
 

 
 

ความต้องการของผูซ้ื้ออปุกรณ์ปศสุตัวป์ระเภท เคร่ืองหมายประจ าตวัสตัว์
(ear tag) 

The Purchaser Requirement For Livestock Equipment Of Ear Tag Category 
 

นาย พทีพล แซ่ลิม้  
 

บทคดัย่อ 
  
 ความตอ้งการของผูซ้ือ้อุปกรณ์ปศุสตัวป์ระเภท เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว(์ear tag) 
 วตัถปุระสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษา  
1) เพื่อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด 2) เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี  
3) เพื่อศกึษาการด าเนินธุรกจิ 4) เพื่อศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิงกลยุทธ ์เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 
ผลการวิจยั  
 
 1) กลุ่มตวัอยา่งผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย อาย ุ20-29 ปี การศกึษาปรญิญา
ตร ีอาชพีธุรกจิส่วนตวั รายไดเ้ฉลีย่ 10,001-20,000 บาท สถานภาพโสด เลอืกใชเ้ครือ่งหมายประจ าตวั
สตัว ์(ear tag) กบัโค/กระบอื มวีตัถุประสงคเ์ลอืกซือ้เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์พรอ้มเลเซอรม์ารค์ (ear 
tag) เนื่องจาก ใชเ้องในฟารม์หรอืบา้นเรอืน ส่วนคุณภาพค านึงถงึความแขง็แรงทนทาน การฉีกขาด 
การหลุด การบดิงอ สัง่ซือ้จากเวบ็ไซต ์50-200 ชุด ราคา 11-20 บาท การขนส่งทีผู่ต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เลอืก ราคา 51-100 บาท ระยะเวลาในการสัง่ซือ้ 2-3 วนัหลงัสัง่ซือ้และโปรโมชัน่ฟรคี่าส่ง มี
การรบัรูข้า่วสารจากสื่อทางอนิเตอรเ์น็ตและกลุ่มตวัอยา่งเลอืกสัง่ซือ้สนิคา้ทาง Facebook  
 2) ยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี ส าหรบัการลงทุนในธุรกจิเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์ 
ใชง้บประมาณ 730,000 บาท ปรากฏว่าสามารถมยีอดขาย 100,000 บาท ต่อเดอืน ของความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีท่ีต่้องการด าเนินงาน โดยในช่วงเดอืนแรกของการด าเนินงานจะมคี่าการ
ปรบัปรงุอาคารพาณชิย ์ ค่าเครือ่งจกัร เช่น เครือ่งฉีดพลาสตกิเครือ่งเลเซอรม์ารค์ และ อุปกรณ์
เครือ่งใชต่้างๆ คดิเป็นเงนิรวม ทัง้หมด 330,000 บาท  
  ส าหรบัรายไดร้ะหว่างด าเนินงานของปีแรกประมาณ 1,200,000 บาทต่อปี โดยมรีายไดเ้ฉลีย่
เดอืนละ 100,000 บาท มาจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ปศุสตัวป์ระเภทเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag) 
ของโค/กระบอื และ แพะ/แกะ/สุกร โดยราคาเฉลีย่ต่อชุด 100 บาท ซึง่จะประมาณการมยีอดขายเพิม่ขึน้
ปีละ 15 % ทุกๆปี ของความตอ้งการของผูบ้รโิภคในช่วง 5 ปีแรกของการเริม่ตน้ของ
ด าเนินงาน  
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 3) การด าเนินงานรา้นผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ปศุสตัวป์ระเภทเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์
(ear tag) ม ี2 ส่วนคอื การด าเนินงานดา้นการผลติ และการด าเนินงานรา้นขาย เป็นอาคารพาณิชย ์เขต
บางคอแหลม จงัหวดักรงุเทพมหานคร  
 4) การจดัการเชงิกลยุทธภ์ายในระยะเวลา 5 ปี ม ี3 กลยทุธ ์ประกอบดว้ย กลยทุธร์าคา กล
ยทุธก์ารสรา้งคุณค่าทีแ่ตกต่าง และ กลยทุธก์ารสรา้งวธิคีรองใจผูบ้รโิภค 
 5) ยอดขายและแนวโน้ม ความตอ้งการของผูบ้รโิภคเป็นการพยากรณ์จากค่าเฉลีย่จากกลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่ป็นเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวแ์ละหน่วยงานของทางราชการ ควรตดิตามสถานการณ์อยา่งต่อเนื่อง
และรกัษาฐานลกูคา้เดมิ จากนัน้ท าการประเมณิและวเิคราะหย์อดขายอยูเ่สมอ เช่น ทุกไตรมาส เป็นตน้ 
เพื่อดแูนวโน้มความตอ้งการของผูบ้รโิภคมาใชใ้นการวางแผนปรบัยอดขายหรอืลดตน้ทุนการผลติใหก้าร
ด าเนินงานธุรกจิใหอ้ยูร่อดในทุกสถานการณ์ของตลาด    
  
