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พัฒนาแม่แบบการจัดการฟาร์มสุกรให้มีความ
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง

น าเสนอโดย
สพ.ญ.เกศณี คูศรีเทพประทาน

ฝ่ายงานวิชาการ
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

VPG Value
“VPG เพื่อนคู่คิด…เพื่อผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นของลูกค้า

ด้วยสินค้าและบริการที่วัดผลได้ (ROI)”

• เป็น “PARTNER” กับลูกค้า ส่งมอบ “VALUE” ด้วย “CORE BUSINESS & DIVERSIFICATION”
• สร้างการรับรู้ “แบรนด”์ ทั้ง Offline และ Online
• ให้ความส าคัญกับ “บุคคลากร” พร้อมคืนก าไรสู่ “สังคม”
• ธุรกิจ “เติบโตและยั่งยืน”

เครือเวทโปรดักส์
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1.บทสรุปของผู้บริหาร (ต่อ)

เครือเวทโปรดักส์

Business Growth

(Vision-Short term)
Business Sustainable

(Long term)

HR Strategy

(HRD & HRM)

Work-Life Flow

Working Process
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน (ต่อ)

เครือเวทโปรดักส์

16 บริษัท
4 ส่วนงาน
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน (ต่อ)

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรชั้นน าด้านสุขภาพสัตว์ที่มีนวัตนกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับเอเชียในปี 2567

พันธกิจ (Mission)
• มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ
• มุ่งเน้นด้านสินค้าที่มีนวัตกรรม
• สร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ
• สร้างสมดุล Stakeholders เพื่อความยั่งยืน

เครือเวทโปรดักส์
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

ลูกค้าของกระบวนการ ความต้องการและความคาดหวัง คุณลักษณะด้านคุณภาพและดัชนีชี้วัด
ฟาร์มลูกค้า -ประสิทธิภาพการผลิตดี และต้นทุนเหมาะสมสามารถ

แข่งขันทางธุรกิจได้
คุณลักษณะด้านคุณภาพ
-ประสิทธิภาพการผลิตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
-สุขภาพดีไม่เป็นโรค
KPI
-ประสิทธิภาพการผลิตได้ตามเป้าหมาย 100%
-ความเสียหายแต่ละส่วนการผลิตอยูใ่นมาตรฐาน
-ความคุ้มค่าในการลงทุน (ROI) 

ฝ่ายขาย ฝ่ายขาย
- สร้างโอกาสในการขายอย่างยั่งยืนกับลูกค้า
- เพิ่มยอดขายจากการพาฝ่ายวิชาการเข้าท างาน

คุณลักษณะด้านคุณภาพ
-พนักงานได้รับความความไว้วางใจจากลูกที่มากกว่างานขาย
KPI
-ยอดขายสินค้า
-ส่วนแบ่งทางการตลาด
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" (ต่อ)

FARM BASIC FARM STANDARD FARM ADVANCE

Production

- ผสม/อุ้มท้อง → FR 85-87%

- คลอด → PBL 12

- อนุบาล → 10wk./25 kg.

→ %Loss 5%

- ขุน → 24wk./90 kg.

→ %Loss 5%

Production

- ผสม/อุ้มท้อง → FR 87-90%

- คลอด → PBL 13

- อนุบาล → 10wk./28 kg.

→ %Loss 5%

- ขุน → 24wk./95 kg.

→ %Loss 3%

Production

- ผสม/อุ้มท้อง → FR ≥90%

- คลอด → PBL 15

- อนุบาล → 10wk./30kg.

→ %Loss 3%

- ขุน → 24wk./100kg.

→ %Loss 2%

ก าหนดดัชนีวัดผลหรือคุณลักษณะเชิงคุณภาพ
• ประสิทธิภาพการผลิตตามดัชนีชี้วัด
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" (ต่อ)

ก าหนดดัชนีวัดผลหรือคุณลักษณะเชิงคุณภาพ
• ดัชนีวัด : ความคุ้มค่าในการลงทุน (ROI)

ความคุ้มค่าในการลงทุน =
(รายได้จากลูกสุกรที่เพิ่มขึ้นหรอืจาก%สูญเสียที่ลดลง)

ต้นทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ฝ่ายขายและการตลาด

ลูกค้า

ฝ่ายวิชาการ
น าความต้องการลูกค้ามาปรึกษา

สรุปความต้องการเพื่อด าเนินการต่อ

ปัญหาที่พบ
1.ความต้องการจากลูกค้าไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า
2.ฝ่ายวิชาการไม่สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้เนื่องจากความต้องการลูกค้าไม่
ตรงกับงานบริการที่มี
3.การประสานงานของฝ่ายขายกับฝ่ายวิชาการไม่สัมพันธ์กัน
4.ลดโอกาสในการขายหากงานบริการไม่ตรงกับปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า
5.งานบริการไม่สามารถสร้างยอดขาย หรือได้ยอดขายไม่เหมาะสมกับ
คุณภาพงานบริการที่ให้
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ทีมวชิาการ: The International Technical and Academic Center (iTAC)

iTAC

นกัโภชน-
ศาสตรส์ตัว์

สตัวแพทย์ สตัวบาล

งานมาตรฐาน



(ชื่อบริษัท) 12

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

Gestation unit

- Conception rate
- BCS

- Landscape

Boar unit

GDU

- Gilt selection
- Gilt management
- Acclimatization & 

Vaccination

- Boar management
- Semen quality

- iTAC
- VRI
- ASP

Swine farmFeedmillAgriculture
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

