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 การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีวิทยาปรากฏการณวิทยา มี
วัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจจางเลี้ยงสุกร2) 
เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจการจางเลี้ยงสุกรของผูประกอบการ ใน เขต
เทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม เก็บขอมูลภาคสนามโดยการสังเกตและสัมภาษณระดับลึก ผูให
ขอมูลหลักมีจํานวนท้ังหมด 22 คน คือ ผูประกอบการธุรกิจจางเลี้ยงสุกร จํานวน 7 ราย ผูรับจาง
เลี้ยงสุกรจํานวน 15 ราย ผลการวิจัยพบวา ธุรกิจการจางเลี้ยงสุกรจัดเปนธุรกิจขนาดยอมโดย
ผูประกอบการเปนผูคิดริเร่ิมโครงสรางกระบวนการบริหารจัดการดวยตนเองจากการลองผิดลองถูก 
ผูประกอบการตองใชความทักษะความสามารถในการแกปญหาตางๆ โดยอาศัยประสบการณที่ได
สั่งสมมา ผูประกอบการจะเปนผูควบคุมการผลิตต้ังแตตนจนถึงการขายดวยตนเอง มีการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อมาชวยในการผลิต สวนกลยุทธที่ผูประกอบการนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ
จางเลี้ยงสุกรคือ มีการรวมกลุมกันเพื่อซื้อวัตถุดิบเพื่อสรางอํานาจการตอรองจากผูขายวัตถุดิบราย
ใหญ การหาวัตถุดิบทดแทนที่มีราคาถูกเพื่อนํามาใชแทนวัตถุดิบหลักที่มีราคาสูง กลยุทธการสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธการสรางแรงจูงใจ
ใหกับลูกคาเพ่ือใหลูกคามาซื้อสุกร สําหรับปญหาและอุปสรรคของธุรกิจการจางเลี้ยงสุกรคือ ราคา
สุกรที่ผันผวนไมแนนอน การแพรกระจายของโรคระบาด การแทรกแซงราคาของรัฐบาล ปญหา
การขยายพื้นที่ของโรงงานผสมอาหารสัตว ธุรกิจการจางเลี้ยงสุกรไมเพียงแตสรางรายไดใหกับ
ผูประกอบการและครอบครัวเทาน้ัน แตยังสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับชุมชนใกลเคียงและ
ประเทศชาติอีกดวย 
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 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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 วิทยานิพนธ “รูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจจางเลี้ยงสุกร ใน
เขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม” สามารถสําเร็จและสมบูรณไดดวยความเมตตากรุณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ที่ใหคําปรึกษา แนะนําและสงเสริมใหกับผูวิจัยเปนอยางมาก คอยดูแลแกไข
ชี้แนวทางในการศึกษาวิจัย ชวยแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเสมอมา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษาและ
ขอแนะนําในการศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอบคุณคณาจารยและเจาหนาท่ีทุกทานของสาขาการ
ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูให และ
คอยดูแลการดําเนินการในทุกๆ เร่ืองตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 

 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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