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 การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีวิทยาปรากฏการณวิทยา มี
วัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจจางเลี้ยงสุกร2) 
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เทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม เก็บขอมูลภาคสนามโดยการสังเกตและสัมภาษณระดับลึก ผูให
ขอมูลหลักมีจํานวนท้ังหมด 22 คน คือ ผูประกอบการธุรกิจจางเลี้ยงสุกร จํานวน 7 ราย ผูรับจาง
เลี้ยงสุกรจํานวน 15 ราย ผลการวิจัยพบวา ธุรกิจการจางเลี้ยงสุกรจัดเปนธุรกิจขนาดยอมโดย
ผูประกอบการเปนผูคิดริเร่ิมโครงสรางกระบวนการบริหารจัดการดวยตนเองจากการลองผิดลองถูก 
ผูประกอบการตองใชความทักษะความสามารถในการแกปญหาตางๆ โดยอาศัยประสบการณที่ได
สั่งสมมา ผูประกอบการจะเปนผูควบคุมการผลิตต้ังแตตนจนถึงการขายดวยตนเอง มีการนํา
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ผูประกอบการและครอบครัวเทาน้ัน แตยังสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับชุมชนใกลเคียงและ
ประเทศชาติอีกดวย 

 
 
 
สาขาวิชาการประกอบการ                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร          
ลายมือชื่อนักศึกษา ........................................                       ปการศึกษา 2555 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

54602355 : MAJOR: ENTREPRENEURSHIP 

KEY WORDS: STRATEGIC / PIG / NAKORNPATHOM 

   

 SUTTIPONG TALENGSAKDADAT: THE  PATTERN AND STRATEGIC 

MANAGEMENT OF EMPLOYING TO FEED THE PIG IN NAKORNPATHOM DISTRICT.  

 ADVISOR: ASST.PROF.PHITAK  SIRIWONG, Ph.D. 72  pp. 

 
 This research is the quantitative research  by phenomenological study method. 

This research has the purpose for 1) operators’ style and strategy in processing the employment of 

raising pigs business 2) for studying problems and obstacles of operate the employment of raising 

pigs business of operators in the city municipal of NakhonPathom. The field information was 

collected by the deep observation and interview. People giving the information had 22 people 

who were 7 operators’ the employment of raising pigs, 15 people who employed to raise pigs. 

The result found that the employment of raising pigs businesses was  small businesses. Operators 

initiated the project, and the process of administration by themselves. They had to use a lot of 

skills for solve many problems by using their experience collected for a long time. They 

controlled all the manufacture from the beginning to selling. They used new technologies for 

manufacturing. For the strategy, operators gathered into a group for buying material which made 

them have more power to negotiate with the large purchasers. Finding cheap materials replaced 

those which more expensive. The strategy of motivation in operation was for the most efficient 

work. The strategy of motivation for customers was that they would come to buy pigs. Problems 

and obstacles were the price volatility of pigs, plagues, intervention price of government, 

expansion of mixing animal feed factories. The employment of raising pigs not only made more 

revenue for operators and their families, but also made more careers and revenues to communities 

nearby and country. 
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 ขอขอบพระคุณผูเปนเจาของประสบการณ ผูประกอบการธุรกิจจางเลี้ยงสุกรและผูรับจาง
เลี้ยงสุกรท่ีใหความรวมมือในการถายทอดประสบการณอยางละเอียด ทําใหผูวิจัยไดขอมูลท่ี
สมบูรณครบถวนจนทําใหเกิดวิทยานิพนธที่มีคุณคาเลมนี้ขึ้น อีกท้ังยังดูแลชวยเหลือผูวิจัยเปนอยาง
ดีตลอดระยะเวลาท่ีผูวิจัยทําการเก็บขอมูล 

 ขอบคุณบรรดาเพ่ือนๆ รวมช้ันเรียนในสาขาการประกอบการ(Entrepreneurship) รุน4 ทุก
คนท่ีใหการชวยเหลือผูวิจัยใน ทุกๆ ดาน และคอยใหกําลังใจตลอดจนเปนที่ปรึกษาที่ดีเสมอมา 

 สุดทายนี้ คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอมอบวิทยานิพนธฉบับนี้เปน
กําลังใจ และแรงบันดาลใจกับทุกทานที่นําไปศึกษา และเปนเคร่ืองบูชาพระคุณคุณพอ คุณแม ญาติ
พี่นอง บรรดาคณาจารย และผูมีพระคุณทุกทานดวยความเคารพ   
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สุกรเปนสัตวที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศประเภทหน่ึง เนื่องจากเน้ือสุกร
เปนอาหารที่ไดรับความนิยมของผูบริโภคโดยทั่วไป เพราะเน้ือสุกรจัดเปนแหลงพลังงานท่ีมีทั้ง
โปรตีน ไขมัน และแรธาตุตางๆ มีราคาที่ไมสูงมากนัก ซึ่งสังเกตไดจากปริมาณการเลี้ยงสุกรของ
ประเทศที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดท้ังนี้เพื่อสนองความตองการ การบริโภคภายในประเทศท่ีมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของอัตราเพิ่มของประชากร (กรมการคาภายใน, 2545 : 3) 

การเลี้ยงสุกรในประเทศไทยถึงแมวาจะเปนอาชีพที่เสี่ยงจากการลงทุน ขณะเดียวกัน
การเล้ียงสุกรก็สามารถทํากําไรใหแกผูเลี้ยงไดอยางมากมาย และสามารถรํ่ารวยไดในระยะเวลาไม
นานนัก ดังน้ันจึงเปนท่ีสนใจของผูประกอบการ และผูที่ยังไมเคยเลี้ยงสุกรมากอนตางก็มาลงทุน
เลี้ยงสุกรกันมากจนเปนเหตุใหสุกรลนตลาดบอยๆ ดวยสาเหตุนี้การเลี้ยงสุกรของประเทศจึงไม
กาวหนาเทาท่ีควร อยางไรก็ตามการเลี้ยงสุกรก็มีการพัฒนามาตลอด และมีความเจริญกาวหนามา
อยางตอเนื่อง มีการนําเทคโนโลยีมาใชเลี้ยงสุกรสมัยใหมในทุกๆดาน เชน ดานพันธุสุกร และการ
ใหอาหารสุกร การดูแลและการปองกันควบคุมโรคอยางมีประสิทธิภาพจนทําใหธุรกิจการเลี้ยงสุกร
มีความมั่นคงมากข้ึน อีกทั้งการเลี้ยงสุกรของประเทศไทยไดกาวมาเปนอันดับหนึ่งในกลุมประเทศ
อาเซียนและทัดเทียมกับการเลี้ยงสุกรของหลายประเทศท่ัวโลก จากกระแสการคาเสรีไดสรางแรง
กดดันใหประเทศไทยตองเปดตลาดใหสินคาจากตางประเทศเขามาจําหนายแขงขันกับสินคาท่ีผลิต
ไดในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะสินคาเกษตร ซึ่งเกิดแรงกดดันอยางรุนแรงกว าสินคากลุมอ่ืน
(กรมการคาภายใน, 2545 : 5) 

สุกรมีเลี้ยงอยูทุกจังหวัดของประเทศไทยโดยขอมูลของกรมปศุสัตว ทั่วประเทศไทยมี
การเล้ียงสุกรทั้งหมดประมาณ 9,681,774 ลานตัว ซึ่งจังหวัดท่ีมีการเลี้ยงสุกรมากท่ีสุดไดแก ราชบุรี
(รอยละ 15.42)ชลบุรี(รอยละ 9.85)  นครปฐม(รอยละ 5.28)  และมีฟารมท่ีเลี้ยงเปนการคาจํานวน 
7,171 ฟารม โดยภาคกลางมีฟารมเลี้ยงสุกรมากที่สุด 2,940 ฟารม สวนใหญที่มีขนาดการเลี้ยงต้ังแต 
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501-5,000 ตัว สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนฟารมขนาด 50-500 ตัวสําหรับปญหา
และอุปสรรคในการผลิตสุกรท่ีผานมาจะมีในดานการผลิต คือมีตนทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะตนทุน
ดานการผลิตอาหารสัตวประมาณรอยละ 60-70 ของตนทุนผลิตวัตถุดิบตองนําเขาจากตางประเทศ 
ปญหาโรคปากเทาเปอยยังไมหมดไป ปญหาการใชสารเรงการเจริญเติบโตในฟารมผูเลี้ยงสุกรท้ังท่ี
มีกฎหมายหามใชแลวแตผูประกอบการยังไมเลิกใชสารดังกลาวจึงทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาอีก
มากมาย ปญหาโรงฆาท่ีไดมาตรฐานมีสวนนอยในการฆาชําแหละไดสะอาดและถูกตองตาม
สุขอนามัยปญหาดานการตลาด ตลาดสุกรมีการจํากัดภายในประเทศและมีการสงออกนอย มีการ
สงออกรอยละ 1-2 ของปริมาณการผลิต เนื่องจากขอกําหนดเงื่อนไขของประเทศคูคาเร่ือง โรคปาก
เทาเปอย ราคาผันผวนไมแนนอน (กรมปศุสัตว, 2546)  

จากแนวโนมความตองการสุกรเพิ่ม ข้ึนตามการขยายตัวของประชากร  ไดมี
บริษัทเอกชนที่เลี้ยงสุกรในเชิงพาณิชยแบบครบวงจรเกิดข้ึนมากมายในปจจุบัน เชน บริษัท เบทา
โกร จํากัด(มหาชน) บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑจํากัด (มหาชน) บริษัทกรุงเทพผลิตผล
อุตสาหกรรมการเกษตร(เชียงราย) จํากัด (มหาชน) ไดหันมาทําการผลิตในรูปแบบโครงสรางการ
จางเลี้ยงข้ึนภายใตระบบตลาดท่ีมีการทําสัญญารวมกัน เพื่อชวยลดปญหาภาวะตนทุนและคาใชจาย
ที่สูงในการเลี้ยงสุกร อยางไรก็ตามก็ยังคงมีเกษตรกรรายยอยบางรายที่ยังเลี้ยงสุกรเพื่อจําหนายเอง
แมจะไดรับผลกระทบทางดานตนทุนที่สูงขึ้น ราคาสุกรที่มีความผันผวน โรคระบาดที่ยังไมหมดไป 
เกษตรกรจึงตองมีการปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบันท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
เพื่อทําใหธุรกิจของตนเองอยูรอดตอไป 

จังหวัดนครปฐม ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําทาจีนซึ่ง เปนพื้นที่บริเวณท่ีราบลุมภาคกลาง 
อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปตามเสนทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเสนทางถนน
บรมราชชนนี (ถนนปนเกลา – นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร พื้นท่ีสวนใหญของจังหวัดนครปฐมถูกใช
เพื่อทําการเกษตรกรรม ทั้งในดานเกษตรและปศุสัตวเปนสําคัญถึงรอยละ 62.56 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด
หรือประมาณ 847,920 ไร สภาพการเกษตรโดยท่ัวไป เกษตรกรจําแนกพ้ืนท่ีทําการเกษตรหรือปศุ
สัตวตามภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางลงตัว สําหรับการผลิตทางดานการเกษตรในสาขาปศุสัตวไดมี
การนําเทคโนโลยีสมัยใหมและภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชในการทําปศุสัตวเพื่อใหผลผลิตมี
ปริมาณและคุณภาพสูง (สารสนเทศจังหวัดนครปฐม, 2555 : 6) 
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โดยรายไดสวนใหญของจังหวัดนครปฐมข้ึนอยูกับสาขาอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ  
47.59 ของรายไดผลิตภัณฑจังหวัดมูลคา 33,049 ลานบาท สวนรายไดในภาคการเกษตรและปศุสัตว
มีมูลคาประมาณ 7,136 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.1 ซึ่งภาคการเกษตรและปศุสัตวทํารายไดใหกับ
จังหวัดนครปฐมเปนลําดับที่ 3 จะเห็นไดวาจังหวัดนครปฐมมีการทําอาชีพเกษตรกรรมเปนสวน
ใหญ เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตรเอ้ืออํานวย อีกทั้งจังหวัดนครปฐมยังเคยเปนจังหวัดท่ีมีการเลี้ยงสุกร
มากท่ีสุดในประเทศไทยจนเคยไดชื่อวาเปนเมืองหมู จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจและเลือกพ้ืนที่
ศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (สารสนเทศจังหวัดนครปฐม, 2555 : 3)  

ดังน้ันการศึกษาคร้ังน้ีจึงมุงศึกษาถึงรูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการในการ
ดําเนินธุรกิจจางเลี้ยงสุกรในเขตเทศบาลนคร นครปฐม  ซึ่งจะเปนประโยชนตอเกษตร หรือ บุคคล
ทั่วไปท่ีสนใจจะพิจารณาตัดสินใจลงทุนและเปนประโยชนตอการวางแผนการจัดการในการจาง
เลี้ยงสุกรของผูประกอบการในอนาคต 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย         

1. เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจจางเลี้ยงสุกรใน
เขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม  

2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจการจางของผูประกอบการ ใน เขต
เทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีไดทําการศึกษาการดําเนินธุรกิจการจางเลี้ยงสุกรของผูประกอบการใน
เขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม โดยกําหนดขอบเขตงานวิจัยดังนี้ 

1.  ขอบเขตดานเน้ือหา ทําการศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการในการ
ดําเนินธุรกิจจางเลี้ยงสุกรในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม  ตลอดจนศึกษาปญหาและอุปสรรค
สิ่งตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น กก 

2.  ขอบเขตดานกลุมประชากรผูใหขอมูล โดยแบงเปน 2กลุม 1.)ผูประกอบการธุรกิจ
จางเลี้ยงสุกร 2.)ผูประกอบอาชีพรับจางเลี้ยงสุกร(ลูกเลา) 

3.  ขอบเขตดานพื้นที่ ผูวิจัยเลือกเปาหมายดานพ้ืนท่ีแบบเจาะจง (Purposive Selective) 
ศึกษาในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม เนื่องจากพ้ืนที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีการ
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เลี้ยงสุกรกันมาต้ังแตดั้งเดิม อีกทั้งในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมยังเปนเขตอําเภอที่มีการ เลี้ยง
สุกรมากที่สุดของจังหวัดนครปฐม 

4.  ขอบเขตดานเวลา ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชเวลา 4 เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2555 ถึง เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2556 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ         

1. ทําใหทราบถึงรูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจจางเลี้ยงสุกรและนําขอมูลท่ีได
จากการศึกษาเสนอกับเกษตรกรผูประกอบการหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงรูปแบบโครงสรางใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. เพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรค แลวนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางให
เกษตรกรผูประกอบการหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคใหมีประสิทธภิาพมากข้ึน 

3. ผลของการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนําขอมูลไปเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจใน
การดําเนินธุรกิจการจางเลี้ยงสุกร ของผูที่มีความสนใจจะลงทุนในอนาคตตอไป 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจจางเลี้ยง
สุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.  แนวคิดดานกลยุทธการดําเนินธุรกิจ 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการ 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับการแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

4. ธุรกิจการเลี้ยงสุกร 
5. ขอมูลเทศบาลนครนครปฐมและขอมูลการเลี้ยงสุกรจังหวัดนครปฐม 
6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดดานกลยุทธการดําเนินธุรกิจ 
กลยุทธในการดําเนินงาน เปนประโยชนตอองคกร ในลักษณะท่ีชวยแสดงใหเห็นถึง

ชนิดของการวางแผนในทรรศนะท่ีกวางขวาง รวมท้ังช้ีใหบุคคลภายนอกเห็นถึงทิศทางการทํางาน
ขององคกรโดยสวนรวม กลยุทธจะเปนเคร่ืองมืออธิบายใหทราบในลักษณะท่ีเปนภาพพจนโดย
ผานเปาหมายและนโยบายตางๆ วากิจการกําลังดําเนินธุรกิจชนิดไหน และจะมีกลยุทธดําเนินการ
อยางไรบาง (กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2529 : 96) 

การวางแผน เปนกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อพิจารณาวัตถุประสงคที่ตองการ โดยมี
การคาดคะเนปญหาตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนและทําการพัฒนาหาวิธีการแกไขเอาไวลวงหนา ทั้งน้ีโดย
จะตองพิจารณารายละเอียดสิ่งท่ีตองทําวา ตองทําอะไร ทําเมื่อไหร พรอมกับการระบุผลสําเร็จตางๆ 
ที่ตองการจะนํา กิจการมุงไปสูวัตถุประสงคตามท่ีไดตั้งใจเอาไว การวางแผนจึงเปรียบเสมือนแผน
ที่นําทางท่ีองคการจะนํามาเพ่ือกาวไปขางหนา ดังน้ัน จึงอาจสรุปไดวา “การวางแผน คือการ
กําหนดวิธีกระทําสิ่งท่ีตองทําตางๆ ไวเปนการลวงหนา เพื่อผลสําเร็จ ตามท่ีตองการ” ทั้งน้ี การ
วางแผนมักจะตองมีการวิเคราะห ตรวจสอบ พยากรณหรือคาดคะเนสิ่งตางๆ ไวลวงหนาและ
กําหนดออกมาเปนแผนงานท่ีจะใชนําองคการใหกาวเขาไปในอนาคตไดอยางม่ันคง ซึ่งการท่ีจะใช
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การวางแผนเพื่อประโยชนตามที่ไดกลาวมา มักจะทําใหตองเสียเวลาและคาใชจายสูง ธุรกิจขนาด
ยอมจํานวนมากจึงมักไมมีความพรอม ซึ่งธงชัย สันติวงษ (2533 : 141) ไดใหความเห็นเก่ียวกับเร่ือง
นี้ไววา การวางแผนในกิจการสวนใหญมักเปนภาระยุงยากและสิ้นเปลือง กิจการจํานวนมากจึงไม
นําระบบการวางแผนมาใชเนื่องจากเม่ือมีการวางแผนอาจทําใหผูกติดกับแผนมากเกินไปจนขาด
ความคลองตัว 

อยางไรก็ตาม การวางแผนชวยใหกระบวนการจัดการดําเนินไปอยางเปนระบบ และ
ชวยกําหนดวัตถุประสงคที่สําคัญสําหรับทุกกลุม นอกจากนี้ผูบริหารตองวางแผนเพื่อกําหนดถึง
ความสัมพันธภายในองคการ คุณสมบัติของพนักงาน ลักษณะของระบบควบคุม ซึ่งเราอาจจะกลาว
ไดวา การวางแผนเปนจุดเร่ิมตนและชวยใหหนาท่ีตางๆ ทางการจัดการเกิดประสิทธิผล ซึ่ง
ความสําคัญของการวางแผนแบงออกได ดังน้ี (พะยอม วงศสารศรี, 2542 : 70) 

1.  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดในอนาคต 

2.  ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหมๆ เขามาในองคกร 

3.  ทําใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมาย 

4.  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน 

5.  ทําใหเกิดความชัดเจนในการทํางาน 

ลักษณะท่ีสําคัญของการวางแผนอยูที่ กระบวนการคิดวิเคราะหและการตัดสินใจ
กําหนดแผนงานขึ้นมาใช ซึ่งจะเห็นไดจากลักษณะของการวางแผนวา เปนการสะทอนความคิดให
ปรากฏเปนสิ่งตางๆ ออกมา คือใหรูวาตองการจะทําอะไร และจะใหสําเร็จเปนผลงานสูงถึงขนาด
ไหน การวางแผนมีจุดเดนที่ มีการคิดกอนลงมือทํา ซึ่งยอมจะเปนประโยชนในการปฏิบัติตาม
กระบวนการ เพราะจะทําใหเกิดความรอบคอบ การไดวางแผนทําใหผูประกอบการหรือผูบริหารได
ผานการคิดวิเคราะหขึ้นหน่ึงกอน เพื่อปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน และการคิดหาหนทางแกไขไว
ลวงหนา ดังน้ันเมื่อถึงข้ันลงมือทําจริง โอกาสที่จะปรับปรุงและทําใหดีขึ้นไปอีกก็จะมีมากข้ึนใน
กระบวนการปฏิบัติ 

การวางแผนสามารถแบงแยกออกไดเปนหลายประเภท ขึ้นอยูกับความจําเปนและ
ตองการใชของกิจการ แตอยางไรก็ตามการแบงแยกประเภทน้ีก็เพื่อสะดวกในการเรียกชื่อเพื่อ
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นํามาใชอางอิงเทาน้ัน แตในสภาพท่ีเปนจริงน้ันแผนประเภทตางๆ เหลาน้ีก็มีการคาบเก่ียวกัน
ตลอดเวลา การแบงแยกประเภทแผนและประเภทการวางแผน อาจแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 

1.  การวางแผนสามารถตามหนาท่ีงาน คือ การวางแผนกิจกรรมตางๆ ตามหนาท่ีงาน
หลักของกิจการ เชน แผนงานดานบุคคล แผนงานดานการผลิต แผนงานดานการตลาด และ
แผนงานดานการเงิน เปนตน 

2.  การวางแผนตามระดับขององคกร คือ การวางแผนหลัก แผนยอย ที่เชื่อมโยงกันกับ
ระดับขั้นของการจัดการ เชน ผูบริหารระดับสูงจะเก่ียวของการวางแผนเชิงรวมของทั้งกิจการโดย
จะมุงวางแผนวางแผนหลัก หรือแผนแบงงานเปนสําคัญ ขณะเดียวกันผูบริหารระดับกลางก็จะทํา
การวางแผนงานดานการบริหารและวางแผนโครงการงานใหมภายในขอบเขตของงานท่ีตน
รับผิดชอบอยูและ ณ ระดับผูบริหารเบ้ืองตนก็จะทําการวางแผนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ ที่
เปนงานประจํา ที่ตองดําเนินงานตอเน่ืองไปในงวดทํางานใหม 

3.  การวางแผนตามระยะเวลา คือ การแบงแยกตามระยะเวลาของแผน เชน แผนระยะ
ยาว(เชน อาจ 5 ป หรือมากกวา) แผนระยะปานกลางเชน 2-3 ป และแผนระยะสั้น เชนแผนประจําป 
หรือแผนงานงานของชวงไตรมาส หรือแผนงานประจําเดือน ประจําสัปดาห เปนตน 

4.  การวางแผนตามลักษณะชนิดของแผน คือ การแบงแผนตามลักษณะของแผนที่มี
คุณลักษณะแตกตางกันในเน้ือหาความยากงาย กลไกและวัตถุประสงคที่จะนําไปใชงาน เชน 
วัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธ แผนงาน กฎ ระเบียบ วิธีทํา เปนตน 

กลยุทธนับไดวาเปนแผนงานอยางหน่ึง ซึ่งมักใชในความหมายท่ีครอบคลุมถึง
แผนงานใหญทั้งหมดของธุรกิจ หรือสวนใหญของงาน หรือโครงการใหญ การจัดทํากลยุทธเปน
กระบวนการของการตัดสินใจเลือกจุดหมายขององคกร นอกจากนี้ยังกินความรวมไปถึงนโยบาย
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา การใชและจําหนายทรัพยากรตางๆ ขององคกร 

แตอยางไรก็ตาม แมการวางแผนจะเปนรากฐานที่สําคัญของกลยุทธขององคกรตางๆ 
แตกลยุทธก็ไมไดเกิดขึ้นมาจาการวางแผนเสมอไป กลยุทธสามารถเกิดข้ึนมาจากภายในองคกรเอง
โดยทันทีทันใด หรือท่ีเรียกวากลยุทธฉับพลัน(Emergent Strategy) ดังน้ันจึงจะเห็นไดวากลยุทธนั้น
มีที่มาในสองลักษณะ คือ กลยุทธ เกิดจากการวางแผนและกลยุทธที่ไมไดเกิดมาจาการวางแผนไว
ลวงหนา (พักตรผจง วัฒนสินธุ และพสุ เดชะรินทร, 2542 : 19) 
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 กลยุทธที่ไมไดเกิดจากการวางแผนเปนกลยุทธที่เกิดข้ึนตอบสนองสิ่งตางๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนโดยไมไดเปนไปตามแผนท่ีวางไวลวงหนาเชน โอกาสในทางธุรกิจใหมๆ การพัฒนาของ
เทคโนโลยีรวมทั้งประสบการณที่ไดทั้งในแงบวกและแงลบจากแผนกลยุทธที่ไดวางไว ถึงแมการ
วางแผนเปนสิ่งท่ีมีความสัมพันธและสําคัญตอกระบวนการในการจัดการเปนอยางสูง เนื่องจากใน
กระบวนการทางดานกลยุทธนั้นองคกรมีหนาท่ีในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายและ
วางแผนกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นๆ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรภายในให
เหมาะสม แตทวาดวยความเปนจริงแลว ยังมีผูวิจารณความแตกตางระหวางการจัดการทางกลยุทธ
กับการวางแผนอีกมาก เชน เฮนรี มินซเบิรก (Henry Mintzberg) ไดระบุไววาแนวคิดแบบด้ังเดิมท่ี
บอกไววากลยุทธขององคกรเปนผลมาจากการวางแผนเพียงอยางเดียวเปนขอสรุปที่ผิดพลาด 
เนื่องจากเปนการละเลยความสําคัญท่ีวากลยุทธสามารถเกิดข้ึนไดโดยที่ไมตองมีการวางแผนมา
กอนก็ได กลยุทธสามารถเกิดข้ึนจากกิจกรรมตางๆ หรือเหตุการณตางๆ ที่ไมไดคาดหวังไว มินซ
เบิรก (Mintzberg) จึงไดแบงกลยุทธออกเปนสองประเภท ไดแก Intend Strategy หรือกลยุทธไดมี
ความต้ังใจหรือวางแผนไวแลว และ(Emergent Strategy) หรือกลยุทธที่ไมไดมีการวางแผนไวกอน 
ซึ่งมีหลายองคกรที่ประสบความสําเร็จจาก Emergent Strategy (พักตรผจง วัฒนสินธุ และพสุ เดชะ
รินทร, 2542 : 25) 

โดยสรุปแลวกลยุทธขององคกรตางๆ เกิดมาจากการผสมผสานกันอยางดีระหวาง กล
ยุทธไดมีความตั้งใจหรือวางแผนไวแลว กับ กลยุทธที่ไมไดมีการวางแผนไวกอน ผูบริหารของ
องคกรจะตองมีความสามารถในการวิเคราะหและพิจารณา กลยุทธที่ไมไดมีการวางแผนไวกอน 
ตางๆ ขึ้นอยูกับสถานการณ เวลา และปจจัยตางๆ ในขณะน้ัน ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยนําแนวคิด
ดานกลยุทธการดําเนินธุรกิจมาใชในกรอบการวิจัยและแนวการสัมภาษณผูประกอบการจางเลี้ยง
สุกรตอไปกกกกกก 

