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บทคัดย่อภาษาไทย 

57602382 : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
ค าส าคัญ : รูปแบบ, กลยุทธ,์ เป็ดไข,่ เกษตรกร, ปัญหา, อุปสรรค, แปรรูป 

นางสาว ณัฏฐศศิ นิลนรศรี: รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ในเขต
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ : รองศาสตราจารย ์ดร. พิทักษ ์ศิริวงศ์ 

  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ

และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยง
เป็ดไข่ในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเลี้ยงเป็ดไข่ใน
โรงเรือน ในการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงจากผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นเกษตรกร จ านวน 6 ราย ในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า การเลี้ยงเป็ดไข่แบบโรงเรือนเริ่มเลี้ยงจากเป็ดสาว เกษตรน าพันธุ์เป็ด
ไขมาเลี้ยงจากต่างจังหวัด จนถึงจ าหน่ายเป็นเป็ดปลดระวาง การเลี้ยงเป็ดแบบในโรงเรือนเกษตรใช้
อาหารส าเร็จซึ่งต้องมีการจัดการที่ดี เพื่อประหยัดต้นทุนการผลิต เนื่องจากเป็นปัจจัยการผลิตที่มี
ต้นทุนสูงที่สุด การจ าหน่ายผลผลิตเกษตรกรจะขายเป็นไข่สดให้กับพ่อค้าเพื่อไปแปรรูป เกษตรกรที่
เลี้ยงเป็ดไข่แบบโรงเรือน ประสบปัญหาด้านการจ าหน่ายไข่เป็ด ด้านการตลาดราคาไข่เป็ดตกต่ า 
ไข่ล้นตลาดในบางช่วง 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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ASSOCIATE PROFESSOR PITAK SIRIWONG, Ed.D. 

This research is a qualitative research. The study aimed to study the format 
and strategy, business operations of Ducks Egg Farm, problems and obstacles in 
conducting Egg Duck farms in Photharam district, Ratchaburi Province. The study also 
investigated the factors affecting the acceptance of egg ducks in tenements. The 
collected data from electronic documents together with purposive sampling form six 
key Informants who were farmers in photharam district. The research found that taking 
care of egg ducks farm in tenement started from taking care of young ducks. The 
farmers brought a breeding egg ducks form other provinces until sold duck to be 
discharged ducks. Taking care of ducks in tenements, farmers used the packaged foods 
which required good management in order to save production costs due to factors of 
production with the highest costs. The selling eggs of farm produces, the farmer sold 
fresh eggs to the merchant to processing. farmers who are taking care of egg ducks in 
tenement had faced difficulties in selling products, the market price, low price of 
selling, and oversupply in some period. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยมีจ านวนประชากรที่ท าการประกอบอาชีพทางการเกษตรมากกว่าอาชีพอื่น ๆ  
โดยเฉพาะอาชีพการท าการเกษตร โดยการท านาของชาวนาซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นกระดูกสันหลัง 
ของชาติ เกษตรกรรายย่อยมีการท าการเกษตรแบบครอบครัว และมักจะเป็นการท างานแบบปลูก  
พืชผสมกับการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงเป็ดในนาข้าวเป็นวิถีชาวบ้านอย่างหนึ่งที่นิยมกันมาก โดยเกษตรกร 
จะปล่อยเป็ดในทุ่งนาที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จ เพื่อให้เป็ดกินเมล็ดข้าวที่ตกอยู่ในนา หอยเชอรรี่ และปู  
ซึ่งช่วยท าให้ลดการหาอาหารให้เป็ดได้ ในขณะเดียวกันชาวนาก็ได้ประโยชน์จากการที่เป็ดกินหอย  
เชอรรี่ ปู ท าให้ลดจ านวนศัตรูของต้นข้าว อีกทั้งมูลเป็ดยังช่วยปรับปรุงดินของพื้นที่นา ซึ่งจะช่วยลด  
การใส่ปุ๋ยของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วย 

การเลี้ยงเป็ดไข่เป็นอาชีพทางการเกษตรแขนงหนึ่งในประเทศ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ 
และภูมิประเทศเอื้ออ านวยต่อการเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้มาก ไข่เป็ดที่ผลิตได้ในปีหนึ่ง ๆ สามารถส่งไป  
จ าหน่ายในตลาดต่างประเทศอย่างแพร่หลาย เพราะไข่เป็ดเป็นอาหารที่ชนทุกระดับชั้นนิยมบริโภค  
รวมทั้งสามารถถนอมไว้ได้นานวันอีกด้วย ไข่เป็ดนับเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง  
หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดและราคาไม่แพงมากนัก 

การเลี้ยงเป็ดเป็นอาชีพที่มีการเลี้ยงมาอย่างยาวนาน เป็ดไข่เป็นสัตว์ปีกที่นิยมเลี้ยงกัน
แพร่หลายในประเทศไทย และมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะในชนบทของไทย การเลี้ยงเป็ด  
จึงนับได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย โดยในทางเกษตรกรรมการเลี้ยงเป็ดเป็นอาชีพหนึ่งที่มี  
ความส าคัญ โดยเฉพาะการเลี้ยงเป็ดไข่ที่มีไข่เป็ดเป็นผลิตผลที่ถูกน าไปใช้ในการแปรรูปเป็นอาหาร
ชนิดต่าง ๆ เช่น ไข่เค็ม ขนมหวาน การปรุงอาหารในครัวเรือน และยังเป็นอาชีพทางการเกษตร  
แขนงหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเอื้ออ านวยต่อการเลี้ยงสัตว์  
ประเภทนี้มาก ไข่เป็ดที่ผลิตได้ในปีหนึ่ง ๆ สามารถส่งไปจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศอย่างแพร่หลาย  
เพราะไข่เป็ดเป็นอาหารที่ชนทุกระดับชั้นนิยมบริโภค รวมทั้งสามารถถนอมไว้ได้นานวันอีกด้วย  
ไข่เป็ดนับเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดและราคาไม่แพง  
มากนัก 

เดิมการเลี้ยงเป็ดในประเทศไทย เลี้ยงกันมากเฉพาะในท้องที่ของจังหวัดที่อยู่ใกล้ 
ชายฝั่งทะเล เช่น จังหวัดชลบุรี สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และเพชรบุรี ทั้งนี้ เพราะใน 
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สมัยก่อนผู้เลี้ยงเป็ดเข้าใจว่า การเลี้ยงเป็ดถ้าจะได้ผลดีและไข่ตกนั้นจะต้องหาปลาสด หอยสดให้กิน  
อยู่เสมอจ าท าให้ไข่แดงของเป็ดสีแดงสวย และจังหวัดชายทะเลก็มีอาหารดังกล่าวอุดมสมบูรณ์ จึงมี 
การเลี้ยงเป็ดกันแต่เฉพาะในจังหวัดที่กล่าวข้างต้นกันมาก ต่อมาวิทยาการต่าง ๆ ก้าวหน้ามากขึ้นและ 
พบว่าการเลี้ยงเป็ดนั้นไม่จ าเป็นจะต้องให้ปลาสดหรือหอยสดเสมอไป หากแต่ว่ามีการจัดการที่ถูกต้อง  
ให้อาหารที่มีคุณค่าทางโปรตีนเพียงพอส าหรับความต้องการของเป็ดในระยะต่าง ๆ แล้ว การเลี้ยงเป็ด 
จะประสบผลส าเร็จได้ 

เป็ดไข่ เป็นสัตว์ปีกที่เลี้ยงง่าย อยู่ง่าย กินง่าย จึงนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ  
และนับเป็นสัตว์ เลี้ยงที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของชนบทในปัจจุบัน โดยเฉพาะชนบท 
แถบชายทะเลริมแม่น้ า ล าคลองและแหล่งอื่น ๆ ที่สามารถหาอาหารตามธรรมชาติได้ง่ายโดยไม่ต้อง  
ลงทุนมากนัก 

