
บทสรุปของผู้บริหาร 

 

 หมากฝร่ังเลิกบุหร่ี Smopt ก่อตัง้โดยกลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ภาควิชาพฒันา

ชุมชน มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อ ช่วยให้แรงงาน(กลุม่เป้าหมาย)ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพท่ีมีรายได้ต ่า ลด ละ เลิก 

การสบูบุหร่ี โดยให้หนัมาบริโภคหมากฝร่ังท่ีมีส่วนผสมของสารนิโคตินซึ่งสามารถช่วยให้เลิกสบูบุหร่ีได้  

โดยหมากฝร่ังเลกิบุหร่ีนี ้มีขายในปัจจุบนั แต่เป็นการขาย online ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในราคาท่ีค่อนข้าง

สูงท าให้กลุ่มเป้าหมายของเราไม่สามารถบริโภคได้ ดังนัน้ เราจึงใช้วิธีการซือ้จากผู้ผลิตมาขายให้กับ

กลุม่เป้าหมายในราคาท่ีต ่าลง  

 ซึง่กลยทุธ์ท่ีน าเข้าไปใช้ในการลดคา่ผลติภณัฑ์ให้ผู้บริโภคจ่ายในราคาท่ีต ่ากว่าท้องตลาดมาก ท า

ได้โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการธุรกิจนัน้ๆ ซึ่งสถานประกอบการจะช่วยจ่ายค่าสินค้าใน

สว่นหนึง่ ประมานร้อยละ 63.6 ของราคาเต็ม ท าให้กลุม่เป้าหมายจ่ายเพียงร้อยละ 36.4 เท่านัน้ ซึ่งการดึง

ความร่วมมือของสถานประกอบการในการช่วยรับภาระค่าสินค้านัน้ อาศยัโอกาสทางกฏหมายท่ีก าลงัให้

ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม คือ ให้โรงงานเป็นเขตปลอดบุหร่ี ดังนัน้สถานประกอบการต้องการท่ีจะ

ยกระดับ ISO ด้านษ์สิ่งแวดล้อม และท าให้บริเวณของตนเป็นท่ีปลอดบุหร่ีอยู่แล้ว จึงท าให้เกิดความ

ร่วมมือต่อกันง่ายขึน้ นอกจากนี ้ยังใช้แนวคิดท่ีว่า ธุรกิจเราเป็นมากกว่าการขาย คือให้ความส าคัญกับ

วตัถปุระสงค์หลกัของแผนธุรกิจนี ้คือ ช่วยให้กลุม่เป้าหมาย(แรงงาน)เลิกบุหร่ีได้จริง ดงันัน้การท างาน จึง

เป็นการเข้าไปติดตามผล ช่วยเหลอื แนะแนวทาง มากกวา่แสวงหาผลก าไรเพียงอยา่งเดียว 

 เน่ืองจากอันตรายท่ีเกิดจากบุหร่ีไม่ได้ส่งผลต่อผู้ ท่ีบริโภคเท่านัน้แต่ท าให้ผู้ ท่ีอยู่ข้างเคียงได้รับ
ผลกระทบท่ีไม่ดีตามไปด้วย รวมถึงหากลดการบริโภคบุหร่ีได้ก็จะช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตอีกขึน้ ท าให้
ผู้บริหารคิดโครงการ หมากฝร่ังเลกิบุหร่ี smopt ขึน้เพื่อ ปรับปรุงสภาพสงัคม และ คณุภาพชีวิตของแรงงาน
ให้ดีขึน้ 

 
 
 
 
 



บทน า 
 
แรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยฐานเศรษฐกิจท่ีส าคญัในการขบัเคลื่อนพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศในปัจจุบนั จากข้อมลูส ามะโนประชากรและเคหะ พบวา่ ประชากรวยัแรงงาน (อาย ุ19-59 ปี) 
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 50.0 ในปี 2513 เป็นร้อยละ 66.1 ในปี 2543 และจากการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568 ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คาด
วา่ประชากรวยัแรงงานจะเพิ่มเป็นร้อยละ67.6 ในปี 2553 ด้วยถือว่าประชากรวยันีเ้ป็นวยัท่ีมีศกัยภาพใน
การสร้างผลผลิตได้มากกว่าวัยอ่ืน ดังนัน้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรวัยนีจ้ึงเร่ืองส าคัญ
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านสขุอนามยั  

ข้อมลูจากส านกังานสถิติแหง่ชาติยงัขีใ้ห้เห็นวา่ แรงงานสว่นใหญ่มีพฤติกรรมสขุภาพในทางท่ีเอือ้
ตอ่การมีสขุภาพที่ดี แตก็่ยงัมีแรงงานบางสว่นท่ีมีพฤติกรรมเสีย่งตอ่สขุภาพ เช่นการสบูบุหร่ี  

ผลจากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมเสี่ยงต่อสขุภาพ ซึ่งได้แก่ การสบูบุหร่ีและด่ืมสรุา จะพบความ
แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างแรงงานชายและหญิง กลา่วคือ แรงงานชายมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสขุภาพสงู
มาก โดยมากกวา่ 1 ใน 3 สบูบุหร่ีทกุวนั (ร้อยละ 39.5) และในจ านวนนีก้ว่า 1 ใน 4 สบูมากกว่า 100 มวน
ตอ่วนั (ร้อยละ 25.7) 

ตวัชีว้ัดท่ีส าคญัท่ีแสดงถึงสุขนามัยท่ีดีของแรงงานก็คือความเจ็บป่วยหรือไม่สบาย โดยในรอบ
ระยะเวลาหนึง่เดือน มีข้อมลูระบุวา่มีแรงงานเจ็บป่วยหรือไม่สบาย 1 ใน 5 ของแรงงานทัง้หมด (ร้อยละ20) 

โดยโรค/อาการที่แรงงานป่วยหรือไม่สบายสงูสดุ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 
32.5) ปวดหลงั/ปวดกล้ามเนือ้ (ร้อยละ 20.7) และความเครียด/นอนไม่หลบั/ปวดหวั (ร้อยละ18.9)  

โรคเรือ้รัง/โรคประจ าตวั 3 ล าดบัสงูสดุท่ีแรงงานมี สว่นใหญ่เป็นโรคหวัใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 
32.4) รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน/ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ (ร้อยละ 21.1) และโรคเรือ้รังของระบบ
หายใจ (ร้อยละ 18.7)  

ขอ้มูลจาก : ส านกังานสถิติแห่งชาติ ขอ้มูลชุด“สขุภาพแรงงานไทย” 
 

จากข้อมลูข้างต้นท าให้เห็นได้ชดัวา่โรคหรืออาการไม่สบายและโรคประจ าตวัของแรงงานสว่นใหญ่

เก่ียวข้องกบัโรคทางเดินหายใจ ซึง่โรคทางเดินหายใจนัน้ อาจมีสาเหตุมาจาก การท างานท่ีอยู่ใกล้สารเคมี 

ฝุ่ นควนั หรือบริเวณท างานอยูใ่กล้กบัมลพิษทางอากาศ รวมไปถึงควนับุหร่ีมือสองด้วย 

บุหร่ี 1 มวน กับควนัโขมง  1 กลุม่ ท่ีพ่นออกมาจากปอดและปาก ดูด้วยตาไม่น่ามีพิษภยั แต่ถ้า

น ามาตรวจวิเคราะห์จะพบว่า บุหร่ีตวัเล็กๆ 1 มวน ผลิตขึน้มาด้วยสารเคมีเป็นพิษหลายร้อยชนิดท่ีใช้ใน



การปรุงแตง่กลิน่รส ยิ่งเม่ือเกิดการเผาไหม้จะท าให้เกิดสารเคมีถึง 4000 ชนิดและมีสาร 43 ชนิดท่ีเป็นสาร

ก่อมะเร็ง เช่น นิโคติน 0.8-1.8 มิลลกิรัมตอ่มวน สารกมัมนัตรังส ีและฟอมาลนี  

คนไทยเสยีชีวิตจากโรคท่ีมีสาเหตจุากการสบูบุหร่ี เช่น โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหวัใจ

และหลอดเลอืด ปีละ 42,000-52,000 คน และรัฐต้องเสยีคา่เสยีใช้จ่ายในการรักษาปีละ 51,569 ล้านบาท 

ซึ่งผู้ ท่ีเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีโดยเฉลี่ยจะอายุสัน้ลง 12 ปี และป่วยหนกัเป็นเวลา 1.7 ปี ก่อนเสียชีวิต 

ดงันัน้การด าเนินการเพื่อให้สงัคมไทยปลอดบุหร่ีจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก 

ถึงแม้ในปัจจุบนัจะมีข้อบงัคบัจากประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 19 พ.ศ. 2553 เร่ืองการ

ก าหนดสถานท่ีสาธารณะและท่ีท างานเป็นเขตปลอดบุหร่ีมีผลบงัคบัใช้แล้ว แต่ข้อมูลสถิติของส านกังาน

กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)  เปิดเผยวา่ ปัจจุบนัคนไทยวยัแรงงานสบูบุหร่ี 10.9 ล้านคน 

โดยเป็นผู้ ท่ีสบูเป็นประจ า 9.5 ล้านคน สถานท่ีท างานหรือสถานประกอบการ เป็นแหลง่ท่ีผู้ ใหญ่ได้รับควนั

บุหร่ีมือสองมากท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีมีพนกังานปฏิบติัหน้าที่อยูใ่นบริเวณเดียวกนัเป็นเวลายาวนาน 

8-10 ชั่วโมงต่อวนั ซึ่งการคุ้มครองสขุภาพผู้ ไม่สบูบุหร่ีในสถานประกอบการยังไม่สามารถท าได้ 100% 

พฤติกรรมเสีย่งตอ่สขุภาพในการสบูบุหร่ีคงไม่ได้สง่ผลต่อผู้สบูเองอย่างเด่ียวแล้ว แต่นัน้รวมถึงสร้างภาระ 

โรคภยัไข้เจ็บให้ผู้ ท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคียงแถวนัน้ด้วย (ควนับุหร่ีมือ 2) ดงันัน้การจดัการกับปัญหาการสบูบุหร่ี

ของแรงงานในโรงงานและท่ีอยูอ่าศยัจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีควรจะต้องได้รับการแก้ไขให้ไวท่ีสดุ  

จากข้อมมูลทัว่ไปเก่ียวกับแรงงานท่ีสบูบุหร่ี มีความต้องการอยากเลิกสูบหร่ีถึงร้อยละ่ 75 เน่ือง

