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การศึกษาเร่ือง ต้นแบบการบริหารจดัการคุณภาพการประกอบการธุรกิจรังนกแอ่นใน

ประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวิเคราะห์ลกัษณะสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขอ
งกประกอบการธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศไทย เพื่อศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ใน
การด าเนินการของผู ้ประกอบการธุรกิจรังนกแอ่น และศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีมี
ผลกระทบต่อการบริหารจดัการคุณภาพของผูป้ระกอบการ โดยใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคญั ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องจ านวน 35 คน และการ
สังเกตการณ์ของการปฏิบติัจริงของกิจการน้ี 

 ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ด้านความสามารถในการ พบว่า ผูป้ระกอบการมีองค์ความรู้ มีความเช่ียวชาญในการ

สร้างบา้นนกแอ่นเพื่อเล้ียงนกแอ่น และมีความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวิตของนกแอ่น แต่ขอ้จ ากดัทาง
กฎหมายท าให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถด าเนินการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน และการขอ
อนุญาตสร้างบา้นนกแอ่น นอกจากน้ี พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ท าให้
กิจการรังนกบา้นนกแอ่นถือเป็นกิจการท่ี ผิดกฎหมาย อีกทั้งบุคคลทัว่ไปยงัมีทศันคติด้านลบกบั
ธุรกิจรังนกเน่ืองดว้ยเขา้ใจวา่เป็นธุรกิจทรมานสัตว ์รวมถึงผูป้ระกอบการยงัขาดการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
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2. มิติดา้นการจดัการห่วงโซ่อุปทานและการจดัการคุณภาพ ผูป้ระกอบการในธุรกิจรังนก 
ตั้งแต่ผูป้ระกอบการสร้างบา้นเล้ียงนก (ตน้น ้ า) ผูป้ระกอบการลา้งท าความสะอาดรังนก (กลางน ้ า) 
และผูป้ระกอบการจดัจ าหน่ายรังนก (ปลายน ้ า) พบว่า มีการกระบวนการบริหารจดัการท่ีดี มีสาย
การท างานของโครงสร้างองคก์รท่ีสั้น สามารถบริหารงานไดด้ว้ยผูป้ระกอบการเพียงคนเดียวตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้ธุรกิจมีความยดืหยุน่สูง อีกทั้งการจดัการคุณภาพ พบวา่ ผูป้ระกอบการให้
ความส าคญักบัคุณภาพของรังนก โดยให้มีทกัษะ สามารถวางแผนและควบคุมการท าความสะอาด
รังนกไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้  
 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั มีดงัน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจ ตอ้งมีการวางแผนและควบคุมในการ
จ าหน่ายรังนก เพื่อให้สินคา้รังนกตรงตามความตอ้งการของลูกคา้และเพียงพอต่อการจ าหน่าย อีก
ทั้งมีการจ าหน่ายสินคา้รังนกผา่นช่องทางประมูลเพื่อช่วยระบายสินคา้และควบคุมราคารังนกไม่ให้
ตกต ่า รัฐบาลควรทบทวนเก่ียวกบักฎหมาย พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ท่ีท าใหไ้ม่
สามารถครอบครองนกแอ่น ซากนก รวมถึงผลผลิตท่ีไดจ้ากนกแอ่น ให้สามารถท าธุรกิจได ้และ
ออกนโยบายเพื่อควบคุมผูป้ระกอบการใช้ทรัพยากร (นกแอ่น) ของประเทศในเชิงธุรกิจอย่าง
รอบคอบ 
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The objectives of this research entitled, "Quality Management Prototype of Swiftlet's 

Nest Entrepreneurship in Thailand," were to study internal and external environments of swiftlet's 
nest business operation in Thailand, to analyse strength, weaknesses, opportunities, and threats in 
the operation of the bird's nest entrepreneurs and to study the supply chain management that 
affected quality management of the entrepreneurs. Using the qualitative research method for this 
research employed several data collecting tools, including necessary informant interview forms, 
for 35 stakeholders and the participant observation on the bird's nest entrepreneurship. 

The study results included: 1) In terms of operational capacity, the entrepreneurs had the 
knowledge and skill to build swiftlet houses and be literate of their life circle. Nevertheless, the 
limitations came from the law's impact that prevented the entrepreneurs from applying for loans from a 
financial institution and requesting a swiftlet house construction license. Moreover, the Wild Animal 
Reservation and Protection Act of B.E. 2535 made the swiftlet nest business illegal. The study also 
considered the public's negative attitude towards the swiftlet nest business because it involved the 
wildlife's abuse. The lack of both support from the public and private sectors also affected the 
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entrepreneurs; 2) The dimension of supply chain management and quality management: the 
entrepreneurs in the bird's nest business, from entrepreneurs that manufacture birdhouses (upstream) to 
entrepreneurs that offered birdhouse cleaning services (middle stream) and to the entrepreneurs that 
distributed birdhouses (downstream), it discovered that they were all arranged in a fair management 
process, having a short line of organizational structure that helped a sole entrepreneur's eligibility to 
run the whole supply chain, which gave high business flexibility. Moreover, in terms of quality 
management, it was found that the entrepreneurs strove to maintain the quality of the product, with 
skill and ability to plan and control the sanitation of the products in line with customers' expectations.  

Based on the study results, the recommendations included planning and controlling swiftlet 
nest distribution to deliver exactly what the customers demand and maintain sufficient supply of the 
products and distribute them via bidding to liquidate the product sales and control their market price. It 
is also significant to reconsider amending the Wild Animal Reservation and Protection Act, B.E. 2535, 
that prohibits swiftlets possession, bird carcass and swiftlet goods, commercially, and more prudent in 
policy regulation on the entrepreneurs who were commercially utilizing this national resource of the 
swiftlet.    
 
 
Keyword:  Swiftlet's Nest, Quality Management, Supply Chain Management 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ 

วฒันธรรมการกินรังนกปรากฏในประเทศจีนประมาณ 1,500 ปีมาแลว้ ดว้ยเช่ือวา่สามารถ
เพิ่มพลงัได ้คนจีนจึงเร่ิมคน้หาและคา้ขายรังนกกนัตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งั ซ่ึงการบริโภครังนกแอ่น
เป็นวฒันธรรมการกินรังนกได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมการบริโภคของกลุ่มชาติพนัธ์ุจีน โดยมี
หลกัฐานท่ีเช่ือกนัวา่ไดมี้การบริโภครังนกปรากฏในเอกสารของชนชาติจีนตั้งแต่สมยัราชวงศ์ถงั 
ขณะท่ีปรากฏหลกัฐานของจีนท่ีมีการแปลเป็นภาษาองักฤษแลว้อยูใ่นช่วงของคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 
สมยัราชวงศห์มิง (เกษม จนัทร์ด า, 2550, หนา้ 33) 

ในสมยัราชวงศ์ถงั (พ.ศ.1161) มีบนัทึกวา่การบริโภครังนกนั้น เป็นการกินน ้ าลายของนก
แอ่น ท่ีเรียกว่า Edible-nest Swiftlet รังนกถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีค่า จนมีค าเฉพาะส าหรับเรียกรังนกว่า 
“Guan Yan”  ซ่ึงมีความหมายว่า “คุณค่า” รังนก มักใช้มอบเป็นของขวญัให้เช้ือพระวงศ์และ
ขา้ราชการระดบัสูงในสมยันั้น เน่ืองจากเป็นส่ิงของหาไดย้ากและมีราคาแพง จนชาวจีนในสมยันั้น
ได้ให้ฉายารังนกว่า “ทองค าสีขาว”  หรือ “คาเวียร์แห่งโลกตะวนัออก” ในสมัยราชวงศ์หมิง 
(พ.ศ.1911) มีการยกย่องว่าเป็นอาหารบ ารุงร่างกาย ขันทีเจ้ิงเหอ หรือท่ีชาวจีนให้ความเคารพ
เรียกว่า “ซ าปอกง” ได้รับบญัชาจาก จกัรพรรดิหย่งเล่อ ให้ออกส ารวจแหล่งพืชพนัธ์ุธัญญาหาร
หลายคร้ัง เขาไดล้องชิมรังนกแอ่นเม่ือเดินทางไปมาเลเซียและอินโดนีเซีย จากนั้นไดน้ ารังนกแอ่น 
(Edible Bird’s Nest) กลับมาถวายจกัรพรรดิ (เกษม  จนัทร์ด า, 2550, หน้า 33) แพทยจี์นใช้รังนก
เป็นส่วนผสมในต ารับยา  เพราะเช่ือกันว่ารังนกมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงก าลังชั้นดีในการฟ้ืนฟู
สุขภาพจากการเจ็บป่วย ช่วยรักษาโรคทางเดินหายใจ บ ารุงสุขภาพเด็กท่ีไม่แข็งแรง และยงัเช่ือกนั
อีกวา่รังนกช่วยเสริมสุขภาพระบบการยอ่ยและการดูดซึมสารอาหาร หรือแมแ้ต่ช่วยให้อายุยืนและ
ชะลอความชรา (ไทยรัฐ, 2555) ขณะท่ีในยุโรป ชาวกรีกมีแนวคิดเร่ืองการใช้อาหารเป็นยา หรือ 
Food as Medicine และการกินอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพมีมานานกว่า 2,500 ปี แลว้ แมแ้ต่ฮิปโป
เครติส บิดาแห่งการแพทยข์องชาวกรีก รวมทั้งการแพทยแ์ผนตะวนัออกก็มีความเช่ือในการบริโภค
รังนก และในปัจจุบนัความรู้ทางดา้นอาหารและโภชนาการมีความกา้วหนา้มากข้ึน งานวิจยัจ านวน
มากพบว่าอาหารท่ีเรารับประทานกันทุกวนัน้ีไม่ว่าจะเป็นอาหารท่ีมาจากพืชหรือสัตว์ต่างก็มี
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการท างานของร่างกาย และส่งผลต่อสุขภาพของคนเราทั้งส้ิน (ไทยรัฐ, 
2555)  
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Jacobus Bontius (พ.ศ. 2172) เป็นคนแรกท่ีชักจูงให้ชาวยุโรปสนใจรังนกแอ่นและสนใจ
ตวัของนกแอ่นโดยไดเ้ขียนบนัทึกเอาไว ้วา่ รังนกนั้นท ามาจากฟองสมุทร Mandelslo (พ.ศ. 2236) 
(เกษม  จนัทร์ด า, 2550, หนา้ 32) เขียนบนัทึกเก่ียวกบัรังนกวา่ ในมาเลเซียนั้นการจะคน้พบรังนกท่ี
คนจีนนบัถือนั้นสามารถส ารวจบริเวณรังนกไดท่ี้กอ้นหินริมทะเลซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนจีน 
Andrew Marshall กล่าววา่ รังนกท่ีใชบ้ริโภคนั้นสร้างข้ึนมาจากน ้าลายของนกแอ่น โดยอาหารท่ีช่ือ
ว่าซุปรังนกนั้นถือเป็นอาหารท่ีมีราคาแพง โดยเฉพาะในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีเช้ือสายจีน ทั้งน้ี ใน
กรุงเทพฯรังนกขนาด 11 ออนซ์ หรือประมาณ 300 กรัม มีราคาถึง 2,600 เหรียญสหรัฐฯ และเม่ือ
น ามาท าเป็นเคร่ืองด่ืมสุขภาพ ซ่ึงแมจ้ะมีรังนกผสมอยู่เพียง 1.1% แต่ก็สามารถขายไดถึ้ง 4 เหรียญ
สหรัฐฯต่อขวด ขอ้เขียนดงักล่าวระบุสรรพคุณของรังนกดว้ยว่ามีสรรพคุณในการรักษาทุกอย่าง
ตั้งแต่ไขห้วดัไปจนถึงวณัโรค รวมถึงเป็นยาอายุวฒันะและเพิ่มพลงัทางเพศด้วย (นิตยสารไทม์, 
2552) 

แมไ้ม่มีหลกัฐานท่ีแน่ชดัทางวิทยาศาสตร์มาสนบัสนุนการกินรังนกเพื่อสุขภาพ แต่คนจีน
ในจีนในฮ่องกง หรือชุมชนคนจีนในประเทศต่างๆ ทัว่โลกต่างชอบกินรังนก และเช่ือเร่ืองความมี
ประโยชน์ของรังนกมาก ผลจากการนิยมบริโภครังนกท่ีมีการขยายตวัมากข้ึนเป็นทวีคูณในรอบ
สามทศวรรษท่ีผ่านมา ท าให้กระแสการสร้างตึกรังนกเพื่อให้นกแอ่นเขา้มาอาศยัท ารังและเก็บรัง
ขายเป็นสินคา้ไดเ้กิดการขยายตวัในอตัราท่ีสูง 

การบริโภครังนกแอ่นด าเนินเร่ือยมาในลกัษณะของอาหารและยา กระทัง่ปัจจุบนัไดพ้ฒันา
มาเป็นการบริโภคท่ีเป็นไปในลกัษณะของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ส่วนการ
ท าฟาร์มนกแอ่นหรือการเล้ียงนกแอ่นในบา้นในลกัษณะของการเตรียมอาคารให้เหมาะสมกบัการ
อยูอ่าศยั และการสร้างรังของนกแอ่น (Human Intervention) ซ่ึงเป็นตน้แบบของการท าธุรกิจตึกรัง
นกแบบใหม่นั้ น  เช่ือกันว่าเกิด ข้ึนค ร้ังแรกในหมู่บ้าน  เซอดายา (Sedaya) หรือ เซอดาย ู
(Sedayu) แห่งเกรซีค ์(Gresik) ใน เกาะชวา ค.ศ.1880  ก่อนจะเกิดการต่ืนตวัสร้างตึกรังนกกนัอยา่ง
กวา้งขวางทัว่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจพ.ศ. 2540 (กรุงเทพธุรกิจ, 
2559) 

อยา่งไรก็ดีเม่ือโลกเปล่ียนแปลงท าให้มนุษยมี์ววิฒันาการการด ารงชีวิตท่ีเปล่ียนไป ภายใน
โลกของยคุโลกาภิวฒัน์ ท าใหเ้กิดการพฒันาในหลากหลายดา้น เช่น ดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม 
ท าให้ธุรกิจการคา้เติบโตข้ึนอยา่งมากมาย จากการท่ีระบบธุรกิจและการจดัการธุรกิจรังนกของไทย  
โดยเฉพาะรังนกจากถ ้าตามเกาะทั้งสองฝ่ังคาบสมุทรไทยไดใ้ชร้ะบบการประมูลอากรสัมปทานเก็บ
รังนกท่ีมีรังนกอยู่ตามธรรมชาติโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลงัมายาวนาน ตั้งแต่หลงัการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นตน้มา ก่อนท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินของแต่ละ
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จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งรังนก จะเป็นผูมี้อ  านาจและบริหารจดัการประมูลอากรสัมปทานเก็บรังนกจาก
ถ ้ารังนก ถึงแมห้ลงัจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และ
พระราชบญัญติัอากรรังนกแอ่น พ.ศ. 2540 องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นแหล่งรังนกแต่ละ
จงัหวดัก็ยงัคงใชร้ะบบการประมูลสัมปทานเก็บรังนกจวบจนถึงปัจจุบนั  

นกัสัตววิทยาไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ จากเดิมท่ีนกสร้างรังอยูใ่นถ ้ า ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นถ ้าตามเกาะ
ในทะเล อาจมีถ ้าบนบกหรือตามแนวชายฝ่ังทะเลบา้ง ซ่ึงรังนกในกลุ่มน้ีตอ้งไดส้ัมปทานจากทาง
ราชการ เราเรียกรังนกในกลุ่มน้ีวา่รังนกเกาะหรือรังนกถ ้า แต่ตามอาคารท่ีมีสภาพท่ีนกชอบในพื้นท่ี
ริมทะเลนกชนิดน้ีก็จะเข้าไปอยู่อาศยัสร้างรัง จนชาวบ้านสังเกตและศึกษาด้วยการทดลองจน
ปัจจุบนัสามารถสร้างอาคารให้นกแอ่นเขา้มาอาศยับา้นนกและถ ้ารังดว้ยน ้ าลายเพื่อให้ชาวบา้นได้
เก็บรังนกไปบริโภคและจ าหน่าย เราเรียกรังนกในกลุ่มน้ีวา่รังนกแอ่นบา้น (นิสา พงศชู์, 2556)  

มูลค่าทาง เศรษฐกิจของรังนกแอ่นมีค่าสูง รังนกแอ่นถือว่าเป็นส่ิงมีค่า ท่ีแสดงออกถึง
คุณค่าของรังนก และมกัใชม้อบเป็นของขวญัใหเ้ช้ือพระวงศแ์ละขา้ราชการระดบัสูง เพราะเป็นของ
หาไดย้ากและมีราคาแพงมาก จึงมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “ทองค าขาวแห่งทอ้งทะเล หรือ คาเวียร์
แห่งโลกตะวนัออก” (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2550) นกแอ่นไดแ้ปรเปล่ียนการด ารงชีวิตและเพื่อการ
อยูร่อดจึงอพยพจากถ ้าเขา้มาอยูอ่าศยัในสถานท่ีชุมชน  นกแอ่นไดอ้พยพมาท ารังท่ีบา้นเลขท่ี 1 เป็น
ยา่นการคา้ชาวจีนในอดีตของจงัหวดัปัตตานี เม่ือประมาณกวา่ 80 ปีมาแลว้ รวมถึงท่ีอ าเภอปากพนงั 
นกแอ่นก็ไดเ้ขา้มาอาศยัท ารังในบา้นท่ี ร้านธุรกิจวสัดุก่อสร้าง “อ่ือจีนกวง” ซ่ึงเป็นตึกนกหลงัแรก
ของเมืองปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ประมาณ พ.ศ. 2480 (เกษม  จนัทร์ด า, 2550, หนา้ 217)  
 

     
 

ภำพที ่1.1 นกแอ่นและรังนก  
ท่ีมา: อ านาจ ชาญกสิกรณ์ (2561) 
 

 หลังจาก พ.ศ. 2537 เศรษฐกิจของประเทศจีนได้เติบโตข้ึนอย่างก้าวกระโดด ท าให้
ประชากรชาวจีนในประเทศจีนมีก าลงัซ้ือสูงข้ึนจึงมีการน าเขา้รังนกและบริโภครังนกมากข้ึนตาม
ไปดว้ย ส่งผลให้ผูป้ระกอบการไทยสนใจเร่ืองรังนกแอ่นในบา้นนกแอ่น จึงไดมี้การสร้างบา้นนก
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แอ่นมากข้ึนกระจายไปทัว่ทุกภาคของประเทศ จากรายงานวิจยัและจากกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจรัง
นกแอ่นเก่ียวกบัปริมาณนกแอ่นและบา้นนกแอ่นในประเทศไทยมีขอ้มูลว่าในปี พ.ศ. 2537 มีนก
แอ่นกินรังอาศยัอยู่ในบา้นผูค้น หรือ ใน “บา้นนกแอ่น” อยู่ใน 4 จงัหวดัประมาณ 90,000 ตวั คือ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัปัตตานี   จงัหวดันราธิวาส  จงัหวดัสมุทรสาคร   

จนกระทัง่หลงัปี พ.ศ. 2540 เม่ือรังนกแอ่นมีราคาจ าหน่ายสูงข้ึนแพงถึงกิโลกรัมละ 80,000-
100,000 บาท และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากข้ึน พร้อมๆ กบัท่ีข่าวคราวของแหล่งรังนกในเมือง
ปากพนงัไดมี้การเผยแพร่ผา่นส่ือต่างๆ ทั้งวทิย ุโทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ ์ออกไปสู่สังคมภายนอก
อยา่งกวา้งขวางทั้งในและต่างประเทศ และประกอบกบัประเทศจีนไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของ WTO เปิด
ประเทศในการท าการค้าแบบเสรีมากข้ึนประชากรชาวจีนในประเทศจีนมีก าลังซ้ือสูงข้ึน การ
บริโภครังนกในประเทศจีนจึงสูงข้ึนตามไปด้วย ส่งผลให้สนใจในการสร้างตึกนก “คอนโดนก" 
หรือ “บา้นรังนก” หรือ “บา้นนกแอ่น” ให้เป็นท่ีอยูข่องนกแอ่น เพื่อเป็นแหล่งผลิตรังนก ป้อนตลาด
รังนกจีนท่ีมีความส าคญั และเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกก็ได้มีการต่ืนตวัเป็นอย่างมาก และ
เป็นไปอยา่งกวา้งขวาง (เกษม  จนัทร์ด า 2550, หน้า 218 อา้งถึงใน สมาคมผูป้ระกอบการธุรกิจรัง
นกแอ่นประเทศไทย, 2557) 
  จวบจนถึง พ.ศ.2547 การขยายพนัธ์ุนกแอ่นกินรังท่ีอยูอ่าศยัในอาคารส่ิงก่อสร้างตึกนกหรือ
บา้นนกแอ่นของผูป้ระกอบการมีมากข้ึนถึงประมาณ 0.16 ลา้นตวั โดยเฉพาะแหล่งบา้นนกแอ่นใน 
อ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่งเดียวคาดว่ามีประชากรนกแอ่นมากท่ีสุดประมาณ  
80,000-100,000 ตวั และมีการขยายพนัธ์ุอยา่งต่อเน่ืองและในพ.ศ. 2557 ประมาณวา่ในประเทศไทย
มีบ้านนกแอ่นประมาณ 10,000 หลัง โดยมีมูลค่าการลงทุนบ้านนกแอ่นนับเป็นมูลค่าสูงถึง 
50,000,000,000 บาท สามารถเก็บเก่ียวรังนกแอ่นเพื่อการคา้ได้ประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อเดือน 
และมีบ้านนกแอ่นทั่วทุกภาคของประเทศไทยไม่น้อยกว่า 42 จังหวดัประมาณ 10,020 หลัง
ประกอบด้วย พื้นท่ีภาคใต้ใน 14 จังหวดั คือ ชุมพร ตรัง สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต 
นครศรีธรรมราช กระบ่ี ระนอง พงังา นราธิวาส พัทลุง ยะลา และสตูล มีบา้นนกแอ่นประมาณ 
4,410 หลัง ภาคตะวนัออก ในพื้นท่ี 8 จงัหวดั คือ ตราด จนัทบุรี ระยอง ปราจีนบุ รี ฉะเชิงเทรา  
สระแกว้ และชลบุรี มีบ้านนกแอ่นประมาณ 3,000 หลงั ภาคกลางในพื้นท่ี 11 จงัหวดั คือ พิจิตร 
สระบุรี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
นครปฐม และประจวบคีรีขนัธ์ มีบ้านนกแอ่นประมาณ 2,500 หลงั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใน
พื้นท่ี 6 จงัหวดั คือ นครราชสีมา ขอนแก่น เลย หนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี มีบ้านนกแอ่น
ประมาณ 100 หลงั ภาคเหนือในพื้นท่ี 3 จงัหวดั คือ ล าปาง เชียงใหม่ และเชียงราย มีบา้นนกแอ่น
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ประมาณ 10 หลงั และภาคกลางคือ สมุทรปราการ (สมาคมผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นประเทศ
ไทย, 2557) 
 ราคาของรังนกแอ่นชนิดรังขาวในประเทศไทยมีราคากิโลกรัมละ  70,000-100,000 บาท 
ส่วนรังนกแอ่นชนิดรังด า มีราคาจ าหน่ายกิโลกรัมละ 6,000-20,000 บาท ในแต่ละปีรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายรังนกแอ่นทั้ง 2 ชนิดมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ลา้นบาท ต่อปี (เกษม จนัทร์ด า, 2550, น.22)  
การเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากข้ึน ท าให้ไดมี้การเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ ออกไปสู่สังคมภายนอก
อย่างกวา้งขวางทั้งในและต่างประเทศ และประกอบกบัประเทศจีนได้เขา้เป็นสมาชิกขององค์กร
การคา้โลก (WTO) เปิดประเทศในการท าการคา้แบบเสรีมากข้ึนประชากรชาวจีนมีก าลงัซ้ือสูงข้ึน  
การบริโภครังนกในประเทศจีนจึงสูงข้ึนตามไปดว้ยส่งผลใหมี้คนสนใจในการสร้างตึกนก “คอนโด
นก" หรือ “บ้านนกแอ่น” เป็นท่ีอยู่ของนกแอ่น เพื่อผลิตรังนกส่งออกไปยงัประเทศจีนโดยใน
ปัจจุบนัตลาดรังนกจีนท่ีมีความส าคญั และเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก (สมาคมผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรังนกแอ่นประเทศไทย, 2557)   

  พ .ศ. 2554  มีตึกรังนกประมาณ 250,000-300,000 หลังในอินโดนีเซีย ขณะท่ีรัฐบาล
มาเลเซียประเมินวา่ทัว่ประเทศมีตึกนกราว 50,000 หลงั แต่นกัธุรกิจตึกนกประเมินวา่มีนบั 100,000 
หลงั ส่วนในเวยีดนามมีตึกนกกระจายอยู ่200 หลงั ใน พ.ศ. 2557 มีตึกนกกระจายอยูท่ ัว่ทุกภาคของ
ไทย 10,000 หลงั มีนับ100 หลงัในภาคใตข้องพม่า และก าลงักระจายไปในจงัหวดัปาลาวานของ
ฟิลิปปินส์ ซ่ึงท าให้เฉพาะตึกนกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้มูลค่ารวมนบัหลายแสนลา้นบาท ท่ี
ส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ในอินโดนีเซีย มีนกแอ่น (Swiftlet) ชนิดท่ีรังบริโภคไม่ได ้แต่มีบทบาท
ส าคญัในระบบเศรษฐกิจการท าฟาร์มนกแอ่น (Swiftlet Farming) คือ เซอริติ (Seriti) หรือ นกแอ่น
รังหญา้ (Collocalia Esculenta) ซ่ึงเป็นนกท่ีชกัจูงให้นกแอ่นกินรัง (Swiftlet) เขา้มาท ารังในบา้นรัง
นก(birdhouse) หรือตึกรังนก (Swiftlet House) การเก็บรังนกแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้มีระยะเวลาฤดูกาลท่ีแตกต่างกนั ขณะท่ีการเก็บรังนกในบา้นนกหรือตึกนกใน
ทุกประเทศข้ึนอยูก่บัปริมาณของนก โดยทัว่ไปจะมีการเก็บรังนกกนัเดือนละ 1 คร้ัง (กรุงเทพธุรกิจ, 
2559) 

อยา่งไรก็ตามปริมาณและมูลค่าการส่งออกรังนกแอ่นของประเทศไทยสามารถผนัแปรตาม
ความแปรปรวนของสภาพอากาศไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการผลิต
และคุณภาพของรังนกแอ่น (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2550) สินคา้รังนกแอ่นนั้นมีมูลค่าสูงเม่ือเทียบกบั
สินคา้อ่ืนโดยเปรียบสัดส่วนต่อหน่วยท าให้มูลค่าของสินคา้นั้นเป็นท่ีตอ้งการของผูซ้ื้อและผูข้าย
จ านวนมาก แต่ส่ิงท่ีผูป้ระกอบธุรกิจนกแอ่นให้ความส าคญัอยา่งมากนั้นคือตวันกแอ่นท่ีเป็นผูผ้ลิต
สินคา้รังนก  และการแปรรูปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคุณภาพในการส่งออกสินคา้  
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 ใน พ.ศ. 2557 จากการส ารวจพบวา่มีจ านวนประชากรของนกแอ่นเพิ่มข้ึนถึง 2,000,000 ตวั 
จากเดิมท่ีเคยมีใน พ.ศ. 2537 จ  านวน 90,000 ตวั ทั้งน้ีมูลค่าการเก็บเก่ียวโดยเฉล่ียบา้นนกแอ่นแต่ละ
หลงัเก็บเก่ียวรังนกได ้ณ ปัจจุบนั 2-5 กิโลกรัม ต่อเดือน ปริมาณรังนกท่ีเก็บไดจ้ากบา้นนกแอ่นจาก
การเก็บขอ้มูลบา้นนกแอ่น 10,020 หลงั ในประเทศไทยสามารถเก็บผลผลิตรังนกไดปี้ละ 48,000 
กิโลกรัม โดยเฉพาะผลผลิตรังนกดิบท่ีเก็บได้จากบ้านนกแอ่น มีมูลค่าเฉล่ียประมาณปีละ 480-
1,000 ลา้นบาทต่อปี (สมาคมผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นประเทศไทย, 2557) 
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   ภำพที ่1.2 ราคารังนกในประเทศไทย 
   ท่ีมา : สมาคมผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นประเทศไทย (2557) 
 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การประกอบธุรกิจบา้นนกแอ่นเป็นธุรกิจท่ีมีมานานใน

ประเทศไทย ผูป้ระกอบการจึงไดร้วมกลุ่มเพื่อใหมี้ความเป็นระบบระเบียบข้ึน โดยก่อตั้งสมาคมข้ึน 
ปัจจุบนัมีสมาคมก่อตั้งข้ึนจ านวน 2 แห่ง โดยมีสมาชิกเป็นผูป้ระกอบการและบุคคลท่ีอยูใ่นธุรกิจรัง
นก ดูแลจดัการเร่ือง คุณภาพ ราคา  ซ้ือขายแลกเปล่ียน การประมูล และการรับเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกบัผลกระทบบา้นนกแอ่นท่ีส่งผลกบัชุมชน ทั้งน้ีตลอดเวลาท่ีผ่านมาการท าธุรกิจรังนกตอ้ง
เน้นท่ีตวัของสินคา้ และกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เน่ืองจาก จ าเป็นตอ้งค านึงถึงคุณภาพ และ 
ความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัราคาท่ีจะผนัแปรตามคุณภาพของรังนกท่ีผลิตได ้ดงันั้น
ในการประกอบธุรกิจบา้นนกแอ่น คุณภาพกบัความตอ้งการของลูกคา้ มีส่วนส าคญัมากท่ีสุดซ่ึงท า
ใหเ้กิดการต่ืนตวัในทุกประเทศคู่แข่งรวมถึงประเทศไทย 
 
1.2 ควำมส ำคัญของปัญหำ 

 สถานการณ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจบา้นนกแอ่นในประเทศไทยทั้งในดา้นการผลิตและ
คุณภาพการผลิตและผลผลิตรังนกแอ่น กล่าวไดว้า่ ผูป้ระกอบการธุรกิจบา้นนกแอ่นในประเทศไทย
มีโอกาสในการผลิตและส่งออกในหลายประการ กล่าวคือผูผ้ลิตและคู่แข่งมีจ านวนจ ากดั ในขณะน้ี



 

 

 

7 
 

ประเทศท่ีสามารถสร้างบา้นนกแอ่นหรือคอนโดนกได ้มีเพียง 4 ประเทศทัว่โลก กล่าวคือ ประเทศ
อินโดนีเซียมีบ้านนกแอ่นประมาณ 250,000 หลัง ผลิตรังนกปีละ 2,000,000 กิโลกรัม ประเทศ
มาเลเซีย มีบา้นนกแอ่นประมาณ 50,000-63,000 หลงั ผลิตรังนกปีละ 600,000 กิโลกรัม (มาเลเซีย
เป็นประเทศเดียวท่ีไดมี้การลงนามในพิธีสารฯร่วมกบัจีน และมีบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตการส่งออกรัง
นกไปจีนไดแ้ลว้ 8 บริษทั) ประเทศเวียดนาม มีบา้นนกแอ่นอยู่ประมาณ 200 หลงั ผลิตรังนกปีละ 
1,500กิโลกรัม รวมจากถ ้าและจากบา้นนกแอ่นสามารถผลิตไดปี้ละ 7,000-8,000 กิโลกรัม (สมาคม
ผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นประเทศไทย, 2557) ขณะท่ีคู่แข่งใหม่ท่ีก าลงัต่ืนตวัต่อราคาสินคา้รัง
นก โดยอยู่ระหว่างการศึกษา วิจยัและพฒันาเพื่อเขา้มาในฐานะผูผ้ลิตรายใหม่ คือ พม่า จากการ
ส ารวจในปี 2557 พบวา่มีบา้นนกแอ่นในภาคใตข้องพม่า จ  านวน 100 หลงั และใน ฟิลิปปินส์ก าลงั
กระจายตวักนัเร่ิมตน้ท าธุรกิจในจงัหวดั ปาลาวาน เน่ืองจากภูมิประเทศเป็นเกาะท่ีใหญ่และมีนก
แอ่นในธรรมชาติมาอาศยัอยู่จ  านวนมาก (กรุงเทพธุรกิจ, 2559) ขณะท่ีในปัจจุบนัประเทศไทย มี
บ้านนกแอ่นในพื้นท่ี 42 จงัหวดั ส ารวจปี 2557 จากจ านวน 77 จงัหวดัมีบ้านนกแอ่นทั้ งหมด
ประมาณ 10,020 หลงั โดยเฉล่ียไดรั้งนกดิบ ปีละ 48,000 กิโลกรัม (เฉล่ียราคารังนกดิบ 20,000 บาท 
ต่อกิโลกรัม) เฉพาะผลผลิตรังนกดิบท่ีเก็บไดจ้ากบา้นนกแอ่น จะมีมูลค่าประมาณปีละ 1,000 ลา้น
บาทต่อปี 

ขณะท่ีศกัยภาพธุรกิจรังนกไทย เม่ือประมวลปริมาณการผลิตรังนกจากแหล่งพื้นท่ีต่างๆซ่ึง
สามารถช้ีให้เห็นภาพรวมของขนาดธุรกิจรังนกไทย พ.ศ. 2553 รวมเงินค่าสัมปทานอากรรังนกทั้ง
ฝ่ังทะเลอ่าวไทยและฝ่ังทะเลอนัดามนั 3704.78 ลา้นบาท และขอ้มูลใน พ.ศ. 2556 เจา้ของบริษทัผู ้
สัมปทานเก็บรังนกถ ้าจากเกาะสัมปทานกล่าววา่ รังนกท่ีผูไ้ดรั้บสัมปทานจากแหล่งสัมปทานรังนก
ท่ีส าคญั 9 จงัหวดั คือ ประจวบคีรีขนัธ์ สุราษฎร์ธานี พทัลุง กระบ่ี ตรัง พงังา สตูล ตราด และชุมพร 
ประเทศไทยสามารถผลิตรังนกไดป้ระมาณ 18 ตนัต่อปี ถา้สามารถส่งออกไปจีนไดจ้ะมีมูลค่ารวม
กว่า 1.4 หม่ืนล้านบาท (รังนกส่วนใหญ่จะถูกส่งออกไปยงัประเทศจีน) จดัเก็บอากรรังนกได้
ประมาณปีละ 3,100 ลา้นบาท (ระยะสัมปทาน 5 ปี) แต่ขณะน้ีไม่สามารถส่งออกไปประเทศจีนได ้
(สมาคมผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นประเทศไทย, 2557) 

ในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552 เคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูป มีมูลค่าตลาดรวมกวา่ 2,000 ลา้น
บาท และในส่วนขอ้มูลจากสมาคมผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นประเทศไทย ประเมินวา่ประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 2557 ผลิตรังนกดิบทั้งระบบไดป้ระมาณ 200,000 กิโลกรัมต่อปี ซ่ึงหากเฉล่ียราคารัง
นกท่ีกิโลกรัมละ ประมาณ 45,000 บาท ไทยมีรายได้จากการขายรังนกดิบรวมทั้ งระบบปีละ 
9,000,000,000 บาท เม่ือรวมนับมูลค่าตลาดรังนกในภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูป 
มูลค่าตลาดรังนกไทยจึงมีไม่นอ้ยกวา่ปีละ 10,000,000,000 ลา้นบาท  
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ตำรำงที ่1.1 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกรังนกแอ่นของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553 แยกรายทวปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกเข้ำรังนกนำงแอ่นของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553 แยกรำยทวปี (ปริมำณ : กโิลกรัม มูลค่ำ : บำท) 

ประเทศ 2550 2551 2552 2553 

 

ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ 
ทวปีเอเชีย          

ฮ่องกง 
 

8,506 27,586,062 7,909 34,233,212 22,582 99,089,520 9,987 194,395,299 

พม่า 
 

2,086 3,116,120 3,528 4,948,898 18,328 15,317,441 65,869 30,305,522 

สิงคโปร์ 
 

1,504 3,857,968 2,940 46,474,679 4,017 49,612,949 7,202 27,513,473 

กมัพชูา 
 

2,687 936,361 2,788 2,102,991 5,198 5,821,854 17,814 13,505,506 

จีน 
 

506 815,827 4,483 2,829,669 4,942 2,841,339 2,343 5,817,911 
ญ่ีปุน  

8,172 4,164,252 14,074 2,623,275 5,899 1,281,624 3,000 1,750,098 
ใตห้วนั 

 

4,719 1,595,996 748 808,518 7,700 577,822 34,720 1,791,618 

ลาว 
 

426 210,072 358 98,761 419 370,471 301 369,375 

บาห์เรน 
 

108 170,404 567 643,613 180 215,578 316 301,211 

อินโดนีเซีย 
 

1,050 44,431 150 6,020 1,350 58,567 3,165 120,400 

มาเลเซีย 
 

370 419,020 6 2,621 - - 52 30,304 

มาเก๊า 
 

- - 621 2030826 - - - - 

โอมาน 
 

525 21,597 - - - - - - 
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ตำรำงที ่1.1 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกรังนกแอ่นของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553 แยกรายทวปี (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงที 1 (ต่อ) 
 
 

 ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกเข้ำรังนกนำงแอ่นของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553 แยกรำยทวปี (ปริมำณ : กโิลกรัม มูลค่ำ : บำท) 
 

ประเทศ 2550 2551 2552 2553 

 ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ 
ทวปีเอเชีย (ต่อ) 
อินเดีย - - 5 56,139 - - - - 

ฟิลิปปินส์ - - - - 2 356 - - 

รวม 30,659 42,938,110 38,177 96,859,222 70,617 175,187,521 144,769 275,900,717 
ทวปีออสเตรเลยี 

ออสเตรเลีย 29,268 2,441,163 20,299 948,745 10,390 543,051 19,239 785,269 

นิวซีแลนด ์ 525 21,969 1,382 116,157 986 48,300 1,731 93,939 

รวม 29,793 2,463,132 21,681 1,064,902 11,376 591,351 20,970 879,208 

ทวปีอเมริกา 

สหรัฐอเมริกา 18,631 928,572 7,650 311,899 13,501 642,326 4,500 191,162 

แคนาดา 858 52,733 1,341 90,096 1,425 62,303 1,012 41,400 

ฮอนดูรัส 840 36,292 225 10,259 - - 37 1,486 

วานวัตู - - - - - - 100 9,946 

รวม 20,329 1,017,597 9,216 412,254 14,926 704,629 5,649 243,994 
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ตำรำงที ่1.1 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่ำ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2554) อา้งถึงใน วราศรี แสงกระจ่าง (2554)

    

ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกเข้ำรังนกนำงแอ่นของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553 แยกรำยทวปี (ปริมำณ : กโิลกรัม มูลค่ำ : บำท) 

ประเทศ 2550 2551 2552 2553 

 

ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ 
ทวปียุโรป 

เนเธอร์แลนด ์ 2,789 172,641 4,573 400,519 

  

1,406 84,140 
สวติเซอร์แลนด ์ 750 32,029 - - 376 18,612 1,350 54,267 

สหราชอาณาจกัร - - 1,032 106,800 258 26,700 216 39,479 

สวเีดน - - - - - - 58 25,441 
นอร์เวย ์ 75 3,149 1,800 73,675 75 3,249 75 3,038 

ไอร์แลนด ์ 240 10,085 225 9,190 - - - - 

เบลเยยีม - - - - - - 30 51,466 

เยอรมนั - - - - - - 7 305 

ฟินแลนด ์ - - 150 6,466 75 3,152 - - 
ฝร่ังเศส - - 300 13164 - - 13 32384 

อิตาลี - - 1800 72471 375 16833 - - 

รวม 3,854 217,904 9,880 682,285 1,159 68,546 3,155 290,520 
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อย่างไรก็ดีแมว้่าผูป้ระกอบการธุรกิจบา้นนกแอ่นในประเทศไทยจะมีโอกาสและมีจุดแข็ง
ในการผลิตรังนกแอ่น แต่ผูป้ระกอบการธุรกิจบา้นนกแอ่นในประเทศไทยก็ยงัตอ้งเผชิญปัญหาและ
อุปสรรคโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ปัญหาดา้นกฎหมายของตลาดต่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศ 
ในประเด็นกฎหมายของตลาดต่างประเทศ ประเทศจีนกล่าวไดว้า่เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของธุรกิจรัง
นก จากการท่ีสินคา้มีมูลค่าสูง ท าให้การตรวจคุณภาพและความปลอดภยัยอ่มมีมาตรการท่ีเขม้งวด
เป็นพิเศษ โดยเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 กรมอุตสาหกรรมและการคา้ประจ ามณฑลเจอ้เจียง 
ของจีนไดต้รวจยึดรังนกแดง (รังนกเลือด) ปลอมจากมาเลเซีย ซ่ึงระบุว่ามีสารไนไตรท์เจือปนเกิน
มาตรฐานท่ีได้รับอนุญาตจากสาธารณสุขถึง 350 เท่า ท าให้จีนระงบัการน าเขา้รังนกโดยตรงจาก
มาเลเซียและจากแหล่งผลิต รังนกจากทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ พร้อมทั้งได้
ออกกฎระเบียบใหม่กรณีของการน าเขา้สินคา้รังนกและสินคา้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ “กฎระเบียบว่า
ดว้ยการตรวจสอบและการกกักนัของติดตวัของคนเขา้หรือออกเมือง”  ซ่ึงถือเป็นสินคา้ตอ้งห้าม 
โดยห้ามน าติดตวัเขา้จีน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ยกเวน้รังนกแปรรูป 
ขวดหรือกระป๋อง ส่งผลใหร้าคาของรังนกอบแหง้ไดล้ดลงอยา่งต่อเน่ืองจนถึง พ.ศ. 2556 ราคารังนก
ดิบเฉล่ียกิโลกรัมละ 10,000 - 20,000 บาท จีนไดอ้อกกฎระเบียบใหม่จดัระบบการน าเขา้รังนกและ
เสนอร่างพิธีสาร (MOU) ใหผู้ผ้ลิตรังนกในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยปฏิบติัตามระเบียบการ
น าเขา้รังนกของเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตให้รังนกสามารถส่งออกไปจีนได้ (สมาคมผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรังนกแอ่นประเทศไทย, 2557) ส าหรับประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย ์ไดห้ารือร่วมกบัหน่วยงานของจีนเพื่อแกปั้ญหา โดยก าหนดขั้นตอน กฎระเบียบอยา่งชดัเจน 
พร้อมกับการเชิญผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของจีนเข้าไปส ารวจแหล่งเก็บรังนกในประเทศ
ไท ย  เพื่ อ ข้ึ น ท ะ เบี ยน เกษตรกรผู ้ เ ล้ี ย ง รั งน กแ อ่น  ท ะ เบี ยน ผู ้ป ระกอบก าร  และออก
ใบอนุญาต (ส านกังานพาณิชย ์ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน, 2555) 

นอกจากสถานการณ์กฎหมายในตลาดต่างประเทศแลว้ ผูป้ระกอบการบา้นรังนกแอ่นตอ้ง
เผชิญกับสถานการณ์ ด้านกฎหมายในประเทศไทย เน่ืองจากนกแอ่นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม
กฎกระทรวงก าหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ท่ีออกตามความใน พ.ร.บ. สงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ท าให้กิจการรังนกแอ่นท่ีเป็นผลผลิตจากบา้นนกแอ่นถือเป็นกิจการท่ี ผิด
กฎหมาย เน่ืองจากไม่ได้รับ อนุญาตตาม พ.ร.บ. ทั้ งสองฉบับ แต่ในส่วนของรังนกถ ้ าจากเกาะ
สัมปทานเป็นกิจการท่ี ไดรั้บสัมปทานถูกตอ้งตาม พระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) อากรรังนกแอ่น พ.ศ. 
2540 ท าให้ส่งผลเป็นปัญหาส าคญัของผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นดิบท่ีได้จากบา้นนกแอ่นท่ี
เล้ียงเป็นฟาร์มในหลายดา้น  
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จากเร่ืองท่ีได้กล่าวมานั้นท าให้เกิดประเด็นเก่ียวกับปัญหาของผูป้ระกอบการรังนกใน
ประเทศไทย เก่ียวกับปัญหาท่ีส าคัญของการประกอบธุรกิจรังนกของผูป้ระกอบการรังนกใน
ประเด็นไทยได้พบปัญหาหลักๆ 3 ประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) กฎหมายท่ีรองรับ นโยบายท่ีเอ้ือต่อ
ธุรกิจ การครอบครองสัตวป่์าคุม้ครอง การครอบครองซากนก การครอบครองผลผลิตท่ีไดจ้ากนก
แอ่น (รังนก) ท าให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถท่ีจะขนส่งรังนกอย่างเป็นปกติแบบสินคา้ชนิดอ่ืนได ้ 
2) ในส่วนของผูป้ระกอบการเอง องค์ความรู้ การถ่ายทอด ประสบการณ์ และองค์ความรู้ใหม่ ใน
ส่วนผูป้ระกอบการท่ีสร้างบา้นนกแอ่นเพื่อผลิตสินคา้รังนก การแปรรูปรังนกดิบให้ได้มาตรฐาน 
การพฒันาสินคา้รังนกให้ได้รับมาตรฐาน ส่วนของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัโรงล้างรังนกประสบ
ปัญหาเก่ียวกบัการแปรรูป การผลิตสินคา้เพื่อส่งขายต่อให้ลูกคา้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 3) การ
จดัการความสามารถของผูป้ระกอบการกบัการแข่งขนัและการบริหารจดัการคุณภาพแต่ละดา้นของ
ผูป้ระกอบการ ประเด็นของปัญหาทั้ง 3 ขอ้นั้น ส่งผลให้ผูป้ระกอบการรังนกแอ่นมีอุปสรรคและ
ปัญหาในการบริหารจดัการคุณภาพของการผลิตสินคา้รังนก และขอ้จ ากดัในการผลิตรังนก ส่งผล
ต่อการควบคุมคุณภาพของผลผลิตสินค้ารังนก แต่ขณะท่ีประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
เวียดนาม ซ่ึงเป็นประเทศคู่แข่งส าคญัในการท าธุรกิจรังนกในตลาดรังนกโลกกบัธุรกิจรังนกไทย 
ต่างก็เป็นสมาชิกอนุสัญญา “ไซเตส (CITES)” แต่ละประเทศดังกล่าวได้มีการปรับแก้ระเบียบ
กฎหมาย ให้การท าตึกนกหรือบา้นนกแอ่นเป็นการประกอบการภาคการเกษตร ให้รังนกแอ่นเป็น
สินคา้การเกษตรและมีการออกใบอนุญาตให ้“บา้นนกแอ่น” เป็นแหล่งผลิตรังนก  และเพาะเล้ียงนก
แอ่น (สมาคมผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นประเทศไทย, 2557) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การศึกษาตน้แบบการบริหารจดัการคุณภาพการประกอบการธุรกิจรัง
นกในประเทศไทย มีความส าคญัอยา่งมากในธุรกิจท่ีสามารถพฒันาประเทศ และมีความส าคญัอยา่ง
มากในวชิาการต่อการวจิยัและศึกษา ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ตน้แบบการบริหารจดัการ
คุณภาพการประกอบการธุรกิจรังนกในประเทศไทย ว่าควรมีการจดัการบริหารจดัการคุณภาพ
อย่างไรในธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขนั และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อธุรกิจ ทั้งวเิคราะห์กระบวนการห่วงโซ่อุปทานและการจดัการ
คุณภาพทั้งระบบ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาการด าเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจ และหา
สาเหตุของอุปสรรคและการบริหารจดัการคุณภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกในประเทศไทยได ้
เพื่อสามารถน าไปใช้ในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจรังนกในประเทศไทย
ต่อไป 
 
 



13 
 

 

1.3 โจทย์วจัิย 
 การบริหารจดัการเพื่อการจดัการคุณภาพการประกอบการธุรกิจรังนกในประเทศไทยเป็น
อยา่งไร 
 
1.4 วตัถุประสงค์ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลกัษณะสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของการประกอบการ

เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการด าเนินการของผูป้ระกอบการธุรกิจรัง
นกแอ่นในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษามิติต่างๆ ทางการจดัการคุณภาพ การจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีผลกระทบต่อ
การบริหารจดัการคุณภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศไทย 

3. เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายและทางการบริหารจดัการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัส าหรับการด าเนินการของผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศไทย 
 
1.5 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาในประเด็นดา้นการบริหารจดัการใน 4 มิติ 
คือ 1) การบริหารจดัการคุณภาพของผูป้ระกอบการรังนกในประเทศไทย 2) ขีดความสามารถในการ
แข่งขนั 3) การจดัการคุณภาพ 4) การจดัการห่วงโซ่คุณภาพ และ 5) กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
จากกลุ่มบุคคลกลุ่มท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีภาครัฐ และผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกไทย โดยศึกษาเฉพาะ
ผูป้ระกอบการธุรกิจรังนก เก่ียวกบัการผลิต แปรรูป ซ้ือ-ขาย โดยแบ่งเป็น ภาคกลาง ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัตก และภาคใต ้เก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 4 กลุ่มคือ 1) ผูป้ระกอบการเจา้ของบา้นนก
แอ่น 2) ผูป้ระกอบการเจา้ของโรงลา้งรังนก 3) ผูป้ระกอบการร้านจดัจ าหน่ายรังนก กลุ่มลูกคา้ ชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 4) กลุ่มนโยบายภาครัฐและนกัวชิาการ 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกนัยายน 2560 - กรกฎาคม 
2563  
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1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีดงัต่อไปน้ี 
1. ได้รับองค์ความรู้เก่ียวกับข้อมูลการด าเนินการจัดการธุรกิจการด าเนินการของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศไทย 
2. น าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการไปใช้เป็นแนวทางการวางแผนการ

บริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพธุรกิจผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศไทยได้อย่าง
เหมาะสม 

3. สามารถน าต้นแบบการบริหารจดัการคณุภาพการประกอบการธุรกิจรังนกไปพฒันาและ
ปรับใชเ้พื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจรังนกในประเทศไทย 
 
1.7 นิยำมศัพท์ 

1) ต้นแบบ หมายถึง แบบอยา่งท่ีปฏิบติัแลว้เกิดผลลพัธ์ท่ีดี ใหเ้กิดการปฏิบติัตามต่อกนัมา 
อาจเกิดจากการท่ีมีการส ารวจและสัมภาษณ์ตวัอยา่งท่ีประสบความส าเร็จหรือตวัอยา่งท่ีพบเจอความ
ลม้เหลว ท าให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการน ามายึดถือตน้แบบเพื่อหลีกเล่ียงความลม้เหลว และประสบ
ความส าเร็จตามตน้แบบ ในบางคร้ังอาจท าเป็นขั้นตอนหรือท าเป็นการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีประสบการณ์
มาก  

2) กำรจัดกำรกำรบริหำร หมายถึง การจดัการบริหาร คือกระบวนการท่ีมีขั้นตอนการ
ด าเนินการเป็นไปตามหลกัของทฤษฎีการจดัการหรือ การวางแผนปฏิบติั การควบคุมและด าเนินการ
ในธุรกิจเพื่อให้ตรงตามหลกัท่ีเป็นการจดัการตามท่ีผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารได้วางไวใ้ห้เป็น
ระบบระเบียบเพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์ของความตอ้งการ 

  3) คุณภำพของผู้ประกอบกำร หมายถึง คุณภาพในกระบวนการท าธุรกิจรังนกทั้งหมด 
ตั้งแต่การท าบา้นรังนกการผลิตรังนก การขนส่งรังนก การควบคุมการผลิต ทั้งการดูแลเร่ืองรังนก
ปลอมปน และรังนกมีสารเคมีผสม เพื่อไดรั้งนกท่ีมีคุณภาพตามหลกัท่ีลูกคา้ และตลาดตอ้งการ   

 4) ธุรกิจรังนกแอ่น หมายถึง การประกอบธุรกิจหรืออาชีพเก่ียวกับรังนก และอาชีพที
สนับสนุนกันในธุรกิจรังนก ทั้ งผูป้ระกอบการรังนกบ้าน ผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปรังนก 
ผูป้ระกอบการการจดัจ าหน่าย รวมถึงผูใ้หค้  าปรึกษา ผูข้นส่งสินคา้ และผูป้ระกอบการรังนกถ ้า 
 5) นกแอ่น หมายถึง นกแอ่นแบ่งเป็นสองกลุ่มหลกั คือ กลุ่มนกแอ่นกินรังชนิดรังขาว และ 
กลุ่มนกแอ่นกินรังชนิดรังด า โดยกลุ่มนกแอ่นกินรังชนิดรังขาว คือนกแอ่นกินรังตะโพกขาวท่ีรังนก 
มกัมีสีขาว สีทอง และสีแดงตามปัจจยัอ่ืนๆ เช่น อากาศ สถานท่ี อุณหภูมิท่ีนกอาศยั ส่วนกลุ่มนก
แอ่นกินรังชนิดรังด า คือนกแอ่นชนิดหางส่ีเหล่ียม  
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 6) บ้ำนนกแอ่น หมายถึง บ้าน ตึก อาคารพาณิชย ์ส่ิงก่อสร้าง เช่น โรงแรมเก่า ห้างเก่า 
โรงหนงัเก่า ซ่ึงน ามาดดัแปลง เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพของการอยูอ่าศยัของนกแอ่น (กินรัง) และ
การสร้างบา้น อาคารข้ึนมาใหม่โดยออกแบบให้เหมาะสมกบัการอยู่อาศยัของนกแอ่นโดยเฉพาะ
เพื่อให้นกแอ่นสายพนัธ์ุท่ีท ารังดว้ยน ้ าลายเขา้มาอยูอ่าศยัเพื่อสร้างรังนก ภายในบา้นนกแอ่นนั้นจะ
จ าลองสภาพธรรมชาติท่ีนกแอ่นมกัอาศยัในถ ้ าธรรมชาติตามเทคนิคของผูป้ระกอบการ โดยใช้
อุปกรณ์เขา้มาช่วยเพื่อใหเ้หมาะสมกบันกแอ่นอาศยั เช่น ความช้ืน ความมืด แรงลม  
 7) รังนกจำกนกแอ่น หมายถึง รังนกท่ีเป็นผลผลิตมาจากนกแอ่นประเภทนกแอ่นกินรัง
ตะโพกขาวและนกแอ่นชนิดหางส่ีเหล่ียมจากบา้นนกแอ่น และรังนกจากธรรมชาติตามถ ้าต่างๆ 
 8) รังนกอบแห้ง หมายถึง รังนกดิบท่ีไดจ้ากการเก็บผลผลิตรังนกของนกแอ่นตามถ ้า และ
บา้นนก หรือคอนโดนก แลว้น ามาท าความสะอาดรังนกตามขั้นตอนก าจดัขนนก ข้ีนก ซากนกท่ีตาย 
เพื่อให้ไดรั้งนกสะอาด จากนั้นน ามาใส่พิมพรู์ปทรงเพื่อให้รังนกเป็นรูปสวยงามทรงถว้ย แลว้น ามา
ตากลมหรืออบให้แห้ง โดยสีของรังนกดิบอบแห้งตามปกติจะมี รังสีขาว รังสีเหลือง (ทอง) รังสีแดง 
(เลือด)  
 9) ผู้ประกอบกำรธุรกิจรังนกแอ่น หมายถึง ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัการผลิต แปรรูป 
ซ้ือ-ขาย รังนกท่ีได้จากบา้นนกแอ่น โดยแบ่งลกัษณะของผูป้ระกอบการออกเป็นตน้น ้ า กลางน ้ า 
และปลายน ้า  

       9.1) ผู้ประกอบกำรบ้ำนนกแอ่น (ผลิตรัง) สร้างบา้นเพื่อให้นกแอ่นเขา้มาอาศยัท า
รังตอ้งมีองค์ความรู้ในการสร้างบา้นนกแอ่น และเก่ียวกบัการด ารงชีวิตของนกแอ่น การสร้างบา้น
นบัตั้งแต่การทดสอบหาแหล่งนกและเส้นทางบินของนกแอ่นก่อนสร้างบา้น ดว้ยวิธีการเปิดเสียง
เรียกนกแอ่นในเวลาเยน็เพราะเป็นช่วงท่ีนกแอ่นบินกลบับา้น โดยทดสอบเปิดเสียงหลายคร้ังใน
ช่วงเวลาเดิมทุกวนั เพื่อสังเกตจ านวนนกแอ่นในบริเวณนั้นจนแน่ใจวา่ท่ีดินบริเวณนั้นสามารถสร้าง
บา้นนกแอ่นได ้จากนั้นจึงท าการสร้างบา้นนกแอ่น  

     9.2) ผู้ประกอบกำรที่ล้ำงท ำควำมสะอำดรังนก (เพิ่มมูลค่ำให้สินค้ำ) คดัส่ิงสกปรก
ออกจากรังนก เช่น ข้ีนก เปลือกนก ขนนก ฯลฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัรังนก โดยแรงงานตอ้งใชฝี้มือ
และความช านาญอย่างมากในการดึงส่ิงสกปรกและขนนกออกจากเส้นใยไม่ให้รังนกเสียหาย 
เน่ืองจากต้องมีการควบคุมให้รังนกมีคุณภาพ และผูป้ระกอบการในส่วนน้ีต้องมีประสบการณ์
เก่ียวกบัการคดัเลือกซ้ือรังนกในระดบัท่ีดีเพื่อควบคุมตน้ทุนการซ้ือรังนก และป้องกนัไม่ใหไ้ดรั้งนก
ในราคาท่ีสูงเกินคุณภาพท่ีไดรั้บ 

    9.3) ผู้จัดจ ำหน่ำยรังนก (กระจำยสินค้ำ) การจ าหน่ายรังนกมีหลายรูปแบบ เช่น 
การจ าหน่ายรังนกจากผูป้ระกอบการบา้นนก (ตน้น ้ า) โดยจ าหน่ายผา่นหนา้บา้นหรือหนา้ฟาร์มของ
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ตนเอง การจ าหน่ายรังนกด้วยผูป้ระกอบการโรงล้างท าความสะอาดรังนก (กลางน ้ า) เป็นการ
จ าหน่ายรังนกท่ีท าความสะอาดแลว้ และจ าหน่ายรังนกดว้ยผูป้ระกอบการ (ปลายน ้ า) เช่น ร้านขาย
สินค้ารังนกโดยเฉพาะ ร้านขายรังนกตามแหล่งท่องเท่ียว และร้านขายรังนกย่านการค้าคนจีน 
(เยาวราช) ร้านของฝากรวมทั้งการจ าหน่ายรังนกดว้ยมคัคุเทศก์ ตวัแทน นายหน้า และสุดทา้ยการ
จ าห น่ายรังนกผ่านงานประมูลหรือลานประมูล  คือ กิจกรรมท่ีจัด ข้ึน เพื่ อ ซ้ือ -ขายรังนก 
ผูป้ระกอบการผลิตรังนกจะน ารังนกท่ีไดจ้ากบา้นนก (ตน้น ้ า) มาจ าหน่ายผา่นระบบงานประมูล โดย
ลูกคา้มีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ดว้ยระบบงานประมูลท าใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคาท าใหรั้งนก
มีราคาสูงข้ึน และผูป้ระกอบการสามารถจ าหน่ายสินคา้รังนกไดง่้ายข้ึน 
 10) กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพรังนก หมำยถึง การบริหารจดัการคุณภาพของรังนกแต่ละ
กระบวนการผลิตรังนก ตั้งแต่ ตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า 
 11) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน หมายถึง การท่ีผูป้ระกอบการในธุรกิจรังนกและธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรังนก ร่วมถึงผูท่ี้อยูใ่นส่วนสนบัสนุนธุรกิจ ซ่ึงขีดความสามารถนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อ
ทุกธุรกิจ เน่ืองจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีผูป้ระกอบการมีช่วยส่งเสริมท าใหธุ้รกิจสามารถอยู่
รอดและด าเนินต่อไปได ้เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขนักบัคู่แข่งทั้งในประเทศท่ีท าธุรกิจเดียวกนั 
หรือคู่แข่งในต่างประเทศ 
 12) กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน หมายถึง การจดัการกระบวนการ ตน้น ้ า กลางน ้ า ปลายน ้ า 
ในธุรกิจรังนกให้เป็นไปตามหน้าท่ีและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อรับรู้ถึงขั้นตอนการท างานการบริหาร
จดัการในห่วงโซ่อุปทานเพื่อง่ายต่อการบริหารจดัการคุณภาพ 
 13) กฎหมำยและนโยบำยทีเ่กีย่วข้อง หมายถึง กฎและนโยบายท่ีผูป้ระกอบการรังนกหรือ
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งยึดถือปฏิบติักนัมา เพื่อให้ธุรกิจด าเนินต่อไปอย่างไม่มีผลกระทบต่อส่วนรวม 
โดยท่ีกฎและนโยบายตอ้งเป็นส่ิงท่ีเป็นสากลและผูป้ระกอบการทุกคนยอมรับเป็นส่วนมาก 
 
 
 



บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง “ตน้แบบการบริหารจดัการคุณภาพการประกอบการธุรกิจรังนกแอ่นใน

ประเทศไทย” ผูว้จิยัได ้ทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 
2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบันกแอ่น รังนกแอ่นบา้นนกแอ่น และกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขนั  

2.2.1 ตวัแบบเพชร (Diamond Model) 
2.2.2 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพ (Quality Management) 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6 กรอบแนวคิดการวจิยั และค าอธิบายกรอบแนวคิดการวจิยั 

 
2.1 ข้อมูลเกีย่วกบันกแอ่นรังนกแอ่น บ้านนกแอ่น และ กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วข้อง 

  ประเภทนกแอ่น  
 “ทองค าขาว” หรือ “คาเวียร์แห่งตะวนัออก” ชาวตะวนัตกไดข้นานนามรังนกเป็นส่ิงของท่ี

มีราคาแพงเหมือนทองค า นกแอ่น ภาษามลายเูรียก นกชาลงังนั ภาษา อินโดนีเซียเรียก บูรุงวาเล็ท 
(Burung Walet) หรือ บูรุงลายงั-ลายงั (Buurung Layang Layang) หรือท่ีชาวจีนเรียก เอ้ียนจ่ือ เป็น
นกในอนัดบั Apodifomes วงศ ์Apodidae สกุล Collocalia ส าหรับในประเทศไทยมี 3 ชนิดคือ  

1. นกแอ่นกินรัง ช่ือสามญั Edible-nest Swiftlet ช่ือวิทยาศาสตร์ Collocalia Fuciphaga วงศ ์
Apodidae ลกัษณะทัว่ไป ตวัผูแ้ละตวัเมียมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมาก โดยท่ีตวัผูจ้ะมีขนาดโตกวา่ตวั
เมียเล็กนอ้ยเป็นนกขนาดเล็กขนาดเท่านกกระจอกบา้น จะงอยปากสั้นกวา้งมีสีด า ม่านตาสีด า วงปีก
เป็นรูปโคง้คนัธนู ปีกหมุนไดร้อบ ขนดา้นบนของตวัมีสีด าอมน ้ าตาล ขนท่ีแขง้เป็นรูปโคง้คนัธนู 
ปีกหมุนได้รอบ ขนด้านบนของตวัมีสีด าอมน ้ าตาล ขนท่ีแขง้จะมีเล็กน้อยหรืออาจไม่มี หางเป็น
แฉกเล็กนอ้ย ตะโพกมีสีขาว ทอ้งมีสีน ้ าตาล เวลาบินจะกระพือปีกเร็วมาก รังมีสีขาวสร้างดว้ยเมือก
โปร่งแสง ซ่ึงประกอบดว้ยสารพวกไกลโคโปรตีนท่ีสังเคราะห์จากต่อมน ้ าลาย นิสัยชอบสร้างรัง
ตามผนงัถ ้าในเกาะเล็กๆ แถบชายฝ่ังหรือบางคร้ังก็อยูต่ามอาคาร การสร้างรังใหม่มกัจะสร้าง ณ จุด
เดิม ชอบออกหาอาหารประเภทแมลงในตอนเชา้ตรู่เป็นพื้นท่ีกวา้งแถวชายป่าและทุ่งนา และกลบัรัง
ในช่วงเย็นย  ่า โดยสามารถบินกลับรังภายในถ ้ าท่ีเป็นซอกหรือหลืบโพรงอันมืดมิดได้อย่าง
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คล่องแคล่ว แม่นย  า จากการส่งเสียงร้องให้เกิดเสียงสะทอ้นน าทางท่ีเรียกวา่ เอค็โคโลเคชัน่ และจะ
สร้างรังในเวลากลางคืน ถ่ินก าเนิด อนัดามนัส์ นิโคบาส์ ซุนดาส์ พาลาวาน ฟิลิปปินส์ เทือกเขา
ตะนาวศรี พม่า มาเลเซีย ไทย เวยีดนาม โคชินไชนา และตงัเก๋ีย (เกษม จนัทร์ด า, 2550 หนา้ 18) 

2. นกแอ่นกินรังตะโพกขาว ช่ือสามัญ  White-rumped Swift ช่ือวิทยาศาสตร์ Apus 
Paeificus วงศ ์Apodidae ลกัษณะทัว่ไป มีสะโพกสีขาว ขนทางดา้นใตท้อ้งมีลายขวางสีด าสลบัขาว 
หางเป็นแฉกมองเห็นชดัเจน นกแอ่นกินรังตะโพกขาว และนกแอ่นกินรัง เดิมเป็นชนิดเดียวกนัแต่
ต่างชนิดย่อยกนั ปัจจุบนัจดัไวค้นละชนิด รังมีสีขาว นิสัยเหมือนนกแอ่นกินรัง ถ่ินก าเนิด อินเดีย 
จีน ไหหล า ไตห้วนั ซุนดาส์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ พม่า ไทย ลาว ฮ่องกง และเวยีดนาม 

3. นกแอ่นหางส่ีเหล่ียมหรือนกแอ่นรังด า ช่ือสามญั Black-nest Swiftlel ช่ือวิทยาศาสตร์ 
Collocaliamaxima วงศ์ Apodidae ลักษณะทั่วไปมีหัวใหญ่กว่านกแอ่นกินรัง ตัวผูแ้ละตัวเมียมี
ลกัษณะเหมือนกนั ด้านบนของตวัมีสีน ้ าตาลแก่ ด้านล่างของตวัมีสีเทา หางเป็นรูปบากเล็กน้อย 
หน้าแข้งมีขนข้ึนเต็มไปหมด เสียงร้องเหมือนนกแอ่นกินรังหรือนกแอ่นพนัธ์ุหิมาลัย รังมีสีด า
เพราะมีขนเป็นส่วนประกอบ และมกัจะมีถ่ินท่ีอยูอ่าศยัท่ีเดียวกบันกแอ่นกินรัง นิสัยเหมือนนกแอ่น
กินรัง ถ่ินก าเนิด เทือกเขาหิมาลยั ฟิลิปปินส์ เกาะซุนดาส์ พาลาวาน เทือกเขาตะนาวศรี ไทยและ
มาเลเซีย 

แต่โดยธรรมชาติ คนท่ีอยูก่บันกแอ่นจะไดจ้  าแนกนกแอ่นกินรังออกเป็น 2 ชนิด คือ นกด า 
หมายถึง นกแอ่นกินรังท่ีมีรังสีด า เพราะมีขนเป็นส่วนประกอบ กบั นกขาว หมายถึง นกแอ่นกินรัง
ท่ีมีรังสีขาว 

นกแอ่นกินรังเป็นนกคนละกลุ่มกบันกแอ่นท่ีมีนิสัยชอบเกาะตามสายไฟฟ้า ซ่ึงพบเห็นได้
บ่อยในเมือง และตามทอ้งไร่ทอ้งนาทัว่ไป นกแอ่นสายพนัธ์ุน้ีเป็น นกแอ่นท่ีสร้างรังดว้ยดินโคลน
ผสมกบัเศษพืช ชอบสร้างรังอยูต่ามผาหรือสถานท่ีก่อสร้างเป็นนกท่ีจดัอยูใ่นอนัดบั Passeriformes 
วงศ์ Hirundinidae เม่ือบินปีกทั้งสองจะกวา้งกางออกเป็นรูปสามเหล่ียม ไม่เรียวแหลม ขณะท่ีนก
แอ่นกินรังเป็นนกท่ีมีล าตวัขนาดเล็ก ปีกแต่ละขา้งยาวเรียวแหลมไม่แผก่วา้งเป็นรูปสามเหล่ียม บิน
ไดร้วดเร็วกวา่ กระพือปีก 2 ขา้งไม่พร้อมกนั และนกแอ่นกินรัง (Swiftlel) จะไม่เกาะตามท่ีใดๆ เวน้
แต่จะบินกลบัมาเกาะท่ีรังในถ ้ าหรือในอาคารท่ีเป็นท่ีอยู่ของตวัเอง (เกษม จนัทร์ด า, 2550, หน้า 
19-20) 

วงจรชีวติและการด ารงชีวตินกแอ่น 
นกแอ่นกินรังเป็นนกท่ีสามารถบินได้เร็วประมาณ 89-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นนกท่ี

ชอบหากินอยูใ่นบริเวณแหล่งอาหารในรัศมี 25 กิโลเมตรจากรังท่ีอยูอ่าศยั เม่ือออกบินหากินแลว้จะ
ไม่แวะเกาะตามท่ีใด แต่จะกลบัมาเกาะตรงท่ีอยูข่องตวัเอง เน่ืองจากบริเวณฝ่าเทา้ของนกแอ่นนั้นจะ
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มีลกัษณะท่ีอ่อนนุ่มบอบบางท าให้เกิดแผลไดง่้ายถึงแมว้า่จะมีเล็บท่ีโคง้ยาวเป็นพิเศษทั้ง 4 น้ิวแบบ
นกทัว่ไปเพื่อใชเ้กาะยึดตามผนงัถ ้าก็ตามอาหารของนกแอ่นเป็นแมลงท่ีก าลงับินอยูใ่นอากาศ โดย
นกแอ่นจะบินโฉบเพื่อใชจ้ะงอยปากจบักิน จ าพวกมดท่ีมีปีก ปลวกท่ีมีปีก และแมลงอ่ืนๆ  

นกแอ่นมีพฤติกรรมชอบสร้างรังประจ าท่ีเดิมในท่ีมีระดับอุณหภูมิในระหว่าง 25.8-29 
องศาเซลเซียส และมีความช้ืนอยูท่ี่ 75-84.9 แต่เม่ือสร้างรังคร้ังไหนมีกล่ินผดิปกติหรือมีท่าทีวา่จะมี
ศตัรูมารบกวน นกแอ่นจะอพยพยา้ยท่ีอยู่ ศ ัตรูของนกแอ่นเป็นสัตว์จ  าพวก ตุ๊กแก นกเค้าแมว  
งูเหลือม งูหลาม งูเห่าข้ีเถา้ แมลงสาบ ตวัเรือด ลิงแสม งูเขียวหางไหม ้หนู คา้งคาว เห้ีย ตะกวด และ
เหยี่ยว นกแอ่นมีฤดูสืบพนัธ์ุระหว่างเดือน มกราคม-เมษายน ของทุกปี และในช่วงเวลาของฤดู
สืบพนัธ์ุก็จะมีการสร้างรังเพื่อวางไข่ โดยในช่วงของฤดูผสมพนัธ์ุอวยัวะท่ีผลิตวสัดุสร้างรังซ่ึง
อาจจะเป็นกระเพาะพกัอาหาร หรือต่อมน ้ าลาย จะพฒันาจนโตในระหวา่งเดือนธันวาคมถึงเดือน
มิถุนายน แต่จะไม่พบต่อมน ้ าลายน้ีในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม และห้วงเวลาของฤดูผสม
พนัธ์ุและการสร้างรังอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี 

ปกตินกเพศเมียจะเป็นผูส้ร้างรังโดยล าพงั ยกเวน้รังท่ีสามซ่ึงนกเพศผูแ้ละเพศเมียจะช่วยกนั
สร้างนกจะสร้างรังในเวลากลางคืน โดยใชเ้ทา้เกาะท่ีผนงัถ ้าหรือผนงัอาคารแลว้ส่ายหวัไปมาพร้อม
กบัปล่อยน ้ าลายลงบนผนงัถ ้ าหรือผนังอาคาร เรียกช่วงการท ารังช่วงน้ีวา่ “การตั้งคิ้ว” ในช่วงแรก
นกจะท ารังได้ประมาณคร้ังละหัวไมขี้ดไฟ และจะค่อยเพิ่มปริมาณความยาวข้ึนเป้นคร้ังละ 1-1.5 
เซนติเมตรต่อคืน น ้ าลายของนกเม่ือแห้งแลว้จะแข็งตวัมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัวุน้เส้นท่ีอดัตวักนั
แน่น โดยนกแอ่นจะเร่ิมท ารังส่วนบนก่อน และตวัรังจะอยู่ส่วนล่างในต าแหน่งตรงกลางของรัง
ส่วนบน รังแรกจะใช้เวลาสร้างประมาณ 1 เดือน หรือประมาณ 30-40 วนั รังมีลกัษณะเป็นรูปเปล
หรือรูปถว้ยคร่ึงซีก โดยตวัรังจะตรึงติดอยูก่บัผนงัถ ้าหรือผนงัภายในอาคารส่ิงก่อสร้างท่ีนกอาศยัอยู ่

รังนกเม่ือถูกเก็บดว้ยการแซะออกมาจากผนังถ ้ าหรือผนังอาคาร ส่วนของรังนกท่ีเรียกว่า 
“การตั้งคิ้ว” เมือมีการตดัแต่งรังนกนั้นส่วนน้ีจะถูกตดัออกและจะเรียกรังนกส่วนน้ีว่า “ตีนรังนก”
นกแอ่นกินรังเป็นสัตวช์นิดเดียวท่ีมีพฤติกรรมสร้างรังทดแทน กล่าวคือ นกจะสร้างรังใหม่ทดแทน
รังท่ีถูกเก็บเก่ียว หรือรังท่ีถูกท าลายก่อนท่ีจะวางไข่ แต่หลงัจากท่ีนกวางไข่แล้ว แมรั้งถูกท าลาย
หรือถูกเก็บไปนกจะไม่สร้างรังทดแทนอีก รังแรกจะเร่ิมสร้างประมาณเดือนมกราคมโดยจะใชเ้วลา
สร้าง 30-40 วนั รังท่ี 2 จะสร้างประมาณกลางเดือนมีนาคมจะใชเ้วลาสร้างประมาณ 20-25 วนั และ
รังท่ี 3 จะสร้างประมาณกลางเดือนเมษายน จะใชเ้วลาสร้างประมาณ 15-17 วนั นกบางตวัเท่านั้นท่ี
จะสร้างรังท่ี 4 แมจ้ะเก็บเก่ียวหรือไม่ก็ตาม แต่ถา้มีการเก็บเก่ียวรังท่ี 4 ก็สามารถท่ีจะสร้างรังท่ี 5 
และ 6 ทดแทนได ้
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โดยทัว่ไปรังแรกของนกแอ่นกินรังจะมีสีขาวหรือสีขาวมอ แต่รังต่อไปจะมีสีค่อนไปทาง
เหลือง และรังท่ี 3 จะมีสีออกแดงจนกระทัง่เป็นสีแดงซ่ึงมกัจะมีค าพูดอยู่เสมอว่า นกตอ้งกระอกั
เลือดออกมาสร้างรัง ทั้งท่ีในความเป็นจริงไม่วา่รังท่ีเท่าไหร่รังยงัเป็นสีขาวอยู ่แต่การท่ีเห็นเป็นสี
ออกแดง เน่ืองมาจากมีสีสนิทของแร่เหล็กตามผนังเจือปน เพราะรังแรกท่ีสร้างจะอยูใ่นราวเดือน
มกราคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีไม่มีฝน หรือฝนน้อย ปริมาณน ้ าในถ ้ าหรือถ่ินอาศัยของนกมีน้อย หรือ
ความช้ืนยงัต ่าอยู ่สีของสนิมจึงยงัไม่ซึมเขา้ไปในรัง 

รังของนกแอ่นกินรังชนิดสีขาว จะมีความกวา้งประมาณ 5-8 เซนติเมตร มีขนาดความยาว
ตามขอบรังเฉล่ีย 13.3 เซนติเมตร และลึกเฉล่ีย 5.1 เซนติเมตร มีน ้ าหนกัเฉล่ีย 10 กรัม ส่วนรังของ
นกแอ่นกินรังชนิดสีด านั้น จะมีขนาดใหญ่กวา่ โดยขนาดความยาวตามของรังเฉล่ีย 17.3 เซนติเมตร 
และลึก เฉล่ีย 7.2 เซนติเมตร น ้ าหนักโดยเฉล่ีย 35 กรัม โดยทั่วไปแล้วนกแอ่นกินรังจะมีอายุ
ประมาณ 6-7 ปี และมีความเช่ือกนัในเร่ืองคุณภาพของรังนกวา่ ถา้นกแอ่นท่ีมีอายุ 3 ปีจะสามารถ
สร้างรังท่ีดีท่ีสุดได ้ท าใหรั้งนกมีคุณภาพมากในช่วงเวลานั้น (เกษม จนัทร์ด า, 2550, หนา้ 22-26) 

  รังนกแอ่น 
ในปี 2557 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ได้ให้รังนกจดัอยู่ในสินค้าเกษตร มกษ.6705-2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศและงานทัว่ไป เล่มท่ี 131 ตอนพิเศษ 243 ง วนัท่ี 28 พฤศจิกายน ได้ให้นิยามของ รังนก 
เป็นสารท่ีได้จากการคดัหลั่งของน ้ าลายของนกแอ่นหรือนกแอ่นกินรัง ซ่ึงมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Aerodramus Germani ห รือ  Collocalia Germane ห รือ  Aerodramus Fuciphagus ห รือ  Collocalia 
Fuciphaga อยูใ่นสกุล Aerodramus หรือสกุล Collocalia ท่ีผา่นกระบวนการเตรียมขั้นตน้ ไดแ้ก่ คดั
แยกรัง ท าความสะอาด ท าให้แห้ง โดยอาจมีการข้ึนรูป พร้อมจ าหน่ายเพื่อการบริโภค รังนก 
หมายถึง รังของนกแอ่นหรือนกแอ่นกินรังท่ีสามารถน ามาบริโภค ได้จากสารคดัหลั่งจากต่อม
น ้ าลาย ของนกแอ่นหรือนกแอ่นกินรังความหมายของค าท่ีใช้ในมาตรฐานสินคา้เกษตรรังนก มี
ดงัต่อไปน้ี 

1. รังนก หมายถึง รังของนกแอ่นหรือนกแอ่นกินรังท่ีสามารถน ามาบริโภคไดจ้ากสารคดั
หลงัจากต่อมน ้าลาย ของนกแอ่นหรือนกแอ่นกินรัง 

2. รังนกขาว หมายถึง รังของนกแอ่นหรือนกแอ่นกินรัง ท่ีมีสีขาว สีเหลือง หรือสีเหลือง
ทอง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของนก 

3. รังนกแดง หมายถึง รังของนกแอ่นหรือนกแอ่นกินรัง ซ่ึงท่ีมีสีแดงซ่ึงเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ 
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4. ส่ิงแปลกปลอม หมายถึง ส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบของรังนกซ่ึงอาจปนหรือติดมา 
เช่น ขนนก เศษดิน เศษวชัพืช 

 

โดยสามารถแบ่งออกตามมาตรฐานท่ีคลอบคลุมรังนกส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตร
และอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดก้ าหนดไว ้ทั้ง 4 ตามสีธรรมชาติ โดยท่ียงัไม่
ผา่นกระบวนการฟอกสีหรือยอ้มสีใดๆ ความหมายมีดงัต่อไปน้ี 
 

   
 

ภาพที ่2.1 รังนกสีขาวและรังนกสีแดง  
ท่ีมา: มงคล วธิานนิติ (2560) 

 

บ้านนกแอ่น 
บา้นนกแอ่นคือสถานท่ีจ าลองบรรยากาศจากภายในถ ้ ามาไวใ้นเมือง ชุมชน เพื่อหลอกล่อ

ใหน้กแอ่นจากธรรมชาติอพยพเขา้มาอยูภ่ายในบา้นท่ีจ าลองบรรยากาศถ ้า ในเร่ืองของเทคนิคท่ีตอ้ง
อาศยัความช านาญโดยอาศยัเสียงเรียกนกแอ่นให้มา ณ บริเวณบา้นท่ีก าลงัจะสร้างโดยมีหลายคน
บอกว่าตอ้งดูท่าทางการบิน การร่อนของนกแอ่นดว้ยว่ามาจากทิศทางไหน เพื่อเจาะทางเขา้ให้นก
แอ่นบินเขา้ นกแอ่นไม่ไดเ้ขา้ประตูหรือหน้าต่าง แต่นกแอ่นจะบินเขา้ท่ีหอนก และร่อนลงมาโดย
บา้นบางหลงัจะมีการลดระดบัหลากหลายแบบ เช่น ทางเขา้แบบลดระดบัลงเร่ือยๆ และหอนกท่ี
เจาะรูเขา้จากดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีตรงกบัทิศบินของนก และบริเวณนั้นผูป้ระกอบการจะน าล าโพงมา
ติดเอาไวเ้พื่อเปิดเสียงเสียงนกแอ่นร้อง เป็นเสียงท่ีหลอกล่อให้นกแอ่นเขา้มาส ารวจบินดูภายใน
บา้น 

ลกัษณะบา้นนกแอ่นนั้น ข้ึนอยูก่บัผูป้ระกอบการนกแอ่นเองท่ีตอ้งการจะท าฟาร์มนกแอ่น
ว่าตอ้งการไดล้กัษณะใด รูปร่างแบบไหน หรืออาจจะข้ึนอยู่กบัทุนเพราะผูป้ระกอบการบางท่าน
ตอ้งการซ้ือบา้นท่ีมีจ านวนนกอาศยัอยูแ่ลว้ต่อมาจากผูป้ระกอบการคนก่อนอีกทอดหน่ึงเพื่อไดเ้ก็บ
ผลผลิตรังนกเลยแต่ตอ้งเส่ียงกบัการจ่ายเงินสดเน่ืองจากสถาบนัการเงินไม่เอ้ือต่อการกูซ้ื้อบา้นนก
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แอ่นทุกประเภท บ้านนกแอ่นนั้ น มีหลากหลายประเภทอาจข้ึนอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งการและในกรณีท่ีผูป้ระกอบการมีส่ิงปลูกสร้างอยูแ่ลว้ เช่น บา้นเก่า ตึกแถวเก่า 
โรงงานเก่า ท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้จึงดดัแปลงใชป้ระโยชน์เพื่อท าฟาร์มนกแอ่น หรือบา้นนกแอ่น  

การเลือกท าเลบา้นนั้นควรอาศยัผูท่ี้เช่ียวชาญ เน่ืองจากภายในบา้นนกแอ่นตอ้งมีบรรยากาศ
เยน็ บริเวณห้องนอนท่ีนกจะเลือกท ารังตอ้งมืด และช้ืนไม่โดนแสงส่องถึง ภายในบา้นนกถา้บริเวณ
ท่ีเป็นสถานท่ีโล่งมกัจะท าเป็นรางน ้าเพื่อให้อากาศไหลผา่นเขา้มากระทบกบัน ้าท่ีไหลอยูภ่ายในราง 

ส่วนบา้นบางหลงัท่ีอยู่ในบริเวณไม่มีลมพดัผ่านเยอะ หรือผูป้ระกอบการตอ้งการให้บา้น
เยน็ มกัจะใชอุ้ปกรณ์เสริมมากมาย รวมถึงการท าน ้าพุจ  าลองและท าก าแพงน ้า เคร่ืองพน่หมอก  

 
บ้านนกแอ่น 

 

  
 

  
 

 
                     ภาพที ่2.2 บา้นนกแอ่น 
                     ท่ีมา: กญัจน์ ปุญญทลงัค ์(2560) 
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ภายในบ้านนกแอ่น 
 

   
 

   
 

   
 

ภาพที ่2.3 ภายในของบา้นนกแอ่น  
ท่ีมา: กญัจน์ ปุญญทลงัค ์(2560) 
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กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วข้อง 

โดยประวติัศาสตร์ของรังนกไทยนั้นไดมี้จารึกมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาถึงการท าการคา้
เก่ียวกบัธุรกิจรังนกแอ่นมายาวนานแล้ว โดยได้มีลายลกัษณ์อกัษรถึงการเก็บภาษีอากรอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อยถึงรายไดข้องการซ้ือ - ขายรังนกอยา่งเป็นทางการ  

การจดัเก็บอากรรังนกแอ่นในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา โดยการจดัเก็บ
อากรรังนกแอ่นในสมยันั้น มีนายอากรรังนกท าหนา้ท่ีจดัเก็บและน าผลประโยชน์จากการจดัเก็บส่ง
เมืองหลวง การจดัส่งผลประโยชน์จากการจดัเก็บอากรรังนกแอ่นในสมยักรุงศรีอยุธยา เป็นไปใน
ลกัษณะของการส่งส่วย (สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส, 2554 อา้งถึงใน ฉตัรทอง ทองเกล้ียง, 2554) 

การจดัเก็บอากรรังนกแอ่นในสมยักรุงธนบุรี สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ทรงมีพระ
บรมราชานุญาตใหก้ลุ่มพอ่คา้ชาวจีนเป็นนายหนา้จดัเก็บอากรรังนกแอ่น ในราชอาณาจกัร ส่งผลให้
กลุ่มพอ่คา้ชาวจีนดงักล่าวผกูขาดการจดัเก็บอากรรังนกแอ่นต่อมาตลอดรัชสมยั 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว ไดเ้กิดกบฏเจา้อนุวงศเ์วียงจนัทร์ รัฐมีความ
จ าเป็นตองใช้เงินราชการมากกว่าปกติ พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการปรับปรุงการจดัเก็บ
ภาษีอากร โดยเพิ่มประเภทภาษีอากรท่ีจดัเก็บออกเป็น 38 ประเภท การจดัเก็บอากรรังนกแอ่นจดัอยู่
ในประเภทของภาษีตอ้งหา้มหกอยา่งนอกจากน้ีพระองคย์งัไดป้รับปรุงรูปแบบการจดัเก็บภาษีอากร
ใหม่ โดยการน าระบบเจา้ภาษีนายอากรมาใช ้กล่าวคือให้มีการจดัเก็บภาษีอากรเป็นการผกูขาดโดย
เอกชน 

ซ่ึงเอกชนผูใ้ดประสงค์จะรับเหมาผูกขาดการจดัเก็บภาษีอากรประเภทใดก็จะเขา้มาร่วม
ประมูลผูใ้ห้ราคาสูงสุดจะเป็นผูผู้กขาดการจดัเก็บการจดัเก็บรูปแบบน้ีเรียกวา่ “เจา้ภาษีนายอากร” 
โดยรัฐจะมอบอ านาจสิทธิขาดในการจดัเก็บภาษีอากรชนิดนั้นให้ไป ด าเนินการ เม่ือถึงก าหนด ผู ้
ประมูลจะตอ้งน าเงินภาษีอากรท่ีจดัเก็บมาส่งใหค้รบจ านวน ตามท่ีไดป้ระมูลไว ้

การจดัเก็บภาษีอากรในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา้อยู่หัวพระองค์ทรง
โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปล่ียนแปลงวิธีการจดัเก็บภาษีอากรเสียใหม่ จากระบบเจา้ภาษีนายอากรมาเป็นทาง
ราชการเป็นผูจ้ดัเก็บเองโดยในช่วงแรกไดท้ดลองใหเ้ทศาภิบาลบางแห่งจดัเก็บภาษีอากรเองปรากฏ
ว่าไดผ้ลดี สามารถจดัเก็บภาษีอากร ได้เพิ่มข้ึนกว่าปกติพระองค์จึงโปรดเกลา้ฯ ให้ยกเลิกวิธีการ
เรียกประมูลรับเหมาหรือผูกขาดการเก็บภาษีจากราษฎรโดยส้ินเชิงและให้เทศาภิบาลเก็บเอง
เหมือนกนัหมด ทุกมณฑล 

การจดัเก็บอากรรังนกแอ่นในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยูห่วั พระองคท์รง
มีหนังสือสารตราตั้ ง แต่งตั้ งข้าหลวงประจ าจังหวดัในจังหวดัท่ีมีนกแอ่น อาศัยท ารังอยู่ตาม
ธรรมชาติเป็นนายอากรรังนก ท าหน้าท่ีจดัเก็บและน าผลประโยชน์ จากการจดัเก็บอากรรังนกแอ่น
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ส่งเมืองหลวงเป็นรายไดแ้ผ่นดินปรากฏ หลกัฐานคร้ัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว
เสด็จประพาสหวัเมืองมลาย ูในปี พ.ศ. 2432 ในระหวา่งท่ีเสด็จประพาสเมืองสงขลา พระองคท์รงมี
พระราชประสงค์ท่ีจะ เสด็จพระราชด าเนินไปยงัเมืองพทัลุง โดยการเสด็จในคร้ังน้ีพระองค์ทรง
เสด็จพระราชด าเนินไปยงัหมู่เกาะส่ีเกาะห้า เพื่อทอดพระเนตรการจดัเก็บรังนกแอ่นและทรงแต่งตั้ง 
ให้หลวงอุดมกกัติด (พ่วง ณ สงขลา) เป็นนายอากรรังนก ท าหนา้ท่ีดูแลการจดัเก็บอากร รังนกแอ่น
เกาะส่ีเกาะหา้และน าเงินอากรรังนกแอ่นเกาะส่ีเกาะหา้ ส่งสู่ทองพระคลงัหลวง 

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดเก็บภาษีอากรและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ยงัจดัท าในรูปแบบของระบบราชการ โดยรัฐเป็นผูค้วบคุมและ
ผูกขาดการจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น เม่ือประทานบัตร
สัมปทาน ซ่ึงรัฐได้อนุญาตให้บริษทัเอกชนเปิดท าการ เหมืองลิกไนต์ ท่ีอ าเภอบานดอน จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี จะหมดอายลุงในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรง
มีพระบรมราชโองการถึง เจา้พระยาพลเทพ ใหส้งวนแหล่งถ่านหินท่ีมีอยูใ่นเพื่อใหท้างราชการเป็น 
ผูด้  าเนินการเท่านั้น โดยมีใจความวา่ 

ดว้ยประทานบตัร บ่อถ่านศิลาท่ีบานดอน ซ่ึงอนุญาตให้แก่บริษทับ่อถ่านศิลาสยามจ ากดั 
ท านั้ นได้หมดส้ินไปแล้วฉันเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรท่ีจะด าริรวบรวมบ่อถ่านศิลาในพระ
ราชอาณาจักรไวส้ าหรับรัฐบาลท าเอง เพราะจะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองต่อไปหาน้อยไม่ 
เพราะฉะนั้นต่อไปให้สงวนบ่อถ่านศิลาท่ีบานดอน ท่ีแขวงเมืองกระบ่ี และท่ีแม่เมาะไวส้ าหรับ
รัฐบาลตรวจท าห้ามมีผูใ้ดมาขอประทานหรือสิทธิใดๆ ในเขตทั้งหลายดงัท่ีกล่าว จงแจง้ให้ทราบวา่
เป็นท่ีๆ รัฐบาลสงวนไวใช้ ในราชการ (พิพิธภณัฑ์ศูนยถ่์านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ, ราช
โองการฉบับท่ี 11/530, ฉบบัคัดลอกโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2554 อ้างถึงใน  
ฉตัรทอง ทองเกล้ียง, 2554) 

ส าหรับปัญหาระเบียบกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจและของผูป้ระกอบการรังนกไทย
ในปัจจุบนันั้น เน่ืองจากนกแอ่นเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง ตามกฎกระทรวงก าหนดให้สัตวป่์าบางชนิด
เป็นสัตวป่์าคุม้ครอง พ.ศ. 2546 ท่ีออกตามความใน พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
กิจการรังนกแอ่นท่ีเป็นผลผลิตจากบา้นนกแอ่นยงัถือเป็นกิจการท่ี ผิดกฎหมาย เน่ืองจากไม่ไดรั้บ 
อนุญาตตาม พ.ร.บ. ทั้ งสองฉบับ แต่ในส่วนของรังนกถ ้ าจากเกาะสัมปทานเป็นกิจการท่ีได้รับ
สัมปทานถูกตอ้งตามพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) อากรรังนกแอ่น พ.ศ. 2540 ดงันั้นเฉพาะรังนกถ ้าจาก
เกาะสัมปทานเท่านั้นท่ีจะสามารถส่งออกไปประเทศจีนได ้และท าให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถ
ประกอบธุรกิจได้เน่ืองจากติดขอ้กฎหมาย พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
ห้ามการเพาะเล้ียงนกแอ่น ครอบครองซาก และผลผลิตท่ีได้จากนกแอ่นท าให้ไม่สามารถขนส่ง 
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หรือเก็บรังนกเอาไวเ้พื่อจ าหน่ายได ้ส่งผลให้ไม่สามารถพฒันาคุณภาพได ้(สมาคมผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรังนกแอ่น, 2557) 
 จากขอ้มูลเก่ียวกบันกแอ่น รังนกแอ่น  บา้นนกแอ่น และกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
ไดก้ล่าวมานั้นท าใหท้ราบถึงโอกาสในการท่ีจะส่งเสริมเก่ียวกบัธุรกิจรังนกดิบซ่ึงจากขอ้มูลเก่ียวกบั
บา้นนกแอ่นและตวันกแอ่นนั้นท าให้เห็นไดว้า่ประเทศไทยนั้นสามารถท่ีจะพฒันาคุณภาพเก่ียวกบั
สินคา้รังนกดิบเพื่อส่งออกไปจ าหน่ายให้กบัจีน และผูบ้ริโภคอ่ืนๆ ไดอี้กมากมาย เก่ียวกบัประสบ
การของผูป้ระกอบการนั้นไดก้ล่าวถึงโอกาสในเชิงองคค์วามรู้เก่ียวกบัความสามารถในการท าบา้น
นกให้นกแอ่นเขา้มาอาศยัและท ารังไดเ้ป็นอยา่งดี เก่ียวบริบทในของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสินคา้รัง
นกดิบนั้ นท าให้เห็นภาพโดยรวมของการบริโภครังนกดิบ ความยาวนานของความเช่ือด้าน
สรรพคุณของรังนก และดา้นค่านิยมเก่ียวกบัรังนกดิบเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ราคาแพง ท าให้รัฐบาลและ
หน่วยงานดว้ยมีส่วนเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนเก่ียวกบัสินคา้รังนกเพื่อเป็นธุรกิจท่ีสามารถพฒันา
ไดข้ึ้นไปอีก 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) 

ในทางธุรกิจถา้ผูป้ระกอบการอยากจะแยง่ชิงหรือแข่งขนัและไดเ้ปรียบเป็นผูช้นะคู่แข่งใน
ธุรกิจนั้น ผูป้ระกอบการก็ควรเสาะแสวงหาขอ้ไดเ้ปรียบหรือท าการศึกษาหาแก่นของความสามารถ
ของตนเอง ส่ิงท่ีส าคญัในปัจจุบนัเก่ียวกบัการท าธุรกิจในทุกองค์กรนั้นให้ความส าคญัอยา่งยิ่งใน
ความสามารถขององค์กร บุคลากร เน่ืองจากการได้เปรียบคู่แข่งนั้นถือเป็นส่ิงท่ีสามารถมีโอกาส
ทางธุรกิจ ดงันั้นขอ้ไดเ้ปรียบหรือความสามารถขององคก์รท่ีมี และสร้างจนเป็นจุดแข็งและโอกาส
ให้แก่องค์กร จึงส่งผลให้กลายเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการเอาชนะคู่แข่งขนั ขีดความสามารถในการ
แข่งขนันั้นมาจากหลากหลายปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดขอ้ได้เปรียบ เช่น ภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร รวมถึงส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคท่ีก่อให้ไม่เกิดขีดความสามารถในการแข่งขนัได ้
ประชาชน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐบาล ท่ีเช่ือมโยงส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถเป็นส่ิง
ท่ีส าคญัอยา่งมาก ส านกันายกรัฐมนตรีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา (เล่ม 119, หนา้ 2) เก่ียวกบั
ความหมายของขีดความสามารถในการแข่งขนัเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขนั รวมทั้ง
ความเขม้แข็งของภาคการผลิตและบริการอนัจะก่อให้การพฒันาท่ีมีเสถียรภาพและย ัง่ยืนรัฐบาลจึง
มีนโยบายให้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัเป็นวาระแห่งชาติและเป็นแนวทางหลกัส าคญั
ใยการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีการผนึกก าลงัและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั
ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
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ไม่เพียงแต่ขีดความสามารถจะวดัระดบัไดแ้ค่ภายในอุตสาหกรรม ขีดความสามารถนั้นยงั
สามารถวดัระดบัของประเทศไดอี้กดว้ย  IMD (International Institute of Management Development) 
เป็นการจดัอนัดบัขีดความสามารถและเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ และให้อนัดบัประเทศท่ีมีขีด
ความสามารถสูงสุด สมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ (2546) ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย คือ 
การพฒันาขีดความสามารถในการด าเนินการไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Trade Association, Regional 
Trade การมีนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้น การด าเนินการใดๆ ท่ีท าแลว้
ก่อให้เกิด Value Added/Value Chain ดงันั้น เม่ือประเทศมีแผนในการพฒันาขีดความสามารถใน
การแข่งขนัแลว้ หวัใจท่ีส าคญั คือ การน าแผนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงประเทศอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
ในด้านต่างๆ เช่น แนวปฏิบติัท่ีเคยมีมาในอดีต แนวทางการด าเนินธุรกิจความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาครัฐกบัภาคเอกชนหากท าไดด้งัน้ีแลว้การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย
ใหเ้พิ่มสูงข้ึนจึงเป็นเร่ืองท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้

ในส่วนของการช่วยเหลือใหป้ระเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขนันั้นเป็นเร่ืองท่ีรัฐบาล
จะหาแนวทางในการวางแผนเพื่อเป็นแผนการด าเนินและปฏิบติัตามของทุกหน่วยงาน ร่วมถึง
องคก์ารธุรกิจ อุตสาหกรรม และผูป้ระกอบการทั้งรายเล็กรายใหม่ เน่ืองจากความสามารถเป็นส่ิงท่ี
ทุกคนทุกหน่วยงานตอ้งช่วยกันส่งเสริมให้มีความได้เปรียบ ส านักวิจยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(2559) ไดก้ล่าวไวว้า่ รัฐบาลปัจจุบนัไดก้ าหนดให้การยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศเป็นวาระท่ีทุกภาคส่วนจะตอ้งตระหนกัถึงความส าคญั เพราะในการพฒันาความสามารถ
ในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในทุกพื้นท่ีของประเทศ ตอ้งเช่ือมโยงในภูมิภาคให้มาก และเช่ือมโยงกบัโลก
ดว้ย โดยเอกชนจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและการยกระดบัในความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศ ส่วนภาครัฐจะเป็นฝ่ายสนบัสนุนโดยด าเนินการปรับปรุงสภาวะแวดลอ้ม
ต่างๆ ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้ประเทศสามารถกา้วต่อไปไดอ้ยา่งมัน่คง เศรษฐกิจ 
มีความมัน่คง ดงันั้นภาคเอกชนท่ีเป็นส่วนหลกัในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัควร
ทราบสถานภาพ หรือจุดอ่อน หรือจุดแข็งของตนเอง รวมถึงของผูอ่ื้นท่ีเป็นคู่แข่งขัน รวมถึง
ประเทศต่างๆ เพื่อเป็นข้อได้เปรียบและแนวทางในอนาคตสภาเศรษฐกิจโลก WWF (World 
Economic Forum) ไดจ้ดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัประจ าปี 2558-2559 ประเทศไทยจดัอยู่
อันดับท่ี 32โดยใช้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกเป็นตัวช้ีวดัเปรียบเทียบความ
ได้เปรียบ ทั้ งหมด 12 ด้าน ได้แก่ กลุ่มปัจจัยพื้นฐานเป็นกุญแจส าคัญท่ีช่วยผลักดันเศรษฐกิจ 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น 1) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นสถาบนั 2) โครงสร้างพื้นฐาน 3) ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจ 4) ดา้นสุขภาพและการศึกษาเบ้ืองตน้ ในส่วนของกลุ่มท่ี 6 คือ 1) ดา้นการศึกษาขั้น
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สูงและการฝึกอบรม 2) ดา้นประสิทธิของตลาดสินคา้ 3) ดา้นประสิทธิของตลาดแรงงาน 4) ดา้น
ประสิทธิของตลาดการเงิน 5) ดา้นความพร้อมทางเทคโนโลยี 6) ขนาดของตลาด และกลุ่มสุดทา้ย 
ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมและระดับการพัฒนา มุ่งเน้นในการผลักดันนวตักรรมของประเทศ 
ประกอบดว้ย 2 ดา้นคือ 1)  ระดบัการพฒันาของธุรกิจ และ 2) ดา้นนวตักรรม 

ในส่วนของการถูกจดัอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั IMD (International Institute 
for Management Development) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศไทย (2559) จากผลส ารวจประเทศไทยนั้นอยูใ่นอนัดบัท่ี 28 ในปี 2559 ซ่ึงข้ึนมาจากในปี 
2558 ถึง 2 อนัดบั (ซ่ึงขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยจดัใน อนัดบัท่ี 30 ในปี 2558
อนัดบัท่ี 27 ในปี 2557 อนัดบัท่ี 27 ปี 2556) ในเกณฑพ์ิจารณาการจดัอนัดบัมีการพิจารณา 4 ดา้น คือ 
1) ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ มีปัจจยัดา้นเศรษฐกิจภายในประเทศ การคา้ระหว่างประเทศ การลงทุน
ระหวา่งประเทศ ด้านการจา้งาน ราคาและค่าครองชีพ 2) ดา้นประสิทธิภาพของภาครัฐ มาตรการ
ต่างๆ ท่ีรัฐด าเนินการ เช่น มาตรการเก่ียวกับภาษี สิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุน รวมถึงความ
คล่องตวัในการด าเนินนโยบาย 3) ดา้นประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ สัดส่วนของก าลงัแรงงานต่อ
ประชากร กฎระเบียบเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน และบทบาทการลงทุนในการเป็นแหล่งเงินทุนให้
ธุรกิจ 4) โครงสร้างพื้นฐานยงัจดัในอนัดบัต ่า โดยปัจจยัพื้นฐานท่ีค่อนขา้งดีได้แก่ การคมนาคม
ขนส่ง และสาธารณูปโภค ส่วนประเด็นท่ีตอ้งพฒันาคือการเพิ่มจ านวนบุคลากรทางการแพทยต่์อ
ประชากร การประหยดัพลงังาน และการพฒันาความสามารถดา้นภาษาของบุคลากร 

ขีดความสามารถในการแข่งขันนั้นมีปัจจยัท่ีให้ความส าคญัอยู่หลายอย่าง ทั้ งทางด้าน
เศรษฐกิจการค้าการลงทุน บทบาทของหน่วยงานรัฐบาล ประสิทธิภาพของหน่วยงานธุรกิจ  
สอดคลอ้งกบั สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2556) ได้กล่าวถึงการพิจารณาท่ีมีใช้เกณฑ์จดั
อันดับทั้ ง 4 ด้านของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (National Competitiveness) ขีด
ความสามารถและผลประกอบการของประเทศในการสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมแก่
การประกอบกิจการซ่ึงการประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขนันั้นจะช่วยให้เขา้ใจถึงจุดเด่น
และจุดดอ้ยของประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ณ ช่วงเวลาเดียวกนั และสามารถ
พฒันาประเทศใน เชิงแข่งขนัในเวทีโลกได้ซ่ึงการจดัอนัดบัของ IMD (International Institute for 
Management Development) ใช้เกณฑ์ในการจดัอนัดบั 4 ดา้น 1) ศกัยภาพทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
ในประเทศการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนระหว่างประเทศการจ้างงานและระดับราคา  
2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ การคลงัภาครัฐ และนโยบายการคลงั กรอบการบริหารด้านสถาบนั
กฎหมายธุรกิจและกรอบการด าเนินการด้านสังคม 3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ ประกอบดว้ย
ผลิตภาพและประสิทธิภาพในการผลิตตลาดแรงงานการเงินการบริหารจดัการและทศันคติและ
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ค่านิยม 4) โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีโครงสร้าง
พื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มและการศึกษา 

จากขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัอนัดบั และเกณฑท่ี์ใชใ้นการคดัเลือก ทั้งปี 2559 และยอ้นหลงัไป 
ปี 2556 มีการพิจารณาเก่ียวกบัการวดัความสามารถนั้น จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัสรุปได้
ว่า ได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบั 4 ด้าน สรุปคร่าวๆ โดยทางหน่วยงานรัฐบาลได้ให้ความเห็นและ
เกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกนัคือ 1) ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ 2) ด้านประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ 3) ดา้นประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ4) โครงสร้างพื้นฐาน การให้ความสามารถใน
การแข่งขนัเพื่อความไดเ้ปรียบควรมีทุกหน่วยงานช่วยส่งเสริมกนั โดยตอ้งระบุวา่ให้ทุกคนควรท า
อย่างไร ท ายงัไง ให้เป็นขั้นตอนท่ีทุกหน่วยงานสามารถปฏิบติัตามไดง่้ายดายและไม่ล่าชา้ต่อการ
ปฏิบติังาน และท่ีส าคญัควรวางแผนให้ภาคเอกชนหรือภาคผูป้ระกอบการเขา้ใจง่าย ใช้หลกัการท่ี
ไม่เพอ้ฝันเกินจริงเพื่อท่ีจะปฏิบติัท าไดจ้ริงและท าไดร้วดเร็วท่ีสุด โดยอาจจะใหค้วามรู้ และลงพื้นท่ี
ช่วยให้ผูป้ระกอบการหรือองคก์ารธุรกิจสามารถปรึกษาไดอ้ยา่งง่ายดาย เน่ืองจากผูว้ิจยัไดเ้ขา้ใจวา่ 
การปฏิบัติตามแผนงานนั้ นอาจจะล าบากต่อธุรกิจในส่วนย่อยต่างๆ ในบางมุมมองของ
ผูป้ระกอบการอาจจะไม่เขา้ใจในแผนงาน ไม่สามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีรัฐบาลไดว้างแผนมาเน่ืองจาก
ภาษาท่ียากเกินไปและแผนท่ีซบัซ้อนจึงท าให้ประชาชนท่ีเป็นผูป้ระกอบการ หรือผูบ้ริหารองคก์าร
ธุรกิจรู้สึกว่าเสียเวลา และเขา้ถึงหน่วยงานรัฐบาล ราชการทอ้งถ่ินยากเกินไปท าให้การท างานไม่
สามารถรับช่วงต่อกันได้ และไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้เพื่ อพัฒนา
ความสามารถในประเทศ 

ปัจจยัหลากหลายขอ้เป็นส่ิงท่ีช่วยก าหนดให้มีความสามารถในแข่งขนัสามารถขบัเคล่ือน
ธุรกิจไปไดด้ว้ยดี แต่ปัจจยัท่ีมีหลากหลายขอ้นั้นก็เป็นผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการ
แข่งขนัไดเ้ช่นกนั ปัจจยัท่ีส าคญัคือประเด็นท่ีตอ้งแกไ้ขและปรับปรุงเพื่อขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ตรงกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมแห่งชาติ (2557) ความสามารถในการแข่งขนั คือปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความไดเ้ปรียบ เป็นปัจจยั
ท่ีไม่สามารถอยู่คู่กับธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศได้ตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นท่ีประเทศ
จะตอ้งอาศยัปัจจยัเอ้ือ โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส าหรับการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและธุรกิจภาคเอกชนโดยเฉพาะในเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเอกชนซ่ึงปัจจยัเอ้ือเหล่าน้ีประเทศไทยยงัมีขีดความสามารถท่ีต ่า เช่น กฎระเบียบดา้นการวิจยั
วิทยาศาสตร์ท่ี เอ้ือต่อการสร้างนวตักรรมสภาพแวดล้อมทางด้านกฎหมายการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือกองทุนร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาเทคโนโลยีส่ิงต่างๆ
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เหล่าน้ีจะตอ้งเป็นปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุนให้ไทยคงความไดเ้ปรียบทางดา้นเศรษฐกิจทดแทนความ
ไดเ้ปรียบในเร่ืองแรงงานราคาถูกเพราะโลกไทยตอ้งขบัเคล่ือนดว้ยวทิยาศาสตร์และนวตักรรม 

Porter (1990, p.5) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัความสามารถในการแข่งขนัไวว้า่ความสามารถ
ในการแข่งขนัขององคก์รนั้นเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร โดยท่ีกิจกรรมหรือ
ขั้นตอนเหล่านั้นสามารถช่วยในการลดตน้ทุนดา้นต่างๆ ให้แก่องค์กร และส าหรับองค์กรท่ีใช้กล
ยุทธ์การเป็นผูน้ าในดา้นราคา หรือกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างกบัของคู่แข่งนั้น โดยองค์กร
ต้องเรียนรู้ท่ีจะต้องศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับกระบวนการกิจกรรมต่างๆ เพื่อศึกษาถึงการ
ไดเ้ปรียบทางการแต่ละองคก์ร สอดคลอ้งกบัคอตเลอร์ท่ีไดใ้ห้ความส าคญักบัความสามารถในการ
แข่งขนัโดยยดึหลกัของการครองใจผูบ้ริโภค โดยอาศยัการวเิคราะห์สภาพลอ้ม 

องค์การไร้ความสามารถ เป็นส่ิงท่ีหลายคนควรต้องรู้และตระหนักก่อนแข่งขัน 
ความสามารถท่ีดอ้ยหรือดว้ยสภาวะท่ีไร้ความสามารถนั้น ไม่มีใครท่ีจะยอมรับถึงจุดน้ี ผูว้ิจยัได้
พบวา่ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการหรือองคก์ารธุรกิจยงักา้วหนา้ไม่ถึงความส าเร็จในดา้นเพิ่มขอ้ไดเ้ปรียบก็
คือ การไม่ส ารวจในส่ิงท่ีตนเองถนดัและไม่ถนดั การเพิ่มในส่ิงท่ีไร้สามารถหรือมีความสามารถ ส่ิง
พวกน้ีเป็นแก่นของการท าให้ความเป็นจริงเร่ืองการพฒันาความสามารถไดเ้พิ่มข้ึนจริง โดยท่ีไม่มี
คนตระหนกัถึงประเด็นน้ี โดยท่ีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้นเก่ียวกบัขีดความสามารถใน
การแข่งขนันั้นก็เช่ือมโยงกบัมิติทั้งหลายในองคก์ารแต่การส่งเสริมให้น ามาท าเป็นเร่ืองด่วนในการ
พฒันาองคก์าร หรือให้องคก์ารมาจดัใส่ไวใ้นแผนของกลยทุธ์นั้นไม่สามารถท าไดจ้ริง ดงันั้นเหล่า
องค์การธุรกิจ หรือผูป้ระกอบการควรเน้นไปท่ีการวิเคราะห์เก่ียวกบัตนเองใน 4 ด้านเพื่อความ
ได้เปรียบสอดคล้องกับส่ิงท่ีกล่าวใน ส านักเลขานุการคณะกรรมการรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) ดงัค าท่ีวา่ “ถา้ไม่มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั อยา่แข่ง” ส่ิงท่ี 
Jack Welch’s Six Rules ได้กล่าวเอาไว ้ในสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้น ามาอ้างถึงในเร่ือง
เก่ียวกบัความสามารถในการแข่งขนัโดยผูว้ิจยัได้ศึกษาจาก เกณฑ์ IMD ทั้ง 4 คือ 1) ด้านสภาวะ
เศรษฐกิจ 2) ดา้นประสิทธิภาพของภาครัฐ 3) ดา้นประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ 4) โครงสร้าง
พื้นฐาน นั้นท าให้สรุปไดว้า่ ในการแข่งขนั จากปัจจยัทั้ง 4 ขอ้ควรให้ความส าคญัในการพฒันาเพื่อ
ความส าเร็จ 

จากท่ีได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอะไรหรือธุรกิจองค์กรไหนก็ย่อมตอ้งการความ
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ความสามารถนั้นลว้นไดม้าจากหลากหลายปัจจยั การท่ีจะท าธุรกิจอยูค่นเดียว
บนโลกใบน้ีนั้นไม่สามารถท่ีจะท าให้มีโอกาสเกิดข้ึนได ้ตอ้งอาศยัหน่วยงานอ่ืนๆ ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 
มาช่วยเหลือ แมแ้ต่คู่แข่งขนัก็ตาม และขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ
ท่ีมาจากกลยทุธ์ทางการตลาดหรือกลยทุธ์ทางการจดัการ และกลยุทธ์อ่ืนๆ ก็จดัอยูใ่นขอ้ไดเ้ปรียบท่ี
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น าไปสู่ขีดความสามารถในการแข่งขนั ยิ่งธุรกิจเติบโตเท่าไหร่ความจ าเป็นทางด้านกลยุทธ์การ
แข่งขันก็ย่อมต้องการมากเท่านั้ น พลังของความสามารถจะช่วยท าให้ ธุรกิจสามารถมีขีด
ความสามารถสู้กบัประเทศอ่ืนได ้

 

2.2.1 ตัวแบบเพชร (Diamond model) 
 เม่ือมีการแข่งขนัในภาคธุรกิจมากข้ึนไม่เพียงแค่ธุรกิจเท่านั้น องคก์รต่างๆ ก็ลว้นตอ้ง

แข่งขนักนัทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การไขวค่วา้หาตวัช่วยจึงเป็นประเด็นส าคญัของธุรกิจ กลยุทธ์
ต่างๆ ถูกคิดคน้และพฒันาคร้ังแล้วคร้ังเล่าเพื่อน ามาใช้ให้ไดจ้ริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนักนัมากข้ึน ในปัจจุบนัการวเิคราะห์ความสามารถทางการแข่งขนัยอ่มเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิ่ง
ในการรับทราบถึงขอ้ผดิพลาด อุปสรรคท่ีท าใหท้างองคก์รธุรกิจเกิดอุปสรรคในการแข่งขนัดงันั้น 
การประเมินองค์กรธุรกิจของตนเองจึงจ าเป็นอย่างมากทั้งการวิเคราะห์ความสามารถในระดับ
ภาคอุตสาหกรรมแลระดบัประเทศ แนวคิดของ ธีรยุส วฒันาศุภโชค (2548, หนา้ 39) การประเมิน
ศกัยภาพในการรับมือกบัการแข่งขนัจากต่างประเทศ หรือการจะขยายตวัไปยงัตลาดนานาชาติน้ี 
สามารถท าไดโ้ดยวิเคราะห์“โมเดลไดม่อน” ท่ีจะน ามาใชส้ าหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการ
แข่งขนัของอุตสาหกรรมหน่ึงๆ ของแต่ละประเทศโมเดลไดม่อนน้ี จะไม่ไดว้เิคราะห์ดา้นภยัคุกคาม
ทางการแข่งขนั แต่เป็นการมองวา่ศกัยภาพในการด าเนินงานในอุตสาหกรรมหน่ึง ภายในประเทศ
นั้นสามารถท่ีจะแข่งขนักบัประเทศอ่ืนได้หรือไม่ เพื่อท่ีจะประเมินแนวโน้มท่ีจะขยายขอบเขต
อุตสาหกรรมไปยงัตลาดต่างประเทศท่ีจะเขา้มาแข่งขนักบัอุตสาหกรรมดงักล่าวภายในประเทศท่ี
ธุรกิจด าเนินงานอยู ่ 

จากท่ีไดก้ล่าวมาตามแนวคิดของ ธีรยุส วฒันาศุภโชค นั้นไดน้ าโมเดลไดม่อนมาวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อความได้เปรียบทั้ งการน ามาใช้ในภาคย่อยคืออุตสาหกรรมใน
ประเทศ และการน าไปวดัความสามารถึงตลาดต่างประเทศนั้นเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
ให้กบัอุตสาหกรรมในประเทศไทยท่ีไปแข่งขนักบัต่างชาติทัว่โลก การท่ีจะสามารถเขา้ไปแข่งขนั
กบัตลาดต่างประเทศไดน้ั้น หน่วยงานต่างๆ และตวัองคก์รเองตอ้งวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรค
ขององค์กรธุรกิจตัวเอง เช่น ราคาสินค้า ราคาวตัถุดิบต้นทุน หน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจวา่มีมากน้อยเพียงใด ผลิน ภู่จรูญ (2546) ความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัของ
ประเทศชาติ คือ การบูรณการทางเศรษฐกิจกบัการสร้างและพฒันาความได้เปรียบในการแข่งขนั
ของประเทศชาติ เป็นปัจจยัส าคญัต่อการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้กบัประเทศ และเขต
เศรษฐกิจนั้นอย่างมาก ประเทศท่ีมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจส่วนใหม่มกัให้ความส าคญัและ
ด าเนินนโยบายท่ีเน้นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกนั ดงันั้นการศึกษาให้เขา้ใจถึงตวั
แปรเบ้ืองหลังความส าเร็จดังกล่าวจะท าให้สามารถก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจทั้ งใน
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ระดับประเทศและในระดับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการศึกษาและวิเคราะห์นั้น
นกัวเิคราะห์และประเมินสามารถน าส่ิงต่างๆ ทัว่ไปในประเทศ  

ในการท างานวิเคราะห์แค่ในภาคของประเทศทอ้งถ่ินสามารถน ามาใช้เป็นตวัเปรียบเทียบ
ส่ิงท่ีช่วยท าให้มีความสามารถในการแข่งขนัได ้เช่น ภาคอีสานของประเทศไทยมีผา้ไหมท่ีส่วน 
การทอมือดว้ยลวดลายวิจิตนั้นตอ้งอาศยัระยะเวลาและประสบการณ์ของช่างทอจึงเป็นโอกาสท่ี
ส่งผลให้กบัความสามารถในการแข่งขนัผา้ไหมทอมือท่ีจะไปตดัชุดในแฟชัน่ระดบัโลกไดอ้ยา่งดี 
แนวความคิด ผลิน ภู่จรูญ  (2546, หน้า 39) โดยใช้หลักการพื้นฐานคือส่ิงท่ีมีอยู่และเกิดข้ึนใน
ประเทศนั้น เพราะวา่โดยธรรมชาติแต่ละประเทศจะมีทรัพยากรท่ีติดมากบัประเทศดว้ยกนัทั้งส้ินซ่ึง
อาจจะเป็นท าเลท่ีตั้ง ภูมิอากาศ คน ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้แม่น ้ า ภูเขา ฯลฯ การสร้างให้เกิด
ความเขา้ใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรท่ีมีอยู่ จดัเป็นความชาญฉลาดในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่น
การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั การศึกษาในรายละเอียดของตวัแปรมีดงัน้ี คือ 1) ปัจจยัหลกั
ของประเทศท่ีมีอยู่ 2)พลังอุปสงค์ภายในประเทศ  3) การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 4) การพฒันากลยุทธ์ และโครงสร้างของบริษทั และการส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขนัระหวา่งกนั 

จากท่ีไดก้ล่าวมานั้นการจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัให้กบัประเทศตอ้งเร่ิมมาจาก
การส่งเสริมและการพฒันาความสามารถให้กบัหน่วยงานหรือธุรกิจตามทอ้งถ่ิน รวบรวมธุรกิจยอ่ย
ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกนัสนบัสนุนกนัจนเป็นเครือข่ายธุรกิจจนเกิดเป็นขีดความสามารถ ดงันั้นธุรกิจ
เล็กนอ้ยตามภาคต่างๆ ในประเทศมีส่วนส่งเสริมธุรกิจของประเทศมีการเติบโตและความแขง็แกร่ง
ต่อการขบัเคล่ือนธุรกิจ ท่ีส าคญัหน่วยงานรัฐบาลควรช่วยส่งเสริมสนบัสนุนเพื่อให้อุตสาหกรรมแต่
ละอย่างของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าดงัจะเห็นไดจ้ากท่ีกล่าวถึง การส่งเสริมผา้ไหม เพื่อให้
แฟชัน่สามารถแข่งขนัในเวทีโลกได ้เราควรสนบัสนุนทอ้งถ่ินใหมี้ความสามารถในการผลิตผา้ไหม
ตั้งแต่ตน้น ้ า การเล้ียงไหม การให้แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเล้ียงไหม การส่งเสริมความรู้
และสนับสนุนให้เกิดผูป้ระกอบการถกัทอไหมรายใหม่ข้ึนมาเร่ือยๆ และประคบัประคองไม่ให้
ผูป้ระกอบการรายย่อยตอ้งปิดตวัเองลงเน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อให้เป็นฐานการผลิตวตัถุดิบรัง
ไหม และชาวบา้นท่ีเป็นผูท้อผา้ไหม รวมถึงผูอ้อกแบบตดัชุดเพื่อน ามาเป็นสินคา้ไดมี้ความสามารถ
ในการผลิตจนจบกระบวนการอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนักบัเวทีโลกได ้

พอตเตอร์ ได้น าแบบจ าลองเพชร “ไดม่อน โมเดล” โมเดลความได้เปรียบของชาติหรือ
เรียกอีกอยา่งว่า ทฤษฎีเพชรพลวตัมาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
จุดไหนท่ีด้อยก็ต้องเพิ่มหรือแก้ไข จุดไหนท่ีมีมากก็ควรใช้มาสนับสนุนส่วนอ่ืนเพื่อเพิ่ม
ความสามารถให้กบัการแข่งขนัโดยมีปัจจยัทั้ง 4 ด้านท่ีน ามาวิเคราะห์ถึงผลกระทบ Michael E. 
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Porter แบบจ าลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติหรือ ทฤษฎีเพชรพลวตัตวัแบบส าหรับการ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ คลสัเตอร์โดยเป็นการพิจารณา
และประเมินสภาวการณ์ปัจจุบนัของปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจท่ีส าคญั 4 ดา้นท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพของบริษทัท่ีอยู่ในเครือข่ายวิสาหกิจอนัจะ น าไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของเครือข่ายวสิาหกิจนั้นๆ โดยรวมในทา้ยท่ีสุดวา่สภาวการณ์เหล่านั้น
มีลกัษณะท่ีจะเป็นการเอ้ือหรือจะเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงหรือพฒันาผลิตภาพของธุรกิจใน
เครือข่ายวิสาหกิจนั้นๆ หรือไม่ อย่างไรและมากน้อยเพียงใด รวมไปถึงการวิเคราะห์บทบาทของ
ภาครัฐท่ีจะมีผลต่อปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ทั้ง 4 ดา้นนั้นดว้ย ท าใหปั้จจยัหน่ึงในส่ีประการน้ีดีข้ึน ยอ่ม
ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของตนเอง ทั้งน้ีปัจจยัดงักล่าวประกอบดว้ยปัจจยั
ในการด าเนินงานเง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาดอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน และ
กลยทุธ์องคก์รโครงสร้าง และการแข่งขนั Porter (1990) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ภาพที ่2.4 Dynamic Diamond Model แบบจ าลองเพชรแห่งความไดเ้ปรียบของชาติ  
  ท่ีมา: Porter (1990, p. 21) 
 
 จากภาพแบบจ าลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ มีปัจจยัทั้ ง 4 ด้าน 1) ปัจจยัการ
ด าเนินงาน 2) เง่ือนไขด้านความต้องการของตลาด 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุน 
4) กลยทุธ์องคก์ารโครงสร้างและการแข่งขนั ผูว้จิยัไดค้น้ควา้และศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 

ปัจจยัการด าเนินงาน 

 

กลยุทธ์องค์การโครงสร้าง
และการแข่งขนั 

 

อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
และสนบัสนุน 

 

เงือ่นไขด้านความต้องการ
ของตลาด 
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1. ปัจจัยในการด าเนินงาน หรือปัจจัยทางการผลติ 
ปัจจยัการด าเนินงานหรือปัจจยัทางการผลิต เป็นทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานและ

เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการแข่งขนัอยา่งมาก ในการด าเนินงานนั้นจ าเป็นตอ้งมีหลายส่ิงท่ีช่วยในการ
ขบัเคล่ือนให้สามารถสู้กบัคู่แข่งไดโ้ดยอาศยัหลายดา้นทั้งแรงงานท่ีมีฝีมือ ความรู้ความสามารถของ
แรงงานหรือของผูบ้ริหารองค์กรธุรกิจส่ิงพวกน้ีเป็นต้นทุนทรัพยากรท่ีส าคญัอย่างมากในการ
ด าเนินงานถือเป็นตน้ทุนในการผลิต ทั้งเคร่ืองจกัร โรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถน ามาใช้
ได้ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีช่วยให้มีความได้เปรียบในการแข่งขนัโดยแบ่งออกเป็นหลากหลายปัจจยั  
แรงงานท่ีมีประสบการณ์และทักษะในการท างานท่ีเหมาะสมกับองค์การ การมีความสามารถ
เก่ียวกบัองคก์ารนั้นท าให้สามารถมีการพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็วประหยดัทั้งตน้ทุนเวลาในการฝึกฝน
แรงงานและลดการสูญเสียท่ีเกิดจากการผลิตเสีย ไม่เพียงแค่ทรัพยากรมนุษยเ์ท่านั้น ทรัพยากรทาง
กายภาพท่ีเก่ียวกบัภูมิศาสตร์หรือสภาพอากาศของประเทศท่ีตั้งในการผลิตก็มีส่วนส าคญัในการ
ด าเนินการ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของวตัถุดิบท่ีน ามาใช้ผลิตในอุตสาหกรรม รวมไปถึงความ
สมบูรณ์ของธรรมขาติท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นปัจจยัในการไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดอี้กดว้ย รวมถึง
ดา้นความรู้ความสามารถ ความรู้หรือองค์ความรู้เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในยุคปัจจุบนัในการแข่งขนั 
การสนับสนุนและมีความรู้ดา้นต่างๆ ก่อให้เกิดการวิจยัและพฒันาส่ิงใหม่ๆ ข้ึนมาไดท้นัยุคสมยั 
ความรู้ทุกแขนงนั้นสามารถน ามาใช้เป็นขอ้ได้เปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งทั้งในประเทศและ
ระดบันานาชาติ เช่น ความรู้ดา้นเทคโนโลยวีิทยาศาสตร์ หรือความรู้ดา้นเศรษฐกิจการเงินการบญัชี 
รวมไปถึงความรู้ทางดา้นการตลาดการช่วยให้สามารถสร้างสรรคสิ์นคา้ใหม่ๆ มีไอเดียใหม่ๆ เกิด
ข้ึนอยู่ตลอดเวลาและทรัพยากรด้านตน้ทุน ไม่ว่าจะเป็นตน้ทุนด้านคน แรงงาน เวลา ก็ยงัส าคญั
เสมอ ในประเด็นน้ีให้ความส าคญักบัแหล่งเงินทุน นโยบายเก่ียวกบัตน้ทุนของเงินเก่ียวกบัการ
ลงทุน การกูเ้งิน นโยบายเก่ียวกบัเงินท่ีใชเ้ป็นทุนภายในการด าเนินการทั้งในระดบัองค์กรและใน
ระดับประเทศ และส่ิงท่ีให้ความส าคญักับปัจจยัการด าเนินงานคือ ระบบการเดินทางและการ
ส่ือสาร รวมถึงการขนส่งระบบชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตามแนวคิดของ ผลิน  ภู่จรูญ 
(2546, หน้า 39) ได้กล่าวถึงว่า ปัจจยัในการด าเนินงาน หรือปัจจยัทางการผลิตคือ ปัจจยัหลกัของ
ประเทศท่ีมีอยู ่หมายถึงทรัพยากรท่ีมีอยูท่ ั้งหมด รวมถึงทรัพยากรท่ีเป็นสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไดแ้ละ
สินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้ในแต่ละประเทศจะมีทรัพยากรท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นการพฒันาศกัยภาพ
ของประเทศถา้น าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่มาบริหารอย่างลงตวัจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดได ้ซ่ึงจะ
ส่งผลใหป้ระเทศมีความสามารถแข่งขนัมากกวา่ประเทศอ่ืน 
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2. เงื่อนไขความต้องการของตลาด 
เม่ือมีการตอ้งการสินคา้มากเท่าไหร่การผลิตก็ยิ่งตอ้งด าเนินการมากข้ึนกวา่เดิม และยิ่งไป

กวา่นั้นผูป้ระกอบการหรืออุตสาหกรรมก็จะเกิดการพฒันาในตวัของสินคา้ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
เพื่อตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ยิ่งในยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วท า
ใหผู้ผ้ลิตตอ้งแข่งขนักนัพฒันาเพื่อแข่งขนั มีผูผ้ลิตหลายรายท่ีตอ้งน าเทคโนโลยเีขา้มาใหม่ๆ เพื่อใช้
ในการผลิตสินคา้ใหดู้ทนัสมยั และสามารถผลิตไดร้วดเร็วยิง่กวา่เดิม จ านวนการผลิตท่ีตอ้งเพิ่มมาก
ข้ึนอาจท าให้คุณภาพของสินค้าท่ีได้ลดลง ลูกค้ามีความต้องการหลากหลายเง่ือนไขของความ
ตอ้งการท าให้ผูผ้ลิตตอ้งให้ความส าคญักบัปัญหาน้ี ความตอ้งการของตลาด ความตอ้งการสินคา้
และความคาดหวงัในคุณภาพของสินคา้และบริการโดยผลท่ีกระทบกบัผูป้ระกอบการท่ีพบกบัการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้สินค้ามีนวตักรรมใหม่ๆ เกิดข้ึนมา นั้ นท าให้อุตสาหกรรมใน
ประเทศมีความสามารถในการวิจยัและพฒันาสินคา้เพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัส่วนแนวคิด
ของ ณัฏฐพ์นัธ์  เขจรนนัทน์ (2552, หนา้ 75) ไดก้ล่าววา่ เง่ือนไขความตอ้งการของตลาด เป็นปัจจยั
ทางดา้นอุปสงค์ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ลกัษณะและความตอ้งการภายในประเทศ และความคาดหวงั
ในคุณภาพของสินคา้และบริการ 

ส่ิงท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองน้ี คือ การผลิตท่ีมากข้ึนอาจท าให้สินคา้มีราคาถูกลงเน่ืองจาก
ผูผ้ลิต ผลิตออกมาจนลน้ตลาดเกินความตอ้งการของลูกคา้ท าใหเ้กิดการลดราคาแข่งขนั จนบางราย
เกิดสินค้าเหลือ และเสียหายหมดอายุท าให้เกิดสภาวะขาดทุน และยิ่งมีการน าเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้จากต่างประเทศท าให้มีคู่แข่งเพิ่มเขา้มาในประเทศอีก 
สินคา้จากต่างประเทศมีแรงจูงใจต่อผูซ้ื้อข้ึนเม่ือสินคา้ดูดีกวา่ ทนัสมยักวา่และผลิตจากต่างประเทศ
เข้ามาท าให้เกิดสินค้าแข่งกันจนไม่สามารถท่ีจะคงราคาขายราคาเดิมได้ ส่ิงท่ีสามารถแก้ไขได้
อาจจะเป็นการคาดคะเนจากกระแสของสินคา้ท่ีก าลงัจะเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น แฟชัน่ปี
หนา้เป็นรูปแบบไหน ฤดูกาลหนา้เป็นฤดูร้อนเส้ือผา้สีสันสดใสเนน้บางเบาคล่องตวั มือถือรุ่นใหม่
จะเปิดตวัทดแทนรุ่นเก่าและจะพฒันามากกวา่ของคู่แข่งเพื่อครองส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นตน้ 

ความตอ้งการท่ีมากของลูกคา้ท าให้ผลิตจนช านาญ ทั้งความรู้ความสามารถในการผลิต
สินคา้ด้านบริการ ฝีมือ ทกัษะ จนกลายเป็นสินคา้เป็นท่ีต่างประเทศตอ้งการ เช่น ความตอ้งการ
เก่ียวกับการรักษาโรคของผูบ้ริโภค ท าให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทาง
การแพทยห์รือนกัวจิยัท่ีเก่งๆ ท าให้ประเทศมีความสามารถดา้นการแพทยม์ากข้ึนตามความตอ้งการ
ของประชาชนท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือประเทศผลิตบุคลากรเพิ่มข้ึนก็สามารถส่งออกไปต่างประเทศได ้และ
ในยุคน้ีผูบ้ริโภคหรือกลุ่มลูกค้าต่างประเทศไม่เพียงท่ีจะรอใช้สินค้าอยู่ท่ีประเทศเท่านั้ น กลุ่ม
ต่างชาติได้กลายเป็นนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในประเทศเองเพื่อจบัจ่ายใช้สอยซ้ือสินค้าและ
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บริการในประเทศ ยกตวัอย่างเช่น ต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศไทยเพื่อเขา้มาแปลงเพศเน่ืองจาก
ประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีฝีมือในการผ่าตดัเป็นเลิศไม่แพช้าติใดในโลก และอีก
ประเด็นคือค่ารักษาการผา่ตดัมีค่าค่อนขา้งถูกกวา่บางประเทศอีกดว้ย ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดคือการคิด
และผลิตสินคา้ออกมาเพื่อให้ตรงกบัคนในประเทศ การผลิตท่ีทนัสมยัแต่ปลอดภยั ตน้ทุนท่ีไม่สูง
จนท าให้ราคาจ าหน่ายสูงเกินกวา่ท่ีประชาชนในประเทศจะเอ้ือมถึง การผลิตเพื่อให้คนในทอ้งถ่ิน 
ในประเทศใชก่้อน และเนน้คุณภาพประโยชน์ใชส้อยใหต้รงกบัคนในประเทศก่อน 
 

3. อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องและสนับสนุน  
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนกนั คู่คา้หรือคู่แข่งท่ีท าธุรกิจเหมือนกนัหรือต่างกนั

มีส่วนช่วยและสนบัสนุน คู่แข่งขนัไม่เพียงท่ีจะเป็นคู่แข่งในดา้นธุรกิจแต่อีกบทบาทหน่ึงอาจจะเขา้
มาช่วยเหลือกันอุตสาหกรรมเดียวกนัเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั ผลิตเหมือนกันใช้
วตัถุดิบเหมือนกนั สามารถเขา้มามีบทบาทช่วยเหลือกนั ช่วยเหลือสนับสนุนอาจจะเป็นทางออ้ม
หรือทางตรงก็ได ้เช่น การมีส่วนช่วยในการรวมตวัเป็นผูป้ระกอบการใหญ่เพื่อต่อรองกบัรัฐบาล
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อช่วยผูป้ระกอบการในธุรกิจเดียวกนั จากคู่แข่งขนักลายเป็นผูร่้วมทางธุรกิจ
เส้นขนส่งสินคา้ท่ีเคยส่งสินคา้ไม่เต็มเท่ียวส่งเพื่อไปต่างประเทศ อาจจะมีผูร่้วมส่งสินคา้พร้อมกนั
เพื่อขนส่งไปในคร้ังเดียวกนัเพื่อลดค่าส่งสินคา้ หรือการสั่งวตัถุดิบจากต่างประเทศมากๆ ในคร้ัง
เดียวโดยมีผูร่้วมธุรกิจรวมตวักนัสั่งวตัถุดิบดว้ยกนัเพื่อลดตน้ทุนการสั่งสินคา้จากต่างประเทศสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการลดตน้ทุน และยงัมีขอ้ดีอีกมากมายเช่น การพฒันาในดา้นวิจยัท าให้เกิดการ
แข่งขนักนัเพื่อพฒันาน าหน้าสู่การเป็นท่ีหน่ึงท าให้ประเทศมีการพฒันาได้เร็วกว่าเดิม เช่น การ
พฒันาวคัซีนเพื่อได้เป็นรายแรกของประเทศและรายแรกของโลกเพื่อจดสิทธิบตัร ท าให้มีการ
แข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ถา้การแข่งขนัภายในประเทศท าให้วงจรธุรกิจมีการกา้วหน้าอยา่งรวดเร็ว 
เพื่อพฒันาก่อนคู่แข่งจากนอกประเทศเพื่อความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกนัท่ี
มีอยูม่ากมาย เช่น แหล่งผลิตวตัถุดิบอาหารสดผลิต เพื่อส่งใหก้บัโรงงานเพื่อแปรรูปน ามาส่งให้กบั
อุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูป และส่งต่อให้ผูบ้ริโภคหรือร้านอาหาร อาจเป็นห่วงโซ่ในการผลิต
สินคา้เก้ือหนุนกนัจนเป็นการหล่อเล้ียงธุรกิจเล็กๆ ให้สามารถอยูไ่ดซ่ึ้งไดส้อดคลอ้งตามท่ี ทวีศกัด์ิ  
เทพพิทกัษ ์(2550, หนา้ 23) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นการท างานรวมกนัระหวา่ง
กิจกรรมท่ีอยูใ่นสายการผลิตตลอดสายตั้งแต่กระบวนการผลิตจนไปถึงกระบวนการผูบ้ริโภค โดย
แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีจ าเป็น และใช้ทรัพยากรร่วมกนั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และช่วยลดตน้ทุน 
สามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขนัในตลาดไดดี้ข้ึน  
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4. กลยุทธ์องค์การ โครงสร้างและการแข่งขัน  
กลยุทธ์องคก์ารโครงสร้างและการแข่งขนัเป็นหน่วยยอ่ยเล็กๆ หรือจุลภาคท่ีท าหนา้ท่ีสร้าง

กลยุทธ์ การแข่งขนั เป้าหมาย และการจดัการการบริหาร พร้อมส่งต่อและสนับสนุนหน่วยงานท่ี
เก่ียวเน่ืองกนัจนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบแห่งชาติ ในการท าธุรกิจองคก์รต่างๆ 
ตอ้งสร้างเป้าหมายขององค์กร สร้างกลยุทธ์ วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่างๆ ในการด าเนินงานเพื่อ
น ามาสร้างแผนการแข่งขนั โครงสร้างองค์กรท่ีมีผูบ้ริหารท่ีสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั
ให้แก่องค์กรท่ีดีท าให้มีความได้เปรียบ เพราะผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารต้องพยายามท่ีจะให้
บทบาทกบัผูถื้อหุ้นหรือหุ้นส่วนในการวางแผน การร่วมมือกนั ไม่แมแ้ต่ผูบ้ริหารเท่านั้น ทุกคนใน
องคก์รมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยทุธ์ท าให้มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตวัพนกังานในองคก์รเองก็
มีส่วนร่วมในการสร้างกลยทุธ์การแข่งขนั การพฒันาความสามารถ การถ่ายทอดองคค์วามรู้ของผูท่ี้
มีทกัษะท่ีช านาญและมีประสบการณ์เป็นส่วนท่ีช่วยให้องคก์รสามารถขบัเคล่ือนไปไดบ้นสภาวะ
การแข่งขนัในปัจจุบนั  
 การแข่งขนัภายในประเทศท่ีมีการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้เพราะภายในประเทศอาจมีปัจจยัท่ีส่งผล
ให้เกิดอุตสาหกรรมนั้นข้ึนมากมายจากปัจจยัต่างๆ เช่น ประเทศท่ีมีแร่จ านวนมาก ประเทศท่ีมี
ทรัพยากรอญัมณีอุดมสมบูรณ์ท าให้ภายในประเทศเกิดธุรกิจการคา้อญัมณี แปรรูปเคร่ืองประดบั 
การแข่งขนัดา้นคา้ขายเคร่ืองประดบัก็จะมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแลว้มี
การวิจยัและพฒันาอยูต่ลอดเวลาท าให้มีองคค์วามรู้ดา้นการเสาะหาแร่ท่ีมีค่า การใชเ้ทคโนโลยีใน
การท าเหมือง การมีองค์ความรู้ด้านการเจียระไน  ท าให้เป็นประเทศท่ีมีก าลังผลิตส่งออกไป
นานาชาติได ้แต่การแข่งขนัภายในก็สูงท าให้มีการพฒันาและเปล่ียนแปลงในดา้นอุตสาหกรรมท่ี
ถนดักนัอยา่ง ท าให้แต่ละองคก์รธุรกิจมีการสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขนัคู่กบัคู่แข่งภายในประเทศ 
และผลดีท าให้การคา้ในด้านท่ีแข่งขนักันสูงมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว Porter (1990, p.27) ได้
กล่าวถึง การแข่งขนัภายในประเทศประเทศท่ีเป็นผูน้ าของโลกในอุตสาหกรรมดา้นใดก็ตามมกัจะ
พบวา่มีการแข่งขนัในประเทศสูง เช่น ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ซ่ึงเป็นผูน้ าในดา้นเวชภณัฑ์ยา จะมี
บริษทัท่ีเป็นคู่แข่งในประเทศมากมายและตามแนวคิดของ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, หนา้ 75) 
ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบั กลยุทธ์องคก์าร โครงสร้าง และการแข่งขนั วา่เป็นการวิเคราะห์ภาพรวม
ของทั้ งอุตสาหกรรมในประเทศว่ามีกลยุทธ์ในการด าเนินงานอย่างไร มีโครงสร้างองค์การท่ี
เหมาะสมกับการแข่งขนัภายในและนอกประเทศหรือไม่ และสามารถแข่งขนักับคู่แข่งขนัใน
อุตสาหกรรมดงักล่าวจากภายนอกประเทศไดม้ากนอ้ยเพียงไร  

จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้ง 4 ปัจจยัตามภาพแบบจ าลองเพชรแห่งความไดเ้ปรียบของชาติ มีปัจจยั
ทั้ ง 4 ด้าน 1) ปัจจัยการด าเนินงาน 2) เง่ือนไขด้านความต้องการของตลาด 3) อุตสาหกรรมท่ี
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เก่ียวขอ้งและสนบัสนุน 4) กลยุทธ์องคก์ารโครงสร้างและการแข่งขนั นั้นเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการ
สร้างความไดเ้ปรียบ ในการด าเนินงาน ปัจจยัท่ีจ  าเป็นก็คือทรัพยากรท่ีมีคุณค่า แรงงานท่ีมีความรู้
ความสามารถ ทกัษะท่ีดีในการท างานใหก้บัองคก์ร ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ืออ านวย
ต่ออุตสาหกรรมและองคก์รธุรกิจก็มีส่วนช่วยใหมี้ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เงินทุนท่ีมีมากพอ
ก็สามารถท าให้องค์กรเดินหน้าไปได้ ผสานกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีไม่จ ากัดท าให้ธุรกิจ
พฒันาเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศดงันั้น องค์กรธุรกิจและ
อุตสาหกรรมต้องมีความพร้อมทั้ งทรัพยากรคน เงิน ความรู้ วตัถุดิบและเวลา การพัฒนา
อุตสาหกรรมมีปัจจยัท่ีส าคญัเหล่าน้ีแลว้ยงัตอ้งมีธุรกิจท่ีเป็นคู่คา้กนัช่วยให้ห่วงโซ่เป็นไปอย่างมี
ระบบ การช่วยเหลือเก้ือหนุนกนัระหว่าง ตน้น ้ า กลางน ้ า ปลายน ้ า ท าให้ธุรกิจน้อยใหญ่สามารถ
พฒันาไปดว้ยกนั เหมือนระบบนิเวศน์ทางธุรกิจตอ้งพึ่งพากนัเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบั
ต่างประเทศ องคก์รธุรกิจจึงสร้างกลยุทธ์เก่ียวกบัการแข่งขนั ก าหนดเป้าหมายและพฒันาให้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงของนานาประเทศ จากนั้นยงัมีปัจจยันอกท่ีเสริมมาอีก 2 ข้อก็คือ รัฐบาล และ
โอกาสหรือเหตุสุดวสิัย 
 

5. รัฐบาล 
รัฐบาลคือปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทั้งทางตรงและทางออ้ม 

ไม่วา่องคก์รจะท าธุรกิจอะไรหน่วยงานรัฐบาลจะมีบทบาทในการเขา้มาร่วมดว้ยอยูต่ลอดเวลา ใน
ปัจจยัหลกัของ Diamond Model แบบจ าลองเพชรแห่งความไดเ้ปรียบของชาติแรกทั้ง 4 นั้นรัฐบาล 
กฎหมาย ข้อระเบียบต่างๆ และนโยบายของรัฐบาลมีการเช่ือมโยงกนัอยู่ตลอดเวลา เช่น แหล่ง
เงินทุนขององค์กรท่ีหน่วยงานรัฐบาลให้กูย้ืม ทั้งนโยบายรัฐบาลท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจ 
รวมถึงการสนบัสนุนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแรงงานการช่วยเหลือพนกังานและมีกรมกระทรวง
ต่างๆ เขา้มามีบทบาทในการท าธุรกิจ โดยบางหน่วยงานให้การสนับสนุนในดา้นการอบรมโดยมี
ผู ้เช่ี ยวชาญหรือนักวิชาการฝึกอบรมให้ย ังการให้หน่วยงานราชการเข้ามามีบทบาทกับ
ผูป้ระกอบการอีกมากมายในด้านการเก็บภาษี การควบคุมสินคา้ การจดทะเบียนบริษทั เป็นส่ิงท่ี
สร้างข้ึนเพื่อให้องคก์รธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีมีมากมายอยูใ่นกรอบในระเบียบการแข่งขนั เป็น
ตน้ รัฐบาลอาจจะส่งผลกระทบกบัผูป้ระกอบการหรือองค์กรธุรกิจทั้ง ผลบวกและผลลบ ท าให้มี
บทบาทในการก าหนดปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัองค์กรธุรกิจตลอดเวลา Porter  (1990) อุปสงค์ใน
ประเทศได้รับผลกระทบจากนโยบายด้านมาตรฐานสินค้าและด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภค รวมทั้งรัฐบาลยงัเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ของสินคา้และบริการหลายๆ ชนิด 
อุตสาหกรรมสนับสนุนและเก่ียวเน่ืองในประเทศได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลด้านการ
โฆษณาและด้านอ่ืนๆ ยุทธการโครงสร้าง และสภาพการแข่งขันในประเทศของบริษัทได้รับ
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ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลดา้นภาษี ดา้นการป้องกนัและผกูขาด เหล่าน้ีเป็นตน้ 
 

6. เหตุสุดวสัิย หรือโอกาส 
ส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมไดอ้าจเกิดข้ึนโดยไม่ทนัคาดคิดท าให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงลบ และ

เชิงบวก การบริหารท่ีไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นปัจจยัเขา้มากระทบอาจจะท าให้การท างาน
ขององคก์รขดัขอ้งหรือชะงกัไป เช่น การมีเร่ืองของการเมืองเขา้มากระทบทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ ปัจจยัดา้นน้ีคลา้ยกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกทุกประการเป็นการเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่างๆ 
ท่ีไม่สามารถก าหนด หรือวเิคราะห์ไดเ้ท่ากบัปัจจยัภายในหรือสภาพแวดลอ้มภายในนกั ท าใหไ้ดแ้ต่
คาดการณ์ล่วงหน้าตามข่าวสาร ตามส่ือ และกระแส โดยเฉพาะการติดตามคู่แข่งท่ีมีการออกสินคา้
ใหม่ๆ หรือการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการผลิตสินคา้ถือวา่เป็นการตามข่าวสารของคู่แข่ง
ท าให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งน้ีปัจจยัภายนอกในดา้นโอกาสและ
เหตุสุดวสิัย ถา้ในกรณีท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการลูกคา้ในอนาคตก็สามารถท าใหก้ลายเป็นเหตุเชิงบวก
ท่ีจะรีบวิจยัพฒันาสินคา้ตวัใหม่เพื่อนวตักรรมท่ีน าหน้าคู่แข่ง นั้นเพราะว่าคู่แข่งอาจจะก าลงัวิจยั
และพฒันาสินคา้ตวัใหม่ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูก่็ได ้การท่ีไม่สนใจปัจจยัภายนอกขอ้น้ี
ท าให้กลายเป็นเชิงลบ องค์กรไม่สามารถสู้คู่แข่งขันได้ เพราะจะท าให้ปัจจยัทั้ ง 4 ด้านท่ีมีคือ 
1) ปัจจยัการด าเนินงาน 2) เง่ือนไขด้านความตอ้งการของตลาด 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องและ
สนบัสนุน 4) กลยทุธ์องคก์ารโครงสร้างและการแข่งขนัเกิดผลกระทบตามไปดว้ยท าให้ ปัจจยัทั้ง 4 
ดา้นท่ีมีและก าลงัพฒันาอยูก่ลายเป็นปัจจยัท่ีดอ้ยไปในทนัทีถา้เกิดเจอผลกระทบดา้นวิกฤตท่ีไม่ทนั
ตั้ งตัว สอดคล้องกับแนวคิดของ Porter (1990) ตัวแปรน้ีมีบทบาทโดยการเข้าไปเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขใน Diamond โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนก็จะแตกต่างไป เน่ืองจากแต่ละประเทศก็จะมีตวับ่งช้ี
ใน Diamond ท่ีแตกต่างกนั 
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  ภาพที ่2.5 แสดงความเก่ียวเน่ืองของปัจจยั Diamond Model  
       แบบจ าลองเพชรแห่งความไดเ้ปรียบของชาติ 
  ท่ีมา: Porter (1990, p. 127) 
 

จากท่ีได้กล่าวมานั้น ความได้เปรียบแห่งชาติหรือ Diamond Model นั้นมีหัวใจในการ
วิเคราะห์ประเด็นอยู่ 4 ประเด็น คือ 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน 2) เง่ือนไขด้านความตอ้งการของ
ตลาด 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน 4) กลยทุธ์องคก์รโครงสร้าง และการแข่งขนั ซ่ึงทั้ง 
4 ประเด็นต่างมีความส าคญักบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเทศดว้ยกนัทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นดา้น
ความรู้ ทรัพยากรคน หรือวตัถุดิบต่างๆ ในธรรมชาติ ท่ีมีขอ้จ ากดั เก่ียวโยงไปถึงการท่ีจะผลิตเพื่อ
ความตอ้งการของผูซ้ื้อ ความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วตามเทรน ตามกระแสของโลก 
ความตอ้งการสินคา้นั้นอาจจะเกิดข้ึนรวดเร็ว เช่น ไวรัสท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการอยา่งมาก 
การผลิตสินคา้ตอ้งมุ่งเนน้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีขยายอยูต่ลอดเวลา อีกทั้งการประกอบธุรกิจทุกๆ ประเภท
ย่อมตอ้งการอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกันช่วยเหลือกนัเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ต่างฝ่ายต่างพึ่ งพากันเพื่อ
เติบโต ในองค์การท่ีมีวิสัยทศัน์หรือมีแผนงานท่ีจะพฒันาเพื่อความสามารถในการแข่งขันกับ
ประเทศอ่ืนๆ ไดด้ว้ย การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบแห่งชาตินั้นความเก่ียวเน่ืองกบั รัฐบาล และเหตุ

เหตุ
สุดวิสัย 

 
 

รัฐบาล 

 

อุปสงค์ในประเทศ 

กลยุทธ์ โครงสร้าง  
และสภาพการแข่งขัน 

ปัจจัยการผลติ 

ในประเทศ 

อุตสาหกรรมสนับสนุน 

และเกีย่วเน่ืองในประเทศ 
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สุดวิสัยนั้นเป็นส่ิงท่ีกระทบการท าธุรกิจของผูป้ระกอบการอยา่งมาก  เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถท าให้
แผนงานเป็นไปตามท่ีวางไวท้ั้งเหตุการณ์ท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคในการท าธุรกิจ ควรวิเคราะห์
และวางแผนแกไ้ขเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ความเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลกระทบอีกประเด็นนั้น
คือรัฐบาล ในบทบาทของรัฐบาลนั้นสามารเอ้ือประโยชน์ให้กบัธุรกิจทั้งระบบ ทั้งกฎหมายและ
นโยบายต่างๆ สามารถท าให้ธุรกิจมีความคล่องตวัและมีโอกาสท่ีจะด าเนินงานต่อไปไดไ้กลถา้มี
รัฐบาลช่วย ไม่วา่จะเป็นการลดหยอ่นภาษี การใหก้ารสนบัสนุนเก่ียวกบัธุรกิจนั้น รวมถึงหน่วยงาน
อ่ืนๆ ของภาครัฐท่ีช่วยเอ้ืออ านวยความสะดวกเก่ียวการด าเนินธุรกิจท่ีดินขดัทั้ง การเงิน ความรู้ 
เอกสาร ใบอนุญาต เป็นตน้ 
 

2.2.2. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
องค์กรธุรกิจท่ีไม่ประมาณในการท างานมกัยึดการวางกลยุทธ์ท่ีสามารถยืดหยุ่นไดไ้วต่้อ

การเปล่ียนแปลงท่ีเขา้มากระทบกบัภายในองค์กรไดอ้ยา่งรวดเร็ว กาลเวลาผ่านไปส่ิงต่างๆ มีการ
พฒันากนัไปตามกาลเวลา การตอ้งการสินคา้ การใช้สินคา้ทดแทน การผลิตสินคา้ใหม่ๆ งานวิจยั
ต่างๆ เขา้มามีบทบาทให้กบัองค์กรธุรกิจมากข้ึน การสู้กบัคู่แข่งเพื่อความสามารถในการแข่งขนั
องคก์รต่างๆ จึงมีการประเมินสถานการณ์ของตวัเอง การประเมินสภาพหรือสถานะของตวัเองนั้น
ท าใหรั้บทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการเงิน ทุนในดา้นต่างๆ ซพัพายเออร์ รวมถึงตวัพนกังาน
ท่ีปฏิบติังานใหก้บัองคก์ร การท่ีองคก์รไร้ประสิทธิภาพก็ไม่สามารถสู้กบัคู่แข่งขนัไดท้ั้งในประเทศ
และในต่างประเทศ อีกทั้ งในปัจจุบันการให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมภายนอก เช่น การ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง การนับถือศาสนาและวฒันธรรม ค่านิยมของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลง
กนัง่ายยิง่ท  าใหส้ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกยอ่มมีความส าคญัมากข้ึน  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  (ม.ป.ป.)ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการ
วิเคราะห์ SWOT ไวว้่า วิธีการอย่างหน่ึงท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารระบุจุดแข็งขององค์กร จุดอ่อนของ
องค์กร โอการทางสภาพแวดล้อม และอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม ขององค์กรได ้การวิเคราะห์
ปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละอย่างจะช่วยให้เขา้ใจได้ว่าปัจจยัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายในขณะท่ีจุดอ่อนขององคก์รจะเป็นคุณลกัษณะภายในท่ี อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน 
ส่วนโอกาสทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
และในทางกลบักนัอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ร  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกนั้นตอ้งวางแผนและวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและถูกตอ้งเพื่อเคน้หาจุดดอ้ย จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคออกมาให้หมดเพื่อน ามาแก้ไข
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ปรับปรุงให้ดีข้ึน เพื่อขจดัจุดอ่อนท่ีมีอยูภ่ายในองค์กรให้หมดไปหรือท าให้จุดอ่อนลดนอ้ยลง การ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีดีควรวเิคราะห์อยา่งตรงไปตรงมาไม่เขา้ขา้งองคก์รตวัเอง ผูบ้ริหารอาจจะ
ใส่ขอ้ดีท่ีเยอะเกินไปเกินจริงท าให้องคก์รไม่สามารถวิเคราะห์ไดค้วามจริงในปัจจุบนัออกมา หรือ
การหาจุดดอ้ยขององคก์รตนเองออกมาไดน้้อยเกินไปท าให้ไม่สามารถแกไ้ขจุดอ่อนขององคก์รได ้
การวเิคราะห์ขอ้มูลภายในควรยดึหลกัตามความเป็นจริงเพื่อประสิทธิภาพในการท างานของ SWOT 

จากท่ีไดก้ล่าวมาท าใหก้ารวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มตอ้งอาศยัระบบและการด าเนินการอยา่ง
เป็นขั้นตอนท่ีถูกตอ้งเพื่อประโยชน์กบัองคก์รท่ีใชก้ลยทุธ์ SWOT ผลิน  ภู่จรูญ (2546, หนา้ 209)ได้
การศึกษาวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มเป็นขั้นตอนล าดบัต่อมาท่ีส าคญัในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ เน่ืองจาก
การศึกษาจะตอ้งกระท าอย่างลึกซ้ึงการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มมีขั้นตอน ขบวนการด าเนินงานแยก
ออกไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 
 

 
 
 

 ภาพที ่2.6  แสดงถึงขบวนการด าเนินงานแยกออกการวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม 
 ท่ีมา: ผลิน ภู่จรูญ (2546, หนา้ 209) 
 

 จากภาพแสดงถึงขบวนการด าเนินงานแยกออกการวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีแบ่งออกเป็น 2 
อยา่งคือสภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอก  
 

การวเิคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอก  
สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นปัจจยัท่ีกระทบต่อขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของธุรกิจ การจะด ารงอยู่ไดอ้ยา่งผูช้นะนั้นการท่ีรู้เขารู้เราเป็นส่ิงท่ีสมควรท าอย่าง
มาก การวิเคราะห์ตวัเองถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ในการหาขอ้เสียเปรียบและได้เปรียบของตวัเอง เม่ือ
เปรียบเทียบกบัคู่แข่งแลว้เราจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัธุรกิจได ้การใหค้วามสนใจกบัส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงรอบตวัรอบองค์กรนั้นถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการด าเนินการขององค์กร การเปล่ียน
ของกระแสต่างๆ การเปล่ียนแปลงการปกครอง การเมือง วฒันธรรม แฟชัน่ ลว้นเป็นสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีส าคัญต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงความต้องการของตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศดว้ย  

ส่ิงแวดล้อมภายนอก ส่ิงแวดล้อมภายใน 

การวเิคราะห์ส่ิงแวดล้อม 
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   ภาพที ่2.7 สภาพแวดลอ้มขององคก์รธุรกิจ 
   ท่ีมา: ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ (2552, หนา้ 37) 

 
จากภาพสภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์  ได้กล่าวถึง

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ จะประกอบด้วยปัจจยัท่ีอยู่ภายนอกองค์การซ่ึงอาจแยกให้เห็น
ความแต่งต่างเป็น 2 ระดบัคือ สภาพแวดล้อมทัว่ไป และสภาพแวดล้อมท่ีมีผลโดยตรงต่อธุรกิจ 
หรือสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน โดยสภาพแวดลอ้มทัว่ไปประกอบดว้ย อิทธิพลทางการเมือง 
อิทธิพลทางเศรษฐกิจ อิทธิพลทางเทคโนโลยี อิทธิพลทางสังคมและวฒันธรรม และอิทธิพลทาง
ต่างประเทศ ส่วนสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานประกอบด้วยลูกค้า คู่แข่งขนั ผูข้ายวตัถุดิบ 
แรงงาน กฎระเบียบ และหุ้นส่วน โดยท่ีสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานจะมีอิทธิพลต่อองค์การ
ธุรกิจโดยตรงมากกวา่ท่ีสภาพแวดลอ้มทัว่ไปมีอิทธิพลต่อองคก์ารธุรกิจ 

จากภาพท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา ภาพน้ีแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดลอ้มทางองคก์รธุรกิจโดยรอบวา่
มีปัจจยัท่ีกระทบเป็นทั้งความส าเร็จหรือเป็นความลม้เหลวของการด าเนินงานอยู่รอบๆ คลา้ยกบั
สัจจะธรรมในการท าธุรกิจ มีบวกและมีลบในสถานการณ์ท่ีก้าวพลาดไปอาจท าให้องค์กรตกลง
ไปสู่กน้เหว หรือบางสถานการณ์อาจจะท าให้ข้ึนมาเป็นผูน้ าแทน ดว้ยสถานการณ์ดา้นนอกท่ีเป็น
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อิทธิพลรอบๆ กบัองค์กรมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้องค์กรภายในตอ้งกระตือรือร้น
เพื่อท่ีจะกา้วให้ทนัต่อสภาพแวดลอ้มวงกลมดา้นนอกท่ีก าลงัโคจรอยูร่อบๆ ส่ิงแวดลอ้มภายใน ใน
วงกลมท่ีอยู่ภายในสุดต้องเตรียมพร้อมในการท างานมากท่ีสุด การสั่งการจะมาจากภายใน การ
บริหารท่ีทนัต่อเวลาและสถานการณ์ท าใหทุ้กคนในวงกลมท่ีโคจรอยูร่อดไดใ้นสภาวะท่ีแข่งขนัใน
ปัจจุบนั การพิจารณาส่ิงแวดลอ้มท่ีวิ่งอยู่ภายนอกโดยรอบท าให้ผูบ้ริหารสามารถวางแผนและสั่ง
การไดท้นัเวลา การท่ีไม่มองอิทธิพลแวดลอ้มดา้นนอกท่ีก าลงัเปล่ียนไปท าให้องคก์รลา้หลงัไม่ทนั
ต่อคู่แข่งอาจจะส่งผลให้เสียเปรียบในการแข่งขนัไดด้งันั้นควรให้ความสนใจกบัทุกปัจจยัและทุก
อิทธิพลโดยรอบ    
 

วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนั้นไม่ว่าจะผ่านมาก่ียุคก่ี

สมยัการรู้จกัตวัเองก่อนนั้นมกัจ าเป็นตอ้งท าก่อนส่ิงอ่ืนส่ิงใดนั้น การรู้จกัตนเอง ประมาณตนเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน เปรียบไดก้บัการบริหารงานการท่ีรู้จกัภายในขององคก์รตวัเอง
วา่มีความสามารถในดา้นใดท่ีสุด มีความดอ้ยความสามารถในดา้นใดมากท่ีสุด จุดเด่น จุดดอ้ย จะ
พบเจอจุดเด่นจุดดอ้ยในองคไ์ดอ้ยา่งไรถา้ไม่ไดม้าจากการวิเคราะห์องคก์ร การวิเคราะห์จุดเด่น จุด
ดอ้ยท่ีพบเจอในองค์กรสามารถนั้นมีหลายอย่างทั้ง จุดเด่น จุดดอ้ย แบบประจกัษ์ หรือ จุดเด่น จุด
ดอ้ยแบบแฝง นั้นเป็นการวเิคราะห์เพื่อน ามาสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขนัท าให้มีความสามารถ เพื่อ
สร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานและสร้างคุณภาพให้กบัสินคา้และบริการ รวมทั้งสร้างความ
พึงพอใจให้กบัลูกคา้แนวคิดของ ธีรยุส วฒันาศุภโชค (2548, หนา้ 69) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายใน เป็นกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มโดยรวม โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
กิจการทั้งหมดนั้น จะท าให้ผูบ้ริหารทราบถึงสุขภาพเชิงองค์รวมทั้งหมดของกิจการ โดยท าการ
เปรียบเทียบกบัทั้งคู่แข่งและเป้าหมายท่ีวางไว ้เพื่อท่ีจะน าไปสู่การก าหนดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
ของกิจการ และท าใหผู้บ้ริหารสามารถก าหนดกลยทุธ์ไดเ้หมาะสมกบัสภาพท่ีแทจ้ริงของกิจการได้
ดียิ่งข้ึน อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จตามท่ีมุ่งหมายไวโ้ดยในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนั้น เป็น
วิเคราะห์กิจการประเภทเดียวกนัท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มอยา่งเดียวกนั และเผชิญภยัคุกคามลกัษณะ
เดียวกนั แต่มีสร้างผลประกอบการท่ีดีกว่ากิจการอ่ืน เช่น ในธุรกิจท่ีมีผลประกอบการท่ีโดดเด่น
ท่ีสุด ทั้งในแง่ของผลก าไรและการขยายตวัของธุรกิจ เน่ืองจาก มีเทคโนโลยีทางดา้นโลจิสติกส์ท่ี
ทนัสมยัรวมถึงมีระบบท่ีสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขนั หรือการท่ี
บริษทัท่ีเป็นผูน้ าทางด้านธุรกิจการให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากมีบุคลากรท่ีมี
ทกัษะและความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นดงักล่าว สามารถให้บริการกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
เหนือกิจการของคู่แข่ง  
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การด าเนินการทางธุรกิจยอ่มพบกบัส่ิงต่างๆ ท่ีไม่อาจคาดฝันได ้การท าสงครามการรบยงั
ไม่สามารถคาดการณ์เก่ียวกบัพายุหรือความแห้งแลง้ได ้ดงันั้นการด าเนินการควรวิเคราะห์ถึงความ
แข็งแกร่งภายในของกองทพั ความพร้อมของเสบียง และวิเคราะห์ภายนอกเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ท่ี
ก าลงัเดินทางกับฤดูกาลตอนท่ีก าลงัเคล่ือนทพั ดงันั้น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จึง
สามารถน ามาใช้ไดก้บัทุกยุคทุกสมยัและใช้ได้กบัทุกองค์กร ตามแนวคิดของ ผลิน ภู่จรูญ (2546 
หน้า 216 - 217) การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายในท่ีไดรั้บความนิยมมากและถือว่าเป็นการวิเคราะห์
ขั้นแรกของการวิเคราะห์ขององค์การคือ การวิเคราะห์ตนเอง ท่ีเรียกว่าการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis โดยแบ่งเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 

จากท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค อธิบายไดด้งัน้ี 
จุดอ่อน นั้นเปรียบเสมือนเป็นส่ิงท่ีองค์กร หรือผูป้ระกอบการ ด้อยกว่าคู่แข่งทั้ งความรู้

ความสามารถและการเงิน เปรียบเสมือนพนักงานและผูบ้ริหารท่ีไม่มีถนัด ไม่มีช านาญหรือไม่มี
ประสบการณ์เลยและจุดอ่อนนั้นตอ้งรวมถึงส่ิงท่ีมีแต่เป็นส่ิงไม่ดีดว้ย หรือเรียกวา่ไร้ความสามารถ
ในส่ิงนั้นท่ีส าคญั จุดอ่อนอาจจะแบ่งไดห้ลายอยา่ง เช่น จุดอ่อนท่ีเห็นเป็นประจกัษ ์นั้นคือส่ิงท่ีผูอ่ื้น
มองแล้วรู้สึกทันทีว่านั้ นคือจุดอ่อนต้องเพิ่มการแก้ไขทันทีโดยด่วนเพราะไม่ต้องการให้มีอยู่
เน่ืองจากวา่ ตอ้งขจดัไปเพื่อประสิทธิภาพของตวัเองหรือองคก์ร ส่วนจุดอ่อนแบบแฝงนั้นอาจจะมา
ในรูปแบบท่ีมองไม่เห็น เช่น ลกัษณะนิสัยของคนหรือตวัพนักงานหรือผูบ้ริหาร ส่ิงท่ีส าคญัอีก
ประการคือผลของการท่ีไม่ยอมรับในขอ้ดอ้ยนั้น อาจเพราะคนท่ีมีลกัษณะของนิสัยและอารมณ์ท่ี
เป็นจุดด้อยนั้นเป็นผูบ้ริหารระดับสูงจนองค์กรไม่สามารถน ามาระบุเป็นจุดด้อยได้ หรือการท่ี
คน้พบจุดดอ้ยในองค์กรแลว้ยงัเขา้ขา้งองค์กรตวัเองว่าไม่มีจุดดอ้ยเลย มีความสามารถทุกประการ 
ยกตวัอย่างเช่น จุดด้อยในการบริหารงานของผูบ้ริหารนั้นถ้าผูบ้ริหารมีอีโก้สูงและไม่ยอมรับว่า
ตวัเองนั้นอ่อนประสบการณ์ และดว้ยท่ีวา่ต าแหน่งอยูใ่นระดบัสูง จนท าให้พนกังานระดบัล่างไม่มี
ใครท่ีจะสามารถรับรู้ข่าวสารของการบริหารเลยเพราะอยูไ่กลจากระดบัการบริหารมาก และกรณีท่ี
ผูบ้ริหารหรือเจา้ขององคก์รไร้ประสิทธิภาพในการท างานจนตอ้งจา้งผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาแกไ้ขปัญหา
ให้องค์กรอยู่ตลอดเวลา ท าให้มีงบประมาณด้านท่ีปรึกษาจึงท าให้ต้นทุนองค์กรเพิ่มข้ึน การ
วิเคราะห์จุดอ่อนนั้นตอ้งท าการวิเคราะห์ให้พบเกือบทุกขอ้เพื่อเขา้สู่กระบวนการแกไ้ขในขั้นกล
ยทุธ์ เพื่อมองปัญหาขององคก์รใหบ้รรลุ เพื่อเป้าหมายในการท างาน และประสิทธิภาพขององคก์ร  
 

จุดแข็งจุดแข็งหรือจุดเด่นนั้นคือความสามารถ ทั้งคน เงินทุน ทรัพยากร วตัถุดิบ ต่างเป็น
ส่ิงท่ีหลากหลายองค์กรอยากมีหรือผูน้ าหลายองค์กรตอ้งการจะมี ส่วนของบุคคลท่ีมีจุดแข็งหรือ
ความสามารถมากกวา่บุคคลทัว่ไป เรียกไดว้า่เป็นดา้นความสามารถพิเศษของตวับุคคล หรือองคก์ร
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ดงันั้นควรน ามาพฒันาและใชป้ระโยชน์ให้มากข้ึน ดงันั้นผูป้ระกอบการทางธุรกิจควรสร้างจุดแข็ง
ขอ้ไดเ้ปรียบให้กบัขององค์กรอยูต่ลอดเวลา และในส่วนของความสามารถของผูน้ า ผูบ้ริหาร ทั้ง
ด้านการเงินและความรู้ของผู ้น า  เป็นส่ิงท่ีควรน ามาใช้จูงใจพนักงานให้ตั้ งใจท างานเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร  จุดแข็งท่ีพบนั้ นผูบ้ริหารหรือทีมวิเคราะห์ควรให้
ความส าคญักบัการวิเคราะห์เพื่อความละเอียดของขอ้มูล เน่ืองจากจุดแข็งนั้นเป็นประเด็นท่ีส าคญั
ในการแข่งขนัทางธุรกิจ เพราะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานให้กบัองค์กรได ้แต่ส่ิงท่ี
เป็นปัญหาคือมีหลายองค์กรท่ียงัเขา้ขา้งตนเองในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน การระบุจุด
แขง็ท่ีมีเยอะเกินจริงท าใหก้ารวเิคราะห์ผดิพลาดไม่มีประสิทธิภาพในการท ากลยทุธ์  
 

โอกาสโอกาสนั้น จากท่ีผ่านมาบางองคก์รไดม้องอุปสรรคเพื่อมาพลิกให้เป็นโอกาส ดงัท่ี
กล่าวว่า “เปล่ียนวิกฤตเป็นโอกาส” ดงันั้นการนั่งรอโอกาสบางทีในปัจจุบนัก็ค่อนขา้งล้าหลงัไป
แล้ว ผูป้ระกอบการส่วนมากเสาะแสวงหาโอกาส เปล่ียนทุกอย่างให้มีโอกาสได้ตลอด ท าให้มี
ผลบวกกบัองคก์รธุรกิจ เช่น การไขว่ควา้เอาไวเ้พื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจดงัท่ีกล่าวว่า “มีโอกาส
ตอ้งควา้ไว”้ การท่ีจะพบเจอกับโอกาสทางธุรกิจนั้นตอ้งสอดคล้องกับการสังเกตการณ์เก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกอยูต่ลอดเวลาเพราะถา้เราไม่ควา้โอกาส ก็อาจจะเป็นคู่แข่งขนัท่ีควา้โอกาสนั้น
ไวก่้อน คนท่ีติดตามส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มอยูต่ลอดเวลามกัไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเสมอ 
การไวต่อส่ิงรอบขา้งและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอมกัเป็นผูช้นะในการท าธุรกิจ 
 

อุปสรรค ภยัคุกคามหรือส่ิงท่ีเป็นปัญหาน าพาปัญหามาให้อยูต่ลอดเวลา การวิเคราะห์ถึง
อุปสรรคเก่ียวกบัการเมือง ประเพณี กฎหมาย ศาสนา ภยัธรรมชาติ และส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคมา
กระทบกบัองค์กรธุรกิจท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน การพฒันาหรือความก้าวหน้าของ
องคก์รอาจจะสะดุดไดห้ากไม่เตรียมมือรับกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ผูบ้ริหารท่ีรับต่อการเปล่ียนแปลง
ได้อย่างรวดเร็วอาจจะเปล่ียนอุปสรรคหรือภยัคุกคามได้อย่างมีสติ เช่น การเปล่ียนวิกฤตให้เป็น
โอกาส เช่น โรงงานท่ีน ้ าท่วม น าเอาสินคา้ท่ีเสียหายมาบริจาคเพื่อไดรั้บความสนใจของกลุ่มลูกคา้
ในอนาคตท่ีก าลงัเดือดร้อนจากน ้าท่วม นบัเป็นการแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้แต่ก็ยงัมีผลเสียกบั
องคก์รคือ ขาดทุน  
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   ภาพที ่2.8 การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
   ท่ีมา: ผูว้จิยั (2561) 
 

แมว้า่สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกจะมีส่วนช่วยในการวเิคราะห์เพื่อความสามารถ
ของธุรกิจแต่สภาพแวดล้อมภายในนั้นเป็นส่ิงท่ีก าหนดและช้ีวดัความสามารถในการขบัเคล่ือน
องคก์รท่ีจะสามารถทนต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกไดดี้หรือไม่ โดยปัจจยัท่ีส าคญัไดแ้ยกออกมาเป็น
ประเด็นตามแต่ละผูว้ิเคราะห์จะก าหนดเพื่อหาจุดแข็ง และจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เช่น ทุน คน 
แรงงานคน เจ้าของ แหล่งเงินทุน วฒันธรรมองค์กร ฯลฯ ตรงกันแนวคิดของ ณัฏฐพนัธ์ เขจร
นนัทน์ (2552, หนา้ 43-45) สภาพแวดลอ้มภายนอกมีอิทธิพลอยา่งมากต่อองคก์ารก็จริง แต่ผูบ้ริหาร
ตอ้งมีความเขา้ใจและจดัการต่อปัจจยัภายในองค์การด้วยธุรกิจจึงจะบรรลุเป้าหมาย ปัจจยัส าคญั
ภายในองค์การประกอบด้วยปัจจยัทั้ง 4 ด้านท่ีส าคญั จากท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้จึงสรุป และได้
อา้งอิงถึงแนวคิดต่างๆ ดงัน้ี 

1. เจ้าของและผู้ถือหุ้น ผูน้  าองคก์ารท่ีสามารถท าให้องคก์ารมีประสิทธิภาพและขบัเคล่ือน
ไปขา้งหน้าข้ึนอยู่กบัเจา้ของและผูถื้อหุ้น จุดแข็งท่ีมกัท าให้พนักงานหรือลูกคา้มีก าลงัใจในการ
ท างานคือนิสัยหรือภาวะผูน้ าในองคก์ารนั้นเอง การมีเงิน หรือผูบ้ริหารหรือเจา้ของมีเงินทุนอาจจะ
ร ่ ารวยมีอ านาจ ท าให้องคก์ารมีความมัน่คงในสภาพแวดลอ้มภายใน จุดแข็ง ตามแนวความคิดของ 
ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, หนา้ 44)ในกิจการขนาดเล็กเจา้ของกิจการจะมีอิทธิพลอยา่งมาก การ
ด าเนินงานขนาดของธุรกิจ เพราะเจา้ของกิจการจะเขา้มาเก่ียวขอ้งในทุกรูปแบบของการด าเนินการ
ขององค์การ เม่ือกิจการเจริญก้าวหน้าข้ึนและตอ้งการเงินลงทุนเพื่อขยายงาน เจา้ของมกัจะขาย
หุน้ส่วนของตนให้แก่เอกชนหรือองคก์ารอ่ืนๆ โดยผูล้งทุนเหล่าน้ีเรียกกนัวา่ ผูถื้อหุน้ กิจการขนาด
ใหญ่อาจขายหุ้นไปให้แก่ผูถื้อเป็นจ านวน 10,000 คน แต่กิจการขนาดเล็กอาจขายไปให้แก่ผูถื้อหุ้น
เพียงไม่ก่ีคน โดยผูถื้อหุ้นอาจแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารข้ึนมาเพื่อให้ดูแลและแนะน าการ
บริหารงานแก่ผูบ้ริหาร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองใหเ้ตม็ท่ี 

จุดแขง็ 
(S) 

โอกาส 

(O) 

 

จุดอ่อน 

(W) 

 
อุปสรรค 

(T) 

 

 

SWO
T 
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2. คณะกรรมการบริหารผูบ้ริหารมีบทบาทต่อโครงสร้างองค์การ การสั่งงานต่างๆ โดย
ผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดแผนให้แก่องค์การ การจดัการเร่ืองต่างๆ หรือการน ากลยุทธ์ต่างๆ เขา้มาใช้
ในการวางกลยทุธ์นั้น เช่น คณะกรรมการนั้นก็คือจุดแข็ง ในดา้นการเห็นชอบและควรสนบัสนุนใน
ส่วนท่ีท าให้องคก์ารสามารถพฒันาไปได ้หรือการท่ีจะไม่สนบัสนุนหรือยุติในส่ิงท่ีไม่ช่วยในขอ้
ได้เปรียบทางการความสามารถขององค์การ สอดคล้องตามแนวคิดของ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ 
(2552, หน้า 44) ปกติผูถื้อหุ้นของกิจการจะเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเป็นตวัแทนของตนเอง 
เพื่อก าหนดนโยบายและแนะน าฝ่ายบริหารของกิจการและดูแลรักษา ผลประโยชน์ทั่วไป 
คณะกรรมการมีสิทธิท่ีจะแต่งตั้งหรือโยกยา้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของกิจการ และดูแลนโยบายหลกั
ส าคญัๆ หรือแผนการหลกัๆ ของกิจการ คณะกรรมการน้ีมีบทบาทส าคญัท่ีจะออกความเห็นแทนผู้
ถือหุน้ ใหค้วามเห็นในฐานะผูช้  านาญการในเร่ืองต่างๆ และดูแลใหผู้บ้ริหารด าเนินการใหเ้หมาะสม 

3. ลูกจ้าง ส่ิงท่ีช่วยขบัเคล่ือนให้องคก์ารในส่วนของสภาพแวดลอ้มภายในสามารถเป็นไป
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสารตามแนวคิดต่างในกรณีของจุดอ่อนท่ีท าให้
องคก์ารไม่มีขอ้ไดเ้ปรียบและไม่มีความสามารถในการแข่งขนันั้นมาจากส่วนของลูกจา้งเน่ืองจากมี
การสอดคล้องไปกบัอีกหลายปัจจยัภายใน เช่น การไม่ให้ความร่วมมือกบัแผนของเจา้ของและ
หุน้ส่วน หรือการท่ีไม่มีวฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แข็งท าให้ลูกจา้งหรือพนกังานไม่รักในองคก์ารไม่
ยอมปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวท่ี้คณะกรรมการบริหารไดว้างโครงสร้างไว ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์  (2552, หน้า 44) ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นว่า แรงงานโดยทั่วไปเป็น
สภาพแวดลอ้มภายนอกกิจการท่ีมีอิทธิพลโดยตรงในงานเม่ือผูจ้ดัการเลือกบุคคลต่างๆ จากผูส้มคัร
มาร่วมท างานให้แก่องคก์ารลูกจา้งเหล่าน้ีกลายเป็นส่วนหน่ึงของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ใน
บางคร้ังลูกจา้งอาจจะเป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุ้นด้วยก็ได้ แต่เม่ือลูกจา้งเขา้มามีบทบาท ก็มีผลต่อ
องค์การในรูปแบบท่ีเปล่ียนไปเพราะลูกจา้งต้องท างานในองค์การทุกๆ วนัในหน้าท่ีต่างๆ กัน 
ประการส าคญั ลูกจา้งเป็นผูผ้ลิตสินคา้ หรือเป็นผูใ้ห้บริการให้ลูกคา้ประทบัใจจนกลบัมาใชบ้ริการ
หรือกลบัมาซ้ือสินคา้อีก ท าให้องค์การเกิดมีรายได้และผลก าไร ดังนั้นลูกคา้จึงเป็นพลงัภายใน
องค์การท่ีมีอิทธิพลมากเช่นกนั ปัจจุบนัองค์การพยายามให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดดัสินใจ 
ลูกคา้ไดน่้าประทบัใจข้ึน บริษทัขนาดใหญ่หลายบริษทัในประเทศไทย เช่น เครือซีเมนตไ์ทย หรือ
บริษทัจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากดั ไดต้ั้งเงินรางวลัให้แก่พนกังานท่ีเสนอแนะ
วธีิการปรับปรุงและพฒันางานใหก้บับริษทั เป็นตน้ 

4. วัฒนธรรมในองค์การ ส่ิงท่ีเป็นก าลงั และเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้พนักงานและบุคลากร
รวมถึงบรรดาผูบ้ริหารและหุ้นส่วนให้มีประสิทธิภาพ เป็นส่ิงท่ีช่วยให้มีความสามคัคีและปฏิบติั
ตามการวางแผนขององคก์ารไดอ้ยา่งง่ายดาย ในกรณีท่ีองคก์ารนั้นไดป้ลูกฝังในวฒันธรรมองคก์าร
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กนัมาอย่างดีแลว้จะยิ่งมีความไดเ้ปรียบอยา่งมาก ตามแนวคิดของ สมยศ นาวีการ (2549, หน้า 78-
79) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารในดา้นน้ีมีพลงัและอ านาจคือ วฒันธรรมและค่านิยมท่ีมีบรรทดั
ฐานโดยสมาชิกหรือพนกังานและผูบ้ริหารเองในองคก์ารก็ปฏิบติัร่วมกนัจนกลายเป็นพฤติกรรมจน
หยัง่รากลึกตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบนั เป็นการสะสมของความเช่ือ งานพิธี เร่ืองราว ต านาน และภาษา
พิเศษ ท่ีกระตุน้ความรู้สึกผกูพนั พฤติกรรมของพวกเขาจะมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพ
ขององค์กร ตามท่ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษา สภาพแวดล้อมภายในองค์การส่ิงน้ี เป็นส่วนท่ีช่วยให้ มี
ความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งอยา่งมาก ถา้พฤติกรรมและวฒันธรรมในองคก์รเขม้แขง็จะท า
ให้กลายเป็นจุดแข็งท่ีดี และแนวคิดของ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ (2552, หน้า 43-45) ในกิจการท่ี
ด าเนินการมาเป็นเวลานานพอสมควรจะมีการพฒันาวฒันธรรมของตนข้ึนมาเป็นระเบียบแบบแผน
ในการปฏิบติัตน ในการติดต่อส่ือสาร และในการแต่งกายของสมาชิก ซ่ึงเป็นแบบอยา่งปฏิบติัตาม
กนัมา ส าหรับในกิจการขนาดเล็ก และเพิ่งก่อตั้งวฒันธรรมในองคก์ารอาจไม่มีอิทธิพลมากและอาจ
เปล่ียนแปลงไดง่้าย แต่ในกิจการขนาดใหญ่และด าเนินการมาเป็นเวลานาน วฒันธรรมในองคก์าร
จะมีอิทธิพลมากในการก าหนดระเบียบแบบแผนของพนกังานและผูบ้ริหารองคก์ารนั้นๆ 

จากท่ีได้ศึกษาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น เก่ียวกบั เจา้ของและผูถื้อหุ้นคณะกรรมการบริหารลูกจา้ง
วฒันธรรมในองค์การ เป็นส่วนเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในท่ีส าคญัเน่ืองจากทั้ง 4 
ดา้นนั้นท าให้องคก์ารกา้วไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ องคก์ารแห่งความส าเร็จ สภาพแวดลอ้ม
ภายในทั้ง4 ดา้นน้ีเป็นส่วนท่ีช่วยผลกัดนัใหอ้งคก์ารธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขนัไดเ้น่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มทั้ง 4 เป็นส่วนส าคญัของบริษทั เป็นกลุ่มปัจจยัทั้งภายใน ท่ีมีผลต่อความกา้วหน้า
และความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ เจ้าของหรือผูถื้อหุ้นถือเป็นส่ิงท่ีช่วยให้
องคก์ารมีการด าเนินการไปไดใ้นทิศทางไหน เช่น เม่ือเจา้ของมีเงินทุนมีแหล่งทุนท่ีมีประสิทธิภาพ
ดีก็ท าให้องค์การเจริญเติบโตไดเ้ป็นองคก์ารใหญ่สามารถน าเงินจากแหล่งทุนมาพฒันาในการซ้ือ
เคร่ืองจกัรท่ีทันสมัยการจ้างผูเ้ชียวชาญเก่งๆ เข้ามาท างานให้กับองค์การหรือจา้งท่ีปรึกษาท่ีมี
ความสามารถหรือมีประวติัเก่ียวกบัองค์การใหญ่ท่ีเจริญเติบโตมาแลว้ ท าให้พนกังานหรือลูกคา้มี
ก าลงัใจในการท างานมากยิ่งข้ึน คณะกรรมการท่ีบริหารตอ้งมีส่วนช่วยในการตดัสินใจและน าพา
องคก์ารไปพร้อมกบัเจา้ของ ผูบ้ริหารคณะกรรมการควรช่วยสนบัสนุนให้องคก์ารไปในทิศทางท่ีดี 
ควรช่วยแก้ไขในขอ้ผิดพลาดขององค์การหรือช่วยก าหนดมาตรการหรือนโยบายให้แก่เจา้ของ
องค์การ และทุกคนในองค์การรวมถึงตวัพนักงานเองด้วยเพื่อเป็นวฒันธรรมองค์การ ในด้าน
วฒันธรรมองคก์ารช่วยให้องคก์ารมีความเขม้แขง็และช่วยให้พนกังานมีใจรักต่อองคก์ารและมีการ
รักในการท างานมากข้ึน ดังนั้ นสภาพแวดล้อมภายในท่ีส าคัญจึงมีปัจจัยท่ีกระทบท่ีควรให้
ความส าคญัทั้งสินคา้เพื่อความสามารถในการแข่งขนัและน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์าร  
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ภาพที ่2.9 แนวทางในการวเิคราะห์ SWOT Analysis ในแต่ละดา้น 
ท่ีมา: กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2560) 

 

จากภาพได้แสดงถึงแนวทางในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดย
แยกออกมาใหเ้ป็นแต่ละดา้น และแยกเป็นรายยอ่ยโดยวเิคราะห์เป็นส่วน โดยจุดอ่อนนั้นอาจจะเป็น
อุปสรรคในอนาคตของผูป้ระกอบการหรือองคก์ารธุรกิจไดเ้สมอ จุดแข็งก็เป็นโอกาสในอนาคตได้

โอกาส Opportunities 
 ความเขา้ไปสู่ตลาดหรือส่วนของตลาดใหม่ 
 ความช่วยเหลือของหน่วยราชการ 
 มีการลดก าแพงภาษี 
 มีการสนบัสนุนทางการเงินจากธนาคารของ

รัฐ 
 การกระจายนโยบายหน่ึงผลิตภณัฑ ์หน่ึง

ต าบล 
 อ่ืนๆ 

อุปสรรคStrengths 
 การเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่ 
 การเจริญเติบโตของตลาดชา้ลง 
 การเปล่ียนแปลงความตอ้งการและรสนิยม

ของลูกคา้ 
 อ านาจการต่อรองของลูกคา้และผูข้ายเพ่ิม

สูงข้ึน 
 นโยบายของรัฐบาลท่ีสวนทางกนั 
 ยอดขายของสินคา้ทดแทนเพ่ิมสูงข้ึน 
 ความไม่มัน่คงต่อการถดถอยและวฎัจกัร

ทางธุรกิจ 
 อ่ืนๆ 

จุดแข็ง Strengths 
 ความสามารถดีเด่น 
 ทรัพยากรการเงินท่ีเพียงพอ 
 ผูน้ าตลาดท่ีถูกยอมรับ 
 ขนาดของการผลิตท่ีประหยดั 
 ขอ้ไดเ้ปรียบทางตน้ทุน 
 การบริหารดีเด่น 
 ความสามารถทางการคิดคน้ส่ิงใหม่ 
 อ่ืนๆ 

จุดอ่อนWeaknesses 
 ทิศทางเชิงกลยทุธ์ท่ีไม่ชดัเจน 
 ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีลา้สมยั 
 ขอ้เสียเปรียบทางการแข่งขนั 
 ความสามารถทางการตลาดต ่ากวา่เฉล่ียการ

วจิยัและพฒันาท่ีลา้หลงั 
 การยุง่ยากกบัปัญหาของการด าเนินงาน

ภายใน 
 การขาดความสามารถจดัหาเงินทุนท่ี

ตอ้งการ 
 อ่ืนๆ 
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เช่นกัน ดังนั้ นควรวิเคราะห์เพิ่มเติมจากท่ีได้ยกตัวอย่างมา เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงทาง
สภาพแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีหลากหลายปัจจยั  
 

การวเิคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอก 
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลและมีอิทธิพลอยา่งมากกบัความสามารถในการ

แข่งขนัของธุรกิจ เป็นปัจจยัหลากหลายท่ีมาส่งผลกระทบใหก้บัธุรกิจ เพราะเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถ
ควบคุมและคาดเดาได้อย่างแม่นย  า แต่องค์การธุรกิจทัว่ไปมกัจะมีความสามารถในการวิเคราะห์
ส่ิงแวดล้อมภายนอกเน่ืองจากมีการติดตามข่าวสารของส่ิงแวดล้อมภายนอกกันตลอดเวลาเพื่อ
ประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจ ทางผูบ้ริหารจึงตอ้งทุ่มงบประมาณเก่ียวกบัการวิเคราะห์ทางดา้น 
เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยี การเมือง อยู่ต่อเน่ือง จึงจะท าให้องค์การสามารถเปล่ียนแปลง
ตวัเองให้สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมากระทบกบัองค์การไดอ้ยา่งรวดเร็ว การวิเคราะห์
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีขอ้มูลไม่คลาดเคล่ือนสามารถท าให้องคก์ารเดินหนา้ไดอ้ยา่งมัน่คง แต่ปัจจยั
ของส่ิงแวดลอ้มภายนอกนั้นมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอีกทั้ง องคก์ารธุรกิจทัว่ไปก็มุ่งเนน้ใน
การวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยเหมือนกนั ดงันั้นการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายนอกจึงตอ้งมอง
ในระดบัประเทศดว้ยเช่นเศรษฐกิจและการศึกษาของระดบัแรงงานในประเทศเน่ืองจากอาจจะมีผล
ต่อค่าแรงงานท่ีปรับข้ึน และภาษีท่ีข้ึนและลงอยูต่ลอดเวลาอาจจะส่งผลต่อผลก าไรของบริษทัและ
องคก์ารธุรกิจ การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายนอกขององคก์ารมีปัจจยัหลากหลายตวัท่ีส าคญัในการ
น ามาวเิคราะห์ ปัจจยัแต่ละดา้นต่างมีผลกระทบกบัองคก์าร ควรมีการวเิคราะห์ท่ีส าคญัดงัน้ีคือ  
 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
สภาพแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลอย่างมากกบัธุรกิจและองค์การทั้งในระดบัประเทศและ

ในระดบันานาชาติ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลนั้นยอ่มหมายถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสามารถเป็นผลกระทบโดยตรงต่อ
อีกส่ิงได้ อิทธิพลหรือพลงัของสภาพแวดล้อมนั้นบางทีอาจจะมาแบบไม่ทนัคาดคิด หรือบางที
อาจจะมาแบบไม่ทนัระวงัตวัจนเกิดวิกฤตการณ์ส่งผลต่อธุรกิจให้ลม้เหลวได ้ดงัท่ี ณัฏฐพนัธ์ เขจร
นันทน์ได้ให้แนวคิด พลังของสภาพแวดล้อมภายนอกกิจการจะอยู่นอกเขตขององค์การ ดงันั้น
ผูบ้ริหารจึงไม่สามารถท่ีจะควบคุมสภาพแวดลอ้มไดโ้ดยตรง แต่พลงัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลอยา่งมาก
ต่อการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ท าให้ผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งมีความเขา้ใจ
และตระหนักถึงพลงัของสภาพแวดล้อมภายนอกกิจการ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมท่ีมีต่อกิจการ โดยท่ีเราสามารถแบ่งสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การออกเป็น 2 
ระดบั 1) สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 2) สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน  
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การวิเคราะห์สถานการณ์เป็นส่ิงท่ีตอ้งรอบคอบและเป็นการคาดคะเนท่ีอิงต่อหลกัความ
เป็นจริงในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมควรเก็บรายละเอียด สถิติ และข่าวสารให้มากท่ีสุดแล้ว
ประเมินความเป็นจริงของสถานการณ์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542 หน้า 56) ในยุคปัจจุบนั
ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก โดยก าหนดโอกาสและอุปสรรคท่ีส าคญัการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มจะช่วยให้ผูบ้ริหารมีขอ้มูลท่ีส าคญัในการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ และกระตุน้
ความคิดเชิงกลยุทธ์ในองคก์าร ธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จไดติ้ดตามแนวโน้มสภาพแวดลอ้มและ
การประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ธุรกิจตอ้งรวบรวม
ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม แนวโนม้สภาพแวดลอ้มท่ีส าคญั และรายละเอียดกลยุทธ์ต่างๆ และคู่
แข่งขนั ขอ้มูลน้ีจะเป็นส่ิงส าคญัและมีประโยชน์ในการพยากรณ์ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
ซ่ึงประกอบด้วย การเมือง กฎหมาย ปัญหาเศรษฐกิจ ซ่ึงถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก 
สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัอุตสาหกรรม เช่น การเขา้มาของ
คู่แข่งขนัรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ และการแข่งขนัท่ีรุนแรง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.10 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  
ท่ีมา: ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, หนา้ 72) 

 
จากภาพท าใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจต่อปัจจยัต่างๆ ท าใหท้ราบถึง

สภาพแวดลอ้มทัว่ไป สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน และสภาพแวดลอ้มภายใน 

กฎหมายและสังคมและ    
การเมือง                                     วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐกจิ                                   เทคโนโลยี 

องค์กร 

สภาพแวดล้อมทัว่ไป 

สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน

ด าเนินงาน 
สภาพแวดล้อมภายใน 
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สภาพแวดล้อมทัว่ไป 
เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่สามารถควบคุมไดเ้ปล่ียนแปลงไดอ้ยู่ตลอดเวลา แลว้แต่ประเทศ

ต่างๆ จะก าหนดไม่มีอะไรตายตวั ผูบ้ริหารองคก์ารไม่สามารถท่ีจะเขา้ไปก าหนดหรือบริหารอะไร
ได ้นอกเสียจากจะคอยจบัตามองสภาพแวดลอ้มทัว่ไปแลว้ก็น ามาประยกุตใ์ชก้บักลยุทธ์ของธุรกิจ
เพื่อความอยูร่อดในการแข่งขนั เช่น อตัราเงินและการควบคุมโดยหน่วยงานรัฐบาลในการท าธุรกิจ
ของประเทศมีผลต่อเศรษฐกิจและความตอ้งการน าเขา้ส่งออกสินคา้ในประเทศและนอกประเทศ 
และบางทีความตอ้งการของประเทศอ่ืนๆ กระแสอาจจะเปล่ียนไปตามขอ้กฎหมาย เช่น การซ้ือขาย
สินคา้ท่ีผลิตจากสัตวโ์ดย สินคา้ชนิดนั้นไดจ้ากสัตวท่ี์เพิ่งประกาศเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง หรือรสนิยม
การบริโภคเปล่ียนไปตามกระแส เช่น การรับประทานอาหารชนิดน้ีเช่ือวา่สามารถรักษาโรคมะเร็ง
ได ้ 

ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, หนา้ 70) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทัว่ไปวา่ เป็น
สภาพแวดลอ้มท่ีมีเขตครอบคลุมกวา้งไกลท่ีสุด ขณะเดียวกนัก็เป็นกรอบการด าเนินงานของธุรกิจ
และอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมทัว่ไปภาพนอกมีผลกระทบเป็นวงกวา้งต่ออุตสาหกรรมและ
ผูบ้ริหารไม่สามารถควบคุมไดแ้ต่เพื่อความอยูร่อดขององค์การจึงตอ้งจดัการสภาพแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม สภาพแวดลอ้มทัว่ไปมกัเก่ียวขอ้งกบั 4 ปัจจยั สังคมและวฒันธรรมเทคโนโลยีเศรษฐกิจ 
กฎหมายและการเมือง 

จากท่ีได้ศึกษามาทั้ง 4 ปัจจยั เป็นสภาพแวดล้อมทัว่ไปท่ีเป็นผลกระทบทั้งบวกและลบ 
เน่ืองจากทัว่ไปเป็นสภาพแวดล้อมท่ีเขา้มากระทบกับองค์การเป็นวงกวา้งท่ีไม่สามารถคาดเดา
ประเด็นไดแ้ต่ก็สามารถท ากรอบความคิดในดา้นวเิคราะห์ไดท้  าให้ผูบ้ริหารสามารถรับมือกบัปัจจยั
ท่ีจะเข้ามากระทบได้อย่างรวดเร็ว 1) สังคมและวฒันธรรมในด้านของสังคมเป็นภาพรวมของ
ประชากรหรือลูกคา้ขององค์การธุรกิจ ประชาชนบางคนอาจจะเป็นลูกคา้ในอนาคต สังคมและ
วฒันธรรมต่างน าพาความเช่ือความยึดถือและค่านิยมตามมาด้วย วฒันธรรมย่อยหรือวฒันธรรม
ครอบครัวก็มีอิทธิพลในด้านสังคมและวฒันธรรมเช่นกนั ประชากร อายุ และเพศก็มีความชอบ
ต่างกนั ความสนใจต่างกนัท าให้ไม่สามารถคาดเดาความตอ้งการไดม้ากนกั 2) เทคโนโลยีดว้ยการ
พฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้าไปในทุกแขนงท าให้องค์การธุรกิจมีการต่ืนตวัอยูต่ลอดและเพื่อ
เป็นผูน้ าผูบ้ริหารจึงพฒันาองค์การให้ทนัต่อยุคท่ีเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไว โดยท าตวัให้ทนัต่อ
ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพราะเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัทุกแขนง ทุกหน่วย และเทคโนโลยีก็ยงัมี
ผลกระทบต่อทุกปัจจยัท่ีได้กล่าวมาด้วย 3) เศรษฐกิจ การไวต่อเร่ืองของปัจจยัเศรษฐกิจท าให้
ผูป้ระกอบการหรือองค์กรธุรกิจไม่ตดัสินใจผิดพลาดในการลงทุนทั้งการจดัการเร่ืองทรัพยากร 
หรือวตัถุดิบท่ีตอ้งกกัตุนเพื่อใช้ผลิต การจา้งงาน หรือการปลดพนกังานเป็นผลมาจากพิษเศรษฐกิจ
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ทั้งส้ิน เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย อตัราการจา้งงาน ส่งผลต่อเศรษฐกิจองค์การธุรกิจ
โดยตรงท าให้ประสบปัญหามากหลายคร้ังแลว้ในอดีต เช่นกรณี ตม้ย  ากุง้ 4) กฎหมายและการเมือง
ปัจจัยท่ีมีผลทางด้านการค้า การติดต่อ หรือการเคล่ือนไหวในองค์การธุรกิจรวมไปถึงตลาด
อุตสาหกรรม เน่ืองจากกฎหมาย กฎระเบียบบงัคบั หรือนโยบายรัฐนั้นถา้เป็นในเร่ืองผลดีก็ท าให้
องคก์ารสามารถพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นโยบายท่ีเอ้ือต่อผูป้ระกอบการ การช่วยเหลือสินคา้
ท่ีติดกฎหมายเช่น รังนกท่ีติด พ.ร.บ. คุม้ครองสัตว ์สามารถท าให้มีการแข่งขนัมากข้ึนในช่วงท่ีมี
ความตอ้งการสินคา้ และสินคา้ท่ีมีราคาสูง แต่เม่ือปัจจยัในด้านน้ีเป็นผลลบท าให้การท างานของ
องคก์ารสะดุดและด าเนินงานเป็นไปอยา่งยากล าบากเพราะปัจจยัดา้นน้ีอาจส่งผลใหอ้งคก์ารตอ้งปิด
ตวัหรือมีการชะงกัในการด าเนินกิจการได ้ดงันั้นปัจจยัท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปท่ีเขา้มากระทบ
กับองค์การธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมมีทั้ งผลดีและผลร้าย ผูบ้ริหารควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ
เปล่ียนแปลงตามสภาพแวดลอ้มท่ีวเิคราะห์ไดม้าเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

จากท่ีไดก้ล่าวถึงสภาพแวดลอ้มทัว่ไปประกอบดว้ยปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบท่ีส าคญัต่อ
กลยุทธ์ของธุรกิจจะไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมทั่วไปได้ ดังนั้ นการพัฒนาตัวเองใน
สภาพแวดลอ้มทัว่ไปเป็นส่ิงล าบากท่ีจะพยากรณ์ถูกตอ้ง สภาพแวดลอ้มทัว่ไป ประกอบดว้ย ส่วนท่ี
เก่ียวข้องระหว่างกัน ซ่ึงอาจจะแบ่งออกเป็น ประชากรศาสตร์ สังคมวฒันธรรม การเมืองและ
กฎหมาย เทคโนโลยี เศรษฐกิจมหภาคระดบัโลก และยงัหมายถึงการเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดล้อม
ภายนอกองคก์ารท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการด าเนินงานเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร 
 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
ส่ิงท่ีกระทบองค์การโดยอิทธิพลท่ีมีพลต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การนั้นเป็นส่ิงท่ี

ผูบ้ริหารไม่สามารถควบคุมไดแ้ต่ก็สามารถท่ีจะประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ได้ตลอดเวลา 
เพื่อให้ทนัต่อเหตุการณ์โดยติดตามจากข่าวสาร ส่ือต่างๆ การเมือง และการวเิคราะห์ดว้ยนกักลยุทธ์
เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง แบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่ 1) อิทธิพลทางการเมืองการปกครอง  
2) อิทธิพลทางเศรษฐกิจ 3) อิทธิพลทางเทคโนโลย ี 4) อิทธิพลทางสังคมและวฒันธรรม 5) อิทธิพล
จากนานาประเทศจากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาและสรุปผสานกบัแนวทางของนกัวิชาการแต่ละท่าน 
ปัจจยัทั้ง 5 ดา้นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. อิทธิพลทางการเมืองและการปกครอง จดัว่าเป็นอิทธิพลท่ีมีบทบาทในการด าเนินการ
ขององค์การอย่างมากโดยการเมืองและการปกครองรวมไปถึงขอ้กฎหมาย นโยบาย ยงัรวมไปถึง
การก าหนดภาษีเก่ียวกับธุรกิจอีกด้วย อิทธิพลการเมืองและการปกครองเป็นส่ิงท่ีองค์การไม่
สามารถก าหนดเองได ้ผูบ้ริหารไดแ้ต่ประยกุตห์รือวางแผนโครงสร้างหรือการบริหารให้สอดคลอ้ง
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กบัอิทธิพลดา้นน้ีเน่ืองจาก การปกครองนั้นเป็นการควบคุมผูป้ระกอบการทัว่ประเทศ มกัมีผลต่อ
ธุรกิจทุกชนิดท่ีอยู่ในประเทศ ทั้งทอ้งถ่ิน และเมืองหลวงใหญ่ อิทธิพลขอ้น้ีอาจท าให้องค์การมี
ความสามารถในการแข่งขนัมากข้ึน เช่น นโยบายท่ีเอ้ือต่อผูป้ระกอบการรายย่อยในการกูเ้งินจาก
แหล่งสถาบันการเงิน หรือการลดภาษีน าเข้าส่งออกให้กับองค์การธุรกิจขนาดใหญ่ การให้
ความส าคญักบัอิทธิพลดา้นการเมืองและการปกครองเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และ
การร่วมมือกนัของผูป้ระกอบการในประเทศท าใหเ้กิดความสามารถในการแข่งขนัในประเทศ ตาม
แนวคิดของ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, หน้า 38-39) ไดใ้ห้แนวคิดวา่อิทธิพลทางการเมืองส่วน
ช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายการเมืองสมัยใหม่ 
ตวัอยา่งเช่น เม่ือประเทศไทยส่งเสริมการพฒันาประเทศไทยแง่การลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรม 
รัฐบาลก็จดัตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนข้ึน ตลอดจนมีการลดหย่อนภาษีน าเขา้ของ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และวตัถุดิบ และเม่ือรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ  

ไม่ว่าจะสนับสนุนในระดับประเทศหรือระดบัเล็กการเมืองและการปกครองมีบทบาท
สนบัสนุนให้ธุรกิจนั้นกา้วหนา้และเติบโตไดอ้ยา่งดี ถา้รัฐบาลเอ้ือต่อผูป้ระกอบการธุรกิจ เช่นเงินกู้
ดอกเบ้ียต ่า การลดภาษีน าเขา้ส่งออกให้กบัเจา้ของธุรกิจเพื่อช่วยธุรกิจเล็กๆ ในประเทศให้มัน่คง 
ผลิน ภู่จรูญ (2546, หน้า 210) สภาวะแวดล้อมทางการเมือง การวิเคราะห์ในประเด็นน้ีจะมุ่งท่ี
นโยบายในการบริหารจดัการของรัฐบาล เพื่อการก าหนดการวางแผนธุรกิจให้สอดคลอ้ง และตอบ
รับกบันโยบายรัฐบาล เช่น ในขณะท่ีรัฐบาลเร่งการส่งเสริมให้มีการพฒันาธุรกิจขยาดยอ่ม (SME) 
บรรยากาศดงักล่าวจึงเป็นโอกาสท่ีเหมาะสมในการขยายธุรกิจ เพราะมีการสนบัสนุนจากภาครัฐท่ี
ชดัเจน 

2. อิทธิพลทางเศรษฐกิจ การปกครองท่ีต่างกนัแต่ละประเทศ เศรษฐกิจถูกควบคุมโดย
หน่วยงานต่างๆ หรือการควบคุมโดยรัฐบาลท าให้เศรษฐกิจแต่ละประเทศต่างกนัหรือการคา้แบบ
รัฐบาลเขา้มาคุมเร่ืองราคาหรือการน าเขา้ส่งออกท าให้เอกชนไม่มีอ านาจในการคา้ แต่บางประเทศก็
เป็นการคา้แบบเสรีท าให้อิทธิพลทางเศรษฐกิจต่างกนั สอดคลอ้งกบั ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, 
หน้า 39)ปัจจยัทางเศรษฐกิจจะเก่ียวข้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ บางประเทศมีระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม จะมีการวางแผนทางเศรษฐกิจ และควบคุมโดยรัฐบาลกลางในประเทศ
เหล่าน้ีรัฐบาลจะก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับเจา้ของกิจการในโรงงานอุตสาหกรรม ผลผลิต การซ้ือ
วตัถุดิบ ราคา และกิจกรรมการวางแผนทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในทางตรงกนัขา้มประเทศในโลกเสรี
ส่วนใหญ่ท่ีใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จะมีตลาดการคา้ท่ีมีการแข่งขนัเสรี ดงันั้นองคก์ารธุรกิจ
ต่างๆ จะซ้ือขายสินคา้ตามกลไกตลาดท่ีก าหนดโดยอุปทาน และอุปสงค ์ในปัจจุบนันบัไดว้า่ระบบ



56 
 

 

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีความส าเร็จในสังคมมนุษย ์ท าให้ประเทศต่างๆ หันมาใช้ระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมมากข้ึน Diebold (1984 อ้างถึงใน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 2552, หน้า 39) ส าหรับ
ประเทศไทยนั้นใชเ้ศรษฐกิจระบบแบบผสม ซ่ึงผสมผสานระหวา่งระบบเศรษฐกิจแบบควบคุมจาก
ส่วนกลางกบัระบบทุนนิยม นัน่คือ กิจการส่วนใหญ่เอกชนเป็นเจา้ของท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจ
และตั้งราคาตามกลไกตลาด แต่ยงัมีสาธารณูปโภคและสินคา้บางอยา่งท่ีรัฐบาลตอ้งควบคุมในเร่ือง
ราคา การเข้าด าเนินการผลิตและจดัจ าหน่าย โดยเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้องกับความมั่นคงของ
ประเทศและความสงบเรียบร้อยในประเทศ ตลอดจนการกระจายความเท่าเทียมกนัในสังคม 

สภาพแวดล้อมด้านสภาพเศรษฐกิจ เป็นส่ิงท่ีแสดงความมั่นคงทางความสามารถทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายการควบคุมของรัฐบาลท่ีเขา้มาเก่ียวกบั อตัราการแลกเปล่ียนเงินตรา คนงาน 
ตน้ทุนทางแรงงาน ดอกเบ้ียเงินกู ้ และเป็นผลกระทบต่ออ านาจในการซ้ือของผูบ้ริโภค เศรษฐกิจมี
บทบาทต่อการใชจ่้ายเงินของผูบ้ริโภคโดยตรง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจถือวา่เป็น
ขั้นตอนท่ีช่วยให้ทราบถึงการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2542, หน้า 79) ระบบเศรษฐกิจระดับโลกมีการแข่งขันและมีการพึ่ งพาอาศัยระหว่างกัน จึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัทศันะการจดัการเชิงกลยุทธ์ใหม่ การรวมตวักนัของยุโรป ท าให้เกิดการกระจาย
อ านาจทางเศรษฐกิจ ลกัษณะการเปล่ียนแปลงหลายประเทศมีการเปล่ียนแปลงด้านสังคมภายใน 
โดยใช้ความพยายามท่ีจะสร้างความมัง่คัง่ การพิจารณาเหตุการณ์ภายในประเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในสังคมปัจจุบนัและวิวฒันาการดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัท่ีถูกก าหนดเพื่อศกัยภาพ เช่น ประเทศท่ีมีกล
ยุทธ์การเปล่ียนแปลงเพื่อท าการคา้กบัประเทศอ่ืนๆ ลดอตัราการแลกเปล่ียนและสภาพคล่องส่ิง
เหล่าน้ีก าหนดลูกคา้ท่ีศกัยภาพและแหล่งวตัถุดิบของในการคา้ต่างประเทศ ผลิน ภู่จรูญ (2546 หนา้ 
210) การศึกษาวิเคราะห์การเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเผชิญอยู่และคาดว่าจะเกิด
ในอนาคต การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบา้นและสภาพเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคและ
ระดบัโลก การวิเคราะห์เจาะลึกถึงปัจจยัส าคญัในการเสร้างให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
วิเคราะห์สถานภาพทางเศรษฐกิจออกมาเป็นขนาด ระดบัการศึกษาของแรงงาน และเทคโนโลย ี
ดงัน้ี 
 2.1 ขนาด ขนาดของอุตสาหกรรมในประเทศนั้น ขนาดของประชากร ขนาดของ
ประเทศลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัท่ีจะตอ้งน ามาศึกษา ขนาดของประเทศยงับอกนยัในเร่ืองทรัพยากรท่ี
ใชเ้ป็นปัจจยัน าเขา้สู่กระบวนการผลิตพบวา่ประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจโดยรวมท่ีเล็กกวา่จะมีการ
พฒันาการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัช้ากว่า ซ่ึงเม่ือเทียบปัจจยัพื้นฐานของการเติบโตระหว่าง
ประเทศลาวกบัประเทศไทย ประเทศไทยมีความได้เปรียบกว่าเพราะมีขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นเหตุผล
ส าคญัทางเศรษฐกิจ เพราะจะท าใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน 
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 2.2 ระดับการศึกษาของแรงงาน ในประเทศท่ีแรงงานมีระดบัการศึกษาสูงเป็นการ
บอกนยัถึงเร่ืองคุณภาพ ผลิตภาพ และประสิทธิภาพในการท างานท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน สินคา้ท่ีผลิต
จึงมีคุณค่าและราคาท่ีสูงส่งผลต่ออตัราค่าจา้งแรงงานท่ีสูงกวา่ การศึกษาจึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีน า
ประเทศไปสู่มาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีดียิ่งข้ึน และมีระดบัของการบริโภคท่ีสูง มีผลท าให้มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบ 
 2.3 เทคโนโลยี ระดบัของเทคโนโลยีท่ีพฒันาเกิดข้ึนในประเทศนั้น จะส่งผลท าให้
เกิดผลิตภาพในการผลิตและบริการในระดบัสูง สินคา้ท่ีมีเทคโนโลยีสูงจะมีมูลค่าสูงกว่าสินค้า
ประเภทเกษตรกรรมพบว่าประเทศก าลงัพฒันาอาจะตอ้งใช้เกษตรกรหลายครอบครัวผลิตสินคา้
เกษตร เพื่อท่ีจะให้คนในประเทศซ้ือคอมพิวเตอร์ใชจ้  านวนหน่ึงพนัเคร่ือง ดงันั้นในสังคมท่ีมีการ
พฒันาเทคโนโลยท่ีีสูงกวา่ จึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีการบริโภค การลงทุน การส่งออกและน าเขา้สูงดว้ย 

จากท่ีได้ศึกษามาเก่ียวกับ สภาพแวดล้อมด้านสภาพเศรษฐกิจโดยวิเคราะห์ออกมาเป็น
ขนาด ระดบัการศึกษาของแรงงาน และเทคโนโลย ีท าใหผู้ว้ิจยัไดเ้ขา้ใจวา่ ขนาดของอุตสาหกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัประชากรท าให้สามารถคาดการณ์เก่ียวกบัอตัราความตอ้งการของลูกคา้ โดยเม่ือไหร่
ท่ีมีความต้องการมากกว่าขนาดของอุตสาหกรรมแสดงว่าเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงในด้านความ
ตอ้งการสินคา้ อาจมีสินคา้ใหม่เขา้มาจากต่างประเทศ ท าให้อุตสาหกรรมภายในตอ้งทนัต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ เพราะเม่ือใดท่ีประชากรจ านวนมากตอ้งการสินคา้ท่ีทนัสมยัมีนวตักรรมก็จะมี
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเป็นคนกลางน าเขา้สินคา้มาจดัจ าหน่ายแทนท่ีจะสั่งซ้ือสินคา้จากในประเทศ
ในเร่ืองของการศึกษาหรือความสามารถของแรงงานท าให้มีอัตราจ้างงานท่ีสูงข้ึน แต่ระดับ
การศึกษาไม่ไดบ้่งบอกถึงความช านาญหรือประสบการณ์ในการท างานให้กบัองคก์ารทั้งน้ีอาจจะ
น าไปสู่อตัราการจา้งงานค่าแรงท่ีสูงข้ึน ดงันั้นองคก์ารธุรกิจจึงจา้งผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างาน
เขา้องคก์ารและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน เช่น นวตักรรมการผลิต การวิจยัและการพฒันา 
ส่งผลให้เกิดการผลิตท่ีรวดเร็วและทนัสมยั เทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาททั้งในดา้นเกษตร ด้าน 
ปศุสัตว ์ดา้นประมง และวิศวกรรมยานยนต์ รวมไปถึงโรงงานแปรรูปสินคา้อ่ืนๆ ท าให้มีผลต่อ
เศรษฐกิจเพราะมีการเติบโตในการจา้งงาน การพฒันาสินคา้ และความตอ้งการสินคา้ท่ีทนัต่อผลิต 
และการน านวตักรรมมาตอบสนองลูกคา้ 

3. อิทธิพลทางเทคโนโลยี ในยุคโลกาภิวตัน์น้ีเทคโนโลยีกา้วหน้าไปมาก วิทยาศาสตร์ได้
คน้ควา้ส่ิงใหม่ๆ ท าให้มีการวิจยัและพฒันาสินคา้อ่ืนๆ ออกมาอยา่งต่อเน่ืองและดว้ยการท่ีองคก์าร
ธุรกิจต่างท่ีจะเอาชนะคู่แข่งทางการค้าองค์การธุรกิจในยุคน้ีต่างให้ความสนใจในเทคโนโลยี
สมยัใหม่ในการน ามาประยุกตใ์ช้ในการท างาน เพื่อประหยดัตน้ทุนในดา้นแรงงานคน ตน้ทุนใน
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ด้านเวลา และยงัได้สินค้าท่ีเป็นนวตักรรมใหม่เพื่อออกสู่ท้องตลาด ในยุคโลกาภิวตัน์น้ีความ
ตอ้งการของประชากรโลกเปล่ียนแปลงไปมาก ลูกคา้สามารถติดตามข่าวสารไดต้ลอดเวลาทุกวนิาที
จะคอยสอดส่องหาสินคา้ท่ีล ้าหนา้ทนัสมยัและตอบโจทยไ์ดม้ากยิ่งข้ึน ท าให้เทคโนโลยีมีอิทธิพล
กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก การท างานของฝ่ายผลิตก็รวดเร็วทนัสมยัมีเคร่ืองช่วยผอ่นแรงการผลิตท่ี
สูญเสียน้อยลงท าให้องค์การมีก าไรมากยิ่งข้ึน องค์การท่ีไวต่อเทคโนโลยีมกัจะเป็นผูน้ าในด้าน
นวตักรรม เพราะว่าองค์การธุรกิจในด้านยานยนต์ อาหารแปรรูป อัญมณีหรือส่ิงทอต่างน า
เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นการผลิต คลา้ยคลึงกบัแนวคิดของ ณัฏฐพนัธ์ เขจร
นนัทน์ (2552, หนา้ 40) การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นอุตสาหกรรมท าให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ข้ึนท า
ให้องคก์ารมีเคร่ืองมือและโอกาสท่ีจะผลิตสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอิทธิพลทางเทคโนโลยียงั
ท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงในองค์การ ท าให้องคก์ารตอ้งพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีอยูต่ลอดเวลา 
โดยองค์การตอ้งพยายามหลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองจกัร เคร่ืองมือ หรือระบบงานท่ีลา้สมยัจนไม่อาจสู้
กับคู่แข่งขันได้ นอกจากน้ีองค์การยงัต้องส่งเสริมและพฒันาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ตลอดเวลา จนพัฒนาระบบงานและ
โครงสร้างองค์การได้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ด้วย (Daft, Sormunen and Parks 1988, 
อา้งถึงใน ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2552, หนา้ 40) 

สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี เก่ียวกบัเทคโนโลยเีป็น ประเด็น เทคโนโลยีและนวตักรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การท่ี เป็นผู ้น าทางการผลิตควรตระหนักถึงเร่ืองน้ี โดย
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาท าให้องค์การมีผลก าไรตอบแทนแต่องค์การก็มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มมกัโดนเทคโนโลยีท าลาย อากาศ น ้ า มลพิษต่างๆ ตามมา
กบัการน าเคร่ืองจกัรมาใช้ การทิ้งของเสียจากการผลิตรวมถึงการใช้ทรัพยากรมาผลิตสินคา้ ตาม
แนวคิด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542, หนา้ 76) ไดแ้ยง่เทคโนโลยเีอาไวอ้ยู ่2 ขอ้ 1) เทคโนโลยี
และนวตักรรม ธุรกิจส่วนใหญ่จะตอ้งสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีจะขาย 
วิธีการบริโภคของคนล่าสุดจะตอ้งอาศยัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเน่ืองจากธุรกิจข้ึนอยู่กับ
เทคโนโลยีอย่างมากจึงตอ้งคอยติดตามส่ิงใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีจากคู่แข่งความไม่ต่อเน่ือง
ทางด้านเทคโนโลยีท าให้เกิดปัญหาส าหรับผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิต ดงันั้นธุรกิจจะตอ้ง
จดัระบบ คอนติดตามสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรมท่ีส าคญัในประเทศท่ีข้ึนกับ
เทคโนโลยี ไดแ้ก่ โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองบิน โรงงาน เคร่ืองเลเซอร์ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองจกัรถ่ายภาพ เหล่าน้ีเป็นผลิตภณัฑ์ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคโนโลยีใหม่ท่ี
ส าคัญท่ีจะสามารถสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้  เช่น อุตสาหกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ และ
อุตสาหกรรมภาพถ่าย ธุรกิจจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรม
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หน่ึงเพื่อการพฒันาเทคโนโลยีของคู่แข่งขัน การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อม
เทคโนโลยีต้องอาศยัความพยายามของธุรกิจในการพยากรณ์เทคโนโลยี ท่ีจะเปล่ียนแปลงใน
อนาคตเพื่อได้เหตุผลในการจดัการเชิงกลยุทธ์ให้ดีท่ีสุด 2) เทคโนโลยีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมในโลกท่ีเปล่ียนไปนวตักรรมและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีความส าคัญใน
ความส าเร็จของธุรกิจ แต่ก็ท  าให้เกิดปัญหาหลากหลายประการให้กบับริษทัเช่นกนั ผลลพัธ์จาก
เทคโนโลยใีหม่บางคร้ังจะท าลายสภาพแวดลอ้มทุกองคก์ารซ่ึงไม่ใช่เฉพาะธุรกิจจะตอ้งประเมินผล
กระทบของธุรกิจต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ผลกระทบจากนิวเคลียร์ทั้งดา้นรัฐบาลและ
เศรษฐกิจ มลพิษจากน ้ ามนัท่ีมีสารตะกัว่ มลพิษจากอาหาร วสัดุเคมี ซ่ึงท าให้เกิดมลภาวะเก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้ม ปัญหาดา้นสุขภาพซ่ึงอาจจะเป็นผลกระทบต่อบุคคล เช่น โรคมะเร็งและโรคต่างๆ 
ในอตัราสูงข้ึนกวา่ปกติซ่ึงเกิดจากปัญหาสภาพแวดลอ้มซ่ึงสืบเน่ืองมาจากปัญหาของน ้ ามนัท่ีมีสาร
ตะกัว่ นอกจากน้ีจะท าให้น ้ าเน่าเสียและปัญหาขยะมูลฝอยกลยุทธ์อุตสาหกรรมจะตอ้งตอบสนอง 
และแกปั้ญหาส่ิงเหล่าน้ีดว้ย 

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วท าให้ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมมากข้ึนโดยการท่ีเนน้แต่
จะแข่งขันและผลิตให้ได้มากๆ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดโดยมองข้ามผลเสียในด้าน
ส่ิงแวดลอ้มจนท าใหเ้กิดน ้าเสีย อากาศเป็นพิษ กล่ินเหม็น ฯลฯ ท าให้การจดัการดา้นความปลอดภยั
ตอ้งกลายเป็นตน้ทุนเพิ่มอีกในการท างานขององคก์าร ผลิน ภู่จรูญ (2546, หนา้ 210) การท่ีสังคมมี
การต่ืนตวัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน การปล่อยทิ้งของเสียและเน่าลงสู่แม่น ้ าล าคลอง ตอ้งได้รับ
การจดัการดูแลให้ถูกสุขลักษณะได้กลายเป็นต้นทุนส าคญัของบริษทัท่ีจะต้องค านึงถึงในการ
วางแผนจัดการทางการเงินท่ีเหมาะสม ปัจจุบันระบบคุณภาพ ISO 14000 ท่ี เน้นการการให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดล้อม ได้รับการยอมรับมากข้ึนและได้กลายเป็นเง่ือนไขส าคญัทางการค้า
ระหว่างประเทศ การให้ความส าคญัในเร่ืองดังกล่าว นอกจากส่ิงแวดล้อมของประเทศจะไม่ถูก
ท าลายเสียหายแล้ว จ  านวนปริมาณการค้าก็จะมีเพิ่มมากข้ึนด้วยในเร่ืองเทคโนโลยีก็เช่นกัน 
เน่ืองจากการพฒันาเทคโนโลยีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว สินคา้ท่ีผลิตออกจ าหน่ายจะลา้สมยัเร็วมากข้ึน 
องคก์ารจึงควรตระหนกัในเร่ืองน้ีดว้ย 

4. อทิธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม ในส่วนของส่ิงท่ีมีอิทธิพลกบัสังคมและวฒันธรรมนั้น
เป็นเร่ืองเก่ียวกบั ความเช่ือ ค่านิยม อิทธิพลต่อสังคมจะไม่กล่าวถึงดา้นครอบครัว และสังคมใน
ชุมชนหรือท่ีท างานเป็นไม่ไดเ้น่ืองจากอิทธิพลใกลต้วันั้นมกัมาจากสังคมในการคบการสมาคมกบั
เพื่อนร่วมเรียน เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว เพื่อนบา้น ท าให้มีอิทธิพลจนเกิดความตอ้งการในการ
ตอ้งการส่ิงท่ีจะมาช่วยสนองตวัเองตามความตอ้งการ ท าใหเ้กิดพฤติกรรมตามมาการทดลองใชก้าร
ติดตามผลความพึงพอใจ และการบอกต่อ ส่วนวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลคือการปฏิบติัต่อกนัมากการ



60 
 

 

บอกต่อ เช่น  การซึมซบัจากรุ่นสู่รุ่น พนกังานใหม่นิยมด่ืมกาแฟตามพนกังานรุ่นพี่ท่ีแนะน า หรือ
เกิดพฤติกรรมหลากหลายตามมาอย่างไม่สามารถก าหนดได้ตามแนวคิดของ ณัฏฐพันธ์ 
เขจรนนัทน์ (2552, หน้า 40) องค์การธุรกิจต่างๆ จะตอ้งพยายามท าสินคา้และบริการมาสนองให ้
ตวัอยา่งเช่น วฒันธรรมในการบริโภคของคนไทยท่ีหนัไปนิยมการด่ืมนมมากข้ึน เพราะไตเ้รียนรู้วา่
การด่ืมนมเป็นส่ิงจ าเป็นต่อร่างกาย ท าใหธุ้รกิจการผลิตนมรุ่งเรืองข้ึน เป็นตน้ 

ตามกลุ่มของประชากรหรือประชาชนท่ีอยูใ่นถ่ินก าเนิดท่ีต่างกนัอาจมีลกัษณะต่างกนั เช่น
คนไทยเช้ือสายจีนท่ีถูกปลูกฝังในการรับประทานรังนกเพื่อเป็นยา ต่างมีความเช่ือและค่าท่ีนิยมท่ี
ต่างกบัคนไทยท่ีไม่ใช่เช้ือสายจีน ค่านิยมเก่ียวกบัการเก่ียวกบัเลือกซ้ือรังนกราคาแพงดว้ยเงินก็จะมี
ความคิดต่างกนั กินเพื่อรักษาโรคและยอมจ่ายในราคาแพงๆ ต่างถ่ินต่างเช้ือชาติวฒันธรรมการกิน
ของคนก็ต่างกนัไปตามรูปแบบของอิทธิพลทางสังคมและวฒันธรรม ประชากรท่ีมีพฤติกรรมดา้น
ความเช่ือ ค่านิยมท่ีต่างจากท่ีอ่ืนไปเช่น การให้ความเท่าเทียมทางเพศ การไม่เหยียดสีผิว หรือดูถูก
ดา้นเช้ือชาติศาสนาเพื่อทนัต่ออิทธิพลดา้นสังคมและวฒันธรรมองคก์ารธุรกิจหรือผูป้ระกอบการจึง
คิดคน้ส่ิงท่ีมาตอบสนองใหต้รงกบัความตอ้งการ ความนิยมท่ีลูกคา้ตอ้งการบริโภคเช่น ผูท่ี้มีรายได้
ต ่าและตอ้งการบริโภคสินคา้ท่ีประหยดัเพื่อสนองความตอ้งการแต่สามารถด ารงชีวติไดใ้นสภาวะท่ี
เปล่ียนไป สอดคลอ้งกบั ผลิน ภู่จรูญ (2546, หนา้ 210) สภาวะทางสังคมเป็นการศึกษาวิเคราะห์ใน
ประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวกบั ระดบัการศึกษา การเล่ือนขั้นสถานภาพทางสังคม การเคล่ือนยา้ยเขา้เมือง 
ของแรงงานต่างจงัหวดั ระดบัรายไดข้องประชาชน ระบบครอบครัว สภาพสังคมเมือง สภาพสังคม
ชนบท ทั้งน้ีจะต้องวิเคราะห์และประมวลผลให้ได้ผลสรุปท่ีสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น การเคล่ือนยา้ยเขา้สู่เมืองหลวงมากข้ึนท าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใน
เร่ืองการโทรคมนาคมได ้เพราะชาวชนบทท่ีเขา้มาท างานในเมืองส่วนใหญ่จะมีการติดต่อกบัญาติพี่
นอ้งในต่างจงัหวดั จึงเปิดโครงการของบริษทั ทศท. เพื่อให้ติดต่อกนัง่ายข้ึนและประสบผลส าเร็จ
มาก เพราะเป็นโครงการท่ีตอบสนองความตอ้งการติดต่อระหวา่งกนัท่ีมีค่าใชจ่้ายต ่า 

5. อทิธิพลจากนานาประเทศ ในปัจจุบนัน้ีอิทธิพลและกระแสท่ีเขา้มายงัในประเทศนบัเป็น
ส่ิงท่ีกระตุน้ให้ประชาชนในประเทศต่างเกิดความตอ้งการมากข้ึนจากในอดีต ทั้งค่านิยมและแฟชัน่
ท่ีกระจายเข้ามาในไทย ลูกค้าท่ีนิยมกระแสต่างประเทศมกัจะให้ความสนใจกับประเทศท่ีเป็น
ประเทศท่ีมีอ านาจในดา้นเฉพาะทางเช่น ฝร่ังเศสท่ีเป็นมหาอ านาจทางดา้นแฟชัน่ เกาหลีเป็นผูน้ า
ดา้นซีรีย ์ประเทศจีนท่ีเป็นประเทศมหาอ านาจทางดา้นสินคา้ราคาถูกและอาหารสมุนไพรท่ีเป็นยา 
ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคมกัจะไดรั้บอิทธิพลในการเลือกซ้ือสินคา้หรือการท่ีเลือกจะติดตามข่าวสารของ
ประเทศนั้นในฐานะผูผ้ลิต เช่น การเปิดตวัสินคา้ใหม่ๆ เก่ียวกบัแฟชัน่ในนิตยสาร ท าให้ประเทศ
ไทยมีการเสียดุลการคา้กบันานาประเทศสอดคลอ้งกบัความคิดของ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, 
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หนา้ 41) ไดก้ล่าวถึงกิจการต่างประเทศท่ีท าธุรกิจขา้มชาติท่ีเขา้มามีอิทธิพลในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เช่น บริษทัโตโยตา้ ไอบีเอ็ม แมคโดนลัด์และโตชิบา เป็นตน้โดยธุรกิจเหล่าน้ีเขา้มาท า
การผลิตและขายสินคา้ในประเทศไทย มีผลท าให้ประเทศไทยขาดดุลการคา้และมีผลต่อการข้ึนลง
ของอตัราการแลกเปล่ียนเงินตราอนัส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของไทยมากข้ึน  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542, หนา้ 79) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มระดบัโลก
ในปัจจุบนัองคก์ารธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จมีการขยายขอบเขตการปฏิบติังานสู่ตลาด
ต่างประเทศ ความพยายามดา้นการผลิต และการตลาดของบริษทัขนาดใหญ่มีลกัษณะเป็นระดบั
โลก แนวโน้มน้ีท าให้เกิดการค้นหาวิธีการขนส่งท่ีถูกกว่าและรวดเร็วกว่า การติดต่อส่ือสารท่ีมี
อ านาจมากกวา่และความคลา้ยคลึงกนัในรสชาติ และการบริโภคของบุคคลในประเทศต่างๆ ดงันั้น
จึงง่ายส าหรับบริษัทท่ีจะท าให้ได้ทุนคืนจากการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ในตลาดระดับโลก
ผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงถึงการแข่งขนัท่ีมีศกัยภาพจากภายในประเทศและคู่แข่งขนัระหว่างประเทศ 
การศึกษาถึงแนวโน้มเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อองค์การซ่ึงมีตลาดระหว่างประเทศ แนวโน้มซ่ึงมี
อิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกก็คือการเกิดข้ึนของกลุ่มท่ีร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจของหลายประเทศ   
 

สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน 
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานจากท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษานั้น สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน

เป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การโดยตรงโดยท่ีสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากปัจจยัท่ีเป็นการด าเนินงาน
ภายใน เช่น ลูกคา้ เพราะลูกคา้คือส่วนท่ีกระตุน้ในการท างานมีส่วนช่วยก าหนดกลยทุธ์ ก าหนดการ
วิจยัพฒันาสินคา้เพื่อสนองต่อความตอ้งการ ลูกคา้คือประเด็นท่ีส าคญัอย่างมากเพราะลูกคา้คือผูท่ี้
ช่วยให้องค์การธุรกิจมีก าไรในการท าธุรกิจ ดังนั้นลูกค้าจึงเป็นประเด็นท่ีส าคญั นอกจากนั้นคู่
แข่งขนัยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยผลกัดนัให้มีแรงแข่งขนักนั การพฒันาเพื่อกา้วน าคู่แข่งเพื่อการเป็นผูช้นะ 
การท าธุรกิจตอ้งสนใจคู่แข่งทางธุรกิจ เน่ืองจากในยุคสมยัน้ีธุรกิจท่ีมีมากมายต่างเป็นคู่แข่งกนัท่ี
เนน้ใชเ้ทคโนโลยมีาเป็นอาวธุต่อสู้กนัเพื่อแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดและแยง่ครองใจลูกคา้กนัอยา่ง
มีกลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนัจนท าใหลู้กคา้มีความไดเ้ปรียบในการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และปริมาณ 
แต่ผูบ้ริหารก็ยงัต้องการครองใจลูกค้าด้วยวิธีต่างๆ จากท่ีผูว้ิจ ัยได้ศึกษามาการมีบทบาทของ 
ซัพพลายเออร์หรือผูข้ายวตัถุดิบให้แก่องค์การธุรกิจนั้นมีบทบาทอย่างมากเน่ืองจากวตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพและมีจ านวนมากท่ีสามารถส่งให้กบัโรงงานผลิตออกมาไดท้นัเวลานั้นตอ้งการซัพพลาย
เออร์ท่ีมีทรัพยากรเพียงพอและมีทรัพยากรท่ีมีคุณภาพเป็นวตัถุดิบท่ีดี การท่ีไดว้ตัถุดิบในการผลิตท่ี
ดีส่งเขา้มาในโรงงานท าให้ของเสียจากการผลิตนอ้ยลง การสูญเสียความเส่ียงต่อตน้ทุนในการผลิต
แพงข้ึนก็ไม่ตอ้งกงัวลซัพพลายเออร์ท่ีสามารถส่งสินคา้ในราคาไม่แพงและสามารถหาวตัถุดิบให้
เป็นจ านวนมากและคงคุณภาพให้กบัองค์การธุรกิจจึงมีบทบาทอย่างมากในสภาพแวดล้อมการ
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ด าเนินงาน ในส่วนท่ีเป็นการขบัเคล่ือนให้องคก์ารมีความสามารถนั้นมาจากแรงงานพนกังานเป็น
ส่วนช่วยในการท างานโดย แรงงานท่ีมีทกัษะมีความสามารถมีประสบการณ์ย่อมมีการท างานท่ี
รวดเร็ว และมีความผิดพลาดน้อย องค์การส่วนมากให้ความเห็นว่า แรงงานท่ีมีความช านาญเม่ือ
ออกจากงานจะท าให ้ทางองคก์ารตอ้งรับพนกังานคนใหม่เขา้มาท างาน ตอ้งเสียเวลาฝึกฝนอีกหลาย
เดือนจนกวา่จะช านาญท าใหสู้ญเสียเวลาในการฝึกฝน และการผลิตท่ีล่าชา้ไปดว้ย ดงันั้นผูบ้ริหารจึง
รักษาแรงงานท่ีมีประสบการณ์เอาไวด้้วยค่าจา้ง และรางวลัท่ีพึงพอใจ แต่หน่วยงานรัฐก็เขา้มามี
บทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานให้กบัองค์การไดเ้ช่น การฝึกฝนแรงงานต่างดา้วท่ีมี
ค่าแรงถูกใหช้ านาญและส่งใหก้บัองคก์ารธุรกิจหรือผูป้ระกอบการจา้งงานเพื่อลดตน้ทุนในการผลิต 
โดยหน่วยงานรัฐบาลมีกฎระเบียบต่างๆ นโยบายต่างๆ มาคุม้ครองและคอยควบคุมองค์การธุรกิจ
และผูป้ระกอบการอยู่ตลอดเวลา โดยยึดในการไม่เอาเปรียบพนักงาน แรงงาน การไม่เอาเปรียบ
ผูบ้ริโภค และการผลิตท่ีไดคุ้ณภาพและมาตรฐาน โดยท่ีส าคญัคือผูบ้ริหารควรจดัการให้เขา้ท่ีเขา้
ทาง ผูบ้ริหารท่ีมีหุ้นส่วนหลายคนอาจจะช่วยลดภาระดา้นต่างๆ ในองค์การได้เน่ืองจากผูบ้ริหาร
อาจจะมีทกัษะในการท างาน เช่น การวิจยัและพฒันา การน าเขา้สินคา้ท่ีมีนวตักรรม ความช านาญ
ในด้านบริหาร มีความสามารถในการฝึกฝนพนักงานด้วยเทคนิคการจูงใจในการท างานของ
หลกัการจดัการท าใหท้ั้งองคก์ารสามารถปฏิบติังานกนัไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาตามแนวคิดของ Levitt (1986 อา้งถึงใน ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2552, 
หนา้ 41) จากสภาพแวดลอ้มทัว่ไปในแง่ท่ีวา่สภาพแวดลอ้มทัว่ไปจะมีอิทธิพลทัว่ๆ ไปต่อองคก์าร 
แต่สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์การและความส าเร็จขององค์การ
มากกวา่ โดยสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานท่ีส าคญัมี 6 ประการคือ 

2.1. ลูกค้า ตามท่ี ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ ได้กล่าวไวว้่าปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัใน
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน เพราะการซ้ือหรือการใช้สินคา้หรือบริการจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้
ทราบไคว้่าองค์การจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว เน่ืองจากวตัถุประสงค์ของธุรกิจคือ การ
สร้างและการรักษาลูกคา้ไว ้และเป็นขอ้เท็จจริงทั้งส าหรับองคก์ารท่ีหวงัก าไรและองค์การท่ีไม่ได้
หวงัก าไร Heydinger (1990, อา้งถึงใน ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2552, หน้า 41) และเพราะว่าลูกคา้
ไม่ใช่กลุ่มคนท่ีเหมือนกนัหรือมีความประพฤติแบบเดียวกนัตลอดเวลา องค์การจึงตอ้งใกลชิ้ดกบั
ลูกคา้เพื่อใหเ้ขา้ใจความตอ้งการ ความปรารถนา และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา Bovee, 
etal., 1992, อา้งถึงใน ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, หนา้ 41) ซ่ึงองคก์ารสามารถไดรั้บความคิดเห็น
จากลูกคา้ไคห้ลายทาง และเม่ือองค์การได้รับความ คิดเห็นจากลูกคา้แล้วก็สามารถน าเอาความ
คิดเห็นนั้ นๆ มาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีข้ึนได้ ปัจจุบันบริษัทท่ีมีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยหีรือบริษทัท่ีพยายามปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการให้ดีข้ึนไดมี้การสอบถามหรือรับฟัง
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ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้าและผู ้ใช้บริการ ตัวอย่างเช่น บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) จะมีแบบสอบถามไวท่ี้ท่ีนัง่ของผูโ้ดยสารทุกคน เป็นตน้ 

ผลิน ภู่จรูญ (2546, หน้า 213) ไดใ้ห้แนวทางเสริมเก่ียวกบัการวิเคราะห์ลูกคา้ความส าคญั
ทุกยุคทุกสมัย คือ การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยในเฉพาะส่วนของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ดงันั้นในการวิเคราะห์ลูกคา้เพื่อให้ไดข้อ้มูลมาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์จึงส าคญัอยา่ง
มาก  

ผูว้ิจยัได้ให้ความเห็นจากการศึกษาว่ามีบทบาทกบัองค์การธุรกิจอย่างมาก โดยการผลิต
มกัจะมุ่งเนน้ท่ีความตอ้งการของลูกคา้เป็นส่วนใหญ่ การแข่งขนัท่ีมีความสามารถคือการท่ีเอาชนะ
ลูกคา้ของธุรกิจ การชนะลูกคา้ การไดใ้จลูกคา้ คือการชนะคู่แข่งไปแลว้ส่วนหน่ึง แต่การจะรักษา
ลูกคา้ไวไ้ดน้ั้นตอ้งเน้นท่ีสินคา้มีคุณภาพ และการเปล่ียนแปลงทนัต่อเหตุการณ์ของส่ิงแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนไป ตั้ งแต่ในอดีต การเปิดร้านค้า การก่อตั้ งบริษัทก็เพื่อสนองตามความต้องการของ
ประชากรโลกท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมากมาย การมีประชากรมากข้ึนย่อมตอ้งมีการผลิตมากข้ึน ธุรกิจก็
เติบโตเป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ข้ึน ธุรกิจท่ีกระจายตวัเพื่อตอบสนองต่อถ่ินท่ีอยูข่องประชากรก็ต่าง
เช่ือมโยงเขา้หากนัจนเป็นห่วงโซ่เครือข่ายการท าธุรกิจ “มีกนัและกนั” ธุรกิจต่างๆ ตอ้งพึ่งพากนัใน
การตอบสนองลูกคา้ ตวัอยา่งเช่น ร้านท าขนมปังท่ีมีสาขามากมายอยากจะท าบรรจุภณัฑ์ใหม่ท่ีสวย
กวา่ จึงติดต่อไปโรงงานพลาสติกเพื่อให้ออกแบบบรรจุภณัฑ์แบบใหม่ท่ีสวยกวา่เดิม และไดติ้ดต่อ
ไปกบัร้านสต๊ิกเกอร์ใหอ้อกแบบโลโกสิ้นคา้ใหม่และสั่งผลิตสต๊ิกเกอร์โลโกแ้ละโบรชวัร์สินคา้เพื่อ
ตอนสนองความตอ้งการของลูกคา้ มีองคก์ารธุรกิจมากมายต่างให้ความส าคญัต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้เพราะลูกคา้คือ ส่ิงท่ีท าใหอ้งคก์ารเกิดความส าเร็จ 
 

 
 
 

 
 

ภาพที ่2.11 แสดงถึงการวเิคราะห์เก่ียวกบัของลูกคา้ 
ท่ีมา: ผลิน ภู่จรูญ (2546 หนา้ 213) 

 

จากภาพแสดงถึงความต้องการสินคา้และบริการของลูกค้า ด้านความสนใจเก่ียวกบัตวั
สินคา้หรือบริการว่าจะตอบสนองตนเองไดไ้หม จะเห็นไดจ้ากมีความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็น
ปัจจยัด้วย การวิเคราะห์ลูกคา้นั้นถือว่ามีความส าคญัอย่างมากเน่ืองจากสินคา้และบริการเราผลิต
ข้ึนมาก็เพื่อส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 

สนใจ ต้องการ 

ลูกค้า 
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ความสนใจลูกค้า 
สภาพแวดล้อมขอ้น้ีคือประเด็นท่ีองค์การธุรกิจควรให้ความสนใจ เน่ืองจากความสนใจ

ของลูกคา้คือส่ิงท่ีสามารถน ามาท าก าไรให้แก่ธุรกิจ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือการตอบสนองลูกคา้ได้
หรือไม่โดยผูว้จิยัไดน้ าความคิดเห็นของ ผลิน ภู่จรูญ (2546, หนา้ 213-215) ทั้ง 5 ดงัน้ี 
 1. ราคาเปรียบเทียบกับคุณค่าลูกคา้มีจุดสนใจเก่ียวกบัการเลือกซ้ือสินคา้โดยมีการ
พิจารณาความสมดุลของราคากบัคุณค่ามากสินคา้ โดยเปรียบเทียบว่าอยู่ในระดบัใดซ่ึงราคาของ
สินคา้ควรจะตอ้งส่ือถึงคุณค่าบนพื้นฐานความเป็นเหตุเป็นผลท่ีสามารถอธิบายได ้
 2. สินค้าเปรียบเทียบกับบริการในการบริโภคท่ีแท้จริงลูกค้าไม่ได้สนใจท่ีความ
ทนัสมยัและการออกแบบท่ีดีหรือพิจารณาท่ีคุณภาพของสินคา้เท่านั้น ลูกคา้มกัจะใหค้วามสนใจกบั
การให้บริการไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการบริการหลังการขาย และบริการพิเศษท่ีน าเสนอให้
มากกวา่ บ่อยคร้ังท่ีพบวา่ลูกคา้ใหค้วามส าคญักบัการบริการมากกวา่ตวัสินคา้  
 3. การท าตามสัญญาทีใ่ห้ไว้ หรือส่งมอบสินค้าตามทีต่กลงกันการปฏิบติัตามสัญญาท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก เพราะปัจจุบนัลูกคา้มีอ านาจในการเลือกซ้ือมากข้ึน ดงันั้นบริษทัท่ี
เช่ียวชาญฉลาดจะตอ้งส่งมอบสินคา้และบริการไดต้รงตามท่ีสัญญาไวก้บัลูกคา้ มิฉะนั้นแลว้ลูกคา้
จะเกิดความไม่ไวใ้จ และในท่ีสุดก็เลือกใชบ้ริการ องคก์ารต่างใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีมาก 
 4. ภาพลักษณ์ ภาพลกัษณ์ขององค์การเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัอย่างมาก การท่ี
บริษทัมีภาพลกัษณ์ท่ีดีจะช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ ซ่ึงจะสร้างให้ลูกคา้จงรักภกัดีกบัสินคา้
และบริการของบริษทั ภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นสัญลกัษณ์ของธุรกิจได ้เพราะภาพลกัษณ์ท่ีบริษทันั้นมี
ความชดัเจนและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนั ในทางกลบักนับริษทัใดท่ีมีภาพลกัษณ์ในทางลบว่าเอา
เปรียบลูกคา้และสังคมลูกคา้ทัว่ไปจะเลือกไม่ใชสิ้นคา้และบริการขององค์การนั้น หรืออาจถึงขั้น
ต่อตา้นองคก์ารนั้นๆ ได ้
 5. ตัวตนขององค์การตวัตนขององคก์ารหมายถึง ส่ิงแวดลอ้มขององคก์าร พฤติกรรม
ของพนกังานขององคก์าร ผลประกอบการ ทุกเร่ืองท่ีแสดงออกถึงความเป็นตวัตนขององคก์าร เป็น
ส่ิงท่ีลูกคา้ใหค้วามสนใจ ดงันั้นพนกังานขององคก์ารเพียง 1 คน ประพฤติไม่ดีต่อลูกคา้อาจจะท าให้
เกิดภาพลบกบัตวัตนขององคก์ารนั้นไดซ่ึ้งพนกังานเป็นตวัแทนองคก์ารดงักล่าวอาจจะท าให้ลูกคา้
เลิกเช่ือถือ และหนัไปใชสิ้นคา้และบริการของบริษทัอ่ืนแทน 

จากแนวคิดของ ผลิน ภู่จรูญ ท่ีไดย้กมาทั้ง 5 ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นความคิดเห็นว่า นกัวิชาการ
และองค์การธุรกิจต่างให้ความส าคญักบั ลูกคา้ เพราะเน่ืองจากลูกคา้คือส่ิงท่ีเป็นประเด็นหลกัใน
การท าให้องคก์ารธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสามารถขบัเคล่ือนไปได ้ไม่วา่จะเป็นในส่วนของจุดแข็ง 
จุดอ่อน อุปสรรค หรือโอกาส ก็ยงัลว้นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ทั้งนั้น และท่ีส าคญัไม่วา่จะเป็นใคร
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ก็แลว้แต่ลว้นเคยเป็นลูกคา้กนัทั้งนั้น มนุษยทุ์กคนลว้นมีความสนใจและมีการซ้ือเพื่อสนองความ
ตอ้งการทุกคนไม่วา่จะอยูใ่นห่วงโซ่ไหนหรือใครก็มีประสบการณ์การในการเป็นลูกคา้ทั้งนั้น เม่ือ
มาอยูใ่นฐานะผูผ้ลิตหรือผูบ้ริหารก็จะค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งจ่ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้
และบริการ แมแ้ต่องคก์ารธุรกิจก็ลว้นตอ้งซ้ือสินคา้บริการเพื่อน ามาใช้ในธุรกิจดงันั้นการเสาะหา
สินค้าท่ีคงทนหรือสินคา้ท่ีเป็นของดีของแท้เพื่อใช้ในการท างานได้อย่างยาวนาน เช่น อุปกรณ์
ส านกังาน เคร่ืองจกัร โดยตอ้งเปรียบเทียบราคากบัผูจ้ดัจ  าหน่ายหลายรายเพื่อหาราคาท่ีคุม้ค่ากบัเงิน
ท่ีจ่ายไป “คุ ้มค่า คุ ้มราคา” ค าน้ียงัสามารถใช้ได้ตลอด เพราะองค์การธุรกิจได้รับรู้เก่ียวกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคหรือลูกคา้มาตลอด ทุกยุคทุกสมยัลูกคา้ไดเ้ปล่ียนไปตามกาลเวลา ลูกคา้มีการ
ทดลองใชสิ้นคา้มาตลอด ถา้สินคา้ไหนท่ีใชดี้ก็จะเกิดการซ้ือซ ้ าและจดัอนัดบัให้เป็นสินคา้ท่ีตอ้งใช้
ประจ าบา้นตลอดท าให้ทุกคนในครอบครัวเกิดการเขา้ใจวา่เป็นสินคา้ท่ีขาดไม่ไดท้นัทีเกิดเป็นการ
ภกัดีต่อตราสินคา้ตวันั้น แต่บางกรณีลูกคา้ท่ีช่ืนชอบในองค์การก็อาจจะไม่สนใจในปัญหาของ
สินคา้ท่ีด้อยคุณภาพ เช่น การติดตามดารานักร้องท่ีช่ืนชอบมานาน และเม่ือดาราท่ีช่ืนชอบผลิต
สินคา้เคร่ืองส าอางออกมาจ าหน่าย ลูกคา้ก็ยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้จากดารานกัร้องคนนั้นโดย
ท่ีไม่สนใจ จากท่ีได้กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นถึง กระแสต่างๆ หรือเทรนต่างๆ ท่ีเป็นผลกระทบ
ส่งผลท าให้พฤติกรรมของลูกท่ีแสดงออกในสนใจต่อสินคา้หรือบริการมีปัจจยัหลากหลายมากมาย
มาท าให้ผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการตอ้งวิเคราะห์ เพราะบางทีการน าปัจจยัในดา้นการลดโลกร้อน 
การช่วยเหลือสังคม ก็ยงัสามารถช่วยให้ลูกค้าซ้ือสินค้านั้นๆ ได้ ดังนั้นควรแยกแยะลูกค้าบาง
ประเภทหรือจดักลุ่มพฤติกรรมของลูกคา้ให้ออก และสนองตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เพื่อ
ความส าเร็จในด าเนินงาน 

ความต้องการลูกค้า 
ความตอ้งการของลูกคา้ ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาวา่ เม่ือเกิดการขายสินคา้ให้กบัลูกคา้แลว้

ยงัไม่ถือวา่เกิดความส าเร็จ แต่การกลบัมาซ้ือซ ้ านั้นคือการส าเร็จเก่ียวกบัสินคา้สามารถตอบสนอง
ถึงความตอ้งการแก่ลูกคา้ไดดี้ เกิดความพึงพอใจจนลูกคา้ตอ้งกลบัมาซ้ือซ ้ า แต่บางทีความตอ้งการ
อาจจะเกิดจากปัจจยัอ่ืนท่ีแตกต่างกนัออกไปไดเ้ช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น ลูกคา้ตอ้งการความปลอดภยั 
ลูกคา้ตอ้งการความสนุก หรือลูกคา้ตอ้งการเทคโนโลยีท่ีตอบสนองความตอ้งการได ้ดงันั้นจากท่ี
ผูว้ิจยัได้ศึกษาจึงได้แนวคิดว่า ความตอ้งการข้ึนอยู่กบัความพอใจส่วนบุคคล เพราะบางคนชอบ
รับประทานเผ็ด บางคนไม่ชอบรับประทานเผด็ การด ารงชีวิตก็แตกต่างกนั ลูกคา้บางคนซ้ือรถท่ี
ความถูก แค่สามารถใช้ขบัเคล่ือนท่ีได้เท่านั้น แต่ลูกค้าบางคนซ้ือรถเพื่อแสดงถึงความภูมิฐาน 
หรูหราโดยยอมจ่ายราคาแพงๆ นั้นข้ึนอยู่กบัฐานะของลูกคา้แต่ละคน และปัจจยัท่ีก าหนดให้เกิด
ความตอ้งการในการซ้ือ ลูกคา้บางคนพอใจแบบน้ี แต่บางคนพอใจอีกแบบท่ีต่างกนัออกไปตาม
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สไตล์แต่ละคน องค์การธุรกิจจึงควรศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้ขององค์การธุรกิจตนเองและ
คู่แข่งเอาไว ้เพื่อความสามารถในการแข่งขนั ตามแนวคิดของ ผลิน ภู่จรูญ (2546, หนา้ 216) ไดใ้ห้
ความเห็นว่าลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้จะมีความตอ้งการสูงสุดคือความพึงพอใจสูงสุด ดงันั้นในการด าเนิน
ธุรกิจองค์การจะตอ้งค านึงถึงตลอดเวลาวา่ท าอย่างไรจึงจะท าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 
ในปัจจุบันปรากฏว่าทุกองค์การมีนโยบายสร้างความพึงพอใจเหมือนกันหมด ความพึงพอใจ
กลายเป็นบรรทดัฐานขั้นต ่าในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้นองคก์ารท่ีตอ้งการกา้วสู่ความเป็นหน่ึงจะตอ้ง
น าเอากลยุทธ์ในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจท่ีมีอยู่มาพฒันาให้ลูกคา้มีความพอใจในระดบัท่ี
สูงข้ึน ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความคาดหวงัในคุณภาพท่ีก าหนด แต่ถา้องค์การสามารถสร้าง “คุณค่าท่ี
ลูกคา้ไม่ไดค้าดหวงั” ใหก้บัสินคา้ นั้นจะท าใหลู้กคา้มีความพึงพอใจสูงมากข้ึน 

สรุปส่ิงท่ีส าคญัในการผลิตสินคา้และบริการยงัคงเป็นการมุ่งเน้นในดา้นคุณภาพ วตัถุดิบ 
การผลิตท่ีทนัสมยัให้ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ การใชง้านท่ีปลอดภยัก็ยงัคงมีความส าคญัท่ี
ชดัเจน การใชสิ้นคา้ท่ีท าให้ชีวิตของมนุษยป์ลอดภยัและสะดวกสบายก็ยงัเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนยงั
ตอ้งการอยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ผลิน ภู่จรูญ (2546 หน้า 216) ทั้งน้ีการเพิ่มคุณค่า
จะต้องท าการศึกษาว่าลูกค้าเป็นกลุ่มใด มีแนวโน้มท่ีจะช่ืนชมคุณค่าท่ีองค์การจะให้มากน้อย
เพียงใด เพราะถ้าไม่ได้ส ารวจหรือสอบถามความพึงพอใจต่อสินคา้อาจส่งผลให้ลูกคา้พึงพอใจ
สินคา้ลดลงได ้เช่น การเพิ่มระบบความร้อนในรถยนตใ์ห้กบัประเทศท่ีอยูใ่นเมืองร้อน ในปัจจุบนั
การเก็บบนัทึกขอ้มูลของลูกคา้ไวจ้ะสามารถน ามาวเิคราะห์ไดแ้ละสามารถน าเสนอคุณค่าท่ีสูงมาก
ข้ึน การใหค้วามสนใจเอาใจใส่ต่อลูกคา้เพื่อความประทบัใจไดสู้งมากยิง่ข้ึน 

2.2. คู่แข่งขัน ในส่วนของคู่แข่งขนัผูว้ิจยัไดใ้ห้ความเห็นจากการศึกษาว่า การแข่งขนักบั
คู่แข่ง เช่นการแข่งเป็นผูน้ าในดา้นตน้ทุนต ่า และสินคา้มีคุณภาพการแย่งชิงนั้นจ าเป็นตอ้งมีผูช้นะ 
โดยการแข่งขนัเร่ิมพฒันาจากการเติบโตทางธุรกิจ ดงันั้นคู่แข่งขนัจึงเร่ิมก าเนิดข้ึนเร่ือยๆ ในวงการ
ธุรกิจ แต่การแข่งขนันั้นตอ้งรู้จกัคู่ต่อสู้และท่ีส าคญัตอ้งเลือกคู่ต่อสู้ “นักมวยยงัตอ้งชกกบัคนท่ี 
น ้ าหนกัเท่ากนั” ดงันั้นผูว้ิจยัจึงให้ความส าคญักบัคู่แข่งในการประเมินความสามารถเม่ือเทียบกบั
ความสามารถของเรา เม่ือใดท่ีเราสามารถจะเอาชนะได้จึงเร่ิมคิดกลยุทธ์ “นักมวยบางคนอาจจะ
ถนดัซ้ายหรือขวา นกัมวยบางคนอาจจะถนดัศอกหรือเข่า” ดงันั้นการให้ความส าคญักบัคู่แข่งควร
เร่ิมจากการพิจารณาคู่แข่งขนั การเอาชนะอีกประการคือการแข่งเพื่ออะไร แข่งเพื่อใคร รางวลัแห่ง
การเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์และนวตักรรมดีเด่น หรือเจา้ของส่วนแบ่งการตลาดท่ีครองใจผูบ้ริโภคมา
ยาวนาน นั้นเป็นส่ิงท่ีผูร่้วมแข่งขนัทุกคนให้ความส าคญั โดยผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวคิดของ ณัฏฐพนัธ์  
เขจรนนัท ์(2552, หนา้ 42) กล่าวไวว้า่ ผูท่ี้อยูใ่นองคก์ารอ่ืนเสนอสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้กลุ่ม
เดียวกนั หรือใชแ้หล่งการผลิตท่ีเป็นจ าพวกเดียวกนักบัท่ีกิจการใช้อยูกิ่จการทัว่ๆ ไปจะมีคู่แข่งขนั
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อย่างน้อย 1 ราย แต่ปกติแล้วจะมีมากกว่านั้ น โดยเฉพาะถ้าพิจารณาถึงผูท่ี้มีโอกาสจะมาเป็นคู่
แข่งขนัผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการในทุกเร่ืองท่ีคู่แข่งขนัก าลงัด าเนินการอยู ่ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองราคา 
ผลผลิต การให้บริการลูกคา้ แหล่งวตัถุดิบ และทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง แต่เพราะวา่คู่แข่งขนัมีอยู่
ทัว่ไปทุกหนทุกแห่งในโลก พลงัของคู่แข่งขนัจึงกลายเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งประเมิน วธีิท่ีจะท า ไดก้็
คือ ตอ้งรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งขนัทั้งหมด รวมทั้งการเขา้ร่วมประชุมในวงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
อ่านวารสารการคา้ ตรวจสอบรายงานประจ าปี หรือตรวจดูการโฆษณาวิธีการวิเคราะห์และติดตาม 
ความเคล่ือนไหวของคู่แข่งขนัอยา่งสม ่าเสมอ จะท าให้ผูบ้ริหารสามารถวางแผนการพฒันาส าหรับ 
การแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวคิดสอดคลอ้งกบั ผลิน ภู่จรูญ (2546, หน้า 212) การ
วิเคราะห์คู่แข่งขนัปัจจุบนัคู่แข่งขนัมีมากข้ึนโดยเฉพาะการเปิดการคา้เสรีทางการคา้และลงทุนท า
ให้มีคู่แข่งขนัมาจากทุกท่ีทัว่โลกเขา้มาแสวงหาผลตอบแทนสูง ดงันั้นในการวิเคราะห์คู่แข่งขนั
องค์การจะตอ้งวิเคราะห์เจาะลึกให้ไดข้อ้มูลเพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจในเร่ืองดงัน้ี 1) สินคา้ 
และบริการท่ีคู่แข่งน าเสนอเขา้สู่ตลาด 2) ราคา และความหลากหลายทางสินคา้ 3) กลยุทธ์ท่ีใชใ้น
แต่ละสินคา้ และบริการ 4) ท่ีมาของแหล่งเงินทุน และการลงทุน  

สรุปการวิเคราะห์คู่แข่งขนัหรือการให้ความส าคญักบัคู่แข่งทางธุรกิจนั้นเป็นการเตรียมตวั
เตรียมความพร้อมเพื่อผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแข่งขันกันกับคู่แข่งนั้ นผู ้ท่ี มี
ผลประโยชน์มากท่ีสุดคือลูกคา้ เพราะการแข่งขนัในสมยัน้ี มกัแข่งขนักนัในเร่ืองของคุณภาพ ความ
คงทน ประโยชน์ และดา้นราคาถูก ดงันั้นการแข่งขนักบัคู่แข่งจึงเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ขององคก์ารธุรกิจ และสินคา้ของผูผ้ลิตนั้นเอง 

 2.3. ผู้ขายวัตถุดิบ ในความหมายเก่ียวกับวตัดุดิบผูว้ิจยัได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัผูข้าย
วตัถุดิบว่าเป็น ซัพพลายเออร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้น ้ า หรือห่วงโซ่อุปทาน การเร่ิมตน้ของเร่ืองราวใน
การเข้าสู่กระบวนการเพื่อออกมาเป็นสินค้านั้น การเสาะหาวตัถุดิบหรือทรัพยากรท่ีมีราคาถูก
ส าหรับผูว้ิจยันั้น “ตอ้งไดต้น้ทุนท่ีราคาถูกกว่าคู่แข่งและมีคุณภาพ” ความส าคญัในส่วนน้ีเก่ียวกบั
หลากหลายส่วนในองค์การ เช่น การผลิตให้ทันต่อออเดอร์สินค้านั้ น ผูข้ายวตัถุดิบบางรายไม่
สามารถหามาให้ผูจ้ดัซ้ือไดต้ามตอ้งการหรือทนัเวลา และในปัจจยัด้านราคาอาจจะมีขอ้จ ากดัอีก
มากมายเช่น วตัถุดิบตามฤดูการ การข้ึนราคาของภาษีน าเขา้ หรือการผจญกบัภยัธรรมชาติ ทั้งหมด
ท าให้เกิดผลกระทบกบัผูข้ายวตัถุดิบได ้สอดคล้องกบัความคิดของ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันท์ (2552, 
หน้า 42) เป็นบุคคลหรือองค์การผูน้ าส่งทรัพยากรส าหรับป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิตหรือบริการ 
ผูข้ายวตัถุดิบจะเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัมากของสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน ของธุรกิจใน
ปัจจุบนั เพราะองคก์ารจะตอ้งมีแหล่งท่ีส่งทรัพยากรใหอ้ยา่งต่อเน่ือง เพื่อท าการผลิตหรือใหบ้ริการ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง การท างานอยา่งมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูข้ายวตัถุดิบจะช่วยให้องค์การบรรลุ
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เป้าหมายได ้ผูข้ายวตัถุดิบอาจเป็นผูส่้งทรัพยากรท่ีไม่ใช่วตัถุดิบโดยตรง เช่น หาเงินทุน ขอ้มูล และ
ลูกคา้ อาจกล่าวไดว้า่ธนาคาร ผูถื้อหุ้น หรือผูล้งทุนรายยอ่ย เป็นแหล่งวตัถุดิบตา้นการลงทุนส าหรับ
องค์การ ในขณะท่ีนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และผูท้  าวิจยัเป็นแหล่งวตัถุดิบด้านขอ้มูลขององค์การ 
และกิจการหาพนกังานและหน่วยจดัหางานของมหาวทิยาลยัก็เป็นผูส่้งวตัถุดิบดา้นก าลงัคน 

2.4. แรงงาน ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลกระทบกบัธุรกิจในปัจจุบนัอยา่งมาก เพราะในธุรกิจไม่
สามารถท าคนเดียวได้ เจา้ของไม่สามารถวิ่งท างานได้ทุกแผนกหรือทุกกิจกรรม ทั้งนั้ นการให้
ความส าคญักบัแรงงานท่ีเป็นหวัใจของการด าเนินงาน ท าใหอ้งคก์ารสามารถเดินหนา้ไดน้ั้น ตอ้งพึ่ง
ปัจจยัด้านต่างๆ มากมาย ทั้ งการควบคุม การจูงใจให้รักในงาน ท่ีส าคญัเงิน ความรู้และความ
เช่ียวชาญในงาน ถูก เป็นตัวก าหนดในการพิ จารณาแรงงานสอดคล้องกับแนวคิดของ  
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2552, หน้า 42-43) แรงงานเป็นปัจจัยส าคัญในสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินงาน เพราะกลายเป็นส่วนท่ีองค์การจะว่าจ้างมาฝึกหัดและรักษาเอาไวไ้ด้ยากมาก โดย
แรงงานท่ีมีคุณภาพในดา้นบริการดว้ยความท่ีแรงงานท่ีมีคุณภาพนั้นหายาก จึงท าให้ทั้งหน่วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานของเอกชนตอ้งแข่งขนักนัอย่างมาก อีกทั้งมีนโยบายปรับค่าแรงและหลาย
กิจการตอ้งพยายามปรับค่าจา้งแรงงาน และสวสัดิการเพื่อดึงดูดแรงงาน การขาดแคลนแรงงานใน
ปัจจุบนัส่งผลกระทบให้ มีการวา่จา้งแรงงานจากต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ อินเดีย และพม่า ทั้ง
ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย และ มีหน่วยงาน อยา่งเช่น สหภาพแรงงาน หรือกรมแรงงานช่วยใน
การเรียกร้องสิทธ์ิต่างๆ ใหก้บัพนกังาน  

2.5 กฎระเบียบ ปัจจยัท่ีใชค้วบคุมสภาพแวดลอ้มท่ีครอบคลุมหลายขอ้เป็นส่ิงท่ีอาจจะช่วย
ทั้งในดา้นลบ และดา้นบวก ผลกระทบของส่ิงน้ีอาจจะช่วยเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจในขอ้ไดเ้ปรียบ 
และช่วยผูบ้ริโภคไม่ให้โดนเอาเปรียบได้เช่นกัน โดยเฉพาะการควบคุมราคาสินค้า และสาร
ต้องห้ามในการผลิต ตามแนวคิดของ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันท์ (2552, หน้า 43) ได้กล่าวไวว้่า คือ 
กฎระเบียบจะรวมทั้งหน่วยงานของรัฐบาล เจา้หน้าท่ี และผูช้  านาญการพิเศษก าหนดข้ึนมี อิทธิพล 
หรือผลบงัคบัใชแ้นวทางควบคุมทางกฎหมายหรือเป็นขอ้เสนอนโยบายท่ีมีผลต่อองคก์าร  

2.6 หุ้นส่วน อาจหมายถึงทั้งหุ้นส่วนท่ีเป็นอยูแ่ลว้ และการขายหุ้นเพื่อการพฒันาองค์การ 
การจบัมือกนัในการร่วมธุรกิจนั้นอาจจะมีเหตุผลมากมายทั้งองคก์ารท่ีก าลงัไม่ประสบความส าเร็จ 
หรือองคก์ารท่ีก าลงัประสบความส าเร็จ การมีหุน้ส่วนในแบบท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายกนัหลายบริษทั
มกัมีความเช่ือถือในการให้บริการกบัลูกคา้ และสร้างภาพลกัษณ์ในการชนะคู่แข่ง โดยตามแนวคิด
ของ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันท์ (2552, หน้า 43) คือ สภาพแวดลอ้มในงานขององค์การจะรวมหุ้นส่วน
เขา้ไปดว้ย โดยหุ้นส่วนควรจะสามารถช่วยลดความเส่ียงของบางโครงการ สามารถรวมทรัพยากร 
การมีความรู้พิเศษทางดา้นการบริหารหรือเทคโนโลยโีดยเฉพาะ เช่น ธุรกิจขนส่งระหวา่งประเทศมี
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หุ้นกับบริษัทต่างชาติ เพื่อขยายตลาดและขีดความสามารถในการให้บริการในประเทศต่างๆ 
เน่ืองจากการมีแต่ผูถื้อหุ้นเป็นองค์การของคนไทยหรือคนในประเทศนั้นอาจจะท าให้การบริหาร
ระดบันานาชาติมีขอ้จ ากดั 

สรุปจาก 6 ประการท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานนั้น ล้วนเป็นการท างานร่วมกันแต่ละ
กิจกรรมและขั้ นตอนท่ีส าคัญ  การท างานประสานกันภายในเพื่ อให้ มีประสิทธิภาพ เพื่ อ
ความสามารถในการแข่งขนันับตั้งแต่ การบริหารของผูบ้ริหารหรือถือหุ้นการให้ความส าคญัต่อ
ขอ้ด้อยขององค์การตวัเองและการทุ่มงบประมาณเพื่อขจดัข้อด้อยขององค์การตวัเองการอนุมติั
งบประมาณในการพัฒนาและเพิ่มเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให้กับฝ่ายการผลิตรวมไปถึงการให้
ความส าคัญกับวตัถุดิบจากแหล่งท่ีมาจากซัพพลายเออร์ท่ีมีคุณภาพเพื่อมีต้นทุนต ่าแต่คงคุณ
ภาพรวมไปถึงการให้ความส าคญักบัแรงงานความรู้ความสามารถการเลือกใชแ้รงงานต่างดา้วท่ีถูก
กฎหมายและส่ิงส าคญัท่ีสุดการให้ความส าคญักบัความตอ้งการของลูกคา้การมุ่งประเด็นไปท่ีผูซ้ื้อ
เพราะธุรกิจยอ่มตอ้งผลิตเพื่อสนองความตอ้งการลูกคา้ รวมถึงการให้ความส าคญักบัคู่แข่งขนัเพราะ
ในโลกน้ีไม่ได้มีแค่องค์การเดียวท่ีผลิตเพื่อลูกค้าการมองผูอ่ื้นท่ีผลิตเช่นเดียวกันกับเราท าให้
สามารถแข่งขนัได้ในปัจจุบนัน้ีจากทุกประการท่ีกล่าวมานั้นส่งผลท าให้องค์การมีผลก าไร มี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถ  

ส าหรับสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนันั้น มีปัจจยัท่ีส าคญัต่อกลยุทธ์ประกอบดว้ย คู่แข่ง 
ลูกคา้ ผูซ้ื้อผูข้าย การวิเคราะห์อุตสาหกรรมการแข่งขนัภายในประเทศท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว
มกัมีประเด็นใหม่ๆ เขา้มาให้ศึกษากนัอย่างมากมาย การแข่งขนัทางอุตสาหกรรม การวิเคราะห์
ภายในอุตสาหกรรม สินคา้ทดแทน วิเคราะห์คู่แข่งท่ีเขา้มาใหม่ อ านาจในการต่อรองของซพัพลาย
เออร์ อ านาจในการต่อรองของผูซ้ื้อ ซ้ือมากย่อมมีอ านาจ ส่งวตัถุดิบมากยอ่มมีอ านาจ การต่อรอง
ทางธุรกิจถือว่าเป็นปัจจยัของสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั ในปัจจุบนัธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ี
รวมกนัเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆ มกัจะจบัมือเป็นพนัธมิตรกนัเพื่อช่วยเหลือกนัในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ
จากแหล่งท่ีเดียวกนั หรือน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศด้วยกนัท าให้วตัถุดิบมีราคาถูกลงนั้นเป็น
ประเด็นท่ีผูป้ระกอบการในธุรกิจตอ้งการทรัพยากรท่ีมีคุณภาพและตน้ทุนท่ีถูกลงมาผลิตสินคา้ เม่ือ
สินค้ามีราคาท่ีสูงข้ึน ผูป้ระกอบการมักจะหาทางลดต้นทุนให้ได้มากท่ีสุด สภาพแวดล้มทาง
อุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนักันมากข้ึนท าให้ประเด็นสภาพแวดล้อมน้ีส่งผลต่อผูป้ระกอบการ
ภายในประเทศอย่างมาก การวิเคราะห์และเก็บขอ้มูลท่ีดีท าให้สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขันได้ท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขันภายในประเทศและความสามารถ
ระดบัประเทศได้ นโยบายรัฐบาลเป็นอีกประเด็นท่ีช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถมีการพฒันาไปได้
ไกล ท าใหผู้ป้ระกอบการ องคก์ารธุรกิจทุกระดบัสามารถเขา้สู่การแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



70 
 

 

การแข่งขนัภายในประเทศ ไม่เพียงจะแข่งขนัทางดา้นวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตแลว้ การให้
ความส าคญัสภาพแวดลอ้มทรัพยากรของประเทศก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัในการวิเคราะห์ องค์การธุรกิจ
หรือผูป้ระกอบการในประเทศท่ีให้ความส าคญัมากบางองค์การมีการปลูกวตัถุดิบเองเพื่อน ามาใช้
ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ ในการให้ความส าคญัทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
เป็นภาพลกัษณ์ของธุรกิจ เพื่อแสดงจุดยนืต่อลูกคา้และสามารถท่ีจะเป็นซพัพลายเออร์ใหก้บัองคก์ร
ของตวัเองได ้ดงันั้นควรวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียในเชิงธุรกิจพาณิชย ์
ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552) สภาพแวดลอ้มภายนอก เราสามารถกล่าวไดว้า่ สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจหมายถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์การ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอาจ
ก่อให้เกิดผลทั้ งในเชิงบวกและเชิงลบต่อการด าเนินงานในปัจจุบัน ก่อให้เกิดจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสหรืออุปสรรค ต่อองคก์าร ซ่ึงการศึกษาดา้นกลยทุธ์ธุรกิจ จะแบ่งการพิจารณาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานขององคก์ารออกเป็น สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร และสภาพแวดลอ้ม
ภายในองค์การ Kotler (2004, p. 215) สภาพแวดล้อมท าให้เกิดโอกาสและอุปสรรคใหม่ การให้
ความส าคญัต่อการติดตามความเคล่ือนไหวของสภาพแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและปรับตวัให้เขา้กบั
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปตลอดเวลาและปรับกลยุทธ์ให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง การ
เปล่ียนแปลงเม่ือสายเกินไปจะท าให้องค์การเกิดสภาวะล้าหลงัคอตเลอร์ ได้ให้ความส าคญักับ
สภาพแวดล้อมทางการตลาดหลากหลายปัจจัยท่ีสามารถส่งผลกระทบได้กับองค์การทั้ ง 
สภาพแวดลอ้มดา้นประชากรศาสตร์ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจสภาพแวดลอ้มเทคโนโลยี และ
สภาพแวดล้อมทัว่ไป ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัส าคญัและมีความส าคญักบัความสามารถในการแข่งขนัคือ 
สภาพแวดลอ้มทางดา้นธรรมชาติ 

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ส่ิงท่ีเป็นการแข่งขนัทางออ้มในปัจจุบนัน้ีคือการให้ความส าคญักบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม

เพื่อสังคม การใชก้ลยทุธ์เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติเป็นการมองท่ีใกลต้วัมนุษยม์ากท่ีสุด 
ความปลอดภยัทางดินฟ้าอากาศยอ่มเป็นจุดสนใจของนกักลยทุธ์ ไม่เพียงแต่องคก์ารธุรกิจเท่านั้นท่ี
ใชส้ภาพแวดลอ้มทางน้ีเพื่อดึงดูดความสนใจลูกคา้ นกัการเมืองก็ยงัน าส่ิงน้ีมาหาเสียงเน่ืองจากเป็น
ส่ิงท่ีใกลต้วัมนุษยอ์ยูแ่ลว้ ววิฒันาการเทคโนโลยยีิง่ทนัสมยัก็ยิง่มองขา้มธรรมชาติกนัมากข้ึน  

ผูว้จิยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มธรรมชาติไดด้งัน้ีการวเิคราะห์เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม
ควรพิจารณาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติเน่ืองจากการท่ีองค์การและผูป้ระกอบธุรกิจน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพท าให้เกิดผลกระทบตามมาคือ ทรัพยากรขาด
แคลน หายากข้ึนท าให้มีราคาแพงในทรัพยากรบางชนิดท่ีหายากหรือตอ้งรอให้ผลิดอกออกผลเช่น 
ผลไมท่ี้หายาก การน าทรัพยากรมาใชอ้ยา่งไม่จบส้ินอาจจะท าให้มีการสูญเสียการส้ินของทรัพยากร
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เน่ืองจากเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แลว้หมดไปเช่น ป่าไม ้อากาศ น ้ า สัตวป่์า ท าให้เกิดการขาด
แคลนวตัถุดิบ หรือการสูญพนัธ์ุของสัตวบ์างชนิดตามท่ีมีในประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมา เช่น ไมบ้าง
ชนิดมีค่าหายากตอ้งปลูกทิ้งไวห้ลายสิบ ปีจึงน ามาใช ้ยกตวัอยา่ง ไมส้ัก ไมพ้ยุง ในการแกไ้ขนกักล
ยทุธ์หรือผูบ้ริหารไดแ้กไ้ขดว้ยสินคา้ทดแทน เช่น ไมเ้ทียมท่ีสามารถน ามาท าเฟอร์นิเจอร์ไดค้งทน
และสวยงาม การท่ีวตัถุดิบหรือทรัพยากรขาดแคลนไดท้ าให้มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะทรัพยากร
น ้ ามนัท่ีท่ีมีราคาสูงไม่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้นอกเสียจากน าน ้ ามนัท่ีใช้แลว้ไปแปรรูปเป็น
สินค้าอ่ืนเพื่อเอากลับไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ จากน ้ ามันท่ีใช้แล้ว ด้วยท่ีน ้ ามันมากจาก
ธรรมชาติ การขุดเจาะน ้ ามันท่ีท ากันมากมายในปัจจุบันเพื่อเป็นเช้ือเพลิงเป็นสาเหตุท่ีท าให้
น ้ ามนัดิบหมดไปจากแหล่งทรัพยากรใตดิ้น ดงันั้นนกัวิทยาศาสตร์หรือหน่วยงานรัฐบาลจึงคิดคน้
ส่ิงท่ีสามารถใชเ้ป็นแหล่งพลงังานทดแทนได ้เช่น ไบโอดีเซลล์ หรือพลงังานแสงอาทิตย ์รวมไปถึง
การน าพลงังานไฟฟ้ามาใช้กบัรถยนต์ รวมไปถึงแผงโซล่าเซลล์ท่ีนิยมน ามาใชส้ร้างกระแสไฟฟ้า
ใหก้บับา้นเรือน รวมไปถึงธุรกิจการแปรรูปอาหาร การอบแห้งสมุนไพร ยงัรวมถึงธุรกิจร้านอาหาร
ไก่ยา่งพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ย นอกจากท่ีกล่าวมาส่ิงท่ีเป็นผลกระทบในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อย่างส้ินเปลืองไดเ้กิดเป็นมลพิษ น ้ าเสีย อากาศเสีย เน่ืองจากการเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติจน
มากเกินไปท าให้โลกไม่สามารถมีความสมดุลทางอากาศ และน ้ าท่ีเสียไม่ไดบ้  าบดัไดล้งไปสู่แหล่ง
น ้ าจนท าให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงกบัประชาชนตามความคิดเห็นของ Kotler (2004, p. 233-235) ท่ี
ไดก้ล่าวถึงความเส่ือมโทรมทางธรรมชาติเป็นเร่ืองใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งต่อมวลมนุษยโ์ลกเป็นส่วนใหญ่ 
มลพิษทางอากาศและน ้ ามาถึงระดบัอนัตรายในหลายๆ เมืองของโลกเกิดจากการเผาพลาญเช้ือเพลิง
ท าใหเ้กิดสภาวะเรือนกระจก ชั้นโอโซนลดลงอยา่งรวดเร็วจากการใชส้ารเคมีบางอยา่งและการขาด
แคลนน ้าทวคีวามรุนแรงข้ึน  

จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติทั้ง 4 ประการ 1) การขาดแคลน
วตัถุดิบ อากาศ และน ้ า 2) ตน้ทุนพลงังานสูงข้ึน 3) ระดบัมลพิษสูงขั้น และ 4) การเปล่ียนแปลง
บทบาทรัฐบาล เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีผูบ้ริหารองค์การควรให้ความส าคัญและตระหนักถึง
สภาพแวดลอ้มธรรมชาติเหล่าน้ี โดยอยูบ่นพื้นฐานของสภาพแวดลอ้มภายนอกโอกาสและอุปสรรค
ท่ีเกิดจากทางดา้นทางธรรมชาติ  

การขาดแคลนวัตถุดิบ  เกิดจากการบริหารงานการจัดการใช้ท รัพยากรอย่างไม่ มี
ประสิทธิภาพท าให้เกิดการส้ินเปลืองวตัถุดิบ โดยเฉพาะวตัถุดิบท่ีเป็นธรรมชาติท่ีไม่สามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่หรือหาวตัถุดิบมาทดแทนไดท้ าให้เกิดสภาวะขาดแคลน การท าธุรกิจอยา่งไม่มีการ
รักษาความเป็นสมดุลของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ไม่สนใจในเร่ืองของการรับผิดชอบทาง
สังคมท าให้การบริหารเป็นไปอยา่งไม่ยุติธรรมต่อประชาชน นั้นจึงเป็นปัญหาท่ีสังคมตอ้งประสบ
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พบเจอ Kotler (2004, p. 233) ไดก้ล่าวถึงว่า วตัถุดิบของโลกท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ 
และส่ิงท่ีมีอยู่อย่างไม่จ  ากดัน ากลบัมาใช้ใหม่ไม่ได้ แหล่งทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างไม่จ  ากัด ได้แก่ 
อากาศ และน ้ า ก าลงัมีปัญหา การขาดแคลนน ้ าเป็นประเด็นและเป็นอนัตรายท่ีอยูไ่ม่ไกลตวัไม่ใช่
ปัญหาระยะยาวอีกต่อไป ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและน ากลบัมาใชใ้หม่ไม่ได ้ไดแ้ก่ น ้ ามนั ถ่าน
หิน ทองค าขาว สังกะสี เงิน อาจก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงถา้มีการขาดแคลน บริษทัท่ีใช้วตัถุดิบซ่ึง
ก าลงัหายากข้ึนเร่ือยๆ  จะประสบปัญหาตน้ทุนสูงข้ึนมากและพบว่าการผลกัภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึน
มากและพบว่าการผลกัภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึนน้ีให้ลูกคา้ไม่ใช่เร่ืองง่ายนัก บริษทัท่ีคน้ควา้วิจยัและ
พฒันาวสัดุทดแทนจะมีโอกาสทางการตลาดสูง 

การขาดแคลนทรัพยากรเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาแบบเป็นวงกวา้ง เพราะ ป่าไม ้อากาศ น ้ า 
ฯลฯ เป็นส่ิงท่ีมนุษยล์ว้นแลว้ตอ้งการทั้งส้ิน ถา้มนุษยร่์างกายอ่อนแอมีทรัพยากรไม่เพียงพอ ท าให้
การรับประทานอาหารไม่ครบ อากาศเป็นพิษ น ้าสะอาดไม่มี และป่าไมห้มดไปท าใหบ้รรยากาศเสีย 
มนุษยก์็คือแรงงานคนท่ีท างานให้องค์การ ดงันั้นองค์การท่ีมีพนักงานไม่มีประสิทธิภาพมาเป็น
แรงงานก็จะสูญเสียโอกาสต่างๆ มากมาย 

ต้นทุนพลังงานที่สูงขึน้ เน่ืองจากพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไปเช่น แก๊ส น ้ ามนัซ่ึงมีราคาสูงอยู่
แลว้และจ าเป็นตอ้งใช้ในธุรกิจ หรือชีวิตประจ าวนัของประชาชนอยูแ่ลว้ เช่น การใช้เป็นพลงังาน
เช้ือเพลิงในรถยนต์ การใช้หุงตม้ รวมไปถึงการใช้น ้ ามนัในเคร่ืองจกัรท่ีอยู่ในโรงงานเม่ือมีราคา
ตน้ทุนท่ีสูงข้ึนท าให้ราคาของสินคา้เพิ่มข้ึนในช่วงท่ีพลงังานแพงท าให้ลูกคา้เดือดร้อน และตอ้งมา
แบกรับค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ท่ีแพงข้ึน   

แรงกดกันต่อมลภาวะเป็นพิษ ดว้ยการผลิตหรือการด าเนินกิจการอยา่งไร้ซ่ึงศีลธรรมท าให้
สภาวะของส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ เช่น อากาศเป็นพิษจากสารต่างๆ น ้ าท่ีปนเป้ือนกระบวนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขยะท่ีถูกก าจดัผิดวิธี และปัญหาอ่ืนๆมากมายท่ีตามมา เป็นแรงกดดนัต่อ
การท าธุรกิจ ดงันั้นผูป้ระกอบการองค์การธุรกิจจึงตอ้งแบกรับภาระในดา้นการน ากลบัมาใช้ใหม่ 
เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีย่อยสลายได้ หรือสินคา้ท่ีลดโลกร้อน เช่น กระดาษ หรือภาชนะใส่อาหารท่ีไม่
สร้างมลพิษและยอ่ยสลายไดโ้ดยท่ีลูกคา้ตอ้งควกัเงินจ่ายในราคาแพงกวา่เดิม ตามแนวความคิดของ 
Kotler (2004, p. 234) จากปรากฏการณ์คร้ังน้ีท าให้เกิดองค์การบริการต่างๆเช่น บริษทัก าจดัขยะ
ศูนยรี์ไซเคิล และระบบการถมท่ีดว้ยขยะ อีกทั้งท าให้เกิดการคน้ควา้หาวิธีการผลิตสินคา้และบรรจุ
ภณัฑ์หลายๆ ทางเลือก บริษทั 3M ไดว้างโครงการป้องกนัมลพิษ น าไปสู่การลดมลภาวะเป็นพิษ
และเร่ืองต้นทุนอย่างจริงจังมากทั้ งสร้างโรงงานใหม่ท่ีใช้พลังงานได้น้อยลง ใช้โปรแกรม
ซอฟท์แวร์พิเศษในการเลือกวสัดุท่ีมีอนัตรายน้อยท่ีสุด ตดัของเสียท่ีเป็นอนัตรายออก ลดการใช้
พลงังานลงและปรับปรุงการใช้ผลิตภณัฑ์รีไซเคิลในขบวนการด าเนินงานของบริษทัในปัจจุบนั 
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บางบริษทัไดเ้ปล่ียนบรรจุภณัฑย์กเลิกการใชโ้ฟมเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มและหนัมาใชก้ระดาษแทน 
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐบาลหน่วยงานรัฐบาลมีส่วนรับผิดชอบในการก าจดัมลพิษ

ทั้งในชุมชนและในเมืองหลวง โดยตอ้งเขา้มารับผิดชอบในการก าจดัน ้ าเสีย หรือการก าจดัขยะมูล
ฝอย และการจ ากดัยุงลายจากน ้ าท่ีเน่าเสีย ท าใหรั้ฐบาลตอ้งเขม้งวดในการช่วยเหลือให้ผูป้ระกอบมี
มาตรฐานในการก าจดัของเสียโดยนโยบายน้ีอาจจะเป็นผลกระทบกบัองค์การธุรกิจในส่วนของ
สภาพแวดลอ้มภายนอก เน่ืองจากกฎหมายของรัฐบาลมุ่งตรงไปท่ีองคก์ารและโรงงานผลิตสินคา้ท า
ให้หน่วยงานตอ้งมีการเขา้ตรวจสอบโรงงานในการผลิตทั้งสินคา้อาหาร และโรงงานอุตสาหกรรม
หนกั Kotler (2004, p. 235) ความหวงัใหญ่ของขอ้น้ีคือตอ้งน าสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติมาใชใ้ห้
คุม้ค่า และน าวธีิการมาป้องกนัและปฏิบติัโดยไม่ท าลายสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เป็นการสร้าง
งานและผลก าไรในขณะเดียวกนัตอ้งช่วยปกป้องสภาพแวดลอ้มไปดว้ย  

จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้ง 4 ขอ้ตาม แนวคิดของ คอตเลอร์ ผูว้ิจยัไดข้อ้สรุปดงัน้ี สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีใกล้ตวักับลูกค้าหรือผูบ้ริโภคท่ีสุดก็คือธรรมชาติ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบักลยุทธ์การแข่งขนันั้นสามารถช่วยสร้างความได้เปรียบทางด้าน
ธุรกิจในดา้น การตอบแทนประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้างฐานลูกคา้ เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีลูกคา้ส่วน
ใหญ่มกัติดตามกระแสการลดโลกร้อน การลดการสร้างมลพิษหรือมลภาวะ ท าใหเ้กิดโอกาสในการ
สร้างหรือพฒันาสินคา้ให้ตรงตามใจผูบ้ริโภค การติดตามข่าวสารสถานการณ์เก่ียวกบักระแสการ
รักษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีองค์การทัว่โลกน ามาใช้ในการสร้างกล
ยุทธ์ในกรแข่งขนักนัมากพอสมควร โดยท่ีลูกคา้ให้การสนับสนุนและเต็มใจท่ีจะอุดหนุนสินคา้
จ าพวกน้ีเป็นอย่างยิ่ง องค์การท่ีสนองนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองรักษาส่ิงแวดล้อมท าให้เกิดการ
ประสานงานและร่วมมือต่อหน่วยงานรัฐบาลท าให้สามารถไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลไดอี้ก
ดว้ย 

ข้อมูลสภาพแวดล้อม 
การได้ข้อมูลสภาพแวดล้อมและการน ามาใช้นั้ นองค์การมักต้องการข้อมูลท่ีเท่ียงตรง

เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกจึงเลือกทีมท่ีวิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาสู่
การตดัสินใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ในบางกรณีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มอาจท าดว้ยการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อหาปัญหาของสภาพแวดลอ้มท่ีแทจ้ริงขององคก์ารธุรกิจ ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นก็ยงัถือ
วา่เป็นขอ้มูลดิบเพราะยงัไม่สามารถยืนยนัไดว้า่เป็นจริงดงันั้นเพราะนกัวิจยับางคนอาจจะไดข้อ้มูล
ท่ีไม่เป็นความจริงก็ได้ท าให้เสียเวลา และสร้างความเสียหายให้แก่องค์การ ดงันั้นองค์การควร
พิจารณาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก ภายใน และคู่แข่งขนัให้ดี รวมถึงการค านวณสถิติ
ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อไดข้อ้มูลท่ีส าคญัต่อองคก์ารเพื่อสร้างกลยทุธ์ในการแข่งขนัได ้
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ตามแนวคิดของ ศิ ริวรรณ เส รีรัตน์  และคณะ  (2542) เก่ียวกับการได้มาซ่ึงข้อมูล
สภาพแวดลอ้มและการน าขอ้มูลสภาพแวดลอ้มมาใชง้านผูบ้ริหารตอ้งการขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อน ามาตดัสินใจสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ารธุรกิจจะตอ้งติดตามเหตุการณ์และแนวโนม้
ทัว่ๆ ไปอย่างใกลชิ้ดอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการปฏิบติัและกลยุทธ์ของคู่แข่งขนัสองในสามส่วน
ของบทน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการกลัน่กรองสภาพแวดลอ้มและกลยุทธ์ของคู่แข่งขนั ในบทน้ีจะสรุปถึง
ส่วนท่ีก าหนดขอ้จ ากดัท่ีส าคญัของการพยากรณ์ ทั้งหมด 4 ประการ 

1. กิจกรรมการกลั่นกรอง จะเก่ียวข้องกับการติดตามและการประเมินข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกแล้วแยกแยะเป็นปัจจยัส าคญัภายในองค์การเพราะว่าการกลัน่กรองเป็น
กระบวนการการใช้จ่ายและใช้เวลา จะตอ้งใช้ความพยายามในการประเมินแนวโน้มเหล่าน้ีว่ามี
ผลกระทบท่ีส าคญัต่อกิจกรรมการตลาด ผลิตภณัฑ์ในอนาคตและปัจจุบนัหรือไม่ วิธีการท่ีเป็นท่ี
นิยมของการกลัน่กรองจะเก่ียวขอ้งกบัการค านึงถึงแนวโน้มทัว่ไป และเหตุการณ์ซ่ึงเป็นปัจจยั
เฉพาะอยา่งท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจอยา่งใกลชิ้ด 

2. การวบรวมความ เป็น เลิศของ คู่ แข่ งขันการกลั่นกรองการเป ล่ี ยนแปลง
สภาพแวดลอ้มภายนอกอยา่งต่อเน่ือง จะท าให้ผูบ้ริหารสามารถพิจารณาถึงวิธีการท่ีธุรกิจจะอยูใ่น
ต าแหน่งในระยะยาวเพื่อฉวยโอกาสเอาไวใ้ห้ได ้อยา่งไรก็ตามในระยะสั้นและระยะเวลาปานกลาง
เป็นส่ิงส าคญัเท่าเทียมกนัส าหรับธุรกิจท่ีจะใชกิ้จกรรมการต่อสู้กบัคู่แข่งขนั โดยตอ้งค านึงถึงคู่แข่ง
ขนัการรวบรวมขอ้มูลของคู่แข่งขนัจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ เช่น การวางแผนการน าผลิตภณัฑ์ใหม่
เขา้สู้ตลาดการเพิ่มสมรรถภาพโครงสร้างตน้ทุน ส่ิงจูงใจการบริหาร แผนค่าตอบแทน และต าแหน่ง
ฐานทางการเงิน ฯลฯ 

3. ความเป็นเลิศของคู่แข่งชันจากการจัดหาข้อมูลแล้วน าไปใช้ในการพยากรณ์การ
รวบรวมขอ้มูลโดยการกลัน่กรองสภาพแวดล้อมภายนอก และการรวบรวมความเป็นเลิศของคู่
แข่งขนั ผูบ้ริหารจะสามารถพยากรณ์เก่ียวกบัอนาคต การพยากรณ์จะเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์หรือ
แนวโน้มในอนาคต ซ่ึงอาจจะเป็นปัญหาในวงกวา้ง เช่น ผลิตภณัฑ์ประชาชาติ Gross National 
Product (GNP) จนถึงปัญหาอยา่งแคบ เช่น ยอดขายของผลิตภณัฑ์ธุรกิจในตลาดภูมิศาสตร์เฉพาะ
แห่ง ส่วนของการพยากรณ์สภาพแวดลอ้ม ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งศึกษาการเปล่ียนแปลงในระยะยาว
ในเศรษฐกิจของประเทศ และระหว่างประเทศ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงด้านสังคม การ
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ของบริษทั 

4. ข้อจ ากดัการพยากรณ์การพยากรณ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ดว้ยวธีิการท่ีสลบัซบัซอ้น
ซ่ึงอาจจะมีประโยชน์น้อยเม่ือการพยากรณ์ไม่ถูกตอ้ง เช่น ความเขา้ใจตวัแปรท่ีส าคญัไม่เพียงพอ 
และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเหล่านั้น เม่ือขอ้มูลไม่สมบูรณ์หรือเช่ือถือไม่ได ้การพยากรณ์จะ
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น าไปสู่การพยากรณ์ท่ีเป็นอุดมคติเท่านั้นไม่สามารถน าไปใชไ้ด ้
จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาการไดข้อ้มูลของสภาพแวดลอ้มเพื่อน ามาวิเคราะห์สร้างกลยุทธ์ควรมี

แหล่งข่าวท่ีน่าเช่ือถือได ้เช่น ข่าวสารจากหนงัสือพิมพ ์บทความวิชาการ นิตยสาร หรือโทรทศัน์ท่ีมี
ประกาศเก่ียวกบัข่าวสารต่างๆ รวมถึงบุคคลท่ีสามารถเช่ือถือไดน้บัเป็นแหล่งท่ีให้ขอ้มูลท่ีสามารถ
น ามาใชไ้ดจ้ริง เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดม้าถือวา่เป็นขอ้มูลดิบตอ้งผา่นกระบวนการกลัน่กรองการท าให้
เป็นขอ้มูลท่ีมีขอ้เท็จจริง เพื่อลดการเสียเวลาในการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขนั โดยเฉพาะ
ข่าวสารของคู่แข่งในดา้นการพฒันาสินคา้ การรับผูบ้ริหารหรือรับท่ีปรึกษาใหม่ท่ีมีความช านาญเขา้
มาท างานให้กบัองคก์ารผูเ้ก็บขอ้มูลมาวิเคราะห์ควรติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวท่ีมีสถิติผิดพลาด
นอ้ยท่ีสุดการลดขอ้ผิดพลาดในการเก็บขอ้มูลคือการให้ความส าคญักบัประเด็นท่ีตอ้งการ และการ
ลดในประเด็นท่ีไม่จ  าเป็นในการเก็บข้อมูล หรือการให้ความส าคญักบัแหล่งข้อมูลท่ีไม่มีความ
น่าเช่ือถือนอ้ยกวา่แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ เน่ืองจากอาจจะไดข้อ้มูลท่ีผดิพลาด 

การตรวจสอบข้อมูลสภาพแวดล้อม 
การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม เป็นเทคนิคท่ีผูบ้ริหารและนกักลยุทธ์นิยมน ามาประยุกต์ใน

การติดตามและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มจะให้ขอ้มูลความ
เป็นไปในสภาพแวดลอ้ม ปกติการตรวจสอบสภาพแสดลอ้มจะเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบและการ
ประเมินข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงสามารถรวบรวมจาก
แหล่งท่ีมาต่างๆ  
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  ภาพที ่2.12 แหล่งขอ้มูลในการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ  
  ท่ีมา: ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, หนา้ 55) 
 

จากภาพแสดงผูว้ิจยัไดศึ้กษาและอธิบายไดด้งัน้ี จากภาพแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกัน ท าให้การวิเคราะห์และวางแผนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแสดงถึงการเช่ือมโยงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยมีการ
ก าหนดจุดสังเกตให้ในการติดตามขอ้มูลท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม โดยท่ี
โครงการกลยุทธ์ไดแ้บ่งออกเป็น วิสัยทศัน์ ภารกิจ และวตัถุประสงค์ เพื่อก าหนดทิศทางในการ
บริหารและน าพาองค์การให้ สู่ความส าเร็จ น่ี เป็นส่วนหน่ึงของสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมในการด าเนินการ ส่วนการสังเกตเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมภายในนั้น ก็จะสังเกตจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก 

1. ภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

2. สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

สภาพแวดล้อมภายใน 

ปัจจยัภายในองคก์ร 
1. องคก์าร 
2. การตลาด 

3. การเงิน 

4. การด าเนินงาน 

5. บุคลากร 
 

 
สังเกตโดย 

1.  ประสบการณ์ 

2.  รายงาน 

3.  วารสาร 

4.  หนงัสือ 

5.  ขอ้มูลอุตสาหกรรม 

6.   สมัมนาวชิาการ          

7.  บุคลากร 

8.  อ่ืนๆ  

สังเกตโดย 

1. ประสบการณ์ 

2. รายงาน 

3. สมัมนา  
4. การประชุม 

5. บุคลากร 

6. บุคคลภายนอก 

7. อ่ืนๆ  

 

ผู้บริหารระดบัสูง 
หรือนักกลยุทธ์ 

ก าหนดทศิทาง 
 วสิยัทศัน ์

 ภารกิจ 
 วตัถุประสงค ์

กลยุทธ์องค์การ 
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แหล่งท่ีเช่ือถือได ้มีการรายงานหรือสถิติท่ีจดบนัทึกเอาไว ้ผูบ้ริหารสามารถน าเอกสารภายในมา
ตรวจสอบเพื่อหาจุดอ่อนหรือขอ้ผิดพลาดได้ เช่น จากรายงานประจ าปีขององค์การ บนัทึกการ
สัมมนาท่ีผา่นมาหรือแมแ้ต่การจดบนัทึกในท่ีประชุมเพื่อหาขอ้ผดิพลาดทั้งหมดน้ีเป็นแหล่งขอ้มูลท่ี
สามารถหามาไวเ้พื่อวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในได ้ในส่วนของสภาพแวดลอ้มภายนอก มีการ
ให้ความสนใจในการสังเกตจากส่ือต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร ขอ้มูลทางราชการ อุตสาหกรรม 
หรือสัมมนาวิชาการ ทั้งหมดน้ีไม่ว่าจะวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในหรือภายนอกผูว้ิจยัได้ให้
ความส าคญักบัประสบการณ์ และการสืบคน้ขอ้มูลจากบุคลากรเช่นการสัมภาษณ์บุคลากรหรือคน 
การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมีสามารถตอบโตไ้ด้ ตอ้งให้ความส าคญัผูท่ี้มีประสบการณ์ มีทกัษะ มี
ความเขา้ใจในส่ิงท่ีตอ้งการส ารวจเพื่อมาวิเคราะห์ เช่น การสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญของกระทรวง
การพาณิชยเ์ก่ียวกับราคาสินค้า และการให้คามส าคญักับส่ิงท่ีกลั่นกรองได้ถูกต้องเพื่อลดการ
เสียเวลาในการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในภายนอกเพื่อน ามาวเิคราะห์  

จากท่ีไดก้ล่าวมาเก่ียวกบัความสามารถในการแข่งขนัการสร้างความไดเ้ปรียบกบัการเลือก
จะเป็นฝ่ายแพ ้ฝ่ายชนะ การคิดคน้วิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อเอาชนะ แต่ถา้ไม่สามารถชนะไดก้ารเตรียม
ความพร้อมในการแข่งขนัก็สามารถช่วยให้เสมอกบัคู่แข่งขนัได ้ดงันั้นการจะแข่งขนันั้นเราตอ้งหา
หนทางเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนั การรู้เขารู้เรา การวิเคราะห์ข้อมูลส่ิงแวดล้อม
ภายในและภายนอก SWOT และวิเคราะห์ปัจจยัหลากหลายดา้นโดยใชโ้มเดลไดม่อน เพื่อหาแก่น
ความสามารถของประเด็นนั้นๆ ในองค์การนักวิจยัและผูร้วบรวมข้อมูลด้ายการวิเคราะห์ต้อง
มุ่งเน้นท่ีการวิเคราะห์ส่ิงท่ีเป็นโอกาสและเป็นประโยชน์กบัองค์การ การควา้ส่ิงท่ีสามารถน ามา
พฒันาองคก์ารไดน้ั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการมีความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ขอ้มูลท่ี
ไดม้านั้นมีไวเ้พื่อพฒันาองคก์าร เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน และการน าขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในภายนอกมาวิเคราะห์และน ามาใช้พฒันาองค์การธุรกิจนั้นเป็น การ
จดัการความสามารถท่ีมีอยูแ่ลว้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมากระทบ โดยอาจจะพิจารณาจาก
แก่นความสามารถหลกัท่ีมีอยูแ่ลว้เป็นหลกั เช่น การน ามาพฒันาความสามารถท่ีฝังลึกขององคก์าร
เพื่อพฒันาให้เป็นจุดแข็งขององคก์ารเพื่อเอาชนะคู่แข่งขนั การท าเทคโนโลยใีหม่ๆ ของคู่แข่งหรือ
ของต่างประเทศมาประยกุตก์บัความช านาญของฝ่ายผลิตท่ีแข็งแกร่งอยูแ่ลว้เพื่อผลก าไรในอนาคต 
การมีความรู้เฉพาะดา้นทางสินคา้ท่ีในอนาคตจะสามารถเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยความรู้ท่ีมี
พนกังานท่ีช านาญทางโดยเฉพาะดา้นสามารถคน้ควา้และสะสมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อ
พฒันาความสามารถให้กบัพนกังานทุกฝ่ายเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดการพฒันาความสามารถได้อย่าง 
ย ัง่ยืนให้แก่องค์การได้อย่างยาวนานมากท่ีสุดเพราะแรงงานเม่ือมีความสามารถมกัจะท าให้ทุก
กิจกรรมสามารถขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งไม่มีอุปสรรค  
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การวางแผนท่ีสามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพการวิเคราะห์ขีด
ความสามารถในการแข่งขนันั้น เปรียบเหมือนศาสตร์ท่ีตอ้งอาศยัการวางแผนการวิเคราะห์อย่าง
ละเอียด ใช้ความคิดและไอเดียเขา้มาแก้ไขถึงประเด็นปัญหาการท างานเพื่อให้ได้แนวคิดใหม่ๆ 
เก่ียวกบัความสามารถหลกั ความสามารถแฝง เพื่อสามารถน ามาแกไ้ขไดจ้ริงในเชิงไดเ้ปรียบ เช่น 
ความคิดใหม่ๆ สามารถน ามาใชป้ระยุกตไ์ดก้บัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีก าลงัเป็นกระแสในตอนน้ี 
ถา้องคก์ารท่ีให้ความส าคญัจะสามารถสร้างกลยุทธ์ความสามารถมาใช้กบักระแสหรือสามารถท า
ความสามารถขององคก์ารท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัน้ี เช่น สภาพแวดลอ้มภายในท่ีองค์การใช้เป็นจุดแข็ง
สามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บักระแสหรือเทรนสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีตรวจพบจากการวิเคราะห์
ไดม้าสร้างความไดเ้ปรียบจากคู่แข่งขนั 

การเก็บขอ้มูลท่ีจากส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ขอ้มูลเช่นการสัมภาษณ์หัวหน้าแผนกเพื่อไดข้อ้มูล
ภายในองค์การ หรือการสอบถามลูกคา้เพื่อตอ้งการค าแนะน าและความตอ้งการของลูกคา้เป็นการ
ส ารวจสภาพแวดลอ้มภายในท่ีมาจากลูกคา้เพราะลูกคา้คือผูท่ี้ส่งเสริมให้องค์การมีผลก าไร ลูกคา้
เปรียบเหมือนผูมี้บุญคุณกบัพนกังานและผูบ้ริหารดงันั้นควรมีความใส่ใจในปัญหาของลูกคา้ การ
เก็บสถิติเก่ียวกบัลูกคา้ ปัญหาลูกคา้ ความตอ้งการของลูกคา้สามารถน ามาเช่ือมโยงกบั กระแสท่ี
ลูกคา้ตอ้งการสินคา้ใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี และองค์การสามารถน ามาเพิ่มแก่นความสามารถของ
สภาพแวดลอ้มภายในไดอี้กหลายทาง เช่น การวจิยัสินคา้ การพฒันา การผลิต เป็นตน้ 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
 องคก์ารหรือธุรกิจมีหลากหลายแผนกหรือฝ่ายการท างาน ตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการส่ง
มอบให้กบัลูกคา้มีการท างานอยา่งไม่เป็นระบบการจดัระบบในการเคล่ือนไหวการท างานนั้นตอ้ง
อาศัยการวางแผนตั้ งแต่ต้นจนจบ มีการควบคุมการท างานทุกขั้นตอน ระบบโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานนั้นเป็นการเคล่ือนไหวของแต่ละแผนก ยงัรวมไปถึงการท างาน
ของบริษทัอ่ืนๆ ท่ีมาร่วมท างานด้วย เช่น บริษทัท่ีผลิตสินค้าบางชนิดท่ีตอ้งการใช้นักออกแบบ
ผลิตภณัฑ์จากLab หรือบริษทัท่ีตอ้งการทีมงานการตลาดมาวิจยัสินคา้ให้กบับริษทั รวมถึงการจา้ง
งานบริษทัอ่ืนเขา้มาขนส่งสินคา้ให้กบัจุดจ าหน่ายสินคา้ เป็นการเคล่ือนไหวจนจบกระบวนการ
ท างานของบริษทัทั้งส้ิน ในทางความเป็นจริงแลว้ โลจิสติกส์และซพัพลายเชนการเคล่ือนยา้ยสินคา้
หรือการขนส่งนั้นมีมานานแล้วตั้ งแต่สมัยโบราณ ในอดีตได้น าการวางระบบการขนมาใช้ใน
กองทพั การรบตอ้งขนเสบียงอาหาร ขนอาวุธ โดยตอ้งวางแผนและบริหารอยา่งดี เพราะการรบและ
การท าศึกสงครามนั้นตอ้งอาศยัระยะเวลานานมากหลายเดือนถึงหลายปี ท าให้ตอ้งมีการวางแผน
เพื่อขนยา้ยเคล่ือนทพัเป็นไปอยา่งราบร่ืนโดยอาศยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน จนมีการพฒันาและ
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น ามาใช้ในธุรกิจและมีการพฒันามาจนถึงยุคสมยัน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ไชยยศ ไชยมัน่คง 
(2550, หน้า 25) การเคล่ือนยา้ยสินคา้และเก็บรักษาสินคา้มีมานานแลว้ตั้งแต่ท่ีมนุษยรู้์จกัการผลิต
สินคา้หรือการขายสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ตั้งแต่จากการผลิตไปจนถึงการ
ขนส่งเพื่อให้ถึงมือลูกคา้เพื่อรักษาสินคา้ให้ถึงมือลูกคา้อย่างปลอดภยันั้นมีมาก่อนท่ีจะมีการค้า
ระหว่างประเทศ เม่ือมีการพฒันาข้ึนเพื่อการคา้ระหว่างประเทศท าให้สินคา้สามารถขนส่งระยะ
ทางไกลไดโ้ดยไม่เสียหาย สามารถลดตน้ทุนได ้ประหยดัเวลา รวดเร็ว และราคาขนส่งและรักษา
สินคา้ลดลง การท่ีมีตน้ทุนขนส่งต ่าลงนั้นเป็นปัจจยัประการหน่ึงท่ีส าคญัสามารถน ามาใชข้บัเคล่ือน
การคา้ทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ ประกอบการมีการเปิดการคา้เสรีทางการคา้มากข้ึน ท าให้
มีการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงข้ึน ผูป้ระกอบธุรกิจจึงตอ้งการหาวธีิลดตน้ทุนเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขนั วิธีท่ีสามารถช่วยลดตน้ทุนไดก้็คือ โลจิสติกส์และซพัพลายเชน เพื่อเพิ่มโอกาสท่ีดี
ทางธุรกิจ 
 การประสานงานของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานนั้นเป็นการท างาน
ของหลายส่วนหลายแผนกรวมถึงบริษทัคู่คา้ของธุรกิจ ท าใหมี้กิจกรรมมากมายเกิดข้ึนในลูกโซ่นั้น
การให้ความส าคญัต่อกิจกรรมทุกขั้นตอนนั้นส าคญัมากในการวางแผน เน่ืองจากถา้การวางระบบ
สลบักนัจนท าให้เก่ียวเวลาขนยา้ยสินคา้หรือวตัถุดิบอาจจะท าให้มีการสูญเสียเวลาในการผลิตมาก
กวา่เดิมหลายเท่า ตน้ทุนในการขนยา้ยเพิ่มข้ึนและในกรณีท่ีวตัถุดิบสามารถเน่าเสียไดง่้ายอาจจะท า
ใหสู้ญเสียเงินจากตน้ทุนวตัถุดิบการผลิตเพิ่มข้ึนไดอี้กดงันั้นควรมีการวางแผนและประสานงานกนั
ระหวา่งแต่ละกิจกรรมให้ดีและเหมาะสม ตรงกบัความคิดเห็นของ ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษ ์(2550, หนา้
17)  เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าสินคา้ ขนส่ง ขนยา้ยสินคา้ไปสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีความตอ้งการ
แต่ละช่วงเวลาท่ีเหมาะสม จนส้ินสุดกระบวนการของสินคา้เพื่อถึงมือของลูกคา้อยา่งตรงตามความ
ต้องการ  และขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีจ าเป็นต้องมีการบูรณาการเก่ียวกับหลายด้าน เช่น ด้านข้อมูล
ข่าวสาร การประสานงานกนัทุกแผนก ขนส่ง สินคา้คงคลงั คลงัเก็บสินคา้และวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการ
ผลิต การเคล่ือนยา้ยขนส่งแต่ละกิจกรรม ตั้งแต่ผลิตจนถึงกระบวนการบรรจุสินคา้และขนยา้ยเพื่อ
ส่งมอบสินคา้ การเคล่ือนยา้ยสินคา้คงคลงัมีตน้ทุนและระดบัการให้บริการท่ีเหมาะสม ขณะท่ีการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั บริษทัต่างๆ จะมีค่าใชจ่้ายดา้นโลจิสติกส์สูงข้ึนหลายเท่าจากท่ีผา่นมาตลอด 
หลงัจากการน าเอาระบบการจดัการส่งแบบ Just-In-Time เขา้มาใช้กบัธุรกิจและอุตสาหกรรมมาก
ข้ึนเป็นผลใหค้่าใชจ่้ายดา้นขนส่งสูงข้ึน แต่สามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นอ่ืนได ้เช่น ดา้นสินคา้คงคลงั 
 เม่ือมีหลายหน่วยงานเขา้มาเก่ียวขอ้งก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัการจดัการ การจดัการคือการรวมเขา้
ดว้ยกนัและท าให้เป็นระบบ การประสานงานให้ห่วงโซ่ท างานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนันั้นเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัในการท างานของของโลจิสติกส์และซพัพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทาน 
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  ภาพที ่2.13 องคป์ระกอบการจดัการของห่วงโซ่อุปทาน  
  ท่ีมา: ทวศีกัด์ิ เทพพิทกัษ ์(2550, หนา้ 72) 
 

          จากภาพองคป์ระกอบการจดัการของห่วงโซ่อุปทานเป็นการแสดงถึงการเช่ือมโยงการท างาน
เก่ียวกบัห่วงโซ่อุปทาน เก่ียวขอ้งโดยกิจกรรมอะไรบา้งโดยมีขอ้สรุปท่ีวา่การส่งต่อตอ้งเป็นไปอยา่ง
มีระบบเพื่อลดตน้ทุนในการเสียเวลาและเสียตน้ทุนค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนเพื่อประสิทธิภาพในการท างาน
ขององคก์ารธุรกิจและตอบสนองความตอ้งการลูกคา้การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเป็น
การจดัการแบบบูรณาการโดยเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจดัซ้ือ จดัหา การผลิต 
การจดัส่ง ฯลฯ โดยเป็นการประสานงานกนัระหว่างสมาชิกภายในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผูจ้ดัส่ง
วตัถุดิบไปจนถึงผูบ้ริโภค ภายใตเ้ป้าหมายการลดตน้ทุนของระบบ (ทวศีกัด์ิ เทพพิทกัษ,์ 2550, หนา้ 
72) 
 ส่ิงท่ีส าคญัอีกประการ ฟิลิป คอตเลอร์ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัคดัซพัพลายเออร์วา่เป็นส่วนท่ี
ส าคญัอีกประการเก่ียวกบัการคดัเลือกคดัซพัพลายเออร์ท่ีดียอ่มท าให้ลดการสูญเสียไดอี้ก ท าให้มี
ตน้ทุนท่ีต ่าเน่ืองจากคดัซัพพลายเออร์ท่ีดีนั้นตอ้งส่งมอบส่ิงท่ีดี เคร่ืองจกัรท่ีดี วตัถุดิบท่ีดีให้แก่
ธุรกิจเรา Kotler (2547, หน้า 710) ซัพพลายเชนและการจดัการซัพพลายเชน การกระจายสินคา้ท่ี
เร่ิมตน้จากกระบวนการในโรงงานตั้งแต่ผลิตสินคา้ท่ีโรงงาน ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดคลงัสินคา้หรือ
จุดพกัสินคา้ และวธีิการขนส่งท่ีจะน าสินคา้ไปสู่ท่ีหมายในเวลาท่ีตอ้งการ หรือในเง่ือนไขท่ีตน้ทุน

ผู้จัดส่ง 
วตัถุดิบ 

ผู้บริโภค 

บริษัท 

ผู้จัดส่ง 
วตัถุดิบ 

 

ผู้บริโภค 

ข้ันสุดท้าย 
 

การออกแบบ การตลาด 

การจดัหา การผลติ การกระจาย 

 ข้อมูล, ผลติภัณฑ์, การไหลของเงนิ, ทุนด าเนินงานตลอดทัว่ทั้งระบบ 
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ต ่าสุด การกระจายสินคา้ไดถู้กขยายแนวคิดให้กวา้งออกไปเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการซัพพลาย
เชน ซ่ึงถือว่าเร่ิมข้ึนก่อนมีการกระจายสินคา้ SCM จะเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาวตัถุดิบเพื่อการผลิต 
ส่วนประกอบ และเคร่ืองจกัร การแปรรูปอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นสินคา้ส าเร็จรูป และท าการจดัส่ง
ไปยงัปลายทางสุดทา้ย การจดัการยงัมีมากมายกว่าน้ีอีก เช่น แนวคิดด้านการศึกษาและคดัเลือก 
ซพัพลายเออร์ท่ีส่งวตัถุดิบ เพื่อช่วยให้บริษทัสามารถคดัซพัพลายเออร์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ซ่ึงจะ
ช่วยให้ผูป้ระกอบการลดต้นทุนได้ เป็นการจดัการวางแผนเพื่อให้ปฏิบัติงานและควบคุมการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้จากจุดต่างๆ ตั้งแต่จุดผลิตไปยงัจุดท่ีลูกคา้ตอ้งการใช้เพื่อสอดคลอ้งต่อก าไรของ
บริษทั และเพื่อก าไรของบริษทั  
 เน่ืองจากคดัซัพพลายเออร์เป็นด่านแรกของการน ามาสู่ห่วงโซ่อุปทาน การท่ีมีด่านแรกใน
การคัดสรรวตัถุดิบหรือเคร่ืองมือในการท างาน ท าให้ต้นทุนด้านเวลาลดน้อยลง ถ้ากรณีท่ีคัด  
ซพัพลายเออร์ส่งสินคา้ดอ้ยคุณภาพให้กบัธุรกิจ วตัถุดิบอาจเน่าเสียระหวา่งการรอผลิตไดท้  าให้ตอ้ง
สั่งวตัถุดิบใหม่ท่ีสดกวา่ ตอ้งเสียเวลารอและเสียเงินรอบสองในการสั่งวตัถุดิบอีกคร้ัง ในส่วนของ
เคร่ืองจกัรก็จะต้องซ่อมต้องเปล่ียนหรือผลิตได้ติดขดัถ้าคดัซัพพลายเออร์ส่งเคร่ืองจกัรท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพให้แก่องค์การธุรกิจ รวมไปถึงทุกอย่างเช่น บรรจุภณัฑ์ท่ีไม่สามารถทนต่อสินคา้ท่ี
บรรจุได ้เช่นกล่องกระดาษท่ีเป่ือยง่าย อาจจะท าให้สินคา้ทะลุบรรจุภณัฑ์ออกมาระหวา่งขนส่งได้
ท าให้จุดกระจายสินคา้เกิดล่าชา้และมีความเสียหายต่อสินคา้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองท าให้ห่วงโซ่อ่ืนๆ 
ตอ้งกระทบกนัดงันั้นควรวางแผนและบริหารให้สอดคลอ้งกนักบัสินคา้เพื่อประสิทธิภาพในการ
ท างานและคุณภาพของสินค้า ดังจะเห็นได้จากท่ีกล่าวมาว่าไม่ใช่แค่ผูบ้ริหารเท่านั้ นท่ีจะต้อง
รับผิดชอบ แต่ทุกแผนกตอ้งมีส่วนช่วยกนัเพื่อให้ห่วงโซ่เป็นท างานไปได้อย่างราบร่ืน คลา้ยกบั
แนวคิดและภาพกิจกรรมในการบูรณการห่วงโซอุปทานของ ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษ ์(2550) การจดัการ
ซพัพลายเชนเป็นการบริหารการท างานร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งกิจการท่ีอยู่
ในสายการผลิตตลอดสายตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิตไปจนจบกระบวนการท่ีผูบ้ริโภค โดยการ
แบ่งปันข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อการท างานท่ีเก่ียวข้องในส่วนน้ี และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด
ร่วมกนัในการผลิตสินคา้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการลดตน้ทุนให้ต ่า และทางธุรกิจสามารถ
ผลิตสินคา้ไดมี้คุณภาพมาตรฐานตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และตลาดไดพ้ึงพอใจมากท่ีสุด  
เพื่อผลท่ีไดรั้บในการประหยดัทรัพยากร สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ไดผ้ลลพัธ์ท่ีพึงพอใจบริษทั สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัโลก 
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 กจิกรรมในการบูรณการห่วงโซ่อุปทาน 
 

ขั้นตอนที ่1การจดัการแผนกและวางแผนการท างาน 
 วตัถุดบิ                     ลูกค้า 

 การเคลือ่นย้าย                     การให้บริการ 
  
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่2การรวบรวมแบบบูรณาการกิจการต่างๆ  
วตัถุดบิ         ลูกค้า 

การเคลือ่นย้าย        การให้บริการ 
  
 
 
 

ขั้นตอนที ่3การรวบรวมแบบบูรณาการภายใน  
วตัถุดบิ           ลูกค้า 

การเคลือ่นย้าย                         การให้บริการ 
  
 
 
 

ขั้นตอนที ่4การรวมห่วงโซอุปทานแบบบูรณาการทั้งหมด  
วตัถุดบิ                ลูกค้า 

การเคลือ่นย้าย         การให้บริการ 

  
 
 

 
ภาพที ่2.14 กิจกรรมในการบูรณาการห่วงโซอุปทาน 
ท่ีมา: ทวศีกัด์ิ เทพพิทกัษ ์(2550, หนา้ 41) 

การจัดการ
วัตถุดบิ 

 

การจัดการ 
การผลติ 

การกระจาย
สินค้า 

 

การจัดการ 
การผลติ 

การกระจาย
สินค้า 

 

การจัดการ
วัตถุดบิ 

 

ฝ่ายผลติ ฝ่ายขาย ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ
วัตถุดบิ 

 

ฝ่ายจัดซ้ือ ฝ่ายกระจาย
สินค้า 

 

 

ผู้จัดหา 
 

ห่วงโซ่อุปทาน
ภายใน 

 

ลูกค้า 
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 จากภาพแสดงให้ทราบถึงการจดัการการวางแผนเก่ียวกบัห่วงโซ่อุปกทานท่ีใช้ในการ
เคล่ือนยา้ยสินค้าของธุรกิจ ตั้ งแต่กระบวนการแรก เป็นเร่ืองเก่ียวกับการจดัการการท างานให้
สามารถไหลล่ืนไดด้ว้ยดี การจดัการห่วงโซ่อุปทาน เป็นการจดัแผนการท างานปฏิบติังานของแต่ละ
หน่วยงานในธุรกิจเพื่อผลลพัธ์คือ ความพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้ และก าไรของบริษทัต่อการ
จ าหน่ายสินคา้ การจดัขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน หรือการท าแบบบูรณาการเพื่อสร้างกรอบการ
ท างานช่วยผลกัดนัให้เกิดขั้นตอนท่ีมีโอกาสในการแข่งขนั และเป็นวธีิท่ีท าให้บรรลุผลส าเร็จ อีกทั้ง
ยงัเป็นการเช่ือมโยงประสานงานกนัระหวา่งกิจกรรมและขั้นตอนกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน
แต่ละแผนกเพื่อการสั่งงาน การรับส่งหนา้ท่ีเป็นเวลา 
 จากท่ีไดก้ล่าวมาในปัจจุบนัห่วงโซ่อุปทานไดก้ลายเป็นส่ิงท่ีองคก์ารและอุตสาหกรรมต่าง
น ามาใส่ในแผนของกลยทุธ์เพื่อน ามาใชใ้นความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักนั โดยให้ความส าคญัต่อ
ผูร่้วมธุรกิจอยา่งเป็นระบบ ในการประสานกนัแต่ละขั้นตอนตอ้งมีการร่วมมือท่ีดี มีความสัมพนัธ์
กนัมากข้ึนการให้ความส าคญัแก่ความสามารถของผูร่้วมท าธุรกิจท่ีอยูภ่ายใตห่้วงโซ่เดียวกนัท าให้
การขบัเคล่ือนตั้งแต่ตน้ห่วงโซ่ไดด้ าเนินไปจนจบปลายห่วงโซ่ผูท่ี้อยู่ในความสัมพนัธ์ตอ้งมีการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพสามารถรับงานต่อจากกนัได้อย่างราบร่ืนตรงตามแผนงานท่ีวางไวเ้พื่อ
ต้นทุนท่ีต ่าและลดการสูญเสียในการท างานผิดพลาดเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีมีร่วมกันคือ
คุณภาพของการผลิตสินคา้และบริการผลก าไรและตอบสนองลูกคา้เพื่อความสามารถในการแข่งขนั 
 ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับห่วงโซ่ อุปทานว่ามี ส่วนช่วยในการด าเนินงานใน
อุตสาหกรรมอย่างมากในการล าเลียงหรือจดัส่งหน้าท่ีต่อกนัให้จากผูจ้ดัการจดัซ้ือวตัถุดิบไปหา
ผูผ้ลิต โรงงานแปรรูป จนถึงจุดกระจายสินค้า การขนส่งไปสู่หน้าร้านเพื่อขายให้กับลูกค้ามี
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกันทั้ งต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ในบางธุรกิจห่วงโซ่อาจจะสั้ น จะยาว
แตกต่างกนั เช่น ชาวบา้นท่ีอาศยัตามริมทะเลมีอาชีพเป็นชาวประมง พอไดป้ลาก็น ามาแปรรูปตาก
แหง้เพื่อน ามาวางขายหนา้บา้นให้กบันกัท่องเท่ียว แต่บางธุรกิจท่ีท าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆ อาจจะ
มีห่วงโซ่ท่ีสลบัซบัซอ้นมากมายหลายขั้นตอนจนจบวงจรก็ได ้ไม่มีอะไรตายตวั ดงัตวัอยา่ง 
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ขั้นที ่1 

 
 
ขั้นที ่2 

 
 
ขั้นที ่3 

 
 
     

    ภาพที ่2.15 ตวัอยา่งขั้นวงจรของห่วงโซ่อุปทาน  
    ท่ีมา: ผูว้จิยั (2561) 
  

 จากท่ีผูว้ิจยัศึกษาและเขา้ใจไดแ้สดงภาพและอธิบายประกอบท าให้เห็นถึงวงจรท่ีไหลไป
ตามระบบของวิวฒันาการการผลิตสินคา้มีแบ่งออกเป็นขั้น 1-3 แต่ในวงจรทัว่ไปอาจจะมีมากกวา่ 3 
ขั้นตอนก็ไดแ้ลว้แต่ธุรกิจสินคา้ เช่น สินคา้ส่งออกนอกประเทศ หรือสินคา้ท่ีน าวตัถุดิบเขา้มาจาก
แหล่งวตัถุดิบเช่น เน้ือปลา เน้ือสัตวต่์างประเทศ หรือพืชผกัต่างประเทศ เขา้มาแปรรูปแลว้ส่งออก
ไปแพคบรรจุท่ีต่างประเทศอีกคร้ังเพื่อน าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ และผูว้จิยั
ไดอ้ธิบายโดยการศึกษาและความเขา้ใจดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 ต้นน ้าเป็นการจดัซ้ือ คดัสรรหาวตัถุดิบเพื่อน าเขา้มาแปรรูปเป็นวตัถุดิบ ห่วงโซ่
อุปทานของตน้น ้ าเป็นขั้นตอนเร่ิมแรกของกระบวนการท่ีอยูใ่นระบบของห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรม
น้ีเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงการคดัสรรวตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในการผลิต ซ่ึงเก่ียวข้องกับคู่ค้าท่ีเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหาสินคา้เช่น วตัถุดิบการเกษตรการเพาะปลูกการจดัส่งสินคา้ไป
ยงัแหล่งผลิต หรือการเล้ียงสัตว์ ปศุสัตว์ หรือประมง เพื่อเป็นสินค้าให้ การคัดสรรหาแหล่ง
ทรัพยากรในการผลิตนั้ น  ผู ้จ ัดซ้ือในองค์การธุรกิจต้องประสานงานท างานเก่ียวข้องกับ 
ซพัพลายเออร์ 

1. ปัจจัยการผลติจดัซ้ือ คดัสรรวตัถุดิบจากแหล่งท่ีดีเช่น ลูกเจ๊ียบ ลูกหมู พนัธ์ุกุง้ พนัธ์ุปลา 
หรือเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพแก่การน ามาเขา้กระบวนการผลิต 

2. กระบวนการการผลิต การเล้ียงสัตว ์ท าคอกให้อาหาร ฉีดยา ดูแลให้ไดม้าตรฐานหรือ
ปลูกพืชคดัเมล็ด เตรียมดินใส่ปุ๋ย 

3. ผลผลิต เก็บเก่ียวผลผลิต พืชผกัท่ีโตเต็มท่ีเพื่อน าส่งบริษทัแปรรูปสินคา้หรือสัตวท่ี์มี
ขนาดสามารถจ าหน่ายได ้

 

        กระบวนการ 
 

ปัจจัยการผลติ 

 

 

          ผลผลติ ส่งออก น าเข้า 

ส่งออก น าเข้า 
 

          ผลผลติ 
 

ปัจจัยการผลติ 

 

 

         กระบวนการ 

น าเข้า 
 

ปัจจัยการผลติ 

 

 

          กระบวนการ 
 

         ผลผลติ ส่งออก 
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 จากปัจจยัการการผลิตนั้น การคดัหาพนัธ์ุสัตวแ์ละพืช ข้ึนอยูก่บัลูกคา้ประเด็นท่ีส าคญันั้น
อยูท่ี่ลูกคา้หรือโรงงานแปรรูปเป็นส่วนส าคญัวา่ตอ้งการสัตวส์ายพนัธ์ุไหน ฟาร์มเพาะน ้าเช้ือมาจาก
จงัหวดัอะไร หรือผกัจะตอ้งเป็นสายพนัธ์ุไหน เช่น ปูขาวทองหลางตอ้งมาจากทะเลใต ้หรือตน้กลา้
ทุเรียนตอ้งมาจากจนัทบุรี 
 ขั้นที่ 2 กลางน ้าของวงจร ตน้น ้ า เป็นกลางน ้ า การผลิต แปรรูป ปรุงแต่ง คือส่วนท่ีส าคญั
ของห่วงโซ่ เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่วตัถุดิบมากข้ึน กิจกรรมน้ีเป็นส่ิงท่ีแสดงให้
เห็นถึงกระบวนการผลิต การแปรรูป เหมือนกับเหมืองแร่ทองท่ีต้องขุดหาแร่เพื่อให้ได้ทองค า
บริสุทธ์ิมา การด าเนินการก็ยุ่งยาก ทั้ งสถานท่ี คนงาน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในกระบวนการแรก แต่
กระบวนการแปรรูป ขั้นตอนการซ่ึงให้ไดแ้ร่ทองค ามา และการขนส่งกระบวนการท าให้แร่ทองค า
บริสุทธ์ิจนมาเป็นทองค ากอ้นเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ียงัไม่เป็นรูปทรงท่ีสวยงาม เพื่อด าเนินการต่อไปในการ
เพิ่มมูลค่าของสินคา้จนเป็นเคร่ืองประดบั รวมไปถึงวตัถุดิบของห่วงโซ่อ่ืนๆ การแปรรูปเน้ือววั เน้ือ
หมูเพื่อใหมี้มูลค่าข้ึนมา เช่น มูลค่าต่อหมู 1 ตวันั้น ถา้แบ่งแต่ละส่วนออกมาจ าหน่ายจะเพิ่มมูลค่าให้
แต่ละช้ินไดม้ากข้ึน เพื่อจะจดัจ าหน่ายเป็น ประเภทของเน้ือ เช่น สันคอ สันใน ฯลฯ ซ่ึงกิจกรรม
ขั้นตอนน้ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภควา่เน้ือช้ินไหนมีความนิยมในการบริโภค เพื่อน าไปจดัจ าหน่ายหรือ
ไปส่งต่อใหก้บัอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นต่อไป 

1. ปัจจัยการผลิตจดัซ้ือวตัถุดิบเน้ือสัตวจ์ากฟาร์มหรือตลาดสัตว ์เช่น หมู ววั ไก่ และไข่

ไก่ หรือสัตวน์ ้ าเพื่อน าเขา้สู่กระบวนการแปรรูปสัตวใ์นโรงฆ่าสัตว ์หรือพืชผกั ผลไมท่ี้เพาะปลูก

จากเมล็ดพนัธ์ุในขั้นท่ี 1 (ตน้น ้า) เม่ือโตเตม็ท่ีเก็บเก่ียวไดแ้ลว้ 

2. กระบวนการการผลิต การน าสัตวเ์ขา้โรงฆ่า แยกช้ินส่วน เพื่อให้ไดม้าตรฐานสินคา้ท่ี

ดี หรือการเขา้สู่กระบวนการคดัผกัและคดัผลไม ้ 

3. ผลผลิตเน้ือสัตว์ท่ีช าแหละเป็นสัดส่วน เช่น เน้ือลาย เน้ือสันนอก สันใน สะโพก 

พืชผกั ผลไมก้ารคดัขนาด ท าความสะอาด แพคลงัหรือเข่งสินคา้บางชนิดตอ้งแช่เยน็หรือแช่แขง็ 

 ขั้นที่ 3 ปลายน ้า การจดัจ าหน่าย บรรจุ ตกแต่งสินคา้ผลผลิตท่ีผ่านกระบวนการเล้ียงการ
ปลูกจนเป็นวตัถุดิบสดๆ ผา่นการเก็บเก่ียวและคดัสรรขนาด และคุณภาพใหต้รงตามตอ้งแลว้ มาถึง
กระบวนการแปรรูปเป็นวตัถุดิบท่ีพร้อมต่อการน าไปสู่กระบวนการสุดทา้ย เช่น ผูบ้ริโภคท่ีเป็น
ลูกคา้ซ้ือปลีกจะน าไปปรุงอาหารรับประทาน ซ้ือจากตลาดทัว่ไปหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร 
ภตัตาคารทัว่ไปก็จะรับมาเพื่อประกอบอาหารตามเมนูให้ลูกค้าในส่วนน้ีก็จะเพิ่มล าดับขั้นท่ี 4 
ยกตวัอยา่ง เช่น ภตัตาคารท่ีน าไปปรุงอาหาร หรือขั้นท่ี 5ยกตวัอยา่ง เช่น บริษทัทวัร์ท่ีมาซ้ืออาหาร
หรือเมนูเพื่อน านักท่องเท่ียวมารับประทาน หรือคนท่ีซ้ืออาหารจากภตัตาคารหรูๆ แช่แข็งแล้ว
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จ าหน่ายให้ผูบ้ริโภคอีกต่อหน่ึง เป็นตน้เม่ือห่วงโซ่เพิ่มข้ึนมา รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรมท่ีแปรรูป
อาหารกระป๋อง หรืออาหารส าเร็จรูปแบบแหง้เพื่อตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

1. ปัจจัยการผลิต จดัซ้ือวตัถุดิบเน้ือสัตวจ์ากโรงฆ่าสัตวห์รือตลาดขายส่ง เน้ือหมู ววั ไก่ 

หรือซ้ือสัตวน์ ้า จากหอ้งแช่เยน็ หรือสะพานปลา แมแ้ต่จงัหวดับริเวณแหล่งน ้า  ทะเล  

2. กระบวนการ การน ามาประกอบอาหาร การแปรรูป เพื่อให้ไดสิ้นคา้ใหม่ๆ เช่น การ

แปรรูปปลาทูน่าใหเ้ป็นย  า หรือสลดั กระป๋อง การแปรรูปทองค าให้เป็นเส้น หรือท าลายให้สวยงาม 

หรือเป็นทองค าแท่ง 

3. ผลผลิต การส่งต่อถึงผูท่ี้ตอ้งสินคา้แปรรูป ผูข้ายส่ง ห้าง ร้านตลาด  ท่ีน าไปใชส้นอง

ความตอ้งการ หรือท าเป็นสินคา้ในร้านอาหาร  รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการสินคา้ 

จากท่ีได้ยกตวัอย่างมานั้น การไหลของวงจรห่วงโซ่อุปทานยงัมีขั้นตอนต่อไปได้อีก
เร่ือยๆอยูท่ี่ใครน าไปใช ้ใครตอ้งการสินคา้ ไม่มีอะไรตายตวัแต่ในขั้นตอนนั้น ในวงจรของห่วงโซ่
อุปทานนั้นตน้น ้ า กลางน ้ า ปลายน ้ า แบ่งการท างานเป็นแต่ละวงจรเหมือนเดิมตามพฒันาการของ
แต่ละวงจร เช่น วงจรของตน้น ้ า อุตสาหกรรมแปรรูปพืชผกัอาหารกระป๋องก็จะมีวงจร เราเรียกว่า
ปัจจยัการผลิต กระบวนการ และผลผลิตตน้น ้ าเป็นขั้นตอนเร่ิมแรกของกระบวนการท่ีอยูใ่นระบบ
ของห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรมน้ีเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงการคดัสรรวตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิต ซ่ึง
เก่ียวข้องกับคู่ค้าท่ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหาสินค้าเช่น วตัถุดิบการเกษตรการ
เพาะปลูกการจดัส่งสินคา้ไปยงัแหล่งผลิต หรือการเล้ียงสัตว ์ปศุสัตว ์หรือประมง เพื่อเป็นสินคา้ให ้
การคดัสรรหาแหล่งทรัพยากรในการผลิตนั้น ผูจ้ดัซ้ือในองค์การธุรกิจตอ้งประสานงานท างาน
เก่ียวขอ้งกบัซพัพลายเออร์ไม่วา่จะอยูใ่นขั้นตอนไหนของวงจรก็จ  าเป็นตอ้งมีตน้น ้ าเร่ิมตน้ในวงจร
ห่วงโซ่ กลางน ้ าเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส าคญัเน่ืองจากเป็นกระบวนการผลิต ประกอบเพื่อให้เกิด
สินคา้ขั้นปลายน ้ า กระบวนการผลิตน้ีข้ึนอยู่กบัวตัถุดิบน าเขา้ และสอดคลอ้งกบัสินคา้ท่ีส่งออก
ปลายน ้ าว่าตรงตามตอ้งการลูกคา้หรือไม่ ส่วนปลายน ้ านั้นเป็นจุดสุดทา้ยท่ีจะส่งมอบให้แก่กลุ่ม
ลูกคา้ ผูบ้ริโภคคา้ส่ง ขายส่ง การขนส่งเพื่อส่งมอบไปในขั้นตอนต่อไป 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการคุณภาพ (Quality Management) 

  ในปัจจุบนัการใชชี้วิตของประชาชนยอ่มมุ่งหวงัในเร่ืองคุณภาพกนัมากข้ึน ความตอ้งการ
ในสินคา้ท่ีมีคุณภาพ การใชสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ชีวติท่ีมีคุณภาพ ท าใหมี้การเนน้
เก่ียวกบัคุณภาพซึมซับไปกบัการด าเนินชีวิตของผูค้นอยู่ตลอดเวลา แมก้ระทัง่องค์การท่ีท างานก็
ย่อมตอ้งการสินคา้และพนักงานท่ีมีคุณภาพเขา้มาท างาน ไม่มีใครตอ้งการคนท่ีไร้คุณภาพเขา้มา
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จดัการงานให้กบัองค์การ การจดัการคุณภาพในสมยัก่อนนั้นอาจไม่มีความส าคญัหรือผูบ้ริหาร
ไม่ไดจ้ดัไวเ้ป็นอนัดบัตน้ องคก์ารอาจมีทศันคติเก่ียวกบัคุณภาพในการผลิตสินคา้หรือบริการวา่เป็น
เร่ืองไม่ส าคญัอะไร ในการผลิตสินคา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพนั้นไม่ใช่เร่ืองใหญ่ หรือไม่สนใจในการท่ีจะ
เพิ่มความสามารถในการผลิตอย่างมีคุณภาพเพื่อการแข่งขัน การแข่งขันในสมัยก่อนเก่ียวกับ
คุณภาพของงานหรือสินคา้ท่ีผลิตนั้นมีนอ้ยเพราะในสมยัก่อนลูกคา้ตอ้งมางอ้ผูข้ายเน่ืองจากมีผูข้าย
สินคา้น้อยราย ธุรกิจไม่มีคู่แข่งเช่นในปัจจุบนัน้ี ท าให้ความคิดท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้
หรือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นเร่ืองเล็กน้อยของผูผ้ลิตเน่ืองจากต้นทุนอาจจะ
เพิ่มข้ึนทั้งตน้ทุนเวลา ตน้ทุนแรงงาน และตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ตอ้งคดัสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้
สู้คู่แข่งได้ เพราะในธุรกิจนั้นผูป้ระกอบการสนใจในเร่ืองของ การควบคุมต้นทุนอ่ืนมากกว่า 
ความคิดในแบบน้ีเป็นความคิดท่ีไม่สามารถน ามาใชใ้นปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูงไดแ้ลว้ ยิง่ถา้คู่แข่ง
ในปัจจุบนัของธุรกิจผลิตสินคา้ออกมามีคุณภาพและแยง่ส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้แบบองคก์าร
เดียวกนัไป ธุรกิจท่ีเป็นคู่แข่งควรพฒันาคุณภาพให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการและมีความพึงพอใจกบั
สินคา้มากยิ่งข้ึน โดยใชคุ้ณภาพของสินคา้เพื่อสร้างการแข่งขนัในตลาดกบั สามารถสร้างศกัยภาพ
ให้กบัองคก์ารไดเ้ช่น การวจิยัและพฒันาสินคา้ให้มีจุดเด่นและมีคุณภาพตอบโจทยลู์กคา้มากยิง่ข้ึน  
ตรงกบัท่ีผูว้ิจยัสรุปตามแนวคิดขององคก์ารในปัจจุบนัท่ีมุ่งเนน้แข่งขนักนัในเร่ืองของคุณภาพของ 
ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และคณะ (2545, หน้า 43) การจดัการคุณภาพ (Quality Management) มีการ
บริหารงานท่ีมีหลกัการบูรณาการเขา้กบัทุกส่วนขององคก์ารเพื่อแกไ้ขปัญหา และคุณประโยชน์ต่อ
องค์การอยา่งมหาศาล โดยเฉพาะถา้ธุรกิจตอ้งการท่ีจะกา้วข้ึนสู่ความเป็นผูน้ าในการแข่งขนั โดย
ตอ้งกา้วขา้มระดบัของการควบคุมตน้ทุน และการปรับโครงสร้างองคก์ารเช่นในปัจจุบนัเพื่อความ
ย ัง่ยืนในอนาคต TQM จึงเป็นทางเลือกและแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นไปได้ในการฉุดธุรกิจให้ก้าว
กระโดดไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง การจดัการคุณภาพนั้นไม่วา่จะเป็นทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน ไม่ได้
เป็นอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารคุณภาพ ฝ่ายพฒันาคุณภาพ หรือฝ่ายประกนั
คุณภาพขององคก์าร แต่เป็นงานท่ีสมาชิกทุกคนในองคก์ารตอ้งมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา การ
สร้างนวตักรรมใหม่ๆ และการพฒันาคุณภาพของตนเอง หน่วยงาน และองคก์ารตามล าดบั ประการ
ส าคญัคุณภาพไม่ใช่เร่ืองเล่นๆ ท่ีน ามาปฏิบติัแบบขอไปที หรือด าเนินงานในรูปแบบโครงการ
ประจ าปีเท่านั้ น ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีไม่คุ้มค่า เสียทั้ งเวลา เงินทุน และความรู้สึกของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง แต่คุณภาพจะเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเกิดข้ึนจากความเขา้ใจ ความซาบซ้ึง และการปฏิบติังานอยา่ง
จริงจัง  เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ท่ีสร้างสรรค์ และเป็นรูปธรรมแก่องค์การ ซ่ึงต้องด าเนินงานผ่าน
กระบวนการวางแผน ด าเนินงาน และควบคุมอยา่งเป็นระบบ หรือท่ีเรียกวา่ การจดัการคุณภาพซ่ึง
ประกอบดว้ยส่ิงท่ีส าคญัคือ 
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การวางแผนคุณภาพ 

 
 
 
 

 

                                                       
                                       การควบคุมคุณภาพ                               การปรับปรุงคุณภาพ 
 

ภาพที ่2.16 แบบจ าลองการจดัการคุณภาพ 
ท่ีมา: ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และคณะ (2545, หนา้ 44) 
 

1. การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และการวางแผนคุณภาพ
เป็นจุดเร่ิมต้นของการวางแผนคุณภาพคุณภาพเป็นจุดเร่ิมต้นของการบริหารคุณภาพโดยท่ีการ
จดัการคุณภาพจะตอ้งบูรณการเขา้กบัการด าเนินงานทุกระดบั ตั้งแต่การก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ 
กลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการ ท่ีจะต้องตระหนักถึงความจ าเป็นและให้ความส าคญักับการสร้าง
คุณภาพท่ีเป็นรูปธรรมและเขา้ถึงทุกส่วนขององคก์ารโดยผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างวสิัยทศัน์คุณภาพให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจ และน าวสิัยทศัน์มาแปรเป็นภารกิจ กลยทุธ์ และแผนคุณภาพ
ท่ีมีความชดัเจน ครอบคลุม และเป็นรูปธรรม 

2. การปรับปรุงคุณภาพ การแกไ้ขปัญหาและการพฒันาคุณภาพขององคก์าร จะตอ้งด าเนิน
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ด้วยความรอบคอบและความเขา้ใจในขอ้จ ากดัของสถานการณ์โดย
ผูพ้ฒันาคุณภาพจะตอ้งศึกษา วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามหลกัเหตุผล และหลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยพยายามหาวิธีการท่ีเรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพท่ีสุด มาใช้ในการแกปั้ญหาและ
การพฒันาผลงาน ซ่ึงตอ้งด าเนินงานผ่านการบริหาร การฝึกอบรม และการเสริมแรงอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีส านึก มีความมุ่งมัน่ และตอ้งการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพในทุก
ระดบั เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุความเป็นเลิศของคุณภาพและการด าเนินงานอยา่งย ัง่ยนื  

3. การควบคุมคุณภาพ เป็นกระบวนการจดัระบบการท างาน และการปฏิบติัการ เพื่อให้
แน่ใจวา่ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีผลิตข้ึน มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะด าเนินการโดย
ก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์และวิธีการการติดตามตรวจสอบคุณภาพ เพื่อประเมินและเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานกบัมาตรฐาน โดยปรับการด าเนินงานและผลลพัธ์ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน โดยผู ้
ควบคุมคุณภาพจะเป็นทั้งงานพื้นฐาน และเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการจดัการคุณภาพ เพื่อ

คุณภาพ 
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สร้างความแน่ใจว่าธุรกิจสามารถด าเนินงานอย่างคงเส้นคงวา และส่งมอบผลงานท่ีมีคุณภาพแก่
ลูกคา้ไดต้รงตามท่ีตกลง และอยา่งสม ่าเสมอ 

จากภาพท่ี 2.16 แบบจ าลองการจดัการคุณภาพ เป็นวงจรเก่ียวเน่ืองกนัของเร่ืองคุณภาพ ส่ิง
ท่ีเน้นและมุ่งหวงัไปในเร่ืองของคุณภาพ การวางแผนเก่ียวกบัคุณภาพโดยเอาเร่ืองของคุณภาพเขา้
มาใส่ในแผนการด าเนินงานของกลยทุธ์เพื่อให้พนกังานและบุคลากรในองคก์ารตระหนกัถึงการส่ง
มอบคุณภาพให้ลูกคา้ พร้อมกบัการปรับปรุงคุณภาพการแกไ้ขและพฒันาในส่ิงท่ีเป็นขอ้ดอ้ยไม่มี
คุณภาพทั้งสินคา้และบริการ รวมถึงองคก์าร เม่ือสามารถวางแผนปรับปรุงเก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพไดก้็
จะเป็นส่วนช่วยในเร่ืองของความสามารถขององคก์ารท่ีด าเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ท่ีส าคญัในการด าเนินงานเก่ียวกบัคุณภาพ กระบวนการการควบคุมคุณภาพเป็นส่วนช่วยวดัระดบั
ในการปฏิบติังานให้มีคุณภาพ การควบคุมอาจจะตอ้งติดตามวดัผลเก่ียวกบัคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
เพื่อให้เขา้กบัแผนงานคุณภาพท่ีวางไวเ้พื่อสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ Juran 
(1980, อา้งถึงใน ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และคณะ, 2545, หนา้ 36) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพวา่ 
“ความเหมาะสมกบัการใชง้าน” ของผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ หรือผูรั้บบริการ โดยให้ความส าคญักบัตน้ทุน
แห่งคุณภาพพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอยและควบคุมด้วยการบริการคุณภาพ โดยเช่ือว่าจะลด
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในการผลิตได ้และการจดัการคุณภาพจะประกอบดว้ยการวางแผน การควบคุม 
และการปรับปรุงคุณภาพ 

ส่ิงท่ีส าคญัถา้องคก์ารธุรกิจให้ความส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพตั้งแต่ผูบ้ริหาร สร้างค่านิยมใน
ดา้นการส่งมอบคุณภาพให้ลูกคา้ก็จะท าให้สามารถท าให้ลูกคา้พึงพอใจ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
โกศล ดีศีลธรรม (2547, หน้า 32) เน่ืองจากถ้าตอ้งการให้ธุรกิจอยู่รอดหรือสามารถด าเนินธุรกิจ
อย่างย ัง่ยืน จะตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลูกคา้เป็นอนัดบัแรกและจากแบบจ าลองของ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ และคณะ การ
จดัการคุณภาพทั้ ง 3 ข้อ คือ 1. การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ 2. การปรับปรุงคุณภาพ  3. การ
ควบคุมคุณภาพ  ท าให้ธุรกิจการผลิตและบริการไดมุ้่งเนน้การบริหารคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีส่ิงท่ี
ส าคญัคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการปรับปรุงและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบมีขั้นตอนการท างานเพื่อสร้างก าไรสูงสุดให้กบัองค์การเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บสินคา้ท่ีดีเยี่ยม
เพื่อผลก าไรขององคก์ารธุรกิจ 

จากท่ีผา่นมาเม่ือยุคสมยัเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ธุรกิจเจริญกา้วหนา้จากสมยัก่อนมาก
องค์การใหม่ๆ และคู่แข่งทางธุรกิจก็เข้ามามีบทบาทในการแข่งขนัมากยิ่งข้ึน จากท่ีผ่านมาการ
พฒันาสินค้าให้มีคุณภาพแข่งกับคู่แข่งอาจจะไม่มีบทบาทมากนัก แต่ในยุคสมัยน้ีการจดัการ
คุณภาพนั้นเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัและช่วยให้ธุรกิจเติบโตไดอ้ย่างมีศกัยภาพและมีความสามารถใน
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การแข่งขนัเพราะการแข่งขนัธุรกิจในยุคโลกาภิวตัน์นั้นมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงเพียงเพื่อให้ได้
ซ่ึงเป็นผูน้ าทางการตลาดและท าให้ลูกคา้ภกัดีต่อสินคา้ ตรงกบัความคิดเห็นของ โกศล ดีศีลธรรม 
(2547) ท่ีได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการคุณภาพ TQM ว่า การสร้างความได้เปรียบท่ี
แข็งแกร่งโดยเฉพาะสามารถการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนได ้นอกจาความไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุนต ่ากว่า
แลว้ยงัตอ้งสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกบัลูกคา้  

อีกทั้งในปัจจุบนันั้นองคก์ารธุรกิจท่ีมีความคิดแบบใหม่นั้นดงันั้นไดห้นัมาจบัมือกบัคู่แข่ง
เพื่อท าธุรกิจร่วมกนัเป็นพนัธมิตรทางการคา้ หรือเปล่ียนจากคู่แข่งเป็นคู่คา้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุดิบท่ี
ตน้ทุนต ่าหรือเส้นทางการส่งสินคา้ท่ีสามารถลดตน้ทุนการขนส่งความคิดในดา้นของคู่คา้ทางธุรกิจ
โกศล ดีศีลธรรม (2547, หนา้ 29) ซ่ึงนอกจากจะท าให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพใหก้บัธุรกิจแลว้ยงัสร้าง
สัมพนัธภาพระหวา่งบุคลากรในองค์การและรวมถึงคู่คา้ทางธุรกิจ จึงท าให้ TQM แพร่หลายอยา่ง
รวดเร็วในธุรกิจบริการและการผลิต จึงเป็นแนวทางบูรณการเพื่อมุ่งปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
จึงได้กลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับปรับปรุงความสามารถทางกระบวนการเพื่อรักษาความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

จุดมุ่งหมายของกระบวนการ TQM นั้นคือผลิตสินคา้หรือบริการใหไ้ดคุ้ณภาพ ท าให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจหรือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยท่ีผูผ้ลิตเส่ียงต่อการผลิตสินคา้เสีย 
การผลิตสินคา้ท่ีมีตน้ทุนสูง โดยการท างานตอ้งวางแผนเป็นขั้นตอนองค์การทั้งหมดทุกแผนกมี
ส่วนร่วมกันด าเนินการผลิตทุกคน ทุกแผนก โดยการท างานด้วยความหมู่มากนั้นตอ้งพึงอาศยั
ขั้นตอนและระบบวางแผนต่างๆ ซ่ึงตรงกบัความหมายของ ฮิโตชิ คูเมะ (2540) การจดัการคุณภาพ
การท าให้คนจ านวนมากมารวมกนัท างานประเภทหน่ึง จึงจ าเป็นตอ้งให้ทุกๆ ส่วนขององคก์ารได้
ท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกนั องคก์ารท่ีด าเนินการอยา่งสอดคลอ้งกนัจะ
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่การท าให้การจดัการขององค์การมีความง่ายและมีความ
ไวว้างใจไดน้ั้นจะตอ้งด าเนินการจดัท าใหมี้เป้าหมายร่วมกนั ภาษาร่วมกนั และวธีิการมุ่งสู่เป้าหมาย
ร่วมกนั และการท าให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เคร่ืองมือบริหาร
คุณภาพ TQM  

ดงันั้น คุณภาพท่ีน ามาสู่ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนันั้นควรปลูกฝังท าให้เป็นวฒันธรรม
ขององค์การ ให้ทุกแผนกมีการท างานท่ีมีคุณภาพ เม่ือพนักงานมีคุณภาพแล้ว สินคา้ท่ีผลิตของ
องค์การนั้นก็จะมีคุณภาพ ตรงกบัความหมายของ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ และคณะ (2545) การ
บริหารคุณภาพ Total Quality Management หรือ TQM การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ การ
บริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์การและการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม โดยTotal แปลว่าทั้ งหมด 
สมบูรณ์ เต็มท่ี เด็ดขาด Quality แปลว่า คุณภาพ และ Management แปลว่า การจดัการเม่ือรวมกนั
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แปลเป็นไทยไดว้า่ การจดัการคุณภาพท่ีมีความสมบูรณ์/เตม็ท่ี/เด็ดขาด มีความลึกซ้ึงยิง่ข้ึนเพราะแท้
ท่ีจริงแล้ว TQM  จะมีความหมายท่ีกวา้งขวางและปรับตวัยืดหยุ่นอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 
ดงันั้น เราจะอธิบายความหมายของ TQM ว่าเป็นวฒันธรรมขององค์การท่ีสมาชิกทุกคนต่างให้
ความส าคญั และมีส่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานขององค์การอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ซ่ึงจะสร้างโอกาสทางธุรกิจ ความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและพฒันาอยา่งย ัง่ยนืขององคก์าร  

TQM มีส่วนประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ดงัท่ีไดอ้ธิบายตามแบบจ าลองดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพที ่2.17 แบบจ าลองความสัมพนัธ์ของ TQM 
  ท่ีมา: ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และคณะ (2545, หนา้ 59) 
 

การให้ความส าคัญกับลูกค้า ในการท าธุรกิจนั้นถา้ตอ้งการเอาชนะคู่แข่งหรือตอ้งการไดม้า
ซ่ึงก าไรนั้นตอ้งมุ่งเน้นไปท่ีคุณภาพของสินคา้หรือบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ การแข่งขนักบัคู่คา้นั้น
ยอ่มเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจอยูแ่ลว้เน่ืองจากการแข่งขนัเพื่อแยง่ลูกคา้โดยใชคุ้ณภาพเป็นจุดสนใจ
เพื่อให้ไดลู้กคา้ให้ไดใ้จลูกคา้อยู่ตลอดเวลา โดยท่ีธุรกิจตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็น
หลกัตามท่ี ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และคณะ (2545, หน้า 60) ไดก้ล่าววา่ลูกคา้คือคุณภาพ คุณภาพ
คือลูกคา้ พนกังานตอ้งมีจิตส านึกในการปฏิบติังานพยายามคิดแบบลูกคา้ โกศล ดีศีลธรรม (2547) 
ได้สรุปเก่ียวกบับทบาทของลูกคา้ หากตอ้งการให้ธุรกิจอยู่รอดหรือสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่าง
ย ัง่ยืน ตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ละสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ไดเ้ป็น
อนัดบัแรก การท่ีลูกคา้ไดรั้บสินคา้หรือบริการท่ีไม่มีคุณภาพนั้นอาจมีผลกระทบยอ้นกลบัมาใน
ดา้นลบต่อองคก์าร 

 

สมาชิก 

ทุกคน 

มส่ีวนร่วม 

 

             การให้        
         ความส าคญั                    

              ลูกค้า 

 

 
 

การพฒันา 
อย่างต่อเนื่อง 

 

TQM 
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การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในสมัยก่อนอาจจะยงัไม่มีการแข่งขันกันมากนักเน่ืองจากมี
ผูป้ระกอบการน้อย แต่ธุรกิจก็ยงัมีคู่แข่งตลอดเวลา ในปัจจุบนัโลกยุคใหม่มีเทคโนโลยีเกิดข้ึน
มากมายการจดัการความเปล่ียนแปลงเพื่อให้องค์การเกิดความยืดหยุ่นพฒันาตามวิวฒันาการของ
กระแสในยุคโลกาภิวตัน์นั้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบนัน้ี ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และ
คณะ (2545, หนา้ 63) องคก์ารท่ีหยุดการพฒันา ก็เหมือนการกา้วถอยหลงัเพราะคนอ่ืนท่ีตามมาจะ
ก้าวทนั แซงหน้า และทิ้งให้เราอยู่ขา้งหลงัและแห้งตาย การพฒันาไปขา้งหน้าท าให้การก้าวไป
ขา้งหนา้ของธุรกิจสะดวก คล่องตวั และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม ในองค์การนั้นมีการท างานหลายสาขาหลายฝ่ายท าให้มีการรับ
ช่วงงานต่อกนัเช่นจากแผนกวิจยัสินคา้ส่งต่อให้ฝ่ายผลิตและมอบสินคา้ให้แก่ฝ่ายขายเพื่อถึงมือ
ลูกคา้ การท างานท่ีไม่ประสานงานกนัหรือเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเป็นส่ิงท่ีท าให้องค์การสะดุด
เพราะการท างานท่ีไม่สามคัคีกนัท าให้คุณภาพของสินคา้ยอ่มลม้เหลว ไม่เพียงเท่านั้นแต่ผลกระทบ
จะตามมาเป็นลูกโซ่ เช่น การผลิตสินคา้ไดไ้ม่ตรงตามตอ้งการของลูกคา้เน่ืองจากฝ่ายผลิตสินคา้ไม่
ประสานงานกบัฝ่ายวิจยัและพฒันาออกแบบสินคา้ การผลิตสินคา้ล่าช้าจนไม่สามารถส่งสินคา้
ให้กบัตวัแทนจ าหน่ายได้ ท าให้ฝ่ายขายสูญเสียโอกาส การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นลูกโซ่ตอ้ง
เสียหายไปกบัการท่ีสมาชิกทุกคนขาดความสามคัคีหรือมีส่วนร่วมกนัท่ีดี ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ 
และคณะ (2545, หน้า 64) บุคคลในหน่วยงานตอ้งร่วมมือกนัในการพฒันาคุณภาพของธุรกิจอยา่ง
สอดคลอ้งโดยมองขา้มก าแพงฝ่ายหรือก าแพงของแต่ละแผนกกนัไม่มองวา่เป็นคนละแผนกแต่ให้
มองและปฏิบติังานในฐานะสมาชิกขององค์การเดียวกัน ซ่ึงความคิดเห็นเป็นแนวทางเดียวกับ  
ฮิโตชิ คูเมะ (2540) องค์การท่ีด าเนินงานกันอย่างสอดคล้องท าให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจดัการองค์การนั้นให้มีความไวใ้จได้นั้น ตอ้งด าเนินการจดัการให้มีเป้าหมาย
ร่วมกนั ภาษาร่วมกนั และวิธีการมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกนัจะท าให้ทุกคนมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัท า
ใหพ้นกังานสามารถร่วมงานกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เม่ือธุรกิจให้ความส าคญักบัคุณภาพและการจดัการคุณภาพ จึงท าให้เกิดการคิดคน้ระบบท่ี
จะสามารถน ามาใช้ในการควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแข่งขนัซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ี
คุณภาพตลอดเวลานั้นท าให ้เกิดการน ามาซ่ึงระบบวงจร PDCA คือระบบของการก าหนดคุณภาพ มี
นักวิชาการหลากหลายคนได้พฒันาข้ึนและน ามาปรับปรุงใช้ในองค์การเพื่อให้องค์การเกิดการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการผิดพลาดจากการท างาน ท าให้องคก์ารสามารถท างาน
กนัไดอ้ยา่งมีระบบ ในปัจจุบนัเทคโนโลยีไดพ้ฒันาอยูต่ลอดเวลาธุรกิจทั้งหลายต่างให้ความส าคญั
กบัการเปล่ียนแปลงและพฒันาตามยุคสมยั เพื่อให้สินคา้มีการพฒันาการเกิดการวิจยัสินคา้เพื่อให้
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน ไม่เพียงแต่ให้ความส าคญักบัคุณภาพของสินคา้และ
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บริการเท่านั้น ผูบ้ริหารหรือเจา้ของธุรกิจก็ต่างตอ้งการให้องคก์ารมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน พนกังานท่ีมี
คุณภาพในการท างาน ท าให้เกิดการน าวงจร PDCA มาใช้ จากท่ีไดก้ล่าว ฮิโตชิ คูเมะ (2540) TQM 
มีการด าเนินงานด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ เรียกว่า PDCA โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติ และอยู่บน
พื้นฐานแห่งการตดัสินใจภายใตข้อ้เท็จจริง เป้าหมายและวิธีท่ีเป็นไปตามความเป็นไปไดต้่อการท า
ใหคุ้ณภาพมีความเช่ือถือไดแ้ละมีประสิทธิภาพ ควบคุมคุณภาพน้ีเป็นแบบฉบบัจากญ่ีปุ่น ควรเรียก
ใหถู้กตอ้งวา่ การปรับปรุงคุณภาพโดยท่ีจุดประสงคห์ลกัของวงจร PDCA 1. P คือ วางแผน 2. D คือ
ปฏิบัติตาม 3. C คือการตรวจสอบและปฏิบัติ และ 4. A แก้ไขผลการตรวจสอบ เป็นวงจรท่ีใช้
ควบคุมกิจกรรม ลดความเบ่ียงเบนจากมาตรฐาน รวมถึงการปรังปรุงขอ้บกพร่องและลดการเกิด
ขอ้ผดิพลาดซ ้ า 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

   ภาพที ่2.18 แบบจ าลองวงจร Deming 
   ท่ีมา: ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์(2545, หนา้ 53) 
 

 จากภาพแสดงให้เห็นวงจรท่ีหมุนต่อเน่ือง จากขั้นท่ี 1 ไป ถึง 4 และหมุนเร่ิมตน้ใหม่อีก
หลายคร้ังเพื่อให้แน่ใจถึงแผนการท างานและการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเพื่อคุณภาพเพื่อความสมดุลกบั
ทรัพยากร เงินทุน วสัดุ อุปกรณ์ บุคลากร และเวลาในเง่ือนไขของวงจร PDCA ดว้ยเป้าหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพและถูกพฒันาด้วยวงจรท าให้มีการพฒันาข้ึนจากการตรวจสอบ ประเมินและการ
กระท าตามแผนการท่ีวางไว ้ตรงกับแนวคิดของ ปริทรรษน์ พันธุบรรยงก์ (2545, หน้า 53-54) 
“หมุนให้เร็ว หมุนให้ถูกตอ้ง” ค าท่ีอาจารยสิ์ยาม่ากล่าวไว ้เพราะการหมุนวงจรอย่างถูกตอ้งตาม
ขั้นตอน 1 รอบ จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือแกไ้ขได ้1 ระดบั การวางแผน Plan นั้นจะเร่ิมนบั
จากแสวงหาจุดท่ีเป็นปัญหา และเม่ือจบัจุดได้แล้วก็ให้ใช้หลักการแก้ไขปัญหาแล้วจดัท าแผน
มาตรการในการแกไ้ขปัญหา ก าหนดควบคุมจุดอยา่งชดัเจน ตรวจสอบดว้ยหลกั Check-Point แลว้
จึงเขา้สู่ D (Do) การแกไ้ขตามแผนท่ีวางไวใ้หม่ล่าสุด เพราะแผนคือส่ิงท่ีปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ยูเ่สมอ 

   Act          Plan 

 

 

 

 

Check          Do 
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และต้องแน่ใจว่าการปฏิบัตินั้ นเป็นแผนท่ีถูกวางไวเ้พื่อแก้ไขปัญหานั้ นจริงๆ C (Check) การ
เปรียบเทียบระหว่างผลลพัธ์กบัค่าเป้าหมายเสมอ ว่าสามารถท าตามแผนท่ีไดว้างไว้หรือการดูว่า
แผนท่ีไดว้างไวก้บัการท างานนั้นมีความเหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการตามแผนหรือไม่ส่วน A (Action) 
การปฏิบติัหลงัตรวจสอบ ดูส่ิงท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ีไดว้า่ปัญหานั้นวา่สามารถแกไ้ขไดท้นั
หรือไม่หรือให้สะทอ้นกลบัไปสู่แผนการแกไ้ขปัญหารอบต่อไปของวงจรและในกรณีท่ีผลลพัธ์ได้
สูงเกินคาดจากแผนการอาจต้องยอ้นกลับไปดูว่าเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยู่ต  ่ ากว่าท่ีก าหนดหรือไม่ 
สุดทา้ยท่ีส าคญั เม่ือผลลพัธ์ไดต้รงตามเป้าหมายท่ีวางแผนไวค้วรมีการบนัทึกและทบทวนเพื่อเก็บ
ไวดู้เพื่อปฏิบติัตามแผนมาตรการแกไ้ข เพราะแสดงว่าแผนน้ีถูกตอ้งและควรก าหนดเป็นวิธีการ
ปฏิบติังานเพื่อรักษาให้คงอยู่ในระดบัท่ีตอ้งการ และในกรณีท่ีมีการพบว่ามีขอ้ผิดพลาดทางด้าน
คุณภาพ ตอ้งการปรับปรุงตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง ตามแนวคิดของ สมยศ นาวกีาร (2549, หนา้ 75) 
ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการคน้หาปัญหาและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองท่ีไม่เคยจบน้ี ตอ้งใช้วิธีการแบบ
วงกลมแทนท่ีจะเป็นเส้นตรง วงจร PDCA น้ีจะถูกแสดงให้เห็นถึงวงจรต่างๆ เช่น การวางแผน การ
ปฏิบติั การตรวจสอบ และการแก้ไข ผูบ้ริหารควรวางแผนเปล่ียนแปลง ด าเนินการเปล่ียนแปลง 
ตรวจสอบผลลพัธ์ และการด าเนินการต่อไปนั้นข้ึนอยูก่บัผลลพัธ์ท่ีท าให้เกิดมาตรฐานอีกคร้ัง เพื่อ
เร่ิมตน้วงจรของการปรับปรุงอีกคร้ังดว้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการปรับปรุงใหม่ และการวางแผนใหม่ 

เม่ือมีการแข่งขนัมากข้ึน คุณภาพไดน้ ามาเป็นตวัต่อรองเพื่อน าไปสู่ความสามารถในการ
แข่งขนั การพฒันาคุณภาพในดา้นต่างๆ ไดน้ ามาสู่กระบวนการผลิต การพฒันากระบวนการอ่ืนๆ 
อีกมากมาย การใช้หลกัการเพื่อให้เป็นระบบคุณภาพอย่างมาตรฐานท่ีไดรั้บการรองรับจากหลาย
หน่วยงาน หลายองคก์ารคู่แข่ง หรือแมแ้ต่ลูกคา้เองก็ตอ้งการคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐาน การผลิตสินคา้
หรือบริการ การเป็นองค์การท่ีมีคุณภาพนั้นต้องเป็นส่ิงท่ีมีความต่อเน่ืองมีการรักษาระดับของ
คุณภาพไม่ให้ต ่าลงหรือดีมากจนเกินไปเพราะการจะรักษาระดบัให้สูงอยู่ตลอดเป็นไปไดย้ากแต่
องค์การสามารถรักษาระดบัความมีคุณภาพให้คงท่ีไดด้ว้ยการใช้หลกัการอ่ืนๆ เขา้มาช่วยให้เป็น
ระบบระเบียบมากยิ่งข้ึน สามารถวดัไดแ้ละสามารถจบัผิดขอ้ผิดพลาดนั้นไดเ้พื่อแกไ้ขสู่การเป็น
คุณภาพเพื่อการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน แนวความคิดน้ีตรงกบั ปรีดา กุลชล (2552, หนา้ 281) ประโยชน์
ของระบบท่ีดีเป็นการแสดงให้เห็นขั้นตอนวิธีการปฏิบติังานให้เขา้ใจง่ายระบบน้ีมีคุณประโยชน์ 
โดยให้ระบบเป็นแผนช้ีน าการปฏิบติังาน (Plan) เป็นระบบแสดงวิธีปฏิบติังาน (Do) เป็นระบบท่ี
ตรวจสอบการปฏิบติังาน (Check) และใชร้ะบบน้ีเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
(Action) ไดด้ว้ย สอดคลอ้งกบั โกศล ดีศีลธรรม (2547, หนา้ 3) วงจรคุณภาพ หรือ PDCA หมายถึง 
เคร่ืองมือหน่ึงท่ีถูกพฒันาเพื่อใช้ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการปรับปรุงอย่างแพร่หลาย วงจร PDCA ในฝ่ายงานต่างๆ ขององค์การ จะสนบัสนุนให้
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ผูบ้ริหารสามารถติดตามประเมินผลการปฏิบติังานว่ามีความคืบหน้า และเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด ท าใหผู้บ้ริหารสามารถตรวจสอบไดว้า่ความคืบหนา้ของงานเป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนดไวต้ามท่ีผูบ้ริหารตอ้งการหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนนั้นมาจากเหตุใด และมีแนว
ทางแกไ้ขอยา่งไร เพื่อใหแ้ต่ละฝ่ายสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
 

 
                                            A 
 

                  
                                                 B                                           A 

 
 
                                                                       B                                              A 
 
                                                                                                              B            

   ภาพที ่2.19 วงจร PDCA 
   ท่ีมา: ฮิโตชิ คูเมะ (2540, หนา้ 62) 
 

จากภาพท่ีแสดงถึงกระบวนการของวงจร PDCA ในการท าซ ้ าวงจรหลายคร้ัง ของการ
วางแผน การปฏิบติั การตรวจสอบ และการปรับปรุง การท าซ ้ าทบทวนวงจร เดินหนา้ไป เพื่อความ
พฒันาในดา้นคุณภาพท่ีสู่ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด 
 จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษามานั้นวงจรการท างานของ PDCA เป็นการท างานท่ีต่อเน่ืองหมุนไป
ตลอดเวลาแต่ต้อง ขจดัข้อผิดพลาดให้หมด และวางแผนใหม่ให้ถูกต้อง พร้อมกับปฏิบติัอย่าง
รอบคอบท่ีสุด โดยตรวจสอบความถูกตอ้งวา่ปฏิบติัตรงตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ โดยผูว้ิจยัไดใ้ห้
ความหมายของวงจร PDCA ไวด้งัน้ี 

การวางแผน หรือ P การวางแผนเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการท างานหรือการจดัการ แผน และ
การวางแผนคือการก าหนดหนทางการท างานไม่ว่าจะเป็นงานเก่ียวกบัอะไรก็ตอ้งมีการวางแผน
ทั้งนั้นเพื่อการลดตน้ทุนในการท างาน การวางแผนท่ีดีสามารถลดตน้ทุน ในดา้น เงิน เวลา แรงงาน 
วตัถุดิบ และทรัพยากรอ่ืนๆ ไดอี้กมากมาย การวางแผนท่ีดีนั้นตอ้งมาจากการเก็บและมองหาปัญหา
ของการท างานในแต่ละคร้ังหรือการดูกรณีศึกษาอ่ืนๆ ในดา้นปัญหาของการท างานและเก็บเอาไว้
เพื่อน ามาใช้วางแผนในการท างานเพื่อช่วยหลีกเล่ียงปัญหาในระหวา่งท างานไปได ้การน าปัญหา

P   D   C   A 

P   D   C   A 

P   D   C   A 

ผลติภัณฑ์ 

ผลติภัณฑ์ 

ผลติภัณฑ์ 
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หรืออุปสรรคในคร้ังอ่ืนๆ มาวิเคราะห์หนทางเพื่อวางแผนนั้นเป็นส่วนช่วยให้มีการปฏิบติังานได้
อย่างเต็มท่ี เช่น การผลิตสินค้าจะรวดเร็วและการสูญเสียจะลดน้อยลงเน่ืองจากมีการแก้ไขตัว
ตน้เหตุของปัญหาไปไดแ้ลว้ ตรงกบัความคิดของ ฮิโตชิ คูเมะ (2540, หน้า 59) ตอ้งมีการช้ีแจงให้
ชดัเจนถึงขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรท่ีมี และเวลาท่ีมีให้ ตอ้งมีการพิจารณาถึงส่ิงท่ีตอ้งกระท ากบัส่ิงท่ี
น่ากระท า ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั เพราะเป็นไปไม่ได้ท่ีจะท าทุกส่ิงทุกอย่างในเวลาเดียวกนั 
ทรัพยากรทางดา้นวสัดุอาจมีจ ากดัและความสามารถของมนุษยมี์ไม่จ  ากดัดงันั้น จึงมีทางเป็นไปได้
เสมอในการปรับปรุง ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการพฒันาความสามารถของมนุษย์อย่างสม ่าเสมอ “การ
วางแผนเป็นจุดเร่ิมตน้ของวงจรการบริหารคุณภาพ” ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และคณะ (2545, หน้า
77) ได้กล่าวได้ว่า เพราะแผนจะก าหนดเป้าหมายทิศทางในการแก้ไขปัญหาหรือพฒันาคุณภาพ  
โดยแผนจะอธิบายความจ าเป็นและสร้างความเขา้ใจในการแกไ้ขปัญหา ตอ้งอาศยัความร่วมแรง
รวมใจจากทุกหน่วยงานท่ีจะร่วมมือกนัในการปรับปรุงแกไ้ขอุปสรรค และขอ้บกพร่องต่างๆ ให้
หมดส้ินไปอยา่งเป็นขั้นตอน โดยการวางแผนสร้างคุณภาพมีขั้นตอนคือ 1) ตระหนกัและก าหนด
ปัญหา 2) เก็บรวบรวมขอ้มูล 3) อธิบายปัญหาและก าหนดทางเลือก 4) เลือกวิธีแกไ้ขปัญหา หรือ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

การปฏิบัติ หรือ D การปฏิบติัตามแผนท่ีได้วางไวใ้นขั้นตอนน้ีจ าเป็นท่ีต้องอาศยัความ
ช านาญและความรอบคอบในการท าตามแผนท่ีได้วางไว ้จริงๆ ขั้นตอนปฏิบติังานนั้นเป็นขั้นท่ี
ส าคญัขั้นตอนหน่ึง เน่ืองจากการแกไ้ขท่ีท าซ ้ าแลว้ส่งไปยงัวางแผน P ใหม่อีกคร้ังเพื่อกลบัสู่วงจร 
PDCA ท าให้การปฏิบติัตามแผนตอ้งเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก การปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวค้วรจดัล าดบั
กระบวนการด าเนินงานใหถู้กตอ้งตรงตามแผนเพื่อขจดัขอ้ผิดพลาดให้นอ้ยท่ีสุด โดยท่ีตอ้งศึกษาถึง
ขอ้ผิดพลาดคร้ังท่ีแลว้พิจารณาประเด็นท่ีท าให้ผิดพลาด และศึกษาถึงการท างานท่ีถูกตอ้งเพื่อให้
แผนการท างานมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการปฏิบติัด าเนินการ แนวคิดของ ปริทรรศน์  พนัธุ
บรรยงก์ (2545, หน้า 54) ไดก้ล่าวถึง การปฏิบติังานวา่ คือการปฏิบติัตามแผนมาตรการแกไ้ขใหม่
ล่าสุด เพราะแผนคือส่ิงท่ีปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ยูเ่สมอ ตอ้งแน่ใจวา่แผนท่ีจะลงมือปฏิบติันั้นเป็นแผน
ท่ีใหม่ล่าสุดจริงๆ 

การตรวจสอบ หรือ C การตรวจสอบการปฏิบัติท่ีได้วางแผนไวเ้พื่อความถูกต้องโดย
เปรียบเทียบกันกับการปฏิบัติงานคร้ังก่อน หรือก่อนท่ีจะลงมือท าการปฏิบติั D โดยขั้นตอนน้ี
เช่ือมโยงทั้งแผนการ P กับการปฏิบติั D เน่ืองจากขั้นตอนน้ีตอ้งติดตามควบคุมผลงานท่ีได้แล้ว
น าไปเปรียบเทียบกบัขอ้ผิดพลาดคร้ังท่ีผ่านมาว่าดีข้ึนเพียงใด โดยตรวจสอบผลลพัธ์ว่าตรงตาม
เป้าหมายมากน้อยเพียงใด และวิเคราะห์หาส่ิงท่ีผิดพลาดวา่เพราะอะไรท่ีไม่ตรงตามแผนงานท่ีวาง
ไวเ้พื่อการท างานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร โกศล ดีศีลธรรม (2547, หน้า 
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19) ได้ให้แนวคิดไวว้่า Check มีอีกช่ือว่า Study การตรวจสอบเพื่อสะทอ้นการวิเคราะห์แผนงาน
อย่างละเอียด แนวคิดท่ีมุ่งการตรวจสอบพื้นฐาน โดยประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนว่ามีความคืบหน้า
หรือบรรลุผลตามท่ีระบุไวใ้นขั้นตอน วางแผน P หรือไม่ 

การปรับปรุง หรือ A การปรับปรุงและก าหนดแกไ้ขจากขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังานการ
พบเจอในบางปัญหาอาจมีขนาดท่ีเล็กน้อยในขั้นตอนน้ีสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทนัทีและจด
บนัทึกไวห้ลงัการปฏิบติัหลงัจากตรวจสอบ โดยท่ีสามารถพิจารณาในขั้นตอนและแผนการปรังปรุง
ปฏิบัติได้ทันที แต่ในกรณีท่ีพบเจอปัญหาท่ีหนักหนายากแต่การแก้ไขในขั้นตอนน้ี ทางวงจร 
PDCA อาจจะตอ้งหมุนต่อเพื่อให้ถึงขั้นตอนของการวางแผน P แกไ้ขแผนการท างานใหม่อีกรอบ 
หลงัจากจบในการปฏิบติัหลงัจากตรวจสอบ C และในการพบเจอกบัขอ้ผดิพลาดนั้นเม่ือพบเจอกบั
ปัญหาควรมีการจดบันทึกเอาไวเ้พื่อเป็นรายงานเอกสารเอาไวใ้ช้ในขั้นตอนการวางแผน และ
สามารถใช้ดูยอ้นหลงัในการตรวจสอบหลงัปฏิบติัอีกคร้ังต่อไป ในการปฏิบติัหลงัตรวจสอบนั้น
ขั้นตอนน้ีอาจจะพบเจอผลลพัธ์ท่ีสูงกวา่แผนท่ีวางไวค้วรตรวจสอบถึงการท างานท่ีผิดพลาดเพราะ
อาจจะวางมาตรฐานของการท างานเอาไวต้  ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดในองคก์าร ท าให้ผลลพัธ์
มีผลท่ีดีจนน าเป้าหมายของวงจร PDCA ในการแกไ้ขปัญหาน้ีคือศึกษาแผนการใหม่อีกคร้ังและ
ปรับให้มีมาตรฐานท่ีเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพ และควรท าเอกสารบนัทึกเป็นการรายงานวงจร 
PDCA เพื่อใชใ้นการพฒันาคุณภาพคร้ังต่อไป  
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      บุคลากร     +     กระบวนทศัน์     +     กระบวนการ     =     ผลลพัธ์ 

Plan                                           Do       Study 
                                         ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

                                          Action 
                      (ด าเนินการปรับเปล่ียนจนบรรลุพนัธกิจ) 
 
 
 

 
ACTION                                                                                                                          PLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHECK                                                                                                                           DO 
 
 
 
 

  ภาพที ่2.20 แผนภาพการน าวงจรคุณภาพเพื่อใชป้รับปรุงงาน 
ท่ีมา:โกศล ดีศีลธรรม (2547, หนา้ 5) 

 

จากภาพแสดงถึงการน าวงจร PDCA มาใช้งานในการปรับปรุงงานหรือผลิตเพื่อให้ได้
คุณภาพโดยมีการแบ่งการท างานอย่างเป็นระบบในแต่ละช่วงของวงจร การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละช่องของ PDAC ตอ้งมีการระบุหน้าท่ีและความเป็นไปทุกอยา่งใน

 

       แกไ้ขปรับปรุงระบบ      นโยบายของผูบ้ริหาร 
    และวธีิการปฏิบติังาน         ระดบัสูง 
                                                                      แผนกิจกรรม 

 

แกไ้ขปรับปรุง 
จุดท่ีเป็นปัญหา                                              จุดควบคุม 

รวบรวมผลลพัธ์ท่ีไดแ้ละ 
ก าหนดจุดท่ีเป็นปัญหา      
ด าเนินการ 
                         ประเมินผล                    ตามแผนกิจกรรม 

                     การปฏิบติังาน 
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กระบวนการท างานเพื่อความแน่ใจว่าการท างานของแต่ละขั้นตอนในระบบจะเป็นไปตามแผนท่ี
วางไว ้ดว้ยมาตรฐานของวงจร 

จากการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมานั้น วงจร PDCA เป็นการเพิ่มมาตรฐานในการระวงัภยัเก่ียวกบั
การผลิตสินค้าท่ีไร้ซ่ึงคุณภาพให้เล็ดรอดออกมาจากธุรกิจ การด าเนินขั้นตอนของวงจรเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์โดยอาศยัความเก่ียวเน่ืองและความช านาญของบุคลากรท่ีเช่ียวชาญแต่ละวงจร
เน่ืองจากผูท่ี้มีประสบการณ์ท่ีพบเจอขอ้ผิดพลาดบ่อยคร้ังจะสร้างภูมิคุม้กนัในการท างาน ท าให้มี
ความรอบคอบในการปฏิบติังาน ตรวจสอบ วางแผน และปรังปรุงมากกวา่เดิม การท างานพลาดเกิด
จากการท่ีไม่ประสานงานในวงจรให้ดี การตรวจเช็คคุณภาพด้วยวงจรตอ้งมีการประสานงานท่ีดี 
การบนัทึกท่ีละเอียด การยอมรับขอ้ผิดพลาด และเปิดรับการแนะน าแกไ้ข เพื่อปฏิบติัคร้ังต่อไปได้
ผลลพัธ์ท่ีดีกวา่เดิมยิ่งข้ึน เพื่อความสามารถในการแข่งขนับนพื้นฐานของคุณภาพสามารถสู้กบัคู่
แข่งขนัได ้
 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการศึกษาเร่ืองการศึกษาวจิยัเร่ือง “ตน้แบบ

การบริหารจดัการคุณภาพการประกอบการธุรกิจรังนกในประเทศไทย”เก่ียวกบัประเด็นการพฒันา
คุณภาพธุรกิจรังนกแอ่นไทย ด้วยมิติขีดความสามารถในการแข่งขนั มิติห่วงโซ่อุปทาน มิติการ
จดัการพฒันาคุณภาพ โดยน ามาเพิ่มคุณภาพให้กบัธุรกิจรังนกเพื่อความสามารถในการแข่งขนั โดย
ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของขีดความสามารถในการแข่งขนั งานวิจยัเก่ียวกบัการ
พฒันาคุณภาพของผูป้ระกอบการ และงานวจิยัต่างประเทศ 

  ศิวาพร วงัสมบติั (2551) ศึกษาเร่ือง ศกัยภาพ การผลิต การแปรรูป และการคา้ ชา เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศไทย พบว่า จงัหวดัทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางการผลิตชาท่ียาวนาน ผลผลิตท่ีได้ใช้บริโภคภายในประเทศ (70%) และส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ (30%) จุดประสงค์หลกัของการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อประเมินศกัยภาพส าหรับการพฒันา 
การผลิตและการคา้ ชา เน่ืองจากชาสามารถเป็นเคร่ืองมือก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาส าหรับเขต
ภาคเหนือ จุดประสงคเ์ฉพาะของการศึกษา คือ เพื่อวเิคราะห์การผลิตชา รวมถึงการใชปั้จจยั ผลผลิต 
ตน้ทุนและการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกร โดยการส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น
เกษตรกรตัวอย่างจ านวน 375 ราย จาก 7 จังหวดัภาคเหนือเพื่อศึกษาการแปรรูปและช่องทาง
การตลาดของชาส าหรับตลาดภายในและต่างประเทศ เพื่อคาดการความตอ้งการชาไทยในประเทศ 
คู่คา้ โดยใชอ้นุกรมเวลาการส่งออกชาระหวา่งปี พ.ศ. 2540-2549 เพื่อประเมินศกัยภาพการส่งออก
ของชาและการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม และเพื่อเสนอแนะแนวทางนโยบายต่อภาครัฐในการ
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ส่งเสริมการผลิตชาอย่างย ัง่ยืน การปลูกชามีประโยชน์ต่อสภาวะแวดล้อมคือการช่วยป้องกัน
พงัทลายของหน้าดิน และมีผลตอบแทนเศรษฐกิจในการลงทุนระยะยาว ซ่ึงชาเป็นไมย้ืนตน้ท่ีอายุ
ยาวนาน อย่างน้อย (15 ปี  ข้ึนไป) และท าให้ เกษตรกรมีรายได้ตลอดปีท่ีค่อนข้างคงท่ี  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการปลูกพืชชนิดอ่ืน 

  ขอ้คน้พบของการศึกษาคร้ังน้ีสรุปได ้3 หวัขอ้ ส่วนแรกประเมินผลตอบแทนในการลงทุน
ปลูกชาทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกนัระหวา่งชาจีนและชาอสัสัม เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกชาจีน 
เน่ืองจากมีราคาสูงกว่า ส าหรับชาจีนมีตน้ทุนการผลิตต่อปีอยู่ในช่วง 26,910-47,677 บาทต่อไร่ 
ผลผลิต 382-548 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาใบชาอยู่ในช่วง 56-71 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนรายปี 
เท่ากบั 23,067-39,194 บาทต่อไร่ ส าหรับการวิเคราะห์ชาอสัสัมมีตน้ทุนการผลิตต่อปีอยู่ในช่วง 
9,032-21,207 บาทต่อไร่ ผลผลิต 507-525 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาใบชาอยู่ในช่วง 15-16 บาทต่อ
กิโลกรัม และผลตอบแทนรายปีเท่ากบั 8,042-8,472 บาทต่อไร่ จากการประเมินค่าฟังก์ชัน่การผลิต
การผลิตชาสอดคลอ้งกบักฎผลไดล้ดน้อยถอยลง และยงัพบว่าเกษตรกรใช้ปัจจยัการผลิตต ่ากว่า
ระดับท่ีเหมาะสม ดังนั้นเกษตรกรสามารถเพิ่มการใช้ปัจจยัการผลิตได้อีกเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง
กวา่เดิม 

  ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกชาจีนและชาอสัสัม พบวา่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ของชาจีนเท่ากบั 26,633 บาทเม่ือเปรียบเทียบกบัชาอสัสัม เท่ากับ 13,043 บาท อตัราส่วนมูลค่า
ปัจจุบนัของผลตอบแทนต่อการลงทุน เท่ากบั 1.16 และ 1.68 ตามล าดบั อตัราผลตอบแทนทางการ
ลงทุน เท่ากบัร้อยละ 13.71 และ 16.99 ตามล าดบั แสดงวา่การลงทุนปลูกชาจีนและชาอสัสัมมีความ
เหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน ปัญหาผลิตชาของเกษตรกร ไดแ้ก่ ท่ีดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
ท่ีดินขาดเอกสารสิทธ์ิ ปุ๋ยและเคมีมีราคาแพง ขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียว ราคาใบชา
ผนัผวนในช่วงฤดูหนาว การไดรั้บขอ้มูลผดิพลาดและการคลาดแคลนขอ้มูล 

  ส่วนท่ีสองการแปรรูปและการคา้ชา ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการแปรรูปชา
โดยการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการ พอ่คา้ และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถให้ขอ้มูลใบชาเก่ียวกบั
กระบวนการผลิต การคา้ชา รวมถึงขอ้คิดเห็นของปัญหาและแนวทางพฒันาศกัยภาพ พบวา่การแปร
รูปชาส่วนใหญ่แปรรูปเป็นชาผงส าเร็จรูป รองลงมาคือ ชาเขียว และชาด า ธุรกิจขนาดกลางมี
ประสิทธิภาพมากกวา่ธุรกิจขนาดยอ่ม ปัญหาการด าเนินงานการตลาดชา ไดแ้ก่ ใบชาไม่ไดคุ้ณภาพ
ตามหลกัเกณฑ์ หรือเกรดท่ีก าหนดไว ้ผูป้ระกอบการแปรรูปขาดแคลนเงินทุนและเทคโนโลยีท่ีไม่
ทนัสมยั 

  ส่วนท่ีสามการศึกษาปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่ออุปสงคข์องการส่งออกชาไทยส าหรับปีท่ีผา่นมา 
(2540-2549) การประมาณค่าสมการถดถอยอุปสงค์การส่งออกชาไทย เพื่อคาดการแนวโน้มการ
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ส่งออกชา 3 ชนิด ไดแ้ก่ ชาส าเร็จรูป ชาเขียว ชาด า ซ่ึงชาผงส าเร็จรูปมีส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุด 
ประเทศส าคญัท่ีน าเขา้มากท่ีสุดคือ กมัพชูา สหรัฐอเมริกา และลาว 

  จากการศึกษาท่ีครอบคลุมประเด็นเพาะปลูกชา ช่องทางการตลาด และอุปสงค์เพื่อการ
ส่งออก พบวา่การผลิตและการส่งออกชามีศกัยภาพสูง รัฐบาลควรท่ีจะส่งเสริมพื้นท่ีการเพาะปลูก 
ซ่ึงการผลิตชาเป็นเคร่ืองมือเพิ่มรายไดส้ าหรับเกษตรกรในจงัหวดัภาคเหนือ อีกทั้งยงัมีประโยชน์ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากการปลูกชาลดการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน ขอ้คน้พบจากการศึกษาสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ดงันั้นรัฐบาลควรก าหนดนโยบายสาธารณะท่ีเหมาะสมเพื่อให้
ความรู้และฝึกอบรมเกษตรกรผูป้ลูกชาหรือผูผ้ลิตรายใหม่ เพื่อปรับปรุงการผลิตและเทคนิค วิธีการ
ท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก 

 ฐิติพงศ ์ไชยองคก์าร (2552) ศึกษาการพฒันาขีดความสามารถการบริหารจดัการฟาร์มสัตว์
น ้ า กรณีศึกษา อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงรายผลการศึกษาพบว่า 1. ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุระหวา่ง 51-60 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการท าฟาร์มสัตว์
น ้า 6-10 ปี มีพื้นท่ีเล้ียงปลานอ้ยกวา่ 10 ไร่ ปริมาณปลาท่ีเล้ียงอยูร่ะหวา่ง 10,001-20,0001 ตวั มีการ
จา้งแรงงานเฉล่ีย 1 คน ต่อฟาร์มไวช่้วยท างานฟาร์ม ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเฉล่ีย 6 
คร้ังต่อปี ทั้งน้ีผูป้ระกอบการทั้งหมดต่างตอ้งการการพฒันาความรู้ความสามารถในการประกอบ
อาชีพมากท่ีสุด 1) ขีดความสามารถการสังเกตกบัระดบัการศึกษา 2) ขีดความสามารถการสังเกต
จ านวนคร้ังต่อเดือนท่ีไดรั้บข่าวสารทางวารสาร นิตยสาร หนงัสือ แผน่พบั 3) ขีดความสามารถการ
บริหารงานตามกระบวนการการบริหารองค์การกบัจ านวนคร้ังต่อเดือนท่ีได้รับข่าวสารทางวิทย ุ 
4) ขีดความสามารถการบริหารงานตามกระบวนการบริหารองคก์ารกบัจ านวนคร้ังต่อเดือนท่ีไดรั้บ
ข่าวสารทางบุคคล 5) ขีดความสามารถการบริหารตน้ทุนวตัถุดิบและตน้ทุนสินคา้กบัจ านวนคร้ังต่อ
เดือนท่ีไดรั้บข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์6) ขีดความสามารถการติดต่อกบัสถาบนัการเงินกบัจ านวน
คร้ังต่อเดือนท่ีได้รับข่าวสารทางบุคคล 2. ในการสร้างแนวทางการพฒันา พบว่า ผูป้ระกอบการ
ฟาร์มสัตวน์ ้ามีช่องวา่งขีดความสามารถ ท่ีตอ้งพฒันาอยูจ่  านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) การคน้ควา้หาความรู้ 
2) การบริหารงานตามกระบวนการบริหารองค์การ 3) การบริหารการผลิตสินคา้ตามความตอ้งการ
ของตลาด 4) การบริหารตน้ทุนวตัถุดิบและตน้ทุนสินคา้ 5) การวางแผนทางการเงิน 6) การติดต่อ
กบัสถาบนัการเงิน และ 7) การจดัท าและการิเคราะห์บญัชี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการพฒันาดว้ยกิจกรรม 
การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การตรวจเยี่ยมและการให้ค  าปรึกษา  3. การประเมินการ
พฒันาขีดความสามารถการริหารจดัการฟาร์มสัตวน์ ้ าโดยการเปรียบเทียบช่องวา่งขีดความสามารถ
ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า เม่ือพัฒนาแล้วผู ้ประกอบการฟาร์มสัตว์น ้ ามี ขีด
ความสามารถเท่ากบัขีดความสามารถท่ีคาดหวงั จ  านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) การบริหารการผลิตสินค้า
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ตามความตอ้งการของตลาด 2) การบริหารตน้ทุนวตัถุดิบและตน้ทุนสินคา้ และ 3) การติดต่อกบั
สถาบนัการเงิน ส่วนหวัขอ้ท่ีพบวา่ขีดความสามารถยงัไม่ถึงระดบัท่ีคาดหวงั จ  านวน 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
1) การค้นคว้าหาความรู้ 2) การบริหารงานตามกระบวนการบริหารองค์การบริหารองค์การ  
3) การวางแผนการเงิน และ 4) การจดัท าและวเิคราะห์บญัชี 

 ขอ้เสนอแนะผลจากการศึกษามีดงัน้ี 1) ภาครัฐควรใหค้วามส าคญักบันโยบายการพฒันาขีด
ความสามารถการบริหารจดัการฟาร์มสัตวน์ ้ า โดยจดัตั้งหน่วยงานเพื่อให้ค  าปรึกษา สนับสนุน 
ส่งเสริม การเรียนรู้ด้านการบริหารจดัการฟาร์ม และน าหลักสูตรกรพฒันาขีดความสามารถใช้
ควบคู่กบัการอบรมให้ความรู้แบบเดิม และควรสร้างหน่วยการบริหารจดัการเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู ้
ติดต่อประสานงานอยา่งเป็นระบบ ท าหนา้ท่ีสร้างความตระหนกัถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่มเพื่อ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในลกัษณะของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขนั และเพื่อแกไ้ขปัญหาใน
ส่วนท่ีพฒันายากหรือซ่อนเร้นอยู ่อนัน าไปสู่แนวทางการพฒันาขีดความสามารถดา้นการบริหาร
จดัการฟาร์มสัตวน์ ้าเพิ่มข้ึนจนถึงระดบัขีดความสามารถท่ีคาดหวงั 2) กลุ่มผูป้ระกอบการฟาร์มสัตว์
น ้ าเพิ่มควรเชิญผูป้ระสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ให้แก่ผูป้ระกอบการในกลุ่มรวมทั้งควรจดัตั้ งฝ่ายพฒันาผูป้ระกอบการ ซ่ึงมีหน้าท่ีแนะน า ให้
ความรู้ โดยจัดวิทยากรมาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการฟาร์ม ในหัวข้อขีด
ความสามารถดา้นการสังเกต การคน้ควา้หาความรู้ การบริหารงานตามกระบวนการ บริหารองคก์าร 
การบริหารการผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของตลาด การบริหารตน้ทุนวตัถุดิบและตน้ทุนสินคา้ 
การวางแผนทางการเงิน การติดต่อกับสถาบันการเงิน และการจัดท าการวิ เคราะห์บัญ ชี  
3) ผูป้ระกอบการฟาร์มสัตวน์ ้ าควรศึกษาดา้นการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ืองและควรรวมตวักนัเพื่อ
จดัตั้งเครือข่ายผูป้ระกอบการฟาร์มสัตวน์ ้ าเพื่อเป็นหนทางสู่ความอยูร่อดและย ัง่ยืนของธุรกิจฟาร์ม
สัตวน์ ้าต่อไป 

จีรวรรณ ฉตัรกุล ณ อยุธยา (2553) ศึกษาการวิจยัเร่ือง ขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ร้านคา้ปลีกรายยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีผลต่อการพฒันากลยทุธ์การแข่งขนั  2)  ศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจคา้ปลีกรายยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม่ และ 
3) เสนอแนะแนวทาง กลยทุธ์ การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกรายยอ่ยใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิจัยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริโภค จากกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 5 เขตพื้นท่ีไดแ้ก่ อ าเภอเมือง 
อ าเภอแม่ริม อ าเภอหางดง อ าเภอสันทราย และอ าเภอสันก าแพง จ านวน 200 ตวัอยา่ง และผูบ้ริโภค
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จ านวน 400 ตวัอย่าง ขอ้มูลสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผูป้ระกอบการจดัท าร่างกลยุทธ์ และจดั
ประชุมกลุ่มสนทนาและตรวจสอบกลยทุธ์โดยผูท้รงคุณวฒิุ ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

สถานการณ์ปัจจุบนัร้านคา้ปลีกย่อย เป็นเจา้ของกิจการคนเดียวร้อยละ 89.5 เงินทุนส่วน
ใหญ่มากจากทุนส่วนตวัร้อยละ 78.0 แหล่งซ้ือท่ีส าคญัคือ แมคโคร ร้อยละ 78.0 มีคู่แข่งท่ีเป็น
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้แก่ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้อยละ 74.5 และเทสโก้โลตัส ร้อยละ 60.0  
กลยุทธ์ท่ีร้านคา้ปลีกรายย่อยใช้ในการแข่งขนัในปัจจุบนั ได้แก่ 1) จดัหาสินคา้ให้ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ 2) ก าหนดราคาชดัเจน 3) จดัรูปแบบร้านคา้ให้ทนัสมยั 4) ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 
5) แสวงหาสินคา้ท่ีมีตน้ทุนต ่า และ 6) บริหารร้านคา้ดว้ยตนเอง ผลกระทบจากคู่แข่งไดแ้ก่ยอดขาย
และลูกคา้ลดลง ปัจจยัท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่ซ้ือเพราะใกล้บา้นใกล้ท่ีท างาน สะดวกร้อยละ 86.0 ซ้ือ
เพราะฉุกเฉินร้อยละ 42.0 สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือเป็นประเภทเคร่ืองด่ืม ส่วนการส่งเสริมการขายไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเพราะวา่ลูกคา้ซ้ือในปริมาณนอ้ย หรือฉุกเฉินเท่านั้น 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกราย
ยอ่ยแต่ละดา้นมีดงัน้ี 

ดา้นการเงิน ไดแ้ก่ ความชดัเจนของนโยบาย ทุน การไดรั้บสนบัสนุน และการไดรั้บความ
ร่วมมือ โดยสามารถพยากรณ์ขีดความสามารถดา้นการเงินไดร้้อยละ 23.80 

ดา้นลูกคา้ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สภาวะการแข่งขนั สินคา้ และช่องทางการ
จดัจ าหน่าย โดยสามารถพยากรณ์ขีดความสามารถดา้นลูกคา้ไดร้้อยละ 43.40 

ดา้นกระบวนการจดัการไดแ้ก่ ลกัษณะโครงสร้างองคก์าร ทุน การไดรั้บการสนบัสนุนทาง
การคา้ และการไดรั้บความร่วมมือ โดยสามารถพยากรณ์ขีดความสามารถดา้นกระบวนการจดัการ
ไดร้้อยละ 38.80 

ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การสนบัสนุนนโยบาย การ
ได้รับความร่วมมือ โดยสามารถพยากรณ์ขีดความสามารถด้านการเรียนรู้และพฒันาได้ร้อยละ 
44.00 

กลยุทธ์การแข่งขนั และแนวทางปรับตวัของร้านค้าปลีกรายย่อยในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
เหมาะสม มีอยู่ 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์ในการพฒันาศกัยภาพในของร้านคา้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการจดัการ และดา้นการเรียนรู้และพฒันา 2) กลยุทธ์พนัธมิตร
และการมีส่วนร่วม 3) การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชน 

ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษามีดงัน้ี 1) ภาครัฐควรมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของร้านคา้ปลีกยอ่ย อาทิ สนบัสนุนการจดัการอบรมผูป้ระกอบการ การบงัคบัใช้กฎหมาย 
และความเป็นธรรมทางการคา้ 2) ภาคเอกชนตอ้งให้ความร่วมมือสนบัสนุนการจดัรายการส่งเสริม
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การขายให้กบัร้านคา้ปลีกรายยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 3) ผูป้ระกอบการตอ้งแสวงหาส่ิงท่ีเป็นโอกาสและ
ได้เปรียบในท้องถ่ินและ  4) ผู ้ประกอบการ ควรมีการรวมกลุ่มในชุมชนและปรับตัวตาม
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป 

นุรักษ์ มโนสุจริตธรรม (2554) การศึกษาแนวทางการประยุกต์กลยุทธ์น่านน ้ าสีครามใน
การพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการส่งออกไก่เน้ือ พบวา่  

1. สภาพแวดลอ้มภายในประเทศท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม
การส่งออกไก่เน้ือ มี 6 ดา้น เรียงตามล าดบัความส าคญัมากไปนอ้ยมีดงัน้ี 1) ดา้นกระบวนการผลิต 
2) ความสามารถของผูป้ระกอบการ 3) เทคโนโลยีและนวตักรรม 4) การบริโภคภายในประเทศ 
5) การก าหนดนโยบายภาครัฐ 6) การพฒันากระบวนการผลิต ส่วนสภาพแวดล้อมต่างประเทศท่ี
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัอุตสาหกรรมการส่งออกไก่เน้ือมี 6 ด้าน เรียงล าดับตาม
ความส าคญัจากมากไปนอ้ยดั้งน้ี 1) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2) การกีดกนัทางการคา้ท่ี
มิใช้ภาษี 3) พฤติกรรมการบริโภคของประเทศผูน้ าเข้า 4) คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และ
กฎระเบียบของผูน้ าเขา้ 5) การตลาดและการส่ือสารทางการตลาด 6) ราคาผลิตภณัฑ์จากเน้ือไก่ท่ี
ประเทศไทยส่งออก 

2. การเปรียบเทียบศกัยภาพของประเทศคู่แข่งขนั พบวา่ ประเทศสหรัฐอเมริกาบราซิล และ
สหภาพยุโรป เป็นคู่แข่งขนัท่ีส าคญัของอุตสาหกรรมการส่งออกไก่เน้ืออยูใ่นระดบัมากส่วนจีนเป็น
คู่แข่งขนัท่ีส าคญัของอุตสาหกรรมการส่งออกไก่เน้ืออยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการส่งออกไก่เน้ือ เรียงล าดบัตาม
ความส าคญัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นการผลิต คือ 1) การลดตน้ทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต 2) การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช้เทคโนโลยีท่ีสูงกว่าคู่แข่ง 3) 
แรงงาน/คน 4) ปริมาณวตัถุดิบในการผลิตอาหารของไก่ ดา้นการตลาด คือ 1) ผลิตภณัฑต์อบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ 2) การสร้างความแตกต่างและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 3) การรักษา
และการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 4) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านปัจจยัภายนอกคือ  
1) การบริหารความเส่ียงจากอตัราเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและ 2) การสนบัสนุนจากรัฐบาล 

4. แนวทางการประยุกตก์ลยุทธ์น่านน ้ าสีคราม ในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนั
ของอุตสาหกรรมการส่งออกไก่เน้ือ พบว่า ปัจจยัหรือคุณค่าท่ีควรถูกยกเลิกไป ไดแ้ก่ ยกเลิกการ
เล้ียงไก่ด้วยโรงเรือนเปิด ยกเลิกภาษีการน าเขา้วตัถุดิบอาหารสัตว ์ยกเลิกโครงการอุ้มเกษตรกร 
ปัจจยัหรือคุณค่าท่ีสูงกว่ามาตรฐานท่ีควรถูกลดลงให้เท่ามาตรฐาน (ลด) ไดแ้ก่ การบูรณาการเอา
ระบบมาตรฐานต่างๆ มาใช้ในการบริหารจดัการมากเกินไป ปัจจยัหรือคุณค่าท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน 
ควรเพิ่มข้ึนให้เท่ามาตรฐาน (ยก) ได้แก่การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดต่างประเทศให้มากข้ึน ปัจจยั
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หรือคุณค่าท่ีไม่เคยมี เห็นควรท่ีจะสร้างข้ึนเพื่อน าเสนอให้ลูกคา้ (สร้าง) ไดแ้ก่ ให้ความส าคญักบั
ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Brand) สร้างความแตกต่างในแง่ของ Monu Innovation การให้
ความส าคญักบัคาร์บอนเครดิตและท า Carbon Footprint 

5. แนวทางในการปรับตวัของอุตสาหกรรมการส่งออกไก่เน้ือของไทยให้มีความสามารถ
ในการแข่งขนัคือ 1) การหาตลาดใหม่ตอ้งเนน้ตลาดท่ีมีจ านวนประชากรมาก เช่น ตะวนัออกกลาง 
จีน อินเดีย ประเทศแถบแอฟริกา 2) การสร้างนวตักรรมใหม่จากไก่เน้ือ เช่น กระดูกไก่ ขนไก่ เน้ือ
ไก่ มูลไก่ ซ่ึงตอ้งมีการศึกษาหรือมีการวิจยัในเชิงลึกมาสนบัสนุน 3) การสร้างความตอ้งการใหม่
ของอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การกา้วเขา้สู่ธุรกิจร้านอาหารท่ีเน้นเฉพาะผลิตภณัฑ์ไก่
และการขายเขา้สู่ Restaurant Chain 4) การเขา้สู่ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว ์และ5) การขยาย
ธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกบัการเล้ียงไก่ เช่น เล้ียงไก่ไข่ เป็ดเน้ือ เป็ดไข่ 
ห่าน และนกเป็นตน้ 

 รัฐพล สันสน (2555) ศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ
ธุรกิจค้าปลีกวสัดุก่อสร้างในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า 
1) คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริหารของธุรกิจทั้งสองแบบ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี 
โดยผูบ้ริหารธุรกิจมีประสบการณ์10-20 ปี มีรายได1้00,001-150,000 บาทต่อเดือน ต าแหน่งเจา้ของ
กิจการ โดยท่ีผูบ้ริหารธุรกิจแบบสมยัใหม่ มีประสบการณ์ 5-10 ปี รายไดต่้อเดือน 50,001-100,000 
บาทต่อเดือน ซ่ึงผูบ้ริหารทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญักบัสภาวะอุปสงค ์สภาวะการแข่งขนั2) ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของทั้งสองธุรกิจ พบวา่ ตวัแปรสังเกตไดทุ้กตวัเป็นตวับ่งช้ีส าคญั 
ตวัแปรแฝง ปัจจยัสภาวะอุปสงค์ ปัจจยัสภาวะการแข่งขนั ปัจจยัองค์ประกอบของธุรกิจ ปัจจยั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง กลยุทธ์การตลาด และผลสัมฤทธ์ิทางธุรกิจโดยมีน ้าหนกัองคป์ระกอบ 0.17-1.00 
3) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิม และแบบสมยัใหม่ ประกอบดว้ย 5 
ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัสภาวะอุปสงค์ ปัจจยัสภาวะการแข่งขนั ปัจจยัองค์ประกอบของธุรกิจ ปัจจยั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง และกลยทุธ์ทางการตลาด โดยปัจจยัท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานของธุรกิจคา้
ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม ท่ีส าคญัมากท่ีสุดคือกลยุทธ์การตลาด และส าหรับธุรกิจคา้ปลีกแบบ
สมยัใหม่ คือ ปัจจยัสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจ 4)โมเดลกลยทุธ์การตลาดเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัของธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในประเทศไทย มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ในระดบัดี โดยกลยุทธ์การตลาดท่ีมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบท่ีส าคญัมากท่ีสุด คือกล
ยทุธ์การส่ือสารการตลาดของผูป้ระกอบการแบบสมยัใหม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ในระดบัดี และกลยุทธ์การตลาดท่ีมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัมากท่ีสุดคือ กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์และส่งต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจ ดา้นการพฒันานวตักรรมใหม่มากท่ีสุด 
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 นวพร สังวร (2555) ศึกษากลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการส่งออก
ยางพาราไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่ คุณลกัษณะของผูป้ระกอบธุรกิจส่งออกยางพารา
ท่ีประสบความส าเร็จข้ึนอยู่กับ บุคลิกภาพ เป็นล าดับหน่ึง ตามด้วยประสบการณ์ ทศันคติและ
แรงจูงใจ ตามล าดบั ปัจจยัดา้นการจดัองค์การ ข้ึนอยู่กบั วิธีปฏิบติั เป็นล าดบัหน่ึง ตามดว้ยระบบ
โครงสร้างองค์การ วตัถุประสงค์ และนโยบาย ตามล าดับ กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจส่งออก
ยางพาราข้ึนอยู่กับการส่งเสริมการตลาด ราคา ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และความ
รับผิดชอบทางสังคม และปัจจยัดา้นความไดเ้ปรียบในการด าเนินธุรกิจส่งออกยางพาราไทย ข้ึนอยู่
กบัเทคโนโลยี เป็นล าดบัหน่ึง ตามดว้ย บุคลากรท่ีมีคุณภาพ การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
และประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ เป็นอนัดับแรก ส่วนกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัในการส่งออกยางพาราไทยสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย ปัจจยัคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกยางพารา ปัจจยัดา้นการจดัการองคก์าร และกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ
ส่งออกยางพารา ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการจัดการองค์การมากท่ีสุด ส่วนปัจจัย
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบธุรกิจส่งออกยางพารากบักลยุทธ์การตลาดของธุรกิจส่งออกยางพารา 
ควรใหค้วามส าคญัควบคู่กนัไปจะก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดม้ากท่ีสุด 

บวรวิทย ์โรจน์สุวรรณ (2556) ศึกษาองค์การเชิงธุรกิจกับความสามารถในการแข่งขนั 
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกุ้งแช่เย็น แช่แข็งและกุ้งแปรรูป โดยแบ่งวิเคราะห์เป็น 4 ส่วน เพื่อตอบ
วตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ ผลการศึกษามี 4 ปัจจยั ท่ีมีต่อความสัมพนัธ์ต่อการสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัของอุตสาหกรรมกุง้แช่เยน็แช่แข็งและกุง้แปรรูป ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผูน้ าและนโยบาย 
ปัจจยัดา้นการเปล่ียนแปลง ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นการตลาด ตามล าดบั และแสดง
ให้เห็นว่าบทบาทของผูน้ าและการก าหนดนโยบายขององค์การคือ ปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั ส่วนปัจจยัด้านการตลาดเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัน้อยท่ีสุดในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขนั ส่วนปัจจยัดา้นการตลาดเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัน้อยท่ีสุดใน
การสร้างความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ารเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมกุง้แช่เยน็แช่แขง็และกุง้
แปรรูป นอกจากน้ีนโยบายภาครัฐจากอดีตจนถึง ณ ปัจจุบนัไม่มีผลต่อการสร้างความสามารถใน
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมกุง้แช่เยน็แช่แข็งและกุง้แปรรูป แต่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการ 
เพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการพฒันาผู้ประกอบการ 
ธีระวชัร ภูระธีระ (2551) ศึกษารูปแบบการพฒันาผูป้ระกอบการรายยอ่ยเพื่อความย ัง่ยืน มี

วตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาตัวแปรท่ีมีผลต่อการพัฒนาผูป้ระกอบการรายย่อย 2) วิเคราะห์
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ความสัมพนัธ์เชิงเส้น 3)เพื่อน าเสนอกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการพฒันาผูป้ระกอบการรายย่อยใหม่ วิธีการ
ด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัได้ออกแบบการวิจยัแบบผสมผสาน โดยแบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ระยะท่ี 2 การวิจยัเชิงวิเคราะห์ เป็นการใช้แบบสอบถามในการ
ถามความคิดเห็นของผูป้ระกอบการรายย่อย เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อ
น าไปสู่การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเป็นผูป้ระกอบการยอ่ยและวเิคราะห์เส้นทางของตวัแปรท่ีมี
ผลต่อการเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ วเิคราะห์หาค่าเฉล่ียและ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน F-test, Fartors Analysis และ Path Analysis ขอ้มูลเชิงประจกัษพ์บวา่ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเป็นผู ้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วยสามกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ปัจจัยทางด้าน
ส่วนประกอบไปดว้ย ความรู้ความสามารถและทกัษะ, ประสบการณ์ในการท าธุรกิจความซ่ือสัตย์
และความมีวินัย และแรงจูงใจ ปัจจยัทางด้านครอบครัว ประกอบไปด้วยระบบเครือญาติและทุน 
ส่วนปัจจยัสุดทา้ยไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นการบริหารจดัการ ประกอบไปดว้ย ประสิทธิภาพในการผลิต 
การบริหารจัดการความเส่ียง คู่แข่ งขัน  และท าเล ท่ีตั้ ง  วิ เคราะห์ ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเป็น
ผู ้ประกอบการรายย่อย โดยใช้การวิ เคราะห์องค์ประกอบ พบว่า ปัจจัยท่ี มีผลต่อการเป็น
ผูป้ระกอบการประกอบไปด้วย 10 ปัจจยัคือ ความรู้ ทกัษะ, ลกัษณะการบริหารงาน, เทคโนโลยี, 
ความสนใจ, แรงจูงใจ, ท าเล, ท่ีตั้ ง, เวลาในการประกอบธุรกิจ, ทุน, ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความสามารถในการปรับตวั ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อการพฒันาผูป้ระกอบการรายย่อย  
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสามารถในการบริหารงาน ทุน และความคิดสร้างสรรค ์
 

 งานวจัิยต่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง 
 Sankaran (2001)รังของนกแอ่นกินรัง (Collocalia Fuciphaga) อยู่ในอันดับต้นๆ ของ
ผลิตภณัฑ์สัตวท่ี์มีราคาแพงท่ีสุดในโลกซ่ึงส่งผลให้มีการใชป้ระโยชน์จากรังของมนัในระดบัสูงใน
หมู่เกาะอนัดามนัและนิโคบาร์ประเทศอินเดีย ประชากรของนกแอ่นกินรังไดถู้กประเมินผ่านการ
นบัจ านวนรังและการลดลงของจ านวนประชากรจะถูกประเมินผา่นการเปล่ียนแปลงของผลผลิตรัง 
ประชากรการผสมพนัธ์ุขั้นต ่าของ C. Fuciphaga ประมาณว่าเป็นนก 13,260 ตวัและปัจจุบนัมีการ
ขยายพนัธ์ุในถ ้ า 291 แห่ง และได้ละทิ้ง 31 ถ ้ า การรวบรวมรังในหมู่เกาะอนัดามนัและนิโคบาร์
เกิดข้ึนในพื้นท่ีเพาะพนัธ์ุ 95% นอ้ยกวา่ 2% ของรังนกมีไข่หรือลูกไก่อยูใ่นนั้น การลดลงของรังนก
นางแอ่นให้ผลผลิตในหมู่เกาะอนัดามนัระหว่างปัจจุบนัและ 5-8 ปี ท่ีผ่านมา (195 ถ ้ า) เป็น 61% 
และระหว่างปัจจุบนัและมากกว่า 10 ปี ท่ีผ่านมา (45 ถ ้ า) ได ้83% ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัรูปแบบของการ
รวบรวมรังการลดลงของผลผลิตในหมู่เกาะนิโคบาร์อยู่ระหวา่ง 40 และ 95% โดยมีเพียงถ ้าเดียวท่ี
เห็นไดช้ดัว่าไม่มีการสูญเสียอย่างมีนัยส าคญั นกแอ่นกินรังถูกคุกคามอย่างยิ่ง (IUCN หลกัเกณฑ ์
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A1c) ในหมู่เกาะอนัดามนัและนิโคบาร์เน่ืองจากมีการลดลงของจ านวนมากกวา่ 80% ในช่วง 10 ปีท่ี
ผา่นมา ในการจบักุมการลดลงอย่างต่อเน่ืองจ าเป็นตอ้งมีมาตรการป้องกนัอย่างเร่งด่วน พร้อมกนั
การท าฟาร์มบา้นของ Swiftlet กินไดด้งัท่ีได้รับการจดัตั้งข้ึนในประเทศอินโดนีเซียจะตอ้งมีการ
พฒันาเป็นมาตรการอนุรักษอ์ดีตแหล่งก าเนิดในหมู่เกาะอนัดามนัและนิโคบาร์ 
 Marcone (2005) ผลการศึกษานกแอ่น Swiflets ไม่ก่ีสายพนัธ์ุ สร้างรังกินไดท่ี้มนุษยบ์ริโภค
ไปทัว่โลกในฐานะอาหารอนัโอชะท่ีรู้จกักันในช่ือ “คาเวียร์แห่งตะวนัออก” หรือเป็นอาหารยา 
การศึกษาคร้ังน้ีรายงานเก่ียวกบัคุณสมบติัการเรียงตวัของรังสองประเภทคือรังสีขาวและรัง “เลือด” 
สีแดง ล าดบัขององคป์ระกอบ (จากต ่าสุดไปหาสูงสุด) พบว่าเหมือนกนัส าหรับรังทั้งสองชนิดคือ
ไขมนั (0.14-1.28%) เถา้ (2.1%) คาร์โบไฮเดรต (25.62-27.26%) และโปรตีน (62-63%) นอกจากน้ี
ยงัพบว่าทั้ งสองรังมีโปรตีน 77 KDa Protein ทัว่ไปท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยกบัโปรตีน Ovotransferrin 
ในไข่ โปรตีนน้ีอาจมีส่วนรับผิดชอบต่อปฏิกิริยาการแพอ้ยา่งรุนแรงซ่ึงบางคร้ังเกิดข้ึนในเด็กเล็กท่ี
บริโภคผลิตภณัฑ์รังนก พบว่า SDS-PAGE Electrophoretic Fingerprinting อาจใช้เป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์ท่ีมีประโยชน์ส าหรับการแยกแยะความแตกต่างระหว่างรังสีขาวและสีแดงและเพื่อ
พิจารณาว่ารัง “เลือด” มีราคาแพงกว่าถูกปลอมปนกบัรังสีขาวราคาไม่แพง การประเมินยงัเป็น
วิธีการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกนัส าหรับการตรวจจบัส่ิงเจือปน สารเจือปนท่ีพบมากท่ีสุดสามชนิดท่ี
พบในรังนกของร้านคา้ปลีก ไดแ้ก่ ยางไม ้Karaya สาหร่ายสีแดงและเช้ือรา Tremella และพวกมนั
จะถูกรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นประจ าในระหวา่งกระบวนการผลิตเชิงพาณิชยก่์อนการจ าหน่ายขั้นสุดทา้ย 
จากการใชก้ารตรวจวดัโปรตีนแบบหยาบพบวา่ส่ิงเจือปนเหล่าน้ี (ซ่ึงโดยทัว่ไปคิดเป็น 2-10% ของ
รังส าเร็จรูป) ลดปริมาณโปรตีนดิบโดยรวมของรังนกขาวแท้ถึง 1.1 -6.2% การทดสอบกรด 
Xanthoproteic Nitric ส าหรับโปรตีนท่ีพิสูจน์แลว้วา่เป็นวิธีท่ีรวดเร็วและง่ายต่อการตรวจสอบการ
ปลอมปนในรังทั้งบนและล่างอยา่งสมบูรณ์และเหมาะส าหรับใชใ้นพื้นท่ีท่ีไม่มีเคร่ืองมือวเิคราะห์ท่ี
พร้อมใชง้าน 
 หลงัจากการรักษาดว้ยกรดไนตริกอยา่งง่ายการตรวจสอบดว้ยตาเปล่าและการเปรียบเทียบ
ทั้งรังท่ีปนเป้ือนดว้ย Karaya Gum, สาหร่ายทะเลสีแดงและ Tremella Fungus เทียบกบัรังสีขาวของ
แทพ้บวา่ระดบัของการเจือปนต ่าท่ีสุด 1.7%, 1.8% และ 3.5% ตามล าดบั ถูกระบุดว้ยสายตา ในกรณี
ของรังนกดินอยา่งละเอียดระดบัการตรวจจบัดว้ยสายตาจะสูงข้ึนส าหรับทั้งสาม Adulterants: 1.1% 
ส าหรับ Karaya Gum, 1.2% ส าหรับสาหร่ายสีแดงและ 2.0% ส าหรับ Tremella Fungus การใช ้
Colourmeter การสะทอ้นแสงท าให้การทดสอบน้ีมีความไวมากยิ่งข้ึนท าให้สามารถตรวจจบัไดใ้น
ระดบัท่ีต ่ากวา่ 
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Thomassen, Gea, Maas, Bout, and Povel (2007) นก Oilbird และนกแอ่นหลายชนิดมี

