
บทที่  3 
ฟาร์มและการจัดการฟาร์ม 

 
 จากบทท่ี 1 เราได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจภาค
การเกษตร รวมถึงรายได้ของภาคการเกษตรเม่ือเปรียบเทียบกับรายได้ของประเทศแล้ว พบว่า
หากมองภาพรวมของประเทศ แม้การประกอบอาชีพท าฟาร์มหรือการเป็นเกษตรกรจะลดน้อยลง 
เน่ืองจากหนัไปสร้างผลผลิตทางด้านอตุสาหกรรมมากขึน้ก็ตาม แตธุ่รกิจภาคการเกษตรก็ยงัคงมี
ความส าคญัของประเทศ และหากมองในระดบัย่อยคือประชาชนของประเทศก็ยงัมีจ านวนมากท่ี
ประกอบอาชีพท าฟาร์ม จึงต้องมีการส่งเสริมสนบัสนนุเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพการท าฟาร์มให้
มีความกินดีอยูดี่มากยิ่งขึน้ เพราะหากสามารถท าได้นัน่หมายถึงประเทศได้รับการพฒันาไปด้วย 
ธุรกิจฟาร์มแต่ละหน่วยส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่าธุรกิจอ่ืนๆ ทัง้นีส้่วนหนึ่งเน่ืองมาจากมีความ
เป็นธุรกิจน้อยกว่าธุรกิจอ่ืน จึงเป็นเร่ืองส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้มีการพฒันาในเร่ืองของการ
จดัการ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะด้านใดต้องมีความรู้ด้านการจดัการด้วย สามารถศึกษาภาพรวม
ของการจัดการได้จากบทท่ี 2 และในเนือ้หาต่อไปนีเ้ป็นการกล่าวถึงภาพรวมของการท าธุรกิจ
ฟาร์มโดยการประยกุต์การจดัการเข้ากบัการท าฟาร์ม  
 
ความหมายของการจัดการฟาร์ม   
 

ค าว่า  “การจดัการฟาร์ม”  สามารถแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ  “การจดัการ”  และ  
“ฟาร์ม”  ส าหรับความหมายของ "ฟาร์ม" ได้แก่ 

 
ฟาร์ม  หมายถึง  สถานท่ีซึ่งเกษตรกรได้ท าการถือครองไว้เพ่ือประกอบการผลิตพืชและ

สตัว์ตลอดจนการจดัจ าหน่ายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึน้มานัน้ (โอภาวดี เข็มทอง , 2539, 
หน้า 47) 
 
 ฟาร์ม หมายถึง ท่ีดินท่ีใช้ในการปลูกพืช หรือเลีย้งสัตว์ โดยมีขอบเขตท่ีแน่นอน เช่น  
กล่าวว่าฟาร์ม  นาย  ก.  มี  25 ไร่  หมายความว่า  นาย  ก.  มีท่ีดินท่ีจะใช้ในการปลูกพืชหรือ
เลีย้งสตัว์อยูจ่ านวนจ ากดัคือมี  25 ไร่ (ไพฑรูย์ คชัมาตย์, 2539, หน้า 1) 
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 ฟาร์ม หมายถึง อาณาบริเวณท่ีใช้ท าการเกษตรกรรม เชน่ เพาะปลกู เลีย้งสตัว์ 
(พจนานกุรมบณัฑิตราชสถาน, 2548) 
 

โดยส่วนใหญ่เม่ือเรากลา่วถึงค าวา่ฟาร์ม เราจะเข้าใจวา่เป็น ท่ีดินท่ีมีการท าการเกษตร 
แตแ่ท้จริงแล้วเม่ือกลา่วถึงค าวา่ฟาร์ม ยงัหมายความถึงธุรกิจการท าฟาร์มหรือการประกอบ
กิจการด้านการเกษตรด้วย เชน่ หากถามวา่บดิามารดาประกอบอาชีพอะไร หากตอบวา่ มีอาชีพ
ท าฟาร์ม หมายความถึงท าธุรกิจเก่ียวกบัการเกษตรคือเป็นเกษตรกรนัน่เอง ดงันัน้ จงึสรุปวา่ 
ฟาร์มมีความหมายใน 2 ประเดน็ คือ  

 
1. ฟาร์ม  หมายถงึ  ท่ีดนิท่ีบคุคลหรือหนว่ยธุรกิจถือครองไว้เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า

ทางด้านการเกษตร อาจเป็นพืชหรือสตัว์ก็ได้ ซึง่การถือครองท่ีดนิกระท าได้ทัง้แบบถาวรหรือแบบ
ชัว่คราว(เชา่) ก็ได้ ฉะนัน้ ท่ีดนิของธุรกิจฟาร์มจงึมีความแตกตา่งจากท่ีดนิของธุรกิจอ่ืนๆทัว่ๆไป 
เพราะใช้เพ่ือการผลิตสินค้าทางด้านการเกษตร ในแง่ของการเลือกพิจารณาก็มีความพิเศษ
แตกตา่งไปจากธุรกิจอ่ืนคือ ธุรกิจฟาร์มนอกจากจะต้องพิจารณาต าแหนง่ท่ีตัง้ของท่ีดนิแล้วยงั
ต้องค านงึถึงความอดุมสมบรูณ์ของดนิด้วย ส าหรับธุรกิจอ่ืนทัว่ๆไปความอดุมสมบรูณ์ของดนิเป็น
เร่ืองท่ีแทบจะไมต้่องค านงึถึงเลย  

2. ฟาร์ม หมายถงึ หน่วยธุรกิจหนว่ยหนึง่ในระบบเศรษฐกิจ ท่ีมีการผลิต การจ าหนา่ย
สินค้าและการบริการด้านการเกษตร หากจะท าธุรกิจฟาร์มควรระลกึอยูเ่สมอวา่ฟาร์มจดัเป็น
หนว่ยธุรกิจหนว่ยหนึง่ ซึง่ต้องการการจดัการท่ีดีมีคณุภาพ และสามารถสร้างผลก าไรให้กบัธุรกิจ
ได้เหมือนเชน่ธุรกิจอ่ืนๆ  

 
ส าหรับค าวา่ "การจัดการ" ได้มีนกัวิชาการทางด้านการบริหารจดัการ ได้ให้ความหมายไว้ ดงัเชน่ 
 

การจดัการ หมายถึง การกระท าหรือศิลปะในการกระท าตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึง่ (ไพฑรูย์ คชัมาตย์, 2539, หน้า 3) 
 
 การจดัการ หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมหรือการศกึษาเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีในอนั
ท่ีจะเช่ือมัน่ได้วา่ กิจกรรมตา่งๆด าเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลสุ าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าท่ีในอันท่ีจะสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาวะท่ีจะเอือ้อ านวยต่อการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ด้วยความพยายามร่วมของกลุม่บคุคล (พิมลจรรย์ นามวฒัน์, 2540, หน้า 5) 
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การจดัการ หมายถึง ศลิปะในการใช้คน เงิน วสัดอุปุกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ 
เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การอยา่งมีประสิทธิภาพ (สมคดิ บางโม, 2542, หน้า 61) 

 
การจดัการหรือการบริหาร หมายถึง ศิลปในการด าเนินงานร่วมกันของคณะบุคคล ซึ่ง

เป็นกลุม่ผู้บริหารขององค์การ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเข้าท างาน 
การสัง่การและการควบคมุกิจการ ให้ด าเนินไปตามนโยบายจนบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การท่ี
วางไว้อยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพท่ีสดุ (ศริิพร พงศ์ศรีโรจน์, 2543, หน้า 13) 

 
นอกจากนีไ้ด้มีนกัวิชาการอีกหลายทา่นได้ให้ความหมายของการจดัการไว้หลากหลาย

แตก็่เป็นหลกัการอนัเดียวกนั เชน่ พีเตอร์ ดรักเกอร์ ได้ให้ความหมายของการจดัการวา่ การ
จดัการคือศลิปะในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป็นต้น และส าหรับผู้ เขียนเห็นว่า
การจดัการ หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหารหรือผู้จดัการจะต้องด าเนินการโดยใช้เทคนิควิธีตา่งๆ
ผสมผสานทรัพยากรในองค์การอยา่งมีศลิปะเพ่ือให้ภารกิจขององค์การสามารถส าเร็จลลุว่งได้ 
และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีองค์การได้ก าหนดไว้ กล่าวคือต้องใช้ทัง้ความรู้เชิงวิชาการ และการ
ประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องตามสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง นัน่เอง 
 

และความหมายของ "การจัดการฟาร์ม" ในทศันะของนกัเศรษฐศาสตร์บางท่าน เป็น 
ดงันี ้

 
การจดัการฟาร์ม หมายถึง การจดัสรรทรัพยากรของหนว่ยธุรกิจฟาร์มท่ีมีอยู่จ านวนจ ากดั

ในการผลิตพืชและสตัว์เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ภายใต้สภาพความ
เส่ียงและความไมแ่นน่อน (บรรล ุพฒุิกรและคณะ, 2539, หน้า 48) 
  

ส าหรับทศันะของผู้ เขียนนัน้เห็นวา่ “การจดัการฟาร์ม” หมายถึง การน าเอาองค์ความรู้
ตา่งๆ   อนัเป็นหลกัสหวิทยาการของหลากหลายวิชา   น ามาประยกุต์ใช้เพ่ือการวางแผนจดัรูป
องค์ประกอบของฟาร์มและเพ่ือการด าเนินงานฟาร์ม ทัง้นีเ้พ่ือให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดันัน้ อยา่งเตม็ประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลตามต้องการ และเกิดผลก าไรแก่ธุรกิจฟาร์ม
ในท่ีสดุ เพราะจากการท่ีฟาร์มมีปัจจยัการผลิตตา่ง ๆ อยู่อยา่งจ ากดั เชน่ มีท่ีดนิจ ากดั มีแรงงาน
จ ากดั  มีเงินทนุเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ  ตลอดจนปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ  จ ากดั ซึง่ปัจจยัการผลิต
เหลา่นีมี้ทางเลือกใช้ได้หลายทาง  เป็นต้นวา่  ใช้ในการปลกูข้าวโพด  หรือฝ้าย  หรือมนัส าปะหลงั  
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หรือใช้ในกิจการปศสุตัว์  เจ้าของฟาร์มจงึต้องมีการตดัสินใจท่ีจะเลือกใช้ปัจจยัการผลิตอนัจ ากดั
นี ้  ในทางเลือกใดทางเลือกหนึง่  เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของตนท่ีได้วางไว้ในการท าฟาร์ม  
กระบวนการท่ีเจ้าของฟาร์มจะหาทางจดัสรรปัจจยัการผลิตตา่ง ๆ  จนกระทัง่ตดัสินใจในการผลิต  
และด าเนินงานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้นัน้ รวมเรียกวา่เป็น การจดัการฟาร์ม  ดงั
รูปภาพท่ี  8 กลา่วง่ายๆคือต้องท ากิจกรรมตา่งๆอย่างมีระบบ มีขัน้ตอนตามกระบวนการ เพ่ือ
ให้ผลจากการตดัสินใจออกมาดีท่ีสดุนัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 8 แสดงความหมายของการจดัการฟาร์ม 
 
