสือสารและโทรคมนาคม และโครงสร้างพืนฐานอืนๆ 
ทงันี จากการวิเคราะห์ขององค์การ World Telecommunication Union 2008 ได้แสดงให้เห็นว่า 
พืนฐานทางด้านการสือสารและโทรคมนาคมของประเทศไทยยงัอยู่ในระดบัทีด้อยกว่าประเทศอืน เช่น 
จํานวนคูส่ายโทรศพัท์พืนฐาน ทีมีจํานวนเพียง 11 คูส่ายตอ่ประชากร 100 คน จํานวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต 
21 คนต่อประชากร 100 คน เป็นต้น ซึงนบัว่าเป็นจํานวนทีตํากว่าประเทศทีมีการพฒันาเศรษฐกิจ
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สร้างสรรค์อืนๆ และยงัตํากวา่คา่เฉลียของโลกอีกด้วย ทงันี จะเห็นได้ว่าโครงสร้างพืนฐานทางด้านการ
สือสารและโทรคมนาคมของประเทศไทยยงัเป็นอปุสรรคตอ่การพัฒนาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ สําหรับ
โครงสร้างพืนฐานอืนๆ ทีภาครัฐได้ดําเนินการไปแล้วบางส่วน เช่น ห้องปฏิบตัิการทดสอบและวิจัย 
อุทยานวิทยาศาสตร์ และนิคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ ทังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก็ยังไม่
ครอบคลมุในทกุกลุม่ของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 

1.4.4.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มนุษย์จัดว่า เ ป็นท รัพยากรที มี
ความสําคญัมากทีสดุ มนุษย์เป็นศนูย์กลางของการพฒันาในทกุๆ อย่าง และถึงแม้ว่าประเทศไทยจะ
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนืองมาโดยตลอดผ่านระบบการศึกษาทัง
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนายังขาดความเชือมโยงและ
การบูรณาการเพือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ลักษณะการดําเนินงานของ
หน่วยงานตา่งๆ ทีเกียวข้องยงัเป็นแบบแยกส่วนกนั เช่น กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงอตุสาหกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี ประเทศไทยยังมีหน่วยงานเฉพาะและมีความเป็นอิสระ
คอ่นข้างมากในการดําเนินงาน เช่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ทําหน้าทีเป็นแหล่งให้ความรู้ในการ
ออกแบบ องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิทําหน้าทีให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นต้น 

1.4.4.3 การสนับสนุนทางด้านการเงินและการลงทุน ปัจจุบันสถาบันทาง
การเงินต่างๆ ทังของรัฐและเอกชนได้ให้การสนับสนุนสินเชือแก่ผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ทงัทีเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก แต่ก็มกัมีปัญหาในเรืองของสินทรัพย์คํา
ประกนั และหลกัเกณฑ์ทีคอ่นข้างทีเข้มงวด โดยเฉพาะสําหรับผู้ประกอบรายใหม่ จึงทําให้การพฒันา
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ยงัไมดี่เทา่ทีควร 

1.4.4.4 การตลาดเป็นปัจจัยทีสําคัญทีมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ สําหรับประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหลกัในเรืองของการตลาด โดยมีหน่วยงาน
ทีเกียวข้อง เชน่ กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กรมสง่เสริมการเกษตร กรมการพฒันาชมุชน และสํานกังาน
สง่เสริมวิสาหกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง ดําเนินการพฒันาผลิตภณัฑ์และการตลาดในประเทศ และ
กรมการส่งเสริมการส่งออก และศนูย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ดําเนินการพฒันาการตลาด
ตา่งประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาทีสําคญัของการตลาดทีดําเนินการโดยภาครัฐคือ การขาด
การประสานงานและการดําเนินการทีเป็นระบบและเชือมโยงต่อเนืองกัน ซึงส่วนใหญ่ยังเป็นการ
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ทํางานทีแยกสว่นกนัทํางานตามโครงสร้างของสว่นราชการและเน้นกิจกรรมระยะสนัมากกว่าการสร้าง
เครือขา่ยการตลาดและสินค้าระยะยาว 

1.4.4.5 การสร้างเครือข่าย การรวมตวักันเป็นเครือข่ายในประเทศไทยยงัเป็น
การรวมตวักนัอยา่งกระจดักระจายและเป็นการรวมกลุ่มอาชีพเพือสร้างพลงัในการตอ่รองและกําหนด
นโยบายร่วมกันมากกว่าการรวมตัวกันลักษณะเครือข่ายห่วงโซ่การผลิต หรือเครือข่ายวิสาหกิจที
เกิดขนึในภาคอตุสาหกรรมอืนๆ เชน่ สมาคมสมาพนัธ์ภาพยนตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมโฆษณา
ธุรกิจแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ภาครัฐก็มีความพยายามในการสนบัสนนุให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือในระดบัภาคและท้องถินในรูปแบบของเครือขา่ยวิสาหกิจ แตก็่ยงัเป็นการร่วมมือกนัในลกัษณะ
เริมต้นและยงัไม่มีการเชือมโยงกันตลอดทงัห่วงโซ่คณุค่า เช่น คลสัเตอร์เซรามิค จงัหวดัลําปาง คลสั
เตอร์หตัถกรรมบ้านถวาย จงัหวดัเชียงใหม ่

1.4.4.6 การวิจยัและพัฒนาทงัภาครัฐและเอกชนต่างเข้าใจและตระหนักถึง
ความสําคญัและบทบาทของการวิจยัและพฒันาทีมีผลต่อธุรกิจในระดบัองค์กรหรือต่อเศรษฐกิจใน
ระดบัภาพรวม อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอปุสรรคทีทําให้การวิจยัและพฒันาของไทยยงัอยู่ในระดบัที
ตํา มีด้วยกนัหลกัๆ 3 ด้าน คือ  

1. ขาดการสนบัสนนุงบประมาณทีเพียงพอจากภาครัฐ โดยการใช้จ่ายเพือการสนบัสนุน
การวิจยัและพฒันาของรัฐคิดเป็นสดัส่วนเพียงร้อยละ 0.24 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ซึงตํา
มากเมือเทียบกบัประเทศอืน 

2. คุณภาพและจํานวนนักวิจัยของไทยยังอยู่ในระดับทีตํามากเมือเทียบกับจํานวน
ประชากร โดยจํานวนนกัวิจยัของไทยปัจจบุนัมีประมาณ 0.57 คนตอ่ประชากร 1 พนัคน 

3. การดําเนินงานทีผ่านมายงัเป็นไปในลกัษณะแยกส่วนมิได้ดําเนินการอย่างเป็นองค์
รวมเพือวิจยัสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยา่งเป็นระบบและครบวงจร 

1.4.4.7 กฎหมายและกฎระเบียบ การสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ต้องเน้นทีการจูงใจและการกระตุ้นมากกว่าการควบคุมโดยภาครัฐ แต่การจูงใจให้เกิด
ความคดิสร้างสรรค์เชิงการค้าเพือสร้างมลูคา่เพิมให้กบัเศรษฐกิจทีได้ผลนนั ทงัเจ้าของงานสร้างสรรค์
และผู้บริโภคจําเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม และผู้ ละเมิดจําเป็นต้องได้การลงโทษที
เหมาะสม ดงันนั กฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับการคุ้มครองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จึงเกียวข้องกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ เช่น พระราชบญัญัติลิขสิทธิ พ.ศ.2537 
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พระราชบญัญัติสิทธิบตัร พ.ศ.2522 พระราชบญัญัติเกียวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กฎหมายและกฎระเบียบในการสนบัสนุนการพฒันาอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์ของไทยยงัคงประสบกับปัญหาและอุปสรรคในเรืองของการบงัคบัใช้กฎหมายทีถึงแม้ข้อ
กฎหมายจะครอบคลมุและเพียงพอในแง่ของข้อกฎหมายและระเบียบ แตก่ารบงัคบัใช้กฎหมายยงัขาด
ความเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ 

1.4.4.8 ระบบฐานข้อมูล ในปัจจุบนัประเทศไทยยังมิได้จัดเก็บและจําแนก
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานหลกัทีเกียวข้องกับการจดัเก็บข้อมูลของ
อตุสาหกรรมประเภทนีคือ 

1. สํานกังานสถิตแิห่งชาต ิจดัทําการสํารวจการเข้าร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม 

2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทําตวัเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจําแนกตามกิจกรรมต่างๆ ซึงไม่ครอบคลุมบางกลุ่มของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เชน่ ดนตรี การทอ่งเทียวเชิงวฒันธรรม ธุรกิจอาหารไทย ธุรกิจแพทย์แผนไทย เป็นต้น 

3. กรมศลุกากร จดัทําตวัเลขสง่ออกและนําเข้าของสินค้าทีผ่านกระบวนการศลุกากร
เทา่นนั ซงึยงัไมค่รอบคลมุถึงการค้าระหวา่งประเทศผา่นชอ่งทางอืน เชน่ ออนไลน์ เทรดดงิ เป็นต้น 

4. สมาคมอาชีพและหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง เช่น สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์
แห่งชาติ สมาคมสิงทอ สํานกังานคณะกรรมการกิจการวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์แห่งชาต ิ
และสํานักพัฒนาการท่องเทียว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2552: 13-15) 

ดังทีกล่าวมาข้างต้นนันจะเห็นได้ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จําต้องมีปัจจัย
สนบัสนนุและสภาวะแวดล้อมตา่งๆ ทีเอือต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขนัอย่างพอเพียง แต่
ในภาพรวมของประเทศไทยยงัพบว่าปัจจยัสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในหลายด้านนนั
ยังคงประสบกับปัญหาและอุปสรรคอย่างมากในการดําเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการขาดการพัฒนา
ทางด้านโครงสร้างการสือสารและโทรคมนาคม การขาดการพฒันาทรัพยากรมนษุย์อย่างบรูณาการ
และตอ่เนือง การขาดการสนบัสนนุทางการเงินและการลงทนุ การขาดการสร้างเครือข่ายทีเข้มแข็งและ
ยังยืนในการร่วมมือกันพัฒนา การขาดนักวิจัยและพัฒนา นอกจากนี การตลาดทียังขาดการ
ดําเนินการทีเป็นระบบและเชือมโยงต่อเนืองกัน รวมทงัระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บและจําแนกกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทียังไม่ครอบคลุมและยังไม่เป็นระบบ และการบังคับใช้ข้อกฎหมายและ
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ระเบียบยงัขาดความเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจึงมีความความจําเป็นอย่างยิงทีต้องมี
การดําเนินการเพือการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพและยงัยืน  

1.4.5 แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในปัจจบุนั 

       การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยในปัจจุบนัทีถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะ
เริมต้นแตถื่อได้วา่เป็นการดําเนินการพฒันาทีตอ่เนืองและตอ่ยอดจากแนวทางการพฒันาด้วยการเพิม
คณุค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรมซึงได้มีการขับเคลือนการพฒันามาตงัแต่
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที 8 จนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบั
ที 10 ในปัจจบุนั ทงันี ในระยะเริมต้นของการขบัเคลือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จําเป็นต้องให้ความสําคญั
ต่อการขยายองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจกับภาคีการพัฒนาทงัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
ขบัเคลือนการพฒันาอยา่งจริงจงั ตลอดจนมีการบรูณาการเพือก่อให้เกิดผลในทางปฏิบตัิและสามารถ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศได้อยา่งเป็นรูปธรรม ทงันี แนวทางและกลไกขบัเคลือนการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจบุนัมีดงันี 

 แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในปัจจบุนั ประกอบด้วยแนวทางการ
พฒันาภายใต้กรอบการพฒันา 3 ด้านหลกั ได้แก่ นโยบายรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาต ิและแผนฟืนฟเูศรษฐกิจ โดยมีสาระทีสําคญั ดงันี 

1.4.5.1 นโยบายรัฐบาล นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ
รัฐบาลซงึมีความเดน่ชดัมาตงัแตใ่นปี 2545 โดยมีการจดัตงัองค์กรอิสระทีทําหน้าทีพฒันาองค์ความรู้
และดําเนินการกิจกรรมทีเกียวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลายองค์กร เช่น สํานักงานพฒันาองค์
ความรู้ ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สํานกังานพฒันาการ
ท่องเทียว และสํานกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ เพือเป็นรากฐานสําหรับการพฒันา
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ของแตล่ะกลุม่ในระยะยาว 

1.4.5.2 นโยบายรัฐบาลของนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ มีการกําหนดนโยบายการ
พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทีชดัเจนมากขนึ โดยได้มีนโยบายในการขยายฐานบริการในโครงสร้างการ
ผลิตของประเทศ และเชือมโยงธุรกิจภาคบริการ อตุสาหกรรม และเกษตรเข้าด้วยกนัให้เป็นกลุ่มสินค้า 
เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการท่องเทียว รวมทงัสินค้าบริการทีใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพืนฐาน
วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทยทีเชือมโยงกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ซึงการกําหนดนโยบายดงักล่าวส่งผล
ให้มีการใช้ศกัยภาพและการพฒันาต่อยอดของอุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ไทย โดยได้มีการ
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ริเริมและตอ่ยอดจากการดําเนินงานทีมีอยู่บ้างแล้วให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางและจริงจงั
มากขนึ 

1.4.5.3 แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 8 จนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 10 ในปัจจบุนั มีการดําเนินการผลกัดนัเรืองการเพิมคณุคา่ของ
สินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวตักรรม เพือสร้างมลูคา่การผลิตสินค้าและบริการให้เพิมสงูขึน
อย่างต่อเนือง ซึงเป็นการให้ความสําคญักับจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางวัฒนธรรมของประเทศแล้ว
นํามาใช้ประโยชน์โดยหาแนวทางเพิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจ และสนบัสนนุให้เกิดความเชือมโยงระหว่าง
สาขาการผลิตเพือทําให้มูลค่าการผลิตสูงขึน สําหรับการเตรียมการจดัทําแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที 11 เนืองด้วยประเทศไทยอยู่ในระยะเวลาทีได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
ประกอบกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบนัยังต้องพึงพิงเศรษฐกิจภายนอกอยู่มาก จึง
จําเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศอยา่งจริงจงั โดยตอ่ยอดจากการสร้างมลูคา่จากทนุ
ทางวฒันธรรมซึงประเทศไทยมีอยู่อย่างมากมาย โดยเพิมเติมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี 
และองค์ความรู้ทีทันสมัยในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ  ดังนัน แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จึงถกูนํามาเสนอเพือให้เป็นปัจจยัการขบัเคลือนการพฒันาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในภาวะทีปัจจยัขบัเคลือนเศรษฐกิจแบบเดมิๆ เชน่ การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมและการลงทนุชะลอ
ตวัลงจากวิกฤตเิศรษฐกิจ 

1.4.5.4 การขบัเคลือนพฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แผนฟืนฟู
เศรษฐกิจ แผนงานพฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครอบคลมุสาขาการพฒันา 6 ด้าน ได้แก่  

1. มรดกทางวฒันธรรมและภมูิปัญญา และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

2. เอกลกัษณ์ศลิปะและวฒันธรรม 

3. งานชา่งฝีมือและหตัถกรรม 

4. อตุสาหกรรมสือ บนัเทิง และซอฟแวร์ 
5. การออกแบบและพฒันาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ 

6. การขบัเคลือนและสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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นอกจากนี รัฐบาลยงัได้อนมุตัโิครงการหลายโครงการทงัโครงการทีมีความพร้อมในการ
ดําเนินงานสงู และโครงการทีมีความพร้อมระดบัรอง ซงึโครงการตา่งๆ ได้รับการอนมุตังิบประมาณใน
การดําเนินงาน ทงันี เพือให้เป็นไปตามแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้
ดําเนินตอ่ไปและมีความก้าวหน้าและพฒันาอยา่งตอ่เนืองในอนาคตตอ่ไป (สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 2552: 22-24) 

จากประเดน็แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในปัจจบุนัดงัทีกลา่วมาแล้ว
ข้างต้น จะเห็นได้วา่ นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลทีกําหนดไว้ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และแผนฟืนฟเูศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างแนวคิดและ
ทิศทางในการขบัเคลือนการพฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย  

1.4.6 กลไกการขบัเคลือนในปัจจบุนั 

      ปัจจบุนั ประเทศไทยมีหนว่ยงานของทงัภาครัฐและองค์การมหาชนหลายแหง่ทีเริมมี
บทบาทหน้าทีและให้ความสําคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซงึเป็นการดําเนินงานทงัในระดบั
นโยบายและปฏิบตั ิรวมทงัการให้บริการด้านโครงสร้างและปัจจยัพืนฐานในการสนบัสนนุการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีหนว่ยงานทีเกียวข้องในการพฒันาในมิติตา่งๆ ดงันี 

1.4.6.1 หน่วยงานด้านนโยบาย ได้แก่ สํานกังานพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาต ิทําหน้าทีสนบัสนนุเชิงนโยบายและช่วยผลกัดนัแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีกระทรวงที
เกียวข้องโดยตรงเป็นเจ้าภาพหลกัรับผิดชอบด้านการส่งเสริมให้มีการประสานงานกันระหว่างองค์กร
ภาครัฐ เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร และกระทรวงวัฒนธรรมทงันี รัฐบาลได้
จดัตงัคณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ เพือทําหน้าทีขบัเคลือนภารกิจ
เร่งด่วนทีไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพในการดําเนินงานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และได้มีการจดัตงัคณะอนกุรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขนึมาดแูล เพือจดัทํายทุธศาสตร์
และแผนทีนําทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยทีสามารถนําไปปฏิบตัไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม 

1.4.6.2 หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยประสานงานหลักในการจัดโครงการต่างๆ 
ร่วมกบัภาคเอกชนเพือผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  ศนูย์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญามีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์การใช้
ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์จากทรัพย์สินทางปัญญา สร้างวฒันธรรมทรัพย์สินทางปัญญา
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ด้วยการจดักิจกรรมปลกูจิตสํานกึและความตระหนกัถึงคณุคา่ของทรัพย์สินทางปัญญาและการเคารพ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อืน นอกจากนี กรมทรัพย์สินทางปัญญายังมีแนวคิดทีจะจัดตัง 
สถาบนัส่งเสริมการสร้างสรรค์ เป็นศนูย์บ่มเพาะความรู้ ความคิดต่อยอดและทกัษะต่างๆ รวมถึงให้
คําแนะนําด้านการบริหารจัดการ และ ตลาดทุนทรัพย์สินทางปัญญา เพือระดมเงินลงทุนซึงเป็น
โครงสร้างพืนฐานให้บริการครบวงจรธุรกิจแก่ภาคเอกชน เพือพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยังยืน
ตอ่ไป 

1.4.6.3 หนว่ยงานด้านการพฒันาองค์ความรู้ เพือพฒันาและสร้างองค์ความรู้
ในการสนบัสนนุการพฒันาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ พร้อมทงัปลกูฝังและถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่สาธารณชน ในรูปแบบของกิจกรรมทีหลากหลาย เช่น การสร้างแหล่งค้นคว้าและแหล่ง
เรียนรู้ครบวงจร การเผยแพร่ผลงานวิจยั การจดันิทรรศการ การบรรยาย และการจดัอบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ เป็นต้น โดยหน่วยงานทีรับผิดชอบด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของประเทศ ได้แก่ ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ สํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ อทุยานการเรียนรู้ สํานกังานส่งเสริม
อตุสาหกรรมซอฟแวร์แหง่ชาต ิรวมถึงสถาบนัการศกึษาตา่งๆ เป็นต้น 

1.4.6.4 หน่วยงานทีให้การสนับสนุนด้านการเงิน  เช่น สภาการเงินหรือ
ธนาคารพาณิชย์ กองทุนร่วมลงทุนเพือเพิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจไทย ทีบริหาร
โดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองทุนร่วมลงทุนของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ลงทนุ (BOI) 

1.4.6.5 หน่วยงานด้านการวิจยัและพฒันา เช่น สํานกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ
สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิเป็นต้น 

1.4.6.6 หน่วยงานทีทําหน้าทีควบคุมมาตรฐานต่างๆ  เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานมาตรฐานอาหารและเกษตรแห่งชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม และสํานักงานพฒันาการ
ทอ่งเทียว 

1.4.6.7 หน่วยงานด้านการตลาด เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กรมการ
ส่งเสริมการส่งออก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการ
ทอ่งเทียว (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 2552: 24-26) 
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กล่าวโดยสรุป ปัจจุบนัรัฐบาลในประเทศไทยได้ให้ความสําคญัและมีการขบัเคลือนการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน ทัง
หน่วยงานด้านนโยบาย หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ 
หน่วยงานทีให้การสนับสนุนด้านการเงิน หน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา หน่วยงานทีทําหน้าที
ควบคมุมาตรฐานต่างๆ และหน่วยงานด้านการตลาด เพือทําหน้าทีในการขับเคลือนและผลกัดนัให้
เกิดการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในด้านตา่งๆ แตอ่ย่างไรก็ตามหน่วยงานทงัหมดจกัต้องดําเนินงาน
กันอย่างสอดคล้องและประสานกัน ร่วมกันกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศอยา่งเป็นองค์รวม ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเชิงบรูณาการโดยมีการ
มองภาพรวมทีเหมือนกัน นนัคือ การพัฒนาศกัยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยไปสู่การสร้างรายได้
ให้กบัประเทศและการพฒันาอยา่งยงัยืน  

1.4.7 ประเดน็ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย 

      ประเดน็ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยเพือ
ชีให้เห็นความได้เปรียบเชิงยทุธศาสตร์และโอกาส รวมทงัปัญหาและอปุสรรคของการพฒันาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของไทย ซงึจะขอนําเสนอเป็นประเดน็ดงัตอ่ไปนี 

1.4.7.1 ประเดน็ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาระดบัมหภาค 

1. พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ เนืองจากการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์วงกว้างต้องอยู่บนพืนฐานขององค์ความรู้และ
นวัตกรรม เพือนําไปเพิมคุณค่าให้กับทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทีมีอยู่ และให้มีการสร้างสรรค์
เกิดขนึในภาคการผลิตอยา่งจริงจงัในตลอดหว่งโซก่ารผลิต ดงันนั จงึจําเป็นต้องให้ความสําคญัตอ่การ
สร้างองค์ความรู้ การวิจยัและการพฒันา การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ทงัการศกึษาในระบบและนอก
ระบบด้วย 

2. กําหนดนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศและบูรณาการ
การดําเนินงานของหน่วยงาน เนืองจากการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มรกรอบการดําเนินงานที
คอ่นข้างกว้างและเกียวข้องกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก การดําเนินงานขบัเคลือนการ
พัฒนาในระดบัปฏิบัติจําเป็นต้องมีหน่วยงานทีรับผิดชอบหลัก และมีกรอบนโยบายและกลไกการ
ขับเคลือนยุทธศาสตร์ทีชัดเจน เพือให้หน่วยงานทีเกียวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
แผนงานโครงการเพือการขบัเคลือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยอย่างมีบรูณาการ และเกิดผล
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ทางปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม ดงันนั ควรมีแนวทางการดําเนินการโดยจดัทําแผนแม่บทการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจดัทําแผนทีนําทางการพฒันาสําหรับการดําเนินงานขบัเคลือนการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหนว่ยงานทีเกียวข้องอยา่งมีบรูณาการในระยะตอ่ไป 

3. ปรับโครงสร้างการผลิตและบริการของประเทศอย่างต่อเนืองโดย
ผนวกเอาความคิดสร้างสรรค์ทีมีมาจากองค์ความรู้และนวตักรรมเข้าสู่ทกุขนัตอนของห่วงโซ่การผลิต 
โดยนําเอานยัสําคญัของการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาดําเนินการขบัเคลือนการพฒันาในวงกว้าง
ให้ครอบคลมุภาคเศรษฐกิจจริงและเชือมโยงกนัทงัการเกษตร อตุสาหกรรมและบริการ อยู่บนพืนฐาน
ของวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน ผนวกเข้ากบัการใช้องค์ความรู้และนวตักรรม ทงันี การพฒันาต้อง
มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมซึงเป็นกระแสการพฒันาของ
โลกในปัจจบุนั 

4. ประเด็นยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาโครงสร้างพืนฐานและ
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิงการพฒันาโครงสร้างพืนฐานด้านการสือสารการคมนาคม การ
สง่เสริมการลงทนุด้านการวิจยัและพฒันาการจดัหาแหลง่เงินทนุ การพฒันาการศกึษาอย่างเป็นระบบ
และครบวงจรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การพฒันาการตลาดสมยัใหม่ให้ทนัต่อคูแ่ข่ง
และการเปลียนแปลงของโลก โดยให้ความสําคญัในประเดน็ดงัตอ่ไปนี  

1. พฒันาปัจจยัแวดล้อมทีกระตุ้นในภาคเอกชนลงทุนผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ โดยเพิม
มาตรการกระตุ้นเพือดงึดดูบริษัทข้ามชาติให้ร่วมลงทนุกบัภาคเอกชนและชมุชนไทยในการพฒันาเชิง
สร้างสรรค์ด้วยนวตักรรมและองค์ความรู้สมยัใหม่ และเร่งพฒันาสํานกังานสินทรัพย์ทางปัญญาให้มี
ความสามารถในการประเมินมลูคา่สินทรัพย์ทางปัญญาเชิงสร้างสรรค์ และผลกัดนัให้มีการบงัคบัใช้
กฏหมายเพือพิทกัษ์สินทรัพย์ทางปัญญาและป้องกันการละเมิดตลอดจนส่งเสริมการจัดตงักองทุน
สนบัสนุนด้านการเงินสําหรับผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ และพฒันาระบบปล่อยสินเชือและ
บทบาทการประกันสินเชือของสถาบันการเงินให้รองรับธุรกิจสร้างสรรค์ทีใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
ปัจจยัการผลิตสําคญั 

2. พฒันาระบบฐานข้อมูล สือสาร และคมนาคมทีมีประสิทธิภาพ  เพือรองรับภาคการ
ผลิตสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สาธารณะและพฒันาพืนทีสาธารณะรูปแบบต่างๆ 
เพือสร้างเวทีนกัคิดและสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของชมุชนและวฒันธรรมท้องถิน 
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5. ให้คณุค่าต่อทรัพย์สินทางปัญญาจากความคิดสร้างสรรค์ โดยมี
กฎหมายและกฎระเบียบทีช่วยในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และกระบวนการบงัคบัใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทงัสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและ
กระบวนการทีมีอยู่ นอกจากนี ควรคํานึงถึงการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือความคิดเพือเข้าถึงแหล่ง
เงินทนุ ตลอดจนการศกึษา ทบทวนประเด็นปัญหาและอปุสรรคด้านกฎหมายเพือนําไปสู่การปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัให้เอือตอ่ประโยชน์ตอ่การพฒันาตอ่ไป 

6. ศึกษาวิจยัและพฒันาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุน
วฒันธรรม โดยทําการศกึษาใน 5 ประเภท ได้แก่ 1) มรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 2) เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 3) งานช่างฝีมือและหัตถกรรม 4) 
อุตสาหกรรมสือ บนัเทิง  และซอฟแวร์ 5) การออกแบบและพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ ให้สามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และนําผลิตภัณฑ์และบริการสุ่ตลาดทงัภายในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนี ในการศกึษาวิจยัในเชิงลกึนี จําเป็นต้องมีการจดัทําฐานข้อมลูและมีระบบการจดัเก็บข้อมลู
ทีมีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดมาตรฐานขอบเขตของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ชดัเจน และวิธีการ
จัดเก็บข้อมูลทีเป็นทียอมรับและมีความน่าเชือถือเพือประโยชน์ต่อการประเมิน ติดตามผล และ
กําหนดนโยบายการพฒันาตอ่ไปด้วย 

7. จัดและพัฒนาพืนทีที เ ป็นแหล่ง เ รียนรู้นอกห้องเ รียน  พืนที
สร้างสรรค์งาน รวมทงัสร้างเมืองสร้างสรรค์ เพือให้เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจ เป็นเวทีแสดงออก และ
เป็นศนูย์รวมการแลกเปลียนให้กบันกัคดิอยา่งสร้างสรรค์ผู้ประกอบการ และผู้ ทีเกียวข้อง 

 

1.4.7.2 ประเด็นยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาผู้ประกอบการธุรกิจและ
บคุลากรด้านสร้างสรรค์ มีการดําเนินงานดงัตอ่ไปนี 

1. ขับ เคลือนและส ร้างโอกาสให้ผู้ ประกอบการ  การพัฒนา
ความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นเงือนไขสําคญัของการ
พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดงันนั ผู้ประกอบการจําเป็นต้องได้รับการพฒันาทกัษะและองค์ความรู้ใน
การสร้างสรรค์สินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและ
นวตักรรม เพือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทนัตอ่ความเปลียนแปลงของสงัคมโลก ใน
การนี ผู้ประกอบการไทยต้องได้รับการพฒันาศกัยภาพเพือให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่โดย
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การสร้างความได้เปรียบจากความหลากหลายและเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมและความเป็นไทยเพือ
สร้างเศรษฐกิจและสงัคมสร้างสรรค์ ให้สามารถแขง่ขนักบัประเทศอืนๆ ในเวทีระดบัโลกได้ตอ่ไป 

2. พัฒนาบุคลากรวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ หากประเทศไทยขาด
บคุลากรทีมีทกัษะในการพฒันาตอ่ยอดองค์ความรู้สมยัใหม่และภูมิปัญญาท้องถิน และไม่สามารถใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว การผลกัดนัหรือขบัเคลือนการผลิตทงัการเกษตร อุตสาหกรรม และ
การบริการเชิงสร้างสรรค์จะเกิดขึนได้ยาก การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการภาคเศรษฐกิจจริงและประชาชนได้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิง ในการพฒันานนัจําเป็นต้องมี
การสร้างระบบประสานความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษากบัภาคการผลิตเพือปรับทิศทางการศกึษาให้
ตอบสนองความต้องการบุคลากรในสาขาทีขาดแคลน เช่น การให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการร่าง
หลกัสตูรการเรียนการสอน เป็นต้น 

1.4.7.3 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาด้านสถาบันและการ
ตดิตามประเมินผล มีการดําเนินงานดงันี 

1. พัฒนาสถาบนัและบูรณาการบทบาทของสถาบนัทีเกียวข้อง ให้
เชือมโยงเป็นเครือข่ายเพือสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมสถาบนัทีมีบทบาท
สนบัสนุนภาคเอกชนในการผลิตสินค้าสร้างสรรค์ให้เพียงพอกบัความต้องการ นอกจากนี ควรจดัตงั
หน่วยงานกลางทีรับผิดชอบการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ซึงรวมถึงการจดัทํานโยบาย
และกําหนดกลยทุธ์ระดบัชาติ ประสานงานและบรูณาการกระทรวงและหน่วยงานสนบัสนนุตา่งๆ ทีมี
บทบาทในการขับเคลือนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยตรง ตลอดจนติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าของการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรวม 

2. ให้มีกลไกในการดําเนินงาน ติดตามผลและประเมินผลการ
ขับเคลือนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและต่อเนือง ซึงในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการพฒันาจําเป็นต้องมีเครืองมือในการติดตาม ดชันีชีวดัศกัยภาพเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในรายสาขา รวมทงัระบบฐานข้อมลูทีเป็นระบบ ทนัสมยั และมีความตอ่เนืองของข้อมลู ซึง
จะนําไปสู่การปรับแผนงานและการวางยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทีสอดคล้องกับ
สภาวการณ์อันจะนําไปสู่ผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 2552 : 28) 
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 นอกจากนี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) 

ร่วมกบัศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) ภายใต้สํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (สบร.) ได้
กําหนดยทุธศาสตร์เพือขบัเคลือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย ไว้ดงันี 

1. การพฒันาโครงสร้างพืนฐานและสภาพแวดล้อมภายในประเทศ  เพือให้เอือประโยชน์
ตอ่การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นนั ภาครัฐต้องให้ความสําคญัสําหรับการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน 

ด้านการสือสารและการคมนาคม การส่งเสริมการลงทุนทางด้าน วิจยัและพฒันา การจดัหาแหล่ง
เงินทนุ การพฒันาการศกึษาอย่าง เป็นระบบและครบวงจรให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 

รวมทงัสร้างบคุลากรทีมีความคดิสร้างสรรค์ การพฒันาการตลาด สมยัใหม่และการบงัคบัใช้กฎหมาย 

โดยเฉพาะกฎหมายด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา มีการศกึษาปัญหาและอปุสรรคทีมาจาก กฎหมายและ
กฎระเบียบเพือนําไปสูก่ารปรับปรุงและแก้ไขตอ่ไป 

2. การบูรณาการและการดําเนินงานของหน่วยงาน การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มี
กรอบการดําเนินงานทีเกียวข้องกบั หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก การดําเนินงานขบัเคลือน 

การพฒันาในระดบัปฏิบตัจํิาเป็นต้องมีหนว่ยงานทีต้องรับผิดชอบ หลกั และมีกรอบนโยบายและกลไก
การขบัเคลือนยทุธศาสตร์ที ชดัเจนรวมทงัมีการจดัทําแผนแม่บทการพฒันาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ และ
จดัทําแผนทีนําทางการพฒันา (Roadmap) ขนึ มาให้ชดัเจนเพือนําไปสูก่ารปฏิบตัใิห้เกิดผลสมัฤทธิ 

3. การศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจ  สร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรม 

ภาครัฐควรขบัเคลือนในการทําการ ศึกษาองค์ความรู้เพือการพฒันาในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  5 

สาขา คือ 

3.1 มรดกทางวฒันธรรมและภมูิปัญญาและความ หลากหลายทางชีวภาพ 

3.2 เอกลกัษณ์ศลิปะและวฒันธรรม 

3.3 งานชา่งฝีมือและหตัถกรรม 
3.4 อตุสาหกรรมสือ บนัเทิง และซอฟต์แวร์ 
3.5 การออกแบบและพฒันาสินค้าสร้างสรรค์  

การพฒันาสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทงั 5 สาขาจนสามารถ สร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจ
และนําผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาด ทงัภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนีควรมี
การศกึษา และสร้างงานวิจยัทีมีการจดัทําฐานข้อมลูและมีระบบการจดัเก็บ ข้อมูลทีมีประสิทธิภาพ 

โดยมีการกําหนดมาตรฐานขอบเขตของ อุตสาหกรรมและบริการเชิงสร้างสรรค์ให้ชดัเจน มีวิธีการ
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จดัเก็บ ข้อมลูให้เป็นทียอมรับและมีความนา่เชือถือ เพือเป็นประโยชน์ตอ่ การประเมิน ติดตามผล และ
กําหนดนโยบายการพฒันาลําดบัตอ่ ไป  

4. การสร้างความตระหนกัและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ  กล่าวคือภาครัฐควรมีการ
ผลักดันและสนับสนุนผู้ ประกอบการ ของไทยให้ได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการ
สร้างสรรค์ สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ทีมีจดุเดน่ และสามารถตอ่ยอดความ คิดและนวตักรรม เพือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดและก้าวทนัตอ่กระแสการเปลียนแปลงของสงัคมโลก 
 กลา่วโดยสรุป ประเดน็ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยมี
อยู่หลายประการด้วยกัน ทังประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาระดับมหภาค ประเด็น
ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาโครงสร้างพืนฐานและสภาพแวดล้อม ประเด็นยทุธศาสตร์และแนว
ทางการพฒันาผู้ประกอบการธุรกิจและบคุลากรด้านสร้างสรรค์ ประเด็นยทุธศาสตร์และแนวทางการ
พฒันาด้านสถาบนัและการตดิตามประเมินผล ซงึการขบัเคลือนยทุธศาสตร์และแนวทางในการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์นี ต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และต้องอาศยัความร่วมมือกันในทุกหน่วยงานที
เกียวข้องการดําเนินงานจะต้องเป็นแบบบรูณาการอย่างเป็นระบบในทกุมิติ ซึงครอบคลมุไปถึงสงัคม
และคนทีมีความคิดสร้างสรรค์ซึงเป็นการนําประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ประเทศทีเน้นการพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ทีสอดรับกนัในทกุมิตอิยา่งจริงจงัเพือการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทียงัยืนตอ่ไป 

1.5 เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาชุมชนแบบยังยืน 

การพฒันาชมุชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จําเป็นอย่างยิงทีต้องพิจารณาถึงความ
สมดลุระหว่างความมนัคงัจากผลงานทางความคิดวฒันธรรม และภูมิปัญญากบัความสขุอย่างยงัยืน
ของชมุชนในทกุๆ ด้าน หากมุง่เพียงความมงัคงัมากเกินไป ชมุชนก็จะตกอยู่ในสภาพไม่ตา่งจากชมุชน
ในระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมทวัไป ซึงในท้ายทีสดุแล้วก็ต้องเผชิญกับปัญหาในแบบเดิมๆ ทีทวัโลก
กําลงัเผชิญอยู ่

การพฒันาตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์นนั ชุมชนหรือท้องถินควรได้รับการพฒันาแบบ
วัฒนธรรมชุมชนสิงใดๆ ก็ตามทีเป็นของดีในชุมชนทีควรรักษาไว้ เพือสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ท้องถิน ให้เกิดความรัก ความหวงแหนท้องถิน ความผูกพันต่อชุมชนเป็นการเชือมโยงด้านการรับรู้ 
และด้านพฤติกรรมของบคุคลกับชุมชนทีอยู่อาศยั เป็นลกัษณะของความเป็นปึกแผ่นของชุมชน และ
ความพึงพอใจต่อชุมชน ทีแสดงออกในรูปของความพึงพอใจระหว่างบุคคล ความพึงพอใจกับ
สภาพแวดล้อม และความพงึพอใจในด้านเศรษฐกิจ 
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ความผูกพันต่อชุมชนเป็นองค์ประกอบหนึงในการพฒันาชุมชน ซึงมีความเกียวข้องกับ
ทศันคตขิองบคุคลทีมีตอ่ชมุชน ความรู้สกึวา่เป็นเจ้าของชมุชนทีอาศยัอยู ่มีความรู้สึกภูมิใจ มีความพึง
พอใจตอ่บคุคล สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ ความเป็นปึกแผ่นของชมุชนและมีความจงรักภกัดีตอ่ชมุชน
โดยไมล่ะทิงชมุชนไป 

ดงันนั แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชมุชนคือการสง่เสริม สนบัสนุนให้ชมุชน
ได้ใช้เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมมาแปรให้เป็นมูลค่า ในการจดัการ
สินค้าและบริการให้ชมุชนสามารถเลียงดตูนเอง และพึงพาตนเองได้ โดยยึดหลกัการพฒันาอย่างเป็น
องค์รวมเพือให้เกิดความสมดลุในการพฒันา โดยอาศยัแนวทางการพฒันาด้านวฒันธรรมซึงเป็นสิงที
ยอมรับร่วมกันในสังคมเป็นเวลาช้านาน ซึงในส่วนของวัฒนธรรมนี การส่งเสริมให้คนในชุมชนได้
เรียนรู้วฒันธรรมของตนเองและเห็นคณุคา่ในวฒันธรรมทีตนมีอยู่ จะส่งผลให้เกิดความรัก ความเชือ 
และทศันคติร่วมกนัของคนในชุมชน จนเป็นความรู้สึกเห็นในคณุค่า ความหมายและความสําคญัต่อ
วิถีชีวิตของตนและการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน จนตระหนกัว่าชุมชนทีตนอาศยัอยู่มีสิงทีมีคณุค่า
ควรแก่การรักษา และสามารถพฒันาวฒันธรรมหรือเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีตนมีอยู่นนัแปรให้เป็น
ทนุ ทีจะพฒันาและสามารถเลียงตนเอง เลียงชมุชนให้อยู่รอดได้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที
แปรสินค้าและบริการให้เป็นมูลค่าทีมีความคิดสร้างสรรค์ทีมีรากฐานอยู่บนวฒันธรรมทีงดงาม และ
หากคนในชุมชนมีทศันคติทีดีต่อตนเองและชุมชนแล้ว ย่อมก่อให้เกิดพฤติกรรมทีดีในการดํารงชีวิต 
หรือพฤติกรรมในทางบวกทีจะเอือประโยชน์ในการพฒันาตนเองและชุมชน เมือคนในชุมชนรักและ
ผกูพนักบัท้องถินก็จะไม่ละทิงท้องถินไปไหน และหนักลบัมาร่วมมือร่วมใจพฒันาท้องถินของตนให้มี
ความเข้มแข็งต่อไป ดงันนั การพฒันาทางด้านวฒันธรรมจึงมีความจําเป็นทีจะต้องศกึษาและพฒันา
ให้มีความสมดลุและสมัพนัธ์กบัสงัคม สงัคมและวฒันธรรมเป็นสองสิงทีแยกออกจากกนัไม่ได้ และมี
ความสมัพนัธ์กันอย่างลึกซึง วฒันธรรมเป็นสิงทีเกิดขึนเพือตอบสนองความต้องการทางสังคมและ
จิตใจของมนุษย์ วัฒนธรรมเป็นสิงทีประสานและผูกมัดไว้ในสังคมเดียวกัน เป็นสิงทีจะช่วยให้
โครงสร้างของสงัคมคงอยู ่เพราะเป็นการเสริมสร้างความผกูพนัทางจิตใจเข้าไว้ด้วยกนั 

ความผกูพนักบัท้องถิน จึงถือเป็นเงือนไขสําคญัทีจะทําให้ท้องถินพฒันา เพราะหากแม้น
คนในชุมชนท้องถินต่างละทิงถินฐานไปทํางานทีอืน ท้องถินนนัก็ย่อมหาความเจริญก้าวหน้าได้ยาก 
เนืองจากขาดคนในชุมชนมาร่วมมือในกระบวนการพฒันา แต่ถ้าหากคนในชุมชนเกิดความรัก เกิด



51 
 

 
 

ความผกูพนัในท้องถิน และภมูิใจทีจะอยูใ่นท้องถินของตนโดยไม่ย่อท้อตอ่การตอ่สู่และฝ่าฟันอปุสรรค
ทงัปวง ท้องถินนนัก็ยอ่มได้รับการพฒันาไปด้วยดีและยงัยืนตอ่ไป 

1.6 อาหารกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หลงัจากทีประเทศไทยได้รับบทเรียนจากการประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจเมือหลายสิบปีที
ผ่านมา ทําให้เกิดภาวะการส่งออกของไทยหดตัวลงและส่งผลให้ต่างประเทศขาดความเชือมันใน
ความสามารถด้านการส่งออกของไทย และต่างพากันถอนการลงทุนในประเทศไทยจนกระทัง
ก่อให้เกิด การลอยตวัของค่าเงินบาท ซึงทําให้ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
อย่างมากในขณะนนั และจากบทเรียนดงักล่าว ทําให้ประเทศไทยได้มีการหนัมามองว่าการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจของประเทศนันเป็นการขยายตัวในเชิงปริมาณ หากแต่ไม่มีคุณภาพ นอกจากนี 
เศรษฐกิจไทยยงัมีปัญหาสําคญัคือ การสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคการผลิต การ
แสวงหาแนวคิดการพัฒนาใหม่ๆ ทีมีการนําแนวคิดเกียวกับการสร้างความแตกต่างของสินค้าและ
บริการเพือหลีกหนีการแข่งขันแบบเดิมๆ และยกระดบัสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ด้วยการนําความคิดเรือง 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เข้ามาเป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ จึงเป็นทางออกทีดีในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในโลกแห่งการเปลียนแปลงใน
อนาคต และเพือเป็นการวางรากฐานสําหรับการพฒันาเศรษฐกิจประเทศไทยให้มีความยงัยืนในระยะ
ยาวได้ 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์นบัเป็นแนวคิดทีพัฒนาเศรษฐกิจของคนไทยโดยการใช้แนวคิดการ
สร้างคณุคา่และมลูค่า ซึงจะทําให้เศรษฐกิจไทยสามารถแข่งขนัในตลาดโลกและเพือให้คนไทยได้รับ
ผลประโยชน์จากการผลิตมากขึน เมือแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือ การสร้างสรรค์และพัฒนา
ทรัพยากรทีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ ประเทศไทยจึงได้มีการกําหนดอตุสาหกรรมทีมีศกัยภาพในการ
เป็นตลาดเฉพาะของประเทศขึน โดยการพัฒนาสินค้าและบริการบนพืนฐานลกัษณะเด่นของความ
เป็นเอกลกัษณ์ไทยทีมาจากรากฐานศิลปะ วฒันธรรมไทย ความมีอธัยาศยัไมตรี ความโอบอ้อมอารี
ของคนไทย ตัวอย่างสินค้าและบริการตามแนวการพัฒนานี ได้แก่ อาหาร แฟชัน รถยนต์ ยาง 
เฟอร์นิเจอร์ ท่องเทียวและบริการด้านสุขภาพ  การพัฒนาซอฟแวร์ การศึกษานานาชาติ ซึง
อตุสาหกรรมเหลา่นี มีโอกาสทีจะพฒันาให้เป็นสินค้าและบริการทีมีมลูคา่สงูเพือจําหน่ายในตลาดโลก 
อนัจะนํามาซงึความมงัคงมากกวา่การขายแรงงานหรือวตัถดุิบเช่นในอดีตทีผ่านมา การใช้แนวคิดการ
สร้างคณุค่าและมลูคา่ นอกจากจะทําให้เศรษฐกิจไทยแข่งขนัได้แล้วนนั ยงัทําให้คนไทยได้ประโยชน์
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มากขึน ซึงการผลิตเกือบทุกสาขานนัต้องการการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการทีมีอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็นสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเทียวและการบริการอืนๆ ซึงเป็นการปรับเปลียนการ
เจริญเติบโตจากยคุทีเป็นการขบัเคลือนด้วยปัจจยัการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติไปสู่การขบัเคลือน
ด้วยความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ซึงแนวคิดการสร้างคณุค่าและมูลค่าและการพฒันาบนพืนฐาน
เอกลกัษณ์ความเป็นไทยนีเป็นการพฒันาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึง
ได้รับการบรรจอุยูใ่นนโยบายรัฐบาลและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตมิาโดยตลอด 

ประเทศไทยมีจดุเดน่ด้าน “อาหาร” โดยเฉพาะรสชาติและการบริการของคนไทยทีไม่แพ้
ชาติใดในโลก ทีสามารถส่งเสริมและพฒันาตามแนวคิดเศรษฐกิจการสร้างสรรค์โดยการเพิมมูลค่า
ให้กับอุตสาหกรรมอาหารได้ การสร้างคุณค่าให้กับอาหารไทยนัน มิใช่เพียงการให้คุณค่าทาง
โภชนาการเท่านนั หากแต่เป็นการแลกเปลียนคณุค่าผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคในมิติที
มากกว่าตวัอาหารทีบริโภคโภค โดยอาจตีความรวมถึง ความสุข รสนิยม ประเพณี วฒันธรรม  ของ
ผู้บริโภคอีกด้วย ดงัที เจริญชยั ไชยไพบลูย์วงศ์ (2554) ได้กล่าวถึงการสร้างมลูคา่ให้กบัอาหารไทยใน
แง่ของของความสุขและรสนิยมในการบริโภคอาหาร ไว้ว่า สุนทรียะในการจดัเรียงตกแต่งให้เจริญหู
เจริญตา เพือให้ลูกค้ารู้สึกคุ้ มค่าทีจะจ่ายแพงกว่าในร้านอาหารปกติทัวไปศิลปะการปรุงอาหาร
ต่างชาติให้มีความงามลําแบบไทย ย่อมเป็นอีกกลยุทธ์หนึงในการเพิมมูลค่าให้กับอุตสาหกรรม
ร้านอาหารไทย โดยเฉพาะยคุโลกาภิวตัน์ได้นํานกัท่องเทียวตา่งชาติเข้ามาเยือนเมืองไทยอย่างไม่ขาด
สาย การมีร้านอาหารประจําชาติของนกัท่องเทียวแตล่ะชาติ มาให้เลือกลิมลองตามสถานทีท่องเทียว
สําคญั ยอ่มเป็นการกระตกุตอ่มความสนใจอยากรู้ทีจะเข้าไปเสพสมัผสัว่าจะเหมือนหรือแตกตา่งจาก
ทีตนเคยลิมรสมาทกุเมือเชือวนัอย่างไร การสร้างสรรค์อาหารในแนวสร้างสรรค์ (Creative Foods) จึง
เป็นการสร้างสรรค์อาหารทงัในรูปแบบของตวัอาหาร การนําเสนอ  ไปจนถึงกระทงัวิธีการรับประทาน 
แตห่ากใช้แง่มุมทางการตลาดแล้วนนัก็สามารถทําได้หลากหลายวิธี คือ การพฒันาตลาด ผลิตภณัฑ์ 
บริการ ช่องทางจําหน่าย ราคา รูปแบบและวิธีรับประทาน และรูปแบบธุรกิจ เหล่านี นบัเป็นหนทางที
จะสร้างมูลค่าให้อาหารไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีศกัยภาพทีสามารถเข้าสู่ตลาดการ
แข่งขันของโลกได้อย่างสง่างาม และประเภทอาหารทีมีชือเสียงและได้รับความนิยมอย่างมากใน
ประเทศไทย รวมไปถึงทวัโลกนนัคือ อาหารจีน เนืองจากความเป็นอาหารจีนนนั เปียมไปด้วยศิลปะ
และมาตรฐานการปรุงอาหารทีละเอียดลออและมีวัฒนธรรมการกินทีสืบทอดกันมาช้านาน อีกทัง
อาหารจีนทีถกูปรุงขนึอยา่งพิถีพิถนันนัไมใ่ชเ่ป็นสิงทีทําให้อิมท้องเพียงอย่างเดียว แตย่งัมีประโยชน์ตอ่
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ร่างกายและมีสรรพคณุในการรักษาโรคด้วย โดยจดุเริมต้นทีทําให้คนไทยรู้จกัอาหารจีนนนัมาจาก การ
เริมต้นความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมไทย-จีน ก่อน ค.ศ. 1975 ทีมีมาอยา่งยาวนานตงัแตส่มยัสโุขทยั ทงั
สองประเทศมีการไปมาหาสูเ่พือเผยแพร่และแลกเปลียนด้านวฒันธรรมอย่างตอ่เนือง โดยวฒันธรรมที
เกียวข้องกับสงัคมไทยในเวลานนัมกัจะเป็นเรืองทีสําคญักบับทบาทการใช้ชีวิตประจําวนัของคนไทย 
อนัหมายถึง ข้าวของเครืองใช้ อาหารบางประเภท การแพทย์แผนจีน การละเล่น เป็นต้น ดงันนั อาหาร
จีนจึงเป็นทีสนใจของสังคมไทยมาโดยตลอด เพราะมีความพิเศษในเรืองของรสชาติ สีสันและ
คุณประโยชน์ โดยในปัจจุบันชาวไทยได้ประยุกต์อาหารจีนให้เข้ากับรสนิยมหรือรสชาติของตน 
บอ่ยครังทีอาหารจีนกลายเป็นสญัลกัษณ์ระหวา่งคา่นิยมตา่งๆ ของคนไทยจงึเป็นเหตผุลทีทําให้อาหาร
จีนถูกนํามาจดัเลียงในโอกาสพิเศษตา่งๆ เช่น งานวนัเกิด ทําบุญขึนบ้านใหม่ งานสงัสรรค์ในกลุ่ม
เพือน งานเลียงในโอกาสปีใหม ่และเป็นทีมาของธุรกิจบริการจดัเลียงแบบโต๊ะจีน 

การจดัเลียงแบบโต๊ะจีน แม้ว่าจะเป็นธุรกิจทีมีต้นกําเนิดมาจากอาหารจีนและประเทศจีน
ก็ตาม แตด้่วยการจดัเลียงแบบโต๊ะจีน ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตคนไทยแล้วแพร่หลายไปในท้องถิน
ตา่งๆ ทวัประเทศรวมถึงประเทศเพือนบ้านของไทย ได้แก่ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และยงัเป็นทีได้รับ
ความนิยมและมีผู้ให้บริการมากมายในประเทศไทย จึงถือว่าเป็นอีกหนึงอตุสาหกรรมอาหารทีมีความ
ผกูพนักบัประเทศไทยและท้องถินมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน โดยเฉพาะในจงัหวดันครปฐม ซึงถือว่า
เป็นจงัหวดัทีมีผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเป็นเจ้าแรกๆ และบกุเบิกการประกอบธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนมายาวนานกว่าสีสิบปี ด้วยวตัถดุิบในการปรุงอาหารทีสามารถเสกสรรค์ปันแตง่รสชาดิอาหาร
จนเป็นทีเลืองลือ  ทําให้โต๊ะจีนนครปฐมมีชือเสียงและเป็นที รู้จักทัวประเทศ  และในขณะนี 
ผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนนครปฐมบางเจ้ายงัสามารถจดัให้บริการไปถึงประเทศเพือนบ้านของไทย 
เชน่ ลาว กมัพชูา มาเลเซีย และเวียดนาม ได้อีกด้วย จงัหวดันครปฐมจึงเป็นศนูย์รวมของการประกอบ
อาหารโต๊ะจีนทีถือวา่มีศกัยภาพในการจดัอตุสาหกรรมด้านอาหารอย่างเต็มเปียมจนเป็นทียอมรับและ
กลา่วขานไปทวัประเทศ 

เมือการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึงในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนทีมีเอกลักษณ์ในเรืองของการ
สร้างสรรค์อาหาร จึงนบัว่าเป็นอีกหนึงในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตบนรากฐาน
ของความเป็นไทยให้เข้าแข่งขนัในตลาดโลกได้ การพฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในจงัหวดันครปฐมจึงเป็นแนวคิดทีสําคญัทีผู้ประกอบการควรนํามาใช้ในการดําเนินการใน
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การสร้างมลูคา่เพิมในสินค้าด้วยการผสมผสานสินทรัพย์ทางวฒันธรรม ภูมิปัญญา เข้ากบัองค์ความรู้ 
เพือสร้างความแตกตา่งทีมีคณุลกัษณะโดดเดน่เฉพาะตวั ทีนํามาซึงการเพิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจ สร้าง
ชือเสียงให้ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนของจังหวัดนครปฐมให้เป็นทีเลืองลือในความโดดเด่นของวัตถุดิบ 
รสชาดอาหาร และการให้บริการ ทีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน และนอกจากจะสร้างชือเสียงให้กับ
จงัหวดันครปฐมแล้ว ยงัเป็นการสร้างรากฐานในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนในอนัทีจะสร้างงาน 

สร้างรายได้ และยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึงพาตนเองได้อย่างดีทีสุด อนัจะทํา
ให้เกิดรากฐานในการดําเนินชีวิตและการสร้างฐานเศรษฐกิจทีแข็งแรงอย่างสร้างสรรค์ในยุคของการ
แขง่ขนัได้อยา่งยงัยืน  
 

2. แนวคิดเครือข่ายวิสาหกิจ 

ท่ามกลางวิกฤติการเปลียนแปลงทีเกิดขึนและกระจายผลกระทบไปทัวโลกมาอย่าง
ยาวนานและตอ่เนือง ทงัทีเกิดจากการกระทําของมนษุย์และจากธรรมชาติ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่
พฒันาการของประชากรทงัทางตรงและทางอ้อมในหลายรูปแบบ  อาทิ ด้านสงัคม เศรษฐกิจ การค้า 

การลงทุน การเมือง และสิงแวดล้อม ประเทศไทยก็เป็นหนึงในประชาคมโลกทีได้รับผลกระทบจาก
ความเปลียนแปลงนีเช่นกนั ทงัภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจ 

สงัคม และการพฒันาของภาคประชาชนแล้วได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการเปลียนแปลงของโลกยคุ
ไร้พรมแดน (Globalization) ซึงได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือสาร การไหลเข้าออกของ
กระแสทนุจากต่างชาติอย่างเสรี รวมทงัความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีเกิดขนึช่วง
ปลายศตวรรษที 19 เข้าสู่ต้นศตวรรษที 20 เหล่านีล้วนเป็นปัจจยัหลกัทีทาให้ทกุภาคส่วนของประเทศ 

ทงัภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนต้องมีการปรับตวัเพือให้คงสถานะของความอยู่รอดอย่างยงัยืน
ในระยะยาว โดยเฉพาะภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : 

SMEs) จําเป็นต้องหาทางรอดร่วมกนัเพือส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิทีนําไปสู่การพฒันาคนให้สามารถ
พึงพาตนเองให้มีความเป็นอยู่ทีดีและมีความสุข ก่อให้เกิดการกระจายรายได้จากเมืองสู่ชนบท 

เนืองจากวิสาหกิจจะเป็นแหล่งจ้างงาน ทําให้คนมีงานทําและมีรายได้มาซือสินค้าและบริการ ทําให้มี
คณุภาพชีวิตทีดีขนึ นอกจากนีแล้ววิสาหกิจตา่งๆ ยงัเป็นแหล่งสร้างมลูคา่เพิมให้แก่สินค้า มีการสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ เพือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทีเปลียนไปอยู่ตลอดเวลา  ซึงหากวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ทีเป็นหนว่ยผลิตทีเล็กทีสดุของระบบเศรษฐกิจเหล่านีสามารถเพิม
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ผลิตภาพของตนให้สงูขนึได้ โดยเฉพาะผลิตภาพแรงงานของตน โดยไม่ใช่มาจากการลดต้นทนุอย่าง
เดียว ยอ่มอยูใ่นสภาพทีได้เปรียบคูแ่ขง่ขนัได้ และหากหลายๆ วิสาหกิจในภาคอตุสาหกรรมมีผลิตภาพ
เพิมขนึ ก็ยอ่มสง่ผลให้อตุสาหกรรมนนัๆ มีความสามารถในการแข่งขนัเพิมขนึเช่นกนั และหากหลายๆ 

อตุสาหกรรมในประเทศมีผลิตภาพเพิมขนึ ก็จะนาไปสู่การยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศให้สงูขนึในท้ายทีสดุนนัเอง 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  (2532) ตอน
หนึงว่า “...ถ้าแต่ละคนทําโดยลําพังแต่ละคน งานทีทํานนัผลอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และ
อาจจะไม่พอเพียงในการเลียงตวัเอง ทําให้มีความเดือดร้อน ฉะนนั จะต้องร่วมกันแม้ในขนัทีทําให้
ครอบครัวก็จะต้องช่วยกนัทุกคน ในครอบครัวก็ช่วยกนัทํางานทําการ เพือจะเลียงครอบครัวให้มีชีวิต
อยูไ่ด้ แตว่า่ ถ้าร่วมกนัหลายๆคนเป็นกลุม่เป็นก้อนก็สามารถทีจะปฏิบตัิงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสามารถ มีผลได้มากขนึ...” เห็นได้ว่าพระราชดํารัสของพระองค์ท่านได้ทรงชีนําแสดงให้เห็นถึง
อานุภาพของการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือการทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายจะเป็นผลทําให้งาน
สําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1 ความหมายของเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) 

นโยบายหลกัประการหนึงของรัฐบาล ได้แก่การเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ โดยมีเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) เป็นหนึงในเครืองมือทีสําคญั ดงัจะเห็นได้จากทีมีการ
กลา่วถึงคําวา่เครือขา่ยวิสาหกิจเป็นอยา่งมาก ทงัในบทความและการสมัมนาตา่งๆ อย่างไรก็ตาม หาก
สอบถามผู้ ทีเกียวข้อง ถึงความหมายของคําว่า เครือข่ายวิสาหกิจก็จะได้รับคําตอบทีหลากหลาย
แตกตา่งกนัไป เพือให้ได้ความหมายของเครือข่ายวิสาหกิจอย่างชดัเจน ขอนําเสนอความหมายของ
เครือขา่ยวิสาหกิจ ดงัตอ่ไปนี 

2.1.1 เครือขา่ยวิสาหกิจ มาจากคําภาษาองักฤษ ว่า “Cluster” (คลสัเตอร์) ซึงเป็นเครือง
มือสําคญัในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมโดย   ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์
เตอร์ (Professor Michael E. Porter) แห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University) สหรัฐอเมริกา ได้
ให้ความหมายของ “เครือข่ายวิสาหกิจหรือคลสัเตอร์ ว่า คือ กลุ่มของธุรกิจและสถาบนัทีเกียวข้องมา
รวมตวักนัดําเนินกิจกรรมอยู่ในพืนทีใกล้เคียงกัน (Geographical Proximity) มีความร่วมมือ เกือหนุน 
เชือมโยง และเสริมกิจการซึงกันและกันอย่างครบวงจร (Commonality & Complementarily) ทงัใน
แนวตงั (Vertical Linkages) และแนวนอน (Horizontal Linkages) โดยความเชือมโยงในแนวตงัเป็น
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ความเชือมโยงของผู้ประกอบการธุรกิจ ตงัแตธุ่รกิจต้นนําจนถึงปลายนํา ส่วนความเชือมโยงในแนวนอน
เป็นความเชือมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ  รวมทังธุ รกิจให้บริการ  สม าคมการค้า 
สถาบนัการศกึษาและฝึกอบรม สถาบนัวิจยัและพฒันา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐตา่งๆ ทีเกียวข้อง เพือ
บรรลเุปา้หมายร่วมกนัคือการเพิมผลิตภาพ (Productivity) ซึงหมายถึง มลูคา่เพิมทีเกิดจากการผลิตตอ่
วนัทํางานของแรงงาน และตอ่หนึงหน่วยทนุหรือทรัพยากรทางกายภาพทีใช้ไปของเครือข่ายวิสาหกิจ
โดยรวมอันเป็นปัจจัยหลักในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันทียังยืน (สํานักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.), สํานกังานคณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ (สพข.), 2548: 48) 

2.1.2 เครือข่ายวิสาหกิจ ตามคํานิยามของ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ ยนูิโด (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) คือ 
การกระจกุตวัหรือการรวมกลุม่ของวิสาหกิจทีตงัอยูใ่นท้องถินหรือพืนทีทีใกล้เคียงกนั โดยทีวิสาหกิจใน
กลุ่มนนั มีการผลิตและขายสินค้าหรือให้บริการทีมีลกัษณะเหมือนกัน เกียวข้องกัน หรือ ส่งเสริมกัน 
อีกทงัมีการเผชิญกบัปัญหา อปุสรรค โอกาส และการท้าทายทีคล้ายกัน นอกจากนนัการรวมกลุ่มกัน
เป็นเครือข่ายวิสาหกิจนีทําให้เกิดการรวมตวัของผู้ จําหน่ายวตัถดุิบและส่วนประกอบ , เกิดแรงงานทีมี
ทักษะเฉพาะด้าน, เกิดการพัฒนาการให้บริการพิเศษทางด้านเทคนิค , การบริหารจัดการและการ
จดัการด้านการเงินกับทางเครือข่ายวิสาหกิจโดยเฉพาะ ซึงจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาของเครือข่าย
วิสาหกิจด้วย (UNIDO, 2001: 9) 

2.1.3 เครือขา่ยวิสาหกิจ หมายถึง การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจ อตุสาหกรรม
ทีเกียวข้องกันในทําเลหนึงๆ โดยมีการเชือมโยงกันจากการช่วยเหลือเกือกูลกัน (สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2549: 7) 

2.1.4 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ให้ความหมายเครือข่าย
วิสาหกิจ คือ ความร่วมมือ ความสมัพนัธ์ และการแลกเปลียนในรูปแบบตา่ง ๆ ระหว่างผู้ประกอบการ
ด้วยกนั ความร่วมมือหรือความเป็นกลุม่เป็นก้อนทีเกิดขนึจะทําให้เกิดเป็นพลงัของกลุ่มและพลงันีช่วย
ให้ธุรกิจบรรลเุปา้หมายในด้านใดด้านหนึง โดยทีผู้ประกอบการรายเดียวไม่สามารถทําได้ (กฤตติยา 

สตัย์พานิช, 2552: 21) 

2.1.5 เครือข่ายวิสาหกิจ หมายถึง กลุ่มของผู้ประกอบการทีท้องถินเดียวกนั และมี
ความเกียวข้องเชือมโยงกันในอุตสาหกรรมการผลิต มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการแข่งขนักันทาง
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ธุรกิจ เผชิญปัญหาหรือความท้าทายตา่งๆคล้ายกนั มารวมกลุ่มกนัโดยมีวตัถปุระสงค์ร่วมทีสําคญั คือ 
เพือเพิมผลิตภาพการผลิตของบรรดาผู้ประกอบการทงัหลายทีเกียวข้องอยู่ในเครือข่ายวิสาหกิจนนั 
ด้วยการประสานประโยชน์ระหว่างกัน ช่วยเหลือเกือกลูซึงกันและกนัแลกเปลียนข้อมูล ข่าวสาร คาม
คิด และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทงัมีการเชือมโยงกับหน่วยงานหรือองค์กรสนบัสนนุต่างๆ เช่น 
สมาคมการค้า สถาบนัการศกึษา สถาบนัวิจยัและพฒันา สถาบนัทีปรึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ 
มีผลทําให้ภายในกลุม่เครือขา่ยวิสาหกิจนนัเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และพฒันาไปสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญา
ซึงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนําไปสู่การยกระดบัความสามารถในการ
แขง่ขนัโดยรวมของเครือขา่ยวิสาหกิจในทีสดุ (จริญญา ปัญญายงค์, 2550: 5) 

กลา่วโดยสรุป ความหมายของเครือขา่ยวิสาหกิจ คือ กลุม่ของธุรกิจและสถาบนัทีเกียวข้อง
มารวมตวักนัดําเนินกิจกรรมอยู่ในพืนทีใกล้เคียงกนั มีความร่วมมือ เกือหนนุ เชือมโยง และเสริมกิจการ
ซงึกนัและกนัอยา่งครบวงจร ทงั ความเชือมโยงของผู้ประกอบการธุรกิจ  ตงัแตธุ่รกิจต้นนําจนถึงปลายนํา      
และความเชือมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ  รวมทังธุ รกิจให้บริการ  สมาคมการค้า 
สถาบนัการศกึษาและฝึกอบรม สถาบนัวิจยัและพฒันา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐตา่งๆ ทีเกียวข้อง เพือ
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน และนําไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของเครือข่าย
วิสาหกิจ ในขณะทีคําว่าเครือข่าย (Network) จะเป็นเพียงการเชือมโยงติดตอ่กนั โดยไม่คํานึงถึงการ
อยู่ในพืนทีใกล้เคียงกัน หรือการมีเป้าประสงค์และการช่วยเหลือเกือกูลกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการ
เชือมโยงติดต่อกันของผู้ประกอบการและองค์การทีเกียวข้องกับการผลิตสินค้านนัๆ เพือยกระดับ
ความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่การผลิตนนัๆ ก็จะมีลกัษณะเป็นเครือขา่ยวิสาหกิจ              

2.2 ประโยชน์ของเครือข่ายวิสาหกิจ 

 จากการศึกษากรณีตวัอย่างเครือข่ายวิสาหกิจหรือเครือข่ายวิสาหกิจทีเกิดในต่างประเทศ
และประเทศไทย พบวา่ การรวมกลุม่เป็นเครือขา่ยวิสาหกิจหรือเครือข่ายวิสาหกิจสามารถสร้างประโยชน์
ให้กับฝ่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง ดงันี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2549:4-5, ศศรส พิมายกลาง, 2546:77-82, จําลกัษณ์ ขรุพลแก้ว, 2546:59-64, Ketels, 2003: 6-7, 

Kuah, 2002: 210) 
2.2.1 ส่งเสริมความรู้ เครือข่ายวิสาหกิจจะทําให้เกิดการแลกเปลียนข้อมูลและองค์

ความรู้ระหว่างสมาชิกด้วยกันและระหว่างสมาชิกกับสถาบนัการศึกษา และการวิจัย ทําให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ และพฒันาประสิทธิภาพของบุคลากรร่วมกัน จากการส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มพูดคยุ
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และแลกเปลียนข้อมลูกนัอยู่เสมอ จะทําให้ทกุคนได้รับรู้ เข้าใจปัญหาของกลุ่ม และหาทางแก้ไขร่วมกนั 
ซึงจะทําให้สมาชิกมีความไว้วางใจกนัมากขนึ และเปิดกว้างในการรับรู้ข้อมลู ข่าวสาร และองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทงัในด้านเทคโนโลยีการผลิต การตลาด นโยบายหรือการสนับสนุนต่างๆ จากรัฐบาลอย่าง
ตอ่เนือง ทําให้เกิดการเพิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต และการบริหารจดัการ ซึงถือเป็นส่วน
สําคญัของการยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนั 

2.2.2 ชว่ยเพิมความสามารถในการจดัซือจดัหา ทําให้ต้นทนุลดลงในหลายด้าน ดงันี 

1. ด้านวัตถุดิบ สมาชิกสามารถเข้าถึงวัตถุดิบเฉพาะสําหรับการผลิตได้ง่าย 
เชน่ กรณีผู้ประกอบการรายเล็กอาจมีความต้องการซือวตัถดุิบในปริมาณน้อย   จึงทําให้ไม่สามารถซือใน
ราคาทีตําได้ การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจจะช่วยให้สมาชิกทราบข้อมูลความต้องการของกัน
และกนั และอาจร่วมกันสงัซือวตัถุดิบในปริมาณมาก ซึงทําให้ทุกฝ่ายสามารถลดต้นทุนได้ เช่น กรณี
เครือขา่ยวิสาหกิจเซรามิกลําปาง ทีสมาชิกร่วมกนัสงัซือก๊าซทีเป็นวตัถดุิบสําหรับการผลิตเซรามิกร่วม
กัน  ทําให้ต้นทุนถูกลง นอกจากนี  หากสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจมีความต้องการวัตถุดิบเฉพาะ
บางอย่างทีต้องมีการลงทนุสงูในการสงัซือ หรือพฒันาขนึใหม่ก็อาจลงทนุร่วมกนั ซึงทําให้แตล่ะฝ่ายมี
คา่ใช้จา่ยตําลงได้ 

2. ด้านการตลาด ในบางตลาดสมาชิกอาจไม่มีความสามารถในการบุกเบิก
ตลาดได้โดยลําพัง การร่วมมือกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจจะช่วยให้สมาชิกดําเนินการด้าน
การตลาดได้ง่ายขึน ด้วยการลงทุนทีตํา เนืองจากผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจซึงมาจากผู้ผลิต
หลายรายจะมีความหลากหลายและตรงความต้องการของตลาดมากขึน ในกรณีของไทยมีหลาย
เครือขา่ยวิสาหกิจได้ดําเนินการตลาดร่วมกนั เช่น เครือข่ายวิสาหกิจอญัมณีและเครืองประดบัจนัทบรีุ
จดัโครงการ “อญัมณีของดีเมืองจนัท์” ทีจงัหวดัจนัทบุรีนบัตงัแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา เพือส่งเสริม
การตลาดและสร้างตราสินค้าร่วมกัน เครือข่ายวิสาหกิจอาหารได้ร่วมกันเปิดตลาดสินค้าอาหารใน
ประเทศจีน เครือข่ายวิสาหกิจเซรามิกลําปาง ได้มีการร่วมลงทุนเช่าพืนทีแสดงสินค้าส่งออกร่วมกัน 
เป็นต้น 

3. ด้านการวิจัยและพัฒนา ผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะรายเล็กจะมี
การลงทนุด้านการวิจยัและพฒันาน้อย เนืองจากเป็นกิจกรรมทีมีคา่ใช้จ่ายสงู การรวมกลุ่มในลกัษณะ
เครือข่ายวิสาหกิจจะช่วยให้สมาชิกร่วมกนัลงทนุในกิจกรรมการสร้างนวตักรรม และการวิจยัพฒันา
ในเรืองทีเป็นปัญหาร่วมกนั  (Common Problem) หรือเรืองทีก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายได้ 
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(Common Interest) เช่น เครือข่ายวิสาหกิจผ้าไหมจงัหวดันครราชสีมาได้จดัประชมุสมาชิกเพือสาธิต
วิธีการสาวไหมด้วยเครืองมือทีพฒันาขนึแทนการสาวด้วยมือแบบเดมิ เพือยกระดบัคณุภาพเส้นไหม 

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร แต่ละอุตสาหกรรมมีความต้องการบุคลากรทีมี
คณุภาพในสาขาตา่งๆ แตกตา่งกนัไป การพฒันาบคุลากรในบางด้านมีความสําคญัและจําเป็นอย่าง
มากทีจะยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม แต่ต้องมีการลงทนุสูง จึงทําให้บริษัท
ตา่งๆ ไมมี่แรงจงูใจทีจะพฒันาบคุลากรของตนได้ โดยร่วมกนัลงทนุฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรสาขา
เฉพาะทีจําเป็นของอุตสาหกรรม นอกจากนีธุรกิจต่างๆ ในเครือข่ายวิสาหกิจจะสามารถเข้าถึงแหล่ง
บคุลากรทีมีคณุภาพและเชียวชาญเฉพาะได้ง่าย เช่น ร่วมกนัขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
สถาบันการศึกษา เพือจัดหาผู้ เชียวชาญมาให้คําปรึกษาแก่เครือข่ายวิสาหกิจ หรือการร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา/สถาบันฝึกอบรมในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน เพือผลิตบุคลากรให้
สอดคล้องกบัความต้องการของธุรกิจตา่งๆ ในเครือขา่ยวิสาหกิจ 

5. ด้านโครงสร้างพืนฐาน การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานส่วนใหญ่จะเป็น
ภาระหน้าทีของรัฐบาล สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจอาจร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการ
สนับสนุน เสนอต่อภาครัฐในการพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเอือต่อการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ในเครือข่าย
วิสาหกิจ ซึงจะช่วยให้รัฐสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาได้ชัดเจนมากขึน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจใน
เครือข่ายวิสาหกิจสามารถดําเนินการพฒันาโครงสร้างพืนฐานในบางด้านร่วมกนัได้ เช่น การจดัตงัศนูย์
กระจายสินค้าร่วมกันเป็นเครือข่ายวิสาหกิจช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมอัน
นํามาซึงการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เนืองจากสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจมีการแลกเปลียนข้อมลูและ
องค์ความรู้ระหว่างกันอยู่เสมอ ซึงทําให้สมาชิกมีโลกทศัน์ทีกว้างขวางขึน อนัจะนําไปสู่การต่อยอด
องค์ความรู้เพือพฒันาสิงใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนือง 

2.2.3 เป็นการเพิมขีดความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัโดยรวม ซึงมิใช่เป็น
เพียงการส่งเสริมความร่วมมือของสมาชิกต่างๆในเครือข่ายวิสาหกิจเท่านนั แต่ยังส่งเสริมการเปิด
กว้างทางการค้าให้มีการแข่งขันของสมาชิกด้วย ซึงการแข่งขันจะช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจต้องปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคณุภาพของตนอยา่งตอ่เนือง เพือให้สามารถอยู่รอดและแขง่ขนัได้ 

2.2.4 ช่วยส่งเสริมการขยายตวัด้านการค้า การลงทุนและการเกิดธุรกิจใหม่ๆ ซึงสร้าง
โอกาสเข้าถึงลูกค้าทีมีความหลากหลายมากขึน เนืองจากเครือข่ายวิสาหกิจช่วยกระตุ้ นเกิดการ
ไหลเวียนของข้อมลูและองค์ความรู้ และร่วมกนัลงทนุในกิจกรรมทีก่อให้เกิดการสร้างมลูคา่เพิม เช่น การ
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พฒันาบุคลากร เทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ ซึงก่อให้เกิดการพฒันาคณุภาพและประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนือง อีกทังเป็นการเปิดกว้างต่อการแข่งขันทางการค้าทีอาจจะทําให้เกิดการขยายตลาดสู่
ระดบัประเทศและต่างประเทศ ดงันนั  เครือข่ายวิสาหกิจจึงช่วยเสริมสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ
ตา่งๆ และเกิดขนึใหม่ของธุรกิจตอ่เนืองต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริโภคเองก็จะได้รับประโยชน์จากการพฒันา
เครือขา่ยวิสาหกิจในลกัษณะของคณุภาพของสินค้าและบริการทีดีกวา่ 

 กล่าวโดยสรุป เครือข่ายวิสาหกิจทําให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมอัน
นํามาซึงการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ การรวมกลุ่มกนัเป็นเครือข่ายวิสาหกิจจะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกใน
เครือข่ายมีการแลกเปลียนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างกันอยู่เสมอ ซึงทําให้สมาชิกมีโลกทัศน์ที
กว้างขวางขนึ อนัจะนําไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้เพือพฒันาสิงใหม่ๆ อย่างตอ่เนือง ซึงเป็นส่งเสริม
การขยายตวัทางการค้า การลงทุนและการก่อเกิดธุรกิจใหม่ๆ การรวมกลุ่มกนัเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ
เป็นการเพิมขีดความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัเพือให้สามารถแข่งขนัและอยู่รอดได้ในยุค
ของการแขง่ขนัในปัจจบุนันี 

2.3 การเกิดขนึและการรวมกลุ่มของเครือข่ายวิสาหกิจ 

ลกัษณะการเกิดขึนและการรวมกลุ่มของเครือข่ายวิสาหกิจ จากการแบ่งของสํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2549: 10) และ สํานกังานคณะกรรมการพฒันา
ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (2547: 12) สรุปได้ใน 3 ลกัษณะใหญ่ ดงันี คือ 

2.3.1 เกิดขึนเองตามธรรมชาติ ตามแนวทฤษฏีของการพัฒนาเมือง และต่อมา
สามารถสร้างความชํานาญหรือความโดดเดน่ในบางอย่างซึงเป็นทียอมรับโดยทวัไป ตวัอย่างเช่น ฮอล
ลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทีตงัอยู่ทางฝังตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา ซึงพืนทีส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย 
ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวทีภูมิอากาศดีและมีแสงแดดตลอดปี จึงดึงดูดให้ผู้ สร้างภาพยนตร์ใน
สมัยก่อนทียังต้องอาศัยแสงสว่างตามธรรมชาติ ให้ความสนใจมาตงัโรงถ่ายภาพยนตร์กันอย่าง
มากมาย เกิดธุรกิจบริการทีตอ่เนือง เกิดเป็นเมืองอตุสาหกรรมบนัเทิงทีใหญ่ทีสดุของโลกมาจนกระทัง
ทกุวนันี 

2.3.2 เกิดขึนจากภาคเอกชน (Private Initiative) ซึงเป็นลักษณะ Bottom-up 

Approach โดยธุรกิจหลกัในเครือข่ายวิสาหกิจรวมกลุ่มกันเพือดําเนินการผลกัดนัการพฒันา และ
อาศยัสือมวลชนในการประชาสมัพนัธ์และสร้างความเข้าใจทีตรงกนัและประสานงานในการกําหนด
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เปา้หมาย แนวทางและกลยทุธ์ในการดําเนินการร่วมกนัเพือพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจของตนแล้ว ก็จะ
นําเสนอให้รัฐบาลทราบ และทําความตกลงเพือร่วมดําเนินการในกิจกรรมบางประการตอ่ไป 

2.3.3 เกิดขนึโดยการริเริมหรือจดัตงัโดยภาครัฐ (Public Initiative) ซงึมีลกัษณะแบบ 
Top-down Approach โดยภาครัฐเป็นผู้ กําหนดเครือขา่ยวิสาหกิจทีจะดําเนินการสง่เสริม และจดัการ
ประชมุผู้ ทีเกียวข้องในอตุสาหกรรมนนัๆ เพือให้ภาคเอกชนทีเกียวข้องมาร่วมมือกนัจดัทําและพฒันา
เครือข่ายวิสาหกิจของต้น และร่วมกนักําหนดเปา้หมายการพฒันาร่วมกนัของอตุสาหกรรม คา่ใช้จา่ย
ในการดําเนินการจะมาจากภาคเอกชนและภาครัฐ และภาครัฐจะทําหน้าทีเป็นผู้ให้การอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานของภาคเอกชน และตดิตามประเมินผลการดําเนินงานการพฒันาเครือขา่ย
วิสาหกิจโดยรวม เชน่ นิคมอตุสาหกรรมตา่งๆ ซงึเกิดจากนโยบายการสนบัสนนุอตุสาหกรรม และสิทธิ
ประโยชน์จงูใจทีจะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ เชน่ เมืองซปัโปโรซงึเป็นตงั
ของอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของประเทศญีปุ่ น 

อย่างไรก็ตาม วิธีการเกิดเครือข่ายวิสาหกิจในทงัสามกรณีข้างต้นมีสิงทีเหมือนกันอยู่
อยา่งน้อย 4 ประการคือ มีความหนาแน่นของกิจกรรมและอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกนั, มีสิงจงูใจให้เกิด
การรวมตวั, ใช้ระยะเวลานานในการรวมกลุม่, และ ทกุภาคสว่นได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั 

นอกจากนี สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2549: 1) ได้
กล่าวถึงลักษณะการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ ไว้ว่า การรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ คือ  การ
รวมกลุ่มใดๆ ก็ตามทีมีความหนาแน่นในระดบัหนึง มาร่วมกันดําเนินการโดยมีเป้าประสงค์ร่วม เพือ
พฒันาไปสู่สิงทีดีขึน และเอือประโยชน์ต่อส่วนรวมทงัในการแก้ไขปัญหาทีกลุ่มเผชิญอยู่รวมกันหรือ
ก่อให้เกิดโอกาสในทางธุรกิจร่วมกนัอาจกลา่วได้วา่เข้าลกัษณะของเครือขา่ยวิสาหกิจทงัสิน ทงันีขนึอยู่
กบัวา่เครือขา่ยวิสาหกิจใดพฒันาถึงระดบัใด อนัสอดคล้องกบัแนวคิดของศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์
เตอร์ ทีกล่าวไว้ว่าการส่งเส ริมการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนันไม่จําเป็นจะต้องกําหนดเฉพาะ
อตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง หรือเลือกพฒันาเฉพาะผลิตภณัฑ์ดีเดน่เท่านนั เพราะเปา้หมายของ
การพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจก็คือสร้างความเก่งให้กบัทกุกลุม่ในทกุพืนที 

นอกจากนี ข้อมูลจากเอกสารผลการศึกษาการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจทงัในประเทศ
และต่างประเทศ ตา่งมีแนวคิดไปในทางเดียวกนัว่า เครือข่ายวิสาหกิจแตล่ะแห่งนนัมีความเป็นมาที
แตกต่างกันและระดบัพัฒนาการทีต่างกัน อีกทังมีความเป็นพลวัตรสูง กล่าวคือมีการพัฒนาและ
เปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จนกระทงัพฒันาถึงระดบัสงูสดุทีสามารถสร้างนวตักรรมและผลิตภาพรวม 
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2.4 ประเภทของเครือข่ายวิสาหกิจ  
 เครือข่ายวิสาหกิจสามารถจดัจําแนกได้หลายประเภท ดงันี  

2.4.1 วอลเตอร์ เค (Wolter K.) ได้แบ่งเครือข่ายวิสาหกิจออกเป็น 3 ประเภท คือ 
(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ2554: 7-8) 

1. คลสัเตอร์อิงต้นทนุตํา (Cost Based Agglomerations) กําเนิดจากสภาวะ
ของผลิตภัณฑ์ท้องถินทีมีค่าจ้างแรงงานตํา โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนในการลงทุน  ทําให้องค์กร
สามารถผลิตสินค้าได้ในราคาถกูกว่าทีอืน หรืออาจจะมีการขนส่งทีสะดวกรวดเร็วและราคาประหยดั 
การรวมตวัในลกัษณะนี จะมีความมนัคงตราบเทา่ทีผู้ ซือและโครงสร้างต้นทนุไมเ่ปลียนแปลง 

2. คลสัเตอร์อิงทรัพยากร (Resource Based Agglomerations) เป็นคลัส
เตอร์ทีดําเนินการโดยพงึพาทรัพยากรในท้องถิน ไมว่า่จะเป็นทรัพยากรบคุคล ความชํานาญของบคุคล 
รวมทงัทางด้านเงินทนุ ความรู้ สาธารณปูโภค การรวมตวัทีอาศยัหรือไม่อย่างไร อาทิ ทรัพยากรบคุคล
ทีมีความชํานาญ อตุสาหกรรมจะต้องมีความสามารถทีจะจ่ายคา่จ้างในราคาทีสงู  เพือไม่ให้ถกูคูแ่ข่ง
แยง่ไป 

3. คลัสเตอร์อิงความสัมพันธ์ความร่วมมือ  ( lnteraction Based 

Agglomerations) เป็นการประสานความร่วมมือในเชิงเศรษฐกิจ  เพือลดต้นทนุธุรกรรม และลดต้นทนุ
อืนๆ เพือการวิจัย การหาข้อมูล การเจรจาต่อรอง เมือมีการประสานความร่วมมือในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานดงักล่าว นอกจากนีการสร้างเครือข่าย 
(network) เป็นอีกประเดน็หนงึ ทีทําให้การรวมตวัดําเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.4.2. รูปแบบการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจตามสํานกันโยบายอตุสาหกรรมราย
สาขา 2 (2555: online) และ Ketels (2003: 4-5) ใช้ 3 รูปแบบดงันี 

1. Facilitating Cluster หมายถึง การรวมตวักนัของผู้ นําในอตุสาหกรรม ซึง
เป็นตวัแทนจากภาคเอกชนมารวมตวักนัเพือร่วมกําหนดนโยบายในการพฒันาอตุสาหกรรม  และเป็น
ตวัแทนของผู้ประกอบการทีเป็นเอกชนในการเจรจาต่อรองกบัภาครัฐ  เพือผลกัดนัให้นโยบายเกิดผล
เป็นรูปธรรมมากขนึ 

2. Geographic Cluster หมายถึง การรวมตวักันของผู้ประกอบการทีอยู่ใน
บริเวณพืนทีเดียวกนั โดยการรวมตวัเพือมุง่บรรลปุระโยชน์ในเรืองประสิทธิภาพการผลิตเป็นหลกั ไม่ว่า
จะเป็นการรวมตวัเพือจดัซือวตัถดุบิ การเพิมประสิทธิภาพในการผลิต และการขนสง่สินค้า 
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3. Commercial Cluster หมายถึง การรวมตวักันของผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมทางตรง คือ การผลิต และอตุสาหกรรมสนบัสนุนทีไม่จําเป็นต้องอยู่ในภูมิภาค/พืนที
ใกล้เคียงกนั โดยการรวมตวักนันนั เพือมุ่งบรรลเุป้าหมายในด้านการสร้างมลูค่าเพิม การถ่ายทอด
วิทยาการในการออกแบบ รวมทงัการขยายชอ่งทางการตลาดและการจดัจําหนา่ยเป็นหลกั 

การจดัประเภทเครือขา่ยวิสาหกิจจะต้องมีความเข้าใจถึงความแตกตา่งของแตล่ะประเภท
เนืองจากแตล่ะประเภทนนัมีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานตอ่ไป 

2.5 ผู้มีส่วนเกียวข้องในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ 

 ดังทีได้กล่าวไว้แล้วว่า เครือข่ายวิสาหกิจ คือ กระบวนการทีทุกฝ่ายมาช่วยกันเพือ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม ความสามารถในการแข่งขันของหลายๆ เครือข่าย
วิสาหกิจทําให้อตุสาหกรรมเข้มแข็ง และหลายอตุสาหกรรมทีเข้มแข็งก็สง่ผลทําให้ประเทศชาติเข้มแข็ง 
Ketels, Lindqvist, and Sovell (2008) พบวา่ การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเป็นการสร้างความพยายาม
ในการเพิมการเจริญเติบโตและการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจ ในภูมิภาคซึงเกียวข้องกับองค์กร
ธุรกิจ รัฐบาลและหรือการวิจยัชมุชน จึงกล่าวได้ว่า ฝ่ายทีมีบทบาทสําคญัทีแตกตา่งกนัแตส่่งเสริมซึง
กนัและกนัหลกัๆ มีดงันี (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2549: 12-14) 

2.5.1 ภาคเอกชน มีบทบาทโดยตรงในการขับเคลือนเศรษฐกิจด้วยการประกอบ
กิจการผลิต การค้า และการบริการ ซึงผลประกอบการและผลิตภาพการผลิตของภาคธุรกิจเอกชน จะ
ส่งผลโดยตรงกับการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม อย่างไรก็ตามความสามารถในการ
ผลิตและบริการนนั ขึนอยู่กับภาวการณ์แข่งขนัเป็นสําคญั ตราบใดทีผู้ประกอบการสามารถพัฒนา
ตนเองและสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลิตภาพได้อย่างต่อเนืองก็ย่อมส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศขยายตวัอย่างตอ่เนืองและมนัคงดงันนั  หน้าทีหลกัๆ ของผู้ประกอบการเอกชน 
ในเรืองของการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ  เพือเพิมขีดความสามารถในการแขง่ขนั คือ 

1. ศกึษาและตอบสนองความต้องการของลกูค้าและตลาด รวมถึงกฎระเบียบ
ของทางราชการทีเกียวกับการผลิตและบริการ ทีเน้นมาตรฐานและความปลอดภัยและรวมทงัสร้าง
ความแตกตา่งของสินค้า 

2. ปรับเปลียนกระบวนทศัน์พร้อมเข้าใจถึงแนวทางการแข่งขนัทางการค้าใน
ปัจจุบันทีทําให้ต้องมีการรวมตัวกัน  เพือสร้างมาตรฐาน  คุณภาพ  ความแตกต่างของสินค้า 
ประสิทธิภาพ และมูลค่าเพิม และเข้าใจถึงขบวนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ว่าเป็นการสร้าง
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มูลค่าเพิมให้สินค้าและบริการของสมาชิกในกลุ่มทุกคน ไมใช่ผู้ หนึงผู้ ใดโดยเฉพาะ และไม่ใช่ของ
ภาครัฐ/ราชการ 

3. ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ ประกอบการด้วยกันให้ครบ
องค์ประกอบของห่วงโซ่มูลค่าและห่วงโซ่การผลิต  เ ชือมโยงกับสมาคมการค้าองค์กรธุรกิจ 
สถาบนัการศกึษา สถาบนัวิจยั และภาครัฐ ในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม
ธุรกิจ 

4. เข้าร่วมประชุมแลกเปลียนประสบการณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลกับ
เครือขา่ยวิสาหกิจ ทีตนเกียวข้องอยา่งสมําเสมอ 

5. มีสว่นร่วมในคา่ใช้จา่ยดําเนินการของเครือขา่ยวิสาหกิจ ตามสถานภาพ 

2.5.2 หนว่ยงานภาครัฐ ในสถานะของหน่วยงานให้บริการและสนบัสนนุ ก็มีบทบาท
สําคัญในการกําหนดกฎกติกา ทีจะก่อให้เกิดบรรยากาศทีเหมาะสมต่อการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สร้างระบบและดแูลโครงสร้างพืนฐาน เสริมสร้างศกัยภาพในด้านทรัพยากรสิงแวดล้อม 
ทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนให้บริการขนึพืนฐานอย่าง
เสมอภาค โปร่งใส ฯลฯ โดยมีหน้าทีหลัก ในเรืองของการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เพือเพิมขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั ได้แก่ 

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบตัิ ในแนวคิดของการพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ  เพือให้สามารถนําไปเผยแพร่สร้าง
ความเข้าใจกบัภาคเอกชนได้ รวมทงัสนบัสนนุการสร้างผู้ประสานงานเครือขา่ยวิสาหกิจ  

2. สร้างบรรยากาศให้เกิดการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ ของภาคการผลิตและ
บริการเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั เช่น การส่งเสริมให้เ กิดการพฒันากลุ่มอุตสาหกรรม
ใหม่ๆ ทีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจสูงโดยการสร้างบรรยากาศการลงทนุ อาทิ การพฒันาบคุลากร การ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานให้สะดวกการปรับปรุงกฎระเบียบให้สนับสนุนการประกอบธุรกิจ การ
สนบัสนุนให้สถาบนัการศกึษา สถาบนัวิจยัและสถาบนัการเงินให้การสนบัสนุนในอุตสาหกรรมนนัๆ 
อยา่งจริงจงัและตอ่เนือง เป็นต้น 

3. พฒันาระบบงานและการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจ 
และการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ ของภาคการผลิตและบริการ โดยปรับบทบาทจากผู้ กํากบัควบคมุมา
เป็นการให้ความสนบัสนนุสง่เสริม 
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4. มีส่วนร่วมในการประชุมหารือ การให้ข้อมูลและร่วมกิจกรรมของเครือข่าย
วิสาหกิจ ทีเกียวข้องอย่างสมําเสมอ เพือประสานการพฒันาให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมทงัเป็นการสร้าง
สมัพนัธภาพทีดีตอ่กนั 

5. มีส่วนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทีมาจากความต้องการของ เครือข่าย
วิสาหกิจในส่วนทีเกียวข้องกบับาทบาทภาครัฐ เช่น การแก้ไขกฎ ระเบียนต่างๆ การพฒันาโครงสร้าง
พืนฐาน ทีจะชว่ยเชือมโยงให้กลุม่เครือขา่ยวิสาหกิจ มีมลูคา่เพิมสงูขนึ 

2.5.3 สถาบนัการศกึษา/วิจยั มีบทบาทในการสเริมสร้างองค์ความรู้ให้กบัประชาชน
ในทุกระดบัและผลิตบคุลากรทีมีความสามารถและสอดคล้องกบัการพฒันาประเทศ และดําเนินการ
พฒันาวิจยัสนบัสนนุผู้ประกอบการ นอกจากนี ยงัมีหน้าทีทีพงึปฏิบตั ิดงันี 

1. ศึกษาแนวโน้มและความต้องการทรัพยากรบุคคลของภาคธุ ร กิจ
อตุสาหกรรมและเชือมโยงกบัภาคธุรกิจ เพือปรับหลกัสตูรการเรียนการสอนทีจะสามารถผลิตบคุลากร
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรม 

2. มีสว่นร่วมทีสําคญักบัเครือขา่ยวิสาหกิจ ในการศกึษาวิจยัในสาขาทีสถาบนั
แตล่ะแหง่มีความชํานาญ และตรงตามความต้องการของเครือขา่ยวิสาหกิจ และแนวโน้นของตลาด ซึง
จะทําให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ ทีจะสร้าง Value creation ให้กบัเครือข่ายวิสาหกิจ  อนัเป็นการ
เชือมโยงภาคทฤษฏีกบัภาคปฏิบตัทีิเป็นรูปธรรม 

3. เป็นแหล่งความรู้และฝึกอบรมเกียวกับเครือข่ายวิสาหกิจ และการพฒันา
ความสามารถในการแขง่ขนัให้กบัทกุฝ่ายในพืนทีทีสถาบนัตงัอยู่ 

4. เป็นแหล่งพฒันา/สร้างนกัประสานงานพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ  (Cluster 

Development Agent) 

2.5.4 สําหรับสถาบนัเฉพาะทางทีเกียวข้องในการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจอืนๆ เช่น 
สถาบนัธุรกิจการค้า มีบทบาทหน้าทีในการสนับสนุนข้อมูลการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม่ รับรอง
มาตรฐาน และทดสอบมาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยเพือให้เกิดพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ เพือเพิมศกัยภาพให้กบัภาคการผลิตและเพิมพนูองค์ความรู้ให้กบัสงัคม นอกจากนียงัทํา
หน้าทีประสานความร่วมมือทงัภายในสมาคมและตา่งสมาคม รวมถึงส่งเสริมบรรษัทภิบาลให้คํานึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภยัของผู้บริโภค รวมทงัเป็นผู้ผลกัดนัการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ ในสาขา
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมทีเกียวข้อง ประสานการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ ตงัแต่ขนัตอนเริมรวมกลุ่ม อาทิ 
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การจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุม โดยเป็นผู้ สร้างสรรค์ให้เกิดเวทีในการหารือร่วมกัน  ตลอดจน
ประสานงานและเชือมโยงระหว่าง เครือข่ายวิสาหกิจ กับหน่วยงานรัฐ /เอกชนทีเกียวข้อง และ
สถาบนัการศึกษา อีกทงัมีหน้าทีในการให้ข่าวสารข้อมลู เทคนิควิชาการทีเป็นพืนฐานของกลุ่มธุรกิจ 
เชน่ มาตรฐานตา่งๆ อีกด้วย 

นอกจากนี ยงัมีผู้ เกียวข้องอีกหลายฝ่าย ทีจะต้องมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมเพือทําให้
การผลักดันการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือประชาชนผู้บริโภคจะต้องให้ความสําคญักบัสินค้าและบริการทีปลอดภัยมีคณุภาพ 
มากกว่าคํานึงเฉพาะราคาถูก สือสารมวลชนต้องมีความเข้าใจในแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจแนว
ใหม ่และทําหน้าทีเผยแพร่ให้เป็นทีรู้และเข้าใจอยา่งแพร่หลาย  

2.6 กลไกและบทบาทผู้ประสานงานพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (CDA) 

 ผู้ ก่อตังกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดย่อม และขนาดกลางของอินเดีย 
(Foundation for MSME Clusters, India) ได้ให้ความหมายของผู้ประสานงานพฒันาเครือข่าย
วิสาหกิจ หรือทีเรียกกันว่า CDA (Cluster Development Agent) ไว้ว่า คือ บุคคลหรือทีมงานซึง
มองเห็นภาพรวมของการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ และควบคุมการดําเนินแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายวิสาหกิจ อย่างเป็นมืออาชีพ และมุ่งประสิทธิผลของพฒันาเครือข่าย
วิสาหกิจ ส่วนองค์การพฒันาอตุสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ
บุคคลทีสามารถวางกรอบแนวคิดและกําหนดแผนและกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ริเริม
ผลกัดนัการดาเนินการตามแผนและกลยุทธ์ทีกําหนดไว้ รวมทงัเป็นผู้ เชือมโยงประสานการทางาน
ระหวา่งผู้ ทีมีบทบาทเกียวข้องในเครือขา่ยวิสาหกิจ ได้ 
 ผู้ประสานงานพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ หรือทีเรียกกนัว่า CDA (Cluster Development 

Agent) จึงเป็นหัวใจของความสําเร็จของโครงการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ  แม้ว่าความรู้จะมี
ความสําคญัแต่จากประสบการณ์การพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ พิสจูน์ให้เห็นว่าความสามารถในการ
สือสาร การชกัจงูชีนําประเด็นและการวิเคราะห์มีความสําคญักว่าองค์ความรู้เฉพาะด้าน ในบทนีจะ
เป็นการเสนอถึงรายละเอียดของบทบาทหน้าที ความรู้ และทักษะทีผู้ประสานงานพฒันาเครือข่าย
วิสาหกิจควรจะมี เพือเป็นแนวทางสําหรับการสรรหาบุคลากรทีทําหน้าทีในการประสานงานพฒันา
เครือขา่ยวิสาหกิจ ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดงัมีประเดน็ทีสําคญัตอ่ไปนี 
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2.6.1 หน้าทีสําคญัของ ผู้ประสานงานพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ 

      ผู้ประสานงานพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ  หรือทีเรียกว่า CDA (Cluster Development 

Agent) หรือ คนกลางทีมีบทบาทสําคญัต่อการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจอย่างมาก ความรู้ ความ
ชํานาญและความเป็นกลางของผู้ประสานงานพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ  คือสิงทีจําเป็น และเป็นหวัใจ
ของความสําเร็จของการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ  บทบาทของผู้ประสานงานพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ
นนัไม่ได้จํากัดอยู่เพียงริเริมและประสานการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจในระยะแรกเท่านนั หากแต่มี
ความสําคญัต่อการดําเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจในทุกระยะ เนืองจากเป็นบุคคลทีเป็นกลางที
ไมไ่ด้มีสว่นได้เสียกบัธุรกิจของเครือขา่ยวิสาหกิจ ดงันนัจงึสามารถสร้างความไว้วางใจให้กบัผู้ มีส่วนได้
เสียของเครือข่ายวิสาหกิจได้ดีกว่า ผู้ประสานงานพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ ควรมีหน้าทีรับผิดชอบใน
ภาพรวมของการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ ดงันี 

1. จดัหาและชว่ยศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูทีจําเป็นตอ่การพฒันาเครือขา่ย
วิสาหกิจ 

2. สรรหาผู้ นําพร้อมทงักระตุ้นความสนใจของเครือข่ายวิสาหกิจ 
3. ประสานการจดัประชมุและเป็นผู้ประสานงานทีประชมุ 

4. เสนอแนะแนวทางในการพฒันากลยทุธ์ 
5. จดัให้มีบนัทกึการประชมุทกุครัง 
6. ตดิตามความก้าวหน้าของเครือขา่ยวิสาหกิจ  
7. แนะนําผู้ เชียวชาญจากภายนอก 

8. จดัการกบัความขดัแย้ง 
9. สนบัสนนุนโยบายของผู้ นําเครือข่ายวิสาหกิจ 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ประสานงานพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจทีดีควรมีพืนฐานทางด้านจัดการ
ธุรกิจ หรือเป็นทีปรึกษาทางธุรกิจ รวมทงัการเป็นเจ้าหน้าทีของสมาคมการค้าหรือองค์กรธุรกิจตา่งๆ 
หรือเป็นเจ้าหน้าทีของภาครัฐหรือเป็นนกัวิชาการร่วมด้วย เนืองจากการมีพืนฐานตา่งๆ เหล่านี จะช่วย
เอือประโยชน์ตอ่เครือขา่ยวิสาหกิจอยา่งมากในแง่ของการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจให้ประสบผลสําเร็จ
โดยการบูรณาการองค์ความรู้ทีผู้ประสานงานมี ในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เช่น การมีพืนฐาน
ทางธุรกิจและมีประสบการณ์ทางธุรกิจของเครือข่ายวิสาหกิจนนัจะมีพืนฐานทีดีตอ่การวิเคราะห์ธุรกิจ
และการสือสารทางด้านธุรกิจ ส่วนเจ้าหน้าทีของสมาคมการค้าหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ เป็นคนที
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กว้างขวางและรู้จักติดต่อรวมทังมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมต่างๆ สําหรับนักวิชาการนันจะมี
ประโยชน์จากเครือขา่ยลกูศษิย์ทีอยูใ่นเครือขา่ยวิสาหกิจ  นอกจากนี นกัวิชาการยงัมีความสามารถใน
การวิจยัและการวิเคราะห์ ซงึจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ 

 จากพืนฐานประสบการณ์ของผู้ ประสานงานพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจทีกล่าวข้างต้น 
แสดงให้เห็นว่าคุณสมบตัิทีดีของผู้ประสานงานพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนนัไม่ได้ขึนอยู่กับพืนฐาน
ประสบการณ์เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องขนึอยู่กบัความรู้และทกัษะของบคุคลทีเป็นผู้ประสานงาน
พฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจด้วย 

2.6.2 ความรู้ของผู้ประสานงานพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ 

      นอกจากทกัษะและประสบการณ์หลากหลายจะเป็นคณุสมบตัิทีดีของผู้ประสานงาน
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจแล้ว ผู้ประสานงานพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจควรมีความรู้ทีหลากหลาย 
ดงัตอ่ไปนี 

1. มีความเข้าใจพืนฐานของธุรกิจหลักในเครือข่ายวิสาหกิจ  การเข้าใจถึง
รายละเอียดของอตุสาหกรรมนนัๆ ในเครือข่ายวิสาหกิจ อาจจะเป็นประโยชน์มาก อย่างไรก็ตาม อาจ
ทําให้ ผู้ประสานงานพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ    บทบาทหน้าทีกว้างไป ซึงสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจ 
และทีปรึกษาของเครือข่ายวิสาหกิจ ควรจะทําหน้าทีในการเป็นแหล่งข้อมลูของอตุสาหกรรมมากกว่า 
ผู้ประสานงานพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ 

2. มีความเข้าใจอยา่งลกึซงึในพืนฐานทางธุรกิจ เชน่ หลกัการบริหาร, กลยทุธ์
ด้านราคา หลกัการบญัชี หลกัการตลาด การขนสง่ และทีสําคญัคือ การเข้าใจถึงหลกัการ พฒันากล
ยทุธ์ 

3. มีความรู้ถึงวฒันธรรมท้องถิน เนืองจากเครือขา่ยวิสาหกิจ มีความผกูพนักบั
ท้องถิน 

4. มีความสามารถและความชํานาญในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง 
5. มีบคุลิกภาพและมนษุยสมัพนัธ์ทีดี 

6. ผู้ประสานงานพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ   ควรมีทกัษะตา่งๆ ดงันี 

6.1 ความสามารถอย่างดีเยียมในการสือสารทงัการนําเสนอ การรับฟัง 
และการประสานงาน 

6.2 ทกัษะการบริหารความขดัแย้ง 
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6.3 ทกัษะการบริหารการประชมุ เชน่ การออกแบบรูปแบบการประชมุ การ
ตงัวาระการประชมุ การดําเนินการประชมุ และการติดตามผลจากการประชมุ 

6.4 ทกัษะในการวิเคราะห์และใช้เครืองมือตา่งๆ เช่น Diamond Analysis, 

SWOT, Benchmarking, Value-Chain Analysis, Industry Analysis และ Gap Analysis เป็นต้น 

6.5 ความสามารถในการสร้างความยอมรับและความเชือถือ 

6.6 มีทกัษะในการสร้างความมีสว่นร่วม 

6.7 ทกัษะในการสรุปประเดน็และการจดัทํายทุธศาสตร์ 
2.6.3 การคดัเลือกและการอบรม ผู้ประสานงานพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ 

   จะเห็นได้ว่า ผู้ประสานงานพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจต้องมีความรู้และทกัษะหลาย
ด้าน อันจะทําให้การการอบรมการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เป็นไปอย่างรวดเ ร็วขึน ดังนัน 
กระบวนการคดัเลือกผู้ประสานงานพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ   จึงเป็นขนัตอนทีสําคญั สรุปคําแนะนํา
เกียวกับการคดัเลือก ผู้ประสานงานพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ   ได้ดงันี (สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2549: 58-62) 

1. ควรมีวุฒิภาวะและวัยวุฒิทีเพียงพอในการสร้างความยอมรับทังจาก
ผู้ประกอบการซงึมีทงัผู้จดัการและเจ้าของ 

2. ควรมีทกัษะในการสือสารและติดตอ่อย่างดีเยียม ทงันี ทกัษะอืนๆ เช่น การ
บริการ การประชมุ การวิเคราะห์ สามารถทีจะเรียนรู้ได้ แตจ่ะเป็นสิงทียากทีจะทําให้ผู้ มีทกัษะในการ
สือสารทีไมดี่ มาเป็น ผู้ประสานงานพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ   ทีมีประสิทธิภาพได้ 

3. จะต้องมีความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจเป็นอย่างดี ซึงการมี
ประสบการณ์ด้านธุรกิจจะเป็นสิงทีสร้างความยอมรับต่อนักธุรกิจซึงอาจเ ป็นแกนนําของเครือข่าย
วิสาหกิจ ก็ได้ 

4. จะต้องเป็นผู้ ทีเ รียนรู้ได้เ ร็ว เนืองจากเป็นการยากทีจะหาบุคคลทีมี
คณุสมบตัเิพียบพร้อมทงัความรู้และทกัษะทีเหมาะสมกบัเครือข่ายวิสาหกิจ หนึง ดงันนัการเป็นบคุคล
ทีสามารถรับรู้ได้ไวจงึสําคญัมาก  

กล่าวโดยสรุป ผู้ประสานงานพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ   ถือว่าเป็นผู้ ทีมีบทบาทสําคญัใน
เครือข่ายวิสาหกิจ ด้วยเป็นผู้ ทีมีความสําคญัในฐานะผู้ประสานงานของเครือข่ายซึงจะทําเครือข่าย
วิสาหกิจพฒันาไปในทางทีดี และเหมาะสม ประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงไรนนั ก็ย่อมขนึอยู่กบัผู้
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ประสานงานพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเป็นสําคญั ผู้ประสานงานเครือข่ายวิสาหกิจจึงควรมีความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะทีหลากหลาย ทีจะสามารถนํามาช่วยพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจได้ นอกจากนี 
การัดเลือกผู้ประวานงานพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ ยงัต้องคํานงึถึงคณุสมบตัิทีนอกเหนือไปจากความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะ ดงัเช่น ต้องเป็นผู้ ทีมีวุฒิภาวะ และวยัวฒุิทีเหมาะสม มีทกัษะในการติดต่อ 
สือสารอย่างดีเยียม มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจเป็นอย่างดี  นอกจากนีการเป็นผู้ ที
เรียนรู้ได้เร็วนบัวา่เป็นคณุสมบตัทีิสําคญัอีกประการหนงึของผู้ประสานงานพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ 

จะเห็นได้ว่า การพฒันาผู้ประสานงานเครือข่าย (Cluster Development Agent: CDA) 

จะเป็นจดุเริมต้นทีมีบทบาททีจะทําให้เครือข่ายวิสาหกิจพฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนืองจากคลสั
เตอร์หรือเครือข่ายวิสาหกิจทีประสบความสําเร็จ ล้วนมีปัจจยัขบัเคลือนทีสําคญั คือ มีผู้ นําและ/หรือ
กลุ่มผู้ นําทีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีบุคลากรทีมีการพัฒนาทักษะฝีมือ และให้ความสําคญักับการ
ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพือไปสู่นวตักรรม รวมทงัมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่าง
ตอ่เนือง โดยผู้ประสานงานเครือข่าย จะต้องมีบทบาทในการบรูณาการความร่วมมือและองค์ความรู้
จากสว่นภาครัฐบาล และเอกชน วางโครงสร้างแนวทางการดําเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจ  กําหนด
หลกัการแบง่ปันผลประโยชน์ทงัในระยะสนัและระยะยาว ตลอดจนสามารถทําความเข้าใจ สร้างความ
เชือใจ ไว้วางใจ กับสมาชิกภายในเครือข่ายให้ตระหนกัถึงประโยชน์จากการรวมตวั และสามารถ
เชือมโยงคน ภมูิสงัคมของกลุม่ได้ 

2.7 ลักษณะสาํคัญของเครือข่ายวิสาหกิจ 

 การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจในแต่ละกลุ่มจะประสบความสําเร็จหรือไม่นันขึนอยู่กับ
ความรู้ความเข้าใจถึงหลกัสําคญัในการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจอย่างชดัเจนผนวกกับความร่วมมือ
ของทกุภาคส่วนทีเกียวข้อง ซึงลกัษณะเครือข่ายวิสาหกิจทีสมบรูณ์ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ 
(สํานกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 2549:26, แก้วสรร อติโพธิ, ธานินทร์ ผะเอม, สุ
ธรรม วาณิชเสนี 2546:33-34) 

2.7.1 การรวมกลุ่มอย่างหนาแน่น (Concentration) การรวมกลุ่มเป็นลักษณะ
พืนฐานประการแรกของคลสัเตอร์ ตามที ศาสตารจารย์ ไมเคิล อี พอร์เตอร์  ได้กล่าวว่า “โยงใยทาง
สงัคม” (Social Glue) เป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จประการหนึงในการรวมกลุ่มของเครือข่ายวิสาหกิจ 
ซึงจะเป็นพืนฐานสําคญัในการทําให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจขึน การรวมกลุ่มดงักล่าวจําเป็นต้องได้
ขนาดใหญ่พอทีจะสง่ผลให้คณุลกัษณะเฉพาะอืนๆ และเกิดผลตอ่การพฒันาของเครือขา่ยวิสาหกิจได้ 
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2.7.2 การเชือมโยงซึงกันและกนั (Connectivity)  การเชือมโยงดงักล่าวถือได้ว่าเป็น
คณุลกัษณะเฉพาะทีสําคญัของเครือขา่ยวิสาหกิจ โดยการมุง่เน้นถึงการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างตอ่เนือง
ของบคุคลหรือบริษัทหรือสถาบนัทีเป็นแกนผลกัดนัเครือข่ายวิสาหกิจ ทีทําให้มีการแลกเปลียนความรู้
ทงัทีเป็นความรู้ทีบนัทึกได้  และความรู้ทีบนัทึกและสือโดยตรงได้ยาก  กิจกรรมทีเกิดขึนก็คือ  การ
เรียนรู้แบบทีมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  ผลทีตามมานอกเหนือจากการถ่ายทอดข้อมูล  สารสนเทศ  และ
ความรู้ในระหวา่งกนัแล้ว    ยงัผลให้เกิดความคดิใหมที่อาจจะนําไปสู่ความรู้ใหม่  การเชือมโยงนีไม่ได้
จํากัดอยู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้ ประกอบการเท่านัน  แต่ยังรวมถึงการเชือมโยงกับซัพพลายเออร์   
ตลอดจนสถาบนัวิจยัและองค์กรอืนๆ ทีเกียวข้องซึงเกิดขนึได้ทงัในแนวดิงและแนวนอน การเชือมโยง
ซงึกนัและกนัจงึเป็นขบวนการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือขา่ยวิสาหกิจ 

2.7.3 ความร่วมมือ (Collaboration) สมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจจะมีความร่วมมือ
กันในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิงการช่วยเหลือเกือกูลกัน (Complementarily) ในด้านทีเป็น
ประโยชน์ร่วมกนัหรือโดยรวม ซึงการอยู่ร่วมกนัในเครือข่ายวิสาหกิจทีมีความร่วมมือและพึงพาซึงกัน
และกันจะนําไปสู่ความไว้วางใจซึงจะเป็นทุนทางสังคมทีสําคญั ซึงความไว้วางใจนีจะนําไปสู่การ
กําหนดเป้าหมายร่วมกัน (Commonality), การวางกลยุทธ์ และการปฏิบตัิร่วมกันในทีสุด การมี
เป้าหมายร่วมกันของสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจเกิดจะทําให้ทีผู้ มีส่วนได้เสียในเครือข่ายวิสาหกิจ
มองเห็นว่าเป็นพนัธกิจร่วมกนัทีจะต้องปฏิบตัิ เพือทําให้เกิดการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั
ของเครือข่ายวิสาหกิจ อนัจะเป็นพืนฐานทีสําคญัทีทําให้บรรดาสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจเกิดความ
ร่วมมือกนัโดยผา่นโครงสร้างของเครือขา่ยวิสาหกิจ กลา่วได้วา่ลกัษณะความสมัพนัธ์และความร่วมมือ
ระหว่างหมู่สมาชิกทงัหลายทงัทีเป็นบริษัทผู้ประกอบการและสถาบนัทีเกียวข้องเป็นส่วนสําคญัของ
การเชือมโยงสามารถจะบ่งบอกถึงกลไกของการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของเครือข่าย
วิสาหกิจ 

2.7.4 การเรียนรู้ร่วมกนั (Collective Learning) เครือข่ายวิสาหกิจ คือ กระบวนการที
ทกุฝ่ายมาชว่ยกนัเพือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่ม ความร่วมมือระหว่างสมาชิกใน
เครือข่ายวิสาหกิจและการเชือมโยงอย่างพึงพาซึงกันและกันโดยการนําข้อคิดเห็น ความรู้ และ
ประสบการณ์  จากผู้ประกอบการหรือผู้ ทีเกียวข้องตงัแต่ต้นนําถึงปลายนํามาแลกเปลียนเรียนรู้ อัน
นําไปสู่การยกระดบัความรู้ในกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ ยกตวัอย่างเช่น สถาบนัการศึกษาในท้องถิน
สามารถผลิตบัณฑิตทีตรงความต้องการของเครือข่ายวิสาหกิจ ทังนี อาจจะเริมต้นจากการผ่าน
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ขบวนการอบรมสมัมนา และทํากิจกรรมร่วมกนั การแลกเปลียนข้อมลูและความรู้ ซึงริเริมโดยองค์กร
หรือหน่วยงานทีมีความเข้มแข็งและน่าเชือถือ เช่น สถาบนัการศึกษา หรือในส่วนของสือมวลชนโดย
การประชาสมัพนัธ์ การแถลงข่าวถึงการดําเนินงานและประโยชน์ของขบวนการเครือข่ายวิสาหกิจเป็น
ต้น สิงต่างๆ เหล่านี จะช่วยหลอมความคิดของทุกภาคส่วนให้เห็นความสําคญัในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยแนวทางเครือข่าย
วิสาหกิจ 

2.7.5 การแข่งขนั (Competition) เครือข่ายวิสาหกิจไม่ใช่ความร่วมมือทีมุ่งกําหนด
กลไกราคาหรือปริมาณสินค้าเพือผลประโยชน์ร่วมกันในบรรดาหมู่สมาชิก แต่เครือข่ายวิสาหกิจเป็น
ความร่วมมือทีอยู่บนพืนฐานของการแข่งขนั โดยการปรับเปลียนกระบวนทศัน์จาก “ตา่งคนตา่งแข่ง” 
มาเป็น “ร่วมกันแข่ง” เพือพัฒนาศกัยภาพในการแข่งขันโดยรวมให้สูงขึนอย่างสมําเสมอ เช่น การ
แขง่ขนักนัทางด้านคณุภาพ การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่เป็นต้น อนัจะนํามาซงึเศรษฐกิจยงัยืน 

2.7.6 ประสิทธิภาพโดยรวม (Collective Efficiency) ความร่วมมือกันในเครือข่าย
วิสาหกิจท่ามกลางการแข่งขันพร้อมกับการเชือมโยงทีเป็นระบบ   การถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ 
ตลอดจนทรัพยากรมนษุย์ จะทําให้เครือขา่ยวิสาหกิจมีประสิทธิภาพโดยรวมทีดีกว่าผู้ประกอบการทีไม่
มีการรวมตวัหรือมีการรวมตวัเฉพาะในด้านธุรกรรมทางการค้าเพียงอยา่งเดียว 

 สรุปได้วา่ หวัใจของการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ คือ การสร้างความร่วมมือบนพืนฐานของ
การแขง่ขนักนั โดยทีผู้ เกียวข้องในเครือข่ายวิสาหกิจนนัๆ มีการกําหนดทิศทางและเปา้หมายและกลยทุธ์
การพฒันาร่วมกนั รวมทงั มีการการเชือมโยงกันและการช่วยเหลือเกือกูลกัน ในการแลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ระหว่างกัน นําไปสู่ความไว้เนือเชือใจกัน เพือเพิม
ประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายวิสาหกิจนนั อย่างไรก็ตาม การทีจะเพิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัให้กับเครือข่ายวิสาหกิจให้มากยิงขึนและอย่างยังยืน จะต้องได้รับการสนบัสนุนและส่งเสริม
จากภาครัฐทีเกียวข้องทงัระดบันโยบายและปฏิบตั ิโดยการสนบัสนนุเชิงนโยบายตอ่เครือข่ายวิสาหกิจ
ในด้านต่างๆ และสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืนฐานรวมทงัการสร้างบรรยากาศทีดีในการเพิม
ความสามารถในการแข่งขนัของเครือข่ายวิสาหกิจ นอกจากนี ควรให้หน่วยงานอืนๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ด้วย เช่น สถาบันการศึกษา อันเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของแต่ละเครือข่ายวิสาหกิจสถาบนัเฉพาะทางและสถาบนัวิจยัพัฒนา ต้องเป็นผู้สนับสนุน
ด้านการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมทีสนับสนุนการเจริญเติบโตของเครือข่ายวิสาหกิจ 
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รวมทังสมาคมหรือองค์กรต่างๆ ของเอกชน ต้องทําหน้าทีหลักในการสร้างเวทีเชือมโยง และ
แลกเปลียนองค์ความรู้ ข้อมลู เทคนิควิชาการ ฯลฯ และสนบัสนนุกิจกรรมทีเสริมพืนฐานความเข้มแข็ง
ของเครือขา่ยวิสาหกิจ เชน่ การสร้างมาตรฐาน การพฒันาเทคโนโลยี เป็นต้น 

2.8 ขันตอนในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ 

 กระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เพือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เป็น
กระบวนการทีหลายฝ่ายต้องเข้ามาร่วมมือกัน ในขณะเดียวกันก็ต้องแข่งขันกันเองในเชิงคุณภาพ
ดงันัน จําเป็นต้องมีลําดบัขนัตอน และมีการผลักดนั รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที
เกียวข้อง สามารถสรุปเป็นขนัตอนได้ดงันี (เบญจพล มีเงิน, 25551: 12-14, สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2549: 29-50) 

2.8.1 การตรวจสอบความพร้อมและความตงัใจ 
2.8.2 การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้เสีย 

2.8.3 การกําหนดเปา้ประสงค์หรือพนัธกิจร่วม 

2.8.4 การสร้างยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิ

2.8.5 การจดัโครงสร้างคณะทํางานของเครือขา่ยวิสาหกิจ 

2.8.6 การนําแผนงานสูก่ารปฏิบตักิารและการประเมินผล 

 

2.8.1 การตรวจสอบความพร้อมและความตงัใจ 
      ขนัตอนนีนบัว่าเป็นขนัตอนทีสําคญัทีสุด เป็นขนัตอนในการสือสาร  ทําความเข้าใจ
กระตุ้นชกัชวนจงูใจและสง่เสริมให้เกิดการรวมกลุม่ทํากิจกรรมร่วมกนั  เพือสร้างความสมัพนัธ์ในกลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจซึงมีความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรมทีหลากหลาย โดยก่อนทีจะ
ดําเนินการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ ควรมีการตรวจสอบความพร้อมและความตงัใจของทุกภาคส่วน
ทีเกียวข้องในการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ เริมจากการเลือกองค์กรธุรกิจทีมีความตงัใจและมีความ
พร้อม ซึงมีลกัษณะทีเกียวพนัในลกัษณะใดลกัษณะหนึง คือ (1) อยู่ในแหล่งหรือพืนทีประกอบการ
เดียวกนั (2) เป็นธุรกิจทีเกียวโยงกันในลกัษณะโซ่คณุค่า (3) มีอปุสงค์หรือความต้องการของตลาดที
คล้ายคลึงกัน (4) มีบุคคลทีมีภาวะผู้ นําและมีความเชียวชาญเฉพาะด้าน รวมถึง สมาคมธุรกิจหรือ
สมาคมการค้าตา่งๆ ผู้ กําหนดนโยบายในภาครัฐ และสถาบนัการศกึษา เพือรวบรวมผู้ ทีสนใจเข้าเป็น
สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจ เมือได้สมาชิกแล้วจึงนดัประชมุหารือเพือปรับแนวคิดและกระบวนทศัน์ให้
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เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทงันี ไม่สําคญัว่าการประชุมนนัจะเป็นทางการหรือไม่ หากแต่สําคญัที
เนือหา และความจริงใจทีพร้อมจะดําเนินการและมีเปา้หมายร่วมกนั ลําดบัตอ่ไปคือ  คดัเลือกผู้ นําทีมี
วิสัยทัศน์และเป็นทียอมรับในกลุ่ม เพือเป็นแกนนําในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจและเป็นผู้
ประสานงานของเครือขา่ยวิสาหกิจ โดยมีหน้าทีรับผิดชอบดงันี 

1. ติดต่อกับผู้ มีส่วนได้เสียทีมีศักยภาพในเครือข่ายวิสาหกิจ และจัดทํา
ทะเบียนรายชือ 

2. ระบถุงึบทบาทและการสนบัสนนุจากผู้ มีส่วนได้เสียเหลา่นนั 

3. จดัการประชุมสําหรับเครือข่ายวิสาหกิจ เพือวดัความเข้าใจ ความพร้อม
และความตงัใจของทกุภาคสว่น 

4. จดัทําวาระการประชมุ และทําหน้าทีประสานและอํานวยความสะดวกใน
การประชมุ 

5. จดัทํารายงานการประชมุ และรายงานแก่ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุคน 

6. หลงัจากการประชมุ ควรดําเนินการหาผู้ มีสว่นได้เสียทีเหมาะสมกบัทิศทาง
ของทีประชมุทีจะสานตอ่กิจกรรม 

7. จดัหางบประมาณสําหรับการจดัประชมุครังตอ่ไป 

ทงันี การจัดการประชุมในแต่ละครัง ควรเปิดโอกาสให้กับผู้ มีส่วนได้เสียในเครือข่าย
วิสาหกิจทกุฝ่ายทีสนใจเข้าร่วมประชมุ เพือเป็นการรับฟังข้อมูลในทกุด้าน อนัจะเป็นการวางรากฐาน
ของการสร้างการมีส่วนร่วมและพนัธกิจร่วมกนัตอ่ไป และ ในการทีจะให้สมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจ
เข้ามาร่วมประชมุ ผู้ประสานงานเครือขา่ยวิสาหกิจจําเป็นต้องใช้เทคนิคทีหลากหลาย เช่น การอธิบาย
ทีชดัเจนของขบวนการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ รวมทงัตวัอย่างของเครือข่ายวิสาหกิจในตา่งประเทศ
และของประเทศไทยทีประสบความสําเร็จในการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั และสามารถ
แก้ไขปัญหาของสมาชิกในเครือขา่ยวิสาหกิจได้ ซึงในบางครังอาจจะเริมกล่าวถึงปัญหาหรืออปุสรรคที
สมาชิกของเครือข่ายวิสาหกิจประสบร่วมกันมาเป็นประเด็นในการสนทนา แต่ถ้าหาจุดร่วมของ
อปุสรรคทีเผชิญร่วมกนัไม่ได้ ก็อาจใช้เครืองมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ SWOT โดยสมาชิก
ของเครือข่ายวิสาหกิจ ต้องร่วมกันให้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ทีจะระบไุด้ถึงอปุสรรคหรือโอกาสร่วมกนั 
หรือการใช้เครืองมือการสร้างตวัเปรียบเทียบ (Benchmarking) ในการระบุถึงประเด็นทีเครือข่าย
วิสาหกิจยงัด้อยอยู ่ในการใช้เครืองมือตา่งๆ เหล่านี ผู้ประสานงานพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ มีบทบาท
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ทีสําคญัในการรวบรวมข้อมลูและข้อเสนอแนะของสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจ และต้องสามารถชีแจง
และอธิบายถึงประโยชน์ทีทกุฝ่ายจะได้รับโดยเน้นการร่วมกนัแขง่ขนัมากกวา่การแขง่ขนักนัเอง 

2.8.2 การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้เสีย 

     ในขนัตอนนีเป็นการสํารวจถึงผู้ มีสว่นได้เสียในเครือข่ายวิสาหกิจ โดยสมาชิกเครือข่าย
วิสาหกิจร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์สถานภาพของเครือข่ายวิสาหกิจ ศึกษาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจ ด้วยการพิจารณาจากปัจจัยทีเกียวข้องทังหมด ตงัแต่องค์การธุรกิจ
อตุสาหกรรมต้นนํา กลางนํา จนถึงปลายนํา เปรียบเทียบกับคูแ่ข่งขนัในด้านการผลิตเทคโนโลยีและ
นวตักรรม  รวมถึงสภาวะแวดล้อมทงัภายในและภายนอก เพือให้ทราบว่ามีใครบ้างทีเป็นแกนกลาง มี
ความเกียวโยงกบัธุรกิจอะไร มีหน่วยงานหรือองค์กรอะไรทีเข้ามาเกียวข้อง /สนบัสนนุ หรือขาดหายไป
ในเครือข่ายวิสาหกิจ  รวมทงัพิจารณาว่ามีกิจกรรมทีเกียวข้องหรือสนับสนุนมากน้อยเพียงใดและ
อย่างไร ซึงเครืองมือทีจะใช้ในการวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้เสีย ก็คือ แผนภาพเครือข่ายวิสาหกิจ  (Cluster 

Map) โดยหากมีการจดัทําแผนภาพเครือข่ายวิสาหกิจ ได้ละเอียดครบถ้วนและถูกต้องแล้ว แผนภาพ
เครือข่ายวิสาหกิจ จะสามารถใช้เป็นเครืองมือในการระบุถึงจุดบกพร่องต่างๆ ที เครือข่ายวิสาหกิจ 
จําเป็นต้องแก้ปรับปรุง เพือยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่ 

การจัดทําแผนภาพเครือข่ายวิสาหกิจ  ควรจะเริมต้นจากแกนกลางหรือธุรกิจหลักของ
เครือข่ายวิสาหกิจ นนัก่อน จากนนัจึงพิจารณาถึงบริษัทผู้ประกอบการอืนๆ รวมทงัหน่วยงานหรือ
องค์กรตา่งๆ ทีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนั และระบุความสมัพนัธ์ระหว่างกนัด้วย ทงันี ควร
ระลกึเสมอวา่ โดยธรรมชาติของเครือขา่ยวิสาหกิจ นนัมีความเคลือนไหวเปลียนแปลงซึงจะเป็นการดีที
การเปลียนแปลงเหล่านันเกิดจากการผลักดันจากผู้ มีส่วนได้เสีย หรือผู้ ประกอบการใน เครือข่าย
วิสาหกิจ นนัเอง 

2.8.3 กําหนดเปา้ประสงค์หรือพนัธกิจร่วม 

      เมือมีความพร้อมและความตงัใจทีจะพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ  รวมถึงได้ทราบถึง
แผนภาพของเครือขา่ยวิสาหกิจ แล้ว ขนัตอนตอ่มาคือ การพิจารณาว่าจะพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ ใน
แนวทางใดหรือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในเรืองอะไร ซงึเรืองนีอาจเป็นเรืองยากในการตดัสินใจ หรืออาจมี
ความเห็นทีหลากหลายในการตงัเป้าประสงค์ร่วมกนั ดงันนั แนวทางหนึงทีจะตอบเรืองนีได้ ก็คือ ผู้ มี
ส่วนได้เสียในเครือข่ายวิสาหกิจ  จะต้องแสดงความเห็นร่วมกันถึงเป้าหมายทีกลุ่มต้องการจะ
ดําเนินการในลําดบัแรก หรืออาจร่วมกันสร้างดชันีหรืตวัชีวดัระดบัความสามารถในการแข่งขนัของ
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เครือขา่ยวิสาหกิจ นนัๆ เพือกระตุ้นให้สมาชิกมีเปา้หมายร่วมในการดําเนินงานร่วมกนั ซึงไม่มีรูปแบบ
ใดทีตายตวั ทงันีขนึอยูก่บัสภาพแวดล้อมของเครือขา่ยวิสาหกิจ วา่มีปัจจยัใดบ้างทีสมาชิกในเครือข่าย
วิสาหกิจ  มองเห็นร่วมกันว่าเป็นปัจจยัทีสําคญัทีจะยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั จากนนัจึง
จดัลําดบัให้คะแนนความเข้มแข็งของเครือขา่ยวิสาหกิจ ในแตล่ะปัจจยัวา่อยูร่ะดบัใด ซึงจะทําให้ทราบ
ว่าสิงใดเป็นสิงทีจําเป็นเร่งด่วนทีต้องปฏิบัติหรืออาจใช้วิธีการเปรียบเทียบปัจจัยทีสําคัญในการ
ยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัของเครือขา่ยวิสาหกิจ ทงัในและตา่งประเทศก็ได้ 

  อย่างไรก็ตาม การทีจะได้มาของตวัชีวดัในการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของ
เครือข่ายวิสาหกิจ นนั ควรจะต้องทําการสํารวจถึงสถานะปัจจบุนัของเครือข่ายวิสาหกิจ ก่อนโดยเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากผู้ มีส่วนได้เสียองเครือข่ายวิสาหกิจ  จากแบบสอบถาม และจากการสมัภาษณ์กับ
บคุคลเหลา่นนั ตวัอยา่งข้อมลูทีควรเก็บรวบรวม มีดงันี 

1. กลุม่เปา้หมายและแนวโน้มของตลาด 

2. สมรรถนะของเครือขา่ยวิสาหกิจ ในปัจจบุนั เชน่การผลิต ยอดขาย 

3. ผลิตภณัฑ์หลกั และความหลายหลายของผลิตภณัฑ์ 

4. ระดบัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทีสมาชิกใช้ 

5. ระดบัความสมัพนัธ์ของผู้ประกอบการตงัแตต้่นนําถึงปลายนํา 

6. ระดบัความร่วมมือของหนว่ยงานภาครัฐและสถาบนัเฉพาะทาง 
7. แหลง่เงินทนุสนบัสนนุ 

 

 

2.8.4 การสร้างยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิ

     หลังจากทีได้ทิศทางในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ  และแผนภาพของเครือข่าย
วิสาหกิจ  รวมทงัรู้ถึงระดบัความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจ แล้ว 
สมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจจะต้องนําข้อมูลเหล่านัน ผนวกกับการใช้เครืองมือวิเคราะห์ต่างๆ ที
เหมาะสม มากําหนดกรอบและสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาของเครือข่ายวิสาหกิจ เพือให้ไปสู่
เปา้ประสงค์หรือวิสยัทศัน์ ซงึการสร้างยทุธศาสตร์ของเครือขา่ยวิสาหกิจนนั มาจากการวิเคราะห์ข้อมลู
และการใช้เครืองมือในการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัของอุตสาหกรรม 
(Industry analysis) การเปรียบเทียบ (Benchmarking) กบับริษัททีเป็นผู้ นําของอตุสาหกรรมไม่ว่าใน
ประเทศหรือต่างประเทศ เพือมองหาช่องว่างทางการแข่งขัน นอกจากนีอาจใช้การวิเคราะห์
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สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบสีด้านของศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์
เตอร์ (Diamond Model) การวิเคราะห์ 5-Forces การวิเคราะห์ห่วงโซ่อปุทาน และการวิเคราะห์ห่วงโซ่
มลูคา่ของเครือข่ายวิสาหกิจ  ซึงเป็นการวิเคราะห์เพือยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของห่วงโซ่
การผลิต ทงันี การใช้เครืองมือเหล่านี มีความจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องทําให้เกิดความเห็นพ้องและ
ยอมรับร่วมกนัของสมาชิกของเครือขา่ยวิสาหกิจ วา่จะใช้เครืองมือใดและเมือใด 

2.8.5 การจดัโครงสร้างคณะทํางานของเครือขา่ยวิสาหกิจ 

      หลงัจากทีมียุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิทีชดัเจนและพร้อมจะดําเนินการแล้วขนัตอน
ตอ่ไป คือ การจดัระบบโครงสร้างคณะทํางานของเครือข่ายวิสาหกิจ  รวมทงัการกําหนดระยะเวลาใน
แตล่ะขนัตอนและระบถุึงผู้ รับผิดชอบในแตล่ะขนัตอน ในโครงสร้างคณะทํางานของเครือข่ายวิสาหกิจ 
ควรจะประกอบด้วยตวัแทนจากแตล่ะกลุม่ของผู้ มีสว่นได้เสีย 

      เมือได้โครงสร้างคณะทํางานแล้ว สมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจ ควรมีการเลือกตงั
ประธานหรืผู้ นําของเครือข่ายวิสาหกิจ ขึนมา และควรจะทําหนงัสือถึงหน่วยงานภาครัฐในท้องถินที
เกียวข้องให้ทราบถึงการจัดตงัของเครือข่ายวิสาหกิจ  รวมทงัเป้าประสงค์และแผนปฏิบตัิงานต่างๆ 
เพือให้หน่วยงานภาครัฐได้สนบัสนนุในด้านตา่งๆ แก่เครือข่ายวิสาหกิจ  นอกจากนี ควรชกัจงูให้ภาค
ส่วนอืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น ผู้ประกอบการทีเกียวข้องในการผลิตตงัแต่ต้นนําถึงปลายนํา 
ขณะทีสถาบนัการศกึษาต้องเป็นหน่วยงานหลกัในการให้ความรู้และพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของแต่ละเครือข่ายวิสาหกิจ  รวมทงัสถาบนัเฉพาะทางและสถาบนัวิจยัพฒันาต่างๆ 
ต้องเป็นผู้สนบัสนุนด้านการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมทีสนบัสนนุการเจริญเติบโตของ
เครือขา่ยวิสาหกิจ  เป็นต้น 

2.8.6 การนําแผนงานสูก่ารปฏิบตักิารและการประเมินผล 

      เริมจากโครงการนําร่องเพือให้เห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มในเชิงรูปธรรมอย่าง
รวดเร็ว  โดยดําเนินตามแผนทีวางไว้ มีการตรวจติดตามประเมินผลทีมีตวัชีวัดทีแตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจและนําผลทีได้มาวิเคราะห์  เพือปรับปรุงการดําเนินงานก่อน
นําไปสู่การปฏิบตัิจริงทีบังเกิดผลอันมีประสิทธิภาพสูงสุดต่ออุตสาหกรรมที เลือกดําเนินการตาม
รูปแบบเครือขา่ยวิสาหกิจอตุสาหกรรมตอ่ไป 

 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เพือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน เป็นกระบวนการทีมีขนัตอนทีสําคญัหลายประการ เช่น การตรวจสอบ
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ความพร้อมและความตงัใจ การวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้เสีย การกําหนดเปา้ประสงค์หรือพนัธกิจร่วม และ
การสร้างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิ ซึงในทกุขนัตอนต่างมีความสําคญั  และต้องอาศยัความร่วมมือ
จากผู้ เ กียวข้องจากหลายฝ่ายเพือการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ให้ประสบความสําเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ตอ่ไป 

2.9 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการดําเนินงานของ
เครือข่ายวิสาหกิจ 

 หัวใจของการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ คือ การสร้างความร่วมมือบนพืนฐานของการ
แข่งขนั (Competition) โดยผู้ ทีเกียวข้องในเครือข่ายวิสาหกิจหรือคลสัเตอร์นนัๆ จะต้องมีการวางแผน 
กําหนดทิศทางเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการพัฒนาร่วมกัน มีการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารความรู้ 
ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ระหว่างกัน เพือเพิมประสิทธิภาพและผลิตภาพโดยรวมของเครือข่าย
วิสาหกิจ นนัๆ (Collective Efficiency/Productivity) ทังนีปัจจัยทีทําให้การดําเนินงานเครือข่าย
วิสาหกิจ ประสบผลสําเร็จ ประกอบด้วย 

2.9.1 การรวมกลุ่มต้องเกิดมาจากความคิดริเริมและความต้องการของภาคธุรกิจ
เอกชนเป็นสําคญัโดยมีภาครัฐเป็นผู้ ให้การสนบัสนนุและผลกัดนัในเชิงนโยบายและโครงสร้างพืนฐาน
ตา่งๆ สว่นภาคสถาบนัการศกึษา สถาบนัวิจยัและพฒันา และสถาบนัเฉพาะทางจะต้องเป็นแกนหลกั
ในการพฒันาเทคโนโลยี นวตักรรม และทกัษะความรู้ของบคุลากรให้สนบัสนุนการเติบโตของเครือข่าย
วิสาหกิจ 

2.9.2 ในเครือข่ายวิสาหกิจนนัต้องมีกลุ่มธุรกิจหลกั (Core Industry) ทีเป็นแกนนํา
สําคญัในการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม การมีปฏิสัมพนัธ์อย่างแน่นแฟ้นและยงัยืนระหว่างธุรกิจและผู้ ที
เกียวข้องในเครือข่ายวิสาหกิจ ในการแลกเปลียนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมทังการติดตาม
ความก้าวหน้าของการดําเนินการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ 

2.9.3 เครือข่ายวิสาหกิจทีรวมตวักันนันควรมีศักยภาพทีพร้อมในการพัฒนาและ
สามารถพงึพาตนเองได้ในระดบัหนงึ 

2.9.4 ทศันคต ิความไว้วางใจ และความเชือมนัระหวา่งสมาชิกในกลุม่  
2.9.5 ความเข้มแข็งของผู้ ทีเข้ามามีบทบาทหลกัในการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ คือ

ผู้ นํากลุ่ม ผู้ประสานงาน (ผู้ประสานงานพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ   : Cluster Development Agent) 
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และทีปรึกษา ทีทําหน้าทีในการประสานความร่วมมือและบริหารจดัการความสมัพนัธ์ของผู้ ทีเกียวข้อง
ทกุฝ่ายทีอยูใ่นเครือขา่ยวิสาหกิจ 

2.9.6 ความเข้มแข็งของหน่วยงานให้บริการเพือการพฒันาธุรกิจ  (BDS : Business 

Development Service) ในการให้บริการและการสร้างเครือขา่ยความเชือมโยงของหนว่ยงานในพืนที 

2.9.7 มีการประสานและแบ่งปันผลประโยชน์ทียุติธรรมอนัก่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ทกุฝ่าย(Win-Win) 

2.9.8 นโยบายของเครือขา่ยวิสาหกิจ ควรมีความเชือมโยงและสอดคล้องกบันโยบาย
ของจงัหวดัและ/หรือภมูิภาคนนัๆ  
(ศนูย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2554: Online, สํานกังานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.), สํานกังานคณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ (สพข.) 2547: 17) 

 กล่าวโดยสรุป ความสําคญัของการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจหรือคลสัเตอร์ คือ การสร้าง
ความร่วมมือบนพืนฐานของการแข่งขัน (Co-petition) โดยทีผู้ เกียวข้องในเครือข่ายวิสาหกิจหรือคลัส
เตอร์นนัๆ จะต้องมีการกําหนดทิศทางและเปา้หมายและกลยทุธ์การพฒันาร่วมกนั (Core Objective & 

Strategy) รวมทงั มีการแลกเปลียนข้อมลูข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนทรัพยากรตา่ง ๆ ระหว่างกนั เพือเพิม
ประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายวิสาหกิจนัน (Collective Efficiency/Productivity) ตัวอย่างเช่น 
ผู้ประกอบการทีอยู่ในเครือข่ายวิสาหกิจ สามารถร่วมกนัลงทนุในการวิจยั และพฒันานวตักรรมเพือสร้าง
มูลค่าเพิมของสินค้าและบริการของตน      ซึงทําให้ประหยัดต้นทุนในการพัฒนาได้ ในขณะทียังคง
แข่งขนัในด้านประสิทธิภาพในการผลิตสินค้านนั หรือผู้ประกอบการธุรกิจต้นนําและปลายนําก็สามารถ
ร่วมกนัวางแผนบริหารห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต
และจําหน่ายสินค้าทีมีมลูคา่เพิมสงู (High Value Added) ตลอดสายของห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) 
ได้       เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ มีความเกียวข้องโดยตรงกับการพัฒนา 
“ความเก่ง” หรือความสามารถในการแข่งขัน ทงันี เนืองจาก การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ นันมี
เป้าหมายสําคัญ คือ เพือยกระดบัความสามารถในการแข่งขันหรือผลิตภาพของธุรกิจทีเกียวข้องใน
เครือข่ายวิสาหกิจ ทงัหมด ซึงจากแนวคิดความสามารถในการแข่งขนัของ ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์
เตอร์ ประเทศจะมีความสามารถในการแข่งขนัได้ต้องเริมต้นจากหน่วยทีเล็กทีสดุของระบบเศรษฐกิจ คือ 
ชุมชนหรือธุรกิจขนาดย่อยซึงหากชุมชนหรือธุรกิจขนาดย่อยสามารถเพิมผลผลิตของตนให้สูงขึนได้ 
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โดยเฉพาะจากการเพิมขนึของผลผลิตภาพแรงงาน (productivity) ไม่ใช่จากการลดต้นทนุเพียงอย่างเดียว 
ย่อมทําให้เกิดความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน และหากหลายๆ ธุรกิจขนาดย่อยในอุตสาหกรรมมีการ
เพิมขนึ ก็ย่อมส่งผลให้อตุสาหกรรมในประเทศมีผลิตภาพเพิมขนึ ก็จะนําไปสู่การยกระดบัความสามารถ
ในการแขง่ขนัของประเทศให้สงูขนึในท้ายทีสดุ 

 

3. ตัวแบบการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและ 

                       เครือข่ายวิสาหกิจ (Business and Cluster Competitiveness Analysis) 

 ตัวแบบหรือเครืองมือทีใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและ
เครือขา่ยวิสาหกิจมีหลากหลาย การเลือกใช้ขนึอยูก่บัความเหมาะสมกบับริบทของแตล่ะธุรกิจ สําหรับ
งานวิจยัฉบบันี ผู้วิจยัขอนําเสนอดงันี 
 

3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพือการจัดการธุรกิจ  นับว่าเป็นงานอันดับแรกทีมี
ความสําคญัอย่างมากตอ่การบริหารจดัการธุรกิจหรือการตดัสินใจเลือกลงทนุในธุรกิจตา่งๆ  โดยปกติ
ก่อนเริมดําเนินการวางแผนกําหนดกลยุทธ์ใดๆ ก็ตาม ต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดภายนอกเป็น
อนัดบัแรกก่อนเสมอ ปัจจยัสําคญัทีต้องนํามาวิเคราะห์ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และ
ความเจริญรุดหน้าของเทคโนโลยี ฯลฯ หลงัจากนนัจึงดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรธุรกิจเป็นลําดบัตอ่มา ซึงปัจจยัสําคญัทีต้องนํามาวิเคราะห์ ได้แก่ ความสามารถในการจดัการ
ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการจดัองค์กร และด้านการเงิน เครืองมือทีนิยมนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจบุนั ได้แก่ การวิเคราะห์ จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค ทีเรียกว่า 
เทคนิคการวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศกัยภาพ หรือ 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ริเริมโดย อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey) เป็นเครืองมือในการ
ประเมินสถานการณ์ สําหรับองค์กร หรือโครงการ ซึงช่วยผู้บริหารกําหนด จุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอปุสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจยั
ตา่ง ๆ ต่อการทํางานขององค์กร  ซึงจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  
นอกจากนียงับอกได้วา่องค์กรมีแรงขบัไปยงัเปา้หมายได้ดีหรือไม่  มนัใจได้อย่างไรว่าระบบการทํางาน
ในองค์กรยงัมีประสิทธิภาพอยู่  มีจดุอ่อนทีจะต้องปรับปรุงอย่างไร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นีจะ
ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดวิสยัทศัน์ การกําหนดกลยุทธ์ และเป็นข้อมูลในการตดัสินใจดําเนิน
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กิจกรรมต่างๆ เพือให้องค์กรเกิดการพฒันาไปในทางทีเหมาะสมต่อไป (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 

2555; สมคิด  บางโม, 2552: 351; สุนีย์ วรรธนโกมล และธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2553:53)  ซึงการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT Analysis) มี 3 ขนัตอน  ดงันี  (ณรงค์วิทย์  แสนทอง, 2551: 22-23; 

สนีุย์ วรรธนโกมล และธานินทร์ ศลิป์จารุ, 2553: 60-61) 
3.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เกียวกบัการวิเคราะห์พิจารณาทรัพยากร และความสามารถภายในองค์กรทกุๆด้าน เพือทีจะระบุจุด
แข็งและจดุอ่อนขององค์กร   แหล่งทีมาเบืองต้นของข้อมลูเพือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ
ระบบข้อมูลเพือการบริหารทีครอบคลุมทุกด้าน ทงัในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบตัิงาน 
บรรยากาศในการทํางานและทรัพยากรในการบริหาร  คน เงิน วสัด ุการจดัการ รวมถึงการพิจารณาผล
การดําเนินงานทีผ่านมาขององค์กรเพือทีจะเข้าใจสถานการณ์และแผนกลยุทธ์ก่อนหน้านีด้วย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ 

1. S มาจาก Strengths หมายถึง จดุเดน่หรือจดุแข็งหรือข้อได้เปรียบ เป็น
ปัจจยัภายในทีสามารถควบคุมได้ตามศกัยภาพของธุรกิจทีมีอยู่ เป็นข้อดีทีเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร ซึงส่งผลมาจากการบริหารงานภายในระหว่างผู้บริหารและบคุลากร  หรืออาจมาจาก
ความได้เปรียบในด้านทรัพยากรทางการบริหารตา่งๆ เช่น สินค้ามีคณุภาพดี (จดุแข็งด้านส่วนประสม
การตลาด), มีสถานภาพทางการเงินทีมนัคง (จดุแข็งด้านการเงิน), ทีตงัอยู่ใกล้ทงัแหล่งวตัถดุิบ (จุด
แข็งด้านการผลิต), บคุลากรมีประสบการณ์และความสามารถสงู (จดุแข็งด้านทรัพยากรบคุคล) ฯลฯ 

องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจดุแข็งในการกําหนดกลยทุธ์ 

2. W มาจาก Weaknesses หมายถึง จดุด้อยหรือจดุอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 

ซึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในตา่งๆ ของ
องค์กร อนัเนืองมาจากการบริหารงานทีผิดพลาด ข้อจํากดับางประการของศกัยภาพทางธุรกิจ ปัญหา
เหล่านีจะส่งผลร้ายถ้าไม่รีบดําเนินการแก้ไข ซึงองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานนั เช่น ขาด
สภาพคล่องทางการเงิน สินค้าทีผลิตออกมามีคณุภาพไม่คงที ขาดการประสานงานทีดีภายในองค์กร 
ฯลฯ 

ประเดน็สําคญัทีนิยมนํามาวิเคราะห์จดุแข็งและจดุออ่น โดยทวัไปจะพิจารณาจาก  
กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey’s 7S Framework) แนวคิดนีได้รับการเผยแพร่เป็นครัง
แรกในปี ค.ศ.1980 โดย โรเบิร์ต วอเตอร์แมน (Robert Waterman), ทอม ปีเตอร์ (Tom Peters) และ 
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จเูลียน ฟิลลิปส์ (Julien Phillips) เพือต้องการนําเสนอว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
ธุรกิจเกิดจากศกัยภาพ ความสัมพันธ์และความสอดคล้องของปัจจัยภายในองค์กร  7 ประการ 
ประกอบด้วย ระบบ (System), โครงสร้าง (Structure), กลยทุธ์ (Strategy), บคุลากร (Staff), ทกัษะ 
(Skill), รูปแบบ (Style) และคา่นิยมร่วม (Shared valued) ปัจจยัทงัเจ็ดสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 

ส่วนใหญ่ๆ คือ ปัจจยัด้านแข็ง (Hard Elements) และปัจจยัด้านอ่อน (Soft Elements) ดงัตารางที 1 
(เกริกยศ ชลายนเดชะ, 2555: online) 
 

ตารางที 1 ปัจจยัภายในองค์กร 7 ประการ 
 

Hard Elements Soft Elements 

กลยทุธ์ขององค์กร (Strategy) 

โครงสร้างองค์การ (Structure) 

ระบบการปฏิบตังิาน (System) 

บคุลากร (Staff) 

ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 

รูปแบบการบริหารจดัการ (Style) 

คา่นิยมร่วม (Shared values) 

 

ปัจจยัด้านแข็ง (Hard Elements) ตามแนวคิดของแมคคินซีย์ เป็นปัจจยัทีสามารถระบุ
หรือชีบ่งได้ง่าย รวมทงัการจดัการต่อปัจจัยเหล่านีสามารถดาเนินการได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการ
กําหนดกลยุทธ์ การกําหนดโครงสร้างองค์กรจากการทาผงัองค์กร (Organization Chart) และการ
กําหนดสายการบงัคบับญัชารวมทงัการกาหนดกระบวนการทางานของระบบตา่งๆ  ภายในองค์กร สา
หรับปัจจยัด้านออ่น (Soft Elements) จะเป็นสิงทีอธิบายได้ยากกว่า จบัต้องได้น้อยกว่าปัจจยัด้านแข็ง
และจะได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมองค์กรมากกวา่ อยา่งไรก็ตามในการพฒันาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ
ปัจจัยด้านแข็งและปัจจัยด้านอ่อนนีจะมีความสําคัญไม่ยิงหย่อนไปกว่ากันโดยทัง 7 ปัจจัยมี
ความสมัพนัธ์ซงึกนัและกนั มีผลกระทบซงึกนัและกนัทกุปัจจยั เมือปัจจยัใดปัจจยัหนึงมีการเปลียนไป
จะมีผลกระทบตอ่ปัจจยัทีเหลือทีจะต้องมีการเปลียนแปลงให้มีความสอดคล้องซึงกนัและกนั (เกริกยศ 

ชลายนเดชะ, 2555: online) ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทงั 7 ของแมคคินซีย์จะประกอบเป็นโครงร่าง 

(McKinsey’s 7S Framework) ดงัแผนภาพที 1 
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ทีมา: Waterman, Robert H., Peters, Thomas J. and Phillips, Julien R. (1980). "Structure Is Not 

Organization." Business Horizons 23, 3 (June 1980): 18. 

