
1 
 

การศึกษาความต้องการและการด าเนินงานของธุรกจิฟาร์มเลีย้งไก่ไข่ (แบบปล่อยอสิระ) 

ในช่ือ“อาทิตยาฟาร์ม”. 

BUSINESS DEMAND AND OPERATION OF THE ORGANIC EGG 

CHICKEN FARM. 

        อาทิตยา บุญวานิตย ์

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีโดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อ1)ศึกษาความตอ้งการของตลาดและพฤติกรรม

การซ้ือของผูบ้ริโภคต่อธุรกิจบา้นน็อคดาวน์ประเภทคอนกรีต 2)ศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 5 

ปี 3) เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ ทางดา้นการผลิต ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ดา้นพฤติกรรม

องคก์รของธุรกิจ   4)ศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจก่อสร้าง 

การศึกษาโดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชากรในเขต จงัหวดับุรีรัมยก์  าหนดจากกลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวนรวม 200 คน จากบุคคนทัว่ไป ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่การ
แจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  น ามาวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนธุรกิจ  

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบเป็นเพศหญิง มีอาย ุ31 ปีข้ึนไปพนกังานเอกชน มีรายได ้30,001 

บาทข้ึนไป และพกัอาศยัในพื้นท่ีอ าเภอบา้นกรวด โดยมีบา้นเป็นของตนเอง ส่วนของผูต้อบ

แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้จกั การน าไปใช ้และความสนใจในตวัสินคา้ พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีผูจ้กัไข่ไก่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยอิสระอยูร้่อยละ70 มีการซ้ือเป็นประจ าถึงร้อย

ละ 30 ส่วนผูท่ี้ไม่รู้จกัในสินคา้มาก่อนเม่ืออ่านขอ้มูลในแบบสอบถามมีความสนใจท่ีจะซ้ือถึงร้อย

ละ 98  และส่วนสุดทา้ยถามเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบวา่การซ้ือ

สินคา้ผา่นทางออนไลน์ยงัไม่เป็นท่ีนิยมในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์และในเร่ืองของตราสินคา้มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือ จากขอ้มูลท่ีไดน้ ามาจดัท าแผนธุรกิจโดยใชห้ลกัโครงสร้างด าเนินงานของธุรกิจใน
ดา้นพฤติกรรมองคก์าร โดยก าหนดเป้ายอดขาย 3แสนบาทต่อเดือน ดา้นการเงินใชง้บลงทุน 3.1 ลา้น

บาท มีอายโุครงการ 5 ปี ค  านวนจากอตัราคิดลดท่ี 15เปอร์เซ็นต ์จะมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 137,368 บาท 

และใหค่้าอตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบั 13.22เปอร์เซ็นตร์ะยะเวลาในการคืนทุนท่ี 2 ปี 2 เดือน การ
ลงทุนให้ผลก าไรเห็นควรต่อการลงทุน 

ค าส าคัญ : ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจ เล้ียงไก่ไข่ (แบบปล่อยอิสระ) 
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ABSTRACT 

The purpose of the research is to study the market demand and consumer buying behavior of the 

organic egg chicken farm business, to study sales and sales trends for 5 years of financial 

operations, investment, marketing operations and sales forecast. This includes setting product 

prices and study its planning and strategic management of the construction business. 

 The data is collected from 200 sample persons in a province of Buriram. The data were 

analyzed by descriptive statistics, including frequency distribution, mean and standard deviation. 

To be analyzed to make a business plan. 

 The results of the study showed that the respondents are female, age 31 years and over, 

private employees earn 30,001 baht or more and reside in Ban Kruat district. With their own 

home, information about their knowledge, use and interest in the product. It was found that the 

majority of respondents had 70% of the laying eggs produced independently. They bought 30% 

on a regular basis, while those who were unaware of the product when reading questionnaires 

were 98% interested in buying. The last section asks about behaviors and factors that influence 

buying decisions. Found that online shopping is not yet popular in Buriram area. And when it 

comes to branding, it affects the purchasing decisions. The paper also discusses the study of the 

structure of business for behavior, financial operations, investment, marketing operations and 

sales forecast. The business plan sets a target 300,000 baht in sales per month. In the financial 

aspect, the investment budget is 3.1 million baht, the project period is 5 years, [NPV] calculated 

from the discount rate. 15 percent has a net present value of 137,368 baht and an internal rate of 

return equal [IRR] to 13.22% and [PB] Payback period at 2 years and 2 months. The Investment 

provides reasonable profits. 