ท่ีมา: (เบญจมาส ลกัษณิยานนท์, 2547, หน้า 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัการผลิต
ตา่ง ๆ  ในฟาร์ม
ท่ีมีอยูจ่ ากดั 

การตดัสินใจเพ่ือ
เลือกทางเลือก

ตา่ง ๆ 

เป้าหมายการท า
ฟาร์มของแตล่ะ

บคุคล 

ทางเลือก ท่ี 1 

ทางเลือกท่ี  2 

ทางเลือกท่ี  3 

ทางเลือกท่ี  n 

ด าเนินการ
เพ่ือบรรล ุ

การจดัการฟาร์ม 
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วัตถุประสงค์ของการจัดการฟาร์ม 
 

1. เพื่อต้องการให้ได้ผลผลิตสูงสุด 
การท่ีเราใช้หลกัความรู้ตา่งๆทัง้ทางด้านเกษตร การจดัการ หรือเศรษฐศาสตร์และ

เทคโนโลยีอ่ืนๆมาใช้ ก็เพ่ือให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลผลิตออกมาได้
สงูสดุเทา่ท่ีปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูจ่ ากดันัน้จะเอือ้อ านวยได้ เป็นการใช้ปัจจยัการผลิตให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ 

2. เพ่ือต้องการก าไรสูงสุด 
      นอกจากต้องการให้ได้ผลผลิตมากๆ แล้วสิ่งส าคญัท่ีสดุก็เพ่ือให้ได้ก าไรสงูสดุด้วย ซึง่หาก

มีหลกัการจดัการท่ีดีจะก่อให้เกิดก าไรสงูสดุได้ เพราะการได้ก าไรมากขึน้นัน้ไมไ่ด้เกิดจากการมี
ผลผลิตขายมากเทา่นัน้ แตเ่กิดจากความสามารถจดัการกบัทรัพยากรตา่งๆได้ดีด้วย เชน่การลด
ต้นทนุก็สามารถท าให้ก าไรเพิ่มได้เชน่กนั 

3. เพ่ือต้องการปริมาณขายสูงสุด 
      การมียอดขายสงู สินค้าขายได้มากๆ คือความต้องการของทกุธุรกิจ แม้ก าไรตอ่หนว่ย

น้อยแตห่ากขายได้ปริมาณมากๆ ก็สามารถสร้างก าไรได้เชน่เดียวกนั การบริหารจดัการท่ีดี 
โดยเฉพาะเร่ืองของการจดัการทางด้านการตลาด ราคา และคณุภาพ ระบบการขนส่ง สิ่งเหลา่นีมี้
ผลตอ่ปริมาณการขายหรือยอดขายทัง้สิน้ 

4. เพื่อลดความเส่ียงหรือให้มีความเส่ียงน้อยที่สุด 
      วตัถปุระสงค์ของการบริหารจดัการคือเพ่ือลดความเส่ียงภยั การจดัการมีระบบการ

วางแผน ออกแบบ และการจดังบประมาณ มีการศกึษาความเป็นไปได้ของกิจการเกษตรแตล่ะ
กิจการ ศกึษาปัญหาและอปุสรรคตา่งๆของธุรกิจ ดงันัน้ยอ่มเป็นการชว่ยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิด
กบัธุรกิจได้ 

5. เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกรให้สูงขึน้ 
      เป็นวตัถปุระสงค์สงูสดุของการจดัการฟาร์ม เพ่ือให้มาตรฐานการครองชีพของเกษตรกรดี

ขึน้ อนัเน่ืองมาจากการน าเอาความรู้ในด้านตา่งๆมาเพ่ือสง่เสริมให้เกษตรกรมีการท างานอย่าง
เป็นระบบ สามารถดแูลบริหารจดัการของธุรกิจตนเองได้อยา่งยัง่ยืน ไมถ่กูเอารัดเอาเปรียบ และ
เรียนรู้หลกัการท าธุรกิจท่ีถกูต้อง 
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เป้าหมายของการจัดการฟาร์ม 
 
 การบริหารจดัการฟาร์มซึ่งตนเองเป็นเจ้าของเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากกว่าการไปรับจ้างผู้ อ่ืน
ท างาน บคุคลท่ีหนัมาประกอบอาชีพธุรกิจการท าฟาร์มแล้วเรียกตวัเองว่าเ ป็น "เกษตรกร" ความ
จริงแล้วหากจะเปรียบเทียบกบัธุรกิจอ่ืนๆ เกษตรกรก็คือเจ้าของธุรกิจประเภทหนึ่ง ถือว่าเป็นการ
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวันัน่เอง ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะท าฟาร์มท่ีมีขนาดเล็ก เราจึงอาจจะ
เรียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กก็ได้ ในตา่งประเทศได้มีการศกึษาวิจยัว่า เพราะเหตใุดบคุคล
จึงหนัมาประกอบอาชีพท าธุรกิจส่วนตวั แทนท่ีจะไปท างานเป็น "มนุษย์เงินเดือน" กินเงินเดือน
จากนายจ้างทุกๆเดือน ซึ่งแบกรับภาระความรับผิดชอบน้อยกว่า ผลของการวิจยัแสดงให้เห็น
ค าตอบว่า เพราะเหตุใดบุคคลจึงสนใจท า "ธุรกิจหรืออาชีพส่วนตัว" ไม่ใช่ เพราะเป้าหมาย
ทางด้านก าไรอย่างเดียว แต่บุคคลมีเป้าหมายในการท าธุรกิจแตกต่างกัน และธุรกิจฟาร์มก็
เชน่เดียวกนั 
 
 เป้าหมายและเหตผุลในการท าธุรกิจสว่นตวัของบคุคล เรียงตามล าดบัดงันี ้

1. ต้องการใช้ทกัษะและความสามารถให้เป็นประโยชน์ (57%) 
2. ต้องการจดัการ/ควบคมุอนาคตของตนเอง (52%) 
3. ต้องการสร้างอาณาจกัรธุรกิจให้กบัครอบครัว (52%) 
4. ต้องการความท้าทาย (48%) 
5. ต้องการความมัง่คัง่ (19%) 
6. ต้องการเป็นท่ียอมรับของสงัคม (19%) 

 
         

ต้องการจดัการ/ควบคมุอนาคตของตนเอง         

ต้องการใช้ทกัษะและความสามารถให้เป็นประโยชน์         

ต้องการสร้างอาณาจกัรธุรกิจให้กบัครอบครัว         

ต้องการความท้าทาย         

ต้องการเป็นท่ียอมรับของสงัคม         

ต้องการความมัง่คัง่         

 0 10 20 30 40 50 60  
 
รูปภาพท่ี 9 แสดงเป้าหมายและเหตผุลของบคุคลในการหนัมาประกอบอาชีพธุรกิจสว่นตวั 
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ท่ีมา: (วีระวธุ มาฆะศริานนท์, 2544, หน้า 23)  
 เจ้าของฟาร์มแตล่ะฟาร์มมีเป้าหมายในการท าฟาร์มแตกตา่งกนัไป บางฟาร์มต้องการท่ี
จะท าก าไรท่ีเป็นตวัเงินจากการท าฟาร์มให้มากท่ีสดุ บางฟาร์มต้องการก าไรจากฟาร์มพอสมควร 
โดยมีเวลาพกัผ่อนอยู่กบัครอบครัวบ้าง มีคณุภาพชีวิตท่ีดี อยู่กบัสิ่งแวดล้อมท่ีตนชอบ ฟาร์มบาง
แห่งใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อน เม่ือเป้าหมายในการท าฟาร์มต่างกัน การตัดสินใจท่ีละเลือกท า
กิจกรรมต่างๆในฟาร์ม จึงต่างกันด้วย นอกจากนีก้ารมีปัจจัยการผลิตท่ีต่างกัน ความจ ากัดใน
สภาพต่างๆกันของท้องถ่ิน ตลอดจนสภาวะด้านจิตใจของเจ้าของฟาร์ม ยงัมีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจตา่งๆ ในฟาร์มด้วย 
 
ความส าคัญของการจัดการฟาร์ม 
 
 การจดัการฟาร์มมีความส าคญัตอ่เกษตรกรด้วยเหตผุลท่ีส าคญัพอสรุปได้ดงันี ้
 

1. ความส าคัญต่อตัวเกษตรกร 
             การจดัการฟาร์มชว่ยให้เกษตรกรได้ทราบถึงการน าหลกัของการจดัการเข้ามาชว่ย

ในการท าฟาร์ม สามารถวางแผนและตดัสินใจวา่จะปลกูพืช เลีย้งสตัว์อะไรบ้างจงึจะเหมาะสม 
และการเลือกใช้ปัจจยัการผลิตเพ่ือก่อให้เกิดก าไรสงูสดุ เกษตรกรในประเทศไทยสว่นใหญ่เป็น
เกษตรกรรายยอ่ย ซึง่จดัอยูใ่นธุรกิจประเภทธุรกิจเจ้าของคนเดียว  ลกัษณะของธุรกิจเจ้าของคน
เดียวนัน้ เจ้าของธุรกิจจะต้องท าหน้าท่ีเป็นทัง้เจ้าของและท าหน้าท่ีเป็นทัง้ผู้จดัการ 

 
1.1   ในฐานะท่ีเป็นเจ้าของกิจการ เจ้าของกิจการเป็นเจ้าของเงิน และเป็นผู้ลงทนุใน

การซือ้ปัจจยัการผลิตและสินทรัพย์ทกุอยา่งในฟาร์ม โดยไมท่ราบวา่การท าธุรกิจฟาร์มจะได้ก าไร
หรือขาดทนุ เกษตรกรหรือเจ้าของกิจการจะต้องแบกรับความเส่ียง ในเร่ืองของก าไร และขาดทนุ 

1.2  ในฐานะผู้จดัการ ผู้จดัการจะต้องรับผิดชอบในเร่ืองของ  การจดัการกบัปัจจยั
การผลิตในด้านตา่งๆ เชน่ การจดัหาปัจจยัการผลิต เลือกชนิดปัจจยัการผลิต เพ่ือใช้ปัจจยัการ
ผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ตลอดจนรับผิดชอบในเร่ืองการผลิต อนัได้แก่ เลือกวิธีท่ีใช้ในการ
ผลิต (กระบวนผลิต) เพ่ือให้ได้สินค้าและบริการท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค สร้างกลยทุธ์เพ่ือเพิ่ม
การขายสินค้า ธุรกิจฟาร์มจะขายสินค้าได้มากขึน้ มีรายได้ให้กบัธุรกิจมากขึน้ 
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2. ความส าคัญต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
            บคุลากรทัง้ของรัฐและเอกชนสามารถน าความรู้เพ่ือชว่ยแนะน า สง่เสริมการตดัสินใจ

ด้านการผลิต และ การจ าหน่าย ให้กบัเกษตรกร 
3. ความส าคัญต่อผู้บริหารด้านการเกษตร 

            ผู้บริหารท่ีมีความรู้ด้านการเกษตรจะสามารถน าความรู้ มาใช้เพ่ือการวางแผน การ
ก าหนดนโยบาย และสง่เสริมการเกษตร 

4. ความส าคัญต่อผลประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ 
      การมีความรู้ในการจดัการฟาร์มของเกษตรกรท่ีถกูต้อง จะสง่ผลถึงการใช้ทรัพยากร

ของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และเป็นการสงวนทรัพยากรท่ีมีคา่ของประเทศ 
นอกจากนีค้วามส าคัญของการจัดการฟาร์มสามารถอธิบายโดยพิจารณาตัวอย่าง