1.1 ความหมายของกลยุทธ 
ความหมายของคําวากลยุทธในการดําเนินธุรกิจไวมากมายในแงมุมตางๆ ซึ่งผูศึกษา

ขอนํามาอางถึงดังนี้ 
มอรริสัน ริมมิงตัน และวิลเลียมส (Morrison, Rimmington and William 1999 : 195) 

ไดอธิบายความหมายของกลุทธของผูประกอบการวา เปนกระบวนการบริหารอยางไมหยุดน่ิง ที่
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ดําเนินการกับธุรกิจเพ่ือใหบรรลุถึงความมีระหวางองคประกอบของผูประกอบการ องคการและ
สิ่งแวดลอม อันนําไปสูความสําเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืน 

กิ่งพร ทองใบ และคณะ (2542 : 9) ไดอธิบายถึงกลยุทธวา กลยุทธ(Strategy) หมายถึง 
วิธีการ (Means) ที่องคการเลือกเพ่ือดําเนินการจากจุดที่เปนอยูในปจจุบันไปยังจุดหมายปลายทางใน
อนาคตที่กําหนดไว รพีพรรณ แกวรัศมี และคณะ (2541 : 5) ไดใหความหมายของกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจวา กลยุทธเปนการอธิบายถึงการวางแผนและการปฏิบัติสงคราม หรือการตอสูทาง
ธุรกิจ โดยกําหนดวัตถุประสงคทางกลยุทธ และวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค อาจสําเร็จลงไดดวย
การใชยุทธวิธีควบคุมทรัพยากร โรงงานและคน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2542 : 38) กลาวถึงกลยุทธวา กลยุทธเปนรูปแบบของ
การกระทําซึ่งผูจัดการใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการ เปนกลยุทธที่เปนจริงซึ่งบริษัทได
วางแผนไว และใชโตตอบวาการเปลี่ยนแปลงสถานการณ ผูกําหนดกลยุทธเปนบุคคลซึ่งมีความ
รับผิดชอบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกร เชน ผูบริหารระดับสูงของบริษัท 
ประชาชน เจาของกิจการ ประธานกรรมการ ผูอํานวยการบริหาร และผูประกอบการ และสรุปวากล
ยุทธ ประกอบดวยเปาหมาย (Goal) นโยบาย (Policies) และแผน (Plan) ผูบริหารที่ตองการประสบ
ความสําเร็จในอนาคต จะตองศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธและโลกในการบริหารธุรกิจมีความ
สลับซับซอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ธุรกิจจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงน้ัน ถาผูบริหารขาดความชํานาญในการกําหนดกลยุทธและการปฏิบัติตามกลยุทธจะ
ทําใหธุรกิจตอสูกับคูแขงขันไมได ดังน้ันผูบริหารในระดับองคการตางๆ จึงใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ความรับผดิชอบในการกําหนดกลยุทธ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ 

โดยสรุปกลยุทธในการดําเนินธุรกิจคือ กระบวนการในการบริหารองคกรอยางมี
รูปแบบเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีวิธีการท่ีองคกรเลือกดําเนินการ
เพื่อกาวไปสูจุดหมายในอนาคตที่ไดวางแผนเอาไว กลยุทธเปนรูปแบบของการกระทําซึ่ง
ผูประกอบการเปนผูกําหนดกลยุทธและมีความรับผิดชอบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
องคกร ซึ่งการวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยจะนําแนวคิดดานกลยุทธการดําเนินธุรกิจมาเปนตัวกําหนดกรอบ
การวิจัย และแนวการสัมภาษณผูประกอบการจางเลี้ยงสุกร 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการ 
2.1 ความหมายของการประกอบการ (Entrepreneurship) มีความหมายไดในลักษณะ

ตาง ๆกันทั้งที่ใช การพิจารณาในแงมุมตางๆ ดังนี้ 
การประกอบการในความหมายเชิงเศรษฐศาสตร คือกระบวนการที่จะนําเอาปจจัยการ

ผลิต (ที่ดิน แรงงาน และทุน) ชนิดตาง มาแปรสภาพเปนสินคาและการบริการใหมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 

การประกอบการในความหมายเชิงธุรกิจ คือ การดําเนินกิจกรรมโดยบุคคลหรือกลุม
บุคคลซึ่งรวมกันในการผลิตหรือจําหนายสินคาและบริการโดยมุงหวังผลกําไรและมีความเสี่ยงตอ
การขาดทุน จากความหมายดังกลาวนี้จะเห็นไดวา การประกอบการใดๆ ซึ่งเปนของบุคคลเดียวหรือ
กลุมของบุคคล เชน หางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดก็ตาม ถาหากมีวัตถุประสงคเพื่อการผลิตและ
จําหนายสินคาโดยมุงหวังในผลกําไร และยอมเสี่ยงตอการขาดทุนยอมถือวาเปนธุรกิจทั้งสิ้น อาทิ
โรงงานผลิตรถยนต รานคาปลีก ธนาคาร คลินิกแพทย เปนตน 

การประกอบการในความหมายเชิงระเบียบขอบังคับดานกฎหมาย หมายถึง วิธีการ
จัดต้ังกิจการหรือหนวยธุรกิจ โดยอาศัยหลักเกณฑและระเบียบขอบังคับของกฎหมายเปนแนวทาง
ควบคุมในการดําเนินกิจการ (จรูญ โกสียไกรนิรมล, 2543: 10) 

ผูประกอบการ หรือ “เถาแก” ภาษาอังกฤษ คือ Enterpreneurs ในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ  หมายถึง  บุคคลที่ยอมรับความเสี่ยงตั้งองคกรธุรกิจข้ึนมาเพื่อหวังผลกําไร 
นอกจากน้ันก็มีนักเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนไดใหคํานิยามไวมากมาย และแตกตางกัน 
ทําใหเห็นวาบุคคลท่ีจะเปนผูประกอบการนั้นจะตองเปนผูที่มีความกระตือรือรน ขวนขวายท่ีจะเอา
ปจจัยการผลิตตางๆ ผสมผสานดวยหลักการการจัดการ ทําใหเกิดเปนสินคาแปลกใหม เกิดผูบริโภค
ใหม มีการเสาะแสวงหาตลาด หรือชองทางท่ีทําใหเกิดกําไร เปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคสิ่ง
แปลกใหมใหกับสินคาตัวเดิมอยูเสมอ หรือปรับปรุงกระบวนการการผลิตใหดีขึ้น ติดตามขาวสาร
สถานการณตางๆ ที่รุดหนาอยางรวดเร็วตลอดจน วิทยาการใหมๆ ไปใชปรับปรุงใหดีขึ้น 

คําวา “พอคา” กับ “ผูประกอบการอุตสาหกรรม” นั้นมีความหมายตางกัน “พอคา”
ไมไดเปนผูผลิต แตทําหนาท่ีเปนผูที่มีเงินไปซื้อของมาขาย หรือบางทีอาจจะไปเครดิตสินคากับ
ผูผลิตหรือคนกลาง นําของน้ันมาจําหนายเม่ือไดเงินทองมาก็นํามาหักกับตนทุน ที่เหลือเปนกําไร 
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เอาเงินไปซื้อมาขายอีก เปนการหมุนเวียนเงินจากการจายไปและรับกลับมา หรือเปนการหมุนเวียน
ในระยะสั้นกวา พอคาจะมีความเสี่ยงนอยกวาผูประกอบการอุตสาหกรรม ที่จะตองใชความคิดใน
การลงทุนหาผลิตภัณฑ มีความเสี่ยงหาเงินลงทุน ตั้งโรงงาน ซื้อเคร่ืองจักร จางแรงงาน ทําการ
บริหารจัดการทรัพยากรตางๆ หาตลาด และปรับสภาวะใหเขากับสิ่งแวดลอม ขยายงาน ทั้งผลักดัน
ทุกวิถีทางใหบรรลุเปาหมาย จนกลายเปนผูประสบความสําเร็จ ดังน้ันผูที่ทําธุรกิจใหญโตข้ึนมาได
จนถึงปจจุบัน และกลายเปนแหลงจางงาน สรางรายไดใหกับประเทศ นับไดวาเปนบุคคลที่นา
สงเสริมอยางยิ่ง (โชติภา โอภาสานนท, 2549: 48-52) 

2.2 ความสําคัญและบทบาทของการประกอบการ สถานประกอบการธุรกิจประเภท
ตางๆ ซึ่งเปนสถาบันหน่ึงของสังคมยอมจะมีความสําคัญตอความเจริญกาวหนาและการดํารงอยู
อยางม่ันคงของสังคม เมื่อสังคมมีความสลับซับซอนมากข้ึนก็ยิ่งทําใหการประกอบธุรกิจตองแสดง
บทบาทมากขึ้นตอชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม มนุษยทุกคนเปนผูบริโภคสินคาและบริการ
เพื่อการมีชีวิตท่ีสะดวกสบาย ดังน้ันจึงตองพ่ึงพาผูผลิตและ ผูจําหนายสินคาหรือบริการเพ่ือนํามา
บําบัดความตองการและเพ่ือใหสังคมไดพัฒนาย่ิงข้ึนไปก็จําตองอาศัยการมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง
ทั้งดานการเงิน การลงทุนและการมีงานทําอยางเต็มท่ี  (Full Employment) ซึ่งเปนผลพวงจากการ
ประกอบการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพน่ันเอง อยางไรก็ตามเราสามารถสรุปบทบาทของการ
ประกอบการที่มีตอสังคมไดดังน้ี 1.) ชวยใหฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเจริญกาวหนาและ
มั่นคงดวยการเพิ่มจํานวนผลผลิตหรือรายไดประชาชาติและเปดโอกาสใหมีการจางงานมากข้ึน    

2.) ชวยใหรัฐมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อนําไปใชจายสราง
ความเจริญใหแกประเทศในดานตางๆ เชน สรางสาธารณูปโภค อันไดแก ถนนหนทาง ทาเรือ 
โรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน 3.) ชวยใหเกิดความกาวหนาของวิทยาการเทคโนโลยีตางๆ การ
ประกอบการธุรกิจในปจจุบันมีความซับซอนมากขึ้น ตองอาศัยการคนควาและวิจัยศึกษาเพ่ือใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะสามารถดํารงอยูไดทามกลางการแขงขันในตลาด 4.) ชวย
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพใหสูงข้ึน โดยท่ีธุรกิจไดชวยสรางงานใหแกบุคคลและเกิดมีรายได
เพื่อนําไปซื้อหาสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีพ ทําใหเกิดการกินดีอยูดี 5.) ชวยสรางสรรคและรักษา
คานิยมในดานของรูปแบบและคุณคาของสินคา ซึ่งเกิดจากความคิดสรางสรรคของผูผลิตท่ีชวย
กําหนดแนวทางของรสนิยมในการบริโภค ตลอดจนการเสียสละของธุรกิจเพื่อสวนรวม เพื่อจะ
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รักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เชน การเสนอรายการสารคดีของโทรทัศนเร่ือง
จดหมายเหตุกรุงศรีฯ เปนตน ซึ่งเปนรายการสรางคานิยมท่ีดีตอธุรกิจที่เปนเจาของรายการใหเกิด
ขึ้นกับประชาชนโดยท่ัวไป 6.) ชวยในการปองกันและรักษาสภาพแวดลอมใหปราศจากมลพิษดาน
ตางๆ เพื่อใหสังคมของมนุษยอยูอาศัยโดยมีสุขอนามัยท่ีดี (จรูญ โกสียไกรนิรมล, 2543: 11-12) 

โดยสรุปแลวผูประกอบการ (Enterpreneur) หมายถึงผูที่คิดริเร่ิมกอตั้งธุรกิจขึ้นมาเปน
ของตนเอง มีการวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินธุรกิจทุกดานดวยตนเอง มีความพรอมที่จะรับ
ความเสี่ยงตางๆ ที่พรอมจะเกิดข้ึนไดทุกเวลาเพ่ือมุงหวังผลกําไรที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจของ
ตนเอง ในการวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยจะใชแนวคิดเก่ียวกับการประกอบการมาใช สรางกรอบแนวการ
สัมภาษณของผูประกอบการจางเลี้ยงสุกร 

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจ 

 บุคคลแตละคนมีความแตกตางกันในการแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีไดรับมอบหมายภายใตสถานการณเดียวกัน  มิใช เปนเพราะมีความรูความสามารถ                 
มีสติปญญาตลอดจนประสบการณที่แตกตางกันเทาน้ัน แตมีปจจัยที่สําคัญกวาอีกประการหน่ึง คือ 
การที่บุคคลไดรับการจูงใจในการทํางานท่ีแตกตาง  เปนเหตุใหแตละคนเต็มใจที่จะใชพลัง
ความสามารถในการทํางานมากนอยแตกตางกันไป แรงจูงใจจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีจําเปนตองศึกษา
ในหลายประเด็น ดังน้ี 

ความหมายของแรงจูงใจ 
 บีช (Beach, 1963 : 251, อางถึงใน มณฑล  รอยตระกูล, 2546 : 10) กลาววา แรงจูงใจ 
คือความเต็มใจที่จะใชพลังเพื่อดําเนินไปถึงจุดหมายที่วางไวไดสําเร็จ 
 ชรูเด็น และเชอรแมน (Chruden and Shermam, 1963 : 297, อางถึงใน บรรลือ ดอกเตย, 
2545 : 10) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึงความพยายามที่จะเขาใจถึงท่ีชักนําใหเกิดพฤติกรรมของ
มนุษยออกมา  
 เดฟ (Dafe, 1988 : 398, อางถึงใน มณฑล  รอยตระกูล, 2546 : 11)ไดใหความหมาย
ของการจูงใจวาคือ แรงกระตุนหรือแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ และเปนแรงกระตุนที่
ใหบุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นไว 
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 จิตลดา พัดเย็น (2543 : 17) ใหความหมายวา แรงจูงใจ หมายถึง ความเต็มใจที่จะใช
พลังเพื่อใหประสบความสําเร็จในเปาหมาย (Goal) หรือใหไดรับรางวัล(Reward) เปนสิ่งสําคัญของ
การกระทําของมนุษยและเปนสิ่งที่ยั่วยุคนใหไปถึงซึ่งวัตถุประสงคที่มีสัญญาเก่ียวกับรางวัลท่ีไดรับ 
 สมยศ  นาวีการ (2543 : 28-29) ไดกลาวถึงแรงจูงใจไววา แรงจูงใจเปนพลังท่ีริเร่ิม
กํากับและ ค้ําจุนพฤติกรรม การกระทําสวนบุคคลและกระบวนการทางจิตวิทยาที่ใหความมุงหมาย
หรือทิศทางแกพฤติกรรมนอกจากน้ี ไดกลาวถึงคุณลักษณะพ้ืนฐานของแรงจูงใจไว 3 ประการ คือ  
ความพยายาม  ความไมหยุดยั้ง  และทิศทาง 

 สุรางค  โควตระกูล  (2544 : 111) ไดกลาวถึงแรงจูงใจไววา แรงจูงใจเปนองคประกอบ
ที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่มีจุดหมาย 
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ  (2546 : 324) ไดกลาวถึงแรงจูงใจไววาแรงจูงใจเปนกระบวนการ
กระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 สมใจ  ลักษณะ (2546 : 63) ไดกลาวถึงแรงจูงใจไววา แรงจูงใจเปนแรงท่ีกระตุน
ผลักดันช้ีนําใหบุคคลทําพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงหรืองดเวนไมทําพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง 
สิ่งเราที่เปนปจจัยทําใหเกิดแรงจูงใจจะเรียกวา สิ่งจูงใจ เชน เงิน เกียรติยศ เปนตน 

 ความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  แรงจูงใจเปนหลักการทางจิตวิทยาที่ใชในการบริหารบุคคลหรือการบริหารโดยทั่วไป
ทั้งในภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน วัตถุประสงคของการจูงใจใหคนทํางานคือตองการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือการทํางานของพนักงานใหดีขึ้น เพราะองคการใดก็
ตามที่มีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เงินทุนและจํานวนคนเทาๆกัน แตถาคุณภาพของคนเหนือกวาและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกันดีกวา องคการน้ันๆ ยอมจะมีประสิทธิภาพในการผลิต
เหนือกวาองคการอ่ืน (สุรพล พยอมแยม, 2541: 21-22) โดยมีนักวิชาการหลายทานไดให
ความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไวดังน้ี 

 ยงยุทธ เกษสาคร (2541:62) ไดกลาวถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไววา  แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานเปนกระบวนการกระตุนใหผูปฏิบัติงานปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น ซึ่งทําใหไดรับสิ่ง
ตอบแทนทางใจจากผลงานของตนมากขึ้น ดวยการจูงใจทําใหปฏิบัติงานดวยความทุมเทอยางเต็ม
ความสามารถ หากการจูงใจนอยลงความพยายามในการปฏิบัติงานก็จะลดตํ่าลงดวย 
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 พงศ หรดาล (2541:62) ไดกลาวถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไววา แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเปนเปนการจัดสภาวการณตางๆ ใหมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการ
นําไปสูการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของบุคคลเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายขององคการ
อยางมีประสิทธิภาพ 
 เสนาะ  ติเยาว (2543 : 208) ไดกลาวถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไววาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน คือ ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีจนงานขององคการบรรลุเปาหมาย
โดยมีเงื่อนไขวา การทุมเทน้ันเพื่อสนองความตองการของคน การระบุวาการใหงานขององคการ
บรรลุเปาหมายก็เพราะวาการจูงใจเปนเร่ืองของการทํางานใหองคการ 

 วิรัช  สงวนวงศวาน (2547 : 185) ไดกลาวถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไววาแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน คือ ความเต็มใจของพนักงานท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ี เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายขององคการ และเพื่อตอบสนองความตองการของพนักงานผูนั้นดวยการจูงใจในองคการ
จึงมีผลตามมาทั้งผลงานท่ีใหกับองคการ ในขณะท่ีพนักงานผูนั้นก็ไดผลตอบแทนแกตนดวย 

 จากความหมายของนักวิชาการทั้งหมดท่ีกลาวมา สรุปไดวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เปนกระบวนการที่มากระตุน  และชี้นําใหแตละบุคคลเกิดพฤติกรรมและการกระทําดวยความเต็ม
ใจท่ีทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบังเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงานท่ี
ไดรับมอบหมาย ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จขององคการ 

ประเภทของแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจเปนสภาวะที่บุคคลไดถูกกระตุนใหกระทํากิจกรรมใดๆ  หรือแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง  เพื่อใหบุคคลถึงจุดมุงหมายท่ีไดวางไว  แรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเรา
ภายในหรือสิ่งเราภายนอก  และยังข้ึนอยูกับประสบการณการเรียนรูของแตละบุคคล   จึงถือวาการ
ที่บุคคลแสดงออกทางพฤติกรรม  จึงเปนการยากท่ีจะชี้ชัดลงไปวาเกิดจากแรงจูงใจสิ่งใดโดยเฉพาะ
พฤติกรรมบางอยางของบุคคลอาจเปนผลมาจากการกระตุน  หรือการจูงใจจากสิ่งเรา  หรือความ
ตองการหลายๆ ชนิดพรอมกัน สุพานี  สฤษฏวานิช (2549 : 194 ) 
 ดารณี  พานทอง  ( 2542: 119-121 ) ไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท  คือ 

 1. การจูงใจภายใน หมายถึง  เปนสภาวะของบุคคลที่มีความตองการในการทํางาน  
การเรียนรู หรือแสวงหาบางอยางดวยตนเอง โดยมิตองใหบุคคลอ่ืนมาเก่ียวของ เชน นักเรียนสนใจ
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เลาเรียนดวยความรูสึกใฝดีในตัวเขาเอง ไมใชบิดา  มารดาบังคับ  หรือเพราะมีสิ่งลอใจใดๆ การจูง
ใจประเภทนี้ไดแก 
  1.1 ความตองการ เนื่องจากคนทุกคนมีความตองการที่มีอยูภายในอันจะทําใหเกิด
แรงขับ แรงขับนี้จะกอใหเกิดพฤติกรรมตางๆข้ึน เพื่อใหบรรลุเปาหมายและความพอใจ 

  1.2 เจตคติ ความรูสึกนึกคิดท่ีดีที่บุคคลมีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งจะชวยเปนตัวกระตุน
ใหบุคคลทําในพฤติกรรมที่เหมาะสม 

 1.3 ความสนใจพิเศษ การท่ีเรามีความสนอกสนใจในเร่ืองใดเปนพิเศษ ก็จัดวาเปน
แรงจูงใจใหเกิดความเอาใจใสในสิ่งนั้นๆมากกวาปกติ 
   2. การจูงใจภายนอก หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีไดรับแรงกระตุนมาจากภายนอกให
มองเห็นจุดหมายปลายทาง  และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
แรงจูงใจเหลานี้ ไดแก 
 2.1 เปาหมายหรือความคาดหวังของบุคคล คนท่ีมีเปาหมายในการกระทําใดๆ ยอม
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจใหมีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม  
 2.2 ความรูเกี่ยวกับความกาวหนา คนที่มีโอกาสทราบวาตนจะไดรับความกาวหนา
อยางไรจากการกระทํานั้น ยอมจะเปนแรงจูงใจใหตั้งใจและเกิดพฤติกรรมขึ้นได 
 2.3 บุคลิกภาพ ความประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพ จะกอใหเกิดแรงจูงใจใหเกิด
พฤติกรรมขึ้นได เชน ครู อาจารย นักวิชาการ ตองมีบุคลิกภาพทางวิชาการที่นาเช่ือถือ นักปกครอง 
ผูจัดการ จะตองมีบุคลิกภาพของนักบริหารหรือผูนําที่ดี 
 2.4 เคร่ืองลอใจอ่ืน มีสิ่งลอใจหลายๆอยางท่ีจะกอใหเกิดแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรม
ขึ้น เชน การใหรางวัลเปนเคร่ืองกระตุนใหอยากกระทํา หรือการลงโทษ ซึ่งจะกระตุนมิใหกระทํา
ในสิ่งที่ไมถูกตอง นอกจากน้ีการชมเชย การติเตียน การประกวด การแขงขัน หรือแมแตการสอบก็
วาเปนเคร่ืองมือที่กอใหเกิดพฤติกรรมไดทั้งสิ้น 

 เสนาะ ติเยาว  ( 2543: 209 ) ไดกลาววาแรงจูงใจเปนเสมือนเคร่ืองกระตุนใหคนเกิด
พฤติกรรมที่นําไปสูจุดมุงหมายปลายทาง  แรงจูงใจจะรวมถึงสัญชาตญาณ ความตองการ  และ
แนวคิดที่เกิดจากการเรียนรูดวยแรงจูงใจจึงแยกออกเปน 3 ประเภท  คือ  
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 1. แรงจูงใจขั้นตน ไดแก แรงจูงใจทางรางกายและเกิดข้ึนโดยไมตองการเรียนรูเปน
แรงจูงใจที่เกิดกับมนุษยทุกคนและเหมือนกันหรือเปนแบบเดียวกัน ซึ่งไดแก การนอนหลับ  การ
หลีกหนีความเจ็บปวด ความหิว ความตองการทางเพศ  ความกระหาย  และความอยากเปนแม เปน
ตนแรงจูงใจขั้นตนน้ีจะทําใหคนแสวงหาเพื่อลดความตึงเครียดหรือลดสิ่งกระตุนลง 
 2. แรงจูงใจทั่วไป ไดแก แรงจูงใจทางจิตใจและเกิดขึ้นโดยไมตองเรียนรู เปนแรงจูงใจ
ที่คนแสวงหาเพ่ือเปนสิ่งกระตุน  โดยแรงจูงใจทั่วไป  ไดแก  ความอยากรูอยากเห็น การบิดเบือน
หรือยกยายถายเท  ความกระฉับกระเฉง  และความรัก  เปนตน 

 3. แรงจูงใจขั้นที่สอง แมแรงจูงใจทั่วไปมีความสําคัญตอการศึกษาพฤติกรรมองคการ
แตแรงจูงใจขั้นที่สองมีความสําคัญที่สุดไมเพียงแตในองคการ แตที่สําหรับสังคมมนุษย การพัฒนา
เศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางสังคมมาจากแรงจูงใจขั้นที่สองทั้งสิ้น แรงจูงใจขั้นท่ีสองเกิดจากการ
เรียนรูซึ่งการเรียนรูอาจจะเรียนรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งกระตุนกับการตอบสนอง แรงจูงใจ
ขั้นที่สองที่สําคัญแบงออกเปน 5 ประการ คือ อํานาจ ความสําเร็จ การมีสวนรวม ความมั่นคง  และ
สถานภาพ 

 วิเชียร  วิทยอุดม  (2549: 152) ไดกลาววาพฤติกรรมของบุคคลนั้นมีผลมาจากแรงจูงใจ   
ซึ่งไดแบงแรงจูงใจของมนุษยออกเปน 2 ประเภท คือ  
 1. แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายในเปนสิ่งหนึ่งซึ่งอยูในใจของบุคคล เกิดข้ึนมาเองจาก
ความตองการและเปนผลกระทบมาจากสิ่งแวดลอมหรือสังคมภายนอกแรงจูงใจแบบน้ีจะแตกตาง
กันไปตามลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล ซึ่งเราอาจจะเรียกอีกอยางหน่ึงวาแรงจูงใจสวนบุคคล
โดยเฉพาะ ไดแก ความทะเยอะทะยาน ความอยากรูอยากเห็น ความสนใจความคาดหวังของแตละ
บุคคล เปนตน 

 2. แรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายนอกเกิดจากสิ่งเราภายนอกหรือสิ่งแวดลอมภายนอก
เปนตัวคอยกระตุน รวมท้ังการหลอหลอมจากวัฒนธรรมประเพณี  ความเชื่อและคานิยมของสังคม
ไดแก  เกียรติยศ ความตองการความรัก ความตองการนับถือยกยองจากสังคม ความสําเร็จ การ
แขงขัน สภาพและบรรยากาศของการทํางาน เปนตน 

 จากการที่นักวิชาการไดกลาวถึงประเภทของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  สรุปไดวา   
แรงจูงใจแบงได 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ซึ่งแรงจูงใจภายในจะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 

 

กอใหเกิดพฤติกรรมตางๆ เชน ความอยากรูอยากเห็น ความทะเยอะทะยาน และความคาดหวัง  สวน
แรงจูงใจภายนอกท่ีเกิดจากสิ่งกระตุนทางสังคมและสิ่งแวดลอม  จะกอใหเกิดความตองการ
ความสําเร็จ  และความตองการยอมรับนับถือในสังคม เปนตน 

