
โครงการถอดรหสั 100 องคก์รหลากสุข 
 

 

หมูทอดเจจ๊ง 
 

“ยิ่ งให ้ยิ่ งได.้...ความสขุบนพื้นฐานการแบ่งปนั” 
 

รา้นขายหมทูอดขนาด 2 คูหา ของบา้นครึง่ตกึ ครึง่ไม ้หลงัเทสโก้โลตสัสาขาพระราม 4 มี
ป้ายเขยีนไว้ที่หน้าร้านว่า “รา้นหมูทอดเจ๊จง”  ที่มลีูกค้าต่อควิยาวเกอืบตลอดวนั อาจเป็นภาพชนิตา
ส าหรบัคนในพื้นทีใ่กลเ้คยีงและลูกค้าขาประจ าทัง้หลาย แต่อาจต้องเป็นทีป่ระหลาดใจต่อใครอกีหลาย
คนหากรูว้่ารา้นขายขา้วหมูทอดขนาดเลก็รา้นนี้มยีอดขายโดยเฉลี่ย วนัละเกอืบแสนบาท ซึ่งหมายถงึ
ยอดขายปีละ เกอืบ 30 ลา้นบาท (สามสบิลา้นบาท) และอาจเป็นทีน่่าประหลาดใจมากขึน้อกี หากรูว้่า 
ขา้วหมูทอดแบบใส่ถุง ขายในราคาเพยีงถุงละ 16 บาท  และหากนัง่ทานที่รา้นราคาปกตขิองขา้วหมู
ทอดนี้ อยู่ทีจ่านละ 21 บาท แบบเตมิขา้วไดไ้ม่อัน้ ตกัผกัสดหลายชนิดซึง่ทางรา้นได้จดัไวใ้ห้ไปทานคู่
กบัน ้าพรกิทีจ่ดัไวบ้นโต๊ะไดไ้มจ่ ากดั นอกจากนี้ยงัจดักลว้ยน ้าวา้ ไวท้านเป็นของหวานตบทา้ยไดอ้กีดว้ย 
   

ร้านขายหมูทอด ซึ่งมีพนักงาน
ประมาณ 10 กว่าคน แบ่งแยกหน้าทีข่องแต่ละ
คนไว้อย่างชดัเจน พนักงานทุกคนแมจ้ะท างาน
หนักตลอดวนั แต่ก็ได้รบัตวัชี้วดัภาคบงัคบัจาก
เจ้าของร้าน คือ “ต้องยิ้ม” ตัวชี้ว ัดส าคัญของ
พนกังานทุกคนน้ี หากผูป้ระเมนิคอืลูกคา้คะแนน
ที่ได้คงอยู่ในระดบัดีถึงดมีาก เพราะ สีหน้ายิ้ม
แยม้ของพนักงานเป็นยิม้ที่แจ่มใส จรงิใจ อย่าง
แทจ้รงิ แตกต่างจากอากบักรยิาทกัทายดว้ยการ
ไหว้และการกล่าวสวัสดีจากพนักงานบริษัท
ใหญ่ๆ หลายบรษิทั ซึง่ท าพอเป็นพธิเีท่านัน้ 

 

บรรยากาศการขายข้าวหมูทอดเกอืบตลอดวนั  สลบักบัเสยีงพูดคุยหยอกล้อกนัระหว่าง
พนักงานด้วยกนัเอง หรอืเจา้ของรา้นกบัพนักงาน เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครยีดจากากรท างาน 
เป็นภาพคุน้ชนิอกีอย่างหนึ่งส าหรบั รา้นเจ๊จงหมทูอด ซึง่เปิดกจิการมาประมาณ 5 ปี และเริม่เป็นทีรู่จ้กั
ของสาธารณชนทีอ่ยู่ไกลออกไปจากละแวกใกลเ้คยีง ในช่วงปี พ.ศ. 2553 เมื่อ เจ๊จงหมทูอด ไดร้บัเชญิ
ใหไ้ปออกรายการทวีหีลายรายการ อาทเิช่น วไีอพี1   SME ตแีตก2   

 

                                                           
1 ออกอากาศทางช่อง 9 อสมท. เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2553 
2 ออออากาศทาง ททบ. 5 เมื่อวนัศุกรท์ี ่30 เมษายน 2553 