 

Keywords: business demand and operations of the organic egg chicken farm. 
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บทน า 

ความกงัวลใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความเส่ียงในการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารตามแนวทาง
เกษตรกรรมรูปแบบเดิมท่ีใชส้ารเคมีค่อนขา้งมาก จึงท าใหผู้ค้นต่างหนัมาสนใจแนวทางการบริโภค
ตามวถีิธรรมชาติบ าบดักนัมากข้ึน และเกิดเป็นกระแสรักษสุ์ขภาพ (Health Conscious) และ ความ
ตอ้งการบริโภคสินคา้เกษตรและอาหารท่ีมีความปลอดภยัต่อสุขภาพ และใส่ใจการผลิตท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มส่งผลใหต้ลาดสินคา้เกษตรอินทรียห์รือ “ออร์แกนิค”(Organic) ทั้งในประเทศไทย
และทัว่โลกเติบโตมากข้ีน  

เกษตรอินทรียเ์ป็นตลาดสินคา้เฉพาะกลุ่ม (Segmentation Market) ซ่ึงผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มคน

ท่ีมีความรู้ความตระหนกัในดา้นสุขอนามยัและมีก าลงัซ้ือค่อนขา้งสูง ขณะเดียวกนัเกษตรอินทรียย์งั

มีขอ้จ ากดัในการผลิตซ่ึงยงัไม่สามารถผลิตในลกัษณะเกษตรกรรมขนาดใหญ่ได ้ท าให้สินคา้เกษตร

อินทรียมี์ราคาสูง ส าหรับตลาดเกษตรอินทรียเ์นน้การส่งออกเป็นหลกั ส่วนตลาดในประเทศ

ผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือสูงเช่นกนั ขณะท่ีการผลิตเกษตรอินทรียข์องไทยยงัคงเผชิญอุปสรรค

ส าคญัโดยเฉพาะปัญหาการรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลกัเกษตรอินทรียใ์ห้เป็นท่ีเช่ือถือใน

ระดบัสากล 

ปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัให้ตลาดสินคา้เพื่อสุขภาพ ยงัคงมีแนวโนม้ เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี
ดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ท าให้ความตอ้งการ สินคา้เพื่อสุขภาพของแต่ละ
กลุ่มอาจจะแตกต่างกนัไป ผูป้ระกอบการ SME จะตอ้งเขา้ใจถึงพฤติกรรม และความตอ้งการ ของ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนตลาดท่ีส าคญั และมีบทบาทมากข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่ความ
ตอ้งการในสินคา้ท่ีมีความ ปลอดภยัและส่งผลดีต่อสุขภาพ ของกลุ่มนั้นมีแนวโนม้ไปในทิศทาง
เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ท าใหกิ้จการเลือกการเล้ียงไก่ไข่อินทรียเ์พื่อใหไ้ดไ้ข่ไก่ปลอดสารพิษจาก
ธรรมชาติ โดยใชว้ธีิการเล้ียงไก่ไข่ (แบบปล่อยอิสระ)  Free-range Systemโดยสามารถแบ่งกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1)กลุ่มผูสู้งอาย ุ(Older) การเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง
ประชากรของไทยไปสู่สังคมผูสู้งอาย ุและมีความตอ้งการสินคา้และบริการเฉพาะดา้นโดยเนน้ท่ี
สินคา้สุขภาพ 2) กลุ่มคนรุ่นใหม่ (Millennials) เป็นอีกกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ีนกัการตลาดต่างพดู
ถึงและมีความต่ืนตวั กนัมากไม่แพก้ลุ่มผูสู้งอาย ุซ่ึงคนกลุ่มน้ีเติบโตมาพร้อมกบัการพฒันาของ
เทคโนโลย ีอินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์ มือถือ โดยปัจจุบนักลุ่ม Millennials มีจ  านวนกวา่ 20 ลา้นคน 
หรือคิดเป็นสัดส่วนกวา่ร้อยละ50 ของประชากรวยัแรงงาน ทั้งหมดของไทย สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ 
ตลาดดงักล่าวมีขนาดใหญ่และมีความส าคญัในการ สร้างโอกาสทางการตลาดของบรรดาภาคธุรกิจ
ต่างๆ ไม่แพต้ลาดผูสู้งอายุ 
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แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิัยทีเ่กยีวข้อง 

