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บทคัดย่อ
ความต้องการและการดาเนินงานธุรกิจฟาร์มสุกร จักราชฟาร์มสุกร อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษา 1) ความต้องการและพฤติกรรมของตลาด 2) ยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5
ปี 3) การดาเนินธุรกิจ และ 4) การวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นเวลา 5 ปี ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย การเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายและการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการฟาร์มสุกรทีอ่ ยู่ในเขตพืน้ ที่
ที่ต้องการดาเนินงานของธุรกิจ และการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของการดาเนินงานของธุรกิจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ผลการวิจยั ด้านความต้องการและพฤติกรรมของตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ผบู้ ริโภคชอบรับประทานเนื้อสันมาก
ทีส่ ุด มีการใช้เนื้อสุกรมากทีส่ ุดในงานบวช มักเจอปั ญหาของเนื้อสุกรไม่สดและมีความต้องการให้จาหน่ ายเนื้อไก่และ
เนื้อวัวควบคู่ไปกับเนื้อสุกร ด้านราคาผูบ้ ริโภคต้องการซื้อเนื้ อสุกรจากร้านจาหน่ ายเนื้อสุกรทีเ่ ลี้ยงสุกรเอง มีอตั ราการ
บริโภคเนื้อสุกรอยู่ในช่วง 251 - 500 บาทต่อเดือน ผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจง่ายขึน้ เมื่อซื้อเนื้อสุกรจากร้านทีต่ ดิ ป้ ายราคา
และยินดีทจ่ี ะซื้อเนื้อสุกรจากร้านทีก่ าหนดราคาขายเองโดยไม่อิงราคาขายของตลาดหากได้รบั ความมั ่นใจว่าสินค้าที่
จาหน่ ายนัน้ มีคุณภาพ ด้านสถานที่ผู้บริโภคซื้อเนื้อ สุก รที่จาหน่ ายในตลาดสดมากที่สุด และต้องการให้มีสถานที่
จาหน่ ายเนื้อสุกรเพิม่ เติมบริเวณใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ผูบ้ ริโภคสนใจเยีย่ มชมฟาร์มสุกรเพื่อการตัดสินใจในการซื้อ
และมีการซื้อเนื้อสุกรในช่วงเวลาเช้าตรู่ถงึ เทีย่ งมากทีส่ ุด และด้านการส่งเสริมการตลาดผูบ้ ริโภคชอบการลดราคาเมื่อ
ซื้อถึงปริมาณทีท่ างร้านกาหนด ผูบ้ ริโภคไม่สนใจบริการการจัดส่งเนื้อสุกรถึงบ้านเนื่องจากต้องการมาเลือกซื้อเนื้อสุกร
ด้วยตนเอง และให้ความเห็นว่าควรชาระเป็ นเงินสดมากกว่า ด้านยอดขายได้ทาการพยากรณ์ยอดขายในปี แรกไว้ท่ี
ประมาณ 3,459,168 บาท และมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ของยอดขายในปี ถดั ไปร้อยละ 10 โดยงบประมาณทีใ่ ช้ในการลงทุน
คือ 1,500,000 บาท ในช่วงแรกของการดาเนินงานธุรกิจจะลงทุนในการสร้างโรงเรือน ซื้อแม่พนั ธุ์สุและพ่อพันธุ์สุกร
และซื้อลูกสุกรเพื่อเลี้ยงในช่วง 4 เดือนแรก มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี และจุดคุม้ ทุนอยู่ทป่ี ระมาณ 81,276 บาท
ต่อเดือน โดยการดาเนินงานของธุรกิจในด้านพฤติกรรมองค์การต้องการให้เป็ นแบบญาติพน่ี ้องโดยให้การช่วยเหลือกัน
เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี นการทางานร่วมกัน ด้านการปฏิบตั งิ านจะแบ่งออกเป็ น 2
ส่วนคือ ส่วนของฟาร์มสุกรและร้านจาหน่ ายชิน้ ส่วนและเนื้อสุกร โดยมีพนักงานประจาฟาร์ม 1 คน และพนักงานขายที่
ร้าน 1 คน และด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในช่วงแรกจะใช้กลยุทธ์ราคาเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและเพื่อให้เป็ นที่รจู้ กั
ของลูกค้า ต่อมาจะใช้กลยุทธ์สร้างคุณค่าทีแ่ ตกต่างเพื่อสร้างคุณค่าและเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า และกลยุทธ์สุดท้ายคือ
สร้างวิธคี รองใจผูบ้ ริโภคโดยการรักษาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่ องรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
เพื่อให้ธุรกิจประสบความสาเร็จและยั ่งยืนต่อไป
คาสาคัญ: ความต้องการดาเนินงาน ยอดขาย และการจัดการกลยุทธ์

ABSTRACT
The research purpose and to study 1) Demand and consumption pattern of the market 2) Sales and sales
forecast within these 5 years 3) Business operation 4) Strategic management for these upcoming 5 years by
collecting quantitative data from consumer targets and also quantitative data from pig farmers who live in the
target business area. Moreover, to study the relevance information from different varieties of sources.
According to the research, the pork, sirloin part, is the most consumed product chosen from the consumers. In
addition, it has been using in cooking process mostly during ordination ceremony. However, it has been found
that the freshness of the product does not meet the qualified level so it generates desire of distribution for
chicken and meat along with pork. For pricing and purchasing factor, the consumers want to purchase pork
from butcher shops which directly owned by pig farmers. The consumption rate consumed by the customers
ranges between 251 – 500Baht per month. The research also shows that the consumers intend to complete
buying transactions easier with the butcher shops that demonstrate product price tags visibly and set product
prices independently without using general market price based as long as the stores can assure them the
product quality. According to the distribution system, fresh-food market is the most chosen distribution channel
from pork buyers. Moreover, the consumers are also looking for an increase in distribution channel in industrial
areas. Early morning and early afternoon are typical periods of time that the consumers normally visit pig farm
for making buying decisions or purchases pork. Relating to promotional campaign, the consumers prefer
discounts offered with defined quantities specified from the stores. They do not pay attention closely to delivery
services as they want to select the products at the market by themselves. Moreover, they also agree to complete
their payment by cash. The 1st year sales forecast is predicted approximately at 3,459,168Baht with increases
in sales in the following year at 10%. The total investment is 1,500,000Baht. At the initial phase of the business,
first 4 months, the business will start with constructions, buying maturity pigs and piglets. As a result, the
breakeven point is approximately at 2 years. In order to build healthy co-working relationship, family business
management structure will be applied in organization behavior within operation function. 2 Factors will be
divided for functional practices sections, 1) Pig farm 2) Butcher shop. There will be one staff in charged at the
farm while the other one is sales assistance who will be in charged at the front store. In order to be competitive
and gain business reputation at the beginning, the pricing strategy will be majorly used in the strategic
management. Afterwards, we will focus on building up intangible benefits on products to generate values and
differences. In conclusion, the brand will also develop consumer loyalty program by emphasizing on product’s
quality and also corporate social responsibility. As a result, the business will be fruitful and successful in long
term.
Keyword: Demand and Operation, Sales and Strategic management

1. บทนา
ปั จจุบนั การเลี้ยงสุกรเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจทีส่ ามารถสร้างรายได้และเป็ นอาชีพทีม่ คี วามสาคัญของเกษตรกรไทย
โดยรูปแบบการเลีย้ งสุกรของไทยในปั จจุบนั ได้มกี ารพัฒนาเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมอย่างชัดเจน กล่าวคือ จากระบบการ
เลี้ย งแบบพื้น บ้ า นปรับ เปลี่ย นมาเป็ นการเลี้ย งแบบการค้ า หรือ อุ ต สาหกรร มมากขึ้น อัน เป็ น ผลมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้สุกรมีอตั รารอดมากขึ้น (จิราพร เรืองทวีศลิ ป์ , 2557) เมื่อ
พิจารณาโครงสร้างการผลิตสุกรในปั จจุบนั พบว่าการเลีย้ งสุกรในประเทศไทยมีรปู แบบการเลีย้ ง 2 แบบ คือ
1) เกษตรกรแบบอิสระ คือ เกษตรกรทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงกับบริษทั เอกชน โดยลักษณะการเลีย้ งจะ
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ของเกษตรกรแต่ละราย และไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับที่ต้องปฏิบตั ิ (ดร.ปาริชาติ และคณะ,
2558)
2) เกษตรกรแบบรับจ้างเลี้ยงหรือมีพนั ธะสัญญา (Contract Farming) ซึ่งเป็ นการจัดการระหว่างเกษตรกรที่
เป็ นผู้ผลิตกับผู้รบั ซื้อร่วมกันดาเนินงานภายใต้หน่ วยธุรกิจเดียวกัน มีการประสานงานและตัดสินใจร่วมกัน ภายใต้
สัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการผลิต การจัดการการผลิตทีถ่ ูกต้องและเหมาะสมให้กบั
เกษตรกรทีท่ าการผลิต (เบญจพรรณ และคณะ, 2555)
เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของโครงการ พบว่า การเลี้ยงสุกรแบบอิสระให้ผลตอบแทนสูงกล่าแบบรับจ้างลีย้ ง
ทัง้ ในวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราผลตอบแทน
ทางบัญชี อักทัง้ มีระยะเวลาคืนทุนเร็วกว่า (ดร.ปาริชาติ และคณะ, 2558)
การเลี้ยงสุกรสามารถทากาไรให้ผู้เลี้ยงได้อย่างมาก และทาให้ผู้เลี้ยงมีฐานะความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้นึ มาได้ใน
ระยะเวลาไม่นานโดยเฉพาะในช่วงทีส่ ุกรมีราคาสูง แต่ถ้าหากราคาสุกรตกต่าผูเ้ ลี้ยง อาจจะต้องเผชิญกับภาวะขาดทุน
ได้เช่นกัน ดังนัน้ ผู้เลี้ยงจะต้องมีความสามารถในการลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้มกี าไรที่สูงขึ้นหรือขาดทุน น้ อยลง
รวมทัง้ ต้องมีความสามารถในการเลีย้ งและรูจ้ กั พัฒนาตนเองเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไปได้
โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ใ น ก า ร
บริหารจัดการธุรกิจ 5 ด้าน คือ การจัดการและพฤติกรรมองค์การ การจัดการการตลาด การจัดการการเงิน การจัดการ
ดาเนินงาน และการจัดการเชิงกลยุทธ์
ช่วงเวลาที่ผ่านมา 5 ปี พ.ศ. 2557 - 2561 การผลิตสุกรของไทยเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 8.90 ต่อปี โดยในปี
พ.ศ. 2561 มีปริมาณการผลิตสุกร 19.88 ล้านตัว เพิม่ ขึน้ จาก 19.25 ล้านตัว ของปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 3.27 เนื่องจาก
ตลาดภายในประเทศยังคงมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้ผลิตรายกลางและรายใหญ่มกี ารบริหาร
จัดการที่ดี สามารถจัดการฟาร์มและป้ องกันโรคระบาดในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้อตั ราการรอดของสุกร
เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้มปี ริมาณผลผลิตเพิม่ ขึน้ ด้านความต้องการบริโภค พ.ศ. 2557 - 2561 ความต้องการบริโภคเนื้อสุกร
ของไทย เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 9.73 ต่อปี ซึ่งสุกรทีผ่ ลิตได้ใช้บริโภคภายในประเทศเป็ นหลักประมาณร้อยละ 97 ของ
ปริมาณการผลิตทัง้ หมด (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)
จากข้อมูลข้างต้นผู้วจิ ยั มีความต้องการในการดาเนินกิจการฟาร์มสุกรทีอ่ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
เนื่องจากมองเห็นโอกาสทางธุรกิจโดยมีพน้ื ฐานความรูด้ า้ นการเลี้ยงแม่สุกรผลิตลูกสุกรและการเลี้ยงสุกรขุน มีพน้ื ทีใ่ น
การประกอบกิจการฟาร์ม จากการตรวจสอบข้อมูลจานวนประชากรในอาเภอจักราชมีจานวน 67,875 คน (สานัก
บริหารการทะเบียน, 2561) แต่มผี ู้ประกอบการฟาร์มสุกรภายในพืน้ ทีจ่ านวนน้อยราย และเนื่องจากผูว้ จิ ยั เป็ นคนใน
พืน้ ทีท่ เ่ี มื่อมีงานบุญงานบวช งานแต่งงาน หรืองานขึน้ บ้านใหม่จะมีการใช้เนื้อสุกรในการประกอบอาหารเป็ นจานวน
มาก โดยผูว้ จิ ยั จะดาเนินการเลี้ยงและจาหน่ ายลูกสุกร จาหน่ ายสุกรขุนทีม่ นี ้ าหนักตัวตามเกณฑ์ และชาแหละเนื้อและ
ชิน้ ส่วนสุกร เพื่อจาหน่ายทัง้ ปลีกและส่งในตลาดสดและตลาดนัดภายในอาเภอจักราช

2. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ศึกษา มีดงั นี้
1) เพื่อศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด
2) เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
3) เพื่อศึกษาการดาเนินธุรกิจ
4) เพื่อศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นระยะเวลา 5 ปี

3. วิ ธีการเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลในการวิจยั ศึกษาครัง้ นี้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
3.1 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา ซึง่ มีทงั ้ สิน้ จานวน 67,875 คน
2) กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอจักราช
จัง หวัดนครราชสีมา โดยก าหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่า งตามวิธีก ารเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental
Sampling) เป็ นการเลือกตัวอย่างโดยผูว้ จิ ยั พยายามเก็บตัวอย่างเท่าทีจ่ ะทาได้ตามทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือจากประชาชน
เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 200 คน
3.1.2 เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการเก็ บ ตัว อย่ า ง คือ แบบสอบถามความต้ อ งการของผู้บ ริโ ภค โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เพื่อทาให้ทราบลักษณะทัวไปของประชากร
่
คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และสถานะ ส่วนที่ 2 ข้อมูลการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกร โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในการเลือกซื้อเนื้อสุกรทีแ่ ท้จริง โดยเป็ นคาถามที่มกี ารระบุตวั เลือกให้กลุ่ม
ตัวอย่างในการเลือกหรือให้ระบุคาตอบทีต่ รงกับความต้องการเอง
3.1.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผูว้ จิ ยั มีวธิ กี ารสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบ
สอบถามโดยมีรายละเอียดการดาเนินการ คือ
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับความต้องการและการดาเนินงานของ
ธุรกิจฟาร์มสุกร จักราชฟาร์มสุกร อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
2) สร้ า งแบบสอบสอบถามให้ มีเ นื้ อ หาครอบคลุ ม และตรงกับ เรื่อ งที่ต้ อ งการศึ ก ษา
3) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความสมบู ร ณ์ ข องเนื้ อ หาแบบสอบถาม จากนั ้น น า
แบบสอบถามทีไ่ ด้ไปตรวจสอบคุณภาพโดยท่านรองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจาเริญ
4) ปรับปรุงแก้ไขบางส่วนตามคาแนะนาของอาจารย์เพื่อให้ไ ด้แบบสอบถามทีถ่ ูกต้องและ
สมบูรณ์มากทีส่ ุด
3.1.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามหลังจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
คาตอบแล้วผูว้ จิ ยั จะนามาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลการ
ตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

3.2 การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิ จที่ทาวิ จยั
3.2.1 วิธกี ารเก็บข้อมูล
1) วิธกี ารสัมภาษณ์ ใช้กบั นางพูนทรัพย์ ขุนทอง โดยรายละเอียดการสัมภาษณ์จะเป็ นการ
สอบถามเกี่ยวกับการลุงทุน จานวนบุคลากรในการเลี้ยง วิธกี ารเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์ แม่พนั ธุ์ การผสมพันธุ์สุกร การทา
คลอดสุกร การรักษาโรคทีเ่ กิดกับสุกร การให้อาหารแต่ละช่วงอายุของสุกร การทาความสะอาดโรงเรือนและมูลสุกร
การดูแลความปลอดภัยของโรงเรือนสุกร รายได้อ่นื ทีไ่ ด้จากการเลีย้ งสุกร ตลอดจนการจัดจาหน่ายสุกร
2) วิธกี ารรับชมวิดโี อออนไลน์ของคุณสุพจน์ สิงห์โตศรี เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุกรหลุมอินทรีย์
จากรายการคัมภีร์วถิ รี วยทางยูทูบ (YouTube) และเกษตรกรต้นแบบจากรายการรักบ้านเกิด www.rakbankerd.com
ซึ่งมีรายละเอียดการเริม่ ลงทุน รูปแบบการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายชุมชนในการเลี้ยง ตลาดเป้ าหมายในการ
เลี้ยงสุกรแบบหลุม ปั ญหาและวิธกี ารป้ องกันในการเลี้ยงสุกร รายได้หลักและรายได้อ่นื ๆ ทีไ่ ด้จากการเลี้ยงสุกร เช่น
รายได้จากการขายมูลสุกร เป็ นต้น
3) วิธีก ารศึก ษาข้อ มูลบนอิน เทอร์เ น็ ต ใช้กับ www.thaiswine.org ซึ่ง เป็ น เว็บ ไซต์ ข อง
สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่ งออก ในหัวข้อข่าวสุกร “ตลาดเนื้อสุกร...โอกาสเพิม่ รายได้ให้ผู้เลี้ยง” ซึ่งจะมี
เนื้ อ หาการดาเนิ น การในการช าแหละเนื้ อ สุ ก ร การท าการตลาดของการขายเนื้ อ สุ ก ร ต้น ทุ น ต่ า ง ๆ ที่เ กิด ขึ้น ใน
กระบวนการชาแหละสุกรเพื่อจัดจาหน่าย
3.2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับธุรกิจทีท่ าวิจยั ผูว้ จิ ยั จะทา
การวิเคราะห์แยกส่วนทีม่ เี นื้อหาเกี่ยวกับการจัดการและพฤติกรรมองค์การ การจัดการการตลาด การจัดการการเงิน
การจัดการดาเนินงาน การจัดการเชิงกลยุทธ์ และนาไปประกอบกับการวิ เคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการเก็บตัวอย่างจาก
แบบสอบถามความต้องการของผูบ้ ริโภคเพื่อให้เกิดการบูรณาการให้สอดคล้องกัน

4. ผลการวิ จยั
4.1 การจัดการและพฤติ กรรมองค์การ
4.1.1 โครงสร้างองค์การ โครงสร้างองค์การที่ต้องการดาเนินงานภายในฟาร์ม จะแบ่งออกเป็ น 4
หน่วยงาน คือ เจ้าของกิจการ 1 คน ฝ่ ายบัญชี 1 คน ฝ่ ายขาย 1 คน และฝ่ ายผลิต 1 คน
4.1.2 การจูงใจการทางานเป็ นทีม
1) สร้างความสามัคคีให้เกิดขึน้ ภายในฟาร์ม สื่อสารเป้ าหมายให้ชดั เจน แจ้งให้ทราบถึง
บทบาทหน้าทีข่ องตนทีม่ ตี ่อการบรรลุเป้ าหมายของฟาร์ม สื่อสารหรือทาให้รสู้ กึ ว่าหากทางานร่วมกันจะทาให้ทมี บรรลุ
เป้ าหมายทีด่ กี ว่าอย่างไร
2) ให้อานาจในการตัดสินใจบ้างในบางส่วนของงาน ทุกคนมีความรับผิดชอบในการทางาน
ของตน ให้อานาจในการตัดสินใจทาให้รสู้ กึ ผูกพันกับงาน และเกิดความท้าทาย งานจะไม่น่าเบื่อ และก่อให้เกิดความ
ชานาญในหน้าทีข่ องพนักงานแต่ละคน
3) สร้างทีมที่มคี วามผูกพัน โดยข้อนี้เจ้า ของกิจการให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก พนักง
งานทุกคนทาเปรียบเสมือนเป็ นครอบครัวเดียวกัน โดยจะให้ความช่วยเหลือเท่าทีจ่ ะช่วยได้ รับฟั งความคิดเห็นต่าง ๆ
รวมถึงเรื่องครอบครัวเพื่อช่วยพนักงานหาทางออก เพราะจากประสบการณ์ส่วนตัวของผูว้ จิ ยั พบว่า ปั ญหาเรื่องส่วนตัว
ของพนักงานนัน้ อาจส่งผลกระทบต่องานได้
4) สร้างความสนิทสนมใกล้ชดิ กับพนักงาน สอบถามพูดคุยให้ผ่อนคลายบ้าง เพื่อให้เกิด
การผ่อนคลายในการทางาน ซึง่ จะเป็ นผลทีด่ ตี ามมา เช่น ในกรณีมปี ั ญหาใด ๆ พนักงานกล้าทีจ่ ะแจ้งให้เจ้าของกิจการ

