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บทคดัย่อ 

  ความต้องการและการด าเนินงานธุรกจิฟาร์มสุกร จกัราชฟาร์มสุกร อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา โดยมี
วตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นการศกึษา 1) ความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด 2) ยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 
ปี 3) การด าเนินธุรกจิ และ 4) การวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธ์เป็นเวลา 5 ปี ในการเกบ็ขอ้มลูประกอบดว้ย การเกบ็
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายและการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการฟารม์สุกรทีอ่ยู่ในเขตพืน้ที่
ที่ต้องการด าเนินงานของธุรกิจ และการศกึษาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งของการด าเนินงานของธุรกิจจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
 ผลการวจิยัดา้นความต้องการและพฤตกิรรมของตลาด ดา้นผลติภณัฑ์ผูบ้รโิภคชอบรบัประทานเนื้อสนัมาก
ทีสุ่ด มกีารใชเ้นื้อสุกรมากทีสุ่ดในงานบวช มกัเจอปัญหาของเนื้อสุกรไม่สดและมคีวามต้องการใหจ้ าหน่ายเนื้อไก่และ
เนื้อววัควบคู่ไปกบัเนื้อสุกร ดา้นราคาผูบ้รโิภคต้องการซื้อเนื้อสุกรจากรา้นจ าหน่ายเนื้อสุกรทีเ่ลี้ยงสุกรเอง มอีตัราการ
บรโิภคเนื้อสุกรอยู่ในช่วง 251 - 500 บาทต่อเดอืน ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจง่ายขึน้เมื่อซื้อเนื้อสุกรจากร้านทีต่ดิป้ายราคา 
และยนิดทีีจ่ะซื้อเนื้อสุกรจากรา้นทีก่ าหนดราคาขายเองโดยไม่อิงราคาขายของตลาดหากไดร้บัความมัน่ใจว่าสนิค้าที่
จ าหน่ายนัน้มีคุณภาพ ด้านสถานที่ผู้บริโภคซื้อเนื้อสุกรที่จ าหน่ายในตลาดสดมากที่สุด และต้องการให้มีสถานที่
จ าหน่ายเนื้อสุกรเพิม่เตมิบรเิวณใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ผูบ้รโิภคสนใจเยีย่มชมฟาร์มสุกรเพื่อการตดัสนิใจในการซื้อ 
และมกีารซื้อเนื้อสุกรในช่วงเวลาเชา้ตรู่ถงึเทีย่งมากทีสุ่ด และดา้นการส่งเสรมิการตลาดผูบ้รโิภคชอบการลดราคาเมื่อ
ซื้อถงึปรมิาณทีท่างรา้นก าหนด ผูบ้รโิภคไม่สนใจบรกิารการจดัส่งเน้ือสุกรถงึบา้นเนื่องจากต้องการมาเลอืกซื้อเน้ือสุกร
ด้วยตนเอง และให้ความเหน็ว่าควรช าระเป็นเงนิสดมากกว่า ด้านยอดขายได้ท าการพยากรณ์ยอดขายในปีแรกไวท้ี่
ประมาณ 3,459,168 บาท และมอีตัราการเพิม่ขึน้ของยอดขายในปีถดัไปรอ้ยละ 10 โดยงบประมาณทีใ่ชใ้นการลงทุน
คอื 1,500,000 บาท ในช่วงแรกของการด าเนินงานธุรกิจจะลงทุนในการสร้างโรงเรอืน ซื้อแม่พนัธุ์สุและพ่อพนัธุ์สุกร 
และซื้อลูกสุกรเพื่อเลี้ยงในช่วง 4 เดอืนแรก มรีะยะเวลาคนืทุนประมาณ 2 ปี และจุดคุม้ทุนอยู่ทีป่ระมาณ 81,276 บาท
ต่อเดอืน โดยการด าเนินงานของธุรกจิในดา้นพฤตกิรรมองคก์ารตอ้งการใหเ้ป็นแบบญาตพิีน้่องโดยใหก้ารช่วยเหลอืกนั
เสมอืนคนในครอบครวัเดยีวกนั เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่ใีนการท างานร่วมกนั ดา้นการปฏบิตังิานจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนคอื ส่วนของฟารม์สุกรและรา้นจ าหน่ายชิน้ส่วนและเน้ือสุกร โดยมพีนักงานประจ าฟารม์ 1 คน และพนักงานขายที่
รา้น 1 คน และดา้นการจดัการเชงิกลยุทธใ์นช่วงแรกจะใชก้ลยุทธร์าคาเพื่อความอยู่รอดของธุรกจิและเพื่อใหเ้ป็นที่รูจ้กั
ของลูกคา้ ต่อมาจะใชก้ลยุทธ์สรา้งคุณค่าทีแ่ตกต่างเพื่อสรา้งคุณค่าและเพิม่มูลค่าใหก้บัสนิค้า และกลยุทธ์สุดทา้ยคอื
สรา้งวธิคีรองใจผูบ้รโิภคโดยการรกัษาคุณภาพของสนิคา้อย่างต่อเนื่ องรวมไปถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชน 
เพื่อใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็และยัง่ยนืต่อไป   
ค าส าคญั: ความตอ้งการด าเนินงาน ยอดขาย และการจดัการกลยุทธ ์  

 



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. บทน า  
  ปัจจุบนัการเลี้ยงสุกรเป็นอกีหนึ่งธุรกจิทีส่ามารถสรา้งรายไดแ้ละเป็นอาชพีทีม่คีวามส าคญัของเกษตรกรไทย 
โดยรปูแบบการเลีย้งสุกรของไทยในปัจจบุนัไดม้กีารพฒันาเปลีย่นแปลงไปจากเดมิอย่างชดัเจน กล่าวคอื จากระบบการ
เลี้ยงแบบพื้นบ้านปรับเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงแบบการค้า หรืออุตสาหกรรมมากขึ้น อันเป็นผลมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และด้านเทคโนโลย ีส่งผลให้สุกรมอีตัรารอดมากขึ้น (จิราพร เรืองทวีศลิป์, 2557) เมื่อ
พจิารณาโครงสรา้งการผลติสุกรในปัจจุบนัพบว่าการเลีย้งสุกรในประเทศไทยมรีปูแบบการเลีย้ง 2 แบบ คอื   
 1) เกษตรกรแบบอสิระ คอื เกษตรกรทีไ่ม่ไดท้ าสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบับรษิทัเอกชน โดยลกัษณะการเลีย้งจะ
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเกษตรกรแต่ละราย และไม่มีกฎระเบียบขอ้บงัคบัที่ต้องปฏิบตัิ  (ดร.ปาริชาติ และคณะ, 
2558)   
  2) เกษตรกรแบบรบัจา้งเลี้ยงหรอืมพีนัธะสญัญา (Contract Farming) ซึ่งเป็นการจดัการระหว่างเกษตรกรที่
เป็นผู้ผลติกบัผู้รบัซื้อร่วมกนัด าเนินงานภายใต้หน่วยธุรกิจเดยีวกัน มกีารประสานงานและตดัสนิใจร่วมกนั ภายใต้
สญัญาหรอืขอ้ตกลงต่าง ๆ ส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันาระบบการผลติการจดัการการผลติทีถู่กตอ้งและเหมาะสมใหก้บั
เกษตรกรทีท่ าการผลติ (เบญจพรรณ และคณะ, 2555)    
 เมื่อพจิารณาผลตอบแทนของโครงการ พบว่า การเลี้ยงสุกรแบบอสิระใหผ้ลตอบแทนสูงกล่าแบบรบัจา้งลีย้ง
ทัง้ในวธิมีลูค่าปัจจบุนัสุทธ ิอตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุน อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และอตัราผลตอบแทน
ทางบญัช ีอกัทัง้มรีะยะเวลาคนืทุนเรว็กว่า (ดร.ปารชิาต ิและคณะ, 2558)   
  การเลี้ยงสุกรสามารถท าก าไรให้ผู้เลี้ยงได้อย่างมาก และท าให้ผู้เลี้ยงมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาได้ใน
ระยะเวลาไม่นานโดยเฉพาะในช่วงทีสุ่กรมรีาคาสูง แต่ถ้าหากราคาสุกรตกต ่าผูเ้ลี้ยง อาจจะตอ้งเผชญิกบัภาวะขาดทุน
ได้เช่นกนั ดงันัน้ผู้เลี้ยงจะต้องมคีวามสามารถในการลดต้นทุนในการผลติเพื่อให้มกี าไรที่สูงขึ้นหรอืขาดทุน น้อยลง 
รวมทัง้ตอ้งมคีวามสามารถในการเลีย้งและรูจ้กัพฒันาตนเองเพื่อใหธุ้รกจิอยู่รอดต่อไปได้ โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ใ น ก า ร
บรหิารจดัการธุรกจิ 5 ดา้น คอื การจดัการและพฤตกิรรมองค์การ การจดัการการตลาด การจดัการการเงนิ การจดัการ
ด าเนินงาน และการจดัการเชงิกลยุทธ ์    
 ช่วงเวลาที่ผ่านมา 5 ปี พ.ศ. 2557 - 2561 การผลติสุกรของไทยเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 8.90 ต่อปี โดยในปี 
พ.ศ. 2561 มปีรมิาณการผลติสุกร 19.88 ล้านตวั เพิม่ขึน้จาก 19.25 ล้านตวั ของปี พ.ศ. 2560 รอ้ยละ 3.27 เนื่องจาก
ตลาดภายในประเทศยงัคงมคีวามต้องการบรโิภคอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้ผลติรายกลางและรายใหญ่มกีารบรหิาร
จดัการที่ดี สามารถจดัการฟาร์มและป้องกันโรคระบาดในสุกรได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ท าให้อตัราการรอดของสุกร
เพิม่ขึน้ ส่งผลใหม้ปีรมิาณผลผลติเพิม่ขึน้ ดา้นความต้องการบรโิภค พ.ศ. 2557 - 2561 ความต้องการบรโิภคเนื้อสุกร
ของไทย เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 9.73 ต่อปี ซึ่งสุกรทีผ่ลติไดใ้ชบ้รโิภคภายในประเทศเป็นหลกัประมาณรอ้ยละ 97 ของ
ปรมิาณการผลติทัง้หมด (ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2561)   
  จากขอ้มูลขา้งต้นผู้วจิยัมคีวามต้องการในการด าเนินกิจการฟาร์มสุกรทีอ่ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา 
เนื่องจากมองเหน็โอกาสทางธุรกจิโดยมพีืน้ฐานความรูด้า้นการเลี้ยงแม่สุกรผลติลูกสุกรและการเลี้ยงสุกรขนุ มพีืน้ทีใ่น
การประกอบกิจการฟาร์ม จากการตรวจสอบข้อมูลจ านวนประชากรในอ าเภอจกัราชมจี านวน 67,875 คน (ส านัก
บรหิารการทะเบยีน, 2561) แต่มผีู้ประกอบการฟาร์มสุกรภายในพืน้ทีจ่ านวนน้อยราย และเนื่องจากผูว้จิยัเป็นคนใน
พืน้ทีท่ีเ่มื่อมงีานบุญงานบวช งานแต่งงาน หรอืงานขึน้บ้านใหม่จะมกีารใชเ้นื้อสุกรในการประกอบอาหารเป็นจ านวน
มาก โดยผูว้จิยัจะด าเนินการเลี้ยงและจ าหน่ายลูกสุกร จ าหน่ายสุกรขุนทีม่นี ้าหนักตวัตามเกณฑ์ และช าแหละเนื้อและ
ชิน้ส่วนสุกร เพื่อจ าหน่ายทัง้ปลกีและส่งในตลาดสดและตลาดนัดภายในอ าเภอจกัราช  
 