ในอดีตการเลี้ยงเป็ดมักจะนิยมเลี้ยงกันในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ เลี้ยงกันมาก 
เฉพาะในท้องที่ของจังหวัดที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล เช่น จังหวัดชลบุรี สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาครและเพชรบุรี ทั้งนี้ เพราะในสมัยก่อนผู้เลี้ยงเป็ดเข้าใจว่า การเลี้ยงเป็ดถ้าจะได้ผลดีและ  
ไข่ตกนั้นจะต้องหาปลาสด หอยสดให้กินอยู่เสมอจ าท าให้ไข่แดงของเป็ดสีแดงสวย และจังหวัด  
ชายทะเลก็มีอาหารดังกล่าวอุดมสมบูรณ์ จึงมีการเลี้ยงเป็ดกันแต่เฉพาะในจังหวัดที่กล่าวข้างต้น  
กันมาก ต่อมาวิทยาการต่าง ๆ ก้าวหน้ามากขึ้นและพบว่าการเลี้ยงเป็ดนั้นไม่จ าเป็นจะต้องให้ปลาสด 
หรือหอยสดเสมอไป หากแต่ว่ามีการจัดการที่ถูกต้อง ให้อาหารที่มีคุณค่าทางโปรตีนเพียงพอส าหรับ 
ความต้องการของเป็ดในระยะต่าง ๆ แล้ว การเลี้ยงเป็ดจะประสบผลส าเร็จได้ 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพชนบทของไทยในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองและ 
มีการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงการปลูกข้าวไปเป็นการ  
ปลูกพืชชนิดอื่น ท าให้เกษตรกรมีความสนใจอาชีพในการเลี้ยงเป็ดลดลง ส่งผลให้วิถีชีวิตดั้งเดิม  
แบบชาวนาไทยเริ่มหายไป ประกอบกับการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา  
การเลี้ยงเป็ดถูกมองว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการระบาดของไข้หวัดนก ท าให้เกิดทัศนคติเชิงลบ 
จากประชาชนทั่วไป (กรมปศุสัตว์, 2555) ประกอบกับนโยบายของราชการ แผนยุทธศาสตร์ 
ในการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ไข้หวัดนกในช่วงปี  
พ.ศ.2548 – 2550 มีนโยบายที่ส่งเสริมให้ปรับการเลี้ยงเป็ดเข้าสู่ระบบฟาร์มปิดเพื่อการควบคุม 
ไข้หวัดนกที่มีประสิทธิภาพ 

พันธุ์เป็ดที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมากในประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์ ปากน้ า พันธุ์นครปฐม  
พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ พันธุ์ปักกิ่งและเป็ดเทศ เป็นต้น การเลี้ยงเป็ดของเกษตรกรนั้นมีความหลากหลาย  
สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ได้ เลี้ยงแบบฟาร์มในโรงเรือนหรือเลี้ ยงแบบไล่ทุ่ง 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่าง โดยการเลี้ยงแบบการไล่ทุ่งนี้เกษตรกรจะเลี้ยงเฉพาะในพื้นที่ต าบลหรือ 
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อ าเภอของตนเท่านั้น เมื่อปัจจุบันมีการขยายตัวทางธุรกิจของการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งมีเพิ่มมากขึ้น ท าให้  
ต้องเคลื่อนย้ายเป็ดจากอ าเภอหรือจากจังหวัดอื่น เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ที่ท านาแบบนาปรัง เพราะมี 
อาหารส าหรับเป็ดตลอดทั้งปีโดยเฉพาะเขตภาคกลางและภาคตะวันออกในปี  2553 มีจ านวนเป็ด 
ทั้งหมด 29,232,925 ตัว ส่วนใหญ่เป็นเป็ดเนื้อจ านวน 7,796,711 ตัว คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมา 
เป็นเป็ดไข่จ านวน 7,412,077 ตัว คิดเป็นร้อยละ 25 เป็ดไข่ไล่ทุ่งจ านวน 7,120,197 ตัว คิดเป็นร้อย 
ละ 24 เป็ดเทศ จ านวน 6,033,357 ตัว คิดเป็นร้อยละ 21 และเป็ดเนื้อไล่ทุ่งจ านวน 870,588 ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 3 ดังได้แสดงไว้ในรูปที่ 1 และมีจ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งจ านวน  
5,711 ครัวเรือน เกษตรกรผู้ เลี้ยงเป็ด เนื้อไล่ทุ่ งจ านวน 4,115 ครัวเรือน (ศูนย์สารสนเทศ  
กรมปศุสัตว, 2553) 

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนไทยประกอบเพื่อใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง  
เป็นอาชีพที่สร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นอย่างดี การเลี้ยงเป็ดจะได้ไข่เพื่อน ามาบริโภค 
ในชีวิตประจ าวันแล้ว ยังสามารถน ามาจ าหน่ายเพิ่มรายได้ให้เกษตรอีกด้วย จึงมีการขยายการเลี้ยง  
เป็นรูปแบบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ สามารถน าไข่ไปจ าหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ  
ตลาดไข่เป็ดจึงเป็นตัวชี้ว่าธุรกิจฟาร์มไข่เป็ดจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด โดยผู้ผลิตสามารถ 
น าไข่เป็ดไปขายได้หลายรูปแบบ เช่น การขายปลีก การขายส่ง การขายประกันราคา ซึ่งปริมาณการ  
ขายไข่เป็ดนั้นจะมากหรือน้อยอาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ราคา ฤดูกาล โรคระบาด อย่างไร 
ก็ตามการเลี้ยงเป็ดไข่ต้องใช้ความรู้และเทคนิคการจัดการ เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นที่ก าหนดวิธีการผลิต  
อาทิ ความต้องการของตลาดด้านคุณภาพของไข่  ปริมาณความต้องการของตลาดที่ไม่แน่นอน 
โดยเฉพาะในบางช่วงที่ประสบภาวะไข่เป็ดล้นตลาด การควบคุมต้นทุนการผลิต และราคาอาหารสัตว์ 
เป็นปัญหาอุปสรรคในการในการเลี้ยงเป็ดไข่ตามมา ท าให้เกษตรกรเลิกเลี้ยงไปเป็นจ านวนมาก 

ยิ่งกว่านั้นการประกอบธุรกิจจ าเป็นต้องมีระบบการจัดการเพื่อให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพ  
โดยห่วงโซ่คุณค่านั้นถือได้ว่าครอบคลุมถึงการด าเนินงานของธุรกิจทั้งหมด ไม่ว่าจะ เป็นการท า 
ทั้งในด้านกิจกรรมหลักตั้งแต่กิจกรรมสถานที่ประกอบการ การได้รับเข้าวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการ  
ผลิตจนไปถึงกระบวนการจัดและจ าหน่ายให้ลูกค้า และยังมีกิจกรรมสนับสนุนซึ่งเป็นการบริหาร  
การจัดการที่ช่วยให้การด าเนินงานกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพ ทั้งสองกิจกรรมมีส่วนท าให้การด าเนิน 
ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น (พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ และ พสุ เดชะรินทร์, 2545) 

อย่างไรก็ตามส าหรับการประกอบธุรกิจนั้น การวางแผนเชิงกลยุทธ์นับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
ที่มีความส าคัญมาก ทั้งนี้ ก็เพราะการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการในการก าหนดทิศทางและ 
แนวทางของการปฏิบัติขององค์กรในอนาคต การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นการวางแผนการท างานที่มี  
ลักษณะแตกต่างไปจากการวางแผนโดยทั่วไป ซึ่งอาจวางแผนได้โดยการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร  
สถานภาพทางการเงิน เทคโนโลยี วัฒนธรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อที่จะหาจุดอ่อนและ 
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จุดแข็งในด้านต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์นี้จะท าให้องค์กร 
สามารถสร้างผลตอบแทน (Returns) ที่เหนือว่าคู่แข่งขันได้ด้วยการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน  
(Competitive Advantage) ตัวอย่างที่ส าคัญทางด้านกลยุทธ์ เช่น กลยุทธ์ทางด้านการตลาด กลยุทธ์ 
การเลือกพ้ืนที่ เป็นต้น (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2553) 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตอ าเภอ 
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ ของผู้ประกอบการ 
ในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาของการศึกษา 
การศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจการเลี้ยงเป็ดไข่ 

ในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคการด าเนินธุรกิจที่เกิดขึ้น 
จากการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งเสนอและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงศึกษาค่าใช้จ่าย  
และรายได้ในการเลี้ยงเป็ดไข ่

3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากร  
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ 