 
ค าส าคญั : ความต้องการด าเนินงาน,เครื่องหมายประจ าตวัสตัว,์จ าหน่ายอปุกรณ์ปศสุตัว,์ แผน
ธรุกิจ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

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 
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  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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บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มกีารท าการเกษตรเป็นอาชพีหลกัมา 
เป็นเวลานาน ซึง่มกัท าเป็นการเกษตรแบบยงัชพีทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัประเพณ ีวถิชีวีติ วฒันธรรม 
และ ความเป็นอยู่ของคนไทย ในการผลติทางการเกษตรน้ีไดอ้าศยัความรู ้ความสามารถทีส่บืทอดกนั
ต่อๆ มา ตัง้แต่บรรพบุรษุ จนในปัจจบุนัมกีารพฒันาการเกษตรจากเดมิทีเ่ป็นการเกษตรแบบยงัชพีเป็น
เกษตร อุตสาหกรรมทีมุ่ง่เน้นการผลติเพื่อจ าหน่ายมากขึน้ ท าใหเ้กษตรกรส่วนใหญ่ไดเ้ปลีย่นรปูแบบ
การผลติไป โดยมกีารใชค้วามรูต้ามแบบแผนของประเทศตะวนัตก ท าใหม้กีารใชปั้จจยัการผลติจาก
ภายนอกประเทศเพิม่มากขึน้ ประเทศไทยในปัจจบุนัจงึเสยีดุลการคา้ใหก้บัประเทศในแถบตะวนัตก ซึ่ง
เป็นผลมาจาก การละเลยไม่ใหค้วามสนใจในการน าความรูด้า้นการผลติทางการเกษตรของประเทศไทย
ทีส่บืทอดกนัมา ตัง้แต่บรรพบุรษุมาประยกุตห์รอืพฒันาต่อยอดใชใ้นการผลติทางการเกษตร การเลีย้ง
สตัวเ์ป็นหน่ึงในอาชพีการเกษตรของประเทศไทยทีใ่นปัจจุบนัมกีารผลติในรปูแบบ สมยัใหมท่ีอ่าศยั
ความรู ้เทคโนโลยกีารเลีย้งจากต่างประเทศ ทัง้ทางดา้นพนัธุ ์อาหาร และการจดัการดแูล และสุขภาพ  
 การตดิเครือ่งหมายแสดงตวัสตัวท์ีห่ ูเป็นทีน่ิยมใชก้นัมากในการเลีย้งปศุสตัวใ์นต่างประเทศ 
เช่น ฟารม์ววั ฟารม์แกะ ฟารม์กวาง และฟารน์กกระจอกเทศ เป็นตน้ ซึง่เป็นการแสดงแหล่งของปศุ
สตัวว์่าเป็นของใคร มาจากทอ้งถิน่ใดในปลายประเทศมกีฎหมายบงัคบัใหผู้ผ้ลติหรอืผูเ้ลีย้งปศุสตัวต์อ้ง
ตดิเครือ่งหมายดงักล่าว ทัง้นี้เพื่อแสดงแหล่งก าเนิด และลกัษณะทางพนัธุกรรม และเป็นการควบคุมโรค
ระบาดสตัวด์ว้ย 
 ในการท าเครือ่งหมายสตัวน์ิยมใชก้บัสตัว์เลีย้งลกูดว้ยนมเป็นส่วนใหญ่ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
การศกึษาวจิยัต่งๆ รวมทัง้การเพาะเลีย้งสตัวเ์ครือ่งหมายทีใ่ชเ้ป็นแผ่นพลาสตกิ แผ่นอลมูเินียม หรอื
แผ่นเหลก็ มขีนาดเลก็-ใหญ่ และมสีต่ีางๆ แผ่นเครือ่งหมายเหล่านี้จะมตีวัเลขหรอืตวัอกัษรเป็นรหสั
ส าหรบัตวัสตัวแ์ต่ละตวั ซึง่ปัจจบุนันี้เครือ่งหมายเหล่านี้มผีูผ้ลติออกจ าหน่ายในทางการคา้มากมาย 
 การตดิเครือ่งหมายสตัวท์ีห่ ูเป็นวธิกีารทีไ่ม่ยุง่ยาก ไมต่้องใชค้วามรูค้วามสามารถเป็นพเิศษ 
อยา่งไรกต็ามการท าเครือ่งหมายแบบนี้ กเ็ช่นเดยีวกนักบัการท าเครือ่งหมายแบบอื่นๆ คอืจะตอ้งท าการ
คดัเลอืกชนิและขนาดของแผ่นเครือ่งหมายทีเ่หมาะสม ทัง้นี้เพื่อลดปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ได ้เช่น ปัญหา
ของความรอ้นจากแผ่นเครือ่งหมายทีเ่ป็นโลหะท่างกลางแสงแดดจา้ หรอืปัญหาของแผ่นเครือ่งหมายที่
ใหญ่เกนิไปจนก่อใหเ้กดิความร าคาญแก่สตัว ์
 จากขอ้มลูขา้งต้นผูว้จิยัมคีวามต้องการศกึษาแนวทางการตลาดเพื่อเพิม่ยอดขายและปัจจยั
ทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้อุปกรณ์ปศุสตัวป์ระเภทเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว(์ear tag) 
และน ากลยุทธท์างการตลาดทีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชบ้รหิารจดัการในธุรกจิรา้นจ าหน่ายเครือ่งหมายประจ าตวั
สตัว(์ear tag)ใหส้ามารถเตบิโตและยัง่ยนืต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
การด าเนินวจิยัเรื่องความต้องการของผูซ้ื้ออุปกรณ์ปศุสตัวป์ระเภท เครื่องหมายประจ าตวัสตัว์