ตอ่ไปนีส้มมติมีเกษตรกร  2  คน  คือ  นาย  ก.  และ  นาย  ข.  ได้เร่ิมต้นท าฟาร์มในเนือ้ท่ีเท่ากนั  
ท่ีดินชนิดเดียวกัน  เงินทุนเท่ากัน  ปัจจัยการผลิตอ่ืน  ตลอดจนสภาพดินฟ้าอากาศเหมือนกัน
หมด  แต ่ นาย  ก.  มีความสามารถในการปลกูพืชและเลีย้งสตัว์ได้ดีกว่า  นาย ข.  เม่ือระยะเวลา
ผา่นไป  5  ปี  ปรากฏว่า  นาย  ก.  ต้องขายฟาร์มของตนเองและต้องมารับจ้างท าฟาร์มให้  นาย  
ข.  ซึ่งได้ขยายฟาร์มและมีผลก าไรจากการท าฟาร์มเพิ่มขึน้ทุกปี  กรณีเช่นนีอ้าจเป็นได้ไหม  
เพราะอะไร 
 การท่ี  นาย  ข.  ประสบผลส าเร็จในการท าฟาร์มในขณะท่ี  นาย  ก.  ล้มเหลวอาจมี
สาเหตหุลายประการ  เช่น  ในขณะท่ี  นาย  ก.  ยงัคงการผลิตในลกัษณะเดิมอยู่ตลอดเวลา  แต ่ 
นาย  ข. มีการปรับปรุงการผลิตในกิจการตา่ง ๆ  ในฟาร์มอยู่เสมอ  มีการเปล่ียนแปลงการผลิต
จากพืชชนิดหนึ่งไปสู่พืชชนิดอ่ืนท่ีให้ก าไรสุทธิสูงกว่า  เปล่ียนจากการปลูกพืชไปเลีย้งสัตว์ให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละระยะ  ท ากิจการท่ีรัฐบาลมีโครงการสนบัสนุน  เช่น  การ
พยงุราคา  การประกนัราคา  มีการเลือกใช้ปัจจยัการผลิตท่ีเหมาะสมกบัสภาพการผลิต  เลือกใช้
เทคนิคการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง  ตลอดจนมีการติดตามข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการท าฟาร์มของตนอยูเ่สมอ 
 
  จึงเห็นได้ว่า  เกษตรกรท่ีประสบผลส าเร็จในการท าฟาร์ม  นอกจากจะตดัสินใจเป็นแล้ว  
จะต้องมีการตดัสินใจท่ีถกูต้องด้วย  จงึจะบรรลเุป้าหมายการท าฟาร์มของตนได้ 
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กระบวนการการตัดสินใจงานฟาร์ม 
 
 กระบวนการการตดัสินใจงานฟาร์มเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการสร้างฟาร์มให้เกิดขึน้ มี
ขัน้ตอน 7 ข้อ ดงันี ้
 

1. ก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของฟาร์ม 
การจะปฏิบตัิภารกิจใดๆก็ตาม เราต้องรู้จดุหมายปลายทาง จึงจะรู้วิถีทางท่ีจะไปให้

ถึงปลายทางนัน้ได้ จุดหมายปลายทางนัน้คือวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของเรา หากมี
วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายท่ีชดัเจน จะท าให้เกิดแนวทางปฏิบตัิท่ีชดัเจนด้วย ค าว่าวตัถปุระสงค์
หรือเป้าหมายนัน้บางครัง้อาจใช้เป็นความหมายรวมๆกันได้ แต่หากจะพิจารณาให้ลึกลงไปนัน้ 
ปกติวัตถุประสงค์จะเกิดขึน้ก่อน เป็นความหมายอย่างกว้าง ส าหรับเป้าหมายมกัชีเ้ฉพาะกว่า 
และในทางบริหารนัน้ค าว่าเป้าหมายมักใช้ในเชิงปริมาณ เช่นเป้าหมายท าก าไรเท่าไร หรือ
ต้องการตัง้เป้าหมายท่ียอดขายเท่าไร เพิ่มก่ีเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น การก าหนดวัตถุประสงค์อาจมี
หลายระดบัได้ โดยให้ล าดบัความส าคญัของวัตถุประสงค์ท่ีต้องการในการท าฟาร์ม  เช่นถ้ามี
วตัถปุระสงค์มากกวา่  1  อยา่ง  ก็ให้ก าหนดเป็นวตัถปุระสงค์หลกั วตัถปุระสงค์รอง เป็นต้น  

2. ศึกษาและจ ากัดขอบเขตของปัญหาที่จะเกิดขึน้ในฟาร์ม 
      เม่ือก าหนดเป้าหมายในการท าฟาร์มได้แล้ว  จะต้องศึกษาและจ ากัดขอบเขตของ

ปัญหาท่ีจะมีผลต่อเป้าหมายท่ีวางไว้  เน่ืองจากมีปัจจัยจ านวนมากท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
เป้าหมายโดยท่ีเราไม่อาจจะศึกษาปัจจัยทุกชนิดเหล่านัน้ได้หมด  จึงต้องจ ากัดขอบเขตท่ีจะ
ศกึษาไว้  โดยศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีส าคญั  ท่ีจะมีผลกระทบอย่างมากต่อเป้าหมายเท่านัน้  เช่น  
ถ้ามีเป้าหมายในการใช้ท่ีดินในการท านา  เพ่ือให้ได้ผลผลิตข้าวสงูท่ีสดุ  ซึ่งปัจจยัการผลิตตา่ง ๆ  
ท่ีจะมีผลท าให้ผลผลิตข้าวมากหรือน้อย  มีมากมาย  เป็นต้นว่า จ านวนเนือ้ท่ีท่ีใช้ในการ
เพาะปลูก  จ านวนปุ๋ ยท่ีใช้ในการเพาะปลูก  จ านวนแรงงาน  ปริมาณน า้  อุณหภูมิ  ความชืน้  
ศตัรูพืช  ฯลฯ  การจะศกึษาปัจจยัการผลิตเหล่านีทุ้กชนิด  เป็นการเสียเวลาอย่างมาก  และบาง
ปัจจยัไมอ่าจจะหาข้อมลูเพ่ือการศกึษาได้  จึงจ าต้องเลือกศกึษาเฉพาะปัจจยัการผลิตบางชนิดท่ี
ส าคญัเทา่นัน้ 
 
  Y   = f(X1, X2, X3, ………………..Xn) 
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 เม่ือ Y   = ผลผลิตข้าว 
 
     X1, X2, X3, …Xn   = ปัจจยัการผลิตแตล่ะชนิดท่ีมีผลกระทบตอ่ผลผลิตข้าว 
 เม่ือจะศกึษาเพียง  3  ปัจจยัการผลิต  อาจเขียนได้วา่ 
 

  Y    = f(X1, X2, X3,/ X4, X5, ………………..Xn) 
 
 นัน่คือ  จะศกึษาเพียงปัจจยั  X1, X2, X3, เทา่นัน้  โดยก าหนดให้  X4, X5, …..Xn)  คงท่ี 
 

3. หาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาต่าง ๆ  ในฟาร์ม   
      เม่ือทราบวา่จะศกึษาอะไร  มีขอบเขตแคไ่หนแล้ว  จะต้องหาข้อมลูตลอดจนข่าวสาร

ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือด าเนินการต่อไป การหาข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงนัน้ มีวิธีการได้มาซึ่ง
ข้อมลูหลายวิธี ได้แก่ 

 
3.1 การหาข้อมลูจากเอกสารต าราทางวิชาการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา 
3.2 ใช้วิธีการสมัภาษณ์ หากเป็นภาษาชาวบ้านก็คือการพดูคยุสอบถามกบัเพ่ือน

บ้านเก่ียวกบัสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
3.3 การหาข้อมลูจากส่ือทางโทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น 
3.4 การหาข้อมลูจากการจดบนัทกึอยา่งสม ่าเสมอของเกษตรกรเองเป็นระยะเวลา

ยาวนานพอสมควร สามารถท าให้ช่วยการตดัสินใจได้เช่นเดียวกนั เรียกว่าเป็นการใช้ข้อมูลทาง
สถิตนิัน่เอง 

3.5 การหาข้อมลูจากการทดลองศกึษาวิจยัด้วยตนเอง เป็นต้น 
 

ส าหรับในขัน้ตอนของการหาข้อมลูนัน้เป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิ่งเช่นเดียวกนั เพราะข้อมลู
ท่ีได้มานัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีถกูต้องเช่ือถือได้ จึงจะท าให้การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นไปอย่างถกูต้อง
ด้วย เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัราคาปัจจยัและผลผลิตจากภายนอกฟาร์ม นบัว่ามีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจผลิตภายในฟาร์ม ในส่วนของข้อมูลนัน้อาจเป็นตวัเลขข้อเท็จจริง หรือสถิติต่างๆท่ียั ง
ไม่ได้มีการประมวลให้อยู่ในลกัษณะท่ีน ามาใช้วิเคราะห์หรือเปรียบเทียบได้ เม่ือน ามาเรียบเรียง 
จ าแนกประเภทและท าการวิเคราะห์แล้วก็จะได้ผลสรุป ซึ่งจะเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การแก้ไขปัญหาตอ่ไป 



 79 

 
 
 
 
4. วิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ   
      การวิเคราะห์ทางเลือกท่ีจะใช้ในการท าฟาร์ม  ดงัได้กล่าวมาแล้วว่า  ฟาร์มแต่ละ

ฟาร์มมีทางเลือกท่ีจะใช้ปัจจยัการผลิตไปในการท ากิจการตา่ง ๆ  ได้หลายอย่าง  ดงันัน้ ผู้จดัการ
ฟาร์มจึงต้องน าข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงทางเลือกเหล่านัน้  ว่าทางเลือกใดจึงจะท าให้ฟาร์มบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ดีท่ีสดุ 

5. ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จะท า 
      เม่ือมีข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาแล้ว เกษตรกรหรือผู้ จัดการฟาร์มจะ

สามารถท าการวิเคราะห์ทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ทางแก้ไขปัญหา
อาจจะปรากฏให้เห็นได้ตัง้แต่ในขณะท่ีท าการวิเคราะห์ข้อมลูดิบให้อยู่ในรูปของข้อมลูข่าวสารก็
ได้ แต่การวิเคราะห์ข้อมูลบางครัง้ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมพอสมควร อีกทัง้ต้องใช้ประสบการณ์ 
ความรู้ความช านาญของเกษตรกรด้วยมาช่วย ทางเลือกต่างๆจะถูกน ามาวิเคราะห์อย่าง
สมเหตุสมผล หลกัเศรษฐศาสตร์ต่างๆ ก็จะถูกน ามาใช้วิเคราะห์ในการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
ตามหลกัการทางทฤษฎี แตอ่ยา่งไรก็ตาม แม้เป็นปัญหาอย่างเดียวกนั แตเ่กษตรกรแตล่ะคนอาจ
ตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีแตกต่างกัน คืออาจไม่เลือกทางท่ีสมเหตสุมผลตามหลกัเศรษฐศาสตร์ 
ก็เป็นได้ ทัง้นีเ้น่ืองมาจากบคุคลแตล่ะคน มีคา่นิยม ความเช่ือและวฒันธรรมส่วนตวั หรือภูมิหลงั
ท่ีแตกต่างกัน เราเรียกว่าเป็นการตดัสินใจเชิงพฤติกรรมศาสตร์ กล่าวคือมีความชอบส่วนตวัเข้า
มาตดัสินใจร่วมกบัเหตแุละผลนัน่เอง แตท่ัง้นีเ้กษตรกรทกุคนก็ต้องตดัสินใจเลือกทางแก้ปัญหาท่ี
ตนคดิวา่เหมาะสมท่ีสดุ ดีท่ีสดุส าหรับตน และเม่ือสามารถวิเคราะห์ทางเลือกตา่ง ๆ  ได้  ผลจาก
การวิเคราะห์นี ้ จะท าให้สามารถตดัสินใจได้ว่า  ฟาร์มควรจะด าเนินงานตามทางเลือกใด  จะท า
กิจการอะไรบ้างในฟาร์ม  มีขัน้ตอนวิธีการในการด าเนินงานอยา่งไร 

