
 

 

ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in 

Thailand 

ประเภทการสมัคร[√  ] TQM-Best Practices  (ต4องจัดทำ Abstract, Full Paper, Presentation Slide  

                                   และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต4องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  

    และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค_กร[ √ ] หนVวยงานธุรกิจเอกชน   [  ] หนVวยงานรัฐวิสาหกิจ         [  ] หนVวยงานด4าน

การศึกษา   

[  ] หนVวยงานราชการและองคbกรของรัฐ   [  ] หนVวยงานทางด4านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ พัฒนาแมVแบบการจัดการฟารbมสุกรให4มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและ คุณภาพสูง 

เปaน “วิธีปฏิบัติที่เปaนแบบอยjางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทjานั้น)  

 [   ] 1. การนำองคbกร      [   ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธb

และการจัดการนโยบาย 

 [ √ ] 3. การเอาใจใสVลูกค4าและตลาด    [   ] 4. การวัด การวิเคราะหb และ

การจัดการนโยบาย 

 [   ] 5. การเอาใจใสVทรัพยากรบุคคล    [   ] 6. การจัดการกระบวนการ  

ชื่อหนjวยงาน บริษัท อินเตอรbฟwดเทค(ประเทศไทย) จำกัด  

ที่อยูV เครือเวทโปรดักสb 3300/121 ตึกช4าง อาคารบ ีชั้น 24 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

 โทรศัพทb 02-9374888 โทรสาร 02-9374901   เว็บไซตb www.vetproductsgrops.co.th 

ชื่อผู4เขียน (ผู4นำเสนอ) นางสาวทิฆัมพร ปฐพีนารา  ตำแหนVง ฝ�ายขายและการตลาด 

โทรศัพทbมือถือ 091-8810142    อีเมล p.thicomporn@gmail.com 

 

สรุปจุดที่เปaน “วิธีปฏิบัติที่เปaนแบบอยjางที่ดีเยี่ยม” (อยjางนvอย 1 ขvอ)  

1) การสานสร4างความสัมพันธbกับลูกค4าฟารbมสกุรให4แนบแนVนแบบ PDCA และ CMI 

2) การค4นหาความต4องการของฟารbมสุกรได4ครบถ4วนด4วยการพัฒนาตาราง CRE 

3) การออกแบบข4อเสนอขายโดยมุVงที่ผลตอบแทนที่คุ4มคVาที่สุดตVอลูกค4าด4วยตาราง ODS 



4) การบูรณาการศักยภาพทุกภาคสVวนของบริษัท ไปชVวยยกระดับการจัดการฟารbมสุกรให4มีผลกำไรสูงขึ้น  

5)  

ประสิทธิผล (ตvองวัดคjาไดvอยjางนvอย 1 ขvอ)  

1) ยอดสั่งซื้อจากลูกค4าแตVละราย 

2) เพิ่มขึ้นอยVางก4าวกระโดด 50-200% ตVอปw 

การอนุญาตให4มูลนิธิฯ จัดให4ผู4สนใจเข4าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคbกรผู4สมัครนี้ได4    

 [√  ] อนุญาต [  ] ไมVอนุญาต 

การอนุญาตให4มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวVางที่นำเสนอในวันการจัดงานขององคbกรผู4สมัครนี้ได4 

            [√  ] อนุญาต [  ] ไมVอนุญาต 

  

บทคัดยjอ 

ชื่อเรื่อง  ออกแบบข4อเสนอขายบนจุดยืนที่จะชVวยให4ลูกค4ามีผลประกอบการที่ดีขึ้น 

ประวัติและความเปaนมาโดยยjอ 

บริษัท อินเตอรbฟwดเทค(ประเทศไทย) จำกัด ซึง่เป�นบริษัทในเครือ เวทโปรดักสb กVอตั้งขึ้นเมื่อปw พ.ศ.2546 เพื่อ

ทำหน4าที่เป�นตัวแทนในการคัดสรรผลิตภัณฑbคุณภาพทั้งในและตVางประเทศที่ได4รับการยอมรับในระดับสากลด4วย