 

 เพือทีจะแสดงให้เห็นถึงความสําคญั ของ McKinsey’s 7S Framework จงึขอกลา่วในแต่
ละองค์ประกอบโดยสรุป ดงันี (กลุม่แผนและนโยบายประมงแหง่ชาต ิกองแผนงาน กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554: 4-6; เกริกยศ ชลายนเดชะ, 2555: 23; อํานาจ วดัจินดา, 2555) 

 

1. กลยทุธ์ขององค์กร (Strategy) 

 เป็นการวางแผนเพือใช้เป็นเครืองมือในการสร้างศกัยภาพในการสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขนัทีเหนือกว่าคูแ่ข่ง และเพือตอบสนองตอ่การเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร ซงึการบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นกระบวนการทีจะชว่ยให้ผู้บริหารตอบคําถามทีสําคญั อาทิ องค์กร
อยู่ทีไหนในขณะนี องค์กรมีเป้าหมายอยู่ทีไหน พนัธกิจของเราคืออะไร  พันธกิจของเราควรจะเป็น
อะไร  และใครเป็นผู้ รับบริการของเรา การบริหารเชิงกลยทุธ์จงึมีความสําคญัเป็นอยา่งยิงดงันี 
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1.1 การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร กําหนดและพฒันาข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขนัขนึมาได้และเป็นแนวทางทีบุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะ
ประสบความสําเร็จในการให้บริการประชาชน 

1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมให้เกิดแรงผลกัดนัในการคิดค้นสิงใหม ่
และได้วิธีการทีเป็นระบบ ในการกระตุ้นให้เกิดความคดิใหม่ๆ  ทีมีความสมัพนัธ์กบักลยทุธ์ 

1.3 การบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นการดําเนินการโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทกุระดบั 
และมีความเข้าใจแผนกลยทุธ์ มีวิสยัทศัน์ เปา้หมายร่วมกนั มีความเป็นเจ้าของ และมีความผกูพนักบั
การดําเนินการตามกลยทุธ์ทีร่วมกนักําหนดไว้ 

 2. โครงสร้างองค์กร (Structure) 

 โครงสร้างทีได้ตงัขึนตามกระบวนการหรือหน้าทีของงาน  เป็นวิถีทางทีองค์กรถูกวาง
ความสมัพนัธ์ระหว่างอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบในรูปของผงัองค์กร  (Organization Chart) 

ขนาดการควบคมุ การรวมอํานาจ หรือการกระจายอํานาจของผู้บริหาร รวมทงัการกําหนดลําดบัของ
การรายงานในรูปของสายการบงัคบับญัชา (Line of Command) โดยมีการรับบุคลากรให้เข้ามา
ทํางานร่วมกนัในฝ่ายตา่งๆ เพือให้บรรลุเปา้ประสงค์ทีตงัไว้ หรือหมายถึง การจดัระบบระเบียบให้กับ
บุคคล ตงัแต่ 2 คนขึนไป เพือนําไปสู่เป้าหมายทีวางไว้ ดงันนัในการจดัองค์กร ผู้บริหารต้องหา
บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ เพือทีจะมอบหมายงาน (Delegation) และอํานาจหน้าทีในการ
ปฏิบัติงาน (Authority) กับบุคคลทีจะเข้ามาร่วมกันทํางาน ซึงจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องมีการ
ประสานงานซึงกนัและกนั ดงันนัการจดัองค์กรจะต้องมีความชดัเจนในเรืองตา่งๆ ดงันี เช่น จดุประสงค์
ขององค์กร และการวางแผนในการปฏิบตังิาน, กิจกรรมทีองค์กรต้องปฏิบตัิและหน้าทีหลกัขององค์กร, 
ขอบเขตของอํานาจ หน้าที กฎ  ระเบียบ ทีบุคลากรจะต้องปฏิบัติตาม , ความสามารถในการ
ปรับเปลียนบทบาทให้ทนัตอ่การเปลียนแปลง เป็นต้น 

3. ระบบการปฏิบตังิาน (System) 

 ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามทีกําหนดไว้นอกจากการจัด
โครงสร้างทีเหมาะสมและมีกลยุทธ์ทีดีแล้ว การจัดระบบการทํางาน (Working System) ก็มี
ความสําคญัยิง เป็นการจดัการกิจกรรมประจําวนัและกระบวนการทีผู้ปฏิบตัิงานร่วมกนัรับผิดชอบใน
การทําให้งานบรรลคุวามสําเร็จ กระบวนการและลําดบัขนัการปฏิบตังิานเหลา่นีจะเป็นระบบทีตอ่เนือง
สอดคล้องประสานกนัทกุระดบั อาทิ ระบบบญัชีและการเงิน (Accounting and Financial System), 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System), ระบบการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation System) เป็นต้น 

4. บคุลากร (Staff) 

 บุคลากรในทีนีหมายถึงผู้ ปฏิบัติงานและความสามารถโดยทัวไปของผู้ ปฏิบัติงานใน
องค์กร ซึงองค์กรจะต้องมีการสรรหาบุคลากรให้มีพอกบักิจกรรมขององค์กรทงัในด้านปริมาณ และ
ศกัยภาพ บุคลากรคือทรัพยากรมนุษย์ทีมีความสําคญัต่อการดําเนินงานขององค์กรให้ประสบ
ความสําเร็จ องค์กรต้องวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนษุย์ในอนาคตโดยสามารถวิเคราะห์จาก
แผนกลยุทธ์ทีองค์กรได้กําหนดไว้ ซึงเป็นตวับ่งชีถึงจํานวนความต้องการบุคลากรและการตดัสินใจ
เกียวกบัส่วนประกอบของงานทีสอดคล้องกบัเปา้หมายขององค์กร รวมถึงคณุลกัษณะของบุคลากรที
เหมาะสมกบังานแตล่ะประเภท 

5. ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills) 

 ทกัษะในการปฏิบตังิานของทรัพยากรบคุคลในองค์กรงทีมีความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ 
รูปแบบ และระบบการทางานขององค์กร สามารถแยกทกัษะออกเป็น 2 ด้านหลกั คือ ทกัษะด้านงาน
อาชีพ และทกัษะความถนดัหรือความชาญฉลาดพิเศษ โดยมีรายละเอียดดงันี 

5.1 ทกัษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) 

เป็นทักษะทีจะทําให้บุคลากรประสบความสําเร็จในงานอาชีพ  ซึงตาม  The 

Dictionary of Occupational Titles อธิบายว่า ทกัษะด้านงานอาชีพสามารถแบง่ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1) ข้อมลู (Data) 2) คน (People) 3) สิงตา่งๆ (Things) ในการทําแบบฟอร์มการจําแนกทกัษะ โดย
การนํากระดาษเปล่ามาแล้วเขียนหวัเรืองว่า “งานทีฉันพอใจมากทีสดุเท่าทีฉันเคยทํามา” แล้วเขียน
เรียงความสนัๆ บรรยายเกียวกับงาน โดยการเขียนรายละเอียดให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้เกียวกับ
หน้าที (Duties) และความรับผิดชอบ(Responsibilities) งานทีพอใจเป็นอย่างไร ในการเขียน
เรียงความนีไม่จําเป็นต้องเป็นงาน (Job) ทีชอบทงัหมด แตเ่ป็นรายละเอียดของงาน (Task) ทีพอใจ
ทีสดุเท่าทีเคยทํา อาจจะมีตําแหน่งงานทีไม่ได้พอใจจริงๆ แตอ่าจมีหน้าที (Duty) เฉพาะอย่างหนึงใน
งาน ซึงชอบจริงๆ ต่อจากนนัจึงเขียนงานอืนๆ อีก 2 งาน (Two other tasks) ทีเคยทําโดยจะเป็น
เรียงความ 3 เรือง แล้วจึงขีดเส้นใต้ทกัษะ (Skills) ซึงได้กล่าวถึงบอ่ยทีสุด ก็จะได้ทราบถึงทกัษะที
จําเป็นในงานอาชีพ 
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5.2 ทกัษะ ความถนดั หรือ ความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) 

       สําหรับจดุมุง่หมายการวางแผนงานอาชีพ ความถนดัของบคุคลมกัได้รับการวดัโดย
การทดสอบ เชน่ แบบทดสอบความถนดัทวัไป (General Aptitude Test Battery (GATB)) เครืองมือ
วดัชนิดนีเป็นการวดัความถนดัตา่งๆ ทีหลากหลาย ซงึประกอบด้วย ระดบัสติปัญญา ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ ความเข้าใจด้านเครืองจกัร ความสามารถด้านศลิปะ ความสามารถด้านดนตรี ฯลฯ 
ซงึการวดัเหล่านีจะมีความสําคญัตอ่การเลือกงานอาชีพ 

6. รูปแบบการบริหารจดัการ (Style) 

 แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้ บริหารและรูปแบบของภาวะผู้ นําทีคนใน
องค์กรยอมรับ เป็นองค์ประกอบทีสําคัญอย่างหนึงของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและมี
ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมขององค์กร  พบว่า ความเป็นผู้ นําขององค์กรจะมีบทบาททีสําคัญต่อ
ความสําเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผู้ นําทีประสบความสําเร็จจะต้องวางโครงสร้างวฒันธรรมองค์กร
ด้วยการเชือมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึน ความเป็นผู้ นํา คือ 
ความสามารถทีมีอิทธิพลเหนือบุคคลอืนในด้านการกระทําตามทีผู้ นําต้องการให้กระทํา รูปแบบของ
ความเป็นผู้ นําสามารถจําแนกได้ 4 อยา่ง คือ 

6.1 ผู้ นําแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) คือ บคุคลทีสงัการในสิงทีผู้อยู่ใต้บงัคบั
บญัชาต้องกระทําและคาดหวงัวา่จะต้องมีการเชือฟังโดยไมมี่ข้อสงสยั 

6.2 ผู้ นําแบบมีส่วนร่วม (Participative Leader) คือ บคุคลทียอมให้ผู้อยู่ใต้บงัคบั
บญัชามีสว่นร่วมในการตดัสินใจ แตอ่ย่างไรก็ตามอาจจะรักษาอํานาจหน้าทีของการตดัสินใจทีสําคญั
เอาไว้ 

6.3 ผู้ นําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) คือ บคุคลทีได้พยายามจะทําใน
สิงทีผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ต้องการ ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้ นําแบบประชาธิปไตยมี
ความสําคญัมาก เมือวิธีการดําเนินงานแบบทีมงานได้ขยายตวัออกไป นอกจากนนัผู้ นําแบบดงักล่าว
ได้สนบัสนนุคณะกรรมการและทีมงานเฉพาะกิจเฉพาะเรือง เพือทีจะอภิปรายข้อปัญหาตงัแตก่ลยทุธ์
ขององค์กร จนถึงการออกแบบงานใหม่ การคิดค้นการบริการใหม่ๆ การมีส่วนร่วมของบคุลากร อนัจะ
สง่ผลให้การทํางานมีประสิทธิภาพสงูขนึ 

6.4 ผู้ นําแบบเสรีนิยม (Laissez – Faire Leader) คือ บคุคลทีไม่ได้มีส่วนร่วมกบัการ
ดําเนินงานของผู้ ทีอยู่ใต้บงัคบับญัชาเลย การตดัสินใจในเรืองต่างๆ ผู้ นําจะปล่อยให้สมาชิกของกลุ่ม
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ตดัสินใจทกุอย่างแนวโน้มในปัจจบุนัทีสําคญัอย่างหนึง พบว่าผู้บริหารระดบัสงูจะให้อํานาจแก่บคุคล
ระดบัล่างมากขนึ ร้อยละ 72 ของผู้บริหารทีถูกสํารวจยืนยนัว่าพวกเขาใช้การมีส่วนร่วมมากขึน ให้
ความสําคญักับการสร้างความเห็นพ้องต้องกันมากขึน และการพึงพาการติดต่อสือสารมากกว่าการ
บงัคบับญัชาในรูปแบบทีดําเนินการอยูใ่นอดีต และผู้บริหารระดบัสงูจะไม่สงวนอํานาจไว้ทีตวัเองเพียง
คนเดียว 

 7. คา่นิยมร่วม (Shared values) 

 คา่นิยมและบรรทดัฐานทียึดถือร่วมกนัโดยสมาชิกขององค์กรทีได้กลายเป็นรากฐานของ
ระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบตัขิองบคุลากรและผู้บริหารภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่าวฒันธรรม
องค์กร รากฐานของวฒันธรรมองค์กรก็คือ ความเชือ ค่านิยมทีสร้างรากฐานทางปรัชญาเพือทิศทาง
ขององค์กร โดยทัวไปแล้วความเชือจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตงัหรือ
ผู้บริหารระดบัสงู ตอ่มาความเชือเหลา่นนัจะกําหนดบรรทดัฐาน เป็นพฤติกรรมประจําวนัขนึมาภายใน
องค์กร เมือคา่นิยมและความเชือได้ถูกยอมรับทวัทงัองค์กรและบุคลากรกระทําตามคา่นิยมเหล่านนั
แล้วองค์กรก็จะมีวฒันธรรมทีเข้มแข็ง 

ผู้บริหารทีบรรลคุวามสําเร็จโดยทวัไปจะปลกูฝังวฒันธรรมพิเศษทีแทรกซึมไปทวัทกุด้าน
ขององค์กร ทงันีเนืองจากรากฐานของคา่นิยมทีองค์กรได้สร้างขนึมาจะได้รับอิทธิพลจากปัจจยัหลายๆ 
อย่าง เช่น ผลผลิต ลักษณะของการแข่งขัน ประเภทของลูกค้า และเทคโนโลยี องค์กรทีประสบ
ความสําเร็จสงูจะมุง่คา่นิยมทีโดดเดน่ เช่น การบริการ คณุภาพผลผลิตและบริการ การคิดค้นสิงใหม่ๆ 
ความรวดเร็วหรือประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการ 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรทีคุ้มค่า  สร้างความ
ได้เปรียบในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ  และเป็นปัจจยัทีสําคญัในการสร้างคณุคา่ให้เกิดขึนกับ
ลกูค้า  (Customer Value) ดงันนัผู้บริหารจึงควรให้ความสําคญักบัการพิจารณาปัจจยัและทรัพยากร
ตา่ง ๆ ขององค์กร  ซึงจะเป็นข้อมูลพืนฐานทีสําคญัในการกําหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรทีมี
ประสิทธิภาพ (ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัท์, 2552: 97; ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัท์ และฉัตยาพร เสมอใจ, 2547: 
90) 
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3.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (External Environment Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยภายนอกทีธุรกิจไม่สามารถเข้าไปควบคุมให้เกิดหรือไม่เกิดขึนได้
ทรัพยากร เพือทีจะระบุโอกาสและอุปสรรคทีมีต่อขององค์กร ปัจจยัภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจทงัในและระหว่างประเทศทีเกียวกับการดําเนินงานขององค์กร เช่น อตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ, สภาพแวดล้อมทางสงัคม เช่น ระดบัการศกึษาและ
อัตรา รู้หนัง สือของประชาชน  การตัง ถินฐานและการอพยพของประชาชน  ลักษณะชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชือและวัฒนธรรม , สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น 
พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง 
กรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครืองมือ อุปกรณ์ทีจะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการผลิตและ
ให้บริการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย 

1. O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอือประโยชน์หรือส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กร เช่น กลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมายมีรายได้เพิมขึน นโยบายของรัฐให้การสนบัสนุนธุรกิจประเภทนี สินค้าของคู่แข่งมี
คณุภาพตํา ฯลฯ โดยทวัไปแล้วโอกาสทางการตลาดตา่งๆ มกัเป็นผลจากการเปลียนแปลงเทคโนโลยี
ในระดบักว้างและระดบัลกึ, การเปลียนแปลงนโยบายตา่งๆของรัฐบาล, การเปลียนแปลงลกัษณะทาง
สงัคมศาสตร์การเปลียนแปลงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หรือการเปลียนแปลงในวิถีการดํารงชีวิต
ของผู้บริโภค ตวัอย่างทีเห็นได้ชดัคือการเปลียนแปลงในวิธีการดํารงชีวิตของผู้บริโภคทวัไปในปัจจบุนั
นีทีให้ความสําคญัต่อการสือสารทนัที (Instant Communication) จึงทําให้สินค้าต่าง ๆ ทีสามารถ
สนองความต้องการเชน่นี อาทิ ระบบมือถือทีสามารถรับสง่ SMS และ MMS เป็นทีนิยม 

2. T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจํากัดทีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก และเป็นสภาวการณ์แวดล้อมอนัเลวร้ายทีส่งผลกระทบให้ธุรกิจเสียหาย  เช่น 

รัฐบาลขนึภาษี ปัญหาสภาพเศรษฐกิจตกตํา วตัถดุิบมีราคาสงูขนึ เกิดภยัสงครามหรือภยัธรรมชาติ 
ฯลฯ ซงึการบริหารจําเป็นต้องปรับกลยทุธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจดัอปุสรรค ตา่งๆ ทีเกิดขนึให้ได้ 

ประเด็นสําคัญๆ ทีนิยมนํามาวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค ซึงเรียกรวมๆกันว่าการ
วิเคราะห์ภายนอก (External Analysis) นิยมใช้หลกัทีเรียกกนัว่า “PEST Analysis” หรือ “STEP 

Analysis” เป็นเครืองมือทีสําคญัและมีการใช้สําหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวมอย่าง
กว้างขวาง PEST Analysis มีการใช้กนัอย่างแพร่หลายในวงการการตลาดและธุรกิจมากกว่า 20 ปี
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และไม่มีใครทราบถึงทีมาหรือต้นกําเนิดของเครืองมือทีชือว่า PEST Analysis นี แตไ่ด้มีการอ้างอิงถึง
เครืองมือและเทคนิคสําหรับการหาข้อมลูสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยฟรานซิส เจ อกิวล่า (Francis 

J. Aguilar) ในปี 1967 ทีกล่าวถึง “ETPS (Economic, Technical, Political, and Social)” ว่าเป็น 
เทคนิคช่วยจําเกียวกับกลุ่มของสภาพแวดล้อมทีประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่เศรษฐกิจ เทคนิค 
การเมืองและสงัคม หลงัจากการตีพิมพ์ของฟรานซิส เจ อกิวล่า อาร์โนล บราวน์ (Arnold Brown) ได้
ปรับเปลียนจาก “ETPS” เป็น “STEP (Strategic, Trend, Evaluation, and Process)” เพือใช้เป็นวิถี
การจดัการผลลพัธ์ของสภาพแวดล้อมสําหรับสถาบนัประกนัชีวิตในสหรัฐอเมริกา หลงัจากนนัเป็นต้น
มา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกระดบัมหภาค หรือ การดูสภาพแวดล้อมทีจะนําไปสู่การ
เปลียนแปลง ได้ถกูปรับเปลียนอีกครังเป็น “STEPE (Social, Technical, Economic, Political, and 

Ecological)” ต่อมาในช่วงปี 1980 ผู้ เขียนอืน ๆ หลายคนรวมทัง  ฟาเฮ (Fahey), นารายานาน 
(Narayanan), มอริสนั (Morrison), เรนฟรอ (Renfro), โบเชอร์ (Boucher), เมกกะ (Mecca) รวมถึง 
ศาสตราจารย์ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ (Prof. Michael E. Porter) ได้ก่อให้เกิดรูปแบบของการจําแนก
ประเภทสภาพแวดล้อมอีกหลายรูปแบบดงันี PEST, PESTLE, STEEPLE ฯลฯ ถึงจะมีหลายรูปแบบ 
แต่ PEST Analysis ยังเป็นรูปแบบทีมีชือเสียงและได้รับความนิยมทีสุด (ไมค์ แมริสัน (Mike 

Marrison), 2012) 
PEST Analysis ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (กลุม่แผนและนโยบายประมง

แหง่ชาต ิกองแผนงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554: 8) 

  1. P มาจาก Political หมายถึง การเมือง  
 เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ของภาครัฐ ทีมีผลทงัในเชิงบวกและเชิงลบ 
ทงัทางตรงและทางอ้อม  ตอ่การดําเนินงานขององค์กร เช่น  แผนพฒันาเศรษฐกิจและ สงัคมแห่งชาติ 
กฎหมาย มตคิณะรัฐมนตรี กฎระเบียบตา่งๆ นโยบายของพรรคการเมือง เสถียรภาพของรัฐบาล กลุ่ม
ผู้ มีอิทธิพล หรือเครือขา่ยพนัธมิตร ฯลฯ 

2. E มาจาก Economic หมายถึง เศรษฐกิจ 

 เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ  ปัจจยัทางด้านเศรษฐศาสตร์  ทงัใน
ระยะ สนัและระยะยาว  ซงึหมายถึงระบบเศรษฐกิจทงัในและระหว่างประเทศทีเกียวกบัการดําเนินงาน
ขององค์กร เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ การค้าระหว่างประเทศ
และดลุการชําระเงิน อตัราดอกเบีย อตัราเงินเฟ้อและอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ การลงทนุ
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ภาคเอกชน ภาษีอากรและการใช้จ่ายของรัฐบาล หนีสาธารณะ เงินคงคลงั ราคานํามนัดิบ สภาพ
ปัญหาของสาขาการพฒันา/บริการ โครงสร้างรายได้ การกระจายรายได้ ภาวะการจ้างงานทีมี
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ฯลฯ 

3. S มาจาก Sociocultural หมายถึง สงัคมและวฒันธรรม 

 เป็นการวิเคราะห์สภาวะทางสงัคมและวฒันธรรม สภาพความเป็นอยูที่มีอิทธิพล แตกตา่ง
กนัตามแตล่ะประเทศ  ซึงหมายถึงโครงสร้างทางสงัคมทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานขององค์กร เช่น 
ระดับการศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชากร จํานวนประชากร โครงสร้างของประชากร 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ค่านิยมและวฒันธรรม แบบแผนการดําเนินชีวิตและพฤติกรรม 
การประกอบอาชีพ  คุณภาพชีวิต ลักษณะของชุมชน และการตังถินฐาน  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม การกระจายรายได้และความเป็นธรรมในสังคม สภาพของ
บ้านเมืองและลักษณะทางภูมิศาสตร์ โครงสร้างพืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการการ
คมนาคมและการตดิตอ่สือสาร ระบบนิเวศน์และสิงแวดล้อม ฯลฯ 

4. T มาจาก Technological หมายถึง เทคโนโลยี 

 เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลียนแปลงด้านเทคโนโลยีทีจะมีผลต่อการดําเนินงาน เช่น 
การผลิตคดิค้นเทคโนโลยีตา่งๆ ความรู้และวิทยาการแขนงตา่งๆ การใช้เทคโนโลยีเพือการสือสาร การ
แลกเปลียนความรู้ระหวา่งองค์กร ความก้าวหน้าในการวิจยัและพฒันาในสาขาทีเกียวข้อง รวมถึงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการโดยใช้อปุกรณ์อตัโนมตัติา่ง ๆ 

 

การเมือง (Political) 
-  สถานะความมนัคงของรัฐบาล และรูปแบบของรัฐบาล  
- เสรีภาพของสือสารตามหลักนิติธรรมและระบบการดําเนินการของราชการในแต่ละ

ท้องถิน  
- แนวโน้มของกฎระเบียบข้อบงัคบัทีจะออกมาใหม่ และกฎระเบียบข้อบงัคบัทีใช้อยู่ใน

ปัจจบุนั  
- ลกัษณะของสงัคมและกฎหมายการจ้างงานของท้องถิน  
- นโยบายภาษีและการค้า และการควบคมุอตัราคา่ไฟฟ้า  
- การออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและสิงแวดล้อม  
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การเมือง (Political) 
- แผนพฒันาเศรษฐกิจและ สงัคมแหง่ชาติ 
- นโยบายสง่เสริมการลงทนุ 
- นโยบายของพรรคการเมือง เสถียรภาพของรัฐบาล กลุม่ผู้ มีอิทธิพล 

- กฎหมายความปลอดภยั 

 

เศรษฐกิจ (Economic) 

- อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ  
- สถานการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกิจของอัตราเงินเฟ้อ 

อตัราดอกเบีย และอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 
- การวา่งงานและอปุทานของแรงงาน  
- ต้นทนุคา่แรงงาน (ทงัแรงงานขนัตํา และ คา่แรงพนกังานระดบัฝีมือแรงงาน)  
- ระดบัรายได้และการกระจายระดบัชนัของรายได้ของคนทํางาน  
- การลงทนุภาคเอกชน  
- แนวโน้มผลกระทบของการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีหรืออืนๆ ทีมีผลตอ่เศรษฐกิจ 

 

สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural)  
- จํานวนประชากร โครงสร้างของประชากร  
- อตัราการเตบิโตของจํานวนประชากรและอายเุฉลีย  
- สขุภาพของประชากร และการเคลือนย้ายถินฐานของประชากร สงัคมวิถีชีวิตของสงัคม

เมือง และสงัคมชนบท ระดบัการศกึษาเฉลีย และทศันคตติอ่การติดตอ่การค้ากบัประเทศตา่งๆ  
- การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม 
- ลกัษณะทางภมูิศาสตร์ โครงสร้างพืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค 
- รูปแบบของประเพณีวฒันธรรม วิถีชีวิตท้องถิน  
- การเปลียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมทีกําลงัเกิดขนึในท้องถินนนัๆ 
- การกระจายรายได้และความเป็นธรรมในสงัคม 
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เทคโนโลยี (Technological) 
- ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ   
- ผลกระทบของระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการติดตอ่สือสารแบบมีสายและแบบไร้สาย 

และระยะทางทีไกลจากสํานกังานใหญ่  
- กิจกรรมการวิจยัและพฒันา  
- ผลกระทบของการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี  
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการโดยใช้อปุกรณ์อตัโนมตัติา่ง ๆ  
- ความก้าวหน้าในการวิจยัและพฒันาในสาขาทีเกียวข้อง 

 

3.1.3 ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม เมือได้ข้อมลูเกียวกบั จดุ
แข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้นําจดุแข็ง -จดุอ่อนภายในมาเปรียบเทียบ
กับโอกาส-อุปสรรคจากภายนอก เพือดูว่าองค์กรกําลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้
สถานการณ์เชน่นนัองค์กรควรจะทําอย่างไร โดยนําข้อมลูทงัหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสมัพนัธ์
แบบแมตริกซ์โดยใช้ตารางทีเรียกว่า TOWS Matrix ซึงผลของการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ในข้อมลูแต่
ละคู่ดงักล่าวทําให้เกิดสถานการณ์ 4 รูปแบบดงันี (กลุ่มแผนและนโยบายประมงแห่งชาติ กอง
แผนงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554:11) 

1. สถานการณ์ที 1 ภายนอกเอือและภายในเด่น (จุดแข็ง-โอกาส: SO 

Strategies) สถานการณ์นีเป็นสถานการณ์ทีพึงปรารถนาทีสุด เป็นสถานการณ์ทีได้เปรียบมากทีสุด 

เนืองจากองค์กรภายในเป็นจุดแข็งและภายนอกมีโอกาส ดงันนั ผู้บริหารขององค์กรควรกําหนดกล
ยทุธ์ในเชิงรุก (Aggressive Strategy) เพือดงึเอาจุดแข็งทีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวย
โอกาสตา่งๆ ทีเปิดมาหาประโยชน์อยา่งเตม็ที เชน่ เพิมผลผลิต ขยายตลาด หรือ รวมกิจการ 

2. สถานการณ์ที 2 ภายนอกฉดุและภายในด้อย (จดุอ่อน-ภยัอปุสรรค: WT 

Strategies) สถานการณ์นีเป็นสถานการณ์ทีเลวร้ายทีสดุ เนืองจากองค์กรกําลงัเผชิญอยู่กบัอปุสรรค
จากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ซึงเป็นข้อจํากัดในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ ดงันนั ทางเลือกทีดีทีสดุคือกลยทุธ์การตงัรับหรือปอ้งกนัตวั  (Defensive Strategy) เพือ
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พยายามลดหรือหลบหลีกภยัอปุสรรค ตา่งๆทีคาดวา่จะเกิดขนึ ตลอดจนหามาตรการทีจะทําให้องค์กร
เกิดความสญูเสียทีน้อยทีสดุ เชน่ การร่วมทนุ การลดต้นทนุ การเลิกผลิตภณัฑ์ทีไมมี่กําไร 

3. สถานการณ์ที 3 ภายนอกเอือแต่ภายในด้อย (จุดอ่อน-โอกาส: WO 

Strategies) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขนัอยู่หลายประการ แต่ติดขดั
อยู่ตรงทีมีปัญหาอุปสรรคทีเป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน ดงันนั ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตวั  

(Turnaround-Oriented Strategy) เพือจดัหรือแก้ไขจดุอ่อนภายในตา่งๆ ให้ พร้อมทีจะฉกฉวยโอกาส
ตา่งๆทีเปิดให้ เชน่ การพฒันาผลิตภณัฑ์ การพฒันาธุรกิจ การพฒันาตลาด 

4. สถานการณ์ที 4 ภายนอกฉุดแต่ภายในเด่น (จุดแข็ง-อุปสรรค: ST 

Strategies) สถานการณ์นีเกิดขึนจากการทีสภาพแวดล้อมไม่เอืออํานวยต่อการดําเนินงาน แต่ตวั
องค์กรมีข้อได้เปรียบทีเป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนันแทนทีจะรอจนกระทังสภาพแวดล้อม
เปลียนแปลงไป ก็สามารถทีจะเลือกกลยุทธ์การแตกตวั หรือขยายขอบข่ายกิจการ  (Diversification 

Strategy) เพือใช้ประโยชน์จากจดุแข็งทีมีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอืนๆแทน เช่น การขยาย ตวัสู่
ตลาดโลก การเพิมบริการแก่ลกูค้า 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยการศึกษาถึงสภาพภาพแวดล้อม
ภายในขององค์กรก่อนวา่มีจดุแข็งและจดุออ่นในด้านไหนบ้าง จากนนันําข้อมลูทีได้มาประกอบกนัเข้า
กับการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นสิงจําเป็นอย่างยิงกับธุรกิจ เนืองจากการประเมิน
สภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลพืนฐานทีสําคญัในการกําหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานขององค์กรทีมี
ประสิทธิภาพ และนําพาธุรกิจไปสูค่วามสําเร็จได้ 

 3.2 หลักการทฤษฎีไดมอนด์ (Diamond model) 

 การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจนนัไม่ใช่เพือเป้าหมายเฉพาะของแต่ละคน แต่ละ
ชมุชน หรือแตล่ะองค์กรเพียงเทา่นนั แตเ่ป็นวิธีการเพือเพิมความสามารถในการแข่งขนัของผู้ เกียวข้อง
ทกุฝ่าย การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของเครือข่ายวิสาหกิจจะต้องวิเคราะห์จากคณุภาพ
ของสภาพแวดล้อมทีเกียวข้องกบัธุรกิจ (Quality of the Business Environment) ทีเอือให้สมาชิกใน
เครือขา่ยวิสาหกิจนนัสามารถเพิมผลผลิตของตนได้อย่างตอ่เนือง และเกิดการพฒันาอย่างยงัยืน การ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของเครือข่ายวิสาหกิจ มีทฤษฎีทีเกียวข้องทีเรียกว่า ทฤษฎีได
มอนด์ (Diamond model) ซึงศาสตราจารย์ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ (Prof. Michael E. Porter) นัก
เศรษฐศาสตร์ทีมีชือเสียงชาวอเมริกนั ได้เสนอไว้เพือเป็นเครืองมือทีใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
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ทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์สถานภาพ ศกัยภาพ วิธีการดําเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็ง กลยุทธ์ ความ
ได้เปรียบเสียเปรียบทางด้านการแขง่ขนั ขององค์กรทงัองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ทงัในระดบัท้องถิน
และระดับชาติ ซึงถือได้ว่าเป็นตัวแบบในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่าย
วิสาหกิจ เพือให้เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างในเรืองทฤษฎีไดมอนด์ (Diamond model) ขอนําเสนอ
หลกัการ ของทฤษฎี ดงัตอ่ไปนี 

 Ketels, Lindqvist, และ Sovell (อ้างถึงใน เบญจพล มีเงิน 2551:20) พบว่า การสร้าง
เครือข่ายวิสาหกิจเป็นการสร้างความพยายามในการเพิมความเจริญเติบโตและการแข่งขันของ
เครือขา่ยวิสาหกิจในภมูิภาคซงึเกียวข้องกบัองค์การธุรกิจ รัฐบาลและหรือการวิจยัชมุชน การรวมกลุ่ม
ของเครือข่ายวิสาหกิจจึงเป็นวิธีการรวมกลุ่มซึงมีเป้าหมายเพือเพิมความสามารถในการแข่งขนัของ
ผู้ เกียวข้องทุกฝ่าย ดงันนัจึงจําเป็นต้องวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัทีมีอยู่ของผู้ เกียวข้องใน
เครือขา่ยวิสาหกิจเสียก่อนจงึจะสามารถเพิมและพฒันาความสามารถในการแข่งขนัได้อย่างเหมาะสม
เพือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างตอ่เนือง การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัต้อง
พิจารณาว่าปัจจยัแวดล้อมของเครือข่ายวิสาหกิจนนัๆ มีคณุภาพสูงและเอือตอ่การเพิมผลผลิตของ
สมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจนนัๆ หรือไม่ เพียงไร วิธีการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของ
เครือข่ายวิสาหกิจนนั ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Professor Michael E. Porter) ได้กล่าวไว้ใน
หนงัสือ ความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัของชาติ (The Competitive Advantage of Nations) (Porter 

1998: 167) ว่า ปัจจยัทีกําหนดความได้เปรียบในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมในประเทศตา่งๆ มี 4 

ปัจจยั ซึงมีความสมัพนัธ์ซึงกันและกนั และประกอบเป็นระบบเดียวกันทีเรียกว่า แบบจําลองเพชร 
หรือทฤษฎีไดมอนด์ (Diamond Model) ปัจจยัทงัสีประกอบด้วย  

ปัจจยัที 1 ปัจจยัการผลิต (Factor conditions)  

ปัจจยัที 2 ปัจจยัด้านอปุสงค์ (Demand conditions)  

ปัจจยัที 3 ปัจจยัทีเกียวโยงและสนบัสนนุกนั (Related and Supporting industries)  

ปัจจยัที 4 ปัจจยัด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและการแข่งขนั (Firm strategy, structure 

and rivalry) โดยความสมัพนัธ์ของปัจจัยแวดล้อมทงั 4 ด้านจะมีผลสนบัสนุนซึงกันและกัน ดงั
แผนภาพที 2  
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แผนภาพที 2 ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทีมีผลตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัของเครือขา่ยวิสาหกิจตาม
แบบจําลองเพชร 

 การวิเคราะห์ปัจจยัทงั 4 ด้านทีมีผลตอ่ความสามารถในการแข่งขนัของเครือข่ายวิสาหกิจ
ตามแนวคิดแบบจําลองเพชร มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี (Porter 1990: 71-130, สํานกังานพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ2547: 4-8) 

3.2.1 ปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) เป็นปัจจัยด้านการผลิตทัวไป 
ประกอบด้วยแรงงาน วัตถุดิบ เงินทุน และทีดิน แต่ในปัจจุบนัปัจจัยการผลิตนีต้องหมายรวมถึง 
เทคโนโลยี ความรู้ ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ รวมถึงวฒันธรรม ซงึหากมีเพียงพอและครบถ้วนแล้ว จะ
ทําให้ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกิจสงูขนึได้ ปัจจยัการผลิตหลกั ได้แก่ 

1. ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) หากเครือข่ายวิสาหกิจนนัมีกลุ่ม
บคุลากรทีมีทกัษะและความรู้เฉพาะหรือขนัก้าวหน้า (Skilled and Advanced/Specialized Human 

Resources) เช่น บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเทคนิคทีอาศัยฝีมือและความ
เชียวชาญพิเศษ และด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่เป็นจํานวนมาก ก็จะเป็นปัจจัยทีเอือต่อการเพิม
ผลผลิตของธุรกิจในเครือข่ายวิสาหกิจนนั ตวัอย่างเช่น ธุรกิจจะไม่สามารถแข่งขนัโดยใช้กลยุทธ์การ
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แข่งขันทีเน้นการให้บริการระดับสูงหรือผลิตสินค้าทีมีความแตกต่างได้ ถ้าหากขาดแรงงานทีมี
การศกึษาสงูและมีทกัษะเชียวชาญเฉพาะ 

2. โครงสร้างพืนฐานทางกายภาพ (Physical Infrastructure) เช่น ถนน ท่าเรือ 
ท่าอากาศยาน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทังโครงสร้างพืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ห้องปฏิบตัิการหรือทดลองทางวิทยาศาสตร์ ดาวเทียม 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยพิจารณาจากความพอเพียง คุณภาพและค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง
และใช้บริการซึงจะมีผลต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทในเครือข่ายวิสาหกิจ ตวัอย่างเช่น บริษัทจะไม่
สามารถใช้หรือพฒันาเทคนิคด้านโลจิสตกิส์ของตนให้สามารถแขง่ขนัได้ ถ้าหากไม่มีโครงสร้างพืนฐาน
ด้านการขนสง่ทีมีคณุภาพสงูรองรับ 

3. ทรัพยากรทนุ (Capital Resources) พิจารณาจากความพอเพียงของแหล่ง
ทนุสําหรับธุรกิจ เงือนไขหรือความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งทนุ รวมทงัการมีเครืองมือหรือกลไกการ
จดัสรรทุนทีมีประสิทธิภาพ ตวัอย่างเช่น หากธุรกิจซึงกําลงัเติบโต แต่ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนทีมี
ต้นทุนทีเหมาะสมเพือมาขยายกิจการได้ ก็อาจเป็นข้อจํากดัของการเพิมความสามารถในการแข่งขนั
ของธุรกิจได้ 

4. ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) โดยพิจารณาจากความอุดม
สมบรูณ์ของแหลง่ทรัพยากรธรรมชาตทีิเป็นวตัถดุบิสําหรับการผลิตของประเทศ รวมทงัความได้เปรียบ
จากสภาพแวดล้อมทางภมูิประเทศหรือภมูิอากาศ 

5. วัฒนธรรม (Culture) เป็นปัจจัยพืนฐานทีละเอียดอ่อนของประเทศ แต่
สามารถเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมในประเทศได้ เช่น 
ประเพณีและความมีอธัยาศยัไมตรีของคนไทยเป็นจดุขายของการทอ่งเทียว เป็นต้น 

3.2.2 ปัจจยัด้านอุปสงค์ (Demand Conditions) คือ ความต้องการต่อสินค้าและ
บริการสําหรับตลาดภายในประเทศ การทีความต้องการสินค้าและบริการเป็นสิงสําคัญ  เพราะ
หมายถึงรายได้ของประเทศ  ซึงหากผู้บริโภคมีความต้องการของสินค้าและบริการสูง ก็ย่อมทําให้
ผลผลิตของวิสาหกิจสงูตามไปด้วย ซึงจะสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขนัทีดี  นอกจากนี อุป
สงค์ในประเทศก็มีความสําคญัในการก่อให้เกิดความได้เปรียบ  ถ้าความต้องการนนัเกิดก่อนและตรง
กับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศอืน  เพราะจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง สร้าง
นวตักรรมทีสูงขึน ซึงปัจจยัด้านอปุสงค์พิจารณาจากขนาดของอุปสงค์ และคณุลกัษณะของอปุสงค์
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เป็นการวิเคราะห์ถึงคณุภาพของอปุสงค์ภายในประเทศ (Quality of Home Demand) มากกว่า
ปริมาณ เนืองจากประเทศทีมีปริมาณหรือขนาดของอปุสงค์ของสินค้าและบริการมาก อนัเกิดจากการ
มีจํานวนประชากรมาก ไม่ได้หมายความว่าประเทศนนัจะมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่า
ประเทศอืน หากอปุสงค์ทีมีอยู่นนัไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศมีการปรับปรุงผลิตภาพของตน 
ในทางตรงข้ามประเทศทีมีขนาดอุปสงค์ในประเทศเล็กกว่า อาจมีความสามารถในการแข่งขนัสูงได้ 
หากลกัษณะอปุสงค์ภายในประเทศนนัมีคณุภาพและช่วยผลกัดนัหรือกระตุ้นให้ธุรกิจในประเทศต้อง
ปรับปรุง  คิดค้น  พัฒนา  และสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการของตนอยู่ เสมอ  อุปสงค์
ภายในประเทศทีจะช่วยเอือต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกิจ ควรมีลกัษณะเชิง
คณุภาพทีสําคญั ซึง ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ได้แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่ (สํานกังาน
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ2547: 6) 

1. ความพิถีพิถนัและเรียกร้องสงูของผู้ ซือ (Sophisticated and Demanding 

Buyers) ซึงกระตุ้นให้ทงัผู้ผลิตและผู้ขายต้องปรับตวั และพฒันาการผลิตสินค้าและบริการของตนอยู่
ตลอดเวลา ทงันีลกัษณะของความพิถีพิถนัและเรียกร้องอาจเกิดจากคา่นิยมและวฒันธรรมตลอดจน
สภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศก็ได้ คําว่าผู้ ซือในทีนีหมายถึงทงัผู้อุปโภค
บริโภค ชอ่งทางการจดัจาหนา่ย หรือผู้ ซือทีเป็นบริษัท สถาบนั องค์กร และโรงงานตา่งๆ 

2. ความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศสามารถช่วยคาดการณ์ความ
ต้องการของผู้บริโภคในประเทศอืน (Anticipatory Buyer Needs) ซึงหมายความว่าความต้องการที
เกิดขึนในประเทศนนัมีลกัษณะทีเปลียนแปลงรวดเร็วกว่าประเทศอืนๆ ซึงทําให้ผู้ผลิตในประเทศต้อง
ปรับปรุงการผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ลกัษณะเช่นนี จะทําให้วิสาหกิจใน
ประเทศมีความเชียวชาญสูงจนสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคในตลาดประเทศอืนๆได้ 
ในทางตรงกันข้ามถ้าความต้องการในประเทศเกิดขึนแล้วก็เกิดขึนเฉพาะในประเทศนัน  โดยไม่
กลายเป็นความต้องการสากล อุตสาหกรรมในประเทศสาหรับความต้องการนนัก็จะเสียเปรียบด้าน
การแข่งขนัระหว่างประเทศ หรือถ้าความต้องการในประเทศตอบสนองอย่างล่าช้าต่อความต้องการ
ใหมที่เป็นสากล ประเทศนนัก็จะเสียเปรียบด้านการแขง่ขนัระหวา่งประเทศในอตุสาหกรรมนนั 

3. โครงสร้างสดัส่วนของอุปสงค์ของสินค้าและบริการ (Segment Structure 

of Demand) ของในประเทศมีมากหรือมีลักษณะพิเศษกว่าประเทศอืนๆ ซึงหมายความว่าหาก
โครงสร้างตลาดในประเทศมีลักษณะเฉพาะและหลากหลาย ธุรกิจในประเทศจะมุ่งผลิตสินค้าและ
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บริการทีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะ (Tailored Products and Services) ทีตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคเฉพาะกลุม่ได้ 

3.2.3 ปัจจยัทีเกียวโยงและสนบัสนนุกนั (Related and Supporting Industries) 

โดยทัวไปอุตสาหกรรมทีเกียวข้องและสนับสนุนกัน จะมีความสัมพันธ์เชือมโยงกันของกิจกรรม
กระบวนการผลิตตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึงเรียกว่าการเชือมโยงแนวตงั (Vertical 

Linkages) อยู่แล้ว แต่แนวคิดของการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนันมีการเชือมโยงในแนวนอน 
(Horizontal Linkages) ด้วย ซึงเป็นการเชือมโยงของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในเครือข่ายวิสาหกิจที
ต้องเกือหนุนกัน และเสริมความสามารถในการแข่งขนัซึงกันและกัน แต่ไม่ได้อยู่ในสายของการผลิต
ตามห่วงโซ่อปุทาน ซึงในการวิเคราะห์การเชือมโยงตามแนวตงัและแนวนอนดงักล่าวตามแบบจําลอง
เพชร จะพิจารณาใน 2 ลกัษณะ คือ 

1. ความเชือมโยงเชิงกิจกรรม (Activity Linkages) เป็นการวิเคราะห์ถึงการมี
อยู่ (Availability) และคณุภาพของผู้ผลิต/จดัหาวตัถดุิบในท้องถิน (Local Suppliers) ซึงช่วยเสริมให้
หว่งโซอ่ปุทานมีความเข้มแข็งและตอ่เนือง 

2. ความเชือมโยงเชิงความร่วมมือ (Cooperation Linkages) ซึงวิเคราะห์จาก
ระดบัของการประสานร่วมมือกนัของธุรกิจตา่งๆ ในเครือข่ายวิสาหกิจ เช่น การแลกเปลียนความรู้และ
ข้อมลูขา่วสาร การร่วมมือกนัในการพฒันาทกัษะของบคุลากร การทําวิจยั หรือการทําการตลาด ซึงจะ
ช่วยทําให้ธุรกิจทีเกียวข้องในเครือข่ายวิสาหกิจนันสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตและบริการทีมี
คณุภาพและราคาถกู และสามารถสร้างวตักรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีจะต้องวิเคราะห์ถึง
บทบาทขององค์กรทีจดัตงัขนึเพือสร้างความร่วมมือภายในเครือข่ายวิสาหกิจ เช่น สมาคมการค้า หรือ
การรวมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ของธุรกิจเอกชน สมาคมวิชาชีพ สถาบนัเฉพาะทาง เครือข่ายความ
ร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและสถาบนัเฉพาะทาง เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบนัการศกึษาและ
สถาบนัวิจัยต่างๆ ตลอดจนคณะกรรมการทีจัดตงัขึนเพือประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน หรือทีรวมเรียกว่า “สถาบนัเพือความร่วมมือ” (Institution for Collaboration: IFC) ว่าได้แสดง
บทบาททีเหมาะสมในการส่งเสริมและผลักดนัให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของผู้ ทีเกียวข้องใน
เครือขา่ยวิสาหกิจ โดยมิใชเ่ป็นองค์กรทีมุง่แตเ่รียกร้องผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม หรือรวมกนัเพือผกูขาด
ทางการค้า 
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3.2.4 ปัจจยัด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร และการแข่งขนั  (Context for 

Firm Strategy, Structure and Rivalry) กลยทุธ์ทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร และปัจจยัการแข่งขนันนั 
เป็นสิงทีองค์กรกําหนดขนึมา และองค์กรธุรกิจจะบริหารจดัการจนองค์กรบรรลุผลสําเร็จ ในระหว่าง
การดําเนินการจะมีการแขง่ขนัเกิดขนึ ซงึจะเป็นแรงกดดนัตอ่การพฒันาความได้เปรียบทางการแข่งขนั
ของธุรกิจตามระดบัความเข้มข้นของการแข่งขนัทีเกิดขึนนนั โดยหากผู้ผลิต มีความเข้มแข็ง มีการ
แข่งขนัรุนแรง ก็จะทําให้ความสามารถในการแข่งขนัสูงขึน การวิเคราะห์ในส่วนนีมกัจะพิจารณาถึง
นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐทีมีสว่นเกียวข้องตอ่การแขง่ขนัทางการค้า นโยบายการค้าและการ
ลงทนุ รวมถึงประสิทธิภาพของกลไกลระบบราชการและการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึงมีผล
ตอ่การเป็นอปุสรรคและภาระต้นทนุของภาคธุรกิจ 

 นอกจากตวักําหนดทงัสีในแบบจําลองเพชรทีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยงัมีปัจจยัภายนอกทีมี
บทบาทตอ่ปัจจยัทีมีผลตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศอีก 2 ประการ คือ 

3.2.5 โอกาส และ เหตสุดุวิสยั 

โอกาส หมายถึง โชคหรือการพบโดยบงัเอิญ ได้แก่ โอกาสทางธุรกิจทีเกิดขึนจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก จะอยู่นอกเหนือการควบคมุขององค์การธุรกิจ โอกาสจะสร้างช่องว่างในการ
ได้เปรียบและเสียเปรียบในการแขง่ขนั 

เหตสุุดวิสยั หมายถึง การเปลียนแปลงครังสาคญัทีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ
บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรม เช่น สิงประดิษฐ์ใหม่ การเปลียนแปลงเทคโนโลยีครังสาคัญ 

(เทคโนโลยีชีวภาพ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) การเปลียนแปลงทางราคาปัจจยัการผลิตทีสาคญั 

(วิกฤตการณ์น้ามนั ฯลฯ) การเปลียนแปลงทางตลาดการเงินโลกหรืออตัราแลกเปลียนครังสาคญั  การ
เพิมสูงขึนมากอย่างกะทันหันของอุปสงค์โลกหรืออุปสงค์ในแถบหนึงของโลก  การตดัสินใจทาง
การเมืองโดยรัฐบาลประเทศอืน และสงคราม เป็นต้น 

โอกาสและเหตสุดุวิสยัมีความสําคญัต่อการกําหนดข้อได้เปรียบทางการแข่งขนัของ
ประเทศ เพราะโอกาสและเหตสุดุวิสยั ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในโครงสร้างอตุสาหกรรมในระบบ
เพชรหรือในปัจจยัทีมีผลตอ่ความได้เปรียบทางการแข่งขนัของอตุสาหกรรม เหตสุดุวิสยัอาจลบล้างข้อ
ได้เปรียบด้านการแข่งขนัของผู้แข่งขนัรายเดิม จึงเกิดช่องว่างทีผู้แข่งขนัรายใหม่สามารถเอาชนะผู้
แข่งขนัรายเดิมได้ ในขณะทีโอกาสก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในโครงสร้างอตุสาหกรรมในระบบเพชร
หรือในปัจจัยทีกําหนดความได้เปรียบด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศทีจะประสบ
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ความสําเร็จในการใช้ประโยชน์จากการเปลียนแปลงนนั ก็คือประเทศทีมีระบบเพชรทีสอดคล้องกบัการ
เปลียนแปลงนนั 

3.2.6 รัฐบาล มีอิทธิพลต่อปัจจยัทีใช้กําหนดความสําเร็จในการแข่งขันในระดบั
ท้องถิน ระดบัภูมิภาค ระดบัชาติ และระดบันอกเหนือขอบเขตหรืออํานาจ เป็นสถาบนัทีมีผลตอ่และ
พร้อมๆ กับได้รับผลจากปัจจยัทงัสีทงัทีเป็นผลทางบวกและผลทางลบ ดงัเช่น ปัจจยัการผลิตใน
ประเทศได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐด้านตลาดหลกัทรัพย์ ด้านการศกึษา ด้านเงินช่วยเหลือจาก
รัฐบาล เป็นต้น อปุสงค์ในประเทศได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลด้านมาตรฐานสินค้า  และด้าน
อืนๆ ทีเกียวข้องกบัความต้องการของผู้ ซือ ผู้บริโภค รวมทงัรัฐบาลยงัเป็นผู้ ซือรายใหญ่ของสินค้าและ
บริการหลายๆ ชนิด อตุสาหกรรมสนบัสนนุและเกียวเนืองในประเทศ ได้รับผลกระทบจากนโยบาย
รัฐบาลด้านการโฆษณาและด้านอืนๆ ยทุธการ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขนัในประเทศของบริษัท 

ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐด้านภาษี ด้านปอ้งกนัการผกูขาด เป็นต้น รัฐบาลสามารถส่งเสริมหรือ
ขดัขวางการเสริมสร้างหรือรักษาข้อได้เปรียบด้านการแขง่ขนัของประเทศ แตรั่ฐบาลไม่มีความสามารถ
ทีจะสร้างข้อได้เปรียบด้านการแขง่ขนัของประเทศได้เองโดยตรง การสร้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขนั
ของประเทศเป็นบทบาทของภาคประชาชน 

 ปัจจยัแวดล้อมทงั 4 ประการดงักลา่วข้างต้นจะสง่ผลตอ่การกําหนดเปา้หมายและกลยทุธ์
การแข่งขันทีธุรกิจในเครือข่ายวิสาหกิจใช้ในการดําเนินธุรกิจของตน โดยหากกลไกของภาครัฐไร้
ประสิทธิภาพ ไมส่ามารถสร้างบรรยากาศการแข่งขันทีเป็นธรรม มีการบิดเบือนกลไกตลาด ก็จะทําให้
ธุรกิจมีต้นทนุในการดําเนินการมากและไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจต้องใช้
กลยทุธ์การแขง่ขนัทีไร้จรรยาบรรณโดยละเลยตอ่การพฒันาปัจจยัเพือเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัในระยะยาว เช่น การพฒันาทรัพยากรบคุคล การสร้างนวตักรรม การปรับปรุง ประสิทธิภาพ
ด้านเทคโนโลยี และการดูแลสิงแวดล้อม ซึงปัจจัยเหล่านีจะส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมและการ
พฒันาศกัยภาพในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจในระยะยาว อย่างกรณีการบงัคบัใช้กฎหมาย
แข่งขนัทางการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทียังไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร รวมทงัความ
ล่าช้าในการดําเนินงานของหน่วยงานราชการ ก่อให้เกิดภาระต้นทุนของภาคธุรกิจ จึงทําให้ผู้ ผลิต
ซอฟต์แวร์ของไทยต้องใช้กลยุทธ์การค้าแบบไร้จรรยาบรรณเพือลดต้นทนุและได้กําไรสงูด้วยการลอก
เลียนผลิตภณัฑ์ของตน เพราะต้องเผชิญการแข่งขนัทงัจากผู้ผลิตซอฟท์แวร์รายใหญ่จากตา่งประเทศ
และจากผู้ผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ จึงทําให้อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไม่สามารถแข่งขนัได้อย่างยงัยืน 
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เนืองจากไม่มีการคิดค้นและพฒันาวตักรรมอย่างต่อเนือง  ดงันนัรัฐบาลควรมีบทบาททีเหมาะสมต่อ
การพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ ดงันี (สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2548:17) 

1. กําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทีเอือตอ่การพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ 

2. สนบัสนนุการพฒันาทกุเครือข่ายวิสาหกิจ โดยไม่ใช่เลือกเพียงเครือข่ายวิสาหกิจ
ใดเครือข่ายวิสาหกิจหนึงส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจทีเกิดขึนอยู่แล้วและทีกําลงัจะ
เกิดขึน มากกว่าจะใช้ความพยายามสร้างเครือข่ายวิสาหกิจขนึมาใหม่ทงัหมดรัฐบาลอาจสนบัสนุน
ด้านการเงินสําหรับเครือขา่ยวิสาหกิจทีเกิดใหม ่โดยผา่นการดงึดดูการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ 

3. บทบาทรัฐในการริเริมเครือข่ายวิสาหกิจจะต้องเป็นผู้ อํานวยความสะดวกและผู้ มี
ส่วนร่วม และการริเริมเครือข่ายวิสาหกิจทีประสบความสําเร็จจะต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน 

4. รัฐบาลไม่ควรให้เงินอุดหนุน หรือยกเว้นภาษีพิเศษ หรือยกเว้นการปฏิบตัิตาม
กฎหมายการแขง่ขนัตา่ง ๆ (Competition Laws) ของบริษัท 

5. รัฐบาลควรส่งเสริมการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจในประเทศ เพือต่อยอดเป็นกล
ยทุธ์การพฒันาเศรษฐกิจระดบัภมูิภาค เพือให้เกิด 

6. การสร้างความชํานาญเฉพาะ และการเชือมโยงกนัของประเทศตา่ง ๆ ในภมูิภาค 

ดงันนัการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของเครือข่ายวิสาหกิจ  ต้องพิจารณา
ทงัปัจจยัภายในทงั 4 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัการผลิต, ปัจจยัด้านอปุสงค์, ปัจจยัทีเกียวโยงและสนบัสนนุ
กนั, ปัจจยัด้านกลยทุธ์ทางธุรกิจและการแข่งขนั และปัจจยัภายนอกอีก 2 ปัจจยั ได้แก่ โอกาสหรือเหตุ
สดุวิสยั และ รัฐบาล จงึจะเป็นแบบจําลองเพชรทีสมบรูณ์โดยแสดงดงัแผนภาพที 3  
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 หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตวักําหนดความสามารถในการแขง่ขนั 

 หมายถึง ความสมัพนัธ์ของปัจจยัภายนอกกบัปัจจยัตวักําหนดวามสามารถ
ในการแขง่ขนั 

แผนภาพที 3 แบบจําลองเพชรทีสมบรูณ์ 

 จากทีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การนํามาซึงความสามารถในการแข่งขนัของ
เครือข่ายวิสาหกิจคือปัจจยัแวดล้อมทงั 4 ได้แก่ ปัจจยัการผลิต, ปัจจยัด้านอปุสงค์, ปัจจยัทีเกียวโยง
และสนบัสนุนกัน, ปัจจยัด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและการแข่งขนั ทีเอือให้สมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจ
นนัๆ สามารถเพิมผลิตภาพของตนได้อย่างตอ่เนือง โดยเกิดจากการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ในท้องถิน ทงั
ทรัพยากรมนษุย์ ทนุ และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เพือบรรลเุปา้หมายร่วมกนั คือ 
การเพิมผลิตภาพซงึถือเป็นปัจจยัหลกัในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทียงัยืน และจะนํามา
ซงึคณุภาพชีวิตทีดีของคนในประเทศ ซึงหากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) ทีเป็นหน่วย
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ผลิตทีเล็กทีสดุของระบบเศรษฐกิจเหลา่นี สามารถเพิมผลิตภาพของตนให้สงูขนึได้ ย่อมทําให้ธุรกิจนนั
อยู่ในสภาพทีได้เปรียบคูแ่ข่งขนัได้ และหากเครือข่ายวิสาหกิจในภาคอตุสาหกรรมมีผลิตภาพเพิมขนึ 

ก็ย่อมส่งผลให้อุตสาหกรรมนนัๆ มีความสามารถในการแข่งขันเพิมขึนเช่นกัน  และหากหลายๆ 

เครือขา่ยวิสาหกิจอตุสาหกรรมในประเทศมีผลิตภาพเพิมขนึ ก็จะนําไปสู่การยกระดบัความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศให้สงูขนึในท้ายทีสดุนนัเอง 
 3.3 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

นอกจากการวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมทงัสีของเครือข่ายวิสาหกิจทีส่งผลความสามารถใน
การแข่งขนัของเครือข่ายวิสาหกิจทีประกอบด้วย ปัจจยัการผลิต, ปัจจยัด้านอปุสงค์, ปัจจยัทีเกียวโยง
และสนบัสนนุกนั และปัจจยัด้านกลยทุธ์ทางธุรกิจและการแข่งขนั โดยใช้แบบจําลองเพชร (Diamond 

Model) แล้ว ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจบุนัทีแนวโน้มของการทีตลาดทงัโลกจะรวมเป็น
หนึงเดียว (Globalization) ก่อให้เกิดการแข่งขนัมากยิงขึน อีกทงัความต้องการของผู้บริโภคมีความ
หลากหลายเพิมขนึและเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ธุรกิจต่างๆ ต้องมุ่งหน้าปรับปรุงและพฒันา
โครงสร้างพืนฐานเพือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทนัทว่งที จึงทําให้การจดัการห่วงโซ่อปุทานเข้ามามีบทบาทสําคญัในทกุองค์กร เพราะการจดัการห่วง
โซ่อุปทานนนัเป็นการบริหารจดัการโครงสร้างพืนฐานของกระบวนการธุรกิจทีสร้างสรรค์คณุค่าหรือ
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ทีไม่ได้เน้นการลดต้นทุนเป็นสําคญั แต่เป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขนั (Competitive Advantage) ในมมุมองของการดําเนินการ (Operations) ซึงเป็นส่วนสําคญั
มากเพราะเป็นส่วนงานทีต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทีแปรเปลียนตลอดเวลาและ
รวดเร็ว (วิทยา, 2547: 4) 

3.3.1 ความหมายของห่วงโซ่อุปทานและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

คําว่า “การจดัการห่วงโซ่อุปทาน” นนั เกิดขึนในช่วงปลายยุคศตรรษ 1980 และเริม
นํามาใช้อยา่งแพร่หลายในยคุศตวรรษ 1990 ก่อนหน้านนัธุรกิจตา่งๆ ใช้คําว่า “ลอจิสติกส์” และ “การ
จดัการการดําเนินงาน (Operations Management: OMI) แทนคําว่า “การจดัการห่วงโซ่อุปทาน” 
(วิทยา, 2548: 9) ก่อนทีจะเข้าใจความหมายของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 

Management) ควรจะทําความเข้าใจนิยามของห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) ซึงมีผู้ เสนอนิยามของ
หว่งโซอ่ปุทานไว้ตา่งๆ ดงันี 
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1. Beamon (1998: 281-294) กล่าวว่า โซ่อปุทาน (supply chain) เป็นการรวบรวม
กระบวนการภายในโรงงานตงัแต่จากแหล่งวัตถุดิบเปลียนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์  แล้วนําส่งถึงมือ
ผู้บริโภค สามารถแบง่ได้เป็น 2 สว่นหลกัๆ คือ 

1.1 การวางแผนการผลิตและการควบคมุสินค้าคงคลงั (The Production planning 

and Inventory control process) เป็นกระบวนการจดัการภายในโรงงาน ซึงในกระบวนการนีจะ
เกียวข้องกบัการออกแบบ การวางแผนการผลิตทงัหมดของโรงงาน ตงัแตว่ตัถดุิบจนเป็นผลิตภณัฑ์
และการจดัการเกียวกบัการควบคมุสินค้าคงคลงัด้วย 

1.2 การกระจายและการขนส่ง (The Distribution and Logistics process) เป็นการ
เริมในสว่นการกระจายสินค้าและการขนส่ง ซึงผลิตภณัฑ์อาจจะขนส่งถึงผู้ ค้าปลีกโดยตรงหรืออาจจะ
ไปพักสินค้าไว้ทีศนูย์กระจายสินค้าแล้วถึงจะส่งไปให้กับผู้ ค้าปลีก  กระบวนการนีเกียวข้องกับการ
จดัการสินค้าคงคลงัและวิธีการขนสง่กระบวนการทงัหมดจะเชือมโยงกนัเกิดเป็นหว่งโซอ่ปุทาน 

ดงันนัการออกแบบและการจดัการทงัหมดขึนกับการกําหนดการทํางานของโซ่อุปทาน
และวตัถปุระสงค์ทีต้องการ 

2. ศนูย์เพือความเป็นเลิศในการแข่งขนัระหว่างประเทศ (The International Center for 

Competitive Excellence) (2001) ให้ความหมายห่วงโซ่อุปทานว่าหมายถึง การประสานรวม
กระบวนการทางธุรกิจทีครอบคลุมจากผู้จดัส่งวตัถุดิบ ผ่านระบบธุรกิจอุตสาหกรรมไปสู่ผู้บริโภคขนั
สุดท้าย ซึงมีการส่งผ่านผลิตภัณฑ์การบริการและข้อมูลสารสนเทศควบคู่กันไป อันเป็นการสร้าง
คณุคา่เพิมในตวัผลิตภณัฑ์และนําเสนอสิงเหลา่นีสูผู่้บริโภคขนัสดุท้าย 

3. Mentzer et. al. (2001: 4-5) นิยามโซ่อปุทานหรือ Supply Chain ว่าเป็นกลุ่มของ
ธุรกิจตงัแต่ 3 ธุรกิจขึนไป ทีมีความเกียวข้องเชือมโยงของการไหลของสินค้า บริการ  การเงิน และ
ข้อมลูระหว่างกนั โดยเริมตงัแตแ่หล่งกําเนิดสินค้าหรือบริการผ่านไปยงัผู้บริโภค  และได้แบง่ Supply 

Chain  ออกเป็น  3  ระดบั คือ  Direct Supply Chain , Extended Supply Chain  และ  Ultimate 

Supply Chain 

3.1 ระดบัที 1: Direct Supply Chain  ประกอบด้วยกลุ่มของ 3 ธุรกิจหรือมากกว่าทีมี
ความเกียวข้องกนัตงัแตต้่นทาง (ผู้จดัหา) ผ่านคนกลาง (ผู้ผลิตสินค้าและบริการ) ไปจนถึงปลายทาง 
(ลกูค้า)  ทงัในสว่นของการสง่ผา่นของสินค้า  บริการ  การเงิน และข้อมลูระหวา่งกนั 
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3.2 ระดบัที 2: Extended Supply Chain  เป็นการขยาย Direct Supply Chain ให้
กว้างออกไปอีกหนึงระดบั โดยมีการเพิมคนกลางทงัในส่วนของผู้จดัหาและส่วนของลูกค้า ซึงเมือโซ่
อปุทานมีสมาชิกเพิมมากขึน การบริหารจดัการโซ่อุปทานก็จะมีความยุ่งยากและซบัซ้อนมากขึนตาม
ไปด้วย 

3.3 ระดบัที 3: Ultimate Supply Chain  เป็นกลุ่มของธุรกิจทีเกียวข้องกนัทงัทีอยู่ต้น
ทางและปลายทาง  โดยการส่งผ่านสินค้าและบริการ จะเริมต้นจากผู้ จัดหารายแรกสุด (Ultimate 

Supplier) ไปจนถึงผู้บริโภคคนสดุท้าย (Ultimate Customer) 

4. สถาบนัการจดัการห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management Institute) ได้บอกไว้
ว่า ห่วงโซ่อุปทานไม่ใช่แค่ฝ่ายหนึงของธุรกิจ แต่เป็นเครือข่ายของบริษัทต่างๆกบัการจดัการห่วงโซ่
อุปทานทีมาดําเนินการร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันอันเกิดจากลูกค้าและผู้ จัดจําหน่ายหลักใน
เครือข่ายนนั ห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ทีจําเป็นสําหรับความสําเร็จขององค์กรและต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทกุฝ่าย 

 จากคํานิยามของห่วงโซ่อปุทานข้างต้น สรุปได้ว่าห่วงโซ่อปุทาน คือ เครือข่ายขององค์กร
ทีเกียวข้องกนัทงัทางตรงหรือทางอ้อมตงัแตต้่นสายการผลิตไปจนถึงปลายสายการผลิตหรือตงัแตก่าร
เป็นวตัถดุบิจนถึงกลายเป็นผลิตภณัฑ์สง่ไปถึงลกูค้า ซงึมีกระบวนการและการเชือมตอ่กนัของกิจกรรม
ตา่งๆ เพือสร้างคณุคา่ให้เกิดในรูปของผลิตภณัฑ์และบริการ แก่ผู้บริโภคขนัสดุท้าย ดงันนั การจดัการ
ห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management: SCM) คือ การกระทําหรือการปฏิบตัิเพือให้มีผลต่อ
พฤติกรรมของหว่งโซอ่ปุทานได้อยา่งเหมาะสมนนัเอง โดยมีผู้ให้คํานิยามไว้ตา่งๆ ดงันี 

1. การจดัการห่วงโซ่อทุาน คือ การประสานกนัของการผลิต, สินค้าคงคลงั, สถานที และ
การขนสง่ ระหวา่งผู้ ทีมีสว่นร่วมในห่วงโซ่อปุทาน เพือให้ได้ส่วนผสมทีดีทีสดุระหว่างความรวดเร็วและ
ประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของตลาด (วิทยา สหุฤทดํารง, 2548: 10)  

2. สริุชยั ศภุรานนท์ (2549: 220) อธิบายการจดัการห่วงโซ่อปุทานว่าหมายถึง การบรูณา
การกระบวนการธุรกิจทีสําคญัจากผู้ ใช้รายสุดท้ายไปถึงผู้จัดส่งวัตถุดิบรายแรก ซึงก่อให้เกิดสินค้า 
บริการ และสารสนเทศทีเพิมมลูคา่ให้แก่ลกูค้าและผู้ เกียวข้อง 

3. Phillip (2000: 36) กล่าวว่าการจดัการห่วงโซ่อปุทานเป็นการจดัการร่วมกนัระหว่างผู้
จดัสง่วตัถดุบิ ผู้ผลิต การจดัการกบัคลงัสิค้า และการจดัเก็บ โดยใช้วิธีการอย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้
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เกิดการผลิตและการกระจายสินค้าอย่างถูกต้องในปริมาณถกูต้อง ในสถานทีทีถกูต้อง และในเวลาที
ถกูต้องโดยใช้ต้นทนุรวมทงัระบบให้ตําทีสดุ ขณะทีต้องมีคณุภาพเป็นทีพงึพอใจของลกูค้า 

4. Handfield (2011) ให้ความหมายการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน คือการจดัการกิจกรรมของ
หว่งโซอ่ปุทานเพือเพิมคณุคา่ให้กบัลกูค้าอยา่งสงูสดุและเพือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนัอย่าง
ยงัยืน ซงึแสดงถึงความพยายามของบริษัททีเกียวข้องในหว่งโซอ่ปุทานในการพฒันาและบริหารห่วงโซ่
อปุทานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากทีสดุเทา่ทีจะทําได้ 

5. สถาบนัการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Council of Supply Chain Management 

Professional: CSCMP, 2012) ได้นิยามการจดัการห่วงโซ่อปุทานว่า เป็นการรวมกนัของการวางแผน
และจดัการในทกุกิจกรรมทีเกีวข้องในการจดัซือจดัหา กระบวนการเปลียนแปลงตา่งๆ การจดัการลอจิ
สติกส์ และรวมการประสานและร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในโซ่อุปทาน ซึงประกอบไปด้วยผู้จัดส่ง
วตัถดุบิ ลกูค้า หรือผู้ให้บริการลําดบัตา่งๆ สาระสําคญัคือ การจดัการห่วงโซ่อปุทานเป็นการจดัการใน
เรืองของการจดัหาและความต้องการภายใต้ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทตา่งๆ 
 จากนิยามข้างต้น สามารถสรุปสาระสําคญัของความหมายการจดัการห่วงโซ่อปุทาน คือ
การบริหารจัดการตังแต่ต้นนําจนถึงปลายนํา ซึงแตกต่างจากการบริหารจัดการแบบดงัเดิมทีให้
ความสําคญัเฉพาะภายในองค์กรตนเองเท่านนัไม่ร่วมมือกันอย่างแท้จริง แต่ละองค์กรพยายามลด
ต้นทนุของตนเอง โดยผลกัภาระให้กบัผู้จดัส่งวตัถุดิบ (supplier) หรือลกูค้า ซึงถือว่าไม่ได้เป็นการลด
คา่ใช้จา่ยของทงัโซอ่ปุทานทําให้ผลกระทบไปตกอยู่ทีผู้บริโภคขนัสดุท้าย จึงไม่ทําให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน การจัดการห่วงโซ่อุปทานมีมุมมองเหมือนกับว่าทุกองค์กรทีเกียวข้องทงัโซ่อุปทาน
กลายเป็นองค์เดียวกัน โดยองค์กรเดิมกลายเป็นหน่วยหรือแผนกหนึงในองค์กรใหญ่ทีเกิดจากการ
รวมกนั เพราะไมมี่ธุรกิจใดทีจะมีความเชียวชาญได้เป็นอย่างดีในทกุเรืองและหากทําได้ก็คงต้องลงทนุ
สูงมาก ดังนันจึงเกิดการร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (alliance) หรือการจ้างงานภายนอก 
(outsource) เพือความร่วมมือกนัในการเพิมคณุค่าทงัในส่วนของตวัผลิตภณัฑ์และส่วนประกอบรอบ
ด้าน สามารถสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึงการจดัการห่วงโซ่อปุทานทีมีประสิทธิภาพต้อง
ประกอบไปด้วยกิจกรรมสําคญั คือ การสือสาร (communication) และการร่วมมือกนั (coordination)  
 ขอสรุปความหมายการจัดการห่วงโซ่อุปทานทีใช้ในการวิจัยนีว่า “การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน คือ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Intergration) และการจัดการในองค์กร (Internal 

Supply Chain) และผู้ เกียวข้องทีอยู่นอกองค์กร (External Supply Chain) ทีเป็นการประสาน
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กระบวนการดําเนินงานทกุสว่นในองค์กรร่วมกนัอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทงันี กระบวนการ
ต่างๆ ครอบคลุมตงัแต่ผู้จดัส่งวตัถุดิบ (Supplier) การจดัซือ  องค์ประกอบของการผลิต จนถึงการ
กระจายและส่งมอบสินค้าและบริการให้กบัลกูค้าหรือผู้บริโภคคนสดุท้าย (Ultimate Customer) โดย
จะต้องมีการร่วมมือกันและสือสารกันระหว่างบริษัทและผู้ มีส่วนร่วม ทีเป็นสมาชิกภายในโซ่อุปทาน 
เพือสร้างมูลค่าเพิมให้กับสินค้าและบริการเพือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยต้นทุนทีตํา
ทีสุด อันนํามาซึงความได้เปรียบในการแข่งขัน และความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยังยืน  
ความสมัพนัธ์ของหว่งโซอ่ปุทานแสดงตามแผนภาพที 4 และ แผนภาพที 5 

 

 

 

แผนภาพที 4 องค์ประกอบโดยรวมของการบริหารหว่งโซอ่ปุทาน 

ทีมา: Bratic, Diana. “Achieving a Competitive Advantage by SCM.” IBIMA Business 

Review:  Department of Economics, Faculty of Graphic Arts, University of Zagreb,  Zagreb, 

Croatia Vol. 2011, Article ID 957583 (2001): 2.  
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แผนภาพที 5 องค์ประกอบโดยรวมของการบริหารหว่งโซ่อปุทาน 

ทีมา: ยรรยง ศรีสม. “(ตอนที1) หว่งโซค่ณุคา่ (value chain) ในงานโลจิสติกส์.” Technology 

Promotion Magazine 37, 210 (เมษายน – พฤษภาคม 2010): 30-33.  
 

 

 3.3.2 องค์ประกอบหลักของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 โดยทวัไปขอบเขตของห่วงโซ่อปุทานหนงึๆ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (นชุนรา 

รัตนศริะประภา, 2552: 37) 
1. เครือข่ายของผู้จดัหาวตัถดุิบ (Supplier    Network) ประกอบด้วยกลุ่มผู้จดัหาวตัถดุิบ

ทงัจากภายในและภายนอกองค์กรซึงเสนอวตัถดุิบและชินส่วนตลอดจนการบริการให้แก่องค์กรธุรกิจ 
กิจกรรมหลกัของเครือข่ายของผู้จดัหาวตัถดุิบคือการส่งวตัถดุิบและชินส่วนเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึง
เรียกว่า Physical Supply  หรือ lnbound Logistics  ความรับผิดชอบของเครือข่ายผู้จดัหาวตัถดุิบนี 
จะครอบคลมุเรืองการจดัซือ และการเก็บรักษาวตัถดุิบหรือชินส่วน การควบคมุระดบัของวตัถดุิบ การ
จดัทําข้อมลูทีเกียวข้องกบัวตัถดุบิ โดยใช้ทรัพยากรขององค์กรธุรกิจทีมีอยูใ่ห้คุ้มคา่ทีสดุ 

2. หน่วยการผลิต (Manufacturing Unit or Operation Unit)  เป็นกระบวนการในการ
ผลิตทีจะเปลียนวัตถุดิบหรือชินส่วนให้เป็นสินค้าสําเร็จรูปหรือบริการได้ กระบวนการนีเป็นความ
รับผิดชอบของฝ่ายผลิตภายในองค์กรทีจะทําการวางแผน จดัตารางการผลิตและปฏิบตัิการสนบัสนนุ
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การดําเนินการผลิตตงัแตเ่วลาทีนําวตัถดุบิเข้ามาในการะบวนการผลิตจนผลิตเสร็จเป็นสินค้าสําเร็จรูป 
โดยช่วยเหลือแต่ละส่วนงานการผลิตในด้านการวางแผนและควบคมุกระบวนการ การจดัการระบบ
สินค้าคงคลังการวางแผน การผลิตรวม การวางแผนกําลังการผลิตและการบริหารการผลิตแบบ
ทนัเวลาพอดี 

3. เครือข่ายของลูกค้า (Customer   Network)  เป็นกลุ่มของผู้ ทีอยู่ในช่องทางการ
จําหน่ายสินค้า นบัตงัแตน่ายหน้า ตวัแทนจําหน่าย ผู้ ค้าส่ง ผู้ ค้าปลีก ทีรับสินค้าต่อจากผู้ผลิตไปขาย
ตอ่ ตลอดจนผู้ ใช้รายสดุท้ายซึงเป็นผู้ ซือสินค้าไปใช้ เครือข่ายของลูกค้าเป็นความรับผิดชอบของฝ่าย
กระจายสินค้า (Outbound   Logistics)   ทีจะจดัการให้สินค้าถึงมือลกูค้าตามทีลกูค้าคาดหวงัเอาไว้
ด้วยกิจกรรมการพยากรณ์การผลิต การเก็บรักษาสินค้าสําเร็จรูปไว้ในคลงัสินค้าการบรรจหีุบห่อ การ
ขนส่ง การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับประทานและการบริการลูกค้า โดยรักษาระดบัต้นทุนการจัดการ
กิจกรรมเหลา่นีไว้ให้อยูใ่นระดบัทีตําทีสดุ 

 การประสานงานขององค์ประกอบหลกัทงัสามประการนียงัไม่สมบรูณ์เท่าใดนกั หากไม่มี
ส่วนงานใดทีจะทําหน้าทีเป็นศนูย์กลางของการจดัการห่วงโซ่อุปทานฝ่ายการตลาดมกัจะรับผิดชอบ
เครือข่ายลูกค้า ฝ่ายผลิตมักจะรับผิดชอบหน่วยของการผลิต และฝ่ายจัดซือจะดูแล เครือข่ายของ
ผู้ ขายแยกออกจากกัน แม้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบงานในภาระของตอนเองอย่างแข็งขันแต่ก็ไม่ได้
หมายความวา่ผลรวมของงานทงัหมดตลอดห่วงโซ่อปุทานจะมีประสิทธิภาพ ทางตรงกนัข้าม การรวม
กิจกรรมไว้ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียว จะทํางานได้ดีและประสานงานได้สอดคล้อง
ตามกนัเพือประโยชน์รวมสงูสดุได้ดีกวา่ 

 การจดัการหว่งโซอ่ปุทานสามารถแสดงได้ดงัแผนภาพที 6 ซึงเป็นความสมัพนัธ์แบบลําดบั
ต่อไปหรือความสัมพันธ์ในแนวนอน มีจุดประสงค์เพือความง่ายในการแสดงแนวทางของการ
ประสานงานและโครงร่างของห่วงโซ่อุปทานโดยจะไม่คํานึงถึงหน้าทีหรือขอบเขตผู้ ร่วมงาน โดยการ
เปลียนแปลงจากวิธีการดงัเดมิในการจดัการความสมัพนัธ์ไปยงัวิธีการจดัการซพัพลายเชนนนัจะมีการ
เปลียนแปลงองค์ประกอบหลายอยา่งด้วยกนั (รายละเอียดตามตารางที 2) 
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แผนภาพที 6 องค์ประกอบโดยทวัไปของหว่งโซอ่ปุทานในการผลิต 

ทีมา: Cooper, M.C. and Ellram, L.M. “Characteristic of Supply Chain Management and The  

lmplications  for  Purchasing    and  Logistics  Strategy ”  Journal  of  Logistics Management  

4 (February, 1993):  13-24. 
 

ตารางที 2 ลกัษณะความแตกตา่งระหว่างวิธีการแบบเดมิในการจดัการความสมัพนัธ์กบัการจดัการ 
                หว่งโซ่อปุทานในกระบวนการผลิตสินค้า 
 

องค์ประกอบ การจดัการแบบดงัเดมิ การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

วิธีการบริหารสินค้าคง
คลงั 

ทกุองค์กรไมพ่ยายามจดัเก็บสินค้าคง
คลงัด้วยตนเอง 

ทกุองค์กรพยายามทีจะชว่ยกนัลด
ปริมาณสินค้าคงคลงัและกําหนด
แนวทางการบริหารสินค้าคงคลงั
อยา่งสมัพนัธ์กนั 

แนวทางในการใช้จา่ย
ต้นทนุรวม 

องค์กรเสียคา่ใช้จา่ยตําทีสดุ ทกุองค์กรใช้ต้นทนุตําและ
เหมาะสมทีสดุโดยวิเคราะห์ต้นทนุ
รวมของทกุองค์ 
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ตารางที 2 ลกัษณะความแตกตา่งระหว่างวิธีการแบบเดมิในการจดัการความสมัพนัธ์กบัการจดัการ 
                หว่งโซ่อปุทานในกระบวนการผลิตสินค้า (ตอ่) 

 

องค์ประกอบ การจดัการแบบดงัเดมิ การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

ระยะเวลาทีองค์กรมี
ความสมัพนัธ์กนั 

ระยะเวลาสนั ระยะเวลายาวนาน 

ปริมาณการแบง่ปัน
ข้อมลูและการตดิตามผล 

จํากดัการให้ข้อมลูเฉพาะข้อมลูใน
การดําเนินการ ณ เวลาปัจจบุนั 

มีการแบง่ปันและแจ้งความ 

ต้องการข้อมลูทงัในกระบวน 

วางแผนและการติดตามผล 

ระดบัการประสานงาน 

ในการทํางาน 

ตดิตอ่ทางเดียวระหวา่งองค์กรทีมี
ความสมัพนัธ์ตอ่กนั 

 

มีการติดตอ่กนัหลายทางระหวา่ง
ระดบัทีเกียวข้องในองค์กรและ
ระดบัของแนวทางทีสมัพนัธ์กนั 

การวางแผนทีสมัพนัธ์กนั ขนึอยู่กบัการติดตอ่ของบคุลากรใน
องค์กร 

องค์กรมีการตดิตอ่กนัตลอดไมมี่ 

การหยดุ 

ปรัชญาในการให้ร่วมมือ
กนั 

ไมมี่ความเกียวข้องและแนวความคดิ
หรือปรัชญาในการให้ความร่วมมือกนั 

มีความเข้าใจตรงกนัเกียวกบั 

ความสมัพนัธ์ขององค์กรซงึเป็น 

หวัใจหลกั 

ปริมาณผู้จดัหาวตัถดุบิ 

ทีจะนํามาให้ 

มีหลายรายเพือเพิมการแขง่ขนัและ
การกระจายความเสียงในกรณีขาด
แคลนวตัถดุบิ 

มีผู้จดัหาวตัถดุบิน้อยรายเพือเพิม
ประสิทธิภาพการประสานงาน 

แนวทางหลกัทีเป็นแกน
นําสําหรับทกุองค์กร 

ไมมี่ความต้องการแนวทาง ต้องการแนวทางหลกัโดยมุง่ไปใน 

ด้านการประสานงาน 

การกระจายความเสียง 
และผลตอบแทน 

ขนึอยู่กบัแตล่ะองค์กร มีการกระจายความเสียงและ 

แบง่ปันผลตอบแทนกนัในระยะยาว 
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ตารางที 2 ลกัษณะความแตกตา่งระหว่างวิธีการแบบเดมิในการจดัการความสมัพนัธ์กบัการจดัการ 
                หว่งโซ่อปุทานในกระบวนการผลิตสินค้า (ตอ่) 

 

องค์ประกอบ การจดัการแบบดงัเดมิ การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

ความรวมเร็วในการ
จดัการ การให้ข้อมลู
ขา่วสารและปรับเปลียน
ระดบัสินค้าคงคลงั 

องค์กรทีทําหน้าทีจดัเก็บสินค้าเป็นผู้
กําหนดทิศทางเกียวกบัการจดัเก็บ
และความปลอดภยัของสินค้า อาจมี
อปุสรรคในการไหลของข้อมลูซงึ
จํากดัวงอยูร่ะหว่างองค์กรทีตดิตอ่กนั 

มีศนูย์กลางการกระจายข้อมลูและ
การจดัการทีจะกําหนดทิศทางทีจะ
ตดิตอ่กนัให้เกิดการไหลของข้อมลู
และสินค้าคงคลงัและมีการตอบรับ
ทีรวดเร็วระหวา่งองค์กร 

 

ทีมา: Cooper, M.C. and Ellram, L.M. “Characteristic of Supply Chain Management and The  

lmplications  for  Purchasing    and  Logistics  Strategy ”  Journal  of  Logistics Management  

4 (February, 1993):  13-24. 
 

จากตารางที 2 จะเห็นได้ว่า วิธีการบริหารแบบเดิม  ความสัมพันธ์ถูกกําหนดขึนจาก
พืนฐานหรือจดุประสงค์การดําเนินงานไปทีการเปลียนแปลงหรือการแปรรูปของผลิตภณัฑ์ ซึงเป็นการ
บริหารทีเสนอแนะให้แต่ละขนัตอนการผลิตถูกควบคมุอย่างอิสระไม่ขึนต่อกัน แต่การจดัการห่วงโซ่
อปุทานจะกําหนดพืนฐานหรือจดุประสงค์การดําเนินงานไปทีการไหลของผลิตภณัฑ์จงึให้ความสนใจที
การควบคมุการไหลโดยรวมของผลิตภณัฑ์ซงึแตล่ะขนัตอนต้องมีความสมัพนัธ์กนั 

 

3.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

ปัจจุบนัทีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทําให้การแข่งขันเข้มข้นขึน
เนืองจากการติดต่อสือสารกระทําได้อย่างไร้พรมแดนและง่ายดาย ก่อให้เกิดตลาดทีมีพลวตัและผนั
ผวนสูงเนืองจากความต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึน เปลียนแปลงอย่างต่อเนือง 
และต้องการได้รับการตอบสนองในเวลาอนัสนั ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีการปรับเปลียนกล
ยุทธ์ในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง ดงันนั ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องมีการจัดการองค์ความรู้ 

เสริมสร้างความสามารถหลกั (core competency) และความชํานาญของธุรกิจ เพือให้มีขีด
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ความสามารถในการแข่งขัน ทําให้ธุรกิจต้องสร้างระบบการจัดการกิจกรรมต่างๆ  ของธุรกิจให้เกิด
เสถียรภาพและมีภูมิคุ้ มกันทีเอือต่อการปรับตัวเมือได้รับผลกระทบจากภาวะผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจ ความเปลียนแปลงของเทคโนโลยี และความเปลียนแปลงของผู้ บริโภค รวมทังต้องมี
สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ทังนี ธุรกิจต้องให้ความสําคัญต่อการเชือมโยง
กิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรตงัแตต้่นนําจนถึงปลายนํา อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากร
ทีมีอยู่ให้เกิดคณุค่าเพิมในทกุขนัตอนของการผลิตและการตลาด เพือสร้างคณุคา่เพิมของสินค้าและ
บริการทีตรงกับความต้องการของตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างทันท่วงที ทัง
ยังผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน การสร้างคุณค่าเพิมของสินค้าและบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนนั ธุรกิจต้องศกึษากิจกรรมต่างๆทีเกิดขึนในธุรกิจเพือดวู่ากิจกรรมใดที
ทําให้เกิดคณุคา่เพิมได้ โดยสามารถศกึษาได้จากแบบจําลองห่วงโซ่คณุคา่ (Value Chain Model) ของ 
ศาสตราจารย์ไมเคลิ อี. พอร์เตอร์ (Prof. Michael E. Porter) 

 
3.4.1 ประเภทของคุณค่า 
คณุคา่ (Value) คือ ลกัษณะผลงาน รูปร่าง และมมุมองตา่งๆ ของสินค้าและบริการที

ลกูค้าเตม็ใจทีจะจา่ยเงินเพือให้ได้ไป คณุคา่จะถกูสง่มอบให้กบัลกูค้าได้อยา่งไร จากการแปลงสภาพ
วตัถดุบิและทรัพยากรอืนๆ ให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการอยา่งใดอยา่งหนงึ ทีผู้ใช้ขนัสดุท้ายต้องการ
หรือปรารถนาไมว่า่จะอยู่ทีไหน เมือใด และอยา่งไร ซงึครอบคลมุกระบวนการตา่ง ๆ กว้างขวางมาก 
ตงัแตผู่้จดัหาปัจจยัการผลิต ผู้ผลิต และแม้แตต่วัของลกูค้าเองด้วย  

ในด้านการสร้างคณุคา่ให้ลกูค้า (Buyer Value) นนัต้องเข้าใจก่อนวา่คณุคา่ทีลกูค้า
ต้องการมีหลายประเภท เชน่ (วิทวสั รุ่งเรืองผล, 2555) 

1. คณุคา่ในเชิงตวัเงิน (Value for Money) ทีเรียกกนัง่ายๆ วา่ “คุ้ม” ตวัอย่างของสายการ
บนิประเภทต้นทนุตํา (Low Cost Airline) นนั ถือได้วา่เป็นตวัอย่างหนงึของกลยทุธ์ทะเลสีนําเงิน 

(Blue Ocean Strategy: BOS) ด้วยการสร้างคณุคา่บนความคุ้มคา่ 

2. คณุคา่เชิงอารมณ์ (Emotional Value) เชน่ ความภมูิใจทีได้เป็นเจ้าของ ความอิมเอม
กบัการได้รับรู้เรืองราวของสินค้าและความรู้สึกเชิงอารมณ์อืนๆ ทีลกูค้าได้รับจากสินค้าและบริการนนั 
ทําให้ลกูค้าจํานวนมากไปเข้าควิรอซือ โทรศพัท์มือถือไอโฟนสี (iphone 4) ในการเปิดตวัวนัแรกเพราะ
อยากเป็นเจ้าของก่อนคนอืน ความรู้สึกทีได้กินโดนทัคริสปีครีม (Krispy Crème) แตกตา่งจากโดนทั
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ยีห้ออืนไมใ่ชแ่คร่สชาติ แตเ่ป็นเพราะรู้วา่หาซือยาก ทําให้โดนทัยีห้ออืนถึงจะทํารสชาตไิด้เหมือนแตก็่
เป็นสินค้าทีทดแทนกนัไมไ่ด้  

3. คณุคา่จากการใช้ประโยชน์ (Functional Value) คือการทีสินค้าใหมภ่ายใต้กลยทุธ์
ทะเลสีนําเงิน (Blue Ocean Strategy) สามารถตอบสนองในเชิงประโยชน์ใช้สอยได้ดีกวา่สินค้าทีมีอยู่
ในตลาดอยา่งชดัเจน โดยช่วยแก้ปัญหาหรือความไมส่ะดวกทีในกลยทุธ์ทะเลสีนําเงิน (Blue Ocean 

Strategy) เรียกวา่ จดุทีไมพ่อใจ (Pain Points) ของสินค้าเดมิ เชน่ ไอแพด (iPad) ตอบโจทย์ในด้าน
ของการเปิดใช้งานได้เร็ว พกพาสะดวก ใช้งานตอ่เนืองได้นาน ขณะทีโน๊ตบุ๊ค(Notebook) หรือ เน็ตบุ๊ค 
(Netbook) ยงัต้องใช้เวลานานในการสงัให้เครืองเริมปฏิบตักิารใหม่ (Boot) เครืองพกพาลําบากกวา่
และใช้งานตอ่เนืองได้ไมกี่ชวัโมง  

4. คณุคา่จากระยะเวลา (Value of Time) เชน่ การสง่มองสินค้าได้เร็วขนึ จาก
กระบวนการผลิตทีลดขนัตอน การประหยดัเวลาโดยรวมในการใช้บริการ เป็นการสร้างมลูคา่เพิมด้าน
เวลาให้กบัลกูค้า โดยเฉพาะอยา่งยิงลกูค้าทีตีราคาของเวลาออกมาเป็นเงินได้ ในกรณีศกึษาของ BOS 

ได้ยกตวัอยา่งของธุรกิจบริการเครืองบนิขนาดเล็กส่วนตวัเชา่เหมาลําของบริษัทเน็ตเจ๊ทส์ (Netjets) ที
ให้บริการกบัผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรทีสามารถเดนิทางได้ในเวลาและสถานทีทีต้องการ ไมต้่องรอ
เวลาเทียวบนิของสายการบินพาณิชย์ ขณะเดียวกนัก็มีคา่ใช้จา่ยทีตํากวา่การลงทนุซือเครืองบนิเล็ก
ของตวัเองเอาไว้ใช้งาน 

3.4.2 แบบจาํลองห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Model) 
แบบจําลองห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain Model) เป็นแนวความคิดทีนําเสนอโดย 

ศาสตราจารย์ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ (Prof. Michael E. Porter) ในหนงัสือ Competitive Advantage: 

Creating and Sustaining Superior Performance ในปี 1985 ซึงแบบจําลองห่วงโซ่คณุคา่ของ 
ศาสตราจารย์ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ นนั มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ ด้วยการ
วิเคราะห์คณุคา่เพิมทีสามารถสร้างให้เกิดขนึในแตล่ะลําดบัขนัตอนของแตล่ะกิจกรรมของธุรกิจ ดงันนั
ห่วงโซ่คณุค่าจึงเป็นการเชือมโยงกิจกรรมทงัภายในและภายนอกองค์กรทีเน้นการสร้างคณุคา่ให้กับ
ธุรกิจ (Value-Creating Activities) (โกศล ดีศีลธรรม, 2551: 77; จิตต ิรัศมีธรรมโชต,ิ 2008: 26-27) 

3.4.2.1 ประเภทกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า 
เนืองจากแตล่ะอตุสาหกรรมมีรูปแบบและสดัสว่นความเข้มข้นแตล่ะกิจกรรมไมเ่หมือนกนั 

ศาสตราจารย์ไมเคลิ อี. พอร์เตอร์ (Prof. Michael E. Porter) จําแนกประเภทกิจกรรมหว่งโซค่ณุคา่
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เป็นกิจกรรมหลกั (Primary Activities) กบักิจกรรมสนบัสนนุ (Support Activities) ดงันี (โกศล ดี
ศีลธรรม, 2551: 78-83; สมยศ นาวีการ, 2548: 271-272) 

1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) หรือ หน้าทีตามสายงาน Line Function คือ
กิจกรรมทีเกียวข้องโดยตรงกบัการสร้างคณุคา่เพิมในผลิตภณัฑ์หรือบริการทีสง่มอบให้กบัลกูค้า 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ 5 สว่น ได้แก่ 

1.1 การนําวตัถุดิบเข้า (Inbound Logistics) เป็นการวิเคราะห์ในด้านการสงัซือ
วตัถดุิบ การจดัเก็บวตัถดุิบ การควบคมุการใช้วตัถดุิบ การขนส่งวตัถดุิบเข้าสู่กระบวนการผลิต การ
ควบคมุสินค้าคงคลงั ตารางการขนส่งวตัถดุิบ ซึงเป็นกิจกรรมทีเกียวข้องกบัการรับสินค้าหรือวตัถดุิบ
จากผู้ส่งมอบและครอบคลุมถึงการจัดเก็บเพือรอส่งต่อให้กับกระบวนการแปรรูปในสายการผลิต 
โดยเฉพาะการรวบรวมชินส่วนหรือสินค้าจากผู้ส่งมอบ (Supplier) เพือจดัส่งไปยงัโรงงานผู้ผลิตหลกั 
(Maker) เพือให้เกิดต้นทุนตําสดุ ซึงปัจจยัต้นทนุประกอบด้วยปริมาณสินค้าคงคลงัประสิทธิภาพการ
รับของ และระยะทางขนส่งทงัขาไปและกลบัซึงรูปแบบการจดัส่งอาจจําแนกเป็นการส่งตรงไปทีโรง
ประกอบเลย หรือส่งไปทีจุดเปลียนถ่ายสินค้า (Cross Dock)เพือรวบรวมแล้วคอ่ยกระจายส่งอีกที ซึง
การรวบรวมเพือขนส่งอาจเป็นสปัดาห์ละครังหรือมากกว่าหนึงครังในแต่ละวนัขึนอยู่กับปริมาณการ
จดัส่ง โดยราว 50 เปอร์เซ็นต์ จะมีการส่งเป็นรายวนัและส่วนทีเหลือจะจดัส่งเป็นบางครังคราวหรือ
ตามคําสงั ซึงทงัหมดนีขนึอยู่กบัปริมาณอปุสงค์และตารางการผลิต โดยทวัไปจดุเปลียนถ่ายสินค้าจะ
ถกูใช้สําหรับสินค้าทีมีช่วงเวลานําการส่งมอบสนั ซึงมีคําสงัซือแตล่ะครังด้วยปริมาณมาก โดยมุ่งการ
เคลือนย้ายสินค้าในคลงัสินค้าให้เกิดขึนเท่าทีจําเป็น ดงันนัสินค้าทีส่งมอบจากผู้ผลิตจึงไม่ถกูจดัเก็บ
ในคลังสินค้าเหมือนแนวทางแบบเดิมทีมีการสต็อกล่วงหน้า แต่จะเคลือนย้ายไปยงัรถบรรทุกจดัส่ง
สินค้า (Outbound Truck) เพือเตรียมจดัส่ง ทําให้สามารถลดต้นทนุจดัเก็บสต็อกต้นทุนการขนถ่าย 
(Handling  Costs) และช่วงเวลานําในการส่งมอบสินค้า ซึงผลลพัธ์ดงักล่าวได้ส่งผลตอ่การตงัราคา
สินค้าทีตํากวา่คูแ่ขง่ขนั และสามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของลกูค้า 

1.2 การผลิต (Operations) เป็นกิจกรรมเคลือนย้ายทรัพยากร เข้าสู่กระบวนการแปร
รูปวตัถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์หรืออาจเรียกว่ากิจกรรมการผลิต เช่น การประกอบชินส่วน การหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ (Packaging) ตวัอย่างกระบวนการปฏิบตัิการในธุรกิจบริการ เช่น การออกตวัเครืองบิน 
การรับจองห้องพัก การห่อปกหนังสือเป็นต้น นอกจากนียังรวมถึงกระบวนการนํากลับมาใช้ใหม ่
(Recycle) โดยเฉพาะวัสดุทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมเช่น กระดาษแข็ ง พลาสติก กระป๋อง
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อะลมูิเนียม และแบตเตอรีรถยนต์ เป็นต้น ซงึทําให้สามารถลดขยะและปริมาณการใช้พลงังาน รวมทงั
คํานงึถึงความปลอดภยัของผู้บริโภคและพนกังานด้วย 

1.3 การส่งผลิตภณัฑ์ออก (Outbound Logistics) เป็นกิจกรรมเกียวกบัการรวบรวม 

(Collecting) เก็บรักษา (Storing) และส่งมอบ (Distributing) ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้า เชน่ การเก็บ
รักษาและเบิกจ่ายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป (Finished Goods Warehousing) การจดัตารางการส่งสินค้า 

(Scheduling) การดําเนินการเกียวกบัการจดัสง่สินค้า (Delivery Vehicle Operations) เป็นต้น  
1.4 การตลาดและการขาย (Marketing & Sales)  เป็นกิจกรรมเกียวกับการขาย

ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า รวมทงัการโน้มน้าวให้ลูกค้าซือผลิตภัณฑ์ขององค์กร เช่น การโฆษณา 

(Advertising) การส่งเสริมการขาย (Promotion) การขาย การเสนอราคา (Quoting) การเลือกผู้จดั
จําหน่าย (Channel Selecting) การสร้าง และรักษาความสัมพันธ์กับผู้ จัดจําหน่าย(Channel 

Relations) การตงัราคา (Pricing) เป็นต้น โดยให้ความสําคญักบัการค้นพบและจําแนกความต้องการ
ลกูค้าเพือใช้เป็นข้อมลูวางแผนส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (Product  Mix) ซึงจะช่วยสร้างความประทบัใจ
ตอ่สินค้าภายในจิตใจของลกูค้า 

1.5 การให้บริการ (Service) มุ่งเน้นกิจกรรมทีเกิดขึนหลังการขาย การบริการ
สามารถสร้างการรับรู้คุณค่าทีเหนือกว่าภายในจิตใจลูกค้าด้วยการแก้ปัญหาของลูกค้าและการ
สนบัสนนุลกูค้าภายหลงัทีพวกเขาได้ซือสินค้าแล้ว เช่น การติดตงั (Installation) การซ่อม (Repair) 

การให้ความรู้เกียวกบัวิธีใช้ และการบํารุงรักษา (Training) การให้บริการอะไหล่ (Parts Supply) การ
ดดัแปลงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการหรือข้อจํากัดของลูกค้าเฉพาะราย  (Product 

Adjustment) เป็นต้น 

2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) กิจกรรมทีสนบัสนนุให้การดําเนินกิจกรรม
หลกัเกิดประสิทธิภาพ ได้แก่  

2.1 โครงสร้างพืนฐานขององค์กร (Firm Infrastructures)คือ ระบบสนบัสนนุการ
ดําเนินกิจกรรมขององค์กร เชน่ การเงิน การบริหาร สํานกังาน การวางแผนและควบคมุ เป็นต้น 

2.2 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Management: HRM) เป็น
กิจกรรมทีเกียวข้องกบัการสรรหาและคดัเลือก (Recruiting) การว่าจ้าง (Hiring) การฝึกอบรม 

(Training) การพฒันา (Development) และ การจา่ยคา่ตอบแทน (Compensation) กบับคุลากรของ
องค์กร  
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การจดัการทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Management: HRM) เป็นกิจกรรมที
ส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขนัขององค์กรโดยตรง  เนืองจากเป็นกิจกรรมทีสนบัสนุนทงั
กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนตลอดทังห่วงโซ่คุณค่า และเป็นกิจกรรมทีสัมพันธ์กับ ขีด
ความสามารถของพนกังานและแรงจงูใจทีทําให้พนกังานร่วมงานกบัองค์กร  ซึงแรงจงูใจดงักล่าวส่วน
หนึงเป็นผลมาจากการฝึกอบรมและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กร  ปัจจบุนัถือได้ว่า ขีด
ความสามารถของพนกังานทีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ขององค์กร รวมทงัความสามารถในการจงูใจให้
ผู้ ทีมีขีดความสามารถของพนักงานดังกล่าวมีความภักดีต่อองค์กรเป็นปัจจัยหลักทีช่วยเพิมความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขนัขององค์กร เพราะบคุลากรหรือทรัพยากรมนษุย์เป็นสิงทีสร้างและลอกเลียนแบบ
ได้ยากทีสดุ ซงึแตกตา่งจากเงินทนุ และเทคโนโลยีทีเคยเป็นปัจจยัทีส่งเสริมความได้เปรียบเชิงแข่งขนั
ในยคุก่อน 

2.3 การพฒันาเทคโนโลยี (Technology Development)  

หมายถึง กิจกรรมทีช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการต่างๆ เช่น งานวิจยัพืนฐาน (Basic 

Research) การออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product Design) การออกแบบอปุกรณ์ทีใช้ในกระบวนการ
ตา่งๆ (Process Equipment Design) แนวทางการให้บริการ (Service Procedures) ยงัรวมถึง การ
วิจยัและพฒันา (Research and Development) หรือการพฒันาเทคโนโลยีทีมุ่งศกึษาค้นคว้าและวิจยั
นวตักรรมเพือพฒันาองค์กรให้มีความสามารถเหนือคูแ่ขง่ขนั 

ปัจจบุนัการพฒันาเทคโนโลยี ถือเป็นกิจกรรมทีมีความสําคญัตอ่การสร้างความได้เปรียบ
เชิงแข่งขนัขององค์กรในทกุอตุสาหกรรม  เช่น ปัจจบุนัผู้ ค้าปลีกและผู้ส่งมอบรายใหญ่หลายรายได้มุ่ง
ประสานความร่วมมือระหว่างกันด้วยระบบวางแผนพยากรณ์และเติมเต็มสินค้า ร่วมกัน 
(Collaborative Planning Forecasting and Replenishment หรือ CPFR) เป็นแนวทางแบบองค์รวม  
(Holistic Approach) สําหรับการบริหารห่วงโซ่อุปทานระหว่างเครือข่ายคูค้่าด้วยระบบสารสนเทศที
เชือมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้า โดยทัวไปผู้ ค้าปลีกได้มุ่งความมีส่วนร่วมหรือปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า
รายบุคคล  และศึกษาพฤติกรรมลูกค้าด้วยข้อมูลทีจัดเก็บจากระบบ  POS (Point of Sales)  
นอกจากนีทางผู้ ค้าปลีกยงัศึกษาข้อมูลผู้ ผลิตทีเกียวกับผลิตภัณฑ์ทีนําเสนอและแผนทางการตลาด
สําหรับผลิตภณัฑ์ทีนําเสนอและแผนทางการตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์เหล่านนั แตสํ่าหรับมุมมองทาง
ผู้ผลิตจะศกึษาจําแนกผู้ ค้าปลีกและแผนการจดัวางสินค้าของผู้ ค้าปลกัรวมทงัตดิตามกิจกรรมผู้บริโภค
ด้วยข้อมูลทีมีความน่าเชือถือ  จึงทําให้ผู้ ค้าสามารถปรับปรุงการวางแผนอุปสงค์  (Demand  
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Planning) ด้วยการแลกเปลียนข้อมูลและการร่วมพยากรณ์อุปสงค์ผู้ บริโภคด้วยข้อมูล ณ จุดขาย 
(Point of Sales) ข้อมลูอปุสงค์เหลา่นีได้ถกูใช้สําหรับวางแผนกิจกรรมภายในทีเกียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ 
รวมทงัการบรูณาการห่วงโซ่คณุคา่ (Value Chain lntegration) ทีส่งผลตอ่การลดความผนัผวนในห่วง
โซอ่ปุทาน  

2.4 การจดัซือจดัหา (Procurement or Purchasing) การจดัซือวตัถดุิบเครืองจกัร 
วสัดสุินเปลือง อปุกรณ์ สําหรับห้องทดลอง อปุกรณ์สํานกังานอาคาร รวมทงัวสัดแุละอปุกรณ์อืนๆเพือ
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ Value Chain เช่น อะไหล่สําหรับอุปกรณ์ในห้องทดลองเพือการพฒันา
เทคโนโลยีวตัถดุบิสําหรับผลิตสินค้าและ/หรือบริการในกิจกรรม Inbound Logistics และ Operations 

เป็นต้น 
 

 

แผนภาพที  7 รูปแบบหว่งโซ่คณุคา่ (Value Chain Model) ของ ศาสตราจารย์ไมเคลิ อี. พอร์เตอร์ 
(Prof. Michael E. Porter) 
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3.4.3 แนวทางวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าอาจจาํแนกได้ดังนี (โกศล ดีศีลธรรม, 
2551: 87-89) 

1. วิเคราะห์การเชือมโยงทางแนวราบ (Horizontal Linkage  Analysis)  
โดยวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยธุรกิจ (Business  Unit) เพือกําหนดกลยทุธ์ทีมุ่งผนึกกําลงั
ระหวา่งหนว่ยธุรกิจ โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ซึงประกอบด้วยหลายหน่วยธุรกิจ มกัดําเนินธุรกรรม
การจดัหาจดัซือร่วมระหวา่งหนว่ยธุรกิจเพือลดต้นทนุธุรกรรมการจดัซือ แตก่ารดําเนินการดงักล่าวอาจ
ไม่ได้เป็นตามทีคาดหวังหากองค์กรขาดความพร้อมในระบบสนับสนุน ส่งผลให้เกิดต้นทุนการ
ประสานงาน (Cost  of Coordination)  และความล่าช้าในระบบธุรกรรม  ดงันนัการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งหนว่ยธุรกิจจงึสนบัสนนุการตดัสินใจเพือกําหนดกลยทุธ์ดงักลา่ว 

2. วิเคราะห์การเชือมโยงตามแนวตัง (Vertical Linkage Analysis)  โดย
มุ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัด้วยการเชือมโยงกิจกรรมทีสร้างคณุค่าเพิมระหว่างองค์กรกับ
ธุรกิจต้นนําและปลายนํา ประกอบด้วย ผู้ส่งมอบชินส่วนวตัถุดิบ  ช่องทางจดัจําหน่าย และผู้บริโภค 
ดงันนัการวิเคราะห์จึงต้องประเมินประสิทธิผลด้วยผลตอบแทนตลอดทงัห่วงโซ่คณุค่าอุตสาหกรรม 
เช่น อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On  Asset)  ต้นทนุและผลิตผลจากแตล่ะกระบวนการ เป็น
ต้นหากองค์กรต้องการสร้างความได้เปรียบทางต้นทนุจะต้องศึกษาประเมินห่วงโซ่คณุคา่คู่ แข่ง เช่น 
โครงสร้างต้นทนุ รายได้ อตัราผลตอบแทน  และข้อมลูเชิงคณุภาพทีแสดงถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจ 
 

3.4.4 ปัจจัยหลัก 3 ประการทต้ีองพจิารณาในห่วงโซ่คุณค่า 
         การพิจารณาถึงปัจจยั 3 ประการนี จะทําให้ได้แหลง่ทีมาทีสําคญัของการได้เปรียบใน
การแขง่ขนั ประกอบด้วย (ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัท์, 2552: 151-152) 

1. พิจารณาห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง ในแง่ของ
กิจกรรมทีเกียวพนักับการผลิตหรือการจดัหาคือ  กิจกรรมพืนฐานและกิจกรรมสนบัสนุน ซึงกิจกรรม
พืนฐานทีเกิดขนึ ได้แก่ การขนส่งขาเข้า การปฏิบตัิการ การขนส่งขาออก การตลาดและการขาย และ
การบริการหลงัการขาย สว่นกิจกรรมสนบัสนนุ ได้แก่ โครงสร้างหลกัขององค์การ การบริหารทรัพยากร
มนษุย์ การพฒันาเทคโนโลยี และการจดัหาทรัพยากร  

2. การพิจารณาถึงการประสานระหว่างกิจกรรมคือ การเชือมโยงวิถีทางของ
การทํากิจกรรมอย่างหนึงและต้นทนุของการทํากิจกรรมอีกอย่างหนึง ภายใต้การแสวงหาวิธีการสร้าง
ข้อได้เปรียบทางการขา่งขนัในตลาด องค์การสามารถทํากิจกรรมอย่างเดียวกนัด้วยวิธีทีแตกตา่งกนัซึง
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ให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน เช่น การพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยใช้
คนงานในการตรวจสอบผลิตภณัฑ์ทงัหมด แทนทีจะใช้ผู้ตรวจสอบคณุภาพทีมีความรู้วามีสามารถสงู  
ซึงจะทําให้มีต้นทุนในการจ้างงานสูง แต่ต้นทุนค่าจ้างผู้ ตรวจสอบทีเพิมขึน อาจลดค่าใช้จ่ายได้
มากกว่าการพยายามประหยดัค่าตรวจสอบหรือการลดพนกังานซ่อมบํารุงออกไปแก้ไขผลิตภัณฑ์ที
ขายไปแล้วแตมี่ข้อบกพร่อง  แตก่ลบัเพิมเวลาของพนกังานขายทีจะทุม่เทให้กบัการขายแทนทีการดแูล
ผลิตภณัฑ์ทีขายไปแล้วแตมี่ข้อบกพร่องหรือชํารุด   เป็นต้น 

3. การพิจารณาการเสริมแรงทีเป็นไปได้ระหว่างผลิตภัณฑ์หรือหน่วยธุรกิจ
ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะในกิจกรรมแตล่ะอย่างเช่น การผลิตจะสามารถสร้างการประหยดัโดยขนาดจาก
ต้นทนุตอ่หน่วยการผลิตตําสดุ โดยนําห่วงโซ่ของผลิตภณัฑ์หรือการผลิตทีมีหน้าทีแยกออกจากกนัมา
ใช้กิจกรรมร่วมกนั  ซงึจะก่อให้เกิดความประหยดัร่วมกนั เช่น ต้นทนุรวมของการผลิตผลิตภณัฑ์หลาย
อยา่งร่วมกนัภายในโรงงานเดียว จะมีต้นทนุตํากวา่แยกผลิตในแตล่ะโรงงาน เป็นต้น ซึงวิธีการแบบานี
สามารถใช้ได้กับงานด้านการตลาดเช่นกัน เช่น การทําการโฆษณาร่วมกันของผลิตภัณฑ์ในสาย
ผลิตภณัฑ์เดียวกนั  เป็นต้น 

 

3.4.5 องค์ประกอบทีสําคัญ 6 ประการเพือการบริหารสายโซ่แห่งคุณค่าให้
เกิดความสาํเร็จ (มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2555: 6-7) 

1. การร่วมมือและประสานงานกัน เปา้หมายของสายโซ่แห่งคณุคา่คือการ
ตอบสนองให้มากกวา่สิงทีลกูค้าคาดหวงั จงึจําเป็นต้องมีการร่วมมือและประสานงานกนัจากทกุฝ่ายที
เป็นสมาชิกของสายโซ่นี จะต้องมีการชีให้เห็นชดัเจนว่าอะไรเป็นสิงทีเป็นคณุค่าในสายตาของลกูค้า 

ต้องมีการใช้ข้อมลูร่วมกนั มีความยืดหยุน่ตราบใดทียงัสร้างคณุคา่ให้แก่ลกูค้า 

2. การลงทุนในเทคโนโลยี บริหารสายโซแ่หง่คณุคา่ให้ประสบผลสําเร็จด้วย
การลงทนุในเทคโนโลยีทีเหมาะสม ผลตอบแทนทีได้จากการลงทนุดงักล่าวนนัคุ้มคา่มาก มีเครืองมือ
มากมายทีสามารถนํามาใช้ได้ ตวัอย่างเช่น การบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource 

Planning: ERP) ซงึเป็นระบบทีเชือมโยงทกุกิจกรรมภายในองค์การเข้าด้วยกนั หรือเครืองมืออืน ได้แก่ 
ระบบบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกค้า (Customer Relationship Management System: CRM), ธุรกิจ
อจัฉริยะ (Business Intelligence: BI) ทีเชือมโยงกบัพนัธมิตรเครือข่ายการค้า รวมทงัเทคโนโลยี
สารสนเทศตา่งๆ ทีจะชว่ยให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งทีคูแ่ขง่ไมอ่าจเทียบเคียงได้ 
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3. กระบวนการต่างๆ ในองค์การ การบริหารสายโซ่แห่งคุณค่าจะเป็นการ
เปลียนแปลงกระบวนการต่างๆ ในองค์การอย่างถอนรากถอนโคน จะต้องเปลียนระบบวิธีการทํางานอย่าง
เดิม จะต้องพิจารณาทกุกระบวนการทกุขนัตอนตงัแต่เริมต้นจนถึงขนัสดุท้ายเพือค้นหาความสามารถ
หลกั (Core competencies) ซงึหมายถึง ทกัษะ ความสามารถ และทรัพยากรหลกัๆ ขององค์การ และ
เพือพิจารณาว่าจะเพิมคณุค่าลงในจดุใด จะต้องมีการขจดักิจกรรมทีไม่เพิมคณุค่า (non-value-added) 

ทงิไป 

4. ภาวะผู้นํา การบริหารสายโซ่แห่งคณุคา่จะไม่ประสบความสําเร็จเลยถ้าไม่
มีการสนบัสนนุอยา่งเตม็ทีจากผู้ นํา นบัตงัแตผู่้บริหารระดบัสงูลงมาตามลําดบัชนั จนถึงระดบัลา่งสดุ 

5. พนักงาน หรือ ทรัพยากรบุคคล เป็นทรัพยากรทีสําคญัทีสดุขององค์การ 
ถ้าไม่มีพนกังานหรือทรัพยากรบุคคล ก็จะไม่มีการผลิตสินค้าหรือบริการ บุคลากรจึงมีบทบาทสําคญัใน
การบริหารสายโซ่แหง่คณุค่า ซงึองค์การจะต้องพิจารณาในเรืองการออกแบบงาน กระบวนการจ้างงานที
มีประสทิธิภาพ และ การฝึกอบรมและพฒันาอย่างต่อเนือง 

6. วัฒนธรรมองค์การ ทศันคตแิละวฒันธรรมทีเอือตอ่การบริหารสายโซ่แห่ง
คณุคา่ได้แก่ การแบ่งปัน (sharing) การร่วมมือ (collaborating) การเปิดกว้าง (openness) การ
ยืดหยุ่น (flexibility) การนบัถือซึงกนัและกนั (mutual respect) และความไว้วางใจ (trust) ซึงทศันคติ
เหล่านีมิได้หมายรวมเพียงแต่เฉพาะภายในองค์การเท่านนั  ยงัขยายออกไปครอบคลุมถึงพนัธมิตร
ภายนอกองค์การด้วย (external partners) 

สรุปได้ว่า ห่วงโซ่คณุคา่ (Value Chain) คือแนวคิดบูรณาการเชือมโยงกระบวนการทาง
ธุรกิจทงัในส่วนของคู่ค้า (Supply Chain) และในส่วนของความต้องการของลูกค้า (Customer 

Demand) เพือสร้างคณุคา่เพิม (Value Added Creation) ในรูปผลตอบแทนทีเพิมขนึ ประโยชน์ทีมาก
ขึนและความพึงพอใจทีเหนือความคาดหวังให้กับลูกค้า โดยแนวความคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) ได้แบ่งกิจกรรมต่าง ๆ ภายในธุรกิจออกเป็นประเภทต่าง ๆ  จากหลายหน่วย งานเข้ามา
เกียวข้องทงั ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร (Internal and External Organization) นบัตงัแตผู่้
จําหน่ายวตัถุดิบ (Raw Materials Suppliers) , กระบวนการ ทีเกียวข้องกับวตัถุดิบ (Material 

Procurement), การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designers), การจดัหาอปุกรณ์ชินส่วน (Spare 

Parts Suppliers) ,การขาย (Sales) และการตลาด (Marketing), ผู้ ทีทําการจัดจําหน่าย 
(Distributors) และ หน่วยงานลูกค้าสมัพนัธ์ (Contact Center) เป็นต้น ผู้บริหารสามารถศึกษาถึง



122 
 

 
 

ลกัษณะความสําคญัและความสมัพนัธ์ของแต่ละกิจกรรมที และสามารถสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัได้ โดยการดําเนินกิจกรรมเหล่านีในต้นทุนทีถูกกว่าหรือก่อให้เกิดความแตกต่างจากคูแ่ข่งขนั
ด้วยการสร้างมูลค่าเพิมให้เกิดกับสินค้าและบริการจากความพยายามในการเรียนรู้และศึกษาว่า
จะต้องทําอยา่งไร จึงจะทําให้สินค้าและบริการมีมลูคา่เพิมขนึ ในทีนีในด้านของสินค้าจะต้องเน้นไปที
การทําให้สินค้ามีคณุสมบตัิทีหลากหลายตรงกบัความต้องการของลกูค้ามากขนึและสามารถนําไปใช้
งานได้กว้างขึน ในด้านการบริการก็เช่นเดียวกันจะต้องให้บริการลูกค้าให้เกินหรือเหนือกว่าความ
คาดหมายทีลูกค้าต้องการ ซึงจุดนีจะทําให้ลูกค้ามีความรู้สึกทีดีและประทบัใจต่อการบริการ ดงันนั
การบรูณาการหว่งโซค่ณุคา่จะเกิดประสิทธิผลเมือเกิดการเชือมโยงทงักระบวนการภายในของธุรกิจกบั
คูค้่าในระดบัต้นนําและปลายนําตลาดจนการส่งมอบคณุคา่สงูสดุให้กบัลกูค้า ซึงแนวทางในการนําไป
ปฏิบตัก็ิขนึอยูก่บัความพร้อมของแตล่ะบริษัทวา่มีศกัยภาพในการสร้างคณุคา่เพิมให้เกิดกบัสินค้าและ
บริการจะทําให้เกิดความภักดีต่อสินค้าหรือบริการนนัๆ มากยิงขึน และจะเป็นการสร้างให้เกิดการ
เตบิโตทียงัยืนและมนัคง (Sustainable growth) ตอ่ไป 

 
3.5 การสร้างคุณค่าด้วยกลยุทธ์ทะเลสีนาํเงนิ (Blue Ocean Strategy: BOS) 

เมือธุรกิจรู้และเข้าใจถึงกิจกรรมทีสามารถสร้างคณุคา่ได้แล้วนนั ธุรกิจต้องหาวิธีการว่าจะ
สามารถคณุคา่ทีทําให้เกิดความแตกตา่งและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัเพือการดํารงอยู่ของ
ธุรกิจอย่างยงัยืนได้อย่างไร กลยทุธ์ทีน่าสนใจและมีการใช้อย่างแพร่หลายโดยถกูตีพิมพ์ถึง 41 ภาษา
นนัคือ กลยทุธ์ทะเลสีนําเงิน (Blue Ocean Strategy: BOS)  

กลยทุธ์ทะเลสีนําเงิน (Blue Ocean Strategy: BOS) พฒันาโดย ศาสตราจารย์ชาน คิม 
(Prof. W. Chan Kim) จาก BCG (The Boston Consulting Group) และ เรเน โมบอร์ค (Renee 

Mauborgne) จากสถาบนัทางด้านการบริหารธุรกิจชือดงัในฝรังเศส เป็นโรงเรียนธุรกิจทีใหญ่เป็น
อนัดบัสองของโลก (Institute European d’ Administration des Affairs or European Institute of 

Business Administration: INSEAD) โดยทงัสองได้เขียนบทความลงในวารสาร Harvard Business 

Review เกียวกบัแนวคิดนีเป็นระยะๆ ซึงได้มาจากการศกึษาวิจยักว่า 15 ปี โดยรวบรวมกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจกว่า 150 กลยุทธ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมกว่า 30 ประเภททีดําเนินกิจการมากว่า 100 ปี (1880-

2000)  จนท้ายทีสดุราวต้นปี พ.ศ.2548 จึงได้ทําการรวบรวมและออกเป็นหนงัสือเรือง Blue Ocean 

Strategy ขึนมา ทีมาของแนวคิดนีคือจากสถานะการณ์การแข่งขนัในปัจจุบนัธุรกิจส่วนใหญ่จะเน้น
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การเอาชนะคูแ่ข่งเพือชิงส่วนครองตลาดหรือความได้เปรียบจากคูแ่ข่งซึงมกัจะลงเอยด้วยการมีสินค้า
หรือบริการทีมีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกันจนหาความแตกต่างไม่ได้ และกลยุทธ์สุดท้ายทีนามาใช้ก็คือ
ราคา ซึงเป็นกลยทุธ์ทีไม่ก่อให้เกิดผลกําไรอย่างแท้จริงและทําให้เกิดการสญูเสียกนัทุกฝ่ายดงัทีเรียก
กนัว่ากลยทุธ์ทะเลสีเลือด (Red Ocean) เพราะตอ่สู้กนัจนนองเลือด ดงันนักลยทุธ์ใหม่ทีนํามาใช้คือ
การแสวงหาทะเลแห่งใหม่ทีสดใสเปรียบได้กบัท้องทะเลสีคราม (ปราณี ตนัประยรู, 2553:1, นนัทิยา 

มังมี, 2555) ซึงเน้นการคิดนอกกรอบอย่าสร้างสรรค์ แทนการคิดแบบเดิมทีเน้นการเพิมขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั โดยมีเปา้หมายคือสามารถลดต้นทนุและเพิมคณุคา่ของสินค้าและบริการ
ในเวลาเดียวกัน ขณะทีการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันแบบเดิม จะต้องเลือกระหว่างเพิม
คณุคา่หรือลดต้นทนุเทา่นนั (Kim, 2009) 

3.5.1 แนวทางของการมุ่งไปอยู่ในมหาสมุทรสีคราม (Blue Ocean) 

Prof. W. Chan Kim และ Renee Mauborgne (2009)ได้เสนอแนวทางกลยทุธ์ไว้
อยา่งเรียบง่าย 2 แนวทาง เพือทีจะสามารถวิเคราะห์และกําหนดกลยทุธ์ทีนําเสนอทงัความแตกตา่งที
ให้คณุคา่ทีเหนือกว่าแก่ลกูค้าด้วยต้นทนุทีตําลง (Differentiation, Higher Value and Lower Cost) 
ดงันี 

1.  6 แนวทางทีจะต้องเปลียนวิธีมองตลาดหรือธุรกิจหรือข้ามออกไปจากมุมมอง
เดมิๆ (Six Paths to Blue Ocean Strategy) ประกอบด้วย (ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม, 2009ก: 45-46) 

1.1 การมองข้ามกรอบอุตสาหกรรม หรือ การดูแข่งในธุรกิจทีต่างกัน (From 

competing within, to creating across industry) หมายถึง การนิยามธุรกิจ และอตุสาหกรรมใหม่ 
เพราะธุรกิจหนึงมิได้เพียงแตแ่ข่งกบับริษัทอืนๆ ในธุรกิจเดียวกนัเท่านนั แตย่งัต้องแข่งขนักบับริษัทใน
ธุรกิจอืนๆ ทีเสนอสินค้าหรือบริการทีสามารถทดแทนสินค้าหรือบริการของคณุได้ แม้บางครังอาจมี
รูปแบบและประโยชน์ใช้สอยต่างกัน แต่ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งได้หากสามารถใช้ตอบสนองความต้องการ
เดียวกนั ดงัตวัอยา่ง สไกป์ (Skype) ผู้ให้บริการโทรศพัท์ทางอินเตอร์เน็ตทีให้บริการได้ทงัการโทรศพัท์
จากคอมพิวเตอร์ ไปยงัคอมพิวเตอร์ โทรไปยงัโทรศพัท์บ้าน หรือโทรศพัท์มือถือ หรือการเปิดให้เลข
หมายท้องถิน เชน่ เปิดเบอร์ทีประเทศสหรัฐอเมริกา ให้แก่ผู้จดทะเบียนบริการซึงอาจจะอยู่อีกประเทศ
หนึงเช่นในประเทศไทย แล้วบริการโอนสายผ่านอินเตอร์เน็ตกลับมายังประเทศไทย  โดยเข้า
คอมพิวเตอร์ หรือโทรศพัท์เบอร์ทีกําหนด เมือมีลกูค้าที ประเทศสหรัฐอเมริกาโทรเข้าเบอร์ท้องถินที
ประเทศสหรัฐอเมริกานนัด้วยค่าบริการในการคยุนาทีละไม่ถึงหนึงบาท จะเห็นว่า สไกป์ (Skype) 
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ไม่ได้นิยามการบริการว่าเป็นเพียง วีโอไอพี (Voice over IP: VoIP) ทีเป็นเพียงการใช้คอมพิวเตอร์คยุ
กันสองฝ่าย แต่รุกเข้าไปยังการให้บริการโทรศพัท์ทุกประเภท ทีสุดก็จะทําให้โทรศพัท์ทางไกลทงั
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ในรูปแบบเดิมกลายเป็นเรืองทีในอนาคตไม่มีใครพดูถึงกันอีก
ตอ่ไป 

1.2 การมองข้ามกลุ่มกลยุทธ์ (Strategic Group): (From competing within, to 

creating across strategic group) คือ อย่ายึดติดอยู่เพียงในกลุ่มกลยทุธ์ภายในอตุสาหกรรม เช่น 

การมีมุมมองว่า ตลาดต้องเป็นกลุ่มบน ต้องการสินค้าระดบัหรูคณุภาพดี ต้องมีสินค้าบริการ
หลากหลาย มีบริการมากและราคาสูง หรือตลาดล่างสนใจแต่เรืองพืนฐาน ไม่มีทางเข้าใจเรือง
ประโยชน์ด้านอารมณ์ของผลิตภณัฑ์ ฯลฯ เป็นต้น กรณีตวัอย่างบริษัทเคิฟส์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Curves 

Fitness Center) ทีไปเลือกจบักลุ่มแม่บ้าน โดยวางรูปแบบเป็นศนูย์บริการทีมีอปุกรณ์ออกกําลงักาย
เทา่ทีจําเป็นเทา่นนัตงัอยูใ่นทําเลทีสะดวกสําหรับพวกแม่บ้าน เช่น ไปอยู่ในตลาด ทําให้การออกกําลงั
กายสําหรับแม่บ้านเป็นเรืองง่าย และสะดวกรวมทงัเป็นทีสงัสรรค์กันในกลุ่มแม่บ้าน ค่าบริการถูก 

เนืองจากไม่ต้องมีเครืองออกกําลงักายทีทนัสมยัมาก และไม่ต้องอยู่ในทําเลของชนชนัสงูหรือย่านทีมี
คนมีรายได้สูง ทําให้ศนูย์สุขภาพเคิฟส์มีอตัราการเติบโตสูงอย่างเหลือเชือ มีลูกค้ารวมมากกว่าสอง
ล้านคน รายได้รวมมากกวา่หนงึพนัล้านดอลลาร์จากตลาดทีถกูมองข้ามนี 

1.3 การมองข้ามกลุ่มผู้ซือ (Buyer Group): (From competing within, to 

creating across buyer group) หลกัการนีเข้าใจได้ง่ายเมือเปรียบเทียบกบัเรืองบทบาทตา่งๆ ของการ
เป็นผู้บริโภค เชน่ ในการซือผลิตภณัฑ์หนงึๆ จะมีผู้ มีอิทธิพลในการสงัซือ (Influencer), เป็นผู้ ใช้ตวัจริง 
(User), เป็นผู้ตดัสินใจ (Decision Maker) ฯลฯ เป็นต้น การมองออกนอกกรอบความคิดแบบเดิมๆ 

เชน่ แทนทีจะมองวา่สินค้าของเราจะต้องผ่านผู้ มีอิทธิพลในการสงัซือ เช่น ต้องให้แพทย์ หรือ ผู้จดัการ
ฝ่ายจดัซือ ของบริษัทเท่านนัในการสงัเข้าไปใช้ ก็อาจมองไปทีผู้ ใช้ตวัจริง (User)โดยตรง ด้วย
การศกึษาถึงความต้องการของพวกเขา แล้วสร้างนวตักรรมทีมีคณุคา่ทีพวกเขาต้องการ เสนอไปทีเขา
เพือให้เขาเป็นผู้ ดึง (Pull) สินค้า โดยฝ่ายจดัซือเองก็ต้องดําเนินการตามความต้องการ ซึงถือเป็น
ทางเลือกหนงึในการสร้างมหาสมทุรสีคราม (Blue Ocean) 

1.4 การมองออกนอกขอบเขตของการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ (Scope of 

Product or Service Offering): (From competing within, to creating across scope of product 

or service offering) อธิบายโดยง่ายก็คือ การทําความเข้าใจ ห่วงโซ่อปุสงค์หรือสายโซ่ทีตอ่เนืองของ
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ความต้องการ (Demand Chain) ของลูกค้าให้ครบทงัหมด เพราะในการซือสินค้าหนึงๆ นนั มี
ผู้ เกียวข้องอยู่มากมาย ทงัผู้จดัซือ ผู้ ใช้สินค้า และคนทีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ  ไม่ใช่มองแคบแค่
ขนัเดียว โดยมองถึงสิงทีลูกค้าต้องการเกียวกบัผลิตภัณฑ์และบริการของเราทงัก่อน  ระหว่าง และ
หลงัจากใช้สินค้าหรือบริการ โดยต้องไม่คิดว่าเรืองหนึงๆ ใน ห่วงโซ่อปุสงค์ (Demand Chain) นนั อยู่
นอกขอบเขตของการขายสินค้าหรือบริการของเรา เช่น กาต้มนําของฟิลิปส์ มีการออกแบบโดยเพิม
ส่วนกรองนําเพือดักจับหินปูนทีมีอยู่ในนําประปา  โดยไม่ได้มองว่านันเป็นปัญหาของคุณภาพ
นําประปาไมใ่ชปั่ญหาของผู้ออกแบบผลิตภณัฑ์ ผลก็คือ การตอบรับทีดีเยียมจากลกูค้า 

1.5 การมองข้ามออกไปยังด้านพืนฐานผลิตภัณฑ์และด้านประโยชน์เชิง
อารมณ์ (Functional-Emotional Orientation) โดยการพิจารณาบริการเสริมและปัจจยัด้านเหตผุล
หรืออารมณ์ทีดงึดดูผู้ ซือ ตวัอย่างเช่น การฉีกแนวขายวสัดกุ่อสร้างไปเน้นด้านอารมณ์ เช่น กระเบืองที
ให้สนุทรียภาพ และความสขุแก่ผู้อยู่อาศยั หรือในทางตรงกนัข้ามการให้บริการตดัผมทีมุ่งเน้นเฉพาะ
เรืองพืนฐานเท่านนัโดยไม่มีบริการอืนใดทงัสินนอกจากตดัผมจริงๆ  ในราคาทีถูกมากและใช้เวลา
รวดเร็วมาก 

1.6 การมองข้ามกาลเวลา (Time) ธุรกิจทกุชนิดล้วนได้รับผลจากปัจจยัภายนอก 
และแนวโน้มต่างๆ ทีเปลียนแปลงตามกาลเวลา การมีวิสัยทัศน์ประเมินว่าอะไรกําลังจะเกิดขึนใน
อนาคตแล้ววางแผนตอบสนอง ก็เป็นหนทางในการสร้างมหาสมทุรสีคราม (Blue Ocean) ได้เช่นกนั 

ตวัอย่างเช่น การวางตลาดของ ไอพอด (iPod) และ โปรแกรมสําหรับบริหารจดัการและฟังเพลง 
(iTune Music Store) นนั ทําให้ ไอพอด (iPod)  สร้างมหาสมทุรสีคราม (Blue Ocean) ได้ประสบ
ความสําเร็จ เช่นเดียวกับทีสมยัหนึง เครืองเล่นเพลงของโซ่นี (SONY Walkman) เคยประสบ
ความสําเร็จในมหาสมทุรสีคราม (Blue Ocean) ของตน จากความเชือของประธานบริษัทโซ่นีเองว่า 

ลกูค้าไมไ่ด้ต้องการเพียงฟังเพลง หรือดนตรีเฉพาะในบ้านหรือในรถเทา่นนั ส่วน ไอพอด (iPod)   ยงัคง
ทํากําไรสงูลิบในตลาด MP3 ทงัๆ ทีมีสินค้าประเภท MP3 และ MP4 จากจีนเข้ามาตีตลาดด้วยราคา
ถกูกว่าถึง 10 เท่า ก็ด้วยเรืองของภาพลกัษณ์ และความรู้สึกในการเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ ตลอดจน
การเข้าสู่ตลาดด้วยการมองไปในอนาคตว่าแฟ้มข้อมลู (File) เพลง MP3 จะเป็นอนาคต ส่วนแผ่นซีดี 
(CD) ตลอดจนการจําหนา่ยเพลงเป็นอลับมั (Album) จะเป็นอดีต 
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2. The Five Actions Framework ซงึเป็นคําถามห้าประการทีทกุองค์กรควรจะทบทวน
ตนเอง เพือทีจะสามารถวิเคราะห์และกําหนดกลยทุธ์ทีนําเสนอทงัความแตกตา่งทีให้คณุคา่ที
เหนือกว่าแก่ลกูค้าด้วยต้นทนุทีตําลง (Differentiation, Higher Value and Lower Cost) ประกอบด้วย 
(จอมขวญั อทุยัรักษ์, 2555; ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม, 2009ข: 30) 

2.1 อะไรคือปัจจยัทีเคยคิดว่าสําคญั หรือจําเป็น และในปัจจบุนัไม่สําคญัและจําเป็น
อีกตอ่ไปอีกทงัควรทีจะตดัออกไป โดย การยกเลิก (Eliminated) ของบางอย่างทีเคยคิดว่า ลกูค้า
ต้องการ แตจ่ริง ๆ แล้วในปัจจบุนัลกูค้า อาจจะไมมี่ความต้องการเลยก็ได้ 

2.2 อะไรคือปัจจยัหรือองค์ประกอบใดทีสามารถลดลงให้เหลือตํากว่ามาตรฐานของ
อตุสาหกรรม โดย การลด (Reduced) การนําเสนอคณุคา่บางอย่างให้ตํากว่าอตุสาหกรรม ซึงทีผ่าน
มาอาจจะเคยคดิวา่คณุคา่นนั ๆ ลกูค้ามีความต้องการมาก แตจ่ริง ๆ แล้วอาจจะไม่มากอย่างทีตนเอง
คดิก็ได้ 

2.3 อะไรคือปัจจัยทีควรทีจะยกให้สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม  และ
องค์ประกอบใดในด้านบวกทีเราเพิมให้ลกูค้าได้ โดย การเพิม (Raised) ปัจจยับางอย่างให้สงูกว่า
ระดบัอตุสาหกรรม  

2.4 อะไรคือปัจจยัใหม่ทีองค์กรควรจะพฒันาขึนมา อีกทงัยงัไม่มีการนําเสนอใน
อตุสาหกรรมใด ๆ มาก่อน โดย การสร้าง (Created) คณุคา่บางประการทีไม่เคยมีการนําเสนอใน
อตุสาหกรรมนนั ๆ 

2.5 อะไรทีดี มีประโยชน์และมีความเป็นปัจจุบัน องค์กรควรต้อง รักษาไว้ 

(Maintain) 
 สรุปได้ว่า กลยทุธ์มหาสมทุรสีคราม (Blue Ocean Strategy) คือการสร้างตลาดใหม่โดย
ไม่ต้องแข่งขนักนัไปตายในมหาสมทุรสีแดง (Red Ocean Strategy) ซึงเน้นการแข่งขนักนัในตลาด
กลุ่มเดิมทีอิมตวัแล้วและตลาดไม่สามารถเติบโตได้อีก จึงทําให้เกิดการแย่งลูกค้ากันโดยมกัจะใช้กล
ยทุธ์ราคาเป็นกลยุทธ์หลกั และในทีสดุจะส่งผลทําให้ธุรกิจเหล่านีประสบปัญหาทีไม่สามารถแก้ไขได้ 
เนืองจากทุกธุรกิจคิดเหมือนกันและทําเหมือนกันทําให้การแข่งขันระหว่างกันมีมากขึน จากการลด
ราคาแข่งกันจนทําให้ธุรกิจทีอ่อนแอต้องล้มละลายไป แต่ธุรกิจทีอยู่รอดก็อยู่ในสภาวะทียําแย่และ
อาจจะล้มละลายต่อไปในทีสุด แต่ถึงกระนนัมหาสมุทรสีคราม ก็อาจกลายเป็นมหาสมุทรสีแดงได้
เชน่กนั จงึต้องมีการสร้างมหาสมทุรสีครามอยา่งตอ่เนือง โดยเน้นไปทีการพฒันาสินค้าหรือบริการใหม ่
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เป็นการสร้างตลาดใหม่ ไปเรือยๆ เพราะไม่ใช่แค่เป็นการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั แตเ่ป็น
การสร้างผลกําไรในอนาคตและการดํารงอยู่ของธุรกิจได้อย่างยังยืนนันเอง สิงสําคญัอีกประการที 
ศาสตราจารย์ชาน คิม (Prof. W. Chan Kim) กล่าวเตือนไว้เมือวนัที 19 มีนาคม 2009 ในงานสมัมนา 
“Blue Ocean Strategy: From key principles to local practice.” ซึงจดัโดย บริษัท AIM Inlines คือ 
การทีหลายคนมกัคดิวา่ จะลงทนุสร้างนวตักรรมออกมาสร้างตลาดใหม่ เป็นความคิดทีผิด เพราะจาก
การงานวิจยัพบวา่ นวตักรรมคิดเป็นแค ่10% ของความสําเร็จเท่านนั การสร้างนวตักรรมให้เกิดขนึกบั
สินค้าและบริการสามารถมองได้ว่าเป็นกระบวนการทีไม่สามารถรับประกนัได้ว่าจะเกิดประสิทธิผลได้
เตม็ร้อย และการลงทนุเรืองนวตักรรมมีความเสียงสงู จงึไมค่วรให้ความสําคญัเป็นอนัดบัแรก 

 

4. ธุรกิจจัดเลียง 
ปัจจบุนัธุรกิจจดัเลียง (Catering) ถือเป็นธุรกิจทีขายดิบขายดี โตวนัโตคืนจากการเกิดขนึ

อย่างมากมายของธุรกิจการจัดเลียงทงัรายใหญ่น้อยทีไม่ได้มีอยู่ในเฉพาะภัตตาคาร หรือโรงแรม
เท่านนั แตไ่ด้กลายเป็นธุรกิจในวงกว้างแก่ผู้ประกอบการทวัไป มากไปกว่านนัสิงทีสําคญัยิงของธุรกิจ
การจดัเลียง คือ การบริการทีต้องให้เข้าถึงลกูค้าด้วยการสร้างความประทบัใจ ทงัในเรืองความรวดเร็ว 
สะอาด สะดวก รวมไปถึงเรืองของความสวยงามของการจัดวางและตกแต่งด้วยอุปกรณ์ข้าวของ
เครืองใช้ต่างๆ ทีมาเป็นองค์ประกอบก็ถือเป็นปัจจยัหลกัไปแล้ว   ธุรกิจการจดัเลียงในปัจจบุนัมีการ
แขง่ขนัทีสงูมาก ยิงการมีคูแ่ข่งทงัรายน้อยใหญ่ ยิงทําให้เรืองราคา รสชาติบวกกบัการบริการเป็นเรือง
ทีสําคญั (ฟู้ดทเูดย์ (Food Today), 2010) 

ธุรกิจจดัเลียง (Catering) ในเมืองไทยเติบโตและกลายเป็นกระแสใหม่ๆ ในการจดัเลียงที
ไม่ใช่เพียงการจดัเลียงอาหารให้อิมท้อง การเสิร์ฟอาหาร ดแูลแขกภายในงานอย่างประทบัใจเท่านนั 

แต่รวมถึงการสร้างสรรค์รูปแบบการจัดงานและการออกแบบอาหารในรูปใหม่ๆ ให้ได้ตามความ
ต้องการของลกูค้า หรือเกินความคาดหวงัของลกูค้าอนัทําให้เกิดความประทบัใจ  แตล่ะธุรกิจจดัเลียง 
ก็จะมีจดุเดน่และความแตกต่างกนัออกไป ต้องมีการพฒันาอย่างสมําเสมอ สิงทีต้องทํามากกว่า เช่น 
การออกไปเสนองานแก่ลกูค้าเองและไมใ่ชเ่พียงปากเปลา่ ยงัต้องนําอาหารของเราไปนําเสนอแก่ลกูค้า
โดยตรงเพือเป็นการดึงดดูลูกค้าและสร้างความประทบัใจกันตงัแต่แรกเริม ความเอาใจใส่แม้กระทงั
เรืองการลงมาดแูลหน้างานเองก็เป็นอีกเรืองทีสําคญัไมแ่พ้กนั (ฟู้ดสไตลิสท์ (Food Stylist), 2012)  
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4.1 รูปแบบการจัดเลียงเลียงทีนิยม มีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ (ไอด ู (I DO), 2011; ดวง
สมร ไชยชนะโสภณ, 2554: 551-554)  

1. การจัดเลียงแบบค็อกเทล (The Cocktail Party) เป็นรูปแบบทีได้รับความนิยม
มากทีสุด เหมาะทีจะใช้จดัเลียงกับแขกจํานวนมากๆ เหมาะกับแขกในสงัคมทีนิยมพบปะพูดคยุได้
สะดวกในระหว่างรับประทานอาหาร มีทงัการจดัในอาคารและในพืนทีโล่งกลางแจ้ง รวมทงัริมสระนํา
สําหรับงานทีไม่เป็นพิธีการมากนกั งานเลียงแบบค็อกเทลเน้นบริการเครืองดืมทงัแบบมีแอลกอฮอล์
และไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะจดับริการอาหาร ประเภทอาหารว่าง อาหารทานเล่นเบาๆ อย่างฟิงเกอร์
ฟู๊ ด (Finger Food) หมายถึงอาหารทีรับประทานง่ายเป็นชินๆ หรือเป็นคําๆ สะดวกในการรับประทาน
ใช้มือหยิบจบัได้สะดวก รวมถึงอาหารเรียกนําย่อยไว้ให้แขกทีร่วมงาน เดินเลือกหยิบรับประทานตาม
ชอบ และไม่มีโต๊ะสําหรับนงัรับประทานอาหารโดยเฉพาะ จะมีเพียงโต๊ะจดัวางอาหาร เวลาทีนิยมจดั
เลียงจะเริมระหว่างเวลา 5 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม เหมาะสําหรับโอกาสพิเศษ เช่น งานเปิดบริษัท ร้านค้า 

งานแสดงความยินดีในโอกาสตา่งๆ งานมงคลสมรส แนะนําสินค้าใหม่ ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ อําลา
ผู้บริหาร หรือฉลองความสําเร็จในโอกาสตา่งๆ 

2. การจัดเลียงอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ (Buffet) รูปแบบนี นิยมใช้เลียงกบัคนจํานวน
มาก อาหารจะจัดวางมาในถาดตงัไว้บนโต๊ะตามมุมต่างๆ ของห้อง ให้เลือกตกัทานได้ตามชอบใจ 
แบบเดียวกบัคอ็กเทล โดยมีคนเสิร์ฟไว้ชว่ยดแูลบ้างเพียงแตอ่าหารจะมีหลากหลายกว่า และหนกัท้อง
กวา่ มีตงัแตอ่าหารเรียกนําย่อย อาหารหลกั และอาหารหวาน รวมทงัผลไม้สด และจะมีโต๊ะอาหารให้
แขกได้นังรับประทานเป็นเรืองเป็นราวครบคน โดยอาจจะระบุโต๊ะอาหารให้แขกกลุ่มเดียวกันได้นัง
ด้วยกนั  

การจดัเลียงอาหารแบบบฟุเฟ่ต์ (Buffet) มี 3 แบบ 

1. แบบจดัอาหารทกุชนิดพร้อมอปุกรณ์ จดัวางไว้ทีโต๊ะแตล่ะโต๊ะทีจดัวางจะมีเก้าอีจดัให้
นงัตามจํานวนแขก แขกก็เลือกอาหารทีโต๊ะรับประทานเอง ถ้าอาหารจานไหนเลือกไม่ถึง หรือตกั
ลําบากก็จะยกหรือส่งต่อกัน ในการจดัเลียงแบบนีนิยมใช้ในบ้านใช้กับแขกจํานวนน้อยใช้กับแขกที
สนิทสนมกนัดี 

2. จดัอาหารลงถาดหรือจานใหญ่ๆ โดยมีคนเสิร์ฟยกอาหารมาให้แขกส่งไปตามโต๊ะทีแขก
นงัแขกจะตกัเองตามชอบ ถ้าอาหารทีไม่ชอบก็ปฏิเสธได้ ถ้าเป็นของทีร้อนพวกเครืองดืมก็มกัจะใส่
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รถเข็น การจดัแบบนีต้องมีคนเสิร์ฟคอยรอทีโต๊ะ แขกเลือกตกัเอง การจดัเลียงแบบนี อปุกรณ์ทกุอย่าง
จะต้องวางไว้บนโต๊ะให้ครบ 

3. จดัอาหารทกุชนิดและอปุกรณ์ทกุอย่างไว้บนโต๊ะ ให้แขกไปเลือกตกัอาหารเอง การจดั
แบบนีต้องมีคนเสิร์ฟคอยรอทีโต๊ะ คอยชว่ยเหลือแขกบ้าง ถ้าอาหารหมดต้องรีบเอามาเตมิทนัที 

3.) การเลียงอาหารแบบโต๊ะจีน เป็นอีกรูปแบบหนึงทีนิยมในการจดัเลียง สําหรับ
งานเลียงฉลองแต่งงานและโอกาสทัวไป การบริการอาหารมีลักษณะคล้ายแบบครอบครัวเพราะ
อาหารทกุอย่างจะยกมาจากครัวโดยปรุงแตง่เรียบร้อย และจดัใส่จานทีมีขนาดใหญ่  ซึงไม่สามารถส่ง
ตอ่ให้กนับนโต๊ะได้ จงึต้องวางไว้กลางโต๊ะให้ผู้ รับประทานบริการตวัเอง หรือช่วยตกัแบง่กนัเองบนโต๊ะ 
บรรยากาศงานเลียงแบบโต๊ะจีนจึงเอือตอ่การจบักลุ่มชมุนมุสงัสรรค์กนัทีโต๊ะแบบคนสนิท  การจดัโต๊ะ 
ควรจดัโต๊ะประมาณ 10 คน สําหรับโต๊ะมาตรฐานและ 12-14 คน สําหรับโต๊ะใหญ่ ซึงควรจะมีแปน้
หมนุเพือความสะดวกในการเรียนอาหาร 
 

รายการอาหารทีนิยมจดัเลียงโต๊ะจีนจะมีอาหารอยา่งน้อย 8 อยา่งขนึไปเสิร์ฟเป็นลําดบั
ดงันี 

1. เริมต้นด้วยกบัแกล้มเย็นและร้อน 

2. ซุปนําข้นมีเนือซงึมกัเป็นอาหารพิเศษ เชน่ หฉูลาม 

3. อาหารตา่งๆ จดัเรียงลําดบักนัตามความคดิ ในเรืองให้มีรสอาหารหลายหลาก และจดั
สมดลุของรสให้มีการประกอบรสกนั สง่เสริมกนัตามกนัและแก้รสกนั การจดัลําดบัอาหารทีดีจะไมทํ่า
ให้ผู้ รับประทานเกิดความรู้สึก “เลียน” หรือ “เอียน” 

4. อาหารคาวกลุม่สดุท้ายจะเสิร์ฟเป็นชดุ ซงึมกัจะประกอบด้วย ข้าวผดั หมีผดั แกงจืด
ตา่งๆ หรือต้มยํา 

5. อาหารทกุมือต้องมีปลา เพราะมีความเชือวา่ปลาแสดงนิมิตหมายถึงความสขุสมบรูณ์
อาหารบางอยา่งแสดงลกัษณะพิเศษ เชน่ เส้นหมีทกุประเภท แสดงถึงความยืนยาวของอายุ ควรเสิร์ฟ
ในงานวนัเกิด ซาลาเปาทอดใส้ถวักวนแสดงถึงความรุ่งเรือง 

6. การจดัอาหารทีแปลกและทีถือวา่เป็นของดี เชน่ หฉูลาม เป๋าฮือ ปลิงทะเล หมหูนั เป็ด
ปักกิง รังนก ประกอบกบัเห็ดหอม ซงึราคาก็สงูด้วยจะเป็นนิมิตหมายของการให้เกียรติอยา่งสงู 

7. ของหวานหรือผลไม้สด 
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8. เครืองดืม เหล้าจีนเสิร์ฟได้ทกุโอกาส ไวน์สีชมพ ูก็เหมาะสําหรับอาหารจีน ชาเป็น
เครืองดืมทีควรเสิร์ฟประจํา นอกจากนนัเครืองดืมอืนๆ ก็ไมข่ดักบัอาหารจีน 

นอกจากรูปแบบงานเลียงทงัสามรูปแบบทีนิยมกนัแล้ว ก็ยงัมีการออกร้านหรือซุ้มอาหาร 
ซึงรูปแบบงานเลียงแบบนี ส่วนใหญ่ก็จะจัดเพือให้เข้ากับบรรยากาศของรูปแบบงาน เช่น รูปแบบ
งานวดั ก็อาจจะมีซุ้มอาหารจําพวกข้าวเกรียบว่าว ข้าวเกรียบปากหม้อ ผดัไทย หรือรูปแบบพืนบ้าน
อีสาน ก็อาจจะมีซุ้มอาหารจําพวกส้มตําทีตํากนัสดๆ ไก่ยา่งทียา่งกนัเห็นๆ เป็นต้น 

 

4.2 ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

4.2.1 ความเป็นมาของโต๊ะจีนนครปฐม 

นครปฐมเป็นจงัหวดัหนึงในเขตทีราบลุ่มภาคกลางทีเป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางการ
เกษตรทีสําคญัแห่งหนึงของประเทศ ทงัข้าว ผกั ผลไม้ หม ูไก่ ไข่ เป็ด ปลา และกุ้ ง เมือประมาณ 40ปี
ทีผ่านมา ได้มีประชากรชาวจีนกลุ่มหนึงของจังหวดันครปฐม ได้อาศยัข้อได้เปรียบในด้านการเป็น
แหล่งวตัถุดิบทางการเกษตรทีมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ร่วมกับผลผลิตจากทะเลและเครืองประกอบ
อาหารต่างๆจากจงัหวดัใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิงกรุงเทพมหานคร สมุทรสาครสมุทรสงคราม 

ราชบรีุ กาญจนบุรี เพชรบุรี สพุรรณบรีุ ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ผนวกเข้ากบัความสามารถในการ
ประกอบอาหารเลียงดแูขกในงานเลียงในท้องถินเป็นประจํา ได้ริเริมการให้บริการอาหารโต๊ะจีนใน
รูปแบบของร้านอาหารเคลือนทีสําหรับงานเลียงตา่งๆทงัภายในจงัหวดัและจงัหวดัใกล้เคียง  จนเป็นที
นิยมกนัอย่างกว้างขวาง เนืองจากผู้ ใช้บริการเห็นว่าอาหารมีรสชาติอร่อย ราคาไม่แพงและสามารถ
ให้บริการได้ทกุเวลาและทกุสถานทีทีลกูค้าต้องการ อีกทงัเป็นการประหยดัเวลาในการเตรียมงานและ
สามารถควบคมุคา่ใช้จา่ยได้ 

เมือเวลาผ่านไปจํานวนผู้ประกอบการโต๊ะจีนได้เพิมจํานวนมากขนึ  ตามความความ
ต้องการทีเพิมขนึของตลาด ในทีสดุเกิดเป็นการแข่งขนัและพฒันาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
โต๊ะจีนด้วยกนั ในปัจจบุนัผู้ประกอบการโต๊ะจีนรายใหญ่บางรายสามารถให้บริการอาหารโต๊ะจีนได้ถึง  

3,000 โต๊ะต่อวันได้ทัวประเทศเทียบได้เท่ากับภัตตาคารเคลือนทีขนาดใหญ่มาก  บางรายมี
ความก้าวหน้าถึงสามารถให้บริการไปถึงประเทศเพือนบ้าน เชน่ ลาว พมา่ และกมัพชูาได้ เป็นทีเห็นได้
ชดัเจนวา่ การประกอบการโต๊ะจีนของจงัหวดันครปฐมนอกจากจะเป็นลกูค้ารายใหญ่ของเกษตรกรทงั
ในพืนทีและจงัหวดัใกล้เคียงแล้ว ยงัช่วยสร้างมลูคา่เพิมให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร  และช่วยสร้าง
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งานสร้างอาชีพให้แก่คนหลายระดบั ทงัระดบัรากหญ้าเชน่เกษตรกร ผู้ว่างงาน ไปจนถึงระดบัฝีมือและ
ทกัษะ เช่น ผู้ปรุงอาหารและผู้ช่วย เป็นทีคาดกนัในหมู่ผู้ประกอบการโต๊ะจีนว่าสามารถทํารายได้ให้
จงัหวดันครปฐมปีละไม่ตํากว่า 1,000 ล้านบาทตอ่ปี จึงนบัได้ว่ากิจการโต๊ะจีนเป็นธุรกิจขนาดกลาง-

ขนาดยอ่ม (SMEs) ทีสําคญัประเภทหนงึของจงัหวดันครปฐม 

4.2.2 การประกอบการโต๊ะจีน 

นครปฐมเป็นจงัหวดัทีมีชือเสียงในด้านการประกอบการโต๊ะจีนมากทีสดุของประเทศ
ไทย ปัจจบุนัมีผู้ประกอบการโต๊ะจีนจํานวนทงัสนิ 166 ราย กระจายอยูท่วัทงั 7 อําเภอ โดยอําเภอเมือง
นครปฐมมีจํานวนผู้ประกอบการมากทีสดุ 89 ราย หรือร้อยละ 53.6 ของจํานวนผู้ประกอบการทงัหมด 

รองลงไปได้แก่อําเภอนครชยัศรี มีผู้ประกอบการ 22 ราย หรือร้อยละ 13.3 อําเภอพทุธมณฑลมี
ผู้ประกอบการโต๊ะจีนน้อยทีสดุเพียง 6 ราย คดิเป็นร้อยละ 3.6 ของจํานวนผู้ประกอบการทงัหมด 

(สมุาลี เทพสวุรรณ และคณะ, 2553: 23) 
การประกอบการโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐมเริมเมือประมาณ  40 ปีทีผ่านมา ขณะนนั

เมือจะมีการจดังานเลียง งานทําบุญต่างๆ จะมีการขอแรงจากผู้ ทีมีฝีมือในการทําอาหารทงัชาวจีน 

ชาวไทย มาช่วยทําอาหารเลียงแขก โดยจะได้ค่าตอบแทนจากเจ้าภาพจัดงานเลียงตามแต่จะ
เห็นสมควร เนืองจากการจดังานเลียงในพืนทีจงัหวดันครปฐมมีบอ่ยมาก  ทงังานเลียงตามประเพณี
วฒันธรรมทงัของชาวจีนและชาวไทย และงานเลียงเพือธุรกิจการค้า เนืองจากฐานะทางเศรษฐกิจของ
ชาวนครปฐมโดยรวมนบัวา่อยูใ่นเกณฑ์ดี ผลผลิตทางการเกษตร ปศสุตัว์ และประมง ก็ได้ผลผลิตดี จึง
มีกลุ่มครอบครัวชาวจีนของจงัหวดันครปฐมคิดทีจะทําร้านอาหารเคลือนทีให้บริการอาหารตามงาน
เลียงต่างๆ แทนการรับจ้างทําอาหาร ในระยะเวลาเริมต้น 5 - 6 ปีแรกนนัพบว่ายงัไม่เป็นทีนิยม
เทา่ทีควร ตอ่มาประชาชนเริมให้ความสนใจ เพราะเห็นว่ามีความสะดวก สามารถเลือกชนิดอาหารได้ 

ราคาไม่แพงมาก สามารถคาดประมาณรายจ่ายได้แน่นอน ให้บริการได้ถึงทีเหมือนร้านอาหาร มี
อปุกรณ์ทกุอยา่งทงัโต๊ะ เก้าอี จาน ชาม ช้อน ตะเกียบ และพนกังานเสิร์ฟหรือพนกังานบริการ สามารถ
จดัเลียงเวลาไหนก็ได้ ไมว่า่จะเป็นเช้า กลางวนั เย็น และเมืองานเลียงเสร็จสินลงพนกังานก็เก็บล้างให้
เสร็จโดยทีเจ้าภาพไม่ต้องเหนือยมาก ถึงแม้จะราคาไม่แพง แตเ่มือมีผู้ ใช้บริการมากขนึก็สามารถทํา
รายได้ดีให้แก่ผู้ประกอบการได้ จึงกลายเป็นแบบอย่างให้คนทีมีฝีมือในการปรุงอาหารรายอืนๆ พากนั
ทําตามมากขนึ ธุรกิจสนบัสนนุการประกอบการ โต๊ะจีน เช่น การให้เช่าโต๊ะ เก้าอี ถ้วยชาม เครืองครัว
ตา่งๆ ก็เกิดขนึและเติบโตไปด้วยกนั เมือผู้ประกอบการโต๊ะจีนเพิมจํานวนมากขนึ เป็นทีรู้จกั ยอมรับ 
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และมีผู้ ใช้บริการมากขึน ไม่เพียงแต่ภายในจังหวัดนครปฐม แม้แต่จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็นิยมใช้บริการ “โต๊ะจีนของจงัหวดันครปฐม” ด้วยกิตติศพัท์ของโต๊ะ
จีนนครปฐมทีถูกถ่ายทอดไปโดยสายสมัพนัธ์ของลูกค้าทีมีญาติ พีน้อง คนรู้จัก ทีอยู่ต่างจงัหวัด 

ผู้ประกอบการหลายรายได้รับการตดิตอ่ไปให้บริการ จนปัจจบุนักล่าวได้ว่าโต๊ะจีนของจงัหวดันครปฐม
หลายรายสามารถให้บริการได้ทวัประเทศ สดุชายแดนของประเทศไทยและบางราย เช่น พรชยัโภชนา 

(บางแค) ยทุธพงษ์โภชนา พรอนนัต์โภชนา จุ้ยโภชนา สมศกัดิโภชนา เอียวเจริญโภชนา (อําเภอเมือง
นครปฐม) และบู๊ เซ้งโภชนา ได้เคยไปให้บริการถึงตา่งประเทศเพือนบ้านของไทย ได้แก่ ลาว กมัพชูา 

และพม่า มาแล้ว ซึงนบัว่าเป็นสิงทีประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึงของโต๊ะจีนนครปฐมทีสามารถทํา
ชือเสียงให้กบัจงัหวดันครปฐมให้เป็นทีเลืองลือจน กลายเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึงของจงัหวดันครปฐม 

เป็นตวัแทนของจงัหวดันครปฐมทีคนตา่งถินและตา่งประเทศรู้จกั ผู้ประกอบการโต๊ะจีนหลายรายได้
คาดประมาณวา่ ในแตล่ะปีกลุม่ผู้ประกอบการโต๊ะจีนของจงัหวดันครปฐมสามารถทํารายได้ให้จงัหวดั
ได้ปีละไมตํ่ากวา่ 1,000 ล้านบาท (สมุาลี เทพสวุรรณ และคณะ, 2554: 24) นบัได้ว่าการประกอบการ
โต๊ะจีนของจังหวัดนครปฐมนัน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยผ่านการเรียนรู้ สังสม
ประสบการณ์และพฒันามาเป็นเวลานบั 40 ปี จนถึงปัจจบุนั โต๊ะจีนนครปฐมมีการเจริญเติบโตและ
พฒันาอยา่งไมห่ยดุยงัจนสามารถก้าวไกลไปให้บริการถึงประเทศเพือนบ้านของไทยได้ 

จังหวัดนครปฐมมีแหล่งรวมศูนย์ของการประกอบการโต๊ะจีนอยู่ทีอําเภอเมือง
นครปฐม โดยผู้ประกอบการโต๊ะจีนในปัจจบุนัเกินกวา่ร้อยละ 90 ยงัเป็นคนในจงัหวดันครปฐม ทีมีอายุ
อยู่ในช่วง 41-50 ปี เป็นส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาจนสูงสุดถึงระดบัปริญญาโท 

ระยะเวลาในการประกอบการโต๊ะจีนมีตงัแตไ่ม่ถึง 1 ปี จนถึง 40 ปี และมากทีสดุคือประกอบการเป็น
ระยะเวลานาน 20-40 ปี และประมาณร้อยละ 30 จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นที 2 คือเป็นลกู พี น้อง หรือ
ญาติใกล้ชิดกบัผู้ประกอบการรุ่นเก่าทีได้เสียชีวิตลง เป็นทีน่าสงัเกตอย่างหนึงว่าผู้ประกอบการหลาย
รายเคยเป็นพนกังานเสิร์ฟมาก่อน แล้วคอ่ยฝึกหดัเป็นลกูมือในการผ่า หนั ซอย แล่ วตัถดุิบในการ
ประกอบอาหาร แล้วขยบัขนึมาเป็นผู้ช่วยกุ๊ก เป็นกุ๊กจนในทีสดุก็แยกตวัมาเป็นผู้ประกอบการเองจน
ประสบความสําเร็จ ในส่วนของแรงงานทีใช้ในการประกอบการโต๊ะจีนนนัมี 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กุ๊กหรือผู้
ปรุงอาหาร 2) ผู้ชว่ยผู้ปรุงอาหาร 3) พนกังานล้าง และ 4) พนกังานเสิร์ฟ ทงันีผู้ประกอบการจะไม่จ้าง
แรงงานเหลา่นีเป็นประจํา แตจ่ะจ้างเป็นรายวนัหรือรายงานเลียงเมือได้รับการสงัอาหารจากลกูค้า 
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4.2.3 แหล่งวัตถุดบิของการประกอบการโต๊ะจีน 

วตัถดุบิทีใช้ในการประกอบการโต๊ะจีน มีแหล่งทีมาจากจงัหวดัใกล้เคียงหลายจงัหวดั
ได้แก่ กาญจนบรีุ ราชบรีุ สมทุรสาคร สมทุรสงคราม เพชรบรีุ กรุงเทพมหานคร สพุรรรณบรีุ ชลบรีุ 
ฉะเชิงเทรา เป็นต้น โดยแหล่งวตัถดุิบทีใหญ่ทีสดุ คือ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทีตงัอยู่ใกล้
กบัองค์พระปฐมเจดีย์ ซึงแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ทีเรียกว่าตลาดบนและตลาดล่าง ส่วนผกัสดนนั จะมี
แหล่งวตัถุดิบอยู่ทีตลาดปฐมมงคลใกล้ตลาดทุ่งพระเมรุ  ในส่วนของของทะเล สําหรับผู้ประกอบการ
รายใหญ่จะไปซือของทะเลสดๆ จากแพปลามหาชยัและตลาดทะเลไทย จงัหวดัสมทุรสาคร ตลาดปลา
แม่กลอง จงัหวดัสมทุรสงคราม และแหล่งเลียงปลากระชงับางแห่งจาก จงัหวดัเพชรบรีุ สําหรับของ
แห้งนนั มีตวัแทนจําหน่ายสินค้าหลายประเภท เช่น ของแห้งจากเยาวราช และปลาหิมะทีนําเข้าจาก
ตา่งประเทศ จะสง่สินค้าให้แก่ผู้ประกอบการโต๊ะจีนโดยตรง 

 

สรุป 

ในสภาวะธุรกิจการค้าทีเปลียนแปลงไปหรือมีพลวตัอยู่ตลอด ประชากรทีมากขนึของโลก 
ความต้องการทีหลากหลาย ความต้องการความสะดวกรวดเร็ว การแข่งขนัทีเพิมขนึอย่างไร้พรมแดน 
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาตทีิลดน้อยลง และต้นทนุแรงงานทีเพิมขนึ ทําให้ทกุองค์กรไม่ว่าเล็กหรือใหญ่
มีความจําเป็นทีจะต้องบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าทีสุดหรือมีประสิทธิภาพมากทีสดุ การ
จดัการห่วงโซ่คณุค่าและห่วงโซ่อุปทานทีมีขอบเขตกว้างและครอบคลุมไปทงัองค์กรธุรกิจจึงเป็นสิง
สําคญั เป็นอีกหนึงเครืองมือทีมีความจําเป็นตอ่การจดัการต้นทนุให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเพิม
คณุค่าหรือประโยชน์ในสินค้าและบริการเพือตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยต้นทุนทีตําทีสุด 

และตรงตามความต้องการ ในขณะเดียวกันบริษัทซึงดําเนินงานภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่
อปุทานทีมีประสิทธิภาพสงูสดุยอ่มมีความได้เปรียบเชิงแขง่ขนัและสามารถดํารงอยูไ่ด้อยา่งยงัยืน 

การทีประเทศไทยจะสามารถตอบรับกับทิศทางเศรษฐกิจโลกทีเปลียนแปลงอย่างเป็น
พลวตัในยคุกระแสโลกาภิวตัน์ สิงทีสําคญัของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจบุนัคือการ
รับมือกับความผนัผวนทางเศรษฐกิจโดยการปรับเปลียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจทงัในภาคการผลิต
สินค้าและการบริการให้เป็นทีต้องการของตลาด สามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้และสามารถดํารงอยู่
ได้อย่างยงัยืน และเพือเป็นการวางรากฐานสําหรับการพฒันาเศรษฐกิจให้มีความยงัยืนในระยะยาว  
การพฒันาสินค้าและบริการต้องให้ความสําคญักับการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการปรับ
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โครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงเป็นทางเลือกใหม่ของการพฒันาทียงัยืน ตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 ทีกล่าวว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ แนวคิดการ
ขบัเคลือนเศรษฐกิจบนพืนฐานของการใช้องค์ความรู้  (Knowledge) การศึกษา (Education) การ
สร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ทีเชือมโยงกับ
พืนฐานทางวฒันธรรม (Culture) การสงัสมความรู้ของสงัคม (Wisdom) และเทคโนโลยี/นวตักรรม
สมยัใหม่ (Technology and Innovation) (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาต,ิ 2552ข) ซงึเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเป็นทางรอดหนงึของการพฒันาเศรษฐกิจไทยเพือไปสู่การ
แขง่ขนัในตลาดโลกได้ เนืองจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการพฒันาเศรษฐกิจทีให้ความสําคญัตอ่การ
พฒันามรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา ซึงประเทศไทยนบัว่ามีความพร้อมและโดดเดน่ด้วยมรดก
ทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาซึงมีอยู่อย่างมากมายในชมุชนท้องถิน การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จงึเป็นการพฒันาเศรษฐกิจทีสามารถใช้ทรัพยากรหรือทนุ ภายในประเทศได้ทงัหมดทําให้ลดต้นทนุใน
การผลิตและการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ ซึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยตรง การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีเครืองมือหนงึทีนบัวา่เป็นปัจจยัทีนําไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่าง
ดี คือ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ การพัฒนาคลัสเตอร์ ซึงในประเทไทยได้มีการกล่าวถึง
ความสําคญัของการสร้างเครือขา่ยกบัการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ดงันี 

อาคม เตมิพิทยาไพสิฐ (2551: 43) รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ (สศช.) ได้สรุปประเด็นการพฒันาเศรษฐกิจบนพืนฐานความคิดสร้างสรรค์ในประเทศ
ไทยนันมีประเด็นทีต้องเร่งดําเนินการอยู่ 7 ประเด็น ได้แก่ 1. การจัดเตรียมสาธารณูปโภคเพือ
สนับสนุนการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการปรับปรุงระบบการศึกษาทีเอือให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์แก่เยาวชนไทย 2. การสร้างแหล่งรวมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Cluster) ทงัในระดบั
ท้องถินและในระดบัชาติ 3. การพฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพ 4. การลงทนุด้านการเงินและการตลาด 

5. การออกมาตรการและกฎหมายเพือจดัการปัญหาการละเมิดลิขสิทธิอย่างจริงจงั 6. การพฒันา
ระบบการจดัเก็บข้อมลูทีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 7. การออกนโยบายทีครอบคลมุตงัแตก่ารวิจยั
และพฒันา และกระบวนการผลิต การตลาด ทรัพยากรบคุคล และการจดัการดแูลทางด้านวฒันธรรม
และมรดกของชาติ ซึงทงั 7 ประเด็นนีจะต้องถูกวางในแผนหลกัโดยมีกรอบในการเชือมโยงหน่วยงาน
ตา่งๆ ทงัจากภาครัฐและเอกชนให้สามารถประสานความร่วมมือกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ เพือ
เพิมผลิตภาพและคณุคา่ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้คามเป็นไทย โดยใช้กระบวนการพฒันาค
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ลสัเตอร์และห่วงโซ่อปุทาน รวมทงัเครือข่ายชมุชนบนรากฐานของความรู้สมยัใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิน
วฒันธรรมไทยและความหลากหลายทางชีวภาพ เพือสร้างสินค้าทีมีคณุภาพและมลูคา่สงู” 

