ความต้องการของผูซ้ ื้ออุปกรณ์ปศุสตั ว์ประเภท เครื่องหมายประจาตัวสัตว์
(ear tag)
The Purchaser Requirement For Livestock Equipment Of Ear Tag Category
นาย พีทพล แซ่ลม้ิ
บทคัดย่อ
ความต้องการของผูซ้ อ้ื อุปกรณ์ปศุสตั ว์ประเภท เครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์( ear tag)
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั เป็ นการศึกษา
1) เพื่อศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด 2) เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
3) เพื่อศึกษาการดาเนินธุรกิจ 4) เพื่อศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงงกลยุทธ์ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
ผลการวิ จยั
1) กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภคทีต่ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย อายุ 20-29 ปี การศึกษาปริญญา
ตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลีย่ 10,001-20,000 บาท สถานภาพโสด เลือกใช้เครือ่ งหมายประจาตัว
สัตว์ (ear tag) กับโค/กระบือ มีวตั ถุประสงค์เลือกซือ้ เครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ พร้อมเลเซอร์มาร์ค (ear
tag) เนื่องจาก ใช้เองในฟาร์มหรือบ้านเรือน ส่วนคุณภาพคานึงถึงความแข็งแรงทนทาน การฉีกขาด
การหลุด การบิดงอ สังซื
่ อ้ จากเว็บไซต์ 50-200 ชุด ราคา 11-20 บาท การขนส่งทีผ่ ูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เลือก ราคา 51-100 บาท ระยะเวลาในการสังซื
่ อ้ 2-3 วันหลังสังซื
่ อ้ และโปรโมชันฟรี
่ ค่าส่ง มี
การรับรูข้ า่ วสารจากสื่อทางอินเตอร์เน็ตและกลุ่มตัวอย่างเลือกสังซื
่ อ้ สินค้าทาง Facebook
2) ยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี สาหรับการลงทุนในธุรกิจเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์
ใช้งบประมาณ 730,000 บาท ปรากฏว่าสามารถมียอดขาย 100,000 บาท ต่อเดือน ของความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคในเขตพืน้ ทีท่ ต่ี ้องการดาเนินงาน โดยในช่วงเดือนแรกของการดาเนินงานจะมีค่าการ
ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ ค่าเครือ่ งจักร เช่น เครือ่ งฉีดพลาสติกเครือ่ งเลเซอร์มาร์ค และ อุปกรณ์
เครือ่ งใช้ต่างๆ คิดเป็ นเงินรวม ทัง้ หมด 330,000 บาท
สาหรับรายได้ระหว่างดาเนินงานของปี แรกประมาณ 1,200,000 บาทต่อปี โดยมีรายได้เฉลีย่
เดือนละ 100,000 บาท มาจากการจาหน่ ายอุปกรณ์ปศุสตั ว์ประเภทเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag)
ของโค/กระบือ และ แพะ/แกะ/สุกร โดยราคาเฉลีย่ ต่อชุด 100 บาท ซึง่ จะประมาณการมียอดขายเพิม่ ขึน้
ปี ละ 15 % ทุกๆปี ของความต้องการของผูบ้ ริโภคในช่วง 5 ปี แรกของการเริม่ ต้นของ
ดาเนินงาน

3) การดาเนินงานร้านผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ปศุสตั ว์ประเภทเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์
(ear tag) มี 2 ส่วนคือ การดาเนินงานด้านการผลิต และการดาเนินงานร้านขาย เป็ นอาคารพาณิชย์ เขต
บางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ภายในระยะเวลา 5 ปี มี 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ราคา กล
ยุทธ์การสร้างคุณค่าทีแ่ ตกต่าง และ กลยุทธ์การสร้างวิธคี รองใจผูบ้ ริโภค
5) ยอดขายและแนวโน้ม ความต้องการของผูบ้ ริโภคเป็ นการพยากรณ์จากค่าเฉลีย่ จากกลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ ป็ นเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์และหน่วยงานของทางราชการ ควรติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
และรักษาฐานลูกค้าเดิม จากนัน้ ทาการประเมิณและวิเคราะห์ยอดขายอยูเ่ สมอ เช่น ทุกไตรมาส เป็ นต้น
เพื่อดูแนวโน้มความต้องการของผูบ้ ริโภคมาใช้ในการวางแผนปรับยอดขายหรือลดต้นทุนการผลิตให้การ
ดาเนินงานธุรกิจให้อยูร่ อดในทุกสถานการณ์ของตลาด

คาสาคัญ : ความต้องการดาเนิ นงาน,เครื่องหมายประจาตัวสัตว์,จาหน่ ายอุปกรณ์ ปศุสตั ว์, แผน
ธุรกิ จ
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ABSTRACT