ภาพหมทูอด และขา้วหมทูอดถุงละ 16 บาท 
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การออกรายการ SME ตีแตก ท าให้
ชื่อเสยีงของ “เจ๊จงหมูทอด” เพิม่มากขึ้น เมื่อได้รบัการ
ยอมรบัจากคณะกรรมการว่าสามารถท าให้เป้าหมาย
ระยะสัน้ที่วางไว้ส าเรจ็ได้ด้วยกลยุทธ์การท าธุรกจิแบบ
ซื่อๆ และจรงิใจของ “เจ๊จง” ที่มชีื่อและนามสกุลจรงิว่า 
“จงใจ  กจิแสวง”  กลยทุธก์ารท าธุรกจิ ซึง่ ธนัธวชัร ์ไชย
ตระกูลชยั เรยีกว่าเป็น “เจ๊มแีต่ให ้Strategy”    
  
ประวติัความเป็นมา 
 

รา้นเจจ๊งหมทูอดเริม่ตน้เมือ่ประมาณ 7 ปีทีแ่ลว้ หลงัจากที ่“จงใจ กจิแสวง” พลกิผนัตวัเอง
มาขายอาหารตามสัง่ หลงัจากประสบปญัหาดา้นการเงนิอย่างหนักท าใหร้า้นขายของช าทีท่ าอยู่ต้องปิด
กจิการลงไป เนื่องจากต้องรบัใช้หนี้สนิทีเ่กดิจากการเล่นแชรใ์นฐานะเป็นท้าวแชร ์และสมาชกิคนหนึ่ง
หนีไปพรอ้มกบัเงนิทัง้กอ้นของสมาชกิทัง้หมด 

หลงัจากประสบปญัหาดา้นการเงนิระยะหน่ึงแล้ว เจ๊จงไดป้รบัเปลีย่นมาขายอาหารตามสัง่ 
และไดร้บัค าแนะน าจากลูกคา้ใหไ้ปขายอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  แรงบนัดาลใจส าคญัทีท่ าใหเ้จ๊จงหนัมาขาย
หมทูอดคอื การไปซือ้ขา้วหมทูอดราคากล่องละ 10 บาทมาให้ลูกสาวและพบว่า ขา้วกล่องนัน้มหีมอูยู่
ประมาณ 3-4 ชิน้ ซึง่เป็นการขายสนิคา้ทีไ่ม่ยุตธิรรม จงึเริม่ท าหมทูอดขายเสรมิจากการขายอาหารแบบ
บุฟเฟ่ต์ และไดร้บัการยอมรบัจากลูกคา้เป็นอย่างด ีจงึยกเลกิการขายอาหารบุฟเฟ่ต์ ขายหมทูอดเพยีง
อยา่งเดยีว และยา้ยสถานทีร่า้นขายอาหารมาตัง้อยู ่ณ รา้นปจัจบุนั เป็นเวลา 5 ปีโดยประมาณ3  

 

  แนวทางการบริหารจดัการ 
 

เนื่ องจากต้องผลิตหมูทอดและ
อาหารรายการอื่นๆ อาทเิช่น หอยจ๊อ ปูจ๋า หมู
ยอ กุนเชยีง ตบัทอด ตลอดทัง้วนั  การบรหิาร
จดัการรา้นเจ๊จงหมูทอดมกีารแบ่งแยกแผนกไว้
อยา่งชดัเจน ดงันี้ 

 แผนกทอดหมู 4 คน 
ประกอบด้วย ส่วนหมกัหมู ส่วนทอดหมู และ 

ทอดอื่นๆ 
 แผนกหัน่หมู ป จัจุบัน ต้องใช้

                                                           
3  จากค าใหส้มัภาษณ์ของ จงใจ กจิแสวง ทางรายการ SME ตแีตก ออออากาศทาง ททบ. 5 เมื่อวนัศุกรท์ี ่30 

เมษายน 2553  

ภาพหน้ารา้นหมทูอดเจ๊จง 

ภาพการออกรายการ SME ตแีตกทาง ททบ. 5 
                เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2553 
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เครือ่งหัน่หมชู่วยหัน่เน่ืองจากขายไดว้นัละ 180-200 กโิลกรมั 
 แผนกขายหน้ารา้น 2 คน  มหีน้าทีต่กัหมใูส่จานและเกบ็เงนิ 
 แผนกตกัขา้ว 1 คน ท าหน้าทีต่กัขา้วใส่จาน ใส่ถุง และตกัใหล้กูคา้ทีข่อเพิม่ขา้ว 
 แผนกหัน่ผกั ประมาณ 3 คน ท าหน้าทีจ่ดัเตรยีมผกัสด 
 แผนก Delivery 2 คน ท าหน้าทีร่บัค าสัง่ซือ้ทางโทรศพัท ์1 คน และแผนกจดัส่ง 1 คน 