การเล้ียงไก่ไข่เชิงอุตสาหกรรมของไทยจะนิยมเล้ียงแบบขงักรง ในส่วนผูเ้ล้ียงไก่ไข่นั้น
สามารถแบ่งออกได้เป็น ผูเ้ล้ียงไก่ไข่อิสระ ผูเ้ล้ียงไก่ไข่ครบวงจร และผูเ้ล้ียงไก่ไข่พนัธะสัญญา 
โดยเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่รายยอ่ย รายเล็ก และรายกลาง มกัเป็นเกษตรกรผูเ้ล้ียงอิสระท่ีเล้ียงไก่ไข่
หรือเกษตรกรท่ีเป็นฟาร์มพนัธะสัญญา ในขณะท่ีเกษตรกรรายใหญ่และรายใหญ่มาก มกัเป็นผูเ้ล้ีย
ไก่ไข่ครบวงจรหรือฟาร์มในเครือริษทั โดยอุตสาหกรรมการตลาดไข่ไก่ในประเทศไทย มีการ
กระจุกตวัค่อนขา้งสูง เพราะผูผ้ลิตรรายใหญ่จ านวน 8 ราย มีการครองส่วนแบ่งการตลาดประมาณ
ร้อยละ 50 ซ่ึงส่วนใหญเป็นบริษทัครบวงจรท าให้มีความพร้อมในดา้นการจดัจ าหน่ายผลผลิต โดย
นิยมจ าหน่ายไข่ไก่ผา่นร้านคา้ปลีกสมยัใหม่และร้านคา้ของตนเอง โดยราคาไขไก่ในแต่ละปีจะผนั
ผวนไปตามปริมาณอุปทานและอุปสงค์ของไข่ไก่ในประเทศและราคามกัผนัผวนตามปริมาณอุป
สงค์ท่ีมีความเป็นฤดูกาล จากการท่ีตลาดไข่ไก่ในประเทศไทยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
ผลิตภณัฑพ์รีเมียมและกลุ่มผลิตภณัฑ์มาตรฐานซ่ึงราคาไข่ไก่พรีเมียมจะสูงควร่าคาไข่ไก่มาตรฐาน
ประมาณ 1-3 บาทฟอง ดงันั้น จากกการท่ีตน้ทุนอาหารสัตวใ์นปัจจุบนัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เกษตรกร
ผูเ้ล้ียงไก่ไข่รายยอ่ย ควรมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อจดัซ้ือปัจจยัการผลิตและจ าหน่ายไข่ไก่ร่วมกนั โดย
ควรมุ่งเนน้การผลิตไข่ไก่แบบปล่อย หรืออินทรีย ์เพราะจะท าให้เกษตรกรมีรายรับเพิ่มข้ึนและลด
ความเส่ียงจากการขาดทุนโดยเฉพาะในช่วงท่ีอุปทานไข่ไก่ลน้ตลาด 

ปรัชญาของกจิการ 

เป็นฟาร์มจ าหน่ายไข่ไก่ปลอดสารพิษ ท่ีเล้ียงโดยระบบปล่อยเพื่อให้แม่ไก่อารมณ์ดี ไดไ้ข่ไก่
ท่ีมีคุณภาพสูง 

แนวคิดในการท าธุรกจิ 

เสนอขายสินค้าในหลายช่องทางทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น 
ท ากบัขา้วทานเองใน ผูท่ี้รักสุขภาพ 

โอกาสทางธุรกจิ 

ความสนใจในเร่ืองการบริโภค อาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโนม้ขยายตวัมากข้ึน โดยเฉพาะ
สินคา้เกษตรอินทรียผ์ูบ้ริโภคยนิดีท่ีจะจ่ายเงินมากข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการดา้นสุขภาพท่ีดี ถือ
เป็นโอกาสและช่องทางท่ีดีของเกษตรกรไทยท่ีมีโอกาส ขยายตลาดต่อไปไดม้ากข้ึน 
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เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 

1.ระยะสั้น ใน 1 ปี ดา้นการผลิต เพิ่มปริมาณการเล้ียงแม่ไก่ ข้ึนอีก 2,000 ตวั ดา้นสินคา้ มี
งานวิจยัและใบรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างความเช่ือมัน่, ดา้นลูกคา้ รักษา
ลูกคา้รายหลกัใหค้งอยูแ่ละเพิ่มลูกคา้ใหไ้ดร้้อยละ 20 ภายใน 1 ปี 