The Purchaser Requirement For Livestock Equipment Of Ear Tag Category Research
objectives
1.) To study the market requirement and behavior
2.) To study the sales amount and the sales amount trends for 5 years
3.) To study the business actuation
4.) To study the strategic planning and management for a period of 5 years
Results show that
1) The sample group of consumers who responded to the questionnaire was male,
aged 20-29 years old. Personal business career Average income 10,001-20,000 baht Single
status choose to use animal identification marker (ear tag) with cattle. Have the objective to
purchase selection the animal identification marker with laser mark (ear tag) wherewith used on
farms or in houses area. For the quality is considered strength, durability, tearing, deformation,
bending. The purchase order from website 50-200 sets, price 11-20 baht. Transportation that
most respondents choose for the price of 51-100 baht. The purchase order time is 2-3 days
after the purchase order. And free shipping promotion with news from the internet. And the
sample group choose to purchase order products via Facebook
2) The sales amount and sales amount trends for 5 years for investing in animal
identification marker. To using a budget of 730,000 baht. It that able to sales amount 100,000
baht per month for the consumers demand in the operation requirement area. During the first
month of implementation, there will be a charge for commercial buildings renovation, machinery
charge, such as the plastic injection machine, the laser mark machine and various appliances
equipment total amount of 330,000 baht. The revenues for the implementation of the first year,
about 1.2 million baht per year, with an average income of 100,000 baht per month from the
sale of livestock equipment for the animal identification marker category (ear tag) of cattle /goat
/ sheep / swine. With an average price of 100 baht per set, which is estimated to have sales
amount increased by 15% per year every year of consumer demand during the first 5 years for
the implementation start
3) The producing shop implementation and the sale of the livestock equipment for the
animal identification marker category (ear tag) there are 2 parts, by the production
implementation and the shop operation constitute a commercial building in Bang Kho-Laem
District, Bangkok
3

4) For the strategic management within 5 years there are 3 strategies, the price
strategy, the different value creation strategy and the consumer dominance strategy.
5) The sales amount and consumer demand trends are forecasts from the average of
the sample group of livestock farmers. And the government agencies should be to monitor the
situation continuously and maintain the existing customer base. Then always evaluate and
analyze sales, such as every quarter, etc. To view the consumer demand trends in planning
sales adjustments or reducing production costs to ensure business operations to survive in
every market situation
Keyword : Operation Requirement, Animal Identification Marker, Livestock Equipment
Distributor, Business plan
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บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มกี ารทาการเกษตรเป็ นอาชีพหลักมา
เป็ นเวลานาน ซึง่ มักทาเป็ นการเกษตรแบบยังชีพทีม่ คี วามสอดคล้องกับประเพณี วิถชี วี ติ วัฒนธรรม
และ ความเป็ นอยู่ของคนไทย ในการผลิตทางการเกษตรนี้ได้อาศัยความรู้ ความสามารถทีส่ บื ทอดกัน
ต่อๆ มา ตัง้ แต่บรรพบุรษุ จนในปั จจุบนั มีการพัฒนาการเกษตรจากเดิมทีเ่ ป็ นการเกษตรแบบยังชีพเป็ น