ความสําคัญของแรงจูงใจ 
 ในการทํางานจะไดรับผลดีเพียงใดน้ัน  นอกจากจะตองมีเคร่ืองใชที่ เหมาะสมตอ
ประเภทของงานและเหมาะตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแลว องคประกอบที่สําคัญก็คือบุคคลที่จะเปน
ผูใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีเหลาน้ันใหเกิดผลสูงสุด  ในตัวบุคคลเองก็ยอมจะตองมีความสามารถ
พื้นฐานท่ีเพียงพอที่จะใชสิ่งตางๆ เหลาน้ันใหบังเกิดผล และจะไดผลดีเพียงใดนั้นก็ยอมข้ึนอยูกับ
การอุทิศกําลังกายกําลังใจที่จะกอใหเกิดผลตามที่ตองการ แรงจูงใจจึงเปรียบเสมือนพลังภายในท่ีจะ
ผลักดันการใชพลังความสามารถท่ีเขามีอยู ใหปรากฏออกมาในผลสําเร็จของงาน  (พนัส หัน
นาคินทร, 2542 : 130 ) 

 การจูงใจเปนสวนหนึ่งของการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน ตามปกติเรามี
ความสามารถในการทําสิ่งตางๆ ไดหลายอยางหรือมีพฤติกรรมแตกตางกัน แตพฤติกรรมเหลาน้ีจะ
แสดงออกเพียงบางโอกาสเทาน้ัน สิ่งท่ีจะผลักดันเอาความสามารถของคนออกมาไดคือแรงจูงใจ 
เพราะฉะนั้นอาจกลาวไดวา การจูงใจเปนการสรางพลังความสามารถออกมาเพ่ือใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย  
 เจมส (James 1994, อางถึงใน อรุณ รักธรรม, 2526 : 420) ไดศึกษาและชี้ใหเห็นวา การ
จูงใจนั้นเปนสิ่งสําคัญในการบริหารงานโดยเขาไดพบวาตามปกติพนักงานจะทํางานโดยใช
ความสามารถรอยละ 20-รอยละ 30 แตถาหากพนักงานไดรับการจูงใจ พวกเขาจะใชความสามารถ
ประมาณรอยละ 80-รอยละ90  
 สมยศ  นาวีการ ( 2543: 288-289 )  ไดกลาววา สวนประกอบของการทํางานน้ันขึ้นอยู
กับปจจัย 3 ประการ คือ ความสามารถ  สิ่งแวดลอม และการจูงใจ ถาพนักงานมีความสามารถและ
ไดรับการสนับสนุนจากสิ่งแวดลอมจากองคการและมีการจูงใจท่ีเพียงพอ เขาจะสามารถทํางาน
บรรลุเปาหมายท่ีดีได  ถาหนึ่งของปจจัยขาดไปการทํางานก็จะมีปญหา อยางไรก็ตามถาบุคคลขาด
ความรูความสามารถแลว  ผูบริหารสามารถพัฒนาความสามารถของพวกเขาดวยการฝกอบรมและ
การสอนงาน และถาขาดสภาพแวดลอมที่ดี  ผูบริหารก็สามารถปรับปรุงใหดีขึ้นได แตถาบุคคลมี
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ปญหาดานแรงจูงใจจะเปนความยุงยากในการแกปญหาของผูบริหารมากข้ึน เพราะพฤติกรรม
บุคคลจะเปนปรากฏการณที่ซับซอนและผูบริหารอาจไมสามารถวิเคราะหไดวาเหตุใดบุคคลไมถูก
จูงใจ และจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางไร เหลาน้ีจึงเปนสิ่งทาทายที่ผูบริหารตองเห็น
ความสําคัญของแรงจูงใจที่กระทบตอผลการปฏิบัติงาน 

 การจูงใจเปนสวนหนึ่งของการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ตามปกติเรามี
ความสามารถในการทําสิ่งตางๆ ไดหลายอยาง หรือมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน หากแตวาพฤติกรรม
เหลานั้นจะแสดงออกมาเพียงบางโอกาสเทาน้ัน สิ่งท่ีจะผลักดันความสามารถของคนออกมาได คือ 
แรงจูงใจ เพราะฉะน้ันอาจกลาวไดวา การจูงใจเปนการสรางพลังความสามารถออกมาเพื่อให
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

 ในการพิจารณาความสําคัญของการจูงใจอาจแยกเปนประเด็นสําคัญได 3 ประการคือ  
 1. ความสําคัญตอองคการ โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการบริหารบุคลากร คือชวยให
องคการไดคนดีมีความสามารถมารวมทํางานดวย และรักษาคนดีๆเหลาน้ันใหอยูในองคการตอไป
นานๆ 

 2. ความสําคัญตอผูบริหาร ชวยใหการมอบอํานาจหนาท่ีของผูบริหารเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถขจัดปญหาความขัดแยงในการบริหารงาน การจูงใจจะชวยใหอํานาจหนาท่ี
ของผูบริหารเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชา 
 3. ความสําคัญตอบุคลากร คือสนองตอความตองการของบุคลากร และเปนธรรมกับ
ทุกฝาย ทําใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจไมเบื่อหนายและทุมเทกับการทํางานเต็มท่ี ทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 สุพานี  สฤษฏวานิช (2549 : 196-197) ไดกลาววา แรงจูงใจในการทํางานเปนสิ่งท่ีมี
ความสําคัญมาก เพราะแรงจูงใจทําใหเกิดการกระทํา คือ พนักงานเหลาน้ันมีความอยากที่จะทํางาน 
มีความต้ังอกตั้งใจในการทํางาน ทุมเท และใชความพยายามในการทํางานใหคุณภาพมากข้ึน ดํารง
ตนเปนสมาชิกที่ดีขององคการ การสรางสรรคและพัฒนางานและองคการ ตลอดจนคงอยูกับ
องคการอยางยาวนาน 
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 แตถาขาดแรงจูงใจในการทํางาน คนๆน้ันก็จะเฉื่อยชา ขาดความต้ังใจ ขาดความเอาใจ
ใสในการทํางาน สักแตทํางานออกมาใหเสร็จพนๆตัวไป ผลงานที่ออกมาจึงมักมีคุณภาพตํ่า หรือ 
สรางความเสียหายใหเกิดขึ้นแกองคการ 

 อยางไรก็ตามผลการปฏิบัติงานน้ันยังคงข้ึนอยูกับความสามารถ คือ พนักงานตองมี
ความสามารถในการทํางานน้ันๆ ความสามารถจะเปนปจจัยพื้นฐานท่ีจะทําใหคนๆน้ันทํางานน้ันๆ
ได และอีกปจจัยคือโอกาสหรือสถานการณที่เกี่ยวของ เชน คนๆน้ันมีโอกาสไดทํางานท่ีตรงกับ
ความรูความสามารถ หรือมีโอกาสใหแสดงออก เขาก็จะสามารถสรางสรรคผลงานใหเกิดข้ึนได
อยางสัมฤทธิ์ผล 

 โดยสรุปแลวแรงจูงใจหรือแรงกระตุนเพื่อใหเกิดพฤติกรรมท่ีตองการเพื่อใชแรง
กระตุนน้ันไปสูจุดประสงคหรือจุดหมายท่ีวางไวใหสําเร็จ ทําใหไดมาซึ่งการรับรางวัลเชน เงิน 
เกียรติยศ ผูประกอบการจะใชแรงจูงใจหรือแรงกระตุนกับพนักงานเพ่ือใหการขับเคลื่อนองคกร
ไปสูเปาหมายท่ีวางไวใหสําเร็จ ผูวิจัยจะใชแนวคิดแรงจูงใจสรางแนวคําสัมภาษณเพื่อใชในการ
สัมภาษณผูประกอบการและผูรับจางเลี้ยงสุกร 

 

4. ธุรกิจการเล้ียงสุกร 

ปจจุบันการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยมีการพัฒนาการดานพันธุ อาหารสัตว การจัดการ
และการสุขาภิบาล จนทัดเทียมกับตางประเทศ การเลี้ยงสุกรภายในประเทศ แมจะมีฟารมใหญแตก็
ยังมีเกษตรกรรายยอยที่ทําการเลี้ยงสุกรรายละ 1–20 ตัว ตามหมูบานอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งเกี่ยวกับการ
เลี้ยงสุกรมีนักวิชาการหลายทานกลาวไวอยางหลากหลายประเด็นดังนี้ 

ความนาสนใจของการเลี้ยงสุกรเชิงธุรกิจ 
พิจารณาในแงเศรษฐกิจ การเลี้ยงสุกรนับวาเปนธุรกิจที่นาสนใจ และมีขอไดเปรียบ

หลายประการ สุชีพ รัตรสาร (2522 : 2) และ สุพล เลื่องยศลือชากุล (2533 : 9–12) ไดสรุปไวดังน้ี 

1. สุกรมีประสิทธิภาพสูง ในการเปลี่ยนอาหารท่ีคนเราไมใชบริโภคใหเปนเน้ือสุกร
เปนสัตวกีบคู มีกระเพาะเดี่ยว มีลักษณะทางสรีระวิทยาของระบบการยอยอาหารที่ดีเยี่ยม ซึ่งไมมี
สัตวเศรษฐกิจชนิดอ่ืนทําได สุกรจึงเปรียบเสมือนตลาดรองรับสินคาเกษตรกรและเปลี่ยนของเหลือ
จากการเกษตรใหเปนเงินขึ้นได 
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2. สุกรมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมากน่ัน หมายถึง การใชระยะเวลาการเลี้ยงท่ี
ไมยาวนานก็สามารถจําหนายผลผลิตสูตลาดได 

3. มีประสิทธิภาพในการขยายพันธุ เหมาะท่ีจะทําเปนการคา เนื่องจากสุกรมีอายุการ
เปนหนุมสาวที่รวดเร็วนับตั้งแตแรกคลอดจนถึงอายุผสมพันธุได เฉลี่ยประมาณ 7 เดือน หรือ ที่
น้ําหนักประมาณ 80 – 95 กิโลกรัม แมสุกรเม่ืออายุ 1 ป จะใหลูกคอกแรก 

  3.1 พอสุกรเมื่อเปนหนุมจะสามารถใชงานไดเฉลี่ย 2 วัน ตอคร้ังและใชงานไป  
ไดนาน 4 – 52 หรือจนหยอยประสิทธิภาพหรือจนมีขนาดรางกายใหญมากจนผสมแมสุกรไมไดดี 

 3.2 แมสุกร มีวงรอบของการเปนสัตยและระยะการอุมทองสั้น ในปหนึ่ง ๆ         
แมสุกรควรใหลูกเฉลี่ยได 2.20 คอก โดยเมื่อเลี้ยงลูกสุกรจนไดขนาดหยานม เฉลี่ยคอกละไมนอย
กวาระหวาง 7 – 8  ตัว ในอายุใชงานแมสุกรควรใหลูกอยางนอยที่สุด 7 คอก หรือจนกวาแมสุกรจะ
หยอนประสิทธิภาพลงไป 

4. คนไทยนิยมบริโภคเน้ือสุกรมากกวาเน้ือสัตวชนิดอ่ืน จากการศึกษาของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรพบวา เกือบรอยละ 40 ของเนื้อสัตวที่คนไทยบริโภคเปนเนื้อสุกร 

5. สุกรเปนสัตวที่ภายหลังจากฆาชําแหละแลวใหซากที่ใชประโยชนไดประมาณรอย
ละ 65 – 80 ซึ่งมากกวา โค กระบือ ที่ใหซากท่ีบริโภคไดเพียงรอยละ 50 – 60 หรือ แพะ ที่ใหซากท่ี
บริโภคไดเพียงรอยละ 40 – 50 

6. เนื้อสุกรมีคุณคาทางอาหารสูง ในเน้ือสุกรมีน้ํานอยและมีไขมันแทรกอยูทั่วไป จึง
ทําใหเนื้อสุกรนารับประทานและใหพลังงานสูงกวาเน้ือของโคกระบือ 

7. ปจจุบันไดมีผูประดิษฐอุปกรณในการเลี้ยงสัตวขึ้นมาก เกษตรกร 1 คน สามารถทํา
การเล้ียงแมสุกรไดกวา 200 ตัว หรือเลี้ยงสุกรขุนไดหลายรอยตัว 

8. สุกรใชพื้นที่เลี้ยงนอยกวา โค กระบือ  เมื่อคิดตอพื้นท่ีตารางเมตรเทากัน สุกรจะทํา
ประโยชนในการสรางผลผลิตไดดีกวาสัตวทุกชนิด ไมวาจะเปนสัตวปก หรือปศุสัตวอ่ืนๆ สุกร
หนึ่งตัวจะใชพื้นที่ประมาณ 13 – 15 ตารางเมตร การเลี้ยงสุกรใชพื้นท่ีในการเลี้ยงนอยสามารถเพ่ิม
จํานวนตัวในการเลี้ยงใหมากขึ้น ซึ่งสัตวเลี้ยงบางชนิด เชน กระบือ ไมสามารถขยายจํานวนตัวใน
การเล้ียงไดมาก ทั้งนี้เพราะมีขอจํากัดอ่ืน เชน ตองใชเนื้อที่ปลูกหญาเพื่อเปนอาหารเปนจํานวนมาก 

9. สามารถชวยแกปญหาการตัดไมทําลายปา เนื่องจากสุกรใชพื้นท่ีการเลี้ยงนอยไม
ตองการพ้ืนที่กวางขวางเพื่อทํากินตังเชน การกสิกรรมหรือเพาะปลูกหรือไร หรือทําเปนทุงหญาจึง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 

 

สามารถชวยลดปญหาการบุกรุกแผวถางทําลายปาจนหมดสภาพไป เปนการชวยรักษาทรัพยากรปา
ไมทั้งทางตรงและทางออม 

10. ใชทุนแรกเร่ิมตํ่าและมีรายไดจากผลผลิตเปนกอบเปนกํา และตอเน่ืองมีโอกาส
เสี่ยงตอการขาดทุนนอยเมื่อเทียบกับการทําเกษตรกรรมอ่ืน การเล้ียงจะใชทุนนอยคาใชจายรายวันที่
ต่ําและใชแรงงานในครอบครัว 

11. การเคล่ือนยายหนีภัยพิบัติทางธรรมชาติไดงาย เมื่อเกิดภัยภิบัติทางธรรมชาติ หรือ
จําเปนตองอพยพโยกยายถิ่นฐาน การเคลื่อนยายสุกรหนีจะกระทําไดงายกวาการทําเกษตรกรรมอื่น
หรือปศุสัตวอ่ืน 

สุกรเปนทรัพยสินท่ีมีมูลคาตลอดระยะเวลาและข้ันตอนของการผลิตสามารถขยาย
หรือเปลี่ยนเปนเงินไดทันทีเมื่อตองการ ไมไดตองรอถึงขนาดนํ้าหนักสงตลาด สุกรที่มีปญหาทาง
ระบบสืบพันธุ สุกรคัดทิ้งยังมีมูลคาคิดเปนเงินที่สูงเสมอในยามฉุกเฉิน 

การเลี้ยงสุกรมีพื้นฐานทางวิชาการ งานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตที่เหมาะสม  ได
มีการศึกษาและคนควาทดลองตลอดเวลา ทั้งเกษตรกรเองก็มีประสบการณการเลี้ยงมาแลวเปน
เวลานาน จึงสามารถนําเอาความรูและวิชาการที่นํามาใชในการผลิตสุกรได 

14. อุจจาระของสุกรซึ่งยังคงคุณคาทางอาหารสามารถนําไปใชประโยชนอ่ืนไดอีก  
เชน นําไปเล้ียงปลา นําไปทําปุยซึ่งมีประโยชนตอการเพาะปลูก 

ธุรกิจงานฟารมสุกร นับเปนธุรกิจที่ไมหางหายไปจากเกษตรกรไทยแมวาจะมีสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ เขามากระทบอยูเสมอ อยางไรก็ตามธุรกิจดานน้ีก็ยงมีขอใดเปรียบอยู
มาก ไมวาจะเปนการใหผลผลิตระยะยาว เมื่อเทียบกับธุรกิจภาคเกษตรอ่ืนๆ แลวก็ยังมี อัตราความ
เสี่ยงท่ีต่ําท่ีสําคัญการทําฟารมสุกรยังใหประโยชนที่คุมคาเม่ือเทียบกับการลงทุนอยางอ่ืน ดังน้ัน  
ตราบใดท่ีมนุษยยังบริโภคเนื้อสุกรเปนอาหารหลัก ธุรกิจฟารมสุกรก็จะยังอยูคูเกษตรกรไทย
ตลอดไป 

รูปแบบการเล้ียงสุกร 

การเล้ียงสุกรในประเทศไทย ขณะน้ีกําลังพัฒนาจากการเลี้ยงเปนอาชีพเสริมรายไดใน
ครอบครัวไปเปนการเลี้ยงในลักษณะของธุรกิจและอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบมากข้ึน อยางไรก็ตาม
การเล้ียงสุกรแมจะไมงายนัก แตก็สามารถจะเลือกไดในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
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 1. การผลิตสุกรจําหนายในปจจุบัน ที่นิยมมีอยู 2 ประเภทดวยกันคือ การผลิตสุกร
พันธุแท และการผลิตสุกรลูกผสมจําหนาย 

 2. การเล้ียงสุกรขุน ในการเลี้ยงสุกรขุนสงตลาด กระทําได 2 ลักษณะ คือ 

  2.1 ไมจําเปนตองผลิตลูกสุกรเอง เพียงแตตองมีความรูในวิธีการเลือกลูกสุกร
มาเลี้ยง หรือเลือกซื้อลูกสุกรจากฟารมที่ไววางใจได นํามาเลี้ยงประมาณ 4 – 5 เดือน 

  2.2 การเลี้ยงสุกรขุนวิธีนี้ผูเลี้ยงจะซื้อสุกรรุนท่ีมีน้ําหนักประมาณ 50 – 60
กิโลกรัม จากนั้นก็นําสุกรถายพยาธิและขุนอาหารเต็มท่ี ซึ่งจะทําใหสุกรมีการเจริญเติบโตดีขึ้น
กวาเดิมจึงขายสงตลาด 

3. การเลี้ยงสุกรแบบสมบูรณ วิธีการน้ีจะเปนการเลี้ยงในลักษณะของธุรกิจการคาท่ี
สมบูรณแบบ โดยจะทําการเลี้ยงสุกรครบทุกขั้นตอนในฟารมเดียวกันจะเร่ิมตั้งแตทําการเลี้ยงพอแม
พันธุสุกร เลี้ยงลูกสุกร และสุกรขุน จนถึงสงตลาด การเลี้ยงโดยวิธีนี้จะตองเสียคาใชจายสูงและทํา
ใหเกิดความยุงยากในการดําเนินงานพอสมควร ดังน้ันผูเลี้ยงจะตองวางแผนการดําเนินงานให
ถูกตองและเหมาะสมตามข้ันตอน ใหมีความสัมพันธตอเน่ืองกัน 

รูปแบบการเลี้ยงสุกร เกษตรกรสามารถท่ีจะเร่ิมลงทุนไดหลายรูปแบบทั้งการเลี้ยงลูก
สุกรจนถึงจําหนาย การาเลี้ยงสุกรขุน การเลี้ยงสุกรพอพันธุแมพันธุเพื่อผลิตลูก หรือแมแตการ
ประกันราคากับบริษัทคูคา ทั้งน้ีจะข้ึนอยูกับความพรอมของเกษตรกรทั้งดานเงินทุน แรงงาน และ
ดานอ่ืน ๆ  

ปจจัยท่ีสําคัญตอการเลี้ยงสุกรเชิงธุรกิจ 
การเลี้ยงสุกรในปจจุบันมีวิธีการเลี้ยงที่พัฒนาไปอยางมาก มีการนําเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาชวยในการดําเนินการเลี้ยง อนันต ศรีปราโมช (มปป : 6 – 8)ไดกลาวถึงปจจัยที่มี
ความสําคัญตอการเล้ียงสุกรไวดังนี้ 

1. ทําเลที่ตั้ง ที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงสุกร กอนท่ีจะดําเนินการกอตั้งฟารมเพื่อเลี้ยง
สุกร จําเปนจะตองหาทําเลที่ตั้งท่ีเหมาะสมและถูกตองเพื่อเปนการชวยปองกันและลดปญหาตาง ๆ  ที่
อาจเกิดข้ึนในภายหลังไดทําใหเอ้ืออํานวยตอการเจริญเติบโตของสุกร ลดความเสี่ยงหรือความ
สูญเสียที่จะเกิดข้ึนใหมีนอยลง และชวยลดตนทุนการผลิตลูกสุกรใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  
ถึงแมวาบางคร้ังผูเลี้ยงไมสามารถจะเลือกทําเลท่ีถูกตองตามหลักการท่ีวางไว แตก็อาจชวยใหดีขึ้น
ไดโดยการเลือกพื้นที่หรือทําเลที่เหมาะสมเทาที่จะเปนไปไดในพื้นที่บริเวณน้ัน ๆ  
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2. ภูมิอากาศและภูมิประเทศ ควรจัดการใหโรงเรียนสุกรมีอุณหภูมิประมาณ 16 – 23 
องศาเซลเซียส ฟารมเลี้ยงสุกรไมควรตั้งอยูในสภาพภูมิประเทศที่สูงชันมากเกินไป เพราะจะทําให
มูลสุกรหรือของเสียอ่ืนๆ ที่ระบายออกมา จะไหลลงไปทําใหเกิดความสกปรกตอพื้นที่บริเวณ
ใกลเคียงได ทําเลที่ตั้งควรอยูในท่ีที่สามารถตระเตรียมการกอสรางไดสะดวก 

3. น้ํา  การเลี้ยงสุกรนั้นจําเปนตองอาศัยน้ําจืดท่ีสะอาด และจะตองมีปริมาณมากพอ 
ซึ่งปริมาณน้ําที่สุกรตองการบริโภคน้ันจะแตกตางกันออกไปตามฤดูกาลและวิธีการใหอาหารเฉลี่ย
ประมาณ 2 – 6 ลิตรตอตัวตอวัน นอกจากน้ีเรายังจําเปนตองใชน้ําสําหรับการชะลางทําความสะอาด
พื้นคอกและตัวสุกรเอง น้ําท่ีใชในฟารมอาจไดมาจากแหลง น้ําประปา น้ําฝนที่กักเก็บไวใช  น้ําบอ
และนํ้าบาดาล ในการจัดการนํ้ามาใชในฟารม จําเปนตองวางแผนไวลวงหนา 

4. ไฟฟา พลังงานไฟฟามีความจําเปนตอฟารมเลี้ยงสุกรเชนกัน เพราะอุปกรณหรือ
เคร่ืองอํานวยความสะดวกบางชนิดท่ีใชในโรงเรือนจําเปนตองอาศัยพลังงานไฟฟา  เชน                 
ไฟกกลูกสุกร เคร่ืองผสมอาหาร ปมน้ํา และหลอดไฟฟาใหแสงสวาง ดังน้ันฟารมสุกรถาเปนไปได
ควรต้ังอยูในทําเลที่สามารถตอกระแสไฟฟามาใชไดสะดวก 

5. แหลงอาหารสัตว หากเลือกได ควรเลือกหาที่ตั้งฟารมท่ีอยูใกลกับแหลงอาหารสัตว 
เพราะจะเปนการชวยลดตนทุนคาขนสงอาหาร 

6. ตลาดจําหนายสุกรโดยทั่วไปการขนสงสุกรมักจะขนสงทางรถยนตเปน        สวน
ใหญ ซึ่งการขนสงน้ีจะทําใหสุกรเกิดความเครียดขึ้นมาก และทําใหเกิดความสูญเสียน้ําหนักใน
ระหวางการขนสง และทําใหคุณภาพของซากสุกรดอยลง ดังน้ันถาฟารมเลี้ยงสุกรต้ังอยูใกลแหลง
รับซื้อจะทําใหลดระยะทางการขนสงลง ซึ่งจะชวยใหลดภาระการเกิดความเครียดนี้ได 

7. การคมนาคม เพื่อเปนการสะดวกในการนําอาหารมาเลี้ยง หรือเพ่ือการขนสงสุกร
ออกไปจําหนาย ฟารมควรตั้งอยูในทําเลท่ีมีเสนทางการคมนาคมสะดวก รถยนตสามารถว่ิง  เขา – 
ออกไดสะดวก อยางไรก็ตามท่ีตั้งฟารมไมควรอยูใกลเสนทางคมนาคมมากเกินไปเพราะจะทําให
เกิดการแพรระบาดของโรคไดงาย 

8. แรงงานและการบริการชวยเหลือ ในการทําฟารมเลี้ยงสุกรจําเปนตองมีการจาง
แรงงาน ดังน้ันถาฟารมต้ังอยูในทําเลที่สามารถจางแรงงานไดงายก็จะเปนการสะดวกตอการ
ดําเนินงานรวมถึงเม่ือฟารมประสบปญหา ตองขอรับบริการเชนจากสัตวแพทย ชางไฟฟา ชาง
กอสราง ซึ่งการขอบริการก็ควรจะสะดวก 
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9. พื้นที่กฎหมายหวงหาม ฟารมเลี้ยงสุกรจะตองไมอยูในเขตเทศบาลหรือเขต
สุขาภิบาลที่มีกฎหมายหามมิใหเลี้ยงสุกร เพราะผิดกฎเทศบัญญัติและรบกวนทําความเดือดรอน
ใหแกผูอ่ืนใกลเคียง นอกจากน้ีตองคํานึงถึง การขยายกิจการในอนาคต หากท่ีดินมีราคาสูงก็ไมคุม
กับการลงทุน 

การทําธุรกิจฟารมสุกรจะประสบความสําเร็จ ผูประกอบการตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ 
ที่สําคัญ เชน ทําเลที่ตั้ง อาหาร การคมนาคม ชุมชนรอบๆ ฟารม แรงงาน การตลาด รวมถึงขอ
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสังคม ซึ่งจากปจจัยเหลาน้ี จะเห็นวาเปนปจจัยหลักในการดําเนิน
ธุรกิจฟารมสุกร ผูวิจัยจึงไดนํามาเปนแนวทางในการศึกษาสภาพและปญหาการเลี้ยงสุกรเชิงธุรกิจ
สุกร 

ความสัมพันธของการเลี้ยงสุกรตอการเกษตรกรรม 
การเลี้ยงสุกรมีความสัมพันธตอการเกษตรอ่ืนๆ หลายสาขา ทั้งทางตรงและทางออม  

(สุชีพ รัตรสาร, 2522 : 3 – 4) ดังนี ้
1. สุกรเปรียบเสมือนตลาดขึ้นลงราคาของผลิตผล สุกรเปนสัตวที่กินอาหารไดสารพัด

ชนิด ฉะนั้นพืชผลหรือเมล็ดพืชตางๆ ซึ่งมีคุณคาทางอาหารตํ่าหรือถาใชเปนอาหารของมนุษยไมได
และมีราคาถูก สามารถใชพืชผลเหลานั้นมาเปนอาหารสุกรชวยเปลี่ยนเปนเนื้อซึ่งมีคุณคาทางอาหาร
ของมนุษยสูง และราคาแพงกวา นอกจากน้ียังเปรียบเสมือนโกดังสําหรับกักตุนผลิตผลไมให
ผลิตผลลนตลาด ซึ่งเปนเหตุใหราคาตกตํ่า 

