ระบบทาความสะอาดฟาร์ มเลีย้ งหมูอตั โนมัติ(Cleaning Pig Farm)
มัตติกา แสนเพียง

บทคัดย่ อ
แผนธุ รกิ จผลิตภัณฑ์ระบบทาความสะอาดฟาร์ มเลี้ยงหมู อ ัตโนมัติจดั ทาขึ้นเพื่อ ให้กลุ่ ม ผู ้
ลงทุ น และผู ้ส นใจที่ จ ะร่ ว มลงทุ น ได้ท ราบถึ ง ผลประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ จากการร่ ว มลงทุ น กับ
ผลิตภัณฑ์ระบบทาความสะอาดฟาร์มเลี้ยงหมูอตั โนมัติภายใต้ตราสิ นค้า Cleaning Pig Farm ซึ่ งเป็ น
ระบบการทาความสะอาดแนวใหม่เกี่ยวกับระบบหัวฉีดทาความสะอาดและการพัฒนาระบบการทา
ความสะอาดคอกหมูให้รวดเร็วขึ้นจากเดิม โดยการทาความสะอาดจากระบบหัวฉีดที่ติดตั้งไว้พร้อม
กันทั้งฟาร์มเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานคนจานวนมากในการทาความสะอาด ที่จากเดิมต้องใช้
แรงงานคนในการถื อ สายยางฉี ดน้ าเพื่อ ทาความสะอาดและใช้เ วลานานกว่าจะแล้ว เสร็ จ ด้ว ย
รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ระบบหัวฉี ดสามารถหมุ นส่ ายไปมาเพื่อทาความสะอาดได้180 องศาและ
สามารถตั้งเวลาให้ทาความสะอาดได้แบบอัตโนมัติตามต้องการซึ่ งสะดวกและง่ายกับการใช้งาน
โดยธุรกิจจะจับกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสุ กรแบบคอกสาหรับฟาร์มเลี้ยง 100 ตัวขึ้นไป เนื่ องจากสิ นค้ามีการใช้
งานในลักษณะเฉพาะ และเนื่องมาจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุ กรยังสามารถเติบโตได้อีก เพราะใน
ปั จจุบนั ความต้องการบริ โภคเนื้ อสุ กรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซี ยน ส่ งผลให้ประเทศต่างๆ
ในอาเซียนเร่ งพัฒนาศักยภาพการผลิตสุ กร โดยการเปิ ดรับการเข้าร่ วมลงทุนในธุรกิจการเลี้ยงสุ กร
ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศในอาเซียนด้วย สาหรับประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์สุกรได้รับการยอมรับจากประเทศในอาเซี ยนถึงมาตรฐานการผลิต ตั้งแต่ในระดับฟาร์ม
ไปจนถึงระดับโรงงานแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ประเทศไทยมีโอกาสอย่างมากในการขยายตลาด
จึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากแนวโน้มการเจริ ญเติบโตของตลาดสุกร
ธุ รกิ จนี้ จะจัดตั้งในรู ปแบบของบริ ษ ัทโดยมี เงิ นลงทุ นอยู่ที่ 1,590,000 บาท ซึ่ ง จากการ
วิเคราะห์แผนการเงินพบว่ามีระยะเวลาคืนทุนที่ 1 ปี 7 เดือ น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
69.69% จะเห็ น ได้ว่า ธุ ร กิ จ มี ศ ัก ยภาพในการท าก าไร และเป็ นธุ ร กิ จ ที่ น่ า ลงทุ น เนื่ อ งจากให้
ผลตอบแทนสูง
คาสาคัญ: (1) ระบบทาความสะอาดฟาร์มเลี้ยงหมูอตั โนมัติ (2) ระบบทาความสะอาดฟาร์มเลี้ยงหมู
(3) Cleaning Pig Farm