ในเขตอ าเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี จ านวนทั้งสิ้น 6 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) ในการเลือก โดยท าการคัดเลือกเฉพาะผู้ประกอบการที่อนุญาตให้สัมภาษณ์ 
และให้ข้อมูลโดยละเอียด โดยมีเกณฑ์การเลือกสัมภาษณ์เฉพาะฟาร์มที่มีกลางและขนาดใหญ่ 

3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษา 
ผู้วิจัยเลือกเป้าหมายการท าข้อมูลด้านพื้นที่แบบเจาะจง (Purposive Selective)  

ศึกษาในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงเป็ดกันมาตั้งแต่ดั้ งเดิม  
อีกทั้งยังเป็นเขตอ าเภอที่มีการเลี้ยงเป็ดมากที่สุดของจังหวัดราชบุรี 

3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 – มิถุนายน  

2559 เป็นระยะเวลา 8 เดือน 
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4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. ท าให้ทราบรูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจเลี้ยงเป็ดไข่ และน าข้อมูลที่ได้จากการ  

ศึกษาเสนอกับเกษตรกรผู้ประกอบการหาแนวทางเพื่อปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น 

2. เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการเลี้ยง การดูแลและการจัดการทางด้านต่าง ๆ ในการเลี้ยงเป็ดไข่ 
3. ได้ทราบถึงปัญหาการเลี้ยงเป็ดไข่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการน า มาพัฒนาการเลี้ยงเป็ดไข่ในรูปแบบของระบบฟาร์มต่อไป 
4. ผลของการศึกษาสามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการด าเนิน 

ธุรกิจการเลี้ยงเป็ดไข่ ของผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนในอนาคต 
 
5. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. รูปแบบการด าเนินธุรกิจ หมายถึง การก าหนดประเภทหรือลักษณะในการประกอบ 
กิจการ 

2. กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในการประกอบกิจการเพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายที่วางไว้ 

3.  ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ด หมายถึง การท ากิจกรรมของกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
กับการผลิต การจ าหน่าย และการบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้รับผลตอบแทน หรือผลก าไร 
จากการด าเนินกิจกรรมนั้นอย่างเป็นระบบ และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือ  
ผู้บริโภค 

4. เกษตรกร หมายถึง ผู้ประกอบการทางการเกษตรซึ่งรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ด้วย 
5. เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด หมายถึง เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและขึ้นทะเบียน

กับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
6. เป็ดไข่ หมายถึง เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อเอาไข่โดยเฉพาะ เมื่อหมดไข่หรือให้ไข่ไม่คุ้มค่า 

ก็จะถูกขายเป็นเป็ดเนื้อต่อไป 
7. เป็ดสาว หมายถึง เป็ดที่พร้อมให้ไข่แก่ เกษตรกรทันทีเมื่อน ามาเลี้ยง มีอายุ   

4 – 5 เดือนขึ้นไป เกษตรกรสามารถเก็บไข่ขายเป็นรายได้ 
8. การเลี้ยงเป็ดไข่ หมายถึง สภาพการเลี้ยงเป็ดของเกษตรกรซึ่งเลี้ยงตามไร่นาแหล่งน้ า 

ต่าง ๆ บริเวณที่อยู่อาศัยของชาวบ้านหรือโรงเรือน 
9. พันธ์ุเป็ดไข่ หมายถึง พันธ์ุเป็ดที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทย คือ  

9.1 พันธ์ุต่างประเทศ ได้แก่ พันธ์ุกากีแคมป์เบลล์ 
9.2 พันธ์ุพื้นเมือง ได้แก่ พันธ์ุนครปฐม พันธุ์ปากน้ า 
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9.3 พันธ์ุลูกผสมระหว่างพันธุ์ต่างประเทศและพันธ์ุพื้นเมือง 
10. เป็ดไข่ปลดหรือเป็ดปลด หมายถึง เป็ดไข่ที่คัดทิ้ง เนื่องจากเป็นเป็ดที่ไม่ไข่ หรือให้ไข่ 

น้อย นอกจากนี้ในระหว่างการเลี้ยง หากเป็ดไข่น้อยก็จะมีการคัดเป็ดออกจากฝูงอยู่เสมอ เพราะเป็ด  
เหล่า นี้จะกินอาหารอยู่ทุกวัน ท าให้ต้นทุนการผลิตไข่ต่อฟองสูง ปกติเป็ดจะให้ไข่ได้ประมาณ 1 ปี  
หลังจากนั้นไข่ก็จะลดลงจนเลี้ยงไม่คุ้มค่าอาหาร ก็จะมีการปลดขายเป็ดทั้งฝูง 

11. การจัดการเลี้ยงเป็ด หมายถึง การจัดการด้านพันธุ์  การจัดการด้านอาหาร  
และแผนการผลิต การจัดการผลผลิต และการจัดการด้านการสุขาภิบาล 

12. สภาพการเลี้ยงเป็ด หมายถึง สภาพที่เกี่ยวกับพันธุ์เป็ด แหล่งพันธุ์ โรงเรือน อุปกรณ์ 
ในการเลี้ยง อาหารและการให้อาหาร การปฏิบัติดูแล สภาพการเป็นโรคต่าง ๆ การป้องกันการรักษาโรค  
และการจ าหน่ายผลผลิต 

13. โรงเรือน หมายถึง โรงเรือนที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ให้ใช้ส าหรับเลี้ยง 
เป็ดไข่ โดยใช้ตาข่ายล้อมเพื่อป้องกันสัตว์อื่นเข้ามาปะปนกับเป็ด โดยเฉพาะนกที่เป็นพาหะของโรค  
ไข้หวัดนก 

14. ฟาร์มเป็ดไข่ หมายถึง สถานที่ส าหรับเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตไข่เป็ด
ในทางการค้า โดยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับความเป็นอยู่ของเป็ดไข่ และอุณหภูมิจะแปรผันไปตาม
สภาพของอากาศ ตลอดจนสามารถป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคได้ 

15. มาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่ หมายถึง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มหรือ
โรงเรือนที่ใช้ในการเลี้ยงเป็ด 

16. ระบบการผลิต หมายถึง การจัดเตรียมปัจจัยในการเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงเป็ดไข่ 
ตลอดไปจนถึงการจ าหน่ายไข่เป็ด และการจ าหน่ายเป็ดปลด 

17. อาหารส าเร็จรูป หมายถึง อาหารที่เป็นอาหารส าเร็จรูปซึ่งผลิตโดยบริษัทอาหาร 
ต่าง ๆ เชื่อกันว่าอาหารส าเร็จรูปนี้มีคุณค่าทางโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรท วิตามิน แร่ธาตุ ตลอดจน 
อื่น ๆ ที่ร่างกายสัตว์ต้องการตามระยะต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และสามารถน าไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทันที่  
ท าให้ร่างกายสัตว์เจริญเติบโตรวดเร็ว มีความต้านทานโรคดี และสัตว์ให้ผลผลิตสูง 

18. ปลาเป็ด หมายถึง ปลาสดขนาดเล็ก ๆ ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้เป็นอาหารเป็ดโดยน ามาสับ
ให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน าไปให้เป็ดกินเป็นอาหาร เป็นการสร้างเสริมให้ร่างกายเป็ดได้รับอาหารโปรตีน
อย่างเพียงพอ เป็ดไข่จะให้ไข่สม่ าเสมอถ้าได้ปลาเป็ดอย่างเพียงพอ 

19. อาหารผสม หมายถึง อาหารที่ผู้เลี้ยงเป็ดซึ่งเป็นวัตถุดิบต่าง ๆ มาผสมเป็นอาหาร
ส าหรับใช้เลี้ยงเป็ด โดยการผสมนั้นอาจใช้เครื่องผสมอาหารหรือผสมด้วยแรงคนก็ได้ อาหารที่ผสมขึ้น
จะใช้อัตราส่วนของวัตถุดิบในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปตามระยะอายุเป็ด วัตถุดิบที่นิยมน ามาใช้
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ผสม เป็นอาหารผสมได้แก่ ร าหยาบ ร าละเอียด ปลายข้าว ปลาป่นจืด กระดูกป่น  เปลือกหอยป่น 
น้ ามันตับปลาและอื่น ๆ 