2. สุกรชวยเพิ่มคาแรงงานของกสิกรใหสูงข้ึน สุกรเปรียบเสมือนนายจางท่ีซื่อตรง  
โดยใหคาแรงงานใหสูงข้ึน ทําใหเกษตรกรใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแกตัวเองและครอบครัว ทํา
ใหเพิ่มรายไดในครอบครัว คิดเปนคาแรงงานรายวันก็เทากับชวยใหคาแรงสูงกวาที่มิไดเลี้ยงสุกร 

3. สุกรชวยลดคาขนสงพืชผล สุกรนอกจากชวยเปลี่ยนอาหารหรือพืชผลท่ีมีคุณคาทาง
อาหารต่ําใหสูงขึ้นแลว ยังชวยลดคาขนสงพืชผลใหต่ําลง สุกรชวยเปลี่ยนรูปและสภาพของพืชผลท่ี
มีน้ําหนักมาก แตราคาถูกมาเปนสินคาที่มีน้ําหนักนอยแตราคาแพง เชน ขาวโพดราคากิโลกรัมละ 2 
บาท จะตองใชขาวโพดประมาณ 800 ก.ก. จึงจะเทากับราคาสุกรหนัก 100 กิโลกรัม  จะเห็นวา
ขาวโพดมีน้ําหนักมากกวาสุกรเมื่อมีราคาเทากัน แตคาขนสงของขาวโพดจะสูงกวาสุกร       1 ตัว 
ประมาณ 8   

4. สุกรชวยทําใหอาหารหรือผลิตผลท่ีไมเปนประโยชนใหแกมนุษย เชน สุกรจะเปน
ผูชวยเก็บเศษอาหารหรือพืชผลที่มนุษยไมสามารถรับประทานไดโดยตรงจากการแปรรูปผลผลิต
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ในโรงงานเชน กากถั่วหรือกากเมล็ดธัญพืชตางๆ หรือกากนํ้าตาล กากเหลา ก็สามารถใชเปนอาหาร
ของสุกรที่จะเปลี่ยนเปนเนื้อสุกรไดอยางดี 

5. สุกรชวยลดตนทุนการผลิตหรือเพิ่มมูลคาของการผลิตสัตว เชน การเลี้ยงปลา
ตามหลังสุกร โดยใชมูลสุกรเปนปุยของบอปลาหรือเลี้ยงปลาบางชนิด เชน ปลาสวาย เทโพ ปลาดุก  
หรือปลาหมอเทศ ปลานิล โดยเอามูลสุกรหรือมูลสุกรผสมกับรําและเศษเน้ือเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก  
ตามหลังการเลี้ยงสุกร เพื่อเก็บเศษอาหารท่ีเหลือ อาหารหกหลน นอกจากน้ียังมีการเลี้ยงสุกร
ตามหลังการเก็บพืชผล เชน ปลูกขาวโพดอาจจะเลี้ยงสุกรเปนผูเก็บเศษพืชผลท่ีเหลือในฟารม โดย
ไมตองเปลืองแรงงานคน เลี้ยงสุกรแบบปลอยใหลงกินในทุงหญาหรือแปลงมันเทศ 

6. สุกรชวยรักษาความสมบูรณของดินเหมือนกับสัตวอ่ืนๆ สุกรถายมูลชวยในการ
บํารุงดินใหดีขึ้น โดยเหตุที่สุกรเปนสัตวกินอาหารที่มีคุณคาทางใหพลังงานสูง เชน อาหารพวกแปง
หรือคารโบไฮเดรด ซึ่งไดแกพวกขาวโพด รํา ปลายขาว เปนตน แลวยังไดรับอาหารจําพวกโปรตีน
จากพืชและสัตว เชน พวกเศษเนื้อ ปลาปน กากถั่วเหลือง ฉะน้ันมูลที่ถายออกมาจะมีเปอรเซ็นตของ
ไนโตรเจน โปแตส แคลเซี่ยม และฟอสฟอรัสสูง มูลสุกรจะชวยบํารุงดินในการปลูกพืชตางๆโดย
ไมตองซื้อปุยวิทยาศาสตร 

7. มูลสุกรยังใชผลิตพลังงานและผลิตอาหารสัตวได สุกรขนาดนํ้าหนัก 100 – 115  
กิโลกรัม จะถายมูลใหประมาณ 1,200 – 1,500 กิโลกรัมตอป ซึ่งสามารถใชผลิตแกสมีเทน  
(Methane) ใชเปนพลังงานเช้ือเพลิงในการหุงตมใหแสงสวางและสามารถนํามาเพาะเลี้ยงพืช ผลิต
แพลงตอน (Plankton) เพื่อใชเปนอาหารปลา 

8. ใชพื้นท่ีวางหรือพ้ืนท่ีที่ใชประโยชนอ่ืนไมไดใหมีประโยชน เชน อาจเปนท่ีดินเลว
หรือพื้นท่ีที่ไมอาจจะเตรียมดินทําการเกษตรกรไดเชนพื้นท่ีมีหิน กรวด หรือดินลูกรัง จึงนํามาทํา
ฟารมเลี้ยงสุกร ทําใหพื้นที่ดินของฟารม มีคามากขึ้น เกษตรกรไดรับผลประโยชนจากพื้นที่มากข้ึน 

9. ชวยพยุงฐานะของเกษตรกรเอง กรณีที่การเกษตรอ่ืนเกิดการเสียหายหรือ ไมไดผล
อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การเลี้ยงสุกรจะชวยทําใหฐานะของกสิกรดีขึ้น เพราะมีรายไดเพิ่มขึ้น 

การเลี้ยงสุกรสามารถเอ้ือประโยชนตอการเกษตรอ่ืนๆ หลายประเภท ทั้งการปลูกพืช
การเลี้ยงสัตว การประมง เปนการใชพื้นท่ีที่วางเปลาอยางคุมคารวมถึงการใชแรงงานท่ีในยามวาง
มาใหเกิดประโยชน ที่สําคัญเปนการสรางอาชีพใหกับเกษตรกรไดเปนอยางดี 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 

 

ปญหาในการผลิตสุกรและตลาดคาสุกร 
ปญหาการผลิตสุกรในประเทศไทยเปนปญหาระดับชาติ เปนปญหาท่ีสะสมมายาวนาน

กําไรของการเลี้ยงสุกรไดจากสวนตางของตนทุนการผลิตกับราคาท่ีขายสุกร ดังน้ันผูเลี้ยงสุกรจะ
สามารถหากําไรจากการเลี้ยงสุกรไดก็โดยลดตนทุนในการผลิตหรือเพิ่มราคาขายหรือจําหนายให
สูงข้ึน ผูเลี้ยงสามารถลดตนทุนในการผลิตใหต่ําลงได แตจะเพ่ิมราคาขายใหสูงข้ึนนั้นเปนปญหา
เพราะเกี่ยวของกับผูรับซื้อหรือคนกลางหรือการผันผวนของตลาด (วินัย ประลมพกาญจน 2527 : 
286)  จากแผนภาพท่ี 2.2 หลัก 3 ประการท่ีมีความสําคัญและเปนปญหาตอการขาดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการผลิต 

พันธุดี 
 

 

 

 

อาหารและการใหอาหารที่ดี  การจัดการฟารมที่ดี 
 

ภาพที่  1: หลัก 3  ประการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต 

ที่มา  :  วินัย  ประลมพกาญจน,การผลิตสุกร,(สงขลา : กรุงสยามการพิมพ, 2527). 
 

1. ปญหาพันธุสุกร พันธุสุกรมีความสําคัญมากในการทําใหผูเลี้ยงมีกําไรหรือขาดทุน
พันธุสุกรที่มีขนาดเล็ก โตชา ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารต่ํา คุณภาพของซากไมดี ดังน้ัน
ปญหาเรื่องพันธุสุกรจึงมีความสําคัญมากเพราะสุกรพันธุดีจะเจริญเติบโตเร็ว กินอาหารนอยได
คุณภาพซากท่ีดี จะชวยลดตนทุนในการผลิตใหตํ่าลงและมีโอกาสท่ีจะทํากําไรเพิ่มข้ึน 

2. ปญหาเกี่ยวกับอาหาร อาหารและการใหอาหารสุกร ถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดท่ีจะ
ทําใหการเลี้ยงสุกรมีกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากตนทุนในการผลิตเปนคาอาหารประมาณ รอยละ  
70 – 85 ของคาใชจายทั้งหมด การลดคาอาหารใหนอยลงจะทําใหไดกําไรในการเลี้ยงมากขึ้น ดังน้ัน 
หนทางท่ีจะหลีกเลี่ยงปญหาในเร่ืองอาหารใหนอยลง เพื่อท่ีจะทําใหตนทุนในการผลิตตํ่าลงใหได
นั้นจะทําไดโดยผูเลี้ยงตองศึกษาในเร่ืองอาหาร การใหอาหารสุกรใหมากข้ึนเพ่ือท่ีจะใหเขาใจถึง
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แกนแทของความตองการอาหารของสุกรทุกระยะของการเลี้ยงสุกร ผูเลี้ยงจะไดมองเห็นหนทาง ที่
จะแกไขขอบกพรอง และหาทางประหยัดอาหารโดยไมใหประสิทธิภาพการผลิตตํ่าลง 

3. ปญหาของการจัดการฟารม ขอบกพรองเก่ียวกับการจัดการฟารมสุกรในเมืองไทย
นั้นผูเลี้ยงสุกรสวนใหญไมสนใจกับความรูหรือหลักวิชาการที่ถูกตอง เพราะคิดวาเทาท่ีตนเลี้ยงอยูก็
สามารถเลี้ยงไดและทํากําไรไดเชนกัน นอกจากวาเม่ือมีปญหาเทาน้ันจึงจะหันเขาหาหลักวิชาการ
เชนเมื่อสุกรเปนโรคระบาดแลวถึงจะฉีดยาวัคซีนปองกันโรค ซึ่งบางคร้ังก็สายเกิน ที่จะแกไขอะไร
ได นากจากน้ียังมีปญหาในการจัดการฟารมหรือการปฏิบัติเลี้ยงดูอันเนื่องจากความรูหรือหลัก
วิชาการท่ีเราไดรับมาสวนใหญจากตางประเทศซึ่งมีดินฟาอากาศ สภาพแวดลอมแตกตางจาก
ประเทศไทย ดังน้ันบางสิ่งบางอยางไมอาจจะนํามาใชได จําเปนตองแกไขและคนควาวิจัยตาม
สภาพแวดลอมของเมืองไทยเอง  นอกจากน้ียังมีปญหาดานอ่ืนท่ีผูเลี้ยงควรนํามาศึกษาพิจารณาและ
สนใจใหมากข้ึน เชน การกอสรางโรงเรียนและการจัดแบงคอกภายในโรงเรียน การเลี้ยงดูสุกรตาม
ระยะการเจริญเติบโตรวมถึงการสุขาภิบาลและการปองกันโรค 

นอกจากน้ี (วินัย ประลมพกาญจน, 2527 : 286) ยังกลาวอีกวาปญหาการเลี้ยงสุกร
เกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้ 

1. ปญหาดานการตลาด การตลาดอยูในมือพอคาคนกลาง ผูเลี้ยงไมมีสิทธิ์กําหนดราคา
สุกรเอง แมพอคาคนกลางรับซื้อสุกรมีชีวิตในราคาถูก แตมิไดจําหนายสุกรชําแหละใหผูบริโภคใน
ราคาที่เปนธรรม และแมวาจะมีสหกรณ ก็ยังทํางานไมไดผล 

2. ปญหาวัฏจักรสุกร การผลิตสุกรไมสอดคลองกับความตองการของตลาดตางคน
ตางผลิต ซึ่งมีสาเหตุมาจากราคาสุกรที่ไมแนนอน บางชวงสุกรมีชีวิตราคาสูง เกษตรกรหันมา
เลี้ยงกันมาก เมื่อมีปริมาณสุกรมาก พอคาคนกลางก็ถือโอกาสลดราคาสุกรมีชีวิตลง ทําใหเกิด 
วัฎจักรนี้ไปตลอด 

3. ปญหาตนทุนการผลิต ทําใหเกษตรกรรายยอยไมกลาเลี่ยงจะลงทุน อาจมีแนวทางทํา
ใหมีเงินทุนมากควบคุมกิจการโดยการผูกขาดได 

4.  ปญหาด านกฎหมาย  กฎหมายมีชองโหวมากทําใหผู เลี้ ยงสุกรถูก เอา รัด                  
เอาเปรียบ 

การทําธุรกิจฟารมสุกรก็เหมือนกับการดําเนินธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ที่ตองประสบปญหา
ดานตางๆ ไมวาจะเปนเร่ืองของ สายพันธุ อาหาร การจัดการ การตลาด แมกระท่ังขอกฎหมายตางๆ  
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ที่เกษตรกรจะตองเรียนรู ใหเขาใจอยางลึกซึ้งและนํามาปรับใชอยางชาญฉลาด ดังน้ันในการทําวิจัย
คร้ังนี ้ ผูวิจัยจึงไดนําปจจัยตางๆ เหลาน้ีมาเปนแนวทางในการศึกษาสภาพและปญหาในการดําเนิน
ธุรกิจฟารมสุกร 

แนวทางการแกปญหา  และการเพิ่มผลตอบแทน 
พูดถึงแนวทางการแกปญหาและการเพิ่มผลตอบแทน (สุชีพ รัตรสาร, 2522 : 14) กลาว

วา ผูเลี้ยงสุกรจะไดกําไรจากการเลี้ยงสุกรสามารถทําไดดวย 2 วิธีดวยกันคือ ลดตนทุนในการผลิต
และเพ่ิมราคาจําหนายสุกรใหสูงข้ึน การลดตนทุนการผลิตก็คือการลดปญหาดานสายพันธุ ดาน
อาหารและปญหาดานการจัดการ สําหรับแนวทางการเพิ่มราคาผลผลิต ผูเลี้ยงก็สามารถทําได ถ าผู
เลี้ยงสามารถทําการคนเสียเอง หรือตั้งเขียงชําแหละเนื้อสุกรเองแทนท่ีจะขายใหคนกลางหรือพอคา
ชําแหละทางเลือกท่ีดีที่จะเพิ่มราคาจําหนายสุกรใหสูงข้ึนอีกทางนั้นทําไดโดยผูเลี้ยงจัดกลุม ผูเลี้ยง
สุกรเพ่ือทําการคารวมกันหรือจัดต้ังสหกรณผูเลี้ยงสุกรขึ้นแทนตัวผูเลี้ยงเอง เพื่อดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ  
นอกเหนือจากการจําหนายสุกรมีชีวิตไดอีกมากมาย เชนการจัดหาหรือซื้ออาหารใหผูเลี้ยงสุกรได
ดวยราคาถูกจัดต้ังโรงงานอาหารสัตว โรงฆาสัตว โรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่จะสามารถ
ลดตนทุนในการผลิตและเพิ่มราคาจําหนายสุกรใหสูงข้ึน รวมทั้งประกันราคาใหแกสมาชิกผูเลี้ยง
สุกรไดดวย แตทั้งน้ีและท้ังน้ันผูเลี้ยงสุกรทุกคนตองมีความรูหรือศึกษาเร่ืองสหกรณใหเขาใจดวย  
เพื่อไมใหเปนที่กลาววาแนวทางการแกปญหาการเลี้ยงสุกรตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย  
ผูเกี่ยวของผูมีประสบการณและกระทําอยางตอเนื่องไมใชการแกปญหาเฉพาะหนา และมีการ
จัดการหาแนวทางแกปญหาที่สําคัญ ดังนี้ 

1. ดําเนินการเร่ืองของสุกรอยางมีประสิทธิภาพ รวมมือทุกฝายอยางจริงจัง 

2. ดําเนินการจดทะเบียนผูเลี้ยงสุกร รวมตัวกันเปนสหกรณเพื่อสะดวกในการควบคุม
และการประเมินการผลิตตามความตองการของตลาดสุกร 

3. ปรับปรุงโครงสรางการผลิต และตลาดสุกรมีชีวิต รวมไปถึงการชําแหละการคาปลีก
มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางสหกรณแตละแหลง ทราบปริมาณการฆาชําแหละสุกรในทองถิ่น
สหกรณมีการควบคุมราคาสุกร เพื่อความเปนธรรมแกทุกฝายและควบคุมผู ฆาสุกรเถื่อน  
นอกจากน้ีมีการปรับปรุงโรงฆาที่ทันสมัย จําหนายสุกรหรือแปรรูปผลิตภัณฑสูตางประเทศ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 

 

4. ควบคุมปริมาณการสงออกวัตถุดิบ และอาหารสําเร็จรูป รัฐบาลมีมาตรการควบคุม
ใหมีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอในกิจการการผลิตสุกรในประเทศ สหกรณมีโรงผสมอาหารสัตวเพื่อ
พยุงราคาและลดตนทุนคาอาหาร 

5. รัฐควรวางแผนการปองกันและปราบปรามโรคติดตอชนิดรายแรงอยางเขมงวดรัดกุม
และรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคปากและเทาเปอย 

จากขอมูลแนวทางการแกปญหาการทําฟารมสุกรหลายๆ ฝายตองประสานความ
รวมมือกันอยางดีทั้งภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการ การรวมกลุมกันของผูประกอบท่ีจะตองรวมมือ
กันอยางจริงจังและดําเนินการอยางตอเนื่อง จึงจะชวยแกปญหาการดําเนินธุรกิจงานฟารมสุกรให
บรรลุเปาหมายได 

ความเสี่ยง  (Risk) 
การดําเนินธุรกิจทุกชนิดต้ังอยูบนความไมแนนอนหรือทุกธุรกิจมีความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

การดําเนินกิจการ ดังนั้นหากดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตองใกลเคียงกับเหตุการณที่เกิดข้ึนในอนาคตก็
จะทําใหประสบความสําเร็จได แตหากคาดเดาผิดพลาดก็อาจทําใหเกิดการลมละลายไดเชนกัน  
(เจริญศักดิ์ ศาลากิจ, 2540 : 53 – 58)  ไดเสนอกรอบแนวคิดท่ัวไปของการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เพื่อประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจฟารมสุกรไววา ความเสี่ยง (Risk) คือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ  
ตางๆ  ซึ่งสามารถคํานวณคาโอกาสการเกิดเหตุการณในลักษณะคาความนาจะเปนไปได  
(Probability Value) โดยอาศัยขอมูลการคํานวณทางสถิติและเหตุการณที่เกิดข้ึนจะทําความเสียหาย
หรือผลกําไรใหเกิดข้ึน โดยสามารถตรวจวัดคาความเสียหาย หรือผลกําไรเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ  
หรือวัดออกเปนตัวเงิน นอกจากน้ียังกลาวอีกวาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจะถูกจําแนกเปน 2 ประเภท  คือ  
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนโดยทําใหเกิดความเสียหายเพียงอยางเดียว (Pure Risk) เชน ภัยธรรมชาติ น้ํา
ทวมฟารม และความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในลักษณะท่ีอาจเกิดโอกาสไดผลประโยชนหรือ สูญเสีย  
ผลประโยชน(Speculative Risk) เชน เกิดการยุบสภาผูแทนทําใหเกิดการเลือกตั้ง จํานวนผูบริโภค
เน้ือสุกรเพ่ิมข้ึน ราคาสุกรเน้ือเพิ่มมากข้ึน ฉะน้ันความเสี่ยงกรณีนี้จึงเปนสิ่งท่ีผูประกอบการณธุรกิจ
ทั่วไปจะใหความสนใจศึกษา โดยเฉพาะธุรกิจการเกษตร เพราะจะตองอาศัยระยะเวลาในการผลิต 

1. โครงสรางความเสี่ยงของฟารมสุกร กอนที่จะพิจารณาจัดการบริหารความเสี่ยงใด ๆ 
จําเปนท่ีจะตองจัดจําแนกโครงสรางของความเสี่ยงที่เกิดข้ึนท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอกิจการ
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ฟารมสุกรขนาดกลางผลิตลูกสุกร และขุนสุกรเนื้อขายเอง ควรจัดโครงสรางความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนได
ในลักษณะดังแผนภูมิที่  2 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 2 : โครงสรางความเส่ียงของธุรกิจการฟารมสุกร 
 

ความเสี่ยงของกิจการ(Enterprise Risk) คือ ภาพรวมของโอกาสเหตุการณตางๆท่ีจะสงผลทําใหเกิด
ความกาวหนาหรือความลมเหลวของกิจการนั้นๆ จําแนกเปน 2 กลุมท่ีสําคัญ คือ 

1.1 ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความสําเร็จ หรือ ความ
ลมละลายของฟารมสุกรที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมทางการเงิน ไดแก ความบกพรองของการบริหารเงิน
หรือความรอบคอบรัดกุมในการจัดการบริหารเงิน อันไดแกการจัดกิจการบริหารสินทรัพย และการ
จัดการบริหารหนี้สิน ซึ่งมีความสําคัญมาก ดังตัวอยาง 

 1.1.1 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการบริหารสินทรัพย ไดแกวิธีการเรียกเก็บหนี้สินท่ีเกิด
จากการขายสุกร เชน ขอตกลงทางการคาสุกรเนื้อ กําหนดชําระ 15 วัน เปนเงินสด แตเมื่อครบ
กําหนดฟารมสุกรไดรับการจายเปนเช็คขีดครอมเรียกเก็บในทองที่ตางจังหวัด หรือขามเขตการ
ชําระเงิน  ทําใหสินทรัพยที่ฟารมสุกรจะไดรับยึดกําหนดเวลายาวนานออกไป จนอาจเกิดความ
สูญเสียถาผูซื้อสุกรเกิดสภาพลมละลายทางการเงิน 
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 1.1.2 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการบริหารหนี้สิน ภาระความเปนลูกหนี้ของฟารมสุกร 
เชน เครดิตชําระเงินของฟารมสุกรที่ไดรับจากบริษัทขายยาสัตวทั่วไป โดยเฉพาะกรณีการใชวิธีการ
จายชําระโดยบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งจะนิยมคิดอัตราดอกเบ้ียประมาณวันที่ 25 ของทุกเดือน 
ฉะนั้นวิธีการจัดจายชําระบัญชีเครดิตของฟารมสุกรใหแกบริษัทขายยาสัตว ควรใหความสนใจ 
รอบคอบกับวันท่ี เดือนและปของระยะเวลาการชําระเงิน เนื่องจากอาจถูกแกไขทําใหเกิดความ
ผิดพลาดของการบริหารหนี้สิน จนเกิดความเสียหายตอฟารมสุกรเพราะอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
หรือระยะเวลาเครดิตชําระเงินท่ีหดสั้นไปสงผลตอการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow) ของ
กิจการ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางเศรษฐกิจทั่วไปเชน อัตราดอกเบ้ีย
สถานการณอัตราเงินเฟอ กอใหเกิดผลกระทบตอสถานภาพทางการเงินของกิจการได ฉะน้ันความรู
ความเขาใจในทิศทางตลาดเงิน ตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพยเปนสิ่งจําเปนสําหรับเกษตรกร
เจาของฟารมสุกรเพราะเศรษฐกิจของไทยในวันนี้ 

1.2 ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานทางธุรกิจ (Business  Risk) หมายถึง  

เหตุการณตางๆ ประจําวันของการทํางานในฟารมสุกร ในลักษณะของการผลิตและการซื้อขาย
ผลผลิตหรือปจจัยการผลิตในแตละฟารมสุกรอาจพบความแตกตางในกรอบวิธีการท่ีเกิดข้ึน  
กิจกรรมการดําเนินงานธุรกิจฟารมสุกรซึ่งจะตองเผชิญกับความเสี่ยงของการผลิตสุกร (Production  

Risk) และความเสี่ยงท่ีเกิดจากกิจกรรมทางการตลาด ไดแกการซื้อขายผลผลิตหรือปจจัยการผลิต
ตางๆ ซึ่งเจาของฟารมสุกรควรจัดกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ไดแก 

 1.2.1 ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานเกี่ยวของกับการตลาด(Market  Risk) 
หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือลงทุนในปจจัยการผลิตตางๆ เชนอุปกรณเคร่ืองมือ
ตางๆ เชน เคร่ืองผสมอาหารสัตวหรือระบบอาหารสุกรแบบเหลว ปญหาประสิทธิภาพการใชงาน
อุปกรณเคร่ืองมือ เปนเหตุการณซึ่งจะเพ่ิมผลกําไรกิจการ และอาจเปนอุปสรรค เกิดภาระคาใชจาย
ที่สูงขึ้นจนประสบสภาวะการขาดทุนของฟารมสุกรได และกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการขายผลิตผล
ของฟารมสุกร ไดแก การขายสุกรเนื้อ สุกรพันธุ หรือลูกสุกร กลไกของราคาสินคาเปนสิ่งท่ี
กอใหเกิดความเส่ียงท่ีรุนแรงดังเชน ในแตละรอบป ชวงเดือนตุลาคม เปนเทศกาลการกินเจ คงไมมี
ผูผลิตสุกรเนื้อคนใดของจังหวัดภูเก็ตท่ีจะเลี้ยงสุกรออกจําหนายในระยะดังกลาว ปญหาราคาสุกร
สูงหรือตกตํ่าเปนอุปสรรคและความเส่ียงท่ีสําคัญของเกษตรกรทั่วไป ฉะน้ันจึงเกิดรูปแบบการผลิต
สุกรรายยอยในลักษณะการจางเลี้ยงหรือลักษณะการเลี้ยงแบบขอตกลง (Contact  Farming)  เชน 
โครงการสงเสริมการเล้ียงสุกรขุนของธนาคาร 
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 1.2.2 ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานเก่ียวกับการผลิต(Production  Risk) 
หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตสุกร ไดแกพันธุสัตว(Genetic) โรค(Disease)  อาหาร
สัตว(Animal  Nutrition) การจัดการ(Management) โรงเรือนและสิ่งแวดลอม(Housing and  

Environment) ซึ่งกิจกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึนจะกอใหเกิดผลในดานบวกและดานลบของกิจการฟารม
สุกร ไดแก 

  1. ความเสี่ยงจากพันธุสัตว (Genetic Risk) หมายถึง โอกาสของการเลือกใชสาย
พันธุสุกร เพื่อใชในการผลิต เชน การเลือกใชสุกรพันธุดูร็อก (Duroc) เปนแมพันธุสุกรยอมใหผลที่
แตกตางจากการเลือกใชสุกรพันธุแลนดเรซ (Landrace) การเลือกใชพันธุสุกรที่ผิดจากเปาหมายของ
การผลิตสุกร ยอมกอใหเกิดความสูญเสียตอโอกาสทําผลกําไรของฟารมสุกร 