  



2. วตัถปุระสงค ์  
  วตัถุประสงคข์องการวจิยัศกึษา มดีงันี้   
  1) เพื่อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด   
  2) เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี   
  3) เพื่อศกึษาการด าเนินธุรกจิ   
  4) เพื่อศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธ ์เป็นระยะเวลา 5 ปี   

3. วิธีการเกบ็ข้อมูล   
   การเกบ็ขอ้มลูในการวจิยัศกึษาครัง้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี้   
  3.1 การเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย   
   3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
     1) ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื ประชาชนที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอจกัราช จงัหวดั
นครราชสมีา ซึง่มทีัง้สิน้จ านวน 67,875 คน  
    2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอจกัราช 
จังหวัดนครราชสีมา โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการเลือกแบบบงัเอิญ (Haphazard or Accidental 
Sampling) เป็นการเลอืกตวัอย่างโดยผูว้จิยัพยายามเกบ็ตวัอย่างเท่าทีจ่ะท าไดต้ามทีไ่ดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 200 คน    
    3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง  คือ แบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภค โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์เพื่อท าใหท้ราบลกัษณะทัว่ไปของประชากร 
คอื เพศ อายุ อาชพี รายได ้การศกึษา และสถานะ ส่วนที ่2 ขอ้มลูการตดัสนิใจซื้อเนื้อสุกร โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทาง
การตลาด เพื่อให้ทราบถงึความต้องการในการเลอืกซื้อเนื้อสุกรทีแ่ท้จรงิ โดยเป็นค าถามที่มกีารระบุตวัเลอืกใหก้ลุ่ม
ตวัอย่างในการเลอืกหรอืใหร้ะบุค าตอบทีต่รงกบัความตอ้งการเอง  
   3.1.3 การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื ผูว้จิยัมวีธิกีารสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของแบบ 
สอบถามโดยมรีายละเอยีดการด าเนินการ คอื    
    1) ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความต้องการและการด าเนินงานของ
ธุรกจิฟารม์สุกร จกัราชฟารม์สุกร อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา    
    2) สร้างแบบสอบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมและตรงกับเรื่องที่ต้องการศึกษา  
    3) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาแบบสอบถาม จากนั ้นน า
แบบสอบถามทีไ่ดไ้ปตรวจสอบคุณภาพโดยท่านรองศาสตราจารยส์มจติร ลว้นจ าเรญิ   
    4) ปรบัปรุงแก้ไขบางส่วนตามค าแนะน าของอาจารย์เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามทีถู่กตอ้งและ
สมบูรณ์มากทีสุ่ด   
    3.1.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถามหลงัจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ค าตอบแล้วผูว้จิยัจะน ามาวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเรจ็รปู โดยขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์และขอ้มลูการ
ตดัสนิใจซื้อเนื้อสุกรโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน    
 
 



  3.2 การเกบ็ข้อมูลเก่ียวกบัธรุกิจท่ีท าวิจยั   
   3.2.1 วธิกีารเกบ็ขอ้มลู    
    1) วธิกีารสมัภาษณ์ ใชก้บันางพนูทรพัย ์ขนุทอง โดยรายละเอยีดการสมัภาษณ์จะเป็นการ
สอบถามเกี่ยวกบัการลุงทุน จ านวนบุคลากรในการเลี้ยง วธิกีารเลี้ยงสุกรพ่อพนัธุ์ แม่พนัธุ์ การผสมพนัธุ์สุกร การท า
คลอดสุกร การรกัษาโรคทีเ่กิดกบัสุกร การให้อาหารแต่ละช่วงอายุของสุกร การท าความสะอาดโรงเรอืนและมูลสุกร 
การดแูลความปลอดภยัของโรงเรอืนสุกร รายไดอ้ื่นทีไ่ดจ้ากการเลีย้งสุกร ตลอดจนการจดัจ าหน่ายสุกร   
    2) วธิกีารรบัชมวดิโีอออนไลน์ของคุณสุพจน์ สงิหโ์ตศร ีเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสุกรหลุมอนิทรยี์ 
จากรายการคมัภรี์วถิรีวยทางยูทูบ (YouTube) และเกษตรกรต้นแบบจากรายการรกับ้านเกิด www.rakbankerd.com 
ซึ่งมรีายละเอยีดการเริม่ลงทุน รูปแบบการบรหิารจดัการ การสรา้งเครอืข่ายชุมชนในการเลี้ยง ตลาดเป้าหมายในการ
เลี้ยงสุกรแบบหลุม ปัญหาและวธิกีารป้องกนัในการเลี้ยงสุกร รายไดห้ลกัและรายไดอ้ื่น ๆ ทีไ่ดจ้ากการเลี้ยงสุกร เช่น 
รายไดจ้ากการขายมลูสุกร เป็นตน้   
    3) วิธีการศึกษาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ใช้กับ www.thaiswine.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ
สมาคมผูผ้ลติและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก ในหวัขอ้ข่าวสุกร “ตลาดเนื้อสุกร...โอกาสเพิม่รายไดใ้หผู้้เลี้ยง” ซึ่งจะมี
เนื้อหาการด าเนินการในการช าแหละเนื้อสุกร การท าการตลาดของการขายเนื้อสุกร ต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการช าแหละสุกรเพื่อจดัจ าหน่าย   
   3.2.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล จากการทีผู่ว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกจิทีท่ าวจิยั ผูว้จิยัจะท า
การวเิคราะห์แยกส่วนทีม่เีนื้อหาเกี่ยวกบัการจดัการและพฤติกรรมองค์การ การจดัการการตลาด การจดัการการเงนิ 
การจดัการด าเนินงาน การจดัการเชงิกลยุทธ์ และน าไปประกอบกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการเกบ็ตวัอย่างจาก
แบบสอบถามความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพื่อใหเ้กดิการบูรณาการใหส้อดคลอ้งกนั   