เกษตร อุตสาหกรรมทีม่ งุ่ เน้นการผลิตเพื่อจาหน่ ายมากขึน้ ทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้เปลีย่ นรูปแบบ
การผลิตไป โดยมีการใช้ความรูต้ ามแบบแผนของประเทศตะวันตก ทาให้มกี ารใช้ปัจจัยการผลิตจาก
ภายนอกประเทศเพิม่ มากขึน้ ประเทศไทยในปั จจุบนั จึงเสียดุลการค้าให้กบั ประเทศในแถบตะวันตก ซึ่ง
เป็ นผลมาจาก การละเลยไม่ให้ความสนใจในการนาความรูด้ า้ นการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย
ทีส่ บื ทอดกันมา ตัง้ แต่บรรพบุรษุ มาประยุกต์หรือพัฒนาต่อยอดใช้ในการผลิตทางการเกษตร การเลีย้ ง
สัตว์เป็ นหนึ่งในอาชีพการเกษตรของประเทศไทยทีใ่ นปั จจุบนั มีการผลิตในรูปแบบ สมัยใหม่ทอ่ี าศัย
ความรู้ เทคโนโลยีการเลีย้ งจากต่างประเทศ ทัง้ ทางด้านพันธุ์ อาหาร และการจัดการดูแล และสุขภาพ
การติดเครือ่ งหมายแสดงตัวสัตว์ทห่ี ู เป็ นทีน่ ิยมใช้กนั มากในการเลีย้ งปศุสตั ว์ในต่างประเทศ
เช่น ฟาร์มวัว ฟาร์มแกะ ฟาร์มกวาง และฟาร์นกกระจอกเทศ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นการแสดงแหล่งของปศุ
สัตว์ว่าเป็ นของใคร มาจากท้องถิน่ ใดในปลายประเทศมีกฎหมายบังคับให้ผผู้ ลิตหรือผูเ้ ลีย้ งปศุสตั ว์ตอ้ ง
ติดเครือ่ งหมายดังกล่าว ทัง้ นี้เพื่อแสดงแหล่งกาเนิด และลักษณะทางพันธุกรรม และเป็ นการควบคุมโรค
ระบาดสัตว์ดว้ ย
ในการทาเครือ่ งหมายสัตว์นิยมใช้กบั สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมเป็ นส่วนใหญ่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การศึกษาวิจยั ต่งๆ รวมทัง้ การเพาะเลีย้ งสัตว์เครือ่ งหมายทีใ่ ช้เป็ นแผ่นพลาสติก แผ่นอลูมเิ นียม หรือ
แผ่นเหล็ก มีขนาดเล็ก-ใหญ่ และมีสตี ่างๆ แผ่นเครือ่ งหมายเหล่านี้จะมีตวั เลขหรือตัวอักษรเป็ นรหัส
สาหรับตัวสัตว์แต่ละตัว ซึง่ ปั จจุบนั นี้เครือ่ งหมายเหล่านี้มผี ผู้ ลิตออกจาหน่ายในทางการค้ามากมาย
การติดเครือ่ งหมายสัตว์ทห่ี ู เป็ นวิธกี ารทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก ไม่ต้องใช้ความรูค้ วามสามารถเป็ นพิเศษ
อย่างไรก็ตามการทาเครือ่ งหมายแบบนี้ ก็เช่นเดียวกันกับการทาเครือ่ งหมายแบบอื่นๆ คือจะต้องทาการ
คัดเลือกชินและขนาดของแผ่นเครือ่ งหมายทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้เพื่อลดปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ เช่น ปั ญหา
ของความร้อนจากแผ่นเครือ่ งหมายทีเ่ ป็ นโลหะท่างกลางแสงแดดจ้า หรือปั ญหาของแผ่นเครือ่ งหมายที่
ใหญ่เกินไปจนก่อให้เกิดความราคาญแก่สตั ว์
จากข้อมูลข้างต้นผูว้ จิ ยั มีความต้องการศึกษาแนวทางการตลาดเพื่อเพิม่ ยอดขายและปั จจัย
ทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ อุปกรณ์ปศุสตั ว์ประเภทเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์( ear tag)
และนากลยุทธ์ทางการตลาดทีไ่ ด้ไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการในธุรกิจร้านจาหน่ายเครือ่ งหมายประจาตัว
สัตว์(ear tag)ให้สามารถเติบโตและยังยื
่ นต่อไป
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การดาเนินวิจยั เรื่องความต้องการของผูซ้ ้อื อุปกรณ์ปศุสตั ว์ประเภท เครื่องหมายประจาตัวสัตว์
(ear tag) โดยสรุปการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา จากเอกสารทางวิชาการ ตารา วารสาร
บทความทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวทางการทาวิจยั เชิงสารวจ
2. จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง ลงพื้นที่นาแบบสอบถาม ไปขอความ
ร่วมมือจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างและทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม เพื่อทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอนต่อไป
3. จากข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยแจกแบบสอบถามและการอ่านบทความ จะทาให้ได้
เนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการนาไปเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ปศุสตั ว์ประเภท
เครื่องหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag)ได้ โดยจะทาการวิเคราะห์แยกส่วนที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ
และพฤติกรรมองค์การ การจัดการการตลาด การจัดการการเงิน การจัดการดาเนินงาน การจัดการ
เชิงกลยุท ธ์ และน าไปประกอบกับ การวิเ คราะห์ข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการเก็บ ตัว อย่างความต้อ งการของ
ผูบ้ ริโภคเพื่อให้เกิดการบูรณาการให้สอดคล้องกัน
ผลการวิ จยั
สรุปผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภคทีต่ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย อายุ 20-29 ปี การศึกษาปริญญาตรี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลีย่ 10,001-20,000 บาท สถานภาพโสด
กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภคทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้เครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag)
กับโค/กระบือ มีวตั ถุประสงค์เลือกซือ้ เครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ พร้อมเลเซอร์มาร์ค (ear tag) เนื่องจาก
ใช้เองในฟาร์มหรือบ้านเรือน ส่วนคุณภาพคานึงถึงความแข็งแรงทนทาน การฉีกขาด การหลุด การบิด
งอ สังซื
่ อ้ จากเว็บไซต์ 50-200 ชุด ราคา 11-20 บาท การขนส่งทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก
ราคา 51-100 บาท ระยะเวลาในการสังซื
่ อ้ 2-3 วันหลังสังซื
่ อ้ และโปรโมชันฟรี
่ ค่าส่ง มีการรับรูข้ า่ วสาร
จากสื่อทางอินเตอร์เน็ตและกลุ่มตัวอย่างเลือกสังซื
่ อ้ สินค้าทาง Facebook
จากการสารวจความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีต่ อบแบบสอบถาม เลือกใช้เครือ่ งหมาย
ประจาตัวสัตว์ (ear tag) สาหรับโค/กระบือ มากทีส่ ุดมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เองในฟาร์มหรือบ้านเรือน
โดยเลือกเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์(ear tag) พร้อมเลเซอร์มาร์ค สีเหลือง เนื่องจากเป็ นเครือ่ งหมายทีม่ ี
ความแข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาด และบิดงอ โดยสังซื
่ อ้ จากเว็บไซต์ทวไป
ั ่ สาหรับการสังซื
่ อ้ ในแต่ละครัง้
ของผูบ้ ริโภคนิยมซือ้ ในจานวน 50-200 ชุด ในราคา 11-20 บาท ทีไ่ ม่แตกต่างกันระหว่างเครือ่ งหมาย
ประจาตัวสัตว์(ear tag)ของโค/กระบือ และ แพะ/แกะ/สุกร ค่าจัดส่ง 51-100 บาท ใช้ระยะเวลาในการ
ขนส่ง 2-3 วันหลังสังซื
่ อ้ รวมทัง้ ฟรีค่าจัดส่ง ส่วนการรับรูข้ า่ วสารของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นเกษตรส่วนใหญ่รบั รู้
จากสื่อทางอินเตอร์เน็ต และช่องทางการสังซื
่ อ้ ทาง Facebook
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สาหรับรายได้ระหว่างดาเนินงานของปี แรกประมาณ 1,200,000 บาทต่อปี โดยมีรายได้เฉลีย่ เดือนละ
100,000 บาท มาจากการจาหน่ ายอุปกรณ์ปศุสตั ว์ประเภทเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag)
ของโค/กระบือ และ แพะ/แกะ/สุกร โดยราคาเฉลีย่ ต่อชุด 100 บาท ซึง่ จะประมาณการมียอดขายเพิม่ ขึน้
ปี ละ 15 % ทุกๆปี ของความต้องการของผูบ้ ริโภคในช่วง 5 ปี แรกของการเริม่ ต้นของดาเนินงาน
การดาเนินงานของความต้องการและการดาเนินงานร้านผลิตและจาหน่ ายอุปกรณ์ปศุสตั ว์
ประเภทเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag) นัน้ กล่าวโดยสรุปจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ส่วนของการดาเนินงานด้านการผลิต โดยพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการดาเนินงานธุรกิจอุปกรณ์ปศุสตั ว์
ประเภท เครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์(ear tag) คือ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เป็ นอาคาร
พาณิชย์ 1 หลัง ในตอนเริม่ ต้นดาเนินงานจะทาการทยอยนาเครือ่ งฉีดพลาสติก เครือ่ งเลเซอร์มาร์ค
และแม่พมิ พ์ และอุปกรณ์อ่นื ๆ สาหรับผลิตเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag) การออกแบบผังภายใน
ร้านจะให้ความสาคัญกับการใช้พน้ื ทีข่ องอย่างคุมค่า สะดวกต่อการคมนาคม การคเลื่อนย้ายสะดวก
2. ส่วนของการดาเนินงานของร้านขายเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์(ear tag) ตัง้ แต่เวลา 09:00 20:00 น. ทุกวัน (ปิ ดเฉพาะวันอาทิตย์) สาหรับทีต่ งั ้ ร้านจะเป็ นการซือ้ อาคารพาณิชย์เพื่อผลิตและขาย