6. ลงมือปฏิบัตติามทางเลือกนัน้ 
      เม่ือตดัสินใจแล้วจะต้องลงมือท า  การรอเวลาโดยไม่จ าเป็นอาจมีผลให้เลิกล้มความ

ตัง้ใจได้ ถึงแม้ว่าบางครัง้ทางเลือกปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดไม่ใช่ทางแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดเสมอไป เพราะ
บางครัง้ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดอาจจะพบว่าไม่ต้องท าอะไรซึ่งก็เท่ากับว่าต้องย้อนกลับไปเร่ิมต้น
ก าหนดปัญหาใหม่ อย่างไรก็ตาม หลังจากวิเคราะห์ทางเลือกแล้วย่อมเลือกทางเลือกท่ีดีกว่า
ทางเลือกอ่ืนๆ ซึง่ถ้าวตัถปุระสงค์ของฟาร์มในล าดบัแรกคือก าไรสงูสดุแล้ว ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุก็คือ
ทางเลือกท่ีให้ผลตอบแทนสงูสดุ แตถ้่าทางเลือกนัน้มีความเส่ียงและความไม่แน่นอนมากในด้าน
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ราคาผลผลิต เกษตรกรผู้ เป็นเจ้าของก็ต้องประเมินความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีมนัจะเกิดขึน้ หรือ
โอกาสท่ีจะไม่เกิดขึน้ด้วย ว่าทางเลือกใดให้ผลตอบแทนมากท่ีสดุถ้ามีความเส่ียงเข้ามาเก่ียวข้อง 
การตดัสินใจจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย แตเ่ม่ือได้ตดัสินใจแล้ว ต้องรับผิดชอบเต็มท่ีในสิ่งท่ีได้เลือกกระท า
ไป  ซึง่เป็นสิ่งส าคญัในการท ากิจการหรือบริหารงานตา่ง ๆ  งานฟาร์มจะได้ด าเนินไปตามขัน้ตอน
ท่ีวางไว้  ส าเร็จผลตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ ช่วยให้ประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่าย เพราะการท่ี
มวัแตล่งัเลตดัสินใจไมไ่ด้ท าให้ต้องสญูเสียโอกาสท่ีดีๆก็เป็นได้ 

7. ประเมินผลที่ได้รับ  
การตัดสินใจย่อมมีข้อผิดพลาดได้เป็นธรรมดา การคิดวางแผนก าหนดวัตถุประสงค์และการ
วิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆเพื่อชว่ยแก้ปัญหาจะไม่มีประโยชน์อนัใดเลย หากว่าเกษตรกรไม่ประเมินผล
ของการตดัสินใจ เพราะจะไมเ่ห็นข้อผิดพลาดและการปรับปรุงใดๆ การประเมินผลเป็นการค้นหา
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้จากการตดัสินใจและปฏิบตัิตามสิ่งท่ีตดัสินใจนัน้ การติดตามผลจะช่วยให้
ได้ข้อมูลในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง หรือเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาอ่ืนๆต่อไป 
เพ่ือใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเช่นเดียวกัน การประเมินผล
เป็นการสรุปผลการท าฟาร์มในช่วงเวลานัน้ๆ  เพ่ือทราบปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ  ในการ
ด าเนินงาน  อนัจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงานในระยะตอ่ไปให้ดียิ่งขึน้
ตอ่ไปเร่ือยๆ 

 
 ตามขัน้ตอนทัง้  7  ประการนี ้ เกษตรกรไม่จ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติให้ครบทัง้หมด  
โดยเฉพาะเกษตรกรรายเล็กทัว่ ๆ  ไป  ไมอ่าจปฏิบตัติามขัน้ตอนทัง้  7  นีไ้ด้ทกุขัน้ตอน  เกษตรกร
บางรายอาจท าฟาร์มชนิดเดียวกับท่ีเคยท ามาตลอดช่วงระยะเวลานับเป็นสิบ ๆ  ปี  และมี
ข้อจ ากดัมากมายท่ีท าให้เกษตรกรไม่อาจปฏิบตัิตามขัน้ตอนได้  เช่น  ข้อจ ากดัในด้านการศกึษา  
ข้อจ ากดัด้านข้อมลู  และขา่วสารท่ีจะได้รับ  เป็นต้น  ขัน้ตอนเหล่านีจ้ึงมกัปฏิบตัิกนัตามฟาร์มท่ีมี
กิจการใหญ่ ๆ  เท่านัน้  อย่างไรก็ตามขัน้ตอนทัง้  7  นี ้ ก็มีประโยชน์ในการให้ข้อคิด  ในการท่ีจะ
น าไปประยกุต์ให้เข้าสภาพของแตล่ะท้องถ่ินตอ่ไป 
 
องค์ประกอบการตัดสินใจในการท าฟาร์ม 
 

เม่ือมีการตดัสินใจท่ีจะท าฟาร์ม  ปัญหาท่ีผู้จดัการฟาร์มจะต้องประสบและต้องตดัสินใจ  
ประกอบด้วย 3 สว่นได้แก่ 
 

1. การตัดสินใจเก่ียวกับการผลิตและการวางรูปงานฟาร์ม   
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      แบง่ออกเป็น  2  อยา่งคือ   
 
 
 

1.1 การตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decisions)  เป็นการตดัสินใจเก่ียวกับ
การลงทนุจ านวนมากในฟาร์มและการลงทนุนีจ้ะท าให้เกิดผลตอ่ไปในระยะยาว  เช่น  การลงทนุ
ในการเร่ิมท าฟาร์มครัง้แรก  การตดัสินใจนีจ้ะท าให้มองเห็นรูปร่างของการด าเนินงานฟาร์ม  เป็น
ต้นวา่ 

 
(1)    การตดัสินใจเก่ียวกบัขนาดของฟาร์ม   การตดัสินใจเก่ียวกับขนาดของ

ฟาร์มขึน้อยู่กับปัจจยัหลายอย่าง  เช่น จะท าฟาร์มอะไร  ปลูกพืชหรือเลีย้งสตัว์  หรือท าร่วมกัน  
พืน้ท่ีดนิได้รับการชลประทานเพียงใด  จะใช้เคร่ืองจกัรระดบัไหน  เงินทนุมีเท่าไร  ขนาดของฟาร์ม
ท่ีตา่งกนัจะท าให้ประสิทธิภาพในการท าฟาร์มแตกตา่งกนัไปด้วย  ฟาร์มขนาดเล็กเกินไปอาจจะ
ใช้เคร่ืองจักรเคร่ืองมือไม่ได้หรือใช้ได้ไม่เต็มท่ี  ฟาร์มใหญ่เกินไปอาจดแูลไม่ทัว่ถึง  ขนาดของ
ฟาร์มท่ีเหมาะสมจงึเป็นสิ่งส าคญั 

(2)    การตดัสินใจเก่ียวกับแรงงานและเคร่ืองจักรท่ีใช้ในฟาร์ม      ท่ีต้อง
พิจารณาว่า  เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือต่าง ๆ  ท่ีใช้นัน้พอดีกับแรงงานท่ีมีอยู่ในฟาร์มหรือไม่  ถ้าลด
แรงงานคนหรือสัตว์ลงเพ่ือใช้เคร่ืองจักรมากขึน้  จะท าให้มีก าไรเพิ่มขึน้ไหม  ควรมีอัตราส่วน
ระหวา่งแรงงานคนหรือสตัว์ตอ่เคร่ืองจกัเป็นเทา่ไร  จงึจะท าให้ฟาร์มมีประสิทธิภาพดีท่ีสดุ 
       (3)     การตดัสินใจเก่ียวกบัสิ่งก่อสร้างตา่ง ๆ  ในฟาร์ม  การก่อสร้างสิ่งตา่ง ๆ  
ในฟาร์มนัน้ จะต้องลงทุนมากพอสมควร  ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงชนิดและขนาดของพืชท่ีปลูก  
สตัว์ท่ีเลีย้งด้วย  สิ่งก่อสร้างแต่ละชนิดอาจเหมาะสมกับกิจการแต่ละอย่าง  เช่น  โรงรีดนมวัว  
ไซโลส าหรับเก็บพืชไร่  ห้องเก็บผักสด เม่ือสร้างขึน้มาแล้ว  อาจเปล่ียนแปลงไม่ได้  หรือการ
เปล่ียนแปลงนัน้ต้องใช้เงินทุนอีกจ านวนมาก  เกษตรกรจึงต้องตดัสินใจในเร่ืองนีใ้ห้รอบคอบ  
และสิ่งก่อสร้างบางชนิดสามารถดดัแปลงใช้ประโยชน์ได้หลายอยา่งโดยไมต้่องลงทนุมากก็ได้ 
       (4)     การตดัสินใจเก่ียวกบัระบบการชลประทาน  การอนรัุกษ์และการบ ารุง
ท่ีดิน การตัดสินใจเหล่านีจ้ะส่งผลติดต่อกันไปเป็นเวลานาน  การตัดสินใจในระบบการ
ชลประทานในฟาร์มเป็นสิ่งส าคญัมาก  เพราะทราบกันดีว่า  น า้จ าเป็นส าหรับงานฟาร์มเพียงใด  
ปัจจยัท่ีจะมีอิทธิพลตอ่การจดัระบบการชลประทานในฟาร์ม  คือ  ระดบัน า้ใต้ดิน ความสงูต ่าของ
พืน้ท่ีเงินทนุ  เป็นต้น 
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1.2 การตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ (Operational Decisions) เป็นการตัดสินใจ
เก่ียวกบัการด าเนินงานฟาร์ม  การตดัสินใจชนิดนี ้ จะต้องท าติดตอ่กนัเป็นงานประจ าอยู่เสมอใน
ธุรกิจฟาร์ม  ต้องมีการตดัสินใจบ่อยกว่าการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์   แต่การลงทุนน้อยกว่าการ
ตดัสินใจด้านนี ้ซึง่แบง่เป็น 