ความพิเศษในหมู่นกเพื่อความสามารถในการสะทอ้น Echolocaters (การใชเ้สียงสะทอ้น คือการใช้
เสียง เพื่อรับรู้สภาพแวดลอ้มรอบตวั ซ่ึงเป็นเทคนิคเดียวกบัท่ีคา้งคาวหรือโลมาใชเ้พื่อหาเหยื่อ)อาจ
ไดรั้บประโยชน์จากความไวในการไดย้ินท่ีดีข้ึน ดงันั้นการปรับเปล่ียนทางสัณฐานวิทยาเพื่อให้เกิด 
echolocation (การหาต าแหน่งท่ีอยูข่องวตัถุโดยคิดจากเวลาและทิศทางของการสะทอ้นกลบั) อาจมี
อยู่ในหูชั้นกลางของนก Echolocating เราศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของ Tympano-ossicular 
Chain ของเจ็ดตวัอย่างของสายพนัธ์ุ Swiftlet Echolocating ส่ีสายพนัธ์ุและหน่ึงตวัอย่างแต่ละสาย
พันธ์ุท่ีไม่ใช่ Echolocating ห้าสายพันธ์ุ Reconstructions สามมิติ (3D) สร้างข้ึนจากการสแกน
ไมโครคอมพิวเตอร์-โทโมกราฟี (CT) ไทปันถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาของ
ฟังก์ชั่นและการค านวณแบบจ าลอง แบบจ าลองแท่งแข็งสองมิติ (2D) พร้อมแกนหมุนแบบคงท่ี
ไดรั้บการพฒันาเพื่อศึกษาเอาท์พุทแอมพลิจูดของแผ่นฐานและอธิบายการเปล่ียนแปลงของการ
จดัเรียงของTympano-ossicular Chain ส่งผลกระทบต่อการท างานของมนั แบบจ าลองไฟไนต์เอลิ
เมนต ์3 มิติใชใ้นการท านายการเคล่ือนท่ีของโซ่และเพื่อตรวจสอบความชอบธรรมของวธีิการสอง
มิติ ไม่พบการดัดแปลงทางสัณฐานวิทยาท่ีมีต่อ Echolocation ในระบบก้านกลางหูหรือใน
อิมพีแดนซ์มวลของหูชั้นกลาง การก าหนดค่าของหูฟังระดบักลางหลากหลายรูปแบบท าให้เกิด 
แอมพลิจูดของเอาตพ์ุตสูงสุดและสปีชีส์ท่ีตรวจสอบทั้งหมดจะสอดคลอ้งกบัการก าหนดค่าท่ีดีท่ีสุด
ท่ีคาดการณ์ไว้เหล่าน้ี Echolocaters ไม่น่าจะข้ึนอยู่กับการดัดแปลงในหูชั้ นกลางของแก้วหู 
(Tympano-ossicular Chain) 

   Paul, Jiang, and Shaw (2013) ผลการศึกษาจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อตรวจสอบวา่รัง
นกสีขาวท่ีกินได ้สามารถเปล่ียนเป็นสีแดง ไดด้ว้ยไอระเหยท่ีเกิดจาก โซเดียมไนไตรท ์ในสภาพท่ี
เป็นกรด และจากไอระเหยจากมูลนกด้วยวสัดุและวิธีการรังนกขาวท่ีกินได้เม่ือถูกไอระเหยจาก
โซเดียมไนไตรท์ละลายใน 2% HCl หรือจากมูลนก (Bird Soil) ในสภาพอากาศ ผลการวิจัย  
ไอระเหยจากโซเดียมไนไตรท์ละลายใน 2% HCl หรือจากท่ีมีมูลนกมูลคา้งคาวจากบา้นนกแอ่น
สามารถเปล่ียนรังนกขาวท่ีกินไดเ้ป็นสีแดง สารท่ีท าให้เกิดสีแดงในมูลนกนั้นละลายในน ้ าและมี
ความร้อนคงท่ี สีแดงของรังนกกินไดน่้าจะเกิดจากปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการตกแต่งภายในถ ้ า
และบา้นนกแอ่น 
 Yang, Cheung, andCheung (2014) ผลการศึกษา รังนกกินได้ (EBN) เป็นอาหารท่ีมี
ประโยชน์ รังนกมีจ านวนจ ากดัและมีราคาแพง เน่ืองจากมีอุปทานจ ากดั และมีอุปสงค์จ  านวนมาก 
ดงันั้นจึงมีผลิตภณัฑ์ปลอมจ านวนมากอยู่ในตลาด รายงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบวิธีการ



110 
 

 

ทดสอบแบบองคร์วมและวิทยาศาสตร์ส าหรับการรับรองความถูกตอ้งและการประกนัคุณภาพของ
รังนกกินได้ ระบบการวิเคราะห์นั้นเก่ียวข้องกับแนวทางร่วมกันโดยใช้แก๊สโครมาโตกราฟฟี- 
แมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC-MS) ลายน้ิวมือของโอลิโกแซ็กคาไรด์, กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราดส่ิงแวดลอ้ม (ESEM) ของโครงสร้างจุลภาค, และการสร้างภูมิคุม้กนัโรคจากปัจจยัการ
เจริญเติบโตของผิวหนงั (EGF : Epidermal Growth Factor) ในรังนกผลการยืนยนัวา่รังนกของแทมี้
โปรตีนอยู่ 5 Monoses และ EGF (Epidermal Growth Factor) ในขณะท่ีรังนกปลอมท าไม่ได ้ยิ่งไป
กวา่นั้น เก่ียวกบักรด N-acetylneuraminic Acid (NANA) และ EGF ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นตวับ่งช้ีท่ีไม่
ซ ้ ากนัส าหรับเกรดของ EBN โครงสร้างจุลภาคท่ีคลา้ยกบัปล่องสามมิติท่ีไม่เหมือนใครถูกพบในรัง
นกของแท ้แต่ไม่ไดพ้บอยูใ่นผลิตภณัฑ์ปลอม สรุปไดว้า่วิธีการแบบองคร์วมรวมถึงการศึกษาทาง
เคมีกายภาพและชีวเคมีของรังนก นั้นเป็นวิธีการท่ีเช่ือถือได้และเป็นวิทยาศาสตร์ส าหรับการ
ตรวจสอบรังนกแทห้รือปลอม 
 Connolly (2016) รังนกท่ีกินไดเ้ป็นรังท่ีท าจากน ้ าลายของนกนางแอ่น มนัไดรั้บการยก
ยอ่งอย่างสูงในฐานะคาทอลิกและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ีครบวงจร การเพิ่มความตอ้งการรังนก 
ท่ีกินได้ท าให้การตรวจสอบรังนกเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความสนใจอย่างกวา้งขวางและเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัองคป์ระกอบส่วนประกอบและสารอาหารและยาของรังนกท่ี
กินได ้การทบทวนน้ีกล่าวถึงการวิจยัเก่ียวกบัรังนกท่ีกินไดใ้นปัจจุบนัโดยเฉพาะการวิจยัดา้นฤทธ์ิ
ทางชีวภาพ เน้ือหาของโปรตีนท่ีละลายน ้ าไดค้าร์โบไฮเดรตเกลืออนินทรียแ์ละองค์ประกอบต่างๆ 
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางโภชนาการท่ีส าคญัของรังนกท่ีกินได ้การรายงานฤทธ์ิทางชีวภาพและ
คุณค่าทางโภชนาการของรังนกท่ีกินได้รวมถึงโอกาสในการตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของ
เซลล์ผิวหนงั (EGF), ต่อตา้นไวรัสไขห้วดัใหญ่, กิจกรรมการสร้างแอนติบอดีตอบสนองต่อไวรัส 
(Hemagglutination-inhibitory Activity) และกิจกรรมท่ีมีผลผูกพนักบัเลคติน ฯลฯ ในอนาคตควรมี
การด าเนินการทางวิทยาศาสตร์มากข้ึนเพื่ออธิบายฟังกช์ัน่ทางชีวภาพและยาของรังนกท่ีกินไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ ควรศึกษาความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบและหน้าท่ีของรังมากกว่า ส่วนประกอบทาง
ชีวภาพจะตอ้งถูกแยกและท าใหบ้ริสุทธ์ิเพื่อใชป้ระโยชน์จากรังนกท่ีกินได ้

   Chua and Zukefli (2016) ผลการศึกษา ขณะน้ีรังนกก าลังถูกชุมชนชาวจีนบริโภคกัน
อย่างกวา้งขวางเน่ืองจากเป็นอาหารบ ารุงและอาหารเพื่อสุขภาพซ่ึงเช่ือกนัว่ามีประโยชน์ทางยา
มากมาย การศึกษาบางช้ินไดร้ายงานองคป์ระกอบทางชีวเคมีของรังนกแลว้ให้คะแนนพื้นฐานของ
สีไนเตรทและไนไตรตก์ารศึกษาอ่ืนๆ แสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบทางชีวภาพท่ีส าคญัในขณะท่ีมีการ
วจิยัอยา่งต่อเน่ืองก าลงัด าเนินการเพื่อส ารวจการใชง้านทางเภสัชวิทยาท่ีมีศกัยภาพ เน่ืองจากสินคา้
รังนกมีความตอ้งการท่ีสูงในตลาดโลก โดยได้บงัคบัให้หน่วยงานก ากบัดูแลทอ้งถ่ินตรวจสอบ
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กิจกรรมการเล้ียงนกแอ่นรวมถึงกระบวนการท าความสะอาดรังนกนอกจากน้ีเทคนิคต่างๆ ไดรั้บ
การพฒันาเพื่อรับรองความถูกตอ้ง EBN โปรติโอมิกส์น่าจะเป็นวิธีท่ีมีแนวโนม้มากท่ีสุด อยา่งไรก็
ตามมีจ านวนของล าดบัโปรตีนท่ีเก่ียวขอ้งถูกจ ากดัท่ีฐานข้อมูล จ าเป็นตอ้งมีการวิจยัเพิ่มเติมใน
ระดบัโมเลกุลเพื่อส ารวจกลไกท่ีอยู่เบ้ืองหลงัฟังก์ชัน่ทางชีววิทยาเช่นการปรับปรุงความแข็งแรง
ของกระดูกการฟ้ืนฟูผวิกิจกรรมการเติบโตของผิวหนงัชั้นนอกและการเพิ่มจ านวนเซลล์ โอกาสใน
ปัจจุบนัและอนาคตของการท ารังนกและการท าฟาร์มนกแอ่นนั้นไดรั้บการทบทวนอยา่งยิง่ 

Meng, Han, Wong, and Raymond (2017) ผ ลก าร ศึ กษ า ก ารผ ลิ ต รั งน ก กิ น ได้ เป็ น
อุตสาหกรรมท่ีส าคญัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยไดแ้รงบนัดาลใจจากการรับรู้ว่าการบริโภค
อาหารอนัโอชะน้ีสามารถช่วยปรับปรุงระบบภูมิคุม้กนัของมนุษย ์ในขณะท่ีชะลอกระบวนการชรา 
อย่างไรก็ตามกระบวนการท ารังนกดิบต้องใช้ความพยายามอย่างมากของคน ท าให้ เป็น
กระบวนการท่ีใช้แรงงานมาก ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของกระบวนการน้ีคือการท าความสะอาดรังนก 
และน่ีก็เป็นงานท่ีตอ้งใชแ้รงงานมาก และใชเ้วลามาก ตอ้งท าอยา่งระมดัระวงัในการน าส่ิงสกปรก
ออกจากรัง ในส่วนน้ีน าเสนอวิธีการตรวจจบัส่ิงสกปรกในรังนกท่ีกินได้ โดยใช้การแบ่งส่วน  
K-Means เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการท าความสะอาดทัว่ไปโดยการระบุส่ิง
สกปรกท่ีมีรูปร่างและขนาดต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง ความถูกตอ้งของวธีิการท่ีน าเสนอไดถู้กเปรียบเทียบ
กบั Fuzzy C-Means 

Kamaruddin, Ismail, and Ahmad (2019) ผลการศึกษา รังนกแอ่นมีบทบาทส าคญัต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการพฒันาอุตสาหกรรมกลายเป็นส่ิงส าคญัยิง่ การศึกษาคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงค์เพื่อระบุปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการผลิตรังนกแอ่นอยา่งย ัง่ยืน ผูป้ระกอบการทั้งหมด 
223 ราย ถูกสุ่มอยา่งง่ายจากพื้นท่ีศึกษา ใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการระบุลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ
ของผูต้อบแบบสอบถามและการสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้างเพื่อระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ผลิตนกแอ่นอยา่งย ัง่ยนื ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายมุากกวา่ 40 ปี ในขณะ
ท่ีเกือบคร่ึงหน่ึงของผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สินทรัพยเ์พื่อการ
ด ารงชีวิตบทบาทของคนกลางและบทบาทของสถาบนัมีความส าคญัทางสถิติในการมีอิทธิพลต่อ
การผลิตรังนกแอ่นอยา่งย ัง่ยืน การคน้พบเหล่าน้ีแนะน าส าหรับการตรวจสอบและให้ค  าปรึกษาโดย
สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งและการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ทางเทคนิคของผูผ้ลิต
ในการเล้ียงนกแอ่น โดยปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพทกัษะการจดัการทางการเงิน
และเครือข่ายทางสังคมของผูผ้ลิตนกแอ่นเพื่อให้การผลิตของพวกเขาย ัง่ยืน คนกลางควรได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบับทบาทของพวกเขาในการท าตลาดรังนกแอ่นและตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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Adenan et al. (2020) ผลการศึกษา รังนกกินได ้(EBN) มีการบริโภคกนัอยา่งแพร่หลายใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รังนกเป็นผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมามีการเจือ
ปนเกิดข้ึนบ่อยคร้ังเน่ืองจากรังนกแทจ้ากธรรมชาติมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและมีจ านวนจ ากดั การ
ตรวจสอบและรับรองความถูกตอ้งของรังนกจึงตอ้งการการตรวจวิเคราะห์แบบต่อเน่ืองโดยตอ้งใช้
เวลานานเพื่อยืนยนัคุณภาพของสินคา้รังนกเพื่อเป็นไปตามขอ้ก าหนดและขอ้บงัคบัดว้ยทางเทคนิค
สเปคโทรสอินปราเดรกลางรวมกับการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้ Data-driven Soft Independent 
Modellling of Class Analogy (DD-SIMCA) ไดถู้กน ามาใชใ้นการศึกษาน้ีเพื่อคดักรองรังของท่ีเจือ
ปนของมาเลเซียท่ีผ่านกระบวนการแปรรูปซ่ึงมีเกรด 2A 3A 4A และ 5A จากนกแอ่นสายพนัธ์ุ 
Aerodramusfuciphagus ท่ีจดัท าโดยกระทรวงสาธารณสุข ประเทศมาเลเซีย ในท านองเดียวกบัสาร
อ่ืนๆ ท่ีเจือปนทัว่ไป ไดแ้ก่ วุน้ ยาง Karaya หมากฝร่ัง เมลามีน เจลาตินหนงัววั โดยสารเจือปนมกั
จดัท าข้ึนโดยอยู่ในความเข้มข้นท่ี 1, 5 และ 10% w/w โดยการรวมปริมาณของสารเจือปนใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมกบัตวัอยา่งรังนกแท ้ตวัอย่างถูกวิเคราะห์โดย Mid-infrared - Attenuated Total 
Reflectance (MIR-ATR) Spectroscopy ตัวอย่างการทดสอบทั้ งหมดมีการแบ่งประเภทอย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม 61%ของรังนกท่ีผ่านการทดสอบนั้นมีการจ าแนกอย่างถูกตอ้งว่าเป็น เอ
เล่ียน หรือตวัอย่างท่ีไม่ใช่ของแท ้ค่าความไวและขอ้มูลจ าเพาะส าหรับ DD-SIMCA ท่ีใช้กบัการ
ก าหนดแหล่งก าเนินอยู่ในช่วง 90-100% ส าหรับพื้นท่ีการผลิตจาก รัฐกลันตัน รัฐเประ และ 
รัฐมะละกา MIR-ATR Spectroscopy ร่วมกบัการสร้างแบบจ าลอง DD-SIMCA ไดแ้สดงให้เห็นถึง
ศกัยภาพในการตรวจจบัส่ิงปลอมปนท่ีมีอยูไ่ดอ้ย่างรวดเร็ว และจ าเป็นตอ้งมีเพื่อยืนยนัท่ีมาสินคา้
ของรังท่ีผลิตในประเทศมาเลเซียเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง จบัส่ิงปลอมปนท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว
และจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งเพิ่มเติมดว้ยวิธีการท่ีใหญ่ข้ึนดว้ยเน่ืองจาก มีตวัอย่าง
สารเจือปนในรังนกแทท่ี้มีวงกวา้งรวมถึงมีการเพิ่มรสชาติ และยงัมีการใส่สารกนับูด 

    

   งานวจัิยเกีย่วกบัโภชนาการ 
Saengkrajang, Matan, and Matan, (2013) ผลการวิจยั ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและแร่

ธาตุของรังนกกินได้ของ Collocalia Fuciphaga ท่ีรวบรวมมาจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย: 
จงัหวดัตราดทางทิศตะวนัออกจงัหวดัเพชรบุรีทางทิศตะวนัตกจงัหวดันครศรีธรรมราชสตูลและ
นราธิวาส ทางตอนใต.้ องค์ประกอบทางเคมีถูกก าหนดตามวิธี AOAC methods อยา่งเป็นทางการ
และเทคนิคท่ีใชพ้ลาสมาคู่แบบเหน่ียวน าท่ีใชใ้นการวิเคราะห์แร่ธาตุ ผลการศึกษาพบวา่ รังนกกิน
ไดท้ั้งหมดท่ีตรวจสอบส่วนใหญ่ประกอบดว้ยโปรตีน 61.0-66.9% กบัโปรตีน 15.9-31.6 mg/g ของ
กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นและคาร์โบไฮเดรต 25.4-31.4% กรดอะมิโนจ าเป็นท่ีประกอบด้วยซัลเฟอร์  
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(เมไทโอนีนและซิสเตอีน) และกลูตามีนเป็นองค์ประกอบหลกัของกรดอะมิโน องค์ประกอบแร่
ธาตุท่ีตรวจพบ ไดแ้ก่ โซเดียม (Na), แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg) และโพแทสเซียม (K) EBNs 
ทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นแหล่งท่ีดีของ Ca และ Mg ตามการบริโภคอาหารผูใ้หญ่ (DRI = ปริมาณ
สารอาหารอา้งอิงท่ีควรไดรั้บประจ าวนั) รังนกแอ่นกินได ้EBN ฟาร์มเล้ียงรวบรวมมาจากจงัหวดั
นครศรีธรรมราชและจงัหวดัตราดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกรดอะมิโนจ าเป็นก ามะถันซ่ึงตรงตาม
ขอ้ก าหนดของรูปแบบการอา้งอิงท่ีแนะน าโดย FAO / WHO / UNU 

เบญจวรรณ วานมนตรี (2016) ผลการวิจยั การเปล่ียนแปลงภายในไข่เยี่ยวมา้ท่ีผลิตภายใต้
สภาวะไฮโดรสแตติกทางดา้นความดนั สุญญากาศ ท าการผลิตไข่เยี่ยวมา้โดยแช่ในสารละลายด่าง
ภายใต้สภาวะความดันไฮโดรสแตติก 1 2 3 และ 4 บาร์และสภาวะสุญญากาศไฮโดรสแตติก 
380 และ 760 มิลลิเมตรปรอท ท าการสุ่มตวัอย่างไข่ข้ึนมาตรวจวดัการเปล่ียนแปลงสมบัติทาง
กายภาพและเคมี ได้แก่ ค่าร้อยละน ้ าหนักท่ีเพิ่มข้ึน ความถ่วงจ าเพาะ ความแข็งแรงเจลไข่ขาว  
ค่า pH ของไข่แดงและไข่ขาว ลกัษณะการเปล่ียนแปลงสีดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์เชิงภาพถ่าย ทุกๆ  
2 วนั เป็นเวลา 12 วนั ผลจากการศึกษาพบว่า ภายใตส้ภาวะความดนัค่าร้อยละน ้ าหนักท่ีเพิ่มข้ึน  
ค่าความถ่วงจ าเพาะ ค่า pH ของไข่ขาวและไข่แดงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามความดนัท่ีเพิ่มข้ึน และ
ระยะเวลาท่ีแช่ไข่ในสารละลายด่าง ส่วนความแข็งแรงเจลไข่ขาวมีแนวโนม้ลดลง ลกัษณะปรากฏ
ดา้นสีของไข่พบวา่ เม่ือจ านวนวนัในการแช่เพิ่มข้ึน เจลไข่ขาวมีแนวโนม้เป็นสีน ้ าตาลเพิ่มมากข้ึน 
ส่วนการผลิตไข่เยี่ยวมา้ภายใตสุ้ญญากาศพบวา่ ค่าร้อยละน ้ าหนกัท่ีเพิ่มข้ึนและค่าความถ่วงจ าเพาะ
ไม่ไดรั้บอิทธิพลของระดบัสุญญากาศและระยะเวลาท่ีแช่ในสารละลายด่าง ค่าความแข็งแรงเซลล์
ไข่ขาวมีแนวโน้มลดลงเม่ือระยะเวลาในการแช่เพิ่มข้ึนโดยท่ีระดบัสุญญากาศส่งผลกระทบเพียง
เล็กนอ้ย ค่า pH ของไข่ขาวและไข่แดงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ีแช่ในสารละลายด่างโดยท่ี
ระดบัสุญญากาศ 380 มิลลิเมตรปรอท ท าให้ค่า pH เปล่ียนแปลงไดดี้กว่าท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท 
ดา้นลกัษณะปรากฏพบวา่ เม่ือจ านวนวนัเพิ่มข้ึนเซลล์ไข่ขาวมีแนวโนม้เป็นสีน ้ าตาลเพิ่มข้ึน และมี
สัดส่วนช่องอากาศในไข่มากกว่าการใช้ความดัน เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงของไข่เยี่ยวม้า
โดยรวมเพราะวา่การผลิตไข่เยีย่วมา้โดยการแช่สารละลายด่างเป็นระยะเวลา 6 วนั ท่ีความดนั 2 บาร์ 
เป็นสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตไข่เยีย่วมา้ 

 

    งานวจัิยเกีย่วกบัด้านการวจัิยและพฒันาด้านอาหารและยา 
 Haghani, Mehrbod, Safi, Aminuddin, and Ideris (2016) ผลการวิจัย เป็ น เวลาหลาย
ศตวรรษรังนกแอ่นกินได ้(EBN) ถูกน ามาใชใ้นการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไขห้วดัและ
ไอเป็นยาธรรมชาติของจีน จุดมุ่งหมายของการศึกษา วิธีการรักษาแบบธรรมชาติน้ีแสดงให้เห็นถึง
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ศกัยภาพในการยบัย ั้งเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ A (IAV) อยา่งไรก็ตามไม่ค่อยมีใครรู้จกัเก่ียวกบักลไก
ของกระบวนการน้ีและการประเมินผลิตภณัฑ์น้ีในแบบจ าลองสัตว ์ดงันั้นการศึกษาปัจจุบนัถูก
ออกแบบมาเพื่ออธิบายผลกระทบของไวรัสและภูมิคุ้มกนัของรังนกกินได้ กบัไวรัสไขห้วดัใหญ่
สายพนัธ์ุ IAV A/เปอร์โตริโก/8/1934 (H1N1) วสัดุและวิธีการ ขั้นแรกเซลล์ MDCK (เป็นเซลล์
ตน้แบบของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีใชใ้นการวิจยัทางชีวการแพทย)์ ท่ีติดเช้ือไขห้วดัใหญ่ท่ีไดรั้บการ
รักษาดว้ย รังนกกินไดจ้ากสองสถานท่ีในประเทศมาเลเซีย (Teluk Intan และ Gua Madai) ท่ีเตรียม
ดว้ยการเตรียมเอนไซม์ท่ีแตกต่างกนัถูกวิเคราะห์โดย RT-qPCR (ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสตาม
เวลาจริงหรือท่ีเรียกวา่ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสเชิงปริมาณเป็นเทคนิคทางห้องปฏิบติัการของอณู
ชีววิทยาตามปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส มนัตรวจสอบการขยายของโมเลกุล DNA) และ ELISA 
(เป็นการใช้ปฏิกิริยาท่ี เฉพาะเจาะจงของแอนติบอด้ี) เพื่อตรวจหายีนไวรัสและไซโตไคน์ 
องคป์ระกอบของกรดเซียลิกของรังนกแอ่นกินไดเ้หล่าน้ีไดรั้บการประเมินโดย H-NMR หลงัจาก
นั้นก็เกิดพิษ การประเมินผลของ รังนก (EBN) จาก Teluk Intan ประเทศมาเลเซีย ฤทธ์ิตา้นไวรัส
และภูมิคุ้มกันของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติน้ีได้รับการประเมินในหนู BALB/c (เป็นหนูสายพันธ์ุ 
Albino ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุท่ีใชใ้นการทดลอง) โดยการวิเคราะห์ยีน NA ของไวรัสและการแสดงออก
ของไซโตไคน์ในสัปดาห์แรกของการติดเช้ือ จากผลการวิจัยรักนกแอ่นกินได้ (EBN) แสดง
คุณสมบติัยบัย ั้ง นิวรามินิเดส Neuraminidase (เป็นเอนไซม์ท่ีท าหน้าท่ีย่อยไกลโคโปรตีนซ่ึงเป็น
ตวัรับบนผิวเซลล์ ท าให้ไวรัสหลุดเป็นอิสระจากเซลล์) สูงทั้งในหลอดแก้วและในร่างกายซ่ึงมี
ประสิทธิภาพเท่ากบัโอเซิลแทมิวีร์ Oseltamivir (เป็นยาตา้นไวรัส ท่ีมีฤทธ์ิเป็น นิวรามินิเดส อินฮิบิ
เตอร์ ใช้รักษาและป้องกนัไขห้วดัใหญ่เอ และบี) นอกจากน้ี รังนกแอ่นกินได้ (EBN) ลดจ านวน
ส าเนา NS1 (p<0.05) ของไวรัส ตามด้วยเคร่ืองกระตุ้นภูมิคุ ้มกันสูงต่อผลกระทบ IAV (ไวรัส
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ุ IAV) การเปล่ียนแปลงภูมิต้านทานบางอย่างในระหว่างการรักษา IAV  
ด้วย รังน กนั้ น เพิ่ ม ข้ึ น อย่ างม าก ใน  IFNγ, TNFα, NFκB, IL2, Cytokines Proinflammatory 
(Proinflammatory Cytokines เป็น Cytokines ท่ีไม่หลัง่ในภาวะปกติแต่จะหลัง่ออกมาในภาวะท่ีมี
การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเช่น ภาวะท่ีมีการติดเช้ือซ่ึง Cytokines ส่วนใหญ่ท่ีหลั่ง
ออกมาจะอยู่ในกลุ่มของ ILs, TNFs และ IFNs ยาต้าน Cytokines) บางชนิดเช่น IL1β, IL6และ 
Cytokines ท่ีมีคุณสมบติัดา้นกฎระเบียบเช่น IL10, IL27, IL12, CCL2 และ IL4 ข้ึนอยูก่บัระยะของ
การติดเช้ือ EBNs จากสถานท่ีสองแห่งมีองค์ประกอบของกรดเซียลิกและอนุพนัธ์ของไทมอลท่ี
แตกต่างกนัซ่ึงท าให้พวกเขามีคุณสมบติัตา้นไวรัสท่ีแตกต่างกนั รังนกแอ่นกินได ้(EBN) จาก Gua 
Madai ประเทศมาเลเซียท่ีมีกรดเซียลิก Acetylated มากข้ึน (Neu 2,4,7,8,9 Ac6) มีฤทธ์ิตา้นไวรัส
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สูงข้ึน ขอ้สรุป ผลการศึกษาคร้ังน้ีสนบัสนุนกิจกรรมตา้นไวรัสของ EBN ต่อตา้นไวรัสไขห้วดัใหญ่
และตรวจสอบการใชง้านแบบดั้งเดิมของการรักษาแบบธรรมชาติน้ี โดยการอธิบายถึงความเป็นพิษ
และกลไกระดบัโมเลกุลของการออกฤทธ์ิ 

Yew et al. (2018) ผลการวิจยั โรคพาร์กินสัน (PD) เป็นความผิดปกติของระบบประสาทท่ี
เกิดจากการตายของเซลล์ประสาทโดปามีน (โดพามีน เป็นสารประกอบอินทรียใ์นกลุ่มเดียวกนั 
แคทิคอลลามีน และ เฟนเอทิลเอมีน ซ่ึงมีความส าคญักบัสมองและร่างกาย ซ่ือโดพามีน) ในกลาง
สมอง หลกัฐานแสดงให้เห็นว่าความเครียดออกซิเดชนัและไนโตรท ไนไตรท์ มีบทบาทส าคญัใน
การพฒันาระบบประสาท ในการศึกษาน้ีเราตรวจสอบผลกระทบทางระบบประสาทของ EBN (20 
มก./กก. และ 100 มก./กก.) ใน  6-hydroxydopamine (6-OHDA) (เป็นสารประกอบอินทรีย์
สังเคราะห์ท่ีใชโ้ดยนกัวิจยัในการท าลายเซลลป์ระสาท Dopaminergic และ Noradrenergic ในสมอง 
6-OHDA) สร้าง C57BL/6J mice. (C57BL/6 หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า "C57 Black 6", "C57" หรือ 
"Black 6" เป็นสายพนัธ์ุท่ีพบไดท้ัว่ไปในหนูทดลอง) ยีสิ่บแปดวนัใหรั้งนกทางช่องปาก การบริหาร
ช่วยปรับปรุงกิจกรรมการเคล่ือนไหวของหนู PD อยา่งมาก ในแง่ของระยะการเดินทางและการทรง
ตวั EBN ยงัช่วยป้องกนัเซลลป์ระสาทโดปามีนจาก 6-OHDA ในสมองส่วนกลาง (Substantia Nigra) 
รังนกกินได ้ปฏิกิริยาผนักลบัในการแสดงออกของเอนไซมต์า้นอนุมูลอิสระกลูตา้ไธโอนเปอร์ออก
ซิเดส 1 และเพิ่มข้ึนสารตา้นอนุมูลอิสระและการกระตุน้ Microglia (เซลลค์  ้าจุนหรือเซลลเ์กลียชนิด
หน่ึงซ่ึงพบไดใ้นระบบประสาท) ท่ีเพิ่มข้ึนในหนู PD ผลการศึกษาของเรายงัแสดงให้เห็นวา่ EBN 
ลดการเกิดไนตริกออกไซด์  6-OHDA และการเกิด  ป ฏิ กิ ริยาออกซิ เดชันของลิพิ ด  Lipid 
Peroxidation (กระบวนการ ลิพิดเปอร์ออกซิเดชนั เป็นการเส่ือมสภาพของลิพิดเพราะกระบวนการ
ออกซิเดชนั ท่ีอนุมูลอิสระ “ขโมย” อิเล็กตรอนจากลิพิดของเยื่อหุ้มเซลล์แลว้ท าให้เซลล์เสียหาย) 
ในเซลล์ SH-SY5Y ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า รังนกกินไดก้ระท าการ
ปกป้องระบบประสาทดว้ยการเสริมฤทธ์ิของเอนไซม์ตา้นอนุมูลอิสระและยบัย ั้งการกระตุน้ของ 
Microglia การสร้างไนตริกออกไซด์และการเกิด Lipid Peroxidation (กระบวนการ ลิพิดเปอร์
ออกซิเดชัน เป็นการเส่ือมสภาพของลิพิดเพราะกระบวนการออกซิเดชัน ท่ีอนุมูลอิสระ “ขโมย” 
อิเล็กตรอนจากลิพิดของเยือ่หุม้เซลลแ์ลว้ท าใหเ้ซลลเ์สียหาย) ในแบบจ าลอง PD 
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2.6 กรอบแนวคิดการวจัิย และค าอธิบายกรอบแนวคิดการวจัิย 
 
                               ตัวแปรต้น                                                                        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.21 กรอบแนวความคิด 
ท่ีมา : ผูว้จิยั (2561) 
 

มิติที ่1 วเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน 
1.1 เง่ือนไขดา้นปัจจยัการผลิต 
1.2 เง่ือนไขดา้นอุปสงค ์
1.3 บริบทดา้นการแขง่ขนัและกลยทุธ์ของธุรกิจ 
1.4 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนกนั 
1.5 โอกาส 
1.6 บทบาทรัฐบาล 

มิติที ่2 การวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน 
2.1 ตน้น ้ า 
2.2 กลางน ้ า 
2.3 ปลายน ้ า 
2.3.1 การจ าหน่ายรังนกท่ีท าความสะอาดแลว้ท่ีร้านจ าหน่าย 
2.3.2 การจ าหน่ายรังนกดิบโดยการประมูล 

มิติที ่3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการจัดการคุณภาพ 
3.1 ตน้น ้ า 
3.2 กลางน ้ า 
3.3 ปลายน ้ า 
 

มิติที ่4 มิติด้านกฎหมายและนโยบาย 
4.1 กฎหมายและนโยบายต่อการส่งเสริมความสามารถ 
ของผูป้ระกอบการ 
4.2 บทบาทและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและ 
ผูป้ระกอบการรังนกแอ่น 
 

 
การจัดการคุณภาพ 
การประกอบการ 
ธุรกจิรังนก 

ในประเทศไทย 
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กรอบการศึกษาวจัิยเชิงคุณภาพ 
จากแนวคิดทฤษฎีผูว้ิจยัได้ก าหนดมิติการศึกษาซ่ึงจะน าไปสู่ตน้แบบการบริหารจดัการ

คุณภาพเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจรังนกไทยดงัน้ี  
 มิติที ่1 วเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) 
 ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนั ผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์ใช้ตวัแบบเพชร (Diamond 

Model) เป็นแนวทางหลักร่วมด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  (SWOT 
Analysis) เพื่อวิเคราะห์ส่ิงท่ี เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ส าหรับสภาพแวดล้อมภายใน และโอกาส 
อุปสรรค ส าหรับสภาพแวดลอ้มภายนอก ตามประเด็นวเิคราะห์ทั้ง 6 ประการของตวัแบบเพชรดงัน้ี 

มิติย่อยที่ 1.1 เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต  ผูป้ระกอบการ ท่ีดิน นกแอ่น องค์ความรู้
แรงงาน และเงินทุน (สภาพแวดลอ้มภายใน วเิคราะห์จุดแขง็/จุดอ่อน) 
  มิติย่อยที่ 1.2 เง่ือนไขด้านอุปสงค์ พฤติกรรมลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือรังนกก่อให้เกิดการ
พฒันาคุณภาพของสินคา้ท่ีท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั(สภาพแวดลอ้มภายนอก โอกาส /
อุปสรรค) 
  มิติย่อยที่ 1.3 บริบทด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ของธุรกจิ คือ กลยุทธ์ของ โครงสร้าง 
(สภาพแวดลอ้มภายใน วิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน) และสภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ กลไก
ตลาดและการแข่งขนักนัระหวา่งผูผ้ลิต (สภาพแวดลอ้มภายนอก โอกาส /อุปสรรค) 
  มิติย่อยที่ 1.4 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกันธุรกิจที่ส่งเสริมกัน เช่น แปร
รูป  ขนส่ง ก่อสร้างด้านการสร้างบ้านนกแอ่น ห รือ  Consult ท่ีป รึกษาด้านธุรกิจนกแอ่น
(สภาพแวดลอ้มภายนอก โอกาส/อุปสรรค) 

 มิติ ย่อยที่  1.5 โอกาส  โอกาส ท่ี เป็นของอุตสาหกรรมนั้ น  ท่ีมาก าหนดปัจจัย
สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบ (สภาพแวดลอ้มภายนอก โอกาส /อุปสรรค) 

 มิติย่อยที ่1.6 บทบาทรัฐบาลบทบาทของรัฐบาลท่ีมีผลกระตุน้ต่อความสามารถในการ
แข่งขนั (สภาพแวดลอ้มภายนอก โอกาส /อุปสรรค) 
 

มิติที2่ การวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดการจดัการห่วงโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การประกอบ

ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายรังนกแอ่น ตั้งแต่ตน้น ้ า กลางน ้ า และ ปลายน ้ า ดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยั
การผลิต กระบวนการและ ผลผลิต โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัในประเด็นของคุณภาพ
ในแต่ละขั้นของห่วงโซ่อุปทาน 
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 มิติย่อยที ่2.1 ต้นน า้: ผูผ้ลิตผูส้ร้างบา้นนกแอ่นและการเล้ียงนก การสร้างบา้นนกแอ่น
เลียนแบบธรรมชาติ การผลิตรังนกดิบจากคอนโดนก 
 

 

 
  

 
 

ภาพที ่2.22 กระบวนการห่วงโซ่อุปทานตน้น ้าของธุรกิจรังนก 
ท่ีมา : ผูว้จิยั (2562) 

  

มิติย่อยที่ 2.2 กลางน ้า: ผูป้ระกอบธุรกิจโรงลา้งรังนก การเคล่ือนยา้ยสินคา้จากผูผ้ลิต
สู่โรงล้างท าความสะอาดรังนก กระบวนการท าความสะอาดรังนก การซ้ือรังนกดิบเพื่อน ามาท า
ความสะอาด รวมถึงการจ าหน่ายสินคา้ดว้ยตนเอง  
 

 
 

 
 

ภาพที ่2.23 กระบวนการห่วงโซ่อุปทานกลางน ้าของธุรกิจรังนก 
ท่ีมา : ผูว้จิยั (2562) 

 

 มิติย่อยที่ 2.3 ปลายน ้า:การจดัจ าหน่ายรังนกดิบ และการจ าหน่ายรังนกดิบผา่นระบบ
ลานประมูล 
 

2.3.1 การจ าหน่ายรังนกทีท่ าความสะอาดแล้วทีร้่านจ าหน่าย 

 
  
 

 

 
ภาพที ่2.24 กระบวนการห่วงโซ่อุปทานปลายน ้าของธุรกิจรังนก 
ท่ีมา : ผูว้จิยั (2562) 

ปัจจยัการผลติ 

คน, บา้นนก, เงิน, นก, เวลา 1.สร้างบา้นนก 

2. เล้ียงนก 

3. เก็บรังนก 
 
 
 

กระบวนการ 

รังนกดิบ 

ผลผลติ 

รังนกดิบ,เจา้ของโรงลา้ง, โรงลา้งรัง
นกแอ่น, คน, เวลา, เคร่ืองจกัร 

 

 

ปัจจยัการผลติ 

1.คดัเกรดรังนก 

2. ท าความสะอาด 

3. ตากแหง้ 

4. บรรจุกล่องส่ง 
 
 
 

กระบวนการ 

รังนกท่ีผา่นการท า
ความสะอาดแลว้ 

ผลผลติ 

รังนกท่ีท าความสะอาดแลว้ 

เจา้ของร้านจ าหน่าย, ร้านจ าหน่าย 

 
 
 
 
 

ปัจจยัการผลติ 

1. แปรรูปเป็นสินคา้รังนก 
2. บรรจุเขา้บรรจุภณัฑ ์
3. เคล่ือนยา้ยสู่ร้าน 
4. ซ้ือ-ขาย ส่งออก 

 
 
 
 

กระบวนการ 

ลูกคา้ท่ีตอ้งการ
สินคา้รังนก 

 

ผลผลติ 
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 2.3.2 การจ าหน่ายรังนกดิบโดยการประมูล 
 

 
 
 

 

ภาพที ่2.25 กระบวนการห่วงโซ่อุปทานปลายน ้า (การประมูลสินคา้รังนก) ของธุรกิจรังนก 
ท่ีมา : ผูว้จิยั (2562) 
 
มิติที ่3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการจัดการคุณภาพ (Quality Management) 
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดการจดัการคุณภาพ ด้วยวงจร PDCA ซ่ึงประกอบด้วย 1) การวางแผน

คุณภาพ 2) การปฏิบัติตามแผนคุณภาพ 3 ) การควบคุมคุณภาพ 4) การปรับปรุงคุณภาพมา
ประยุกต์ใช้ในการจดัการคุณภาพกบักระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ตน้น ้ า 
กลางน ้า และ ปลายน ้า เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพในแต่ละขั้นของห่วงโซ่อุปทาน 
 มิติย่อยที ่3.1 ต้นน า้ การผลิตสินคา้รังนก ผูผ้ลิต ผูส้ร้างบา้นนกแอ่น และการเล้ียงนก 

  มิติย่อยที่ 3.2 กลางน ้า การเคล่ือนยา้ยสินคา้จากผูผ้ลิตมาสู่โรงลา้งท าความสะอาดรัง
นกและผูป้ระกอบธุรกิจโรงลา้งรังนก คนกลางเพื่อส่งต่อ  
 มิติย่อยที ่3.3 ปลายน า้ การจดัจ าหน่ายรังนกดิบและการจ าหน่ายรังนกผา่นลานประมูล 
 

   
  
 
  
 
  ภาพที ่2.26 การน าวงจร PDCA มาวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน 
  ท่ีมา : ผูว้จิยั (2562) 
 
 
 

การปรับปรุง (Act) 

การวางแผน (Plan) 

การควบคุม (Check) 
 

การปฏิบัติ (Do)       ปลายน ้า          กลางน ้า ต้นน ้า 

1.ชัง่น ้ าหนกัและตรวจสอบรังนก 

2.ผูซ้ื้อเขา้หอ้งกรอกราคารังนก 
3. ท าการ ซ้ือ-ขาย ประมูล 

 
 
 
 

กระบวนการ 

รังนกดิบ 
ผูจ้ดัประมูล, สถานท่ีประมูล 
ผูผ้ลิต, ผูซ้ื้อ, พอ่คา้คนกลาง 

ปัจจยัการผลติ 

การประมูลรังนก 
 

ผลผลติ 
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มิติที ่4 มิติด้านกฎหมายและนโยบาย  
ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและภาคเอกชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะมาประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์มิติดา้นกฎหมายและนโยบาย ดงัน้ี 
 มิติย่อยที ่4.1 กฎหมายและนโยบายต่อการส่งเสริมความสามารถของผูป้ระกอบการ 
รังนกแอ่น 
 มิติย่อยที ่4.2 บทบาทและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและผูป้ระกอบการรัง 
นกแอ่น 
 

 ค าอธิบายกรอบแนวคิดการวจัิย 
จากท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวเก่ียวกบัมิติขีดความสามารถในการแข่งขนั มิติห่วงโซ่อุปทาน มิติการ

จดัการคุณภาพ เพื่อน าไปสู่การท าวิจยัเก่ียวกบัตน้แบบการบริหารจดัการคุณภาพการประกอบการ
ธุรกิจรังนกในประเทศไทยเน่ืองจากการพยายามท าทุกอย่างเพื่อเอาชนะคู่แข่งขนัในยุคน้ีทั้งการ
พยายามเพื่อลดตน้ทุนการพยายามใหสิ้นคา้มีคุณภาพมากกวา่คู่แข่ง และการพยายามเป็นองคก์ารท่ีมี
ความสามารถในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงดงันั้นองคก์ารต่างๆ จึงพยายามคิดคน้กลยุทธ์เพื่อความ
ไดเ้ปรียบ โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดมิติวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัมิติห่วงโซอุปทาน มิติการ
จดัการคุณภาพ เพื่อพฒันาคุณภาพเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจรังนกไทยตามท่ี
ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดของ Kotler (2004, p. 313-314) ทุกวนัน้ีการแข่งขนัไม่เพียงแต่เข้มข้นข้ึน
เท่านั้น องคก์ารธุรกิจและบริษทัต่างๆ ท่ีมีฐานการผลิตอยูใ่นประเทศท่ีมีตน้ทุนสูง ลว้นยา้ยโรงงาน
ไปท าการผลิตในประเทศท่ีมีตน้ทุนต ่า ทั้งดา้นแรงงาน และทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อน าสินคา้ท่ีมีตน้ทุน
ต ่าออกสู่ตลาดเพื่อคู่แข่งขันได้ เน่ืองจากมีการแข่งขันสูงบริษัทจึงต้องหันมาสนใจคู่แข่งและ
ข่าวสารต่างๆ ดว้ยนั้นครอบคลุมไปถึงการยา้ยฐานการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในดา้นโลจิสติกส์
และเพื่อการลดตน้ทุนของสินคา้แต่ยงัสามารถคงดา้นการพฒันาคุณภาพไปดว้ยกนัได ้จากกรอบมิติ
ผูว้จิยัไดส้รุปค าอธิบายจากความเขา้ใจในการท ามาดงัน้ี 

 มิติวิ เคราะห์ความสามารถในการแข่งขันผู ้วิจ ัยได้น ามิ ติ เก่ียวกับการวิเคราะห์ ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจรังนกเพื่อ โดยใช้แนวคิดเก่ียวกบัตวัแบบ
เพชร และวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อทราบถึงสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเพื่อวิเคราะห์ 
จุดแขง็ จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค และส าหรับสภาพแวดลอ้มภายนอก ตามประเด็นวเิคราะห์ ทั้ง 
6 ประการของตวัแบบเพชร มาเป็นมิติย่อยในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยันั้น
สามารถบ่งบอกความสามารถหรือส่ิงท่ีผูป้ระกอบการท าได ้โดยผูว้ิจยัคิดว่า ท าไดห้รือไม่ หรือท า
ไม่ได้นั้ น มีท่ีมาท่ีไปอย่างไรเก่ียวกับในเร่ืองของความสามารถของผูป้ระกอบการไม่ว่าจะเป็น 
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ความรู้ดา้นการสร้างบา้นเพื่อใหน้กแอ่นเขา้ไปอยูน่ั้นตอ้งท าอยา่งไร สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัสัตวน์ั้น
คือตวันกแอ่นต้องการความปลอดภัยอย่างไร ต้องการปัจจัยท่ีสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในบ้าน
อยา่งไรเช่น น ้า อากาศ  แสงแดด ความมืด ความช้ืน เสียงรบกวน และศตัรู เป็นตน้ ผูว้จิยัตอ้งน าเอา 
SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเก่ียวกบัปัจจยัในการ
ผลิต มิติยอ่ยท่ี 1) เง่ือนไขดา้นปัจจยัการผลิตเป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัผูป้ระกอบการรังนกแอ่น เน่ืองจาก
นกแอ่นท่ีผลิตรังนกท่ีสามารถกินรังไดแ้ละมีราคาสูงนั้นตอ้งบินหาท่ีอยูโ่ดยพิจารณาบา้นท่ีมีสภาพ
คลา้ยคลึงกบัธรรมชาติท่ีอยูโ่ดยผูท่ี้สามารถสร้างบา้นไดต้อ้งมีประสบการณ์ มีความรู้ความช านาญ
ในการสร้างจึงสร้างบ้านให้นกแอ่นอาศยัได้ ทั้ งน้ีต้องประกอบด้วยส่ิงต่างๆ เช่น เงินทุน ท่ีดิน
ส าหรับใช้สร้างบ้าน องค์ความรู้ แรงงานโดยผูว้ิจ ัยได้น าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เก่ียวกบัจุดแข็ง จุดอ่อน มาเสริมในการวิเคราะห์ในดา้นอุปสงคน์ั้น เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีจะบริโภครังนก ผูบ้ริโภคหลายคนไม่มีความตอ้งการรับประทานรังนกเพราะไม่นิยมใน
รสชาติ หรืออาจจะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการบริโภครังนก และไม่ชอบในเร่ืองราคาท่ีแพง แต่มีความ
ตอ้งการท่ีจะซ้ือรังนกไปฝากผูอ่ื้น เช่น ซ้ือเป็นของฝากผูห้ลกัผูใ้หญ่ ซ้ือเป็นของเยี่ยมไขค้นป่วย 
ฯลฯ จึงท าให้ผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือสินคา้มากข้ึน เม่ือเกิดความตอ้งการในการบริโภครังนกมากข้ึน 
โดยยอดขายในช่วงวนัส าคญัช่วงของเทศกาล หรือในกรณีท่ีมีลูกคา้ชาวจีนเขา้มาท่องเท่ียวเมืองไทย
มากข้ึน ความตอ้งการรังนกก็สูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัยอ่ยในมิติความตอ้งการท่ีจะตอ้งบริโภค
สินคา้ ดงันั้นการผลิตตอ้งมีการเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ทั้งการขยบัขยายสร้างบา้นนกแอ่น การพฒันาให้
นกแอ่นเขา้มาอาศยัมากข้ึน หรือการเร่งผลิตแปรรูปรังนก เป็นตน้ โดยในส่วนน้ีผูว้ิจยัได้ใช้การ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน SW มาเสริมในการวิเคราะห์ดว้ย ส่วนของในมิติยอ่ยขอ้ 2) บ่งบอก
ถึงพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ เช่น ความตอ้งการสินคา้ท่ีมีมากน้อย กลุ่มลูกคา้ ความตอ้งการของ
ลูกคา้ภายในและภายนอกประเทศ เป็นพลงัจากการตอ้งการสินคา้ โดยการผลิตยอ่มตอ้งสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลูกคา้เพื่อความสามารถในการผลิตสินคา้ให้เพียงพอต่อความตอ้งการโดยใช้
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกมาเสริมในการวิเคราะห์ ในส่วนของมิติยอ่ยท่ี 3) บริบทดา้น
การแข่งขนัและกลยุทธ์ของธุรกิจเป็นส่วนของดา้น กลยุทธ์ของโครงสร้างองคก์าร เช่น การจดัการ
ภายในสถานประกอบการ การวางแผนหรือบริหารของผูป้ระกอบการ อาจรวมไปถึงหุ้นส่วน
แรงงานด้วย โดยมิติย่อยน้ีผูว้ิจยัได้ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน SW มาเสริมในการ
วเิคราะห์ และสภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบ กลไกตลาดและการแข่งขนักนัระหวา่งผูผ้ลิตใชก้าร
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกมาเสริมนอก OT การวิเคราะห์ มิติย่อยท่ี 4) อุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งและสนบัสนุนกนัในการท าธุรกิจยอ่มมีคู่แข่งและมีคู่คา้ ในบางคร้ังคู่แข่งอาจจะเป็นคู่คา้ใน
อนาคตก็เป็นไปได ้ในส่วนของมิติน้ีเป็นธุรกิจท่ีสามารถส่งเสริมกนัและกนัได ้เช่น แปรรูป ขนส่ง 
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ก่อสร้างดา้นการสร้างบา้นนกแอ่น หรือ Consult ท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจนกแอ่นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัตน้น ้ า 
กลางน ้ า และปลายน ้ า ในวงจรของห่วงโซ่นั้ นต่างมีบริษัทมี ผู ้ประกอบการหลากหลายคน 
หลากหลายสถานประกอบการมารับช่วงต่อกนั เพื่อให้วงจรของระบบนิเวศน์สมบูรณ์เป็นห่วงโซ่ 
ในมิติน้ีผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก OT มาเสริมในการวิเคราะห์ส่วนมิติยอ่ยท่ี 5 
โอกาสในเร่ืองของส่ิงท่ีลอยมาและตอ้งควา้เอาไว ้มิติน้ีจะเป็นผลเชิงบวก ดงันั้นผูป้ระกอบการ
ส่วนมากหรือองค์การธุรกิจส่วนมากต่างตอ้งการโอกาสไม่เพียงแต่ผูป้ระกอบการหรือในธุรกิจ
เท่านั้น แต่ค าวา่สูญเสียโอกาสยงัมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัท่ีเป็นปัจจยัภายนอกดว้ย ใน
ส่วนของผูท่ี้ท  าธุรกิจล้มเหลวหรือยงัไม่ประสบความส าเร็จมกัใช่ค าว่า “ดวงยงัไม่มี โอกาสยงัไม่
มา” และเม่ือโอกาสมาถึง การไดรั้บโอกาสทางธุรกิจนั้นตอ้งรู้จกัการน ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์หรือ
เป็นผลบวก  เน่ืองจากโอกาสของอุตสาหกรรมนั้นจะเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีมากระทบกบัธุรกิจในเชิง
บวก ไม่วา่จะเป็นตวัเราหรือคู่แข่งก็อยูท่ี่โอกาส ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก OT 
มาเสริมในการวิเคราะห์และสุดทา้ย มิติยอ่ยท่ี 6) บทบาทรัฐบาลเป็นเร่ืองเก่ียวกบัผูท่ี้กุมชะตาของ
ชีวิตผูป้ระกอบการหรือสถานประกอบการทั้งหมด นั้นคือบทบาทของรัฐบาล รัฐบาลจะช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนก็ย่อมมีผลดีกบัธุรกิจ เช่น การออกกฎหมายนโยบาย การให้ความช่วยเหลือด้าน
ความรู้การท าธุรกิจจากนกัวิชาการ หรือการให้แหล่งเงินทุนปล่อยกูด้อกเบ้ียถูกลง และรัฐบาลก็มี
กฎหรือนโยบายท่ีก าหนดข้ึนเพื่อท าใหผู้ป้ระกอบการรู้สึกวา่รัฐบาลไม่สนบัสนุน เช่น การยกเลิกให้
ร้านคา้ท่ีขายของในบริเวณทางเทา้ หรือบริเวณอ่ืนๆ เพื่อจดัระเบียบความสวยงาม เป็นตน้ ในส่วนท่ี
มีบทบาทและเอ้ือประโยชน์ต่อผู ้ประกอบการหรือองค์การธุรกิจก็ท าให้เศรษฐกิจดีข้ึนและ
อุตสาหกรรมภายในประเทศมีความสามารถในการแข่งขนัมากข้ึน มารัฐบาลมีผลเก่ียวกบัการโดย
ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก OT มาเสริมในการวเิคราะห์ 
 โดยการน าตัวแบบเพชร (Diamond Model) มาใช้ในการวิเคราะห์นั้ นการแข่งขันใน
ระดบัชาตินั้นมีปัจจยัหลากหลายมากระทบต่อปัจจยัภายในท่ีกล่าวมาในปัจจยัยอ่ยทั้ง 6 ดา้น Philip 
Kotler (2004, น. 494) ไดก้ล่าวถึงการเขา้ไปแข่งขนัในตลาดต่างประเทศมีความเส่ียงสูงมากดว้ยมี
กฎหมายต่างประเทศท่ีออกมากีดกดั การแตกต่างระหวา่งพรมแดน รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ ปัญหา
การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ภาษีศุลกากร และการถูกกีดกนัทางการคา้อ่ืนๆ และทรัพยสิ์น
ทางปัญญา แต่ปัจจัยท่ีได้กล่าวมาข้างต้นก็ไม่อาจจะท าให้องค์การธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ภายในประเทศต่างตอ้งการเขา้สู่การแข่งขนัระดบัโลกจึงท าใหเ้กิดกลยุทธ์การแข่งขนั ส่วนความคิด
เห็นของ Porter (1990, p. 131) ได้กล่าวถึงความได้เปรียบอย่างย ัง่ยืนว่า ปัจจยัแห่งความได้เปรียบ
ระดบัประเทศเป็นเร่ืองซับซ้อน ประเด็นของสภาพแวดลอ้มนั้นมีความส าคญัมากท าให้สามารถ
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เอาชนะคู่แข่งขนัได ้โดยไดเ้นน้ท่ีคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์และการท าตามความตอ้งการของผู ้
ซ้ือ สามารถช่วยใหมี้ความไดเ้ปรียบในสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง 
 มิติการวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน การเจริญเติบโตเก่ียวกบัสินคา้และบริการท่ีผูผ้ลิตไดก้ระท า
การผลิต เม่ือเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วการรับช่วงต่อของผูท่ี้เป็นปัจจยัสนับสนุนกันภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัหรือคนละอุตสาหกรรมยอ่มมีการช่วยเหลือสนบัสนุนกนั (ในมิติยอ่ยท่ี 4 ของ
มิติขีดความสามารถในการแข่งขนั) ธุรกิจต่างพากนัพึ่งพากนัจนเกิดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆ ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวคิดการจดัการห่วงโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การประกอบธุรกิจ
การผลิตและจ าหน่ายรังนกแอ่น ตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้ า และปลายน ้ า ดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยัการผลิต 
กระบวนการและ ผลผลิต ไดแ้ก่ มิติยอ่ยท่ี 1) ตน้น ้ าเป็นส่วนของผูผ้ลิตตน้ทาง เช่น ผูส้ร้างบา้นนก
แอ่น และการเล้ียงนก การสร้างบา้นนกแอ่นเลียนแบบธรรมชาติ การผลิตรังนกดิบจากคอนโดนก
ผูว้ิจยัไดแ้บ่งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ าเอาไวเ้ป็นขั้น ในแต่ละขั้นยอ่มมีการเร่ิมตน้ การเร่ิมตน้ท่ี
จะหาวตัถุดิบมาใส่เพื่อผลิตเป็นตน้ทางท่ีส าคญั วา่วตัถุดิบเรามีคุณภาพเพียงใด ราคาตน้ทุนเท่าไหร่ 
และสามารถจดัการทรัพยากรมาไดค้รบหรือไม่ จากนั้นเขา้สู่กระบวนการของ มิติยอ่ยท่ี 2) กลางน ้ า
ในส่วนน้ีถา้เป็นขั้นตอนของวงจรจะเป็นเสมือนการผลิต กระบวนการผลิต ขั้นตอนการท าใหไ้ดม้า
ซ่ึงสินคา้ท่ีลูกคา้ในขั้นตอน ปลายน ้ าจะเกิดความพึงพอใจ หรือเป็นกลางขั้นท่ีจะจดัการเคล่ือนยา้ย
สินคา้จากผูผ้ลิตมาสู่คนกลางเพื่อส่งต่อในดา้นการน ามาใชก้บัธุรกิจรังนก เป็นส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ขนส่งจดัส่งสินคา้ ซ้ือสินคา้รังนกดิบจากผูป้ระกอบการการจดัการการขนยา้ยสินคา้ และการแปร
รูปสินคา้เบ้ืองต้น และ มิติย่อยท่ี 3) ปลายน ้ า เป็นส่วนของการจดัจ าหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะอยู่ใน
ขั้นตอนไหน สุดทา้ยจะเป็นการการจดัจ าหน่ายสินคา้เพื่อส่งถึงมือผูท่ี้มีความตอ้งการ ผูท่ี้ซ้ือสินคา้
อาจจะกลายเป็นตน้น ้ าของขั้นตอนต่อไปในการผลิตไดอี้ก เช่น รังนกดิบ และแปรรูปรังนกดิบเพื่อ
จ าหน่าย มีลูกคา้มาซ้ือไปจ านวน 10 กิโลกรัม เพื่อน าไปแปรรูปเป็นอาหารในภตัตาคารอาหารจีน 
เป็นตน้ในส่วนของรังนกเก่ียวกบัการจ าหน่ายรังนกท่ีท าความสะอาดแลว้ อาจจะจ าหน่ายท่ีหนา้ร้าน
หรือมีการประมูลรังนกเน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีค่าสูงและมีการผลิตท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้  
 โดยห่วงโซ่อุปทานนั้นเป็นส่วนของกิจกรรมท่ีมีองค์การธุรกิจหรือผูป้ระกอบการเขา้มามี
ส่วนในการด าเนินกิจการเพื่อความส าเร็จร่วมกัน เป็นคู่ค้าทางธุรกิจสนับสนุนกันส่งเสริมกัน
สอดคลอ้งกบัมิติท่ี 1 อุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนกนัเป็นระบบนิเวศน์ทางห่วงโซ่อุปทาน โดย Kotler 
(2004, p. 820) บริษัทต้องมีการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกันกับธุรกิจท่ีเปล่ียนไป มีการใช้
บริการจากธุรกิจการงานภายนอกเพิ่มข้ึน การคิดวา่ซพัพลายเออร์คือหุน้ส่วนและลูกคา้ก็คือหุ้นส่วน
ขององคก์ารเพื่อสามารถอยูไ่ดใ้นโลกโลกาภิวตัน์ 
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มิติแนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการคุณภาพ 
จากการท่ีผูว้ิจยัไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ในความเป็นจริงนั้นสินคา้ท่ีมีราคาแพงผูบ้ริโภคมกัคิดวา่สินคา้นั้นดีหรือมีคุณภาพมากกวา่สินคา้ท่ีมี
ราคาถูก แต่ในเร่ืองเก่ียวกบัท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ใจและศึกษาในการแข่งขนัปัจจุบนันั้นผูผ้ลิตมกัเน้นตรง
ประเด็นเก่ียวกบัคุณภาพ สินคา้มีคุณภาพและคงทน มีประสิทธิภาพสูง ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละ
ความตอ้งการของลูกคา้ โดยผูผ้ลิตทุกเจา้ต่างเน้นประเด็นของสินคา้ตวัเองท่ีมีคุณภาพ ดงันั้นใครๆ  
ก็มีคุณภาพและคงทนทั้งนั้น ในส่วนของเร่ืองราคาก็ตอ้งแข่งขนักนัอีกเร่ือง ท าให้ในยุคปัจจุบนัน้ี 
ผูป้ระกอบการองค์การธุรกิจต่าง แข่งขนักนัดว้ยเร่ืองของ คุณภาพ เน่ืองจากสินคา้ไม่มีคุณภาพมกั
โดนลูกคา้หลีกเล่ียงท่ีจะกลบัมาซ้ือใช้อีกคร้ังเน่ืองจาก ยงัมีสินคา้จากแหล่งอ่ืนหรือเจา้อ่ืนวางขาย
ทัว่ไปและดว้ยราคาท่ีไม่แพง เม่ือเทียบกบัคุณภาพและราคาสมเหตุสมผล ท าใหมี้การแข่งขนักนับน
พื้นฐานของคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัราคาอยา่งมาก ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ า วงจร PDCA การไหลของ
วงจรท่ีสามารถตรวจสอบคุณภาพ วางแผน ปฏิบติั ปรับปรุง และตรวจสอบได ้เพื่อการแกไ้ขความ
ผิดพลาดให้น้อยลงท่ีสุด ในการวางแผนเพื่อปฏิบัติในการผลิตให้สินค้าท่ีผลิตนั้นเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีไดว้างไวเ้ม่ือพบจุดบกพร่องก็ท างานปรับปรุงทนั จากนั้นก็ตรวจสอบเพื่อน ามาแกไ้ขสู่
การวางแผน และด าเนินการต่อไปเร่ือยๆ วงจรจะหมุนไปเร่ือยๆ จนมีการผลิตท่ีมีคุณภาพแล้ว 
ดังนั้ นผู ้บ ริหารจึงได้น าวงจร PDCA ท่ีประกอบไปด้วย 1) วางแผน 2) ปฏิบัติ  3) ปรังปรุง  
4) ตรวจสอบ มาควบคุมการผลิตสินคา้ตั้งแต่กระบวนตน้น ้ าการจดัหาจดัซ้ือวตัถุดิบ(การผลิตสร้าง
บา้นนก) การเขา้สู่กลางน ้ ากระบวนการผลิตแปรรูป(นกอาศยัท ารังและด าเนินการเก็บรังนกขนส่ง
ไปแปรรูป) และปลายน ้าการจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีจะน าไปใชใ้นขั้นต่อไปของวงจร  

โดยมิติการจดัการคุณภาพนั้นมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมยศ นาวีการ (2549, หนา้ 
68-69) ได้กล่าวเก่ียวกบั TQM และ PDCA ไวว้่า วิวฒันาการทางด้านคุณภาพท่ีเกิดข้ึนทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน การน าหลกัการควบคุมคุณภาพทั้งกระบวนการมาใชใ้นกระบวนการผลิตหรือการ
บริหารภายใน เพื่อท าให้เกิดปริมาณของผลผลิตท่ีมีคุณภาพ สามารถคาดคะเนได ้เพื่อตอบสนอง
ความคาดหวงัของลูกคา้ โดยการท่ีลม้เหลวทางการผลิตหรือ การท างานท่ีมีประสิทธิภาพต ่าถือว่า
เป็นปัญหาของคุณภาพ เน่ืองจากสามารถน ามาใชใ้นการจดัการคุณภาพไดแ้ละถือเป็นกลยทุธ์อยา่ง
หน่ึงเพื่อการแข่งขนัท่ีถูกก าหนดเป็นมาตรฐานได้ TQM โดยสมยศ นาวีการ (2549, หน้า 1055) 
ไดเ้ปรียบ TQM เสมือนอาวุธท่ีใช้ในการแข่งขนั โดยบริษทัจ านวนมากใช้คุณภาพเป็นวิถีทางท่ีจะ
สร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  
 



บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “ตน้แบบการบริหารจดัการคุณภาพการประกอบการธุรกิจรังนกใน

ประเทศไทย” โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) เป็นการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของผู ้ประกอบการรังนกไทย เพื่ อขีด
ความสามารถในการแข่งขนัว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร เพื่อน ามาพฒันาเป็นตน้แบบการจดัการท่ี
สามารถน ามาใชป้รับปรุงแกไ้ขปัญหา เพื่อประโยชน์กบัธุรกิจรังนกไทย หรือธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ท่ี
ใกล้เคียงกนั โดยเน้ือหาในบทน้ีประกอบด้วย รูปแบบของงานวิจยั ประชากรและ กลุ่มตวัอย่าง 
เคร่ืองมือในการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

3.1 รูปแบบและขั้นตอนการวจิยั 
3.2 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

               
3.1 รูปแบบและข้ันตอนการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง “ตน้แบบการบริหารจดัการคุณภาพการประกอบการธุรกิจรังนกในประเทศ
ไทย” เป็นงานวิจยัท่ีศึกษาโดยใช้การวิจยัเอกสารร่วมกับวิจยัโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
การศึกษาปรากฏการณ์ของสังคมหรือพฤติกรรมของการประกอบการธุรกิจรังนกแอ่นโดยใชปั้จจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการหลกั 4 ปัจจยั คือ 1) ขีดความสามารถในการแข่งขนั 2) การจดัการ
คุณภาพ 3) การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 4) กฎหมายและนโยบาย โดยใชข้อ้มูลดา้นความรู้สึกนึกคิด 
การให้ความหมายหรือนิยามปรากฏการณ์ต่างๆ ตลอดจนค่านิยมและอุดมการณ์ของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจนกแอ่น 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจยัจากเอกสาร โดยศึกษาจากหนงัสือวารสาร นิตยสาร เอกสารวิชาการ 
บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองท่ีวิจยั ได้แก่ หนังสือเก่ียวกับปักษีวิทยา งานวิจยัเก่ียวกับนกแอ่นกินรัง การจดัการพฒันา
คุณภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขนั เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวความคิดในการเขียน 
ดุษฎีนิพนธ์ 
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ขั้นตอนที ่2 การจดัเก็บขอ้มูล ใชว้ธีิสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั จ านวน 35 คน  
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับด้วยการตีความเน้ือหา 

(Content Analysis) โดยในการเก็บขอ้มูลไดก้ าหนดขั้นตอนด าเนินการ ขอหนงัสือจากคณะปริญญา
เอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาการจดัการ ส่งถึงบุคคลท่ีให้ขอ้มูลทุกท่าน เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ท าการสัมภาษณ์ และเม่ือรับแล้วผูว้ิจยัจะได้ประสานงานนัดวนัและสถานท่ีท าการ
สัมภาษณ์ต่อไป 
 
3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ   
 ในการคัดเลือกก าหนดบุคคลผู ้ให้ข้อมูลส าคัญน้ีผู ้วิจ ัยท าการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากกลุ่มบุคคลท่ี เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจรังนกแอ่นท่ี เป็นกลุ่ม
ผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นเจา้หน้าท่ีทางราชการ และนกัวิชาการ รวมถึงนกัปักษีวิทยา 5 กลุ่ม
ดงัน้ี 
  1. ผูป้ระกอบการในธุรกิจรังนกแอ่น จ านวน 35 คน  
    2. เจา้หนา้ท่ีจ านวน 2 คน 
  3. นกัปักษีวทิยาท่ีมีความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของนกแอ่นกินรังจ านวน 2 คน 
  4. นกัวชิาการอาหาร การตลาด และอุตสาหกรรมจ านวน 3 คน 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเร่ือง “ต้นแบบการบริหารจัดการคุณภาพการ
ประกอบการธุรกิจรังนกในประเทศไทย” คือบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศ
ไทย โดยผูว้จิยัไดเ้ปิดเผยช่ือผูป้ระกอบการในกระบวนการตรวจสอบเบ้ืองตน้กบัผูท้รงคุณวฒิุ และ
คณะกรรมการ แต่ในเน้ือหาของเล่มวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชจ้รรยาบรรณของนกัวิจยัในการคุม้ครองผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการ โดยใชน้ามสมมติแทนช่ือผูป้ระกอบการ 

โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาและมุ่งเน้นเก่ียวกับขีดความสามารถในการแข่งขนับนพื้นฐานของ
คุณภาพ เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีมีมิติเก่ียวกบัการศึกษาหลากหลายมิติ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงศึกษา
คุณภาพในตวัสินคา้รังนก คุณภาพในการผลิตรังนกของบา้นรังนก คุณภาพในการผลิตท าความ
สะอาดรังนก และการจดัการของผูป้ระกอบการ และเก็บกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรัง
นกแอ่นในประเทศไทย  

3.2.1 ผู้ประกอบการสร้างบ้านนกแอ่น ในการเก็บแบบสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอย่างโดยให้
ความส าคญัของแต่ละภาคโดยประเทศไทยมีจงัหวดั มากกวา่ 42 จงัหวดัท่ีมีผูป้ระกอบการบา้นนก
แอ่นกินรัง โดยพิจารณาจากทั้งหมดท่ีมีจ านวนบา้นนกแอ่นอยู ่10,020 หลงั (สมาคมผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรังนกแอ่นประเทศไทย, 2557) 
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ผูว้ิจยัได้พิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด คดัจากผูป้ระกอบการรังนก โดยจะเก็บกลุ่ม
ตัวอย่างจากผู ้เช่ียวชาญด้านบ้านรังนกแอ่นโดยตรง โดยพิจารณาจากความช านาญ และ
ประสบการณ์ การมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัการท าบา้นนกแอ่นเพื่อให้นกแอ่นเขา้มาอาศยัท ารัง รวมถึง
องคค์วามรู้ดา้นตวันกแอ่น  

3.2.2 ผู้ประกอบการล้างท าความสะอาดรังนก ในการเก็บแบบสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอย่าง
ผูว้ิจยัให้ความส าคญัในความช านาญและประสบการณ์ในการท าธุรกิจของผูป้ระกอบการลา้งรังนก 
โดยพิจารณาจากองคค์วามรู้ ทกัษะของแรง รวมถึงการจดัการของผูป้ระกอบการของโรงลา้งรังนก  

เม่ือพิจารณาความสามารถของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ในธุรกิจรังนกแลว้จึงก าหนดกลุ่มผูใ้ห้
ข้อมูลส าคญัท่ีต้องการออกมา โดยท่ีผูว้ิจยัได้ท าแบบการสัมภาษณ์เพื่อท าการสัมภาษณ์เ ชิงลึก
เก่ียวกบัผูป้ระกอบการรังนกเพื่อไดข้อ้มูลท่ีส าคญัจากมิติท่ีก าหนดไว ้มิติขีดความสามารถในการ
แข่งขนั มิติห่วงโซ่อุปทาน มิติการจดัการคุณภาพ  
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
              ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าโดยการเก็บขอ้มูลจาก
การสังเกตและการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัหลายกลุ่มเพื่อเป็นการสอบทานข้อมูลท่ีจะน ามา
วเิคราะห์และสร้างขอ้สรุปในการวจิยั 

3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์ โดยมีเน้ือหาสาระประกอบดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 4 ปัจจยั โดยผูว้ิจยัได้
จดัหมวดหมู่เองเพื่อหาสาระของแต่ละปัจจยั เพื่อขอความคิดเห็นจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 

ในขณะท าการสัมภาษณ์ตอ้งใชก้ารสังเกตของผูว้จิยัเองเก่ียวกบั ปัจจยัของคุณภาพเก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้ม เคร่ืองมืออุปกรณ์การด าเนินงาน และความสะอาดเรียบร้อยของสถานประกอบการ 
โดยผูว้จิยัจดัท าแบบบนัทึกการสังเกตเพื่อจดบนัทึกขอ้มูลต่างๆ  

ในการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัได้จดัเตรียมอุปกรณ์การบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป และเอกสาร
วิชาการ หนงัสือวิชาการ และรายงานการประเมินติดตามผลงานของหน่วยราชการหรือของสถาน
ประกอบการไปเพื่อเป็นขอ้มูลในการพดูคุยในเร่ืองต่างๆ ดว้ย 

3.3.2 การตรวจสอบเคร่ืองมือ เม่ือผูว้ิจยัไดจ้ดัท าร่างแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์
เสร็จแลว้ ไดน้ าแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์น้ีปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูท้รงคุณวุฒิ 
ช่วยให้ค  าแนะน า และตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของเน้ือหาส าคญั (Contents) เก่ียวกบัการ
บริหารจดัการเพื่อคุณภาพการประกอบการธุรกิจรังนก และเน้ือหาสาระส าคญั (Contents) ในส่วน
ต่างๆ ของรายละเอียดการด าเนินการบริหารจดัการเพื่อคุณภาพในกรอบมิติ ทั้ง 4 มิติ   



128 
 

 

รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุท่ีตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.ยวุฒัน์ วฒิุเมธี  
2. รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา หงษไ์กรเลิศ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยนนัท ์ปัญญาศิริ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล  

 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.4.1 ท าการประสานงานนดัหมายวนัเวลากบัผูใ้ห้ขอ้มูลพร้อมกบัส่งหรือน าแบบสอบถาม
สัมภาษณ์ไปมอบใหผู้ใ้หข้อ้มูลล่วงหนา้  
 3.4.2 ผูว้ิจยัและคณะผูช่้วยวิจยัจดัเตรียมอุปกรณ์อ่ืนๆ และผูว้จิยัท  าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
จนครบทุกท่าน 
 หลงัจากท าการสัมภาษณ์ได้ข้อมูล จากผูใ้ห้ข้อมูลครบทั้งหมดทุกท่าน ผูว้ิจยัได้ท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของค าสัมภาษณ์อีกคร้ัง 
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือผูว้ิจยัไดร้วมรวบขอ้มูลท่ีไดม้าแลว้ก็ไดท้  าการก าหนดวิธีวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมา โดยค านึงถึงการเก็บรวบรวมทั้งการคน้ควา้จากงานวิจยั เอกสารวชิาการ 
บทความวิชาการ วารสาร รวมถึงขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีไดท้  าการถอดออกมาเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรโดยผูว้จิยัจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุป 

3.5.1 การเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารวชิาการ งานวจิยั บทความ หนงัสือ รวมถึงเอกสารทาง
ราชการผูว้จิยัจะน ามาวเิคราะห์เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล 

3.5.2 การเก็บขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ผูเ้ช่ียวชาญ ผูป้ระกอบการ และ
นักวิชาการท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง จากนั้นผูว้ิจยัน ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูล รวมทั้ งผูว้ิจยัได้น าข้อมูล
ตรวจสอบวิธีสามเส้ากบัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น นกัปักษีวทิยาท่ีเช่ียวชาญดา้นการด ารงชีวิตของ
นก และนกัวชิาการดา้นวตัถุระเบิดท่ีเช่ียวชาญดา้นไนเตรท เป็นตน้ โดยอธิบายเพื่อใชเ้ป็นประโยชน์
ต่อหัวขอ้วิจยัเก่ียวกบัตน้แบบการบริหารจดัการคุณภาพการประกอบการธุรกิจรังนกในประเทศ
ไทย 
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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
ผลการวิจัยเร่ือง “ต้นแบบการบริหารจัดการคุณภาพการประกอบการธุรกิจรังนกใน

ประเทศไทย” เป็นการวิจยัประเภทการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยเป็นการศึกษา
และรวบรวมขอ้มูลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพของผูป้ระกอบการรังนกไทย เพื่อขีด
ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อให้ไดรั้บขอ้มูล ผูด้  าเนินการวิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคของการสังเกตและวิธี
สัมภาษณ์เชิงลึกกบับุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญ  และเป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง มีประสบการณ์
เก่ียวกับธุรกิจรังนกโดยตรง จากนั้ นผู ้วิจ ัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และจากการ
สังเกตการณ์ รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาวเิคราะห์และตีความดว้ยหลกัการและเหตุผล ดว้ยขั้นตอน
และวิธีการต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและเป็นประโยชน์
ต่อการวจิยั 

ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิจยั “ตน้แบบการบริหารจดัการคุณภาพการประกอบการธุรกิจรัง
นกในประเทศไทย” โดยแบ่งการน าเสนอผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

4.1 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการประกอบการเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการด าเนินการของผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นใน
ประเทศไทย 

4.2 การจดัการคุณภาพ การจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการ
คุณภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศไทย 

4.3 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและทางการบริหารจดัการเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขนัส าหรับการด าเนินการของผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศไทย 

 

มิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนด กลุ่มขอ้มูลออกเป็น เป็น 4 มิติ
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

 มิติท่ี 1 วเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) 
 มิติท่ี 2 การวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 

มิติท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพ PDCA (Quality Management)  
มิติท่ี 4 การด าเนินการดา้นกฎหมายและนโยบาย 
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4.1 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการประกอบการเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ในการด าเนินการของผู้ประกอบการธุรกจิรังนกแอ่นในประเทศไทย 
 เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของการประกอบการธุรกิจรังนกแอ่น
ในประเทศไทยในการด าเนินการของผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศไทยนั้น ผูว้ิจยัไดท้  า
การวิเคราะห์กรอบการศึกษามิติท่ี 1 วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) โดย
ใช้ 2 อย่าง ประกอบไปด้วย ตัวแบบเพชร (Diamond Model) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ในการวิเคราะห์การด าเนินการและผูป้ระกอบการในธุรกิจ
รังนกแอ่น ทั้ง 6 ประการ คือ 1. เง่ือนไขดา้นปัจจยัการผลิต 2. เง่ือนไขดา้นอุปสงค์ 3. ดา้นกลยุทธ์
องค์กรธุรกิจโครงสร้างและสภาพการแข่งขนั 4. อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุนกัน 5. 
โอกาส และ 6. บทบาทรัฐบาล 
 

 มิติที ่1 ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 ในมิติท่ี 1 เก่ียวกับขีดความสามารถในการแข่งขนั ผูว้ิจยัได้น าตวัแบบเพชร (Diamond 
Model) และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) มาช่วยในการ
วิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงความสามารถของประเทศไทยเก่ียวกบัธุรกิจรังนกว่ามีความเป็นไปได้
อยา่งไร 
 จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั กล่าวว่า ประเทศไทยมีทรัพยากรรังนกซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมี
มูลค่า อีกทั้งผูป้ระกอบการรังนกในประเทศไทยไดมี้การศึกษาความรู้เก่ียวธุรกิจรังนกแอ่นบา้น ไม่
ว่าจะเป็นการสร้างบ้านนกแอ่น อีกทั้ งการศึกษาความรู้เก่ียวกับการด ารงชีวิตของนกแอ่นใน
ธรรมชาติ  รวมถึงการจดัการ นบัตั้งแต่การวางแผนกระบวนการสร้างบา้น การหาสถานท่ีในสร้าง
บา้น การศึกษาคน้หาแหล่งหากินของนกแอ่นเพื่อท าการสร้างบา้นนก เพื่อท าการวิเคราะห์ความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีสร้างบา้นนกผิด นอกจากนั้นยงัมีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้นการดูแล
บา้นนก  รวมถึงมีการให้ผูป้ระกอบการรายใหม่หรือบุคคลท่ีสนใจในธุรกิจยงัมีการศึกษาดูงานจาก
บา้นนกของผูป้ระกอบการท่านอ่ืน เพื่อท าการปรึกษาหารือเก่ียวกบัขอ้ดีและขอ้เสียของการท าธุรกิจ
บา้นนกแอ่น และมีความรู้ในการท าโรงลา้งรังนกและมีแรงงานท่ีมีฝีมือในการท าความสะอาดรังนก 
ผูป้ระกอบการส่วนมากมีองค์ความรู้ เก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพรังนก และการคดัเกรดของรังนก 
กระบวนการลา้งรังนกนั้นเพื่อเป็นการท าใหรั้งนกมีความสวยงามมากและมีมูลค่ายิง่ข้ึน  
 โดยการศึกษาและวิเคราะห์จากข้อมูลพบว่า รังนกแอ่นในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัย
อยุธยา ตามประวติัศาสตร์ประเทศไทยมีโอกาสท าการคา้ขายกบัชาวจีนมาตั้งแต่สมยัโบราณ จึงท า
ให้ประเทศไทยมีการปรับตวัเขา้กับการรับประทานอาหารของชาวจีน และประเทศไทยมีองค์
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ความรู้เก่ียวกบัการเลือกวตัถุดิบในการท าอาหารจีน รวมถึงการปรุงอาหารจีน ดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั
เก่ียวกบัความนิยมเก่ียวกบัการรับประทานอาหารจีน และยงัมีร้านอาหารจีนท่ีเปิดกนัมากมายใน
ประเทศไทย อีกทั้งธุรกิจเก่ียวกบัอาหารในแหล่งย่านการคา้ชาวจีนเยาวราช หรือไชน่าทาวน์ นั้น
เป็นแหล่งรวมสินคา้วตัถุดิบ มีร้านอาหารจีน และร้านคา้เก่ียวกบัรังนก รวมถึงวตัถุดิบอาหารจีน 
เช่น หูฉลาม  เคร่ืองเทศ สมุนไพร ฯลฯ ไม่วา่จะเป็นวตัถุดิบอาหารท่ีหายาก หรือตอ้งสั่งสินคา้จาก
แหล่งผลิตวตัถุดิบโดยตรง นั้นถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ียืนยนัดงัท่ีเราไดพ้บเจอในแหล่งการคา้คนจีนยา่น
เยาวราช ท าให้ทราบถึงความเป็นไปเป็นมาระหวา่งของคนไทย และคนเช้ือสายจีนท่ีอยูใ่นประเทศ
ไทยนั้นว่ามีพฤติกรรมการคา้ขายกนัมาอย่างไร โดยมีการจดจ าและมีถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกบั
การกินรังนกให้รุ่นสู่รุ่น โดยยงัไม่มีท่ีแน่ชัดในเร่ืองของประโยชน์ แต่ชาวจีนก็ให้ความสนใจใน
การกินรังนกเพื่อสุขภาพ จึงส่งผลให้กบัประชาชนชาวไทยให้มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัประเด็นน้ี และ
ท าการส่งต่อองคค์วามรู้เก่ียวกบัวตัถุดิบอาหารจีน สมุนไพรจีน รวมถึงการใชอ้าหารเป็นยาของชาว
จีนจากอดีตมาถึงปัจจุบนั และในปัจจุบนันั้นสินคา้รังนกยงัถือวา่เป็นสินคา้ล ้าค่าของชาวจีน ท าให้
ในปัจจุบนันั้นมีการต่ืนตวัในการท าธุรกิจรังนกมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากสัมปทานรังนกถ ้า ในส่วน
ของรังนกถ ้ าจากเกาะสัมปทานเป็นกิจการท่ีไดรั้บสัมปทานถูกตอ้งตาม พระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) 
อากรรังนกแอ่น พ.ศ. 2540 มาคอยก ากบัเก่ียวกบัการท ารังนกถ ้ าในประเทศ หลงัจากคน้พบว่านก
แอ่นสามารถยา้ยถ่ินท ารังนกในธรรมชาติเข้ามาท ารังในบ้านท่ีคนอยู่อาศยัได้ นกแอ่นสามารถ
ปรับตวัการด ารงชีวิตจากนกถ ้าไดอ้ยา่งดี จนนกแอ่นถ ้าไดก้ลายเป็นนกแอ่นบา้น ท าให้เกิดสินคา้รัง
นกแอ่นบา้นข้ึนมา นั่นท าให้ผูป้ระกอบการรังนกในประเทศไทยมีโอกาสในการประกอบอาชีพ 
จากจุดเร่ิมตน้แรกนั้นนกแอ่นไดอ้พยพจากธรรมชาติมาท ารังท่ีบา้นเลขท่ี 1 เป็นยา่นการคา้ชาวจีน
ในอดีตของจงัหวดัปัตตานี เม่ือประมาณกวา่ 80 ปีมาแลว้ รวมถึงท่ีอ าเภอปากพนงั นกแอ่นก็ไดเ้ขา้
มาอาศยัท ารังในบา้นท่ี ร้านธุรกิจวสัดุก่อสร้าง “อ่ือจีนกวง” ซ่ึงเป็นตึกนกหลงัแรกของเมืองปาก
พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ประมาณ พ.ศ.2480 (เกษม จนัทร์ด า, 2550, หนา้ 217) ถือเป็นบา้นนก
แห่งแรกในประเทศไทย การมองเห็นโอกาสของการปรับปรุงเพื่อให้นกแอ่นเขา้มาอาศยับา้นคน
เพื่อท ารังเพื่อให้ได้ผลผลิตรังนก เป็นจุดเร่ิมตน้ท าให้ประเทศไทยเร่ิมมองเห็นโอกาสในการท า
ธุรกิจรังนกนกแอ่นบา้น โดยขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจรังนก อธิบายว่า มีนกแอ่น
จ านวนมากอพยพเขา้มาท ารังในประเทศไทย  มีนกแอ่นเขา้มาอาศยัท ารังภายในบา้นเองโดยท่ีไม่ได้
เปิดเสียงเรียกนก ไม่ไดป้รับปรุงบา้นเพื่อเล้ียงนกแอ่น อีกทั้งยงัไม่มีองค์ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองน้ีนก
แอ่นด้วย จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั นาย ข (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) 
ผู ้ประกอบการบ้านนกแอ่น จังหวดัสมุทรสงคราม อธิบายว่า “จุดเร่ิมต้นของการเข้ามาเป็น
ผูป้ระกอบการนกแอ่นนั้น ตนไดเ้ห็นรังของนกแอ่นอยูใ่นบา้น และไดเ้ห็นตวัของนกแอ่นบินเขา้มา
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ภายในบา้นและอาศยัในบา้นตนเอง จากนั้นจึงไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ในช่วงนั้นผ่านเม่ือ 14 
ปีท่ีผา่นมา ในประเทศไทยยงัไม่มีการท าธุรกิจเก่ียวกบัรังนกแอ่นบา้นกนัแบบปัจจุบนั ดงันั้นตนจึง
ไม่สามารถท่ีจะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจบา้นนกแอ่น หรือการเล้ียงนกแอ่นภายในบา้นไดม้ากนกั” 
จากท่ีได้กล่าวมานั้นท าให้ผูว้ิจยัได้ทราบถึงความเป็นไปได้เก่ียวกับธุรกิจรังนกในประเทศว่า 
ประเทศไทยนั้นมีโอกาสเก่ียวกบัการท าธุรกิจน้ี โดยพบว่าประเทศไทยมีปัจจยัต่างๆ ซ่ึงท าให้นก
แอ่นสามารถด ารงชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้ เช่น แหล่งอาหาร อุณหภูมิ แหล่งอยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ สภาพอากาศ ภูมิประเทศ รวมถึงการท่ีผูป้ระกอบการรังนกในประเทศไทยมีองค์ความ
เก่ียวกบัธุรกิจรังนก และผูป้ระกอบการไดท้  าการพยายามคน้ควา้ศึกษา และพฒันาองคค์วามรู้ตลอด
ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการด ารงชีวิตนกแอ่นในฤดูต่างๆ การผสมพนัธ์ุ การวางไข่ การท ารัง อีก
ทั้งการสร้างบ้านนกแอ่นในแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในแต่ละจงัหวดัแต่ละ
สถานท่ี รวมถึงการปรับปรุงบา้นนกแอ่นท่ียงัไม่ประสบความส าเร็จ กล่าวคือ นกแอ่นยงัไม่เขา้มา
อาศัยและท ารังภายในบ้าน โดยในประเด็นน้ีผู ้ประกอบการมีความสามารถท่ีจะแก้ไขด้วย
ประสบการณ์ในการปรับปรุงของผูป้ระกอบการจนประสบความส าเร็จมีนกแอ่นเขา้มาอาศยัภายใน
บ้าน และท ารังจ านวนมาก รวมถึงการศึกษาทดลองเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเลียนแบบให้มีความ
คลา้ยคลึงกบัลกัษณะทางธรรมชาติท่ีนกแอ่นชอบ หรือสามารถด ารงชีวติอยูใ่นธรรมชาติ  ในส่วนน้ี
ผูว้ิจยัอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพรสวรรค์ของผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นในประเทศไทยก็เป็นไปได ้
และในประเด็นน้ีท าให้เกิดเป็นส่วนท่ีส่งเสริมแก่ประเทศไทยให้มีความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจรังนกแอ่นบา้น และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัในการประกอบธุรกิจรังนกแอ่นใน
ประเทศไทยไดอ้ยา่งดียิง่    
 

1. เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลติ 
ข้อมูลด้านปัจจยัการผลิตในงานวิจยัน้ีเป็นข้อมูลจาก ผูป้ระกอบการบ้านนกแอ่นแห่ง

ประเทศไทย ในการประกอบการธุรกิจรังนกแอ่นนั้นผูป้ระกอบการตอ้งมีความรู้ดา้นการจดัการ
และการบริหาร และตอ้งมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัธุรกิจเป็นอยา่งดี เนน้ส่ิงท่ีส าคญัในการจดัการบริหาร
คุณภาพการประกอบการเก่ียวกับด้านปัจจยัการผลิต 5 ปัจจยั คือ 1) ผูป้ระกอบการ 2) นกแอ่น  
3) แรงงาน 4) การบริหารจดัการ 5) ทุน  

1) ผู้ประกอบการ ขอ้มูลดา้นปัจจยัการผลิตในงานวิจยัน้ีเป็นขอ้มูลจาก ผูป้ระกอบการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น ผูป้ระกอบบา้นนกแอ่นสร้างบา้นนก ผูป้ระกอบการโรงลา้ง
ท าความสะอาดรังนก ผูป้ระกอบการในส่วนของจดัจ าหน่าย รวมถึงผูป้ระกอบการมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในธุรกิจท่ีสนบัสนุนกนั อีกทั้งผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นส่วนของการจดัลานประมูลรังนก ในส่วนน้ี
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กล่าวให้เห็นถึงความส าคัญของผูป้ระกอบการซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัผลิตท่ีมีความส าคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจรังนกแอ่น  

จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสะทอ้นออกมาให้เห็นเป็นประเด็น ดงัต่อไปน้ี ประเด็นท่ี
หน่ึง เก่ียวกบัองคค์วามรู้ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการสร้างบา้นนก และมีการศึกษาเก่ียวกบั
ธุรกิจรังนกมาอย่างดี ผูป้ระกอบสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาวางแผนบริหารจดัการใน
การท างานไดดี้ จึงท าให้ธุรกิจรังนกในประเทศไทยมีผูป้ระกอบท่ีมีความสามารถ จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่ เห็นวา่ อาจจะดว้ยธุรกิจรังนกบา้นนั้นยงัถือวา่เป็นธุรกิจท่ีเป็นอาชีพ
เฉพาะทาง สินคา้รังนกจดัวา่ยงัเป็นสินคา้เฉพาะกลุ่ม และดว้ยเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงในการลงทุน
อยู่มาก จึงต้องมีผู ้รู้ลึก และเก่ียวกับธุรกิจด้านน้ี จากข้อมูลนั้ นผู ้วิจ ัยยงัพบว่า ในอดีตนั้ นมี
ผูป้ระกอบการท่ีมีองค์ความรู้เก่ียวกบัอาชีพสร้างบา้นให้นกแอ่นอยูน่้อยมาก อาจเพราะสาเหตุท่ีผู ้
ประกอบไม่ตอ้งการเปิดเผยขอ้มูล และไม่ตอ้งการเปิดเผยตวัตน อีกทั้งไม่มีความประสงคส่์งต่อองค์
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองน้ีให้กบัผูอ่ื้น และอาจเพราะวา่การสร้างบา้นให้นกแอ่นอยูเ่พื่อเก็บรังนกแอ่นใน
อดีตนั้นยงัถือว่าเป็นธุรกิจสีเทา และยงัเป็นอาชีพท่ีเป็นความลบัในสมยัก่อน แมว้า่ปัจจุบนัการส่ง
ต่อองค์ความรู้ หรือการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับอาชีพรังนกแอ่นสามารถท าได้ง่ายข้ึน ท าให้
ผูป้ระกอบการรายใหม่หรือบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจในธุรกิจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายข้ึน แต่ก็ยงัจดัวา่
เป็นธุรกิจท่ีตอ้งมีการศึกษาอย่างลึกซ้ึงเหมือนเช่นเคย และในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่น
อยูจ่  านวนมาก เพื่อส่งต่อประสบการณ์ให้ความรู้กบับุคคลท่ีสนใจสามารถช่วยเหลือแนะน าให้ผูอ่ื้น
ได ้ไม่วา่จะเป็นการสร้างบา้น การปรับปรุงบา้น การใช้เทคนิคเฉพาะทางเพื่อหลอกล่อให้นกแอ่น
เขา้มาอาศยัภายในบา้น รวมถึงการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการท าบา้นนกแอ่น อีกทั้งการช่วยเหลือใน
ส่วนของการหาผูซ้ื้อรังนก เน่ืองจากรังนกมีราคาแพง และรังนกเป็นสินคา้ท่ีมีลูกคา้เฉพาะกลุ่มจึง
ต้องมีการจดัการเก่ียวกับการจ าหน่ายสินค้ารังนก ในส่วนท่ีกล่าวมานั้นถือว่าเป็นการจดัการท่ี
สามารถช่วยผูป้ระกอบการหรือบุคคลท่ีทัว่ไปท่ีตอ้งการท าธุรกิจรังนกได ้ 

ประเด็นท่ีสอง การน าองค์ความรู้มาใช้เพื่อสร้างบา้นและเล้ียงนก จากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการผูว้ิจยัไดข้อ้มูลส าคญั อธิบายวา่ การสร้างบา้นนกแอ่น 2 แบบ 1. การสร้างบา้นข้ึนมา
ใหม่ โดยการหาท่ีดินซ่ึงเป็นแหล่งนกแอ่นเพื่อสร้างบา้น และ 2. การปรับปรุงบา้นเก่าหรือบา้นท่ี
ผูป้ระกอบการอาศยัอยู ่ให้กลายเป็นบา้นท่ีสามารถเรียกนกแอ่นเขา้มาอาศยัท ารังไดด้ว้ยองคค์วามรู้
ท่ีมีอยู ่เป็นการผสมผสานระหวา่งความรู้และการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการท าบา้นนก เช่น การติด
ล าโพงเคร่ืองเสียง และเปิดเสียงนกหลอกล่อ ใหน้กแอ่นบินเขา้มาส ารวจบา้น ดว้ยเสียงของนกแอ่น
ท่ีติดล าโพงบริเวณทางเขา้ หรือท่ีเรียกว่า หอนก ฯลฯ ซ่ึงทศันคติสอดคล้องกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
เก่ียวกบัเทคโนโลยี นาย ก (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) และ นาย ข (นามสมมติ) 
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(สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) เห็นวา่ “ในการท างานนั้น ผูป้ระกอบการอาจตอ้งลองผดิ ลองถูกอยู่
หลายคร้ัง จนไดผ้ลลพัธ์ท่ีดี และเกิดการปรังปรุงพฒันา จากนั้นไดมี้การถ่ายทอดองคค์วามรู้ เทคนิค
ต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ ให้แก่สมาชิกผูป้ระกอบการนกแอ่นระหว่างผูป้ระกอบการดว้ยกนั เช่น เสียง
เรียกนก การปรับอุณหภูมิภายในบา้น หรือแมแ้ต่เทคนิคในการลา้งท าความสะอาดรังนกให้มีมูลค่า
มากกวา่เดิม เน่ืองจากการลา้งรังนกนั้นผูป้ระกอบการตอ้งมีแรงงานจ านวนมาก ซ่ึงต่างกบัในส่วน
ของแรงงานการท าบา้นนกแอ่น  

ผลจากการพบปะพูดคุยและการวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้เท็จจริง ผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่น
ผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นท่ีสร้างบา้นใหน้กแอ่นเขา้มาอาศยัท ารังนั้น สามารถท างานและดูแลบา้น
นกเพียงคนเดียวได ้หลงัจากท่ีผา่นช่วงเวลาท่ีสร้างบา้นเสร็จแลว้ การเฝ้าดูนกใชชี้วติจากกลอ้งท่ีติด
ภายในนั้นตอ้งมีการตรวจดูจ านวนนก และความปกติอ่ืนๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งมีแรงงานมากนกั โดยเป็น
ผูป้ระกอบการบ้านนกแอ่นนั้น สามารถดูบ้านนกเพียงคนเดียวได้ ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหรือ
ประสบกับปัญหาอะไร ดังสะท้อนได้จากการสัมภาษณ์  นาย ค (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 
มิถุนายน 2560) กล่าววา่ “ในส่วนของผูป้ระกอบการท่ีมีช านาญแลว้ สามารถดูแลบา้นนกท่ีสร้างเอง
ได้ โดยใช้คนดูแลเพียงหรือแรงงานเพียง 1 คน ในส่วนของการเก็บผลผลิตรังนกนั้นสามารถใช้
แรงงานเพียงแค่ 1 คนได้เช่นกัน และบ้านนกแอ่นมีค่าใช้จ่ายในการดูแลไม่มาก ไม่ต้องยุ่งยาก
เหมือนธุรกิจอ่ืน เช่น ตอ้งใส่ปุ๋ย ใส่เคมี และไม่ตอ้งซ้ืออาหารมาเล้ียงนก” โดยผูป้ระกอบการได้
อธิบายเก่ียวกับการท าบ้านนกแอ่นตามระบบว่า ย่อมดีกว่าอาชีพอ่ืน เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับ
ผูป้ระกอบการสวนยาง สวนปาล์ม ท่ีตอ้งมีค่าใชจ่้ายจ าพวกค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าคนงาน อีกทั้งมีประเด็น 
เก่ียวกบัฝนตก พายเุขา้ ฯลฯ  แต่ถึงอยา่งไรนั้นบา้นนกก็ยงัคงตอ้งการผูป้ระกอบการท่ีเป็นบุคคลท่ีมี
ความใส่ใจ และมีประสบการณ์ เน่ืองจากบ้านนกแอ่นยงัตอ้งมีองค์ความรู้ผสมผสานกบัการน า
ระบบเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นควบคุมภายในบา้น  

นอกจากจากนั้นส่ิงท่ีส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัเป็นประเด็นท่ีผูป้ระกอบการควรรู้ เก่ียวขอ้ง 
ในส่วนของผูป้ระกอบการโรงลา้งรังนก แรงงานเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากตอ้งใชฝี้มือแรงงานของคน
ในการคดัแยกส่ิงสกปรกออกจากเส้นใยน ้ าลายของนกแอ่น ดงันั้นจึงท าให้เกิดจุดอ่อนดา้นเก่ียวกบั
แรงงาน กล่าวคือ แรงงานจ าเป็นตอ้งมีฝีมือล้างรังนก และมีทกัษะท่ีช านาญอย่างแทจ้ริงเก่ียวกบั
ขั้นตอนการท าความสะอาด ซ่ึงไม่ต่างจากการด าเนินการสร้างบา้นนกแอ่น ดงัท่ีปรากฏจากผูใ้ห้
สัมภาษณ์ กล่าวว่า ผูรั้บเหมาก่อสร้างทัว่ไปไม่สามารถเขา้ใจในการท าบา้นนก ท าให้มีขั้นตอนท่ี
สร้างผดิอยูห่ลายคร้ัง ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งทุบเพื่อแกไ้ขบางส่วน เสียตน้ทุนดา้นเงินและเวลาใน
การท าใหม่อีกคร้ังยกตวัอยา่ง เช่น ทางเขา้นก ในส่ิงสุดทา้ยท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวถือเป็นส่ิงส าคญัในความ
เส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดความผดิพลาด 
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2) นกแอ่น จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัผูว้จิยัไดป้ระเด็นเก่ียวกบันกแอ่น ดงัต่อไปน้ี ประเด็น
แรก กล่าววา่ นกแอ่นเป็นส่ิงท่ีส าคญั รองลงมาจากองคค์วามรู้ และตวัของผูป้ระกอบการ เพราะนก
แอ่น คือ “ผูผ้ลิตสินคา้รังนก” ให้ผูป้ระกอบการ เปรียบเสมือนสัตวใ์ห้ผลผลิตท่ีมีมูลค่า ไม่ต่างจาก
ปลาสเตอร์เจียนท่ีผลิตคาเวียร์ หรือท่ีคนผูบ้ริโภคนิยมเรียกกนัว่าไข่ปลาคาเวียร์ จากขอ้มูลการวิจยั 
Sankaran (2001) “รังของนกแอ่นกินรัง (Collocalia Fuciphaga) อยู่ในอนัดบัต้นๆ ของผลิตภณัฑ์
สัตวท่ี์มีราคาแพงท่ีสุดในโลกซ่ึงส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากรังของมนัในระดบัสูง” เน่ืองจาก
นกแอ่นนั้นเปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรท่ีมีชีวิตเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดสินคา้รังนก ตอ้งพึ่งพาตวันกแอ่น
และตอ้งเป็นสายพนัธ์ุท่ีท ารังกินได ้คือนกแอ่นท่ีท ารังดว้ยน ้ าลาย ในส่วนน้ีนกแอ่นท่ีมาอาศยัท ารัง
ภายในบา้นอาจจะเป็นนกแอ่นท่ีอพยพมาจากแหล่งธรรมชาติ หรืออาจจะเป็นนกแอ่นท่ีเกิดจากพ่อ
แม่นกแอ่นท่ีอาศยัในบา้นนกแอ่นของผูป้ระกอบการ โดยนกแอ่นท่ีมาจากนกแอ่นบา้นเกิดจาก นก
แอ่นเพศผูแ้ละเพศเมียท่ีอาศยัในบา้นผสมพนัธ์ุกนัและท ารังออกไข่ จนมีลูกนกแอ่นเกิดภายในบา้น  

ประเด็นท่ีสอง การจ าลองบา้นนกให้เหมาะสมกบัการด ารงชีวิตของนกแอ่น ดงัท่ีได้
ปรากฏจากการให้สัมภาษณ์ กล่าววา่ “คนท่ีจะเขา้มาสู่ธุรกิจน้ีจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาเก่ียวกบั
ธรรมชาติของตวันกแอ่น การด ารงชีวิตและศึกษาเก่ียวกบัการสร้างบา้นนกแอ่นเพื่อให้นกแอ่นเขา้
ไปอาศยัเหมือนถ ้าตามธรรมชาติ ในการสร้างบา้นนกแอ่น จะตอ้งมีตน้ทุนสูง ดงันั้นจึงมีความเส่ียง
ถ้าไม่มีความรู้ท่ีลึกซ้ึง หรือไม่ได้ศึกษาค้นควา้กระบวนการสร้างบ้านและเล้ียงนกแอ่น” เม่ือมี
ความรู้เก่ียวกบัการสร้างบา้นและมีความรู้เก่ียวกบันกแอ่นแลว้ ผูป้ระกอบการหรือบุคคลท่ีสนใจก็
จะสามารถเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งราบร่ืน และประสบความส าเร็จ ในการใชอ้งคค์วามรู้มาหา
แหล่งท่ีหากินของนกหรือเส้นทางบินหากินของนกแอ่นก็เป็นประเด็นท่ีส าคญัอยา่งมากในการหา
บริเวณท่ีตั้ งของบ้านนกแอ่น และจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อธิบายว่า นกแอ่นเปรียบ
เหมือนเป็นส่ิงท่ีส าคญัไม่น้อยไปกวา่ปัจจยัผูป้ระกอบการ นาย ค (สมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 
2560) “ส่ิงท่ีส าคญัของธุรกิจคือการสร้างบา้นนกไวบ้ริเวณแหล่งนกแอ่น ไม่ใช่การสร้างบา้นนก
นอกแหล่งท่ีนกแอ่นหากินหรืออาศยั เน่ืองจากเม่ือเราสร้างบา้นเสร็จแลว้มามีนกแอ่นเขา้มาอาศยัท า
รัง เราจะเคล่ือนยา้ยบา้นไปหานกแอ่นไม่ได ้เพราะเราตอ้งรอนกแอ่นบินมา ซ่ึงจะใช้เวลาเท่าไหร่
แลว้แต่เทคนิคของแต่ละคน  

ผูว้ิจยัยงัพบความเส่ียงเก่ียวกบันกแอ่นท่ีผูป้ระกอบการควรพึงระวงั การหาท่ีดินเพื่อ
ปลูกสร้างบา้นควรใช้ประสบการณ์และความช านาญพิจารณา” เน่ืองจากการหาท่ีดินเพื่อปลูกบา้น
เราจ าเป็นตอ้งตระหนกัวา่ ท่ีดินนั้นคือท่ีดินท่ีนกแอ่นตอ้งเป็นเส้นการบินผ่านของนกแอ่นหรือเป็น
แหล่งหากินของนกแอ่น ซ่ึงจุดน้ีถือวา่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคท่ีส าคญัของธุรกิจน้ี ผูป้ระกอบการ
รายใหม่หรือบุคคลท่ีสนใจ จ าเป็นตอ้งหาท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการสร้างบา้นนกแอ่นหรือผูเ้ช่ียวชาญ
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ดา้นธุรกิจนกแอ่น เพื่อเรียนรู้การด ารงชีวิตนกแอ่นท่ีกลายเป็นนกแอ่นบา้น เพราะจะท าให้ทราบถึง
นิสัยโดยธรรมชาติของนกแอ่นบา้น และความตอ้งการของนกแอ่นบา้น รวมทั้งปัจจยัท่ีเป็นศตัรูกบั
นกแอ่น เพราะเม่ือนกแอ่นเกิดความกลวัจะมีการอพยพออกจากบ้าน รวมถึงผูป้ระกอบการควร
ศึกษาจากหนงัสือ วารสาร หรือการศึกษาจากนกัปักษีวทิยา  

ผูว้จิยัยงัพบความเส่ียงอีก 2 ประการ จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบักบัศตัรูนก
แอ่น ประการแรก กล่าวว่า บ้านนกแอ่นท่ีไม่มีนกแอ่นเข้ามาอาศยัท ารังภายในบ้าน อาจมีเพียง
นกพิราบท่ีบินเขา้มารอคอยเพื่อจบันกแอ่นกิน นั้นเพราะไดย้ินเสียงนกแอ่นจากล าโพงท่ีเปิดเสียง
เรียกนกแอ่นให้เขา้บา้น เน่ืองจากการเปิดเสียงนกแอ่นซ่ึงจดัเป็นนกประเภทเหยื่อของนกพิราบ (ส่ิง
น้ีคือศตัรูท่ีนกแอ่นไม่กลา้บินเขา้มา) อาจท าให้การสร้างบา้นนกแอ่นไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์
เน่ืองจากอาจมีนกพิราบท่ีเป็นศตัรูนกแอ่นเขา้มาครอบครองจนท าให้นกแอ่นไม่เขา้มาอาศยั 

ความเส่ียงประการท่ีสอง กล่าววา่ ดว้ยธรรมชาติของนกรับรู้ศตัรูท่ีเป็นอนัตราย โดย
สังเกตจากการท่ีเห็นนกแอ่นบินเขา้มาส ารวจภายในบา้นท่ีผูป้ระกอบการสร้างและจ าลองสภาพ
คลา้ยถ ้าท่ีนกแอ่นอาศยัในธรรมชาติวา่ภายในบา้น เพื่อส ารวจวา่ภายในบา้นนั้นมีความปลอดภยัแค่
ไหน อีกทั้งอุณหภูมิ เสียง ความมืด นบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของนกแอ่นในการเลือกท่ีจะอยูบ่า้นของ
ผูป้ระกอบการ อีกทั้งเม่ือการนกแอ่นอาศยัอยูภ่ายในบา้นแลว้เม่ือมีปัจจยัท่ีไม่ปลอดภยักบัชีวิตนก
แอนมากระทบกบัการด ารงชีวิตของนกแอ่น นกแอ่นก็จะอพยพหนีออกไปจากบ้านหลงันั้น ดัง
สะทอ้นไดจ้าก นาย ค (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) กล่าววา่ “ผูป้ระกอบการตอ้งใส่
ใจต่อการด ารงชีวิตของนกแอ่น เน่ืองจากนกอนัถือวา่เป็นผูผ้ลิตในกระบวนการของการผลิตสินคา้
รังนกให้แก่ผูป้ระกอบการ ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจบา้นรังนกแอ่นจะตอ้งศึกษาในดา้นการด ารงชีวิต
ของนกแอ่นมาเป็นอยา่งดี เช่น สภาพอากาศท่ีนกแอ่นสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด ้แหล่งอาหารของนก
แอ่น และส่ิงท่ีส าคญัความกลวัของนกแอ่น เน่ืองจากนกแอ่นนั้นมีศตัรู คือ งู แมลงสาบ และหนูท่ีจะ
เขา้มากดั กินไข่ และลูกนกแอ่นท่ีอาศยัอยูภ่ายในรังได ้ซ่ึงปัจจยัพวกน้ีก็ถือเป็นศตัรูของการท าธุรกิจ
หรือส่ิงท่ีท าให้ธุรกิจลม้เหลว เน่ืองจากอตัราการรอดของลูกนกนั้นถา้มีสูงก็จะท าให้มีประชากรนก
แอ่นเพิ่มข้ึน ถา้ลูกนกแอ่นตายบา้นนกก็จะไม่สามารถผลิตนกแอ่นเพิ่มข้ึนไดอี้ก และส าคญัเม่ือนก
แอ่นเติบโตจนทิ้งรังไปก็จะสามารถเลือกบา้นท่ีจะอยูเ่พื่อท ารังและสืบพนัธ์ุต่อไป” 

3) แรงงาน จากขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดจ้ากการสัมภาษณ์และวเิคราะห์ขอ้เทจ็จริง พบประเด็น
ท่ีส าคญั 2 ประเด็น เก่ียวขอ้งกบัแรงงาน ดงัต่อไปน้ี ประเด็นแรก เก่ียวกบัองคค์วามรู้ ความช านาญ
และประสบการณ์ของมนุษยเ์พื่อควบคุม และเป็นธุรกิจเฉพาะท่ีผูป้ระกอบการหาแรงงานไดย้าก 
ตั้งแต่แรงงานท่ีสร้างบา้นนก แรงงานท่ีคดัสินคา้รังนก แรงงานท่ีคดัส่ิงสกปรกในการลา้งท าความ
สะอาดรังนก  
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ประเด็นสอง การมีทกัษะและการน าเทคโนโลยมีาใชค้วบคู่กนั นอกจากความรู้แลว้ยงั
มีส่ิงท่ีส าคญัเก่ียวกบัแรงงานท่ีจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญั เน่ืองจากการท าธุรกิจบา้นนก การลา้งท า
ความสะอาดรังนก และจดัจ าหน่ายรังนกนั้น เป็นธุรกิจเฉพาะ ท่ีแรงงานตอ้งมีทกัษะเฉพาะ และตอ้ง
มีการศึกษามาก่อน ยกตวัอยา่งเช่น การเขา้ไปภายในบา้นนกแอ่นไม่สามารถท าไดต้ลอดเวลา โดย
ผูป้ระกอบการจะท าการตรวจสอบภายในบ้านจากระบบกล้องวงจรปิด  ดงันั้นจึงต้องศึกษาการ
ด ารงชีวิตของนกแอ่น เน่ืองจากด้วยนกแอ่นอาศยัภายในบ้านเป็นบางเวลา ผูป้ระกอบการและ
แรงงานจึงตอ้งมีความรู้เก่ียวกบันกก่อนจะเขา้ไปภายในบา้นนกได ้เพราะอาจจะท าให้นกแอ่นตกใจ
ในกรณีท่ีนกแอ่นก าลงัอยูภ่ายในบา้น อีกทั้งแรงงานท่ีตอ้งเช็คเก่ียวกบัอุปกรณ์ภายในบา้นนกแอ่น 
การปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งการเขา้ไปเก็บรังนกตอ้งมีความช านาญ เพื่อป้องกนัการรบกวนนก
แอ่นและคุณภาพของสินคา้รังนก ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัแรงงาน อีก
ทั้งการซ่อมแซมเฉพาะทางตอ้งมีการจา้งในส่วนน้ีดว้ย ส่วนของแรงงานโรงลา้งท าความสะอาดรัง
นก จ าเป็นตอ้งมีแรงงานหลายคน และตอ้งมีทกัษะการลา้งรังกนกท่ีดี เน่ืองจากการล้างรังนกนั้น
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้รังนกใหมี้ราคาสูงข้ึน การท่ีแรงงานไม่มีทกัษะเพียงพอลา้งรังนกอาจ
ท าใหรั้งนกเสียหายได ้รวมไปกระบวนการอ่ืนๆ ในธุรกิจรังนก แรงงานเป็นส่ิงท่ีตอ้งมีการถ่ายทอด
ใหค้วามรู้และท าการฝึกทกัษะเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้รังนกท่ีมีคุณภาพ  

นอกจากนั้นการน าเทคโนโลยีมาใชเ้ก่ียวกบัธุรกิจน้ียงัเป็นส่ิงท่ีส าคญัในส่วนแรงงาน 
ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการธุรกิจบา้นนกแอ่นท่ีสร้างบา้นเล้ียงนกแอ่นและผลิตรังนกจะมีการ
น าเทคโนโลยต่ีางๆ มาปรับใชใ้นการท างาน ถึงแมว้า่ผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นจะน าเทคโนโลยมีา
ใชใ้นการปรับสภาพบา้นและการควบคุมบา้นนกแอ่นแต่การท าบา้นนกแอ่นก็มีแรงงานนอ้ยและใน
ส่วนน้ีสามารถใชเ้ทคโนโลยีไดม้ากกวา่ในส่วนการลา้งรังนก ถึงแมก้วา่ผูป้ระกอบการลา้งท าความ
สะอาดรังนกแอ่นจะไดมี้การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานเช่นกนั แต่ในการลา้งรังนกเก่ียวกบั
แรงงานยงัถือวา่มีความส าคญัและยงัมีบทบาทอยูม่าก เน่ืองจากสามารถเพิ่มมูลค่าให้รังนกได ้โดย
การลงมือและการลงแรงของผูป้ระกอบและแรงงานยงัเป็นส่ิงท่ีละเลยไม่ได ้อีกทั้งยงัมีการจา้งแรง
จ านวนมากเขา้มามีบทบาทในส่วนน้ีอีกดว้ย อีกทั้งเน่ืองจากธุรกิจลา้งรังนกนั้นยงัไม่มีเทคโนโลยีท่ี
ทันสมยัหรือเคร่ืองจกัรสามารถน ามาช่วยเหลือการท างานได้เต็มท่ี อีกทั้ งการควบคุมอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือในธุรกิจรังนกนั้นยงัคงตอ้งผสมผสานและจ าเป็นตอ้งมีองคค์วามรู้เขา้มาเสริมอยา่งมาก 

4) การบริหารจัดการ จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้เท็จจริงจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
อธิบายว่า การบริหารจดัการในธุรกิจรังนก ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัเพื่อช่วยให้ผูป้ระกอบการท า
ธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากในธุรกิจรังนกไดน้ าองค์ความรู้หลากหลายอย่างมาปรับใช้
บริหารจดัการเป็นกระบวนการดา้นการจดัการ ผูว้จิยัสรุปประเด็นท่ีส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี   



138 

 

ประเด็นการจดัการระบบการบริหารงานเก่ียวกบัการสร้างบา้นนก จนถึงการจดัการ
เพื่อท าความสะอาดรังนกให้สวยงามเพื่อจดัจ าหน่ายให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ การจดัการ
ระบบการสร้างบา้นนกเร่ิมตั้งแต่ การศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจรังนก การจดัหาแหล่งเงินทุน 
กระบวนการสร้างบา้นเพื่อเล้ียงนกแอ่น การหาท่ีดินเพื่อสร้างบา้น และการจดัหาผูรั้บเหมา รวมถึง
การวางระบบภายในบา้นนกเลียนแบบถ ้าธรรมชาติอยา่งถูกตอ้งตามหลกัท่ีนกแอ่นอาศยั จนถึงการ
บริหารจดัการในส่วนของการเก็บรังนก จากท่ีไดป้รากฏในการสัมภาษณ์การจดัการดา้นระบบเป็น
ส่ิงท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ช่วยลดความเส่ียง และเพื่อให้ธุรกิจมีระบบมากข้ึน นาย ง 
(สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) การจดัการเก่ียวกับการออกแบบสร้างบ้านนก การจดัการระบบ
ภายในของบา้นนกเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัใหน้ก  

ประเด็นการบริหารจดัการคุณภาพในส่วนผูป้ระกอบการสร้างบ้านนกได้เน้นย  ้ า
เก่ียวกบัความสะอาดภายในบา้นนกเพื่อให้รังนกท่ีอยู่ในบา้นมีคุณภาพ สะอาด อีกทั้งการจดัการ
คุณภาพในส่วนของผูป้ระกอบการลา้งรังนก อาจรวมถึงการจดัจ าหน่ายรังนก ดงัการสัมภาษณ์จาก
ผูป้ระกอบการ กล่าวว่า “ผูป้ระกอบการใหม่อาจมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจไม่มากนกั แต่เน้น
ใชก้ารศึกษาและการน าความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่านอ่ืนมาประยุกตใ์ชบ้ริหารจดัการ ท าให้
ทราบถึงขั้นตอนการบริหารจดัการในธุรกิจจนถึงขั้นตอนท่ีไดรั้งนกมีคุณภาพ และเขา้ใจถึงปัญหา
และปัจจยัท่ีส่งผลใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ”  

ในส่วนของประเด็นการวางแผน จากการท่ีผูว้ิจยัวิเคราะห์พบว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นบริหารการจดัการวางแผนคุณภาพเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เน่ืองจากการวางแผนน ามาซ่ึง
คุณภาพ โดยต้องปฏิบัติจากการวางแผนเพื่อให้การบริหารเกิดผลความส าเร็จมากท่ีสุด ดังการ
สัมภาษณ์  นาย ง (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) เห็นวา่ ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการ และ
การวางแผนโดยการน าองค์ความรู้เข้ามาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ อาจด้วยความท่ีเป็น
ผูป้ระกอบการใหม่ และมีประสบการณ์ไม่มาก จึงตอ้งศึกษาทั้งความส าเร็จและความลม้เหลวของ
ผูป้ระกอบการท่านอ่ืน และดงัการสัมภาษณ์จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั นาย ค (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 
18 มิถุนายน 2560) กล่าวว่า ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารจดัการ โดยการจดัการความรู้ของ
ผูป้ระกอบการท่ีไดน้ าความรู้มาวางแผนเพื่อบริหารงานในธุรกิจรังนกเช่นกนั เน่ืองจากจะสามารถ
จดัการด้านบ้านนกแอ่นและตวันกแอ่น แล้วยงัสามารถน ามาจดัการด้านการแปรรูปรังนกให้มี
คุณภาพไดอี้กดว้ย อีกทั้งผูว้ิจยัยงัพบว่ามีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไดเ้น้นถึงความรู้ดา้นการบริหาร
จดัการและการวางแผน ในส่วนน้ีผูว้ิจยัคิดว่าเป็นส่ิงท่ีให้ผูป้ระกอบการสามารถท าธุรกิจได้โดย
บริหารจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระบบขั้นตอนท่ีไดว้างแผนไวเ้พื่อขีดความสามารถในการแข่งขนั 
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5) ทุนด้านเงิน และที่ดิน ผลจากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ขอ้มูลส าคญั สามารถ
สรุปประเด็นไดว้า่ มีดา้นทรัพยากรท่ีส าคญัเก่ียวกบัการท าธุรกิจรังนก คือ ดา้นเงิน และท่ีดิน  

ประเด็นแรก ดา้นการเงิน เงินทุนมีความส าคญัอยา่งมากในทุกการด าเนินท าธุรกิจทุก
ประเภท ธุรกิจรังนกแอ่นก็เช่นกนั ผูป้ระกอบการต่างให้ความส าคญักบัตน้ทุนเงินจ าเป็นอยา่งมาก 
เน่ืองจากตน้ทุนเงินสามารถขบัเคล่ือนธุรกิจได ้และในธุรกิจรังนกนั้นก็จ  าเป็นตอ้งมีปัจจยัอ่ืนๆ เขา้
มาควบคู่ไปดว้ย และตอ้งมีการบริหารงานจดัการท่ีดีไปพร้อมกนักบัองคค์วามรู้ของผูป้ระกอบการ 
เพื่อการกา้วเขา้มาสู่วงการธุรกิจผูป้ระกอบการรังนกในประเทศไทยอยา่งประสบความส าเร็จ 

ผูว้จิยัยงัพบปัญหาประเด็นตน้ทุนดา้นเงินในส่วนของแหล่งเงินทุน ดงัท่ีไดป้รากฏจาก
การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ เห็นว่า ในการท าธุรกิจบา้นนกผูป้ระกอบการตอ้งมีเงินทุนส าหรับ
สร้างบา้นนกแอ่น และยงัพบปัญหาอีกว่า การสร้างบา้นนกแอ่นไม่สามารถท าการขอสินเช่ือจาก
สถาบนัการเงินได้ เน่ืองจากยงัเป็นธุรกิจท่ีธนาคารไม่อนุมติั  อีกทั้งเจา้หน้าท่ีธนาคารไม่มีองค์
ความรู้เก่ียวกบัการประเมินทรัพยสิ์นเก่ียวกบัธุรกิจน้ี ดงัสะทอ้นไดจ้าก นายสมคิด (นามสมมติ) 
(สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2561) กล่าววา่ ปัญหาการขอสินเช่ือกบัธนาคารไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจาก
การสร้างบา้นนกผดิแบบวตัถุประสงคจ์ากการอยูอ่าศยั และการขอสินเช่ือเพื่อท าธุรกิจสร้างบา้นนก
นั้นผูป้ระกอบการไม่สามารถท าได ้เน่ืองจากอาชีพสร้างบา้นเพื่อเล้ียงนกแอ่นยงัไม่มีแพร่หลาย และ
ยงัถือเป็นธุรกิจสีเทา โดยผูป้ระกอบการจึงตอ้งใชเ้งินทุนส่วนตวัท่ีมีอยู ่ 

ประเด็นท่ีสอง ในส่วนของตน้ทุนท่ีส าคญัอีกประการ คือ ท่ีดิน การวางแผนเพื่อสร้าง
บา้นนกข้ึนใหม่นั้น ท่ีดินท่ีมีแหล่งนกแอ่นถือวา่มีความส าคญั และเป็นขั้นตอนแรกของการวางแผน 
ในการเร่ิมตน้กระบวนสร้างบา้นนก เน่ืองจากตอ้งสร้างบา้นบนท่ีดินท่ีเป็นแหล่งนกมีนกแอ่นบิน
ผา่นหรือเป็นเส้นทางหากิน ดงัท่ีไดป้รากฏในการให้สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั วชัระ สงวนสมบติั 
นกัปักษี นกัวิชาการ องคก์ารพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยา (สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2561) อธิบายวา่ 
“นกหรือสัตวมี์ชีวิตนั้น จะมีอาณาเขต อาจจะแตกต่างกนัในแต่ละชนิดของสัตวบ์า้งด้วยสัญชาติ
ญาณ การหาแหล่งท่ีอยูอ่าศยัก็เช่นเดียวกนั คือการขยายเผา่พนัธ์ุท่ีสัตวต์ามธรรมชาติตอ้งมีโดยการ
ตระเวนหาแหล่งท่ีสามารถอาศยัด ารงชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม ถา้ตราบใดท่ีมีนกแอ่นมีการขยายพนัธ์ุ
จนเกิดการเพิ่มของจ านวนประชากรนกภายในถ ้าทางธรรมชาติ นกแอ่นท่ีเป็นส่วนเกินจะตระเวน
หาแหล่งท่ีอยูอ่าศยัใหม่ และนกท่ีอาศยัอยูภ่ายในบา้นอยูก่่อนแลว้จะท าการดึงดูดนกแอ่นตวัอ่ืนเขา้
มาอาศยัภายในบา้น โดยมีปัจจยัคือ ถา้ผูป้ระกอบการท าการจดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมจึงจะมี
นกเขา้มาอยู่อาศยั โดยผูป้ระกอบตอ้งควบคุมความช้ืนให้ได ้และนกแอ่นตอ้งไม่โดนรบกวนมาก
จนเกินไป” 
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 จากการวิเคราะห์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัและจากขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัความเส่ียงเร่ืองตน้ทุน
ท่ีดิน  จึงพบวา่มีเร่ืองเก่ียวกบัแหล่งนก เส้นทางท่ีบินนกแอ่นผา่นผา่นท่ีดินเขา้มาเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ในประเด็นท่ีดิน กล่าวว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกัท าการสร้างบา้นนกแอ่นในบริเวณท่ีมีการ
สร้างบ้านนกแอ่นอยู่ก่อนแล้ว ยกตวัอย่าง แหล่งของบ้านนกแอ่นท่ีนิยมสร้างตามจงัหวดัตราด 
ระยอง จนัทบุรี ฯลฯ ท่ีมีบา้นนกแอ่นกระจายตวัอยู ่และเป็นจงัหวดัท่ีผูป้ระกอบการนิยมสร้างบา้น
นกแอ่นเพื่อท าธุรกิจกนัมาก เน่ืองจากผูป้ระกอบการมีแนวคิดเก่ียวกบัประเด็นน้ีวา่เป็นบริเวณแหล่ง
หากินของนกแอ่น และเป็นเส้นทางหากินของนกแอ่นซ่ึงเขา้ใจวา่นกแอ่นมกับินผา่นและเขา้บา้นมา
เพื่อส ารวจ สาเหตุเพราะมีบา้นนกแอ่นหรือคอนโดจ านวนมากจึงท าให้มีเสียงของนกแอ่นทั้งท่ีเป็น
เสียงจริงและเสียงจากการเปิดดว้ยเคร่ืองเสียงของผูป้ระกอบการผสมกนั โดยบริเวณนั้นกลายเป็น
เส้นทางบินของนกแอ่นไปโดยถาวร การสร้างบา้นในบริเวณของแหล่งบา้นนกนั่นเพื่อลดความ
เส่ียงของการท่ีสร้างบา้นนกแอ่นในบริเวณท่ีไม่ใช่เส้นทางการบินของนกแอ่น และไม่ใช่เส้นทางหา
แหล่งอาหาร ในส่วนน้ียงัเก่ียวกบักบัองคค์วามรู้และเทคโนโลย ีเน่ืองจากผูป้ระกอบการไดมี้การน า
เทคโนโลยแีละองคค์วามรู้มาใช ้คือ การทดสอบเสียงเรียกนก โดยท าการเปิดเสียงนกแอ่นให้ดงัเพื่อ
ดึงดูดความสนใจเรียกใหน้กแอ่นท่ีก าลงับินอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง หรือก าลงับินผา่นเส้นทางนั้นเขา้มา
สนใจหรือส ารวจเสียง ในส่วนน้ีผูว้ิจ ัยได้ทดลองท าการเปิดเสียงเรียกนกโดยทดสอบในภาค
ตะวนัออก 3 แห่ง พบวา่ มีนกแอ่นบินเขา้มาส ารวจเสียงทดสอบ ประมาณ 10-20 ตวั โดยทดสอบท่ี 
ต าบลบา้นเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง และอีกสองสถานท่ีเป็นพื้นท่ีโล่งใกล้กบัสวนผลไม ้ใน
จงัหวดัตราด กบั จงัหวดัจนัทบุรี เรียกไดว้า่เป็นองคค์วามรู้ท่ีผสานกบัเทคโนโลยีเพื่อใชใ้นการหา
ท่ีดินเพื่อสร้างบา้นนก และเพื่อลดความเส่ียงในประเด็นท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนท่ีดินในการท าธุรกิจได้
เป็นอยา่งดี 
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ตารางที ่4.1 เง่ือนไขดา้นปัจจยัการผลิต 

ปัจจัยการผลติด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ผู้ประกอบการ 1. ผูป้ระกอบการมีความรู้เก่ียวกบั
ธุรกิจ สามารถเป็นท่ีปรึกษาในการ
ท าธุรกิจรังนกได ้
2. ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมี
ความสามารถในการท าบ้านนก
แอ่นได ้ 
3. มีการรวมสมาคม ชมรม เพื่อ
การพฒันา ช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหา 

1. ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่อาจไม่ไดศึ้กษา
อย่างลึกซ้ึง แบบนักปักษีวิทยา เก่ียวกับ 
คุณลกัษณะพนัธ์ุนกแอ่น และการด ารงชีวิต
ของนกแอ่น เพราะนกแอ่นไม่ใช่นกเล้ียง
ตามบา้น 
2. ขาดการสนับสนุนจากอุตสาหกรรม
เก่ียวข้อง เช่น สถาบันการเงิน การขอ
อ นุ ญ าตส ร้ างบ้ าน  ก าร ต่ อ เติ ม บ้ าน 
ผูรั้บเหมาก่อสร้างบา้นนกแอ่น 
3. ผูป้ระกอบการมีข้อจ ากัดในการลงทุน 
เน่ืองจาก การลงทุนในธุรกิจน้ีค่อนขา้งสูง 
และอาจตอ้งใช้เงินทุนในการสร้างบา้นสูง
มากยิ่งข้ึนถา้ผูป้ระกอบการตอ้งแกไ้ขบา้น
หลายคร้ังเพื่อให้ประสบความส าเร็จ และ
ส่ิงท่ีส าคญัผูป้ระกอบการต้องมีท่ีดินเป็น
ของตวัเองไม่เช่นนั้นผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ซ้ือท่ีดินท าใหมี้ตน้ทุนเพิ่มข้ึน   
4.  ผูป้ระกอบการมีความเส่ียงในการถูก
ด าเนินคดีทางกฎหมายเก่ียวกับสัตว์ป่า
คุม้ครอง เน่ืองจาก ดว้ยขอ้กฎหมายท่ีท าให้
ธุรกิจยงัผิดกฎหมายจึงท าให้ไม่มีกฎเกณฑ ์
นโยบายช่วยส่งเสริมผูป้ระกอบการ 
5. ผู ้ประกอบการรายใหม่หรือบุคคลท่ี
สนใจในธุรกิจย ังขาดส่ือการสอนเพื่ อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง รวมถึงขาด
ช่องทางการเข้าถึงท่ีปรึกษาในการสร้าง
บา้นนก 
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ตารางที ่4.1 เง่ือนไขดา้นปัจจยัการผลิต (ต่อ) 
ปัจจัยการผลติด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 

นกแอ่น 1. ประ เทศไทยเหมาะกับการ
ด ารงชีวิตของนกแอ่นสายพนัธ์ุท า
รังกินได ้4 สายพนัธ์ุ 
2. ผูป้ระกอบการมีความรู้เก่ียวกบั
การเล้ียงนกแอ่นระบบบา้นนก 

1. นกแอ่นมีประสาทสัมผสัท่ีไวต่อศัตรู 
และมีการเปล่ียนถ่ินท่ีอยู่ มีการอพยพอยู่
ตลอดเวลา 
2. ธุรกิจนกแอ่นมีขอ้กฎหมายเป็นสัตวป่์า
คุม้ครอง ตามกฎกระทรวงก าหนดให้เป็น
สัตว์ป่ าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ท่ีออกตาม
ความใน พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 
พ.ศ. 2535 ท าให้กิจการรังนกแอ่นท่ีเป็น
ผลผลิตจากบ้านนกแอ่นถือเป็นกิจการท่ี 
ผิดกฎหมาย เน่ืองจากไม่ได้รับ อนุญาต
ตาม พ.ร.บ. ทั้ งสองฉบับ ท าให้เกิดเป็น
ประเด็นท่ีมีปัญหาในการท าธุรกิจ 
3. ประชาชนทัว่ไปยงัมีทศันคติดา้นลบกบั
ตวันกแอ่น เขา้ใจว่านกคือสัตว์ท่ีแพร่เช้ือ
โรค 

แรงงาน 1. ในส่วนของบ้านนกแอ่นเป็น
ธุรกิจท่ีจา้งแรงงานนอ้ย   
2. มี บุคคลท่ีสนใจอยากเข้ามา
สมัครเป็นแรงงานเพื่อมาเรียน รู้
เก่ียวกบัธุรกิจรังนกมาก 
3 . ใ น ปั จ จุ บั น เป็ น ธุ ร กิ จ ท่ี มี
ผูป้ระกอบการใหม่และบุคคลท่ี
สนใจเขา้มาท าธุรกิจจ านวน 
มากกวา่ในอดีต 

1. แรงงานขาดแคลน และต้องมีทักษะ
เฉพาะทาง ต้องฝึกอบรม เช่น ช่างรวมถึง
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต่อเติมบา้น 
2. มกัประสบปัญหาการบริหารจดัการมกั
ควบคุมปัจจยัไม่ไดเ้น่ืองจากว่าตอ้งท างาน
กบัธรรมชาติ และนกแอ่นเป็นนกท่ีอยูต่าม
ธรรมชาติ 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
ปัจจัยการผลติด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 

บริหารจัดการ 1. ในประเทศไทยมีผูป้ระกอบการท่ีมี
ประสบการณ์และองคค์วามรู้เก่ียวกบั
ธุรกิจรังนกอย่างมาก ท าให้สามารถ
น าการบริหารจัดการผสมผสานกับ
เทคโนโลยีท าให้ผูป้ระกอบการบ้าน
นกแอ่นมีความสามารถในการท า
ธุรกิจไดอ้ยา่งดี 
2. มีการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการ
บริหารจดัการให้กับสมาชิกมากข้ึน
ดว้ยช่องทางหลากหลายของเครือข่าย
สมาคมท าให้ผู ้ประกอบการมีการ
พฒันาในการท าธุรกิจรังนก 

1. ผูป้ระกอบการประสบปัญหาในการ
บริหารจดัการกบัธุรกิจ จากการท างาน
กบัธรรมชาติ คือนกแอ่น การวางแผน
อาจจะพบกับปัญหาแบบไม่คาดคิด 
และไม่สามารถก าหนดได ้เน่ืองจากนก
แอ่นเป็นนกท่ีอยู่ตามธรรมชาติ ฤดูฝน
เปล่ียน อากาศ ร้อน-หนาว อาจท าให้
นกแอ่นอพยพหรือตายหมดบ้านได้
ภายในวนัเดียว 

ทุนด้านเงิน  
และทีด่ิน 

1. ดว้ยสภาพในประเทศไทยนั้น มีนก
แอ่นสายพันธ์ุท่ีท ารังกินได้บินผ่าน
ท่ีดินและบา้นเรือนหลากหลายจงัหวดั
ทัว่ประเทศไทย  
2. ในธุรกิจมีผูป้ระกอบการใหม่และ
บุคคลท่ีสนใจเขา้มาท าธุรกิจจ านวน
มากกว่าในอดีตเน่ืองจากมีผูป้ระกอบ 
การบ้านนกแอ่นท่ีอยู่ในวงการรังนก
มานานมีความรู้และประสบการณ์
พร้อมจะถ่ายทอดส่งต่อความรู้ให้
บุคคลท่ีสนใจเพื่อลดความเส่ียงด้าน
การน าเงินมาลงทุนในการท าธุรกิจรัง
นก 

1. ในส่วนของผู ้ประกอบการใหม่ ท่ี
ก าลงัจะเขา้มาในการประกอบการธุรกิจ
รังนก มี ปัญห าก ารท า ธุ ร กิ จด้ าน น้ี
เน่ืองจากตอ้งมีเงินทุนค่อนขา้งสูง และ
ไม่สามารถท่ีจะท าเร่ืองการขอสินเช่ือ
กบัสถาบนัการเงินได ้ 
2. ก ารล ง ทุ น ซ้ื อ ท่ี ดิ น ใน ก รณี ท่ี ผู ้
ประกอบ การใหม่มีท่ีดินอยู่แลว้แต่นก
แอ่นไม่ไดบิ้นผา่นเส้นทางนั้นหรือท่ีดิน
ท่ีมีอยู่แล้วไม่ใช่แหล่งหากินของนก
แอ่น จึงท าให้มีต้นทุนสูงและมีความ
เส่ียง 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
ปัจจัยการผลติด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 

 3. บ้านร้าง โรงแรมร้าง โรงหนังร้าง
หรือสถานท่ีท่ีไม่สามารถด าเนินธุรกิจ
แล้วสามารถน ามาปรับปรุงเพื่อท า
บา้นรังนกได ้โดยใช้โอกาสน้ีช่วยท า
ใหอ้สังหาท่ีถูกท้ิงร้างสามารถน ามาใช้
ในการท าธุรกิจได้มหาศาลจากการ
เก็บรังนกแอ่นขาย  รวมทั้ งอาคาร
ก่อสร้าง 
4. ทรัพยากรในส่วนของนกแอ่นท่ี
อาศัยในประเทศไทยมีเพิ่มจ านวน
มากข้ึน และผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้
ด้านธุรกิจรังนกมากข้ึน ท าให้การ
ลงทุนมีความเป็นไปได ้ 
5. มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับการสร้าง
บ้านนกท่ีประหยดั โดยเรียกว่าบ้าน
นกพอเพียง โดยทุนทรัพยท่ี์มีอยู่อยา่ง
จ ากดัสร้างบา้นนกขนาดพอเหมาะได ้

 

 
กล่าวโดยสรุป ปัจจยัดา้นการผลิต จากขอ้มูลผลการศึกษา โดยเฉพาะขอ้มูลจาก ผูใ้หข้อ้มูล

ส าคญั ช้ีให้เห็นว่าปัจจยัการผลิตดา้นผูป้ระกอบการ เป็นท่ีส าคญัท่ีสุดเม่ือพิจารณาจากปัจจยัการ
ผลิตทั้งหมด เพราะ ผูป้ระกอบหรือเจา้ของกิจการเม่ือมีความสามารถในทุกๆ ดา้นก็จะท าให้ธุรกิจ
ขบัเคล่ือนไปได ้การท่ีผูป้ระกอบการมีองค์ความรู้ในการท าธุรกิจรังนกก็จะสามารถสร้างบา้นนก 
และดูแลนกได ้ผูป้ระกอบการมีการบริหารจดัการท่ีดีก็จะท าให้การด าเนินธุรกิจบรรลุผลตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้และจากการสัมภาษณ์เก่ียวกบักรณีของผูป้ระกอบการนั้นปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคของ
ผูป้ระกอบการคือ การวางแผนไม่ดี การจดัการไม่ดี จึงท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการด าเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะการสร้างบา้นนกแอ่น ดงันั้น ผูป้ระกอบการแต่ละท่านจะเน้นในดา้นการบริหารจดัการ
คุณภาพ 1. คุณภาพของคน (ผู ้ประกอบการ) 2. คุณภาพของบ้านนก 3. คุณภาพของชีวิตนก  
4. คุณภาพของรังนก ดังปรากฏในการให้สัมภาษณ์ของ นาย ข (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 



145 

 

มิถุนายน 2560) กล่าวดว้ยเร่ืองของการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตว่า “ในธุรกิจน้ีจุดแข็งและ
จุดอ่อน ก็คือดา้นความรู้ ความสามารถ ซ่ึงการท่ีไม่เขา้ใจในระบบของการท าธุรกิจน้ี ท าให้เกิดเป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกิจ เช่น การสร้างบา้นผิดท าให้มีตน้ทุนเพิ่ม ประเด็นคือขาดความรู้
และท่ีปรึกษาในการสร้างบา้นนก เน่ืองจากการสร้างบา้น 1 หลงัใชต้น้ทุนมาก ในประเด็นน้ี จึงท า
ให้องคค์วามรู้ของผูป้ระกอบนั้นส่งผลกระทบต่อปัจจยัการผลิต นอกจากนั้นผูป้ระกอบการตอ้งมี
ความรู้เก่ียวกบัตวันกแอ่น อีกทั้งผูป้ระกอบการควรมีแหล่งเงินทุนและมีเงินทุนท่ีดีก็จะท าใหก้ารท า
ธุรกิจไม่ติดขัดเน่ืองจากธุรกิจรังนกแอ่นต้องใช้เงินในการลงทุนจ านวนมาก  ขณะท่ีการให้
ความส าคญัเนน้ถึงความสามารถแกไ้ขปัญหา จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ท าให้ทราบวา่ท่ีปรึกษาเก่ียวกบั
สร้างบ้านนกนั้นคือผูป้ระกอบการบ้านนกแอ่นท่ีมีประสบการณ์ยาวนาน 10 ถึง 20 ปี เคยผ่าน
ปัญหาการท าธุรกิจรังนกและเคยเผชิญกบัความลม้เหลวมาก่อนดงันั้นจึงน าประสบการณ์ท่ีท าบา้น
นกแอ่นมานานมาให้ค  าปรึกษากบัผูป้ระกอบการรายใหม่และใหค้  าปรึกษากบัผูป้ระกอบการท่ีก าลงั
ประสบปัญหา เพื่อน าไปแกไ้ขโดยมีแนวทางท่ีเขาเคยแกไ้ขแลว้มาแนะน า 