สินค้า
ยอดขายและแนวโน้ มยอดขาย 5 ปี
จากการสารวจความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีต่ อบแบบสอบถาม เลือกใช้เครือ่ งหมาย
ประจาตัวสัตว์ (ear tag) สาหรับโค/กระบือ มากทีส่ ุดมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เองในฟาร์มหรือบ้านเรือน
โดยเลือกเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์(ear tag) พร้อมเลเซอร์มาร์ค สีเหลือง เนื่องจากเป็ นเครื่องหมายทีม่ ี
ความแข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาด และบิดงอ โดยสังซื
่ อ้ จากเว็บไซต์ทวไป
ั ่ สาหรับการสังซื
่ อ้ ในแต่ละครัง้
ของผูบ้ ริโภคนิยมซือ้ ในจานวน 50-200 ชุด ในราคา 11-20 บาท ทีไ่ ม่แตกต่างกันระหว่างเครือ่ งหมาย
ประจาตัวสัตว์(ear tag)ของโค/กระบือ และ แพะ/แกะ/สุกร ค่าจัดส่ง 51-100 บาท ใช้ระยะเวลาในการ
ขนส่ง 2-3 วันหลังสังซื
่ อ้ รวมทัง้ ฟรีค่าจัดส่ง ส่วนการรับรูข้ า่ วสารของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นเกษตรส่วนใหญ่รบั รู้
จากสื่อทางอินเตอร์เน็ต และช่องทางการสังซื
่ อ้ ทาง Facebook
งบประมาณในการลงทุน 730,000 บาท ปรากฏว่าสามารถมียอดขาย 100,000 บาท ต่ อเดือน
ของความต้องการของผูบ้ ริโภคในเขตพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการดาเนินงาน โดยในช่วงเดือนแรกของการดาเนินงาน
จะมีค่าการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ ค่าเครือ่ งจักร เช่น เครือ่ งฉีดพลาสติกเครือ่ งเลเซอร์มาร์ค และ
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ต่างๆ คิดเป็ นเงินรวม ทัง้ หมด 330,000
สาหรับรายได้ระหว่างดาเนินงานของปี แรกประมาณ 1,200,000 บาทต่อปี โดยมีรายได้เฉลีย่
เดือนละ 100,000 บาท มาจากการจาหน่ ายอุปกรณ์ปศุสตั ว์ประเภทเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag)
ของโค/กระบือ และ แพะ/แกะ/สุกร โดยราคาเฉลีย่ ต่อชุด 100 บาท ซึง่ จะประมาณการมียอดขายเพิม่ ขึน้
ปี ละ 15 % ทุกๆปี ของความต้องการของผูบ้ ริโภคในช่วง 5 ปี แรกของการเริม่ ต้นของดาเนินงาน
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การดาเนิ นงานของธุรกิ จ
การดาเนินงานของความต้องการและการดาเนินงานร้านผลิตและจาหน่ ายอุปกรณ์ปศุสตั ว์
ประเภทเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag) นัน้ กล่าวโดยสรุปจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ส่วนของการดาเนินงานด้านการผลิต โดยพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการดาเนินงานธุรกิจอุปกรณ์ปศุสตั ว์
ประเภท เครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์(ear tag) คือ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เป็ นอาคาร
พาณิชย์ 1 หลัง ในตอนเริม่ ต้นดาเนินงานจะทาการทยอยนาเครือ่ งฉีดพลาสติก เครือ่ งเลเซอร์มาร์ค
และแม่พมิ พ์ และอุปกรณ์อ่นื ๆ สาหรับผลิตเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag) การออกแบบผังภายใน
ร้านจะให้ความสาคัญกับการใช้พน้ื ทีข่ องอย่างคุมค่า สะดวกต่อการคมนาคม การคเลื่อนย้ายสะดวก
2. ส่วนของการดาเนินงานของร้านขายเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์(ear tag) ตัง้ แต่เวลา 09:00 20:00 น. ทุกวัน (ปิ ดเฉพาะวันอาทิตย์) สาหรับทีต่ งั ้ ร้านจะเป็ นการซือ้ อาคารพาณิชย์เพื่อผลิตและขาย
สินค้า
การวางแผนการจัดการเชิ งงกลยุทธ์ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
เนื่องจากเป็ นการเริม่ ต้นกิจการใหม่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวางแผนกลยุทธ์ไว้ 3 กลยุทธ์ ดังนี้
1. กลยุทธ์ราคา จะทาการใช้กลยุทธ์น้ี 1 - 2 ปี แรกของการดาเนินกิจการ โดยในช่วงทีเ่ ริม่
กิจการจะทาการขายต่ากว่าราคาตลาดเล็กน้อย จุดประสงค์เพื่อให้เป็ นรูจ้ กั ของลูกค้า จะทาการกาหนด
ช่วงเวลาหรือเงือ่ นทีเ่ หมาะสมแม้จะได้กาไรน้อย เช่น การลดราคาเมือ่ ซือ้ ถึงจานวนเงินทีท่ างร้านกาหนด
เป็ นต้น ในขณะเดียวกันต้องประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ดว้ ยเพื่อให้ลกู ค้าบอกต่อกันจนเป็ นทีร่ จู้ กั และ