การจดัส่งนี้ หากระยะทางไม่เกนิ 5 กโิลเมตรจากรา้นและมยีอดสัง่ซือ้ 500 บาทขึน้ไป 
จดัส่งฟร ีหากระยะทางไกลเกนิกว่านัน้ คดิค่าจดัส่งตามระยะทาง   

พนกังานหลายคนในรา้นสามารถท างานแทนกนัได ้แต่ส าหรบัพนกังานขายหน้ารา้นนัน้ เจ๊
จงจะคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม และ ไวใ้จได ้เนื่องจากตอ้งท าหน้าทีใ่นการรบัและทอนเงนิดว้ย  

 

“... ลกูน้องท างานแทนกนัไดห้มด บางคนกเ็ก่งทุกอย่าง…”4 
 

 แนวทางการสร้างความสขุในองคก์ร 
 

รา้นหมทูอดเจ๊จง กจิการขนาดเลก็ที่สรา้งรายได้แสนกว่าบาทต่อวนั นับเป็นรายไดท้ีไ่ม่ได้
เล็กตามขนาดของกิจการนี้  มแีนวทางการสร้างความสุขในแบบของตนเอง โดยมุ่งเน้นที่การสร้าง
ความสุขด้านกาย ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงเมื่อเปรยีบเทยีบกบักจิการในขนาดและแบบเดยีวกนั  
การใหเ้งนิรางวลัพเิศษ  การหาทีพ่กัให ้  

ในส่วนของการสรา้งความสุขทางใจนัน้ เจ๊จงให้การดูแลพนักงานอย่างใกล้ชดิแบบญาตพิี่
น้องทัง้ตวัพนกังานและครอบครวั   การจดัสวสัดกิารเสรมิอื่นๆ นอกเหนือทีก่ฏหมายก าหนดไว ้เช่น จดั
กจิกรรมท่องเทีย่ว กจิกรรมการสงัสรรคร์ะหว่างพนักงาน แมจ้ะเป็นแนวทางการสรา้งความสุขทีอ่าจเป็น
เรื่องปกตสิ าหรบักิจการขนาดใหญ่ แต่ส าหรบัรา้นหมูทอดเจ๊จง พนักงานและลูกค้า ล้วนสมัผสัได้กบั
ความสุขเหล่านี้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   

 

ความสขุจากค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 

พนักงานในรา้นหมูทอดเจ๊จงทุกคน ได้รบัเงนิค่าท างานทุกวนั ในอตัราวนัละ 500 - 600  
บาท ซึ่งจดัว่าเป็นค่าตอบแทนที่สูงส าหรบัพนักงานรายวัน วุฒิการศึกษาไม่เกินระดบัมธัยมศึกษา 
ประกอบกบัค่าตอบแทนซึง่พนักงานไดร้บัทุกวนั ท าใหพ้นักงานทีร่า้นท างานทีน่ี่ตัง้แต่เริม่เปิดรา้นจนถงึ
ปจัจบุนั 

 
“....พนักงานมลีาออกบา้ง เขาไม่พอใจอยู่เขากไ็ม่อยู่ แต่ไม่บ่อยนัก บางคน

ไปแล้วก็กลบัมาอกี สิง่ทีด่งึใหเ้ขากลบัมาคอืค่าจา้ง ที่อื่นไม่ได้ค่าจา้งแบบนี้ ให้วนัละ 
500 บาท จา้งเป็นรายวนั จา่ยรายวนั เพราะพนักงานบางคนทีม่คีรอบครวัใหญ่ต้องใช้

                                                           
4  สมัภาษณ์ นางจงใจ กจิแสวง เจา้ของกจิการ วนัที ่31 สงิหาคม 2553 
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จ่ายในทุกวนั เจ๊จงึจ่ายให้ทุกวัน อย่างพี่เอง จ่ายแขกทุกวนั เมื่อหมดแล้วก็เอาใหม ่
เพราะครอบครวัใหญ่ตอ้งใชจ้า่ยเยอะ....”5 

 

“....รายไดด้ ี ไดว้นัละ 500-600 บาท เวลาเอาหมทูอดไปขายของขา้งนอก 
เจ๊แบ่งก าไรให้อีกต่างหาก พอกลับมาส่งเงินให้เจ๊ เจ๊นับเงินเสร็จจะส่งเงินให้อีก
ต่างหาก ไมใ่ช่ค่าแรงรายวนั.....”6 

 

“.....มปีระกนัอุบตัเิหตุ พาเทีย่วประจ าปี บางคนกพ็กักบัทางรา้น ทีไ่ม่พกักม็ี
บา้นอยู่ไม่ไกลจากรา้นมากนัก เงนิเดอืน ไดว้นัละ 500 จ่ายใหทุ้กวนั มวีนัหยุด 1 วนั 
คอืวนัอาทติย ์รา้นจะปิดใหทุ้กคนไดพ้กัผ่อน ถ้าพนักงานไม่สบายทางรา้นกพ็าไปหา
หมอและดแูลเรือ่งค่าใชจ้า่ยให.้....”7 