ในส่วนของตน้ทุน เงินและท่ีดิน การประกอบธุรกิจรังนกในส่วนของผูป้ระกอบการสร้าง
บา้นนกนั้น ถือว่ามีตน้ทุนท่ีค่อนขา้งสูงกว่าผูป้ระกอบการในการท าธุรกิจล้างรังนกและขั้นตอน
อ่ืนๆ เน่ืองจากการสร้างบา้นนกแอ่นนั้นไม่ควรอยา่งยิง่ท่ีจะท าการเช่าท่ีดินแลว้ท าการสร้างบา้นนก
แอ่นในท่ีดินผูอ่ื้น ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งประสบกบัการลงทุนซ้ือท่ีดินดว้ยตน้ทุนท่ีสูง หรือใน
การสร้างบา้นนกในบริเวณท่ีไม่มีนกผ่านหรือไม่ใช่แหล่งของนกแอ่นหากินก็เป็นประเด็นท่ีท าให้
การลงทุนมีความเส่ียงสูง  ผูป้ระกอบการจึงตอ้งหาซ้ือท่ีดินในการสร้างบา้นนกท่ีมีนกแอ่นบินผา่น
หรือเป็นเส้นทางหาแหล่งหากินของนกแอ่น โดยการลงทุนนั้นตอ้งประเมินจากตน้ทุนเงินท่ีมีอยู ่
จากขอ้มูลนกัปักษีวิทยา เก่ียวกบัต าแหน่งการหากินและด ารงชีวิตของนกแอ่น จึงจ าเป็นตอ้งสร้าง
บา้นนกอยู่ในบริเวณท่ีมีนกแอ่น เน่ืองจากเม่ือบา้นนกแอ่นอยู่นอกต าแหน่ง การเปิดเสียงเรียกนก
แอ่นเพื่อให้นกบินเขา้มาส ารวจภายในบา้นนั้น จะไม่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากไม่มีนกแอ่นบิน
ผ่าน ผูป้ระกอบการใหม่จึงหาซ้ือท่ีดินท่ีอยู่ในบริเวณหรือจงัหวดัท่ีสามารถท าบ้านนกแอ่นได ้ 
ดงันั้นทรัพยากรตน้ทุนจึงมีความส าคญั โดยมีผูป้ระกอบการท่ีประสบปัญหาดา้นน้ี จึงตอ้งปรึกษา
ผูรั้บสร้างบา้นนกแอ่นเพื่อปรับปรุงบา้นนกแอ่นให้สามารถเรียกนกเขา้มาอาศยัเพิ่มจ านวนข้ึน เพื่อ
ความอยูร่อดในธุรกิจ 

ดว้ยสาเหตุน้ีได้ท าให้ปัจจยัด้านผลิตเก่ียวกบัตน้ทุน ท่ีดิน และเงิน กลายเป็นจุดอ่อนของ
การประกอบการบา้นนก โดยเฉพาะบุคคลท่ีสนใจในการท าธุรกิจมีเงินทุนส ารองไม่มาก และไม่
สามารถหาแหล่งเงินทุนได ้แต่จุดแข็งและโอกาส นกแอ่นสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นประเทศไทยได้
หลากหลายจงัหวดั และแต่ละจงัหวดัก็มีผูป้ระกอบการเกิดข้ึนอยา่งมากมาย เน่ืองดว้ยสภาพอากาศ
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ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยท าให้นกแอ่นสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งดี และในส่วนของตวันกแอ่น
ได้มีการเพิ่มจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนท าให้มีนกแอ่นตอ้งการบา้นมากยิ่งข้ึน และด้วยภูมิศาสตร์
อากาศท าให้ในประเทศไทยสามารถประกอบธุรกิจรังนกผสานกับความรู้ความสามารถของ
ผูป้ระกอบการท าให้ธุรกิจบา้นนกแอ่นสามารถลดความเส่ียงดา้นเงินทุนไดไ้ม่มากก็นอ้ย แต่ก็ยงัคง
ตอ้งศึกษาเก่ียวกบัการเงินการลงทุนในดา้นสินคา้ของรังนกท่ีตามมาอีกเน่ืองจากตอ้งดูราคาซ้ือขาย
รังนกดว้ยโดยมีความสอดคลอ้งกบัปัจจยัดา้นอุปสงค ์
 

2. ด้านเง่ือนไขด้านอุปสงค์  
 เก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการเลือกซ้ือรังนก จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั กล่าววา่ 

ผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่น และโรงลา้งท าความสะอาดสินคา้รังนก ได้กล่าวถึงประเด็นเก่ียวกบั
พฤติกรรมการซ้ือรังนกทั้งแบบรังนกดิบท่ีผา่นการก าจดัส่ิงสกปรก เช่น ขนนก ข้ีนก และพฤติกรรม
การซ้ือรังนกดิบท่ีไม่ไดท้  าความสะอาด โดยส่วนใหญ่ความตอ้งการของลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศลว้นมีพฤติกรรมท่ีตอ้งการเลือกดูรังนกก่อนท าการจ่ายเงินซ้ือรังนก โดยสินคา้รังนกนั้น
ผูซ้ื้อจะให้ราคาตามความสวยงามของสินคา้รังนก โดยแบ่งเป็นเกรดระดบัของสินคา้ และข้ึนอยูก่บั
ราคาของสินคา้รังนกในปัจจุบนั เน่ืองจากรังนกมีราคาสูงข้ึนตามสถานการณ์ของสภาพแวดลอ้มท่ี
เขา้มากระทบ เช่น กรณีการเกิดไฟไหมท่ี้อินโดนีเซียท าใหเ้กาะถ ้าแหล่งท่ีนกแอ่นอาศยัไฟไหมแ้ละ
นกแอ่นอพยพ ท าให้มีการซ้ือขายรังนกท่ีแพงข้ึน โดยรังนกท่ีผลิตจากบา้นนกอาจมีราคาสูงข้ึนเป็น 
1 กิโลกรัม ราคา 50,000-70,000 บาท จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั กล่าวว่า “ในการซ้ือขายรังนกกบัลูกคา้
นั้น เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือใจ และความมัน่ใจในตวัผูจ้  าหน่ายสินคา้รังนกหรือบริษทัท่ีท าการ
ซ้ือขายกบัลูกคา้ เป็นส่ิงท่ีการันตีวา่ลูกคา้จะไดสิ้นคา้รังนกท่ีมีคุณภาพ” ดว้ยการเลือกซ้ือรังนกนั้นผู ้
ซ้ือตอ้งมีโอกาสไดต้รวจดูคุณลกัษณะ และคุณภาพรังนก ก่อนตดัสินใจซ้ือ เม่ือลูกคา้เกิดความพึง
พอใจก็ตัดสินใจซ้ือรังนก และท าการจ่ายเงิน” ส่ิงท่ีส าคัญในการบริหารจัดการคุณภาพการ
ประกอบการเก่ียวกบัรังนกด้านเง่ือนไขดา้นอุปสงค์  มีดงัน้ี 1. พฤติกรรมการซ้ือสินคา้รังนกของ
ลูกคา้ 2. ความตอ้งการสินคา้รังนกและราคา  
  1) พฤติกรรมการซ้ือสินค้ารังนกของลูกค้า พฤติกรรมการซ้ือสินค้ารังนกของ
ลูกคา้ มี 2 แบบ 1) การซ้ือรังนกดิบท่ีท าความสะอาดแลว้ และ 2) การซ้ือรังนกดิบท่ียงัไม่ผา่นการท า
ความสะอาด ในปัจจุบนัลูกคา้มีความตอ้งการซ้ือรังนกสูงข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการสินคา้รังนกใน
การสร้างบ้านนก และผูป้ระกอบการท าความสะอาดรังนก รวมถึงผูป้ระกอบการด้านการจัด
จ าหน่ายสินคา้รังนกมีเพิ่มมากข้ึน จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั กล่าววา่ ผูจ้  าหน่ายรังนกและผูซ้ื้อรังนก โดย
ส่วนมากต้องการเห็นสินค้ารังนกจริงก่อนท าการจ่ายเงิน เพื่อตรวจดูคุณภาพของรังนก ด้วย
พฤติกรรมของลูกคา้ จะมีความตอ้งการซ้ือรังนกอยูแ่ลว้ โดยลูกคา้ชาวต่างชาติส่วนมากเดินทางเขา้
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มาในประเทศไทยเพื่อหาซ้ือรังนกจากบา้นนกแอ่นโดยซ้ือผ่านหน้าบา้นหรือหน้าฟาร์ม อีกทั้งยงั
พบว่ามีลูกคา้ต่างประเทศเดินทางมาลงทะเบียนซ้ือรังนกในงานประมูลรังนก รวมทั้งลูกคา้ท่ีเป็น
ชาวไทยก็ท าการเลือกซ้ือรังนกดว้ยการใช้ความรู้ท่ีมีเก่ียวกบัการเลือกรังนก เพราะลูกคา้รังนกโดย
ส่วนมากมกัจะเป็นบุคคลท่ีอยู่ในแวดวงธุรกิจรังนก ล้วนมีความรู้ในการคดัเลือกรังนก จากผูใ้ห้
ข้อมูลส าคญั กล่าวว่า “ลูกค้าส่วนมากไม่ใช่ลูกค้าขาจร ท่ีเกิดความอยากกินรังนกแท้แล้วออก
เดินทางตามหาแหล่งซ้ือรังนกดิบคร้ังละ 1 กิโลกรัม หรือรังนก 2-3 ขีด เพื่อกลบัไปรับประทานเอง 
แต่ลูกค้าส่วนมากจะเป็นผูป้ระกอบการท่ีท าโรงล้างท าความสะอาดรังนก และผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารหรือโรงงานท ารังนกแปรรูป หรือเป็นนายหน้ารับซ้ือรังนกคร้ังละจ านวนมากน าไปขาย
ให้กบัผูป้ระกอบการส่วนอ่ืน” และในส่วนของคุณภาพของรังนกนั้น เม่ือลูกคา้มีความตอ้งการ
สินคา้รังนกท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ผูป้ระกอบการจ าเป็นจะตอ้งบริหารจดัการในดา้นการพฒันาคุณภาพ
ของรังนกเพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการอ่ืนๆ ได ้
  2) ความต้องการสินค้ารังนกและราคา จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อธิบาย
ว่า ส าหรับความต้องการของลูกค้าให้ความส าคัญกับคุณภาพของรังนกแอ่น ผู ้เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ดา้นรังนกมีทศันคติสอดคลอ้งกนัวา่ สินคา้รังนกไม่วา่จะเป็นรังนกบา้นหรือรังนกถ ้า 
ก็ถือวา่เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่า มีราคาสูง เช่นกนั และยงัเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้เสมอ เน่ืองจากสินคา้รัง
นกมีความเป็นไปเป็นมาในส่วนของเร่ืองเล่าต่อกนัมาในเร่ืองความล ้าค่า จึงเกิดเป็นความนิยม และ
รสนิยมของลูกคา้หรือชนชั้นสูงในอดีตกาล ท าให้ปัจจุบนัสินคา้รังนกยงัมีมูลค่ามากและมีราคาท่ี
แพงมากเช่นเดิมอีกด้วย จึงเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภครังนกแอ่น จากงานวิจยั Yang, Cheung, and 
Cheung (2014) ผลการศึกษา “รังนกกินได ้เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ รังนกมีจ านวนจ ากดัและมีราคา
แพง เน่ืองจากมีอุปทานจ ากดั และมีอุปสงค์จ  านวนมาก ดงันั้นจึงมีผลิตภณัฑ์ปลอมจ านวนมากอยู่
ในตลาด” และจากผลการวิจยัของ Adenan et al. (2020) ผลการศึกษา “รังนกกินไดมี้การบริโภคกนั
อยา่งแพร่หลายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รังนกเป็นผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และในช่วงไม่ก่ีปี
ท่ีผา่นมามีการเจือปนเกิดข้ึนบ่อยคร้ังเน่ืองจากรังนกแทจ้ากธรรมชาติมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและมี
จ านวนจ ากดั” 
                ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและความตอ้งการ
จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ พบประเด็นท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี ประเด็นแรก ในปัจจุบนัผูซ้ื้อมีองค์
ความรู้เก่ียวกบัสินคา้รังนกอยา่งมากซ่ึงจากขอ้เท็จจริงการสัมภาษณ์ผูจ้ดัจ  าหน่ายรังนกและผูซ้ื้อรัง
นก เห็นวา่ ไม่เพียงผูป้ระกอบการจะตอ้งมีองคค์วามรู้ในธุรกิจนั้นเพียงอยา่งเดียว แต่ผูซ้ื้อนั้นมีองค์
ความรู้มากเช่นกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งเขา้ใจถึงประเด็นน้ี เน่ืองจากตอ้งน ามาพฒันาและ
ปรับปรุง ดงัสะทอ้นให้เห็นจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นวา่ กลุ่มผูซ้ื้อรังนกส่วน
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ใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัรังนกอย่างมาก และผูซ้ื้อสามารถแยกระหวา่งท่ีมาของรังนกดิบจากแหล่งถ ้ า
ตามธรรมชาติกบัรังนกดิบท่ีมาจากแหล่งของผูป้ระกอบการสร้างบา้นนกไดด้ว้ย ซ่ึงรังนกทั้ง2แบบ 
มีความคลา้ยคลึงกนั เน่ืองดว้ยผลิตจากน ้ าลายของนกแอ่นเหมือนกนั แต่ดว้ยความช านาญของผูท่ี้มี
ประสบการณ์ท าใหมี้องคค์วามรู้ในการเลือกซ้ือรังนกบา้นกบัถ ้าได ้อีกทั้งราคารังนกถ ้าท่ีต่างจากรัง
นกบา้นอยูอ่ยา่งมาก ท าให้รู้สึกวา่การซ้ือสินคา้รังนกถ ้าถือเป็นส่ิงล ้าค่า จึงมีค่านิยมซ้ือเพื่อเป็นของ
ฝากผูใ้หญ่ หรือซ้ือรังนกเพื่อเป็นของฝากทางการคา้ จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูซ้ื้อและผูไ้ดรั้บของ
ฝากขอ้เท็จจริงส่วนใหญ่ เห็นว่า “รังนกก็คือรังนก มาจากนกแอ่นและมีกรรมวิธีจากธรรมชาติ
เหมือนกนั” ทั้งน้ีทั้งนั้นผูรั้บรังนกอาจจะตอ้งรู้จกัเก่ียวกบัสินคา้รังนกถ ้ากบัรังนกบา้น และสามารถ
แยกระหว่างรังนกทั้ง 2 ชนิด ได้เป็นอย่างดี ถึงลกัษณะของรังนกทั้งสองแบบ รูปทรง สี รวมถึง
รสชาติ และรสสัมผสัเส้นใยของรังนกทั้งสอง และยงัพบวา่ทศันคติกลุ่มผูบ้ริโภคอาจจะยิง่รู้สึกดีกบั
รังนกถ ้าดว้ยความคิดวา่เป็นของล ้าค่าและมีคุณค่าทางจิตใจ รวมถึงในส่วนของรังนกบา้นก็เช่นกนั  

ประเด็นท่ีสองเก่ียวกับสินค้ารังนกบ้านนั้นมาจากบ้านนกแอ่นท่ีสร้างรังนก สามารถ
ควบคุมคุณภาพและปัจจยัต่างๆ ไดดี้กว่ารังนกท่ีมาจากถ ้ าธรรมชาติ ดงัสะทอ้นไดจ้าก กล่าวว่า รัง
นกคือรังนก เป็นสินคา้มีมูลค่าทางจิตใจเท่า ๆ กนั “ลูกคา้บางกลุ่มมีความตอ้งการรังนกไม่ไดจ้  ากดั
วา่ควรเป็นรังนกแอ่นบา้นหรือรังนกแอ่นถ ้าแต่อยา่งใด และยงัมีความคิดเห็นของกลุ่มผูบ้ริโภคและ
ผูซ้ื้อดว้ยวา่ สินคา้รังนกแอ่นบา้นท่ีผลิตจากนกแอ่นท่ีอาศยัภายในบา้นอาจมีเช้ือโรคหรือไวรัสนอ้ย
กว่ารังนกถ ้ า เพราะมีการควบคุมปัจจยัภายในบา้นไดด้ว้ยฝีมือของมนุษย ์และกลุ่มผูบ้ริโภครังนก
บา้นเขา้ใจวา่รังนกบา้นสามารถควบคุมคุณภาพของสินคา้รังนกแอ่นบา้นไดดี้กวา่รังนกถ ้า” แต่นั้นก็
คือความเห็นของทั้งสองฝ่ายโดยยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบขอ้เท็จจริงแต่อยา่งใด โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ
เก่ียวกบัรังนกถ ้ า กล่าวถึงคุณสมบติัของรังนกถ ้ าท่ีแตกต่างกนัตามแหล่งธรรมชาติ ดงัท่ีไดป้รากฎ
ในการให้สัมภาษณ์ นักปักษีวิทยา วชัระ  สงวนสมบติั นักปักษี นักวิชาการ องค์การพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา (สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2561) ท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกบั นกแอ่นท่ีอพยพมาจากประเทศ
ต่างๆอาจมีผลต่อลักษณะของรังนกแอ่นด้วย และจากงานวิจยั Meei Chien Quek, et al. (2018) 
พบว่า คุณภาพของรังนกนั้ นแตกต่างกันไปตามการผลิตของชนิดพันธ์ุนกและต้นก าเนิดทาง
ภูมิศาสตร์ อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัน้ีรังนกแอ่นไม่วา่จะเป็นรังนกถ ้าหรือรังนกบา้น ผูป้ระกอบการยงั
ไม่สามารถควบคุมการผลิตให้เพียงพอตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการ และลูกคา้ชาวต่างชาติ
นกัธุรกิจรังนกท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศเพื่อซ้ือรังนกในประเทศไทย ดว้ยการผลิตรังนกท่ีไม่มาก
พอต่อความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละช่วงเทศกาลอาจท าให้ลูกคา้เดินทางไปซ้ือผูป้ระกอบการรัง
นกในประเทศอ่ืนท่ีสามารถควบคุมการผลิตรังนกได ้เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ซ่ึงมีบาง
ประเทศท าธุรกิจรังนกไดอิ้สระและท าเป็นระบบฟาร์มนกแอ่นอยา่งจริงจงั  
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ประเด็นสุดทา้ยเป็นส่ิงท่ีส าคญัอีกประการคือ การจดัการพฒันาคุณภาพสินคา้รังนกใหต้รง
ตามความตอ้งการของลูกคา้ และการเพิ่มปริมาณรังนกให้เพียงพอความตอ้งการของลูกคา้ จึงเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อการบริหารการจดัการ ของผูส้ร้างบ้านนกรวมถึงผูป้ระกอบการโรงล้างท าความ
สะอาดรังนกดิบ และทุกส่วนท่ีเก่ียวข้องกันในธุรกิจรังนก ด้วยองค์ความรู้ ประสบการณ์ ท่ี
ผูป้ระกอบการไดน้ ามาบริหารจดัการธุรกิจบา้นนก เพื่อวางแผนเพิ่มผลผลิตรังนกให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึน จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลส าคญั นาย ข (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) กล่าวว่า 
“เม่ืออากาศเปล่ียน ความหนาของรังนกก็จะเปล่ียนตาม และถา้เจา้ของบา้นนกแอ่นไม่หมัน่ท าความ
สะอาดบา้นนกแอ่น บริเวณพื้นของภายในบา้นนกนั้นจะมีข้ีนกแอ่นจ านวนมากสะสมอยู ่ในส่วนน้ี
จะก่อให้เกิดก๊าซชีวภาพเป็นของเสียท่ีเกิดจากการทบัถมข้ีนกเอาไว ้ท าให้เกิดกรดและด่างภายใน
บา้น ส่งผลให้คุณภาพของรังนกเสียและท าให้รังเกิดการเปล่ียนสี ดว้ยไนเตรทและไนไตรท์ จาก
การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ ร.อ.นรพงษ์  เอกหาญกมล ผูเ้ช่ียวชาญด้านไนเตรท ไนไตรท ์
นายทหารวตัถุระเบิด แผนกวตัถุและระเบิด (สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2563) กล่าวเก่ียวกบัสภาพกรด
และด่างภายในบา้นนก อธิบายวา่ “ข้ีนกแอ่นท่ีสะสมภายในบา้นนก และดว้ยปัจจยัท่ีกระทบท าให้
เกิดการย่อยสลายข้ีนกแอ่นดว้ยแบคทีเรียจนเกิดเป็นไนไตรท์ และเกิดกระบวนการยอ่ยสลายดว้ย
แบคทีเรียอีกจนเกิดเป็นไนเตรท และปัจจยัความมืดภายในบา้นนกท่ีจ าลองสภาพให้คลา้ยภายในถ ้า
ตามธรรมชาติ ท าใหไ้นเตรทไม่สลายไปเน่ืองจากจ าเป็นตอ้งใชท้  าการสลายดว้ยแสง” และจากผูใ้ห้
ข้อมูลส าคญั เห็นว่า “ ข้ีนกมีสภาพเป็นกรดและเม่ือเกิดการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียจึงเกิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพ” ในส่วนน้ีก่อให้เกิดการเสียคุณภาพของสินคา้รังท าให้รังนกไม่ไดม้าตรฐาน
ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งค านึงถึงความสะอาดในบา้นนกเป็นส่ิงส าคญั” ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการให้ความส าคญัของความสะอาดภายในบา้นและสาเหตุท่ีรังนกเปล่ียนสี จากการ
วิจยัของ Paul, Jiang, and Shaw (2013) พบวา่ มูลนกจากบา้นนกนางแอ่นสามารถเปล่ียนรังนกขาว
ท่ีกินไดเ้ป็นสีแดง สารมูลนกท่ีท าให้เกิดของรังนกกินไดน่้าจะเกิดจากปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มภายใน
ถ ้าและบา้นนกแอ่น โดยขอ้มูลส าคญัยงัสอดคลอ้งกบัทศันคติของ นาย ช (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 
18 มิถุนายน 2560) เห็นวา่ “ให้ความส าคญัเก่ียวกบัอากาศ และอุณหภูมิในบา้นนกแอ่น และปัจจยั
อ่ืนๆท่ีกระทบต่อคุณภาพของสินคา้รังนก เช่น ค่าความเป็นกรดและด่างเก่ียวกบัข้ีนก โดยเร่ืองน้ี
ตอ้งการให้มีการท าการวิจยัอย่างจริงจงัเก่ียวกบัการสร้างบา้นให้นกแอ่นสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อยา่งคลา้ยคลึงกบัธรรมชาติ โดยให้ความส าคญักบั สภาพการด ารงชีวิตของนกแอ่น และการสร้าง
รังของนกแอ่นให้ชดัเจน จะช่วยให้ผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นสามารถสร้างและปรับปรุงบา้นนก
ได ้เพื่อดูแลควบคุมและการเก็บรักษาอุณหภูมิภายในบา้นนกไดอ้ยา่งดี ท าให้รังนกท่ีไดมี้คุณภาพ” 
โดยผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่าประเด็นน้ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีสองเก่ียวกบัรังนกแอ่นในบา้นสามารถ
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ควบคุมคุณภาพด้วยฝีมือมนุษยเ์ป็นอย่างมาก ซ่ึงผูว้ิจยัเขา้ในว่าควรน ามาผสมผสานกนัในการท า
ธุรกิจเพื่อใหไ้ดรั้งนกท่ีดีข้ึนในวงการธุรกิจรังนกในประเทศไทย 

ผูว้ิจยัยงัพบขอ้มูลเก่ียวกบัในส่วนท่ีส าคญัของความตอ้งการรังนกของลูกคา้ท่ีสูงจนการ
ผลิตรังนกไม่ เพียงพอต่อความต้องการของตลาดรังนก เพื่ อความสามารถในแข่งขันกับ
ผูป้ระกอบการรังนกประเทศอ่ืนได ้ดงันั้นทางผูป้ระกอบการรังนกแอ่นจึงไดมี้การพฒันาวิธีการจดั
จ าหน่าย โดยรวมตวัผูป้ระกอบการรังนก ทั้งผูส้ร้างบา้นนก ผูป้ระกอบโรงลา้งท าความสะอาดรังนก 
และผูจ้ดัจ  าหน่าย รังนก อีกทั้งผูข้าย-ผูซ้ื้อในรูปแบบต่างๆ หลายแห่งในประเทศไทย เพื่อจดังาน
รวมกลุ่มขายรังนก เรียกวา่ งานประมูลรังนก “ลานประมูล” จุดประสงคเ์พื่อใหลู้กคา้เขา้มาเลือกซ้ือ
รังนกโดยผา่นระบบแบบวิธีการประมูล โดยเป็นการซ้ือขายกบัผูข้ายโดยตรง ผูซ้ื้อสามารถใส่ราคา
รังนกได้ตามคุณภาพและความสวยงาม และในปัจจุบนัมีการจดังานซ้ือ-ขายรังนกรูปแบบลาน
ประมูลกนัอยา่งโปร่งใส ดว้ยผูจ้ดังานลานประมูลนั้น ไดดู้แลเก่ียวกบัการซ้ือ-ขายนั้น และมีเง่ือนไข 
ขอ้ก าหนดมาช่วยเหลือทั้งผูซ้ื้อ-ผูข้าย ให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ ป้องกนัการโกง รังนกปนเป้ือน และ
เป็นกิจกรรมเพื่อให้ผูป้ระกอบการบา้นนกสามารถระบายสินคา้รังนกออกไดร้วดเร็วและผูข้ายรัง
นกไดร้าคาท่ีพึงพอใจ ในส่วนน้ีถือวา่เป็นการจ าหน่ายใหลู้กคา้ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ืออีกรูปแบบหน่ึง
และเพื่อใหผู้ป้ระกอบการมีช่องทางมากข้ึนในการกระจายสินคา้รังนกท่ีจดัวา่เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าต่อ
หน่วย (กิโลกรัม) สูงมากกวา่สินคา้เกษตรท่ีสินคา้ท่ีไดจ้ากสัตวม์ากท่ีสุด 

 
ตารางที ่4.2 เง่ือนไขดา้นอุปสงคข์องรังนก 

โอกาส อุปสรรค 
1. ผู้ประกอบการสร้างบ้านนกมีความ รู้และ

ประสบการณ์ในกระบวนการพฒันาสินคา้รัง
นกให้ มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ลูกคา้  

2. ผูป้ระกอบการโรงล้างท าความสะอาดรังนกมี
ความสามารถในการลา้งท าความสะอาดจึงเพิ่ม
มูลค่าให้กบัรังนกไดท้  าให้เกิดการแข่งขนัดา้น
ราคารังนกท่ีสูงข้ึน 

3. ปัจจุบนัรังนกท่ีมีราคาสูงและความตอ้งการมาก 
จึงท าให้เกิดผูป้ระกอบการใหม่หรือบุคคลท่ี
สนใจเขา้มาศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจมากข้ึน  

1. ส าหรับผู ้ประกอบการใหม่  การซ้ือขาย
สินคา้รังนกท่ีมีราคาสูงอาจท าไดย้าก และ
ยงัเป็นอุปสรรคกบับุคคลท่ีสนใจ เน่ืองจาก
ความคิดแรกของการท าธุรกิจนั้ น  ซ่ึ ง
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีส าคญั กล่าววา่ “ผลิต
สินคา้มา จะขายใคร ใครซ้ือ ขายยงัไง ราคา
เท่าไหร่ มีคนซ้ือแลว้หรือ”  
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ตารางที ่4.2 เง่ือนไขดา้นอุปสงคข์องรังนก (ต่อ) 
โอกาส อุปสรรค 

4. ดว้ยรังนกบา้นขณะน้ีประเทศไทยมีสินคา้ท่ีมี
คุณภาพ จึงท าให้ลูกคา้จากประเทศต่างๆ เขา้
มาในประเทศไทยท าการซ้ือ-ขายรังนกใน
ประเทศมากยิ่ง ข้ึน  ท าให้สภาพของการ
ประกอบการธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศไทย
มีสภาพการคา้ท่ีคึกคกัยิง่ข้ึน  

5. สินค้ารังนกเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ผู ้ซ้ือมี
ก าลงัทรัพยซ้ื์อรังนก ลูกคา้ประเภทน้ีจะไม่
ตอ้งการจะซ้ือสินคา้อะไรเพื่อทดแทนรังนก 
จึงไม่ตอ้งกงัวลในเร่ืองของสินคา้ทดแทนรัง
นกมาก  
ความตอ้งการของลูกคา้ชอบรังนกสวยและ
สะอาด ท าให้เกิดธุรกิจการลา้งรังนกมากข้ึน 
ท าให้ผูป้ระกอบการมีความรู้ความช านาญ
เพิ่มข้ึน จึงเกิดการขยายตวัของผูป้ระกอบรัง
นก 

7. ลูกคา้ตอ้งการสินคา้รังนกจ านวนมาก ท าให้
เกิดการจ าหน่ายรังนกแบบการแข่งขันกัน
ประมูลราคารังนก  จึงมีผู ้ซ้ื อมารวมกัน
ประมูลรังนก ท าให้ราคารังนกสูงข้ึนรวดเร็ว 
(อุปทานไม่สอดคลอ้งกบัอุปสงค)์ ท าใหผู้ซ้ื้อ
มีการแข่งขนัดา้นราคา 

8. ลูกค้าต้องการรังนกมาก ข้ึน  จึงเกิดการ
แข่งขันกันในทุกด้าน ส่วนมากเน้นท่ีการ
พฒันาในดา้นคุณภาพมากท่ีสุดเพื่อราคาท่ีสูง 
จึงก่อให้เกิดสินค้าท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน
มากข้ึนเกิดส่ิงต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงในทิศทาง
ท่ีดีเก่ียวกบัธุรกิจรังนกมากข้ึน 

2. ลูกคา้ท่ีซ้ือจ านวนมากมีการต่อรองท่ีสูง และ
มีปัญหาเร่ืองการโกงเงินในหลายกรณี ท่ี
เกิดข้ึน เพราะมีความเส่ียงสูงจึงตอ้งมีลูกคา้
ประจ าหรือบุคคลท่ีไวใ้จกันความต้องการ
ของลูกคา้รังนกท่ีเร่ิมมากข้ึน แต่ด้วยสินค้า
รังนกนั้นเป็นสินค้าท่ีมีกลไกทางธรรมชาติ
ของนกแอ่น ผู ้ประกอบการไม่สามารถ
บงัคบัการผลิตรังนกของส่ิงมีชีวิต นกท ารัง
ไม่เพียงพอ ท าให้ฐานผลิตภายในประเทศ
ไทยเก่ียวกับรังนกไม่สามารถตอบสนอง
ลูกคา้ทัว่โลกไดโ้ดยเฉพาะชาวจีน 
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กล่าวโดยสรุปเง่ือนไขด้านอุปสงค์ รังนกเป็นท่ีต้องการมากข้ึน ในการผลิตรังนกของ
ผูป้ระกอบการจึงตอ้งสอดคล้องกบัความตอ้งการของลูกคา้ ผูป้ระกอบการตอ้งบริหารจดัการให้
ควบคู่กนัไป การวางรูปแบบการจดัจ าหน่ายสินคา้รังนกนั้นเกิดจากลูกคา้ส่วนมากท่ีมีพฤติกรรมการ
ซ้ือแตกต่างกนัไปแต่ส่ิงท่ีตรงกนันัน่คือ การท่ีลูกคา้ตอ้งการหาซ้ือรังนกท่ีมีคุณภาพ และเนน้ท่ีความ
สวยงามของรังนก ท าให้ผูป้ระกอบการส่วนมากใหค้วามส าคญักบัปัจจยัแวดลอ้มภายในอาคารหรือ
ตัวบ้านนกแอ่นท่ีจะส่งผลให้มีปริมาณนกแอ่นเข้ามามากข้ึน และคุณภาพของรังนกดีข้ึน 
ผูป้ระกอบการพยายามท่ีจะคิดคน้เทคโนโลยีหรือวิธีการต่างๆ เพื่อพฒันาคุณภาพของสินคา้รังนก 
การท าความสะอาดบ้านนก การน ารังนกไปล้างท าความสะอาด ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าได้เช่นกัน 
ปรับปรุงระบบของการท าความสะอาดล้างรังนก โดยผูป้ระกอบการโดยมีขั้นตอนการท าความ
สะอาดด้วยวิธีและเทคนิคหลายอย่างเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ โดยผู ้ประกอบการมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัในดา้นของการพยายามท าใหสิ้นคา้รังนกมีคุณภาพเพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจ  จึงท าใหเ้กิด
การแข่งขนัเก่ียวกบัความสวยของสินคา้มากยิ่งข้ึน แต่ก็ท  าให้เกิดความสงสัยว่า คุณค่าทางอาหาร
อาจจะเปล่ียนไปหรือไม่ ก็ยงัคงเป็นค าถามท่ีจะตอ้งท าการศึกษาและทดลองวจิยัต่อไป 
 
 3. ด้านกลยุทธ์องค์การธุรกจิ โครงสร้างและสภาพการแข่งขัน 
 ในส่วนดา้นบริบทของกลยุทธ์การแข่งขนัของธุรกิจนั้นมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งคือ 1) กลยุทธ์
ของโครงสร้าง และ 2) สภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ กลไกตลาด   

1) กลยุทธ์ของ โครงสร้าง จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั อธิบายวา่ โครงสร้าง
ธุรกิจรังนกเป็นโครงสร้างสั้ น หรือการบริหารงานแบบชาวบา้น การท างานไม่ซับซ้อนมาก โดย
ธุรกิจเป็นการด าเนินการแบบไม่ใช่องค์กรหรือบริษัทท่ีมีโครงสร้างเป็นต้นไม้ใหญ่ท่ีแตก
ก่ิงกา้นสาขาออกไปตามแผนกการท างาน และธุรกิจรังนกแต่ละห่วงโซ่นั้นมีแรงงานไม่มาก จึงท า
ให้มีการใช้ตน้ทุนท่ีน้อยลงจากโครงสร้างท่ีสั้ น และมีการบริหารงานแบบผูป้ระกอบการเพียงคน
เดียว ไม่ตอ้งรับค าสั่งจากใคร แค่ผูป้ระกอบการทุกส่วนตอ้งสนใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของบา้น
นกท่ีสร้างเลียนแบบธรรมชาติ และตวันกแอ่น อีกทั้งคุณภาพของสินคา้รังนกเท่านั้น โดยโครงสร้าง
ของธุรกิจชนิดน้ีเป็นการสะดวกต่อความเปล่ียนแปลงท่ีปรับเปล่ียนตามปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเขา้
มากระทบ มีความยดืหยุน่สูง ดงันั้นผูป้ระกอบสามารถปรับเปล่ียนการวางแผนหรือการตดัสินใจใน
การทดลองท ากลยุทธ์ไดอ้ยูต่ลอดเพื่อการพฒันาธุรกิจ จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั กล่าววา่ ผูป้ระกอบท่ี
ท าธุรกิจเก่ียวกบัรังนกทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า การเป็นผูป้ระกอบการบา้นนก
แอ่น และเป็นผูป้ระกอบโรงล้างรังนก ผูป้ระกอบการจดัจ าหน่าย รวมถึงโรงงานแปรรูปรังนก
ส าเร็จรูป ดงัท่ีไดป้รากฎในการให้สัมภาษณ์ นาย ค (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) 



153 

 

กล่าววา่ “ผูป้ระกอบการอยูใ่นส่วนของการสร้างบา้นนกแอ่นเพื่อผลิตรังนกขาย ถือวา่เป็นส่วนท่ีให้
ความมัน่คงและไดผ้ลตอบแทนดีท่ีสุด ดว้ยเป็นธุรกิจท่ีใชค้นน้อย ลงทุนสูง แต่ลงทุนสูงแค่เร่ิมตน้
คร้ังเดียว สามารถเก็บรังนกขายไดต้ลอด แต่ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งมีธุรกิจท าความสะอาดลา้งรัง
นกควบคู่ไปดว้ยท าให้มีรังนกท าความสะอาดพร้อมจ าหน่าย เพื่อความสะดวกในการระบายสินคา้ 
สามารถควบคุมการบริหารจดัการเองได้” จากขอ้มูลน้ีท าให้ผูว้ิจยัไดเ้ห็นวา่ธุรกิจน้ีเป็นโครงสร้างท่ี
สั้ น และผูป้ระกอบการสามารถบริหารจดัการท างานได้ทั้งห่วงโซ่อุปทานภายในผูป้ระกอบการ
เพียงคนเดียวทั้ง ตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า  
 

 
 

ภาพที ่4.1 ห่วงโซ่อุปทาน โครงสร้างสั้นแบบผูป้ระกอบการบริหารเพียงคนเดียวได ้ 
(ท่ีมา: ผูว้จิยั, 2563) 

 

โดยผูป้ระกอบการเม่ือสร้างบา้นเก็บรังนกจากบา้น ท าการส่งมอบใหก้บัโรงลา้งท า
ความสะอาดรังนก และส่งต่อให้กบัลูกคา้ หรือผูป้ระกอบการท่ีจดัจ าหน่าย โดยเป็นการท างานแบบ
สั้ นๆ เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่มีองค์กรหรือบริษทัใหญ่เขา้มาท าธุรกิจรังนก หรือการมีนายทุน
ต่างชาติเขา้มาลงทุนท าธุรกิจบา้นนก ซ่ึงต่างจากรังนกถ ้ าโดยส้ินเชิง ดงัสะทา้นได้จากผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั กล่าววา่ “ผูป้ระกอบการไดใ้ชค้วามรู้เป็นอาวุธ เพื่อสร้างกลยุทธ์ เน่ืองจากความรู้เป็นส่ิงท่ีค่า
และมีมากท่ีสุดในธุรกิจตอนน้ี ดังนั้นจึงใช้ความรู้ประสบการณ์มาก าหนดการจดัการวางแผน
ปฏิบติัการท างาน และใชค้วามรู้ประสบการณ์มาก าหนดกลยทุธ์ ท ายทุธวธีิอยูต่ลอดเวลา”  
   จากท่ีไดว้เิคราะห์ผลการสัมภาษณ์และขอ้เทจ็จริงผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ประเด็นท่ีส าคญั
เก่ียวกบัการท่ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกัเป็นเจา้ของคนเดียวไม่เนน้การท าธุรกิจแบบหุ้นส่วนหลาย
คน เน่ืองจากสามารถใชก้ลยุทธ์ในการท าธุรกิจไดง่้ายดายและตดัสินใจไดเ้ร็วเพราะการท างานท่ีไม่
จ  าเป็นต้องรับฟังความเห็นจากใครหรือรับค าสั่งจากใคร แต่ประเด็นของความเส่ียงก็มีอยู่ เช่น 
แหล่งเงินทุน และการปรึกษาหาร้ือในดา้นบริหารงานหรือการรวมหุ้นมีขอ้ดีคือมีการแบ่งความ
เส่ียง อีกทั้งการลงเงินทุนร่วมกนั ผูว้จิยัเห็นวา่ผูท่ี้ก าลงัศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจน้ีจึงควรศึกษาในประเด็น
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ความเส่ียงร่วมกบัปัจจยัของตน้ทุนการเงินและท่ีดินท่ีไดก้ล่าวถึงในปัจจยัท่ี 1 เก่ียวกบัปัจจยัดา้น
การผลิต  

 2) สภาพการแข่งขันของผู้ประกอบ กลไกตลาด จากการวิเคราะห์ผลของการ
สัมภาษณ์และขอ้เท็จจริงจากขอ้มูลส าคญั เป็นประเด็นท่ีส าคญั กล่าวคือ ประเด็นเก่ียวกบัสภาพการ
แข่งขนัของธุรกิจรังนกนั้น ด้วยธุรกิจรังนกท่ีมีนกแอ่นเป็นผูผ้ลิตนั้น มีกลไกของตลาดเข้ามามี
บทบาทในเร่ืองปัญหาของปริมาณการผลิต  สาเหตุมาจากสินค้า รังนกแอ่น เป็นสินค้าท่ี
ผูป้ระกอบการไม่สามารถผลิตไดน้อกเหนือจากกลไกทางธรรมชาติของนกแอ่น และไม่สามารถใช้
เคร่ืองจักรผลิตข้ึนได้เช่นกัน เพราะเป็นสินค้าท่ีผลิตข้ึนจากธรรมชาติตามสัญชาติญาณการ
ขยายพนัธ์ุของนกแอ่น โดยการท่ีตอ้งสร้างรังเพื่อวางไข่ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งรอให้นกแอ่น
ถึงฤดูผสมพนัธ์ุและนกแอ่นเป็นสัตวไ์ม่สามารถจะเพาะเล้ียงไดเ้อง ดงัสะทอ้นจาก นักปักษีวิทยา 
วชัระ สงวนสมบติั (สัมภาษณ์, 23 กุมภาพนัธ์ 2561) กล่าวว่า “นิยามของการเพาะพนัธ์ุคือ การ
ขยายพนัธ์ุนกเหนือจากวิธีธรรมชาติ ซ่ึงตอนน้ียงัไม่มีคนท าได ้และเม่ือมีความเป็นไปไดแ้ต่ก็ยงัตอ้ง
ใช้เทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้งอย่างมาก และคิดว่าไม่คุม้ตน้ทุน” และตามปกตินกแอ่นไม่ได้ท ารัง
เพื่ออาศยันอนในรัง แต่จะท ารังก็ต่อเม่ือนกแอ่นตอ้งการวางไข่ ดงันั้นการผลิตสินคา้รังนกแอ่นจึง
ตอ้งค านึงถึงฤดูผสมพนัธ์ุ ถา้นอกฤดูก็จะไม่มีรังนกเก็บขาย และจากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัได้
ลงพื้นท่ีส ารวจและสังเกตการณ์ สามารถสรุปไดว้า่ ตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความเขา้ใจผิดวา่นก
แอ่นนอนในรังนกนั้น ดว้ยการด ารงชีวติของนกแอ่นจะอาศยัดว้ยการเกาะท่ีผนงัถ ้าหรือเกาะไมตี้รัง
ในบ้านนก ท าให้นกแอ่นไม่ได้สร้างรังนกเพื่ออยู่อาศัยจึงไดไม่ได้สร้างรังนกตลอดทั้ งปีให้
ผูป้ระกอบการ และจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่น เน้นวา่ “เน่ืองจากนกแอ่นเม่ือโต
เตม็วยัแลว้ นกแอ่นไม่ไดอ้าศยันอนในรังน ้าลายท่ีสร้างข้ึนมา แต่จะเกาะนอนบริเวณผนงัถ ้า ขอบไม้
ตีรังบา้นในบา้นนก” สอดคล้องกบัขอ้มูลส าคญัจากการสัมภาษณ์ นักปักษีวิทยาและนักอนุรักษ ์ 
ศุภลักษณ์  วิรัชพินทุ (สัมภาษณ์ , 15 มิถุนายน 2563) และนักปักษีวิทยา วชัระ สงวนสมบัติ 
(สัมภาษณ์, 23 กุมภาพนัธ์ 2561) กล่าววา่ “นกแอ่นท่ีโตแลว้ไม่ไดน้อนภายในรัง พฤติกรรมของนก
แอ่นจะเกาะบริเวณผนงัถ ้ า ไมตี้รังภายในบา้นนก ” ในประเด็นน้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดเป็นขอ้จ ากดัในการ
ผลิตรังนกให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ผูป้ระกอบการตอ้งท าความ
เขา้ใจในส่วนของพฤติกรรมผูซ้ื้อและตลาดท่ีลูกคา้ตอ้งการในส่วนของอุปสงคเ์ป็นปัจจยัขอ้ท่ี 2 ใน
ตวัแบบเพชรเพื่อลดความเส่ียงในการผลิตสินคา้ไม่เพียงพอ 

ในส่วนเก่ียวกบัองค์ความรู้ท่ีผูป้ระกอบการควรศึกษาในเร่ือง การเตรียมตวัท ารังของนก
แอ่นและการเก็บรังนกเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการ กล่าวคือ อยูใ่นช่วงหลงัฤดูการผสมพนัธ์ุของ
นกแอ่นหลงัจากนั้นประมาณ 3-4 เดือน  
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นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัพบเก่ียวกับประเด็นของปัญหาเม่ือรังนกมีมากล้นตลาดและการ
จ าหน่ายรังนกยากในผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ียงัไม่มีลูกคา้ประจ า จากการสัมภาษณ์ลงพื้นท่ีส ารวจ
และวิเคราะห์ขอ้เท็จจริง กล่าวคือ นกแอ่นทัว่ประเทศจะท ารังนกอยูใ่นช่วงระยะเวลาเดียวกนัเกือบ
ทั้ งหมด ดังนั้ นผู ้ประกอบการรังนกจะมีสินค้ารังนกออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุน้ี
ผูป้ระกอบการรังนกจะมีภารกิจท่ีตอ้งด าเนินการ คือ การแข่งขนัในดา้นการจดัจ าหน่าย โดยแต่ละ
ผูป้ระกอบการจะมีการคดัสินคา้แบ่งตามเกรดเพื่อแบ่งจ าหน่ายให้ลูกคา้ตามกลุ่มท่ีรอสินคา้รังนก 
โดยลูกคา้บางกลุ่มท่ีมีความตอ้งรังนกแบบท่ีลา้งการท าความสะอาดแลว้ ผูป้ระกอบการก็จะจดัการ
ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีผูป้ระกอบการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการน้ีมากมาย ไดแ้ก่ 
ผูป้ระกอบการจดัจ าหน่ายรังนกดิบ ผูป้ระกอบการล้างท าความสะอาดรังนก และนายหน้ารังนก 
และลูกคา้หรือผูป้ระกอบการชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาซ้ือรังนกในประเทศไทยเพื่อน าไปจดัจ าหน่าย
ต่อ รวมถึงผู ้ประกอบการแปรรูปสินค้ารังนกส าเร็จรูป เคร่ืองด่ืมรังนก และผู ้ประกอบการ
ร้านอาหาร ซ่ึงช่วงนั้นจะมีการซ้ือ - ขายกนั และมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ซ่ึงอาจจะเป็นลกัษณะ
ของการแข่งขนักนัเอง ทั้งในพื้นท่ีเดียวกนัและต่างพื้นท่ี  

ผูว้ิจยัพบวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีความเป็นผูน้ า ทั้งสมาคม หรือหัวหน้าชมรม ไดมี้การแกไ้ข
ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีประสบปัญหา กล่าวคือ ผูน้ ากลุ่มผูป้ระกอบการ หวัหนา้ชมรม
รังนกแต่ละจงัหวดั หรือนายกสมาคม อีกทั้งประธานลานประมูลแต่ละแห่ง มีการจดัการดา้นระบบ 
และจัดการวิธีการท าการตลาดเพื่อจัดจ าหน่ายสินค้ารังนก และประสานงานกับลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพเอกภาพของระบบ และวิธีการตลาดตอ้งพยายามเป็นเอกภาพ เพื่อก าหนดเป็นราคา
เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัของรังนกแต่ละประเภท ทั้งน้ีผูซ้ื้อก็พยายามเลือกซ้ือจากผูป้ระกอบการท่ี
จ าหน่ายรังนกในราคาถูกกวา่ และหาซ้ือรังนกจากผูผ้ลิตโดยตรงโดยสามารถต่อราคาได ้ส่ิงส าคญัท่ี
ผูว้ิจยัไดม้าจากการสัมภาษณ์ มีการจดังานประมูลเพื่อให้ผูซ้ื้อมารวมตวักนัซ้ือรังนกจ านวนมากทั้ง
มาจากต่างประเทศและในประเทศ ดงัท่ีไดป้รากฏในการให้สัมภาษณ์  นาย ง (นามสมมติ) กล่าววา่ 
“การจดัลานประมูลนั้ นท าให้ผูป้ระกอบการมีทางเลือก เน่ืองจากผูป้ระกอบการหรือผูข้ายมัก
ประสบปัญหาโดนผูซ้ื้อกดราคา มีอ านาจต่อรอง เพราะรังนกตอ้งขายกบัคนท่ีตอ้งการซ้ือเท่านั้น 
ผูป้ระกอบการจึงรวมตวักนัเพื่อพยุงราคาและเป็นการจดัการเก่ียวกบัผูป้ระกอบการท่ีโดนอ านาจ
ต่อรอง” 

อีกทั้งผูว้ิจยัได้พบเก่ียวกบัการด ารงชีวิตนกแอ่นท่ีเปล่ียนไปเป็นขอ้มูลใหม่ ในปัจจุบนั
พบว่ามีการทิ้งรังนกของลูกนกแอ่นช้าลง ท าให้บา้นนกหลายแห่งมีสินคา้รังนกตลอดทั้งปี หรือ
ทยอยออกมาจ าหน่าย โดยปัจจุบนัน้ีปรากฏการดา้นพฤติกรรมของนกแอ่นเปล่ียนไป และลูกนก
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แอ่นมีพฤติกรรมท้ิงรังช้า จึงเป็นผลท าให้ปริมาณของการผลิตสินคา้รังนกเร่ิมจะมีสภาพความไม่
แน่นอน จึงก าหนดกลยทุธ์วธีิการแข่งขนัไดล้ าบากยิง่ข้ึน  

ในส่วนเก่ียวกบักลยทุธ์ของธุรกิจรังนกประเด็น ผูว้จิยัยงัพบอุปสรรคท่ีมีความเส่ียงเก่ียวกบั
ส่วนอ่ืนท่ีเป็นส่ิงแวดล้อมภายนอก และระหว่างผูป้ระกอบการอาชีพเดียวกันเอง หรือธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกนั เพราะส่ิงแวดลอ้มภายในนั้นก าหนดการแข่งขนัอยา่งมาก เช่น ดา้นราคาของรังนกท่ีมี
คุณภาพ อีกทั้ งการแข่งขนักันเอง หรือแม้กระทั่งการวางแผนการจดัการท่ีแตกต่างกันไปของ
ผูป้ระกอบการในแต่ละภาคหรือจงัหวดัท่ีก่อตั้งชมรมรังนกในแต่ละแห่งก็จะมีกลยุทธ์ต่างกนั เพื่อ
เพิ่มความสามารถให้ผูป้ระกอบการ และในส่วนของส่ิงแวดล้อมภายนอกนั้นยงัมีอุปสรรค และ
โอกาสท่ีส่งผลให้ผู ้ประกอบการและธุรกิจทั้ งหลายท่ีเก่ียวข้องกับรังนก เช่น โรงล้างรังนก 
ผูป้ระกอบการท่ีแปรรูปรังนก รวมถึงร้านจ าหน่ายเองตอ้งมีการจดัการท่ีสามารถรองรับส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนไปได ้อีกทั้งการเมือง กฎหมาย และส่ิงอ่ืนๆมากระทบก็จะท าให้ผูป้ระกอบการมีปัญหาใน
การท างาน เช่น ปัญหาบา้นนกกบัชุมชน ปัญหาราคารังนกท่ีตกลงเพราะมีรังนกออกสู่ตลาดมาก รัง
นกปนเป้ือนของประเทศเพื่อนบา้นท่ีท าให้รังนกประเทศไทยมีผลในการส่งออกไปจีน  เหล่าน้ีท่ี
เป็นปัจจัยท่ีท าให้ขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพรังนกในประเทศไทยด้อยลง ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการจึงตอ้งท าการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เก่ียวกบัการท างานของธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัส่ิง
ต่างๆ เช่น การรวมกนัคิดกลยทุธ์วางแผนเพื่อลดความขดัแยง้กบัในชุมชนท่ีมีบา้นเรือนใกลก้บับา้น
นก หรือ คอนโดนก เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกนัได ้ส่ิงน้ีถือเป็นอุปสรรคอยา่งมาก 

ในส่วนเก่ียวกบัประเด็นของอนาคตท่ีดีเก่ียวกบัธุรกิจน้ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์จากการสัมภาษณ์
ขอ้มูลท่ีส าคญัและจากขอ้เท็จจริง ดงัท่ีปรากฏในการสัมภาษณ์ นกัปักษีวิทยา วชัระ สงวนสมบติั 
(สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2561) กล่าววา่ “การสร้างบา้นเล้ียงนกแอ่นเพื่อเก็บรังนกมาจ าหน่ายนั้น 
เป็นธุรกิจท่ีสามารถหล่อเล้ียงประเทศชาติได้” และจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั นักปักษี
วทิยาและนกัอนุรักษ์ ศุภลกัษณ์  วิรัชพินทุ (สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2563) กล่าววา่ “ประเทศไทยมี
ปัจจยัท่ีนกแอ่นสามารถอาศยัอยูไ่ดท้ ั้งตามธรรมชาติ ภายในถ ้า และอาจพบไดใ้นวดั เช่น วดัช่องลม 
อีกทั้ งยงัมีผูป้ระกอบการท่ีสามารถสร้างบ้านเล้ียงนกแอ่นได้ ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีดี” และจากการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ นายกสมาคมการคา้ส่งเสริมพฒันาธุรกิจ 
SME (สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2561) กล่าววา่ ความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการธุรกิจรัง
นก ควรส่งเสริมความสามารถในแต่ละด้านให้ผูป้ระกอบการรังนก เช่น ส่งเสริมด้านความรู้ 
นวตักรรม หรือส่งเสริมดา้นการแปรรูป และให้ความเห็นวา่ควรก าหนดปัจจยัท่ีเหมาะสมเพื่อช่วย
ให้ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการท าธุรกิจ อีกทั้งควรมีกลยุทธ์ท่ีช่วยน าพาให้ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรังนกมีความสามารถน าการตลาดในต่างประเทศได ้และจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
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ภคพล อนุฤทธ์ิ คณบดีวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัสยาม (สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2561) กล่าว
ว่า ได้ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การจดัการ ด้านการตลาดในการจดัการ และการวางแผนเพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจเน่ืองจากควรมีการให้ความรู้นกัธุรกิจรายใหม่ (startup) ในการท าธุรกิจ เพื่อส่งเสริม
ให้ผู ้ประกอบการได้เรียน รู้ถึงบริบทของการแข่งขันตลาดรังนก เพื่ อประชาสัมพัน ธ์ให้
ผูป้ระกอบการท่ีสนใจเขา้ใจสามารถถึงธุรกิจได้ง่ายข้ึน เพื่อสร้างความสามารถให้กบัธุรกิจรังนก
ไทย อีกทั้งยงัช่วยท าใหป้ระเทศไทยมีฐานผลิตรังนกแอ่น แต่ตอ้งยดึถือการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
และนโยบายท่ีเขม้แข็งมากกว่าน้ี จากขอ้มูลของผูป้ระกอบการทั้งบา้นนกแอ่น ผูป้ระกอบการโรง
ลา้งรังนก และผูจ้ดัจ  าหน่ายรังนก ก็มีความคิดเห็นตรงกนัเก่ียวกบักลยุทธ์ทางการตลาด เน่ืองจากมี
การแข่งขนัสูง และมีสภาพแวดลอ้มภายนอกเขา้มากระทบ เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ศาสนา 
ท าให้เกิดอุปสรรคต่างๆ เช่น การมีทศันคติด้านลบเก่ียวกบัการบริโภครังนกว่าท าร้ายสัตวท์  าให้
สินคา้รังนกเกิดอุปสรรคข้ึนและท าการตลาดประชาสัมพนัธ์ยากข้ึน แต่ทุกฝ่ายท่ีใหข้อ้มูลสัมภาษณ์
ก็ไดย้ืนยนัว่า กลุ่มท่ีนิยมบริโภครังนกนั้น ไม่ใช่กลุ่มท่ีมีการต่อตา้นการบริโภครังนก เพราะวา่ ผูท่ี้
ช่ืนชอบรังนกราคาแพงยินดีซ้ือรังนกอยู่แล้วท าให้เกิดโอกาสของธุรกิจมากข้ึน โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ปัจจุบัน การซ้ือสินค้ารังนกท่ีมีมูลค่านิยมในการน าไปเป็นของขวญัยิ่งท าให้
ผูป้ระกอบการรังนกมีโอกาสในการท าธุรกิจมากข้ึน 
 
ตารางที ่4.3 ด้านการกลยุทธ์ธุรกจิ โครงสร้างและสภาพการแข่งขัน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
     การบริหารแบบท่ีสั้ นหรือเรียก การบริหาร
ห่วงโซ่แบบชาวบา้น ท าให้สามารถก าหนดกล
ยุทธ์การแข่งขนัได้สะดวกรวดเร็วและมีความ
ยืดหยุ่นสูงเม่ือมีผูป้ระกอบการเพียงคนเดียวมา
ด าเนินธุรกิจครบวงจรห่วงโซ่อุปทาน 

     ยงัไม่มีองค์กรหรือบริษทัท่ีท าธุรกิจบา้นนก
หรือโรงล้างรังนกแบบจริงจงัมากนัก อาจด้วย
เน่ืองจากข้อกฎหมายนกแอ่นเป็นสัตว์ป่าคุม
ครอง และสัตวป่์าสงวน จึงยงัขาดแรงหนุนใน
การสู้กับต่างประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
เวียดนาม ท่ีท าธุรกิจรังนกกันอย่างจริงจงัและ
ก ฎ ห ม า ย มี ก า ร เ อ้ื อ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ กั บ
ผูป้ระกอบการแลว้ 
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ตารางที ่4.4 บริบทสภาพการแข่งขันของผู้ประกอบ กลไกตลาด 

โอกาส อุปสรรค 
1. ความสามารถและความช านาญผูป้ระกอบการ
จึงท าให้มีการแข่งขนัสินค้ารังนก ด้านสี ด้าน
ขนาด และแข่งขันกันในเร่ืองของการพัฒนา
คุณภาพมาโดยตลอด  
2. ดว้ยปัจจยัต่างๆของผูป้ระกอบการธุรกิจรังนก
ในประเทศไทย ท าให้เป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจอยา่ง
มากในทางการตลาดธุรกิจรังนกเป็นธุรกิจท่ีน่า
ลงทุน และใหผ้ลผลิตท่ีดี 

    นกแอ่นท ารังเป็นฤดู ท าใหผ้ลผลิตไม่สามารถ
ผลิตได้ทุกวนัเวลาท่ีต้องการแบบสินค้าท่ีใช้
เคร่ืองจกัรผลิต ก่อให้เกิดข้อจ ากัดในการผลิต
สิ นค้ า  ไม่ อ าจ ส่ งมอบ สิน ค้ าให้ ลู กค้ าได้
ตลอดเวลา ท าให้พอตามความตอ้งการของลูกคา้ 
สินค้าขาดตลาด เพราะไม่สามารถเล้ียงหรือ
บงัคบันกแอ่นได ้จึงท าให้มีความจ ากดัดา้นการ
ผลิต 

 
กล่าวโดยสรุปดา้นบริบทเก่ียวกบัดา้นการแข่งขนัและกลยุทธ์ของธุรกิจ สินคา้รังนกเป็น

สินค้าท่ีผลิตจากตวันกท่ีมาจากธรรมชาติกลไกด้วยความจ ากัดของการผลิตท่ีส่งให้กับลูกค้าท่ี

ตอ้งการ แต่เม่ือมีสินคา้รังนกผูป้ระกอบการจะมีสินคา้ออกสู่ตลาดพร้อมกนัท าให้เกิดการแข่งขนั

ระหวา่งผูป้ระกอบการดว้ยกนัเอง แต่สินคา้รังนกก็ยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดอยูเ่น่ืองจากเป็นสินคา้

ท่ีมีมูลค่าดว้ยตวัของมนัเอง ดา้นการวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสามารถในการแข่งขนั จากขอ้มูลท่ี

สัมภาษณ์ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ผูป้ระกอบรังนกไทยมีความรู้ ความสามารถ และเน่ืองจากธุรกิจน้ีเป็น

ธุรกิจท่ี คุ้มค่ ากับการลงทุน ดังนั้ นควรมีการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่ อก่อให้ เกิด

ผูป้ระกอบการรายใหม่ (Startup) เพื่อในอนาคตมีผูป้ระกอบการรังนกเกิดข้ึนมากประเทศไทยจะ

สามารถเป็นฐานการผลิตรังนกแข่งขนักบัตลาดรังนกประเทศอ่ืนๆ ได ้และในขณะน้ีผูป้ระกอบการ

บา้นนกมีการแข่งขนักนัเองในเชิงพฒันาและการเร่งพฒันาสินคา้ตนเองในเร่ืองคุณภาพ สี ขนาด 

และรูปทรง ส่งผลให้มีการต่ืนตวัในการพฒันาทกัษะการท าธุรกิจมากข้ึน ดังนั้นผูว้ิจยัจึงเห็นว่า 

ผูป้ระกอบการบา้นนกและผูป้ระกอบการท าความสะอาดรังนก ท่ีมีความสามารถในการปรับปรุง 

และพฒันาคุณภาพไดเ้ร่ือยๆ ถือว่ามีจุดแข็งในการท าธุรกิจ เน่ืองจากการแข่งขนัด้านราคาตอ้งมี

ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของสินคา้เป็นปัจจยัหลกัในการให้ราคาของผูซ้ื้อ ส่วนจุดอ่อนในการท า

ธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการส่วนมากประสบก็คือนกแอ่นท ารังเป็นฤดูโดยใน 1 ปีจะมีโอกาสเก็บสินคา้ได ้

3 คร้ังในการท ารังนกท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการผลิตสินคา้ตามความตอ้งการขาดตลาดใหลู้กคา้  
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4. ด้านอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องและสนับสนุนกนั  

จากท่ีผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ กล่าวคือ ในธุรกิจรังนกมี

อุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนกนัอยูอ่ยา่งหลากหลาย เช่น ผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นโรงลา้งท าความ

สะอาดรังนก ท่ีปรึกษาดา้นการก่อสร้างบา้นรังนก ผูรั้บเหมาก่อสร้างท าบา้นนก ก่อนปรับปรุงบา้น 

จ าเป็นตอ้งมีการซ้ือ-ขายท่ีดิน ถมท่ีดิน ขุดบ่อน ้ าส าหรับใชใ้นการท าบา้นนก (ส าหรับบา้นตอ้งการ

ใชน้ ้าจากธรรมชาติ) เขา้มาเก่ียวขอ้ง ส่ิงน้ีท าให้ผูว้จิยัทราบวา่ ในการประกอบการธุรกิจรังนกแอ่นมี

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนกนัเพื่อช่วยเหลือให้ธุรกิจรังนกสามารถด าเนินการจดัการธุรกิจไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาคุณภาพของรังนกแอ่นไวไ้ด้ รวมถึงด้านการตลาด การจัด

จ าหน่าย เช่น ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัท่องเท่ียว บริษทัทวัร์ มคัคุเทศกน์ าเท่ียว อีกธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การท่องเท่ียวท่ีมีต่างชาติเดินทางมาซ้ือรังนก โดยทุกกลุ่มท่ีกล่าวมา มีส่วนช่วยในเร่ืองเดียวกนั คือ

เก่ียวกบัการผลิตรังนก การท าใหสิ้นคา้มีคุณภาพ และสนองความตอ้งการของลูกคา้  

4.1 ด้านที่ปรึกษาการก่อสร้างบ้านรังนกหรือ คอนเซาท์ จากขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีผูว้ิจยัได้
ท าการสัมภาษณ์ ท าให้ทราบวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์อยูใ่นธุรกิจรังนกและมีองคค์วามรู้
เก่ียวกบัการสร้างบา้นนกแอ่น มีความส าเร็จอยูใ่นวงการมา 10-20 ปี มกัท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาการ
ท าธุรกิจรังนกหรือสร้างบา้นนกแอ่น หรือท่ีเรียกวา่ คอนเซาท ์โดยท าการรับเร่ืองท่ีผูป้ระกอบการท่ี
ประสบปัญหาตอ้งการให้เขา้ไปช่วยแกไ้ขปัญหาของบา้นนก เน่ืองจากผูท่ี้มีประสบการณ์สามารถ
วิเคราะห์ประเด็นท่ีผูป้ระกอบการท่ีมีปัญหามาปรึกษาได้ดี เขา้ใจภาพรวมของปัญหาภายในการ
สร้างบา้นนก เช่น บา้นเกิดจากสาเหตุอะไรนกแอ่นจึงไม่เขา้มาอาศยัภายในบา้น และไม่มีนกท ารัง 
เพราะไม่มีนก ไม่มีรัง คือไม่มีสินคา้ จ  าหน่าย หรือในกรณีท่ีบา้นนกแอ่นมีนกเขา้มาอาศยัอยูจ่  านวน
น้อยเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนปีท่ีสร้างบ้าน และเม่ือน าไปเปรียบเทียบกับจ านวนปีท่ี
ผู ้ประกอบการท่านอ่ืนสร้างบ้านนก โดยการช่วยเหลือให้ค  าแนะน าและให้ค  าปรึกษากับ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสนใจเขา้มาท าธุรกิจน้ี อาจจะมีทั้งไม่คิดค่าใชจ่้ายในการปรึกษาและแบบท่ี
มีค่าปรึกษา เพื่อเป็นการบริการด้านความรู้ในธุรกิจรังนก จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั  
นาย ก (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) เป็นบุคคลมีความสามารถในดา้นการท าบา้นนก
แอ่น มีประสบการณ์ท าบา้นนก ดูแลนก คลา้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นนกัปักษีในธุรกิจไดใ้ห้ขอ้มูลกบัผูว้จิยั 
ดว้ยเร่ืองเก่ียวกบัการเป็นท่ีปรึกษาในการท าบา้นนก กล่าววา่ ส่วนมากผูป้ระกอบการทั้งเก่าและใหม่
ท่ีไม่ประสบความส าเร็จ อาจเกิดจากเร่ืองสภาพแวดลอ้มทางพฤติกรรมนก และสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติของนกแอ่น กล่าวคือ อาจสร้างบา้นนกในพื้นท่ีท่ีนกไม่ใช่แหล่งบินผา่น หรือไม่ไดส้ร้าง
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บา้นอยูใ่นแหล่งของนกแอ่นท่ีกินรังได ้และจากการขอ้มูลท่ีส าคญั นาย ค (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 
18 มิถุนายน 2560) กล่าววา่ “ส่ิงท่ีส าคญัของธุรกิจ คือ การสร้างบา้นนกตอ้งสร้างในแหล่งนก ไม่ใช่
การสร้างบา้นนกนอกแหล่งท่ีนกหากินหรืออาศยั เพราะเราจะยกบา้นไปหานกแอ่นไม่ได ้เราตอ้ง
รอมนับินมาหาบา้นอาศยั ซ่ึงจะใชเ้วลาเท่าไหร่แลว้แต่เทคนิคของแต่ละคน แต่การท่ีสร้างบา้นนก
แออดัอยู่ในแหล่งนกนั้นก็จะท าให้นกท่ีมาหากินไม่เพียงต่อบา้น เราจะยา้ยบา้นก็ไม่ได ้ดงันั้นการ
หาท าเลท่ีตั้งควรใชป้ระสบการณ์และความช านาญพิจารณา”  

ปัจจุบันมีธุรกิจท่ีสนับสนุนผู้ประกอบการมากข้ึนท าให้เกิดความส าเร็จมากข้ึน 
เน่ืองจากการสร้างบา้นนกแอ่นใช้ตน้ทุนสูง จากท่ีไดก้ล่าวมาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นตน้ทุนการเงินและ
ท่ีดินนั้นมีความเส่ียงอย่างมาก จึงตอ้งมีท่ีปรึกษาแนะน าแนวทางในการท าธุรกิจ ท่ีส าคญัควรเป็น
การสร้างบา้นนกแอ่น โดยใชค้วามรู้ประสบการณ์ของผูอ่ื้นมาท างานให้ จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลท่ี
ส าคญั ท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการท าบ้านนกแอ่น นาย ก (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) 
กล่าวว่า “การให้ค  าป รึกษามีทั้ งแชร์ความ รู้และแนะน ากัน  และช่วยแก้ไขปัญหากันแก่
ผูป้ระกอบการท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัธุรกิจ และอีกส่วนคือผูป้ระกอบการท่ีปรึกษาเม่ือไดม้าพบเจอกนั
ตามกิจกรรมท่ีสมาคมรังนกจดัข้ึน การให้ค  าปรึกษานั้ นเพื่ออยากให้ผูป้ระกอบการท่านอ่ืนมี
ความส าเร็จ ช่วยแกไ้ขใหมี้นกแอ่นเขา้บา้นมาท ารังมากข้ึน โดยการให้ค  าปรึกษาไม่ไดท้  าเป็นอาชีพ
จริงจงั แต่เป็นการให้ค  าปรึกษาเพื่อการช่วยเหลือกนั ส่วนใหญ่จะไม่มีคิดค่าตอบแทนอะไร ขอแค่
ให้ผูป้ระกอบการท่ีมีปัญหามีนกแอ่นเขา้บา้นและมีสินคา้รังนกจ าหน่ายไดก้็ถือวา่ส าเร็จแลว้” โดย
ส่วนใหญ่ท่ีปรึกษาจะเขา้ไปดูสภาพบา้นนกแอ่นภายในเพื่อปรับปรุงบา้น และคอยสอดส่องมองหา
ต าแหน่งบา้นท่ีสร้างผิดแบบ และช่วยเหลือแนะน าปรับปรุงให้เป็นบา้นท่ีมีสภาพท่ีนกแอ่นชอบ
อาศยั ประเด็นของปัญหาส่วนมากอาจจะมาจากผูป้ระกอบการรายใหม่อาจจะยงัไม่มีองค์ความรู้
และท าการจ้างผูก่้อสร้างไม่มีองค์ความรู้ด้านสร้างบ้านนกเช่นกัน จึงไม่สามารถสร้างบ้านเพื่อ
จ าลองธรรมชาติให้นกแอ่นอาศยัได ้ท าใหส้ร้างบา้นนกผดิแบบ ดงัสะทอ้นไดจ้าก นายสมคิด (นาม
สมมติ) (สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2561) อธิบายว่า “เน่ืองจากยงัไม่รู้จกัช่างเฉพาะทางท่ีสามารถสร้าง
บา้นนก หลงัจากศึกษาและไดต้ดัสินใจท าธุรกิจน้ี จึงท าการติดต่อจา้งผูรั้บเหมาซ่ึงเป็นช่างสร้างบา้น
และรีสอร์ต ไม่มีประสบการณ์สร้างบา้นนกแอ่น”  ดงันั้นในส่วนน้ีจะมีตน้ทุนในการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงบา้นเกือบทุกบา้น และส่ิงท่ีส าคญันั้นคือ “ผูป้ระกอบการท่ีท าการแกไ้ขหรือการน าอาคาร
ท่ีเหลือใช้มาท าการปรับปรุงเล้ียงนกแอ่น ส่ิงท่ีไม่สามารถก าหนดไดเ้ลยนัน่ คือ ท่ีตั้งของส่ิงปลูก
สร้างให้อยูบ่นท่ีดินของแหล่งนกแอ่นและเส้นทางการบินหากินของนกแอ่น จึงเกิดเป็นปัญหาของ
การน าบา้นเก่าบา้นร้างมาท าบา้นนก” 
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ผูว้ิจยัยงัพบว่าไดมี้อีกหน่ึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีปรึกษากนันัน่ คือ ธุรกิจรับดูแลบา้น
นกโดยเกิดจากการท่ีปรึกษาสร้างบา้นนกให้แลว้ ตอ้งคอยช่วยดูแลบ้านนกในช่วงแรก เช่น การ
ปรับเสียง การปรับเคร่ืองท าความช้ืน การสอนเทคนิคต่างๆ และสอนการใช้เทคโนโลยีท่ีดูแล
ภายในระบบบา้นอีกทั้งยงัตอ้งคอยดูแลเก่ียวกบัการโดยรบกวนนกแอ่นจะไม่เลือกบา้นเม่ือมีปัจจยั
ไม่ปลอดภยั ผูป้ระกอบการใหม่ท่ีเพิ่งสร้างบา้นนกจึงตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญมาช่วยดูแลในการเล้ียงนก 
เน่ืองจากเม่ือสร้างบา้นเสร็จอาจจะตอ้งปรับปรุงบา้น เปล่ียนแปลงบา้นไปตลอดเร่ือยๆ ในระยะเวลา 
6 เดือนแรก เพื่อให้มีนกเขา้มาอาศยัจ านวนมาก และใช้ระยะเวลานานจน 1-2 ปี ซ่ึงจ าเป็นตอ้งจา้ง
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษามาช่วยเหลือ และผูป้ระกอบการท่ีมีบา้นนกอยูแ่ลว้แต่ไม่สามารถดูแลบา้นนก
ได ้เน่ืองจากบา้นท่ีอาศยัอยูไ่ม่ไดอ้ยูใ่กลก้บับา้นนก เช่น อาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร แต่ท าบา้นนกอยู่
จงัหวดั ตรัง จึงไม่คุม้กบัการเดินทางไป-กลบัมา จึงท าใหเ้กิดธุรกิจรับดูแลบา้นนกข้ึน 

4.2 ด้านโรงงานแปรรูป หรือโรงงานคัดขนรังนกโรงงานท าความสะอาดรังนก รังนก
ดิบท่ีผูป้ระกอบการบ้านนกเก็บมาอาจจะต้องผ่านโรงล้างท าความสะอาดรังนกดิบ เพื่อเก็บส่ิง
สกปรกออกจากรังนก เช่น เปลือกไข่ ข้ีนก ขนนก ฯลฯ โดยโรงล้างท าความสะอาดรังนกดิบ
จ าเป็นตอ้งมีแรงงานมากกว่าผูป้ระกอบการสร้างบา้นนก และแรงงานท าความสะอาดรังนกตอ้งมี
ฝีมือทกัษะในการท าความสะอาดรังนกอยา่งมาก จึงจะท าใหรั้งนกมีความสวยงามมากและช่วยให้มี
มูลค่ามากข้ึน  ก่อนน ารังนกไปจ าหน่ายให้กบัผูบ้ริโภค ดงันั้นผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นจึงตอ้งพึ่ง
ผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ี จึงพบเจอผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นด าเนินการท าโรงลา้งท าความสะอาด
รังนกดิบควบคู่ไปด้วย โดยในธุรกิจส่วนน้ีก็ต้องอาศัยองค์ความรู้ ฝีมือ ความช านาญ ของ
ผูป้ระกอบการและแรงงาน ถา้โรงลา้งท าความสะอาดรังนกมีพนกังานท่ีมีฝีมือ และมีความเร็วใน
ดา้นการคดัส่ิงสกปรก จะท าใหมี้สินคา้รังนกท่ีท าความสะอาดแลว้ออกสู่ทอ้งตลาดไดจ้  านวนมาก  

4.3 นายหน้ารังนก  การเลือกรังนกจ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์ในการเลือก จากผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั กล่าววา่ การเลือกซ้ือรังนกตอ้งอาศยับุคคลหรือผูซ้ื้อท่ีมีความช านาญในการคดัรังนก 
และตอ้งใชก้ารท างานของประสาทสัมผสัทั้งหมด การดมกล่ิน การสังเกต การสัมผสั และส าคญัคือ
การใช้ประสบการณ์   อีกทั้ งต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อซ้ือสินค้ารังนก ถ้าไม่ มี
ประสบการณ์แลว้การจ่ายเงินในจ านวนมากเพื่อซ้ือรังนกมาอาจท าให้เกิดปัญหา ผูป้ระกอบการโรง
ล้างท าความสะอาดรังนกท่ีประสบการณ์ไม่เพียงพอนั้น มกัจะใช้บริการนายหน้าท่ีเดินทางไป
คดัเลือกรังนกให ้โดยพบวา่ มีชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาพร้อมมคัคุเทศกท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ช่วย
เจรจาและเลือกซ้ือรังนกบ้านในประเทศไทยจ านวนมาก อีกทั้งผูป้ระกอบการโรงล้างท าความ
สะอาดรังนกนั้นไม่ตอ้งเดินทางไกลไปซ้ือรังนกถึงบา้นนกแอ่นในแต่ละจงัหวดั โดยใช้บริการผู ้
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คดัเลือกรังนกให้ ดว้ยความช านาญ เพื่อลดตน้ทุนในการเดินทางและหลีกเล่ียงขอ้ผิดพลาดในการ
ซ้ือรังนกดว้ยตวัเอง  
         จากท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้นั้นผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ประเด็นท่ีส าคญัออกมา ดงัต่อไปน้ี 
 ประเด็นการลดความเส่ียงจากการมีท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญในการท าธุรกิจรังนก ซ่ึง
มีความส าคญัอยา่งมาในกระบวนการตน้น ้ า กล่าวคือ การสร้างบา้นนกจ าเป็นตอ้งอาศยัองคค์วามรู้
และประสบการณ์ของผูท่ี้สะสมองค์ความรู้ ทดลองผิด ทดลองถูกมาหลาย 10 ปี ในส่วนน้ีเพื่อลด
ความเส่ียงในการท างาน อีกทั้งในส่วนของผูป้ระกอบการส่วนอ่ืนก็ยงัมีความจ าเป็นท่ีต้องมีท่ี
ปรึกษาเขา้ให้ค  าแนะน าเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีหาส่ือการสอนหรือหนังสือยากในปัจจุบนั อีกทั้งท่ี
ปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญในการน าซ้ือรังนกหรือการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัรังนกเพื่อลดความเส่ียงและ
ขอ้ผิดพลาดในการซ้ือ-ขายรังนกระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือในการท าธุรกิจท่ีดีแต่
ในส่วนของท่ีปรึกษานั้นยงัมีความเส่ียง ในความเส่ียงอีก เช่น ผูใ้ห้ค  าปรึกษาไม่รู้ลึกซ้ึงไม่รู้จริงใน
ดา้นท่ีปรึกษา หรือการหลอกลวงให้สูญเสียเงินจ านวนมาก ซ่ึงผูว้ิจยัพบวา่ควรพึงระวงัเม่ือท าธุรกิจ
ทุกประเภท 
 ประเด็นส่วนธุรกิจท่ีช่วยส่งเสริมด้วยกันนั้ น ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์จากข้อมูลซ่ึงเป็น
ขอ้เท็จจริง กล่าวว่า การท่ีมีผูป้ระกอบการมีอาชีพหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและสนับสนุนเขา้มาช่วย
ส่งเสริมนั้นเป็นส่ิงท่ีดี ผูป้ระกอบการจึงควรศึกษาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเพื่อ
การเช่ือมโยงท่ีดีเพื่อช่วยส่งเสริมกนั เช่น ผูป้ระกอบการลา้งรังนกดิบช่วยเสริมให้รังนกดิบมีมูลค่า
มากยิง่ข้ึน และผูป้ระกอบการจดัจ าหน่ายมีอาชีพนายหนา้หรือมคัคุเทศกน์ าเท่ียวช่วยเหลือ ดว้ยการ
แนะน าลูกคา้หรือนายทุนเขา้มาซ้ือรังนกดิบซ่ึงอยา่งท่ีเป็นประจกัษก์นัอยูแ่ลว้วา่นกแอ่นนั้นมีราคา
แพงและจดัเป็นสินคา้เฉพาะท่ีฟุ่มเฟือย เน่ืองจากรังนกดิบไม่สามารถขายบุคคลทัว่ไปไดเ้พราะว่า
เป็นคนละกลุ่มท่ีตอ้งการซ้ือ ผูว้ิจยัพบเก่ียวกบัขอ้มูลว่าผูบ้ริโภคทัว่ไปมกัสนใจรังนกส าเร็จรูปท่ี
บรรจุขวด และมกัซ้ือจากห้างสรรสินคา้หรือร้านสะดวกซ้ือ ต่างกบัรังนกดิบท่ีผูซ้ื้อตอ้งการรังนก
ราคา10,000 – 100,000บาท มีงบประมาณในการจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงรังนกแอ่นท่ีเป็นรังนกดิบแท ้
ดงันั้นอาชีพท่ีเป็นผูแ้นะน ามาซ้ือรังนกดิบ จึงตอ้งมีการเช่ือมโยงกบักลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือรังนก
จ านวนมาก มีก าลังซ้ือสูง ดังนั้นผูป้ระกอบการจึงควรให้ความส าคญักับอาชีพท่ีช่วยเหลือและ
สนบัสนุนกนัเพื่อความส าเร็จและการจ าหน่ายสินคา้ไดอ้ยา่งไร้อุปสรรค 
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ตารางที ่4.5 ดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนกนั 
อุตสาหกรรม โอกาส อุปสรรค 

ที่ปรึกษาการก่อสร้าง
บ้านรังนกหรือ คอน
เซาท์ 

1.ท่ีปรึกษาท่ีดีและมีประสบการณ์
ท าให้ มี บุคคล ท่ีสนใจเก่ียวกับ
ธุรกิจน้ีมากข้ึน เน่ืองจากความ
เส่ี ยงในการลงทุนลดน้อยลง 
ก่อใหเ้กิดผูป้ระกอบการมากข้ึน 
2. มีจ านวนผูป้ระกอบการประสบ
ความส าเร็จมากกว่าเดิม เพราะมี
การจ้างท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
ดูแลบ้าน เหมือนได้องค์ความรู้
และประสบการณ์ของผูอ่ื้นมาท า
ธุรกิจ ก่อให้เกิดผลผลิตสินค้ารัง
นกมากข้ึน 

ท่ีปรึกษาทีไม่น่าเช่ือถือ หรือท่ี
ปรึกษาท่ีแนะน าผิด ท าให้เกิด
ปั ญ ห า ต า ม ม า ภ า ย ห ลั ง 
ง บ ป ร ะ ม าณ บ าน ป ล า ย  มี
มิจฉาชีพเข้ามาหากินมากข้ึน 
หรือกรณีท่ีผูใ้ห้ค  าแนะน าหรือ
ให้ค  าปรึกษานั้นอาจจะรู้ไม่จริง 
หรือประสบการณ์ยงัไม่เพียงพอ
ท าให้ผูป้ระกอบทั้งใหม่และเก่า
ประสบปัญหาลม้เหลว 

ด้ านโรงงานแปรรูป 
หรือโรงงานคัดขนรัง
นกโรงงานท าความ
สะอาดรังนก 

1. เม่ือผา่นการท าความสะอาดการ
คดัส่ิงสกปรกจากรังนก ท าให้รัง
นกสวยข้ึน มีมูลค่ามากข้ึน 
2. ลูกคา้ต้องการสินคา้ท่ีท าความ
สะอาดเพราะสามารถน าไปเป็น
ของฝาก ของขวญัได้มากกว่ารัง
นกท่ีสกปรกไปด้วย ข้ีนก เปลือก
ไข่ ขนนก  
3. สร้างโอกาสให้กับผูป้ระกอบ 
การจัดจ าหน่ายในการจ าหน่าย
สินคา้ไดม้ากข้ึน 
4. สร้างโอกาสในการพฒันาฝีมือ
และอาชีพ มีการจา้งงาน มีการให้
อาชีพกับ บุคคลในท้องถ่ินมา
ท างานคดัส่ิงสกปรกลา้งรังนก 

1. รังนกมีความสวยงามมากข้ึน 

เ กิ ด ก า ร แ ข่ ง ขั น ร ะ ห ว่ า ง

ผูป้ระกอบการด้วยกนั เน่ืองจาก

รังนกเม่ือท าความสะอาด ลา้งรัง

นกให้สวยงามแลว้ รังนกมีความ

สวยงามคลา้ยกนั  

2. มีตน้ทุนเพิ่มข้ึน โดยปกติราคา
ค่าล้างรังนกประมาณ  10,000
บาท ต่อ 1 กิโลกรัม ท าให้ผูซ้ื้อ
ตอ้งมีภาระมากข้ึนแต่ก็พอใจเม่ือ
ได้รังนกท่ีสวยงาม ผู ้ประกอบ 
การมีตน้ทุนมากข้ึนในการลา้งรัง
นก 
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ตารางที ่4.5 ดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนกนั (ต่อ) 
อุตสาหกรรม โอกาส อุปสรรค 

 5. สร้างความเช่ือมโยงช่วยเหลือ
ห่วงโซ่อุปทานตน้น ้าและปลายน ้า 
6. ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการสร้าง
บา้นรังนกท าโรงลา้งควบคู่ไปดว้ย
เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่ม
อาชีพท่ีสนบัสนุนกนัใหก้บัตวัเอง 
7. การใช้ฝีมือและทักษะในการ
ล้างจึงมีค่าล้างรังนกท่ีแพง สร้าง
รายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการ 

 

นายหน้ารังนก 1. คนกล าง ช่ วยป ระส าน งาน
เพื่อใหผู้ซ้ื้อ - ผูข้าย ช่วยเช่ือมโยงผู ้
จดัจ  าหน่ายกบัผูต้อ้งการสินคา้รัง
นก และบางคร้ังผู ้ซ้ือไม่ได้เจอ
ผูข้าย เน่ืองจากซ้ือขายผา่นตวัแทน 
จึงท าให้ สะดวกมากยิ่ ง ข้ึน ใน
ปัจจุบนั 
2. รูปแบบมัค คุ เทศก์  เป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ผู ้ท่ีสนใจ
สินค้ารังนก  นิยมมาท่องเท่ี ยว
ประเทศไทยเพื่อซ้ือรังนก 

1. อาจมีปัญหาในกรณีท่ีนายหนา้
ไม่มีความรู้จริง หรือหลอกลวง 
เ ช่ น  มั ค คุ เท ศ ก์ ท่ี ห ล อ ก
นักท่องเท่ียวไปซ้ือรังนกราคา
แพงจากร้านท่ีได้ค่าตอบแทน
จากยอดขาย 
2. อาจมีปัญหาด้านเงินทุน และ
ค ว าม ไ ว้ ว า ง ใ จ  ใ น ก ร ณี ท่ี
นายหน้าท าหน้าท่ีคดัเลือกซ้ือรัง
ไม่ ใช่ หุ้น ส่วนทางธุรกิจท่ีท า
ธุรกิจร่วมกนั 

 
กล่าวโดยสรุปดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนกนั ธุรกิจเก่ียวกบัรังนกตอ้งอาศยั

ความร่วมมือกนัระหว่างผูป้ระกอบการดา้นต่างๆ เก่ียวกบัธุรกิจรังนก จึงจะท าให้การจดัการธุรกิจ

รังนกจึงจะมีประสิทธิภาพ ดา้นการบริหารจดัการจึงจะสามารถสร้างเอกลกัษณ์เด่น ดา้นคุณภาพ

ของรังนก ยิ่งไปกว่านั้นการสนบัสนุนภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ ทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ี ภูมิภาค และรัฐบาล

ควรจะตอ้งเขา้มาสร้างเสริมปัจจยัสนบัสนุนประสิทธิภาพการด าเนินงานอยา่งมีระบบท่ีดีและจริงจงั 
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เพื่อท าให้เกิดศกัยภาพและความสามารถในการพฒันาคุณภาพทั้งตวัสินคา้และตวัผูป้ระกอบการเอง 

เพื่อความสามารถในแข่งขนัมากยิง่ข้ึนของธุรกิจรังนก  
 

5. ด้านโอกาส  
โอกาสเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบกบัการประกอบการธุรกิจรังนกในดา้นความสามารถ เม่ือ

ผูป้ระกอบการขาดการสนบัสนุนทางธุรกิจจะไร้ซ่ึงโอกาส ส่งผลให้ความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจลดลงตามไปดว้ย ดงันั้นการสร้างความสามารถให้กบัผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งอาศยัโอกาส
หลากหลายดา้น  จึงควรมีการส่งเสริมหรือสนบัสนุนเพื่อน าโอกาสมาใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด   

ในด้านสรุปประเด็นเก่ียวกับความส าคัญของประเด็นท่ีช่วยส่งเสริมโอกาส ผูว้ิจยัให้
ความส าคญัเก่ียวกบัประเด็น 3 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 1. การมีองคค์วามรู้ของผูป้ระกอบการรังนกไทย 
2. ภูมิศาสตร์ท่ีนกแอ่นสามารถด ารงชีวติ 3. ทศันคติเก่ียวกบัธุรกิจรังนกแอ่น 

 ประเด็นท่ี 1 การมีองค์ความรู้ของผูป้ระกอบการรังนกไทย จากผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั 
ผูป้ระกอบการท่ีมีองคค์วามรู้ในการท าธุรกิจจะลดความเส่ียง และประสบความส าเร็จในธุรกิจรังนก 
ในปัจจุบนัดว้ยราคาสินคา้รังนกท่ีสูง ช่ือเสียงของสินคา้รังนกและผูป้ระกอบการในประเทศไทย 
รวมทั้งความสามารถของผูป้ระกอบการไทยในการสร้างบา้นนก ส่ิงเหล่าน้ีท าให้มีบุคคลภายนอก
หรือนักธุรกิจให้ความสนใจ และชาวต่างชาติให้ความสนใจในการท าธุรกิจ จึงเดินทางเข้ามา
ภายในประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานเก่ียวกบัธุรกิจรังนกในประเทศไทย อีกทั้งยงัเดินทางเขา้มาเพื่อ
หาซ้ือรังนกดิบกลบัไปจ าหน่ายยงัท่ีต่างประเทศกนัมากมาย ดงัท่ีได้ปรากฎจากการให้สัมภาษณ์ 
กมลศกัด์ิ เลิศไพบูลย ์(สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560)  กล่าวว่า “ไดศึ้กษาการท าบา้นนกแอ่น และ
สนใจอาชีพผลิตรังนกแอ่นตั้งแต่ปี 2538 โดยในอดีตคนไทยเร่ิมศึกษา และให้ความสนใจเก่ียวกบั
ธุรกิจรังนก มีการเดินทางไปเรียนการสร้างบา้นเล้ียงนกกนัท่ีประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงในขณะนั้น
ประเทศอินโดนีเซียมีการท ารังนกบา้นอยา่งแพร่หลาย เพื่อน าความรู้กลบัมาสร้างบา้นนกแอ่น และ
ท าอาชีพเป็นผูรั้บปรึกษาเก่ียวกบัการสร้างบา้นนกแอ่น จึงท าให้ในอดีตมีอาชีพท่ีปรึกษาบา้นนก
เกิดข้ึนจ านวนมาก ท าให้ปัจจุบนัประเทศไทยมีผูท่ี้ช านาญการดา้นเก่ียวกบัธุรกิจรังนกบา้น และมี
โอกาสในดา้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบับุคคลใหม่ๆ ในขณะน้ีจึงมีผูรั้บปรึกษาสร้างบา้นนก
แอ่นในประเทศไทยจ านวนไม่นอ้ยท่ีสามารถการันตีความสามารถวา่จะส าเร็จไดอ้ยา่งมากมาย”  

ประเด็นท่ี 2 ภูมิศาสตร์ท่ีนกแอ่นสามารถด ารงชีวิต จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสัมภาษณ์
ส าคญัและการวิเคราะห์จากเอกสารเก่ียวกบันกแอ่น กล่าวคือ นกแอ่นสามารถด ารงชีวิตอาศยัอยูไ่ด้
ในประเทศไทย โดยในการประกอบธุรกิจรังนกเป็นการเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีมีชีวิต ธรรมชาติ การเล้ียง
สัตว ์จ  าเป็นตอ้งมีปัจจยัหลากหลายด้าน เช่น ส่ิงแวดล้อมเก่ียวกบัธรรมชาติ น ้ า แสงแดด ดิน ฟ้า 
อากาศ ทั้งหมดน้ีไดเ้ขา้มามีบทบาทเก่ียวกบัการประกอบอาชีพนกแอ่น จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล
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ส าคัญ อธิบายว่า ด้วยประเทศไทยเหมาะกับการเล้ียงนกแอ่น เน่ืองจากนกแอ่นสามารถการ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ ดังนั้ นประชาชนคนไทยจึงมีโอกาสท่ีจะสามารถเรียนรู้เก่ียวกับนกแอ่น และ
สามารถประกอบธุรกิจนกแอ่นได้ ส่ิงเหล่าน้ีจึงจดัเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการบ้านนกและ
ประชาชนคนไทย ดว้ยสาเหตุในประเทศไทยนั้นสามารถประกอบธุรกิจเล้ียงนกแอ่นเพื่อเก็บรังนก
จ าหน่ายได้ไม่ว่าจังหวัดใดก็ตาม อีกทั้ งประเทศไทยมีผู ้ประกอบการท่ีมีองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ท่ีมากพอจนสามารถผลิตรังนกออกจ าหน่ายสู่ท้องตลาดได้ รวมถึงในปัจจุบัน
ผูป้ระกอบการในธุรกิจรังนกในประเทศเร่ิมมีช่ือเสียงเก่ียวกบัรังนกบา้นและมีความสามารถแข่งขนั
ในระดบัโลกไดอี้กดว้ย  

ประเด็นท่ี 3 ทศันคติเก่ียวกบัธุรกิจรังนกแอ่น ในส่วนน้ีท าให้เกิดความเส่ียงอีกทั้งท า
ใหเ้กิดเป็นปัญหาในการท าธุรกิจ ประการแรก บุคคลท่ีต่อตา้นและรณรงคไ์ม่บริโภครังนกเพราะคิด
วา่นกทรมานและเป็นแยง่บา้นของนก ประการท่ีสอง ดว้ยประเทศไทยนบัถือศาสนาพุทธธุรกิจน้ีมี
ความอ่อนไหวอยา่งมากกบัประชาชน  ประการท่ีสาม กฎหมาย และประการสุดทา้ย ประการท่ีส่ี 
ประเด็นการรบกวนประชาชนหรือความขดัแยง้ชุมชน 

ความเส่ียงประการท่ี  1 กล่าวว่า ผูท่ี้ไม่นิยมรับประทานรังนก และผูท่ี้ช่ืนชอบการ
รับประทานรังนก ส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจถึงกระบวนการซ่ึงการไดม้าของสินคา้รังนก โดยพบวา่ยงัมี
บุคคลท่ียงัมีความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัการด ารงชีวิต การผสมพนัธ์ุ และการท ารังนกของนกแอ่น โดย
ผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติลบเก่ียวกบัรังนกนั้น มีความเขา้ใจวา่ธุรกิจรังนกนั้นเป็นการท าร้ายสัตว ์กล่าว
วา่ รังนกเลือด เกิดจากนกแอ่นสร้างรังนก แลว้โดนมนุษยแ์ยง่ชิงรังนกสีแดงมา ท าให้นกแอ่นตอ้ง
สร้างรังนกข้ึนใหม่เพื่อวางไข่จนกระอกัเลือดออกมานั้น ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์นกัปักษีวิทยาเก่ียวกบั
เร่ืองรังนกแดง เน่ืองจากส่ิงน้ีท าให้เกิดจุดอ่อนอยา่งมากในการด าเนินธุรกิจรังนก ดงัสะทอ้นไดจ้าก
การสัมภาษณ์ วชัระ สงวนสมบัติ นักปักษีวิทยา นักวิชาการประจ าพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยา 
องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (สัมภาษณ์, 23 กุมภาพนัธ์ 2561) อธิบายวา่ “ใน
กรณีความเข้าใจผิดเก่ียวกับรังนกเลือด รังนกสีแดงเรียกว่ารังสนิมเกิดจากแร่ธาตุหรือการ
เกิดปฏิกิริยาภายในบา้นหรือภายในถ ้ านก โดยมีความเห็นในกรณีความเขา้ในผิดเร่ืองน้ีว่า ถา้นก
แอ่นกระอกัเลือดเพื่อสร้างรังนก ผูป้ระกอบการอาจจะไม่ยอมให้นกแอ่นท ารังด้วยเลือดอย่าง
แน่นอน เพราะอาจเส่ียงท าให้นกแอ่นตายหรือสูญพันธ์ุได้ และส่งผลให้ปีหน้าหรือปีต่อไป
ผูป้ระกอบการไม่มีนกแอ่นอาศยัภายในบา้นเพื่อสร้างรังนกให้ ยกตวัอย่าง การเล้ียงไก่ชนตวัละ
100,000-1,000,000บาท หรือการเล้ียงววัพนัธ์ุดีเพื่อผลิตลูกววันั้น เม่ือมีการน าววัหรือไก่ชนมาผสม
พนัธ์ุเพื่อให้ไดลู้กราคาแพง  ผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญักบัพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุ เพื่อใหมี้ผลผลิต
ต่อไป และจะหลีกเล่ียงไม่ใช้วิธีท่ีเส่ียงต่อการสูญเสียหรือฆ่าพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุ จึงคิดถึงหลกัความ
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เป็นจริง เก่ียวกบัรังเลือดสีแดง สีแดงคือแร่เหล็ก หรือแร่ธาตุ เกิดจากสาเหตุ แร่ธาตุในผนงัถ ้า หรือ
ท่ีนกัปักษีเรียกวา่ “รังสนิม” มีทศันคติคลา้ยคลงักบั นกัปักษีวทิยา ศุภลกัษณ์  วรัิชพินทุ (สัมภาษณ์, 
15 มิถุนายน 2563) ระบุวา่ “สีแดงไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเลือด แต่เป็นองคป์ระกอบของแร่ธาตุภายในถ ้า 
เช่น ธาตุเหล็ก” เช่นเดียวกบั ฉลอง  อกัโขมี กล่าวใน ปจิตรา สมหมาย (2551) “เก่ียวกบันกแอ่น
กระอกัเลือดมาท ารัง เป็นความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง” และจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อ านาจ 
ชาญกสิกรณ์ ผูจ้ดัการ บริษทัซีโกลด์  เบิร์ดเนสท ์ผูไ้ดรั้บสัมปทานรังนกถ ้าจ  านวน 5 แห่ง กล่าวว่า 
“เกิดจากการท่ีมีความช้ืน มีน ้ า ท าให้แร่ธาตุซึมออกมา โดยเฉพาะช่วงท่ีมีฝนตกท าให้มีผลต่อการ
เปล่ียนสีของรังนก”  จากท่ีไดก้ล่าวมาเบ้ืองตน้นั้นเป็นทศันคติและความเช่ือเก่ียวกบัสีแดงในรังนก
วา่เป็นส่ิงท่ีไดม้ากจากเลือดนกและทรมานนก และผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์ผูท่ี้เช่ียวชาญดา้นรังนก
และนักปักษีวิทยาเพื่อให้ทราบถึงประเด็นของปัญหาเก่ียวกบัสีแดงของรังนก ผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่า
ความเช่ือหรือทศันคตินั้นเป็นส่ิงท่ีข้ึนอยู่กบับุคคล ดงันั้นผูว้ิจยัหวงัว่าผลการวิจยัและผลจากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดว้ิเคราะห์นั้นจะช่วยให้ในอนาคตมีการส่ือสารดา้นน้ีเพื่อให้ความรู้เป็นวง
กวา้งเพื่อช่วยใหธุ้รกิจรังนกสามารถด าเนินไปในประเทศไทยไดอ้ยา่งราบร่ืน  

เก่ียวกบัทศันคติยงัถือเป็นอุปสรรคในกลุ่มบุคคลท่ีมีความรักสัตวต่์างต่อตา้นเก่ียวกบั
การรับประทานรังนก และธุรกิจการท าบา้นนกแอ่น หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัรังนกทั้งหมด เน่ือง
ดว้ยเพราะกลุ่มบุคคลน้ีเห็นวา่ธุรกิจรังนกเป็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทรมานสัตว ์ดว้ยความท่ีเขา้ใจ
ผิดวา่เป็นการฆ่าสัตว ์ทรมานสัตว ์ท าให้นกแอ่นเจ็บ สาเหตุเพราะคิดวา่นกแอ่นตอ้งสร้างรังนกจน
กระอกัเลือดท าให้เกิดรังนกสีแดง อาจด้วยเพราะสาเหตุมาจากยงัไม่มีการประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจรังนกอยา่งแพร่หลาย โดยประเด็นเก่ียวกบัอุปสรรคและการสูญเสีย
โอกาสน้ี ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์นักวิชาการด้านการตลาดเพื่อน ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จากการ
สัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ นักวิชาการทางด้านการตลาด ภคพล อนุฤทธ์ิ (สัมภาษณ์, 13 
กุมภาพนัธ์ 2561) อธิบายวา่ “ธุรกิจน้ีเป็นอะไรท่ีน่าสนใจมาก มีความแปลกใหม่ สามารถพฒันาให้
ผูป้ระกอบการในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มข้ึนได ้ควรท่ีจะใชแ้ผนการตลาดเก่ียวกบัประชาสัมพนัธ์
อย่างมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคหรือประชาชนทัว่ไปมีทศันคติในแง่ลบเก่ียวกบัการท าธุรกิจรังนก 
เน่ืองจากการตอ้งมาคน้หาความรู้เก่ียวกบัรังนกของคนทัว่ไปท่ีไม่คิดจะซ้ือรังนกมารับประทานนั้น
เป็นไปไดย้าก จึงท าให้เกิดภาพลบ หรือคิดไปวา่ทรมานสัตว ์รังแกนก เช่น รังนกเลือดท่ีจริงไม่ใช่
เลือดก็ไม่ไดไ้ปคน้ควา้หางานวิจยัมาอ่านเน่ืองจากเป็นเร่ืองไกลตวัดว้ย และถา้ในอนาคตมีการให้
ความรู้ประชาสัมพนัธ์ท่ีดี อาจจะมีประชาชนท่ีรักสัตวแ์ละต่อดา้นการท าธุรกิจน้ี กลบัหนัมามองวา่
อยากเป็นผูป้ระกอบการเล้ียงนกดว้ย เน่ืองจากวา่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแลว้ คนรักสัตวย์ิ่งชอบเล้ียง
นกมีความเมตตาอยากจะเล้ียงนกอยูแ่ลว้อยากสร้างบา้นให้นกอยู่ แลว้ยงัเป็นธุรกิจท่ีสามารถเล้ียง
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ตวัเองได ้อีกทั้งยงัมีกลุ่มของผูค้นวยัเกษียณทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีตอ้งการลงทุนท าธุรกิจกนั
ในประเทศไทยอยูแ่ลว้ และถา้ต่างชาติรับทราบวา่ ประเทศไทยสามารถท าธุรกิจน้ีไดก้็จะเขา้มาร่วม
ลงทุน” และจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ณัฐนรินทร์  เนียมประดิษฐ์ นายกสมาคมการคา้
ส่งเสริมพฒันาธุรกิจ SME (สัมภาษณ์, 7 กุมภาพนัธ์ 2562) เห็นวา่ ธุรกิจเก่ียวกบัรังนกแอ่นนั้นเป็น
อะไรท่ีแปลกใหม่ โดยประเทศไทยมีทุกอย่างเหมาะสมกับการท าธุรกิจน้ี และองค์ความรู้ของ
ผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นในไทยมีอยูม่ากท าให้คิดว่าธุรกิจน้ีค่อนขา้งมีโอกาส แต่เท่าท่ีรู้มาวา่รัง
นกยงัติดกฎหมายด้านสัตวป่์าคุม้ครองนั้นถ้ากรณีท่ีรังนกสามารถท าให้ถูกกฎหมายได้จริง คาด
ธุรกิจน้ีจะมีอนาคตอย่างมาก และจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ด้านนกัปักษี วชัระ สงวน
สมบติั (สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2561) กล่าววา่ “เก่ียวกบัเร่ืองทรมานสัตวน์ั้น ไดเ้ห็นมีการโตเ้ถียง
กนัมานานแลว้ เก่ียวกบัการทรมานสัตว ์หรือการแยง่ชิงเอาบา้นของนกมา จากการศึกษาคิดวา่ธุรกิจ
น้ีอาจจะสามารถเพิ่มประชากรนกแอ่นตามธรรมชาติ”  โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการ
ต่างไม่ไดใ้ห้ความรู้หรือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการประกอบการธุรกิจบา้นนกแอ่น รวมถึงสินคา้ท่ี
ไดจ้ากรังนก หรือการด ารงชีวิตของนกแอ่นกบับุคคลหรือประชาชนทัว่ไป เก่ียวกบัการสร้างรังนก
แอ่นนั้นสร้างเพื่อวางไข่ นกไม่ไดน้อนในรังนก และผูป้ระกอบการจะตอ้งปล่อยให้นกทิ้งรังจึงเก็บ
รังได ้ ท าให้เกิดอุปสรรคในดา้นกฎหมายและทศันคติของประชาชนท่ีรักสัตวน์ั้น ยิง่ท  าใหห้น่วยไม่
สามารถเขา้มาช่วยเหลือไดเ้ท่าท่ีควร และไม่สามารถท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 
นอกจากน้ีย ังมี อุปสรรคย ังมีจากท่ีกล่าวมาอีกเช่น สถาบันการเงินไม่สามารถช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการบา้นนกได้ เน่ืองจากการสร้างบา้นไม่สามารถท่ีจะขอสินเช่ือทางธนาคารได้ และ
ธนาคารยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจทางดา้นน้ีจึงไม่สามารถขอสินเช่ือเพื่อมาท าธุรกิจได ้ดงัสะทอ้น
ไดจ้าก นายจี (นามสมมติ) ท่ีกล่าววา่ “บา้นนกไม่สามารถขอสินเช่ือไดเ้น่ืองจากบา้นท่ีสร้างผดิแบบ 
และทางผูอ้นุมติัเก่ียวกบัสินเช่ือไม่รู้จกัเก่ียวกบัธุรกิจสร้างบา้นนกแอ่น และไม่มีองคค์วามรู้ทางดา้น
การประเมินสินทรัพยใ์นดา้นธุรกิจน้ี” อาจจะเก่ียวกบัการสร้างบา้นนก มีความผิดกบับา้นปกติท่ีคน
อยู่อาศยัทัว่ไป เช่น ไม่มีหน้าต่างและการสร้างบา้นแตกต่างไปท าให้ไม่สามารถท่ีจะขอสินเช่ือได ้
อุปสรรคท่ีตามมานั้นคือท าให้ผูป้ระกอบการบา้นนกจะตอ้งใชเ้งินเก็บส่วนตวัในการสร้างบา้นเป็น
จ านวนมาก ท าให้เกิดความเส่ียงในการลงทุนถา้ไม่ศึกษาการท าธุรกิจอยา่งดีแลว้หรือไม่มีท่ีปรึกษา
อาจท าให้ไม่ประสบความส าเร็จได ้จึงท าให้ผูป้ระกอบการส่วนมากน าบา้นเก่าหรือบา้นร้าง อีกทั้ง
บา้นท่ีจ าหน่ายไม่ออกในโครงการบา้นจดัสรรมาปรับปรุงเล้ียงนกแอ่น นัน่ยิ่งท าให้เกิดโอกาสใน
การขายบ้านท่ีโครงการไม่สามารถขายได้ จากท่ีผูว้ิจยัได้ท าการสัมภาษณ์และจากการวิเคราะห์
ขอ้เท็จจริง ดงัท่ีไดป้รากฏในการให้สัมภาษณ์ผูท่ี้เป็นท่ีปรึกษาในธุรกิจรังนก นายเอ (นามสมมติ) 
และ นาย ก (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) กล่าววา่ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดีมีหมู่บา้น
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และอาคารพาณิชย ์และบา้นหลายหลงั ขายไม่หมดในตอนนั้นมีผูป้ระกอบการบา้นนกมาขอซ้ือเป็น
จ านวนมากเพื่อน าไปท าบา้นนกแอ่น บา้นหลงัท่ีถูกทิ้งร้างไม่สามารถขายไดเ้ป็น 10-20 ปีก็สามารถ
ขายไดเ้น่ืองจากผูป้ระกอบการบา้นนกตอ้งการน าไปท าบา้นนกแอ่น แต่มีอุปสรรคไม่สามารถน า
บา้นเขา้ธนาคารเพื่อขอสินเช่ือได ้เน่ืองจากสินทรัพยน้ี์ร้างแลว้มานานท าใหก้ารซ้ือขายตอ้งมีตน้ทุน
สูง ตอ้งใชเ้งินสดซ้ือแต่ก็ไดม้าในราคาถูก และช่วยสร้างโอกาสในขายบา้นได ้จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
กล่าววา่ น าบา้นเก่ามาปรับปรุงเพื่อท าบา้นนกเน่ืองจากสร้างอาคารพาณิชยข์ายแลว้ประสบปัญหา
ในช่วงปี 2540 วิกฤต ตม้ย  ากุ ้งท าให้บา้นขายไม่ออก จากนั้นเร่ือยมาก็ประสบกับปัญหาสภาวะ
ขาดทุนจึงไดน้ าบา้นมาปรับปรุงเพื่อท าบา้นเล้ียงนกเก็บรังจ าหน่าย ในดา้นของโอกาสนั้น จากการ
สัมภาษณ์ขอ้มูล นักปักษีวิทยา วชัระ  สงวนสมบติั (สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2561) ท่ีกล่าวกว่า 
ผู ้ประกอบการด้านนกแอ่นท่ีมีองค์ความรู้มากมาย และเปรียบเทียบกล่าวถึงลักษณะของ
ผูป้ระกอบการนกแกว้สวยงาม และนกชนิดอ่ืนๆ ถึงลกัษณะการท าองคค์วามรู้มาท าให้เกิดโอกาส
ทางการผลิตคลา้ยกบัการเก็บรังนกแอ่นเป็นระยะ ไดย้กตวัอยา่งเทียบเคียง เช่น นกแกว้มาคอร์นั้นมี
การเก็บไข่นกท่ีฟักในคร้ังแรกเพื่อหลอกให้แม่นก ออกไข่คร้ังท่ีสอง เพื่อได้ผลผลิตมากข้ึน 
เน่ืองจากนกตวัเมียจะมีต่อมเก็บน ้ าเช้ือของนกตวัผู ้และสามารถวางไข่ไดเ้ป็นคร้ังท่ีสองเม่ือมีการ
เก็บไข่รอบแรกไป เป็นการหลอกนก ไม่ไดท้  าร้ายนกแต่อย่างใด เน่ืองจากนกไม่มีอาการเจ็บปวด
หรือทรมาน เช่นเดียวกนักบันกแอ่นท่ีสามารถวางไข่ไดห้ลายคร้ัง และสามารถท ารังจากน ้ าลายได้
หลายคร้ังจากเทคนิคต่างๆ ของผูป้ระกอบการ เป็นการใช้ความรู้และธรรมชาติของสัตวช่์วยเพิ่ม
โอกาสใหก้บัผูป้ระกอบ เป็นอีกหน่ึงในการวจิยัและการพฒันาพนัธ์ุสัตว ์

ความเส่ียงประการท่ี 2 ความเส่ียงเก่ียวกบัทศันคติดา้นลบของธุรกิจรังนกในสังคม ยงั
เรียกไดว้า่เป็นส่ิงท่ีอ่อนไหวต่อศาสนาพุทธและประชาชนในประเทศไทยอยา่งมาก จึงคิดวา่ควรมี
หน่วยงานเขา้มาช่วยดูแลเพื่อน ารังนกสีแดงไปท าการตรวจสอบให้แน่ชดัเก่ียวกบัประเด็นของการ
เกิดสีแดงในรังนก เน่ืองจากมีกรรมวิธีเก่ียวกบัการวิเคราะห์เลือดท่ีแห้ง ดงันั้นหน่วยงานต่างๆ จึง
ควรน าเทคโนโลยีมาช่วยผูป้ระกอบการรังนกพิสูจน์ได้  จากงานวิจัย Paul Pui-Hay But, et al. 
(2013) กล่าววา่ รังนกสีขาวท่ีกินไดส้ามารถเปล่ียนเป็นสีแดงไดด้ว้ยไอระเหยท่ีเกิดจากโซเดียมไน
ไตรทใ์นสภาพท่ีเป็นกรดและจากไอระเหยจากมูลนกดว้ยวสัดุและวิธีการรังนกขาวท่ีกินไดเ้ม่ือถูก
ไอระเหยจากโซเดียมไนไตรท์ละลายใน 2% HCl หรือจากมูลนกในสภาพอากาศ ผลการวิจยั ไอ
ระเหยจากโซเดียมไนไตรท์ละลายใน 2% HCl หรือจากท่ีมีมูลนกมูลคา้งคาวจากบา้นนกนางแอ่น
สามารถเปล่ียนรังนกขาวท่ีกินไดเ้ป็นสีแดง สารท่ีท าให้เกิดสีแดงในมูลนกนั้นละลายในน ้ าและมี
ความร้อนคงท่ี สีแดงของรังนกกินไดน่้าจะเกิดจากปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการตกแต่งภายในถ ้ า
และบา้นนกนางแอ่น 
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ความเส่ียงประการท่ี 3 เก่ียวกับกฎหมาย ในส่วนน้ีผูว้ิจยัยงัพบเก่ียวกับประเด็นท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียงนกจากทศันคติเก่ียวกบัรังนกเลือดอีกประเด็น ปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนกแอ่นเป็น
สัตวว์่าคุ้มครอง ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาในการท าธุรกิจรังนกมาโดยตลอด เน่ืองจากประเทศไทยมี
โอกาสในการท าธุรกิจรังนกแต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนหรือผลักดันจากหน่วยงานรัฐบาล 
เพราะนกแอ่นท่ีผลิตรังนกนั้นติดพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ .ศ. 2535 แมว้า่จะมี
พระราชบญัญติัฉบบัแกไ้ขใหม่ มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนธันวาคมปี 2562 มาตรา 14 ไดร้ะบุให้ผูเ้ล้ียง
นกแอ่นบา้นรังนกสามารถยืน่ใบอนุญาตขอเก็บรังนกและครอบครองรังนกบา้น ในประเด็นน้ีผูว้จิยั
ไดท้  าการสัมภาษณ์ นายเอ (นามสมมติ) กล่าววา่ “ในส่วนน้ียงัไม่สามารถช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการมีโอกาสหรือความสามารถในการท าธุรกิจได้เท่าท่ีควร” ดว้ยเหตุน้ีท าให้เกิดเป็น
ผลกระทบกบัผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่น และยงักระทบกบัอีกหลากหลายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัง
นกและธุรกิจท่ีสนบัสนุนกนั  

นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัพบปัญหาท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงประการท่ี 4 ประการสุดทา้ย คือ
ประเด็นการรบกวนประชาชนหรือความขดัแยง้ชุมชน กล่าววา่ “เน่ืองจากธุรกิจเก่ียวกบันกแอ่นนั้น 
มีอุปสรรคหลายด้าน เช่น ความขดัแยง้และทศันคติของชุมชนท่ีอยู่ใกล้แหล่งนก ประชาชนเกิด
ความกงัวลเก่ียวกบัโรคของนก การรบกวนทางเสียงท่ีผูป้ระกอบการเปิดเรียกนก และเกิดมลพิษ
ทางอากาศเน่ืองจากมีความคิดว่าบ้านนกและตัวนกแอ่นเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค จึงท าให้เกิด
อุปสรรคในการท่ีจะท าธุรกิจน้ีส่งผลกระทบให้กบัผูป้ระกอบการท่ีสร้างบา้นนกอยูใ่นแหล่งชุมชน
หรือกรณีท่ีบ้านนกมีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง แต่ไม่ได้เข้ามาเพื่อช่วยดูแล
ผูป้ระกอบการหรือช่วยแกไ้ขปัญหา เน่ืองจากธุรกิจรังนกยงัไม่มีทิศทางการวางแผนหรือควบคุมจึง
เป็นการสร้างความกงัวลใจให้กบัทุกฝ่าย” จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั นาย ค (นามสมมติ) 
(สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) กล่าววา่ “ปัญหาท่ีผูป้ระกอบการพึงระวงั คือ การสร้างมลภาวะทาง
เสียงท่ีมีผลกระทบกบัประชาชนท่ีอยูอ่าศยัใกลเ้คียง โดยตอ้งควบคุมการใชเ้สียงเรียกนกแอ่น และ
ตอ้งมีเวลาเปิด-ปิดเสียงเรียกนกในเวลาท่ีสมควร” ดงัท่ีปรากฏใน วนิดา  สืบสายพรหมและคณะ 
(2561) “กฎหมายก าหนดเสียงในบา้นนกไม่เกิน 60 เดซิเบล และเสียงนอกไม่ควรดงัเกิน 80 เดซิเบล 
และควรเปิดในเวลาท่ีเหมาะสม” จากท่ีผ่านมาไดมี้หน่วยงานเขา้มาดูแลควบคุมเก่ียวกบัปัญหาท่ี
ส่งผลกระทบกบัชุมชน และการท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางเพื่อส่ือสารระหวา่งชุมชนกบัผูป้ระกอบการ
สร้างบา้นเล้ียงนกแอ่น และประเด็นส าคญัยงัไม่มีหน่วยงานหรือบุคลากรท่ีเขา้มาดูแลรับผิดชอบยงั
ไม่มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัธุรกิจดา้นน้ีอยา่งลึกซ้ึง 
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 จากท่ีไดก้ล่าวมานั้นผูว้ิจยัพบวา่ธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศไทยมีความเส่ียงในการด าเนิน
ธุรกิจอยู่ด้วยกันหลายประการจึงท าการวิเคราะห์ตวัแบบเพชร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัใหก้บัธุรกิจ  
 

 
 

ภาพที ่4.2 วเิคราะห์ผลกระทบในส่วนของโอกาสกบัปัจจยัทั้ง 4 ตวัแบบเพชร (Diamond Model) 
 

จากภาพผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัทั้ง 4 เพื่อให้ไดโ้อกาสท่ีช่วยในขีดความสามารถ
ให้กบัธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ท่ีดา้นการวิเคราะห์โอกาสเท่านั้น 1)  ปัจจยัการผลิต 2) ดา้นอุปสงค ์3) ดา้น
กลยุทธ์องค์กรธุรกิจโครงสร้างและสภาพการแข่งขนั และ 4) ด้านอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและ
สนบัสนุนกนั ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่4.6 ดา้นปัจจยัการผลิต  
โอกาส  

ด้านผู้ประกอบการ 
 

1. ผูป้ระกอบการมีการศึกษามานานท าให้ปัจจุบนัธุรกิจนกแอ่นในประเทศ
ไทยมีการพฒันามากยิ่งข้ึน จึงท าให้มีความสามารถในทุกวนัน้ีจนติด
อนัดบั 1 ใน 4 ของโลกท่ีท ารังบา้นประสบความส าเร็จ 

2. ผูป้ระกอบการมีความไดเ้ปรียบจากการศึกษาผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ ไดน้ ามาเป็นแนวทางปฏิบติักนั
ได ้

3. ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ไดก้ลายมาเป็นปรึกษาแนะน าเก่ียวกบั
อาชีพสร้างบา้นนก ท าความสะอาดรังนก ช่วยใหล้ดความเส่ียงในการท า
ธุรกิจอยา่งมาก 

1. ปัจจยัการผลิต 

2. อุปสงค ์

3. กลยทุธ์ โครงสร้างและการ
แข่งขนั 

4. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและ
สนบัสนุนกนั 
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ตารางที ่4.6 ดา้นปัจจยัการผลิต (ต่อ) 
โอกาส  

นกแอ่น 
 

1. ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเหมาะกบัการด ารงชีวตินกแอ่น ซ่ึงมีไม่ก่ีประเทศ
ในโลก  

2. นกแอ่นเป็นส่ิงท่ี เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเป็นทรัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีมีอยูม่าก สามารถท าธุรกิจเล้ียงชีพได ้ 

3. นกแอ่นเป็นสัตวท่ี์ผลิตรังนกซ่ึงเป็นสินคา้เศรษฐกิจ ผูป้ระกอบการบา้น
นกพยายามศึกษาเก่ียวกบันกแอ่น แมจ้ะไม่เทียบเคียงกบันกัปักษีวิทยา 
แต่ก็เป็นผูรู้้ในดา้นชีวตินกจ านวนมาก 

แรงงาน 1. แรงงาน เก่ี ยวกับบ้านนกแอ่นไม่ ต้องใช้มาก เน่ื องจากสามารถ
ประกอบการท าธุรกิจได้เพียงคนเดียวคือเจา้ของบ้าน ท าให้ไม่ยุ่งยาก
และซบัซอ้น 

2. แรงงานเก่ียวกบัการท าความสะอาดรังนกในประเทศไทยมีการฝึกฝีมือ
ให้มีความสามารถมาก และมีการพฒันาให้แรงงานสามารถลา้งรังนกให้
มีมูลค่ามากยิง่ข้ึน 

3. แรงงานในประเทศไทยจดัวา่มีความสามารถมาตั้งแต่สมยัโบราณในดา้น
การใช้ฝีมือ เช่น การแกะสลกั การท างานสาน การท างานฝีมือท่ีใชเ้วลา 
ดงันั้นการท าความสะอาดรังนกจึงถือวา่เป็นความถนดัของคนไทย 

การบริหารจัดการ 
 

การบริหารจดัการของผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกมีการจดัการเป็นระบบ มี 
และมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูป้ระกอบมีการศึกษามาอยา่งดีท าให้บริหาร
จดัวางแผน และปฏิบติัไดดี้ อีกทั้งผูบ้ริหารตดัสินไดอ้ย่างดี และกระท าการ
ตดัสินใจไดร้วดเร็วเพราะวา่เป็นการบริหารจดัการท างานผา่นผูป้ระกอบการ
แค่เจา้ของธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ 

ต้นทุน ด้านเงิน 
และทีด่ิน 
 

1. มีนกแอ่นผ่านเส้นทางท่ีดินหลายจังหวดัในประเทศไทยส่งผลให้ผู ้
ประกอบท่ีสนใจการสามารถลงทุนซ้ือท่ีดินไดใ้นราคาถูก 

2. ประชาชนท่ีมีท่ีดินและบา้นอยูใ่นเส้นทางการหากินหรือเส้นทางการบิน
นกแอ่นมากมาย สามารถหันมาใช้ประโยชน์จากส่ิงน้ีได้ ทั้งสร้างบา้น
เล้ียงนกแอ่นหรือขายใหก้บัผูท่ี้สนใจท าบา้นนกแอ่น 
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ตารางที ่4.7 ดา้นเง่ือนไขดา้นอุปสงค ์
โอกาส 

 

1. สินคา้รังนกเป็นสินคา้เฉพาะท่ีผูซ้ื้อตอ้งการโดยท่ีไม่มีสินคา้มาทดแทน
ได ้ผูท่ี้ตอ้งการรังนกจึงมีความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อไดสิ้นคา้รังนก
ระดบัคุณภาพ 

2. ลูกค้ามีพฤติกรรมบริโภคมากยิ่งข้ึนในอดีตและปัจจุบนั อีกทั้งรังนก
ประเทศไทยยงัมีรสชาติท่ีดีท าใหลู้กคา้ต่างนิยม  

3. ผู ้ประกอบการรังนกในประเทศไทยเข้มงวดและพยายามส่งต่อ
จรรยาบรรณด้านการไม่ปนเป้ือนหรือการปลอมแปลงรังนกเน่ืองจาก
กลวัการขีดกนัทางการคา้ 

4. ความนิยมรังนกและการบริโภครังนกมีการขยายตวัมากยิ่งข้ึนและใน
อนาคตก็จะมีความนิยมถา้ผูป้ระกอบการยงัช่วยกนัพฒันาดา้นคุณภาพ 
เน่ืองจากความเช่ือและค่านิยมเก่ียวกบัสินคา้รังนกมากมายตามส่ือ 

 
ตารางที ่4.8 ดา้นกลยทุธ์องคก์รธุรกิจโครงสร้างและสภาพการแข่งขนั 

โอกาส 1. ผูป้ระกอบการสามารถการบริหารงานเพียงคนเดียวจึงท าให้การท างานมี
ความยืดหยุน่เปล่ียนแปลงไดไ้ว อีกทั้งสามารถควบคุมกระบวนการดว้ย
ผูป้ระกอบการเพียงคนเดียวได ้ท าใหไ้ม่ตอ้งมีแรงงานมา และยงัสามารถ
วางแผนเก่ียวกบักลยุทธ์ไดดี้เน่ืองจากองคก์รไม่ใหญ่ท าให้ไม่ตอ้งรอรับ
ค าสั่งหรือรอค าตดัสินใจจากฝ่ายใด 

2. ดว้ยความสามารถและความช านาญผูป้ระกอบการจึงท าให้มีการแข่งขนั
สินคา้รังนก ด้านสี ดา้นขนาด และแข่งขนักนั และธุรกิจรังนกมีความ
ตอ้งการมากกว่าก าลงัการผลิตท าให้ผูป้ระกอบการมีแรงจูงใจในการ
สร้างความสามารถและความไดเ้ปรียบใหต้นเองมากยิง่ข้ึน 
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ตารางที ่4.9 ดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนกนั      
โอกาส  

ทีป่รึกษา 
 

1. ท่ีปรึกษาในธุรกิจรังนกมีองค์ความรู้ท่ีดี เน่ืองจากเป็นท่ีปรึกษามาจาก
การท าธุรกิจหลายหลาย 10 ปี และมีการบอกต่อถึงผูท่ี้มีประสบการณ์ท า
ใหส้ามารถปรึกษาไดถู้กบุคคล 

2. ในปัจจุบนัช่องทางการติดต่อมีหลากหลายมากมายท าใหส้ามารถปรึกษา
หรือสอบถามผูท่ี้มีองคค์วามรู้ในดา้นน้ีไดม้าก 

โรงงาน หรือโรงล้าง 
ก าร ล้ า งท าค ว าม
สะอาดรังนก หรือ
การแปรรูปรังนกดิบ 
 

1. โอกาสในการจ าหน่ายรังนกมีมากข้ึน เน่ืองจากการลา้งท าความสะอาด
รังนกท าให้รังนกสวยงามมากกวา่เดิมไม่สกปรก เพราะมีการคดั ขนนก 
ข้ีนก เปลือกไข่ ท าใหสิ้นคา้มีมูลค่ามากข้ึน 

2. รังนกท่ีลา้งท าความสะอาดสามารถตรงใจผูซ้ื้อเก่ียวกบัความตอ้งการน า
รังนกไปเป็นของขวญัท่ีดูล ้าค่าไดม้ากกวา่รังนกดิบแต่เดิม 

3. ช่วยเหลือผูป้ระกอบการให้จ  าหน่ายรังนกไดม้ากข้ึน และช่วยเช่ือมโยง
ให้ผูป้ระกอบการสร้างบา้นนกสามารถเป็นผูจ้  าหน่ายไดเ้องโดยการลง
แรงหรือแรงงานลา้งรังนกเพื่อจ าหน่าย 

นายหน้ารังนก  
 

1. ท าให้ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูข้ายรังนกมีโอกาสสามารถจ าหน่ายรังนกได้
มากยิ่งข้ึนเร่ืองจากมีคนกลางคอยแนะน า น าพาเดินทางมาหาซ้ือรังนก
ในประเทศไทย  

2. ตวัแทนท่ีดีสามารถสร้างช่ือให้กบัวงการรังนกไทย คอยแนะน าและใช้
ประสบการณ์ช่วยเหลือทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 

 
กล่าวโดยสรุป ดา้นโอกาสดว้ยการประกอบการธุรกิจรังนกในประเทศไทยนั้น ไม่สามารถ

ก าหนดส่ิงแวดล้อมท่ี เข้ามากระทบทางโอกาสของธุรกิจได้ และด้านอุปสรรคเป็นส่ิงท่ี
ผูป้ระกอบการไม่สามารถท่ีจะก าหนดไดเ้ช่นกนั เช่น ปัจจยัทางธรรมชาติ ทศันคติของประชากรใน
ประเทศไทยท่ีต่อตา้นการท าธุรกิจรังนก และอุปสรรคเก่ียวกบักฎหมายท่ีท าให้ผูป้ระกอบการดอ้ย
ประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดความสามารถของผูป้ระกอบการลดลง จนไม่สามารถท่ีจะต่อสู้กบัคู่แข่งขนั
ในประเทศอ่ืนๆ ได ้หรือแมแ้ต่การท่ีผูป้ระกอบการจะพฒันาศกัยภาพของตนเอง จากการวิเคราะห์
ขอ้มูลของผูว้จิยั ผูป้ระกอบการส่วนมากยงัคาดหวงัวา่ในอนาคตธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศไทยจะ
ถูกตอ้งตามกฎหมาย จะส่งผลท าให้มีโอกาสในการในการประกอบการและมีความสามารถในการ
แข่งขนัมากยิง่ข้ึน เพราะโอกาสธุรกิจรังนกนั้น คือ นกแอ่นสามารถท่ีจะด ารงชีวติอยูใ่นประเทศไทย
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ได ้เพราะจะก่อให้เกิดผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ีรังนกสามารถเติบโตและคงอยูต่ลอดเวลาอีกหลาย 
10ปี - 100ปี เพราะนกแอ่นยงัไม่ทิ้งประเทศไทยไป เน่ืองด้วยอุณหภูมิความอบอุ่น ภูมิศาสตร์
ประเทศ ตน้ไม ้อาหาร ฯลฯ และแหล่งอาหารการกินของนกแอ่น ประเทศไทยจึงมีโอกาสท่ีจะมีนก
แอ่นเขา้มาอาศยัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และขยายพนัธ์ุเพิ่มประชากรนกแอ่น และในด้านการธุรกิจท าให้
ผูป้ระกอบการมีนกแอ่นในบา้นเพิ่มข้ึน และสามารถผลิตรังนกไดเ้พิ่มข้ึนในอนาคตผูป้ระกอบการก็
จะมีมากข้ึนการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการรังนกโรงงานแปรรูป และท่ีปรึกษาสร้างบา้นนก
ก็จะพฒันาข้ึนไป 
 
 
 

6. ด้านบทบาทรัฐบาล  
บทบาทท่ีรัฐบาลมีผลต่อการกระตุ้นต่อความสามารถในการแข่งขนั จากการวิเคราะห์

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และขอ้เทจ็จริง ท าให้ทราบวา่ประเด็นรัฐบาลนั้นเป็นหวัใจส าคญัของธุรกิจ
เปรียบเสมือนโครงสร้างและปัญหาของธุรกิจโดยตรง ดว้ยรังนกแอ่นยงัมีขอ้กฎหมายเขา้มามีส่วน
เก่ียวข้องในการท าธุรกิจ เน่ืองจาก พระราชบัญญัติสัตว์สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
ก่อให้เกิดเป็นประเด็นกบัหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามมา จากการวเิคราะห์
ผูว้ิจยัได้สรุปประเด็น กล่าวได้ว่า  ประเด็นท่ี1 เก่ียวกบับทบาทของรัฐบาลท่ีมีผลต่อการกระตุ้น
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจรังนกในประเทศไทย ส่งผลในดา้นประเด็นของโอกาสและ
อุปสรรคอย่างมาก แต่เน่ืองดว้ยบทบาทของรัฐบาลยงัไม่มีหน่วยงานเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรังนกแอ่น 
โดยตรง จึงท าเกิดปัญหาเก่ียวกบัหน่วยงานราชการหรือรัฐบาลท่ียงัไม่มีหน่วยงานเขา้มารับผิดชอบ
ดูแล ท าใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัการประสานงาน และหน่วยงานบางส่วนไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ
อยา่งลึกซ้ึง ในทางแกไ้ขประเด็นน้ีผู ้ประกอบการควรประสานงานและเปิดให้หน่วยงานไดเ้ขา้มา
ศึกษาดูงาน และอธิบายเก่ียวกบัการท างานท่ีชดัเจน โดยเฉพาะประเด็นการสร้างบา้นนกแอ่น เพื่อ
ลดความไม่เขา้ใจเก่ียวกับการท าธุรกิจหรือสินค้ารังนกแอ่น  จากท่ีกล่าวมานั้นท าให้หน่วยงาน
เขา้ใจถึงการท างานหลายส่วนว่า ส่วนไหนคือส่ิงท่ีส าคญั ส่วนไหนคือส่ิงท่ีควรเร่งแกไ้ขก่อนเพื่อ
ช่วยผูป้ระกอบการธุรกิจรังนก 

ประเด็นท่ี 2 กฎหมายและนโยบายภาครัฐท่ีติดขดัและยงัไม่มีความชัดเจน ผูว้ิจยัพบว่า
สาเหตุของปัญหาในส่วนของข้อกฎหมายนั้ น เป็นส่วนท่ีท าให้ ธุรกิจเกิดความเส่ียงและ
ผูป้ระกอบการไม่มีความสามารถในการท าธุรกิจมากเท่าประเทศอ่ืนท่ีรัฐบาลเข้ามามีบทบาท
ช่วยเหลือทั้งเงินทุนและการช่วยเหลือดา้นพฒันาและวิจยั ดว้ยมีขอ้กฎหมายพระราชบญัญติั สัตว์
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ  ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อีกทั้ ง 
พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซ่ึงเห็นเหตุให้ก่อเหตุร าคาญ กล่ิน และเสียง อีกทั้งพาหะน า
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โรค ดงัท่ีปรากฏในการให้สัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลส าคญั กล่าววา่ ดว้ยระเบียบตามขอ้กฎหมายท่ีได้
ออกมาทั้งในอดีตและในปัจจุบนั ยงัไม่สามารถช่วยเหลือในด้านรังนกผิดกฎหมายหรือช่วยเพิ่ม
ศกัยภาพของธุรกิจไดเ้ท่าท่ีควร เน่ืองจากยงัมีเร่ืองนกแอ่นเป็นสัตวป่์าคุม้ครองท าให้เกิดอุปสรรค 
อีกทั้ งการยกเลิกหรือปลดล็อคกฎหมายต้องใช้เวลามากกว่าการประกาศใช้กฎหมาย จากการ
สัมภาษณ์ขอ้มูลส าคญั ระบุวา่ ในตอนน้ีหน่วยงานเร่ิมให้ความสนใจเก่ียวกบัธุรกิจรังนกมากข้ึนแต่
ดว้ยการท างานท่ีเป็นระบบนั้นทุกฝ่ายย่อมมีขอบเขตการท างาน และมีหน้าท่ีรับผิดชอบไม่เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของการส่งเสริมธุรกิจ จึงท าให้ผูป้ระกอบการยงัมีความเดือดร้อนอยู่ในหลาย
ประเด็น แต่ในปัจจุบนัหน่วยงานหรือรัฐบาลก็ยงัไม่ไดส้ั่งให้มีการเลิกท าธุรกิจ อีกทั้งผูว้ิจยัพบวา่ใน
ปี 2562 ไดมี้การแกไ้ขมาตรา 14 เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ สามารถเก็บรังนกและครอบครองรัง
นกบา้นได ้แต่ก็ยงัมีขอ้กฎหมายเก่ียวกบัอาคารและสาธารณสุขเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

ประเด็นท่ี 3 เก่ียวกับความขดัแยง้และทัศนคติเน่ืองจากรังนกผิดกฎหมาย กล่าวได้ว่า 
หน่วยงานต่างๆ หรือขา้ราชการท่ีอยู่ภายใตข้องรัฐบาลไม่ไดเ้ขา้มาสร้างประเด็นความขดัแยง้กบั
ผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบมีความคิดตรงกนัวา่ นัน่เป็นการท างานของเจา้หนา้ของหน่วยงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย หน่วยงานอาจจะยงัไม่มีขอ้มูลทางดา้นธุรกิจรังนกเพียงพอต่อการท างาน เน่ืองจากยงัไม่
มีหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนมาเพื่อดูธุรกิจน้ีโดยตรง” ผูป้ระกอบการรังนกแอ่นหรือผูป้ระกอบการธุรกิจ
นกแอ่นนั้นยงัหวงัว่าในอนาคตธุรกิจน้ีจะถูกกฎหมายและจะมีหน่วยงานต่างๆ จดัตั้ งข้ึนมาเพื่อ
คุ้มครองตัวบ้านนกผูป้ระกอบการนกให้ความรู้เผยแพร่ความรู้และสร้างทัศนคติเชิงบวกกับ
ผูบ้ริโภค จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ นักการตลาด นักปักษี และหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ได้ให้
ความคิดเห็นว่า “ว่าถา้รังนกสามารถถูกกฎหมายแลว้ ควรมีขอ้ก าหนดต่างๆ เพื่อน ามาใช้ควบคุม
ผูป้ระกอบการให้อยูใ่นกรอบของการประกอบธุรกิจ ไม่มีประเด็นขดัแยง้กบัชุมชน และควบคุมใน
การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืนให้ไดม้าตรฐานเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย และหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย ์อาจเขา้มาดูแลช่วยเหลือผูป้ระกอบการ กรมปศุสัตว ์จะเขา้มาดูแลดา้น
ฟาร์มนก และหน่วยงานอ่ืนๆ จะเขา้มาดูแลเร่ืองเสียง กล่ิน และเช้ือโรครบกวน ตามล าดบั”  

จากประเด็นท่ี 3 ยงัพบปัญหาในส่วนของชุมชนท่ีเกิดความขดัแยง้กบัผูป้ระกอบการบา้น
นกและทางหน่วยงานก็ยงัไม่ไดเ้พิกเฉยต่อการร้องเรียนของชุมชนท่ีเดือดร้อนต่อบา้นนกแอ่น จาก
การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ นักปักษีวิทยา วชัระ สงวนสมบติั นักปักษีวิทยา (สัมภาษณ์, 23 
กุมภาพนัธ์ 2561) ระบุวา่ การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในประเทศไทย ควรตอ้งร่วมมือกนัทุกฝ่าย 
เพื่อให้ทุกคนไดป้ระโยชน์สูงสุด เพราะนกแอ่นและรังนกแอ่นถือว่าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ
ของประเทศไทย และในส่วนการแกไ้ขปัญหาของประเด็นเก่ียวกบัทศันคติและความขดัแยง้ ตอ้ง
แก้ไขความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัการท างานของผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะอาจ
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ส่งผลให้ประชาชนเกิดทศันคติเชิงลบต่อการท าธุรกิจรังนกและการบริโภครังนกอีกดว้ย อีกทั้งเกิด
ความรู้สึกต่อตา้นกับธุรกิจรังนกหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบันกแอ่นท่ีมีการต่อด้านและรณรงค์ไม่
ส่งเสริมการกินรังนก  นอกจากนั้นผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับ กล่าวคือ ในปัจจุบัน
หน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่จะให้ความส าคญักบัประเด็นของสินคา้รังนกแปรรูปหรือรังท่ีบรรจุเป็น
ขวดมากกว่ารังนกดิบท่ีผลิตออกมาจากบา้นนกแอ่น แต่แทจ้ริงแลว้รังนกดิบจากบา้นนกแอ่นหรือ
ฟาร์มนกนั้นคือรังนกท่ีท าเงินใหก้บัประเทศ โดยรังนก 1 กิโลกรัม มีราคาหลายหม่ืนจนถึงแสนบาท 
ซ่ึงต่างจากมูลค่ารังนกส าเร็จรูปพร้อมด่ืมบรรจุขวด  

จากขา้งตน้เก่ียวกบัปัจจยัดา้นรัฐบาลผูว้ิจยัพบวา่เป็นส่วนท่ีจะช่วยส่งเสริมศกัยภาพให้กบั
ผูป้ระกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจได ้แต่ผูว้ิจยัยงัพบวา่ธุรกิจรังนก
แอ่นในประเทศไทยยงัมีความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจอยูด่ว้ยกนัหลายประการเก่ียวกบัผลกระทบ
ของปัจจยัรัฐบาลต่อปัจจยัทั้ง 4 ตามภาพตวัแบบเพชร 

 

 
 

ภาพที ่4.3 วเิคราะห์ผลกระทบในส่วนของโอกาสกบัปัจจยัทั้ง 4 ตวัแบบเพชร (Diamond Model) 
 

ผูว้ิจยัจึงได้วิเคราะห์ ผลกระทบของรัฐบาลท่ีเขา้มากระทบแต่ละปัจจยัเก่ียวกบั 1)  ปัจจยั
การผลิต 2) ดา้นอุปสงค ์3) ดา้นกลยุทธ์องคก์รธุรกิจโครงสร้างและสภาพการแข่งขนั และ 4) ดา้น
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนกนั ดงัน้ี 

 
 
 
 

1. ปัจจยัการผลิต 

2. อุปสงค ์

3. กลยทุธ์ โครงสร้างและการ
แข่งขนั 

4. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและ
สนบัสนุนกนั 
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ตารางที ่4.10 ปัจจยัดา้นการผลิต 
โอกาส      อุปสรรค 

1. ผู้ป ระกอบการจะได้ผลประโยชน์ เม่ื อ
กฎหมายเก่ียวกับรังนกชัดเจนมากข้ึนและ
ได้รับช่วยเหลือในด้านการท าธุรกิจและส่ง
เองเม่ือกฎหมาย แต่ในปัจจุบนัรัฐบาลยงัไม่
เข้ าม าก าหนดกฎ เกณฑ์   จึ งท าให้ ก าร
บริหารงานกนัเองภายในของผูป้ระกอบการ
สามารถตดัสินใจได ้กระท าได้อย่างรวดเร็ว
โดยผา่นสมาคม ชมรม 

2. ผูป้ระกอบการมีการร่วมมือร่วมใจกันมาก 
ช่วยเหลือกันมากเพื่อลดความเส่ียงในทุก
ด้าน  เน่ืองจากการลงทุนไม่สามารถขอ
สิ น เช่ื อ ไ ด้ จ าก ส ถ าบั น ก าร เงิ น แ ล ะ
ผู ้ป ระกอบการ รั งนกย ังไม่ มี กฎหม าย
ช่วยเหลือผูค้ ้ารังนก จึงต้องมีความสามัคคี
กนัเองภายใน 