ทราบ
5) ให้รางวัลหรือเลีย้ งฉลองความสาเร็จ เช่น เมื่อจาหน่ายสุกรขุน เนื้อและชิน้ ส่วนสุกรได้ใน
ปริมาณมาก หรือมียอดขายเป็ นไปตามเป้ าหมายตามทีก่ าหนดไว้ รวมถึงจัดงานเลี้ยงฉลองตามเทศกาลประจาปี เช่น
เทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเป็ นสินน้ าใจตอบแทนพนักงานที่ทุ่มเทในการทางาน
6) ให้ผ ลตอบแทนจากการท างานที่เ หมาะสมหรือให้เงินพิเศษในบางโอกาสเพื่อ สร้าง
แรงจูงใจในการทางาน จัดเทีย่ วประจาปี ให้กบั พนักงานโดยพนักงานสามารถพาสมาชิกในครอบครัวมาร่วมเดินทางได้
4.1.3 วัฒ นธรรมองค์ก าร ผู้วิจ ัย ต้อ งการสร้า งวัฒ นธรรมองค์ก ารเป็ น แบบญาติพ่ีน้ อ ง จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและการสังเกตสังคมของประชากรในพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการดาเนินงานธุรกิจนัน้ จะเน้นให้ความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมของพนักงานภายฟาร์มเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมทีจ่ ะรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เน้น
ความต้องการของพนักงาน ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จะทาให้เกิดบรรยากาศของมวลมิตรที่ร่วมกันทางานที่เปรียบเสมือนอยู่ ใน
ครอบครัวเดียวกัน รวมถึงมุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ การให้ความเอาใจใส่เอือ้ อาทร ทัง้ พนักงานและลูกค้า โดยพยายาม
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความรูส้ กึ แตกต่างกันทางสถานภาพ ผู้วจิ ยั จะยึดมั ่นในการให้ความเป็ นธรรมและการปฏิบตั ติ าม
คามั ่นสัญญาอย่างเคร่งครัด
4.2 การจัดการการตลาด
4.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายจะมุ่งเน้นที่ 5 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่ ม ประชาชนทัว่ ไป ที่ใ ช้เ นื้ อ สุ ก รส าหรับ การประกอบอาหารรับ ประทานภายใน
ครอบครัว
2) กลุ่มลูกค้าทีจ่ ดั งานเลีย้ งขนาดใหญ่ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานขึน้ บ้านใหม่ เป็ นต้น
3) กลุ่มเขียงสุกรในเขตพืน้ ที่ อาเภอจักราช และอาเภอใกล้เคียง
4) กลุ่มบุคลากรในโรงเรียนและโรงพยาบาล ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอจักราช
5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สาหรับการแปรรูปเนื้อสุกร เช่น ใส้กรอก หมูแดดเดียว แคบหมู
เป็ นต้น
4.2.2 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P
1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ เนื้อสุกรและชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่สด สะอาด ถูกสุขลักษณะ
ไม่มกี ลิน่ สาบหรือมีกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดจากการเลีย้ งหรือการชาแหละ
- คุณภาพของเนื้อสุกร มีการผลิตหรือชาแหละทีไ่ ด้รบั มาตรฐานจากกรมปศุสตั ว์
โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากกรมปศุสตั ว์เข้ามาตรวจสอบและติดตาม เพื่อให้ได้สนิ ค้าเนื้อสุกรทีม่ คี ุณภาพ
- มาตรฐานฟาร์ม จะเชิญ เจ้าหน้ าที่จากกรมปศุสัตว์ ข องอาเภอเข้ามาทาการ
ตรวจสอบสอบในเรื่องมาตรฐานความสะอาดและกรรมวิธกี ารเลีย้ งสุกร รวมไปถึงผลกระทบจากการทาฟาร์มสุกร
- ภาชนะการจัดเก็บหรือภาชนะบรรจุเนื้อสุกรหรือชิน้ ส่วน จะถูกบรรจุดว้ ยภาชนะ
ทีส่ ะอาดและปิ ดสนิท เก็บรักษาด้วยอุณภูมทิ เ่ี หมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพเนื้อสุกร
- ทาให้มกี ารจาหน่ ายเนื้อและชิ้นส่วนสุกรที่สามารถตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของลูกค้าได้ และไม่ให้เกิดความบกพร่องในการจัดจาหน่าย
- บริการการทีด่ ี ซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกค้า
2) ราคา (Price) ก าหนดราคาขายเอง โดยจะก าหนดราคาสูงกว่า ราคาตลาดเล็กน้ อย
เนื่องจากเป็ นสุกรทีเ่ ลี้ยงแบบอินทรีย์ ทีไ่ ม่ใช้สารเคมี ทาให้ผบู้ ริโภคมีความยินดีทจ่ี ะจ่ายส่วนต่างของราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้

- มีการตรวจสอบราคาตลาดกลาง เพื่อสร้างความมั ่นใจให้กบั ลูกค้า
- ส่ ว นลดพิเ ศษสาหรับ การซื้อ ในปริม าณมาก หรือ เมื่อ การท าสัญ ญาซื้อ ขาย
ล่วงหน้าในระยะยาว
3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
- จัดให้มรี า้ นจาหน่ ายในตลาดสด และในพืน้ ทีท่ ต่ี ดิ กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ โดยมีการจัดผังร้านให้สามารถเลือกซื้อได้สะดวก และสะอาด
- จาหน่ ายโดยตรงให้กบั ประชาชนทัวไปในชุ
่
มชนทีต่ อ้ งการเนื้อหรือชิ้นส่วนสุกร
โดยสามารถมารับสินค้าเองได้จากหน้าฟาร์ม หรือสามารถใช้บริการจัดส่งของฟาร์มได้
- จาหน่ ายสุกรขุนทีม่ นี าหนักตามเกณฑ์ให้กบั ลูกค้าทีจ่ ดั งานเลี้ยงขนาดใหญ่ต่าง
ๆ โดยลูกค้าสามารถมารับสุกรเองทีห่ น้าฟาร์ม หรือสามารถใช้บริการจัดส่งของฟาร์มได้
- จาหน่ ายชิ้นส่วนสุกรชาแหละให้กับเขียงสุกรในเขตพื้นที่ อาเภอจักราช และ
อาเภอใกล้เคียง
- จาหน่ ายเนื้อหรือชิ้นส่วนสุกรให้กบั กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีต่ ้องการนาไปแปรรูป
เพื่อเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
- ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสร้างเรื่องราวทีน่ ่ าสนใจของฟาร์มเข้า
ไปเป็ นจุดเด่นให้กบั สินค้า
- จัดให้มกี ารเยีย่ มชมฟาร์ม หรือร้านจาหน่ าย ให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชนทัวไป
่ ผูน้ าชุมชน และกลุ่มแม่บา้ น
- มีการชี้แจงรายละเอียดสินค้า ข่าวสารต่าง ๆ และการบริการให้กบั ลูกค้าทราบ
- เข้าร่วมกิจกรรมการออกร้านกับทางภาครัฐและเอกชน
- จัดตัง้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูข้ นาดเล็กภายในฟาร์ม เพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับการ
ทาฟาร์มสุกร และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม เช่น ปุ๋ ยมูลสุกร น้าหมักชีวภาพ เป็ นต้น
4.2.3 กลยุทธ์การตลาด
กลยุทธ์ทางการตลาดจะมุ่งเน้นทีก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ และลดต้นทุนการผลิตของฟาร์มโดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) เน้นกระบวนการเลีย้ งและกระบวนการผลิตทีพ่ ง่ึ พาธรรมชาติมากทีส่ ุด ใช้สารเคมีและยา
ปฏิชวี นะให้น้อยทีส่ ุด โดยคานึงถึงเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อสุกรเป็ นหลัก
2) เน้นการบริหารจัดการวัตถุดบิ หรืออาหารทีไ่ ด้คุ ณภาพ ทัง้ ในส่วนทีผ่ สมขึน้ มาเองหรือ
อาหารสาเร็จรูปทีซ่ ้อื มา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุนการผลิตให้มากทีส่ ุด
3) นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการฟาร์มให้มากทีส่ ุด เช่น ระบบเปิ ดปิ ดการให้น้ า
อัตโนมัติ การให้อาหารอัตโนมัติ การเปิ ด-ปิ ดไฟฟ้ าอัตโนมัติ เป็ นต้น เพื่อลดต้นทุนค่าแรงงาน
4) เน้นคุณภาพและความสะอาดของเนื้อสุกรให้กบั ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
5) สร้างคุณค่าและเรื่องราวที่น่าสนใจของฟาร์มเข้าไปเป็ นจุดเด่นให้กบั สินค้า เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ โดยผลที่ได้รบั จะเป็ นความมั ่นใจในสินค้าของผูบ้ ริโภค มีผลผลตอบแทนเป็ นกาไรและความสุขให้กบั ของ
เจ้าของกิจการ และมีรายได้อ่นื นอกเหนือจากสินค้าเนื้อสุกรทีท่ างฟาร์มจะทาขึน้ มา

