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นายนิโรธ เดชกําแหง : การศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิตยาแผน
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การวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการผลิต           
ยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม และศึกษาปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหา 
อุปสรรคในการประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ดวยวิธีวิทยาแบบปรากฏการณวิทยา  รวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยการ
สัมภาษณเปนรายบุคคล ผูใหขอมูลหลักคือ ผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณ ตัวแทนจําหนาย            
ยาแผนโบราณ และผูบริโภคยาแผนโบราณ ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

 ผลการ วิจัยพบวา  รูปแบบของสถานประกอบการผลิตยาแผนโบราณแหงนี้                 
เปนสถานประกอบการขนาดเล็ก มีระบบการผลิตท่ีครบวงจร ตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ ไปจนถึง
กระบวนการจัดจําหนาย ดานการเงินมีการแยกรายรับ รายจายเปนสัดสวนชัดเจน ดานการจัดการ
บุคลากร มีการแบงงานตามความเหมาะสม ดานการจัดการท่ัวไป วัตถุดิบและผลิตภัณฑยา                   
จัดเก็บและแยกเปนหมวดหมู ดานกลยุทธผูประกอบการใชกลยุทธลดตนทุนตามหวงโซคุณคา กลยุทธ
รักษาฐานลูกคา กลยุทธสรางความพึงพอใจ กลยุทธกําหนดตัวแทนจําหนาย และกลยุทธสราง               
ความแตกตาง โดยทุกกลยุทธเช่ือมโยงไปยังสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ 
เนนผลิตภัณฑยาแผนโบราณท่ีหลากหลายและใชงานไดสะดวก  ดานราคา เนนการกําหนดราคา      
ท่ีเปนมาตรฐาน ดานชองทางการจัดจําหนาย เนนการติดตอขายสงแกตัวแทนจําหนายโดยตรง      
และดานการสงเสริมการขาย เน นการประชาสัมพันธให เปนท่ีรูจักกันในวงกวา งและขยาย       
ตัวแทนจําหนายไปสูภูมิภาคอ่ืนๆ สําหรับปญหาในการประกอบการนั้นประกอบดวย ผูประกอบการ
ยังขาดความรู ดานบริหารธุรกิจ การขยายตลาด สวนอุปสรรคในการประกอบการนั้น ประกอบดวย 
จํานวนคูแขงเพิ่มมากขึ้น ท้ังทางตรงและทางออม แนวทางแกไขทําไดโดยการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม                    
การวางกลยุทธ สรางความชํานาญเชิงกลยุทธ และปรับตัวใหทันตอเหตุการณ 
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The purposes of this research were to study the models, strategies, 
problems, threats and the ways to solve Thai traditional medicine manufacturer in 
Nakhon Pathom province. The qualitative research was used by phenomenological 
method and collected from manufacturer by depth interview, retailer and consumer. 
The data was analyzed by descriptive analysis. 

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

วิทยานิพนธฉบับนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูง จากอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิทักษ ศิริวงศ และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานพินธ  
อาจารย ดร . วรรณวีร บุญคุม และ อาจารย ดร . สุวิชา วรวิเชียรวงษ ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา 
คําปรึกษา ขอคิดเห็น ถึงประเด็นตางๆ ในการศึกษาและช้ีแนวทางในการแกปญหา  การคนควาหา
ขอมูลเพิ่มเติม และไดกรุณาตรวจสอบแกไข ขอบกพรองตางๆ อันเปนประโยชนในการวิเคราะหและ
สรุปผลการศึกษา รวมท้ังการแกไขงานใหถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความ
กรุณาของทุกทาน เปนอยางสูง 

ขอขอบคุณ ผูประกอบการผลิตยาแผนโบราณ ตัวแทนจําหนายยาแผนโบราณ และผูบริโภค 
ยาแผนโบราณทุกทาน ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีในการตอบคําถาม ใหขอเสนอแนะในเร่ืองตางๆ  
รวมถึงความชวยเหลือ และกําลังใจท่ีไดรับจากครอบครัว ตลอดจนหัวหนาและเพ่ือนรวมงาน ธ.ก.ส. 
สาขานครปฐม และเพื่อนๆ การประกอบการรุน 4 ท่ีมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกๆ กิจกรรมท่ี
เกิดขึ้น เปนกําลังใจ ใหคําแนะนําและความชวยเหลือแกผูวิจัยมาโดยตลอด จนทําใหงานวิจัยฉบับนี้
เสร็จสมบูรณลงได 

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีคณะวิทยาการจัดการ เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ทุกทาน ท่ีใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา  

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผู วิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณ       
บิดา มารดา ครู อาจารยท่ีอบรมส่ังสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีเสมอมา 
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