 

1. ในปัจจุบนับทบาทรัฐบาลยงัเป็นอุปสรรคกบั
การท าธุรกิจรังนกและมีประเด็นเก่ียวกับ
ส่วนท่ีท าให้เกิดอุปสรรคในการประกอบการ 
และผูป้ระกอบการ เช่น ไม่สามารถร่วมกลุ่ม
อย่างเปิดเผยได้เน่ืองจากมีข้อก าหนดหรือ
กฎหมายเก่ียวกบัสัตวป่์าคุม้ครองและสัตวป่์า
สงวน และการท่ีไม่สามารถตั้งนโยบายหรือ
การคุ้มครองสิทธิของผูป้ระกอบการได้ จึง
สูญเสียความสามารถในการแข่งขนั 

2. ไม่มีการสนับสนุนเก่ียวกับสินเช่ือส าหรับ
ผูป้ระกอบการ หรือการลดดอกเบ้ียให้กับ
ผูป้ระกอบการบา้นนก และยงัไม่มีกฎเกณฑ์
หรือนโยบายดูแลชดัเจน และการสนบัสนุน
ดา้นภาษีและเม่ือรังนกส่งออก อีกทั้งยงัไม่มี
การให้เงินทุนเพื่อส่งเสริมธุรกิจ หรือการลด
อตัราภาษีรายไดก้ารส่งออก 

3. เ ม่ื อ เกิ ด ปั ญ ห า เก่ี ย ว กั บ ก า ร ซ้ื อ ข า ย
ผูป้ระกอบการไม่สามารถขอความช่วยเหลือ
กบัหน่วยงานรัฐบาลได ้เพราะไม่มีหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งมาดูแลธุรกิจรังนกโดยตรง 
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ตารางที ่4.11 ปัจจยัดา้นเง่ือนไขและดา้นอุปสงค ์
โอกาส อุปสรรค 

1. เม่ือรัฐบาลเขา้มาช่วยผูป้ระกอบการในธุรกิจ
รังนกอาจเข้ามาเป็นผู ้จ ัดงานประมูลหรือ
เป็นตวัแทนในการประมูลรังนก 

2. การเช่ือมข้อตกลงการส่งออกหรือการท า
บา้นนกแอ่นหรือล้างท าความสะอาดรังนก
แอ่นท าให้รังนกไดม้าตรฐานยิ่งข้ึน อีกทั้งยงั
ส ามารถออกตราสินค้าในด้าน รับรอง
คุณภาพใหสิ้นคา้เพื่อความวางใจอีกดว้ย 

3. ในกรณีท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานไม่เข้ามา
ช่วยเหลือรังนกอาจส่งผลท าให้ลูกคา้รังนก
ไม่สามารถเขา้ถึงผูป้ระกอบการไดง่้าย และ
ขจดัปัญหาเก่ียวกบัผูท่ี้เขา้มาหาผลประโยชน์
หรือหลอกลวงในธุรกิจ 

ในกรณีท่ีกฎหมายเขา้มาช่วยเหลืออาจส่งผลให้
รังนกท่ีมีคุณภาพสูงราคาสูงข้ึนเน่ืองจากมีการ
บวกค่าใช้จ่ายการด าเนินการหรือการเสียภาษี
อย่างถูกตอ้งท าให้ลูกคา้อาจชอบรังนกท่ีไม่ได้
ผา่นกระบวนการของรัฐบาลหรือรังนกท่ีการันตี
มาจากแหล่งท่ีรัฐช่วยเหลือดูแลโดยใหห้น่วยงาน
เข้ามาตรวจสอบ ควบคุม อีกทั้ งน ารังนกไป
พิสูจน์หาส่ิงปนเป้ือนหรือปลอมแปลงเพราะจะมี
ค่าใชจ่้ายบวกกบัสินคา้ตามมา 
 
 
 

 
ตารางที ่4.12 บริบทดา้นการแข่งขนัและกลยทุธ์ของธุรกิจ 

 โอกาส           อุปสรรค 
ในกรณี ท่ี มีกฎหมายหรือนโยบายท่ี เอ้ือแต่
ประโยชน์ในการท าธุรกิจนกแอ่น จะก่อให้เกิด
กลยุทธ์การท าธุรกิจหลากหลายด้าน เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับรังนก การกระจาย
ข่าวสารเก่ียวกับงานประมูลรังนกให้นายทุน
ต่างชาติเข้ามาประมูลอย่างมาก และท าให้
ผูป้ระกอบการสามารถท าการประชาสัมพนัธ์ใน
ด้ า น ธุ ร กิ จ ไ ด้ อี ก ม าก ม า ย  เ น่ื อ ง จ า ก มี
พระราชบัญญั ติ เก่ี ยวกับนกแอ่น ท่ี เข้าม า
คุม้ครองจึงท าใหเ้กิดปัญหา 

เม่ือธุรกิจรังนกไม่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาล
และหน่วยงาน ด้านการวิจยัและพฒันา และยงั
ไม่ มีงบในด้านน้ีให้กับธุรกิจรังนก ท าให้ไม่
สามารถสู้คู่แข่งต่างประเทศได้ เน่ืองจากข้อ
กฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ อีกทั้งยงัมีทศันคติ
เก่ียวกับธุรกิจน้ีเน่ืองจากต่างประเทศมีงานวิจยั
หลากหลาย เก่ียวกับการน ารังนกมารักษาโรค 
การวิจยัรังนกท่ีมาจากแหล่งก าเนิดแต่ละแห่ง 
ฯ ล ฯ  ท า ให้ ข าด ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ ก ารพัฒ น า
ความสามารถในการแข่งขนั 
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ตารางที ่4.13 ดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนกนั 
      โอกาส                  อุปสรรค 

เม่ือรัฐบาลเขา้มาช่วยเหลือสนบัสนุนธุรกิจรังนก
แล้ว ธุรกิจรังนกท่ีอยู่ในห่วงโซ่ของธุรกิจจะมี
ความสามารถ และท าใหก้ารเช่ือมโยงในห่วงโซ่
เข้มแข็งมากข้ึน เช่น การช่วยเหลือในด้านฝึก
ทักษะ ฝี มื อ  ก ารเข้าม าช่ วย เห ลือให้ ธุ ร กิ จ
ผูรั้บเหมาก่อสร้างทัว่ไปมีทกัษะดา้นสร้างบา้น
นกอย่างถูกต้อง อีกทั้ งช่วยส่งเสริมในด้านท่ี
ปรึกษา ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ 
10 ปีข้ึนไปสามารถข้ึนทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาทั้ง
ให้ค  าแนะน าผูป้ระกอบการและให้ค  าแนะน า
ห น่ วย งาน ได้  เพื่ อ ธุ ร กิ จ ท่ี เก่ี ย วข้อ งแล ะ
สนบัสนุนกนัประสบความส าเร็จ  

ในกรณีท่ีรัฐบาลหรือนโยบายเข้ามาเก่ียวข้อง
อาจท าให้ผูป้ระกอบการหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กันยุ่งยากในด้านการข้ึนทะเบียน หรือการขอ
อนุญาต ฯลฯ เพราะตอ้งท าอยา่งถูกตอ้งเพื่อการ
เขา้ไปตรวจสอบควบคุมได้อาจจะต้องใช้เวลา
มากข้ึนในการขออนุญาต แม้จะส่ งผลเพื่ อ
ประโยชน์ในอนาคตก็ตาม แต่ผูป้ระกอบการ
ใหม่หรือบุคคลท่ีสนใจอาจจะตอ้งใชเ้วลาศึกษา
มากกวา่เดิม 
 
 

 
กล่าวโดยสรุป ดา้นบทบาทรัฐบาล เป็นปัจจยัเก่ียวกบัโอกาสและอุปสรรคท่ีเขา้มามีบทบาท

กบัผูป้ระกอบการธุรกิจรังนก  บทบาทของรัฐบาลท่ีดีนั้นตอ้งมีส่วนในการช่วยเอ้ือผูป้ระกอบการ 
ให้ มีศักยภาพเพื่ อการแข่งขันได้ ห รือบทบาทรัฐบาลท่ีย ังไม่ชัดเจน จะเป็นอุปสรรคกับ
ความสามารถกบัธุรกิจผูป้ระกอบการในการท าธุรกิจได ้เน่ืองจากรังนกเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงอาจ
ท าให้ผูป้ระกอบการมีความเส่ียงสูงตามมาดว้ยเช่นกนั การให้รัฐบาลหรือหน่วยงานเขา้มามีส่วน
ช่วยเหลือนั้น ถา้เป็นไปอย่างยุติธรรมและมีกระบวนการท่ีชดัเจนจะส่งผลให้ผูป้ระกอบการรังนก
ในประเทศไทยมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน และส่งผลให้ รังนกแอ่นประเทศไทยมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

    สรุปมิติการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนั เป็นมิติท่ีส าคญัเก่ียวกบัการส่งเสริมและ
ผลกัดนัในผูป้ระกอบการในธุรกิจบา้นนกสามารถท าธุรกิจไดอ้ย่างประสบความส าเร็จดว้ยปัจจยั
ส าคญัทั้ง 6 ดา้น ได้แก่ เง่ือนไขดา้นปัจจยัการผลิต เง่ือนไขดา้นอุปสงค์ ดา้นกลยุทธ์องค์กรธุรกิจ
โครงสร้างและสภาพการแข่งขนั อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนกนั โอกาส และบทบาท
รัฐบาล ต่างมีความส าคญักบัธุรกิจ โดยปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัท่ีสุดนั้นคือจุดแข็งของผูป้ระกอบการ
ในดา้นองคค์วามรู้ การมีความช านาญ และการมีฝีมือของแรงงานท่ีท าให้เกิดความไดเ้ปรียบ และมี
ความสามารถในการแข่งขนั เน่ืองจากเก่ียวกบัดา้นการปัจจยัการผลิตเป็นตวัขบัเคล่ือนธุรกิจรังนก
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ให้ประสบความส าเร็จ ส่วนปัจจยัรองลงมาคือดา้นโอกาส ประเทศไทยมีโอกาสมากมายเก่ียวกบั
การท าธุรกิจรังนก อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีภูมิศาสตร์และมีธรรมชาติท่ีนกแอ่นสามารถ
ด ารงชีวติอยูไ่ด ้ ทั้งสองส่ิงขบัเคล่ือนไปพร้อมกนั และผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจ
บา้นนกแอ่นมายาวนาน เป็นส่วนท่ีช่วยส่งเสริมให้กบัธุรกิจสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ หรือ
ช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัได้ โดยปัจจยัอุปสงค์หรือความต้องการของลูกค้า กลยุทธ์การ
แข่งขนั และธุรกิจท่ีสนบัสนุนกนันั้น ต่างมีความส าคญักบัธุรกิจเช่นกนัดว้ยเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อผูป้ระกอบการรังนก อีกทั้งบทบาทของรัฐบาลถา้มีขอ้กฎหมายหรือ นโยบายท่ีช่วยเหลือธุรกิจ
นั้น ถือว่าเป็นส่วนท่ีเขา้มาช่วยส่งเสริมผูป้ระกอบการรังนกในประเทศไทยให้มีโอกาสและเพิ่ม
ศกัยภาพไดอ้ย่างดี จากท่ีผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ท าให้เห็นขอ้มูลว่าผูป้ระกอบการธุรกิจบา้นนกในทุก
ห่วงโซ่อุปทาน ทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ต่างให้ความส าคญักับมิติความสามารถในการ
แข่งขนั   
 
4.2 การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการคุณภาพของ
ผู้ประกอบการธุรกจิรังนกแอ่นในประเทศไทย 

4.2.1 การวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน 
     ผลการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลด้วยการสัมภาษณ์ และจากการสังเกตการณ์ 

โดยผูว้ิจยัได้น าผลเชิงลึกมาวิเคราะห์ และศึกษาขอ้มูลจากเอกสารภายใตก้รอบการศึกษามิติเพื่อ
วเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน  
 ผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์จากขอ้มูลผูท่ี้ให้ขอ้มูลส าคญัและจากการสังเกตการณ์ ผลการวิจยั
เชิงคุณภาพเก็บขอ้มูลจากกบัผูป้ระกอบการทั้ง 3 กลุ่ม ในธุรกิจรังนกแอ่น 1. ผูป้ระกอบการบา้นนก
แอ่น 2. ผูป้ระกอบการท าความสะอาดรังนกและแปรรูปรังนก 3. ผูป้ระกอบการจดัจ าหน่ายรังนก  
และผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์เสริมเพื่อเก็บขอ้มูลจาก เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการ  นกัปักษีวทิยาท่ีมีความรู้
เก่ียวกบัธรรมชาติของนกแอ่นกินรัง และนกัวิชาการอาหาร การตลาดและอุตสาหกรรม รวมถึงผู ้
ประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งสนบัสนุนกนั  
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   ภาพที ่4.4 กิจกรรมตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้าของรังนกบา้น 
   ท่ีมา: ผูว้จิยั (2562) 
 
 มิติย่อยที ่1 ต้นน า้  
 ในส่วนของตน้น ้ าเก่ียวกบัธุรกิจรังนกแอ่นนั้นเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั ผูป้ระกอบการบา้น
นกแอ่น และการเล้ียงนก การสร้างบา้นนกแอ่นเลียนแบบธรรมชาติ ขั้นตอนของตน้น ้ าท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการผลิตรังนกดิบมีปัจจัยดังน้ี  1. ผู ้ประกอบการและแรงงาน 2. นกแอ่น 3. องค์ความรู้  
4. ตน้ทุนการเงิน และเวลา   

1. ผู้ประกอบการและแรงงาน  จากการสัมภาษณ์ข้อมูลส าคัญและจากการวิเคราะห์
ขอ้เท็จจริง อธิบายวา่ ผูป้ระกอบการ คน แรงงานถือว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนของมิติ
ตน้น ้ า โดยด าเนินการสร้างบา้นนกแอ่น คนและ แรงงานจึงท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตน้น ้ า ไม่วา่จะเป็น
อาชีพท่ีสนบัสนุนกนั เช่น ท่ีปรึกษาสร้างบา้นนก ผูรั้บเหมาและคนงานก่อสร้าง  แรงงานท่ีเฝ้าบา้น
นกแอ่น แรงงานเพื่อควบคุมเทคนิคภายในบ้าน เพื่อป้องกันการถูกขโมยรังนก ในส่วนน้ีเม่ือ
ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์แลว้อาจจะท างานเพียงคนเดียวได ้

ผลจากการพบปะพูดคุยและวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้เท็จจริง เห็นวา่ เม่ือผูป้ระกอบการสร้างบา้น
เสร็จแลว้ และนกแอ่นไดเ้ขา้มาอาศยัด ารงชีวิตอยูภ่ายในบา้น จากนั้นจะเป็นขั้นตอนท่ีเรียกวา่ “การ
ดูแลนก” หรือ “การเล้ียงนก” และจากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ ท่ีกล่าวว่า “การให้
ความส าคญักับนกแอ่น ต้องดูแลความปลอดภยัจากศตัรู และท าการก าจดัศตัรูของนกแอ่น เช่น 
ตุก๊แก งู หนู และตอ้งควบคุมสภาพอากาศ ควบคุมความช้ืน เม่ือเกิดความร้อนตอ้งควบคุมความช้ืน 
และท าให้สภาพภายในบา้นเยน็ ดว้ยเทคนิคต่างๆ เพื่อนกแอ่นไดรู้้สึกว่าสภาพภายในบา้นมีความ
คลา้ยคลึงกบัถ ้าตามธรรมชาติ ในประเด็นของการก าจดัศตัรูท่ีมารบกวนนกแอ่นนั้น ท าให้นกแอ่น
รู้สึกปลอดภยั ในกรณีท่ีนกแอ่นรู้สึกไม่ปลอดภยัหรือมีศตัรูรบกวนนกแอ่นนั้น นกแอ่นจะทิ้งบา้น 
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สาเหตุเพราะ ตวันกแอ่น และลูกนก อาจเสียชีวิตไดจ้ากการโดนงู หรือตุ๊กแกกิน อีกทั้งไข่ของนก
แอ่นภายในรังจะเป็นอาหารของหนู งู ตุก๊แกได ้เม่ือนกแอ่นรู้สึกวา่ภายในบา้นปลอดภยั และสภาพ
อากาศสามารถด ารงชีวติอยูไ่ดน้กแอ่นจะไม่ทิ้งบา้นหลงันั้น  

ผลจากการพบปะพดูคุยและการวเิคราะห์ขอ้มูลขอ้เทจ็จริง อธิบายวา่ นกแอ่นเปรียบเสมือน
กบัโรงงานผูผ้ลิตรังนกให้แก่ผูป้ระกอบการ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงมีความใส่ใจเป็นพิเศษ ด้วย
จรรยาบรรณท่ีตอ้งการรักษาและดูแลชีวิตของนกแอ่นท่ีมาอาศยัให้ปลอดภยั ดงัท่ีปรากฏในการให้
สัมภาษณ์ นาย ข (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) อธิบายวา่ “ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
ไม่มีนโยบายในการท างานท่ีจะท าร้ายนกแอ่น และต้องก าจดัศตัรูท่ีท าร้ายนกแอ่น เพื่อลดการ
สูญเสียนกแอ่นและลูกนกแอ่น ส่วนการด ารงชีวติของนกแอ่นในบา้นจะรอให้เป็นไปตามวงจรของ
ธรรมชาตินกแอ่น จะเก็บรังนกออกเพื่อจ าหน่ายต่อเม่ือลูกนกแอ่นออกจากไข่และลูกนกโตจนทิ้งรัง
นก จนสามารถบินออกไปจากบา้นนกแลว้ เป็นการช่วยเพิ่มประชากรนกในประเทศไทย” จากการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั นาย ง (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560 และ นาย ค (นาม
สมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) ท่ีกล่าววา่ “ในการท าธุรกิจเก่ียวกบัรังนกไดใ้ห้ความส าคญั
เก่ียวกบัตวันกแอ่น และส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการทัว่ไปช่วยกนัท าฟาร์มนกแอ่นเป็นเชิงอนุรักษ์
พนัธ์ุนกแอ่น จะไม่เก็บรังนกแอ่นก่อนท่ีลูกนกแอ่นจะท าการทิ้งรังนกไปเพื่อน ารังนกจดัจ าหน่าย 
และไม่กกัขงันก ใหเ้ป็นไปตามวถีิชีวติของนกแอ่นท่ีจะบินออกจากบา้นไปในช่วงเชา้เพื่อหาอาหาร
กิน และบินกลบับา้นนกในเวลาเยน็”  

ในส่วนของกระบวนการการเก็บรังนกนั้น จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั กล่าววา่ การเก็บรังนกตอ้ง
ใชค้วามช านาญในการเก็บรังนก และส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะเก็บรังนกดว้ยตนเอง เน่ืองจากการ
เก็บรังนกต้องใช้ความละเอียดและเวลาอย่างมาก เพื่อให้รังนกมีสภาพสมบูรณ์ รังนกท่ีเกาะอยู่
ภายในบา้นบนไมตี้รังจะมีความแขง็ ดงันั้นจึงตอ้งมีการพรมน ้าเพื่อใหรั้งนกน่ิมก่อนท่ีจะใชอุ้ปกรณ์
แซะรังนกออกมาจากไมตี้รัง และการพรมน ้ ามากเกินไปก็เป็นสาเหตุท่ีจะท าให้รังนกมีความช้ืน
เกิดข้ึน จนรังนกเสียคุณภาพไปได ้ 

 ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการเก็บรังนกจะส ารวจรังนกแอ่นทุกรังก่อนท่ีจะท าการ
เก็บรังเพื่อจ าหน่าย เน่ืองจากมีลูกนกแอ่นยงัไม่ทิ้งรังอาศยัอยูภ่ายในรัง  ผูป้ระกอบการจะยงัไม่เก็บ
รังนกแอ่นเพื่อให้ลูกนกแอ่นอาศยัอยู่ในรังจนโตและบินท้ิงรังไปเอง เป็นการรักษานกแอ่นให้
สามารถเติบโตและขยายพนัธ์ุไดต่้อไป ส่วนอุปกรณ์ของการเก็บรังนกก็จะมีบนัไดอุปกรณ์แซะรัง 
ไฟฉาย และภายในบ้านควรจะต้องสวมหน้ากากและปิดจมูกเพื่อป้องกันส่ิงสกปรก อาจจะใช้
หน้ากากกนัก๊าซ สาเหตุท่ีผูป้ระกอบการใช้เน่ืองมาจากภายในบา้นนกแอ่นนั้นจะมีกล่ินของข้ีนก 
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และเกิดการหมกัทบัถมของข้ีนกจนท าให้เกิดเป็นก๊าซ หลงัจากการเก็บรังนกแลว้ก็ท าการส่งรังนก
ไปคดัขน คดัส่ิงสกปรก ข้ีนก เศษไข่นกออกจากรังใหส้วยงามเพื่อท่ีจะน าไปจดัจ าหน่าย 

แรงงานเฝ้าบ้านนก เป็นปัญหาเก่ียวกับเร่ืองของความปลอดภยั เน่ืองจากสินคา้รังนกมี
มูลค่าสูง ดว้ยราคา 1 กิโลกรัมหลายหม่ืน ผูป้ระกอบการท่ีท าบา้นนกแอ่นจึงตอ้งมีการป้องกนั ดงัท่ี
ปรากฏจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ นาย ก (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) กล่าววา่ “โจรสามารถ
เขา้มาภายในบา้นนกไดจ้ากบริเวณทางเขา้นกหรือท่ีเรียกว่า หอนก ซ่ึงท าเป็นช่องส าหรับนกเขา้-
ออก จากส่ิงท่ีกล่าวน้ีท าให้ผูป้ระกอบการจา้งแรงงานเพื่อเฝ้าบา้นนกและรังนก ดงัสะทอ้นไดจ้าก
การสัมภาษณ์ ท่ีกล่าววา่ “การสร้างบา้นเล้ียงนกแอ่นเพื่อเก็บรัง จ าเป็นตอ้งมีแรงงานบา้น”  

จากกรณีขโมยเขา้มาภายในบา้นนกแอ่นเพื่อขโมยรังนก จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อธิบายว่า 
นบัวา่เป็นการสูญเสียอยา่งมาก เน่ืองดว้ย "โจรไม่มีความรู้ในการเก็บรังนก รังนกยงัมีลูกนกแอ่นท่ี
ยงัไม่ทิ้งรังนกนอนอยู่จ  านวนมาก โจรจะเก็บรังนกแลว้ทิ้งลูกนกแอ่นไวบ้นพื้น ท าให้ลูกนกแอ่น
เสียชีวิตจ านวนมาก” ดงันั้นจึงตอ้งจา้งแรงงานไวใ้ห้อาศยัอยูท่ี่บา้นนกแอ่น จะเห็นไดจ้ากบา้นนก
แอ่นต่างๆ ท่ีมีการต่อเติมใหค้นอาศยั เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้โจรเขา้มาขโมยรังนก อีกทั้งเป็นการ
เฝ้าดูระบบต่างๆ ของบา้นนก เช่น ระบบเสียง ระบบเคร่ืองท าความช้ืน ฯลฯ  

2. นกแอ่น จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เห็นว่า นกแอ่นถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัและมี
บทบาทในส่วนของตน้น ้า นก คือ ผูผ้ลิตรังนก ดงัค าท่ีกล่าววา่ “ไม่มีนก ไม่มีรังนก” นกแอ่นท่ีมาท า
รังในบา้นนกนั้น มีอยูด่ว้ยกนั 3 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 1) นกแอ่นกินรัง  2) นกแอ่นกินรังตะโพกขาว  3) 
นกแอ่นหางส่ีเหล่ียมหรือนกแอ่นรังด า โดยนกแอ่นในประเทศไทยนั้น มีทั้งนกแอ่นท่ีอาศยัภายใน
ถ ้าและนกแอ่นท่ีอาศยัภายในบา้น การอพยพของนกแอ่นในถ ้าตามเกาะในธรรมชาติท่ีอาศยัภายใน
ถ ้ าอย่างแน่นหนาจึงเกิดการอพยพ จากการท่ีได้พบเห็นนกแอ่นในธรรมชาติไปอาศยัอยู่ตามวดั 
โรงหนงัร้าง โรงแรมร้าง บา้นร้าง ตึกร้าง จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั นกัปักษีวิทยา วชัระ  
สงวนสมบัติ (สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2561) ท่ีกล่าวว่า “แอ่นถ ้ าสู่แอ่นบ้านเกิดจากมีความ
หนาแน่นขาดแคลนอาหาร จึงอพยพจากธรรมชาติ” และ นกัปักษีวิทยาและนกัอนุรักษ์ ผูเ้ช่ียวชาญ
ทางด้านนกแอ่นโดยตรงเป็นบุคคลท่ีศึกษาเก่ียวกับนกแอ่นในวดัช่องลม ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 
(สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2563) กล่าววา่ “เป็นการปรับตวัของสัตวท่ี์สามารถหาท่ีอยูเ่พื่อสร้างรังและ
ขยายพนัธ์ุ”  

ในส่วนนกแอ่นอพยพจากถ ้ าเขา้มาด ารงชีวิตและผสมพนัธ์ุท ารังนกภายในบา้น เรียกว่า 
“นกแอ่นบ้าน รังนกบ้าน” ผูป้ระกอบการ หรือบุคคลท่ีมีองค์ความรู้เก่ียวกับนกแอ่น และรังนก 
สามารถทราบว่ารังนกภายในบา้นเป็นนกแอ่นท่ีอพยพมาจากถ ้ า ดว้ยการสังเกตจากองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่นรูปทรง สี ความหนาและเหนียวของเส้นใย เน่ืองจากมีกรณีท่ีนกแอ่นเป็นนกแอ่นบา้นโดย
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ไม่เคยอาศยัอยู่ในถ ้าธรรมชาติมาก่อนเลย คือนกแอ่นท่ีเกิดจากพ่อนกแอ่น - แม่นกแอ่นท่ีอาศยัอยู่
ภายในบา้นนกหรือฟาร์มนก และผสมพนัธ์ุท ารังวางไข่ฟักลูกนกแอ่นภายในบา้น และเม่ือนกแอ่น
เร่ิมโตก็จะบินจากบา้นนกหาบา้นนกหลงัอ่ืนอาศยัต่อ การท ารังของนกแอ่นบา้นจะมีความแตกต่าง
กบัรังนกถ ้า “ในส่วนของนกแอ่นท่ีเป็นช่วงเด็ก จะท ารังยงัไม่เก่ง ไม่เป็นรูปทรงถว้ย ผูป้ระกอบการ
สามารถใช้องค์ความรู้โดยการติดรังปลอมท่ีท าจากวสัดุ เช่น พลาสติก กระดาษแข็ง เพื่อช่วยนก
แอ่นใหม่ท่ียงัไม่เคยท ารัง โดยนกแอ่นจะป้ายน ้ าลายบนรังปลอมเพื่อวางไข่” รังปลอมสามารถท า
เองได ้และมีจ าหน่ายท่ีผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์สร้างบา้นนก   

3. องค์ความรู้ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อธิบายวา่ ในส่วนองคค์วามรู้ของตน้น ้ า
นั้น เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดเก่ียวกบัการประกอบการเก่ียวธุรกิจรังนกแอ่น ดว้ยการเร่ิมตน้จากการ
สนใจธุรกิจจึงคน้ควา้ศึกษา และน าองค์ความรู้เขา้มาช่วยในการสร้างบ้านนกแอ่น องค์ความรู้ท่ี
ส าคญัในการสร้างบา้นนก คือ การจ าลองสภาพอากาศภายในถ ้ าตามธรรมชาติท่ีนกแอ่นสามารถ
ด ารงชีวิตได ้ทั้งการอาศยั การหากิน การผสมพนัธ์ุของนกแอ่น จากการขอ้มูลท่ีส าคญั ท่ีกล่าวว่า 
การสร้างและจ าลองบา้นให้คลา้ยกบัถ ้ ามากท่ีสุด ตอ้งจ าลองแมก้ระทัง่สภาพของอากาศ ความมืด 
และการเรียนรู้ถึงการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการท างาน เช่น เสียงนกในฤดูต่างๆ และเสียงกล่อม
นกแอ่นทุกจุดภายในและนอกบา้นนกจะใชเ้สียงต่างกนั เพื่อให้นกรู้สึกเหมือนอยูใ่นถ ้า เพื่อเรียกจูง
ใจหลอกล่อใหน้กแอ่นสนใจและบินเขา้มาส ารวจภายในบา้นใหม้ากท่ีสุด  

4. ต้นทุน การเงิน และเวลา จากขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัดา้นของ
ทรัพยากรด้านตน้ทุนนั้น กล่าวว่า ปัจจยัหลกัๆ เก่ียวกบั แรงงาน เงิน และเวลา มีความส าคญัต่อ
ธุรกิจรังนกรองจากองคค์วามรู้  

  4.1 ต้นทุนการเงิน จากผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั กล่าวว่า ในส่วนของต้นทุนการเงินจดัว่าเป็น
ตน้ทุนทางทรัพยากรท่ีส าคญัยิ่ง ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการไม่มีเงินทุน จะก่อให้อุปสรรคและความ
เส่ียงในการลงทุน และการสร้างบ้านนกแอ่นจ าเป็นตอ้งใช้เงินทุนค่อนขา้งมาก เน่ืองจากมีเร่ือง
เก่ียวกบัท่ีดินและตวับา้นท่ีตอ้งสร้าง เพื่อให้นกแอ่นเขา้มาอาศยัท ารังเพื่อเก็บรัง โดยกระบวนการ
ต่างๆท่ีตอ้งการตน้ทุนเงินนั้น คือ การซ้ือท่ีดิน การจา้งผูรั้บเหมาสร้างบ้าน และรวมถึงการจา้งท่ี
ปรึกษาในกรณีน้ีมีความส าคญักบัผูป้ระกอบการใหม่ท่ียงัไม่มีองคค์วามรู้ และยงัขาดประสบการณ์ 

จากการท่ีผูว้ิจยัได้ลงพื้นท่ีไปส ารวจบ้านนกแอ่น พบว่า บ้านนกแอ่นท่ีสร้างนั้นมีหลาย
ระดบัราคาตั้งแต่ ราคาหลกัแสนถึงหลกัลา้นและหลายสิบลา้น ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการน าบา้นเก่า
หรือซ้ือบ้านร้างมาปรับปรุงเพื่อเล้ียงนกก็ยงัมีต้นทุนด้านเงินมากอยู่พอสมควร ดังนั้นจึงท าให้
ตน้ทุนเก่ียวกบัเงินเขา้มามีบทบาทอย่างมาก และในส่วนน้ียงัจดัเป็นด้านอุปสรรคท่ียงัมีขอ้จ ากดั
เก่ียวกบัการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เพื่อมาลงทุนในการสร้างบา้นนกแอ่นอีกดว้ย สาเหตุนั้น
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มาจากในการท าธุรกิจรังนกแอ่นยงัไม่เป็นท่ียอมรับ และยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัจากสถาบนัการเงิน อีกทั้ง
ยงัมีปัญหาความชอบดว้ยกฎหมาย จึงท าใหผู้ป้ระกอบการไม่สามารถท่ีจะขอสินเช่ือเพื่อมาลงทุนท า
ธุรกิจบ้านนกแอ่นได้ จากการข้อมูลท่ีส าคญั กล่าวว่า “การยื่นขอสินเช่ือกับธนาคารไม่ประสบ
ความส าเร็จ เน่ืองจากบา้นท่ีสร้างผิดหลกัการอยูอ่าศยั และทางผูพ้ิจารณาให้ขอสินเช่ือนั้นไม่เขา้ใจ
ถึงการท าธุรกิจรังนก ยงัไม่มีนโยบายเก่ียวกบัการขอสินเช่ือไปลงทุนการท าธุรกิจบา้นนกแอ่น” จึง
ท าให้ผูป้ระกอบการท่ีต้องการลงทุนสร้างบ้านนกแอ่นเพื่อเล้ียงนกแอ่นไม่มีหน่วยงานเข้ามา
ช่วยเหลือเร่ืองตน้ทุนเงิน จึงท าให้เกิดเป็นอุปสรรคเก่ียวกบัท่ีการลงทุนเพื่อท าธุรกิจรังนกแอ่นอยู่
มาก  

4.2 ต้นทุนเวลา จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั เห็นวา่ ตน้ทุนของเวลาของผูป้ระกอบการในส่วนตน้
น ้ าท่ีสร้างบ้านนกแอ่นจัดเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญ เน่ืองจากการสร้างบ้านนกแอ่น ในกรณีท่ี
ผูป้ระกอบการยงัไม่มีองค์ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจน้ีจะตอ้งท าการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัธุรกิจรังนก
แอ่นหรือการสร้างบา้นนกแอ่น เพื่อใหมี้ความรู้เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจอาชีพเก่ียวกบัรังนก     

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อธิบายวา่ การเร่ิมตน้ท าธุรกิจรังนกตอ้งใช้เวลาศึกษา
เพื่อให้เขา้ใจถึงธุรกิจ อาจตอ้งใชเ้วลาศึกษา 1 ปี หรือ 2 ปี ก่อนท าการสร้างบา้นหรือประกอบธุรกิจ 
จึงควรศึกษาคน้ควา้ควบคู่ไปกบัการใช้ท่ีปรึกษาสร้างบา้น และยงัมีการเปิดสอนเพื่อสร้างบา้นนก
แอ่นเพื่อเก็บรัง มีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการลงพื้นท่ีไปดูและศึกษาถึงบ้านนกแอ่นตาม
สถานท่ีจริง ประเด็นเหล่าน้ีต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการศึกษา เพื่อลดความเส่ียงให้กับ
ผูป้ระกอบการรังนกรายใหม่หรือบุคคลท่ีสนใจให้มีความเส่ียงน้อยลง จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั กล่าว
วา่ เม่ือสร้างบา้นนกแอ่นเสร็จ เราจะตอ้งปิดบา้นนกแอ่นไว ้ในกรณีท่ีไม่จ  าเป็นจะไม่เขา้ไปภายใน
บา้น ช่วงน้ีจะอยู่ในระยะเวลา 5-6 เดือน ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบจากห้องควบคุมเพื่อดู
ระบบภายในบ้านนก เช่น เสียงกล่อมนก เสียงเรียกนก น ้ าตกภายในบ้าน เคร่ืองท าหมอก และ
สามารถเขา้ไปภายในบา้นนกเพื่อก าจดัศตัรูนกแอ่น เช่น งู หนู ตุ๊กแก ฯลฯ จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
อธิบายวา่ “บริเวณท่ีนกแอ่นท ารัง ในกรณีท่ีบริเวณนั้นมีรู หรือมีช่องท่ีเกิดจากการไมตี้รังไม่ชิดกนั 
นกแอ่นจะใช้น ้ าลายป้ายเพื่อปิดช่องรู เป็นกลไกในธรรมชาติเพื่อป้องกนัตวัเองก่อนสร้างรังเพื่อ
วางไข่ เป็นสัญชาติญาณของสัตวท่ี์ตอ้งการความปลอดภยั” ในกรณีท่ีมีนกแอ่นเร่ิมเขา้มาอาศยัก็
จะตอ้งเขา้ไปท าความสะอาดบา้ง ในกระบวนการรอระยะเวลาส่วนน้ี ถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งมาก
ในกรณีท่ีเป็นบา้นสร้างใหม่ โดยการจ าลองและปรับสภาพภายในบา้นให้คล้ายถ ้ าทางธรรมชาติ 
รวมถึงการเปิดเสียงเรียกนกแอ่นเพื่อให้นกแอ่นบินเข้ามาส ารวจบ้านต้องท าอย่างต่อเน่ือง ใน
ระยะเวลาคร่ึงปีแรก อาจใช้เวลานานหลายปีกว่าจะมีนกแอ่นเข้ามาอยู่อาศยัท ารัง และจากการ
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ เห็นวา่ ผูป้ระกอบการ ท่ีมีบา้นนกแอ่นแต่นกแอ่นไม่เขา้มา
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อาศยัท ารังโดยท าบา้นมาเกือบสิบปี หรืออาจจะมีนกแอ่นเขา้มาอาศยัท ารังบา้ง แต่ก็ยงัไม่เพียงพอ
ต่อการผลิตรังนกจ าหน่าย ถือไดว้า่ “ยงัไม่คุม้กบัตน้ทุนท่ีลงไป” แต่ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการบา้นนก
แอ่น ประสบความส าเร็จมีนกแอ่นเขา้มาอาศยับ้านภายในระยะเวลา 5-6 เดือน และภายใน1ปี ก็
สามารถท่ีจะเก็บรังนกแอ่นออกขายไดแ้ลว้ ดงัท่ีไดป้รากฎในการให้สัมภาษณ์ นาย ค (นามสมมติ) 
(สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) กล่าวว่า “ภายใน 2 ปีก็ประสบความส าเร็จแล้ว เน่ืองจากให้
ความส าคญักบัการศึกษาคน้ควา้เร่ิมแรก และเอาใจใส่กบัธุรกิจจนเรียกไดว้่าประสบความส าเร็จ” 
ดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งท าใจ รอคอยในเร่ืองของเวลาท่ีนกจะเขา้มาอาศยัท ารังและเก็บรัง จาก
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั นายจี (นามสมมติ) ไดส้ร้างบา้นรังนกสร้างข้ึนมาใหม่โดยผูป้ระกอบการไม่ไดใ้ช้
บา้นเก่าหรือบา้นร้างมาปรับปรุงเป็นบา้นนก เม่ือสร้างบา้นเสร็จก็ตอ้งรอให้บา้นใหม่ปรับสภาพ 
ต้องท้ิงระยะเวลาไวใ้ห้กล่ินปูนหายกล่ินสีกล่ินเคมีต่างๆ ท่ีฟุ้งอยู่ภายในบ้านได้จางหายก่อน 
ผูป้ระกอบการส่วนมากอาจใชภู้มิปัญญาชาวบา้นโดยการน าน ้ าสับปะรด หรือน ้าหมกัตน้กลว้ย ฯลฯ 
ท่ีไม่เป็นเคมี หรือท าร้ายนกแอ่น มาราดภายในบา้นเพื่อปรับ ทั้งกล่ินและความเป็นกรดเป็นด่างจาก
ปูน ดว้ยความเขา้ใจแบบชาวบา้นวา่กรณีท่ีนกแอ่นบินเขา้มาส ารวจภายในบา้นแลว้นกแอ่นไดก้ล่ิน 
อาจจะส่งผลถึงการรับรู้วา่ภายในบา้นไม่มีความปลอดภยั 

จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและผูท่ี้ให้ความสนใจเก่ียวกบัธุรกิจสร้างบา้นเพื่อเล้ียงนก
แอ่น ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เช่ือว่า  “บางคนมีความเช่ือเร่ืองอาศยับุญและดวง ว่าถา้คนมีบุญหรือดวงดี
นกแอ่นก็จะบินเขา้มาอยู่ในบา้นเอง โดยท่ีเจา้ของบา้นไม่ไดป้รับปรุงหรือใช้เสียงหลอกล่อนกให้
เขา้มา สภาพเป็นบา้นท่ีอยูอ่าศยัธรรมดา” จึงจะเห็นไดจ้ากผูป้ระกอบการหลายท่านท่ีมีนกแอ่นเขา้
มาอาศยั โดยไม่ไดต่้อเติมบา้นและไม่ไดมี้เทคนิคในการดึงดูดนกแอ่นให้เขา้มาอาศยัท ารัง ดงัท่ีได้
ปรากฏจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั นาย ข (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) 
กล่าววา่ “จุดเร่ิมตน้ของการเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการนกแอ่น ไดเ้ห็นรังของนกแอ่นภายในบา้น และ
ไดเ้ห็นนกแอ่นบินเขา้-ออกภายในบา้น จากนั้นจึงไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบันกแอ่นท ารังกินได ้
แต่ในช่วงนั้นเป็นเวลาท่ีผา่นมา 14 ปีแลว้ ยงัไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจบา้นนกแอ่นหรือการเล้ียงนก
แอ่นภายในบา้นมากนัก อีกทั้งส่ือต่างๆ ก็ไม่มีการสอนเก่ียวกบัการท าธุรกิจน้ี หนังสือก็หาอ่าน
ล าบาก จึงตอ้งเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงในขณะนั้นเป็นประเทศท่ีท าธุรกิจบา้นนกแอ่น
มากท่ีสุด เพื่อซ้ือหนังสือเก่ียวกบัการท าธุรกิจบา้นรังนกแอ่นหรือคอนโดนกแอ่นกลบัมาศึกษา” 
นอกจากนั้น ยงัพบผูป้ระกอบการอีกหลายท่านท่ีมีนกแอ่นท ารังกินไดบิ้นเขา้มาท ารังอาศยัภายใน
บา้นเอง โดยท่ีไม่ได้ปรับปรุงสร้างบ้านเพื่อจ าลองสภาพภายในถ ้ า และเจา้ของบ้านยงัไม่มีองค์
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนกแอ่น 
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  กล่าวโดยสรุป เก่ียวกับต้นน ้ าของการประกอบการธุรกิจรังนก องค์ความ รู้ของ
ผูป้ระกอบการนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด องค์ความรู้ท่ีเป็นตน้สายของธุรกิจรังนกเป็นส่วนท่ีส าคญั
และเป็นหวัใจท่ีส าคญั เน่ืองจากธุรกิจรังนกเป็นธุรกิจท่ีละเอียดอ่อน และมีขั้นตอนท่ีน ามาซ่ึงสินคา้
คือรังนกค่อนขา้งซับซ้อนและยงัไม่มีการให้ความรู้อยา่งถูกตอ้งและแพร่หลาย และจากท่ีผูว้ิจยัได้
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ และลงพื้นท่ีเพื่อสังเกตการณ์ จะเห็นได้ว่า ผูป้ระกอบธุรกิจรังนกท่ีเป็น
ส่วนของผูป้ระกอบการท าบา้นรังนก (ตน้น ้ า) จะต้องมีการศึกษาเก่ียวกบัการสร้างบ้านนก การ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับโครงสร้างบ้านนก และความต้องใส่ใจเก่ียวกับตัวนกแอ่นอย่างถ่องแท ้
ผูป้ระกอบการจะต้องศึกษาและเรียนรู้เพื่อมีองค์ความรู้เก่ียวกับนกแอ่นให้มากท่ีสุด ต้องมีการ
จดัการวางแผนในการเอาใจใส่ดูแลตวันกแอ่น เพื่อท่ีจะสามารถรักษานกแอ่นไวภ้ายในบา้นของ
ตนเอง จากศตัรูหรือเม่ือเจอปัญหาต่างๆ เช่น อุณหภูมิท่ีเปล่ียนไปอยา่งกะทนัหนั เพื่อลดอพยพของ
นกแอ่น โดยนักปักษีวิทยา จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั วชัระ สงวนสมบติั นักวิชาการ
ประจ าพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อธิบายว่า 
“สาเหตุท่ีนกอพยพจากอากาศหนาวไปเน่ืองจาก อากาศหนาวจะมีความแห้ง นกแอ่นจะไม่สามารถ
ท ารังหลงัการผสมพนัธ์ุได ้นกแอ่นจะไวดว้ยสัญชาติญาณ ท าให้ตอ้งหาแหล่งท่ีอยู่อาศยัใหม่เพื่อ
ขยายพนัธ์ุ” ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัตวันกแอ่นเป็นอนัดบัรองจากองคค์วามรู้  
ถา้ผูป้ระกอบการตอ้งการให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ จ าเป็นตอ้งศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจให้มาก และ
นอกจากจะรักษาชีวิตของนกแอ่นไว้แล้วยงัต้องรักษาคุณภาพของสินค้ารังนกไว้ได้ ดังท่ี
ผูป้ระกอบการส่วนมาก เห็นว่า “ต่างฝ่ายต่างตอบแทน ต่างดูแลซ่ึงกนัและกนั เราเล้ียงนก นกเล้ียง
เรา” ดงันั้นผูป้ระกอบการทั้งตน้น ้ ากลางน ้ าและปลายน ้ าจึงให้ความส าคญัเก่ียวกบักระบวนการตน้
น ้ าอย่างมากเพื่อจดัให้ธุรกิจน้ีสามารถด าเนินต่อไปได ้เพราะปัญหาท่ีไม่มีสินคา้รังนกขายมาจาก
สาเหตุของตน้น ้านัน่เอง 
 

มิติย่อยที ่2 กลางน า้  
ผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกในส่วนเก่ียวกบักลางน ้า มีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง อยูใ่นขั้นตอนน้ีคือ

ผูป้ระกอบการโรงล้างท าความสะอาดรังนกแอ่น แรงงานท่ีท าความสะอาดรังนก การเคล่ือนยา้ย
สินคา้จากผูผ้ลิตมาสู่คนกลางเพื่อส่งต่อ การขนส่งสินคา้การจดัส่งสินคา้ นายหนา้หรือผูท่ี้ซ้ือสินคา้
รังนกดิบมาแปรรูป โดยโรงลา้งรังนกนั้นคือผูท่ี้คดัส่ิงสกปรกออกจากรังนก และส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง
คือองค์ความรู้ในการท าความสะอาดรังนกโดยการล้างรังนกจากส่ิงสกปรกให้รังนกมีสภาพท่ี
สวยงาม เม่ือรังนกสวยงามจะมีมูลค่ามากยิ่งข้ึน ดงันั้นผูป้ระกอบการบา้นนก (ตน้น ้ า) จึงตอ้งการ
โรงงานล้างท าความสะอาดรังนก (กลางน ้ า) ท่ีมีความสามารถในการท าความสะอาดรังนกด้วย
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ความรวดเร็ว และมีทกัษะฝีมือท่ีดีเพื่อการเพิ่มมูลค่าของรังนก อีกทั้งผูป้ระกอบการในส่วนน้ีจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องมีองค์ความรู้ในกระบวนการต่างๆ เช่น การเลือกซ้ือรังนกก่อนน ามาล้างท าความ
สะอาด จึงมีปัจจยัท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) องคค์วามรู้ 2) แรงงานคน 3) การขนส่ง 

1. องค์ความรู้ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เก่ียวกบัองค์ความรู้ในกลางน ้ านั้น ส่ิงท่ี
ส าคญัคือดา้นกระบวนการเลือกซ้ือรังนก และองคค์วามรู้เก่ียวกบัการลา้งท าความสะอาดรังนกดิบ 
โดยความยากและความง่ายของการล้างรังนกนั้ นข้ึนอยู่กับความสวยและสะอาดท่ีมาจาก
ประสบการณ์ของผูป้ระกอบการในขั้นตอนการเลือกซ้ือรังนกจากผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการบา้นรัง
นก (ตน้น ้ า) ของรังนกตั้งแต่แรก ความรู้และประกอบการท าให้การจ่ายเงินซ้ือรังนกคุม้ค่าท่ีลงทุน
ไป เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการดูรังนก การใหร้าคาตามเกรดและคุณภาพของรังนก  

นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการท่ีท าโรงลา้งรังนกตอ้งมีองคค์วามรู้ในการคดัเลือกรังนก รังนก
แอ่นท่ีสวยงาม มี ส่ิงสกปรก ขนนก ข้ีนก น้อยท่ี สุด ก็จะมีราคาแพงยิ่งข้ึนดังนั้ นจึงท าให้
ผูป้ระกอบการมีตน้ทุนเพิ่มมากข้ึน  แต่ก็สามารถช่วยลดระยะเวลาในการท าความสะอาดรังนกได ้ 
ยกตวัอยา่ง ในกรณีน้ีผูป้ระกอบการโรงลา้งท าความสะอาดรังนกซ้ือรังนกท่ีสวยและมีความสะอาด
มาแลว้ แรงงานอาจจะไม่ตอ้งเสียเวลาท าความสะอาด แค่น ารังนกนั้นมาตกแต่งนิดหน่อย เช่น ตดั
แต่งตีนรังนก (เป็นส่วนของรังนกท่ีนกแอ่นสร้างข้ึน เพื่อให้รังนกสามารถเกาะกบัไมตี้รังนก) หรือ
การดึงขนท่ีติดมากบัรังนก และสามารถบรรจุรังนกลงกล่องขายไดท้นัทีเลย ท าให้ลดเวลาในการ
ท างานของแรงงาน แต่ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการโรงลา้งท าความสะอาดรังนกเลือกซ้ือรังนกแอ่นท่ีไม่
เนน้ความสะอาดสูงและความสวยงามมาก จะตอ้งใชต้น้ทุนในส่วนของเวลาและแรงงานในการลา้ง
รังนกมากยิ่งข้ึน แต่รังนกชนิดน้ีจะมีราคารับซ้ือจากผูป้ระกอบการบา้นนก (ตน้น ้ า) ถูกกวา่รังนกท่ี
สวยและมีส่ิงสกปรกติดนอ้ย ท าให้ตน้ทุนในการซ้ือรังนกเขา้มาลา้งท าความสะอาดต ่าลง จึงซ้ือรัง
นกได้จ  านวนมากต่อการซ้ือ 1 คร้ัง ดงันั้นการเลือกซ้ือรังนกของผูป้ระกอบการโรงล้างท าความ
สะอาดรังนกหรือผูป้ระกอบการท่ีเป็นคนกลางซ้ือ-ขาย จึงต้องอาศยัความช านาญ เทคนิคการดู
สินคา้ และการเจรจาต่อรองท่ีดี โดยบุคคลท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจรังนกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่ง
ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน ดงัสะทอ้นไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั นาย เอ ท่ีอธิบายวา่ “การซ้ือรังนก
เพื่อน ามาลา้ง อยูท่ี่นโยบาย และเทคนิคของแรงงาน เพราะในกรณีแรงงานท่ีมีเพียงพอ และแรงงาน
ท่ีมีฝีมือช านาญแลว้การเลือกรังนกท่ีมีส่ิงสกปรกติดมามากเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาในการคดัแยกส่ิง
สกปรก” 

จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ นาย ง และนาย เอ  (นามสมมติ) อธิบายได้ว่า 
“ผูป้ระกอบการท่ีท าโรงลา้งรังนก (กลางน ้า) อาจเป็นผูป้ระกอบการสร้างบา้นรังนก (ตน้น ้า) ดว้ยอยู่
แลว้ และมาศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัการท าโรงลา้งรังนก เพื่อคดัแยกส่ิงสกปรกออกจากรังนกควบคู่กนั
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ไปกบัการสร้างบา้นนกแอ่น และท าการจ าหน่ายรังนกเองดว้ย ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัมิติ
ตน้น ้ า และมิติกลางน ้ า และจดัจ าหน่ายเอง (ปลายน ้ า) เป็นห่วงโซ่ท่ีสั้ นดูแลดว้ยผูป้ระกอบเพียงคน
เดียว ซ่ึงเกิดจากมีองค์ความรู้ครบทั้งห่วงโซ่ทั้งการผลิตรังนก และมีความรู้ในการล้างท าความ
สะอาดรังนกเพื่อสร้างมูลค่าให้รังนก อีกทั้ งมีความสามารถในดูรังนก เพื่อรับซ้ือรังนกจาก
ผูป้ระกอบการรังนกท่านอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี”   

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล นายไอ (นามสมติ) ท่ีกล่าวว่า การท าโรงล้างรังนกนั้น เป็น
ธุรกิจท่ีสามารถท าไดเ้ร็วกวา่ท าบา้นนกแอ่น (ตน้น ้ า) เน่ืองจากการท าโรงลา้งรังนก แค่มีการศึกษาดู
งานและฝึกอบรมการลา้งท าความสะอาดรังนกจนช านาญแลว้ก็ท าการจา้งแรงงานมาฝึกลา้งรังนก
จนมีฝีมือดีแลว้ จึงเปิดรับล้างรังนก ในส่วนน้ีใช้เวลาไม่ก่ีเดือนก็สามารถเปิดรับลา้งรังนกไดแ้ล้ว 
และตน้ทุนไม่สูงมากด้วย โดยมีเงินส ารองไวป้ระมาณ 2-3 แสนบาท ก็เพียงพอในโรงล้างรังนก
เล็กๆ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเท็จจริง เห็นว่า ส่วนมากผูป้ระกอบการท าบา้นนกแอ่น (ตน้น ้ า) จะ
ประกอบธุรกิจโรงลา้งท าความสะอาดรังนก (กลางน ้ า) ควบคู่ไปด้วย และจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั อธิบายว่า ในระยะหลงัมีผูป้ระกอบการบา้นนก(ตน้น ้ า) ตอ้งการขายบา้นนกแอ่นดว้ย
สาเหตุอาจจะไม่มีเวลาดูแล ก็อาจจะมีผูป้ระกอบการโรงล้างท าความสะอาดรังนกหรือบุคคลท่ี
สนใจท าการซ้ือบา้นต่อเพื่อน ามาเก็บรังนก เพื่อส่งให้โรงลา้งท าความสะอาดของตนเอง เน่ืองจาก
การซ้ือบา้นนกเก่านั้นผูป้ระกอบการสามารถเก็บรังนกไดเ้ลยทนัทีไม่ตอ้งรอเวลาหรือตอ้งมีความ
เส่ียงอะไรมากเหมือนการลงทุนสร้างบา้นใหม่ แต่ส่วนมากท่ีผูว้ิจยัพบเจอ ในการประกอบการ
ธุรกิจรังนกแอ่น ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการบา้นรังนก (ตน้น ้ า) และท าการจดัจ าหน่ายรังนกดิบ
เองแต่แรกอยูแ่ลว้ เม่ือลูกคา้ตอ้งการรังนกท่ีสะอาดดว้ย ผูป้ระกอบการจึงท าการลา้งท าความสะอาด
รังนกควบคู่กนั เช่นเดียวกบั ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อธิบายวา่ “จากท่ีบา้นนกแอ่นมีรังนกไม่เพียงเท่ากบั
จ านวนท่ีลูกคา้ตอ้งการ จึงหันมาท าโรงล้างรังนกควบคู่ไปด้วย และยงัจดัจ าหน่ายรังนกเองด้วย 
เพราะเม่ือสินคา้รังนกไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ก็ท าการรับซ้ือ ท าให้ทราบว่าเป็นคน
กลางนั้นต้นทุนต ่ากว่าต้องมาสร้างบ้าน คิดว่าผูป้ระกอบการกลางน ้ านั้นเป็นผูป้ระกอบการท่ีมี
ตน้ทุนน้อยมากสุด แต่ในบางทีก็มีผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสนใจธุรกิจในการสร้างบา้นรังนกแต่
การสร้างบา้นนกนั้นมีตน้ทุนมาก จึงเลือกท่ีจะเป็นโรงลา้งหรือนายหนา้ซ้ือรังนกไปก่อนและเขา้มา
ศึกษาควบคู่กนัไป แลว้ค่อยมาลงทุนสร้างบา้นอีกที เพื่อลดความเส่ียง”   

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัและจากการวิเคราะห์ข้อมูล อธิบายว่า ด้วยความท่ีมี
ประสบการณ์เป็นผูป้ระกอบการโรงลา้งท าความสะอาดรังนกมา 10-20 ปี ท าใหมี้ประสบการณ์และ
มีความช านาญต่อการคดัเกรดรังนก รวมถึงมีความสามารถในการต่อรองราคาสินคา้รังนก เพราะรู้
เก่ียวกับมูลค่าของสินค้ารังนกแต่ละเกรดเป็นอย่างดี ผูป้ระกอบการประเภทน้ีจะรับท าหน้าท่ี
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เก่ียวกบัการซ้ือ-ขาย รังนก รวมถึงการให้ค  าปรึกษากบัโรงลา้งรังนกหรือลูกคา้รายใหญ่ท่ีตอ้งการ
ซ้ือรังนกดว้ย ในส่วนน้ีจึงท าใหเ้กิดธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนัในสายงานมากยิง่ข้ึน 

2. แรงงานคน ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกับปัจจยัของการผลิตส่วนของกลางน ้ า 
พบวา่ ส่ิงท่ีส าคญั คือ ความรู้ ผูป้ระกอบการโรงลา้งรังนก แรงงาน เวลา อุปกรณ์ แต่ส่ิงท่ีเป็นหวัใจ
และส าคญัเป็นจุดแข็งของธุรกิจอีกประการเพื่อเพิ่มมูลค่ารังนกดว้ยการท าความสะอาด คือ แรงงาน 
ส าหรับท าความสะอาดเพื่อน าส่ิงสกปรกออกจากสินคา้รังนก เช่น ขนนก ข้ีนก เปลือกนก ฯลฯ ดว้ย
การท่ีมีแรงงานท่ีช านาญ จะก่อใหเ้กิดโอกาสในการซ้ือขายไดเ้ร็วข้ึน เป็นการสร้างความสามารถใน
การแข่งขนัให้กบัท าธุรกิจ โดยแรงงานจะตอ้งถูกฝึกอบรมการลา้งรังนก ตามขั้นตอนการท าความ
สะอาด ท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งการใช้เคร่ืองมือในการท างาน เน่ืองจากการคดัแยกส่ิงสกปรกออกจากรัง
นก จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ย  ้าวา่ “แรงงานตอ้งใชค้วามช านาญสูง สายตา มือ และสมองตอ้งสัมพนัธ์
กนั” ในปัจจุบนัแรงงานคดัแยกส่ิงสกปรกออกจากรังนกในโรงงานรังนกมีบทบาทอยา่งสูงมากใน
ธุรกิจรังนก เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ียงัไม่สามารถผลิตเคร่ืองท่ีลา้งรังนกไดดี้เท่าแรงงานคน  อีกทั้ง
การลา้งรังนกตอ้งระวงัในเร่ืองของการสูญเสียคุณภาพของรังนก เม่ือรังนกโดนความช้ืนมากจะท า
ให้รูปทรงรังนกแตกและท าให้เส้นใยเละไม่สวย  อีกทั้งในส่วนของน ้ าท่ีใช้ส าหรับโรงล้างรังนก
จ าตอ้งใช้น ้ าท่ีสะอาดไม่มีความเป็นกรดและด่างหรือกระดา้ง ไม่ใช้น ้ าท่ีส่งผลถึงคุณภาพของสีรัง
นก ดงัการสัมภาษณ์ นาย ง (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) ท่ีกล่าวว่า “การท าความ
สะอาดรังนก รวมถึงระบบการแปรรูป น ้าท่ีน ามาใชต้อ้งไดม้าตรฐาน เพราะตอ้งการคุณภาพ และรัง
นกเป็นของรับประทาน” กระบวนการต่างๆ ในการลา้งรังนกนั้นเม่ือลา้งรังนกเสร็จแลว้ จะตอ้งน า
รังนกไปเขา้รูป ไปเขา้แบบพิมพ์เพื่อท่ีจะท าให้รังนกแห้งและคงรูปสวยงามเป็นรูปถ้วยตรงตาม
ความตอ้งการของตลาดรังนกและลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือรังนกเพื่อน าไปจดัจ าหน่ายต่อไป  

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เนน้วา่ ส่ิงท่ีส าคญัในส่วนของผูป้ระกอบการโรงลา้งรัง
นก คือ “เวลา” ถา้แรงงานไม่มีความช านาญในการลา้งรังนกอาจใชเ้วลาในการลา้งรังนกนาน จึงท า
ใหจ้  านวนการลา้งรังนกท่ีผลิตไดต่้อวนันอ้ยลง เม่ือถา้พนกังานมีความช านาญแลว้จะสามารถลา้งท า
ความสะอาดรังนกไดม้ากข้ึนต่อวนั นัน่ท าให้มีผลผลิตหรือสินคา้รังนกท่ีสะอาดและสวยงามออกสู่
ทอ้งตลาดมากยิ่งข้ึน ในปัจจุบนัแรงงานคนท่ีจะนัง่คดัเก็บส่ิงสกปรกออกจากรังนกนั้นมีน้อยมาก 
และตอ้งการบุคคลเพื่อมาเป็นแรงงานมากข้ึน จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อธิบายว่า อตัราค่าแรงท่ีจ่าย
ตอบแทนให้กบัแรงงานจ าเป็นตอ้งมีพิเศษให้ เพื่อสร้างจูงใจในการท างานโดยคิดเป็นต่อจ านวนช้ิน
ของรังนกท่ีสามารถล้างได้ เพื่อมีความพยายามในการล้างรังนกได้มากยิ่งข้ึน ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ี
เพื่อท่ีจะได้มีสินค้ารังนกท่ีเพิ่มมูลค่าด้วยการล้างตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ จากการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เห็นวา่ การฝึกบุคคลให้เป็นแรงงานท่ีช านาญสามารถลา้งรังนกให้สวย
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ต่อวนัได้จ  านวนมากแล้ว ยงัต้องรักษาแรงงานเอาไวใ้ห้ได้ ยิ่งถ้าเป็นพนักงานท่ีมีฝีมือขยนั ยิ่ง
จ  าเป็นต้องดูแลเอาใจใส่มาก ปัญหาท่ีผู ้ประกอบการพบเจอก็ คือ แรงงานลาออก หรือมี
ผูป้ระกอบการอ่ืนมาขอจา้งแรงงานต่อ เพื่อน าไปท างานท่ีโรงลา้งรังนก เน่ืองดว้ยสาเหตุผูป้ระกอบ
เพิ่งด าเนินธุรกิจจึงจะตอ้งการแรงงานท่ีมีความช านาญแล้ว เพื่อสามารถไปสอนแรงงานอ่ืนได ้
เหมือนซ้ือองคค์วามรู้ของแรงงานนั้นมาให้สอนพนกังานในโรงลา้งใหม่อีกต่อหน่ึง ดว้ยประการน้ี
จึงท าให้เกิดการเปิดสอนคดัแยกส่ิงสกปรก หรือคอร์สการเรียนท าความสะอาดรังนก จากผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั อธิบายวา่ “การเปิดอบรมลา้งรังนกนั้นท าเพื่อให้รังนกออกมาสวยงาม และมีมาตรฐาน
เหมือนกนัทัว่ประเทศ เพราะเม่ือสินคา้รังนกท่ีลูกคา้ชาวต่างชาติไดซ้ื้อกลบัไปยงัประเทศตนเองแลว้ 
เม่ือรังนกไม่มีคุณภาพอาจจะเสียช่ือเสียงได้ เน่ืองจากทางลูกคา้ต่างชาติมาซ้ือรังนกไปก็จะเรียก
เหมารวมรังนกว่า “รังนกของประเทศไทย” ดงันั้นทางชมรมหรือสมาคมจึงมีการเปิดสอนหรือส่ง
ต่อองค์ความรู้ให้กบัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการลา้งรังนกเองให้มีมาตรฐาน” ส่วนประเด็นปัญหาท่ี
ผูป้ระกอบการโรงลา้งท าความสะอาดรังนกพบเจอเก่ียวกบัแรงงานอีกอย่าง คือ ดา้นความช านาญ
ของแรงงานท่ีใช้เวลาฝึกลา้งรังนกมาหลายปีแลว้แต่ฝีมือของแรงงานไม่สามารถท่ีจะกา้วหน้าได ้
เช่น ล้างรังนกไดจ้  านวนน้อยต่อวนั จนผูป้ระกอบการไม่สามารถท่ีจะพฒันาต่อความสามารถให้
ต่อไปได ้ก็จ  าเป็นตอ้งพิจารณาใหเ้ลิกท างาน หรืออาจจะใหไ้ปอยูใ่นส่วนของการท างานขั้นตอนอ่ืน 
เพื่อท่ีจะรักษาเวลาท่ีสูญเสียไปกับแรงงานท่ีท างานช้าและไม่มีคุณภาพ เพื่อลดต้นทุนต่างๆได ้
สอดคลอ้งกบั Meng, Han, Wong, and Raymond (2017) อยา่งไรก็ตามกระบวนการท ารังนกดิบตอ้ง
ใช้ความพยายามอยา่งมากของคน ท าให้เป็นกระบวนการท่ีใช้แรงงานมาก ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของ
กระบวนการน้ีคือการท าความสะอาดรังนกดิบและน่ีก็เป็นงานท่ีตอ้งใชแ้รงงานมากและใชเ้วลามาก 
ตอ้งท าอยา่งระมดัระวงัในการน าส่ิงสกปรกออกจากรัง 

3. การขนส่ง จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั กล่าวว่า เร่ิมนับตั้งแต่ตน้กระบวนการ
ขนส่งรังนกดิบท่ีไดจ้ากบา้นนกแอ่น (ตน้น ้ า) ท่ีเก็บรังนกออกมาจนถึงมือผูป้ระกอบการโรงลา้งรัง
นกเพื่อท าความสะอาด โดยก่อนท่ีจะเก็บรังนกนั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งพรมน ้ าเพื่อให้รังนกมีความ
น่ิมข้ึนมาก่อนท่ีจะเก็บรัง และตอ้งค านวณความช้ืนเผื่อในการขนส่ง โดยการท าขั้นตอนน้ีตอ้งอาศยั
องคค์วามรู้และความช านาญเน่ืองจากการพรมน ้ ามากเกินไปอาจจะท าให้คุณภาพของรังนกเสียไป 
จึงตอ้งมีการเตรียมการตั้งแต่เร่ิมแรกของการเก็บรังนก เพราะเม่ือท าการขนส่งอาจจะตอ้งมีการพรม
น ้าอีกคร้ังในกรณีท่ีรังนกแหง้ ตอ้งมีความค านึงถึงอตัราความช้ืนเน่ืองจากการพรมน ้ าเพื่อการขนส่ง
อาจจะมีผลต่อน ้าหนกัของรังนก การพรมน ้าเพื่อเป็นการรักษาไม่ใหรั้งนกเปราะแตกหกัง่ายระหวา่ง
ขนส่ง การขนส่งตอ้งมีความระวงัเป็นพิเศษเพื่อการป้องกนัการแตกหกั และเม่ือใชก้ารขนส่งเอกชน
ควรระมดัระวงัในการท าสินคา้สูญหาย เน่ืองจากรังนกมีมูลค่าสูง ดงันั้นผูป้ระกอบการโรงลา้งท า
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ความสะอาดแปรรูปรังนกหรือผูป้ระกอบการสร้างบา้นนกจึงเลือกการขนส่งท่ีไวใ้จได ้การขนส่งท่ี
ผูป้ระกอบการใช้กนัก็อาจจะเป็นบริษทัขนส่งเอกชน หรือการขนส่งผา่นบริษทัรถทวัร์ การขนส่ง
ทางไปรษณีย ์EMS และบริษทั Kerry ฯลฯ หรือการขนส่งผา่นตวัแทน และการไปรับซ้ือสินคา้เอง
แต่การขนรังนกนั้นอาจจะมีความผิดตาม พระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสัตวป่์าพุทธศกัราช 
2535 ท่ีนกแอ่นเป็นสัตวป่์าคุม้ครองห้ามครอบครองนกแอ่น ซากนกแอ่น และรังนกแอ่น จึงตอ้งมี
ความระมดัระวงัในการขนยา้ยรังนก 

กล่าวโดยสรุป ผูป้ระกอบการโรงลา้งรังนกในมิติ (กลางน ้ า) ส่วนใหญ่มีความเก่ียวขอ้งกบั
ผูป้ระกอบการสร้างบา้นผลิตรังนก (ตน้น ้ า) และเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจจดัจ าหน่ายรังนก (ปลายน ้ า) เอง
ด้วย โดยผูป้ระกอบการโรงล้างรังนกมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการน าความรู้มา
ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสามารถล้างรังนกได้ดี มีทกัษะในการคดัเกรดเลือกซ้ือรังนกก่อนน ามาท า
ความสะอาดได้เป็นอย่างดี และผู ้ประกอบการจ าเป็นต้องให้ความส าคัญเก่ียวกับแรงงาน
ความสามารถ ฝีมือแรงงาน และประสบการณ์ของแรงงานอยา่งมากเน่ืองจากผูป้ระกอบการโรงลา้ง
รังนกนั้นมีค่าใช้จ่ายและมีตน้ทุนสูงในดา้นเก่ียวกบัแรงงาน มากกว่าตน้น ้ าคือผูป้ระกอบการบา้น
นก เน่ืองจากการดูแลบา้นนกแอ่นนั้นผูป้ระกอบการสามารถท าคนเดียวได ้แต่ผูป้ระกอบการโรง
ลา้งรังนกนั้นตอ้งใชค้นงาน แรงงานท่ีมีความสามารถมีองคค์วามรู้มีฝีมือเก่ียวกบัการลา้งรังนก และ
ประสบการณ์การท าความสะอาดรังนก จ านวนมากกว่า 2 คนข้ึนไป และต้องส้ินเปลืองต่อ
ทรัพยากร ดา้นตน้ทุนเวลาอยา่งมาก แต่ค่าตอบแทนของการลา้งรังนกก็สูงข้ึน เน่ืองจากการลา้งรัง
นกใหดู้มีความสวยงามมากกวา่เดิมนั้นเป็นการขายแรงงานและขายฝีมือ ซ่ึงถือวา่ส่วนน้ีเป็นการเพิ่ม
มูลค่าใหก้บัธุรกิจรังนกมากยิง่ข้ึน ท าให้เป็นส่ิงท่ีส าคญัหรือเรียกไดว้า่การลา้งท าความสะอาดรังนก
นั้นเป็นหวัใจส าคญัของการประกอบการธุรกิจรังนกแอ่นก็วา่ได ้และปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงลา้ง
ท าความสะอาดรังนกอยูห่ลายแห่ง ทั้งเป็นโรงลา้งท่ีผูป้ระกอบการบา้นนก (ตน้น ้ า) สร้างข้ึนเองดว้ย
ความช านาญหรือผูป้ระกอบการบ้านรังนกล้างเองเพื่อท่ีจะจ าหน่ายและแปรรูปเป็นอาหารหรือ
เคร่ืองด่ืม ในส่วนของโรงล้างท าความสะอาดท่ีท ากนัเองในครอบครัวนั้น อาจจะสามารถจะท า
ความสะอาดรังนกไดจ้ านวนน้อย หรือผลิตได้แค่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ประจ าของ
ตวัเองเท่านั้น และเม่ือรังนกเหลือพอท่ีจะจดัจ าหน่าย จึงสามารถจ าหน่ายสินคา้รังนกใหก้บัผูท่ี้สนใจ
รายอ่ืนได ้อีกทั้งการขนส่งรังนกนั้นตอ้งท าดว้ยประสบการณ์และการวางแผนท่ีดีเน่ืองจากสินคา้รัง
นกมีมูลค่าสูง โดยผูป้ระกอบการตอ้งป้องกนัเร่ืองสินคา้เสียหาย และสูญหายระหวา่งทาง อีกทั้งขอ้
กฎหมายพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2535 ครอบครองนกแอ่น ซากนกแอ่น และ
รังนกแอ่น จึงตอ้งมีความระมดัระวงัในการขนยา้ยรังนก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญั 
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มิติย่อยที ่3 ปลายน า้  
ผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกในส่วนของปลายน ้ า คือ การจดัจ าหน่ายรังนกดิบท่ียงัไม่ผา่นการ

ท าความสะอาดและรังนกท่ีลา้งท าความสะอาดแลว้ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งไวเ้ป็น 2 ขั้นตอนดงัน้ี 1) การจดั
จ าหน่ายรังนกแอ่นจากผู ้ประกอบการสร้างบ้านนกแอ่น (ต้นน ้ า) หรือจัดจ าหน่ายรังนกจาก
ผูป้ระกอบการโรงลา้งท าความสะอาดรังนก (กลางน ้า) 2) การจดัจ าหน่ายรังนกโดยจ าหน่ายผา่นการ
ประมูล  

1. การจัดจ าหน่ายรังนกแอ่นจากผู้ประกอบการสร้างบ้านนกแอ่น (ต้นน ้า) หรือจัดจ าหน่าย
รังนกจากผู้ประกอบการโรงล้างท าความสะอาดรังนก (กลางน ้า) ในส่วนน้ีจะเป็นการจดัจ าหน่ายรัง
นกแอ่นทั้งท่ีไม่ไดท้  าความสะอาด และรังนกท่ีไดท้  าความสะอาดแลว้ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั เห็นว่า การจดัจ าหน่ายรังนกท่ีกระท าโดยผูป้ระกอบการบา้นนก (ตน้น ้ า) โดยท่ีไม่ผา่นโรง
ลา้งรังนก(กลางน ้า) นั้นคือการท่ีผูป้ระกอบการสร้างบา้นรังนกเม่ือไดเ้ก็บรังนกออกจากบา้นมาแลว้ 
ไดน้ ารังนกมาจดัจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ หรือผูท่ี้เดินทางมารับซ้ือรังนกเองจากผูผ้ลิต โดยลูกคา้กลุ่มน้ี
จะเดินทางมาตามบา้นท่ีเล้ียงนกแอ่น ส่วนมากผูซ้ื้ออาจจะเป็นลูกคา้ประจ ากระท าการซ้ือ-ขายกนัมา
นาน การซ้ือ-ขายรังนกจากหนา้บา้นหรือหนา้ฟาร์มนั้นราคาอาจจะไม่สูงมาก ผูท่ี้ตระเวนออกหาซ้ือ
รังนกถึงบา้นผูผ้ลิตนั้นจะไม่มีปัญหามากเร่ืองเกรดในการซ้ือขาย ในบางทีลูกคา้จะซ้ือขายกบัผูผ้ลิต
แบบเป็นการชัง่น ้ าหนกัคละเกรด โดยการชัง่กิโลขายตามหนา้บา้นนกท่ีผลิตรังนก ราคาจะไม่มีการ
แข่งขนัเหมือนการขายรังนกในลานประมูล 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัและผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล เห็นว่า การจดัจ าหน่ายรัง
นกท่ีผ่านการท าความสะอาดแล้วจากผูป้ระกอบการโรงล้างท าความสะอาดรังนก (กลางน ้ า) ใน
ส่วนน้ีจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับรังนก และในปัจจุบันมีผูป้ระกอบการสร้างบ้านนก (ต้นน ้ า) มี
ความสามารถลา้งรังนกและเปิดโรงลา้งท าความสะอาดรังนกควบคู่กนัไปดว้ยเพื่อจ าหน่ายรังนกท่ี
ท าความสะอาดด้วยตนเอง ในส่วนของผูป้ระกอบการล้างท าความสะอาดรังนก (กลางน ้ า) จะมี
หน้าท่ีและบทบาทเก่ียวกบัการรับลา้งรังนกจ านวนมากดว้ยความช านาญ แรงงานมีการฝึกฝนเพื่อ
ลา้งรังนกโดยเฉพาะเพื่อจ าหน่าย โดยให้บริการลา้งรังนกจากบา้นนกแอ่นหรือฟาร์มนกแอ่นท่ีผลิ
ตรังนกให้สะอาดในอตัราค่าจา้งลา้งรังนก ราคาสูงต่อกิโลกรัม โดยผูป้ระกอบการส่วนน้ีจดัวา่เป็น
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนกนัเก่ียวกบัการให้บริการทางดา้นการท าความสะอาด มกัมีนายหนา้
ท่ีซ้ือรังนกจากบ้านนกแอ่นน ามาให้ผูป้ระกอบการโรงล้างท าความสะอาด(กลางน ้ า) เพื่อน าไป
จ าหน่ายและส่งออกไปขายต่างประเทศ  

ส่วนผูซ้ื้อประเภทท่ีมีนายหนา้แนะน าหรือมีบุคคลอ่ืนพามา อาจเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียว โดย
เดินทางมากบับริษทัทวัร์ ลูกคา้ประเภทน้ีเป็นลูกคา้ท่ีตอ้งการเดินทางมาประเทศไทยบ่อยดว้ยการคา้
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หรือท าธุรกิจ รวมทั้งมาท่องเท่ียวเมืองไทย และมีความตอ้งการซ้ือรังนกกลบัไปประเทศตนเอง โดย
มีนายหนา้เป็นมคัคุเทศก์เพื่อให้ความช่วยเหลือในการซ้ือรังนกตามร้านจดัจ าหน่ายทัว่ไป เน่ืองจาก
มคัคุเทศก์ทัว่จะมีประสบการณ์พอสมควรในการเลือกซ้ือรังนกและมีสถานท่ีหรือร้านประจ าท่ี
สามารถพานกัท่องเท่ียวไปเลือกซ้ือรังนกได ้และส่วนใหญ่มคัคุเทศกท์วัร์ท่ีมีความช านาญในดา้นรัง
นก และอนาคตมคัคุเทศก์อาจจะกลายมาเป็นผูป้ระกอบการท าบา้นเล้ียงนกแอ่นเก็บรังนกจ าหน่าย
เองหรือโรงลา้งรังนกเองได ้เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสนบัสนุนกนั ทั้งธุรกิจท่องเท่ียวและธุรกิจรังนก
แอ่น สามารถน าเงินเขา้มาใหป้ระเทศและช่วยเพิ่มธุรกิจรังนกใหมี้ศกัยภาพ  และเป็นการส่งเสริมให้
ชาวต่างชาติรู้จกัสินคา้รังนกของไทยมากยิง่ข้ึน  

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ระบุว่า ร้านท่ีจดัจ าหน่ายรังนกรูปแบบท่ีมีหน้าร้าน 
จ าหน่ายรังนกดิบเพื่อขายเป็นของฝาก นกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้ตอ้งการสินคา้รังนกไปเป็นของขวญั อีก
ทั้งเจา้ของร้านท่ีจดัจ าหน่ายโดยไม่มีหน้าร้าน เช่น เป็นบุคคลท่ีรับซ้ือ รับขนสินค้ารังนกไปให้
ผูป้ระกอบการ หรือนายหนา้ท่ีมีการรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ท่ีตอ้งการรังนกจ านวนมากตามท่ีตอ้งการ 
เพราะความตอ้งการสินคา้มีความแตกต่างกนัออกไป เช่น ลูกคา้บางรายตอ้งการซ้ือรังนกท่ีมาจาก
บา้นรังนก (ตน้น ้ า)โดยยงัไม่ผ่านการก าจดัส่ิงสกปรก ขนนก ข้ีนก ออกไป และลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือ
รังนกท่ีผ่านการท าความสะอาดแล้วบรรจุภัณฑ์สวยงาม การจ าหน่ายรังนกนั้นแบ่งเป็นระดับ
คุณภาพ ผูป้ระกอบการบ้านนก (ตน้น ้ า) ได้แบ่งรังนกออกเป็นเกรดเพราะเม่ือเก็บรังนกมาแล้ว
จะตอ้งท าสถิติจดบนัทึกหรือการส ารวจรังนกท่ีมีขอ้ผิดพลาดในแต่ละคร้ัง ในการการแบ่งระดบั
คุณภาพของรังนกของผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่น นาย ข (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 
2560) กล่าววา่ “ไดแ้บ่งออกเป็น 6 เกรด ตั้งแต่เบอร์0 รังสวยมาก เบอร์ 1 รังสวย เบอร์ 2 รังสวยปาน
กลาง เบอร์ 3 รังสวยนอ้ยลง เบอร์4 เป็นรังมุม และเบอร์5เป็นรังแตก และอาจจะมีรังป่นหรือเศษรัง” 
โดยในปัจจุบนัรังแตกเร่ิมมีมูลค่าสูงกวา่ในอดีตมาก จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ระบุว่า “ความตอ้งการ
ของลูกคา้แตกต่างกนั การจดัจ าหน่ายรังนกนั้นบางทีลูกคา้ท่ีมาซ้ือไม่ตอ้งการรังสวย แค่มีความ
ตอ้งการซ้ือรังนกธรรมดา เน่ืองจากลูกคา้น าไปแปรรูปหรือลา้งรังนกเพื่อท าความสะอาดอยู่แล้ว 
เม่ือท าความสะอาดก็จะได้รังนกท่ีสวย ดงันั้นจึงลดตน้ทุนการจ่ายเงินเพื่อซ้ือรังนก แต่จะเปลือง
ต้นทุนด้านเวลาและแรงงานในการคัดส่ิงสกปรกออกจากรังนก โดยการซ้ือรังท่ีไม่สวยมาก
เน่ืองจากเป็นรังนกมีราคาถูก เพราะทางผูซ้ื้อจะไดมี้งบในการซ้ือรังนกจ านวนเพิ่มมากข้ึน เพื่อไป
แปรรูปคดัแยกส่ิงสกปรก และตกแต่งให้รังดูมีมูลค่าเพื่อน าไปจดัจ าหน่าย เพราะเม่ือรังเกรดสวยก็
จะมีราคาแพงข้ึน” 

2. การจัดจ าหน่ายรังนก โดยจ าหน่ายผ่านการประมูล ในส่วนน้ีเป็นการจดัจ าหน่ายรังนก
ตามสถานท่ีลานประมูลประจ าภาคหรือจงัหวดัเป็นการกระจายสินคา้รังนกจากบา้นนกแอ่น โดยมี
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ผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นทัว่ประเทศน าสินคา้รังนกท่ีผลิตไดม้าจ าหน่ายผ่านงานประมูลรังนก
หรือลานประมูลรังท่ีทางสมาคมหรือชมรมรวมตวักนัจดัข้ึน 

จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อธิบายวา่ การจดัจ าหน่ายรังนกแอ่นดิบโดยผา่นลานประมูล เกิดจาก
ผูป้ระกอบการมีรังนกออกมาจ าหน่ายพร้อมกนัมากตามฤดูกาลผสมพนัธ์ุและท ารังของนกแอ่นตาม
ธรรมชาติ ก่อให้เกิดสภาวะสินคา้รังนกมีจ านวนมาก ดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้งท าการระบายสินคา้ ดงันั้น
ผูป้ระกอบการจึงรวมตวักนัและแกไ้ขปัญหาโดยการท่ีจดัท าลานประมูลข้ึนมา โดยในประเทศไทย
มีลานประมูลเกิดข้ึนจ านวนมาก ซ่ึงเป็นการรวมตวัของผูป้ระกอบการในแต่ละภาค และมีรังนกมา
จากหลากหลายจงัหวดัในภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยการส่งรังนกเข้ามาจ าหน่ายผ่านการ
ประมูลนั้น สินคา้รังนกจะตอ้งผา่นกระบวนการตามเกณฑ์ท่ีลานประมูลก าหนดไว ้และตอ้งปฏิบติั
ตามขั้นตอนการท างานเพื่อซ้ือ-ขาย  

 ความช้ืนตอ้งไม่เกินท่ีก าหนด ตอ้งมีการลดความช้ืนและระมดัระวงัในการพรมน ้ าก่อนท า
การขนส่งรังนก เน่ืองจากความช้ืนมีผลกบัการชัง่น ้ าหนกัรังนก (การขนส่งตอ้งพรมน ้ าเพื่อลดการ
แตกหัก) เม่ือผู ้ประกอบการน าสินค้ารังนกมาถึงสถานท่ีลานประมูลจะมีคณะกรรมการและ
เจา้หน้าท่ีตรวจสอบคดักรอง ผูข้ายรังนกน ารังนกบรรจุใส่ถุงท่ีทางลานประมูลจดัไวใ้ห้เท่านั้ น 
คณะกรรมการต่างๆ จะท าการคดัเลือกรังนก และดูรังนกในกรณีท่ีมีรังนกปลอมหรือการโกงข้ึนมา
ทางลานประมูลจะทราบได้ว่าใครเป็นคนกระท า เน่ืองจากลานประมูลจะมีการจดัท าเลขรหัส
เพื่อท่ีจะติดท่ีถุงของสินค้ารังนก กระบวนการต่างๆ ของการประมูลนั้ นมีขั้นตอนท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้และมีการจดัการท่ีเป็นระบบ  

ในประเด็นเก่ียวกบัการประมูลรังนก ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัหลายท่านไดอ้ธิบายลกัษณะของการ
จดัการประมูล ดงัจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั กมลศกัด์ิ เลิศไพบูลย ์อดีตนายก
สมาคมผูป้ระกอบ การรังนกแอ่นไทย ประสบการณ์ 23 ปี (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) กล่าวว่า 
เก่ียวกบังานประมูลหรือลานประมูลรังนก “ในปี 2550 มีการรวมกลุ่มผูป้ระกอบการข้ึนมา เพื่อเป็น
การให้ความรู้ การรวมกลุ่มของผูส้ร้างบา้นนกผูผ้ลิต ผูล้า้งท าความสะอาดรังนก และแปรรูปรังนก 
รวมถึงผูส่้งออก การประมูลนั้นเกิดข้ึนเพื่อช่วยผูป้ระกอบการรายยอ่ยกระจายสินคา้ไดร้วดเร็ว ไม่
เส่ียงต่อการโดนโกงหรือการโดนเอารัดเอาเปรียบจากผูซ้ื้อท่ีซ้ือทีละมากๆ (อ านาจของผูซ้ื้อจ านวน
มาก) อีกทั้งยงัท าให้ผูซ้ื้อรังนกเกิดความปลอดภยั ไม่โดนโกง หรือผูข้ายเอารังนกปลอมมาจ าหน่าย  
จึงท าให้เกิดลานประมูลข้ึน โดยเร่ิมจากท่ีจงัหวดัปัตตานี กระบ่ี สุราษฏร์ธานี หาดใหญ่ ชุมพร 
จันทบุ รี ราชบุ รี ซ่ึ งจังหวัดราชบุ รีนั้ นผู ้ประกอบการหลายท่ านและตนถือว่าอยู่ใกล้กับ
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุดท าให้ผูซ้ื้อชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถเดินทางมาซ้ือรังนก 
แบบเชา้-เยน็ กลบัท่ีลานประมูลไดภ้ายในวนัเดียว” และขอ้มูลส าคญัจากการสัมภาษณ์ นาย ง (นาม
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สมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) กล่าวว่า  “ลานประมูลจงัหวดักระบ่ีเป็นลานประมูลท่ีเกิด
ข้ึนมาเป็นอนัดบัสองต่อจากจงัหวดัปัตตานี โดยทางประธานชมรมและผูป้ระกอบการจงัหวดักระบ่ี
ได้เดินทางลงไปดูตน้แบบการบริหารจดัการลานประมูลจากจงัหวดัปัตตานี ซ่ึงทางผูจ้ดัจงัหวดั
ปัตตานีนั้นได้มีประสบการณ์ เก่ียวกบัการลองผิดลองถูกในการท าลานประมูลมาหลากหลายวิธี 
จนกระทั่งค้นพบระบบการจดัการท่ีดี หลังจากจงัหวดักระบ่ีซ่ึงได้เดินทางไปดูงานและศึกษา
ความส าเร็จของลานประมูลจงัหวดัปัตตานีแล้ว จึงน าองค์ความรู้นั้นน ามาก่อตั้งเป็นลานประมูล
จงัหวดักระบ่ี หลงัจากนั้นจงัหวดัสุราษฎร์จึงก่อตั้งลานประมูลข้ึนมาเป็นท่ี 3 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
โดยการประมูลรังนกท่ีน้ีมีคนให้ความสนใจมาร่วมจ านวนมาก และตลอดมานั้นก็มีการจดังาน
ประมูลเกิดข้ึนอีกหลายแห่ง เช่น ลานประมูลภาคตะวนัออก (จนัทบุรี) ท่ีมีผูป้ระกอบการหลาย
จงัหวดั หลายส่วนมาร่วมมือ รวมแรงร่วมใจกนัจดังานเพื่อให้ผูป้ระกอบการไดจ้  าหน่ายสินคา้ และ
ผูซ้ื้อไดสิ้นคา้ท่ีตนเองพึงพอใจกลบัไป และในปี 2560 ลานประมูลภาคตะวนัตกจงัหวดัราชบุรีได้
จดัตั้งข้ึน ถือว่าเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร การเดินทางสะดวกลูกคา้ต่างเดินทางมากนั
มากมายในการจดังานคร้ังท่ี1” จากท่ีผูว้ิจยัไดเ้ดินทางไปสังเกตบรรยากาศภายในลานประมูลรังนก 
บรรยากาศมีผูป้ระกอบการมาช่วยงาน และมีประธานลานประมูลแห่งอ่ืน หรือบุคคลท่ีอยูใ่นวงการ
รังนกมานานต่างเดินทางเข้ามาร่วมงานด้วย และช่วยให้ค  าปรึกษาเพื่อให้ลานประมูลประสบ
ความส าเร็จ  ดงัท่ีปรากฏในการสัมภาษณ์วา่ “ผูป้ระกอบการในธุรกิจรังนกนั้นต่างก็จะเดินทางไป
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในแต่ละลานประมูลท่ีจดัแต่ละจงัหวดัเพื่อใหทุ้กฝ่ายประสบความส าเร็จ” 

นอกจากนั้น ขอ้มูลส าคญัจากการสัมภาษณ์ นาย ง (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 
2560) ไดเ้นน้ย  ้าวา่ “การท าธุรกิจนั้นตอ้งยึดแนวทางซ่ือตรงไม่โกงลูกคา้ ไม่ปนเป้ือนรังนก ไม่น ารัง
นกปลอมมาจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ ซ่ึงดว้ยผูป้ระกอบการทราบดีวา่ลูกคา้ต่างชาติส่วนมากลงทุนบิน
มาจากต่างประเทศเพื่อมาซ้ือรังนก ดงันั้นจึงตอ้งมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ตอ้งการสร้างศรัทธาใน
ธุรกิจรังนกและเน้นการซ้ือขายท่ียุติธรรม และยึดหลกัเก่ียวกับการท าธุรกิจร่วมกนัไม่ทิ้งลูกค้า
จงรักภกัดีต่อลูกคา้ เช่น ในการบริหารจดัการเก่ียวกบัรังนก ผูป้ระกอบการท่ีผลิตรังนกไดจ้ากบา้น 
จะท าการแบ่งสินคา้รังนกไวใ้ห้ลูกคา้ประจ าท่ีเคยซ้ือ-ขายกันมานาน ด้วยเหตุผลท่ีว่า เพราะใน
อนาคตลูกค้าประจ าจะอุดหนุนเราเหมือนเดิม และแบ่งสินค้าอีกส่วนไปรวมงานประมูลท่ี
ผูป้ระกอบการรวมตวักนัจดัเพื่อท่ีจะไดข้ายสินคา้กบัลูกคา้ท่ีรอซ้ือในงานประมูล”  

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ต่างเนน้วา่ “การใหค้วามส าคญักบัลูกคา้และสินคา้เป็น
อนัดบัแรก สินคา้ตอ้งสวยและมีคุณภาพ เพื่อความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อรังนกแอ่นท่ีผลิตจาก
บา้นรังนกในประเทศไทย จะตอ้งไม่ท าให้เสียช่ือ ตอ้งซ่ือสัตยใ์นการชั่งน ้ าหนักตอ้งมีมาตรฐาน 
แมก้ระทัง่การท่ีใชเ้ทคนิคต่างเพื่อท าใหรั้งนกสวย เช่น การใชก้าวทารังนก (เกิดจากการน าเศษรังนก
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ไปป่ันแลว้น ามาทารังนก) เพื่อให้รังนกสวยงามก็จะตอ้งบอกลูกคา้ แมจ้ะเป็นการท่ีผลิตจากเศษรัง
นกแท้ๆ  ก็ตอ้งบอก แต่ลูกคา้ส่วนมากก็มีประสบการณ์ในการซ้ือรังนกอยูแ่ลว้จะมองออกวา่รังนก
แบบไหนท่ีใช้กาวรังนกทา” และลูกคา้ท่ีมาซ้ือรังนกท่ีมีประสบการณ์มากสามารถแยกแยะรังนก
ปลอมได ้โดยเทคนิคกลโกงพวกน้ีมีหลากหลายวธีิ ทางผูป้ระกอบการผลิตรังนก ผูป้ระกอบการโรง
ลา้งรังนกและแปรรูป พยายามท่ีจะประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัรังนกปลอมใหลู้กคา้ และผูป้ระกอบการ
ดว้ยกนัเองรับทราบอยา่งต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพท่ีแอบเขา้มาในวงการ
รังนกในประเทศไทย เพราะไม่อยากให้ประเทศไทยหรือผูป้ระกอบการท าบา้นรังนกในประเทศ
ไทยเสียช่ือเสียง  

จากกรณีท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปร่วมท าการสังเกตและส ารวจเก็บขอ้มูล รวมทั้งการสัมภาษณ์ใน
กระบวนการประมูลรังนกแอ่น ซ่ึงเป็นสถานท่ีมีผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกในประเทศไทยเกือบทุก
ส่วนมารวมตวักนั โดยในงานจะมีแค่ผูซ้ื้อ-ผูข้าย ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปเพื่อศึกษาระบบของการด าเนินงาน 
รวมทั้งเก็บรวบรวมการให้ขอ้มูลของผูป้ระกอบการท่ีมาร่วมงาน ในการด าเนินการของลานประมูล
นั้นจะมีการลงทะเบียนผูซ้ื้อ-ผูข้าย โดยผูน้ ารังนกมาจ าหน่ายตอ้งน ารังนกมาท าการชัง่น ้ าหนกั ถุงท่ี
ใช้ทางผูจ้ดังานประมูลจะเป็นผูเ้ตรียมเอาไวใ้นการประมูล สินคา้รังนกต้องมีความช้ืนไม่เกินท่ี
ก าหนดไว ้ไม่เช่นนั้นผูป้ระกอบการท่ีน ารังนกมาตอ้งท าการตากพดัลมเพื่อลดความช้ืนก่อนบรรจุ
ถุง ก่อนชัง่น ้ านกั และผูด้  าเนินการประมูลจะติดรายละเอียดเป็นเลขท่ีของรังนกบนถุงนั้นเพื่อใชใ้น
การประมูล ผูซ้ื้อจะไม่สามารถทราบได้ว่ารังนกแต่ละถุงเป็นของผูข้ายท่านใด ผูซ้ื้อจะมีบริเวณ
ส าหรับให้เขา้ไปนัง่รอเพื่อท าการประมูล เม่ือรังนกพร้อมแลว้จะมีการล าเลียงถุงรังนกแต่ละถุงเขา้
มาให้ผูซ้ื้อได้ดู และสัมผสัรังนก ผูป้ระมูลห้ามเปิดถุงรังนก เม่ือผูซ้ื้อท าการตรวจรังนก โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนของ ลกัษณะต่างๆ สี รูปทรง และส่ิงสกปรกท่ีอยูบ่นรังนกเสร็จแลว้ ผูซ้ื้อท า
การใส่ราคากบัเลขท่ีของถุงสินคา้รังนกเขา้ไปในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อท าการประมูลรังนก โดยใน
แต่ละงานประมูลจะมีชาวต่างชาติ เดินทางเขา้มาเพื่อลงทะเบียนเป็นผูป้ระมูลอยา่งถูกตอ้ง โดยจะมี
ระบบจดัการเพื่อให้ใส่จ านวนเงิน ผูท่ี้ใส่ราคามากท่ีสุดจะเป็นผูไ้ด้รังนกสวยและมีคุณภาพไป
ครอบครอง โดยผูเ้ขา้ร่วมประมูลตอ้งการรังนกสวยๆ กลบัไปจ าหน่ายจึงเกิดการแข่งขนัดา้นราคา 
จากท่ีผูว้ิจยัได้มีโอกาสเขา้ไปร่วมประมูลและศึกษาระหว่างนั้นได้รับความรู้และสัมภาษณ์จาก
ผูป้ระกอบการโรงลา้งรังนก 2-3 แห่ง เพื่อสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ จะเห็นไดว้า่ ในส่วนของการ
ไดเ้ป็นผูป้ระมูลจริงๆ โดยมี เจา้ของโรงลา้งท าความสะอาดรังนกแอ่น 2 ท่าน นายไอ (นามสมมติ) 
และผูป้ระกอบการ มงคล วิธานนิติ (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2559) เจา้ของ บริษทั สยามรังนก
สากล จ ากัด เป็นผูใ้ห้ข้อมูลและสอนวิธีสังเกตรังนกแต่ละแบบพร้อมถึงการใส่ราคาในระบบ
คอมพิวเตอร์  
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จากกรณีท่ีผูว้จิยัไดส้ังเกตการณ์ สามารถสรุปไดว้า่ มีการประมูลรังนกเกิดข้ึนหลายคร้ังต่อ
ปี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพว่า ในการประกอบการธุรกิจรังนก มีผูป้ระกอบการรังนกประสบ
ความส าเร็จมากยิง่ข้ึน จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ย  ้าวา่ “หวัใจของลานประมูลท่ีดีนั้นจะตอ้งมีการบริหาร
จดัการระบบท่ีดีมีการคดักรองท่ีดี” งานประมูลท่ีลานประมูลนั้นมีลูกคา้จากต่างประเทศ เช่น ชาว
จีนเดินทางเขา้มาเพื่อประมูลรังนกกลบัไปยงัประเทศของตน ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีรวมตวัการท า
ลานประมูลจึงตอ้งช่วยกนัท าให้งานออกมาดีท่ีสุด จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ระบุว่า เน่ืองจากการขาย
สินคา้ในลานประมูลนั้น การท่ีจะน าสินคา้ไปขายท่ีร้านประมูลตอ้งมีการคดัเลือกสินคา้เป็นเกรด
โดยแบ่งออกเป็นถุงต่างๆ ผูป้ระกอบการจะน ารังนกเบอร์ท่ีสวยท่ีสุดใส่รวมกนัในถุงเดียวกนั และ
เกรดท่ีเหมือนกนัแบ่งใส่ถุงด้วยกัน จากนั้นเศษรังนกท่ีแตกหรือรังนกท่ีป่นจะใส่ถุงเดียวกันไม่
ปะปนกนั ซ่ึงต่างจากการท่ีผูป้ระกอบการขายรังนกหน้าบา้นหรือหน้าฟาร์ม อาจจะมีเกรดไม่สวย 
และสวยปะปนกนั ในส่วนน้ีอาจตอ้งมีการตกลงและมีความพอใจในการซ้ือขายแบบคละเกรดของ
ทั้งผูซ้ื้อ-ผูข้าย โดยชัง่กิโลขายในราคากลางของตลาดรังนก โดยท่ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไดบ้อก
ขอ้ดีขอ้เสียของการขายสินคา้รังนกจากหลายแหล่ง ดว้ยขายเองท่ีหนา้บา้นหรือหนา้ฟาร์มสามารถ
คละได ้ต่อรองได ้ผูซ้ื้อรังนกจ านวนมากจะมีอ านาจต่อรองสูง ซ่ึงต่างจากการน าสินคา้มาจ าหน่ายท่ี
ลานประมูล ในดา้นราคาจะมีการแข่งขนัระหวา่งผูซ้ื้อดว้ยกนัสูงอาจท าให้รังนกมีราคาสูงกวา่ปกติ 
และการขายจะตอ้งมีมาตรฐานเน่ืองจากตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบระบบของผูจ้ดัการประมูล  

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั  นาย จ (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) 
อธิบายวา่ “ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัลานประมูลหรือการจดัจ าหน่ายรังนกท่ีลานประมูลมาก เพราะ
ถือวา่เป็นการพบปะผูค้นและเปิดโลกกวา้ง เปล่ียนความรู้ ไดศึ้กษาเร่ืองใหม่ๆ เก่ียวกบัธุรกิจรังนก” 
จากการวิเคราะห์ของผูว้ิจยัท่ีไดส้ัมภาษณ์ผูป้ระกอบการท าให้ไดเ้ห็นมุมมองเก่ียวกบัความคิดของ
ธุรกิจรังนก บา้นรังนกท่ีมีกระจดักระจายอยูใ่นแต่ละจงัหวดัของประเทศไทยนั้นมีคุณภาพแตกต่าง
กัน ในบางจงัหวดัท่ีมีอากาศหนาวเย็น หรือมีความช้ืน อาจจะมีความแตกต่างของสภาพรังนก
เก่ียวกบัความหนา รูปทรง สภาพแวดลอ้มนั้นมีผลกระทบต่อผลผลิตสินคา้รังนก ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีผู ้
ประกอบ การส่วนมากในสมยัก่อนอาจจะไม่สามารถแกไ้ขได ้แต่ในปัจจุบนัมีเทคโนโลยีในการท่ี
จะท าให้รังนกมีความสวยงาม เช่น เคร่ืองพ่นหมอกเพิ่มความช้ืน การใช้เทคโนโลยีมาควบคุม
ความช้ืน ดงันั้นลานประมูลต่างจงัหวดัต่างๆ จะมีผูเ้ขา้ร่วมประมูลท่ีมาจากหลายจงัหวดัและหลาย
ภาค สินคา้รังนกแอ่นก็มีลกัษณะความสวยงามแตกต่างกนัออกไป บางลานประมูลมีการให้รางวลั
เก่ียวกบัรังนกท่ีสวยงาม รังนกท่ีมีคุณภาพดี เพื่อท่ีจะเป็นก าลงัใจให้ผูป้ระกอบการน าไปพฒันาให้
สินคา้ดีข้ึน  
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ภาพที ่4.5 ห่วงโซ่อุปทานในการจดัจ าหน่ายรังนกผา่นการประมูล  
ท่ีมา: ผูว้จิยั (2562) 

 

กล่าวโดยสรุป เก่ียวกบัธุรกิจรังนกส่วนของปลายน ้ า ถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัในธุรกิจรังนก 
โดยการจดัจ าหน่ายสินคา้รังนกนั้นถือวา่เป็นสินคา้เฉพาะกลุ่ม และมีราคาสูง จึงมีความยากในการ
ระบายสินคา้ ดงัท่ีปรากฏในการสัมภาษณ์บุคคลท่ีสนใจธุรกิจน้ี กล่าววา่ “เม่ือไดสิ้นคา้รังนกมาแลว้ 
คงจะคิดหนกัว่า เราจะขายใคร และขายยงัไง” ถา้ไม่มีการช่วยเหลือหรือการบริหารจดัการการจดั
จ าหน่ายสินคา้ท่ีดีผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัรังนกนั้นก็จะไม่สามารถมีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้รังนก ดงันั้นผูส้ร้างบา้นเพื่อผลิตรังนก (ตน้น ้ า) จึงมีส่วนเก่ียวขอ้งอยู่ในธุรกิจลา้งท าความ
สะอาดรังนก (กลางน ้า) และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจจ าหน่ายรังนก (ปลายน ้ า) โดยอยูใ่นทุกห่วงโซ่
อุปทาน เช่น ผูป้ระกอบการท่ีการสร้างบา้นรังนกเพื่อผลิตรังนก อาจจะท าหนา้ท่ีในการจดัจ าหน่าย
รังนกเอง โดยจ าหน่ายรังนกท่ียงัไม่มีการท าความสะอาดคดัส่ิงสกปรกออกจากรังนก และแบบท่ี
เป็นการขายรังนกดิบท าความสะอาดแลว้เพื่อเพิ่มมูลค่า ลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือรังนกเดินทางมาถึงบา้น

สินค้ารังนก ผู้ขายท่ีเป็นผู้ประกอบการ
มาจากบ้านนกทั่วไปประเทศ 

ผู้ซ้ือสินค้ารังนก โรงงานล้างรังนก
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

ลูกค้าได้รังนกท่ีต้องการไปขายต่อ 
หรือโรงล้างรังนก และแปรรูป  

ซ้ือขายผ่านกระบวนการจัด
จ าหน่ายลานประมูลรังนก 

 

ผู้ประกอบการโรงล้างรังนก 
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

 
 

ผ่านกระบวนการแปรรูป  

ลูกค้าท่ีต้องการรังนกที่ท าความสะอาด
แล้วไปจ าหน่ายหรือรับประทาน  

  

เจ้าของร้านอาหาร 
 

พ่อครัวปรุงอาหาร 

ลูกค้าร้านอาหาร 

โรงงานแปรรูปรังนกส าเร็จรูป 

คัดแยกส่ิงสกปรก 

 
 ลูกค้าท่ีต้องการซ้ือรังนกขวด  

ตัวแทนกระจายสินค้า ห้าง  
พ่อค้าคนกลาง ฯลฯ ซ้ือในราคาส่ง 

ลูกค้าซ้ือไปรับประทานเอง 
หรือเป็นของฝาก 

ลูกค้าร้านอาหาร 
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โดยมีการต่อรองท่ีเป็นไปได ้ซ่ึงอยูท่ี่ความพอใจของทั้งสองฝ่าย เน่ืองจากลูกคา้ส่วนมากท่ีมาซ้ือท่ี
บา้นจะเป็นลูกคา้ประจ าท่ีซ้ือกนัมาหลายปีมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั และการจ าหน่ายจากโรงลา้งรัง
นกโดยซ้ือรังนกจากบา้นนกแอ่น (ตน้น ้ า) มาลา้งและจ าหน่าย หรือผูป้ระกอบการซ้ือรังนกจากลาน
ประมูลจ านวนมากเพื่อมาท าความสะอาด อาจจ าหน่ายโดยแบบไม่มีหนา้ร้านและมีหนา้ร้าน และยงั
พบกรณีท่ีลูกค้าซ้ือรังนกจากผูป้ระกอบการสร้างบ้านนกแอ่น(ต้นน ้ า) แล้วน ารังนกมาส่งให้
ผูป้ระกอบการโรงลา้งรังนก (กลางน ้ า) ท าความสะอาดแลว้คิดค่าบริการลา้งรังนก เพื่อน ารังนกท่ีท า
ความสะอาดแล้วไปจ าหน่ายต่อ และส่วนมากพบว่าผูป้ระกอบการบ้านนกแอ่น(ต้นน ้ า) เป็น
ผูป้ระกอบการ (ปลายน ้ า) ในขณะเดียวกนัโดยมีโรงลา้งรังนกท าความสะอาดเพื่อจ าหน่ายเอง หรือ
อีกนยัหน่ึงผูป้ระกอบการเพียงคนเดียวบริหารงานทั้งตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า  

ในการจ าหน่ายรังนกจากงานประมูลนั้น ท าให้รังนกมีราคาสูงข้ึนเน่ืองจากมีการแข่งขนั
ดา้นราคา เน่ืองจาก ลูกคา้ท่ีตอ้งการรังนก เม่ือเจอรังนกท่ีสวยก็จะก าหนดราคาสูงข้ึนเพราะวา่รังนก
สวย มีส่ิงสกปรกนอ้ยท าให้ลดขั้นตอนการคดัส่ิงสกปรกนอ้ยลงไปดว้ย หรือในบางคร้ังก็ไม่จ  าเป็น
จะตอ้งท าการคดัส่ิงสกปรกออกเลยในกรณีท่ีรังนกท่ีไม่มีส่ิงสกปรกติดเลย เพราะความตอ้งการของ
ลูกคา้นั้นอาจชอบสินคา้ไม่เหมือนกนั รังนกท่ีมีส่ิงสกปรกโดยเฉพาะขนนกนอ้ยนั้นไม่ตอ้งผา่นการ
คดัเอาส่ิงสกปรกออก สามารถบรรจุกล่องบรรจุภณัฑ์ และส่งจ าหน่ายได้เลย และเพื่อท่ีลูกคา้จะ
ประมูลรังนกสวยได้นั้นการก าหนดราคาในระบบเพื่อได้สินคา้มาก็จะเกิดการแข่งขนัด้านราคา
ยิง่ข้ึน ท าให้ราคาต่อ1 กิโลเพิ่มมากยิ่งข้ึน จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ระบุวา่ “รังนกราคาสูงข้ึนส่วนหน่ึง
นั้นมาจากงานประมูลดว้ย”  

ในส่วนของการซ้ือ - ขายรังนกท่ีลานประมูลนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบั
รังนกอยูแ่ลว้ และมีความตอ้งการซ้ือรังนกจ านวนมาก โดยตอ้งซ้ือ - ขายผา่นการลงทะเบียนเพื่อเขา้
ไปประมูล โดยผูซ้ื้อหรือผูข้ายส่วนใหญ่อาจชอบซ้ือขายรังนกผ่านระบบประมูล ด้วยการท างาน
บริหารจดัการของระบบประมูลนั้นมีความโปร่งใส และมีการป้องกนัท่ี เน่ืองจากสินคา้นั้นมีมูลค่า 
โดยผู ้วิจ ัยพบว่า รังนกท่ีมีคุณภาพครบตามมาตรฐาน เช่น สี ความสะอาด ขนาด และรูปร่าง  
1 กิโลกรัม อาจจะมีราคาถึง 70,000-80,000 บาท ดงันั้นจึงไม่ควรเกิดการผดิพลาดข้ึน การซ้ือขายรัง
นกท่ีลานประมูลนั้ นท าให้ เกิดศักยภาพของผู ้ประกอบการมากยิ่งข้ึน โดยการรวมตัวของ
ผูป้ระกอบการท าให้เกิดการส่งต่อแชร์องค์ความรู้กนัระหว่างผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์กบั
ผูป้ระกอบการใหม่ๆ มีการปรึกษาปัญหาแนะน าวิธีการแก้ไข อาจจะเรียกได้ว่าการจดังานลาน
ประมูลนั้นเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงของการแชร์องค์ความรู้ของผูป้ระกอบการ และเป็น Event ของ
การตลาด ท าใหลู้กคา้รู้จกัผูป้ระกอบการรังนกแอ่นของประเทศไทยมากยิง่ข้ึน   
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4.2.2 การจัดการคุณภาพ (Quality Management)  
ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดการจดัการคุณภาพด้วยวงจร PDCA ซ่ึงประกอบด้วย การวางแผน

คุณภาพ การปฏิบติัตามแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ มาประยุกตใ์ช้
ในการจดัการคุณภาพกบักระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า และ
ปลายน ้ าเพื่อน าไปสู่การจดัการคุณภาพของในแต่ละขั้นของห่วงโซ่อุปทาน โดยผูว้ิจยัได้น าส่ิงท่ี
วิเคราะห์เก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในมิติท่ี1วิเคราะห์ความสามารถในการ
แข่งขนั เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ให้กับการบริหารจดัการคุณภาพการประกอบธุรกิจรังนก โดย
วเิคราะห์ตั้งแต่ ตน้น ้า สร้างบา้น การหาท าเลท่ีตั้ง การเล้ียงนกเพื่อเก็บรังนก กลางน ้า การคดัเลือกรัง
นก การท าความสะอาดรังนก จนถึงกระบวนปลายน ้ าในการจดัจ าน่ายรังนก โดยใช้วงจร PDCA 
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกบา้น เสริมด้วยผูไ้ด้รับสัมปทานถ ้ านก ผลิตรังนกถ ้ า รวมถึง
ธุรกิจท่ีสนบัสนุน มาวเิคราะห์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีส าคญั 
   มิติย่อยที ่3.1 การจัดการคุณภาพในกระบวนการของ ต้นน ้า การผลิตสินคา้รังนก การสร้าง
บา้นนกแอ่นให้ประสบผลส าเร็จ และผลิตรังนกให้มีคุณภาพเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบั การวางแผน 3 ขั้นตอนดงัน้ี 1. การหาท่ีดินท าเลท่ีตั้ง การคน้หา
เส้นทางท่ีนกแอ่นบินผ่านและการลงมือสร้างบ้าน  2. ระบบภายในบ้านนก การใช้ความรู้
เทคโนโลยี ปรับบ้านให้มีสภาพคล้ายกับถ ้ าตามธรรมชาติเหมาะกับการด ารงชีวิตของนกแอ่น   
3. ดูแลผลผลิตรังนก ใหมี้คุณภาพดว้ยความรู้ และเทคโนโลยี 

1. การหาท่ีดินท าเลท่ีตั้ง การคน้หาเส้นทางท่ีนกแอ่นบินผา่น  และการลงมือสร้างบา้นโดย
ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ดงัน้ี 1) ท่ีดิน ท าเล เส้นทางท่ีนกแอ่นบินผา่น 2) การสร้างบา้นนก 

1.1 ท่ีดิน ท าเล เส้นทางท่ีนกแอ่นบินผา่น 
การวางแผน (P) การก่อสร้างบา้นนกตอ้งใช้ความรู้เก่ียวกบัเส้นทางนกแอ่น เพื่อป้องกนั

การสร้างบา้นนกท่ีไม่ใช่บริเวณท่ีอยูอ่าศยัของนกแอ่น และไม่ใช่แหล่งเส้นทางนกแอ่นใช้ออกบิน
หาอาหาร ดงันั้นการศึกษาความรู้เก่ียวกบัธุรกิจรังนก การคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองของนกแอ่น อีกทั้ง
การหาผูใ้ห้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการท าบา้นนก ประกอบการดว้ย 1. ศึกษาเก่ียวกบัการด ารงชีวิตของ
นกแอ่น 2. ลงพื้นท่ีตรวจสอบ คน้หาบริเวณพื้นท่ี ในส่วนท่ีมีผูป้ระกอบการสร้างบา้นหรือตึกนก
แอ่นจ านวนมาก 3. สังเกตการณ์เก่ียวกบัหลกัการสร้างบา้นหรือตึกนกแอ่น เน่ืองจากจะมีนกแอ่น
บินเขา้บา้นในช่วงเวลาเยน็และมีนกแอ่นบินเขา้มาส ารวจเสียงเรียก 4. สอบถามผูป้ระกอบการใน
พื้นท่ี และปรึกษาชมรม หรือสมาคมรังนกแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัความรู้ดา้นการสร้างบา้นนก
แอ่น 
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 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อธิบายวา่ “ตอ้งท าการหาท่ีดินเพื่อสร้างบา้นนกอนัดบั
แรก ซ่ึงตอ้งเป็นเส้นทางท่ีมีนกแอ่นบินผา่นประจ าแลว้ จากนั้นจึงท าการสร้างบา้น จะส่งผลท าให้
ประสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน โดยผูว้จิยัยงัพบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่นิยมสร้างบา้นนกหรือตึก
นกอยูใ่นแหล่งเดียวกนั จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั เห็นวา่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็น
ความหนาแน่นของประชากรนกแอ่นท่ีไม่สอดคล้องกบัจ านวนบา้นนก ด้วยกงัวลว่าบา้นท่ีสร้าง
ติดกนัตอ้งแย่งแหล่งนกเดียวกนั หรือบา้นท่ีอยู่ห่างไกลจากเส้นทางการบินหาอาหารของนกแอ่น 
อาจส่งผลท าใหน้กแอ่นนอ้ยลงก็เป็นไปไดท้ั้งสองอยา่ง” จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั วชัระ  
สงวนสมบัติ นักปักษีวิทยา นักวิชาการประจ าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (สัมภาษณ์, 23 กุมภาพนัธ์ 2561) ระบุว่า “นกแต่ละชนิดจะมีการ
ด ารงชีวิตต่างกนั รวมถึงลกัษณะการหากิน โดยมีบริเวณการหากินแตกต่างกนัเพื่อเป็นการก าหนด
เส้นทางหากินไม่ใหเ้หยือ่หลงเขา้มา ยกตวัอยา่ง อีกา เม่ือมีนกประเภทเหยือ่หลงเขา้มาในเส้นทางหา
กินก็จะบินไปจิกตีท าร้ายเพราะถือวา่เป็นวงบริเวณของตวัเองท่ีท าไวห้ากิน เหมือนกบันกแอ่นท่ีมี
เส้นทางการบินหาอาหารมีเส้นทางจรท่ีเอาไวห้าอาหารทั้งบิน-ไปกลบัแลว้บินกลบัทุกวนั เม่ือแหล่ง
อาหารหมดนกแอ่นก็จะบินไปหาบา้นหลงัใหม่ตามสัญชาติญาณ” นกัปักษีวิทยาไดก้ล่าวเก่ียวกบั
การอพยพของนกในบา้นนกแอ่นวา่ “เม่ือแหล่งอาหารหมดนกจะอพยพออกจากบา้นนกหรือถ ้านก
มาจากแหล่งอาหารใหม่ นกแอ่นจะไม่กลบัเขา้บา้น” หรือท่ีเรียกในภาษาของผูป้ระกอบการบา้นนก
วา่การอพยพของนกแอ่น ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งท าการทดสอบเส้นทางการบินของนกแอ่นท่ี
บินผ่านท่ีดินก่อนจะลงมือสร้างบา้นหรือปรับปรุงบา้นเพื่อสร้างบา้นให้นกแอ่นเขา้มาอาศยัท ารัง 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ระบุวา่ การทดสอบเสียงนกท าให้รู้ถึงเส้นทางบินของนกแอ่น 
เช่น นกแอ่นบินมาจากทิศทางไหน บริเวณนั้นมีนกแอ่นอาศยักนัอยูม่ากนอ้ยเพียงใด ส่ิงน้ีเป็นการ
วางแผนเพื่อท าใหน้กแอ่นสามารถบินเขา้บา้นไดเ้ร็วข้ึนดว้ย  

การปฏิบัติ (D) การปฏิบติัตามแผนท่ีได้วางแผนไว ้มีดังน้ี 1. ศึกษาเก่ียวกบันกแอ่น การ
ด ารงชีวิตนกแอ่น และแหล่งของนกแอ่น ในกรณีท่ีเป็นผูป้ระกอบการใหม่อาจจะหาท่ีปรึกษาหรือ
จา้งคอนเซาท์เก่ียวกบัธุรกิจนกแอ่น 2. ศึกษาเก่ียวกบัการทดสอบเสียง และท าการทดสอบเสียงนก
แอ่นก่อนสร้างบ้าน การทดลองเพื่อทดสอบดูว่าในบริเวณนั้นมีนกแอ่นบินผ่านหรือไม่ จากการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ระบุวา่ เสียงท่ีใชส้ าหรับทดสอบอาจเป็นเสียงท่ีใชห้ลอกล่อเพื่อใหน้ก
แอ่นบินลงมาส ารวจด้วยสัญชาติญาณ ซ่ึงคาดว่าเป็นเสียงนกแอ่นตีกนัหรือเป็นเสียงลูกแอ่นร้อง 
จากท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปสังเกตท าการทดสอบและส ารวจ ได้ท าการทดลองเปิดเสียงทดสอบกบัวิทยุ
รถยนต ์และท าการเคล่ือนท่ีรถยนตเ์พื่อเปล่ียนต าแหน่งทดสอบ โดยผูว้จิยัไดล้งพื้นท่ีภาคตะวนัออก 
3 จังหวดั คือ จันทบุรี ตราด และระยอง โดยบริเวณจังหวดัระยอง ผู ้วิจ ัยพบนกแอ่นจ านวน  
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20-30 ตวั บินลงต ่าเขา้มาเพื่อส ารวจท่ีบริเวณรถ เม่ือเปิดเสียงเทสนกแอ่นในระดบัท่ีดงัท่ีสุดจาก
เคร่ืองเสียงรถยนต์ ท าให้ทราบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ท่ี
น ามาใชใ้นธุรกิจน้ีซ่ึงเป็นจุดแข็งและโอกาสในธุรกิจ และพบว่าผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบั
การหาท าเลท่ีตั้งดว้ยแบบทดสอบเสียงเรียกนกก่อนสร้างบา้น ซ่ึงจะสามารถวางแผนเพื่อปลูกสร้าง
บา้นนกใหม่ตามแหล่งอาศยัของนกแอ่นไดดี้ แต่ตน้ทุนอาจจะมากกว่าผูท่ี้ใชบ้า้นหลงัเก่าประยุกต์
ปรับปรุงเพื่อเล้ียงนก 
  การควบคุม (C) โดยผูป้ระกอบการตอ้งท าการสังเกตหลงัจากท่ีไดท้  าการสร้างบา้นนกเสร็จ
แล้วว่ามีนกแอ่นบินผ่านบริเวณบา้นนกมากน้อยแค่ไหน โดยใช้ความรู้เก่ียวกบัการบินกลบับา้น
หรือถ ้าตามธรรมชาติของนกแอ่นในช่วงเวลาท่ีนกแอ่นตอ้งบินกลบัมาอาศยั โดยผูป้ระกอบการตอ้ง
เปิดเสียงเรียกนกในช่วงเวลานั้นเป็นประจ า ผูป้ระกอบการอาจท าการส ารวจสถิติของนกท่ีอาศยัอยู่
โดยการนบัจ านวนประชากรนกแอ่น หรือท าการส ารวจนกแอ่นท่ีบินผา่นเขา้มาส ารวจภายในบา้น
จากกลอ้งวงจรปิด อีกทั้งการส ารวจจากบริเวณไมตี้รังท่ีนกแอ่นอาศยัเกาะนอนภายในห้องนอนของ
นกแอ่น วา่มีนกแอ่นมากนอ้ยแค่ไหน อีกส่ิงส าคญัคือ การหมัน่เช็คเก่ียวกบัเส้นทางการบินของนก
โดยผูป้ระกอบการตอ้งหมัน่ส ารวจและไปในสถานท่ีต่างๆ เพื่อตรวจสอบหาแหล่งนกแอ่น โดยตอ้ง
ท าการตรวจสอบในช่วงเวลาเดิม และจุดเดิม ซ ้ ากนัเป็นประจ าทุกวนั จนแน่ใจวา่ถูกตอ้ง 

การปรับปรุง (A) ผูป้ระกอบการรายใหม่หรือบุคคลท่ีสนใจในธุรกิจสร้างบา้นนกเพื่อเก็บ
รังตอ้งท าการคน้ควา้หาความรู้ และศึกษาเก่ียวกบักรณีศึกษาดา้นปัญหาและอุปสรรคในการสร้าง
บ้าน หรือปรับปรุงบ้านเก่าเพื่อเล้ียงนกแต่บริเวณท่ีตั้งบ้านไม่ใช่เส้นทางการบินของนกแอ่น 1.
ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญด้านนกแอ่นโดยตรง 2. ส ารวจผูป้ระกอบการท่านอ่ืนท่ีมีปัญหาเดียวกันและ
ศึกษาความรู้จากผูป้ระกอบการท่ีประสบปัญหานั้นและไดท้  าการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าส่ิง
ท่ีเคา้แกไ้ขมาทดลองปรับปรุง อีกทั้งผูป้ระกอบการตอ้งศึกษาและพยายามใชเ้ทคนิคเขา้มาช่วยใน
การเรียกนกแอ่นมาส ารวจบา้นในช่วงเวลาท่ีนกแอ่นกลบับา้นช่วงเยน็ 

1.2 การสร้างบ้านนก 
   การวางแผน (P) ในส่วนของการวางแผนสร้างบา้นนกแอ่น ผูป้ระกอบการรายใหม่หรือ
บุคคลท่ีสนใจควรก าหนดงบประมาณในการสร้างบา้น เพื่อให้ทราบเก่ียวกบัตน้ทุนในกระบวนการ 
ท่ีเกิดข้ึน เช่น ค่าแรงช่างก่อสร้าง ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ในการสร้างบ้านนก อาจรวมถึงการจา้งท่ี
ปรึกษาเก่ียวกับการสร้างบ้านนกแอ่นด้วย ในส่วนของการจ้างท่ีปรึกษาจะเกิดข้ึนในกรณีท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งการผูช่้วยให้ความรู้เก่ียวกบัการท าธุรกิจรังนก เน่ืองจากเป็นการลดความเส่ียงท่ี
เกิดขอ้ผิดพลาดของผูป้ระกอบการ ยกตวัอยา่งเช่น การท่ีผูป้ระกอบการมีผูใ้ห้ค  าปรึกษาท่ีช านาญ
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อาจท าใหผู้ป้ระกอบการไม่ตอ้งเส่ียงต่อการสร้างบา้นนกแอ่นผิดแบบ ดว้ยการสร้างบา้นนกผดิแบบ
เป็นการสูญเสียเวลา การเงิน และแรงงานอีกดว้ย  

การปฏิบัติ (D) ขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการสร้างบา้นนกแอ่นนั้น อาจแบ่งเป็น 2 
กรณีคือ 1. ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการสร้างบา้นนกแอ่นข้ึนมาใหม่ทั้งหมด  2. ผูป้ระกอบการน าบา้น
เก่ามาปรับปรุง (การน าบา้นเก่ามาปรับปรุง คือ บา้นท่ีผูป้ระกอบการอาจอยู่อาศยัอยู่แลว้แต่มีนก
แอ่นเข้ามาอาศยัจึงท าการปรับปรุงให้เล้ียงนกแอ่นได้และอาศยัอยู่ร่วมกัน) หรือบ้านเก่า (ร้าง) 
อาคารพาณิชเก่า (ร้าง) หรือสถานท่ีก่อสร้างเก่า (ร้าง) ไม่ไดท้  าประโยชน์ปล่อยเอาไวจ้นรกร้างมี
สภาพแวดลอ้มมืด เงียบ เยน็ ท าใหน้กแอ่นเขา้มาอาศยั 

1. การสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ทั้งหมด  ขั้นตอนการปฏิบติัควรศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกบัการ
สร้างบา้นนกแอ่น ในดา้นสร้างบา้นนกเลียนแบบถ ้าธรรมชาติ และความรู้ดา้นการด ารงชีวติของนก
แอ่นมาใชใ้นการปรับสภาพบา้นนกภายใน หลงัจากคน้หาแบบบา้นนกแอ่นไดต้ามท่ีตอ้งการแลว้ 
หรืออาจท าการขอแบบบ้านจากสมาคมรังนกแอ่นแห่งประเทศไทย หรือขอค าแนะน าจาก
ผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นท่ีอยูใ่นวงการสร้างบา้นนก โดยผูส้ร้างตอ้งตั้งงบประมาณให้เหมาะสม
กบัขนาดของบา้นนก ในปัจจุบนัมีบา้นนกรูปแบบประหยดั เรียกวา่ “บา้นนกพอเพียง” ท่ีใชต้น้ทุน
ในการสร้างบา้นนกแอ่นนอ้ย การสร้างบา้นใหม่ตอ้งมีการมองทิศทางบินของนกแอ่นเพื่อท าทางเขา้
ให้นก และท าการค านวณห้องนอนท่ีนกจะอาศยัเกาะนอน เน่ืองจากนกแอ่นไม่ไดอ้าศยัและท ารัง
วางไข่ทุกห้องภายในบา้นจึงสามารถลดตน้ทุนไดแ้ละการสร้างภายในไม่ตอ้งสวยงามหรือปราณีต
มากท าให้ประหยดังบการสร้าง โดยผูป้ระกอบการตอ้งมีการวางแผนและทราบถึงผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บหลงัจากท่ีสร้างเสร็จแลว้ค านวณตามพื้นท่ีบริเวณท่ีนกอาศยัไดภ้ายในบา้น และผูป้ระกอบ
ตอ้งท าการเขียนสัญญาเพื่อสร้างบา้นกบัช่างหรือท่ีปรึกษา เพื่อระบุเทคนิคและระบบภายในการ
สร้างอย่างชัดเจน อาชิเช่น บนัไดท่ีบงัคบัวงบินนก ความกวา้งท่ีเพียงพอกบัวงบินนก มุมท่ีเจาะ
ทางเขา้นกให้ตรงกบัเส้นทางการบินนก และทุกรายละเอียด โดยการสร้างบา้นนกตอ้งอาศยัการเขา้
มาตรวจสอบ ตรวจเช็คตลอดเวลาเพื่อป้องกนัการผดิพลาด 

2. การน าบ้านเก่ามาปรับปรุง การน าบา้นเดิมหรือบา้นท่ีไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ เช่น บา้นร้าง 
หรือโครงการบา้นท่ีไม่สามารถขายได ้การสร้างบา้นใหม่อาจจะตอ้งใชทุ้นสูงมาก ดงันั้นจึงเล็งเห็น
ว่าสามารถน ามาปรับปรุงสร้างเป็นบา้นเล้ียงนกแอ่นเป็นอาชีพได้ จึงเกิดผูป้ระกอบการธุรกิจนก
แอ่นมากข้ึน ในส่วนของผูป้ระกอบการประเภทท่ีน าบา้นเก่ามาปรับปรุงนั้น ไม่ตอ้งการลงทุนเพื่อ
ซ้ือท่ีดินและสร้างบา้นนกใหม่ เน่ืองจากอุปสรรคเก่ียวกบัการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ธุรกิจ
ท าบา้นนกแอ่นนั้นเป็นธุรกิจท่ีใหม่ทางสถาบนัการเงินไม่มีองค์ความรู้ในการประเมินสินทรัพย ์
และการขออนุญาตสร้างบา้นนกแอ่นนั้นมีขั้นตอนมากมายจึงท าให้ผูป้ระกอบการส่วนมากจะใช้
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บา้นหลงัเก่าหรือบ้านร้างมาปรับปรุงเพื่อท าเป็นบ้านนกแอ่น ซ่ึงเป็นจุดแข็งของผูป้ระกอบการ
เก่ียวกบัองคค์วามรู้ในการปรับปรุงและการน าบา้นเก่ากลบัมาใชป้ระโยชน์ และยงัท าใหเ้กิดโอกาส
ในการน าบา้นเก่ามาสร้างมูลค่าอีกดว้ย ในส่วนของการวางแผนจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัระบบภายในท่ี
ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขให้มีสภาพคลา้ยกบัถ ้านกท่ีนกแอ่นชอบอาศยัมากท่ีสุด ตอ้งลดแสงดว้ยการปิด
หน้าต่างเพื่อให้มีความมืด และสภาพภายในบา้นตอ้งใชเ้ทคนิคปรับให้มีสภาพจ าลองคลา้ยถ ้ าตาม
ธรรมชาติไม่แตกต่างจากแบบแรกท่ีสร้างบา้นข้ึนมาใหม่ทั้งหมด เน่ืองจากบา้นเก่าท่ีน ามาใชไ้ดคื้อ
ส่วนของโครงสร้าง และอาจจะตอ้งปรับก าแพงกบัหลงัคาใหไ้ม่เกิดความร้อนสูงอีกดว้ย 

การควบคุม (C) การสร้างบ้านนกแอ่นในส่วนน้ีเป็นส่วนของการตรวจสอบควบคุม 
เก่ียวกบัการสร้างบา้นนกแอ่นวา่ถูกตอ้งตามหลกัธรรมชาติของนกแอ่นหรือไม่ เช่น การท่ีนกแอ่น
บินเขา้ทางหอนกมาทางทิศไหนการสร้าง หอนกแบบไหน ก็มีส่วนในการท่ีนกแอ่นตอ้งบินเขา้มา
ภายในบา้นมี การควบคุมงบประมาณท่ีดีกบัส่ิงท่ีได้รับกรณีท่ีช่างก่อสร้างมีความรู้เก่ียวกบัด้าน
สร้างบา้นนกแอ่น ตอ้งท าการตรวจสอบให้แน่ใจวา่ราคาไม่ไดสู้งเกินความจ าเป็น เน่ืองจากมีการ
โกงหรือหลอกลวงในธุรกิจ ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างบา้นนกก่อนท่ีจะลงมือ อีก
ทั้งการจา้งท่ีปรึกษาหรือการสอบถามจากผูรู้้เก่ียวกบัการสร้างบา้นนกแอ่น รวมถึงการตอ้งเขา้มา
ตรวจสอบหลงัจากบา้นท่ีสร้างเป็นระยะ เพื่อลดความเส่ียงในการสร้างบา้นนกผิดแบบ อาจให้ผูท่ี้มี
ประสบการณ์มาท าการตรวจสอบบ้านนกแอ่นหลังจากสร้างเสร็จอีกคร้ังว่าราคากับส่ิงท่ีได้รับ
เหมาะสมหรือไม่ 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัและจากการวิเคราะห์ขอ้มูล อธิบายวา่ เก่ียวกบัประเด็น
การตรวจสอบ ในส่วนของการก่อสร้างโครงสร้าง ดงัต่อไปน้ี 1. การท าทิศทางเขา้นก 2. ไมตี้รัง 
ประเภทของไม ้ขนาด การตีไมท่ี้ถูกตอ้ง 3. บนัไดท่ีมีผลกบัวงบินนก 4. ช่องต่างๆท่ีสามารถท าให้งู 
หรือสัตวอ่ื์นๆ เขา้มาภายในบา้นได ้5. ระบบกนัความร้อน 6. ความแน่นหนาของประตู 7. กรณีบา้น
ท่ีมีเทคนิคก าแพงลม หรือบ่อน ้ าตกภายในบา้นตอ้งเช็คในแน่ใจถึงการสร้างตามแบบท่ีถูกตอ้งเพื่อ
การใช้การ 8. ทิศทางห้องท่ีนกนอนอาศยั 9. สัญญาการก่อสร้างกบัผูรั้บเหมา 10. ตอ้งรอบคอบใน
การเช็คตรวจรับบา้น 10. ส่วนของอุปกรณ์เทคนิคต่างๆ เช่น ต าแหน่งระบบกลอ้งวงจรปิด ล าโพง
เปิดเสียงเรียกนก อุปกรณ์ท าความช้ืนภายในบา้น 
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ภาพที ่4.6 ภายในบา้นนกท่ีใชเ้ทคนิครางน ้า  
ท่ีมา: ผูว้จิยั (2562) 

 
การปรับปรุง (A) ปัญหาท่ีพบเจอคือ การสร้างบา้นนกท่ีผิดแบบ อาจมีการสร้างไม่ถูกตอ้ง

ตามรายละเอียดบางส่วน เน่ืองจากตอ้งมีการค านึงถึงสภาพทางธรรมชาติจึงมีรายละเอียดเยอะท่ีท า
การแกไ้ขปรับปรุง โดยตอ้งท าการตรวจสอบปัญหาเก่ียวกบัโครงสร้างจากองค์ความรู้ท่ีไดค้น้ควา้
เพื่อน ามาปรับปรุงบา้น โดยตอ้งมีการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสร้างบา้นนกแอ่น หรือมีท่ี
ปรึกษาเข้ามาช่วยแก้ไขปรับปรุงตรวจสอบบ้านเพื่อให้บ้านเหมาะสมกับการเล้ียงนก เน่ืองจาก
ปัญหาท่ีพบบ่อยคร้ังคือการเร่ิมตน้สร้างบา้นนกแอ่นท่ีไม่มีจุดหมาย ไม่มีบุคคลท่ีมีความรู้แนะน า จึง
ท าให้ผูป้ระกอบการใหม่และบุคคลท่ีสนใจไม่รู้จะเร่ิมต้นท าตรงไหน ในส่วนน้ีบุคคลท่ีสนใจ
สามารถสอบถามความรู้จากผูป้ระกอบการหรือเพื่อขอค าแนะน า จากสมาคมผูป้ระกอบการรังนก
ประเทศไทยได ้โดยทางผูป้ระกอบการรังนกมีบุคคลท่ีจะช่วยเหลือได ้ดงัสะทอ้นจาก นาย ค (นาม
สมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) อธิบายวา่ “ไดร้วบรวมความคิดเพื่อเป็นองคค์วามรู้เพื่อน ามา
ปฏิบติัใชไ้ดจ้ริง โดยพบวา่นกแอ่นเขา้มาท ารังในบา้นไดร้วดเร็ว ภายในระยะเวลา 5 เดือน ซ่ึงเป็น
กรณีท่ีประสบความส าเร็จรวดเร็ว สาเหตุมาจาก การใช้วิธีแสวงหาผูท่ี้มีประสบการณ์ท่ีแทจ้ริง และ
ตดัสินใจเลือกบุคคลนั้นมาช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษา” และมีทศันคติสอดคล้องกบั นายสมคิด 
(นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2561) กล่าวว่า “ได้เรียนท าบา้นนกพอเพียงและน าความรู้มา
สร้างบา้นนกแอ่น มีนกแอ่นเขา้มาอาศยับา้นภายใน 6 เดือน แต่ถือวา่ยงัมีจ  านวนนอ้ย” ซ่ึงถือวา่เป็น
จุดแข็งของผูป้ระกอบการอยา่งแทจ้ริง โดยการน าเงินจา้งท่ีปรึกษาเพื่อลดความเส่ียง โดยมัน่ใจว่า
การซ้ือบุคลากร ซ้ือความรู้ ซ้ือความสามารถความช านาญ และซ้ือประสบการณ์ตอ้งมาช่วยเราได้
จริง “ดงันั้นจึงเลือกผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์10-20 ปี มาช่วยให้ค  าปรึกษาหรือช่วยบริหารงานได”้ 
ท าให้เกิดโอกาสท่ีจะส าเร็จสูงข้ึน เน่ืองจากว่าประสบการณ์ของคนท่ีท าธุรกิจมาก่อน 10-20 ปีนั้น 
ตอ้งพบเจอกบัความลม้เหลว และเจออุปสรรคต่างๆ มาก 
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2. ระบบภายในบ้านนก ใช้ความรู้ศึกษาและเทคโนโลยี ปรับบา้นให้มีสภาพคล้ายกบัถ ้ า
ตามธรรมชาติเหมาะกบัการด ารงชีวติของนกแอ่น 
   การวางแผน (P) ในส่วนการปรับบา้นใหมี้สภาพคลา้ยกบัถ ้าตามธรรมชาติ หรือเรียกวา่การ
ดูแลนกแอ่น ตอ้งมีการวางแผนในการท างานปรับความความช้ืนเพื่อรักษาอากาศภายใน ใหมี้ความ
เหมาะสม รวมถึงท าการก าจดัศตัรูนกแอ่นทั้งหมดท่ีพบ เพื่อให้เหมาะสมและเพื่อป้องกนัไม่ให้นก
ไม่อพยพ ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการวางแผนและเห็นวา่เป็นขั้นตอนท่ี
ยาก เน่ืองจากปัจจยัต่างๆของการท าบ้านนกแอ่นนั้นมีองค์ประกอบหรืออุปสรรคเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม และสภาพอากาศอยูต่ลอดเวลา ทั้งฝนตก และแดดออก อีกทั้งสภาพ
อากาศท่ีร้อน ดว้ยนกแอ่นนั้นไม่ชอบอากาศท่ีหนาวและความร้อนเกินไป เพราะปัจจยัต่างส่งผลท า
ให้ความช้ืนในบา้นเปล่ียนไป” จึงท าให้เป็นอุปสรรคในการวางแผนปรับสภาพภายในบา้นนกแอ่น 
ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งวางแผนเก่ียวกบัการเล้ียงและดูแลนกเพื่อคุณภาพของรังนก  

นอกจากนั้น การวางแผนจากองคค์วามรู้และประสบการณ์ในการศึกษาเก่ียวกบัวงจรชีวิต
นกแอ่นเก่ียวกับลักษณะนิสัยของนกแอ่นนั้น ตอ้งท าการศึกษาก่อนว่านกแอ่นชอบอาศยัอยู่ใน
สภาพภายในบา้นท่ีมีส่ิงแวดลอ้มคลา้ยถ ้าธรรมชาติแบบใด มีปัจจยัอะไรบา้ง เช่น ความช้ืนเท่าไหร่ 
อุณหภูมิเท่าใด ฯลฯ ดังนั้นจึงต้องน าองค์ความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้สร้างบ้านนกแอ่น 
นอกจากผูป้ระกอบการจะตอ้งหาแหล่งหรือบริเวณท่ีมีนกแอ่นบินผ่านเส้นทางบริเวณแลว้ ยงัตอ้ง
ตรวจสอบสภาพอากาศ แหล่งอาหาร แหล่งน ้ าจืด อาจรวมถึงควรมีการวดัอุณภูมิ หรือปัจจยัอ่ืนๆ 
ในบริเวณต่างๆ อีกดว้ย เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัส่วนอ่ืนก่อนลงมือเพื่อสร้างบา้นนกแอ่นเล้ียงนก
แอ่น ยกตวัอย่างเช่น บา้นท่ีมีบ่อน ้ าลอ้มรอบ หรือบา้นท่ีอยู่ในสวน อุณหภูมิ และปัจจยัต่างๆก็จะ
แตกต่างกบัสภาพในเมืองหรือชุมชน แต่ละแห่งจะมีสภาพไม่เหมือนกนั โดยเปรียบเทียบพิจารณา
จากถ ้านกแอ่นตามเกาะ บางแห่งมีน ้าตก มีแหล่งน ้ าจืด และมีตน้ไมอุ้ดมสมบูณณ์ เพราะวา่นกแอ่นมี
สัญชาติญาณในการเลือกท่ีอยู ่การระวงัภยั และการเลือกสภาพท่ีเหมาะกบัการขยายพนัธ์ุ 
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ภาพที ่4.7 สภาพภายในบา้นนก  
ท่ีมา: ภคัพงศ ์สุคนธมาน (2560) 

 