4.3 การจัดการการเงิ น
1) แหล่งเงินทุน ในการลงทุนเพื่อดาเนินงานธุรกิจฟาร์มสุกร จักราชฟาร์มสุกร อาเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา จะใช้เงินลงทุน 1,500,0000 บาท โดยเป็ นเงินส่วนตัวของผูว้ จิ ยั
2) ประมาณการลงทุนก่อสร้างสินทรัพย์ รายละเอียดการประมาณการลงทุนก่อสร้างสินทรัพย์นัน้
ในช่วงเริม่ ต้นของการดาเนินงานธุรกิจจะมีรายการสินทรัพย์และก่อสร้างโดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ จานวน 668,700 บาท
3) ประมาณการต้นทุนวัตถุดบิ และสินค้า ในช่วงเริม่ ต้นของการดาเนินงานธุรกิจ จะมีรายการซื้อสุกร
แม่พนั ธุ์ สุกรพ่อพันธุ์ ลูกสุกร และอาหารสุกร ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ จานวน 668,700 บาท
4) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อเดือนอยู่ทป่ี ระมาณ 63,400 บาท ต่อปี
อยู่ทป่ี ระมาณ 760,800 บาท
5) ระยะเวลาคืนทุน อยู่ท่ี 1.98 ปี หรือประมาณ 2 ปี และจุดคุ้มทุนอยู่ท่ปี ระมาณ 81,276 บาทต่อ
เดือน
4.4 การจัดการการดาเนิ นงาน
4.4.1 การวางผังและการออกแบบฟาร์มสุกร สาหรับการวางผังและการออกแบบฟาร์ม สุกรจะใช้
พื้นที่ทงั ้ หมด 5 ไร่ โดยเน้นการขนย้ายสุกรและการบริหารจัดการฟาร์ม ที่สะดวก โดยจะมีสร้างโรงเรือนต่าง ๆ ดังนี้
1) โรงเรือนสุกรขุน จัดทาโรงเรือนเลี้ยงสุกรขุนจานวน 2 หลัง หลังละ 10 หลุม ขนาดหลุม
4 x 4 เมตร รวม 20 หลุม โดยจะแบ่งการเลี้ยงสุกรขุนออกเป็ น 4 รุ่น รุ่นละ 32 ตัว จะมีสุกรในโรงเรือนทัง้ สิน้ จานวน
128 ตัว หรือ ใช้หลุมเลี้ยงทัง้ หมด 16 หลุม สาหรับ 4 หลุมทีเ่ หลือมีไว้ใช้ในกรณีจาเป็ นเมื่อต้องพักหลุมเลี้ยงสุกร และ
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
2) โรงเรือนเลีย้ งลูกสุกร จะถูกจัดวางระหว่างโรงเรือนสุกรขุนและโรงเรือนสุกรแม่พนั ธุ์ เพื่อ
ความสะดวกในการขนย้ายตามช่วงอายุ
3) โรงเรือนพ่อพันธุแ์ ละแม่พนั ธุ์สุกร เป็ นสถานทีเ่ ลีย้ ง ผสมพันธุ์ และทาคลอดลูกสุกร โดย
จะเลีย้ งแม่พนั ธุส์ ุกรทัง้ สิน้ จานวน 20 ตัว และพ่อพันธุส์ ุกรจานวน 2 ตัว
4) โรงเก็บ อาหารและผสมอาหารสุ กร ใช้เ ป็ น สถานที่เ ก็บ วัตถุ ดิบ ส่ วนผสมของอาหาร
อาหารสาเร็จรูปทัง้ หมด
5) โรงเก็บปุ๋ ยมูลสุกร สาหรับเก็บมูลสุกรทีบ่ รรจุถุงเรียบร้อยแล้วเพื่อรอจาหน่าย
6) โรงสีขา้ ว เป็ นโรงสีขนาดเล็กเพื่อในการผลิตวัตถุดบิ อาหารสาหรับสุกร คือ ราหยาบ รา
ละเอียดและปลายข้าว เพื่อลดต้นทุนในการซื้อวัตถุดบิ อาหารสุกร ซึ่งยังไม่ดาเนินการก่อสร้างในช่วงเริม่ ต้นดาเนินงาน
7) ระบบน้ าประปา เป็ นถังน้ าขนาดใหญ่ จัดไว้ส่วนกลางเพื่อสะดวกต่อการเดินระบบน้ า
ให้กบั สุกรและใช้ประโยชน์ดา้ นอื่น ๆ
8) พืน้ ทีเ่ ก็บสิง่ ของและอุปกรณ์การทาฟาร์มต่าง ๆ
9) โรงชาแหละสุกร โดยจะมีกาแพงกัน้ ระหว่างพืน้ ทีเ่ ลีย้ งและโรงสี เพื่อความสะอาดและลด
การรบกวนจากส่วนของฟาร์ม
10) บ่อบาบัดน้าเสีย สาหรับบาบัดน้าเสียจากโรงชาแหละสุกร
11) สระน้า สาหรับรองรับน้าจากฟาร์มกรณีฝนตกหนักมีน้าท้วมขัง
4.4.2 การใช้ทรัพยากร ภายในฟาร์ม จะมีทรัพยากรหลักอยู่ 3 ประเภท คือ พืน้ ที่ สิง่ ปลูกสร้างและ
บุคลากร โดยจะให้ความสาคัญกับการใช้ทรัพยากรของฟาร์มให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) พืน้ ที่ จะมีการแบ่งพืน้ ทีข่ องฟาร์มให้เป็ นสัดส่วนชัดเจน เพื่อให้สะดวกต่อการดูแล การ
ดาเนินงาน และการคมนามภายในฟาร์ม โดยจะปลูกต้นไม้เป็ นแนวรอบ ๆ พืน้ ทีฟ่ าร์ม เพื่อใช้เป็ นม่านธรรมชาติในการ
ป้ องกันสารเคมีทจ่ี ะเข้ามาในฟาร์ม และภายในฟาร์มจะแบ่งพืน้ ทีส่ ่วนหนึ่งสาหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชสมุนไพร

สาหรับใช้แทนยาปฏิชวี นะ เพื่อใช้พน้ื ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด
2) สิง่ ปลูกสร้าง จะมีการสร้างโรงเรือนต่าง ๆ ภายในฟาร์ม โดยแบ่งโรงเรือนตามประเภท
ของสุกรทีเ่ ลี้ยง ทัง้ นี้โรงเรือนต้องมีขนาดทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับจานวนของสุกรแต่ละประเภททีเ่ ลี้ยง และมีการดูแล
โครงสร้างของโรงเรือนให้มคี วามปลอดภัยอยู่เสมอ
3) บุคลากร เนื่องจากเป็ นฟาร์มขนาดเล็ก ทีม่ จี านวนสุกรขุนทัง้ สิน้ ประมาณ 526 ตัว ต่อปี
โดยแบ่งเป็ นแม่พนั ธุ์สุกรจานวน 20 ตัว พ่อพันธุ์สุกร 2 ตัว สุกรขุน 384 ตัว และลูกสุกร ดังนัน้ จะมีการแบ่งหน้าที่กนั
อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนของการทางาน
4.4.3 การดูแลคุณภาพภายในฟาร์ม การดูแลฟาร์มสุกรเพื่อให้เกิดคุณภาพ มีหลายด้านดังนี้
1) การจัดการด้านอาหารสัตว์ คุณภาพอาหารสัตว์ต้องดีและสะอาด ทัง้ อาหารที่ผลิตเอง
ภายในฟาร์มและซื้อมาจากภายนอก มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์อย่างง่าย
2) ภาชนะบรรจุและการขนส่ง ภาชนะบรรจุอาหารสุกรควรสะอาด ไม่เคยใช้บรรจุวตั ถุมพี ษิ
ปุ๋ ยหรือวัตถุอ่นื ๆ ทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อสุกร และต้องแห้ง กันความชื้นได้ ไม่มสี ารทีจ่ ะปนเปื้ อนกับอาหารสัตว์ ถ้าถูก
เคลือบด้วยสารอื่นสารต้องไม่เป็ นอันตรายต่อสุกร
3) การเก็บรักษาอาหารสุกร จะมีโรงเก็บอาหารสัตว์แยกต่างหาก ต้องสามารถรักษาสภาพ
ของอาหารสัตว์ไม่ให้เปลี่ยนแปลง สะอาด แห้ง ปลอดจากแมลงและสัตว์ต่าง ๆ และมีแผงไม้รอ้ งด้านล่างของภาชนะ
บรรจุอาหารสุกรเพื่อป้ องกันความชืน้ จากพืน้
4) การจัดการด้านสุขภาพสุกร ฟาร์มจะต้องมีการสังเกตอาการของสุกรอยู่เสมอ มีการ
ป้ องกันการสะสมของเชือ้ โรคในฟาร์ม เมื่อขายสุกรได้ตอ้ งมีการพักหลุมการเลีย้ ง และการควบคุมโรคให้สงบโดยเร็วและ
ไม่ให้แพร่ระบาดสู่สุกรตัวอื่น ๆ
5) การจัดการสิง่ แวดล้อม ฟาร์มจะจัดให้มรี ะบบกาจัดหรือบาบัดของเสียที่เหมาะสมเพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผูอ้ ยู่อาศัยข้างเคียง หรือสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย ขยะมูลฝอย ซากสุกร มูลสุกร และน้ าเสีย
(สมาคมผูเ้ ลีย้ งสุกรแห่งชาติ, 2562)
4.5 การจัดการเชิ งกลยุทธ์
4.5.1 การกาหนดรูปแบบการขยายตัว การขยายตัวของธุรกิจฟาร์มสุกรทีอ่ ยากให้เป็ น คือ ให้เป็ นที่
รู้จกั ของคนในพื้นที่ทวทั
ั ่ ง้ 8 ตาบล ของอาเภอจักราชเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีผู้บริโภครู้จกั มากขึ้น ก็จะทาให้มคี วาม
ต้องการซื้อมากขึน้ การขยายตัวของฟาร์ม ก็จะเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย โดยจะเน้นไปทีก่ ารประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์
และกาหนดราคาตามการส่งเสริมการขายทีไ่ ด้สารวจไว้คอื ลดราคา เมื่อลูกค้าซื้อถึงปริมาณทีท่ างร้านกาหนดไว้
4.5.2 รูปแบบในการแข่งขัน รูปแบบการแข่งขันทีต่ ้องเผชิญเมื่อลงทุนทาธุรกิจฟาร์มสุกร คือ เรื่อง
ต้นทุน เมื่อพิจารณาราคาเนื้อสุกรในพื้นที่ จะมีรูปแบบการจาหน่ ายเหมือนกันและมีราคาทีไ่ ม่แตกต่างกัน เช่น การ
จาหน่ ายเนื้อสุกรในตลาดสดจะมีราคาไม่แตกต่างกัน เพราะฉะนัน้ สิ่งสาคัญคือต้นทุน ปั จจุบนั เป็ นยุคทีค่ วามเจริญทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และผูบ้ ริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลายได้ง่ายขึน้ อีกทัง้
ผูบ้ ริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยการเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจ หากธุรกิจเกษตรสามารถนาเสนอสินค้า
คุณภาพดีในราคาที่ต่า จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ความได้เปรียบทางด้านต้นทุนสามารถเกิดขึ้นได้หากใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีของเสียน้อยที่สุด จะสามารถทาให้กิ จการมีประสิทธิผลด้าน
ต้นทุนสูงสุด เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบด้านต้นทุน (Chompukum, 2013)
4.5.3 การวางแผนกลยุทธ์ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวางแผนกลยุทธ์ไว้ 3 กลุทธ์ ดังนี้
1) กลยุทธ์ราคา จะใช้กลยุทธ์น้ีในช่วง 1 - 2 ปี แรกของการดาเนินกิจการ โดยในช่วงทีเ่ ริม่
กิจการจะทาการจาหน่ายในราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาดเล็กน้อย ทัง้ การจาหน่ายชิน้ ส่วนหรือเนื้อสุกรและการจาหน่ายสุกร
ขุนเป็ นตัวแบบชังน
่ ้าหนัก จุดประสงค์เพื่อให้เป็ นทีร่ จู้ กั ของลูกค้าอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ จะทาการกาหนดช่วงเวลาหรือ