ด้วยสาเหต ุ3 อนัดบัแรกของผู้อยากเลิกบุหร่ีเพราะ อยากเลิกเพราะปัญหาสขุภาพ  ร้อยละ 32.28 อยาก

เลิกเพราะครอบครัวขอให้เลิก ร้อยละ่ 22.55 อยากเลิกเพราะต้องการประหยดัค่าใช้จ่าย ร้อยละ 15.19  

และสถิติยงัพบวา่ ร้อยละ 80 ผู้ ท่ีหยดุสบูบุหร่ีสามารถเลกิได้ด้วยตวัเอง ด้วยการเลิกอย่างเด็ดขาดและต้อง

มีการเตรียมตวัที่ดี แตย่งัมีจ านวนคนอีกร้อยละ 20 ท่ีไม่สามารถหยดุสบูบุหร่ีได้ด้วยตวัเอง อีกทัง้จ านวนผู้ ท่ี

หยดุสบูบุหร่ีได้ด้วยตวัเองร้อยละ่ 80 ยงัเป็นผู้ ท่ีหยดุสบูบุหร่ีไปชัว่คราวแล้วกลบัมาสูบุ่หร่ีใหม่ถึงร้อยละ 30  

สาเหตุท่ีท าให้ผู้หยุดสบูบุหร่ีกลบัมาสบูบุหร่ีใหม่ได้แก่ อาการอยากบุหร่ี(ต้องการนิโครติน) เช่น หงุดหงิด 

โกรธงา่ย เวียนศีรษะ ไม่มีสมาธิ ใจสัน่, มีความเครียด ทัง้จากการท างานและจากชีวิตประจ าวนั, คนใกล้ชิด 

สิง่แวดล้อมหรือกลุม่เพื่อนสบูบุหร่ี รวมถึงพฤติกรรมท่ีสอ่เสี่ยงให้เกิดพฤติกรรมการสบูหร่ีกลบัมาเช่น การ

เท่ียวกลางคืน การด่ิมสรุา เป็นต้น         

       ขอ้มูลจาก : มลูนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบูบุหร่ี   



จากข้อมมูลทัว่ไปเก่ียวกับแรงงานท่ีสบูบุหร่ี มีความต้องการอยากเลิกสูบหร่ีถึงร้อยละ่ 75 เน่ือง

ด้วยสาเหต ุ3 อนัดบัแรกของผู้อยากเลิกบุหร่ีเพราะ อยากเลิกเพราะปัญหาสขุภาพ  ร้อยละ 32.28 อยาก

เลกิเพราะครอบครัวขอให้เลกิ ร้อยละ่ 22.55 อยากเลกิเพราะต้องการประหยดัคา่ใช้จ่าย ร้อยละ 15.19   

ถึงแม้ในปัจจุบนัจะมีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมรนรงค์ให้ประชาชนเลิกติดบุหร่ีจากหน่วยรัฐ

จากภาคเอกชน จากภาคประชาชนมากมาย ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี เป็นต้น แต่การ

ด าเนินการดงักลา่วก็ยงัมีเป็นวงกว้างและประสบความส าเร็จอยูน้่อย รวมถึงยงัไม่ทัว่ถึงต่อกลุม่แรงงานท่ีมี

ความส าคญั  

ดงันัน้ด้วยเหตุนีท้างกลุม่จึงคิดว่าการจัดการควบคุมท่ีดีท่ีสดุส าหรับผู้ ติดบุหร่ีคือการบ าบดัรักษา

อาการติดบุหร่ีหรือเลกิบุหร่ีให้ได้นัน้เอง จึงคิดจ าหนา่ย ผลติภณัฑ์หมากฝร่ังนิโคติน ท่ีช่วยลดความต้องการ

นิโคตินจากการสบูหร่ีและเลกิบุหร่ีให้ได้ในท่ีสดุ โดยเน้นความสะดวกสบายในการพกพา ไม่ยุ้ งยากในการ

ใช้งาน ก าหนดราคาและท่ีจ าหนา่ยให้ กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นแรงงานเข้าถึงได้อยา่งเหมาะสม 

 

        จดัท าโดย 

บริษัท CD411 จ ากดั (มหาขน) 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการตลาด 

สภาวะตลาดในปัจจุบัน  

 ในปัจจุบันมีหน่วยงานและผู้ประกอบการท่ีท างานเก่ียวข้องกับการจัดการปัญหาการเร่ืองบุหร่ี , 

สนับสนุนให้คนเลิกสูบบุหร่ี , รณรงค์เสริมสร้างกิจกรรมไม่สบูบุหร่ี รวมถึงการผลิตภณัฑ์ออกมาขายส

นบุสนนุให้คนเลกิบุหร่ี ทัง้จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มากมายซึง่ ได้แก่ 

 1.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีสนบัสนุน

กิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับสุขภาพของประชาชน ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้ ต้องการเลิกบุหร่ีด้วย  รับให้ค าปรึกษา

ส าหรับคนท่ีต้องการเลกิบุหร่ี ซึง่มีสายดว่นให้ค าปรึกษาเบอร์โทร 1600 

 2.มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบูบุหร่ี  เป็นองค์กรภาคประชาชน ขบัเคลื่อนการท างานเก่ียวกับการ

เลิกบุหร่ีมาเป็นระยะเวลานาน ด าเนินงานเชิงรับและเชิงรุก ทัง้การเยียวยาช่วยเหลือผู้ ติดบุหร่ีให้เลิกได้

ส าเร็จและผลกัดนันโยบายกฏหมายเก่ียวกบับุหร่ีหลายอย่างรวมไปถึงการท า โครงการสถานประกอบการ

สร้างสขุ(ภาพ) 

 3.สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส ) เป็นองค์กรภาคประชาชนจัดท าโครงการศูนย์

ประสานงานโครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหร่ี ซึ่งเก่ียวข้องกับงานจัดการรณรงค์ให้สถาน

ประกอบการเป็นสถานประกอบการปลอดบุหร่ีโดยตรง  

 4.บริษัท มิลเิมด จ ากดั เป็นบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจผลติยารักษาโรคปัจจุบนั เป็นผู้ผลิตสินค้า 

นิโครมายด์ 2 ผลดิภนัทฑ์หมากฝร่ังส าหรับคนเลกิบุหร่ี 

5.กลุม่สมุนไพรพืน้บ้านรักษาอาการติดบุหร่ีทัว่ไป โดยกลุม่สมุนไพรมีอยู่มากมาย สว่นใหญ่เป็น

ภมิูปัญญาท้องถ่ินผลติและจ าหนา่ยในหมบู้าน ชุมชนของตวัเอง 

แม้จะมีผู้ ประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเลิกบุหร่ี อยู่จ านวนมากและ

หลากหลายบทบาทหน้าท่ี แต่ปัญหาสูบบุหร่ีบุหร่ีของแรงงานนัน้ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย ดังนัน้ บริษัท 

CD411 จ ากัด ได้พิจราณาแล้วเห็นว่าจะจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หมากฝร่ังเลิกบุหร่ีภายใต้แบนด์ยี่ห้อ 

Smopt  ให้แก่กลุม่เป้าหมายดงันี ้

http://www.ashthailand.or.th/th/activity/download/1746/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82+%28%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%29+%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89/550419_est.pdf
http://www.ashthailand.or.th/th/activity/download/1746/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82+%28%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%29+%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89/550419_est.pdf


กลุ่มเป้าหมายทางตรง : แรงงานท่ีท างานในสถานประกอบการโดยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสขุภาพ

ในการสบูบุหร่ี 

กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม : สถานประกอบการท่ีมีผู้บริหารที่มีความต้องการให้เกิดการควบคุมการ

ไม่สบูบุหร่ีในสถานประกอบการและเต็มใจเข้าร่วมโครงการพร้อมทัง้เป็นผู้สนบัสนุนและผลกัดนัโครงการ

ด้วยตวัเอง  

ในสว่นของรายช่ือโรงงาน สถานประกอบการนัน้ทางกลุม่จะผสานขอความกรุณาจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมซึ่งจะมีรายช่ือโรงงานท่ีจดทะเบียนทั่วประเทศ และความกรุณาจากกรมสวสัดิการแรงงาน

จงัหวดัทัว่ประเทศเพื่อจะได้ข้อมูลสวสัดิการพิน้ฐาน รายช่ือโรงงานท่ีมีนโยบายสวสัดิการเพื่อเป็นโรงงาน

ปลอดบุหร่ี รวมถึงข้อมลูตา่งๆของทัง้ 2 หนว่ยงาน เพื่อพิจรณาความเหมาะสมเห็นควร จากนัน้ทางกลุม่จะ

ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดให้โรงงาน สถานประกอบการ ดังกล่าวเพื่อทราบและเม่ือโรงงาน สถาน

ประกอบการมีความเห็นชอบ ทางกลุม่ก็จะด าเนินการปฏิบติังานในขัน้ตอ่ไป  

หากพิจราณาองค์กร/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจากตลาดข้างต้นแล้ว หน่วยงานส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานภาครัฐท าหน้าท่ีสนบัสนุนและด าเนินงานเก่ียวกับ
เร่ืองกิจกรรมสนบัสนนุของสขุภาพประชาชน การสนบัสนนุให้ประชาชนเลกิบุหร่ีเป็นเพียงสว่นหนึ่งของการ
ด าเนินงานและยงัด าเนินงานในภาพกว้างไม่ได้เจาะจงเป้าหมายท่ีกลุม่แรงงาน เช่นเด่ียวกบั บริษัท มิลิเมด 
จ ากัดและกลุม่สมุนไพร ซึ่งมุ่งหวงัจ าหน่ายสินค้าแก่คนทั่วไปไม่ได้เจาะจงมาท่ีเป้าหมายแรงงาน อีกทัง้
บริษัท มิลเิมด จ ากดั เองยงัสนบัสนนุในการผลดิยาเก่ียวกบั ยาแผนปัจจุบนั  ยาส าหรับสตัว์  เคร่ืองส าอาง 
ซึ่ง ณ ปัจจุบันหมากฝร่ังเลิกบุหร่ีนิโคมายด์ไม่ได้รับการสนบัสนุนผลิดภณัฑ์ จากบริษัทเท่าท่ีควร สว่นใน
กลุม่ไพรนัน้ มีการจ าหนา่ยในวงแคบๆ อีกทัง้กลุม่สมนุไพรยงัมีข้อจ ากัดในการด าเนินกิจการมากมาย เช่น 
ความยุง่ยากในการหาซือ้ การลงทนุมีจ ากดั ขอบเขตการจ าหนา่ย ความนา่เช่ือถือของผลติภณัฑ์ เป็นต้น 