(ear tag)  โดยสรปุการด าเนินการวจิยัดงันี้ 
 1. ศกึษารายละเอยีดเกี่ยวกบั แนวคดิ ทฤษฎ ีเนื้อหา จากเอกสารทางวชิาการ ต ารา วารสาร 
บทความทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการท าวจิยัเชงิส ารวจ 
 2. จดัเตรยีมแบบสอบถามให้เพยีงพอกบักลุ่มตวัอย่าง ลงพื้นที่น าแบบสอบถาม ไปขอความ
รว่มมอืจากเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างและท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม เพื่อท า
การวเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนต่อไป 
 3. จากข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยแจกแบบสอบถามและการอ่านบทความ จะท าให้ได้
เนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าไปเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ปศุสตัวป์ระเภท 
เครื่องหมายประจ าตวัสตัว์ (ear tag)ได้ โดยจะท าการวเิคราะหแ์ยกส่วนที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการจดัการ
และพฤติกรรมองค์การ การจดัการการตลาด การจดัการการเงนิ การจดัการด าเนินงาน การจดัการ
เชิงกลยุทธ์ และน าไปประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างความต้องการของ
ผูบ้รโิภคเพื่อใหเ้กดิการบรูณาการใหส้อดคลอ้งกนั 
 
ผลการวิจยั 
สรปุผลการศกึษา 
 กลุ่มตวัอยา่งผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย อาย ุ20-29 ปี การศกึษาปรญิญาตร ี
อาชพีธุรกจิส่วนตวั รายไดเ้ฉลีย่ 10,001-20,000 บาท สถานภาพโสด  
 กลุ่มตวัอยา่งผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกใชเ้ครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag) 
กบัโค/กระบอื มวีตัถุประสงคเ์ลอืกซือ้เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์พรอ้มเลเซอรม์ารค์ (ear tag) เนื่องจาก 
ใชเ้องในฟารม์หรอืบา้นเรอืน ส่วนคุณภาพค านึงถงึความแขง็แรงทนทาน การฉีกขาด การหลุด การบดิ
งอ สัง่ซือ้จากเวบ็ไซต ์50-200 ชุด ราคา 11-20 บาท การขนส่งทีผู่ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืก 
ราคา 51-100 บาท ระยะเวลาในการสัง่ซือ้ 2-3 วนัหลงัสัง่ซือ้และโปรโมชัน่ฟรคี่าส่ง มกีารรบัรูข้า่วสาร
จากสื่อทางอนิเตอรเ์น็ตและกลุ่มตวัอยา่งเลอืกสัง่ซือ้สนิคา้ทาง Facebook 
 จากการส ารวจความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถาม เลอืกใชเ้ครือ่งหมาย
ประจ าตวัสตัว ์(ear tag) ส าหรบัโค/กระบอื มากทีสุ่ดมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้องในฟารม์หรอืบา้นเรอืน 
โดยเลอืกเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว(์ear tag) พรอ้มเลเซอรม์ารค์ สเีหลอืง เนื่องจากเป็นเครือ่งหมายทีม่ ี
ความแขง็แรงทนทาน ไมฉ่ีกขาด และบดิงอ โดยสัง่ซือ้จากเวบ็ไซตท์ัว่ไป ส าหรบัการสัง่ซือ้ในแต่ละครัง้
ของผูบ้รโิภคนิยมซือ้ในจ านวน 50-200 ชุด ในราคา 11-20 บาท ทีไ่มแ่ตกต่างกนัระหว่างเครือ่งหมาย
ประจ าตวัสตัว(์ear tag)ของโค/กระบอื และ แพะ/แกะ/สุกร ค่าจดัส่ง 51-100 บาท ใชร้ะยะเวลาในการ
ขนส่ง 2-3 วนัหลงัสัง่ซือ้รวมทัง้ฟรคี่าจดัส่ง ส่วนการรบัรูข้า่วสารของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเกษตรส่วนใหญ่รบัรู้
จากสื่อทางอนิเตอรเ์น็ต และช่องทางการสัง่ซือ้ทาง Facebook 
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ส าหรบัรายไดร้ะหว่างด าเนินงานของปีแรกประมาณ 1,200,000 บาทต่อปี โดยมรีายไดเ้ฉลีย่เดอืนละ 
100,000 บาท มาจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ปศุสตัวป์ระเภทเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag) 
ของโค/กระบอื และ แพะ/แกะ/สุกร โดยราคาเฉลีย่ต่อชุด 100 บาท ซึง่จะประมาณการมยีอดขายเพิม่ขึน้
ปีละ 15 % ทุกๆปี ของความตอ้งการของผูบ้รโิภคในช่วง 5 ปีแรกของการเริม่ตน้ของด าเนินงาน 
 การด าเนินงานของความตอ้งการและการด าเนินงานรา้นผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ปศุสตัว์
ประเภทเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag) นัน้กล่าวโดยสรปุจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื   
  1. ส่วนของการด าเนินงานดา้นการผลติ โดยพืน้ทีท่ีต่อ้งการด าเนินงานธุรกจิอุปกรณ์ปศุสตัว์
ประเภท เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว(์ear tag) คอื เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร เป็นอาคาร
พาณชิย ์1 หลงั  ในตอนเริม่ตน้ด าเนินงานจะท าการทยอยน าเครือ่งฉีดพลาสตกิ เครือ่งเลเซอรม์ารค์ 
และแมพ่มิพ ์และอุปกรณ์อื่นๆ ส าหรบัผลติเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag) การออกแบบผงัภายใน
รา้นจะใหค้วามส าคญักบัการใชพ้ืน้ทีข่องอยา่งคุมค่า สะดวกต่อการคมนาคม การคเลื่อนยา้ยสะดวก 
   