ทาให้มยี อดขายเพิม่ ขึน้ ตามมาเป็ นกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดในช่วงแรก
2. กลยุทธ์การสร้างคุณค่าทีแ่ ตกต่าง จะทาการใช้กลยุทธ์น้ใี นปี ท่ี 3 - 4 จะเป็ นการเน้นคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ให้ลกู ค้าเห็นถึงความแตกต่างกับสินค้าของร้านอื่น โดยมีการผลิตทีเ่ น้นการรักษา
สิง่ แวดล้อมและผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับสัตว์เลี้ยง
3. กลยุทธ์การสร้างวิธคี รองใจผูบ้ ริโภค จะทาการใช้กลยุทธ์น้เี มือ่ เข้าปี ท่ี 5 ของการดาเนินงาน
ธุรกิจ จากทีท่ ากลยุทธ์ดา้ นราคาและกลยุทธ์การสร้างคุณค่าทีแ่ ตกต่างแล้วนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งทาต่อมาคือการ
ครองใจผูบ้ ริโภค เป็ นวิธกี ารสร้างความพึงพอใจแก่ผบู้ ริโภค เนื่องจากการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันจะประสบความสาเร็จและยังยื
่ นได้ตอ้ งทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพ
มีราคาทีเ่ หมาะสม เจ้าของกิจการจาเป็ นต้องสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชนสิง่ แวดล้อม เนื่องจากสิง่
เหล่านจะทาให้ลกู ค้าเกิดความภักดีต่อสินค้าสร้างความเชื่อถือและเชื่อมัน่ และสร้างชื่อเสียงให้กบั ธุรกิจ
ด้วย
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สรุปและวิ จารณ์ ผล
พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์ปศุสตั ว์ประเภท เครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag)
1. ผลการตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์ปศุสตั ว์ประเภท เครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag)
ผูบ้ ริโภคเลือกใช้เครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag) สาหรับติดกับโค/กระบือมากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั
เห็นสอดคล้องว่าเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโค/กระบือในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเลีย้ งโค/กระบือกัน
อย่างแพร่หลายและสามารถนาเนื้อมาประกอบอาหารได้หลากหลาย เกษตรกรจึงเลือกเครือ่ งหมาย
ประจาตัวสัตว์ (ear tag) สาหรับโค/กระบือมากทีส่ ุดในการตอบแบบสอบถาม
วัตถุประสงค์ในเลือกการซือ้ เครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag) ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยม
นามาใช้เองในฟาร์มหรือบ้านเรือนของตนเองมากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั เห็นสอดคล้องเนื่องจากเกษตรกรเจ้าของ
สัตว์เลีย้ งย่อมรูข้ นาดและปริมาณของสัตว์เลีย้ ง และการนาอุปกรณ์มาใช้กบั สัตว์ของตนเองนัน้ ต้องมีการ
คัดเลือกอุปกรณ์ทเ่ี หมาะสมด้วยเช่นกัน
เครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์(ear tag) พร้อมเลเซอร์มาร์ค ผูบ้ ริโภคนิยมซือ้ เครือ่ งหมายพร้อม
เลเซอร์มาร์คมากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าการทาเครือ่ งหมายทีม่ เี ลเซอร์มาร์คนัน้ เพื่อช่วยให้ตวั เลขและ
ตัวอักษรมีความชัดเจน สามารถอ่านได้งา่ ย และง่ายต่อการจดบันทึก
สีของเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์(ear tag) ส่วนใหญ่ผบู้ ริโภคนิยมสีเหลือง มากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั มี
ความเห็นว่าสีเหลืองเป็ นสีทส่ี ะท้อนต่อแสง สามารถมองเห็นได้งา่ ยจากในทีส่ ว่าง และเป็ นสีทแ่ี ตกต่าง
จากสีของธรรมชาติ จึงเป็ นสีทม่ี คี วามนิยมนามาใช้ในฟาร์ม
คุณภาพของเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์(ear tag) ส่วนใหญ่ผบู้ ริโภคเลือกด้านความแข็งแรง
ทนทาน การฉีกขาด การหลุด การบิดงอ มากทีส่ ุดผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าในการติดเครื่องหมายประจาตัว
สัตว์ นัน้ เป็ นควรเป็ นเครือ่ งหมายทีม่ คี วามคงทน และไม่ฉีกขาดง่ายเนื่องจากจานวนสัตว์ในฟาร์มมี
จานวนมากและการทีต่ อ้ งซือ้ เครือ่ งหมายมาติดหลายครัง้ ทาให้สญ
ู เสียงบประมาณได้
ในการผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่นิยมสังซื
่ อ้ จากเว็บไซต์ทวไป