2.รายะกลาง ไม่เกิน 3 ปีด้านการเงินตอ้งการระยะเวลาคืนทุนและดา้นสินคา้ขยายตลาด
ระดบัภูมิภาคและการรับรองจากกรมการเกษตรการผลิตไข่ไก่อินทรีย ์

3.ระยะยาว 5-10 ปี ให้มีการขยายตลาดสู่ระดบัสากล การได้รับใบรับรองจากกระทรวง
เกษตรและพานิช และการส่งออกไข่ไก่อินทรียม์าตรฐานระดบัสากล 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้ SWOT 

 จุดแขง็ (Strengths)  
1. องคก์รมีขนาดเล็กผูบ้ริหารองคก์รสามารถเขา้ถึงปัญหาและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
2. พนกังานรับค าสั่งซ้ือมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
3. ทางฟาร์มไดใ้ช้คร่ืองจกัรช่วยทุนแรงในการท างาน เพื่อลดขอ้ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน กร

ท างานจะท าตามขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐานของสินคา้เกษตรปลอดภยัมาก 
4. เจา้ของกิการน าเงินมาลงทุนทั้งหมดท าใหไ้ม่เกิดดอกเบ้ียเงินกู ้

 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคคลากรยงัขาดทกัษะและประสบการณ์ในการดูแลฟาร์มไก่ไข่ 
2. เน่ืองจากเป็นกิจการใหม่อาจจะยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในตลาดสินคา้ประเภทวตัถุดิบในการ

ท าอาหาร 
3. กิจกรยงัขาดความประสบการณ์ในการควบคุมปริมาณการเสียหายในแต่ละส่วนงานท่ี

เกิดข้ึน 
4. เน่ืองจากป็นการเปิดกิการใหม่ท าใหเ้กิดการลงทุนดว้ยเงินจ านวนมากการวิเคราะห์ปัจจยั

ภายนอกของธุรกิจ 
 

 โอกาส (Opportunities) 
1. การไดต้รารับรองมาตรฐานสินคา้เกษตรประเภทไข่ไก่ (มกษ6702-553) และ ฮาลาล ท่ี

ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในสินคา้ท่ีผลิตในฟาร์ม 
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2. กระแสการดูแลสุขภาพ และการนิยมบริโภคสินคา้ท่ีมีประโยชน์ถือเป็นโอกาสท่ีดี
ส าหรับสินคา้ของฟาร์มท่ีเป็นสินคา้เกษตรปลอดภยั 

3. จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่และมีประชากรจ านวนมากก าลงัเติบโต
ดา้นเศรษฐกิจ ประชากรในจงัหวดัมีก าลงัการซ้ือค่อนขา้งสูง 

4. การลดลงของจ านวนประชากรโดยรวมในประเทศไทย 
5. การเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ท าให้กิจการมีช่องทางในการส่ือสารกบัผูท่ี้

ตอ้งการซ้ือสินคา้ของกิจการไดห้ลากหลายซ่องทาง 
6. รัฐบาลมีนโยบายท่ีสนบัสนุนสินคา้เกษตรอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 

 
 อุปสรรค (Threats)  

1. การเดินทางในบางพื้นท่ีมีระยะห่างมากท าใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองการขนส่ง 
2. ไข่ไก่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยนั้นยงัเป็นส่ิงท่ีคนรู้จกัน้อย และเป็นเร่ืองท่ียากส าหรับการ

เปล่ียนพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3. สภาพศรษฐกิจโดยรวมของปี 2563 ผูบ้ริโกดมีความระมดัระวงัในการใชจ่้าย 
4. การป้องกนั และเฝ้าระวงัในการเกิดโรคระบาดในสัตวปี์ก 
5. การท่ีเทคโนโลยเีติบโตข้ึน มีคู่แข่งขนัเพิ่มข้ึน ก็ท  าใหต้ลาดมีการแข่งขนักนัโดยจะท า

ใหล้ดส่วนแบ่งการตลาด 
6. ความไม่ชัดเจนในการเมืองการสรุปจุดแข็งท่ีจะน าไปใช้ภายใต้โอกาสจาก