  2. ความเสี่ยงจากโรคสัตว (Disease  Risk) หมายถึงการเลี้ยงสุกรในพ้ืนท่ีที่มี
ความหนาแนนของสุกรสูง เชน ทองท่ีเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ยอมกอความเสี่ยงจาก
โรคมาก ถาสุกรกลุมดังกลาวเปนสุกรที่ไมทําวัคซีนปองกันโรคเปนตน ทั้งน้ีเพราะโรคสัตวเปน
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่รุนแรงตลอดจนการเลือกใชวิธีการปองกันโรคที่
ผิดพลาด ยอมสงผลเสียใหแกการเลี้ยงสุกร เชน การใชยาปฏิชีวนะของเชื้อจุลินทรียตาง ๆ หรือการ
ใชสารเคมีที่กอใหเกิดปญหาทางสาธารณสุขเนื้อสัตว เปนผลเสียตอคุณภาพชีวิตของประชากรใน
ประเทศไทยอยางขาดความรับผิดชอบ เชน การใชสารเคมืซาบลูตามอล ผสมในอาหารสัตวเพื่อเรง
ใหสุกรมีสีเน้ือสุกรและสงผลกระทบตอผูบริโภค ทําใหเกิดหัวใจเตนผิดปกติเปนอันตรายตอผูปวย 
เปนโรคหัวใจ 

  3. ความเสี่ยงจากอาหาร (Animal  Nutrition  Risk) หมายถึง กิจกรรมการผลิตหรือ
เลือกใชอาหารสัตวที่มีคุณภาพไมเหมาะสมตอความตองการของรางกาย สุกรในแตละชวงอายุของ
สุกร ยอมกอใหเกิดผลเสียหายตอกิจการได 

  4. ความเสี่ยงจากการจัดการ (Management  Risk) หมายถึง กิจกรรมการ
ดําเนินงานขององคกร (Organization) และทรัพยากรบุคคล(Human  Resource) ของฟารมสุกรอยาง
มีระบบเปนไปตามเปาหมายสูงสุดของกิจการธุรกิจฟารมสุกร ซึ่งฟารมสุกรพันธุจะตองมีเปาหมาย 

  5. ความเสี่ยงจากโรงเรือนและสิ่งแวดลอม หมายถึง โอกาสการเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาล ไดแก ความรอนของอากาศ ปริมาณน้ําใตดินท่ีใชภายในฟารมสุกรตลอดจนกระแสลม
ของฤดูหนาว ปจจัยการเปลี่ยนแปลงตางๆ จะสรางโอกาสท้ังดานที่ดีและไมดีตอการผลิตสุกรได 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk  Management) แนวความคิดจากการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงจะมีลักษณะใกลเคียงกับหลักการจัดการท่ัวๆไป ในเร่ืองราวเกี่ยวกับกรอบความคิด 
(Concept) การวางแผน(Planning) การปฏิบัติงาน(Organization) และการควบคุมติดตามผล 
(Controlling and Monitoring) สิ่งสําคัญที่สุดคือการตรวจสอบขอมูลท่ีแทจริงของฟารมสุกรในดาน
ตางๆ เพื่อจัดจําแนกเหตุการณตางๆ ที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอกิจการ เพราะความเสี่ยงตางๆ ที่
เกิดข้ึนจะนําพาความเสียหายหรือนําพาโอกาสของผลกําไรมาสูกิจการอยู เสมอ ดังน้ันจึงควร
กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานอยางถูกตอง ใหสามารถแกไขปองกันกอนที่จะแกสถานการณ
ความสูญเสียที่รุนแรงขึ้น  ซึ่งขั้นตอนการบริหารความเส่ียงสามารถจัดจําแนกไดดังตอไปนี้ 

ขั้นท่ีหนึ่ง จัดจําแนกลักษณะของภัยหรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนตอกิจการโดยมีขอมูล
สนับสนุนและประเมินมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน (Identifying and Evaluating Risk) เพื่อทราบ
ความชัดเจนของโอกาสการเกิดเหตุการณในลักษณะคาความนาจะเปนไปได (Probability Value) 
ตลอดจนมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยเกิดประโยชนการนําไปใชในกระบวนการตัดสินใจ  
(Decision Making Process) คัดเลือกวิธีการปองกันความเสี่ยง การจายเงินเพื่อจางทีมงานท่ีปรึกษา
และเงื่อนไขขอตกลงในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทีมงานที่ปรึกษา 

ขั้นที่สอง วิธีการคัดเลือกกลยุทธที่ เหมาะสมในการปองกันแกไขความเสี่ยงน้ัน  
โดยเฉพาะวิธีการดําเนินงานกับความเสี่ยงน้ัน กระทําไดหลายวิธี เชน การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การ
หาวิธีการลดความเสี่ยง การโอนความรับผิดชอบความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยงไวเอง ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของฟารมสุกร 

ขั้นสุดทาย การควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานในวิธีการปองกันหรือติดตาม
สถานการณความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน เพื่อประเมินวิธีการทางกลยุทธวามีความเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานภาพของเหตุการณ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของสถานการณทั่วไปซึ่งสงผลกระทบตอ
กิจการอยางไรและตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมสอดคลองความเปน
จริงอยูเสมอ 

2. กลยุทธบริหารความเสี่ยง (Risk Management Strategy) (เจริญศักดิ์ ศาลากิจ 2540 : 
58 – 59)  ไดอธิบายถึงกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในฟารมเลี้ยงสกรออกเปนวิธีตางๆ  
ซึ่งประกอบดวย 4 วิธีการ คือ 
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 2.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoiding  Risk) คือ กลยุทธปองกันความเสี่ยงท่ีงาย
ที่สุดหรือทําใหคาโอกาส (Probability) ของการเกิดความเสี่ยง ไดแก กลยุทธที่ไมเขาไปเกี่ยวของกับ
เหตุการณที่นําความสูญเสียมาให เชน ถาประเมินวาจะเกิดโอกาสราคาสุกรเนื้อตกตํ่าในเดือน
ตุลาคม  จนทําใหเกิดความขาดทุนก็ไมควรเลี้ยงสุกรหรือใหเจริญเติบโตในชวงเวลาดังกลาว 

 2.2 การลดความรุนแรงความเสี่ยง (Reducing  Risk) เปนกลยุทธที่ควบคุมหรือลด
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากความรุนแรงมากใหนอยลง โดยวิธีการเพ่ิมระบบปองกันความ
ปลอดภัยใหมากข้ึน ซึ่งการกระทําดังกลาวจะเพิ่มตนทุนคาใชจายใหมากข้ึนแตประสิทธิภาพของ
วิธีการดังกลาวสามารถคํานวณคุมคาของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได เชน การผลิตสุกรในเขต
อําเภอเมืองนครปฐม ตําแหนงฟารมสุกรอยูใกลชิดกันมา ถาจะควบคุมโรคพิษสุนัขบาเทียมดวย
วัคซีนชนิดพิเศษกับวัคซีนชนิดธรรมดา ยอมใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน แตถาไมทํา
วัคซีน ยอมทําใหเกิดความเสียหายท่ีรุนแรง ฉะน้ันการตัดสินใจเลือกวิธีการตางๆ เพื่อการปองกัน
ความเสียหายจะตองเปรียบเทียบขอมูลความสําเร็จของวิธีการและมูลคาทางเศรษฐกิจ 

 2.3 การรักษาระดับความเสี่ยงใหคงท่ี (Retaining Risk) เปนกลยุทธที่เกิดข้ึนใน
กรณีไมสามารถจะหลีกเลี่ยงหรือจัดการแกไขปญหาใดๆ ฉะน้ันตองพยายามรักษาระดับความเสี่ยง
ไวหรือยอมรับความเสี่ยงมีมูลคาสูงกวาทรัพยสินหรือผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับชดเชย 
ตลอดจนประสิทธิภาพของระบบปองกันยังไมสามารถจะประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจได จึงจําเปน
ที่เจาของกิจการจะตองยอมรับใหเกิดความเสี่ยงและพยายามรักษาระดับความเสียหายใหรุนแรง
นอยที่สุด 

 2.4 การโอนความเสี่ยง (Transferring Risk) เปนกลยุทธที่โอนภาระความเสียหาย
ที่เกิดข้ึนไดแกสถาบันอ่ืน เชน บริษัทประกันภัย จะเปนผูรับภาระความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน โดยไดรับคา
เบี้ยประกันเปนผลตอบแทน อีกกลยุทธหนึ่งซึ่งเปนการบริหารความเสี่ยงท่ีดี และมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด ไดแก ทีมวิชาการตางๆ เมื่อฟารมสุกรจายเงินในการซื้อกิจกรรมของทีมงาน คุณภาพ
คําแนะนํา ทีมงานวิชาการน้ันๆ ตองมีสวนรวมในการโอนรับความเสี่ยง เชน คําแนะนําการควบคุม
โรคทีมงานควรไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม และถาเกิดปญหาความเสียหายจากโรคท่ีไดรับ
คําแนะนําปฏิบัติจากทีมงาน ฟารมสุกรตองไดรับความชดเชยความเสียหายอยางถูกตองตามมูลคา
ทางเศรษฐกิจที่แทจริง 
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ความเสี่ยงจากการดําเนินงานฟารมสุกร มีเหตุความเสี่ยงอยูหลายประการทั้งดาน
การเงิน ดานการประกอบการ ดานการตลาด ดานการจัดการฟารม ดานสภาพแวดลอม และดานโรค
ระบาด  ดังนั้นผูประกอบการจะตองมีกลยุทธตางๆ มีการวางแผนท่ีดีที่จะลดความเสี่ยงในดานตางๆ  
ใหนอยลงหากไมสามารถหลีกเลี่ยงได ก็ตองเรียนรูที่จะรักษาความเสี่ยงใหคงท่ี หรือมีการโอน
ความเสี่ยงไปสูสวนอ่ืน 

 
5. ขอมูลเทศบาลนครนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม เปนเมืองท่ีมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร ภูมิปญญา ผลิตผล
ทางเกษตร ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น อันเปนเอกลักษณเฉพาะตัว พร่ังพรอมไปดวยวิถีที่
เปยมสุข ซึ่งเปนความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครปฐม อาทิเชน ความพรอมในการเปนครัวไทยสู
ครัวโลก การเปนเมืองแหงพุทธมณฑลธานี เมืองแหงการทองเท่ียวหลากรูปแบบ เปนตน จังหวัด
นครปฐมเปนเมืองแหงศักยภาพผสมผสานอยางลงตัวระหวางอดีตกับปจจุบัน มีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรม เปนแหลงทองเที่ยว มีความอุดมสมบูรณในเร่ืองอาหาร มีความชีวิต
ความเปนอยูแบบเก้ือกูลกัน รักใครปรองดอง โครงสรางของสังคมมีการผูกพันการอยางแนนแฟน 
และเมืองนครปฐมเปนเมืองที่มีอารยธรรม มีจริยธรรม ความเจริญเศรษฐกิจมั่นคงเปนศูนย กลาง
แหงพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ เปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ สรางศรัทธาและปลูกฝงใหคนหยั่งลึกใน
ศีลธรรมพื้นฐาน สํานึกในคุณธรรม มีจริยธรรม ในการดําเนินชีวิต เมื่อศึกษาโครงสรางทาง
วัฒนธรรมจะพบวาชาวนครปฐมประกอบไปดวยหลายเชื้อชาติ หลอกวัฒนธรรม ซึ่งการแตกตาง
ทางเช้ือชาติศาสนา ภาษาพูดน้ันสวนใหญเปนสาเหตุทําใหเกิดกรณีพิพาทรุนแรง แตจังหวัด
นครปฐมกลับเปนดินแดนแหงมิตรภาพ ซึ่งคนหลากเช้ือสายหลายวัฒนธรรม ไดมีจิตใจหลอหลอม
กันเปนหนึ่งเดียว ภายใตรมธงไตรรงค คนหลายเชื้อชาติในนครปฐมอยูรวมกันอยางเปนสุขทุก
ทองท่ี ขณะเดียวกันก็ยังคงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไวอยางเข็มแข็ง ทั้งประเพณีเกี่ยวกับ
ชีวิตและภาษาด้ังเดิมของบรรพบุรุษ ประเพณีที่นาสนใจในจังหวัดนครปฐมนั้นลวนมากมาย
หลากหลายอารยธรรมที่สืบคนกันไวอยางตอเนื่องยกตัวอยางเชน งานนมัสการองคพระปฐมเจดีย 
งานมหาธีรราชเจา ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแหธงสงกรานต และประเพณีแขงเรือ เปนตน 
(ศูนยราชการจังหวัดนครปฐม, 2551 : 79) 

นอกจากน้ี จังหวัดนครปฐม ยังเปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรแหลงใหญแหลง
หนึ่งของประเทศไทย รวมท้ังเปนแหลงผลิตและสงออกพืชพันธุธัญญาหารที่สําคัญ ทั้ งน้ีเนื่องจาก
ความเหมาะสมทางภูมิศาสตร คือมีคุณภาพดินที่อุดมสมบูรณเหมาะสมแกการเพาะปลูกมีแมน้ําสอง
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สายไหลผาน คือ  แมน้ํานครชัยศรี และแมน้ําทาจีน (สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2551 : 1) อําเภอ
เมืองนครปฐมไดตอบสนองนโยบายในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง
นครปฐม โดยไดดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังน้ี สงเสริมใหมีการจัดทํา
โครงการพัฒนาหมูบาน / ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการคัดเลือกครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการจัดเวทีประชาคม
เพื่อสรางการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนและสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกของแกนนํา
เครือขายองคกรภาคเอกชน เพื่อพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยผลที่คาดวาจะไดรับคือ
ผูเขารวมกิจกรรมมีความรู เขาใจปญหาตนเอง มีกิจกรรมลดรายจาย เพิ่มรายได เขาถึงแหลงเ งินทุน
ชุมชน ใชแผนชุมชนอยางเหมาะสม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักทะเบียนราษฎรอําเภอเมือง, 
2550 : 2-3) 

เทศบาลนครนครปฐมเดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาล จัดต้ังตามพระราชบัญญัติจัดการ
สุขาภิบาลตามหัวเมืองรัตนโกสินทรศก 127 เมื่อป พ.ศ. 2476 แลวจึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
เทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2478 ประกาศเม่ือวันที 7 ธันวาคม 2478 (ในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 52 

หนา 1666 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2478) มีพื้นที่ในความรับผิดชอบในขณะจัดต้ังประมาณ 5.28 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 12,406.25 ไร (ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครปฐม พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 108 ตอนท่ี 211 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 

2534)  
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ขอมูลผูเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม 
 

จํานวน(ตัว)

เกษตรกร
(ครัวเรือน) พอพันธุ(ตัว) แมพันธุ(ตัว) ลูกสุกร(ตัว)

เกษตรกร
(ครัวเรือน) จํานวน(ตัว)

เกษตรกร
(ครัวเรือน) จํานวน(ตัว)

เกษตรกร
(ครัวเรือน)

เมืองนครปฐม 37,469 101 5,405 31,096 32,152 260 197,516 305 303,638 535

กําแพงแสน 580 202 437 6,949 17,946 412 42,002 219 67,914 716

นครชยัศรี 190 8 226 4,478 11,733 65 10,103 35 26,649 82

ดอนตูม 1,789 84 55 927 2,704 181 8,911 89 14,386 285

บางเลน 876 32 79 711 1,318 134 11,824 67 14,808 187

สามพราน 18 5 275 6,318 17,333 44 60,219 89 84,163 105

พุทธมณฑล 1 1 4 0 0 1 0 0 5 2

รวม 40,842 433 6,481 50,479 83,186 1,097 330,575 804 511,563 1,912

อําเภอ
พ้ืนเมือง สุกรพันธุ สุกรขนุ รวม

สุกร(ตัว)

 
ตารางท่ี  1 แสดงรายการสุกร แยกตามจํานวนที่เลี้ยงและจํานวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/4-1)   
ที่มา : กรมปศุสัตว, “มาตรฐานฟารมเล้ียงสัตวของประเทศไทย” (2546). 

ดังขอมูลในตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาในจังหวัดนครปฐมมีการเลี้ยงสุกรอยูทุกอําเภอแต
การเลี้ยงสุกรมีเลี้ยงกันมากในเขตอําเภอเมือง จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจและมีความตองการเลือก
พื้นที่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนพื้นที่ใชเก็บขอมูล 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

วราพร  อางนานนท (2553) ไดศึกษารูปแบบและกลยุทธการประกอบการตุกตาผา
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การศึกษาใชวิธีสัมภาษณระดับลึกโดยสัมภาษณ
เจาของกิจการการผลิตและจําหนายตุกตาในตําบลบานสิงห ผูผลิตรายยอย พนักงานผูปฏิบัติงานใน
โรงงานและรานคาปลีก จากการศึกษาพบวาการประกอบการตุกตาตําบลบานสิงหใชวิธีรวมกันซื้อ
จากผูคาสงรายใหญหลายรายและนํามากระจายลงสูผูผลิตรายยอยในทองถิ่น คุณภาพของสินคา
เหมาะสมกับราคามีความหลากหลายของสินคามากกวา 1,000 ชนิด และมีการพัฒนารูปแบบของ
สินคาใหทันสมัยนิยมอยางตอเน่ือง การจัดจําหนายแบบปากตอปาก และการบริหารจัดการลูกคาให
ลูกคากลับมาซื้อสินคาซ้ํารวมถึงการคาปลีกในแหลงผลิต ใชคลังสินคาเปนสถานที่จัดจําหนาย การ
ประกอบการมีปญหาเร่ืองการขยายกิจการ ดานของจํานวนเงินลงทุน พื้นท่ีขยายการผลิตสินคาท่ีมี
ราคาแพง แรงงานท่ีมีฝมือหายาก ผลที่ไดคือการประกอบการตุกตา เปนการสรางอาชีพและรายไดสู
ผูประกอบการรวมทั้งชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ 
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 ณรงคศักดิ์ ปนเกลา (2553)ไดศึกษารูปแบบและกลยุทธในการประกอบการตลาดนัด
คุณาวรรณ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม การศึกษาวิจัยใชวิธีการสัมภาษณระดับลึกโดย
สัมภาษณเจาของกิจการตลาดนัดคุณาวรรณและผูเกี่ยวของท่ีมาใชบริการตลาด นอกจากวิธีการ
สัมภาษณแลว ไดใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมในกิจกรรมของการปฏิบัติงานจริงในตลาด
คุณาวรรณ และการสํารวจพ้ืนท่ีชุมชนใกลเคียง จากการศึกษาพบวารูปแบบของตลาดคุณาวรรณ 
จัดเปนตลาดบก ใหบริการแบบตลาดนัดสัปดาหละ 3 วัน ทําเลที่ตั้งของตลาด อยูในเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก สถานที่จอดรถมีเพียงพอ คุณภาพสินคาเหมาะสมกับราคา มีความหลากหลาย
ของสินคา สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานมีเพียงพอ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูมา
ใชบริการ ตลาดนัดมีขนาดของพ้ืนที่กวางใหญ มีพอคาหรือแมคารวมถึงสินคาหลากหลาย จับตอง
สินคาตอรองสินคากันไดโดยตรงในลักษณะของการคาปลีก เจาของตลาดกําหนดกลยุทธ บริหาร
จัดการดวยตนเองหาขอมูลปญหาและการแกไขเพื่อการพัฒนาตลาดอยางตอเนื่อง กลยุทธหลัก
ตองการเปนศูนยรวมของการคาปลีกที่ใหญที่สุดในภูมิภาค ทําใหสินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน
สอดคลองกับการดําเนินชีวิตของชุมชน ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดครบถวน มี
กิจกรรมตอบแทนสังคมและชุมชนที่อยูโดยรอบ ผลของการประกอบการที่ไดคือนําอาชีพและ
รายไดเขาสูผูประกอบการ ผูคาขาย ชุมชนโดยรอบตลาดมีงานทํา ผูบริโภคไดรับบริการดวยสินคา
ทันยุคสมัย ผูประกอบการนําสงภาษีรายไดเขาพัฒนาทองถิ่น 

วรชัย ครุฑบัว (2553) ไดศึกษารูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนตโดยสาร และรถชนิดพิเศษของ หางหุนสวนจํากัดเอก
วัตร การศึกษาวิจัยใชวิธีการสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interviews) สัมภาษณผูบริหารของ หาง
หุนสวนจํากัด เอกวัตร (1944) ผูจัดการฝายผลิต ผูจัดการฝายจัดซื้อ ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากร
บุคคล พนักงานในโรงงาน รวมท้ังกลุมผูซื้อสินคา จากการศึกษาพบวาหางหุนสวนจํากัด เอกวัตร 
(1994) เปนผูผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยท่ีมีการผลิตรถโมบายรูปทรงแอโรไดนามิกส 
จากการศึกษาไดพบวากิจการใชกลยุทธการสรางความแตกตางในสินคา มีลักษณะลูลม ลดการ
สูญเสียพลังงาน ชองทางการจัดจําหนาย คือ 1.ขายตรงใหกับลูกคา 2.ขายผาน Broker 3.ขายผานสื่อ
โฆษณา การสงเสริมการตลาด จัดสงเจาหนาท่ีฝายขายเขาไปแนะนําสินคากับลูกคาโดยตรง กา
รักษาฐานลูกคา โดยทําการเก็บประวัติลูกคาทุกรายเพื่อเปนขอมูล การสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคา สินคามีคุณภาพ มีบริการหลังการขายท่ีดี ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจคือ การ
ขยายพื้นที่โรงงานเนื่องจากที่ดินขางเคียงมีราคาแพง สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคา แรงงานฝมือหายาก การเปลี่ยนงานของพนักงาน การขาดเงินทุนหมุนเวียน ดวย
เหตุนี้กิจการจําเปนตองทบทวนแผนการขยายโรงงาน ทําการสงเสริมการขาย รวมมือกับ
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สถาบันการศึกษาในการฝกแรงงาน การพิจารณาผลตอบแทน และการจัดหาแหลงเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน 

อิศรา สุรภาพ (2553) ไดศึกษากลยุทธทางการตลาดและการดําเนินธุรกิจโรงแรมมาน
รูด ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การศึกษาวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกเจาของธุรกิจโรงแรม   
มานรูด พนักงานรูมบอย แมบาน จากการศึกษาพบวากลยุทธที่ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมมานรูด
นํามาใชดังน้ีคือ กลยุทธทางการตลาด 8Ps คือ ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี การสงเสริมการขาย 
บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ และผลิตภาพ พบวาปญหาท่ีสําคัญของผูประกอบการ
คือ ปญหาเร่ืองชูสาว ปญหาเร่ืองยาเสพติด ปญหาเร่ืองการเลนการพนัน เปนตน การประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมมานรูดแหงน้ีเปนโรงแรมแหงแรกและแหงเดียว ที่มีการตกแตงภายในหองพักแตละ
หองแตกตางกันออกไปและมีผลประกอบการที่ดี จํานวนผูบริโภคท่ีมาใชบริการของโรงแรมอยูใน
ระดับมากโดย กลยุทธที่เจาของโรงแรมไดนํามาใชคือ กลยุทธสรางความแตกตางในการจัดและ
ออกแบบสถานที่ของโรงแรมใหมีความแตกตางจากโรงแรมอ่ืนๆ กลยุทธการกําหนดราคา โดย
คํานึงถึงคาใชจายในการกอสรางและสภาวะเศรษฐกิจ กลยุทธสรางการสงเสริมการตลาดโดยอาศัย
การโฆษณาประชาสัมพันธโดยทําการติดต้ังปายโฆษณา แจกใบปลิว และใชกลยุทธแบบปากตอ
ปากซึ่งเปนชองทางในการโฆษณาท่ีดี โดยไมตองลงทุน กลยุทธการรักษาฐานลูกคา 

       กัญญกานต ทวีทิพยรัตน (2553) ไดศึกษารูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจสถาน
บันเทิง กรณีศึกษาผับ   เจ อาร มิวสิค ฮอล ศึกษาปญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนในการประกอบการ และ
แนวทางการแกไขปญหา ดวยวิธีการสัมภาษณระดับลึกผูใหขอมูลหลักจํานวน 28 คน ไดแก เจาของ
กิจการธุรกิจสถานบันเทิง ผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร พนักงานและลูกคา จากการศึกษาพบวา
การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงเปนรูปแบบธุรกิจขนาดยอม เร่ิมจากตัวผูบริหารเปนคนชอบเท่ียว
และไดมีการรวมหุนกับเพื่อนเปดเปนสถานบันเทิง เจ อาร มิวสิค ฮอล ขึ้นโดยผูบริหารไดใช         
กลยุทธการวางแผนลวงหนาเปนสําคัญ ในการดําเนินธุรกิจทุกๆดาน กลาวคือ ในดานผลิตภัณฑ ที่มี
ความแตกตางจากธุรกิจสถานบันเทิงรายอ่ืน และมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหทันสมัยอยาง
ตอเนื่องการบริการที่ผูบริหารมีการจัดอบรมแกพนักงานใหมีมาตรฐานเดียวกัน และการบริหาร
จัดการลูกคาใหลูกคากลับมาใชบริการซ้ํา มีปญหาเร่ืองของการขยายกิจการดานของพ้ืนที่ในเร่ือง
ของคาเชา ปญหาเศรษฐกิจผันผวน ผลที่ไดคือการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงเปนการสรางรายได
เขาสูผูประกอบการรวมทั้งพนักงานท่ีทํางานในสถานท่ีประกอบการน้ี 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

รูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจจางเลี้ยงสุกร  ใน เขต
เทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยแบบปรากฏการณวิทยาท่ีอาศัยแนวคิดและโลกทัศน
จาก”ปรัชญาปรากฏการณวิทยา” โดยวิธีการนี้เปนวิธีการใหบุคคลอธิบายเร่ืองราวและเหตุการณ
ตางๆที่ตัวเองประสบมาโดยมีฐานความคิดวามนุษยจะรูดีในสิ่งที่ตนเองประสบมา และเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนามเปนหลักและรวบรวมขอมูลเอกสารเปนสวนประกอบ มีวิธีดําเนินการวิจัย
โดยแบงขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 

1.  การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 
การวิจัยครั้งน้ีไดเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selective) โดยเลือกพื้นท่ีเขต

เขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม ดวยเหตุผลสําคัญ คือ เขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐมเปนพ้ืนที่
ที่มีการเลี้ยงสุกรขุนเปนมากท่ีสุดของจังหวัดปฐม นอกจากนี้ จังหวัดนครปฐมยังเปนท่ีพักอาศัยของ
ผูวิจัย ตั้งแตกําเนิดและมีความคุนเคยกับผูประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรเปนอยางดี ผูวิจัยสามารถเขาไป
เก็บขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว 