อภิสิทธิ ไล่ศตัรูไกล (2552: 122) ผู้ อํานวยการศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
เสนอว่า ปัจจัยทีก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสังคมต้องประกอบด้วยกําลังแรงงาน 
(Creative Workforce), ชมุชนสร้างสรรค์ (Creative Community) และกลุ่มผู้ผลิต (Creative Cluster) 
ซึงทงัหมดต้องเกือหนุนและสอดรับกัน และต้องมีความหลากหลายมากเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นทกัษะ
แรงงานและทกัษะช่างฝีมือเพือรองรับการคิดค้นหรือประดิษฐ์นวตักรรมใหม่ๆ ในการสร้างสินค้าและ
บริการทีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ขณะทีลกัษณะของชุมชนก็จะต้องเป็นสงัคมเปิดทีให้
อิสระในการแสดงความคิดเห็นทีแตกต่าง มีปัจจัยพืนฐานทีสามารถเชือมโยงกับชุมชนอืนๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต ธนาคาร หรือระบบโลจิสตกิส์ ตลอดจนเป็นชมุชนทีเอือตอ่การอยู่อาศยั มีสถานทีทีจําเป็น
ในการใช้ชีวิตและรองรับการทํางานในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 

ฉัตรทิพย์ นาถสภุา (2553: บทนํา) ผู้ ร่วมริเริมแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง อดีตคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้นําเสนอทศันะไว้ในหนงัสือ ทุนความคิด เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ วา่ ถ้าไทยจะพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควรให้ความสําคญัใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที 1 

ต้องให้ความสําคญักบัการค้นคว้าวิจยั การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์นนัต้องการการผสมผสานทีลงตวั
พอดีของ มรดกวัฒนธรรม (ทีต่างกันของพืนทีต่างๆ), ความรู้วิชาการ, ศิลปะ, เทคโนโลยี การ
ผสมผสานนีต้องการการวิจยั คือความรู้วิชาการทีจะสามารถทําให้อธิบายมรดกวฒันธรรมนนัๆได้ ทํา
ให้ผลิตภัณฑ์และบริการทีนําเสนอมีความหมาย ส่วนศิลปะและเทคโนโลยีจะมีผลตอ่รูปแบบของการ
นําเสนอ อารมณ์และความประทบัใจ และประเด็นที 2 ต้องการเครือข่าย (Network) การทํางานทีดี
ของผู้คนจากทีมาทงั 4 ด้านของข้อที 1) นนั เพราะบุคคลแตล่ะคนเชียวชาญไปแต่ละด้าน การสร้าง
ผลผลิตและบริการสร้างสรรค์ต้องการรวมเป็นหนึงของผู้ เชียวชาญทงั 4 ด้านพร้อมกนั ซึงมกัไม่ได้อยู่
รวมในคนเดียว การมีองค์กรแบบเครือข่าย คือความสมัพนัธ์ทีดีและเข้มข้นในแนวนอนจึงสําคญัมาก 
ควรลดทอนความสัมพันธ์ในแนวตงัแบบเจ้าขุนมูลนายและข้าราชการ จึงจะทําให้การทํางานแบบ
เครือข่ายและชุมชนอิสระทียึดโยงกันโดยสมัครใจซึงดํารงอยู่แล้วในระดบัรากหญ้า จึงจะพฒันาได้
เตม็ที และทําให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกิดขนึได้ 

การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เป็นการรวมกลุ่มของภาคีการพัฒนาตลอดห่วงโซ่คณุค่า 
(Value Chain) และห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยใช้
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เครืองมือการขบัเคลือนเศรษฐกิจด้วยการใช้องค์ความรู้(Knowledge) การสงัสมความรู้ของสังคม 

(Wisdom) เทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม่(Technology and Innovation) เครือข่ายวิสาหกิจจะช่วยให้
เกิดการสร้างความร่วมมือบนพืนฐานของการแขง่ขนั การร่วมกนักําหนดทิศทางและเปา้หมายร่วม การ
กําหนดกลยุทธ์การพัฒนาร่วมกัน รวมทงัการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารความรู้ ตลอดจนทรัพยากร
ต่างๆ ระหว่างผู้ เกียวข้องในเครือข่ายวิสาหกิจ เพือเพิมประสิทธิภาพหรือผลิตภาพโดยรวมของ
เครือขา่ยวิสาหกิจ นอกจากนีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจทําให้เกิดการกระจายของความรู้ใหม ่
กล่าวคือ เมือผู้ ประกอบการรายใดคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ผู้ประกอบการรายอืนก็สามารถนํามา
ปรับปรุงและพฒันาตอ่ยอดได้ ซงึจะสง่เสริมการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจ
บนฐานของนวตักรรม เหล่านีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมของเศรษฐกิจคือ เกิดความเข้มแข็ง
และแข่งขนัได้ของภาคการผลิตและบริการ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความอยู่ดีกินดีของ
ประชาชน 

กล่าวได้ว่า การพฒันาเศรษฐกิจบนพืนฐานความคิดสร้างสรรค์นนั การพฒันาเครือข่าย
วิสาหกิจนับเป็นปัจจัยทีสําคญัประการหนึง  เนืองจากการมีองค์กรแบบเครือข่าย ถือเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดี การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกนัในระดบัภูมิภาค หรือในแตล่ะท้องถินในรูปแบบ
เครือขา่ยวิสาหกิจหรือคสสัเตอร์ ซงึเป็นการร่วมมือกนัระหวา่งผู้ประกอบการในลกัษณะของการดําเนิน
ธุรกรรมทางการค้าจะมีประโยชน์ในการเชือมโยงเพือช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาและพัฒนา
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน เครือข่ายวิสาหกิจหรือคสสัเตอร์ จะก่อให้เกิดการเพิมผลิตภาพ และ
คณุคา่ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ ห่วงโซ่คณุคา่
และห่วงโซ่อุปทาน รวมทังเครือข่ายชุมชนบนรากฐานของความรู้สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิน
วฒันธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพือสร้างสินค้าทีมีคุณภาพและมูลค่าสูง เหล่านีทําให้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกิดขนึได้ และสามารถนําชมุชนไปสูก่ารพฒันาทียงัยืน 

การพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  จึงเป็น
เครืองมือทีสําคญัในการขบัเคลือนสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีเปา้หมายเพือเพิมประสิทธิภาพโดยรวม 

(Collective Efficiency) ทีอาศยัองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีสมยัใหม่ ตามแผนการ
ดําเนินงานของรัฐบาลทีได้กําหนดแผนการดําเนินการขับเคลือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในปี 2555 

ภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง โดยเน้นโครงการมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา ซึงสอดรับกบั
ขอบขา่ยของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย ทีประกอบด้วยงานใน 15 กลุ่มหลกั ประกอบด้วย งานออกแบบ 
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งานแฟชนัธุรกิจโฆษณา ภาพยนตร์และวิดิทศัน์ การกระจายเสียง ธุรกิจการพิมพ์ สถาปัตยกรรม
ศิลปการแสดง ทัศนศิลป์ งานฝีมือและหัตถกรรม การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม การแพทย์แผนไทย 
อาหาร ดนตรี ซอฟแวร์ เหล่านี เมือทนุทางวฒันธรรมถือเป็นวตัถดุิบชินเยียมของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อาหาร นบัเป็นหนงึในทนุทางวฒันธรรมซงึถือเป็นภมูิปัญญาอนัมีคา่ของประเทศ การพฒันาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมอาหารนนั มิใช่พัฒนาเพียงคุณค่าทางโภชนาการนัน หากแต่เป็นการ
แลกเปลียนคณุคา่ผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคในมิติทีมากกว่าตวัอาหารทีบริโภค ทีรวมถึง
มิตทิางด้าน ความสขุ รสนิยม ประเพณี วฒันธรรมของผู้บริโภคอีกด้วย  อาหาร จึงเป็นอตุสาหกรรมที
มีความน่าสนใจตอ่การสร้างสรรค์ อีกทงัจงัหวดันครปฐมเป็นแหล่งผลิตวตัถดุิบทางอาหารขนาดใหญ่
และมีชือเสียงทางด้านธุรกิจจดัเลียงมายาวนานถึง 40 ปี เป็นทียอมรับทงัในประเทศและตา่งประเทศ
ในเรืองคณุภาพของอาหารและราคา สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชมุชน นบัว่าเป็นธุรกิจ
หนึงทีประสบความสําเร็จและเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดนครปฐมและถูกให้ความสําคญัจากผู้ ว่า
ราชการจงัหวดัมาทกุสมยัรวมทงัได้รับการสนบัสนนุจากกระทรวงสาธารณสขุจงัหวดั การพฒันาธุรกิจ
จัดเลียงให้เป็นเครือข่ายวิสาหกิจและนําแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้ร่วมกันกับการพัฒนา
เครือขา่ยนี จะทําให้เกิดการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ โดยเชือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทางด้านอาหาร ผนวกเข้ากบัเทคโนโลยีหรือนวตักรรมสมยัใหม่ เพือนําไปสู่คณุคา่ทาง
เศรษฐกิจในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กบัชมุชน และขยายไปถึงการสร้างคณุคา่ทางสงัคมให้มีความ
ปรองดองกัน ช่วยเหลือซึงกันและกัน มีความภูมิใจและสืบทอดภูมิปัญญา อันนําไปสู่การอยู่ดีมีสุข
เศรษฐกิจยงัยืน 

 

5. งานวิจัยทีเกียวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 

  พรพรรณ ชืนประเสริฐสขุ (2546: ง) ทําการวิจยัเรือง ความสามารถในการแข่งขนัของหตัถ
อตุสาหกรรมเซรามิค : กรณีศกึษา เซรามิคศิราดล โดยมีวตัถุประสงค์เพือศกึษาถึงหตัถอตุสาหกรรม
เซรามิคประเภทศลิาดล ในจงัหวดัเชียงใหม ่โดยศกึษาถึงโครงสร้างการผลิต การตลาดและการส่งออก
โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และทําการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันโดยใช้
แนวคิด Diamond Model ของ Michael E. Porter รวมทงัใช้แนวคิดจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส อปุสรรค 
(SWOT Analysis) นอกจากนีทําการวิเคราะห์โอกาสในการส่งออกและการเพิมความสามารถในการ
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แขง่ขนัโดยแนวทางคลสัเตอร์ (Cluster) ว่าหตัถอตุสาหกรรมเซรามิกศิลาดลเป็นคลสัเตอร์หรือไม่ และ
สามารถใช้แนวทางคลสัเตอร์ในการเพิมความสามารถในการแข่งขนัได้หรือไม่ ผลของการวิเคราะห์
ความสามารถในการแขง่ขนัโดยใช้ Diamond Model ตามองค์ประกอบทงัสีพบว่า ด้านปัจจยัการผลิต
มีข้อได้เปรียบคือ มีแหล่งวัตถุดิบในท้องถิน แรงงานมีฝีมือ มีรากฐานทางวัฒนธรรม ข้อด้อยคือ
คณุภาพวัตถุดิบไม่คงที ระดบัการศึกษาของแรงงานตํา ขาดนกัออกแบบ ขาดเทคโนโลยีทีทันสมัย 
ด้านปัจจยัสนบัสนุน มีข้อได้เปรียบคือ มีอุตสาหกรรมต้นนําถึงปลายนําครบวงจร มีสถาบนัส่งเสริม 
สนบัสนุนและให้ความรู้อยู่ในพืนที ข้อด้อยคือขาดความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตด้วยกนั และหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆทีเกียวข้อง ด้านปัจจัยอุปสงค์มีข้อได้เปรียบคือ ความต้องการของลูกค้าในประเทศมี
ความละเอียดและพิถีพิถันในตวัศิลาดล แต่มีข้อด้อยตรงทีผู้บริโภคมีความรู้เกียวกับศิลาดลน้อยใน
ด้านคณุคา่และกระบวนการผลิต ส่วนด้านกลยทุธ์ โครงสร้างขององค์กร และสภาวะการแข่งขนั มีข้อ
ได้เปรียบเกียวกบักลยทุธ์การผลิต เช่น มีเทคนิค ภูมิปัญญา กลยทุธ์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
แข่งขันสูงด้านรูปแบบและคุณภาพ แต่มีข้อด้อยคือ ขาดความรู้กลยุทธ์การตลาดและการส่งเสริม
การตลาด ขาดทศันคติในการพฒันาตนเองและธุรกิจ จากการศกึษาพบว่าหตัถอตุสาหกรรมเซรามิก
ศลิาดลในเชียงใหมไ่มไ่ด้เป็นคลสัเตอร์ เป็นเพียงแหลง่ธุรกิจของอตุสาหกรรมทีมีการก่อตงัภายในพืนที
เดียวกนั แตล่กัษณะดงักลา่วเป็นปัจจยัเบอืงต้นของการเป็นคลสัเตอร์โดยธรรมชาติ หรือเป็นคลสัเตอร์
ทียงัไม่พฒันา ซึงขาดความเชือมโยงและความร่วมมือ ถ้าหากได้รับการแก้ไขและสนบัสนนุเช่น สร้าง
กิจกรรมระหวา่งผู้ผลิตศลิาดล จดัหาผู้ประสานงานเพือทําหน้าทีเป็นคนกลาง จดัทําระบบติดตามและ
ประเมินผลคลสัเตอร์เซรามิกศลิาดล เป็นต้น ก็จะสามารถพฒันาเป็นคลสัเตอร์สมบรูณ์ทียงัยืนได้ 

 จริญญา ปัญญายงค์ และคณะ (2547: ข) ทําการวิจยั เรือง การศึกษาปัญหาในคลสัเตอร์
ของอุตสาหกรรมขนมทีแปรรูปจากข้าวขนาดกลางและขนาดย่อม เพือศึกษาปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาในคลสัเตอร์ และนําเสนอผ่านทางเว็บไซด์เพือให้ความรู้กับผู้ประกอบการและผู้ ทีสนใจใน
การทําธุรกิจนี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ทีพบคือปัญหาด้านปัจจัยการผลิต ได้แก่ เงินทุน 
วัตถุดิบ แรงงาน เครืองจักร และปัจจัยอืนๆ เช่น กระบวนการผลิต การตลาด ซึงมีแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยการรวมกลุม่กนัเป็นคลสัเตอร์จะสามารถชว่ยแก้ปัญหาเหลา่นีได้ดี 

 รัชนีกร วุฒิเศรษฐไพบูลย์ (2547: ง) ได้ศึกษาเกียวกบัความสามารถในการแข่งขนัของ
หตัถอตุสาหกรรมเครืองประดบัเงินในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาโครงสร้างการผลิต 

การตลาดและการส่งออกโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม  และทําการวิเคราะห์ความสามารถ
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ในการแข่งขนัโดยใช้แนวคิด Diamond Model ของ Michael E. Porter รวมทงัใช้แนวคิด จุดแข็ง 
จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค (SWOT Analysis) นอกจากนีทําการวิเคราะห์โอกาสในการส่งออกและ
การเพิมความสามารถในการแข่งขนัโดยแนวทางเครือข่ายวิสาหกิจ  (Cluster) รวมทงัพฒันาแผนกล
ยทุธ์สําหรับหตัถอตุสาหกรรมเครืองประดบัเงิน จากการสํารวจข้อมลูพบว่ามีโรงงานหตัถอตุสาหกรรม
เครืองประดบัเงินในจงัหวดัเชียงใหม่ประมาณ 19 แห่ง ในการศกึษาครังนีได้เก็บรวบรวมข้อมลูทงัสิน 
17 แหง่เป็นโรงงานขนาดเล็กทงัหมด โดยมีโรงงานทีผลิตหตัถอตุสาหกรรมเครืองประดบัเงินอย่างเดียว 
3 ราย ทีเหลือ 14 ราย ผลิตเครืองประดบัเงินร่วมกับเครืองเงินประเภทอืน ผลของการวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขันของหัตถอุตสาหกรรมเครืองประดับเงินในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้  

Diamond Model พบวา่ด้านปัจจยัการผลิตมีข้อได้เปรียบ คือ แรงงานมีฝีมือ มีรากฐานทางวฒันธรรม 
ข้อด้อยคือพึงพิงวตัถดุิบจากต่างชาติ ขาดเทคโนโลยีทีทนัสมยั  แรงงานมีระดบัการศกึษาตํา ขาดนกั
ออกแบบทีมีคณุภาพ ด้านปัจจยัสนบัสนุนมีข้อได้เปรียบ คือ มีธุรกิจปลายนําอยู่ในพืนที  มีสถาบนั
ส่งเสริมสนับสนุนพร้อม มีข้อด้อยคือ ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและสถาบนัส่งเสริมสนับสนุนมี
คอ่นข้างน้อย ด้านปัจจยัอุปสงค์มีข้อด้อยคือ ลกูค้ามีความรู้เรืองหตัถอุตสาหกรรมเครืองประดบัเงิน
น้อย สว่นด้านกลยทุธ์โครงสร้างขององค์กรและสภาวะการแข่งขนั มีข้อได้เปรียบคือ มีกลยทุธ์การผลิต 
มีกลยทุธ์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และมีการแข่งขนัสงูด้านรูปแบบและคณุภาพ แตมี่ข้อด้อยคือ
ขาดความรู้ทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการตลาด รวมทงัขาดทศันคติในการพฒันาตนเองและ
ธุรกิจ จากการศกึษาพบว่าหตัถอุตสาหกรรมเครืองประดบัเงินในจงัหวดัเชียงใหม่ไม่ได้เป็นเครือข่าย
วิสาหกิจเป็นเพียงแหลง่ธุรกิจทีมีการก่อตงัภายในพืนทีเดียวกนั แตล่กัษณะดงักล่าวเป็นปัจจยัเบืองต้น
ของการเป็นเครือขา่ยวิสาหกิจทียงัไมพ่ฒันา ซงึขาดความเชือมโยงและความร่วมมือกนั อย่างไรก็ตาม
สามารถพฒันาเป็นเครือข่ายวิสาหกิจทีพฒันาและยงัยืนได้ถ้าหากได้รับการแก้ไขและสนบัสนนุ เช่น 
การสร้างกิจกรรมระหว่างผู้ประกอบการการมีผู้ประสานงาน  การให้รู้จกัประเมินตนเองในด้านต่างๆ 
รวมทงัจดัทําระบบตดิตามและประเมินผล เป็นต้น 

 ประพฤติ อรรฆธน (2548: 46-47) ทําการวิจัยเรืองการจัดโต๊ะจีนเอกลักษณ์จังหวัด
นครปฐม เพือศกึษา (1) ความเป็นมาของการให้บริการจดัโต๊ะจีนของจงัหวดันครปฐมตงัแตอ่ดีตจนถึง
ปัจจุบนั รวมทงัวิวฒันาการของการจดัโต๊ะจีน ไปสู่โต๊ะจีนมาตรฐานของจงัหวดันครปฐม (2) รูปแบบ 
ลกัษณะการดําเนินงาน ตลอดจนขนัตอนในการให้บริการจดัโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม (3) หลกัเกณฑ์ 
ข้อกําหนดด้านสขุาภิบาลอาหารในการจดับริการอาหารโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม (4) ปัญหาและข้อข้อง
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ทีเกิดขนึจากการให้บริการจดัโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม ผลการศกึษาพบว่า อาชีพบริการจดัเลียงโต๊ะจีน
ของชาวนครปฐมมีมานานกว่า 40 ปี ส่วนสาเหตทีุผู้ประกอบการสนใจมาประกอบอาชีพการจดัเลียง
โต๊ะจีนมีหลายประการ ได้แก่ รับชว่งตอ่จากครอบครัว เป็นกุ๊กมาก่อน เคยเป็นลกูจ้างในโต๊ะจีนมาก่อน
มาก่อนชอบปรุงอาหาร มีความสามารถในการปรุงอาหาร โดยโต๊ะจีนมีรูปแบบในการจดัเลียงแบบการ
ให้บริการจดัเลียงนอกสถานที อาหารทีเสริฟ์มีจํานวน 8-12 อยา่ง ตอ่ชดุและเสริฟ์ทีละอย่างตามลําดบั 
นิยมนงัรับประทาน 10 คนต่อโต๊ะ โดยคนไทยนิยมจดังานเลียงแบบโต๊ะจีนในงานพิธีสําคญัๆ ตา่งๆ 
เช่น งานบวช การแต่งงาน งานปีใหม่ เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรคของโต๊ะจีนคือ (1) ปัญหาเกียวกับ
การตรวจจบัของเจ้าหน้าทีตํารวจในการขนย้ายอปุกรณ์ สมัภาระ สําหรับการนําไปจดัเลียง ในข้อหา
นงัทบัสงิของในกรณีทีรถบรรทกุโต๊ะไปให้บริการ (2) ปัญหาการแขง่ขนักนัเองระหว่างผู้ประกอบอาหาร
โต๊ะจีน โดยเฉพาะในส่วนทีเกียวกับการลดราคา (3) ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (4) ปัญหาการ
ชํารุดของวสัดอุปุกรณ์ทีใช้จากการเคลือนย้ายไปให้บริการนอกสถานที  
 อปุถมัภ์ ชืนสนธิ ( 2548 : (4)-(5)) ทําการวิจยัเรือง คลสัเตอร์อตุสาหกรรมยานยนต์ไทย 
เพือศึกษาแนวทางในการกําหนดรูปแบบคลัสเตอร์ และวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและ
โอกาส ในการจดัทําคลสัเตอร์สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย การศกึษาเป็นการวิจยัเชิงเอกสาร ถึง
การดําเนินการอตุสาหกรรมยานยนต์แบบคลสัเตอร์ โดยวิเคราะห์เฉพาะอตุสาหกรรมรถยนต์นงัและรถ
กระบะขนาด 1 ตนั ระหว่างปี พ.ศ.2543-2546 ผลการศกึษาพบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอยู่ใน
ตําแหนง่ทีมีจดุแข็ง เพราะอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยมีปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจหลายด้านทีเอือต่อการ
แข่งขนั เช่น มีโครงสร้างพืนฐานทีมีประสิทธิภาพ มีผู้ผลิตชินส่วนยานยนต์ในประเทศเป็นจํานวนมาก
และสว่นใหญ่ตงัอยู่ในพืนทีเดียวกนั มีลกัษณะการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ มีเงือนไขทีเอือตอ่
การพฒันารถปิคอพั  สว่นผลการวิเคราะห์โอกาสและอปุสรรคของอตุสาหกรรมพบว่า อตุสาหกรรมยงั
มีอุปสรรคอยู่บ้าง เช่น การขาดแคลนบุคลากรทีมีคุณภาพ การขาดกลไกการวิจัยและพัฒนาทีมี
ประสิทธิผล ผู้ผลิตชินส่วนจํานวนมากยงัขาดมาตรฐานและความสามารถในการผลิต ขณะเดียวกัน
สถาบนัและสมาคมผู้ประกอบการตา่งๆ ยงัมีบทบาททีจํากดั เป็นต้น 

 ธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ (2549: ข-ค) ได้ทําการวิจยัเรือง ผลจากการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ 
คลสัเตอร์ (Cluster) ของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมการผลิตชินส่วนยานยนต์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ
ศึกษาผลจากการดําเนินธุรกิจ และเพือเปรียบเทียบระดบัผลการดําเนินธุรกิจในรูปแบบคลัสเตอร์ 
หลงัจากเข้ารวมกลุ่มคลสัเตอร์ จําแนกตามขนาดของธุรกิจ ของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมการผลิต
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ชินส่วนยานยนต์ ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ เจ้าของหรือผู้ บริหารระดับสูงในธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตชินส่วนยานยนต์ทีดําเนินธุรกิจใน รูปแบบคลัสเตอร์ โดยมีสํานักพัฒนา
อตุสาหกรรม กรมส่งเสริมอตุสาหกรรมเป็นผู้สนบัสนุน จํานวน 80 ราย สามารถรวบรวมข้อมลูได้ 73 

ราย เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนีคือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ผลิตชินส่วน
เกียวกับยานยนต์ เป็นธุรกิจขนาดกลาง ลักษณะการดําเนินธุรกิจแบบจําหน่ายทงัในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศ เหตุผลทีเข้ารวมกลุ่ม เพือต้องการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ธุรกิจ
ดําเนินการมาแล้ว 10 -15 ปี ผลจากการ ดําเนินธุรกิจในรูปแบบคลสัเตอร์ พบว่าโดยภาพรวมธุรกิจ
ได้รับผลดีอยู่ในระดบัปานกลาง และ ได้รับผลเสีย อยู่ในระดับน้อย เมือพิจารณาเป็นรายด้านทั ง        
4 ด้าน พบว่า ด้านการตลาด ด้านการวิจยั และพฒันาผลิตภณัฑ์ ด้านการพฒันาบคุลากร ได้รับผลดี
อยู่ในระดบัปานกลาง และด้านลอจิสติกส์ ได้รับผลดี อยู่ในระดบัน้อย ส่วนผลเสียทงั 4 ด้าน ด้าน
การตลาด ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับผลเสียอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านการพัฒนา
บคุลากร ด้านลอจิสตกิอยูใ่นระดบัน้อยทีสดุ และ เมือพิจาณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ได้รับผลดีอยู่
ในระดบั ปานกลาง ส่วนผลเสียอยู่ในระดบั น้อยทีสดุ ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของผลดีและ
ผลเสียทีได้รับ จําแนกตามขนาดของ ธุรกิจ พบว่า ผลดีทีได้รับโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีด้าน การตลาดและด้านการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ มีความแตกตา่ง
กนั โดยธุรกิจขนาดเล็กได้รับผลดี มากกวา่ธุรกิจขนาดกลาง ผลการเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่าธุรกิจ
ขนาดเล็กได้รับผลดี เรืองกําไร ตอ่หน่วย เรืองการกําหนดราคาสินค้าโดยกลุ่ม และเรืองระยะเวลาทีใช้
ในการผลิต มากกว่าธุรกิจ ขนาดกลาง ส่วนผลเสียทีได้รับโดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมือ
พิจารณาเป็นรายด้านและเป็น รายข้อพบวา่ไมแ่ตกตา่งกนัเชน่กนั 

ยิงลกัษณ์ แซ่หรือ (2550: ง) ในงานวิจยันีมีจดุประสงค์การวิจยัเพือศึกษาการทําแผน
บริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานของการผลิตสารสกดัสมุนไพร 2 ชนิด ได้แก่ สารสกดัแคปซีกมัและสาร
สกดัแซนโทฟิล ห่วงโซ่อุปทานทีมีการทํางานสอดคล้องกันจะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จในการ
แข่งขนัในตลาดทีมีความซบัซ้อนและเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การศกึษาเริมจากต้นนําจนถึงปลาย
นํา คือวัตถุดิบจากเกษตรกรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัด ส่งมอบถึงมือลูกค้า  งานวิจยัฉบบันี
ประกอบด้วย การพยากรณ์อุปสงค์ การจดัซือวตัถุดิบ การบริหารสินค้าคงคลงั การสร้างแบบจําลอง
วางแผนการผลิต และการกระจายสินค้า การพยากรณ์อปุสงค์ของผลิตภณัฑ์เพือใช้ในการคํานวณหา
ความต้องการวตัถุดิบ การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดซือวัตถุดิบ ในการจดัซือจะมีการเลือก
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ระหว่างการผลิตกบัการซือ ในแบบจําลองการวางแผนการผลิตจะเลือกสร้างแบบจําลองในขนัตอนที
เป็นคอขวด (Bottle neck) โดยเลือกสภาพการณ์ผลิตทีทําให้ได้ต้นทนุรวมตําสดุ แตต้่องสามารถผลิต
ได้ปริมาณทีไม่ตํากว่าอุปสงค์ทีได้จากการพยากรณ์ และในแบบจําลองยงัมีการเปรียบเทียบความ
เหมาะสมระหว่างกรณีใช้พนักงานประจําในการผลิตกับกรณีการจ้างพนักงานจากภายนอก  

(Outsource) ในส่วนสดุท้ายของงานวิจยันีคือการศกึษาถึงการกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้ มือผู้ รับ ผล
การพยากรณ์อปุสงค์ได้ความคลาดเคลือนไม่เกิน 12 % สําหรับการจดัซือวตัถุดิบพบว่าทางเลือกซือ
ดีกว่าการผลิตเอง ตามหลกัเกณฑ์การตดัสินใจเลือกผลิตเองหรือซือ (Making or buying decision) 

ในการสร้างแบบจําลองการวางแผนการผลิตพบว่าการรับพนกังานประจําเหมาะสมกว่าการจ้างเหมา
พนกังานจากภายนอกและยงัมีต้นทนุตํากวา่ 2,027,494 บาทตอ่ปี 

 นวรัตน์ พรหมอปุถมัภ์ (2551 : ค-ง) ทําการวิจยัเรือง การพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจของ
ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถปุระสงค์ 3 ประการ คือ เพือศกึษาการพฒันาการ
ของเครือข่ายธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ เพือศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จ  (Key 

Success Factors) ทีทําให้ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เตบิโตอยา่งตอ่เนือง และเพือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ทีสามารถนําไปพฒันาธุรกิจท่องเทียวประเภทอืนๆ โดยมีกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษา คือ สมาชิก
เครือข่ายวิสาหกิจ (คลสัเตอร์) กลุ่ม Hotel De Charm จํานวน 5 ราย ใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิง
คณุภาพ โดยการสมัภาษณ์แบบไมมี่โครงสร้าง และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย 
ผลการวิจยัพบวา่ กระบวนการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ คลสัเตอร์ กลุ่ม Hotel De Charm เกิดขนึตาม
กรอบแนวความคิดเครือข่ายวิสาหกิจ คือ เกิดจากการมีเป้าหมายร่วมกัน การเชือมโยงกันและการ
ช่วยเหลือเกือกูลกัน โดยสมาชิกมีการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจคลัสเตอร์ร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษา มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน คือ การประชุมแลกเปลียน
ประสบการณ์ระหว่างสมาชิก เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีพบปะพูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็น และ
เสนอแนะด้านการพฒันาคณุภาพการให้บริการ การพฒันาบคุลากร และการนําเทคโนโลยีทีเหมาะสม
มาใช้ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และมีการเชือมโยงหลายภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นการลด
ช่องว่างและความแตกต่างด้านมาตรฐานการให้บริการระหว่างสมาชิกในคลสัเตอร์ กลุ่ม Hotel De 

Charm มีรูปแบบการให้บริการทีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองอย่างชดัเจน คือ ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ผสมผสานธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมให้เข้ากับธุรกิจท่องเทียว นําเอาเอกลกัษณ์ความเป็น
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เชียงใหม่หรือความเป็นล้านนามาเป็นจุดขาย เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัให้แก่
สมาชิกในคลสัเตอร์ 
 เบญจพล มีเงิน (2551 : (4)-(6)) ทําการวิจยัเรือง คลสัเตอร์อตุสาหกรรม : การได้มาซึง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์การธุรกิจจากการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิงทอใน
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพือ 1)ศึกษาคุณลักษณะ รูปแบบ โครงสร้างและวิวัฒนาการคลัสเตอร์
อตุสาหกรรมทีเหมาะสมกับอตุสาหกรรมสิงทอในประเทศไทย 2)เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัสําคญั
ตา่งๆ ทีมีผลตอ่การได้มาซงึความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนัขององค์การธุรกิจจากการรวมกลุ่มคลสัเตอร์
อตุสาหกรรมสิงทอในประเทศไทย และ 3)เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัความได้เปรียบเชิงการแข่งขนั
ขององค์การธุรกิจ ทีส่งผลกระทบตอ่การเพิมขนึของรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการขององค์การ
ธุรกิจ หลังการเข้ารวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิงทอในประเทศไทย ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบ
ผสมผสานการวิจยัเชิงปริมาณและคณุภาพ โดยมีประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใช้เป็นองค์การธุรกิจ
เครือข่ายกลุ่มคลสัเตอร์อุตสาหกรรมสิงทอในประเทศไทยจํานวน 80 ตวัอย่าง ผลการวิจยัพบว่า 1) 
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้านต้นทุนขององค์การธุรกิจจะเกิดขึนเมือองค์การธุรกิจเครือข่ายก
ลุมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิงทอมีทรัพยากรทีมีคุณลักษระพิเศษเหนือคู่แข่ง ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมจากรัฐบาลอย่างต่อเนือง มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิงทออย่างยังยืนและมี
ความสามารถในการประสานงานการใช้ทรัพยากรขององค์การธุรกิจ 2) ความได้เปรียบเชิงการแข่งขนั
ด้านความแตกต่างในสินค้าและบริการขององค์การธุรกิจจะเกิดขึนเมือองค์การธุรกิจเครือข่าย
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิงทอมีทรัพยากรทีมีคุณลักษณะพิเศษเหนือคู่แข่ง ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมจากรัฐบาลอย่างต่อเนือง มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิงทออย่างยังยืน และมี
ความสามารถในการประสานงานการใช้ทรัพยากรขององค์การธุรกิจ 3) การเพิมขนึของรายได้จากการ
ขายสินค้าหรือบริการขององค์การธุรกิจหลงัการเข้ารวมกลุม่คลสัเตอร์อตุสาหกรรมสิงทอจะเกิดขนึเมือ
องค์การธุรกิจเครือข่ายกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิงทอมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้านความ
แตกต่างในสินค้าและบริการ มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้านต้นทุน มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมสิงทออย่างยงัยืน ได้รับการสนบัสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลอย่างต่อเนือง มีทรัพยากรทีมี
คณุลกัษณะพิเศษเหนือคู่แข่ง และมีความสามารถในการประสานงานการใช้ทรัพยากรขององค์การ
ธุรกิจ นอกจากนียงัค้นพบรูปแบบโครงสร้างและองค์ประกอบของกลุ่มคลสัเตอร์อตุสาหกรรมสิงทอทงั
ระบบทีคาดว่าจะเหมาะสมกับอุตสาหกรรมสิงทอในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มคลัสเตอร์
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อตุสาหกรรมสิงทอยงัต้องได้รับการสนบัสนุนส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนทงัในระยะสนัและระยะ
ยาวอยา่งจริงจงัและตอ่เนืองในการพฒันายกระดบักลุม่คลสัเตอร์อตุสาหกรรมสิงทอในประเทศไทยให้
เจริญเตบิโต เพือเสริมสร้างศกัยภาพทางการแขง่ขนัให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก 

 เปรมวดี ชาลีนนัทศิริ (2552 : I) ทําการวิจยัเรือง ความคิดเห็นของผู้บริหารทีมีตอ่ปัจจยัที
ก่อให้เกิดความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่คลสัเตอร์ เพือศกึษา 1) ระดบัความคิดเห็นของผู้บริหาร
ทีมีต่อปัจจัยทีก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มคลัสเตอร์แม่พิมพ์ และ 2) เพือศึกษา
เปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบคุคลของผู้บริหาร ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ 
ตําแหน่งงาน อายุงานในตําแหน่งงานปัจจุบนั และหน่วยงานต้นสังกัด ทีมีผลต่อปัจจัยทีก่อให้เกิด
ความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่คลสัเตอร์แม่พิมพ์ สมาคมอตุสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกียวกับ
ความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่คลสัเตอร์แมพ่ิมพ์ สมาคมอตุสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยในภาพอยู่ใน
ระดบัทีมีความสามารถทางการแข่งขันมาก และผู้บริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 2) 
ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบคุคลของผุ้บริหาร ได้แก่ระดบัการศกึษาทีสูงสุดทีแตกตา่งกันส่งผลให้ระดบั
ความคดิเห็นเกียวกบัปัจจยัทีก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มคลสัเตอร์แม่พิมพ์ สมาคม
อตุสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ส่วนลกัษณะส่วนบคุคล
มีระดบัความคดิเห็นไมแ่ตกตา่งกนั 

 วนิตา บญุโฉม (2552) ศกึษาเกียวกบัอตุสาหกรรมการผลิตข้างฮางของวิสาหกิจชมุชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาลักษณะและสภาพแวดล้อมของ
อตุสาหกรรม ความเชือมโยงในหว่งโซ่อปุทาน (Supply Chain) โดยการใช้ตวัแบบไดมอนด์ (Diamond 

Model) โครงสร้างต้นทนุการผลิตและโครงสร้างราคาในหวงโซ่อุปทานของอตุสาหกรรมข้าวฮาง เป็น
การวิจยัแบบผสม (Mixed Research) โดยผู้วิจยัใช้วิธีการรวบรวมสํารวจภาคสนามและศกึษาข้อมลู
จากการสมัภาษณ์เชิงลึก เพือศกึษาลกัษณะสภาพแวดล้อมของอตุสาหกรรม กระบวนการผลิต ส่วน
ประสมการตลาด 4 P’s รวมทงัปัญหาและอปุสรรคและข้อจํากัดในการพฒันาอตุสาหกรรมข้าวฮาง 
และใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Structure Questionaire) เพือวิเคราะห์
โครงสร้างของต้นทุนการผลิตโดยวิธีทางบญัชีต้นทุนรวม (Full Absorption Costing) ของวิสาหกิจ
ชุมชนและระดบัราคา ณ จุดต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมข้าวฮางเพือนําผลการศึกษา
ประกอบการพัฒนาตลาดของอุตสาหกรรมข้าวฮางในประเทศไทยต่อไป ผลการศึกษาพบว่า มีการ
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สนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐ แต่ความเชือมโยงของอุตสาหกรรมยังน้อย ด้านการผลิตมีวัตถุดิบ
เพียงพอตอ่การพฒันาตลาดและสามารถทํากําไรจากการประกอบการ ด้านการตลาดการแข่งขนัยงัมี
น้อย การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ทําการตลาดแบบเจาะจง (Niche Market) จึงทําให้ระดบัราคาสูง
มากกวา่ข้าวในลกัษณะเดียวกนั อีกทงัความรู้ของตวัผลิตภณัฑ์ข้าวฮางตอ่สาธารณชนยงัไม่แพร่หลาย 
และในห่วงโซ่อุปทานด้านการขนส่งยังผ่านพ่อค้าคนกลางจํานวนหลายระดับ ดังนัน หากมีการ
เชือมโยงของกลุ่มเกษตรกร (Cluster) เพือพฒันาห่วงโซ่อปุทานให้มีประสิทธิภาพมากขนึ เกษตรกรก็
จะเป็นผู้ ทีได้รับประโยชน์สงูสดุ 
 มนฑิรา ธาดาอํานวยชยั (2552 : ง) งานวิจยัครังนีมีวตัถปุระสงค์ดงันี ประการทีหนึงเพือ
ศกึษาถึงสถานภาพสารสนเทศทีมีหวัข้อเกียวกบัเศรษฐกิจ สร้างสรรค์และอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ทงั
ในประเทศและตา่งประเทศ ประการทีสองเพือศกึษาถึงศกัยภาพของ ภาคอตุสาหกรรมสร้างสรรค์โดย
เน้นกรณีของอตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  และประการที สามเพือ
พฒันาข้อเสนอแนะในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์สําหรับประเทศไทย  การศกึษาครังนีใช้การวิจยั
เชิงเอกสาร การวิเคราะห์นโยบายและการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผลการวิจัยพบว่า การทบทวนแนวคิดและการวิจัยในเรืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์สะท้อนถึงมิติทาง
แนวคิดทีสําคญั ในสองสาขาวิชาได้แก่มิติสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสือและวฒันธรรมศกึษา  

มมุมองสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มองว่า สถาบนัเศรษฐกิจทําหน้าทีหลกัในการขบัเคลือนเบืองต้นและ
เป็นหน่วยงานกลางในการผลกัดนัให้เกิดเศรษฐกิจในรูปแบบ ใหม่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์มุ่งเน้น
เศรษฐกิจมหภาคและให้ความสําคญักบัอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ การจ้าง งาน การสร้างผล
กําไรและความมงัคงัระหว่างประเทศ ซึงเน้นการส่งออกสินค้าทางวฒันธรรม และมองว่า วฒันธรรม
เป็น เพียงสินค้าในการบริโภคประเภทหนึงเท่านนั ในอีกทางหนึงมมุมองทางด้านสือและวฒันธรรมให้
ความสําคญักบัผู้ผลิตทาง วฒันธรรมและการแลกเปลียนความหมายในวฒันธรรม ซึงเป็นจดุเริมต้น
และมีบทบาทหลกัในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ เครือข่ายการแลกเปลียนทางวฒันธรรม การมีส่วนร่วม
ทางวฒันธรรม และการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะและธํารงรักษาไว้ซึง วฒันธรรม  เป็นองค์ประกอบ
พืนฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนืองจากวฒันธรรมมีความสําคญัมากกว่าการเป็นเพียงสินค้า ในการ
บริโภค ทงันีในด้านศกัยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ผู้วิจัยได้พัฒนาดชันีชีวดัเพือศึกษา
ตวัชีวัดของศกัยภาพ ด้านต่างๆทีเกียวข้องกับความสร้างสรรค์สําหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 

พบว่ามีศกัยภาพในระดบัคอ่นข้างสงู จดุแข็ง ของอตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทยประกอบด้วยแรงงานที
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สร้างสรรค์มีทักษะและมีจิตใจในด้านการบริการเป็นอย่างดี สําหรับ จุดอ่อนของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยอยู่ทีโครงสาธารณูปโภคพืนฐานทังในด้านเทคโนโลยีและสังคม  ซึงเป็นข้อจํากัด 

โดยเฉพาะอย่างยิงความไม่ยืดหยุ่นของกฎหมายทีเกียวข้องกับภาพยนตร์ทียังคงปรากฏถึงการ
เซ็นเซอร์และการควบคมุ เสรีภาพในการแสดงออก ซึงเห็นได้จากการขาดแคลนในด้านการวิจยัและ
พฒันาในด้านนี การศกึษาครังนีพฒันา ข้อเสนอแนะให้มีการจดัตงัองค์การอิสระมหาชนเพือทําหน้าที
เป็นองค์กรกลางในการส่งเสริมและสนบัสนุนเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ในส่วนของภาคส่วนอตุสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยโดยให้ครอบคลมุถึงห่วงโซ่มลูคา่การผลิตของอตุสาหกรรมตงัแต่ ช่องทางการผลิต การ
เผยแพร่และการบริโภคไทย องค์การใหมนี่จะทําหน้าทีบรูณาการระหวา่งหนว่ยงานภาคสาธารณะและ 

ภาครัฐเพือสร้างศกัยภาพในการก้าวเข้าสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 สุมาลี เทพสุวรรณ และคณะ (2554: ฎ-ฏ) ทําการวิจัยเรืองคุณภาพอาหารและการ
ให้บริการของผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐม และความพึงพอใจของผู้บริโภค มีวตัถปุระสงค์
เพือ (1) ศึกษาถึงแหล่งทีมาของวตัถุดิบทางการเกษตรกรรมทีใช้ในการประกอบอาหารโต๊ะจีน  (2) 
ศึกษาถึงลกัษณะสุขาภิบาลอาหารของการประกอบการโต๊ะจีนและสถานการณ์ความปลอดภัยของ
อาหารด้านเคมี-จลุินทรีย์ (3) ศกึษาถึงปัญหาและอปุสรรคในการขอการรับรองมาตรฐานอาหารโต๊ะ
จีนของผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐม  (4) ศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคทีมีต่อ
คณุภาพอาหารและการให้บริการของผู้ประกอบการโต๊ะจีน และความต้องการให้มีการพฒันาปรับปรุง 

(5) ศึกษาถึงความต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานทีเกียวข้องของผู้ประกอบการโต๊ะจีนใน
จังหวัดนครปฐม  ผลการวิจัยพบว่าแหล่งวัตถุดิบทีสําคัญของการประกอบการโต๊ะจีนมีความ
หลากหลาย ในด้านลกัษณะสุขาภิบาลอาหารได้พบว่าผู้ประกอบการโต๊ะจีนยังมีความบกพร่องอยู่
หลายประการ ในด้านความปลอดภยัทางเคมี – จลุินทรีย์ในอาหาร พบว่าความปลอดภยัของอาหาร
อยูใ่นเกณฑ์ดี ปัญหาและอปุสรรคสําคญัของการขอการรับรองมาตรฐานโต๊ะจีนของผู้ประกอบการ 
ได้แก่ ผู้ประกอบการฯเห็นว่ากฎเกณฑ์การรับรองมีความยุ่งยาก  เสียคา่ใช้จ่ายในกรปรับปรุงสถานที
ประกอบการมาก เกณฑ์บางอยา่งไมอ่าจปฏิบตัติามได้ ในด้านความพึงพอใจของผู้ปริโภค ทงัเจ้าภาพ
จดังานเลียงและผู้ ทีมารับประทานอาหารในงานเลียงต่างมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร  

อาหาร และการบริการของพนกังานเสิร์ฟตามลําดบั และในด้านผู้ประกอบการโต๊ะจีนต้องการให้มีการ
ผ่อนผนัเกณฑ์รับรองมาตรฐานโต๊ะจีนการจบัรถขนส่งอาหารของตํารวจ  หน่วยราชการภายในอําเภอ
ชว่ยสนบัสนนุผู้ประกอบการภายในอําเภอเมือมีการจดังานเลียง ชว่ยประชาสมัพนัธ์โต๊ะจีนของจงัหวดั
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ให้มากขนึ และขอโอกาสในการศกึษาดงูานด้านอาหารและการบริการจากโรงแรมและภตัตาคารทีมี
มาตรฐานทงัในประเทศและตา่งประเทศ 

 
งานวิจัยต่างประเทศ 

 ร็อดส์ (Rhodes, 2004: v) ได้วิจยัเกียวกบัการพฒันาอย่างยงัยืนบนพืนฐานของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วยทนุทางวฒันธรรมทีมีเครือข่ายวิสาหกิจเป็นตวัหนึงในการขบัเคลือน พบว่าความยงัยืน
เกียวข้องกับการทําให้แน่ใจได้ว่าคนรุ่นปัจจุบนัและอนาคตจะสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรได้เท่า
เทียมกันและมีคณุภาพชีวิตทีมีความมนัคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวควบคู่กันไปด้วยในฐานะทีเป็น
เกราะปอ้งกนัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม  การใช้กระบวนการพฒันาอย่างยงัยืนทําให้
มนัเป็นไปได้ทีจะสร้างสตูรการบริหารจดัการและกลยทุธ์การวางแผนเพือทีจะเปลียนแปลงและกํากับ
กิจกรรมทางด้านอตุสาหกรรมหรือของมนษุย์ทีอยู่ตรงกนัข้ามกบัความยงัยืน  การพฒันาอย่างยงัยืนนี
เรียกร้องการตอบสนองร่วมกันเพือทีจะนํากระบวนการนีผ่านไปสู่กลุ่มลูกค้าและการทดลองนําไปใช้
ใหม่ๆและเพือทีจะได้รับการยอมรับและมีการเปลียนแปลงในพฤติกรรมและการกระทําทงัในระดบั
ปัจเจกบุคคลและองค์กร ผลทีตามมาของการพฒันาอย่างยงัยืนจะถูกตดัสินโดยการตอบสนองของ
ผู้คนต่อความยงัยืนซึงอยู่ในส่วนของการตอบสนองทางวฒันธรรม วฒันธรรมมีความหมายในสอง
ลกัษณะทีควบคู่กนั มนัอาจจะเป็นระบบคณุคา่ทีกําหนดความทะเยอทะยาน เอกลกัษณ์และทศันคติ
ของบคุคลและกลุม่บคุคล หรือไมก็่เป็นหนทางชีวิตของกลุม่บคุคลทีมารวมตวักนัผ่านประเพณี ศาสนา 
ศิลปะ วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี วฒันธรรมมีหลกัการร่วมกันในเรืองของความยงัยืนโดยการมอบ
มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์รวมไปถึงความรับผิดชอบให้กับคนรุ่นปัจจุบันเพือเป็นเกราะ
ป้องกันความหลากหลายทางวัฒนาธรรมและความสมดุลทางชีวภาพในอนาคต  วิทยานิพนธ์ชุดนี
ชีให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมทีเป็นกุญแจสําคญัต่อความยังยืนและกลยุทธ์และองค์ประกอบที
ละเอียดอ่อนนนัมีความจําเป็นสําหรับศิลปวิทยาและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทีจะช่วยสนบัสนุนการ
พัฒนาอย่างยังยืน ทังนีแนวความคิดทีว่า วัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างยังยืนมี
พืนฐานมาจากข้อเท็จจริงทีว่าการพฒันาอย่างยงัยืนเป็นแนวความคิดหนึงเนืองจากว่าวฒันธรรมนนั
เป็นระบบคณุคา่ของมนษุย์และหนทางของชีวิต 

 เนืองจากการนําแนวความคิดของทนุทางวฒันธรรมมาใช้ วิทยานิพนธ์ชุดนีได้ระบุกรอบ
โครงงานทีสามารถนําทางและรายงานผลทงัทางด้านเศรษฐกิจและกายภาพทีวดัออกมาเป็นจํานวนได้ 
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รวมทงัประโยชน์ทีไม่สามารถออกมาเป็นรูปธรรมได้เช่นกนัซึงเกิดขนึผ่านกิจกรรมทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  ผลทีวัดผลได้เช่นจํานวนศิลปิน อาคารและผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ต่างๆในขณะที
ประโยชน์ทีวดัออกมาไม่ได้นบัไปสู่เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ความหลากหลาย ความรู้สึกร่วมในแง่
สถานที ซึงหากว่ากรอบโครงงานบนพืนฐานของทุนทางวฒันธรรมถูกระยุกต์ใช้กับการพฒันาอย่าง
ยังยืนแล้วกระบวนการดังกล่าวมาจะถูกเ รียกว่า  “การพัฒนาอย่างยังยืนเชิงวัฒนธรรม ” ซึง
แนวความคิดนีได้ถูกสํารวจในวรรณกรรมทางวิชาการและธุรกิจและในตวัอย่างทีให้เห็นอยู่ในชุมชน
ทางศลิปะและวฒันธรรมของชาวออสเตรเลียฝังตะวนัตก ด้วยพืนฐานของภูมิปัญญานี กลยทุธ์ตา่งๆก็
ได้ถูกกําหนดขึนเพือทีจะจัดหาก้าวต่อไปในการพัฒนาแนวความคิดและการนําไปปฏิบตัิของ “การ
พฒันาอย่างยงัยืนเชิงวฒันธรรม” ซึงเรียกร้องให้ทกุภาคส่วนทงัรัฐบาล ธุรกิจ และ ศลิปะทีจะมีความ
รับผิดชอบเท่าเทียมกันเพือสนบัสนุนกระแสหลกัของแนวความคิดเรือง  “การพฒันาอย่างยงัยืนเชิง
วฒันธรรม”และทนุทางวฒันธรรมนี และให้การส่งเสริมกิจกรรมและโครงการต่างๆด้วย ส่วนในระดบั
การนําไปปฏิบตัใิช้จริง กลยทุธ์ตา่งๆเน้นไปทีการพฒันากรอบกว้างๆสําหรับ“การพฒันาอย่างยงัยืนเชิง
วฒันธรรม” ร่วมสร้างแผนการปฏิบตัิเชิงสร้างสรรค์หรือแผนธุรกิจขึนมาร่วมกับดชันีชีวดัหนึงและทิศ
ทางการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจเชิงสร้างสรรค์ตอ่การจดัการโครงการหรือการพฒันาทางอตุสาหกรรม  
ทงันี “การพฒันาอยา่งยงัยืนเชิงวฒันธรรม” เกียวข้องกบัการลงทนุอย่างสร้างสรรค์ในการพฒันาอย่าง
ยงัยืนผา่นทนุทางด้านวฒันธรรมหรือก็คือหุ้นทีเตบิโตตวัใหมข่องการพฒันาอยา่งยงัยืนนนัเอง 

 ฮีเบลส์ (Heebels, 2006) พบว่า การศกึษาในเรืองเครือข่ายวิสาหกิจเน้นหนกัไปในเรือง
เหตผุลด้านสงัคมและเศรษฐกิจเพือการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ ในการศกึษาเหลา่นีความสนิทชิดเชือ
กนักบัผู้ประกอบการอืนๆ ถกูเห็นวา่เป็นปัจจยัสําคญัเพราะว่าความชิดใกล้นีก่อให้เกิดการติดตอ่ถึงกนั
ตอ่หน้าโดยตรงและสร้างให้เกิดความไว้ใจกนัและยงัสามารถเกิดการพึงพาอาศยักนัโดยไม่ต้องมีการ
แลกเปลียนตอบแทนกัน รวมไปถึงการระดมกําลงัแรงงานทีมีทกัษะพิเศษภายในท้องถินเพือช่วยงาน  
ทงันีการศึกษาบางชินยังชีให้เห็นว่าเครือข่ายวิสาหกิจทางด้านคุณค่าวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ มี
ความสําคญัมากไปกวา่เครือขา่ยวิสาหกิจเชิงเศรษฐกิจ  ซึงคณุคา่ทีแท้จริงตลอดรวมถึงเชิงสญัลกัษณ์
ของสภาพแวดล้อมนีบางทีอาจจะมีความสําคัญมากไปกว่าการเป็นญาติสนิทชิดเชือกันกับ
ผู้ประกอบการอืนๆด้วยซําไปทีเดียว วิทยานิพนธ์ชดุนีแสดงให้เห็นถึงคณุคา่ทีแท้จริงและเชิงสญัลักษณ์
ของสภาพแวดล้อม (ทางด้านวฒันธรรม) นีวา่โดยแท้แล้วกลบัมีความสําคญัมากไปกว่าปัจจยัทางด้าน
สังคมและเศรษฐกิจในเรืองการตดัสินใจด้านสถานทีตงัของเหล่าผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ จะ
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อย่างไรก็ตามคณุค่าทีแท้จริงของสภาพแวดล้อมในแง่การปรากฏขึนของสิงอํานวยความสะดวกเชิง
วฒันธรรมนนัก็ยงัคงไม่ได้มีบทบาททีมีความสําคญักว้างขวางนกัในเรืองของการตดัสินใจเลือกสถาน
ทีตงันีเลย ในวิทยานิพนธ์นี พบว่าความหนาแน่นทางด้านระบบสถาบนัของเครือข่ายวิสาหกิจในแง่
ของผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และสิงอํานวยความสะดวกเชิงวฒันธรรมได้ถูกพฒันาไปได้อย่างดี 
แตค่วามหนาแน่นทางด้านระบบสถาบนัในแง่ของปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสถาบนัท้องถินทีต่างกันออกไป
ยงัคงด้อยพฒันามาก ถึงแม้วา่สถาบนัเหลา่นนัจะมีสว่นร่วมในการกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มกนัก็ตาม
ที ปฏิสมัพนัธ์ตลอดถึงความร่วมมือระหว่างกันก็ยงัน้อยอยู่มากด้วยเช่นเดียวกนั เหล่าผู้บริหารจดัการ
ละแวกชมุชนคงยงัจําได้วา่ การปรากฏขนึของเหล่าบรรดาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
ยอ่ยนนัได้กระตุ้นภาพลกัษณ์ของชมุชนและยงัมีอิทธิพลเชิงบวกตอ่การพฒันาท้องถิน 

 ในทางกลบักนั รัฐบาลท้องถินซึงเป็นผู้ ทีต้องนํานโยบายเครือข่ายวิสาหกิจเชิงสร้างสรรค์
ในเมือง Friedrichshain-Kreuzberg ไปปฏิบตัิ กลับไม่ได้ใส่ใจในการสร้างคณุค่าเชิงสญัลกัษณ์ของ
พืนทีหรือลักษณะเชิงวัฒนธรรมอืนๆ เท่าทีควร ทงัๆทีสิงเหล่านีจะมีความสําคัญมากก็ตามที โดย
รัฐบาลชุดนีได้เน้นหนักไปทีปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านนัและโดยมากก็เพียงแต่
กระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายเชิงสร้างสรรค์ระหว่างกนัของบริษัทตา่งๆ ด้วยวิธีการบริหารแบบการ
สงัการจากเบอืงบนลงสูเ่บอืงลา่ง (a top-down manner) เทา่นนั 

 ยี (Ye, 2008) นโยบายอุตสาหกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของจีนนนั
ต้องการทีจะรวมคณุค่าทางเศรษฐกิจและทางวฒันธรรมด้วยกัน กล่าวคือ วฒันธรรมไม่ได้เป็นเพียง
เครืองมือของนโยบายทางเศรษฐกิจ แตน่โยบายเศรษฐกิจยงัสร้างวฒันธรรมทีฝังตวัอยู่ในคา่นิยมของ
สงัคมทีสําคญัทีมีทงัความหลากหลายและความเชือ การผลกัดนัให้ปัจจยัทางวฒันธรรมเป็นปัจจยัการ
ผลิตในพืนทีเพิมมากขึน นโยบายจีนต้องเข้าใจในการแข่งขนัของภูมิภาคและความจริงทีว่าเครือข่าย
วิสาหกิจไม่ได้ถูกกําหนดด้วยผลผลิตทีได้นนั แต่ยงัด้วยความสามารถในผลกัดนัความสามารถและ
การรวมตวักันของพวกเขา ถ้าไม่มีความหลากหลาย เป้าหมายดงักล่าวจะเป็นเรืองยากทีจะทําให้
สําเร็จดงัเห็นจากประสบการณ์ของต่างประเทศได้ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจสร้างสรรค์ทีอยู่ในพืนที
ชายแดนและจังหวัดจากชนบทมีศักยภาพทีจะพัฒนาโดย การเปลียนแปลงและแนวคิดใหม่ของ
รัฐบาลท้องถินนนัมีความส่วนสําคญัต่อการพฒันา จากการวิจยัพบว่า ในพืนทีทีแตกต่างกันของจีน
สามารถวางแผนพฒันากลุม่เครือขา่ยวิสาหกิจสร้างสรรค์เฉพาะสําหรับพืนทีนนั โดยไม่ต้องพึงพาและ
ขนึกับอุตสาหกรรมหนกัทีทําให้เกิดการเสือมเสียของระบบนิเวศและแหล่งทีอยู่อาศยัในทิศตะวนัตก
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และภาคกลาง แทนทีจะสร้างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์  รัฐบาลจีนควรพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์จากจุดแข็งทีมีอยู่ และในการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์  รัฐบาล
จะต้องสร้างระบบการวดัประสิทธิภาพการทํางานเพือประเมินถึงการวางแผนและการเงิน 

 ฟลิว (Flew, 2010: 87) ศกึษาแนวคิดเรืองเครือข่ายวิสาหกิจเชิงสร้างสรรค์ พบว่าแนวคิด
เรืองเครือข่ายวิสาหกิจเชิงสร้างสรรค์นําไปสู่กลยทุธ์การปฏิรูปเมืองโดยมีวฒันธรรมเป็นตวันําหน้าซึง
เป็นลกัษณะหนึงของเมืองยคุหลงัอตุสาหกรรมในยุโรปโดยเฉพาะทีถกูกระตุ้นขนึมาโดยสหภาพยโุรป
ผ่านความคิดริเริมอย่าง เช่น เมืองยโุรปในเรืองโครงการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจเชิงวฒันธรรม ซึงมี
ความน่าสนใจอย่างมากตอ่ผู้วางนโยบายด้านผงัเมือง และสิงนีก็เกียวข้องต่อเนืองกันกับระดบัความ
เป็นชาติย่อยๆของรัฐบาลทีเริมมีส่วนร่วมในนโยบายเชิงวฒันธรรมในยุคแห่งเศรษฐกิจไร้พรมแดนนี
มากยิงขึนเรือยๆ  ขณะทีงานประพันธ์เมืองเชิงสรรค์ถูกแยกลักษณะพิเศษออกมาบ่อยๆในฐานะที
เน้นหนกัไปทีการเป็นตวัแทนแต่แผ่วเบาในแง่ทฤษฎีและหลกัฐานทีชดัเจน ทฤษฎีเครือข่ายวิสาหกิจก็
ได้สร้างแบบอยา่งในระดบัสากลทีเพียงพออยา่งเชน่ ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด, โทรทศัน์, เทคโนโลยีระดบัสงู
ในซิลิคอนวลัเล่ย์, การออกแบบและโฆษณาของลอนดอน ตลอดถึงแฟชนัของปารีสและมิลาน มนัดู
ราวกบัวา่จะสร้างแรงผลกัดนัทีแข็งแกร่งภายในประเทศทีซงึลกัษณะพืนฐานร่วมกนัของคนในสงัคมถกู
ปลกูฝังมายาวนานโดนรัฐบาล อย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์และโดยเฉพาะจีน เป็นหนทางซึง เครือข่าย
วิสาหกิจเชิงวรรณกรรม เครือขา่ยทางสงัคม ความรู้และความเชือใจถกูประคบัประคองไว้ ได้เกียวข้อง
ต่อเนืองกันกับอุดมคติของรัฐทีส่งเสริมการทํางานร่วมกันเพือแก้ปัญหาและบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
อนัมีความแตกตา่งกบัความเป็นปัจเจกนิยมและเสรีนิยมของชาวตะวนัตก  แรงผลกัดนัเบืองหลงัการ
พฒันาเครือข่ายวิสาหกิจเชิงสร้างสรรค์ได้ถกูผสมผสานและรวมเข้าด้วยกันกบั กลยทุธ์การสร้างตรา
สินค้า, การสร้างรูปแบบใหมข่องโครงสร้างพืนฐานเชิงวฒันธรรม, การสนบัสนนุความหลากหลายทาง
วฒันธรรม และการพฒันาพืนทีทีถกูทิงร้างไว้ในยคุอตุสาหกรรมขนึมาใหม่  อย่างเช่น โกดงัสินค้าและ
สถานีพลงังานสําหรับการใช้ประโยชน์ยุคหลงัอุตสาหกรรมเช่น ทีพกัอาศยั อพาร์ทเมนท์ ศนูย์แสดง
งานศิลปะและศนูย์บม่เพาะทางธุรกิจเป็นต้น ทงันีจากช่วงการผลกัดนัอนัหลายเช่นนี มนัไม่น่าแปลก
ใจทีวา่นโยบายทางวฒันธรรมเมืองเชิงสร้างสรรค์แบบใหม่เหล่านีได้ถกูผสมผสานอยู่ด้วยเช่นเดียวกนั 
ประโยชน์บางส่วนทีเกิดขนึได้รวมเข้าไว้ด้วยกนักับการพฒันาศนูย์กลางทางวฒันธรรมในกลยุทธ์การ
พฒันาเมืองทียิงใหญ่ขึนกว่าเดิม ความเข้าใจทางวฒันธรรมทีกว้างขวางกว่า และครอบคลมุมากไป
กวา่เพียงรูปแบบของศลิปะชนัสงูธรรมดาๆ การจําแนกปัจจยัทีกําหนดรูปแบบการใช้ชีวิตและกิจกรรม
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การบริโภคในแง่ของการวางผงัเมืองออกกมาได้กว้างขวางมากยิงขนึ และการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน
เชิงวฒันธรรมแบบใหม่ซึงเป็นการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของเมืองและยงัเป็นปัจจยัดงึดดูนกัท่องเทียว
และบางทีอาจจะดึงดดูแม้สิงทีเป็นทีถกเถียงกนัมากนนัก็คือการก่อให้เกิดการลงทุนทีมากขนึตามไป
ด้วย 

 แพนฟิโล (Panfilo, 2011: 4) พบว่าแนวคิดของระบบนวตักรรมแห่งชาติแสดงให้เห็นถึง
การพยายามเข้าถึงเป้าหมายอนัสามารถควบคุมจดัการได้เพือทีจะนํานโยบายเชิงนวตักรรมนนัไป
ปฏิบตัิสําหรับภาครัฐบาล นอกจากนีแล้วอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ยงัได้ถกูจดจําในแง่ทีจะครอบครอง
ศกัยภาพสําคญัทางด้านเศรษฐกิจและเนืองด้วยเหตนุนัจึงได้กลายมาเป็นหวัข้อหลกัในการอภิปราย
เชิงสาธารณะและนโยบาย  แม้กระนนัก็มีความพยายามเพียงเล็กน้อยทีเกิดขึนเพือทีจะวางกรอบ
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้ในระบบนวตักรรมแห่งชาติ ยิงไปกว่านนัก็ยงัมีช่องว่างทางด้านการวิจยัที
ห่างกนัมากในเรืองของการศกึษาการเชือมโยงอตุสาหกรรมสร้างสรรค์กบันวตักรรมภายในบริบทของ
ประเทศรัสเซีย  จดุมุง่หมายของการศกึษานีก็เพือลดชอ่งวา่งทางด้านการวิจยัเหล่านีโดยทําการสํารวจ
บทบาทของเครือข่ายวิสาหกิจเชิงสร้างสรรค์ของเมืองมอสโคว์ในระบบนวตักรรมแห่งชาติรัสเซีย บน
หลกัการพืนฐานของบททบทวนวรรณกรรมนี กรอบเค้าโครงใหม่สําหรับการสร้างแบบจําลองระบบ
นวตักรรมแห่งชาติหรือก็คือแบบจําลองรูปดาว (the Star-model) ก็ได้ถกูพฒันาขนึ  ทงันีบทบาทของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระบบนวัตกรรมแห่งชาติได้ถูกประเมินคุณค่าโดยวิธีการถกเถียงถึง
ผลกระทบทีเป็นไปได้บนพืนฐานองค์ประกอบตา่งๆของแบบจําลองรูปดาว (the Star-model)  สําหรับ
ในส่วนเชิงประจกัษ์ของการศึกษานีแบบจําลองรูปดาว (the Star-model) ได้ถกูนําไปประยกุต์ใช้ต่อ
ระบบนวัตกรรมแห่งชาติรัสเซีย และเครือข่ายวิสาหกิจเชิงสร้างสรรค์ของเมืองมอสโคว์ในประเทศ
รัสเซียได้ถกูศกึษาผ่านชดุการสมัภาษณ์เชิงคณุภาพ นอกจากนีกรณีศกึษานียงัเปิดเผยให้เห็นถึงการ
เชือมโยงเพิมเติมอีกจุดหนึงซึงทังนีต้องถูกนําไปเพิมเติมในกรอบความคิดเชิงทฤษฎีนันคื อการ
เชือมโยงกบัรัฐ โดยผลของการสมัภาษณ์แสดงให้เห็นวา่เครือข่ายวิสาหกิจเชิงสร้างสรรค์ของเมืองมอส
โคว์ได้เข้าครอบครองระบบการเชือมโยงทีเข้มแข็งต่อองค์ประกอบต่างๆของระบบนวตักรรมแห่งชาติ
รัสเซียในฐานะทีเป็นเครือข่ายและการศกึษาระหว่างประเทศตลอดถึงการฝึกอบรมอีกด้วย  โดยระบบ
การเชือมโยงทีเป็นอยู่ในปัจจบุนันนัได้เชือมต่อเครือข่ายวิสาหกิจต่างๆเข้าด้วยกันกับสภาวะทางการ
ตลาด  วงจรสภาวะแวดล้อมและนวตักรรมเชิงสร้างสรรค์ 
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 จากงานวิจัยทีเกียวข้อง จะเห็นได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
และเครือข่ายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์ ได้มีการพัฒนาและนําไปใช้ในการดําเนินงานธุรกิจมากมาย
หลายประเภท และจะเห็นได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หรือแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นนัเป็นแนวคิดที
สามารถสร้างความแตกต่าง และสามารถสร้างคณุคา่ให้แก่สินค้าหรือบริการได้อย่างแท้จริง แต่ทงันี 
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทีนําไปใช้ในการสร้างคณุคา่นนัมิได้มีแตเ่พียงใดด้านหนึงเพียงด้านเดียว 
มิใช่เพียงวฒันธรรมเท่านนั หากแตผู่้ ใช้ต้องนําแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นีไปประยุกต์ใช้โดยการบูร
ณาการเป็นองค์รวมให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจประเภทต่างๆ ซึงงานวิจัยทีเกียวข้องนีแสดงให้
เห็นถึงความหลากหลาย และมีจุดเน้นในการนําไปใช้ทีแตกต่างกันออกไป ทังนีก็เพือทีจะนําไปสู่
แนวคิดหรือมุมมองทีจะพัฒนาไปสู่การทําวิจัยเรืองรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลียง
จงัหวดันครปฐมตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทีผู้วิจยัสนใจทีจะทําการวิจยันนัเอง   

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีงานวิจยัเกียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เครือข่ายวิสาหกิจและ
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในหลายประเด็น แตจ่ากการศึกษาพบว่ายงัไม่มีงานชินใดทีทําการวิจยัเกียวกับ
รูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุค่าธูรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
นอกจากนีงานวิจัยเกียวกับการพัฒนาธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรคนี์ ยงัไมเ่คยมีผู้ใดทําการวิจยัมาก่อน  ดงันนังานวิจยัชนินีจงึเป็นงานวิจยัชนิแรกทีทําการวิจยั
เกียวกับรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม  โดยผู้ วิจัยให้
ความสําคัญกับรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธูรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐมด้วยการใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพือสร้างคณุค่าและเพิมมูลค่าให้แก่กับสินค้าบริการของธุรกิจจัดเลียง 
โต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม ทีเป็นกลยทุธ์สําคญัในการเสริมสร้างและพฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน เพือให้
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมเกิดการพฒันาทียงัยืนและสามารถพึงพาตนเองได้อย่างดีทีสุด 
อีกทงัทําให้สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิน และส่งผลให้เศรษฐกิจของจงัหวดันครปฐมนนั
แข็งแกร่งขนึอีกด้วย 
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บทท ี3 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 

 การดําเนินการวิจัยเรือง  รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียงจังหวัด
นครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือพฒันารูปแบบการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีกระบวนการและวิธีการวิจยั ดงันี 

 
ขันตอนการดาํเนินการวิจัย 
 เพือให้การดําเนินการวิจยับรรลุวตัถุประสงค์ทีกําหนดไว้อย่างประสิทธิภาพใน ผู้วิจยัได้
วางแผนกําหนดขนัตอนการวิจยัออกเป็น 3 ขนัตอน  คือ 

 ขนัตอนที 1 ศกึษาสภาพทวัไปและกระบวนการของการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนใน
จงัหวดันครปฐม  
 ขนัตอนที 2 ร่างรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมตาม
แนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ขนัตอนที 3 รับรองรูปแบบการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมตาม
แนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดงัตอ่ไปนี 
 ขันตอนที 1 ศกึษาลกัษณะทวัไปและกระบวนการของการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนในจงัหวดันครปฐม ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัจจยัสู่ความสําเร็จ เป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) จากแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีรายละเอียดการดําเนินงานในขนัตอนนีดงัตอ่ไปนี 
1.1 การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เป็นการศึกษาโดยใช้

ข้อมูลเอกสาร ได้แก่ เอกสารชนัต้น และเอกสารชนัรอง เอกสารชนัต้นคือ เอกสารทีเป็นข้อมูลหรือ
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1.2 หลกัฐานโดยตรง ถือเป็นต้นฉบบั เชน่ จดมายเหต ุบนัทึก ประกาศหรือกฎหมาย ส่วน
เอกสารชนัรองคือ ข้อมูลหลกัฐานทีไม่ใช่ได้มาโดยตรงจากเหตกุารณ์หรือสถานการณ์หนึงๆ เช่น มีผู้
รวบรวมไว้แล้วมาวิเคราะห์ เสนอหรืออ้างอิง เกียวกับข้อมูลพืนฐานต่างๆ  ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนที
ทําการศกึษา เช่น ประวตัิความเป็นมา การบริการ วิธีการดําเนินงานและการพฒันาในมิติต่างๆ ของ
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน ปัญหา อุปสรรค กระบวนการในห่วงโซ่คณุค่าของการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีน รวมทงัศกึษาปัจจยัสูค่วามสําเร็จของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 

1.3 การเลือกพืนทีศกึษา โดยศกึษาบริบท ลกัษณะทวัไปของการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม  ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทังสภาพแวดล้อมภายใน
ประกอบด้วยจุดแข็งและจุดอ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอกทงัโอกาสและอุปสรรคทีมีผลต่อการ
ดําเนินธุรกิจ อีกทงักระบวนการในห่วงโซ่คณุค่าและห่วงโซ่อุปทานของการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีน รวมทงัศกึษาปัจจยัสู่ความสําเร็จของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน โดยทําการศกึษาพืนทีตวัอย่างเป็น
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐม จํานวน 9 แห่ง โดยผู้วิจยัได้ทําการสํารวจธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
ทีได้รับการรับรองมาตรฐานจากสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครปฐม จากจํานวนทงัหมด 42 แห่ง 
จากนนัผู้ วิจยัจึงสํารวจธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนทีเป็นสมาชิกอยู่ในชมรมผู้ประกอบการโต๊ะจีน จังหวัด
นครปฐม ซึงมีจํานวนทงัหมด 14 แห่ง แล้วจึงเลือกเฉพาะเจาะจงธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีจะศกึษาตาม
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ คือ   

                  1. เป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีมีชือเสียง และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสํานกังาน
สาธารณสขุจงัหวดันครปฐม 

        2. เป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีเป็นสมาชิกอยูใ่นชมรมผู้ประกอบการโต๊ะจีน จงัหวดั
นครปฐม 

       3. เป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีมีระยะเวลาในการดําเนินการมายาวนานมากกวา่ 20 ปี 
  ผู้วิจยัจงึได้พืนทีทีจะศกึษา จํานวน 9 แหง่ ดงันี  

1. โต๊ะจีน ยทุธพงษ์โภชนา นครปฐม   ดําเนินงานโดย นายประพฤติ อรรฆธน 

2. โต๊ะจีน เอียวเจริญโภชนา นครปฐม ดําเนินงานโดย นายอภิโชติ พงศ์พิริยะจติ 

3. โต๊ะจีน ณทัพงศ์โภชนา นครปฐม    ดําเนินงานโดย นายสมบตัิ ถําเพชร 
4. โต๊ะจีน องึพิชาญโภชนา นครปฐม  ดําเนินงานโดย นายพิชาญ ธนศรีพิพฒัน์ 

5. โต๊ะจีน วิสตูรโภชนา นครปฐม        ดําเนินงานโดย นายวิสตูร จนัทร์ประเสริฐ 
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6. โต๊ะจีน พรชยัโภชนา นครปฐม        ดําเนินงานโดย นายนายบุ้นเส็ง สธุรรมโกศล  
7. โต๊ะจีน กําธรโภชนา นครปฐม         ดําเนินงานโดย นายกําธร จิรธนานวุฒัน์ 

8. โต๊ะจีน ทวีโภชนา นครปฐม            ดําเนินงานโดย  นายทวี วงศ์รัตน์ 

9. โต๊ะจีน สายนัต์โภชนา นครปฐม      ดําเนินงานโดย นายสายนัต์ เส็งคานนท์ 
1.3 การศึกษาภาคสนาม (Field Research) การวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ทําการศึกษาวิจัยจากสภาพทีเป็นจริงโดยธรรมชาติ เช่น หมู่บ้าน สถานทีทําโครงการ ซึงถือเป็น 
“สนาม” ในการวิจัย ซึงในทีนีคือ ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมทีผู้ วิจัยเลือกให้เป็น
กรณีศึกษา 9 แห่ง ผู้ วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลในดําเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน โดยการวิจัยใน
ภาคสนาม ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ ให้ข้อมลูสําคญั โดยใช้ทังการสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง  (Structured Interview)  และการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured 

Interview)   เพือให้ได้ข้อมลูถกูต้องและครอบคลมุประเด็นทีทําการวิจยัมากทีสดุ  การสนทนาพดูคยุที
นํามาใช้ในการวิจยัครังนีเป็นการสนทนาพดูคยุทงัทีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการเพือให้ได้ข้อมลูที 

ครอบคลุมและตอบโจทย์การวิจยั การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  และการ
สงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ในกิจกรรมตา่งๆ  ทีเกียวข้องกับธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีน เพือทําการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตรวจสอบผลการวิเคราะห์
วิธีการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
พืนทีในการวิจัยและผู้ให้ข้อมูลสาํคัญ 
1. พืนทีทีใช้ในการศกึษาวิธีการดําเนินงานของของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในการจดัการห่วง

โซ่คุณค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนทีเป็นสมาชิกอยู่ในชมร ม
ผู้ประกอบการโต๊ะจีน จงัหวดันครปฐม จํานวน 9 แหง่ ดงันี  

      1.1 โต๊ะจีน ยทุธพงษ์โภชนา นครปฐม ดําเนินงานโดย นายประพฤต ิอรรฆธน 

      1.2 โต๊ะจีน เอียวเจริญโภชนา นครปฐม ดําเนินงานโดย นายอภิโชต ิพงศ์พิริยะจิต 

      1.3 โต๊ะจีน ณทัพงศ์โภชนา นครปฐม ดําเนินงานโดย นายสมบตั ิถําเพชร 
      1.4 โต๊ะจีน องึพิชาญโภชนา นครปฐม ดําเนินงานโดย นายพิชาญ ธนศรีพิพฒัน์ 

      1.5. โต๊ะจีน วิสตูรโภชนา นครปฐม ดําเนินงานโดย นายวิสตูร จนัทร์ประเสริฐ 

      1.6 โต๊ะจีน พรชยัโภชนา นครปฐม ดําเนินงานโดย นายนายบุ้นเส็ง สธุรรมโกศล  
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      1.7 โต๊ะจีน กําธรโภชนา นครปฐม ดําเนินงานโดย นายกําธร จิรธนานวุฒัน์ 

      1.8 โต๊ะจีน ทวีโภชนา นครปฐม ดําเนินงานโดย นายทวี วงศ์รัตน์ 

      1.9 โต๊ะจีน สายนัต์โภชนา นครปฐม ดําเนินงานโดย นายสายนัต์ เส็งคานนท์ 

2. ผู้ให้ข้อมลูสําคญั (Key Informant) 2 กลุม่ ประกอบด้วย  
2.1 กลุม่ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 9 แหง่ 
2.2 กลุ่มองค์กร สถาบนั อุตสาหกรรมหรือธุรกิจทีเกียวข้องกบัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 

ได้แก่ 
1. ศนูย์สง่เสริมอตุสาหกรรม 

2. สาธารณสขุจงัหวดันครปฐม 

3. การทอ่งเทียวจงัหวดันครปฐม 

4. หอการค้าจงัหวดันครปฐม 

5. สถาบนัการศกึษา 

6. สมาคมวิทยโุทรทศัน์จงัหวดันครปฐม 

เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 
 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูสําหรับการวิจยัในขนัตอนที 1 เป็นแบบสมัภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง หรือแบบสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) 
และและการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview)  ในการเก็บข้อมลูเชิงลึก (In-

depth Interview) การสนทนาพดูคยุ การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  และการ
สงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) เพือศกึษาข้อมลูเกียวกบัการดําเนินงาน
ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในการจดัการห่วงโซ่คณุคา่ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  แบง่ออกเป็น 2 

ชดุ คือ 

 ชุดที 1 สําหรับกลุ่มผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจงัหวัดนครปฐม ทีเป็น
กรณีศกึษาจํานวน 9 แห่ง ซึงผู้วิจยักําหนดกรอบแนวทางการสมัภาษณ์ ทีมีลกัษณะเป็นหวัข้อกว้างๆ 
ตามประเดน็การศกึษา ประกอบด้วย 

1. ข้อมลูทวัไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 

2. ข้อมลูสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ มีเนือหาและรายละเอียดประกอบด้วย  
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2.1 ข้อมูลทวัไปธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐม ทงัลักษณะทางกายภาพ
ประวตัคิวามเป็นมา หลกัการบริหาร การดําเนินงาน  

2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทังสภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วยจุดแข็งและ
จดุออ่น และสภาพแวดล้อมภายนอกทงัโอกาสและอปุสรรคทีมีผลตอ่การดําเนินธุรกิจ 

2.3 กระบวนการในหว่งโซ่คณุคา่และห่วงโซ่อปุทานของการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีน 

2.4 ผู้ ทีเกียวข้องอยู่ในกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทานของการ
ดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 

2.5 ความเข้าใจในเรืองคณุคา่ 

2.6 ปัจจยัสูค่วามสําเร็จของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 

3. ข้อเสนอแนะทัวไปเกียวกับการดําเนินงานและรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของ
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม  

 ชุดที 2 สําหรับกลุ่มองค์กร สถาบนั อุตสาหกรรมหรือธุรกิจทีเกียวข้องกับธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีน ผู้ วิจัยกําหนดกรอบแนวทางการสัมภาษณ์ ทีมีลักษณะเป็นหัวข้อกว้างๆ ตามประเด็น
การศกึษา ประกอบด้วย 

1. ข้อมลูทวัไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 

2. ข้อมลูสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ มีเนือหาและรายละเอียดประกอบด้วย  
2.1 ข้อมูลทัวไปเกียวกับบทบาทหรือความเกียวข้องทีมีต่อธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน

จงัหวดันครปฐม 

2.2 สิงทีพึงพอใจและสิงทีไม่พึงพอใจทีได้รับจากการใช้บริการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
จงัหวดันครปฐม 

2.3 เกณฑ์หรือเงือนไขในการทําธุรกิจร่วมกนั หรือสนบัสนนุธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 

2.4 ความเข้าใจในเรืองคณุคา่ 

2.5 ปัจจยัสูค่วามสําเร็จของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 

3. ข้อเสนอแนะทวัไปเกียวกบัการเพิมคณุคา่ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม  
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การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวิจัย 
การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  หรือแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 

(Structured Interview or Formal Interview) ในการเก็บข้อมลูเชิงลึก (In-depth Interview) มีขนัตอน
ในการดําเนินการดงันี 

1. ศกึษาและวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจยัทําการศกึษาเอกสารจากเอกสารชนัต้น และเอกสาร
ชนัรอง เกียวกับข้อมลูพืนฐานตา่งๆ ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีทําการศกึษา เช่น ประวตัิความเป็นมา 
การบริการ วิธีการดําเนินงานและการพฒันาในมิติต่างๆ ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน ปัญหา อุปสรรค 
กระบวนการในห่วงโซ่คณุคา่และห่วงโซ่อปุทานของการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน รวมทงัศกึษา
ปัจจยัสูค่วามสําเร็จของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 

2. นําข้อมลูจากการศกึษาและวิเคราะห์เอกสารในขนัที 1 มาสงัเคราะห์และออกแบบใน
การสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพือใช้สมัภาษณ์บคุคลทีเกียวข้อง 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร
หรือเจ้าของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน และกลุ่มองค์กร สถาบนั อตุสาหกรรมหรือธุรกิจทีเกียวข้องกบัธุรกิจ
จดัเลียงโต๊ะจีน 

3. นําแบบสมัภาษณ์ทีสร้างขนึนําเสนออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบและ
ให้คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไข 

4. นําแบบสมัภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไข 

5. นําแบบสมัภาษณ์ทีผู้วิจยัสร้างขนึไปเก็บข้อมลูกบัผู้ให้ข้อมลูสําคญั 

           การเก็บรวมรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัมีการใช้อปุกรณ์หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ 

สมดุจดบนัทกึ เทปบนัทกึเสียง และกล้องถ่ายรูป โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 2 ลกัษณะ คือ  
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลทีเป็นเอกสาร ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ 

ประวตัคิวามเป็นมา หลกัการบริหาร การดําเนินงาน  
2. เก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ (ภาคสนาม) แบบมีโครงสร้าง คือการสมัภาษณ์

แบบเป็นทางการ โดยกําหนดประเด็นคําถามสําคญัไว้ล่วงหน้า เป็นประเด็นคําถามจากบริบทซึง
เกียวข้องกับรายละเอียดตา่งๆ ทีศึกษาวิธีการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนโดยการสมัภาษณ์
จากกลุ่มผู้ บริหารหรือเจ้าของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐมทีเป็นกรณีศึกษาตวัอย่างและ
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สมัภาษณ์ตวัแทนจากกลุ่มองค์กร สถาบนั อุตสาหกรรมหรือธุรกิจทีเกียวข้องกับธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
จงัหวดันครปฐม ตามขนัตอนดงันี 

2.1 ผู้วิจยัทําหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากรเพือออกหนงัสือ
ขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน และกลุ่มองค์กร สถาบนั อุตสาหกรรม
หรือธุรกิจทีเกียวข้องกับธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม  เพือขอความอนุเคราะห์ในการให้
สมัภาษณ์ 

2.2 ผู้ วิจัยค้นหาบุคคลทีสามารถแนะนําให้ผู้ วิจัยได้รู้จักกับผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ 
โดยเฉพาะผู้ ประกอบธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน และหาโอกาสในการนัดพบปะแนะนําตัวในครังแรก 
เพือทีจะขออนุญาติในการเข้าสัมภาษณ์  ซึงเป็นขนัตอนทีสําคัญมาก เพราะเป็นการเปิดใจผู้ถูก
สมัภาษณ์ทีจะให้ผู้สมัภาษณ์สามารถเข้าถึงข้อมลูเชิงลกึให้ได้มากทีสดุ 

2.3 เดนิทางไปสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสําคญัด้วยตนเอง 
2.3 ทําการตรวจสอบข้อมูลและคัดเลือกแบบสัมภาษณ์ทีสมบูรณ์เพือนํามาใช้

วิเคราะห์ข้อมลู 

การตรวจสอบข้อมูล 

 เมือได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีตา่งๆ แล้ว ก่อนเริมการวิเคราะห์ข้อมลูในขนัตอน
ตอ่ไป ผู้วิจยัได้ทําการตรวจสอบข้อมลู เพือให้เกิดความเชือถือได้ของข้อมลู เพือตรวจดคูวามครบถ้วน
ของข้อมลู และเพือประเมินคณุภาพของข้อมลูทีนํามาวิเคราะห์และตอบปัญหาการวิจยั ดงันี  

1. การตรวจสอบข้อมลูทีได้รับจากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสําคญัโดยตรง  

1.1 นําข้อมูลเสียงทีบนัทึกไว้มาถอดเสียงและทําการจดบนัทึกรายวัน เพือทําการ
ตรวจสอบข้อมลูทีไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถวน เพือนําไปศกึษาเพิมเติมในการสมัภาษณครังตอ่ไป ซึงข้อ
มลูทีได้มานนั ผู้ ทําการวิจยัจะนํามาถอดเสียงคําตอ่คําประโยคตอ่ประโยค แล้วตรวจสอบความถกูต้อง
ของข้อมลูอีกครังด้วยการฟังทีบนัทกึเสียงซํา  

1.2 ผู้วิจยัได้อ่านทบทวนข้อมูลทีจดบนัทึกไว้ ให้แก่ผู้ ให้ข้อมูลสําคญัฟัง และทําการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิมเตมิจนเป็นทีพอใจของผู้ให้ข้อมลู 

2. การตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า ด้านข้อมลู (Data Triangulation) และด้านวิธีการ 
รวบรวมข้อมลู (Methodological Triangulation) ดงันี 
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2.1 ด้านข้อมลู ใช้วิธีการรวบรวมข้อมลูเรืองเดียวกนัจากแหล่งบคุคลหลายคน  ได้แก่ 
จากแหล่งผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ ในธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน โดยผู้ วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในแตล่ะกรณีศกึษา จํานวน 2-3 คน 
และจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจากตวัแทนกลุม่องค์กร สถาบนั อตุสาหกรรมหรือธุรกิจทีเกียวข้อง
กบัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม หลงัจากการรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้วิจยัได้นําข้อมูลทีได้
จากรายบคุคลมาตรวจสอบว่าแตล่ะประเด็นตรงกนัหรือไม่ อย่างไร หรือสอดคล้องกนัหรือไม่ อย่างไร 
หากปรากฏว่าแต่ละประเด็นทีตรวจสอบนนั มีผู้ ให้ข้อมูลไม่ตรงกันผู้ วิจัยจะกลบัไปตรวจสอบข้อมูล
เพิมเตมิอีกครังจนได้ข้อมลูทีตรงกนั 

2.2 ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  

ข้อมลูทีได้จากการศกึษาเอกสาร การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนา และการสงัเกตุ โดยผู้วิจยัได้
นําเนือหาทีได้รวบรวมจากแตล่ะวิธีการมาจําแนกเป็นประเด็นโดยอาศยักรอบแนวคิดการวิจยันําทาง 
หลังจากนันได้นําข้อมูลของประเด็นเดียวกันมาตรวจสอบว่าตรงกันหรือสอดคล้องกันหรือไม่ ถ้า
ปรากฏวา่ข้อมลูมีความแตกตา่งและขดัแย้งกนัผู้วิจยัได้ทําการบนัทกึไว้และนําไปสอบถามกบักลุ่มผู้ ให้
ข้อมลูอีกครัง เพือให้ได้ข้อมลูทีถกูต้องมากทีสดุ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมลู เป็นการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สาระสําคัญทีได้จากการการรวบรวมข้อมูลในวิธีต่างๆ ทังจากเอกสารและจากการ
สมัภาษณ์ แล้วนําข้อมลูทีได้ทงัหมดนนัมาทําการวิเคราะห์สาระ สร้างข้อสรุป และเรียบเรียงนําเสนอ
ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ในรูปแบบวิธีพรรณา (Description) เพือนําไปสงัเคราะห์โครงร่างหรือยกร่าง
รูปแบบตอ่ไป โดยมีขนัตอนดงันี 

1. การถอดความบนัทึกเสียงของการสมัภาษณ์ออกมาเป็นภาษาเขียนด้วยผู้วิจยั รวมทงั
ทวนความกบัเสียงบนัทึกเพือตรวจสอบความถกูต้องของการถอดความและศึกษาทําความเข้าใจเพือ
ทําการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) โดยการจดัประเด็นความคิด วิเคราะห์ประเด็นสําคญัแล้ว
เขียนพรรณนา 

2. สังเคราะห์ข้อมูลทัวไปเกียวกับวิธีการดําเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค 
กระบวนการในหว่งโซค่ณุคา่และหว่งโซอ่ปุทานของการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน และปัจจยัแห่ง
ความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน และรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจ
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จดัเลียง มาใช้เป็นแนวทางในพฒันารูปแบบการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐม
ตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากการศกึษาเอกสาร และแบบสมัภาษณ์ มาสร้างข้อสรุป และเรียบ
เรียงนําเสนอข้อมลูในประเด็นตา่งๆ  ในรูปแบบวิธีพรรณา (Description) เพือนํามาใช้เป็นแนวทางใน
การจดัทําโครงร่างรูปแบบการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจจดัเลียง  

 

 ขันตอนที 2 เป็นการร่างรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียงจังหวัด
นครปฐมตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูทีได้ศกึษา และการผนวก
แนวคดิทฤษฎีทีเกียวข้อง โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานในขนัตอนนีดงัตอ่ไปนี 

2.1 นําข้อมลูทีได้จากการศึกษาเกียวกบัวิธีการดําเนินงาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
จดุแข็ง จดุออ่น ปัญหา อปุสรรค กระบวนการในห่วงโซ่คณุคา่ของการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 
ปัจจยัแหง่ความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน และรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่
ของธุรกิจจดัเลียง ทีเป็นกรณีศกึษาทงั 9 แหง่ ทีได้จากการศกึษาเอกสารและแบบสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลู
ทีเป็นผู้บริหารธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน และข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลทีเป็นกลุ่มองค์กร 
สถาบนั อตุสาหกรรมหรือธุรกิจทีเกียวข้องกบัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม มาทําการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และเชือมโยงประกอบเข้าด้วยกนั  

2.2 นําข้อมลูจากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ในขนัตอนที 1 มาสร้างข้อสรุปเป็นร่างรูปแบบ
การจดัการหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยอาศยั
แนวคิดทฤษฎีช่วยนําทางในการดําเนินงานดงันี คือ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สําหรับทําความ
เข้าใจถึงฐานคิดในการทําธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ แนวคิดเครือข่ายวิสาหกิจ เพือพิจารณาถึงกลุ่มของ
ธุรกิจและสถาบนัทีเกียวข้องกบัธุรกิจทีมีความร่วมมือ เกือหนนุ เชือมโยง และเสริมกิจการซึงกนัและกัน 

แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ (SWOT Analysis) สําหรับการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน
ของธุรกิจเพือพิจารณาจดุอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจ และปัจจยัภายนอกทีเป็นโอกาสหรืออปุสรรคทีมี
ผลตอ่การดําเนินธุรกิจ แนวคิดห่วงโซ่คณุคา่และอุปทาน (Value and Supply Chain) สําหรับการ
วิเคราะห์การเพิมคณุคา่ในกระบวนการทีเกียวข้องในธุรกิจตงัแตต้่นนําจนถึงปลายนําและส่งถึงลกูค้า 
ทฤษฎีไดมอนด์ (Diamond Model) เพือวิเคราะห์ปัจจัยเกียวข้องและสนับสนุนทีมีผลต่อ
ความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกิจ  
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2.3 ร่างรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียงจังหวัดนครปฐม  เป็น
กระบวนการจัดการคุณค่าตังแต่ต้นนํา กลางนํา และปลายนําในห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย 4 
ขนัตอนหลกั ได้แก่ 1) การนําเข้าวตัถุดิบและอปุกรณ์ ซึงเปรียบได้กบักระบวนการต้นนํา 2) การผลิต 
ซึงเปรียบได้กับกระบวนการกลางนํา 3) การจําหน่ายหรือการจดังาน และ 4) การขายและการตลาด 
เปรียบได้กบักระบวนการปลายนํา มาผนวกเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทีเน้นการสร้างคณุค่า 
(Value Creation) ด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 1) องค์ความรู้ 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) การใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา 4) วัฒนธรรม 5) ภูมิปัญญา 6) เทคโนโลยี/นวตักรรมสมัยใหม่ 7) เครือข่าย
วิสาหกิจ 

 ขันตอนที 3 รับรองรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐม
ตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยผู้ เชียวชาญ ประกอบด้วยรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

3.1 นํารูปแบบจําลองทีผู้วิจยัสร้างขนึในขนัตอนที 2 ไปให้ผู้ เชียวชาญ จํานวน 17 ท่าน
จากองค์กรหรือธุรกิจทีสนับสนุนหรือเกียวข้องกับเครือข่ายวิสาหกิจธุรกิจจัดเลียง และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ทีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์ทีผู้วิจยักําหนดไว้ ประเมินและรับรองรูปแบบ  

3.2 สงัเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงเชียวชาญแล้วปรับปรุงรูปแบบให้
สอดคล้องกบัความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เชียวชาญ จนได้รูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่ของ
ธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ผู้เชียวชาญในการรับรองรูปแบบ 
 ผู้ เชียวชาญในการรับรองรูปแบบงานวิจยั เป็นผู้ เชียวชาญ จํานวน 17 คนทีได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซงึจํานวนของผู้ เชียวชาญเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ โทมสั  
ที แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan) (1971: 3-5) ทีได้ศกึษาวิจยัแล้วพบว่า จํานวนผู้ เชียวชาญ 
17 คนขนึไปจะเป็นปริมาณกลุ่มตวัอย่างทีทําให้ความคลาดเคลือน (Error) จะมีน้อยลงมาก ผู้วิจยัได้
กําหนดคุณสมบตัิของผู้ เชียวชาญเพือขอให้เป็นผู้ ให้ข้อมูลทีเหมาะสมกับเรืองทีทําการวิจัยเป็นผู้ มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการดําเนินงานธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน และความชํานาญการในเรือง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกําหนดคณุสมบตัไิว้ ดงันี 

1. กลุ่มผู้ ชํานาญการพิเศษ (Specialist) มีความเชียวชาญ มีความรู้ ประสบการณ์ใน
เรืองการดําเนินงานธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน เป็นผู้ ประกอบการ ผู้ ดําเนินงาน ผู้ มีภาระหน้าที และมี
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บทบาทสําคญัเกียวข้องกบัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน จํานวน 4 คน จากผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 

และชมรมธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม 

2. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Expertise) เป็นผู้ บริหารระดบัสูง มีอํานาจในการตดัสินใจใน
หน่วยงาน/สถาบนั/องค์กร ทีเกียวข้องกับธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน หรือเป็นผู้ รับผิดชอบเรืองนโยบายและ
แผนการดําเนินงานทางธุรกิจ จํานวน 7 คน จากสภาอตุสาหกรรมจงัหวดันครปฐม สาธารณสขุจงัหวดั
นครปฐม การท่องเทียวจังหวดันครปฐม หอการค้าจังหวัดนครปฐม สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สมาคมวิทยโุทรทศัน์จงัหวดันครปฐม 

3. กลุม่นกัวิชาการทีมีความรู้ความชํานาญ (Connoisseur) ทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
หรือทางการศกึษา โดยพิจารณาคณุสมบตัิทีสําคญั ได้แก่ วฒุิการศกึษาไม่ตํากว่าระดบัปริญญาโท มี
ประสบการณ์ในการทํางานด้านวิชาการ จํานวน 6 คน จากสถาบนัการศกึษาในจงัหวดันครปฐม 

 เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 
 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยัในขนัตอนที 3 คือ แบบรับรอง

ต้นแบบการวิจยั เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญเพือรับรองรูปแบบการจดัการห่วงโซ่
คณุคา่ของธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพือการนําไปประยกุต์ใช้ได้
จริง แบง่เป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที 1 เป็นการประเมินเกียวกับรายละเอียดขององค์ประกอบในรูปแบบ โดยใช้แบบ
ประเมินทีผู้ วิจยัได้สร้างและพฒันาขึนเอง  ซึงเป็นลกัษณะคําถามแบบมาตรประเมินค่า  (Rating 

Scale)  จะใช้มาตรประเมินค่าตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert’s Rating Scale)  ทีมีระดบัของการ
ประเมิน  5  ระดบั  ได้แก่  มากทีสดุ  มาก  ปานกลาง น้อย  และน้อยทีสดุ  (บญุชม  ศรีสะอาด, 2545: 

72-74)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงัตอ่ไปนี 

มากทีสดุ  คดิเป็นคะแนน    5  คะแนน 

มาก  คดิเป็นคะแนน    4  คะแนน 

ปานกลาง  คดิเป็นคะแนน    3  คะแนน 

น้อย  คดิเป็นคะแนน    2  คะแนน 

น้อยทีสดุ  คดิเป็นคะแนน    1  คะแนน 

ตอนที 2 เป็นข้อเสนอแนะเกียวกับรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียง
จงัหวดันครปฐมตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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  การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวิจัย 
 การสร้างแบบรับรองต้นแบบการวิจยัโดยผู้ เชียวชาญ มีขนัตอนดงันี 

1. นํารูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียงจังหวัดนครปฐมตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทีร่างขึน มาจดัลําดบัข้อคําถามสร้างเป็นแบบประเมินเสนอตอ่อาจารย์ผู้ควบคมุ
วิทยานิพนธ์ เพือพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมในการนําไปใช้ 

2. นําแบบประเมินเพือการรับรองต้นแบบการวิจยัทีสร้างขึนเสนอต่อผู้ เชียวชาญทงั 17 

ทา่น ประเมินและรับรองรูปแบบการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การรับรองต้นแบบการวิจยั ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการนําแบบประเมินรูปแบบไปให้
ผู้ เชียวชาญทงั 17 ท่าน ประเมินและรับรองรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจจดัเลียงจงัหวดั
นครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยประเมินจากแบบรับรองรูปแบบมาตรประเมิณค่า 
(Rating sale) 5 ระดบั 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลู ขนัตอนที 3 รับรองรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจจดัเลียง
จงัหวดันครปฐมตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีรายละเอียดการดําเนินการ ดงันี 

1. การรับรองต้นแบบการวิจยั โดยนําต้นแบบการวิจยัไปให้ผู้ เชียวชาญ 17 ท่าน ประเมิน
ความเป็นไปได้ในการนําเสนอรูปแบบ ด้วยวิธีกําหนดนําหนกัคะแนนเป็น 5 ระดบั แบบมาตรประเมิน
ค่า(Rating Scale) ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลทังในภาพรวมและจําแนกตามรายข้อคําถาม                  
ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมลูตามแนวคดิของเบสต์ (Best, 1981: 179-187)  ดงัตอ่ไปนี 

คะแนนเฉลีย  4.50 - 5.00       หมายถึง   มากทีสดุ 

คะแนนเฉลีย  3.50 - 4.49       หมายถึง   มาก 

คะแนนเฉลีย  2.50 - 3.49       หมายถึง   ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย  1.50 - 2.49       หมายถึง   น้อย 

คะแนนเฉลีย  1.00 - 1.49       หมายถึง   น้อยทีสดุ 
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หลงัจากนนัจึงนํามาวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติการหาค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ซึงแบบประเมินทกุข้อได้คา่เฉลียมากกว่า 3.50 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่า
รับรองรูปแบบใช้ได้  
 2. ผู้ วิจัยประมวลผลของข้อเสนอแนะแล้วตีความในรูปการวิเคราะห์เนือหาและนํา
ข้อเสนอแนะไปพฒันารูปแบบให้มีความเหมาะสมเป็นรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจจัด
เลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตอ่ไป 
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แผนภมูิที  2  ขนัตอนการดําเนินการวิจยั 
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บทท ี4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัครังนี ผู้วิจยัดําเนินการเก็บข้อมลูเพือนําเสนอรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่
ธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู
ตามขนัตอนการดําเนินการวิจยั 3 ขนัตอน  ตามลําดบั ดงันี  
 ขนัตอนที 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัในการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงใน
จงัหวดันครปฐม ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัจจยัสูค่วามสําเร็จ 

  ขนัตอนที 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลียงจังหวัด
นครปฐมตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 ขนัตอนที 3 การรับรองรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่ธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐม
ตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

ขันตอนที 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันในการดาํเนินงานธุรกิจจัดเลียงในจังหวัด
นครปฐม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดแบ่งเป็น 6 ตอน ได้แก่  

ตอนที 1 ผลการศกึษา วิเคราะห์ข้อมลูสภาพปัจจบุนัในการการดําเนินงานธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม 

ตอนที 2 ผลการศกึษา วิเคราะห์ข้อมลูสภาพปัจจบุนัในการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมตามความคดิเห็นของสถาบนั และหนว่ยงานทีเกียวข้อง 

ตอนที 3 สรุปประเด็นสําคญัจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis) ของข้อมลูธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม 

ตอนที 4 การวิเคราะห์ความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม
ด้วยแบบจําลองเพชร หรือทฤษฎีไดมอนด์ (Diamond Model)  

ตอนที 5 การวิเคราะห์กระบวนการในหว่งโซ่อปุทานของการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนนครปฐม 

ตอนที 6 การวิเคราะห์กระบวนการในหว่งโซ่คณุคา่ของการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนนครปฐม
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ตอนที 1 ผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันในการดาํเนินงานธุรกิจ
จัดเลียงโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม 

  

พนืทีศึกษาท ี1 ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน ยุทธพงษ์โภชนา  
1. บริบททวัไปของธุรกิจโต๊ะจีน 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของธุรกิจ 

ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนยทุธพงศ์โภชนามีผู้ประกอบการชือ นายประพฤติ อรรฆธน เป็น
คนจงัหวดันครปฐมโดยกําเนิด ประกอบอาชีพบนเส้นทางธุรกิจหลากหลายประเภททงัทําเต้นท์รถ 
รับจดัไฟแนนซ์ รับเหมาก่อสร้าง ธุริกิจจดัเลียงโต๊ะจีน จนกระทงัประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเมือ
ปี พ.ศ.2541 จึงจําต้องยุติธุรกิจหลายอย่างลง คงเหลือแต่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเพียงอย่างเดียว
เนืองจากเป็นธุรกิจทีไม่ถูกกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจมากนกัและเป็นธุรกิจทีมีความถนดั
มากทีสดุจนถึงทกุวนันี รวมระยะเวลาทีประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมาเป็นเวลากวา่ 30 ปี 

ปัจจบุนัโต๊ะจีนยทุธพงศ์โภชนาเป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนขนาดใหญ่ มีพนกังานรวมทกุ
แผนกประมาณ 100 คน โดยรับจดัโต๊ะในราคาตงัแต ่1,500 – 5,000 บาท ซึงราคาแตล่ะโต๊ะจะ
ขึนอยู่กับรายการอาหารทีลูกค้าต้องการ โดยมีจํานวนอาหารบนโต๊ะจํานวนอย่างน้อย 8 จาน 
สําหรับจํานวนโต๊ะทีรับจดัน้อยทีสดุ คือ จํานวน 3-5 โต๊ะ ซึงถือว่าเป็นจํานวนโต๊ะพิเศษเนืองจาก
จดัโต๊ะน้อยเช่นนีมกัจะไม่คุ้มกับราคาต้นทุนวตัถุดิบและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน จึงรับจดัใน
ราคาเหมาทีสูงกว่าการรับจดัโต๊ะตามจํานวนขนัตําที 10 โต๊ะหรือจําเป็นต้องคิดในราคาสูงกว่า
ปกติ ส่วนจํานวนโต๊ะทีมากทีสุดทีเคยจดั คือ 1,200 โต๊ะ เป็นงานเลียงพนกังานบริษัทเอกชนที
จงัหวดัภเูก็ต ยทุธพงศ์โภชนายินดีให้บริการทวัราชอาณาจกัร ระยะทางทีให้บริการทีไกลทีสดุทีเคย
ให้บริการภายในประเทศ คือ จังหวัดสงขลา ยะลา เชียงใหม่ เชียงราย และเคยให้บริการใน
ตา่งประเทศคือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
2. วิธีการดาํเนินงาน 

2.1 รูปแบบการดาํเนินงานตามองค์ประกอบ  
      2.1.1 ด้านวัตถุดบิ 

      ยทุธพงศ์โภชนาให้ความสําคญักับวตัถุดิบทีจะนํามาใช้ประกอบอาหารและปรุง
อาหารเป็นสิงทีสําคญัทีสดุ เพราะอาหารเป็นหวัใจหลกัของโต๊ะจีน การให้ลกูค้ารับประทานอาหาร
ทีไมอ่ร่อย ไมมี่คณุภาพ ถือเป็นการไมใ่ห้เกียรตลิกูค้า และลกูค้าก็จะไม่มาใช้บริการอีก จึงพิถีพิถนั
คดัเลือกวัตถุดิบอย่างดี โดยมีหลักในการเลือกวัตถุดิบทีสําคญั คือ ต้องสด สะอาด วัตถุดิบทุก
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อย่างจะได้รับการคดัสรรอย่างดีจากแหล่งวตัถุดิบทีขึนชือได้แก่ คดัสรรอาหารทะเลสดจากทะเล
ไทยแถบจังหวัดภาคใต้และภาคกลาง  เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา 
สมทุรสงคราม เนืองจากจะได้อาหารทะเลทีมีความสดและมีขนาดใหญ่ อีกทงัมีราคาถกูกว่าซือที
ตลาดนครปฐมมาก เป็นการช่วยประหยดัลดต้นทนุในการใช้จ่ายด้วย ส่วนผกัสดนนัจะซือทีตลาด
ปฐมมงคลในจงัหวดันครปฐมเนืองจากจะได้ผกัสด สะอาด ปลอดสารพิษเพราะเป็นผกัทีปลกูโดย
ชาวบ้านในชุมชน ถือเป็นการช่วยเหลือชุมชนเอือประโยชน์ให้เกษตรกรด้วย สําหรับของแห้งมี
แหลง่วตัถดุบิคือตลาดนครปฐม 

สําหรับการถนอมอาหารสด ยุทธพงศ์โภชนามีห้องเย็นขนาดใหญ่ทีใช้สําหรับเก็บ
อาหารสดโดยเฉพาะเพือถนอมคณุคา่ทางอาหารและรักษารสชาดของอาหารไว้อย่างดี นอกจากนี
ยงัมีรถทีเป็นรถบรรทุกห้องเย็นเคลือนทีไว้สําหรับบรรจุอาหารสดเวลาออกโต๊ะไกลๆ อีกด้วย จึง
เชือมันได้เสมอว่าวัตถุดิบของยุทธพงศ์โภชนาทุกอย่างมีความสด สะอาดอย่างแท้จริง ดงัทีคุณ
ประพฤตไิด้กลา่วถึงการเลือกซือวตัถดุบิไว้วา่ 

“เราให้ความสําคญักับวัตถุดิบมาเป็นอันดับหนึงเพราะสินค้าของเราคืออาหาร ที
สําคญัคือวตัถดิุบทีจะนํามาประกอบอาหาร ถ้าวตัถุดิบไม่ดี ปรุงอย่างไรก็ไม่อร่อย แล้วยิงถ้าเป็น
อาหารประเภททะเลด้วยแล้ว อย่างปลา กุ้ง พวกนีถ้าไม่สดคนกินจะรู้ทนัที เนือมนัจะยุ่ยไม่อร่อย 
เป็นการดูถูกลูกค้าอีก และถ้าเราทําอย่างนนับ่อยๆ เข้า ลูกค้าก็จะไม่มาเลือกใช้บริการเรา ฉะนนั
วตัถดิุบจึงต้องคดัอย่างดีมีคุณภาพ อย่างอาหารทะเลก็ต้องเอามาจากสงขลา มาจากทางใต้ มา
จากแหลมสิงห์ สมุทรสงครามบ้าง มนัสด และขนาดใหญ่ ทีสําคญัคือราคาไม่แพง และเราลงทุน
มากกบัเรืองวตัถดิุบนีเราสร้างห้องเย็นขึนมาเก็บอาหารสด และมีรถห้องเย็นไว้บรรจุอาหารสดไป
ออกโต๊ะดว้ย วตัถดิุบของเราจึงสดใหม่ สะอาดแน่นอน” 

2.1.2 ด้านอาหาร 
อาหารเป็นสินค้าทีสําคญัทีสุดของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน อาหารของยุทธพงศ์โภชนา

เน้นคณุภาพ 3 ประการ ได้แก่ 1) วัตถุดิบทีสด สะอาด ใหม่ ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 2) ประกอบ
อาหารด้วยวิธีทีถกูสขุอนามยั3) มีการถนอมอาหารอย่างดี 4) เมนอูาหารทีหลากหลาย คิดสตูรใน
การปรุงด้วยตนเองให้มีความอร่อยเป็นเลิศ 5) มีการตอ่ยอดอาหารเดิมๆ ให้มีความแปลกใหม่ไม่
จําเจ   

สําหรับเมนอูาหารขนึชือของยทุธพงศ์โภชนาคือ อาหารจําพวกอาหารทะเลทีได้รับการ
ดดัแปลงและคิดค้นสตูรขนึเอง เช่น กุ้ งสามรส กุ้ งอบเกลือ กุ้ งผดัซอส กุ้ งสารพดั ปลาหิมะนึงบ๊วย 
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ปลาหิมะนึงซีอิว จะกล่าวได้ว่ายุทธพงศ์โภชนามีจุดเด่นอยู่ทีอาหารทีมีความอร่อยเลิศรสและ
แปลกใหม ่ 

2.1.3 ด้านอุปกรณ์ 

ปัจจุบนัมีธุรกิจทีรองรับธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนออกมามากมาย ทงัธุรกิจการให้บริการ
อปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ โต๊ะ เก้าอี ผ้าปโูต๊ะ ถ้วย จาม ชาม ช้อน รวมทงัรถบรรทกุในการขนส่ง ทีโต๊ะจีน
จะสามารถเรียกใช้บริการได้อยา่งสะดวกและง่ายดาย ซงึสิงเหล่านีนบัเป็นนวตักรรมใหม่ของธุรกิจ
จดัเลียงโต๊ะจีนในปัจจบุนัทีสามารถอํานวยความสะดวกให้แก่โต๊ะจีนได้เป็นอย่างมาก เนืองจาก
ประหยดัเวลา แตก็่ต้องยอมแลกด้วยการเสียคา่ใช้จ่ายเพิม ซึงยุทธพงศ์โภชนาเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนอีกรายหนึงทีมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ในการให้บริการครบถ้วนในทุก
ประเภท กลา่วคือ มีอปุกรณ์ในการปรุงอาหาร และการรับประทานอาหารพร้อมสรรพ ทงัถ้วย ชาม 
จาน ช้อน ตะเกียบ และโต๊ะ เก้าอี รวมทังรถบรรทุกในการขนส่ง โดยทังรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
รถบรรทกุขนาดเล็ก และรถยนต์กระบะ รวมจํานวนทงัหมด 10 คนั ในจํานวนนีมีรถบรรทกุห้องเย็น 
บรรจอุาหารสดแชแ่ข็งเวลาเดนิทางด้วย  

สําหรับอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ถ้วย ช้อน จะใช้วัตถุทีทําจาก
ซุปเปอร์แวร์ เน้นสีขาวเป็นหลกัเนืองจากดแูลรักษาและทําความสะอาดง่าย ใช้ตะเกียบไม้ ใช้แก้ว
ยาวใสสะอาดอย่างดีมีคณุภาพสงูทนทานไม่แตกหกัง่าย ซึงอุปกรณ์ภาชนะทกุอย่างจะได้รับการ
ดแูลรักษาทําความสะอาดอย่างดี หากพบว่าชํารุด หรือเปลียนสีจะเปลียนใหม่ทนัที นอกจากนียงั
มีการใช้ผ้าปโูต๊ะทีเน้นความสวยงาม มีผ้าปเูก้าอีสีขาวประดบัโบว์สีทอง ซึงถือเป็นการเพิมมูลค่า
ให้แก่โต๊ะจีนอีกระดบัหนึงด้วย สําหรับอปุกรณ์ทกุอย่างหาซือได้ทีตลาดนครปฐม ยทุธพงศ์โภชนา
นบัว่าเป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีมีความพร้อมทางด้านการขนส่งและอุปกรณ์เป็นอย่างมาก ดงัที
นายประพฤตกิลา่ววา่ 

“นครปฐมเป็นจงัหวดัทีมีจุดแข็งทีเอือต่อการประกอบธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนเป็นอย่าง
มาก เราเป็นจังหวดัทีได้เปรียบคนอืนเพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทีมีอยู่ในชุมชน ทงัหมู
เห็ดเป็ดไก่ พืชผกัสดสะอาดหลากหลายชนิด ชาวบ้านเราทําการเกษตร เลียงสตัว์ปลูกผกั ฉะนนั
วตัถดิุบในจงัหวดัเราก็เอือต่อธุรกิจของเรา อปุกรณ์โต๊ะจีนก็มีพร้อม มีขายในตลาดทกุอย่างเพราะ
บา้นเราเป็นเมืองโต๊ะจีน ใครอยากได้สินค้าหรือวตัถดิุบโต๊ะจีนให้มาทีเราไม่จําเป็นต้องไปทีอืน ไม่
ตอ้งเข้ากรุงเทพก็ได้”  
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2.1.4 ด้านแรงงาน 

ปัจจบุนัยทุธพงศ์โภชนาไมมี่การจ้างแรงงานประจําเนืองจากธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเป็น
ธุรกิจทีมีงานเข้ามาไม่สมําเสมอแน่นอน เน้นการรับงานทีไม่มากเกินกําลงั เน้นใช้แรงงานจากคน
ในครอบครัว จึงใช้วิธีการจ้างแรงงานเป็นคราวๆ ไปตามวนัทีมีงาน สําหรับแรงงานหรือพนกังานมี
การแบ่งประเภทชดัเจน ได้แก่ คนครัว คนเขียงหรือมือเขียง คนเตรียมวตัถดุิบ /เครืองปรุง คนล้าง/
ยกของ ซึงค่าจ้างแรงงานสําหรับพ่อครัวอยู่ทีวนัละ 1,000 บาท ส่วนคนเขียง คนเตรียม คนล้าง 
คา่ตอบแทนจะอยู่ทีวนัละ 300 บาท พนกังานเสิร์ฟหรือเด็กเสิร์ฟ คา่ตอบแทน 450 บาท ตอ่วนั มี
หลกัในการเลือกแรงงานคือ สขุภาพแข็งแรง อดทน ขยนั ไม่เกียงงาน สะอาด มีความกระตือรือร้น
พร้อมทีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองอยู่เสมอ สําหรับการบริหารจดัการแรงงานนนั มีการแบ่งเป็น
ฝ่ายดําเนินงานอยา่งชดัเจน กลา่วคือ ฝ่ายคนครัว ฝ่ายคนเตรียม ฝ่ายคนล้าง/ยกของ ฝ่ายแรงงาน
ชวัคราว ซงึทกุฝ่ายจะมีหวัหน้าฝ่ายดแูล จดัการ ควบคมุงานในฝ่ายของตวัเองให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยเน้นการทํางานเป็นทีม ทกุคนต้องร่วมมือกนัทํางานเพราะธุรกิจโต๊ะจีนไม่สามารถทํา
คนเดียวได้ต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุฝ่าย 

“เราให้ความสําคญักบัทุกฝ่าย ทุกขนัตอนให้ดีเสมอกนั เพราะทุกฝ่ายต้องเกียวข้อง
กนั ต้องทํางานร่วมกนั ต้องมีความเชือใจกนัในฐานะ team work เพราะการทํางานในธุรกิจโต๊ะ
จีนเป็นธุรกิจทีตอ้งทํางานร่วมกนั ทําคนเดียวไม่ได ้ตอ้งเป็น team work สําคญัทีสดุ” 

2.1.5 ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนยุทธพงศ์โภชนาคือกลุ่มคนระดบักลางและ
ระดบัสงูเป็นเป้าหมายหลกั เนืองจากยทุธพงศ์โภชนาเป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีมีขนาดใหญ่และ
ค่อนข้างรักษาคณุภาพของตนเองเป็นอย่างมาก และเนืองจากราคาอาหารของยุทธพงศ์โภชนา
คอ่นข้างสงูเพราะเลือกสรรแตว่ตัถดุิบคณุภาพสงู ราคาทีสงูมากเมือเทียบกบัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
รายอืนๆ ทําให้กลุ่มลูกค้าของยุทธพงศ์โภชนาเป็นลูกค้าทีมีกําลงัซือค่อนข้างสูง คณุประพฤติให้
ความเห็นในเรืองนีวา่ 

“เรามีความเด่นตรงทีวตัถุดิบทีมีคุณภาพมาก จึงมีราคาค่อนข้างสูง ฉะนนัเราจึงมุ่ง
เปา้ไปทีกลุ่มคนชนักลางถึงระดบัสูงหน่อย เพราะเขามีกําลงัซือ หากเจาะกลุ่มชาวบ้านธรรมดาเขา
ไม่มีกําลงัซือของเรา เพราะเราใช้ของคณุภาพดี ราคาก็แพงตามไปด้วย และเราไม่มีจุดมุ่งหมายที
จะลดราคาเพือเรียกลูกคา้ เรามีจุดยืนของเราคือขายคณุภาพ แล้วจุดยืนของเรานีแหละทีทําให้เรา
แตกต่างและเป็นจุดขายของโต๊ะจีน เราจึงตอ้งรักษามาตรฐานของตวัเองไวอ้ย่างสมําเสมอ ”  
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2.1.6 ด้านการขนส่ง 
ยุทธพงศ์โภชนามีความพร้อมในการขนส่งเป็นอย่างมาก เนืองจากมีรถทีใช้ในการ

ขนสง่มากถึง 10 คนั ซงึถือวา่มีจํานวนมากกว่าเจ้าอืนๆ จึงไม่มีปัญหาในการใช้ยานพาหนะในการ
ขนสง่สินค้าและบริการ 

อย่างไรก็ตาม การขนส่งในการให้บริการโต๊ะจีนในปัจจบุนัประสบปัญหาการเดินทาง
เนืองจากถกูปรับจากด่านตรวจของตํารวจทางหลวงอยู่เป็นประจํา เพราะการขนส่งโต๊ะจีนต้องใช้
รถบรรทกุทีมีขนาดใหญ่เพือบรรทุกโต๊ะ เก้าอี และอปุกรณ์ในการประกอบอาหารทุกชนิด รวมทงั
แรงงานทงัหมดไปกับรถด้วย จึงหลีกเลียงไม่ได้จริงๆ ในการทีจะต้องมีสภาพทีไม่ถูกต้องตามกฎ
จราจรจงึทําให้การถกูปรับจากตํารวจกบัการขนสง่โต๊ะจีนถือเป็นเรืองปกติทีต้องทําใจยอมรับเสมอ
มา 

“ตํารวจกบัโต๊ะจีนเป็นของคู่กนัครับ ก็ปล่อยๆ ไปเถอะ ใครๆ เขาก็จ่ายกนั ถือว่าเป็น
ประเพณี เป็นวฒันธรรมของชาติไปแลว้ ไม่มีการแก้ไขอะไรเพราะแก้ไม่ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกนัว่าจะ
ทําอย่างไร มนัเหนือย เอาแค่นีพอนะครับ อย่าให้มนัแย่ไปกว่านีก็แล้วกัน อย่าเอาเปรียบคนอืน
มากมนัจะเดือดร้อนไปหมดเพราะจะทําใหส้งัคมแย่ ถา้มนัไม่ดีขึนก็อย่าใหม้นัแย่ลงแลว้กนั” 

2.1.7 ด้านเครือข่าย 

การทําโต๊ะจีนเกียวข้องกบัวิถีชีวิต การทําอาหารแบบคนจีน จนพฒันามาเป็นอาชีพที
รู้จกักนัแพร่หลายเป็นสว่นหนงึในงานสงัคมของคนไทย ซงึโต๊ะจีนนครปฐมเป็นสิงขนึชือของจงัหวดั 
ปัจจุบนัจังหวัดนครปฐมมีการจัดตงัชมรมธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนขึน มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจํานวน 30 ราย โดยคณุประพฤติ ได้ดํารงตําแหน่งประธานชมรม ชมรมธุรกิจ
จดัเลียงโต๊ะจีนจดัตงัขนึโดยมีวตัถปุระสงค์หลกัคือ เพือสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนจงัหวดันครปฐมและเพือประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือซึงกันและกันระหว่างสมาชิกชมรม 
เช่น แบ่งจ่ายการรับงานตามความต้องการของลูกค้าในมาตรฐานเดียวกัน การถ่ายทอด
แลกเปลียนเทคโนโลยีการปรุงอาหารแบบใหม่ๆ  และเพือสร้างอํานาจในการตอ่รอง และนอกจากนี
ยังมีการประสานความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม และสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
รวมทงัองค์กรปกครองสว่นท้องถิน ชมุชน ซงึนบัว่าเป็นนิมิตรทีดีของการรวมกลุ่มของธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนนครปฐมให้เป็นปึกแผ่นมนัคง ถึงแม้ว่าปัจจบุนัเครือข่ายโต๊ะจีนจะยงัไม่เข้มแข็ง เนืองจาก
ผู้ประกอบการจดัเลียงโต๊ะจีนแตล่ะเจ้ายงัไม่ให้ความร่วมมือกันเท่าทีควร เพราะต้องดแูลกิจการ
อย่างใกล้ชิดจึงทําให้ไม่มีเวลาทีจะเข้าร่วมหรือพบปะแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกันกับ
สมาชิกในชมรมเท่าใดนัก รวมทังหอการค้าจังหวัดนครปฐมก็ยังมิได้ให้ความช่วยเหลือกลุ่ม
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ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนอย่างจริงจงั จึงทําให้โต๊ะจีนนครปฐมทีเป็นชือเสียงของจงัหวดั
นครปฐมมายาวนานมิได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม อย่างไรก็ตามปัจจุบนัโต๊ะจีนยังมีความ
เชือมโยงตอ่ธุรกิจอืนๆ ทงัในและนอกพืนที เช่น เชือมโยงกบัธุรกิจให้เช่าโต๊ะ เก้าอี สําหรับจดัเลียง 
ซึงในอนาคตอาจร่วมมือกนัในลกัษณะเป็นผู้ รับเหมาจดัเลียงอาหารให้กบัโรงแรมตา่งๆ ได้ ดงัที
คณุประพฤติได้ให้ความเห็นตอ่เรืองเครือขา่ยโต๊ะจีนวา่      

“ถึงแม้เราจะจดัตงัชมรมโต๊ะจีนนครปฐมขึนเพือสร้างความร่วมมือ ให้การช่วยเหลือ
ระหว่างสมาชิกโต๊ะจีนด้วย และเพือสร้างอํานาจในการต่อรอง และมีการร่วมมือกบัทางหอการค้า
จงัหวดันครปฐมด้วย แต่ก็ยงัไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเท่าใด
นกัเพราะแต่ละคนก็งานเยอะ งานยุ่งต้องคมุงานเองทงัหมดจึงไม่ค่อยมีเวลามาประชุมพบปะเจอ
กันเท่าใดนัก นับว่าความร่วมมือยังไม่ค่อยเกิด และหอการค้าจังหวัดก็แทนทีจะสนับ สนุน
ช่วยเหลือ โปรโมทโต๊ะจีนนครปฐมให้มากกว่านีก็ไม่ทํา มีแต่จะเรียกร้องให้เราช่วย แต่ไม่ช่วยเรา 
ทงัๆ ทีโต๊ะจีนนครปฐมเป็นชือเสียงของจังหวดัทีควรได้การสนบัสนุนและพฒันาให้มาก แต่กลบั
กลายเป็นว่าทุกวนันีเครือข่ายเราไม่เข้มแข็ง เพราะขาดความร่วมมือจากโต๊ะจีนด้วยกนัเองและ
ขาดการสนบัสนนุอย่างจริงจงัจากหน่วยงานภาครัฐมากทีสดุ” 

 
3. ปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีประสบอยู่ทุกวันนี 
คือปัญหาเรืองแรงงาน ซงึถือเป็นปัญหาใหญ่ทีสําคญั เพราะไม่สามารถควบคมุได้ และเป็นปัญหา
อนัดบัหนึงของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน ยุทธพงศ์โภชนาก็เช่นกันทีประสบกับปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในส่วนของพนกังานเสิร์ฟ แรงงานในปัจจบุนันีหายากมากขนึกว่าแตก่่อน เนืองจากคนใน
ยคุปัจจบุนัไมช่อบทํางานหนกั นิยมทํางานสบายและได้รายได้ทีแน่นอน แตธุ่รกิจโต๊ะจีนเป็นธุรกิจ
ทีต้องใช้แรงงานหนกั ต้องอดทน เดินทางบ่อย ทนแดด ทนร้อน ทนฝน และทีสําคญัมีรายได้ทีไม่
แน่นอน ขึนอยู่กับงานทีได้รับการว่าจ้างมาจากลูกค้า ประกอบกับสมยันีมีโรงงานอุตสาหกรรม
เกิดขนึในทกุพืนทีมากมายแรงงานสมยัใหม่จึงมีทางเลือกมากขนึทําให้ไม่มาเลือกทํางานเป็นพนกั
เสิร์ฟโต๊ะจีนอีกตอ่ไป ยทุธพงศ์โภชนาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการปรับเปลียนให้พนกังานใน
แผนกอืนขึนมาช่วยเสิร์ฟบ้างตามโอกาส แต่ในอนาคตหากยงัประสบปัญหาแรงงานเช่นนีอยู่คง
ทางแก้ปัญหาของธูรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนคงต้องเปลียนรูปแบบเป็นการรับประทานแบบบุฟเฟพ์ไม่
ต้องมีพนกังานเสิร์ฟหรืออาจต้องรับงานให้น้อยลงหรือปริมาณน้อยลงเน้นคณุภาพมากขึน ดงัที
คณุประพฤติกลา่ววา่ 
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 “ปัญหาแรงงานเป็นปัญหาใหญ่ทีประสบกนัมากในส่วนของเด็กเสิร์ฟ เพราะทกุวนันี
เด็กเสิร์ฟหายากมาก เป็นปัญหาทีควบคมุไม่ได้ หายากเพราะเด็กเลือกงาน ไม่อยากทํางานหนกั
และไดร้ายไดที้ไม่แน่นอนเด็กชอบเข้าโรงงานเพราะทํางานสบายในห้องแอร์ ได้รายได้เป็นเดือน มี
รายได้ประจํา พอแรงงานหายากแล้วก็ทําให้เกิดการแย่งเด็กเสิร์ฟกันด้วยการตัดราคากันอีก 
บางครังเราตกลงว่าจ้างวนัละ 500 บาท พอเจอเจ้าอืนให้ค่าจ้าง 600 บาท ก็ไปกบัเขา เราก็
เสียหาย แก้ไม่ได้ต้องจํายอมเพราะเราก็ไม่แน่นอนไม่ได้มีงานทกุวนั เราก็เดางานตวัเองไม่ได้ใน
ขณะเดียวกนัเราก็ควบคมุแรงงานไม่ได้เหมือนกนั วิธีแก้ปัญหาก็ต้องแก้เฉพาะหน้าไปคือต้องให้
พนกังานแผนกอืนช่วยเสิร์ฟดว้ย แต่ถ้าในระยะยาวคงต้องปรับเปลียนรูปแบบ อาจจะเป็นแบบบฟุ
เฟ่พ์ ไม่ต้องมีเด็กเสิร์ฟ หรือต้องปรับขนาดธุรกิจให้เล็กลง ไม่รับงานทีมีปริมาณเกินกําลังเน้น
คณุภาพใหม้ากขึน” 

นอกจากนี ยงัมีปัญหาแรงงานทีเคยประจําอยู่ด้วยลาออกไปประกอบอาชีพธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีนเป็นของตนเอง ดังกับว่ามาฝึกวิชาแล้วก็ออกไปประกอบอาชีพเองซึงก็นับว่าเป็น
ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ กล่าวคือทําให้มีธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเจ้าใหม่ๆ เกิดมากขนึซึงอาจจะเป็นคูแ่ข่ง
ของโต๊ะจีนเจ้าเดิมๆ อยู่บ้างแต่ก็มิได้เกิดความกระทบกระเทือนเท่ากบัปัญหาแรงงาน นอกจากนี
ยงัมีปัญหาการขนึราคาของวตัถดุบิมากขนึทําให้ต้นทนุในการผลิตสงูขนึด้วย การขนึราคาคา่โต๊ะก็
ทําให้ลกูค้าอาจจะไม่มารับบริการเนืองจากสู้ราคาไม่ไหว ซึงเป็นปัญหาทีส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจได้
เหมือนกนั จงึต้องยอมรับสภาพการขาดทนุไปบ้างเพือรักษาลกูค้าเอาไว้ ดงัทีคณุประพฤติกลา่ววา่ 

 “ทุกวนันีราคาของแพงขึนมาก พ่อค้าแม่ค้าขึนราคาของมากขึน วตัถุดิบราคาสูงขึน 
แต่เราจะปรับราคาสูงขึนตามราคาวตัถุดิบก็ไม่ได้เพราะลูกค้าจะไม่มาซือของเรา สู้ราคาไม่ไหว 
เป็นปัญหาทีสะเทือนโต๊ะจีนอยู่เหมือนกนั เราก็ตอ้งยอมขาดทนุไปบา้ง” 

 
4. จุดเด่นของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

ยทุธพงศ์โภชนามีจุดเดน่อยู่ทีเมนอูาหารทีหลากหลาย และเน้นอาหารจําพวกอาหาร
ทะเลเป็นหลกั เลือกวตัถดุิบทีบรรจงคดัสรรมาอย่างดี จากแหล่งวตัถดุิบทีเชือถือได้ นํามาแช่แข็ง
ด้วยห้องเย็นขนาดใหญ่ทีสร้างขนึเพือเก็บอาหารสดโดยเฉพาะ ทําให้วตัถุดิบของยุทธพงศ์โภชนา
เชือถือในความสดใหม่และสะอาดได้เสมอ อาหารทีสดใหม่ จะถูกนํามาประกอบอาหารด้วยวิธีที
ถูกหลักอนามัย สะอาด และปรุงรสด้วยเครืองปรุงอย่างดี ใช้ผงชูรสในปริมาณทีน้อยมาก และ
เมนูอาหารจะได้รับการพลิกแพลงสตูรอาหารและวิธีประกอบอาหารอยู่เสมอ ทําให้มีความแปลก
ใหม ่และมีรสชาดอร่อยเป็นทีประทบัใจแก่ลกูค้าเสมอมา  
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ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการได้แก่ 1) ใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารทีมี
คณุภาพ 2) มีการถนอมอาหารอยา่งดีด้วยห้องเย็นคณุภาพสงู 3) เมนอูาหารแปลกใหม่ สร้างสรรค์
ด้วยวิธีการประกอบอาหาร การปรุง และชืออาหาร เหลา่นีทําให้อาหารของยทุธพงศ์โภชนามีความ
โดดเดน่มากเป็นพิเศษ  

นอกจากนีโต๊ะจีนยุทธพงศ์โภชนายงัมีจุดเด่นในเรืองการใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง 
ด้วยการมีรถบรรทุกจํานวนมาก มีรถบรรทุกห้องเย็นไว้บรรจุอาหารให้สดใหม่อยู่เสมอ และมีรถ
โฟล์คลิฟท์ในการยกของอีกด้วย รวมทังยังมีห้องจัดเลียง ห้องสัมมนาไว้สําหรับจัดเลียงด้วย 
เนืองจากเป็นธุรกิจจดัเลียงทีมีชือเสียงและมีผู้มาศึกษาดงูานอยู่เป็นประจํา การมีห้องรับรองแขก
ทีมาเยียมเยือนทําให้ธุรกิจเป็นทีนา่เชือถือมากยิงขนึ ดงัทีคณุประพฤติได้กลา่ววา่ 

 “เรามีอาหารรสเลิศ อร่อยเป็นทีเลืองลือ เลือกใช้วัตถุดิบทีมีคุณภาพสูง เรามี
เมนูอาหารทีแปลกใหม่ไม่ซําใคร คิดสูตรในการปรุงอาหารเอง ใช้เทคโนโลยีทีทนัสมยัในการขนส่ง 
มีห้องเย็น มีรถบรรทุกเย็น มีรถโฟล์คลิฟท์ใช้ขนของ ไม่ต้องเปลืองแรงงานยกของ มีรถจํานวน
เยอะหลายคนั และทีสําคญัเราเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัชุมชนด้วยนะครับ มีคนมาดูงานบ่อยมาก 
เราไม่มีทีใหเ้ขานงั จึงเกิดความคิดทีจะทําห้องจดัเลียง ห้องสมัมนา ห้องรับรองขึนเพือรับรองแขก 
การทีเรามีหอ้งสมัมนาดีๆ มีสถานทีทีดีใหเ้ขาเห็น ทําใหเ้ขาเชือถือมากขึน” 

 
5. จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

ยทุธพงศ์โภชนาให้ความเห็นเกียวกบัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนว่า เป็นธุรกิจทีลงทนุไม่มาก 
มีความเสียงน้อย สามารถคํานวนต้นทุนและรู้ผลกําไรล่วงหน้า  ปริมาณงานขึนอยู่กับคณุภาพ 
และความอร่อย โดยชือเสียงของผู้ประกอบการอาศยัการโฆษณาปากตอ่ปาก คณุภาพ รสชาติของ
อาหาร และสามารถปรับรสชาติให้เข้ากับวัฒนธรรมการบริโภคของแต่ละท้องถินได้ มีการใช้
วตัถดุบิคณุภาพดี เครืองปรุงดี และการบริการทีดีได้มาตรฐาน สําหรับจดุแข็งและจดุอ่อนของยทุธ
พงศ์โภชนามีดงันี 

จุดแข็ง 
1. มีชือเสียง เป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีมีขนาดใหญ่ ได้รับความเชือถือและไว้วางใจ

จากประชาชนอยู่คูก่บัจงัหวดันครปฐมมาเป็นเวลานาน  
2. เมนอูาหารทีโดดเดน่ ใช้วตัถดุบิอยา่งดี และแปลกใหมไ่มจํ่าเจ 

3. มีห้องเย็นและรถบรรทุกเย็นไว้บรรจุอาหารสดทีทนัสมัยและใหญ่ทีสุดในบรรดา
ธุรกิจโต๊ะจีนขนาดเดียวกนั 
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4. เป็นธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนทีได้รับรางวัลเชลล์ชวนชิมจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี 
สวสัดวิฒัน์ เป็นเจ้าแรกของจงัหวดันครปฐม 

5. มีการใช้เทคโนโลยีในการขนส่งทีทนัสมยั เช่น รถบรรทุกเย็นอณุหภูมิ 15 องศา มี
รถโฟล์คลิฟท์ในการยกของ 

6. มีห้องสมัมนาไว้รับรองแขกผู้มาเยือน 
จุดอ่อน 
เป็นธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนขนาดใหญ่มีศักยภาพในการให้บริการมาก แต่ด้วยการ

พิถีพิถันคัดเลือกวัตถุดิบอย่างดีมากเป็นพิเศษ ทําให้โต๊ะมีราคาสูงกว่าเจ้าอืน และการรักษา
มาตรฐานของตนเองอย่างเข้มงวดทําให้มีผู้ ใช้บริการอยู่ในกลุ่มจํากดั ไม่สามารถขยายกลุ่มลกูค้า
ไปในวงกว้างกวา่นีได้ จงึอาจจะทําได้รายได้น้อยกวา่ทีควรจะเป็น 

 “จุดแข็งของเราคือ แบรนด์ เรามีชือเสียงในฐานะเป็นโต๊ะจีนนครปฐมทีมีชือเสียง เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม ใครๆ ก็รู้จักและเชือถือ มีชือเสียงเป็นสิงทีเราภาคภูมิใจ แต่
จุดอ่อนก็คือเราขายของแพง แต่คนก็ได้กินของดีๆ แต่คนนิยมของถูก ซึงเราทําไม่ได้ครับ เราไม่
อยากลดมาตรฐานตวัเอง” 

 

6. ปัจจัยแห่งความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

ปัจจยัแห่งความสําเร็จของยุทธพงศ์โภชนาคือ 1) ความซือสตัย์ตอ่ลกูค้า ขายของทีมี
คณุภาพสมราคา 2) มีการพฒันาเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจอย่างเหมาะสมและลง
ตวั 3) ใช้ความชํานาญและสตูรเฉพาะในการปรุงอาหาร มีการพฒันาปรับปรุงรสชาติ และวิธีการ
ปรุงใหม่ๆ  ให้มีรสชาตดีิขนึและลดต้นทนุให้ตําลง ปรับเปลียนรูปแบบ และเมนใูหม่ๆ อยู่เสมอ 4) มี
การถ่ายทอดความรู้ให้กับกุ๊ ก ทุกคนอย่างเปิดเผยจริงใจ 5) ใช้วัตถุดิบอย่างดี มีการประยุกต์ใช้
วตัถุดิบในพืนทีประมาณ 80% เช่น พืช ผกั สมนุไพรทีเพาะปลูกในท้องถิน มีการใช้จ้างแรงงาน
เป็นคนในพืนทีทงัหมด ทําให้เกิดการจ้างงานคนในพืนทีเป็นการเอือประโยชน์ให้แก่ชมุชน  

จากการพัฒนาคุณภาพและการบริการตลอดเวลาเช่นนีทําให้ลูกค้ามีความเชือถือ 
บอกต่อกนัปากต่อปาก ทําให้มีลูกค้าจํานวนมากทําให้ประสบความสําเร็จอย่างมากตราบจนทุก
วนันี 

 “ปัจจยัแห่งความสําเร็จของเราคือการรักษามาตรฐาน รักษาคณุภาพของตนเองไว้อยู่
เสมอ และมีการลงทุนใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง ใช้วตัถุดิบอย่างดี มีการปรับปรุงเมนูและการ
ประกอบอาหารอยู่เสมอ และทีสําคญัคือเอือประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้วยการอดุหนนุภาคการเกษตร
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ในชมุชนเช่น รับซือผกั ซือเนือหมูไก่จากชาวบา้น จ้างแรงงานทีเป็นคนในชุมชน ทําให้คนในชุมชน
มีงานทํา มีรายได้ ช่วยสร้างชุมชนเข้มแข็ง เราอยู่ได้ เขาก็ต้องอยู่ได้ สิงทีเราภาคภูมิใจคือเรา
ช่วยเหลือสงัคมดว้ย”  

 
7. ข้อเสนอแนะสาํหรับรูปแบบการดาํเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

ยทุธพงศ์โภชนาภายใต้การบริหารจดัการของคณุประพฤติ อรรฆธน ได้ข้อเสนอแนะ
สําหรับการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะไว้ 2 ประการดงันี 

1. ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนถือเป็นหน้าตาและเป็นธุรกิจทีทําชือเสียงให้แก่จังหวัด
นครปฐม ผู้ประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทกุรายจึงต้องประกอบกิจการด้วยความซือสตัย์ตอ่ลกูค้า 
รักษาคณุภาพ รักษามาตรฐานของตนเองไว้เสมอเพือเป็นการสร้างชือเสียงให้กับตนเอง และเป็น
การรักษาชือเสียงของโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมเอาไว้ให้ยงัยืน 

2. ผู้ ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐมควรหันหน้ามาร่วมมือกันสร้าง
เครือข่ายโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐมให้มีความเข้มแข็งให้มากกว่านี เพือประโยชน์ในการประสาน
ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึงกันและกันมิใช่แข่งขันกัน และภาครัฐควรให้การสนับสนุนโต๊ะจีนให้
มากกว่านีเพือสร้างเครือข่ายโต๊ะจีนให้เข้มแข็ง เพราะธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเป็นธุรกิจทีเอือต่อการ
สร้างความเข้มแข็งให้ชมุชน และสร้างชือเสียงให้จงัหวดันครปฐมได้ 

 

พนืทีศึกษาท ี2 ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน เอียวเจริญโภชนา   
1. บริบททวัไปของธุรกิจโต๊ะจีน 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของธุรกิจ 

ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเอียวเจริญโภชนามีผู้ประกอบการชือ นายประสงค์ คงพิริยะจิต 
อาย ุ43 ปี เป็นคนจงัหวดันครปฐมโดยกําเนิด อาชีพดงัเดิมคือเกษตรกรรม ทําไร่อ้อย สวนผกั และ
ได้หนัเหมาประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเนืองจากเห็นว่าจงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัทีมีชือเสียง
ด้านการประกอบธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนและมีตลาดทีมีความพร้อมในการรองรับธุรกิจโต๊ะจีนเป็น
อย่างมาก ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเอียวเจริญโภชนาได้รับการสืบทอดกิจการมาจากรุ่นบิดา จนถึง
ปัจจบุนันีรวมระยะเวลาทีประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมาเป็นเวลา 31 ปี  

ปัจจุบนัโต๊ะจีนเอียวเจริญโภชนาเป็นธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนขนาดกลาง มีพนักงาน
ประจําประมาณ 50 คน โดยรับจดัโต๊ะในราคาตงัแต ่1,200 – 3,500 บาท ซึงราคาแตล่ะโต๊ะจะ
ขนึอยู่กับรายการอาหารทีลกูค้าต้องการ โดยมีจํานวนอาหารบนโต๊ะจํานวน  8-10 จาน สําหรับ
จํานวนโต๊ะทีรับจดัน้อยทีสดุ คือ จํานวน 10 โต๊ะ ส่วนจํานวนโต๊ะทีมากทีสดุทีเคยจดั คือ 600 โต๊ะ 
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เอียวเจริญโภชนายินดีให้บริการทวัราชอาณาจกัร ระยะทางทีให้บริการทีไกลทีสุดทีเคยให้บริการ
ภายในประเทศ คือ จงัหวดัชุมพร พังงา เชียงราย และจังหวัดในแถบชายแดนไทย -สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเคยให้บริการตา่งประเทศคือ ราชอาณาจกัรกมัพชูา   

 

2. วิธีการดาํเนินงาน 

2.1 รูปแบบการดาํเนินงานตามองค์ประกอบ  
2.1.1 ด้านวัตถุดบิ 

วัตถุดิบถือเป็นสิงทีสําคญัทีสุดสําหรับธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน เพราะเป็นสิงทีจะ
นํามาประกอบอาหารอนัเป็นหวัใจหลกัของธุรกิจ การคดัเลือกวตัถุดิบอย่างดี มีความสด สะอาด 
ปลอดภยั จงึเป็นหลกัสําคญัในการคดัเลือกวตัถดุบิของเอียวเจริญโภชนา  

สําหรับแหล่งวตัถดุิบทีเอียวเจริญโภชนาเลือกซือนนั เจาะจงเลือกซือจากตลาด
นครปฐมทงัหมดเพราะตลาดนครปฐมเป็นตลาดโต๊ะจีนทีมีขนาดใหญ่และมีความพร้อมสําหรับ
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเป็นอยา่งมากจงึไมมี่ความจําเป็นทีต้องไปซือวตัถดุบิจากทีอืน ทงันีเอียวเจริญ
โภชนาจะเลือกซือเนือหม ูปลา ไก่ อาหารทะเลเครืองปรุงและของแห้งทีตลาดนครปฐม เลือกซือผกั
สดทีตลาดปฐมมงคล โดยทงัหมดนีจะมีเจ้าประจําทีจดัสง่สินค้าถึงร้าน 

2.1.2 ด้านอาหาร 
คณุประสงค์บอกเล่าเรืองราวของอาหารโต๊ะจีนไว้ว่า อาหารของโต๊ะจีนจากอดีต

ถึงปัจจบุนันนัมีความเปลียนแปลงไปมาก จากเดมิผู้บริโภคหรือลกูค้าทีใช้บริการโต๊ะจีนจะเป็นชาว
ไทยเชือสายจีนเป็นส่วนมาก ฉะนนัอาหารบนโต๊ะจีนจึงต้องเป็นอาหารจีน เช่น ผดัโหงวก๊วย ผัด
โป๊ยเซียน ผดักะเพาะหม ูผดักระเพาะปลา กระเพาะปลานําแดง ปลิงทะเล หอยจ๊อ การประกอบ
อาหารก็จะประกอบด้วยหลายขนัตอนและเป็นการผดั การนึง การตุ๋น การต้มเป็นส่วนใหญ่ และ
รสชาดอาหารจะต้องมีรสชาดค่อนข้างจืด ซึงในปัจจุบนั ผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นคนไทยมากขึน 
อาหารโต๊ะจีนจึงต้องมีการปรับเปลียนเมนูอาหารเป็นอาหารไทยมากขนึ และรสชาดอาหารก็ต้อง
ปรับเปลียนให้มีรสชาดทีจดัขึน วิธีการประกอบอาหารก็หลากหลายมากขึน ทงันีผู้ประกอบการ
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจะต้องปรับปรุงเปลียนแปลงและพฒันาเมนูอาหารและสูตรอาหารอยู่เสมอ
เพือให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมและตรงตามความต้องการของลูกค้าตามยุคสมัยที
เปลียนแปลง เมนอูาหารขนึชือของเอียวเจริญโภชนาคือ สลัดกุ้ งกรอบ ขาหมูสามรส ปลาช่อนลุย
สวน ซึงอาหารของเอียวเจริญโภชนาขนึชือในเรืองของความหลากหลาย แปลกใหม่ และรสชาดที
อร่อย 
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     2.1.3 ด้านอุปกรณ์ 

เอียวเจริญโภชนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีมีความพร้อมทางด้าน
อุปกรณ์ในการให้บริการครบถ้วนในทุกประเภท กล่าวคือ มีอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร และการ
รับประทานอาหารพร้อมสรรพ ทงัถ้วน ชาม จาน ช้อน ตะเกียบ และโต๊ะ เก้าอี รวมทงัรถบรรทกุใน
การขนสง่ โดยมีทงัรถบรรทกุขนาดใหญ่ รถบรรทกุขนาดเล็ก และรถยนต์กระบะ  

สําหรับอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ถ้วย ช้อน จะใช้วตัถุทีทําจาก
ซุปเปอร์แวร์ เน้นสีขาวเป็นหลกัเนืองจากดแูลรักษาและทําความสะอาดง่าย ใช้ตะเกียบไม้ ใช้แก้ว
นําเป็นแก้วยาวมีความใสสะอาดมีคณุภาพสูง ทนทานไม่แตกหกัง่าย ซึงอปุกรณ์ภาชนะทกุอย่าง
จะได้รับการดแูลรักษาทําความสะอาดอย่างดี หากพบว่าชํารุด หรือเปลียนสีจะเปลียนใหม่ทนัที มี
ผ้าปโูต๊ะ และผ้าคลุมเก้าอีทีสวยงามสําหรับอุปกรณ์ทุกอย่างหาซือได้ทีตลาดนครปฐม ดงัทีคุณ
ประสงค์ได้กลา่ววา่ 

“เรามีอปุกรณ์ทกุอย่างพร้อมสรรพ ทงัอปุกรณ์และรถขนส่ง ซึงอปุกรณ์บางอย่าง
ไดร้ับการเปลียนแปลงพฒันามาเรือยๆ เช่น เมือก่อนไม่มีผ้าปโูต๊ะ ก็เริมมีผ้าปโูต๊ะ และตอนนีมีผ้า
ปโูต๊ะ 2 ชัน ยาวคลุมโต๊ะลงไปถึงพืน มีผ้าคลุมเก้าอี มีการผูกโบว์ เหล่านีถือว่าเป็นความ
สร้างสรรค์ทีช่วยเพิมคณุค่าของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมากขึน”  

     2.1.4 ด้านแรงงาน 

ปัจจบุนัเอียวเจริญโภชนามีการจ้างแรงงานประจําจํานวน 50 คน สําหรับแรงงาน
หรือพนักงานมีการแบ่งประเภทชัดเจน ได้แก่ คนครัว คนเขียงหรือมือเขียง คนเตรียมวัตถุดิบ /
เครืองปรุง คนล้าง/ยกของ ซึงค่าจ้างแรงงานสําหรับพ่อครัวอยู่ทีวนัละ 1,000 บาท ส่วนคนเขียง 
คนเตรียม คนล้าง ค่าตอบแทนจะอยู่ทีวันละ 300 บาท พนกังานขับรถ ค่าตอบแทนวนัละ 500 

บาท สว่นพนกังานเสิร์ฟหรือเด็กเสิร์ฟ จะให้คา่ตอบแทนเป็นจํานวนโต๊ะทีเสิร์ฟ คือโต๊ะละ 60 บาท 
คนละ 5 โต๊ะ  

หลกัในการเลือกแรงงานของเอียวเจริญโภชนานนัจะเน้นแรงงานทีเป็นคนในพืนที
เป็นสว่นใหญ่ แตเ่นืองจากปัจจบุนัแรงงานหายากมากขนึ การเลือกแรงงานจึงมีความเปลียนแปลง
ไปจากเดิมกล่าวคือ ต้องหาแรงงานจากนอกพืนที ทีไกลขนึ ซึงอาจจะไม่ใช่คนในชุมชนเป็นหลกั 
โดยการจดัหาแรงงานในส่วนของพนกังานเสิร์ฟนนัจะมอบหมายให้หวัหน้าคนครัวเป็นผู้ มีหน้าที
จัดหาแรงงานในส่วนนีมาให้ และปัจจุบนัยังมีคู่แข่งในเรืองของแรงงานเพิมขึนอีกในส่วนของ
พนกังานชงสรุา พนกังานเสิร์ฟนําในงานจดัเลียงทวัไป ซึงในส่วนนีถือว่าเป็นการบริการในรูปแบบ
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ใหม่ทีมีขึนมาเป็นคู่แข่งของพนกังานเสิร์ฟอาหารของโต๊ะจีนเนืองจากเป็นงานง่าย สบายกว่า ไม่
ต้องใช้แรงงานในการแบก ยกของหนกั แรงงานจงึนิยมไปรับจ้างเป็นพนกังานในรูปแบบนีมากขนึ 

“สมยันีแรงงานหายากมากขึน เด็กเสิร์ฟหายากมาก เพราะเด็กสมยัใหม่ไม่ชอบ
ทํางานหนกั ชอบงานสบาย และอยากได้รายได้ทีแน่นอน เมือก่อนหาแรงงานเป็นคนแถวนี เป็น
คนในชุมชนเป็นหลกัครับ แต่เดียวนีต้องหาแรงงานจากทีอืน ไม่ใช่คนในชุมชนเราแล้ว เพราะคน
ในชุมชนเราไม่มีใครรับจ้างเสิร์ฟอาหารโต๊ะจีนแล้ว และยงัมีคู่แข่งของเด็กเสิร์ฟเพิมขึนมาอีก 
ตอนนีมีพนกังานชงเหลา้ เสิร์ฟนําดืมอย่างเดียวซึงเป็นงานทีง่าย สบายกว่าเสิร์ฟอาหาร แรงงานก็
เลือกไปเป็นแรงงานประเภทนีกนัหมด” 

    2.1.5 ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่เปา้หมายของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเอียวเจริญโภชนาคือกลุ่มประชาชนทวัไป 
และสว่นใหญ่เป็นคนตา่งจงัหวดัมากถึง 95% ตามทีคณุประสงค์ได้แสดงความคดิเห็นไว้วา่  

“เราไม่ค่อยไดลู้กคา้ในจงัหวดันครปฐมเท่าใดนกัเพราะโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐม
มีเยอะมากเป็นร้อยๆ เจ้าครับ และบางเจ้ามีชือเสียงกว่าเรา มีคนรู้จกัมากกว่าเรา เวลาเขาจดังาน
ในจังหวดัก็เรียกเจ้าอืนไปหมด ลูกค้าเราจึงอยู่ทีอืน กรุงเทพ หรือต่างจังหวดัเป็นหลกั 95% ได ้
ลูกค้าของเราก็เน้นประชาชนทวัไป ชนชนักลางทีมีกําลงัซือ ไม่เน้นหน่วยงานราชการหรือสโมสร 
เพราะหน่วยงานเหล่านีก็มกัมีเจ้าประจําทีผูกขาดกนัอยู่แล้ว เราไม่สามารถเข้าถึงได้เลย และการ
ใหบ้ริการกบัประชาชนทวัไปก็สบายกว่าดว้ย พดูง่าย ไม่มีข้อระเบียบกฏเกณฑ์มากมาย”  

    2.1.6 ด้านการขนส่ง 
เอียวเจริญโภชนามีความพร้อมในการขนส่ง เนืองจากมีรถบรรทกุเป็นของตนเอง

ทีเพียงพอตอ่การใช้งาน อยา่งไรก็ตาม การขนสง่ในการให้บริการโต๊ะจีนในปัจจบุนัก็ประสบปัญหา
การเดินทางเหมือนธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนรายอืนๆ คือถกูปรับจากดา่นตรวจของตํารวจทางหลวงอยู่
เป็นประจํา โดยเฉพาะเส้นทางเข้ากรุงเทพ และข้อหาทีถกูปรับอยู่บอ่ยครังคือ การนงัทบับนสิงของ 
ซงึคณุประสงค์ได้แสดงความคดิเห็นเกียวกบัการขนสง่ไว้วา่ 

“มันเลียงไม่ได้จริงๆ ครับ สําหรับการบรรทุกของและต้องมีคนขึนไปนังทบับน
สิงของนี เพราะถ้าเราใช้รถบรรทุกขนของอย่างเดียว และเอารถตู้หรือรถกระบะขนแรงงานไปอีก
คนั ก็จะเป็นการสินเปลืองงบประมาณ ซึงจะต้องไปบวกเพิมค่าโต๊ะอีก เป็นการเพิมรายจ่ายให้แก่
ลูกค้าขึนไปอีก เราจึงไม่เลือกทีจะทําแบบนนั ฉะนนัตํารวจจับปรับจึงเป็นเรืองปกติทีโต๊ะจีนต้อง
ยอมรับในเมือเราไม่มีทางแก้ไขเรืองนีได้”  
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2.1.7 ด้านเครือข่าย 

ปัจจบุนัผู้ประกอบการุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมได้มีการประสานความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในรูปแบบของชมรมผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม 
ซึงเอียวเจริญโภชนาได้เป็นหนึงในสมาชิกในชมรมผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจังหวัด
นครปฐมด้วย ซึงชมรมโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมนีจดัตงัขนึเพือการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ
กนัระหว่างสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐม เป็นการสร้างความสามคัคี
ในหมู่คณะ และเป็นการผนึกกําลงักนัเพือสร้างอํานาจในการตอ่รอง นอกจากนีเอียวเจริญโภชนา
ยังมีการประสานความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม และสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
รวมทงัหนว่ยงานท้องถินในชมุชนอีกด้วย 

 
3. ปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนินงาน 

คุณประสงค์ได้ให้ความคิดเห็นเกียวกับปัญหาและอุปสรรคทีมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนไว้วา่ 

“ปัญหาใหญ่ทีมีผลกระทบต่อโต๊ะจีนอย่างมากก็คือ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนี
แหละครับ เพราะช่วงไหนทีเศรษฐกิจไม่ดี คนจะไม่ค่อยจัดงานเลียง อย่างช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
ประเทศไทยปี 2540 นนั กระทบเยอะมาก งานทีเคยรับไวห้ลายงานต้องโดนแคนเซิล โรงงานเงียบ
เหงา ไม่จดัเลียง ประชาชนยิงเงียบใหญ่ ไม่มีการจดังานกนัเลย งานบวชทีเคยกินเลียงใหญ่ โต๊ะ
เยอะ ก็นอ้ยลง งานแต่งก็ไปจดังานทีโรงแรมทีมีการเหมาเป็นแพคเกจ ซึงถูกกว่าเรา ทําให้งานเรา
น้อยลง รายได้ก็น้อยลงไปด้วย หรือช่วงทีนําท่วมปี 2554 ก็เช่นเดียวกนั มีผลกระทบกบัโต๊ะจีน
มาก งานโดนแคนเซิลมากมาย และมีผลกระทบในเวลายาวนานต่อเนืองหลายเดือน ตงัแต่ช่วงที
นําท่วม จนถึงระยะเวลาฟืนฟูหลงันําลดอีกด้วย ทําให้โต๊ะจีนขาดรายได้ไปหลายเดือนทีเดียว 
นอกจากนียงัมีปัญหาเรืองแรงงานในส่วนของพนกังานเสิร์ฟอาหารด้วย เพราะตอนนีแรงงานหา
ยากมากขึน เพราะคนเลือกงานสบาย อย่างเมือก่อนคนมีความรู้น้อยก็นิยมมาใช้แรงงาน แต่
เดียวนีคนมีความรู้มากขึน ก็ไปทํางานโรงงาน เพราะสบายกว่า และอีกอย่างเรามีรายได้ทีไม่
แน่นอน ไม่สามารถจ้างเขาได้ทกุวนั คนจึงไม่เลือกทีจะมาทํางานกบัเรา และปัจจุบนันีมีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพมากขึน โรงงานเยอะขึน เขาก็เลือกไปทํางานโรงงานดีกว่า สบายกว่า และมี
รายไดป้ระจํามนัคงแน่นอน”  

 และคณุประสงค์ยงัได้กลา่วถึงวิธีแก้ปัญหาด้านแรงงานวา่ 

 “เราก็เลือกไม่ให้บริการซําซ้อนกนัใน 1 วนั ไม่รับงานมากกว่า 3 งาน เพราะเป็นการ
ประหยดัการใช้แรงงาน และหากงานทีโต๊ะจํานวนมาก และระยะทางไกล ก็จะใช้บริการเช่าโต๊ะ



182 
 

 
 

เก้าอีทีปลายทางเลย ไม่ต้องขนโต๊ะเก้าอีไป เป็นการลดการใช้แรงงานลง แต่ก็เป็นการเพิม
ค่าใช้จ่ายใหเ้จ้าภาพขึนไปอีก ซึงเราก็ตอ้งยอมเพราะไม่มีทางอืนทีดีกว่านี” 

กล่าวโดยสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนของเอียวเจริญ
โภชนาในปัจจบุนัมีอยู ่3 ประการ คือ  

1. ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทีมีผลกระทบต่อปริมาณงานของโต๊ะจีน
อย่างมาก เนืองจากเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนก็จะใช้ชีวิตอย่างประหยัด บริษัทห้างร้านและ
ประชาชนไมจ่ดังานเลียงทําให้รายได้ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนน้อยลง 

2. ปัญหาภยัธรรมชาติ ฝนตกนําท่วม มีผลกระทบตอ่การให้บริการโต๊ะจีน เนืองจาก
พืนทีทีถกูผลกระทบจากภยัธรรมชาติจะยกเลิกการจดัเลียง และต้องใช้ระยะเวลาในการฟืนฟูหลงั
นําลดเป็นเวลานาน ทําให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนต้องขาดรายได้ทีควรได้รับไปเป็นจํานวนมาก 

3. ปัญหาแรงงานในส่วนของพนักงานเสิร์ฟอาหาร เนืองจากแรงงานในปัจจุบนัมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขนึ ซงึมกัเลือกงานทีสบาย และมีรายได้ทีแนน่อนเป็นรายเดือน 