ส่วนในองค์กรภาคประชาชนทัง้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ีและสมาคมพัฒนาคุณภาพ
สิง่แวดล้อม (ส.พ.ส ) เป็นองค์ท่ีขบัเคลือ่นรณรงค์กิจการเก่ียวข้องกับแรงงานปลอดบุหร่ีโดยตรง ซึ่ง มูลนิธิ
รณรงค์เพื่อการไม่สบูบุหร่ี ท าโครงการสถานประกอบการสร้างสุข(ภาพ) ส่วนสมาคมพัฒนาคุณภาพ
สิง่แวดล้อมจดัท าศนูย์ประสานงานโครงการพฒันาสถานประกอบการปลอดบุหร่ี ซึง่ทัง้ 2 กิจกรรมนีด้ าเนิน
กิจกรรมกบัสถานประกอบการและยงัเป็นเครือขา่ยซึง้กนัและกนัด้วย ซึง่ในโครงการทัง้ 2 โครงการดงักลา่ว
มีการด าเนินการมาระยะเวลาหนึ่ง มีจ านวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการทัง้หมดประมาณ 300 
สถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายๆใดแต่ต้องปฏิบติัตามกฏโครงการ

http://www.ashthailand.or.th/th/activity/download/1746/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82+%28%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%29+%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89/550419_est.pdf


อยา่งเคร่งคดั ในสว่นของเงินทนุสนบัสนนุ ทัง้ 2 องค์กรได้รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานส านกังานกองทุน
สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เป็นสว่นใหญ่  

แต่ถึงแม้ว่าโครงการของ 2 หน่วยงานดงักลา่วจะมีการด าเนินการอยู่ แต่การแก้ไขปัญหาการสบู
บุหร่ีในกลุม่แรงงานไทยก็ยงัไม่กว้างขว้างเน่ืองด้วยสาเหต ุหลายประการ อนัได้แก่  

1.การขบัเคลื่อนการท างานต้องรอการสนบัสนุนจากองค์กรภาครัฐ การท างานมีข้อจ ากัดในด้าน
ทนุและทรัพยากรบุคคล 

2.การขบัเคลือ่นการท างานไม่หวงัก าไรตอบแทน จึงขาดทนุการพฒันาในเร่ืองการท างานเชิงรุก  

3.โครงการจะรับสมัครสถานประกอบการเป็นรอบๆ และรอบหนึ่งจะมีหลายๆสถานประกอบการ 
ซึง่ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการคอ่นข้างนาน การติดตาม บริการประเมินผลจึงท าได้ยาก 

4.โครงการทัง้ 2 โครงงานเป็นเพียงแค่สว่นหนึ่งของงานองค์กร/หน่วยงานทัง้ 2 กลา่วคือ ยงัมีงาน
อ่ืนๆ อีกหลายๆ โครงการในองค์กร การจะให้ความสนใจเต็มท่ีกับเป้าหมายของแรงงานปลอดบุหร่ีอยู่
ตลอดจึงเป็นไปได้ยาก 

แต่เม่ือหากเปรียบเทียบกับการด าเนินการกับของกลุ่มเราแล้ว จะท าให้ความแตกต่างของการ
ด าเนินการโดยอาศยัการวิเคราะห์กลุม่ของเราโดยใช้เคร่ืองมือ SWOT Analysis ได้ดงันี ้

จุดแข็ง : ด้วยการชับเคลื่อนแบบบริษัทเอกชน จึงมีเงินทุนหมุนเวียนจ านวนหนึ่งท าให้โครงการมี
ความสร้างสรรค์ คลอ่งตวั ไม่จ าเป็นต้องรอเงินสนบัสนุนจากหนว่นงานอ่ืนๆ อีกทัง้ยงัมองวา่กลุม่ลกูค้าคือผู้
สบูบุหร่ีในกลุ่มแรงงานยังไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจมากเท่าไร จะมีก็เพียงต่อหน่วยภาครัฐซึ่ งในรูปแบบการ
ท างานเชิงรับมากกวา่ท าให้ทางบริษัทของเราได้เปรียบกว่าในการด าเนินการและความสร้างสรรค์ รวมไป
ถึงผลสมัฤทธ์ิ ท่ีจะเกิดขึน้ 

จุดอ่อน : ด้วยความท่ีเป็นบริษัทเอกชน จึงขาดเงินสนบุสนนุจากหนว่ยภาครัฐ รวมถึงการช่วยเหลอื
ภาคเครือข่ายในระยะเบือ้งต้นเร่ิมแรกหรือในระยะก่อร่างสร้างตัว จุดอ่อนอีกข้อนึงท่ีส าคัญคือการ
ด าเนินการกบัลกูค้าเราต้องเก็บเงินจากกลุม่แรงงานในรูปแบบของการขายผลิตภณัฑ์ แต่ในหน่วยภาครัฐ
การด าเนินการกบัสถานประกอบการแบบไม่เสยีคา่ใช้จ่าย รวมไปถึงสนิค้าที่กลุม่บริษัทจ าหน่ายยงัมีต้นทุน
สงูเพราะไม่สามารถผลติเองได้ ยงัพึง่พาบริษัทผลติยาอยู ่เร่ืองราคาและคา่ใช้จ่ายท่ีกลุม่เป้าหมายต้องแบก
รับในสว่นนีจ้ึงยงัเป็นจุดอ่อนท่ีเราต้องหาทางแก้ไข  



โอกาศ : ปัจจบุนักฏหมายและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมีการ สง่เสริม รณรงค์ ออกกฎให้การสบูบุหร่ี
ในสถานประกอบการมีโทษ ท าให้เกิดความต่ืนตวัส าหรับผู้ประกอบการท่ีจะท าให้สถานประกอบการของ
ตนเป็นสถานประกอบการปลอดบุหร่ี ซึง่น่ีจะท าให้เรามีช่องวา่งในการเสนอโครงการ การจดัการตอ่สถาน
ประกอบการเก่ียวการจดัการเป็นสถานปลอดบหุร่ีในตอ่ไป 

อุปสรรค : อุปสรรคท่ีส าคญัคือบุคคลากรและการเข้าถึงตลาดในระยะเร่ิมแรกนัน้ยงัคงเป็น
อุปสรรคตอ่บริษัท อนึง่ด้วยบริษัทยงัไม่มีความนา่เช่ือถือในวงการ ประกอบกบัการด าเนินกิจการเม่ือส าเร็จ
ไปแล้วกลุม่ลกูค้าจะไม่ขยายตวั มิหน าซ า้กลุม่เป้าหมายยงัลดลงลงอีก บริษัทจึงต้องพยายามเสาะแสวงหา
ตลาดอยูเ่ร่ือยๆ ทกุเม่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมจ่ าเป็นต้องรอ งบจากหน่วยงานอ่ืนๆ ในการ

ด าเนินงาน 

- คูแ่ขง่มีน้อย 

- มีความคลอ่งตวั อิสระ มีความคดิสร้างสรรค์ใน

การด าเนินงาน 

 

 

 

- ไมส่ามารถผลดิสนิค้าเองได้ ควบคมุปัญหาเร่ือง

ผลติภณัฑ์ไมไ่ด้ 

- มีการเก็บค่าใช้จ่ายกบัสถานประกอบการ ซึ่งตา่ง

หน่วยงานภาครัฐ/ภาคประชาชนท่ีด าเนินงานฟรีไม่

คดิเงิน 

 

 

- มีกฏหมายสนบัสนนุให้สถานประกอบการเป็น

สถานประกอบการปลอดบหุร่ี 

- ทศัคตขิองผู้ประกอบการในปัจจบุนัมีทิศทางท่ี

เห็นด้วยกบัการท าให้สถานประกอบการของตน

เป็นสถานประกอบการปลอดบหุร่ี  

 

 

- บคุคลากร มีน้อย ประสทิธิภาพของผลทางสงัคม

ในวงกว้างจึงเป็นไปได้ช้า เพราะนอกจากจะ

ด าเนินงานให้แรงงานเลกิบหุร่ีให้ได้แล้วยงัต้อง

ประคบัประคองบริษัทให้อยู่รอดไปด้วย 

-ความน่าเช่ือถือของบริษัทในระยะแรกยงัมีน้อยอยู่ 
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 ดงันัน้ การด าเนินงานของบริษัทจะอาศยัการรณรงค์ กฏหมาย เป็นต้นกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ

สนใจการท าให้สถานประกอบการเป็นสถานประกอบปภอดบุหร่ี โดยอาศยัการขบัเคลื่อนการท างานภาค

ธุรกิจซึง่ต้องแสดงถึงความมีประสทิธิภาพการท างานท่ีดีกว่าการท างานภาคประชาชนหรือภาครัฐ ในสว่น

ของจุดอ่อนและอุปสรรคจะเป็นปัญหาในระยะเร่ิมแรงเท่านัน้ หากบริษัทสามารถปรับตัวให้ผ่านไปได้

ในช่วง 10 เดือนแรกจะช่วยลดอุปสรรคในการท างานลง สว่นในเร่ืองของจุดอ่อนของผลิคภณัฑ์บริษัทจะ

พยายามศึกษาและพฒันาให้ตัวเองสามารถผลิตภัฑฑ์ได้ในอนาคต ส่วนในเร่ืองของบุคคลกรท่ีมีจ ากัด

บริษัทเราจะแก้ไขโดยการผสานงานฝ่าบบุคคลของสถานประกอบการในการด าเนินงานกับสถาร

ประกอบการ หาเทคโนโลยีมาช่วยท างานทดแทนบุคคลากรเช่น ตู้ขายผลติภณัฑ์อตัโนมติั 

 

แรงจูงใจของกลุ่มเป้าหมาย(แรงงาน)ในการเลิกบุหร่ี 

 หากเลกิบุหร่ีได้  ตุม่รับรสบนลิน้และระบบประสาทในการรับกลิ่นท างานได้ดีขึน้ ท าให้ผู้ ท่ีเลิกบุหร่ี

ได้สว่นใหญ่เจริญอาหาร กินเก่งขึน้ เป็นผลให้น า้หนกัตวัเพิ่มขึน้ โดยเฉลี่ยประมาณ 5-10 กิโลกรัมหลงัจาก

เลกิบุหร่ีได้ส าเร็จ นอกจากนี ้ผู้ ป่วยบางรายอาจมีอาการไอและมีเสมหะมากขึน้กวา่ตอนท่ีสบูบุหร่ี ทัง้นีเ้ป็น

ผลมาจาก cilia ท่ีอยู่บนเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจซึ่งเคยถูกสารพิษต่างๆในควนับุหร่ีท าลายหรือกดการ