 
(1)    ผลิตอะไร  ในการด าเนินงานฟาร์มโดยทัว่ไป  มีทางเลือกหลายทางใน

การจะผลิตอะไร  โดยใช้ปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่จ ากัดนัน้  เกษตรกรจึงต้องวิเคราะห์เพ่ือเลือก
กิจการท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด  อาจเป็นก าไรสุทธิสูงท่ีสุด  หรือก าไรพอประมาณแต่มีเวลา
พกัผ่อนบ้าง  หรือเลือกการผลิตโดยค านึงถึงการสญูเสียความอดุมสมบรูณ์ของดิน  เป็นต้น  เช่น  
ถ้าต้องการให้ได้ก าไรสุทธิสูงท่ีสุด  ก็ต้องวิเคราะห์ถึงต้นทุน -ผลตอบแทน  (Cost-returns 
Analysis)  ของกิจการท่ีเรามีทางเลือกหลาย ๆ  อย่างนัน้  กิจการไหนให้ก าไรสุทธิสูงท่ีสดุ  จึง
เลือกกิจการนัน้มาท าการผลิตตอ่ไป 

(2)    ผลิตจ านวนเทา่ใด  การจะผลิตจ านวนเท่าใดจะเก่ียวข้องกบัการท่ีเราจะ
ผลิตสินค้าเฉพาะอย่าง  หรือผลิตพร้อมกันหลาย ๆ  อย่าง  และจะต้องถูกจ ากัดการผลิตด้วย
ปัจจยัการผลิตเท่าท่ีฟาร์มมีอยู่เท่านัน้  ปัจจยัการผลิตแต่ละระดบัจะให้ผลผลิตแตกต่างกันไป  
เชน่  การใสปุ่๋ ยในระดบั  20,  30  หรือ  50  กิโลกรัมตอ่ไร่  จะให้ผลผลิตแตกตา่งกนั  เกษตรกรจึง
ต้องเลือกระดบัการผลิตให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของตน  วา่ต้องการอะไร 

(3)    ผลิตอยา่งไร  การจะผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง  จ านวนหนึ่งนัน้  มีทางเลือกได้
หลายทาง  เพราะเทคนิคตา่ง ๆ  ในการผลิตเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  เช่น  จะใช้ข้าวโพดพนัธุ์เดิม
หรือพนัธุ์ใหม่  จะใช้ควายหรือรถแทรกเตอร์ในการเตรียมพืน้ท่ี  ใช้เคร่ืองจกัรหรือแรงงานคนใน
การปักด า  เก็บเก่ียว  ฯลฯ  ซึ่งวตัถปุระสงค์โดยทัว่ไป  คือ  จะเลือกวีการผลิตท่ีเสียต้นทนุต ่าท่ีสดุ  
แตว่ิธีการผลิตท่ีเสียต้นทนุต ่าท่ีสดุนัน้อาจจะไมเ่ป็นวิธีการผลิตท่ีดีท่ีสดุก็ได้  และอาจจะไม่ให้ก าไร
สทุธิสงูท่ีสดุก็ได้  เชน่  ข้าวโพดพนัธุ์เดมิ  แม้มีราคาพนัธ์ต ่ากว่าข้าวโพดพนัธุ์ใหม่  แตก็่ให้ผลผลิต
ต ่ากว่าพันธุ์ใหม่มาก  จึงท าให้ก าไร่ต ่ากว่าข้าวโพดพันธุ์ใหม่ด้วย  นอกจากนีฟ้าร์มบางฟาร์ม
อาจจะไมเ่ลือกวิธีการผลิตท่ีเสียต้นทนุต ่าท่ีสดุก็ได้  เพราะอาจจะท าให้เสียเวลามากเกินไปในการ
ผลิต  เป็นต้น 
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(4)    ผลิตเม่ือไร  กิจการท่ีท าแต่ละอย่างในฟาร์มนัน้  ต้องใช้ระยะเวลา
แตกต่างกันออกไป  พืชบางชนิดใช้เวลา  3  เดือน  บางชนิด  6  เดือน  1  ปี  หรือกว่านี ้ แม้
ผลผลิตเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลา  ดงันัน้ผลผลิตท่ีได้ในระยะเวลาท่ีตา่งกนั  ก็จะได้รับราคา
สงูต ่าตา่งกนัไปด้วย  เกษตรกรจงึต้องมีการตดัสินใจเก่ียวกบัระยะเวลาในการผลิตให้รอบคอบ 
 

2. การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารงานฟาร์ม   
การตดัสินใจด้านนีป้ระกอบด้วย 

 
2.1    การจัดการด้านเงินทุน  ในกรณีท่ีฟาร์มขาดแคลนเงินทุนในการด าเนินงาน  

ผู้จดัการฟาร์มต้องทราบถึงแหล่งท่ีสามารถกู้ ยืมเงินมาลงทุนได้  โดยแหล่งเงินกู้นัน้จะต้องเสีย
ดอกเบีย้ในอตัราต ่า  สามารถสนองเงินกู้ทนัความต้องการ  มีความเข้าใจงานฟาร์มพอสมควรเม่ือ
เกิดภยัพิบตัินอกเหนือการควบคมุ  อนญุาตให้มีการผดัผ่อนการช าระหนีคื้นได้  หรือเม่ือฟาร์มมี
เงินทุนจ านวนมาก  ก็อาจน าไปใช้ในการปรับปรุงงานฟาร์มให้ดียิ่งขึน้  หรือน าไปให้ผู้ อ่ืนกู้หรือ
น าไปลงทนุด้านอ่ืน  เช่น  ลงทุนในหลกัทรัพย์ของรัฐบาล  โดยพยายามให้เกิดผลตอบแทนจาก
การลงทนุท่ีดีท่ีสดุ 

2.2    การดแูลงานฟาร์ม  ผู้จดัการฟาร์มต้องดแูลงานฟาร์มให้แน่ใจว่าได้ด าเนินไป
ตามแผนงานท่ีวางไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด  สามารถแก้ปัญหาตา่ง ๆ  
ท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งการด าเนินงานได้อยา่งทนัท่วงที 

2.3    การจัดการด้านบัญชี  และการบันทึกการฟาร์ม งานด้านนีจ้ าเป็นต่อการ
บริหารงานในอนาคตอย่างมาก  การจดัการฟาร์มท่ีดีต้องมีการบนัทึกการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ  ท่ี
เกิดขึน้ในฟาร์มอย่างสม ่าเสมอและรอบคอบ  ซึ่งเท่ากับเป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงานและน ามาวิเคราะห์  เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้  และเป็นแนวทางท่ีจะปรับปรุงขยาย
งานฟาร์มตอ่ไป 

2.4    ปรับงานฟาร์ม  ให้สอดคล้องกับโครงการและนโยบายต่าง ๆ  ของรัฐบาล  
ผู้จดัการฟาร์มจะต้องทราบถึงโครงการและนโยบายต่าง ๆ  ของรัฐบาลท่ีมีต่อภาคเกษตรกรรม  
เพ่ือปรับงานฟาร์มให้ได้ผลประโยชน์เพิ่มขึน้เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาล เช่น  การพยงุราคาหรือ
ประกันราคาพืชผลบางชนิด  จะท าให้ทราบราคาท่ีจะขายได้แน่นอนขึน้  จึงเป็นแนวทางในการ
ตัง้เป้าหมายการผลิตของฟาร์ม  การส่งเสริมอตุสาหกรรมท่ีใช้ผลิตผลทางการเกษตรเป็นวตัถดุิบ  
การให้เงินอุดหนุนการผลิตพืชผลบางชนิด  การสร้างระบบชลประทานในแหล่งต่าง ๆ  เหล่านี ้ 
ล้วนมีผลกระทบตอ่งานฟาร์มทัง้สิน้ 
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3. การตัดสินใจด้านการตลาด   
      แบง่เป็น  2  กรณีคือ  ด้านการซือ้  และด้านการขาย 
 

3.1    การซือ้  เกษตรกรจ าเป็นต้องซือ้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  มาใช้ในการผลิตอยู่
เสมอ  ซึง่ปัญหาท่ีจะประสบด้านการซือ้  คือ 
 

(1)  ซือ้อะไร  เช่น  ต้องการซือ้อาหารสตัว์  ต้องตดัสินใจว่าจะซือ้แบบอาหาร
ส าเร็จรูปเลย  หรือซือ้มาผสมเอง  ถ้าซือ้อาหารส าเร็จรูปควรซือ้ของโรงงานใดจึงจะได้ของท่ีมี
คณุภาพตามต้องการ 

(2)  ซือ้เม่ือไร  ต้องตดัสินใจวา่ควรจะซือ้แล้วกกัตนุไว้เพ่ือใช้เม่ือถึงฤดกูารผลิต
หรือไม ่เพราะการเก็บรักษาจะต้องเสียคา่ใช้จา่ย  คณุภาพของอาจเปล่ียนแปลงได้  จะคุ้มกบัการ
ซือ้เม่ือถึงเวลาต้องการไหม  และของนัน้อาจเกิดการขาดแคลนในชว่งใดช่วงหนึ่งหรือไม่  ผู้จดัการ
ฟาร์มจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ 

(3)  ซือ้จากใคร  การซือ้จากโรงงานผลิตโดยตรงอาจจะได้ราคาถกูแต่จะคุ้ม
กบัค่าใช้จ่ายในการขนส่งหรือไม่  ควรซือ้จากพ่อค้าในท้องถ่ิน  หรือระดบัจงัหวดัควรรวบรวมกัน
ซือ้จ านวนมากหรือแยกการซือ้  เป็นต้น 

(4)  ซือ้ด้วยเงินสด  หรือใช้ระบบผ่อนส่ง  โดยทั่วไปการซือ้ด้วยเงินสดจะได้
ราคาต ่ากวา่  แตเ่หมาะกบัฟาร์มท่ีมีเงินทนุจ านวนมาก  และปัจจยัการผลิตบางชนิดเม่ือพิจารณา
ถึงอตัราดอกเบีย้ในระยะตอ่ไป  การใช้ระบบผอ่นสง่อาจคุ้มการลงทนุมากกว่า 
 

3.2 การขาย  ปัญหาด้านการขาย  ประกอบด้วย 
 

(1)  ขายอะไร  การตดัสินใจด้านนีมี้ปัญหาน้อยมาก  เพราะเกษตรกรย่อมขาย
ผลผลิตของตนท่ีผลิตขึน้  แตอ่าจต้องตดัสินใจว่าควรจะเก็บไว้ท าพนัธุ์เท่าไร  จะใช้บริโภคเท่าไร  
เหลือขายเทา่ไร 
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(2)  ขายเม่ือไร  แม้เกษตรกรแตล่ะคนจะไม่สามารถควบคมุราคาผลผลิตให้
เป็นไปตามต้องการได้  แต่เกษตรกรสามารถจะเลือกระยะเวลาท่ีจะขายผลผลิตของตนได้  
อาจจะขายทนัทีท่ีผลิตได้  หรือเก็บไว้รอราคาเม่ือสงูขึน้แล้วจึงขาย  ซึ่งต้องพิจารณาถึงคา่ใช้จ่าย
ในการเก็บรักษา  การสญูเสียน า้หนกัของผลผลิต  การเส่ือมคณุภาพของผู้ ซือ้เป็นผู้ เก็บเก่ียวเอง  
ท าให้ไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยในการเก็บเก่ียว 

(3)    ขายอย่างไร  เช่นจะขายในรูปวตัถุดิบ  หรือน ามาแปรรูปแล้วจึงขาย  
เพ่ือให้ได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตอยา่งเตม็ท่ี  และได้ผลตอบแทนท่ีสงู 