เงื่อนไขทีเ่ หมาะสมแม้จะได้กาไรน้อย เช่น การลดราคาเมื่อซื้อถึง ปริมาณทีร่ า้ นกาหนด เป็ นต้น ในขณะเดียวกันต้อง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพิ่มด้วยเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่หลาย จะช่วยให้มยี อดขาย
เพิม่ ขึน้ ได้รวดเร็ว ซึง่ ถือเป็ นกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดในช่วงแรก
2) กลยุทธ์การสร้างคุณค่าที่แตกต่าง จะใช้กลยุทธ์น้ีในปี ท่ี 3 - 4 จะเป็ นการเน้นคุณภาพ
ของสุกรที่เลี้ยงเองและชาแหละจาหน่ ายเอง ทาให้ลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างจากสุกรทีม่ าจากแหล่งอื่น โดยจะเป็ น
ฟาร์มที่เลี้ยงสุกรแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีหรือสารกระตุ้นใด ๆ และจะสร้างศูนย์การเรียนรู้เล็ก ๆ ในฟาร์มเพื่อเปิ ด
โอกาสให้บุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจได้เข้ามาเรียนรูเ้ กี่ยวกับการเลี้ยงสุกรแบบอินทรีย์ และจะทาให้ประชาชนได้เห็นถึงการจัด
ฟาร์มการที่ดี เห็นถึงวิธกี ารเลี้ยงทีส่ ะอาด ปลอดภัย สุกรมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งสิง่ เหล่านี้จะทาให้ฟาร์มสามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าได้เป็ นอย่างดี หลังจากทีผ่ บู้ ริโภคเห็นถึงความแตกต่างจะมีการปรับกลยุทธ์ราคาใหม่ให้มรี าคาสูง
กว่าท้องตลาดเล็กน้ อย เนื่องจากมั ่นใจว่าผู้บริโภคมีความยินดีท่จี ะจ่ายส่วนต่างของราค าที่เพิ่มขึ้นนี้เมื่อเทียบกับ
คุณภาพสินค้าทีไ่ ด้รบั
3) กลยุทธ์การสร้างวิธคี รองใจผู้บริโภค จะใช้กลยุทธ์น้ีเมื่อเข้าปี ท่ี 5 ของการดาเนินงาน
ธุรกิจ จากทีท่ ากลยุทธ์ดา้ นราคาและกลยุทธ์การสร้างคุณค่าทีแ่ ตกต่างแล้วนัน้ ต้องทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความพึงพอใจใน
สินค้าเกษตรทีม่ คี ุณภาพ มีราคาทีเ่ หมาสม (อัจฉรา และคณะ, 2561) เนื่องจากการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
จะประสบความสาเร็จและยั ่งยืนได้ตอ้ งทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความพึงพอใจในฟาร์มสุกรทีม่ คี ุณภาพ มีราคาทีเ่ หมาะสมกับ
คุณภาพสินค้าที่ได้รบั ฟาร์มจาเป็ นต้องสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชนสิง่ แวดล้อม เนื่องจากสิง่ เหล่านี้ จะทาให้ลูกค้า
เกิดความภักดีต่อสินค้า ช่วยสร้างความเชื่อถือและสร้างชื่อเสียงให้กบั ฟาร์มด้วย

5. สรุปผลการศึกษา
5.1 สรุปผลการศึกษาความต้องการและพฤติ กรรมของตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ผบู้ ริโภคชอบรับประทานเนื้อสันมากทีส่ ุด มีการใช้เนื้อสุกรมากทีส่ ุดในงานบวช มักเจอปั ญหา
ของเนื้อสุกรไม่สดและมีความต้องการให้จาหน่ ายเนื้อไก่และเนื้อวัวควบคู่ไปกับเนื้อสุกร ด้านราคาผูบ้ ริโภคต้องการซื้อ
เนื้อสุกรจากร้านจาหน่ายเนื้อสุกรทีเ่ ลีย้ งสุกรเอง มีอตั ราการบริโภคเนื้อสุกรอยู่ในช่วง 251 - 500 บาทต่อเดือน ผูบ้ ริโภค
จะตัดสินใจง่ายขึน้ เมื่อซื้อเนื้อสุกรจากร้านทีต่ ดิ ป้ ายราคา และยินดีทจ่ี ะซื้อเนื้อสุกรจากร้านทีก่ าหนดราคาขายเองโดยไม่
อิงราคาขายของตลาดหากได้รบั ความมั ่นใจว่าสินค้าทีจ่ าหน่ายนัน้ มีคุณภาพ ด้านสถานทีผ่ บู้ ริโภคซื้อเนื้อสุกรทีจ่ าหน่าย
ในตลาดสดมากทีส่ ุด และต้องการให้มสี ถานทีจ่ าหน่ายเนื้อสุกรเพิม่ เติมบริเวณใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ผูบ้ ริโภคสนใจ
เยี่ยมชมฟาร์มสุกรเพื่อการตัดสินใจในการซื้อ และมีการซื้อเนื้อสุกรในช่วงเวลาเช้าตรู่ถึงเทีย่ งมากทีส่ ุด และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดผูบ้ ริโภคชอบการลดราคาเมื่อซื้อถึงปริมาณทีท่ างร้านกาหนด ผูบ้ ริโภคไม่สนใจบริการการจัดส่งเนื้อ
สุกรถึงบ้านเนื่องจากต้องการมาเลือกซื้อเนื้อสุกรด้วยตนเอง และให้ความเห็นว่าควรชาระเป็ นเงินสดมากกว่า
5.2 สรุปผลศึกษายอดขายและแนวโน้ มยอดขาย 5 ปี
จากการสารวจความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีอ่ ยู่ในเขตพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการดาเนินงานธุรกิจฟาร์มสุกร อาเภอจัก
ราช จังหวัดนคคราชสีมา จะมีจานวนการซื้อเนื้อสุกรต่อเดือนอยู่ในช่วง 251 - 500 บาทมากทีส่ ุด โดยคิดเฉลีย่ เป็ น 375
บาทต่อเดือน และจากรายงานสถิติจานวนประชากรและบ้ านประจาปี 2561 มีครัวเรือนในพื้นที่อาเภอจักราชทัง้ สิ้น
จานวน 18,637 ครัวเรือน ผูว้ จิ ยั พยากรณ์ว่าผูบ้ ริโภคทัง้ หมดในพืน้ ทีจ่ ะมีความต้องการในการซื้อเนื้อสุกรอยู่ทป่ี ระมาณ
6,988,875 ผูว้ จิ ยั นามาวิเคราะห์ร่วมกับงบลงทุนทีม่ ี 1,500,000 บาท ปรากฎว่าสามารถแบ่งส่วนการตลาดจากความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคในเขตพืน้ ทีท่ ต่ี ้องการดาเนินงานธุรกิจได้ประมาณร้อยละ 3 - 4 หรือประมาณ 278,760 บาทต่อ
เดือน โดยช่วงเดือนแรกของการดาเนินงานจะมีค่าก่อสร้างโรงเรือนต่าง ๆ อยู่ท่ปี ระมาณ 668,700 บาท ค่าต้นทุน
วัตถุดบิ และสินค้าในปี แรก ประมาณ 2,350,720 บาท ค่าเงินเดือนจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกจานวน 760,000
บาทต่อปี รวมค่าใช้ในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานปี แรกอยู่ทป่ี ระมาณ 3,779,420 บาท