ั ่ มากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าในยุค
ปั จจุบนั เทคโนโลยีมบี ทบาทต่อชีวติ ของมนุษย์เป็ นอย่างมาก ดังนัน้ การเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศนัน้
ย่อมอาศัยเทคโนโลยีเป็ นตัวช่วย เช่นเดียวกับการสังซื
่ อ้ สินค้าคนส่วนใหญ่นิยมการสังซื
่ อ้ จากทาง
เว็บไซต์มากขึน้ เพราะง่ายและสะดวกไม่สน้ิ เปลืองงบประมาณและเวลา
ในการสังซื
่ อ้ เครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์(ear tag) ส่วนใหญ่ผบู้ ริโภคนิยมสังซื
่ อ้ ในปริมาณ 50200 ชุด ราคา 11-20 บาท ทัง้ ของโค/กระบือ และของแพะ/แกะ/สุกร มากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า
ลักษณะของการเลีย้ งสัตว์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคหรือเกษตรกรนัน้ นิยมเลีย้ งเป็ นฟาร์มขนาดกลางมีจานวน
สัตว์ 100-200 ตัว และมีความต้องการซือ้ เครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์( ear tag) ในราคากลางๆ ไม่ถูกหรือ
แพงจนเกินไป
ส่วนด้านการขนส่งสินค้านัน้ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มกั ต้องการจ่ายค่าขนส่งในราคา 51-100 บาท ใน
ระยะเวลา 2-3 วันหลังสังซื
่ อ้ มากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า ในการขนส่งสินค้าของบริษทั ขนส่งทีผ่ วู้ จิ ยั
ได้สารวจข้อมูลมีอตั ราค่าบริการ ตัง้ แต่ ต่ากว่า50 บาท, 51-100 บาท, 101-150 บาท, 151-200 บาท
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และ มากกว่า 200 บาท นัน้ ผูบ้ ริโภคเลือกอัตราค่าขนส่งสินค้าในอัตราบริการ 51-100 บาท และใน
ระยะเวลา 2-3 วันหลังการสังซื
่ อ้ ซึง่ เป็ นการเลือกอัตราทีไ่ ม่ถูกหรือแพงจนเกินไปและระยะเวลาที่
เหมาะสม
2. ผลของปั จจัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ อุปกรณ์ปศุสตั ว์ประเภท
เครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag)
สาหรับโปรโมชันในการสั
่
งซื
่ อ้ เครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag) นัน้ ผูบ้ ริโภคนิยมโปรโมชัน่
ด้านฟรีค่าจัดส่งสินค้า ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า โปรโมชันด้
่ านฟรีค่าจัดส่งสินค้านัน้ เป็ นกลยุทธ์การตลาดด้าน
การส่งเสริมการขายอีกด้านหนึ่งซึง่ เป็ นสิง่ ทีด่ ดึ ดูดใจของลูกค้าให้มาซือ้ สินค้ากับทางร้านมากยิง่ ขึน้
สาหรับช่องทางการรับข่าวสารและช่องทางการสังซื
่ อ้ ของเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์(ear tag)
นัน้ ส่วนใหญ่ผบู้ ริโภครับข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตและสังซื
่ อ้ ของ Facebook ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า การรับรู้
ข่าวหรือสื่อประชาสัมพันธ์ในปั จจุบนั คนส่วนใหญ่นิยมอ่านหรือติดตามข่าวสารผ่านทางออนไลน์ ซึง่
Facebook ก็เป็ นส่วนหนึ่งของช่องทางนี้ ดังนัน้ เมือ่ เกิดการติดตามหรือรับรูข้ า่ วสาร การสังซื
่ อ้ ย่อมสังซื
่ อ้
ทาง Facebook เช่นเดียวกัน
ด้านยอดขายและแนวโน้ มยอดขาย
จากการศึกษาและสรุปการวางแผนยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี มีความเสีย่ งเรือ่ งการ
ลงทุนเนื่องจากเงินลุงทุน 1,500,000 บาท ถูกนาไปลงทุนในการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ 1 คูหา
ประมาณ 150,000 บาท ค่าเครือ่ งจักร 100,000 บาท ค่าอุปกรณ์เครือ่ งใช้ 80,000 บาท และเงินเดือน
พนักงานประมาณ 385,000 บาท ซึง่ การลงทุนในช่วงแรกจะเป็ นการลงทุนในด้านการผลิตเครือ่ งหมาย
ประจาตัวสัตว์ (ear tag) กาหนดราคาและออกวางจาหน่าย
สาหรับด้านของความต้องการของผูบ้ ริโภคเป็ นการพยากรณ์จากค่าเฉลีย่ จากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ น
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์และหน่ วยงานของทางราชการ ควรติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและรักษาฐาน
ลูกค้าเดิม จากนัน้ ทาการประเมิณและวิเคราะห์ยอดขายอยูเ่ สมอ เช่น ทุกไตรมาส เป็ นต้น เพื่อดู
แนวโน้มความต้องการของผูบ้ ริโภคมาใช้ในการวางแผนปรับยอดขายหรือลดต้นทุนการผลิตให้การ
ดาเนินงานธุรกิจให้อยูร่ อดในทุกสถานการณ์ของตลาด
ด้านการดาเนิ นงานของธุรกิ จ