20. กากเบียร์ หมายถึง กากที่เหลือจากการท าเบียร์แล้ว มีส่วนเหลือของคาร์โบไฮเดรท 
โปรตีน และแร่ธาตุที่ยังเป็นประโยชน์อยู่ น าเอามาใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ 

21. รายได้ หมายถึง รายได้จากการจ าหน่ายไข่เป็ดและการเป็ดปลดของเกษตรกร 
22. รายได้เหนือรายจ่าย หมายถึง รายได้หักรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงเป็ดไข่ 
23. ปัญหาการเลี้ยงเป็ด หมายถึง ปัญหาด้านการเลี้ยงและโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่ พันธุ์สัตว์ 

การป้องกันโรค อาหารและการให้อาหาร แหล่งเงินทุน แรงงาน การตลาด และมาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่ 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การศึกษาเรื่องรูปแบบและกลยุทธ์ของผู้ประกอบการการเลี้ยงเป็ดไข่ ในเขตอ าเภอ 
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ รวมถึงงานวรรณกรรมและงานวิจัย  
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูล สามารถสรุปสาระส าคัญของเอกสารค้นคว้าได้ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการ 
2. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการ 
3. ลักษณะการเลี้ยงเป็ดไข่ในจังหวัดราชบุร ี
4. แนวทางการวิเคราะห์รายได้-รายจ่ายของฟาร์ม 
5. ปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการ 

นักวิชาการได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการไว้หลายทฤษฎีซึ่งจะมีความ 
แตกต่างกันออกไปมีความหมายคล้ายคลึงกัน และผู้วิจัยขอน าเสนอเพียงบางส่วนมาประกอบ  
การศึกษา ดังนี้ 

ความหมายของการประกอบการ (Entrepreneurship) มีความหมายในลักษณะต่าง ๆ  
กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี ้

การประกอบการมีความหมายในเชิงศาสตร์ว่า เป็นกระบวนการที่จะน าปัจจัยการผลิต  
(ที่ดิน แรงงาน และทุน) ชนิดต่าง ๆ มาแปรสภาพเป็นค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

การประกอบการในความหมายเชิงธุรกิจ ได้แก่ การด าเนินกิจกรรมโดยบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคล ซึ่งร่วมกันในการผลิตหรือการจ าหน่ายสินค้าและการบริการ โดยมุ่งหวังในผลก าไรและ  
มีความเสี่ยงต่อการขาดทุน จากความหมายดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า การประกอบการใด ๆ ซึ่งเป็นของ 
บุคคลเดียวหรือกลุ่มของบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดก็ตาม หากมีวัตถุประสงค์เพื่อการ  
ผลิตและจ าหน่ายสินค้าโดยมุ่งหวังในผลก าไร และยอมเสี่ยงต่อการขาดทุนย่อมถือว่าเป็นธุรกิจทั้งสิ้น 
อาทิ โรงงานผลิตรถยนต์ ร้านค้าปลีก ธนาคาร คลินิกแพทย์ เป็นต้น 
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การประกอบการในความหมายเชิงระเบียบข้อบังคับด้านกฎหมาย มักจะหมายถึงวิธีการ  
จัดตั้งกิจการหรือหน่วยธุรกิจ โดยอาศัยหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของกฎหมายเป็นแนว  
ทางควบคุมในการด าเนินกิจการ (จรูญ โกสีย์ไกรนิรมล, 2543) 

ความส าคัญและบทบาทของการประกอบการ 
สถานประกอบการธุรกิจประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมย่อมจะส าคัญต่อ 

ความเจริญก้าวหน้าและการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของสังคม เมื่อสังคมมีความมั่นคงสลับซับซ้อนมากขึ้น  
ก็จะยิ่งท าให้การประกอบธุรกิจต้องแสดงบทบาทมากขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม มนุษย์  
ทุกคนเป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการเพื่อการมีชีวิตที่สะดวกสบาย ดังนั้น จึงต้องพึ่งพาผู้ผลิตและ  
ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการเพื่อน ามาบ าบัดความต้องการและเพื่อให้สังคมได้พัฒนายิ่งขึ้นไป  
ก็จ าเป็น ต้องอาศัยการมีระบบเศรษฐกิจมั่นคงทั้งทางด้านการเงิน การลงทุน และการมีงานท าอย่าง  
เต็มที่ (Full Employment) ซึ่งเป็นผลพวงจากการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพน่ันเอง อย่างไร 
ก็ตามเราสามารถสรุปบทบาทของการประกอบการที่มีต่อสังคมได้ ดังนี้ 

1. ช่วยให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าและมั่นคง ด้วยการเพิ่มจ านวน 
ผลผลิตหรือรายได้ประชาชาติและเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานมากขึ้น 

2. ช่วยให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ 
จ่ายสร้างความเจริญให้แก่ประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น สร้างสาธารณูปโภค อันได้แก่ ถนนหนทาง  
ท่าเรือ โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น 

3. ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าของวิทยาการเทคโนโลยีต่าง ๆ การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม ต้องอาศัยการสืบค้น ศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยศึกษาเพื่อให้  
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะสามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันในตลาด 

4. ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น โดยที่ธุรกิจได้ช่วยสร้างงานให้แก่บุคคล
และเกิดมีรายได้เพื่อน าไปซื้อหาสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ท าให้ได้รับความพอใจเพิ่มขึ้น  
ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเลือกหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น ท าให้เกิดการกินดีอยู่ดี  

5. ช่วยสร้างสรรค์และรักษาค่านิยมในด้านศิลปวัฒนธรรมของสังคม โดยที่สินค้าต่าง ๆ  
ที่น ามาเสนอขายแก่ผู้ซื้อนั้น เมื่อพิจารณาในด้านของรูปแบบและคุณค่าของสินค้า ซึ่งเกิดจากความคิด 
สร้างสรรค์ของผู้ผลิตที่ช่วยก าหนดแนวทางของรสนิยมในการบริโภค ตลอดจนการเสียสละของธุรกิจ 
เพื่อส่วนรวม เพื่อจะรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เช่น การเสนอรายการสารคดี  
ทางโทรทัศน์เรื่องจดหมายเหตุกรุงศรีฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีต่อธุรกิจที่เป็นเจ้าของ 
รายการให้เกิดขึ้นกับประชาชนโดยทั่วไป 

6. ช่วยในการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษด้านต่าง ๆ เพื่อให้
สังคมของมนุษย์อยู่อาศัย โดยมีสุขอนามัยที่ดี (จรูญ โกสีย์ไกรนิรมล, 2543) 
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กล่าวโดยสรุปคือ ผู้ประกอบการ (entrepreneur) หมายถึง ผู้คิดริเริ่มด าเนินธุรกิจขึ้นมา 
เป็นของตนเอง มีการวางแผนด าเนินงานและด าเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง มีการค้นหาความ  
ต้องการของตลาดและปิดกิจการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจและ  
สามารถหาช่องทางที่จะสร้างธุรกิจของตนเอง มีความพร้อมที่จะรับความเสี่ยงต่ าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
ตั้งแต่ตัดสินใจที่จะเริ่มด าเนินธุรกิจ โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวัง  
ผลก าไรที่เกิดจากผลการด าเนินงานของธุรกิจตนเอง ซึ่งผู้วิจัยจะน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษา 
รูปแบบและกลยุทธ์ของผู้ประกอบการการเลี้ยงเป็ดไข่ ในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ความหมายของผู้ประกอบการ 
ความหมายของค าว่า “ผู้ประกอบการ” หรือ “เถ้าแก่” ภาษาอังกฤษคือ Entrepreneurs  

ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ หมายถึง บุคคลที่ยอมรับความเสี่ยง ตั้งองค์กรธุรกิจขึ้นมาเพื่อหวัง 
ผลก าไรนอกจากนั้นก็มีนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคนได้ให้ค านิยามไว้มากมายและแตกต่างกัน 
ออกไป แต่จะขอคัดลอกนิยามที่น่าสนใจของ ดร.นิมิต นนทพันธาวาทย์ ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์  
ที่มีชื่อเสียงของไทย ได้บรรยายให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการพัฒนา 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 ที่จังหวัดสงขลา เมื่อปี 2528 ซึ่งได้ให้ความหมายชัดเจน  
ไว้ดังต่อไปน้ี 

“ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม” คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของ ได้มองเห็นโอกาสที่จะท าก าไร 
โดยการผลิตสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาเสนอขายในตลาด ด้วยการน าเอากระบวนการผลิตใหม่ ๆ ที่มี 
ประสิทธิภาพดี กว่าเดิมเข้ามาใช้หรือด้วยการปรับปรุงองค์กรผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  
เป็นผู้แสวงหาเงินทุน รวบ รวมปัจจัยในการผลิตและการจัดกรบริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น” ค าจ ากัดความดังกล่าว ท าให้เห็นว่าบุคคลที่จะเป็นผู้ประกอบการนั้นจะต้อง 
เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น ขวนขวายที่จะเอาปัจจัยการผลิตต่าง  ๆ มาผสมผสานด้านหลักการ 
การจัดการ ท าให้เกิดเป็นสินค้าที่แปลกใหม่ เกิดผู้บริโภคใหม่ หรือช่องทางท าให้เกิดก าไร เป็นผู้ที่มี  
ความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่มีความแปลกใหม่ให้กับสินค้าตัวเดิมอยู่เสมอ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต
เดิมให้ดีขึ้น ติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่าง ๆ ที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วตลอดจน วิทยาการใหม่ๆ ไปใช้ 
ในการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

โชติภา โอภาสานนท์  (2549: 48-52)  ได้ ให้ความหมายของค า ว่า “พ่อค้า” กับ  
“ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม” นั้นมีความหมายต่างกัน “พ่อค้า” ไม่ได้เป็นผู้ผลิต แต่ท าหน้าที่ 
เป็นผู้ที่มีเงินไปซื้อของมาขาย หรือบางทีอาจจะไปเครดิตสินค้ากับผู้ผลิตหรือคนกลางน าของนั้นมา  
จ าหน่าย เมื่อได้เงินทองจากการจ่ายไปและรับกลับมา หรือเป็นการหมุนเวียนเงินในระยะที่สั้นกว่า  
พ่อค้าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่จะต้องใช้ความคิดในการลงทุนหา 
ผลิตภัณฑ์ มีความเสี่ยงหาเงินลงทุนตั้งโรงงาน ซื้อเครื่องจักร จ้างแรงงาน ท าการบริหารจัดการ  
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ทรัพยากรต่าง ๆ หาตลาด และปรับสภาวะให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ขยายงาน ทั้งผลักดันทุกวิถีทางให้ 
บรรลุเป้าหมาย จนกลายเป็นผู้ประสบความส าเร็จ ดังนั้นผู้ที่ด าเนินธุรกิจใหญ่โตขึ้นมาได้จนถึงปัจจุบัน  
และกลายเป็นแหล่งจ้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศ นับได้ว่าเป็นบุคคลที่น่าส่งเสริมอย่างยิ่ง  
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการ (การบริหารเชิงกลยุทธ์) 

เช่นเดียวกัน นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้หลาย 
ทฤษฎี แต่ผู้วิจัยขอน าเสนอเพียงบางส่วน ดังนี้ 

1. ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
กลูอิด (Gluick, 1984: 4) ให้ความหมายของนโยบายธุรกิจ หรือการจัดการเชิงกลยุทธ์  

หมายถึงแนวทาง หรือแผนในการด าเนินงานทั้งหมดขององค์ที่ถูกก าหนดขึ้น โดยมีการจัดสรร  
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ก าหนดไว้ 

ธงชัย สันติวงษ์ (2532 : 4) ให้ความหมายของนโยบายธุรกิจ หรือการจัดการ 
เชิงกลยุทธ์ว่า เป็นการปรับปรุง สนใจพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่ได้มีการ 
คิดออกมาอย่างดี และได้จัดระเบียบเป็นเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินของทั้งองค์การ ทั้งนี้ตาม  
กลยุทธ์ของแผนงานทั้งหลายที่ด าเนินการเป็นขั้น ๆ เป็นล าดับก่อนหลัง 

สมยศ นาวีการ (2539: 16) กล่าวว่า นโยบายธุรกิจหรือการจัดการเชิงกลยุทธ์จะมุ่งที่ 
การตรวจสอบและการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนภายใน สภาพแวดล้อมภายในองค์การ โดยมุ่งใช้  
ทรัพย์สินขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายธุรกิจ จะมุ่งที่การก าหนดแนวทางโดยทั่วไป  
เพื่อบรรลุภารกิจและเป้าหมายของบริษัท 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือ การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  
หมายถึง การตัดสินใจและการบริหารที่จะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานระยะยาวขององค์การ  
การบริหารเชิงกลยุทธ์ จะประกอบด้วย การก าหนดกลยุทธ์ และประเมินทั้งโอกาส อุปสรรคภายใน 
ของสภาพแวดล้อมภายนอก และจุดแข็ง จุดอ่อนภายในของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2542 : 3) กล่าวว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic  
Management) หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หรือการคิดอย่างกลยุทธ์  
(Strategic Thinking) ถือได้ว่าเป็นแนวทางบริหารเชิงระบบ (Systemic Management) ซึ่งมีความ 
ยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลง เป็นการบริหารที่ป้องปรามปัญหา (Preventive) ด้วยระบบแนวคิดที่มอง 
ไปสู่อนาคต (Proactive) และมีความคล่องตัวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนเป็นแนวทาง 
ที่ครบวงจร (Holistic) 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2541 : 10) กล่าวถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์  (Strategic  
Management) หมายถึง การวางแผนด าเนินการและการควบคุมในแนวทางกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยให้  
การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จุดเน้นของการบริหารเชิงกลยุทธ์ มุ่งพิจารณา
ในแง่ของการบริหารกลยุทธ์ที่คิดค้นขึ้นมาต้องอาศัยพื้นฐานทางการบริหารเป็นหลัก (อ้างถึง  
นายบุญเลิศ เย็นคงคา, 2549) 

เพียช และ โรบินสัน (Pearce and Robinson, 2005) การบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ  
ชุดของการตัดสินใจและการกระท าที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการจัดสร้างแผนและปฏิบัติตามแผนที่ 
ได้ออกแบบมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท การบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยงานตามหน้าที่  
9 ประการ ดังนี้ 1) ก าหนดพันธกิจของบริษัทที่ประกอบด้วยค าประกาศที่กว้าง ๆ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย  
ปรัชญาและเป้าหมายของบริษัท 2) ท าการวิเคราะห์เงื่อนไขภายในและก าลังความสามารถของบริษัท  
3) ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมทั่วไป และสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน   
4) วิเคราะห์ทางเลือกของบริษัทโดยจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก 5) ระบุ 
ทางเลือกที่ปรารถนาที่สุด โดยท าการประเมินแต่ละทางเลือกให้สอดคล้องกับภารกิจของบริษัท  
6) ท าการคัดเลือกวัตถุประสงค์ระยะยาวและกลยุทธ์ใหญ่ (Grand Strategies) ที่บรรลุทาง เลือกที่ 
ปรารถนาที่สุดได้ 7) พัฒนาวัตถุประสงค์ประจ าปี (Annual Objectives) และกลยุทธ์ระยะสั้นที่ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระยะยาว และกลยุทธ์ใหญ่ที่เลือกไว้แล้ว 8) น าเอากลยุทธ์ที่เลือกสรรไว้ 
แล้วไปปฏิบัติ โดยวิธีการจัดสรรทรัพยากรตามงบประมาณที่วางไว้ ซึ่งมีการเน้นความเข้าใจกันได้ของ 
งานตามหน้าที่ บุคลากรโครงสร้าง เทคโนโลยี และระบบการให้รางวัล 9) ท าการประเมินความส าเร็จ 
ของกระบวนการเชิงกลยุทธ์ในฐานะที่เป็นปัจจัยน าเข้าส าหรับการตัดสินใจในอนาคต 