สาหรับรายได้ระหว่างดาเนินงานของปี แรกประมาณ 3,459,168 บาทต่อปี โดยมีรายได้เฉลีย่ เดือนละ 288,264
บาท มาจากการจาหน่ ายสุกรขุนด้วยการชังน
่ ้ าหนัก จาหน่ายเป็ นตัวเดือนละ 1,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 70 บาท
จะทาให้มรี ายได้รวม 70,000 บาทต่อเดือน การจาหน่ายชิน้ ส่วนและเนื้อสุกรจากการชาแหละเองเดือนละ 22 ตัว ราคา
ตัวละ 8,512 บาท จะมีรายได้รวม 187,264 บาทต่อเดือน การจาหน่ ายลูกสุกรเดือนละ 10 ตัว ราคาตัวละ 1,600 บาท
จะมีรายรวม 16,000 บาทต่อเดือน และการจาหน่ ายปุ๋ ยมูลสุกร เดือนละ 600 ถุง ราคาถุงละ 25 บาท จะมีรายรวม
15,000 บาทต่อเดือน ซึง่ จะทาให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดเป็ นร้อยละ 3 - 4 ของความต้องการของผูบ้ ริโภคในช่วง 5 ปี แรก
ของการดาเนินงานธุรกิจ
การดาเนินงานธุรกิจฟาร์มสุกร จากการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยปี 2557 - 2561
พบว่าความต้องการบริโภคเนื้อสุกรของไทยเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 9.73 ต่อปี (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)
จึงนามาเป็ นอัตราการเพิม่ ของยอดขายในปี ถดั ทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 10 ต่อปี เมื่อนามาคานวณหาจุดคุม้ ทุน
ของการดาเนินงาน 5 ปี พบว่าจะมีจุดคุม้ ทุนอยู่ท่ี 1.98 ปี หรือประมาณ 2 ปี
5.3 สรุปผลศึกษาการดาเนิ นงานของธุรกิ จ
สรุปผลการดาเนินงานของธุรกิจได้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1) ส่วนของการดาเนินงานของฟาร์ม พืน้ ทีท่ ต่ี ้องการดาเนินงานธุรกิจฟาร์มสุกรอยู่ในอาเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็ นทีด่ นิ มรดกจากครอบครัวจานวน 5 ไร่ ในช่วงเริม่ ต้นของการดาเนินงานธุรกิจจะมีการวาง
แผนการเลี้ยงสุกรขุนให้ครบ 384 ตัวภายใน 1 ปี โดยการทยอยเพิม่ จานวนการเลี้ยงเดือนละ 32 ตัว และวางแผนการ
เลี้ยงแม่พนั ธุ์สุกรให้ครบ 20 ตัว ภายใน 1 ปี โดยการทยอยเพิม่ จานวนการเลี้ยงเดือนละ 4 ตัว เพื่อให้สามารถผลิตลูก
สุ ก รได้ต ามจ านวนที่ต้อ งการในแต่ ละเดือ น และจะเลี้ย งพ่อ พัน ธุ์สุก รสาหรับการผสมพัน ธุ์ จานวน 2 ตัว จากการ
ดาเนินงานข้างต้นทาให้ฟาร์มมีสนิ ค้าในการจาหน่ าย ได้แก่ ลูกสุกร สุกรขุน ชิ้นส่วนและเนื้อสุกร และปุ๋ ยมูลสุกร การ
ออกแบบผังภายในฟาร์มจะให้ความสาคัญกับการใช้พน้ื ทีข่ องฟาร์ม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สะดวกต่อการคมนาคมและ
การคเลื่อนย้ายสุกร อีกทัง้ มีการแบ่งพืน้ ทีข่ องโรงเรือนต่าง ๆ ออกเป็ นสัดส่วนชัดเจน สาหรับวัตถุดบิ อาหารของสุกรนัน้
จะมาจาก 2 แหล่ง คือ ภายในฟาร์ม ได้แก่ หญ้าและพืชเลี้ยงสัตว์ทป่ี ลูก และอีกแหล่งอาหารมาจากภายนอกฟาร์ม ซึ่ง
จะเป็ นวัตถุดบิ อื่นทีจ่ าเป็ นต่อการเจริญเติบโตของสุกร การดูแลคุณภาพของฟาร์มจะให้ความสาคัญทีอ่ าหารของสุกร
ต้องเป็ นอาหารทีส่ ะอาดมีคุณค่าอาหารครบถ้วนและไม่มสี ารเคมี เมื่อสุกรกินแล้วจะทาให้เจริญเติบโตได้ดแี ละแข็งแรง
อีกทัง้ ทาให้ผบู้ ริโภคมั ่นใจในคุณภาพของเนื้อสุกรทีไ่ ด้ ส่วนรองลงมาคือสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มและโรงเรือนต้อง
สะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มสี งิ่ ที่เป็ นอันตรายต่อสุกร และทาการควบคุมดูแลเรื่องมลพิษทัง้ ทางน้ าและทาง
อากาศทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนอยู่เสมอ
2) ส่วนของการดาเนินงานของร้านจาหน่ายเนื้อสุกร จะเช่าพืน้ ทีเ่ พื่อตัง้ ร้านจาหน่ายเนื้อและชิ้นส่วน
สุกรในตัวอาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิ ดร้านจาหน่ ายทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 5:00 - 18:00 น. (ยกเว้นวันพระ
และวันอาทิตย์) เมื่อเป็ นรูจ้ กั มากขึน้ จะนาสิน้ ค้าอื่นมาขายควบคู่กนั ไป เช่น เนื้อไก่ เนื้อวัว หรือผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง
อื่น ๆ เช่น พริกแห้ง หอม กระเทียม เพื่อเพิม่ ทางเลือกให้กบั ลูกค้าตามความคิดเห็นจากแบบสอบถามความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค
5.4 สรุปผลศึกษาการวางแผนการจัดการเชิ งกลยุทธ์ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
ในระยะเวลา 5 ปี แรกของการดาเนินธุรกิจจะใช้กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ดว้ ยกัน คือ กลยุทธ์ราคา เป็ นกลยุทธ์เพื่อ
ความอยู่รอด ซึ่งในช่วงเริม่ ต้นจะกาหนดราคาสินค้าให้ต่ากว่าราคาในท้องตลาดทัวไปเล็
่
กน้อย เพื่อ ต้องการให้สนิ ค้า
ของฟาร์มเป็ นทีร่ จู้ กั ของผูบ้ ริโภคอย่างกว้าขวาง และจะใช้การส่งเสริมการตลาดแบบลดราคาเมื่อลูกค้าซื้อถึงปริมาณที่
ทางร้านกาหนด ตามความคิดเห็นส่วนใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภคทีต่ อบแบบสอบถาม โดยจะใช้กลยุทธ์น้ีในช่วง 1 2 ปี แรก หลังจากนัน้ จะทาการตรวจสอบยอดขายว่าได้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ในปี แรกหรือไม่
เมื่อสินค้าของฟาร์มเป็ นทีร่ ู้จกั ของบริโภคแล้ว ต่อมาในปี ท่ี 2 - 4 จะใช้กลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าทีแ่ ตกต่าง

เพื่อเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผบู้ ริโภคเห็นถึงความสาคัญของการบริโภคเนื้อสุกรที่สะอาดไม่
มีสารเคมีตกค้าง สร้างมาตรฐานของสินค้าให้มกี ารตรวจสอบจากกรมปศุสตั ว์เพื่อให้ลูกค้า เกิดความเชื่อมั ่นในตัวสินค้า
รวมถึงเชิญกลุ่มผูน้ าชมชน กลุ่มแม่บา้ น และประชาชนทัวไปเข้
่
าเยีย่ มชมฟาร์ม พร้อมทัง้ ให้ความรูก้ บั บุคคลทีส่ นใจการ
เลี้ยงสุกรด้วย เมื่อผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างจะมีการปรับกลยุทธ์ ราคาใหม่ให้มรี าคาสูงกว่าท้องตลาดเล็ก น้ อย
เนื่องจากมั ่นใจว่าผูบ้ ริโภคมีความยินดีทจ่ี ะจ่ายส่วนต่างของราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้เมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้าทีไ่ ด้รบั
หลังจากสร้างคุณค่าและความแตกต่างให้กบั สินค้าได้แล้วจะดาเนินกลยุทธ์สร้างวิธคี รองใจผูบ้ ริโภค โดยจะใช้
กลยุทธ์น้ีในปี ท่ี 5 เพื่อทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความพึงพอใจในฟาร์มสุกรทีม่ คี ุณภาพ มีราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพสินค้าที่
ได้รบั และสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม เนื่องจากสิง่ เหล่านี้จะทาให้ลูกค้าเกิดความจงรักภัก ดีต่อ
สินค้าและเปลีย่ นใจไปซื้อสินค้าจากผูจ้ าหน่ายรายอื่นได้ยาก ในทีส่ ุดฟาร์มจะประสบความสาเร็จอย่างยั ่งยืน