1.บทนา
ความเป็ นมาของโครงการ
บริ ษ ัท คลี น นิ่ ง พิ ก ฟาร์ ม จ ากัด เริ่ ม ด าเนิ น การในปี 2559 โดยมุ่ ง มั่น ในการพัฒ นา
นวัตกรรมระบบทาความสะอาดฟาร์มเลี้ยงสุ กรให้ทนั สมัยเพื่ออานวยความสะดวกสบายให้กบั ผูม้ ี
อาชีพเลี้ยงสุกร เนื่องจากการเลี้ยงสุกรแบบเดิมจะทาความสะอาดโดยใช้แรงงานคนในการฉี ดน้ าทา
ความสะอาดซึ่งต้องใช้เวลาในการทาความสะอาดนานกว่าจะทาความสะอาดเสร็จ ทางเราจึงเล็งเห็น
วิธีการแก้ไขจุดนี้ ข้ ึนเพื่อให้ประหยัดเวลาในการทาความสะอาดและจานวนคนที่ตอ้ งดูแล จึงได้มี
การคิดค้น พัฒนาระบบทาความสะอาดฟาร์มเลี้ยงสุกรอัตโนมัติข้ นึ มาแก้ไขจุดดังกล่าวนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะเป็ นผูน้ าระบบทาความสะอาดฟาร์ ม เลี้ ยงสุ กรอย่างคุ ณภาพ ตามมาตรฐานสากล
ภายใน 5 ปี
พันธกิจ (Mission)
1.สร้างสรรค์ระบบทาความสะอาดฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ทนั สมัยเพือ่ อานวยความสะดวกสบาย
ให้กบั ผูม้ ีอาชีพเลี้ยงสุกร
2.จาหน่ายสินค้าและบริ การติดตั้งที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลให้กบั ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า
เชื่อใจและเลือกใช้บริ การเราเป็ นอันดับแรก
3.มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการความรู ้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็ น
องค์กรตามเกณฑ์ที่อยูใ่ นมาตรฐาน
วัตถุประสงค์ (Objective)
1.สร้างระบบทาความสะอาดฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบใหม่ปีละ 1 แบบ
2.ยอดขายเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน ในอัตราร้อยละ 20 อย่างต่อเนื่อง
3.จัดอบรมให้พนักงานปี ละ2 ครั้ง เพือ่ เพิม่ เติมความรู ้ใหม่
4.เพื่อ ให้กลุ่ มผูล้ งทุนและผูส้ นใจที่จะร่ วมลงทุนได้ทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การลงทุน
เป้ าหมายทางธุรกิจ (Goals)
Short Term เป้ าหมายระยะสั้ นภายใน 1 ปี
1.สินค้าและองค์กรเป็ นที่รู้จกั ของตลาด
2.มียอดขาย 1 ล้านบาทและได้รับมาตรฐานการรับรองการผลิต ภายในปี แรก
3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ

Long Term เป้ าหมายระยะยาว
1.มุ่งเน้นทากาไร เพิม่ ประสิทธิภาพขององค์กรและคู่คา้
2.ผูน้ าระบบทาความสะอาดฟาร์มเลี้ยงสุกรอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลในประเทศไทย

2.รายละเอียดสิ นค้ าและบริการ
ระบบทาความสะอาดฟาร์มเลี้ยงสุ กรอัตโนมัติ เป็ นระบบการทาความสะอาดแนวใหม่ที่คิดค้น
มาเพื่อประหยัดเวลาในการทาความสะอาดคอกหมูจากแรงงานคน รู ปแบบของผลิตภัณฑ์เป็ นระบบ
หัวฉี ดที่สามารถหมุนส่ ายไปมาเพื่อ ทาความสะอาดได้180 องศาและสามารถตั้งเวลาให้ทาความ
สะอาดได้แบบอัตโนมัติตามต้องการซึ่ งสะดวกและง่ายกับการใช้งาน พร้อ มบริ การติดตั้งให้กับ
ลูกค้าหากต้องการ ด้วยการใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เพื่อให้ลูกค้า
รับรู ้ถึงลักษณะเด่นเป็ นเอกลักษณ์มีความต่างจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ประกอบด้วยอุปกรณ์ทา
ความสะอาด 2 ชั้น คือ ชั้น 1 (ด้านบน) มีหัวฉี ดน้ า 2 ด้านซ้าย-ขวา เพื่อฉี ดน้ าตรงจากหัวฉี ดทั้ง 2
ด้านพุง่ ตรงเข้าหากันกลางคอกเพือ่ ทาความสะอาดในส่วนของตัวสุกร และชั้น 2 (ด้านล่าง) มีหัวฉี ด
น้ า 2 ด้านที่หัวฉี ดสามารถหมุนส่ ายไปมาเพื่อ ทาความสะอาดพื้นได้180 องศา โดยทั้งหมดจะถู ก
ประกอบเข้าเป็ น 1 ระบบในส่วนของ 1 คอกและนาไปต่อเข้ากับปั๊ มน้ าสาหรับทาความสะอาดของ
ฟาร์ม โดยปลัก๊ เสียบไฟของปั๊ มน้ าจะมีการเพิม่ ในส่วนของปลัก๊ ไฟตั้งเวลาเข้าไปด้วยเพือ่ ให้สามารถ
ตั้งเวลาในการทาความสะอาดได้

3.ความเป็ นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และปัจจัยสู่ ความสาเร็จในอนาคต
ผลิตภัณฑ์เน้นเรื่ องนวัตกรรมการประดิษฐ์ระบบหัวฉี ดทาความสะอาดและพัฒนาระบบ
การทาความสะอาดคอกหมูให้รวดเร็ วขึ้นจากเดิม โดยการทาความสะอาดจากระบบหัวฉี ดที่ติดตั้ง
ไว้พร้อ มกันทั้งฟาร์ม เพื่อ ประหยัดเวลาและแรงงานคนในการทาความสะอาด ที่จากเดิมต้อ งใช้
แรงงานคนในการถือสายยางฉีดน้ าเพื่อทาความสะอาดและใช้เวลานานกว่าจะเสร็ จและนอกจากนี้
ยังสามารถตั้งเวลาในการทาความสะอาดได้ด้วย หากไม่สะดวกที่จะต้องอยู่เฝ้ าเพื่อ คอยทาความ
สะอาดหรื อเพือ่ เซทระบบเวลาในการทาความสะอาดให้เป็ นระบบ

4.การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่ างๆ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้มีผลต่อการดาเนิ นธุรกิจโดยอาศัย
ข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆโดยใช้( PESTEL) ซึ่งประกอบด้วย
1.ปั จ จั ย ทางนโยบายและการเมื อ ง (P-Politic) รั ฐ บาลได้มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้เ กษตรกร
ปรับเปลี่ ยนลักษณะฟาร์ ม ที่เลี้ ยงให้มีมาตรฐานโดยมี การกาหนดมาตรฐานฟาร์ มเพื่อ ให้เกิ ดการ
จัดการที่ดีของฟาร์ม และมีการอบรมความรู ้ให้แก่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยง เพือ่ ให้เกษตรกรนาไปพัฒนาการ