 
4. จุดเด่นของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

เอียวเจริญโภชนามีจดุเดน่อยู่ 2 ประการ คือ ราคาทีเหมาะสม และไม่มีตวัแทน ไม่มี
นายหน้า กล่าวคือ โต๊ะจีนเอียวเจริฐโภชนามีเมนูอาหารทีเลิศรส หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือก
รับประทานตามความต้องการในราคาทีเหมาะสม ไม่มีการเรียกเก็บค่าอาหารทีแพงเกินกว่าเหต ุ
และเป็นการให้บริการทีไม่ต้องมีการผ่านตวัแทนหรือนายหน้า มีการรับงานเอง ลูกค้าสามารถ
ตดิตอ่ใช้บริการได้โดยตรงจากผู้ประกอบการโดยไม่ต้องผ่านการแนะนําจากผู้ ใด ดงัทีคณุประสงค์
ได้กลา่ววา่ 

“เรามีอาหารทีอร่อย หลากหลาย มีหลายเมนูใหเ้ลือกสรร มีราคาทีสมเหตสุมผล ไม่มี
การชาร์ทราคาค่าอาหารเพิมแต่อย่างใด ไม่ใช่ตกลงกนัราคานีแล้วเอาวตัถุดิบอีกอย่างมาทําให้
ราคาต้นทุนถูกลง ไม่มีหรืออพัเกรดวตัถุดิบแล้วคิดราคาแพงขึนก็ไม่ได้ เราไม่ทํา และเราก็ไม่มี
ตวัแทน ติดต่อรับงานโดยตรงด้วยตวัเอง ใครต้องการใช้บริการเราก็สามารถติดต่อทีผมได้โดยตรง
ไม่ตอ้งผ่านใครมา” 
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5. จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

สําหรับจดุแข็ง และจดุออ่นของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเอียวเจริญโภชนา มีดงันี 

จุดแข็ง 
1. ความมีชือเสียงของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม และชือเสียงทีสงัสมมา

เป็นระยะเวลายาวนาน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ได้รับความ
เชือถือและไว้วางใจจากประชาชนอยูคู่ก่บัจงัหวดันครปฐมมาเป็นเวลานาน  

2. มีเมนอูาหารทีโดดเดน่ ใช้วตัถดุบิอยา่งดี มีการปรับปรุงเปลียนแปลงและพฒันาให้
ดีขนึและเหมาะสมกบับริบทและความต้องการของลกูค้าทีเปลียนแปลงไปอยูเ่สมอ 

3. มีการรักษาคณุภาพ รักษามาตรฐานของตนเองอยา่งเคร่งครัด  
4. มีความซือสตัย์ตอ่อาชีพของตน ซือสตัย์ตอ่ลกูค้า ให้บริการอยา่งประทบัใจ 

 จุดอ่อน 

จงัหวัดนครปฐมมีธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจํานวนมาก เกิดคู่แข่งขึนมากมาย ทําให้ไม่
คอ่ยมีลกูค้าในจงัหวดันครปฐมมากนกั ลกูค้าจํานวน 95% ของธุรกิจเป็นคนตา่งจงัหวดั เนืองจาก
คนในจงัหวดันครปฐมมกัใช้บริการโต๊ะจีนรายอืนทีรู้จกัคุ้นเคยกนั มีชือเสียงมากกว่า หรือราคาถูก
ว่า ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเอียวเจริญโภชนาจึงไม่สามารถขยายกลุ่มลูกค้าในจังหวัดนครปฐมให้
มากกว่านีได้ ทําให้เป็นจุดอ่อนของการพัฒนาธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนในเรืองของพืนทีในการ
ให้บริการและการมีคูแ่ขง่ทีมากขนึ 

 

6. ปัจจัยแห่งความสาํเร็จของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเอียวเจริญโภชนา คือ 1) การรักษา
คณุภาพในเรืองของสินค้าและบริการ กล่าวคือ อาหารต้องมีการพฒันาเมนู วตัถุดิบ และรสชาด
อยู่เสมอ ต้องมีการปรับปรุงเปลียนแปลงให้เหมาะสมกบับริบทของสงัคมและนิสยัการบริโภคของ
คนไทย รสชาดและเมนูอาหารต้องถูกปาก ตรงกับความต้องการของลูกค้า และรักษามาตรฐาน
ของตนเองไว้อย่าให้ตก อาหารราคาและเมนูอาจแตกต่างกนัแตป่ริมาณและรสชาดของอาหารที
จดัให้ลูกค้าต้องเท่ากนั 2) มีความซือสตัย์ต่ออาชีพ กล่าวคือ ต้องมีความซือสตัย์ ซือตรงต่อลกูค้า 
เมือรับงานลกูค้าแล้วต้องบริการอย่างดี ต้องไม่คืนงานลกูค้า คา่บริการต้องตรงตามทีตกลงกันไว้
แต่แรก จะเปลียนแปลงอย่างไรต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ การคิดราคาค่าบริการทีนอกเหนือจาก
อาหาร เช่น ค่ารถ ค่าเดินทางทีมีคา่ใช้จ่ายเพิมจะต้องแจ้งลกูค้าทราบอย่างตรงไปตรงมาเช่นกัน  

และ 3) การบริการทีดี เน้นความประทับใจลูกค้าเป็นสิงสําคัญ ด้วยการบริการทีตรงต่อเวลา 
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พนกังานมีความสภุาพเรียบร้อย แตง่กายสะอาด และทีสําคญัคือผู้ประกอบเดินทางไปควบคมุการ
ทํางานด้วยตนเองให้มากทีสุดเท่าทีจะไปได้ เพราะการทีลูกค้าเห็นว่าเจ้าของมาดแูลควบคมุงาน
จดัเลียงด้วยตนเองนนัถือเป็นการให้เกียรติเจ้าภาพอย่างมาก ทําให้เจ้าภาพเกิดความประทบัใจ 
เชือใจ และมีการเรียกใช้บริการอยา่งสมําเสมอ 

 
7. ข้อเสนอแนะสาํหรับรูปแบบการดาํเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

คณุประสงค์ คงพิริยะจิต ได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานเพือ
พฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมในภาพรวมไว้ว่า การดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทุก
รายในจังหวัดนครปฐมนนัมีการพฒันาปรับเปลียนรูปแบบการดําเนินการอยู่ตลอดเวลาเพือให้
เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของลูกค้าทีเปลียนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิง และเนืองจาก
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเป็นธุรกิจทีสร้างชือเสียงและสร้างรายได้ให้กับจงัหวดันครปฐมในลําดบัต้นๆ 
จึงควรมีการพฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในภาพรวมมากกว่า สําหรับการพฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนมีแนวทางดงัตอ่ไปนี 

1. หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนควรมีการสนบัสนนุ สง่เสริม และช่วยเหลือ ผลกัดนัให้
โต๊ะจีนนครปฐมเป็นทีรู้จกัของคนภายนอกให้มากกว่านี ด้วยการช่วยประชาสมัพนัธ์ในทกุวิถีทาง 
เช่น เปิดโอกาสให้โต๊ะจีนทกุเจ้าในจงัหวดันครปฐมได้มีโอกาสจดัเลียงเพือเป็นการประชาสมัพนัธ์
ตนเองทีมิใช่แค่งานเทศกาลอาหารและผลไม้จังหวัดนครปฐมเพียงเท่านนั ตวัอย่างการจัดงาน
ประชาสมัพนัธ์ในลกัษณะนี อาจจดัทีบงึลาดโพธิทีเมือครังก่อนจงัหวดันครปฐมเคยจดัให้โต๊ะจีนมี
โอกาสผลัดเปลียนหมุนเวียนกันไปจดัเลียงให้แก่นักท่องเทียวและประชาชนทัวไปทีสนใจอยาก
รับประทานอาหารโต๊ะจีน ซงึถือวา่เป็นวิธีทีดีมากอยา่งหนงึทีจะทําให้ประชาชนทีอยู่จงัหวดัอืนได้มี
โอกาสรับประทานอาหารโต๊ะจีนทีขึนชือของจังหวัดนครปฐมบ้าง เพราะปัจจุบันเห็นว่างาน
เทศกาลอาหารและผลไม้ทีจดัทีองค์พระปฐมเจดีย์เป็นประจําทกุปีนนัอาจเป็นการประชาสมัพนัธ์ที
ไม่เพียงพอเพราะจัดขึนเพียงปีละครัง และประชาชนทีมารับประทานอาหารโต๊ะจีนในงานส่วน
ใหญ่นนัก็จะเป็นคนในจงัหวดันครปฐมทีเป็นญาติหรือรู้จกัมกัคุ้น เป็นลกูค้าประจําทีเคยใช้บริการ
โต๊ะจีนนครปฐมแล้วติดใจในรสชาด และส่วนใหญ่เป็นการเจาะจงโต๊ะจีนรายทีต้องการอยู่แล้ว จึง
เป็นวิธีการประชาสมัพนัธ์ทีไมถ่กูต้อง 

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้โต๊ะจีนได้ออกสือ
มากกว่านี เช่น การทําสารคดีท่องเทียว หรือทํารายการโทรทศัน์เพือประชาสมัพนัธ์โต๊ะจีนจงัหวดั
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นครปฐมให้เป็นทีรู้จกัให้มากกวา่นี และต้องประชาสมัพนัธ์ให้ครบทกุเจ้า มิใช่เลือกประชาสมัพนัธ์
เฉพาะเจ้าทีมีขนาดใหญ่หรือมีชือเสียงเพียงเทา่นนั 

ดงัทีคณุประสงค์ พงพิริยะจิต ได้กลา่วแสดงความคดิเห็นไว้วา่ 
 “จงัหวดัควรใหค้วามสนใจประชาสมัพนัธ์โต๊ะจีนนครปฐมให้มากกว่านี ในทางปฏิบติั 

เปิดโอกาสใหโ้ต๊ะจีนทกุเจ้าไดป้ระชาสมัพนัธ์ได้เปิดตวักบัคนต่างจงัหวดับ้าง อย่างบึงลาดโพธิ ผม
ว่าเป็นแนวคิดทีดีมากทีให้โต๊ะจีนผลดักนัไปทําอาหารให้ประชาชนและนกัท่องเทียวทีผ่านไปผ่าน
มาได้เข้ามารับประทานอาหารโต๊ะจีนของเรา ดีกว่างานองค์พระเพราะส่วนใหญ่คนนครปฐมมา
รับประทานทงันนัและมีเจ้าในใจอยู่แล้ว รู้จกักนับ้างเป็นญาติกนับ้าง เป็นเพือนกนับ้าง แต่ถ้าเรา
จดัทีบึงลาดโพธิ จะไดลู้กคา้ทีเป็นคนต่างจงัหวดั มีการประสานงานกบักรุ๊ปทวัร์ให้พาลูกทวัร์มาลง 
ก็จะเป็นการสร้างชือเสียงให้กับโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด
นครปฐมได้ เพราะปัจจุบนัธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนเป็นธุรกิจทีสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และจังหวดั
นครปฐมเป็นลําดบัตน้ๆ เลยทีเดียว” 

 
พนืทีศึกษาท ี3 ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน ณัทพงศ์โภชนา  
1. บริบททวัไปของธุรกิจโต๊ะจีน 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของธุรกิจ 

ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนณทัพงศ์โภชนา คือ นายณทัพงศ์ ถําเพชร์ ปัจจบุนั
อาย ุ48 ปี เป็นคนจงัหวดันครปฐมโดยกําเนิด ได้เริมต้นการทําธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเมือ 20 ปีทีแล้ว
มา โดยเริมต้นจากการเป็นเด็กยก หรือพนกังานเสิร์ฟ และพนกังานขบัรถในธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
มาก่อน ภายหลงัได้หนัเหมาทําอาชีพผู้ประกอบการโต๊ะจีนเนืองจากเป็นคนทีมีเพือนฝงูมากมาย
และต้องการเรียกใช้บริการอาหารโต๊ะจีนอยู่เสมอ ประกอบกบัการเป็นคนทีมีฝีมือและชืนชอบใน
การปรุงอาหารเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว จงึเกิดแรงจงูใจทีจะเป็นผู้ประกอบการโต๊ะจีนด้วยตวัเอง 

ปัจจุบนัโต๊ะจีนณัทพงศ์โภชนา มีจํานวนพนกังานทงัหมด 40 คน รวมระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจโต๊ะจีน 20 ปี โดยรับจดัโต๊ะในราคาตงัแต ่1,200 – 5,000 บาท ซึงราคาแตล่ะ
โต๊ะจะขึนอยู่กับรายการอาหารทีลูกค้าต้องการ เช่น หฉูลาม กุ้ งใหญ่ เป๋าหือ ปลาหิมะ เหล่านีถือ
เป็นวตัถดุบิทีมีราคาต้นทนุสงูอาหารทีต้องปรุงด้วยวตัถดุิบเหล่านีจึงมีราคาทีสงูตามไปด้วย โดยมี
จํานวนอาหารบนโต๊ะจํานวนตงัแต ่8 – 10 จาน แล้วแตค่วามต้องการของลกูค้าและราคา สําหรับ
จํานวนโต๊ะทีรับจดัน้อยทีสุด คือ จํานวน 10 โต๊ะ ทงันีหากโต๊ะจํานวนน้อยจะต้องมีการบวกค่า
ขนส่งด้วย  หากจํานวนตงัแต ่40 โต๊ะขนึไปจะไม่คิดคา่ขนส่ง และจํานวนโต๊ะทีมากทีสดุทีเคยจดั 
คือ 1,200 โต๊ะ โดยให้บริการจดัเลียงพนกังานให้กบับริษัทฮิตาชิ จงัหวดัปราจีนบรีุ ณทัพงศ์โภชนา
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มีการให้บริการทวัราชอาณาจกัร โดยให้บริการอยู่ภายในจงัหวดันครปฐม กรุงเทพและปริมณฑล
เป็นหลัก ระยะทางทีให้บริการทีไกลทีสุดทีเคยให้บริการ คือ จังหวดัสงขลา เชียงใหม่ เชียงราย 
และให้บริการในประเทศเพือนบ้านคือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ปัจจบุนันายณทัพงศ์ประกอบอาชีพหลกัคือการทําธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน และอีกหนึง
บทบาททีได้รับคือการเป็นสมาชิกองค์การบริหารสว่นตําบลนครปฐม สําหรับรางวลัเกียรติยศทีณทั
พงศ์โภชนาเคยได้รับคือ รางวลัจากหอการค้าจงัหวดันครปฐม ศนูย์สง่เสริมอตุสาหกรรม  

 
2. วิธีการดาํเนินงาน 

2.1 รูปแบบการดาํเนินงานตามองค์ประกอบ  
      2.1.1 ด้านวัตถุดบิ 

ณัทพงศ์โภชนาให้ความสําคญักับวตัถุดิบทีจะนํามาใช้ประกอบอาหารและปรุง
อาหารเป็นอยา่งมาก โดยมีหลกัในการเลือกวตัถดุบิทีสําคญั 3 ประการ คือ ความสด ความสะอาด 
และความคุ้มราคา  นายณทัพงศ์ ถําเพชร์ให้ความเห็นว่าจงัหวดันครปฐมมีความได้เปรียบในการ
เป็นแหล่งทีมีต้นทุนทีเอือต่อการทําธุรกิจโต๊ะจีนเป็นอย่างมาก เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
วัตถุดิบ เช่น พืชผัก เนือสัตว์ต่างๆ ตลอดจนอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบอืนๆ เช่น ของทะเล ที ได้จาก
ตลาดมหาชัย เครืองยาจีน จําพวกเครืองตุ๋น หรือวัตถุดิบในการประกอบอาหารเหลา เช่น 
กระเพาะปลา หฉูลาม ทีสามารถหาซือได้จากเยาวราช ณทัพงศ์โภชนาจึงเลือกซือวตัถดุิบภายใน
จงัหวดันครปฐมเป็นสว่นใหญ่ ซงึแหลง่ทีซือวตัถดุบิประเภทเนือสตัว์และผกัคือตลาดนครปฐม และ
ตลาดปฐมมงคล ส่วนของทะเลนนัจะเลือกซือทีตลาดมหาชยัเพราะได้ราคาทีถูกกว่าซือจากใน
ตลาดนครปฐม และในขณะเดียวกันก็ได้ของทีมีความสดใหม่มากกว่าด้วย สําหรับเครืองปรุง 
เครืองตุน๋ เครืองยาจีน หรือวตัถดุบิประกอบอาหารเหลาทีขนึชือ เช่น กระเพาะปลา หฉูลามนนั จะ
เลือกซือทีตลาดเยาวราช กรุงเทพ เนืองด้วยจะได้วตัถดุบิทีมีคณุภาพสงูสมกบัราคาและได้ราคาถกู
กวา่ตลาดนครปฐมมาก  

“เราเน้นเรืองวตัถุดิบมากเป็นพิเศษ เราคดัเลือกแต่ของสด สะอาด และมีขนาด
ใหญ่ อย่างกุ้งปลา เราซือจากตลาดมหาชยัเพราะมีความสดใหม่กว่าทีซือในตลาดนครปฐมมาก 
และราคาก็ถูกกว่า และเราคดัเลือกแต่กุ้งปลาตวัโตๆ ขนาดใหญ่พิเศษนะครับ คนรับประทานจะได้
ของสด สะอาดและมีความอร่อย นอกจากนีเรายังคัดเลือกวัตถุดิบอืนๆ อย่างดี อย่าง
กระเพาะปลา หูฉลาม เราไปซือทีตลาดเยาวราชเพราะเป็นแหล่งขึนชือในเรืองวตัถุดิบจําพวกนี
และไดร้าคาถูกดว้ย” 
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      2.1.2 ด้านอาหาร 
ณัทพงศ์โภชนาให้ความสําคญัในเรืองของอาหาร 3 ประการ คือ (1) การใช้

วตัถดุิบทีต้องมีความสด สะอาด และมีคณุภาพมาประกอบอาหารขนึโต๊ะ ทีนอกจากจะได้รับการ
คดัสรรวัตถุดิบชนัดีจากแหล่งวัตถุดิบทีเชือถือได้แล้ว การถนอมคณุค่าของอาหารให้มีความสด
ใหม่อยู่ตลอดเวลายงัเป็นอีกปัจจยัหนึงทีณทัพงศ์โภชนาให้ความสําคญัมากด้วยการซือตู้ เย็นทีมี
ขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับห้องเย็นขนาดย่อมๆ มาไว้ใช้สําหรับเก็บของสด เช่น เนือสตัว์ โดยเฉพาะ
ปลาและกุ้ ง ซึงเป็นวตัถดุิบทีผู้ประกอบการให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษเพราะเป็นเมนอูาหารทีขนึ
ชือของโต๊ะจีนนันเอง ในการนีคุณณัทพงศ์ได้กล่าวว่าอาหารจําพวกปลาและกุ้ งเป็นอาหารทีมี
ความอ่อนไหวกับสภาพแวดล้อมมากเป็นพิเศษถ้าหากไม่สดจริงจะสามารถสังเกตได้ง่ายมาก 
กล่าวคือ สีจะเปลียน เนือจะยุ่ย เปือย ซึงเมือนําไปปรุงอาหารให้คนรับประทานจะสามารถรู้สึกได้
ทนัทีวา่อาหารไมส่ดทําให้เสียรสชาดและคณุคา่ทางอาหารไป (2) คือการปรุงรสอาหารให้มีรสชาด
กลมกลอ่ม มีความอร่อยถกูปากผู้ รับประทาน ซงึการปรุงอาหารทีต้องให้วตัถดุิบอย่างดี มีความสด
สะอาดแล้ว รสชาดของอาหารทีอร่อยก็เป็นสิงทีสําคญัอนัจะเป็นสิงทีดงึดดูลกูค้าให้มาใช้บริการได้
อยา่งยงัยืน ณทัพงศ์โภชนาจงึพิถีพิถนักบัการปรุงรสชาดอาหารด้วยการปรุงรสตามสตูรของอาหาร
แตล่ะชนิด เครืองปรุงทกุอย่าง เช่น นําปลา นําตาล ซีอิว ต้องได้รับการตวงให้ถกูต้องตามสตูรต้อง
ได้ปริมาณ ได้สดัสว่นตามสตูรทีกําหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิงทีขาดไม่ได้ก็คือ ผงชรูสทีโต๊ะจีนต้อง
ใช้ในการปรุงอาหารเพราะถ้าหากขาดผงชรูสไปก็จะทําให้อาหารมีรสชาดทีไม่อร่อย เพียงแตต้่อง
ใช้ในปริมาณทีพอเหมาะคือไม่ใช้เยอะเกินไป ต้องปรุงอาหารทุกอย่างตามสูตรทีวางไว้อย่าง
เข้มงวด และทีสําคญัคือต้องรู้จกักําหนดปริมาณอาหารทกุอยา่งให้เหมาะสม กล่าวคือ อาหารหนึง
จานต้องใช้วตัถุดิบในปริมาณเท่าใด และเครืองปรุงต้องใช้ปริมาณเท่าใด เช่น วตัถุดิบทีต้องใช้  1 

กิโลกรัม จะสามารถทําได้กีโต๊ะ คือทุกอย่างต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานในเรืองของปริมาณและ
สัดส่วนตามทีกําหนดไ ว้อย่างครบถ้วน  ซึงจะสามารถช่วยให้ เราประหยัด  เ ป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งคุ้มคา่ และสามารถลดต้นทนุในการผลิตลงได้ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการ
ทําให้อาหารทกุจานทีจดัเสิร์ฟมีคณุภาพ มีความปลอดภยัตามมาตรฐานอีกด้วย และ (3) คือ การ
ปรับเปลียนเมนอูาหารให้เข้ากบัยคุสมยัและตามความต้องการของลกูค้า กล่าวคือ เมือก่อนอาหาร
ทีจดัขึนโต๊ะจีนจะเป็นอาหารจีนทีมีเอกลกัษณ์ตามวฒันธรรมการรับประทานอาหารของชาวจีน
แท้ๆ ซึงจะเป็นอาหารรสจืด จําพวกตุ๋น ต้ม นึง และเมนูสําคัญจะมีอยู่เพียงไม่กีอย่าง เช่น 
กระเพาะปลา หฉูลาม หมหูนั ปลิงทะเล เป๋าหือ ซึงเป็นเมนูเพือสุขภาพตามตํารับอาหารของชาว
จีนทีให้ความสําคญัการอาหารการกินเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบัน ยุคสมัยทีเปลียนไป ความ
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ต้องการของลูกค้าได้เปลียนไปตามสภาพแวดล้อมและพืนเพของลูกค้า เมนูอาหารจึงต้อง
ปรับเปลียนไปให้เข้ากับสมัยและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ดังนันอาหารจึงมีการ
เปลียนแปลงไปเพือให้ถกูรสคนไทยมากขนึทีนิยมรับประทานอาหารรสจดั อาหารโต๊ะจีนปัจจบุนั
จงึเป็นอาหารรสจดัขนึ เชน่ ยํา ต้มยําประเภทตา่งๆ และหากไปจดับริการในภูมิภาคตา่งๆ อาหารก็
ต้องปรับเปลียนตามวัฒนธรรมและพืนเพของลูกค้าด้วย เช่น ภาคอีสาน ก็ต้องมีลาบ นําตก ต้ม
แซบ่ หรือไปจดับริการทีภาคใต้ ก็จะมีอาหารประเภทรสจดัประกอบด้วย แตท่งันีอาหารทีเป็นหลกั
ทีเป็นเอกลกัษณ์ของโต๊ะจีน เชน่ กระเพาะปลา ข้าวผดัหรือหมีผดั ยงัต้องคงไว้เหมือนเดิมทกุครังที
ออกโต๊ะ  

อาหารขึนชือของณัทพงศ์โภชนาคือ อาหารปลาและกุ้ ง เช่น ปลาหิมะนึงซีอิว 
ปลาเก๋าราดพริก ปลากะพงนึงมะนาว กุ้ งสามรส และสลดักุ้ งทอด ทีมีความโดดเด่นตรงทีใช้ปลา
หิมะและกุ้ งทีมีความสดและมีขนาดใหญ่พิเศษกว่าปกติในการประกอบอาหาร สําหรับของหวาน 
คือ เต้าฮวยฟรุ๊ตสลดั สาคูแคนตาลูป โดยเฉพาะเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัดนนัมีชือเสียงมากถึงขนาดทํา
ออกจําหน่ายและเป็นทีต้องการเป็นอย่างมากในบรรดาโต๊ะจีนด้วยกัน สําหรับจํานวนอาหารบน
โต๊ะนนัจดัตามมาตรฐานอยูที่ 8 – 10 จาน  

2.1.3 ด้านอุปกรณ์ 

ถึงแม้ว่าปัจจบุนัจะมีธุรกิจทีให้บริการอปุกรณ์ตา่งๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี ผ้าปโูต๊ะ ถ้วย 
จาม ชาม ช้อน รวมทงัรถบรรทุกในการขนส่ง ทีโต๊ะจีนจะสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างสะดวก
และง่ายดาย  แตณ่ทัพงศ์โภชนาก็ไมเ่คยต้องเรียกใช้บริการในเรืองของอปุกรณ์เนืองจากมีอปุกรณ์
ทกุอย่างพร้อมสรรพ์ ทงัอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร อุปกรณ์ในการจดัอาหาร อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหาร และรถบรรทุกในการขนส่งในปริมาณทีเพียงพอต่อการให้บริการ เนืองจากสิง
ทีณทัพงศ์โภชนาเน้นมากก็คือ การทําธุรกิจแบบพอเพียงและสร้างสรรค์ โดยยึดหลกัทกุอย่างต้อง
ทําตามกําลงัตามศกัยภาพทีเรามีอยู่ จะไม่รับโต๊ะในจํานวนมากๆ หรือหลายงานซ้อนกันในคราว
เดียว จึงสามารถบริหารจดัการวตัถดุิบ อปุกรณ์ และแรงงานได้อย่างเหมาะสม ไม่มากเกินไปจน
ทําไมไ่ด้ และไมน้่อยเกินไปจนธุรกิจและแรงงานของตนอยูไ่มไ่ด้ ด้วยหลกัการทํางานอย่างพอเพียง
นีเองทําให้ณทัพงศ์โภชนาไมต้่องเรียกใช้บริการอปุกรณ์โต๊ะจีนจากผู้ประกอบการอปุกรณ์เลย 

สําหรับอายกุารใช้งานของอปุกรณ์ทกุอย่างของณทัพงศ์โภชนาอยู่ทีประมาณ 2 - 

3 ปี ซึงทงันีขนึอยู่กบัปริมาณการใช้งานและประสิทธิภาพในการใช้งานของอปุกรณ์ด้วย กล่าวคือ 
หากอุปกรณ์ใดมีการใช้บ่อยและเริมมีการเสือมสภาพ เช่น ถ้วย จาน ช้อน ซึงปัจจุบันใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์สีขาว เมือผ่านการใช้งานไปแล้วในระยะหนึงจะเกิดการเสือมสภาพ วตัถุ
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เปลียนสี จากสีขาวเป็นสีเหลือง หรือเกิดการบิน ถลอก ก็จะเปลียนใหม่ทันที จะไม่นํามาใช้อีก
ตอ่ไป เช่นเดียวกบัอปุกรณ์อย่างอืน เช่น โต๊ะ เก้าอี ทีหากเกิดการเสือมสภาพ ผกุร่อน ก็จะเปลียน
ใหม่ทันที สําหรับอุปกรณ์ทีสําคญัอีกอย่างหนึง คือ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าหุ้มเก้าอี ทีใช้ผ้าปูสีขาวเท่านนั 
เพราะง่ายต่อการดแูลรักษาและการทําความสะอาด หากพบว่าขาด รุ่ย หรือ เหลือง ก็จะเปลียน
ใหมท่งัผืนทนัที ทงันีอปุกรณ์ทงัหมดดงักลา่วสามารถหาซือทีตลาดนครปฐม ในจงัหวดันครปฐมได้
หมดทกุอยา่ง 

“อปุกรณ์เรามีพร้อมหมดทกุอย่างและหาซือไดใ้นจงัหวดันครปฐมของเราเอง ต้อง
ยอมรับอย่างหนึงว่าจังหวัดนครปฐมของเราเป็นจังหวัดทีมีความอุดมสมบูรณ์ในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งจําหน่ายของสด ของแห้งและอปุกรณ์ทีเอือประโยชน์ต่อการทํา
โต๊ะจีนมาก และอุปกรณ์ของเราก็มีพร้อมหมดทุกอย่างครับ เราเน้นทําแบบพอเพียงไม่ทําเกิน
กําลงั มีนอ้ยทํานอ้ย จึงไม่เนน้จดัโต๊ะเยอะ” 

2.1.4 ด้านแรงงาน 

ดงัเหมือนกับธุรกิจโต๊ะจีนเจ้าอืนๆ ทีมีการจ้างแรงงานหรือพนักงานในรูปแบบ
เดียวกัน คือ มีพนกังาน 2 ส่วน คือพนกังานประจํา และพนกังานชวัคราว พนักงานประจํา คือ 
พนักงานทีเป็นแรงงานทีเราจ้างไว้ประจํา แต่จ่ายค่าตอบแทนเป็นวันตามทีมีงานหรือทีเ รียกว่า 
ออกโต๊ะ ได้แก่ คนครัว คนเขียงหรือมือเขียง คนเตรียมวัตถุดิบ/เครืองปรุง คนล้าง/ยกของ ซึง
ค่าจ้างแรงงานสําหรับพ่อครัวอยู่ทีวนัละ 900 – 1,000 บาท ส่วนคนเขียง คนเตรียม คนล้าง 
คา่ตอบแทนจะอยูที่วนัละ 300 – 400 บาท สว่นแรงงานชวัคราว ได้แก่ พนกังานเสิร์ฟหรือเด็กเสิร์ฟ
ซึงจะจ้างมาเฉพาะวันทีมีงานเท่านัน ค่าตอบแทนจะให้เป็นจํานวนโต๊ะ โต๊ะละ 60 บาท ซึง
พนกังานเสิร์ฟจะเสิร์ฟได้คนละไม่เกิน 10 โต๊ะ ตอ่วนั ทงันีแรงงานทงั 2 ส่วน จะเป็นประชาชนหรือ
คนพืนเพในชมุชน ในจงัหวดันครปฐมทีอยู่ในละแวกนนัเป็นหลกั ซึงเป็นการสะดวกในการเดินทาง
และการเอือตอ่การสง่เสริมการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนในชมุชนอีกด้วย 

สําหรับการบริหารจดัการแรงงานนนั มีการแบ่งเป็นฝ่ายดําเนินงานอย่างชดัเจน 
กล่าวคือ ฝ่ายคนครัว ฝ่ายคนเตรียม ฝ่ายคนล้าง /ยกของ ฝ่ายแรงงานชัวคราว ซึงทุกฝ่ายจะมี
หวัหน้าฝ่ายดแูล จดัการ ควบคมุงานในฝ่ายของตวัเองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในส่วน
ของพนกังานเสิร์ฟนนัจะมอบหมายหน้าทีให้หวัหน้าฝ่ายคนล้าง/ยกของเป็นผู้จดัหามา 

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการแรงงานในธุรกิจโต๊ะจีนนันถือเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน จึงมีการบริหารจัดการ การปกครองแบบพีน้อง หรืออยู่กันแบบพีน้อง คนใน
ครอบครัวเดียวกัน ผู้ประกอบการต้องไม่วางท่าหรือทําตวัห่างเหินจนพนักงานแตะต้องไม่ได้ แต่
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ต้องวางตวัให้อยู่ในระดบัเดียวกัน มีการนงัร่วมรับประมานอาหารด้วยกันบ้าง เพือพูดคยุถามไถ่
ความเป็นอยู่ และให้การช่วยเหลือสนบัสนุนพนกังานทุกคนตามความจําเป็นและเหมาะสม เพือ
เป็นการผูกใจแรงงานให้อยู่กับเราด้วยความสุขและมีความเกรงใจซึงกันและกัน  ทังนี
ผู้ประกอบการต้องมีความยุติธรรมและมีความเป็นกลาง เพราะการปกครองคนเป็นสิงทียากและ
ละเอียดออ่น คณุณทัพงศ์ให้ความเห็นว่า การอยู่ร่วมของคนหมู่มากย่อมต้องมีเ รืองกระทบกระทงั
หรือความไมเ่ข้าใจกนัได้เสมอ แตเ่ราในฐานะทีเปรียบเสมือนเจ้านายก็ต้องทําหน้าทีไกล่เกลียด้วย
ความยุติธรรม และจําเป็นต้องมีกฏระเบียบในการควบคมุความประพฤติของพนกังานบ้าง เช่น 
ห้ามดืมสรุาและของมนึเมาทกุชนิดในเวลางาน เพราะจะทําให้เสียงานได้  

ปัจจบุนั ณทัพงศ์โภชนามีพนกังานประจําจํานวน 40 คน ซึงพนกังานเสิร์ฟก็จะ
ผลดัเปลียนหมนุเวียนกนัไปตามความต้องการและความจําเป็นเทา่ทีจะหาได้ 

“เราอยู่กนัแบบพีน้อง เราไม่ได้วางตวัเป็นนายตลอดเวลา แต่เราสร้างความสนิท
สนมคุน้เคยกบัลูกน้อง ไม่ทําตวัห่างเหินมากนกัเพราะเดียวลูกน้องจะกลวั มีอะไรจะไม่กล้าพูดไม่
กล้าปรึกษา เราก็จะไม่รู้ปัญหา ทางทีดีคือทําตวัเป็นกนัเองกบัเขา มีการนงัทานข้าวด้วยกนับ้าง 
และทีสําคญัต้องมีความยติุธรรมแก่ลูกน้องทกุคนมีกฏระเบียบกํากบับ้างตามความจําเป็นเพราะ
การอยู่ร่วมกนัของคนหมู่มากย่อมต้องมีปัญหากระทบกระทงักนับ้าง เราก็ต้องทําหน้าทีไกล่เกลีย
ดว้ยความยติุธรรม ช่วยเหลือลูกนอ้งตามสมควรเป็นการผูกใจลูกนอ้ง” 

2.1.5 ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่เปา้หมาย ลกูค้า หรือผู้ใช้บริการของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนของณทัพงศ์โภชนา
นนั เป็นกลุ่มลูกค้าทีเป็นชนชนักลาง คือประชาชนทวัไป จะไม่เน้นชนชนัระดบัสูง หรือหน่วยงาน
ราชการ เนืองจากประชาชนทัวไปในระดับกลางนิยมจัดงานเลียง งานพบปะสังสรรค์อย่าง
สมําเสมอซึงจะเอือให้ธุรกิจมีงานตลอดทงัปี โดยรูปแบบของงานมกัจะเป็นงานบวช งานแตง่ งาน
ทําบุญขึนบ้านใหม่ งานฉลองรับปริญญา งานฉลองวนัเกิด ซึงงานเหล่านีมกัจดัขึนทีบ้าน หรือใน
หมู่บ้านของลกูค้าเป็นส่วนใหญ่ จึงมกัใช้บริการจดัเลียงในรูปแบบของโต๊ะจีนมากกว่ารูปแบบอืน
เนืองจากมีความสะดวกสบาย และไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยสงู เมือเทียบกบัการจดังานในโรงแรม และ
เหตผุลอีกประการคือ มีความสุขและความพอใจทีจะให้บริการกบัประชาชนทวัไปทีมีกําลงัซือไม่
มากนกัให้ได้มีโอกาสรับประทานอาหารทีมีคณุภาพ และรสชาดอร่อยในราคาทีไม่แพงเกินไป ถือ
เป็นการทําประโยชน์ให้แก่สงัคมในอีกทางหนงึด้วย คณุณทัพงศ์กลา่ววา่ 

“เราชอบชาวบา้นมากกว่าครับ เพราะชาวบ้านจดังานเลียงบ่อย กินกนัทงัปี นิสยั
คนไทยน่ะครับชอบฉลอง วนัเกิดก็กิน บวชลูกก็ฉลอง งานแต่งนีบ่อยมาก จดัให้ชาวบ้านสบายใจ
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กว่าด้วยเพราะไม่ค่อยเรืองมาก ไม่ค่อยมีข้อจํากัดแล้วคุยง่าย ประสานงานตกลงกันง่าย พวก
หน่วยงานเรืองเยอะ บางครังมีข้อจํากดัเรืองสถานทีตอ้งขนขึนตึก เราก็ลําบาก” 

2.1.6 ด้านการขนส่ง 
ปัจจบุนัณทัพงศ์โภชนามีรถบรรทกุขนาดใหญ่ใช้ในการขนส่งเวลาออกงาน 1 คนั 

มีรถกระบะใช้ในการซือของและขนส่งอีก 2 คนั ซึงมีความเพียงพอตอ่การใช้งาน เนืองจากไม่เน้น
การรับงานในปริมาณทีมากเกินกําลงั จงึสามารถขนส่งด้วยตนเองได้ไม่ต้องใช้บริการเช่ารถในการ
ขนสง่แตอ่ยา่งใด แตท่งันีก็มีข้อจํากดัในการขนส่งบ้าง ได้แก่ หากไปให้บริการในพืนทีห่างไกลมาก 
เชน่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน และใช้บริการไมเ่กิน 100 โต๊ะ จะต้องมีการคิดคา่ใช้จ่ายเพิมเพือ
เป็นคา่ขนสง่ คา่รถ คา่นํามนั และคา่แรงงานเพิม ซงึคา่ใช้จา่ยเหลา่นีจะถกูบวกรวมไปในคา่อาหาร
ตอ่โต๊ะเรียบร้อยแล้ว  

อย่างไรก็ตาม การขนส่งในการให้บริการโต๊ะจีนในปัจจุบนัประสบปัญหาการถูก
ปรับจากดา่นตรวจของตํารวจทางหลวงอยู่เป็นประจํา เนืองจากการขนส่งโต๊ะจีนต้องใช้รถบรรทกุ
ทีมีขนาดใหญ่เพือบรรทุกโต๊ะ เก้าอี และอุปกรณ์ในการประกอบอาหารทุกชนิด รวมทงัแรงงาน
ทงัหมดไปกับรถด้วย จึงหลีกเลียงไม่ได้จริงๆ ในการทีจะต้องมีสภาพทีไม่ถูกต้องตามกฎจราจรไป
บ้าง เชน่ บรรทกุของเกิน มีคนนงัอยู่บนของ จึงทําให้การถกูปรับกบัการขนส่งโต๊ะจีนเป็นเรืองปกติ
ทีสามารถยอมรับกนัได้ ดงัทีคณุณทัพงศ์กลา่ววา่ 

“ตํารวจเหรอครับ เป็นของคู่กนั เลียงไม่ได้ ต้องเจออยู่แล้ว ต้องทําใจ ยอมรับกนั
ไป เราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเหมือนกนัครับ ยิงถ้าไปกรุงเทพเจอเยอะมาก หลายด่านต้องเตรียม
เงินเสียค่าปรับเป็นพนักว่าจะถึงทีหมาย” 

2.1.7 ด้านเครือข่าย 

ณัทพงศ์โภชนามีการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายอืนในรูปแบบ
ของการเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม และหอการค้า
จงัหวดันครปฐม อยา่งไรก็ตาม สําหรับความร่วมมือในหน่วยงานราชการอืนๆ เช่น องค์การบริหาร
สว่นตําบล สาธารณสขุจงัหวดันครปฐม ก็เป็นอีกทางหนึงทีช่วยสนบัสนนุและส่งเสริมธุรกิจโต๊ะจีน
ของผู้ประกอบการได้ ในปัจจบุนั ณทัพงศ์โภชนาให้ความร่วมมือกบัหอการค้าจงัหวดันครปฐมใน
การร่วมบริการในงานเทศกาลอาหารและผลไม้จงัหวดันครปฐมซึงจดัขนึเป็นประจําทกุปีทีองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ซึงเป็นการให้บริการในราคาทีตํากว่าต้นทุน เพือเป็นการช่วย
ประชาสมัพนัธ์โต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมให้เป็นทีรู้จกั และเป็นการคืนกําไรให้แก่ลกูค้า ซึงประโยชน์
จากการจดังานในครังนีถือเป็นการประชาสมัพนัธ์ธุรกิจโต๊ะจีนของตนเองให้เป็นทีรู้จกัแก่ประชาชน
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ทวัไป และได้มีโอกาสพบปะสงัสรรค์กบับคุคล หน่วยงานตา่งๆ อนัจะนํามาซึงความเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือกันในอนาคตด้วย นอกจากนียงัต้องมีการผกูสมัพนัธ์กับท้องถิน ได้แก่ ประชาชนใน
ชมุชน หน่วยงานตา่งๆ ในท้องถิน อย่างเช่น การรับซือพืชผกัปลอดสารพิษ การรับซือเนือหมู เนือ
ไก่ ปลานําจืดจากชาวบ้านในชุมชนบ้าง เพราะประชาชนในชุมชนนาสร้างมีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมปลูกผกัเลียงปลาเลียงสตัว์มาแตด่งัเดิมและปัจจุบนัก็ยงัคงประกอบอาชีพเหล่านีอยู่
เป็นจํานวนมาก การทีได้สนบัสนนุชาวบ้านก็นบัเป็นการสร้างเครือข่ายเพือสร้างสมัพนัธภาพทีดี
และการประสานความร่วมมือกันด้วยดีระหว่างธุรกิจโต๊ะจีนและชุมชน อีกทงัยงัเป็นการส่งเสริม
อาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถเลียงตวัเองได้ เป็นการพัฒนา
คณุภาพชีวิตของคนในชมุชนนาสร้างและเป็นการพฒันาสงัคมอยา่งยงัยืนอีกด้วย 

“เรืองเครือข่ายผมคิดว่าเป็นเรืองทีสําคญัมาก ทําอย่างไรจะทําให้เครือข่ายของ
เรามีความเข้มแข็งเพราะทุกวนันีเราไม่ค่อยร่วมมือช่วยเหลือกนัเลย ต่างคนต่างอยู่เสียมากกว่า 
เครือข่ายทีเรามีก็คือชมรมโต๊ะจีนนครปฐม กับหอการค้า ก็ร่วมมือในการจัดเลียงโต๊ะจีนใน
เทศกาลอาหารและผลไม้ของจงัหวดันครปฐมทีองค์พระ ซึงเป็นงานทีโต๊ะจีนขาดทนุนะครับไม่ได้
อะไร เพราะเราต้องทําโต๊ะในราคาทีถูกกว่าปกติและหอการค้าก็ไม่ได้ช่วยอะไร แต่ทีเราทําเพราะ
เราอยากช่วยเหลือสงัคม อยากคืนกําไรให้ลูกค้า และอยากช่วยสร้างชือเสียงให้กับจังหวดัด้วย 
นอกจากนีเราก็มีการผูกสมัพนัธ์กับชาวบ้าน ชุมชน มีการรับซือวตัถุดิบจากชุมชนบ้าง เช่น ผกั 
ปลา ไก่ หมู เพือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและเป็นการช่วยเหลือชมุชนดว้ย เราสนบัสนนุเขาให้เขามี
งานทําเขาก็จะไม่ไปทําอาชีพทีไม่สุจริต ไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดเป็นการช่วยสร้างสงัคมทีดี เรือง
เครือข่ายจึงสําคญัมาก โต๊ะจีนตอ้งสร้างเครือข่ายใหไ้ดท้กุดา้น” 

 
3. ปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานธุรกิจโต๊ะจีนของณัทพงศ์โภชนาไม่มีความ
แตกตา่งจากเจ้าอืน คือ ประสบปัญหาในเรืองของแรงงานในสว่นของพนกังานเสิร์ฟมากเป็นอนัดบั
หนงึ เนืองจากปัจจบุนัแรงงานหายากมากขนึ คณุณทัพงศ์ให้ความเห็นเกียวกบัปัญหานีว่า สาเหตุ
ทีแรงงานหายากมากขึนคือ วยัรุ่นปัจจุบนันิยมเข้าทํางานในโรงงานมากขึน ทําให้ไม่มีโอกาสมา
รับจ้างเป็นพนกังานเสิร์ฟเหมือนเมือก่อน และการเลือกงาน ตามนิสยัคนไทยคือหนกัไม่เอาเบาไม่
สู้ ก็เป็นปัญหาเฉพาะบุคคลทําให้คนไม่เลือกทีจะมารับจ้างเป็นพนักงานเสิร์ฟ แต่เลือกทีจะไป
ทํางานสบายๆ อยู่ในโรงงานและรับค่าจ้างเป็นรายเดือนดีกว่ามารับจ้างใช้แรงงานทีอาจจะหนกั
และได้ค่าจ้างไม่แน่นอนแบบนี อีกทงับางครังมีงานชนกันในช่วงวันดี หรือวันทีมีลูกค้าเรียกใช้
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บริการหลายเจ้าทําให้แรงงานทีขาดแคลนอยู่แล้วยิงขาดแคลนมากขนึอีกเพราะจะเกิดปัญหาการ
แยง่แรงงานกนัเองในบรรดาธุรกิจโต๊ะจีนด้วยกนั 

สําหรับการจัดการกับปัญหาพนักงานเสิร์ฟของณัทพงศ์โภชนาคือ การรับโต๊ะใน
จํานวนน้อย ในปริมาณทีไม่เกิน 300 โต๊ะ ซึงจะทําให้ไม่ต้องใช้พนกังานเสิร์ฟจํานวนมาก สําหรับ
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในส่วนของพนกังานเสิร์ฟนี อาจทําได้โดยหนั
ไปใช้บริการธุรกิจให้เช่าอปุกรณ์พร้อมพนกังานเสิร์ฟ ซึงผู้ประกอบการต้องเสียคา่ใช้จ่ายเพิม ซึงก็
จะทําให้ต้องไปคิดคา่อาหารเพิมมากขนึไปอีก เป็นการทําให้ลกูค้าต้องแบกรับคา่ใช้จา่ยเพิมขนึอีก  

 “ปัญหาทีพบมากทีสุดในปัจจุบันคือปัญหาเรืองแรงงานคือเด็กเสิร์ฟหายากมาก 
สาเหตมีุอยู่ 2 อย่างคือเพราะคนสมยันีไม่ชอบทํางานหนกั เลือกงาน ชอบงานสบายและอยากได้
รายได้ประจํา เด็กสมยันีเข้าโรงงานกนัหมดเพราะงานสบายและได้รายได้ทีแน่น่อน ถ้าทําโต๊ะจีน
ตอ้งแบกหาม ตอ้งยกของ ตอ้งเดินเสิร์ฟของ งานหนกัเหนือยตอ้งอดทน ต้องออกนอกสถานที ร้อน 
และรายไดไ้ม่แน่นอนเพราะเราก็ตอ้งจ้างเฉพาะวนัทีมีงานเท่านนั ส่วนอีกอย่างหนึงก็คือเวลามีงาน
ชนกัน เกิดการแย่งเด็กเสิร์ฟกนัขึนเพราะเด็กหายากก็ต้องแย่งกนั มีการตดัราคาค่าจ้างกนัด้วย 
เด็กเห็นเจ้าไหนให้แพงกว่าก็ไปเจ้านนั วิธีแก้ปัญหาก็คือรับโต๊ะน้อยหน่อยอย่าเอาโต๊ะมากเพราะ
แรงงานไม่มี และอาจมีการให้บริการเด็กเสิร์ฟในภาคธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์พร้อมแรงงานก็อาจจะ
ช่วยแก้ปัญหาได ้แต่ลูกคา้ก็ตอ้งจ่ายเพิมอีก” 

 
4. จุดเด่นของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนณัทพงศ์โภชนามีจุดเด่นอยู่ตรงที ปรุงสุก สดใหม่ จานใหญ่ ให้
เยอะ กล่าวคือ มีการคดัเลือกวตัถุดิบอย่างดี อาหารทีมีความสดใหม่มากเพราะถกูเก็บรักษาในตู้
แช่แข็งขนาดใหญ่อย่างดี มีเมนอูาหารทีมีความหลากหลาย และได้รับการปรับปรุง ดดัแปลง คิด
สูตรด้วยตนเอง ตลอดจนการปรุงรสอย่างพิถีพิถันได้สัดส่วนทําให้อาหารของณัทพงศ์โภชนามี
ความอร่อยและมีความโดดเดน่มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอาหารทีขนึชือ เช่น กุ้ งสามรส ปลาหิมะ
นึงซีอิว ทีผู้ ประกอบการคัดสรรแต่ปลาและกุ้ งตัวโตขนาดใหญ่พิเศษ ปรุงด้วยเครืองปรุงทีได้
สดัส่วนตามสูตรทีคิดขึนเอง อาหารจึงมีรสชาดทีอร่อยกลมกล่อมไม่เหมือนใคร และของหวาน
อย่างเต้าฮวยฟรุ๊ตสลดัทีณัทพงศ์โภชนาได้ปรุงพิเศษขึนด้วยสูตรของตนเอง จนถึงขนาดต้องทํา
ออกวางจําหน่ายเพราะไม่เพียงแต่เป็นทีต้องการของลูกค้าทีรับประทานเท่านนั หากแต่ยงัเป็นที
ต้องการของผู้ประกอบการโต๊ะจีนเจ้าอืนๆ ทีมาใช้บริการซือเต้าฮวยฟรุ๊ตสลดัไปจดัเลียงอีกด้วย 
นอกจากนี อาหารทกุอยา่งของณทัพงศ์โภชนามีการปรุงสด สกุ สะอาด เนืองจากปัจจบุนัมีธุรกิจที
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รองรับและเอืออํานวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนเกิดขึนมากมาย ทังการบริการ
อปุกรณ์ แรงงาน การขนสง่ และการให้บริการอาหารปรุงกึงสําเร็จก็เป็นอีกหนึงนวตักรรมของธุรกิจ
ทีเกิดขึนเพือสนบัสนุนธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน ทีมีเมนูหลากหลายพร้อมให้บริการแก่โต๊ะจีนอย่าง
สะดวกและรวดเร็ว เช่น หอยจ๊อ ขาหมอูบกรอบ ทีสามารถจดัซือแล้วนํามาทําให้ร้อนแล้วจดัเสิร์ฟ
ได้เลย แต่ณัทพงศ์โภชนากลับไม่มีความคิดทีจะใช้บริการอาหารปรุงกึงสําเร็จแบบนีเนืองจาก
เหตผุลหลายประการ ได้แก่ 1) จะเป็นการลดมาตรฐานของตนเองลงและเป็นการทําให้ชือเสียง
ของตนเองทีสร้างสมมาเป็นเวลายาวนานต้องเสียไปด้วย 2) รสชาดไม่อร่อยเท่าปรุงสด 3) คณุค่า
ทางอาหารลดน้อยลง ไม่เป็นการดีตอ่สขุภาพของลูกค้า 3) เป็นการสญูเสียวิถีวฒันธรรมของการ
ประกอบอาหารโต๊ะจีนตามแบบดงัเดิมทีอาหารทกุอย่างต้องปรุงสด ร้อนลงจากหม้อ ออกจากเตา 
อีกทงัการประกอบธุรกิจจดัเลียงของตนเองในทกุวนันียึดหลกัของความพอเพียงตามศกัยภาพของ
ตนเอง จงึไมมี่ความจําเป็นต้องไปใช้บริการอาหารปรุงสําเร็จแบบนี จึงเป็นทีเชือมนัได้ว่าอาหารทกุ
จานของณัทพงศ์โภชนามีการปรุงสุก สดใหม่ และจดัเสิร์ฟในจานทีมีขนาดใหญ่พิเศษและให้ใน
ปริมาณมากกวา่โดยทวัไป  

 
5. จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

กิจการทุกอย่างย่อมต้องมีทงัข้อดี ข้อเสีย มีทงัจุดแข็งและจุดอ่อน ณัทพงศ์โภชนาก็
เช่นเดียวกัน ทีแม้ว่าจะดําเนินธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนได้อย่างประสบความสําเร็จมาเป็นเวลา
ยาวนานนบั 20 ปี ด้วยมีจดุเดน่ในหลายประการก็ย่อมต้องมีจดุแข็งและจดุอ่อนในหลายประการ 
ดงัจะกลา่วได้ตอ่ไปนี 

จุดแข็ง  
1) มีชือเสียงมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นทีรู้จักและได้รับความไว้วางใจจาก

ประชาชนทัวไปทงัในชุมชนและสังคมภายนอก 2) รักษามาตรฐานของตนเองอย่างสมําเสมอ 
ซือสตัย์ตอ่ลกูค้า ซงึลกูค้าทีใช้บริการจะได้รับทราบความจริงในข้อนีดี 3) มีตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ทีใช้
เก็บอาหารให้มีความสดใหม่ สะอาด และเป็นการรักษาคุณค่าทางอาหารได้เสมอ จึงเป็นข้อ
ได้เปรียบจากโต๊ะจีนเจ้าอืน 4) มีเครือขา่ยกบัชมุชนท้องถินอย่างเหนียวแน่น ทําให้เกิดความผกูพนั 
สนิทสนม ไว้วางใจ เชือถือ เอือประโยชน์ให้มีงานอย่างสมําเสมอ 5) ให้บริการด้วยจิตสาธารณะ 
ไม่เกียงจํานวนโต๊ะ เรียกใช้ได้สะดวก 5) ราคาทีเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ 6) มีการ
ควบคมุคณุภาพ ราคา และปริมาณของวตัถดุิบอยู่เสมอ ซึงการควบคมุในเรืองเหล่านีจะทําให้การ
บริหารจดัการต้นทนุมีความเป็นระบบและไม่ประสบปัญหาขาดทนุ ทําให้กิจการสามารถดํารงอยู่
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ได้แม้ในชว่งเวลาทีเศรษฐกิจตกตําหรือช่วงเวลาทีไม่มีงาน 7) ดําเนินกิจการด้วยความพอเพียง ไม่
ทําเกินกําลงั เหล่านีล้วนเป็นจุดแข็งทีทําให้ณัทพงศ์โภชนาสามารถดํารงธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนได้
อยา่งประสบความสําเร็จอยา่งยงัยืนจนถึงทกุวนันี  

จุดอ่อน  
ลกูค้าอยากได้ของทีมีราคาถกู ในปริมาณ และคณุภาพทีดี ซึงเป็นความลําบากใจกบั

โต๊ะจีนเป็นอยา่งมาก รวมทงัณทัพงศ์โภชนาก็เผชิญกบัจดุอ่อนในประเด็นนีเช่นกนั เพือเป็นการไม่
อยากเสียลกูค้าทีมอบความไว้วางใจแล้วและเป็นการรักษามาตรฐานของตนเองเอาไว้บางครังจึง
จําเป็นต้องยอมขาดทุนหรือปฏิเสธลูกค้าไปบ้างเพือดํารงรักษามาตรฐานของตนเองและเพือให้
ธุรกิจสามารถดํารงอยู่ได้ ซึงณัทพงศ์โภชนาประสบปัญหานีอยู่เสมอๆ เนืองจากเป็นบคุคลทีมีอีก
หนึงหน้าทีในความรับผิดชอบในการเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนครปฐม จึงเป็นคนที
ประชาชนให้ความนบัถือและมกัขอความชว่ยเหลืออยูบ่อ่ยๆ การตอ่รองราคาในการจดัเลียงจึงเกิด
ขนึอยู่เสมอๆ ทําให้เกิดการจํายอมด้วยความเกรงใจและเป็นการให้การช่วยเหลือในฐานะคนของ
ประชาชนจงึถือวา่เป็นจดุออ่นทีปฏิเสธไมไ่ด้ของณทัพงศ์   โภชนา 

 
6. ปัจจัยแห่งความสาํเร็จของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

ณทัพงศ์โภชนาดําเนินธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ และ
ยังสามารถดําเนินกิจการอยู่ด้วยความสําเร็จจวนจนทุกวันนีได้ ด้วยการมีมาตรฐานและรักษา
มาตรฐานในการให้บริการอยูห่ลายประการได้แก ่1) อาหารต้องสด สะอาด ปลอดภยั รสชาดอร่อย 
2) เน้นการให้บริการ การบริการต้องดี สร้างความประทบัใจให้ลกูค้า ให้ความสําคญักบัความรู้สึก
และความต้องการของลูกค้า 3) มีความซือสตัย์ต่อลูกค้า ไม่เอาเปรียบลูกค้ามากจนเกินไป 4) มี
การผูกสมัพนัธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถินเสมอ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่ม
แมบ้่าน กลุม่อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) ตลอดจนประชาชนในท้องถิน หรือบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
ทีจําหนา่ยวตัถดุิบให้แก่เรา สําหรับความยงัยืนของธุรกิจโต๊ะจีนนนั คณุณทัพงศ์ให้ความเห็นไว้ว่า 
ผู้ประกอบการต้องรักษามาตรฐานของตนเองไว้ให้คงที สมําเสมอ ตลอดจนต้องมีการปรับปรุง
เปลียนแปลงพฒันาการบริหารจดัการอยู่เสมอ ทงัเรืองของวตัถุดิบ อาหาร อุปกรณ์ แรงงาน การ
ขนส่ง และต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถินอย่างสมําเสมอ การรักษามาตรฐาน
ของตนเองอย่างเคร่งครัดตลอดมาจึงเป็นปัจจยัทีสําคญัในการสร้างธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนณัทพงศ์
โภชนาให้ประสบความสําเร็จ ตรงตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโต๊ะจีนของ
จงัหวดันครปฐมทีกลา่ววา่ โต๊ะจีนนครปฐมอร่อย สะอาด ปลอดภยั ได้มาตรฐาน 
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“เราเนน้การบริการ รักษามาตรฐานของตนเองในเรืองวตัถดิุบ รสชาดอาหาร ปริมาณ 
นอกจากนียงัต้องมีมนษุยสมัพนัธ์ทงักบัลูกค้า กบัธุรกิจโต๊ะจีนด้วยกนัเอง และกบัชุมชน เราต้อง
เอือให้ทุกคนอยู่ได้ ลูกค้าอยู่ได้ ชุมชนอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ ต้องทํางานด้วยจิตอาสา พร้อมทํา
ประโยชน์เพือส่วนรวมโดยมีการให้ลําดบัความสําคญัของงาน ในวนันีผมมีหน้าทีเป็นสมาชิก
เทศบาลตําบลมีหน้าทีช่วยเหลือสงัคม ช่วยเหลือชุมชน เมือชุมชนมีงาน  ชาวบ้านต้องการความ
ช่วยเหลือผมตอ้งไปดูชาวบา้นก่อนธุรกิจเอาไวที้หลงั เมือเราเอือชาวบา้น ชาวบ้านก็เอือเรา เป็นสิง
ทีทําใหป้ระสบความสําเร็จ” 

 
7. ข้อเสนอแนะสาํหรับรูปแบบการดาํเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

ณทัพงศ์โภชนาให้ข้อเสนอแนะเกียวกบัการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนไว้ว่า 
จงัหวดันครปฐมมีข้อได้เปรียบทีเอือตอ่การประกอบอาชียธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมากเป็นพิเศษ ด้วย
มีต้นทุนทีเกียวข้องในหลายๆ อย่างมากมาย ได้แก่ เป็นจังหวัดทีมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งอาหารทีมีคุณค่า และด้วยทําเลทีตงัทีเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่นําของ
ภมูิภาคตะวนัตก เป็นเขตเศรษฐกิจทีใกล้เมืองหลวง เป็นพืนทีทีเชือมตอ่กบัอีกหลายจงัหวดั ทําให้
จงัหวดันครปฐมเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวนัตก จึงนบัว่านครปฐมเป็นเมืองทีมี
ทําเลดีและเป็นแหล่งวตัถุดิบทีเอือต่อธุรกิจโต๊ะจีนเป็นอย่างมาก ด้วยความได้เปรียบของต้นทุน
เหล่านีทําให้จังหวัดนครปฐมสามารถพัฒนาธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนให้เจริญเติบโตก้าวหน้าเป็น
ชือเสียงให้แก่จงัหวดัได้อย่างไม่ยาก การพฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนอกจากจะทําให้เศรษฐกิจ
ของนครปฐมเจริญขึนและสร้างชือเสียงให้แก่จงัหวดัได้แล้ว โต๊ะจีนยงัเป็นธุรกิจทีมีประโยชน์ต่อ
ชมุชนในหลายประการ ได้แก่ การเอือธุรกิจชมุชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้แก่ชมุชน ทําให้ชมุชนสามารถพึงตนเองได้ ซึงเป็นประโยชน์โดยตรงในเชิงเศรษฐกิจ  
และยงัมีประโยชน์ในการพัฒนาสังคมให้แก่ชุมชนท้องถิน ได้แก่ การลดปัญหายาเสพติดในหมู่
เยาวชน ทําให้เยาวชนมีงานทํา เป็นการพฒันาอาชีพ สร้างรายได้ ทําให้ชมุชนมีความเข้มแข็งและ
พฒันาตนเองได้อยา่งยงัยืน ฉะนนัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมจึงควรมีการสนบัสนนุและพัฒนา
ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิงขึนกว่านี ซึงแนวทางในการพัฒนาธุรกิจโต๊ะจีนตามความเห็น
ของณทัพงศ์โภชนามีดงันี 

1. ควรมีการร่วมมือกันเป็นเครือข่ายทีกว้างขวางและใหญ่กว่านีด้วยการแผ่ขยาย
เค รือข่ ายความร่วมมือออกไปในทุกวงการ  ไม่ว่ าจะเ ป็นสาธารณสุขอํา เภอ  จังหวัด 
สถาบนัการศกึษา องค์การปกครองสว่นท้องถิน สมาคมพอ่ค้า แมค้่า หรือร้านค้าในตลาดนครปฐม 
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ตลอดจนมีเครือข่ายประชาชนในชุมชนด้วย การร่วมมือกันเป็นเครือข่ายนีจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจโต๊ะจีนและหน่วยงานต่างๆ อันจะนําไปสู่ความร่วมมือ ความ
ชว่ยเหลือ และการสนบัสนนุซึงกนัและกนั เป็นแรงผลกัดนัให้โต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมมีชือเสียงเชิด
ชเูศรษฐกิจของจงัหวดั และชว่ยยกคณุภาพชีวิตของคนในชมุชนและพฒันาสงัคมได้ 

2. หอการค้าจงัหวดันครปฐมและชมรมผู้ประกอบการโต๊ะจีนควรให้การสนบัสนนุและ
ช่วยเหลือสมาชิกให้มากกว่านี ควรให้โอกาสแก่โต๊ะจีนเจ้าอืนๆ ทีเพิงเกิดขนึในจงัหวดันครปฐมได้
แสดงศกัยภาพ และได้มีโอกาสประชาสมัพนัธ์ตนเองให้เป็นทีรู้จกับ้าง อย่างเช่น ในงานเทศกาล
อาหารและผลไม้จงัหวดันครปฐม ควรให้โอกาสโต๊ะจีนเจ้าอืนๆ ทียงัไม่เคยมีโอกาสเข้ามาจดังาน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมบ้าง เพือเป็นการช่วยสนบัสนนุและพฒันาโต๊ะจีนในจังหวดันครปฐมทีเป็นเจ้า
เล็กๆ ให้มีชือเสียงเป็นทีรู้จกัแก่ประชาชนทวัไปบ้าง ไม่ควรให้โอกาสผกูขาดแตก่บัโต๊ะจีนเจ้าเดิมๆ 
ทีมีเครือขา่ย หรือมีลกูค้าเป็นทีรู้จกัอยูแ่ล้วเพียงฝ่ายเดียวตลอดไป 

3. รูปแบบของความร่วมมือในอนาคตทีควรจะเป็นของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนคือ การ
เป็นกลัยาณมิตรทีดีตอ่กนัของผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีน ได้แก่ การร่วมมือในการจดักิจกรรมเพือ
สงัคมตา่งๆ เช่น การร่วมมือกนัออกโต๊ะให้ประชาชนในราคาตํากว่าต้นทนุในงานเทศกาลสําคญัๆ 
ของจงัหวดันครปฐม เช่น งานองค์อาหารและผลไม้ งานนมสัการองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นต้น และ
นอกจากนี ควรมีการร่วมมือกันในการแบ่งปันวตัถุดิบ อุปกรณ์ หรือแม้กระทังลูกค้าในระหว่าง
ผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนด้วยกนับ้าง เพราะปัจจบุนันีผู้ประกอบการทกุเจ้าทีถึงแม้จะเข้าร่วมอยู่
ในชมรมเดียวกัน  แต่ต่างคนต่างดําเนินธุรกิจของตนไปโดยปราศจากความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อนัดีต่อกัน จึงควรมีการร่วมมือ มีความเอืออาทรกันในหมู่ธุรกิจโต๊ะจีนด้วยกันให้
มากกว่านี โดยการงดการกระทําตนเป็นคู่แข่งต่อกันด้วยการดําเนินธุ รกิจแบบแข่งขันตัดราคา
กันเอง แต่ควรหนัหน้าเข้ามาหากัน จบัมือกันเป็นกัลยาณมิตรทีดีต่อกัน เพือสร้างเครือข่ายและ
ความชว่ยเหลือซงึกนัและกนัอยา่งยงัยืน 

 

พนืทีศึกษาท ี4 ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน อึงพชิาญโภชนา  
1.  บริบททวัไปของธุรกิจโต๊ะจีน 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของธุรกิจ 

ผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนอึงพิชาญโภชนา คือ นายพิชาญ ธนศรีพิพัฒน์ 
อาย ุ58 ปี เป็นคนจงัหวดันครปฐมโดยกําเนิด แต่เดิมประกอบอาชีพเป็นพ่อครัวอยู่ในภัตตาคาร
ตงัแต่อายุ 17 ปี ด้วยการทีมีใจรักในการประกอบอาหาร เมือได้ฝึกฝีมือการทําอาหารอยู่ใน
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ภตัตาหารอาหารจีนเป็นเวลาเนินนานจงึได้เกิดความคดิทีจะประกอบธุรกิจเกียวกบัอาหารเป็นของ
ตนเอง และด้วยจงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัทีมีการประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเป็นจํานวนมาก
และมีชือเสียงเป็นทีเลืองลือ จึงเป็นการจดุประกายให้รู้สึกสนใจในการประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนขนึมาบ้าง  

ปัจจบุนัโต๊ะจีนองึพิชาญโภชนา ไม่มีพนกังานประจํา เนืองจากเป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนขนาดเล็กแรงงานเป็นแรงงานในครอบครัวทํากันเอง เมือมีงานจึงจ้างแรงงานเป็นรายวนั รวม
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจโต๊ะจีนร่วม 30 ปี โดยรับจดัโต๊ะในราคาตงัแต ่1,400 – 5,000 บาท 
ซึงราคาแตล่ะโต๊ะจะขึนอยู่กับรายการอาหารทีลกูค้าต้องการ โดยมีจํานวนอาหารบนโต๊ะจํานวน  

7-10 จาน สําหรับจํานวนโต๊ะทีรับจดัน้อยทีสดุ คือ จํานวน 5 โต๊ะ แตจ่ะรับจดัในราคาเหมาหรือ
จําเป็นต้องคิดในราคาสูงกว่าปกติเนืองจากค่าวัตถุดิบทีมีราคาสูงและมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
ส่วนจํานวนโต๊ะทีมากทีสุดทีเคยจัด คือ 300 โต๊ะ การให้บริการทัวราชอาณาจักร ระยะทางที
ให้บริการทีไกลทีสุดทีเคยให้บริการภายในประเทศ คือ จงัหวดัลําปาง จงัหวดัเชียงใหม่  และเคย
ให้บริการตา่งประเทศคือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
2. วิธีการดาํเนินงาน 

2.1 รูปแบบการดาํเนินงานตามองค์ประกอบ  
2.1.1 ด้านวัตถุดบิ 

องึพิชาญโภชนาให้ความสําคญักบัวตัถดุิบทีจะนํามาใช้ประกอบอาหารและปรุง
อาหารเป็นสิงทีสําคญัทีสุด โดยเลือกวตัถดุิบอย่างดี คดัสรรอย่างพิถีพิถนั โดยมีหลกัในการเลือก
วตัถดุบิทีสําคญั คือ ความสด ความสะอาด โดยคํานึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั องึพิชาญโภชนา
เลือกซือวตัถดุิบภายในจงัหวดันครปฐมเป็นส่วนใหญ่ ทงัของสดและของแห้งซึงแหล่งทีซือวตัถดุิบ
คือตลาดนครปฐม และเลือกซือผกัสดจากตลาดปฐมมงคล นครปฐม ส่วนของทะเลนนัจะเลือกซือ
ทีตลาดมหาชัย แม่กลองเพราะได้ราคาทีถูกกว่าและมีความสดใหม่มากกว่า สําหรับอาหาร
ประเภทติมซํา  และเครืองปรุง  เครืองตุ๋น  เครืองยาจีนทีใช้ประกอบอาหารทีขึนชือ  เช่น 
กระเพาะปลา หูฉลามนัน จะเลือกซือทีตลาดเยาวราช กรุงเทพ เนืองด้วยจะได้วัตถุดิบทีมี
คณุภาพสูงสมกับราคาและได้ราคาถูกกว่าตลาดนครปฐมมาก นอกจากนียงัมีการสงัซือของสด
ประเภทหมู ไก่ เป็ดจากชาวบ้านในชุมชนนาสร้างเนืองจากชมุชนนาสร้างมีการเลียงไก่ เลียงหม ู
เลียงเป็ดกนัมาก การซือจากชาวบ้านจึงถือเป็นการช่วยเหลือชมุชน เอือประโยชน์ให้แก่ชมุชนด้วย
การชว่ยสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ชมุชนอยา่งหนงึด้วย ดงัทีนายพิชาญได้กลา่วไว้วา่ 
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“บา้นเราไดเ้ปรียบเพราะนครปฐมนีนะถือว่าเป็นแหล่งโต๊ะจีน ฉะนนัตลาดนครปฐมจึง
มีความพร้อมในการเป็นแหล่งค้าขายของโต๊ะจีนอย่างมาก ทงัวตัถุดิบของสด ของแห้ง อปุกรณ์มี
ครบหมดอยู่ในจังหวดัของเรา ไม่ต้องไปซือทีอืนเลย เราก็ซือทุกอย่างทีตลาดนครปฐมเป็นส่วน
ใหญ่ มีบ้างทีซือทีอืนเช่น ของทะเล ทีมหาชยัเพราะสดกว่าและถูกกว่า เนืองจากเป็นแหล่งทะเล
โดยตรง แลว้ชาวบา้นชุมชนนาสร้างนีนะเลียงเป็ดเลียงไก่ปลูกผกักนัเยอะ เราก็เอือชุมชนด้วยการ
สงัซือของจากเขาเป็นการช่วยให้เขามีรายได้ ส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนด้วย ถือว่าโต๊ะจีนเป็น
ธุรกิจทีช่วยใหช้มุชนมีความเข้มแข็งไดใ้นทางเศรษฐกิจ” 

      2.1.2 ด้านอาหาร 
องึพิชาญโภชนาให้ความสําคญักบัเมนอูาหารทีมีพืนฐานจากวฒันธรรมของชาว

จีน จึงเลือกเมนอูาหารตามต้นตํารับของชาวจีนโบราณ เช่น กระเพาะปลา เป๋าฮือ ปลิงทะเล ปลา
นึง และการประกอบอาหารด้วยวิธีการของชาวจีน เช่น การนึง ต้ม ทอด ผดั ตุ๋นด้วยเครืองยาจีน
ต้นตํารับทีหาซือจากตลาดทีเป็นแหล่งอาหารจีนอย่างย่านเยาวราช เลือกปรุงอาหารด้วยรสชาด
อ่อนๆ ตามแบบฉบบัของชาวจีน อาหารของอึงพิชาญโภชนาจึงมีความเป็นเอกลกัษณ์ด้วยการ
ประกอบอาหาร และการปรุง อย่างไรก็ตาม เมนูอาหารจีนและการประกอบอาหารอย่างชาวจีน
โบราณได้ถูกเปลียนแปลงไปมากเพราะต้องปรับให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของ
ผู้บริโภคเป็นหลกั  

เมนทีูขนึชือขององึพิชาญโภชนาคือ กระเพาะปลา และหฉูลามทีโดดเดน่ด้วยการ
เลือกเฟ้นวตัถดุิบอย่างดี การเลือกกระเพาะปลาอย่างดี คัดสรรหฉูลามทีหใูหญ่ ราคาแพง เพราะ
เน้นคุณภาพในสองเมนูนีเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นเมนูอาหารหลักของอาหารโต๊ะจีนตาม
วฒันธรรมการรับประทานอาหารของชาวจีน นอกจากนีเมนขูองหวานทีขนึชือมากก็คือ ฟรุ้ตสลดัที
ได้รับการคิดค้นสูตรในการปรุงขึนมาเองมีความโดดเด่นในด้านรสชาดทีหวานหอม อร่อย เพราะ
เลือกใช้วตัถดุบิอยา่งดี 

2.1.3 ด้านอุปกรณ์ 

อึงพิชาญโภชนาเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนอีกรายหนึงทีมีความ
พร้อมทางด้านอุปกรณ์ในการให้บริการครบถ้วนในทุกประเภท กล่าวคือ มีอุปกรณ์ในการปรุง
อาหาร และการรับประทานอาหารพร้อมสรรพ ทงัถ้วย ชาม จาน ช้อน ตะเกียบ และโต๊ะ เก้าอี 
รวมทงัรถบรรทกุในการขนสง่ โดยมีรถยนต์กระบะ 1 คนั มีรถบรรทกุขนาดใหญ่ 1 คนั  

สําหรับอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร  เช่น  ถ้วยใส่อาหารนันมีความ
เปลียนแปลงไปจากเดิมมากขนึเนืองจากปัจจุบนัจะใช้วสัดซุุปเปอร์แวร์ เน้นสีขาวเป็นหลกัเพราะ
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ดแูลรักษาและทําความสะอาดง่าย เมือก่อนเป็นถ้วยกระเบืองซึงมีข้อเสียคือแตกหกัเสียหายง่าย 
อปุกรณ์ภาชนะทุกอย่างของอึงพิชาญโภชนาจะได้รับการดแูลรักษาทําความสะอาดอย่างดี หาก
พบว่าชํารุด หรือเปลียนสีจะเปลียนใหม่ทันที นอกจากนียังมีการใช้ผ้าปโูต๊ะที เน้นสีสันสวยงาม
สะดุดตา เช่น สีนําเงิน สีแดง บ้างแล้วแต่ลักษณะของงาน หากเป็นงานบวชก็จะเลือกใช้สีขาว
เพราะสภุาพ ให้ความรู้สึกทีสงบ สบาย หากเป็นงานวนัเกิด งานแตง่งาน ก็จะเลือกใช้สีแดงเพราะ
เป็นสีนําโชคตามความเชือตามวัฒนธรรมของชาวจีนเพือเสริมความโชคดี ความมีมงคล มีโชค
ลาภวาสนา มีความสุขและรํารวย ซึงเป็นความเปลียนแปลงของการเพิมมูลค่าของโต๊ะจีนทีต้อง
ปรับเปลียนไปตามยุคสมัยและความนิยมด้วย ทงันีอุปกรณ์ทุกอย่างหาซือได้ทีตลาดนครปฐม
ทงัหมด ดงัทีนายพิชาญกลา่ววา่ 

“อุปกรณ์ทุกอย่างของเราซือทีนครปฐมบ้านเรานีแหละ  มีครบทุกอย่าง เรา
เลือกใช้อปุกรณ์อย่างดี เลือกวสัดอุย่างดี ใช้ซุปเปอร์แวร์อย่างดี เรืองอปุกรณ์นีมีการเปลียนแปลง
ไปจากแต่ก่อนมาก อย่างจานชาม ถ้วย เมือก่อนใช้ถ้วยกระเบืองแต่แตกง่าย เปลืองงบประมาณ 
ใช้ตะเกียบงาช้าง ซึงก็มีปัญหาคีบไม่ติด มนัเลือน ตอนนีถว้ยจานเปลียนเป็นซุปเปอร์แวร์ ตะเกียบ
ไม้ใช้แลว้ทิงเพือความสะอาดและสะดวกมากยิงขึน เมือก่อนผ้าปโูต๊ะก็ไม่มีสีให้เลือกมาก มีสีขาว
อย่างเดียวเดียวนีมีหลายสีให้เลือกใช้ตามโอกาสด้วย และเมือก่อนมีผ้าปโูต๊ะอย่างเดียวแต่เดียวนี
มีการพัฒนาปรับปรุงขึนมีการใช้ผ้าปูเก้าอี มีโบว์ เพือการเพิมมูลค่าดึงดูดลูกค้า สวยงาม 
สร้างสรรค์ ทุกอย่างมีการพฒันาขึนเรือยๆ อยู่ตลอดเวลาตามยุคตามสมัยตามความพอใจของ
ลูกค้าเป็นการแข่งขันการทสงด้านความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ทีทําให้เราต้องปรับปรุง
เปลียนแปลงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ”  

2.1.4 ด้านแรงงาน 

ปัจจุบนัอึงพิชาญโภชนาไม่มีการจ้างแรงงานประจําเนืองจากเป็นธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนขนาดเล็ก เน้นการรับงานทีไม่มากเกินไป แรงงานเป็นคนในครอบครัว จึงใช้วิธีการจ้าง
แรงงานเป็นคราวๆ ไปตามวนัทีมีงาน สําหรับแรงงานหรือพนกังานมีการแบง่ประเภทชดัเจน ได้แก่ 
คนครัว คนเขียงหรือมือเขียง คนเตรียมวัตถุดิบ /เครืองปรุง คนล้าง/ยกของ ซึงค่าจ้างแรงงาน
สําหรับพอ่ครัวอยูที่วนัละ 800-900 บาท สว่นคนเขียง คนเตรียม คนล้าง คา่ตอบแทนจะอยู่ทีวนัละ 
300 บาท พนกังานเสิร์ฟหรือเด็กเสิร์ฟ ค่าตอบแทนจะให้เป็นจํานวนโต๊ะ โต๊ะละ 60 บาท ซึง
พนกังานเสิร์ฟจะเสิร์ฟได้คนละไมเ่กิน 10 โต๊ะ ตอ่วนั  

สําหรับหลักการในการเลือกแรงงานของอึงพิชาญโภชนามีข้อทีให้ความสําคญั
หลายประการ เช่น ต้องมีบคุลิกดี สภุาพเรียบร้อย มีความอ่อนน้อม สะอาดสะอ้าน แตถ้่าผมยาว
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รุงรัง เล็บดํา ใส่ต่างหู ไว้หนวดเคราจะไม่รับเป็นแรงงานเด็ดขาด และต้องมีร่างกายทีแข็งแรง มี
ความกระตือรือร้นพร้อมทีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และต้องมีความอดทนเป็นหลัก 
เพราะการให้บริการโต๊ะจีนเป็นการบริการทีต้องออกนอกสถานทีแรงงานจึงต้องมีความแข็งแรง
และอดทนกบัสภาพดนิฟ้าอากาศและการเดนิทางมากเป็นพิเศษ สําหรับการบริหารจดัการแรงงาน
นนั มีการแบง่เป็นฝ่ายดําเนินงานอย่างชดัเจน กล่าวคือ ฝ่ายคนครัว ฝ่ายคนเตรียม ฝ่ายคนล้าง /
ยกของ ฝ่ายแรงงานชวัคราว ซงึทกุฝ่ายจะมีหวัหน้าฝ่ายดแูล จดัการ ควบคมุงานในฝ่ายของตวัเอง
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในส่วนของพนกังานเสิร์ฟนนัจะมอบหมายหน้าทีให้หวัหน้าฝ่าย
คนล้าง/ยกของเป็นผู้จดัหามา 

เนืองจากอึงพิชาญโภชนาเป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนขนาดเล็ก เป็นธุรกิจภายใน
ครอบครัว การบริหารจดัการจึงเป็นการจดัการแบบธุรกิจครอบครัว โดยยึดหลกัทุกคนเป็นพีน้อง
กนั เสมือนคนในครอบครัวเดียวกนั อยู่กนัแบบพีน้อง จึงปกครองแรงงานแบบคนในครอบครัวด้วย 
อยา่งไรก็ตามผู้ประกอบการซงึเปรียบเสมือนหวัหน้าครอบครัวจึงต้องให้ความรัก ความเอาใจใส่ใจ 
ดแูลแรงงานทกุคนอยา่งดี  

“วิธีการผูกใจลูกน้องคือ เราต้องเห็นเขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั ปฏิบติักับ
ลูกน้องเสมือนหนึงพีน้อง ลูกหลานของเรา เราดูแลลูกน้องทุกคนอย่างดี ใครเดือดร้อนเรา
ช่วยเหลือเท่าทีจะช่วยได ้อยู่กบัแบบพีนอ้งคนในครอบครัว” 

2.1.5 ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนอึงพิชาญโภชนาคือกลุ่มประชาชนหรือ
กลุ่มชาวบ้านในระดบักลางหรือระดบัล่างเป็นเป้าหมายหลกั เนืองจากเคยมีประสบการณ์ในเรือง
การผูกขาดธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจากผู้ มีอิทธิพลหรือทีเรียกว่า หวัคะแนน ในการจดัหาโต๊ะจีนไป
จดับริการตามงานต่างๆ ทีมักผูกขาดเจ้าประจําทีรู้จกัคุ้นเคยหรือทีเคยใช้บริการบ่อยๆ จนเป็นที
สนิทสนมคุ้นเคยกัน ซึงส่วนใหญ่หัวคะแนนจะผูกขาดโต๊ะจีนเจ้าใหญ่ๆ ให้กับหน่วยราชการ 
สถานศึกษา หรืองค์กรต่างๆ เอาไว้แล้ว ทําให้ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนเจ้าเล็กๆ ไม่มีโอกาสเข้าไป
ให้บริการได้ จงึต้องเบียงเบนเปา้หมายมาทีกลุม่ลกูค้าระดบัชาวบ้านมากกว่าซึงสามารถรับงานได้
เองไมต้่องเผชิญปัญหาการผกูขาดการบริการจากหวัคะแนน ดงัทีกลา่ววา่ 

“เดียวนีเขามีหัวคะแนนนะ เขาผูกขาดกันไว้แล้วตามสโมสร หน่วยราชการ 
องค์กรใหญ่ๆ อะไรต่างๆ น่ะ มีการหักค่าคอมมิชชันด้วยกินหัวคิวกันไป เป็นการกอบโกย
ผลประโยชน์ เล่นพรรคเล่นพวกกนั ประชาชนก็เป็นผู้เสียประโยชน์ เราเข้าไม่ถึงลูกค้ากลุ่มพวกนี
เพราะเหตนีุ และก็ไม่อยากเข้าไปในวงการแบบนีด้วย ไม่อยากเอาเปรียบลูกค้า เราหาลูกค้าทีเป็น
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ชาวบ้านธรรมดาๆ ดีกว่า เชือใจกนั ไว้วางใจกนัเราก็บริการอย่างดี ไม่เอาเปรียบกนั เราก็อยู่ได้
นาน สบายใจกว่า” 

2.1.6 ด้านการขนส่ง 
ปัจจบุนัองึพิชาญโภชนามีรถทีใช้สําหรับการขนส่งเป็นของตวัเอง คือ มีรถบรรทกุ 

10 ล้อขนาดใหญ่ 1 คนั และรถกระบะอีก 1 คนั ซึงมีความเพียงพอต่อการใช้งาน เนืองจากเป็น
ธุรกิจจดัเลียงขนาดเล็ก ไม่เน้นการรับงานในปริมาณทีมากเกินกําลงั จึงสามารถขนส่งด้วยตนเอง
ได้ไมต้่องใช้บริการเชา่รถในการขนสง่แตอ่ยา่งใด  

สําหรับปัญหาในการขนส่งนัน เช่นเดียวกับธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนรายอืนๆ ที
ประสบปัญหาการเรียกเก็บค่าปรับผ่านทางของด่านตรวจตํารวจทางหลวงเป็นประจํา เนืองจาก
การขนส่งโต๊ะจีนต้องใช้รถบรรทกุทีมีขนาดใหญ่เพือบรรทกุโต๊ะ เก้าอี และอปุกรณ์ในการประกอบ
อาหารทกุชนิด รวมทงัแรงงานทงัหมดไปกบัรถด้วย จงึหลีกเลียงไมไ่ด้จริงๆ ในการทีจะต้องมีสภาพ
ทีไม่ถกูต้องตามกฎจราจรไปบ้าง เช่น บรรทุกของเกิน มีคนนงัอยู่บนของ จึงทําให้การถูกปรับกับ
การขนส่งโต๊ะจีนเป็นเรืองปกติทีต้องทําใจยอมรับเสมอมา ซึงนายพิชาญได้แสดงความคิดเห็นใน
สว่นนีไว้วา่ 

“เรืองตํารวจนีนะเหรอ เป็นเรืองปกติทีต้องเจอกันตลอดอยู่แล้ว เจอกันทุกคน 
เป็นมานานแล้ว มีมานาน เพราะเรามีความจําเป็นทีต้องขนของและคนไปกบัรถบรรทกุด้วย ก็ผิด
กฏจราจรบา้งเราก็เข้าใจ เราก็ต้องยอมรับก็ถือว่าเอือๆ กนัไป เป็นการจ่ายค่าปรับให้กบัการทําผิด
ทีจําใจผิดของเราไป” 

2.1.7 ด้านเครือข่าย 

ปัจจุบนัองึพิชาญโภชนาเป็นสมาชิกในชมรมผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 
ให้ความร่วมมือโดยการแลกเปลียนความคิดซึงกันและกันเป็นการแลกเปลียนเรียนรู้เพือการ
ประสานความร่วมมือ สนบัสนนุชว่ยเหลือแก่สมาชิกในชมรม และยงัให้ความร่วมมือกบัหอการค้า
จงัหวดันครปฐม ในการร่วมบริการในงานเทศกาลอาหารและผลไม้จงัหวดันครปฐมซึงจดัขึนเป็น
ประจําทกุปีทีองค์พระปฐมเจดีย์ จงัหวดันครปฐม ซึงเป็นการให้บริการในราคาทีตํากว่าต้นทนุ เพือ
เป็นการช่วยประชาสมัพนัธ์โต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมให้เป็นทีรู้จกั และเป็นการคืนกําไรให้แก่ลกูค้า 
ซึงประโยชน์จากการจัดงานในครังนีอึงพิชาญโภชนาถือเป็นโอกาสทีดีของตนเองทีจะได้
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจโต๊ะจีนของตนเองให้เป็นทีรู้จักแก่ประชาชนทัวไป และได้มีโอกาสพบปะ
สงัสรรค์กับบุคคล หน่วยงานต่างๆ อนัจะนํามาซึงความเป็นเครือข่ายความร่วมมือกันในอนาคต
ด้วย นอกจากนียงัมีการประสานความร่วมมือกบัผู้ประกอบการรายอืนด้วยดีเสมอมา  
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แตอ่ยา่งไรก็ตาม องึพิชาญโภชนายงัให้ความเห็นวา่ เครือข่ายธุรกิจโต๊ะจีนยงัไม่มี
ความเข้มแข็งเท่าทีควร เครือข่ายทีมีอยู่บางครังยังไม่สามารถสร้างความร่วมมือ  ช่วยเหลือ 
สนบัสนนุและติดตอ่ประสานงานได้อย่างดีเท่าทีควร โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายอืนๆ ทีไม่ได้อยู่
ในชมรมโต๊ะจีนก็เสมือนตา่งคนตา่งอยู่ ตา่งประกอบธุรกิจของตวัเองกันไปโดยไม่มีการร่วมมือกัน
อยา่งแข็งขนัดงัทีควรจะเป็น การสร้างเครือขา่ยโต๊ะจีนนครปฐมจงึควรมีความเข้มแข็งให้มากกว่านี 
ผู้ประกอบการทกุรายต้องหนัมาร่วมมือกนั พดูคยุกนั แลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั ไม่คิด
ทีจะแขง่ขนักนัเองอยา่งในปัจจบุนันี จึงจะสามารถสร้างเครือข่ายทีเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนได้ 

“ทกุวนันีเครือข่ายเราไม่แทบจะไม่ มีก็แต่ในชมรม สมาชิกในชมรมดูแลกนัเองไป
ตามศกัยภาพ ความช่วยเหลือยงัน้อย เพราะต่างคนต่างอยู่ ต่างทํา แถมยงัแข่งกันเองอีกด้วย 
ความร่วมมือจึงยงัไม่เห็นมากเท่าทีควร ส่วนหอการคา้ก็ไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือหรือสนบัสนนุอะไร
โต๊ะจีนเท่าทีควร มีแต่ขอความร่วมมือในการไปจัดงานเลียงโต๊ะจีนราคาตํากว่าทุน ซึงทําให้เรา
ขาดทนุตลอดแต่เราก็ถือว่าช่วยเหลือสงัคมสร้างชือเสียงใหจ้งัหวดั ตอบแทนลูกค้า และเป็นการทํา
ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ตัวเองไปด้วย ส่วนชมรมก็ยังไม่พบความช่วยเหลือหรือการ
สนบัสนนุมากนกั”  

 
3. ปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานธุรกิจโต๊ะจีนของอึงพิชาญโภชนาไม่มีความ
แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอืนคือ มีปัญหาในเรืองของการจ้างแรงงานในส่วนของพนกังาน
เสิร์ฟมากเป็นอนัดบัหนงึ เนืองจากปัจจบุนัแรงงานหายากมากขนึ โดยให้ความเห็นเกียวกบัปัญหา
นีว่า สาเหตทีุแรงงานหายากมาก คือแรงงานสมยัใหม่เป็นคนไม่สู้ งานหนัก เลือกงาน ชอบงาน
สบายจงึเลือกทีจะเข้าทํางานกบัโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าการมาเป็นแรงงานรับจ้าง เนืองจาก
เป็นงานทีต้องใช้แรงงาน ต้องทนแดดทนฝนอีกทงัยงัได้รายได้ทีไม่แน่นอน แรงงานปัจจุบนัจึงหา
ยากมาก และเกิดการแย่งแรงงานกนัเองในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนด้วยกนัอีกด้วย 
ปัญหาแรงงานจึงเป็นปัญหาใหญ่ทีสดุสําหรับธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในปัจจบุนั นอกจากนีปัญหาที
ประสบอีกประการหนึงคือ ต้นทุนของวัตถุดิบทีมีราคาทีสูงขึน แต่ความสามารถในการซือของ
ลูกค้ายงัคงเท่าเดิม คือยังต้องการราคาอาหารทีเท่าเดิมทําให้ประสบปัญหาการได้กําไรทีลดลง
เพราะไม่สามารถขึนราคาค่าโต๊ะได้มากนัก ปัจจุบันจึงต้องแบกรับปัญหารายจ่ายเท่ารายได้
มากกวา่สมยัก่อน ดงัทีนายพิชาญได้กลา่ววา่ 
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“ปัญหาเด็กเสิร์ฟขาดแคลนเป็นปัญหาทีมีมากทีสดุ เพราะอะไร เพราะแรงงานสมยันี
หายาก ไม่มีคนทํา คนสมยัใหม่เลือกงาน เกียงงานอยากทํางานสบายอยากได้รายได้ทีแน่นอนก็
เข้าโรงงานกันหมดเพราะงานสบายรายได้ดี มีรายได้แน่นอนมีโอทีต่างหาก  เราไม่มีรายได้ที
แน่นอนให้เขา มีงานก็จ้างไม่มีงานก็ไม่จ้างเขาก็ไม่มีรายได้ แล้วโต๊ะจีนเป็นงานทีหนกัต้องใช้
แรงงาน แบกหาม ยกของ เหนือย คนชอบงานสบายก็เลยไม่มีใครอยากมาทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟ
โต๊ะจีนแล้ว และพอเด็กเสิร์ฟหายากโต๊ะจีนก็แย่งกนัอีก เป็นปัญหาทีเกียวเนืองกนัไป และก็ยงัมี
ปัญหาต้นทนุทีสูงขึนอีก ข้าวของขึนราคา แค่ลูกค้าไม่ยอมจ่ายมากกว่าเดิม ขึนราคามากก็ไม่ได ้
โต๊ะเราเจ้าเล็กอยู่แลว้หากขึนราคามากไปก็ไม่มีคนใช้บริการอีก ก็ต้องแบกรับปัญหากําไรลดลงไป
เรือยๆ ตอนนีก็ทําเท่าทนุ ไม่ขาดทนุ ไดกํ้าไรนอ้ยกว่าเดิม”  

 
4. จุดเด่นของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

องึพิชาญโภชนามีจดุเดน่อยู่ตรงทีมีเมนอูาหารทีคิดค้นสตูรขนึเองอย่างเช่น ฟรุ้ตสลดั 
กระเพาะปลา หฉูลามนําแดง ปลิงทะเล ทีมีความพิถีพิถนัตงัแตก่ารเลือกวตัถดุิบทีผ่านการคดัสรร
อย่างเป็นเลิศ เลือกประกอบอาหารด้วยวิธีต้นตํารับของชาวจีน อย่างต้ม นึง ตุ๋นเครืองยาจีนทีมี
ประโยชน์ตอ่ร่างกายและชว่ยเสริมสขุภาพ เลือกปรุงรสชาดด้วยเครืองปรุงอย่างดี ด้วยเครืองยาจีน
แท้ต้นตํารับจากตลาดเยาวราชทีเลืองชือ ไม่เน้นผงชูรส และราคาไม่แพง ดังนนัอาหารเลิศรส 
คณุภาพเยียม ราคายอ่มเยาจงึเป็นจดุเดน่ขององึพิชาญโภชนา 

“อาหารของเรานีนะ เราภูมิใจ เราขายได้ เรามีชือเสียง เรืองความอร่อยเพราะเราคิด
สูตรในการปรุงอาหารเอง และเลือกวิธีการประกอบอาหารแบบต้นตํารับของชาวจีน อย่างต้ม ตุ๋น 
นึง เพราะคนจีนนิยมอาหารตุ๋น นึง ประเภทนีเพราะปรุงง่ายไม่มีนํามนั ดีต่อสุขภาพ และรสชาด
จืดดีต่อไต และอวยัวะภายใน และอย่าใส่ผงชูรสเยอะ ไม่ดีต่อสุขภาพ แล้ววตัถดิุบของเราเราคดั
อย่างดี อย่างกระเพาะปลา หูฉลาม เราคดัทีมีคณุภาพเกรดเอ แต่ในขณะเดียวกนัก็คิดราคาทีไม่
แพงจนเกินไป เอากําไรนิดหน่อยใหพ้ออยู่ได ้ลูกคา้อยู่ไดเ้อือๆ กนัไป” 

 
5. จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

จุดแข็ง 
1) ความมีชือเสียงของโต๊ะจีนนครปฐม 2) คุณภาพของสินค้าและบริการ  3) 

เมนูอาหารทีเป็นต้นตํารับดงัเดิม และสูตรอาหารทีดดัแปลงขึนใหม่ 4) การบริหารจัดการอย่าง
พอเพียง ไม่ทําธุรกิจทีใหญ่โตเกินกําลังความสามารถของตน 5) ได้รับการรับรองคุณภาพจาก
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กระทรวงสาธารณสุขในเรืองความสะอาดและปลอดภยั เหล่านีล้วนเป็นจุดแข็งทีทําให้องึพิชาญ
โภชนาสามารถดํารงธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนได้อยา่งประสบความสําเร็จอยา่งยงัยืนจนถึงทกุวนันี  

จุดอ่อน 

เป็นธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนขนาดเล็ก ด้วยศักยภาพในการบริการทีมีจํากัด ทําให้ไม่
สามารถรับงานใหญ่ๆ ได้ และการหลีกเลียงการผูกขาดทางการบริการจากหวัคะแนนจึงทําให้มี
กลุม่เปา้หมายคอ่นข้างจํากดั จึงทําให้องึพิชาญโภชนาเป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีมีช่องทางในการ
ให้บริการน้อยลง 

 

6. ปัจจัยแห่งความสาํเร็จของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

ปัจจยัแห่งความสําเร็จของอึงพิชาญโภชนาคือ  การทํางานด้วยใจรัก การมีในรักใน
การประกอบอาชีพธุริกิจจัดเลียงโต๊ะจีน ทีมีจุดแข็งด้วยรากฐานอนัมังคงทางวัฒนธรรมการกิน
อาหารของคนจีน ทีเน้นความสะดวกสบาย รับประทานอาหารทีดีตอ่สขุภาพ และสร้างสมัพนัธ์อนั
ดีภายในครอบครัว สิงเหล่านีเหมือนเป็นรากฐานและเป็นจิตวิญญาณทีฝังอยู่ในสายเลือด ทําให้
การประกอบธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนด้วยความรักและความเคารพในรากฐานทางวัฒนธรรมและ
ยดึถือเป็นมาตรฐานของตนเองเสมอมา  

“การทําโต๊ะจีนนีนะมนัเกิดจากการมีใจรัก ชอบทําอาหาร มีความสขุกบัการทําอาหาร 
และมนัมีรากฐานมาจากความเข้มแข็งของวฒันธรรมการกินอาหารของคนจีน ทีชอบนงักินอาหาร
กนัแบบสบายๆ พร้อมหน้าครอบครัว เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีของคนในครอบครัวด้วย 
อาหารบนโต๊ะก็ต้องมีหลายอย่าง ปริมาณเยอะ และมีความหลากหลาย และเป็นอาหารทีดีมี
ประโยชน์ต่อสขุภาพ เราจึงยึดสิงนีเป็นมาตรฐานในการประกอบธุรกิจของเรา คือ หนึงต้องบริการ
ลูกคา้ดว้ยความเต็มใจให้ได้รับความสะดวกสบายและพอใจทีสดุ อาหารต้องเป็นอาหารชนัดี เลิศ
รส ดีต่อสขุภาพ มีหลายอย่างหลากหลายใหเ้ลือกสรร และทีสําคญัต้องรักษามาตรฐานของตวัเอง
เอาไวอ้ย่าใหต้ก” 
 
7. ข้อเสนอแนะสาํหรับรูปแบบการดาํเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

อึงพิชาญโภชนา แม้จะเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนขนาดเล็ก แต่ด้วย
ความซือสตัย์ในอาชีพและการรักษามาตรฐานของตนเองมาเป็นระยะเวลายาวนานทําให้องึพิชาญ
เป็นหนงึในธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีประสบความสําเร็จและมีชือเสียงของจงัหวดันครปฐม และได้ให้
แนวทางในการพฒันาธุรกิจโต๊ะจีนไว้หลายประการ ดงัตอ่ไปนี 
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1. ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนควรมีการร่วมมือประสานความร่วมมือกันเพือ
สร้างเครือข่ายทีเข้มแข็งให้มากกว่านี ไม่ใช่ต่างคนต่างทําและเป็นคู่แข่งกันเอง แต่ควรมีความ
ร่วมมือในรูปแบบของการสร่างเครือขา่ยความร่วมมือ ชว่ยเหลือซงึกนัและกนั  

2. ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนควรซือสตัย์ตอ่อาชีพของตนเอง และซือสตัย์ตอ่
ลกูค้ารักษามาตรฐานของตนเองไว้ และมีการปรับปรุงพฒันาตนเองอย่างสมําเสมอ นอกจากจะ
เป็นการรักษาชือเสียงของตนเองไว้ได้อย่างยงัยืนแล้ว ยงัเป็นการรักษาชือเสียงของธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมให้ยงัยืนอีกด้วย 

3. ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนควรตระหนกัว่าอาชีพของตนเป็นอาชีพทีสร้าง
ชือเสียงให้แก่จงัหวดันครปฐมมาช้านาน และเป็นธุรกิจทีสามารถคําจนุสงัคม ทําให้ชมุชนมีความ
เข้มแข็งได้ โดยเฉพาะจงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัทีมีจดุแข็งทีเอือตอ่การทําธุรกิจโต๊ะจีนเป็นอย่าง
มาก จงึอยากให้ผู้ประกอบการโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมทกุเจ้าหนัมาใช้ทรัพยากรทีมีภายในจงัหวดั
ให้มากทีสดุ เพือเป็นการสนบัสนนุให้ชมุชนมีอาชีพ มีรายได้ เป็นการทําประโยชน์ให้แก่ชมุชนและ
สร้างชือเสียงให้จงัหวดันครปฐมสืบไป 

 
พนืทีศึกษาท ี5 ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน วิสูตรโภชนา  
1. บริบททวัไปของธุรกิจโต๊ะจีน 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของธุรกิจ 

ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนวิสูตรโภชนา คือ นางวีระวรรณ จันทร์ประเสริฐ 
อาย ุ54 ปี เป็นคนจงัหวดันครปฐมโดยกําเนิด ได้เริมต้นการทําธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนตงัแตอ่าย ุ27 

ปี โดยแรกเริมทําอยู่ในแผนกเด็กเสิร์ฟ ณ ร้านอาหารโต๊ะจีนแห่งหนึงทีตําบลท่าข้าม อําเภอสาม
พราน จงัหวดันครปฐม ได้คา่แรงวนัละ 50 บาท ทํามาเป็นระยะเวลา 5 ปี ก็ได้เปลียนย้ายแผนกมา
อยู่ในแผนกผู้ ช่วยพ่อครัวโดยมีหน้าทีหลกัคือจดัเตรียมวัตถุดิบ ล้างเครืองมือ และเป็นลูกมือพ่อ
ครัว หลงัจากนนัเมือมีความชํานาญมากขนึ ก็ยกระดบัขนึมาเป็นพ่อครัวซึงได้ยึดอาชีพพ่อครัวมา
เป็นเวลาหลายปี ด้วยความทีเป็นคนทีมีอดุมการณ์และความตงัใจวา่อยากมีกิจการเป็นของตนเอง 
จึงมุมานะทํางานมุ่งมนัออมเงินจนกระทงัปี พ.ศ.2529 ก็ได้มีเงินเก็บจํานวนหนึงจึงออกจากงาน
ประจํามาเปิดธุรกิจโต๊ะจีนเป็นของตนเอง โดยใช้ชือวา่ วิสตูรโภชนา     

ปัจจุบนัโต๊ะจีนวิสูตรโภชนา มีจํานวนพนกังานทงัหมด 40 คน รวมระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจโต๊ะจีน 26 ปี โดยรับจดัโต๊ะในราคาตงัแต ่1,300 – 5,000 บาท ซึงราคาแตล่ะโต๊ะจะ
ขนึอยู่กับรายการอาหารทีลกูค้าต้องการ โดยมีจํานวนอาหารบนโต๊ะจํานวน  8-10 จาน สําหรับ



207 
 

 
 

จํานวนโต๊ะทีรับจัดน้อยทีสุด คือ จํานวน 15 โต๊ะ เนืองจากค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมวตัถุดิบมี
ราคาคอ่นข้างสงู อีกทงัต้องใช้จา่ยในการขนสง่และเป็นการเสียเวลาจึงไม่รับจดัโต๊ะทีมีจํานวนน้อย
กวา่นี สว่นจํานวนโต๊ะทีมากทีสดุทีเคยจดั คือ 600 โต๊ะ เป็นการให้บริการจดัเลียงให้แก่พนกังานใน
องค์กร การให้บริการทัวราชอาณาจักร โดยให้บริการอยู่ภายในจังหวัดนครปฐม กรุงเทพและ
ปริมณฑลเป็นหลกั ระยะทางทีให้บริการทีไกลทีสดุทีเคยให้บริการ คือ จงัหวดัเชียงราย  

 
2. วิธีการดาํเนินงาน 

2.1 รูปแบบการดาํเนินงานตามองค์ประกอบ  
2.1.1 ด้านวัตถุดบิ 

วิสูตรโภชนาให้ความสําคัญกับวัตถุดิบทีจะนํามาใช้ประกอบอาหารและปรุง
อาหารเป็นสิงทีสําคญัทีสุด โดยเลือกวตัถดุิบอย่างดี คดัสรรอย่างพิถีพิถนั โดยมีหลกัในการเลือก
วตัถุดิบทีสําคญั คือ ความสด ความสะอาด โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก วิสูตรโภชนา
เลือกซือวัตถุดิบภายในจังหวัดนครปฐมเป็นส่วนใหญ่ ซึงแหล่งทีซือวตัถุดิบประเภทเนือสัตว์ คือ
ตลาดนครปฐม ห้างสรรพสินค้าแมคโคร และเลือกซือผกัสดจากตลาดมงคล ส่วนของทะเลนนัจะ
เลือกซือทีตลาดมหาชยัเพราะได้ราคาทีถกูกว่าและมีความสดใหม่มากกว่า สําหรับอาหารประเภท
ติมซํา และเครืองปรุง เครืองตุ๋น เครืองยาจีนทีใช้ประกอบอาหารทีขึนชือ เช่น กระเพาะปลา หู
ฉลามนนั จะเลือกซือทีตลาดเยาวราช กรุงเทพ เนืองด้วยจะได้วตัถุดิบทีมีคณุภาพสงูสมกบัราคา
และได้ราคาถกูกวา่ตลาดนครปฐมมาก  

2.1.2 ด้านอาหาร 
วิสูตรโภชนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนทีมีชือเสียงมากเป็นอนัดบั

ต้นๆ ในจังหวัดนครปฐม ขึนชือในเรืองของอาหารทีมีความอร่อย เมนูอาหารไม่ซําใคร และใช้
วตัถดุบิอยา่งดีมีคณุภาพ และมีความสะอาดเป็นเลิศ รวมทงัการประกอบอาหารทีมีเคล็ดลบัพิเศษ
ทีบง่บอกถึงความพิถีถิถนัในการปรุงอาหาร ก็คือ การใช้นํากลันหงุข้าว การใช้เครืองปรุงรสอย่างดี 
และการใช้อปุกรณ์ทีมีคณุภาพ เหลา่นีมีผลตอ่รสชาดของอาหารทีหากผู้ ทีไม่มีประสบการณ์ในการ
ประกอบอาหารมาเป็นเวลานานจะมิทราบเคล็ดลบันี นอกจากนีวิสตูรโภชนายงัให้ความใส่ใจกับ
รายละเอียดทีสําคญัตามรุปแบบการรับประมานอาหารของชาวจีน กล่าวคือ ต้องเสิร์ฟอาหารว่าง 
หรือทีเรียกว่าออเดิร์ฟก่อน แล้วจึงตามด้วยอาหารจานหลกั เคล็ดลบัพิเศษคือต้อง เสิร์ฟข้าวพร้อม
แกงจืด แล้วจึงเสิร์ฟของหวานเป็นจานสุดท้าย และถ้าหากเป็นงานแต่งงานจะไม่ทําอาหารเมนู
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ประเภทต้มยําเดด็ขาด เพราะถือเคล็ดทีวา่รับประมานอาหารต้มยําทีมีรสชาดเผ็ดร้อนจะทําให้ชีวิต
การแตง่งานของคูบ่า่วสาวประสบแตเ่รืองร้อนใจ  

สําหรับเมนูอาหารของวิสูตรโภชนานันจะเน้นอาหารจีนเป็นหลักแต่ได้รับการ
ประยกุต์รสชาดอาหารให้เข้มข้นขนึให้เหมาะสมกบัผู้บริโภคเนืองจากคนไทยนิยมอาหารรสจดั ซึง
ตรงข้ามกับอาหารจีนทีจะมีรสชาดจืด เมนอูาหารทีขึนชือของวิสตูรโภชนาคือ หฉูลามนําแดง กุ้ ง
อบไวน์ ปลากะพง ปลาหิมะนึงซีอิว  เป็ดกีตาร์ เป็ดยดัไส้เกาลดั หมีอบหมูแดง ทงันีวิสตูรโภชนา
ยังให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นอย่างมากโดยพิถีพิถันและใส่ใจกับการปรุงอาหารตามความ
เหมาะสมกับบ ริบทของผู้ รั บประทานเ ป็นหลัก  กล่าว คือการบ ริการในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเมนูอาหารอาจจะต้องมีการปรับเปลียนบ้าง เช่น มีเมนูลาบ ต้มแซ่บ ยํา 
เพิมเติมเข้ามาและตดัเมนูอาหารจีนออกบ้างตามความเหมาะสม เมนูอาหารและการปรุงอาหาร
จงึได้รับการปรับปรุงเปลียนแปลงและพฒันาอยูเ่สมอเพือให้เหมาะสมกบัผู้บริโภค  

กลา่วโดยสรุป ด้วยการประกอบอาหารด้วยวตัถดุบิอยา่งดี ปรุงด้วยสตูรและเคล็ด
ลบัทีพิเศษและความใส่ใจในการเสิร์ฟอาหารตามรูปแบบการรับประทานอาหารของคนจีนทําให้
อาหารของวิสตูรโภชนามีความอร่อยถกูปากผู้ รับประทานและได้รับความเชือถือและไว้วางใจของ
ลกูค้าตลอดมา 

2.1.3 ด้านอุปกรณ์ 

วิสูตรโภชนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนอีกรายหนึงทีมีความพร้อม
ทางด้านอปุกรณ์ในการให้บริการครบถ้วนในทกุประเภท กลา่วคือ มีอปุกรณ์ในการปรุงอาหาร และ
การรับประทานอาหารพร้อมสรรพ ทังถ้วย  ชาม จาน ช้อน ตะเกียบ และโต๊ะ เก้าอี รวมทัง
รถบรรทกุในการขนส่ง โดยมีรถยนต์กระบะ 2 คนั มีรถบรรทกุขนาใหญ่ 1 คนั และรถบรรทกุ 6 ล้อ 
1 คนั  

สําหรับอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จานอาหารนนัจะใช้วสัดซุุปเปอร์
แวร์ เน้นสีขาวเป็นหลกัเพราะดแูลรักษาและทําความสะอาดง่าย แต่ข้อเสียก็คือเมือใช้งานไปได้
ระยะหนงึภาชนะสีขาวจะมีสีขุ่นขนึซึงก็ต้องหมนัคอยตรวจตราหากพบว่าชํารุดหรือมีสีทีเปลียนไป
ก็ต้องเปลียนใหมท่นัทีเพราะหากใช้ไปจะทําให้ดไูม่สะอาดไม่น่ารับประทาน สําหรับถ้วยอาหารจะ
ใช้ซุปเปอร์แวร์เช่นกนัแตเ่น้นทีมีลวดลายเล็กๆประดบับ้างเพือความสวยงาม ส่วนอุปกรณ์อืนๆ ที
วิสูตรโภชนาให้ความใส่ใจคือ มีหม้อปรุงชาบู ซึงเป็นอุปกรณ์ใหม่ทีเพิงนําเข้ามาใช้ในการบรรจุ
อาหารจําพวกต้มยําหรือแกงจืด เนืองจากอาหารจะได้รับการอุ่นให้ร้อนอยู่เสมอทําให้อาหารดนู่ า
รับประทานมากยิงขนึ นอกจากถ้วยจานใสอ่าหารแล้ววิสตูรโภชนายงัให้ความใส่ใจในรายละเอียด
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กับอุปกรณ์อย่างอืน เช่น ใช้ผ้าปูโต๊ะสีชมพูเป็นเอกลักษณ์ เนืองจากมีความเชือว่าสีสันทีสดใส
สามารถเพิมกระตุ้นความต้องการในการรับประทานของผู้บริโภคได้ ผ้าปโูต๊ะของวิสตูรโภชนาจึง
เน้นสีชมพเูป็นหลกั ทงันีอปุกรณ์ทกุอย่างมีอายกุารใช้งานอยู่ทีประมาณ 2 - 3 ปี ซึงทงันีขนึอยู่กบั
ปริมาณการใช้งานและประสิทธิภาพในการใช้งานของอุปกรณ์ด้วย หากอุปกรณ์ใดมีการชํารุด
เสียหาย หรือสีของวัสดุเปลียนไปก็จะจัดหามาเปลียนใหม่ทันที ทังนีอุปกรณ์ทงัหมดดังกล่าว
สามารถหาซือทีตลาดนครปฐม ในจงัหวดันครปฐมได้หมดทกุอยา่ง 

2.1.4 ด้านแรงงาน 

วิสูตรโภชนามีแรงงานทีแบ่งเป็น 2 ประเภท คือพนกังานประจํา และพนกังาน
ชวัคราว พนกังานประจํา คือ พนกังานทีเป็นแรงงานทีเราจ้างไว้ประจํา แตจ่่ายคา่ตอบแทนเป็นวนั
ตามทีมีงานหรือทีเรียกว่า ออกโต๊ะ ได้แก่ คนครัว คนเขียงหรือมือเขียง คนเตรียมวัตถุดิบ /
เครืองปรุง คนล้าง/ยกของ ซึงค่าจ้างแรงงานสําหรับพ่อครัวอยู่ทีวนัละ 1,000 บาท ส่วนคนเขียง 
คนเตรียม คนล้าง คา่ตอบแทนจะอยู่ทีวนัละ 300 บาท ส่วนแรงงานชวัคราว ได้แก่ พนกังานเสิร์ฟ
หรือเด็กเสิร์ฟซึงจะจ้างมาเฉพาะวนัทีมีงานเท่านนั ค่าตอบแทนจะให้เป็นจํานวนโต๊ะ โต๊ะละ 60 

บาท ซงึพนกังานเสิร์ฟจะเสิร์ฟได้คนละไมเ่กิน 10 โต๊ะ ตอ่วนั  
สําหรับหลกัการในการเลือกแรงงานของวิสตูรโภชนามีข้อพิจารณาในหลายด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านบุคลิกภาพ 3) ด้านการแต่งกาย 4) ด้านมนุษยสัมพันธ์ กล่าวคือ 
คดัเลือกแรงงานทีมีสขุภาพดี แข็งแรง สะอาด มีบคุลิกภาพดี พดูจาไพเราะ มีความสภุาพอ่อนน้อม 
ไม่ก้าวร้าว แต่งกายสะอาดมีใจรักในการบริการ มีความกระตือรือร้นพร้อมทีจะเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอยู่เสมอ และต้องมีความอดทนเป็นหลกั เพราะการให้บริการโต๊ะจีนเป็นการบริการทีต้อง
ออกนอกสถานทีแรงงานจึงต้องมีความแข็งแรงและอดทนกบัสภาพดินฟ้าอากาศและการเดินทาง
มากเป็นพิเศษ แต่ทังนีมิได้มีข้อจํากัดเรืองเพศ แต่จํากัดเรืองอายุบ้างเพราะผู้ มีอายุอาจจะไม่
เหมาะกับงานบริการโต๊ะจีนเท่าใดนัก สําหรับการบริหารจัดการแรงงานนนั มีการแบ่งเป็นฝ่าย
ดําเนินงานอย่างชัดเจน กล่าวคือ ฝ่ายคนครัว ฝ่ายคนเตรียม ฝ่ายคนล้าง /ยกของ ฝ่ายแรงงาน
ชวัคราว ซงึทกุฝ่ายจะมีหวัหน้าฝ่ายดแูล จดัการ ควบคมุงานในฝ่ายของตวัเองให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และในสว่นของพนกังานเสิร์ฟนนัจะมอบหมายหน้าทีให้หวัหน้าฝ่ายคนล้าง/ยกของเป็นผู้
จดัหามา 

วิสตูรโภชนามีการบริหารจดัการแรงงานแบบพีน้องซึงถือว่าแรงงานทกุคนเป็นคน
ในครอบครัวเดียวกนั ผู้ประกอบการต้องให้ความใส่ใจ สนิทสนมเป็นกนัเองกบัพนกังานทกุคน ให้
ความดแูลทกุคนอยา่งดีและให้ความชว่ยเหลือพนกังานทกุคนตามสมควร เพราะยึดหลกัทีว่าถ้าไม่
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มีแรงงานเราก็อยู่ไม่ได้ แรงงานจึงเป็นอีกสิงหนึงทีวิสตูรโภชนาให้ความสําคญัมาก ปัจจบุนั วิสตูร
โภชนามีพนักงานประจําจํานวน 40 คน ซึงพนกังานเสิร์ฟก็จะผลดัเปลียนหมุนเวียนกันไปตาม
ความต้องการและความจําเป็นเทา่ทีจะหาได้ ดงัทีคณุวีระวรรณ จนัทร์ประเสิรฐ์ได้กลา่วไว้วา่ 

“แรงงานของเราเนน้เป็นคนทีอดทน สภุาพ สะอาดเรียบร้อย และร่างกายแข็งแรง 
เราคดัเลือกอย่างดีและส่วนใหญ่ตอ้งเป็นคนในชมุชนเพราะเราเนน้คนในชมุชนเราก่อน ถือเป็นการ
ช่วยเหลือลูกหลานเราใหมี้งานทํา การบริหารจดัการก็เหมือนครอบครัวค่ะ เราดูแลพนกังานทกุคน
อย่างดีเท่าทีจะทําได้ เรามีบ้านพกัให้พนกังานประจําอยู่อย่างคนครัว กุ๊กนีเราให้อยู่กับเราเลย
เพราะเราจ้างประจําอยู่แล้ว อย่างคนขบัรถเราจะให้นอนแต่หวัคําเลยนะคะถ้าวนัไหนมีงาน เรา
ตอ้งดูแลเขาอย่างดี เพราะถา้ไม่มีเขาเราก็แย่” 

2.1.5 ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเปา้หมายของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนวิสตูรโภชนาคือกลุ่มคนทุกเพศ ทกุวยั ไม่
เน้นหรือเฉพาะเจาะจงทีลูกค้ากลุ่มใดเป็นพิเศษ เพราะวิสูตรโภชนายินดีและเต็มใจให้บริการกับ
ลูกค้าทุกกลุ่มตามความต้องการได้เสมอ ลูกค้าของวิสูตรโภชนาจึงเป็นประชาชนทุกชนชันใน
ชมุชน หรือหนว่ยราชการ/องค์กรตา่งๆ ก็คือลกูค้าของวิสตูรโภชนาทงัหมดเชน่กนั  

2.1.6 ด้านการขนส่ง 
ปัจจบุนัวิสตูรโภชนามีรถทีใช้สําหรับการขนส่งเป็นของตวัเอง คือ มีรถบรรทกุ 10 

ล้อขนาดใหญ่ 1 คนั รถบรรทกุ 6 ล้อเล็ก 1 คนั และรถกระบะอีก 2 คนั ซึงรถบรรทกุขนาดใหญ่และ
รถบรรทกุขนาดเล็กใช้สําหรับการขนส่งเวลาออกงาน ส่วนรถกระบะรถใช้ในการซือของ ซึงนบัว่ามี
ความเพียงพอต่อการใช้งาน เนืองจากไม่เน้นการรับงานในปริมาณทีมากเกินกําลงั จึงสามารถ
ขนสง่ด้วยตนเองได้ไมต้่องใช้บริการเชา่รถในการขนสง่แตอ่ยา่งใด  

สําหรับข้อควรระวงัในการขนส่งสําหรับวิสูตรโภชนาทีต้องให้การเอาใจใส่มีอยู่
หลายประการ ได้แก่ ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ ขับขีและคนติดตามมากเป็นพิเศษ 
คนขบัรถของวิสตูรโภชนาจึงต้องเป็นผู้ ทีมีร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ ไม่มีปัญหาเรืองสายตา ไม่เป็น
โรคประจําตวั รู้จกักฏจราจรทีชดัเจนและปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด และต้องมีใบขบัขีทกุคน นอกจากนี
ยังมีการทําประกันภัยให้กับคนขับรถและพนักงานทุกคนอีกด้วย ในการส่งเสริมสุขภาพของ
คนขบัรถทางวิสูตรโภชนาจะจดัให้คนขบัรถและพนกังานทกุคนมีการตรวจสขุภาพประจําปีอย่าง
สมําเสมอ เพือเป็นการถนอมรักษาสขุภาพของพนกังานให้ยืนยาวตอ่ไป 

สําหรับปัญหาในการขนส่งนัน เช่นเดียวกับธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนรายอืนๆ ที
ประสบปัญหาการเรียกเก็บค่าปรับผ่านทางของด่านตรวจตํารวจทางหลวงเป็นประจํา เนืองจาก
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การขนส่งโต๊ะจีนต้องใช้รถบรรทกุทีมีขนาดใหญ่เพือบรรทกุโต๊ะ เก้าอี และอปุกรณ์ในการประกอบ
อาหารทกุชนิด รวมทงัแรงงานทงัหมดไปกบัรถด้วย จงึหลีกเลียงไมไ่ด้จริงๆ ในการทีจะต้องมีสภาพ
ทีไม่ถกูต้องตามกฎจราจรไปบ้าง เช่น บรรทุกของเกิน มีคนนงัอยู่บนของ จึงทําให้การถูกปรับกับ
การขนสง่โต๊ะจีนเป็นเรืองปกตทีิต้องทําใจยอมรับเสมอมา 

2.1.7 ด้านเครือข่าย 
วิสูตรโภชนามีการประสานความร่วมมือกบัผู้ประกอบการรายอืนด้วยดีเสมอมา 

มีการบอกตอ่โต๊ะจีนรายอืนให้แก่ลกูค้าในกรณีทีไม่สามารถรับงานได้ และให้ความร่วมมือโดยการ
เป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม การแลกเปลียนความคิดซึง
กนัและกนัเป็นการแลกเปลียนเรียนรู้เพือการประสานความร่วมมือ สนบัสนนุช่วยเหลือแก่สมาชิก
ในชมรม และยงัให้ความร่วมมือกบัหอการค้าจงัหวดันครปฐม อย่างไรก็ตาม สําหรับความร่วมมือ
ในหน่วยงานราชการอืนๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ก็เป็นอีก
ทางหนึงทีช่วยสนบัสนนุและส่งเสริมธุรกิจโต๊ะจีนของผู้ประกอบการทีวิสูตรโภชนามิได้ละเลย ใน
ปัจจุบนั วิสูตรโภชนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนอีกหนึงเจ้าในจงัหวดันครปฐมทีให้
ความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดนครปฐมในการร่วมบริการในงานเทศกาลอาหารและผลไม้
จังหวัดนครปฐมซึงจัดขึนเป็นประจําทุกปีทีองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ซึงเป็นการ
ให้บริการในราคาทีตํากว่าต้นทนุ เพือเป็นการช่วยประชาสมัพนัธ์โต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมให้เป็นที
รู้จัก และเป็นการคืนกําไรให้แก่ลูกค้า ซึงประโยชน์จากการจัดงานในครังนีวิสูตาโภชนาถิอเป็น
โอกาสทีดีของตนเองทีจะได้ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจโต๊ะจีนของตนเองให้เป็นทีรู้จกัแก่ประชาชนทวัไป 
และได้มีโอกาสพบปะสงัสรรค์กบับุคคล หน่วยงานตา่งๆ อนัจะนํามาซึงความเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือกนัในอนาคตด้วย  

นอกจากนี วิสตูรโภชนายงัให้ความเห็นว่า ธุรกิจโต๊ะจีนสามารถสร้างเครือข่ายให้
เข้มแข็งได้อย่างยงัยืนได้ด้วยการผกูสมัพนัธ์กบัท้องถิน/ชมุชน เพราะแท้จริงแล้วธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนเป็นธุรกิจทีสามารถเอือประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้อย่างมาก โดยโต๊ะจีนสามารถมีส่วนช่วย
สนบัสนนุให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทํา มีรายได้เพิมขนึด้วยการรับซือพืชผกัปลอดสารพิษ การรับ
ซือเนือหมู เนือไก่ ปลานําจืดจากชาวบ้านในชุมชนบ้าง เพราะประชาชนในชุมชนนาสร้างมีการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกผกัเลียงปลาเลียงสตัว์มาแต่ดงัเดิมและปัจจุบนัก็ยงัคงประกอบ
อาชีพเหล่านีอยู่เป็นจํานวนมาก การทีได้สนบัสนุนชาวบ้านเช่นนีก็นบัเป็นการสร้างเครือข่ายเพือ
สร้างสมัพนัธภาพทีดีและการประสานความร่วมมือกนัด้วยดีระหว่างธุรกิจโต๊ะจีนและชมุชน อีกทงั
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ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เป็นการช่วยพัฒนา
สงัคมได้อีกด้วย 

“การสร้างเครือข่ายเป็นสิงสําคญัมากค่ะ เพราะธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนถือเป็นธุรกิจ
ทีทําคนเดียวไม่ได้ ต้องไปเกียวข้องกับคนอืนหลายฝ่าย ทงัลูกค้า โต๊ะจีนด้วยกนัเอง หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และชมุชนทีเราอยู่ก็มีความสําคญั เราพยายามติดต่อมีความสมัพนัธ์ทีดีต่อทกุฝ่าย
เพือการช่วยเหลือกนัทงัในปัจจุบแัละอนาคต และทีสําคญัเราเน้นช่วยเหลือชุมชนเป็นหลกัโดยการ
รับซือของจากเขา เช่น ผกั หมู ไก่ เป็ด เราก็พยายามช่วยสนบัสนนุอาชีพคนในชุมชนให้เขาได้มี
งาน มีรายได้ โต๊ะจีนต้องเอือกนั และต้องจับมือกนัประสานความร่วมมือให้มากกว่านีเพราะทุก
วนันีเหมือนยงัต่างคนต่างอยู่ ยงัไม่มีเครือข่ายทีเข้มแข็ง” 

 
3. ปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานธุรกิจโต๊ะจีนของวิสูตรโภชนาไม่มีความ
แตกตา่งจากเจ้าอืน คือ ประสบปัญหาในเรืองของแรงงานในสว่นของพนกังานเสิร์ฟมากเป็นอนัดบั
หนึง เนืองจากปัจจุบันแรงงานหายากมากขึน โดยให้ความเห็นเกียวกับปัญหานีว่า สาเหตุที
แรงงานหายากมากขนึมีอยู่ 2 สาเหตคืุอ 1) ปัจจยัภายใน และ 2) ปัจจยัภายนอก กล่าวคือ ปัจจยั
ภายในจะเป็นเรืองของตัวบุคคล คือแรงงานเอง ทีในปัจจุบันแรงงานนิยมไปทํางานประจําใน
โรงงานอตุสาหกรรมทีมีมากขนึในสงัคม เนืองจากได้คา่แรงสงูกวา่ และได้รับรายได้ทีมนัคงแน่นอน 
และแรงงานปัจจบุนัมีความอดทนตอ่งานหนกัน้อยลง แรงงานมกัไม่ชอบงานทีใช้แรงงานแบกยก 
ทนแดดทนฝนแตน่ิยมทํางานสบายๆ ในห้องแอร์มากกว่า  จึงทําให้แรงงานหายากมาก ส่วนปัจจยั
ภายนอกก็คือ เมือแรงงานหายากมากขึนก็จะเกิดปัญหาการช่วงชิงแรงงานกันขึนในบรรดา
ผู้ประกอบการจัดเลียงโต๊ะจีนกันเอง มีการแย่งแรงงานกันด้วยการให้ค่าแรงทีแพงกว่า ซึงเป็น
ทางเลือกทีมีผลต่อการตดัสินใจของการรับเป็นแรงงานโต๊ะจีนมาก  จึงทําให้แรงงานเป็นปัญหา
สําคญัมากในปัจจบุนั 

ส่วนปัญหาและอุปสรรคอีกประการหนึงก็คือ การแข่งขนักนัเองในบรรดาโต๊ะจีน
ด้วยกนัทีปัจจุบนัมีการลดราคาหรือขายตดัราคากนัเองเพือให้ได้ลกูค้า เพราะประชาชนนิยมของ
ถกูแตมี่คณุภาพดี ทําให้บางครังก็ต้องยอมเสียลกูค้าไปเพราะไม่ต้องการให้ชือเสียงของตนเองเสีย
ไป  
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4. จุดเด่นของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

จุดเด่น 

วิสตูรโภชนามีจดุเดน่ในธุรกิจของตนเองหลายประการ ได้แก่ 
1. คณุภาพของสินค้าและบริการ อาหาร เป็นสินค้าทีเป็นหวัใจหลกัของการประกอบ

ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน วิสูตรโภชนาจึงให้ความสําคญักับอาหารมากเป็นพิเศษ ด้วยการเลือกใช้
วตัถุดิบทีดีมีคุณภาพ ด้วยความสด สะอาด ปลอดภัย ประกอบอาหารด้วยความร้อนถูกหลัก
อนามยั โดยใช้ภาชนะอยา่งดีมีคณุภาพสงู ปลอดภยัไมมี่สารเคมี ปรุงรสด้วยเครืองปรุงอย่างดีและ
ไม่เน้นผงชูรสจึงทําให้อาหารของวิสูตรโภชนามีรสชาดอร่อยกลมกล่อมและได้รับการปรับปรุง
เปลียนแปลงเมนูอาหารอยู่เสมอเพือให้มีความแปลกใหม่ไม่จําเจเป็นทีชืนชอบของลูกค้า อีกทงั
การให้บริการทีเป็นเลิศ รวดเร็วทนัใจ ใส่ใจลูกค้า ด้วยพนกังานทีคดัสรรมาอย่างดี มีบุคลิกภาพ
และมีอุปนิสยัทีดีรักการบริการทําให้วิสูตรโภชนามีจดุเด่นทางด้านอาหารและการบริการทีไม่แพ้
ใคร 

2. ความมีชือเสียง วิสตูรโภชนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีมีชือเสียงอยู่
คูก่บัจงัหวดันครปฐมมาเป็นเวลายาวนานนบัสิบปี เดน่ด้วยอาหารทีอร่อยและมีคณุภาพและการ
บริการด้วยใจรัก ทําให้ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้ามากเป็นอนัดบัต้นๆ ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
จงัหวดันครปฐม 

3. การขนส่ง วิสตูรโภชนาโดดเดน่ด้วยระบบการขนส่งทีดีเพราะมีรถบรรทกุเป็นของ
ตนเองในปริมาณทีเพียงพอตอ่การใช้งาน จงึทําให้สามารถรับงานได้อยา่งไมจํ่ากดัปริมาณโต๊ะ  

4. การบริหารงาน วิสตูรโภชนาสามารถดําเนินกิจการได้อย่างยงัยืนยาวนานจนถึงทกุ
วนันีด้วยมีการบริหารจดัการทีดีภายในองค์กร กล่าวคือ รู้จกัการบริหารต้นทนุ บริหารแรงงาน โดย
ยึดหลกัในการทํางานคือ การมีใจรัก การประกอบธุรกิจโต๊ะจีนถือเป็นงานบริการทียิงใหญ่อย่าง
หนึง ต้องใส่ใจในเรืองเล็กๆ น้อยๆ อย่างสมําเสมอ การปรุงอาหารทีเป็นหวัใจของธุรกิจนอกจาก
จะต้องอาศยัความรู้ ความชํานาฐ และประสบการณ์ในการทําอาหารแล้ว ยังต้องมีใจรักในการ
ประกอบอาหารเป็นทุนเดิมด้วย ซึงคนทีจะมาทําธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนได้นนัความมีใจรักเป็นสิง
สําคญัทีสดุ ดงันนัวิสตูรโภชนาจงึเน้นเรืองการมีใจรักในการทํางานเป็นสําคญั หากพบว่าพนกังาน
ทา่นใดไม่มีใจรักในการทํางานก็จะไม่รับเข้าทํางานด้วยเลย เพราะถือว่าการจะทําสิงใดให้ดีได้นนั
ต้องมีใจรักในการทําสิงนนัเป็นสําคญั หากไม่มีใจรักในงานจะทําให้งานทีทําออกมาไม่ดีและไม่
เป็นผลสําเร็จ 
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ด้วยจุดเดน่ในหลายประการดงักล่าวเป็นสิงทีให้วิสูตรโภชนารักษาชือเสียงและได้รับ
ความไว้วางใจจากลกูค้ามาโดยตลอด 

 
5. จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

จุดแข็ง 
1) ความมีชือเสียง 2) คุณภาพของสินค้าและบริการ 3) การทํางานด้วยใจรัก 4) 

ดําเนินกิจการด้วยความพอเพียง ไม่ทําเกินกําลัง 5) ได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวง
สาธารณสขุในเรืองความสะอาดและปลอดภยั เหล่านีล้วนเป็นจดุแข็งทีทําให้วิสตูรโภชนาสามารถ
ดํารงธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนได้อยา่งประสบความสําเร็จอยา่งยงัยืนจนถึงทกุวนันี  

จุดอ่อน 

เนืองจากปัจจุบนัมีการแข่งขันกันเองในบรรดาโต๊ะจีนมากขึน ด้วยการขายตดัราคา
กนัเองเพือให้ได้ลกูค้า เพราะประชาชนในปัจบุนัมกัเลือกของถูกเป็นอนัดบัแรกแต ่ด้วยชือเสียงที
สังสมมานานนับสิบปี  เ ป็นทีเ ชือถือและไว้วางใจของลูกค้าในจังหวัดนครปฐมและทัว
ราชอาณาจกัร วิสตูรโภชนามีการรักษามาตรฐานของตนเองในเรืองของอาหารและการบริการมา
เป็นอนัดบัหนึงตลอดมา การลดคณุคา่ของตนเองลงด้วยการลดปริมาณอาหารหรือใช้ของทีมีไม่มี
คณุภาพมาปรุงอาหารเพือให้ได้ราคาถูกตามทีลูกค้าต้องการจึงไม่ใช่ทางเลือกทีวิสูตรโภชนาจะ
กระทํา ทําให้บางครังก็ต้องยอมเสียลกูค้าไปเพราะไมต้่องการลดคณุภาพของตนเองลงอนัจะทําให้
ชือเสียงของตนเองและความเป็นโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมทีได้ขึนชือว่า อร่อย สะอาด ต้องเสียไป 
ด้วยเหตผุลนีจึงทําให้บางครังวิสูตรโภชนาก็เสียโอกาสในการให้บริการเพราะลูกค้าจะไปเลือกใช้
บริการเจ้าทีให้ราคาทีถกูกวา่เสมอ 

 
6. ปัจจัยแห่งความสาํเร็จของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

วิสตูรโภชนาดําเนินธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ และยงั
สามารถดําเนินกิจการอยู่ด้วยความสําเร็จจวนจนทุกวันนีได้ ด้วยการมีมาตรฐานและรักษา
มาตรฐานในการให้บริการอยูห่ลายประการได้แก่ 1) รักษามาตรฐานในด้านสินค้าและบริการอย่าง
สมําเสมอ ใช้วตัถุดิบทีมีคณุภาพ และให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวกรวดเร็ว ไม่ทําสิงใดทีเป็น
การลดคณุคา่หรือทําลายชือเสียงของตนเอง 2) การมีใจรักในการประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 3) 
การสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังาน มีการให้แรงจงูใจ ให้แรงเสริมด้วยการมอบรางวลัให้แก่
พนกังานทีปฏิบตัหิน้าทีดีเดน่ประจําปี มีการอดุหนนุจนุเจือชว่ยเหลือสนบัสนนุความก้าวหน้าให้แก่
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พนักงานเสมอ ทําให้พนกังานมีแรงใจมีขวญัและกําลังใจทีดี พร้อมทีจะทุ่มเทให้กับการทํางาน
อย่างเต็มที ส่งผลให้ธุรกิจมีความมันคงและเจริญก้าวหน้า 4) มีการผูกสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกบัท้องถินและชว่ยเหลือสงัคมสมําเสมอ  

การทําธุรกิจใดก็ตามสิงทีสําคญัทีสดุคือ การมีใจรักในการประกอบอาชีพนนัเป็นสิงที
วิสูตรโภชนาให้ความสําคญั และยึดเป็นหลกัในการทําธุรกิจมาโดยตลอด อีกทงัยงัมีการปลูกฝัง
หลกัการทํางานด้วยใจรักนีสู่พนกังานทกุคนรวมถึงทายาทในธุรกิจรุ่นตอ่ๆ ไปทีจะต้องขนึมาดแูล
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในอนาคต เพราะหากทิงหลกัการดําเนินงานข้อนีไปเสียก็คงไม่สามารถธุรกิจ
ให้ประสบความสําเร็จและไม่สามารถดํารงกิจการได้อย่างยงัยืนตลอดไปได้ คณุวีระวรรณ จนัทร์
ประเสิรฐ์ ได้ให้ข้อคดิเกียวกบัการทํางานให้ประสบความสําเร็จไว้วา่ 

“การมีใจรักในการทํางาน มีความรักในอาชีพ เป็นสิงทีสําคญัทีสดุ เราเลือกทําธุรกิจ
โต๊ะจีนเพราะเรามีความรักในการประกอบอาหารเป็นทีสดุ เราจึงเลือกทําอาชีพนี มิใช่ว่าทําเพราะ
รวย ได้เงินง่าย นนัเป็นผลพลอยได้ของธุรกิจทีตอบแทนความดี ความซือสตัย์ต่ออาชีพของเราที
เราได้มาตลอด 20 กว่าปี นอกจากจะต้องมีใจรักแล้วสิงทีสําคญัอีกประการหนึงคือ ต้องรักษา
มาตรฐานของตวัเองไว้อยู่เสมอ มีการปรับปรุงเปลียนแปลงตามยุคสมยับ้างเพือให้เข้ากบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ และเราตอ้งเอือชุมชนด้วย เมือมีโอกาสเราต้องตอบแทนสงัคม ตอบแทนลูกค้า 
ตอบแทนชุมชนทีเราอยู่ เช่น ช่วยสนบัสนุนอาชีพเกษตรกรรมในชุมชน รับซือของจากเขาบ้างให้
เขามีรายได้ แล้วเราไปช่วยจัดงานเลียงโต๊ะจีนในงานเทศกาลของดีเมืองนครปฐมทีองค์พระทกุปี 
ซึงเรายอมขาดทนุทีเป็นเงินทกุปี เพราะถือว่าเราได้กําไรเป็นชือเสียง เป็นการตอบแทนสงัคมอย่าง
ทีเราตงัใจไว”้  

 
7. ข้อเสนอแนะสาํหรับรูปแบบการดาํเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

วิสูตรโภชนา ถือเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนรายใหญ่ทีมีชือเสียงและ
ประสบความสําเร็จเป็นอนัดบัต้นๆ ของจงัหวดันครปฐม ได้ให้แนวทางในการพฒันาธุรกิจโต๊ะจีน
ไว้หลายประการ ดงัตอ่ไปนี 

1. ชมรมโต๊ะจีนนครปฐมควรมีการขยายผลการปฏิบัติทีดี  ทีสําเร็จลุล่วงของ
ผู้ ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนเพือให้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้แก่สมาชิกหรือผู้
ประกอบการายอืนๆ เพือเป็นการให้การสนบัสนนุและช่วยเหลือกนัในลกัษณะของการจบัมือเป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจทีดีตอ่กนั ไมค่วรเป็นคูแ่ขง่กนั 



216 
 

 
 

2. ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนควรมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถินในการประกอบ
อาหารหรือการปรุงอาหาร เชน่ การตุน๋เครืองยาจีน การดองเหล้า การนึง การอบสมนุไพร เพือเป็น
การอนรัุกษ์และธํารงไว้ซงึภมูิปัญญาทีมีคณุคา่ไมค่วรให้สญูหายไปตามกาลเวลา 

3. ควรมีเครือข่ายทีมนัคงและเข้มแข็งมากกว่านี ผู้ประกอบการโต๊ะจีนควรประสาน
ความร่วมมือโดยมิใช่เป็นการดําเนินธุรกิจแบบเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัมากนัก และควรมีการ
ขยายความร่วมมือไปสู่หน่วยงานหรือองค์กรอืนๆ ในชุมชนนอกจากชมรมผู้ประกอบการโต๊ะจีน
และหอการค้าจงัหวดันครปฐม เชน่ สถานศกึษา องค์กรปกครองสว่นท้องถิน  

4. ควรมีการปรับปรุงเรืองการขนส่งให้มีความสะดวกสบายมากกว่านี และหาก
เป็นไปได้ควรยกเลิกการเก็บคา่ปรับของดา่นตรวจบนทางหลวง 

5. ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนควรนําเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในการบริการ 
เพือความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือผู้ ประกอบรายอืนๆ เช่น 
โทรศพัท์ อินเตอร์เนท 

6. ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนควรรักษามาตรฐานของตนเองไว้ และมีการ
ปรับปรุงพฒันาตนเองอย่าเสมอ ซึงนอกจากจะเป็นการรักษาชือเสียงของตนเองไว้ได้อย่างยงัยืน
แล้ว ยงัเป็นการรักษาชือเสียงของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมให้ยงัยืนอีกด้วย 

 

พนืทีศึกษาท ี6 ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน พรชัยโภชนา  
1. บริบททวัไปของธุรกิจโต๊ะจีน 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของธุรกิจ 

ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนพรชยัโภชนา คือ นายบุ้นเส็ง สธุรรมโกศล อาย ุ53 

ปี เป็นคนบางแค จงัหวัดกรุงเทพ มีบิดาเป็นพ่อครัว ส่วนตวันนัเริมจากการเป็นบ๋อยของโรงแรม
ประมาณ 16 ปี จนเมือเวลาผ่านจึงเกิดความคิด อยากมีฐานะดีขนึ และได้มาประกอบอาชีพใหม่
ร่วมกบัเพือน 2 คน คือการเปิดร้านอาหาร และรับทําโต๊ะจีนไปด้วย หลงัจากทํากบัเพือนได้ 3 ปี ก็
ได้ออกมาทําเองกับครอบครัว รวมระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนของคณุบุ้นเส็ง
เองนนัมานานกว่า 30 ปี โดยธุรกิจโต๊ะจีนพรชยัโภชนาเป็นธุรกิจโต๊ะจีนทีมีชือเสียงโด่งดงัมาก 
เนืองจากเป็นรุกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีมีความเป็นมายาวนาน และรสชาดอาหารทีอร่อยเป็นทีเลืองลือ 
ถึงกับได้รับฉายาว่า “โต๊ะจีนเงินล้าน” ปัจจุบนัโต๊ะจีนพรชยัโภชนามีทีทําการ 2 สาขา โดยสาขา
แรกคือพรชยัโภชนา บางแค ตงัอยู่ทีเขตบางแค กรุงเทพ และพรชยัโภชนา สาขา 2 ตงัอยู่ทีตําบล
นาสร้าง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พรชัยโภชนาจะจ้างพนักงานประจําในหน้าทีคนขับรถ
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เท่านนั ส่วนพนกังานอืนๆ เช่น พ่อครัว และพนกังานเสิร์ฟจะจ้างเป็นรายวนัในวนัทีมีงานเท่านนั 
สําหรับราคาคา่โต๊ะทวัไปจะมีราคาตงัแต ่1,300 – 5,000 บาท และทีพิเศษคือไม่มีเพดานราคาซึง
ราคาแตล่ะโต๊ะจะขนึอยู่กบัรายการอาหารทีลกูค้าต้องการ โดยมีจํานวนอาหารบนโต๊ะจํานวน  8-

10 จาน สําหรับจํานวนโต๊ะทีรับจดัน้อยทีสดุ คือ จํานวน 20 โต๊ะขนึไป เนืองจากคา่ใช้จ่ายในการ
จัดเตรียมวัตถุดิบมีราคาค่อนข้างสูง อีกทังต้องใช้จ่ายในการขนส่งและเป็นการเสียเวลา  เสีย
ประโยชน์มาก จึงไม่รับจดัโต๊ะทีมีจํานวนน้อยกว่านี ส่วนจํานวนโต๊ะทีมากทีสดุทีเคยจดั คือ 1,800 

โ ต๊ ะต่ อวัน  โ ดย ปั จจุบัน ใ ห้บ ริก า ร เ ป็นหลัก ที ก รุ ง เ ทพ  และจั ง หวัด ในแทบภูมิ ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สว่นระยะทางทีให้บริการทีไกลทีสดุทีเคยให้บริการในตา่งจงัหวดั คือ จงัหวดั
เชียงราย ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย อีกทงัรับจัดโต๊ะจีนในต่างประเทศด้วย เช่น 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา  สาธารณรัฐแหง่สหภาพพมา่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 
2. วิธีการดาํเนินงาน 

2.1 รูปแบบการดาํเนินงานตามองค์ประกอบ  
2.1.1 ด้านวัตถุดบิ 

พรชัยโภชนาให้ความสําคัญกับวัตถุดิบทีจะนํามาใช้ประกอบอาหารและปรุง
อาหารเป็นพิเศษ เพราะอาหารถือเป็นสินค้าทีเป็นหวัใจหลกัของโต๊ะจีน การทีโต๊ะจีนพรชยัโภชนา
มีชือเสียงอย่างยืนนานมาจนถึงวนันีก็ด้วยชือเสียงทางด้านอาหารทีมีความเป็นหนึงในเรืองของ
รสชาดและคณุภาพของอาหาร พรชยัโภชนาจึงพิถีพิถนัในการคดัเลือกวตัถุดิบอย่างดี โดยมีหลกั
ในการเลือกวตัถุดิบทีสําคญั คือ ต้องสด สะอาด วตัถดุิบทุกอย่างจะได้รับการคดัสรรอย่างดีจาก
แหล่งวัตถุดิบทีขึนชือได้แก่ คัดสรรอาหารทะเลสดจากตลาดมหาชัย  ตลาดสะพานปลา 
สมทุรสงครามซงึมีข้อดีตรงทีได้สินค้าทีมีความสดใหม ่คณุภาพดี และได้ราคาถกูเพราะมีการสงัซือ
ทีละจํานวนมากและซือขายกันมานาน ส่วนผักสดซือจากตลาดปฐมมงคล ในจังหวัดนครปฐม 
เนืองจากตลาดปฐมมงคลถือเป็นตลาดผกัทีมีขนาดใหญ่ ส่วนวตัถดุิบอืนๆ เช่น เนือหม ูไก่ เป็ด ซือ
จากตลาดนครปฐม แตใ่นสว่นของเครือปรุงจะซือจากโรงงานโดยตรง 

“เราเลือกสรรวตัถดิุบอย่างดีเป็นพิเศษ คดัแต่วตัถดิุบทีมีคณุภาพสูง อาหารทะเล
ก็ต้องสดใหม่ เนือสตัว์ซือจากตลาดนครปฐม พวกผกัเราซือจากตลาดปฐมมงคลบ้านเรานีแหละ
เพราะตลาดนีนะครับเป็นตลาดผกัทีใหญ่ทีสดุในตะวนัตกแล้ว โต๊ะจีนเรามีชือเสียงเรืองอาหารชนั
ดี รสชาดเป็นทีหนึง ตอ้งพิถีพิถนัตงัแต่การเลือกวตัถดิุบครับ” 
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2.1.2 ด้านอาหาร 
พรชัยโภชนาเป็นธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนทีมีชือเสียงเป็นอย่างมากในด้านอาหาร

คุณภาพและเลิศรส เป็นทีเลืองลือไปทัวประเทศ โดยอาหารของพรชัยโภชนาเน้นคุณภาพ 2 

ประการ ได้แก่ 1) วัตถุดิบทีสด สะอาด ใหม่ ปลอดภัย 2) เมนูอาหารหลากหลายและรสเลิศ 
สําหรับเมนูอาหารขึนชือของพรชัยโภชนาคือ ปลาหิมะนึงซีอิวทีนับว่ามีชือเสียงมากทีใครได้
รับประทานก็ต้องติดใจในรสชาด นอกจากนียงัมีสลดักุ้ งทอด หูฉลามนําแดงทีคดัสรรแต่หูฉลาม
เนือดี ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ปรุงด้วยสตูรพิเศษตามต้นตํารับของอาหารจีนโบราณและมีการพฒันา
สูตรอาหารอยู่เสมอ ผดัหมีซวั หมูแฮมนึง กุ้ งระเบิด ซึงอาหารทุกอย่างของพรชยัโภชนาจะได้รับ
การปรุงอยา่งพิถีพิถนั ด้วยเครืองปรุงชนัดีมีคณุภาพสงูผา่นการตวงอยา่งดีให้ปริมาณทีพอเหมาะที
จะเสริมให้รสชาดอาหารมีความอร่อยเป็นเลิศ ทงันีการปรุงอาหารจําเป็นต้องใช้ผงชูรสบ้างแตจ่ะ
ใช้ในปริมาณทีน้อยมากเทือเทียบกับปริมาณอาหารทีจะปรุง ซึงจะเลียงไปใช้นําต้มกระดกูหมูใน
การทํานําซุปแทนการใช้ซุปก้อนหรือผงชรูส สําหรับของหวานทีขนึชือของพรชยัโภชนาคือแป๊ะก๊วย
มะพร้าวออ่น  

“เราไม่เคยหยุดนิงในเรืองของการทําอาหารเพราะอาหารเป็นสินค้าทีขึนชือของ
เรา ทําใหเ้รามีชือเสียงจนถึงทกุวนันี เรามีการคิดคน้สูตรอาหารใหม่ๆ เสมอ ปรับปรุงให้ดีขึน มีการ
พฒันาอยู่ตลอดเวลาเพือใหลู้กคา้ไดร้ับความพอใจอย่างสูงสดุในเรืองรสชาดของอาหาร สําหรับผง
ชูรสไม่เน้นเยอะแต่ต้องใช้ เราต้มซุปด้วยนําต้มกระดูกหมูแทนการใช้ซุปก้อนทีมีส่วนผสมของผงชู
รส รสชาดนําซุปจะหวานกลมกล่อมและปลอดภยั” 

2.1.3 ด้านอุปกรณ์ 

พรชัยโภชนาเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนทีมีความพร้อมทางด้าน
อปุกรณ์ในการให้บริการครบถ้วน ทงัถ้วย ชาม จาน ช้อน ตะเกียบ รวมทงัรถบรรทกุในการขนส่ง มี
รถบรรทกุ 10 ล้อจํานวน 12 คนั รวมทงัรถบรรทุกขนาดเล็ก และรถยนต์กระบะ และมีรถบรรทุก
ห้องเย็น บรรจอุาหารสดแชแ่ข็งเวลาเดนิทางด้วย  

สําหรับอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ถ้วย ช้อน จะใช้วตัถุทีทําจาก
เมลามีน เน้นสีขาวเป็นหลักและมีลวดลายประดับบ้างเพือความสวยงาม ใช้ตะเกียบงา ซึงมี
คณุภาพดีกว่าตะเกียบไม้เพราะตะเกียบไม้มีจุดอ่อนตรงทีขึนราง่ายหากซือมาแล้วเก็บไม่ดี โดน
ความชืน และขนาดของตะเกียบไม้ก็มีความยาวไมเ่ทา่กนัดแูล้วไมส่วยงามและไม่สะดวกในการใช้
รับประทานอาหาร ส่วนแก้วนําจะใช้แก้วยาวใสสะอาดอย่างดีมีคณุภาพสงูทนทานไม่แตกหกัง่าย 
ซึงอุปกรณ์ภาชนะทุกอย่างจะได้รับการดแูลรักษาทําความสะอาดอย่างดี หากพบว่าชํารุด หรือ
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เปลียนสีจะเปลียนใหม่ทนัที นอกจากนียงัมีการใช้ผ้าปโูต๊ะทีเน้นความสวยงาม มีผ้าปเูก้าอีสีขาว
ประดับโบว์สีทองเพือเพิมความสวยงาม ดูหรูหรา น่าเข้ามานังรับประทานอาหาร ทําให้ผู้ รับ
ประทานอาหารเกิดความประทบัใจและมีความสขุในทกุช่วงเวลาการรับประทานอาหาร ซึงถือเป็น
การเพิมมูลคา่ให้แก่โต๊ะจีนอีกระดบัหนึงด้วย และนบัว่าการปผู้าคลุมทีเก้าอีนีพรชยัโภชนาเป็นผู้
คิดค้นริเริมเองเป็นเจ้าแรก และได้แพร่หลายไปในหมู่ผู้ประกอบการโต๊ะจีนด้วยกันให้นําไปใช้ใน
ปัจจบุนั สําหรับผ้าปโูต๊ะและผ้าคลมุเก้าอีนีพรชยัโภชนาซือผ้ามาตดัเย็บเอง ออกแบบเอง ซึงนอก
จะทําใช้เองแล้วยงัทําจําหนา่ยด้วย  

2.1.4 ด้านแรงงาน 

ปัจจุบันพรชัยโภชนาไม่มีการจ้างแรงงานประจํา ซึงเป็นเทคนิคในการบริหาร
จดัการเรืองแรงงานของพรชยัโภชนา จะใช้วิธีการจ้างแรงงานเป็นคราวๆ ไปตามวนัทีมีงาน สําหรับ
แรงงานหรือพนักงานมีการแบ่งประเภทชัดเจน ได้แก่ คนครัว คนเขียงหรือมือเขียง คนเตรียม
วตัถดุิบ/เครืองปรุง คนล้าง/ยกของ ซึงคา่จ้างแรงงานสําหรับพ่อครัวอยู่ทีวนัละ 1,300-1,700 บาท
ตอ่วนั ตามระยะทางใกล้ไกล หากระยะทางใกล้จะได้ 1,300 บาท ถ้าระยะทางไกลจะได้ 1,500 

บาท ส่วนถ้าเป็นวันเสาร์ -อาทิตย์ จะได้วันละ 1,700 บาทส่วนคนเขียง คนเตรียม คนล้าง 
ค่าตอบแทนจะอยู่ทีวันละ 300 บาท สําหรับพนักงานเสิร์ฟหรือเด็กเสิร์ฟ นนัจะมอบหมายให้
หวัหน้าคนครัวเป็นคนจดัหามาให้และจ้างในราคาเหมาจ่ายเป็นวนั โดยคา่ตอบแทนของพนกังาน
เสิร์ฟจะอยู่ที 700-900 บาท ตอ่วนัตามระยะทางใกล้ไกล หากระยะทางใกล้จะได้ 800 บาท ระยะ
ทางไกลได้วนัละ 900 บาท หากเป็นวนัเสาร์-อาทิตย์ ได้วนัละ 900 บาท ทงันีพรชยัโภชนาไม่มีการ
บคับัหวัหน้าคนครัวในการเลือกแรงงานคือให้อํานาจเต็มทีในการจดัหา และทําให้สามารถหาคน
ได้ง่าย 

2.1.5 ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าทีเป็นกลุ่มเป้าหมายของพรชัยโภชนาคือ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น
ประชาชนทัวไป โรงงาน หน่วยราชการ มหาวิทยาลัย โรงแรม แต่จะเน้นในต่างจังหวัดและใน
ภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากเป็นพิเศษเนืองจากเป็นผู้ ทีมีกําลงัซือและเป็นฐานของลกูค้ามา
นาน สําหรับประชาชนทีอยู่ในจงัหวดันครปฐมและปริมณฑลนีส่วนใหญ่จะไม่กล้าเรียกใช้บริการ
เพราะคิดว่าราคาคอ่นข้างสงูเพราะเป็นโต๊ะจีนทีมีชือเสียงทําให้ประชาชนเกรงจะสู้ราคาไม่ไหวจึง
เรียกใช้บริการโต๊ะจีนเจ้าอืนมากกวา่ ดงัทีคณุบุ้นเส็ง สธุรรมโกศล กลา่ววา่ 

“ลูกคา้เราเน้นทางอีสานนะครับเพราะเขามีกําลงัซือ เขาสู้ราคาเพราะเขาเห็นเรา
มีชือเสียงอยากได้กินของดี ของอร่อยแต่ก็ยอมสู้ราคา ลูกค้าเราอยู่อีสานเยอะแยะเป็นกลุ่มที
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เหนียวแน่นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ ไม่เน้นขายคนแถวนีเพราะเขาเห็นเราดงัก็คิดว่าต้องแพงก็ไม่
เอาไม่ซือ ไปซือเจ้าอืนทีมีชือเสียงนอ้ยกว่าเราเพราะเขาเชือว่าจะตอ้งราคาถูกกว่าเรา” 

สําหรับลกูค้าต่างประเทศนนัจะมีความแตกตา่งจากลูกค้าในประเทศในเองการ
ออกอาหาร คือ คนไทยจะออกทีละจาน ชอบรับประทานอาหารทียังร้อน แต่ทางสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะออกอาหารในคราวเดียวให้พร้อมก่อนแขกเข้า อาหารไม่จําเป็นต้อง
ร้อน 

"ขายตรงด่านแถวชายแดนก่อน เช่นทีหนองคายก็เชิญแขกจากเวียงจนัทร์มาก็มา
รู้จกัเรา การกินรดชาดอาหารเหมือนกนัแต่การเสิร์ฟไม่เหมือน เคา้จะเสิร์ฟทีเดียว คือถ้าแขกจะเข้า 
2 ทุ่มอาหารจะถูกนําไปบนโต๊ะพร้อมก่อนแขกเข้า มาก็ทานเลย ร้อนไม่ร้อนไม่เกียว ไม่สน ทําไม่
ทนัจะว่า แล้วเราก็เสิร์ฟง่าย ทางพม่าก็ออกไปทางแม่สาย ส่วนเขมรจะออกทางโรงเกลือแต่จะ
นอ้ย" 

2.1.6 ด้านการขนส่ง 
พรชยัโภชนามีความพร้อมในการขนส่งเป็นอย่างมาก เนืองจากมีรถทีใช้ในการ

ขนสง่มากถึง 12 คนั ซงึถือวา่มีจํานวนมากกว่าเจ้าอืนๆ จึงไม่มีปัญหาในการใช้ยานพาหนะในการ
ขนสง่สินค้าและบริการเพราะมีการเตรียมวตัถดุบิและวางแผนการจดัการอยา่งดี 

"วตัถดิุบตอ้งจดัจากทีนีไปเพราะไปซือทางนนัไม่มี อย่างเชียงรายไม่มีกุ้ง ถ้าเราไป
อยู่หลายวนัเราจะทําและแช่แข็งก่อน พอจะเดินทางก็นําลงลงัเย็นใช้นําแข็งช่วยถนอม ไปถึงงาน
ยงัไม่ละลายเลย ส่วนผกัสดเราเอาไปพอใช้ได้วนัเดียว ทีเหลือต้องไปซือทีนนัจะได้ของสด แล้วถ้า
เกิดออกหลายวนัติดอย่าง 4-5 วนัติด เราจะให้ทางร้านของเราส่งตามไป จะจดัใส่ลงัและติดป้าย
ชือเรียบร้อย เพราะถา้เราเอาไปเยอะมากหลายวนัไปจะทําใหข้องไม่สด" 

อย่างไรก็ตาม การขนส่งในการให้บริการโต๊ะจีนในก็ประสบปัญหาการเดินทาง
เนืองจากถกูปรับจากดา่นตรวจของตํารวจทางหลวงอยู่เป็นประจําเหมือนโต๊ะจีนรายอืนๆ  ทีจะถูก
เปรียบเทียบปรับในข้อหาบรรทุกของไม่เป็นระเบียบบ้าง บรรทุกของเกินบ้าง มีคนนงัอยู่บนของ
บ้าง รถมีความสูงเกินกว่ามาตรฐานบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม  ด้วยความมีชือเสียงและเป็นผู้ ทีมีคน
รู้จกัมากมายของพรชยัโภชนาจงึอาจได้รับการยกเว้นคา่ปรับบ้างหากตามเส้นทางนนัพบกบัตํารวจ
ทีเป็นทีรู้จกักนัก็สามารถเจรจาตอ่รองคา่ปรับได้บ้าง  

“ตํารวจกบัโต๊ะจีนเป็นของคู่กนัครับ เจอทกุเส้นทางเพราะบางครังเราก็ผิดจริงๆ ก็
ต้องยอมทําตามกฏหมาย แต่บางครังหากเจอคนรู้จักก็คุยกันได้ครับ ต่อรองได้บ้างแต่เราก็จ่าย
นอ้ยลง” 
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2.1.7 ด้านเครือข่าย 

ปัจจุบนัจงัหวดันครปฐมมีการจดัตงัชมรมธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนขึน มีสมาชิกเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจํานวนกว่า 30 ราย ซึงพรชยัโภชนามิได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ชมรมแต่ก็ถือเป็นกัลยาณมิตรทีดีในเชิงธุรกิจของกันและกันระหว่างสมชิกชมรมรวมทัง
ผู้ประกอบการทีมิได้เป็นสมาชิกชมรมด้วย โดยพรชยัโภชนาถือเป็นผู้ประกอบการจดัเลียงโต๊ะจีน
เจ้าใหญ่ ทีมีความเก่าแก่ มีชือเสียง และได้ให้ความช่วยเหลือสนบัสนนุโต๊ะจีนเจ้าอืนๆ เสมอมา มี
การแบง่งานให้ มีการบอกตอ่ประชาสมัพนัธ์ให้บ้าง เป็นทีรู้จกัและนบัหน้าถือตาของผู้ประกอบการ
โต๊ะจีนรายอืนๆ ตลอดมา จึงถือได้ว่าพรชยัโภชนามีการสร้างเครือข่ายด้วยความสมัพนัธ์ส่วนตวั 
และนอกจากนียังมีการประสานความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม และสาธารณสุข
จงัหวดันครปฐม รวมทงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ชุมชน ซึงได้ให้ความช่วยเหลือตามโอกาส 
เป็นนิมิตรหมายทีดีของการรวมกลุม่ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมให้เป็นปึกแผน่มนัคง  

นอกจากเครือข่ายในจงัหวดันครปฐมแล้ว ยงัมีเครือข่ายทีเป็นพนัธมิตรทีทําโต๊ะ
ด้วยกนัในตา่งจงัหวดั มีการแลกเปลียนกนั เอือกนั โดยสามารถไปยืมหรือเชา่อปุกรณ์ของเค้าได้ 

 

3. ปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนินงาน 

ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน คือปัญหาในเรืองแรงงานเป็นส่วนใหญ่ เพราะ
ปัจจบุนัแรงงานหายากมากขนึโดยเฉพาะแรงงานในส่วนของพนกังานเสิร์ฟอาหาร เนืองจากคนใน
ยคุปัจจบุนัไมช่อบทํางานหนกั นิยมทํางานสบายและได้รายได้ทีแน่นอน แตธุ่รกิจโต๊ะจีนเป็นธุรกิจ
ทีต้องใช้แรงงานหนกั ต้องอดทน เดินทางบ่อย ทนแดด ทนร้อน ทนฝน และทีสําคญัมีรายได้ทีไม่
แนน่อน แรงงานจงึไมเ่ลือกทีจะทํา สําหรับปัญหาเรืองแรงงานนีพรชยัโภชนาให้ความคดิเห็นวา่  