 2. ส่วนของการด าเนินงานของรา้นขายเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว(์ear tag) ตัง้แต่เวลา 09:00 - 
20:00 น. ทุกวนั (ปิดเฉพาะวนัอาทติย)์ ส าหรบัทีต่ ัง้รา้นจะเป็นการซือ้อาคารพาณชิยเ์พื่อผลติและขาย
สนิคา้ 
 ยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี  
  จากการส ารวจความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถาม เลอืกใชเ้ครือ่งหมาย
ประจ าตวัสตัว ์(ear tag) ส าหรบัโค/กระบอื มากทีสุ่ดมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้องในฟารม์หรอืบา้นเรอืน 
โดยเลอืกเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว(์ear tag) พรอ้มเลเซอรม์ารค์ สเีหลอืง เนื่องจากเป็นเครื่องหมายทีม่ ี
ความแขง็แรงทนทาน ไมฉ่ีกขาด และบดิงอ โดยสัง่ซือ้จากเวบ็ไซตท์ัว่ไป ส าหรบัการสัง่ซือ้ในแต่ละครัง้
ของผูบ้รโิภคนิยมซือ้ในจ านวน 50-200 ชุด ในราคา 11-20 บาท ทีไ่มแ่ตกต่างกนัระหว่างเครือ่งหมาย
ประจ าตวัสตัว(์ear tag)ของโค/กระบอื และ แพะ/แกะ/สุกร ค่าจดัส่ง 51-100 บาท ใชร้ะยะเวลาในการ
ขนส่ง 2-3 วนัหลงัสัง่ซือ้รวมทัง้ฟรคี่าจดัส่ง ส่วนการรบัรูข้า่วสารของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเกษตรส่วนใหญ่รบัรู้
จากสื่อทางอนิเตอรเ์น็ต และช่องทางการสัง่ซือ้ทาง Facebook 
 งบประมาณในการลงทุน 730,000 บาท ปรากฏว่าสามารถมยีอดขาย 100,000 บาท ต่อเดอืน 
ของความตอ้งการของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีท่ีต่อ้งการด าเนินงาน โดยในช่วงเดอืนแรกของการด าเนินงาน
จะมคี่าการปรบัปรงุอาคารพาณชิย ์ ค่าเครือ่งจกัร เช่น เครือ่งฉีดพลาสตกิเครือ่งเลเซอรม์ารค์ และ 
อุปกรณ์เครือ่งใชต่้างๆ คดิเป็นเงนิรวม ทัง้หมด 330,000 
  ส าหรบัรายไดร้ะหว่างด าเนินงานของปีแรกประมาณ 1,200,000 บาทต่อปี โดยมรีายไดเ้ฉลีย่
เดอืนละ 100,000 บาท มาจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ปศุสตัวป์ระเภทเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag) 
ของโค/กระบอื และ แพะ/แกะ/สุกร โดยราคาเฉลีย่ต่อชุด 100 บาท ซึง่จะประมาณการมยีอดขายเพิม่ขึน้
ปีละ 15 % ทุกๆปี ของความตอ้งการของผูบ้รโิภคในช่วง 5 ปีแรกของการเริม่ตน้ของด าเนินงาน    
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การด าเนินงานของธรุกิจ   
  การด าเนินงานของความตอ้งการและการด าเนินงานรา้นผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ปศุสตัว์
ประเภทเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag) นัน้กล่าวโดยสรปุจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื   
  1. ส่วนของการด าเนินงานดา้นการผลติ โดยพืน้ทีท่ีต่อ้งการด าเนินงานธุรกจิอุปกรณ์ปศุสตัว์
ประเภท เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว(์ear tag) คอื เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร เป็นอาคาร
พาณชิย ์1 หลงั  ในตอนเริม่ตน้ด าเนินงานจะท าการทยอยน าเครือ่งฉีดพลาสตกิ เครือ่งเลเซอรม์ารค์ 
และแมพ่มิพ ์และอุปกรณ์อื่นๆ ส าหรบัผลติเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag) การออกแบบผงัภายใน
รา้นจะใหค้วามส าคญักบัการใชพ้ืน้ทีข่องอยา่งคุมค่า สะดวกต่อการคมนาคม การคเลื่อนยา้ยสะดวก 
   