 

“......เมื่อก่อนท างานมาหลายอย่าง ก่อนที่จะมาท างานที่ร้านเจ๊จงหมูทอด
เคยเป็นยามมาก่อน อยุ่ทีร่า้นนี้ท าหน้าทีเ่ป็นผูท้อดหมู ไม่เคยท างานทีร่า้นอาหารมา
ก่อน แต่ชอบการท างาน บา้นเกดิอยู่นครปฐม แต่พกัอยู่กบัเจ๊จง เป็นญาตกินั เจ๊จงึให้
พกัอยูด่ว้ย...”8 

 

ความสขุจากบรรยากาศการท างาน 
 

การท างานแบบเป็นกนัเอง พูดคุยหยอกล้อกนั ทัง้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และกบัเจ้าของ
รา้น ท าใหพ้นกังานคลายความเครยีดจากการท างานหนักตลอดวนั รวมถงึความเหน็อกเหน็ใจพนักงาน
จากเจา้ของร้าน "เจ๊จง” ซึ่งคอยดูแลพนักงานอยู่ตลอด ท าให้การท างานหนัก ไม่ใช่เรื่องหนักส าหรบั
พนกังาน 

 

“....เวลาท างานช่วงยุง่ๆ หรอืช่วงทีม่ลีกูคา้เยอะ กเ็หนื่อย แต่กส็นุก ชอบให้
ลูกคา้เยอะมากกว่า ถ้าลูกคา้เขา้รา้นน้อยหรอืขายไดน้้อย เจ๊จงกไ็ม่ไดห้กัค่าจา้งของ
ลกูน้อง....” 9 

 

“....เพื่อนร่วมงานที่ให้ความช่วยเหลอืกนัและเจา้นายที่ใจดเีป็นกนัเองกบั
ลูกน้อง เงนิเดอืนที่น่าพอใจ ให้พนักงานสามารถเลี้ยงตวัเองได้ คอืความสุขในการ
ท างาน....”10 

 

                                                           
5  สมัภาษณ์ นางทองเจอื คงสมเพชร พนกังานทอดหม ูวนัที ่31 สงิหาคม 2553 
6  สมัภาษณ์ นางสภุาพร ช่างเลือ่ย วนัที ่31 สงิหาคม 2553 
7  สมัภาษณ์ นายนิสยั กจิแสวง แผนกทอดหม ูวนัที ่31 สงิหาคม 2553 
8  สมัภาษณ์นายพรพพิตัร จนัทวงศ ์แผนกทอดหม ูวนัที ่31 สงิหาคม 2553 
9  สมัภาษณ์นายพรพพิตัร จนัทวงศ ์แผนกทอดหม ูวนัที ่31 สงิหาคม 2553 
10  สมัภาษณ์ นายนิสยั กจิแสวง แผนกทอดหม ูวนัที ่31 สงิหาคม 2553 
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“....เวลาเอาหมไูปขายขา้งนอก เจ๊ไม่เคยมาคอยตรวจว่าเอาไปแค่ไหน เชื่อ
ใจกนั ถา้วนัไหนลกูคา้มากเหน็ลกูน้องเหนื่อยมาก เจจ๊ะใหปิ้ดรา้นเลย.....”11 

 

“....เจ๊จะบอกใหพ้นักงานทุกคนยิม้ตลอด อย่างคนตกัขา้วนี่ ถ้าเคา้ตกัแบบ
ไม่ยิม้ลูกคา้จะคดิว่าไม่เต็มใจให ้ แต่บางทเีคา้ยิม้ไม่ออกหรอก เหนื่อยนะ ตกัทัง้วนั 
ถา้วนัไหนลกูน้องไมไ่หวแลว้ เจก๊ใ็หปิ้ดรา้นเลย....”12 

 

“....มกีารพาเที่ยว พาไปเลี้ยงขา้วตามที่นึกอยากจะเลี้ยง หรอือาจจะจดั
เลีย้งในรา้น...”13 

 

ความสขุจากการให้ 
 

การแบ่งปนัในองค์กรน้ี เป็นไปอย่างถ้วนทัว่ ทัง้กบัพนักงาน และกบัลูกค้าของร้านซึ่งได้
อาหารมคีุณภาพในราคาไม่แพง เมื่อเทยีบกบั เครื่องเคยีงต่างๆ เช่น ผกัสด น ้าพรกิ ขา้วทีเ่ตมิไดไ้ม่อัน้ 
กระทัง่กลว้ยน ้าวา้ ซึง่ตัง้ไวใ้หล้กูคา้รบัประทานไดฟ้ร ีหากตอ้งการ 