ท างานเอาไว้ได้กลบัมาท างานได้ดีขึน้เม่ือหยดุสบูบุหร่ี จึงสามารถขบัเอาของเสียต่างๆท่ีตกค้างมาจากการ

สบูบุหร่ีออกมาเป็นเสมหะได้มากขึน้ ในท่ีสุดร่างกายก็พยายามกระตุ้นให้เกิดการไอเพื่ อขบัเอาของเสีย

เหลา่นัน้ออกมาจากร่างกาย อาการเช่นนีจ้ะเป็นอยู่เพียงชั่วคราวเท่านัน้ เม่ือเวลาผ่านไปก็จะดีขึน้เร่ือยๆ 

นอกจากนี ้การเลิกบุหร่ียังสามารถลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือด

หวัใจและหลอดเลอืดสมองอุดตนั มะเร็งหลายๆชนิด เม่ือเลกิบุหร่ีได้อย่างน้อย 10-15 ปี ความเสี่ยงในการ

เกิดโรคเหลา่นัน้ก็จะลดลงมาเท่าเทียมกันกับความเสี่ยงของผู้ ท่ีไม่เคยสบูบุหร่ีมาก่อนเลย ยกเว้นแต่เพียง 

มะเร็งปอดเทา่นัน้ท่ีความเสีย่งแม้จะลดลงบ้างตามกาลเวลาท่ีเลิกได้ แต่ก็จะยงัคงสงูกว่าคนทัว่ไปไม่ว่าจะ

เลกิบุหร่ีไปแล้วนานเทา่ใดก็ตาม  

 ผลดีของการเลิกบุหร่ีนัน้มิได้จ ากัดอยู่แค่เพียงตวัของผู้สูบเองเท่านัน้ แต่มีผลต่อบุคคลข้างเคียง

ด้วย เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง เป็นต้น การเลิกบุหร่ีช่วยท าให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึน้ 

สขุภาพของสมาชิกในครอบครัวก็แข็งแรงขึน้กวา่เดิม ไม่เจ็บป่วยบอ่ยๆ เด็กก็จะมีพฒันาการที่ดีและรวดเร็ว



ขึน้ ในแง่เศรษฐกิจ หลายคนมองข้ามประเด็นนีไ้ปอย่างน่าเสียดาย การสบูบุหร่ีท าให้ผู้สบูต้องเผาผลาญ

เงินรายได้และเงินออมในอนาคตของตนไปอยา่งนา่เสยีดาย โดยเสียไปไม่ต ่ากว่าวนัละ 45 บาทหากสบูวนั

ละ 1 ซอง ทัง้นีย้งัไม่รวมเงินท่ีต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซือ้ยาหรือรักษาตวัจากโรคต่างๆท่ีเกิดจากการสบู

บุหร่ี หากเขาสามารถเลกิบุหร่ีได้ส าเร็จก็จะมีเงินออมส าหรับตนเองและครอบครัวเพิ่มขึน้อย่างน้อยวนัละ 

45 บาทหรือคิดเป็นเงิน 1,350 บาทตอ่เดือน หากเลกิบุหร่ีได้ตอ่เน่ืองถึง 1 ปีก็จะมีเงินออมมากถึงปีละไม่ต ่า

กวา่ 16,200 บาท ซึง่นบัเป็นเงินจ านวนไม่น้อยทีเดียวในสงัคมยุคปัจจุบนั ดงันัน้การเลิกบุหร่ีจึงเป็นวิธีการ

หนึง่ในการช่วยยกระดบัสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้โดยไม่ยุง่ยากและไม่ต้องเหน็ดเหน่ือยกับการ

ท างานเพิ่มเติม 

เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องเข้าโครงการของทางบริษัท มีดงันี ้

 1. โครงการจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ค่าใช่จ่ายทัง้ของตวัผู้ประกอบการ และแรงงาน โดยสถิติพบว่า 

โทษของการสบูบุหร่ีท าให้เกิดความสญูเสยีทางเศรษฐกิต่อสถานประกอบการจมากถึง 156,105 ล้านบาท

ตอ่ปี หรือประมาณ 2,391 บาทตอ่คนตอ่ปี และค่ารักษาพยาบาลรวมถึงเงินประกันสงัคมท่ีต้องใช้จ่ายต่อ

คนไปไม่ต ่ากวา่ปีละ 146,443 บาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นใช้จ่ายในการรักษาในโรคถุงลมโป่งพอง 13,640 บาท 

โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 32,762 บาท โรคมะเร็งปอด 100,041 บาท ค่าใช้จ่ายนีย้ังรวมไปถึงค่า

สวสัดิการแรงงานตามนโยบายและข้อบงัคบัจากกรมสวสัดิการแรงงานท่ีสถานประกอบการต้องรับผิดชอบ

ตอ่แรงงานอีกด้วย 

 2.เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของแรงงาน แรงงานมีสขุภาพท่ีแข็งแรงมากขึน้ อัตราการลาป่วย 

อัตราการความอ่อนเพลีย ลดผลกระทบจากควันบุหร่ีมือสองต่อสุขภาพแรงงานคนอ่ืนๆ  จากข้อมูล

ระดบัประเทศพบวา่สถิติกลุม่แรงงานท่ีเสยีชีวิตก่อนวยัอนัควร เพราะจากการสบูบุหร่ีมีมากถึง  40,000 คน 

ซึง่ผู้ ท่ีสบูหรือเคยสบูจะขาดงาน เพราะปัญหาสขุภาพประสิทธิภาพขณะท างานลดลงกว่าผู้ ไม่สบูถึง  1.7-

5.7% หากคิดเป็นรายได้ของการขาดประสทิธิภาพในการท างานมีมลูคา่  45,500 ล้านบาท  

 3.เพิ่มรายได้แก่สถานประกอบการ เน่ืองจากสถานประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO หรือเป็นการ

จดัท าโครงการ CSR จะช่วยสง่เสริมให้สถานประกอบการเป็นสถานประกอบการท่ีมีคณุภาพ พร้อมต้อนรับ

นักลงทุนให้เข้ามาลงทุนกับสถานประกอบการเพิ่มมากขึน้ เพราะนักลงทุนมีความเช่ือมั่นว่าสถาน

ประกอบการนัน้ มีคณุภาพของแรงงานเน่ืองจากมีการจัดสวสัดิการต่อพนกังานแรงงานท่ีดี การผลิต การ



บริการจะเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ไม่มีปัญหาให้การผลิดการบริการต้องหยุดชะงักตัวลง (การ

ประท้วง นดักนัหยดุท างาน) ท าให้เกิดผลเสียกับนกัลงทุน อีกทัง้เศรษฐกิจก าลงัขยายสูส่งัคมอาเซียนการ

เติบโตทางเศรษฐกิจก าลงัสูง หากประเทศไทยมีแรงงานท่ีไร้คุณภาพจะสง่ผลให้ประเทศพัฒนาได้ช้าใน

กลุม่ประเทศอาเซียนซึง่มีผลตอ่ในเศรษฐศาสตร์มหาภาคในตอ่ไป 

 4.ลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภยั ทราบกันดีว่าก้นบุหร่ีของพนกังาน แรงงานเป็นสาเหตุ

หนึ่งท่ีท าให้เกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ โรงงาน โกดงัเก็บสินค้า  ดงันัน้การเลิกบุหร่ีจะเป็นการลด

อตัราความเสีย่งนัน้ลง และหากสถานประกอบการได้รับมาตรฐานเป็นสถานประกอบการปลอดบุหร่ี อัตรา

คา่เบืย้ประกนัภยัอคัคีภยัจะได้รับพิจรณาให้มีความต ่าลงเน่ืองจากความเสีย่งได้ลดต ่าลงไปแล้ว 

การด าเนินการโครงการ 

1.การหากลุ่มเป้าหมาย 

ประชาสมัพนัธ์ เปิดรับสมคัรสถานประกอบการท่ีจะเข้าร่วมโครงการ โดยอาศยั 2 วิธี ดงันี ้

วิธีที่1 ย่ืนหนังสือโดยตรง ต่อสถานประกอบการท่ีต้องการหรือมีนโยบายท่ีจะท าให้สถาพ

แวดล้อมและบุคคลของหนว่ยงานสนบัสนนุการไม่สบูบุหร่ี 

วิธีที่2 ย่ืนหนังสือต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ช่วยประสานงานหาสถานประกอบการท่ีมีต้องการ

คณุสมบติัเป็นสถานประกอบการปลอดบุหร่ี หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสหกรรมประเภทต่างๆ ท่ีได้รับประโยชน์จากการเป็นสถานประกอบการปลอดบุหร่ี เช่น กลุ่ม

อุตสหกรรมกระดาษ กลุม่อุตสหกรรมอาหารแปรรูป เป็นต้น 

คุณสมบัติสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

1.สถานประกอบการท่ีเป็นนิติบุคคลถกูต้องตามกฎหมายไทย 

2.สถานประกอบการท่ีมีพนกังาน 100 คนขึน้ไป 

3.สถานประกอบการทีต้องการนโยบายท่ีจะท าให้สภาพแวดล้อมและบุคคลของหน่วยงาน
สนบัสนนุการไม่สบูบุหร่ี 



4.สถานประกอบการท่ีมีผู้บริหารท่ีมีความต้องการให้เกิดการควบคุมการไม่สูบบุหร่ีในสถาน
ประกอบการและเต็มใจเข้าร่วมโครงการพร้อมทัง้เป็นผู้สนบัสนนุ ให้ความร่วมมือและผลกัดนัโครงการด้วย
ตวัเอง 

**หมายเหตุ : แนบเอกสารใบสมัครไปพร้อมหนงัสือโครงการ เสียค่าสมัครสถานประกอบการละ 
500 บาท [เป็นการคัดกรองผู้ เข้าร่วมอบรมให้มีความพร้อมในการมาอบรม เพื่อคาดหวงัท่ีจะได้รับอะไร
กลบัไป] 

2.ชีแ้จงรายละเอียด กระบวนการท างาน พร้อมทั ้งบรรยายประโยชน์ของการเป็นสถาน

ประกอบการบุหร่ี 

หลงัจากการประชาสมัพนัธ์ ยื่นหนงัสอื ติดตอ่เชิญสถานประกอบต่างๆ ได้จ านวนท่ีเหมาะสมแล้ว 

ทางกลุ่มจะนัดชีแ้จงรายละเอียดโครงการกับสถานประกอบการ อาจเป็นการร่วมกันฟังการชีแ้จงถึง