4. ผลการวิจยั  
  4.1 การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร  
        4.1.1 โครงสร้างองค์การ โครงสร้างองค์การที่ต้องการด าเนินงานภายในฟาร์ม จะแบ่งออกเป็น 4
หน่วยงาน คอื เจา้ของกจิการ 1 คน ฝ่ายบญัช ี1 คน ฝ่ายขาย 1 คน และฝ่ายผลติ 1 คน   
   4.1.2 การจงูใจการท างานเป็นทมี   
    1) สร้างความสามคัคใีหเ้กิดขึน้ภายในฟาร์ม สื่อสารเป้าหมายใหช้ดัเจน แจ้งให้ทราบถงึ
บทบาทหน้าทีข่องตนทีม่ตี่อการบรรลุเป้าหมายของฟารม์ สื่อสารหรอืท าใหรู้ส้กึว่าหากท างานร่วมกนัจะท าใหท้มีบรรลุ
เป้าหมายทีด่กีว่าอย่างไร    
     2) ใหอ้ านาจในการตดัสนิใจบา้งในบางส่วนของงาน ทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการท างาน
ของตน ใหอ้ านาจในการตดัสนิใจท าใหรู้ส้กึผูกพนักบังาน และเกดิความทา้ทาย งานจะไม่น่าเบื่อ  และก่อใหเ้กดิความ
ช านาญในหน้าทีข่องพนักงานแต่ละคน     
     3) สร้างทมีที่มคีวามผูกพนั โดยขอ้นี้เจ้าของกิจการให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก พนักง
งานทุกคนท าเปรยีบเสมอืนเป็นครอบครวัเดยีวกนั โดยจะใหค้วามช่วยเหลอืเท่าทีจ่ะช่วยได ้รบัฟังความคดิเหน็ต่าง ๆ 
รวมถงึเรื่องครอบครวัเพื่อช่วยพนักงานหาทางออก เพราะจากประสบการณ์ส่วนตวัของผูว้จิยัพบว่า ปัญหาเรื่องส่วนตวั
ของพนักงานนัน้อาจส่งผลกระทบต่องานได ้  
    4) สร้างความสนิทสนมใกล้ชดิกบัพนักงาน สอบถามพูดคุยใหผ้่อนคลายบ้าง เพื่อใหเ้กดิ
การผ่อนคลายในการท างาน ซึง่จะเป็นผลทีด่ตีามมา เช่น ในกรณีมปัีญหาใด ๆ พนักงานกลา้ทีจ่ะแจง้ใหเ้จา้ของกจิการ
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ทราบ   
    5) ใหร้างวลัหรอืเลีย้งฉลองความส าเรจ็ เช่น เมื่อจ าหน่ายสุกรขนุ เน้ือและชิน้ส่วนสุกรไดใ้น
ปรมิาณมาก หรอืมยีอดขายเป็นไปตามเป้าหมายตามทีก่ าหนดไว ้รวมถงึจดังานเลี้ยงฉลองตามเทศกาลประจ าปี เช่น 
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น เพื่อสร้างความสมัพนัธ์และเป็นสนิน ้าใจตอบแทนพนักงานที่ทุ่มเทในการท างาน   
    6) ให้ผลตอบแทนจากการท างานที่เหมาะสมหรือให้เงินพิเศษในบางโอกาสเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน จดัเทีย่วประจ าปีใหก้บัพนักงานโดยพนักงานสามารถพาสมาชกิในครอบครวัมาร่วมเดนิทางได้  
   4.1.3 วัฒนธรรมองค์การ ผู้วิจ ัยต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์การเป็นแบบญาติพี่น้อง จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและการสงัเกตสงัคมของประชากรในพืน้ทีท่ีต่อ้งการด าเนินงานธุรกจินัน้ จะเน้นใหค้วามส าคญัของ
การมส่ีวนร่วมของพนักงานภายฟาร์มเพื่อใหส้ามารถพฒันาตนเองใหพ้ร้อมทีจ่ะรองรบัการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เน้น
ความต้องการของพนักงาน ดงันัน้ผู้วจิยัจะท าให้เกิดบรรยากาศของมวลมติรที่ร่วมกนัท างานที่เปรยีบเสมอืนอยู่ใน
ครอบครวัเดยีวกนั รวมถงึมุ่งเน้นเรื่องความร่วมมอื การใหค้วามเอาใจใส่เอือ้อาทร ทัง้พนักงานและลูกคา้ โดยพยายาม
หลกีเลี่ยงไม่ใหเ้กิดความรูส้กึแตกต่างกนัทางสถานภาพ ผู้วจิยัจะยดึมัน่ในการใหค้วามเป็นธรรมและการปฏบิตัติาม
ค ามัน่สญัญาอย่างเคร่งครดั    
  4.2 การจดัการการตลาด  
   4.2.1 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายจะมุ่งเน้นที ่5 กลุ่ม ดงันี้  
    1) กลุ่มประชาชนทัว่ไป ที่ใช้เนื้อสุกรส าหรับการประกอบอาหารรับประทานภายใน
ครอบครวั  
    2) กลุ่มลูกคา้ทีจ่ดังานเลีย้งขนาดใหญ่ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานขึน้บา้นใหม่ เป็นตน้ 
    3) กลุ่มเขยีงสุกรในเขตพืน้ที ่อ าเภอจกัราช และอ าเภอใกลเ้คยีง   
    4) กลุ่มบุคลากรในโรงเรยีนและโรงพยาบาล ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอจกัราช   
    5) กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ส าหรบัการแปรรูปเนื้อสุกร เช่น ใส้กรอก หมูแดดเดยีว แคบหมู 
เป็นตน้  
    4.2.2 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P  
    1) ด้านผลติภณัฑ์ (Product) คอื เนื้อสุกรและชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่สด สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 
ไม่มกีลิน่สาบหรอืมกีลิน่ไม่พงึประสงคท์ีเ่กดิจากการเลีย้งหรอืการช าแหละ    
       - คุณภาพของเนื้อสุกร มกีารผลติหรอืช าแหละทีไ่ดร้บัมาตรฐานจากกรมปศุสตัว์
โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากกรมปศุสตัวเ์ขา้มาตรวจสอบและตดิตาม เพื่อใหไ้ดส้นิคา้เน้ือสุกรทีม่คีุณภาพ   
      - มาตรฐานฟาร์ม จะเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ของอ าเภอเข้ามาท าการ
ตรวจสอบสอบในเรื่องมาตรฐานความสะอาดและกรรมวธิกีารเลีย้งสุกร รวมไปถงึผลกระทบจากการท าฟารม์สุกร   
      - ภาชนะการจดัเกบ็หรอืภาชนะบรรจุเน้ือสุกรหรอืชิน้ส่วน จะถูกบรรจุดว้ยภาชนะ
ทีส่ะอาดและปิดสนิท เกบ็รกัษาดว้ยอุณภูมทิีเ่หมาะสมเพื่อรกัษาคุณภาพเนื้อสุกร   
      - ท าให้มกีารจ าหน่ายเนื้อและชิ้นส่วนสุกรที่สามารถตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของลูกคา้ได ้และไม่ใหเ้กดิความบกพร่องในการจดัจ าหน่าย   
      - บรกิารการทีด่ ีซื่อสตัย ์ไม่เอาเปรยีบลูกคา้    
    2) ราคา (Price) ก าหนดราคาขายเอง โดยจะก าหนดราคาสูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อย 
เนื่องจากเป็นสุกรทีเ่ลี้ยงแบบอนิทรยี์ ทีไ่ม่ใชส้ารเคม ีท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามยนิดทีีจ่ะจ่ายส่วนต่างของราคาทีเ่พิม่ขึน้น้ี  



      - มกีารตรวจสอบราคาตลาดกลาง เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้    
      - ส่วนลดพิเศษส าหรับการซื้อในปริมาณมาก หรือเมื่อการท าสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าในระยะยาว   
    3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)     
      - จดัใหม้รีา้นจ าหน่ายในตลาดสด และในพืน้ทีท่ีต่ดิกบัโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ โดยมกีารจดัผงัรา้นใหส้ามารถเลอืกซื้อไดส้ะดวก และสะอาด  
      - จ าหน่ายโดยตรงใหก้บัประชาชนทัว่ไปในชุมชนทีต่อ้งการเนื้อหรอืชิ้นส่วนสุกร 
โดยสามารถมารบัสนิคา้เองไดจ้ากหน้าฟารม์ หรอืสามารถใชบ้รกิารจดัส่งของฟารม์ได้    
     - จ าหน่ายสุกรขุนทีม่นี าหนักตามเกณฑใ์หก้บัลูกคา้ทีจ่ดังานเลี้ยงขนาดใหญ่ต่าง 
ๆ โดยลูกคา้สามารถมารบัสุกรเองทีห่น้าฟารม์ หรอืสามารถใชบ้รกิารจดัส่งของฟารม์ได้  
       - จ าหน่ายชิ้นส่วนสุกรช าแหละให้กับเขยีงสุกรในเขตพื้นที่ อ าเภอจกัราช และ
อ าเภอใกลเ้คยีง   

      - จ าหน่ายเนื้อหรอืชิ้นส่วนสุกรใหก้บักลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีต่้องการน าไปแปรรปู
เพื่อเพิม่มลูค่าใหก้บัผลติภณัฑ์ 
   4) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion)   
      - ประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางออนไลน์โดยสรา้งเรื่องราวทีน่่าสนใจของฟาร์มเขา้
ไปเป็นจุดเด่นใหก้บัสนิคา้    
     - จดัใหม้กีารเยีย่มชมฟาร์มหรอืรา้นจ าหน่าย ใหก้บัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนทัว่ไป ผูน้ าชุมชน และกลุ่มแม่บา้น   
      - มกีารชี้แจงรายละเอยีดสนิคา้ ข่าวสารต่าง ๆ และการบรกิารใหก้บัลูกคา้ทราบ  
      - เขา้ร่วมกจิกรรมการออกรา้นกบัทางภาครฐัและเอกชน     
        - จดัตัง้ศูนย์ส่งเสรมิการเรยีนรูข้นาดเลก็ภายในฟารม์ เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการ
ท าฟารม์สุกร และจ าหน่ายผลติภณัฑเ์สรมิ เช่น ปุ๋ ยมลูสุกร น ้าหมกัชวีภาพ เป็นตน้  
  4.2.3 กลยุทธก์ารตลาด     
    กลยุทธท์างการตลาดจะมุ่งเน้นทีก่ารสรา้งมลูค่าเพิม่และลดตน้ทุนการผลติของฟารม์โดยมี
รายละเอยีดดงันี้   
    1) เน้นกระบวนการเลีย้งและกระบวนการผลติทีพ่ึง่พาธรรมชาตมิากทีสุ่ด ใชส้ารเคมแีละยา
ปฏชิวีนะใหน้้อยทีสุ่ด โดยค านึงถงึเรื่องคุณภาพและความปลอดภยัของเน้ือสุกรเป็นหลกั  
    2) เน้นการบรหิารจดัการวตัถุดบิหรอือาหารทีไ่ดคุ้ณภาพ ทัง้ในส่วนทีผ่สมขึน้มาเองหรอื
อาหารส าเรจ็รปูทีซ่ื้อมา เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดและลดตน้ทุนการผลติใหม้ากทีสุ่ด    
    3) น าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการจดัการฟาร์มใหม้ากทีสุ่ด เช่น ระบบเปิดปิดการให้น ้า
อตัโนมตั ิการใหอ้าหารอตัโนมตั ิการเปิด-ปิดไฟฟ้าอตัโนมตั ิเป็นตน้ เพื่อลดตน้ทุนค่าแรงงาน     
    4) เน้นคุณภาพและความสะอาดของเน้ือสุกรใหก้บัลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ  
    5) สร้างคุณค่าและเรื่องราวที่น่าสนใจของฟาร์มเขา้ไปเป็นจุดเด่นให้กบัสินค้าเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ โดยผลที่ได้รบัจะเป็นความมัน่ใจในสนิค้าของผูบ้รโิภค มผีลผลตอบแทนเป็นก าไรและความสุขใหก้บัของ
เจา้ของกจิการ และมรีายไดอ้ื่นนอกเหนือจากสนิคา้เน้ือสุกรทีท่างฟารม์จะท าขึน้มา   
 
 