สภาพแวดลอ้ม 

แนวความคิดเกีย่วกบัคุณภาพและการให้บริการ 

เคร่ืองมือการวดัคุณภาพการบริการ Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013) คุณภาพการบริการ 
(Service quality) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ทุกคนคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากการบริการในการให้บริการ ลูกคา้จะ
วดัจากเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการซ่ึงเป็นการวดัคุณภาพจาก 5 ดา้นดงัน้ี 

 ความเป็นรูปธรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีความเป็นรูปธรมท่ี
สมารถสัมผสัจบัตอ้งไดมี้ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฎให้เห็น เช่น อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้
ส านกังานสภาพแวดลอ้มและการตกแต่ง การแต่งกายของพนกังาน แผน่พบั และเอกสาร
ต่างๆ ป้ายประกาศ ความสะอาดและความป็นระเบียบของส านกังาน ท าเลท่ีตั้ง ลกัษณะ
ดงักล่าวจะช่วยใหลู้กคา้รับรู้วา่มีความตั้งใจในการใหบ้ริการ และลูกคา้สามารถเห็นภาพได้
ชดัเจน 
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 ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง การให้บริการตอ้งตรงตามเวลาท่ีสัญญาไวก้บัลูกคา้
งานบริการท่ีมอบหมายให้แก่ลูกค้าทุกคร้ังต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความ
สม ่าเสมอ มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าและสามารถน ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีพนักงาน
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ และสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดกบัลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ 

 การตอบสนองลูกคา้ (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็วเป็นความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือ
ลูกคา้ โดยใหบ้ริกอยา่งรวดเร็ว ไม่ใหร้อสินคา้นาน 

 การให้ความมัน่ใจแก่ลูกค้า (Assurance) หมายถึง การบริการจากพนักงานท่ีมีความรู้
ความสามารถในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมีทกัษะในการท างานตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้และมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามาถท าให้ลูกคา้เกิดความเช่ือถือ และรู้สึกปลอดภยัสร้าง
ความมัน่ใจวา่ สินคา้ในฟาร์มของเรามีคุณภาพ 

 การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (Empathy) หมายถึง พนกังานท่ีใหบ้ริการลูกคา้แต่ละรายดว้ยความ
เอาใจใส่และให้ความป็นกนัเองและดูแลลูกคา้เปรียบเสมือนญาติ และแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ให้รับทราบ ศึกษาความต้องการของลูกค้าแต่ละรายมีความเหมือนและความ
แตกต่างในบางร่ือง ใช้เป็นแนวทางการให้บริการลูกค้าแต่ละรายในการสร้างความพึง
พอใจ 

แนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P's Strategy) 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กิจการใช้กลยุทธ์ท่ียึดหลกัสร้างความแตกต่าง โดยมีการพยายาม
คิดคน้และสร้างสรรคค์วามโดดเด่นในตวัสิคา้ของกิจการ เพื่อสร้งคุณค่าเพิ่มให้เกิดข้ึนกบัความรู้สึก
ของลูกคา้ถึงความแตกต่างจากไข่ไก่สดท่ีมีในตลาดทัว่ไป 

กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ท่ีกิจการจะน ามาใช้คือการตั้งราคาตามกลุ่มลูกคา้ (Pricing by 
Type of Customer โดยกิจการมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสุภาพสตรีวยัท างาน มีรายไดสู้ง และมีใจรัก
สุขภาพ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้สินคา้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนั้นจะมีรคาสูงกวา่สินคา้ชนิดเดียวกนัอยู่
แลว้ อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายของกิจการวางไวย้งัป็นกลุ่มผูมี้รายไดสู้ง ท าให้สมารถยอมรับราคาท่ีตั้งไว้
ได ้

