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

ประเภทการสมัคร [√  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [ √ ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ พัฒนาแม่แบบการจัดการฟาร์มสุกรให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและ คุณภาพสูง  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  
   [√  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด     
ชื่อหน่วยงาน วิชาการ: iTAC (The International Technical and Academic Center)  
ที่อยู่ เครือเวทโปรดักส์ 3300/121 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 24 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
10900 โทรศัพท์ 02-9374888 โทรสาร 02-9374901  เว็บไซต์ www.vetproductsgrops.co.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) สพ.ญ. เกศณี คูศรีเทพประทาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
โทรศัพท ์02-9374888 โทรสาร 020=09374901 มือถือ 092-7806428  อีเมล kesanee92553@gmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กำหนดเข็มมุ่งที่จะช่วยให้ลูกค้ามีผลประกอบการที่ดีขึ้นและประกาศให้พนักงานทุกคนรับรู้ 
2) ทบทวนสมรรถนะของการบริการต่างๆ ของบริษัทที่มีอยู่ 
3) ออกแบบใหม่โดยบูรณาการบริการต่างๆ ของบริษัทให้เป็นระบบ 
4) พัฒนาการบริการใหม่นำมาเสริมให้ครบถ้วนและเป็นระบบ เรียกว่า VPG Farm Management Model 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานของฟาร์มทุกตัวดีขึ้น 
2) ลูกค้าซื้อสินค้าจาก VPG เป็นสัดส่วนถึง 70-100% 
3) จำนวนลูกค้าดังกล่าว เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [√  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [√  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : พัฒนาแม่แบบการจัดการฟาร์มสุกรให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและ คุณภาพสูง 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :  
 iTAC ดำเนินงานภายใต้เครือเวทโปรดักส์ ที่เป็นธุรกิจครบวงจรด้านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เป็นส่วนงานที่
ให้บริการงานด้านวิชาการในการผลิตปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร และสัตว์ปีก ให้กับบริษัทในเครือฯ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้กับพนักงานภายในที่เป็นฝ่ายขายและการตลาดในเครือฯ และส่งเสริมการ
ผลิตให้กับลูกค้าภายนอกที่เป็นลูกค้าหลักของธุรกิจ มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้านในทีมงาน ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็น
การจัดการผลิต สุขภาพสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์ ทั้งนี้การดำเนินงานโดยร่วมกับฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท
ในการสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี ให้ธุรกิจ
ของลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่นและพอใจในผลประกอบการ โดยมีผลตอบแทนเป็นยอดการสั่งซ้ือสินค้าของฝ่ายขาย
และการตลาดตามท่ีได้ตกลงไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “เน้นคุณภาพ ของสินค้าและบริการเป็นสำคัญ 
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของลูกค้า” และพันธกิจ ที่มุ่งเน้นคุณค่าและ
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอันได้แก่ บริษัท ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม
ชุมชน ผ่านการมอบบริการทางวิชาการท่ีมีคุณค่าให้กับลูกค้า และยอดขายที่ได้รับกลับมาจากการบริการนั้นนั่นเอง 
ทั้งนี้ข้ันตอนการปฏิบัติงานคือ 1. รวบรวมโครงการต่างๆ รวมทั้งงานบริการที่มีอยู่ในทีมงาน จนถึงงานบริการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจลูกค้าในการการผลิต จัดทำเป็นตารางงานบริการที่เรียกว่า Farm Management Model (FMM) 