 

“...เรื่องการให้ผักทานฟรีนี่  มีที่มาตอนที่แฟนเจ๊ป่วยเป็นนิ่งในล าไส้ เข้า
โรงพยาบาล เจ๊ไปเฝ้า แล้วก็ลงมาหมอเพราะปวดตา เป็นวนัอาทติย์ เห็นคนป่วย
เยอะมากเลย กค็ดิว่าอาหารทีเ่ราขายนี่มแีต่หม ูกเ็ลยคดิว่าน่าจะเพิม่ผกัใหลู้กคา้ดว้ย
จะไดช้ว่ยเรือ่งสุขภาพ ผกับางอยา่งแพง บางอยา่งถูก กส็ลบักนัไป...  

....บางคนซือ้ขา้วจานนึง ตกัผกัเป็นโลๆ มบีางคนซือ้ขา้วไข่ต้มจานนึง 6 บาท 
กนิผกัตัง้เยอะ ตกัขา้วเพิม่ตัง้ 3 จาน (ซึง่เจ๊ไม่คดิเงนิเพิม่)  ถ้าเคา้กนิแบบนี้ คอืเค้า
ไมม่จีรงิๆ ทีร่า้นขายขา้วจานละ 1 บาท ไขใ่บละ 5 แลว้กเ็ตมิขา้วไดต้ลอด... 

....มอียู่คนนึง วนันี้ยงัไม่มา จะกนิวนัละ 6 บาท ถ้าตงัค์เยอะกนิ 30 บาทเลย 
แต่ถา้ตงัคน้์อยกจ็ะกนิแค่ 6 บาท... 

....ลูกคา้ส่วนใหญ่มาทุกวนั ถามว่าไม่กลวัอ้วนเหรอ เคา้บอกไม่กลวั กม็ผีกัให้
กนิ น ้าพรกิมหีลายอยา่ง ทัง้น ้าพรกิปลารา้ น ้าพรกิหนุ่ม กว็่ากนัไป… 

.... ทีเ่รากลา้ใหล้กูคา้ขนาดนี้ เพราะมนัได ้เราเลยตอ้งใหเ้คา้กลบัไปเยอะๆ ... 

....เดอืนตุลาจะขยายรา้นออกไป ซือ้ทีไ่วแ้ลว้ แต่ยงัขายขา้วราคาเดมิ แต่ท าให้
ลกูคา้นัง่สบายขึน้ ไมต่อ้งเบยีดกนั แต่จะเวน้ทางเดนิไวใ้ห ้แลว้เรากเ็ดนิออ้มหน่อย... 

...ตน้ทุนกม็ ีเฉลีย่ๆกนัไป เลอืกซือ้ผกัตามฤดู แต่เราท าไดน้ี่ เราขายของไดต้ัง้
เยอะ ลงทุนเพิม่อกีนิดหน่อย ลกูคา้อยูไ่ด ้เราอยูไ่ด้... 

                                                           
11  สมัภาษณ์ นางสภุาพร ช่างเลือ่ย วนัที ่31 สงิหาคม 2553 
12  สมัภาษณ์ นางจงใจ กจิแสวง เจา้ของรา้น วนัที ่31 สงิหาคม 2553 
13  สมัภาษณ์ นางทองเจอื คงสมเพชร พนกังานทอดหม ูวนัที ่31 สงิหาคม 2553 
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...เจ๊ขายราคาไม่แพงเพราะต้นทุนเราไม่แพง อย่างค่าเช่าที่นี่ก็เดือนละ 94 
บาท  เช่าจากการท่าเรอื สรรพากรรูว้่าเจ๊ขายได้เดอืนละเท่าไรแต่เขาไม่ว่าอะไร ก็ตี
ว่าขายไดเ้ดอืนละหมืน่แลว้เสยีภาษเีท่านัน้... 