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กิจการเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบจ าหน่ายจาก
ผูผ้ลิตถึงผูบ้รึโภคโดยตรง (Direct Distribution หรือ Door to Door Selling) เป็นการจดัจ าหน่ายโดย
ไม่มีคนกลางมาเก่ียวขอ้ง เป็นช่องทางท่ีใชจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ไม่มาก ชนิตเหมาะกบักษตรกรท่ีจะน า
ผลผลิตมาขาย โดยให้ผูซ้ื้อสั่งซ้ือผ่านทางโทรศพัท์, แอพพลิดชั่นไลน์, เพจเฟสบุ๊ โดยท่ีจะมี
พนกังานรับค าสั่งซ้ือเป็นผูบ้ริหารงานในส่วนน้ี แลว้ท าการนดัวนัจดัส่งให้กบัลูกคา้แต่ละพื้นท่ี โดย
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ถา้ค าสั่งซ้ือบริเวณพื้นท่ี อ าเภอเมือง จะจดัส่งทุกวนัและอ าเภอรอบนอกจะมีการก าหนดวนัส่งพื้นท่ี
ละหน่ึงวนัต่อสัปดาห์ โดยจะจดัส่งผา่นพนกังานจดัส่งของฟาร์มแลว้ช าระเงินเม่ือไดรั้บของ 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เน่ืองจาก อาทิตยา ฟาร์มเป็นกิจการท่ีเปิดข้ึนมาใหม่และยงั
ไม่ป็นท่ีรู้จกั กิจการไดว้างกลยทุธ์ท่ีจะสามารถช้ีวดัความส าเร็จของกิจการไว ้6 ขั้นตอน 

1.ท าการส่ือสารให้ผูบ้ริโภคไตรู้้จกัสินคแ้ละช่องทางจ าหน่ายของกิจการ ซ่ึงจะเร่ิมตนัจาก
การแจกสินคา้ตวัอย่างพร้อมรับคูปองลต 50 บาท ภายใตเ้ง่ือนไขการกดติตตามท่ีหนา้เพจ
เฟสบุค๊ของร้าน 

2 การไดล้องกินไข่ไก่ของฟาร์ม ม่ือลูกคา้ไดท้ดลองกินไข่ไก่ซ่ึงเป็นสินคา้ตวัอยา่งท่ีแจกไป
แลว้สนใจท่ีจะซ้ืผา่นคูปองส่วนลต 50 บาท ตอ้งท าการซ้ือผา่นช่องทางท่ีกิจการก าหนดไว้
เท่านั้นเพื่อใหลู้กคา้รับรู้ถึงช่องทางการสั่งซ้ือ 

3. การกลบัมาซ้ือซ ้ าของลูกคา้ กิจการตอ้งท าสอบถามและบนัทึกกวา่ลูกคา้ท่ีกลบัมาซ้ือซ ้ า
เพราะเหตุผลใด เพื่อพฒันาช่องทาการส่ือสารทางการตลาดต่อไป 

4. การบอกต่อของลูกคา้ ถือเป็นตวัช้ีวตัท่ีดี ท่ีกิจการไดส้ร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ของ
ฟาร์ม 

5. การสร้างแรงจูงใจแก่ลูกคา้กิจการจะสร้างแรงจูงใจใกบัลูกคา้โดยทุกเทศกาล จะมีการ
มอบของท่ีระลึกให้กบัลูกคา้ท่ีมียอดสั่งซ้ือสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งกิจการกบัลูกคา้ 

6. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าพนักงานรับค าสั่ ง ซ้ือจะมีหน้า ท่ีในการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โตยการให้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้เกษตรไข่ไก่ และอาหารปลอดภยั
ผ่านทางส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีกิจการมีการสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อกิจการ 
เพื่อน ามาพฒันาแกไ้ข 

แผนการด าเนินงาน 

การจตัเตรียมอาคารโรงเรือนขนาด 4 x 20 เมตร รองรับแม่ไก่ไดม้ากกวา่ 1,000 ตวั จ านวน

2 อาคาร และพื้นภายในอาคารเป็นดินธรรมชาติปูทบัดว้ยแกลบ 7 - 10 ชนติเมตร มีตาข่ายลอ้มกนั

บริเวณ รอบอาคารโดยเวน้บริเวณประตูไว ้8 เมตร ภายในอาคารจะประกอบดว้ยชุดถงัอาหาร

จ านวน 100 ชุดนิปเป้ิลใหน้ ้าจ  านวน 250 หวั ถงัน ้าขนาตใหญ่ 1,000 จ านวน 1 ถงั ถงัน ้ าขนาดเล็ก 
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100 ลิตร จ านวน1 ถงั คอนนอน 4 ชั้นความยาว 12 เมตร รังออกไข่จ  านวน 90 รัง เคร่ืองเล่นวทิย ุ1 

เคร่ือง ภายนอกอาคารโรงเรือนจะเป็นพื้นดินท่ีมีหญา้ปกคลุม และมีตน้ไผจ่  านวน 14 กอ ใหเ้ป็นท่ี