 

2.  ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลหลักที่ผูวิจัยเลือกสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 กลุม ดังนี้กก 

2.1 ผูประกอบการธุรกิจจางเล้ียงสุกร  ผูวิจัยเลือกเฉพาะผูที่เปนเจาของธุรกิจจางเลี้ยง
สุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม 
กกกกกก       2.2 ผูรับจางเลี้ยงสุกร (ลูกเลา) ผูวิจัยเลือกเฉพาะผูที่เปนผูรับจางเลี้ยงสุกร โดยท่ีตอง
เคยรับจางเลี้ยงสุกรใหเกษตรกรรายยอยมาแลวไมต่ํากวา 2 ป เพื่อใหการไดมาของขอมูลมีความ
ชัดเจน ถูกตอง มากท่ีสุด 
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3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 ประเภทดังนี ้
3.1 ประเภทบุคคล ไดแก 
ตัวผูวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีตัวผูวิจัยเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญที่สุดในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เพราะการวิจัยที่ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการสัมผัสกับคนโดยตรง ดังน้ัน การไดมาซึ่งขอมูลที่
เปนจริงมากท่ีสุดน้ันขึ้นอยูกับการวางตัว การกําหนดบทบาท การสรางความคุนเคย และความ
ไววางใจใหเกิดแกผูถูกวิจัยใหไดมากที่สุด  

3.2 ประเภทเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

กกกกกกกก3.2.1 การสัมภาษณ ผูวิจัยไดสราง แนวคําถาม (Interview Guide) เพื่อใชสําหรับ
เปนแนวทางการสัมภาษณผูใหขอมูล แบงออกเปน 2 ฉบับ ดังนี ้
กกกกกกกกกกกกกก   3.2.1.1 แนวคําถามสําหรับ ผูประกอบการธุรกิจจางเลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาล 
จังหวัดนครปฐม 

กกกกกกกกกกกกกก ก3.2.1.2 แนวคําถามสําหรับ ผูรับจางเลี้ยงสุกร (ลูกเลา) ในเขตเทศบาลนคร 
จังหวัดนครปฐม 

กกกกกกกกกก3.2.2 การสังเกต (Observation) ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 

observation) โดยการสังเกตจากปฏิสัมพันธระหวางการตอบคําถามของผูประกอบการธุรกิจจาง
เลี้ยงสุกร และผูรับจางเลี้ยงสุกร (ลูกเลา) 

ผูวิจัยจดบันทึกขอมูลสังเกตลงในสมุดบันทึกภาคสนามและบันทึกดวยกลองวีดีโอ 
ผูวิจัยกําหนดประเด็นการสังเกตวาผูใหขอมูลหลัก มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจ อุปสรรค ปญหา
อยางไร 

3.3 ประเภทอุปกรณชวยเก็บรวบรวมขอมูล 

กกกกกกกก 3.3.1 สมุดบันทึก เพื่อบันทึกขอมูลจากการซักถามและการสังเกตประจําวัน 

กกกกกกกก 3.3.2 แฟมเก็บขอมูล เพื่อแยกขอมูลออกเปนประเภทตาง ๆ เพื่อความเรียบรอยและ
การนําขอมูล มาใชไดสะดวกรวดเร็ว 

กกกกกก     3.3.3 วีดีโอบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเทปบันทึกเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและ
สามารถเก็บขอมูลไดครอบคลุมเนื้อหาครบถวนโดยเฉพาะขอมูลท่ีสําคัญ ๆ ที่ผูวิจัยไมสามารถ
บันทึกไวไดทั้งหมดไดทันขณะซักถาม 

            3.3.4 กลองถายรูป เพื่อใชบันทึกภาพเหตุการณและกิจกรรมตาง ๆ ที่สําคัญที่ผูวิจัย
เห็นวาสมควรจะบันทึกไวเปนหลักฐาน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 

 

4. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการสัมภาษณ แนวคําถามในการวิจัย จํานวน 2 ฉบับ ผูวิจัยไดคําเนิน

การสราง ตามขั้นตอนดังน้ี 

4.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการจากหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัย สอบถาม
บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพเล้ียงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม เพื่อนําขอมูล
ที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการสรางแนวคําถาม 

4.2 กําหนดหัวขอประเด็นหลักและประเด็นยอยของแนวคําถาม เพื่อชวยใหการสราง
แนวคําถามใหครอบคลุมมีรายละเอียดเนื้อหาท่ีตองการศึกษาใหครบถวน 

 

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
5.1 การศึกษาเอกสาร เพื่อใหทราบขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผูประกอบอาชีพเล้ียงสุกร และ

เทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม เชน สังคม ประชากร สภาพเศรษฐกิจ เปนตน ผูวิจัยไดศึกษาคนควา
จากหนังสือและเอกสารโครงการสําคัญของจังหวัดนครปฐม รวมท้ังเอกสารทางดานวิชาการ  
กกกกกก   ก5.2 การสํารวจขอมูลพื้นฐานและการทําแผนท่ี (Household Census and Mapping) เปน
การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานใหทราบถึงอาณาเขต บริเวณ จํานวนและสถานท่ีตั้งที่เปนที่พักอาศัยของ
ผูประกอบการธุรกิจจางเลี้ยงสุกร และ ผูรับจางเลี้ยงสุกร (ลูกเลา) และจัดทําแผนที่ใหมองเห็นภาพ
โดยรวมของพ้ืนที่ 

5.3 การสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดย
ผูวิจัยไดสัมภาษณผูใหขอมูลในพื้นท่ีศึกษา โดยการสรางแนวคําถามอยางกวาง ๆ เพื่อเปนแนว
ทางการสัมภาษณไวลวงหนา ซึ่งขอคําถามตาง ๆ สามารถยืดหยุนไดไมกําหนดตายตัว โดยการ
สัมภาษณผูวิจัยไดใชการซักถาม พูดคุยสนทนาแบบเปนกันเองมากที่สุด เพื่อปองกันมิใหบุคคลที่
เปนแหลงขอมูลเกิดกังวลใจในการใหคําตอบ ซึ่งอาจมีผลตอความเชื่อถือของขอมูล การซักถามใน
ประเด็นและขอคําถามตาง ๆ จะมีการปรับเปลี่ยนลําดับไปไดตลอดเวลาตามสถานการณหรือความ
เหมาะสม ตลอดจนใชศิลปะในการตะลอมกลอมเกลา (Probe) ในการซักถามพูดคุยเพื่อใหไดขอมูล
ระดับลึกที่เขาถึงความเปนจริงมากท่ีสุด 

5.4 การสังเกต (Observation) ใชวิธีการสังเกต 2 วิธี คือ 

กกกกกกกก 5.4.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยผูวิจัยเขาไปมีสวน
รวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่ผูถูกสังเกตกําลังกระทําอยู เชน การเตรียมวัตถุดิบ การขนสงวัตถุดิบ การ
ทําวัคซีน การทําความสะอาดเลา เปนตน ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามผูวิจัยได
ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมเปนสวนใหญเพราะโดยสภาพความเปนจริงในขณะท่ีศึกษานั้น
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โอกาสท่ีจะเขาไปมีสวนเกี่ยวของหรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของผูรับจางเลี้ยงสุกรน้ันมีมาก จึงทํา
ใหผูวิจัยไดมีสวนรวมในบทบาทใดบทบาทหน่ึงเสมอ 

กกกกกกกก 5.4.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non Participant Observation) การสังเกตโดย
ผูถูกสังเกตไมรูตัว การแสดงพฤติกรรมของผูถูกสังเกตเปนไปอยางธรรมชาติทําใหไดขอมูลท่ีเปน
จริง เชน สภาพแวดลอมโดยทั่วไป วิถีชีวิตประจําวันของชาวบานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

 

6. การบันทึกขอมูลภาคสนาม 
การศึกษาภาคสนาม การบันทึกจะชวยทําใหการศึกษาภาคสนามในการวิจัยคร้ังน้ีมี

ความสมบูรณหรือมีคุณภาพเพราะหากใชเพียงการจําอยางเดียว อาจจะทําใหขอมูลขาดหายหรือ
คลาดเคลื่อนไปได โดยผูวิจัยไดทําการบันทึกขอมูลภาคสนาม ดังนี้ 

6.1 ขอมูลจากการสนทนาพูดคุยหรือการสัมภาษณ เพื่อใหเกิดบรรยากาศท่ีเปนกันเอง
มากท่ีสุด และไมใหเกิดความระแวงระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูล จึงทําการบันทึกหลังจากเสร็จสิ้น
การสนทนา แตในบางคร้ังผูวิจัยไดขออนุญาตผูใหขอมูลใชเทปบันทึกเสียงชวยเก็บขอมูลในกรณีที่
เปนขอมูลที่สําคัญ ๆ มากไมสามารถจดจําไดทั้งหมด แตมีประโยชนเพื่อใหสามารถเก็บขอมูลได
มากท่ีสุด โดยไมตกหลนและขอมูลที่ไดเปนจริงมากท่ีสุด ทั้งน้ีผูวิจัยไดสรางความสนิทสนม
ไววางใจและเปนกันเองเปนอยางมาก ทําใหการสนทนามีความเปนธรรมชาติมากที่สุดดวยและ
หลังจากน้ันผูวิจัยจะรีบถอดเทปบันทึกเสียงทันที 

6.2 ขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวม  ผูวิจัยไดทําการบันทึกหลังจากการสังเกตน้ัน
สิ้นสุดลงในเวลาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเนื่องจากขณะทําการสังเกตตองทํากิจกรรมมีสวนรวมไปดวยจึง
ไมอาจจดบันทึกไดทันที แตเม่ือเสร็จภารกิจแลวตองเรงทําการจดบันทึกโดยเร็ว เพื่อปองกันการลืม
ขอมูลบางตอนได 

6.3 ขอมูลจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม  การสังเกตแบบไมมีสวนรวมอาจจะ
สามารถทําการบันทึกในขณะท่ีทําการสังเกตไดทันที หรือทําการบันทึกหลังการสังเกตก็ได ผูวิจัย
จะยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 

 

7. ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น 4 เดือน โดยแบงเปน  3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 หลังจากท่ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของจึงได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานในชุมชน เพื่อนํามาประกอบการเขียนโครงการวิจัยโดยใช
เวลาประมาณ 1 เดือน ต้ังแต มกราคม พ.ศ. 2556 
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ระยะท่ี 2 เร่ิมต้ังแตเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2556 ในระยะน้ีผูวิจัยไดเขาไปคลุกคลี
กับผูประกอบการธุรกิจจางเลี้ยงสุกร ผูรับจางเลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม พรอม
ทั้งสังเกต สัมภาษณ ตลอดจนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ โดยทําการวิเคราะหขอมูลไป
พรอม ๆ กันและเร่ิมเขียนใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ ใหคําแนะนําปรับปรุงแกไขเปนระยะ ๆ 

ระยะท่ี 3 เร่ิมตั้งแต เมษายน พ.ศ. 2556 หลังจากผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จ
แลว เมื่อเกิดปญหาที่จําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม ผูวิจัยจะเขาไปในพ้ืนท่ีศึกษาอีกเปน
ระยะ ๆ เพื่อเก็บขอมูล จนกวาจะไดขอมูลท่ีชัดเจนสมบูรณที่จะสามารถตอบคําถามไดตรงประเด็น 
เพื่อเขียนรายงานผลการวิจัย 

 

8. การวิเคราะหขอมูล  
8.1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ขอมูลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ จะทําการ

วิเคราะหไปพรอม ๆ กับการเก็บขอมูล โดยในแตละวันที่จะเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะนํา
ขอมูลที่ไดจากการจดบันทึก การถอดเทปบันทึกเสียง มาจัดแยกเปนหมวดหมูตามประเด็นตาง ๆ 
พิจารณาขอมูลท่ีไดแตละคร้ังวามีความสมบูรณเพียงพอที่จะตอบคําถามไดหรือไม และหาขอมูล
เพิ่มเติมตอไป เพื่อใหไดขอมูลท่ีสมบูรณที่สุด 

 

8.2 ทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยวิธีการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา (Description Analysis) โดยจะมีการวิเคราะหขอมูลและบันทึกขอมูลอยาง
ละเอียด จากการสัมภาษณและสังเกต แลวนําไปจัดเปนหมวดหมู แยกประเภท และวิเคราะหขอมูล
ตามแนวคิดเพื่อหาขอสรุป 

8.3 นําขอสรุปไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อความถูกตองอีกคร้ัง
แลวจึงจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป 

 

9. การตรวจสอบขอมูล 

ผูทําวิจัยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data Triangulation) โดยตรวจสอบวา
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมน้ันถูกตองหรือไม คือการตรวจสอบแหลงขอมูลในเร่ือง เวลา สถานท่ี และ
บุคคลกรณีขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมีความขัดแยงไมตรงกันกับขอมูลท่ีไดจากผูสัมภาษณคนใด
คนหน่ึง ผูวิจัยนําคําถามเดิมสอบถามผูใหขอมูลอีกคร้ังโดยเปลี่ยนเวลา สถานที่ตางกัน เพื่อใหผูให
สัมภาษณตอบคําถามอีกคร้ัง เปนการยืนยันและหาขอสรุปขอมูลนั้นใหเกิดความชัดเจนสวนขอมูล
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ที่เปนที่สงสัยและไมสามารถพิสูจนทราบไดหรือขาดความนาเช่ือถือ ผูวิจัยจะไมนําขอมูลนั้นมาใช 
และถาไดขอมูลไมเพียงพอที่จะศึกษาก็จะทําการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมใหสมบูรณ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอการวิเคราะห เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย เร่ือง “รูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจจางเลี้ยงสุกรในเขต
เทศบาลนคร นครปฐม” ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก และสังเกตแบบมีสวนรวมของผูทําวิจัยถึง
กระบวนการการทํางานของการประกอบการธุรกิจจางเลี้ยงสุกรในเขตเทศบาลนคร จังหวัด
นครปฐม 

จากน้ันนํามาวิเคราะหรูปแบบและกลยุทธการประกอบธุรกิจจางเลี้ยงสุกร รวมถึง
คุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ
ธุรกิจจางเลี้ยงสุกรรวมไปถึงการแกไขปญหาสําหรับการประกอบการ 

การวิเคราะหขอมูลการวิจัยในบทนี้ จึงแบงออกเปน 4 ตอน ประกอบดวย 
ตอนที่ 1 สภาพทั่วของไปของธุรกิจจางเลี้ยงสุกร 
ตอนที่ 2 วิเคราะหรูปแบบการประกอบธุรกิจจางเลี้ยงสุกร 
ตอนท่ี 3 วิเคราะหกลยุทธการประกอบธุรกิจจางเลี้ยงสุกร 
ตอนท่ี 4 วิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข จากการประกอบการธุรกิจ

จางเลี้ยงสุกร 
รายละเอียดการวิจัยแตละสวนสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของธุรกิจจางเลี้ยงสุกร 
ธุรกิจการจางเลี้ยงสุกร จัดเปนธุรกิจที่ขนาดยอม มีลักษณะการประกอบการเปนธุรกิจ

ภายในครอบครัว มีเจาของธุรกิจเปนเกษตรกรรายยอย มีเงินลงทุนสวนหน่ึงเปนของตนเองรอยละ 
60 และใชเงินกูยืมจากธนาคารรอยละ 40 สาเหตุที่ตองใชเงินกูจากธนาคาร เนื่องจากธุรกิจจางเลี้ยง
สุกรนั้นจําเปนตองใชเงินจํานวนมากในการหมุนเวียนและสรางสภาพคลองใหกับธุรกิจ ธุรกิจจาง
เลี้ยงสุกรนั้นคือ เกษตรกรรายยอยหรือผูประกอบการไปจางบุคคลท่ัวไปเลี้ยงสุกรใหกับตนเอง โดย
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มีสถานท่ีที่ผูประกอบการไปจางผูรับเลี้ยงสุกรประมาณ 5-15 แหง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่
ผูประกอบการตองการใหการเลี้ยงสุกรไปในเชิงพาณิชยมากข้ึนและตองการใหธุรกิจเจริญเติบโต
อยางตอเน่ือง โดยในแตละแหงผูประกอบการจะเปนผูคัดเลือกดวยตนเองท้ังหมด สวนในการเลี้ยง
สุกรนั้นใชระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 5 เดือน โดยการจายคาตอบแทนใหกับผูรับจางเลี้ยงสุกร
นั้น ผูประกอบการจะจายคาตอบแทนใหผูรับจางเลี้ยงประมาณ 110-130 บาทตอตัว ตอรอบการผลิต 
(รอบละประมาณ5เดือน) 
จุดเริ่มตนการประกอบธุรกิจจางเลี้ยงสุกร 

กอนเร่ิมตนประกอบธุรกิจจางเลี้ยงสุกร ผูประกอบการมีอาชีพทําเกษตรกรรมเปนหลัก 
มีการเลี้ยงสุกรไวภายในบริเวณบาน 2-5 ตัว เปนการประกอบอาชีพโดยใชแรงงานภายในครอบครัว 
ไมมีการจางคนงาน ใชเงินลงทุนจากเงินออมของครอบครัว ตอมาพบวาผลตอบแทนจากการขาย
สุกรนั้นมีสูง จึงมีความตองการขยายขนาดของธุรกิจใหเติบโตขึ้นและตองการประกอบธุรกิจเลี้ยง
สุกรเปนอาชีพหลัก จึงเพ่ิมจํานวนสุกรใหมากข้ึน แตตองมาประสบกับปญหาคือ พื้นท่ีบริเวณท่ีพัก
อาศัยคับแคบ และมีชุมชนอยูบริเวณโดยรอบ ผูประกอบการจึงมีแนวคิดไปหาพื้นที่อ่ืนรองรับ จึง
เกิดธุรกิจจางเลี้ยงสุกรขึ้นมา  

 เมื่อกอนผมมีอาชีพทําไร ทํานา แลวก็เลี้ยงสุกรไวที่บาน 2-5 ตัว เม่ือขายสุกร แลวไดกําไรจาก
การขายสุกรเยอะ ซ่ึงกําไรจากการทําไร ทํานา เมื่อเทียบกับกําไรจาการขายสุกรแลว สุกรมีกําไรดีกวา จึง
อยากจะยึดอาชีพเลี้ยงสุกรเปนอาชีพหลัก (ตฤณภัท ธนิตประภากุล, 2555) 
 เมื่อขยายจํานวนสุกรไดสัก 10-20 ตัว ก็ไมสามารถขยายเพ่ิมไดอีกแลว เพราะพ้ืนที่บริเวณบาน
มันเล็ก แคบ ไมเอื้ออํานวยตอการเล้ียงสุกร อีกท้ังบริเวณบานยังมีชุมชน บานใกลเรือนเคียง แลวที่
สําคัญเร่ืองแรงงาน ผมกับภรรยาทํากันเองแคสองคน เรื่องแรงงานจึงเปนอีกหน่ึงปญหา (ตฤณภัท ธนิต
ประภากุล, 2555) 
 ตอนไปจางเขาเล้ียงแรกๆ เริ่มแค 30-50 ตัว เพราะเงินทุนเรายังมีไมเยอะ อีกท้ังไมเคยมี
ประสบการณในการทําธุรกิจในลักษณะนี้มากอน ทําใหตอนแรกๆ วุนวายมาก เหน่ือยมาก จะไป
ปรึกษาใครก็ไมมีใครใหคําปรึกษาได เพราะผมเปนคนแรกๆ ในละแวกนั้นท่ีทําแบบน้ี ก็ตองลองผิ ด 
ลองถูกเรื่อยมา (สุชาติ จุลนิพิฐวงษ, 2555) 
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ตอนท่ี 2 รูปแบบการประกอบธุรกิจจางเลี้ยงสุกร 
ธุรกิจนี้จัดเปนธุรกิจขนาดยอม โครงสรางองคกรแบบงาย ไมซับซอน  อํานาจการ

ตัดสินใจทุกอยางทุกขั้นตอนขึ้นอยูกับผูประกอบการ ระบบควบคุมแบบไมเปนทางการ ทุก
กระบวนการการจัดการและการบริหารเกิดข้ึนมาจากการคิดริเร่ิม ลองผิดลองถูกจากประสบการณ
ของผูประกอบการและบุคคลในครอบครัวทั้งสิ้น เชน ระบบการบริหาร การจัดนําลูกสุกรเขาไป
เลี้ยงยังฟารมรับจางเลี้ยงในชวงแรก ไมไดใชวิธีการทยอยนําลูกสุกรเขาไปเลี้ยง ทําใหเมื่อถึงเวลา
ขายสุกรจึงตองขายสุกรออกไปทั้งหมด  ทําใหสุกรไมเพียงพอตอความตองการของตลาด 
ผูประกอบการจึงนําประสบการณที่ไดมาปรับปรุงแกไขโครงสรางของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

รูปแบบของธุรกิจจางเลี้ยงสุกรนั้นผูประกอบการคัดเลือกฟารมผูรับจางเลี้ยงสุกรโดยมี
ฟารมท่ีไปจางเลี้ยงโดยประมาณ 5-15 แหง ผูประกอบการใชวิธีนําลูกสุกรเขาไปเลี้ยงยังฟารมท่ี
รับจางเลี้ยงโดยไมนําลูกสุกรเขาไปเลี้ยงยังฟารมทุกแหงท้ังหมดพรอมกัน ผูประกอบการใชวิธี
ทยอยนําลูกสุกรเขาไปยังฟารมเลี้ยง  โดยในแตละฟารมใหมีระยะหางกัน 1 เดือน เพื่อใหการ
เจริญเติบโตเปนลําดับขั้นเมื่อถึงเวลาขายสุกรทําใหมีสุกรขายตลอดทําใหผลผลิตไมหยุดชะงัก จึงทํา
ใหมีความเพียงพอตอการตองการของลูกคา 

 การบริหารจัดการทุกขั้นตอน ผมเปนคิดริเริ่มดวยตัวเองดวยการลองผิดลองถูกทุกเรื่อง จน
บางคร้ังเกิดการขาดทุน  เพราะระบบการบริหารที่ผมทําผิดพลาด จนทุกวันน้ีปรับเปล่ียนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผมจะดูแลเองทุกเร่ืองตั้งแตแรกจนถึงขายสุกร (อวยชัย พรประเสริฐศรี, 2555) 

เพื่อแสดงใหเห็นถึงระบบกระบวนการผลิต จนถึงการขายสุกรใหแกลูกคา โดย
แบงเปนขั้นตอน กิจกรรมตางๆ ไดดังนี้ 

1. การคัดเลือกผูรับจางเลี้ยงสุกร การคัดเลือกโรงเรือนหรือผูที่ไปจางเลี้ยงสุกรนั้น 
ผูประกอบการตองเลือกอยางละเอียดดวยปจจัยหลายๆดาน ผูประกอบการเลือกโรงเรือนหรือผู
รับจางเลี้ยงสุกร โดยยึดหลักวา เปนเสมือนผูประกอบการรวม เพราะผูรับจางเลี้ยงตองคอยอยูดูแล
สุกรตลอดเวลาเหมือนวาเปนผูประกอบการเพียงแตไมมีอํานาจตัดสินใจในการบริหาร โดย
ผูประกอบการตองตรวจสอบประวัติของผูรับเลี้ยงสุกรวามีประวัติความเปนมาอยางไร เชนผูรับจาง
เลี้ยงตองไมเคยมีประวัติหรือคดีติดตัว ผูรับจางเลี้ยงตองเปนคนขยัน มีความรับผิดชอบและตองเปน
คนในพ้ืนที่นั้นๆ แตเดิม ผูประกอบกรคัดเลือกโรงเรือนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานฟารมท่ีทาง
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กฎหมายไดกําหนด โดยมีระยะทางในรัศมีไมเกิน 10 กิโลเมตรจากโรงผสมอาหารสัตว เพื่อความ
สะดวกและงายตอการเขาไปตรวจดูแล อีกทั้งยังผูประกอบการยังคัดเลือกทําเลท่ีตั้งของโรงเรือน
ที่วา บริเวณใกลเคียงมีชุมชน แหลงนํ้า มากนอยเพียงใด เชน บริเวณพ้ืนที่รับจางเลี้ยงสุกรตองอยู
ใกลแหลงนํ้า เนื่องจากตองใชน้ําในการทําความสะอาดโรงเรือนในปริมาณมาก และพื้นที่ของ
โรงเรือนหรือตัวโรงเรือนตองมีผูรับเลี้ยงเปนเจาของเทาน้ัน เพื่อไมใหเกิดปญหาการฟองรองทาง
กฎหมายในภายหลังจากมีการเลี้ยงสุกรไปแลว 

 จะตองใชการพิจารณาคัดเลือกผูที่จะมาดูแลสุกรของเรา ถาเราไดคนท่ีไมดี ไมขยัน มาดูแล
สุกรของเราก็จะทําใหธุรกิจเกิดความเสียหายอยางมาก คนท่ีอยากใหเราไปจางเขาเลี้ยงหนะมีมากมาย 
แตเราตองคัดเลือกแตคนที่ขยัน และมีประวัติที่ดี (สมคิด เรืองวิไลทรัพย, 2555) 
 ผมจะคัดเลือกโรงเรือนที่ไดมาตรฐาน ไมอยูใกลชุมชน แหลงน้ํา เพื่อจะไดไมเกิดปญหาขึ้นใน
ภายหลัง (สมคิด เรืองวิไลทรัพย, 2555) 
 ผมคิดเสมอวาลูกนองคือคนดูแลกิจการแทนเรา จึงตองคัดเลือกท่ีทําเลที่ตั้ง อยูใกลๆบานของ
ผม เพื่อที่จะเขาไปดูแลไดงาย มีปญหาอะไรจะไดแกไขไดทัน (อวยชัย พรประเสริฐศรี, 2555) 

2. การคัดเลือกพันธุสุกร ผูประกอบการคัดเลือกพันธุที่รูปรางลักษณะดี ตานทานโรค
ไดดี เจริญเติบโตเร็ว ผูประกอบการเลือกใชพันธุสุกรที่เรียกกันวา พันธุสามสาย สายพันธุนี้เปนการ
ผสมระหวาง คือ ลารจไวท แลนดเรซ และดูร็อคเจอรซี่ การไปเลือกซื้อลูกสุกรน้ันผูประกอบการใช
วิธีเดินทางไปยังฟารมท่ีเลี้ยงแมพันธุเพื่อผสมพันธุขายลูกสุกรโดยเฉพาะ ฟารมสวนใหญอยูใน
พื้นที่ภาคกลางเพ่ือลงไปคัดเลือกลูกสุกรเอง เมื่อไดลูกสุกรลักษณะท่ีตรงความตองการแลว มีการ
ตกลงการซื้อขาย โดยใชราคาตลาดกลางเปนตัวกําหนดราคา  โดยผูประกอบการลงไปคัดเลือกลูก
สุกรหลายๆฟารม เพื่อใหการซื้อลูกสุกรที่นําไปเลี้ยงนั้นไมเกิดการชะงัก และลดความเสี่ยงเมื่อ
ฟารมขายลูกสุกรใดแหงหนึ่งไมมีลูกสุกรขาย เกิดไดจากหลายปจจัย เชน โรคระบาด สภาพอากาศ 
การผลัดเปลี่ยนแมพันธุ เปนตน 