... ความสุข เกดิจากเวลาเราเหน็ลกูคา้กนิกนัอร่อยเรากม็คีวามสุข เหน็ลูกน้อง
ไดเ้งนิ ไดก้นิขา้วดว้ยกนัเรากม็คีวามสุข  

...การใหเ้งนิพนกังานเคา้เยอะๆ เราเหน็กม็คีวามสุข....”14  
  

ความสุขในองค์กรเล็กๆ ที่สรา้งรายได้ไม่เล็กโครงสร้างการท างานไม่ซบัซ้อน  บรหิาร
จดัการแบบเครอืญาตพิีน้่อง การท างานเป็นแบบเหน็อกเหน็ใจเขา้ใจกนั ช่วยเหลอืเกื้อกูลไม่ใช่ใหเ้พยีง
พนกังานอยูไ่ด ้แต่ยงัค านึงถงึความอยูร่อดของครอบครวัพนกังานอกีดว้ย  

การสร้างความสุขของร้านค้านี้ รวมไปถึงการสร้างระเบยีบวินัยในการเข้าคิวซื้ออาหาร
เพื่อให้บรกิารทุกคนได้อย่างทัว่ถงึโดยไม่ค านึงถงึว่าจะเป็นลูกค้าทีซ่ื้อมากซื้อน้อย รวยหรอืจน ทุกคน
ทีม่าที่รา้นจะได้รบัการบรกิารอย่างเท่าเทยีมกนั รสชาตขิองอาหาร และราคาที่ย่อมเยา ซึ่งได้รบัการ

กล่าวถงึจากลูกคา้ว่า “อิม่อร่อย “ขา้วหมทูอดเจ๊
จง 16 บาท” ขวญัใจคนยาก ถูกปากไฮโซ” 15 
 
ความประทบัใจ 
 

บรรยากาศความประทบัใจในรา้น
หมทูอดเจจ๊ง เกดิขึน้ทัง้จากลูกคา้ทีม่ต่ีอคนขาย 
ความประทับใจที่มีต่อรสชาติอาหาร จนต้อง
บอกต่อกันอย่างแพร่หลาย หากต้องการ
ทดสอบความรูส้กึของผูค้นทีม่ต่ีอรา้นหมูทอดเจ๊
จง อาจท าได้โดย เข้าไปค้นหาค าว่า “หมู
ทอดเจ๊จง” ใน www.google.com จะพบว่ามผีล
ปรากฏมากกว่า 10 หน้า หลายความคิดเห็น
ของลูกค้า สะท้อนออกมาจากการเล่าเรื่องและ
รปูภาพต่างๆ เกีย่วกบัรา้นหมทูอดเจจ๊ง   
 

 “.....สรุปทัง้หมดทัง้มวลเลย
นะครบั ...รา้นหมทูอด เจ๊จง ของเขาดี

จรงิ! จดัว่า โดน!! ไมว่่าจะเรือ่งรสชาต ิราคา ปรมิาณ หรอืการบรกิาร(ในเวลาทีผ่มไป
เจอ ..ส่วนในเวลาอื่นๆ โดยเฉพาะช่วงเทีย่ง อาจจะมธีาตุไฟเขา้แทรกในอารมณ์กนั

                                                           
14 สมัภาษณ์ นางจงใจ กจิแสวง เจา้ของรา้น วนัที ่31 สงิหาคม 2553 
15 จากเวปไซต ์แกจ้นดอทคอม http://www.keajon.com/fried-pork-with-rice/ 

http://www.google.com/


7 

 

บา้งกระมงั) ให้ไม่แปลกใจเลยที่จะมลีูกคา้ที่เคยกินแล้วกนิเล่า จะเฝ้ากลบัมากนิที่น่ี 
หากมโีอกาสร ่าไป แล้วกย็งัมลีูกคา้ใหม่ๆทะยอยเขา้มาเพิม่เตมิ เพราะเสยีงปากต่อ
ปากทีร่ ่าลอืนี่แหละหนา... 

...ส่วนตัวผม ..ถ้ามีโอกาสแวะกลับมาแถวๆ พระราม 4 (หรือถ้าเป็น
ทางผ่าน) อกีครัง้ จะกลบัมาจดัอกีแน่ๆ….”16 

 

มุมมองของความประทับใจนี้  ไม่ได้เกิดขึ้นในส่วนของลูกค้าที่มต่ีอร้าน
เท่านัน้ ความสุขที่เกดิจากการได้เหน็ลูกค้าทานอาหารอย่างเอรด็อร่อย และพบปะ
ลกูคา้ทีน่่ารกั จรงิใจ กส็รา้งความประทบัใจใหแ้ก่เจา้ของรา้น “เจจ๊ง” ไดเ้ช่นกนั...  