  4.3 การจดัการการเงิน   
   1) แหล่งเงนิทุน ในการลงทุนเพื่อด าเนินงานธุรกจิฟารม์สุกร จกัราชฟารม์สุกร อ าเภอจกัราช จงัหวดั
นครราชสมีา จะใชเ้งนิลงทุน 1,500,0000 บาท โดยเป็นเงนิส่วนตวัของผูว้จิยั   
   2) ประมาณการลงทุนก่อสร้างสนิทรพัย์ รายละเอียดการประมาณการลงทุนก่อสร้างสนิทรพัย์นัน้ 
ในช่วงเริม่ตน้ของการด าเนินงานธุรกจิจะมรีายการสนิทรพัยแ์ละก่อสรา้งโดยใชง้บประมาณทัง้สิน้จ านวน 668,700 บาท  
   3) ประมาณการตน้ทุนวตัถุดบิและสนิคา้ ในช่วงเริม่ตน้ของการด าเนินงานธุรกจิ จะมรีายการซื้อสุกร
แม่พนัธุ ์สุกรพ่อพนัธุ ์ลูกสุกร และอาหารสุกร ใชง้บประมาณทัง้สิน้จ านวน 668,700 บาท   
   4) ประมาณการค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ต่อเดอืนอยู่ทีป่ระมาณ 63,400 บาท ต่อปี
อยู่ทีป่ระมาณ 760,800 บาท   
   5) ระยะเวลาคนืทุนอยู่ที่ 1.98 ปี หรือประมาณ 2 ปี และจุดคุ้มทุนอยู่ที่ประมาณ 81,276 บาทต่อ
เดอืน 
   4.4 การจดัการการด าเนินงาน     
          4.4.1 การวางผงัและการออกแบบฟาร์มสุกร ส าหรบัการวางผงัและการออกแบบฟาร์ม สุกรจะใช้
พื้นที่ทัง้หมด 5 ไร่ โดยเน้นการขนย้ายสุกรและการบรหิารจดัการฟาร์มที่สะดวก โดยจะมสีร้างโรงเรอืนต่าง ๆ ดงันี้ 
   1) โรงเรอืนสุกรขนุ จดัท าโรงเรอืนเลี้ยงสุกรขนุจ านวน 2 หลงั หลงัละ 10 หลุม ขนาดหลุม 
4 x 4 เมตร รวม 20 หลุม โดยจะแบ่งการเลี้ยงสุกรขุนออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 32 ตวั จะมสุีกรในโรงเรอืนทัง้สิน้จ านวน 
128 ตวั หรอื ใชห้ลุมเลี้ยงทัง้หมด 16 หลุม ส าหรบั 4 หลุมทีเ่หลอืมไีวใ้ชใ้นกรณีจ าเป็นเมื่อตอ้งพกัหลุมเลี้ยงสุกร และ
เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิในอนาคต  
    2) โรงเรอืนเลีย้งลูกสุกร จะถูกจดัวางระหว่างโรงเรอืนสุกรขนุและโรงเรอืนสุกรแม่พนัธุ ์เพื่อ
ความสะดวกในการขนยา้ยตามช่วงอายุ 
                3) โรงเรอืนพ่อพนัธุแ์ละแม่พนัธุ์สุกร เป็นสถานทีเ่ลีย้ง ผสมพนัธุ ์และท าคลอดลูกสุกร โดย
จะเลีย้งแม่พนัธุสุ์กรทัง้สิน้จ านวน 20 ตวั และพ่อพนัธุสุ์กรจ านวน 2 ตวั  
    4) โรงเก็บอาหารและผสมอาหารสุกร ใช้เป็นสถานที่เก็บวตัถุดิบส่วนผสมของอาหาร 
อาหารส าเรจ็รปูทัง้หมด   
   5) โรงเกบ็ปุ๋ ยมลูสุกร ส าหรบัเกบ็มลูสุกรทีบ่รรจุถุงเรยีบรอ้ยแลว้เพื่อรอจ าหน่าย  
    6) โรงสขีา้ว เป็นโรงสขีนาดเลก็เพื่อในการผลติวตัถุดบิอาหารส าหรบัสุกร คอื ร าหยาบ ร า
ละเอยีดและปลายขา้ว เพื่อลดต้นทุนในการซื้อวตัถุดบิอาหารสุกร ซึ่งยงัไม่ด าเนินการก่อสรา้งในช่วงเริม่ตน้ด าเนินงาน 
   7) ระบบน ้าประปา เป็นถงัน ้าขนาดใหญ่ จดัไว้ส่วนกลางเพื่อสะดวกต่อการเดนิระบบน ้า
ใหก้บัสุกรและใชป้ระโยชน์ดา้นอื่น ๆ   
   8) พืน้ทีเ่กบ็สิง่ของและอุปกรณ์การท าฟารม์ต่าง ๆ   
   9) โรงช าแหละสุกร โดยจะมกี าแพงกัน้ระหว่างพืน้ทีเ่ลีย้งและโรงส ีเพื่อความสะอาดและลด
การรบกวนจากส่วนของฟารม์    
   10) บ่อบ าบดัน ้าเสยี ส าหรบับ าบดัน ้าเสยีจากโรงช าแหละสุกร   
   11) สระน ้า ส าหรบัรองรบัน ้าจากฟารม์กรณีฝนตกหนักมนี ้าทว้มขงั   
   4.4.2 การใชท้รพัยากร ภายในฟาร์มจะมทีรพัยากรหลกัอยู่ 3 ประเภท คอื พืน้ที ่สิง่ปลูกสรา้งและ
บุคลากร โดยจะใหค้วามส าคญักบัการใชท้รพัยากรของฟารม์ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   
   1) พืน้ที ่จะมกีารแบ่งพืน้ทีข่องฟาร์มใหเ้ป็นสดัส่วนชดัเจน เพื่อใหส้ะดวกต่อการดูแล การ
ด าเนินงาน และการคมนามภายในฟารม์ โดยจะปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวรอบ ๆ พืน้ทีฟ่ารม์ เพื่อใชเ้ป็นม่านธรรมชาตใินการ
ป้องกนัสารเคมทีีจ่ะเขา้มาในฟาร์ม และภายในฟาร์มจะแบ่งพืน้ทีส่่วนหนึ่งส าหรบัปลูกหญา้เลี้ยงสตัว ์ปลูกพชืสมุนไพร



ส าหรบัใชแ้ทนยาปฏชิวีนะ เพื่อใชพ้ืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุด   
   2) สิง่ปลูกสรา้ง จะมกีารสรา้งโรงเรอืนต่าง ๆ ภายในฟาร์ม โดยแบ่งโรงเรอืนตามประเภท
ของสุกรทีเ่ลี้ยง ทัง้นี้โรงเรอืนต้องมีขนาดทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัจ านวนของสุกรแต่ละประเภททีเ่ลี้ยง และมกีารดูแล
โครงสรา้งของโรงเรอืนใหม้คีวามปลอดภยัอยู่เสมอ   
   3) บุคลากร เนื่องจากเป็นฟาร์มขนาดเลก็ทีม่จี านวนสุกรขุนทัง้สิน้ประมาณ 526 ตวั ต่อปี 
โดยแบ่งเป็นแม่พนัธุ์สุกรจ านวน 20 ตวั พ่อพนัธุ์สุกร 2 ตวั สุกรขุน 384 ตวั และลูกสุกร ดงันัน้จะมกีารแบ่งหน้าที่กนั
อย่างชดัเจน เพื่อไม่ใหเ้กดิความซ ้าซอ้นของการท างาน     
   4.4.3 การดแูลคุณภาพภายในฟารม์ การดแูลฟารม์สุกรเพื่อใหเ้กดิคุณภาพ มหีลายดา้นดงันี้   
  1) การจดัการด้านอาหารสตัว์ คุณภาพอาหารสตัว์ต้องดแีละสะอาด ทัง้อาหารที่ผลติเอง
ภายในฟารม์และซื้อมาจากภายนอก มกีารตรวจสอบคุณภาพอาหารสตัวอ์ย่างงา่ย   
  2) ภาชนะบรรจุและการขนส่ง ภาชนะบรรจุอาหารสุกรควรสะอาด ไม่เคยใชบ้รรจุวตัถุมพีษิ 
ปุ๋ ยหรอืวตัถุอื่น ๆ ทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสุกร และต้องแหง้ กนัความชื้นได ้ไม่มสีารทีจ่ะปนเป้ือนกบัอาหารสตัว ์ถ้าถูก
เคลอืบดว้ยสารอื่นสารตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อสุกร  
  3) การเกบ็รกัษาอาหารสุกร จะมโีรงเกบ็อาหารสตัวแ์ยกต่างหาก ต้องสามารถรกัษาสภาพ
ของอาหารสตัว์ไม่ใหเ้ปลี่ยนแปลง สะอาด แหง้ ปลอดจากแมลงและสตัว์ต่าง ๆ และมแีผงไมร้อ้งดา้นล่างของภาชนะ
บรรจุอาหารสุกรเพื่อป้องกนัความชืน้จากพืน้  
  4) การจดัการด้านสุขภาพสุกร ฟาร์มจะต้องมกีารสงัเกตอาการของสุกรอยู่เสมอ มีการ
ป้องกนัการสะสมของเชือ้โรคในฟารม์ เมื่อขายสุกรไดต้อ้งมกีารพกัหลุมการเลีย้ง และการควบคุมโรคใหส้งบโดยเรว็และ
ไม่ใหแ้พร่ระบาดสู่สุกรตวัอื่น ๆ     
  5) การจดัการสิง่แวดล้อม ฟาร์มจะจดัให้มรีะบบก าจดัหรอืบ าบดัของเสยีที่เหมาะสมเพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคยีง หรอืสิง่แวดล้อม ประกอบด้วย ขยะมูลฝอย ซากสุกร มูลสุกร และน ้าเสยี 
(สมาคมผูเ้ลีย้งสุกรแห่งชาต,ิ 2562) 
  4.5 การจดัการเชิงกลยุทธ ์  
   4.5.1 การก าหนดรูปแบบการขยายตวั การขยายตวัของธุรกจิฟาร์มสุกรทีอ่ยากใหเ้ป็น คอื ใหเ้ป็นที่
รู้จกัของคนในพื้นที่ทัว่ทัง้  8 ต าบล ของอ าเภอจกัราชเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีผู้บริโภครู้จกัมากขึ้นก็จะท าให้มคีวาม
ต้องการซื้อมากขึน้ การขยายตวัของฟาร์มกจ็ะเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย โดยจะเน้นไปทีก่ารประชาสมัพนัธ์ทางสื่อออนไลน์
และก าหนดราคาตามการส่งเสรมิการขายทีไ่ดส้ ารวจไวค้อื ลดราคา เมื่อลูกคา้ซื้อถงึปรมิาณทีท่างรา้นก าหนดไว ้  
   4.5.2 รูปแบบในการแข่งขนั รูปแบบการแข่งขนัทีต่้องเผชญิเมื่อลงทุนท าธุรกจิฟาร์มสุกร คอื เรื่อง
ต้นทุน เมื่อพจิารณาราคาเนื้อสุกรในพื้นที่ จะมรีูปแบบการจ าหน่ายเหมอืนกนัและมรีาคาทีไ่ม่แตกต่างกนั เช่น การ
จ าหน่ายเนื้อสุกรในตลาดสดจะมรีาคาไม่แตกต่างกนั เพราะฉะนัน้สิ่งส าคญัคอืต้นทุน ปัจจุบนัเป็นยุคทีค่วามเจรญิทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ และผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลทีห่ลากหลายไดง้่ายขึน้อีกทัง้
ผูบ้รโิภคสามารถตรวจสอบขอ้มลูโดยการเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้ก่อนตดัสนิใจ หากธุรกจิเกษตรสามารถน าเสนอสนิคา้
คุณภาพดใีนราคาที่ต ่า จะมคีวามได้เปรยีบทางการแข่งขนั ความได้เปรยีบทางด้านต้นทุนสามารถเกดิขึ้นได้หากใช้
ทรพัยากรอย่างรู้คุณค่าใหเ้กิดประโยชน์มากที่สุด และมขีองเสยีน้อยที่สุด จะสามารถท าให้กิจการมปีระสทิธผิลดา้น
ตน้ทุนสงูสุด เพื่อใหเ้กดิขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทุน (Chompukum, 2013)  
   4.5.3 การวางแผนกลยุทธ ์ผูว้จิยัไดท้ าการวางแผนกลยุทธไ์ว ้3 กลุทธ ์ดงันี้  
    1) กลยุทธ์ราคา จะใชก้ลยุทธ์นี้ในช่วง 1 - 2 ปีแรกของการด าเนินกจิการ โดยในช่วงทีเ่ริม่
กจิการจะท าการจ าหน่ายในราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาดเลก็น้อย ทัง้การจ าหน่ายชิน้ส่วนหรอืเนื้อสุกรและการจ าหน่ายสุกร
ขนุเป็นตวัแบบชัง่น ้าหนัก จุดประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของลูกคา้อย่างกวา้งขวาง รวมทัง้จะท าการก าหนดช่วงเวลาหรอื