“ไปอีสานเราจะได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภฎัในจังหวดันนัทีจะจัดหา
แรงงานเป็นนกัศึกษาทีอยากหารายได้พิเศษมาทําเป็นพนกังานเสิร์ฟให้ อย่างทีมหาวิทยาลยัราช
ภฎัอบุล จ้างมาเสิร์ฟและเก็บโต๊ะไม่ต้องล้าง จ่ายค่าจ้าง 500 บาท แต่ในจงัหวดันครปฐมอาจจะ
ยงัไม่มีตรงนี ถา้ในอนาคตจะมีรูปแบบความร่วมมือแบบนีบา้งก็จะเป็นการแก้ปัญหาแรงงานให้กบั
โต๊ะจีนได”้ 

วิธีแก้ปัญหาแรงงานวิธีหนึงทีพรชัยโภชนาใช้ในปัจจุบัน คือมีการมอบหมายให้
หวัหน้าคนครัวทีมีอายงุาน 10 ปีขนึไปไปหาคนให้และออกงาน ซึงทําให้การทํางานง่ายขนึ แตต้่อง
กล้าปล่อยและเชือใจให้หวัหน้าคนครัวเป็นเหมือนเถ้าแก่เองไปดําเนินการทงัหมดรวมทงัเก็บเงิน
จากลกูค้าด้วย ทีสําคญัคณุภาพต้องคอยควบคมุ  
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4. จุดเด่นของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

พรชยัโภชนามีจดุเดน่อยู่ทีอาหารมีความอร่อยเป็นทีเลืองลือว่าเป็นโต๊ะจีนเจ้าทีอร่อย
ทีสดุ ด้วยคณุภาพทางด้านอาหาร 2 ประการของพรชยัคือ 1) ใช้วตัถดุิบอย่างดี 2) มีสตูรพิเศษใน
การปรุงอาหารทงัตามตํารับอาหารจีนโบราณและสตูรอาหารทีคิดค้นขนึใหม่อยู่ตลอดเวลา  ทําให้
อาหารทกุอยา่งของพรชยัโภชนามีความอร่อยและมีคณุภาพเป็นทีเชือถือของลกูค้าตลอดมา อีกทงั
มีทีมงานทีสามารถรองรับโต๊ะจํานวนมากถึง 1,000 โต๊ะตอ่งานได้ 

 

5. จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

จุดแข็ง 
1. ความมีชือเสียงทีได้รับการสงัสมมานานตงัแต่สมยับิดา นบัเป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ

จีนเจ้าทีมีความเก่าแก่มากทีสดุ และมีชือเสียงมากทีสดุในประเทศไทย 

2. อาหารทีมีรสชาดอร่อยเป็นทีเลืองลือด้วยวตัถุดิบทีมีคณุภาพสูงและสูตรอาหาร
พิเศษตามต้นตํารับทียากจะลอกเลียนแบบได้ 

3. เป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีมีขนาดใหญ่ มีความพร้อมในการให้บริการทกุด้าน โดย
มีถึง 2 สาขาในประเทศไทย ซึงไม่มีธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเจ้าใดทีมีขนาดใหญ่ และมีมากกว่า 1 

สาขาเหมือนพรชยัโภชนา จงึมีศกัยภาพในการจดัเลียงได้อยา่งมีข้อจํากดัน้อย 

คณุบุ้นเส็ง สธุรรมโกศล กลา่ววา่ "คู่แข่งกบัโต๊ะจีนไม่มี อย่างโรงแรมถ้าไม่ใหญ่จริงทํา
ไม่ได้ ทางอีสานทีเราไปหากิน ทางโรงแรมไม่ได้จ้างกุ๊ก บางโรงแรมให้เช่าสถานทีแล้วเจ้าภาพหา
โต๊ะจีนเข้าไปเองก็จะมาใช้บริการเราเยอะ อย่างราชภฎัอบุล โรงแรมอบุล แถวมุกดาหาร สกลนคร 
ร้อยเอ็ด คือไปทําในโรงแรม แต่ไม่ได้แข่งกบัโรงแรม เพราะโรงแรมขีเกียจทําและค่าใช้จ่ายสูงกว่า
เรา โดยเฉพาะการจดัซือวตัถดิุบทีเราได้ถูกกว่า โรงแรมก็จะคิดค่าโต๊ะรวมค่าเช่าสถานที แล้วก็ตดั
ค่าอาหารมาใหเ้รา คือเคา้สงัเรา 2,500 แลว้ไปขาย 4-5,000"   

จุดอ่อน 

เนืองจากพรชัยโภชนาเป็นธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนทีมีชือเสียงมากเป็นอันดบัหนึงของ
จังหวัดและประเทศไทยแต่จุดแข็งนีก็กลับเป็นจุดอ่อนของโต๊ะจีนพรชัยโภชนาได้ด้วยเช่นกัน 
กล่าวคือ เนืองจากเป็นโต๊ะจีนทีมีชือเสียงจึงเป็นทีต้องการของลกูค้าอยู่เสมอ ลกูค้าของพรชยัโภช
นาจงึมีปริมาณทีเยอะมากทําให้บางครังไมส่ามารถจดัสรรให้ลกูค้าได้รับบริการได้ทงัหมดต้องแบง่
ให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเจ้าอืนๆ รับหน้าทีบริการไปบ้าง ซึงทําให้เป็นการขาดรายได้แตก็่นบัว่ามิได้
มีผลกระทบมากนกั และอีกประการหนึงคือจงัหวดันครปฐมมีธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนอยู่จํานวนมาก
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และลกูค้าสว่นใหญ่เป็นลกูค้าระดบักลางทีไมมี่กําลงัซือมากนกัจึงต้องมุ่งกลุ่มเปา้หมายไปทีลกูค้า
ทีอยูต่า่งจงัหวดัในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแทน 

 

6. ปัจจัยแห่งความสาํเร็จของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

ปัจจยัแห่งความสําเร็จของพรชยัโภชนาคือ 1) ความชํานาญในธุรกิจทีได้รับจากการ
สงัสมประสบการณ์ทีได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 2) มีการพฒันาเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมา
ใช้ในธุรกิจอย่างเหมาะสมและลงตวั 3) ใช้ความชํานาญและสูตรเฉพาะในการปรุงอาหาร มีการ
พัฒนาปรับปรุงรสชาติ และวิธีการปรุงใหม่ๆ ปรับเปลียนรูปแบบ และเมนูใหม่ๆ อยู่เสมอ 5) 
คุณภาพอาหาร ใช้วัตถุดิบอย่างดี มีการเอือประโยชน์จากการใช้วัตถุดิบให้กับชุมชนด้วยการ
สนบัสนนุและรับซือวตัถุดิบจากชุมชนอยู่เสมอ จากความมีชือเสียงเป็นทีเลืองลือมายาวนานกว่า 
30 ปี ประกอบกับการพฒันาคณุภาพและการบริการตลอดเวลาเช่นนีทําให้ลูกค้ามีความเชือถือ 
บอกต่อกนัปากต่อปาก ทําให้มีลูกค้าจํานวนมากทําให้ประสบความสําเร็จอย่างมากตราบจนทุก
วนันี 

 
7. ข้อเสนอแนะสาํหรับรูปแบบการดาํเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนพรชยัโภชนาภายใต้การบริหารจดัการของคณุบุ้นเส็ง สุธรรมโก
สล ได้ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะไว้ 2 ประการดงันี 

1. ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนควรรักษามาตรฐานในการดําเนินงานของตนเองให้อยุ่ใน
ระดบัทีคงทีเสมอต้นเสมอปลาย และมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  

2. ผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีส่วนช่วยสร้างเครือข่ายให้มีความ
เข้มแข็งได้โดยการร่วมมือกนัระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานทงัภาครัฐ
และเอกชนด้วยการเป็นกลัยาณมิตรทีดีทางธุรกิจตอ่กนั โดยอย่าคิดว่าเป็นคูแ่ข่งตอ่กนั จะสามารถ
สร้างความร่วมมือกนัอยา่งจริงใจและสามารถพฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนให้อยูร่อดได้อยา่งยงัยืน 

 

พนืทีศึกษาท ี7 ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน กาํธรโภชนา  
1. บริบททวัไปของธุรกิจโต๊ะจีน 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของธุรกิจ 

ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนกําธรโภชนามีผู้ประกอบการชือ นายกําธร จิรธนานวุฒัน์ ปัจจบุนั
อาย ุ69 ปี ได้ประกอบกิจการโต๊ะจีนมาเป็นเวลา 28 ปี ด้วยความทีเป็นพืนเพจงัหวดันครปฐม เกิด
และเตบิโตในชมุชนวดัพระงาม อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม อาชีพดงัเดิมของครอบครัวคือการทํา
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เกษตรกรรม กสิกรรม เลียงไก่ สกุร และเป็ด ตอ่มาภายหลงัได้โยกย้ายครอบครัวมาอยู่ทีชมุชนนา
สร้าง อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ซงึเป็นพืนทีทีอยูค่นละฟากฝังถนนจากชมุชนในวดัพระงาม จน
เมือคณุกําธรเติบโตขนึมีอาย ุ41 ปี ก็ได้หนัเหอาชีพจากทําเกษตรกรรม กสิกรรมแตด่งัเดิมมาริเริม
ประกอบกิจการโต๊ะจีนขึน ด้วยเห็นว่าจังหวัดนครปฐมเป็นจงัหวดัทีมีความดดุมสมบูรณ์ในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นแหลง่วตัถดุบิชนัดีในการประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนได้ และประกอบกบั
การทีตนเองเป็นคนทีมีเชือสายจีนโดยกําเนิด จึงมีความรู้มีฝีมือในการประกอบอาหารจีน รวมทงั
นิสยัสว่นตวัทีชืนชอบในการประกอบอาหารเป็นทนุเดิมอยู่แล้ว จึงเริมทําธุรกิจโต๊ะจีนขนึโดยใช้ชือ
วา่ กําธรโภชนา 

ปัจจบุนัโต๊ะจีนกําธรโภชนา มีจํานวนพนกังานประจําทงัหมด 10 คน รวมระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจโต๊ะจีน 28 ปี โดยรับจดัโต๊ะในราคาตงัแต ่1,200 – 4,000 บาท ซึงราคาแตล่ะ
โต๊ะก็จะขนึอยูก่บัรายการอาหารทีลกูค้าต้องการเช่นกนั ซึงหากลกูค้ามีความต้องการอาหารพิเศษ 
เชน่ หฉูลาม กุ้งใหญ่ ปลิงทะเล ปลาหิมะ ก็ต้องเสียคา่บริการเพิมขนึเนืองจากอาหารเหล่านีต้องใช้
วตัถดุิบทีมีราคาต้นทนุสงู โดยมีจํานวนอาหารบนโต๊ะตามมาตรฐานจะมีจํานวน 8 – 9 จาน แตที่
นิยมมากทีสดุคือ 9 จาน สําหรับจํานวนโต๊ะทีรับจดัน้อยทีสดุ คือ จํานวน 5 - 6 โต๊ะ ซึงหากโต๊ะมี
จํานวนน้อยเช่นนีจะมีราคาคา่โต๊ะทีสูงขึนอีกนิดหน่อยตามระยะทางในการให้บริการเพราะถือว่า
เป็นค่าขนส่ง และจํานวนโต๊ะทีมากทีสดุทีเคยจดั คือ 300 โต๊ะ กําธรโภชนายินดีให้การบริการทวั
ราชอาณาจกัร โดยจงัหวดัทีให้บริการบอ่ยทีสุดคือกรุงเทพ ส่วนระยะทางทีให้บริการทีไกลทีสุดที
เคยให้บริการ คือ จงัหวดัลําพนู เชียงใหม ่นครศรีธรรมราช  

ปัจจบุนันายกําธรประกอบอาชีพหลกัคือการทําธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน และประกอบอาชีพ
เสริมคือทําฟาร์มเลียงนกกระทา จํานวน 40,000 ตวั เพือนําไข่ของนกกระทาจําหน่ายในราคา 65 

บาท ตอ่ 100 ฟอง  
 

2. วิธีการดาํเนินงาน 

2.1 รูปแบบการดาํเนินงานตามองค์ประกอบ  
2.1.1 ด้านวัตถุดบิ 

ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนกําธรโภชนาเป็นอีกหนงึเจ้าทีให้ความสําคญักบัความสดใหม ่
และสะอาดของวตัถดุิบเป็นอนัดบัแรก เพราะการปรุงอาหารโต๊ะจีนจะเป็นการปรุงอาหารสดๆ สกุ
ใหม่ และประกอบด้วยอาหารทะเลเป็นหลกั ฉะนนัวตัถดุิบทีจะนํามาใช้ประกอบอาหาร เช่น ปลา 
กุ้ ง หอย จะต้องมีความสดใหม่ และสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเนืองจากจงัหวดันครปฐม
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เป็นจงัหวดัทีมีชือเสียงทางด้านการประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน จึงมีแหล่งจําหน่ายทงัวตัถุดิบ
และอุปกรณ์ในการทําธุรกิจโต๊ะจีนอย่างพร้อมสรรพ์ แทบจะเรียกได้ว่าครบถ้วนหมดทุกอย่างไม่
ต้องไปหาจากทีอืนเลย กําธรโภชนาจึงเลือกทีจะซือวัตถุดิบทุกอย่าง ทังเนือ และผัก ทีตลาด
นครปฐม และตลาดปฐมมงคล ทังนีคุณกําธรได้ให้ความเห็นว่าตลาดปฐมมงคลของจังหวัด
นครปฐมถือเป็นตลาดค้าผกัสดทีใหญ่ทีสดุในภูมิภาคตะวนัตก และมีความปลอดภัยสงูสดุเพราะ
เป็นพืชผกัทีชาวบ้านปลกูเองซงึจะไมใ่ช้สารเคมีเลย จึงมีความเชือถือได้มากว่าอาหารทีปรุงโดยใช้
ผกัทีตลาดปฐมมงคลจะมีความปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคอยา่งแนน่อน  

2.1.2 ด้านอาหาร 
กําธรโภชนานอกจากจะให้ความสําคญัในเรืองของความสด สะอาด และอร่อย

ของอาหารทุกอย่างแล้ว สิงทีกําธรโภชนาให้ความใส่ใจเป็นพิเศษอีกประการหนึงก็คือ ตํารับ
อาหาร หรือเมนอูาหาร ซึงยงัคงให้ความสําคญักบัอาหารต้นตํารับทีเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ของอาหารจีนแท้ๆ ทีเป็นอาหารประเภทต้ม ตุ๋น ผัด นึง และอาหารทุกอย่างตามต้นตํารับจะมี
รสชาดจืดและมีคุณค่าทางอาหารในการเสริมสุขภาพมากเป็นพิเศษตามวัฒนธรรมการบริโภค
อาหารของชาวจีน ทีนิยมอาหารรสจืด เสริมสขุภาพและไมน่ิยมอาหารร้อน อาหารของกําธรโภชนา
จึงเน้นเมนูอาหารทีเป็นต้นตํารับจีนดงัเดิม ปรุงด้วยวตัถุดิบทีมีความสด สะอาด มีคณุภาพและ
ปลอดภัย เช่น กะเพาะปลา เห็ดหอมตุ๋นยาจีน ปลานึงซีอิว เป็ดยดัไส้ เป็ดผัดผกั ผดัคะน้านํามนั
หอย ข้าวห่อใบบวัปลาจีนนึงบ๊วย ส่วนของหวานจะเป็นของเย็นตามต้นตํารับคือ เต้าฮวย ซึงเป็น
เมนขูองหวานทีมีความร่วมสมยัและเป็นทีนิยมของลกูค้าตลอดกาล แตท่งันี ก็ต้องยอมรับถึงความ
เปลียนแปลงในสมยัปัจจบุนัทีมีความเจริญทางวตัถุมากขนึ ทําให้วิ ถีการบริโภคอาหารของคนใน
สังคมเปลียนไปด้วย จึงต้องมีการปรับปรุงเปลียนแปลงและพัฒนาเมนูอาหารให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้ามากขึน กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะ
เป็นคนไทยทีนิยมอาหารรสจดั จึงต้องปรับเมนูอาหารบ้างโดยการเพิมอาหารประเภท ยํา ต้มยํา 
ปลานึงมะนาว เสริมเข้าไปในโต๊ะจีน แต่อย่างไรก็ตาม เมนูอาหารทีเป็นต้นตํารับจีนดงัเดิมดงัที
กล่าวมาก็ยังคงดํารงอยู่ สําหรับการถนอมอาหารประเภทปลาและกุ้ งทีเป็นวตัถุดิบหลกัในการ
ประกอบอาหารทีมีความอ่อนไหวมากเป็นพิเศษนนัจะถูกเก็บรักษาอย่างดีในตู้ เย็นทีมีขนาดใหญ่
จํานวน 2 ตู้ ซงึต้องใช้อณุหภมูิทีเย็นจดัเพือรักษาความสดและคณุคา่ทางอาหารของวตัถดุบิ  

สําหรับอาหารยอดนิยมทีเป็นเมนูขึนชือของกําธรโภชนา ทีเรียกว่าเป็นพระเอก
และนางเอกของโต๊ะจีนคือ กะเพาะปลา และยํางามงอน  ซึงเป็นเมนูอาหารทงัสองนีเป็นการ
ผสมผสานเมนอูาหารต้นตํารับและการดดัแปลงให้เหมาะสมกบัยคุสมยั กลา่วคือ กะเพาะปลาเป็น
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อาหารจีนดงัเดิม ก็ได้รับการพฒันาขึนโดยใส่ไข่นกกระทาต้มแทนการใส่เนือป ูเนืองจากมีฟาร์ม
เลียงนกกระทาอยูแ่ล้ว การนําไขน่กกระทามาใส่ในอาหารกะเพาะปลาจึงถือว่าได้ประโยชน์ 2 ทาง
คือ เป็นการประยกุต์สูตรอาหารแตด่งัเดิม เพิมคณุคา่ทางอาหาร และมีความแปลกใหม่ไม่ซําใคร 
รวมทงัเป็นการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ให้คุ้มคา่และเป็นประโยชน์สงูสดุ อีกทงัเป็นการลดต้นทนุในการ
ผลิตได้อีกด้วย สว่นยํางามงอนเป็นอาหารทีประยกุต์ขนึให้เหมาะสมกบัความต้องการและรสนิยม
ของคนไทยทีนิยมอาหารรสจดั ซึงประยกุต์มาจากยําสามกรอบปรุงด้วยเครืองปรุงพิเศษ มีรสชาด
เผ็ดร้อน และรูปลกัษณ์ทีสวยงาม โดยตงัชือใหม่ให้มีความไพเราะ และน่าสนใจ ว่ายํางามงอน ซึง
เมนยํูางามงอนนีมีเพียงกําธรโภชนาเจ้าเดียวเทา่นนั ดงัทีคณุกําธรได้กลา่วไว้วา่ 

“ทําอาหารนะครับนอกจากความสดสะอาดเลือกวตัถุดิบอย่างดี การดดัแปลง
ส่วนผสมของอาหาร การปรับเปลียนชือเมนูอาหารแล้ว เรายงัเน้นอาหารทีมีหน้าตาสวยงามน่า
รับประทาน เพิมสีสนัของอาหาร ตกแต่งจานให้สวยงาม จะได้ดูน่ารับประทาน เพราะเราเน้นเป็น
อาหารตาอาหารใจ คนรับประทานอาหารได้ทานอาหารทีดีต่อสุขภาพแล้วยงัมีความสุขกบัการ
ได้รับประทานอาหารทีสวยงามแปลกตาอีกด้วย ส่วนอาหารทีเป็นพระเอกของโต๊ะจีนก็คือ 
กระเพาะปลาซึงแทนทีเราจะใส่เนือปเูหมือนปกติ เราก็ใส่ไข่นกกระทาต้มลงไปด้วย เพราะเราเลียง
นกกระทาอยู่แล้ว ก็เอาผลผลิตของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ส่วนนางเอกของโต๊ะจีนคือยํางาม
งอน ซึงเป็นอาหารทีเราประยกุต์ คิดคน้สูตรขึนมาเอง ไม่มีเจ้าไหนทําแน่นอน ยํางามงอนประยกุต์
ขึนเพือใหเ้ป็นเมนูอาหารทีถูกปากคนไทยทีชืนชอบอาหารรสจดั เพราะอาหารต้นตํารับจีนแท้ๆ จะ
มีรสชาดทีค่อนข้างจืด ซึงเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนจีนทีไม่ชอบทานอาหารรส
จดั”  

นอกจากนี กําธรโภชนายงัให้ความสําคญักับความสวยงาม น่ารับประทานของ
อาหารมากเป็นพิเศษ เนืองจากรูปลกัษณ์ภายนอกของอาหารเป็นสิงทีผู้บริโภคจะได้สมัผสัเป็น
อันดบัแรก หากอาหารมีหน้าตาทีดูสวยงามน่ารับประทานก็จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้
มากกวา่อาหารทีมีรูปลกัษณ์ธรรมดาๆ ไมน่า่สนใจ อาหารทกุจานของกําธรโภชนาจึงได้รับการปรุง 
จดัวาง ให้มีรูปลกัษณ์ทีสวยงาม ดนู่ารับประทานเป็นอย่างมาก เช่น ยํางามงอนทีเน้นสีสดใสของ
พริกขีหนูสด เพิมเติมด้วยพริกหวานสีต่างๆ แต่งแต้มด้วยสีเ ขียวสดใสของเครืองเขียงคือ
ผกักาดหอม จดัวางบนจานขนาดใหญ่สวยงาม หรือสลดัผกัทีประยกุต์มาจากอาหารตะวนัตก จะ
ถกูจดัวางมาในกระทงทีทําจากเผือกนํามาขูดให้เป็นเส้นบางๆ ทอดจนกรอบ แล้วนํามาสานเป็น
ตะกร้ามีสีเทาปนสีทองดนู่ารับประทานเป็นอย่างมาก ซึงเมนูนีสามารถรับประทานได้ทงัผกัและ
กระทง ซึงนบัเป็นศิลปะขนัสงูทีต้องอาศยัความชํานาญ เวลา และความตงัใจ ความพิถีพิถันเป็น
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อย่างมากในการประดิษฐ์เมนูอาหารชนิดนี นบัว่าเป็นสิงแปลกใหม่ทีมีความสร้างสรรค์เป็นอย่าง
มากสําหรับเมนอูาหารโต๊ะจีนในปัจจบุนั 

กล่าวโดยสรุปว่า สิงทีกําธรโภชนาให้ความสําคญัในเรืองของอาหารก็คือ (1) 
วตัถุดิบทีสด สะอาด ปลอดภัย (2) รักษาเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมการบริโภคอาหารของขาวจีน
แต่ดงัเดิมไว้ (3) มีการพฒันาปรับเปลียนเมนูอาหาร สูตรอาหาร และรสชาดอาหารให้เหมาะสม
ตามสมัยและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ และ (4) การตงัชืออาหารให้มีความ
ไพเราะ แปลกใหม ่รูปลกัษณ์ของอาหารต้องมีความสวยงาม ดงึดดูใจให้นา่รับประทาน  

2.1.3 ด้านอุปกรณ์ 

กําธรโภชนามีอุปกรณ์ในการประกอบอาหารโต๊ะจีนเป็นของตนเองครบทุกอย่าง
ในปริมาณทีพอเพียง ได้แก่ ถ้วย จาน ชาม ช้อน แก้วนํา และอุปกรณ์เครืองครัว โต๊ะเก้าอีก็มีใน
ปริมาณทีเพียงพอ แต่กําธรโภชนาไม่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อ เป็นของตนเอง มีเพียง
รถบรรทกุ 6 ล้อขนาดเล็ก และรถกระบะอีก 1 คนั เท่านนั ซึงหากรับงานในปริมาณมาก จํานวน
โต๊ะมากก็ต้องใช้บริการรถเช่า ซึงปัจจุบนัมีธุรกิจให้เช่ารถและอุปกรณ์ในการประกอบกิจการโต๊ะ
จีนเป็นจํานวนมากอยู่ในพืนทีกรุงเทพ และปริมณฑล ซึงถือเป็นความโชคดีของกําธรโภชนาทีมี
เครือญาตปิระกอบกิจการรถบรรทกุอยูแ่ล้ว จงึสมารถเรียกใช้บริการรถบรรทกุในราคาทีตํากว่าเจ้า
อืน  

สําหรับอุปกรณ์ในการประกอบอาหารของกําธรโภชนานนัเน้นวสัดอุุปกรณ์ทีทํา
จากสแตนเลส อย่างดี มีคณุภาพสูงเนืองจากอาหารโต๊ะจีนเป็นอาหารทีต้องใช้ความร้อนในการ
ปรุงสูง หากใช้ภาชนะทีทําจากวัสดุทีไม่ทนทานจะทําให้อายุการใช้งานสนัลง อีกทงัยงัมีผลต่อ
รสชาดของอาหารได้เหมือนกนั ส่วนภาชนะในการใส่อาหารก็ใช้ภาชนะทีเป็นซุปเปอร์แวร์ สีขาว
ล้วนเป็นหลกั และมีสีขาวแบบมีลวดลายดอกไม้เล็กๆ ประดบับ้างเพือความสวยงามของอาหาร
เวลาจดัวางบนโต๊ะจะทําให้อาหารดนูา่รับประมานมากยิงขนึ รวมถึงโต๊ะและเก้าอีก็จะประดบัด้วย
ผ้าสีสนัสดใส ได้แก่ มีผ้าหุ้มเก้าอี ผ้าปโูต๊ะ ซงึเน้นใช้สีสด เชน่ สีแดง สีนําเงิน เพือความสวยงามน่า
ดงึดดู ในส่วนของอปุกรณ์เหล่านีจะได้รับการรักษาความสะอาดและดแูลเป็นอย่างดี มีการตรวจ
เชคสภาพอปุกรณ์หลงัการใช้งานทกุครัง หากพบวา่แตกหกั ชํารุด เสียหาย ก็จะเปลียนใหม่ทนัทีซึง
อายุการใช้งานของอปุกรณ์อยู่ในระหว่าง 4 – 5 ปี นบัว่าความสวยงามในการตกแต่งอปุกรณ์
ประกอบโต๊ะจีนของกําธรโภชนาเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการจดัอาหารถือเป็นสิงทีกําธรโภชนา
ให้ความสําคญัอยา่งมากอีกประการหนึง สมกบัสโลแกนประจํากําธรโภชนาทีว่า อาหารตา อาหาร
ใจ  
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“เมือก่อนไม่มีนะครับ ผ้าปโูต๊ะ ผ้าคลมุเก้าอี แต่ตอนนีโต๊ะจีนมีการพฒันาขึนมา
เยอะกว่าแต่ก่อน เราก็ต้องตามยุคตามสมยัให้ทนั มีผ้าปโูต๊ะ 2 ชนั มีผ้าคลุมเก้าอีผูกโบว์ เราก็
ชอบนะ ถือเป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึงของโต๊ะจีนนอกจากการปรับเปลียนและพฒันาเรือง
อาหาร เราก็มามีการพฒันาเรืองอุปกรณ์ให้ดีและมีความสวยงามมากยิงขึน อย่างเหมือนก่อนใช้
แก้วนําทีมีขนาดสนั ตอนนีก็เปลียนมาใช้แก้วยาวขึน ใช้ตะเกียบไม้แทนตะเกียบงา เพราะสะอาด
ใช้แลว้ทิงเลย ไม่ตอ้งนํามาล้างใหม่”  

2.1.4 ด้านแรงงาน 

กําธรโภชนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนขนาดเล็ก แตก็่นบัว่าเป็นเจ้า
ทีมีชือเสียงมากเจ้าหนึงในจงัหวดันครปฐมเพราะมีความโดดเดน่ในเรืองของอาหาร และประกอบ
กิจการมาเป็นเวลายาวนานนบัสิบปีจงึได้รับความเชือถือจากคนในชมุชนและละแวกใกล้เคียงเป็น
อยา่งมาก กําธรโภชนาเริมดําเนินกิจการด้วยการเป็นธุรกิจในครอบครัว แรงงานจึงเป็นบรรดาญาติ
พีน้อง ซงึมีจํานวนไมม่ากนกั จนถึงปัจจบุนัก็ยงัคงบริหารจดัการแบบธุรกิจครอบครัวเหมือนแตเ่ดิม
มา ขณะทีแรงงานบางคนได้เลิกราไปประกอบอาชีพอืนบ้าง เกษียณตวัเองเนืองจากทําไม่ไหวไป
บ้าง และทีเหลืออยู่ก็สูงวยัไปตามกาลบ้าง ปัจจุบนัมีพนกังานประจํา 10 คน เป็นแรงงานทีเป็น
ทายาท พีน้อง เครือญาต ิและคนในชมุชน  

การบริหารจดัการพนกังานหรือแรงงานแบง่เป็นฝ่ายเช่นเดียวกับโต๊ะจีนเจ้าอืนๆ 
ได้แก่ คนครัว คนเขียงหรือมือเขียง คนเตรียมวตัถดุิบ/เครืองปรุง คนล้าง/ยกของ ซึงคา่จ้างแรงงาน
สําหรับพ่อครัวอยู่ทีวนัละ 800 บาท ส่วนคนเขียง วนัละ 600 บาท คนเตรียม คนล้าง คา่ตอบแทน
จะอยู่ทีวันละ 300 บาท และพนักงานชวัคราว ได้แก่ พนกังานเสิร์ฟหรือเด็กเสิร์ฟซึงจะจ้างมา
เฉพาะวนัทีมีงานเท่านนั ค่าตอบแทนจะให้เป็นจํานวนโต๊ะ โต๊ะละ 60 บาท ซึงพนกังานเสิร์ฟจะ
เสิร์ฟได้คนละไม่เกิน 10 โต๊ะ ตอ่วนั ทงันีกําธรโภชนามีหลกัในการเลือกแรงงาน คือ มีสขุภาพดี มี
ความรับผิดชอบ หนักเอาเบาสู้  ขยัน ซือสัตย์ อดทน และไม่เกียงงาน ส่วนพนักงาน เสิร์ฟต้อง
สะอาดสะอ้านและร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ซึงแรงงานทังหมดจะเลือกเฉพาะทีเป็นประชาชน
หรือคนพืนเพในชมุชน ในจงัหวดันครปฐมทีอยูใ่นละแวกนนัเป็นหลกั เพือสะดวกในการเดินทางไม่
มีปัญหาเรืองทีพกั และการเอือตอ่การสง่เสริมการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชมุชน  

สําหรับการปกครองพนกังานนนัคณุกําธรให้ความเห็นว่า ปกครองแบบพีน้อง คน
ในครอบครัว เพราะส่วนใหญ่ก็เป็นพีน้องกัน เป็นญาติกันอยู่แล้ว การทํางานร่วมกันจึงไม่ค่อยมี
ปัญหามากนกั เพราะใช้เวลาอยู่ร่วมกันมานาน มีความเห็นอกเห็นใจซึงกันและกัน เมือมีปัญหา
อะไรก็จะหนัมาเข้าหากนัพดูคยุกันได้ทกุเรือง ให้คิดว่าตนเองเป็นหวัหน้าครอบครัว ไม่ใช่เจ้านาย 
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และในฐานะทีเป็นหวัหน้าครอบครัวจงึต้องดแูลทกุคนในครอบครัวให้ดีทีสดุ ใส่ใจความเป็นอยู่ของ
ทกุคนอยา่งทวัถึง ให้ความเคารพ เกรงใจ ไว้วางใจ และซือสตัย์ตอ่กนัเป็นสําคญั การปกครองแบบ
พ่อปกครองลูกในธุรกิจแบบครอบครัวในลักษณะนีจึงมีข้อดีตรงทีพนักงานทุกคนจะมีความ
ปรองดอง มีความสามคัคีในหมู่เครือญาติ และมีความทุ่มเทให้กับการทํางานอย่างเต็มทีจึงไม่มี
ปัญหาเกิดขึนมากนกัเพราะมีพืนฐานของความรัก ความเอืออาทร ของคนในครอบครัวเดียวกัน
เป็นเสาหลกัคําจนุธุรกิจให้อยูย่งัยืนตลอดมา 

“เราเป็นธุรกิจโต๊ะจีนขนาดเล็กนะ ทําเป็นธุรกิจครอบครัว ดูแลกนัเอง ปกครอง
แบบเครือญาติเพราะเราก็เป็นญาติกนัอยู่แล้ว การทํางานร่วมกนัแบบนีจึงไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
มากเพราะเรามีพืนฐานของความรักภายในครอบครัวเป็นทนุเดิมอยู่แล้ว การทํางานทกุอย่างจึงถือ
ว่าทําเพือครอบครัว ส่วนในเรืองของเด็กเสิร์ฟนนัก็จะเน้นคนในชึมชนเป็นหลกัก่อนเพราะเรียกใช้
ง่าย ไม่เดือดร้อนเรืองทีพกั และทีสําคญัถือเป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีงานทํา มีรายได้
ดว้ย” 

2.1.5 ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของกําธรโภชนามีทุกระดับ ตังแต่ระดับสูงและ
ระดบักลาง แต่กลุ่มเป้าหมายหลกัจะเป็นกลุ่มคนไทยเชือสายจีนทีชืนชอบอาหารจีนต้นตํารับทีมี
เมนเูพือสขุภาพทีหลากหลาย และกลุ่มห้างร้านบริษัททีนิยมจดังานเลียงต้อนรับหรืองานเทศกาล
ต่างๆ ให้กับพนักงาน ซึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มนีจะชอบความหรูหราสวยงาม ซึงกําธรโภชนาสามารถ
ตอบโจทย์ของลูกค้ากลุ่มนีได้ ตลอดจนกลุ่มประชาชนทวัไปทีนิยมจดังานเลียงตามโอกาสพิเศษ
ตา่งๆ เชน่ วนัเกิด ฉลองรับปริญญา งานบวช งานแตง่ เป็นต้น  

กําธรโภชนามีวิธีการประชาสมัพนัธ์ คือ การวางนามบตัรตามโต๊ะอาหารในเวลาที
ไปออกงาน การบอกตอ่ของลกูค้า และการประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบไซด์ 

2.1.6 ด้านการขนส่ง 
ปัจจบุนักําธรโภชนามีรถบรรทกุขนาดเล็กใช้ในการขนส่งเวลาออกงาน 1 คนั ซึง

สามารถบรรจุได้เพียง 12 โต๊ะ และมีรถกระบะใช้ในการซือของและขนส่งอีก 1 คนั ซึงนบัว่าไม่
เพียงพอตอ่การใช้งาน หากรับจดัโต๊ะทีมีปริมาณมากๆ ก็จะใช้บริการเช่ารถบรรทกุจากธุรกิจให้เช่า
รถ แตก็่จะมีไมบ่อ่ยนกัเนืองจากกําธรโภชนาไมเ่น้นการรับงานในปริมาณทีมากเกินกําลงั อย่างไรก็
ตาม ปัญหาในการขนส่งทีพบประจําก็คือ การเรียกเก็บคา่ปรับจากตํารวจทางหลวงในการบรรทุก
สิงของและคนทีผิดกฎข้อบงัคบั เชน่ บรรทกุของเกิน มีคนนงัอยูบ่นของ  
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2.1.7 ด้านเครือข่าย 

กําธรโภชนาเป็นอีกหนึงผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนทีเป็นสมาชิกชมรม
ผู้ ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐมโดยจัดตังขึนเพือช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก
ผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม มีการพบปะสงัสรรค์ ประชุมหารือแลกเปลียนความ
คดิเห็นระหวา่งผู้ประกอบการอยา่งสมําเสมอเพือเป็นการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือ
กนัในเรืองตา่งๆ เชน่ แรงงาน การประชาสมัพนัธ์ การร่วมจดักิจกรรมตา่งๆ เพือทําประโยชน์ให้แก่
สังคม รวมทังมีการจัดอบรมเรืองการประกอบธุรกิจและเรืองโภชนาการเพือให้ความรู้แก่
ผู้ ประกอบการอย่างสมําเสมอ นอกจากนียังมีการประสานความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด
นครปฐมซึงมีกิจกรรมหลกัในการให้บริการในงานเทศกาลอาหารและผลไม้จงัหวดันครปฐมซึงจดั
ขึนเป็นประจําทุกปีทีองค์พระปฐมเจดีย์ จงัหวัดนครปฐม ซึงเป็นการให้บริการอาหารโต๊ะจีนใน
ราคาทีตํากว่าต้นทุน แม้จะเป็นการขาดทุนในการประกอบกิจการโต๊ะจีนไปบ้าง แต่เมือคํานึง
ประโยชน์ทีจะได้รับหลายประการ ซึงคณุกําธรได้ให้ความเห็นไว้ว่า ประการทีหนึงถือเป็นการทํา
ประโยชน์ให้แก่จงัหวดันครปฐมในฐานะทีเป็นเจ้าของธุรกิจทีทําชือเสียงให้แก่จงัหวดันครปฐมมา
เป็นเวลายาวนาน ถือเป็นการตอบแทนสงัคม เป็นการคืนกําไรให้แก่ลกูค้าทีให้ความไว้วางใจและ
สนับสนุนโต๊ะจีนกําธรโภชนาด้วยดีเสมอมาให้ได้มีโอกาสรับประทานอาหาร โต๊ะจีนรสอร่อย มี
คณุภาพ ในราคาถกู ประการทีสองเพือเป็นการเปิดโอกาสให้ลกูค้าทีไม่เคยมีโอกาสใช้บริการได้ลิม
ลองรสชาดอาหารของกําธรโภชนาบ้างเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์โต๊ะจีนของตนและโต๊ะจีน
จงัหวดันครปฐมให้เป็นทีรู้จกั ซึงประโยชน์จากการจดังานในครังนีถือเป็นการประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ
โต๊ะจีนของตนเองให้เป็นทีรู้จกัแก่ประชาชนทวัไป ได้ช่วยเหลือทําประโยชน์ให้สงัคม และจงัหวดั
นครปฐมซึงเป็นบ้านเกิดของตนเอง อีกทงัยงัได้มีโอกาสพบปะสงัสรรค์กับบุคคล หน่วยงานต่างๆ 
อนัจะนํามาซงึความเป็นเครือขา่ยความร่วมมือกนัในอนาคตด้วย 

อยา่งไรก็ตาม กําธรโภชนาได้ให้ความเห็นในเรืองของเครือข่ายของธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนไว้วา่ 

“โต๊ะจีนยงัค่อนข้างร่วมมือกนัยากนะ เพราะต่างคนต่างอยู่ ต่างทํามาหากินไม่
ค่อยมีเวลาว่างมาพบปะสงัสรรค์หรือนงัหารือกนัเท่าใดนกั แต่เราก็ยินดีนะ ถ้าเวลาชมรมฯ มีอะไร 
ต้องการความร่วมมืออะไรจากเราพวกโต๊ะจีนก็ยินดีร่วมมือตลอดเวลา อย่างความช่วยเหลือของ
ชมรมฯ ก็จะมีในส่วนของการประชุมหารือ การประสานงานช่วยหาลูกค้า การประสานงานเชือ
ชวนไปอบรมความรู้เรืองการประกอบอาหาร การทําธุรกิจ เรืองโภชนาการ เรืองความสะอาดของ
โรงเรือน เหล่านี ถือเป็นการสนบัสนนุของชมรมฯ นอกจากนีก็มีในส่วนของการออกงานองค์พระฯ 
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เทศกาลอาหารและผลไม้จงัหวดันครปฐมเป็นความร่วมมือกบัหอการค้าจงัหวดันครปฐม ทีจดัทํา
โต๊ะจีนราคาถูกใหป้ระชาชนไดร้ับประทานทกุปี ซึงงานนีจะว่าไปแล้วคือ งานทีขาดทนุนะครับ โต๊ะ
จีนบางเจ้าไม่ยินดีทีจะไปหรอกเพราะไม่ได้อะไร และหอการค้าฯ ก็ไม่ได้ช่วยเหลือสนบัสนนุส่วนที
เราขาดทนุตรงนี แต่สําหรับเราทีไปร่วมทกุปีเพราะอยากช่วยเหลือหอการค้าฯ และอยากคืนกําไร
ใหลู้กคา้ทีสนบัสนนุโต๊ะจีนของเราตลอดมา ขาดทนุปีละครัง ไม่เป็นไร และอีกอย่างถือเป็นการโป
รโมทโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมให้เป็นทีรู้จกัและเป็นการรักษาชือเสียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมให้เป็น
ทีเลืองลือต่อไปด้วย ถือเป็นการช่วยเหลือสงัคมอย่างหนึงทีโต๊ะจีนอย่างเราจะสามารถช่วยได้ ก็มี
ความยินดีครับ” 

 
3. ปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนินงาน 

ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงานธุรกิจโต๊ะจีนของกําธรโภชนาไม่มีความแตกตา่ง
จากผู้ประกอบการโต๊ะจีนเจ้าอืนๆ คือ ประสบปัญหาในเรืองของแรงงานในส่วนของพนกังานเสิร์ฟ
มากเป็นอนัดบัหนงึ เนืองจากปัจจบุนัแรงงานหายากมากขนึ คณุกําธรให้ความเห็นเกียวกบัปัญหา
นีวา่ สาเหตทีุแรงงานหายากมากขนึเป็นเพราะ คนในยคุปัจจบุนัมีนิสยัเลือกงาน รักงานสบาย ไม่มี
นิสยัหนกัเอาเบาสู้ และเกียงงานทีได้รายได้น้อย ส่วนใหญ่จะชอบงานประจําอย่างเช่นงานโรงงาน
มากกว่า เพราะมีรายได้ทีแน่นอนและเป็นงานทีค่อนข้างสบายไม่ต้องใช้แรงงาน ไม่ต้องทนแดด 
ทนร้อน ทนฝนเหมือนงานโต๊ะจีนทีต้องออกนอกสถานที บางครังการเดินทางและการทํางานต้อง
ใช้ความอดทนทีสงู คนรุ่นใหม่ๆ ซึงคอ่นข้างบอบบางทงัด้านแรงกายและความคิดจึงไม่เลือกทีจะ
ทํา  

 
4. จุดเด่นของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนกําธรโภชนามีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในเรืองของอาหาร 
ทีว่า อาหารตา อาหารใจ ซึงมีความพิเศษ 3 ประการ กล่าวคือ ยงัคงรักษาเมนอูาหารดงัเดิมของ
ชาวจีนเอาไว้ เนืองจากอาหารจีนเป็นอาหารทีมีประโยชน์ มีคณุคา่ทางโภชนาการ เพราะปรุงด้วย
กรรมวิธีทีทําให้ไม่เสียคณุค่าและรสชาดทางอาหาร เช่น การนึง การตุ๋น และส่วนใหญ่การปรุงจะ
ใช้เครืองปรุงทีเป็นธรรมชาติและมีส่วนผสมของเครืองยาจีนซึงเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค
มาก รวมทังอาหารจีนยังเป็นเอกลักษณ์ของโต๊ะจีน ซึงคําว่าโ ต๊ะจีนมาจากวัฒนธรรมการ
รับประทานอาหารของคนจีน ซึงก็คืออาหารจีนนันเอง แต่ในขณะเดียวกันเพือให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับบริบทของสงัคมไทย อาหารก็ต้องมีการพฒันาปรับปรุงเปลียนแปลงอยู่เสมอเพือให้
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ตรงตามความต้องการของลกูค้า เช่น มีเมนอูาหารไทย หรือปรุงอาหารจีนให้มีรสชาดทีถกูปากคน
ไทยมากขนึนอกจากนี การตงัชือให้มีความไพเราะ โดดเดน่ จําง่าย และพิถีพิถนั บรรจงจดัในจาน
อย่างงดงาม ประณีต ซึงเป็นการใช้ศิลปะการตกแต่งอาหารผสมกับความคิดสร้างสรรค์ในการ
พฒันารูปแบบอาหารบนโต๊ะจีนให้มีความแปลก แตกตา่งเป็นการเพิมคณุคา่และมลูค่าใ ห้แก่การ
ประกอบธุรกิจโต๊ะจีนได้อย่างน่าทึง ทําให้ผู้ รับประทานได้ชืนชมกับความสวยงามเกิดความสุข 
และมีสขุภาพดี สมกบัคํากลา่วของคณุกําธรทีวา่ 

“ความโดดเด่นของเราอยู่ทีอาหารครับ เรามีเมนูอาหารทีเป็นต้นตํารับอาหารจีนแท้ๆ 
ปรุงอย่างดีด้วยวิธีประกอบอาหารแบบจีนโบราณ และใช้วตัถุดิบอย่างดี ปรุงอย่างดี ไว้บริการ
หลากหลายเมนู เป็นทีรู้จักกนัในหมู่ลูกค้าเลยว่าถ้าอยากรับประทานอาหารจีนแท้ต้องมาทีเรา 
และเราก็มีเมนูอาหารทีปรับเปลียน ปรับปรุงพฒันาสูตรตลอดเวลา มีการตงัชืออาหารให้ไพเราะ 
แปลกใหม่ และสร้างสรรค์หน้าตาอาหารให้มีความสวยงามไม่เหมือนใคร เราเป็นอาหารตา 
อาหารใจครับ”  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความโดดเด่นธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนกําธรโภชนาอยู่ทีความ
สร้างสรรค์ของอาหาร ทีมีมาตรฐานเฉพาะ 3 ประการเป็นสําคญั นนัคือ 1) รักษาเมนูอาหารต้น
ตํารับโต๊ะจีนดงัเดิมให้คงไว้ เพือเป็นการรักษาวัฒนธรรมการรับประมานอาหารทีมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวัของชาวจีน และรักษาสญัลกัษณ์ของอาหารโต๊ะจีน แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับปรุง
พฒันาดดัแปลงเมนอูาหารให้เหมาะสมตามยคุสมยัและตรงตามความต้องการของลกูค้า 2) มีการ
คิดปรับปรุง ประยุกต์เมนอูาหารพร้อมตงัชือให้แปลกๆ ใหม่ๆ มีความไพเราะเพือสร้างความโดด
เดน่ทีไมซํ่าใคร 3) อาหารต้องมีรูปลกัษณ์ทีแปลกใหม ่สวยงามนา่รับประทาน ดงึดดูความสนใจ  

 
5. จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนทุกเจ้าต่างมีจุดเด่น และมีจุดแข็ง และจุดอ่อนทีแตกต่างกัน 
เชน่เดียวกบักําธรโภชนาทีมีจดุแข็งและจดุออ่นในหลายประการ ดงัจะกลา่วได้ตอ่ไปนี 

จุดแข็ง  
กําธรโภชนามีจดุแข็งอยู่ที อาหาร ทีมีความโดดเดน่ด้วยลกัษณะพิเศษ 3 ประการที

ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนเจ้าอืนๆ ยากทีจะลอกเลียนแบบได้ ได้แก่ ให้ความสําคัญกับการรักษา
เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมการรับประทานอาหารของชาวจีนดงัเดิม และรักษาสญัลกัษณ์ของโต๊ะ
จีน ทงัในเรืองของเมนอูาหาร กรรมวิธีในการปรุง เครืองปรุงตา่งๆ ตลอดจนวตัถดุิบในการประกอบ
อาหารชนิดต่างๆ ทีผ่านการคดัสรรมาอย่างดี มีคณุภาพสงู จึงเป็นทีน่าเชือถือของลูกค้าว่าได้รับ
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ประทานอาหารทีมีคณุค่า มีประโยชน์ และดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงในราคาทีม่สูงมากนัก และ
เนืองจากเป็นเจ้าเดียวทียงัคงรักษาเมนอูาหารและการปรุงตามต้นตํารับอาหารจีนให้คงอยู่ กําธร
โภชนาจึงมีชือเสียงในฐานะการเป็นธุรกิจโต๊ะจีนทีมีเอกลกัษณ์ทางด้านอาหารจีนเป็นอย่างมาก 
เป็นทีต้องการและเป็นทีนิยมในหมู่ของลกูค้าทีเป็นชาวจีนแท้ๆ ทีโหยหาเมนอูาหารจีนแบบดงัเดิม
และในหมูค่นไทยทีกระหายทีจะลิมลองอาหารจีนต้นตํารับทีมีความอร่อยและรูปลกัษณ์สวยงามที
ไม่สามารถหารับประทานได้ง่ายๆ ในยุคสมัยนี กําธรโภชนาจึงเป็นทีนิยมของลูกค้า 2 กลุ่มนี
มากกว่าเจ้าอืน อีกทงัยงัให้ความสําคญักบัลกูค้าทีเป็นคนไทยโดยการปรับปรุงดดัแปลง ประยกุต์
เมนอูาหารทงัจีนและไทยให้เหมาะกบับริบทสงัคมไทยและถกูปากลกูค้าอยู่เสมอ  นอกจากนียงัมี
การใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการประกอบอาหาร โดยเน้นอาหารต้องตงัชือให้
ไพเราะ แปลกใหม่ จําง่าย และมีรูปลักษณ์ทีสวยงาม แปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจชวนให้
รับประทาน เป็นการสร้างความโดดเดน่ให้กบัอาหารทีถือว่าเป็นสินค้าหลกัของธุรกิจให้เป็นทีสนใจ 
ซึงคุณกําธรให้ความเห็นว่า ผู้ รับประทานอาหารชอบอาหารทีแปลกใหม่ รสชาดดี มีรูปลักษณ์
หน้าตาสวยงาม เพราะได้รับประทานอาหารทีอร่อย ดีต่อสุขภาพและสวยงาม เจริญตา เจริญใจ 
ทําให้การรับประทานอาหารเป็นไปด้วยความสุข ซึงสิงเหล่านีเป็นปัจจยัทีส่งผลให้มนุษย์มีความ
อยากรับประทานอาหารหรือเจริญอาหารนนัเอง  

กําธรโภชนาจึงเป็นโต๊ะจีนทีมีจุดแข็งในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสาน
วฒันธรรมไทยและจีนในรูปแบบของอาหารให้มีความทนัสมยัเข้ากบัยคุได้อย่างเหมาะสมและลง
ตวัทีสดุ   

จุดอ่อน  
เนืองจากกําธรโภชนาเป็นธุรกิจจดัเลียงทีมีขนาดเล็ก ถือว่าเป็นเจ้าทีไม่ใหญ่นกัของ

จงัหวดันครปฐม มีชือเสียงโดดเดน่ในเรืองของอาหารจีนต้นตํารับทีมีรูปลกัษณ์สวยงามเป็นจดุแข็ง 
แตใ่นความเป็นจดุแข็งนีก็เป็นจดุออ่นได้ในเวลาเดียวกนั เนืองจากอาหารจีนต้นตํารับเป็นอาหารที
ทํายาก ปรุงยากในทกุขนัตอน ต้องมีความพิถีพิถนั ใช้ความตงัใจ และใช้เวลานานในการประกอบ
อาหารแต่ละอย่างนานกว่าอาหารไทยธรรมดา ตลอดจนต้องใช้วัตถุดิบทีมีคุณภาพสูง การจัด
อาหารประเภทนีจึงมีราคาแพง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ทีเป้นชาวบ้านจึงไม่สามารถสู้ ราคาได้ ทําให้
กําธรโภชนามีลกูค้าเฉพาะกลุม่ไมม่ากนกั และด้วยความทีเป็นเจ้าเล็ก ไม่เกียงเรืองจํานวนโต๊ะ ซึง
แม้วา่จะเป็นทีต้องการแตก็่ต้องประสบปัญหาการบริหารต้นทนุอยู่บ้าง  และจดุอ่อนอีกประการคือ
เรืองแรงงาน ปัจจุบนักําธรโภชนามีพนักงานประจําอยู่เพียง 10 คน ซึงล้วนแต่เป็นพีน้อง หรือ
ญาติๆ กันทงันนั แรงงานจึงมีน้อยรวมทงัเป็นผู้สูงอายเุสียเป็นส่วนใหญ่ ทําให้การบริหารจดัการ
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เวลาออกงานทําให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง ประกอบกับอาหารจีนต้นตํารับต้องใช้เวลาในการปรุง
นานกวา่ปกติ จงึเป็นปัญหาทีทําให้ลกูค้าในวงกว้างไมม่าใช้บริการมากนกั 

 
6. ปัจจัยแห่งความสาํเร็จของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

กําธรโภชนามีหลักในการบริหารจัดการอยู่บนพืนฐานของความพอเพียง ประกอบ
ธุรกิจตามกําลงัตามศกัยภาพทีตนเองมีอยู ่ไมทํ่าอะไรเกินกําลงัของตน ให้ความสําคญักบัคณุภาพ
มากกว่าปริมาณหากมีจํานวนโต๊ะมากเกินกว่าจะทําได้ต้องรู้จกัปฏิเสธ อย่าโลภ เพราะจะทําให้
เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ยึดหลกักินน้อยแต่กินได้นานดีกว่า เราเป็นธุรกิจโต๊ะจีนเจ้าเล็กที มีจดุยืน
ของตนเองอย่างชดัเจนและมีความสขุทีจะทําตามจุดยืนของตนนีทําให้เราต้องรู้จกัวิธีผกูใจลกูค้า 
ด้วยการให้บริการด้วยความเต็มใจ จริงใจ ซือสตัย์กับลูกค้า ไม่เอาเปรียบ ไม่เกียงจํานวนโต๊ะ มี
ความตรงตอ่เวลาอย่าให้ลกูค้าต้องคอย ยึดหลกัการทําธุรกิจอย่างมีความสุข มีความเอืออาทรตอ่
กนัทงักบัลกูค้าและผู้ประกอบการด้วยกนั ให้เขาอยูไ่ด้ เราอยู่ได้  และสิงทีสําคญัทีสดุคือต้องรักษา
มาตรฐานของตนเองเอาไว้อยา่ให้ตกเพราะจะทําให้ลกูค้าหมดความเชือถือเป็นการทําลายชือเสียง
ทีตนสังสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทังเป็นการทําลายชือเสียงของผู้ ประกอบการโต๊ะจีน
จังหวัดนครปฐมในภาพรวมอีกด้วย  สิงเหล่านีถือเป็นปัจจัยสําคัญทีทําให้กิจการประสบ
ความสําเร็จอยา่งยงัยืน 

“การประกอบธุรกิจโต๊ะจีนให้สําเร็จยังยืนนีนะครับ ประการแรกเราต้องรู้ว่าเรามี
จุดเด่นอะไร และตอ้งพฒันาและรักษามาตรฐานในจุดเด่นนนัใหค้งเสน้คงวา ให้ดีขึน อย่าให้ตกตํา
ลง เรามีจุดเด่นทีอาหาร เราก็ตอ้งรักษามาตรฐานเรืองอาหารของเราเอาไว ้และต้องบริการให้ดี ให้
ลูกค้าประทบัใจ ไปตรงเวลา ซือสตัย์ต่อลูกค้า ไม่บอกเลิก ไม่โก่งราคาเกินความจําเป็น และที
สําคญัทีสดุตอ้งทําแต่พอกําลงัของตวัเอง อย่าทําอะไรทีเกินกําลงั อย่ารับงานทีเกินความสามารถ 
เราอยู่แบบพอเพียง ดําเนินธุรกิจแบบพอเพียง เอือชุมชนและสงัคม เราอยู่ได้ เขาอยู่ได้ พอแล้ว
ครับ” 

จะกล่าวได้ว่า ปัจจยัแห่งความสําเร็จของกําธรโภชนามีอยู่หลายประการคือ  1) การ
รักษามาตรฐานในเรืองความโดดเดน่ 3 ประการของอาหาร และมีการปรับปรุงพฒันาอยู่เสมอไม่
หยุดนิง 2) ให้บริการด้วยความจริงใจ ซือสัตย์ต่อลูกค้า 3) ดําเนินกิจการด้วยความเอืออาทร 
พอเพียง ตามกําลงัและศกัยภาพของตนเอง   
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7. ข้อเสนอแนะสาํหรับรูปแบบการดาํเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

กําธรโภชนาเสนอความคดิเห็นเกียวกบัการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในประเด็น
ดงัตอ่ไปนี 

1. ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมควรให้ความชว่ยเหลือและ
สนบัสนนุผู้ประกอบการโต๊ะจีนเจ้าอืนๆ ทีไมไ่ด้เข้าเป็นสมาชิกชมรมด้วย 

2. ควรมีการบริหารจัดการแก้ปัญหาในเรืองของแรงงานระหว่างผู้ประกอบโต๊ะจีน
ด้วยกนัและหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การร่วมมือกบัสถานศกึษาในการเอือเฝือเรือง
แรงงาน เชน่ จดันกัศกึษาเพือให้มาทํางานเป็นแรงงานให้แก่โต๊ะจีนบ้างตามโอกาสอนัสมควร หรือ
การจดัตงัสหกรณ์แรงงานโต๊ะจีนขนึเพือแก้ปัญหาแรงงานให้แก่ผู้ประกอบการโต๊ะจีน 

3. หอการค้าจงัหวดันครปฐมควรให้การสนบัสนนุและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ
จัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐมให้มากกว่านี เนืองจากทีผ่านมานอกจากการให้โอกาสโต๊ะจีนเข้ามา
ร่วมงานเทศกาลอาหารและผลไม้จงัหวดันครปฐมแล้ว ยงัไม่พบว่าหอการค้าจงัหวดันครปฐมให้
ความช่วยเหลือหรือมีการสนับสนุนทีเป็นรูปธรรมให้แก่ผู้ประกอบโต๊ะจีนเท่าใดนกั นอกจากนียงั
เป็นการผูกขาดโต๊ะจีนให้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานเพียงไม่กีเจ้า ซึงเห็นว่างานเทศกาลอาหารและ
ผลไม้จังหวัดนครปฐมเป็นงานใหญ่ และมีชือเสียงพอสมควร ในการนีสามารถประชาสัมพันธ์
อาหารและของดีของจงัหวดันครปฐมให้เป็นทีรู้จกัและเป็นทีน่าเชิดหน้าชูตาของจงัหวดัได้อย่างดี 
จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้แก่โต๊ะจีนเจ้าอืนๆ ทีไม่เคยได้ร่วมงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่
ชือเสียงของจังหวัดนครปฐมว่ามีความโดดเด่นเรืองอาหารโต๊ะจีนทีได้มาตรฐาน มีความอร่อย
สะอาดและมีคณุภาพสมกับเป็นทีเลืองลือ และได้มีโอกาสประชาสมัพนัธ์ตนเองให้เป็นทีรู้จกัแก่
สงัคมบ้าง  

4. ธุรกิจจัดเลียงจัดเลียงโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐมมีจุดแข็งตรงทีมีชือเสียงเป็นทีรู้จัก
และได้รับความไว้วางใจของลูกค้าเสมอมา ฉะนนัผู้ประกอบโต๊ะจีนทุกเจ้าในจงัหวดันครปฐมจึง
ควรช่วยกันส่งเสริมและรักษาชือเสียงของโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม ด้วยการรักษามาตรฐานของ
ตนเอง ต้องมีความซือสตัย์ จริงใจในการให้บริการ และรักษามาตรฐานในเรืองอาหารเอาไว้อย่าให้
ตก ซึงนอกจากจะเป็นการรักษาชือเสียงของตนเองไว้ได้อย่างยงัยืนแล้วยงัเป็นการรักษาชือเสียง
ของโต๊ะจีนนครปฐม 
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พนืทีศึกษาท ี8 ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน ทวีโภชนา  
1.  บริบททวัไปของธุรกิจโต๊ะจีน 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของธุรกิจ 

ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทวีโภชนามีผู้ประกอบการชือ นายทวี วงศ์รัตน์ ปัจจบุนัอาย ุ53 ปี 
ได้ประกอบกิจการโต๊ะจีนมาเป็นเวลา 31 ปี พืนเพเป็นคนจงัหวดันครปฐม เกิดและเติบโตในชมุชน
นาสร้าง อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม อาชีพเดิมคือรับเหมาก่อสร้าง ตอ่มาได้หนัเหมาทําธุรกิจจดั
เ ลี ย ง โ ต๊ ะ จีน เ นื องจาก เ ห็นว่ านครปฐม เ ป็นจังหวัด ที มี ความอุดทสมบูร ณ์ทาง ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติมากมายทีเอือต่อการประกอบธุรกิจโต๊ะจีนเป็นอย่างมาก ประกอบกับเป็นที
ชอบการทําอาหารเป็นทนุเดิม จึงเริมต้นเส้นทางสายธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนด้วยการเป็นเด็กเสิร์ฟใน
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน และไตเ่ต้าขนึมาเป็นคนหนั หรือมือเขียงอยู ่2 ปี จงึเริมหนัมาทําธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนเป็นของตนเองโดยใช้ชือวา่ทวีโภชนา 

ปัจจบุนัโต๊ะจีนทวีโภชนา มีจํานวนพนกังานประจําทงัหมด 20 คน โดยรับจดัโต๊ะใน
ราคาตงัแต่ 1,600 – 3,000 บาท ซึงราคาแตล่ะโต๊ะก็จะขึนอยู่กบัรายการอาหารทีลูกค้าต้องการ
เช่นกัน ถ้าเป็นอาหารพิเศษ เช่น หูฉลาม กุ้ งใหญ่ ปลิงทะเล ปลาหิมะ ก็จะมีราคาแพงขึนเพราะ
อาหารเหล่านีต้องใช้วัตถุดิบทีมีราคาต้นทุนสูง โดยมีจํานวนอาหารบนโต๊ะตามมาตรฐานจะมี
จํานวน 8 – 9 จาน สําหรับจํานวนโต๊ะทีรับจดัน้อยทีสดุ คือ จํานวน 10 โต๊ะ จะไม่รับจดัโต๊ะทีมี
จํานวนน้อยกว่านีเนืองจากไม่คุ้มกบัราคาต้นทนุ และจํานวนโต๊ะทีมากทีสดุทีเคยจดั คือ 500 โต๊ะ 
ทวีโภชนาให้บริการบ่อยทีสดุคือกรุงเทพ ไม่นิยมรับงานตา่งจงัหวดัเนืองจากต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางสงู ส่วนระยะทางทีให้บริการทีไกลทีสุดทีเคยให้บริการ คือ จงัหวดัพะเยา เลย บรีุรัมย์ 
สระแก้ว  

 

2. วิธีการดาํเนินงาน 

2.1 รูปแบบการดาํเนินงานตามองค์ประกอบ  
      2.1.1 ด้านวัตถุดบิ  

ทวีโภชนามีความพิถีพิถันในเรืองวตัถุดิบเป็นอย่างมาก กล่าวคือ มีการคดัเลือก
วตัถดุบิทีเน้นความสะอาด และมีความปลอดภยัสงูสดุ วตัถดุิบทีใช้นํามาปรุงอาหารของทวีโภชนา
ต้องมีความสะอาด ปลอดจากสารเคมี สารพิษ หรือสารตกค้างใดๆ ทงัสิน และในปัจจุบนัทวีโภช
นามีทีดนิในการปลกูพืชผกัสวนครัวเชน่ พริก กะเพรา ผกัชี ต้นหอม และมีบอ่เลียงปลา มีการเลียง
ไก่ เลียงเป็ด และมีทีนาในการปลกูข้าวเองอีกจํานวนหนึง วตัถดุิบทีใช้สําหรับประกอบอาหารของ
ทวีโภชนาส่วนหนึงจึงมาจากทรัพยากรของตนเอง ซึงเป็นการได้ประโยชน์ใน 2 ประการหลกัๆ คือ 
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มีมาตรฐานตามความต้องการคือปลอดสารพิษ สะอาดมีความปลอดภยัแก่ผู้บริโภคสูง และเป็น
การลดต้นทนุในการผลิตอีกด้วย 

สําหรับวตัถดุิบประเภทอืนทีนอกเหนือจากทีตนเองมีแล้ว แหล่งทีมาของวตัถดุิบ
ของทวีโภชนาคือตลาดนครปฐม และตลาดย่านเยาวราช สําหรับวตัถุดิบบางชนิด เช่น กะเพาะ
ปลา หฉูลาม ของแห้ง เครืองตุน๋ยาจีน เพราะได้ราคาถกูและมีคณุภาพดี  

“วตัถดิุบของเรามีเองด้วย อย่างผมปลูกผกั เลียงปลา เลียงไก่ เลียงเป็ด และมีที
นาอยู่หลงับา้น ผมใช้วตัถดิุบของผมเองก่อน ถ้าไม่พอจึงซือเพิม การใช้ของตวัเองแบบนีมีข้อดีคือ
เราไม่ใช่สารเคมีในการปลูกผกั เลียงปลาเราก็ไม่ได้ใช้อาหารเม็ด ของเราสะอาดปลอดสารพิษทกุ
อย่างตามทีเราตอ้งการ ถา้ไปซือเขาบางครังเชือใจไม่ไดว่้าปลอดสารจริงหรือเปล่า เราทําเองเชือใจ
เราเองดีกว่าและเป็นการลดต้นทนุในการซือวตัถดิุบดว้ย” 

      2.1.2 ด้านอาหาร 
ในเรืองอาหารของทวีโภชนานนั คณุทวี ได้กล่าวว่า “เราเน้นเรืองอาหารมากเป็น

พิเศษเพราะอาหารคือสินค้าทีเป็นหน้าตาของโต๊ะจีน โต๊ะจีนจะมีความแตกต่างกันในเรืองของ
อาหาร คือรสชาดและเมนูอาหารเป็นสําคญั อย่างทีบอกครับคือเราเน้นเรืองอาหารมากเป็นพิเศษ
ตงัแต่คดัเลือกวตัถดิุบแลว้ เราไม่เน้นขนาดใหญ่หรือปริมาณมากแต่เราเน้นคือความปลอดภยัของ
อาหาร วตัถดิุบทกุอย่างของเราจะต้องเป็นวตัถดิุบทีปลอดสารเคมีจริงๆ หรือถ้ามีวตัถดิุบบางชนิด
ทีเลียงไม่ไดที้ต้องใช้สารเคมี เราจะนํามาทํากรรมวิธีในการสกดัสารนนัออกให้หมดหรืออย่างน้อย
ก็ตอ้งใหเ้หลือนอ้ยทีสดุ เพราะสิงทีเราเน้นคือ ชีวิตของเราก็เหมือนชีวิตเรา อาหารทกุอย่างจึงผ่าน
การคดัเลือกวตัถุดิบอย่างดี และมีเคล็ดลบัในการปรุงอาหารให้อร่อยเลิศแตกต่างจากเจ้าอืน ซึง
เป็นสูตรพิเศษลบัเฉพาะ และเราไม่ใช้สารเด้งทงัหลายเช่น สารบอแรกซ์ ไม่ใช้หวัผงชูรส จึงมนัใจ
ได้ว่าอาหารของเราสะอาดปลอดภยัจริงๆ …แล้วเรามีเมนูอาหารทีหลากหลายไม่เหมือนคนอืน 
และเนน้เป็นอาหารเหลา (อาหารจีนแท้ทีทําเสิร์ฟเฉพาะภตัตาคารอาหารจีน) เกือบทงัหมด อย่าง
หมูหนั เป็ดอบเกาเหลา ปีกไก่ยดัไส้ดอกไม้จีน ไก่ซําเซียน ไก่เหล้าแดง กะเพาะปลานําแดง พระ
กระโดดกําแพง เยือไผ่นําแดง ปลาเก๋าหม้อไฟ หวัปลาหม้อไฟ ขาห่านอบบะหมี ปลาเก๋าเกยตืน 
ปลาจาระเม็ดเกยตืน ผดัโหวงก๊วย อาหารแบบนีเคยกินไหมครับ อาหารเหลาทงันนั เจ้าอืนไม่ค่อย
กล้าทําแต่ผมทํา เพราะเราต้องการความแตกต่างและรักษาต้นตํารับอาหารจีนไว้  แต่ยงัไงอาหาร
ไทยผมก้ทํานะครับคือเราตอ้งมีการพฒันาปรับเมนูให้ทนัสมยัอยู่เสมอให้เข้ากบัความต้องการของ
ลูกค้าเราด้วย อย่างอาหารชนิดใดทีลูกค้าขอมาแปลกๆ ผมก็เปิดอินเตอร์เนทดู แล้วลองทํา คอย
หาตําราอาหารมาอ่านพฒันาสูตร พฒันาเมนูไปเรือยๆ ส่วนอาหารขึนชือของเราคือ ยําทะเล ที
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อร่อยทีสุด ผมมีเคล็ดลบัอยู่ทีการปรุงแมงกะพรุน ปรุงอย่างไรให้อร่อย ให้กรอบ ให้สด โดยไม่ใช้
สารเคมี”  

กล่าวโดยสรุปว่าอาหารเป็นสิงทีทวีโภชนาให้ความสําคญัมากทีสุดเพราะเป็น
หวัใจของสินค้าในธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีสามารถสร้างความโดดเดน่และความแตกตา่งได้ สิงทีทวี
โภชนาให้ความสําคญัเกียวกบัอาหารมีหลายประการ ได้แก่ 1) การใช้วตัถดุิบทีสะอาด ปลอดภยั
ไมมี่สารเคมีตกค้างหรือเจือปน 2) มีเมนอูาหารทีเป็นอาหารต้นตํารับอาหารจีนแท้ๆ ทีหลากหลาย 
3) มีเคล็ดลบัและมีสตูรในการปรุงอาหารเฉพาะ ทําให้อาหารมีรสชาดอร่อยเป็นเลิศ และ 4) มีการ
พฒันาสตูรอาหาร และปรับเมนอูาหารให้ทนัสมยัและตรงความต้องการของลกูค้าเสมอ 

      2.1.3 ด้านอุปกรณ์ 

ทวีโภชนามีอุปกรณ์ในการประกอบอาหารโต๊ะจีนเป็นของตนเองครบทกุประเภท
ในปริมาณทีพอเพียงต่อการใช้งาน ได้แก่ อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น ถ้วย จาน ชาม 
ช้อน แก้วนํา และอปุกรณ์เครืองครัว โต๊ะเก้าอี และรถบรรทกุทีใช้ในการขนส่งนนัก็มีพร้อมหมดทกุ
อยา่ง ไมต้่องใช้บริการเชา่อปุกรณ์ใดๆ เลย  

สําหรับอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารของทวีโภชนานนัเน้นวัสดุอุปกรณ์ใช้
ภาชนะทีเป็นซุปเปอร์แวร์ เป็นสีขาวล้วนทงัหมด เพือความสะอาด ปลอดภัยและดแูลรักษาง่าย 
รวมถึงมีผ้าหุ้มเก้าอี ผ้าปโูต๊ะ ซงึเน้นใช้สีขาวเป็นหลกั ส่วนอปุกรณ์ในการประกอบอาหารนนัก็เน้น
ใช้วสัดทีุทําจากสแตนเลสอย่างดี มีคณุภาพสงู แข็งแรงทนทาน อปุกรณ์เหล่านีจะได้รับการรักษา
ความสะอาดและดแูลเป็นอย่างดี โรงเรือนทีเก็บอุปกรณ์ปลูกสร้างอย่างดี มีชันวางของทียกจาก
พืนสงูตามเกณฑ์ของสาธารณสขุจงัหวดั พืนของโรงเรือนมีการปกูระเบืองอยา่งดี สะอาดปราศจาก
เชือโรค อปุกรณ์ทกุอยา่งจะเน้นความสะอาดปลอดภยัเป็นหลกั สําคญัทีสดุ เมือใช้เสร็จแล้วจะเก็บ
กลับมาล้างทําความสะอาดด้วยนํายาล้างภาชนะอย่างดีทีไม่มีสารตกค้าง นําออกตากแดด
กลางแจ้งให้แห้งสนิท เพือเป็นการฆ่าเชือโรค และเก็บในตู้ เก็บภาชนะทีมีขนาดใหญ่แข็งแรง
ทนทานและปอ้งกนัฝุ่ น แมลงเป็นอยา่งดี ดงัทีคณุทวีได้กลา่วไว้วา่  

“อุปกรณ์ของเรามีพร้อมครับ ทุกประเภท อุปกรณ์การกินเช่น เครืองถ้วย ชาม 
เราใช้ซุปเปอร์แวร์อย่างดี เน้นสีขาวไม่ใช้ถ้วยสีหรือมีลวดลายเพราะสีนีเป็นสารก่อมะเร็งนะครับ 
เราเน้นสีขาวไว้ดีกว่าปลอดภยัทีสดุ เราเน้นเรืองความสะอาดปลอดภยัมากทีสุด เรามีโรงเรือนที
ลงทนุปลูกเองโดยเฉพาะ ปพืูนดว้ยกระเบืองอย่างดี สะอาด เราเก็บของโดยวางบนชนัทียกสูงจาก
พืนตามเกณฑ์ของสาธารณสุข อุปกรณ์ทุกอย่างของเราล้างทําความสะอาดและเก็บอย่างดี ถ้า
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แตกหักก็ซือใหม่เลย ซือทีตลาดนครปฐมของเรานีแหละครับไม่ต้องไปไกลเพราะตลาดเรามี
อปุกรณ์โต๊ะจีนขายพร้อมหมด” 

2.1.4 ด้านแรงงาน 

ทวีโภชนาเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนขนาดกลาง ทีทําเป็นธุ รกิจ
ภายในครอบครัว แรงงานทีมีอยู่จ้างประจําประมาณ 20 คน โดยมีบตุรชาย 2 คนเป็นหลกัในการ
ดําเนินงาน โดยบุตรชาย 1 คนทําหน้าทีเป็นคนครัว ทําอาหาร และบุตรชายอีกหนึงคนรับหน้าที
เป็นคนขบัรถ โดยแรงงานจะแบ่งหน้าทีกันอย่างชดัเจน โดยเป็นคนครัว คนเขียงหรือมือเขียง คน
เตรียมวตัถดุิบ/เครืองปรุง คนล้าง/ยกของ ซึงคา่จ้างแรงงานสําหรับพ่อครัวอยู่ทีวนัละ 1,000 บาท 
ส่วนคนเขียง วันละ 600 บาท คนเตรียม คนล้าง ค่าตอบแทนจะอยู่ทีวันละ 350-400 บาท 
พนกังานยกของวนัละ 700 บาท และพนกังานชวัคราว ได้แก่ พนกังานเสิร์ฟหรือเด็กเสิร์ฟซึงจะจ้าง
มาเฉพาะวนัทีมีงานเทา่นนั คา่ตอบแทนจะให้เป็นจํานวนโต๊ะ โต๊ะละ 60 บาท ซึงพนกังานเสิร์ฟจะ
เสิร์ฟได้คนละไมเ่กิน 10 โต๊ะ ตอ่วนั  

สําหรับการบริหารจดัการหรือการปกครองพนกังานนนัคณุทวีให้ความเห็นว่า มี
การปกครองพนกังานแบบคนครอบครัวเดียวกนั ทกุคนเหมือนลกูหลาน และให้ความรัก ความนบั
ถือแบบเป็นพีน้องกันดแูลพนกังานทกุคนอย่างดี ให้ความช่วยเหลือทุกคนตามสมควรให้แรงงาน
ทุกคนมีความรู้สึกอบอุ่นเชือใจ และมีความเกรงใจทุ่มเทให้กับการทํางานอย่างเต็มที ส่วนการ
บริหารจดัการนนัมีการแบ่งเป็นฝ่ายอย่างชดัเจนซึงแต่ละฝ่ายก็จะมีหวัหน้าเป็นคนกํากับดแูลอีก
ชนัหนงึ ทงันีทวีโภชนามีหลกัในการเลือกแรงงาน คือ มีความอดทน ร่างกายแข็งแรง หนกัเอาเบาสู้ 
ขยัน มีความรับผิดชอบ ซือสัตย์ อดทน ส่วนพนักงานเสิร์ฟต้องสะอาดและร่างกายแข็งแรง มี
สขุภาพดี ซงึแรงงานสว่นใหญ่เป็นประชาชนหรือคนพืนเพในชมุชนเป็นหลกั เพือเอือตอ่การส่งเสริม
การสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชมุชน  

2.1.5 ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเปา้หมายหรือลกูค้าของทวีโภชนาคือประชาชนทกุระดบั ทุกเพศ ทกุวยั  ไม่
เกียงว่าจะเป็นประชาชนระดับไหน โดยมีวิธีการประชาสัมพันธ์ คือ การวางนามบัตรตามโต๊ะ
อาหารในเวลาทีไปออกงาน การบอกตอ่ของลกูค้า และการประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบไซด์ 

2.1.5 ด้านการขนส่ง 
ทวีโภชนามีความพร้อมในเรืองยานพาหนะทีในการขนส่งโดยมีรถบรรทุก รถ

กระบะ เป็นของตนเองไมต้่องเรียกใช้บริการรถเช่าแตอ่ย่างใด ส่วนปัญหาในการขนส่งทีพบประจํา
ก็คือ การเรียกเก็บคา่ปรับจากตํารวจทางหลวงในการบรรทุกสิงของและคนทีผิดกฎข้อบงัคบั เช่น 
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บรรทกุของเกิน มีคนนงัอยู่บนของ ซึงเป็นปัญหาทีไม่สามารถแก้ไขได้สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
จดัเลียงโต๊ะจีน ดงัทีคณุทวี กลา่ววา่ 

“เจอตํารวจ จับคนนงัอยู่บนรถบรรทุกนงัทบัของ ปรับ 100 บาท จับควนัดํา 
1,000 บาท โดยเฉพาะเส้นทางเข้ากรุงเทพนีด่านเยอะมาก และปรับแพงกว่าเส้นออกต่างจังหวดั 
ปรับทีละ 300 นะครับ ต้องเตรียมค่าปรับไว้ด้วย กว่าจะถึงทีหมายหมดไปเป็นพนัครับ เลียงไม่ได้
จริงๆ ตอ้งยอมไป” 

2.1.6 ด้านเครือข่าย 

ทวีโภชนาเข้าร่วมในชมรมผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐม โดยให้
ความร่วมมือในการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือกันในเรืองต่างๆ เช่น แรงงาน การ
ประชาสมัพนัธ์ การร่วมจดักิจกรรมตา่งๆ เพือทําประโยชน์ให้แก่สงัคม รวมทงัมีการจดัอบรมเรือง
การประกอบธุรกิจและเรืองโภชนาการเพือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอย่างสมําเสมอ ซึงทวีโภชนา
ได้ให้ความร่วมมือกบัทางชมรมด้วยดีเสมอมา แตอ่ย่างไรก็ตามยงัมีความเห็นว่าเครือข่ายโต๊ะจีน
ในทกุวนันียงัไม่มีความร่วมมือและความช่วยเหลือทีชดัเจน เพราะผู้ประกอบการโต๊ะจีนแตล่ะเจ้า
ต้องยอมรับว่ามีงานเยอะจนแทบไม่มีเวลาว่างพอทีเข้าชมรมหรือหนัหน้ามาร่วมมือช่วยเหลือกัน
อยา่งเตม็ที อีกทงัทวีโภชนาก็มิได้ให้ความร่วมมือในการประสานความร่วมมือกบัหอการค้าจงัหวดั
นครปฐมในการร่วมจดังานเลียงในเทศกาลอาหาร ผลไม้ และของดีจงัหวดันครปฐม โดยคณุทวี ได้
ให้ความเห็นในเรืองนีวา่ 

“ไม่ ร่วมกับทางหอการค้า เพราะขาดทุนครับ  คิดว่าเ ป็นการเอาเปรียบ
ผู้ประกอบการมากเกินไป ให้เราทําอาหารในราคาต้นทนุทีสูงแต่ขายในราคาทีตํากว่าทนุเกินครึง 
ซึงทางหอการคา้ก็ไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลืออะไรเราตรงนี ไม่มีการชดเชยใดๆ ทงัสิน เราเป็นโต๊ะจีน
ขนาดกลาง ไม่ใช่เจ้าใหญ่ ไม่ได้มีเงินทุนหนาพอทีจัดร่วมงานแบบนีทุกปี จึงขอตวัทีจะไม่ร่วม
ดีกว่า แลว้หอการค้าจงัหวดัก็ไม่ได้ช่วยเหลือ ไม่ได้   โปรโมทโต๊ะจีนเลย ทงัๆ ทีโต๊ะจีนเป็นธุรกิจที
สร้างชือเสียงใหก้บัจงัหวดันครปฐมเป็นอนัดบัตน้ๆ”  

 
3. ปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนินงาน 

เช่นเดียวกับผู้ ประกอบการโต๊ะจีนรายอืนๆ ทีมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานธุรกิจโต๊ะจีนเหมือนกนั คือ ประสบปัญหาในเรืองของแรงงานในส่วนของพนกังานเสิร์ฟ
เป็นปัญหาหลกั เพราะเหตผุลทีว่า แรงงานปัจจบุนัหายากเพราะคนมกัเลือกงาน รักงานสบาย ไม่
ชอบงานหนกั และโต๊ะจีนก็ไม่สามารถจ้างแรงงานเสิร์ฟไว้เป็นประจําได้ เพราะรายได้ของโต๊ะจีน
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ขนึอยู่กบัจํานวนงานทีมีไม่แน่นอน รายได้ทีไม่แน่นอนของการเป็นพนกังานเสิร์ฟอาหารโต๊ะจีนจึง
ไมใ่ชท่างเลือกทีดีของแรงงานสมยัใหม ่ 

 

4. จุดเด่นของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทวีโภชนามีจดุเด่นทีเป็นความแตกตา่งจากธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
รายอืนๆ หลายประการ ประการแรกคือในเรืองของอาหารทีมีความโดดเด่น 3 ประการ ได้แก่ 1) 
ด้านอาหาร เน้นอาหารทีปลอดภยัเป็นสําคญัอนัดบัหนึง โดยมีหลกัยึดว่า ชีวิตเขาก็เหมือนชีวิตเรา  
ลกูค้าต้องได้ทานอาหารทีมีความสะอาดและปลอดภยัไม่ส่งผลเสียตอ่สขุภาพในอนาคต วตัถดุิบที
ใช้ในการประกอบอาหารของทวีโภชนาจะได้รับการเลือกสรรมาอย่างดี ปลอดสารพิษ สารเคมี เช่น 
เลือกผกัปลอดสาร เลือกวตัถุดิบทีไม่มีสารปนเปือน และก่อนทีจะนํามาประกอบอาหารจะได้รับ
การล้างทําความสะอาดอยา่งดีวตัถดุบิบางชนิดจะมีเคล็ดลบัในการชะล้างสารปนเปือนทีเจ้าอืนไม่
มี ทําให้วตัถดุบิของทวีโภชนามีความปลอดภยัอยา่งสงูสดุ 2) ด้านเมนอูาหาร กล่าวคือ เน้นอาหาร
ทีเป็นต้นตํารับในภัตตาคารอาหารจีนโดยเฉพาะ และมีเมนูทีหลากหลายให้ลูกค้าเลือกมากมาย 
ซึงเมนอูาหารเหล่านีจะได้รับการคิดค้นและปรับปรุงสตูรในการปรุงอาหารขนึเองจึงมีความพิเศษ 
และมีรสชาดทีอร่อยเป็นเลิศไม่เหมือนใคร และยงัมีการพฒันาเรืองเมนอูาหารและสตูรอาหารอยู่
เสมอโดยคํานงึถึงยคุสมยัและความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั 

จุดเด่นประการทีสอง คือ ด้านอาคารสถานที ทวีโภชนามีความโดดเด่นในด้านของ
อาคารสถานทีในการประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนอย่างมาก โดยมีโรงเรือนในการเก็บวตัถดุิบอย่างดี 
เน้นความสะอาด ปลอดภยั พืนโรงเรือนปกูระเบืองอย่างดี สวยงาม ดแูล้วสะอาดตา ทีวางภาชนะ
และเครืองปรุงยกพืนสูงได้ระดบัตามมาตรฐานของสาธารณสขุจงัหวดั ซึงยงัไม่ปรากฎว่ามีธุรกิจ
จดัเลียงโต๊ะจีนรายใดในจงัหวดันครปฐมจดัทําโรงเรือนในการประกอบการได้ดีเช่นนี ดงัทีคณุทวี 
ได้กลา่วอยา่งภาคภมูิใจวา่ 

“เราเน้นอาหารปลอดภัย ไม่มีสารปนเปือน เราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี วัตถุดิบ
บางอย่างทีมีสารปนเปือนมาอย่างแช่สารอะไรมานี เมือมาถึงเราจะล้างทําความสะอาดด้วยวตัถทีุ
สามารถสกดัสารพิษพวกนีออกได้ ซึงเป้นเคล็ดลบัพิเศษลบัเฉพาะของเรา ทีไม่มีใครทําแบบเรา
แน่นอน เราใส่ใจทกุขนัตอน ทกุรายละเอียด พิถีพิถนัต้องสะอาดปลอดภยัมากทีสดุ ใส่ใจสขุภาพ
ของลูกคา้เหมือนสขุภาพของเราเอง และอีกอย่างเรามีโรงเรือนทีใหญ่โต สะอาดสะอ้าน เราลงทนุ
ปลูกโรงเรือนในการประกอบการ เก็บวตัถดิุบ ภาชนะ การซักล้าง อย่างดี พืนปกูระเบืองสวยงาม
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กนัเชือรา ของยกสูงได้มาตรฐานตามสาธารณสขุกําหนด เน้นความสะอาดเรียบร้อยเป็นหลกั นีก็
ไม่มีใครเหมือนเราอีกเช่นกนั” 

 
5. จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

จุดแข็ง 
ทวีโภชนามีจุดแข็งตรงทีเป็นหนึงในผู้ประกอบการทีได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์ของ

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมในด้านอาหารอร่อย ปลอดภัย และยังเป็นสมาชิกชมรมโต๊ะจีน
นครปฐม นอกจากนียังมีความโดดเด่นในเรืองของอาหารทีแตกต่างและการเอาใจใส่ต่อการ
ประกอบอาหารและการปรุงอาหารเป็นพิเศษตงัแต่การเลือกวตัถุดิบและสูตรอาหารทีพิเศษไม่
เหมือนใคร และยังมีจุดแข็งทีมีอาคารสถานทีทีสะอาด ได้มาตรฐานของสาธารณสุขจังหวัดซึง
นบัว่าเป็นเจ้าเดียวทีมีอาคารสถานทีทีสะอาดและได้มาตรฐานเช่นนี เหล่านีนบัเป็นจุดแข็งของ
ธุรกิจทีสร้างชือเสียงให้แก่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทวีโภชนามาตลอด 

จุดอ่อน 

สําหรับจุดอ่อนของทวีโภชนาตามทีคณุทวีได้กล่าวไว้ คือ มีการถ่ายทอดสูตรอาหาร
หรือวิธีการปรุงอาหารให้กับพนกังานอยู่เสมอ แต่เมือพนกังานทํางานอยู่ด้วยสักพักก็ลาออกไป
ประกอบอาชีพจดัเลียงโต๊ะจีนโดยใช้สตูรในการปรุงอาหารทีเป็นของเรา การถ่ายทอดวิชาการปรุง
อาหารให้แก่พนกังานอยา่งหมดเปลือกด้วยความจริงใจเช่นนีจึงอาจเป็นจดุอ่อนให้แก่ทวีโภชนาได้ 
ทีต้องเสียพนกังานทีมีฝีมือไปอยู่เป็นประจํา และอาจจะทําให้มีคูแ่ข่งในด้านสตูรอาหารเกิดขนึได้ 
แตอ่ย่างไรก็ตามทวีโภชนายงัคงมีความเชือมนัว่า อย่างไรเสียก็มิใช่ของแท้ และเรามีการปรับปรุง
พฒันาเมนแูละสตูรอาหารอยูเ่สมอจงึยากทีจะลอกเลียนแบบได้เหมือนทกุอยา่ง 

 

6. ปัจจัยแห่งความสาํเร็จของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

คณุทวีได้กลา่วถึงปัจจยัแหง่ความสําเร็จของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทวีโภชนาของตนเอง
วา่ 

“ต้องมีความอดทน ต้องสู้ชีวิต ผมทํามาหมดทุกอย่าง ลําบากมาก่อน จึงมีความอึด
กบัความลําบากสูง เราต้องไม่ย่อท้อ ต้องมีความมานะบากบนั ไม่ยอมแพ ้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม
เราต้องมีความอดทน มีใจรัก และมีความทุ่มเทมีความซือสตัย์ในอาชีพของตนเอง และเราต้องมี
การปรับปรุงพฒันาฝีมือ พฒันาจุดเด่นของเราอยู่เสมอ รักษามาตรฐานของตนเองไว้อย่าให้ตก 
อย่างของผมมีมาตรฐานในเรืองอะไรบ้าง อาหาร อาคารสถานที เราต้องทําให้ดี และเราต้อง
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ซือสตัย์กบัลูกคา้ ตอ้งแคร์ลูกคา้ และยึดคติในการประกอบธุรกิจอย่าอายทํากิน ไม่คอยวาสนา ทกุ
คนประสบความสําเร็จได”้ 

กล่าวโดยสรุปปัจจยัทีทําให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทวีโภชนาประสบความสําเร็จตราบ
จนทกุวนันีมีหลายประการดงันี 

1. ผู้ประกอบการต้องมีความอดทน มานะบากบัน มีความพยายามต่อสู้  ฟันฝ่า
อปุสรรคทกุอยา่งทีอาจเข้ามาในชีวิตและกระทบตอ่ธุรกิจ แตด้่วยความอดทนและไม่ยอมแพ้ ทําให้
สามารถมีพลงักาย พลงัใจทีเข้มแข็งตอ่สู้ ฟันฝ่าทกุอยา่งจนสําเร็จ 

2.  ความมีใจรัก ซือสัตย์ในอาชีพ และลูกค้า มีความสนใจ ใส่ใจลูกค้า ดูแลลูกค้า
เหมือนดแูลตวัเอง 

3. รักษามาตรฐาน รักษาจดุเดน่ของตนเองในเรืองของอาหาร และเรืองอาคารสถานที 
ให้คงทีหรือดีขนึ อยา่ให้มาตรฐานตําลง 

4. มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอให้เข้ากบัยคุสมยัและความต้องการของลกูค้า 

 
7. ข้อเสนอแนะสาํหรับรูปแบบการดาํเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

คณุทวี ได้ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนไว้วา่ 

“โต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐมแต่ละเจ้ามีมาตรฐานทีไม่เท่ากนั มีหลายเกรดนะครับ ของ
ผมเกรดเอ ซึงกว่าจะได้เกรดนีมาก็ต้องรักษามาตรฐานของตวัเองไว้ให้คงที ให้มีการพฒันาขึน 
อย่าให้ตกหรือแย่ลง การจะพฒันาโต๊ะจีนนัน แต่ละเจ้าก็ต้องทําให้ดี เจ้าใดทีได้มาตรฐาน มี
ชือเสียงอยู่แล้วก็ต้องรักษามาตรฐานของตนเองให้ดี และต้องมีการพฒันาปรับปรุงเปลียนแปลง
อยู่เสมอ เจ้าใดทียงัไม่ได้มาตรฐานก็ต้องพฒันาตนเองให้ขึนมามีมาตรฐาน โดยเฉพาะโต๊ะจีนเจ้า
ทีเพิงเกิดขึนมาใหม่ ตอ้งพฒันาตนเอง ต้องรักษาชือเสียงของตวัเองและอย่าให้เสียชือจงัหวดัด้วย 
และหอการค้านีนะควรให้การสนบัสนนุช่วยเหลือโต๊ะจีนให้มากกว่านี ทางจงัหวดัเองก็เช่นกนัควร
สนบัสนุน โปรโมทโต๊ะจีนนครปฐมให้มากกว่านีซึงอาจจะในรูปแบบของความร่วมมือ ช่วยเหลือ 
เวลามีงานเทศกาลอาหารและผลไม้ใหผู้ป้ระกอบการมีกําลงัใจช่วยเหลือต่อไป” 

กล่าวคือ ข้อเสนอแนะของทวีโภชนามีอยู่ 2 ประการคือ การพัฒนาตนเองของผู้
ประกอบธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน โดยให้ความเห็นว่าธุริกจจัดเลียงโต๊ะจีนทุกเจ้าควรมีการพัฒนา
ตนเองให้ได้มาตรฐาน และรักษามาตรฐานของตนเองไว้อยู่เสมอ เพือเป็นการรักษาชือเสียงของ
ตนเองและสง่เสริมชือเสียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม นอกจากนี ความร่วมมือและการสนบัสนนุจาก
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ทางหอการค้าจังหวัดนครปฐมก็เป็นสิงสําคัญทีจะสามารถช่วยผลักดันให้โต๊ะจีนนครปฐมมี
ชือเสียงและได้รับการพฒันาตอ่ไปมากกวา่นี 

 
พนืทีศึกษาท ี9 ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน สายันต์โภชนา  
1. บริบททวัไปของธุรกิจโต๊ะจีน 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของธุรกิจ 
ผู้ ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนสายันต์โภชนาคือ นายสายันต์ เส็งคานนท์ 

ปัจจุบนัอายุ 54 ปี มีพืนเพเป็นคนจังหวัดนครปฐมโดยกําเนิด เกิดและเติบโตในชุมชนนาสร้าง 
อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เนืองจากเป็นคนทีมีความรู้ไม่มากและครอบครัวไม่ได้มีธุรกิจมาแต่
เดมิจงึอาศยัการประกอบอาชีพรับจ้างทวัไป ค้าขาย รับเหมาก่อสร้าง จนกระทงัเข้ามาอยู่ในธูรกิจ
จดัเลียงโต๊ะจีนด้วยการเป็นพนกังานเสิร์ฟ โดยส่วนตวัทีมีนิสยัรักในการประกอบอาหาร และได้รับ
แรงบนัดาลใจมาจากบิดาทีเป็นคนชอบประกอบอาหารให้ลูกๆ และคนในครอบครัวรับประทาน
ตอ่มาจึงคิดริเริมประกอบกิจการโต๊ะจีนของตวัเองขนึ ด้วยเห็นว่าชุมชนนาสร้าง จงัหวดันครปฐม
เป็นชุมชนทีมีการประกอบธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนเป็นจํานวนมากและเป็นธุรกิจทีสร้างรายได้ที
แน่นอนมนัคงให้แก่ผู้ประกอบการได้ ประกอบกบัเห็นว่าจงัหวดันครปฐมมีความอุดมสมบูรณ์ใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิสามารถเอือให้การประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีความยงัยืนได้ จึงอาศยั
พรสวรรค์ และการมีใจรัก รวมทงัได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการประกอบอาหารมาจาก
บดิา จงึเริมทําธุรกิจโต๊ะจีนขนึโดยใช้ชือวา่ สายนัต์โภชนา  

ปัจจบุนั มีจํานวนพนกังานประจําทงัหมด 20 คน รวมระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
โต๊ะจีน 28 ปีโดยรับจดัโต๊ะในราคาตงัแต่ 1,300 – 5,000 บาท ซึงราคาแตล่ะโต๊ะก็จะขนึอยู่กับ
รายการอาหารทีลูกค้าต้องการเช่นกัน ซึงถ้าเป็นเมนูอาหารพิเศษ เช่น หูฉลาม เป๋าฮือ ทีต้องใช้
วัตถุดิบทีมีราคาต้นทุนสูงราคาอาหารต่อโต๊ะก็จะแพงขึนไปด้วย จํานวนอาหารบนโต๊ะตาม
มาตรฐานจะจดัอยู่ที 8 จาน สําหรับจํานวนโต๊ะทีรับจัดน้อยทีสุด คือ จํานวน 10 โต๊ะ พร้อมคิด
คา่บริการเพิมเป็นคา่ขนส่งด้วย และจํานวนโต๊ะทีมากทีสดุทีเคยจดั คือ 700 โต๊ะ เป็นการจดังาน
เลียงพนกังานประจําปีให้กบัห้างร้านบริษัท ทงันีสายนัต์โภชนายินดีให้การบริการทวัราชอาณาจกัร 
โดยจงัหวดัทีให้บริการบอ่ยทีสดุคือกรุงเทพ ส่วนระยะทางทีให้บริการทีไกลทีสดุทีเคยให้บริการ คือ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัชมุพร 

นอกจากประกอบอาชีพหลกัคือการทําธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน แล้วนายสายนัต์ ยงัได้รับ
ความไว้วางใจให้ทําอีกหนึงบทบาทหน้าทีในการทําประโยชน์ให้แก่ชมุชนและสงัคมด้วยการดํารง
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ตําแหน่งเป็นกํานันประจําตําบลนาสร้าง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  นับเป็นอีกหนึง
ผู้ประกอบการทีมีบทบาทหน้าทีในทางการเมืองท้องถินนอกจากการประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 

 
2. วิธีการดาํเนินงาน 

2.1 รูปแบบการดาํเนินงานตามองค์ประกอบ  
2.1.1 ด้านวัตถุดบิ 

ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนสายนัต์โภชนามีแหล่งวตัถุดิบในการประกอบอาหารโต๊ะจีน
อยู่ภายในจงัหวดันครปฐม ด้วยเหตผุลทีว่าจงัหวดันครปฐมมีความได้เปรียบทางด้านความอุดม
สมบรูณ์ของทรัพยากร และเป็นจงัหวดัทีมีตลาดทีเอือต่อการประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน ตลาด
นครปฐมทกุตลาดถือเป็นตลาดโต๊ะจีนทีมีวตัถดุบิทกุประเภทจําหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีนอยูแ่ล้ว จงึมิได้ไปหาซือวตัถดุิบจากทีอืน โดยวตัถดุิบทีใช้ประกอบอาหารโต๊ะจีน ได้แก่ 
ของสด ของแห้ง เครืองกระป๋อง เครืองขวดหรือเครืองปรุง ซึงของสด จําพวกเนือหม ูเนือไก่  หรือ
อาหารทะเล ของแห้ง จําพวกกะเพาะปลา เครืองตุ๋นยาจีน และเครืองปรุงสามารถหาซือได้จาก
ตลาดนครปฐมหรือตลาดบน และซือผกัสด ผลไม้ทีตลาดปฐมมงคล สําหรับวัตถุดิบชนิดใดทีไม่
สามารถหาซือได้ในตลาดนครปฐม เช่น ปลาหิมะ ปลาจาระเม็ด จะไปซือทีเยาวราช กรุงเทพ 
สําหรับการเลือกซือวัตถุดิบทีตลาดภายในนครปฐมมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ ได้วัตถุดิบทีดี มี
คณุภาพ มีความสดใหม่ในราคาถูก เป็นทีได้รับความเชือถือในหมู่ผู้ประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
จงัหวดันครปฐมมายาวนาน คณุสายนัต์ได้ให้ความคดิเห็นในเรืองของการเลือกซือวตัถดุบิไว้วา่ 

“จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัทีมีความได้เปรียบในเรืองของทรัพยากรธรรมชาติที
อดุมสมบูรณ์ มีตลาดทีเอือต่อประโยชน์ต่อธุรกิจโต๊ะจีนอยู่แล้ว ทงัตลาดผกั ตลาดเนือ อปุกรณ์ก็มี
ร้านขายพร้อมสรรพ ไม่ต้องไปหาซือทีอืนเลยครับ เราซือทีนี เป็นการประหยดัค่าเดินทางและเ ป็น
การช่วยใหเ้ศรษฐกิจหมนุเวียนภายในจงัหวดัอีกดว้ย”  

2.1.2 ด้านอาหาร 
สายันต์โภชนามีความคิดเห็นในเรืองของการประกอบอาหารว่า ทุกอย่างต้อง

อร่อย ปรุงสด ใหม่ ใช้วตัถุดิบอย่างดี และเสิร์ฟจานใหญ่ ให้ปริมาณเยอะ และไม่เน้นผงชรูส สิงที
สายนัต์โภชนาให้ความใสใ่จเป็นพิเศษในเรืองอาหารมีอยู่หลายประการแรกก็คือ การเลือกวตัถดุิบ
ทีจะนํามาใช้ประกอบอาหาร ทีจะคดัเลือกวตัถอุย่างดี มีความสดใหม่ มีขนาดใหญ่พิเศษ และใช้
ชนิดทีมีความแปลกใหม่ ไม่ซํากบัเจ้าอืน เช่น ใช้ผกักาดม่วง แทนผกักาดหอม ใช้มะเขือเทศราชินี
แทนมะเขือเทศลูกใหญ่ทัวไป ใช้ปลาจาระเม็ดแทนปลาหิมะ ปลากระพง และกุ้ งทีมีขนาดใหญ่
พิเศษ เป็นต้น นอกจากนีการเก็บรักษาวตัถุดิบยงัเป็นอีกสิงหนึงทีสายนัต์โภชนาให้ความสําคญั
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มาก กล่าวคือ วตัถุดิบทีได้มายงัได้รับการเก็บรักษาอย่างดีในตู้ เย็นขนาดใหญ่และมีวิธีพิเศษใน
การถนอมอาหารคือ การใช้นําแข็งแช่ของสดจําพวกอาหารทะเล โดยเฉพาะปลา เพราะปลาเป็น
สตัว์ทีมีเนืออ่อนมีความอ่อนไหวมากเนือจะชําง่าย ต้องระวงัมากเป็นพิเศษ หากเนือปลาไม่สดจะ
ยุย่ง่ายคนรับประทานจะรับรู้ได้ทนัทีวา่เนือปลาไมส่ด ซงึจะทําให้อาหารรสชาดไม่อร่อย การเก็บใน
ตู้ เย็นธรรมดาทีไม่ใช้นําแข็งจึงไม่สามารถรักษาความสดและคณุค่าทางอาหารของวตัถุดิบไว้ได้
อย่างเพียงพอ ในส่วนของผักสดนันเก็นรักษาในตู้ เย็นทีมีอุณหภูทิพอเหมาะ กล่าวคือ ไม่เย็น
จนเกินไป ซึงเคล็ดลับอยู่ตรงทีต้องพิจารณาด้วยว่าผักชนิดใดต้องได้รับอุณหภูมิเท่าใด ต้องใช้
ความเย็นในระดบัใด เพราะผกัแตล่ะชนิดชอบความเย็นทีไม่เท่ากนั ส่วนใหญ่แล้วต้องใช้ความเย็น
น้อยๆ เพราะถ้าใช้ความเย็นจดัจะทําให้ผกัเน่าเร็ว ส่วนวตัถดุิบอย่างอืน เช่น ของแห้ง เครืองปรุงก็
มีการเก็บรักษาในตู้ เก็บอย่างดี กันแมลง และหนู ทีจะเป็นพาหะนําโรคได้เป็นอย่างดี จึงเป็น ที
เชือถือได้วา่อาหารของสายนัต์โภชนามีความสด สะอาดมากเป็นพิเศษอยา่งแท้จริง 

สิงสําคญัอีกประการหนึงทีสายนัต์โภชนาใส่ใจเป็นพิเศษในเรืองของอาหารก็คือ 
อาหารแต่ละอย่างจะได้รับการปรุงด้วยสูตรพิเศษทีคิดค้นขนึเอง โดยมิได้ยึดติดกบัสตูรอาหารทีมี
มาแต่ดงัเดิมหากแต่ใช้วิธีการประยุกต์วิธีการประกอบอาหารและวัตถุดิบตามแบบภูมิปัญญา
ชาวบ้านแบบดงัเดิม และใช้ผงชรูสในปริมาณน้อย เช่น อาหารทีเป็นสตูรรักษาโรค ได้แก่ อาหารที
เรียกวา่เก๋าอี คืออาหารทีปรุงโดยใช้เครืองปรุงหลากหลายชนิด เช่น รากผกัชี นํามนังา ดอกจนัทน์ 
เปลือกไม้ตุน๋ พริกไทยดํา นํามาประกอบอาหารด้วยวิธีการตุน๋ นึง ซึงเป็นกรรมวิธีในการประกอบ
อาหารของชาวจีนทีช่วยรักษาคณุคา่ของอาหารและเครืองตุน๋ยาจีนจะช่วยในการรักษาโรคได้ ถือ
วา่เป็นเมนอูาหารทีเพือสขุภาพทีทางสายนัต์โภชนาให้ความสําคญัเป็นพิเศษ สําหรับขนมหวานนนั
ก็จะใสห่วัพทุธาหอมทีเรียกวา่ เช้ง เพือเสริมให้ขนมมีรสชาดหวาน อร่อย และมีกลินหอมของพทุธา
ซงึเป็นธรรมชาติโดยมิต้องอาศยัเครืองปรุงรสอย่างอืน อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัสายนัต์โภชนาก็ได้มี
การปรับเปลียนเมนอูาหารไปตามสมัยให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้ ใช้บริการแตย่งัคง
ยดึหลกัสากลในเรืองของอาหารอร่อย ปรุงสกุ สดใหม ่และให้เยอะ  

สําหรับอาหารทีขนึชือของสายนัต์โภชนาคือ สลดักุ้ งทอด ทีมีความโดดเดน่ตรงที
ใช้กุ้ งตวัใหญ่ขนาดพิเศษ นํามาชบุแปง้ข้าวโพดอย่างดี แล้วลงทอดในกะทะสแตนเลสขนาดใหญ่ 
ใช้นํามนัใหม่ทีมีความร้อนจดัและทอดในเวลาไม่นานเกินไปเพราะเนือกุ้ งสกุง่ายอยู่แล้วการทอด
นานเกินไปจะทําให้เนือกุ้งแห้ง แข็ง และไมอ่ร่อย ใช้ผกัทีผา่นการคดัเลือกมาอย่างดี มีคณุภาพดี มี
ความสด โดยผกัสลดัในจานจะมีจดุเดน่คือเป็นผกัทีมีความแตกตา่งจากโต๊ะจีนเจ้าอืน กล่าวคือ ใช้
ผกักาดมว่ง ใช้ผกักาดฝรัง ใช้มะเขือเทศราชินีทีคดัเลือกขนาดให้เท่ากนัทกุลกู อีกทงันําสลดัทีปรุง
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นนัก็เป็นนําสลดัทีปรุงขนึเองสดๆ มิได้ใช้นําสลดัปรุงสําเร็จแตอ่ยา่งใด ด้วยวตัถดุิบ เครืองปรุง และ
กรรมวิธีในการปรุงทีมีความพิถีพิถันของสายนัต์โภชนาทําให้สลดักุ้ งทอดของสายนัต์โภชนาเป็น
อาหารทีมีความโดดเด่น รสชาดอร่อย มีรูปลักษณ์สวยงามน่ารับประทานเป็นทีเลืองลือจนเป็น
เมนูอาหารขึนชือทีเป็นต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด นอกจากนี สายันต์โภชนายังมีบริการให้
ลูกค้าชิมอาหารโดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายก่อนทีจะตดัสินใจเรียกใช้บริการอีกด้วย ทงันี อาหารทีจัด
สําหรับชิมนนัก็จดัให้ชิมในปริมาณทีเท่ากบัทีจดัจริงคือ จดัใส่จานทีมีขนาดใหญ่ มีปริมาณเท่ากบั
ทีจัดจริง เพือให้ลูกค้าได้เห็นและได้ลิมรสชาดอาหารในปริมาณทีเท่ากับของจริง ถือว่าเป็นการ
ซือสตัย์และแสดงความจริงใจให้เป็นทีประจกัษ์แก่ลูกค้า นอกจากนียงัมีเคล็ดลบัเล็กๆ น้อยๆ ใน
การเสิร์ฟอาหาร ต้องรู้จกัใช้ศลิปะในการเสิร์ฟอาหาร กลา่วคือ ต้องมีการเว้นวรรคอาหารทีจดัเสิร์ฟ
ให้เหมาะสม เช่น อาหารรสจัดไม่ควรจัดเสิร์ฟติดกัน ต้องเว้นเสิร์ฟอาหารรสจืดคนั ต้องรักษา
สุขภาพของผู้ รับประทาน และการเสิร์ฟอาหารต้องมีขนัตอนตามมาตรฐานว่าควรจดัเสิร์ฟอะไร
ก่อนอะไรหลงั เหลา่นี สายนัต์โภชนาถือวา่เป็นการใช้ศลิปะในการเสิร์ฟอาหาร นบัว่าเป็นเสน่ห์ทาง
อาหารอีกประการหนงึของโต๊ะจีนสายนัต์โภชนา 

กล่าวโดยสรุป สิงทีสายนัต์โภชนาให้ความสําคญัในเรืองอาหารมีหลายประการ 
ได้แก่ 1) การเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดี สดใหม่ ขนาดใหญ่คดัพิเศษ และรู้จักเลือกใช้วัตถุดิบทีไม่
เหมือนใคร 2) ใสใ่จกบัการเก็บรักษาวตัถดุบิมากเป็นพิเศษ 3) ปรุงอาหารด้วยสตูรพิเศษตามตํารับ 
โดยประยกุต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแตด่งัเดิมเพือเน้นการรักษาสขุภาพ และ4) จดัอาหารให้ชิมฟรี
ในปริมาณเทา่กบัจดัจริงเพือแสดงความจริงใจตอ่ลกูค้า สมกบัคํากลา่วของคณุสายนัต์ทีวา่ 

“เรากลา้ให ้อร่อย สดใหม่ จานใหญ่ ใหเ้ยอะ ครับ”  
2.1.3 ด้านอุปกรณ์ 

สายันต์โภชนามีอุปกรณ์ในการประกอบอาหารโต๊ะจีนเป็นของตนเองครบทุก
ประเภทในปริมาณทีพอเพียงต่อการใช้งาน ได้แก่ ถ้วย จาน ชาม ช้อน แก้วนํา และอุปกรณ์
เครืองครัว สําหรับโต๊ะเก้าอี และรถบรรทกุทีใช้ในการขนส่งนนัต้องใช้บริการธุรกิจเช่าอปุกรณ์โต๊ะ
จีนซึงใช้บริการจากเจ้าทีคุ้นเคยและเป็นผู้ ทีเคยให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันมาก่อน ถือเป็น
บุญคุณทีเราต้องทดแทนในการทําธุรกิจร่วมกัน และเป็นเอือให้ธุรกิจของผู้ มีบุญคุณสามารถ
ดําเนินอยูไ่ด้ จงึไมค่ดิทีจะหาซือไว้เป็นของตนเอง  

สําหรับอปุกรณ์ในการประกอบอาหารของสายนัต์โภชนานนัเน้นวสัดอุปุกรณ์ทีทํา
จากสแตนเลส อย่างดี มีคณุภาพสงู และมีขนาดใหญ่ เนืองจากอาหารโต๊ะจีนเป็นอาหารทีต้องใช้
ความร้อนในการปรุงสงู และต้องเคลือนย้ายบอ่ยหากใช้ภาชนะทีทําจากวสัดทีุไม่ทนทานจะทําให้
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อายุการใช้งานสนัลง ส่วนภาชนะในการใส่อาหารก็ใช้ภาชนะทีเป็นซุปเปอร์แว ร์ เป็นสีขาวล้วน
ทงัหมด เพือความสะอาด ปลอดภัยและดแูลรักษาง่าย รวมถึงมีผ้าหุ้มเก้าอี ผ้าปโูต๊ะ ซึงเน้นใช้สี
ขาวเป็นหลกั มีสีแดงบ้างบางโอกาส อปุกรณ์เหล่านีจะได้รับการรักษาความสะอาดและดแูลเป็น
อยา่งดี มีการตรวจเชคสภาพอปุกรณ์หลงัการใช้งานทกุครัง หากพบวา่แตกหกั ชํารุด เสียหาย ก็จะ
เปลียนใหมท่นัที อปุกรณ์ทกุอยา่งเมือใช้เสร็จแล้วจะเก็บกลบัมาล้างทําความสะอาดด้วยนํายาล้าง
ภาชนะอยา่งดีทีไมมี่สารตกค้าง นําออกตากแดดกลางแจ้งให้แห้งสนิท เพือเป็นการฆ่าเชือโรคและ
นํากลบัมาเก็บในตู้เก็บภาชนะมีประตปิูดอยา่งดีเพือปอ้งกนัแมลง หรือหน ู

2.1.4 ด้านแรงงาน 

สายนัต์โภชนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนขนาดกลาง แตก็่นบัว่าเป็น
อีกเจ้าทีมีชือเสียงในด้านการประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน เนืองจากผู้ประกอบการดําเนินงานเป็น
ระยะเวลายาวนาน และเป็นผู้ นําชมุชนจงึได้รับความเชือถือไว้วางใจจากคนในชมุชนเป็นอย่างมาก
จึงทําให้มีงานอย่างตอ่เนือง ปัจจบุนัสายนัต์โภชนามีแรงงานประจําจํานวน 20 คน ซึงเป็นคนครัว 
คนเขียงหรือมือเขียง คนเตรียมวตัถดุบิ/เครืองปรุง คนล้าง/ยกของ ซึงคา่จ้างแรงงานสําหรับพ่อครัว
อยู่ทีวนัละ 800 บาท ส่วนคนเขียง วนัละ 600 บาท คนเตรียม คนล้าง คา่ตอบแทนจะอยู่ทีวนัละ 
300 บาท และพนกังานชวัคราว ได้แก่ พนกังานเสิร์ฟหรือเด็กเสิร์ฟซึงจะจ้างมาเฉพาะวนัทีมีงาน
เทา่นนั คา่ตอบแทนจะให้เป็นจํานวนโต๊ะ โต๊ะละ 60 บาท ซึงพนกังานเสิร์ฟจะเสิร์ฟได้คนละไม่เกิน 
10 โต๊ะ ตอ่วนั  

สําหรับการบริหารจดัการหรือการปกครองพนกังานนนัคณุสายนัต์ให้ความเห็นว่า 
บริหารจดัการโดยการแบ่งเป็นฝ่ายอย่างชดัเจนซึงแต่ละฝ่ายก้จะมีหวัหน้าเป็นคนกํากับดแูละอีก
ชนัหนึง ซึงหวัหน้าแตล่ะฝ่ายจะต้องเป็นคนทีเชือใจได้ มีอายกุารทํางานทียาวนานมีประสบการณ์ 
และสามารถปกครองดแูละลกูน้องในฝ่ายได้ ทงันีสายนัต์โภชนามีหลกัในการเลือกแรงงาน คือ มี
ฝีมือ รักการเรียนรู้ มีสุขภาพดี มีความรับผิดชอบ ขยัน ซือสัตย์ อดทน และไม่เกียงงาน ส่วน
พนักงานเสิร์ฟต้องสะอาดสะอ้านและร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ซึงแรงงานส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนหรือคนพืนเพในชมุชน ในจงัหวดันครปฐมทีอยู่ในละแวกนนัเป็นหลกั เพือสะดวกในการ
เดนิทางไมมี่ปัญหาเรืองทีพกั และการเอือตอ่การส่งเสริมการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชมุชน 
สําหรับการปกครองนนั เช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอืนๆ ทีมีการปกครองพนกังานแบบพีน้อง 
หรือคนในครอบครัว หลักสําคญัก็คือให้คิดว่าตนเองเป็นหวัหน้าครอบครัว ไม่ใช่เจ้านาย และใน
ฐานะทีเป็นหัวหน้าครอบครัวจึงต้องดูแลทุกคนในครอบครัวให้ดีทีสุด ต้องเห็นความสําคญัของ
พนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมเสมือนคนในครอบครัวเดียวกนั ใส่ใจความเป็นอยู่ของทุกคนอย่าง
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ทวัถึง ให้ความเคารพ เกรงใจ ไว้วางใจ และซือสตัย์ตอ่กนัเป็นสําคญั การปกครองแบบเครือญาติ
ในธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงึเป็นอีกรูปแบบหนงึของการบริหารจดัการทีมีข้อดีคือ พนกังานทกุคนจะมี
ความปรองดอง มีความสามัคคี และมีความทุ่มเทให้กับการทํางานอย่างเต็มทีจึงไม่มีปัญหา
เกิดขึนมากนกัเพราะทุกคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศยักัน อยู่ร่วมกันอย่างพีน้องและการทีเจ้านายให้
ความสนิทสนมเป็นกนัเองกบัพนกังานจะทําให้พนกังานมีความเกรงใจ และกล้าพดู กล้าคิด กล้าที
จะเสนอความคิดเห็น ซึงนบัว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขและเกิด
การพฒันาธุรกิจโต๊ะจีนตอ่ไปในอนาคตได้ 

2.1.5 ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

ปัจจบุนัสายนัต์โภชนามีกลุ่มเปา้หมายหรือลกูค้าหลกัๆ อยู่ 2 กลุ่มด้วยกนัคือ 1) 
กลุ่มเปา้หมายทีเป็นข้าราชการ หรือห้างร้านบริษัทในกรุงเทพ 2) กลุ่มลกูค้าระดบักลางและระดบั
ลา่งทีเป็นประชาชนทวัไปทีอยูใ่นชมุชนนาสร้าง อย่างไรก็ตามคณุสายนัต์ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ควร
เน้นกลุ่มเป้าหมายทีเป็นประชาชนทวัไประดบักลางจะดีกว่าเนืองจากองค์กรหรือห้างร้านใหญ่ๆ 
ทวัไป มกัมีการผกูขาดกบัผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนบางเจ้าเอาไว้แล้วซึงทําให้ผู้ประกอบการโต๊ะ
จีนรายอืนๆ ไม่มีโอกาสเข้าถึงได้ การเน้นกลุ่มลูกค้าทีเป็นประชาชนทวัไปจึงเป็นการเปิดโอกาส
และเป็นการกระจายรายได้ให้แก่กลุม่ผู้ประกอบการโต๊ะจีนได้มากกวา่ 

สายันต์โภชนามีวิธีการประชาสัมพันธ์ คือ การวางนามบตัรตามโต๊ะอาหารใน
เวลาทีไปออกงาน การบอกตอ่ของลกูค้า และการประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบไซด์ 

2.1.6 ด้านการขนส่ง 
ปัจจบุนัสายนัต์โภชนาใช้บริการเช่ารถบรรทกุในการเดินทางขนส่ง เนืองจากไม่มี

รถเป็นของตนเอง ปัญหาในการขนส่งทีพบประจําก็คือ การเรียกเก็บค่าปรับจากตํารวจทางหลวง
ในการบรรทุกสิงของและคนทีผิดกฎข้อบังคบั เช่น บรรทุกของเกิน มีคนนังอยู่บนของ  ซึงเป็น
ปัญหาทีไมส่ามารถแก้ไขได้ 

2.1.7 ด้านเครือข่าย 

สายนัต์โภชนาเป็นอีกหนึงผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีเป็นสมาชิกชมรม
ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม โดยให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือซึงกันและกัน
ระหว่างสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม รูปแบบของการช่วยเหลือคือ มีการ
พบปะสงัสรรค์ ประชุมหารือแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการอย่างสมําเสมอเพือ
เป็นการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือกนัในเรืองตา่งๆ เช่น แรงงาน การประชาสมัพนัธ์ 
การร่วมจดักิจกรรมต่างๆ เพือทําประโยชน์ให้แก่สงัคม รวมทงัมีการจัดอบรมเรืองการประกอบ
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ธุรกิจและเรืองโภชนาการเพือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอย่างสมําเสมอ ซึงสายนัต์โภชนาได้ให้
ความร่วมมือกับทางชมรมด้วยดีเสมอมา อย่างไรก็ตามเครือข่ายธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในรูปแบบ
ของชมรมฯ ยงัไมค่อ่ยมีความเข้มแข็งเทา่ทีควรดงัทีคณุ       สายนัต์ได้แสดงความคดิเห็นไว้วา่ 

“ชมรมฯ เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือไดใ้นระดบัหนึง แต่ทงันีก็ต้อง
ขึนอยู่กบัแต่ละเจ้าดว้ยว่าจะใหค้วามร่วมมือกบัชมรมแค่ไหน เพราะทกุวนันีเครือข่ายยงัไม่เข้มแข็ง 
โต๊ะจีนแต่ละเจ้าก็ยุ่งกับกิจการของตนเองไม่ค่อยมีเวลามีร่วมมือ หรือพบปะแลกเปลียนกัน
เท่าทีควร” 

สายนัต์โภชนาเป็นอีกหนงึผู้ประกอบการทีได้ให้ความร่วมมือกบัหอการค้าจงัหวดั
นครปฐมในกิจกรรมหลกัของหอการค้า คือการให้บริการในงานเทศกาลอาหารและผลไม้จงัหวดั
นครปฐมซึงจัดขึนเป็นประจําทุกปีทีองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ถึงแม้ว่าจะเป็นการ
ให้บริการอาหารโต๊ะจีนในราคาทีตํากว่าต้นทุน ซึงทําให้ประสบกับการขาดทุนในการประกอบ
กิจการโต๊ะจีน แตด้่วยเหตผุล 3 ประการ ในการร่วมมือนีก็คือ เป็นการประชาสมัพนัธ์ธุรกิจโต๊ะจีน
ของตนให้เป็นทีรู้จัก เป็นการสร้างชือเสียงให้ตวัเองแต่กระนนั คุณสายนัต์ให้ความเห็นว่า มิใช่
เหตผุลทีสําคญัมากนกั เนืองจากปัจจบุนันีสายนัต์โภชนามีงานประจําอย่างตอ่เนืองและสมําเสมอ
อยูแ่ล้ว จนบางครังไม่สามารถรับงานได้ด้วยซํา เรืองผลประโยชน์ของตนเองจึงมิใช่เหตผุลหลกัใน
การร่วมมือกับหอการค้า แต่เหตผุลทีสําคญัก็คือ ต้องการเป็นส่วนหนึงทีช่วยสนับสนุน ส่งเสริม 
และช่วยสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมให้มีความเข้มแข็ง
ขึน เพือเป็นการรวมกลุ่มในการช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือกัน เพราะปัจจบุนัผู้ประกอบการ
จดัเลียงโต๊ะจีนมีจํานวนมากขนึ แตเ่ราไมส่ามารถดํารงกิจการด้วยตวัคนเดียวได้ หากแตต้่องอาศยั
เครือขา่ย อาศยัชมรม ต้องมีการรวมกลุม่เพือเอือประโยชน์ และช่วยเหลือซึงกนัและกนัตลอดเวลา 
และเหตุผลอีกประการหนึงคือ เป็นการทําประโยชน์ให้แก่สงัคม ช่วยสร้างชือเสียงให้แก่จังหวัด
นครปฐมในฐานะทีเปน้จงัหวดัทีมีชือเสียงเรืองการประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีได้ช่วยสร้างชือ
กันเป็นระยะเวลายาวนาน จึงถือเป็นการตอบแทนสังคม และเป็นการคืนกําไรให้แก่ลูกค้าทีให้
ความไว้วางใจและสนบัสนนุโต๊ะจีนสายนัต์โภชนาด้วยดีเสมอมาให้ได้มีโอกาสรับประทานอาหาร
โต๊ะจีนรสอร่อย มีคุณภาพ ปริมาณเยอะในราคาทีถูกกว่าปกติ อย่างไรก็ตามคุณสายันต์ได้
กลา่วถึงการร่วมมือกบัหอการค้าจงัหวดันครปฐมไว้วา่ 

“งานองค์พระฯ ทีเราไปออกงานทําโต๊ะจีนในเทศกาลอาหารและผลไม้จังหวัด
นครปฐมนนั เราโต๊ะจีนทีไปร่วมไม่ไดก้ไรนะครับ เป็นงานทีขาดทนุเพราะต้องทําอาหารในราคาตํา
กว่าต้นทุน และหอการค้าเขาไม่ได้ช่วยสนบัสนุนในส่วนทีเราเสียไปตรงนี โต๊ะจีนบางเจ้าจึงไม่
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อยากไปร่วม แต่ทีเราไปร่วมเพราะเราอยากช่วยเหลือสงัคม เป็นการช่วยโปรโมทโต๊ะจีนนครปฐม
มากกว่า ไม่ใช่เป็นการโปรโมทโต๊ะของเรา เราก็ยอมขาดทนุปีละครังถือเป็นการคืนกําไรให้ลูกค้า
ดว้ยและเป็นส่วนหนึงทีเราจะสามารถช่วยเหลือชมุชน ช่วยเหลือจงัหวดัได้” 

 
3. ปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนินงาน 

เช่นเดียวกบัผู้ประกอบการโต๊ะจีนรายอืนๆ ทีมีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ธุรกิจโต๊ะจีนเหมือนกนั คือ ประสบปัญหาในเรืองของแรงงานในส่วนของพนกังานเสิร์ฟเป็นปัญหา
หลกั เนืองจากปัจจุบนัแรงงานหายากมากขึน ด้วยเหตผุลทีว่าแรงงานในยุคปัจจุบนัมีนิสยัเลือก
งาน รักงานสบาย ไม่มีความอดทน ไม่ชอบทํางานหนกั และไม่ชอบงานทีมีรายได้ไม่ประจําอย่าง
เสิร์ฟอาหารโต๊ะจีนซึงเราไม่สามารถจ้างเป็นแรงงานประจําได้ เพราะบางวนัก็ไม่มีงาน แรงงาน
สว่นใหญ่จงึเลือกทีจะเข้าทํางานทีได้เงินเดือนประจําอย่างเช่นงานโรงงานมากกว่า เพราะมีรายได้
ทีแนน่อนและเป็นงานทีคอ่นข้างสบายไม่ต้องใช้แรงงาน ไม่ต้องทนแด ทนร้อนเหมือนงานโต๊ะจีนที
ต้องออกนอกสถานที ต้องเดนิทางและการทํางานทีต้องใช้ความอดทนสงู คนรุ่นใหม่ๆ จึงไม่เลือกที
จะทํา 

 “แรงงานสมยันีต้องยอมรับว่าหายากมากขึนเพราะคนสมยัใหม่ไม่ค่อยมีความอดทน 
ไม่ชอบทํางานหนกั อย่างโต๊ะจีนนีตอ้งมาขนของ แบกโต๊ะเก้าอี ยกอาหาร เดินเสิร์ฟอาหารนะครับ 
เขาก็ไม่เอาแล้ว ชอบงานสบาย เข้าโรงงานดีกว่า มีรายได้ประจําทีแน่นอนด้วย อย่างเราไม่
สามารถจ้างประจําได้ เพราะต้องขึนอยู่กบังานของเรามีงานก็จ้าง ไม่มีงานก็ไม่จ้าง งานโต๊ะจีนมี
ข้อจํากดัตรงนี เด็กรุ่นใหม่ไม่มีใครอยากทํา” 

 
4. จุดเด่นของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

สิงทีเป็นจุดเด่นของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนสายันต์โภชนามีอยู่ด้วยกันหลายประการ 
ได้แก่ ประการที 1) อาหาร อาหารของสายันต์โภชนาเป็นอาหารทีปรุงใหม่ ใส่ใจรายละเอียด 
กล่าวคือมีสูตรอาหารจากการคิดค้นและประยุกต์ขึนใหม่ โดยมีความแปลกใหม่ 3อย่างคือ 
วตัถดุบิใหม ่รสชาดใหม ่และรูปลกัษณ์ใหม่ จึงมีความโดดเดน่ด้วยการเลือกใช้วตัถดุิบอย่างดีและ
ไม่เหมือนใคร มีรสชาดอร่อยแตกต่างไปจากเดิม และมีรูปลักษณ์ทีสวยงามเพราะใช้วัตถุดิบที
แตกต่าง แต่อย่างไรก็ตามอาหารของสายันต์โภชนายังใช้วิธีการปรุงสูตรพิเศษตามภูมิปัญญา
ดงัเดิม ในการช่วยรักษาคณุภาพและรสชาดของอาหารไว้ อีกทงัการใช้วิธีปรุงอาหารโดยใช้ภูมิ
ปัญญาดงัเดมิ เชน่ การนงึ การตุน๋ด้วยเครืองยาจีนเป็นอาหารทีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพทําให้อาหาร
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ของสายนัต์โภชนามีความโดดเดน่ นอกจากการเลือกวตัถดุบิและการปรุงอาหารทีพิถีพิถนัดงักล่าว
แล้ว อาหารทุกจานยงัจดัเสิร์ฟในจานทีมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและให้ในปริมาณทีเยอะกว่าปกต ิ
เนืองจากต้องการให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารได้อยา่งทวัถึงและอิมหนําสําราญ  

ประการที 2) สายันต์โภชนามีการให้บริการชิมอาหารฟรี ก่อนทีลูกค้าจะตัดสินใจ
วา่จ้าง โดยทีสายนัต์โภชนาจะนําเสนอเมนอูาหารตามราคาทีลกูค้าต้องการ และจะเชิญลกูค้าเข้า
มารับประทานอาหารทกุอย่างทีจะจดัเลียงในปริมาณทีเท่ากบัวนัจดัเลียงจริง เป็นการแสดงความ
จริงใจ ซือสตัย์ ให้เกียรต ิและผกูใจลกูค้า ซงึวิธีการนีถือเป็นวิธีการทีสายนัต์โภชนามีความโดดเดน่
มากเพราะไม่มีผู้ประกอบการโต๊ะจีนรายอืนทํา และจุดเดน่ประการที 3) สายนัต์โภชนาให้โอกาส
แรงงานโดยไม่มีข้อจํากดัในเรืองของเพศ และวยั ไม่เกียงแรงงานทีเป็นผู้หญิงหรือแรงงานทีมีอาย ุ
เนืองจากเห็นว่า พนกังานทีเป็นเพศหญิงจะมีความสะเอียดอ่อน มีความพิถีพิถัน สะอาด และมี
ความอดทนมากกว่าแรงงานทีเป็นเพศชาย ส่วนแรงงานสูงอายุถือเป็นข้อดี ทีถึงแม้อาจจะ
เสียเปรียบในเรืองของกําลังวังชาไปบ้างแต่แรงงานทีมีอายุจะเป็นแรงงานทีมีความคิด มีความ
รับผิดชอบ มีความอดทน และมีความซือสัตย์ มากกว่าแรงงานทีอายุน้อย การบริหารจัดการ
แรงงานมีอายุจึงทําได้ง่ายกว่าแรงงานทีอายุน้อย อีกทังยังเป็นการเอือให้ผู้ มีอายุได้มีรายได้ 
สามารถเลียงตนเองและครอบครัวได้ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้แก่ชมุชนและสงัคม 

 
5. จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนทุกเจ้าต่างมีจุดเด่น และมีจุดแข็ง และจุดอ่อนทีแตกต่างกัน  
เชน่เดียวกบัสายนัต์โภชนาทีมีจดุแข็งและจดุออ่นในหลายประการ ดงัจะกลา่วได้ตอ่ไปนี 

จุดแข็ง  
สายันต์โภชนามีจุดแข็งอยู่ที อาหาร ทีมีจุดเด่น 3 ประการ ได้แก่ 1) การเลือกใช้

วตัถุดิบอย่างดี สดใหม่ ขนาดใหญ่คดัพิเศษ และรู้จกัเลือกใช้วตัถดุิบทีไม่เหมือนใคร  2) ใส่ใจกับ
การเก็บรักษาวตัถดุิบมากเป็นพิเศษ และประการที 3) ซึงเป็นจดุแข็งของสายนัต์โภชนาทีธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีนรายอืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เลย นนัคืออาหารทีปรุงขนึด้วยสตูรพิเศษทีคิดค้น
และประยุกต์ขึนเองโดยใช้วิธีปรุงตามต้นตํารับภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ดงัเดิมเพือเน้นการรักษา
สขุภาพ เชน่ การนงึ การอบ การตุน๋ด้วยเครืองยาจีน ซงึเป็นทีชืนชอบของลกูค้ามากเป็นพิเศษ 
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นอกจากนีสิงทีเป็นจุดแข็งอีกประการหนึงของสายนัต์โภชนาก็คือ มีการแสดงความ
จริงใจ และให้เกียรติลกูค้าด้วยการจดัอาหารให้ชิมฟรีในปริมาณเท่ากบัการจดัจริงก่อนทีลกูค้าจะ
ตดัสินใจวา่จ้าง ซงึไมส่ามารถหาได้ในโต๊ะจีนรายอืนๆ 

จุดอ่อน 

เนืองจากสายนัต์โภชนาเป็นธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีเปิดโอกาสให้แก่แรงงานทีไม่จํากดั
อายุ ทําให้มีแรงงานทีค่อนข้างมีอายุอยู่หลายคน ทําให้บางครังเวลาออกงานจะได้รับเสียง
วิพากษ์วิจารณ์จากลกูค้าว่ามีการใช้แรงงานอายเุยอะ ดไูม่เหมาะสมกบังานเท่าทีควร เป็นการไม่
เอือตอ่สขุภาพผู้สูงอาย ุซึงเป็นจุดอ่อนในเรืองแรงงานทีถือเป็นแคก่ารมองคนละมมุระหว่างลกูค้า
กบัผู้ประกอบการ แตม่ิได้สง่ผลให้แก่การบริหารจดัการธุรกิจโต๊ะจีนแตอ่ย่างใด ดงัทีคณุสายนัต์ได้
กลา่ววา่ 

“บางครังไปออกงานมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากลูกค้าว่า ทําไมเด็กเสิร์ฟเจ้านีแก่จัง 
เอาคนแก่มาทรมานหรือเปล่า เขากลบัมองความหวงัดีของเราทีเราเปิดดอกาสให้คนสูงอายมีุงาน
ทํา มีรายได ้เป็นการเอาคนแก่มาใช้แรงงานไป บางครังก็ถือเป็นจุดอ่อนในเรืองของแรงงานของเรา
เหมือนกนั แต่เราก็ไม่ได้ให้ความสําคญักบัเสียงวิจารณ์มากนกัเพราะเรารู้ว่าเราทําไปเพืออะไร มี
จุดมุ่งหมายอะไร” 

 
6. ปัจจัยแห่งความสาํเร็จของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

สายนัต์โภชนาประกอบธูรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนมาเป็นระยะเวลายาว ด้วยการยึดหลัก 
ความกตญั ู ซือสัตย์ต่ออาชีพไม่เอาเปรียบลูกค้า รักษามาตรฐาน และมีการพัฒนาปรับปรุง
เปลียนแปลงอยู่เสมอ กล่าวคือ สายนัต์โภชนามีความคิดว่า การทีประกอบธุรกิจอะไรก็ตามให้
ยงัยืนยาวนานและประสบความสําเร็จนนัไม่สามารถทําได้แตเ่พียงลําพงั หากแตต้่องอาศยัความ
ร่วมมือและการให้การสนบัสนนุจากผู้ อืนด้วย ดงัเช่น การประกอบธุรกิจโต๊ะจีนทีมีผู้ เกียวข้องและ
เป็นปัจจยัผลกัดนัให้เกิดความสําเร็จอยู่หลายกลุ่มด้วยกนั ได้แก่ กลุ่มลูกค้าซึงเป็นผู้บริโภค กลุ่ม
ผู้ ค้าวตัถดุิบ-อปุกรณ์ กลุ่มผู้ เช่าอุปกรณ์โต๊ะจีน แรงงาน เครือข่าย ตลอดจนผู้ประกอบการโต๊ะจีน
ด้วยกนั เหลา่นีถือเป็นผู้ มีพระคณุแก่เราเสมอมา ฉะนนัเราจึงต้องมีความกตญั ตูอ่ผู้ มีพระคณุทกุ
กลุม่ เมือมีโอกาสต้องช่วยเหลือตอบแทนบญุคณุด้วยการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกนัรู้จกัการผกูใจ 
ผกูสมัพนัธ์ และมีความซือสตัย์ ซือตรงจริงใจตอ่ผู้ มีพระคณุ ไมเ่อาเปรียบกนั ซึงถือเป็นการซือสตัย์
ตอ่อาชีพของตนเองด้วย 
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นอกจากนีสิงทีสําคญัอีกประการหนึงก็คือ ต้องรักษามาตรฐานของตนเองเอาไว้อย่า
ให้ตก ซงึมาตรฐานของสายนัต์โภชนามีด้วยกนั 3 ด้าน คือ 1) ด้านอาหาร เน้นคณุภาพทีมีลกัษณะ
พิเศษ 4 ประการ คือ สตูรพิเศษ ปรุงสด แปลกใหม่ ให้เยอะ และ 2) การให้บริการชิมอาหารฟรีใน
ปริมาณทีเท่ากบัอาหารทีจดัจริงในวนังานก่อนการตดัสินใจว่าจ้าง ประการสดุท้ายคือการเอือต่อ
แรงงานทีไมจํ่ากดัเพศ และวยั เพราะถือเป็นการให้โอกาสแก่คนในชมุชน เป็นการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ และเป็นการสร้างคงามภาคภมูิใจในตนเองให้แก่แรงงานกลุ่มนี เป็นการช่วยพฒันาคนและ
พฒันาสงัคมได้อีกทางหนงึ 

อย่างไรก็ตาม สิงทีเป็นปัจจยัทีสําคญัทีสดุทีทําให้ธุรกิจโต๊ะจีนสายนัต์โภชนาประสบ
ความสําเร็จอย่างยังยืนจวบจนถึงทุกวันนีก็คือ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการปรับปรุง
เปลียนแปลงตนเองทังในเรืองของอาหาร และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของ
สงัคมไทยและเหมาะสมกบัยคุสมยัทีเปลียนไป เพราะการยึดติดกบัรูปแบบเดิมๆ อาจไม่เหมาะกบั
สภาพสังคมทีเปลียนไป และไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า กล่าวคือ หากยึดติดแต่
เมนอูาหารเดิมๆ ไม่มีการคิดค้นสตูรใหม่หรือเมนูใหม่ๆ ก็จะทําให้ลกูค้าเกิดความจําเจ เบือหน่าย 
และไมน่า่สนใจอีกตอ่ไป  

 
7. ข้อเสนอแนะสาํหรับรูปแบบการดาํเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 

สายันต์โภชนาเสนอความคิดเห็นเกียวกับการดําเนินงานธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนใน
ประเดน็ดงัตอ่ไปนี 

1. ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนควรมีการประสานความร่วมมือกนัเป็นเครือข่ายกบัหน่วยงาน
อืนๆ ในสงัคมให้มีความเข้มแข็งมากกว่านี เช่น ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม 
หอการค้าจังหวัดนครปฐม สาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน วัฒนธรรมจังหวัด 
สถานศกึษา แม้กระทงักลุ่มพ่อค้า แม่ค้า กลุ่มผู้ประกอบการให้เช่าอปุกรณ์โต๊ะจีน และผู้ประกอบ
ธุรกิจโต๊ะจีนด้วยกัน ซึงถือเป็นผู้ มีพระคณุของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน จึงควรมีการผูกสัมพนัธ์เป็น
พันธมิตรทางธุรกิจทีดีต่อกันให้เหนียวแน่นไว้เพือประสานความร่วมมือให้ความช่วยเหลือและ
สนบัสนุนซึงกันและกันอนัจะเป็นปัจจยัทีช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีความมนัคงอย่าง
ยงัยืนตอ่ไปได้  

2. ชมรมผู้ ประกอบธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนควรให้การสนับสนุนผู้ ประกอบการให้
มากกว่านี และควรหนัมาร่วมมือกับผู้ประกอบการในการคิดรูปแบบในการแก้ปัญหาในเรืองการ
ขาดแคลนแรงงานอย่างจริงจัง ทังนี อาจจะอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายทีเรามีอยู่ ได้แก่ 
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หน่วยงานอืนๆ ในชมุชน เช่น สถานศกึษา ซึงอาจจะจดัแรงงานทีเป็นนกัศกึษาให้เข้ามาช่วยเป็น
พนกังานเสิร์ฟ หรือจดัตงัสหกรณ์แรงงานเสิร์ฟอาหารโต๊ะจีนขึนเพือเป็นการแก้ไขปัญหาแรงงาน
ของุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนและเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเป็นการช่วยพัฒนา
สงัคมอีกด้วย 

3. ควรมีการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยงัยืนเนืองด้วยธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนถือเป็นธุรกิจทีมีจดุแข็งหลายประการ ได้แก่ 1) เป็นธุรกิจทีทํา
เงินหรือทํากําไรให้ผู้ประกอบการได้อย่างแน่นอน เพราะเป็นธุรกิจทีต้องมีการจ่ายเงินสด ไม่มีการ
ให้สินเชือ ฉะนนัจึงเป็นธุรกิจทีสามารถทํารายได้ให้แก่ผู้ประกอบได้อย่างมันคง 2) เป็นธุรกิจทีมี
งานตลอดทงัปี เพราะวิสัยคนไทยทีชืนชอบงานสงัสรรค์ นิยมจัดเลียงในโอกาสพิเศษต่างๆ อยู่
เสมอ จึงเอือต่อการประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนให้มีงานอย่างสมําเสมอ และ 3) ธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนนบัวา่เป็นธุรกิจทีสามารถเอือประโยชน์ให้แก่ชมุชนได้หลายประการ กล่าวคือ เป็นการสร้าง
งาน สร้างอาชีพให้แก่คนในชมุชน เป็นการช่วยพฒันาสงัคมในอีกรูปแบบหนึง อีกทงัเป็นการเอือ
ให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ  ให้เกิดขนึมา เชน่ ธุรกิจให้เชา่อปุกรณ์โต๊ะจีน ธุรกิจเครืองประกอบอาหารโต๊ะจีน 
เป็นต้น 

เมือธุรกิจโต๊ะจีนมีประโยชน์ตอ่ทงัผู้ประกอบการเองและสงัคมดงัทีกล่าวมาแล้วนนัจึง
เห็นควรจะต้องมีการสนบัสนนุสง่เสริมให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนสามารถดํารงอยู่ได้อย่างยงัยืนมนัคง
โดยทีผู้ประกอบการทกุรายจะต้องรักษามาตรฐานของตนเองเอาไว้ อย่าทําลายมาตรฐานของตน
และชือเสียงของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมให้เสียหาย ต้องมีการปรับปรุงเปลียนแปลง พฒันา
ตนเองอยู่เสมอทงัในเรืองของอาหารและการบริการ รวมทงัจงัหวดันครปฐมควรมีแนวทางหรือ
นโยบายทีชว่ยสง่เสริมสนบัสนนุธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมให้เป็นรูปธรรมให้มากกว่านีเพือเป็น
การรักษาชือเสียงของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมให้คงอยู่อย่างยงัยืน และเป็นส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของจงัหวดันครปฐมให้มีความมนัคงอีกด้วย 
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ตารางที 3 สรุปข้อมลูสภาพทวัไปของธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่ 

ประเด็น 1. ยทุธพงษ์โภชนา 2. เอียวเจริญโภชนา 3. ณทัพงศ์โภชนา  

ดําเนินงานโดย นายประพฤติ อรรฆธน นายอภิโชต ิพงศ์พิริยะจิต นายสมบตั ิถําเพชร 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

30 ปี 31 ปี 20 ปี 

วตัถดุิบ ผกั-ตลาดปฐมมงคล ของสด-ตลาดนครปฐม 

อาหารทะเล-สงัซือจากจงัหวดัแถบภาคใต้
,ตลาดมหาชยั เครืองปรุงรส-ตลาดนครปฐม 

เยาวราช กรุงเทพ ใช้เทคโนโลยีในการถนอม
อาหาร เช่น ห้องเย็น รถบรรทกุห้องเย็น 

แหลง่วตัถดุิบทกุประเภทคือ
ตลาดนครปฐม 

ผกั-ตลาดปฐมมงคล ของสด- ตลาดนครปฐม อาหารทะเล-ตลาด
มหาชยั เครืองปรุงรส ของแห้ง-ตลาดเยาวราช 

อาหาร อาหารจีนและอาหารไทยประยกุต์ตามความ
ต้องการความลกูค้า โดยมีเมนอูาหารทีขนึชือคือ 
เมนอูาหารทะเลทีหลากหลาย   

อาหารไทยประยกุต์ทีแปลกใหม ่
หลากหลาย ปรับปรุง
เปลยีนแปลงเมนอูาหารและ
รสชาดตามความต้องการของ
ลกูค้า เมนอูาหารทีขนึชือคือ 
สลดักุ้งกรอบ ขาหมสูามรส ปลา
ช่อนลยุสวน  

ให้ความสาํคญักบัอาหาร 3 ประการ คือ  
1.คดัสรรวตัถดุิบทีมคีวามสด สะอาด มีคณุภาพ  

2.ปรุงรสด้วยความพิถีพถินัเป็นพิเศษ ใสใ่จทกุขนัตอน มีการตวง
เครืองปรุงอยา่งละเอยีดเพือให้มรีสชาดทีกลมกลอ่มเหมือนกนัทกุ
ครัง  
3.ปรับปรุงเมนอูาหารให้เหมาะสมกบัยคุสมยัและตามความต้องการ
ของลกูค้า อาหารขนึชือ คือ อาหารปลาและกุ้ง เช่น ปลาหิมะนงึซอีิว 
ปลาเก๋าราดพริก ปลากะพงนงึมะนาว กุ้งสามรส และสลดักุ้งทอด 
และเมนขูองหวานทีปรุงเอง คือ เต้าฮวยฟรุ๊ตสลดั 
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ตารางที 3 สรุปข้อมลูสภาพทวัไปของธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่ (ตอ่) 

ประเด็น 1. ยทุธพงษ์โภชนา 2. เอียวเจริญโภชนา 3. ณทัพงศ์โภชนา  

อปุกรณ์ มีอปุกรณ์ของตนเองพร้อมสรรพครบทกุประเภท 

แหลง่ซืออปุกรณ์-ตลาดนครปฐม 

มีอปุกรณ์ของตนเองพร้อมสรรพครบทกุ
ประเภท แหลง่ซืออปุกรณ์-ตลาดนครปฐม 

มีอปุกรณ์ของตนเองพร้อมสรรพครบทกุประเภท แหลง่
ซืออปุกรณ์-ตลาดนครปฐม 

แรงงาน ไมม่ีพนกังานประจํา ให้คา่ตอบแทนเป็นรายวนั 

การบริหารแรงงาน-แบง่เป็นฝ่ายชดัเจน เช่น 
ฝ่ายคนครัว คนล้าง/ยกของ คนเตรียมของ  
พนกังานเสริ์ฟ 

มีการจ้างแรงงานประจําจํานวน 50 คน มี
การแบง่ฝ่ายทํางานอยา่งชดัเจน เช่น ฝ่าย
คนครัว คนล้าง/ยกของ คนเตรียมของ  
พนกังานเสริ์ฟ 

มีการจ้างแรงงานประจํา มีการแบง่แยกฝ่ายทํางานอยา่ง
ชดัเจน เช่นฝ่ายคนครัว คนล้างของ/ขนของ คนเตรียม
ของ พนกังานเสริ์ฟ 

กลุม่เปา้หมาย กลุม่คนระดบักลางถึงระดบัสงู กลุม่ประชาชนทวัไปทกุระดบั เน้นกลุม่
ลกูค้าทีเป็นชาวตา่งจงัหวดั  

กลุม่ประชาชนทวัไปเน้นกลุม่ลกูค้าทีเป็นระดบักลาง ไม่
เน้นกลุม่ลกูค้าระดบัสงูและหนว่ยงานราชการหรือองค์กร
ใหญ่ๆ เนืองจากมีข้อจํากดัหลายประการ เช่นราคา การ
ผกูขาดผู้ประกอบการ อาคารสถานที การประสานที
ไมไ่ด้รับความสะดวกสบาย 

การขนสง่ มียานพาหนะในการขนสง่เป็นของตนเอง เช่น 
รถบรรทกุ รถกระบะ มีการเทคโนโลยีทีทนัสมยั
ในการขนสง่ เช่น รถโฟล์คลฟิท์ รถบรรทกุห้อง
เย็น ปัญหาในการขนสง่-การเรียกเก็บคา่ผา่น
ทางจากตํารวจทางหลวง 

มียานพาหนะในการขนสง่เป็นของตนเอง 
เช่นรถบรรทกุ รถกระบะ ปัญหาในการ
ขนสง่-การเรียกเก็บคา่ผา่นทางจากตาํรวจ
ทางหลวง 

มียานพาหนะในการขนสง่เป็นของตนเอง เช่นรถบรรทกุ 
รถกระบะ ปัญหาในการขนสง่-การเรียกเก็บคา่ผา่นทาง
จากตํารวจทางหลวง 
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ตารางที 3 สรุปข้อมลูสภาพทวัไปของธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่ (ตอ่) 
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เครือขา่ย เป็นประธานชมรมโต๊ะจีนนครปฐม และมีการ
ประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานอืนในจงัหวดั
นครปฐม เช่น หอการค้าจงัหวดั สาธารณสขุจงัหวดั 
องค์การปกครองสว่นท้องถิน ชมุชน พอ่ค้าแมค่้า
แหลง่วตัถดุิบ 

เป็นสมาชิกชมรมโต๊ะจีนนครปฐม  และมีการประสาน
ความร่วมมือกบัหนว่ยงานอืนในจงัหวดันครปฐม เช่น 

หอการค้าจงัหวดั สาธารณสขุจงัหวดั องค์การปกครอง
สว่นท้องถิน ชมุชน พอ่ค้าแมค่้าแหลง่วตัถดุิบ 

เป็นสมาชิกชมรมโต๊ะจีนนครปฐม  และมีการ
ประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานอืนในจงัหวดั
นครปฐม เช่น หอการค้าจงัหวดั สาธารณสขุ
จงัหวดั องค์การปกครองสว่นท้องถิน ชมุชน พอ่ค้า
แมค่้าแหลง่วตัถดุิบ 

ปัญหา/
อปุสรรค 

ขาดแคลนแรงงานในสว่นของพนกังานเสริ์ฟ, การ
ขนึราคาของวตัถดุิบทําให้ต้นทนุในการผลติสงูขนึ  

1.ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตกตํา 

2.ปัญหาภยัธรรมชาติ เช่น นาํทว่ม ฝนตก สง่ผลกระทบ
ให้ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนมีงานน้อยลง  
3.ปัญหาขาดแคลนแรงงานในสว่นของพนกังานเสริ์ฟ 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสว่นของพนกังาน
เสริ์ฟ 

จดุเดน่ 1.เมนอูาหารทีหลากหลายแปลกใหม ่ 
2.เมนอูาหารทะเลขนึชือ  

3.ใช้วตัถดุิบทีมีคณุภาพสงู  
4.มีการถนอมอาหารด้วยเทคโนโลยีขนัสงู 
5. ใช้เทคโนโลยีในการขนสง่  
6.อาคารสถานทีประกอบการมีความโอโ่ถงสะอาด 

และมีห้องสมันาเพือรับรองแขก 

1.ราคาอาหารทีเหมาะสม  
2. ไมม่ีตวัแทนหรือนายหน้ารับงาน ทําให้ไมม่ีการเรียก
ราคาคา่นายหน้า 

1.ปรุงอาหารด้วยความร้อนถกูสขุอนามยัและหลกั
โภชนาการ  
2.มีการคิดค้นเมนอูาหาร สตูรอาหารทีแปลกใหม ่
รสชาดอร่อย และมีการปรับปรุงพฒันาสตูรอาหาร
อยูเ่สมอ  

3.มีเมนขูองหวานทีเป็นผู้คดิค้นขนึเองและ
จําหนา่ยให้แก่ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนรายอืนด้วย 
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จดุแขง็ 1.มีชือเสยีง  
2.เมนอูาหารทีโดดเดน่  

3.มีเทคโนโลยีทีทนัสมยัในการ
ประกอบธุรกิจหลายอยา่ง เช่น การ
ถนอมอาหาร การขนสง่  
4.เป็นธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนทีได้รับ
รางวลัเชลล์ชวนชิมเป็นเจ้าแรกใน
จงัหวดันครปฐม  

5.อาคารสถานทีประกอบการมีความ
สะอาด กว้างขวาง มีห้องสมันาในการ
รับรองแขก 

1.ความมชีือเสยีงในฐานะของธุรกิจจดัเลยีง
โต๊ะจีนนครปฐม  

2.เมนอูาหารทีโดดเดน่ ใช้วตัถดุบิทีมีคณุภาพ 

3.รักษาคณุภาพและมาตรฐานของตนเอง
อยา่งเคร่งครัด  
4.มีความซือสตัย์ตอ่อาชีพ บริการด้วยความ
รัก ความเต็มใจ เป็นทีประทบัใจลกูค้า 

1. มีชือเสยีงมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นทีรู้จกัและได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนทวัไปทงัในชมุชนและสงัคมภายนอก  

2. รักษามาตรฐานของตนเองอยา่งสมําเสมอ ซือสตัย์ตอ่ลกูค้า  

3. มีตู้แช่แขง็ขนาดใหญ่ทีใช้เก็บอาหารให้มีความสดใหม ่สะอาด 
และเป็นการรักษาคณุคา่ทางอาหารได้เสมอ  

4. มีเครือขา่ยกบัชมุชนท้องถินอยา่งเหนียวแนน่  

5. ให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ไมเ่กียงจํานวนโต๊ะ เรียกใช้ได้สะดวก  

6. ราคาทีเหมาะสมกบัคณุภาพและปริมาณ  

7. มีการควบคมุคณุภาพ ราคา และปริมาณของวตัถดุิบอยูเ่สมอ ทํา
ให้การบริหารจดัการต้นทนุมคีวามเป็นระบบและไมป่ระสบปัญหา
ขาดทนุ ทําให้กิจการสามารถดํารงอยูไ่ด้แม้ในช่วงเวลาทีเศรษฐกิจ
ตกตําหรือช่วงเวลาทีไมม่งีาน  

8. ดําเนินกิจการด้วยความพอเพียง ไมท่ําเกินกําลงั  
จดุออ่น ราคาสงู กลุม่เปา้หมายมจีํานวนจํากดั คูแ่ขง่ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐม

ทีมีมากมาย ทําให้ไมส่ามารถขยายธุรกิจใน
จงัหวดันครปฐมได้  

1. ต้องยอมเสยีลกูค้าบางรายเพอืรักษามาตรฐานของตนเอง 
2. การเป็นคนทีประชาชนให้ความนบัถือ จึงพบปัญหาการตอ่รอง
ราคาอยูเ่สมอๆ  

 

 



260 
 

 
 

ตารางที 3 สรุปข้อมลูสภาพทวัไปของธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่ (ตอ่) 

ประเด็น 1. ยทุธพงษ์โภชนา 2. เอียวเจริญโภชนา 3. ณทัพงศ์โภชนา  

ปัจจยัแหง่
ความสาํเร็จ 

1. ความซือสตัย์ตอ่ลกูค้า  
2.รักษาคณุภาพและมาตรฐานของตนเอง 
3. มีการพฒันาเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยี
มาใช้ให้เหมาะสมกบัตวัเอง 
4.มีการพฒันาปรับปรุงเมนแูละรสชาดอาหาร
เสมอ 

5.มีการถ่ายทอดความรู้ให้กบัพอ่ครัวอยูเ่สมอ
6.ใช้วตัถดุิบอยา่งดี มีคณุภาพสงู 
7.ใช้วตัถดุิบจากชมุชน เอือชมุชนให้มีรายได้
หมนุเวยีน สร้างชมุชนเข้มแข็ง 

1.การรักษาคณุภาพอาหารและบริการ รักษา
มาจรฐานของตนเองอยา่งสมําเสมอ  

2.มีความซือสตัย์ตอ่อาชีพ  
3.มีการบริการทีด ีสร้างความประทบัใจ
สมําเสมอด้วยการทีมีผู้ประกอบการเดินทาง
ไปควบคมุการจดัเลยีงและดแูลบริการลกูค้า
ถึงทีด้วยความใสใ่จเพือเป็นการให้เกียรตติอ่
เจ้าภาพ 

1. อาหารต้องสด สะอาด ปลอดภยั รสชาดอร่อย  

2. เน้นการให้บริการ การบริการต้องดี สร้างความ
ประทบัใจให้ลกูค้า  

3. มีความซอืสตัย์ตอ่ลกูค้า ไมเ่อาเปรียบลกูค้ามาก
จนเกินไป  

4. มีการผกูสมัพนัธ์ สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบั
ท้องถินเสมอ  
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ตารางที 3 สรุปข้อมลูสภาพทวัไปของธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่ (ตอ่) 

ประเด็น 1. ยทุธพงษ์โภชนา 2. เอียวเจริญโภชนา 3. ณทัพงศ์โภชนา  

ข้อเสนอแนะ 1.ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีน
นครปฐมควรรักษามาตรฐานของตนเองให้
เสมอต้นเสมปลาย  

2.ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนทกุรายควรหนัมา
ร่วมมือกนัสร้างเครือขา่ยธุรกิจดัเลยีงโต๊ะจีน
ให้เข้มแข็งมากกวา่นี 

หนว่ยงานของรัฐและเอกชนควรให้การ
สนบัสนนุและสง่เสริมธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีน
นครปฐมให้มากกวา่นี ด้วยการประชาสมัพนัธ์ 

และเปิดโอกาสให้ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนทกุราย
ในจงัหวดันครปฐมได้เป็นทีรู้จกัของประชาชน
โดยทวัถึงกนัให้มากกวา่นี เช่น เปิดพนืทีให้
ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนได้ออกร้านจําหนา่ย
อาหารให้ประชาชนทวัไป การทําสารคดีออก
รายการวิทย ุโทรทศัน์ เพือประชาสมัพนัธ์โต๊ะ
จีนให้เป็นทีรู้จกั 

1. ควรมีการร่วมมือกนัเป็นเครือขา่ยทีกว้างขวางและ
ใหญ่กวา่นีด้วยการแผข่ยายเครือขา่ยความร่วมมือ
ออกไปในทกุวงการเพือชว่ยสง่เสริมให้เกิดความสมัพนัธ์
อนัดีระหวา่งธุรกิจโต๊ะจีนและหนว่ยงานตา่งๆ    

2. หอการค้าจงัหวดันครปฐมและชมรมผู้ประกอบการ
โต๊ะจีนควรให้การสนบัสนนุและช่วยเหลอืสมาชิกให้
มากกวา่นี   

3. รูปแบบของความร่วมมือในอนาคตทีควรจะเป็นของ
ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนคือ การเป็นกลัยาณมิตรทีดีตอ่กนั
ของผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีน  เช่น ควรมกีารร่วมมือกนั
ในการแบง่ปันวตัถดุิบ อปุกรณ์ หรือแม้กระทงัลกูค้าใน
ระหวา่งผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนด้วยกนั 
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ตารางที 3 สรุปข้อมลูสภาพทวัไปของธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่ (ตอ่) 

ประเด็น 4. องึพิชาญโภชนา 5. วิสตูรโภชนา 6. พรชยัโภชนา 

ดําเนินงานโดย นายพิชาญ ธนศรีพิพฒัน์ นายวิสตูร จนัทร์ประเสริฐ นายนายบุ้นเสง็ สธุรรมโกศล  

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

30 ปี 26 ปี 50 ปี 

วตัถดุิบ ผกั-ตลาดปฐมมงคล ของสด-ตลาดนครปฐม 

อาหารทะเล-สงัซือจากตลาดแมก่ลอง,ตลาด
มหาชยั เครืองปรุงรส ของแห้ง-ตลาดนครปฐม, 

เยาวราช กรุงเทพ  

ผกั-ตลาดปฐมมงคล ของสด-ตลาดนครปฐม 
ห้างสรรพสนิค้าแมคโคร อาหารทะเล-สงัซือจาก
ตลาดแมก่ลอง,ตลาดมหาชยั เครืองปรุงรส ของ
แห้ง-ตลาดนครปฐม, เยาวราช กรุงเทพ  

ผกั-ตลาดปฐมมงคล ของสด-ตลาดนครปฐม 
อาหารทะเล-ตลาดมหาชยั สะพานปลา 

จงัหวดัสมทุรสงคราม เครืองปรุง-สงัซือจาก
โรงงานทีผลติโดยตรง 

อาหาร เน้นอาหารจีนต้นตาํรับจีนโบราณ เช่น 
กระเพาะปลา เป๋าฮือ ปลงิทะเล ปลานงึ และใช้วี
ประกอบอาหารแบบจีน เช่น นงึ ตุน๋เครืองยาจีน 
ผดั ทอด ปรุงรสชาดออ่น อาหารขนึชือคือ 
กระเพาะปลานาํแดง หฉูลาม ของหวานคือ ฟรุ้ต
สลดัทีคิดค้นสตูรและปรุงเอง 

เน้นเมนอูาหารจีนเป็นหลกัแตป่ระยกุต์ปรับเปลยีน
รสชาดให้มีความเข้มข้น จดัจ้านมากขนึเพือให้ถกู
ปากผู้บริโภคทีเป็นคนไทย มีเคลด็ลบัในการปรุง
อาหารทีพิเศษ พิถีพถินั ใช้วตัถดุบิอยา่งดี 

เมนอูาหารขนึชือคือ หฉูลามนําแดง กุ้งอบไวน์ 
ปลากะพง ปลาหิมะนงึซีอวิ  เป็ดกีตาร์ เป็ดยดัไส้
เกาลดั หมีอบหมแูดง  

เน้นคณุภาพทีเป็นทีเลอืงลอื 2 ประการ 1.