...ความประทบัใจ ที่มบีางคนกนิเสรจ็ยกมอืไหว้ ขอบคุณให้ศลีให้พร ทัง้ๆ 
ทีเ่คา้กซ็ือ้เรานะ เคา้ไมไ่ดข้อเรานะ...”17  

   
ปัจจยัความส าเรจ็ 
 

จากการพบปะ พดูคุยกนัทัง้กบัเจจ๊ง เจา้ของรา้น พนักงาน และลูกคา้ในวนันี้ และจากแหล่ง
อื่นๆ เช่น เวปไซต์ รายการโทรทศัน์ หลายรายการ ท าให้เห็นถึงปจัจยัแห่งความส าเร็จของร้านหมู
ทอดเจ๊จง ว่า เกดิจากความอร่อยของรสชาตอิาหาร ที่มากด้วยคุณภาพแต่ราคาย่อมเยา ความใจดเีป็น
กนัเองของพนกังาน และ เจจ๊ง  

การสร้างความแตกต่างให้กบัร้านหมูทอดเจ๊จง แม้ไม่ได้เรยีบเรยีงออกมาเป็นค าพูด แต่
แนวคดิและการปฏบิตัขิองเจ๊จง ที่ใชก้ลยุทธ ์“เจ๊มแีต่ให้ Strategy”18  ท าใหภ้าคส่วนต่างๆ สนใจเขา้มา
พดูคุย และการเรยีนรูต้ามธรรมาชาตขิองเจ๊จงเอง ก่อใหเ้กดิประโยชน์ทางความคดิของธุรกจิต่อยอดกนั
อยูส่ม ่าเสมอ  

การใหบ้รกิารลูกคา้ดว้ยอาหารขา้งเคยีง ผลไม ้และน ้าเปล่า ส าหรบัเจ๊จงแล้ว นี่คอืกลยุทธ์
ในการสรา้งความแตกต่าง เพื่อการอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 
“.....เจ๊สอนลูกตลอด ต้องคดิว่าซ้ายขวานี่เป็นคู่แข่งตลอด เราต้องมกีาร

ปรบัปรงุไป ถ้าวนัใดวนัหนึ่งมคีนมาเปิดแข่ง แลว้เราไม่เคยเปลีย่นแปลงเลย แลว้เรา
จะสู้เค้าได้มัย๊ เราเลยต้องท าก่อน ถ้าเค้ามาเปิดใหม่ สู้เราไม่ได้ เพราะเรามผีกั มี
น ้าพรกิ เราตอ้งท าก่อน.....”19  

                                                           
16  ขอ้ความจาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onceupon&month=20-07-

2010&group=15&gblog=1 
17  สมัภาษณ์ นางจงใจ กจิแสวง เจา้ของรา้น วนัที ่31 สงิหาคม 2553 
18  ธนัธวชัร ์ไชยตระกลูชยั กล่าวไวใ้นรายการ SME ตแีตก เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2553 
19 สมัภาษณ์ นางจงใจ กจิแสวง เจา้ของรา้น วนัที ่31 สงิหาคม 2553 
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การปรบัตวัเองใหพ้รอ้มรบัการเปลีย่นแปลงที่มอียู่ตลอดเวลา เป็นอกีกลยุทธห์นึ่ง ซึง่ เจ๊จง 
ไดใ้ชเ้พื่อการเขา้ถงึลูกคา้ และขยายฐานลูกคา้กลุ่ม Social Network ดว้ยการใช ้facebook ซึง่เป็นหนึ่ง
ในความประทบัใจ จากนกัศกึษาผูเ้ขา้มาขอใช ้รา้นเจจ๊งหมทูอดเป็นกรณศีกึษาในการเรยีน  

 

 “...  เฟสบุ๊คนี่ มน้ีองคนนึงเคา้ท าไวใ้ห ้เคา้จะเอาไปส่งอาจารย ์เคา้ท าเสรจ็
กท็ิง้ไวใ้ห ้ลกูสาวกม็าดตู่อ...”20 

 

กลยุทธใ์นการขยายฐานลูกคา้ มาพรอ้มกบักจิกรรมการให ้ การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบั
ต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเรยีนรู้อยู่ตลอดเวลา ท าให้ร้านหมูทอดเจ๊จงใช้กลยุทธ์ในการเพิ่ม
ยอดขาย 4 ประการ คอื 21 

1. เพิม่ช่องทางการขายแบบ Delivery 
2. ขยายรา้นคา้ใหก้วา้งขึน้ ซึง่เตรยีมการและวางแผนจะเริม่ในเดอืนตุลาคม 2553 
3. เพิม่ช่องทางการจ าหน่าย แบบเคลื่อนที ่ 
4. เพิม่นางกวกัหน้ารา้น  

 

จากกลยุทธ์การขาย ซึ่งเจ๊จง ได้ใช้ในการเพิม่ยอดขาย ท าให้เพิม่ยอดขายจากเดมิ วนัละ 
ประมาณแปดหมืน่บาท เป็นวนัละ แสนกว่าบาท โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนเท่านัน้  (ยอดขายในวนัที่
เราไปสมัภาษณ์ ช่วงเดอืนสงิหาคม)  แนวคดิในการพฒันาและปรบัปรงุนี้ยงัคงท าอยา่งต่อเนื่องต่อไป  

 

“...อยากพฒันารา้นใหเ้ป็นรปูแบบมากกว่านี้ ถา้ลกูสาวเรยีนจบดา้นธุรกจิ
อาหาร อยากจะปรบัปรงุการแต่งกายลกูน้องใหม่...  