เงื่อนไขทีเ่หมาะสมแมจ้ะได้ก าไรน้อย เช่น การลดราคาเมื่อซื้อถึงปรมิาณทีร่า้นก าหนด เป็นต้น ในขณะเดยีวกนัต้อง
ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มด้วยเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้เป็นที่รู้จกักันอย่างแพร่หลาย จะช่วยให้มยีอดขาย
เพิม่ขึน้ไดร้วดเรว็ ซึง่ถอืเป็นกลยุทธเ์พื่อความอยู่รอดในช่วงแรก   
   2) กลยุทธ์การสร้างคุณค่าที่แตกต่าง จะใช้กลยุทธ์นี้ในปีที ่3 - 4 จะเป็นการเน้นคุณภาพ
ของสุกรที่เลี้ยงเองและช าแหละจ าหน่ายเอง ท าให้ลูกค้าเหน็ถึงความแตกต่างจากสุกรทีม่าจากแหล่งอื่น โดยจะเป็น
ฟาร์มที่เลี้ยงสุกรแบบอินทรยี์ ไม่ใชส้ารเคมหีรอืสารกระตุ้นใด ๆ และจะสร้างศูนย์การเรยีนรู้เล็ก ๆ ในฟาร์มเพื่อเปิด
โอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปทีส่นใจไดเ้ขา้มาเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการเลี้ยงสุกรแบบอนิทรยี ์และจะท าใหป้ระชาชนไดเ้หน็ถงึการจดั
ฟาร์มการที่ด ีเห็นถึงวธิกีารเลี้ยงทีส่ะอาด ปลอดภยั สุกรมสุีขภาพแขง็แรง ซึ่งสิง่เหล่านี้จะท าใหฟ้าร์มสามารถสรา้ง
มลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีหลงัจากทีผู่บ้รโิภคเหน็ถงึความแตกต่างจะมกีารปรบักลยุทธ์ราคาใหม่ใหม้รีาคาสงู
กว่าท้องตลาดเล็กน้อย เนื่องจากมัน่ใจว่าผู้บริโภคมคีวามยินดีที่จะจ่ายส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นนี้เมื่อเทียบกบั
คุณภาพสนิคา้ทีไ่ดร้บั   
   3) กลยุทธ์การสร้างวธิคีรองใจผู้บรโิภค จะใช้กลยุทธ์นี้เมื่อเขา้ปีที่ 5 ของการด าเนินงาน
ธุรกจิ จากทีท่ ากลยุทธด์า้นราคาและกลยุทธก์ารสรา้งคุณค่าทีแ่ตกต่างแล้วนัน้ ต้องท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจใน
สนิคา้เกษตรทีม่คีุณภาพ มรีาคาทีเ่หมาสม (อจัฉรา และคณะ, 2561) เน่ืองจากการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั
จะประสบความส าเรจ็และยัง่ยนืไดต้อ้งท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในฟารม์สุกรทีม่คีุณภาพ มรีาคาทีเ่หมาะสมกบั
คุณภาพสนิคา้ที่ได้รบั ฟาร์มจ าเป็นต้องสร้างความรบัผดิชอบต่อชุมชนสิง่แวดล้อม เนื่องจากสิง่เหล่านี้ จะท าใหลู้กค้า
เกดิความภกัดตี่อสนิคา้ ช่วยสรา้งความเชื่อถอืและสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัฟารม์ดว้ย  

5. สรปุผลการศึกษา   
   5.1 สรปุผลการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด  
  ดา้นผลติภณัฑ์ผูบ้รโิภคชอบรบัประทานเนื้อสนัมากทีสุ่ด มกีารใชเ้นื้อสุกรมากทีสุ่ดในงานบวช มกัเจอปัญหา
ของเนื้อสุกรไม่สดและมคีวามตอ้งการใหจ้ าหน่ายเนื้อไก่และเนื้อววัควบคู่ไปกบัเนื้อสุกร ดา้นราคาผูบ้รโิภคต้องการซื้อ
เน้ือสุกรจากรา้นจ าหน่ายเน้ือสุกรทีเ่ลีย้งสุกรเอง มอีตัราการบรโิภคเนื้อสุกรอยู่ในช่วง 251 - 500 บาทต่อเดอืน ผูบ้รโิภค
จะตดัสนิใจงา่ยขึน้เมื่อซื้อเนื้อสุกรจากรา้นทีต่ดิป้ายราคา และยนิดทีีจ่ะซื้อเนื้อสุกรจากรา้นทีก่ าหนดราคาขายเองโดยไม่
องิราคาขายของตลาดหากไดร้บัความมัน่ใจว่าสนิคา้ทีจ่ าหน่ายนัน้มคีุณภาพ ดา้นสถานทีผู่บ้รโิภคซื้อเนื้อสุกรทีจ่ าหน่าย
ในตลาดสดมากทีสุ่ด และต้องการใหม้สีถานทีจ่ าหน่ายเนื้อสุกรเพิม่เตมิบรเิวณใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ผูบ้รโิภคสนใจ
เยี่ยมชมฟาร์มสุกรเพื่อการตดัสนิใจในการซื้อ และมกีารซื้อเนื้อสุกรในช่วงเวลาเชา้ตรู่ถึงเทีย่งมากทีสุ่ด และด้านการ
ส่งเสรมิการตลาดผูบ้รโิภคชอบการลดราคาเมื่อซื้อถงึปรมิาณทีท่างรา้นก าหนด ผูบ้รโิภคไม่สนใจบรกิารการจดัส่งเน้ือ
สุกรถงึบา้นเนื่องจากตอ้งการมาเลอืกซื้อเนื้อสุกรดว้ยตนเอง และใหค้วามเหน็ว่าควรช าระเป็นเงนิสดมากกว่า   
  5.2 สรปุผลศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี  
  จากการส ารวจความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีท่ีต่อ้งการด าเนินงานธุรกจิฟารม์สุกร อ าเภอจกั
ราช จงัหวดันคคราชสมีา จะมจี านวนการซื้อเนื้อสุกรต่อเดอืนอยู่ในช่วง 251 - 500 บาทมากทีสุ่ด โดยคดิเฉลีย่เป็น 375 
บาทต่อเดอืน และจากรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี 2561 มคีรวัเรอืนในพื้นที่อ าเภอจกัราชทัง้สิ้น
จ านวน 18,637 ครวัเรอืน ผูว้จิยัพยากรณ์ว่าผูบ้รโิภคทัง้หมดในพืน้ทีจ่ะมคีวามตอ้งการในการซื้อเนื้อสุกรอยู่ทีป่ระมาณ 
6,988,875 ผูว้จิยัน ามาวเิคราะห์ร่วมกบังบลงทุนทีม่ ี1,500,000 บาท ปรากฎว่าสามารถแบ่งส่วนการตลาดจากความ
ต้องการของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีท่ีต่้องการด าเนินงานธุรกจิไดป้ระมาณรอ้ยละ 3 - 4 หรอืประมาณ 278,760 บาทต่อ
เดอืน โดยช่วงเดอืนแรกของการด าเนินงานจะมคี่าก่อสร้างโรงเรือนต่าง ๆ อยู่ที่ประมาณ 668,700 บาท ค่าต้นทุน
วตัถุดบิและสนิคา้ในปีแรก ประมาณ 2,350,720 บาท ค่าเงนิเดอืนจา้งพนักงานและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ อกีจ านวน 760,000 
บาทต่อปี รวมค่าใชใ้นการลงทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานปีแรกอยู่ทีป่ระมาณ 3,779,420 บาท   