เคร่ืองมือ วิธีและกระบวนการจะให้สถานประกอบการของท่านเป็นสถานประกอบการเลิกบุหร่ี ชีแ้จงใน

เร่ืองของกิจกรรมตา่งๆในโครง กรอบระยะเวลา ค่าใช้จ่าย รวมถึงการเขียนหนงัสือท าข้อตกลงกันระหว่าง

กลุม่และสถานประกอบการท่ีร่วมโครงการ  

ทางกลุม่จะเชิญผู้ประกอบและคณะท างานท่ีเก่ียวข้องในสถานประกอบการซึ่งอาจเป็นฝ่ายบุคคล 

หรือฝ่ายอ่ืนๆ มาร่วมฟังการบรรยายและชีแ้จงในครัง้นี ้

3.ด าเนินการตามแผนในสถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ 

 การด าเนินงานในช่วงแรกคือการประชาสมัพนัธ์ให้แก่ แรงงานในโรงงานซึ่งทัง้นีอ้าจต้องอาศยัการ

ท างานร่วมกับฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายท่ีเก่ียวข้องของสถานประกอบการในเร่ืองของฐานข้อมูล การจัด

ประชาสมัพนัธ์ รวมถึงวิธีการสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

 เม่ือประชาสมัพนัธ์และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสถานประกอบการไปได้ระยะหนึ่ง จะเปิดให้มีการ

บรรยายยอ่ยเก่ียวกบั พิษภยัตอ่การสบูบุหร่ี ทางออกของการเลิกบุหร่ีซึ่งอาจต้องอาศยัวิทยากรจากมูลนิธิ

รณรงค์เพื่อการไม่สบูบุหร่ี  และเปิดรับสมัครแรงงานเข้าร่วมโครงการ โดยเราจะอาศยัหมากฝร่ังเลิกบุหร่ี 

ของเราเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเลกิบุหร่ี 

 การด าเนินการในช่วงที่สอง เราจะมีการประเมินผู้ใช้ผลติภนัฑ์ทกุๆ 2 สปัดาห์มีการจัดการเข้ากลุม่

เพื่อติดตามผลในบางรายอาจต้องมีการเยี่ยมบ้านเพื่อสนบัสนนุให้เลกิบุหร่ีได้ผล 



4.เข้าสู่ขัน้การประเมนิผลและยกระดับโรงงาน  

 การด าเนินงานของโครงการได้ก าหนดกรอบระยะเวลาที่ทางกลุม่และผู้ประกอบการตกลงกันไว้ว่า

การด าเนินการโครงการจะสิน้สดุลงเม่ือใด และเม่ือสิน้สดุการด าเนินการจะสูข่ัน้การประเมินผล ซึ่งเราจะ

เชิญหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการให้มาตฐานโรงงานเข้ามาประเมิน อาทิ ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ(สสส.) เป็นต้น 

 

แผนการผลิดสินค้าและบริการ 

ผลผลิตหรือบริการทางสังคมที่โครงการเสนอ 

การผลิต  

 กลุม่ของเราให้เป็นหน้าที่ของ บริษัท มิลลเิมด จ ากดั เป็นผู้ผลติหมากฝร่ังเลกิบุหร่ีโดยโรงงานของ
มิลลเิมด ได้รับคณุภาพมาตรฐาน ส าหรับการผลติเวชภณัฑ์ยา, อาหารเสริมและเวชส าอาง  การผลติสนิค้า
ทกุๆ รายการอยูภ่ายใต้ความควบคมุของเภสชักรผู้ได้รับอนญุาตและได้รับมาตรฐาน GMP ตามข้อก าหนด
ของ WHO 

แนะน าผลิตภณัฑ์สินค้า  

 หมากฝร่ังเลิกบุหร่ี Smopt เกิดจาการสกัดสารนิโคตินจากยาสบู มาผสมกับ “หมากฝร่ัง” ซึ่ง

หมากฝร่ังดังกล่าวมีส่วนผสมของนิโคตินอยู่ 2 มิลลิกรัม ต่อ 1 เม็ด โดยปริมาณนิโคตินท่ีผสมอยู่ 2 

มิลลกิรัมส าหรับคนทัว่ไปท่ีไม่สบูบุหร่ีถือว่ามากอยู่เพราะการสบูบุหร่ี 1 ครัง้ จะได้รับสารนิโคตินประมาณ 

0.8 -1.8 มิลลกิรัม แตส่ าหรับผู้ ติดบุหร่ีนัน้ถือวา่ไม่มากไม่น้อยเกินไปเน่ืองจากเวลาที่เราเคีย้วหมากฝร่ังสาร

นิโคตินท่ีแฝงอยู่ในเนือ้หมากฝร่ังจะค่อยๆ ปลดปลอ่ยออกมาอย่างช้า โดยใช้เวลาอยู่ในปากเราได้ถึง 40 

นาที แตใ่ห้ใช้ได้วนัละ่ 6-8 เม็ด ซึง่ใน 1 แผงจะมีอยู ่8 เม็ด ราคาท่ีกลุม่จัดจ าหน่ายอยู่ท่ี 55 บาทต่อ 1 แผง

 เม่ือความต้องการบุหร่ีลดลง ควรลดจ านวนหมากฝร่ัง Smopt ในแต่ละวนัลงตามล าดบั เพราะ

จากผลการวิจยัพบวา่ เวลาเพียง  1 เดือนเทา่นัน้ ผู้ ติดบุหร่ีก็เลกิความต้องการสบูบุหร่ีได้เลย แต่สว่นในราย

ท่ีติดบุหร่ีมากๆ อาจจะเวลาถึง 3 เดือน หากผู้สูบบุหร่ียังมีความต้องการนิโคตินอยู่หรือกลัวตัวเองจะ

กลบัไปสบูบุหร่ีอีกให้ใช้หมากฝร่ัง Smopt ตอ่ได้แตค่วรใช้จ านวน 1 เม็ดแตว่นัจะเหมาะสมท่ีสดุ 



 การใช้หมากฝร่ังเลิกบุหร่ี Smopt ให้เกิดผล ควรหยุดการสบูหร่ีรวมถึงเคร่ืองท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด เช่น 

น า้อัดลม กาแฟ ประมาณ 15 นาทีก่อนใช้ และเคีย้วช้าๆ ครัง้ละ 1 เม็ด การเคีย้วเร็วจนเกิดไปอาจท าให้

เกิดอาการระคายเคืองตอ่เยี่อบุทางเดินอาหาร การปวดมวนในท้องหรือท้องอืดนัน้เอง 

ข้อห้ามใช้ 

1. ผู้ไม่สบูบุหร่ี เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร 

2. ผู้ ป่วยท่ีมีแผลในกระเพาะอาหาร ผู้ ป่วยท่ีมีหลอดอาหารอกัเสบ และมีการอกัเสบในช่องปาก 

3. ผู้ ป่วยท่ีมีอาการขาดเลอืดไปเลีย้งหวัใจอยา่งรุนแรง และหวัใจเต้นผิดปกติ 

4. ผู้ ป่วยท่ีมีอาการอกัเสบหรือเจ็บบริเวณกล้ามเนือ้ขากรรไกร 

การให้บริการ 

1.มีการจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายสินค้าภายในโรงงาน เพื่อความสะดวกของแรงงานและการ

เข้าถึงสินค้าซึ่งอาจเป็นการฝากขายท่ีร้านขายของหรือการตัง้ตู้ขายอัตโนมัติในโรงงาน ขึน้อยู่กับจ านวน

แรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 

2.มีการจัดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แรงงานในโรงงานท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสขุภาพในเร่ืองการสบู

บุหร่ีมาเข้าร่วมโครงกบัทางกลุม่ให้มากท่ีสดุ 

3.มีการจัดบรรยาย ให้ความรู้เก่ียวกับพิษภยัของบุหร่ี เป็นการเชิญชวนชักจูง สร้างแรงจูงใจ

ให้แรงงานท่ีติดบุหร่ีในโรงงานให้มาร่วมรับฟังการบรรยาย กระตุ้นให้เกิดความอยากเลิกบุหร่ี พร้อมทัง้ได้ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเลกิบุหร่ี เป็นข้อตกลงกนัระหวา่งกลุม่และสถานประกอบการ 

4.มีการจัดให้เข้ากลุ่ม ให้ค าปรึกษาแนะแนว และติดตามผลทุกๆ 2 สัปดาห์  เป็นการ

ติดตามประเมินผล ของพฤติกรรมของผู้ ท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ แนะน าให้ลดหรือเพิ่มปริมาณหมากฝร่ัง ซึ่งในบาง

กรณีส าหรับผู้ ท่ีติดบุหร่ีเป็นอยา่งมาก ทางกลุม่อาจต้องเดินทางไปเยี่ยมบ้าน ใช้พลงัครอบครัวเป็นสว่นช่วย

ให้การเลิกบุหร่ีให้เกิดผลส าเร็จ  การเข้ากลุม่ยังเป็นการบ าบัดร่วมกัน ให้ก าลงัใจดูแลซึ่งกันและกัน และ

คอยตกัเตือนกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมเกิดความอยากเลกิบุหร่ีท่ีจริงจงัอยูเ่สมอ 

5.มีการประเมินเพื่อยกระดับให้เป็นโรงงานปลอดบุหร่ี เป็นการก าหนดกรอบระยะเวลาท่ีทาง

กลุม่และผู้ประกอบการตกลงกันไว้ว่าโครงการจะสิน้สุดลงเม่ือใด และทางกลุม่จะเรียนเชิญหน่วยงานท่ี



เก่ียวข้องเข้ามาให้การประเมิน ส ารวจ ให้มาตฐานยกระดบัขึน้เป็นโรงงานปลอดบุหร่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ได้แก่  ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ   (สสส.)  เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

1.  ในข้อจ ากัดเร่ือง บุคลากรท่ีไม่เพียงพอ  เราจึงวางกุลยุทธ์ ในเร่ืองการซือ้เคร่ืองจักรแทน

แรงงานคน นอกจากนี ้ยงัสง่ให้เกิดผลประโยชน์ระยะยาว เพราะ ในการเร่ิมต้นซือ้เคร่ืองจักรแทน

แรงงานคน ถึงแม้ในช่วงแรก จะใช้ต้นทนุสงู แตใ่นระยะยาว จะสามารถช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย ใน

การจ้างแรงงานได้มากอีกด้วย 

2. กลยุทธ์ของธุรกิจเราตามแนวคิดว่า “ธุรกิจท่ีเป็นมากกว่าการขายของ” ท าให้เกิดการใส่ใจใน

บริการเต็มท่ี เช่น การลงไปติดตามผล คอยให้ค าแนะค า ความช่วยเหลือ แก่กลุม่เป้าหมาย โดย