วตัถดุิบทีสด สะอาด ปลอดภยั 2.เมนอูาหารที
หลากหลายและรสชาดอร่อยเป็นเลศิ 

เมนอูาหารทีมีชือเสยีงมากทีสดุคอื ปลาหิมะนงึ
ซีอิว รองลงมาคือ สลดักุ้งทอด หฉูลามนําแดง 
ผดัหมีซวัหมแูฮมนงึ กุ้งระเบิด  
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ตารางที 3 สรุปข้อมลูสภาพทวัไปของธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่ (ตอ่) 

ประเด็น 4. องึพิชาญโภชนา 5. วิสตูรโภชนา 6. พรชยัโภชนา 

อปุกรณ์ มีอปุกรณ์ของตนเองพร้อมสรรพครบทกุ
ประเภท แหลง่ซืออปุกรณ์-ตลาดนครปฐม 

มีอปุกรณ์ของตนเองพร้อมสรรพครบทกุประเภท 

แหลง่ซืออปุกรณ์-ตลาดนครปฐม 

มีอปุกรณ์ของตนเองพร้อมสรรพครบทกุประเภท 

แหลง่ซืออปุกรณ์-ตลาดนครปฐม เป็นผู้ ริเริมใช้ผ้า
คลมุเก้าอี ซงึออกแบบและตดัเย็บเอง 

แรงงาน แรงงานสว่นใหญ่เป็นคนในครอบครัวร่วมมือกนั
ดําเนินงานโดยไมม่ีพนกังานประจํา ให้
คา่ตอบแทนเป็นรายวนั การบริหารแรงงาน-
แบง่เป็นฝ่ายชดัเจน เช่น ฝ่ายคนครัว คนล้าง/
ยกของ คนเตรียมของ  พนกังานเสริ์ฟ 

มีพนกังานประจํา และแรงงานชวัคราว มีการแบง่
ฝ่ายทํางานอยา่งชดัเจน เช่น ฝ่ายคนครัว คนล้าง
ของ/ขนของ ยกของ คนเตรียมของ พนกังานเสริ์ฟ 

โดยมีหลกัในการพิจารณาแรงงานอยา่งเคร่งครัด 
ได้แก่ มีบคุลกิภาพดี สะอาดเรียบร้อย สขุภาพ
แข็งแรง มมีนษุยสมัพนัธ์ มีความขยนั อดทน 
กระตือรือร้นในการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

ไมม่ีพนกังานประจํา ใช้วิธีการจ้างแรงงานเป็น
คราวๆ ไป โดยมีการแบง่ฝ่ายการทํางานเป็ยฝ่าย
อยา่งชดัเจน เช่น ฝ่ายคนครัว คนล้างของ เตรียม
ของ พนกังานเสริ์ฟ โดยมีหลกัในการจ้างแรงงาน
โดยให้คา่จ้างเป็นรายวนั ตามระยะทางทีไปบริการ
ลกูค้า หากระยะทางไกลก็จะได้คา่จ้างสงู และหาก
เป็นวนัเสาร์-อาทิตย์ก็จะได้คา่จ้างในอตัราทีสงูขนึ 

กลุม่เปา้หมาย กลุม่ประชาชนทวัไปเน้นกลุม่ลกูค้าทีเป็น
ระดบักลางหรือระดบัลา่ง ไมเ่น้นกลุม่ลกูค้า
ระดบัสงูและหนว่ยงานราชการหรือองค์กร
ใหญ่ๆ เนืองจากมีการผกูขาดผู้ประกอบการธูร
กิจจดัเลยีงเจ้าใหญ่ๆหรือเจ้าทีมคีวามสนิทสนม
กนัเป็นสว่นตวั 

กลุม่คนทกุเพศทกุวยั ทกุระดบั ทงัประชาชน
ทวัไปในชมุชนนอกชมุชน และหนว่ยงานราชการ 
เอกชน ห้างร้าน บริษัท 

กลุม่คนทกุเพศทกุวยั ทกุระดบั เน้นตา่งจงัหวดัมาก
เป็นพิเศษ เช่น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ตา่งประเทศแถบตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
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ตารางที 3 สรุปข้อมลูสภาพทวัไปของธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่ (ตอ่) 
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การขนสง่ มียานพาหนะในการขนสง่เป็นของตนเอง เช่น
รถบรรทกุ รถกระบะ ปัญหาในการขนสง่-การ
เรียกเก็บคา่ผา่นทางจากตาํรวจทางหลวง 

มียานพาหนะในการขนสง่เป็นของตนเอง เช่น
รถบรรทกุ รถกระบะ ปัญหาในการขนสง่-การเรียก
เก็บคา่ผา่นทางจากตาํรวจทางหลวง 

มียานพาหนะในการขนสง่เป็นของตนเอง เช่น
รถบรรทกุ รถกระบะ ปัญหาในการขนสง่-การเรียก
เก็บคา่ผา่นทางจากตาํรวจทางหลวง 

เครือขา่ย เป็นสมาชิกชมรมโต๊ะจีนนครปฐม  และมีการ
ประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานอืนใน
จงัหวดันครปฐม เช่น หอการค้าจงัหวดั 
สาธารณสขุจงัหวดั องค์การปกครองสว่น
ท้องถิน ชมุชน พอ่ค้าแมค่้าแหลง่วตัถดุิบ 

เป็นสมาชิกชมรมโต๊ะจีนนครปฐม  และมีการ
ประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานอืนในจงัหวดั
นครปฐม เช่น หอการค้าจงัหวดั สาธารณสขุจงัหวดั 
องค์การปกครองสว่นท้องถิน ชมุชน พอ่ค้าแมค่้า
แหลง่วตัถดุิบ 

มีการสร้างเครือขา่ยด้วยความสมัพนัธ์สว่นตวั 

ด้วยการเป็นกลัยาณมิตรทีดีของผู้ประกอบการ
ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐม มีการ
เกือหนนุชว่ยเหลอืกนัเป็นอยา่งดี อีกทงัร่วมมือกบั
หอการค้าจงัหวดันครปฐมในการออกงานเทศกาล
อาหาร ผลไม้และของดีจงัหวดันครปฐมเป็นประจํา
ทกุปี ด้วยความเต็มใจ 

ปัญหา/อปุสรรค ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสว่นของ
พนกังานเสริ์ฟ และปัญหาผลกระทบจาก
ต้นทนุวตัถดุิบทีสงูขนึ 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสว่นของพนกังาน
เสริ์ฟ และปัญหาการแขง่ขนักนัเองในกลุม่
ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนด้วยกนัด้วยการ
ขายตดัราคาเพือให้ได้ลกูค้าเนืองจากในปัจจบุนัมี
ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนเจ้าใหม่ๆ เกิดขนึมากมาย 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสว่นของพนกังาน
เสริ์ฟ 
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ประเด็น 4. องึพิชาญโภชนา 5. วิสตูรโภชนา 6. พรชยัโภชนา 

จดุเดน่ มีเมนอูาหารทีคดิค้นสตูรขนึเองหลายอยา่ง ใน
ขณะเดียวกนัก็รักษาเมนอูาหารจีนตามต้น
ตํารับเอาไว้บริการแก่ลกูค้า และประกอบ
อาหารและปรุงรสอยา่งพิถีพิถนัตามต้นตํารับ
อาหารจีนทกุประการ 

1. คณุภาพของสนิค้าและบริการ อาหารทีเลศิรส วตัถดุิบมี
คณุภาพ สะอาดปลอดภยั ให้บริการอยา่งประทบัใจ  

2.ความมชีือเสยีงในเรืองของความอร่อยของอาหาร  
3.มีความพร้อมในเรืองการขนสง่ มียานพาหนะในการขนสง่
หลายประเภท  
4.มีการบริหารงานทีดีภายในองค์กร การดาํเนินธุรกิจด้วย
ความรัก ความซือสตัย์ ศรัทธาในอาชีพทําให้ธุรกิจยงัยืนเสมอ
มา สามารถเป็นแบบอยา่งในการบริหารองค์กรให้แก่ธุรกิจจดั
เลยีงโต๊ะจีนรายอืนได้ 

จดุเดน่อยูท่ีอาหารทีมีรสชาดอร่อยเป็นทีเลอืงลอื 
ด้วยเคลด็ลบั 2 ประการ คือ  
1.ใช้วตัถดุิบอยา่งดี  

2.มีสตูรพิเศษในการปรุงอาหารทงัตํารับจีนแบบ
ต้นตํารับ และสตูรอาหารทีคิดค้นขนึใหม ่

จดุแขง็ 1.ความมชีือเสยีงในฐานะของธุรกิจจดัเลยีง
โต๊ะจีนนครปฐม  

2.คณุภาพของสนิค้าและบริการทีเป็นเลศิ  

3.เมนอูาหารทีเป็นต้นตํารับจีนแบบดงัเดิมและ
สตูรอาหารทีดดัแปลงขนึใหม ่ 

4.การบริหารจดัการอยา่งพอเพยีง  
5.ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสขุใน
เรืองของความสะอาดและปลอดภยั 

1.ความมชีือเสยีงในด้านสนิค้าและบริการทีดีเลิศ ความอร่อย
ของอาหาร บริการดี มคีณุภาพ ราคาไมแ่พง จึงเป็นทีนิยม
และได้รับความเชือถือจากลกูค้ามาเป็นระยะเวลายาวนาน  
2.บริหารธุรกิจด้วยความรักและความศรัทธาอาชีพทําให้มี
ความสขุในการทํางานและเกิดแรงบนัดาลใจการพฒันาธุรกิจ
ของตนเองให้ดีขนึสมําเสมอ 3.ได้รับการรับรองคณุภาพจาก
กระทรวงสาธารณสขุในเรืองของความสะอาดและปลอดภยั 

1.ความมชีือเสยีงทีสงัสมมานาน จากการสบืทอด
กิจการจากสูรุ่่นสูรุ่่น จึงเป็นธูรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนที
เก่าแก่และมชีือเสยีงมากทีสดุในประเทศไทย  

2.อาหารทีมีรสชาดอร่อยเป็นทีเลอืงลอืปรุงด้วย
วตัถดุิบทีมีคณุภาพสงูและมีสตูรอาหารพิเศษ
ตามต้นตํารับทียากจะลอกเลยีนแบบได้ 
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จดุออ่น เป็นธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนขนาดเลก็ศกัยภาพใน
การบริการทีมีจํากดั ทําให้ไมส่ามารถรับงาน
ใหญ่ได้ และการหลกีเลยีงการผกูขาดทางการ
บริการจากหวัคะแนนจึงทําให้มีกลุม่เปา้หมาย
คอ่นข้างจํากดั จึงทําให้องึพชิาญโภชนาเป็น
ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนทีมชี่องทางในการให้บริการ
น้อยลง 

ปัจจบุนัมีธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐม
เพิมมากขนึทาํให้เกิดการแขง่ขนักนัเองในหมู่
ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลยีงนครปฐม ด้วยการลด
ราคาสนิค้าและบริการ การไมย่อมลดมาตรฐานของ
ตนเองลงด้วยการลดราคา ทําให้เป็นจดุออ่นทีทาํให้
วิสตูรโภชนาขาดโอกาสในการได้รับลกูค้าทีต้องการ
อาหารและบริการในราคาถกู 

1.ความมชีือเสยีงมานานทําให้เป็นทีต้องการของลกูค้า
อยา่งมาก บางครังไมส่ามารถจดัสรรให้ลกูค้าได้รับการ
บริการทงัหมดได้ จึงต้องแบง่งานให้แก่ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีน
เจ้าอืนๆไป ทําให้สญูเสยีรายได้ไปบ้าง 
2.มีราคาทีคอ่นข้างสงูกวา่เจ้าอืนๆ ทําให้พรชยัโภชนาไมม่ี
ฐานลกูค้าในจงัหวดันครปฐมมากนกั จึงต้องมุง่เน้น
กลุม่เปา้หมายไปยงัตา่งจงัหวดั 

ปัจจยั
แหง่
ความ
สาํเร็จ 

การทํางานด้วยใจรัก และมีจดุแขง็ด้วยรากฐาน
อนัมงัคงทางวฒันธรรมการกินอาหารของคนจีน 

ทีเน้นความสะดวกสบาย รับประทานอาหารทีดี
ตอ่สขุภาพ และสร้างสมัพนัธ์อนัดีภายใน
ครอบครัว สงิเหลา่นีเหมือนเป็นรากฐานและเป็น
จิตวิญญาณทีฝังอยูใ่นสายเลอืด ทําให้การ
ประกอบธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนด้วยความรักและ
ความเคารพในรากฐานทางวฒันธรรมและ
ยดึถือเป็นมาตรฐานของตนเองเสมอมา  

1.รักษามาตรฐานในด้านสนิค้าและบริการ
สมําเสมอ ใช้วตัถดุิบทมีีคณุภาพ ให้บริการด้วย
ความเต็มใจ สะดวกรวดเร็ว สร้างความประทบัให้
ลกูค้า ไมท่ําสงิใดทเีป็นการลดคณุคา่หรือการ
ทําลายชือเสยีงของตนเอง  
2.มีใจรักในการประกอบอาชีพธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีน  
3.มีการผกูสมัพนัธ์สร้างเครือขา่ยและประสาน
ความร่วมมือกบัชมุชนและองค์กรตา่งๆ ในชมุชน
และให้ความช่วยเหลอืสงัคมอยา่งสมําเสมอ 

1.ความชํานาญในธุรกิจทีได้รับการถ่ายทอดสงัสม
ประสบการณ์ทีสงัสมมาจากรุ่นสูรุ่่น  

2.มีการพฒันาเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีทีทนัสมยัมาใช้
ในการดําเนินธุรกิจอยา่งเหมาะสมและลงตวั  

3.ใช้ความชํานาญและสตูรเฉพาะในการปรุงอาหาร มีการ
พฒันาปรับปรุงรสชาด และวิธีการปรุงใหม่ๆ  อยูเ่สมอ  
4. คณุภาพของวตัถดุิบทีด ี 

5.รักษามาตรฐานทกุด้านของตนเองอยา่งสมําเสมอ 
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ข้อเสนอแนะ 1.ผู้ประกอบธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีน
นครปฐมควรให้ความร่วมมือกนั
เพือสร้างความเข้มแข็งให้
เครือขา่ยให้มากกวา่นี  

2.ผู้ประกอบธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีน
ทกุเจ้าควรรักษามาตรฐานของ
ตนเองและซือสตัย์ตอ่อาชีพ  

3.ผู้ประกอบการธูรกิจจดัเลยีงโต๊ะ
จีนนครปฐมควรหนัมาใช้วตัถดุิบที
เป็นทรัพยากรในจงัหวดันครปฐม
ให้มากกวา่นีเพือเป็นการสร้าง
รายได้และเศรษฐกิจให้กบัชมุชน
และจงัหวดันครปฐมให้มคีวาม
เข้มแข็งสบืไป 

1.ชมรมธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมควรมีการขยายผลการปฏิบตัิที
ดีในการดําเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนทีประสบความสาํเร็จเพือ
เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้แก่ผู้ประกอบการายอืนๆ เพือเป็นการ
สนบัสนนุช่วยเหลอืกนัในลกัษณะการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจทีดีตอ่กนั  

2.ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนควรมีการใช้ภมูิปัญญาท้องถินในการ
ประกอบหรือปรุงอาหาร เพือเป็นการอนรุักษ์ภมูิปัญญาดงัเดิมไว้ไมใ่ห้สญู
หาย  

3.ควรมเีครือขา่ยทีมนัคงและเข้มแข็งมากกวา่นี ด้วยการทีผู้ประกอบการ
ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนต้องประสานความร่วมมือชว่ยเหลอืกนั  

4.ควรมกีารปรับปรุงเรืองการขนสง่ให้สะดวกสบายมากกวา่นี โดยเฉพาะ
ควรยกเลกิการเก็บคา่ผา่นทางจากตํารวจทางหลวง  
5.ควรนําเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ามาใช้ในการดาํเนินงานเพือความสะดวก
และรวดเร็วในการบริการ  
6.ผู้ประกอบธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนควรรักษามาตรฐานของตนเองไว้และมีการ
พฒันาปรับปรุงตนเองอยา่งสมําเสมอ เพือเป็นการรักษาชือเสยีงของธุรกิจ
ของตนและเป็นการสง่เสริมชือเสยีงความเป็นผู้นําทางด้านโต๊ะจีนของ
จงัหวดันครปฐมให้คงไว้สบืไว้ 

1.ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนทกุเจ้าควรรักษา
มาตรฐานของตนเองอยา่งสมําเสมอและมี
การพฒันาตนเองอยุต่ลอดเวลา  

2.ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีน
นครปฐมมีสว่นช่วยสร้างเครือขา่ยให้มี
ความเข้มแข็งได้โดยการร่วมมือกนัระหวา่ง
ผู้ประกอบการด้วยกนั ชมุชน ตลอดจน
หนว่ยงานทงัภาครัฐและเอกชนด้วยการเป็น
กลัยาณมิตรทีดีทางธุรกิจตอ่กนั โดยอยา่คิด
วา่เป็นคูแ่ขง่ตอ่กนั จะสามารถสร้างความ
ร่วมมือกนัอยา่งจริงใจและสามารถพฒันา
ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนให้อยูร่อดได้อยา่ง
ยงัยืน 
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ดําเนินงานโดย นายกําธร จิรธนานวุฒัน์ นายทวี วงศ์รัตน์ นายสายนัต์ เสง็คานนท์ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

28 ปี 31 ปี 28 ปี 

วตัถดุิบ แหลง่วตัถดุิบทกุประเภทซือภายใน
จงัหวดันครปฐม ได้แก ่ผกั-ตลาด
ปฐมมงคล ของสด อาหารทะเล 
เครืองปรุง ของแห้ง-ตลาดนครปฐม  

วตัถดุิบทีใช้สาํหรับประกอบอาหารของทวีโภชนาสว่น
หนงึจึงมาจากทรัพยากรของตนเอง เนืองจากมีการทํา
เกษตรกรรมปลกูผกั เลยีงปลา เลยีงไก่ ควบคูไ่ปกบัการ
ประกอบธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีน นอกจากนีแหลง่วตัถดุิบ
ทวัไปจะอยูภ่ายในจงัหวดันครปฐม ได้แก่ ตลาด
นครปฐม ตลาดปฐมมงคล และซือของแห้ง เครืองปรุง
ประเภทเครืองตุน๋ยาจีนทีตลาดเยาวราช กรุงเทพ 

ผกั-ตลาดปฐมมงคล ของสด-ตลาดนครปฐม มีสงัซือ
เครืองปรุง ของแห้งเนือปลาบางประเภทจากตลาด
เยาวราช กรุงเทพ 
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อาหาร เน้นเมนอูาหารต้นตํารับจีนโบราณ
แบบดงัเดิม ปรุงรสและประกอบ
อาหารด้วยภมูิปัญญาจีนดงัเดิมเช่น 
ตุน๋เครืองยาจีน นงึ ผดั ทอด 
เมนอูาหารขนึชือคือ กะเพาะปลา 
เห็ดหอมตุน๋ยาจีน ปลานงึซีอวิ เป็ด
ยดัไส้ เป็ดผดัผกั ผดัคะน้านํามนั
หอย ข้าวหอ่ใบบวัปลาจีนนงึบ๊วย 
สว่นของหวานจะเป็นของเย็นตาม
ต้นตํารับคือ เต้าฮวย  

เน้นให้ความสาํคญักบัคณุภาพของอาหารหลาย
ประการ ได้แก่  
1. การใช้วตัถดุิบทีสะอาด ปลอดภยัไมม่ีสารเคมี
ตกค้างหรือเจือปน  
2. มีเมนอูาหารทีเป็นอาหารต้นตาํรับอาหารจีนแท้ๆ 
ทีหลากหลาย  
3. มีเคลด็ลบัและมีสตูรในการปรุงอาหารเฉพาะ ทํา
ให้อาหารมีรสชาดอร่อยเป็นเลศิ   
4. มีการพฒันาสตูรอาหาร และปรับเมนอูาหารให้
ทนัสมยัและตรงความต้องการของลกูค้าเสมอ 

ทกุอยา่งต้องอร่อย ปรุงสด ใหม ่ใช้วตัถดุิบอยา่งดี และ
เสริ์ฟจานใหญ่ ให้ปริมาณเยอะ และไมเ่น้นผงชรูส อาหารที
ขนึชือคือ สลดักุ้งทอดทีคดัสรรจากกุ้งคณุภาพดี สด ใหม ่
และมีขนาดใหญ่ อาหารแตล่ะอยา่งจะได้รับการปรุงด้วย
สตูรพิเศษทีคิดค้นขนึเอง โดยมิได้ยดึตดิกบัสตูรอาหารทีมี
มาแตด่งัเดิมหากแตใ่ช้วิธีการประยกุต์วิธีการประกอบ
อาหารและวตัถดุิบตามแบบภมูิปัญญาชาวบ้านแบบ
ดงัเดิม นอกจากนยีงัมกีารให้ลกูค้าชิมอาหารก่อนทีจะจดั
งานจริงได้ในปริมาณทีเทา่กบัขนาดทีจะใช้ในวนังานจริงๆ  
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ตารางที 3 สรุปข้อมลูสภาพทวัไปของธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่  (ตอ่) 

ประเด็น 7. กําธรโภชนา 8. ทวีโภชนา 9. สายนัต์โภชนา 

อปุกรณ์ มีอปุกรณ์ของตนเองพร้อมสรรพครบทกุ
ประเภท แหลง่ซืออปุกรณ์-ตลาด
นครปฐม แตไ่มม่ียานพาหนะในการ
ขนสง่ในสว่นของรถบรรทกุ มีเพียงรถ 6
ล้อเลก็และรถกระบะเทา่นนั หากต้อง
เดินทางขนสง่ในปริมาณมากจะใช้
บริการรถเช่าแทน 

มีอปุกรณ์ของตนเองพร้อมสรรพครบทกุ
ประเภท แหลง่ซืออปุกรณ์-ตลาดนครปฐม 

มีอปุกรณ์ในการประกอบอาหารพร้อมสรรพ แตข่าดเก้าอี โต๊ะ 

และรถบรรทกุในการขนสง่ เนืองจากใช้บริการจากธุรกิจให้
เช้าโต๊ะเก้าอีและรถบรรทกุจากผู้ประกอบธุรกิจทีคุ้นเคยและ
นบัถือกนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงต้องรักษาสมัพนัธภาพ
อนัดีระหวา่งกนัเอาไว้ 

แรงงาน แรงงานสว่นใหญ่เป็นแรงงานใน
ครอบครัว เป็นญาติพีน้อง ลกูหลาน 

เพราะเป็นธูรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนขนาด
เลก็ บริหารจดัการแบบครอบครัว จะ
จ้างแรงงานชวัคราวในสว่นของพนกังาน
เสริ์ฟเทา่นนั 

แรงงานสว่นใหญ่เป็นคนภายในครอบครัว พี
น้อง ลกูหลาน มีการจ้างแรงงานประจําจํานวน
20 คน โดยแรงงานจะแบง่หน้าทีกนัอยา่ง
ชดัเจน โดยเป็นคนครัว คนเขียงหรือมือเขียง 
คนเตรียมวตัถดุิบ/เครืองปรุง คนล้าง/ยกของ 
และแรงงานชวัคราวในสว่นของพนกังานเสริ์ฟ 

มีพนกังานประจําจํานวน 20 คน มีการแบง่งานเป็นฝ่ายอยา่ง
ชดัเจน เช่น คนครัวคนเขียงคนเตรียม คนล้าง คนยกของ และ
แรงงานชวัคราวในสว่นของพนกังานเสริ์ฟ 
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ตารางที 3 สรุปข้อมลูสภาพทวัไปของธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่ (ตอ่) 

ประเด็น 7. กําธรโภชนา 8. ทวีโภชนา 9. สายนัต์โภชนา 

กลุม่เปา้หมาย กลุม่เปา้หมายหรือลกูค้าของกําธรโภชนามี
ทกุระดบั ตงัแตร่ะดบัสงูและระดบักลาง แต่
กลุม่เปา้หมายหลกัจะเป็นกลุม่คนไทยเชือ
สายจีนทีชืนชอบอาหารจีนต้นตํารับทีมีเมนู
เพือสขุภาพทีหลากหลาย และกลุม่ห้างร้าน
บริษัททีนิยมจดังานเลยีงต้อนรับหรืองาน
เทศกาลตา่งๆ ให้กบัพนกังาน ซงึกลุม่ลกูค้า
กลุม่นีจะชอบความหรูหราสวยงาม  

กลุม่เปา้หมายหรือลกูค้าของทวีโภชนาคือ
ประชาชนทกุระดบั ทกุเพศ ทกุวยั ทกุระดบั 
ทงัประชาชนทวัไปและองค์กร หนว่งยงาน
ทงัภาครัฐและเอกชน ให้บริการทวั
ราชอาณาจกัร 

กลุม่เปา้หมายหรือลกูค้าหลกัๆ อยู ่2 กลุม่ด้วยกนัคือ  
1. กลุม่เปา้หมายทีเป็นข้าราชการ หรือห้างร้านบริษัทใน
กรุงเทพ  
2. กลุม่ลกูค้าระดบักลางและระดบัลา่งทีเป็นประชาชน
ทวัไปทีอยูใ่นชมุชนนาสร้าง  

การขนสง่ มียานพาหนะในการขนวง่เป็นของตนเอง 2 

ประเภท คือ รถบรรทกุ 6 ล้อขนาดเลก็ และ
รถกระบะ เมือต้องใช้งานขนสง่ในปริมาณ
มากจะใช้บริการรถเชา่ สว่นปัญหาในการ
ขนสง่ คือ การเรียกเก็บคา่ผา่นทางจาก
ตํารวจทางหลวง 

มียานพาหนะในการขนสง่เป็นของตนเอง 
เช่นรถบรรทกุ รถกระบะ ปัญหาในการ
ขนสง่-การเรียกเก็บคา่ผา่นทางจากตาํรวจ
ทางหลวง 

ใช้บริการเชา่รถบรรทกุในการเดินทางขนสง่ เนืองจากไมม่ี
รถเป็นของตนเอง ปัญหาในการขนสง่ทีพบประจําก็คือ การ
เรียกเก็บคา่ปรับจากตาํรวจทางหลวงในการบรรทกุสงิของ
และคนทีผิดกฎข้อบงัคบั 
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ตารางที 3 สรุปข้อมลูสภาพทวัไปของธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่  (ตอ่) 

ประเด็น 7. กําธรโภชนา 8. ทวีโภชนา 9. สายนัต์โภชนา 

เครือขา่ย เป็นสมาชิกชมรมโต๊ะจีนนครปฐม  และมี
การประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงาน
อืนในจงัหวดันครปฐม เช่น หอการค้า
จงัหวดั สาธารณสขุจงัหวดั องค์การ
ปกครองสว่นท้องถิน ชมุชน พอ่ค้าแมค่้า
แหลง่วตัถดุิบ 

เป็นสมาชิกชมรมโต๊ะจีนนครปฐม  และมีการ
ประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานอืนในจงัหวดั
นครปฐม เช่น สาธารณสขุจงัหวดั องค์การ
ปกครองสว่นท้องถิน ชมุชน พอ่ค้าแมค่้าแหลง่
วตัถดุิบ แตม่ิได้ให้ความร่วมมือกบัหอการค้า
จงัหวดันครปฐมในการจดังานเทศกาลอาหารและ
ผลไม้จงัหวดันครปฐม เนืองจากเห็นวา่เป็นการเอา
เปรียบผู้ประกอบการมากเกินไปทีต้องจดัอาหาร
ในราคาทีขาดทนุและทางหอการค้าก็มิได้ให้การ
สนบัสนนุงบประมาณชดเชยให้ 

เป็นสมาชิกชมรมโต๊ะจีนนครปฐม  และมีการประสาน
ความร่วมมือกบัหนว่ยงานอืนในจงัหวดันครปฐม เช่น 

หอการค้าจงัหวดั สาธารณสขุจงัหวดั องค์การปกครอง
สว่นท้องถิน ชมุชน พอ่ค้าแมค่้าแหลง่วตัถดุิบ 

ปัญหา/อปุสรรค ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสว่นของ
พนกังานเสริ์ฟ 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสว่นของพนกังาน
เสริ์ฟ 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสว่นของพนกังานเสริ์ฟ 
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ตารางที 3 สรุปข้อมลูสภาพทวัไปของธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่  (ตอ่) 

ประเด็น 7. กําธรโภชนา 8. ทวีโภชนา 9. สายนัต์โภชนา 

จดุเดน่ มีความโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ในเรืองของ
อาหาร ทีวา่ อาหารตา อาหารใจ ซงึมคีวาม
พิเศษ 3 ประการ กลา่วคือ  
1. รักษาเมนอูาหารต้นตํารับโต๊ะจีนดงัเดิมให้
คงไว้ เพือเป็นการรักษาวฒันธรรมการรับ 

ประมานอาหารทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ
ชาวจีน และรักษาสญัลกัษณ์ของอาหารโต๊ะ
จีน แตใ่นขณะเดยีวกนัก็มีการปรับปรุงพฒันา
ดดัแปลงเมนอูาหารให้เหมาะสมตามยคุสมยั
และตรงตามความต้องการของลกูค้า  

2. มีการคดิปรับปรุง ประยกุต์เมนอูาหาร
พร้อมตงัชือให้แปลกๆ ใหม่ๆ  มีความไพเราะ
เพือสร้างความโดดเดน่ทีไมซ่าํใคร  
3. อาหารต้องมีรูปลกัษณ์ทีแปลกใหม ่
สวยงามนา่รับประทาน ดงึดดูความสนใจ  

มีความโดดเดน่ด้านอาหาร 3 ประการ ได้แก่  
1. ด้านอาหาร เน้นอาหารทีปลอดภยัเป็นสาํคญั
อนัดบัหนงึ โดยมีหลกัยดึวา่ ชีวิตเขาก็เหมือน
ชีวิตเรา  
2. ด้านเมนอูาหารทีหลากหลายมีให้บริการทงั
อาหารจีนต้นตํารับแท้ๆ และอาหารจีนประยกุต์ 
รวมทงัอาหารไทย อาคารสถานทีในการ
ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนอยา่งมาก โดยมี
โรงเรือนในการเก็บวตัถดุิบอยา่งดี เน้นความ
สะอาด ปลอดภยั พนืโรงเรือนปกูระเบอืงอยา่งดี 
สวยงาม ดแูล้วสะอาดตา ทีวางภาชนะและ
เครืองปรุงยกพืนสงูได้ระดบัตามมาตรฐานของ
สาธารณสขุจงัหวดั ซงึยงัไมป่รากฎวา่มีธุรกิจจดั
เลยีงโต๊ะจีนรายใดในจงัหวดันครปฐมจดัทาํ
โรงเรือนในการประกอบการได้ดีเช่นนี  

1. อาหารของสายนัต์โภชนาเป็นอาหารทีปรุงใหม ่ใสใ่จ
รายละเอียด กลา่วคือมีสตูรอาหารจากการคิดค้นและ
ประยกุต์ขนึใหม ่โดยมีความแปลกใหม ่3 อยา่งคือ 
วตัถดุิบใหม ่รสชาดใหม ่และรูปลกัษณ์ใหม ่จึงมีความ
โดดเดน่ด้วยการเลอืกใช้วตัถดุิบอยา่งดีและไมเ่หมือนใคร 
มีรสชาดอร่อยแตกตา่งไปจากเดมิ และมีรูปลกัษณ์ที
สวยงามเพราะใช้วตัถดุิบทีแตกตา่งอีกทงัใช้วิธีการปรุง
สตูรพิเศษตามภมูิปัญญาดงัเดิม ในการช่วยรักษา
คณุภาพและรสชาดของอาหารไว้ อีกทงัการใช้วิธีปรุง
อาหารโดยใช้ภมูิปัญญาดงัเดิม เช่น การนงึ การตุน๋ด้วย
เครืองยาจีน 

2. มีการให้บริการชิมอาหารฟรี กอ่นทีลกูค้าจะตดัสนิใจ
วา่จ้าง โดยจะนําเสนอเมนอูาหารตามราคาทีลกูค้า
ต้องการ และจะเชิญลกูค้าเข้ามารับประทานอาหารทกุ
อยา่งทีจะจดัเลยีงในปริมาณทีเทา่กบัวนัจดัเลยีงจริง เป็น
การแสดงความจริงใจ ซือสตัย์ ให้เกียรติ และผกูใจลกูค้า  
3. สายนัต์โภชนาให้โอกาสแรงงานโดยไมม่ีข้อจํากดัใน
เรืองของเพศ และวยั  
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ตารางที 3 สรุปข้อมลูสภาพทวัไปของธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่  (ตอ่) 

ประเด็น 7. กําธรโภชนา 8. ทวีโภชนา 9. สายนัต์โภชนา 

จดุแขง็ จดุแขง็อยูท่ีความโดดเดน่ด้วยลกัษณะพิเศษ 3 ประการ ที
ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนเจ้าอืนๆ ยากทีจะลอกเลยีนแบบได้ 
ได้แก่ ให้ความสาํคญักบัการรักษาเอกลกัษณ์ของ
วฒันธรรมการรับประทานอาหารของชาวจีนดงัเดิม, ยงั
คงไว้ซงึอาหารเมนตูามต้นตาํรับดงัเดิมของชาวจีน, ใช้
วตัถดุิบอยา่งดีในการประกอบอาหาร และใช้วิธีการ
ประกอบอาหารและการปรุงอาหารโดยใช้ภมูิปัญญาจีน
ดงัเดิม เป็นธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนเจ้าเดียวในจงัหวดั
นครปฐมทียงัคงคณุคา่ของเอกลกัษณ์ของชาวจีนและสบื
สานวฒันธรรมการบริโภคอาหารของชาวจีนไว้ กําธรโภช
นาจึงมีจดุแข็งตรงทีใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสาน
วฒันธรรมไทยและจีนในรูปแบบของอาหารให้มคีวาม
ทนัสมยัเข้ากบัยคุได้อยา่งเหมาะสมและลงตวัทีสดุ  

1.เป็นผู้ประกอบการทีได้รับมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ของสาธารณสขุจงัหวดัใน
เรืองของอาหาร วสัดอุปุกรณ์ และ
อาคารสถานที  
2. อาหารทีพิเศษและแตกตา่งและการ
เอาใจใสต่อ่การประกอบอาหารและ
การปรุงอาหารเป็นพิเศษตงัแตก่าร
เลอืกวตัถดุิบและสตูรอาหารทีพิเศษ
ไมเ่หมือนใคร  

มีจดุแขง็อยูท่ี อาหาร ทีมีจดุเดน่ 3 ประการ ได้แก่  
1. การเลอืกใช้วตัถดุิบอยา่งดี สดใหม ่ขนาดใหญ่คดั
พิเศษ และรู้จกัเลอืกใช้วตัถดุิบทีไมเ่หมือนใคร  
2. ใสใ่จกบัการเก็บรักษาวตัถดุิบมากเป็นพิเศษ 3. ซงึเป็น
จดุแขง็ของสายนัต์โภชนาทีธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนรายอืนไม่
สามารถลอกเลยีนแบบได้เลย นนัคืออาหารทีปรุงขนึด้วย
สตูรพิเศษทีคิดค้นและประยกุต์ขนึเองโดยใช้วิธีปรุงตาม
ต้นตํารับภมูิปัญญาชาวบ้านแตด่งัเดิมเพือเน้นการรักษา
สขุภาพ เช่น การนงึ การอบ การตุน๋ด้วยเครืองยาจีน และ
มีการแสดงความจริงใจ และให้เกียรติลกูค้าด้วยการจดั
อาหารให้ชิมฟรีในปริมาณเทา่กบัการจดัจริงก่อนทีลกูค้า
จะตดัสนิใจวา่จ้าง ซงึไมส่ามารถหาได้ในโต๊ะจีนรายอืนๆ 
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ตารางที 3 สรุปข้อมลูสภาพทวัไปของธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่  (ตอ่) 

ประเด็น 7. กําธรโภชนา 8. ทวีโภชนา 9. สายนัต์โภชนา 

จดุออ่น เป็นธูรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนขนาดเลก็ มี
ข้อจํากดัในการให้บริการในปริมาณมาก 

และมีกลุม่ลกูค้าในแวดวงคอ่นข้างจํากดั
อยูใ่นหมูป่ระชาชนชาวไทยเชือสายจีนทีชืน
ชอบในการบริโภคอาหารจีนต้นตาํรับ จึง
เป็นข้อจํากดัในการขยายธูรกิจให้
กว้างขวางออกไป 

การถา่ยทอดวิชาการปรุงอาหารให้แก่พนกังาน
อยา่งหมดเปลอืกด้วยความจริงใจเช่นนจีึงอาจเป็น
จดุออ่นให้แก่ทวีโภชนาได้ ทีต้องเสยีพนกังานทีมี
ฝีมือไปอยูเ่ป็นประจํา และอาจจะทําให้มคีูแ่ขง่ใน
ด้านสตูรอาหารเกิดขนึได้  

จดุออ่นในเรืองของการจ้างแรงงานทีไมจ่ํากดัเรืองอายแุละ
เพศ บอ่ยครังทีถกูมองในเชิงตาํหนิวา่ใช้แรงงานผู้หญิง หรือผู้
สงูวยั ทําให้อาจไมไ่ด้รับความชืนชอบในการให้บริการในสว่น
ของพนกังานเทา่ทีควร 

ปัจจยัแหง่
ความสาํเร็จ 

หลกัในการบริหารจดัการอยูบ่นพนืฐาน
ของความพอเพียง ประกอบธุรกิจตาม
กําลงัตามศกัยภาพทีตนเองมีอยู ่ไมท่ํา
อะไรเกินกําลงัของตน ให้ความสาํคญักบั
คณุภาพมากกวา่ปริมาณ มีความเออืา
ทรตอ่ลกูค้า ไมเ่อาเปรียลลกูค้า รู้จกัผกูใจ
ลกูค้า ให้บริการด้วยความซือตรงและ
จริงใจ รักษามาตรฐานของตนเองไว้อยู่
เสมอ มีการพฒันาปรับปรุงเปลยีนแปลง
ตลอดเวลาเพือให้เหมาะสมกบับริบทและ
สงัคมทีเปลยีนไป 

1.ความอดทนมานะบากบนั มีความพยายามตอ่สู้ 
ฟันฝ่าอปุสรรคทกุอยา่งทีอาจเข้ามาในชีวติและ
กระทบตอ่ธุรกิจด้วยความอดทนและไมย่อมแพ้  

2.ความมใีจรัก ซือสตัย์ในอาชีพ และลกูค้า มี
ความสนใจ ใสใ่จลกูค้า ดแูลลกูค้าเหมือนดแูล
ตวัเอง  
3.รักษามาตรฐาน รักษาจดุเดน่ของตนเองในเรือง
ของอาหาร และเรืองอาคารสถานที ให้คงทีหรือดี
ขนึ อยา่ให้มาตรฐานตําลง  
4.มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอให้เข้ากบัยคุสมยั
และความต้องการของลกูค้า 

ยดึหลกั ความกตญั  ูซือสตัย์ตอ่อาชีพไมเ่อาเปรียบลกูค้า 

รักษามาตรฐาน และมีการพฒันาปรับปรุงเปลยีนแปลงอยู่
เสมอ และรักษามาตรฐาน 3 ด้านของตนเองอยา่งเคร่งครัด 
ได้แก่ 1.ด้านอาหาร เน้นคณุภาพทีมีลกัษณะพเิศษ 4 ประการ 
คือ สตูรพิเศษ ปรุงสด แปลกใหม ่ให้เยอะ  
2.การให้บริการชิมอาหารฟรีในปริมาณทีเทา่กบัอาหารทีจดั
จริงในวนังานก่อนการตดัสนิใจวา่จ้าง  
3. การเอือตอ่แรงงานทีไมจ่ํากดัเพศ และวยั เพราะถือเป็นการ
ให้โอกาสแก่คนในชมุชน เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

และเป็นการสร้างคงามภาคภมูใิจในตนเองให้แก่แรงงานกลุม่
น ีเป็นการช่วยพฒันาคนและพฒันาสงัคมได้อีกทางหนงึ  
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ตารางที 3 สรุปข้อมลูสภาพทวัไปของธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่  (ตอ่) 

ประเด็น 7. กําธรโภชนา 8. ทวีโภชนา 9. สายนัต์โภชนา 

ข้อเสนอแนะ 1. ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะ
จีนนครปฐมควรให้ความช่วยเหลอืและ
สนบัสนนุผู้ประกอบการโต๊ะจีนเจ้าอืนๆ ที
ไมไ่ด้เข้าเป็นสมาชิกชมรมด้วย 

2. ควรมีการบริหารจดัการแก้ปัญหาใน
เรืองของแรงงานระหวา่งผู้ประกอบโต๊ะจีน
ด้วยกนัและหนว่ยงานทางภาครัฐและ
เอกชน ได้แก่ การร่วมมือกบัสถานศกึษา
ในการเอือเฝือเรืองแรงงาน 

3. หอการค้าจงัหวดันครปฐมควรให้การ
สนบัสนนุและช่วยเหลอืผู้ประกอบการ
ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนครปฐมให้มากกวา่
น ี 

1. การพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
2.รักษามาตรฐานขงอตนเองไว้
เสมอ อยา่ให้ตกตําเด็ดขาด 

เพือเป็นการรักษาชือเสยีงของ
ตนเองและรักษาชือเสยีงความ
เป็นโต๊ะจีนทีมชีือเสยีงของ
จงัหวดันครปฐมให้คงอยูต่อ่ไป 

1.ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนควรมีการประสานความร่วมมือกนัเป็นเครือขา่ยกบั
หนว่ยงานอืนๆ ในสงัคมให้มีความเข้มแข็ง  
2.ชมรมผู้ประกอบธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนควรให้การสนบัสนนุผู้ประกอบการให้
มากกวา่นี และควรหนัมาร่วมมือกบัผู้ประกอบการในการคิดรูปแบบในการ
แก้ปัญหาในเรืองการขาดแคลนแรงงานอยา่งจริงจงั  
3.ควรมกีารสง่เสริมและพฒันาธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนให้มีความเจริญก้าวหน้า
อยา่งยงัยืนเนืองด้วยธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนถือเป็นธุรกิจทีมีจดุแข็งหลายประการ 
ได้แก่ 1) เป็นธุรกิจทีทาํเงินหรือทาํกําไรให้ผู้ประกอบการได้อยา่งแนน่อน เพราะ
เป็นธุรกิจทีต้องมกีารจา่ยเงินสด ไมม่ีการให้สนิเชือ ฉะนนัจึงเป็นธรุกิจทีสามารถ
ทํารายได้ให้แก่ผู้ประกอบได้อยา่งมนัคง  
2) เป็นธุรกิจทีมงีานตลอดทงัปี เพราะวิสยัคนไทยทีชืนชอบงานสงัสรรค์ นิยมจดั
เลยีงในโอกาสพิเศษตา่งๆ อยูเ่สมอ จึงเอือตอ่การประกอบธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนให้
มีงานอยา่งสมําเสมอ  

3) ธุรกิจจดัเลยีงโต๊ะจีนนบัวา่เป็นธุรกิจทีสามารถเอือประโยชน์ให้แก่ชมุชนได้
หลายประการ กลา่วคือ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในชมุชน เป็นการ
ช่วยพฒันาสงัคมในอีกรูปแบบหนงึ อีกทงัเป็นการเอือให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ  ให้เกิด
ขนึมา เช่น ธุรกิจให้เช่าอปุกรณ์โต๊ะจีน ธุรกิจเครืองประกอบอาหารโต๊ะจีน เป็นต้น 
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ตารางที 4 สรุปประเดน็สําคญัในภาพรวมของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่   

ประเดน็ 
ธุรกจิจัดเลียงโต๊ะจีน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

วัตถุดบิ 

จงัหวดันครปฐมและจงัหวดัใกล้เคียง 
อาหารทะเลสดจากภาคใต้               
ใช้วตัถดุิบโดยชาวบ้านในชมุชน         
ใช้วตัถุดิบของตนเอง               
เน้นสด สะอาด ปลอดภยั ได้ขนาดทีต้องการ 
อาหาร 

จีนและไทยประยกุต์ 

รายการอาหารหลากหลาย 

คิดรายการอาหารขนึมาใหม ่                 
มีเคลด็ลบัในการปรุงอาหารด้วยสตูรพิเศษที
คิดค้นขนึเอง           

เน้นอาหารจีนต้นตํารับ               
เน้นความสร้างสรรค์ของอาหาร ชือไพเราะ 

การจดัจานสวยงามดงึดดูใจอาหารตา อาหาร
ใจ 

                

ปรับเปลียนตามความต้องการของลกูค้า 

อุปกรณ์ 

แหลง่อปุกรณ์ในจงัหวดันครปฐม 

มีอปุกรณ์ของตนเองครบ 

มีการเช่าอปุกรณ์               
แรงงาน 

คนในครอบครัว 

คนในชมุชนและใกล้เคียง 
คนนอกพืนที                 
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ตารางที 5 สรุปประเดน็สําคญัในภาพรวมของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่ (ตอ่) 

ประเดน็ 
ธุรกจิจัดเลียงโต๊ะจีน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่ประชาชนทวัไปถงึระดบักลาง     
ระดบักลาง และระดบัสงู               
เน้นลกูค้าตา่งจงัหวดั               
บริการลกูค้าในประเทศเพือนบ้าน           
การขนส่ง 

มียานพาหนะของตนเอง 
มีการเช่ารถขนสง่               
ใช้เทคโนโลยีทุ่นแรง เช่น รถโฟล์คลิฟท์                 
ห้องเย็นเคลือนท ี               
เครือข่าย 

เป็นสมาชิกชมรมโต๊ะจีนนครปฐม  

ร่วมมือกบัหน่วยงานในภายในจงัหวดั เช่น 
หอการค้า สาธารณสขุ องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน 

ปัญหา/อุปสรรค 

คา่ปรับจากการทําผิด พรบ.จราจร 
ขาดแคลนแรงงานในสว่นของพนกังานเสิร์ฟ 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

ความมีชือเสียงในลําดบัต้นๆ ของนครปฐม             
ความซือสตัย์ตอ่ลกูค้า 

รักษามาตรฐานของตนเอง 
พฒันาปรับปรุงอาหารและบริการสมําเสมอ 

ใช้เทคโนโลยีทีทนัสมยัในการดําเนินงาน 

เครือข่ายทีเข้มแข็ง 



279 
 

 
 

ตารางที 5 สรุปประเดน็สําคญัในภาพรวมของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมทงั 9 แหง่ (ตอ่) 

ประเดน็ 
ธุรกจิจัดเลียงโต๊ะจีน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

มีใจรักในอาชีพ 

ให้บริการด้วยความประทบัใจ 

ดําเนินธุรกิจโดยยดึหลกัความพอเพียง             
 

หมายเหต ุ 1. โต๊ะจีน ยทุธพงษ์โภชนา นครปฐม  
 2. โต๊ะจีน เอียวเจริญโภชนา นครปฐม  
 3. โต๊ะจีน ณทัพงศ์โภชนา นครปฐม  
 4. โต๊ะจีน องึพิชาญโภชนา นครปฐม  
 5. โต๊ะจีน วิสตูรโภชนา นครปฐม  
 6. โต๊ะจีน พรชยัโภชนา นครปฐม  
 7. โต๊ะจีน กําธรโภชนา นครปฐม  
 8. โต๊ะจีน ทวีโภชนา นครปฐม  
 9. โต๊ะจีน สายนัต์โภชนา นครปฐม  
 

ตอนที 2 ผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันในการดาํเนินงานธุรกิจ
จัดเลียงโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐมตามความคิดเหน็ของสถาบัน และหน่วยงานทเีกียวข้อง  

 จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัในการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม 
จากความคิดเห็นของสถาบนัและหน่วยงานทีเกียวข้องกับธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน ทังหน่วยงาน
ราชการ องค์กรอุตสาหกรรม สือมวลชน สถาบนัการศึกษา ได้แก่ หอการค้าจังหวัดนครปฐม , 
สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม, การศกึษานอกโรงเรียน อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม , สมาคม
วิทยุโทรทัศน์จังหวัดนครปฐม, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม, การท่องเทียวจังหวัดนครปฐม 
สมทุรสาคร และสมทุรสงคราม พบวา่มีประเดน็ทีนา่สนใจ ได้แก่ (1) ความเข้มแข็งหรือจดุแข็ง และ
จุดอ่อนของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม (2) ปัญหาของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม (3) การ
เปลียนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบนัของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐม (4) การสนับสนุนหรือความ
เกียวข้องกับธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม (5) ข้อเสนอแนะในการเพิมมลูค่าให้กับธุรกิจจดัเลียง
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โต๊ะจีนนครปฐม (6) ข้อเสนอแนะในการทําให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีความเข้มแข็งและ
ยงัยืน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 

1. ความเข้มแข็งหรือจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐม 

จากการศกึษาพบวา่ ในมมุมองของสถาบนัและหนว่ยงานทีเกียวข้องกบัธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนนครปฐมมีความคิดเห็นทีคล้ายคลึงกันทังหมด กล่าวคือเห็นว่าธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน
นครปฐมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพเพียงพอทีจะพัฒนาตนเองไปในทางทีดีขึนกว่านีได้ 
เนืองจากโต๊ะจีนนครปฐมแตล่ะเจ้ามีอายยุาวนานในการดําเนินกิจการ และมีประสบการณ์ในการ
ดําเนินธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีดีเสมอมา อีกทงัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง
ได้อย่างตอ่เนือง ด้วยจงัหวดันครปฐมมีปัจจยัทีสนบัสนุนในหลายด้านทีช่วยสนบัสนนุส่งเสริมให้
ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐมก้าวหน้า อาทิเช่น การเป็นแหล่งอาหารทีอุดมสมบูรณ์ มีตลาด
วตัถุดิบทีมีความพร้อมทีส่งเสริมธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนได้เป็นอย่างดี อีกทงัจงัหวดันครปฐมยงัเป็น
จงัหวดัทีมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจทีดี ประชาชนมีกําลงัซือ เอือต่อการพฒันาศกัยภาพของธุรกิจ
จดัเลียงโต๊ะจีน และด้วยการดําเนินธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมาเป็นเวลายาวนานทําให้จงัหวดันครปฐม
เป็นจงัหวดัทีมีชือเสียงทางด้านธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมากทีสดุเป็นอนัดบัหนงึของประเทศไทย  

นอกจากนี การศกึษานอกโรงเรียน อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมยงัแสดงความ
คิดเห็นว่าธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมเป็นธุรกิจจดัเลียงทีมีเสน่ห์และมีจดุเดน่ใน 3 ประการ คือ 
1) อาหารทีมีรสชาดอร่อย มีคณุภาพสูงด้วยใช้วตัถุดิบทีมีคณุภาพดี 2) บริการด้วยความรวดเร็ว 
สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย 3) มีอาหารให้เลือกหลากหลายเมนู และหลากหลายราคา ลูกค้า
สามารถเลือกเมนูอาหารและเลือกราคาได้อย่างเหมาะสมกบัความต้องการ กล่าวโดยสรุป ธุรกิจ
จดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมมีจดุแข็งทีสําคญั 4 ประการดงันี 

1. จดุแข็งในเรืองความมีชือเสียง ด้วยการสงัสมประสบการณ์และการพฒันาใน
ด้านอาหาร และเทคโนโลยีมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและความขึนชือด้านความอร่อยของ
อาหารโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมสง่ให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีชือเสียงมากเป็นอนัดบัหนึงของ
ประเทศไทย ทีเป็นทีรู้จกัของคนทวัไปวา่เมือนกึถึงโต๊ะจีน ต้องนกึถึงโต๊ะจีนของจงัหวดันครปฐม 

2. จุดแข็งในเรืองการบริการ ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนเป็นธุรกิจทีได้รับความนิยม
ตลอดกาล เนืองจากเป็นธุรกิจจดัเลียงทีเปรียบเสมือนภตัตาคารเคลือนที สามารถไปให้บริการได้
ถึงทีหมายด้วยความรวดเร็ว บริการด้วยความเต็มใจ ทําให้ลูกค้าได้ รับความสะดวกสบายและ
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ประทบัใจ มีอาหารให้เลือกหลากหลายเมนูและราคาทีลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
ของตนเอง 

3. จดุแข็งในเรืองคณุค่า ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเป็นธุรกิจทีผสมผสานรสนิยมและ
วฒันธรรมสองเชือชาติ คือ ไทยและจีน ซึงนบัว่าเป็นธุรกิจด้านอาหารทีมีเสน่ห์น่าหลงใหลและ
ประทับใจมาก เนืองจากการรับประทานอาหารโต๊ะจีนเป็นภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมการ
รับประทานอาหารและวัฒนธรรมการกินอยู่ การดํารงชีวิตของชาวจีนทีมีคุณค่าหลายประการ 
กล่าวคือ การนังรับประทานอาหารร่วมกันบนโต๊ะอาหารทีมีลักษณะกลม ไม่มีมุมไม่มีเหลียม 
อาหารบนโต๊ะเป็นอาหารทีหลากหลายมีหลายชนิด สะท้อนถึงวฒันธรรมของคนจีนทีรักใคร่กลม
เกลียว รับประทานอาหารกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา สมาชิกในบ้านได้ร่วมพูดคุยแลกเปลียน
ความคิดเห็นถามไถ่สารทุกข์สุกดิบระหว่างกัน ก่อเกิดความรักใคร่กลมเกลียวความเข้าใจอันดี
ระหวา่งกนั และการนงัรับประทานอาหารบนโต๊ะทีมีลกัษณะกลมสะท้อนถึงวฒันธรรมทีเสมอภาค 
ไมมี่การแบง่ชนชนัวรรณะ ทกุคนเสมอเทา่เทียมกนัหมด ไมมี่ใครสงูกวา่ใคร ร่วมรับประทานอาหาร
ทีหลากหลายเมนทีูผ่านกระบวนการคดัสรรวตัถุดิบอย่างดีมาปรุงด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติทีไม่
รบกวนและลดทอนคุณค่าทางอาหารโดยการต้ม ตุ๋น นึง โดยมีเครืองยาจีนเป็นส่วนประกอบซึง
สะท้อนถึงความเชือและการดูแลรักษาสุขภาพตามแบบฉบับของชาวจีนทีให้ความสําคัญกับ
อาหารการกินทีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพเป็นหลกั และอาหารแตล่ะอย่างของชาวจีนต้นตํารับก็ล้วนมี
ทีมา มีประวตัิ มีเรืองราวทีน่าสนใจควรค่าแก่การเรียนรู้และอนุรักษ์ให้ดํารงคงอยู่เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของชาต ิเหลา่นีล้วนเป็นจดุแข็งในเรืองของคณุคา่ทีธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีอยู่ 

4. ศกัยภาพของจงัหวดันครปฐมทีโดดเดน่ ทงัในด้านภูมิศาสตร์ ทีมีทีตงัอยู่ไม่ไกล
จากกรุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวกสบาย เอือตอ่การเดินทางและการขนส่ง อีกทงัการเป็น
แหล่งทรัพยากรทีอุดมสมบูรณ์ เอือต่อการเป็นแหล่งวัตถุดิบชันดีให้แก่ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 
ตลอดจนจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดทีมีพืนฐานทางด้านเศรษฐกิจดี ประชาชนมีพืนฐานทาง
เศรษฐกิจทีมนัคงมีกําลงัซือ เอือให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเตบิโตได้อยา่งมนัคง 

5. จุดแข็งในเรืองอาหาร ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีความโดดเด่นในด้าน
อาหารหลายประการนนัคือ (1)การใช้วตัถดุบิอยา่งดี มีคณุภาพ สด สะอาด และปลอดภยั (2) ปรุง
รสด้วยเครืองปรุงชนัดีทําให้อาหารมีรสชาติทีอร่อยเลิศเป็นทีเลืองลือ (3) เมนอูาหารทีหลากหลาย
ทงัไทย จีน 4. ราคาทีเหมาะสม เหล่านีล้วนเป็นจุดแข็งทางด้านอาหารทีสร้างความไว้วางใจและ
เป็นทีนิยมแก่ลกูค้าอยา่งตอ่เนืองยาวนาน 
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 สําหรับจุดอ่อนของธุรกิจจัดเลียงนครปฐมพบว่า สถาบนั หน่วยงานทีเกียวข้องกับ
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจนัมีความคิดเห็นทีสอดคล้องกนัวา่ จดุออ่นของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมี 2 ประการ
คือ 1) ธุรกิจยงัไม่มีความเข้มแข็งเนืองจากสาเหตทีุสําคญัคือ ยงัไม่มีการสร้างเครือข่ายทีมันคง
และแข็งแรง ด้วยสาเหตหุลายประการ กล่าวคือ ประการแรก ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
ทุกเจ้ามีความเป็นตวัตนมากเกินไป ต่างมุ่งพฒันาแต่กิจการของตนเอง โดยต่างคนต่างพฒันา 
ไม่ได้มีความร่วมมือกันมากนกั โต๊ะจีนจึงขาดการรวมกลุ่ม ขาดการแลกเปลียนเรียนรู้ ขาดการ
ผนกึกําลงัชว่ยเหลือซงึกนัและกนั ทําให้แตล่ะเจ้ายงัไม่สามารถหนัหน้าเข้าหากนัเพือความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายได้ ซึงส่งผลทําให้ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐมยังไม่มีความเข้มแข็ง
เทา่ทีควร เนืองจากยงัไมมี่เครือขา่ยทีเข้มแข็ง ไม่สามารถขยายความร่วมมือออกไปในวงกว้างเพือ
ผนึกกําลงัประสานความร่วมมือซึงกนัและกนัได้ และ 2) ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจําเป็นต้องมีการใช้
ผงชูรสในการปรุงอาหารเป็นปริมาณมาก และยังไม่สามารถหาวิธีปรุงอาหารทีไม่ใช้ผงชูรสได้ 
เนืองจากผงชรูสเป็นปัจจยัสําคญัทีทําให้อาหารมีรสชาดทีอร่อย แม้ในปัจจบุนัจะมีการรณรงค์การ
ใช้ผงชูรสในปริมาณทีน้อยลงแล้วก็ตาม แต่ก็ยงัหลีกเลียงไม่ได้คงมีการใช้ผงชูรสเหมือนเดิม ซึง
เป็นผลเสียตอ่สขุภาพของผู้บริโภคในระยะยาว  

ในประเด็นจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐมนี คุณสิทธิชัย         
คุ้มอนวุงศ์ นายกสมาคมวิทยโุทรทศัน์จงัหวดันครปฐมได้กลา่วไว้อยา่งสนใจวา่ 

 “โต๊ะจีนบา้นเรามีชือเสียงมากนะครับ จุดแข็งก็คงจะเป็นเรืองมีชือเสียงเนียแหละหนึง 
เพราะบ้านเรามีคนประกอบอาชีพโต๊ะจีนกนัมาเนินนานมาก มีหลายร้อยเจ้า เรียกได้ว่ามีชือเสียง
เป็นอนัดบัหนึงของประเทศไทย ใครนึกถึงโต๊ะจีนอยากกินโต๊ะจีนก็ต้องนึกถึงโต๊ะจีนนครปฐม แล้ว
เรามีการพฒันาอยู่เรือยๆ มาตลอดทงัเมนูอาหารทงัเทคโนโลยีการดําเนินงาน โต๊ะจีนเป็นธูรกิจ
ทางด้านอาหารทีมีเสน่ห์ ได้รับความนิยมดีไม่มีตกเพราะสะดวกสบายในเรืองของการบริการด้วย 
สะดวกรวดเร็ว สามารถไปให้บริการได้ถึงทีเมนูอาหารก็มีความหลากหลายมีให้เลือกหลายราคา
ดว้ย แลว้บริการอย่างดีลูกค้าก็ประทบัใจ อีกอย่างหนึงโต๊ะจีนมีคณุค่านะครับในแง่ของวฒันธรรม
ทีไม่ค่อยมีใครรู้ หรือกล่าวถึง แต่โต๊ะจีนเป็นภาพสะท้อนของวฒันธรรมการกินอยู่ การใช้ชีวิตของ
ชาวจีน เป็นวฒันธรรมทางดา้นอาหาร และการรับประทานอาหาร ชาวจีนจะนงัร่วมวงรับประทาน
อาหารพร้อมหน้าพร้อมตากนับนโต๊ะทีมีลกัษณะกลม ไม่มีเหลียม อาหารหลากหลาย มีการกิน
ตามลําดบัขนั คาวก่อนหวาน มีการใช้ตะเกียบรับประทานอาหารเป็นหลกั ตรงนีแสดงให้เห็นถึง
อะไรบ้าง หลายอย่างครับ การรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตา รับประทานอาหาร
ตามลําดบัขนัแสดงถึงความมีระบบ มีระเบียบ แบบแผนมีวินยัในตนเอง และตรงต่อเวลาของชาว
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จีน และเป็นการแสดงถึงการส่งเสริมความสัมพนัธ์อันดีภายในครอบครัวทีล้อมวงรับประทาน
อาหารด้วยความเสมอภาคไม่มีชนชัน ไม่มีใครสูงตํา เสมอกันหมด และใช้ตะเกียบในการ
รับประทานอาหารซึงตะเกียบเนียเป็นสญัลกัษณ์ของการอยู่กนัเป็นคู่ สะท้อนถึงความรักความ
ผูกพันอันดีในครอบครัว แล้วอาหารแต่ละอย่างมีวิธีการปรุงอย่างดี คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย นํามาประกอบอาหารด้วยวิธีธรรมชาติทีไม่ทําให้คณุค่าอาหารเสียไป อย่าง
ตุ๋นเครืองจีน ต้ม นึง ก็สะท้อนความเชือในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวจีนด้วย แม้กระทงัชือ
อาหารก็ลว้นมีทีมา เหล่านีลว้นเป็นคณุค่าทีมีอยู่โต๊ะจีนทงัสิน สําหรับจุดอ่อนนนัก็ตรงทีโต๊ะจีนเรา
ยงัไม่เข้มแข็ง ไม่เข้มแข็งเพราะอะไร….เพราะโต๊ะจีนแต่ละเจ้ายงับริหารด้วยตวัใครตวัมนัไงครับ 
ยงัไม่มีความร่วมมือกนัอย่างจริงใจ ไม่หนัหน้าเข้าหากนัเพือความร่วมมือทีดีต่อกนั ทําให้โต๊ะจีน
ไม่มีเครือข่าย เพราะยงัไม่สามารถรวมกลุ่มกนัได้ เครือข่ายโต๊ะจีนจึงยงัไม่มีความเข้มแข็ง” 

 
2. ปัญหาของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐม 

จากการศกึษาพบวา่ ในมมุมองของสถาบนัและหนว่ยงานทีเกียวข้องกบัธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนนครปฐมมีความคิดเห็นทีคล้ายคลึงกัน กล่าวคือเห็นว่าธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐมใน
ปัจจุบันต่างประสบปัญหาเช่นเดียวกันคือ การขาดแคลนแรงงาน ซึงเป็นปัญหาทีสําคญัอย่าง
เร่งดว่นทีส่งผลกระทบตอ่การดําเนินงานธูรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเป็นอย่างมาก ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
ในปัจจบุนัขาดแรงงานในสว่นพนกังานเสิร์ฟ สาเหตเุนืองมาจากปัจจบุนัแรงงานสมยัใหม่มกัมีนิสยั
รักงานสบายและต้องการรายได้ทีมันคงแน่นอน จึงหันเหไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
ส่วนมาก และประกอบกับจงัหวดันครปฐมมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก จึงเอือต่อการ
ประกอบอาชีพเป็นพนกังานโรงงานของแรงงานรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจึงขาด
คนทีจะมาสมคัรเป็นพนักงานเสิร์ฟ ดงัทีคณุณรงค์ ประธานหอการค้าจงัหวัดนครปฐมได้กล่าว
แสดงความคดิเห็นสนนัสนนุวา่ 

“ปัญหาใหญ่ของโต๊ะจีนในขณะนีนะครับ คือปัญหาเรืองพนกังานเสิร์ฟอาหาร คือใน
ส่วนแรงงาน" 

ตรงนีเขาขาดแคลนมากขึน ต้องยอมรับว่าแรงงานทุกวนันีหายากมากขึน เพราะคน
สมัยนีเลือกงานมากขึน ไม่นิยมทํางานหนกั หนักไม่เอาเบาไม่สู้ ชอบงานสบาย และอยากได้
รายได้ประจํา โต๊ะจีนมีจุดอ่อนตรงทีไม่มีงานประจํา วันนีมีงานก็จ้างแรงงาน และในจังหวัด
นครปฐมมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมาก เด็กสมยัใหม่ก็ไปเข้าโรงงานหมด ไม่มีใครอยากจะมา
ทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟใหโ้ต๊ะจีนอีกต่อไป” 
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นอกจากนี ปัญหาทีพบในการดําเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนอกจากปัญหา
ด้านแรงงานมีดงัตอ่ไปนี  

1. ปัญหาเรืองความสะอาดของสถานทีในการปรุงอาหาร เนืองจากธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนเป็นธุรกิจการให้บริการอาหารทีต้องยกอาหารไปบริการแก่ลูกค้านอกสถานทีซึงเปรียบเสมือน
ภตัตาคารเคลือนทีนนั การปรุงอาหารจงึเลียงไม่ได้ทีจะต้องปรุงอาหารในบริเวณทีจดังานทีมกัเป็น
พืนทีกลางแจ้ง ไม่ได้มีการกนัเป็นสดัส่วนให้มิดชิดและสะอาดเรียบร้อยแต่อย่างใด จึงทําให้เป็น
การไมน่า่ดขูองลกูค้าทีอาจเห็นการปรุงอาหาร จงึเป็นปัญหาในเรืองของสถานทีและความสะอาดที
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนต้องทบทวน 

2. ปัญหาในเรืองการปรุงอาหาร ทีมีการใช้ผงชรูสในปริมาณทีมากเกินไปในการปรุง 
อาหารทําให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคซึงนับว่าเป็นปัญหาในเรืองการปรุง

อาหารทีธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนยงัต้องแก้ไข 

คุณสําเนียง เพชรจอม นักวิชาการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กล่าวแสดงความ
คดิเห็นในเรืองนีไว้วา่ 

“เห็นว่าปัญหาในเรืองการใช้สถานทีในการปรุงอาหารของโต๊ะจีนเวลาไปให้บริการ
นอกสถานที ไม่น่าดู เพราะเคยเห็นประกอบอาหารกนักลางแจ้ง ในทีโล่ง ไม่ได้มีการจดัแบ่งโซนใน
การประกอบอาหารให้ดูมิดชิดและสะอาดสะอ้านมากนัก บางครังทําให้เกิดความรู้สึกไม่น่า
รับประทานเพราะคิดว่าการปรุงอาหารไม่น่าจะสะอาด ทําใหอ้าหารไม่น่ารับประทาน” 

และคณุศิรินภา ศริวฒัน์ นกัวิชาการศนูย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แสดงความคิดเห็น
วา่ 

“ปัญหาการใช้ผงชูรสทีมากเกินไป เป็นทีรู้กนัดีว่าโต๊ะจีนใช้ผงชูรสในการปรุงอาหาร
มาก เพือช่วยในการชูรสชาดอาหารใหอ้ร่อยเป็นทีติดใจของลูกค้า แต่ทีนีเราต้องยอมรับค่ะว่า ผงชู
รสเป็นสารทีมีพิษต่อร่างกายอย่างมาก บางคนแพผ้งชูรสถึงกบัป่วยไข้ ซึงไม่ได้ส่งผลดีต่อสขุภาพ
ของผู้รับประทานเลย และนอกจากนีปัญหาตอนนีทีพบมากของโต๊ะจีนก็คือ มีปัญหาการขาด
พนกังานเสิร์ฟมาก เพราะพนกังานเสิร์ฟหายากมากขึน ซึงอาจจะเป็นเพราะแรงงานปัจจุบนัไม่
ชอบการทํางานทีใช้แรงงานและอยากได้รายได้หรือค่าตอบแทนทีแน่นอนมนัคง แต่ธุรกิจจดัเลียง
ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนประจําให้พนกังานได้เนืองจากธุรกิจเองก็ไม่ได้มีงานทุก
วนั เมือวันไหนมีงานจึงได้จ้างพนักงานและมีค่าตอบแทนเป็นรายวัน แรงงานสมัยนีจึงหนีไป
ทํางานประจําทีไดร้ายไดป้ระจําและไม่ตอ้งใช้แรงงานในการแบกหามแต่อย่างใด ทําให้โต๊ะจีนขาด
พนกังานเสิร์ฟเป็นจํานวนมาก” 
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3. การเปลียนแปลงจากอดีตถงึปัจจุบันของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐม 

จากการศกึษาพบวา่ ในมมุมองของสถาบนัและหนว่ยงานทีเกียวข้องกบัธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนนครปฐมมีความคิดเห็นทีคล้ายคลึงกัน โดยเห็นว่าธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีการ
เปลียนแปลง การปรับปรุง และมีการพัฒนาขึนในหลายด้าน กล่าวคือ นครปฐมเป็นจงัหวดัทีมี
ชือเสียงเรืองโต๊ะจีนมากเป็นอนัดบัหนงึของประเทศไทย ด้วยระยะเวลาการประกอบการทียาวนาน 
และประสบการณ์ของผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐมทําให้นครปฐมเป็น
จงัหวดัทีได้รับชือเสียงในเรืองของโต๊ะจีนมาโดยตลอด และธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนก็ได้รับการพฒันา
มาอย่างตอ่เนือง ในเรืองทีสําคญัหลายประการ ได้แก่ การพฒันาเรืองของอาหาร เช่น เมนอูาหาร 
วตัถดุิบ เครืองปรุง ตลอดจนวิธีการปรุงอาหาร ทีมีความเปลียนแปลงไปจากเดิมมาอย่างต่อเนือง 
เมนอูาหารหลายอยา่งได้ถกูปรับเปลียนจากอาหารจีนมาเป็นอาหารไทยเพือให้เหมาะสมกบับริบท
และความต้องการของผู้ บริโภคมากขึน อีกทังมีการสร้างสรรค์วัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ ทีใช้ในการ
รับประทานอาหาร เป็นการเพิมสีสนัและความดึงดดูใจให้กับลูกค้ามากขึน เช่น โต๊ะ เก้าอีทีมีผ้า
คลุมทีสวยงามหลากสีสนั การใช้ถ้วย จานทีมีวลดลายสวยงามและวัสดทีุคงทนมากขึน การใช้
ตะเกียบ การใช้แก้วนํา ทีมีการปรับเปลียนมาใช้วสัดทีุสะอาด สะดวกต่อการทําความสะอาดมาก
ขนึ นอกจากนียงัมีการนําเทคโนโลยีทีทนัสมยัใหม่ๆ มาใช้ในการดําเนินงานในหลายด้าน ได้แก่ 
การตดิตอ่ประสานงาน การประชาสมัพนัธ์ การขนส่ง การเก็บและถนอมอาหาร เช่น ใช้โทรสาร ใช้
อินเตอร์เนทในการติดตอ่รับงานหรือการประชาสมัพนัธ์ การใช้รถโฟลค์ลิฟท์ในการยกของ การใช้
ห้องเย็นและรถบรรทกุทีทําเป็นห้องเย็นเคลือนทีในการเก็บวตัถดุิบให้คงความสดสะอาดเพือรักษา
คณุค่าทางอาหาร เหล่านีล้วนเป็นการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการดําเนินธุรกิจให้มีความ
สะดวกสบายและรวดเร็ว เป็นการประหยดัเวลาและแรงงานมากขนึ ทําให้การให้บริการเป็นไปด้วย
ความราบรืน รวดเร็วเป็นทีประทบัใจแก่ลกูค้ามากขนึ 

กลา่วโดยสรุปความเปลียนแปลงของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนตงัแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนันนั 
มีการเปลียนแปลงในด้านการดําเนินงาน 4 ประการคือ 1) การใช้วัตถุดิบทีมีคุณภาพมากขึน 
เนืองจากอยูใ่กล้แหล่งอาหารทําให้การจดัซือและบริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และการ
เป็นแหล่งทรัพยากรทีอุดมสมบูรณ์ของจังหวดันครปฐมทําให้ได้วตัถุดิบทีมีคณุภาพ สด สะอาด 
และปลอดภัย 2) มีการนําเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ในการดําเนินงาน เช่น เทคโนโลยีทางการ
สือสาร เทคโนโลยีทางด้านการคมนาคมและขนส่ง เทคโนโลยีทางด้านการถนอมอาหาร 3) อาหาร 
มีการเปลียนแปลงใน 2 ประการคือ หนึงเมนูอาหาร เปลียนจากอาหารจีนต้นตํารับเดิม มาเป็น
อาหารไทยบ้าง ผสมผสานกบัอาหารจีนเนืองจากกลุ่มเปา้หมายทีเป็นผู้ ใช้บริการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
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จีนเปลียนแปลงไป ปัจจบุนัธึรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนได้รับความนิยมในหมู่ชาวไทยมากขนึ เมนอูาหาร
จึงต้องมีการปรับปรุงดดัแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึน และสอง เรือง
วตัถดุบิทีมีคณุภาพทีดีขนึ เนืองจากจงัหวดันครปฐมเป็นตลาดใหญ่ทีมีวตัถดุิบจําหน่ายให้ธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีนได้ทุกประเภท ทําให้ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนได้รับความสะดวกในการซือวัตถุดิบได้
หลากหลายและราคาไม่แพง และ 4) มีการใช้ความสร้างสรรค์มากขึน ซึงความสร้างสรรค์นนัมี
ด้วยกนั 2 ประการคือ ด้านวสัดอุปุกรณ์ในการใช้รับประทานอาหารและการให้บริการ เช่น ภาชนะ
ในการใสอ่าหารทีปรับเปลียนให้สวยงามและสะอาดถกูหลกัอนามยัมากขนึ การตกแตง่โต๊ะเก้าอีที
เน้นความสวยงามน่าดึงดูดความสนใจของลูกค้ามากขึน และการสร้างสรรค์เมนูอาหารที
หลากหลายและผสมผสานวฒันธรรมไทย-จีน 

ในการนี คณุวฒุิศกัดิ ศรีเสมาเมือง ผู้ อํานวยการการศกึษานอกโรงเรียน อําเภอนคร
ชยัศรี จงัหวดันครปฐม ได้แสดงความคิดเห็นในเรืองความเปลียนแปลงของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
นครปฐมไว้วา่ 

“โต๊ะจีนมีความเปลียนแปลงในหลายเรือง เช่น เรืองของวตัถุดิบ ทีใช้วตัถุดิบดีขึน มี
คุณภาพมากขึนเนืองจากจังหวดันครปฐมของเราเป็นแหล่งอาหาร เป็นตลาดใหญ่ เป็นแหล่ง
ทรัพยากรทีอดุมสมบูรณ์มีหลากหลาย หาซือได้ง่ายสะดวก รวดเร็วขึน ซึงเอือประโยชน์แก่โต๊ะจีน
เป็นอย่างมากเลย ธุรกิจโต๊ะจีนสมยันีจึงใช้วตัถดิุบทีดีมีคณุภาพกว่าเมือก่อน ซึงก็เป็นผลประโยชน์
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และอีกอย่างคือมีการใช้เทคโนโลยีในการดําเนินงานด้านต่างๆ มากขึน เช่น ใช้เวบ
ไซด์ในการประชาสมัพนัธ์ มีการใช้ห้องเย็นเพือเก็บวตัถดิุบ ใช้รถยกของเพือทุ่นแรงคน และเริมมี
การใช้รถบรรทกุซึงดดัแปลงเป็นครัวเคลือนทีสามารถไปปรุงอาหารบนรถได้เลย ไม่ต้องยกอปุกรณ์
ลงมาปรุงข้างล่าง ซึงทําให้สะอาด ดูน่ารับประทานมากขึน นอกจากนีก็มีในเรืองของวสัดอุปุกรณ์ 
ในการรับประทานอาหาร จานช้อน ตะเกียบ ซึงเมือก่อนใช้ตะเกียบงา ก็เปลียนมาใช้ตะเกียบไม้ 
เพือสะดวกในการเก็บล้างและมีความสะอาด ถ้วยเปลียนมาใช้ซุปเปอร์แวร์แทนถ้วยกระเบือง มี
การใช้ผา้ปโูต๊ะหลากสีสนัมากขึน มีผา้หุม้เก้าอี ซึงเมือก่อนไม่มี” 

4. การสนับสนุนหรือความเกียวข้องกับธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐม  
จากการศึกษาพบว่า สถาบนั หน่วยงานทีเกียวข้องกับธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน มีส่วน

ชว่ยเหลือและสนบัสนนุในการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในประเดน็หลกั ดงัตอ่ไปนี 

1. การประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบตา่งๆ เชน่ การทําขา่ว สารคดี การทําปา้ยโฆษณา 
หน่วยงานหลักทีสนับสนุนข้อนีคือ หอการค้าจังหวัดนครปฐม , สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม , 
สือมวลชน, การทอ่งเทียวแหง่ประเทศไทย จงัหวดันครปฐม สมทุรสาคร และสมทุรสงคราม 
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2. การเป็นศนูย์กลางในการนําความร่วมมือไปสู่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในรูปแบบ
ของการเป็นหน่วยงานกลางทีคอยประสานความร่วมมือระหว่างชมรมธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนและ
หน่วยงานต่างๆ มีการจดัประชุมเพือแลกเปลียนความคิดเห็นและให้การช่วยเหลือธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนสมําเสมอ หนว่ยงานทีให้การสนบัสนนุหลกัในข้อนีคือ หอการค้าจงัหวดันครปฐม 

3. การสนบัสนุนให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนได้ประชาสมัพนัธ์ตนเองโดยการจดังาน
เทศกาลอาหาร ผลไม้ และของดีจงัหวดันครปฐมขนึเป็นประจําทกุปีทีองค์พระปฐมเจดีย์ โดยเปิด
โอกาสให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีโอกาสเข้าร่วมในการจดัเลียงให้แก่ผู้ ทีสนใจในราคาพิเศษ ซึงเป็น
หน้าทีหลกัของหอการค้าจงัหวดันครปฐม 

4. การจัดอบรม  ใ ห้ความ รู้ เ รืองสุขอนามัย  และการปรุงอาหารใ ห้แก่
ผู้ ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐม  หน่วยงานทีให้การสนับสนุนหลักด้านนีคือ 
สาธารณสขุจงัหวดันครปฐม 

5. การตรวจเยียมเพือประเมิน และรับรองมาตรฐานธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน
นครปฐม ซึงเป็นหน้าทีหลกัของสาธารณสขุจงัหวดัทีต้องให้การตรวจเยียมและออกใบรับรองการ
ผา่นเกณฑ์มาตรฐานให้แก่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐม ซึงจดัเป็นประจําทกุปี โดยออก
ตรวจเยียมปีละ 1 ครัง 

6. ประสานงาน สนบัสนนุ และอํานวยความสะดวกในเรืองสถานทีให้แก่ธุรกิจจดั
เลียงในเวลาให้บริการแก่ประชาชน หนว่ยงานทีสนบัสนนุในข้อนี คือ การศกึษานอกโรงเรียน 

7. ให้คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน  

หนว่ยงานทีมีหน้าทีนีโดยตรง คืออตุสาหกรรมจงัหวดันครปฐม 

กล่าวโดยสรุป สถาบนั และหน่วยงานตา่งๆ ทีเกียวข้องกบัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนตา่งมี
สว่นชว่ยเหลือสนบัสนนุการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนแตกตา่งกนัไปตามความเกียวข้องและ
หน้าที แตก็่ล้วนแล้วแตเ่ป็นการสนบัสนนุ ชว่ยเหลือ และผลกัดนัให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมี
ศกัยภาพในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้พฒันาตนเอง และสร้างชือเสียงให้แก่จงัหวดั
นครปฐมตอ่ไป 

ในการนี คุณอังคณา พุ่มผกา ผู้ อํานวยการการท่องเทียวแห่งประเทศไทย จังหวัด
นครปฐม สมทุรสาคร และสมทุรสงคราม ได้กล่าวถึงประเด็นในการสนบัสนนุธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
วา่ 

“เรามีความยินดีใหก้ารช่วยเหลือธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในการโปรโมท โต๊ะจีนนครปฐม
มีชือเสียงมากอยู่แล้วโดยตนเอง เพราะโต๊ะจีนนครปฐมมีศักยภาพและได้รับความเชือถือมา
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ยาวนาน ในส่วนนีการท่องเทียวมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ให้โต๊ะจีนเป็นทีรู้จักอย่างกว้างแก่
ประชาชนทวัไป อีกทงัเรามีการประสานความร่วมมือกบัทางหอการค้าจังหวดันครปฐมอย่าง
สมําเสมอ เพือให้การประชาสมัพนัธ์โต๊ะจีนในทกุๆ ด้าน เช่น การออกบูธ เปิดงานต่างๆ เราก็จะ
แนะนําชกัชวนใหโ้ต๊ะจีนนครปฐมมาจดัเลียงในงาน” 

 
5. ข้อเสนอแนะในการเพมิมูลค่าให้กับธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐม 

จากการศกึษาพบวา่ ในมมุมองของสถาบนัและหนว่ยงานทีเกียวข้องกบัธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนนครปฐมมีความคดิเห็นทีคล้ายคลงึกนั โดยเห็นวา่ ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีศกัยภาพ
ในการพฒันาตนเองให้เป็นธุรกิจทีสร้างชือเสียงให้แก่ตนเองและจงัหวดันครปฐมได้อย่างยงัยืนได้
ด้วยการเพิมมูลค่าให้กับธุรกิจโต๊ะจีน โดยใช้ความสร้างสรรค์เข้ามาช่วยพัฒนาและเพิมมูลค่า 
เนืองจากความสร้างสร้างสรรค์เป็นสิงสําคญัทีสามารถช่วยให้เกิดการเปลียนแปลงใหม่ๆ เพราะ
โลกทีเปลียนแปลงไปทําให้ความต้องการของสงัคมและผู้บริโภคเปลียนแปลง การดําเนินธุรกิจจึง
ต้องมีการพัฒนา และปรับเปลียนให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ บริโภคและ
เหมาะสมกับบริบทของสังคมทีเปลียนไป ซึงความสร้างสรรค์นีสามารถทําได้ในหลายประเด็น 
ดงัตอ่ไปนี 

1. สร้างสรรค์ในด้านวัสดุอุปกรณ์  โดยการปรับเปลียนวัสดุอุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหารให้มีความสวยงาม วสัดทีุใช้มีความคงทน สะอาด ปลอดภยั และดมีูคณุคา่ เช่น 
การเลือกใช้ถ้วยชามทีมีสีขาว ใช้วสัดอุย่างดีในการผลิต ทําความสะอาดง่าย มีอายุการใช้งานที
ยาวนาน มีรูปร่างลกัษณะทีสวยงามนา่ดงึดดูใจ 

2. สร้างสรรค์ในด้านอาหาร มีการปรับเปลียนผสมผสานเมนอูาหารทีหลากหลาย
มากขนึ มีทงัอาหารไทย จีน เพือให้เป็นทางเลือกแก่ลูกค้า และควรเพิมเมนอูาหารสุขภาพให้มาก
ขนึ ลดการใช้ผงชรูสลง 

3. สร้างสรรค์ในด้านบคุลากร มีการอบรมพนกังานในด้านต่างๆ เช่น การพูดจา 
มารยาทในการต้อนรับและการเสิร์ฟอาหาร การแตง่กายควรมีเครืองแบบพนกังานเสิร์ฟทีสะอาด
เรียบร้อย เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้แก่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมากขนึ  

4. สร้างสรรค์ในการด้านการใช้เทคโนโลยี มีการนําเทคโนโลยีทีทนัสมยัมาใช้ใน
การดําเนินงานให้มากขึน เพือความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลาประหยดัแรงงาน เช่น การ
มีเวบไซด์ในการติดตอ่และรับบริการ การมีรถแชเ่ย็น มีห้องแชแ่ข็ง มีรถประกอบอาหารเคลือนที  
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5. สร้างสรรค์ในการให้บริการ สร้างธุรกิจการบริการให้ครบวงจรมากขึน เช่น มี
บริการรับจดังานเบ็ดเสร็จตามลกัษณะงานทีเจ้าภาพต้องการ เช่น มีการให้บริการเวที เครืองเสียง 
เหลา่นีเป็นต้น 

6. สร้างเรืองราวหรือ story ทีน่าสนใจของโต๊ะจีน โดยนําคณุคา่ทางวฒันธรรมมา
นําเสนอ ธุรกิจ 

จัดเลียงโต๊ะจีนนันนับว่าเป็นธุรกิจทางด้านอาหารทีมีจุดแข็งทีไม่เหมือนใคร ด้วย
ความมีเสนห์่โดดเดน่ทางด้านความมีเอกลกัษณ์และมีอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมการกินอยู่และการ
ปรุงอาหารทีทรงคณุคา่ของชาวจีน การเพิมมลูค่าให้แก่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนนัสามารถทําได้โดย
การเชิดชูเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมการกินอยู่ให้เห็นอย่างชัดเจน เพือรักษาคุณค่าทาง
วฒันธรรมให้เป็นทีรู้จกัและคงอยู ่กลา่วคือธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนควรชปูระเด็นในเรืองของคณุคา่ทีมี
ความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ในเรืองของวฒันธรรมการกินอยู่ของชาวจีนมาใช้เป็นสิงทีเพิมมลูค่า 
ซึงคณุค่าของโต๊ะจีนนนัมีอยู่หลายประการ ดงัทีกล่าวไว้ข้างต้น นนัคือควรนําเสนอเรืองราวผ่าน
เมนูอาหาร เชือมโยงให้เห็นวฒันธรรมการรับประทานอาหารของชาวจีน ทีมีลกัษณะเฉพาะตวั มี
เอกลกัษณ์ในหลายประการ เช่น การรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตา สะท้อนความสามคัคี
กลมเกลียวกนัภายในครอบครัว การใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหาร สะท้อนความรักของคน
ในครอบครัวทีรักใคร่กลมเกลียวกนัเหมือนตะเกียบทีต้องมีเป็นคู ่การนงัรับประทานอาหารบนโต๊ะ
กลม ไม่มีมมุไม่มีเหลียม สะท้อนถึงความเสมอภาคไม่มีการแบง่ชนชนั นอกจากนีการรับประทาน
อาหารตามลําดบัเริมจากอาหารคาว ปิดท้ายด้วยอาหารหวาน สะท้อนถึงความมีระเบียบวินยั มี
ระบบ มีแบบแผน ทําอะไรตรงต่อเวลาและมีวินัยในตนเอง อีกทังเมนูอาหารแต่ละอย่างนันมี
เรืองราว มีความเป็นมา อาหารทุกจานมีประโยชน์อย่างไร มีผลดีต่อสุขภาพอย่างไร โต๊ะจีนควร
นําเสนอคณุค่าทางวฒันธรรมและเกร็ดความรู้ทงัหลาย เกียวกับเรืองราวทางวฒันธรรมทางด้าน
อาหารของชาวจีนอนัทรงคณุค่าในหลายๆ ด้าน เช่น ประวตัิความเป็นมาของอาหาร คณุค่าทาง
โภชนาการ วิธีการปรุงอาหาร วตัถดุิบของอาหารแตล่ะชนิด คณุคา่ของวฒันธรรมการรับประทาน
อาหารแบบโต๊ะจีน ซึงเป็นคณุค่าทางวฒันธรรมของโต๊ะจีนทีคนทัวไปไม่ค่อยได้รับรู้ เหล่านีให้
ประชาชนทวัไปได้มีโอกาสรับทราบ ซงึเป็นการเพิมเสนห์่และสร้างมลูคา่ให้แก่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
ได้เป็นอยา่งมาก  

คุณเอกธนา นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวแสดงความคิดเห็น
สนบัสนนุในประเดน็นีไว้วา่ 
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“โต๊ะจีนมีการพฒันาอย่างต่อเนือง ก็ควรจะมีการพฒันาต่อไป โดยการเพิมความ
สร้างสรรค์เข้าไปในธุรกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ อย่างเวบไซด์ในการช่วยประชาสมัพนัธ์ 
การใช้รถประกอบอาหารเคลือนที เพือเวลาทีออกไปบริการสามารถปรุงอาหารได้บนรถเลยเสร็จ
สรรพไม่ต้องลงมาปรุงข้างล่างซึงจะทําให้ดูสะอาดและเป็นการยกระดบัมาตรฐานโต๊ะจีนให้สูงขึน
ในสายตาผู้บริโภคอีกด้วย นอกจากนีก็อาจจะเป็นในเรืองของการเพิมวามคิดสร้างสรรค์ในเรือง
ของศิลปะในการจัดวาง หรือปรุงแต่งอาหาร อาจทําให้ดูน่ารับประทาน สวยงาม ใช้จานชามที
สวยงาม จดัวางอาหารใหดู้สวยงาม ก็จะช่วยเพิมมูลค่าใหก้บัโต๊ะจีนได”้ 

การใช้ความสร้างสรรค์เข้ามาช่วยเพิมมลูค่าให้แก่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน เป็นการสร้าง
ความหมาย ให้ความรู้ และสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้บริโภคในทกุๆ ด้าน เพือเ ป็นการยกระดบั
ธุรกิจโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐมให้ได้มาตรฐานมากขึน อีกทงัเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางด้าน
อาหาร และการกินอยูข่องชาวจีนให้คงอยูสื่บไปอีกด้วย 

 

6. ข้อเสนอแนะในการทาํให้ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีความเข้มแข็งและ
ยงัยืน 

จากการศึกษาพบว่า สถาบันและหน่วยงานทีเกียวข้องกับธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน
นครปฐม มีความคิดเห็นทีสอดคล้องกนัว่าธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมเป็นธุรกิจทีมีศกัยภาพใน
ตนเองทีมีการพฒันามาอย่างต่อเนืองในทกุๆ ด้าน จึงมีความพร้อมทีจะยกระดบัธุรกิจให้มีความ
มนัคงเข้มแข็งและยงัยืนได้ เพราะธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมเป็นธุรกิจทีมีความสําคญัและสร้าง
เศรษฐกิจให้แก่จังหวัดนครปฐมเป็นลําดับต้นๆ ด้วยความได้เปรียบทงัทางด้านเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนมีความยังยืนต่อไปในอนาคตได้ สําหรับ
แนวทางในการพฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนให้มีความเข้มแข็งและยงัยืนมีดงันี 

1. การพฒันาตนเองอยูเ่สมอและการรักษามาตรฐานของตนเองของธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนกล่าวคือ ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนแต่ละเจ้าต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และรักษา
มาตรฐานของตนเองให้คงทีหรือดีขนึอย่างสมําเสมอรักษามาตรฐานของตนเองให้คงที ดีเสมอต้น
เสมอปลาย ทังเรืองของอาหาร คุณภาพของอาหาร รสชาดอาหาร และการบริการด้วยความ
ประทบัใจ อนัเป็นหวัใจหลกัของการจดัเลียงโต๊ะจีน  

2. การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ ปัจจบุนันีธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม
ยังไม่มีความเข้มแข็งมากนักเนืองจากยังขาดการประสานความร่วมมือซึงกันและกันในหมู่
ผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนด้วยกัน รวมทงัการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ
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องค์กรต่างๆ ในชุมชนยงัมีน้อย ซึงถ้าหากธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมสามารถหนัมาจบัมือให้
การประสานความร่วมมือซึงกนัและกนั ด้วยการเปิดใจ เปิดตวัเอง หนัหน้าเข้าหากนัระหว่างธุรกิจ
จดัเลียงโต๊ะจีนด้วยกนัเอง เพือสร้างความร่วมมือ แลกเปลียนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึงกนัและกนั 
รวมตวักนัให้ได้เป็นปึกแผ่นเพือสร้างเครือข่ายทีมนัคงเข้มแข็ง สามารถพึงพาตนเองและสามารถ
ผนึกกําลงักนัเพือสร้างเครือข่ายทีมนัคงและมีอํานาจในการตอ่รองมากขนึได้เพือให้ธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนนครปฐมมีความเข้มแข็งอยา่งยงัยืนได้ รวมทงัมีการสานความสมัพนัธ์ทีดีระหว่างหน่วยงาน
หรือองค์กรในชมุชนได้ก็จะสามารถทําให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีความเข้มแข็ง  

3. มีการพฒันาตนเอง ปรับปรุงเปลียนแปลงอยูเ่สมอ ให้เหมาะสมกบัความ
ต้องการของลกูค้าและเรียนรู้ทีจะใช้เทคโนโลยี และความคดิสร้างสรรค์เข้ามาเพิมมลูคา่ให้กบั
ธุรกิจเสมอ  

4. ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนต้องมีการปรับเปลียนกลยทุธ์ วิธีการบริหารจดัการ และวิธี
ดําเนินงานให้เหมาะสมและเทา่ทนัการเปลียนแปลงของโลกและสงัคม ต้องมีการปรับตวัตามยคุ
สมยั 

5. ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทกุเจ้าต้องมีการประสานความร่วมมือระหวา่งกนั เพือการ
แลกเปลียนเรียนรู้ และการร่วมมือชว่ยเหลือซงึกนัและกนั เป็นกนัสร้างเครือขา่ยธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนให้เข้มแข็ง  

6. หน่วยงานและองค์กรตา่งๆ ทงัภาครัฐและเอกชนในสงัคมต้องให้การสนบัสนุน 
ช่วยเหลือส่งเสริม ช่วยกันบูรณาการ ประชาสมัพนัธ์ให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีชือเสียงเป็นทีรู้จัก 
และเป็นการขยายเครือขา่ยให้มีความเข้มแข็งอยา่งยงัยืนได้ 

7. มีการบรรจแุนวทางการพฒันาสง่เสริมธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมในนโยบาย
ระดบัชาติหรือระดบัจงัหวดัทีเชิดชูธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนให้ก้าวไกลไปถึงอาเซียนหรือสู่สากล ด้วย
การชปูระเดน็ในเรืองของวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทยจีน  

 กลา่วโดยสรุป การสร้างความเข้มแข็งให้กบัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมอย่างยงัยืน
ได้ด้วยหลกัสําคญั 3 ประการแรกคือ ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนต้องรักษามาตรฐานของตนเองให้คงที 
ทงัด้านอาหารและการบริการ ประการทีสอง ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนต้องมีการพฒันาตนเอง มีการ
ปรับปรุงเปลียนแปลงอยู่เสมอให้เท่าทนัความเปลียนแปลงของยคุสมยั ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคและเหมาะสมกับยุคสมยัทีเปลียนแปลงไป และประการทีสามคือ ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนต้องมีการสร้างเครือข่ายทีมนัคงและเหนียวแน่น ด้วยหลกั 3 ประการคือ 1) รวมมือประสาน
ความสมัพนัธ์ทีดีระหว่างกัน ในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐมด้วยกัน 
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เพือสร้างความเป็นปึกแผ่น 2) มีการประสานความร่วมมือและสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กร
และหน่วยงานในชมุชน เพือขยายความร่วมมือในวงกว้างและขยายฐานความมนัคง 3) ธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีนต้องรักษามาตรฐานของตนเองสมําเสมอ ตลอดจนมีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานและการให้บริการอยูเ่สมอให้เทา่ทนัความเปลียนแปลง 

คุณสิทธิชัย คุ้มอนุวงศ์ นายกสมาคมวิทยุโทรทัศน์จังหวัดนครปฐม ได้แสดงความ
คดิเห็นเกียวกบั 

การสง่เสริมให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีความเข้มแข็งอยา่งยงัยืน ไว้วา่  
“โต๊ะจีนนครปฐมเป็นธุรกิจทีมีเสน่ห์และสามารถเติบโต และดํารงอยู่อย่างยงัยืนได้ก็

ตอ้งมีการพฒันาใหมี้ความเข้มแข็ง ซึงความเข้มแข็งสามารถสร้างไดจ้ากราก 2 อย่างคือ การสร้าง
แบรนด์ใหมี้ชือเสียง และการสร้างเครือข่ายใหม้นัคง ซึงวิธีการสร้างรากฐาน 2 อย่างนีให้แข็งแรงก็
ด้วยการทีโต๊ะจีนทกุเจ้าต้องรักษามาตรฐานของตนเองและพฒันาตนเองอยู่เสมอ อย่ายําอยู่กบัที 
ทกุอย่างต้องมีการประยกุต์ ปรับปรุง เปลียนแปลงให้เข้ากบัยุคสมยัและความต้องการของลูกค้า 
และต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ การดําเนินงาน ยอมรับความเปลียนแปลงและ
ปรับตวัใหเ้ข้ากบัยคุสมยั ส่วนการสร้างเครือข่ายนนัก็ดว้ยการทีโต๊ะจีนทกุเจ้าต้องรวมตวักนั จบัมือ
กนัใหไ้ด ้เพือการสร้างเครือข่ายทีมนัคงแน่นเหนียว รวมทงัการได้รับความสนบัสนนุจากหน่วยงาน
หรือองค์กรต่างๆ ทงัภาครัฐและเอกชนในชุมชนสงัคมก็เป็นสิงสําคญัทีจะช่วยผลกัดนัให้โต๊ะจีน
นครปฐมมีชือเสียงและมีเครือข่ายทีมนัคงได้ ทงัทางจงัหวดันครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
หอการค้าจงัหวดันครปฐม สาธารณสขุจงัหวดันครปฐม กรมพฒันาสงัคม กระทรวงแรงงาน เป็น
ต้น หน่วยงานทุกหน่วยงานต้องร่วมมือให้การช่วยเหลือและสนบัสนุนอย่างบูรณาการโดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทีมีความใกลชิ้ดกบัโต๊ะจีนมากทีสดุ ต้องสนบัสนนุ ช่วยประชาสมัพนัธ์
คณุค่าของโต๊ะจีนให้มีชือเสียงเพราะโต๊ะจีนเป็นภูมิปัญญาทีมีคณุค่าทางวฒันธรรม มีรากเหง้า มี
ความเป็นมาทางวฒันธรรมประเพณีทีน่าสนใจ นอกจากนี หากมีนโยบายของจังหวดัทีจะเชิดชู
โต๊ะจีนไทยใหไ้ปสู่อาเซียนหรือสู่สากลไปไดก็้จะยิงดี” 
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 ตอนที 3 สรุปประเด็นสําคัญจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) ของข้อมูลธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐมทัง 9 แห่ง  
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) เป็น
การวิเคราะห์พิจารณาเกียวกับทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร เพือระบุ จุดแข็ง 
(Strengths) และจดุออ่น (Weakness) ทีมีผลตอ่การดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม 
โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey’s 7S Framework) โดยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และความสอดคล้องของปัจจัยภายในองค์กร  7 ประการ ประกอบด้วย ระบบ 
(System), โครงสร้าง (Structure), กลยทุธ์ (Strategy), บคุลากร (Staff), ทกัษะ (Skill), รูปแบบ 
(Style) และคา่นิยมร่วม (Shared valued) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 1.1 ระบบ (System) 

  จุดแข็ง  
 จากการศึกษาระบบการบริหารจดัการ และการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน

นครปฐมพบวา่ ธุรกิจมีการวางระบบการปฏิบตังิานทีดี ใน 3 สว่นคือ  
1. ระบบการบริหารจัดการ การดําเนินงานของธุรกิจ ธุรกิจจัดเลียงมีการ

ประสานงานทีดี เป็นระบบทีตอ่เนืองสอดคล้องประสานกนัทกุระดบั การทํางานมีการประสานงาน
กนัและแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างเพือนร่วมงาน กล่าวคือธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีการวางระบบการ
บริหารงานโดยแยกการทํางานเป็นฝ่ายอย่างชดัเจน ได้แก่ ฝ่ายคนครัว ประกอบไปด้วยกุ๊กหรือพ่อ
ครัว ผู้ช่วยกุ๊ก ฝ่ายเตรียมของ ฝ่ายจดัล้าง ฝ่ายยกของ ขนของ และฝ่ายเสิร์ฟอาหาร ซึงแตล่ะฝ่าย
จะมีการบริหารจดัการทีเป็นอิสระตอ่กนัโดยมีผู้บริหารหรือผู้ประกอบการดแูลบริหารระบบงานใน
ภาพรวม ซึงระบบการบริหารจัดการในลักษณะนีทําให้การดําเนินงานธุรกิจเป็นไปด้วยความ
ราบรืน เพราะตา่งฝ่ายตา่งมีบทบาทและรับผิดชอบหน้าทีของตนได้ดี  

2. ระบบการบริหารจดัการต้นทนุ ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนยงัมีการวางระบบบริหาร
จดัการต้นทนุและคา่ใช้จา่ยอยา่งละเอียดถีถ้วน กล่าวคือมีการควบคมุคณุภาพ ราคา และปริมาณ
ของอาหารทีเป็นต้นทนุหลกัของสินค้าตงัแตข่นัตอนแรกในการจดัซือวตัถดุิบตามรายการอาหารที
จะจดัให้ลกูค้าทกุครัง เช่น มีการคํานวณปริมาณวตัถดุิบ เครืองปรุง ทีจะใช้ประกอบอาหารแตล่ะ
อย่าง โดยมีการคิดคา่ใช้จ่ายเป็นแตล่ะจานเลยทีเดียว ซึงการควบคมุอย่างละเอียดในเรืองเหล่านี
จะทําให้การบริหารจดัการต้นทนุมีความเป็นระบบและไมป่ระสบปัญหาขาดทนุ 

3. ระบบขนสง่ ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในปัจจบุนัมีการนําใช้เทคโนโลยีทีทนัสมยัมา
ใช้ในการดําเนินงานอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ในระบบการขนส่งมีการใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการ
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เคลือนย้ายวสัดอุุปกรณ์ในการบริการแทนทีการใช้แรงงานคนในการเคลือนย้าย ซึงระบบนีมีข้อดี
หลายประการ ได้แก่ เป็นการประหยดัแรงงานในส่วนของพนกังานยกของ เป็นการประหยดัเวลา 
เพราะการใช้รถโฟลค์ลิฟท์ในการเคลือนย้ายอุปกรณ์สามารถช่วยเคลือนย้ายสิงของขนาดใหญ่ 
และหนกัได้รวดเร็วขนึโดยมิต้องใช้แรงงานจากพนกังาน ทําให้พนกังานมีเวลาทีจะไปทํางานส่วน
อืนๆ ทีจําเป็นกวา่ได้อยา่งเหมาะสม  

นอกจากนี ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนยังมีการนํารถห้องเย็นเคลือนทีมาใช้เพือแช่แข็ง
วตัถุดิบทีใช้ประกอบอาหาร ทําให้วตัถดุิบมีความสดอยู่เสมอ ถือเป็นการถนอมรักษาคณุค่าของ
วตัถดุบิได้เป็นอยา่งดี   

  จุดอ่อน 

  ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีการวางระบบทีถือเป็นจุดแข็งทีทําให้ธุร กิจจดัเลียงมี
การดําเนินงาน และมีการพัฒนาทีดีในหลายประการ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาระบบการ
บริหารจดัการ และการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมพบว่า ระบบการบริหารจดัการ
ของธุรกิจก็มีจดุออ่นทีทําให้ธุรกิจประสบปัญหาในการดําเนินงานในหลายประการเชน่กนั ดงันี 

1. ระบบการบริหารจดัการทีแบ่งงานเป็นฝ่ายอย่างชดัเจน ทําให้พนกังานแต่ละ
คนต่างมีหน้าทีความรับผิดชอบของตนในแต่ละหน้าทีในแต่ละส่วนทีแตกต่างกัน การทํางานใน
ลักษณะนีทําให้การขาดการแลกเปลียนเรียนรู้งานซึงกันและกัน ทําให้พนักงานไม่สามารถ
ปฏิบตังิานแทนกนัได้เมือฝ่ายใดฝ่ายหนงึขาดบคุลากรในสว่นนนัไป ทําให้การดําเนินงานของธุรกิจ
ตดิขดัและลา่ช้า  

2. ระบบการบริหารจัดการต้นทุน การบริหารจัดการต้นทุนทีมีความละเอียด
รอบคอบ ซึงผู้ ทีจะทําหน้าทีได้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวมาก ต้องมีทังความรู้ ความ
เชียวชาญขนัสงู ประสบการณ์ ความละเอียดรอบคอบ เพราะถ้าไม่ละเอียดถีถ้วน จะทําให้ประสบ
ปัญหาขาดทุนได้ ผู้ ทีจะบริหารจดัการต้นทุนตรงนีได้จึงมกัเป็นเจ้าของธุรกิจจดัเลียงเพียงผู้ เดียว
เทา่นนัทีทําหน้าทีบริหารต้นทนุโดยมิได้มีการถ่ายทอดวิธีการเหล่านีให้บคุลากรอืนในธุรกิจ ซึงหาก
วา่วนัหนงึเจ้าของธุรกิจไมส่ามารถจดัการบริหารต้นทนุได้ ธุรกิจก็อาจจะประสบปัญหาขาดทนุได้ 

3. ระบบขนสง่ การนําเทคโนโลยีทีทนัสมยัเข้ามาใช้ในการบริหารจดัการและการ
ดําเนินธุรกิจอาจมีจุดอ่อนหลายประการ เช่น เมือเทคโนโลยีนันเกิดการขัดข้องอาจทําให้ต้อง
เสียเวลาในการแก้ไข อีกทังการใช้เทคโนโลยีย่อมมีค่าใช้จ่ายทีมากขึน ทําให้ต้องบวกค่าใช้จ่าย
เพิมขนึในการจดัอาหารเพือเป็นคา่ใช้จา่ยในการขนส่งสินค้าและบริการ ส่งผลให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
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จีนทีมีการคิดค่าใช้จ่ายในราคาสูงขาดลูกค้าไป เนืองจากลูกค้าทีนิยมอาหารราคาถูกก็จะหนัไป
เลือกใช้บริการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนรายอืนทีคดิราคาถกูกวา่ 

 
 1.2 โครงสร้าง (Structure) 

 จุดแข็ง  
จากการศกึษาโครงสร้างการบริหารจดัการ และการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ

จีนพบว่า ธุรกิจมีการวางโครงสร้างการปฏิบตัิงานทีดี กล่าวคือ ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนมีการวาง
โครงสร้างในการปฏิบัติงาน หรือมีการวางโครงสร้างองค์กรแบบลักษณะงาน  (Functional 

Structure) มีการแบ่งแยกฝ่ายดําเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีการมอบหมายงาน (Delegation) 

อํานาจหน้าทีในการปฏิบตัิงาน (Authority) และความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายอย่างเหมาะสม 

ชดัเจน อีกทงัโครงสร้างการปฏิบตัิงานมีลกัษณะยืดหยุ่น โดยมีลําดบัชนัการบริหารงานน้อย ซึง
เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็ก และลักษณะธุรกิจทีต้องการความรวดเร็ว กล่าวคือมีการแบ่งตาม
ลกัษณะงานเป็น ฝ่ายคนครัว ฝ่ายคนเตรียม ฝ่ายคนล้าง /ยกของ ฝ่ายแรงงานชวัคราว ซึงทกุฝ่าย
จะมีหวัหน้าฝ่ายดแูล จดัการ ควบคมุงานในฝ่ายของตวัเองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และใน
ส่วนของแรงงานชวัคราวหรือพนกังานเสิร์ฟนนัอยู่ในความดแูล บริหารจดัการของหวัหน้าคนครัว
เป็นผู้ จัดหามา การแบ่งงานเป็นฝ่ายอย่างชัดเจนเช่นนีมีจุดแข็งคือ ทําให้บุคลากรสามารถ
รับผิดชอบและปฏิบตังิานในหน้าทีของตนเองได้อย่างเต็มทีโดยไม่ต้องพะวงถึงงานในส่วนอืน ทําให้
การดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเป็นไปด้วยความราบรืน รวดเร็ว และเกิดความผิดพลาดน้อย 

 จุดอ่อน  

 จากการศกึษาโครงสร้างการปฏิบตังิานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน พบว่ามีจดุออ่น ดงันี 
1. จําเป็นต้องสรรหาคนทีมีความสามารถ และประสบการณ์มากมาเป็นหวัหน้า

ฝ่ายเนืองจากโครงสร้างการปฏิบตังิานทีเป็นอิสระและแยกจากกนัอย่างชดัเจน ทําให้หวัหน้าฝ่ายมี
ความสําคญัในการบริหารจดัการมากเป็นพิเศษ เพราะต้องเป็นบุคคลทีมีความสามารถ บริหาร
จดัการได้ เป็นทีเคารพเชือถือของผู้ปฏิบตังิาน และต้องเป็นทีไว้วางใจได้ของผู้ประกอบการ 

2. โครงสร้างการบริหารทีเป็นอิสระตอ่กันเช่นนีอาจไม่เหมาะสมกบัธุรกิจทีมีการ
ขยายตวั  

3. โครงสร้างการบริหารงานทีแบง่เป็นฝ่ายดําเนินงานอย่างชดัเจน และเป็นอิสระ
ซงึกนัและกนั ทําให้โอกาสในการฝึกฝนตนเองของผู้บริหารในระดบัรองลงมามีน้อย และแตล่ะฝ่าย
ไมมี่โอกาสเรียนรู้งานในสว่นอืน นอกจากนี จดุออ่นของการบริหารจดัการแบบแบง่งานให้คนใดคน
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หนงึรับผิดชอบในแตล่ะสว่นอยา่งชดัเจน และขาดโอกาสในการแลกเปลียนเรียนรู้งานซึงกนัและกนั
ในฝ่ายอืนๆ ทําให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบตัิงานแทนกันได้เมือบุคลากรในฝ่ายหนึงฝ่ายใดขาด
บคุลากรไป สง่ผลให้การดําเนินงานในฝ่ายนนัประสบความลา่ช้าไปด้วย 

 

 1.3 กลยุทธ์ (Strategy) 

  จุดแข็ง 
จากการศกึษากลยทุธ์ในการบริหารจดัการ และการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ

จีนพบวา่ ธุรกิจมีการวางกลยทุธ์การปฏิบตังิานทีดีในหลายด้าน ดงันี 

  กลยุทธ์องค์กร 
  ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนมีการวางกลยุทธ์องค์กรในหลายด้าน และปรับใช้กลยุทธ์

นันตามสถานการณ์และความเหมาะสมกับศักยภาพของธุรกิจของตนเอง ดังนี  
 1. กลยทุธ์ผู้ นําด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) กลยทุธ์นีเป็นการบริหาร

จดัการต้นทุนอย่างเหมาะสม วิธีการคือพิจารณาสงัซือวตัถดุิบในปริมาณมาก เพือให้ได้ต้นทนุต่อ
หนว่ยตําลง เชน่ การซืออาหารทะเลจากแหลง่ใหญ่จากตลาดมหาชยัมาเป็นจํานวนมากแล้วนํามา
เก็บรักษาไว้ในห้องเย็น โดยต้องมีการประมาณปริมาณทีจะใช้และระยะเวลาในการเก็บรักษา
วตัถดุบิให้เหมาะสมเพือรักษาคณุภาพและความสดใหมใ่ห้ได้มาตรฐาน รวมทงัมีการบริหารต้นทนุ
ด้วยการคํานวณปริมาณวตัถดุิบทีจะจดัซือตามปริมาณอาหารแต่ละอย่างทีละจานว่าแต่ละจาน
ต้องใช้วตัถดุบิตลอดจนเครืองปรุงในปริมาณเท่าใด มีการคิดคํานวณชงัตวงปริมาณอย่างละเอียด
รอบคอบ ซึงวิธีการนีช่วยให้การบริหารต้นทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ประสบปัญหา
ขาดทนุ 

 2. กลยทุธ์การสร้างความแตกตา่งในการแข่งขนั (Differentiation) เป็นกลยทุธ์ในด้าน
การบริหารจดัการรักษามาตรฐานของสินค้าของตนให้มีการพฒันาอยู่เสมอ เพือสร้างความแปลก
ใหม่ หลากหลาย ไม่จําเจ ให้เป็นทีดึงดูดความสนใจของลูกค้า ด้วยการคิดค้นรายการหรือ
เมนอูาหารใหม่ๆ การคิดสตูรการปรุงอาหารใหม่ๆ ตลอดจนการใช้วตัถุดิบใหม่ๆ  ในการประกอบ
อาหาร 

 3. กลยทุธ์ในการมุ่งเน้นทีลกูค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus customer) ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
แต่ละราย มีการใช้กลยุทธ์ด้านนีในการระบุกลุ่มเป้าหมายตามศกัยภาพของธุรกิจ กล่าวคือบาง
รายเน้นกลุ่มเปา้หมายทีกลุ่มประชาชนทวัไป บางรายเน้นกลุ่มองค์กร หน่วยงานราชการ หรือบาง
รายเน้นให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทีเป็นประชาชนระดับกลางขึนไป ทัง นี ธุรกิจจัดเลียงมีการ
ปรับเปลียนกลยทุธ์ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์และศกัยภาพ 
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 4. กลยทุธ์การเป็นผู้ นํา (First Mover) ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีการใช้กลยทุธ์
ในการเป็นผู้ นําในการบริหารจดัการธุรกิจอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ใช้เทคโนโลยีทีทนัสมยัเข้ามา
ทุ่นการใช้แรงงานของพนักงานและประหยัดเวลาในการขนย้ายอุปกรณ์ให้สะดวกและรวดเร็ว
ยิงขนึ เชน่ รถโฟลค์ลิฟท์ ตลอดจนการให้บริการในรูปแบบใหม่ด้วยการใช้รถยนต์ทีเป็นห้องเย็นใน
การเก็บรักษาวัตถุดิบในการเดินทางไปประกอบอาหารให้กับลูกค้า เพือรักษาความสดใหม่และ
คณุภาพของวตัถดุบิทีจะนํามาประกอบอาหารให้ลกูค้า  

  กลยุทธ์การตลาด 

 ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีการใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดหลายด้าน ดังนี 
1. กลยุทธ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนสามารถตอบสนองลูกค้าได้

หลากหลายกลุ่ม เนืองจากลูกค้าสามารถเลือกรายการอาหารได้ตามความพอใจทงัราคา อาหาร 
และปริมาณตามทีต้องการ 

  2. กลยทุธ์ผลิตภณัฑ์ คือ สินค้า และการให้บริการ เมือธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีสินค้า
คือ อาหารและการให้บริการจัดเลียงทีเปรียบเสมือนภัตตาคารเคลือนที การใช้กลยุทธ์ในด้าน
ผลิตภณัฑ์จงึมุง่เน้นพฒันาและสร้างสรรค์มลูคา่ของอาหารและบริการดงันี 

2.1 แบรนด์  ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีความได้เปรียบด้านความมีชือเสียง
มากทีสุดในประเทศไทย ในฐานะเป็นต้นตํารับของโต๊ะจีนทีมีอาหารมีความอร่อยเป็นเลิศทีได้รับ
ความเชือถือและไว้วางใจจากประชาชนอยู่คูก่บัจงัหวดันครปฐมมาเป็นเวลาช้านาน จนเรียกได้ว่า
หากคดิถึงการจดัเลียงโต๊ะจีนก็ต้องคดิถึงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมเป็นอนัดบัแรก 

2.2 วัตถุดิบ ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีการคดัสรรวตัถุดิบอย่างพิถีพิถันจากแหล่ง
วตัถชุนัดี มีความนา่เชือถือ วตัถดุบิทกุอยา่งจงึมีความสดใหม ่สะอาด ปลอดภยั และมีคณุภาพ ได้
ขนาดและนําหนกัทีเหมาะสมตามมาตรฐานทีดี 

2.3 อาหาร เป็นสินค้าทีเป็นหวัใจของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน จงึได้รับความใส่ใจเป็น
อย่างมาก ด้วยการคดัเลือกวตัถุดิบอย่างดีมีคณุภาพสูง นํามาประกอบอาหารด้วยวิธีพิเศษตาม
ตํารับของอาหารแตล่ะชนิด ปรุงรสด้วยเครืองปรุงชนัดี ทําให้ได้อาหารเลิศรส อร่อยเป็นทีเลืองลือ 
อีกทงัเดน่ด้วยเมนอูาหารทีหลากหลาย และมีความแปลกใหมไ่มจํ่าเจ  

  3. กลยุทธ์ราคา ซึงมีการกําหนดราคาตามมาตรฐานของวตัถุดิบทีนํามาประกอบ
อาหารแต่ละชนิด ซึงราคาจะมีความแตกต่างไปตามเมนูอาหารแต่ละอย่าง ลูกค้าสามารถเลือก
อาหาร และกําหนดราคาทีต้องการเองได้ตามความพอใจของลูกค้า ทงันีราคาอาหารได้กําหนด
ตามความเหมาะสมกบัคณุภาพและปริมาณ 
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  4. กลยทุธ์การจดัจําหน่าย ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีจดุเดน่ตรงทีเป็นธุรกิจจดัเลียงทีมี
รูปแบบเป็นเสมือนภัตตาคารเคลือนที ด้วยการให้บริการทีสะดวกสบาย สามารถเคลือนย้ายไป
ให้บริการแก่ลกูค้าได้ไม่ว่าจดุหมายจะใกล้ไกลแคไ่หนก็ตามธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนสามารถเดินทาง
ไปให้บริการได้ทวัประเทศไทยรวมทงัประเทศเพือนบ้านด้วย 

  5. กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาด ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมมีการใช้กลยทุธ์
ในการส่งเสริมการตลาดในหลากหลายวิธี เช่น การวางนามบตัรไว้บนโต๊ะอาหารในการจดัเลียง 
การประชาสมัพนัธ์ผ่านเวบไซด์ (web site) อีกทงัยงัได้รับการประชาสมัพนัธ์จากสาธารณะสุข
จงัหวดันครปฐม และหอการค้าจงัหวดันครปฐม และทีสําคญัคือการบอกปากตอ่ปาก (Buzz)  

 จุดอ่อน 

 สําหรับจดุอ่อนของกลยทุธ์ในการบริหารจดัการและการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนในแตล่ะด้านมีดงันี 

  กลยุทธ์องค์กร 
1. นโยบายและแผน ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีจดุอ่อนในด้านกลยทุธ์องค์กรที

ยงัไมมี่การวางนโยบายการบริหารจดัการทีชดัเจน และยงัขาดการวางแผนเชิงรุก ซงึปัจจบุนัการ
บริหารจดัการกลยทุธ์องค์กรได้แตป่รับเปลียนตามสภาพการณ์ทีเปลียนไป 

2. การเงิน ธุรกิจมีจุดอ่อนทียังขาดความแข็งแกร่งเรืองการบริหารเงินทุนและมี
ศกัยภาพในการขยายธุรกิจน้อย ขาดการประชาสมัพนัธ์ทีโดนใจและตอ่เนือง ขาดการส่งเสริมให้
เกิดแรงผลกัดนัในการคิดค้นสิงใหม่ และวิธีการบริหารจดัการทีเป็นระบบ ขาดการกระตุ้นให้เกิด
ความคดิสร้างสรรค์ใหม่ๆ  เนืองจากยงัทํางานด้วยรูปแบบเดมิๆ อยา่งทีเคยทํามา หรือทําตามคําสงั
จากผู้ประกอบกิจการ  

กลยุทธ์การตลาด 

1. กลยทุธ์ราคา ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนบางแห่งเน้นราคาถกูเป็นหลกั ทําให้ต้องแข่งขนั
ในการลดต้นทนุ ซงึมีผลกระทบกบัคณุภาพทีลดลง 

2. กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด การทําประชาสมัพนัธ์ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนไม่มี
ความตอ่เนือง และข้อมลูบนหน้าเว็ปไซด์ไม่มีการปรับปรุงให้น่าสนใจและไม่ยงัเป็นข้อมลูเก่า อีก
ทงัไมมี่การสือสารและสร้างความสมัพนัธ์ลกูค้า  
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 1.4 บุคลากร (Staff) 

จากการศกึษาการบริหารจดัการ และการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในด้าน
การบริหารบคุลากร พบวา่ ธุรกิจมีจดุแข็งและจดุออ่น ดงันี 

 จุดแข็ง  
 ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนมีจุดแข็งตรงทีพนักงานและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ

เฉพาะด้านทีผ่านการคัดสรรมาอย่างดีในตําแหน่งสําคญัอย่างพ่อครัว เป็นผู้ ทีมีความรู้ ความ
เชียวชาญ และมีประสบการณ์ในการทํางานสงู อีกทงับคุลากรบางส่วนมีการพฒันาตวัเองอย่าง
ต่อเนือง ผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนบางรายให้ความสําคญักับการพัฒนาคน  มีการ
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพือรองรับการขยายงาน  และรองรับการ
แข่งขนัทีสงูขนึ บุคลากรทกุคนมีความเป็นอิสระในการทํางานและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกนั ซึงเป็น
สว่นสําคญัในการผลกัดนัให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ  

 จุดอ่อน  

 การทีพนกังานและบคุลากร มีความรู้ความสามารถ อาจเป็นช่องทางให้คู่แข่งธุรกิจ
เดียวกนัเข้ามาซือตวัพนกังาน โดยอาจเสนออตัราเงินเดือน และผลตอบแทนทีสูงกว่าเพือดึงดดู
พนักงานโดยเฉพาะอย่างยิงตําแหน่งพ่อครัว  เพราะปัจจุบนัมีการแข่งขันทีสูงขึนเนืองจากมี
ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนรายใหม่ๆ เกิดขนึมากมาย การแย่งชิงแรงงานจึงเป็นปัญหาใน
การดําเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนยังคง
ต้องการแรงงานหรือบคุลากรรุ่นใหม่ทีมีคณุภาพ มีความรู้ความสามารถในงานเพือเตรียมขนึมา
แทนทีรุ่นตอ่รุ่น เนืองจากหากได้บคุลากรทีมีความรู้ความสามารถมาร่วมแรงร่วมใจพฒันาองค์กร 
ก็จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จไปกว่าครึงแล้ว ถึงแม้ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนบาง
รายให้ความสําคญักบัการพฒันาคน แตมี่บคุคลากรบางสว่นทีไมส่นใจพฒันาตนเอง ได้แตทํ่างาน
ตามคําสงัเพือรายได้เท่านนั อีกทงัในปัจจุบนัโต๊ะจีนยงัประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
สว่นของพนกังานเสิร์ฟอาหารมากเป็นอนัดบัหนงึ 

 

 1.5 ทักษะ (Skill) 

จากการศกึษาการบริหารจดัการ และการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในด้าน
ทกัษะ พบวา่ ธุรกิจมีจดุแข็งและจดุออ่น ดงันี 

 จุดแข็ง  
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีจดุแข็งในส่วนของทกัษะของบคุลากรทีแข็งแกร่งใน 2 

ส่วนด้วยกัน คือ มีเจ้าของกิจการทีมีความชํานาญ มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะในการ
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ทําอาหาร การขาย และการให้บริการ เนืองจากมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน 

อนัเป็นจุดแข็งทีนําพาธุรกิจให้ดําเนินไปด้วยดีและประสบความสําเร็จ และทกัษะในส่วนของพ่อ
ครัว ทีมีความถนดัหรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) คือมีทกัษะและ
ความชํานาญในการประกอบอาหารเป็นอย่างมาก สามารถคํานวณและใช้ปริมาณวัตถุดิบและ
เครืองปรุงต่างๆ ได้เหมาะสมกับจํานวนโต๊ะ ปรุงอาหารให้มีรสชาดเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงเดิม อีก
ทงัสามารถจดัแบง่ปริมาณอาหารได้เทา่กนัทกุโต๊ะ 

 จุดอ่อน  

จดุอ่อนในด้านทกัษะของธุรกิจคือ ไม่มีหลกัสตูรเฉพาะทาง ไม่มีการเรียนการสอนใน
ระบบโรงเรียนหรือสถาบนัการศกึษา ทกัษะในการประกอบการและการประกอบอาหารในธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีนเป็นการเรียนรู้จากการได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการประกอบอาหารจากรุ่นสู่รุ่น 
การเรียนรู้และการฝึกฝนทกัษะจําต้องเข้ามาเรียนรู้จากการปฏิบตังิานจริงทีต้องอาศยัเวลาและเกิด
จากการสงัสมประสบการณ์มาเป็นระยะเวลาอนัยาวนานกวา่จะเกิดทกัษะความชํานาญ 

 

 1.6 รูปแบบ (Style) 

จากการศกึษาการบริหารจดัการ และการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในด้าน
รูปแบบของธุรกิจ พบวา่ ธุรกิจมีจดุแข็งและจดุออ่น ดงันี 

 จุดแข็ง  
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีรูปแบบการบริหารจดัการทีสมัผสักบังานอย่างใกล้ชิด ด้วยหลกั

ใน บริหารจดัการด้วยความซือสตัย์ต่ออาชีพและซือสตัย์ลูกค้า ให้บริการด้วยความเต็มใจและรัก
ในอาชีพ อีกทงัดําเนินธุรกิจโดยยึดหลกัความพอเพียง ไม่รับงานเกินกําลงัของตนเอง  ผู้ประกอบ
กิจการมีการดําเนินงานและตดิตามการปฏิบตังิานของพนกังานอยา่งใกล้ชิดด้วยตนเอง   

รูปแบบในการบริหารจดัการเป็นการจดัการแบบธุรกิจครอบครัวเป็นหลกั โดยยึดหลกั
ทุกคนเป็นพีน้อง เสมือนหนึงคนในครอบครัวเดียวกัน เจ้าของกิจการเปรียบเสมือนหัวหน้า
ครอบครัวทีคอยให้ความรัก ความเอาใจใส่ใจ ดแูลแรงงานทุกคนอย่างดี อีกทงัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนมีการผูกสมัพนัธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถินเสมอ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล 
กลุม่แมบ้่าน กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) ตลอดจนประชาชนในท้องถิน หรือบรรดาพ่อค้า
แมค้่าทีจําหนา่ยวตัถดุบิ 
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 สรุปได้ว่า ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจทีมีผู้ นําแบบมีส่วน
ร่วม (Participative Leader) คือ บคุคลทียอมให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แต่
อยา่งไรก็ตามผู้ นําหรือเจ้าของกิจการอาจจะรักษาอํานาจหน้าทีของการตดัสินใจทีสําคญัเอาไว้ 

 จุดอ่อน  

 การบริหารจดัการทีมีรูปแบบการปกครองแบบพีน้อง คนในครอบครัวเดียวกนั ความ
เอืออาทรและความรักความผูกพันทีมีต่อกันของทุกคนในธุรกิจอาจมีจุดอ่อนทีทําให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในการทํางานมากเกินไป ซึงอาจเกิดความไม่เด็ดขาดในการบริหารจดัการหรือเกิดความ
ลา่ช้าในการปฏิบตังิาน 

 
 1.7 ค่านิยมร่วม (Shared valued) 

 จุดแข็ง  
จากการศึกษาการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมพบว่า ธุรกิจจดัเลียง

โต๊ะจีนมีคา่นิยมร่วมทีเป็นจดุแข็งของธุรกิจตรงทีมีการดําเนินงานด้วยจิตบริการ (Service mind) มี
ความซือสตัย์ในอาชีพ และซือสตัย์ตอ่ลกูค้า ให้บริการด้วยความซือตรง รักษามาตรฐาน มีความ
กระตือรือร้นพร้อมทีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองอยู่เสมอเพือให้บริการทีประทบัใจแก่ลกูค้า อีกทงั
บคุลากรมีความอดทนเป็นเลิศ เพราะการให้บริการโต๊ะจีนเป็นการบริการทีต้องออกไปทํางานนอก
สถานที แรงงานจึงต้องมีความแข็งแรงและอดทนกบัสภาพดินฟ้าอากาศและการเดินทางมากเป็น
พิเศษ 

 จุดอ่อน  

คา่นิยมของการจดัเลียงในหมู่แรงงานของธุรกิจจดัเลียงซึงถือเป็นวฒันธรรมการดืม
กินของชาวไทยมานับแต่โบราณ ประเพณีการดืมกินเพือการสงัสรรค์และความบรรเทิง การดืม
เครืองดืมแอลกอฮอลล์หลงัเลิกงานเป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ได้ บางครังพนักงานเกิดอาการมึนเมา
มากเกินไปจนไมส่ามารถปฏิบตังิานตอ่ในวนัรุ่งขนึได้  
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ตารางที 5 สรุปประเดน็สําคญัจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในกรอบแนวคดิของแมคคนิซีย์  

               (McKinsey’s 7S Framework) 

 

องค์ประกอบ จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. กลยทุธ์ 
(Strategy) 

 

 

กลยุทธ์องค์กร 
มีการปรับใช้กลยทุธ์ตามสถานการณ์ มี
ทงั ผู้ นําด้านต้นทนุ (Cost Leadership 

Strategy) การสร้างความแตกตา่งใน
การแขง่ขนั (Differentiation) การ
มุง่เน้นทีลกูค้าเฉพาะกลุม่ (Focus 

customer) การเป็นริเริมเป็นผู้ นํา (First 

Mover) 

กลยุทธ์การตลาด 
1. กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย สามารถ
ตอบสนองลกูค้าได้หลากหลาย 

2. ผลิตภณัฑ์  

        แบรนด์ - ความมีชือเสียง 
       วตัถดุบิ - มีการคดัสรรวตัดุิบให้มี
ความสดและคณุภาพดี คือได้ขนาด
และนําหนกัทีเหมาะสม  
        อาหาร - อาหารรสชาดอร่อยเป็นที
เลืองลือ เดน่ด้วยเมนอูาหารที
หลากหลาย และมีความแปลกใหมไ่ม่
จําเจ 

3. กลยทุธ์ราคา มีทงัราคามาตรฐาน
และราคาตามความต้องการเรือง
เมนอูาหารของลกูค้า 

4. กลยทุธ์การจดัจําหนา่ย ไปได้ทวั
ประเทศไทยรวมทงัประเทศเพือนบ้าน 

กลยุทธ์องค์กร 
ยงัไมมี่การวางนโยบายและการ
วางแผนเชิงรุกและยงัขาดความ
แข็งแกร่งในเรืองเงินทนุรวมทงัมี
ศกัยภาพในการขยายธุรกิจได้น้อย 

กลยุทธ์การตลาด 

1. กลยทุธ์ราคา - แขง่ขนัด้านราคา
โดยลดต้นทนุ ไมมี่ความแตกตา่ง 
2. กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาด - 
ขาดการประชาสมัพนัธ์และสือสารกบั
ลกูค้าอยา่งตอ่เนือง 
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ตารางที 5 สรุปประเดน็สําคญัจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในกรอบแนวคดิของแมคคนิซีย์  

                (McKinsey’s 7S Framework) (ตอ่) 

 

องค์ประกอบ จุดแขง็ จุดอ่อน 

 5. กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาด ได้รับการ
ประชาสมัพนัธ์จากกระทรวงสาธารณะสขุ 
และมีการประชาสมัพนัธ์ผ่าน web site 

 

2. ระบบ 
(System) 

มีระบบการบริหารจดัการทีแบง่แยกงาน
กนัทําเป็นฝ่ายอย่างชดัเจน มีระบบการ
บริหารจดัการต้นทนุทีด ีมีการนํา
เทคโนโลยีทีทนัสมยัเข้ามาใช้ในระบบ
ขนสง่เพือทุ่นแรงงานและประหยดัเวลา 

ระบบการทํางานทีขาดการแลกเปลียน
เรียนรู้ซึงกันและกันทําให้ไม่สามารถ
ปฏิบตัิงานแทนกนัได้ การบริหารต้นทุน
ต้องเป็นหน้าทีของเจ้าของธุรกิจแต่เพียง
ผู้ เดียวไมส่ามารถถ่ายทอดสู่บุคลากรใน
ธุรกิจได้ และการนําเทคโนโลยีทีทนัสมยั
มาใช้ทําให้มีคา่ใช้จ่ายทีสงูขนึ ทําให้ขาด
โอกาสในการได้ลูกค้าทีไม่นิยมเสียเงิน
แพงกวา่ในการขอใช้บริการ 

3. โครงสร้าง 
(Structure) 

แบ่งงานความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 

และชดัเจน และมีลกัษณะคลอ่งแคลว่ 
ยืดหยุ่น ลําดบัชนัการบริหารน้อย ซงึ
เหมาะสมของลกัษณะธุรกิจทีต้องการ
ความรวดเร็ว 

การแบ่งงานให้คนใดคนหนงึรับผิดชอบ
ในงานแตล่ะฝ่าย มีความเสียงหากเกิด
ความผิดพลาด จะทําให้งานสว่นนนั
เสียหายโดยไมส่ามารถแก้ไขได้ทนัท่วงที 

4. บคุลากร 
(Staff) 

พนกังานและบคุลากรมีความรู้
ความสามารถและมีการพฒันาด้วยตวัเอง
อย่างตอ่เนือง  
บคุลากรมีความเป็นอิสระในการทํางาน
และมีความรู้สกึเป็นเจ้าของในกิจการ 

เกิดการซอืตวั และการแย่งชิงบุคลากรที
มีความรู้ความสามารถ และเกิดขาด
แคลนแรงงานในส่วนของพนักงาน  
เสิร์ฟอาหาร 

5. ทกัษะ 
(Skill) 

มีทกัษะความชํานาญในการทําอาหาร 
การขาย การให้บริการ 
 

ไมม่ีหลกัสตูรเฉพาะทางให้ศกึษาใน
สถาบนัการศกึษา ต้องอาศยัเวลาและ
ประสบการณ์จนกวา่จะเกิดทกัษะความ
ชํานาญ 
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ตารางที 5 สรุปประเดน็สําคญัจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในกรอบแนวคดิของแมคคนิซีย์  

                (McKinsey’s 7S Framework) (ตอ่) 

 

องค์ประกอบ จุดแข็ง จุดอ่อน 

6. รูปแบบ 
(Style) 

รูปแบบการบริหารทีสมัผสักบังานอยา่ง
ใกล้ชิด ดําเนินกิจการ บริหารจดัการ
ด้วยความพอเพียง ไมทํ่าเกินกําลงั 

ขาดการประชาสมัพนัธ์ทีเข้าถึง
ประชาชนและขาดการประชาสมัพนัธ์
อยา่งตอ่เนือง 

7. คา่นิยม
ร่วม (Shared 

valued) 

มี Service mind  
มีความซือสตัย์ 

มีความอดทน 

ประเพณีการดืมกินแอลกอฮอลล์เพือ
สังสรรค์และความบรรเทิงหลังเสร็จ
งาน มีผลกระทบต่อการทํางานของ
แรงงาน  

 

 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (External Environment Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์พิจารณาปัจจยัภายนอกทีธุรกิจไม่สามารถเข้าไปควบคมุให้เกิดหรือไม่เกิดขนึได้ 
เพือทีจะระบโุอกาสและอปุสรรคทีมีตอ่การบริหารจดัการ การดําเนินงาน และการพฒันาธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีน ประกอบด้วย การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) เป็นผลจากการทีสภาพแวดล้อม
ภายนอกทีเอือประโยชน์หรือส่งเสริมการดําเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐม และการ
วิเคราะห์อุปสรรคหรือภัยคกุคาม (Threats) ข้อจํากัดทีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกและเป็น
สภาวการณ์แวดล้อมอนัเลวร้ายทีส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม โดยมีประเด็นใน
การวิเคราะห์ทีเรียกกนัว่า “PEST Analysis” หรือ “STEP Analysis” เป็นเครืองมือทีสําคญัและมี
การใช้สําหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 

การเมือง (Political) 2) เศรษฐกิจ (Economic) 3) สงัคมและวฒันธรรม (Sociocultural) และ 4) 

เทคโนโลยี(Technological) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 2.1 การเมือง (Political) นโยบายและกฏเกณฑ์ต่างๆ ทีรัฐบาลกําหนดขึนได้นํามา
วิเคราะห์โอกาสของการสง่เสริมธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมในหลายด้านซึงส่งผลทงัทางตรงและ
ทางอ้อมตอ่การบริหารจดัการ การดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม พบว่า
การเมืองมีผลตอ่การสร้างโอกาสและอปุสรรคในการดําเนนิงานและพฒันาธุรกิจดงันี 
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 โอกาส 

 ตามทีรัฐบาลในสมยันายกรัฐมนตรีนางสาวยิงลักษณ์ ชินวตัร ทีมีนโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจทีเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
การค้าอาหาร (ข่าวสด: 2556) และยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดันครปฐมในการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ ผลิตและผู้ ประกอบการให้ผลิตอาหาร สินค้าการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และ
อตุสาหกรรมตามมาตรฐานสากล เป็นโอกาสให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนได้แสดงศกัยภาพและพฒันา
ตนเองในการดําเนินกิจการและรักษามาตรฐานของตนให้ดี เพือให้สอดรับกับนโยบายในการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศและกลยทุธ์การพฒันาจงัหวดันครปฐม อีกทงันโยบายการลดภาษีนิติ
บคุคลทําให้ต้นทนุลดลงสง่ผลให้เป็นโอกาสทีดีในการพฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในแง่ของการลด
คา่ใช้จา่ยในการซือวตัถดุบิมากขนึ 
 นอกจากนีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 11 ทีได้น้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนได้มีการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ และการดําเนินงานของธุรกิจอย่าง
กว้างขวางมากขึน กล่าวคือ ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีการดําเนินงานตามกําลงั ตามศกัยภาพของ
ตนเอง ไม่รับงานในปริมาณทีมากเกินกําลงั การดําเนินงานตามกําลงัของตนเองนีถือเป็นการนํา
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจดัการความเสียง บริหารจัดการบน
ความขาดแคลน และดําเนินงานตามกําลังของตน ซึงส่งผลให้ธุรกิจสามารถดําเนินไปได้อย่าง
มันคง ไม่ประสบปัญหาขาดทุนหรือกระทบกระเทือนไปตามสภาวะเศรษฐกิจทีแปรผันอยู่
ตลอดเวลาของประเทศ 
 อุปสรรค  

 นโยบายขึนค่าแรงงานขนัตํา 300 บาท ของรัฐบาลนางสาวยิงลกัษณ์ ชินวตัร ทําให้
เกิดการเคลือนย้ายแรงงานไปสูอ่ตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีสามารถจ่ายคา่แรงได้  และทําให้เกิดการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคอืน และส่งผลกระทบตอ่การขาดแคลนแรงงานในธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
นครปฐม กล่าวคือด้วยคา่จ้างแรงงานขนัตํา 300 บาททีถูกบงัคบัใช้ทํางานแรงงานรายวนัทีเคย
ทํางานในธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขนึ ด้วยความทีธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนเป็นธุรกิจทีมีรายได้ขึนอยู่กับปริมาณงานจัดเลียงตามความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้ ใช้บริการซึงเมือมีงานก็มีรายได้ และรายได้นีจะเป็นคา่แรงงานสําหรับพนกังานในธุรกิจซึงจ่าย
คา่แรงงานเป็นวนั นนัหมายความวา่หากวนัไหนทีธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนไม่มีงาน พนกังานก็จะไม่ได้
คา่จ้างแรงงาน และด้วยการมีรายได้ทีไม่แน่นอนเช่นนีทําให้การจ้างแรงงานในภาคธุรกิจจดัเลียง
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โต๊ะจีนไมส่ามารถให้คา่แรงพนกังานได้มากถึงวนัละ 300 บาทได้ทําให้แรงงานไม่เข้ามาทํางานกบั
ธุรกิจจดัเลียงเมือแตก่่อน จึงส่งผลให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมในปัจจุบนัประสบปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานมาก  

 อิทธิพลของการเมืองท้องถินยงัส่งผลกระทบตอ่การดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนนครปฐม กล่าวคือ ปัจจุบันการจัดเลียงมีการผูกขาดผู้ ประกอบการธุรกิจจัดเลียงไว้แล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิงตามหน่วยงานหรือองค์กรตา่งๆ เช่น สโมสร หน่วยราชการ องค์กรใหญ่ๆ หรือ
แม้กระทังบริษัทเอกชน ซึงการผูกขาดผู้ประกอบการเช่นนีเป็นไปด้วยการมีผลประโยชน์ร่วมกัน
ของหน่วยงานและผู้ประกอบการเอง โดยมีการหกัค่าคอมมิชชนัด้วยการกินหวัคิวกันไป ถือเป็น
การกอบโกยผลประโยชน์ เลน่พรรคเลน่พวกกนั ซงึสง่ผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนราย
อืนๆ ทีไม่ได้รับการผูกขาดเสียโอกาสในการให้บริการแก่ประชาชนซึงส่งผลโดยตรงกบัรายได้ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 

 นอกจากนี กฏหมายการขนส่งเป็นปัจจัยอีกประการหนึงทีส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงในด้านการขนสง่และการเดินทาง ปัจจบุนัการขนส่งของธุรกิจจดัเลียง
ประสบปัญหากับการเรียกเก็บค่าปรับผ่านทางของด่านตรวจตํารวจทางหลวงอยู่เสมอ เนืองจาก
การขนส่งโต๊ะจีนต้องใช้รถบรรทกุทีมีขนาดใหญ่เพือบรรทกุโต๊ะ เก้าอี และอปุกรณ์ในการประกอบ
อาหารทกุชนิด รวมทงัแรงงานทงัหมดไปกบัรถด้วย จึงหลีกเลียงไม่ได้ในการทีจะต้องมีสภาพทีไม่
ถกูต้องตามกฎจราจรไปบ้าง เช่น บรรทุกของเกิน มีคนนงัอยู่บนของ จึงทําให้การถูกปรับอยู่เป็น
ประจําซึงส่งผลกระทบตอ่รายได้ของธุรกิจจดัเลียงทีเมือออกไปบริการจดัเลียงเมือใดก็ต้องเตรียม
ค่าใช้จ่ายไว้เพือเป็นค่าปรับในการเดินทาง รวมถึงเป็นอุปสรรคในการเดินทางทําให้การเดินทาง
ขนสง่ลา่ช้ากวา่กําหนดซงึมีผลกระทบตอ่ความเชือถือของลกูค้าด้วย 

 
 2.2 ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  

 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ  ปัจจยัทางด้านเศรษฐศาสตร์  ทงัในระยะสนัและ
ระยะยาวของประเทศและจงัหวดันครปฐม  ได้นํามาวิเคราะห์โอกาสและอปุสรรคในการส่งเสริม
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมในหลายด้านซึงส่งผลทงัทางตรงและทางอ้อมต่อการบริหารจดัการ 
การดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐม พบว่าเศรษฐกิจมีผลต่อการสร้าง
โอกาสและอปุสรรคในการดําเนินงานและพฒันาธุรกิจดงันี 
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 โอกาส  
 ด้วยจุดเด่นของจงัหวดันครปฐมทีมีจดุแข็งในด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
เป็นพืนทีราบลุม่และดนิอดุมสมบรูณ์ มีแมนํ่าสายใหญ่ไหลผา่น มีพืนทีในการเพาะปลกู ประชาชน
ในจงัหวดันครปฐมจงึประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศสุตัว์อยา่งกว้างขวาง ทงัพืชผกั ผลไม้ และ
การเลียงสตัว์ เช่น สกุร ไก่ ววั ปลา กุ้ ง ส่งผลให้จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัทีมีความอดุมสมบรูณ์
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารทีมีขนาดใหญ่เอือตอ่การประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
เป็นอย่างมากด้วยเป็นแหล่งวัตถุดิบอย่างดีทีสามารถป้อนให้ธุรกิจจัดเลี ยงโต๊ะจีนได้ ทําให้
ประชาชนในจงัหวดันครปฐมประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเป็นอาชีพกนัมาก และกลายเป็นอาชีพ
ทีสร้างชือเสียงและรายได้ให้แก่จงัหวดันครปฐมเป็นอนัดบัต้นๆ  
 นอกจากนี จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัทีอยู่ใกล้กบักรุงเทพมหานคร และเป็นประตสูู่
ภาคตะวนัตกและภาคใต้ ได้เปรียบด้วยการคมนาคมขนส่งทีสะดวกสบายมีหลายเส้นทางทงัทาง
รถยนต์ รถไฟทําให้การเดินทางง่ายดาย ใช้เวลาไม่นาน และด้วยนโยบายการขยายพืนทีเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลสู่พืนทีปริมณฑลและยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดันครปฐมทีมีนโยบายในการขยาย
และพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดัในด้านตา่งๆ ได้แก่ ยทุธศาสตร์ในการเป็นแหล่งผลิตและส่งออก
สินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมทีมีมาตรฐานสากลและปลอดภัย  และ
ยทุธศาสตร์ในการสง่เสริมการผลิตและการค้าอาหารปลอดภยั ทําให้จงัหวดันครปฐมมีการพฒันา
ทางด้านเศรษฐกิจเป็นอยา่งมากจนถือได้วา่เป็นจงัหวดัทีมีเศรษฐกิจดีมากจงัหวดัหนึงของประเทศ
ไทย ทงันโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลและยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดั
นครปฐมนีเองเป็นสิงทีเอือตอ่การพฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมเป็นอย่างมาก  ทําให้ธุรกิจ
จดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมได้รับการสนบัสนุนและการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานทีเกียวข้องใน
จงัหวัดนครปฐมมากมาย เช่น หอการค้าจังหวดันครปฐม สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวจงัหวดันครปฐมเองก็มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนส่งเสริมธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนให้เป็นทีเลืองลือและดํารงอยู่ไ ด้อย่างยังยืนมาตลอด
ระยะเวลาอนัยาวนาน  
 การทีจงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัทีมีเศรษฐกิจดีเช่นนีเป็นโอกาสสําคญัตอ่การพฒันา
และส่งเสริมธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนให้มีความเข้มแข็งอยู่ได้ กล่าวคือ เมือประชาชนมีเศรษฐกิจทีดีก็
ทําให้มีรายได้ดีมีกําลงัซือมากขนึ ห้างร้าน บริษัท หน่วยงานมีกําไรจากการดําเนินกิจการ ทําให้มี
การจดัเลียงมากขนึจงึต้องมาใช้บริการจดัเลียงโต๊ะจีนมากขนึ นอกจากนีการทีจงัหวดันครปฐมเป็น
จงัหวดัทีมีอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทีดีมากทําให้มีส่วนผลกัดนัให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
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จดัเลียงโต๊ะจีนเติบโตตามไปด้วยและธุรกิจมีการพฒันาอย่างไม่หยดุยงั รวมทงัการทีประเทศไทย
จะมีการเปิดเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต จะสง่ผลให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเจริญเติบโต มีแรงงาน มี
แหลง่วตัถดุบิ และมีตลาดทีกว้างขวางมากขนึทําให้ธุรกิจมีรายได้เพิมมากขนึด้วย 
 กลา่วโดยสรุป จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัทีมีสภาพเศรษฐกิจทีดี ด้วยจดุแข็งทีเป็นข้อ
ได้เปรียบ 3 ประการคือ 1) ภูมิศาสตร์ทีเป็นพืนทีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก และเลียงสตัว์ 
สง่ผลให้จงัหวดัเป็นแหลง่อาหารด้วยอดุมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ การเป็นแหล่งอาหาร
ทีอดุมสมบรูณ์ทําให้จงัหวดันครปฐมเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าการเกษตรทีหลากหลาย ทํา
ให้เศรษฐกิจของจงัหวดันครปฐมเติบโตและขยายตวัเป็นอย่างดี และเป็นแหล่งของวตัถดุิบอย่างดี
ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 2) ชยัภมูิทีตงัอยู่ใกล้กรุงเทพและเป็นประตสูู่ภาคตะวนัตกและภาคใต้ 3) 
การคมนาคมทีสะดวกรวดเร็วและมีหลายเส้นทางทําให้การเดินทางและการขนสง่เป็นไปด้วยความ
สะดวกและรวดเร็ว ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจของจงัหวดันครปฐมเหล่านีเป็นโอกาสทีดีทีเอือตอ่การ
ประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน  
 อุปสรรค 

 ในอดีตประเทศไทยเคยประสบกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเมือปี พ .ศ.2540 ธุรกิจ
มากมายทงัใหญ่และเล็กต่างประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นอย่างมาก จน
หลายธุรกิจต้องปิดกิจการลงไปอย่างน่าเสียดาย และเช่นเดียวกับธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนทีได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศอย่างหลีกเลียงไม่ได้เช่นกนั สืบเนืองจนถึงปัจจบุนั จาก
การศกึษาการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมพบว่า ภาวะเศรษฐกิจทีประเทศไทยที
อยู่ในภาวะชะลอตวั ทําให้การลงทุนด้านต่าง ๆ ต้องชะงัก กล่าวคือล้มเลิกหรือมีการเลือนการ
ลงทนุออกไป อีกทงัปัจจบุนันีราคานํามนั ราคาแก๊สหงุต้ม คา่ไฟฟ้าได้เพิมสงูขนึอย่างตอ่เนือง เป็น
ผลให้กระทบตอ่ต้นทนุสินค้าจํานวนมาก ทําให้ราคาสินค้าเพิมสงูขนึ ต้นทนุในการผลิตหรือต้นทนุ
ของวตัถดุบิของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนก็มีราคาเพิมสงูขนึไปด้วย ทําให้ต้องไปเพิมราคาในสินค้าและ
บริการมากขนึไปอีก สง่ผลกระทบตอ่ลกูค้าทีไมไ่ด้มีกําลงัซือมากให้ไม่เรียกใช้บริการ ธุรกิจจดัเลียง
ก็ขาดรายได้ไปด้วย อีกทงัราคาสินค้าทีปรับตวัสูงขึนทําให้ผู้บริโภคระวงัการใช้จ่าย  มีการคิดถึง
เรืองความคุ้มค่ากับราคาทีจ่ายไปมากขึน  และใช้จ่ายเฉพาะสิงทีจําเป็นเท่านนั และเน้นการ
ทําอาหารรับประทานเองในครอบครัวใหญ่เพือลดค่าใช้จ่าย อีกทงัองค์กร หน่วยงาน บริษัทต่างๆ 
มีการจัดงานเลียงน้อยลงเพือลดค่าใช้จ่ายลง ปัจจัยเหล่านีส่งผลให้ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนมีงาน
น้อยลงตามไปด้วย 
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2.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural) 

 สภาวะแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรม สภาพความเป็นอยู่ของจงัหวดันครปฐม ได้
นํามาวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการส่งเสริมธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมในหลายด้านซึง
ส่งผลทงัทางตรงและทางอ้อมต่อการบริหารจดัการ การดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนนครปฐม  พบว่าสังคมและวัฒนธรรม  มีผลต่อการสร้างโอกาสและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานและพฒันาธุรกิจดงันี 

 โอกาส 

 จงัหวัดนครปฐมเป็นอู่อารยธรรมสําคญัทีมีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดิน
สวุรรณภมูิ ด้วยเป็นอาณาจกัรเก่าแก่ทีมีความเจริญมาตงัแตส่มยัโบราณ เป็นร่องรอยแห่งแรกของ
การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวว่า เมือง
นครปฐมแตเ่ดมินนัตงัอยูริ่มทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานบัตงัแตส่มยัสวุรรณภูมิ 
และเป็นราชธานีสําคญัในสมัยทวารวดี  ในยุคนนันครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจาก
ประเทศอินเดีย ซึงรวมทงัพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็นศนูย์กลางของความเจริญมีชนชาติตา่ง ๆ 

อพยพเข้ามาตงัถินฐานอยู่เป็นจํานวนมาก จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัทีมีชยัภูมิทีดี มีอาณาเขต
ติดต่อกับหลายจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา สมุทรสาคร และ
นนทบรีุ  
 ด้วยความทีจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดทีมีประชากรประกอบด้วยคนไทยเชือชาติ
ตา่งกนัอยูก่นักระจดักระจายไปทวัทกุพืนที ในอดีตเมือมีการเคลือนย้ายชนชาติอืนเข้ามาในบริเวณ
จงัหวดันครปฐมด้วยเหตผุลทางการเมืองและเศรษฐกิจ จึงมีการผสมผสานระหว่างชนชาติขนึ เกิด
มีคนไทยเชือชาติต่าง ๆ กัน เป็นต้นว่า คนไทยเชือสายจีน คนไทยเชือสายลาว คนไทยเชือสาย
มอญและคนไทยเชือสายเขมรผสมกลมกลืนกันอยู่ในท้องถิน ทําให้นครปฐมเป็นจังหวัดทีมี
วฒันธรรมทีหลากหลาย โครงสร้างทางสงัคมทีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม วิถีชีวิตทีเรียบ
ง่าย  การเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวขยาย  เป็นสังคมทีนับถือพระพุทธศาสนา  มี
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีความเชือและค่านิยมอันดีงาม เช่น การนิยมจัดงานเลียงงานเฉลิม
ฉลองตามโอกาสและวนัสําคญัทางศาสนาและวนัสําคญัของชาติ ค่านิยมในการดืมกินอาหารรส
เลิศในการจดังานเฉลิมฉลองตามโอกาสและตามประเพณีทีดีงามของคนไทย และวฒันธรรมการ
รับประทานอาหารของคนไทยเชือสายจีนทําให้มีความนิยมการจดัเลียงโดยใช้อาหารจีนเป็นหลกั
มาแตเ่ดิม รวมทงัจงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัทีมีความอดุสมบรูณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหารทีพรัง
พร้อม ทําให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ทีมนัคง ส่งผลให้เศรษฐกิจของจงัหวดันครปฐมเตบิโตเป็น
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อย่างมาก ส่งผลให้ประชาชนในจงัหวดันครปฐมมีเศรษฐกิจทีดี และมีคณุภาพชีวิตทีดี ทําให้เป็น
โอกาสทีดีของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมทีจะขยายตวัและพฒันาได้อยา่งรวดเร็วและการ  
 อุปสรรค 

การทีจังหวัดนครปฐมประกอบไปด้วยประชากรทีมีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันทางวัฒนธรรมทําให้การดําเนินงานธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนต้องมีการปรับปรุง 
เปลียนแปลง และพฒันาอยูเ่สมอเพือให้เหมาะสมกบับริบททางสงัคมและความต้องการของลกูค้า
ทีเปลียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เช่น ต้องปรับเปลียนเมนูอาหารจากเดิมทีเป็นเมนูอาหารจีนต้น
ตํารับ เปลียนมาเป็นเมนูอาหารไทย และต้องมีหลากหลายมากขึน การประกอบอาหารและการ
ปรุงรสก็ต้องปรับเปลียนให้เข้ากบัลกัษณะนิสยัของลกูค้าคนไทยทีชอบอาหารรสจดั เหตผุลเหล่านี
อาจเป็นปัญหาในการดําเนินธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีดํารงไว้ซงึวฒันธรรมการรับประทานอาหารของ
ชาวจีนในสมยัโบราณทีนิยมบริโภคอาหารเพือสุขภาพ มีรสชาดอ่อนและเมนอูาหารจากต้นตํารับ
จีนแท้ดังเดิมต้องเสือมสลายไปตามกาลเวลา ทําให้ปัจจุบันจะหาธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนทีมี
เมนูอาหารต้นตํารับแบบจีนแท้ดังเดิมได้ยาก ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนใดทีไม่สามารถปรับตัว
เปลียนแปลงเมนอูาหารให้เข้ากบับริบททางสงัคมก็ยอ่มเสียเปรียบในการขยายธุรกิจได้ นอกจากนี
การทีต้องเปลียนแปลงเมนูจากต้นตํารับเดิมไปมากเช่นนีทําให้ผู้ ประกอบการต้องหาความรู้
เพิมเตมิในการพฒันาสตูรอาหารอยู่ตลอดเวลา และส่งผลกระทบถึงผู้บริโภคทีต้องการเมนอูาหาร
จีนดงัเดิม แต่ไม่สามารถเลือกรับประทานได้อย่างแพร่หลายเหมือนเมือก่อน ซึงหากมีก็ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในราคาทีแพงมากขึนทําให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีเรียกเก็บค่าอาหารทีแพงกว่ารายอืน
ต้องเสียลกูค้าไปอยา่งนา่เสียดาย 

 

2.4 ด้านเทคโนโลยี Technological 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีได้รับการพฒันาเจริญก้าวหน้าไปมาก เป็นโอกาสให้แก่ธุรกิจจัด
เลียงโต๊ะจีนนครปฐมทีจะนําเอาเทคโนโลยีทีทันสมัยเหล่านนัมาประยุกต์ใช้กับการดําเนินงาน
ธุรกิจของตนในหลายด้าน การใช้เทคโนโลยี และสภาพการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ 
เหล่านีได้นํามาวิเคราะห์ปัจจยัทีจะมีผลตอ่การดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมในการ
ส่งเสริมธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม ซึงส่งผลทงัทางตรงและทางอ้อมตอ่การบริหารจดัการ การ
ดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐมพบว่า ปัจจุบันธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน
นครปฐมมีการนําเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ในการดําเนินธุรกิจในหลายด้าน ได้แก่ 1) การใช้
เทคโนโลยีในการถนอมและรักษาคณุภาพของอาหาร เช่น การใช้ห้องเย็นทีมีขนาดใหญ่แทนตู้ เย็น
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ในการบรรจวุตัถดุบิเพือถนอมอาหารให้คงความสดสะอาดได้ยาวนานมากขนึ 2) การใช้เทคโนโลยี
ในการทุ่นแรงและการขนส่ง เช่น การใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการขนย้ายวสัดอุปุกรณ์ และวตัถดุิบ การ
ใช้รถห้องเย็นในการบรรจวุตัถดุบิในการเดนิทางขนสง่ไปให้บริการนอกสถานที การใช้บริการระบบ
จีพีเอสนําทางในการเดินทางไปบริการในสถานทีทีไม่คุ้นเคย 3) การใช้เทคโนโลยีในการสือสาร
และประชาสัมพันธ์ เช่น การใช้โทรศพัท์เคลือนที การใช้โทรสารในการติดต่อรับลูกค้า การใช้
อินเตอร์เน็ทในการประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ  
 การนําเทคโนโลยีทีทนัสมยัมีส่วนพฒันาการดําเนินงานเทคโนโลยีมีผลต่อการสร้าง
โอกาสและอปุสรรคในการดําเนินงานและพฒันาธุรกิจดงันี 

 โอกาส 

1) ทําให้ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีการดําเนินงานทีคล่องแคล่ว สามารถ
ให้บริการข้อมลูแก่ลกูค้าด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทนัใจ ตลอดจนเป็นการประหยดัแรงงาน เวลา 
ในการดําเนินงานได้เป็นอยา่งมาก 

2) ลูกค้าทัวประเทศให้ความเชือถือ ไว้วางใจในสินค้า และการบริการของธุรกิจจัด
เลียงโต๊ะจีนมากขนึ ทําให้เกิดโอกาสทีดีในการขยายธุรกิจออกไปให้กว้างขวางมากยิงขนึ 

3) ผู้ประกอบการและพนกังานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีและ
ได้ใช้เทคโนโลยีสมยัมากขนึ ซงึเป็นการพฒันาตนเองในด้านเทคโนโลยีขนึไปอีกในระดบัหนงึ 

 
 อุปสรรค 
 การใช้เทคโนโลยีทีทนัสมยับางครังก็สร้างปัญหาได้ เช่น หากเทคโนโลยีทีใช้เกิดความ
เสียหายในกระทนัหนัอาจส่งผลให้การดําเนินงานต้องหยดุชะงกัหรือล่าช้า ทําให้ขาดความเชือถือ
จากลกูค้าได้ รวมทงัเทคโนโลยีในปัจจบุนัมีการเปลียนแปลงและพฒันาไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
จนบางครังทําให้ผู้ใช้เทคโนโลยีตามไมท่นั ผู้ประกอบการบางรายอาจไม่ได้สนใจพฒันาเทคโนโลยี
มากนกั ทําให้ตามไม่ทนัผู้ ทีเกิดความล้าหลงัจากผู้ประกอบการรายอืนๆ ซึงส่งผลต่อการพฒันา
ตนเอง และการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน ตลอดจนกระทบตอ่โอกาสในการขยายธุรกิจ
จดัเลียงโต๊ะจีนของตน  
 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทีมีผลต่อการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนนครปฐมสามารถสรุปเป็นตารางได้ดงันี 
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ตารางที 6 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามองค์ประกอบ “PEST Analysis” หรือ  
                “STEP Analysis”  

 
องค์ประกอบ โอกาส อุปสรรค 

1. การเมือง 1) มีการลดภาษีนิติบคุคลทําให้
ต้นทนุลดลง 
2) นโยบายของรัฐบาลทีสง่เสริม
ประเทศไทยเป็นครัวโลก  นโยบาย
ของรัฐบาลในการสง่เสริมสินค้า
ภมูิปัญญาไทยสูต่ลาดโลก 

3) ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั
นครปฐมทีสง่เสริมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภยั อาหารปลอดภยั 
และอตุสาหกรรมการเกษตรเป็น
โอกาสทีดีในการสง่เสริมแลพฒันา
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 

  

1) กฎหมายแรงงาน 300 บาท 
ทําให้ต้นทนุเพิมขนึ และขาด
แคลนแรงงานมากขนึ 

2) การเมืองท้องถินในการผกูขาด
ผู้ประกอบการในการให้บริการใน
หนว่ยงานตา่งๆ ในท้องถิน เกิด
ความเหลือมลําในการบริการ 
สง่ผลให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนขาด
โอกาสในการขยายพืนทีในการ
ให้บริการ และขาดรายได้ 

3) กฎหมายการขนสง่ทีไมเ่อือ
และไมมี่การลดหย่อนให้การ
ขนสง่ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 
การถกูปรับจากตํารวจทางหลวง
อยูเ่ป็นประจําสง่ผลกระทบตอ่
รายได้ของธุรกิจดัเลียง และทําให้
เกิดความลา่ช้าในการขนสง่ 