  ส าหรบัรายไดร้ะหว่างด าเนินงานของปีแรกประมาณ 3,459,168 บาทต่อปี โดยมรีายไดเ้ฉลีย่เดอืนละ 288,264 
บาท มาจากการจ าหน่ายสุกรขนุดว้ยการชัง่น ้าหนักจ าหน่ายเป็นตวัเดอืนละ 1,000 กโิลกรมั ราคากโิลกรมัละ 70 บาท 
จะท าใหม้รีายได้รวม 70,000 บาทต่อเดอืน การจ าหน่ายชิน้ส่วนและเนื้อสุกรจากการช าแหละเองเดอืนละ 22 ตวั ราคา
ตวัละ 8,512 บาท จะมรีายได้รวม 187,264 บาทต่อเดอืน การจ าหน่ายลูกสุกรเดอืนละ 10 ตวั ราคาตวัละ 1,600 บาท 
จะมีรายรวม 16,000 บาทต่อเดือน และการจ าหน่ายปุ๋ ยมูลสุกร เดือนละ 600 ถุง ราคาถุงละ 25 บาท จะมรีายรวม 
15,000 บาทต่อเดอืน ซึง่จะท าใหไ้ดส่้วนแบ่งการตลาดเป็นรอ้ยละ 3 - 4 ของความตอ้งการของผูบ้รโิภคในช่วง 5 ปีแรก
ของการด าเนินงานธุรกจิ   
   การด าเนินงานธุรกิจฟาร์มสุกร จากการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยปี 2557 - 2561 
พบว่าความตอ้งการบรโิภคเนื้อสุกรของไทยเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 9.73 ต่อปี (ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2561) 
จงึน ามาเป็นอตัราการเพิม่ของยอดขายในปีถดัทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 10 ต่อปี เมื่อน ามาค านวณหาจุดคุม้ทุน
ของการด าเนินงาน 5 ปี พบว่าจะมจีุดคุม้ทุนอยู่ที ่1.98 ปี หรอืประมาณ 2 ปี   
  5.3 สรปุผลศึกษาการด าเนินงานของธรุกิจ   
  สรุปผลการด าเนินงานของธุรกจิได ้โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้  
   1) ส่วนของการด าเนินงานของฟาร์ม พืน้ทีท่ีต่้องการด าเนินงานธุรกจิฟารม์สุกรอยู่ในอ าเภอจกัราช 
จงัหวดันครราชสมีา โดยเป็นทีด่นิมรดกจากครอบครวัจ านวน 5 ไร่ ในช่วงเริม่ต้นของการด าเนินงานธุรกจิจะมกีารวาง
แผนการเลี้ยงสุกรขุนใหค้รบ 384 ตวัภายใน 1 ปี โดยการทยอยเพิม่จ านวนการเลี้ยงเดอืนละ 32 ตวั และวางแผนการ
เลี้ยงแม่พนัธุ์สุกรใหค้รบ 20 ตวั ภายใน 1 ปี โดยการทยอยเพิม่จ านวนการเลี้ยงเดอืนละ 4 ตวั เพื่อใหส้ามารถผลติลูก
สุกรได้ตามจ านวนที่ต้องการในแต่ละเดือน และจะเลี้ยงพ่อพันธุ์สุกรส าหรับการผสมพนัธุ์ จ านวน 2 ตัว จากการ
ด าเนินงานขา้งต้นท าใหฟ้าร์มมสีนิคา้ในการจ าหน่าย ไดแ้ก่ ลูกสุกร สุกรขุน ชิ้นส่วนและเนื้อสุกร และปุ๋ ยมูลสุกร การ
ออกแบบผงัภายในฟาร์มจะใหค้วามส าคญักบัการใชพ้ืน้ทีข่องฟาร์มใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด สะดวกต่อการคมนาคมและ
การคเลื่อนยา้ยสุกร อกีทัง้มกีารแบ่งพืน้ทีข่องโรงเรอืนต่าง ๆ ออกเป็นสดัส่วนชดัเจน ส าหรบัวตัถุดบิอาหารของสุกรนัน้
จะมาจาก 2 แหล่ง คอื ภายในฟาร์ม ไดแ้ก่ หญ้าและพชืเลี้ยงสตัวท์ีป่ลูก และอกีแหล่งอาหารมาจากภายนอกฟาร์ม ซึ่ง
จะเป็นวตัถุดบิอื่นทีจ่ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของสุกร การดูแลคุณภาพของฟาร์มจะใหค้วามส าคญัทีอ่าหารของสุกร 
ต้องเป็นอาหารทีส่ะอาดมคีุณค่าอาหารครบถ้วนและไม่มสีารเคม ีเมื่อสุกรกนิแล้วจะท าใหเ้จรญิเตบิโตไดด้แีละแขง็แรง 
อกีทัง้ท าใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจในคุณภาพของเนื้อสุกรทีไ่ด ้ส่วนรองลงมาคอืสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มและโรงเรอืนต้อง
สะอาด มอีากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มสีิง่ที่เป็นอนัตรายต่อสุกร และท าการควบคุมดูแลเรื่องมลพษิทัง้ทางน ้าและทาง
อากาศทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนอยู่เสมอ    
   2) ส่วนของการด าเนินงานของรา้นจ าหน่ายเนื้อสุกร จะเช่าพืน้ทีเ่พื่อตัง้รา้นจ าหน่ายเน้ือและชิ้นส่วน
สุกรในตวัอ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา โดยเปิดรา้นจ าหน่ายทุกวนั ตัง้แต่เวลา 5:00 - 18:00 น. (ยกเวน้วนัพระ
และวนัอาทติย์) เมื่อเป็นรูจ้กัมากขึน้จะน าสิน้คา้อื่นมาขายควบคู่กนัไป เช่น เนื้อไก่ เนื้อววั หรอืผลติภณัฑ์อาหารแหง้
อื่น ๆ เช่น พรกิแหง้ หอม กระเทยีม เพื่อเพิม่ทางเลอืกใหก้บัลูกคา้ตามความคดิเหน็จากแบบสอบถามความต้องการ
ของผูบ้รโิภค   
  5.4 สรปุผลศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยุทธ ์เป็นระยะเวลา 5 ปี   
   ในระยะเวลา 5 ปีแรกของการด าเนินธุรกจิจะใชก้ลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ดว้ยกนั คอื กลยุทธ์ราคา เป็นกลยุทธ์เพื่อ
ความอยู่รอด ซึ่งในช่วงเริม่ต้นจะก าหนดราคาสนิคา้ใหต้ ่ากว่าราคาในทอ้งตลาดทัว่ไปเล็กน้อย เพื่อต้องการใหส้นิคา้
ของฟาร์มเป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภคอย่างกวา้ขวาง และจะใชก้ารส่งเสรมิการตลาดแบบลดราคาเมื่อลูกคา้ซื้อถงึปรมิาณที่
ทางรา้นก าหนด ตามความคดิเหน็ส่วนใหญ่จากกลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถาม โดยจะใชก้ลยุทธน์ี้ในช่วง 1 - 
2 ปีแรก หลงัจากนัน้จะท าการตรวจสอบยอดขายว่าไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไวใ้นปีแรกหรอืไม่  
   เมื่อสนิค้าของฟาร์มเป็นทีรู่้จกัของบรโิภคแล้ว ต่อมาในปีที ่2 - 4 จะใชก้ลยุทธ์ในการสรา้งคุณค่าทีแ่ตกต่าง



เพื่อเพิม่มลูค่าใหก้บัสนิคา้ โดยเน้นการประชาสมัพนัธใ์หผู้บ้รโิภคเหน็ถงึความส าคญัของการบรโิภคเน้ือสุกรที่สะอาดไม่
มสีารเคมตีกคา้ง สรา้งมาตรฐานของสนิคา้ใหม้กีารตรวจสอบจากกรมปศุสตัว์เพื่อใหลู้กคา้เกดิความเชื่อมัน่ในตวัสนิคา้ 
รวมถงึเชญิกลุ่มผูน้ าชมชน กลุ่มแม่บา้น และประชาชนทัว่ไปเขา้เยีย่มชมฟารม์ พรอ้มทัง้ใหค้วามรูก้บับุคคลทีส่นใจการ
เลี้ยงสุกรด้วย เมื่อผู้บรโิภคเห็นถึงความแตกต่างจะมกีารปรบักลยุทธ์ราคาใหม่ให้มรีาคาสูงกว่าท้องตลาดเล็กน้อย 
เน่ืองจากมัน่ใจว่าผูบ้รโิภคมคีวามยนิดทีีจ่ะจ่ายส่วนต่างของราคาทีเ่พิม่ขึน้น้ีเมื่อเทยีบกบัคุณภาพสนิคา้ทีไ่ดร้บั   
  หลงัจากสรา้งคุณค่าและความแตกต่างใหก้บัสนิคา้ไดแ้ลว้จะด าเนินกลยุทธส์รา้งวธิคีรองใจผูบ้รโิภค โดยจะใช้
กลยุทธ์นี้ในปีที ่5 เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในฟารม์สุกรทีม่คีุณภาพ มรีาคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพสนิคา้ที่
ได้รบั และสร้างความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสิง่แวดล้อม เนื่องจากสิง่เหล่านี้จะท าให้ลูกค้าเกิดความจงรกัภักดีต่อ
สนิคา้และเปลีย่นใจไปซื้อสนิคา้จากผูจ้ าหน่ายรายอื่นไดย้าก ในทีสุ่ดฟารม์จะประสบความส าเรจ็อย่างยัง่ยนื   