บงัแดด และซบักล่ินท่ีเกิดจากมูลไก่ ไม่ใหร้บกวนบริเวณโดยรอบได ้ไข่ไก่ท่ีไดจ้ากฟาร์มจะผา่น

ขั้นตอนการเล้ียงท่ีเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่รับมาจนถึงอาย ุ30 เดือน (แม่ไก่ปลดระวาง) ทั้งการ

ใหส้ถานท่ีเล้ียงท่ีมีความสบายในการเดินเล่นจิกกินอาหาร ท าการฉีด EM ลดแอมโมเนียท่ีพื้นไม่ให้

เกิดกล่ินและแก๊สท่ีเป็นอนัตรายต่อดวงตาของแม่ไก่การใหอ้าหารวา่งในเวลา 11.30 น ของทุกวนั 

เปิดเพลงใหฟั้งตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 17.30 น.เพื่อใหแ้ม่ไมีสุขภาพ และอามณ์ท่ีตี ป้องกนัการกลวั

เสียและตกใจในภาวะเสียงท่ีดงั 

ขั้นตอนการท าอาหาร น ้า และการเก็บไข่ไก่จะแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการผลิตอาหารไก่ไข่ของฟาร์ม จะท าโดยการน าวสัตุทางการเกษตรท่ีเป็นส่วนผสม

ของอาหารไก่ไข่ ซ่ึงจะตอ้งมีโปรตีนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ซ่ึงเป็นปริมาณเหมาะสมท่ีไก่ไข่

ตอ้งการ 

1. ขั้นตอนการผสมน ้าใหไ้ก่ไข่ของฟาร์มกินในแต่ละวนั พนกังานจะตอ้งจดัเตรียมน ้าท่ีผสม

สมุนไพรรรมชาติตามตารางท่ีก าหนต แลว้ท าบนัทึกวา่แม่ไก่กินน ้าจ  านวนเท่าไหร่ต่อวนั 

2. ขั้นตอนการเก็บไข่ไก่ ท าความสะอาด บรรจุกล่อง และตรวจสอบ 

 

 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัใน จงัหวดับุรีรัมย์

ประชาชนทัว่ไป นกัเรียนนกัศึกษา พนกังานบริษทัเอกชน รวมถึงรับราชการ หรือพนกังาน

รัฐวสิาหกิจ และเจา้ของกิจการ จ านวน 200 ตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก 

(Conveniences Sampling) และวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)โดยใช้

แบบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไวน้ าไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายในเต่ละพื้นท่ีจนครบตามจ านวน

ส าหรับสถานท่ีศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ กลุ่มเป้าหมายท่ีไปซ้ือสินคา้ท่ีซุปเปอร์มาเก็ตใน

หา้งสรรพสินคา้ สถานท่ีท างานเช่นสถานท่ีราชการ รัฐวสิาหกิจ ในจงัหวดับุรีรัมยโ์ดยระยะเวลาใน

การศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 –เดือนธนัวาคม 2562 
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ผลการวจิัย 

จากการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีสนใจในการเลือกซ้ือไข่ไก่

อินทรีย ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน เป็นผูห้ญิงร้อยละ79 และชายร้อยละ 21อายุ

ระหวา่ง 31-35 ปี วฒิุการศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-25,000 บาทต่อ

เดือน ตามล าดบั ในส่วนการศึกษาขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือไข่ไก่อินทรียข์องผูต้อบ

แบบสอบถาม พบวา่จากหวัขอ้ค าถามท่ีใชน้ั้นจะพบวา่ประชากรในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมยโ์ดยส่วน

ใหญ่ร้อยละ67 พกัอาศยัอยูใ่นบา้น โดยมีการท าอาหารรับประทานเองมากกวา่ 3 คร้ังต่อสัปตาห์ ถึง

ร้อยละ 80 ซ่ึงถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของฟาร์มในการขายไข่ไก่ มีรายไดสู้งอยูใ่นเกณฑ์ท่ีพอจะซ้ือไว้

รับประทานได ้ช่องทางการซ้ือไข่ไก่สดผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมท่ีจะหาซ้ือในแผงขายไข่ไก่

ของตลาดสด และร้านขายของช าใกลบ้า้น  

กิจการตอ้งการเพิ่มช่องทางการขายในรูปแบบ Online จึงท าการส ารวจถึงพฤติกรรมการใช้

ส่ือ Social Media ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใชใ้นปัจจุบนัจะพบวา่การส่ือสารทาง Application Line มี