 ลูกสุกรที่ผมนํามาเล้ียงเพ่ือขุนน้ัน ผมจะลงไปคัดเลือกดวยตัวผมเองเพราะการเลือกพันธุและ
ลักษณะที่ดีเปนส่ิงที่สําคัญ เพราะจะทําใหการเล้ียงของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลูกสุกรท่ีผมนํามา
เลี้ยงขุนนั้น คือพันธุสามสาย ซ่ึงสายพันธุนี้เปนการผสมระหวางสามสายพันธุ คือ ลารจไวท แลนดเรซ 
และดูร็อคเจอรซ่ี ทําใหสุกรพันธุสามสายมีจุดเดนของทั้งสามสายพันธุคือ โตเร็ว ตานทานโรค 
กลามเนื้อเยอะ (สุชาติ จุลนิพิฐวงษ, 2555) 
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3. การเลี้ยงสุกรและการใหอาหาร เปนข้ันตอนท่ีสําคัญเพ่ือใหสุกรมีคุณภาพท่ีดีควรมี
ปจจัยหลายๆดานพรอมๆ กัน เชน โรงเรือนดี คือมีสถานที่ตั้งดี ไดมาตรฐานฟารม อาหารดี คือ 
อาหารมีคุณคาทางโภชนาการดี การดูแลดี คือการควบคุมดูแลจากผูประกอบการดี การควบคุมโรค
ที่ดี คือมีการปองกันโรคระบาดตางๆดี  เมื่อมีปจจัยเหลาน้ีแลวสุกรขุนจะมีคุณภาพสูง ในดานของ
อาหารนั้นผูประกอบการใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ ผูประกอบการเลือกใชระบบการใหอาหาร
แบบรางกล การใหอาหารแบบรางกลน้ีมีขอดีคือ ผูเลี้ยงไมตองมาคอยเติมอาหารใหกับสุกรบอยๆ 
โดยเติมอาหารใสรางกลวันละหนึ่งคร้ัง ในตอนเชาทําใหไมสิ้นเปลืองเวลา และแรงงาน ซึ่งแตกตาง
จากการเลี้ยงอาหารแบบเกาซึ่งตองใหอาหารบอย  ทําใหตองเสียเวลา แรงงาน  อีกท้ังการใชระบบ
การใหอาหารแบบรางกลยังชวยลดปญหาอาหารเปยกช้ืน ขึ้นรา เมื่อลดปญหาเหลาน้ีไดแลวตนทุน
คาอาหารจะลดลงตามไปดวย 

 เมื่อกอนตอนเริ่มเล้ียงระยะแรกๆ ไมไดใชรางกล เวลาสุกรหิวก็ตองนําอาหารมาให เหนื่อย
และเสียเวลามาก เวลาทําอยางอ่ืนก็ตองคอยกังวลกลัววาอาหารจะหมด พอเปลี่ยนมาใชรางกลสบายขึ้น
มากใหอาหารวันละหน่ึงรอบ มีเวลาไปทําอยางอ่ืนไดเยอะ และไมเหนื่อย (พี่ดํา, 2555) 

4. การขนสงอาหารสัตวไปสถานที่จางเลี้ยง เปนขั้นตอนที่ตองใชแรงงานในการขนสง 
โดยในทุกๆวันผูประกอบการตองเขาไปยังสถานท่ีจางเลี้ยง เพื่อตรวจดูวาอาหารสัตวเหลือมากนอย
เพียงใด เพียงพอตอการเลี้ยงในวันถัดไปหรือไม หรือถาผูรับจางเลี้ยงสุกรตรวจดูแลวพบวาอาหาร
ของสุกรเหลือไมเพียงพอก็ตองแจงกับผูประกอบการเพื่อใหนําอาหารสัตวมาสงให การขนสง
อาหารสัตวไปยังฟารมจางเลี้ยง ผูประกอบการใชวิธีขนสงดวยรถไซโล คุณสมบัติของรถไซโล คือ 
สามารถผสมอาหารสัตวระหวางทางจากโรงผสมอาหารสัตวไปยังสถานที่ผูประกอบการจางเลี้ยง
สุกร เปนการประหยัดเวลา เนื่องจากถาไมใชรถไซโลตองรอใหสวนผสมของอาหารสัตวเขากันให
ไดดีเสียกอนแลวจึงขนสงไปยังสถานที่รับจางเลี้ยงสุกร การใชรถไซโลในการขนสงจึงชวย
ผูประกอบการลดเวลาไดเปนอยางดี เมื่อถายอาหารสัตวลงในรถไซโลแลวจะมีพนักงานขับรถไป
สงยังสถานที่รับเลี้ยงสุกร ขั้นตอนสุดทายพนักงานถายอาหารสัตวลงไปยังโกดังเก็บอาหารสัตวเพื่อ
รอใหผูรับจางเลี้ยงสุกรนําอาหารไปเลี้ยงสุกรตอไป 
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มันสะดวกมากในการขนสงอาหารสัตวโดยใชรถไซโล ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ถึงเวลาก็ให
พนักงานขับรถไปสงตามสถานที่ (สุชาติ จุลนิพิฐวงษ, 2555) 
 สมัยกอนตอนเร่ิมทําแรกๆ ตองใชกระสอบใสอาหารแลวมัดปาก แลวก็เอาขึ้นรถไปสง ตอง
จางคนงานหลายคน ไปถึงท่ีก็ตองขนกระสอบอาหารลง เหน่ือยและเสียเวลามาก (สุชาติ จุลนิพิฐวงษ, 
2555) 

 
 

 
รูปท่ี 3 รูปรถไซโลที่ผูประกอบการใชในการขนสงอาหารสัตวไปยังฟารมรับจางเล้ียงสุกร 

 
  

5. การดูแลทําความสะอาดโรงเรือน ผูประกอบการเนนการทําความสะอาดโรงเรือน
กับผูรับจางเลี้ยงสุกรอยูเสมอ เนื่องจากความสะอาดน้ันเปนสิ่งสําคัญถาโรงเรือนสกปรกยอมเปน
สาเหตุกอเชื้อโรคนําไปสูการแพรระบาดของโรคได และยังตองควบคุมมลภาวะทางกลิ่นตามท่ี
กระทรวงสาธารณะสุขไดกําหนดไวเพื่อไมใหไปรบกวนชุมชนท่ีใกลเคียงกับฟารม เพื่อใหการทํา
ความสะอาดโรงเรือนมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผูรับจางเล้ียงตองทําความสะอาดโรงเรือนวันละสอง
คร้ัง คือ เชาและเย็น การทําความสะอาดสองคร้ังตอวันนั้นไมทําใหสุกรโดนน้ํามากจนเกินไป ถา
ลางทําความสะอาดโรงเรือนบอยจนเกินไปทําใหสุกรมีอาการปวยได  

 โรงเรือนของผมตองสะอาดอยูเสมอ เพื่อไมใหเกิดกล่ินรบกวนเพ่ือนบาน และเปนแหลงเกิด
ของเช้ือโรค เมื่อโรงเรือนมีคุณภาพดี สะอาด สุกรก็จะมีคุณภาพจิตที่ดี ไมเครียด เลี้ยงงาย(ตฤณภัท ธนิต
ประภากุล,2555) 
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6. การฉีดวัคซีน หรือผูประกอบการเรียกวาการทําวัคซีน ทําตั้งแตแรกเร่ิมเม่ือเร่ิมนําลูก
สุกรที่ไดไปซื้อจากฟารมเขาสูโรงเรือนที่เลี้ยง โดยการทําวัคซีนนั้นเนนการปองกันโรคท่ีสําคัญและ
ยังมีการแพรระบาดของโรคที่เปนกันอยูทั่วไปเชน ซูโด อหิวาตกโรค และปากเทาเปอย โดยถาโรค
เหลานี้ถาไมมีการทําวัคซีนปองกันและดูแลอยางจริงจัง จะกอใหเกิดความเสียหายตอสุกรอยางกวาง
ขวาง เมื่อสุกรมีอายุไดประมาณ 2 เดือน จึงมีการเร่ิมทําวัคซีนเข็มท่ีสองหลังจากเข็มแรกที่ทําต้ังแต
เร่ิมนําสุกรเขาโรงเรือน เข็มตอไปจะเร่ิมทําเม่ือสุกรอายุไดประมาณ 3 เดือนโดยการทําวัคซีนนั้น
ผูประกอบการจะกําหนดวันการทําวัคซีนขึ้น และใชวันน้ันเปนวันที่จะตองทําวัคซีนใหสุกร
ตลอดไป วิธีการน้ีชวยใหปองกันหลงลืมการทําวัคซีนใหกับสุกรไดเปนอยางดี โดยจะมีสัตวแพทย
มาเปนผูทําวัคซีนใหสุกร เพราะสัตวแพทยนั้นมีความรู ความสามารถ และรูเร่ืองเกี่ยวกั บโรค ยา
เวชภัณฑเปนอยางดีจึงทําใหการทําวัคซีนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ผมจะใหสัตวแพทยมาทําวัคซีนใหสุกรในทุกๆวันเสาร เขามีความรูความสามารถมากกวาเรา 
สัตวแพทยก็จะมาจากบริษัทท่ีผมไดซ้ือยา วัคซีน เวชภัณฑตางๆ ทางบริษัทก็จะสงสัตวแพทยมาชวย
ดูแลสุกรของเรา (ตฤณภัท ธนิตประภากุล และ สมคิด เรืองวิไลทรัพย, 2555) 
 

ตอนท่ี 3 กลยุทธการประกอบธุรกิจจางเลี้ยงสุกร 
1. กลยุทธการลดตนทุนคาอาหารสัตว การประกอบธุรกิจการจางเลี้ยงสุกร จากในอดีต

จนถึงปจจุบันมีปญหาที่มีผลตอกําไรและขาดทุน สวนใหญขึ้นอยูที่ตนทุนจากคาอาหารสัตว โดย
ตนทุนคาอาหารสัตวนั้นอยูที่รอยละ 60-70 จากตนทุนท้ังหมด ผูประกอบการจึงตองมีการปรับตัว
โดยตองมีการติดตามขาวสารของราคาวัตถุดิบอยูตลอดเวลา เชน ขาว ขาวโพด รํา ถั่วเหลือง เพื่อทํา
ใหทราบการเคลื่อนไหวของราคา โดยมีการรวมกลุมกันสั่งซื้อวัตถุดิบกอนที่วัตถุดิบน้ันจะข้ึนราคา 
โดยมักสั่งซื้อในปริมาณมากๆ เพื่อใหตนทุนคาวัตถุดิบลดลง แลวนํามาเก็บกักตุนไวในโกดังพัก
วัตถุดิบ ยังมีผูประกอบการบางรายท่ีเลือกใชวิธีการลดตนทุนคาอาหารสัตวโดยใชวัตถุดิบทดแทน 
โดยเลือกวัตถุดิบทดแทนท่ีมีคุณคาทางโภชนาการใกลเคียงกับวัตถุดิบหลัก เพราะวัตถุดิบทดแทน
นั้นมีราคาตํ่ากวาวัตถุดิบหลักมาก เชน การใชเกี๊ยว โดยนํามาใชทดแทนขาว การใชขนมโมจิ โดย
นํามาใชทดแทนถั่วเหลือง การใชขนมโม โดยนํามาใชแทนขาวโพด วัตถุดิบทดแทนเหลาน้ีจะเปน
วัตถุดิบที่เสียหรือหมดอายุ ผูประกอบการจะติดตอเพ่ือรับซื้อวัตถุดิบกับโรงงานท่ีผลิตโดยตรง โดย
ผูประกอบการจะสรรหาวัตถุดิบเหลานี้ดวยตนเองท้ังหมด 
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รูปท่ี 4 รูปวัตถุดิบทดแทนท่ีผูประกอบการนํามาใชแทนวัตถุดิบหลัก 

 
 ทุกวันกอนเขานอนผมจะตองเปดคอมพิวเตอรอานขาว ดูราคาของวัตถุดิบท้ังในประเทศและ
ตางประเทศวาแนวโนมในอนาคตราคาของวัตถุดิบจะเปนอยางไร เราจะตองต่ืนตัวตลอดเวลา สมัยน้ี
โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็ว ถาเราชากวาคนอื่นหนึ่งกาว มันอาจจะทําใหเราขาดทุนและไมประสบผลสําเร็จ
ในธุรกิจที่เราทําอยู (สมคิด เรืองวิไลทรัพย และ เจริญ เรืองวิไลทรัพย, 2555) 
 เวลาผมจะส่ังวัตถุดิบ ผมก็จะโทรถามพรรคพวกวามีใครจะส่ังพรอมผมบาง จํานวนการซ้ือมัน
จะไดเยอะ จะไดมีอํานาจในการตอรองกับผูขาย มันจะทําใหราคาวัตถุดิบถูกลง  (ตฤณภัท ธนิตประภา
กุล, 2555) 
ตอนแรกๆ ที่ผมลองเอาเก๊ียวมาใชแทนขาว มีแตคนถามวา มันจะใชแทนกันไดหรอ แตทุกวันนี้คนเริ่ม
หันมาใชวัตถุดิบทดแทนกันมากข้ึน เพราะผมพิสูจนใหเห็นแลววามันใชไดผล ทํายังไงไดถาไมปรับตัว
ใหเขากับสถานการณปจจุบัน ก็แบกรับคาใชจายของตนทุนที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องไมไหว ถาเราลด
ตนทุนอาหารไดแค กิโลกรัมละหนึ่งบาท มูลคามันมากมายเชียวนะ (ตฤณภัท ธนิตประภากุล, 2555) 

2. กลยุทธการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยการใหสินเช่ือและการใชเทคโนโลยี 
ในสวนของลูกคาท่ีเขามารับซื้อสุกรขุนเพ่ือนําไปขายหรือนําไปชําแหละขายตอนั้น มีทั้งลูกคาท่ี
เปนทั้งแบบประจําและไมประจํา ลูกคาท่ีมาซื้อประจําน้ันมีการกําหนดวันมาซื้อกับผูประกอบการ
อยางชัดเจน ผูประกอบการมีวิธีการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาโดยใชวิธีการปลอยใหสินเชื่อ
เปนระยะเวลาหนึ่งเดือน  เพื่อใหลูกคานําสุกรไปขายกอนแลวคอยนําเงินมาชําระหน้ีตามกําหนด 
เพื่อลูกคาจะไดไมตองใชเงินสดมาซื้อสุกร และยังมีการลดราคาใหจากราคาหนาฟารมกิโลกรัมละ 
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1-2 บาท ถาลูกคารายใดจายคาซื้อสุกรเปนเงินสด ยังมีผูประกอบการบางรายสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคาในขณะท่ีมารับซื้อสุกร โดยผูประกอบการจะอํานวยความสะดวกแกลูกคาโดยการสราง
ลิฟทรางเพื่อไวใหสุกรเดินขึ้นไปยังรถบรรทุก จึงทําใหไมตองจางแรงงานเพื่อมาแบกหาม  ทําให
ลูกคาลดตนทุนในดานแรงงานได    

 ลูกคาที่จะมารับซื้อสุกรของผมนั้น คาขายกันมานานมากกวา 15 ป สวนใหญจะเปนขาประจํา
กันทั้งนั้น ผานมาหลายชวงทั้งราคาดีและราคาตก ตอนราคาตกเขาก็ชวยซ้ือสุกรของเรา ตอนราคาดีเราก็
ขายใหขาประจํากอน ถือวาน้ําพึงเรือ เสือพ่ึงปา ตองชวยๆกัน (เจริญ เรืองวิไลทรัพย, 2555) 
 ผมใหลูกคาของผม เชื่อเงินได พอมาจับสุกรไป ใหเอาไปขายกอนแลวคอยเอาเงินมาใหผม ก็
เขาใจวาธุรกิจ ก็ตองใชเงินหมุน อาจจะยังไมมีเงินสดก็ไมเปนไร ชวยๆกันไป  (เจริญ เรืองวิไลทรัพย, 
2555) 
 ลูกคาเขาบอกวาชอบมาซ้ือสุกรที่ฟารมของผม เพราะฟารมของผมมีลิฟทราง  ไมตองจาง
ลูกนองมาหลายคน มาแค 2-3คน ก็สบายแลว ไมเสียเวลาเยอะ แคไลสุกรขึ้นเคร่ืองช่ังนํ้าหนักแลวก็ไล
สุกรขึ้นไปตามลิฟทรางที่สรางไว มันก็จะเดินขึ้นไปถึงรถบรรทุกไดเลย งาย สะดวก ประหยัดเวลา จับ  
50 ตัว ใชเวลาแคประมาณ 1 ช่ัวโมง เทานั้น (อวยชัย พรประเสริฐศรี, 2555) 

3. กลยุทธการสรางความแรงจูงใจใหกับผูรับจางเลี้ยงสุกร ผูประกอบการคิดเสมอวาผู
รับจางเลี้ยงสุกรนั้นมีความสําคัญเพียงใดตอธุรกิจ เพราะผูรับจางเลี้ยงสุกรน้ันตองคอยดูแลสุกรของ
ผูประกอบการ ตั้งแรแรกเร่ิมจนถึงขายสุกร เพื่อกระตุนผูรับจางเลี้ยงสุกรใหปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดผูประกอบการใชวิธีใหคาจางเลี้ยงเพิ่มข้ึนเมื่อผูรับจางเลี้ยงสุกรดูแลสุกร ไมให
เสียหายเกินที่กําหนด เชน ผูรับจางเลี้ยง 1,000 ตัว ปกติเดิมไดคาจางเลี้ยง 120 บาทตอหนึ่งตัว แตถา
ผูรับจางเลี้ยงสุกรดูแลสุกรไมใหเสียหายตํ่ากวา 970 ตัว ผูประกอบการจะเพิ่มคาจางเลี้ยงเพิ่มใหเปน
ตัวละ 140 บาท วิธีนี้ชวยเปนแรงกระตุนในการทํางาน การดูแลสุกรของผูประกอบการใหดีขึ้นมาก
กวาเดิม ยังมีผูประกอบการบางรายยังใชวิธีใหมูลสุกรแกผูรับจางเลี้ยงเพื่อเปนการชวยเหลือผูรับจาง
เลี้ยงสุกรในทางออม สวนมูลสุกรนั้นผูรับจางเลี้ยงมีการนําไปใชประโยชนแตกตางกัน บางรายก็
นําไปใสในบอน้ําเพ่ือเพาะไรแดงขาย รายไดจากการขายไรแดงโดยเฉล่ียอยูที่วันละ 1,000 บาท 
รายไดสวนนี้ผูรับเลี้ยงสุกรจะนําไปเปนคาใชจายในชีวิตประจําวันตอไป แตผูรับเลี้ยงสุกรบางราย
นํามูลสุกรไปตากแดดใหแหง แลวนําไปจําหนายเปนปุยใหกับชาวไร ชาวสวน เพ่ือเปนรายไดเสริม 
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 ใหมูลสุกรเขาไป ใหเขาไปทําเปนรายไดเสริมจะไดไมเดือดรอน ไมตองไปกูหนี้ยืมสินคนอื่น 
คนขยันๆ ก็มีจะมีรายไดเสริมไวใชในแตละวัน สวนบางคนก็ไมเอาไปใชประโยชน ก็เอาไปท้ิง มันแลวแตคนวา
จะมีความอยากไดมากนอยแคไหน (เจริญ เรืองวิไลทรัพย, 2555) 

 ฉันเอามูลสุกรไปใสในบอน้ํา ปลอยไวสัก 4-5 วันไรแดงมันก็จะเกิด ทุกวันจะต่ืนขึ้นมาทุกๆตี 
4 มาชอนไรแดงขายใหกับพวกพอคาแมคาเลี้ยงปลาสวยงาม มาเขาคิวกันซ้ือเลย บางวันถาไรแดงเกิดเยอะขายได
ถึง 2,000 บาท มีคากับขาว คาเอ็มรอย (ปานันท, 2555) 

 

ตอนท่ี 4 วิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข จากการประกอบการธุรกิจจางเลี้ยงสุกร 
ในกระบวนการทํางานกลาวไดวาทุกธุรกิจ ตองพบขอบกพรองท่ีตนเองไดดําเนินมา

ทั้งสิ้น ขึ้นอยูวาผูประกอบการในองคกรน้ันๆ จะสามารถมองเห็นถึงปญหาเหลาน้ันไดมากนอยแค
ไหน ปญหาและอุปสรรคการประกอบธุรกิจการจางเลี้ยงสุกรท่ีสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ 
สามารถจําแนกไดดังนี้ 

4.1 ปญหาภาวะราคาสุกรตกต่ํา นับวาเปนปญหาท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจการ
จางเลี้ยงสุกร ปญหาเหลาน้ีมาจากสาเหตุหลายปจจัย ท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน เชน ปญหาสุกรลนตลาด
เนื่องจากในปจจุบันมีการเจริญเติบโตของการเลี้ยงสุกรในเชิงพาณิชยมากขึ้น ผูประกอบการที่มี
เงินทุนจํานวนมากขยายจํานวนสุกรเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนทําใหเนื้อสุกรลนตลาด ระบายไมทันจน
เกิดการลนตลาดจึงทําใหราคาสุกรตกตํ่า ปญหาผูประกอบการขายสุกรตัดราคากันเอง ปญหาน้ีเปน
ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับทุกอาชีพ เมื่อเกิดภาวะราคาสุกรตกต่ําผูประกอบการจะแยงกันขายตัดราคากัน
เพื่อตองการระบายสุกรของตนเองใหเร็วที่สุด ผูประกอบการท่ีมีเงินทุนมากก็จะรับภาระการ
ขาดทุนไดยาวนานกวา สวนผูประกอบการรายเล็กหรือผูประกอบการที่มีเงินทุนนอยตองปดตัว
ธุรกิจหรือลมละลายไป จึงทําใหราคาสุกรตกตํ่าอยางตอเน่ือง 

แนวทางในการไขปญหา ควรกอต้ังกลุมของผูที่ทําธุรกิจเดียวกันในละแวกใกลเคียง
เพื่อมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดความคิดไปในทางเดียวกัน เกิด
เปนกลุมเครือขายพันธมิตรทางการคา มีการกําหนดราคากลางข้ึนมาอยางชัดเจนทําใหการขายสุกร 
มีราคาไปในทิศทางเดียวกัน 

4.2 ปญหาการแทรกแซงราคาสุกรของรัฐบาล ในปจจุบันรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย
ไดเขามามีบทบาทในการกําหนดราคาของสุกรหนาฟารมและราคาสุกรหนาเขียง เมื่อรัฐบาลเห็นวา
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ราคาเน้ือสุกรมีราคาสูงเกินไปจะเขามาแทรกแซงราคาโดยไมปลอยใหไปเปนไปตามกลไกลของ 
อุปสงค อุปทาน เพื่อใหผูบริโภคไมตองซื้อเน้ือสุกรในราคาแพง  จึงทําใหผูประกอบการเกิดการ
ขาดทุนอยางตอเน่ือง 

แนวทางการแกไขปญหา ผูประกอบการตองมีการรวมกลุมและแตงต้ังตัวแทนของผู
ประกอบธุรกิจท่ีมีความรูความสามารถ เพื่อไปช้ีแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตัวแทนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงพาณิชยและชวยกันระดมความคิดรวมกันเพื่อหาทางออกที่เปนประโยชนกับทุกฝาย 

4.3 ปญหาโรคระบาด นับวาเปนปญหาท่ีมีมาชานานและยังไมหมดไป โรคระบาดทํา
ใหผูประกอบเสียหายอยางมากมาย เมื่อมีโรคระบาดทําใหสุกรลมตายเปนจํานวนมาก จึงทําให
ผูประกอบการประสบสภาวะการขาดทุน  โรคที่มักระบาดบอยๆไดแก  โรคปากเทาเปอย 
อหิวาตกโรค ผูประกอบการจึงตองเสียเงินมากมายในการฉีดยาปองกันโรค 

แนวทางในการแกไขปญหา ผูประกอบการตองติดตามสถานการณในปจจุบันอยาง
ใกลชิด คอยติดตามขาวสารวา บริเวณใกลเคียงกับฟารมมีการระบาดของโรคหรือไม และ
ผูประกอบการควรทําวัคซีนปองกันโรคใหกับสุกรจนครบตามท่ีสัตวแพทยกําหนดเพ่ือสุกรเกิดภูมิ
ตานทานโรค อีกทั้งผูประกอบการและผูรับจางเลี้ยงสุกรควรจะเขารับการอบรมเกี่ยวกับการปองกัน
โรคตางๆ ที่ทางหนวยงานราชการจัดข้ึนเพื่อใหความรูกับเกษตรกรทั่วไป  

4.4 ปญหาการขยายพ้ืนที่เก็บวัตถุดิบ เนื่องจากการประกอบธุรกิจเลี้ยงสุกรนั้น
จําเปนตองมีวัตถุดิบมากมายท่ีเปนสวนผสมของอาหารสุกร จึงจําเปนที่จะตองสรางโกดังเพ่ือไวเก็บ
วัตถุดิบและยังมีบางเวลาที่จะตองสต็อกวัตถุดิบจํานวนมาก จึงเกิดการสิ้นเปลืองพ้ืนท่ีภายในโกงดัง
เก็บวัตถุดิบ และไมสามารถขยายขนาดของโกดังเก็บวัตถุดิบไดเนื่องจากมีชุมชนอยูโดยรอบบริเวณ
ของโกดังเก็บวัตถุดิบ 

แนวทางในการแกไขปญหา ควรหาพ้ืนที่ใหมเพื่อสรางโกดังเก็บวัตถุดิบในบริเวณ
ใกลๆท่ีเดิม หรือหาเชาโกดังในบริเวณน้ัน เพราะโกดังในการเก็บวัตถุดิบน้ันมีความจําเปนตอธุรกิจ
เมื่อ ราคาของวัตถุดิบมีความผันผวน มีความจําเปนตองสต็อกวัตถุดิบจํานวนมาก 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
  

การศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจจางเลี้ยงสุกรใน
เขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจจางเลี้ยงสุกรและเพื่อศึกษาสภาพปญหาอุปสรรคและ
แนวทางแกไข ผูวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ี เร่ิมแรกดวยการสังเกตสภาพทั่วไปของธุรกิจนี้ เปนธุรกิจ
ที่ขยายตัวมาจากธุรกิจที่ทํากันเองภายในครอบครัว มีผูประกอบการเปนผูคิดริเร่ิมธุรกิจนี้ดวยตนเอง 
โดยมีฟารมท่ีไปจางเลี้ยงโดยประมาณ 5-15 แหง มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชเพื่อชวยใน
การผลิต การขนสง ผูประกอบการจะจายคาตอบแทนใหแกผูรับจางเลี้ยง 110-130 บาทตอตัว ตอ
รอบการผลิต (ประมาณ5เดือน) 

วิธีการหาขอมูลการประกอบการธุรกิจจางเลี้ยงสุกรใชวิธีการสัมภาษณและขอขอมูล
จากผูประกอบการธุรกิจจางเลี้ยงสุกร ผูรับจางเลี้ยงสุกร และผูที่เกี่ยวของ จากประวัติความเปนมา
ของธุรกิจจางเลี้ยงสุกรกอนที่จะประสบความสําเร็จ ตองใชแรงกาย แรงใจ ที่ตองทุมเทลงไป เรียนรู
จากความผิดพลาดและจึงปรับเปลี่ยนระบบการบริหารใหเกิดประสิทธิภาพ ผูประกอบการตองมี
การปรับตัวตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อทําใหธุรกิจอยูรอดและเติบโตตอไป 

ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยพบวาการประกอบธุรกิจจางเลี้ยงสุกรไมเพียงแตสรางรายได
ใหกับผูประกอบการและครอบครัวเทาน้ัน แตยังสรางอาชีพ สรางรายไดใหแกผูรับจางเลี้ยงสุกร
รวมถึงชุมชนใกลเคียงมากมาย 

ประโยชนที่ ได รับจากการวิจั ย  เพื่ อใหไดทราบถึง รูปแบบและกลยุทธของ
ผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจจางเลี้ยงสุกร ดานการบริหาร ดานการจัดการ กลยุทธการปรับตัว
ใหเขากับสถานการณปจจุบันที่ทําใหธุรกิจมีประสิทธิผลตามเปาหมาย ทราบถึงปญหาและอุปสรรค
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ในการประกอบธุรกิจจางเลี้ยงสุกร รวมถึงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับกลยุทธที่ทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จใหแกผูประกอบการท้ังรายเกาและรายใหม รวมไปถึงผูที่สนใจลงทุนประกอบธุรกิจ
ประเภทนี้ สรุปไวดังนี้ 

รูปแบบของการประกอบการธุรกิจจางเลี้ยงสุกรถือไดวาเปนธุรกิจขนาดยอม 
ผูประกอบการเองเปนผูคิดริเร่ิมตนทําธุรกิจดวยตนเอง ทั้งกําหนดทิศทางของธุรกิจ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน คัดเลือกวัตถุดิบ ควบคุมการผลิต ดวยตนเองท้ังหมด เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สวนในเร่ืองของแหลงเงินทุน ผูประกอบการใชเงินทุนของตนเองและแหลง
เงินทุนจากสถาบันการเงิน 

รูปแบบของธุรกิจจางเลี้ยงสุกรนั้นผูประกอบการคัดเลือกฟารมผูรับจางเลี้ยงสุกรโดยมี
ฟารมท่ีไปจางเลี้ยงโดยประมาณ 5-15 แหง ผูประกอบการใชวิธีนําลูกสุกรเขาไปเลี้ยงยังฟารมท่ี
รับจางเลี้ยงโดยไมนําลูกสุกรเขาไปเลี้ยงยังฟารมทุกแหงท้ังหมดพรอมกัน ผูประกอบการใชวิธี
ทยอยนําลูกสุกรเขาไปยังฟารมเลี้ยง โดยในแตละฟารมใหมีระยะหางกัน  1 เดือน เพื่อใหการ
เจริญเติบโตเปนลําดับขั้นเมื่อถึงเวลาขายสุกรทําใหมีสุกรขายตลอดทําใหผลผลิตไมหยุดชะงัก จึงทํา
ใหมีความเพียงพอตอการตองการของลูกคา 

รูปแบบของการประกอบธุรกิจจางเลี้ยงสุกร มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
1. การคัดเลือกผูรับจางเลี้ยงสุกร เร่ิมจากการตรวจสอบประวัติผู รับเลี้ยง คัดเลือก

โรงเรือนมาตรฐานที่ทางกฎหมายกําหนด คัดเลือกทําเลที่ตั้งของโรงเรือน ตรวจสอบความเปน
เจาของโรงเรือน ผูรับจางเลี้ยงสุกรตองเปนเจาของโรงเรือนเพ่ือที่ไมใหเกิดปญหาการฟองรองทาง
กฎหมายในภายหลังจากมีการเลี้ยงสุกรไปแลว 

2. การคัดเลือกพันธุสุกร ผูประกอบการเปนผูคัดเลือกพันธุดวยตนเอง ผูประกอบการ
ใชวิธีเดินทางไปคัดเลือกดวยตนเอง และการคัดเลือกตองคัดเลือกจากหลายๆฟารม เพื่อปองกัน
ปญหาสุกรจากฟารมใดฟารมหน่ึงมีไมเพียงพอ การตกลงซื้อขายใชราคาตลาดกลางเปนตัวกําหนด
ราคา 

3. การเลี้ยงสุกรและการใหอาหาร ผูประกอบการเลือกใชระบบการใหอาหารแบบราง
กล การใหอาหารแบบรางกลนี้มีขอดีคือ ผูเลี้ยงไมตองมาคอยเติมอาหารใหกับสุกรบอยๆ โดยทํา
การเติมอาหารใสรางกลวันละหน่ึงคร้ัง ในตอนเชาทําใหไมสิ้นเปลืองเวลา และแรงงาน อีกทั้งยัง
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ชวยลดปญหาอาหารเปยกชื้น ขึ้นรา เมื่อลดปญหาเหลาน้ีไดแลวตนทุนคาอาหารจะลดลงตามไป
ดวย 

4. การขนสงอาหารสัตวไปยังฟารมจางเลี้ยง ผูประกอบการใชวิธีขนสงดวยรถไซโล 
คุณสมบัติของรถไซโล คือ สามารถผสมอาหารสัตวระหวางทางจากโรงผสมอาหารสัตวไปยัง
สถานที่ผูประกอบการจางเลี้ยงสุกร เปนการประหยัดเวลา เนื่องจากถาไมใชรถไซโลตองรอให
สวนผสมของอาหารสัตวเขากันใหไดดีเสียกอนแลวจึงขนสงไปยังสถานที่รับจางเลี้ยงสุกร การใช
รถไซโลในการขนสงจึงชวยผูประกอบการลดเวลาไดเปนอยางดี 

5. การดูแลทําความสะอาดโรงเรือน ผูรับจางเลี้ยงตองทําความสะอาดโรงเรือนวันละ
สองคร้ัง คือ เชาและเย็น การทําความสะอาดสองคร้ังตอวันน้ันไมทําใหสุกรโดนนํ้ามากจนเกินไป 
ถาลางทําความสะอาดโรงเรือนบอยจนเกินไปทําใหสุกรมีอาการปวยได  

6. การฉีดวัคซีน ผูประกอบการทําตั้งแตแรกเร่ิมเม่ือเร่ิมนําลูกสุกรท่ีไดไปซื้อจากฟารม
เขาสูโรงเรือนโดยการทําวัคซีนน้ันผูประกอบการจะกําหนดวันการทําวัคซีนข้ึน และใชวันน้ันเปน
วันที่จะตองทําวัคซีนใหสุกรตลอดไป วิธีการน้ีชวยใหปองกันหลงลืมการทําวัคซีนใหกับสุกรได
เปนอยางดี  โดยจะมีสัตวแพทยมาเปนผูทํ า วัคซีนใหสุกร  เพราะสัตวแพทยนั้นมีความรู 
ความสามารถ และรูเร่ืองเก่ียวกับโรค ยาเวชภัณฑเปนอยางดีจึงทําใหการทําวัคซีนเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

กลยุทธเปนสิ่งสําคัญของการดําเนินธุรกิจการจางเลี้ยงสุกรที่ทําใหธุรกิจสามารถดําเนิน
ไดมาจนถึงปจจุบัน สวนใหญกลยุทธที่ผูประกอบการใชจะเปนกลยุทธที่เกิดข้ึนโดยฉับพลัน 
ทันทีทันใด โดยไมไดวางแผนไวลวงหนา กลยุทธประเภทนี้ขึ้นอยูกับตัวผูประกอบการเอง ที่
จะตองใชไหวพริบ ประสบการณตางๆท่ีไดเคยประสบพบเจอมา แลวจึงนํามาใชแกไขปญหาท่ี
เกิดขึ้นตามสภาพสังคม ยุคสมัย สภาพเศรษฐกิจ 

1. กลยุทธการลดตนทุนคาอาหารสัตว ตนทุนอาหารคิดเปนรอยละ 60-70 ของตนทุน
ทั้งหมด   ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูประกอบการใชวิธีรวมตัวกันการสั่งใน
ปริมาณมากๆและสั่งวัตถุดิบจากหลายๆแหลง เปนวิธีที่ชวยในการลดตนทุนได และยังมีการ
เลือกใชวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณคาทางโภชนาการและใกลเคียงกับวัตถุดิบหลัก เชน เกี๊ยว ขนมโมจิ 
เกี๊ยว  
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2. กลยุทธการสรางแรงจูงใจใหกับลูกคา กลุมลูกคาจะเปนลูกคาท่ีนําไปขายตอกับเพื่อ
นําไปชําแหละขายตอ เปนลูกคาแบบประจําและแบบไมประจํา ผูประกอบการสรางความพึงพอใจ 
ดังนี ้
      2.1 การปลอยสินเชื่อ ใหเปนระยะเวลา 1 เดือน เพื่อชวยเหลือลูกคาเน่ืองจากการ
ซื้อขายในแตละคร้ังมีวงเงินจํานวนมาก ลูกคาจึงไมตองหาเงินสดจํานวนมากมาชําระ จึงมีเวลาใน
การใชเงินหมุนเวียนในธุรกิจได 
      2.2 การลดราคาจากราคากลาง ลูกคาท่ีชําระเปนเงินสดผูประกอบการจะลดราคา
ให 1-2 บาท จากราคาหนาฟารม เพื่อเปนแรงกระตุนใหลูกคานําเงินสดมาจาย ผูประกอบการจะนํา
เงินสดท่ีไดไปหมุนเวียนธุรกิจใหมีสภาพคลองมากขึ้น 
      2.3 อํานวยความสะดวกใหแกลูกคา ผูประกอบการใชวิธีการสรางลิฟทรางใหงาย
ตอการขนยายสุกรขึ้นไปยังรถบรรทุก ทําใหลูกคาที่มาซื้อสุกรไมตองจางพนักงานหลายคน ชวยให
ลูกคาลดตนทุนในเร่ืองของคาจางของพนักงาน อีกท้ังยังชวยใหลูกคาประหยัดเวลาในการขนยาย
สุกรขึ้นรถบรรทุกอีกดวย 

3. กลยุทธการสรางแรงจูงใจใหกับผูรับจางเลี้ยงสุกร ผูประกอบการสรางแรงจูงใจให
ผูรับจางเลี้ยงสุกร ดังนี้ 
      3.1 เพิ่มอัตราคาจางเลี้ยง เมื่อผูรับจางเลี้ยงสุกรสามารถดูแลสุกร ไมใหเกิดความ
เสียหายเกินกวาที่ผูประกอบการกําหนด ผูประกอบการจะเพ่ิมคาจางใหมากข้ึน วิธีนี้จะชวยเปนแรง
กระตุนผูรับจางเลี้ยงสุกรในการทํางานได 
      3.2 ใหมูลสุกรเปนการชวยเหลือทางออม เพราะมูลสุกรสามารถไปตอยอดเพ่ือให
เกิดรายไดแกผูรับจางเลี้ยงสุกรอีกทางหน่ึง 
 ปญหาและอุปสรรคการประกอบธุรกิจการจางเลี้ยงสุกรที่สงผลกระทบตอการประกอบ
ธุรกิจ สามารถจําแนกไดดังนี้ 

1. ปญหาภาวะราคาสุกรตกตํ่า ปญหานี้มาจากหลายปจจัยเชน มีการเลี้ยงสุกรในเชิง
พาณิชยมากข้ึน มีการขายตัดราคากันเองระหวางผูประกอบการ ในทางการแกไขปญหา คือ 
ผูประกอบการควรกอต้ังกลุมหรือสหกรณเพื่อเกิดเปนกลุม เครือขายพันธมิตรทางการคา มีการ
กําหนดราคากลางข้ึนมาอยางชัดเจนทําใหการขายสุกร มีราคาไปในทิศทางเดียวกัน 
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2. ปญหาการแทรกแซงราคาสุกรของรัฐบาล ในปจจุบันรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย
ไดเขามามีบทบาทในการกําหนดราคาของสุกรหนาฟารมและราคาสุกรหนาเขียง เมื่อรัฐบาลเห็นวา
ราคาเน้ือสุกรมีราคาสูงเกินไปจะเขามาแทรกแซงราคาโดยไมปลอยใหไปเปนไปตามกลไกลของ
ตลาดและไมคํานึงถึงตนทุนที่สูงของผูประกอบการ ในการแกไขปญหาผูประกอบการควรสง
ตัวแทนเขาไปเจรจา ชี้แจงปญหาท่ีเกิดขึ้นเพ่ือหาทางออกรวมกัน 

3. ปญหาโรคระบาด โรคระบาดทําใหผูประกอบเสียหายอยางมากโรคท่ีมักระบาด
บอยๆไดแก โรคปากเทาเปอย อหิวาตกโรค ผูประกอบการจึงตองเสียเงินมากมายในการฉีดยา
ปองกันโรค แนวทางการแกไข ผูประกอบการควรทําวัคซีนปองกันโรคใหกับสุกรจนครบตามท่ี
สัตวแพทยกําหนด และผูประกอบการและผูรับจางเลี้ยงสุกรควรเขารับการอบรมเก่ียวกับการ
ปองกันโรคตางๆ 

4. ปญหาการขยายพื้นที่เก็บวัตถุดิบ การประกอบธุรกิจเลี้ยงสุกรนั้นจําเปนตองมี
วัตถุดิบมากมายท่ีเปนสวนผสมของอาหารสุกรจึงเกิดการสิ้นเปลืองพ้ืนท่ีภายในโกงดังเก็บวัตถุดิบ 
และไมสามารถขยายขนาดของโกดังเก็บวัตถุดิบไดเนื่องจากมีชุมชนอยูโดยรอบบริเวณของโกดัง
เก็บวัตถุดิบ ผูประกอบการควรพื้นที่ใหมเพื่อสรางโกดังเก็บวัตถุดิบในบริเวณใกลๆที่เดิม หรือหา
เชาโกดังในบริเวณน้ัน 
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รูปที่ 5 แผนภาพสรุปผลการวิจัย 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเร่ือง รูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจจางเลี้ยง
สุกรในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม พบวา การเปนผูประกอบการธุรกิจที่เรียกวาธุรกิจขนาด
ยอม ผูประกอบการจึงตองเปนผูเผชิญความเสี่ยงในหลายๆ ดาน เชน ทางดานเงินทุน ทางดานความ
ไมแนนอนของธุรกิจ หากธุรกิจประสบความสําเร็จ เจริญเติบโต สามารถสรางรายไดใหกับตัว
ผูประกอบการ รวมถึงครอบครัวและชุมชนใกลเคียงไดมากมาย ผูประกอบการจึงตองใชความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และรวมถึงการวางแผนกลยุทธ อยางเปนระบบไวลวงหนาเพ่ือนํา
ธุรกิจไปสูความสําเร็จตามท่ีตองการ ซึ่ง(พะยอม วงศสารศรี 2542ม, : 70) ไดใหความเห็นเก่ียวกับ
เร่ืองน้ีวา การวางแผนชวยใหกระบวนการจัดการดําเนินไปอยางเปนระบบ และชวยกําหนด
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วัตถุประสงคที่สําคัญสําหรับทุกกลุม นอกจากนี้ผูบริหารตองวางแผนเพ่ือกําหนดถึงความสัมพันธ
ภายในองคการ คุณสมบัติของพนักงาน ลักษณะของระบบควบคุม ซึ่งเราอาจจะกลาวไดวา การ
วางแผนเปนจุดเร่ิมตนและชวยใหหนาท่ีตางๆ ทางการจัดการเกิดประสิทธิผล การประกอบธุรกิจ
จางเลี้ยงสุกรเปนธุรกิจที่มีความไมแนนอน เกิดการผันผวนของธุรกิจอยูบอยๆ ผูประกอบการจึง
ตองใชทักษะความสามารถ ประสบการณที่เคยสั่งสมมาทั้งในดานสําเร็จ และ ลมเหลว นํามา
ประยุกตใชใหกับสถานการณในปจจุบันที่ธุรกิจกําลังเผชิญ เพื่อจะนําพาธุรกิจของตนเองกาวผาน
ชวงที่ธุรกิจมีความผันผวน เพื่อไปสูความสําเร็จตามท่ีตองการ ซึ่ง  (พักตรผจง วัฒนสินธุ และพสุ 
เดชะรินทร 2542 : 25) ไดใหความเห็นเก่ียวกับเร่ืองน้ีไววา กลยุทธที่ไมไดเกิดจากการวางแผนเปน
กลยุทธที่เกิดข้ึนตอบสนองสิ่งตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนโดยไมไดเปนไปตามแผนท่ีวางไวลวงหนาเชน 
โอกาสในทางธุรกิจใหมๆ การพัฒนาของเทคโนโลยีรวมท้ังประสบการณที่ไดทั้งในแงบวกและแง
ลบจากแผนกลยุทธที่ไดวางไว ซึ่งมีหลายองคกรที่ประสบความสําเร็จจากกลยุทธที่ไมไดมีการ
วางแผนเอาไวลวงหนา 

ธุรกิจการจางเลี้ยงสุกร เร่ิมข้ึนมาจากแนวคิดการขยายธุรกิจของผูประกอบการ จาก
ธุรกิจท่ีทํากันเองภายในครอบครัว เร่ิมขยายสูชุมชนโดยรอบ สรางอาชีพ สรางรายได แกชุมชน  
โดยผูประกอบการเปนผูควบคุมดูแลกิจการเองทั้งหมด โดยการลองผิดลองถูกตั้งแตตนจนถึง
ปจจุบัน ทุกๆขั้นตอนผูประกอบการจะเขาไปควบคุมดูแลดวยตนเองท้ังหมด ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กัญญกานต ทวีทิพยรัตน (2553 : 37) ไดศึกษารูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ
สถานบันเทิง กรณีศึกษาผับ เจ อาร มิวสิค ฮอล พบวา จากการดําเนินงานธุรกิจสถานบันเทิง ผูที่มี
สวนเกี่ยวของ ผูบริหาร คณะกรรมการ เขามาควบคุมดูแลกิจการ และไดดําเนินการตามกลยุทธของ
สถานประกอบการมาโดยตลอด เพื่อสามารถใหธุรกิจอยูมั่นคงตลอดไป โดยผูประกอบการได
ดําเนินงานการวางแผนลวงหนา จึงทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จ 

มีการใชกลยุทธในการลดตนทุนการผลิตในสวนของอาหารสัตวซึ่งเปนทุนตนที่สูง
ที่สุด เชน การใชวัตถุดิบทดแทน เพื่อนํามาทดแทนวัตถุดิบหลักที่มีราคาสูง และยังมีการสั่งซื้อ
วัตถุดิบจากหลายๆท่ีเพื่อทําใหมีชองทางการสั่งซื้อหลายทาง อีกท้ังยังมีการรวมกลุมกันซื้อวัตถุดิบ
ในแตละคร้ังเปนจํานวนมากๆ เพื่อลดตนทุนและเพิ่มอํานาจการตอรอง การใชกลยุทธพวกน้ีทําให
ผูประกอบการมีตนทุนคาอาหารสัตวลดลงจากเดิมมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วราพร  อาง
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นานนท (2553 : 34) ไดศึกษารูปแบบและกลยุทธการประกอบการตุกตาผาตําบล     บานสิงห 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบวา ผูประกอบการเลือกใชกลยุทธการจัดซื้อวัตถุดิบจากหลาย
แหลงหรือการจัดซื้อแบบคูขนานเพื่อการจัดสงที่ทันเวลาและอํานาจการตอรองของผูซื้อจะมีสูงขึ้น 

ในสวนของผูรับจางเลี้ยงสุกร ผูประกอบการไดเล็งเห็นถึงความสําคัญวาผูรับจางเลี้ยง
สุกรจะตองคลุกคลี ดูแล สุกรของผูประกอบการอยูตลอดเวลา ผูประกอบการเลือกใชกลยุทธสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือสรางแรงกระตุนใหผูรับจางเลี้ยงสุกรเอาใจใสดูแลสุกรมากข้ึน โดย
ใหผลตอบแทนเปนเงินเพ่ือแลกกับผลผลิต ผลที่ไดทําใหผูประกอบการไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพและมี
จํานวนมากข้ึน ซึ่ง ยงยุทธ      เกษสาคร (2541:62) ไดใหความคิดเห็นถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ไววา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเปนกระบวนการกระตุนใหผูปฏิบัติงานปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น ซึ่ง
ทําใหไดรับสิ่งตอบแทนทางใจจากผลงานของตนมากขึ้น ดวยการจูงใจทําใหปฏิบัติงานดวยความ
ทุมเทอยางเต็มความสามารถ หากการจูงใจนอยลงความพยายามในการปฏิบัติงานก็จะลดตํ่าลงดวย 

 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้
 1.1 จากการศึกษาพบวา อํานาจการตัดสินใจผูกขาดอยูที่ผูประกอบการแตเพียงผู

เดียวมากจนเกินไป เมื่อเกิดเหตุการณเฉพาะหนา ฉับพลัน ทําใหตองรอผูประกอบการมาเพ่ือ
ดําเนินการตอไป จึงทําใหการบริหารงานเกิดความลาชา สะดุด ผูประกอบการควรใหอํานาจการ
ตัดสินใจกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อผูประกอบการไมอยู เชน บุคคลในครอบครัว 

 1.2 จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการควรหาชองทางการจัดจําหนายในการสง
ขายสุกรใหเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม อาจจะหาลูกคาขาจรใหเพิ่มมากข้ึน เพื่อชวยระบายสุกรในฟารม
ในขณะเกิดสภาวะสุกรลนตลาด 

  1.3 จากการศึกษาพบวา การจัดการพ้ืนท่ีในโรงเก็บอาหารสัตวนั้น ไมมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย เมื่อมีการสั่งวัตถุดิบเขามาใหมจึงทําใหวัตถุดิบใหมอยูทับดานบนวัตถุดิบเกา ทํา
ใหวัตถุดิบเกายังไมไดมีการนํามาใช เมื่อเวลานานไปจึงทําใหวัตถุดิบเกิดการเนา เสีย ขึ้นรา 
ผูประกอบการควรแยกวัตถุดิบใหมและเกาใหชัดเจนเปนระเบียบ เพื่อสะดวกตอการนําวัตถุดิบ เกา
มาใชกอน 
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  1.4 จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการจายเงินเมื่อสิ้นเดือน บางคร้ังทําให
พนักงานตองแบกรับภาระท่ีทุกวันนี้มีแนวโนมแตจะสูงข้ึนตลอดจนครบเดือนจึงไดเงินเดือน 
ผูประกอบการควรแบงจายเปนงวดๆ อาจจะ 15 วันคร้ัง เพื่อเปนการชวยเหลือพนักงานท่ีมีความ
จําเปนตองใชเงินระหวางเดือน 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ ในอําเภอ

อ่ืนๆ หรือจังหวัดอ่ืนๆ วามีรูปแบบและกลยุทธที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
  2.2 ควรศึกษาผลกระทบของการรวมกันเปนประชาคมอาเซียนตอสงผลตอธุรกิจ

การจางเลี้ยงสุกร วามีผลกระทบ ในดานดีและเสีย อยางไร 
  2.3 ควรศึกษาขอมูลเชิงลึกในดานการคุมทุนในธุรกิจการจางเลี้ยงสุกร 
  2.4 ควรศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจใหครอบคลุมชัดเจน เชน ดานการตลาด  

ดานจัดการส่ิงแวดลอม เพื่อชวยใหการตัดสินใจของนักลงทุนไดชัดเจนมากขึ้น 
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แนวคําถามท่ีใชสัมภาษณผูประกอบการจางเลี้ยงสุกร 
 
ตอนท่ี 1 ความเปนมาของการประกอบการจางเลี้ยงสุกร 

1. ประวัติสวนตัวเจาของกิจการ 
2. การเร่ิมตนของการประกอบการจางเลี้ยงสุกร 

ตอนท่ี 2 รูปแบบการประกอบการจางเลี้ยงสุกร 

1. รูปแบบและขั้นตอนการจัดหาและแหลงพันธุสุกรทําอยางไร 
2. รูปแบบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบทําอยางไร 
3. รูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติการในสวนของการผลิตทําอยางไร 
4. รูปแบบในการจัดสงอาหารสัตวมีกี่ขั้นตอนและทําอยางไร 
5. รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ตอนท่ี 3 กลยุทธการบริหารการประกอบการจางเลี้ยงสุกร 

1. กลยุทธในการลดตนทุนการผลิตอาหารสัตวมีวิธีการอยางไร 
2. กลยุทธในเลือกผูรับจางเลี้ยงสุกร มีวิธีการคัดเลือกอยางไร 
3. กลยุทธการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ทําอยางไร 
4. กลยุทธการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับจางเลี้ยงสุกร มีวิธีการอยางไร 

ตอนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาจากการประกอบการจางเลี้ยงสุกร 

 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการและแนวทางการแกไขปญหาในการประกอบการ
จางเลี้ยงสุกร ในดานการผลิต การเงิน แรงงาน สถานท่ีและการขนสง 
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แนวคําถามท่ีใชสัมภาษณผูรับจางเลี้ยงสุกร 

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูรับจางเลี้ยงสุกร 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ(กอนมารับจางเลี้ยงสุกร) รายได(กอนมารับจางเลี้ยงสุกร) 

2. หาขอมูลการรับจางเลี้ยงสุกรไดจากที่ใด 
3. ตัดสินใจรับจางเลี้ยงสุกรไดอยางไร 
4. ตองเตรียมการอะไรบาง/อยางไร ในการรับจางเลี้ยงสุกร 
5. รับจางเลี้ยงสุกรเปนเวลานานเทาไร 
6. รายไดที่ไดจากการรับจางเลี้ยงสุกรเพียงพอหรือไม 
7. ปญหาและอุปสรรคที่พบในการรับจางเลี้ยงสุกร ในความคิดของทานตองการใหมีการ

แกไข ปรับปรุง หรือมีขอเสนอแนะอยางไร 
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