2. เศรษฐกิจ 1) การได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
ของจงัหวดันครปฐม 3 ด้าน ได้แก่ 
ภมูิศาสตร์ ชยัภมูิ และการ
คมนาคม เป็นสิงทีเอือประโยชน์
ตอ่การพฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
ตลอดมา 

2) เศรษฐกิจทีดีของจงัหวดั
นครปฐมมีสว่นชว่ยผลกัดนัและ 

1) บทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ประเทศไทยปี พ.ศ.2540 ทําให้
ภาคธุรกิจกระทบกระเทือนรวมทงั
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนประสบ
ปัญหาขาดทนุ 

2) ต้นทนุพลงังาน เชน่ ไฟฟ้า 
นํามนั สงูขนึ ทําให้ราคาผลิตผล
ทางการเกษตรมีความผนัผวนไม่ 
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ตารางที 6 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามองค์ประกอบ “PEST Analysis” หรือ  
                “STEP Analysis” (ตอ่) 

 

องค์ประกอบ โอกาส อุปสรรค 

 3) สง่เสริมธุรกิจจดัลียงโต๊ะจีน
นครปฐมให้มีความเจริญเตบิโต
มากขนึ  
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของประเทศไทยใน
อนาคต จะสง่ผลธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนมีตลาดทีกว้างมากขนึ 

3) แนน่อน สง่ผลให้ต้นทนุ
วตัถดุบิและต้นทนุในการ
ดําเนินการสงูขนึ กระทบตอ่
รายได้โดยตรง 
เศรษฐกิจทีดีของจงัหวดันครปฐม
ทําให้เกิดธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนราย
ใหม่ๆ  เพิมขนึ ทําให้เกิดคูแ่ข่งทาง
การค้ามากขนึ 

3. สงัคมและวฒันธรรม โครงสร้างทางสงัคมทีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม วิถีชีวิต
ทีเรียบง่าย ทําให้เกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เชือและคา่นิยมอนัดีงาม เชน่ การ
ดืมกิน การเฉลิมฉลอง นิยมอาหาร
รสเลิศ และวฒันธรรมการ
รับประทานอาหารของคนไทยเชือ
สายจีน ทําให้เกิดโอกาสในการ
พฒันาและขยายตวัของธูรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีนนครปฐมอยา่งมาก 

 

ความไมน่ิยมอาหารสขุภาพ และ
ความต้องการทีหลากหลายของ
ลกูค้า ทําให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
ต้องพฒันาตนเอง และไมส่ามารถ
คงคณุคา่ของอาหารจีนต้นตํารับ
ไว้ได้ และในปัจจบุนัเกิดการ
เปลียนแปลงทางโครงสร้างของ
สงัคมทีเป็นครอบครัวเดียวมาก
ขนึ ครอบครัวขนาดเล็กลง ทําให้
ไมจ่ดังานใหญ่ ทําให้ลกูค้า
บางสว่นหายไป สง่ผลให้ธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีนขาดรายได้ 

4. เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีทีทนัสมยั 3 ด้าน 
ได้แก่ การถนอมอาหาร การใช้
เครืองทุน่แรงและการขนสง่ และ
การใช้เทคโนโลยีในการสือสาร
และประชาสมัพนัธ์ เชน่ การใช้ 

การใช้เทคโนโลยีทีทนัสมยัทําให้มี
อปุสรรคตอ่การดําเนินงานและ
การพฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 
ดงันี 

1) การขดัข้องของเทคโนโลยีที 
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ตารางที 6 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามองค์ประกอบ “PEST Analysis” หรือ  
                “STEP Analysis” (ตอ่) 

 

องค์ประกอบ โอกาส อุปสรรค 

 ห้องเย็น การใช้รถโฟลค์ลิฟท์ การ
ใช้โทรศพัท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ท  
           การใช้ Social media ทํา
ให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนสามารถ
เข้าถึงลกูค้าได้ง่ายขนึ การบริการ
สะดวกรวดเร็วมากขนึ ประหยดัทงั
แรงงานและเวลา ทําให้การดําเนิน
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีความ
คลอ่งแคลว่ สะดวกสบาย ได้รับ
ความเชือถือจากลกูค้ามากยิงขนึ 

อาจเกิดขนึได้โดยไมค่าดคิด ทํา
ให้การดําเนินงานของธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีนขาดความราบรืน และ
ลา่ช้า สง่ผลให้เกิดความเสียหาย
ตอ่การบริการ ขาดความเชือถือ
จากลกูค้าได้ 

2) การใช้ Internet และ Social 

media ทําให้การเข้าถึงลกูค้าได้
ง่าย คูแ่ขง่ก็สามารถเข้าถึงได้
เชน่กนั 

การใช้เทคโนโลยีทีทนัสมยับาง
ประเภท เชน่ การดดัแปลงรถเป็น
ครัวเคลือนที การสร้างห้องเย็น 
การใช้รถห้องเย็น การใช้รถโฟลค์
ลิฟท์ ยงัมีต้นทนุสงู 

 

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทงัภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมพบวา่ ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม มีศกัยภาพและมี
จุดแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการทงัเชือมโยงห่วงโซ่ธุรกิจจดัเลียงได้หลากหลายทงัชาวสวน 
ผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้จดัจําหน่าย การคมนาคมขนส่ง แต่สิงทีควรจะต้องพฒันาธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
ต่อไปในอนาคตเพือให้ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐมสามารถขยายธุรกิจและดํารงอยู่ได้อย่าง
ยงัยืนคือ การจดัการแรงงาน การประชาสมัพนัธ์ การตลาด การสร้างสรรค์และการเพิมคณุคา่ การ
ประสานเครือขา่ย การฝึกฝนทกัษะการให้บริการ และการสร้างอตัลกัษณ์ให้โดดเดน่ 
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ตอนที 4 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน
จังหวัดนครปฐมด้วยด้วยแบบจาํลองเพชร หรือทฤษฎีไดมอนด์ (Diamond Model) 

 ในการวิเคราะห์แบบจําลองเพชรทีสมบรูณ์ (Diamond Model) มีปัจจยัหรือตวับง่ชี 4 

กลุม่ตวัแปร และทีไมใ่ชต่วักําหนดโดยตรงอีก 2 ปัจจยั คือปัจจยัโอกาสและรัฐบาล ซงึผลการ
วิเคราะห์ในแตล่ะตวัแปรทีมีบทบาทตอ่การกําหนดความได้เปรียบแขง่ขนัสามารถสรุปได้ดงันี 
 

1. ปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) ในจังหวัดนครปฐม 

1.1 ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ปัจจุบนัสงัคมไทยกําลงัจะเข้าสู่
สงัคมผู้สงูอาย ุโดยสดัสว่นประชากรอาย ุ60 ปีขนึไป มีแนวโน้มเพิมสงูขนึและสดัส่วนประชากรวยั
ทํางานมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อสภาพทางสงัคมเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว อีกทงัส่งผล
กระทบต่อความขาดแคลนแรงงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนเช่นกัน นอกจากนนั ถึงแม้ว่าทาง
การศึกษา นครปฐมจะมีสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตงัอยู่ในพืนทีเกือบทุกสถาบนั อาทิ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม มหาวิทยาลยัคริสเตียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และโรงเรียนนาย
ร้อยตํารวจ  ทีผลิตทรัพยากรมนุษย์ออกสู่สังคมทุกปี  แต่ว่าผู้ ทีจ บจากสถาบันการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษานีส่วนใหญ่ต้องการทีจะทํางานในสถานทีสวยงาม อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ ใช้
สมองมากกวา่แรงงาน ไมอ่ยากทํางานหนกั ได้เงินเดือนทีแน่นอน ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจึงถกูหมาง
เมินจากแรงงานทีมีการศกึษาเหล่านี อย่างเช่นพ่อครัวทีเป็นหวัเรียวหวัแรงหลกัของธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนและถือว่าเป็นแรงงานทีมีทกัษะ (skilled labor) ทีทํางานในธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนไม่ใช่คนที
จบทางด้านการทําอาหารโดยตรง แตม่าจากการไตเ่ต้าจากเด็กเสิร์ฟหรือเด็กยก จากประสบการณ์
ทํางานในธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนอย่างน้อย 5 ปี พ่อครัวซึงเป็นตําแหน่งทีต้องอาศยัฝีมือและความ
เชียวชาญพิเศษจงึมีคา่ตวัคอ่นข้างสงูและมีจํานวนไม่มาก แตก่ระนันในส่วนของตําแหน่งทีไม่ต้อง
อาศัยฝีมือและความเชียวชาญพิเศษอย่างเด็กยกและเด็กเสิร์ฟทีเป็นแรงงานทีไม่มีทักษะ 
(unskilled labor) ซงึเป็นแรงงานทีไมไ่ด้รับการฝึกฝนอบรมมาก่อน สว่นใหญ่เป็นแรงงานทีใช้กําลงั
กายเป็นหลกั มีความขาดแคลนอย่างมาก เนืองจากคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีความอดทนและไม่ชอบ
ทํางานแบกหาม ซึงธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนต้องใช้แรงงานประเภทนีนีจํานวนมาก ทําให้การขาด
แคลนแรงงานทีไม่มีทกัษะ เป็นปัญหาหลักของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนและแรงงานทีมีทักษะ เป็น
ปัญหารองลงมา จึงทําให้เป็นการยากสําหรบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีจะแข่งขนัโดยใช้กลยุทธ์การ
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แข่งขันทีเน้นการให้บริการระดบัสูงหรือผลิตสินค้าทีมีความแตกต่าง มีความคิดสร้างสรรค์ตาม
แนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ เพราะขาดแรงงานทีมีการศกึษาสงูและมีทกัษะเชียวชาญเฉพาะ 

 1.2 โครงสร้างพืนฐานทางกายภาพ (Physical Infrastructure) นครปฐมมีทงัเส้นทาง
คมนาคมขนส่งทงัทางบก ทางนํา และทางอากาศ ทางบกมีทงัทางหลวงแผ่นดินและทางหลวง
จังหวัดซึ ง เ ชือมต่อกับหลายจังหวัด ไ ด้แก่  ทางทิศ เห นือ เ ชือมต่อกับสุพ รรณบุ รี และ
พระนครศรีอยุธยา  ทางทิศใต้เชือมต่อกับราชบุรีและสมุทรสาคร ทางทิศตะวนัออกเชือมต่อกับ
กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและพระนครศรีอยุธยา  ทางทิศตะวันตกเชือมต่อกับกาญจนบุรีและ
ราชบุรี มีเส้นทางรถไฟสายใต้จากกรุงเทพมหานครผ่านนครปฐมไปสู่ภาคใต้และภาคตะวันตก 
ทางนํามีการโดยสารและการขนสง่สินค้าจากเหนือลงใต้ผา่นทางแมนํ่าทา่จีน ซึงสามารถออกไปถึง
อ่าวไทยทีสมทุรสาคร ทางอากาศนนัมีสนามบินของโรงเรียนการบินกําแพงแสนซึงเป็นสนามบิน
ของกองทพัอากาศ นครปฐมจึงมีความสะดวกทางด้านคมนาคมขนส่งทีหลากหลายและหลาย
เส้นทาง ทีธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนสามารถใช้หรือพัฒนาเทคนิคด้านโลจิสติกส์ของตนให้สามารถ
แขง่ขนัได้ 

 1.3 ทรัพยากรทนุ (Capital Resources) แม้วา่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจะเป็นธุรกิจขนาด
ย่อมแต่รายได้ทีได้รับเป็นเม็ดเงินทีเต็มเม็ดเต็มหน่วยในแตล่ะครังของการจดัโต๊ะ  ทําให้ไม่ต้องมี
เงินลงทุนระยะยาว การหมนุเวียนของเงินจะเป็นไปอย่างวนัต่อวนั เช่น  ลงทุนวนันีเพือซือของที
จะต้องใช้กบัการจดังานเย็นนีตกเย็นก็ได้เงินทงัหมดคืน หรือบางรายก็จะได้เงินมดัจํามาก่อนส่วน
หนงึเพือใช้เป็นทนุ แหลง่เงินทนุจงึไมจํ่าเป็นสําหรับธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมากนกั หรือธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนมีความคล่องตวัในเรืองของกระแสเงินหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ แต่จะต้องการพึง
แหล่งเงินทุนเมือต้องการขยายกิจการ แหล่งเงินทุนในปัจจุบนัโดยเฉพาะธนาคารนนัมีอยู่หลาย
แห่งและบางธนาคารมีการสนบัสนุนธุรกิจขนาดย่อมโดยตรง แหล่งเงินทุนจึงไม่เป็นข้อจํากดัของ
การเพิมความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกิจได้ 

 นอกจากจากทนุทางการเงินแล้ว ยงัมีทนุเครืองมือ อปุกรณ์การผลิตตา่งๆ  ซึงปัจจบุนั
เกิดธุรกิจโต๊ะให้เช่า หรือทีคนในวงการเรียกกันว่า "โต๊ะม้า" คือมีทงัโต๊ะ ม้านงัครบชุด ถ้วยชาม 
จานสําหรับใช้ในการจดังานทงัหมด ซึงผู้ ทีมีโต๊ะม้าให้เช่านีจะไม่เข้ามาแย่งทํากินรับจดัอาหารโต๊ะ
จีนของธุรกิจรับจดัโต๊ะจีน ด้วยผู้ประกอบธุรกิจโต๊ะม้าจะมีจํานวนเกือบเท่าตวัของธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนและมีจํานวนเพิมขนึ ทําให้ธุรกิจโต๊ะม้าอยูใ่นอาการทีมีการแข่งขันรุนแรงถึงขนัต้องตดัราคา
คา่เชา่กนัซงึเป็นประโยชน์ทําให้ต้นทนุของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนลดลง ว่าไปแล้วธุรกิจให้เช่าโต๊ะม้า
จงึเป็นดชันีวดัการเจริญเตบิโตและภาวะตลาดของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนได้ดี  
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 1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) โดยพิจารณาจากความอดุมสมบรูณ์
ของแหลง่ทรัพยากรธรรมชาตทีิเป็นวตัถดุบิทีนํามาประกอบอาหารของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดั
นครปฐม ในจงัหวดันครปฐมถือว่าเป็นแหล่งรวมธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนขนาดใหญ่ และเป็นพืนทีทีมี
แหล่งผลิตและจําหน่ายรวมทงัส่งออกวตัถุดิบในการประกอบอาหารขนาดใหญ่ด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ผกัสด เนือสตัว์ เครืองปรุงรส เครืองกระป๋อง ของแห้ง อุปกรณ์มีครบหมดอยู่ในจังหวดันครปฐม
แทบไมต้่องไปซือทีอืนเลย อีกทงัร้านค้ายงัมีบริการส่งให้กบัลกูค้าอีกด้วย ทําให้ผู้ประกอบโต๊ะจีนมี
ความสะดวกในการจดัซือจดัหาวตัถดุิบตา่งๆอย่างมาก จึงนบัได้ว่านครปฐมเป็นจงัหวดัทีมีความ
อุดมสมบูรณ์ทางอาหารและมีศักยภาพมากต่อการสนับสนุนธุรกิจทางด้านอาหาร รวมถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดทีส่งเสริมให้นครปฐมเป็นแหล่งค้าอาหารปลอดภัย นครปฐมจึงมี
ความพร้อมในการเป็นแหลง่ค้าขายของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนและทําให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีความ
ได้เปรียบในการแขง่ขนั 

 1.5 วฒันธรรม (Culture) ในช่วงเทศกาล วนัประเพณีตา่งๆ งานเลียงฉลอง งานตาม
ประเพณี คนไทยนิยมทีจะจดัเลียงแขกด้วยอาหารโต๊ะจีน อย่างงานทําบุญบ้าน งานขึนบ้านใหม ่
งานบวช งานแต่ง งานวันเกิด งานรับตําแหน่งใหม่ งานศพ งานทําบุญครบ ร้อยวัน  เป็นต้น 
เนืองจากมีความสะดวกสบายไม่ต้องเตรียมอาหารและล้างเก็บ ดงันนัทําให้ในแต่ละปีธุรกิจจัด
เลียงโต๊ะจีนจะมีงานตลอดทังปี แต่จะมีงานน้อยในช่วงเข้าพรรษาซึงอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม 
กนัยายนและตลุาคม ชว่งสินปีทีเป็นฤดหูนาวจะมีงานหนาแนน่เพราะเป็นชว่งทีคนไทยนิยมจดังาน
ตา่งๆ โดยเฉพาะงานแตง่งานเพราะเชือว่าจะทําให้คู่บ่าวสาวสามารถครองเรือนกันอย่างอยู่เย็น
เป็นสขุ สว่นชว่งหน้าร้อนทีมีเทศกาลสงกรานต์ก็นิยมจดัเลียงเชน่กนั 

 จากทีกล่าวมาแล้วข้างต้นโดยเฉพาะวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารทีคิด
เป็นต้นทนุหลกัสว่นใหญ่ของการดําเนินงานนนั นครปฐมเป็นแหล่งจําหน่ายใหญ่และครบครัน ทํา
ให้ต้นทุนการผลิตของทังระบบของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนอยู่ในระดับตํา ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน
นครปฐมจงึสามารถสร้างโอกาสในการแขง่ขนัและทํากําไรได้ดี 

 

2. ปัจจัยด้านอุปสงค์ (Demand Conditions) 

2.1 อปุสงค์ของลูกค้าตอ่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีลกัษณะของความพิถีพิถันและ
เรียกร้องสงูของผู้ ซือ (Sophisticated and Demanding Buyers) ซึงกระตุ้นให้ทงัผู้ผลิตและผู้ขาย
ต้องปรับตวั และพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการของตนอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบนัลูกค้ามีความ
ต้องการทีหลากหลาย มีความพิถีพิถนัมากขนึ และมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา อีกทงัมีความใส่
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ใจในความสะอาดปลอดภัย ความสวยงามเพิมขึน ทําให้ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนต้องปรับตวัและ
พฒันาตวัเองในด้านตา่งๆ เพือตอบสนองกบัความต้องการของลกูค้าในปัจจบุนัให้ทนัท่วงที ความ
ต้องการทีเปลียนแปลงไปทางด้านอปุกรณ์การรับประทานอาหารอย่างเช่น เมือก่อนไม่มีผ้าคลุม
เก้าอี ปัจจุบนัมีผ้าคลุมเก้าอีสีขาว และบางครังยงัเพิมโบผกูเก้าอีเพือความสวยงามและเป็นหน้า
เป็นตาให้กับลูกค้า เมือก่อนใช้ตะเกียบงา ปัจจุบนัใช้ตะเกียบไม้ห่อพลาสติกเพราะลูกค้าคิดว่า
ตะเกียบงาจะไม่สะอาดและเวลาคีบอาหารนนัคีบยากเพราะมนัลืน เมือก่อนใช้แก้วนําใสทรงเตีย 
ปัจจุบนัใช้ทรงสูงเพราะดูสวยงามกว่า เป็นต้น ความต้องการทีเปลียนแปลงไปทางด้านอาหาร
อยา่งเชน่ เมือก่อนจะมีแตอ่าหารจีน ปัจจบุนัมีอาหารประเภทอืนขนึโต๊ะด้วย ได้แก่ อาหารไทย เช่น 
ต้มยํา ปลานึงมะนาว อาหารอีสาน เช่น ลาบหมู ส้มตํา ต้มแซ่บ เพือตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าในแตล่ะพืนที ความต้องการทีเปลียนแปลงไปทางด้านบริการ เมือก่อนไม่มีเด็กชง เด็กชงคือ
เด็กทีทําหน้าทีเสิร์ฟนําและผสมเครืองดืมให้กับแขกทีนังโต๊ะ ปัจจุบนัมีเด็กชงมาประจําโต๊ะทํา
หน้าทีเกียวกับเครืองดืมอย่างเดียวไม่เกียวกบัการเสิร์ฟอาหาร และไม่รวมอยู่ในคา่โต๊ะ ทางลกูค้า
จะจ้างเด็กชงมาเองหรือวานให้ทางธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจัดหามาให้ จากความพิถีพิถันและ
เรียกร้องสูงของผู้ ซือทําให้ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนมีการพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานอย่าง
ตอ่เนือง เพือสร้างและรักษาความได้เปรียบทางการแขง่ขนั 

 2.2 อุปสงค์ต่อธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนมีทังอุปสงค์ในประเทศและอุปสงค์จาก
ต่างประเทศ ซึงอุปสงค์จากต่างประเทศนันเกิดจากการแนะนําชักชวนจากอุปสงค์ในประเทศ 
ความต้องการของลูกค้าภายในประเทศไทยในการจดัเลียงด้วยโต๊ะจีนมีมานานกว่า 40 ปี มีการ
ขยายตวัจากเมืองหลวงอนัเป็นแหลง่ทีอยูอ่าศยัของคนจีนทีมีฐานะ เพราะเมือก่อนอาหารโต๊ะจีนมี
ราคาสูงและนิยมในหมู่คนไทยเชือสายจีน ความนิยมในโต๊ะจีนเพิมมากขึน ฐานะคนไทยก็ดีขึน 
วตัถุดิบราคาถกูลง ทําให้การจดัเลียงด้วยโต๊ะจีนแพร่ขยายไปยงัจงัหวดัต่างๆในประเทศจนไปถึง
จังหวัดทีมีพรมแดนติดกับต่างประเทศได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พม่า
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา  ราชอาณาจกัรกมัพูชา ซึงมีความชอบในรสชาดอาหารคล้ายกบั
คนไทย แตกต่างกันเพียงวิธีการเสิร์ฟและขนัตอนในการรับประทานอาหาร เช่น ทีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  อาหารจะเสิร์ฟในคราวเดียวให้พร้อมก่อนแขกนงั เนืองจากประเทศ
ไทยมีการค้าระหวา่งพรมแดนจึงทําให้มีงานเลียงโดยการใช้บริการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน คนไทยได้
เชิญแขกจากต่างประเทศเข้ามารับประทานอาหารโต๊ะจีนแล้วเกิดชืนชอบ จึงทําให้มีการว่าจ้าง
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเข้าไปจดังานเลียงทีประเทศมากขนึ จากอตัราการขยายด้วยความต้องการนี 
ทําให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนสามารถขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศ 
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 2.3 อุปสงค์ตอ่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในประเทศมีตลอดทงัปี เนืองจากคนไทยชอบจดั
งานตามวันพิเศษต่างๆ เช่น วันเกิด วันทําบุญบ้าน ตามวันงานประเพณี เช่น วันปีใหม่ วัน
สงกรานต์ ตามโอกาสตา่งๆ เช่น งานบวช งานแตง่ งานเกษียณอาย ุเป็นต้น ทงันีการจดัเลียงแบบ
โต๊ะจีนนนัเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีทําให้ลูกค้าชอบ ได้แก่ รูปแบบของโต๊ะกลมทําให้มีความสะดวก
ในการรับประทานอาหารบนโต๊ะเพราะแขกสามารถตกัได้อย่างทัวถึงไม่ใกล้หรือไกลจนเกินไป 
รูปแบบโต๊ะกลมทําให้แขกมีปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งง่ายดายมองเห็นซงึกนัทกุคน มีอาหารอย่างน้อย 8 

อยา่ง มีคนบริการเสิร์ฟทงัอาหารและนําไมต้่องบริการตวัเอง เป็นต้น  
 

3. ปัจจัยทีเกียวโยงและสนับสนุนกัน (Related and Supporting Industries) หรือ
อุตสาหกรรมทีเกียวข้องและสนับสนุนกัน  

 มีความเกียวโยงอยู ่3 ลกัษณะ คือ 

 3.1 มีการเกียวโยงระหว่างธุระกิจจัดเลียงโต๊ะจีนกับแหล่งจาํหน่ายวัตถุดบิใน
ท้องถิน (Local Suppliers) เป็นความเชือมโยงเชิงกิจกรรม (Activity Linkages) ซงึชว่ยเสริมให้
หว่งโซอ่ปุทานมีความเข้มแข็งและตอ่เนือง ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีมีการค้าขายกบัแหลง่จําหนา่ย
วตัถดุบิมาเป็นเวลาหลายสิบปี จนทําให้เกิดความสนิทสนม รู้จกักนัจนเหมือนพีน้องและไว้เนือเชือ
ใจในการให้เครดติกบัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในการสงัสินค้าและไปสง่สินค้าให้ก่อนแล้วถึงจะเก็บเงิน 
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนแตล่ะเจ้าก็จะมีแหลง่จําหนา่ยของตนเอง มีความสนิทสนมเป็นสว่นตวั มิได้
นํามาแบง่ปันกนัในชมรม การเชือมโยงนีจงึเป็นเพียงการเชือมของของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนแตล่ะ
เจ้ากบัแหลง่จําหนา่ยวตัถดุบิของเจ้านนัเทา่นนั 

 3.2 มีการเกียวโยงระหว่างสมาชิกในชมรมธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐม เป็น
ความเชือมโยงเชิงความร่วมมือ (Cooperation Linkages) คือมีความร่วมมือกนัในการจดัตงัชมรม
โต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม มีการเชือมโยง (Connectivity) และประสานงานกนั (Coordination) 

ระหวา่งสมาชิกภายในกลุม่อยา่งหลวมๆ แตไ่มไ่ด้มีการร่วมกนักําหนดวิสยัทศัน์เปา้หมาย และ
แผนงานของกลุม่ การช่วยเหลือในชมรมเป็นเพียงการให้การอบรมในเรืองสขุลกัษณะแก่พนกังาน
ซงึจดัโดยความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสขุ สมาชิกในชมรมนนัมีจิตสํานึก (Awareness) ที
จะรวมกลุม่กนั แตย่งัไมมี่ความไว้วางใจ และเชือใจซงึกนัและกนั (Trust) สาเหตหุนงึคือเจ้าของ
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนไมอ่ยากเปิดเผยข้อมลูการดําเนินงาน เนืองจากข้อมลูบางอย่างเป็นความลบั 
เชน่ สตูรอาหาร เคล็ดลบัการเตรียมวตัถดุิบให้ได้คณุภาพ เป็นต้น เพราะกลวัจะศนูย์เสียความ
ได้เปรียบในการแขง่ขนัของตนเอง ผลจากการไมเ่ชือมโยงสว่นหนงึทําให้ ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนไม่
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สามารถกําหนดราคามาตรฐานได้ เกิดการแขง่ขนัทางด้านการลดราคาขนึ ซงึมีผลตอ่คณุภาพการ
บริการและชือเสียงทีสงัสมมา 

 3.3 มีการเกียวโยงระหว่างธุระกิจจัดเลียงโต๊ะจีนกับภาครัฐในพืนทีจังหวัด
นครปฐม ซงึเป็นความเชือมโยงเชิงความร่วมมือ (Cooperation Linkages) เช่นกนั ธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนนครปฐมมีความเชือมโยงในลักษณะของความร่วมมือกันอย่างหลวมๆกับทางภาครัฐ มี
เพียงแต่กระทรวงสาธาณสุขทีให้การสนบัสนุนทีเข้มแข็งกว่าหน่วยงานภาครัฐอืนๆ  เช่น การ
สนับสนุนทางด้านวิชาการ การสนับสนุนทางด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย ช่วยยกระดับ
ประสิทธิภาพในการผลิตและผลิตภาพการผลิตทีส่งผลตอ่ความสามารถในการแข่งขนัอย่างยงัยืน  

ทําให้ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีการเติบโต  ชุมชนมีความเป็นอยู่ทีดีขึน เนืองจากการ
สนบัสนนุชว่ยยกระดบัประสิทธิภาพในการผลิตและผลิตภาพในการผลิต ดงันนักิจกรรมสนบัสนนุ
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั  

 

4. ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร และการแข่งขัน (Context for 

Firm Strategy, Structure and Rivalry) 

 กลยทุธ์ทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร และปัจจยัการแข่งขนันนั เป็นสิงทีองค์กรกําหนด
ขนึมา และองค์กรธุรกิจจะบริหารจดัการจนองค์กรบรรลุผลสําเร็จ ในระหว่างการดําเนินการจะมี
การแข่งขนัเกิดขนึ ซึงจะเป็นแรงกดดนัตอ่การพฒันาความได้เปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจตาม
ระดบัความเข้มข้นของการแข่งขนัทีเกิดขนึนนั โดยหากผู้ผลิต มีความเข้มแข็ง มีการแข่งขนัรุนแรง 
ก็จะทําให้ความสามารถในการแข่งขนัสงูขนึ การวิเคราะห์ในส่วนนีมกัจะพิจารณาถึงนโยบายและ
กฎระเบียบของภาครัฐทีมีส่วนเกียวข้องต่อการแข่งขนัทางการค้า นโยบายการค้าและการลงทุน 
รวมถึงประสิทธิภาพของกลไกลระบบราชการและการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึงมีผลต่อ
การเป็นอปุสรรคและภาระต้นทนุของภาคธุรกิจ 

 4.1 กลยุทธ์ของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐม สถานการณ์ทีเปลียนไปทําให้การ
บริหารและการจดัการเปลียนแปลงไปด้วย จากการทีธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมเป็นธุรกิจทีเน้น
การขายอาหารทีเน้นความสดใหม่ ทําสดๆจากเตาแล้วเสิร์ฟร้อนๆ กลายมาเป็นการขายทีเน้นทงั
อาหารและการบริการทีเพิมความสะดวกสบายและความสวยงาม  ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม
จึงมกัทําการตลาดแบบครบวงจรคือเป็นผู้ จดัเลียงโต๊ะจีนจนถึงการจดัโต๊ะเก้าอีและอปุรณ์บนโต๊ะ
ให้สวยงาม และการหาเด็กชงเครืองดืม  เพือรองรับพฤติกรรมการจดัเลียงโต๊ะจีนของคนไทยทีมี
ความต้องการและความเปลียนแปลงมากขึน เป็นการปรับตวัเพือตอบสนองต่อสถานการณ์ที
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เปลียนไป วตัถปุระสงค์ด้านกลยุทธ์ของการประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมของแตล่ะ
ธุรกิจมีความคล้ายคลึงกัน เช่น วิสูตรโภชนา มีการมุ่งเน้นการใช้คณุภาพวตัถุดิบทีใช้ในการ
ประกอบอาหารเป็นจดุแข็งในการแข่งขนัในตลาด  ยทุธพงษ์โภชนา มีการมุ่งเน้นการเป็นผู้ นําใน
พฒันารายการอาหารเพือดึงดกูลูกค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามการประกอบธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
นครปฐมยงัมีความต้องการสนบัสนนุธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมของตนจากรัฐบาลและสถาบนั
ตา่งๆ เพือปรับตวัการประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมให้สามารถแข่งขนัได้อย่างเท่าทนั
ความเปลียนแปลงและทําให้ธุรกิจสามารถดํารงอยูไ่ด้อยา่งยงัยืน  

 4.2 ด้านโครงสร้างองค์กรของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐม   ลักษณะการ
ดําเนินงานในแต่ละส่วนจะมีหน้าทีทีรับผิดชอบของตวัเอง ทุกส่วนนนัมีความเกียวข้องและเกียว
โยงกนัอย่างตอ่เนือง จึงทําให้มีการประสานงานและเชือมโยงกันทีชดัเจน เพราะถ้าขาดส่วนหนึง
สว่นใดแล้วจะไมส่ามารถทํางานงานได้สําเร็จลลุว่ง   

 4.3 ด้านการแข่งขัน การทําการแขง่ขนัของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมในลกัษณะ
ของตลาดเชิงรุกมีน้อย เนืองจากธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมไม่ทราบข้อมูลความต้องการของ
ลกูค้า ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีการแข่งขนัระหว่างกันสูง โดยเฉพาะเจ้าใหม่หรือเจ้าเล็กที
เกิดจากการแยกตวัจากธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนทีตนรับจ้างอยู่ออกไปทําเอง เนืองจากไม่มีความ
แตกตา่งทงัในด้านสินค้าและบริการจึงแข่งขนักนัด้วยการตดัราคา  นอกจากนนัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนนครปฐมสว่นใหญ่ไมมี่การพฒันาและออกแบบสินค้าและบริการใหม่ๆ และไม่มีการพฒันาตรา
สินค้า 

 

5. โอกาส  

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยสามารถอาศยัความร่วมมือช่วยเหลือกนั
ในภาคเศรษฐกิจหรือ AEC นี โดยผา่นความร่วมมือด้านการค้าการลงทนุและจะช่วยให้ด้านอืนๆ มี
สมัพนัธภาพอนัดีตามมาในทีสุด ในปัจจุบนั ความต้องการการจดัเลียงโต๊ะจีนจากประเทศเพือน
บ้านมีเพิมขนึและทําให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีการขยายฐานตลาดไปยงัประเทศเพือบ้าน 

 การคมนาคมขนส่ง ขณะนีประเทศไทยมีระบบคมนาคมขนส่งทางบกทีสามารถ
เดนิทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้อย่างสะดวก เช่น ถนนเชือมตอ่ระหว่างพรมแดน และทางรถไฟ 
ทําให้เป็นโอกาสสําหรับธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนในการขยายการบริการไปสู่ตลาดใหม่โดยเฉพาะ
ลกูค้าตามแนวชายแดน 
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 เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว ขีดความสามารถใน
การใช้งาน เพิมขึนขณะเดียวกันก็มีราคาถูกลง มีการประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน  ไม่เพียงเพือเพิมผลผลิต
ภาพรวมของธุรกิจ เช่น การลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดําเนินงานให้สนัลงเท่านนั  แต่
เทคโนโลยี ได้กลายเป็นเครืองมือทีสําคญัเชิงกลยทุธ์ ซึงช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัแก่
ธุรกิจ นอกจากนีการเป็นผู้ นําด้านเทคโนโลยีของธุรกิจยงัช่วยสร้างภาพลกัษณ์ทีดีในความรู้สึกของ
ผู้บริโภค เทคโนโลยีทีธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนนํามาใช้ในปัจจุบนั อย่างเช่น การใช้เว็บไซด์ในการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ การใช้อีเมลในการติดต่อสือสารกบัลกูค้า การใช้เครืองมือเครืองทุน
แรงอยา่งรถโฟคลิฟท์ในการเคลือนย้ายสิงของ เป็นต้น 

 

6. รัฐบาล  

 นโยบายคา่แรงขนัตํา 300 บาทตอ่วนั ได้ส่งผลกระทบอย่างมากตอ่ต้นทนุทีสงูขนึ ผล
ทีติดตามมาในทันทีคือทังค่าวัตถุดิบทีสูงขึน พร้อมทังยังทําให้เกิดปัญหาด้านการขาดแคลน
แรงงานในระดบัลา่งทีมีการเคลือนย้ายไปสูภ่าคอตุสาหกรรม จึงทําให้ความสามารถในการแข่งขนั
ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมลดลง 

 มีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจทีเน้นการกระจายรายได้สู่ชมุชน ผลกัดนัให้ประเทศไทย
เป็นศนูย์กลางการผลิตและการค้าอาหาร (ข่าวสด :2556) และยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวัด
นครปฐมในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ ผลิตและผู้ประกอบการให้ผลิตอาหาร สินค้าการเกษตร 
เกษตรอตุสาหกรรม และอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล เป็นโอกาสให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนได้
แสดงศกัยภาพและพฒันาตนเองในการดําเนินกิจการและรักษามาตรฐานของตน 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและประเด็นสําคญัในการพฒันาธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม ในการศึกษาได้นําแบบจําลองด้านการจัดการ 2 ประเภท ได้แก่ 
แบบจําลองการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกิจการ (SWOT Analysis) และ
แบบจําลองความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Diamond Model) มาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม โดยผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) มาสรุปได้ตามตารางที 7และแบบจําลอง
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซึงประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน ทีส่งผลต่อ
ความสามารถหรือความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม สรุปได้
ตามภาพที 8 ดงันี   
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ตารางที 7 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

จดุแข็ง (Strengths - S) จดุอ่อน (Weaknesses - W) 

1. มีความยืดหยุน่ในการดําเนินงาน สามารถ
ปรับเปลียนกลยทุธ์ตามความต้องการของ
ลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว 

2. การบริหารจดัการมีการแบง่แยกฝ่าย
ดําเนินงานอย่างชดัเจน การดําเนินงานมีการ
ประสานงานทีดี เป็นระบบทีตอ่เนือง
สอดคล้องประสานกนัทกุระดบั 

3. มีบริหารจดัการต้นทนุและคา่ใช้จา่ยอยา่ง
ละเอียดถีถ้วน 

4. สามารถตอบสนองลกูค้าได้หลากหลาย 

กลุม่ 

5. ความมีชือเสียงมายาวนาน จนเรียกได้วา่     

"หากคดิถึงการจดัเลียงโต๊ะจีนก็ต้องคิดถึงโต๊ะ
จีนจงัหวดันครปฐมเป็นอนัดบัแรก" 
6. อาหารเลิศรส อร่อยเป็นทีเลืองลือ อีกทงั
เดน่ด้วยเมนอูาหารทีหลากหลาย และมีความ
แปลกใหมไ่มจํ่าเจ 

7. ราคาอาหารได้กําหนดตามความเหมาะสม
กบัคณุภาพและปริมาณ 

8. เป็นเหมือนภตัตาคารเคลือนที เคลือนย้าย
ไปให้บริการแก่ลกูค้าตามสถานทีตา่งๆที
ลกูค้าต้องการได้ 

9. เจ้าของกิจการทีมีความชํานาญ มีความรู้ 
มีความสามารถ 

10. มีความเชือมโยงกบัธุรกิจทีเกียวข้อง 
 

1. ขาดการบรูณาการ และการวางแผนในการ
ดําเนินงานเชิงรุก 

2. ขาดความแข็งแกร่งในเรืองเงินทนุรวมทงัมี
ศกัยภาพในการขยายธุรกิจได้น้อย 

3. ขาดการแลกเปลียนเรียนรู้งานซงึกนัและกนั 
ทําให้พนกังานไมส่ามารถปฏิบตังิานแทนกนั 

4. ขาดบคุลากรทีมีความรู้ ความชํานาญ ในบาง
สายงาน ทําให้ผู้ประกอบการต้องลงมาทําเองซงึ
ทําให้บางชว่งเวลางานล้นมือ 

5. ขาดการประชาสมัพนัธ์ทีโดนใจและตอ่เนือง  
6. ให้ความสําคญักบัการพฒันาคนโดยการสง่ไป
อบรม แตข่าดการสง่เสริมให้เกิดแรงผลกัดนัใน
การคิดค้นสิงใหม ่ขาดการกระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ  ยงัทํางานด้วยรูปแบบเดมิๆ 
อยา่งทีเคยทํามา หรือทําตามคําสงัจากหวัหน้า 

7. มีการซือตวับคุคลากรในตําแหนง่สําคญั 

8. การถ่ายทอดภมูิปัญญาการประกอบอาหาร
จากรุ่นสูรุ่่นทีต้องใช้ระยะเวลา และขาดการ
ถ่ายทอดอยา่งเป็นระบบ 
9. ขาดระบบข้อมลู และการจดัเก็บข้อมลูของ
ลกูค้า 

10. ยงัเป็นการผลิตในลกัษณะลอกเลียนแบบ 
หรือผลิตตามคําสงัซือในลกัษณะทีไมไ่ด้ใช้
ความคดิสร้างสรรค์  
11. ไมส่ามารถจ้างบคุคลากรบางตําแหนง่เป็น
รายเดือนได้ ทําให้เสียงตอ่การขาดแคลนแรงงาน 
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ตารางที 7 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) (ตอ่) 

โอกาส (Opportunities - O) อปุสรรค (Threats - T) 

1. นโยบายรัฐทีผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็น
ศนูย์กลางการผลิตและการค้าอาหารของโลก 
และสง่เสริมสินค้าภมูิปัญญาไทยสูต่ลาดโลก 

2. ความต้องการการจดัเลียงโต๊ะจีนจาก
ประเทศเพือนบ้านมีเพิมขนึ ทําให้ธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีนมีการขยายฐานตลาดไปยงั
ประเทศใกล้เคียง 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดันครปฐมทีมี
การสง่เสริมและพฒันาผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการให้ผลิตอาหาร สินค้า
การเกษตร เกษตรอตุสาหกรรม และ
อตุสาหกรรมตามมาตรฐานสากล 

4. นโยบายการลดภาษีนิตบิคุคล 

5. นครปฐมและจงัหวดัใกล้เคียง ได้แก่ 
ราชบรีุ สมทุรสาคร สมทุรสงคราม เป็น
จงัหวดัทีมีความอดุมสมบรูณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นแหล่งอาหารทีมี
ขนาดใหญ่ 

6. คา่นิยมในการดืมกินอาหารรสเลิศในการ
จดังานเฉลิมฉลองตามโอกาสและตาม
ประเพณีทีดีงามของคนไทย และวฒันธรรม
การรับประทานอาหารของคนไทยเชือสายจีน 

7. ความก้าวหน้าเทคโนโลยีทีสามารถนํามา
ประยกุต์ใช้เพือเพิมศกัยภาพให้กบัธุรกิจ 

8. คา่นิยมในการจดังานบญุตา่งๆ งานตาม
เทศกาลและการจดังานตามประเพณีตลอด
ทงัปี 

1. นโยบายขนึคา่แรงงานขนัตํา 300 บาท ทําให้
เกิดการเคลือนย้ายแรงงานไปสูอ่ตุสาหกรรม
ขนาดใหญ่ เป็นผลกระทบตอ่ขาดแคลนแรงงาน 

2. มีการผกูขาดผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนตามหน่วยงานหรือองค์กรตา่งๆ 

3. ราคานํามนั ราคาแก๊สหงุต้ม คา่ไฟฟ้าได้เพิม
สงูขนึอยา่งตอ่เนือง เป็นผลกระทบตอ่ราคา
วตัถดุบิ คา่อปุกรณ์ คา่ขนสง่สงูขนึ ทําให้ต้นทนุ
ของธุรกิจเพิมขนึ 

4. กฎหมายการขนสง่ทีไมเ่อือและไมมี่การ
ลดหย่อนให้การขนสง่ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 
การถกูคา่ปรับอยูเ่ป็นประจําสง่ผลกระทบตอ่
รายได้ของธุรกิจดัเลียง และทําให้เกิดความลา่ช้า
ในการขนสง่  
5. ภาวะเศรษฐกิจทีประเทศไทยทีอยูใ่นภาวะ
ชะลอตวั สง่ผลกระทบตอ่กําลงัซือของลกูค้า มี
การลดคา่ใช้จา่ย ทําให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีงาน
น้อยลง 
6. ความแตกตา่งกนัของวฒันธรรม และความ
หลากหลายของประชากร ทีธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
ต้องศกึษาและปรับตวัเพือสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้ 
7. ขาดการสนบัสนนุอยา่งจริงจงัจากจงัหวดั 
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แผนภาพที 8  การวิเคราะห์ความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม
ด้วยด้วยแบบจําลองเพชร หรือทฤษฎีไดมอนด์ (Diamond Model) 

 

ตารางที 8 ประเมินภาพรวมของศกัยภาพ โอกาส และข้อจํากดัทีระบใุนแบบจําลอง SWOT และ  
                Diamond Model ทีกลา่วมาในตอนต้นเพือคดักรองประเดน็สําคญัทีมีผลตอ่การพฒันา 

                หว่งโซ่คณุคา่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม 

 

 ศกัยภาพ โอกาส ข้อจํากดั 

SWOT - เจ้าของกิจการมีทกัษะ 
ความรู้ ความเชียวชาญสงู 

- จงัหวดันครปฐมเป็น
แหลง่ธุรกิจโต๊ะจีนขนาด
ใหญ่ทีมีชือเสียง 

 

- รัฐให้ความสําคญักบัการ
ผลิตและการค้าอาหาร และ
สินค้าภมูิปัญญาไทยสู่
ตลาดโลก 

- อปุสงค์จากทงัในประเทศ
และจากประเทศเพือนบ้าน 

- ขาดแคลนแรงงาน 
และบคุลากรทีมีทกัษะ 
ความรู้ ความชํานาญ 

- ขาดการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ภมูิปัญญา
ในการผลิตหรือการ 
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ตารางที 8 ประเมินภาพรวมของศกัยภาพ โอกาส และข้อจํากดัทีระบใุนแบบจําลอง SWOT และ  
                Diamond Model ทีกลา่วมาในตอนต้นเพือคดักรองประเดน็สําคญัทีมีผลตอ่การพฒันา 

                หว่งโซ่คณุคา่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม (ตอ่) 

 

 ศกัยภาพ โอกาส ข้อจํากดั 

SWOT - แหลง่วตัถดุิบอดุม
สมบรูณ์ 

- ความเชือมโยงกบัธุรกิจ
ทีเกียวข้อง 

- ยทุธศาสตร์การ
พฒันาจงัหวดั
นครปฐมในเรือง
การเกษตรและอาหาร 
- ความก้าวหน้า
เทคโนโลยี  

ประกอบอาหาร 
- ขาดการบรูณาการ 
และการวางแผนใน
การดําเนินงานเชิงรุก 

และเชิงสร้างสรรค์ 
- ขาดการ
ประชาสมัพนัธ์ทีโดน
ใจและตอ่เนือง  
- ขาดการสง่เสริม
ผลกัดนัในการคดิ
สร้างสรรค์ใหม่ๆ   

Diamond Model - ผู้ประกอบการมีทกัษะ 
ความรู้ ความเชียวชาญ
สงู 
- ความสมัพนัธ์ทีดีกบัผู้
จําหนา่ยวตัถดุบิ 

- แหลง่วตัถดุิบและ
อปุกรณ์ครบครัน 

- วฒันธรรมการจดัเลียง 

- รัฐให้ความสําคญักบั
การผลิตและการค้า
อาหาร และสินค้าภมูิ
ปัญญาไทยสู่
ตลาดโลก 

- อปุสงค์จากทงัใน
ประเทศและจาก
ประเทศเพือนบ้าน 
- ยทุธศาสตร์การ
พฒันาจงัหวดั
นครปฐมในเรือง
การเกษตรและอาหาร 
                    

- ขาดแคลนแรงงาน 

- นโยบายขนึคา่แรง
ขนัตํานํามนั และคา่
สาธารณปูโภค  
- ขาดการทําตลาดเชิง
รุก 

- หนว่นงานทีเกียวข้อง
ไมส่นบัสนนุอยา่ง
จริงจงั 
- ขาดความร่วมมือ 
การประสานงาน และ
การเชือมโยงของชมรม 
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ตารางที 8 ประเมิณภาพรวมของศกัยภาพ โอกาส และข้อจํากดัทีระบใุนแบบจําลอง SWOT และ  
                Diamond Model ทีกลา่วมาในตอนต้นเพือคดักรองประเดน็สําคญัทีมีผลตอ่การพฒันา 

                หว่งโซ่คณุคา่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม (ตอ่) 

 

 ศกัยภาพ โอกาส ข้อจํากดั 

Diamond Model  - ความก้าวหน้าเทคโนโลยี 

- การคมนาคมสะดวก 

- ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนชว่ยเพิมการสง่ออก 

 

 

 

ตอนท ี5 การวิเคราะห์กระบวนการในห่วงโซ่อุปทานของการดาํเนินงานธุรกิจ
จัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐม 

 

 จากการศกึษาการบริหารจดัการและการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม 
ในด้านหว่งโซอ่ปุทานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม ประกอบด้วย 3 สว่นหลกั ได้แก่ 

 
แผนภาพที 9 หว่งโซอ่ปุทานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 
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 1. กลุ่มผู้ จําหน่ายวตัถดุิบจากภายนอกองค์กรซึงเสนอวตัถดุิบและอปุกรณ์ตลอดจน
การบริการให้แก่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน ประกอบด้วย ผู้ จําหน่ายผกัสด ผู้ จําหน่ายเนือสตัว์ตา่งๆ ผู้
จําหน่ายเครืองปรุง อาหารแห้งทีใช้ในการประกอบอาหาร ผู้ จําหน่ายอุปกรณ์ในการประกอบ
อาหาร อุปกรณ์ทีใช้ในการตกแต่งโต๊ะและเก้าอี และอุปกรณ์ทีใช้ในการรับประทานอาหาร  ผู้
จําหน่ายอืนๆ เช่น ผู้ จําหน่ายอาหารกึงสําเร็จรูป เป็นต้น ผู้ ให้เช่าอปุกรณ์ต่างๆทีเกียวข้องกับการ
บริการจดัเลียงโต๊ะจีน เชน่ ผู้ให้เชา่โต๊ะเก้าอี เป็นต้น  

 ผู้ จําหนา่ยวตัถดุบิจากภายนอกองค์กรจะมีการติดตอ่สือสารกบัฝ่ายจดัซือของธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีน ในการคดัเลือกวตัถดุบิ อปุกรณ์ ให้ได้ตามปริมาณและคณุภาพทีต้องการเข้ามายงั
ฝ่ายผลิตซงึเรียกวา่ Physical Supply  หรือ lnbound Logistics  ผู้จดัหาวตัถดุบิหรือฝ่ายจดัซือ
ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน นีต้องรับผิดชอบเรืองการจดัซือ การเก็บรักษาวตัถดุบิและอปุกรณ์ การ
ควบคมุระดบัของวตัถดุิบ การจดัทําข้อมลูทีเกียวข้องกบัวตัถดุบิ โดยใช้ทรัพยากรทีมีอยูใ่ห้คุ้มคา่
ทีสดุ 

 2. ฝ่ายผลิต ในธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน ประกอบด้วย (1) หน่วยเตรียมวตัถดุิบ เครืองปรุง 
อุปกรณ์ (2) หน่วยประกอบอาหาร (3) หน่วยล้างและจดัเก็บ หน้าทีหลกัของฝ่ายผลิตคือการ
ประสานงานกบัฝ่ายจดัซือในการจดัหาวตัถดุิบ เครืองปรุง อุปกรณ์ และคน เข้ามาประกอบอาหาร
ตามแผนการผลิตทีวางไว้ และควบคุมการผลิตให้ได้ตามจํานวนทีต้องการและตามมาตรฐาน
คณุภาพของอาหารทีกําหนด เมือเตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วจะต้องประสานงานกบัฝ่ายขนส่ง ใน
การขนย้ายอาหารไปยงัสถานทีจดังานและเสิร์ฟอาหาร 

 3. กลุ่มลกูค้า ประกอบด้วย (1) กลุ่มลกูค้าทีติดตอ่ผ่านนายหน้าหรือคนกลาง ได้แก่ 
โรงแรม สถานทีรับจดังาน บริษัทรับจดังาน เป็นต้น และ (2) กลุ่มลกูค้าหรือผู้ ซือขนัสดุท้ายทีติดตอ่
กบัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนโดยตรง  

      จากภาพที 9 แสดงห่วงโซ่อปุทานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน ซึงองค์ประกอบในห่วงโซ ่
ได้แก่ ผู้ จําหน่ายวตัถุดิบและอุปกรณ์ ผู้ผลิต ลูกค้า โดยการไหลของวตัถุดิบจะเริมจากผู้ จําหน่าย
วตัถุดิบหรือผู้ผลิตวตัถดุิบเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานภายในของกระบวนการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนและมี
การเปลียนสภาพไปเรือยๆจนเป็นสินค้าสําเร็จรูปและส่งไปยงัลกูค้า ในขณะทีเงินหรือผลตอบแทน
จากการขายจะเคลือนไหวจากผู้ ซือขนัสุดท้ายจนถึงผู้ จําหน่ายวตัถดุิบหรือผู้ผลิตวตัถุดิบ ระหว่าง
นนัจะมีการไหลของข้อมลูทงัไปและกลบั เชน่ ข้อมลูสินค้า ข้อมลูความต้องการของผู้บริโภค ตลอด
หว่งโซอ่ปุทาน 
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ตอนที 6 การวิเคราะห์กระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าของการดาํเนินงานธุรกิจ
จัดเลียงโต๊ะจีนนครปฐม 

 จากการศกึษาการบริหารจดัการและการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม 
ในด้านหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม มีรายละเอียดดงันี 

1.กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ได้แก่   
1.1 การนําเข้าวตัถดุิบตามกิจกรรมทีเรียกว่า Inbound Logistics จงัหวดันครปฐม

มีจุดเด่นเรือง มีแหล่งจําหน่ายวตัถุดิบทีมีจํานวนมาก วัตถุดิบมีความสดใหม่ทุกวนั และมีราคา
คอ่นข้างถกู แหลง่จําหน่ายอปุกรณ์ในการประกอบการและอปุกรณ์ทีใช้บนโต๊ะอาหารก็มีมากและ
หลากหลาย อีกทงัมีแหล่งจําหน่ายเครืองปรุง ของแห้ง และเครืองกระป๋องทีใช้ในการประกอบ
อาหารอยู่หลายแห่ง นอกจากนนั แหล่งจําหน่ายอาหารทะเล อย่างตลาดมหาชัยและตลาดแม่
กลองก็อยู่ไม่ไกลสามารถสงัซือได้ง่ายและของสามารถมาส่งใหม่สดได้ทุกวนั มีธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนนครปฐมบางเจ้าทีสงัอาหารทะเลมาจากภาคใต้มาทางรถไฟซึงใช้เวลาขนส่ง 1 วนั นบัว่าธุรกิจ
จดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมมีจุดแข็งทางด้านวัตถุดิบทีมีคุณภาพสดใหม่ ปัญหาทีพบคือราคาของ
วตัถุดิบทีผนัผวนอนัเกิดจากสภาพภูมิอากาศทีแปรปรวน เชือโรค อุทกภัย วาตะภัย ทีกระทบต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร และวตัถุดิบจะมีราคาสงูขนึในช่วงเทศกาลทีมีการจดัเลียงด้วยอาหารโต๊ะ
จีนเป็นจํานวนมาก เชน่ ชว่งปลายปีทีนิยมจดังานแตง่งาน งานปีใหม่ เป็นต้น แตธุ่รกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนสามารถแก้ไขได้โดยการจัดเก็บสํารองวตัถุดิบ และ ปรับลดหรือปรับเปลียนวตัถุดิบบางตวัที
ราคาสงูขนึโดยไมทํ่าให้คณุคา่ของอาหารในแตล่ะจานลดลง 

           1.1.1 ด้านการสงัวตัถดุิบ 1) วตัถุดิบเนือสตัว์และผกัสด ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
นครปฐมส่วนใหญ่จะสงักับผู้ ค้าส่งเจ้าประจําในตลาดนครปฐม ตลาดปฐมมงคล ตลาดมหาชัย 
ตลาดแม่กลอง ซึงสามารถจัดซือและมีการจัดส่งวัตถุดิบได้ทุกชนิดอย่างสะดวก 2) วัตถุดิบ
ประเภทเครืองปรุง ของแห้ง เครืองกระป๋อง อาหารแชแ่ข็ง หรือผลิตภณัฑ์แปรรูป ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนจะสังซือผ่านตวัแทนจําหน่าย 3) วตัถุดิบกึงสําเร็จรูปนนัจะสงัซือจากทงัผู้ ผลิตโดยตรงและ
ตวัแทนจําหน่าย ในกรณีทีสังวัตถุดิบเป็นจํานวนมากในการสังเพียงหนึงครังอาจได้รับส่วนลด
พิเศษนอกเหนือจากการลดราคาแบบปกติ การสงัวตัถดุบิกบัผู้ผลิตโดยตรงใช้กบัการซือในปริมาณ
มาก เชน่ สงัซือปลาจากเจ้าของบอ่ปลา สงัซือไก่หรือเป็ดจากเจ้าของฟาร์ม ทําให้ได้ราคาทีตํากว่า
การสงัซือแบบอืนๆ  

          1.1.2 ด้านการเก็บวัตถุดิบ 1) วตัถุดิบสด อย่างเนือสัตว์และผกัสด ธุรกิจจัด
เลียงโต๊ะจีนขนาดเล็กและขนาดกลางบางกิจการจะไม่เก็บสํารองวัตถุดิบสดไว้ เพราะจังหวัด
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นครปฐมมีแหล่งจําหน่ายใหญ่ มีการจําหน่ายวตัถุดิบทกุวนั หากต้องการใช้วตัถุดิบก็จะสงัซือให้
พอดีกับความต้องการในการจัดบริการแต่ละครัง เพือรักษาคุณภาพวัตถุดิบ การสูญหายของ
วตัถดุบิ และประหยดัต้นทนุในการเก็บรักษา ส่วนธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนขนาดกลางบางกิจการและ
ขนาดใหญ่ต้องสํารองวตัถดุิบบางชนิดเป็นจํานวนมาก จึงต้องมีตู้ เย็นหรือ ห้องเย็นขนาดใหญ่ ทํา
ให้สามารถสํารองวัตถุดิบในช่วงทีมีราคาถูกได้ ซึงถือเป็นจุดได้เปรียบของกิจการเหล่านี   2) 

วัตถุดิบประเภทเครืองปรุง ของแห้ง เครืองกระป๋อง อาหารแช่แข็ง หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็น
วตัถดุบิทีสามารถเก็บไว้ได้นาน ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจะสงัซือเป็นจํานวนมากพอสมควรให้พอดีกบั
ความต้องการในการจดับริการในช่วงเวลาหนึง ช่วงเวลาทีงานมากจะสงัซือมาก มีการทําห้องเก็บ
ของโดยเฉพาะทีไม่ชืน ไม่เปียก และไม่ร้อนจนเกินไป เพือรักษาคณุภาพของและจดัเก็บได้อย่าง
เป็นระเบียบเพือง่ายในการหยิบใช้ 3) วตัถดุบิกึงสําเร็จรูป สว่นใหญ่จะมีการสงัมาให้พอดีกบัความ
ต้องการในการจดับริการแตล่ะครัง จงึมีการจดัเก็บเพียงปริมาณทีเพียงพอตอ่การบริการแตล่ะครัง
เท่านนั  จะทําให้ไม่ต้องเก็บวตัถดุิบในปริมาณมากๆ ในคลงัซึงจะทําให้เปลืองพืนทีในการจดัเก็บ 
อีกทงั ชว่ยให้ลดต้นทนุ และเพิมประสิทธิภาพการผลิต 

           1.1.3 ด้านการควบคมุการใช้วตัถุดิบ ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจะมีการคํานวณ
ปริมาณการใช้ส่วนประกอบในอาหารแตล่ะรายการอาหารอย่างละเอียด ทําให้รู้ปริมาณวตัถดุิบที
ใช้และต้นทนุอาหารแตล่ะรายการอย่างชดัเจน ดงันนัการสงัซือจะมีการคํานวณปริมาณการสงัซือ 
และเมือนํามาใช้จะมีการชังนําหนักวัตถดิบและตวงเครืองปรุงทีใช้สํารับเมนูนนัๆ เพือควบคุม
ปริมาณการใช้วตัถุดิบ และเป็นการรักษารสชาดอาหารให้ได้มาตรฐานเหมือนเดิม นอกจากการ
ควบคมุการใช้วตัถดุิบช่วยในการควบคมุต้นทุนแล้วยงัช่วยในการควบคมุของเสียน้อยลงให้เหลือ
ปริมาณน้อยทีสดุ เกิดการประหยดัต้นทนุได้อีกทาง 

           1.1.4 ด้านการขนส่งวตัถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนส่วน
ใหญ่จะมีผู้ จําหน่ายวตัถุดิบเจ้าประจําทีจะมาส่งของให้ถึงทีในตอนเช้า โดยวัตถุดิบทีเป็นผักสด
และเนือสตัว์จะสงัลว่งหน้าก่อนไปออกงาน 2 วนั เพราะจะต้องมาเตรียมทําของ 1 วนั แตถ้่ามีงาน
ชว่งเย็นเพียงงานเดียวก็จะสงัลว่งหน้าก่อนวนังาน 1 วนั ทงันีเพือให้ได้วัตถดุิบทีสดใหม่ทีสดุ การที
ผู้ จําหน่ายวตัถดุิบมาส่งทําให้สะดวกรวดเร็วในการทํางาน และทําให้งานสามารถกระทําได้อย่าง
ต่อเนืองและทันเวลาไม่ทําให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก สามารถช่วยประหยัดต้นทุนในการ
ดําเนินงานได้ 
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           1.1.5 ด้านการควบคมุวตัถดุบิและเครืองปรุงคงคลงั ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีการ
วางแผนการจดัเก็บเพียงปริมาณทีเพียงพอตอ่การผลิตหรือการใช้งานเท่านนั   ซึงทําให้ไม่ต้องเก็บ
วตัถดุบิในปริมาณมากๆ ในคลงั เพราะจะทําให้เปลืองพืนทีในการจดัเก็บ  

1.2 การดําเนินการตามกิจกรรมทีเรียกว่า Operations หรือ การเตรียมงานในการ
ดําเนินงานจัดบริการอาหารโต๊ะจีน เจ้าของกิจการจะเป็นผู้ ทีกระจายงานทังหมด ขันตอน
ประกอบด้วย     

           1.2.1 การจดัเตรียมอปุกรณ์ พนกังานครัวเป็นผู้ เตรียมอปุกรณ์ประกอบอาหาร 
ในกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ทีมีการแบง่ทีมพนกังานครัวหลายทีม แตล่ะทีมจะมีอุปกรณ์
ประกอบ อาหารเป็นของตนเองประมาณ 150 โต๊ะต่อหนึงทีม เพือให้แต่ละทีมดูแลอุปกรณ์ของ
ตนเอง อปุกรณ์จดัโต๊ะอาหารจะมีพนกังานรับผิดชอบจดัอปุกรณ์โดยเฉพาะ โดยจะมีกล่องหรือลงั
บรรจุ ก่อนบรรจุต้องตรวจนบัและห่อด้วยกระดาษหรือถุงพลาสติกเพือป้องกันฝุ่ นและสิงสกปรก
ตา่งๆ และเพือความสะดวกในการเคลือนย้ายและสามารถเก็บได้นานโดยไม่สกปรก ธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนสว่นใหญ่จะมีโต๊ะเก้าอีของตวัเองไว้ประมาณ 100-200 โต๊ะ หากต้องจดับริการจํานวนมาก 
เจ้าของกิจการจะใช้วิธีเชา่ หรือบางกิจการใช้วิธีเชา่เพียงอยา่งเดียว ส่วนในกรณีทีต้องจดับริการใน
ตา่งจงัหวดั การขนย้ายโต๊ะเก้าอีอาจไมส่ะดวก จงึต้องใช้บริการเชา่จากผู้ให้บริการในพืนที     

          1.2.2 การเตรียม การเตรียมวตัถดุิบในปริมาณพอเหมาะกบัปริมาณการใช้ จะ
ทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและอาหารทีออกมาได้ตามมาตรฐาน โดยทวัไปธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนจะมีการเตรียมวตัถดุบิไปมากกวา่จํานวนโต๊ะทีลกูค้าสงัมา 1 โต๊ะ บางกรณีอาจจะมีการตก
ลงกบัลกูค้าวา่จะเผือกีโต๊ะ ในการซือวตัถดุบิทีตดัหนัแตง่แล้ว กึงสําเร็จรูปหรือสําเร็จรูปเป็นการลด
ขนัตอนการเตรียมงานและสามารถลดต้นทุนในการจ้างพ่อครัวเพือเตรียมวตัถุดิบได้ การเตรียม
วัตถุดิบทุกชนิดจะมีการชัง ตวง เพือนําไปประกอบอาหารจะทําให้ปริมาณทุกๆ จาน เป็น
มาตรฐานเทา่กนัและสง่ผลถึงการควบคมุต้นทนุไปพร้อมกนัด้วย 

1.3. การดําเนินงานตามกิจกรรมทีเรียกว่า Outbound Logistics หรือ การจดังาน 
ซงึมีขนัตอน ประกอบด้วย    

1.3.1 การขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ และวัตถุดิบ ปัญหาในการขนย้ายพบว่า 
ผู้ประกอบการเลียงไม่ได้ทีจะต้องทําผิดกฎหมาย พรบ.จราจรเกียวกบัการใช้รถบรรทุกขนสิงของ 
เชน่ ห้ามคนขนึไปนงัทบัสิงของ ต้องมีสิงกนัไม่ให้ของตกหล่น แต่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเลียงไม่ได้ที
จะต้องให้พนกังานนงัไปกบัรถ เพราะถ้าหากจะต้องมีรถตู้ให้พนกังานนงัไปตา่งหากจะทําให้ต้นทนุ
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การดําเนินการเพิมสงูขนึอยา่งมาก จงึทําให้รถบรรทกุของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนต้องถกูจบัและได้รับ
ใบสงัอยูเ่สมอจนกลายเป็นสิงทีคุ้นเคย 

1.3.2 การจดัสถานทีในบริเวณงาน การจดัสถานทีทีดีทําให้การทํางานสะดวก 
พนกังานเสิร์ฟสามารถเดินบริการได้อย่างทวัถึง ผู้ ใช้บริการสามารถนงัรับประทานอาหารได้อย่าง
สะดวกสบาย  กรณีทีต้องจดัเตรียมอาหารภายนอกอาคาร จะมีความพยายามทีจะจดัวางส่วนครัว
ทําอาหารให้อยูใ่นทีลบัตาคนหรือในบริเวณทีผู้คนไม่จําเป็นต้องเดินผ่านมากทีสดุ และพยายามให้
อยูใ่นบริเวณทีพนกังานเสิร์ฟไมต้่องเดนิเสิร์ฟไกล มีเต็นท์กนัแดดกนัฝน ส่วนกรณีจดัเตรียมอาหาร
ภายในอาคาร ถ้าเป็นโรงแรมหรือสถานทีทีใช้จัดงานโดยเฉพาะ พวกนีจะมีพืนทีสําหรับเตรียม
อาหารไว้ให้อย่างสะดวก ทีสําคญัคือหลังเลิกงานพนักงานครัวต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อย ไม่ทํา
ความเสียหายแก่สถานทีและไม่ทําให้ความสวยงามของสถานทีลดลง มิเช่นนันจะถูกปรับ
คา่เสียหายทีเกิดขนึ   

1.3.3 การจัดบริการอาหาร การประกอบอาหารของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน 
ปริมาณเครืองปรุงทีใช้จะใช้วิธีการคํานวณตามขนาดของภาชนะทีใช้ปรุงอาหาร เช่น หม้อขนาด
ใหญ่ทีสุด สามารถทําอาหารได้ประมาณ 50 โต๊ะต่อหนึงหม้อ เพราะฉะนัน ถ้าต้องจัดบริการ
อาหาร 500 โต๊ะก็ต้องปรุง 10 หม้อ โดย 1 หม้อ ใช้นําปลา 2 กระบวย นําตาล 1 กระบวย เป็นต้น 

การจดับริการอาหารทีดีโดยการควบคมุปริมาณควบคมุเครืองปรุงและปริมาณอาหารตอ่จานให้ได้
สดัสว่นอยา่งเหมาะสมทําให้ผู้ ใช้บริการได้รับประทานอาหารทีสดใหม่ รวดเร็ว อาหารมีอณุหภูมิที
เหมาะสม สีสนั สวยงาม ปริมาณอาหารพอเพียงได้มาตรฐาน มีการบริการทีรวดเร็ว     

1.3.4 การเก็บเศษอาหารเหลือจากโต๊ะอาหาร มีการเก็บโดยแยกเศษอาหาร
และเศษขยะออกจากกนั เพือนําเศษอาหารทีได้ไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป โดยจะขนทงัเศษอาหารและ
เศษขยะกลบัมากับรถ ไม่มีการทิงไว้ทีสถานทีจดังาน  โดยถ้ามีเศษอาหารเหลือจํานวนมากก็จะ
ขายเศษอาหารให้กบัผู้ เลียงสตัว์ เพือสร้างรายได้ให้แก่กิจการอีกทางหนึง  แตธุ่รกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
บางที จะให้ฟรีไมค่ดิคา่ใช้จา่ยกบัเจ้าของบอ่ปลาทีมารับเศษอาหารเอง  

1.3.5 การจดัเก็บอุปกรณ์หลงัการจดับริการอาหาร อุปกรณ์ในการทําอาหาร
ตา่งๆจะถกูเก็บโดยไมไ่ด้ล้างหรือล้างแคไ่มใ่ห้เลอะมากแล้วจดัเรียงเพือขนกลบัไปล้างอย่างสะอาด
อีกครัง เนืองจากส่วนมากสถานทีจดังานไม่อํานวยความสะดวกในการล้าง และการล้างภาชนะ
และอุปกรณ์ต่างๆต้องล้างให้สะอาดและต้องตากให้แห้งก่อนเก็บซึงต้องใช้เวลามากในขณะที
แรงงานทํางานกนัจนเหนือยล้ามากแล้ว ถ้าให้ทํางานตอ่คงไม่สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ การนํากลบัมาล้างจงึเป็นวิธีทีดี ปัญหาทีพบในการจดัเก็บภาชนะและอปุกรณ์คือความสญูหาย
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และความเสียหาย โดยความสญูหายเกิดขนึจากการลืมอปุกรณ์ไว้ในบริเวณงานหรือแขกนําติดตวั
ไป ซึงถ้าเป็นการจัดบริการอาหารในต่างจังหวัดไกลๆ ก็ไม่สามารถตามเก็บคืนได้ ส่วนความ
เสียหายเกิดจาดพนกังานเองหรือแขกในงานทําแตกหล่น ฉะนนัการจดัเก็บภาชนะและอปุกรณ์จึง
ต้องตรวจนบัก่อนการขนย้าย เมือขนย้ายกลบัมาถึงสถานทีต้องนําออกมาล้างและตากให้แห้งก่อน
เก็บอปุกรณ์เพือความสะดวกในการจดับริการครังตอ่ไป 

1.4. กิจกรรมการชักจูงให้ลูกค้าซือสินค้าและบริการทีเรียกว่า การตลาดและการ
ขาย (Marketing and Sales) ประกอบด้วย    

1.4.1 สินค้าและบริการ  มาตรฐานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม ได้แก่  
อาหารรสชาติดี การบริการทีดี อุปกรณ์สวยงาม และสะอาด เป็นสิงทีธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน
นครปฐมมุง่เน้นและทําให้ผู้ใช้บริการประทบัใจและกลบัมาใช้บริการซําอีก ในการขายนนั เบืองต้น
ผู้ประกอบการใช้วิธีรับงานทางโทรศพัท์เพือพูดคยุกับความต้องการของลูกค้าเกียวกับวนัเวลาที
ต้องการ เพือดวูา่ยงัวา่งอยูห่รือไม ่และพดูคยุถึงอาหารกบัราคารวมถึงจํานวนโต๊ะ จากนนัอาจจะมี
การตกลงเรืองรายการอาหารผา่นอีเมลหรือแฟ็กซ์ สําหรับลกูค้าทวัไปจะมีการตกลงซือขายกนัทาง
โทรศพัท์ได้ แต่หากเป็นลูกค้าทีว่าจ้างให้จัดบริการต่างจงัหวัดหรือลูกค้าองค์กรทีสงัจํานวนโต๊ะ
มาก ต้องมีการทําหนงัสือสญัญาจ้างงาน  

1.4.2 ส่วนของราคานนัแตล่ะเจ้าจะมีการกําหนดราคาขนัตําในการจดับริการ 
ซึงคุณภาพของอาหารจะเป็นตัวกําหนดราคาของอาหารและอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดเลียง ต้อง
ยอมรับว่าการจดับริการในราคาตํา ทําให้ต้องประกอบอาหารจากวตัถดุิบทีมีราคาตําตามไปด้วย 
ตวัอาหารก็จะด้อยคณุภาพลงซงึสง่ผลถึงชือเสียงของกิจการได้ ลกูค้าบางรายอาจตอ่รองราคาโดย
เปรียบเทียบราคาและรายการอาหารของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมหลายๆ กิจการด้วยการ
เปิดเผยราคาและรายการอาหารเพือให้ผู้ประกอบการลดราคาลง ผู้ ประกอบการหลายรายไม่นิยม
ใช้วิธีการลดราคา แต่จะใช้คณุภาพทีดีของอาหารและการบริการ ความหลากหลายของรายการ
อาหารหรือความสวยงามของอปุกรณ์ เป็นสิงดงึดดูให้ลกูค้าตดัสินใจได้ง่ายขนึ   

1.4.3 การชําระเงิน ส่วนใหญ่จะให้ลูกค้าวางมดัจําโดยชําระไว้ครึงหนึงของ
ค่าใช้จ่ายทงัหมด และจ่ายส่วนทีเหลือหลังจากงานเลิกซึงเป็นรูปแบบการชําระเงินปกติ สําหรับ
ลกูค้ารายใหม่จะให้จ่ายคา่ใช้จ่ายทงัหมด ก่อน ยกเว้นลกูค้าทีมีความสนิทสนมกบัผู้ประกอบการ
จะจา่ยเงินหลงัจดังานทีเดียว 

1.4.4 การสง่เสริมการขาย ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมแทบทกุเจ้ามีหน้าเว็บ
ไซด์เป็นของตวัเองไว้ประชาสมัพันธ์และสือสารกับลูกค้า ทุกปีธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจะมีการเข้า
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ร่วมงานผลไม้ทีลานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ โดยจะร่วมทําอาหารในราคาพิเศษเพือประชาสมัพนัธ์
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐม สว่นการสง่เสริมการขายอืนๆ ทีเกียวกบัรายการอาหารและราคานนั
จะมีการตกลงเป็นกรณีไป  

 1.5. การบริการ เป็นกิจกรรมทีธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนให้ความสําคญัเป็น
อย่างยิง เพราะเป็นกิจกรรมหลักหลังการขายทีสามารถสร้างการรับรู้คุณค่าให้กับลูกค้าหรือ
ผู้ ใช้บริการ และเป็นกิจกรรมทีสําคญัในการแข่งขนัเพราะผู้ ใช้บริการมองเห็น  สมัผสัและรู้สึกได้
ทนัที ถ้าผู้ใช้บริการประทบัใจก็จะกลบัมาซือซํา การบริการอาหารของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดั
นครปฐมเน้นในเรืองของการจดับริการอาหารอย่างรวดเร็ว สด สะอาด ได้มาตรฐาน ราคาอาหาร
โต๊ะจีนจะไม่รวมการบริการเครืองดืม และส่วนประกอบอืนๆ เช่น การจดัเตรียมสถานที การจดัซุ้ม
ดอกไม้ ปา้ยบนเวที แกะสลกันําแข็ง เครืองเสียง การดําเนินการบนเวที เป็นต้น ซึงการบริการของ
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนแตล่ะเจ้านนัไมค่อ่ยแตกตา่งกนันกั  

 

2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)   

 กิจกรรมสนับสนุนทีทําหน้าทีให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมหลักของธุรกิจ 

แบง่เป็น 4 สว่น ได้แก่ 
2.1 โครงสร้างพืนฐานขององค์กร (Firm Infrastructures) ได้แก่ กิจกรรมเกรายว

กบัระบบบญัชี ระบบการเงิน การบริหารจดัการขององค์กร การวางแผนและควบคมุ ธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างพืนฐานทีไม่ซับซ้อน ระบบบัญชีและการเงินมีเพียงการบันทึก
รายรับและรายจา่ยประจําวนั เพือทําการวางแผนสงัวตัถดุบิและการชําระเงิน การบริหารจดัการใน
องค์กรเป็นแบบครอบครัว ในกิจการขนาดเล็กและกลางบางกิจการ เจ้าของกิจการ ต้องทํางาน
หลายหน้าที ซึงแตกต่างกับกิจการขนาดใหญ่และขนาดกลางบางกิจการ พนกังานแต่ละคนจะมี
หน้าทีทีชดัเจน เจ้าของกิจการทําหน้าทีเพียงรับงานและกระจายงานให้พนกังาน แต่ธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนเกือบทกุเจ้า เจ้าของกิจการจะเดนิทางไปควบคมุคณุภาพของการบริการด้วยตวัเองเท่าทีจะ
ทําได้ ถ้าเป็นงานใหญ่ขนาด 100 โต๊ะขนึไปเจ้าของกิจการมกัจะไปดแูลทีหน้างานและดแูลควบคมุ
เอง    

2.2 กิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: 

HRM) ประกอบด้วย 
2.2.1 การสรรหาและการคดัเลือกพนกังาน (Recruiting)     
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  1. พนักงานครัว การสรรหามักหาจากพนักงานทีทําอยู่ในองค์กร ส่วน
ใหญ่ก่อนจะมาเป็นพนกังานครัวจะเริมต้นจากการเป็นพนักงานเสิร์ฟ บางคนอาจเริมจากเด็กยก
หรือเด็กล้าง จากนนัก็จะมีการเปลียนหน้าทีมาเป็นคนเตรียมวตัถดุิบจนมีประสบการณ์ระดบัหนึง
แล้วจึงมาเป็นคนแกงหรือพ่อครัว พ่อครัวแทบทุกคนมาจากการไต่เต้าไม่ใช่มาจากผู้ ทีเรียนมา
ทางด้านการทําอาหารโดยตรง แต่มาฝึกจากการทํางานจริงทีอาศยัการเรียนรู้ ประสบการณ์และ
การฝึกฝนพฒันาตวัเอง พนกังานทุกคนทีมีความขยนัอดทนใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตวัเองมีโอกาส
ได้รับการเลือนขนั เป็นส่วนหนึงทีทําให้พนกังานมีความภักดีต่อกิจการ ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเจ้า
ใหญ่จะมีการจดับริการอาหารเป็นจํานวนมาก ทําให้พนกังานจากเจ้าอืนทีมีงานน้อยกว่าย้ายมา
สมคัรงาน แต่การรับพนักงานทีย้ายมาจากธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเช่นเดียวกันนนั ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้าของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนก่อน ซึงความสมัพนัธ์ในลกัษณะนีเกิดจากการพบปะ
และรวมกลุม่กนัของเจ้าของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน    

  2. พนักงานเสิร์ฟ การสรรหาบางกรณีมาจากพ่อแม่นําลูกมาฝากให้
ทํางานในวนัหยดุ ปิดเทอม หรือเดก็ทีวา่งจากการเรียนหนงัสือเข้ามาขอทํางาน ซึงจะได้คา่จ้างเป็น
แบบรายวนั อีกกรณีการสรรหาพนกังานเสิร์ฟจะใช้วิธีโทรศพัท์บอกจํานวนพนกังานเสิร์ฟทีต้องการ
ให้แก่หวัหน้าพนกังานเสิร์ฟ แตล่ะกิจการจะมีหวัหน้าพนกังานเสิร์ฟไม่เท่ากนัและหวัหน้าพนกังาน
เสิร์ฟแตล่ะคน ก็มีความสามารถในการจดัหาพนกังานไม่เท่ากนั ปัญหาคือไม่สามารถคดัคณุภาพ
ของพนกังานเสิร์ฟได้  

2.2.2 การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) การบริการอาหารโต๊ะจีนใน
จงัหวดันครปฐมจะมีระบบคา่จ้างสองแบบคือ การจ้างเหมาตอ่งานและการจ้างเป็นรายวนัซึงแต่
ละวิธีก็จะมีปัญหาทีแตกต่างกัน เช่น แบบจ้างเหมางานพนักงานจะปฏิบตัิงานได้รวดเร็วขึนแต่
คณุภาพของงานจะน้อยลง เพราะต้องการให้งานเสร็จเร็วเพือจะได้เลิกงานได้เร็วขนึ และแบบจ้าง
เป็นรายวนัจะเกิดปัญหาพนกังานทํางานล่าช้าหรือมาทํางานสายและกลบัก่อน ทําให้ให้เจ้าของ
กิจการต้องจ้างพนกังานเพิมขนึ      

  1. พนกังานครัว แบ่งเป็น หวัหน้าพนกังานครัวรับค่าจ้างประมาณ 600-
1,000 บาท ต่อวนัหรือต่องาน สามารถดแูลการบริการอาหารโต๊ะจีนได้ประมาณ 100-150 โต๊ะ 

พนกังานเตรียมหรือคนเตรียมทําหน้าทีหนั สบั จดัอาหารลงจาน ได้รับค่าจ้างประมาณ 400-700 
บาท บาทต่อวันหรือต่องาน ใช้พนักงานหนึงคนต่อ 20-30 โต๊ะ ผู้ช่วยพนักงานครัวได้รับค่าจ้าง 
300-500 บาทตอ่วนัหรือตอ่งานรับผิดชอบได้ประมาณ 20-30 โต๊ะ      
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  2. พนักงานเสิร์ฟ ได้รับค่าจ้างประมาณ 50-70 บาทต่อโต๊ะ ขึนอยู่กับ
ความ ยากในการบริการ โดยส่วนใหญ่จะได้รับคา่จ้าง 60 บาทตอ่โต๊ะ พนกังาน 1 คนรับผิดชอบ 
10 โต๊ะ กรณีการจา่ยคา่จ้างเหมาเป็นงานจะได้รับคา่จ้างประมาณวนัละ 400-500 บาท บริการ 6-
8 โต๊ะ ถ้าต้องบริการมากกว่า 8 โต๊ะ อาจต้องจ่ายค่าแรงเพิม หวัหน้าพนกังานเสิร์ฟหรือพนกังาน
เสิร์ฟทีทํางานกบักิจการมานานชํานาญงานทกุขนัตอน สามารถควบคมุพนกังานเสิร์ฟได้  จะได้รับ
ค่าจ้างเพิมขึนกว่าปกติ 100-200 บาท หรือรับเงินพิเศษในการเรียกพนกังานคนละ 10-50 บาท 
เป็นค่าโทรศพัท์หรือค่านํามนัรถ พนกังานล้างจานได้รับค่าจ้าง 300-500 บาทต่อวนัหรือต่องาน 
สามารถล้างจานได้ 30-50 โต๊ะ   

2.2.3 การฝึกอบรม (Training) ในจงัหวดันครปฐมมีธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเป็น
จํานวนมาก พนกังานเสิร์ฟก็สามารถย้ายงานได้ง่าย การฝึกอบรมในการทํางานให้ได้มาตรฐาน
ของกิจการจึงเป็นเรืองยาก แต่ถ้าเป็นพนักงานเสิร์ฟทีทํางานในกิจการมานาน ก็จะสามารถ
ฝึกอบรม ให้ปฏิบตัิงานได้อย่างมีคณุภาพและสามารถเลือนขนัไปยงัหน้าทีทีได้รับค่าจ้างสูงขึน 
การทีพนกังานเสิร์ฟอยู่กับกิจการเป็นเวลานานขึนอยู่กับหลายปัจจยั เช่น ระบบค่าจ้างแรงงาน 
สวัสดิการ ระบบการทํางานและส่วนหนึงขึนอยู่กับตวัพนักงานเสิร์ฟด้วย  ทงันีทางชมรมโต๊ะจีน
นครปฐมนนัได้รับการสนบัสนนุจากสาธารณะสขุจงัหวดัในการให้การอบรมเกียวกบัสขุลกัษณะใน
การทํางานแก่พนกังานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมเป็นครังคราวแตม่ิได้มีความตอ่เนือง   

2.3 กิจกรรมการพฒันาเทคโนโลยี (Technology Development) ทีช่วยในปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ และกระบวนการตา่งๆ เพือเพิมความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ ประกอบด้วย 

2.3.1 การพัฒนาอาหาร มักจะเกิดขึนในรูปแบบของการนําเสนอรายการ
อาหารใหม่ๆหรือการใช้วตัถดุิบใหม่ๆเพือสร้างจดุขาย หรือเพือให้ถกูปากของคนแตล่ะพืนทีแตล่ะ
ชนชาติ เช่น ภาคอีสานจะมีรายการอาหารลาบหมู ต้มแซ่บ ป็นต้น ซึงการพัฒนาในเรืองของ
อาหารเกิดขนึไม่มากนกั ส่วนใหญ่เกิดขึนจากการแลกเปลียนพดูคยุระหว่างเจ้าของธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนด้วยกนั หรือเกิดจากการศกึษาจากหนงัสือ จากการศกึษาการจดับริการในโรงแรม จากการ
แนะนําของผู้ ใช้บริการ และเกิดจากประสบการณ์การแก้ปัญหา การ ปรับปรุงให้ผู้ ใช้บริการพึง
พอใจ โดยมีเปา้หมายให้สามารถทําอาหารได้อย่างรวดเร็ว อร่อยถกูปาก สวยงาม และสร้างความ
แตกตา่งเพือดงึลกูค้า    

2.3.2 การพฒันาในเรืองของรูปแบบการจดับริการอาหารและความสวยงาม
ของอปุกรณ์จดั โต๊ะอาหาร อาจมิได้เกิดจากความต้องการทีจะพฒันาของเจ้ากิจการ แตอ่าจเกิด
จากผู้ขายอปุกรณ์ ต้องการขายอปุกรณ์ครัวและอปุกรณ์จดัโต๊ะอาหารให้แก่ผู้จดับริการอาหาร   
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2.4 การจัดซือจัดหาสิงนําเข้าเพือใช้ในกิจกรรมหลักทีเรียกว่า Procurement or 

Purchasing กิจกรรมการซือสิงนําเข้าทงัหมดทีต้องใช้ในกระบวนการผลิต ประกอบด้วย    
2.4.1 การจัดซือวัตถุดิบ การจัดซือทีดีจะทําให้กิจการมีต้นทุนตํากว่าผู้

ให้บริการรายอืน ซงึ หมายถึงความสามารถในการทํากําไรทีสงูกว่า แตล่ะกิจการจะมีมาตรฐานใน
การเลือกใช้วตัถดุิบไม่ เหมือนกนั ขนึอยู่กบัสตูรอาหารของแตล่ะกิจการ หลกัในการจดัซือวตัถดุิบ
สด เช่น ปลากะพงขาว น้าหนกัทีเหมาะสม คือ 800-900 กรัมต่อตวั กุ้ งทีใช้เป็นขนาด 20-25 ตวั
ตอ่กิโลกรัม ป ูนิยมใช้เนือปูแกะสําเร็จ มีสองลกัษณะ 2  คือ เนือปูส่วนกรรเชียงและเนือปผูง การ
สงัเครืองปรุงจะสามารถสต็อก ได้อย่างน้อย 1-2 เดือน หรือระยะเวลาในกําหนดรอบการสังจะ
เทา่กบัรอบของตวัแทนจําหนา่ยทีมาสง่สินค้า    

2.4.2 การจดัซืออปุกรณ์ เน้นจดัซืออปุกรณ์ทีมีความคงทน สวยงาม เหมาะกบั
การใช้งานทีต้องขนย้ายเป็นประจํา แม้ว่าจะต้องจัดซืออุปกรณ์ทีมีราคาสูงก็ตาม อุปกรณ์ที
สวยงามจะช่วยเพิม ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการและดึงดูดให้ผู้ ใช้บริการมีความต้องการใช้
บริการได้ บางกรณีถ้าขาดอุปกรณ์ทีต้องใช้อย่างเร่งด่วน อาจจะมีการยืมอุปกรณ์จากธุรกิจจัด
เลียงโต๊ะจีนทีมีความสนิทสนมกนัได้ อปุกรณ์จําเป็นบางอย่าง เช่น ห้องเย็น ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
บางเจ้านันเลือกทีจะใช้ตู้แช่แข็งขนาดเล็กหลายๆใบแทนการสร้างห้องเย็น ทังนีขึนอยู่กับการ
บริหารจดัการของเจ้าของ 
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ขันตอนที 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียงจังหวัด
นครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

ตอนที 1 การประมวลผลและการวิเคราะห์ประเด็นหลัก เพือเป็นแนวทางใน
การสร้างรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียงจังหวัดนครปฐมตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี 

 จากการศกึษาข้อมลูทวัไปเกียวกบัวิธีการดําเนินงาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จดุ
แข็ง จดุออ่น ปัญหา อปุสรรค กระบวนการในหว่งโซค่ณุคา่ของการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน 
ปัจจยัแห่งความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน ทีเป็นกรณีศกึษาทงั 9 แห่ง ทีได้
จากการศกึษาเอกสารและการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูทีเป็นผู้บริหารธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน และข้อมลู
ทีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูทีเป็นกลุ่มองค์กร สถาบนั อุตสาหกรรมหรือธุรกิจทีเกียวข้องกับ
ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม มาทําการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และเชือมโยงประกอบเข้า
ด้วยกัน แล้วมาสร้างข้อสรุปเป็นร่างรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียงจังหวัด
นครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยอาศยัแนวคิดทฤษฎีช่วยนําทางในการดําเนินงาน
ดังนี คือ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สําหรับทําความเข้าใจถึงฐานคิดในการทําธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค ์แนวคดิเครือขา่ยวิสาหกิจ เพือพิจารณาถึงกลุม่ของธุรกิจและสถาบนัทีเกียวข้องกบัธุรกิจ
ทีมีความร่วมมือ เกือหนุน เชือมโยง และเสริมกิจการซึงกันและกัน แนวคิดการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ (SWOT Analysis) สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของธุรกิจเพือ
พิจารณาจดุอ่อนและจดุแข็งของธุรกิจ และปัจจยัภายนอกทีเป็นโอกาสหรืออปุสรรคทีมีผลตอ่การ
ดําเนินธุรกิจ แนวคิดห่วงโซ่คณุคา่และอปุทาน (Value and Supply Chain) สําหรับการวิเคราะห์
การเพิมคุณค่าในกระบวนการทีเกียวข้องในธุรกิจตงัแต่ต้นนําจนถึงปลายนําและส่งถึงลูกค้า 
ทฤษฎีไดมอนด์ (Diamond Model) เพือวิเคราะห์ปัจจัยเกียวข้องและสนับสนุนทีมีผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ โดยผู้วิจยันําแนวคิดตา่งๆ ดงักล่าวมาผสมผสานกบัข้อมูล
เชิงคณุภาพทีได้จากการศกึษาเอกสารและการลงพืนทีภาคสนาม อนันําไปสู่การสร้างรูปแบบการ
จดัการหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

โดยรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียงจังหวัดนครปฐมเป็น
กระบวนการจัดการคณุค่าตงัแต่ต้นนํา กลางนํา และปลายนําในห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย 4 
ขนัตอน ได้แก่ 1) การนําเข้าวตัถดุบิและอปุกรณ์ ซงึเปรียบได้กบักระบวนการต้นนํา 2) การผลิต ซึง
เปรียบได้กับกระบวนการกลางนํา 3) การจําหน่ายหรือการจดังาน และ 4) การขายและการตลาด 
เปรียบได้กบักระบวนการปลายนํา ซงึมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
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ขันตอนการจัดการห่วงโซ่คุณค่า 4 ขันตอน ประกอบด้วย 
1. การนําเข้าวัตถุดบิและอุปกรณ์ 

จากการศึกษาข้อมูลการดําเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน ในประเด็นการจดัซือ
จดัหาวตัถดุิบและอปุกรณ์ โดยศึกษาจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียง
โต๊ะจีนแตล่ะแหง่ พบวา่ วตัถดุบิเป็นหวัใจหลกัในการประกอบอาหารของโต๊ะจีน ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนทุกแห่งให้ความสําคญักบัวตัถดุิบทีจะนํามาใช้ประกอบอาหารและปรุงอาหารเป็นสิงทีสําคญั
ทีสุด เพราะถ้าหากวัตถุดิบไม่ดีแล้วการปรุงอาหารก็ไม่อร่อย ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจึงพิถีพิถัน
คัดเลือกวัตถุดิบทีมีคุณภาพสูง โดยมีหลักในการเลือกวัตถุดิบทีสําคัญ คือ ต้องสด สะอาด 
ปลอดภัย และคุ้มราคา นอกจากนนั การเก็บรักษาและการเคลือนย้ายวตัถุดิบต้องมีวิธีการเก็บ
และเคลือนย้ายอย่างเหมาะสมเพือรักษาคณุภาพของวัตถุดิบ และนอกจากวัตถุดิบทีเป็นหวัใจ
หลักของอาหารแล้ว อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารยังเป็นส่วนเสริมให้อาหารดูสวยงามน่ารับประทาน
ยิงขนึอนัเป็นการสร้างคณุคา่และความประทบัใจให้กบัลกูค้า การเลือกซืออปุกรณ์นนัจะพิจารณา
จากความคุ้มค่าในการใช้งาน เป็นหลัก และพิจารณาถึงความสวยงาม และความปลอดภัยของ
ภาชนะในการนํามาใช้ในการประกอบอาหารและรับประทานอาหารอย่างสูงสดุ ทงันี อปุกรณ์บน
โต๊ะอาหารและอปุกรณ์อืนๆ นนัสามารถจดัหาซือได้จากตลาดในจงัหวดันครปฐมแทบทงัสนิ  

1.1 วตัถดุบิ 
การจัดหาอาหารทะเลสดนนั ส่วนใหญ่จะสงัมาจากทางอ่าวไทย คือ ตลาดมหาชัย 

จงัหวัดสมุทรสาครและตลาดแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม บางส่วนจะสังจากทะเลไทยแถบ
จงัหวดัภาคใต้ เช่น จงัหวดันครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา เนืองจากจะได้อาหารทะเลทีมี
ความสดและมีขนาดใหญ่ อีกทงัมีราคาถกูกวา่ตลาดนครปฐม  

ในส่วนของผักสดนันจะซือทีตลาดนครปฐม ตลาดปฐมมงคลในจังหวัดนครปฐม
เนืองจากเป็นตลาดใหญ่และราคาถกู อีกทังได้ผกัสด ผกัส่วนหนึงเป็นผกัปลอดสารพิษเพราะเป็น
ผกัทีปลกูโดยชาวบ้านในชมุชน ถือเป็นการชว่ยเหลือชมุชนเอือประโยชน์ให้เกษตรกรด้วย  

พวกเนือสตัว์ อย่างหม ูเป็ด ไก่ นนัหาได้ง่ายจากตลาดนครปฐม และสามารถสงัตรง
จากฟาร์มให้มาสง่ถึงทีได้ นอกจากนนัยงัมีการจําหน่ายเนือสตัว์ในลกัษณะกึงสกุทีสามารถเอามา
ประกอบอาหารได้ทนัทีซึงอํานวยความสะดวกให้กบัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีช่วยประหยดัเวลาและ
แรงงานในการเตรียมวตัถดุบิ อีกทงัยงัชว่ยในการรักษาคณุภาพของวตัถดุบิให้สมําเสมอ 

สําหรับของแห้ง เครืองปรุง เครืองกระป๋อง อาหารแช่แข็ง เครืองยาจีน นนัมีแหล่ง
จําหน่ายใหญ่คือตลาดนครปฐม และยงัมีร้านค้าย่อยทีอยู่ทวัไปในอําเภอเมือง นครปฐมอีกด้วย 



340 
 

 
 

แตถ้่าเป็นวตัถดุิบประกอบอาหารเหลาทีขนึชือ เช่น กระเพาะปลา หฉูลามนนั จะเลือกซือทีตลาด
เยาวราช กรุงเทพ เนืองด้วยจะได้วัตถุดิบทีมีคุณภาพสูงสมกับราคาและได้ราคาถูกกว่าตลาด
นครปฐมมาก  

ในสว่นของการเก็บวตัถดุบินนั ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนก็มีวิธีการเก็บรักษาทีดีทีเหมาะสม
กบัแตล่ะชนิดของวตัถดุบิ ของสดพวกผกัจะถกูเก็บในถงัใสนํ่าแข็ง เนือสตัว์ตา่งๆจะถกูเก็บในตู้ เย็น
และบางเจ้าจะเก็บในห้องเย็นขนาดใหญ่ทีใช้สําหรับเก็บอาหารสดโดยเฉพาะเพือถนอมคณุคา่ทาง
อาหารและรักษารสชาดของอาหารไว้อยา่งดี  

การเคลือนย้ายวัตถุดิบเมือต้องออกโต๊ะไกลๆ รายการอาหารบางอย่างจะมีการใช้
วตัถุดิบแบบกึงสุกพร้อมปรุงและประกอบอาหารทันทีไว้แล้ว เนือสัตว์และผดัสดจะเก็บไว้ในถัง
นําแข็ง แต่ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนบางเจ้าทีมีทุนมากกว่าจะมีรถบรรทุกห้องเย็นเคลือนทีไว้เก็บ
วตัถดุบิ 

1.2 อปุกรณ์ 

อปุกรณ์นนัมีความสําคญัตอ่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนเชน่กนัเพราะถือว่าเป็นทนุอย่างหนึง
ทีต้องใช้ในการดําเนินธุรกิจ หากไม่มีอุปกรณ์เหล่านีแล้วย่อมไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้ โดย
อุปกรณ์หลัก ได้แก่ 1) อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารและทีเกียวข้องกับการรับประทานอาหาร และ 2) 
อุปกรณ์ทีใช้ในการประกอบอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารและทีเกียวข้องกับการรับประทาน
อาหาร เช่น โต๊ะ เก้าอี ผ้าปโูต๊ะ ถ้วย จาม ชาม ช้อน แก้วนํา  ถังนําแข็ง ส่วนอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ประกอบอาหาร เช่น หม้อ กระทะ ตะหลิว มีด เป็นต้น อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารและทีเกียวข้องกับ
การรับประทานอาหารจะต้องสะอาด ไม่อนัตรายและดสูวยงามเหมาะสมกบังานเพราะถือว่าเป็น
หน้าเป็นตาของลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้จานชามช้อนซุปเปอร์แวร์แท้และเน้นสีขาวเพราะ
ปลอดภัยเมือใช้กับกับข้าวร้อนๆ เพราะหากใช้พลาสติกและมีสีด้วยเมือโดนของร้อนอาจทําให้
พลาสตกิละลายออกมา ส่วนอปุกรณ์ทีใช้ในการประกอบอาหารนนัมีการเลือกซือทงัตามจํานวนที
ต้องการใช้ และตามปริมาณของอาหารทีทํา โดยอปุกรณ์ทีใช้สําหรับธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทงัหมดมี
การซือหาจากตลาดนครปฐมและแหลง่จําหนา่ยในนครปฐมทงัสนิ ซงึปัจจบุนัมีธุรกิจทีรองรับธุรกิจ
จดัเลียงโต๊ะจีนออกมามากมาย นอกจากธุรกิจทีจําหน่ายอุปกรณ์แล้ว ยงัมีทงัธุรกิจการให้บริการ
อปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ โต๊ะ เก้าอี ผ้าปโูต๊ะ ถ้วย จาม ชาม ช้อน รวมทงัรถบรรทกุในการขนส่ง ทีโต๊ะจีน
จะสามารถเรียกใช้บริการได้อยา่งสะดวกและง่ายดาย  
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2. การผลิต 

การผลิตในความหมายของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนคือ การประกอบอาหาร แตน่อกจาก
การประกอบอาหาร ยงัประกอบไปด้วยการจดัโต๊ะเก้าอี และอปุกรณ์ตา่งๆทีเกียวกบัการประกอบ
อาหารอีกสว่นหนงึ จากการศกึษาข้อมลูการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนโดยศกึษาจากการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ พบว่าในการประกอบอาหารของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนนัจะต้องออกไปทํา
นอกสถานที ซึงการทํานอกสถานทีมีข้อจํากัดในหลายด้านทงัด้านตวัสถานที ทีไม่อํานวยต่อการ
ประกอบอาหาร เวลาอนัจํากดั การขนสง่วตัถดุบิทีต้องพยายามรักษาคณุภาพความสดใหม่จนกว่า
จะถึงเวลาประกอบอาหาร ทงันี เนืองจากวตัถุดิบบางอย่างต้องใช้เวลาในการเตรียมเป็นเวลา
คอ่นข้างนาน เช่น ปลา ปลิงทะเล หูฉลาม เป็นต้น กระบวนการผลิตของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจึง
ประกอบด้วย 3 ขนัตอน คือ 1) ขนัตอนการเตรียมวตัถุดิบ 2) ขนัตอนการจดัโต๊ะเก้าอีและบริเวณ
ประกอบอาหาร และ 3) ขันตอนการประกอบอาหาร การเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมนันคือการนํา
วตัถดุบิมาล้างและหนัตามขนาดทีต้องการแล้วเก็บไว้ ส่วนใหญ่ได้แก่ ผกัสด หรือบางเมนอูาจต้อง
เตรียมเนือสตัว์บางส่วนแบบกึงสกุ เช่น ไก่ตวั ซึงโดยปกติจะเตรียมก่อนวนังาน 1 วนั เพือทีจะให้
ลกูค้าได้รับอาหารทีมีคณุภาพ ส่วนการจดัโต๊ะเก้าอีและบริเวณประกอบอาหาร โดยปกติจะเริมจดั
เมือไปถึงสถานทีจดัเลียงทนัทีถ้าสถานทีพร้อม แล้วจึงรอเวลาทีเหมาะสมในการประกอบอาหาร 
เพือให้อาหารออกมาร้อนๆน่ารับประทานอนัเป็นหลกัของการรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีนทีไป
ทําและปรุงสดใหมถ่ึงที 

3. การจําหนา่ยหรือการจดังาน 

จากการศึกษาข้อมูลการดําเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการแบบเจาะลกึ พบวา่การจําหนา่ยนนัมีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบสําคญัทีเกียวข้อง
คือ 1) อาหารและเครืองดืม       2) แรงงานหรือพนกังานเสิร์ฟ ในธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนนัถือว่าการ
เสิร์ฟอาหารและบริการเครืองดืม รวมทงัการจดัตกแต่งโต๊ะอาหารเปรียบเหมือนการจดัจําหน่าย
สินค้าและบริการให้กับลกูค้า นอกจากนนัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนได้มีการเลือกกลุ่มลกูค้าเปา้หมาย 
และมีการทําการตลาด โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์และผ่านงานทีจัดขึนร่วมกับหอการค้า
เพือให้ลกูค้ารู้จกัธุรกิจของตนเองมากขนึ  

จากการศึกษาพบว่า อาหารของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในปัจจุบนัมีความเปลียนแปลง
ไปมาก จากเดมิต้องเป็นอาหารจีนต้นตํารับแท้ๆ หากแตใ่นปัจจบุนั ผู้บริโภคหรือลกูค้าเป็นคนไทย
มากขึน อาหารโต๊ะจีนจึงมีการปรับเปลียนเมนูอาหารเป็นอาหารไทยมากขึน มีการพัฒนา
เมนอูาหารและสตูรอาหาร อีกทงัประดบัตกแตง่จานอาหารให้สวยงามมากขนึเพือให้เหมาะสมกบั
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บริบทของสงัคมและตรงตามความต้องการของลูกค้าตามยุคสมยัทีเปลียนแปลง สําหรับในส่วน
ของการเสิร์ฟอาหารนนัต้องใช้แรงงานค่อนข้างมาก ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจะจ้างแรงงานในส่วน
พนกังานเสิร์ฟโดยมีพนกังานเสิร์ฟประจําโต๊ะ ซึงโดยทวัไปแล้วพนกังาน 1 คนจะรับผิดชอบเสิร์ฟ
อาหารจํานวน 5 โต๊ะ แตห่ากแรงงานน้อยจากนี บางครังทําให้ 1 คนต้องรับถึง 10 โต๊ะซึงคอ่นข้าง
หนกัและทําให้การเสิร์ฟอาหารเป็นไปอยา่งได้เชืองช้าและไมต่อ่เนือง 

ในส่วนเครืองดืมนนั ส่วนใหญ่เจ้าภาพจะเป็นผู้จดัหามาเอง โดยการซือเครืองดืมมา
พร้อมกับว่าจ้างพนกังานเพือมาบริการเครืองดืมตามโต๊ะ ในส่วนนีธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนต่างพึง
พอใจเพราะถือว่าเป็นการลดภาระให้กับธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนได้มาก เนืองจากไม่ต้องจัดหา
เครืองดืมซึงมีนําหนกัมากและขนย้ายลําบาก อีกทงัไม่ต้องหาแรงงานมาเพิม ซึงปัจจุบนัแรงงาน
ค่อนข้างหายากและขาดแคลนเพราะค่านิยมของคนสมัยใหม่ทีชอบงานสบาย และได้รายได้ที
มนัคง 

4. การขายและการตลาด 

ในสว่นการขาย พบวา่ ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีการกําหนดกลุ่มเปา้หมายของตนเอง ซึง
กลุม่ลกูค้า การกําหนดราคาขาย การให้บริการจะแตกตา่งกนัตามศกัยภาพของแตล่ะเจ้า บางเจ้า
มุง่เปา้หมายไปทีกลุม่คนระดบักลางและระดบัสงูเป็นเปา้หมายหลกั โดยให้เหตผุลว่ากลุ่มชาวบ้าน
ธรรมดาหรือคนระดับล่างจะไม่มีกําลังซือ เนืองจากธุรกิจจัดเลียงเหล่านีจะใช้วัตถุดิบทีมี
คณุภาพสงู ซงึทําให้การคดิคา่บริการจะสงูตามไปด้วย นอกจากนี ยงัพบวา่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจะ
มีกลุม่เปา้หมายเป็นคนตา่งจงัหวดัเกือบทงัสิน หรือบางธุรกิจจะเน้นประชาชนทวัไปในระดบักลาง
เพราะนิยมจดังานเลียง งานพบปะสงัสรรค์อยา่งสมําเสมอซงึจะเอือให้ธุรกิจมีงานตลอดทงัปี  

ในสว่นของการตลาดพบวา่ ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนทีอยูใ่นชมรมโต๊ะจีนจะมีเว็บไซต์ของ
ตนเองในการชว่ยประชาสมัพนัธ์และสือสารกบัลกูค้าเป็นหลกั และการประชาสมัพนัธ์อีกทางหนงึ
คือการเข้าร่วมงานเทศกาลอาหารและผลไม้จงัหวดันครปฐมทีจดัขนึทกุปีทีบริเวณลานวดัองค์พระ
ปฐมเจดีย์ ซงึเป็นงานทีร่วมกบัทางหอการค้าจงัหวดันครปฐม อย่างไรก็ตามธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน
เป็นธุรกิจทีไมมี่การโฆษณาประชาสมัพนัธ์อืนใดนอกจากอาศยัการบอกปากตอ่ปาก  

หลงัจากผู้วิจยัได้ประมวลผลและวิเคราะห์เป็นประเด็นหลกัๆ เพือเป็นแนวทางในการ
พฒันารูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจจัดเลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยพบรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียงจังหวัดนครปฐม  
ประกอบด้วย 4 ขนัตอน ได้แก่ 1) การนําเข้าวตัถดุิบและอปุกรณ์ 2) การผลิต 3) การจําหน่ายหรือ
การจดังาน 4) การขายและการตลาด แล้วนนั หากแต่เป็นเพียงรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุค่า
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โดยทวัไปเท่านนั ยงัไม่สามารถพฒันาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ ทังนีรูปแบบการจัดการห่วง
โซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียงจังหวัดนครปฐมเพือนําไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นันจะต้อง 
"คิด" ให้เหนือขันกว่าทีเคยเป็น คือต้องมีการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการทีมีความสร้างสรรค์ 
โดยการสร้างมลูคา่เพิมอย่างใดอย่างหนึงเพือให้ผู้บริโภคได้รับ "คณุคา่" (Values) จากการบริโภค
ผลิตภณัฑ์หรือบริการนนัสงูขนึ ไม่ว่าจะสมัผสัได้ทางกายภาพ (Physical) หรือ อารมณ์ความรู้สึก 
(Emotional) ซงึการสร้างคณุคา่ (Value Creation) ได้นนั ในการดําเนินการของทกุกิจกรรมในห่วง
โซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจะต้องมีการดําเนินการบนพืนฐานของแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ทีเน้นการสร้างคณุค่า (Value Creation) เพราะโอกาสในการสร้างสรรค์นนัสามารถ
เกิดขึนได้ทุกจุด โดยสามารถสร้างคุณค่าได้ด้วยการใช้องค์ประกอบการขับเคลือนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 7 ด้าน ได้แก่ 1) องค์ความรู้ 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 4) 
วฒันธรรม 5) ภูมิปัญญา 6) เทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม่ 7) เครือข่ายวิสาหกิจ ในทุกขนัตอน
ของหว่งโซค่ณุคา่ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  

 

องค์ประกอบการขับเคลือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 7 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย 

1. องค์ความรู้ (Knowledge)  เป็นสิงทีจําเป็นอย่างยิงอนัดบัแรกของผู้ประกอบการ 
เนืองจากในโลกยคุโลกาภิวตัน์ทีทกุอย่างมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว   เทคโนโลยีมีการพฒันา
อย่างไม่หยุดยังและถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลาย อีกทังมีการแข่งขันกันมากมาย หาก
ผู้ประกอบการรายใดไม่มีองค์ความรู้ในการดําเนินธุรกิจหรือไม่รู้จริงในการทําธุรกิจของตนแล้ว
ยอ่มทําให้ประสบความล้มเหลวอยา่งแนน่อน และหากผู้ประกอบการรายใดทีไม่มีการปรับตวั ไม่มี
การพัฒนา   และคิดแต่ เ พียงว่า  ความ รู้ทีตนเองมีอยู่  หรือเ รียกอีกอย่างหนึงว่า   Tacit 

Knowledge   นนัเพียงพอแล้ว จะทําให้ผู้ประกอบการรายนนัประสบปัญหายุ่งยากตามมาอย่าง
มากมาย  ทงันีเนืองจากวา่ความรู้ทีมีอยูใ่นตนเอง ไมเ่พียงพอตอ่การดําเนินธุรกิจ จําเป็นอย่างยิงที
จะต้องเพิมเติมความรู้ทีเกิดจากภายนอกองค์กร  หรือ ความรู้ทีเกิดจากการค้นคว้าเพิมเติม เรียก
อีกอย่างหนึงว่า Explicit Knowledge  โดย Explicit Knowledge  นี จะเป็นความรู้ทีเกิดจากการ
เรียนรู้  พัฒนา  สังเคราะห์  นํามาใช้ประโยชน์  รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนือง หรือ เป็นองค์
ความรู้จากภายนอกองค์กรทีสามารถนํามาใช้ได้ทนัที องค์ความรู้จึงเป็นกญุแจสําคญัทีจะนําไปสู่
การพงึพาตนเองได้ในทีสดุ อีกทงัยงัเป็นปัจจยัทีจะชว่ยแก้ปัญหาทกุ ๆ ด้านของชีวิตและเป็นปัจจยั
ทีสําคญัทีสุดของชีวิตในโลกทีมีกระแสความเปลียนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อย่างรวดเร็ว การแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เพราะองค์ความรู้จะเป็นส่วนหนึงทําให้
ผู้ประกอบการรู้เทา่ทนัสามารถรับมือกบัผลทีเกิดจากการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขนั
ได้ อย่างเช่น กระแสรักสุขภาพ ทําให้ธุรกิจอาหารเพือสุขภาพปัจจุบันได้รับความสนใจอย่าง
แพร่หลายเพราะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ บริโภคยุคใหม่ ซึงหันมาให้ความสําคญักับ
สขุภาพมากขนึ ซึงอตุสาหกรรมอาหารนนั ครอบคลมุทงัในส่วนของวตัถดุิบ , กระบวนการผลิต ไป
จนถึงเรืองบรรจภุณัฑ์ ดงันนัเพือพฒันาและยกระดบักลุม่ผู้ประกอบการด้านอาหารเพือสขุภาพ จึง
ต้องมุ่งเสริมองค์ความรู้เรืองสารอาหารและวตัถุดิบต่างๆ เพือสร้างสรรค์ออกมาเป็นอาหารเพือ
สุขภาพทีตอบสนองความต้องการตลาดได้อย่างแท้จริง  ดงันนัองค์ความรู้ทีจําเป็นของธุรกิจจัด
เลียงโต๊ะจีนไมใ่ชอ่งค์ความรู้ในเรืองทีเกียวข้องกบัอาหารเท่านนั แตต้่องมีองค์ความรู้ในหลายด้าน 
ด้านการเตรียมการและการจัดการธุรกิจ องค์ความรู้ด้านเครืองมืออุปกรณ์ต่างๆในการจัดการ
ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน ด้านการวางแผนและการควบคมุวตัถดุิบและรายการอาหาร การจดัการและ
พฒันาทรัพยากรบคุคล ระบบเทคโนโลยีทีเป็นประโยชน์และเพิมศกัยภาพในการดําเนินงาน และ
ด้านการตลาด ซึงผู้ ประกอบต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการ
ดําเนิน และทนัตอ่การเปลียนแปลงอยา่งสมําเสมอ 

2. ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) ผู้ประกอบการรวมทงับคุลากรในองค์กรควรมี
การร่วมกันคิด ปรับความคิดและสร้างรูปแบบใหมๆ ของสินค้าและบริการเพือให้เป็น “จุดขาย” 

ของตนเอง แล้วออกมานําเสนอตอ่ลกูค้าอย่างสมําเสมอเพือสร้างความแตกตา่งและเพิมศกัยภาพ
ในการแขง่ขนัให้กบัตนเอง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทีการแข่งขนัมีความรุนแรงขนึเป็นลําดบั ควร
หมนัออกความคิดใหม่ๆ ทีทําให้สามารถบรรลุวตัถปุระสงค์เดียวกนัได้หลายๆวิธี และสามารถทํา
ประโยชน์ทีมีคณุคา่แก่งานได้ ความคดิใหม่ๆ ทีมีประโยชน์และตรงวตัถปุระสงค์ เช่น คิดผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ คิดการบริการใหม่ๆ คิดวิธีขายแบบใหม่ๆ คิดแผนการตลาดใหม่ๆ คิดระบบงานใหม ่
กระบวนการและขนัตอนการทํางานแบบใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆเหล่านนั เราเรียกว่า " ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity)" ความคิดสร้างสรรค์เป็นจดุเริมต้น ส่วนนวตักรรม (Innovation) เป็นผล 
องค์กรทีต้องการนวตักรรม ควรสนบัสนนุบคุลากรให้คิดสร้างสรรค์ในงานได้มากๆ  ถ้าบคุลากรใน
องค์กรมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กันอยู่แล้ว ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรนําความคิด
สร้างสรรค์มาใช้สร้างนวตักรรมในงานได้ ถ้าบคุลากรยงัไม่มีหลกัในการคิดสร้างสรรค์และทํายงั
ไม่ได้ ผู้บริหารและหวัหน้างานอาจช่วยสอนผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้บคุลากรสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ 
เพราะเป็นทกัษะทีสําคญัต่อความสําเร็จเป็นอย่างมากพอๆกับความรู้ด้านวิชาชีพในการทํางาน
ทีเดียว สําหรับธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนนั ทีปัจจุบนัมีการแข่งขันกันทางด้านราคาเป็นหลกัทําให้



345 
 

 
 

ผู้ประกอบการต้องพยายามลดต้นทุนซึงกระทบต่อคณุภาพทีลดลง อีกทงัทําให้เป็นอุปสรรคต่อ
ผู้ ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพให้ดีขึน และดําเนินธุรกิจไปอย่างยากลําบาก ฉะนัน
ผู้ประกอบการจะต้องฝึกความสามารถในการคิดออกไปอย่างกว้างขวาง  โดยไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ 
เกิดการมองเห็นสิงต่าง ๆ ในแง่มุมใหม่ หรือเป็นการกระทําสิงต่าง ๆ ได้อย่างมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวัหรือไม่ซําแบบใครมีความแปลกใหม่  การคิดเชือมโยงสิงทีไม่สัมพนัธ์ให้กลายเป็นสิง 
ใหม่ได้อย่างเหมาะสม  ทําให้เกิดผลงานใหม่และแปลกไปจากความคิดหรือกิจกรรมทีมีอยู่แล้ว  
และทีสําคญัควรสร้าง "คน" และ การสร้าง “บรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์” ทีมีคณุภาพไป
พร้อมๆกัน เพราะพลงัแห่งความคิดสร้างสรรค์นนัจะสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิมให้กับธุรกิจและ
นํามาซงึโอกาสเสมอ 

3. การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที
เกียวกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ โดยอาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์  การออกแบบกระบวนการผลิตซงึเป็นกระบวนการ หรือเทคนิคในการผลิตทีได้ปรับปรุง
หรือคิดค้นขึนใหม่ หรือทีเกียวข้องกับตวัสินค้า โดยไม่จําเป็นจะต้องเป็นนวตักรรมทีลําสมยัเสมอ
ไป ทงันีขึนอยู่กับการนําไปใช้ประโยชน์ นอกจากนีทรัพย์สินทางปัญญา ยงัรวมถึงเครืองหมาย
การค้าหรือยีห้อ ชือและถินทีอยู่ทางการค้า ทีรวมถึงแหล่งกําเนิดสินค้าและการปอ้งกนัการแข่งขนั
ทางการค้าทีไม่เป็นธรรม ตัวอย่างจริงจากผู้ ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน  ได้แก่ การที
ผู้ประกอบการได้คิดค้น ออกแบบ สร้างสรรค์ จนเกิดผลขึนมา และผลงานนนัมีคณุค่าสามารถใช้
ประโยชน์ได้ โดยการคิดค้นพัฒนาห้องเย็นใช้เองโดยไม่ไปซือห้องเย็นราคาสูงทําให้ประหยัด
คา่ใช้จา่ยไปมาก อยา่งนีเป็นต้น 

4. วัฒนธรรม (Culture)  หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตซึงกลุ่มชนและสังคมได้
ร่วมกัน สร้างสรรค์ สงัสม ปลูกฝัง เรียนรู้ ปรับประยุกต์ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เกิดความเจริญงอก
งามทงัด้านจิตใจและวตัถุ ถือเป็นพลงัทางปัญญาของสงัคม เป็นปัจจยัการผลิตและศกัยภาพที
สําคญัยิงของชมุชนท้องถิน ปัจจบุนั "วฒันธรรมการจดัเลียงโต๊ะจีน" หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า 
"วฒันธรรมการดืมกิน"  เป็นการแสดงออกถึงวฒันธรรมของชนชาติจีนทีเป็นชาติทีละเอียดละออ 
และมีวฒันธรรมการกินทีสืบทอดกนัมาช้านาน อาหารทกุจานทีเสิร์ฟบนโต๊ะจีนล้วนมีความหมาย 
มีความเป็นมา มีคณุคา่ตอ่ร่างกายและจิตใจ การกินโต๊ะจีนเป็นการสะท้อนวฒันธรรมการกินเพือ
ความกลมเกลียวและเพือการเจรจาการค้า กล่าวคือ การรับประทานอาหารโต๊ะจีนเป็นภาพ
สะท้อนของวฒันธรรมการกินอยู่ การใช้ชีวิตของชาวจีน เป็นวฒันธรรมทางด้านอาหาร และการ
รับประทานอาหาร ตามประเพณีของชาวจีนนนัจะนงัร่วมวงรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตา
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กันบนโต๊ะทีมีลักษณะกลม ไม่มีเหลียม ไม่มีมุม อาหารมีความหลากหลาย มีการรับประทาน
ตามลําดบัขนั ต้องทานอาหารคาวก่อนอาหารหวาน มีการใช้ตะเกียบรับประทานอาหารเป็นหลกั 
ซึงแสดงให้เห็นถึงรากทางวฒันธรรมอนัดีงามหลายประการนนัคือ การรับประทานอาหารพร้อม
หน้าพร้อมตา รับประทานอาหารตามลําดบัขนัแสดงถึงความมีระบบ มีระเบียบ แบบแผนมีวินยัใน
ตนเอง และตรงต่อเวลาของชาวจีน และเป็นการแสดงถึงการส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีภายใน
ครอบครัวทีล้อมวงรับประทานอาหารด้วยความเสมอภาคไม่มีชนชัน และใช้ตะเกียบในการ
รับประทานอาหารซึงตะเกียบเป็นสญัลกัษณ์ของการอยู่กันเป็นคู ่สะท้อนถึงความรักความผกูพนั
อันดีในครอบครัว และอาหารแต่ละชนิดมีวิธีการปรุงอย่างดี ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย นํามาประกอบอาหารด้วยวิธีธรรมชาติทีไม่ทําให้คณุค่าอาหารเสียไป การ
ประกอบอาหารของชาวจีนจะให้ความสําคญักบัการรักษาคณุคา่ทางอาหารและเสริมสารอาหารที
มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นหลกั จึงประกอบอาหารด้วยการตุ๋นเครืองยาจีน ต้ม นึง ซึงสะท้อนถึง
ความเชือในการดแูลรักษาสขุภาพของชาวจีนอีกด้วย  

นอกจากนี การรับประทานอาหารโต๊ะจีนยงัมีผลต่อการดําเนินธุรกิจของชาวจีน 
ซึงสะท้อนวฒันธรรมการกินเพือเจรจาการค้า เนืองจากชาวจีนถือเรืองสายสมัพนัธ์เป็นสิงสําคญั 
จึงนิยมเจรจาธุรกิจในระหว่างการรับประทานอาหาร การรับประทานอาหารรสชาดอร่อย อาหาร
แตล่ะชนิดล้วนมีความหมายและมีความหลากหลาย ด้วยวตัถดุิบชนัดีผ่านกรรมวิธีการปรุงทีเป็น
เลิศ บง่บอกถึงการให้เกียรต ิแสดงออกถึงความเป็นมิตรและความจริงใจ ซึงจะช่วยส่งเสริมให้การ
เจรจาธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรืนและประสบความสําเร็จตามจดุมุ่งหมาย เหล่านี ล้วนเป็นสิงที
แสดงออกถึงความสําคญัและความนา่สนใจของวฒันธรรมการรับประทานอาหารโต๊ะจีนทงัสิน จะ
เห็นได้ว่ารูปแบบและวฒันธรรมการรับประทานอาหารของคนจีนมีเอกลักษณ์ทีโดดเด่น ในเรือง
ของรสชาด ศิลปะการทําอาหาร การรับประทานอาหารเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะ ความหมาย
ของอาหารแตล่ะชนิด รวมเป็นองค์ประกอบในการจดัโต๊ะอาหารจีนทีมีชือเสียง จนได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศทวัโลก โดยเฉพาะประเทศไทยในงานพิธีต่าง ๆ ก็นิยมจดัโต๊ะ
จีนเชน่กนั 

และในปัจจบุนัอาหารมีบทบาทมากขนึในระบบเศรษฐกิจ อตุสาหกรรม และการ
ท่องเทียว พร้อมๆ กบัทีการแข่งขนัในตลาดทีซบัซ้อนมากขึนรุนแรงมากขึน การจะอยู่รอดในการ
แข่งขันทางอุตสาหกรรมเช่นนี มีความจําเป็นมากทีผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนจะต้อง
พยายามหาสิงทีแตกต่างและโดดเด่น วัฒนธรรมจะเป็นฐานทรัพยากรและเครืองมือสําคัญที
ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมควรนํามาใช้เพือสร้างความแตกตา่งในการแข่งขนั ซึง
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จงัหวดันครปฐมมีความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรทีอดุมสมบรูณ์และมีรากฐานทางวฒันธรรมที
ดีงาม การพฒันาการดําเนินงานของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนโดยคํานึงถึงรากทางวฒันธรรมจะเป็น
การสร้างชือเสียงให้แก่จงัหวดันครปฐมและถือได้ว่าเป็น  “ของดีบ้านฉัน” ซึงจะนําไปสู่การเพิม
ศกัยภาพ การสร้างคณุคา่และการสร้างมลูคา่เพิม (Value Creation) ให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจจดั
เลียงโต๊ะจีน และเศรษฐกิจของจงัหวดั อีกทงัยงันําไปสู่การเสริมสร้างความรัก ความผกูพนั ความ
ภาคภูมิใจในบ้านเกิดและเกิดการ “สืบสานของดีบ้านฉัน” จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป ตวัอย่างการสร้าง
คณุค่าและการสร้างมูลค่าเพิมด้วยวฒันธรรมทีสามารถทําได้โดยการนําเสนอเรืองราวทีสะท้อน
วฒันธรรมการรับประทานอาหารของชาวจีนในงานมงคลสมรส ด้วยการนําเสนอความหมายของ
อาหาร เชน่ 

กุ้ ง เปรียบดงัมงักร ส่วน ไก่ เปรียบดงัหงส์ ตามหลกัแห่งความสมดลุแล้ว โต๊ะจีน
งานวิวาห์จงึควรมีทงักุ้งและไก่ อนัแสดงถึงความสมดลุของความสมัพนัธ์ใหมที่กําลงัจะเกิดขนึ 

ซุปหฉูลาม ซุปช่วยให้เจริญอาหาร ซุปหฉูลามแสดงถึงความมงัมี 
หมหูนั แทนความบริสทุธิ เนืองจาก หมหูนัทํามาจากลกูหม ู

เป็ดปักกิงและกุ้ง มกัเสิร์ฟทงัตวั คือมีหวัและขาด้วย เพือแสดงถึงความครบถ้วน
สมบรูณ์ สีของอาหารจดัอยูใ่นโทนสีแดง ซงึแสดงถึงความสนกุสนานและการเฉลิมฉลอง 

นกพิราบ ส่วนมากนิยมในประเทศจีน แสดงถึงชีวิตทีสงบสนัต ิการมีชีวิตทีดี 

ปลิงทะเล เป็นสญัลกัษณ์ถึงความไมเ่ห็นแก่ตวั ให้คูแ่ตง่งานคิดอะไรไปในทาง
เดียวกนั ไมข่ดัแย้งกนั 

ปลา เสิร์ฟเพือให้คูบ่า่วสาวใช้ชีวิตด้วยกนั ด้วยความอดุมสมบรูณ์ เพราะคําวา่ 
ปลา" ในภาษาจีนกลางพร้องเสียงกบัคําวา่ "หย"ู ทีแปลวา่ ล้นเหลือ 

ผดัหมี นิยมเสิร์ฟเป็นเมนสูดุท้ายเพือแสดงถึงความมีชีวิตคูที่ยืนยาว 

ของหวาน การเสิร์ฟของหวาน เป็นการสือถึงความหอมหวานของชีวิตคูส่มรสใหม่ 
วฒันธรรมจงึเป็นองค์ประกอบทีนา่สนใจและมีศกัยภาพทีจะนํามาแปลงเป็นทนุได้ และจะเป็น 

"แก่น" ทีจะนําไปสู ่Value Creation หรือการสร้างคณุคา่ให้ธุรกิจได้ 

5. ภูมิปัญญา (Wisdom) เป็นการนําองค์ความรู้ของชมุชนท้องถิน (Traditional 

Knowledge)  ซึงเป็นความรู้ทีเกิดจากการสังสมมาเป็นเวลานานผ่านการลองผิดลองถูกมา
จนกระทงัเป็นความรู้ความชํานาญเฉพาะทีหาได้จากท้องถินหรือชมุชนเท่านนั ซึงมีความแตกตา่ง
กันไปตามแต่ละท้องถิน การสังสมความรู้ของสังคมนี ทีพูดกันอยู่อย่างกว้างขวางนันคือ "ภูมิ
ปัญญา"  ซึงการรับประทานอาหารโต๊ะจีนนนับง่บอกถึงภูมิปัญญาอนัทรงคณุคา่ในการประกอบ



348 
 

 
 

อาหารของชาวจีน กลา่วคือ ในสงัคมจีนนนัมีความเชือเรืองความสมดลุของหลกัปรัชญายิน-หยาง 
ซึงเป็นการอธิบายการก่อเกิดของจักรวาล พลังยิน (มืด) หยาง (สว่าง) เป็นพลังทีเกือกูลและ
ควบคมุทกุสรรพสิงในจกัรวาลเพือให้ก่อเกิดเป็นดลุยภาพ อีกทงัสงัคมจีนมีความเชือเรืองพลงัแห่ง
ธาตทุงัห้า อนัประกอบด้วย ไม้ ไฟ ดิน โลหะ และนํา ซึงธาตทุงัห้านีสามารถเสริมสร้างได้โดยการ
รับประทานอาหาร และชาวจีนยงัเชือว่าอาหารเป็นยารักษาโรค โดยทีอาหารต้องสามารถปอ้งกนั
รักษาโรค และส่งเสริมระบบการทํางานต่าง ๆ ของร่างกายได้ ชาวจีนจึงให้ความสําคญักบัอาหาร
เพือรักษาสมดลุของพลงัยิน-หยาง และความกลมกลืนของธาตทุงัห้าในอาหารเป็นพิเศษ 

ด้วยเหตนีุ ชาวจีนจงึมีเคล็ดลบัในการรับประทานอาหารทีเปรียบดงัภูมิปัญญาอนั
ทรงคณุค่าในหลากหลายด้าน ได้แก่ ชาวจีนมีการจบัคู่อาหารทีให้ฤทธิร้อน และเย็น โดยอาหาร
ทอด อาหารมนั อาหารเผ็ด ไขมนัจากพืช-สตัว์ต่าง ๆ ถูกจดัอยู่ในกลุ่มร้อน ขณะทีพืชผกั อาหาร
ทะเลและถวับางชนิดอยูใ่นกลุม่ฤทธิเย็น ชาวจีนจะให้ความสําคญัในกรรมวิธีการปรุงเนืองจากเชือ
วา่การปรุงอาหารทีถกูต้องจะชว่ยรักษาคณุคา่ทางอาหารและส่งเสริมพลงัทงัห้าธาตไุด้เป็นอย่างดี 
ชาวจีนจึงมีการคดัสรรวตัถดุิบอย่างดีโดยส่วนใหญ่ใช้วตัถุดิบจากท้องถินเป็นหลกั  โดยวิธีการปรุง
อาหารจีนทีสําคัญคือ ต้ม ตุ๋น นึง ย่าง ดอง และตากแห้ง ส่วนการผัดเป็นวิธีทีมาทีหลัง และ
เครืองมือในการปรุงอาหารมี 4 ชนิดหลกั ได้แก่ มีด เขียง กระทะ และตะหลิว ทงันีการประกอบ
อาหารต้องเน้นการทําความเข้าใจพลังยิน-หยาง ธาตุทังห้า ฤทธิร้อน-เย็น และคุณสมบตัิของ
อาหารแตล่ะชนิด เช่น เนือหมคูวรมีหนงับาง เนือไก่ควรเป็นไก่รุ่น วตัถดุิบต้องรู้แหล่งทีมา เหล่านี 
ล้วนเป็นภูมิปัญญาของชาวจีนในเรืองการรับประทานอาหารทีได้ รับการสืบทอดมาช้านาน 
ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจึงควรนําภูมิปัญญาท้องถินเหล่านีมาใช้ในการปรุงอาหารจดั
เลียงเพือเพิมคณุคา่และมลูคา่ให้กบัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนให้เกิดเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์เพือการ
พฒันาทียงัยืนได้ตอ่ไป  

6. เทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม่ (Technology and Innovation) มีความจําเป็น
อยา่งยิงสําหรับการทําธุรกิจในปัจจบุนั โดยเฉพาะอย่างยิงเทคโนโลยีสารสนเทศทีใช้ในการสือสาร
เพือติดต่อสือสารกับผู้บริโภคในตลาดให้รู้จกัสินค้าหรือผลิตภัณฑ์  ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนควรนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน เพราะไม่เพียงเพือเพิม
ผลผลิตภาพรวมของธุรกิจ เช่น การลดคา่ใช้จ่ายและระยะเวลาในการดําเนินงานให้สนัลงเท่านนั  

แตเ่ทคโนโลยี ได้กลายเป็นเครืองมือทีสําคญัเชิงกลยทุธ์ ซึงช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั
แก่ธุรกิจ ซึงวิธีการติดต่อสือสารทีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวง ได้แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ปัจจุบันผู้ ประกอบธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนขาดการโฆษณาและการ
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ประชาสมัพนัธ์ทีดี เว็บไซด์ (Website) ทีมีอยู่นนัไม่ได้มีการพฒันาให้น่าสนใจและไม่มีการอพัเดท
ข้อมูล การโฆษณาอาจจะมีต้นทุนทีสูง ผู้ประกอบการสามารถเลือกการประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์ และ สือสงัคม (Social Media) ซึงเป็นทีนิยมอย่างมากในปัจจบุนัและน้อยคนนกัทีจะไม่
เกียวข้องกับสิงนี ตวัอย่างสือสงัคม (Social Media) ทีได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ เฟสบุ๊ค 
(Facebook), ไลน์ (Line), อินสตาแกรม (Instragram), ยทูิวบ์ (Youtube) เป็นต้น ดงันนั จึงเป็น
โอกาสสําหรับธุรกิจในการทําการตลาดให้ประสบความสําเร็จบนสือสงัคม (Social Media) ทีไม่ใช่
เรืองยากและต้นทนุตํา ทงันีธุรกิจต้องสร้างเนือหาให้สามารถสือถึงแบรนด์ได้  คิดให้ตรงกบัสินค้า 
คิดให้แปลก เพราะเป็นสิงแรกทีคนเห็นและอยากนําไปแชร์ต่อ ซึงเกิดการบอกต่อๆ กัน อนัเป็น
หวัใจของเครือข่ายสงัคม (Social Network) และเสมือนเป็นวิธีการแนะนําแบบปากตอ่ปาก จาก
คนรู้จักกันยิงทําให้ข้อมูลทีแชร์นนัได้รับความสนใจและความน่าเชือถือ นับได้ว่าสือสังคมเป็น
เครืองมือในการทําการตลาดทีดีตวัหนึงทีเดียว ในส่วนของนวตักรรม (Innovation) นนั มีทงั
นวตักรรมทีมีอยู่แล้วหรือการคิดค้นนวตักรรมขนึมาเอง ตวัอย่างการนํานวตักรรมทีมีอยู่แล้วมาใช้ 
ซึงเป็นนวัตกรรมทางด้านวัตถุดิบมาใช้ในกระบวนการผลิต ทีช่วยลดต้นทุนและช่วยเพิม
ประสิทธิภาพการผลิตได้ เช่น การใช้วตัถดุิบกึงสําเร็จรูปทีมีคณุภาพ เช่น ไก่ตวัทีทํากึงสกุบรรจใุน
ถงุสญุญากาศมาประกอบอาหารแทนการใช้ไก่ดิบ ซึงช่วยลดต้นทุนในการเตรียมวตัถุดิบและลด
ต้นทนุทางเวลาในการผลิต อีกทงัยงัช่วยควบคมุคณุภาพของไก่ให้มีมาตรฐานจากแหล่งผลิตด้วย 
นอกจากนวัตกรรมทางด้านวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีนวัตกรรมทางด้านบริการ (Service 

Innovation) ทีสามารถสร้างประสบการณ์ความประทบัใจใหมใ่ห้กบัผู้บริโภค  

7. เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจะมีศกัยภาพทีเข้มแข็งและ
สามารถพฒันาไปสู่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ได้ การสร้างเครือข่ายทีเข้มแข็งของธุรกิจจดัเลียงโต๊ะ
จีนเป็นองค์ประกอบสําคญัอยา่งยิงอีกประการหนึง เนืองจากธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนมีความเกียวโยง
กบัหลายธุรกิจ เชน่เดียวกบักิจการอืนๆ ทีต้องมีการพงึพิง มีการรวมกลุ่มกนัเพือการประสานความ
ร่วมมือ แลกเปลียนเรียนรู้ ให้การช่วยเหลือสนบัสนนุ ทงัแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ
รวมไปถึงการสร้างอํานาจในการต่อรอง ช่วยเพิมความสามารถในการจดัซือจดัหา ทําให้ต้นทุน
ลดลงในหลายด้าน ได้แก่ ด้านวัตุดิบ ด้านการตลาด ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนา
บคุลากร และด้านโครงสร้างพืนฐาน ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจึงจําเป็นต้องมีเครือข่าย มีการส่งเสริม
การรวมกลุ่มและการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน องค์กรตา่งๆ ทงัในชมุชนและนอกชมุชน
เพือสร้างความเป็นปึกแผ่นและสร้างอํานาจในการตอ่รองให้ชุมชนสามารถพึงพาตนเองได้อย่าง
เข้มแข็ง โดยมีหลกัในการสร้างเครือข่าย คือ ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนต้องมีการประสานความร่วมมือ 
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มีการเกือหนุน ประสานความสัมพันธ์ และร่วมมือกับธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนอืนในรูปแบบภาคี
เครือข่ายและระหว่างธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนอืนๆ ในท้องถิน  ด้วยการมีระบบการบริการร่วมและ
เชือมโยงระบบข้อมลูขา่วสาร และแลกเปลียนเรียนรู้ด้านข้อมลูระหวา่งกนัอนัจะนําไปสู่การตอ่ยอด
องค์ความรู้เพือพฒันาสิงใหม่ๆ อย่างตอ่เนือง มีการเชือมโยงเครือข่ายด้านวฒันธรรมอืนๆ และ
ชุมชน เพือจดัทําระบบฐานข้อมูลด้านศิลปวฒันธรรมของท้องถินอย่างเป็นระบบ สะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูล รวมถึงธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนต้องมีการจัดตงัและประสานเครือข่ายเชือมโยงกันกับ
ธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีนอืนทัวประเทศ เพือแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึงกันและกัน และมี
กิจกรรมระหว่างเครือข่ายอย่างตอ่เนือง ทีสําคญัสมาชิกทุกคนทุกฝ่ายในเครือข่ายจะต้องยึดถือ
ความซือสตัย์และความจริงใจตอ่กนั ผู้ นําและผู้ประสานงานเครือข่ายต้องมีความรู้ความสามารถ
ในธุรกิจนนั  มีความรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิน มีความสามารถและความชํานาญในการแก้ปัญหา
ความขดัแย้ง มีบุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธ์ทีดี มีจิตบริการ มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม และมีความเป็นกลางคือสิงทีจําเป็นและเป็นหัวใจของความสําเร็จของการพัฒนา
เครือขา่ย ทําให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่น เหล่านีจะทําให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนและ
ชมุชนไมต้่องยืนอยูอ่ยา่งโดดเดียว ความอบอุน่ใจในการชว่ยเหลือและการประสานความสมัพนัธ์ที
ดีระหว่างกันจะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีความเป็นมิตรทีดีต่อกันและไม่ต้องเดินตามลําพังบน
เส้นทางทียาวไกล ทําให้ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนสามารถแขง่ขนัและอยูร่อดได้อยา่งยงัยืน 

 

ตอนที 2 ร่างรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียงจังหวัด
นครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หลักการของการสร้างรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลียง
จังหวัดนครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

จากการศกึษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตามข้อมลูดงักล่าวข้างต้นในขนัตอนที 1 
ทีมาจากข้อมูลทัวไปเกียวกับวิธีการดําเนินงาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ ง จุดอ่อน 
ปัญหา อุปสรรค กระบวนการในห่วงโซ่คณุค่าของการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีน ปัจจยัแห่ง
ความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน ผนวกกับ  แนวคิดการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ ทฤษฎีไดมอนด์ แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทาน แนวคิด
เครือข่ายวิสาหกิจ และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่าธุรกิจจัดเลียงจังหวัดนครปฐมนนัมี
ศกัยภาพทีจะพฒันาตอ่ไปให้เป็นธุรกิจสร้างสรรค์ได้  
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รูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุค่าธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จึงเกิดขึน โดยเน้นการสร้างคณุค่าในการดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพือสร้างศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ สร้างความ
เข้มแข็งและยงัยืนให้แก่ธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนนครปฐมตอ่ไป ดงันนัรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่
ธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงประกอบด้วย 4 ขนัตอนตาม
แนวคดิหว่งโซค่ณุคา่ ได้แก่ 1) การนําเข้าวตัถดุบิและอปุกรณ์ 2) การผลิต 3) การจําหน่ายหรือการ
จัดงาน 4) การขายและการตลาด และบูรณาการร่วมกับองค์ประกอบการขับเคลือนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ทีเน้นการสร้างคณุค่า (Value Creation) เพือขบัเคลือนการจดัการห่วงโซ่คณุคา่อีก 7 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ความรู้ 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 4) 
วัฒนธรรม 5) ภูมิปัญญา 6) เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ 7) เครือข่ายวิสาหกิจ ดงัแสดงใน
แผนภาพที 10 
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แผนภาพที 10 รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลียงจังหวัดนครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือน าเสนอแนวทางให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนในการปรับปรุงและ

พฒันาธุรกิจจดัเลีย้ง เพ่ือมุ่งหน้าสู่การยกระดบัคณุภาพของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนให้มีคณุภาพใน
ระดบัสากล มีการพัฒนาให้เกิดความสร้างสรรค์ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึน้ จนท าให้
ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวาง อนัจะน าไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแขง่ขนัตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืน 

2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนหรือผู้สนใจท่ีจะประกอบธุรกิจจดัเลีย้ง
โต๊ะจีนสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินงานในแนวทางของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือ
สร้างศกัยภาพในการเตบิโตทางธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งและยัง่ยืนให้แก่ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนได้ 

3. เพ่ือกระตุ้นความคดิ และชีใ้ห้เห็นความเป็นไปได้ในการพฒันาธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน
ในแนวทางใหม่ และให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคญัในเร่ืองความสร้างสรรค์ อนัจะท าให้เกิด
ความได้เปรียบในการแขง่ขนัได้อยา่งดี 

 
รูปแบบดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 
1. การน าเข้าวัตถุดบิและอุปกรณ์ 
ส าหรับธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนท่ีมีกระบวนการผลิตหรือการประกอบอาหาร การน าเข้า

วัตถุดิบหรือจัดซือ้วัตถุดิบและการเก็บรักษาวัตถุดิบจะต้องมีการจัดการเพ่ือให้ได้วัตถุดิบท่ีมี
คณุภาพดี มีความสด สะอาด และปลอดภัย ในปริมาณและราคาท่ีเหมาะสม และทันเวลาผลิต 
เพราะคณุภาพอาหารท่ีได้มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องโดยตรงกับคณุภาพของวตัถุดิบท่ีน าไปใช้ใน
การประกอบอาหาร คณุภาพของอาหารเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ลูกค้ายอมรับและง่ายต่อการ
ตดัสินใจซือ้ การจดัหาวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพดีจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตหรือการ
ประกอบอาหาร ดังนัน้ผู้ ประกอบจึงต้องมีองค์ความรู้ในการเลือกซือ้และคัดสรรวัตถุดิบท่ีมี
คณุภาพ มีวิธีการจัดซือ้หรือบริหารวตัถุดิบคงเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการน าเข้าวตัถุดิบ
ควรมีลกัษณะดงันี ้

1.1 ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนต้องมีความรู้ในการเลือกซือ้และคดัสรร
วตัถดุิบตามฤดกูาล ตามประเภทของรายการอาหาร เพ่ือให้ได้วตัถุดิบท่ีมีคณุภาพ ต้นทนุต ่าและ
เหมาะสมกับการปรุงในแต่ละรายการ โดยเฉพาะในกรณีท่ีวัตถุดิบ เป็นสิ่งท่ีสามารถเน่าเสียใน
ระยะเวลาสัน้ เช่น วตัถดุิบประเภท เนือ้สตัว์ ปลา ไข่ ผกั ผลไม้ ฯลฯ การคดัเลือกจะต้องพิจารณา
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จากความสดใหม ่และคณุลกัษณะเฉพาะด้วย เชน่ ปลาท่ีใช้ส าหรับรายการปลานึ่ง นอกจากจะสด
ใหมแ่ล้ว ขนาดก็ควรจะได้ตามเกณฑ์ 

1.2 ต้องคดัสรรวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพสูง ปลอดภยั ปราศจากสารเคมี และต้องมี
การน าเสนอให้ลูกค้าได้รับรู้ (Perception) ถึงมาตรฐานในการคดัสรรท่ีมีคณุภาพด้วย เพ่ือให้
ผู้บริโภคเกิดความสนใจท่ีจะใช้บริการ ซึ่งกว่าผู้บริโภคเป้าหมาย (Target Consumer) แตล่ะราย 
จะเปล่ียนฐานะมาเป็นลกูค้า (Customer) นัน้ จะต้องผ่านการรับรู้ (Perception) จนเกิดความรู้ 
(Knowledge) และความรู้สึก (Affection) ท่ีดีตอ่ผลิตภณัฑ์และธุรกิจ จนกระทัง่เกิดพฤติกรรมการ
ซือ้ (Buying) มาบริโภคในท่ีสดุ 

1.3 มีการคิดค้นการน าวัตถุดิบใหม่หรือวัตถุดิบท่ีเคยใช้ประจ ามาสร้างสรรค์
เมนอูาหารใหม่ๆ เช่น เมนสูลดักุ้ งแก้วท่ีมีอยู่ อาจมีการน าเห็ดโคนญ่ีปุ่ นมาชบุแปง้ทอดและน าไป
เพิ่มในเมนูสลดั เพราะปัจจุบนัเห็ดโคนญ่ีปุ่ นได้รับความนิยมอย่างมาก และมีรสชาติหวานอร่อย 
ราคาไมส่งู หรือก๋วยเตี๋ยวหลอด ท่ีน ามะมว่งมาปรุงร่วมด้วย ก็จะได้รสชาตเิปรีย้วนิดๆตดักบัรสชาติ
เคม็ของน า้ซีอ๊ิว ท าให้เกิดความกลมกลอ่มยิ่งขึน้ 

1.4 มีการคิดค้นการน าวตัถุดิบทดแทนแต่ราคาถูกกว่ามาปรับใช้กับเมนูอาหาร 
ซึง่สามารถชว่ยลดต้นทนุได้ เชน่ ย าแมงกะพรุน ก็น าเอ็นหมมูาท าแทนได้ ซึ่งเอ็นหมนูัน้มีความเด้ง
คล้ายแมงกะพรุน แต่ราคาถกูกว่า อีกทัง้ในเอ็นหมูยงัมีคอลลาเจนธรรมชาติท่ีช่วยบ ารุงผิวพรรณ
ให้เต็งตึงอีกด้วย โดยทัง้นีส้ามารถปรับใช้วิธีการนีไ้ด้ต่อเม่ือผู้ ประกอบการได้สร้างการรับรู้ถึง
ประโยชน์และคณุคา่ของวตัถดุบิตวัใหมใ่ห้กบัลกูค้าเกิดความสนใจได้ 

1.5 ต้องรู้ว่าผู้ส่งมอบวตัถดุิบมีวตัถดุิบเพียงพอกบัปริมาณความต้องการของเรา
หรือไม่ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น ในช่วงเทศกาลท่ีมีงานเลีย้งมากต้องท าให้ต้องการวัตถุดิบ
มากกวา่ปกต ิผู้ประกอบต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดวตัถดุบิโดยการคดัเลือกผู้ขายวตัถดุิบแต่
ละอยา่ง ซึง่มีวตัถดุบิท่ีมีคณุภาพ อยา่งน้อย 2-3 ราย 

1.6 มีการพัฒนาทักษะการต่อรองเพ่ือหาราคาท่ีดีท่ีสุด ประหยดัท่ีสุด ภายใต้
คุณภาพของวัตถุดิบหรือสินค้าท่ีก าหนดจากผู้ เสนอขายหลาย ๆ ราย ท าให้เกิดการประหยัด
เก่ียวกบัต้นทนุและก าไรของบริษัทเพิ่มขึน้ได้  

1.7 มีเกณฑ์การให้คะแนนผู้ขายวัตถุดิบ และถ้าพบว่าผู้ขายวตัถุดิบรายใดมี
คะแนนต ่ากว่าเกณฑ์คณุภาพท่ีก าหนดก็จะไม่ซือ้วตัถุดิบกับผู้ขายรายนัน้ ๆ อีก แต่ก่อนท่ีจะ
ปฏิเสธการซือ้วตัถดุบินัน้จะมีการตกัเตือน เพ่ือให้ผู้ขายรับทราบและท าการแก้ไขปรับปรุง  



355 

 

 
 

1.8 มีการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวตัถุดิบ โดยมีการจดัท ายุทธศาสตร์
และแนวทางการด าเนินงานของเครือข่าย พฒันาผู้น าหรือผู้ประสานงานเครือข่ายให้มีความรู้และ
เป็นท่ียอมรับของกลุ่มเครือข่าย สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและมีการประสาน
ประโยชน์ของเครือขา่ย ให้เครือขา่ยมีกิจกรรมร่วมกนั  

2. การผลิตหรือการประกอบอาหาร 
กระบวนการผลิตของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ 1. ขัน้ตอนการ

เตรียมวตัถดุบิ 2. ขัน้ตอนการจดัโต๊ะเก้าอีแ้ละบริเวณประกอบอาหาร และ 3. ขัน้ตอนการประกอบ
อาหาร ซึง่จะต้องออกไปท านอกสถานท่ีอนัมีข้อจ ากดัของแตล่ะสถานท่ีแตกตา่งกนั ผู้ประกอบการ
และหวัหน้าคนครัวต้องใช้ความสามารถทกัษะในการบริหารจดัการงานให้อาหารออกทนัเวลาและ
มีคณุภาพสม ่าเสมอ อีกทัง้กระบวนการผลิตเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีสามารถเพิ่มมลูคา่ในตวัสินค้า
จากความสร้างสรรค์เพ่ือสร้างคณุค่าเพิ่มได้ทนัที ในขณะท่ีมีข้อจ ากัดของสถานท่ี ข้อจ ากัดด้าน
เวลาและการขนสง่ กระบวนการผลิตท่ีสร้างสรรค์จงึควรมีการพฒันาตามลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

2.1 มีการปรับปรุงกิจกรรมมาตรฐาน ท่ีปฎิบตัเิป็นประจ าให้เกิดประสิทธิภาพด้วย
กระบวนการท างานรูปแบบใหม่ ท่ีสัน้ กระชับ  ลดความซ า้ซ้อนในการท างาน เช่น การเตรียม
วตัถดุิบ มีการจดัสถานท่ีให้เหมาะสมและสะดวกในการท างานได้รวดเร็วมากขึน้ โดยการจดัเป็น
ขัน้ตอนตอ่เน่ืองเหมือนสายพานการผลิตท่ีท าให้พนกังานสามารถท างานได้ตอ่เน่ืองกนัโดยไม่ต้อง
เสียเวลาเคล่ือนย้ายสิ่งของไปยงัอีกจดุหนึ่งเพ่ือท าอีกกิจกรรมตอ่ไป อย่างเช่นการเตรียมผกั ก็จะมี
การจดัสถานท่ีล้างผกัให้อยูต่อ่เน่ืองกบัสถานท่ีหัน่ผกัและสถานท่ีเก็บผกั เป็นต้น  

2.2 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถเสนอความเห็นใน
กระบวนการท างาน ด้วยการปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กร และมีรูปแบบหรือเคร่ืองมือส าหรับให้
พนกังานสามารถน าเสนอความคดิเห็นได้อย่างอิสระ และปลอดภยัจากการถกูตอ่ต้าน ต าหนิ จาก
การเสนอความเห็นท่ีแตกต่าง ขัดแย้งกับความคิดของหัวหน้าทีม เพ่ือให้กระบวนการท างาน
รวดเร็ว ลดขัน้ตอนได้มากขึน้  

2.3 น าเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีเหมาะสมมาใช้ในการบริหารจดัการ พฒันา
กระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน  ลดความสูญเสียจากการผลิต 
และค านงึถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม  

2.4 ใช้ภมูิปัญญาท่ีเป็นเคล็ดลบัความอร่อยท่ีต้องรู้วา่ อะไรควรใส่ก่อน ใส่หลงั ถึง
จะท าให้อาหารนัน้อร่อย เชน่ พริกน า้ปลา ท่ีต้องใสน่ า้ปลาลงไปในพริกก่อน หรือใส่มะนาวก่อน จึง
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จะท าให้พริกน า้ปลานัน้อร่อยและไปคาวน า้ปลา, ภูมิปัญญาในการเตรียมปลิงทะเลก่อนน าไปปรุง
วา่ต้องท าอยา่งไรไมใ่ห้คาวและเนือ้นุม่ เป็นต้น  

2.5 พฒันาอาหารหรือการบริการให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Uniqueness) เพ่ือสร้าง
ความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) โดยหยิบยกผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีขึน้ช่ือของ
จงัหวดันครปฐมมาบริการ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงทางกายภาพในด้านของการปรับเปล่ียนขนาด 
ปริมาณ ภาชนะในการบรรจุอาหาร ตลอดจนวัสดุสิ่งของในการรับประทานอาหารให้ส่ือถึง
เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมเพ่ือให้ลูกค้าท่ีได้รับประทานได้รับรู้ถึงความเป็น
เอกลกัษณ์ของโต๊ะจีนนครปฐมท่ีไม่เหมือนใคร เช่น ใช้ทิชชู่ แก้วน า้ จาน ถ้วย ท่ีพิมพ์ลายเป็นรูป
สญัลกัษณ์ท่ีเน้นหรือส่ือถึงจงัหวดันครปฐม ตลอดจนการพฒันารูปร่างและลกัษณะภายนอกของ
อาหารให้มีความนา่รับประทานด้วยการตกแตง่อาหารบนจานให้เหมือนกบังานศิลปะชิน้หนึ่ง และ
ต้องแสดงถึงเอกลกัษณ์ของจงัหวดันครปฐมอย่างชดัเจน ด้วยการเสิร์ฟอาหารท่ีประยกุต์เมนท่ีูท า
มาจากผลิตภณัฑ์และสินค้าท่ีขึน้ช่ือของจงัหวดันครปฐม ได้แก่ เมนท่ีูท าจากเนือ้หมหูรือผลิตภณัฑ์
ท่ีท าจากเนือ้หม ูเชน่ ออเดร์ิฟหมท่ีูประกอบด้วยกนุเชียงหม ูหมแูผ่น หมหูยอง หมเูค็ม, ย าหมแูผ่น, 
ย าส้มโอ, ข้าวหลามทรงเคร่ือง, ของหวานส้มโอเช่ือม (อาชีพเลีย้งหมเูป็นอาชีพท่ีส าคญัของจงัหวดั
นครปฐม สว่นส้มโอและข้าวหลามเป็นผลไม้และของหวานท่ีเล่ืองช่ือของจงัหวดันครปฐม) เป็นต้น 
ทัง้นีเ้วลาเสิร์ฟอาหารอาจมีการจดัเรียงอาหารบนจานให้มีรูปร่างลกัษณะเหมือนหมู หรือส้มโอ 
เพ่ือแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์และสร้างความตื่นตาต่ืนใจให้กบัลกูค้าอยา่งมิรู้ลืม  

2.6 พฒันาคณุภาพอาหารและบริการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน และรักษา
คณุภาพให้ได้ตามมาตรฐานนัน้  

2.7 ก่อนเสิร์ฟอาหารทุกจานนัน้ ต้องมีพนกังานคอยตรวจสอบความเรียบร้อย
และความสวยงามของอาหารทกุจาน ซึง่เป็นการควบคมุคณุภาพ และรักษามาตรฐานของอาหาร 

3. การจ าหน่ายหรือการจัดงาน 
การจดังานนัน้เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีส าคญัของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน เปรียบเสมือนความ

ประทบัใจท่ีเกิดจากการพบกนัครัง้แรก (First Impression) อนัเป็นความรู้สึกแรกท่ีจะท าให้ลกูค้า
จดจ า เพราะเม่ือลูกค้าเข้ามาในงานจะต้องพบเห็นการจดัโต๊ะอาหารและอุปกรณ์ก่อนท่ีจะได้ชิม
อาหาร ดงันัน้ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนสามารถสร้างสรรค์การจดังานเพื่อให้ลกูค้าประทบัใจได้ ดงันี ้

3.1 จดัอาหารและเคร่ืองดื่มให้ต่ืนตา ดงึดดูความสนใจ 
3.2 ตกแตง่งานเลีย้งด้วยอาหารอย่างมีศิลปะและงดงาม เพ่ือสร้างความโดดเดน่

ให้กับงานเลีย้ง ตวัอย่างเช่น การจดัเคาน์เตอร์อาหารญ่ีปุ่ นท่ีมีความยาวเป็นพิเศษ, การน าเค้ก
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แต่งงานหรือคพัเค้กท่ีออกแบบอย่างสวยงาม สะดดุตาแปลกใหม่, แตง่ซุ้มสวย ๆ ด้วยดอกไม้สด 
หรือจดัให้มีน า้พชุ็อกโกแลตขนาดใหญ่    

3.3 น าเสนอเมนท่ีูมีความหมาย เพ่ือสร้างสีสนัและความน่าสนใจให้กบังาน โดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะของงานจดัเลีย้ง เช่น เลือกอาหารท่ีมีความส าคญักับเจ้าภาพ 
อาหารท่ีส่ือนยัหรือสญัลกัษณ์บง่บอกถึงสิ่งพิเศษ อาทิเช่นในงานแตง่งาน ให้เลือกเมนพูิเศษท่ีบา่ว
สาวชอบ หรือเก่ียวข้องกับสถานท่ีท่ีมีคณุค่าทางจิตใจของบา่วสาว  ตวัอย่างเมนูท่ีมีความหมาย 
เช่น “เมนูหยีซงั” สลดัปลาดิบรสเลิศ ท่ีเช่ือกันมาแต่โบราณว่า เป็นอาหารแห่งโชคลาภ ถ้าใครได้
รับประทานในชว่งเทศกาลตรุษจีนแล้ว จะพบแตค่วามโชคดี มัง่มีศรีสขุ ร ่ารวยเงินทอง และอายยืุน
ยาว 

3.4 มีการท าวิจยัตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค สามารถท าได้โดยผู้ประกอบการ
หรือผู้ บริหารลงพืน้ท่ีท่ีจัดเลีย้งเพ่ือท าการสอบถามจากลูกค้าท่ีได้รับบริการโดยตรง เพ่ือสร้าง
โอกาสในการพฒันาตอ่ยอด 

3.5 มีการสร้างความสนุกสนานจากการท าอาหารแบบโชว์ลีลาการปรุง เช่น มี
บาร์การปรุงอาหารด้วยลีลาสนุกเร้าใจของพ่อครัว หรือจดัให้มีการท าสลัดท่ีโชว์ลีลาหัน่ผักด้วย
ความเร็ว ทัง้นีต้้องอาศยัทกัษะสว่นบคุคลของพนกังานท่ีต้องท าการฝึกฝน 

3.6 มีการน าเสนอรายการอาหารของอาหารจานเด่นบนโต๊ะอาหาร เพ่ือเรียก
ความสนใจจากลกูค้าท่ีเรียกว่า “Signature Dish” ก่อนเสิร์ฟอาหารนัน้ สามารถส่ือให้ลกูค้ารับรู้
และประทับใจในความใส่ใจและคณุภาพของการบริการได้ หรือมีการเสิร์ฟอาหารจานเด่นด้วย
ภาชนะท่ีไมเ่หมือนรายการอ่ืนเพ่ือดงึดดูความสนใจและเพ่ือให้รับรู้ได้ว่าเป็นอาหารจานพิเศษ เช่น 
การเสิร์ฟ Signature dish ในกระทะร้อนหรือใช้ภาชนะท่ีท าจากหินแทนกระทะก็ได้ 

3.7 พนกังานควรมีความรู้เก่ียวกับอาหารทุกๆ จานเป็นเร่ืองส าคญัมาก เพราะ
เม่ือลูกค้าถามถึงอาหารแต่ละจาน จะท าให้พนักงานมีความมั่นใจในการแนะน าหรือพูดคุยถึง
อาหารในแตล่ะจานได้ดี ท าให้ลกูค้าประทบัใจและเป็นการสง่เสริมการขายได้อีกด้วย  

4. การขายและการตลาด 
ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนในปัจจบุนัจะเจริญเตบิโตและยัง่ยืนได้ องค์ประกอบทางด้านการ

ขายและการตลาดเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างยอดขายและฐานลูกค้าให้มากขึน้ ซึ่ง
ผู้ประกอบการต้องท าให้ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนของตนเองเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับ ซึ่งสามารถท า
ได้ดงันี ้  



358 

 

 
 

4.1 มีตราสินค้าเป็นของตนเอง (Individual Brand) เพ่ีอให้เป็นท่ีรู้จกัของลูกค้า 
รวมถึงมีการใช้ตราสินค้าระดบัท้องถ่ินหรือจงัหวดั (Common Brand) เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นใน
คณุภาพมาตรฐานของสินค้าแก่ลกูค้า  

4.2 มีการจดักิจกรรมทางการตลาดท่ีเข้าถึงกลุม่เปา้หมายเฉพาะ เช่น งานประมลู
สินค้า, งานนิทรรศการและจ าหน่ายสินค้าในต่างจงัหวดั, Road show ร่วมกับท้องถ่ินในเทศกาล
ตา่งๆ โดยเฉพาะเทศกาลอาหารและผลไม้  

4.3 มีการเช่ือมโยงเครือข่ายทางการตลาดผ่านสมาคมการค้าทัง้ในจงัหวดัและ
ตา่งจงัหวดั เชน่ สมาคมผู้ประกอบการการทอ่งเท่ียว, สมาคมผู้ประกอบการอตุสาหกรรม, สมาคม
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม เป็นต้น  

4.4 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันาช่องทางการตลาดท่ีสามารถ
เข้าถึงลกูค้าเปา้หมายได้อยา่งรวดเร็ว เชน่ ใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์  (Social Network) เป็นต้น  

4.5 ร่วมจดักิจกรรมภายในท้องถ่ิน หรือเทศกาลตลอดจนกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับ
การท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต ธรรมเนียม ประเพณีของท้องถ่ิน เช่น งานเทศกาลอาหาร 
ผลไม้ และของดีจงัหวดันครปฐม, งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์, งานมหกรรมวัฒนธรรม
แหง่ชาตมิหาธีรราชเจ้า  