การปฏิบัติ (D) การน าเทคโนโลยีเพื่อเขา้มาควบคุมอุปกรณ์ภายในบา้นนก เช่น การสร้าง
รางน ้ าโดยรอบบริเวณก าแพงของบา้นนก โดยสร้างรางน ้ าบริเวณรอบก าแพงของห้องท่ีนกแอ่น
อาศยัเพื่อให้ก าแพงมีความช้ืนและเยน็ โดยผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์จะมีองคค์วามรู้ในการ
ทราบว่าห้องไหนท่ีนกแอ่นจะเลือกอาศยัอยูแ่ละท ารัง หรือการวางแผนสร้างบ่อน ้ าตกภายในบา้น
นกแอ่นเพื่อให้สภาพภายในบา้นมีน ้ าความและระบายความร้อยภายใน และใชก้ลไกในการควบคุม
น ้าตกท่ีปรับแต่งดว้ยเทคโนโลยีเพื่อควบคู่กบัการใชเ้คร่ืองพน่หมอก การใชเ้คร่ืองพ่นหมอกเพื่อให้
มีความช้ืนอยู่ในระดับท่ีนกแอ่นต้องการ ร้อยละ 85 - 95 ไม่เพียงแต่จะต้องท าความช้ืนให้คงท่ี
เพื่อให้นกแอ่นสามารถอาศยัอยูไ่ดอ้ยา่งดียิ่งแลว้ ยงัจะส่งผลถึงคุณภาพของรังนกแอ่น ทั้งความช้ืน 
ความหนา สีของรังนก อีกทั้งผูป้ระกอบการก็ยงัตอ้งค านึงถึงการใช้เสียงเรียกนกของบา้นนกดว้ย 
จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั เห็นวา่ เสียงท่ีใชใ้นบา้นนกแอ่นจะมีการเปล่ียนแปลงในแต่
ละฤดู เช่น ในฤดูผสมพนัธ์ุผูป้ระกอบการอาจจะเปล่ียนเสียงภายในบา้น ฤดูฝนและฤดูร้อนก็อาจใช้
เสียงเรียกท่ีต่างกนั เน่ืองจาก ผูป้ระกอบการไดท้ดลองเสียงต่างๆ ท าการสังเกต และท าสถิติเก่ียวกบั
เสียงเรียกนกในช่วงต่างๆ ของนกแอ่น เพื่อทดสอบและบนัทึกส าหรับใช้ในการท าบา้นนกรอบ
ต่อไป โดยมีการทดลองใช้เสียงต่างๆท่ีมี ทดสอบหลายคร้ังจนไดเ้สียงท่ีนกแอ่นบินเขา้บา้นมาก
ท่ีสุด เม่ือไดเ้สียงท่ีเหมาะสมในช่วงนั้นๆ  

การควบคุม (C) ตรวจสอบและควบคุมเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในบา้นนั้น วิธีการวดั
ระดบัความส าเร็จได้ดีท่ีสุดคือการตรวจสอบจากกลอ้งวงจรปิด และการนบัจ านวนนกแอ่น รวมถึง
รังนกแอ่นดว้ย เน่ืองจากเม่ือนกแอ่นเขา้มาอาศยัภายในบา้นนั้น เม่ือถึงฤดูผสมพนัธ์ุนกแอ่นจะท ารัง
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เพื่อวางไข่ ผูป้ระกอบการก็จะไดรั้งนกเพื่อเก็บไปจ าหน่าย ดงันั้นการใช้เทคโนโลยี เสียงเรียกนก 
น ้ าตกภายในบา้น ก าแพงน ้ า หรือเคร่ืองท าความช้ืนต่างช่วยให้บา้นนกแอ่นมีสภาพอากาศคลา้ยถ ้ า
ธรรมชาติท่ีนกแอ่นสามารถด ารงชีวิตอยู่ได ้จากนั้นตอ้งตรวจสอบอีกคร้ังว่านกแอ่นเลือกท่ีจะอยู่
บา้นนกท่ีผูป้ระกอบการสร้างภายในก่ีเดือน และมีการอพยพของนกแอ่นบา้งหรือไม่  

การปรับปรุง (A) สังเกตจากผลผลิตรังนก และจ านวนนกจึงท าให้ทราบถึงปัญหา และท า
การแกไ้ขปรับปรุง ผูป้ระกอบการควรท าการวดัอุณหภูมิของอากาศ ระดบัความช้ืนเพื่อปรับเคร่ือง
ท าความช้ืนให้กบัสภาพบา้น อีกทั้งควรพิจารจากฤดูกาลดว้ย และจดสถิติเก่ียวกบัฤดูกาลแต่ละช่วง 
การทดลองเปิดเสียงแต่ละช่วง และน าผลการทดลองเปิดเสียงในแต่ละปีมาเปรียบเทียบกนั ในส่วน
น้ีกรณีท่ีเป็นผูป้ระกอบการใหม่สามารถสอบถามกบัผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นท่ีมีประสบการณ์
เพื่อน าขอ้มูลต่างๆ ในการท าธุรกิจมาพิจารณาในการท างานได ้

เก่ียวกบัปัญหาอ่ืนๆ จากการท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล เก่ียวกบัวิธีเล้ียงนกแอ่น และอาหาร
ของนกแอ่น พบวา่ นกแอ่นเป็นนกท่ีหากินเองตามแหล่งธรรมชาติ ผูป้ระกอบการไม่จ  าเป็นตอ้งให้
อาหารหรือป้อนอาหารลูกนก ไม่ต้องเล้ียงนกแบบนกเล้ียงทั่วไป เน่ืองจากกระบวนการนั้ น
ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งจบัท่ีตวันก เป็นการให้ท่ีอยู่นกแอ่นเพื่อพึ่งพากนัและกนัดว้ยความรู้ท่ีหลอก
นกวา่บา้นหลงัน้ีคือถ ้าทางธรรมชาติ บา้นหลงัน้ีปลอดภยัสามารถเขา้มาอาศยัได ้แต่ไม่ไดห้าอาหาร
ให้นกกิน ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งน าไข่ลูกนกแอ่นไปฟัก ฯลฯ และเม่ือนกอพยพผูป้ระกอบการควร
ปฏิบติัอยา่งไร แกปั้ญหาอยา่งไร จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั นกัปักษีวิทยา อธิบายวา่ เป็น
กลไกของการขยายเผา่พนัธ์ุ ซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแห้งหรือนกรับรู้ได ้จึงท าการอพยพ
หาแหล่งใหม่ หรือเม่ือนกแอ่นพบแหล่งอาหารหรือน ้าจืด ก็จะท าการอพยพ  
   3. ดูแลผลผลิตรังนก ให้มีคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อธิบายว่า เก่ียวกบั
การรักษาคุณภาพรังนกจะต้องให้ความส าคญักับการวางแผน การปฏิบัติ การควบคุมและการ
ปรับปรุงตามรายละเอียดดงัน้ี 

การวางแผน (P) กระบวนการดูแลผลผลิตรังนกให้มีคุณภาพ ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญั
เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากคุณภาพของรังนกอยูท่ี่การดูแลรังนกภายในบา้นตลอดระยะเวลา 3-4 เดือน 
ท่ีนกแอ่นท ารังเพื่อวางไข่  สาเหตุจากในกระบวนการต้นน ้ านั้ น การดูแลรังนกภายในบ้านจะ
สามารถผลิตสินคา้รังนกออกมาไดส้วยงามแต่แรก นั้นก็จะท าใหส้ามารถลดระยะเวลาในการลา้งท า
ความสะอาดรังนกได้ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการกลางน ้ า และปลายน ้ า ท าให้เป็นวงจรของการ
ท าธุรกิจท่ีสมบูรณ์  แต่เม่ือสินค้ารังนกท่ีผลิตออกมาด้อยคุณภาพตั้ งแต่ต้นน ้ าก็จะต้องผ่าน
กระบวนการล้างรังนกโดยใช้เวลามากข้ึนเพื่อให้ได้รังนกท่ีสวยและดูมีมูลค่ามากข้ึน เน่ืองจาก
สินคา้รังนกจะมีราคาก็ต่อเม่ือรังนกมีความสวยตามเกณฑ์ท่ีระบุไว ้เช่น  1) รูปทรงรังนก 2) สีรังนก 
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และ3) ความสะอาดของรังนกท่ีไม่มีส่ิงสกปรก และเพราะตอ้งมีการพฒันาสินคา้รังนกให้สวยมาก
ยิ่งข้ึน ผูป้ระกอบการจึงวางแผนการเพื่อพฒันาคุณภาพสินคา้รังนกในกระบวนการสร้างบา้นเพื่อ
เล้ียงนกเก็บเอารังนกมาจ าหน่าย โดยตอ้งมีการวางแผนเพื่อดูแลรังนกให้มีคุณภาพ  ไดแ้ก่ การศึกษา
องคค์วามรู้เก่ียวกบันกแอ่น การรักษาสภาพความช้ืนท่ีนกแอ่นสามารถอาศยัได ้การท าความสะอาด
ภายในบา้น การป้องกนัข้ีนกท าปฏิกิริยาจนเกิดก๊าซชีวภาพจนสีและคุณภาพของรังนกเปล่ียนดว้ย
สภาพกรดและด่างภายในบา้น ในส่วนน้ีเป็นเร่ืองของการรักษาให้รังนกมีคุณภาพท่ีดี เพื่อตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ 

การปฏิบัติ (D) โดยนกแอ่นผสมพนัธ์ุและท ารังก่อนวางไข่โดยใช้ระยะเวลา ประมาณ 30-
40วนั หลังจากนั้นวางไข่ 14 วนั และกกไข่อีก 30 วนั  หลังจากนั้นลูกนกจะเร่ิมเติบโตจนทิ้งรัง
ภายใน 60 วนั โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ในขณะท่ีรังนกอยูภ่ายในบา้นนั้นผูป้ระกอบการ
ตอ้งควบคุมคุณภาพของรังนกท่ีอยูใ่นบา้นนกอีกหลายวนัจนกว่าจะเก็บรังนกได ้ดว้ยสภาพปัจจยั
ภายในบ้านส่งผลให้รังมีการเปล่ียนแปลงไป การปฏิบัติงานผูป้ระกอบการสามารถน าความรู้
เก่ียวกบัการถนอมอาหาร และประสบการณ์เก่ียวกบัการรักษาคุณภาพของรังนกมาใชใ้นระบบการ
ท างานได้ เช่น การรักษาความสะอาดบริเวณรังนกท่ีเกาะอยู่บริเวณนั้น โดยก าจดัข้ีนกเพื่อให้ลด
สภาพความเป็นกรดและด่างซ่ึงมีผลกับสีของรังนก และการความควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ร้อน
เน่ืองจากโปรตีนในรังนกจะสูญเสียน ้ าหนักและรูปทรงไม่สวย ผูป้ระกอบการจึงตอ้งท าการวดั
อุณหภูมิภายในบา้น และท าการวดัความช้ืนสัมพนัธ์ด้วยเคร่ืองวดัความช้ืนและเพิ่มความช้ืนดว้ย
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในบา้น  อีกทั้งผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นนั้นจ าเป็นท่ีตอ้งให้ความส าคญับริเวณ
ท่ีนกแอ่นใช้อาศยัท ารังก่อนท่ีนกจะสร้างรังเพื่อควบคุมระบบบริเวณนั้นให้เป็นไปตามการรักษา
คุณภาพของสินคา้ และทุกกระบวนการน้ีผูป้ระกอบการจะตอ้งใชก้ารตรวจสอบจากกลอ้งวงจรปิด
เพื่อสังเกตุการณ์ท ารังของนก นบัจ านวนรัง และท าการควบคุมคุณภาพ  

การควบคุม (C) การควบคุมในส่วนของการผลิตรังนก ขั้นตอนน้ีเป็นการท างานให้ตรง
ตามความตอ้งการของลูกคา้และตลาดรังนก ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะมีการคาดหวงัเก่ียวกบัการ
ไดรั้บสินคา้รังนกแอ่นเก่ียวกบัคุณภาพ รูปทรง ความสวย สีของรังนก ดว้ยการปฏิบติังานดว้ยการ
ท าให้บา้นนกมีสภาพอากาศท่ีเหมาะกบัรังนกแลว้ การดูแลเก่ียวกบัความสะอาดภายในบา้นแลว้ ก็
ตอ้งมาพิสูจน์เก่ียวกบัประเด็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดห้รือไม่ ผูป้ระกอบการบา้น
นกสามารถควบคุมคุณภาพไดม้ากเพียงใด รูปทรง สีของรังนกท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้
นั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัระดบัความช้ืน สภาพอากาศ และปัจจยัอ่ืนๆ ภายในบา้น  

ขั้นตอนการควบคุมนั้น ผูป้ระกอบการตอ้งท าการเช็คอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวดัและควบคุม
สภาพอากาศ อุณหภูมิความช้ืนภายในบ้าน การติดกล้องด้านในตัวบ้านบริเวณท่ีนกอาศัยอยู่
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หลากหลายจุด ผูป้ระกอบการสามารถวดัและดูผา่นทางกลอ้งวงจรไดต้ลอดเวลา ยิ่งในช่วงฤดูร้อน
ผูป้ระกอบการตอ้งท าการเช็คอุณหภูมิบ่อยคร้ัง จะท าให้ผูป้ระกอบการสามารถควบคุมดูแลคุณภาพ
ของรังนกและควบคุมคุณภาพของการด ารงชีวิตของนกแอ่นจากกลอ้งวงจรปิดได้ตลอดเวลา ใน
ส่วนน้ีท าให้ผูป้ระกอบการสามารถท่ีจะมองเห็นขอ้เสียของส่ิงท่ีตวัเองไดป้ฏิบติัตามแผนลงไปแลว้
เพื่อท่ีจะน ามาแกไ้ขหรือปรับปรุง  

การปรับปรุง (A) เม่ือดูแลนกและผลผลิตรังนก ให้มีคุณภาพด้วยความรู้และเทคโนโลยี
แล้ว หลังจากได้ท าการเก็บรังนกจากบ้านนก ก็จะท าการคัดแยกรังนกตามความสะอาด และ
สวยงาม แยกตามลกัษณะของรังนก ท าการจดเก็บบนัทึกไวเ้พื่อท่ีจะท าสถิติ รอบน้ีในช่วงของปีน้ี 
บา้นนกของผูป้ระกอบการรังนกได้สินคา้รังนกปริมาณเท่าไหร่ รวมถึงความสมบูรณ์และสวยงาม
ของรังนก ไดรั้งนกอยู่ท่ีเกรดอะไร เบอร์อะไรบา้ง เพื่อสามารถน ามาปรับปรุงปีน้ีและปีถดัไปได ้
เน่ืองจากสินค้าเม่ือผลิตเสร็จแล้วจะสามารถบ่งบอกได้ว่าผูป้ระกอบการนั้นท าการบริหารการ
จดัการคุณภาพตามแผนส าเร็จหรือไม่  มีการจดัการคุณภาพ วางแผน ปฏิบติั  ควบคุม และปรับปรุง
คุณภาพได้ดีมากเพียงพอหรือไม่  เพราะหลักฐานของความส าเร็จนั้ นอยู่ ท่ี รังนกท่ีสวยจาก
ความสามารถของผูป้ระกอบการในการจดัการควบคุมคุณภาพดี และดูวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจกบั
สินคา้ขนาดไหน จึงท าการแกไ้ขปัญหาท่ีพบ รังนกมีสี และรูปทรงไม่ไดต้รงตามความตอ้งการ ดว้ย
การวางแผนการท างานในคร้ังต่อไป 

ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการบา้นนกตน้น ้ า ไดผ้ลิตรังนกออกจากบา้นนกมามีคุณภาพท่ีไม่ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า ผูป้ระกอบการจะกลับมาปรับปรุง และคิดหาวิธีเข้ามาจดัการเพื่อ
วางแผนให้บา้นรังนกสามารถผลิตรังนกมีคุณภาพ รูปทรง และมีสีสวยมากยิ่งข้ึน จากขอ้มูลท่ีส าคญั
ผูว้ิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์และสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ กล่าวว่า การจดัการเก่ียวกับการจัดการ
คุณภาพนั้น การวางแผน การปฏิบัติตามแผนการ ควบคุม และการปรับปรุงคุณภาพเป็นส่ิงท่ี
ตระหนกัอยูเ่สมอ โดยผูป้ระกอบรังนกสร้างบา้นในตน้น ้ า อาจรวมถึงผูป้ระกอบการส่วนอ่ืน กลาง
น ้า และปลายน ้า ก็ค  านึงถึงเร่ืองการจดัการคุณภาพเสมอมา และไดเ้ขียนเป็นแผนข้ึนมาเพื่อเป็นสถิติ
ของการท ารังนกในแต่ละคร้ังต่อปี เช่น การท ารังนกในช่วงหนา้หนาว การท ารังนกในช่วงหนา้ร้อน 
การท ารังนกในช่วงหน้าฝน ลักษณะของรังนกมีสภาพอย่างไร ในแต่ละฤดูกาล เช่น หน้าฝน
ความช้ืนจะมีสูงการควบคุมอุณหภูมิก็จะสามารถลดความช้ืนจากเคร่ืองพ่นหมอกได้เน่ืองจากมี
ปริมาณน ้ าฝนมาช่วยท าให้สภาพของบา้นช้ืนข้ึน ถา้บา้นมีความช้ืนสูงรังนกจะมีความหนาข้ึน และ
ในช่วงนั้นอาจจะมีสีเขม้โดยคลา้ยคลึงกบัในกรณีของรังนกถ ้า อ านาจ ชาญกสิกรณ์ ผูจ้ดัการ บริษทั
ซีโกลด์   เบิ ร์ดเนสท์ ผู ้ได้รับสัมปทานรังนกถ ้ าจ  านวน 5 แห่ง (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล , 9 
กรกฎาคม 2561) กล่าววา่  “เม่ือมีฝนตกรังนกจะมีความช้ืนในถ ้าสูงและมีการเปล่ียนสีเป็นสีแดงจาก
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แร่ธาตุภายในถ ้ าท าให้เกิดเป็นรังนกเลือด บางคร้ังฝนท่ีตกหนกัเกิดความช้ืนสูงอาจส่งผลท าให้รัง
นกเสียหายได”้ ส่ิงน้ีเกิดข้ึนไดท้ั้งรังนกบา้นและรังนกถ ้า 

กล่าวโดยสรุป การจดัการคุณภาพกระบวนการตน้น ้ า โดยการวางแผนคุณภาพ การปฏิบติั
ตามแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการคุณภาพ
กระบวนการตน้น ้ า ท าใหท้ราบถึงการบริหารจดัการคุณภาพในการท างานเพื่อให้ไดสิ้นคา้รังนกท่ีมี
คุณภาพ โดยผูป้ระกอบการมกัให้ความส าคญัเก่ียวกบัการวางแผนการสร้างบา้น การปรับปรุงบา้น 
เทคนิคท่ีน ามาใช ้เพื่อท่ีจะไดสิ้นคา้รังนกท่ีมีคุณภาพ และมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินคา้
รังนกให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม เป็นส่ิงท่ีส าคญัควบคู่กนั โดยมีการยึดหลกัเพื่อปฏิบติัเป็นแผนการ
หลากหลายขอ้ ซ่ึงเป็นการวางแผนท่ีผูป้ระกอบการไดก้ าหนดเอาไวเ้พื่อใชใ้นการบริหารจดัการเพื่อ
พฒันาธุรกิจ เช่น การปรึกษาผูมี้ประสบการณ์ การศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกบัการสร้างบา้น การ
ค้นควา้เก่ียวกับตัวนกแอ่น การพยายามพัฒนาเพื่อให้รังนกมีความสวยงาม รวมถึงขั้นตอน
กระบวนการท่ีน าแผนท่ีไดว้างไวม้าปฏิบติั ด้วยการจดบนัทึกสถิติระหว่างฤดู และการอ่านสถิติ
ยอ้นหลงัเพื่อน ามาวางแผนในฤดูถดัไป เพื่อการรับมือกบัสถานการณ์ฤดูกาลต่างท่ีเปล่ียนไป หรือ
ปัจจยัทางธรรมชาติท่ีเขา้มามีผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น ฤดูกาล (แมก้ระทัง่รังนกถ ้าในฤดูฝนท่ีมีน ้าฝน
มาก) การรับมือกบัสถานการณ์หน้าร้อน การรับมือกบัภยัธรรมชาติ การรับมือกบัศตัรูท่ีเขา้มาท า
ร้ายนกแอ่นและลูกนกแอ่น การรับมือกบัเสียงเรียกนกแอ่นท่ีใช้ภายในบา้น หรือเทคโนโลยีท่ีใช้
เลียนแบบถ ้ าธรรมชาติภายในบ้านนก โดยมีการจดบันทึกสถิติไว้ในแต่ละฤดูกาลนั้ น  โดย
ผูป้ระกอบการรังนกบา้นนั้นมีความคิดเห็นเช่นเดียวกนั โดยเน้นท่ีการปรับปรุงการบริหารจดัการ
การท างานของผูป้ระกอบการใหส้ามารถประกอบธุรกิจรังนกไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
โดยยดึหลกัการบริหารจดัการคุณภาพดว้ยวง PDCA เขา้มาเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ีด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ของผูป้ระกอบการบ้านนกท่ีมีเป็นจุดแข็ง และมี
ผูป้ระกอบการท่ีมีความสามารถเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจรังนกในประเทศไทยเกิดข้ึนอยา่งมาก
ส่งผลใหเ้กิดเป็นความรู้ใหม่ส่งต่อกนัในแวดวงการผูป้ระกอบการบา้นนก และยงัสามารถสร้างเป็น
วงจรการจัดคุณภาพเพื่อถ่ายทอดกันในผู ้ประกอบการได้น ามาท าการจัดการคุณภาพ อีกทั้ ง
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสนใจจะประกอบอาชีพน้ียงัไดใ้ช้โอกาสท่ีประเทศไทยสามารถเล้ียงนก
แอ่นไดม้าท าให้เกิดผูป้ระกอบการรายใหม่มากยิ่งข้ึน ด้วยปัจจยัทุกอย่างยงัช่วยเหลือให้นกแอ่น
สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นประเทศไทย ภูมิศาสตร์ และอากาศของประเทศไทยยงัสามารถให้ส่งเสริม
ให้ประชากรท่ีอาศัยในประเทศไทยสามารถประกอบอาชีพน้ีได้ตราบเท่าท่ีธรรมชาติยงัคง
เอ้ืออ านวยต่อมนุษย ์
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มิติย่อยที่ 3.2 การจัดการคุณภาพ ในส่วนของกระบวนการ กลางน ้า ในส่วนน้ีเป็นการลา้ง
ท าความสะอาดรังนก นบัตั้งแต่การเคล่ือนยา้ยสินคา้รังนกจากผูผ้ลิตท าบา้นรังนกมาสู่คนกลางเพื่อ
ลา้งท าความสะอาดและจดัจ าหน่ายหรือส่งมอบให้กบัผูจ้ดัจ  าหน่ายปลายน ้ า กระบวนการน้ีถือว่า
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินคา้รังนกท่ีผลิตออกมาสู่คู่แข่งได้เป็นท่ีตอ้งการของตลาดและลูกคา้ โดย
ผูว้จิยัไดน้ ากระบวนการ PDCA การวางแผน ปฏิบติังาน การควบคุม และปรับรุงสินคา้ เขา้วเิคราะห์
ธุรกิจรังนก 

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ารังนกดิบ และล้างรังนกให้ประสบผลส าเร็จ  เพื่อให้สินค้ามี
คุณภาพตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ มีความส าคญักบั การวางแผน 3 ขั้นตอนดงัน้ี 1. คดัเลือก
สินคา้รังนกให้สอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการและเงินทุน 2. อบรมฝีมือแรงงาน พฒันาทกัษะแรงงาน   
3. ลา้งรังนก ตามกระบวนการ 

1. คัดเลอืกสินค้ารังนกให้สอดคล้องกบัผู้ประกอบการและเงินทุน   
การวางแผน (P) วางแผนคดัเลือกสินคา้รังนกให้สอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการ และเงินทุน 

ส่ิงแรกท่ีผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งค านึงถึง คือ การเลือกซ้ือรังนกดิบท่ียงัไม่ไดท้  าความสะอาด เพื่อ
น ารังนกมาเขา้กระบวนการลา้งท าความสะอาด โดยการวางแผนคดัเลือกสินคา้รังนกนั้นถือเป็นการ
ลดความเส่ียง และสามารถลดต้นทุนผูป้ระกอบการได้อีกด้วย ด้วยผูป้ระกอบการจะมีนโยบาย
เก่ียวกบัความตอ้งการในการเลือกซ้ือรังนกดิบจากแหล่งท่ีตนเองพิจารณาว่าสมควรในเร่ืองของ
ราคาและคุณภาพ เช่น การเดินทางเพื่อไปซ้ือรังนกดิบจากผูป้ระกอบการบา้นนก (ตน้น ้ า) ท่ีสร้าง
บา้นนกแอ่นผลิตรังนกและเก็บรังนกขาย หรือการเดินทางไปท าการประมูลรังนก ณ ลานประมูลรัง
นก  หรือการซ้ือรังนกผา่นตวัแทนหรือนายหน้ารังนก เน่ืองดว้ยราคาของสินคา้รังนกนั้นมีราคาสูง
จึงตอ้งวางแผนเก่ียวกบัการซ้ือต่อคร้ังนึงอย่างรอบคอบ โรงล้างท าความสะอาดรังนกดิบตอ้งใช้
ตน้ทุนในการซ้ือรังนกเขา้มาเพื่อท าความสะอาดสูง   

ในกรณีท่ีโรงลา้งรังนกนั้นไม่มีบา้นนกเพื่อผลิตรังนกเอง ก็จ  าเป็นตอ้งมีตน้ทุนในการซ้ือรัง 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการไม่ตอ้งลงทุนเงินจ านวนมากในการสร้างบา้นเพื่อเก็บรังนกขาย แต่จะเน้น
ซ้ือรังนกและท าการลา้งท าความสะอาดรังนกแทน ในส่วนน้ีจะตอ้งฝึกฝีมือแรงงานเพื่อลา้งท าความ
สะอาดรังนกให้สวยงาม เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายบริการทางการลา้งส่ิงสกปรกออก
จากรังนกให้สะอาด ค่าจา้งล้างอาจจะแพงแต่มีความคุ้มค่าเม่ือเทียบกบัมูลค่ารังนกท่ีเพิ่มข้ึน ใน
ปัจจุบันมีผูท่ี้รอรับซ้ือรังนกดิบประเภทท่ีล้างท าความสะอาดเสร็จแล้วจ านวนมาก เพื่อน าไป
จ าหน่ายต่อกบัลูกคา้ท่ีนิยมรังนก และกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือรังนกเป็นของฝาก มีกรณีท่ีลูกคา้น ารังนกดิบ
เขา้มาใช้บริการลา้งรังนกเอง เช่น นายหน้ารังนก หรือผูป้ระกอบการบา้นนกก็น ารังนกมาล้างส่ิง
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สกปรกออก เปลือกไข่ ข้ีนก ขนนก เพื่อตอ้งการสร้างมูลค่าให้รังนกมาลา้งท าความสะอาดเพื่อจดั
จ าหน่ายเอง  

การปฏิบัติ (D) ส่ิงท่ีส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการใหม่และบุคคลท่ีสนใจในธุรกิจล้างท า
ความสะอาดรังนกนั้น ตอ้งปฏิบติัและให้ความส าคญั คือ 1. การค านวณตน้ทุนท่ีตอ้งซ้ือรังนกเพื่อ
เขา้มายงัโรงลา้งท าความสะอาดรังนก 2. นบัจ านวนยอดการสั่งซ้ือจากลูกคา้เพื่อท าการจดัหารังนก
มาท าความสะอาด 3. ท าการติดต่อผูป้ระกอบการสร้างบา้นนกแอ่น (ตน้น ้ า) เพื่อเก็บรัง สอบถาม
เก่ียวกบัราคา และจ านวนรังนกท่ีผลิตได ้เดินทางไปซ้ือรังนกท่ีหนา้บา้นหรือหนา้ฟาร์มตามท่ีไดต้ก
ลงกนั 4. สามารถหาช่องทางซ้ือรังนกจากแหล่งอ่ืนไดอี้ก เช่น การประมูลรังนก โดยตรวจเช็ควนั
เวลาท่ีมีการจดัลานประมูลรังนกวา่มีการจดังานข้ึนท่ีไหนบา้ง  

การควบคุม (C) หลงัจากผูป้ระกอบการไดร้วบรวมรังนกจากหลายแหล่งท่ีมาในช่วงท่ีเป็น
ฤดูของการเก็บรังแลว้ การคดัแยกรังนกแบ่งเป็นเกรดตามความเหมาะสม ค านวณตน้ทุนท่ีเสียไป 
และค านวณรายรับหลงัจากท่ีลา้งรังนกจ าหน่ายเสร็จแลว้เพื่อหาส่ิงผิดพลาดของการลงทุนในแต่ละ
คร้ัง ซ่ึงผูป้ระกอบการต่างใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีมาโดยตลอด โดยการจดบนัทึกสถิติเป็นรอบๆ มี
การจดบนัทึกรายปี เพื่อตรวจสอบดูยอ้นหลงั และตอ้งค านวณราคาในแต่ละคร้ังวา่แตกต่างกนัมาก
นอ้ยแค่ไหน เน่ืองจากรังนกราคาไม่แน่นอนในแต่ละปีและฤดู ตอ้งพิจารณาจากปัจจยัแวดลอ้มท่ีมา
กระทบ 

การปรับปรุง (A) เม่ือแรงงานล้างรังนกแล้วพบว่ารังนกจากแหล่งท่ีซ้ือแห่งไหนล้างท า
ความสะอาดง่ายและมีคุณภาพ ให้ท าการบนัทึกและติดต่อประสานงานจองรังนกในรอบต่อไปของ
การท ารัง โดยตอ้งคาดเดาราคารังนกท่ีอาจจะสูงข้ึนในอนาคตช่วงนั้นเผื่อไวด้ว้ย เช่น ช่วงเทศกาล
ของชาวจีน ราคารังนกจะสูงข้ึนมาก วฒันธรรมการบริโภครังนกของชาวจีนนั้นมีมาตั้งแต่โบราณ 
และเป็นความเช่ือเก่ียวกบัอาหารท่ีเป็นบ ารุงร่างกาย  สอดคลอ้งกบั Chua and Zukefli (2016) ผล
การศึกษา ขณะน้ีรังนกก าลงัถูกชุมชนชาวจีนบริโภคกนัอย่างกวา้งขวางเน่ืองจากเป็นอาหารบ ารุง
และอาหารเพื่อสุขภาพซ่ึงเช่ือกนัวา่มีประโยชน์ทางยามากมาย  

ในกรณี ท่ีไม่ มี รังนกมากพอในการซ้ือเพื่ อน ามาล้าง ให้ เพิ่ ม ช่องทางการซ้ือจาก
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีตอ้งการระบายรังนกจากบา้นนก โดยท าการคน้หารายช่ือจากสมาคมหรือ
จากรายช่ือท่ีลงทะเบียนผูป้ระกอบการบา้นนก เพื่อช่วยเหลือท าการซ้ือรังนกต่อจากผูป้ระกอบการ
รายใหม่ท่ีไม่สามารถน ารังนกเขา้ร่วมงานประมูลได ้
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2. อบรมฝีมือแรงงาน พฒันาทกัษะแรงงาน 

การวางแผน (P) เก่ียวกบัการอบรมฝีมือแรงงาน และการพฒันาทกัษะของแรงงาน จุดแข็ง
ของผูป้ระกอบการโรงลา้งรังนก (กลางน ้ า) คือ องค์ความรู้ ฝีมือ และประสบการณ์ในการท างาน  
ผูป้ระกอบการต้องฝึกฝนฝีมือแรงงานในการล้างรังนกดิบ และการควบคุมคุณภาพในส่วนของ
ขั้นตอน กระบวนการในการท าความสะอาดรังนก และการใชเ้ทคโนโลยีท่ีน ามาใชใ้นการลา้งรังนก
เพื่อสินคา้ท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากจ าเป็นท่ีตอ้งวางแผนเก่ียวกบั ตน้ทุน วตัถุดิบในการน ามาใชค้ดัแยก
ส่ิงสกปรกรังนก หรือการแปรรูปรังนก เช่น ตน้ทุนเงิน เวลา การใชเ้ทคนิค อุปกรณ์ท่ีท าให้รังนกมี
รูปทรงสวยงาม เทคโนโลยตี่างๆ รวมถึงตวัของฝีมือแรงานคนท่ีเป็นส่ิงส าคญัดว้ย 

การปฏิบัติ (D) ในส่วนน้ีผูป้ระกอบการจะท าการฝีกแรงงานและให้ความรู้ท่ีถูกต้อง 
เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการลา้งรังนกให้กบัแรงงาน เช่น จดัท ากระบวนการสอนลา้งรัง
นกจดัเป็นล าดบัท่ีเขา้ใจง่าย หรือท าส่ือสารสอนแบบใช้ภาพประกอบเพื่อให้แรงงานไดเ้ห็นภาพ
จริงๆ ของการท างาน อีกทั้งน ารังนกจริงมาให้แรงงานทดลองลา้ง เพื่อให้แรงงานมีทกัษะฝีมือเร็ว
ข้ึน โดยส่วนมากการล้างรังนกจะมีขั้นตอนการท างานท่ีเหมือนกนัเกือบทุกท่ี โดยเน้นให้รังนกมี
คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้จุดแข็งของผูป้ระกอบการเก่ียวกับองค์ความรู้มาเพื่อพฒันา
คุณภาพของรังนกให้มีมูลค่าแข่งขนักับต่างประเทศได้ ด้วยการเปิดฝึกสอนอบรมล้างท าความ
สะอาดรังนกกบัผูท่ี้สนใจ น าไปสอนใหก้บัแรงงานได ้นั้นท าใหเ้กิดการเรียนรู้สร้างองคค์วามรู้และ
ถ่ายทอดใหแ้ก่กนัเพื่อปฏิบติัตามมาตรฐานเดียวกนั  

การควบคุม (C) การฝึกทกัษะฝีมือนั้น อาจเป็นการตรวจสอบเพื่อวดัระดบัปริมาณท่ีลา้งรัง
นกไดต่้อวนัเพื่อเทียบกบัแรงงานคนอ่ืนท่ีท างานแลว้ค านวณประสบการณ์ของแรงงานเปรียบเทียบ
กนัว่าใครมีขอ้ผิดพลาดมากน้อยแค่ไหน เพื่อเปรียบเทียบหาปัญหาของแรงงานแต่ละราย อาจจะ
พิจารณาจากผลงานรังนกท่ีล้างเสร็จว่ามีความสวยครบองค์ประกอบตามท่ีตลาดตอ้งการหรือไม่ 
ดว้ยการตรวจคุณภาพหลงัจากเสร็จแลว้เพื่อท าการฝึกฝีมือใหแ้รงงานต่อไปจนช านาญ  

การปรับปรุง (A) หลงัจากท าการพิจารณาแรงงานเก่ียวกบัการท างานโดยใช้วิธีตรวจสอบ
รังนกท่ีท าความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีรังนกมีความสะอาดมาก-นอ้ยไม่เท่ากนั ให้จดั
แบ่งเป็นเกรด การล้างรังนกท่ีสะอาดมากแต่ใช้เวลามากข้ึนเท่าไหร่ ให้คิดว่า เกิดจากการล้างท่ี
สะอาดจึงท างานช้าลง และตรวจหาอุปสรรคว่ามีตรงไหน การใช้อุปกรณ์ สุขภาพสายตาท่ีไม่ดี
(เน่ืองจากตอ้งใส่แว่นขยายก าลงัสูง) หรือการท างานท่ีไม่คล่องด้วยปัจจยัอ่ืนๆ เช่น สุขภาพ อาย ุ
ประสบการณ์  ฯลฯ ในส่วนของจ านวนวนัท างาน แรงงานท่ีลา้งรังนกสะอาดผลงานดีแต่ใชเ้วลาชา้
อาจจะเกิดจากการท างานท่ียงัไม่คล่องแคล่วเหมือนแรงงานท่ีท างานมาหลายปี ส่วนแรงงานท่ี
ท างานมาหลายปีแต่ท างานชา้ไม่ไดรั้งนกท่ีมีคุณภาพ ใหท้  าการฝึกทกัษะใหม่หรือยา้ยไปอยูส่่วนอ่ืน
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ท่ีช านาญ ในส่วนน้ีหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมเก่ียวกบัองคค์วามรู้ดา้น
การลา้งรังนก และช่วยสนบัสนุนส่งเสริมในการจดัสอนฝึกอบรมแรงงาน เพื่อให้มีอาชีพ ในกรณีท่ี
คนในชุมชนอาศยัใกลก้บับา้นนกแอ่นควรมีการฝึกอาชีพเพื่อการอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื  
 

3. ล้างรังนก ตามกระบวนการ 
การวางแผน (P) การวางแผนกระบวนการลา้งท าความสะอาดรังนกเพื่อคดัแยกส่ิงสกปรก

ให้สินคา้ออกมาสวยงามตามความตอ้งการนั้น ตอ้งมีวางแผนเก่ียวกบัองค์ความรู้ท่ีน ามาใช้ เช่น
อุปกรณ์ท่ีช่วยในการท าความสะอาดเพื่อความสะดวกในการท างาน และมีความรวดเร็วในการ
ท างานเพื่อแข่งกบัเวลา การใช้เวลาลา้งรังนกผูป้ระกอบการท่ีมีความช านาญจะประเมินการท างาน
ในแค่ละคร้ังว่าตอ้งใช้ระยะเวลามากสุดเท่าไหร่ในการท างานลา้งรังนกแต่ละรัง เพราะโรงลา้งรัง
นกนั้นตอ้งท าความสะอาดรังนกมากกวา่ 10กิโลกรัม/ 1 วนั  เพื่อใหท้นักบัท่ีลูกคา้ตอ้งการ  อาจจะมี
ขั้นตอนการแบ่งเกรดรังนก และการส่งงานให้กบัแรงงานท่ีมีความช านาญมากน้อยไม่เท่ากนั การ
แบ่งงานใหเ้หมาะสมกบัความถนดั ในส่วนน้ีลว้นอยูท่ี่การบริหารจดัการของผูป้ระกอบการ 

ปฏิบัติ (D) การปฏิบติัท าตามการวางแผนของกระบวนการลา้งรังนก โดยผูป้ระกอบการ
ตอ้งให้แรงงานท่ีมีการฝึกทกัษะจนช านาญ โดยการแบ่งออกเป็นขั้นตอนท าความสะอาด การเลือก
รังนก การสวมอุปกรณ์ป้องกนัการปนเป้ือนของเช้ือโรคและการฆ่าเช่ือโรคก่อนการท างาน การใช้
อุปกรณ์ดึงขนนกออกจากเส้นใยรังนก โดยตอ้งระวงัความช้ืน จากนั้นท าการเขา้พิมพ์รังนกเพื่อ
รักษารูปทรงรังนก โดยการลา้งท าความสะอาดตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองของสีอีกด้วย ในดา้นของ
ระยะเวลาในการลา้งท าความสะอาด ในส่วนของการระวงัเก่ียวกบัรูปทรงเพื่อไม่ให้รังนกรังเสีย
รูปทรงมากเกินไป สามารถแกไ้ขไดจ้ากหลงัการลา้งรังนกเสร็จ ผูป้ระกอบการจะตอ้งน ารังนกเขา้
พิมพรู์ปทรงถว้ยหรือทรงท่ีลูกคา้ตอ้งการให้มีความสวยงาม ในกรณีท่ีรังนกรูปทรงไม่สวยแต่แรก 
สาเหตุเกิดจาก ผูป้ระกอบการสร้างบา้นนกแอ่นในส่วนของตน้น ้ า นกแอ่นใหม่สร้างรังนกไม่สวย 
หรือรังนกแอ่นท่ีอยู่ภายในบา้น 4 เดือน เกิดปฏิกิริยาท่ีเรียกว่าการสูญเสียความเป็นธรรมชาติของ
โปรตีนอาจท าให้รูปทรงของรังนกเสียหายหรือเปล่ียนไป ในส่วนน้ีสามารถท าให้รังนกมีรูปร่าง
สวยงาม รังนกดูมีมูลค่าข้ึน สินคา้รังนกจะเหมือนกนัทุกช้ิน 
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ภาพที ่4.8 การท าความสะอาดรังนก บริษทั สยามรังนกสากล จ ากดั  
ท่ีมา: มงคล วธิานนิติ (2560) 

 

  
 

 
 

ภาพที ่4.9 การเขา้พิมพรั์กษารูปทรง บริษทั สยามรังนกสากล จ ากดั  
ท่ีมา: มงคล วธิานนิติ (2560) 
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ภาพที ่4.10 ท าความสะอาดและบรรจุ บริษทั สยามรังนกสากล จ ากดั  
ท่ีมา: มงคล วธิานนิติ (2560) 

 

จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลส าคญั นาย ง (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) อธิบาย
วา่ “การท าโรงล้างท าความสะอาดหรือแปรูปรังนกนั้น ควรให้ความส าคญักบัทุกส่ิง เพื่อเป็นการ
ควบคุมคุณภาพ  นบัตั้งแต่ น ้ า อากาศ แสง ทุกอยา่งลว้นส าคญัใน ยกตวัอย่าง การน าน ้ าไม่สะอาด
มาใชใ้นกระบวนการจะก่อให้เกิดการปนเป้ือน อาจส่งผลถึง รสชาติ เส้นใย และสี” โดยมีทศันคติ
คลา้ยคลึงกบั นาย ช (นามสมมติ)  (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560)  ท่ีกล่าวว่า “ได้ให้ความส าคญั
เก่ียวกบัคุณภาพของรังนกตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระบวนการแปรรูปเน่ืองจากเป็นหวัใจส าคญั
ของการท่ีจะท าให้ลูกคา้พึงพอใจและยอมจ่ายในราคาสูง” เน่ืองจากกระบวนการการท างานโรงลา้ง
รังนก (กลางน ้า) ตอ้งมีแรงงานท่ีมีท าใหรั้งนกท่ีไม่สวยงามกลบัมาดูมีมูลค่า และมีคุณภาพข้ึน จึงท า
ให้กระบวนการคัดส่ิงสกปรกนั้นมีความส าคญัอย่างมากในต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ด้วย
กระบวนการน้ีจะช่วยผูป้ระกอบการบา้นนก (ตน้น ้ า) ท่ีผลิตรังนกออกมาจากบา้นท่ีไม่สวยงามให้
กลบัมามีมูลค่าได ้ 

การควบคุม (C) ท าการตรวจสอบสินคา้รังนกตั้งแต่เร่ิมแรกในกระบวนการ อีกทั้งตอ้งดู
จากปัญหาของการท างานในรอบอ่ืนๆ ท่ีผา่นมา เพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาและควบคุมในจุดท่ีมีปัญหา
มากท่ีสุด โดยปัญหาอาจเกิดตั้งแต่การเลือกซ้ือรังนกท่ีมีส่ิงสกปรกมากเกินความสามารถของ
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บุคลากร หรือการซ้ือรังนกท่ีแพงเกิดเกรดท่ีไดรั้บ อีกทั้งการลา้งรังนกโดยแรงงานใช้เวลามากใน
การท างาน จึงท าให้เกิดเป็นปัญหาทางด้านเวลา ดังนั้ นผูป้ระกอบการจึงต้องมีการตรวจสอบ
กระบวนการการท างานของแรงงานเก่ียวกบัความช านาญในการท าความสะอาดรังนก ตรวจสอบ
ปัญหาเน่ืองจากอาจเกิดเพราะการส่ือสารหรือส่ือการสอนไม่ละเอียดหรือไม่เขา้ใจ แรงงานจึงไม่
สามารถท างานไดต้รงตามความตอ้งการ หรืออาจจะท าการควบคุมในส่วนเฉพาะจุดของการท างาน 
หรือการตรวจสอบสินคา้หลงัจากเสร็จกระบวนการทุกคร้ัง และท าให้ไดสิ้นคา้ท่ีตรงตามคุณภาพ
ท่ีตั้งไวต้ั้งแต่แรกของผูป้ระกอบการ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ เห็นว่า ประเด็นท่ีส าคัญของ
ผูป้ระกอบการใชเ้ป็นหลกัในการบริหารจดัการคุณภาพนั้น คือการสร้างมาตรฐานเก่ียวกบัคุณภาพ
ของสินคา้รังนก เน่ืองจากสินคา้รังนกนั้นเป็นสินคา้ท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนมา จึงไม่มีรูปลกัษณ์หรือ
ลกัษณะตายตวั บา้นผลิตรังนกแต่ละหลงัจะมีความแตกต่างกนัทั้ง 4 ภาค ทั้งเส้นใย สี และรูปร่าง 
ดงันั้นผูป้ระกอบการส่วนกลางน ้ าท่ีอยูใ่นกระบวนการลา้งท าความสะอาดรังนกดิบเพิ่มให้สินคา้
สวยงาม ตอ้งสร้างมาตรฐานให้สินคา้รังนกมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั โดยคุณภาพของแห่งใดแห่งหน่ึง
ตอ้งไม่ดอ้ยกวา่กนั 

การปรับปรุง (A) ในส่วนของการปรับปรุงน้ีเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพให้ดียิ่งข้ึน 
ผูป้ระกอบการตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีพบเจอระหวา่งการปฏิบติังาน จนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อคุณภาพของรังนก เช่น รังนกท่ีท าการลา้งสะอาดแลว้แต่สีและคุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการกลางน ้ าจึงตอ้งน าประเด็นน้ีมาปรับปรุงแก้ไข เช่น การ
ฝึกอบรมหรือคดัเลือกแรงงานใหม่ เพื่อใหมี้คุณภาพในการปฏิบติัการของการคดัแยกส่ิงสกปรก จน
หาจุดบกพร่องว่าประเด็นของปัญหาท่ีส่งผลให้รังนกเกิดความเสียหายอยู่ตรงขั้นตอนไหนของ
กระบวนการ เช่น การใชแ้รงงานท่ีไม่มีทกัษะหรือประสบการณ์ไม่เพียงพอ การใชอุ้ปกรณ์ในการ
ท างานท่ียงัไม่มีช านาญ แม้กระทั่งการใช้น ้ าท่ีมีค่าความเป็นกรด - ด่างมากเกินไป หรือการท่ีมี
แรงงานใหม่เขา้มาแลว้ฝีมือยงัไม่ดีมากพอ จึงก่อให้เกิดคุณภาพรังนกท่ีไม่ตรงตามมาตรฐาน เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพและเพื่อหาขอ้เสียหรือจุดดอ้ยของรังนก เพื่อใหรั้งนกตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ  

ในส่วนของปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้  การวางแผนเพื่อให้มี
มาตรฐานเพื่อท่ีจะน ามาปฏิบติัให้สินคา้มีคุณภาพจึงต้องมีการควบคุมและดูแลมีการตรวจสอบ
ขณะท่ีปฏิบติั และปัญหาท่ีส าคญัอาจจะพบเจอ อีกประเด็นคือ สินคา้รังนกท่ีมาจากบา้นผูผ้ลิตรังนก
มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีเปล่ียนไป เน่ืองจากบา้นรังนกท่ีผลิตรังนกของผูป้ระกอบการในตน้น ้านั้น 
บา้นรังนกแต่ละหลงัจะมีลกัษณะของการสร้างรังนกท่ีแตกต่างกนั  หรือบา้นรังนกแต่ละจงัหวดัก็มี
เส้นใยท่ีมีสีสันแตกต่างกนัไป ดว้ยสภาพการรักษาดูแลบา้นท่ีไม่สม ่าเสมอ เช่น รังนกมีความช้ืน
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มากกวา่เดิม สีรังนกเปล่ียนกว่าเดิมดว้ยส่ิงสกปรกหมกัหมมภายในบา้น รวมถึงคุณภาพของความ
หนาและบางของเส้นใยรังนกก็อาจจะไม่เหมือนกนัในสายพนัธ์ุของนกแอ่นแต่ละพนัธ์ุ จากผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั เช่ียวชาญในดา้นนกแอ่นบา้นและส่วนของรังนกบา้นและรังนกถ ้ า อธิบายวา่ เส้นใย
ของรังนกแอ่นในประเทศอินโดนีเซียจะมีความหยาบและหนากว่าเส้นใยของรังนกไทย ในการ
น ามาปรุงอาหารหรือการน ามาแปรรูปก็จะท าให้การรับรสสัมผสัของเส้นใยแตกต่างกนั และจาก
การสัมภาษณ์ข้อมูลส าคญันักปักษีวิทยา และผูเ้ช่ียวชาญด้านแปรรูปรังนก ได้ให้ความคิดเห็น
เก่ียวกบัสายพนัธ์ุของนกแอ่นว่าในจงัหวดัแต่ละจงัหวดัสายพนัธ์ุของนกแอ่นท่ีท ารังกินไดอ้าจจะ
คนละสายพนัธ์ุกนั เน่ืองจากนกแอ่นท่ีท ารังกินไดน้ั้นไม่ไดมี้แค่สายพนัธ์ุเดียว การท่ีน าเลือดของนก
แอ่นมาตรวจสอบสายพนัธ์ุนั้นก็จะสามารถท าให้รู้ว่านกแอ่นสายพนัธ์ุไหน นกแอ่นมกัจะอาศยัอยู่
และด ารงชีวิตในจงัหวดัอะไรและภาคอะไรในประเทศไทยท่ีเหมาะสมต่อสายพนัธ์ุนั้น อาจท าให้
ผูป้ระกอบการรับรู้ได้ถึงคุณภาพ และรังนกท่ีจะได้รับจากรังนกแอ่นในจงัหวดันั้น โดยนักปักษี
วทิยายงัไดก้ล่าวถึงนกแอ่นท่ีอยูใ่นประเทศต่างๆ วา่ แต่ละประเทศอาจจะมีนกแอ่นสายพนัธ์ุท่ีชอบ
อากาศและภูมิศาสตร์ของประเทศนั้นจึงท าให้มีการขยายพนัธ์ุและการเพิ่มของประชากรนกแอ่น
สายพนัธ์ุนั้นในแต่ละประเทศแตกต่างกนั โดยท่ีประเทศอินโดนีเซียอาจจะมีสายพนัธ์ุของนกแอ่น
คนละชนิดกับประเทศไทยอาศยัอยู่หนาแน่นกว่า ในส่วนน้ีเม่ือเกิดการอพยพของนกแอ่นใน
ประเทศอ่ืนๆ เช่น นกแอ่นท่ีอาศยัจากถ ้ าธรรมชาติท่ีต่างประเทศเกิดไฟไหม ้นกแอ่นจะอพยพบิน
เขา้มาหาอาศยัท่ีอ่ืน เช่น ตามบ้านนก ตึกร้าง และเม่ือนกแอ่นอพยพข้ามประเทศเขา้มาอาศยัใน
ประเทศไทย เช่น ภาคใต ้ภาคเหนือ ตามจงัหวดัอ่ืนๆ ตามภาคใตก้็จะมีนกแอ่นอพยพมาจากประเทศ
มาเลเซียเขา้มาผสมพนัธ์ุ ด้วยสาเหตุน้ีอาจท าให้รังนกมีเส้นใย รูปทรง สีสันแตกต่างกนัออกไป 
เพราะมีนกแอ่นจากประเทศอ่ืนเขา้มาอาศยัท ารัง และเม่ือนกแอ่นท าการผสมพนัธ์ุกบันกแอ่นของ
ไทยจะท าให้เกิดการพฒันาด้านสายพนัธ์ุส่งผลถึงรังนกท่ีได้ตามมา ในส่วนน้ีอาจจะต้องอาศยั
หลักการทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ด้านนักปักษีวิทยาเข้ามาช่วยพิสูจน์และวิเคราะห์
ขอ้เทจ็จริงกนัต่อไป 
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ภาพที่ 4.11 ตวัอย่างซากนกแอ่น (ท ารังกินได้) จากประเทศต่างๆ ส่งมาเพื่อเก็บรักษาและเป็น
ตวัอย่างท าการวิจยัและนักปักษีวิทยา พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) 
(ท่ีมา: ผูว้จิยั, 2562) 
 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เห็นว่า ส่วนปัญหาท่ีพบจากประเด็นทัว่ไปเก่ียวกับ 
(กลางน ้ า) “เม่ือเปิดโรงล้างท าความสะอาดรังนกแล้วจะสามารถหารังนกดิบจากไหนมาท าความ
สะอาด เพราะไม่รู้จกัผูป้ระกอบการเจา้ของบา้นรังนก อีกทั้งยงัไม่กลา้ท่ีจะเขา้ร่วมงานประมูล” โดย
ตอ้งมีการศึกษาความรู้และวางแผนการท างาน ดว้ยการเร่ิมตน้ท าโรงลา้งรังนกนั้น อนัดบัแรงตอ้ง
ฝึกฝนแรงงาน แต่การฝึกฝนจ าเป็นตอ้งใช้รังนกจริงในการฝึก ดงันั้นผูป้ระกอบการอาจจะติดต่อ
สอบถามเจา้ของบา้นรังนกในจงัหวดัท่ีใกลก้บับา้น หรือติดต่อสอบถามบุคคลท่ีมีรายช่ือในการให้
สัมภาษณ์ อีกทั้งสามารถสอบถามกบัสมาคมรังนก หรือชมรมรังนกได ้โดยขอแบ่งรังนกปริมาณไม่
มากเพื่อมาฝึกแรงงานให้มีทักษะ อีกทั้ งอาจจะรับล้างรังนกราคาไม่แพงเพื่อฝึกฝนให้กับ
ผูป้ระกอบการบ้านรังนกอีกด้วย นอกจากน้ียงัสามารถติดตามข่าวสารการจดัลานประมูลจาก
ช่องทางต่างๆ ใน FB Line ฯลฯ พร้อมทั้งสามารถเขา้เรียนกบัผูป้ระกอบการลา้งรังนกท่ีช านาญอยู่
แลว้เพื่อความรวดเร็วในการฝึกทกัษะของผูท่ี้สนใจ”  

กล่าวโดยสรุป เก่ียวกับการจัดการคุณภาพ  PDCA ในส่วนของกลางน ้ า ต่างให้
ความส าคญักบั 1. คดัเลือกสินคา้รังนกให้สอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการและเงินทุน 2. อบรมฝีมือ
แรงงาน พฒันาทกัษะแรงงาน และ 3. การลา้งรังนก ไดต้รงตามกระบวนการท่ีไดว้างแผนไว ้ดว้ย
เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้รังนกท่ีผลิตในต้นน ้ ามีความสวยงาม และมีมูลค่ามากยิ่งข้ึน ด้วย
กระบวนการท่ีท าความสะอาดส่ิงสกปรกและการเขา้รูปทรงของรังนกให้สวยมีมาตรฐานเหมือนกนั 
ท าให้ผูป้ระกอบการดา้นการท าความสะอาดรังนกถือวา่เป็นส่วนส าคญัในห่วงโซ่อุปทาน แต่ก็ตอ้ง
ให้ความส าคญักบัการฝึกแรงงานให้ช านาญเพื่อลดความเสียหายท่ีจะก่อให้เกิดการเสียคุณภาพใน
เส้นใยของรังนก อีกทั้งการควบคุมงบประมาณในการซ้ือรังนกเพื่อน ามาลา้งท าความสะอาดก็เป็น
ส่ิงท่ีส าคัญท่ีผูป้ระกอบการท าความสะอาดรังนก กลางน ้ า ต้องท าการวางแผนเพื่อลดต้นทุน
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ค่าใช้จ่ายในการท างาน รวมถึงการเลือกรังนกส่งผลถึงตน้ทุนในด้านของเวลาในการท างานของ
แรงงานอีกดว้ย 
 

มิติย่อยที่ 3.3 การจัดการคุณภาพ ในส่วนของปลายน ้า การจดัจ าหน่ายรังนกดิบ เก่ียวกบั
การจดัจ าหน่ายรังนกดิบทุกช่องทาง และการจ าหน่ายรังนกโดยผา่นการประมูล ณ ลานประมูล โดย
ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์และรวมถึงการสังเกตการณ์ในลานประมูล 2 แห่ง จงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดั
ราชบุรี เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ PDCA 1) การวางแผน  2) การปฏิบัติ 3) การควบคุม 4) การ
ปรับปรุง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 1) การจดัจ าหน่ายรังนกดิบ และ2) การจดัจ าหน่ายท่ีลานประมูล เพื่อให้
ทราบถึงการจ าหน่ายสินคา้รังนกและทราบถึงการจดัการระบบการจดัการคุณภาพ  ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัในการบริหารจดัการคุณภาพรังนกประเทศไทยของผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 

1. การจัดจ าหน่ายรังนกดิบ 
การวางแผน (P) จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่ อธิบายวา่ ผูจ้ดัจ  าหน่าย

รังนก แบ่งออกเป็น 1. ผูป้ระกอบการท่ีสร้างบา้นนกแอ่นแลว้ท าการจ าหน่ายสินคา้รังนกเอง มีทั้งรัง
นกท่ีไม่ไดล้า้งท าความสะอาดและรังนกท่ีผา่นการท าความสะอาดแลว้ (ผูป้ระกอบการอยูท่ี่ทั้งห่วง
โซ่อุปทาน ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า) 2. ผูป้ระกอบการโรงล้างท าความสะอาดน าส่ิงสกปรก
ออกจากรังนก (ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นส่วนของ กลางน ้ า ปลายน ้ า) และ 3. ร้านจดัจ าหน่ายผา่นหนา้
ร้าน อาจเป็นหนา้ร้านของผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่น (ตน้น ้ า) โรงลา้งท าความสะอาดรังนก (กลาง
น ้า) หรือร้านจดัจ าหน่ายโดยเฉพาะ (ปลายน ้ า) เช่น ร้านขายของฝาก ร้านรังนกในยา่นเยาวราช ฯลฯ 
อีกทั้งการจ าหน่ายดว้ย ตวัแทน นายหนา้ ทคัคุเทศก์น าเท่ียว ในดา้นการวางแผนนั้นผูป้ระกอบการ
ตอ้งมีการบนัทึกยอดจ าหน่ายสินคา้รังนกในแต่ละช่วงของปี มีการท าสถิติในการเก็บรังนกไวใ้นแต่
ละฤดูกาลของนกแอ่นท่ีท ารังนก เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการขายรังนกในรอบถดัไป และเพื่อ
ดูสถิติในปีต่อไป การน าสถิติเก่ียวกบัผลผลิตของบ้านนกในแต่ละปี เพื่อน าสถิติมาใช้ในการมา
วางแผนในการท างานอีกทั้งผูป้ระกอบการท่ีจดัจ าหน่ายจะตอ้งมีการสอบถามความคิดเห็นลูกคา้ ท่ี
ท าการซ้ือสินคา้รังนกไป ในบางฤดูกาลท่ีรังนกท ารังแต่ละรอบสินคา้อาจจะไม่เหมือนเดิม เช่น รัง
นกในฤดูร้อนอาจจะมีลกัษณะของรังรูปทรง สีสันต่างกบัฤดูหนาว (ในกรณีท่ีเป็นรังนกไม่ไดผ้่าน
การลา้งท าความสะอาดและการเขา้รูปทรง) การเก็บขอ้มูลจากลูกคา้เพื่อน ามาวางแผน อาจจะเป็น
การสอบถามกบัลูกคา้ท่ีท าการซ้ือรังนกซ ้ า หรือลูกคา้ประจ าท่ีท าการซ้ือ-ขายดว้ยบ่อยคร้ัง รวมถึง
การสอบถามขอ้มูลจากผูจ้ดัจ  าหน่ายรายอ่ืนๆ เพื่อน าขอ้มูลของตนเองและผูจ้ดัจ  าหน่ายรายอ่ืนมา
ปรับปรุง และเพื่อการจดัการคุณภาพท่ีดีข้ึน ส่งผลท าให้สินคา้รังนกท่ีผูป้ระกอบการไดผ้ลผลิตคร้ัง
ต่อไปมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน  
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การปฏิบัติ (D) ในส่วนของการปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไวใ้นประเด็นของผูป้ระกอบการ
ตน้น ้ านั้นตอ้งวางแผนการปฏิบติัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และปฏิบติัเพื่อความ
พึงพอใจเก่ียวกบัรังนกของผูซ้ื้อ อาจจะตอ้งมีการเตรียมการวางแผนแบบรวดเร็ว หรือมีการวางแผน
ส ารองเอาไว ้จากผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ นักการตลาด เน้นว่า “ความต้องการของลูกค้าเป็นส่ิงท่ีไม่
แน่นอน” ในธุรกิจรังนกลูกค้าบางคนตอ้งการซ้ือรังนกท่ีไม่เน้นความสวยและไม่เน้นรังนกท่ีมี
คุณภาพเกินความจ าเป็นเน่ืองจากมีเร่ืองราคาเขา้มาเก่ียวขอ้ง ท าให้ผูจ้ดัจ  าหน่ายปลายน ้ าตอ้งมีการ
ปฏิบติัตามแผนส ารองไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และผูป้ระกอบการจ าหน่ายรังนกท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และบันทึกเก่ียวกับสินค้ารังนกได้รับมาจาก ผู ้ประกอบการสร้างบ้านนกแอ่น (ต้นน ้ า) หรือ
ผูป้ระกอบการโรงท าความสะอาดรังนก (กลางน ้ า) เพื่อค านวณราคาและเปรียบเทียบคุณภาพ
ระหวา่งผูส่้งรังนกใหจ้ าหน่ายในแต่ละคร้ัง เม่ือมีประเด็นของปัญหาท่ีลูกคา้ติชม ตกัเตือน ก็จะน ามา
บนัทึก และน ามาวางแผนเพื่อปฏิบติัตามแผนควบคุมคุณภาพในคร้ังต่อไป จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีส าคญั ผูว้ิจยัรังนกไดส้ัมภาษณ์ลูกคา้รังนกจ านวน 5ราย ระบุว่า “ผูข้ายรังนกมีการจดจ าว่า
ลูกคา้รายไหนซ้ือรังนกเกรดไหนและน าไปท าอะไร และผูข้ายไดท้  าการเก็บสินคา้ท่ีตอ้งการไวใ้ห ้
โดยทุกธุรกิจมกัท าเช่นน้ีเหมือนกนั” 

การควบคุม (C) การปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
กล่าวว่า ผูป้ระกอบการปลายน ้ าท่ีจดัจ าหน่ายสินค้ารังนก การท างานต้องมีการท างานรวมกัน
หลากหลายฝ่าย เม่ือสินคา้ไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน ผูท่ี้อยู่ในขั้นตอนปลายน ้ าจะรับรู้ได้
ก่อนผูป้ระกอบการต้นน ้ าและกลางน ้ า นอกเสียจากผูป้ระกอบการต้นน ้ าและกลางน ้ าจะเป็น
ผูป้ระกอบการปลายน ้ าท่ีท าการซ้ือขายเองควบคู่ไปดว้ย  การควบคุมคุณภาพรังนกเพื่อจ าหน่ายใน
ปัจจุบนัอาจจะเป็นส่ิงท่ียงัไม่ไดมี้มาตรฐานสากลมากนกั เพราะวา่มีประเด็นของอุปสรรคในเร่ือง
สินคา้รังนก เป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากนกแอ่นโดยนกแอ่นท่ีมีปัญหาดา้นกฎหมาย เป็นสัตวป่์าคุม้ครอง 
พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 แม้ว่าจะมีการออกมาตรา 14 ซ่ึงออกมาในปลายปี 
2562 ท่ีผูป้ระกอบการสามารถขออนุญาตเก็บรังนกบา้นและครอบครองรังนกบา้นได ้แต่ก็ยงัไม่มี
หน่วยงานใด หรือนโยบายมาช่วยเหลือรองรับเก่ียวกบัสินคา้รังนกไดเ้ท่าท่ีควร ทางผูป้ระกอบการ
รังนกได้รวมตวัจดัตั้งสมาคมและชมรมข้ึนเพื่อวางแผนและควบคุมคุณภาพของรังนกให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ท่ีควรเป็นไปได ้เช่น การซ้ือขายท่ีเป็นธรรมไม่แพงมากเกินไป การควบคุมโรงลา้งท า
ความสะอาดรังนก การควบคุมบา้นนกท่ีเล้ียงนกแอ่นเพื่อใหไ้ดรั้งนกท่ีมีคุณภาพและมีสวยงามตาม
ก าหนดเกณฑ์ รวมถึงการควบคุมการตั้งราคาให้ตรงตามคุณภาพของรังนก และความคุณภาพเกรด
ของรังนก รวมถึง สี รูปทรง ความสะอาด ให้ราคาเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อการจดัจ าหน่ายท่ี
สะดวกและสามารถควบคุมได ้
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ในส่วนของการควบคุม จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้เท็จจริงจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
อธิบายว่า “ประเด็นน้ีจะสอดคล้องและมีความเช่ือมโยงกบัตน้น ้ าท่ีผูป้ระกอบการผลิตรังนกใน
ขั้นตอนเร่ิมตน้ ซ่ึงจะตอ้งควบคุมสินคา้รังนกท่ีผลิตออกมาให้มีคุณภาพ เพื่อควบคุมปัญหาของการ
จดัจ าหน่าย” โดยผูจ้  าหน่ายจะมีการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้โดยตรง เม่ือสินคา้รังนกมีคุณภาพท่ีต ่าลง
กว่ารอบท่ีแล้ว หรือพบว่าสินค้ามีปัญหามากกว่าทุกคร้ังท่ีผ่านมา ผูจ้  าหน่ายเม่ือได้รับข่าวสาร
โดยตรงจากลูกคา้ และก็เร่ิมกระบวนการบริหารจดัการคุณภาพตามวงจร PDCA โดยผูป้ระกอบการ
หลายส่วนตอ้งมามีบทบทในการวางแผนเก่ียวกบัการควบคุม ปรับปรุง และแกไ้ขความผดิปกติของ
รังนก และท าการวางแผนการแกไ้ขไปปฏิบติัในทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ จนมาถึงผูจ้ดัจ  าหน่าย
ก็ตอ้งท าการตรวจสอบเพื่อเช็คความถูกตอ้งของสินคา้ ความสะอาด ความมีคุณภาพ จากตน้น ้ า และ
กลางน ้า แมก้ระทัง่การเช็คสินคา้รังนกวา่ปนเป้ือนหรือผสมสารอะไรมาดว้ยหรือไม่ 

การปรับปรุง (A) ในส่วนของการปรับปรุงจะต้องท าควบคู่กับขั้นตอนอ่ืนๆ และไป
เก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนในมิติของตน้น ้ าอีกดว้ย เน่ืองจากจุดแข็ง และอุปสรรคของสินคา้รังนกนั้น ไม่
สามารถท่ีเร่งการผลิตไดม้ากกวา่เดิมเน่ืองจากเป็นสินคา้ธรรมชาติ จากท่ีอุปสงคข์องลูกคา้ตอ้งการ
มากข้ึนก็ไม่สามารถท่ีจะเร่งการผลิตของนกแอ่นท่ีสร้างรังตามฤดูกาลเป็นไปตามกระบวนการ
ธรรมชาติของนกแอ่นเอง ท าให้ตอ้งมีการเขา้ไปดูผูป้ระกอบการบา้นนกท่ีมีผลผลิตน้อยกว่าปกติ 
ช่วยปรับปรุงในส่วนของตน้น ้ าท าให้ผูป้ระกอบการบา้นนกมีรังนกมากยิ่งข้ึน ปัญหาอาจจะมาจาก
การใช้เสียงเรียกท่ีไม่เหมาะสมหรือการท่ีสภาพภายในบา้นไม่เอ้ืออ านวยต่อการอยู่อาศยัของนก 
หรือภายในบา้นมีศตัรูรบกวนนก หรือแมแ้ต่การท่ีรังนกมีรูปทรงไม่สวย รังนกมีรูปทรงบางลงอาจ
มาจากอุณหภูมิท่ีร้อนหรือแมก้ระทัง่สีของรังนกก็อาจจะมาจากความเป็นกรดและด่างภายในบา้น
นก ท่ีเกิดจากการท าปฏิกิริยาของแบคทีเรียยอ่ยสลายข้ีนกจนเกิดไนเตรทและไนไตรท ์จึงท าให้ผล
ไม่มีคุณภาพ และผลผลิตรังนกลดลง และประเด็นโรงลา้งท าความสะอาดรังนกไม่สามารถลา้งรัง
นกใหมี้มูลค่าจากเดิม หรือการลา้งรังนกท่ีท าใหคุ้ณภาพของสินคา้ไม่ตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ อีกทั้ง
การท างานท่ีช้าลงของฝีมือแรงงานก็มีส่วนท าให้สินคา้รังนกมาถึงผูป้ระกอบการ (ปลายน ้ า) ผูจ้ดั
จ  าหน่ายช้าลงตามวงจร ดงันั้นจึงต้องมีการน าสาเหตุพวกน้ีไปให้ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งและ
สนบัสนุนกนัช่วยกนัวางแผนการจดัการควบคุมคุณภาพ ควบคุม และปรับปรุงให้สินคา้มีคุณภาพ
มากยิง่ข้ึนไป  

จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ระบุว่า ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการพบเจอสินคา้ท่ีไม่มีมาตรฐานและ
คุณภาพก็จะท าการเก็บสินคา้นั้นมาผ่านกระบวนการอีกคร้ัง หรืออีกกรณีหน่ึงท่ีพบเจอนัน่คือเม่ือ
สินคา้ถึงมือลูกคา้แลว้ลูกคา้มีการติชมจากผูซ้ื้อเก่ียวกบัสินคา้ ในดา้นคุณภาพของสินคา้รังนกท่ีไม่
ลดลงหรือไม่ดี รวมถึงสินคา้รังนกท่ีเปล่ียนแปลงไปแต่ละคร้ัง เม่ือสินคา้คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
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เดิม ผูป้ระกอบการก็จะน าขอ้เสียน้ีมาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ เพราะในการผลิตสินคา้มกัจะมี
เร่ืองของการปรับปรุงและพฒันาสินคา้รวมทั้งการเผชิญกบัส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขอยูต่ลอดเวลา  

ปัญหาในส่วนน้ีส าหรับผูป้ระกอบการใหม่หรือบุคคลท่ีสนใจ คือ การหาลูกคา้มาซ้ือยงัไง 
จะจ าหน่ายรังนกใหก้บัใคร ผูป้ระกอบการใหม่ท่ีก าลงัจะเร่ิมศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจรังนกแอ่นบา้นนั้น
ต่างกลัวในการระบายสินค้า ในส่วนน้ีนั้ นทางผู ้ประกอบการบ้านนกแอ่นมีการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัประเด็นจ าหน่ายสินคา้รังนก เช่น มีกลุ่มติดต่อส่ือสารส าหรับผูป้ระกอบการ
ดว้ยกนัเองเพื่อพูดคุยเจรจาซ้ือขายรังนกกนั โดยมีผูป้ระกอบการตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้าเขา้มา
อยูจ่  านวนมาก และมีกลุ่ม ช่องทางสังคมของผูป้ระกอบการรังนกคอยพดูคุยช่วยเหลือกนัตลอดเวลา 
อีกทั้งยงัมีลานประมูลจดัข้ึนอยูเ่ร่ือยมาจากการช่วยเหลือของผูน้ ากลุ่มรังนกทั้งสมาคมรังนก และ
ชมรมรังนก เพื่อช่วยผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการจ าหน่ายรังนก 

2. การจัดจ าหน่ายรังนกดิบ ผ่านลานประมูล  ในส่วนของการจัดการคุณภาพตาม
กระบวนการ PDCA 1) การวางแผนคุณภาพ 2) การปฏิบติัตามแผนคุณภาพ 3) การควบคุมคุณภาพ 
4) การปรับปรุงคุณภาพ จากขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีผูว้จิยัไดว้เิคราะห์มีดงัน้ี 

การวางแผน (P) การวางแผนจดังานประมูลรังนกจดัท าเพื่อการแกไ้ขปัญหารังนกลน้ตลาด
จากการท่ีนกแอ่นผสมพนัธ์ุท ารังนกวางไข่พร้อมกนัตามฤดูกาลธรรมชาติ จึงตอ้งท าการจดัการ
วางแผนงานประมูลในฤดูกาลช่วงท่ีมีรังนกผลิตออกมาจ านวนมาก ดว้ยเกรงวา่จะมีสินคา้รังนกมาก
จนท าใหร้าคาตกต ่า อีกทั้งยงัช่วยผูป้ระกอบการระบายสินคา้รังนก เน่ืองดว้ยผูป้ระกอบการใหม่มกั
ประสบกบัปัญหาการหาลูกคา้ซ้ือรังนกล าบาก โดยการวางแผนในส่วนน้ีผูป้ระกอบการหลากหลาย
ส่วน ทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า จะให้ร่วมมือและความช่วยเหลือกนั ดว้ยการจดังานประมูล
ส่งผลท าให้มีการแข่งขนัในดา้นราคามากยิ่งข้ึน อีกทั้งการด าเนินการเพื่อจดังานตามสถานท่ีต่างๆ 
ของประเทศไทยก็มีส่วนช่วยเหลือใหผู้ซ้ื้อสามารถเดินทางไดส้ะดวก เม่ือวางแผนไดส้ถานท่ีจดังาน
แลว้ทางผูจ้ดังานจะก าหนดวนัและเวลาท่ีท าการประชาสัมพนัธ์เพื่อช่วยผูป้ระกอบการระบายสินคา้
รังนก และช่วยใหรั้งนกมีราคาสูงข้ึน  

จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อธิบายวา่ การจดังานประมูลเกิดจากการวางแผน
เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีพบปัญหาอ านาจ (อ านาจต่อรอง) จากผูซ้ื้อสินคา้รังจ านวนมาก โดย 
นาย ค (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) ได้กล่าวว่า “การจดัลานประมูล นั้ นท าให้
ผูป้ระกอบการมีทางเลือก สาเหตุจากผูป้ระกอบการหรือผูข้ายมกัประสบปัญหาโดนผูซ้ื้อสินคา้รัง
นกจ านวนมากกดราคา เพราะมีอ านาจต่อรอง เน่ืองจากรังนกนั้นตอ้งจ าหน่ายกบัผูท่ี้ตอ้งการซ้ือรัง
นกเท่านั้น และราคาแพงเป็นสินคา้เฉพาะกลุ่ม ผูป้ระกอบการจึงรวมตวักนัเพื่อช่วยเหลือและท าให้
ราคารังนกสูงข้ึน” และในการวางแผนเก่ียวกบัด าเนินงานในลานประมูลรังนก ผูจ้ดังานประมูลตอ้ง
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มีการบริหารจดัการวางแผนดา้นระบบท่ีดีและมีกระบวนการท่ีสามารถตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
ของสินค้ารังนกภายในลานประมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุจากอาจจะมีสินคา้รังนกท่ีไม่มี
คุณภาพปะปนเขา้มาร่วมดว้ย  

การปฏิบัติต าม (D) การจัดจ าหน่ ายสินค้ารังนกภายในการประมูล  ในส่วนของ
ผูป้ระกอบการนั้นตอ้งมีขั้นตอนดงัน้ี 1. ผูป้ระกอบการจะท าการรวบรวมรังนกค านวณรังนกท่ีผลิต
ไดใ้นแต่ละคร้ังเพื่อท าการลงทะเบียนเพื่อน ารังนกเขา้มาประมูล 2. ท าการปฏิบติัตามแผนของการ
ขนส่งรังนกท่ีวางไวเ้พื่อมายงัสถานท่ีประมูลรังนก 3. จากนั้นปฏิบติัตามกระบวนการของระบบ
ลานประมูล โดยกระบวนการของลานประมูลรังนกนั้นจะคลา้ยคลึงกนัเกือบทุกลานประมูล มีการ
เช็คสินค้ารังนกอย่างละเอียด และต้องเป็นระบบการจดัการท่ีวางใจได้ และวางแผนไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบผูจ้ดังานประมูลส่วนมากกจะ ก าหนดวนัท่ีจะท าการประมูลซ้ือขายรังนกแลว้ 
ท าการแจง้ให้ผูป้ระกอบการท่ีสนใจทราบ โดยระบบของงานประมูลมีขั้นตอนดงัน้ี 1) ลงทะเบียน
โอนเงินเพื่อสมคัรเป็นสมาชิกในการซ้ือ - ขาย 2) เม่ือถึงวนัจริงน ารังนกมาลงทะเบียน ตรวจเช็ค
ความถูกตอ้งของรังนก สภาพรังนก ความช้ืน น ้ าหนกั 3) ติดป้ายเป็นรหัสท่ีรังนกเพื่อน าเขา้ระบบ
ประมูล 4) ผูซ้ื้อท าการประมูลรังนกใส่ราคาตามท่ีตน้เองพอใจและตามดว้ยเลขรหสัถุงสินคา้รังนก 
5) ท าการจ่ายเงินและหกัค่าภาษีท่ีตอ้งจ่ายใหส้ถานท่ีและผูจ้ดัลานประมูล 
 

  
 

ภาพที ่4.12 การประมูลรังนก จงัหวดัราชบุรี (ซา้ย) จงัหวดัจนัทบุรี (ขวา)  
ท่ีมา: ผูว้จิยั (2562)  
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 ภาพที ่4.13 การประมูลรังนก ขั้นตอนการพิจารณาใส่ราคา รหสัถุงรังนก จงัหวดัจนัทบุรี  
ท่ีมา: ผูว้จิยั (2562)  

 

 
 

ภาพที ่4.14 นกัธุรกิจต่างชาติ 5-6 คนร่วมประมูลรังนกงานประมูล จงัหวดัจนัทบุรี 
ท่ีมา: ผูว้จิยั (2562)  

 
การควบคุม (C) ดว้ยระบบท่ีผูป้ระกอบการบริหารจดัการพฒันาเพื่อให้มีประสิทธิภาพใน

การซ้ือ-ขาย ในการประมูลของธุรกิจรังนก จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคญั นาย ก (นาม
สมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) อธิบายวา่ “เคร่ืองมือท่ีส าคญัในการควบคุมและตรวจสอบท่ี
ดี คือ จรรยาบรรณของผูป้ระกอบการ” ในการประมูลสินคา้รังนกนั้นอาจมีรังนกท่ีผา่นการตกแต่ง
มานิดหน่อยหรืออาจผา่นการลา้งท าความสะอาดมาบา้งเพียงเล็กนอ้ยให้ดูสวยงามข้ึน ในกรณีน้ีถือ
ว่าเป็นเร่ืองปกติ ผูน้ ารังนกมาประมูลมกัท าเพื่อให้รังนกมีราคาข้ึนและสภาพรังนกดูน่าประมูล
ยิง่ข้ึน ในส่วนรังนกท่ีปนเป้ือนวตัถุชนิดอ่ืน หรือการแต่งน ้ าหนกัรังนกดว้ยวตัถุปลอม นั้นถือวา่เป็น
ส่ิงท่ีตอ้งระวงัไม่ให้เกิดข้ึนและทางผูจ้ดัการลานประมูลและผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นไม่สามารถ
รับได้กบัส่ิงน้ี ดงันั้นผูจ้ดัการจดัจ าหน่ายในส่วนของลานประมูลจึงค านึงถึงระบบกระบวนการ
ตรวจสอบสินคา้ และการควบคุมสินคา้รังนกเป็นประเด็นท่ีส าคญั โดยผูจ้  าหน่ายท่ีรวมตวักนัจดังาน
ข้ึนตอ้งวางแผนปฏิบติัและควบคุมแกไ้ขเสมอมา โดยทุกฝ่ายตอ้งช่วยกนัทั้งสังเกตและแจง้เบาะแส
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ในการพบสินคา้รังนกปลอม จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ย  ้าวา่ ลานประมูลหลายแห่งยงัไม่
พบสินคา้รังนกปลอมเน่ืองจากมีการวางแผนและควบคุมการท างานด้านการคดักรองลงทะเบียน
ตั้งแต่แรก และผูข้ายส่วนมากจะเป็นสมาชิกของผูป้ระกอบการรังนกไทยเอง จึงมีจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบการ 

 
 

ภาพที ่4.15 ผูป้ระกอบการน ารังนกตากพดัลมลดความช้ืนก่อนท าการชัง่น ้าหนกั จงัหวดัราชบุรี  
ท่ีมา: ผูว้จิยั (2562)  

 

 
 

 ภาพที ่4.16 ผูป้ระกอบการน ารังนกบรรจุถุงท่ีทางงานประมูลเตรียมไวใ้ห ้จงัหวดัราชบุรี 
ท่ีมา: ผูว้จิยั (2562)  
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ภาพที ่4.17 ผูป้ระกอบการลงทะเบียนเพื่อซ้ือ-ขายรังนก จงัหวดัจนัทบุรี 
ท่ีมา: ผูว้จิยั (2562) 

 

 
 

ภาพที ่4.18 ตรวจสอบและชัง่น ้าหนกัรังนก จงัหวดัจนัทบุรี 
ท่ีมา: ผูว้จิยั (2562)  
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การปรับปรุง (A) ในส่วนของการปรับปรุงเก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายผา่นลานประมูล จากการ
สัมภาษณ์และผูว้ิจยัไดส้ังเกตการณ์ อธิบายวา่ การบริหารจดัการนั้นมี 3 ประเด็นท่ีผูป้ระกอบการให้
ความส าคญั คือ 1. การบริหารจดัการขอ้ผิดพลาดและปรับปรุงระบบ 2. การดูแลระหวา่งระบบการ
ประมูล และ3. เก่ียวกบัการตรวจสอบรังนกปลอมหรือรังนกท่ีไม่มีคุณภาพตรงความตอ้งการของ
ลูกคา้ ในส่วนน้ีระบบลานประมูลจะให้ลูกคา้ไดส้ามารถดูรังนก พิจารณาสินคา้เพื่อเลือกซ้ือรังนก
และท าการกรอกราคาใส่ในระบบดว้ยตนเอง และในส่วนน้ีตอ้งระวงัเพราะอาจส่งผลให้รังนกเกิด
ความเสียหายไดใ้นกรณีท่ีผูซ้ื้อสัมผสักบัรังนกรุนแรง รังนกท่ีเสียหายราคาตกต ่าได้ อีกทั้งในกรณีท่ี
ลูกคา้ให้ราคารังนกต ่ากว่าปกติของราคาตลาดกว่าท่ีผูป้ระกอบการคาดการณ์ไว ้ทางเจา้ของรังนก
สามารถยกเลิกการขายได ้ส่วนรังนกปลอมหรือปนเป้ือนวสัดุอ่ืน เช่น ยาง หรือสารเคมีท่ีผสมให้
เกิดสีแดง สีทอง หรือสารไนเตรทและไนไตรท์ท่ีสูงเกิน ในส่วนน้ีผูจ้ดังานประมูลรังนกได ้ระยวุ่า 
“ยงัไม่พบรังนกปลอมหรือปนเป้ือน เน่ืองจากผูป้ระกอบการรังนกมีจรรยาบรรณเน้นการคา้ขายท่ี
ไม่โกงลูกคา้ อีกทั้งผูซ้ื้อส่วนใหญ่มีความสามารถในการดูรังนก และมีประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจ
รังนกมาก” และสุดท้ายเม่ือระบบของการจัดการลานประมูลมีปัญหามีการพิจารณาเก็บ
ขอ้เสนอแนะ หรือแนะน าของผูท่ี้ท  าการลงทะเบียนเขา้ร่วมงานเพื่อน ามาปรับปรุงในคร้ังต่อไปของ
การท างานเพื่อสร้างแผนงานการประมูลใหม่ในคร้ังหนา้ 

จากการสัมภาษณ์และผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลส าคญั อธิบายวา่ ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการบา้น
รังนกได้ผลิตสินค้าออกมาสวยงามและได้ราคาสูงจากการประมูล ผู ้ประกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในด้านรังนกสวยงามก็จะมีการให้ความรู้ ถ่ายถอดความรู้และเทคนิคให้แกกนั เพื่อ
น าไปการปรับปรุงบา้นนกแอ่นของตนเองให้สามารถผลผลิตรังนกท่ีออกมาสวยงาม (ในส่วนน้ี
เรียกว่าเป็นการน าองค์ความรู้จากผูป้ระกอบการสร้างบ้านนกแอ่นเพื่อเก็บรังนก จากการเห็น
ผลลพัธ์สินคา้รังนกท่ีผลิตออกมาไดส้วยงามและไดร้าคาประมูลจากลูกคา้สูง) ให้ผูป้ระกอบการ
ท่านอ่ืนได้น าแนวทางไปวางแผนในการผลิตรังนก เก่ียวกบัการวางแผนเพื่อผลิตให้ได้รังนกท่ีมี
คุณภาพ จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลส าคญั นาย จ (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) เห็นว่า 
“ประโยชน์ของการเดินทางมาร่วมการประมูล เพื่อเป็นการมาศึกษาสภาพแวดลอ้มต่างๆ เก่ียวกบั
ธุรกิจรังนก อีกทั้งไดพ้บเจอกบัผูป้ระกอบการท่านอ่ืนๆ ไดท้  าการปรึกษาและขอรับความรู้ อีกทั้ง
ไดส้ ารวจความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนปฏิบติัเพื่อปรับปรุง ควบคุมคุณภาพ
ของการผลิตรังนกของบา้นนกเราเองใหมี้คุณภาพ” 

กล่าวโดยสรุป เก่ียวกบัการจดัการคุณภาพตามแนวคิดของวงจร PDCA ในส่วนของปลาย
น ้ า ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การวางแผนคุณภาพ 2) การปฏิบติัตามแผนคุณภาพ 3) การควบคุมคุณภาพ  
4) การปรับปรุงคุณภาพ โดยในการจ าหน่ายรังนกนั้น จะมีผูป้ระกอบการตน้น ้ า กลางน ้ า และปลาย
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น ้าท่ีสามารถท าการจ าหน่ายไดทุ้กห่วงโซ่อุปทาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท หลกั คือการจ าหน่ายดว้ย
ผูป้ระกอบการสร้างบา้นผลิตรังนก และ จ าหน่ายดว้ยผูป้ระกอบการลา้งท าความสะอาดรังนก และ
จดัจ าหน่ายผา่นร้านจ าหน่ายรังนก ตวัแทน นายหน้า มคัคุเทศก์น าเท่ียว หรือร้านขายของฝาก ดว้ย
ส่วนน้ีการควบคุมคุณผลิตรังนกในตน้น ้ าสร้างบา้นนกแอ่นเพื่อผลิตรังนกเป็นส่ิงส าคญัเพื่อใหไ้ดรั้ง
นกท่ีมาจ าหน่ายมีคุณภาพ โดยผูป้ระกอบการจ าหน่ายรังนกต่างค านึงถึงสินคา้รังนกท่ีมีมาตรฐาน
เดียวกนั และมาตรฐานเป็นสากลท่ีลูกคา้ทัว่โลกยอมรับ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลท าให้การจดัจ าหน่ายรัง
นกประสบความส าเร็จ เน่ืองจากลูกค้าประเทศต่างๆ เดินทางเข้ามาเพื่อเลือกซ้ือสินค้ารังนกใน
ประเทศไทย มีความตอ้งการจะไดรั้บสินคา้รังนกท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกนัจากทุกแหล่ง
การจ าหน่าย ซ่ึงปัจจุบนันั้นมีช่องทางจ าหน่ายอยูห่ลากหลายแหล่งในประเทศไทย  

ในส่วนของการจดัจ าหน่ายดว้ยช่องทางระบบลานประมูล เกิดจากปัญหาหรืออุปสรรคของ
ผูป้ระกอบการบา้นนก (ตน้น ้ า) ทั้งผูป้ระกอบการรายเก่าและผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสร้างบา้นนก
แลว้เกิดปัญหา คือ การซ้ือขายรังนกท าไดย้าก เน่ืองจากยงัไม่มีลูกคา้ประจ าท่ีเดินทางมารับซ้ือรังนก
ถึงบา้นหรือท่ีเรียกว่าหน้าฟาร์ม และผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีประสบการณ์น้อยยงัไม่สามารถท า
การลา้งรังนกเพื่อคดัแยกส่ิงสกปรกเพื่อเพิ่มมูลค่าไดช้ านาญเทียบเท่ากบัโรงงานลา้งรังนกท่ีมีฝีมือดี
แล้วท าให้การขายรังนกยากยิ่งข้ึน และผูป้ระกอบการสร้างบ้านเพื่อผลิตรังนกไม่ทราบวิธีการ 
แนวทาง หรือแหล่งระบายสินคา้รังนก ดงันั้นจึงเกิดการน าสินคา้รังนกเขา้ร่วมสู่การประมูลรังนก 
หรือ ลานประมูล เน่ืองจากสินคา้รังนกเป็นสินคา้เฉพาะกลุ่มและยงัเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือยท่ีมีราคาสูง 
อีกทั้งยงัมีผูป้ระกอบการกลางน ้ า โรงล้างท าความสะอาดรังนกเขา้มาซ้ือรังนกดิบในลานประมูล
เพื่อน าไปล้างท าความสะอาดเพื่อจ าหน่ายด้วยตนเอง ท าให้การจดัลานประมูลรังนกมีการรวม
ผูป้ระกอบการ ตน้น ้ า กลางน ้ า ปลายน ้ า เขา้มาพบเจอกนั อีกทั้งยงัมีนายหน้ารังนกจากต่างประเทศ
หรือผู ้ซ้ือรังนกต่างชาติท่ี เข้ามาซ้ือรังนกไปขายให้กับนักธุรกิจรังนก และโรงล้างรังนกท่ี
ต่างประเทศอีกดว้ย 
 

ข้อมูลสัมภาษณ์เกีย่วกบัคุณภาพรังนก 
ในส่วนท่ีผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง นกัโภชนาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรรูปรัง

นก รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัรังนกแปรรูปและน าไปท าอาหารได ้เสริมวา่ “การท่ีผูป้ระกอบการได้
ให้ความส าคญักบัการควบคุมคุณภาพรังนก เพื่อส่งมอบรังนกแก่ผูบ้ริโภคท่ีดีแลว้ ควรมีการอธิบาย
ให้ความรู้ การบริหารการจดัการ และการแบ่งระดบัของสินคา้ เพื่อให้ราคารังนกกบัคุณภาพเป็นไป
อย่างสอดคลอ้งกนั เน่ืองจากธุรกิจรังนกเป็นการก าหนดให้ราคาตามความสวยของสินคา้แล้ว ยงั
เป็นการให้ราคาตามความพอใจ และในบางคร้ังนั้น กรณีท่ีลูกคา้มีความสนิทสนมกบัผูจ้  าหน่าย 
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และมีการซ้ือสินคา้รังนกจ านวนมากบ่อยคร้ัง หรือเป็นลูกคา้ท่ีท าการซ้ือขายกนัประจ าก็อาจจะได้
ราคาพิเศษ” จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จากการสัมภาษณ์ลูกค้ารังนก นางวาย (นามสมมติ) และจาก
ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัได้ท าการสัมภาษณ์ บญัชา พจชมานะวงศ์ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 มีนาคม 
2561)  ผูบ้ริหารภตัตาคารเชียงการีล่า เห็นวา่ “รังนกควรมีการตั้งราคาท่ียติุธรรม เกรดของรังนกตอ้ง
เป็นไปตามราคาท่ีก าหนดไว ้เม่ือมีการข้ึนลงราคาควรแจง้ให้ทราบและควรมีแบ่งราคาสอดคลอ้ง
กบัระดบัของเกรดรังนก” และจากการสัมภาษณ์ขอ้มูลท่ีส าคญั นายย ู(นามสมมติ)  อธิบายว่า “รัง
นกมกัมีปัญหาเก่ียวกบัผูซ้ื้อท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้รังนกเพื่อน าไปแปรรูปหรือเพื่อท าอาหารจ าหน่ายต่อ
ใหลู้กคา้ท่ีร้านอาหารอีกต่อ การท่ีผูป้ระกอบการรังนกจ าหน่ายรังนกดิบแต่ละแห่งโดยตั้งราคาขายท่ี
ไม่มีความแน่นอนเป็นมาตรฐานสากล ส่งผลท าให้ผูป้ระกอบการปลายน ้ าในส่วนของผูท่ี้ประกอบ
ธุรกิจร้านอาหารไม่สามารถควบคุมตน้ทุนได ้อีกทั้งการตั้งราคาท่ีเปล่ียนไปตามปัจจยัท่ีกระทบเช่น 
ภยัธรรมชาติ ฤดูท่ีเปล่ียนไป รวมถึงกฎหมาย ท าให้ทางร้านอาหารไม่สามารถตั้งราคาขายหนา้ร้าน
ได ้แน่นอนชดัเจน ส่งผลให้ร้านอาหารบางแห่งเม่ือถึงฤดูกาลรังนกแพง จึงติดยกเลิกเมนูเก่ียวกบัรัง
นกชัว่คราว”  

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรังนก และดา้นอาหารโภชนาการ และ
การแปรรูปรังนก เห็นว่า “ต้องมีการจดัการให้ผู ้ประกอบการด้านท าความสะอาดรังนกให้มี
มาตรฐานเดียวกนั และผูป้ระกอบการควรส่งตรวจเก่ียวกบัเช้ือโรคท่ีปนเป้ือนมากบัรังนก อาจจะ
คัดเลือกรังนกจากบ้านในแต่ละรอบเพื่อส่งตรวจสอบดู เพื่อเพิ่มความแน่ใจให้กับผูบ้ริโภค” 
เก่ียวกับโรค และไวรัสต่างๆ ท่ีปนจากตัวนกแอ่นท่ีแพร่เช้ือมายงัรังนก ส่วนกรณีคุณภาพท่ี
เปล่ียนไปไม่เหมือนกนัทุกคร้ัง “อาจเกิดจากหลายปัจจยั เน่ืองจากผูป้ระกอบร้านอาหารไม่ไดซ้ื้อ
วตัถุดิบจากแหล่งเดิม ส่วนในประเด็นของรังนก จากท่ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีส าคญั เก่ียวกบัธุรกิจ
รังนก อาจเกิดจากกระบวนการต่างๆ ระหวา่งเล้ียงนก หรือลูกนกแอ่นขณะเติบโตในรังก็เป็นไปได ้
เช่น พ่อแม่นกกินอะไรท่ีต่างจากเดิม แลว้น าอาหารกลบัมาป้อนลูกนกเกิดการตกคา้งเน่าเสียบนรัง
นก หรือนกแอ่นบินผา่นส่ิงต่างๆไม่เหมือนกนัในแต่ละฤดู หรือปัจจยัท่ีนกป่วย ฯลฯ” และอีกปัญหา
ท่ีพบเจอเก่ียวกบัสินคา้ในเร่ืองไม่ไดม้าตรฐาน ส่วนมากเกิดจาก อาหารประเภทท่ีปรุงจากแม่ครัว
หรืออาหารท่ีใชค้นปรุง ดว้ยฝีมือการท าอาหารทุกร้านมีความอร่อยต่างกนั ทั้งท่ีคือเมนูเดียวกนั โดย
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นน้ีต่างให้ความคิดเห็นหลากหลายประเด็นแต่ผูป้ระกอบการก็ตอ้งมีการพิสูจน์
ต่อไป   

กล่าวโดยสรุป ในการวิเคราะห์เก่ียวกบัมิติการจดัการคุณภาพ ของธุรกิจรังนกแอ่น ทั้งตน้
น ้า กลางน ้ า และปลายน ้า โดยน า การวางแผน การปฏิบติั การควบคุม และการปรับปรุงมาวิเคราะห์
ท าให้ทราบวา่ ผูป้ระกอบการรังนกใหค้วามใส่ใจในขั้นตอนการผลิตรังนก และเนน้ในการท าสินคา้
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ให้ มี คุณภาพและมีมาตรฐาน  นับตั้ งแต่การเล้ียงนก และการท าความสะอาดรังนก โดย
ผูป้ระกอบการท าการวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพจากประสบการณ์ท่ีพบเจอ เช่น การพบสินคา้รัง
ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ ทั้งรูปทรง สีสัน ความสะอาด รังนกท่ีผา่นการแปรรูปหรือรังนกท่ีเขา้กระบวนการ
ลา้งส่ิงสกปรกออกมาแลว้แต่ยงัมีคุณภาพไม่ตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยผูป้ระกอบการอาจจะตอ้ง
ประเมินหรือการตรวจสอบในขั้นตอนต่างๆ หาสาเหตุของสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานคุณภาพเพื่อน ามา
วางแผนการปรับปรุง โดยขั้นตอนการวางแผน ปฏิบติั ควบคุมตรวจสอบ และแกไ้ข ผูป้ระกอบการ
จะท าตั้งแต่กระบวนการ สร้างบา้นดว้ยการหาท าเลท่ีตั้งเน่ืองจากตอ้งการให้มีสินคา้รังนกเพื่อสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ การสร้างบา้นรังนกท่ีไม่มีนกแอ่นเขา้มาท ารังตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้มี
นกแอ่นเขา้มาท ารังเพื่อให้ได้สินคา้รังนก อีกทั้งการวางแผนฝึกแรงงานให้มีฝีมือในการท าความ
สะอาดรังนกต่างเป็นกระบวนการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการใช้ PDCA มาวิเคราะห์ในห่วงโซ่อุปทาน
อย่างมาก ดังนั้ นการน าวงจร PDCA มาวิเคราะห์ผูป้ระกอบการในขั้นตอนของธุรกิจรังนกนั้ น 
สามารถน ามาใชไ้ดท้ั้งการใช้แบบเป็นวงจรการด าเนินท างานเพื่อให้ไดคุ้ณภาพตั้งแต่เร่ิมแรก และ
ใช้ในการตรวจสอบควบคุมเพื่อน ามาวางแผนเพื่อปรับปรุง อีกทั้ งการน าส่วนใดส่วนหน่ึงใน
กระบวนการ PDCA มาเนน้ย  ้าเพื่อใชใ้นขั้นตอนท่ีส าคญั โดยมีกระบวนการแยกออกมาชดัเจน เช่น 
การตรวจสอบรังนกท่ีมีสีแตกต่างมากเกินไปจนเสียคุณภาพ โดยในวงจร PDCA นั้นการควบคุม
คุณภาพรังนกไม่มีอะไรท่ีแน่นอน โดยผูป้ระกอบการสามารถน าการตรวจสอบ และการปรับปรุง
ไปเนน้ย  ้าเพื่อตรวจสอบหามาตรฐานหรือขอ้ผิดพลาดในจุดท่ีดอ้ยของสินคา้ส่วนใดส่วนหน่ึงได ้  

ในส่วนลานประมูลรังนก ผูจ้ดัจ  าหน่ายปลายน ้าเป็นส่วนท่ีส าคญัมากเช่นกนั เน่ืองจากตอ้ง
มีการพบกบัลูกคา้โดยตรง มีการระบายสินคา้เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการตน้น ้ า และปลายน ้ าให้
สามารถระบายสินคา้ได้ และตอ้งสามารถน าความรู้และหลกัการท่ีไดพ้บเจอเก็บเป็นขอ้มูลและ
สถิติเพื่อแกไ้ขปัญหาให้กบัผูค้า้รังนกได ้อาจจะรวมถึงการช่วยระบุถึงความตอ้งการของลูกคา้กบั
ผูป้ระกอบการส่วนอ่ืนๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามอุปสงคข์องลูกคา้ โดยผูป้ระกอบการส่วนของปลายน ้ า
นั้นถูกมองวา่เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพ เน่ืองจากเป็นการเสริมใน
ส่วนของดา้นโอกาสท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ โดยเก่ียวโยงกบัปัจจยัดา้นการผลิต อุปสงค์ การแข่งขนั 

กลยุทธ์ของธุรกิจ และธุรกิจท่ีสนับสนุนกนั ในมิติท่ี 1 เร่ืองการวิเคราะห์ความสามารถในการ
แข่งขนั เพราะการท่ีปลายน ้ าพบเจอสินค้ารังนกท่ีไม่มีคุณภาพก่อนส้ินสุดกระบวนการห่วงโซ
อุปทานในแต่ละคร้ัง การเก็บสถิติการน าประเด็นของปัญหามาใช้ในวางแผนการจดัการการผลิต
และปฏิบติัและปรับปรุง ควบคุมได้ตั้ งแต่กระบวนการต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า เน่ืองจาก
จ าหน่ายรังนกในแต่ละปีนั้ นมีความเปล่ียนแปลง และมีปัญหาเช่นไรเม่ือเทียบกับคู่แข่ง เช่น 

เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เพื่อให้ประเทศไทยใชข้อ้ไดเ้ปรียบการให้ผลผลิตในแต่ละฤดูของ
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นกแอ่นวา่ฤดูไหนท่ีมีการท ารังเพิ่มข้ึน รังนกมีขนาดอยา่งไร รังนกมีความหนามากไหม และการ
จดัจ าหน่ายรังนกนั้นผูข้าย หรือผูผ้ลิตอาจจะตอ้งดูสถิติจากปีท่ีแลว้ของตนเอง และของลานประมูล 
ในการซ้ือขายในแต่ละช่วง และดูราคารังนกก่อนท่ีจะน าออกมาประมูลในลานประมูลเพื่อวางแผน
ในแต่ละคร้ัง ในส่วนของการปฏิบติัและควบคุมก็จะช่วยใหรั้งนกท่ีน ามาเขา้ลานประมูลหรือรังนก
ท่ีจะส่งต่อถึงมือผูซ้ื้อนั้นไม่มีส่ิงปนเป้ือน เช่น รังนกปลอม ความช้ืนท่ีเกินพอดี หรือแมแ้ต่รังนก
ข้ึนรา รังนกเก่าก็อาจจะพบสินคา้ประเภทน้ีไดใ้นลานประมูล ดงันั้นเจา้หน้าท่ีลานประมูล และ
ผูป้ระกอบการในส่วนของปลายน ้าจึงตอ้งมีการช่วยเหลือใหผู้ป้ระกอบการส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจรังนกในประเทศไทย มีการจดัการควบคุมและปรับปรุงสินคา้รังนก เพื่อให้ไดสิ้นคา้รังนกท่ีมี
คุณภาพและมีการพัฒนา  จาก ท่ีได้ก ล่าวมานั้ นวงจร PDCA น้ีค่อนข้างมีความส าคัญกับ
ผูป้ระกอบการในธุรกิจรังนกอย่างมากทั้ง ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ผูป้ระกอบการน ามาใช้
เพื่อให้การบริหารจดัการคุณภาพในธุรกิจเป็นไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์และมีความสามารถในการแข่งขนั
ได ้ส่ิงน้ีช่วยใหผู้ป้ระกอบการประสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึนในธุรกิจรังนก  

 
4.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ส าหรับการด าเนินการของผู้ประกอบการธุรกจิรังนกแอ่นในประเทศไทย 
 

มิติที ่4 มิติด้านกฎหมายและนโยบาย  
 ดา้นมิติเก่ียวกบักฎหมายและนโยบาย ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์จากขอ้มูลส าคญัของผูท่ี้ให้การ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่น ผูป้ระกอบการรังนกถ ้า ผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูป 
ผูป้ระกอบการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัลานประมูลรังนก และผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง หน่วยงานต่างๆ รวมถึง นกัปักษี นกัวชิาการ นกัการตลาด  
 

มิติย่อยที่ 4.1 กฎหมายและนโยบายต่อการส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการรังนก
แอ่น  

กฎหมายและนโยบายต่อการส่งเสริมความสามารถของผูป้ระกอบการรังนกแอ่น จากท่ี
ผูว้ิจยัได้ท าการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการรังนกแอ่น รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัสินคา้รังนกแอ่น 
เสริมด้วยผูไ้ด้รับสัมปทานรังนกถ ้ า รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนักวิชาการและนักปักษีวิทยา 
เก่ียวกบักฎหมายและนโยบายต่อการส่งเสริมความสามารถของผูป้ระกอบการ วเิคราะห์ไดด้งัน้ี  

จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อธิบายวา่ กฎหมายท่ีเขา้มามีบทบาทกบัธุรกิจรังนก ในปัจจุบนัยงัไม่
มีกฎหมายออกมาดูแลและควบคุมเก่ียวกบัการสร้างบา้นนกแอ่นเพื่อเล้ียงและผลิตรังนกบา้นอย่าง
จริงจงั  อีกทั้งยงัไม่มีนโยบายท่ีเขา้มามีส่วนช่วยส่งเสริมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กบัผูป้ระกอบการ 
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เน่ืองจากนกแอ่นเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 จึงไม่สามารถ
ท าการเก็บรังนกและครอบครองรังนกภายในบา้นได ้และในปี 2562 ไดมี้การแกไ้ขมาตรา 14 ระบุ
ให้ผูป้ระกอบการเล้ียงนกรังนกบา้นสามารถยื่นขอใบอนุญาตเก็บและครอบครองไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
และจากขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัได้จากการสัมภาษณ์และได้ศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการตอ้งพบกบัปัญหา
เก่ียวกบัการใชอ้าคารท่ีอยูอ่าศยัผิดวตัถุประสงค ์ซ่ึงมีพระราชบญัญติั ควบคุมอาคาร 2522 และตอ้ง
พบกบั พระราชบญัญติัสาธารณสุข 2535 ซ่ึงเห็นเหตุให้ก่อเหตุร าคาญ กล่ิน และเสียง อีกทั้งพาหะ
น าโรค จากขอ้มูลท่ีส าคญั กมลศกัด์ิ เลิศไพบูลย ์ไดใ้ห้การสัมภาษณ์ในประชาชาติธุรกิจ เก่ียวกบั
การจดัโซน ย  ้าว่า “ตอนน้ีหลกัการสมาคมอยากให้ผูป้ระกอบการสร้างบา้นนกแอ่นท่ีสวนเกษตร 
สามารถช่วยในเร่ืองแมลงได ้ถา้สร้างในพื้นท่ีสวนของผูป้ระกอบการเอง สามารถควบคุมดูแลได ้
และท าการสร้างอาคาร 1-2 ชั้น” สาเหตุท่ีนกแอ่นสามารถขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็วแต่ยงัติดเป็นสัตวป่์า
คุม้ครอง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตวป่์านั้น จากการสัมภาษณ์ วชัระ สงวนสมบติั นักปักษี 
นกัวิชาการ องค์การพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยา (สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2561) เห็นวา่ “เน่ืองดว้ย
เร่ิมแรกนั้นทางการตอ้งการออกกฎหมายเพื่อครอบคลุมนกเกือบทุกชนิดเพื่อท าการรักษานกท่ีมีการ
คน้พบใหม่ โดยประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุม้ครองเกือบทั้งหมด ด้วยการออกกฎหมายเพื่อแสดง
เจตนารมเก่ียวกบัการคุม้ครองวา่ดว้ยการตอ้งรักษาไว ้ แต่เม่ือน ากฎหมายมาใช้จริง จึงท าให้เกิดขอ้
ติดขดั” และจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ระบุวา่ กฎหมายยงัคงเป็นอุปสรรคและจุดอ่อนของผูป้ระกอบการ
โดยชดัเจน ซ่ึงท าให้ความสามารถของผูป้ระกอบการทั้งห่วงโซ่อุปทาน และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี
อุปสรรคอย่างมาก ดว้ยทางการออกกฎหมายมาเพื่อควบคุมนกหลากหลายชนิดท่ีก าลงัจะสูญพนัธ์ุ 
แต่นกแอ่นมีประชากรเพิ่มข้ึนมาก ดว้ยตามพระราชบญัญติั พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 
2535 ท าให้ผูป้ระกอบการท าธุรกิจรังนกด าเนินไปไดอ้ยา่งยากล าบาก และการท่ีรังนกผิดกฎหมาย
จึงท าให้ไม่มีหน่วยงานและนโยบายเขา้มาช่วยเหลือผูป้ระกอบการ อีกทั้งไม่มีนโยบายเขา้มารองรับ
ให้สามารถท าธุรกิจบา้นนกไดอ้ยา่งเป็นระบบ ในประเด็นของอุปสรรคน้ีสร้างความยากล าบากต่อ
การประกอบธุรกิจรังนกอย่างมาก จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั นักการตลาด อธิบายว่า 
“ควรให้มีนโยบาย หรือกฎหมายท่ีเข้ามาช่วยเหลือผู ้ประกอบการ เน่ืองจากอยากให้ธุรกิจมี
ความสามารถในการพฒันาบริหารจดัการมากข้ึน เพื่อสามารถแข่งขนัในธุรกิจรังนกได”้ จากการ
สัมภาษณ์ วชัระ สงวนสมบติั นกัปักษี นกัวิชาการ เห็นวา่ ควรยกตวัอยา่งกรณีศึกษาใหน้กแอ่นเป็น
สัตวป่์าคุม้ครองท่ีสามารถเพาะพนัธ์ุได ้แต่จะมีขอ้ติดขดัเน่ืองจากมีการก าเนิดของลูกนกตอ้งแจง้
หน่วยงานใหท้ราบ และนกแอ่นนั้นแพร่พนัธ์ุไดร้วดเร็วมาก อาจจะไม่สามารถแจง้ไดท้ั้งหมด แต่ถา้
ในกรณีท่ีมีขอ้พิสูจน์ได้ว่า การเล้ียงนกแอ่นไม่มีผลกระทบต่อการลดประชากรนกแอ่น อาจจะ
สามารถออกระเบียบ โดยมีรายละเอียดพิเศษมากกวา่สัตวท์ัว่ไป  เช่น นกไก่ฟ้าท่ีสามารถเพาะพนัธ์ุ
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ไดมี้ลูกก็ขายลูกคา้ มีใบการันตี แต่นกแอ่นท่ีท าไดย้ากจึงตอ้งมีรายละเอียดพิเศษเพราะวา่ นกแอ่น 
1,000 ตวัออกลูกมา 2,000 ตวั จึงท าให้ยากต่อการแจง้ จึงท าให้ตอ้งมาคิดแผนน้ีในอนาคตอีกที จาก
การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ศุภลกัษณ์ วรัิชพินทุ (สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2563) นกัปักษีวทิยา 
และนักอนุรักษ์ ผูเ้ช่ียวชาญด้านนิเวศวิทยาชีววิทยา สัตววิทยา และการอนุรักษ์วิทยา  กล่าวว่า 
“เก่ียวกบัการท าธุรกิจนกแอ่น ถือวา่เป็นโอกาสเก่ียวกบัการขยายพนัธ์ุนกแอ่นในธรรมชาติไดด้ว้ย 
ดังจะเห็นได้จาก การท่ีนกแอ่นท ารังนกท่ีวดัช่องลม นกแอ่นมีการท ารังขยายพนัธ์ุเพื่อวางไข่
ตามปกติเหมือนนกแอ่นในธรรมชาติท่ีด ารงชีวิตอาศยัอยูใ่นถ ้า ดงันั้นการท่ีนกแอ่นบา้นมีกฎหมาย 
พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 เขา้มาควบคุมจึงท าให้เกิดอุปสรรค แต่ก็ตอ้งมีการ
พิจารณากนัอีกทีเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย และการท าธุรกิจนั้นผูป้ระกอบการยงัตอ้งใหค้วามส าคญั
เก่ียวกบัตวันกแอ่นอีกด้วยเพื่อการรักษาไว"้ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั นักปักษีวิทยา 
วชัระ สงวนสมบติั (สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2561) กล่าวว่า “แนวคิดเก่ียวกบักฎหมายในการ
ควบคุมธุรกิจรังนกนั้น ยงัถือวา่มีความจ าเป็นกบัธุรกิจนกแอ่นอยูม่าก แต่ทวา่ผูค้วบคุมกฎหมายนั้น
ตอ้งใชดุ้ลพินิจและความคิดเห็นของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงกฎหมายยงัไง
ให้ใช้ประโยชน์ไดดี้ท่ีสุด มีประโยชน์กบัทุกฝ่าย มีมาตรการท่ีลงโทษผูฝ่้าฝืนไว ้และอาจจะมีการ
พิจารณาคดักฎหมายท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์รวมถึงกฎหมายท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบการธุรกิจรังนก หรือขอ้บงัคบัท่ีไร้ประโยชน์ออกไปเพื่ออนาคตของนกแอ่น” จากขอ้มูลท่ี
ส าคญัเก่ียวกบักฎหมาย ระบุ “ควรน าแนวทางเก่ียวกบัการท าฟาร์มนกแอ่นให้คลา้ยคลึงกบัการท า
ฟาร์มสัตวปี์กประเภทไก่” ท่ีมีพระราชบญัญติัก าหนด พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
แนวทางปฏิบติัในการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตรการปฏิบติัท่ีดีส าหรับฟาร์มไก่ไข่ และไก่พนัธ์ุ โดย
ตอ้งมีสัตวแพทยค์วบคุม 1 คน ต่อจ านวนไก่ 2,000,000 ตวั และการขออนุญาตและต่ออายุการท า
ฟาร์มนกแอ่นแบบเล้ียงปล่อยอิสระ  

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั เห็นวา่ ผูป้ระกอบการควรท าการวดัค่าและหน่วยงาน
ควรก าหนดเก่ียวกับค่ามลภาวะทางเสียงและมลพิษอากาศ อย่างชัดเจน ผูป้ระกอบการควรให้
หน่วยงานเขา้มาท าการตรวจสอบ และมีการแจง้ให้ประชาชนหรือผูท่ี้บา้นใกลบ้า้นนกหรือฟาร์ม
ภายในโซนชุมชนรับทราบถึงการตรวจสอบ ตามก าหนดการทุกคร้ัง และในกรณีท่ีมีผูป้ระกอบการ
ตอ้งการสร้างบา้นนกในเขตชุมชนเพิ่มตอ้งมีการขออนุมติัจากประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณนั้น และตอ้ง
มีการตกลง ก าหนดโดยตอ้งมีระยะอาณาเขตไกลจากแหล่งบา้นผูค้นหรือชุมชนประมาณก่ีกิโลเมตร 
หรือจดัโซนใหม่ส าหรับผูป้ระกอบการใหม่ (จากการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนท่ีอยูไ่ม่ไกลจาก
คอนโดนกจ านวน10ราย และจากการสัมภาษณ์ฟาร์มไก่และฟาร์มสุกร) 
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 จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั เห็นวา่ ในอนาคตถา้กฎหมายสามารถใหผู้ป้ระกอบการสร้างบา้นนก
แอ่นและผลิตสินคา้รังนกได ้โดยมีระเบียบหรือนโยบายท่ีมีหน่วยงาน หรือรัฐบาลเขา้มาช่วยเหลือ
ดูแลเพื่อส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ โดยแบ่งความรับผดิชอบใหห้น่วยงานต่างๆ 
ช่วยดูแลในการท าธุรกิจรังนก เช่น กระทรวงพาณิชยดู์แลเก่ียวกบัการคา้สินคา้และช่วยส่งเสริม
ผูป้ระกอบการ หน่วยงานรัฐบาลท่ีเข้ามาดูแลในส่วนของนกแอ่นกรมปศุสัตว์ หรือเก่ียวกับ
สาธารณสุขกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสามารถเขา้มามีบทบาทใหก้บัผูป้ระกอบการท่ี
ท าธุรกิจเก่ียวกบัรังนกแอ่นสามารถขบัเคล่ือนธุรกิจไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ  

จากการสัมภาษณ์นกัปักษีวทิยาและนกัการตลาด และจากการวิเคราะห์ขอ้เท็จจริงจากผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั อธิบายวา่ เนน้วา่ เก่ียวกบักฎหมายของรังนกบา้นวา่ควรท่ีจะมีการพิจารณาใหเ้ป็นสัตว์
ป่าคุม้ครองท่ีสามารถเพาะพนัธ์ุได้ เพราะว่าสินคา้รังนกแอ่นนั้น ถือว่าเป็นธุรกิจท่ีสามารถเล้ียง
ประเทศไดเ้น่ืองจากมีมูลค่าสูง และควรมีนโยบายให้ผูป้ระกอบการไดท้  าตามขอ้ก าหนด เน่ืองจาก
การอนุรักษ์นกแอ่นของผูป้ระกอบการบา้นนกควรท่ีจะท าธุรกิจโดยอยูใ่นขอ้กฎหมายขอ้ก าหนด
มากกวา่การท่ีไม่มีกฎหมายดูแลและบงัคบั เพื่อเป็นการลดความเส่ียงในดา้นความสามารถเก่ียวกบั
การท าธุรกิจเพื่อแข่งขนั และในดา้นของการใชท้รัพยากรเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เกิดขีดจ ากดั 

จากขอ้มูลท่ีได้รับจากผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั ท่ีกล่าวว่า นโยบายเก่ียวกับผูป้ระกอบการ เป็น
นโยบายท่ีทางสมาคมผู้ประกอบการหรือชมรมรังนก ต่างให้ความส าคัญมาหลายปี  ในการ
ช่วยเหลือผูป้ระกอบการใหม่ในธุรกิจรังนก เพื่อลดอุปสรรคในการท าธุรกิจ และลดความเส่ียง
ให้กบัผูป้ระกอบการ มีการรวมกลุ่มผูป้ระกอบการเพื่อปรึกษาปัญหา รวมถึงการท าจดังานประมูล
รังนก เพื่อให้เกิดการซ้ือ-ขายรังนก ท าให้รังนกสูงข้ึน ช่วยระบายสินคา้ โดยทางผูป้ระกอบการได้
ท าการก าหนดนโยบาย และการก าหนดกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้รังนก และราคากนัเอง  

ดา้นผูป้ระกอบการเองไดมี้นโยบายและกฎเกณฑ์ท่ีจะอยู่ร่วมกบัชุมชน และการให้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน โดยส่วนมากนโยบายพวกน้ีทางผูป้ระกอบการและสมาคม ชมรมได้
ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติกันอย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันได้อย่างย ั่งยืนระหว่าง
ผูป้ระกอบการและชุมชน  อีกทั้งการพยายามใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น การท าตามกฎ
ของสังคมและชุมชนโดยการเปิด - ปิดเสียงนกในบา้นนกแอ่น เพื่อไม่ให้เสียงเรียกนกแอ่นรบกวน 
ชาวบ้านในชุมชน หรือบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียง ดงัท่ีปรากฎในการให้สัมภาษณ์ นาย จ (นามสมมติ) 
(สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) อธิบายวา่ “ผูป้ระกอบการส่วนมากไดท้  าการเสียภาษีตึกอาคารอยา่ง
ถูกตอ้ง และไม่ท าเสียงรบกวนชุมชนหรือเพื่อนบา้นใกลเ้คียง เป็นการปฏิบติัตามกฎและกติกาของ
หมู่รวมและสังคม เป็นการใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงาน”  
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 มิติ ย่อยที่  4.2 บทบาทและการมี ส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ผู้ประกอบการรังนกแอ่น 

บทบาทการมีส่วนร่วมภาครัฐ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัและจากการวิเคราะห์
ขอ้มูล อธิบายวา่ เก่ียวกบับทบาทการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและผูป้ระกอบการ จากหลาย
ปีท่ีผ่านมาหน่วยงานรัฐบาลเช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุทยาน 
หน่วยงานรัฐบาลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน และหน่วยงานอ่ืนๆ ต่างไดร่้วมมือกนัปรึกษาหารือ
เก่ียวกบัขอ้กฎหมายของนกแอ่นท่ีเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง พ.ร.บ. พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครอง
สัตวป่์าพุทธศกัราช 2535 จนกระทัง่ในปี 2562 ไดมี้การแกไ้ขมาตรา 14 ระบุว่า ให้ผูป้ระกอบการ
หรือผูท่ี้เล้ียงนกแอ่นบา้นรังนก สามารถยื่นใบขออนุญาตขอเก็บรังนกและครอบครองรังนกภายใน
บา้นนกได ้แต่กระนั้นก็ยงัเป็นอุปสรรคในการท าธุรกิจของผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่น รวมถึงผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัรังนกแอ่น เน่ืองจากในส่วนน้ียงัไม่สามารถผลกัดนัและช่วยเหลือในดา้น
โอกาสและดา้นขีดความสามารถในการแข่งขนัไดเ้น่ืองจากยงัไม่มีนโยบายเด่นชดั และนกแอ่นยงั
เป็นสัตวป่์าคุม้ครองและสัตวป่์าสงวนอยู ่ดว้ยสาเหตุน้ีทางสมาคมและชมรมจึงหาหนแกไ้ขเพื่อให้
ผูป้ระกอบการสามารถมีโอกาสในการท าธุรกิจไดม้ากข้ึน โดยรวมตวัก่อตั้งสมาคม และจดัตั้งเป็น
ชมรมเพื่อดูแลผูป้ระกอบการแต่ละจงัหวดั โดยมีผูป้ระกอบการรังนกท่ีเป็นตวัแทนแต่งตั้งโดยการ
คดัเลือกจากสมาชิกหลายคน ให้เขา้มามีบทบาทในการช่วยร่างขอ้ก าหนด ช่วยกนัปรึกษาหาแนว
ทางการแกไ้ขให้สมาชิก และเป็นตวัแทนประสานงานกบัหน่วยงานราชการต่างๆ เน่ืองจากในบาง
ประเด็นนั้นผูป้ระกอบการรังนกแอ่นกงัวลว่าจะมีขอ้ขดัแยง้กบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน หรือมีประเด็น
ขดัแยง้กบัชุมชน อาจเน่ืองดว้ยไม่มีหน่วยงานท่ีสามารถเขา้มาช่วยเหลือให้ความรู้กบัผูป้ระกอบการ
และชุมชน จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่ เห็นว่า ประชาชนท่ีมีบา้นอยู่ใกลก้บั
บา้นนกแอ่น ต่างกลวัไขห้วดันก หรือเช้ือโรคท่ีมากบันก ในกรณีท่ีมีหน่วยงานเขา้มามีบทบาทกบั
ผูป้ระกอบการมากข้ึน ผูป้ระกอบการก็จะสามารถปรึกษาหารือเก่ียวกบัเช้ือโรคการป้องกนัมลภาวะ
ทางอากาศ หรือการแจง้เตือนเก่ียวกบัไขห้วดันก ยกตวัอยา่ง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจเช้ือ
โรคเช่น สาธารณสุขหรือปศุสัตว ์และสัตวแพทย ์อาจมีบทบาทเขา้มาช่วยผูป้ระกอบการในเร่ือง
ของการน าข้ีนกไปตรวจหาโรคหรือน าตวัอย่างเลือดนกไปเขา้ห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
หาโรคท่ีสามารถติดต่อยงั มนุษย ์และสัตวอ่ื์นๆดว้ย  

บทบาทการมีส่วนร่วมภาคเอกชน จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อธิบายวา่ ปัจจุบนัมี
ทั้งหน่วยงานเอกชนเขา้มามีบทบาทและส่วนร่วมกบัผูป้ระกอบการรังนก เช่น การเขา้มาศึกษาดูงาน 
หน่วยงานเอกชนท่ีมีองค์ความรู้ด้านอาหารและยา การวิจยัเขา้มาขอขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ ใน
อนาคตการวิจยัและพฒันานั้นอาจจะช่วยส่งเสริมท าให้รังนกบา้นสามารถออกใบรับรองเพื่อขาย
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ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งเสรี เน่ืองจากเป็นผลประโยชน์กบัลูกคา้ ในกรณีน้ีอาจท าใหก้ารขายสินคา้รังนก
ง่ายมากยิ่งข้ึน ดงัท่ีไดป้รากฏในการให้สัมภาษณ์ นกัปักษีวิทยา วชัระ สงวนสมบติั (สัมภาษณ์, 23 
กุมภาพนัธ์ 2561) อธิบายวา่  “อาจมีหน่วยงานเอกชน เช่น นกัวิจยั นกัศึกษามหาวิทยาลยั ฯลฯ เขา้
มาการเก็บตวัอยา่งเลือดของนกแอ่นมาเขา้ห้องปฏิบติัการตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความช านาญและมี
เทคโนโลยีท่ีดีพอส าหรับการตรวจอยา่งละเอียด นัน่ท าให้สามารถรู้สายพนัธ์ุของนกแอ่นชนิดนั้น 
เน่ืองจากนกแอ่นท่ีท ารังกินไดมี้หลากหลายสายพนัธ์ุ หรืออาจทราบท่ีมาของนก และรายละเอียด
ต่างๆ ดว้ยการตรวจเลือดในห้องปฏิบติัการ ในส่วนของการตรวจเลือดนกแอ่นเพื่อทราบสายพนัธ์ุ
หรือทราบส่ิงท่ีส าคญัต่างๆ จากการตรวจเลือดของนกแอ่นตวันั้นแลว้ อาจจะสามารถน าไปพฒันา
ให้สินคา้รังนกมีรสชาติท่ีดียิ่งข้ึน และสามารถน ามาตรวจหาโรคของนกแอ่น อีกทั้งยงัสามารถ
คน้ควา้วิจยัและพฒันาเก่ียวกบัตวัยาและการพฒันาเก่ียวกบันกแอ่นไดอี้ก” จากการขอ้มูลท่ีส าคญั 
กล่าวว่า “รังนกในประเทศอินโดจะมีเส้นใยท่ีหยาบกว่าเส้นใยของรังนกในประเทศไทย” จากท่ี
กล่าวมานั้นโดยผูว้จิยัขอความคิดเห็น จากการสัมภาษณ์ของนกัปักษีวิทยาวา่ อธิบายวา่ “อาจจะเป็น
ประเด็นของสายพนัธ์ุนกแอ่นท่ีท ารังกินได้ว่าสายพนัธ์ุไหนท ารังแล้วมีเส้นหยาบหรือหรือเน้ือ
สัมผสัท่ีต่างกนั” ก็อาจจะมีประเด็นในส่วนน้ีไดเ้ม่ือใช้ผูเ้ช่ียวชาญและห้องปฏิบติัการท่ีทนัสมยัมา
ตรวจสอบ แต่การจะไดผู้เ้ช่ียวชาญและห้องปฏิบติัการท่ีทนัสมยัก็จ  าเป็นจะตอ้งใหห้น่วยงานภาครัฐ
และเอกชนเขา้มามีบทบาทกบัผูป้ระกอบการรังนกแอ่นท่ีอยู่ในกระบวนการจดัการคุณภาพเขา้มา
เก่ียวขอ้ง    

กล่าวโดยสรุป บทบาทและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐบาลและผูป้ระกอบการรังนก 
ยงัไม่สามารถท าไดอ้ยา่งเต็มท่ีเน่ืองจากมีขอ้กฎหมายเก่ียวกบันกแอ่นท่ีเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง พ.ร.บ. 
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2535 และมาตรา 14 ไดร้ะบุใหผู้เ้ล้ียงนกแอ่นบา้นรัง
นกสามารถยื่นใบอนุญาตขอเก็บรังนกและครอบครองรังนกบ้าน ในประเด็นน้ีผูว้ิจยัได้ท าการ
สัมภาษณ์ นายเอ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ในส่วนน้ียงัไม่สามารถช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการมีโอกาสหรือความสามารถในการท าธุรกิจได้เท่าท่ีควร” ท าให้เกิดการติดขัด
หลากหลายประเด็น เช่น การไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การ
ขาดทุนวิจยั โดนเพิกเฉยต่อธุรกิจ อีกทั้งยงัไม่มีขอ้กฎหมายมาดูแลควบคุม พร้อมก าหนดนโยบาย
มาตรฐานให้กบัผูป้ระกอบการและธุรกิจรังนกแอ่น ดว้ยการขบัเคล่ือนประเทศและเศรษฐกิจไปได้
อยา่งมีศกัยภาพนั้น ควรส่งเสริมผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นรากฐานของประเทศเป็นหลกัและควรจะให้
ความส าคญักบัธุรกิจท่ีสามารถส่งออกและท าเงินให้ประเทศได ้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามแต่ 
และดว้ยรังนกเป็นสินคา้ท่ีมูลค่าสูงถา้ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงาน สอดคลอ้งกบั 
Kamaruddin, R., et al. (2019) รังนกนางแอ่นมีบทบาทส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
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ประเทศและการพฒันาอุตสาหกรรมกลายเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง และจากนั้นมีการให้ค  าปรึกษาโดย
สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งและการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ทางเทคนิคของผูผ้ลิต
ในการเล้ียงนกนางแอ่นและคนกลางควรไดรั้บความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบับทบาทของพวกเขาในการท า
ตลาดรังนก และจากขอ้มูลส าคญั อธิบายว่า “ดงันั้นเก่ียวกบัธุรกิจรังนกในประเทศไทย การออก
กฎหมายและนโยบายมาช่วยเหลือสนบัสนุน และควบคุมไปพร้อมกนั การท่ีจะท าไดน้ั้นตอ้งมีความ
ร่วมมือรวมใจกันทุกฝ่าย หน่วยงานรัฐบาล เอกชนและผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง มาช่วยสนับสนุน
ผูป้ระกอบการ ด้วยไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ต่างตอ้งการหน่วยงานมาผลกัดนัให้มีศกัยภาพ 
ส่งเสริมความสามารถ ช่วยดูแลผลประโยชน์ของผูป้ระกอบการและช่วยดูแลผลประโยชน์ของ
ประเทศควบคู่กนัไป”  อีกทั้งการให้ความร่วมมือของผูป้ระกอบการด้วยกนัเอง จากผูใ้ห้ข้อมูล
ส าคญั  “การจะเดินไปดว้ยกนัไดน้ั้นตอ้งมีความปรองดองความสามคัคีทั้งในบา้นและนอกบา้นนัน่
คือผูป้ระกอบการรังนกแอ่นก็ตอ้งมีความสามคัคีกนัภายในและนอกบา้นก็ตอ้งมีความสามคัคีกนั
จากนั้นก็จะเกิดความปรองดองเห็นอกเห็นใจกนันัน่เป็นส่ิงท่ีท าใหธุ้รกิจสามารถด าเนินไปได ้แต่ถา้
มีส่วนใดส่วนหน่ึงหรือมีหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัไม่เห็นแก่ส่วนรวม
หรือผูป้ระกอบการมีการโตแ้ยง้หรือขดัแยง้เอารัดเอาเปรียบผูป้ระกอบการดว้ยกนัเองหรือไม่ปฏิบติั
ตามข้อก าหนดของหน่วยงาน” จากงานวิจยัข้อมูลท่ีส าคญัของ Chua and Zukefli (2016) พบว่า 
เน่ืองจากสินคา้รังนกมีความตอ้งการท่ีสูงในตลาดโลก โดยไดบ้งัคบัใหห้น่วยงานก ากบัดูแลทอ้งถ่ิน
ตรวจสอบกิจกรรมการเล้ียงนกนางแอ่นรวมถึงกระบวนการท าความสะอาดรังนก ท าใหท้ราบวา่ใน
การท าธุรกิจรังนกในประเทศอ่ืนๆ การให้รัฐบาลเขา้มามีบทบาทกบัธุรกิจถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัเพื่อ
โอกาสและขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ 

การน าทรัพยากรทางธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ ดงัท่ีไดป้รากฏในการให้สัมภาษณ์ เห็นว่า 
ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงการใชป้ระโยชน์อยา่งสร้างสรรค ์ดงันั้นการมีจรรยาบรรณในอาชีพควร
มาเป็นอันดับ  1 “กรณี ธุรกิจนกแอ่น เป็นเร่ืองเก่ียวกับการน าทรัพย์สินของประเทศหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ ต้องค านึงถึงบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูป้ระกอบการรังนกด้วย” ส่วนความ
ร่วมมือกนัของหน่วยงานต่างๆ และตวัผูป้ระกอบการเอง นั้นจะช่วยให้เกิดความสามารถบริหาร
จดัการคุณภาพรังนกได้อย่างสมบูรณ์ ไม่เพียงแค่ผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกอย่างเดียวแต่รวมถึง
ผูป้ระกอบการธุรกิจอ่ืนดว้ย   
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ตารางที ่4.14 ตารางวิเคราะห์จากความเห็นของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัส่ิงส าคญัเพื่อความประสบความส าเร็จ 
 

วเิคราะห์จากความเห็นของผู้ประกอบการ 5 ราย 
เพือ่บ้านนกแอ่น โรงล้างท าความสะอาดรังนก 

สามารถผลติรังนกได้มคุีณภาพ และประสบความส าเร็จ 

ให้ความส าคญั
ความกบัความ
สะอาดภายใน

บ้านนก 

บ้านนกแอ่นผลิ
ตรังนกได้เพยีงพอ
กบัความต้องการ

ของลูกค้า 

รังนกทีผ่ลติได้
จากบ้านนกมี
คุณภาพ 

ต้องมคีวาม 
สามารถบริหาร
จัดการต่างๆ 
และPDCA 

แก้ไขปัญหาได้ดี
ในการท าธุรกจิ 
ตรวจสอบ แก้ไข 

ผู้ประกอบการ 
และแรงงานมี
ความช านาญ 
และมฝีีมอื 

ต้องสามารถให้
ค าปรึกษาและ
แนะน าผู้อืน่ได้ 

การมอีงค์ความรู้ 
มกีารศึกษา 

ค้นคว้าและพฒันา 

ผู้ประกอบการ 1 มีองค์ความรู้ จากการศึกษาค้นควา้ ก่อนประกอบ
ธุรกิจ ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่แต่มีผลผลิตรังนกเร็วกว่าเวลาท่ี
คาดไว ้สินคา้รังนกมีคุณภาพ มีความสามารถใจการจ าหน่ายรังนกได ้

มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด ปานกลาง มากท่ีสุด 

ผู้ประกอบการ 2 มีความรู้ในการท าธุรกิจ ประสบการณ์เกือบ 20 ปี  
สร้างบ้านนกแอ่นมีผลผลิตจ านวนมากเพียงพอต่อลูกคา้ และมีธุรกิจ
โรงล้างรังนก พร้อมกับจ าหน่ายเองและเป็นท่ีปรึกษาบ้านนกแอ่น 
พร้อมกบัปรับปรุงแกไ้ขผูป้ระกอบการจนส าเร็จ 

มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด 

ผู้ประกอบการ 3 มีองคค์วามรู้ ประสบการณ์ เป็นผูบ้ริหารเก่ียวกบัธุรกิจ
รังนก สร้างบา้นนกมีผลผลิตเพียงพอต่อลูกคา้ มีธุรกิจโรงลา้งรังนก จดั
จ าหน่ายเอง เป็นท่ีปรึกษาบ้านนกแอ่น พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขผู ้
ประกอบท่านการจนส าเร็จ รวมถึงการเปิดสอนลา้งรังนก 

มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด 

ผู้ประกอบการ 4 มีความรู้ในการท าธุรกิจ ประสบการณ์ 15 ปี สร้างบา้น
นกแอ่นมีผลผลิตเพียงพอต่อลูกคา้ พร้อมกบัจ าหน่ายเอง มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด ปานกลาง มากท่ีสุด 

ผู้ประกอบการ 5 มีความรู้ในการท าธุรกิจ ประสบการณ์เกือบ 20 ปี  
สร้างบ้านนกแอ่นมีผลผลิตจ านวนมากเพียงพอต่อลูกคา้ และมีธุรกิจ
โรงลา้งรังนก พร้อมกบัจ าหน่ายเอง อีกทั้งมีโรงงานแปรรูปรังนก และ
เป็นผูบ้ริหารรังนก พร้อมกบัใหค้  าปรึกษากบัผูป้ะกอบการได ้

มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด 
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จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญและจากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ทั้ ง 4มิติ สรุปได้
ดังต่อไปน้ี ในส่วนของมิติขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นส่ิงท่ีส าคัญช่วยให้ผูป้ระกอบ
ประสบความส าเร็จ คือ ผูป้ระกอบการ องค์ความรู้ นกแอ่น ตน้ทุน และการจดัการบริหารท่ีดี อีก
ทั้งผูป้ระกอบการตอ้งทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมของลูกคา้ถือเป็นส่ิงส าคญั
ท่ีท าให้เกิดเป็นจุดแข็งและโอกาสท่ีดีในธุรกิจ ผูว้ิจยัไดพ้บประเด็นท่ีเสริมโอกาสและจุดแข็งใหก้บั
ธุรกิจและผู ้ประกอบการ คือ 1) การมีองค์ความรู้ของผู ้ประกอบการ และการน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้การบริหารจดัการและการน าเทคโนโลยีมาใช้ 2) การมีความรู้ด้านนกแอ่น ท าให้
สามารถปรับสภาพบ้านให้คล้ายถ ้ าได้  นอกจากนั้นยงัพบความเส่ียงในการท าธุรกิจ คือ 1) การ
สร้างบา้นผิดแบบท าให้ตอ้งแกไ้ขและมีตน้ทุนเพิ่มข้ึน 2) การทดสอบและตรวจสอบเส้นทางการ
บินของนกแอ่นท่ีไม่มีประสิทธิภาพท าให้ผูป้ระกอบการสร้างบา้นผิดบริเวณ 3) ปัญหาเก่ียวกบั
แหล่งเงินทุนท่ีไม่สามารถขอสินเช่ือธนาคารได้ และประเด็นด้านโอกาส  นกแอ่นสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในประเทศไทย แต่ผูป้ระกอบการต้องพบกับอุปสรรค ด้านปัญหา กฎหมายและ
นโยบายในส่วนรัฐบาลท่ีเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจ และพระราชบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการ
คุม้ครองสัตว ์พ.ร.บ. การต่อเติมอาคาร และ พ.ร.บ. สาธารณสุข ประเด็นปัญหาเก่ียวกับ เสียง
รบกวน กล่ิน และการแพร่กระจายเช้ือโรคต่อชุมชน 

ในส่วนของมิติห่วงโซ่อุปทาน โครงสร้างของธุรกิจรังนกเป็นแบบสั้ นผูป้ระกอบการ
สามารถบริหารคนเดียวได ้และพบว่าผูป้ระกอบการในส่วนของตน้น ้ าตอ้งมีองคค์วามรู้ลึกซ้ึงถึง
จะประสบความส าเร็จ อีกทั้งตอ้งให้ความส าคญักบัอาชีพท่ีสนบัสนุนกนัในธุรกิจ เช่น ท่ีปรึกษาท่ี
มีประสบการณ์ ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีความช านาญ ฯลฯ ในส่วนกลางน ้ า ผูป้ระกอบการล้างท า
ความสะอาดรังนกท าให้สินคา้มีมูลค่า จ  าหน่ายรังนกไดร้าคาสูง รวมถึงปลายน ้ าเป็นส่วนของการ
กระจายสินคา้ เน่ืองดว้ยรังนกเป็นสินคา้เฉพาะกลุ่ม ราคาสูง และจดัเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือย จ าหน่ายได้
ยาก ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งท าการซ้ือ-ขายกบัลูกคา้ประจ า หรือแกไ้ขดว้ยการจ าหน่ายโดย
ผ่านพ่อคา้หรือตวัแทน รวมถึงการจ าหน่ายรังนกผ่านระบบงานประมูลท่ีทางสมาคมหรือชมรม
ช่วยกนัจดัข้ึนเพื่อช่วยลดอ านาจของผูซ้ื้อลง  

ในส่วนของมิติการจดัการคุณภาพ ผูว้ิจยัได้น าPDCA การวางแผน ปฏิบติั ควบคุม และ
ปรับปรุง มาวิเคราะห์ขอ้มูล  ท าให้เขา้ใจว่าการท างานของธุรกิจรังนกนั้นตอ้งมีการวางแผนอยา่ง
รอบคอบ เน่ืองจากการลงทุนสูงและมีความเส่ียง อีกทั้งธุรกิจรังนกเป็นธุรกิจท่ียงัไม่แพร่หลาย 
ตอ้งใช้เงินลงทุนสูงท าให้ผูป้ระกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ รวมถึงบุคคลท่ีสนใจในธุรกิจน้ี
ตอ้งท าการวางแผนและปฏิบติัตามแผนอยา่งรอบคอบ รวมทั้งตอ้งมีการควบคุมตรวจสอบและท า
การปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้ธุรกิจไม่เกิดขอ้ผิดพลาด เช่น 1) การทดสอบเส้นทางนกแอ่นก่อนสร้าง
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บา้นผูป้ระกอบการตอ้งท าการตรวจสอบก่อนสร้างบา้น 2) การปรับปรุงบา้นเก่าและสร้างใหม่ การ
วางแผนก่อนลงมือท าเพื่อลดความเส่ียงและช่วยเร่ืองต้นทุน 3) การควบคุมนกแอ่นและสินค้า
ผูป้ระกอบการบา้นนกตอ้งตรวจสอบผา่นระบบกลอ้งวงจรปิดเพื่อสังเกตการณ์ภายในบา้นนกและ
ส ารวจการด ารงชีวิตนกแอ่นเพื่อศึกษาการท างาน 4) การให้ความส าคญักบัความสามารถ ฝีมือ 
ทกัษะในการท างานเป็นส่ิงท่ีส าคญัท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ส าคญัอยา่งยิ่งในส่วนของการ
ท าความสะอาดรังนก การฝึกทักษะ การตรวจสอบสินค้า เพื่อให้รังนกมีมูลค่าตรงตามลูกค้า
ต้องการ สุดท้าย 5) การดูแลให้รังนกมีคุณภาพในขณะท่ีรังนกอยู่ในบ้าน ผูป้ระกอบการต้อง
ควบคุมคุณภาพ จากขอ้มูลผูว้ิจยัทราบวา่ นกแอ่นผสมพนัธ์ุและท ารัง 30-40วนั วางไข่ 14 วนั กก
ไข่อีก 30 วนั  และลูกนกโตจนทิ้งรังภายใน 60 วนั โดยประมาณ 4 เดือน ในขณะท่ีรังนกอยูภ่ายใน
บา้นผูป้ระกอบการตอ้งควบคุมคุณภาพรังนก สี รูปทรง เส้นใย ฯลฯ ดว้ยการจดัการคุณภาพ  