6. วิจารณ์ 
  6.1 ด้านความต้องการและพฤติกรรมของตลาด    
          1) ผลการตดัสนิใจซื้อเนื้อสุกรโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสนิคา้ (Product) ผูบ้รโิภค
ชอบรบัประทานเนื้อสนัมากที่สุด เนื่องจากเนื้อสนัมอียู่ 3 ประเภท คอื สนันอก สนัใน และสนัคอ ผู้วจิยัมคีวามเห็น
สอดคล้องกนัว่าเนื้อสุกรส่วนเนื้อสนันัน้เป็นส่วนที่สามารถน าไปประกอบอาหารไดห้ลากหลายทีสุ่ด จงึเป็นทีน่ิยมของ
ผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด มกีารใชเ้น้ือสุกรปรมิาณมากทีสุ่ดในงานบวช ผูว้จิยัมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัเน่ืองจากงานบวชในเขต
พืน้ทีต่้องการด าเนินงานธุรกจิฟาร์มสุกรนัน้ผูท้ีเ่ป็นเจา้ภาพจะเชญิแขกมาร่วมงานเป็นจ านวนมาก จงึมกีารใชเ้นื้อสุกร
เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงแขกในปรมิาณทีม่ากตามไปดว้ย ปัญหาเนื้อสุกรทีผู่บ้รโิภคพบเจอมากทีสุ่ดคอืเนื้อสุกรไม่สด 
ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าเน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยมสีภาพอากาศรอ้นทีรุ่นแรง ประกอบกบัรา้นคา้ทีจ่ าหน่ายเน้ือสุกรใน
เขตพืน้ทีอ่ าเภอจกัราชมกีารเกบ็รกัษาเน้ือสุกรในอุณหภูมทิีไ่ม่เหมาะสม ส่งผลใหเ้น้ือสุกรไม่สดและไม่สามารถเกบ็ไวไ้ด้
นาน จงึมผีลท าใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกัเจอปัญหาเนื้อสุกรไม่สด ผูบ้รโิภคชอบตาชัง่แบบเขม็มากกว่าตาชัง่แบบ
ดจิติอลเลก็น้อย ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าจรงิ ๆ แล้วกลุ่มผูบ้รโิภคบางรายอาจจะไม่รูจ้กัตาชัง่แบบดจิติอล และคุน้เคยกบั
ตาชัง่แบบเขม็จงึท าใหผ้ลการส ารวจออกมาไม่มคีวามแตกต่างกนัมากนัก ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้ตาชัง่แบบดจิติอลจะมี
ความแม่นย ามากกว่าตาชัง่แบบเขม็ และในการด าเนินงานธุรกจิผูว้จิยัตอ้งการใชต้าชัง่แบบดจิติอลเพราะมคีวามสะดวก
และแม่นย ามากกว่า สนิคา้ทีผู่บ้รโิภคต้องการให้จ าหน่ายควบคู่ไปกบัการจ าหน่ายเนื้อสุกรคอืเนื้อไก่และเนื้อววั ผูว้จิยั
เหน็ดว้ยกบัการจ าหน่ายเน้ือไก่และเนื้อววัควบคู่ไปกบัเนื้อสุกร เพื่อเป็นทางเลอืกใหก้บักลุ่มผูบ้รโิภคทีห่ลากหลาย  
     2) ขอ้มลูการตดัสนิใจซื้อเนื้อสุกรโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (Price) กรณีราคา
จ าหน่ายเนื้อสุกรเท่ากนั ผู้บรโิภคจะตดัสนิใจเลอืกซื้อเนื้อสุกรจากร้านจ าหน่ายเนื้อสุกรที่เลี้ยงสุกรหรอืท าฟาร์มเอง 
ผูว้จิยัเหน็ว่าการทีร่า้นจ าหน่ายเนื้อสุกรทีเ่ป็นผูเ้ลี้ยงสุกรเองจะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามเชื่อมัน่มากกว่ารา้นจ าหน่ายเนื้อ
สุกรทีร่บัซื้อเนื้อสุกรจากทีอ่ื่นมาจ าหน่าย เน่ืองจากผูบ้รโิภครูจ้กัแหล่งทีเ่ลีย้ง รูจ้กัวธิกีารเลีย้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ฟาร์ม
ทีเ่ลี้ยงสุกรแบบอนิทรยีจ์ะช่วยกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อมัน่ในและจงรกัภกัดตี่อสนิคา้ไดเ้ป็นอย่างดี ผูบ้รโิภคจะ
ซื้อเนื้อสุกรมาเพื่อบรโิภคต่อเดอืนเป็นจ านวนเงนิช่วง 251 - 500 บาทมากทีสุ่ด ผูว้จิยัเหน็ว่าเป็นการซื้อเนื้อสุกรเพื่อ
บรโิภคในระดบัปานกลาง จากการตรวจสอบจ านวนครวัเรอืนในอ าเภอจกัราชมีทัง้สิ้น 18,637 ครวัเรอืน ท าใหท้ราบ
อตัราผูบ้รโิภคต่อครวัเรอืนและน าไปวางแผนการตลาดเพื่อก าหนดยอดขายได้ ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซื้อเนื้อสุกรจากร้าน
ทีต่ดิป้ายราคาขายเนื่องจากตดัสนิใจซื้อไดง้่าย ผูว้จิยัต้องการทราบขอ้มูลการตดัสนิใจซื้อเมื่อเปรยีบเทยีบกบัรา้นทีไ่ม่
ตดิป้ายแจง้ราคาขายแต่เป็นรา้นเจ้าประจ าของผูบ้รโิภคจะสามารถแข่งขนัทางตลาดไดห้รอืไม่ ผลปรากฎว่าสามารถ
แข่งขนัได้และสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ยนิดทีีจ่ะซื้อเนื้อสุกรหากทางร้านมกีารก าหนดราคาขายเอง
โดยไม่อิงราคาตลาดกลาง ผู้วิจยัต้องการทราบว่าในกรณีมีการก าหนดราคาขายเองโดยไม่อ้างอิงราคาตลาดนัน้
ผูบ้รโิภคยนิดทีีจ่ะซื้อหรอืไม่ ซึง่พบว่าผูบ้รโิภคยงัยนิดทีีจ่ะซื้อ แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยั



และคุณภาพของเนื้อสุกรมากกว่าราคา แต่ถ้าหากตัง้ราคาขายต้องไม่สูงจนเกนิไป เนื่องจากอาชพีส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคในพืน้ทีอ่ าเภอจกัราชเป็นอาชพีรบัจา้งทัว่ไป หากตัง้ราคาสงูเกนิไปอาจจะท าใหข้ายไม่ได ้   
   3) ข้อมูลการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ (Place) 
ผู้บรโิภคชอบซื้อเนื้อสุกรที่ตลาดสดมากที่สุด ผู้วจิยัมคีวามเห็นสอดคล้องกนัว่าเป็นตลาดสด เนื่องจากในตลาดสดมี
สนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นผกั ผลไม ้อาหารสด หรอืผลติภณัฑ์อาหารแหง้ต่าง ๆ ซึ่งผูบ้รโิภคสามารถ
เลอืกซื้อเนื้อสุกรและวตัถุดบิอื่น ๆ ในตลาดสดได้พร้อมกนัในที่เดยีว ผู้วจิยัจงึน ามาเป็นขอ้พจิารณาในการเปิดร้าน
จ าหน่ายเนื้อสุกรในตลาดสดหรอืใกล้ตลาดสดไดน้อกเหนือจากตลาดสดและซุปเปอร์มาเกต็แล้ว ผูบ้รโิภคเหน็ว่าควรมี
รา้นจ าหน่ายเนื้อสุกรเพิม่เตมิในบรเิวณใกล้โรงงานอุตสาหกรรมมากทีสุ่ด จากแบบสอบถามผูว้จิยัพบว่ากลุ่มผูบ้รโิภค
ส่วนใหญ่มอีาชพีรบัจา้งทัว่ไปและรบัจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม ผลการส ารวจออกมาจงึเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
สามารถน ามาเป็นขอ้พจิารณาในการวางแผนเรื่องสถานทีจ่ าหน่ายเนื้อสุกรเพิม่เตมิไดใ้นอนาคต ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มี
ความเหน็ว่าการเปิดใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้เยีย่มชมฟารม์สุกรไดเ้พื่อการตดัสนิใจซื้อนัน้มคีวามน่าสนใจ โดยผูว้จิยัเอง
มคีวามยนิดแีละมคีวามตัง้ใจจะเปิดฟาร์มสุกรเป็นแหล่งใหค้วามรูแ้ก่บุคคลทัว่ไปทีส่นใจและเพื่อเป็นอกีหนึ่งช่องทางใน
การประชาสมัพนัธ์สินค้าของฟาร์มให้เป็นที่รู้จกัแก่ประชาชนทัว่ไปมากขึ้น เมื่อผลการส ารวจแบบสอบถามพบว่า
ผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจ ผูว้จิยัจะน าไปเตรยีมความพรอ้มในการด าเนินงานต่อไป ผูบ้รโิภคจะซื้อเนื้อสุกรในช่วงเชา้ตรู่ถงึ
เทีย่ง (05:00 - 12:00) มากทีสุ่ด ผูว้จิยัเหน็ดว้ยกบัผลการตอบแบบสอบถามของผูบ้รโิภคในขอ้น้ี เน่ืองจากในช่วงเชา้จะ
เป็นช่วงทีม่เีน้ือสุกรสดใหม่มาวางจ าหน่าย อกีทัง้กลุ่มผูบ้รโิภคนัน้จะนิยมประกอบอาหารในช่วงเชา้เป็นหลกั และจะท า
ในปรมิาณมากเพื่อรบัประทานทัง้มื้อเชา้และมื้อกลางวนั ส่วนในมื้อเยน็จะประกอบอาหารใหม่อีกครัง้  ซึ่งสามารถน า
ขอ้มลูส่วนนี้มาวางแผน ในจ าหน่ายเนื้อสุกรในช่วงเวลาเชา้ตรู่ถงึเทีย่งได ้  
   4) ขอ้มูลการตดัสนิใจซื้อเนื้อสุกรโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาด 
(Promotion) ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ชอบการส่งเสรมิการตลาดแบบลดราคา เมื่อซื้อถงึปรมิาณทีท่างรา้นก าหนดไวม้ากที่สุด 
ซึง่ผูว้จิยัมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัว่าการลดราคาเป็นรปูแบบการส่งเสรมิการตลาดทีใ่ชไ้ดผ้ลด ีเน่ืองจากเมื่อผูบ้รโิภคซื้อ
เนื้อสุกรในปรมิาณทีต่้องการแล้วจะต้องการส่วนลดมากกว่าของแถม เพราะบางครัง้ของแถมนัน้อาจเกนิความจ าเป็น
หรือสร้างภาระในการซื้อส่วนประกอบอื่นเพิ่มเติมผู้บริโภคที่ส่วนใหญ่ไม่ชอบบริการจดัส่งเนื้อสุกรถึงบ้าน เพราะ
ตอ้งการไปเลอืกซื้อดว้ยตนเองมากกว่า คดิเป็นรอ้ยละ 51.5 และรอ้ยละ 48.5 ของผูบ้รโิภคชอบบรกิารจดัส่งเนื้อสุกรถงึ
บ้าน เพราะสะดวกไม่เสยีเวลาในการไปซื้อ ซึ่งผลทีไ่ดพ้บว่าผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ไม่แตกต่างกนัมากนัก ทัง้นี้ผูว้จิยัเหน็
ว่าควรจะมชี่องทางการจ าหน่ายมากกว่าหนึ่งช่องทางหรอืมากกว่าการขายเพยีงหน้าร้านอย่างเดียว รวมทัง้ควรมี
บรกิารจดัส่งเพื่อรองรบัความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีห่ลากหลาย โดยการบรกิารจดัส่งถงึบ้านนัน้จะตอ้งสรา้งความ
เชื่อมัน่ในสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก ว่าผูข้ายจะน าส่งสนิคา้ทีด่แีละมคีุณภาพใหก้บัผูบ้รโิภค ซึ่งสามารถน ามา
วางแผนรูปแบบการขายในอนาคตได้ ผู้บรโิภคส่วนใหญ่คดิว่ารูปแบบการขายเซ็น (ขายเชื่อ) ไม่ด ีควรจ่ายเงินสด
เท่านัน้ ผู้วิจ ัยเห็นว่าเป็นผลดีต่อธุรกิจ เนื่องจากการท าธุรกิจฟาร์มสุกรและการจ าหน่ายเนื้อสุกรต้องใช้เงินทุน
หมุนเวยีนในการบรหิารจดัการธุรกจิ เช่น ใชใ้นการซื้ออาหารสุกร ซึ่งต้องใชเ้งนิในปรมิาณมากต่อการซื้อในแต่ละครัง้ 
หรอืการจ่ายค่าจา้ง/เงนิเดอืนพนักงาน เพราะฉะนัน้การมเีงนิสดหมุนเวยีนส าหรบัการบรหิารค่าใชจ้่ายต่าง ๆ จะเป็น
ผลดตี่อการด าเนินงานธุรกจิ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ไม่สนใจทีจ่ะซื้อเนื้อสุกรทีใ่กล้หมดอายุ ในกรณีทีม่กีารตดิป้ายส่วนลด
และป้ายระบุวันหมดอายุที่ชดัเจน เนื่องจากต้องการซื้อเนื้อสุกรที่สดใหม่เท่านัน้  จากผลการส ารวจข้อนี้ผู้วิจยัมี
ความเหน็สอดคล้องกนักบัผลการส ารวจช่วงเวลาในการซื้อเนื้อสุกรทีผู่บ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของ
เนื้อสุกรทีส่ดใหม่จงึนิยมทีจ่ะซื้อเนื้อสุกรในช่วงเชา้ตรู่ถงึเทีย่ง ดงันัน้จงึจะวางแผนการจ าหน่ายในแต่ละวนัใหส้ามารถ
จ าหน่ายสนิคา้ไดห้มดในวนัต่อวนั เพื่อใหร้า้นมสีนิคา้ทีส่ดใหม่มาจ าหน่ายอยู่เสมอ รวมทัง้จะเน้นการจดัเกบ็เนื้อสุกรใน
อุณภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถคงความสดใหม่ได้นาน ในกรณีที่วนัใดจ าหน่ายสินค้าไม่หมดจะใช้การส่งเสริม
การตลาดแบบลดราคาเพื่อระบายสนิคา้คงเหลอืใหห้มด   