4.6 เช่ือมโยงอาหารของธุรกิจโต๊ะจีน กับแหล่งจ าหน่ายสินค้าในท้องถ่ิน ทัง้แหล่ง
เดิมโดยพัฒนาศนูย์จ าหน่ายสินค้าประจ าจงัหวดั/ท้องถ่ิน ให้มีการบริหารจดัการอย่างมืออาชีพ 
พฒันาหมูบ้่านธุรกิจโต๊ะจีน โดยเฉพาะท่ีต าบลนครปฐมซึ่งมีจ านวนธุรกิจโต๊ะจีนโดยเฉพาะเจ้าทีมี
ช่ือเสียงและมารด าเนินงานมาเป็นเวลานานอยู่บริเวณนัน้เป็นจ านวนมาก เพ่ือการท่องเท่ียว และ
พฒันาแหล่งจ าหน่ายใหม่ ซึ่งเป็นสถานท่ีศนูย์รวมการเดินทางหรือมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก เช่น 
องค์พระปฐมเจดีย์, พระราชวังสนามจันทร์, สถานีขนส่ง, สถานีรถไฟ, ศูนย์บริการข้อมูล
นกัทอ่งเท่ียว, ตลาด  

4.7 มีการสร้างสรรค์และน าเสนอรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับฤดกูาลและภูมิ
ปัญญาอนัทรงคณุคา่ของชาวจีน ท่ีค านึงถึงสขุภาพความสมดลุของธาตตุา่งๆ ในร่างกาย เช่น ฤดู
ร้อนให้รับประทานอาหารท่ีช่วยลดร้อนหรือคลายร้อน อาทิ รากบวัและเม็ดบวัในน า้แข็งไส ท่ีจะ
ชว่ยลดอาการร้อนใน ดบักระหาย แก้ไข้ แก้ไอ แก้เสมหะ แตห่ากเป็นหน้าหนาวก็ต้องเป็นอาหารท่ี
ให้ความอบอุน่กบัร่างกาย เชน่ ข้าวต้มล าไย, ไก่ตุน๋ยาจีน เป็นต้น 

4.8 มีการวิเคราะห์และเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยการฝึกทกัษะในการ
ส่ือสารกับลกูค้าให้ได้ดี ต้องมีการฝึกฝนหมัน่สงัเกต และต้องมีการทดลองปฏิบตัิจริง  ซึ่งจะท าให้
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เกิดความเหนือชัน้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า เพราะสามารถ รู้ในสิ่งท่ี
ลกูค้าอยากได้จริงไมไ่ด้รู้แตส่ิ่งท่ีลกูค้าถามถึง 

4.9 น าเทคโนโลยีด้านการส่ือสารมาใช้เป็นช่องทางในการให้ลูกค้าสามารถ
ชมเชยและบอกถึงข้อบกพร่องหลงัจากได้รับบริการ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไปพิจารณา
ปรับปรุงให้ดีขึน้ 

4.10 ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนต้องมีการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับความเป็นมาและ
วฒันธรรมการรับประทานอาหารโต๊ะจีนท่ีดีงามของชาวจีนเพ่ือเพิ่มความสนใจและเพิ่มคุณค่า
ให้แก่ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน โดยการน าเสนอเร่ืองราวท่ีน่าสนใจผ่านอาหารท่ีน ามาเสิร์ฟ เช่น เขียน
บรรยายสัน้ๆ เก่ียวกับช่ือของอาหาร ประโยชน์ คณุค่า ความเป็นมา และวิธีการประกอบอาหาร
อย่างง่ายๆ พิมพ์บนการ์ดวางประคบคู่มากบัจานอาหาร หรืออาจออกแบบเป็นเมนอูาหารวางบน
โต๊ะอาหารเพ่ือให้ลกูค้าสามารถหยิบอ่านได้ นอกจากนีอ้าจมีการเล่าเร่ืองราวประวตัิความเป็นมา
ของวฒันธรรมการรับประทานโต๊ะจีนของชาวจีนควบคูไ่ปกับการน าเสนอเร่ืองราวของอาหารด้วย
แบรนด์นัน้ การใช้การเลา่เร่ือง (Story Telling) นีเ้ป็นอีกหนึง่รูปแบบของการสร้างแบรนด์ท่ีสามารถ
สร้างความแตกตา่งให้กบัแบรนด์ได้ และเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีช่วยให้ลกูค้าได้รับประสบการณ์ท่ีดี 
และมีโอกาสสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีอีกด้วย ทัง้นีเ้ร่ืองราวท่ีน ามาเล่าหรือ
น าเสนอนัน้จะต้องตรงกบัความต้องการของลูกค้า จึงจะท าให้ลกูค้าเกิดความประทบัใจ ตราตรึง
ใจและจดจ า เช่น การน าเสนอเร่ืองราวท่ีสะท้อนวฒันธรรมการรับประทานอาหารของชาวจีนใน
งานมงคลสมรส ด้วยการน าเสนอความหมายของอาหารท่ีส าคัญและจ าเป็นต้องมี ได้แก่ 1) 
อาหารท่ีท าจากกุ้ง และไก่ เน่ืองจากกุ้ งเปรียบดัง่มงักร ส่วนไก่ เปรียบดัง่หงส์ ซึ่งเป็นการจดัอาหาร
ตามหลกัแหง่ความมงคลและความสมดลุ โต๊ะจีนงานวิวาห์จงึต้องมีทัง้กุ้ งและไก่ อนัแสดงถึงความ
สมดลุของความสมัพนัธ์ใหม่ท่ีจะเกิดขึน้ 2) ซุปหฉูลาม ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายของความเจริญรุ่งเรือง
และมั่งมี 3)ปลิงทะเล แสดงถึงความไม่เห็นแก่ตัว เพ่ือส่งเสริมให้คู่แต่งงานคิดอะไรไปในทาง
เดียวกนั ไม่ขดัแย้งกัน เป็นการสร้างความปรองดองและกลมเกลียวกันในครอบครัว 4) ปลา เพ่ือ
แสดงถึงความมีกินมีใช้อย่างล้นเหลือ ให้คู่แต่งงานมีความสมบูรณ์พูนสุข มีทรัพย์สินเงินทอง
บริบรูณ์ 5) ผดัหม่ี เพ่ือแสดงถึงความมีชีวิตคูท่ี่ยืนยาวเหมือนเส้นหม่ี นอกจากนี ้ยงัต้องมีการเสิร์ฟ
ของหวาน เพ่ือเป็นการส่ือถึงความหอมหวานของชีวิตคูส่มรสใหม่ 
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      ขัน้ตอนที่  3 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลีย้ง
จังหวัดนครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 จากรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลีย้งจังหวัดนครปฐมตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบข้างต้น ซึ่งผู้ วิจยัได้ด าเนินการส่งรูปแบบให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 
17 ท่านประเมินและรับรองความถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิ และ
การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยใช้วิธีการก าหนดน า้หนกัคะแนนเป็น 5 ระดบั ตาม 

เกณฑ์การประเมินจากมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ซึ่งผลการประเมินทุกด้านได้ค่า
มากกว่า 3.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1 ท าให้สามารถน ารูปแบบดงักล่าวมา
ใช้ได้จริง โดยผลการประเมินรูปแบบมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 9  
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ตารางท่ี  9 ผลการประเมินรูปแบบการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐมตาม 
                    แนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

S.D. แปล

ผล

S.D. แปล

ผล

S.D. แปล

ผล

S.D. แปล

ผล

S.D. แปล

ผล

1. หลักการสร้างรูปแบบ 4.29 0.47 มาก 4.29 0.59 มาก 3.88 0.49 มาก 4.12 0.60 มาก 4.15 0.54 มาก

2. ความเช่ือมโยงของรูปแบบ 4.35 0.49 มาก 4.35 0.61 มาก 3.94 0.56 มาก 4.18 0.53 มาก 4.21 0.55 มาก

3.1 การน าเข้าวตัถดุบิและ

อุปกรณ์

4.24 0.66 มาก 4.29 0.69 มาก 4.29 0.69 มาก 4.47 0.62 มาก 4.32 0.67 มาก

3.2 การผลิต/การประกอบ

อาหาร

4.24 0.75 มาก 4.35 0.70 มาก 4.41 0.62 มาก 4.29 0.69 มาก 4.32 0.69 มาก

3.3 การจ าหนา่ย /การจดังาน 4.24 0.66 มาก 4.24 0.66 มาก 4.06 0.56 มาก 4.29 0.59 มาก 4.21 0.62 มาก

3.4 การขายและการตลาด 4.41 0.71 มาก 4.29 0.77 มาก 4.29 0.59 มาก 4.41 0.62 มาก 4.35 0.67 มาก

4.1 องค์ความรู้ 4.41 0.71 มาก 4.41 0.62 มาก 4.35 0.61 มาก 4.53 0.62 มาก

ทีส่ดุ

4.43 0.64 มาก

4.2 ความคดิสร้างสรรค์ 4.35 0.79 มาก 4.41 0.71 มาก 4.18 0.64 มาก 4.29 0.69 มาก 4.31 0.71 มาก

4.3 การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 4.00 0.61 มาก 4.12 0.70 มาก 4.00 0.71 มาก 4.18 0.73 มาก 4.07 0.69 มาก

4.4 วฒันธรรม 4.41 0.71 มาก 4.59 0.62 มาก

ทีส่ดุ

4.47 0.51 มาก 4.35 0.70 มาก 4.46 0.64 มาก

4.5 ภูมิปัญญา 4.47 0.62 มาก 4.35 0.70 มาก 4.41 0.62 มาก 4.29 0.69 มาก 4.38 0.66 มาก

4.6 เทคโนโลย/ีนวตักรรม

สมัยใหม่

4.18 0.53 มาก 4.47 0.62 มาก 4.18 0.53 มาก 4.18 0.64 มาก 4.25 0.58 มาก

4.7 เครือขา่ยวิสาหกิจ 4.29 0.69 มาก 4.41 0.71 มาก 4.29 0.59 มาก 4.29 0.77 มาก 4.32 0.69 มาก

5. การอธิบายรูปแบบ 4.06 0.75 มาก 4.29 0.77 มาก 4.18 0.73 มาก 4.29 0.77 มาก 4.21 0.75 มาก

6. ภาพรวมของรูปแบบ 4.24 0.66 มาก 4.29 0.77 มาก 4.12 0.70 มาก 4.29 0.77 มาก 4.24 0.73 มาก

รวม

4.เงื่อนไขของรูปแบบ 7 เงื่อนไข

ประเด็น

ความถูกต้อง ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ในการ

น าไปปฏิบัติ

การน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง

3.องค์ประกอบหลักของรูปแบบ 4 องค์ประกอบ

X X X X X

X X X X X

 
 
จากตารางท่ี  9  ผลการประเมินรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่ธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดั

นครปฐมตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบวา่  
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หลักในการสร้างรูปแบบ ด้านความถูกต้อง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.29 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.47 ด้านความเหมาะสม กลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.59 
ด้านเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตั ิกลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.88 และคา่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.49 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วย
มาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.12 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.60 

  ความเช่ือมโยงของรูปแบบ ด้านความถูกต้อง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 ด้านความเหมาะสม กลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.35 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.61
ด้านความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิ กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 
และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ
เห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.18 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.53 

 องค์ประกอบหลกัของรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่ธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐม
ตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

1. องค์ประกอบด้านการน าเข้าวัตถุดิบและอุปกรณ์  ด้านความถูกต้อง กลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.24 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.66 
ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.69 ด้านความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิ กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วย
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.69 และการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทา่กบั 0.62 

2. องค์ประกอบด้านการผลิต/การประกอบอาหาร  ด้านความถูกต้อง กลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.24 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.75 
ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.70 ด้านความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิ กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วย
มาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.41 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 และการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.69 
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3. องค์ประกอบด้านการจ าหน่าย /การจดังาน ด้านความถกูต้อง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ
เห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.24 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.66 ด้านความ
เหมาะสม กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.66 ด้านความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิ กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดย
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.06 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.56 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.29 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทา่กบั 0.59 

4. องค์ประกอบด้านการขายและการตลาด ด้านความถกูต้อง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็น
ด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 ด้านความ
เหมาะสม กลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.77 ด้านความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิ กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดย
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.59 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทา่กบั 0.62 

เง่ือนไขของรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลีย้งจังหวัดนครปฐมตาม
แนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 7 เง่ือนไข ได้แก่ 

 1. องค์ความรู้  ด้านความถูกต้อง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.41 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.71 ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ
เห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.41 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.62 ด้านความ
เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตั ิกลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.35 และคา่ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.61 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก
ท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.53 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.62 

2.  ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความถูกต้อง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.35 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79 ด้านความเหมาะสม กลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.41 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.71 
ด้านความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิ กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 
และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.64 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็น
ด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.29 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.69 
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3. การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ด้านความถกูต้อง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดย
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.00 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61 ด้านความเหมาะสม กลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.12 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.70
ด้านความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิ กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 
และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.71 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็น
ด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.18 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.73 

4. วฒันธรรม ด้านความถกูต้อง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.41 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.71 ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วย
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.59 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.62 ด้านความ
เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตั ิกลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.47 และคา่ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.51 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก 
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.35 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.70 

5. ภมูิปัญญา ด้านความถกูต้อง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.47 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.62 ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วย
มาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.35 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.70 ด้านความเป็นไปได้
ในการน าไปปฏิบตั ิกลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.41 และคา่ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.62 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.29 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.69 

6. เทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม่ ด้านความถูกต้อง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก 
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.18 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.53 ด้านความเหมาะสม กลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.47 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.62 
ด้านความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิ กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 
และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.53 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็น
ด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.18 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.64 

7. เครือขา่ยวิสาหกิจ ด้านความถกูต้อง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.29 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.69 ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ
เห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.41 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.71 ด้านความ
เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตั ิกลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29 และคา่ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.59 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก 
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.29 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.77 

การอธิบายรูปแบบ ด้านความถกูต้อง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.06 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.75 ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ
เห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.77 ด้านความ
เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตั ิกลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.18 และคา่ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก 
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.29 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.77 

ภาพรวมของรูปแบบ ด้านความถกูต้อง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.24 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.66 ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ
เห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.77 ด้านความ
เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตั ิกลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.12 และคา่ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.70 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยมาก 
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.29 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.77 

จากผลการประเมินดงักล่าว ผู้ เช่ียวชาญประเมินผลทกุด้านอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก
โดยมีค่าเฉล่ียมากกว่า 3.59 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 1.00 แสดงว่าสามารถน า
รูปแบบดงักลา่วมาใช้ได้จริง  

 
นอกจากนีใ้นการใช้รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลีย้งจังหวดันครปฐม

ตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์นัน้มีข้อแนะน าในการใช้ดงัตอ่ไปนี ้
1. เนื่องจากสภาพบริบทของพืน้ที่แต่ละพืน้ที่ย่อมมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมี

ความแตกต่างกันออกไป  การน ารูปแบบการจัดการห่วงโซ่คณุค่าธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปใช้ ต้องศกึษาบริบทของตวัเองโดยเฉพาะกระบวนการในการ
ด าเนินงานต่างๆอย่างละเอียดเป็นขัน้เป็นตอน เพ่ือท่ีจะได้เห็นถึงจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส ปัญหา
อปุสรรค และศกัยภาพท่ีมีอยู่  แล้วจึงจะสามารถน ารูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่ธุรกิจจดัเลีย้ง
จงัหวดันครปฐมตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ปปรับใช้ได้อยา่งเหมาะสม 

2. รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลีย้งจังหวัดนครปฐมตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถน าไปปรับใช้กบัทัง้ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนและธุรกิจอ่ืนได้ โดยควรจะหา
วิธีการหรือกลยทุธ์ในการสร้างคณุคา่ให้ได้ก่อนด้วยการวิธีการตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
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            2.1 จะต้องเข้าใจก่อนว่าคณุค่าท่ีลูกค้าต้องการคืออะไร ซึ่งคุณค่านัน้มีหลาย
ประเภทและสามารถสามารถสร้างได้หลายทาง ได้แก่ 

              2.1.1 คณุคา่ในเชิงตวัเงิน (Value for Money) ท่ีเรียกกนัง่ายๆ ว่า “คุ้ม” ซึง่
เป็นกลยทุธ์หนึง่ในกลยทุธ์ทะเลสีน า้เงิน (Blue Ocean Strategy: BOS) ด้วยการสร้างคณุคา่บน
ความคุ้มคา่ โดยลกูค้าจะต้องรู้สกึได้วา่สิ่งท่ีลกูค้าได้รับนัน้คุ้มคา่กบัตวัเงินท่ีลกูค้าจ่าย 

2.1.2 คณุคา่เชิงอารมณ์ (Emotional Value) คือการท่ีลกูค้ารู้สึกถึงความ
ภมูิใจท่ีได้เป็นเจ้าของ ความอิ่มเอมกบัการได้รับรู้เร่ืองราวของสินค้า ความรู้สกึโดดเดน่สง่างามท่ี
ได้เข้าไปใช้บริการ และความรู้สกึเชิงอารมณ์อ่ืนๆ ซึง่เม่ือลกูค้าได้รับรู้และรู้สกึถึงคณุคา่เชิงอารมณ์ 
เกิดความประทบัใจเข้าไปข้างในจิตใจสว่นลกึจากสินค้าและบริการนีแ้ล้วจะท าให้สินค้าอ่ืนไม่
สามารถท่ีจะมาทดแทนได้  

2.1.3 คณุคา่จากการใช้ประโยชน์ (Functional Value) คือคณุคา่ท่ีเกิดจาก
การท่ีสินค้าใหมส่ามารถตอบสนองในเชิงประโยชน์ใช้สอยได้ดีกวา่สินค้าท่ีมีอยูใ่นตลาดอยา่ง
ชดัเจน โดยชว่ยแก้ปัญหาหรือความไมส่ะดวกของสินค้าเดมิ ท าให้ลกูค้าสามารถใช้งานสินค้าหรือ
บริการนัน้ได้อยา่งง่าย สะดวกสบาย รวดเร็วและตอบสนองตอ่ความต้องการให้กบัลกูค้าได้มากขึน้ 

2.1.4 คณุคา่จากระยะเวลา (Value of Time) คือลกูค้าท่ีให้ความส าคญักบั
เวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าท่ีตีราคาของเวลาออกมาเป็นเงินได้  ถ้าลูกค้าได้รับสินค้าหรือ
บริการในเวลาท่ีลกูค้าต้องการได้ จะท าให้เกิดประโยชน์กบัลกูค้าได้ทนัที เป็นการช่วยทางด้านการ
บริหารจดัการให้ลกูค้าสามารถท างานได้รวดเร็วขึน้และยงัชว่ยประหยดัต้นทนุได้อีกด้วย  

2.2 ต้องวิเคราะห์ธุรกิจตนเองทัง้ปัจจยัภายใน ได้แก่ จดุแข็ง จดุอ่อน และปัจจยั
ภายนอก ได้แก่ โอกาส อปุสรรค เพ่ือดวูา่เรามีศกัยภาพทางด้านใด และขาดทางด้านใด เพ่ือศกึษา
ว่าเราจะสามารถสร้างคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนการท างานของเรา ให้กับสินค้าและ
บริการของเราได้หรือไม ่อยา่งไร  

2.3 ต้องวิเคราะห์ห่วงโซ่คณุค่าว่าในแต่ละกระบวนการท างานและขัน้ตอนการ
ท างานต่างๆ เราจะวิธีการหรือกลยุทธ์สามารถสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างไรบ้าง โดยสามารถใช้หลกัการวิเคราะห์ด้วยค าถามห้า
ประการ ผนวกกบัมิตหิรือเง่ือนไข 7 เง่ือนไขขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีจะเหมาะสม  
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 2.3.1 ค าถามห้าประการ ได้แก่ 
1. อะไรคือปัจจยัท่ีเคยคิดว่าส าคญั หรือจ าเป็น และในปัจจุบนัไม่

ส าคญัและจ าเป็นอีกตอ่ไปอีกทัง้ควรท่ีจะตดัออกไป โดย การยกเลิก (Eliminated) ของบางอย่าง
ท่ีเคยคดิวา่ ลกูค้าต้องการ แตจ่ริง ๆ แล้วในปัจจบุนัลกูค้า อาจจะไมมี่ความต้องการเลยก็ได้ 

2. อะไรคือปัจจยัหรือองค์ประกอบใดท่ีสามารถลดลงให้เหลือต ่ากว่า
มาตรฐานของอุตสาหกรรม โดย การลด (Reduced) การน าเสนอคณุค่าบางอย่างให้ต ่ากว่า
อตุสาหกรรม ซึ่งท่ีผ่านมาอาจจะเคยคิดว่าคณุคา่นัน้ ๆ ลกูค้ามีความต้องการมาก แตจ่ริง ๆ แล้ว
อาจจะไมม่ากอยา่งท่ีตนเองคดิก็ได้ 

3. อะไรคือปัจจยัท่ีควรท่ีจะยกให้สงูกว่ามาตรฐานของอตุสาหกรรม 
และองค์ประกอบใดในด้านบวกท่ีเราเพิ่มให้ลกูค้าได้ โดย การเพิ่ม (Raised) ปัจจยับางอย่างให้
สงูกวา่ระดบัอตุสาหกรรม  

4. อะไรคือปัจจยัใหม่ท่ีองค์กรควรจะพฒันาขึน้มา อีกทัง้ยงัไม่มีการ
น าเสนอในอตุสาหกรรมใด ๆ มาก่อน โดย การสร้าง (Created) คณุคา่บางประการท่ีไม่เคยมีการ
น าเสนอในอตุสาหกรรมนัน้ ๆ 

5. อะไรท่ีดี มีประโยชน์และมีความเป็นปัจจุบนั องค์กรควรต้อง 
รักษาไว้ (Maintain) 

2.3.2 7 เง่ือนไขขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดงัท่ีกล่าวไว้ในรูปแบบการ
จดัการหว่งโซค่ณุคา่ธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ได้แก่ (1) องค์
ความรู้ (2) ความคิดสร้างสรรค์ (3) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (4) วฒันธรรม (5) ภูมิปัญญา (6) 
เทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม ่(7) เครือขา่ยวิสาหกิจ 

2.4 เม่ือได้วิธีหรือกลยุทธ์การสร้างคุณค่าท่ีลูกค้าต้องการแล้ว ให้มองกลบัไป 
ทบทวนดอีูกครัง้วา่มีวิธีใดอีกในการน าทรัพยากรหรือเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ท่ีมีอยู่ในกระบวนการตา่งๆ 
มาใช้ให้คุ้มคา่กวาท่ีเป็นอยู ่

2.5 คณุลกัษณะสินค้าและบริการท่ีเราปรับปรุงหรือเพิ่มเข้าไปนัน้ คาดว่าเราจะ
สามารถท าก าไรเพิ่มขึน้จากเดิมได้แคไ่หน หรือสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าท าให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจนเกิดประทบัใจได้มากขึน้หรือไม่ หรือจะสามารถท าให้ลูกค้าสามารถ
รับรู้ถึงคณุคา่ท่ีเราสร้างขึน้ได้หรือไม ่หรือชว่ยท าให้สินค้าหรือบริการของเรามีตลาดเฉพาะหรือขาย
ได้มากขึน้หรือไม ่
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2.6 พิจารณาถึงการลงทุนลงแรงในการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ
ดงักลา่วจะสามารถให้ผลตอบแทนอยา่งเป็นรูปธรรมจริงหรือไม ่เป็นการประเมินถึงความเป็นไปได้
ในการลงทุน พร้อมทัง้วางแผนส ารองในกรณีท่ีไม่ป็นไปตามท่ีคาดหวงั เพ่ือป้องกันการสูญเสีย
ท่ีมากเกินไป และยงัรักษาลกูค้าเดมิไว้ได้ 

เม่ือตอบค าถามเหล่านีแ้ล้วจะท าให้เราสามารถท าให้เห็นภาพธุรกิจท่ีด าเนินการ
อยู่ได้ชดัเจนขึน้รู้จกัตวัเองมากขึน้ และสามารถจะเร่ิมต้นสร้างคณุค่าให้สินค้าและบริการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสดุ 

3. รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลีย้งจังหวัดนครปฐมตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเพียงรูปแบบท่ีเป็นเพียงแนวทาง เป็นการเพิ่มมุมมองและเป็นทางเลือก
หนึ่งท่ีสามารถน าไปประยุกต์เท่านัน้  ดงันัน้ในการน าไปใช้  เง่ือนไขส าคญัหลงัจากวิเคราห์ตวัเอง
แล้วนัน่ก็คือ จะต้องจดัท าแผนกลยทุธ์ (Strategic Plan) และแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) เพ่ือ
น าไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน   

 
สรุปส าหรับรูปแบบการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐมตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีน าเสนอในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทางเลือกท่ีผู้ วิจยัต้องการ
น าเสนอเก่ียวกับการพฒันารูปแบบการจดัการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดงันัน้ในการน ารูปแบบดงักล่าวไปปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจจดัเลีย้ง
จงัหวดัอ่ืนๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพิจารณาดเูง่ือนไข องค์ประกอบ หรือศกัยภาพด้านต่างๆ 
ของพืน้ท่ีนัน้ๆ อย่างรอบคอบและรอบด้าน ทัง้นีเ้น่ืองจากสภาพบริบทของพืน้ท่ีแต่ละพืน้ท่ีย่อมมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีความแตกตา่งกนัออกไป  โดยรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่ธุรกิจจดั
เลีย้งจงัหวดันครปฐมตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีน าเสนอในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเพียงแนวทาง
หรือทางเลือกหนึ่งท่ีน าไปสู่การสร้างความแตกตา่ง เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และการพฒันาท่ี
ยั่งยืนให้กับผู้ ประกอบการธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนและผู้ ท่ีต้องการเข้ามาสู่ธุรกิจนี ้อีกทัง้ยังเป็น
แนวทางท่ีสามารถน าไปปรับใช้กบัธุรกิจหรือองค์กรอ่ืนได้ ทัง้นีผู้้ ท่ีน ารูปแบบของผู้ วิจยัไปปรับใช้
จะต้องมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจท่ีจะพัฒนาอย่างแท้จริงโดยการปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอจึงจะสามารถ
ประสบความส าเร็จได้อยา่งยัง่ยืน  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ืองรูปแบบห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลีย้งจังหวัดนครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบห่วงโซ่คณุคา่ธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐมตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน 
คือ ขัน้ตอนท่ี 1 เป็นการศกึษาสภาพปัจจบุนัในการด าเนินงานธุรกิจจดัเลีย้งในจงัหวดันครปฐม   เก็บ
ข้อมูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) และ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation)  และการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) จาก
ผู้ให้ข้อมลูส าคญั (Key Informants) ซึง่ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน จากธุรกิจจดั
เลีย้งโต๊ะจีนจ านวน 9 แห่ง และตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน จ านวน 6 แห่ง ท่ี
ได้จากเลือกเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการร่าง
รูปแบบห่วงโซ่คณุค่าธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยน าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนและการประมวลความคิดเห็น
จากหน่วยงานและสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม ผนวกกับแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคดิเครือขา่ยวิสาหกิจ, แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ (SWOT 
Analysis), แนวคิดห่วงโซ่คณุคา่และอุปทาน และทฤษฎีไดมอนด์ มาสร้างเป็นรูปแบบการจดัการห่วง
โซ่คณุค่าของธุรกิจจัดเลีย้งจงัหวัดนครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขัน้ตอนท่ี 3 เป็นการ
รับรองรูปแบบหว่งโซค่ณุคา่ธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้แบบ
รับรองต้นแบบการวิจยั ลกัษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเพ่ือรับรองต้นแบบการ
วิจยั ให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 17 ท่าน ท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้ 
ประเมินและรับรองความถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิ และการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง โดยใช้วิธีการก าหนดน า้หนกัคะแนนเป็น 5 ระดบั ตามแบบประเมินคา่ (rating scale) 
5 ระดบั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการประเมินทุกข้อได้
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คา่เฉล่ียมากกวา่ 3.50 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกวา่ 1.00 ท าให้สามารถน ารูปแบบดงักล่าวมา
ใช้ได้จริง  
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลีย้งจังหวัดนครปฐมตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารสรุปผลการวิจยัได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. สภาพปัจจุบัน รูปแบบในการด าเนินงานของธุรกิจจัดเลีย้งในจังหวัด 
นครปฐมจากกรณีศึกษาธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมจ านวน 9 แห่ง  

บริบททั่วไปของธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีน 
 ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนของกรณีศกึษาทัง้ 9 แหง่ พบวา่ มีบริบทและประวตัิความเป็นมา

ท่ีแตกตา่ง และเหมือนกนักลา่วคือ ระยะเวลาในการก่อร่างสร้างธุรกิจของธุรกิจแตล่ะรายอยู่ในระหว่าง 
20-50 ปี โดยระยะเวลาในการประกอบธุรกิจน้อยท่ีสดุคือ 20 ปี และระยะเวลาท่ียาวนานท่ีสดุคือ 50 
ปี ทัง้นีพื้น้ฐานในการประกอบธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนมีทัง้เคยประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้อง
กบัธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) คลกุคลีอยู่ในธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนมาก่อน 
โดยเร่ิมไต่เต้ามาจากการเป็นพนกังาน เช่น การเป็นพ่อครัว ผู้ ช่วยพ่อครัว คนล้าง พนักงานเสริฟ์ 
จนกระทัง่มาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน (2) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรมมา
ก่อน เช่น ปลกูผกั เลีย้งปลา เลีย้งสกุร เลีย้งโค เลีย้งเป็ด เลีย้งไก่ และ (3) ประกอบธุรกิจประเภทอ่ืน 
เชน่ รถยนต์ ค้าขาย คนขบัรถ  

รูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐม 
1. ธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมทุกรายมีการเลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีคณุภาพสูง โดยเน้น

ความสด สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยมีแหล่งวัตถุดิบ อยู่ในจังหวัดนครปฐมเป็นหลัก 
นอกจากนีย้ังมีแหล่งอาหารทะเลอยู่ท่ีจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม อาหารแห้ง
อาหารแห้ง และเคร่ืองปรุงจากตลาดเยาวราช และธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนบางรายท่ีมีแหล่งวตัถดุิบของ
ตนเอง กล่าวคือ มีการปลูกพืชผกับางชนิด เลีย้งปลา เลีย้งไก่ ซึ่งสามารถน าทรัพยากรของนัน้มาใช้
ประกอบอาหารได้เองเป็นการลดต้นทนุได้อีกด้วย 

2. ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมมีการปรับปรุงพฒันา และคิดค้นเมนูอาหาร ตลอดจน
วตัถุดิบในการปรุง และวิธีการประกอบอาหาร ให้เหมาะกับยุคสมยั เข้ากับบริบทและตรงตามความ
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ต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ (1) เมนอูาหารทีหลากหลาย (2) คณุภาพอาหารสด สะอาด และปลอดภยั 
(3) รสชาดอาหารท่ีเป็นเลิศ (4) ปริมาณอาหารมากสมความต้องการของลกูค้า 

3. ธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมมีการปรับปรุง พัฒนาการใช้อุปกรณ์ในการประกอบ
อาหารและปรุงอาหาร อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร และวสัดอุุปกรณ์ในการตกแต่งโต๊ะอาหาร 
โดยมีหลกัในการเลือกคือ มีคณุภาพสูง อายุการใช้งานท่ียาวนาน มีความสวยงาม ท าความสะอาด
ง่าย ปลอดภยั  

4. แรงงานในธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนมี 2 ประเภท คือ  พนกังานประจ า และแรงงานชัว่คราว 
มีการก าหนดหน้าท่ีโดยแบง่งานเป็นฝ่ายอยา่งชดัเจนและได้รับคา่จ้างเป็นรายวนั 

5. เป้าหมายของธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนเป็นประชาชนทุกระดับชัน้ ซึ่งบางรายเน้น
กลุม่เปา้หมายเป็นชนชัน้กลาง ถึงชัน้สงู บางรายเน้นกลุ่มเปา้หมายเป็นชนชัน้สงูเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็
ขึน้อยูก่บัศกัยภาพของธุรกิจจดัเลีย้งแตล่ะราย 

6. ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเดินทางขนส่งเป็นอย่างดี 
โดยมียานพาหนะในการขนส่งอย่างครบครัน และประสบปัญหาเช่นเดียวกนัทกุรายคือ ปัญหาการถูก
เรียกเก็บคา่ปรับผา่นทางจากต ารวจทางหลวง เน่ืองจากบรรทกุของเกินก าหนด 

7. ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมส่วนใหญ่เป็นสมาชิกชมรมโต๊ะจีนนครปฐม แต่ยงัไม่มี
การประสานงานกนัเป็นเครือขา่ยท่ีเข้มแข็ง 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของธูรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนคือ การขาดแคลน
แรงงานในสว่นของพนกังานเสริฟ์ 

นอกจากนีย้งัพบวา่ ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมมีความโดดเดน่ทางธุรกิจท่ีมีรากฐานมา
จากวฒันธรรมท่ีดีงามของชาวจีนท่ีทรงคณุค่าในการอนุรักษ์และสืบทอดท าให้มีความแตกต่างจาก
ธุรกิจประเภทอ่ืน ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนทกุรายมีจดุเดน่ร่วมกนัในเร่ืองของความมีช่ือเสียงในเร่ืองอาหาร
ท่ีหลากหลาย รสชาดอร่อยเลิศ และใช้วตัถดุบิชัน้ดีในการประกอบอาหาร รวมทัง้มีการใช้เทคโนโลยีใน
การถนอมอาหารขัน้สูง นอกจากนีย้ังมีความโดดเด่นทางด้านการบริหารจัดการท่ีดีท าให้สามารถ
ให้บริการได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตามธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนต่างมีจุดอ่อนคือ มีข้อจ ากัด
ทางธุรกิจบางประการ เช่น ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนท่ีเป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีข้อจ ากัดในการให้บริการใน
ปริมาณมาก และมีกลุ่มลูกค้าในแวดวงจ ากัดอยู่ในหมู่ประชาชนท่ีรู้จักคุ้นเคยเท่านัน้ จึงท าให้ไม่
สามารถขยายธุรกิจออกไปให้กว้างขวางกว่าท่ีเป็นอยู่ได้และการมีคู่แข่งทางธุรกิจท่ีมีมากขึน้ทัง้ใน
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จงัหวัดนครปฐมและจงัหวัดใกล้เคียง ทัง้นีปั้จจยัแห่งความส าเร็จของธูรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐม 
ได้แก่ การรักษาคณุภาพของสินค้าและการบริการ ให้บริการด้วยความซ่ือสตัย์ และมีการพฒันาอย่าง
ไม่หยดุนิ่ง ตลอดจนการบริหารจดัการด้วยการยึดหลกัความพอเพียง ประกอบธุรกิจตามก าลงัตาม
ศกัยภาพท่ีตนเองมีอยู ่ 

2. ความคิดเห็นขององค์กร สถาบัน อุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
จัดเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐม และประชาชนผู้ใช้บริการธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐม 

     2.1 ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมมีความเข้มแข็งและมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะพฒันา
ตนเองด้วยความมีช่ือเสียงและมีปัจจัยสนับสนุนในรายประการ ได้แก่ ความได้เปรียบทางด้าน
ยทุธศาสตร์ และทรัพยากร จงัหวดันครปฐมยงัเป็นจงัหวดัท่ีมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีดี ท าให้ธุรกิจ
จดัเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมมีจุดแข็งเพราะความมีเสน่ห์และมีจุดเด่น โดยเฉพาะในเร่ืองของคณุค่าของ
ธุรกิจท่ีผสมผสานรสนิยมและวฒันธรรมสองเชือ้ชาติ ท าให้เป็นธุรกิจด้านอาหารท่ีมีเสน่ห์น่าหลงใหล
และประทบัใจ อยา่งไรก็ตามจดุออ่นท่ีต้องพฒันาคือ การสร้างเครือขา่ยท่ีเข้มแข็ง 

2.2 ส าคญัของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมคือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ปัญหาเร่ืองความสะอาดของสถานท่ีในการปรุงอาหาร และปัญหาในเร่ืองการปรุงอาหาร ท่ีมีการใช้ผง
ชรูสในปริมาณท่ีมาก 

2.3 ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตถึงปัจจบุนัหลาย 
ประการ ได้แก่ มีการพัฒนาด้านอาหารและการบริการ มีการใช้เทคโนโลยีในการถนอมอาหาร การ
ขนสง่ และการประชาสมัพนัธ์  

นอกจากนีย้งัพบว่า ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน เป็นธุรกิจทางด้านอาหารท่ีมีจดุแข็งท่ีไม่เหมือน
ใคร ด้วยความมีเสน่ห์โดดเด่นทางด้านความมีเอกลกัษณ์และมีอตัลกัษณ์ทางวัฒนธรรมการกินอยู่
และการปรุงอาหารท่ีทรงคณุคา่ การเพิ่มมลูคา่ให้แก่ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนนัน้สามารถท าได้โดยการเชิด
ชเูอกลกัษณ์ทางด้านวฒันธรรมการกินอยู่ให้เห็นอย่างชดัเจน เพ่ือรักษาคณุคา่ทางวฒันธรรมให้เป็นท่ี
รู้จกัและคงอยู ่ 
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               3. รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลีย้งจังหวัดนครปฐมตามแนวคิด 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์สรุปผลการวิจัย 

รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐมตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการศกึษาสภาพปัจจบุนัในการด าเนินงานธุรกิจ
จดัเลีย้งโต๊ะจีน และข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลท่ีเป็นกลุ่มองค์กร สถาบนั อุตสาหกรรม
หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม ผนวกกบัการสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดเครือข่ายวิสาหกิจ แนวคิดการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ (SWOT Analysis) แนวคิดห่วงโซ่คณุคา่และอปุทาน (Value and Supply 
Chain) และทฤษฎีไดมอนด์ (Diamond Model) ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลักตามแนวคิดห่วงโซ่
คณุค่า ได้แก่ 1) การน าเข้าวตัถุดิบและอุปกรณ์ 2) การผลิต 3) การจ าหน่ายหรือการจดังาน 4) การ
ขายและการตลาด บูรณาการร่วมกับองค์ประกอบการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเน้นการสร้าง
คณุคา่ (Value Creation) เพ่ือขบัเคล่ือนการจดัการห่วงโซ่คณุคา่อีก 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์
ความรู้ 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 4) วัฒนธรรม 5) ภูมิปัญญา 6) 
เทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม่ 7) เครือข่ายวิสาหกิจ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีผ่านการประเมินและรับรองโดย
ผู้ เช่ียวชาญโดยผลการประเมินทกุด้านได้คา่เฉล่ียมากกว่า 3.50 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อย
กวา่ 1.00 ถือวา่รูปแบบใช้ได้ 

 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลีย้งจังหวัด

นครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในครัง้นี ้มีประเดน็ท่ีควรน ามาอภปิราย ดังต่อไปนี ้
 

1. ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีน 
การจดัการห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ (1) 

การน าเข้าวตัถดุิบและอปุกรณ์ (2) การผลิต/การประกอบอาหาร (3) การจ าหน่ายหรือการจดังาน (4) 
การขายและการตลาด ซึ่งสอดคล้องกบั โกศล ดีศีลธรรม (2551: 78-83) และ สมยศ นาวีการ (2548: 
271-272) ท่ีจ าแนกประเภทกิจกรรมห่วงโซ่คณุคา่เป็น 5 ส่วน ได้แก่ (1) การน าวตัถดุิบเข้า (2) การ
ผลิต (3) การสง่ผลิตภณัฑ์ออก (4) การตลาดและการขาย (5) การให้บริการ แตห่่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจ
จดัเลีย้งโต๊ะจีนนัน้ไมมี่สว่นการให้บริการหลงัการขาย เพราะเป็นลกัษณะการขายบริการท่ีมีการสิน้สดุ
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ทนัทีเม่ือการจดัเลีย้งเสร็จสิน้ อีกทัง้โดยลกัษณะของธุรกิจนัน้เป็นลกัษณะของการบริการเป็นส าคญั จึง
มิได้มีการแยกสว่นบริการออกมา  

 
2. การสร้างคุณค่าในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีน 

การสร้างคณุคา่ในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนเพ่ือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและ
บริการ ต้องมุ่งเน้นการวิเคราะห์คณุคา่เพิ่มท่ีสามารถสร้างให้เกิดขึน้ในแตล่ะล าดบัขัน้ตอนของแตล่ะ
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วย 
สอดคล้องกับ โกศล ดีศีลธรรม (2551: 77) และ จิตติ รัศมีธรรมโชติ (2008: 26-27) อีกทัง้ยัง
สอดคล้องกับ วิทยา สุหฤทด ารง (2547: 11) ท่ีกล่าวว่าสินค้าหรือบริการต่างๆ ท่ีผลิตออกสู่ตลาด
จะต้องผ่านทุกจุดหรือหน่วยต่างๆ ตลอดทัง้สายของห่วงโซ่อุปทาน ดงันัน้คุณภาพของสินค้าและ
บริการนัน้ จะขึน้อยูก่บัทกุๆหนว่ยมิใชห่นว่ยใดหนว่ยหนึง่โดยเฉพาะ  

ดงันัน้การการสร้างคณุค่าจึงสามารถสร้างให้เกิดขึน้ได้ในทุกขัน้ตอนต้ ้งัแต่ต้นน า้จนถึง
ปลายน า้ของหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนท่ีประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ (1) การน าเข้า
วตัถดุิบและอปุกรณ์ (2) การผลิต/การประกอบอาหาร (3) การจ าหน่ายหรือการจดังาน (4) การขาย
และการตลาด ซึ่งหากมีการลงมือท าก็จะช่วยลดต้นทนุการผลิตลงและเพิ่มก าไรได้มากขึน้เป็นขัน้มูล
ฐาน แตห่ากต้องการให้ธุรกิจเข้มแข็งขึน้และเติบโตได้อย่างยัง่ยืน ต้องใช้หลายมิติของการสร้างคณุคา่
เพิ่มผนวกเข้าด้วยกนั  

 
3. การจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนเพื่อพัฒนาธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

การพฒันาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นัน้การสร้างคณุคา่จะเป็นใบเบิกส าคญัท่ีสร้างความ
แตกต่างและสร้างเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสร้างคณุค่าสามารถ
สร้างได้ด้วยหลายองค์ประกอบ  

ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 กลา่วว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ 
แนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพืน้ฐานของการใช้องค์ความรู้  (Knowledge) การศึกษา 
(Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) 
ท่ีเช่ือมโยงกบัพืน้ฐานทางวฒันธรรม (Culture) การสัง่สมความรู้ของสงัคม (Wisdom) และเทคโนโลยี/
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นวตักรรมสมยัใหม่ (Technology and Innovation) (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2552ข) ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ อีกทัง้ผู้ วิจัยได้ค้นพบว่า เครือข่าย
วิสาหกิจเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งยวดตอ่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ (Carr, 2009: 11) 
ซึ่งสอดคล้องกบั ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2552: 73) และ ศกัดิ์

ชยั เกียรตินาคินทร์ (2553: 78-79) ท่ีกล่าวไว้ว่า เครือข่ายวิสาหกิจเป็นกญุแจส าคญัในการสร้างความ
มัง่คัง่ให้กับประเทศ เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคญัในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีเป็นกลไกส าคญัในการผลกัดนัเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถ
พฒันาก้าวหน้า และเป็นท่ียอมรับในวงกว้างตอ่ไปได้ 

ดงันัน้รูปแบบการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรคท่ี์สามารถน าไปปรับใช้เพ่ือพฒันาธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเป็น
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ได้นัน้ รูปแบบดงักล่าวจึงประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ (1) การน าเข้า
วตัถดุิบและอปุกรณ์ (2) การผลิต/การประกอบอาหาร (3) การจ าหน่ายหรือการจดังาน (4) การขาย
และการตลาด และบูรณาการร่วมกับ องค์ประกอบการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 7 ด้าน 
องค์ประกอบ 1) องค์ความรู้ 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 4) วฒันธรรม 5) 
ภูมิปัญญา 6) เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ 7) เครือข่ายวิสาหกิจ ท่ีต้องน าองค์ประกอบนีไ้ป
ประยกุต์ใช้ในทกุขัน้ตอนของหว่งโซค่ณุคา่โดยต้องพิจารณากระบวนการด าเนินงานอย่างละเอียดและ
วิเคราะห์ศกัยภาพทางการแข่งขนัของธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจมีการปรับใช้อย่างเหมาะสมกับศกัยภาพท่ีมี
ในการน าเสนอความแตกตา่งท่ีสร้างสรรค์ นบัว่าเป็นการรู้จกัใช้ “ศาสตร์” กบั “ศิลป์” มาพฒันาแบบ
ผสมผสาน และสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกบั เพราะ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐศาสตร์ตา่งไมใ่ชเ่ร่ืองใหม่ แตธ่รรมชาติของระดบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
สิ่งทัง้สองและวิธีการท่ีทัง้สองสิ่งหลวมรวมกันเพ่ือสร้างมลูค่าและความมัง่คัง่อนัน่าทึ่งต่างหากท่ีเป็น
เร่ืองใหม ่(ณรงค์ชยั อคัรเศรณี, 2555:15) 
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4. จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนกับการใช้องค์ประกอบการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 7 องค์ประกอบในการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจโต๊ะจีน พบว่า  

1.องค์ความรู้ (Knowledge) 
องค์ประกอบด้านองค์ความรู้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการหนึ่งของการขบัเคล่ือน

ธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวคือ องค์ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นขัน้พืน้ฐานท่ีธุรกิจ
จะต้องมีและเป็นพืน้ฐานท่ีจะน าไปพฒันาตอ่ยอดสูก่ารสร้างสรรค์ เพราะการพฒันาสิ่งใดก็ตามจะต้อง
มีองค์ความรู้เป็นขัน้ต้นก่อน หากขาดองค์ความรู้ขัน้ต้นแล้ว การพัฒนาต่อยอดจะเกิดขึน้ได้อย่างไร 
สอดคล้องกบั ส านกัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (2554: 1-1) ท่ีพบว่า การ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์นัน้ ปัจจยัแห่งความส าเร็จเกิดจากกระบวนการความร่วมมือต่อยอดองค์
ความรู้ซึง่กนัและกนั โดยไมมี่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะมีโอกาสพฒันาได้สงูท่ีสดุ และสอดคล้องกบั
สิ่งท่ีปีเตอร์ ดกัเกอร์ กรููด้านการบริหารจดัการอนัดบั 1 ของโลกได้ระบใุนงานเขียนส าคญัชิน้หนึ่งของ
เขา คือ Managing for the future ไว้วา่ทรัพยากรท่ีทรงพลงัอย่างแท้จริงรวมทัง้ปัจจยัการผลิตท่ีส าคญั
ท่ีสุดในปัจจุบนัหาใช่ทรัพยากรเงินทุนหรือท่ีดินแรงงานไม่ แต่มนัคือ "ความรู้" ความรู้จะเป็นตวัท าให้
ตวัเองล้าสมัยอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากกว่าความรู้ท่ีก้าวหน้าทันสมัยวันนีจ้ะกลายเป็นอวิชชาในวัน
พรุ่งนี ้ความรู้ท่ีแท้ของสงัคมยคุนีคื้อความรู้ท่ีต้องมีการพฒันาปรับปรุงเปล่ียนแปลงอย่างตอ่เน่ือง (อ้าง
ถึงใน สมบตั ิกสุมุาวลี, 2010: 108) 

จากการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ท่ีส าคญัเป็นอันดบัแรกของธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนได้แก่ 
การเลือกสรรวตัถุดิบและวิธีการใช้วตัถุดิบอย่างคุ้มคา่เป็นองค์ความรู้ท่ีส าคญัอย่างยิ่งยวดของธุรกิจ 
เน่ืองจากธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนนัน้มีอาหารเป็นสินค้าหลกัท่ีดงึดดูลกูค้า และอาหารจะอร่อยก็ด้วยการมี
สว่นประกอบท่ีส าคญัคือวตัถดุิบท่ีต้องมีความสดใหม่ สะอาด มีคณุภาพ แตอ่ย่างไรก็ตามองค์ความรู้
ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนของธุรกิจไม่ใช่องค์ความรู้ในเร่ืองท่ี เก่ียวข้องกับอาหาร
เท่านัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนต้องมีองค์ความรู้ในหลากหลายด้าน ได้แก่ องค์ความรู้ใน
ด้านการเตรียมการและการจดัการธุรกิจ องค์ความรู้ในด้านเคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่งๆ ในการจดัการธุรกิจ
จดัเลีย้งโต๊ะจีน องค์ความรู้ด้านการวางแผนและการควบคมุวตัถุดิบและรายการอาหาร องค์ความรู้
ด้านการจดัการและพฒันาทรัพยากรบคุคล องค์ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์และเพิ่ม
ศกัยภาพในการด าเนินงาน และองค์ความรู้ในด้านการตลาด ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีการบูรณาการ
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องค์ความรู้ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานของธุรกิจ และให้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง
อยา่งสม ่าเสมอ 

อยา่งไรก็ตาม ผู้วิจยัพบวา่ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนมีองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
ในการด าเนินธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ทางด้านวัตถุดิบ การปรุง
อาหาร การจดังาน การขนส่ง การเงิน และการจดัการต่างๆ ยกเว้นธุรกิจบางรายท่ีเจ้าของกิจการมา
จากอาชีพอ่ืนก็จะไมมี่องค์ความรู้ครบถ้วนและต้องอาศยัการจ้างพนกังานท่ีมีองค์ความรู้มาด าเนินการ
แทนตนเองโดยเฉพาะในต าแหน่งส าคญั เช่น พ่อครัว แตอ่งค์ความรู้ท่ีมีเหล่านีไ้ม่ได้มีการบนัทึก หรือ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากเป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบตัิ เกิดจากการสัง่สม
ประสบการณ์จากการลงมือท า การมิได้เก็บรวมรวบองค์ความรู้ดงักล่าวนีท้ าให้องค์ความรู้บางอย่าง 
เช่น ภูมิปัญญาและเคล็ดวิธีในการปรุงอาหารให้อร่อย เกิดการสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย หาก
ผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนจะมีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบ 
เชน่ การจดบนัทกึ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสูรุ่่นอยา่งครบถ้วนก็จะท าให้องค์ความรู้ท่ีมีอยู่
มีการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบและเป็นการปอ้งกนัการสญูหายได้ 

ทัง้นีผู้้ ประกอบการบางรายมีองค์ความรู้ท่ีนอกเหนือจากองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินงานธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน คือ องค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งผู้ประกอบการบางรายมีอาชีพ
เสริมในการเลีย้งนกกระทาเพ่ือน ามาใช้ในกิจการและสามารถจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม บางรายเลีย้ง
ไก่ ปลูกผกับางชนิดเอง และปลูกข้าวเองซึ่งสามารถน ามาใช้ในกิจการและเป็นการช่วยลดต้นทุนอีก
ด้วย 

นอกจากนีผู้้ วิจัยยังพบว่าธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนยังขาดองค์ความรู้เพิ่มเติมในบางอย่าง 
โดยเฉพาะองค์ความรู้ท่ีช่วยสนบัสนนุให้เกิดยอดขายและดึงดดูลกูค้า นัน่คือองค์ความรู้ทางด้านการ
ส่งเสริมการขายและการตลาด ซึ่งพบว่าธุร กิจจัดเลี ย้งโต๊ะจีนนครปฐมในปัจจุบันขาดการ
ประชาสมัพนัธ์และการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกั อีกทัง้ไม่ทราบแนวทางการสร้างคณุคา่ในการพฒันา
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์จึงไม่เห็นถึงประโยชน์ในการลงทนุในความสร้างสรรค์เพราะคิดว่าสิ่งท่ีท าอยู่ใน
ปัจจุบนัก็ท ารายได้ให้ดีอยู่แล้ว โดยยงัคงมีการด าเนินกิจการในรูปแบบเดิมตามท่ีท ามา อีกทัง้พบว่า
ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนส่วนหนึ่งยงัคงรอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานของ
รัฐ โดยไม่คิดท่ีจะพัฒนาธุรกิจด้วยตนเอง ท าให้ธุรกิจไม่สามารถขยายเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคได้ในวง
กว้างมากนกั และการมีคู่แข่งขันรายใหม่ๆ เพิ่มขึน้ท าให้ต้องแข่งขนักันด้วยราคาจนเกิดการลดน้อย
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ถอยลงของคุณภาพ ทัง้นีผู้้ เช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรจะมีการจัดประชุมการให้
ความรู้การพนกังานอย่างม ่าเสมอ อีกทัง้ผู้ประกอบการเองต้องหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งท่ีขาดและสิ่ งท่ี
จ าเป็น รวมทัง้ความรู้ใหม่ๆ ท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในธุรกิจได้ 

ดงันัน้ผู้วิจยัเห็นว่าการเปล่ียนแปลงท่ีจะเพิ่มพูนและสัง่สมองค์ความรู้ได้นัน้ต้องเกิดจาก
ผู้น าหรือเจ้าของกิจการ โดยเจ้าของกิจการในฐานะผู้ มีบทบาทส าคญัในธุรกิจนีต้้องแสดงบทบาทท่ี
ชดัเจนในการส่งเสริมและสนบัสนนุการขบัเคล่ือนพฒันาธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
การพฒันาอย่างยั่งยืนด้วยการพึ่งตนเองบนพืน้ฐานองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ด้วยการบนัทึกองค์ความรู้ท่ีมี 
และถ่ายทอดองค์ความรู้นัน้ให้กับทายาทหรือผู้ ท่ีจะสืบทอดกิจการต่อ อีกทัง้ควรมีการพิจารณา
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพนกังานในต าแหน่งหวัหน้าแผนก และส่งเสริมผลกัดนัให้หวัหน้าแผนกนัน้
รู้จกัถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัลกูน้องเช่นกนั ซึ่งสอดคล้องกบัภาวฒัน์ พนัธุ์แพ (2547: 57) ท่ีได้กล่าว
ว่า การเปล่ียนแปลงองค์การจะไม่สามารถเ กิดขึน้ได้เลยหากผู้ น าไม่เป็นผู้ ริเร่ิมโดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงไปเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะต้องท าให้บคุลากรในองค์การยอมรับและมีความรู้สึก
ร่วมกบัการเปล่ียนแปลง ซึง่ถือเป็นภารกิจท่ีท้าทายส าคญัของผู้น าองค์การในปัจจบุนั  

2. วฒันธรรม (Culture)   
จากงานวิจัยค้นพบว่าผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันในเร่ืององค์ประกอบด้าน

วัฒนธรรม ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการหนึ่งของการขับเคล่ือนธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนนัน้เป็นธุรกิจท่ีมีรากฐานมาจากวฒันธรรมอนัดีงามในเร่ือง
การรับประทานอาหารของชาวจีน กล่าวคือ การจดัเลีย้งโต๊ะจีน หรือ "วฒันธรรมการจดัเลีย้งโต๊ะจีน" 
หรือท่ีเรียกอย่างเป็นทางการว่า "วฒันธรรมการด่ืมกิน"  เกิดมาจากวฒันธรรมการกินเพ่ือความกลม
เกลียวและเพ่ือเจรจาการค้าและท าธุรกิจระหว่างกนัของคนจีนในสมยัก่อน ดงัประโยคของ ดร.สารสิน 
วีระผล หนึง่ในผู้บริหารของเครือซี.พี. ท่ีกลา่วไว้ตอนหนึง่ในงาน "ศาสตรานภุาพทางวฒันธรรม สู่ความ
มัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ ไทย-จีน" เม่ือปี 2547 ว่า "เราก็ทราบกนัดีว่า การท าการค้าในประเทศจีนไม่ใช่ท า
กนับนโต๊ะเจรจา ส่วนใหญ่เราท ากันท่ีโต๊ะอาหาร สิ่งแรกเลยเม่ือคณุไปถึงเมืองจีน คณุต้องไปกินข้าว
กบัเขาก่อน เขาจะเชิญคณุไปทานข้าว และท่ีโต๊ะอาหารนัน่เองท่ีเป็นจดุเร่ิมต้นของการเจรจา ถ้าคณุไม่
ผ่านตรงนี ้คณุไปท่ีโต๊ะเจรจาก็ไม่มีผล ในขณะท่ีฝร่ังเป็นประเภทไปท่ีโต๊ะเจรจาก่อน กินข้าวทีหลงั ถ้า
เจรจาไม่ส าเร็จก็ไม่กินข้าว แตข่องจีนต้องกินข้าวก่อนถึงจะไปท่ีโต๊ะเจรจา น่ีเป็นวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง
กัน ถ้าฝร่ังเข้าใจตรงนี ้กวนซี (ความสมัพันธ์) ก็ไม่ใช่การคอร์รัปชั่น ถ้าไม่มีกวนซีจะมีโกวทง (การ
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แลกเปล่ียน) ได้อยา่งไร..." ในขณะท่ีปัจจบุนันีล้กูค้าสว่นใหญ่สัง่ไปเพ่ือการสงัสรรค์ เพ่ือการบนัเทิง ขอ
แค่ได้กินเยอะๆ กินให้คุ้มกับท่ีจ่ายเงินไป และสั่งอาหารท่ีตอบสนองความต้องการทางด้านรสชาด
เทา่นัน้ มิได้มีความสนใจในคณุคา่ของวฒันธรรมการกินแตอ่ย่างใด สอดคล้องกบั ณกมล  ปญุชเขตต์
ทิกลุ (2557: online) ท่ีกลา่วไว้ในบทความเร่ืองฐานความคิดสร้างสรรค์กบัการปฏิรูปวฒันธรรมในโลก
ใหม่ว่า ในขณะท่ีคนไทยเราเองก็ไม่ได้สนใจวฒันธรรมไทย ด้วยความเห็นดีเห็นงามด้วยความรู้อย่าง
ซาบซึง้ในวฒันธรรม แตม่องวฒันธรรมในทศันะของชาตนิิยม  กลา่วคือต้องการจะรักษาถ่ายทอด และ
เสริมสร้างวฒันธรรมไทย เพราะความรู้สกึวา่เป็นของไทยเทา่นัน้ สกัวา่อะไรเป็นของไทยก็จะต้องรักษา
เอาไว้ จะต้องสืบทอดกนัตอ่ไป โดยท่ีไมไ่ด้พิจารณาถึงความเหมาะสม ลึกซึง้ ความประณีตงดงามของ
วฒันธรรมนัน้แต่อย่างใดทัง้สิน ซึ่งในท่ีสุดก็รักษาเอาไว้ไม่ได้  ดงันัน้ การมีความเจริญงอกงามทาง
ความคิดสร้างสรรค์เชิงวฒันธรรมท่ีอยู่ในระนาบของสมัมาทิฐิ สมัมาปัญญา อนัได้แก่การมีความคิด
อยา่งรอบคอบ สขุมุ มีความปรีชาสามารถ   

จากการศึกษาพบว่า ผู้ ประกอบการธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนทุกรายต่างล้วนตระหนักถึง
คณุคา่และรากฐานทางวฒันธรรมอนัดีงามของการรับประทานอาหารจีนเหล่านีเ้ป็นอย่างดี หากแตย่งั
ไมมี่การน าวฒันธรรมมาสร้างสรรค์เพ่ือเพิ่มมลูคา่และเพิ่มคณุคา่ให้แก่สินค้าและการด าเนินธุรกิจมาก
นกั จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบส่วนใหญ่ตา่งให้ความส าคญัและมุ่งไปท่ียอดขายสินค้ามากกว่าวิธีการขาย 
จึงท าให้เกิดแรงกดดนัในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัจากคู่แข่งขนัในเร่ืองของราคาเพราะเป็นสิ่งท่ีไม่
เป็นเอกลกัษณ์และสามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย ในขณะท่ีธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนมีเคร่ืองมืออนัล า้ค่า
อยู่ในมือนัน่คือ วฒันธรรมการกินโต๊ะจีน เน่ืองจากธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน เป็นธุรกิจทางด้านอาหารท่ีมี
จุดแข็งท่ีไม่เหมือนใคร ด้วยความมีเสน่ห์โดดเด่นทางด้านความมีเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรมการกินอยู่และการปรุงอาหารท่ีทรงคณุค่าท่ีควรสืบสานต่อไปให้ยัง่ยืน ข้อค้นพบดงักล่าว
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของรัฐบาลในการก าหนดแผนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในปี 
2555 ภายใต้แผนการปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง โดยเน้นโครงการมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา 
(แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง: 2555) กล่าวว่า ทนุทางวฒันธรรมถือเป็นวตัถดุิบชิน้เย่ียมของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อาหาร นบัเป็นหนึ่งในทนุทางวฒันธรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันมีคา่ของประเทศ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของมณฑิรา ธาดาอ านวยชัย (2552: ง) ศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ พบว่า วฒันธรรมมีความส าคญักบัผู้ผลิต ในแง่
ของการเป็นจุดเร่ิมต้นและมีบทบาทหลักในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ เครือข่ายการแลกเปล่ียนทาง
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วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม และการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะและธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เน่ืองจากวัฒนธรรมมีความส าคัญ
มากกว่าการเป็นเพียงสินค้าในการบริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของร็อดส์ (2004: v) ได้วิจัย
เก่ียวกบัการพฒันาอย่างยัง่ยืนบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทนุทางวฒันธรรมท่ีมีเครือข่าย
วิสาหกิจเป็นตวัหนึ่งในการขบัเคล่ือน พบว่า วฒันธรรมมีหลกัการร่วมกนัในเร่ืองของความยัง่ยืนโดย
การมอบมรดกทางวฒันธรรมและอตัลกัษณ์รวมไปถึงความรับผิดชอบให้กบัรุ่นปัจจบุนัเพ่ือเป็นเกราะ
ปอ้งกนัความหลากหลายทางวฒันธรรมและคณุคา่ทางวฒันธรรมเป็นกญุแจส าคญัตอ่ความยัง่ยืน 

การเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนนัน้สามารถท าได้โดยการเชิดชูเอกลักษณ์
ทางด้านวฒันธรรมการกินอยู่ให้เห็นอย่างชดัเจน เพ่ือรักษาคณุคา่ทางวฒันธรรมให้เป็นท่ีรู้จกัและคง
อยู่ กล่าวคือธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนควรชูประเด็นในเร่ืองของคุณค่าท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของ
วัฒนธรรมการกินอยู่ของชาวจีนมาใช้เป็นสิ่งท่ีเพิ่มมูลค่า นั่นคือควรมีการน าเสนอเร่ืองราวผ่าน
เมนูอาหาร เช่ือมโยงให้เห็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวจีน ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว มี
เอกลกัษณ์ในหลายประการ เชน่ การรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตา สะท้อนความสามคัคีกลม
เกลียวกันภายในครอบครัว การใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารสะท้อนความรักของคนใน
ครอบครัวท่ีรักใคร่กลมเกลียวกันเหมือนตะเกียบท่ีต้องมีเป็นคู่ การนัง่รับประทานอาหารบนโต๊ะกลม 
ไม่มีมุมไม่มีเหล่ียมสะท้อนถึงความเสมอภาคไม่มีการแบ่งชนชัน้ นอกจากนีก้ารรับประทานอาหาร
ตามล าดบัเร่ิมจากอาหารคาว ปิดท้ายด้วยอาหารหวาน สะท้อนถึงความมีระเบียบวินยั มีระบบ มีแบบ
แผน ท าอะไรตรงตอ่เวลาและมีวินยัในตนเอง อีกทัง้เมนอูาหารแตล่ะอยา่งนัน้มีเร่ืองราว มีความเป็นมา 
อาหารทุกจานมีประโยชน์อย่างไร มีผลดีต่อสุขภาพอย่างไร มีความหมายอย่างไร เช่น ในงานมงคล
สมรส ปลา เสิร์ฟเพ่ือให้คู่บ่าวสาวใช้ชีวิตด้วยกัน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ เพราะค าว่า "ปลา" ใน
ภาษาจีนกลางพร้องเสียงกบัค าวา่ "หย"ู ท่ีแปลวา่ ล้นเหลือ, ผดัหม่ี นิยมเสิร์ฟเป็นเมนสูดุท้ายเพ่ือแสดง
ถึงความมีชีวิตคูท่ี่ยืนยาว เป็นต้น 

โต๊ะจีนควรน าเสนอคุณค่าทางวัฒนธรรมและเกร็ดความรู้ทัง้หลายเหล่านีใ้ห้
ประชาชนทัว่ไปได้มีโอกาสรับทราบ ซึ่งเป็นการเพิ่มเสน่ห์และสร้างมลูคา่ให้แก่ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนได้
เป็นอยา่งมาก ดงันัน้ ผู้ประการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนจงึควรศกึษา ค้นคว้า ใส่ใจ มุ่งมัน่ท่ีจะน าเคร่ืองมือ
ท่ีเรียกวา่วฒันธรรมนีม้าสร้างสรรค์คณุคา่และสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัธุรกิจให้มากท่ีสดุ ซึ่งสอดคล้องกบั 
จีระ หงส์ลดารมภ์ (2557: online) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า วฒันธรรมไม่ใช่แค่อนรัุกษ์ แตต้่องมีเชิงรุกด้วย ซึ่ง
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เป็นโอกาสดีท่ีใช้เร่ือง Creative Economy น าวัฒนธรรมไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การแพทย์ การศกึษา ฯลฯ จะพฒันาโดยพืน้ฐานทางวฒันธรรมได้ แตว่า่วิธีการเราต้องมาช่วยกนัคิดว่า
เราจะท าอยา่งไร ท่ีจะน าองค์ความรู้ไปใสใ่นคนกลุม่นัน้  

นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับณกมล  ปุญชเขตต์ทิกุล (2557: online) ท่ีกล่าวไว้ว่า
วฒันธรรมยงัเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ในรูปของการคิดค้นนวตัถกรรม
และวิธีการท่ีใหม่ๆ ท่ีดีขึน้ๆ ในการท าสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะสงัคมไทยท่ีมีลักษณะของการทบัซ้อนของ
ความเจริญหลายๆ ยคุ ไมว่า่จะเป็นเกษตรกรรม อตุสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งล้วนต้องอาศยั
ความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เพราะความคิดสร้างสรรค์มีผลต่อทิศทางและวิธีการในการ
ปฏิรูปวัฒนธรรมในโลกใหม่ท่ีมีความรุนแรงและรวดเร็วทัง้ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันัน้วฒันธรรมการด่ืมกินโต๊ะจีนซึ่งเป็นวฒันธรรมอนัดีงามท่ีมาแตโ่บราณและ
มีเร่ืองราวอนัมีคณุคา่จึงเป็นเป็นฐานทรัพยากรและเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะสามารถน ามาใช้สร้างสรรค์
เพิ่มมลูคา่ให้แก่ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนได้ เชน่ การน าเสนอเร่ืองราวความเป็นมาของอาหาร วตัถดุิบ ท่ีมา
ของเมนูอาหาร หรือความหมายของอาหาร ความหมายของการรับประทานอาหารโต๊ะจีนบอกเล่า
ให้แก่ลูกค้าได้รับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางเวบไซด์หรือการเขียนบทบรรยายสัน้ๆ แทรกใน
เมนอูาหารท่ีให้ลกูค้าเลือก เป็นต้น เหล่านี ้ล้วนถือเป็นการน าวฒันธรรมโต๊ะจีนมาสร้างสรรค์เพ่ือเพิ่ม
มลูคา่และคณุคา่ให้แก่ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน และยงัถือเป็น  “ของดีบ้านฉัน” เป็นธุรกิจจดัท่ีมีช่ือเสียง 
เป็นหน้าตาของจงัหวดันครปฐม ซึง่จะเป็นศาสตรานภุาพทางวฒันธรรมของจงัหวดันครปฐมท่ีสามารถ
สร้างความแตกตา่งและโดดเดน่ สามารถน าขบัเคล่ือนสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อยา่งมีพลงั 

3. ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) 
จากงานวิจัยค้นพบว่าผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันในเร่ืององค์ประกอบด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการหนึ่งของการขบัเคล่ือนธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน
ไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เน่ืองจาก ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีจะสามารถช่วยพฒันา สร้าง
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนให้มีความแตกต่างและโดดเด่นได้ จากการศึกษา
พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา
จากการพบปัญหาและพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหานัน้ด้วยการคิดหาวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะมาช่วยปรับปรุง
และพัฒนางานได้ดีขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่ท่ีค้นพบนัน้จะเป็นการสร้างสรรค์ในเร่ืองของอาหาร และการใช้
อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การเสริฟ์อาหาร เช่น การคิดค้นเมนูอาหารแปลกๆ ใหม่ๆ การ
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สร้างสรรค์ใช้วตัถดุิบในการประกอบอาหารท่ีแตกตา่งไปจากเดิม มีการประยกุต์วตัถดุิบท่ีใช้ท าอาหาร 
มีการคิดตัง้ช่ืออาหารให้โดดเด่นน่าสนใจ ตลอดจนมีการสร้างสรรค์ภาชนะหรือการจดัจานอาหารให้
สวยงามดนู่ารับประทาน นอกจากนีย้งัมีการสร้างสรรค์ในเร่ืองของอปุกรณ์ในการรับประทานอาหาร 
เช่น การใช้ตะเกียบไม้ท่ีห่อหุ้มด้วยพลาสติกเป็นซองๆ แทนตะเกียบงา เน่ืองจากเป็นการเพิ่มความ
สะดวกในการจดังานได้รวดเร็วขึน้ ไม่ต้องเสียเวลาในการนบัตะเกียบเพ่ือแจกจ่ายไปตามโต๊ะ อีกทั ง้
สะดวกในการเก็บทิง้โดยไมต้่องน ากลบัมาล้าง และเพ่ือแก้ปัญหาการร้องเรียนเร่ืองความสะอาด อีกทัง้
สามารถเพิ่มความพงึพอใจให้กบัลกูค้าท่ีใช้ตะเกียบไม่คอ่ยเป็นเพราะตะเกียบงานัน้จะมีความล่ืนและ
คีบอาหารได้ยาก นอกจากนีย้งัมีการสร้างสรรค์ภาชนะส าหรับใส่อาหารท่ีมีความสวยงาม ปลอดภัย 
และแข็งแรงทนทานมากขึน้ เป็นท่ีสงัเกตวุ่าเม่ือก่อนจะใช้ถ้วยท่ีมีจะเป็นลวดลายสีแดง แตปั่จจุบนัได้
เปล่ียนมาใช้ถ้วยท่ีไมมี่ลวดลาย เพราะพบปัญหาการหลดุลอกของลวดลาย ซึ่งมีสาเหตมุาจากการท า
ความสะอาดท าให้ต้องซือ้มาเปล่ียนบอ่ย อีกสาเหตหุนึ่งคือเกิดจากลกูค้าท่ีมีความใส่ใจในเร่ืองความ
ปลอดภยัของภาชนะท่ีใส่อาหารมากขึน้ กล่าวคือ ลกูค้ามีความวิตกเก่ียวกบัถ้วยใส่อาหารร้อนว่าจะมี
สีหลดุลอกออกมาปนเปือ้นในอาหาร จงึท าให้ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนต้องเปล่ียนมาใช้ภาชนะสีขาวท่ีไม่มี
ลวดลายแทบทุกแห่ง การเปล่ียนแปลงเหล่านีน้ับเป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งท่ีสามารถเพิ่ม
คณุคา่ทางด้านความคุ้มค่าให้กบัธุรกิจได้ แต่หากธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนจะแตกต่างและโดดเดน่ขึน้มา
เหนือธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนแหง่อ่ืนโดยไมต้่องลงไปแขง่ขนัทางด้านราคาโดยไมจ่ าเป็น ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะ
จีนจะต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความใส่ใจในรายละเอียด และค้นหาความสร้างสรรค์เพ่ือสร้าง
คณุค่าให้กับตวัเองต่อไปให้ได้ ซึ่ง ค าว่า “ความคิดสร้างสรรค์” และ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นสิ่งท่ี
เก่ียวข้องกบัทกุคน ทกุท่ี ทกุเร่ือง อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ (อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล, 2552: 112-113) และค า
ว่า “ความคิดสร้างสรรค์” นัน้มิใช่เป็นเพียงแค่รายละเอียดปลีกย่อยภายใต้ร่มเงาของค าว่า 
“วฒันธรรม” อนัเก่ียวเน่ืองกบัศลิปวฒันธรรม การออกแบบและการส่ือสารเท่านัน้ หากแตย่งัเก่ียวข้อง
กบัทกุกิจกรรมในชีวิตของทกุคน ไมเ่ว้นแม้กระทัง่การเกษตรกรรม (จอห์น ฮอว์กินส์, 2551: 15) 

จากข้อค้นพบดงักล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการมีความใส่ใจลกูค้าหรือผู้บริโภคมากขึน้
และพยายามท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทัง้ปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึน้
ตลอดเวลา และความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งท่ีธุรกิจสามารถน ามาใช้ในการ
พฒันางานได้จริง และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดเน่ืองจากปัจจบุนัและในอนาคตผู้บริโภคมีบทบาท
มากขึน้ และมีการปฏิวตัิข้อมูลข่าวสาร ตลาดมีการแข็งขนัท่ีรวดเร็วรุนแรงและเกิดนวตักรรมล า้ยุค 
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หลายตอ่หลายธุรกิจพยายามสร้างการเติบโตด้วยวิธีการท่ีเคยใช้ได้ผลมาก่อน ใช้กลยุทธ์เดิมๆท่ีเคย
น าไปสู่ความส าเร็จ แต่ทว่า ฟิลิป คอตเลอร์ (ฟิลลิป คอตเลอร์ และ มิลตนั คอตเลอร์, 2556: ค าน า
ส านกัพิมพ์) กรููด้านการตลาดท่ีหนงัสือพิมพ์ Wall Street Journal ยกย่องให้เป็น 1 ใน 6 ยอดนกัคิดท่ี
มีอิทธิพลมากท่ีสุดในโลกธุรกิจ ได้กล่าวย า้อย่างชดัเจนว่า วิธีการแบบนัน้ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะ
สถานการณ์และปัจจยัแวดล้อมได้เปล่ียนแปลงไปหมดแล้ว อย่างเช่นสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะ
จีนคือการแข่งขันกันทางด้านราคา ซึ่งท าให้จะต้องพยายามไปลดต้นต้นทุนและมีผลกระทบต่อ
คณุภาพท่ีลดลง การลดราคายงัหมายถึงการลดก าไรซึ่งมีผลท าให้ธุรกิจยิ่งอ่อนแอลงได้ด้วย ธุรกิจจดั
เลีย้งโต๊ะจีนหลายแห่งใช้วิธีการนีเ้พราะเป็นวิธีการท่ีดเูหมือนจะท าง่ายท่ีสดุในเวลาท่ีรวดเร็วท่ีสดุเพ่ือ
ไปสู้กับคู่แข่งขันท่ีเพิ่มขึน้ โดยธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนต้องลดต้นทุนโดยใช้วิ ธีการหลายอย่าง เช่น ลด
จ านวนพนกังาน ใช้วตัถดุิบในราคาต ่าลง ต่อรองกบัผู้จ าหน่ายวตัถดุิบและอปุกรณ์ตา่งๆให้ได้ราคาท่ี
ต ่าลงมากท่ีสดุ วิธีนีย้่อมก่อให้เกิดผลกระทบตอ่เน่ือง นัน่คือการลดต้นทนุของของธุรกิจท่ีอยู่ต้นน า้ใน
หว่งโซอ่ปุทานท าให้เกิดการลดต้นทนุของหนว่ยธุรกิจ่ืนๆในห่วงโซ่อปุทางนัน้ด้วย ท าให้สถานการณ์แย่
หนกัลงอีก แม้ราคาสินค้าและบริการจะลดลงตามต้นทนุ แตผู่้บริโภคก็ไม่อยากจบัจ่ายอยู่ดี เพราะตา่ง
รอให้ราคาลดลงอีก  

ดงันัน้ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนจึงควรเปล่ียนกลยุทธ์จากการลดต้นทนุมาเป็นการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยัง่ยืน กล่าวคือ (1) ธุรกิจมีผล
ก าไร และ การเติบโตท่ีสวยงามท่ีสุด และ (2) ธุรกิจมีความยัง่ยืน ซึ่งสอดคล้องกับรอสซาเบ็ธ มอส 
แคนเทอร์ (ฟิลลิป คอตเลอร์ และ มิลตนั คอตเลอร์, 2556: i) ท่ีกล่าวว่า ในเวลาข้างหน้าอนาคตจะตก
เป็นของผู้ ท่ีสามารถน าศกัยภาพของโอกาสอนักว้างไกลมาใช้ประโยชน์ แตข่ณะเดียวกนัต้องตระหนกั
ถึงสภาพความจริงวา่ทรัพยากรจะยิ่งมีจ ากดั และรู้จกัค้นหาวิธีใหม่ๆ ท่ีจะผลกัดนัให้ตนสร้างสรรค์งาน
ได้มากขึน้โดยใช้ทรัพยากรน้อยลง และยงัสอดคล้องกบั Kloudova (2014:online) ท่ีบอกว่า สิ่งท่ีท าให้
ความคิดสร้างสรรค์ มีความแตกตา่งจากปัจจยัการผลิตชนิดอ่ืนคือความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจยัการ
ผลิตท่ีไม่มีวนัหมด ในขณะท่ีปัจจยัการผลิตอ่ืนมีอยู่จ ากัดและขาดแคลนความคิดสร้างสรรค์สามารถ
ผสานความคดิของบคุคลเข้าไปอยูใ่นปัจจยัทนุและปัจจยัแรงงาน ท าให้  สมรรถนะการผลิตของ
ปัจจยัทุนและปัจจยัแรงงานเพิ่มสูงขึน้ ผลผลิตจึงเพิ่มขึน้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเพิ่มปัจจยัทนุและปัจจยั
แรงงาน  
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4. ภมูิปัญญา  
จากงานวิจยัค้นพบวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล้องกนัในเร่ืององค์ประกอบด้านภูมิ

ปัญญา วา่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการหนึง่ของการขบัเคล่ือนธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนไปสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์เน่ืองจากธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนมีการใช้ภมูิปัญญาทางด้านอาหารมากมายหลากหลาย อาทิ
เช่น การเลือกสรรวตัถุดิบ วิธีการปรุงอาหาร และวิธีการประกอบอาหาร ซึ่งท าให้อาหารของโต๊ะจีนมี
คุณภาพ รสชาดอร่อย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ภูมิปัญญาจึงเป็นปัจจัยอันมีค่าอย่างหนึ่งท่ีจะ
สามารถชว่ยพฒันาและสร้างมลูคา่และเพิ่มคณุคา่ให้แก่ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนได้อยา่งดี 

จากการศกึษาพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนโดยส่วนใหญ่เคยท างานคลกุคลี
อยู่ในธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนมาก่อน ภายหลังจึงมาเปิดกิจการเอง และธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนบางแห่ง
ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ ซึ่งท าให้ผู้ประกอบเหล่านีจ้ะมีภูมิปัญญาในการประกอบการธุรกิจ
จดัเลีย้งโต๊ะจีนอยา่งยิ่งยวด ซึง่ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนเป็นธุรกิจท่ีมีการใช้ภูมิปัญญามากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภูมิปัญญาในการประกอบอาหารซึ่งนบัว่าเป็นหวัใจและเคล็ดลับท่ีส าคญัท่ีสุดของธุรกิจจัด
เลีย้งโต๊ะจีนเลยทีเดียว แตท่ว่าเม่ือเวลาเปล่ียนผ่าน ภูมิปัญญาในการประกอบอาหารบางอย่างคอ่ยๆ 
เลือนหายไป เพราะอาหารหลายรายการท่ีเป็นภูมิปัญญาจีนดัง้เดิมท่ีเคยเป็นท่ีนิยมในอดีตอย่าง
แพร่หลายกลบัไม่ค่อยได้พบเห็นอยู่บนโต๊ะจีนในปัจจุบนัอีกแล้ว ตวัอย่างเช่น เป็ดร่อน, หมูหนั, สาม
เซียนตุ๋นเห็ดหอมเคร่ืองยาจีน, เผือกหิมะ เป็นต้น และสาเหตท่ีุไม่ค่อยได้พบรายการอาหารเหล่านี ้
ได้แก่ (1) ปริมาณโต๊ะอาหารหรือจ านวนการออกโต๊ะท่ีลูกค้าต้องการมีจ านวนมากเกินไปจน
ผู้ประกอบการไม่สามารถท าอาหารดงักล่าวได้ ทนัเวลา เน่ืองจากอาหารดงักล่าวต้องใช้เวลาในการ
พิถีพิถนัในการปรุงมากเป็นพิเศษและต้องใช้พืน้ท่ีมากในการประกอบอาหารและเตรียมเสิร์ฟ แตด้่วย
ผู้ประกอบการมีเวลาอนัจ ากัด จึงไม่สามารถท าได้ทนั อีกทัง้ส่วนสถานท่ีท่ีไปออกงานส่วนใหญ่เป็น
พืน้ท่ีกลางแจ้งนอกสถานท่ี จึงไม่มีพืน้ท่ีท่ีเอือ้อ านวยตอ่การจดัเตรียมอาหารจ านวนมากเหล่านีไ้ด้ (2) 
เกิดจากความเปล่ียนแปลงของตลาดท่ีมีลูกค้าคนไทยมากขึน้ ซึ่งตามปกติวิสัยและวัฒนธรรมการ
รับประทานอาหารของคนไทยคนไทยนัน้นิยมชมชอบอาหารรสจดัจ้าน ดงันัน้ เพ่ือความอยู่รอดของ
กิจการ ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนจึงต้องมีการประยกุต์ ปรับเปล่ียนเมนอูาหารให้สามารถสนองตอบความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นคนไทย จึงท าให้มีอาหารไทยขึน้โต๊ะแทนอาหารจีนมากขึน้ และ
เมนอูาหารจีนดัง้เดิมจึงคอ่ยๆ หายไปในท่ีสุด (3) ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนบางแห่งมาจากคนท่ีท าอาหาร
ไทยมาก่อน จงึมีองค์ความรู้เก่ียวกบัการประกอบอาหารไทยอย่างเต็มเป่ียม สามารถใช้องค์ความรู้ท่ีมี
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อยู่ประกอบอาหารไทยได้อย่างคล่องแคล่วและเช่ียวชาญมากกว่าอาหารจีน จึงท าให้เมนูอาหารหลกั
ของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนประเภทนีมี้อาหารไทยมากกวา่อาหารจีน 

นอกจากธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนจะมีการใช้ภูมิปัญญาในการประกอบอาหารแล้วยังมีภูมิ
ปัญญาท่ีซอ่นอยูใ่นอาหารอนัมีประโยชน์มากมาย กล่าวคือ ชาวจีนมีภูมิปัญญาในการปรุงอาหารเพ่ือ
รักษาสขุภาพรักษาโรค สร้างสมดลุและบ ารุงร่างกาย เชน่ การประกอบอาหารด้วยการตุน๋ การต้ม การ
นึ่ง การดอง การตากแห้ง อนัจะท าให้คณุค่าทางอาหารท่ีส าคญัไม่ถกูท าลายไป อีกทัง้ภูมิปัญญาใน
การล าดับการกินอาหารว่าควรจะกินอาหารจานไหนก่อนหลังจึงจะดีกับกระเพาะอาหาร ท าให้
กระเพาะอาหารแข็งแรง ซึ่งชาวจีนถือเร่ืองการบ ารุงกระเพาะเป็นส าคญัท่ีสดุ เน่ืองจากชาวจีนเช่ือว่า
กระเพาะอาหารเปรียบเสมือนแหล่งจ่ายพลังไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย หากกระเพาะอาหาร
แข็งแรง ย่อยอาหารได้ดี ก็จะท าให้ร่างกายรับสารอาหารได้ดีแล้วจะท าให้อวยัวะอ่ืนได้รับสารอาหาร
และแข็งแรงไปด้วยเช่นกัน นอกจากนีย้ังรวมถึงภูมิปัญญาการกินอาหารตามฤดูกาล ภูมิปัญญา
ดงักล่าวมานีถื้อเป็นมรดกอนัล า้คา่ของวฒันธรรมจีนท่ีเน้นการใช้อาหารให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุต่อ
สขุภาพ ทัง้ในด้านการปอ้งกนัและบ าบดัโรค ท าให้ผู้บริโภคมีอายยืุนยาว ดงัหลกัการท่ีว่า "ยารักษาโรค
และอาหารมีท่ีมาจากแหล่งเดียวกัน" จึงเป็นท่ีน่าเสียดายอย่างมากถ้าภูมิปัญญาอันล า้ค่านีก้ าลัง
คอ่ยๆถกูลืมเลือนไป ภูมิปัญญาอนัล า้คา่ก าลงัถกูเบียดและบดบงัจากความต้องการการกินท่ีมุ่งเพียง
รสชาดเท่านัน้ มิได้มองถึงคณุค่าและประโยชน์ท่ีได้รับจากอาหารอย่างแท้จริง ดงันัน้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนจงึควรมีการพิจารณาน าภูมิปัญญาท่ีมีคา่เหล่านีก้ลบัมาใช้ในการประกอบอาหาร
เพ่ือสร้างคณุคา่ให้กบัธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน เพราะเป็นคณุคา่ท่ีได้รับการพิสจูน์และยอมรับมาหลายพนั
จีนจากประเทศจีนจงึนบัวา่เป็นคณุคา่ท่ีแท้จริง 

5. เครือขา่ยวิสาหกิจ  
จากงานวิจัยค้นพบว่าผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันในเร่ืององค์ประกอบด้าน

เครือข่ายวิสาหกิจ ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการหนึ่งของการขบัเคล่ือนธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน
ไปสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ เน่ืองจากธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนจะมีศกัยภาพท่ีเข้มแข็งและสามารถพฒันาไปสู่
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ได้นัน้ การสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น
อย่างยิ่ง เพราะธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนมีความเก่ียวโยงกับหลายธุรกิจ เช่นเดียวกับกิจการอ่ืนๆ ท่ีต้องมี
การพึ่งพิง มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือการประสานความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้การช่วยเหลือ
สนบัสนุนกัน การสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งจะสร้างอ านาจในการต่อรองให้แก่ธุรกิจได้ กล่าวคือ การ
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ผนึกก าลงัรวมกนัเป็นเครือข่ายจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจดัซือ้ ท าให้ต้นทนุลดลงในหลาย
ด้าน ได้แก่ ด้านวตัถุดิบและอปุกรณ์ ด้านการตลาด ด้านการวิจยัและพฒันา ด้านการพฒันาบคุลากร 
และด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางธุรกิจ ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนจึงจ าเป็นต้องมีเครือข่าย มีการส่งเสริมการ
รวมกลุม่และการประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงาน องค์กรตา่งๆ ทัง้ในชมุชนและนอกชมุชนเพ่ือสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นและสร้างอ านาจในการต่อรอง อีกทัง้ท าให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
เข้มแข็ง โดยมีหลกัในการสร้างเครือข่าย คือ ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนต้องมีการประสานความร่วมมือ มี
การเกือ้หนุน ประสานความสมัพนัธ์ และร่วมมือกบัธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนอ่ืนในรูปแบบภาคีเครือข่าย
และระหว่างธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน ด้วยการมีระบบการบริการร่วมและเช่ือมโยงระบบ
ข้อมูลข่าวสาร และแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านข้อมูลระหว่างกันอนัจะน าไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือ
พฒันาสิ่งใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง มีการเช่ือมโยงเครือขา่ยด้านวฒันธรรมอ่ืนๆ และชมุชน เพ่ือจดัท าระบบ
ฐานข้อมูลด้านศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ินอย่างเป็นระบบ สะดวกในการเข้าถึงข้อมลู รวมถึงธุรกิจจดั
เลีย้งโต๊ะจีนต้องมีการจดัตัง้และประสานเครือข่ายเช่ือมโยงกนักบัธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนอ่ืนทัว่ประเทศ  
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และมีกิจกรรมระหว่างเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง  ท่ี
ส าคญัสมาชิกทกุคนทกุฝ่ายในเครือข่ายจะต้องยึดถือความซ่ือสตัย์และความจริงใจต่อกนั ผู้น าและผู้
ประสานงานเครือข่ายต้องมีความรู้ความสามารถในธุรกิจนัน้  มีความรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถ่ิน มี
ความสามารถและความช านาญในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง มีบุคลิกภาพและมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี มี
จิตบริการ มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมีความเป็นกลางคือสิ่งท่ีจ าเป็นและเป็น
หวัใจของความส าเร็จของการพฒันาเครือข่าย ท าให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่น เหล่านี ้
จะท าให้ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนและชุมชนไม่ต้องยืนอยู่อย่างโดดเด่ียว ความอบอุ่นใจในการช่วยเหลือ
และการประสานความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนัจะช่วยส่งเสริมให้ชมุชนมีความเป็นมิตรท่ีดีตอ่กนัและไม่
ต้องเดนิตามล าพงับนเส้นทางท่ียาวไกล ท าให้ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนสามารถแข่งขนัและอยู่รอดได้อย่าง
ยัง่ยืน 

จากการศกึษาพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนเล็งเห็นความส าคญัและมีความ
คาดหวงัผลประโยชน์จากการเป็นเครือข่ายชมรมโต๊ะจีนนครปฐมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีผู้้ประกอบการ
ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมต่างเคยได้รับประโยชน์จากชมรมโต๊ะจีนนครปฐมอยู่ในช่วงระยะเวลา
หนึง่ กลา่วคือ การได้รับการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองมาตรฐานโต๊ะจีน ความสะอาดและสขุาภิบาล 
และอาหารปลอดภัย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการรวมตัวของเครือข่ายของชมรมโต๊ะจีนยัง
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เป็นไปอย่างหลวมๆ คือยังมิได้มีการร่วมมือกันในด้านต่างๆ อย่างจริงจัง ซึ่งอุปสรรคหลักท่ีท าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนไม่สามารถรวมตวักันเพ่ือผนึกก าลงักันเป็นเครือข่ายความร่วมมือ
ได้อย่างแน่นแฟ้น คือผู้ประกอบการแตล่ะรายตา่งมีภาระกิจหลกัในการดแูล ด าเนินการ และมีหน้าท่ี
ความรับผิดในงานของตนอย่างมาก เน่ืองจากธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
ครอบครัว ซึ่งเจ้าของกิจการนัน้จะต้องดูแลในทุกขัน้ตอนอย่างใกล้ชิด ท าให้ไม่มีเวลาท่ีจะเข้าร่วม
ประชมุ เข้าร่วมอบรม หรือมาร่วมพบปะเพ่ือพูดคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ อย่างสม ่าเสมอได้ 
จึงเป็นเหตุให้ธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมยังไม่สามารถพัฒนาเครือข่ายชมรมโต๊ะจีนให้มีความ
เข้มแข็งท่ีสามารถน าประโยชน์ให้เกิดแก่สว่นรวมได้ 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม จากข้อค้นพบผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมบางรายยงัคง
คาดหวงัท่ีจะรักษาและพฒันาเครือข่ายชมรมโต๊ะจีนนีใ้ห้มีความเข้มแข็งต่อไป โดยต้องการให้มีการ
ปรับปรุงในเร่ืองของการประสานงานและการด าเนินงาน และท่ีส าคญัคือควรมีการท าความเข้าใจและ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกชมรมโต๊ะจีนถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้กับสมาชิกหากมีการร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง จึงจะสามารถก่อเกิดการร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ มากกว่านี ้ซึ่ง
ประโยชน์ของการร่วมมือกนัเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็งจะช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินงานได้ในหลายด้าน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาหลักของธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนได้แก่ (1) ปัญหาทางด้านการขาดแคลน
แรงงานในกลุ่มพนักงานเสิร์ฟ ข้อค้นพบดงักล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี เทพสุวรรณ และ
คณะ (2554: ฎ-ฏ) ได้ท าการศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพอาหารและการให้บริการของผู้ประกอบการโต๊ะจีน
ในจงัหวดันครปฐม และความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า แรงงานท่ีใช้ในการประกอบการโต๊ะจีนมี 4 
กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้ปรุงอาหาร กลุ่มผู้ช่วยผู้ปรุงอาหาร กลุ่มพนักงานล้างและกลุ่มพนกังานเสริฟ์ โดย
ผู้ประกอบการจะไมจ้่างแรงงานเหล่านีเ้ป็นประจ าแตจ่ะจ้างงานเป็นรายวนัหรือรายงานเลีย้งเม่ือได้รับ
งานจากลกูค้า และแรงงานในสว่นของพนกังานเสริฟ์เป็นปัญหาท่ีส าคญัเน่ืองจากไม่เพียงพอตอ่ความ
ต้องการ (2) ปัญหาท่ีไม่สามารถสัง่วตัถดุิบางชนิดได้เพราะมีการก าหนดจ านวนการสัง่ขัน้ต ่าสงูจากผู้
จ าหน่าย ต้องอาศยัพึ่งพาธุรกิจจดัเลีย้งด้วยกันในการร่วมซือ้ หรือบางครัง้ก็ไม่สามารถซือ้ได้เลย ซึ่ง
เป็นอุปสรรคในการพฒันารายการอาหาร สอดคล้องกับ ปาณทิพย์ เปล่ียนโมฬี (2557: 34) พบว่า
ปริมาณการสั่งวัตถุดิบขัน้ต ่าจากผู้ ผลิตก าหนดไว้ในปริมาณท่ีค่อนข้างสูง จึงเป็นอุปสรรคต่อ
ผู้ประกอบการอาหาร SMEs ในการพฒันาสินค้าชนิดใหม่จึงท าให้ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนบางรายต้อง
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แสวงหากลยุทธ์ในการด าเนินงานท่ีสร้างสรรค์ และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีท าให้เกิดความแตกตา่ง
มาตอ่สู้ เพ่ือความอยูร่อดทางธุรกิจ   

ดงันัน้การสร้างเครือข่าย (Cluster) ท่ีเข้มแข็งจะช่วยแก้ปัญหาในหลายด้านได้ดงักล่าว
มาแล้วนัน้ ซึ่งข้อค้นพบนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของจริญญา ปัญญาญงค์ และคณะ (2547: ข) 
ท าการศกึษาเก่ียวกบัปัญหาในคลสัเตอร์ของอตุสาหกรรมขนมท่ีแปรรูปจากข้าวขนาดกลางและขนาด
ย่อม พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบคือปัญหาด้านปัจจยัการผลิต ได้แก่ เงินทุน วตัถุดิบ แรงงาน และ
ปัจจยัอ่ืนๆ ซึง่มีแนวทางในการแก้ปัญหาได้โดยการรวมกลุม่กนัเป็นคลสัเตอร์จะสามารถช่วยแก้ปัญหา
เหล่านีไ้ด้ดี และยงัสอดคล้องกับชุติมา เอ่ียมโชติชวลิต (2551: 57) ท่ีกล่าวว่า การรวมตวักันเป็น
สมาชิกในสมาคมหรือเครือขา่ยตา่งๆ ของผู้ประกอบการในการซือ้วตัถดุบิหรือพลงังานใหม่ให้มีอ านาจ
ต่อรองมากขึน้ อีกทัง้ช่วยเสริมสร้างธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะให้เข้มแข็งมีศกัยภาพในการแข่งขันมากขึน้ 
สอดคล้องกับงานวิจยัของนวรัตน์ พรหมอุปถมัภ์ (2551: ค-ง) ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาเครือข่าย
วิสาหกิจธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจังหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มโรงแรมขนาดเล็กในจงัหวดัเชียงใหม่ มี
รูปแบบการให้บริการท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของตนเองอย่างชดัเจน คือ ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ผสมผสานความเป็นธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมให้เข้ากับธุรกิจท่องเท่ียว มีการน าเอา
เอกลกัษณ์ล้านนามาเป็นจุดขาย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัได้  และงานวิจัย
ของนวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ (2551: ค-ง) ศึกษาเร่ืองการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจของธุรกิจโรงแรม
ขนาดเล็กในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กระบวนการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจกลุ่มโรงแรมขนาดเล็ก เกิด
จากการมีเปา้หมายร่วมกนั การเช่ือมโยงกนั การชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั โดยสมาชิกมีการเข้าร่วมโครงการ
พฒันาเครือข่ายวิสาหกิจคลสัเตอร์ร่วมกับหน่วยงานและสถาบนัการศกึษา มีการเช่ือมโยงหลายภาค
สว่นให้เข้ามามีสว่นร่วม มีการประชมุแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเสนอแนะด้านการพฒันาคณุภาพ
การให้บริการ การน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

6. เทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม ่(Technology and Innovation)  
จากงานวิจัยค้นพบว่าผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันในเร่ืององค์ประกอบด้าน

เทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม่ ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการหนึ่งของการขับเคล่ือนธุรกิจจัด
เลีย้งโต๊ะจีนไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  เน่ืองจากโลกในยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปมาก มี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากมายท่ีธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนจะสามารถน ามาใช้ในการสร้างสรรค์และ
พัฒนาการด าเนินงานให้มีความสะดวกรวดเร็วและราบร่ืนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
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สารสนเทศท่ีสามารถน ามาใช้ในการส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธ์ หรือติดตอ่กบัผู้บริโภคในตลาดให้รู้จกั
สินค้าหรือผลิตภณัฑ์ ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ให้เป็นประโยชน์ตอ่
การด าเนินงาน เพราะไม่เพียงเพ่ือเพิ่มผลผลิตภาพรวมของธุรกิจ เช่น การลดคา่ใช้จ่ายและระยะเวลา
ในการด าเนินงานให้สัน้ลงเทา่นัน้ แตเ่ทคโนโลยี ได้กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัเชิงกลยทุธ์ ซึ่งช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้คนรู้จกัมากขึน้ เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนัแก่ธุรกิจ ซึ่งวิธีการติดตอ่ส่ือสารท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวาง ดงัท่ี Philip Kotler (2000: 553) ปรมาจารย์ด้านการตลาดอธิบายถึง 
ภาพลกัษณ์ (Image) ว่า เป็นองค์รวมของความเช่ือ ความคิด และความประทบัใจท่ีบคุคลมีตอ่สิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ซึ่งทศันคติและการกระท าใด ๆ ท่ีคนเรามีตอ่สิ่งนัน้ จะมีความเก่ียวพนัอย่างสงูกบัภาพลกัษณ์
ของสิ่งนัน้ ๆ 

จากการศกึษาพบว่า ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานในระดบัท่ี
คอ่นข้างน้อย โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์ยงัมีการน ามาใช้น้อย 
ปัจจบุนัผู้ประกอบธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนขาดการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะ
จีนมีการประชาสมัพันธ์โดยการใช้เว็บไซด์ (Website) เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ และไม่มีการพฒันา
ข้อมลูให้น่าสนใจและไม่มีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ บางข้อมลูจึงพบว่าเป็นข้อมูลท่ีเก่าและไม่
ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบนั เช่น รายการอาหาร ราคา เป็นต้น ซึ่งท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า
ผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนต่างมีภารกิจในการดูแลจัดการการด าเนินงานในธุรกิจของตน
มากมาย จงึท าให้ไมมี่เวลาท่ีจะใส่ใจในการปรับปรุงเวบไซด์ให้มีความทนัสมยั และเหตผุลอีกประการ
คือ ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนไม่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในเร่ืองของการใช้เทคโนโลยีการ
ส่ือสารเท่าท่ีควร สอดคล้องกับ ปาณทิพย์ เปล่ียนโมฬี (2557:33) ท่ีพบว่าปัญหาของผู้ประกอบการ
อาหาร SMEs คือ ผู้ประกอบการขาดความรู้ทางการตลาดและแนวโน้มของอุตสาหกรรม ท าให้ไม่
สามารถพฒันาสินค้าอาหารตามความต้องการของผู้บริโภคได้  อีกทัง้ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 
หรือไม่สามารถติดต่อผู้ เช่ียวชาญหรือคณาจารย์ในการขอค าปรึกษาส าหรับการแก้ไขปัญหาหรือการ
พฒันาสินค้าใหมไ่ด้ 

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบนัมีมากมายหลายอย่างท่ีสามารถเลือกรับ
ปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการและความเช่ียวชาญของผู้ ประกอบธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนได้โดยท่ี
เทคโนโลยีเหลา่นีส้ามารถช่วยลดต้นทนุในการโฆษณาได้ ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนสามารถ
เลือกการประชาสมัพนัธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และ ส่ือสงัคม (Social Media) ซึ่งเป็นท่ีนิยมอย่างมากใน

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CEoQFjADOAo&url=http%3A%2F%2F06550145.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fsocial-media.html&ei=uqnHUqEhkbCJB7eWgcAM&usg=AFQjCNFTfgYf6DfP5xgDbmuZedk0QPR76A&bvm=bv.58187178,d.dGI
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ปัจจบุนั ได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook), ไลน์ (Line), อินสตาแกรม (Instragram), ยทูิวบ์ (Youtube) เป็น
ต้น ดังนัน้ จึงเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับธุรกิจในการท าการตลาดให้ประสบความส าเร็จบน ส่ือสังคม 
(Social Media) นอกจากการโฆษณาประชาสมัพนัธ์แล้วผู้ เช่ียวชาญได้แนะน าเพิ่มเติมว่าควรมีการ
สร้างช่องทางในการให้ลูกค้าสามารถชมเชยหรือบอกข้อบกพร่องต่างๆจากการได้รับบริการได้
ตลอดเวลา โดยสามารถบอกผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook), ไลน์ (Line), อินสตาแกรม (Instragram) เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม การส่ือสารต่างท่ีออกไป ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนควรสร้างเนือ้หาให้สามารถส่ือถึงแบ
รนด์ได้ โดยการคิดสร้างสรรค์เนือ้หาให้มีความหมายตรงตามสินค้า และมีการคิดให้แปลกใหม่ เพราะ
เป็นสิ่งแรกท่ีคนเห็นและอยากน าไปบอกตอ่ ซึ่งเกิดการบอกตอ่ๆ กนั นบัเป็นหวัใจของเครือข่ายสงัคม 
(Social Network) และเสมือนเป็นวิธีการแนะน าแบบปากตอ่ปาก จากคนรู้จกักนัยิ่งท าให้ข้อมลูท่ีแชร์
นัน้ได้รับความสนใจและความน่าเช่ือถือ การใช้เทคโนโลยีทางด้านส่ือสงัคมจึงเป็นเคร่ืองมือในการท า
การตลาดท่ีดีของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนได้ 

ในส่วนของนวตักรรม (Innovation) นัน้ พบว่าธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนมีการใช้นวตักรรมท่ีมี
อยู่แล้วหรือการคิดค้นนวัตกรรมขึน้มาเอง กล่าวคือ มีการน านวัตกรรมท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ ซึ่งเป็น
นวตักรรมทางด้านวตัถุดิบมาใช้ในกระบวนการผลิต ท่ีช่วยลดต้นทุนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตได้ เช่น การใช้วัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูปท่ีมีคุณภาพ เช่น ไก่ท่ีท ากึ่งสุกบรรจุในถุงสุญญากาศมา
ประกอบอาหารแทนการใช้ไก่ดิบ ซึ่งช่วยลดต้นทนุในการเตรียมวตัถดุิบและลดต้นทนุด้านเวลาในการ
ผลิต อีกทัง้ยงัชว่ยควบคมุคณุภาพของไก่ให้มีมาตรฐานจากแหล่งผลิตด้วย ทัง้นีผู้้วิจยัสงัเกตเห็นว่าใน
กระบวนการผลิตจะมีการสญูเสียเกิดขึน้หลายทาง ไมว่า่จะมาจากการเตรียมวตัถดุิบท่ีต้องคดัสรรหรือ
ตดับางส่วนออกและเลือกใช้ส่วนท่ีต้องการ มาจากการประกอบอาหารท่ีต้องใช้น า้มนัจ านวนมาก มา
จากกระบวนการซกัล้างท่ีต้องใช้น า้ยาและล้างจ านวนมาก มาจากอาหารท่ีเหลือบนโต๊ะลูกค้าอย่าง
มากมาย เป็นต้น เหล่านีคื้อความสูญเสีย (waste)  จะเป็นการดีมากหากผู้ ประกอบการคิดค้น
นวตักรรมท่ีช่วยลดความสูญเสียในระหว่างกระบวนการต่างๆให้เหลือน้อยท่ีสุด  นอกจากนวตักรรม
ทางด้านวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตแล้ว ยังมีนวัตกรรมทางด้านบริการ (Service 
Innovation) ท่ีสามารถสร้างความแตกตา่งจนเกิดประสบการณ์ความประทบัใจใหม่ให้กบัผู้บริโภคอีก
ด้วย ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขนัเพราะยากท่ีจะลอกเลียนแบบได้หากไม่มีการเตรียมพร้อม
และไม่มีศกัยภาพท่ีเพียงพอในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น ในกรณีท่ีเป็นงานแต่งงาน จะมีการส่ง
ข้อความถึงลูกค้าก่อนวันจัดเลีย้งอย่างน้อย 1 วันว่าพรุ่งนีจ้ะมีงานจัดเลีย้งขึน้แล้ว พร้อมข้อความ
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แสดงความยินดีพร้อมค าอวยพรท่ีใส่รายละเอียดช่ือนามสกลุคูบ่า่วสาวได้อย่างถกูต้อง  ซึ่งสอดคล้อง
กบั Alvin Toffler (2557: Online) ได้กล่าวว่า โลกก าลงัเคล่ือนเข้าสงัคมอนาคตท่ีมีความแตกตา่งจาก
อดีตอย่างชดัเจน โดย องค์ประกอบของอ านาจก าลงัย้ายมุมจากพลงัอ านาจของเงินตราและความ
รุนแรงไปสู่พลังอ านาจของความรู้ซึ่งประกอบด้วยการได้มาของข้อมูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพ และ
ความสามารถในการประยกุต์ข้อมลูข่าวสารให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ โดยบคุคลท่ีสามารถน าความรู้
ท่ีได้รับมาใช้ในการท างานอยา่งถกูต้องและเหมาะสมจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  

7. การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)  
จากงานวิจยัค้นพบวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล้องกนัในเร่ืององค์ประกอบด้านการ

ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการหนึ่งของการขบัเคล่ือนธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะ
จีนไปสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ เน่ืองจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการสร้างความแตกตา่งและเป็น
การพัฒนางานให้ดียิ่งขึน้ในหลายด้าน กล่าวคือ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการสร้า งสิ่งใหม่ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ โดยอาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น 
การออกแบบผลิตภณัฑ์  การออกแบบกระบวนการผลิตซึ่งเป็นกระบวนการ หรือเทคนิคในการผลิตท่ี
ได้ปรับปรุงหรือคดิค้นขึน้ใหม ่หรือท่ีเก่ียวข้องกบัตวัสินค้า โดยไม่จ าเป็นจะต้องเป็นนวตักรรมท่ีล า้สมยั
เสมอไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการน าไปใช้ประโยชน์ นอกจากนีท้รัพย์สินทางปัญญา ยงัรวมถึงเคร่ืองหมาย
การค้าหรือย่ีห้อ ช่ือและถ่ินท่ีอยู่ทางการค้า ท่ีรวมถึงแหล่งก าเนิดสินค้าและการปอ้งกนัการแข่งขนัทาง
การค้าท่ีไมเ่ป็นธรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน  

จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนมีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการประดิษฐ์
คิดค้น ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลงานหลายอย่างท่ีน ามาใช้ในการปฏิบตัิงานจนเกิดผลดีกว่าเดิมได้ ท า
ให้ผลงานนัน้มีคณุคา่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เชน่ ผู้ประกอบการบางรายมีการคดิค้นพฒันาห้องเย็นใช้
เองโดยไมต้่องซือ้ห้องเย็นราคาสงู เน่ืองจากห้องเย็นท่ีสัง่ท าจากบริษัทนัน้มีราคาสงูเกินไป จึงได้คิดค้น
วิธีท าห้องเย็นด้วยตวัเองซึง่ลงทนุน้อยกวา่แตมี่คณุภาพในการเก็บรักษาวตัถดุบิใกล้เคียงกนั ซึ่งสิ่งนีถื้อ
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีคณุค่าอย่างยิ่ง ทรัพย์สินทางปัญญานีใ้ช่เป็นเพียงวตัถสุิ่งของเท่านัน้ แต่
รวมไปถึงวิธีคิด ความคิด และวิธีการใหม่ๆ ท่ีท าให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานได้ดีกว่าเดิม ดังเช่น นวัตกรรมของผู้ ประกอบการธุริกจจัดเลีย้งโต๊ะจีนรายหนึ่ง ท่ี
ต้องการซกัผ้าให้ขาว แตผ่งซกัฟอกหรือน า้ยาซกัผ้าท่ีนอกจากจะไม่สามารถท าให้ผ้าขาวเหมือนใหม่ได้
แล้ว ยงักลบัท าให้ผ้ามีสีขาวขุ่นอมเหลืองซึ่งแลไม่น่าดู จึงได้คิดค้นหาทัง้วิธีการท าความสะอาดและ
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น า้ยาซกัผ้าแบบใหม่ท่ีจะน ามาช่วยท าให้ผ้าขาวด้วยตนเอง จนกระทัง่สามารถคิดค้นวิธีการท าให้ผ้า
ขาวได้ อีกทัง้วิธีท่ีค้นพบนัน้ยงัสามารถชว่ยลดต้นทนุอีกด้วย 

นอกจากนี ้ยงัพบว่าลกัษณะการปฏิบตัิงานของพนกังานในสถานท่ีประกอบการธุรกิจจดั
เลีย้งโต๊ะจีนยังไม่ถูกสุขลักษณะท่ีดีเท่าท่ีควร กล่าวคือ ในส่วนของการล้างและเตรียมวัตถุดิบนัน้
พนกังานยงัคงต้องนั่งท างานอยู่บนเก้าอีต้วัเล็กๆ ท่ีต้องคอยก้มล้างวตัถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใส่อยู่ใน
ภาชนะท่ีวางบนพืน้ ซึ่งการท างานในลกัษณะนีจ้ะมีผลต่อสรีระของมนุษย์ จะก่อให้เกิดอาการปวด
เม่ือยและเหน่ือยล้าโดยเฉพาะกระดูกสนัหลังกระดูกข้อเข่า และกระดกูคอให้แก่พนักงาน อีกทัง้ยัง
ส่งผลเสียตอ่สรีระในระยะยาวอีกด้วย จากข้อค้นพบดงักล่าว จึงเป็นการดีมากหากจะมีการคิดค้นวิธี
ใหมใ่นการจดัสายการท างานหรือสายการผลิตท่ีค านึงถึงลกัษณะการท างานของพนกังาน โดยการจดั
สถานท่ีและอปุกรณ์ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมตอ่ลกัษณะการท างาน ทัง้นีอ้าจไม่จ าเป็นต้องลงทนุใน
การใช้อปุกรณ์ท่ีมีราคาแพง หากแตผู่้ประกอบการจะต้องค านงึถึงพืน้ท่ีใช้สอยกบัลกัษณะของงานและ
อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ว่าควรจะต้องมีล าดบัขัน้ตอนการท างานอย่างไรและมีวิธีการจดัการอย่างไรจึงจะ
เหมาะสมเป็นหลกั เชน่ การล้างภาชนะ อาจมีการปรับจากการนัง่ล้างกบัพืน้ มาเป็นยืนล้างแทน และมี
การวางภาชนะในระดบัท่ีเหมาะสม มีการเรียงภาชนะตามล าดบัขัน้ตอนในการล้าง มีก๊อกน า้และท่อ
ระบายน า้อยู่ท่ีต าแหน่งภาชนะท่ีใช้ล้าง ซึ่งหากมีการปรับเปล่ียนวิธีการท างานได้เช่นนีจ้ะท าให้
พนกังานสามารถท างานได้เร็วและนานขึน้โดยร่างกายไม่เหน่ือยล้าจนเกินไป อีกทัง้ยงัเป็นการจดัการ
ท่ีถกูสขุลกัษณะตามเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสขุจงัหวดันครปฐมอีกด้วย นอกจากนี ้พนกังานยงั
สามารถท างานอ่ืนได้เพิ่มขึน้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้วย ข้อค้นพบนีส้อดคล้องกับ มา
โนช  ริทินโย (2551 : 3-1) ได้กล่าวถึงการพฒันาวิธีการท างานไว้ว่า การศกึษาวิธีการท างาน คือ การ
พัฒนาวิธีการ ท างานใหม่ท่ีง่าย  สะดวก รวดเร็ว  ต้นทุนต ่า  มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการท างาน
เดมิ  โดยมีเปา้หมายเพ่ือให้ผลผลิตสงูขึน้  ลดความสญูเสียให้น้อยลง  และต้นทนุการผลิตต ่าลง 

จะเห็นได้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนหนึ่งท่ีสามารถสร้างคณุค่าในกระบวนการห่วง
โซ่คณุค่าของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนได้หากผู้ประกอบการมีความมุ่งมัน่และสนใจท่ีจะประยุกต์ คิดค้น 
และสิ่งท่ีผู้ประกอบการค้นพบนัน้จะเป็นการเพิ่มคณุค่าและความคุ้มคา่ให้แก่ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนได้
มากยิ่งขึน้ 
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5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีน 
ธุรกิจหรือการด าเนินงานใดๆ ก็ตาม จะประสบความส าเร็จได้มากน้อยเพียงไรและอย่างไร

นัน้ ก็ด้วยการมีปัจจัยท่ีสนับสนุนและผลักดันในหลายประการ ธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมก็
เช่นเดียวกัน จากการศึกษาพบว่าธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมสามารถเจริญเติบโต พัฒนา และ
สามารถยัง่ยืนอยู่ได้ก็ด้วยปัจจยัแห่งความส าเร็จหลายประการ ได้แก่ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในการ
รักษามาตรฐานของตวัเองด้วยการรักษาคณุภาพของสินค้าและการบริการอย่างคงท่ี สม ่าเสมอ เพ่ือ
สร้างการยอมรับ ความเช่ือถือ ไว้วางใจ และความประทบัใจแก่ลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง อนัเป็นสิ่งส าคญั
ยิ่งต่อรากฐานของลูกค้าท่ีจงรักภักดี (Royalty customer) และกลับมาซือ้ซ า้ ดงัท่ี Philip Kotler 
(2000: 553) ปรมาจารย์ด้านการตลาดอธิบายถึง ภาพลกัษณ์ (Image) ว่า เป็นองค์รวมของความเช่ือ 
ความคิด และความประทบัใจท่ีบคุคลมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทศันคติและการกระท าใด ๆ ท่ีคนเรามีต่อ
สิ่งนัน้ จะมีความเก่ียวพนัอย่างสูงกบัภาพลกัษณ์ของสิ่งนัน้ ๆ นอกจากการรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีด้วย
การรักษามาตรฐานของตนเองแล้ว ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนยงัมีการพฒันาท่ีไม่หยุดยัง้ มีการปรับปรุง 
ปรับเปล่ียน พฒันา และมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการด าเนินธุรกิจเพ่ือ
สร้างความแปลกใหม่ และแตกต่าง ก้าวทันกระแสแห่งความเปล่ียนแปลงและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ สอดคล้องกับ ฝนทิพย์ ฆารไสว (2555: 
บทคดัยอ่) ท่ีวา่ คณุลกัษณะของผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จควรมีคณุลกัษณะ 9 องค์ประกอบ 
คือ ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ด้านความใฝ่ใจในความส าเร็จ ด้านความมีนวตักรรม ด้านความมุ่งมัน่
อดทน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความกล้าเส่ียง ด้านความมัน่ใจในตนเอง ด้านการตอบสนองกับ
ปัญหาอย่างทันทีทันใด และด้านความรับผิดชอบ ท่ีส าคญัอย่างยิ่ง การบริหารจัดการสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ต้องอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นมนุษย์ และมีเคร่ืองจกัร เทคโนโลยีเป็นเพียง สิ่งอ านวย
ความสะดวกเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ผมคิดเสมอว่า ความท้าทายของการท าธุรกิจสร้างสรรค์ หนีไม่พ้น
เร่ือง “คน” ท่ีเราต้องบริหาร จดัการด้วยความเข้าใจและรู้จริง (ณรงค์ชยั อคัรเศรณี, 2555:22) 

 
สรุป 

ส าหรับรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลีย้งจังหวัดนครปฐมตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีน าเสนอในการวิจัยครัง้นี ้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทางเลือกท่ีผู้ วิจัยต้องการ
น าเสนอเก่ียวกับรูปแบบจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลีย้งจังหวัดนครปฐมโดยน าเง่ือนไขการ
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ขบับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพฒันาในการด าเนินงานจดัการธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนส าหรับจงัหวดั
นครปฐมไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือสร้างธุรกิจให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ดังนัน้ในการน ารูปแบบ
ดงักลา่วไปปรับประยกุต์ใช้กบัธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนในจงัหวดัอ่ืนๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพิจารณา
ดเูง่ือนไข องค์ประกอบ บริบทหรือศกัยภาพด้านตา่งๆ ทัง้ของตวัเองและของพืน้ท่ีนัน้ๆ อย่างรอบคอบ
และรอบด้าน ทัง้นีเ้น่ืองจากสภาพบริบทของพืน้ท่ีแต่ละพืน้ท่ีย่อมมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีความ
แตกต่างกันออกไป  โดยรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คณุค่าธุรกิจจดัเลีย้งจังหวดันครปฐมตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีน าเสนอในการวิจยัครัง้นีอ้าจเป็นเพียงแนวทางหรือเป็นการเพิ่มมุมมองธุรกิจ  
หรือองค์กรท่ีมีความต้องการท่ีจะส่งเสริมและพฒันาการด าเนินงานธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าด้วยการใช้
ฐานคดิการสร้างคณุคา่เพ่ือแตกตา่งอยา่งสร้างสรรค์ มาผสมผสานในสินค้าและบริการเพ่ือน าไปสู่การ
คิดนอกกรอบท่ีจะเพิ่มมูลค่า สร้างความโดดเด่นและความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถ
ตอบสนองตอ่โลกยคุใหมท่ี่ความผนัแปรอยูคู่ก่บัธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองได้อยา่งทนัทว่งที 

โดยในยุคแห่งโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้อย่างรวดเร็วและหลายด้าน จนท า
ให้คนสว่นใหญ่สามารถเข้ามาท าธุรกิจได้ง่ายขึน้ สง่ผลให้เกิดการแขง่ขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรง ดงันัน้ธุรกิจ
จดัเลีย้งโต๊ะจีนท่ีจะมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขนัอยู่รอดในตลาดและประสบความส าเร็จในอนาคต
ได้อย่างยัง่ยืน ผู้ประกอบการต้องมีการรักษามาตรฐานของตนเอง ความซ่ือสตัย์ตอ่อาชีพและซ่ือสตัย์
ตอ่ลูกค้า การพฒันาท่ีไม่หยุดยัง้ตามทนักระแสแห่งความเปล่ียนแปลงและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงได้ ต้องสร้างความแตกต่างและสร้างเอกลกัษณ์ท่ีชัดเจนเท่านัน้ท่ี
สามารถท าให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ ฝนทิพย์ ฆารไสว (2555: 39) ท่ีพบว่าคุณ 
ลกัษณะของผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จควรมีคณุลกัษณะ 9 องค์ประกอบ คือ ด้านความเป็น
ตวัของตัวเอง ด้านความใฝ่ใจในความส าเร็จ ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความมุ่งมั่นอดทน ด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ ด้านความกล้าเส่ียง ด้านความมัน่ใจในตนเอง ด้านการตอบสนองกบัปัญหาอย่าง
ทนัทีทนัใด และด้านความรับผิดชอบ 

ผู้ประกอบการต้องสร้างให้ตนเองมีความคิดสร้างสรรค์ตอ่ยอดจากองค์ความรู้ท่ีมี เพราะ
ปัจจยัแหง่ความส าเร็จในการท าธุรกิจนัน้ในวนันีไ้ม่ได้อยู่ท่ีเงินหรือเคร่ืองจกัรใหม่ๆ อีกตอ่ไป "ความคิด
ใหม่ๆ" ต่างหากท่ีเป็นพลงัส าคญั ควรหนัมาสร้างสรรค์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ทัง้วิธีการด าเนินงานใหม่ สูตร
อาหารใหม ่การท าการตลาดใหม ่เป็นต้น  โดยสิ่งส าคญัในการคิดสิ่งใหม่ๆ อยู่ท่ีความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างคณุคา่ (Value Creation) ด้วยการบรูณาการ ทัง้องค์ความรู้, ความคิดสร้างสรรค์, การใช้
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ทรัพย์สินทางปัญญา, วฒันธรรม, ภูมิปัญญา,  เทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม่ และเครือข่ายวิสาหกิจ 

จะกลายเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ ในยุคท่ีต้อง
ขบัเคล่ือนด้วยทนุสมอง สตปัิญญา และความคดิสร้างสรรค์ แทนการแขง่ขนัด้วยการใช้ความได้เปรียบ
ด้านวตัถดุิบ แรงงาน และความสามารถในการผลิตตามแนวคิดเดิมของระบบเศรษฐกิจอตุสาหกรรม
การผลิตจ านวนมากซึ่งก าลงัหมดสมยั ไม่สามารถแข่งขนัได้ในปัจจบุนั อนัจะน าไปสู่มลูคา่เพิ่มให้แก่
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ชว่ยยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจให้สงูขึน้ สร้างภูมิคุ้มกนัจาก
การลอกเลียนแบบและการตดัราคา น ามาซึ่งรายได้และผลก าไรท่ีเพิ่มขึน้ และสามารถก้าวไปสู่การ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลีย้งจังหวัดนครปฐมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ โดยแบง่ออกเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจยัไป
ใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้เป็นข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการน าเสนอแนวทาง

ในการพฒันาการด าเนินงานธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องได้รับทราบและน าไปประกอบการพิจารณาในการหาแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือพฒันา
ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน ซึง่ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

1. ธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนควรน าเอกลกัษณ์วัฒนธรรมการกินโต๊ะจีนท่ีแท้จริงมาน าเสนอ
และเผยแพร่สูส่าธารณชน สร้างเอกลกัษณ์ให้กบัธุรกิจเพ่ือสร้างความแตกตา่ง อนัเป็นการสร้างคณุคา่
และเพิ่มมลูคา่ให้กบัธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน  

2. ธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนควรน าเทคโนโลยีมาใช้มากขึน้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการ
ส่ือสาร ท่ีจะช่วยให้สามารถส่ือสารกับลกูค้าได้รวดเร็ว และช่วยในการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกค้าได้
ง่ายขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยในการประชาสมัพนัธ์ให้ลูกค้าอ่ืนๆ ได้รู้จกัอย่างกว้างขวาง โดยผ่านทางเว็บไซต์ 
และ ส่ือสงัคม (Social Media) 

3. ผู้ประกอบธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนและหนว่ยงานของจงัหวดัควรชว่ยกนัสืบสานวฒันธรรม
การกินโต๊ะจีนและภูมิปัญญาในการประกอบอาหาร และการรับประทานอาหาร ให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CEoQFjADOAo&url=http%3A%2F%2F06550145.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fsocial-media.html&ei=uqnHUqEhkbCJB7eWgcAM&usg=AFQjCNFTfgYf6DfP5xgDbmuZedk0QPR76A&bvm=bv.58187178,d.dGI
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พร้อมท่ีจะน าไปพัฒนา บ่มเพาะ ต่อยอด ให้มีมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับตนเอง 
ครอบครัว ชมุชน 

4. ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนควรมีการพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ และต้องถ่ายทอดความรู้
ให้กบัพนกังานในองค์กรและอบรมพนกังานเป็นประจ า เพ่ือส่งเสริมให้ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนมีศกัยภาพ
ในการแขง่ขนัและสามารถอยูร่อดได้อยา่งยัง่ยืน 

5. ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนควรร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนให้เข้มแข็ง 
โดยมีการแลกแปล่ียนเรียนรู้ มีการช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจ ซึ่งเครือข่ายท่ีเข้มแข็งนีจ้ะสามารถ
ช่วยก่อประโยชน์ให้กับธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนในหลายด้าน ช่วยให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อีกทัง้
ชว่ยให้ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนผา่นพ้นอปุสรรคและแก้ปัญหาตา่งๆ ไปได้ เชน่ การร่วมกนัซือ้วตัถดุิบซึ่งท า
ให้ได้ต้นทุนต ่าลง, การร่วมกันคิดค้นพฒันาอาหารและบริการให้มีคณุค่าและเป็นท่ีน่าสนใจมากขึน้ , 
การร่วมกนัจดัหาแรงงาน เป็นต้น 

6. หนว่ยงานของจงัหวดัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนและธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน ควร
ร่วมกนัส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ชมุชน เกิดการรับรู้ เข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหารากแห่งวฒันธรรม "โต๊ะจีน" ในท้องถ่ินบนพืน้ฐาน
แนวคิดรากวฒันธรรม “ของดีบ้านฉัน” เพ่ือปลุกจิตส านึกในการรู้สึกเป็นเจ้าของ ก่อให้เกิดความรัก 
ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ความหวงแหน และน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในเชิง
สร้างสรรค์    

7. จงัหวดันครปฐมและหอการค้าจงัหวดันครปฐมควรร่วมกับชมรมโต๊ะจีนนครปฐม ใน
การสง่เสริมและจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัโต๊ะจีนอย่างตอ่เน่ือง ทัง้การประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือ
และการประชาสมัพนัธ์ผ่านกิจกรรมตา่งๆ อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนนครปฐมเป็นท่ี
รู้จกัมากขึน้ และท าให้โต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมถกูคดิถึงเป็นท่ีแรกเม่ือใครคดิจะจดัเลีย้งโต๊ะจีน 

8. การน ารูปแบบไปประยกุต์ใช้กบัธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนในจงัหวดัอ่ืนนัน้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องพิจารณาดบูริบท เง่ือนไข องค์ประกอบ และศกัยภาพด้านตา่งๆ ของชมุชนหรือพืน้ท่ีนัน้ๆ อย่าง
รอบคอบและรอบด้าน ทัง้นีเ้น่ืองจากสภาพบริบทของพืน้ท่ีแตล่ะพืน้ท่ีย่อมมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมี
ความแตกตา่งกนัออกไป  
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9. การด าเนินงานธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนควรอยูบ่นพืน้ฐานของความพอเพียงตามศกัยภาพ
ท่ีธุรกิจมีให้เต็มท่ีและดีท่ีสดุ โดยใช้ทรัพยากรทกุอย่างทัง้วตัถดิบ อุปกรณ์ แรงงานท่ีมีในชมุชนให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ อนัเป็นการกระจายรายได้ให้กบัชมุชน 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจของธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีน

สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีน และน าไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ตอ่ไป 

2. ควรมีการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการสร้างนวตักรรมบริการของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน ซึ่งเป็น
แนวความคิดท่ีต่อยอดแนวคิดในเร่ืองห่วงโซ่คณุค่าหรือกระบวนการส่งต่อสินค้าและบริการให้ถึงมือ
ลกูค้าอย่างราบร่ืน เพียงแตไ่ด้เพิ่มในเร่ืองของการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์บริการ การตอบสนองความ
ต้องการของผู้ บริโภคอย่างเรียลไทม์ ระบบการส่งมอบสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง และการใช้
อินเตอร์เน็ตหรือระบบดิจิตอลมาให้บริการแก่ลูกค้า การบริการยุคใหม่จึงมีความจ าเป็นอย่างสูงท่ี
จะต้องมีข้อมลูท่ีถกูต้องแม่นย าในเร่ืองความต้องการและความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมีตอ่การใช้บริการ 
และมีแนวโน้มการพฒันาบริการด้วยการเช่ือมตอ่กบัลกูค้า ขยายบริษัทจัดหา ซึ่งผู้จดัหาการบริการก็
ต้องติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า ประสบการณ์ และพฤติกรรม เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันา
บริการและแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ จดุเดน่ของภาคบริการจึงอยู่ท่ีการเร่งคิดไอเดียใหม่ๆ ช่วงชิงความต้องการ
บริโภคสินค้าในวิธีการท่ีแข่งกับเวลาและเพิ่มแนวทางการจัดหาสินค้าสู่ผู้บริโภคด้วยคณุภาพ ราคา 
ต าแหนง่คณุคา่ของสินค้าและความสมัพนัธ์กบัคูแ่ขง่ 

3. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการ
พฒันาอตุสาหกรรมเชิงความรู้ (Knowledge-Based Industries)  

4. ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนควรมีการพฒันายทุธศาสตร์ระยะยาวเก่ียวกบัการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ใหมโ่ดยผา่นความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาและสถาบนัวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

5. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการสนบัสนนุจากหนว่ยงานภาครัฐในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบัห่วงโซม่ลูคา่ในด้านความคดิสร้างสรรค โดยผา่นทางกรอบแนวความคิดแบบกลุ่มคลสัเตอร์ และ
ควรมีการขยายผลเพื่อพฒันาตอ่ไป   
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รายการอ้างอิง 
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สถานที่ท างาน      การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

 

11. ช่ือผู้เช่ียวชาญ นางสาวลดัดาวลัย์ เจียรวิทยกิจ 
ต าแหน่ง  ผู้จดัการสถาบนัพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเท่ียว 

                                          สถานท่ีประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม    
สถานที่ท างาน      สถาบนัพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
12. ช่ือผู้เช่ียวชาญ นายณรงค์ ปฐมกาญจนา 

ต าแหน่ง  ประธานหอการค้าจงัหวดันครปฐม 

สถานที่ท างาน      หอการค้าจงัหวดันครปฐม 

 
13. ช่ือผู้เช่ียวชาญ นายประพฤต ิอรรฆธน 

ต าแหน่ง  ประธานชมรมโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม 

สถานที่ท างาน      ยทุธพงศ์โภชนา จงัหวดันครปฐม 

 
14. ช่ือผู้เช่ียวชาญ นายชยัณรงค์ เทียนสวุรรณ 

ต าแหน่ง  ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดันครปฐม 

สถานที่ท างาน      สภาอตุสาหกรรมจงัหวดันครปฐม 
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15. ช่ือผู้เช่ียวชาญ นายอภิโชต ิพงศ์พิริยะจิต 
ต าแหน่ง  เจ้าของกิจการ 

สถานที่ท างาน      เอ๊ียวเจริญโภชนา จงัหวดันครปฐม 

 
16. ช่ือผู้เช่ียวชาญ ก านนัสายนัต์ เส็งคานนท์ 

ต าแหน่ง  เจ้าของกิจการ 

สถานที่ท างาน      สายนัต์โภชนา จงัหวดันครปฐม 

 
17. ช่ือผู้เช่ียวชาญ นายวิสตูร จนัทร์ประเสริฐ 

ต าแหน่ง  เจ้าของกิจการ 

สถานที่ท างาน      วิสตูรโภชนา จงัหวดันครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจจัดเลีย้ง 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยส าหรับผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีน 
 

เร่ือง รูปแบบการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐม 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

……………………………………………………………………………….. 
 

ค าชีแ้จง 
1. แบบสมัภาษณ์ฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา รูปแบบการจดัการของธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดั

นครปฐม และความคิดเห็นตอ่การพฒันารูปแบบการจดัการหว่งโซ่คณุคา่ของธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดั
นครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2. นิยามศพัท์ท่ีใช้ในการวิจยั 
 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การพฒันาเศรษฐกิจโดยเน้นกระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค์ 

และสร้างแรงบนัดาลใจจากพืน้ฐานทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท่ีสัง่สมของสงัคม เพ่ือสร้างคณุคา่
ทางเศรษฐกิจและเช่ือมโยงไปสูก่ารสร้างคณุคา่ทางสงัคม เป็นการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ  
โดยเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสัง่สมภมูิปัญญาของสงัคม ผนวกเข้ากบัเทคโนโลยีหรือ
นวตักรรมสมยัใหม่ น าเข้าสู่กระบวนการคดิอยา่งสร้างสรรค์ และสร้างแรงบนัดาลใจจากรากฐานทาง
วฒันธรรมและภมูิปัญญาท่ีสัง่สมของสงัคม เพ่ือสร้างคณุคา่ทางเศรษฐกิจและอาจขยายไปถึงการ
สร้างคณุคา่ทางสงัคม 

ห่วงโซ่คุณค่า หมายถึง การเช่ือมโยงกระบวนการทางธุรกิจทัง้ในสว่นของคูค้่า (Supply 
Chain) และในสว่นของความต้องการของลกูค้า (Customer Demand) เพ่ือสร้างคณุคา่เพิ่ม (Value 
Added Creation) ในรูปผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้ ประโยชน์ท่ีมากขึน้และความพงึพอใจท่ีเหนือความ
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คาดหวงัให้กบัลกูค้า ท าให้ลกูค้าเกิดความภกัดีตอ่สินค้าหรือบริการนัน้ๆ มากย่ิงขึน้ อนัน ามาซึง่ความ
ได้เปรียบเชิงการแขง่ขนั สูก่ารสร้างให้เกิดการเตบิโตท่ียัง่ยืนและมัน่คง (Sustainable growth) ตอ่ไป 

การเพิ่มคุณค่า หมายถึง การพฒันาสินค้าและบริการให้มีคณุคา่เพิ่มขึน้ โดยการน า
ทรัพยากรไปใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วยการน าองค์ความรู้ ภมูิปัญญา นวตักรรมใหม่ๆ  และ
ความคดิสร้างสรรค์มาใช้ เพ่ือให้ได้สินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพยิ่งขึน้ แล้วสามารถท าให้ลกูค้าเกิด
ความพงึพอใจเพิ่มขึน้จากเดิม 

รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่า หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการจดัการกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องในหว่งโซ่คณุคา่ท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ของการด าเนินงานตา่งๆ ท่ีก าหนดขึน้ เป็นหลกัใน
การด าเนินงานและท างานร่วมกนัอย่างเป็นเครือขา่ยเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 

 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ใช้ส าหรับสมัภาษณ์ กลุม่ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน เก่ียวกบั ข้อมลูทัว่ไปธุรกิจ
จดัเลีย้งโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐม ทัง้ลกัษณะทางกายภาพประวตัิความเป็นมา หลกัการบริหาร การ
ด าเนินงาน  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทัง้สภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วยจดุแข็งและจดุอ่อน และ
สภาพแวดล้อมภายนอกทัง้โอกาสและอปุสรรคท่ีมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจ กระบวนการในห่วงโซ่คณุคา่
และห่วงโซ่อุปทานของการด าเนินงานธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอยู่ในกระบวนการในห่วงโซ่
คณุค่าและห่วงโซ่อปุทานของการด าเนินงานธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน ความเข้าใจในเร่ืองคณุคา่ ปัจจยัสู่
ความส าเร็จของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน และข้อเสนอแนะทัว่ไปเก่ียวกับการด าเนินงานและรูปแบบการ
จดัการหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม  

 
 
 
 
 
  



431 
 

 
 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์………………………………………………………………………อาย…ุ…….ปี 
ช่ือกิจการ………………………………………………..……………จ านวนพนกังาน....................คน 
อาชีพ………………………………………..ต าแหนง่…………………………..…………………….. 
ท่ีอยูท่ี่ท างาน………………………………………………………………..………………………….. 
…………………………………………………..………………………..…………………………….. 
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ................ปี หรือ ระยะเวลาในการท างาน.....................ปี 
รางวลัท่ีเคยได้รับ........................................................................................................................... 
อาชีพอ่ืนๆ (ถ้ามี).......................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 ข้อมลูทัว่ไปของสินค้าและบริการ กลุม่ลกูค้า คูแ่ขง่ขนั วตัถดุบิ อปุกรณ์ 

1. จ านวนโต๊ะท่ีให้บริการ (น้อยท่ีสดุ, มากท่ีสดุ) 
2. จ านวนอาหารบนโต๊ะท่ีให้บริการ (น้อยท่ีสดุ, มากท่ีสดุ) 
3. ราคา (น้อยท่ีสดุ, มากท่ีสดุ) 
4. ระยะทางท่ีให้บริการ (ใกล้ท่ีสดุ, ไกลท่ีสดุ) 
5. ลกูค้าเปา้หมายประกอบด้วยกลุม่ใดบ้าง 
6. ทา่นคดิวา่นอกจากธุรกิจโต๊ะจีน ธุรกิจอ่ืนธุรกิจใดท่ีเป็นคูแ่ขง่ขนักบัทา่น 
7. ทา่นซือ้วตัถดุบิตา่งๆรวมทัง้เคร่ืองปรุงรสท่ีใช้ในการประกอบอาหารจากท่ีใดบ้าง 
8. ทา่นซือ้หรือจดัหาอปุกรณ์ตา่งๆท่ีใช้ในการจดัเลีย้งโต๊ะจีนจากท่ีใดบ้าง 
9. ทา่นมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคูค้่าของทา่นหรือไม ่อยา่งไร 
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ตอนที่  3 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ทัง้สภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วยจุด
แข็งและจดุออ่น และสภาพแวดล้อมภายนอกทัง้โอกาสและอปุสรรคท่ีมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจ 
  

ตอนที่ 3.1 
1. เม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจเดียวกัน จุดได้เปรียบของธุรกิจท่านคืออะไร ได้เปรียบ

อยา่งไร? 
1.1. รูปแบบสินค้าและบริการ 
1.2. ราคา 
1.3. ตราสินค้า 
1.4. ความสะดวกรวดเร็ว 
1.5. คณุภาพสินค้าและบริการ 
1.6. คณุภาพวตัถดุบิ 
1.7. การบริหารต้นทนุ 
1.8. การขนสง่ 
1.9. กระบวนการผลิต 
1.10. แรงงาน 
1.11. ผู้บริหาร 

 
2. อะไรคือสิ่งท่ีทา่นท าได้ดีกวา่คูแ่ขง่ในธุรกิจ 
3. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรอะไรของท่านท่ีมีต้นทุนต ่าท่ีสุด และท่ีอ่ืนไม่มี 

(ทรัพยากร ประกอบด้วย เงินทนุ วตัถดุบิ สถานท่ี อปุกรณ์ พนกังาน รถขนสง่) 
4. อะไรคือสิ่งท่ีลูกค้าของท่านมองเห็นหรือช่ืนชมธุรกิจท่าน และสิ่งท่ีลูกค้ามองเห็นเป็น

จดุแข็งของธุรกิจหรือไม ่
5. ปัจจยัอะไรท่ีท าให้ทา่นขายสินค้าหรือบริการได้เป็นเวลานาน 
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ตอนที่ 3.2 
1. อะไร คือ สิ่งท่ีทา่นควรปรับปรุง? 

1.1. รูปแบบสินค้าและบริการ 
1.2. ราคา 
1.3. ตราสินค้า 
1.4. ความสะดวกรวดเร็ว 
1.5. คณุภาพสินค้าและบริการ 
1.6. คณุภาพวตัถดุบิ 
1.7. การบริหารต้นทนุ 
1.8. การขนสง่ 
1.9. กระบวนการผลิต 
1.10. แรงงาน 
1.11. ผู้บริหาร 

2. อะไร คือ สิ่งท่ีทา่นควรหลีกเล่ียงเพ่ือปอ้งการความเสียหายตอ่ธุรกิจ 

3. อะไร คือ สิ่งท่ีลกูค้าของทา่นในตลาดของทา่นมองวา่ น่ีคือจดุอ่อนของท่าน หรือเป็นสิ่ง
ท่ีลกูค้าเคยต าหนิ 

4. ปัจจยัอะไร ท่ีจะท าให้ยอดขายของทา่นตกต ่า 
 
ตอนที่ 3.3 
1. อะไร คือ โอกาสท่ีดี หรือสิ่งดีๆ ท่ีทา่นสามารถมองเห็น 
2. แนวโน้มของธุรกิจท่ีทา่นสนใจ และทิศทางพฤตกิรรมของลกูค้าเป็นอยา่งไร ทา่น

มองเห็นไหม? 
3. โอกาสของทา่นท่ีจะมีชยัเหนือคูแ่ขง่ มีอะไรบ้าง โอกาสท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ท่าน 

สามารถมาได้หลายช่องทาง อาทิ  
1) การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและพฤตกิรรมของลกูค้าในตลาดทัง้ในระดบักว้าง

และแคบ 
2) การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกบัเขตข้อมลูของทา่น 
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3) การเปล่ียนแปลงทางสงัคมในรูปแบบรายได้ของประชากร การเปล่ียนแปลงของ
รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในเมือง 

4) กิจกรรมของคนในท้องถ่ิน (งานด้านสร้างสรรค์สังคม งานรวมพลจิตอาสาช่วย
ชาต)ิ เป็นต้น 

4. ทา่นเคยได้รับความชว่ยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนใดบ้าง อย่างไร 
5. ทา่นคิดวา่ AEC มีประโยชน์ตอ่ธุรกิจทา่นหรือไม ่อยา่งไร 

 
ตอนที่ 3.4 
1. อปุสรรคท่ีอยู่ตรงหน้าท่าน คือ อะไร 
2. คูแ่ขง่ของทา่นก าลงัท าอะไรท่ีทา่นคิดว่าจะเป็นอปุสรรคตอ่กิจการของทา่น 
3. คณุภาพและมาตรฐานท่ีก ากับหรือก าหนด ส าหรับสินค้าหรือบริการของท่าน มีการ

เปล่ียนแปลงหรือไม ่อยา่งไร 
4. เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปมีผลตอ่ธุรกิจของทา่นหรือไม่ อยา่งไร 
5. ทา่นมีหนีเ้สียกบัธนาคาร หรือมีปัญหาด้านสภาพคลอ่งทางการเงินหรือไม่ ถ้ามี ทา่นมี

วิธีการจดัการอยา่งไร 
6. อะไรเป็นปัญหาอุปสรรคท่ีรุนแรงและมีผลกระทบกับธุรกิจของท่าน ท่านมีวิธีจดัการ

ปัญหาอปุสรรคนัน้อยา่งไร 
 
ตอนที่ 4 กระบวนการในหว่งโซค่ณุคา่และหว่งโซ่อปุทานของการด าเนินงานธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน ผู้ ท่ี

เก่ียวข้องอยูใ่นกระบวนการในหว่งโซค่ณุคา่และห่วงโซอ่ปุทานของการด าเนินงานธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน 

และ ความเข้าใจในเร่ืองคณุคา่และการสร้างคณุคา่ 

1. วิธีการท่ีทา่นใช้เลือกพนกังานและทีมงานท่ีมีทกัษะและความช านาญด้านบริการท่ีดี
ท่ีสดุ อยา่งไร 

2. วิธีการท่ีทา่นกระตุ้นตวัทา่นเองหรือทีมงานของทา่นให้ท างานอยา่งดี มีประสิทธิภาพ 
อยา่งไร 

3. วิธีการท่ีท าให้ทา่นทนัสมยั ก้าวทนัเทคโนโลยี ใช้เทคนิคในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสดุ และเพิ่มผลผลิตด้วยขัน้ตอนท่ีสัน้ลง อย่างไร 
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4. วิธีการท่ีทา่นเลือกและพฒันาเทคโนโลยีด้านการผลิตและการให้บริการท่ีดี ท่ีท าให้
ทา่นก้าวทนัหรือเหนือกวา่คูแ่ขง่ อยา่งไร 

5. วิธีการท่ีทา่นได้รับการตอบรับจากลกูค้าของทา่น เก่ียวกบัวิธีการท่ีทา่นท า และวิธีการ
ท่ีทา่นสามารถปรับปรุงเพิ่มเตมิ 

6. มีความคิดเห็นและวิธีการแก้ปัญหาอยา่งไรเม่ือประชาชนสว่นใหญ่พดูถึง “ผงชรูส 

ความสะอาด และการทิง้ของเสีย” ในลกัษณะต าตแิละตอ่วา่จนท าให้ประชาชนสว่นหนึ่งถึงขัน้เลิก

รับประทาน 

7. กระบวนการท างานของการให้บริการโต๊ะจีนทัง้หมดประกอบด้วยก่ีขัน้ตอน อะไรบ้าง 

ในแตล่ะขัน้ตอนประกอบด้วยพนกังานท าหน้าท่ีอะไรก่ีคน ขัน้ตอนใดมีความส าคญัท่ีสดุ เพราะอะไร 

8. ปัญหาและอปุสรรคท่ีท่านพบและคาดวา่จะพบในอนาคตมีอะไรบ้าง ทา่นมีการ

วางแผนรับมืออยา่งไร และท่านอยากให้หนว่ยงานรัฐใดเข้ามาชว่ยเหลือ 

9. ทา่นคิดวา่ผู้ประกอบการโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมสามารถจบัมือเป็นพนัธมิตรธุรกิจและ

ชว่ยเหลือกนัพฒันาธุรกิจโต๊ะจีนให้เจริญก้าวหน้า อีกทัง้ชว่ยกนัสง่เสริมให้คนในท้องถ่ินนครปฐมได้มี

งานท า พฒันาชมุชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้เป็นผู้ประกอบตวัอย่างระดบัประเทศท่ีร่วมมือกนัสร้างความ

เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตให้กบัจงัหวดันครปฐม ได้หรือไม ่อย่างไร 

ตอนที่ 5 ทา่นมีข้อเสนอแนะอยา่งไรบ้าง เก่ียวกบัการด าเนินงาน และรูปแบบการจดัการห่วงโซ่คณุคา่
ของธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐมตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนัน ามาซึ่งการสร้างความเข้มแข็ง
สูช่มุชน และอนาคตของโต๊ะจีนนครปฐม 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 6 อะไรคือปัจจยัสูค่วามส าเร็จของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
แบบสัมภาษณ์กลุ่มองค์กร สถาบัน อุตสาหกรรม 

หรือธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจจัดเลีย้ง 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยส าหรับกลุ่มองค์กร สถาบัน อุตสาหกรรม 
หรือธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีน 

 
เร่ือง รูปแบบการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐม 

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
……………………………………………………………………………….. 

 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสมัภาษณ์ฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา รูปแบบการจดัการของธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดั
นครปฐม ความคิดเห็นตอ่การพฒันารูปแบบการจดัการห่วงโซค่ณุคา่ของธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดั
นครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2. นิยามศพัท์ท่ีใช้ในการวิจยั 
 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การพฒันาเศรษฐกิจโดยเน้นกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

และสร้างแรงบนัดาลใจจากพืน้ฐานทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท่ีสัง่สมของสงัคม  เพ่ือสร้างคณุค่า
ทางเศรษฐกิจและเช่ือมโยงไปสู่การสร้างคณุคา่ทางสงัคม เป็นการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ  
โดยเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสัง่สมภูมิปัญญาของสงัคม ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีหรือ
นวตักรรมสมยัใหม่ น าเข้าสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบนัดาลใจจากรากฐานทาง
วฒันธรรมและภูมิปัญญาท่ีสัง่สมของสงัคม เพ่ือสร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจและอาจขยายไปถึงการ
สร้างคณุคา่ทางสงัคม 
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ห่วงโซ่คุณค่า หมายถึง การเช่ือมโยงกระบวนการทางธุรกิจทัง้ในส่วนของคู่ค้า (Supply 
Chain) และในส่วนของความต้องการของลกูค้า (Customer Demand) เพ่ือสร้างคณุคา่เพิ่ม (Value 
Added Creation) ในรูปผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้ ประโยชน์ท่ีมากขึน้และความพึงพอใจท่ีเหนือความ
คาดหวงัให้กบัลกูค้า ท าให้ลกูค้าเกิดความภกัดีตอ่สินค้าหรือบริการนัน้ๆ มากยิ่งขึน้ อนัน ามาซึ่งความ
ได้เปรียบเชิงการแขง่ขนั สูก่ารสร้างให้เกิดการเตบิโตท่ียัง่ยืนและมัน่คง (Sustainable growth) ตอ่ไป 

การเพิ่มคุณค่า หมายถึง การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณค่าเพิ่มขึน้ โดยการน า
ทรัพยากรไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการน าองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวตักรรมใหม่ๆ และ
ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ เพ่ือให้ได้สินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพยิ่งขึน้ แล้วสามารถท าให้ลูกค้าเกิด
ความพงึพอใจเพิ่มขึน้จากเดมิ 

รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่า หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการจัดการกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องในห่วงโซ่คณุค่าท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ของการด าเนินงานต่างๆ ท่ีก าหนดขึน้ เป็นหลกัใน
การด าเนินงานและท างานร่วมกนัอยา่งเป็นเครือขา่ยเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 

 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ใช้ส าหรับสมัภาษณ์ ส าหรับกลุ่มองค์กร สถาบนั อุตสาหกรรมหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ
จดัเลีย้งโต๊ะจีน ทัง้ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบับทบาทหรือความเก่ียวข้องท่ีมีตอ่ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนจงัหวดั
นครปฐม สิ่งท่ีพึงพอใจและสิ่งท่ีไม่พึงพอใจท่ีได้รับจากการใช้บริการธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนจังหวัด
นครปฐม เกณฑ์หรือเง่ือนไขในการท าธุรกิจร่วมกนั หรือสนบัสนนุธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน ความเข้าใจใน
เร่ืองคุณค่า  ปัจจัยสู่ความส าเร็จของธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีน และข้อเสนอแนะทั่วไปเก่ียวกับการ
ด าเนินงานและรูปแบบการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม  
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ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์……………………………………………………………………อาย…ุ………….ปี 
ช่ือหนว่ยงาน……………………………………………….………………………………..………… 
ต าแหนง่…………………………..…………………….……………………..…………………………. 
ท่ีอยูท่ี่ท างาน………………………………………………………………..………………………….. 
………………………………………………………..………………………..………………….....… 

 
ตอนที่ 2 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบับทบาทหรือความเก่ียวข้องท่ีมีตอ่ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม 

2.1 บทบาทหรือความเก่ียวข้องท่ีมีตอ่ธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม 
……………………….............................................………………………………..……… 
……………………….............................................………………………………..……… 
……………………….............................................………………………………..……… 
……………………….............................................………………………………..……… 
……………………….............................................………………………………..………
……………………….............................................………………………………..……… 

2.2 สิ่งท่ีพึงพอใจและสิ่งท่ีไม่พึงพอใจท่ีได้รับจากการใช้บริการธุรกิจจัดเลีย้งโต๊ะจีนจั งหวัด
นครปฐม 

(1) สินค้าหรืออาหาร 
 รสชาด……………………………..…………………………..……………………….
.…..……………………………….........................................……………………………….
.…..……………………………….........................................……………………………….
 การน าเสนอ……………………..…………………………..………………………... 
.…..……………………………….........................................……………………………….
.…..……………………………….........................................………………………………. 
 (2) ราคา 
……………………….............................................………………………………..……… 
……………………….............................................………………………………..……… 
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(3) สถานท่ี 
 อปุกรณ์บนโต๊ะอาหาร 
……………………….............................................………………………………..……… 
……………………….............................................………………………………..……… 
 การตกแตง่ 
……………………….............................................………………………………..……… 
……………………….............................................………………………………..……… 
(4) การประชาสมัพนัธ์ 
……………………….............................................………………………………..……… 
……………………….............................................………………………………..……… 
(5) การบริการ/วิธีการเสิร์ฟ 
……………………….............................................………………………………..……… 
……………………….............................................………………………………..……… 
(6) ความสะอาด 
……………………….............................................………………………………..……… 
……………………….............................................………………………………..……… 
(7) ผงชรูส 
……………………….............................................………………………………..……… 
……………………….............................................………………………………..……… 
  

2.3 เกณฑ์หรือเง่ือนไขในการท าธุรกิจร่วมกนั หรือสนบัสนนุธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน 
………………………………………………....................................................................... 
……………………….............................................………………………………..…..…… 
……………………….............................................………………………………..…..…… 
…………………………………............................................……...………………..……… 
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2.4 "โต๊ะจีน" มีความเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมของคนไทยเชือ้สายจีนและคนไทยหรือไม่ อย่างไร 
และมีคณุคา่อยา่งไรบ้าง 

………………………………………………....................................................................... 
……………………............................................………………………………….....……… 

2.5 ความเข้าใจในเร่ืองคณุคา่ 
 (1) ความหมายของคณุคา่ 

………………………………………………................................................................ 
……………………….............................................………………………………..….. 

 (2) การสร้างคณุคา่ สามารถสร้างได้อยา่งไร 
………………………………………………................................................................ 
……………………….............................................………………………………..….. 

2.6 ปัจจยัสูค่วามส าเร็จของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีน 
………………………………………................................................................................. 
……………………….............................................………………………………..…..…… 
. 

2.7 ความสมัพนัธ์และความส าคญัของธุรกิจจดัเลีย้งโต๊ะจีนตอ่เศรษฐกิจของจงัหวดันครปฐม 
………………………………………………....................................................................... 
……………………….............................................………………………………..…..…… 

 
2.8 ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าอ่ืนๆ เช่น แรงงาน, การเคล่ือนย้ายแรงงานและอุปกรณ์ไปยัง

สถานท่ีจดัเลีย้ง, การพฒันาให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภยัอยา่งแท้จริง 
      

 ………………………………………………....................................................................... 
…………………….............................................…....……………………………..…..…… 
…………………….............................................……....…………………………..…..…… 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ผลการประเมินรูปแบบของผู้เช่ียวชาญในการรับรองรูปแบบการวิจัย 
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ตารางท่ี  10 รายละเอียดผลการประเมินรูปแบบการจดัการหว่งโซ่คณุคา่ธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐม 
                   ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในด้านความถกูต้องของผู้ เช่ียวชาญ 
 

ประเด็น 

ความถกูต้อง 

ผู้ เช่ียวชาญคนที ่
 
 

S.D. 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.หลักการสร้างรูปแบบ 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4.29 0.47 มาก 

2.ความเช่ือมโยงของ
รูปแบบ 

4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4.35 0.49 มาก 

3.ขัน้ตอนของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของรูปแบบ 4 ขัน้ตอน 

3.1 การน าเข้าวตัถดุิบและ
อปุกรณ์ 4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4.24 0.66 มาก 

3.2 การผลิต/การประกอบ
อาหาร  

4 4 5 5 3 3 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4.24 0.75 มาก 

3.3 การจ าหน่าย /การจดั
งาน  

4 4 5 5 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4.24 0.66 มาก 

3.4 การขายและการตลาด  4 4 5 5 3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4.41 0.71 มาก 

4.องค์ประกอบการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรูปแบบ 7 องค์ประกอบ 

4.1 องค์ความรู้   5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4.41 0.71 มาก 

4.2 ความคิดสร้างสรรค์ 5 4 5 5 3 3 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 5 4.35 0.79 มาก 

4.3 การใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

4 4 4 5 3 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4.00 0.61 มาก 

4.4 วฒันธรรม 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 4.41 0.71 มาก 

4.5 ภมิูปัญญา 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4.47 0.62 มาก 

4.6 เทคโนโลยี/นวตักรรม
สมยัใหม ่ 

4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4.18 0.53 มาก 

4.7 เครือข่ายวิสาหกิจ  4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4.29 0.69 มาก 

5.การอธิบายรูปแบบ 4 4 4 5 3 3 4 4 5 5 3 5 3 4 4 5 4 4.06 0.75 มาก 

6.ภาพรวมของรูปแบบ 4 4 4 5 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4.24 0.66 มาก 
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ตารางท่ี  10 รายละเอียดผลการประเมินรูปแบบการจดัการหว่งโซ่คณุคา่ธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐม 
                   ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในด้านความเหมาะสมของผู้ เช่ียวชาญ (ตอ่) 
 

ประเด็น 

ความเหมาะสม 

ผู้ เช่ียวชาญคนที ่
  S.D. 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.หลักการสร้างรูปแบบ 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4.29 0.59 มาก 

2.ความเช่ือม โยงของ
รูปแบบ 

4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4.35 0.61 มาก 

3.ขัน้ตอนของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของรูปแบบ 4 ขัน้ตอน 

3.1 การน าเข้าวตัถดุิบและ
อปุกรณ์ 

5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4.29 0.69 มาก 

3.2 การผลิต/การประกอบ
อาหาร  

4 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4.35 0.70 มาก 

3.3 การจ าหน่าย /การจดั
งาน  

4 4 4 5 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4.24 0.66 มาก 

3.4 การขายและการตลาด  4 4 3 5 3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4.29 0.77 มาก 

4.องค์ประกอบการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรูปแบบ 7 องค์ประกอบ 

4.1 องค์ความรู้   5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4.41 0.62 มาก 

4.2 ความคิดสร้างสรรค์ 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4.41 0.71 มาก 

4.3 การใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

5 4 4 5 3 3 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4.12 0.70 มาก 

4.4 วฒันธรรม 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4.59 0.62 
มาก
ที่สดุ 

4.5 ภมิูปัญญา 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4.35 0.70 มาก 

4.6 เทคโนโลยี/นวตักรรม
สมยัใหม ่ 

5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4.47 0.62 มาก 

4.7 เครือข่ายวิสาหกิจ  5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4.41 0.71 มาก 

5.การอธิบายรูปแบบ 5 4 4 4 3 3 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4.29 0.77 มาก 

6.ภาพรวมของรูปแบบ 5 4 4 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4.29 0.77 มาก 
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ตารางท่ี  10 รายละเอียดผลการประเมินรูปแบบการจดัการหว่งโซ่คณุคา่ธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐม 
                  ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิของผู้ เช่ียวชาญ  (ตอ่) 
 

ประเด็น 

ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
ผู้ เช่ียวชาญคนที ่

  S.D. 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.หลักการสร้างรูปแบบ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 3.88 0.49 มาก 

2.ความเช่ือม โยงของ
รูปแบบ 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 3 4 3.94 0.56 มาก 

3.ขัน้ตอนของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของรูปแบบ 4 ขัน้ตอน 

3.1 การน าเข้าวตัถดุิบและ
อปุกรณ์ 

4 4 5 5 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4.29 0.69 มาก 

3.2 การผลิต/การประกอบ
อาหาร  

4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4.41 0.62 มาก 

3.3 การจ าหน่าย /การจดั
งาน  

4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4.06 0.56 มาก 

3.4 การขายและการตลาด  4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4.29 0.59 มาก 

4.องค์ประกอบการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรูปแบบ 7 องค์ประกอบ 

4.1 องค์ความรู้   4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4.35 0.61 มาก 

4.2 ความคิดสร้างสรรค์ 4 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4.18 0.64 มาก 

4.3 การใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

3 4 4 5 3 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4.00 0.71 มาก 

4.4 วฒันธรรม 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4.47 0.51 มาก 

4.5 ภมิูปัญญา 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4.41 0.62 มาก 

4.6 เทคโนโลยี/นวตักรรม
สมยัใหม ่ 

4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4.18 0.53 มาก 

4.7 เครือข่ายวิสาหกิจ  4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4.29 0.59 มาก 

5.การอธิบายรูปแบบ 4 4 4 5 3 3 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4.18 0.73 มาก 

6.ภาพรวมของรูปแบบ 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4.12 0.70 มาก 
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ตารางท่ี  10 รายละเอียดผลการประเมินรูปแบบการจดัการหว่งโซ่คณุคา่ธุรกิจจดัเลีย้งจงัหวดันครปฐม 
                  ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในด้านการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงของผู้ เช่ียวชาญ  (ตอ่) 
 

ประเด็น 

การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ผู้ เช่ียวชาญคนที ่

  S.D. 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.หลักการสร้างรูปแบบ 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4.12 0.60 มาก 

2.ความเช่ือม โยงของ
รูปแบบ 

4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4.18 0.53 มาก 

3.ขัน้ตอนของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของรูปแบบ 4 ขัน้ตอน 

3.1 การน าเข้าวตัถดุิบและ
อปุกรณ์ 

5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4.47 0.62 มาก 

3.2 การผลิต/การประกอบ
อาหาร  

4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4.29 0.69 มาก 

3.3 การจ าหน่าย /การจดั
งาน  

4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4.29 0.59 มาก 

3.4 การขายและการตลาด  4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4.41 0.62 มาก 

4.องค์ประกอบการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรูปแบบ 7 องค์ประกอบ 

4.1 องค์ความรู้   5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4.53 0.62 
มาก
ที่สดุ 

4.2 ความคิดสร้างสรรค์ 5 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4.29 0.69 มาก 

4.3 การใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

4 5 4 5 3 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4.18 0.73 มาก 

4.4 วฒันธรรม 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4.35 0.70 มาก 

4.5 ภมิูปัญญา 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4.29 0.69 มาก 

4.6 เทคโนโลยี/นวตักรรม
สมยัใหม ่ 

5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4.18 0.64 มาก 

4.7 เครือข่ายวิสาหกิจ  5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 4 4.29 0.77 มาก 

5.การอธิบายรูปแบบ 5 4 4 5 3 3 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4.29 0.77 มาก 

6.ภาพรวมของรูปแบบ 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4.29 0.77 มาก 
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