ไม่ได้ค านึงถึงผลก าไรตอบแทนอย่างเดียว แต่ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ ท่ีตัง้ไว้แต่แรก คือ 

กลุม่เป้าหมายจะต้องเลกิบุหร่ีได้จริงๆเพื่อคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

3. กลยทุธ์ท่ีเข้าไปท างานร่วมกบัสถานประกอบการ เพื่อลดรายจ่ายของกลุม่เป้าหมาย โดย ให้สถาน

ประกอบการช่วยออกค่าผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 63.6 ส่วน อีก ร้อยละ 36.4 เป็นภาระโดยตรงของ

กลุม่เป้าหมาย คือ ราคาเต็มของหมากฝร่ังเลิกบุหร่ีคือ 55 บาท กลุ่มเป้าหมายจะจ่ายเพียง 20 

บาท ส่วนอีก 35 บาทจะเป็นภาระของสถานประกอบการท่ีจะช่วยรับผิดชอบค่าสินค้าในส่วนนี ้

เม่ือเป็นเช่นนี ้จะท าให้ กลุม่เป้าหมายสามารถเข้าถึงสนิค้าได้ตามวตัถปุระสงค์ของเรา 

4. กลยุทธ์ท่ีอาศัยช่องทาง ทางกฏหมาย ร่วมกับ ผลประโยชน์ของสถานประกอบการ  เน่ืองจาก

ปัจจุบนัมีกฏหมายออกมาว่าให้โรงงานเป็นเขตปลอดบุหร่ี ฉะนัน้ สถานประกอบการจ านวนมาก

จึงต้องการจะยกระดบัมาตรฐาน ISO ในด้านสิ่งแวดล้อมของตนให้สงูขึน้อยู่แล้ว รวมถึง กระแส

การท า CSR ในภาคอุตสาหกรรมท่ีก าลงัมาแรงในขณะนี ้เราจึงใช้ จังหวะและโอกาส นี ้เป็นตวั

ขบัเคลือ่นให้ธุรกิจของเราสามารถด าเนินงานได้งา่ยและราบร่ืนมากขึน้ คือ จะมีผู้ เห็นด้วย ยอมรับ 

และสนบัสนนุ ธุรกิจของเรามาก 

จุดเด่นและข้อแตกต่างของบริการ 

 ผลติภณัฑ์หมากฝร่ังเลกิบุหร่ีทัว่ไปๆ มีจ าหนา่ยในราคาท่ีสงูและตลาดยงัไม่กว้างมาก การซือ้ขาย

จะเป็นการสัง่ซือ้แบบ online ดงันัน้กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่จึงเป็นคนฐานะปานกลางถึงค่อนข้างสงู มีเวลา

ใสใ่จสขุภาพ มีปัจจยัในการซือ้ขายและเข้าถึงได้มากกวา่ ซึง่ทางกลุม่เลอืกกลุม่เป้าหมายในตลาดคือ กลุม่



คนท่ีสบูบุหร่ีท่ีเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม ท่ีท างานในโรงงาน กลุม่คนท่ีเป็นแรงงานท่ีท างานแทบไม่มี

วนัหยดุ ไม่มีเวลามาใสใ่จเร่ืองสขุภาพมากนกั ดงันัน้ทางกลุม่มองว่าการให้จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของเราต้อง

แตกตา่งกบัของในตลาดดงันี ้

 1.สินค้ามีราคาถูกกว่าในตลาด จากข้อมลูท่ีไปส ารวจเบือ้งต้นพบวา่ แรงงานท่ีสบูบุหร่ีสว่นใหญ่

มีรายได้เป็นวนั หากขาดงานก็จะไม่ได้รับเงิน โดยคิดเป็นรายได้ตอ่เดือนประมาณเดือนละ 10,000-14,000  

ท างาน 6-7 วนัตอ่สปัดาห์ อาจดวูา่มีรายได้สงูแตใ่นด้านค่าใช้จ่ายของแรงงานก็มีสงูตามไปด้วย เช่น ค่าท่ี

อยู ่คา่กิน คา่ใช้ เงินเก็บหรือสง่เงินให้พอ่แม่ที่ตา่งจงัหวดั ดงันัน้ทางกลุม่จึงก าหนดราคาสินค้าท่ีถูกลงกว่า

ในตลาดเพื่อตอบสนองก าลงัการซือ้ของแรงงานท่ีมีรายได้น้อย 

 2.กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสินค้าได้ง่าย ทางกลุ่มจะจัดจ าหน่ายสินค้าภายในโรงงาน เน่ืองด้วย

ตลาดในปัจจุบนัขายผลิดภณัฑ์ในปัจจุบนัจะเป็นการสัง่ซือ้ online ต้องโอนเงินไปตามบญัชีของผู้ขาย

และจะมีการจัดสง่ให้ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ ซึ่งมีความยุ่งยากใช้เวลานาน ในบางครัง้เสี่ยงท่ีจะส่งไม่ถึงมือผู้

สัง่ซือ้ อีกทัง้การสัง้ซือ้ผลติภณัฑ์ประเภทนี ้ต้องซือ้แพ็คทีละมากๆ เพื่อไม่ให้เสียค่าขนสง่หลายรอบ ท าให้

กลุม่แรงงานเข้าถึงสินค้าประเภทนีไ้ด้ยาก ไม่มีเงินท่ีจะซือ้ทีละเยอะ ไม่มีเวลาท่ีจะมาโอนเงินท าธุรกรรม 

ดงันัน้ทางกลุม่จึงจะมีการจัดจ าหน่ายภายในโรงงานทัง้แบบการฝากขายร้านขายของในโรงงานและขาย

แบบตู้อตัโนมติัหยอดเหรียญ 

3. สามารถเข้าถึงความต้องการผู้สูบบุหร่ีที่ต้องการเลิกได้ นอกจากการขายสนิค้าทางกลุม่จะ

คอยประเมิน ติดตาม จัดท าแฟ้มประวติัของผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ของเรา คอยให้ค าปรึกษา สร้างแรงกระตุ้นอยู่

เสมอ และในบางกรณีอาจต้องติดตามให้ความช่วยเหลือ ดูแลมากกว่าปกติ อาศัยความรู้ด้านสังคม

สงเคราะห์ในการท างาน ของ case work และ group work มาประยกุต์ใช้ 

  

  

 

 

 



แผนบริหารจัดการ 

1.ข้อมูลธุรกิจ : Smopt  เป็นเป็นผลดิภณัฑ์เพื่อการด าเนินธุรกิจเพื่อสงัคม โดยการน าหมากฝร่ังเลกิบุหร่ีท่ี

มีการจดัจ าหนา่ยในราคาแพงในโลกอินเตอร์เน็ต มาขายในโรงงานซึง่เป็นสถานท่ีท่ีมีแรงงานติดบุหร่ีเป็น

จ านวนมาก  ซึง่ภาระคา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ส าหรับซือ้บุหร่ีจะเป็นของผู้ประกอบการ 

1. รายนามคณะกรรมการบริษัท 

 2.1 นายก.  ต าแหนง่ ผู้บริหาร 

 2.2 นายข.  ต าแหนง่ ฝ่ายการตลาด-ประชาสมัพนัธ์ และ การบญัชี-การเงิน 

 2.3 นายค.  ต าแหนง่ ฝ่ายการบริการ และ การจดัขาย-จดัสง่ 

2. แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร 

ฝ่าย การบริการ และ        

การจดัขาย-จดัสง่ 

ฝ่ายการบญัชี-การเงิน และ

ฝ่ายตลาด-ประชาสมัพนัธ์  



3. หน้าที่ความรับผิดชอบและคณุสมบติัของบุคลากรหลกั (ช่ือ ต าแหนง่ หน้าทีความรับผิดชอบ 

การศกึษา คณุสมบติั อตัราเงินเดือน) 

 1.ช่ือ  : นาย ก.  
    ต าแหนง่  : ผู้บริหารจดัการ  
    มีหน้าที่ : ควบคมุการท างานของฝ่ายตา่งๆ รวมถึงวางแผน ทิศทางของบริษัท  การเสนอ 
                                       เจรจาติดตอ่กบัสถานประกอบการเพื่อเสนอโครงการ ตลอดจน รับผิดชอบ    
                                       และแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ 
    คณุสมบติั : เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงาน สามารถตดัสนิใจ 
                                       และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อยา่งฉบัไว และเป็นผู้ ท่ีมีความตัง้ใจท่ีจะท า                        
                                       ธุรกิจเพือ่สงัคมจริงๆ โดยไม่ได้หวงัผลอยูท่ี่ผลก าไร แตเ่ป็นการยกระดบั 
                 สงัคมให้สงูขึน้  
   อตัราเงินเดือน  : 15,000 บาท/เดือน  
 
 2.ช่ือ  : นาย ข. 
    ต าแหนง่  : การตลาด-ประชาสมัพนัธ์ และ การบญัชี-การเงิน 
    มีหน้าที่ : ส าหรับการตลาดและประชาสมัพนัธ์ มีหน้าที่วางกลยุทธ์การตลาด  
                                       หาตลาดรายช่ือสถานประกอบการท่ีมีความต้องการเป็นสถานประกอบการ  
                                       ปลอดบุหร่ี ยื่นเสนอโครงการของบริษัทให้แก่สถานประกอบการตา่งๆ  
                                       วางแผนลว่งหน้า ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารของโครงการ สว่นด้านการบญัชี 
                                       และการเงินนัน้ มีหน้าควบคมุดแูลเร่ืองคา่ใช้จ่ายทัง้ภายใน ภายนอก 
                                       รวมถึงดแูลวางแผนการขยายของธุรกิจในด้านการเงินทัง้หมด 
    คณุสมบติั : เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถด้านตวัเลข และการวางแผน สามารถค านวณ  
                 รายรับรายจา่ยได้อยา่งไม่มีผิดพลาด มีความละเอียดในการท าและ 
      ตรวจสอบงาน มีความตัง้ใจท างานเพื่อสงัคมไม่เน้นรายรับด้านปริมาณ 
                 ตวัเลขแตเ่น้นรายรับด้านปริมาณความสขุท่ีจะเกิดขึน้จากสงัคม  
   อตัราเงินเดือน  : 12,000 บาท/เดือน  
 