1. ส่วนของการดาเนินงานของด้านการผลิตเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag) จากความ
ต้องการและการดาเนินงานธุรกิจจนัน้ จะมีการเริม่ ลงทุนโดยการปรับปรุงอาคารพาณิชย์
จัดซือ้ เครือ่ งฉีดพลาสติก เครือ่ งเลเซอร์มาร์ค และอุปกรณ์เครือ่ งใช้ต่างๆ เพื่อผลิตสินค้า ผูว้ จิ ยั มี
ความเห็นเรือ่ งความเสีย่ งในการผลิตเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ เนื่องจากมีปัจจัย หลายด้านทีอ่ าจจะ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดขึน้ ได้ เช่น ภาวะโรคระบาด ภาวะตลาดในเรือ่ งกาลังซือ้ ของกลุ่มผูบ้ ริโภค ซึง่
ความเสีย่ งเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อการคลาดเคลื่อนของรายได้หรืออาจจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ เพื่อแก้ไข
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ปั ญหา ผูว้ จิ ยั ทีจ่ ะดาเนินงานธุรกิจต้องมีการวางแผนเผื่อไว้ดว้ ย และเงินสารองทีม่ อี ยูต่ อ้ งใช้จา่ ยเท่าที่
จาเป็ นเท่านัน้ ในตอนเริม่ ดาเนินงานธุรกิจ เพื่อรองรับความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
2. ส่วนของการดาเนินงานของร้านขายเครือ่ งหมายประจาตัวสัตว์ (ear tag ผูว้ จิ ยั จะวิจารณ์ใน
เรือ่ งของความเสีย่ งของการขายหน้าร้าน จากการความต้องการและดาเนินงานธุรกิจนัน้ ต้องการเปิ ดร้าน
ขายในกรุงเทพมหานครซึง่ เป็ นเมืองหลวงและอาชีพทีห่ ลากหลายและอาชีพส่วนใหญ่เป็ นพนักงาน
บริษทั เอกชน ทาให้ลกู ค้ามาติดต่อซือ้ สินค้าทีห่ น้าร้านนัน้ มีจานวนน้อยดังนัน้ ต้องให้ความสาคัญกับการ
ส่งเสริมการตลาดและประชามสัมพันธ์ทางออนไลน์มากขึน้ เพื่อให้เป็ นทีร่ จู้ กั ของกลุ่มผูบ้ ริโภค ทาให้เกิด
ความต้องการซือ้ และมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จา่ ย เมือ่ เริม่ อยูต่ วั แล้วต้องนาข้อมูลการขายมาวิเคราะห์
เพื่อปรับแผนการดาเนินงานให้มกี าไรเพิม่ ขึน้
ด้านการวางแผนการจัดการเชิ งกลยุทธ์
จากสรุปผลการศึกษา “ความต้องการของผูซ้ อ้ื อุปกรณ์ปศุสตั ว์ประเภท เครือ่ งหมายประจาตัว
สัตว์ (ear tag)” การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการดาเนินกลยุทธ์ในระยะเวลา 5 ปี ต้องมีการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อมาใช้ในช่วยวิเคราะห์และวัดผลของการดาเนินกลยุทธ์ โดยต้องอาศัยการเก็บข้อมูล
จากพนักงานเป็ นหลักเช่น ยอดขาย ผลผลิต หรือค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ และต้องมีการประเมิณความพึงพอใจ
ของลูกค้าด้วย ว่าผลการดาเนินกลยุทธ์นนั ้ เป็ นอย่างไรควรปรับเปลีย่ นแผนการดาเนินกลยุทธ์หรือไม่
หรือยังคงต้องใช้แผนการดาเนินกลยุทธ์เดิมต่อเนื่อง
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานศึกษาค้นคว้าอิสระนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของรองศาสตราจารย์สุวณ
ี า
ตังโพธิ
่ สุวรรณ อาจารย์ทป่ี รึกษางานค้นคว้าอิสระทีไ่ ด้สละเวลามาให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นต่างๆ อัน
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการทาวิจยั อีกทัง้ ยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการดาเนินงานอีก
ด้วย ขอขอบคุณ คุณนายนรุตม์ บุญปก ตัวแทนจากบริษทั เพรียวร์เอ็นเตอร์ไพร์สจากัดสาหรับข้อแนะนา
และความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านในการทาวิจยั
สุดท้ายนี้ผวู้ จิ ยั ขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว และเพื่อนๆ ทีใ่ ห้การสนับสนุ นทัง้ ให้กาลังใจต่อ
ผูว้ จิ ยั เป็ นอย่างดีเสมอมา และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่างานวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ผลิตหรือจาหน่ ายอุป
การณ์ปศุสตั ว์ไม่มากก็น้อย ความดีและประโยชน์ใดๆ จากงานค้นคว้าอิสระนี้ ขอมอบให้กบั ทุกท่านทีก่ ล่าว
มาทัง้ หมด สาหรับข้อบกพร่องต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในงานวิจยั นี้ผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับผิดแต่เพียงผูเ้ ดียว
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