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สุทธิพงศ เถลิงศักดาเดช : รูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ
จางเลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.พิทักษ
ศิริวงศ. 72 หนา.
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ด ว ยวิ ธี วิ ท ยาปรากฏการณ วิ ท ยา มี
วัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษารูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจจางเลี้ยงสุกร2)
เพื่ อศึ ก ษาป ญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิ จการจา งเลี้ย งสุกรของผูป ระกอบการ ใน เขต
เทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม เก็บขอมูลภาคสนามโดยการสังเกตและสัมภาษณระดับลึก ผูให
ขอมูลหลักมีจํานวนทั้งหมด 22 คน คือ ผูประกอบการธุรกิจจางเลี้ยงสุกร จํานวน 7 ราย ผูรับจาง
เลี้ยงสุกรจํานวน 15 ราย ผลการวิจัย พบวา ธุรกิจการจา งเลี้ยงสุกรจัดเปนธุรกิจขนาดยอมโดย
ผูประกอบการเปนผูคิดริเริ่มโครงสรางกระบวนการบริหารจัดการดวยตนเองจากการลองผิดลองถูก
ผูประกอบการตองใชความทักษะความสามารถในการแกปญหาตางๆ โดยอาศัยประสบการณที่ได
สั่ง สมมา ผูป ระกอบการจะเป น ผูค วบคุ ม การผลิต ตั้ง แต ต นจนถึ ง การขายด วยตนเอง มีก ารนํ า
เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อมาชวยในการผลิต สวนกลยุทธที่ผูประกอบการนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ
จางเลี้ยงสุกรคือ มีการรวมกลุมกันเพื่อซื้อวัตถุดิบเพื่อสรางอํานาจการตอรองจากผูขายวัตถุดิบราย
ใหญ การหาวัตถุดิบทดแทนที่มีราคาถูกเพื่อนํามาใชแทนวัตถุดิบหลักที่มีราคาสูง กลยุทธการสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธการสรางแรงจูงใจ
ใหกับลูกคาเพื่อใหลูกคามาซื้อสุกร สําหรับปญหาและอุปสรรคของธุรกิจการจางเลี้ยงสุกรคือ ราคา
สุกรที่ผันผวนไมแนนอน การแพรกระจายของโรคระบาด การแทรกแซงราคาของรัฐบาล ปญหา
การขยายพื้นที่ของโรงงานผสมอาหารสัตว ธุรกิจการจางเลี้ยงสุกรไมเพียงแตสรางรายไดใหกับ
ผูป ระกอบการและครอบครัวเท า นั้น แตยั ง สรางอาชี พ สรา งรายไดใ หกั บชุมชนใกลเคี ยงและ
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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ “รูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจจางเลี้ยงสุกร ใน
เขตเทศบาลนคร จัง หวัด นครปฐม” สามารถสํ าเร็ จและสมบูรณ ไ ดด วยความเมตตากรุณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ที่ใหคําปรึกษา แนะนําและสงเสริมใหกับผูวิจัยเปนอยางมาก คอยดูแลแกไข
ชี้แนวทางในการศึกษาวิจัย ชวยแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเสมอมา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ผูช วยศาสตราจารย ดร.พิ ทั กษ ศิริวงศ อาจารยที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ ที่ไ ดใ หคํา ปรึก ษาและ
ขอแนะนําในการศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอบคุณคณาจารยและเจาหนาที่ทุกทานของสาขาการ
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คอยดูแลการดําเนินการในทุกๆ เรื่องตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา

ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูให และ

ขอขอบพระคุณผูเปนเจาของประสบการณ ผูประกอบการธุรกิจจางเลี้ยงสุกรและผูรับจาง
เลี้ย งสุ ก รที่ ใ ห ความร วมมื อในการถ ายทอดประสบการณอ ย า งละเอีย ด ทํ า ใหผู วิจัย ได ข อมูล ที่
สมบูรณครบถวนจนทําใหเกิดวิทยานิพนธที่มีคุณคาเลมนี้ขึ้น อีกทั้งยังดูแลชวยเหลือผูวิจัยเปนอยาง
ดีตลอดระยะเวลาที่ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล
ขอบคุณบรรดาเพื่อนๆ รวมชั้นเรียนในสาขาการประกอบการ(Entrepreneurship) รุน4 ทุก
คนที่ใหการชวยเหลือผูวิจัยใน ทุกๆ ดาน และคอยใหกําลังใจตลอดจนเปนที่ปรึกษาที่ดีเสมอมา
สุดทา ยนี้ คุณคา และประโยชนของวิทยานิพนธฉบับ นี้ ขอมอบวิทยานิพนธฉบับ นี้เป น
กําลังใจ และแรงบันดาลใจกับทุกทานที่นําไปศึกษา และเปนเครื่องบูชาพระคุณคุณพอ คุณแม ญาติ
พี่นอง บรรดาคณาจารย และผูมีพระคุณทุกทานดวยความเคารพ
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