* เหตผุลท่ีน าฝ่ายการตลาด-ประชาสมัพนัธ์ และ การบญัชี-การเงิน มาอยูใ่นฝ่ายเดียวกนั เน่ืองจาก ฝ่าย
การตลาดเป็นฝ่ายท่ีวางกลยุทธ์ตา่งๆเพื่อขยายตลาด ซึง่ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้งานส าเร็จไปได้ด้วย 
จ าเป็นต้องมีงบประมาณท่ีเพียงพอ ซึง่เป็นหน้าท่ีของฝ่ายการเงิน ฉะนัน้ หากผู้ ท่ีท างานด้านนีมี้ความรู้ ทัง้



ด้านการตลาดและด้านการเงินจะช่วย ท าให้บริษัทพฒันาไปได้ไกลและช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจ
ร่วมกนัของแตล่ะฝ่ายได้ด้วย 
 
 3.ช่ือ  : นาย ค.  
    ต าแหนง่  : ฝ่ายการบริการ และ การจดัขาย-จดัสง่ 
    มีหน้าที่ : โดยฝ่าย การบริการ ท าหน้าที่ส าคญัในการจดับรรยายเก่ียวกบัพิษภยั 
                 ของบุหร่ี การตามประเมินผลรวมไปถงึการติดตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
                 กบัการวดัมาตรฐาน สว่นฝ่ายการจดัขาย-จดัสง่ มีหน้าที่เก่ียวข้องกบัการ 
                 จดัการรับสง่ผลติภณัฑ์สินค้าจาก บริษัทฝ่ายผลิตไปยงัตู้ขายอตัโนมติั 
                 โดยการท างานจะท าร่วมกบัฝ่ายบญัชีในเร่ืองของจ านวนสนิค้าที่ต้อง 
                 บริหาร 
    คณุสมบติั : มีอธัยาสยัดี มีความสามารถในการใช้ภาษา และสามารถโน้มน้าวคนได้ 
                 เก่ง กระตือรือร้นในการท างาน ไม่หวงัผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินมากเทา่ 
                 ผลตอบแทนทางสงัคม  
   อตัราเงินเดือน  : 12,000 บาท/เดือน   
 * เหตผุลท่ีน าฝ่ายการบริการ และ ฝ่ายการจดัขาย-จดัสง่ มาอยูร่่วมกนัเน่ืองจาก งานจดัขายและจดัสง่ได้
นัน้ เป็นสว่นหนึ่งของงานบริการ เพียงแตแ่ยกหน้าที่กนัให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้เทา่นัน้  
 

4. วิสยัทศัน์ 

 ธุรกิจท่ีเป็นมากกวา่การขายของ โดยให้ความส าคญักบักลุม่เป้าหมายท่ีจะต้องเลกิบุหร่ีได้จริง 

5. เป้าหมายของโครงการ 

 ภายในหนึง่เดือนแรกกลุม่เป้าหมายจะต้องเลกิบุหร่ีได้มากกวา่ 50 เปอร์เซ็นต์ และภายในเดือนท่ี 2 

 กลุม่เป้าหมายสามารถลดการสบูบุหร่ีได้ทกุคนคิดเป็น 90 เปอร์เซนต์ 

 
 
 
 
 



แผนการเงิน 
งบประมาณลงทนุ 
  
- คา่หมากฝร่ังจากบริษัทฝ่ายผลติ ซองละ 35 บาท 4,500 ซองตอ่เดือน  157,500 บาท 
- ตู้ขายหมากฝร่ังเลกิบุหร่ีอตัโนมติั ราคาตู้ละ่ 35,000 บาท ซือ้ 5 ตู้ เป็นเงิน 175,000 บาท 
 

รวม 332,500  บาท 
 

ที่มาของทุน 

1. จากสมาชิกในกลุม่คน 3 คน  
2. เงินสนบัสนนุ 200,000 หรือ 500,000 บาท จาก โครงการ อันลิมิเต็ด ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นโครงการท่ี 

มองหาผู้ ท่ีมีไอเดีย มุ่งมั่น กล้าฝัน และหลงใหลการเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิ่งท่ีดีกว่า ให้ร่วมขบัเคลื่อน
กิจการเพื่อสงัคม โดยจะให้ทุนสนับสนุนสูงสุดถึงรายละ 5 แสนบาท โดยการให้เงินทุนของ
หน่วยงานนี ้จะแบบเป็น 3 ระยะ  โดยระยะแรกให้รายละ 5 หม่ืนบาท เพื่อน าไปทดลองท า
โครงการ จากนัน้เข้าสูร่ะยะท่ีสอง จะคดัเลือกเหลือ 7 โครงการ เพื่อเพิ่มทุนสนบัสนุนเป็น 2 แสน
บาท เป็นเงินกู้ ท่ีไม่คิดดอกเบีย้ ระยะท่ี 3 คดัเหลือ 2 โครงการ ให้เงินสนบัสนุนสงูสดุ 5 แสนบาท 
โดยโครงการสว่นใหญ่จะมีในช่วงเดือน ตุลาคม ซึ่งในปี 2554 จะมีการประกาศผลในปีนี ้ฉะนัน้
ส าหรับปี 2555 ต้องรอถึงเดือนตลุาคม จึงจะสามารถเข้าร่วมอบรมและสง่ผลงานเข้าแข่งกัน เพื่อ
ขอ เ งิ นสนับสนุน ไ ด้  ซึ่ ง สามา รถ ติดตามและตรวจสอบรายละ เ อี ยดไ ด้ ใน เ ว็ บ ไ ซ ต์
นี ้  www.unltd.in.th 

**ดงันัน้เราสามารถสรุปท่ีมาของทนุได้ 4 กรณี คือ 

1. ในกรณีท่ีไม่ผา่นเข้ารอบโครงการ จะเก็บเงินจากสมาชิกกลุม่ท่ีเป็นหุ้นสว่น คนละ 111,000 
บาท 3 คน คิดเป็นเงินทัง้หมด 333,000 บาท 

2. ในกรณีผา่นเข้ารอบแรก ได้เงินสนบัสนนุ 5 หม่ืนบาท จะเก็บเงินจากสมาชิกกลุม่ท่ีเป็นหุ้นสว่น
คนละ 95,000 บาท 3 คน คิดเป็นเงินทัง้หมด 285,000+50,000 = 335,000 บาท 

3. ในกรณีท่ีผา่นเข้ารอบสอง ได้เงินสนบัสนนุ 2 แสนบาท จะเก็บเงินจากสมาชิกกลุม่ท่ีเป็น
หุ้นสว่น คนละ 44,000 บาท 3 คน คิดเป็นเงินทัง้หมด 135,000+200,000 = 335,000 บาท 

4. ในกรณีผา่นเข้ารอบสดุท้าย ได้เงินสนบัสนุน 5 แสนบาท ไม่ต้องเก็บเงินจากสมาชิกหุ้นสว่น 
และมีเงินเหลอืจากทนุ 167,500 บาท 

http://www.unltd.in.th/


 ซึง่เงินจาก กรณีท่ี 4 สามารถน าไปตอ่ยอดในเร่ืองของ การซือ้พาหนะ เป็นของบริษัทเองไม่ต้องเช่า 
หรือ ซือ้ตู้ขายหมากฝร่ังเพิ่ม ได้อีก ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นเพียงโครงการในอนาคต ซึ่งจะสามารถเกิดขึน้ได้นัน้มา
จากหลายปัจจยั เช่น ผลตอบรับของพนกังานและเจ้าของกิจการการท าธุรกิจ ผลตอบรับด้านสงัคม ความ
เป็นไปได้ท่ีจะด าเนินโครงงานตอ่ เป็นต้น 

ประมาณการเงินงบประมาณหมุนเวียน 

รายจ่าย 

รายจ่ายคงที่ต่อเดือน 
- คา่อุปกรณ์   

 คา่ไฟตู้ขายหมากฝร่ังเลกิบุหร่ีอตัโนมติั 2,500 บาท จ านวน 5 ตู้  12,500 บาท 
- คา่สาธารณูปโภค 

 คา่น า้ 500 บาท 
 คา่ไฟ 2,500 บาท 
 คา่โทรศพัท์ 1,500 บาท 
 อ่ืนๆ 1,500 บาท 

- คา่ขนสง่ 5,000 บาท 
- คา่เช่ายานพาหนะ 15,000 บาท 
- คา่บุคลากร 

 ผู้บริหาร 1 คน 15,000 บาท 
 ฝ่ายการตลาด-ประชาสมัพนัธ์ และ การบญัชี-การเงิน 1 คน  12,000 บาท 

 ฝ่ายการบริการ และ การจดัขาย-จดัสง่ 1 คน 12,000 บาท      

รวมรายจ่ายคงท่ีตอ่เดือน  77,500 บาท 
 
รายจ่ายแปรผัน 
 ราคาหมากฝร่ังเลกิบุหร่ีมีต้นทนุอยูท่ี่ 35 บาทตอ่ซอง ขายวนัละ 150 ซอง เป็นต้นทนุ 5,250 บาท
ตอ่วนั คิดเป็นรายจ่ายตอ่เดือนเทา่กบั 157,500 บาท 
 
รายรับ 



 ทางกลุม่ตัง้เป้าที่จะขายหมากฝร่ังเลกิบุหร่ี ให้ได้จ านวน 150 ซองตอ่วนั โดยราคาซองละ่ 55 บาท 
เป็นเงิน 150x55 =8,250 บาทตอ่วนั คิดเป็นรายรับตอ่เดือนเทา่กบั 247,500 บาท 
 
สามารถค านวนหารายรับรายจ่ายได้ดังนี ้
รวมรายรับ รายจ่ายตอ่เดือนทัง้หมด 
รายรับทัง้หมด      =  247,500 บาท 
รายจ่ายทัง้หมด 157,500 + 77,500    =  235,000 บาท 
เงินคงเหลอื     =  12,500 บาท  
 

**จากกรณีทัง้หมด จะเป็นการด าเนินงานในเดือนแรก ซึ่งธุรกิจของเราจากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 
เป็นธุรกิจท่ีจะท าให้กลุม่เป้าหมายเลกิบุหร่ีได้จริง ซึ่งเม่ือสิน้เดือนแรกปริมาณการซือ้จะลดน้อยลงกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ และภายในสองเดือนจะสามารถเลกิบุหร่ีได้ 90 เปอร์เซ็นต์ ฉะนัน้ ในเดือนท่ีสอง ปริมาณการซือ้
สนิค้าจะลดน้อยลงกวา่ 50 เปอร์เซ็นต์ แตอ่ยา่งไรก็ตามเม่ือจ านวนลกูค้าในโครงการในเดือนแรกลดลงไป
ในเดือนท่ีสอง จะถกูทดแทนจากโครงการตอ่ไปจากโรงงานอ่ืนในเดือนถดัมา 