เลี้ ยงของตัวเองให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้นและนอกจากนี้ ยงั ได้ส่งเสริ มให้เกษตรกรทาการผลิ ตแบบมี
พันธะสัญญา โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่ วมแบกรับความเสี่ยงด้านความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ด้วย
(รังสฤษฎ์, 2546) ซึ่ งส่ งผลให้เกษตรกรกล้าที่จะลงทุนในการเลี้ยงสุ กรเพิ่มมากขึ้นจึงเป็ นการเพิ่ม
โอกาสในการขายสินค้าระบบทาความสะอาดฟาร์มสุกรให้กบั เกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
2.ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (E-Economic) การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุ กรให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานฟาร์มและการรับรองราคาการซื้ อขายสุ กร ส่ งผลดีต่อสภาวะเศรษฐกิจด้านการเลี้ยงสุ กร
โดยรวมของประเทศทาให้ตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงเป็ นการเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้าระบบทา
ความสะอาดฟาร์มสุกรด้วยเช่นกัน
3. ปัจจัยทางสั งคม (S-Social) การขยายตัวของจานวนประชากรของประเทศในอาเซี ยน
ส่ ง ผลให้ก าลัง ซื้ อ ของประชาชนมี แ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้ น ท าให้ค วามต้อ งการบริ โ ภคเนื้ อ สุ ก รและ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ประเทศต่างๆเช่นประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย จึงมีการเพิ่ม
ศักยภาพของการขยายการเลี้ ยงสุ กรเพื่อ ตอบสนองต่อ ความต้อ งการอย่างต่อ เนื่ อ ง จึงก่ อ ให้เกิ ด
โอกาสทางธุรกิ จแก่ผูป้ ระกอบการใหม่ๆที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่ วยในการเลี้ยงสุ กร ระบบ
การทาความสะอาดฟาร์มเลี้ยงสุกรอัตโนมัติจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่ช่วยให้การเลี้ยงสุ กรสามารถทา
ได้ง่ายขึ้น
4. ปัจจัยทางเทคโนโลยี (T-Technology) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลต่อ
การเพิ่มประสิ ทธิภาพการเลี้ยงสุ กรมากขึ้น ประเทศไทยได้มีการดาเนิ นการในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการขยายการเลี้ยงสุ กรอย่างต่อเนื่ องโดยมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ ซึ่ งมี ผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าและนาไปสู่ การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในอนาคต ระบบทาความสะอาดฟาร์มเลี้ยงสุ กรอัตโนมัติจึงเป็ นตัวช่วย
ในการเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันได้
5. ปัจจัยด้ านสิ่ งแวดล้ อมและสภาพแนวโน้ มอุตสาหกรรม (E-Environment & Industry
Outlook) ถึ ง แม้ต ลาดการซื้ อ ขายสุ ก รจะลดลงหรื อ เพิ่ ม สู ง ขึ้ นในบางช่ ว งเวลา เนื่ อ งจาก
สภาพแวดล้อมเรื่ อ งสภาพอากาศ โรคระบาดของสุ กรที่ส่งผลต่อ การเลี้ยง แต่ผลกระทบเหล่ านี้
สามารถที่แก้ไขได้ ซึ่งระบบทาความสะอาดฟาร์มเลี้ยงสุ กรอัตโนมัติน้ ียงั ช่วยให้การทาความสะอาด
สามารถทาได้สะดวกขึ้น ป้ องกันเชื้อโรคที่ทาให้เกิดโรคระบาดได้อีกด้วย และนามาปรับใช้ทาให้
การเลี้ยงสุกรศักยภาพที่ดีข้ นึ
6. ปัจจัยด้ านกฎหมาย (L-Legal) ประเทศไทยมีการออกกฎ/ ข้อบังคับอื่นๆ ทางกฎหมาย
และกาหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุ กรขึ้นเพื่อ ให้ยดึ ถือปฏิบตั ิให้ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์ ซึ่ ง

มาตรฐานนี้ เป็ นเกณฑ์ม าตรฐานขั้น พื้นฐานสาหรับ ฟาร์ มที่ จะได้รับการรับรองซึ่ ง เป็ นผลดี ต่ อ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเช่น มาตรฐานน้ าทิ้งจากฟาร์มสุกร มาตรฐานคุณภาพน้ าใช้ เป็ นต้น