งานตามหน้าที่ทั้ง 9 ประการ แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวข้อง 
กับการวางแผน (Planning) การก ากับ (Directing) การจัดองค์กร (Organising) และการควบคุม  
(Controlling) การตัดสินใจและการปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ส าหรับกลยุทธ์ 
ในความหมายของผู้จัดการแล้ว หมายถึงแผนที่มีขนาดใหญ่และมุ่งเน้นอนาคตเพื่อให้บริษัทบรรลุ  
วัตถุประสงค์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขั้น กลยุทธ์คือ แผนการเล่นเกมส์ของบริษัท  
(Company Game Plan) แม้ว่าแผนดังกล่าวนี้จะไม่ได้มีรายละเอียดส าหรับการปฏิบัติการในอนาคต 
ที่รัดกุมก็ตาม แต่แผนนี้ก็ให้กรอบแนวคิดส าหรับการตัดสินใจ 

กล่าวโดยสรุป คือ การบริหารกลยุทธ์เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทได้ตระหนักว่า
บริษัทควรจะแข่งขันกับใคร อย่างไร เมื่อใด ที่ไหน และจุดมุ่งหมายของการแข่งขันควรจะเป็นอะไร  
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้วปฏิบัติตามให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยประเมินสภาพแวดล้อมและ
วิเคราะห์ ทางเลือกให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม แล้วน าเอากลยุทธ์ที่เลือกไปปฏิบัติ 
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2. ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์มีดังนี้ 1) ช่วยให้องค์กรได้รับความผลส าเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กรในอนาคตอย่างชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับ 
ผู้ปฏิบัติงานในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) ช่วยให้การด าเนินงานสอดคล้องในหน้าที่  
ต่าง ๆ ภายในองค์การ เพื่อน าไปสู่วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 3) เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ  
มีส่วนร่วมในการบริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์การ 4) ช่วยให้องค์การสามารถ 
คาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงปัญหาให้เป็นโอกาสที่จะด าเนินธุรกิจในอนาคต 5) ช่วย 
ให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ และสามารถลดความเสี่ยงได้  
(บุญเลิศ เย็นคงคา, 2549: 18-19) 

3. การแบ่งระดับกลยุทธ์ 
ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ แบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 3 ระดับ เช่นเดียวกันการแบ่งระดับ 

การบริหาร แต่ละระดับก็มีผู้รับผิดชอบหลัก (Primary Responsibility) และมีหน้าที่หลักใน 
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์แตกต่างกันไป การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของกิจการ ประกอบด้วย 
แผนกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ผู้บริหารในแต่ละระดับขององค์การจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยการ 
วางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์ระดับบริษัท (Corporate-Level  Strategy) กลยุทธ์ในระดับนี้คลอบคลุม 
ถึงขอบเขตการท าธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจและกิจกรรมที่ส าคัญจะต้องปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจให้ 
บรรลุวัตถุ ประสงค์รวมขององค์การ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์ระดับ  
บริษัทคือ การตอบค าถามว่า “เราอยู่ในธุรกิจอะไร หรือ เราก าลังธุรกิจอะไรอยู่ หรือ เราควรจะท า 
ธุรกิจอะไร” ค าตอบจะแสดงให้เห็นภาพทั้งหมดของธุรกิจที่บริษัทหรือองค์การท าอยู่หรือจะท า  
ครั้งหนึ่ง บริษัท แอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์ ได้ตอบค าถามนี้ โดยตัดสินใจไม่เป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์  
ที่มีราคาสูงอีกต่อไป และเลือกที่จะใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเป็นผู้น าตลาดซอฟแวร์ใหม่ ๆ ที่มีราคาถูก  
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ระดับนี้ หน้าที่หลักตกเป็นของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้แก่ตั้งแต่ระดับรอง  
ประธานขึ้นไปจนถึงระดับประธานบริหาร 

2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ของกิจการ โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการแข่งขันตลอดจนการแบ่งสรรทรัพยากร 
ในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับกลาง กลยุทธ์ระดับ 
ธุรกิจตอบค าถามว่า “เราแข่งขันธุรกิจนี้อย่างไร?” กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นที่ว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือแต่ละ 
หน่วยกลยุทธ์ธุรกิจ (Strategic Business Units : SBU) ในการที่องค์การหรือบริษัทจะท าการแข่งขัน 
อย่างไร การตัดสินใจระดับนี้ ภารกิจตกอยู่กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือผู้จัดการโครงการนั้นเอง 
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3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional-Level Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ 
หน้าที่การงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น การตลาด การผลิต การเงิน การวิจัยและ 
การพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจของกิจการส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับต้น กลยุทธ์  
ระดับหน้าที่ตอบค าถามว่า “เราจะสนับสนุนการแข่งขันในการยุทธ์ระดับธุรกิจได้อย่างไร?” กลยุทธ ์
ระดับนี้ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของผู้จัดการต่าง ๆ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายผลิต ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทอเมริกันแอร์ไลน์ ได้ใช้กลยุทธ์  
ระดับหน้าที่ในฝ่ายการตลาด โดยใช้ “ราคา” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อต่อสู้ 
กับคู่แข่งจึงมีอีกตัวอย่างคือ ฮาเกน-ดาส ผู้ผลิตไอศกรีม ราคาพรีเมี่ยมได้ใช้กลยุทธ์ระดับหน้าที่ในฝ่าย 
วิจัยและพัฒนาลดราคาในการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ลงได้ถึง 25% ท าให้บริษัทสามารถแข่งขัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บุญเลิศ เย็นคงคา, 2459: 37-38)  

4. ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์  หมายถึง ความสามารถคาดคะเนสร้างวิสัยทัศน์รักษา 

ความคล่องตัวและให้อ านาจแก่บุคคลอื่น เพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เมื่อจ าเป็น  
ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์จะมีความหมายของการบริหารองค์การ โดยส่วนรวมแทนที่จะเป็นหน่วยงาน 
หนึ่งและ ช่วยให้องค์การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้นภายในสภาพแวดล้อม 
การแข่งขันปัจจุบัน ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์จะมีส่วนประกอบสามส่วน คือ ความเป็นผู้น า  
เชิงวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้น าเชิงบารมี และความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป 

ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ต้องการความเป็นผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้น าเชิงบารมี 
และความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป ความเป็นผู้น าเชิงวิสัยทัศน์จะสร้างจินตนาการในอนาคตที่จูงใจบุคคล  
และให้ทิศทางเพื่อการก าหนดเป้าหมายขององค์การ ความเป็นผู้น าเชิงบารมีจะมีบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง  
เชื่อมั่น และเปลี่ยนแปลงการสร้างความผูกพันของบุคคลที่เข็มแข็ง และการบันดาลใจบุคคลให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ การเป็นผู้น าเชิงปฏิรูปและเลยพ้นไปจากความเป็นผู้น าเชิงบารมี การปฏิรูปองค์การด้วยการ 
จูงใจให้บุคคลบรรลุสูงกว่าความคาดหวังปกติ และแม้สูงกว่าที่พวกเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ซับซ้อนและทั่วโลก ผู้น าเชิงกลยุทธ์จะต้องเรียนรู้ 
ว่าพวกเขาจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลภายในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนได้อย่างไร  
ด้วยค าพูดและ/หรือ ตัวอย่างส่วนบุคคลและความฝันเพื่ออนาคต ผู้น าเชิงกลยุทธ์จะมีอิทธิพล  
อย่างมากต่อพฤติกรรม ความคิดและความรู้สึกของบุคคลภายในองค์การ 

ผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและเต็มใจตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมา กล้าหาญ  
แต่ปฏิบัติได้ การตัดสินใจที่อาจจะยุ่งยากแต่จ าเป็น เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
ที่บริษัทเผชิญอยู่ ผู้น าเชิงกลยุทธ์จะแสวงหาการป้อนกลับเพื่อที่จะแก้ไขการตัดสินใจที่ยุ่งยากจาก 
บุคคลทุกคนบ่อยครั้ง การป้อนกลับนี้จะถูกแสวงหาจากการติดต่อสื่อสารเผชิญหน้า ความไม่เต็มใจ  
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ยอมรับการป้อนกลับ อาจจะเป็นเหตุผลที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้น าเชิงกลยุทธ์ล้มเหลวได้ ผู้น า
เชิงกลยุทธ์จะต้องแสวงหา การป้อนกลับอย่างสม่ าเสมอ จากบุคคลที่ถูกกระทบจากการตัดสินใจ 
ของพวกเขา 