 
 ผู้ใช้สนิค้าในโครงการ (150 คน) หมายเหตุ 

โครงการท่ี 1 โครงการท่ี 2 โครงการท่ี 3  
เดือนท่ี 1 150 คนตอ่วนั - -  
เดือนท่ี 2 ลดลงจากเดือนท่ีแล้ว 150 คนตอ่วนั -  
เดือนท่ี 3 - ลดลงจากเดือนท่ีแล้ว 150 คนตอ่วนั  
เดือนท่ี 4 - - ลดลงจากเดือนท่ีแล้ว  

 
** ดงันัน้ ในเดือนถดัมาจากเดือนท่ี 1 สนิค้าที่จะขายจะมีจ านวนมากกวา่ 150 ซอง ตอ่วนัแต่จะอยู่

ในอตัราที่ต ่าเพราะในเดือนถดัมาความถ่ีของการใช้ผลติภณัฑ์จะลดลง  
***ในสว่นของสินค้าท่ี ลดลงจากเดือนท่ีแล้ว จะเป็นสินค้าท่ีเกินจากจ านวนท่ีคิดไว้ในแต่ละเดือน

ซึง่จะท าให้บริษัทได้ก าไรมากขึน้เพราะรายได้ท่ีได้มาจะไม่น าไปหกักบัต้นทนุคงท่ีแล้ว 
การซือ้สินค้าน้อยลงแสดงให้เห็นสินค้ามีคุณภาพ ผู้ ใช้สามารถเลิกบุหร่ีได้จริง และเป็นไปตาม

ข้อตกลง ระหวา่งกลุม่และสถานประกอบการ ท าให้ ทางกลุม่ธุรกิจของเราต้องหาสถานประกอบการท่ีเป็น
เป้าหมายใหม่ ตลอด และรายจ่าย ในเดือนตอ่ๆมา จะมีคา่เสือ่มราคาของตู้ขายหมากฝร่ัง คิดเป็นเงินเดือน
ละ 2,000 บาท เข้ามาด้วย ซึง่สามารถคิดจุดคุ้มทนุได้ดงัตวัอยา่งกรณีตอ่ไปนี ้
 



การค านวนจุดคุ้มทุน  

 รายรับ รายจา่ยตอ่เดือนทัง้หมด 
 รายรับทัง้หมด      =  247,500 บาท 
 รายจ่ายทัง้หมด 157,500 + 77,500    =  235,000 บาท 
 เงินคงเหลอื     =  12,500 บาท 
 

กรณีที่ 1 ไม่ผา่นเข้ารอบโครงการ จะเก็บเงินจากสมาชิกกลุม่ท่ีเป็นหุ้นสว่น คนละ 111 ,000 บาท 
3 คน คิดเป็นทนุ 333,000 บาท ด้งนัน้ 333,000 / 12,500 = 26.64 ประมาณ 2 ปี 3 เดือนธุรกิจในกรณีท่ี 1 
นีจ้ึงจะถึงจุดคุ้มทนุ   

กรณีที่  2 ผ่านเข้ารอบแรก ได้เงินสนับสนุน 5 หม่ืนบาท จะเก็บเงินจากสมาชิกกลุ่มท่ีเป็น
 หุ้นสว่นคนละ 95,000 บาท 3 คน คิดเป็นทนุ 285,000 ดัง้นัน้ 285,000 / 12,500 = 22.8 ประมาณ 
1 ปี 11 เดือน ธุรกิจในกรณีท่ี 2 นีจ้ึงจะถึงจุดคุ้มทนุ 

กรณีที่3 ผ่านเข้ารอบสอง ได้เงินสนบัสนุน 2 แสนบาท จะเก็บเงินจากสมาชิกกลุม่ท่ีเป็นหุ้นสว่น 
คนละ 45,000 บาท 3 คน คิดเป็นทุน 135,000 ดงันัน้ 135,000 / 12,500 = 10.8  ประมาณ 11 เดือน 
ธุรกิจในกรณีท่ี 3 นีจ้ึงจะถึงจุดคุ้มทนุ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อจ ากัดและอุปสรรค 

ในธุรกิจหมากฝร่ังเลกิบุหร่ี Smopt นี ้ถือวา่เป็นธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ ซึง่จะเกิดข้อจ ากดัและอุปสรรคทัง้ด้าน 
ปัจจยัภายนอกและ ปัจจยัภายใน  ดงันี ้

1. ใช้ต้นทนุสงูในการเร่ิมประกอบกิจการ เพือ่ ซือ้เคร่ืองจกัรอิเลก็ซ์ทรอนิกส์   
2. สถานประกอบการมีมาก ไม่เพียงพอตอ่การดแูลของบุคลากรบริษัทซึง่มีเพียง 5 คน 
3. บุคลากร ขาดประสบการณ์และความช านาญในการท างาน 
4. ไม่สามารถผลติสนิค้าได้เอง  
5. ก าไรท่ีได้จากธุรกิจตอ่เดือน น้อย ท าให้ยากตอ่การพฒันา และ ขยายกิจการ 
6. ด้วยคณุสมบติัของหมากฝร่ัง ท าให้กลุม่เป้าหมาย เม่ือใช้ผลติภณัฑ์ไปช่วงหนึง่ ก็จะเลกิซือ้เพราะ

เลกิบุหร่ีได้แล้ว 

 

ผลตอบแทนด้านเงินที่ได้รับ 

  ธุรกิจหมากฝร่ังเลกิบุหร่ีเป็นธุรกิจท่ีจะได้รับก าไรน้อย บางครัง้อาจขาดทุน จะได้ก าไรมาก
ในช่วงระยะแรกๆ การได้ทนุคืนนัน้ต้องใช้เวลาระยะยาว มีความเสีย่งในเร่ืองของกลุม่ลกูค้า เพราะ
สินค้าใช้ได้ผล ลูกค้าท่ีเคยซือ้ก็จะลดลงและเล็กลงไปเร่ือยๆ โอกาศรอดขอธุรกิจคือต้องเล็งหา
กลุม่เป้าหมาย ใหม่ๆ ไปเร่ือยๆ    

 

ผลลัพท์ด้านบวกส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ 

กลุ่มเป้าหมายทางตรง : กลุม่แรงงานผู้ เลกิบุหร่ี 

ผลลพัท์ท่ีเห็นได้ชดัส าหรับการใช้ผลติภนัฑ์หมากฝร่ังเลกิบุหร่ีเป็นผลส าเร็จนัน้คือ 

1.ด้านสุขภาพ  สุขภาพของผู้ เคยติดบุหร่ีจะดีขึน้ สดช่ืนขึน้และคนรอบข้างครอบครัวจะได้รับ

ประโยชน์จาการปราศจากควนับุหร่ีทัง้ในท่ีท างานและท่ีบ้าน 



2.ด้านเศรษฐกิจ ไม่จ าเป็นต้องเสียตังเพื่อซือ้บุหร่ีสบู เป็นเงินเดือนล่ะ 1,000-2,000 บาท หมด

ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีไม่จ าเป็น ช่วยให้แรงงานมีเงินเก็บเพิ่มขึน้ และไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลกับโรคท่ีจะ

เกิดขึน้จากบุหร่ีในอนาคตอีก 

3.ด้านประสทิธิภาพการท างาน สามารถท างานได้อยา่งเต็มท่ีไม่เจ็บป่วยงา่ย ร่างกายแข็งแรงขึน้  

กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม : สถานประกอบการ  

1.ได้ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ การท างานของแรงงานสามารถท างานได้เต็มท่ี 
อัตราการลาขาด น้อยลง เพราะพนักงานมีร่างกายท่ีแข็งแรงขึน้ ทัง้ผู้ สูบบุหร่ีและผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากควนั 

2.ลดอตัราเสีย่งการเกิดอคัคีภยัในสถานประกอบการ 

3.สถานประกอบการได้ยกระดบักลายเป็น สถานประกอบการปลอดบุหร่ี 

4.เป็นโครงการ CSR ท่ีนอกจะท าให้ผู้สบูบุหร่ีเลิกบุหร่ี ยงัสร้างสิ่งแวดล้อม ล้อมข้างให้หน้าอยู่ตัง้
ตวัสถานประกอบการและท่ีพกัอาศยัของผู้ ท่ีเคยติดบุหร่ีด้วย 

ผลลัพท์ด้านบวกธุรกิจ 

 ผลลพัท์ท่ีเห็นได้ชดัส าหรับการใช้ผลติภนัฑ์หมากฝร่ังเลกิบุหร่ีเป็นผลส าเร็จนัน้คือ 

 1.บริษัทมีความนา่เช่ือถือในการจดัการโครงการเพื่อเลกิบุหร่ี 

 2.ธุรกิจสามารถตอ่ยอดไปยงักลุม่เป้าหมายอ่ืนๆได้อีก เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั ชุมชน หมูบ้าน 
เป็นต้น 

โอกาศในการขยาย Model  

 อยา่งที่กลา่วไว้วา่ธุรกิจหมากฝร่ังเลกิบุหร่ีจะต้องหากลุม่เป้าหมายใหม่ๆ ไปเร่ือยๆ และต้องขยาย
ตลาดให้กว้างขึน้กว่าเดิม แต่การขยายตลาดได้นัน้ต้องอาศยัความน่าเช่ือถือ  โดยต้องอาศยัผลงานการ
ท างานปี 2ปีแรกท่ีจริงจงั 

 ในอนาคตทางกลุม่มองการขยายเป็น การตัง้ตู้ขายอัตโนมัติตามจุดส าคญัๆ ต่างๆ ทัว่ๆกรุงเทพ 
เช่น สถานนีรถไฟฟ้า ห้างใหญ่ ๆ สวนสาธารณะ จากนัน้จะขยายสูจ่งัหวดัใหญ่และทัว่ประเทศในท่ีสดุ 



ธรุกจิเพือ่สงัคม 

ผลติภณัฑห์มากฝรัง่เพือ่เลกิบหุรี ่Smopt 

 

เสนอ 

อาจารยว์รีบรูณ ์ วสิารทสกลุ 

อาจารยน์นัทภรณ ์ เอีย่มวนานนทชยั 

 

 

จดัท าโดย 

น.ส.พรนภสั   อศัวเยน็ใจ      เลขทะเบยีน 

5205610958 

นายฐติ ิ    องักลมเกลยีว  เลขทะเบยีน 

5205680399 



นายวริพล   ศรกีระจา่ง      เลขทะเบยีน 

5205680746 

 

 

 

สมัมนา : แนวคดิ และแนวทางการพฒันาชมุชน

ไทย (พช.411)  

ภาควชิาพฒันาชมุชน คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 