การใชง้านมากท่ีสุต ตามมาดว้ย Facebook และ YouTube ตามล าดบั ซ่ึงท าใหกิ้จการไดม้องเห็น

ช่องทางในการส่ือสารกบัลูกคา้ไดต้รง และจากการสอบถามในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือของผา่น

ช่องทาง Online พบวา่ยงัมีอตัราการซ้ือไม่มากนกั การรู้จกัสินคา้และการตตัสินใจในการซ้ือ ใน

แบบสอบถามไดถ้ามวา่ผูต้อบแบบสอบถามไดรู้้จกัไข่ไก่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยหรือไม่นั้น พบวา่มีถึง

ร้อยละ35.5 ท่ียงัไม่รู้จกั และในแบบสอบถามไดอ้ธิบายถึงการเล้ียง ความแตกต่างของไข่ไก่ทัว่ไป 

และประโยชน์ท่ีไดรั้บ จึงถามค าถามต่อไปวา่เม่ือท่านรู้จกัแลว้จะมีการตดัสินใจซ้ือถึงร้อยละ 82.5 

ท าใหกิ้จการรับรู้ถึงความเป็นไปไดใ้นการเติบโตของตลาดเม่ือเกิดการรู้จกัสินคา้ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด 

การตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ใบรับรองมาตรฐานสินคา้เก่ียวกบัอาหาร 

และสินคา้เกษตรปลอดภยั ไมมี่ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ส่วนความคาดหวงัในไข่ไก่สดรสชาติ ความ

ปลอดภยั ความสดใหม่ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดและการรับประกนัสินคา้ท่ีเกิดความ

เสียหายเป็นส่ิงท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการขยายขอบเขตของประชากรในการวจิยคัรั้งต่อไป เพื่อศึกษาประชากรในกลุ่ม ท่ี กวา้ง
ข้ึนและสามารถเปรียบเทียบความสัมพนัธ์และความแตกต่างได ้

2. ควรเก็บขอมู้ลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและออกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่ม โดยแยกชุดค าถามส า-
หรับแต่ละช่วงอาย ุเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความชดัเจน และมีความถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงมากข้ึน 

3. การเก็บขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นเพียงช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น และขอบเขตเก็บขอ้มูลวจิยั
เป็นเพียงส่วนหน่ึงของประชากรศาสตรในพื้นท่ี ขอ้มูลอาจมีการเปล่ียนแปลงดว้ยปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
ทั้งทางส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรม เทคโนโลย ีและววิฒันาการทางการเขา้ถึงขอมูลของผูบ้ริโภค 

 
 

กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี สามารถส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความเมตตากรุณาจาก  

รองศาสตราจารยส์มจิตร ลว้นจ าเริญอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดใ้หค้วามรู้ค าช้ีแนะแนวทางการคน้ควา้- 

วจิยั รวมถึงการตรวจทานความถูกตอ้งและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการคน้ควา้อิสระน้ี 

ตลอดจนคณะอาจารยทุ์กท่านท่ีไดถ่้ายทอดวชิาความรู้ระหวา่งท่ีศึกษาจนสามารถน าความรู้ดงักล่าว

มาประกอบและใชศึ้กษาในการคน้ควา้อิสระจนส าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นท่ีเรียบร้อยสมบูรณ์  

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามในจงัหวดับุรีรัมยทุ์กท่าน ท่ีกรุณาเสียสละเวลา
ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการท าแผนธุรกิจและความเขา้ใจในธุรกิจเล้ียงไก่ไขอินทรีย ์ได้
มากยิง่ข้ึน และอ่ืนใดขอขอบพระคุณคณะเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัรามค าแหงทุกท่านและเพื่อนร่วม
ชั้นเรียนท่ีคอยช่วยเหลือและแนะน าจนการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีส าเร็จ ผูศึ้กษาจึงขอขอบพระคุณ
อยา่งสูงมา ณ โอกาศน้ี 

อน่ึงผูศึ้กษาคน้ควา้หวงัวา่การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้เกียวขอ้ง

และผูท่ี้สนใจในการท าธุรกิจเล้ียงไก่ไขอินทรีย ์หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี

ดว้ย 
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