 2. ส่วนของการด าเนินงานของรา้นขายเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว(์ear tag) ตัง้แต่เวลา 09:00 - 
20:00 น. ทุกวนั (ปิดเฉพาะวนัอาทติย)์ ส าหรบัทีต่ ัง้รา้นจะเป็นการซือ้อาคารพาณชิยเ์พื่อผลติและขาย
สนิคา้ 
 การวางแผนการจดัการเชิงงกลยทุธ ์เป็นระยะเวลา 5 ปี   
   เนื่องจากเป็นการเริม่ตน้กจิการใหม ่ผูว้จิยัไดท้ าการวางแผนกลยทุธไ์ว ้3 กลยทุธ ์ดงันี้  
 1. กลยทุธร์าคา จะท าการใชก้ลยทุธน์ี้ 1 - 2 ปีแรกของการด าเนินกจิการ โดยในช่วงทีเ่ริม่
กจิการจะท าการขายต ่ากว่าราคาตลาดเลก็น้อย จดุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นรูจ้กัของลกูคา้ จะท าการก าหนด
ช่วงเวลาหรอืเงือ่นทีเ่หมาะสมแมจ้ะไดก้ าไรน้อย เช่น การลดราคาเมือ่ซือ้ถงึจ านวนเงนิทีท่างรา้นก าหนด 
เป็นตน้ ในขณะเดยีวกนัตอ้งประชาสมัพนัธท์างออนไลน์ดว้ยเพื่อใหล้กูคา้บอกต่อกนัจนเป็นทีรู่จ้กั และ
ท าใหม้ยีอดขายเพิม่ขึน้ตามมาเป็นกลยทุธเ์พื่อความอยู่รอดในช่วงแรก   
  2. กลยทุธก์ารสรา้งคุณค่าทีแ่ตกต่าง จะท าการใชก้ลยทุธน์ี้ในปีที ่3 - 4 จะเป็นการเน้นคุณภาพ
ของผลติภณัฑ ์ใหล้กูคา้เหน็ถงึความแตกต่างกบัสนิคา้ของรา้นอื่น โดยมกีารผลติทีเ่น้นการรกัษา
สิง่แวดลอ้มและผลติภณัฑไ์มก่่อใหเ้กดิอนัตรายกบัสตัวเ์ลี้ยง  
  3. กลยทุธก์ารสรา้งวธิคีรองใจผูบ้รโิภค จะท าการใชก้ลยทุธน์ี้เมือ่เขา้ปีที ่5 ของการด าเนินงาน
ธุรกจิ จากทีท่ ากลยทุธด์า้นราคาและกลยุทธก์ารสรา้งคุณค่าทีแ่ตกต่างแลว้นัน้ สิง่ทีต่อ้งท าต่อมาคอืการ
ครองใจผูบ้รโิภค เป็นวธิกีารสรา้งความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภค เนื่องจากการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัจะประสบความส าเรจ็และยัง่ยนืไดต้อ้งท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ 
มรีาคาทีเ่หมาะสม เจา้ของกจิการจ าเป็นตอ้งสรา้งความรบัผดิชอบต่อชุมชนสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากสิง่
เหล่านจะท าใหล้กูคา้เกดิความภกัดต่ีอสนิคา้สร้างความเชื่อถอืและเชื่อมัน่ และสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัธุรกจิ
ดว้ย 
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สรปุและวิจารณ์ผล 
พฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใชอุ้ปกรณ์ปศุสตัวป์ระเภท เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag)   
  1. ผลการตดัสนิใจเลอืกใชอุ้ปกรณ์ปศุสตัวป์ระเภท เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag)   
 ผูบ้รโิภคเลอืกใชเ้ครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag) ส าหรบัตดิกบัโค/กระบอืมากทีสุ่ด ผูว้จิยั
เหน็สอดคลอ้งว่าเกษตรกรผูเ้ลีย้งโค/กระบอืในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลมกีารเลีย้งโค/กระบอืกนั
อยา่งแพรห่ลายและสามารถน าเนื้อมาประกอบอาหารไดห้ลากหลาย เกษตรกรจงึเลอืกเครือ่งหมาย
ประจ าตวัสตัว ์(ear tag) ส าหรบัโค/กระบอืมากทีสุ่ดในการตอบแบบสอบถาม    
   วตัถุประสงคใ์นเลอืกการซือ้เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag) ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยม
น ามาใชเ้องในฟารม์หรอืบา้นเรอืนของตนเองมากทีสุ่ด ผูว้จิยัเหน็สอดคลอ้งเนื่องจากเกษตรกรเจา้ของ
สตัวเ์ลีย้งยอ่มรูข้นาดและปรมิาณของสตัวเ์ลีย้ง และการน าอุปกรณ์มาใชก้บัสตัวข์องตนเองนัน้ตอ้งมกีาร
คดัเลอืกอุปกรณ์ทีเ่หมาะสมดว้ยเช่นกนั 
 เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว(์ear tag) พรอ้มเลเซอรม์ารค์ ผูบ้รโิภคนิยมซือ้เครือ่งหมายพรอ้ม
เลเซอรม์ารค์มากทีสุ่ด ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าการท าเครือ่งหมายทีม่เีลเซอรม์ารค์นัน้เพื่อช่วยใหต้วัเลขและ
ตวัอกัษรมคีวามชดัเจน สามารถอ่านไดง้า่ย และงา่ยต่อการจดบนัทกึ 
 สขีองเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว(์ear tag) ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคนิยมสเีหลอืง มากทีสุ่ด ผูว้จิยัมี
ความเหน็ว่าสเีหลอืงเป็นสทีีส่ะทอ้นต่อแสง สามารถมองเหน็ไดง้า่ยจากในทีส่ว่าง และเป็นสทีีแ่ตกต่าง
จากสขีองธรรมชาต ิจงึเป็นสทีีม่คีวามนิยมน ามาใชใ้นฟารม์ 
 คุณภาพของเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว(์ear tag) ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคเลอืกดา้นความแขง็แรง
ทนทาน การฉีกขาด การหลุด การบดิงอ มากทีสุ่ดผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าในการตดิเครื่องหมายประจ าตวั
สตัว ์นัน้เป็นควรเป็นเครือ่งหมายทีม่คีวามคงทน และไมฉ่ีกขาดงา่ยเนื่องจากจ านวนสตัวใ์นฟารม์มี
จ านวนมากและการทีต่อ้งซือ้เครือ่งหมายมาตดิหลายครัง้ท าใหส้ญูเสยีงบประมาณได้ 
 ในการผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นิยมสัง่ซือ้จากเวบ็ไซตท์ัว่ไป มากทีสุ่ด ผูว้จิยัมคีวามเห็นว่าในยคุ
ปัจจบุนัเทคโนโลยมีบีทบาทต่อชวีติของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก ดงันัน้การเขา้ถงึขอ้มลูหรอืสารสนเทศนัน้
ยอ่มอาศยัเทคโนโลยเีป็นตวัช่วย เช่นเดยีวกบัการสัง่ซือ้สนิคา้คนส่วนใหญ่นิยมการสัง่ซือ้จากทาง
เวบ็ไซตม์ากขึน้เพราะง่ายและสะดวกไมส่ิน้เปลอืงงบประมาณและเวลา 
 ในการสัง่ซือ้เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว(์ear tag) ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคนิยมสัง่ซือ้ในปรมิาณ 50-
200 ชุด ราคา 11-20 บาท ทัง้ของโค/กระบอื และของแพะ/แกะ/สุกร มากทีสุ่ด ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า 
ลกัษณะของการเลีย้งสตัวข์องกลุ่มผูบ้รโิภคหรอืเกษตรกรนัน้นิยมเลีย้งเป็นฟารม์ขนาดกลางมจี านวน
สตัว ์100-200 ตวั และมคีวามตอ้งการซือ้เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว(์ear tag) ในราคากลางๆ ไมถู่กหรอื
แพงจนเกนิไป  
 ส่วนดา้นการขนส่งสนิคา้นัน้ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกัตอ้งการจ่ายค่าขนส่งในราคา 51-100 บาท ใน
ระยะเวลา 2-3 วนัหลงัสัง่ซือ้ มากทีสุ่ด ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า ในการขนส่งสนิคา้ของบรษิทัขนส่งทีผู่ว้จิยั
ไดส้ ารวจขอ้มลูมอีตัราค่าบรกิาร ตัง้แต่ ต ่ากว่า50 บาท, 51-100 บาท, 101-150 บาท, 151-200 บาท 
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และ มากกว่า 200 บาท นัน้ ผูบ้รโิภคเลอืกอตัราค่าขนส่งสนิคา้ในอตัราบรกิาร 51-100 บาท และใน
ระยะเวลา 2-3 วนัหลงัการสัง่ซือ้ ซึง่เป็นการเลอืกอตัราทีไ่มถู่กหรอืแพงจนเกนิไปและระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 2. ผลของปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้อุปกรณ์ปศุสตัวป์ระเภท
เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag) 
 ส าหรบัโปรโมชัน่ในการสัง่ซือ้เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag) นัน้ ผูบ้รโิภคนิยมโปรโมชัน่
ดา้นฟรคี่าจดัส่งสนิคา้ ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า โปรโมชัน่ดา้นฟรคี่าจดัส่งสนิคา้นัน้เป็นกลยทุธก์ารตลาดดา้น
การส่งเสรมิการขายอกีดา้นหนึ่งซึง่เป็นสิง่ทีด่ดึดดูใจของลกูคา้ใหม้าซือ้สนิคา้กบัทางรา้นมากยิง่ขึน้ 
 ส าหรบัช่องทางการรบัขา่วสารและช่องทางการสัง่ซือ้ของเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว(์ear tag) 
นัน้ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภครบัข่าวสารทางอนิเตอรเ์น็ตและสัง่ซือ้ของ Facebook ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า การรบัรู้
ขา่วหรอืสื่อประชาสมัพนัธใ์นปัจจบุนั คนส่วนใหญ่นิยมอ่านหรอืตดิตามขา่วสารผ่านทางออนไลน์ ซึง่ 
Facebook กเ็ป็นส่วนหนึ่งของช่องทางน้ี ดงันัน้เมือ่เกดิการตดิตามหรอืรบัรูข้า่วสาร การสัง่ซือ้ยอ่มสัง่ซือ้
ทาง Facebook เช่นเดยีวกนั 
  