6. วิ จารณ์
6.1 ด้านความต้องการและพฤติ กรรมของตลาด
1) ผลการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า (Product) ผูบ้ ริโภค
ชอบรับประทานเนื้อสันมากที่สุด เนื่องจากเนื้อสันมีอยู่ 3 ประเภท คือ สันนอก สันใน และสันคอ ผู้วจิ ยั มีความเห็น
สอดคล้องกันว่าเนื้อสุกรส่วนเนื้อสันนัน้ เป็ นส่วนที่สามารถนาไปประกอบอาหารได้หลากหลายทีส่ ุด จึงเป็ นทีน่ ิยมของ
ผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุด มีการใช้เนื้อสุกรปริมาณมากทีส่ ุดในงานบวช ผูว้ จิ ยั มีความเห็นสอดคล้องกันเนื่องจากงานบวชในเขต
พืน้ ทีต่ ้องการดาเนินงานธุรกิจฟาร์มสุกรนัน้ ผูท้ เ่ี ป็ นเจ้าภาพจะเชิญแขกมาร่วมงานเป็ นจานวนมาก จึงมีการใช้เนื้อสุกร
เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงแขกในปริมาณทีม่ ากตามไปด้วย ปั ญหาเนื้อสุกรทีผ่ บู้ ริโภคพบเจอมากทีส่ ุดคือเนื้อสุกรไม่สด
ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าเนื่องจากปั จจุบนั ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนทีร่ ุนแรง ประกอบกับร้านค้าทีจ่ าหน่ายเนื้อสุกรใน
เขตพืน้ ทีอ่ าเภอจักราชมีการเก็บรักษาเนื้อสุกรในอุณหภูมทิ ไ่ี ม่เหมาะสม ส่งผลให้เนื้อสุกรไม่สดและไม่สามารถเก็บไว้ได้
นาน จึงมีผลทาให้กลุ่มผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มกั เจอปั ญหาเนื้อสุกรไม่สด ผูบ้ ริโภคชอบตาชังแบบเข็
่
มมากกว่าตาชังแบบ
่
ดิจติ อลเล็กน้อย ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าจริง ๆ แล้วกลุ่มผูบ้ ริโภคบางรายอาจจะไม่รจู้ กั ตาชังแบบดิ
่
จติ อล และคุน้ เคยกับ
ตาชังแบบเข็
่
มจึงทาให้ผลการสารวจออกมาไม่มคี วามแตกต่างกันมากนัก ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้วตาชังแบบดิ
่
จติ อลจะมี
ความแม่นยามากกว่าตาชังแบบเข็
่
ม และในการดาเนินงานธุรกิจผูว้ จิ ยั ต้องการใช้ตาชังแบบดิ
่
จติ อลเพราะมีความสะดวก
และแม่นยามากกว่า สินค้าทีผ่ บู้ ริโภคต้องการให้จาหน่ ายควบคู่ไปกับการจาหน่ ายเนื้อสุกรคือเนื้อไก่และเนื้อวัว ผูว้ จิ ยั
เห็นด้วยกับการจาหน่ายเนื้อไก่และเนื้อวัวควบคู่ไปกับเนื้อสุกร เพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั กลุ่มผูบ้ ริโภคทีห่ ลากหลาย
2) ข้อมูลการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) กรณีราคา
จาหน่ ายเนื้อสุกรเท่ากัน ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อเนื้อสุกรจากร้า นจาหน่ ายเนื้อสุกรที่เลี้ยงสุกรหรือทาฟาร์มเอง
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการทีร่ า้ นจาหน่ ายเนื้อสุกรทีเ่ ป็ นผูเ้ ลี้ยงสุกรเองจะทาให้ผบู้ ริโภคมีความเชื่อมั ่นมากกว่าร้า นจาหน่ ายเนื้อ
สุกรทีร่ บั ซื้อเนื้อสุกรจากทีอ่ ่นื มาจาหน่าย เนื่องจากผูบ้ ริโภครูจ้ กั แหล่งทีเ่ ลีย้ ง รูจ้ กั วิธกี ารเลีย้ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฟาร์ม
ทีเ่ ลี้ยงสุกรแบบอินทรียจ์ ะช่วยกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความเชื่อมั ่นในและจงรักภักดีต่อสินค้าได้เป็ นอย่างดี ผูบ้ ริโภคจะ
ซื้อเนื้อสุกรมาเพื่อบริโภคต่อเดือนเป็ นจานวนเงินช่วง 251 - 500 บาทมากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั เห็นว่าเป็ นการซื้อเนื้อสุกรเพื่อ
บริโภคในระดับปานกลาง จากการตรวจสอบจานวนครัวเรือนในอาเภอจักราชมี ทงั ้ สิ้น 18,637 ครัวเรือน ทาให้ทราบ
อัตราผูบ้ ริโภคต่อครัวเรือนและนาไปวางแผนการตลาดเพื่อกาหนดยอดขายได้ ผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรจากร้าน
ทีต่ ดิ ป้ ายราคาขายเนื่องจากตัดสินใจซื้อได้ง่าย ผูว้ จิ ยั ต้องการทราบข้อมูลการตัดสินใจซื้อเมื่อเปรียบเทียบกับร้านทีไ่ ม่
ติดป้ ายแจ้งราคาขายแต่เป็ นร้านเจ้าประจาของผูบ้ ริโภคจะสามารถแข่งขันทางตลาดได้หรือไม่ ผลปรากฎว่าสามารถ
แข่งขันได้และสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยนิ ดีทจ่ี ะซื้อเนื้อสุกรหากทางร้านมีการกาหนดราคาขายเอง
โดยไม่อิงราคาตลาดกลาง ผู้วิจยั ต้องการทราบว่าในกรณีมีการก าหนดราคาขายเองโดยไม่อ้างอิง ราคาตลาดนั น้
ผูบ้ ริโภคยินดีทจ่ี ะซื้อหรือไม่ ซึง่ พบว่าผูบ้ ริโภคยังยินดีทจ่ี ะซื้อ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับความปลอดภัย

และคุณภาพของเนื้อสุกรมากกว่าราคา แต่ ถ้าหากตัง้ ราคาขายต้องไม่สูง จนเกินไป เนื่องจากอาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีอ่ าเภอจักราชเป็ นอาชีพรับจ้างทัวไป
่ หากตัง้ ราคาสูงเกินไปอาจจะทาให้ขายไม่ได้
3) ข้อ มู ล การตัด สิน ใจซื้อ เนื้ อ สุ ก รโดยใช้ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า น สถานที่ (Place)
ผู้บริโภคชอบซื้อเนื้อสุกรที่ตลาดสดมากที่สุด ผู้วจิ ยั มีความเห็นสอดคล้องกัน ว่าเป็ นตลาดสด เนื่องจากในตลาดสดมี
สินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็ นผัก ผลไม้ อาหารสด หรือผลิตภัณฑ์อาหารแห้งต่าง ๆ ซึ่งผูบ้ ริโภคสามารถ
เลือกซื้อเนื้อสุกรและวัตถุดบิ อื่น ๆ ในตลาดสดได้พร้อมกันในที่เดียว ผู้วจิ ยั จึง นามาเป็ นข้อพิจารณาในการเปิ ดร้าน
จาหน่ ายเนื้อสุกรในตลาดสดหรือใกล้ตลาดสดได้นอกเหนือจากตลาดสดและซุปเปอร์มาเก็ตแล้ว ผูบ้ ริโภคเห็นว่าควรมี
ร้านจาหน่ ายเนื้อสุกรเพิม่ เติมในบริเวณใกล้โรงงานอุตสาหกรรมมากทีส่ ุด จากแบบสอบถามผูว้ จิ ยั พบว่ากลุ่มผูบ้ ริโภค
ส่วนใหญ่มอี าชีพรับจ้างทัวไปและรั
่
บจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ผลการสารวจออกมาจึงเป็ นโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
สามารถนามาเป็ นข้อพิจารณาในการวางแผนเรื่องสถานทีจ่ าหน่ ายเนื้อสุกรเพิม่ เติมได้ในอนาคต ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าการเปิ ดให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าเยีย่ มชมฟาร์มสุกรได้เพื่อการตัดสินใจซื้อนัน้ มีความน่าสนใจ โดยผูว้ จิ ยั เอง
มีความยินดีและมีความตัง้ ใจจะเปิ ดฟาร์มสุกรเป็ นแหล่งให้ความรูแ้ ก่บุคคลทัวไปที
่
ส่ นใจและเพื่อเป็ นอีกหนึ่งช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์สินค้าของฟาร์ม ให้เป็ นที่รู้จกั แก่ประชาชนทัวไปมากขึ
่
้น เมื่อผลการสารวจแบบสอบถามพบว่า
ผูบ้ ริโภคให้ความสนใจ ผูว้ จิ ยั จะนาไปเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานต่อไป ผูบ้ ริโภคจะซื้อเนื้อสุกรในช่วงเช้าตรู่ถงึ
เทีย่ ง (05:00 - 12:00) มากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั เห็นด้วยกับผลการตอบแบบสอบถามของผูบ้ ริโภคในข้อนี้ เนื่องจากในช่วงเช้าจะ
เป็ นช่วงทีม่ เี นื้อสุกรสดใหม่มาวางจาหน่าย อีกทัง้ กลุ่มผูบ้ ริโภคนัน้ จะนิยมประกอบอาหารในช่วงเช้าเป็ นหลัก และจะทา
ในปริมาณมากเพื่อรับประทานทัง้ มื้อเช้าและมื้อกลางวัน ส่วนในมื้อเย็นจะประกอบอาหารใหม่อีกครัง้ ซึ่งสามารถนา
ข้อมูลส่วนนี้มาวางแผน ในจาหน่ายเนื้อสุกรในช่วงเวลาเช้าตรู่ถงึ เทีย่ งได้
4) ข้อมูลการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ชอบการส่งเสริมการตลาดแบบลดราคา เมื่อซื้อถึงปริมาณทีท่ างร้านกาหนดไว้มากที่สุด
ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการลดราคาเป็ นรูปแบบการส่งเสริมการตลาดทีใ่ ช้ได้ผลดี เนื่องจากเมื่อผูบ้ ริโภคซื้อ
เนื้อสุกรในปริมาณทีต่ ้องการแล้ว จะต้องการส่วนลดมากกว่าของแถม เพราะบางครัง้ ของแถมนัน้ อาจเกินความจาเป็ น
หรือสร้างภาระในการซื้อ ส่วนประกอบอื่น เพิ่มเติมผู้บริโภคที่ส่วนใหญ่ไม่ชอบบริการจัดส่งเนื้อสุกรถึงบ้าน เพราะ
ต้องการไปเลือกซื้อด้วยตนเองมากกว่า คิดเป็ นร้อยละ 51.5 และร้อยละ 48.5 ของผูบ้ ริโภคชอบบริการจัดส่งเนื้อสุกรถึง
บ้าน เพราะสะดวกไม่เสียเวลาในการไปซื้อ ซึ่งผลทีไ่ ด้พบว่าผูบ้ ริโภคมีความเห็น ไม่แตกต่างกันมากนัก ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เห็น
ว่าควรจะมีช่องทางการจาหน่ ายมากกว่าหนึ่งช่องทางหรือมากกว่าการขายเพียงหน้าร้านอย่างเดียว รวมทัง้ ควรมี
บริการจัดส่งเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีห่ ลากหลาย โดยการบริการจัดส่งถึงบ้านนัน้ จะต้องสร้างความ
เชื่อมั ่นในสินค้าให้กบั ผูบ้ ริโภคเป็ นอย่างมาก ว่าผูข้ ายจะนาส่งสินค้าทีด่ แี ละมีคุณภาพให้กบั ผูบ้ ริโภค ซึ่งสามารถนามา
วางแผนรูปแบบการขายในอนาคตได้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่คดิ ว่ารูปแบบการขายเซ็น (ขายเชื่อ) ไม่ดี ควรจ่ายเงินสด
เท่ า นั น้ ผู้วิจ ัย เห็น ว่ า เป็ น ผลดีต่ อ ธุ ร กิจ เนื่ อ งจากการท าธุ ร กิจ ฟาร์ม สุ ก รและการจ าหน่ า ยเนื้ อ สุ ก รต้อ งใช้เ งิน ทุ น
หมุนเวียนในการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น ใช้ในการซื้ออาหารสุกร ซึ่งต้องใช้เงินในปริมาณมากต่อ การซื้อในแต่ละครัง้
หรือการจ่ายค่าจ้าง/เงินเดือนพนักงาน เพราะฉะนัน้ การมีเงินสดหมุนเวียนสาหรับการบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะเป็ น
ผลดีต่อการดาเนินงานธุรกิจ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ไม่สนใจทีจ่ ะซื้อเนื้อสุกรทีใ่ กล้หมดอายุ ในกรณีทม่ี กี ารติดป้ ายส่วนลด
และป้ า ยระบุ ว ัน หมดอายุท่ีชดั เจน เนื่ อ งจากต้อ งการซื้อ เนื้ อ สุ ก รที่สดใหม่เ ท่ า นั น้ จากผลการสารวจข้อ นี้ ผู้วิจยั มี
ความเห็นสอดคล้องกันกับผลการสารวจช่วงเวลาในการซื้อเนื้อสุกรทีผ่ บู้ ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับคุณภาพของ
เนื้อสุกรทีส่ ดใหม่จงึ นิยมทีจ่ ะซื้อเนื้อสุกรในช่วงเช้าตรู่ถงึ เทีย่ ง ดังนัน้ จึงจะวางแผนการจาหน่ ายในแต่ละวันให้สามารถ
จาหน่ายสินค้าได้หมดในวันต่อวัน เพื่อให้รา้ นมีสนิ ค้าทีส่ ดใหม่มาจาหน่ายอยู่เสมอ รวมทัง้ จะเน้นการจัดเก็บเนื้อสุกรใน
อุณภูมิท่เี หมาะสมเพื่อให้สามารถคงความสดใหม่ได้นาน ในกรณีท่วี นั ใดจาหน่ ายสินค้าไม่หมดจะใช้การส่ง เสริม
การตลาดแบบลดราคาเพื่อระบายสินค้าคงเหลือให้หมด