(4)    ขายท่ีไหน  เกษตรกรอาจเลือกขายให้พ่อค้าให้ท้องถ่ินของตนหรือน ามา
ขายให้พอ่ค้าในจงัหวดั  หรือขายให้โรงงานแปรรูปโดยตรง  เป็นต้น 
 

ขั้นตอนในการจัดการฟาร์ม 
 

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 

1. การวางแผนและการจัดรูปองค์ประกอบของฟาร์ม  
       หากเปรียบกบักระบวนการจดัการ ขั้นน้ีก็คือการวางแผนนัน่เอง ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้ง

กบัการคิดและตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

1.1 การวางแผน การคดัเลือกฟาร์ม 
1.2 การวางระบบการเพาะปลูก 
1.3 การเลือกชนิดของพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตว ์
1.4 การวางแผนการก่อสร้างโรงเรือนและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 
1.5 การเลือกวธีิปฏิบติัการกบัทรัพยากร 
1.6 การเลือกซ้ือปัจจยัการผลิต 
1.7 การวางแผนเพื่อเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอ่ืน 

 
2. การด าเนินงานฟาร์ม  

ซ่ึงหมายถึงการปฏิบติั การปฏิบติัจะปฏิบติัในเร่ือง ต่อไปน้ี 
 

2.1 การผลิต 
2.2 การแปรรูปผลผลิต 
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2.3 การเก็บรักษา 
2.4 การจ าหน่าย 
2.5 การลงบญัชี 
2.6 การเก็บขอ้มูลดา้นต่างๆ 
2.7 การประเมินผลงาน 

3. การประเมินผล  
       การวางแผนธุรกิจ จะไม่เกิดประโยชน์อนัใดเลย หากไม่มีการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน ในต าราเล่มน้ี เคร่ืองมือท่ีจะน ามาใชใ้นการวดัผล ก็คือ งบดุล และ การพิจารณาจาก
อตัราส่วนทางการเงิน งบดุล จะแสดงถึง ฐานะทางการเงิน ทรัพยสิ์นท่ีงอกเงยข้ึนในแต่ละปี 

รวมทั้งทราบถึงท่ีมาของทรัพยสิ์นวา่เกิดจากผลก าไรหรือเกิดจากหน้ีสิน ผลจากการประเมินผล
การท างานในแต่ละปี จะท าใหเ้กษตรกรหรือเจา้ของธุรกิจฟาร์ม ทราบวา่จะตอ้งปรับปรุงพฒันา
ในส่วนใด 
 
ขอบเขตของการจัดการฟาร์ม 
 
 วิชาการจัดการฟาร์มนี ้ แรกเร่ิมจัดอยู่ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค  (Micro 
Economics)  ซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรระดบัฟาร์มแต่ละฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ
ในทางเศรษฐศาสตร์  เป็นต้นว่าฟาร์มควรประกอบด้วยกิจการอะไรบ้าง  ควรใช้พนัธุ์พืช  พนัธุ์
สตัว์ชนิดไหน  จะใช้ปุ๋ ยเท่าไร  ควรใช้เคร่ืองจักรเคร่ืองมือแบบใด แต่ปัจจุบนัจะเน้นความเป็น
บริหารมากขึน้ กล่าวคือจะมีการน าเอาหลักทางด้านการจัดการธุรกิจมาใช้มากขึน้ เพ่ือให้
เกษตรกรมีความชดัเจนว่า การท าฟาร์ม คือการท าธุรกิจประเภทหนึ่ง หรือกล่าวได้ว่าฟาร์ม เป็น
หนว่ยธุรกิจหนว่ยหนึง่นัน่เอง ขอบเขตของวิชาการจดัการฟาร์ม  อาจแบง่ได้ดงันี ้
 

1. การวิจัยทางการจัดการฟาร์ม   
      ปัญหาตา่งๆ ท่ีเกษตรกรประสบในการท าฟาร์มนัน้  สามารถท่ีจะแก้ไขได้ง่ายขึน้  ถ้า

เกษตรกรได้ท าการบนัทึกข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในฟาร์มไว้  และน าข้อมูลเหล่านีว้ิเคราะห์หา
สาเหตขุองการท่ีฟาร์มไมมี่ประสิทธิภาพเทา่ท่ีควร  การวิจยังานฟาร์มจึงต้องกระท าอย่างตอ่เน่ือง  
เพราะปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ  ในฟาร์มนัน้  จะเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลา  ทัง้
จะเป็นการสร้างความรู้ใหม่ ๆ  ให้กับวิชาการจดัการฟาร์มด้วย  ในระดบัประเทศ  โดยเฉพาะ
ประเทศท่ีมีการเกษตรกรรมเป็นพืน้ฐาน  ควรจะมีการวิจยัเพ่ือทราบเร่ืองท่ีส าคญัดงันี ้
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1.1 วิจยัเพ่ือจ าแนกวา่ในท้องถ่ินตา่ง ๆ  ของประเทศมีการท าฟาร์มประเภทใดบ้าง 
1.2 เปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจของฟาร์มแตล่ะประเภท 
1.3 ประมวลแผนงานของฟาร์มท่ีมีมาตรฐาน  และหาระบบการปลูกพืชหรือเลีย้ง

สตัว์ท่ีเหมาะสมกบัท้องถ่ินตา่ง ๆ  ตลอดจนวิธีการท าฟาร์มด้วย 
 
 

1.4 จ าแนกวา่ท้องถ่ินใด เหมาะสมกบัการท าฟาร์มประเภทใด 
1.5 ประเมินผลและเสนอแนะการใช้นโยบายทางการเกษตรตา่ง ๆ  ท่ีมีผลต่อการ

ท าฟาร์ม 
 

2. การสอนทางการจัดการฟาร์ม   
         วิชาการจัดการฟาร์มมีความส าคัญมากขึน้ตามล าดับ  โดยเฉพาะในประเทศท่ีมี

การเกษตรเป็นพืน้ฐาน  เพราะถ้าปลูกพืชและเลีย้งสตัว์ได้  แต่ขาดความสามารถในการจดัการ  
งานฟาร์มจะบรรลเุป้าหมายไมไ่ด้เลย  โดยเฉพาะเม่ือเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เกิดขึน้เสมอ  งานฟาร์มก็
จะยิ่งซบัซ้อนมากขึน้  การจะช่วยให้กสิกรตดัสินใจตา่ง ๆ  ในฟาร์มได้ถกูต้อง  เป็นต้นว่า จะปลกู
พืชอะไร  มากน้อยแค่ไหน  ปลกูอย่างไร  ซือ้และขายเม่ือไร  ท่ีไหน  วิชาการจดัการฟาร์มจะช่วย
แก้ปัญหาเหลา่นีไ้ด้ วิชาการจดัการฟาร์มในประเทศไทยได้ขยายการสอนมากขึน้ตามล าดบั  โดย
มีการสอนในระดบัมหาวิทยาลัยท่ีมีสาขาการเกษตรทุกแห่ง  ตลอดจนสถาบนัการศึกษาอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกบัการเกษตร  ในบางประเทศ  มีการสอนวิชานีใ้นระดบัปริญญาโทและเอกอีกด้วย 

 
3. การส่งเสริมด้านการจัดการฟาร์ม   
        เม่ือมีการวิจยัมีการสอนเก่ียวกับวิชาการจดัการฟาร์มแล้ว  ก็ควรจะน าไปส่งเสริม

ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป  เกษตรกรควรจะได้รับการศึกษาและฝึกฝน  เพ่ือให้ยอมรับ
วิธีการจัดการฟาร์ม  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานฟาร์มของตนได้  แต่
โดยทัว่ไปแล้วเกษตรกรในประเทศก าลงัพฒันามกัมีข้อจ ากัดด้านการศกึษา  การเรียนรู้จากการ
สอนจึงค่อนข้างช้าหรือเข้าใจได้ยาก  การเข้าไปมีส่วนร่วมแนะน าและสาธิตให้เกษตรกรเห็นจริง  
จะท าให้เกษตรกรยอมรับไปใช้มากขึน้ได้  การมีการอบรมระยะสัน้ของวิชาการจดัการฟาร์มให้
เกษตรกรท่ีกระตือรือร้น  ตามท้องถ่ินต่าง ๆ  จะช่วยการจัดการฟาร์มของเกษตรกรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

 



 88 

 การวิจยั  การสอน  และการสง่เสริมนี ้  ควรท าไปพร้อม ๆ  กนั  เพ่ือชว่ยเพิ่ม
ความสามารถของเกษตรกรในการจดัสรรทรัพยากรตา่ง ๆ  ในฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ  เกษตรกร
จะมีรายได้เพิ่มขึน้  และมีมาตรฐานการครองชีพท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 
 
 
 
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการฟาร์มกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
 

1. ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์   
      วิชาการจดัการฟาร์ม เป็นการประยกุต์หลกัทางธุรกิจมาใช้กบัการด าเนินงานฟาร์ม

ตามทศันะของเกษตรกรแตล่ะคน  และเป็นเพียงสาขาหนึง่ของวิชาเศรษฐศาสตร์  หลกัการ
วิเคราะห์งานฟาร์มตา่ง ๆ  ได้รับมาจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทัว่ ๆ  ไป  เชน่  กฎแหง่การ
ทดแทนกนั  (Law of Substitution)  กฎผลตอบแทนไมไ่ด้สดัสว่นกนั  (Law of Non-proportinal 
Returns)  หลกัการวิเคราะห์สว่นเพิ่ม  (Marginal Analysis)  เป็นต้น  นอกจากนีว้ิชาการจดัการ
ฟาร์มยงัมีความสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกบัวิชาอ่ืนๆ  ในสาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร  เชน่  
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร  (Agricultural Production Economics)  การคลงัเกษตร  
(Agricultural Finance)  การตลาดเกษตร  (Agricultural Marketing)  สหกรณ์การเกษตร  
(Agricultural Co-operative)  นโยบายเกษตร  (Agricultural Policy) 

2. การเมือง   
      การออกกฎหมายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ  ตลอดจนนโยบายทางการเมืองท่ี

เก่ียวข้องกับการเกษตร  จะกระทบต่อการตดัสินใจในการผลิตของเกษตรกร  เช่น  การก าหนด
เนือ้ท่ีถือครองท่ีดิน  การก าหนดค่าเช่า  อาจส่งผลต่อการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกร  การ
ปฏิรูปท่ีดนิ  การจดัรูปท่ีดนิ  และนโยบายอ่ืน ๆ  ของรัฐบาล  จะมีผลตอ่ระบบการเกษตรเสมอ 

3. สถติ ิ  
     ปัจจุบันวิชาทางสถิติ  มีความส าคัญและใช้กันกว้างขวางมากขึน้  ส าหรับนัก

เศรษฐศาสตร์เกษตร  และผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการฟาร์ม  สถิติจะช่วยในการแก้ปัญหางาน
ฟาร์ม  โดยการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์  เพ่ือการตดัสินใจ  ประเมินผล  และสรุปอธิบายการ
ด าเนินงานฟาร์มได้เป็นอยา่งดี 