.... เรากลา้ลงทุนเพราะมนัมาจากก าไร น ้าพรกิเราเพิม่อกีวนัละ 500 เราก็
อยูไ่ด.้.. 

.... คดิว่าจะขยายไปอยูท่ีอ่ ื่น แต่คนยงัไมพ่รอ้ม บางทเีราออกไปขายขา้ง
นอก ตอนเชา้ไปขายใตต้กึมโนรมย ์กไ็ดว้นัละ 7 -8 พนั แลว้...” 22 

  
โมเดลความสขุ 
 

หากพจิารณาถงึหลกัความต้องการของมนุษยซ์ึง่เป็นไปตามล าดบัชัน้ ของ Maslow ความ
ต้องการพืน้ฐานทีสุ่ดคอืความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) ได้แก่ความต้องการอาหาร 
เครื่องนุ่มห่ม ทีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค สิง่ที่เราเรยีกรวมกนัว่า “ปจัจยัสี่”  การที่มนุษยไ์ม่ได้รบัการ

                                                           
20 สมัภาษณ์ นางจงใจ กจิแสวง เจา้ของรา้น วนัที ่31 สงิหาคม 2553 
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ตอบสนองต่อปจัจยัพืน้ฐานเหล่าน้ี ความต้องการทีม่นุษยจ์ะท าเพื่อชุมชน เพื่อสงัคม หรอืจนกระทัง่เพื่อ
ประเทศชาต ิคงเป็นเรือ่งยากเกนิกว่าจะเขา้ใจ  

รา้นหมทูอดเจ๊จง แมจ้ะมเีป้าหมายเฉกเช่นเดยีวกบัองคก์รเอกชนหลายแห่งทีต่้องท าธุรกจิ
เพื่อผลก าไร การแข่งขนัได้ และการอยู่อย่างยัง่ยนื ความแตกต่างทีส่ะทอ้นจากรา้นอาหารเลก็ๆ แห่งนี้  
คอื การอยู่อย่างยัง่ยนื บนพื้นฐานการแบ่งปนั ไม่ท าก าไรมากจนต้องเบยีดเบยีนเพื่อนร่วมสงัคม และ
การเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา เพื่อพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง  

ความสุขทีไ่ดจ้ากการแบ่งปนัน้ี สะทอ้นกลบัออกมาเป็นยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ ผลก าไรทีเ่พิม่ขึน้ 
การไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม   
 
 
 
 
 
 
 
  

ก่อนกลบัออกมาจากรา้น เราไดส้อบถามลกูคา้ไม่ทราบชื่อท่านหนึ่ง ซึง่อยูใ่นแถวต่อควิเพื่อ
รอซือ้อาหาร ว่าซือ้ขา้วหมทูอดทีน่ี่เพราะอะไร กไ็ดร้บัค าตอบว่า  

 

“....ทานที่นี่มาสบิกว่าปี ตัง้แต่จานละ 11 บาท ส่วนใหญ่ให้ลูกน้องมาซื้อ 
ซือ้ประจ า เพราะถูกต้องเอาไปเลีย้งลูกน้องค่ะ ลูกน้องเยอะ แลว้เจ๊เคา้กใ็จดดีว้ย กนิ
กนัอิม่ ซือ้ท ี200 กนิกนัทัง้ ออฟฟิศ กนิงา่ยดว้ยเป็นถุงๆ....”23   

 

ความสุขบนพืน้ฐานการแบ่งปนั ทีเ่ราไดร้บัจากรา้นหมทูอดเจจ๊ง ยงัคงรอคอยใหทุ้กท่านได้
พสิจูน์ รสชาต ิ ความคุม้ค่า และ ความสุขนี้ และหวงัว่าผูอ่้านจะเขา้ไปรบัความสุขทีอ่ิม่ทอ้งนี้เช่นกนั  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23  สมัภาษณ์ลกูคา้ไมท่ราบชื่อ วนัที ่31 สงิหาคม 2553 

ลกูค้า 

อาหารราคาไมแ่พง , มอีาหารเสรมิอื่นๆ 
พนักงาน 

ค่าแรงสงู, สวสัดกิารด,ี เป็นกนัเอง 
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