5.การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม ( Industry Environment Analysis)
การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม (Five Force Model)
การเข้ ามาของผู้เล่ นรายใหม่ (Potential Entrants) การเข้ามาของผูผ้ ลิ ตระบบทาความ
สะอาดคอกหมูรายใหม่ทาได้ง่ายเนื่องจากมีวธิ ีการผลิตที่สามารถดัดแปลงรู ปแบบได้ง่าย เนื่ องจาก
ความง่ายในการเข้าถึงวัตถุดิบและการพลิกแพลงการผลิต แนวโน้มของผูผ้ ลิตรายใหม่จึงอาจเป็ นผู ้
ที่มีความรู ้ในเทคโนโลยีเกี่ ยวกับอุ ปกรณ์ทาความสะอาดอยูแ่ ล้ว และสนใจที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่ตนมีอยูภ่ ายในอุตสาหกรรมของตนเอง โอกาสการเข้ามาในตลาดของผูเ้ ล่นรายใหม่จึงมี
มากและมีแนวโน้มรุ นแรงขึ้น
คู่แข่ งในธุรกิจเดียวกัน (Industry Competitors) เนื่ องจากระบบการเลี้ยงสุ กรของไทยยัง
เป็ นการเลี้ยงโดยวิธีการทาความสะอาดคอกสุกร โดยแรงงานคนใช้สายยางฉีดน้ าทาความสะอาดอยู่
ดังนั้นเมื่ อ เรานาระบบการทาความสะอาดแบบอัตโนมัติมาเป็ นผลิตภัณฑ์ และยังไม่ มีผูใ้ ดผลิ ต
จาหน่ายจึงทาให้คู่แข่งในธุรกิจเดียวกันยังไม่มี
แต่ในอนาคตอาจมีคู่แข่งเกิดขึ้นได้
สิ นค้าทดแทน (Substitutes) จากที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้วา่ ระบบการเลี้ยงสุ กรของไทยยัง
เป็ นการเลี้ ยงโดยวิธีการทาความสะอาดคอกสุ กร โดยการจ้างแรงงานคน ซึ่ งสิ่ งนี้ อ าจถื อว่าเป็ น
สินค้าทดแทนได้ หากผูเ้ ลี้ยงสุกรไม่หันมาใช้ระบบการทาความสะอาดอัตโนมัติ แต่ดว้ ยการค้าที่มี
สภาพการแข่งขันสู ง ผูเ้ ลี้ยงสุ กรจาเป็ นต้องหันมาใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการเพิ่มศักยภาพการ
เลี้ยงมากขึ้น อานาจในการต่อรองจากสินค้าทดแทนจึงไม่รุนแรงนัก
อานาจการต่ อรองของผู้ซื้อ (Buyer) อานาจต่อรองของผูซ้ ้ื อเป็ นภัยคุกคามที่สืบเนื่ องจาก
การเลี้ยงโดยวิธีการทาความสะอาดคอกสุ กรโดยแรงงานคน รวมทั้งสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่ราคา
ของสุ กรมีการผันผวนขึ้นลงสู งตามราคาตลาด จึงเสี่ ยงต่อการลงทุนกลัวจะขาดทุน แต่ดว้ ยมี การ
รับรองราคาของรัฐบาลจึงทาให้มีการขยายการเลี้ยงสุกรเพิม่ ขึ้นและมีสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วย
อานาจการต่อรองของผูซ้ ้ือจึงไม่รุนแรงนัก
อานาจการต่ อรองของผู้ ข าย (Supplier) ผูข้ าย (Supplier)วัตถุ ดิบ เช่ น ท่อ และอุ ปกรณ์
ประปาทุกชนิ ด ปลัก๊ ไฟตั้งเวลาในตลาดของอุปกรณ์การผลิตมีหลากหลายบริ ษทั จึงทาให้อานาจ
ต่อรองการขายค่อนข้างต่าเนื่องจาก มีตวั เลือกในการซื้อวัตถุดิบค่อนข้างสูง
ผู้ มีส่วนได้ เ สี ย กับองค์ ก าร/ผู้ เกี่ย วข้ อง (Other Stakeholders) ปั จจัยที่เป็ นโอกาส คื อ
องค์ก ารที่มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ องค์ก ารภาครั ฐ บาลที่ ส นับ สนุ นการขยายตลาดส่ ง ออกสุ ก ร
ภาคเอกชนที่มาร่ วมลงทุนกับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุกรเพือ่ ลดการลงทุนในการเลี้ยงที่สูง อีกทั้งการเผชิญ