4. วิชาทางสังคมศาสตร์   
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      เช่น วิชาจิตวิทยา สงัคมวิทยา  เพราะว่าการตดัสินใจในงานฟาร์มนัน้  เป็นเร่ืองของ
จิตใจ  และทัศนะของแต่ละบุคคล  เช่น  ภายใต้ความไม่แน่นอนและการเส่ียงภัยเดียวกัน 
เกษตรกรแต่ละรายย่อมมีการตัดสินใจท่ีต่างกันออกไป  การตัดสินใจจะได้รับอิทธิพลจาก
ประเพณี อุปนิสัย  ค่านิยมในท้องถ่ิน  อาจมีการตดัสินใจร่วมกันทัง้ครอบครัว  หรือให้หวัหน้า
ครอบครัวเป็นผู้ตดัสินใจ  การศึกษาถึงปัญหาทางสังคมต่าง ๆ  การสนอบตอบและปฏิกิริยาของ
สงัคมชนบท  จงึเก่ียวข้องกบัวิชาการจดัการฟาร์มด้วย 

 
 
5. วิชาทางเกษตรศาสตร์  
      เน่ืองจากงานฟาร์มเก่ียวข้องกบัพืชและสตัว์  ซึง่เป็นวิชาด้านการเกษตรโดยตรง  เช่น  

วิชาด้านพืชศาสตร์ สตัวศาสตร์ ปฐพีศาสตร์  กีฏวิทยาและโรคพืช  ผลิตภัณฑ์เกษตร  วิศวกรรม
เกษตร  ป่าไม้  แม้วิชาเหล่านีไ้ม่เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยตรง  แต่จะแสดง
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัการผลิตกับผลผลิตท่ีได้ในระดบัต่าง ๆ  ซึ่งข้อมูลเหล่านีส้ามารถน ามา
วิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์  และท าให้สามารถเลือกใช้ระดบัและวิธีการผลิตท่ีให้ผลตอบแทนดี
ท่ีสุดได้  เช่น  วิชาทางปฐพีศาสตร์  จะบอกได้ว่าใช้ปุ๋ ยระดบัไหนจะได้ผลผลิตท่ีสูงท่ีสุด  แต่ไม่
สามารถบอกได้วา่ควรจะใช้ปุ๋ ยระดบัไหนจงึจะเหมาะสมกบัราคาปุ๋ ยท่ีต้องจ่าย  และราคาผลผลิต
ท่ีได้รับ  เพราะระดบัการใช้ปุ๋ ยท่ีท าให้ผลผลิตสงูท่ีสดุไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องเป็นระดบัท่ีได้ก าไรสทุธิสงู
ท่ีสุดก็ได้  นัน่คือ  การจดัการฟาร์มจะได้ผลตามความมุ่งหมาย  ผู้จดัการฟาร์มต้องทราบและมี
ข้อมลูด้านการเกษตรท่ีพอเพียงด้วย 
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เกษตรศาสตร์  พืชศาสตร์   
สตัวศาสตร์  ปฐพีศาสตร์  กีฏ

วิทยา  และโรคพืช ฯลฯ 

เศรษฐศาสตร์ : หลกัเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 
เศรษฐศาสตร์การผลิต การตลาดเกษตร 
การคลงั นโยบายการเกษตร  ฯลฯ 

สงัคมศาสตร์ : จิตวิทยา 
สงัคมวิทยาชนบท 

ศาสนา  ประเพณี  ฯลฯ 
การเมือง : กฎหมาย
เกษตร พระราชบญัญัต ิ
และนโยบายตา่ง ๆ ทาง

การเกษตร 

สถิต ิ คณิตศาสตร์ 

แก้ปัญหางานฟาร์มเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย เชน่ มีรายได้สทุธิจาก

การท าฟาร์มสงูท่ีสดุ 

มาตรฐานการ 
ครองชีพดีขึน้ 

การจัดการ
ฟาร์ม 
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รูปภาพที่ 10 แสดงความสมัพนัธ์ของการจดัการฟาร์มกบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
 
ท่ีมา: (เบญจมาส ลกัษณิยานนท์, 2547, หน้า 9) 
 
ปัญหาการจัดการฟาร์มกับความล้มเหลว   
 
 ลกัษณะการท าฟาร์มในประเทศไทยปัจจุบนันีย้งัไม่ก้าวหน้าเท่าท่ีควร  ผู้ท าฟาร์มหรือ
เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมด้อยกว่าผู้อยู่ในสาขาการผลิตอ่ืน ๆ  ทัง้นี ้ 
เน่ืองมาจากสาเหตหุลายประการ  ในท่ีนีจ้ะพิจารณาเฉพาะปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการฟาร์ม
เทา่นัน้  ซึง่ประมวลได้ดงัดงันี ้ 
 

1. ฟาร์มส่วนมากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก  
      เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีพืน้ท่ีถือครองเพ่ือให้ท าการเกษตรต่อครอบครัวน้อย  และ

นบัวนัจะลดน้อยลงเร่ือย ๆ  เพราะพืน้ท่ีท่ีใช้ในการเกษตรมีจ ากดั  แตป่ระชากรเพิ่มขึน้ตลอดเวลา  
ประกอบกบัการแบง่ท่ีดนิทางมรดกจะท าให้ท่ีดินถกูแบง่ย่อยลงเร่ือย ๆ  การท่ีท่ีดินถกูแบง่ย่อยลง
เร่ือย ๆ  นีเ้รียกว่าการแตกย่อยของฟาร์ม (Land Fragmentation) เม่ือฟาร์มมีขนาดเล็ก  แรงงาน
ท่ีเหลือจากการท าฟาร์มจึงมีมาก  จึงเกิดการใช้แรงงานไม่เต็มท่ี  มีอุปสรรคต่อการใช้เคร่ืองจกัร
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ  การหาทนุมาด าเนินงานและการขยายงานฟาร์มก็จะเป็นไปได้ยาก 

2. ฟาร์มกับบ้านอยู่ร่วมกัน 
      ไม่อาจแยกกันอย่างชัดเจน แรงงานท่ีใช้ในบ้านก็ใช้ในฟาร์มด้วย ค่าใช้จ่ายและ

รายได้ตา่ง ๆ  ทัง้ของฟาร์มและบ้านอยู่ร่วมกนั  เช่น  คา่ไฟฟ้า  คา่น า้ประปา  คา่น า้มนั  ท าให้ไม่
สามารถวดัผลตอบแทนจากการท าฟาร์มได้อย่างถูกต้อง  การตดัสินใจเพ่ือขยายการผลิต  เช่น  
การซือ้เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือตา่ง ๆ  หรือการลดการผลิตบางชนิดลง  จึงกระท าได้ยาก  เพราะไม่มี
ข้อมูลเฉพาะจากฟาร์มท่ีแท้จริง  นอกจากนีก้ารตดัสินใจเพ่ือกระท าการอย่างใดในฟาร์ม  อาจมี
ปัจจยัทางครอบครัวมากระทบด้วย  เช่น  ถูกคดัค้านจากคนในครอบครัวจนไม่อาจกระท าตาม
แผนได้ 

3. ขาดเงนิทุนในการด าเนินงาน 
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      ลกัษณะการผลิตทางการเกษตรตา่งกับการค้าและอตุสาหกรรมท่ีสามารถระดมทุน
ได้ง่ายด้วยการจ าหน่ายหุ้น  หรือกู้ เงินจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  แต่การท าฟาร์มแม้จะมีการ
จ าหน่ายหุ้นก็ไม่ค่อยมีคนนิยม  หรือจะขอกู้ เงินจากธนาคารพาณิชย์ก็ได้ยาก  หรือได้น้อย  ไม่
เพียงพอจะด าเนินงานฟาร์มให้มีประสิทธิภาพได้  ทัง้นีเ้พราะลกัษณะทางการเกษตรต้องเส่ียงกบั
ภาวการณ์หลายอยา่ง  เชน่  ภมูิอากาศ  ศตัรูพืช  ตลาด  ราคาของผลผลิต  จึงไม่คอ่ยมีใครอยาก
ให้เงินกู้  หรือถ้าจะให้ก็มกัเรียกดอกเบีย้ในอตัราสูง  และต้องมีหลกัประกันท่ีมัน่คง  แม้ปัจจุบนั
รัฐบาลจะพยายามขยายสินเช่ือทางการเกษตรให้มากขึน้ โดยผ่านทางธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์การเกษตรตา่ง ๆ ตลอดจนบงัคบัให้ธนาคารพาณิชย์ทัง้หลายให้
ความร่วมมือในการให้สินเช่ือทางการเกษตรมากขึน้  แตก็่ยงัไม่สามารถสนองตอบความต้องการ
สินเช่ือของเกษตรกรได้เทา่ท่ีควร 

4. การท างานไม่เตม็ที่  
      สาเหตขุองการท างานไมเ่ตม็ท่ีของเกษตรกรมีหลายประการ เช่น  การท่ีฟาร์มมีขนาด

เล็ก  แตมี่แรงงานในครอบครัวมาก  การท าการผลิตเฉพาะฤดกูาล  เม่ือหมดฤดกูารผลิตก็เกิดการ
วา่งงานขึน้ ได้มีการประมาณวา่  ปีหนึง่ ๆ  เกษตรกรจะท างานอย่างมากไม่เกิน  200  วนั  โดยถือ
ว่าวันท างานมาตรฐานเป็น  8  ชั่วโมง  การท างานไม่เต็มท่ีนีเ้ป็นสาเหตุท่ีท าให้รายได้ของ
เกษตรกรต ่า  และเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก  ซึ่งถ้าสามารถน าแรงงานทางการ
เกษตรท่ียงัวา่งอยูนี่เ้ข้าสูภ่าคอตุสาหกรรม  จะช่วยเพิ่มผลผลิตทางอตุสาหกรรมได้อย่างมากมาย 
นอกจากนีก้ารสง่เสริมอตุสาหกรรมในชนบทจะชว่ยให้แรงงานในชนบทได้ท างานเตม็ท่ีมากยิ่งขึน้ 

 
 ระดบัของการท างานท่ีแต่ละคนท ามากน้อยต่างกันในแต่ละวนันัน้  สามารถวัดให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนัได้โดยเทียบเป็น “การเทียบเท่าแรงงานคน”  (Man-equivalent)  โดยค านวณ
วา่  คนจ านวนหนึง่ซึง่ท างานไมเ่ตม็ท่ีนัน้  เม่ือคดิเป็นคนท่ีท างานเตม็ท่ีแล้วจะได้เทา่กบัคนก่ีคน 
 
 เชน่  มีคนอยู ่ 4  คน  ท างานวนัละ  2  ชัว่โมงตอ่คน  เม่ือคิดเป็นคนท างานเตม็ท่ี  (man-
equivalent)  จะได้เทา่กบั  (4 x 2)   =  1  (ก าหนดวา่การท างาน  8  ชัว่โมงเทา่กบั 
คนท างานเตม็ท่ี  1  คน)               8 
 
 จากตวัอยา่งนีอ้าจกลา่วได้วา่  คน  4  คนนีท้ างานเทา่กบัคนท างานเตม็ท่ีเพียง  1 คน 
 
ตัวอย่าง  มีคนอยู่  20  คน  ท างานวนัละ  5  ชัว่โมงต่อคน  จะมีการเทียบเท่าแรงงานคนปกต ิ 
(Man-equivalent)  เทา่ไร 
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  เวลาท างานทัง้สิน้ =     20  x  5 = 100 ชัว่โมง 
 
