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หลกักำรและเหตุผล 

ไข่เป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีน ในไข่มีกรดอะมิโนจ าเป็น
ครบทุกชนิดตามท่ีร่างกายตอ้งการในปริมาณสูง ร่างกายสามารถน าโปรตีนจากไข่ไปใชไ้ดท้ั้งหมด 
นอกจากไข่จะมีโปรตีนแลว้ ยงัมีเกลือแร่ต่างๆ ท่ีส าคญัมากมาย เช่น เหล็ก วิตามินดี และบีสอง ไข่
สามารถบริโภคในชีวิตประจ าวนัไดห้ลายรูปแบบ และยงัเป็นวตัถุดิบส าหรับการแปรรูปอาหารและ
การถนอมอาหาร เป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ได้หลากหลาย เช่นไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง และใช้เป็น
ส่วนผสมในผลิตภณัฑ์เบเกอรี ขนมไทยหลายชนิด ไข่จากสัตวท่ี์คนไทยนิยมน ามาประกอบอาหาร
รับประทานนั้นไดแ้ก่ ไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่นกกระทา ในปัจจุบนัไข่ไก่นั้นถือไดว้่ามีความส าคญั
และเป็นท่ีนิยมมากกวา่ไข่จากสัตวช์นิดอ่ืนๆ เพราะไข่ไก่นั้นเป็นไข่ท่ีมีเน้ือน่ิม ไม่คาว มีสารอาหาร
ครบถว้น ราคาถูกและนิยมน ามาท าอาหารไดท้ั้งคาว และหวาน ท่ีส าคญัคือไข่ไก่ปรุงเป็นอาหารได้
ง่ายเพียงแค่ท าให้สุกหรือก่ึงสุกแลว้แต่ความชอบก็สามารถน ามารับประทานได้ ไข่ไก่ 1 ฟอง มี
คุณค่าทางสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกายอยู่ครบถว้น ไดแ้ก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรท ไขมนั วิตามิน 
และแร่ธาตุต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อร่างกาย อีกทั้งในไข่ไก่ยงัช่วยในการป้องกันจอรับภาพท่ีตาเส่ือม 
นอกจากน้ีในไข่แดงยงัมี “วิตามินอี” ซ่ึงเป็นสารต่อตา้นอนุมูลอิสระและมลพิษจากอากาศ และยงั
ช่วยป้องกนัอาการอ่อนเพลีย รวมทั้งช่วยละลายกอ้นเลือดไม่ใหอุ้ดตนั (นิธิยา รัตนาปนนท,์2555)  

การบริโภคไข่ไก่ภายในประเทศเติบโตเพิ่มข้ึน ในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน 2555 อยู่ท่ี 
3,572 ล้านฟอง เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.11 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ในช่วงเดือน
มกราคม-เมษายน 2554 อยู่ท่ี  3,158 ล้านฟอง) ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการท่ีกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย ์รณรงค์ให้ ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแห่งการบริโภคไข่ไก่ (ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า,2555) ในปี พ.ศ. 2555 คาดว่าปริมาณการบริโภคไข่ไก่จะเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 
2554 เน่ืองจากประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณประโยชน์ของไข่ไก่เพิ่มข้ึน ประกอบกบั
ไข่ไก่เป็นสินคา้ท่ีราคาไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบกบัสินคา้ปศุสัตวช์นิดอ่ืน โดยในปี พ.ศ. 2555 สินคา้
ชนิดอ่ืนอาจมีการปรับราคาท่ีสูงข้ึน ไข่ไก่จึงเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงของผูบ้ริโภค (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร,2554) 

ไก่ไข่ มีการเล้ียงกนัอยา่งแพร่หลายทัว่ภูมิภาคของไทย แต่แหล่งเล้ียงขนาดใหญ่ท่ีสุดอยูใ่น
พื้นท่ีภาคกลาง โดยในปี 2555 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ไดค้าดการณ์วา่จะมีการเล้ียงไก่ไข่ทัว่
ประเทศ จ านวน 40.85 ล้านตวั ให้ผลผลิต 11,015 ล้านฟอง เพิ่มข้ึนจากปี 2554 ถึงร้อยละ 11.79 
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เป็นผลผลิตท่ีเกิดจากแหล่งผลิตในภาคกลาง รองลงมาคือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคใต ้ตามล าดบั (ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้,2555) จากรายงานสถิติการเกษตรของ
ประเทศไทย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่ ในปี 2551-2553 เป็นราย
ภาค และรายจงัหวดั พบวา่ภาคเหนือมีการเล้ียงไก่ไข่ จ  านวน 5,668,232 ตวั ปริมาณไข่ไก่ จ  านวน 
1,434,331,000 ฟอง โดยจังหวดัท่ีมีการเล้ียงไก่ไข่มากท่ีสุดในภาคเหนือคือ จังหวดัเชียงใหม่ 
รองลงมาคือ จงัหวดัอุตรดิตถ์ และจงัหวดัเชียงราย ตามล าดบั (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2555) 
โดยบริษทัเอกชนท่ีท าหน้าท่ีผลิตไก่ไข่ให้เกษตรกรหลกัๆ ได้แก่ บริษทั กรุงเทพผลิตอาหารสัตว ์
จ  ากดั บริษทั เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั บริษทั อาร์ พี เอ็ม ฟาร์ม แอนด์ ฟีด 
จ ากดั เป็นตน้  

ฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิฟาร์ม ตั้ งอยู่บนเลขท่ี 40 บ้านหัวดง  หมู่ท่ี 7 ต าบลขวัมุง  อ าเภอ
สารภี  จงัหวดัเชียงใหม่   มีพื้นท่ี จ  านวน 8 ไร่ มีพนกังานจ านวน 40 คน มีโรงเล้ียงไก่ไข่จ  านวน  9  
โรง  แบ่งเป็นโรงละ 12,000 ตวั ผลิตไข่ไก่ได้ 2,600 ถาดต่อวนั  หรือจ านวน 78,000 ฟองต่อวนั 
ปัจจุบนัมีการขายปลีก และขายส่ง ภายในพื้นท่ี จงัหวดัเชียงใหม่ และล าพูน จากข้อมูลการขาย
ยอ้นหลงั 3 เดือนของเกรียงศกัด์ิฟาร์มสามารถแบ่งสัดส่วนยอดขายไดด้งัน้ี คือ ขายส่ง 90% จ านวน 
170 ราย และขายปลีก 10% ซ่ึงไม่ทราบจ านวนลูกคา้ท่ีแน่นอน โดยส่วนใหญ่เน้นในเร่ืองของการ
ขายส่งเป็นหลกั จากประสบการณ์การด าเนินงานมากกวา่ 20 ปี ของเกรียงศกัด์ิฟาร์ม ท าให้เกรียง
ศกัด์ิฟาร์มไดรั้บความน่าเช่ือถือ มีลูกคา้อยูเ่ป็นจ านวนมาก แต่เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
และมีเกษตรกรผูผ้ลิตไข่ไก่รายใหม่ๆ เพิ่มข้ึนทุกๆปี ส่งผลให้เกรียงศกัด์ิฟาร์มจ าเป็นต้องมีการ
พฒันารูปแบบคุณลกัษณะและปัจจยัส่วนประสมการตลาด เช่น ประเภทของไข่ไก่ การบรรจุภณัฑ์
สินคา้ ระดบัราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เป็นตน้ เพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้และเพื่อเป็นการชกัจูงให้ลูกคา้กลบัมาซ้ือซ ้ าในคร้ัง
ต่อไป  

จากสภาวะการแข่งขนัท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน สังเกตุได้จากมีคู่แข่งขนัขนาดใหญ่หลาย
ราย และผูศึ้กษาตอ้งการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ประเภทต่างๆ เช่น ตามระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจ ตามปริมาณการซ้ือไข่ไก่ และตามวิธีช าระเงินของลูกคา้ จึงท าให้ผูศึ้กษาศึกษา
ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิ เพราะหาก
ลูกคา้พึงพอใจในสินคา้ก็จะน าไปสู่การบอกต่อ และมีลูกคา้ใหม่เพิ่มมากข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียง

ศกัด์ิ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดฟาร์มไก่
ไข่เกรียงศกัด์ิ  

2. สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดของฟาร์ม 
พฒันาคุณภาพไข่ไก่ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทาง
ธุรกิจ 
 
นิยำมศัพท์ 

ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหลังการซ้ือของลูกค้าท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น
การจดัจ าหน่าย  
 ลูกค้ำ หมายถึง ลูกคา้ท่ีซ้ือเพื่อไปจ าหน่ายขายต่อ  
 ฟำร์มไก่ไข่เกรียงศักดิ์ หมายถึง ฟาร์มไก่ไข่ ตั้งอยูบ่นเลขท่ี 40 บา้นหวัดง  หมู่ท่ี 7 ต าบลขวั
มุง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่   มีพื้นท่ี จ  านวน 8 ไร่ มีพนกังานจ านวน 40 คน มีโรงเล้ียงไก่ไข่
จ  านวน  9  โรง  ผลิตไข่ไก่ได ้2,600 ถาดต่อวนั  หรือจ านวน 78,000 ฟองต่อวนั เร่ิมด าเนินกิจการเม่ือ 
วนัท่ี 1 เดือนตุลาคม 2530 

ไข่ไก่ หมายถึง ไข่จากไก่สายพนัธ์ุไข่ ท่ีคดัเบอร์ขายในฟาร์ม ประกอบดว้ย ไข่ไก่ขนาด
ใหญ่ ไดแ้ก่ เบอร์ 0 และ 1 ไข่ไก่ขนาดกลาง ไดแ้ก่ เบอร์ 2 และ 3 ไข่ไก่ขนาดเล็ก ไดแ้ก่ เบอร์ 4 
และ 5  
 
 
 
 