การเลี้ยงเป็ดไข่ในประเทศไทย  
การเลี้ยงเป็ดนั้น เป็นอาชีพที่เหมาะกับเกษตรไทย เพราะตามชนบททั่วไปมีห้วย หนอง  

คลอง บึง เหมาะแก่การเลี้ยงเป็ด อาหารเป็ดจะมีอยู่ทั่วไป การเลี้ยงเป็ดก็ง่าย แม้จะไม่มีน้ า และใช้ 
เวลาสั้น โดยทั่วไปเกษตรมักจะเริ่มเลี้ยงเป็ดก่อนหน้าฤดูเก็บเกี่ยวข้าว 1 เดือน เพราะหลังจาก  
เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว สามารถต้อนเป็ดเลี้ยงตามทุ่งนามาหากินข้าวตกได้ (กองส่งเสริมการปศุสัตว์  
กรมปศุสัตว์, ม.ป.ป.: 35) 

สวัสด์ วีระเตชะ (2519: 583) มีความเห็นว่า เป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงง่าย โตเร็ว และให้ผล  
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้เลี้ยงได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ว่าจะเลี้ยงเพื่อเอาไข่หรือใช้ตัวเป็นอาหาร  
เป็ดเลี้ยงได้ในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะการเลี้ยงเป็ดเพื่อเอาไข่นั้นไม่จ าเป็นต้องมีน้ าส าหรับ 
ให้เป็ดว่ายเล่นก็ได้ ข้อส าคัญให้มีอาหารและน้ ากินพอเพียงเท่านั้น ยิ่งถ้าเลี้ยงเป็ดเพียงจ านวนเล็กน้อย 
ในแถบบริเวณที่มีหนองน้ า หรือล าคลองที่เป็ดพอที่จะหาอาหารกินเองตามธรรมชาติได้บ้างแล้ว  
ก็จะไม่มีโอกาสจะขาดทุนเลย  

ส าหรับหน่วยงานราชการก็ได้มีการส ารวจ และรายงานสภาพการเลี้ยงเป็ดไข่ในประเทศ  
ไทยว่า มีการเลี้ยงเป็ดไข่แพร่หลายทุกจังหวัด แต่มีเลี้ยงกันมากในจังหวัดที่อยู่ใกล้ชายทะเล หรือท าเล 
ที่หาหอย ปลา เป็นอาหารเป็ดได้ง่าย เช่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัด  
ฉะเชิงเทรา เป็นต้น ซึ่งเกษตรส่วนใหญ่เริ่มเลี้ยงเป็ดไข่ได้วิธีใดวิธีหนึ่งจาก 2 วิธีคือ ซึ่งลูกเป็ดมาเลี้ยง 
พวกหนึ่ง กับอีกพวกหนึ่งซื้อเป็ดรุ่นอายุประมาณ 3-4 เดือนมาเลี้ยง (กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2527: 1) 

หนองจอก 5 (2529: 69-71) ได้กล่าวถึงกรรมวิธีการเลี้ยงเป็ดไข่ของเกษตร โดยเฉพาะ 
จังหวัดชลบุรีว่า ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี นายทุนจะกว้านซื้อลูกเป็ดตัวเมียไปให้  
ชาวนาปล่อยทุ่ง หรือจ้างเลี้ยง เพื่อซื้อกลับคืนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่  
ผู้เลี้ยงเป็ดจะปลายขายเป็ดแก่ แล้วเอาเป็ดรุ่นจากทุ่งนามาเลี้ยงแทน (หนองจอก 5, 2529: 69-71) 

สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ และคณะ (2549: 193) กล่าวว่าการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่ง เป็นภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นที่เกษตรกรเรียนรู้ และคิดค้น จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เป็ดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ทนทานต่อ  
โรค สามารถใช้วัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ (บุญยัง สรวงท่าไม้, 2547) จึงไม่พบว่า 
มีบันทึกหรือเอกสารวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแต่อย่างใด ในระยะแรกคาดว่าการเลี้ยงเป็ด 
ไล่ทุ่งนั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เนื่องจากเกษตรพบว่าหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วยังมีข้าวตกเหลือเป็นจ านวน 
มาก เป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้มีจ านวนน้อยใต้ถุนบ้านกินข้าวที่ตกไม่หมด ขณะเดียวกันหน่วยงานราชการกรม
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ปศุสัตว์ก็ได้ปรับปรุง และขยายพันธุ์เป็ดไข่จ าหน่ายให้เกษตรกร จึงมีการเลี้ยงเป็ดแบบฟาร์มย่อย  ๆ 
และปล่อยลงเลี้ยงในนาข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

กองส่งเสริมการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (อ้างถึงใน สุริพงศ์ วัฒนาศักดิ์ และคณะ , 2549:  
194) ได้กล่าวถึงการเลี้ยงเป็ดไข่ว่า เมื่อเกษตรกรมีเวลาว่างจากการท าไร่ ท านา ท าสวน และต้องการ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับการต้องการเพิ่มรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ แก่ครอบครัว ปัญหา 
หนึ่งที่มักจะประสบก่อนอื่นคือขาดเงินทุนที่จะด าเนินกิจการ เมื่อไม่สามารถลงทุนกับกิจการใหญ่ ๆ ได้  
เกษตรกรหลายคนจึงท้อแท้ ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ การเลี้ยงเป็ดไข่จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะแก้ไข 
ปัญหานี้ได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมขนาดเล็กภายในครอบครัวที่ต้องการเงินลงทุนต่ า เพียงแต่มีเงิน 
ซื้อลูกเป็ด ทุกอย่างก็จะด าเนินต่อไปได้ นอกจากนั้นการเลี้ยงเป็ดยังเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับ  
เกษตรกรไทย เนื่องจาก 

1. พื้นที่ชนบททั่วไปมีห้วย หนอง บึง คลอง เหมาะแก่การเลี้ยงเป็ด 
2. อาหารเป็ดมีอยู่ทั่วไป 
3. เป็ดเลี้ยงง่ายใช้เวลาระยะสั้น 
4. การเลี้ยงเป็ดท าได้ทุกสภาพพ้ืนที่ แม้จะไม่มีน้ า 
5. คนทั่วไปนิยมกินไข่และกินเนื้อเป็ด 
โดยทั่วไปเกษตรกรมักจะเริ่มเลี้ยงเป็ดก่อนหน้าฤดูเก็บเกี่ยว 1 เดือน เพราะหลังจากการ 

เก็บเกี่ยวข้าว สามารถต้อนเป็ดเลี้ยงตามทุ่งนาหากินข้าวที่ตกได้ พออายุเป็ดประมาณ 3-4 เดือน ก็จับ 
ตัวผู้ขายเหลือตัวเมียไว้ท าเป็นเป็ดไข่ เกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดไว้ใต้ถุนบ้าน 10-20 ตัว ไม่จ าเป็นต้องซื้อ 
อาหารให้เป็ดกิน เป็ดก็ยังให้ไข่จ านวนเพียงพอที่จะกินในครอบครัวและขายเป็นรายได้พิเศษ  
ได้เป็นอย่างดี ประชาชนนิยมน ามาบริโภคเป็นอาหารและท าขนมได้หลายชนิด เหมาะส าหรับแปรรูป 
เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การท าไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า เป็นต้น การพิจารณาเลือกอาชีพการเลี้ยงไข่เป็ดนั้น  
ควรที่จะมีพื้นที่ ใกล้แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งอาหารที่ เพียงพอหรือผลพลอยได้จากโรงงาน  
อุตสาหกรรมที่ใช้เป็นอาหารเลี้ยงเป็ดได้และราคาถูก เช่น หัวปลา เศษปลา มีตลาดรับซื้อไข่เป็ด 
ที่ชัดเจน และที่ส าคัญผู้เลี้ยงต้องมีความรู้ ความตั้งใจ และสรุปได้ว่าต้นทุนการผลิตไข่อายุ 18 สัปดาห์  
เท่ากับ 87.97 บาทต่อตัว (บุญยัง สรวงท่าไม,้ 2547) 