 ท างาน  8  ชัว่โมง  เทา่กบัคนท างานเตม็ท่ี  1  คน 
 ถ้าท างาน  100  ชัว่โมง  เทา่กบัคนท างานเตม็ท่ี  100 = 12.5  คน              

หรือกลา่วได้วา่  คน  20  คนนีท้ างานเทา่กบัคนท างานเตม็ท่ีเพียง    12.5  คน 
 
 

 จงึเห็นได้วา่  การท างานทางการเกษตรซึง่เม่ือพ้นฤดเูก็บเก่ียวแล้วมกัจะไม่มีงานท า  เม่ือ
คดิเป็นการท างานเตม็ท่ีแล้ว  จะมีแรงงานท่ียงัวา่งอยูอี่กมาก 
 

5. การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ช้า 
      เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่คอ่ยเปล่ียนแปลงการผลิตไปจากเดิมมากนกั  แม้แตก่ารใช้

ปุ๋ ยก็ยงัไม่แพร่หลายเท่าท่ีควร  ปัญหาจึงอยู่ ท่ีว่า  ท าอย่างไรจึงจะให้เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ  ไปใช้ได้  วิธีการหนึง่ท่ีนา่จะท าได้ผลดีคือ การสาธิตให้เกษตรเห็นจริงว่า เม่ือใช้เทคโนโลยี
ชนิดนัน้แล้ว  จะได้รับผลตอบแทนท่ีดีกว่าเดิม และน าไปใช้ได้กับสภาพของแต่ละท้องถ่ินจริง ๆ  
เพราะการสาธิตบางอย่างเกษตรกรไม่อาจยอมรับได้  เช่น  การท าแปลงสาธิตขนาดเล็ก  
หน่วยงานท่ีสาธิตสามารถดูแลได้ทั่วถึง บ ารุงรักษาได้อย่างดี  ซึ่งส าหรับเกษตรกรแล้วไม่อาจ
กระท าเช่นนีไ้ด้  บางครัง้แปลงสาธิตนัน้ ๆ  ให้ผลผลิตสูง  แต่เม่ือค านวณรายจ่ายแล้วกลับมี
รายจ่ายสูงมากจนเม่ือหกัออกจากรายได้แล้ว  เหลือก าไรน้อยกว่าสภาพท่ีเกษตรปฏิบตัิอยู่เดิม
เสียอีก  เกษตรกรจงึไมส่ามารถยอมรับได้ 

6. การขาดปัจจัยในการผลิต   
      บางกรณีเกษตรกรต้องการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาปรับปรุงการผลิตในฟาร์ม  แตไ่ม่

สามารถหาปัจจยัการผลิตชนิดนัน้ ๆ  ได้  หรือได้ในปริมาณท่ีไมพ่อเพียง เช่น  เม่ือต้องการเปล่ียน
พนัธุ์พืช จากพนัธุ์เดมิมาใช้พนัธุ์ท่ีหนว่ยงานตา่ง ๆ  แนะน า  แตห่าพนัธุ์ไม่ได้  เคร่ืองมือบางชนิดมี
ขายเฉพาะในต่างประเทศ อุตสาหกรรมภายในประเทศก็อยู่ในขีดจ ากัดไม่อาจผลิตเคร่ืองจักร
เคร่ืองมือบางอย่างท่ีมีประสิทธิภาพได้  การเปล่ียนแปลงการผลิตเพ่ือใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ของ
เกษตรกรจงึถกูจ ากดัไปด้วย 

7. ขาดความสามารถในการจัดการ 
      ปัญหานีเ้ป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่  ยงัมีระดบัการศึกษาน้อย  

การให้การศกึษาแก่เกษตรกรเป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะแก้ไขปัญหานีไ้ด้  แม้จะต้องเสียคา่ใช้จ่าย
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สงูก็ตาม  การให้การอบรมระยะสัน้แก่เกษตรกรจะช่วยให้เกษตรกรเข้าใจวิธีการผลิต  และการ
ด าเนินธุรกิจฟาร์มได้ดีขึน้ 

8. การคมนาคมและการตลาด 
      ถือว่าเป็นส่วนประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญัมากในการด าเนินงานฟาร์ม  ผลผลิตจาก

ฟาร์มจะต้องขนย้ายออกสู่ตลาดได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดไม่อาจ
เก็บไว้ได้นาน ๆ  เช่น  ผัก  ผลไม้  บางชนิดต้องระมัดระวังในการขนส่งมาก  เช่น  ไข่  และ
สิ่งมีชีวิตตา่ง ๆ  นอกจากนีร้ะบบการตลาดจะต้องมีประสิทธิภาพ ไม่มีการกดราคาผลผลิต  เป็น
ต้น 
 
 ในการท าธุรกิจหรือการประกอบการทกุประเภทต้องประสบกบัปัญหาบ้างไม่มากก็น้อย
แตกต่างกันออกไป ผู้ประกอบการต้องพยายามใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้
ลลุว่งไปได้อยา่งดี เราควรได้ศกึษาถึงจดุออ่นหรือจดุบกพร่องซึง่เป็นสาเหตขุองความล้มเหลวของ
ธุรกิจตา่งๆ เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงและป้องกนัดแูกธุรกิจของตนให้อยู่รอดได้ จากการวิจยัส ารวจ
สถานประกอบการกว่า 6,600 แห่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ข้อสรุปว่า หน่วยธุรกิจหรือ
องค์การท่ีต้องประสบกบัความล้มเหลวเน่ืองมาจากสาเหตตุอ่ไปนี ้(เรียงล าดบั) 
 

1. ไมมี่ศกัยภาพและขีดความสามารถพอเพียง (46.9%) 
2. ประสบการณ์ท่ีมี ไมส่อดคล้องกนั (18.1%) 
3. ขาดประสบการณ์ในการบริหาร (15.3%) 
4. ขาดประสบการณ์ทางธุรกิจ (11.9%) 
5. ไมท่ราบเหตผุลท่ีชดัเจน (6.7%) 
6. ภยัพิบตัอ่ืินๆ (0.6%) 
7. ถกูโกง-ถกูฉ้อฉล (0.5%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

7 

3 4 
5 

6 2 
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รูปภาพท่ี 11 แสดงสาเหตขุองความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
 
ท่ีมา: (ดดัแปลงจาก วีระวธุ มาฆะศริานนท์, 2544, หน้า 18)  
 

จากผลการวิจยัดงักลา่ว ได้มีการวิจยัตอ่ไปอีก โดยพบองค์ประกอบของความล้มเหลว ท่ี
นา่สนใจ คือ 

1. ยอดขายไมเ่พียงพอ 
2. คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานสงู 
3. ขาดความสามารถในการแขง่ขนั 
4. มีปัญหาในการเก็บเงินลกูค้า 
5. มีปัญหาสินค้าคงคลงั 
6. สินทรัพย์ถาวรมากเกินไป 
7. ท าเลไมดี่ 

 
จากงานวิจยัยิ่งท าให้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการจดัการมากยิ่งขึน้ หลายสาเหตแุละ

แม้แตส่าเหตท่ีุท าให้ล้มเหลวมากท่ีสดุก็ยงัเป็นผลสะท้อนจากการขาดความรู้ความสามารถในการ
จดัการทัง้สิน้ เป็นท่ีนา่เสียดายท่ีบางคนมีใจรักในอาชีพธุรกิจของตน มีความรู้ในสายอาชีพนัน้ แต่
อาจไมมี่ความสามารถพอท่ีจะรักษาธุรกิจท่ีตนรักและหวงแหนเอาไว้ได้ 
 
สรุปสาระส าคัญของบทที่ 3 
 
 ฟาร์ม มีความหมายใน 2 ประเด็น คือ (1) ฟาร์ม หมายถึงท่ีดิน และ (2) ฟาร์ม 

หมายถึง หน่วยธุรกิจทางดา้นการเกษตร ส่วน การจดัการฟาร์ม หมายถึง การน าเอาองค์ความรู้
ตา่งๆ   อนัเป็นหลกัสหวิทยาการของหลากหลายวิชา   น ามาประยกุต์ใช้เพ่ือการวางแผนจดัรูป
องค์ประกอบของฟาร์มและเพ่ือการด าเนินงานฟาร์ม ทัง้นีเ้พ่ือให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดันัน้ อยา่งเตม็ประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลตามต้องการ และเกิดผลก าไรแก่ธุรกิจฟาร์ม
ในท่ีสดุ ความส าคญัของการจดัการฟาร์ม มีความส าคญัตอ่ (1) ตวัเกษตรกรเอง (2) ตอ่เจ้าหน้าท่ี
สง่เสริมการเกษตร (3) ตอ่ผู้บริหารด้านเกษตร (4) ตอ่ประเทศชาต ิการตดัสินใจในงานฟาร์มมี 3 
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สว่น คือ (1) เก่ียวกบัการผลิตและวางรูปฟาร์ม (2) เก่ียวกบัการบริหารงานฟาร์ม และ (3) การ
ตดัสินใจด้านการตลาด ขัน้ตอนการจดัการฟาร์มมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ (1) การวางแผนฟาร์ม (2) 
การด าเนินงานฟาร์ม และ (3) การประเมินผลงานฟาร์ม ฟาร์มในประเทศไทยสว่นใหญ่มีขนาด
เล็ก เป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียว ใช้แรงงานในครอบครัว มีระบบการบริหารจดัการท่ีไมดี่พอ อีกทัง้
รายได้รายจา่ยมกัปะปนกบัครอบครัว ท าให้ฟาร์มสว่นใหญ่ไมป่ระสบความส าเร็จในการท าก าไร 
จงึเป็นเร่ืองท่ีส าคญัตอ่ตวัเกษตรกรอย่างยิ่งท่ีจะต้องศกึษาหาความรู้ในด้านการจดัการ ในฐานะท่ี
เป็นทัง้เจ้าของกิจการและเป็นทัง้ผู้จดัการ มีการปรับปรุงเร่ืองระบบการจดัความคิด การวางแผน 
และกระบวนการตดัสินใจในงานฟาร์ม เป็นต้น 
ค าถามท้ายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายของค าวา่ "ฟาร์ม" 
2. ฟาร์ม จดัเป็นหนว่ยธุรกิจหรือไม ่เพราะเหตใุด 
3. การจดัการฟาร์มเหมือนและแตกตา่งกบัการจดัการธุรกิจอ่ืนๆอยา่งไรบ้าง 
4. การจดัการฟาร์มน าไปใช้ประโยชน์ในด้านใดแก่เกษตรกรบ้าง 
5. จงอธิบายกระบวนการตดัสินใจแก้ปัญหางานฟาร์ม 
6. กิจกรรมใดบ้างท่ีอยูใ่นส่วนของขัน้วางแผนการจดัรูปองค์ประกอบฟาร์ม ยกตวัอยา่ง 
7. กิจกรรมใดบ้างท่ีอยูใ่นส่วนของขัน้การด าเนินงานฟาร์ม ยกตวัอยา่ง 
8. ขอบเขตของการจดัการงานฟาร์มมีอะไรบ้าง 
9. ยกตวัอย่างความสมัพนัธ์ของศาสตร์อ่ืนกบัการจดัการฟาร์มอยา่งน้อย 2 ตวัอยา่ง 
10. ยกตวัอย่างปัญหาการจดัการฟาร์มและปัจจยัแหง่ความล้มเหลวของธุรกิจ 

 
  
 
 