นำเสนองานบริการเต็มรูปแบบสอดคล้องกับการผลิตของลูกค้าครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ประกอบด้วย F4: 
F1 การจัดการด้านการผลิต (FARM) F2 การจัดการด้านอาหารสัตว์ (FEED) F3 การต่อยอดธุรกิจในรูปแบบอาหารคน 
(FOOD) และ F4 การบริหารจัดการด้านการเงิน (FINANCIAL) เพ่ือให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปได้ด้วยผลประกอบการ
ที่ดีข้ึนในทุกมิติ ทั้งนี้แต่ละบริการจะต้องตอบสนองและมีตัวชี้วัดที่แน่นอนอย่างมีประสิทธิภาพ 2.สื่อสารทำความ
เข้าใจกับพนักงานฝ่ายขายและการตลาดผู้ที่จะต้องนำเสนองานบริการ FMM ให้กับลูกค้าเพ่ือให้การนำเสนอมี
ประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า 3. พนักงานฝ่ายขายดำเนินการนำเสนอ FMM ให้กับลูกค้าโดยผ่าน
กระบวนการและเครื่องมือดังนี้ 3.1 CRE (Customer requirement & expectation) ปริมาณความต้องการใช้สินค้า
ของลูกค้า ตามขนาดของธุรกิจ 3.2 CMI (Customer Management Intelligent) ตารางเครื่องมือบริหารความ
ต้องการของลูกค้า จุดแข็ง-จุดอ่อน-ราคาสินค้าของตนเอง และคู่แข่ง  รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ที่จะต้องใช้ มาวาง 
Timeline ในการนัด(Call) เข้าหาลูกค้าครั้งถัดไป โดยหัวหน้างานสามารถเข้ามาดูและให้คำแนะนำได้ 3.3 ODS 
(Offering Design Sheet) เป็นการออกแบบข้อเสนอที่มีคุณค่า (value) เพ่ือตอบ pain/ gain point ของลูกค้า โดย
ให้สัมพันธ์กับสินค้าและยอดขายที่ลูกค้าใช้จริงตาม CRE โดยมีเป้าหมาย  70% Market Share โดย FMM จะอยู่ใน
ส่วนของการนำเสนอเพ่ือหาข้อสรุปออกมาเป็น ODS ในลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ประสิทธิผลจะขึ้นอยู่กับข้อมูลของลูกค้า
ที่ได้มาประกอบในการจัดทำ  
 ตัวอย่างที่ใช้ในการนำ FMM ไปใช้ประโยชน์ได้แก่ ฟาร์มขนาด 2,000 แม่ ในจังหวัดนครปฐม โดยฝ่ายขาย
และการตลาดบริษัท อินเตอร์ฟีดเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำตาราง FMM ไปนำเสนอ โดยพบว่าบริการที่ตรงตาม
ความต้องการลูกค้ามากท่ีสุดในขณะนั้นคือระบบการป้องกันทางชีวภาพ (Biosecurity) เนื่องจากสภาวะของโรค
ระบาดรุนแรงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับลูกค้าถ้าเป็นโรคขึ้น หลังจากท่ีเข้าให้บริการลูกค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี 
พบว่าในพ้ืนที่การเลี้ยงเกิดโรคระบาดขึ้นแต่ไม่เกิดข้ึนในฟาร์มนี้ที่บริษัทให้การดูแลอยู่ ลูกค้าสามารถป้องกันไม่ให้โรค
เข้าฟาร์มได้ภายใต้การทำงานของ ฝ่ายขายและการตลาด ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้คิดเป็น ROI (Return on 
Investment) = 95 ภายใต้การลงทุนการทำระบบการป้องกันทางชีวภาพ (Biosecurity) 12 ล้านบาท แตฟ่าร์มมี
รายได้จากการขายสุกรที่เกิดขึ้นจากการไม่เป็นโรคระบาดร้ายแรงเป็นจำนวนเงิน 115 ล้านบาท และบริษัทอินเตอร์
ฟีดเทค (ประเทศไทย) จำกัด  มีสัดส่วนการขายสินค้า (Market share) เพ่ิมข้ึนจากตาราง CRE ก่อนขาย 2.2% 
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(มูลค่าการขาย= 1,527,900 บาท) เป็น  17.68% (มูลค่าการขาย=  12,265,540 บาท) จากการนำเสนอและส่งมอบ
คุณค่าการบริการต่างๆ ตามตาราง FMM 
 และจากตาราง FMM เริ่มต้น ทีมงานได้เริ่มทำการพัฒนาต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขึ้น 
โดยการชี้ให้ลูกค้าเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงจากคำแนะนำและให้บริการทางวิชาการของบริษัท
ฯ และคำนวณออกมาให้ลูกค้าสามารถมองเห็นถึงประโยชน์หรือคุณค่าท่ีจะได้รับจากผลประกอบการที่ดีข้ึนโดยการใช้
บริการของ FMM ในแต่ละส่วนการผลิต และทำการต่อยอดการบริการต่อเป็น BMM (Business Management 
Model) ต่อไป 
ที่มาตาราง FMM 

 
 
กระบวนการในการนำเสนอ FMM ให้กับลูกค้า 

 
 
ตัวอย่างการพัฒนา FMM ในขั้นตอนต่อไป 
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