กับปั จจัยเสี่ ยงค่อนข้างมากโดยเฉพาะปั ญหาด้านระดับราคาที่ผนั ผวน จึงส่ งผลให้เกษตรกรมีการ
เลี้ยงสุกรเพิม่ ขึ้น

6.การวิเคราะห์ ปัจจัยของธุรกิจ (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์จุดแข็ง (S) และ จุดอ่อน (W)
จุดแข็ง (Strength)
S1: ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงานคน
ในการทาความสะอาด
S2: ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ป็ นระบบหั ว ฉี ด ส่ า ยไปมาได้ 180
องศา ทาความสะอาดได้อย่างทัว่ ถึง
การวิเคราะห์โอกาส (O) และ อุปสรรค์ (T)
โอกาส (Opportunity)
O1: ประเทศไทยเป็ นประเทศการเกษตรและปศุสัตว์
จึงทาให้มีการเลี้ยงสุกรอย่างแพร่ หลาย
O2: รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้การช่วยเหลือ
ด้านการลงทุนและหาแนวทางป้ องกัน ให้คาปรึ กษา
เพือ่ เพิม่ คุณภาพการเลี้ยงทาให้มีผเู ้ ลี้ยงสุกรเพิม่ ขึ้น
O3: มีบริ ษทั เอกชนมาร่ วมลงทุนกับผูเ้ ลี้ยงสุกร ทาให้
มีผเู ้ ลี้ยงสุกรเพิม่ ขึ้นด้วย

จุดอ่ อน (Weakness)
W1: ธุรกิจด้านเทคโนโลยีมีการลงทุนที่สูง
W2: บริ ษทั มีขนาดเล็ก และยังไม่เป็ นที่รู้จกั
W3: ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงเนื่องจากยังไม่มีการ
วางระบบขนส่งพื้นฐาน
อุปสรรค์ (Threat)
T1: ราคาของสุ กรมีการผันผวนค่อ นข้างสู ง หาก
ราคาขายลดลงมาก ผูเ้ ลี้ยงอาจเลิกเลี้ยงและกลับมา
เลี้ยงใหม่เมื่อราคาสูงขึ้น จึงไม่กล้าลงทุนเพิม่
T2: โรคระบาดอาจส่ งผลให้เกิดความไม่แน่ นอน
ในด้า นราคา และการอยู่ร อดของสุ ก ร จึง ยัง ไม่
พร้อมในการลงทุนมากนัก
T3: การเปลี่ ยนแปลงของรัฐบาล อาจทาให้มีผล
ต่อนโยบายด้านราคาขายของสุกร

7.กลยุทธ์ ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7Ps)
1. กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) บริ ษทั จะเน้นประโยชน์ของตัวระบบการทา
ความสะอาดที่ มี ก ารน าเทคโนโลยีท ัน สมัย เข้า มาช่ ว ย ท าให้ ผูใ้ ช้ส ามารถประหยัด เวลาและ
แรงงานคนในการทาความสะอาดได้มากขึ้นจากเดิมและเป็ นแบบอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาให้ระบบ
ทางานเองได้ตามความประสงค์ของลูกค้า
2. กลยุทธ์ ด้านราคา ( Price Strategy ) ผลิตภัณฑ์และการบริ การติดตั้งจะกาหนดราคาแบบ
High Value Strategy คือ กาหนดราคาปานกลาง คุณภาพสูง เพือ่ เป็ นการที่จะสามารถเข้าสู่ ตลาดที่มี
การแข่งขันอยูแ่ ล้วได้ง่าย โดยบริ ษทั จะมีการกาหนดราคาจากต้นทุนการผลิตและบริ การที่เกิดขึ้น
โดยบวกกาไรเข้าไปประมาณ 1.5-2 เท่าของต้นทุนสิ นค้า ซึ่ งราคาที่กาหนดไว้คือ 20,000 บาทในปี
แรก และปี ต่อไป 21,000 บาท โดยจะมีการลงท้ายด้วยจานวนเต็มเป็ นเลขกลมๆ เพือ่ ไม่ให้ราคาดูสูง
ในสายตาผูซ้ ้ือสินค้า

3. กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายจะมี
การออกแบบช่ องทางการตลาด โดยบริ ษทั จะใช้กลยุทธ์ การตลาดแบบผลัก Push Strategy โดย
บริ ษทั จะมีพนักงานขาย ที่จะเป็ นคนติดต่อกับผูเ้ ลี้ยงสุกรโดยตรง
4. กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Strategy) บริ ษทั จะทาการสื่ อสารกับผู ้
เลี้ยงสุกรโดยตรง โดยจะประกอบด้วย ส่วนผสมการสื่อสารการตลาด ได้แก่
4.1 การโฆษณา (Advertising) ด้วย Multimedia โดยจัดทา VDO Presentation ด้วย สื่ อ
Multimedia เน้นอธิบายประโยชน์ การใช้งาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ ด้วยสื่ ออินเตอร์เน็ต โดย
จัดทาเว็บไซต์ ของบริ ษทั และพัฒนา Social Network ผ่าน Facebook
4.2 การประชาสัมพันธ์ ( Public Relations ) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อภาครัฐ เช่น สานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม ผูน้ าชุมชน
4.3 การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)
5. กลยุทธ์ ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee)
มีการคัดเลือกพนักงานให้มีคุณสมบัติตรงตามตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีการฝึ กอบรมพนักงาน
เพือ่ เพิม่ เติมความรู ้ ความชานาญในประเทศอย่างน้อยเดือนละครั้งและส่ งไปดูงานต่างประเทศปี ละ
ครั้ ง เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถ มี ท ัศ นคติ ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ลู ก ค้า มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม มี
ความสามารถในการแก้ไ ขปั ญหา สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลู กค้า และสามารถสร้า ง
ค่านิยมให้กบั องค์กร และกาหนดตัวเลขจานวนลูกค้าที่คาดหวัง ( Prospect ) อย่างน้อย 30% ในการ
ซื้ อ สิ นค้าเมื่ อ เทียบกับจานวนผูเ้ ลี้ ยงสุ กรในแต่ล ะพื้นที่ เพื่อ การตรวจสอบถึ งประสิ ทธิ ภาพของ
พนักงานขายและมี โปรแกรมการให้ผลตอบแทนการขาย ( Incentive Program ) ใหม่ๆ เพื่อเป็ น
รางวัลแก่พนักงานขายที่ทายอดขายตามเป้ า
6. กลยุทธ์ ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation ) มีบริ การหลังการขายในการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าหลังติดตั้งภายใน 1 เดือนแรก
เพือ่ ประโยชน์ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. กลยุทธ์ ด้านกระบวนการ (Process) บริ ษทั ให้บริ การที่รวดเร็วติดตั้งภายในระยะเวลา 1-2
วันหลังจากได้รับการยืนยันการสัง่ ซื้อจากลูกค้า

8.แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
สถานที่ต้ งั ภายในซอยลาดพร้าว 101 (ซอยโพธิ์แก้ว3) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขต
บางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
เทคโนโลยีการผลิต
ระบบทาความสะอาดฟาร์มเลี้ยงสุ กรอัตโนมัติ เป็ นการนาหัวฉี ดน้ าทาความสะอาดมาต่อ
เป็ นระบบ โดยมีท้งั หัวฉีดน้ าธรรมดาที่ซ้ือจากบริ ษทั จาหน่ ายทัว่ ไป และหัวฉี ดที่สามารถส่ ายไปมา
ได้เพือ่ ทาความสะอาดพื้นได้180 องศาซึ่ งจ้างผลิตตามคาสั่ง โดยทั้งหมดจะถูกประกอบเข้าเป็ น 1
ระบบในส่วนของ 1 คอกและนาไปต่อเข้ากับปั๊ มน้ าสาหรับทาความสะอาดของฟาร์ม โดยปลัก๊ เสียบ
ไฟของปั๊ มน้ าจะมีการเพิม่ ในส่ วนของปลัก๊ ไฟตั้งเวลาเข้าไปด้วยเพื่อให้สามารถตั้งเวลาในการทา
ความสะอาดได้
แผนการผลิตและกาลังการผลิตระบบทาความสะอาด
ภาพ 1 กระบวนการติดตั้งระบบทาความสะอาด