ด้านยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 
 จากการศกึษาและสรปุการวางแผนยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี มคีวามเสีย่งเรือ่งการ
ลงทุนเนื่องจากเงนิลุงทุน 1,500,000 บาท ถูกน าไปลงทุนในการปรบัปรงุอาคารพาณชิย ์1 คหูา 
ประมาณ 150,000 บาท ค่าเครือ่งจกัร 100,000 บาท ค่าอุปกรณ์เครือ่งใช ้80,000 บาท และเงนิเดอืน 
พนกังานประมาณ 385,000 บาท ซึง่การลงทุนในช่วงแรกจะเป็นการลงทุนในดา้นการผลติเครือ่งหมาย
ประจ าตวัสตัว ์(ear tag) ก าหนดราคาและออกวางจ าหน่าย 
  ส าหรบัดา้นของความตอ้งการของผูบ้รโิภคเป็นการพยากรณ์จากค่าเฉลีย่จากกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็น
เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวแ์ละหน่วยงานของทางราชการ ควรตดิตามสถานการณ์อยา่งต่อเนื่องและรกัษาฐาน
ลกูคา้เดมิ จากนัน้ท าการประเมณิและวเิคราะหย์อดขายอยูเ่สมอ เช่น ทุกไตรมาส เป็นตน้ เพื่อดู
แนวโน้มความตอ้งการของผูบ้รโิภคมาใชใ้นการวางแผนปรบัยอดขายหรอืลดตน้ทุนการผลติใหก้าร
ด าเนินงานธุรกจิใหอ้ยูร่อดในทุกสถานการณ์ของตลาด 
 ด้านการด าเนินงานของธรุกิจ   
 1. ส่วนของการด าเนินงานของดา้นการผลติเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag) จากความ
ตอ้งการและการด าเนินงานธุรกจิจนัน้จะมกีารเริม่ลงทุนโดยการปรบัปรงุอาคารพาณชิย์ 
จดัซือ้เครือ่งฉีดพลาสตกิ เครือ่งเลเซอรม์ารค์ และอุปกรณ์เครือ่งใชต่้างๆ เพื่อผลติสนิคา้ ผูว้จิยัมี
ความเหน็เรือ่งความเสีย่งในการผลติเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์เนื่องจากมปัีจจยัหลายดา้นทีอ่าจจะ
ก่อใหเ้กดิความผดิพลาดขึน้ได ้เช่น ภาวะโรคระบาด ภาวะตลาดในเรือ่งก าลงัซือ้ของกลุ่มผูบ้รโิภค ซึง่
ความเสีย่งเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อการคลาดเคลื่อนของรายไดห้รอือาจจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยเพิม่เพื่อแกไ้ข
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ปัญหา ผูว้จิยัทีจ่ะด าเนินงานธุรกจิตอ้งมกีารวางแผนเผื่อไวด้ว้ย และเงนิส ารองทีม่อียูต่อ้งใชจ้า่ยเท่าที่
จ าเป็นเท่านัน้ในตอนเริม่ด าเนินงานธุรกจิ เพื่อรองรบัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้    
  2. ส่วนของการด าเนินงานของรา้นขายเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์(ear tag ผูว้จิยัจะวจิารณ์ใน
เรือ่งของความเสีย่งของการขายหน้ารา้น จากการความตอ้งการและด าเนินงานธุรกจินัน้ตอ้งการเปิดรา้น
ขายในกรงุเทพมหานครซึง่เป็นเมอืงหลวงและอาชพีทีห่ลากหลายและอาชพีส่วนใหญ่เป็นพนกังาน
บรษิทัเอกชน ท าใหล้กูคา้มาตดิต่อซือ้สนิคา้ทีห่น้ารา้นนัน้มจี านวนน้อยดงันัน้ ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการ
ส่งเสรมิการตลาดและประชามสมัพนัธท์างออนไลน์มากขึน้เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของกลุ่มผูบ้รโิภค ท าใหเ้กดิ
ความตอ้งการซือ้และมรีายไดเ้พยีงพอต่อค่าใชจ้า่ย เมือ่เริม่อยูต่วัแลว้ตอ้งน าขอ้มลูการขายมาวเิคราะห์
เพื่อปรบัแผนการด าเนินงานใหม้กี าไรเพิม่ขึน้   
 ด้านการวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