  6.2 ด้านยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี   
   จากการศกึษาและสรุปการวางแผนยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี มคีวามเสีย่งเรื่องการลงทุน เนื่องจาก
เงนิลุงทุนจ านวน 1,500,000 บาท ถูกน าไปลงทุนในการก่อสรา้งเตรยีมโรงเรอืนประมาณ 668,700 บาท ใชจ้่ายในการ
ลงทุนดา้นวตัถุดบิและสนิค้าประมาณ 278,760 บาท และเป็นค่าเงนิเดอืนและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ประมาณ 63,400 บาท 
รวมค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ในเดอืนแรกจ านวน 1,010,860 บาท ถอืเป็นค่าใชจ้่ายและลงทุนกว่ารอ้ยละ 67.39 ของเงนิทุน ซึ่ง
การลงทุนในช่วงแรกจะเป็นการลงทุนเลี้ยงแม่พนัธุ์และพ่อพนัธุ์สุกร ซึ่งแม่พนัธ์สุกรจะใชเ้วลาในการตัง้ทอ้งจนกระทัง่
คลอดประมาณ 115 วนั หรอืประมาณ 4 เดอืน โดยในช่วง 4 เดอืนแรกจะซื้อลูกสุกรชุดละ 32 ตวั มาเลี้ยงก่อนเป็น
จ านวน 4 ชุด รวมเป็น 128 ตวั และในช่วงเริม่ต้นเดอืนที ่5 เป็นต้นไปจะใชลู้กสุกรทีผ่ลติไดเ้อง เพราะฉะนัน้รายไดใ้น
ส่วนของการจ าหน่ายลูกสุกร สุกรขนุ ชิน้ส่วนหรอืเนื้อสุกร หรอืการจ าหน่ายปุ๋ ยมลูสุกรจะยงัไม่มใีนช่วง 4 เดอืนแรก ซึง่
อาจจะท าใหม้ผีลกระทบทางการเงนิในการจ่ายค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นตน้ทุนคงทีอ่ื่น ทัง้นี้สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการวางแผนการ
ด าเนินงานในช่วง 4 เดอืนแรก เช่น ยงัไม่ตอ้งจา้งพนักงานดแูลฟารม์และพนักงานขาย เน่ืองจากยงัไม่มผีลผลติหรอืยงั
ไม่มงีานทีต่้องท าเยอะ ซึ่งเจา้ของฟาร์มและคนในครอบครวัสามารถช่วยกนัดูแลเองไดก้่อน หรอืการก่อสรา้งโรงเรอืน
ต่าง ๆ อาจจะทยอยก่อสร้างเรื่อย ๆ โดยที่ไม่ต้องด าเนินการใหเ้สร็จสิ้นภายในเดอืนแรกทัง้หมด แต่จะเน้นก่อสร้าง
โรงเรอืนทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการด าเนินงานก่อนซึ่งไดแ้ก่ โรงเรอืนส าหรบัแม่พนัธุแ์ละพ่อพนัธุสุ์กร โรงเรอืนส าหรบัเลีย้ง
สุกรขุน และโรงเรอืนส าหรบัเก็บอาหารและผสมอาหารสุกร เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อส ารองเงนิทุนไว้หมุนเวยีนใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินในช่วง 4 แรกทีย่งัไม่มรีายได ้  
   ส าหรับด้านความต้องการของผู้บริโภค จะเป็นการพยากรณ์จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ควรติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องและรกัษาฐานลูกคา้เดมิ จากนัน้ท าการประเมณิและวเิคราะห์ยอดขายอยู่เสมอ เช่น ทุกไตร
มาส เป็นต้น เพื่อดูแนวโน้มความตอ้งการของผูบ้รโิภคมาใชใ้นการวางแผนปรบัยอดขายหรอืลดตน้ทุนการผลติเพื่อให้
การด าเนินงานของธุรกจิสามารถอยู่รอดไดใ้นทุกสถานการณ์ของตลาด    
  6.3 ด้านการด าเนินงานของธรุกิจ     
  ผูว้จิยัจะท าการวจิารณ์การด าเนินงานของธุรกจิ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงันี้   
    1) ส่วนของการด าเนินงานของฟาร์ม จากความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจนัน้จะมีการเริ่ม
ลงทุนโดยการสรา้งโรงเรอืนและมกีารทยอยซื้อลูกสุกรเพื่อเลี้ยงตามรอบการจ าหน่าย และการทยอยลงทุนซื้อแม่พนัธุ์
สุกรมาเลีย้งเพื่อใหส้ามารถผลติลูกสุกรไดต้ามรอบการเลีย้งและการจ าหน่าย ผูว้จิยัมคีวามเหน็ในเรื่องความเสีย่งทีต่้อง
ตระหนักถงึ เนื่องจากมปัีจจยัหลายดา้นทีอ่าจจะก่อใหเ้กิดความผดิพลาดขึน้ได้ เช่น ภาวะโรคระบาด ภาวะตลาดใน
เรื่องก าลงัซื้อของกลุ่มผูบ้รโิภค ความเสีย่งของแมพ่นัธุสุ์กรในการผลติลูกสุกร โดยเฉพาะแม่พนัธุสุ์กรทอ้งแรกจะมคีวาม
เสีย่งสงูเพราะแม่พนัธุบ์างตวัจะอาจจะมพีนัธุกรรมทีไ่ม่สามารถมลูีกได ้โดยปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ
การคลาดเคลื่อนของรายได้หรืออาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหา ดัง้นัน้ผู้ที่จะด าเนินธุรกิจต้องมีการ
วางแผนเพื่อรบัมอืกบัความไม่แน่นอนเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าดว้ย รวมถงึควรใชจ้่ายเท่าทีจ่ าเป็นในช่วงเริม่ต้นกจิการและ
ควรมเีงนิส ารองไวใ้ชจ้่ายในกรณีฉุกเฉิน เพื่อรองรบัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดทุ้กเมื่อ  
    2) ส่วนของการด าเนินงานของรา้นจ าหน่ายเนื้อสุกร ผูว้จิยัจะวจิารณ์ในเรื่องของความเสีย่งของการ
จ าหน่ายหน้ารา้น จากความต้องการทีจ่ะเปิดรา้นจ าหน่ายเนื้อและชิ้นส่วนสุกรในตวัอ าเภอจกัราชและใกล้กบัตลาดสด 
ในช่วงเริม่ตน้ของกจิการนัน้รา้นอาจจะยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภคท าใหย้อดขายยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว ้แต่ทัง้นี้จะมคี่าใชจ้่ายคงทีใ่นส่วนของค่าเช่าพืน้ทีแ่ละค่าจา้งพนักงานขาย ซึ่งอาจจะส่งผลใหร้ายไดไ้ม่เพยีงพอกบั
ค่าใช้จ่าย จึงต้องให้ความส าคญักับการส่งเสริมการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ที่หลากหลายช่องทาง เช่น ทาง
ออนไลน์หรอืสื่อวทิยุชมชน เป็นต้น เพื่อใหร้า้นเป็นทีรู่จ้กัของกลุ่มผูบ้รโิภคอย่างกวา้งขวาง ท าใหม้กีลุ่มลูกคา้เพิม่ขึน้
และมรีายได้เพยีงพอต่อค่าใชจ้่าย เมื่อร้านมผีลประกอบการเริม่ดขีึ้นต้องน าขอ้มูลการขายมาวเิคราะห์เพื่อปรบัแผน
ด าเนินงานใหม้กี าไรเพิม่มากขึน้   



  6.4 ด้านการวางแผนการจดัการเชิงงกลยุทธ ์เป็นระยะเวลา 5 ปี   
  จากสรุปผลการศกึษา “ความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจฟาร์มสุกร จกัราชฟาร์มสุกร อ าเภอจกัราช 
จงัหวดันครราชสมีา” การจดัการเชงิกลยุทธ ์ผูว้จิยัเหน็ว่าการด าเนินกลยุทธ์ในระยะเวลา 5 ปี ต้องมกีารรวบรวมขอ้มลู
เพื่อมาใช้ในช่วยวเิคราะห์และวดัผลของการด าเนินกลยุทธ์ โดยต้องอาศยัการเก็บขอ้มูลจากพนักงานเป็นหลักเช่น 
ยอดขาย ผลผลติ หรอืค่าใชจ้่ายต่าง ๆ และตอ้งมกีารประเมณิความพงึพอใจของลูกคา้ดว้ย ว่าผลการด าเนินกลยุทธ์นัน้
เป็นอย่างไรควรปรบัเปลีย่นแผนการด าเนินกลยุทธห์รอืไม่หรอืยงัคงตอ้งใชแ้ผนการด าเนินกลยุทธเ์ดมิต่อเนื่อง  
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  งานวจิยัศกึษา เรื่อง ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกจิฟารม์สุกร จกัราชฟารม์สุกร อ าเภอจกัราช จงัหวดั
นครราชสมีา ฉบบันี้ส าเรจ็ได ้เนื่องจากรองศาสตราจารยสุ์วนีา ตัง่โพธสุิวรรณ อาจารย์ทีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ ทีไ่ด้
ใหค้ าปรกึษาและแนะน าในการแกไ้ขปรบัปรุง ใหค้วามอนุเคราะหด์า้นความรูแ้ละใหค้ าปรกึษาแนะน าเพิม่เตมิ ตลอดจน
ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ผูใ้หส้มัภาษณ์ และผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอืส่งเสรมิ สนับสนุน ที่
ท าใหผู้ว้จิยัไดท้ าการวจิยัศกึษาครัง้นี้ส าเรจ็ดว้ยด ี  
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