ประมาณการผลิตและต้ นทุนการผลิต
บริ ษทั มีนโยบายการผลิตโดยสารองวัตถุดิบสาหรับหมุนเวียนจานวน 60 วันของต้นทุนขาย จาก
ประมาณการผลิตในปี ที่ 1-5 มี ยอดต้นทุนการผลิ ตประมาณ 6.2 , 6.4, 6.9, 7.2, 7.7 ล้านบาท
ตามลาดับ

9.แผนผังองค์ กร
ภาพ 2 โครงสร้างองค์กร (Organization-Chart)

10.แผนการเงิน
ประมาณการทางการเงิน
จากการประเมิ นเงินลงทุนเริ่ มต้นของโครงการต้องใช้เงินลงทุนจานวนทั้งหมดประมาณ
1,590,000 บาท โดยแบ่งเป็ นส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น 1,000,000 บาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
จานวน 590,000 บาท รายได้ประมาณการขายของบริ ษทั ในปี ที่ 1 อยูท่ ี่ 10.2 ล้านบาท มี อตั รากาไร
สุทธิต่อยอดขาย 8.59% โดยในปี ต่อๆไปรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากเดิม 5% ของปี ก่อนหน้า และ
สาหรับความเป็ นไปได้ของแผนธุรกิจนี้หากแผนการผลิตเป็ นไปตามที่คาดการณ์กิจการจะสามารถ
สร้างผลตอบแทนขั้นต่าในโครงการนี้ IRR = 69.69% มากกว่าต้นทุนถัว่ เฉลี่ยของโครงการ WACC
= 8.8126% และสามารถคืนทุน Payback Period: PB = 1 ปี 7 เดือนโดยกิจการสามารถให้ค่า NPV

= 3,535,353 เป็ นบวก หมายถึง ผลประโยชน์ในอนาคตคิดมูลค่าปั จจุบนั แล้ว มีค่ามากว่าเงินลงทุน
นั้นคือโครงการนี้ได้รับผลตอบแทนคุม้ กับการลงทุน
การวิเคราะห์ สถานการณ์ในอนาคต (Scenario Analysis)
เครื่ อ งมือ นี้ มีประโยชน์ม ากสาหรับการวางเป้ าหมายของกิ จการในอนาคต การประเมิ น
สถานการณ์ในมิติต่างๆ เพื่อจะได้มีการวางแผนป้ องกันสิ่ งที่ไม่คาดฝัน ที่อาจจะเกิดได้ในอนาคต
การวิเคราะห์ภาพอนาคตต้องมองทั้งด้านที่เลวร้ายสุ ดของสถานการณ์ (Worst Case Scenario) และ
ด้านที่ดีที่สุดของสถานการณ์ (Best Case Scenario) โดนเริ่ ม จาก Base Case กรณี ที่เป็ นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ NPV= 3,535,353 และมาในกรณี ที่แย่ โดยกาหนดให้ ยอดขาย ราคาขายที่ต่าลง
30%ต้นทุนผันแปรสู งขึ้น 30% wacc เพิ่ม 30% ค่า NPV=(8,123,340) ที่ได้ แสดงให้เห็นว่ากิจการ
ขาดทุนอย่างมาก และในกรณี ที่ดี คือ เพิ่ม ยอดขาย ราคาขาย 30% ต้นทุนผันแปรลดลง 30% wacc
ลดลง 30% NPV =29,934,634 โดยในกรณี ดีสุดและแย่สุดเราจะให้โอกาสเกิด 25% และ 50% ใน
กรณี ที่มีโอกาสเกิดมากสุด Base Case
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