6.2 ด้านยอดขายและแนวโน้ มยอดขาย 5 ปี
จากการศึกษาและสรุปการวางแผนยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี มีความเสีย่ งเรื่องการลงทุน เนื่องจาก
เงินลุงทุนจานวน 1,500,000 บาท ถูกนาไปลงทุนในการก่อสร้างเตรียมโรงเรือนประมาณ 668,700 บาท ใช้จ่ายในการ
ลงทุนด้านวัตถุดบิ และสินค้าประมาณ 278,760 บาท และเป็ นค่าเงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ 63,400 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ ในเดือนแรกจานวน 1,010,860 บาท ถือเป็ นค่าใช้จ่ายและลงทุนกว่าร้อยละ 67.39 ของเงินทุน ซึ่ง
การลงทุนในช่วงแรกจะเป็ นการลงทุนเลี้ยงแม่พนั ธุ์และพ่อพันธุ์สุกร ซึ่งแม่พนั ธ์สุกรจะใช้เวลาในการตัง้ ท้องจนกระทัง่
คลอดประมาณ 115 วัน หรือประมาณ 4 เดือน โดยในช่วง 4 เดือนแรกจะซื้อลูกสุกรชุดละ 32 ตัว มาเลี้ยงก่อนเป็ น
จานวน 4 ชุด รวมเป็ น 128 ตัว และในช่วงเริม่ ต้นเดือนที่ 5 เป็ นต้นไปจะใช้ลูกสุกรทีผ่ ลิตได้เอง เพราะฉะนัน้ รายได้ใน
ส่วนของการจาหน่ายลูกสุกร สุกรขุน ชิน้ ส่วนหรือเนื้อสุกร หรือการจาหน่ายปุ๋ ยมูลสุกรจะยังไม่มใี นช่วง 4 เดือนแรก ซึง่
อาจจะทาให้มผี ลกระทบทางการเงินในการจ่ายค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นต้นทุนคงทีอ่ ่นื ทัง้ นี้สามารถแก้ไขได้โดยการวางแผนการ
ดาเนินงานในช่วง 4 เดือนแรก เช่น ยังไม่ตอ้ งจ้างพนักงานดูแลฟาร์มและพนักงานขาย เนื่องจากยังไม่มผี ลผลิตหรือยัง
ไม่มงี านทีต่ ้องทาเยอะ ซึ่งเจ้าของฟาร์มและคนในครอบครัวสามารถช่วยกันดูแลเองได้ก่อน หรือการก่อสร้างโรงเรือน
ต่าง ๆ อาจจะทยอยก่อสร้างเรื่อย ๆ โดยที่ไม่ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนแรกทัง้ หมด แต่จะเน้นก่อสร้าง
โรงเรือนทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในการดาเนินงานก่อนซึ่งได้แก่ โรงเรือนสาหรับแม่พนั ธุแ์ ละพ่อพันธุส์ ุกร โรงเรือนสาหรับเลีย้ ง
สุกรขุน และโรงเรือนสาหรับเก็บอาหารและผสมอาหารสุกร เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อสารองเงินทุนไว้หมุนเวียนใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินในช่วง 4 แรกทีย่ งั ไม่มรี ายได้
สาหรับ ด้า นความต้อ งการของผู้บริโภค จะเป็ น การพยากรณ์ จากค่ าเฉลี่ย ของกลุ่ มตัวอย่าง ควรติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องและรักษาฐานลูกค้าเดิม จากนัน้ ทาการประเมิณและวิเคราะห์ยอดขายอยู่เสมอ เช่น ทุกไตร
มาส เป็ นต้น เพื่อดูแนวโน้มความต้องการของผูบ้ ริโภคมาใช้ในการวางแผนปรับยอดขายหรือลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้
การดาเนินงานของธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ของตลาด
6.3 ด้านการดาเนิ นงานของธุรกิ จ
ผูว้ จิ ยั จะทาการวิจารณ์การดาเนินงานของธุรกิจ แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1) ส่วนของการดาเนินงานของฟาร์ม จากความต้องการและการดาเนินงานธุรกิจนัน้ จะมีการเริ่ม
ลงทุนโดยการสร้างโรงเรือนและมีการทยอยซื้อลูกสุกรเพื่อเลี้ยงตามรอบการจาหน่ าย และการทยอยลงทุนซื้อแม่พนั ธุ์
สุกรมาเลีย้ งเพื่อให้สามารถผลิตลูกสุกรได้ตามรอบการเลีย้ งและการจาหน่าย ผูว้ จิ ยั มีความเห็นในเรื่องความเสีย่ งทีต่ ้อง
ตระหนักถึง เนื่องจากมีปัจจัยหลายด้านทีอ่ าจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดขึน้ ได้ เช่น ภาวะโรคระบาด ภาวะตลาดใน
เรื่องกาลังซื้อของกลุ่มผูบ้ ริโภค ความเสีย่ งของแม่พนั ธุส์ ุกรในการผลิตลูกสุกร โดยเฉพาะแม่พนั ธุส์ ุกรท้องแรกจะมีความ
เสีย่ งสูงเพราะแม่พนั ธุบ์ างตัวจะอาจจะมีพนั ธุกรรมทีไ่ ม่สามารถมีลูกได้ โดยปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การคลาดเคลื่อนของรายได้หรืออาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อแก้ไขปั ญหา ดัง้ นัน้ ผู้ท่จี ะดาเนินธุรกิจต้องมีการ
วางแผนเพื่อรับมือกับความไม่แน่ นอนเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า ด้วย รวมถึงควรใช้จ่ายเท่าทีจ่ าเป็ นในช่วงเริม่ ต้นกิจการและ
ควรมีเงินสารองไว้ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เพื่อรองรับความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ทุกเมื่อ
2) ส่วนของการดาเนินงานของร้านจาหน่ายเนื้อสุกร ผูว้ จิ ยั จะวิจารณ์ในเรื่องของความเสีย่ งของการ
จาหน่ ายหน้าร้าน จากความต้องการทีจ่ ะเปิ ดร้านจาหน่ ายเนื้อและชิ้นส่วนสุกรในตัวอาเภอจักราชและใกล้กบั ตลาดสด
ในช่วงเริม่ ต้นของกิจการนัน้ ร้านอาจจะยังไม่เป็ นทีร่ จู้ กั ของผูบ้ ริโภคทาให้ยอดขายยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
ไว้ แต่ทงั ้ นี้จะมีค่าใช้จ่ายคงทีใ่ นส่วนของค่าเช่าพืน้ ทีแ่ ละค่าจ้างพนักงานขาย ซึ่งอาจจะส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย จึงต้องให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ท่หี ลากหลายช่องทาง เช่น ทาง
ออนไลน์หรือสื่อวิทยุชมชน เป็ นต้น เพื่อให้รา้ นเป็ นทีร่ จู้ กั ของกลุ่มผูบ้ ริโภคอย่างกว้างขวาง ทาให้มกี ลุ่มลูกค้าเพิม่ ขึน้
และมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เมื่อ ร้านมีผลประกอบการเริม่ ดีข้นึ ต้องนาข้อมูลการขายมาวิเคราะห์เพื่อปรับแผน
ดาเนินงานให้มกี าไรเพิม่ มากขึน้

6.4 ด้านการวางแผนการจัดการเชิ งงกลยุทธ์ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
จากสรุปผลการศึกษา “ความต้องการและการดาเนินงานธุรกิจฟาร์มสุกร จักราชฟาร์มสุกร อาเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา” การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการดาเนินกลยุทธ์ในระยะเวลา 5 ปี ต้องมีการรวบรวมข้อมูล
เพื่อมาใช้ในช่วยวิเคราะห์และวัดผลของการดาเนินกลยุทธ์ โดยต้องอาศัยการเก็บข้อมูลจากพนักงานเป็ นหลักเช่น
ยอดขาย ผลผลิต หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และต้องมีการประเมิณความพึงพอใจของลูกค้าด้วย ว่าผลการดาเนินกลยุทธ์นัน้
เป็ นอย่างไรควรปรับเปลีย่ นแผนการดาเนินกลยุทธ์หรือไม่หรือยังคงต้องใช้แผนการดาเนินกลยุทธ์เดิมต่อเนื่อง

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ศึกษา เรื่อง ความต้องการและการดาเนินงานธุรกิจฟาร์มสุกร จักราชฟาร์มสุกร อาเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา ฉบับนี้สาเร็จได้ เนื่องจากรองศาสตราจารย์สุวนี า ตั ่งโพธิสุวรรณ อาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าอิสระ ทีไ่ ด้
ให้คาปรึกษาและแนะนาในการแก้ไขปรับปรุง ให้ความอนุเคราะห์ดา้ นความรูแ้ ละให้คาปรึกษาแนะนาเพิม่ เติม ตลอดจน
ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถาม ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ และผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทีใ่ ห้ความช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุ น ที่
ทาให้ผวู้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั ศึกษาครัง้ นี้สาเร็จด้วยดี
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