เทคโนโลยีการผลิตและควมคุมคุณภาพด4วยอุปกรณbที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูง เพื่อสร4างสรรคbผลผลิตที่มีคณุภาพ

และเสริมสร4างกำไรให4ทVานเจ4าของฟารbม ตามสโลกแกนบริษัท คือ “IFT สร4างมาตรฐานใหมV สร4างผลกำไรเพื่อคุณ” 

บริษัทจำหนVายสินค4าดังตVอไปนี้ ได4แกV  

1. วัตถุดิบอาหารสัตวb ได4แกV นมผงสำหรับผสมอาหารลูกสุกร, ปลาป�นปลอดเชื้อโรคซัลโมเนลลVา

(Salmonella), กรดอะมิโน, ซิงคb ออกไซดb (Zinc Oxide), โคลีน คลอไรดb 60% เป�นต4น  

2. เวชภัณฑbและอาหารเสริมสำหรับสัตวb การจำหนVายสินค4าจะเป�นลักษณะการขายตรงผVานตัวแทนซึ่งเป�น

พนักงานบริษัท ลูกค4าจะเป�นเจ4าของฟารbมเลี้ยงสุกรที่กระจายอยูVทั่วประเทศ  

วิสัยทัศน_ คjานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย 

วิสัยทัศน_ (Vision)   

เป�นองคbกรชั้นนำด4านสุขภาพสัตวbที่มีนวัตกรรมเป�นที่ยอมรับในเอเชียในปw 2567 (VPG Global : 

Best Value Alliance) 

 



พันธกิจ (Mission)  

1. มุVงเน4นคุณภาพและมาตรฐานของสินค4าและบริการ  

2. มุVงเน4นด4านสินค4าที่มีนวัตกรรม  

3. สร4าง Brand ให4เป�นที่ยอมรับ 

4. สร4างสมดุลของ Stakeholder เพื่อความยั่งยืน 

คjานิยม (Value)  

 เป�นเพื่อนคูVคิดเพื่อเพิ่มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของลูกค4า 

 นโยบาย : เน4นคุณภาพของสินค4าและบริการเป�นสำคัญ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอยVางตVอเนื่องเพื่อผลการ

ดำเนินงานที่ดีขึ้นของลูกค4า  

 

ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญ

เหลjานั้นที่ไดvออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติแลvว

นำไปสูjการป~องกันไมjใหvป�ญหาเกิดซ้ำ ยกระดับ

คุณคjาของผลการทำงานที่สjงมอบใหvแกjลูกคvาไดvดี

ขึ้น : (1-2 หนvา) 

 จากการที่ได4มีการนำกระบวนการ TQM ไป

ปรับใช4กับงานขายและบริการลูกค4าฟารbม เพื่อ

ประสิทธิภาพของผลผลิตที่ดีของลูกค4า โดยมีการใช4

เครื่องมือและวิธีปฏิบัติดังตVอไปนี้ 1) CMI 

(Customer Management Intelligent) ตาราง

เครื่องมือการบริหารความต4องการของลูกค4าและแจ4ง

จุดอVอน-จุดแข็ง ราคาสินค4าของตนเองและคูVแขVง 

รวมทั้งกำหนดกลยุทธbที่จะต4องใช4มาวางไทมbไลนbใน

การนัดเข4าหาลูกค4าครั้งถัดไป เพื่อเอามาเป�นแผนให4

ทีมหัวหน4างานชVวยน4องในเขตทำงานได4 2) CRE 

(Customer Requirement& Expectation) 