สุดทา้ยมิติดา้นกฎหมายและนโยบาย ผูว้ิจยัพบว่าด้านกฎหมายและนโยบายท่ีถือว่าเป็น
ส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถของผูป้ระกอบการ โดยประเด็นด้านกฎหมายยงัเป็นปัญหาอยู่
ขณะน้ีคือพระราชบญัญติัสัตวป่์าคุม้ครอง และสัตวส์งวน อีกทั้งการขาดนโยบายท่ีช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ รวมถึงขาดหน่วยงานท่ีเข้ามารับผิดชอบโดยตรง  ผูว้ิจยัยงัพบประเด็นความขดัแย้ง
เก่ียวกบัทศันคติเชิงลบ คือ กรณีผูท่ี้ต่อตา้นการทารุณสัตว ์และความเขา้ใจผิดวา่นกแอ่นอาศยัในรัง
จึงเขา้ใจวา่เป็นการแยง่บา้นนกมาบริโภคเพื่อค่านิยม นอกจากนั้นยงัมีเขา้ใจผิดเร่ืองรังนกสีแดงคือ
เลือดของนกแอ่น อีกทั้งประเด็นความขดัแยง้กับชุมชนเก่ียวกบัเช้ือโรค กล่ิน เสียง และควรมี
นโยบายแนวทางแนะน าเพื่อป้องกนั เม่ือรัฐบาลเขา้มาก าหนดกฎหมายและนโยบายเพื่อช่วยเหลือ
และควบคุม จะส่งผลให้ผูป้ระกอบการและผูท่ี้ก าลงัจะเขา้มาท าธุรกิจรังนกมีความสามารถในการ
ท าธุรกิจ รวมถึงยงัช่วยคุม้ครองพนัธ์ุนกแอ่น อีกทั้งช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กบัประเทศในกรณีท่ี
ผูป้ระกอบการน านกแอ่นท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ควรมีกฎหมายหรือการขอ
อนุญาตอยา่งถูกตอ้ง คลา้ยคลึงกบัพระราชบญัญติักฎหมายและนโยบายท่ีใช้ในการท าฟาร์มสัตว์
ทัว่ไปมาควบคุมธุรกิจสินคา้รังนก เพื่อให้เป็นไปอยา่งมีระบบระเบียบแบบสินคา้เกษตร เพื่อช่วย
ให้ผูป้ระกอบการสามารถผลิตรังนกมีคุณภาพและมีความสามารถแข่งขนัเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ท่ี
สามารถท าธุรกิจรังนกไดใ้นโลก 
 



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในบทน้ีเป็นการสรุปผลการวิจยัทั้งหมดท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษามาพร้อมดว้ยขอ้เสนอแนะ  

โดยผูว้จิยัไดท้  าการแบ่งแยกเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีคือ 
5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
             ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูล ในการประกอบการธุรกิจรังนกแอ่นนั้นและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ีคือ  
             5.1.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการ
ประกอบการเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการด าเนินการของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศไทย  

มิติขีดความสามารถในการแข่งขัน ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ตามตวัแปรทั้ง 6 ปัจจยั ดงัน้ี 
1. ด้านปัจจัยการผลิต พบว่า มีปัจจยั 5 ปัจจยั คือ 1. ผูป้ระกอบการ 2. นกแอ่น 3. แรงงาน  

4. การบริหารจดัการ 5. ทุน   
1.1 ผู้ประกอบการ ผูว้ิจยัพบวา่ผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ีจ าเป็นตอ้งมีองคค์วามรู้ และ

ตอ้งมีการบริหารจดัการวางแผนและควบคุมท่ีดีเพราะเป็นธุรกิจเฉพาะทาง โดยผูป้ระกอบการตอ้ง
ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการต่างๆ เช่น การจดัการระบบการสร้างบา้นนกตั้งแต่ การหาเงินทุน การ
สร้างเพื่อเล้ียงนก และการวางระบบภายใน อีกทั้งการจดัการระบบการบริหารงานทั้งโรงลา้งรังนก
จนถึงการจดัเก็บรังนกเพื่อจดัจ าหน่าย    
   จุดแข็ง 

1. ผูป้ระกอบการมีองค์ความรู้ในส่วนของ ต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า มีองค์
ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจรังนกอยา่งลึกซ้ึง เน่ืองจากผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นมีประสบการณ์และองค์
ความรู้ท่ีสะสมในการท าธุรกิจมายาวนาน และเป็นทกัษะท่ีไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบไดอ้ยา่ง
ง่ายดายถา้ผูน้ั้นไม่ไดเ้ขา้มาเรียนรู้และลงมือท างานอยา่งแทจ้ริง 

2. ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยสามารถประกอบธุรกิจสร้างบา้นเล้ียงนกแอ่นได ้ 
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3. ผูป้ระกอบการมีการรวมตัวเพื่อปรึกษา วางแผน และช่วยเหลือกัน โดยตั้ ง
สมาคม ชมรม เพื่อการพฒันา แกไ้ขปัญหาต่างๆ 

จุดอ่อน 
1. ผูป้ระกอบการบางส่วนอาจไม่ไดศึ้กษาอยา่งลึกซ้ึงเท่ากบันกัปักษีวทิยา เก่ียวกบั 

คุณลกัษณะพนัธ์ุนกแอ่น และการด ารงชีวิตของนกแอ่น เพราะ นกแอ่นไม่ใช่นกเล้ียงตามบา้น จึงท า
ใหไ้ม่สามารถเพาะเล้ียงนกแอ่นได ้

2. ผูป้ระกอบการขาดการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมเก่ียวข้อง เช่น สถาบัน
การเงิน การขออนุญาตสร้างบา้น การต่อเติมบา้น ผูรั้บเหมาก่อสร้างบา้นนกแอ่น 

3. ผูป้ระกอบการมีขอ้จ ากดัในการลงทุน เน่ืองจากการลงทุนในธุรกิจน้ีสูง และใช้
เงินทุนในการสร้างบ้านสูง รวมถึงกรณีท่ีผู ้ประกอบการแก้ไขและปรับปรุงบ้าน อีกทั้ งถ้า
ผูป้ระกอบการไม่มีท่ีดินท่ีเป็นท่ีดินท่ีนกแอ่นหากินผูป้ระกอบการจะตอ้งซ้ือท่ีดินท าให้มีตน้ทุน
เพิ่มข้ึน  

4.  ผูป้ระกอบการมีความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีทางกฎหมายเก่ียวกบัสัตวป่์า
คุม้ครอง เน่ืองจาก ดว้ยขอ้กฎหมายท่ีท าให้ธุรกิจยงัผิดกฎหมายจึงท าให้ไม่มีกฎเกณฑ์ นโยบายช่วย
ส่งเสริมผูป้ระกอบการ 

5. ผู ้ประกอบการรายใหม่หรือบุคคลท่ีสนใจในธุรกิจยงัขาดส่ือการสอนเพื่อ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง รวมถึงขาดช่องทางการเขา้ถึงท่ีปรึกษาในการสร้างบา้นนก 
  

1.2 นกแอ่น นกแอ่นคือส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดในธุรกิจน้ี เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีท าให้ไดสิ้นคา้
รังนก ผูว้ิจยั พบว่า ภูมิศาสตร์ประเทศไทยมีปัจจยัต่างๆท่ีนกแอ่น (สร้างรังด้วยน ้ าลาย) สามารถ
ด ารงชีวติอยูไ่ด ้ทั้งถ ้าธรรมชาติและบา้นนกหรือคอนโดนก และผูป้ระกอบการบา้นนกสามารถเล้ียง
นกแอ่นได้จึงเป็นจุดแข็งท่ีเป็นโอกาสด้านการท าธุรกิจอย่างมาก อีกทั้ งจุดแข็งอีกประการ คือ 
ประเทศไทยมีผูป้ระกอบการท่ีมีองค์ความรู้เก่ียวกับนกแอ่น ทั้งการปรับสภาพบ้านให้นกแอ่น
สามารถด ารงชีวติได ้ 

จุดแข็ง 
1. ผูป้ระกอบการสามารถท าธุรกิจรังนกแอ่นบา้นได ้เน่ืองจากประเทศไทยเหมาะ

กบัการด ารงชีวติของนกแอ่นสายพนัธ์ุท ารังกินได ้
2. ผูป้ระกอบการมีองค์ความรู้เก่ียวกบัการสร้างบา้นนกแอ่นเลียนแบบธรรมชาติ

ได ้และสามารถเล้ียงนกแอ่นดว้ยระบบบา้นนกไดเ้ป็นอยา่งดี มีประสบการณ์ปรับปรุงสภาพบา้นให้
มีบรรยากาศเสมือนถ ้าทางธรรมชาติเหมาะกบันกแอ่นสามารถอาศยัอยูไ่ดใ้นตึกและอาคาร  
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จุดอ่อน 
1. ผูป้ระกอบการตอ้งพบกบัความไม่แน่นอน เน่ืองจากนกแอ่นมีประสาทสัมผสัท่ี

ไวต่อศตัรู และมีการเปล่ียนถ่ินท่ีอยู ่และอพยพอยูต่ลอดเวลา ผูป้ระกอบการจึงไม่สามารถวางแผน 
และก าหนดปัจจยัต่างๆ ได ้

2. ผูป้ระกอบการอาจจะมีความสามารถในการแข่งขนัลดลงเน่ืองจาก ธุรกิจนก
แอ่นมีขอ้กฎหมายเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง ตามพระราชบญัญติั สัตวส์งวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.
2535 จึงท าใหเ้กิดเป็นประเด็นท่ีมีปัญหาในการท าธุรกิจ 

3. ผูป้ระกอบการตอ้งพบกบัการต่อตา้นในการท าธุรกิจ เน่ืองประชาชนทัว่ไปยงัมี
ทศันคติดา้นลบกบัตวันกแอ่น เขา้ใจวา่นกคือสัตวท่ี์แพร่เช้ือโรค และเป็นตวัน าพาไวรัสท่ีอนัตรายสู่
มนุษย ์

4. ผูป้ระกอบการอาจเจอปัญหาเก่ียวกบัไม่สามารถวางวตัถุดิบไดเ้น่ืองจากนกแอ่น
เป็นสัตวท่ี์ไม่สามารถเล้ียงหรือกกัขงัได ้นกแอ่นอพยพไดต้ลอดเวลา  
  

1.3 แรงงาน  ด้านแรงงานมีส่วนช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ โดย
ผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องถ่ายทอดให้แรงงานมีองค์ความรู้เก่ียวกับธุรกิจ สาเหตุเพราะเป็นองค์
ความรู้ท่ีมีความละเอียด และการหาแรงงานยากเพราะเป็นแรงงานเฉพาะทาง โดยผูป้ระกอบการ
ตอ้งฝึกให้มีการพฒันาความรู้ความสามารถ โดยผูว้ิจยั พบว่า ในส่วนแรงงานของผูป้ระกอบการ 
(กลางน ้ า) โรงลา้งท าความสะอาดรังนกนั้นตอ้งมีทกัษะและการใชแ้รงงานมากท่ีสุด อีกทั้งเก่ียวกบั
แรงงานดา้นสร้างบา้นนก (ตน้น ้ า) ผูรั้บเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่มีองคค์วามรู้ในการสร้างบา้นนก
เพื่อเลียนแบบถ ้า ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งใส่ใจในรายละเอียด และผูว้ิจยั ยงัพบว่า ผูรั้บเหมาส่วน
ใหญ่อยากเขา้มารับสร้างบา้นนก เพื่อมาเรียนองค์ความรู้จากผูป้ระกอบการเพื่อน าไปเป็นอาชีพ
สร้างบา้นนกในอนาคตต่อไป 

จุดแข็ง 
1. ผูป้ระกอบการในส่วนของการสร้างบ้านนกแอ่นเป็นธุรกิจท่ีจา้งแรงงานน้อย 

โดยผูป้ระกอบการสามารถบริหารจดัการและดูแลไดเ้พียงคนเดียว                            
2. ผูป้ระกอบสร้างบ้านนกและล้างรังนกมีความสามารถในการอบรมฝึกฝีมือ

แรงงานได้ช านาญ และในปัจจุบนัมีแรงงานบุคคลท่ีสนใจอยากเขา้มาสมคัรเป็นแรงงานเพื่อมา
เรียนรู้เก่ียวกับธุรกิจรังนกมาก อีกทั้งมีผูป้ระกอบการรายใหม่เร่ิมสนใจธุรกิจรังนกบ้านจ านวน
มากกวา่ในอดีต 
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จุดอ่อน 
1. ผูป้ระกอบการตอ้งเสียตน้ทุนในการฝึกแรงงาน เน่ืองจากแรงงานในธุรกิจน้ีตอ้ง

มีทกัษะเฉพาะทาง ผูป้ระกอบการจึงตอ้งฝึกอบรมใหม่ รวมถึงแรงงานช่างในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ต่อเติมบา้น 

2. ผูป้ระกอบการต้องพบเจอกับปัญหาแรงงาน ในการประสบกับปัญหาการ
บริหารจดัการมกัควบคุมปัจจยัไม่ไดเ้น่ืองจากว่าตอ้งท างานกบัธรรมชาติ และนกแอ่นเป็นนกท่ีอยู่
ตามธรรมชาติ เช่น แรงงานตอ้งเขา้มาตรวจสอบภายในบา้นกรณีท่ีฝนตกแรงและสาดเขา้บริเวณหอ
นก หรือน ้าท่วมภายในบา้นนก แมก้ระทัง่อากาศหนาวและร้อนจนเกินไป 
 

            1.4 การบริหารจัดการ ผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ีมีการบริหารจดัการในการท างานท่ี
ดี เน่ืองจากส่วนน้ีถือวา่เป็นหวัใจส าคญั พบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่รู้ขั้นตอนและกระบวนการท่ี
ถูกตอ้ง และสามารถบริหารจดัการได ้โดยน าองค์ความรู้มาปฏิบติัการจดัการให้ธุรกิจเป็นระบบ 
ตั้งแต่การสร้างบ้านนก (ต้นน ้ า) ให้สภาพบ้านนกเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการของสภาพ
ธรรมชาติ จนถึงเก็บรังนกเพื่อจดัจ าหน่าย อีกทั้งการบริหารจดัการเก่ียวกบัการกระจายสินคา้รังนก 
รวมถึงการบริหารจดัการเก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายผา่นการประมูล ในส่วนน้ีเป็นจุดแข็งท่ีสามารถลด
ความเส่ียงได ้ผูว้จิยัไดว้ิเคราะห์จากขอ้มูล พบวา่ ถา้ผูป้ระกอบการไม่ทราบถึงขั้นตอนการบริหารท่ี
แทจ้ริง อาจส่งผลให้การสร้างบา้นผิดแบบหรือการทดสอบเส้นทางหากินนกแอ่นผิดพลาดได ้หรือ
ลืมส่ิงท่ีส าคญัในการตรวจสอบก่อนลงมือท างาน ส่งผลใหมี้ความเส่ียงและตน้ทุนตามมา        

 จุดแข็ง 
 1. ผูป้ระกอบการในประเทศไทยมีประสบการณ์และองคค์วามรู้เก่ียวกบัธุรกิจรังนก

อยา่งมาก ท าให้สามารถน าการบริหารจดัการผสมผสานกบัเทคโนโลยที  าให้ผูป้ระกอบการบา้นนก
แอ่นมีความสามารถในการท าธุรกิจไดอ้ยา่งดี 

 2. ผูป้ระกอบการได้มีการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการให้กบัสมาชิก
อ่ืนๆมากข้ึน ดว้ยช่องทางหลากหลายของเครือข่ายสมาคมท าให้ผูป้ระกอบการมีการพฒันาในการ
ท าธุรกิจรังนก 

 จุดอ่อน 
 1. ผูป้ระกอบการประสบปัญหาในการบริหารจดัการกบัธุรกิจ จากการท างานกบั

ธรรมชาติ คือนกแอ่น การวางแผนอาจจะพบกบัปัญหาแบบไม่คาดคิด และไม่สามารถก าหนดได ้
เน่ืองจากนกแอ่นเป็นนกท่ีอยูต่ามธรรมชาติ เม่ือฤดูกาลเปล่ียน อากาศ ร้อน-หนาว อาจท าใหน้กแอ่น
อพยพหรือตายหมดบา้นไดภ้ายในวนัเดียว 
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 2. ผูป้ระกอบการไม่สามารถหาแนวทางการบริหารจดัจากท่ีอ่ืนไดเ้น่ืองจากรังนก
เป็นธุรกิจเฉพาะทางจึงตอ้งศึกษาดว้ยตนเอง 
 

            1.5 ต้นทุนเงินและที่ดิน ในส่วนน้ีถือว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการของการท า
บา้นนก ผูว้จิยั พบวา่ นอกจากผูป้ระกอบการจะมีการบริหารงานจดัการท่ีดีแลว้ ตอ้งมีการหาแหล่ง
เงินทุนและการมีพร้อมทั้งท่ีดิน บา้นนกไปพร้อมกนัเพราะธุรกิจน้ีมีตน้ทุนสูงและมีความเส่ียงอยู่
ตลอดเวลา ผูป้ระกอบการจึงตอ้งใชท้ั้งองคค์วามรู้การจดัการท่ีดี และแหล่งเงินทุนท่ีดี ซ่ึงถือวา่เป็น
ความพร้อมของผูป้ระกอบการในการลงทุนท าธุรกิจ 
   จุดแข็ง 
   1. ผูป้ระกอบการมีโอกาสท าบ้านนกแอ่นในประเทศไทยได้หลายจงัหวดั ด้วย
สภาพในประเทศไทยนั้น มีนกแอ่นสายพนัธ์ุท่ีท ารังกินไดบิ้นผ่านท่ีดินและบา้นเรือนหลากหลาย
จงัหวดัทัว่ประเทศไทย  
   2. ผูป้ระกอบการใหม่ท่ีตอ้งการเขา้มาท าธุรกิจมีมากข้ึนและบุคคลท่ีสนใจเขา้มาท า
ธุรกิจจ านวนมากกว่าในอดีตเน่ืองจากมีผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นท่ีอยู่ในวงการรังนกมานานมี
ความรู้และประสบการณ์พร้อมจะถ่ายทอดส่งต่อความรู้ให้บุคคลท่ีสนใจเพื่อลดความเส่ียงดา้นการ
น าเงินมาลงทุนในการท าธุรกิจรังนก 
                   3. ผูป้ระกอบการสามารถหาซ้ือบา้นเก่าราคาถูกเพื่อน ามาปรับปรุงเล้ียงนกแอ่น ใน
ปัจจุบนัมีบา้นร้าง โรงแรมร้าง โรงหนงัร้างหรือสถานท่ีท่ีไม่สามารถด าเนินธุรกิจแลว้สามารถน ามา
ปรับปรุงเพื่อท าบ้านรังนกได้ โดยใช้โอกาสน้ีช่วยท าให้อสังหาท่ีไม่สามารถไปต่อไปกลับมามี
โอกาสในการท าธุรกิจไดม้หาศาลจากการเก็บรังนกแอ่นขาย รวมทั้งอาคารก่อสร้าง 
              4. ผูป้ระกอบการมีความสามารถและเป็นไปได้ในการลงทุนท าธุรกิจ เน่ืองจาก
ประชากรนกแอ่นท่ีอาศยัในประเทศไทยมีเพิ่มจ านวนมากข้ึน และผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ด้าน
ธุรกิจรังนกมากข้ึน  
     5. มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างบา้นนกท่ีประหยดั โดยเรียกวา่บา้นนกพอเพียง 
โดยทุนทรัพยท่ี์มีอยูอ่ยา่งจ ากดัสร้างบา้นนกขนาดพอเหมาะได ้
   จุดอ่อน 

1. ผูป้ระกอบการใหม่ท่ีก าลงัจะเขา้มาในการประกอบการธุรกิจรังนกมีปัญหาการ
ท าธุรกิจด้านน้ีเน่ืองจากตอ้งมีเงินทุนค่อนข้างสูง และไม่สามารถท่ีจะท าเร่ืองการขอสินเช่ือกับ
สถาบนัการเงินได ้
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2. ผูป้ระกอบการอาจจะตอ้งลงทุนซ้ือท่ีดินหรือบา้นใหม่ ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการ
มีท่ีดินหรือบา้นเก่าแต่นกแอ่นไม่ไดบิ้นผา่นเส้นทางนั้นหรือไม่ใช่เส้นทางบินหรือแหล่งหากินของ
นกแอ่น จึงท าใหมี้ตน้ทุนสูงและมีความเส่ียง 
 

    2. ด้านเง่ือนไขด้านอุปสงค์ ในส่วนของพฤติกรรมการซ้ือสินคา้รังนกของลูกคา้ คือ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้รังนกของลูกคา้จะมีทั้งแบบรังนกดิบท่ีท าความสะอาดแลว้ผา่นการก าจดัส่ิง
สกปรกและรังนกท่ียงัไม่ผ่านการท าความสะอาด ในปัจจุบันมีความต้องการรังนกสูงข้ึน โดย 
ส่วนมากลูกคา้ตอ้งการเห็นสภาพของรังนกก่อนจ่ายเงิน เพื่อดูคุณภาพของรังนก ปัจจุบนัมีลูกคา้
ชาวต่างชาติซ้ือรังนกจากบา้นนกแอ่นประเทศไทย โดยซ้ือผ่านหน้าบา้นหรือหน้าฟาร์ม อีกทั้งยงั
เดินทางมาลงทะเบียนซ้ือรังนกท่ีงานประมูลจ านวนมาก และลูกคา้ท่ีท าการเลือกซ้ือรังนก พบวา่ มี
ความรู้เก่ียวกบัการเลือกรังนกเป็นอยา่งดี สาเหตุจากลูกคา้รังนกโดยส่วนมากมกัจะเป็นคนท่ีอยู่ใน
ธุรกิจรังนกหรือแวดวงรังนกอยูแ่ลว้ มีความรู้ในการคดัรังนก  และพบวา่มีลูกคา้หลากหลายแบบทั้ง
ท่ีเป็นเจา้ของโรงลา้งท าความสะอาดรังนก ลูกคา้ชาวต่างชาติ ไกด์ทวัร์ หรือนายหน้ารับซ้ือรังนก
คร้ังละจ านวนมากไปให้ผูป้ระกอบการส่วนอ่ืน โดยมีพฤติกรรมความตอ้งการคลา้ยกนัคือตอ้งการ
รังนกท่ีมีราคาตรงตามเกรดท่ีไดเ้ห็นหรือสัมผสัก่อนซ้ือ ในส่วนของความตอ้งการสินคา้รังนกและ
ราคา ส าหรับความตอ้งการคุณภาพรังนกแอ่นท ารัง ผูว้ิจยั พบวา่ ทั้งรังนกบา้นหรือรังนกถ ้า ถือเป็น
สินคา้ท่ีมีมูลค่า มีราคาสูงเช่นกนั และเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ เน่ืองจากสินคา้รังนกเป็นค่านิยมของ
ลูกคา้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ท าให้ความตอ้งการของลูกคา้ยงัเหมือนเดิม อีกทั้งราคารังนกในบาง
ช่วงก็มีราคาสูงในช่วงเทศกาล  
   โอกาส 

1. ผูป้ระกอบการสร้างบา้นนกมีความรู้และประสบการณ์ในกระบวนการพฒันา
สินคา้รังนกให้มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เน่ืองจากปัจจุบนัรังนกมีราคาสูงและความ
ตอ้งการมาก จึงท าใหเ้กิดผูป้ระกอบการใหม่หรือบุคคลท่ีสนใจเขา้มาศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจมากข้ึน  

2. ผูป้ระกอบการโรงลา้งท าความสะอาดรังนกมีความสามารถในการลา้งท าความ
สะอาด เน่ืองจากในปัจจุบนัรังนกไทยมีตอ้งความตอ้งการจากลูกคา้จึงท าให้ผูป้ระกอบการมีโอกาส
ลา้งท าความสะอาดรังนกดว้ยทกัษะ ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาฝีมือของแรงงานและผูป้ระกอบการเอง 
เพราะการลา้งรังนกสามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัรังได ้ส่งผลท าใหเ้กิดผูป้ระกอบการดา้นน้ีมากข้ึน 

3. ด้วยรังนกบ้านขณะน้ีประเทศไทยมีสินค้าท่ีมีคุณภาพ จึงท าให้ลูกค้าจาก
ประเทศต่างๆ เขา้มาในประเทศไทยท าการซ้ือ-ขายรังนกในประเทศมากยิ่งข้ึน ท าให้สภาพของการ
ประกอบการธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศไทยมีสภาพการคา้ท่ีคึกคกัยิง่ข้ึน  
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4. สินคา้รังนกเป็นลูกคา้เฉพาะกลุ่ม ผูซ้ื้อมีก าลงัทรัพยซ้ื์อรังนก ลูกคา้ประเภทน้ี
จะไม่ตอ้งการจะซ้ือสินคา้อะไรเพื่อทดแทนรังนก จึงไม่ตอ้งกงัวลในเร่ืองของสินคา้ทดแทนรังนก
มาก  

5. ลูกคา้ต้องการสินค้ารังนกจ านวนมาก ท าให้เกิดการจ าหน่ายรังนกแบบการ
แข่งขนักนัประมูลราคารังนกจากผูซ้ื้อ เพราะผูซ้ื้อมารวมกนัประมูลรังนก ท าให้ราคารังนกสูงข้ึน
รวดเร็ว  
                          อุปสรรค 

1. ส าหรับผูป้ระกอบการใหม่ การซ้ือขายสินคา้รังนกท่ีมีราคาสูงอาจท าได้ยาก 
และยงัเป็นอุปสรรคกบับุคคลท่ีสนใจ เน่ืองจากความคิดแรกของการท าธุรกิจนั้น ผลิตสินคา้มา จะ
ขายใคร ใครซ้ือ ขายยงัไง ราคาเท่าไหร่  

2. ลูกคา้ท่ีซ้ือจ านวนมากมีการต่อรองท่ีสูง และมีปัญหาเร่ืองการโกงเงินในหลาย
กรณีท่ีเกิดข้ึน เพราะมีความเส่ียงสูงจึงตอ้งมีลูกคา้ประจ าหรือบุคคลท่ีไวใ้จกนั 

3. ความตอ้งการของลูกคา้รังนกท่ีเร่ิมมากข้ึน  สินคา้รังนกนั้นเป็นสินคา้ท่ีมีกลไก
ทางธรรมชาติของนกแอ่น ผูป้ระกอบการไม่สามารถบงัคบัการผลิตรังนกของส่ิงมีชีวิต นกท ารังไม่
เพียงพอ ท าให้ฐานผลิตภายในประเทศไทยเก่ียวกบัรังนกไม่สามารถตอบสนองลูกคา้ทัว่โลกได้
โดยเฉพาะชาวจีน 
 

     3. ด้านกลยุทธ์องค์การธุรกิจ โครงสร้างและสภาพการแข่งขัน โครงสร้างธุรกิจรัง
นกเป็นโครงสร้างท่ีสั้ นไม่ซับซ้อน สามารถมีผูบ้ริหารเพียงคนเดียวได้ทั้ งห่วงโซ่อุปทานได้ มี
ต้นทุนด้านแรงงานน้อย โดยโครงสร้างของธุรกิจชนิดน้ีมีความยืดหยุ่นสูง สะดวกต่อความ
เปล่ียนแปลงสามารถพฒันาธุรกิจได้งาน และในส่วนของด้านสภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบ 
กลไกตลาด สภาพการแข่งขนัของธุรกิจรังนก พบว่า มีกลไกของตลาดเขา้มามีบทบาทในเร่ือง
ปัญหาของปริมาณการผลิต นั้นเป็นสาเหตุมาจากสินคา้รังนกแอ่นเป็นสินคา้ท่ีผูป้ระกอบการไม่
สามารถผลิตข้ึนมาเองได้ และไม่สามารถใช้เคร่ืองจักรผลิตข้ึนมาได้ เพราะเป็นการผลิตจาก
ธรรมชาติตามสัญชาติญาณการขยายพนัธ์ุของนกแอ่น ถา้นอกฤดูผูป้ระกอบการจะไม่มีรังนกเก็บ
ขาย ดงันั้นท าให้ผูว้ิจยัทราบว่า การแข่งขนัในตลาดจะสูงมากข้ึน ราคารังนกอาจจะสูงข้ึนในช่วง
นอกฤดู ดงันั้นผูป้ระกอบการรังนกควรวางแผนเพื่อให้มีสินคา้รังนกจ าหน่ายตลอด และเม่ือถึง
ฤดูกาลผูป้ระกอบการจะมีสินคา้รังนกจ าหน่ายพร้อมกนัทัว่ประเทศออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก  
ดว้ยเหตุน้ีผูป้ระกอบการรังนกจะมีภารกิจท่ีตอ้งด าเนินการ คือ การแข่งขนัในดา้นการจดัจ าหน่าย  
เน่ืองจากจะมีสินคา้รังนกออกสู่ตลาดมาพร้อมกนั โดยลูกคา้แต่ละกลุ่มท่ีมีความตอ้งรังนกแตกต่าง
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กนัผูป้ระกอบการก็จะจดัการตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงช่วงนั้นจะมีการซ้ือ-ขายรังนกกนัอยา่ง
รุนแรง ซ่ึงอาจจะเป็นลกัษณะของการแข่งขนักนัเอง ทั้งในพื้นท่ีเดียวกนัและต่างพื้นท่ี แต่พบว่า 
ผูป้ระกอบการส่วนมากจะมีลูกคา้ประจ า ดงันั้นผูน้ ากลุ่มผูป้ระกอบการ หัวหนา้ชมรมรังนกแต่ละ
จงัหวดั ตอ้งมีการจดัการเก่ียวกบัการกระจายสินคา้เพื่อช่วยผูป้ระกอบการ โดยในปัจจุบนัมีการจดั
งานประมูลรังนกเกิดข้ึน อีกทั้งประธานลานประมูลแต่ละแห่ง จะตอ้งมีการจดัการดา้นระบบ และ
จัดการวิธีการท าการตลาดเพื่ อจัดจ าหน่ายสินค้ารังนก และประสานงานกับลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อก าหนดเป็นราคาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั โดยการจดัลานประมูลท าให้ลดการ
ประสบปัญหาโดนผูซ้ื้อกดราคา มีอ านาจต่อรอง  
                           จุดแข็ง  
      1. ด้วยการบริหารแบบท่ีสั้ นหรือเรียก การบริหารห่วงโซ่แบบชาวบ้าน ท าให้
สามารถก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัได้สะดวกรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูงเม่ือมีผูป้ระกอบการ
เพียงคนเดียวมาด าเนินธุรกิจครบวงจรห่วงโซ่อุปทาน 
  2. การสร้างบ้านนกแอ่น (ต้นน ้ า) นั้ นถือว่าเป็นส่วนท่ีให้ความมั่นคงได้รับ
ผลตอบแทนยาวนาน ดว้ยเป็นธุรกิจท่ีใชค้นนอ้ย ลงทุนสูง แต่สร้างบา้นคร้ังเดียวและสามารถเก็บรัง
นกไดต้ลอดหลายปี 
      จุดอ่อน  
       1. ดว้ยยงัไม่มีองค์กรหรือบริษทัท่ีท าธุรกิจบา้นนกหรือโรงลา้งรังนกแบบจริงจงั
มากนกั อาจดว้ยเน่ืองจากขอ้กฎหมายนกแอ่นเป็นสัตวป่์าคุมครอง และสัตวป่์าสงวน จึงยงัขาดแรง
หนุนในการสู้กบัต่างประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ท่ีท าธุรกิจรังนกกนัอย่างจริงจงัและ
กฎหมายมีการเอ้ือประโยชน์ใหก้บัผูป้ระกอบการในต่างประเทศแลว้ 
  2. เวลาเก็บผลผลิตรังนกจากบา้นนก ผูป้ระกอบการจะท าการเก็บผลผลิตรังนกเป็น
ระยะเวลาเดียวกนัทั้งหมด 
      โอกาส 

1. ด้วยความสามารถและความช านาญผูป้ระกอบการ มีการพัฒนาตัวเองและ
คุณภาพเพื่อความตอ้งสินคา้ของตลาดและลูกคา้ จึงท าให้มีการพฒันาตนเองเพื่อการแข่งขนัด้าน
ต่างๆของสินคา้รังนก ดา้นสี ดา้นขนาด ส่งผลใหเ้กิดกลยทุธ์ช่วยขีดความสามารถอยูเ่สมอ 

 2. ธุรกิจรังนกเป็นธุรกิจท่ีน่าลงทุน ดว้ยปัจจยัต่างๆของผูป้ระกอบการธุรกิจรังนก
ในประเทศไทยท าให้สินคา้รังนกเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ จากขอ้มูลผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตลาดให้
ทราบวา่ เป็นธุรกิจท่ีน่าลงทุนระยะยาว ถา้มีองคค์วามรู้ท่ีปรึกษาและมีกลยทุธ์การบริหารท่ีดี 
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      อุปสรรค 
      นกแอ่นท ารังเป็นฤดู ท าให้ผลผลิตไม่สามารถผลิตได้ทุกวนัเวลาท่ีตอ้งการแบบ
สินค้าท่ีใช้เคร่ืองจกัรผลิต ก่อให้เกิดขอ้จ ากดัในการผลิตสินคา้ ไม่อาจส่งมอบสินคา้ให้เพียงพอ
ความตอ้งการของลูกคา้ไดต้ลอดเวลา ท าให้เกิดปัญหาสินคา้ขาดตลาด เพราะไม่สามารถเล้ียงหรือ
บงัคบันกแอ่นได ้จึงท าใหมี้ความจ ากดัดา้นการผลิต 
 

    4. ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกัน มีอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนกนั
หลากหลาย เช่น ผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นโรงลา้งท าความสะอาดรังนก ท่ีปรึกษาดา้นการก่อสร้าง
บา้นรังนก ผูรั้บเหมาก่อสร้างท าบา้นนก ก่อนปรับปรุงบา้นก็ตอ้งมีการซ้ือท่ีดิน มีนายหน้าท่ีดิน 
แมก้ระทัง่เม่ือท าการถมท่ีดิน และขุดบ่อน ้าส าหรับใชใ้นการท าบา้นนก (ส าหรับบา้นตอ้งการใชน้ ้ า
จากธรรมชาติ) รวมถึงดา้นการตลาด การจดัจ าหน่าย เช่น ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัท่องเท่ียว บริษทั
ทวัร์ มคัคุเทศก์ เน่ืองจากมีต่างชาติซ้ือรังนกโดยมากับบริษทัท่องเท่ียวทัว่ไป หรือเป็นนักธุรกิจ
ต่างชาติท่ีเปิดร้านอาหารและขายรังนกในต่างประเทศ จะเดินทางเขา้มาในประเทศไทยในช่วงท่ีมีรัง
นกออกสู่ตลาดจ านวนมาก ผูว้ิจยั พบว่า มีนักธุรกิจตระเวนหาซ้ือรังนกแอ่นตามบ้านนกของ
ผูป้ระกอบการหรือท่ีเรียกกันว่าซ้ือหน้าบ้าน (หน้าฟาร์มนก) อาจรวมถึงการลงทะเบียนเพื่อเข้า
ร่วมงานประมูลรังนก ทุกกลุ่มมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน  

จากการวเิคราะห์ผูว้ิจยั พบวา่ ดา้นท่ีปรึกษาการก่อสร้างบา้นรังนก เป็นส่ิงท่ีสนบัสนุน
ให้เกิดความส าเร็จมากข้ึน เน่ืองจากการสร้างบา้นนกนั้นตอ้งใชต้น้ทุนสูง จึงตอ้งมีท่ีปรึกษาแนะน า
แนวทางในการท าธุรกิจ เป็นการลดความเส่ียงและถือว่าเป็นโอกาสท่ีดีในการเร่ิมท าธุรกิจ โดย
ผูว้ิจยั พบว่า การท่ีผูป้ระกอบการจะสามารถเป็นท่ีปรึกษาได้นั้นตอ้งมีประสบการณ์ในการสร้าง
บา้นนกแอ่นมาหลายสิบปี และมีประสบการณ์ในการแก้ไขบา้นนกแอ่นจนประสบความส าเร็จ
มาแลว้ เพื่อยนืยนัวา่สามารถท าไดจ้ริง และอีกหน่ึงธุรกิจท่ีส าคญัคือ ปรึกษา และธุรกิจรับดูแลบา้น
นกโดยท่ีปรึกษาในการสร้างบา้นนกตอ้งคอยช่วยดูแลบา้นนกในช่วงแรก เน่ืองจากตอ้งปรับปรุง
บา้นในระยะแรก เพื่อลดความเส่ียงในการท าธุรกิจ ในส่วนของโรงลา้งท าความสะอาดรังนก ถือวา่
เป็นส่วนช่วยให้รักนกมีมูลค่ามากข้ึน ส่วนน้ีจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ ความช านาญ และสุดท้าย
นายหน้ารังนก การเลือกรังนกนั้นตอ้งมีประสบการณ์ในการเลือกดูรังนก พบวา่ เก่ียวกบัการเลือก
ซ้ือรังนกนั้นต้องอาศัยผูซ้ื้อมีความช านาญในการคดัรังนก เพื่อคุ้มค่าและลดความเส่ียงในการ
จ่ายเงินซ้ือรังนก พบว่า มีชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาพร้อมมคัคุเทศก์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าช่วย
เจรจาและเลือกซ้ือรังนกบ้านในประเทศไทยจ านวนมาก อีกทั้ งผูป้ระกอบการโรงล้างท าความ
สะอาดรังนกนั้นไม่ตอ้งเดินทางไกลไปซ้ือรังนกถึงบา้นนกแอ่นในแต่ละจงัหวดั โดยใช้บริการผู ้
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คดัเลือกรังนกให้ ดว้ยความช านาญ เพื่อลดตน้ทุนในการเดินทางและหลีกเล่ียงขอ้ผิดพลาดในการ
ซ้ือรังนกดว้ยตวัเอง ในส่วนน้ีผูป้ระกอบการโรงลา้งรังนกและนายหนา้รังนกตอ้งมีความไวเ้น้ือเช่ือ
ใจกนัสูง หรืออาจจะเป็นในกรณีท่ีเป็นหุน้ส่วนทางธุรกิจกนั  
     
                     4.1 ทีป่รึกษาในการสร้างบ้านรังนก (ภาษาในวงการเรียกว่า คอนเซาท์) 

โอกาส 
1. เม่ือมีท่ีปรึกษาหรือคอนเซาท์ท าให้มีบุคคลท่ีสนใจเก่ียวกับธุรกิจน้ีมากข้ึน 

เน่ืองจากความเส่ียงในการลงทุนลดนอ้ยลง ก่อใหเ้กิดผูป้ระกอบการมากข้ึน 
2. มีจ านวนผูป้ระกอบการประสบความส าเร็จมากกว่าเดิม เพราะมีการจ้างท่ี

ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดูแลบ้าน เหมือนได้องค์ความรู้และประสบการณ์ของผูอ่ื้นมาท าธุรกิจ 
ก่อใหเ้กิดผลผลิตสินคา้รังนกมากข้ึน 

อุปสรรค 
ท่ีปรึกษา ทีไม่น่าเช่ือถือ หรือท่ีปรึกษาท่ีแนะน าผิด ท าให้เกิดปัญหาตามมาภายหลงั 

งบประมาณบานปลาย มีมิจฉาชีพเขา้มาหากินมากข้ึน หรือกรณีท่ีผูใ้ห้ค  าแนะน าหรือให้ค  าปรึกษา
นั้นอาจจะรู้ไม่จริง หรือประสบการณ์ยงัไม่เพียงพอท าให้ผูป้ระกอบทั้งใหม่และเก่าประสบปัญหา
ลม้เหลว 
 

         4.2 ด้านโรงงานแปรรูป หรือโรงงานคัดขนรังนกโรงงานท าความสะอาดรังนก 
โอกาส 
1. รังนกเม่ือผา่นการท าความสะอาดการคดัส่ิงสกปรกจากรังนก ท าให้รังนกสวย 

และมีมูลค่ามากข้ึน เน่ืองจากลูกคา้มีความตอ้งการสินคา้ท่ีท าความสะอาด เพราะลูกคา้น าไปเป็น
ของฝาก ของขวญั การท าความสะอาดท าให้รังนกดูสวยและมีมูลค่ามากกวา่รังนกท่ีมีส่ิงสกปรกติด
อยู ่เช่น ข้ีนก เปลือกไข่ ขนนก รวมถึงซากนก 

2. การล้างรังนกสร้างโอกาสให้กับผูป้ระกอบ การจดัจ าหน่ายในการจ าหน่าย
สินคา้ไดม้ากข้ึน เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีพร้อมน าไปตม้รับประทานไดท้นัที สะดวกและสะอาด  

3. สร้างโอกาสในการพัฒนาฝีมือและอาชีพ มีการจ้างงาน มีการให้อาชีพกับ
บุคคลในทอ้งถ่ินมาท างานคดัส่ิงสกปรกลา้งรังนก 

4. ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการสร้างบา้นรังนกท าโรงลา้งควบคู่ไปดว้ยเป็นการสร้าง
โอกาสในการเพิ่มอาชีพท่ีสนบัสนุนกนัให้กบัตวัเอง สร้างความเช่ือมโยงช่วยเหลือห่วงโซ่อุปทาน
ตน้น ้าและปลายน ้าภายในผูป้ระกอบการเพียงคนเดียว 
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5. ดว้ยการใช้ฝีมือและทกัษะในการลา้งจึงมีค่าลา้งรังนกท่ีแพง โดยค่าลา้งรังนก
ต่อกิโลหลาย10000บาท สร้างรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการ 
                อุปสรรค 

1. รังนกมีความสวยงามมากข้ึน เกิดการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบ การด้วยกนั 

เน่ืองจากรังนกเม่ือท าความสะอาด ลา้งรังนกใหส้วยงามแลว้ รังนกมีความสวยงามคลา้ยกนั  

2. มีตน้ทุนเพิ่มข้ึน โดยปกติราคาค่าลา้งรังนกประมาณ 10,000บาท ต่อ 1 กิโลกรัม 

ท าให้ผูซ้ื้อตอ้งมีภาระมากข้ึนแต่ก็พอใจเม่ือไดรั้งนกท่ีสวยงาม ผูป้ระกอบการมีตน้ทุนมากข้ึนใน

การส่งรังนกท่ีสกปรกไปลา้งท่ีโรงงาน 
 

      4.3 นายหน้ารังนก 

โอกาส 

1. นายหน้า เป็นคนกลางช่วยคอยประสานงานเพื่อให้ผูซ้ื้อมาเจอกับผูข้าย ช่วย

เช่ือมโยงผูจ้ดัจ  าหน่ายกบัผูต้อ้งการสินคา้รังนกเขา้หากนั และในบางคร้ังนั้นผูซ้ื้ออาจจะไม่มีโอกาส

ไดเ้จอกบัผูข้ายรังนกตวัจริงก็เป็นได ้เน่ืองจากมีการซ้ือขายผ่านตวัแทน จึงท าให้การซ้ือขายรังนก

ง่ายมากยิง่ข้ึนในปัจจุบนั 

2. นายหน้าท่ีอยู่ในรูปแบบมคัคุเทศก์ เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย

โดยผูท่ี้สนใจมาท่องเท่ียวคือผูท่ี้นิยมรังนกและตอ้งการมาเลือกซ้ือรังนก 

อุปสรรค 

                      1. มีปัญหาในกรณีท่ีนายหน้าไม่มีความรู้จริง หรือหลอกลวง เช่น ทัคคุเทศก์ท่ี
หลอกนกัท่องเท่ียวไปซ้ือรังนกจากร้านท่ีมีราคาแพงเพื่อไดค้่าตอบแทนจากยอดซ้ือสินคา้ของลูกคา้ 
                           2. มีปัญหาดา้นเงินทุน และความไวว้างใจ ในกรณีท่ีนายหนา้ท าหนา้ท่ีคดัเลือกซ้ือ
รังไม่ใช่หุน้ส่วนทางธุรกิจท่ีท าธุรกิจร่วมกนั 
 

                     5. ด้านโอกาส ผูป้ระกอบการรังนกไทยมีองค์ความรู้ในการท าธุรกิจรังนก และมี
ผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาช่วยเหลือและแนะน า ท าให้ลดความเส่ียงและปัญหา ช่วยให้
งบประมาณผู้ประกอบการไม่บานปลาย อีกทั้ งให้ค  าปรึกษาผู ้ประประกอบการรายใหม่ท่ีมี
ประสบการณ์ยงัไม่เพียงพอ ท าให้ธุรกิจรังนกแอ่นบา้นมีการประสบความส าเร็จในธุรกิจรังนก
สูงข้ึนในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยส่ิงเหล่าน้ีนั้ นจึงท าให้มีบุคลภายนอกให้ความสนใจ หรือ
ชาวต่างชาติท่ีสนใจการท าธุรกิจรังนก ต่างเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานเก่ียวกบัธุรกิจรังนกในประเทศ
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ไทย อีกทั้งยงัเดินทางเขา้มาเพื่อหาซ้ือรังนกดิบกลบัไปจ าหน่ายยงัท่ีต่างประเทศกนัมากมาย  อีกทั้ง
ภูมิศาสตร์ประเทศท่ีไทยเหมาะกบัการเล้ียงนกแอ่นกินท ารังกินไดแ้ละเหมาะกบัการด ารงชีวิตนก
แอ่น ดังนั้ นประชาชนคนไทยมีโอกาสท่ีจะสามารถเรียนรู้เก่ียวกับนกแอ่น และสามารถท่ีจะ
ประกอบธุรกิจนกแอ่น จึงจดัเป็นโอกาส เน่ืองจากในประเทศไทยสามารถประกอบธุรกิจรังนกได้
ทุกจงัหวดั เพราะสามารถสร้างบา้นใหน้กแอ่นเขา้มาอยูไ่ดแ้ละเก็บรังนกแอ่นจ าหน่ายได ้  
 

       5.1 โอกาสด้านปัจจัยการผลติ 
ผูว้ิจยัพบวา่การมีองค์ความรู้ของผูป้ระกอบการรังนกไทยเป็นจึงเป็นการเสริมโอกาส

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั อีกทั้ง ภูมิศาสตร์ท่ีประเทศไทยนกแอ่นสามารถด ารงชีวิตอยู่
ได ้อีกทั้งแรงงาน การบริหาร และตน้ทุนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในโอกาสดา้นปัจจยัการผลิต 
 

5.1.1 ด้านผู้ประกอบการ 
โอกาส 
1. ผูป้ระกอบการมีการศึกษาและต่ืนตวัเก่ียวกบัธุรกิจน้ีมานานตั้งแต่อดีตท าให้

ปัจจุบนัธุรกิจนกแอ่นในประเทศไทยมีการพฒันามากยิ่งข้ึน อีกทั้งพยายามท่ีจะคน้หาความรู้อยา่ง
สุดก าลงั ในธุรกิจนกแอ่นท่ีท ารังกินไดภ้ายในบา้น จึงท าให้มีความสามารถในทุกวนัน้ีจนติดอนัดบั 
1ใน4 ของโลกท่ีท ารังบา้นประสบความส าเร็จ 

2. ผูป้ระกอบการมีความไดเ้ปรียบท่ีมีการศึกษาเปรียบเทียบจากผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ ไดน้ ามาเป็นแนวทางปฏิบติักนัได ้

3. ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ได้กลายมาเป็นปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัอาชีพ
สร้างบา้นนก ท าความสะอาดรังนก ช่วยใหล้ดความเส่ียงในการท าธุรกิจอยา่งมาก 

 

     5.1.2 นกแอ่น 
     โอกาส  

1. นกแอ่นสามารถด ารงชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้ เน่ืองจากภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทยเหมาะกบัการเล้ียงนกและการด ารงชีวิตนกแอ่น ท าให้ประเทศไทยมีโอกาสในการท าธุรกิจ
เก่ียวกบัการสร้างบา้นนกแอ่น เพราะว่าในโลกน้ีมีเพียงไม่ก่ีประเทศท่ีนกแอ่นสามารถอาศยัและ
ด ารงชีวติอยูไ่ด ้ 

2. นกแอ่นเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยูม่ากมาย และสามารถน ามาใชใ้นการ
ประกอบอาชีพหรือท าธุรกิจเล้ียงชีพได ้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
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3. นกแอ่นเป็นสัตวท่ี์ถือว่ากลายเป็นสัตวใ์นด้านผลิตสินค้าทางเศรษฐกิจแล้ว
ส าหรับผูป้ระกอบการบา้นนก จึงมีความเพียรพยายามท่ีจะศึกษาเก่ียวกบันกแอ่น แมจ้ะไม่เทียบเคียง
กบันกัปักษีวิทยา แต่ก็เป็นการคน้ควา้หาความรู้ สังเกตการณ์เก่ียวกบัชีวิตนก เพราะการด ารงชีวิต
และท ารังของนกแอ่นจะท ารังเป็นฤดูวงรอบอย่างเดิมไปตลอดจึงท าให้ผูป้ระกอบการง่ายต่อ
การศึกษา 
 

            5.1.3 แรงงาน 

            โอกาส 

1.  แรงงานเก่ียวกบับา้นนกแอ่นไม่ตอ้งใช้มากเน่ืองจากสามารถประกอบการท า

ธุรกิจไดเ้พียงคนเดียวคือเจา้ของบา้น ท าใหไ้ม่ยุง่ยากและซบัซอ้น 

2. แรงงานเก่ียวกบัการท าความสะอาดรังนกในประเทศไทยมีการฝึกฝีมือให้มี

ความสามารถมาก และมีการพฒันาใหแ้รงงานสามารถลา้งรังนกใหมี้มูลค่ามากยิง่ข้ึน 

3. แรงงานในประเทศไทยจดัวา่มีความสามารถมาตั้งแต่สมยัโบราณในดา้นการใช้

ฝีมือ เช่น การแกะสลกั การท างานสาน การท างานฝีมือท่ีใชเ้วลา ดงันั้นการท าความสะอาดรังนกจึง

ถือวา่เป็นความถนดัของคนไทย 

 

 5.1.4 การบริหารจัดการ 

              โอกาส 

              การบริหารจดัการของผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกมีการจดัการเป็นระบบ มีการ

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพเน่ืองจากผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ีส่วนใหญ่มีการศึกษามาอย่างดีท าให้

บริหารจดัวางแผน และปฏิบัติได้ดี และผูบ้ริหารตดัสินได้อย่างดีอีกทั้ งกระท าการตดัสินใจได้

รวดเร็วเพราะวา่เป็นการบริหารจดัการท างานผา่นผูป้ระกอบการแค่เจา้ของธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ 

 

            5.1.5 ต้นทุน ด้านเงินและทีด่ิน 

            โอกาส 

1. มีนกแอ่นผา่นเส้นทางท่ีดินหลายจงัหวดัในประเทศไทยส่งผลใหผู้ป้ระกอบท่ี

สนใจการสามารถลงทุนซ้ือท่ีดินไดใ้นราคาถูก 
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2. ประชาชนท่ีมีท่ีดินและบา้นอยูใ่นเส้นทางการหากินหรือเส้นทางการบินนก

แอ่นมากมาย สามารถหนัมาใชป้ระโยชน์จากส่ิงน้ีได ้ทั้งสร้างบา้นเล้ียงนกแอ่นหรือขายใหก้บัผูท่ี้

สนใจท าบา้นนกแอ่น 

                           5.2 ด้านเง่ือนไขด้านอุปสงค์ 
  โอกาส 

1. สินคา้รังนกเป็นสินคา้เฉพาะท่ีผูซ้ื้อตอ้งการโดยท่ีไม่มีสินคา้มาทดแทนได ้ผูท่ี้
ตอ้งการรังนกจึงมีความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อไดสิ้นคา้รังนกระดบัคุณภาพ 

2. ลูกคา้มีพฤติกรรมบริโภคมากยิ่งข้ึนในอดีตและปัจจุบนั อีกทั้งรังนกประเทศ
ไทยยงัมีรสชาติท่ีดีท าใหลู้กคา้ต่างนิยม  

3. ผูป้ระกอบการรังนกในประเทศไทยเขม้งวดและพยายามส่งต่อจรรยาบรรณ
ดา้นการไม่ปนเป้ือนหรือการปลอมแปลงรังนกเน่ืองจากกลวัการขีดกนัทางการคา้ 

4. ความนิยมรังนกและการบริโภครังนกมีการขยายตวัมากยิ่งข้ึนและในอนาคตก็
จะมีความนิยมถ้าผูป้ระกอบการยงัช่วยกันพฒันาด้านคุณภาพ เน่ืองจากความเช่ือและค่านิยม
เก่ียวกบัสินคา้รังนกมากมายตามส่ือ 

 

5.3 ด้านกลยุทธ์องค์กรธุรกจิโครงสร้างและสภาพการแข่งขัน 
โอกาส 
1. ผูป้ระกอบการสามารถการบริหารงานเพียงคนเดียวจึงท าให้การท างานมีความ

ยืดหยุ่นเปล่ียนแปลงไดไ้ว อีกทั้งสามารถควบคุมกระบวนการดว้ยผูป้ระกอบการเพียงคนเดียวได ้
ท าใหไ้ม่ตอ้งมีแรงงานมา และยงัสามารถวางแผนเก่ียวกบักลยทุธ์ไดดี้เน่ืองจากองคก์รไม่ใหญ่ท าให้
ไม่ตอ้งรอรับค าสั่งหรือรอค าตดัสินใจจากฝ่ายใด 

2. ดว้ยความสามารถและความช านาญผูป้ระกอบการจึงท าให้มีการแข่งขนัสินคา้
รังนก ดา้นสี ดา้นขนาด และแข่งขนักนั และธุรกิจรังนกมีความตอ้งการมากกวา่ก าลงัการผลิตท าให้
ผูป้ระกอบการมีแรงจูงใจในการสร้างความสามารถและความไดเ้ปรียบใหต้นเองมากยิง่ข้ึน 

 

5.4 ด้านอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องและสนับสนุนกนั      
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและท าการสัมภาษณ์จึงพบว่ามีธุรกิจหรือมีผี่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ด้าน

การก่อสร้างบา้นนก ท่ีปรึกษาดา้นนกแอ่น ดา้นการก่อสร้าง การลา้งท าความสะอาด และคนกลาง
หรือนายหนา้รังนก ทั้ง ตวัแทนจ าหน่าย หรือมคัคุเทศก ์
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 5.4.1 ทีป่รึกษา 
 โอกาส 
 1. ท่ีปรึกษาในธุรกิจรังนกมีองค์ความรู้ท่ีดี เน่ืองจากเป็นท่ีปรึกษามาจากการท า

ธุรกิจหลายหลาย 10 ปี และมีการบอกต่อถึงผูท่ี้มีประสบการณ์ท าใหส้ามารถปรึกษาไดถู้กบุคคล 
2. ในปัจจุบนั ช่องทางการติดต่อมีหลากหลายมากมายท าให้สามารถปรึกษาหรือ

สอบถามผูท่ี้มีองคค์วามรู้ในดา้นน้ีไดม้าก 
 

5.4.2 โรงงาน หรือโรงล้าง การล้างท าความสะอาดรังนก หรือการแปรรูปรังนกดิบ 
โอกาส 
1. โอกาสในการจ าหน่ายรังนกมีมากข้ึน เน่ืองจากการลา้งท าความสะอาดรังนกท า

ให้รังนกสวยงามมากกวา่เดิมไม่สกปรก เพราะมีการคดั ขนนก ข้ีนก เปลือกไข่ ท าให้สินคา้มีมูลค่า
มากข้ึน 

2. รังนกท่ีลา้งท าความสะอาดสามารถตรงใจผูซ้ื้อเก่ียวกบัความตอ้งการน ารังนก
ไปเป็นของขวญัท่ีดูล ้าค่าไดม้ากกวา่รังนกดิบแต่เดิม 

3. ช่วยเหลือผู ้ประกอบการให้จ  าหน่ายรังนกได้มากข้ึน และช่วยเช่ือมโยงให้
ผูป้ระกอบการสร้างบา้นนกสามารถเป็นผูจ้  าหน่ายไดเ้องโดยการลงแรงหรือแรงงานลา้งรังนกเพื่อ
จ าหน่าย 

 

  5.4.3 นายหน้ารังนก  
  ตวัแทนท่ีเป็นคนกลางนับตั้งแต่นายหน้าท่ีพาชาวต่างชาติมาหาซ้ือรังนก หรือ

บริษทัท่องเท่ียวและมคัคุเทศก ์
  โอกาส 
  1. ท าให้ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูข้ายรังนกมีโอกาสสามารถจ าหน่ายรังนกได้มาก

ยิง่ข้ึนเร่ืองจากมีคนกลางคอยแนะน า น าพาเดินทางมาหาซ้ือรังนกในประเทศไทย  
 2. ตัวแทนท่ีดีสามารถสร้างช่ือให้กับวงการรังนกไทย คอยแนะน าและใช้

ประสบการณ์ช่วยเหลือทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 
 

 6. ด้านบทบาทรัฐบาล ในปัจจุบนัอาจจะยงัไม่มีหน่วยงานตั้งข้ึนมาเพื่อรับผิดชอบ
เก่ียวกบัธุรกิจรังนกแอ่นโดยตรงจึงยงัไม่มีกฎหรือนโยบายเก่ียวกบันกแอ่นมาก ากบัชัดเจน ด้วย
หน่วยงานอาจจะยงัมีปัญหาเก่ียวกับการไม่มีความรู้อย่างลึกซ้ึงหรือชัดเจนในธุรกิจเทียบเท่า
ผูป้ระกอบการในดา้นธุรกิจ และเก่ียวกบันกแอ่นเทียบเท่ากบันกัปักษีวิทยาในการท าธุรกิจรังนก
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แอ่น และการสร้างบ้านนกแอ่นจึงประสานงานกันล าบาก ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความร่วม 
ประสานงาน และเปิดให้หน่วยงานเขา้มาศึกษาและอธิบายเก่ียวกบัการท างานท่ีชดัเจน ในอนาคต
ธุรกิจน้ีจะถูกกฎหมายและจะมีหน่วยงานต่างๆ จดัตั้งข้ึนมาเพื่อคุม้ครองตวับา้นนกผูป้ระกอบการ
นกให้ความรู้เผยแพร่ความรู้และสร้างทศันคติเชิงบวกกับผูบ้ริโภค ควรมีข้อก าหนดต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้ควบคุมผู ้ประกอบการให้อยู่ในกรอบของการประกอบธุรกิจรังนก ช่วยเหลือประเด็น
ขดัแยง้กบัชุมชนเพื่อความย ัง่ยืนในการท าธุรกิจ และควบคุมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ย ัง่ยืนให้ไดม้าตรฐาน  และหน่วยงานต่างๆ เขา้มาดูแลดา้นผูป้ระกอบการและการท าฟาร์มนก และ
หน่วยงานอ่ืนๆ จะเขา้มาดูแลเร่ืองเสียง กล่ิน และเช้ือโรครบกวน ตามล าดบั  

 

     6.1 ปัจจัยการผลติ 
โอกาส 
1. ผูป้ระกอบการจะไดผ้ลประโยชน์เม่ือกฎหมายเก่ียวกบัรังนกชดัเจนมากข้ึนและ

ไดรั้บช่วยเหลือในดา้นการท าธุรกิจและส่งเองเม่ือกฎหมาย แต่ในปัจจุบนัรัฐบาลยงัไม่เขา้มาก าหนด
กฎเกณฑ์  จึงท าให้การบริหารงานกนัเองภายในของผูป้ระกอบการสามารถตดัสินใจได ้กระท าได้
อยา่งรวดเร็วโดยผา่นสมาคม ชมรม 

2. ผูป้ระกอบการมีการร่วมมือร่วมใจกนัมาก ช่วยเหลือกนัมากเพื่อลดความเส่ียง
ในทุกดา้น เน่ืองจากการลงทุนไม่สามารถขอสินเช่ือไดจ้ากสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบการรังนก
ยงัไม่มีกฎหมายช่วยเหลือผูค้า้รังนก จึงตอ้งมีความสามคัคีกนัเองภายใน 

     อุปสรรค 
1. ในปัจจุบนับทบาทรัฐบาลยงัเป็นอุปสรรคกบัการท าธุรกิจรังนกอยา่งมากและมี

ประเด็นเก่ียวกบัส่วนท่ีท าให้เกิดอุปสรรคในการประกอบการ และผูป้ระกอบการอีกดว้ย เช่น การ
ไม่สามารถร่วมกลุ่มอยา่งเปิดเผยไดเ้น่ืองจากมีขอ้ก าหนดหรือกฎหมายเก่ียวกบัสัตวป่์าคุม้ครองและ
สัตวป่์าสงวน และการท่ีไม่สามารถตั้งนโยบายหรือการคุม้ครองสิทธิของผูป้ระกอบการไดจึ้งถือวา่
สูญเสียความสามารถในการแข่งขนั 

2. ไม่มีการสนบัสนุนเก่ียวกบัสินเช่ือส าหรับผูป้ระกอบการ หรือการลดดอกเบ้ีย
ให้กบัผูป้ระกอบการบา้นนก และยงัไม่มีกฎเกณฑ์หรือนโยบายดูแลชดัเจน และการสนบัสนุนดา้น
ภาษีและเม่ือรังนกส่งออก อีกทั้งยงัไม่มีการให้เงินทุนเพื่อส่งเสริมธุรกิจ หรือการลดอตัราภาษี
รายไดก้ารส่งออก 

3. เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการซ้ือขายผูป้ระกอบการไม่สามารถขอความช่วยเหลือ
กบัหน่วยงานรัฐบาลได ้เพราะไม่มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาดูแลธุรกิจรังนกโดยตรง 
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5.2 ด้านเง่ือนไขด้านอุปสงค์ 
 โอกาส 

1. เม่ือรัฐบาลเข้ามาช่วยผูป้ระกอบการในธุรกิจรังนกอาจเข้ามาเป็นผูจ้ ัดงาน
ประมูลหรือเป็นตวัแทนในการประมูลรังนก 

2. การเช่ือมขอ้ตกลงการส่งออกหรือการท าบา้นนกแอ่นหรือลา้งท าความสะอาด
รังนกแอ่นท าให้รังนกไดม้าตรฐานยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัสามารถออกตราสินคา้ในดา้นรับรองคุณภาพให้
สินคา้เพื่อความวางใจอีกดว้ย 

3. ในกรณีท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานไม่เขา้มาช่วยเหลือรังนกอาจส่งผลท าให้ลูกคา้
รังนกไม่สามารถเขา้ถึงผูป้ระกอบการไดง่้าย และขจดัปัญหาเก่ียวกบัผูท่ี้เขา้มาหาผลประโยชน์หรือ
หลอกลวงในธุรกิจ 

อุปสรรค 
  ในกรณีท่ีกฎหมายเขา้มาช่วยเหลืออาจส่งผลให้รังนกท่ีมีคุณภาพสูงราคาสูงข้ึน
เน่ืองจากมีการบวกค่าใชจ่้ายการด าเนินการหรือการเสียภาษีอยา่งถูกตอ้งท าให้ลูกคา้อาจชอบรังนก
ท่ีไม่ได้ผ่านกระบวนการของรัฐบาลหรือรังนกท่ีการันตีมาจากแหล่งท่ีรัฐช่วยเหลือดูแลโดยให้
หน่วยงานเขา้มาตรวจสอบ ควบคุม อีกทั้งน ารังนกไปพิสูจน์หาส่ิงปนเป้ือนหรือปลอมแปลงเพราะ
จะมีค่าใชจ่้ายบวกกบัสินคา้ตามมา 

 

5.3 บริบทด้านกลยุทธ์องค์กรธุรกจิโครงสร้างและสภาพการแข่งขัน 
โอกาส 
ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือนโยบายท่ีเอ้ือแต่ประโยชน์ในการท าธุรกิจนกแอ่น จะ

ก่อให้เกิดกลยุทธ์การท าธุรกิจหลากหลายดา้น เช่น การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัรังนก การกระจาย
ข่าวสารเก่ียวกับงานประมูลรังนกให้นายทุนต่างชาติ เข้ามาประมูลอย่างมาก และท าให้
ผูป้ระกอบการสามารถท าการประชาสัมพนัธ์ในดา้นธุรกิจไดอี้กมากมาย เน่ืองจากมีพระราชบญัญติั
เก่ียวกบันกแอ่นท่ีเขา้มาคุม้ครองจึงท าใหเ้กิดปัญหา 

อุปสรรค 
 เม่ือธุรกิจรังนกไม่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงาน ด้านการวิจยัและ
พฒันา และยงัไม่มีงบในดา้นน้ีให้กบัธุรกิจรังนก ท าให้ไม่สามารถสู้คู่แข่งต่างประเทศได ้เน่ืองจาก
ขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ อีกทั้งยงัมีทศันคติเก่ียวกบัธุรกิจน้ีเน่ืองจากต่างประเทศมีงานวิจยั
หลากหลาย เก่ียวกบัการน ารังนกมารักษาโรค การวิจยัรังนกท่ีมาจากแหล่งก าเนิดแต่ละแห่ง ฯลฯ 
ท าใหข้าดกลยทุธ์และการพฒันาความสามารถในการแข่งขนั 
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5.4 ด้านอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องและสนับสนุนกนั 
โอกาส 
เม่ือรัฐบาลเขา้มาช่วยเหลือสนบัสนุนธุรกิจรังนกแลว้ ธุรกิจรังนกท่ีอยูใ่นห่วงโซ่

ของธุรกิจจะมีความสามารถ และท าใหก้ารเช่ือมโยงในห่วงโซ่เขม้แขง็มากข้ึน เช่น การช่วยเหลือใน
ดา้นฝึกทกัษะฝีมือ การเขา้มาช่วยเหลือให้ธุรกิจผูรั้บเหมาก่อสร้างทัว่ไปมีทกัษะดา้นสร้างบา้นนก
อย่างถูกตอ้ง อีกทั้งช่วยส่งเสริมในดา้นท่ีปรึกษา ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ 10 ปีข้ึน
ไปสามารถข้ึนทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาทั้งให้ค  าแนะน าผูป้ระกอบการและให้ค  าแนะน าหน่วยงานได ้
เพื่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนกนัประสบความส าเร็จ  

อุปสรรค 
ในกรณีท่ีรัฐบาลหรือนโยบายเขา้มาเก่ียวขอ้งอาจท าให้ผูป้ระกอบการหรือธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกนัยุง่ยากในดา้นการข้ึนทะเบียน หรือการขออนุญาต ฯลฯ เพราะตอ้งท าอยา่งถูกตอ้งเพื่อ
การเข้าไปตรวจสอบควบคุมได้อาจจะต้องใช้เวลามากข้ึนในการขออนุญาต แม้จะส่งผลเพื่อ
ประโยชน์ในอนาคตก็ตาม แต่ผูป้ระกอบการใหม่หรือบุคคลท่ีสนใจอาจจะต้องใช้เวลาศึกษา
มากกวา่เดิม 

 
 5.1.2 ผลการศึกษามิติต่างๆ ทางการจดัการคุณภาพ การจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีมี

ผลกระทบต่อการบริหารจดัการคุณภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศไทย ผูว้จิยัได้
สรุปดงัต่อไปน้ี 
 

    มิติห่วงโซ่อุปทาน ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาและวเิคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั 1) ตน้
น ้า 2) กลางน ้า และ 3) ปลายน ้า ดงัน้ี 
 
 (       ) 

            

                  

(        )    

              

              

              

         

               

         

       

(        ) 

            

            

         

                  

         

               

             

                                

                      

          
 

 

   ภาพที ่5.1 กิจกรรมตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้าของรังนกบา้น 
   ท่ีมา: ผูว้จิยั (2562) 
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        1. ผู้ประกอบการ (ต้นน ้า) พบว่า พบว่า การประกอบธุรกิจรังนกผูป้ระกอบการ
ตอ้งการมีความรู้อยา่งถูกตอ้ง ตอ้งศึกษาขั้นตอนการสร้างบา้นนก ดูแลนก และการน าเทคโนโลยมีา
ใชเ้พื่อให้ไดรั้งนกท่ีมีคุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการดูแลนกแอ่นภายในบา้นของ
ตนเอง เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในห่วงโซ่อุปทานตน้น ้ า ดงัค าท่ีกล่าววา่ “ไม่มีนกไม่มีรัง
นก” ดงันั้นผูป้ระกอบการทั้ง ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งรักษาชีวิตของ
นกแอ่น และรักษาคุณภาพของสินคา้รังนกไวใ้ห้ได ้ ตอ้งป้องกนันกแอ่นจากศตัรู และตอ้งให้นก
แอ่นด ารงชีวิตเป็นไปตามวงจรของธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับนกแอ่น และส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการทัว่ไป ท าธุรกิจนกแอ่นเป็นเชิงอนุรักษพ์นัธ์ุนกแอ่น ไม่เก็บรังนกก่อนลูกนกทิ้งรังไป  
        2. ผู้ประกอบการ (กลางน ้า) พบวา่ ผูป้ระกอบการโรงลา้งรังนก ให้ความส าคญักบั
องค์ความรู้และแรงงานเพื่อให้ได้สินค้ารังนกท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า โดย
ต้องการแรงงานท่ีมีความรู้ และแรงงานท่ีมีประสบการณ์ เก่ียวกับการท าความสะอาดรังนกมี
แรงงานมากกวา่ผูป้ระกอบการบา้นนก (ตน้น ้ า) แรงงานลา้งรังนกท่ีมีประสบการณ์ถือวา่มีส่วนช่วย
ผูป้ระกอบการโรงลา้งรังนก (กลางน ้ า) ไดม้าก และส่วนน้ีเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัธุรกิจรังนกมาก
ยิ่งข้ึน ในปัจจุบนัมีการให้ความรู้และช่วยเหลือเก่ียวกบัการเพิ่มมูลค่าให้สินคา้รังนกด้วยการท า
ความสะอาด พบว่า ระบบการท าธุรกิจรังนกนั้นตอ้งเน้นท่ีคุณภาพตั้งแต่เร่ิมกระบวนการเล้ียงนก
จนถึงการท าความสะอาดรังนก ปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงลา้งท าความสะอาดรังนกอยูห่ลายแห่ง 
อีกทั้งโรงล้างรังนก (กลางน ้ า) ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการบา้นนก (ตน้น ้ า) ท าควบคู่กบัการ
สร้างบา้นเล้ียงนกอีกดว้ย เพื่อขายสินคา้รังนกทั้งแบบรังนกไม่ท าความสะอาด และรังนกท่ีท าความ
สะอาดแลว้ อีกทั้งยงัเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายท าควบคู่กนัไปทั้งห่วงโซ่อุปทาน  
        3. ส่วนของห่วงโซ่อุปทานในส่วน (ปลายน ้า) การจดัจ าหน่ายผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 
1) การจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางปลายน ้ าแบบปกติโดยผา่นผูป้ระกอบการตน้น ้ า กลางน ้ า และปลาย
น ้า นายหนา้ และไกดท์วัร์ใหก้บันกัท่องเท่ียว 2) การจดัจ าหน่ายผา่นงานประมูล  
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ภาพที ่5.2 ห่วงโซ่อุปทานในการจดัจ าหน่ายรังนกผา่นการประมูล  
ท่ีมา: ผูว้จิยั (2562) 

 
  3.1 การจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางปลายน ้า พบวา่ ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบั
สินคา้รังนกท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยผูป้ระกอบการทุกส่วนของห่วง
โซ่อุปทานทั้ง ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ านั้นสามารถเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายรังนกไดทุ้กส่วนเน่ืองจาก
ความต้องการของลูกค้าท่ีต้องการซ้ือสินค้าจากผูส้ร้างบ้านนกแอ่น (ต้นน ้ า) ด้วยตนเอง หรือ
ตอ้งการซ้ือรังนกท่ีท าความสะอาดแล้วจากผูป้ระกอบการโรงลา้งรังนก (กลางน ้ า) ข้ึนอยู่ท่ีความ
ตอ้งการของลูกคา้จะเลือกซ้ือรังนกแบบไหน และผูว้ิจยัพบวา่ ในธุรกิจรังนก ผูป้ระกอบการบา้นรัง
นกส่วนของ (ตน้น ้ า) และผูป้ระกอบการโรงล้างรังนก (กลางน ้ า) ยงัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจจดั
จ าหน่าย (ปลายน ้ า) เป็นจ านวนมาก โดย 1 คน เป็นผูป้ระกอบการทั้งห่วงโซ่อุปทาน และพบว่า ผู ้
จ  าหน่ายรังนกท่ีงานประมูล จะเป็นผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่น (ตน้น ้ า) เดินทางมาจ าหน่ายรังนก

สินค้ารังนก ผู้ขายท่ีเป็นผู้ประกอบการ
มาจากบ้านนกทั่วไปประเทศ 

ผู้ซ้ือสินค้ารังนก โรงงานล้างรังนก
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

ลูกค้าได้รังนกท่ีต้องการไปขายต่อ 
หรือโรงล้างรังนก และแปรรูป  

ซ้ือขายผ่านกระบวนการจัด
จ าหน่ายลานประมูลรังนก 

 

ผู้ประกอบการโรงล้างรังนก 
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

 
 

ผ่านกระบวนการแปรรูป  

ลูกค้าท่ีต้องการรังนกที่ท าความสะอาด
แล้วไปจ าหน่ายหรือรับประทาน  

  

เจ้าของร้านอาหาร 
 

พ่อครัวปรุงอาหาร 

ลูกค้าร้านอาหาร 

โรงงานแปรรูปรังนกส าเร็จรูป 

คัดแยกส่ิงสกปรก 

 
 ลูกค้าท่ีซ้ือรังนกบรรจุพร้อมดืม่  

ตัวแทนกระจายสินค้า ห้าง  
พ่อค้าคนกลาง ฯลฯ ซ้ือในราคาส่ง 

ลูกค้าซ้ือไปรับประทานเอง 
หรือเป็นของฝาก 

ลูกค้าร้านอาหาร 
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ดว้ยตวัเอง อีกทั้งท าการจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้โดยตรงท่ีบา้นรังนก โดยมีสินคา้รังนกยงัไม่ไดท้  าความ
สะอาดและรังนกท่ีผ่านการท าความสะอาดแล้ว โดยมีระบบการบริหารท างานห่วงโซ่อุปทาน
เช่ือมโยงอยูใ่นผูป้ระกอบการเพียงคนเดียว ในส่วนการจดัจ าหน่าย (ปลายน ้ า) โดยผ่านการประมูล
ใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการของลูกคา้ ความสวยงาม และคุณภาพของรังนก งานประมูลเกิดจาก
ผูป้ระกอบการตอ้งการจ าหน่ายรังนก และลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการซ้ือสินคา้รังนกจ านวนมาก ดว้ยมี
ความเช่ือมัน่ในระบบการท างานของการประมูลท่ีมีการป้องกนัรังนกท่ีไม่มีคุณภาพหรือรังนกท่ีมี
การปนเป้ือนเขา้มาจ าหน่าย 

            3.2 การจัดจ าหน่ายรังนกลานประมูล โดยส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ ตน้น ้า กลาง
น ้า และปลายน ้า เดินทางมาเพื่อท าการซ้ือ-ขายรังนกผา่นลานประมูล การขายผา่นช่องทางน้ีท าให้มี
ราคารังนกสูงข้ึน มีการแข่งขนักนัมาก ลูกคา้มีก าลงัซ้ือ ผูป้ระกอบการมารวมตวักนัมากจึงท าให้มี
สินคา้รังนกให้เลือกจ านวนมาก ท าให้ลูกคา้ไดรั้งนกตรงตามความตอ้งการ เพื่อน าไปจ าหน่ายใน
ราคาท่ีสูง เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการหลายภาคในประเทศไทยเข้าร่วม สินคา้รังนกมีลกัษณะความ
สวยงามต่างกัน  จากข้อมูลนักปักษีผูว้ิจยั พบว่า นกแอ่นแต่ละจงัหวดัในภาคของประเทศไทย 
รวมถึงนกแอ่นในต่างประเทศ อาจมีความแตกต่างของรัง หรือพนัธ์ุกรรมหรือถ่ินท่ีอยู่ก่อนนก
อพยพโดยการน าเลือดของนกแอ่นจากตวัอยา่งเขา้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท าให้ทราบถึงนก
แอ่นอพยพมาจากประเทศไหน มีสายพนัธ์ุอะไรผสม ท าให้สามารถน ามาพฒันารังนกให้มีคุณภาพ
มากข้ึนได ้ เน่ืองจากรังนกเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงทางหน่วยงานรัฐบาลควรสนบัสนุนในเร่ืองการ
วจิยัและพฒันา  
 

มิติการจัดการคุณภาพ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวเิคราะห์มิติการจดัการคุณภาพ PDCA โดย
แบ่งออกเป็นการวเิคราะห์3ระดบั ตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้ า และปลายน ้ า โดยใชก้ารวางแผน การปฏิบติั 
การควบคุม และการปรับปรุงในระบบวงจร PDCA มาวเิคราะห์ ดงัน้ี 

1. การจดัการคุณภาพในส่วนของตน้น ้ า มีการวางแผนในการท างาน การปฏิบติัตาม
แผน การควบคุม และการปรับปรุง ตั้งแต่กระบวนการสร้างบา้นนก การดูแลนกแอ่น รวมถึงการ
ดูแลรังนกเม่ือนกแอ่นท ารังไวใ้นบา้นแลว้เพื่อให้ไดสิ้นคา้รังนกท่ีมีคุณภาพ โดยผูป้ระกอบการการ
วางแผนแบ่งเป็นขั้นตอนกระบวนการท่ีชดัเจนเพื่อการตรวจสอบและควบคุม  และปรังปรุงโดย
ผูป้ระกอบการบ้านนกแอ่นได้วางแผน การสร้างบ้านนก การหาท่ีดินเพื่อสร้างบ้านนก ค้นหา
เส้นทางท่ีนกแอ่นบินผา่น และการใชค้วามรู้ศึกษาและเทคโนโลยี ปรับบา้นให้มีสภาพคลา้ยกบัถ ้ า
ตามธรรมชาติเหมาะกบัการด ารงชีวิตของนกแอ่น อีกทั้งการดูแลผลผลิตรังนก ให้มีคุณภาพดว้ย
ความรู้ และเทคโนโลยี ใหค้วามส าคญักบัการวางแผน ก าหนดงบประมาณในการสร้างบา้น  เพื่อให้
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ทราบเก่ียวกบัตน้ทุนในการด าเนินการบริหารจดัการใช้เงิน  ลดความเส่ียงท่ีเกิดขอ้ผิดพลาดของ
ผูป้ระกอบการในการสร้างบา้นผิดแบบหรือการควบคุมปัจจยัผิดพลาดอีกทั้งการรักษาคุณภาพรัง
นกไม่ไดม้าตรฐาน โดยการน าเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาปฏิบติัท าให้คุณภาพของรังนกตรงตาม
มาตรฐานท่ีลูกคา้  

2. การจัดการคุณภาพ ใน ส่ วนของกลางน ้ า  การล้างท าความสะอาดรังนก 
ผูป้ระกอบการตอ้งท าการวางแผนเก่ียวกับการซ้ือรังนกเพื่อน ามาล้างท าความสะอาดโดยต้องมี
ประสบการณ์ในการวางแผนท่ีดี เพื่อให้มีผลก าไร เน่ืองจากรังนกท่ีผูป้ระกอบการตอ้งซ้ือนั้นมีราคา
สูง และรังนกเป็นสินคา้ท่ีมีปัจจยัท่ีส่งผลท าให้ราคาไม่เท่ากนัในบางช่วงเวลาและฤดูกาล อีกทั้งตอ้ง
มีการฝึกแรงงานลา้งรังนกเพื่อให้รังนกสะอาดและมีคุณภาพเพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้
โดยแรงงานตอ้งมีฝีมือเกิดการผิดพลาดน้อยท่ีสุด และใช้เวลาน้อยท่ีสุด ดว้ยกระบวนการวางแผน 
ปรับปรุง ปฏิบติัและควบคุมเก่ียวกบัทกัษะของแรงงานในการล้างท าความสะอาด เพื่อลดความ
เสียหายและลดเวลาในการท างาน  

       3. การจัดการคุณภาพในส่วนของปลายน ้ า ในการวางแผนระบายสินค้านั้ น
ผูป้ระกอบการทั้งตน้น ้า และกลางน ้าก็จ  าเป็นตอ้งวางแผนเน่ืองจากผูป้ระกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
ทั้งหมดสามารถท าการจ าหน่ายสินคา้รังนกไดท้ั้งส้ิน และเน่ืองดว้ยอาจพบปัญหาการหาผูซ้ื้อรังนก 
สาเหตุจากรังนกมีราคาสูง และรังนกเป็นสินคา้เฉพาะกลุ่มจึงตอ้งมีการจดัการเก่ียวกบัการจ าหน่าย
สินคา้รังนก  และสุดทา้ยการจดัจ าหน่ายรังนกดิบผา่นการประมูล เป็นการวางแผนจดังานในช่วงท่ีมี
รังนกลน้ตลาด และสินคา้รังนกผลิตมากจนราคาตกต ่า โดยตอ้งมีการวางแผนระบบการจดัการให้มี
ประสิทธิภาพ  ในการซ้ือ-ขาย มีการควบคุมและตรวจสอบท่ีดีคือ พบวา่ มีการบริหารจดัการระบบ
เพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยเป็นลูกคา้ท่ีท าการคดัเลือกสินคา้และใส่ราคาตามรังนก
ท่ีตอ้งการไดเ้อง ในส่วนน้ีผูจ้ดังานประมูลรังนก ยงัไม่มีการพบรังนกปลอมหรือปนเป้ือนในลาน
ประมูลในประเทศไทย  

 

 5.1.3 ผลการศึกษาเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายและทางการบริหารจดัการเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัส าหรับการด าเนินการของผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่น ซ่ึงผูว้ิจยัได้
เก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระกอบการ หน่วยงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยตรงจากการ
สัมภาษณ์  

 

มิติด้านกฎหมายและนโยบาย   
 มิติด้านกฎหมายและนโยบาย  ผูว้ิจยั พบว่า ยงัมีจุดอ่อนในด้านเก่ียวกับกฎหมาย พ.ร.บ. 
สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 กฎหมายน้ีออกมาควบคุมเก่ียวกบันกโดยรวม กรณีน้ีเป็นการ
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ออกมาเพื่อควบคุมนกหลากหลายชนิดท่ีก าลงัจะสูญพนัธ์ุ  แต่ปรากฏวา่นกแอ่นมีประชากรเพิ่มข้ึน
มาก พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2535 ฉบบัน้ีท าให้การท าธุรกิจรังนกเป็นไปไดอ้ย่าง
ยากล าบาก  แมว้า่จะมีการผลกัดนัให้เกิดการแกไ้ข มาตรา 14 ในปี 2562 ระบุให้ผูป้ระกอบการเล้ียง
นกรังนกบ้านสามารถยื่นขอใบอนุญาตเก็บและครอบครองได้อย่างถูกต้อง  แต่การท่ียงัไม่มี
กฎหมายรองรับ อีกทั้งไม่มีนโยบายสนบัสนุนให้สามารถท าธุรกิจบา้นนกไดอ้ย่างถกูต้อง เป็นการ
สร้างความยากล าบากต่อการประกอบธุรกิจรังนก จึงควรให้มีนโยบาย หรือกฎหมายท่ีเข้ามา
ช่วยเหลือรองรับผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นธุรกิจรังนกบา้น เน่ืองจากผูป้ระกอบการควรมีความสามารถ
ในการพฒันาบริหารจดัการมากข้ึน เพื่อสามารถแข่งขนัในธุรกิจรังนกได ้โดยจากขอ้มูลนกัปักษี 
ผูว้ิจยั พบว่า ควรหาทางให้นกแอ่นเป็นสัตวป่์าคุม้ครองท่ีสามารถเพาะพนัธ์ุได ้โดยมีรายละเอียด
พิเศษมากกว่าสัตวท์ัว่ไป  เช่น นกไก่ฟ้าท่ีสามารถเพาะพนัธ์ุ กล่าวไดว้า่ กฎหมายยงัจ าเป็นส าหรับ
ประเทศไทยกับธุรกิจนกแอ่น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย จะต้องมีประโยชน์ปละมี
ข้อก าหนดกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู ้ประกอบการหรือรัฐบาล อีกทั้ งควร
ตระหนกัถึงประชาชนผูท่ี้เป็นเจา้ของทรัพยากรนกแอ่นโดยตอ้งรักษาผลประโยชน์ให้กบัทุกฝ่าย
เน่ืองจากนกแอ่นเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีทุกคนเป็นเจา้ของ ไม่ควรมีผูใ้ดใชป้ระโยชน์จนเกินพอดี
จึงต้องมีมาตรการก าหนดเพื่ อลงโทษผู้ท่ี ฝ่าฝืนไว้ด้วย   และควรสร้างนโยบายท่ี ส่งเสริม
ความสามารถของผูป้ระกอบการรังนกบา้น เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมผูป้ระกอบการ และควรก าหนด
กฎหมายและนโยบายเพื่อคุม้ครองผูซ้ื้อรังนก ให้เป็นไปตามก าหนดมาตรฐานสินคา้รังนกระดบั
สากล ส่วนเก่ียวกบัผูป้ระกอบการอีกทั้งทางสมาคมและชมรมควรผูป้ระกอบการควรพึงกระท านั้น 
ต้องให้ความส าคัญในด้านนโยบายและข้อกฎหมาย ควรสร้างนโยบายเพื่อการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการใหม่ในธุรกิจรังนกเพื่อให้เกิดอุปสรรคในธุรกิจน้อย อีกควรมีนโยบายการก าหนด
คุณภาพของสินคา้และราคาเพื่อประโยชน์กบัผูซ้ื้อและผูข้ายรังนก  
 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี การบริหารจดัการเพื่อการจดัการคุณภาพการประกอบการธุรกิจ 
รังนกในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ีคือ 

1. ดา้นขีดความสามารถในการแข่งขนั ปัจจยัท่ีส าคญัท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขนั
ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ องคค์วามรู้ ตวันกแอ่น และการบริหารจดัการ โดยในส่วนของผูป้ระกอบบา้น
นก มีการให้ความส าคญักบัความรู้และประสบการณ์มากท่ีสุด และผูว้จิยั พบวา่ ผูป้ระกอบการตอ้ง
ลดความเส่ียงในการท าธุรกิจด้วยการศึกษาค้นควา้ความรู้ และได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้กับ
เทคโนโลยีเพื่อบริหารจดัการวางแผนในผลิตสินคา้รังนกให้มีคุณภาพตั้งแต่กระบวนตน้น ้ า รวมถึง
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การศึกษาเก่ียวกบันกแอ่นในด้านการด ารงชีวิตของนกแอ่นหรือด้านปักษีวิทยา เน่ืองจากการจะ
ประกอบธุรกิจทุกอยา่งนั้นผูป้ระกอบการตอ้งมีการศึกษาความรู้เก่ียวกบัธุรกิจท่ีจะลงทุนทั้งส้ินเพื่อ
ลดความเส่ียง ลดตน้ทุนในการท าธุรกิจ อีกทั้งตอ้งมีการควบคุมเงินทุน รวมถึงการหาแหล่งเงินทุน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยั ธีระวชัร ภูระธีระ (2551) พบวา่ “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเป็นผูป้ระกอบการราย
ยอ่ย ประกอบดว้ยสามกลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ปัจจยัทางดา้นส่วนประกอบไปดว้ย ความรู้ความสามารถ
และทกัษะ ประสบการณ์ในการท าธุรกิจซ่ือสัตยแ์ละความมีวินยั และแรงจูงใจ” และสอดคลอ้งกบั 
ฐิติพงศ ์ไชยองคก์าร (2552)  พบวา่ “ผูป้ระกอบการตอ้งมีช่องวา่งขีดความสามารถ ท่ีตอ้งพฒันาอยู่
จ  านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) การคน้ควา้หาความรู้ 2) การบริหารงานตามกระบวนการบริหารองค์การ 3) 
การบริหารการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด 4) การบริหารต้นทุนวตัถุดิบและตน้ทุน
สินค้า 5) การวางแผนทางการเงิน 6) การติดต่อกับสถาบันการเงิน และ 7) การจัดท าและการ
วเิคราะห์บญัชี” 

 ในส่วนเก่ียวกบัโอกาสในการท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ส าหรับผูป้ระกอบการใหม่
หรือบุคคลท่ีสนใจ พบว่า การหาท่ีปรึกษาเพื่อท าบา้นนกแอ่นเพื่อปรึกษาสร้างบา้นนกหรือจา้งท่ี
ปรึกษาโดยเฉพาะ ผูว้ิจยัพบว่า เป็นอีกส่วนท่ีท าให้ผูป้ระกอบการมีความเส่ียงน้อยลงส่งผลให้
ประสบความส าเร็จมากข้ึน เน่ืองด้วยธุรกิจนกแอ่นเกิดข้ึนในประเทศไทยมานานจึงเกิด
ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 20-30 ปี ดว้ยประสบการณ์ท่ีมากท าให้สามารถช่วยแกไ้ข
ปัญหาไดดี้ยิง่ข้ึน  

นอกจากนั้น นกแอ่นมีความไวต่อภยัคุกคามอยา่งมากท่ีสุด ผูป้ระกอบการจึงตอ้งวางแผน
ท างานของผูป้ระกอบการบา้นนกตอ้งมีการบริหารท่ีดี มีความรอบคอบเก่ียวกบัการควบคุมสภาพ
อากาศในบ้านนก การก าจดัศัตรูนกแอ่นเน่ืองจากนกแอ่นเป็นสัตว์ท่ีด ารงชีวิตโดยธรรมชาติ 
ผูป้ระกอบการยงัไม่สามารถเรียกว่าฟาร์มนกแอ่นหรือท าการเล้ียงนกแอ่นได้อย่างเต็มท่ี เพราะ
ผูป้ระกอบการไม่สามารถน านกแอ่นมากกัขงั ป้อนอาหาร ผลิตอาหารให้นกกินได ้นกแอ่นยงัตอ้ง
บินออกจากบ้านไปหากินตามปกติสัญชาตญาณของนกแอ่นเช่นเดิม ท าให้ผูป้ระกอบการต้อง
ค านึงถึงสัญชาตญาณการอพยพเพื่อหลีกเล่ียงศตัรูนก หรือการอพยพเพื่อการหาแหล่งอาหาร อีกทั้ง
การมีปัจจยัดา้นธรรมชาติอ่ืนๆ มาเก่ียวขอ้งเช่น อากาศร้อน หนาวจดั สอดคล้องกบันกัปักษีวิทยา
วชัระ สงวนสมบติั นักปักษีวิทยา (สัมภาษณ์, 23 กุมภาพนัธ์ 2561) นักวิชาการประจ าพิพิธภณัฑ์
ธรรมชาติวทิยา องคก์ารพิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าววา่ “นกแอ่นท่ีอพยพเกิดจาก
การหาแหล่งอาหารใหม่ และการอพยพหนีอากาศร้อนหรือหนาวไปเพื่อไปหาบา้นหลงัใหม่ท่ีมี
ความช้ืนตรงกับท่ีนกแอ่นต้องการ” และสอดคล้อง  นาย ก (นามสมมติ)  14 ปี  (สัมภาษณ์, 18 
มิถุนายน 2560) กล่าววา่ “ความช้ืนท่ีเหมาะกบับา้นนกแอ่นควรอยู่ท่ี 80-85 โดยปกติจะให้อยูท่ี่ 95 



269 
 

 

ส่วนอุณหภูมิ จะอยูท่ี่ 28-31 องศา” สอดคลอ้งกบั (เกษม จนัทร์ด า, 2550, หน้า 22-26) ซ่ึงโดยปกติ
ตามถ ้ าธรรมชาติท่ีนกแอ่นอาศยัในถ ้ าชอบสร้างรังประจ าท่ีเดิมในท่ีมีระดบัอุณหภูมิในระหว่าง 
25.8-29 องศาเซลเซียส และมีความช้ืนอยู่ท่ี 75-84.9 ในส่วนน้ีข้ึนอยู่กบัการควบคุมคุณภาพรังนก
ของผูป้ระกอบการท่ีก าหนดสภาพภายในบา้น 

โดยในส่วนผูป้ระกอบการโรงลา้งท าความสะอาดรังนกแอ่น พบวา่ รังนกจากบา้นนกแอ่น
(ตน้น ้ า) ตอ้งการเพิ่มมูลค่าให้สูงข้ึนดว้ยการลา้งท าความสะอาด โดยรังนกท่ีไม่ไดผ้า่นกระบวนการ
น้ีจะไม่สวยงามเน่ืองจาก มี ขนนก ข้ีนก ฯลฯ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีฝีมือแรงงานในการท า
ความสะอาดรังนก ผูว้ิจ ัยพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนมากมีองค์ความรู้ในการสอนทักษะให้กับ
แรงงานลา้งรังนกเพื่อสร้างมูลค่าใหก้บัรังนก พบวา่ ในกระบวนการของผูป้ระกอบการบา้นนกและ
โรงลา้งท าความสะอาดรังนกนั้นช่วยส่งผลใหผู้ป้ระกอบการเกิดความสามารถในการจ าหน่ายรังนก
ไดอ้ยา่งดียิง่ เพราะรังนกท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์ลูกคา้ตอ้งการยอ่มท าใหลู้กคา้พึงพอใจ 

2. ด้านการจดัการคุณภาพ ผูป้ระกอบการมีการน าองค์ความรู้มาใช้ในการจดัการเก่ียวกบั
การใชเ้สียงน าเพื่อให้นกแอ่นเขา้มาส ารวจภายในบา้นนก ผลจากการวิจยั Thomassen et al. (2007) 
พบวา่ “นกแอ่นหลายชนิดมีความสามารถพิเศษในการสะทอ้น Echolocaters (การหาต าแหน่งท่ีอยู่
ของวตัถุโดยคิดจากเวลาและทิศทางของการสะท้อนกลบั ) อาจมีอยู่ในหูชั้นกลางของนก ผูว้ิจยั 
พบว่า ด้วยสาเหตุน้ีท าให้นกแอ่นเข้ามาส ารวจบ้านนกเม่ือเปิดเสียงเรียกนกในบริหารหอนก 
(ทางเขา้นก) และผูว้จิยั พบวา่ ผูป้ระกอบการน าเทคโนโลยแีละความสามารถน้ีมาใชใ้นการวางแผน
และควบคุม เพื่อทดสอบเรียกนกแอ่นเข้ามาในบริเวณท่ีท าการทดสอบการเปิดเสียงเพื่อคน้หา
เส้นทางบินของนกแอ่น และแหล่งหากินนกแอ่นก่อนสร้างบา้น ผูว้ิจยั พบวา่ ผูป้ระกอบการไดน้ า
เสียงต่างๆ ของนกแอ่นเขา้มาประยุกตใ์นการท าธุรกิจ โดยมีความส าคญัอยา่งมากในส่วนของการ
สร้างบา้นนกเพื่อผลิตรังนก (ตน้น ้ า) เพื่อลดความเส่ียงในการสร้างบา้นในท่ีดินท่ีไม่ใช่เส้นทางหา
กินของนกแอ่น สอดคลอ้งกบั นกัปักษีวิทยา คุณวชัระ  สงวนสมบติั นกัปักษีวิทยา (สัมภาษณ์, 23 
กุมภาพนัธ์ 2561) กล่าวว่า “นกแอ่นท่ีขยายเพิ่มข้ึนจึงเป็นส่วนเกินของขนาดถ ้ า และสัญชาตญาณ
การขยายพันธ์ุของนกแอ่นจึงเกิดการหาแหล่งอาศัยใหม่ เช่น ตึกร้าง บ้านร้าง ท่ีมีปัจจัยต่างๆ 
เหมาะสมกบัการด ารงชีวิต และบา้นนกแอ่น ผูป้ระกอบการจึงตอ้งวางแผนและควบคุมเก่ียวกบั
เง่ือนไขในการด ารงชีวิตของนกแอ่นให้มีสภาพแวดลอ้มเหมาะสม อากาศ ความมืด และปราศจาก
ศตัรูและส่ิงรบกวน” 

การศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีวางแผนเก่ียวกบัการเก็บผลผลิต เน่ืองจาก
ตอ้งการกระจายสินคา้ให้ลูกคา้ไดเ้ดินทางมาเลือกซ้ือรังนก อาจเพราะสาเหตุท่ีรังนกแอ่นไม่ใช่จะ
หาซ้ือได้ตามทอ้งตลาดทัว่ไป หรือผลิตด้วยเคร่ืองจกัร และมีขอ้จ ากดัคือการมีสินคา้เป็นช่วงฤดู  
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3 คร้ังใน 1 ปี จากการสัมภาษณ์ผู ้เก่ียวข้อง นักปักษีวิทยา วชัระ สงวนสมบัติ  นักปักษีวิทยา  
(สัมภาษณ์, 23 กุมภาพนัธ์ 2561) “นกแอ่นจะท ารังและขยายพนัธ์ุตามฤดูกาล นกแอ่นท่ีโตเต็มวยั
ไม่ไดอ้าศยัในรัง” สอดคลอ้งกบั อ านาจ ชาญกสิกรณ์ ผูจ้ดัการ บริษทัซีโกลด์  เบิร์ดเนสท์ ผูไ้ดรั้บ
สัมปทานรังนกถ ้าจ  านวน 5 แห่ง “รังนกสามารถเก็บได ้3 คร้ังต่อปี แต่แรงงานเฝ้าถ ้าตอ้งท าการเฝ้า
ถ ้าตลอดทั้งปี เพื่อความปลอดภยัในการดูแลรังนกธรรมชาติภายในถ ้า” 

นอกจากนั้นผูป้ระกอบการตอ้งมีการควบคุมคุณภาพของรังนก และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ
เพราะมีการแข่งขนัดา้นความสวยงามและคุณภาพในผูป้ระกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น สี  
ขนาด รูปทรง และในดา้นคุณภาพผูป้ระกอบการบา้นนกจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการเพื่อให้
รังนกมีคุณภาพสวยงาม จากขอ้มูลท่ีส าคญั นาย ข (นามสมมติ) ประสบการณ์ 13 ปี ไดรั้บรางวลัรัง
นกสวยในงานประมูลรังนกภาคตะวนัออก ณ ลานประมูล จนัทบุรี (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) 
ไดใ้ห้ความส าคญักบัความสะอาดภายในบา้นนก การป้องกนัไม่ให้มูลนกท าให้รังนกเปล่ียนสี ก๊าซ
ชีวภาพข้ีนกมีผลต่อสีของรังนก สอดคลอ้งกบั นาย ช (นามสมมติ) ประสบการณ์ 17 ปี ไดรั้บการ
ยอมรับว่ารังนกสวยในงานประมูลรังนกภาคตะวนัตก ณ ลานประมูล ราชบุรี  (สัมภาษณ์, 18 
มิถุนายน 2560) “ให้ความส าคญักบัการจดัการเพื่อเกิดรังนกท่ีมีคุณภาพ โดยเน้นท่ี ความสะอาด
ภายในบา้น ความช้ืนภายในบา้น เพื่อคุณภาพของรังนก” และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั Paul, Jiang, 
and Shaw (2013) พบวา่ ไอระเหยจากโซเดียมไนไตรทห์รือจากท่ีมีมูลนกจากบา้นนกแอ่นสามารถ
เปล่ียนรังนกขาวท่ีกินไดเ้ป็นสีแดง สารท่ีท าให้เกิดสีแดงในมูลนกนั้นละลายในน ้ าและมีความร้อน
คงท่ี สีแดงของรังนกกินไดน่้าจะเกิดจากปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการตกแต่งภายในถ ้าและบา้นนก
แอ่น และสอดคลอ้งกบัจากขอ้มูลท่ีส าคญั ร้อยเอก นรพงษ์ เอกหาญกมล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นไนเตรท 
ไนไตรท์ นายทหารวตัถุระเบิด แผนกวตัถุและระเบิด (สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2563) กล่าววา่ “ข้ีนก
แอ่นมีสภาพเป็นกรด ข้ีนกท่ีสะสมภายในบา้นประกอบด้วยปัจจยัท่ีท าให้เกิดการย่อยสลายข้ีนก
แอ่นดว้ยแบคทีเรียจนเกิดเป็นไนไตรท ์และเกิดกระบวนการยอ่ยสลายดว้ยแบคทีเรียอีกจนเกิดเป็น
ไนเตรทท าให้เกิดสภาพความเป็นสภาพกรดและด่าง อีกทั้งปัจจยัความมืดภายในบา้นนกท่ีจ าลอง
สภาพให้คลา้ยภายในถ ้าตามธรรมชาติ ท าให้ไนเตรทไม่สลายไปเน่ืองจากจ าเป็นตอ้งท าการสลาย
ดว้ยแสง ฯลฯ” นอกจากนั้นผูว้ิจยัพบว่า ผูป้ระกอบมีองค์ความรู้เก่ียวกบัสภาพความเป็นกรดและ
ด่างภายในบา้นนก วา่มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของรังนกโดยตรง อาจเน่ืองจากโปรตีนในรังนก
ท่ีมี 60% จะมีความไวกบัปฏิกิริยาของค่า pH ท่ีมีความเป็นกรดและเป็นสภาพด่าง สอดคล้องกบั
งานวิจยั Saengkrajang Matan, and Matan (2013) พบวา่ รังนกกินไดท้ั้งหมดท่ีตรวจสอบส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยโปรตีน 61.0-66.9% จากท่ีไดก้ล่าวมานั้น ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เก่ียวกบัผูป้ระกอบการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัรังนกท่ีมีความไวต่อสภาพของก๊าซท่ีกลายสภาพมาจากมูลนกแอ่นท่ีอยู่ภายในบา้น
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ตอ้งการอุณหภูมิท่ีสูงมากกวา่ 30 องศา ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควบคุมให้บา้นนกมีอุณหภูมิไม่เกิน 
30 องศา และเม่ือสภาพภายในบา้นนกมีความเป็นกรดและด่างมากเกินไปดว้ยค่า pH ท่ีมากอาจท า
ให้รังนกมีการเปล่ียนสีเกิดข้ึน เทียบเคียงกบังานวิจยัด้านโปรตีน เบญจวรรณ  วานมนตรี (2016) 
พบวา่ “ค่า pH ของไข่ขาวและไข่แดงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามความดนัท่ีเพิ่มข้ึน และระยะเวลาท่ีแช่
ไข่ในสารละลายด่าง ส่วนความแข็งแรงเจลไข่ขาวมีแนวโน้มลดลง ลกัษณะปรากฏด้านสีของไข่
พบวา่ เม่ือจ านวนวนัในการแช่เพิ่มข้ึน เจลไข่ขาวมีแนวโน้มเป็นสีน ้ าตาลเพิ่มมากข้ึน ดา้นลกัษณะ 
ปรากฏพบวา่ เม่ือจ านวนวนัเพิ่มข้ึนเซลล์ไข่ขาวมีแนวโนม้เป็นสีน ้ าตาลเพิ่มข้ึน และดว้ยค่า pH ใน
ไข่ขาวท่ีเหมาะสมต่อการเกิดเจลไข่เยีย่วมา้จะอยูใ่นช่วง 11.00-11.60 หากเกินกวา่น้ีไข่ขาวจะเปล่ียน
สภาพจากเจลไข่ช่วงระยะเวลาหน่ึงภายหลงัจากนั้นจะเกิดการคืนสภาพกลายเป็นของเหลวเน่ืองจาก
โปรตีนในไข่ถูกท าลาย” และผูว้ิจยัยงัพบว่า ผูป้ระกอบการได้น าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการจ าลองสภาพอากาศภายในบ้านนก และควบคุมปัจจยัต่างๆ นั้นมีส่วนช่วยให้
ธุรกิจรังนกประสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกบั นวพร สังวร (2555) พบวา่ “ปัจจยัดา้นความไดเ้ปรียบ
ในการด าเนินธุรกิจ ข้ึนอยูก่บัเทคโนโลย ีเป็นล าดบัหน่ึง” ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผูป้ระการบา้นนก
แอ่นท่ีน าเทคโนโลยีมาใช้การในการปรับอุณหภูมิและปรับความช้ืนในอากาศดังท่ีได้กล่าวมา
ขา้งตน้  

ผูว้ิจยัยงัพบว่า สาเหตุการเปล่ียนสีของรังนก หรือท่ีเรียกว่า “รังนกเลือด” สีแดงเกิดจาก
ปัจจยัหลากหลายท่ีส่งผลให้เกิดสีแดง แต่ไม่ใช่เลือดของนกแอ่น จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลท่ีส าคญั
นกัปักษีวิทยา วชัระ สงวนสมบติั (สัมภาษณ์, 23 กุมภาพนัธ์ 2561) กล่าววา่ “รังเลือดสีแดงเกิดจาก
แร่ธาตุเหล็กในผนังถ ้ า หรือนักปักษีเรียกว่า “รังสนิม” สอดคล้อง อ านาจ ชาญกสิกรณ์ ผูไ้ด้รับ
สัมปทานรังนกถ ้ า (สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2561) “เกิดจากการท่ีมีความช้ืน มีน ้ า ท าให้แร่ธาตุซึม
ออกมา โดยเฉพาะช่วงท่ีมีฝนตกท าให้มีผลต่อการเปล่ียนสีของรังนก” และสอดคลอ้งกบั นกัปักษี
วิทยา ศุภลกัษณ์ วิรัชพินทุ (สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2563) “สีแดงไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเลือด แต่เป็น
องค์ประกอบของแร่ธาตุภายในถ ้ า เช่น ธาตุเหล็ก” สอดคลอ้งกบั ฉลอง  อกัโขมี กล่าวใน ปจิตรา  
สมหมาย (2551) “เก่ียวกบันกกระอกัเลือดมาท ารังใหม่เป็นความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง” ดงันั้นจึงตอ้งมี
การตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยการน ารังนกเลือดไปท าการคน้หาสารสีแดงอย่างละเอียดใน
ห้องปฏิบติัการ เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนให้ผูป้ระกอบการสามารถน ามาแก้ไขปรับปรุงและ
พฒันาให้รังนกมีสีแดงหรือสีขาวไดต้ามมาตรฐาน และไม่มีสารปนเป้ือนมากเกินท่ีก าหนด อีกทั้ง
พบว่า รังนกตอ้งอยู่ภายในบา้น 3-4 เดือน ตั้งแต่เร่ิมกระบวนการ พ่อ-แม่นกแอ่นเร่ิมท ารัง วางไข่ 
ฟักไข่ และจนลูกนกทิ้งรัง จึงท าให้ตอ้งมีการศึกษาประเด็นเก่ียวกบัการถนอมอาหาร และกรณีการ
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สูญเสียสภาพของโปรตีนในธรรมชาติ เน้นการตรวจสอบควบคุมเก่ียวกบัวงจรการสร้างรังและ
ปัจจยัการเปล่ียนสีของรังนกดว้ยการวเิคราะห์ผสมกบัเทคนิคการถนอมอาหาร 

3. ดา้นห่วงโซ่อุปทาน จากขอ้มูลท่ีศึกษาและท าการสัมภาษณ์ผูว้จิยัยงัพบวา่ ผูป้ระกอบการ 
บ้านนกแอ่นสามารถบริหารและท างานเพียงคนเดียวได้ไม่จ  าเป็นต้องจ้างแรงงาน เน่ืองจากมี
กระบวนการแค่ ควบคุมระบบ เสียงนก การก าจดัศัตรูนก และการเก็บรังนก และผูว้ิจยัพบว่า 
ผูป้ระกอบการในธุรกิจรังนกส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้อยู่ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า 
เน่ืองจากการลา้งท าความสะอาดรังนกเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัรังนกดิบท่ีไดจ้ากบา้นนกแอ่นเป็น
การเพิ่ มมู ลค่ าของรังนกบ้านของตน เองให้ มีมู ลค่ าพ ร้อมจ าห น่ าย  จากการสั มภาษ ณ์  
กิตติสันต ์กิจคา้ ประสบการณ์ 7 ปี (สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2560) พบวา่ เป็นผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่น
ห่วงโซ่อุปทานทั้งบา้นนกแอ่นผลิตรังนก และเป็นผูป้ระกอบการโรงลา้งรังนก และในดา้นการลา้ง
ท าความสะอาดรังนกนั้นตอ้งการแรงงานท่ีมีประสบการณ์และมีฝีมืออยา่งมาก โดยรังนกจะถูกน า
ส่ิงสกปรกออกไปเหลือไวแ้ค่เส้นใยน ้ าลายรังนก ผูว้ิจยัพบวา่ การท่ีแรงงานไม่มีความสามารถอาจ
ท าให้สูญเสียมูลค่ารังนกได ้และดว้ยการท างานตอ้งแข่งขนักบัเวลา อีกทั้งมีความเส่ียงกบัตน้ทุนสูง 
เน่ืองจากรังนกท่ีน ามาลา้งอาจเสียหายได ้สอดคลอ้งกบั Menget et. (2017) พบวา่ “กระบวนการลา้ง
รังนกดิบตอ้งใช้ความพยายามอย่างมาก เป็นกระบวนการท่ีใช้แรงงานมาก ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของ
กระบวนการน้ีคือการท าความสะอาดรังนกดิบและใชเ้วลามาก ตอ้งท าอยา่งระมดัระวงัในการน าส่ิง
สกปรกออกจากรัง” อีกทั้งขอ้มูลท่ีส าคญัจากการสัมภาษณ์ท าให ้พบวา่ “การลา้งรังนก ทุกอยา่งตอ้ง
มีมาตรฐาน เพราะรังนกเป็นของรับประทาน” จากท่ีไดก้ล่าวมานั้น ผูป้ระกอบการตอ้งมีการบริหาร
จดัการวางแผนท่ีดีเก่ียวกบัทุกขั้นตอนของการท างานในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และ
ปลายน ้ า โดยการจดัการคือเน้นบริหารจดัการสินคา้รังนกให้มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

4. ดา้นกฎหมายและนโยบาย  ผูป้ระกอบการมีความรู้และมีการศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจรังนกดี
มากจนกลายเป็นจุดแขง็ของผูป้ระกอบการ อีกทั้งผูป้ระกอบการเขา้ใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ท าธุรกิจน้ี เป็นประเด็นในส่วนของกฎหมายเก่ียวกบั พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
ท าให้เกิดอุปสรรคอย่างมากเก่ียวกับการประกอบธุรกิจน้ี เน่ืองจากผูป้ระกอบการไม่สามารถ
ครอบครองนกแอ่น รังนกแอ่น และซากนกแอ่นได ้ท าให้เกิดอุปสรรคในธุรกิจรังนกในประเทศ
ไทย เน่ืองจากไม่สามารถพฒันา และไดค้วามช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ผูว้ิจยั พบว่า ในส่วน
ของกฎหมายท่ีก่อให้เกิดเป็นปัญหาและอุปสรรค ผูป้ระกอบการท่ีมีความสามารถในการปรับปรุง
และพฒันาคุณภาพไดม้ากน้อยเพียงใด เม่ือเจอกบัปัญหาของรังนกแอ่นผิดกฎหมาย เน่ืองจากนก
แอ่นเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง ดงัท่ีไดก้ล่าวใน สิริรัตน์ พรหมวลัย ์(2559) พระราชบญัญติัอากรรังนก
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อีแอ่น พ.ศ.2540 มีผลให้ผูไ้ดรั้บสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของ
กฎหมายพระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสัตวป่์า พ.ศ.2535 ซ่ึงห้ามมิให้เก็บ หรือท าอนัตราย 
หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงรังของนกอีแอ่นอนัเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง และจากขอ้มูลเอกสารท่ีส าคญั 
ผูว้ิจยั พบวา่ ในปี 2562 มีการแกไ้ขเพิ่มเติมดว้ยมาตรา 14 ระบุให้ผูป้ระกอบการเล้ียงนกรังนกบา้น
สามารถยื่นขอใบอนุญาตเก็บและครอบครองไดอ้ย่างถูกตอ้ง  แต่ผูป้ระกอบการอาจจะตอ้งเจอกบั 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2522 การต่อเติมอาคาร และการใช้อาคารท่ีอยู่อาศยัผิดวตัถุประสงค์ และ 
พ.ร.บ. สาธารณสุข 2535 เร่ืองเหตุการณ์ก่อเหตุร าคาญ กล่ิน เสียง พาหะน าโรค และลุกลามไปถึง
ไม่สามารถตั้งบา้นนกในบางสถานท่ีได ้ส่งผลให้ผูป้ระกอบการอาจจะตอ้งท าการยา้ยบา้นนกใน
ภายหลงั แต่ก็ท  าให้ผูป้ระกอบการสามารถท าธุรกิจบา้นนกแอ่นไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ดงัท่ีไดป้รากฏในการ
ใหส้ัมภาษณ์ในประชาชาติธุรกิจ กมลศกัด์ิ  เลิศไพบูลย ์นายกสมาคมผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกแอ่น
(ประเทศไทย) เนน้ถึงการจดัโซนน่ิงคอนโดนกแอ่น ย  ้าวา่ “ตอนน้ีหลกัการของสมาคมอยากให้ไป
สร้างท่ีสวนเกษตร จะไดช่้วยในเร่ืองก าจดัแมลง ถา้สร้างในพื้นท่ีสวนเกษตรของตวัเอง ควบคุมดูแล
นกได้ เพราะนกแอ่นบินไม่สูง สร้างอาคารขนาด 1-2 ชั้นก็พอแล้ว” ในส่วนของการจดัโซนเพื่อ
สร้างบา้นเล้ียงนกนั้นผูว้ิจยั พบว่า เพื่อขจดัอุปสรรคในการประกอบธุรกิจรังนกนอกเขตสัมปทาน 
การเก็บ หรือมีไวใ้นครอบครอง จึงถือไดเ้ป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจนกแอ่นนอกเขต
สัมปทานท่ีไม่มีกฎหมายใดอนุญาตให้ท าได ้ เน่ืองจากในส่วนท่ีกล่าวมานั้นท าให้สูญเสียโอกาสใน
การท าธุรกิจไม่สามารถครอบครองตวันกแอ่น รังนกแอ่น ซากนกแอ่นได ้ซ่ึงถือวา่ท าให้เกิดปัญหา
และอุปสรรค ลดโอกาสในการท าธุรกิจรังนก และยงัสกดัจุดแขง็ของผูป้ระกอบการในเกือบทุกดา้น
อีกด้วย พบว่า เพราะปัญหากฎหมายท่ีเข้ามาเก่ียวข้องมากมายท าให้เกิดผลเสีย ส่งผลท าให้
หน่วยงานต่างๆ เขา้มาช่วยเหลือไดไ้ม่เต็มท่ี และจากขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์และน าเอกสารมา
วิเคราะห์ พบวา่ ผูป้ระกอบการควรศึกษาแนวทางนโยบายจากฟาร์มสัตวปี์ก ท่ีมี พ.ร.บ. มาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ .ศ .2551 แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติท่ีดี โดย
ผูป้ระกอบการบา้นนกควรดูและศึกษาเพื่อใช้ดูแลจดัการฟาร์ม เช่น การหาท่ีตั้งเพื่อสร้างบา้น การ
จดัการบุคลากล รวมถึงสุขภาพของสัตว ์การอบรมบุคลากร และมีสัตวแพทยค์วบคุมให้พอเหมาะ  
และระเบียบการกรมปศุสัตว ์การขอใบรับรองฟาร์มสัตวปี์กแบบเล้ียงปล่อยอิสระ โดยตอ้งมีการ
ตรวจสอบและต่อใบอนุญาตเม่ือครบก าหนด  

ในส่วนของประเด็นกฎหมายส่งผลให้ไม่มีนโยบายส่งเสริมเพื่อผูป้ระกอบการ อีกทั้ ง
สถาบนัการเงินยงัไม่สามารถให้สินเช่ือและท าการประเมินทรัพยใ์ห้กบัผูป้ระกอบการได ้ให้เกิด
เป็นจุดอ่อนในส่วนของและอุปสรรคเน่ืองดว้ยการท าธุรกิจทุกอยา่งนั้นควรจะไดรั้บการสนบัสนุน
เก่ียวกบัการเงิน สอดคลอ้งกบั จีรวรรณ ฉตัรกุล ณ อยุธยา (2553) พบวา่ “ดา้นการเงิน ไดแ้ก่ ความ
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ชดัเจนของนโยบาย ทุน การได้รับสนบัสนุน” แมว้่าสินคา้รังนกจะมีราคาสูงและมีความตอ้งการ
มากเพียงใด ยงัพบกบัอุปสรรคในการคา้ขายอยา่งเปิดเผยและมีปัญหาดา้นส่งออก อีกทั้งยงัมีปัญหา
ด้านทศันคติกบัผูท่ี้ต่อต้านการรับประทานรังนกเพราะเป็นธุรกิจสีเทาเพราะผิดกฎหมาย และมี
ความเขา้ใจผิดว่าธุรกิจรังนกเป็นการทรมานสัตว ์ ทั้งท่ีได้มีผูเ้ช่ียวชาญมาให้ขอ้มูลเก่ียวกบัรังนก
เลือดว่าไม่ใช่เลือดของนกแอ่นแต่เป็นแร่ธาตุจากถ ้ า และการท าปฏิกิริยา หรืออาจจะสาเหตุจาก
สภาพภายในบ้านนกแอ่นหรือถ ้ านกแอ่น อีกทั้ งมูลนกแอ่นท่ีก่อให้เกิดก๊าซชีวภาพ จึงเกิดการ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากรังนกมีส่วนผสมของโปรตีน และมีความไวต่อปฏิกิริยาความเป็นกรดและ
ด่าง เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนผูว้ิจยัจึง พบวา่ การให้ความร่วมมือระหวา่งผูป้ระกอบการกบัหน่วยงานจะ
เป็นส่ิงท่ีส าคญัช่วยส่งเสริมให้จุดแข็งในการท าธุรกิจสามารถด าเนินไปต่อไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดย
หน่วยงานควรมีส่วนช่วยส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในดา้นการให้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจรังนก 
ประสานงานกับผูป้ระกอบ เพื่อพฒันาผูป้ระกอบการรายใหม่ สอดคล้องกับ ศิวาพร วงัสมบัติ 
(2551) พบว่า “รัฐบาลควรก าหนดนโยบายสาธารณะท่ีเหมาะสมเพื่อให้ความรู้และฝึกอบรม
เกษตรกรหรือผูผ้ลิตรายใหม่ เพื่อปรับปรุงการผลิตและเทคนิค วิธีการท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก” 
ผูว้ิจยั พบวา่ สินคา้รังนกมีมูลค่าสูงทางหน่วยงานรัฐบาลควรสนบัสนุนในเร่ืองการวิจยัและพฒันา 
สอดคล้องกบั Chua and Zukefli (2016) พบว่า “ในขณะน้ีรังนกก าลงัถูกชุมชนชาวจีนบริโภคกนั
อย่างกวา้งขวางเน่ืองจากเป็นอาหารบ ารุงและอาหารเพื่อสุขภาพซ่ึงเช่ือกนัว่ามีประโยชน์ทางยา
มากมาย และเน่ืองจากสินค้ารังนกมีความตอ้งการท่ีสูงในตลาดโลก โดยได้บงัคบัให้หน่วยงาน
ก ากบัดูแลทอ้งถ่ินตรวจสอบกิจกรรมการเล้ียงนกแอ่นรวมถึงกระบวนการท าความสะอาดรังนก” 
ดงันั้นธุรกิจรังนกแอ่นในประเทศไทยจึงควรมีการประสานงานของหน่วยงานมาให้ความช่วยเหลือ
ทั้งระบบของห่วงโซ่อุปทาน ตน้น ้ ากลางน ้ า และปลายน ้า เพื่อใหผ้ลิตสินคา้รังนกท่ีมีคุณภาพเพิ่มขีด
สามารถในการแข่งขันให้กับผู ้ประกอบการในธุรกิจรังนกเพื่อสู้กับต่างประเทศได้ และยงั
สอดคล้องกับ Kamaruddin et al. (2019) พบว่า “รังนกแอ่นมีบทบาทส าคัญต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศและการพฒันาอุตสาหกรรมกลายเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งและจากนั้นมีการให้
ค  าปรึกษาโดยสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งและการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ทาง
เทคนิคของผูผ้ลิตในการเล้ียงนกแอ่นและคนกลางควรไดรั้บความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบับทบาทของ
พวกเขาในการท าตลาดรังนก” จากท่ีได้กล่าวถึงเก่ียวกบั กฎหมายและนโยบายเก่ียวกับการให้
ช่วยเหลือผูป้ระกอบการนั้น ส่งผลให้ผูป้ระกอบการรังนกมีความสามารถในการแข่งขนัเน่ืองจากรัง
นกมีความตอ้งการสูงข้ึนและสินคา้มีราคาสูงเม่ือเทียบกบัสินคา้ชนิดอ่ืนในราคาต่อหน่วย ดงันั้น
ควรมีการผลกัดนัให้เกิดผูป้ระกอบการรายใหญ่เพื่อให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตรังนกแอ่น และ
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ต้องเป็นรังนกท่ีถูกกฎหมายเหมือนประเทศอ่ืนๆ ท่ีทางการรัฐบาลสนับสนุนและอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจได ้

 ในส่วนของกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวกบักบั
การท าธุรกิจรังนกนั้น ผูว้ิจยั พบว่า ในปัจจุบนัแมย้งัไม่มีการให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการใน
หลากหลายดา้น เช่น สถาบนัการเงิน การช่วยเหลือเก่ียวกบัส่งออก การช่วยเหลือเร่ืองขอ้กฎหมาย 
แต่ผูป้ระกอบการธุรกิจรังนกก็มีความสามารถประกอบธุรกิจมาได้อย่างต่อเน่ือง จากการรวมตวั
ของสมาชิกผูป้ระกอบการบา้นนกแอ่นเพื่อก าหนดขอ้นโยบายกนัเองเพื่อควบคุมราคาคุณภาพ และ
ช่วยเหลือแกปั้ญหา แต่ก็ยงัมีจุดอ่อนเก่ียวกบัการไม่สามารถบรรลุถึงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายบาง
ประการท่ีทางสมาคมหรือผูป้ระกอบการรังนกตั้งไวไ้ด ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บวรวิทย ์โรจน์
สุวรรณ (2556) พบวา่ “นโยบายภาครัฐจากอดีตจนถึง ณ ปัจจุบนัไม่มีผลต่อการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนั แต่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการ เพื่อให้องค์การบรรลุตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว”้ จากท่ีกล่าวมา แมว้่าผูป้ระกอบการรังนกจะมีความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจรังนกได ้แต่ก็ตอ้งการให้รัฐบาลช่วยเหลือเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย และวตัถุประสงค์เช่นกนั 
โดยผูป้ระกอบการมีเป้าหมายเก่ียวกบัการท าให้รังนกถูกกฎหมายสามารถท าธุรกิจไดอ้ยา่งเสรี และ
สามารถส่งออกได้ และช่วยในด้านเก่ียวกับวตัถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น เพื่อการสนับสนุนสร้าง
ผูป้ระกอบการรายใหม่ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ และการให้สินเช่ือ และการลงทุน
ด้านสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นประเด็นเก่ียวกับโอกาสท่ีลดความเส่ียงในการท าธุรกิจ และเพื่อให้
ผูป้ระกอบการผลิตรังนกใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ในส่วนของกฎหมาย ท่ีมีผลต่อการให้การสนับสนุนดา้นการส่งเสริมคน้ควา้ พฒันาและ
วจิยัสินคา้รังนก ทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ สินคา้รับประทาน รวมทั้งยารักษาโรค เพื่อประโยชน์ 
ในประเทศไทยนั้น ผูว้จิยั พบวา่ นกัวิชาการหรือนกัปักษีวิทยาให้ความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ี แต่ดว้ย
สาเหตุของกฎหมายนั้นจึงท าให้ไม่เกิดการสนบัสนุนดา้นการคน้ควา้พฒันา และวิจยัสินคา้รังนก 
อาจด้วยสาเหตุของต้นทุนและเน่ืองจากการค้นคว้าพัฒนาและวิจัยสินค้ารังนกนั้ น  ต้องมี
นกัวิทยาศาสตร์ นกัวิชาการท่ีช านาญในดา้นน้ี และมีห้องปฏิบติัการโดยเฉพาะ สอดคลอ้งกบันัก
ปักษีวิทยา วชัระ สงวนสมบติั (สัมภาษณ์, 23 กุมภาพนัธ์ 2561) ไดก้ล่าวถึง “การจะทราบถึงสาย
พนัธ์ุของนกแอ่น ตอ้งมีห้องปฏิบติัการเพื่อน าเลือดไปตรวจสอบดว้ยการคาดการณ์วา่ ลกัษณะของ
เส้นใย รสชาติ และการท ารังนั้นแต่ละสายพนัธ์ุมีความแตกต่างกนั” เม่ือเกิดประเด็นท่ีรังนกแอ่นผิด
กฎหมาย พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตว ์จึงไม่ไดรั้บการสนบัสนุนในส่วนงานวจิยั โดยผูว้จิยั พบวา่ 
รังนกแอ่นในประเทศคู่แข่งของประเทศไทยสามารถคา้รังนกไดอ้ยา่งเสรีและมีรัฐบาลช่วยเหลือ ดงั
ไดป้รากฏในงานวจิยัเก่ียวกบัการวจิยัพฒันาทดลองของประเทศมาเลเซีย Yew et al. (2018) พบวา่ มี
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การรายงานผลการวิจยั โรคพาร์กินสัน (PD) โดยใช้หนูสายพนัธ์ุ Black 6 ขอ้มูลทั้งหมดแสดงให้
เห็นวา่ รังนกกินไดก้ระท าการปกป้องระบบประสาท  และจากผลการวิจยัเก่ียวกบัการทดลองรังนก
กบัเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ ดงัปรากฏในงานของประเทศมาเลเซีย Haghani et al. (2016) พบวา่มีการ
รายงานผลการวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบของไวรัสและภูมิคุม้กนัของรังนกกินไดก้บัไวรัสไขห้วดัใหญ่ 
สายพนัธ์ุ (H1N1) ดว้ยรังนกในประเทศมาเลเซีย โดยใชห้นูสายพนัธ์ุ  BALB/C ในสัปดาห์แรกของ
การติดเช้ือ จากผลการวิจัย  รักนกแอ่น  แสดงคุณสมบัติยบัย ั้ งไวรัส มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
Oseltamivir โดยรังนกแอ่นจากประเทศมาเลเซียท่ีมีกรดเซียลิกมีฤทธ์ิตา้นไวรัส จากท่ีผูว้จิยัไดก้ล่าว
มานั้นแมว้่าจะเป็นแค่การศึกษาและทดลองในห้องปฏิบติัการ แต่ก็สามารถเน้นย  ้าได้ถึงความล ้ า
หน้าและการพฒันาในดา้นการแพทยข์องประเทศท่ีมีรังนกครอบครองควรไดรั้บการยอมรับและ
สนบัสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

สรุปผลการวิจยัมีขอ้คน้พบว่า ในการท าธุรกิจบา้นนกนั้น ใช่เพียงแต่วา่มีทุนทรัพยพ์ร้อม
แลว้จะสามารถด าเนินธุรกิจทางดา้นน้ีได ้ผูป้ระกอบการท่ีมีความสนใจในธุรกิจดา้นน้ีจ าเป็นอย่าง
ยิง่ท่ีจะตอ้งมีองคค์วามรู้ในเร่ืองของธุรกิจรังนกและการบริหารจดัการในดา้นต่างๆท่ีไดก้ล่าวมาดงั
ขา้งตน้ และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อเข้ามาสนับสนุนในด้านวิทยาการจัดการ ระบบการตลาด ให้แก่ผู ้ประกอบการรายใหม่ 
โดยเฉพาะภาครัฐจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเข้ามาช่วยผลักดันในเร่ืองของตัวบทกฎหมายและ
มาตรฐานในการซ้ือขาย และ ออกนโยบายส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชยต่์างๆในประเทศไทยใหค้วาม
ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในดา้นการเงิน ส่วนภาคเอกชนนั้นควรตอ้งมีการจบัมือและร่วมมือ
กนัเพื่อสร้างขีดความสามารถในการต่อรองกบัคู่คา้ และสามารถท าการแข่งขนักบัประเทศเพื่อน
บา้นไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดั 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. ดว้ยความมีราคาและมูลค่าของสินคา้รังนก และประเทศไทยสามารถเล้ียงนกแอ่นไดน้ั้น 

ทั้ งรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรน าโอกาสมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในหลายทาง ต้องมี
การศึกษาคน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัธุรกิจรังนกมากข้ึน รวมถึงการพฒันารังนกเป็นสินคา้เก่ียวกบัความ
สวยงาม อาหารเสริม และยารักษาโรค ควรผลกัดนัการน าสินคา้รังนกส่งออกต่างประเทศ ช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการ เพื่อสร้างฐานผลิตให้กับสินค้ารังนกเพื่อสู้คู่แข่งประเทศอ่ืนได้ เช่น อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย เวียดนาม เพื่อสร้างรายได้ให้กบัประเทศ เก่ียวกบัประเด็นน้ีทางหน่วยงานรัฐบาลควร
ช่วยเหลือในด้านการสนับสนุนงบวิจยั เพื่อให้มีหน่วยงานรัฐบาล หรือขา้ราชการทอ้งถ่ินท าวิจยั
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เก่ียวกบัธุรกิจรังนกแอ่นบา้นมากข้ึน และสนบัสนุนผูป้ระกอบการรังนกนกแอ่นท่ีมีประสบการณ์
ในให้ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบของหนังสือ ส่ือการสอน ฯลฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบั
ประชาชนท่ีสนใจเพื่อสร้างรายได ้อาชีพ และฐานการผลิตเพื่อส่งออก  
 2. ควรมีการวิจัยให้ชัดเจนเก่ียวกับการจัดท ามาตรฐาน โดยนักวิจัยร่วมมือกับ
ผูป้ระกอบการและรัฐบาลควรร่างกฎหมายนโยบาย ให้มีหลกัการก าหนดเกรดของสินคา้ และการ
ควบคุมให้ราคาสินคา้เป็นไปตามคุณภาพ ป้องกนัการหลอกลวงและการปลอมแปลง การก าหนด
มาตรฐานสินคา้ตอ้งออกกฎเกณฑ์ให้ชดัเจน เช่น รูปทรง กวา้ง ยาว สี และติดฉลากก ากบัสินคา้รัง
นกให้ชดัเจน เพื่อเป็นหลกัสากลในธุรกิจรังนก แต่ตอ้งมีการอา้งอิงในราคาตลาดรังนกตามฤดูกาล
เขา้มาเป็นปัจจยัด้วยเน่ืองจากรังนกเป็นสินคา้ธรรมชาติ ราคาจะข้ึนลงทางฤดูกาล และมีจ านวน
จ ากดัจึงมีราคาต่างกนัในช่วงเทศกาล แต่ก็ตอ้งมีเกณฑม์าควบคุมไม่ให้เกิดการหลอกลวง บวกราคา
จนเกิดพอดี 
 3. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีนโยบายส่งเสริมในเร่ืองของการจดัท าส่ือการสอน เพื่อ
เป็นแนวทางสนับสนุนให้มีอาชีพเก่ียวกบัการสร้างบ้านเล้ียงนกแอ่นมากข้ึน เพื่อเอ้ือประโยชน์
ให้กบัผูป้ระกอบการใหม่ หรือผูท่ี้สนใจในอาชีพน้ี ตั้งแต่การเป็นผูป้ระกอบการสร้างบา้นนกแอ่น
โดยส่ือการสอน อีกทั้งควรจดัท าเป็นขั้นตอนอธิบายเพื่อให้ผูท่ี้สนใจในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุน
กนัไดมี้อาชีพ เช่น ผูรั้บเหมาก่อสร้าง วิศวกร หรือผูท่ี้ออกแบบเก่ียวกบัโครงสร้างสามารถน ามา
ศึกษาเพื่อเป็นอาชีพ และสามารถน ามาถ่ายทอดให้กบัลูกศิษยห์รือบุคคลท่ีสนใจไดเ้ป็นการพฒันา
เก่ียวกบัสายงานอาชีพและแรงงานโดยตรง  
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ  
 1. ผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องควรใช้จุดแข็งเก่ียวกับผูป้ระกอบการท่ีมีองค์
ความรู้และมีประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์  เช่น การให้ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
นกัเรียนนกัศึกษา การเปิดรับให้เขา้มาฝึกงานและดูงาน มีการถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูท่ี้สนใจ อีกทั้ง
การท าประโยชน์ใหก้บัชุมชนบริเวณบา้นนกเพื่อลดความขดัแยง้ระหวา่งบา้นนกกบัชุมชน พยายาม
ให้เป็นท่ีรู้จกัเก่ียวกบัธุรกิจท่ีเล้ียงนกดูแลนกและรักสัตวม์ากกวา่ทรมานสัตว ์ตอ้งประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการช่วยเพิ่มจ านวนประชากรนกมากกว่าท าให้สูญพนัธ์ุ พยายามให้คนท่ีมีทศันคติลบกบั
อาชีพน้ีเขา้ใจว่าการสร้างบา้นนกให้นกเขา้มาอาศยัเกิดจาก ปัจจยัต่างๆ ในวงจรของระบบนิเวศน์
ทางธรรมชาติถูกท าลายไปจึงท าให้นกแอ่นตอ้งหาท่ีอยูอ่าศยัใหม่เพื่อการขยายพนัธ์ุเป็นการปรับตวั
ทางธรรมชาติ โดยอธิบายเป็นวงจรชีวิตและการด ารงชีวิตนกแอ่นให้กับนักเรียนหรือผูท่ี้สนใจ 
ผูป้ระกอบการอาจจะขอความร่วมมือจากนกัปักษีวทิยามาช่วยเหลือในดา้นน้ี 
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การแสดงหาความได้เปรียบเก่ียวกับท่ีผูป้ระกอบการมีองค์ความรู้ และต้องพยายามลด
ความเส่ียง โดยให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนกนั และผูป้ระกอบการมีการร่วมมือและเช่ือมโยงกนั
ระหว่างตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า เพื่อปรึกษาและร่วมมือกนัสร้างตน้ทุนท่ีต ่า ถ่ายทอดความรู้
และช่วยเหลือบุคคลท่ีสนใจหรือผูป้ระกอบการใหม่ท่ีสนใจธุรกิจรังนก ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บเหมา
ท่ีสามารถสร้างบา้นนกได ้หรือช่างท่ีสามารถปรับปรุงต่อเติมบา้นนกไดใ้นราคาถูก รวมถึงการซ้ือ-
ขายบา้นนกแอ่นส าหรับผูท่ี้ตอ้งการซ้ือ-ขายบา้นนก อีกทั้งการแนะน าสินคา้ท่ีน ามาใชก้บัธุรกิจนก
แอ่นหรือระบบท่ีใช้ในบา้นนกในราคาต ่าหรือรวมตวักนัซ้ือจ านวนมาก อีกทั้งการรวมตวักนัเพื่อ
ประสานงานในการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งเอกชนและรัฐบาล เช่น นกัปักษี ปศุสัตว ์หรือ
อาจจะรวมถึงนกัวิชาการ นกัการตลาด ฯลฯ ท าโครงการเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัอาชีพบา้นนกแอ่น 
การท ารังนกบา้น เพื่อขา้ราชการวยัเกษียณ เป็นตน้ 

2. ควรสร้างเครือข่ายการให้ความสนบัสนุนช่วยเหลือธุรกิจตน้น ้ า กลางน ้า และปลายน ้าให้
สามารถด าเนินธุรกิจไปได ้เช่น การสอนเทคนิคการสร้างบา้นนกท่ีถูกตอ้งให้กบัผูรั้บเหมาก่อสร้าง
ทัว่ไปเน่ืองจากประเทศไทยมีผูรั้บเหมาก่อสร้างจ านวนมาก อีกทั้งมีหลายผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ียงัไม่
มีคนจา้งงานจ านวนมาก จึงควรใหโ้อกาสผูรั้บเหมาท่ีไม่เคยสร้างบา้นนกแอ่น โดยเปิดการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัการสร้างบา้นนกแอ่น และการเป็นท่ีปรึกษาบา้นนกท่ีถูกตอ้ง และให้ข้ึนทะเบียนใน
ระบบของผูป้ระกอบการบา้นนกให้สามารถทราบถึงประสบการณ์รายละเอียดค่าใช้จ่าย เพื่อลด
ความเส่ียงในการจา้ง และควรชกัชวนผูป้ระกอบการธุรกิจอ่ืนทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกนัและไม่เก่ียวขอ้งกนั
มาช่วยเหลือกนัในการท าธุรกิจ เช่น โรงงานผลิตอาหารเสริม ร้านขายของฝากทัว่ไป บริษทัทวัร์ 
ฯลฯ 

3. ควรศึกษาการจดัการคุณภาพในส่วนของธุรกิจอ่ืน เก่ียวกบั การวางแผน การปฏิบติั การ
ควบคุม และการปรับปรุง เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นธุรกิจรังนก เพื่อวางแผน วิธีการด าเนินงาน และ
ตรวจสอบความผิดพลาด รวมถึงการปรับปรุง โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ไดเ้พื่อลดความเส่ียง
ความเสียหายของธุรกิจ อาจจะเป็นการศึกษา สินคา้ท่ีมีโครงสร้างเป็นแบบชาวบา้นท่ี ท ากนัเอง จดั
จ าหน่ายกนัเองมีห่วงโซ่ท่ีสั้ นแบบธุรกิจรังนก ยกตวัอย่าง ในปัจจุบนัมีชาวนาท่ีปลูกขา้วและขาย
ขา้วเองในช่องทางอินเทอเน็ตเพื่อให้มีห่วงโซ่สั้นลง หรือจะเป็นธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีโครงสร้างคลา้ยคลึง
กนั โดยน ามาเป็นตน้แบบเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพสินคา้รังนกได ้รวมถึงผูป้ระกอบการไดท้ราบ
ถึงองคค์วามรู้เก่ียวกบัธุรกิจอ่ืนท่ีมีความผดิพลาดเกิดข้ึนสร้างความเสียหายไดว้า่มาจากขั้นตอนไหน
ของ การวางแผน การปฏิบติั การควบคุม หรือการปรับปรุง และสามารถน าการวางแผน การปฏิบติั 
การควบคุม หรือการปรับปรุงมาวเิคราะห์เพื่อช่วยเหลือใหส้ามารถด าเนินไปอยา่งง่ายดาย 
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4. ควรร่วมมือกนัระหวา่งนกัวชิาการและนกัวิจยั เพื่อส่งเสริมผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งและ
สนับสนุนกนัในห่วงโซ่อุปทาน ให้มีการวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองอาชีพการสร้างบา้นนกแอ่น โดยแบ่ง
ออกเป็นส่วนของตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ยกตวัอยา่งเช่น  ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการทดสอบหา
เส้นทางการบินนกแอ่น โดยตอ้งใชท้ฤษฎีเก่ียวกบัการด ารงชีวิตของนก การใชเ้สียงน าทางของสัตว ์
การค านวณทิศทางบินของนก การค านวณอตัราความเส่ียงในการปลูกส่ิงก่อสร้างเพื่อเล้ียงนกวา่มี
ความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด โดยตอ้งอาศยัหลกัการความเป็นจริงเก่ียวกบัการด ารงชีวติของนกแอ่น
โดยนักวิจยัหรือนักปักษีวิทยา รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการตรวจสอบเฉพาะทาง เช่น สารท่ี
แทจ้ริงในการช่วยรักษาสุขภาพของรังนกคลา้ยงานวิจยัต่างประเทศท่ีก าลงัเร่งท าการศึกษา รวมถึง
การน าเลือดของนกแอ่นมาวิจยั อีกทั้งการวิจยัดา้นสายพนัธ์ุนกแอ่นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของการ
ท ารังนกและรสชาติ โดยผูท้  างานวจิยัและศึกษาเป็นนกัวชิาการหรือผูเ้ช่ียวชาญอยา่งแทจ้ริง  
 

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1) ควรท าการศึกษาวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการบ้านนกแอ่นอย่างเชิงลึก เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ และสามารถจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลในการท าธุรกิจทางดา้นน้ีต่อไป 
2) ควรมีการท าการวิจยัเร่ืองสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพการท า

รังของนกแอ่น ทั้งนกแอ่นถ ้ าและบา้นนก เพื่อจะช่วยให้สภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัเก้ือหนุนต่อการ
ปรับหรือพฒันานิสัยของนกแอ่น จะช่วยเป็นการลดตน้ทุนการท าธุรกิจรังนก และรักษาคุณภาพ
ชีวติของนกและคุณภาพของรังนกแอ่น 

3) ควรมีการท าวิจยัเร่ือง การจดัการวางแผนป้องกนัและปรับปรุงคุณภาพรังนกแอ่นก่อนท่ี
นกแอ่นจะเร่ิมท ารังและวธีิการป้องกนัศตัรูท าลายตวันกและรังนก 

4) ควรท าการวิจยัการจดัการพฒันาคุณภาพรังนกทั้งรังนกแห้งรังนกถ ้าและอุตสาหกรรม
รังนกแบบบูรณาการ 

5) ควรมีการวิจยัสายพนัธ์ุของนกแอ่นแบบสายเลือดเฉพาะหรือสายเลือดผสมจะช่วย
พฒันาชีววทิยาการด ารงชีวติของนกแอ่นในพนัธ์ุใหม่ เพื่อน ามาใชก้ารจดัการคุณภาพของรังนก   
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