- ADLWG Management
- Feeding
- Disease control

- ADG,FCR,FCG

- Management
- Feeding
- Disease control

- ADG,FCR,FCG

- Management
- Feeding
- Carcass quality

Finishing unit Nursery unit

Farrowing unit



กระบวนการที่ 1. ฝ่ายวิชาการ สร้างงานบริการที่มีคุณค่า
สามารถชี้วัดได้ น าเสนอในรูปแบบ Farm Management 
Model (FMM) แล้วสื่อสารกับฝ่ายขายและการตลาดเพื่อ
น าเสนอลูกค้า

กระบวนการที่ 2. ฝ่ายขายและการตลาดวางแผนการท างานผ่าน
กระบวนการ 

Customer Requirement & Expectation (CRE) 

→ค านวณปริมาณการใช้สินค้าที่มีตามการใช้จริงของลูกค้า

Customer Management Intelligent (CMI)

→ ค้นหาความต้องการลูกค้า เพื่อน ามาออกแบบความต้องการใช้สินค้า
ของลูกค้า กับงานบริการที่ตอบปัญหาลูกค้าจาก FMM ที่มี

Offering Design Sheet (ODS) 

→ ออกแบบความต้องการไปน าเสนอลูกค้า
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

FMM

FARM

FOOD

FINANCIAL

FEED
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

Farm Management Model (FMM)
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

CRE

• ปรมิาณความตอ้งการใช้
สินคา้

CMI

• หาความตอ้งการลกูคา้เพื่อ
ตอบสนองใหต้รงตามความ
ตอ้งการ

ODS

• ออกแบบขอ้เสนอท่ีมีคณุคา่
เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ โดยมี 
FMM เป็นสว่นน าเสนอ



กระบวนการที่ 3. ฝ่ายวิชาการและฝ่ายขายและการตลาด
ปฏิบัติงานร่วมกันตามข้อตกลงกับลูกค้า

กระบวนการที่ 4.สรุปผลการด าเนินการกับลูกค้าพร้อมวิเคราะห์ 
ROI น าเสนอกับลูกค้า

(ชื่อบริษัท) 17

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

หลังจากฝ่ายขายฯ (IFT) เข้าพบลูกค้าพบว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้
ช่วยเหลือคือการท าระบบ Biosecurity เพื่อป้องกันโรค ASF ซึ่ง
ในขณะนั้นได้มีโรคเกิดขึ้นในพ้ืนที่แล้ว



ลูกค้า

1. ลกูคา้สามารถรอดจากการเป็นโรคในขณะที่ฟารม์อ่ืนใน
พืน้ท่ีเดียวกนัเป็นโรคแลว้

2. ROI ท่ีลกูคา้ไดร้บัถึง 12 เท่าจากการลงทนุท าระบบ 
Biosecurity ท่ีทีมงานบรษัิทฯ เขา้ไปช่วยด าเนินการ

ฝ่ายขายและการตลาด

1. ลกูคา้มีความไวว้างใจในฝ่ายขายและการตลาดมากขึน้
เน่ืองจากสามารถใหค้ณุคา่ในดา้นอ่ืน ๆ มากกวา่งานขายและ
สามารถสรา้งผลก าไรใหก้บัลกูคา้

2.ยอดขายเพ่ิมขึน้ + 11 MB หลงัจากเขา้ท างาน

3.สว่นแบง่ทางการตลาดของฟารม์นีเ้พ่ิมจาก 2.2% →
17.68%
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ



เพิ่ม clip VDO การปฏิบตัิงานความยาวประมาณ 3 นาที
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ



ปัญหาและอุปสรรค

• งานบรกิารท่ีมีใน FMM ยงัไม่ครอบคลมุ

• มีโอกาสท่ีคูแ่ข่งจะท า FMM ไดเ้หมือนกนั

• การน าเสนอ FMM ยงัไม่สามารถท าใหล้กูคา้เห็นภาพผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัชดัเจน

• ลกูคา้ไม่บอกผลผลิตตวัเองท าใหโ้อกาสในการน าเสนอ FMM ยากขึน้

แนวทางในแก้ไข

• พฒันางานบรกิารใหค้รอบคลมุตลอดวงจรการผลิตของลกูคา้

• สรา้ง BMM ขึน้มาเพ่ือตอบความตอ้งการของลกูคา้ในธรุกิจอ่ืนๆ 

• พฒันาเครือ่งมือในการน าเสนอ FMM ใหก้บัฝ่ายขาย
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข



• พฒันา FMM ใหต้อบสนองความตอ้งการลกูคา้ และช่วยใหฝ่้ายขายและการตลาดน าเสนอลกูคา้ง่ายขึน้

• น าสินคา้มาน าเสนอคูก่บั FMM เพ่ือน าเสนอแนวทางการเพิ่มผลผลิตท่ีเพ่ิมขึน้

• พฒันา BMM มาตอบโจทยธ์รุกิจของลกูคา้เพื่อเสนองานบรกิารท่ีแตกต่างและดีกว่าคูแ่ข่ง
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8. ความท้าทายต่อไป 
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8. ความท้าทายต่อไป 

พัฒนา FMM โดยใช้ Quality Function Deployment (QFD)



“การท างานเป็นทีมในการน าเสนอคุณค่าให้กับลูกค้าผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจาก เครือ เวทโปรดักส์”
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิตภัณฑ์
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10. เอกสารอ้างอิง
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ถาม - ตอบ