 จากสรปุผลการศกึษา “ความตอ้งการของผูซ้ือ้อุปกรณ์ปศุสตัวป์ระเภท เครือ่งหมายประจ าตวั
สตัว ์(ear tag)” การจดัการเชงิกลยทุธ ์ผูว้จิยัเหน็ว่าการด าเนินกลยทุธใ์นระยะเวลา 5 ปี ตอ้งมกีาร
รวบรวมขอ้มลูเพื่อมาใชใ้นช่วยวเิคราะหแ์ละวดัผลของการด าเนินกลยทุธ ์โดยตอ้งอาศยัการเกบ็ขอ้มลู
จากพนกังานเป็นหลกัเช่น ยอดขาย ผลผลติ หรอืค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ และตอ้งมกีารประเมณิความพงึพอใจ
ของลกูคา้ดว้ย ว่าผลการด าเนินกลยทุธน์ัน้เป็นอย่างไรควรปรบัเปลีย่นแผนการด าเนินกลยุทธห์รอืไม่
หรอืยงัคงตอ้งใชแ้ผนการด าเนินกลยทุธเ์ดมิต่อเนื่อง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
          งานศกึษาคน้ควา้อสิระนี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีดว้ยความช่วยเหลอืของรองศาสตราจารยส์ุวณีา 
ตัง่โพธสิุวรรณ อาจารยท์ีป่รกึษางานคน้ควา้อสิระทีไ่ดส้ละเวลามาใหค้ าแนะน าและขอ้คดิเหน็ต่างๆ อนั
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการท าวจิยั อกีทัง้ยงัช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการด าเนินงานอกี
ดว้ย ขอขอบคุณ คุณนายนรตุม ์บุญปก ตวัแทนจากบรษิทัเพรยีวรเ์อน็เตอรไ์พรส์จ ากดัส าหรบัขอ้แนะน า
และความช่วยเหลอืในทุกๆ ดา้นในการท าวจิยั  

สุดทา้ยนี้ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครวั และเพื่อนๆ ทีใ่หก้ารสนับสนุนทัง้ใหก้ าลงัใจต่อ
ผูว้จิยัเป็นอยา่งดเีสมอมา และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่างานวจิยันี้จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัผลติหรอืจ าหน่ายอุป
การณ์ปศุสตัวไ์มม่ากกน้็อย ความดแีละประโยชน์ใดๆ จากงานคน้ควา้อสิระน้ี ขอมอบใหก้บัทุกท่านทีก่ล่าว
มาทัง้หมด สาหรบัขอ้บกพร่องต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัขอน้อมรบัผดิแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
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