ปริมาณความต4องการใช4สินค4าของลูกค4าตามขนาด

ของธรุกิจ ในการวางแผนการเสนอขายสินค4าที่มี

ปริมาณพอดีกับขนาดของฟารbม 3) ODS (Offering 

Design Sheet) การออกแบบข4อเสนอที่มีคุณคVา 

(Value) เพื่อตอบ Pain/gain point ของลูกค4าโดยให4

สัมพันธbกับสินค4าและยอดขายที่ลูกค4าใช4ตามจริงตาม 

CRE โดยมีเป�าหมาย 70% ของ Market Share  ซึ่ง

ทางพนักงานขายในบริษัทได4มีการนำเครื่องมือและ

วิธีปฏิบัติดังกลVาวไปใช4ในการวางแผนและปรับปรุง

การทำงานอยVางเป�นขั้นตอน และการชVวยเหลือ

บริการทางวิชาการจากฝ�ายวิชาการ (iTAC) ของ

บริษัทในการบูรณาการศักยภาพทุกภาคสVวนของ

บริษัท เพื่อชVวยยกระดับการจัดการและ

ประสิทธิภาพที่ดีขึน้ของฟารbม (รูปที่ 1) ลูกค4า 450 

แมV จ.ราชบุร ีมีการวางแผนการทำงานโดยใช4 CMI ใน

การบันทึกรายละเอียดของสินค4าที่จะทดลองชื่อ “ไว



โรกรีน” ในการชVวยเพิ่มประสิทธิภาพของสุกรแมV

พันธุbและอนุบาล อีกทั้งยังทราบข4อมูลสินค4าและ

ราคาของคูVแขVง และใช4 CRE ในการคำนวนปริมาณ

ผลติภัณฑbที่ต4องใช4จริงของสัตวbในแตVละชVวงอายุและ

ได4นำเสนอผลิตภัณฑbให4พอดีกับการทดลอง และ

เสนอการทดลองใช4สินค4าเพื่อจับตัวเลขภายในฟารbม

กับลูกค4า โดยมีการทำงานรVวมกันของพนักงานขาย 

ทีมวิชาการและฟารbม โดยใช4ดัชนีชีว้ัดในแมVพันธุb คือ 

ข4อมูลชVวงคลอด ได4แกV จำนวนลูกแรกคลอดทั้งหมด 

จำนวนลูกแรกคลอดมีชีวิต จำนวนลูกตายคลอด 

น้ำหนักแรกคลอดตVอตัว ข4อมูลชVวงหยVานม ได4แกV 

จำนวนลูกสุกรหยVานม จำนวนลูกตายกVอนหยVานม 

น้ำหนักหยVานมตVอตัว ระยะเวลาเลี้ยงลูก จากการ

ทดลองพบวVาแมVสุกรที่มีการเสริมไวโรกรีน 12 กรัม

ตVอตัวตVอวันในระยะอุ4มท4องและเลี้ยงลูก ให4ลูกสุกรมี

น้ำหนักแรกคลอดเฉลี่ยมากกวVากลุVมที่ไมVเสริม 0.09 

กิโลกรัมตVอตัว น้ำหนักหยVานมเฉลี่ยมากกวVา 0.9 

กิโลกรัมตVอตัวตVอวัน และอัตราการตายลดลง 12.9% 

และมีการหาความคุ4มคVาในการลงทุนจากการเสริมไว

โรกรีนได4ถึง 10.6 เทVา และดัชนีชึ้วัดในสุกรอนุบาล 

คือ อัตราการกินได4เฉลี่ยตVอตัวตVอวัน อัตราการ

เจริญเติบโตเฉลี่ย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป�น

น้ำหนักตัว อัตราการสูญเสีย จากผลการทดลอง

พบวVาสุกรอนุบาลที่เสริมไวโรกรีน 1 กิโลกรัมตVอตัน มี

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น 0.41 กิโลกรัมตVอตัว อัตราการ

เจรญิเติบโตเฉลี่ย (Average daily gain) มากกวVา

กลุVมที่ไมVเสริมถึง 8.67 กิโลกรัมตVอวัน จากการ

ทดลองทำให4ลูกค4าตัดสินใจซื้อสินค4าทันทีและตรงกับ

ปริมาณที่พนักงานขายคำนวณจาก CRE (รูปที่ 1) 

รูปที่ 1 กระบวนการทำงาน 

หลังจากการนำกระบวนการดังกลVาวไปใช4

วางแผนงานขายและบริการทางวิชาการทำให4

สามารถเพิ่มยอดขายจาก 3.8 ล4านบาท เพิ่มเป�น 5.8 

ล4านบาท สVงผลให4ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบก4าวกระโดด

ถึง 50% 

 

 

 

 