ธ ารงศักดิ์ พลบ ารุง (2547) กล่าวไว้ว่าวันนี้วิธีเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลง 
กล่าวคือ การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดจะต้องเลี้ยงในพื้นที่จ ากัด มีโรงเรือน มีระบบป้องกันโรค มีการจัดการ  
และให้อาหารที่ถูกหลักวิชาการมากขึ้น ต้นทุนการผลิตทุกชนิดจะสูงขึ้น ขณะเดียวกันราคาจาก  
ผลผลิตจากสัตว์ทุกชนิด ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นและมีความเท่าเทียมกัน เนื่องจากผู้ผลิตทุกรายจะผลิต 
ภายใต้ระบบเดียวกัน 
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จากหัวข้อนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไป เป็นข้อมูลพื้นฐานของการเลี้ยงเป็ด 
ในประเทศไทย เป็ดเป็นสัตว์ปีกที่นิยมเลี้ยงกันมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคเนื้อและไข่  
ในประเทศไทยพบว่ามีการเลี้ยงเป็ดมากในพื้นที่ท านา พื้นที่แหล่งน้ าธรรมชาติและพื้นที่ติดชายทะเล  
เช่น สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี อ่างทอง เนื่องจากเป็ดสามารถหาอาหารได้ในพื้นที่ 
ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงเป็ดที่เลี้ยงในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์มาจาก 
เป็ดมอลลาร์ด (Mallard; Ana platyrhyncho) ยกเว้นเป็ดเทศ (Muscovy; Cairina moschata)  
โดยพันธ์ุเป็ดที่เลี้ยงในประเทศไทย แบ่งออกได้ดังนี ้

1. เป็ดพันธุ์เนื้อ (Meat Type Duck) จะมีลักษณะเป็นเป็ดที่มีขนาดใหญ่  ตัวใหญ่ 
และให้เนื้อมากแต่มีผลผลิตไข่น้อย เป็ดพันธุ์เนื้อที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยมีทั้งหมด  5 สายพันธุ์  
ประกอบไปด้วย  

1.1 เป็ดเนื้อพันธุ์ปักกิ่ง (Pekin Duck) เป็ดเนื้อพันธุ์ปักกิ่งมีต้นก าเนิดจากประเทศจีน  
เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตได้ดีภายในระบบการเลี้ยงแบบโรงเรือนที่มีการจัดการด ี 

1.2 เป็ดเทศ (Muscovy) เป็ดเทศพบที่ทวีปอเมริกาใต้  ให้เนื้อมาก ให้ไข่น้อย  
เป็ดตัวผู้และเป็ดตัวเมียมีน้ าหนักแตกต่างกันมาก ประกอบกับมีการเจริญเติบโตค่อนข้างช้า จึงไม่นิยม 
เลี้ยงเพ่ือการค้า  

1.3 เป็ดปั๊วฉ่าย (Mule Duck) เป็ดปั๊วฉ่ายหรือเป็ดโป๊ยฉ่าย เป็นเป็ดพันธุ์ผสมระหว่าง 
เป็ดเทศกับเป็ดธรรมดา เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อม  

1.4 เป็ดพันธุ์ผสมเพื่อการค้า (Hybrid breed) เป็ดพันธุ์ผสมเพื่อการค้าส่วนใหญ่ 
เป็นเป็ดพันธุ์ผสมที่มีพันธุ์เป็ดปักกิ่งผสมอยู่ด้วย เช่น พันธ์ุเชอรรี่วอลเลย ์พันธ์ุทีเกล เป็นต้น  

1.5 เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นเป็ดที่มีการปรับปรุงพันธุ์มาจากเป็ดพันธุ์บาร์บารี  
เลี้ยงง่ายขยายพันธ์ุได้ดี ทนต่อโรคเหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทย  

2. เป็ดไข่ (Egg Type Duck) เป็นเป็ดที่ให้ไข่เป็นผลผลิตหลัก มีขนาดและน้ าหนักตัว 
ไม่มาก เป็ดไข่ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย มีทั้งหมด 4 สายพันธ์ุ ประกอบไปด้วย  

2.1 เป็ดพันธุ์กากีแคมเบลล์ (Khaki Campbell) เป็ดพันธุ์กากีแคมเบลล์เป็นพันธุ์ 
ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Adele Campbell ให้ไข่ดก เฉลี่ยประมาณ 300 ฟองต่อปี  

2.2 เป็ดพันธุ์อินเดียรันเนอร์ (Indian Runner) เป็ดพันธุ์อินเดียรันเนอร์พบครั้งแรก 
ในแถบประเทศอินโดนีเซีย มีขนาดเล็ก ให้ไข่ฟองโต เฉลี่ยประมาณ 150-200 ฟองต่อปี  

2.3 เป็ดพันธ์ุพื้นเมือง  (Native Ducks)  ในประเทศไทยเป็ดพันธุ์พื้นเมืองที่นิยมเลี้ยง 
จ านวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ เป็ดนครปฐมและเป็ดปากน้ า เป็นเป็ดพันธุ์พื้นเมืองของไทย อย่างไรก็ตาม 
เป็ดพันธ์ุพื้นเมืองในปัจจุบันค่อนข้างหายากเนื่องจากมีการผสมข้ามสายพันธ์ุ กลายเป็นเป็ดพันธ์ุผสม  
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2.4 เป็ ดพั นธุ์ ลู กผสมกากี แคม เบลล์ กั บพื้ น เมื อ ง  (Kaki and Native Ducks)  
เป็นเป็ดที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมากเนื่องจากทนทานต่อโรคและ 
สภาพแวดล้อมให้เนื้อมากและไข่ดก ประมาณ 260 ฟองต่อปี 14 

กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ (2558) รายงานข้อมูล
การเลี้ยงเป็ดทั้งหมดในประเทศไทยมีจ านวน  28,762,259 ตัว แบ่งเป็นเป็ดเนื้อ 9,234,511 ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 32 เป็ดไข่ไล่ทุ่งจ านวน 7,027,178 ตัว คิดเป็นร้อยละ 24 เป็ดไข่จ านวน 6,521,188 ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 23 เป็ดเทศจ านวน 5,481,712 ตัว คิดเป็นร้อยละ 29 เป็ดเนื้อไล่ทุ่งจ านวน 497,670  
ตัว คิดเป็นร้อยละ 2 จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดมีจ านวนทั้งสิ้น 422,366 ครัวเรือน แบ่งเป็นครัวเรือน 
เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเทศจ านวน 328,827 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 72 เป็ดไข่จ านวน 91,159 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 20 เป็ดเนื้อจ านวน 29,894 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.57 เป็ดไข่ไล่ทุ่งจ านวน  
3,300 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.72 และเป็ดเนื้อไล่ทุ่งจ านวน1,457 ครัวเรือน ร้อยละ 0.32  
จากสถิติของกรมปศุสัตว์พบว่าในปี 2547 ประชากรเป็ดทั่วประเทศลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจาก 
มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก และจากข้อมูลในปี 2553 พบว่ามีเป็ดไข่ไล่ทุ่งประมาณ 7 ล้านตัว  
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์, 2553) ในปี 2546 กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันประกาศการระบาดของโรคไข้หวัดในประเทศไทย
เช่นเดียวกับหลายภูมิภาคของเอเชีย โดยมาตรการของรัฐได้ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีก 
ของเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ โดยมีมาตรการบังคับให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกทุกประเภท 
ต้องเลี้ยงในระบบปิด (Compartment system) ซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าสามารถตัดวงจรการระบาดของ 
โรคไข้หวัดนกได ้ 

รูปแบบการเลี้ยงเป็ดไข่  
สามารถแบ่งการ เลี้ยงเป็ดออกเป็น 2 ลักษณะคือ การเลี้ยงเป็ดที่ไม่มุ่งเน้นเพื่อการค้า 

และการเลี้ยงเป็ดเพื่อการค้า  
1. การเลี้ยงเป็ดที่ไม่มุ่งเน้นเพื่อการค้า  

การเลี้ยงเป็ดที่ไม่มุ่งเพื่อการค้าเป็นการเลี้ยงเป็ดเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นการเลี้ยง 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริโภคในครัวเรือนไม่มุ่งเน้นผลทางการค้าจากการเลี้ยงเป็ด เป็ดส่วนใหญ่ 
เป็นเป็ดพันธุ์พื้นเมือง อย่างไรก็ตามหากมีไข่เป็ดเหลือจากการบริโภคในบางครั้งอาจมีการน าไปขาย 
ในหมู่บ้าน พันธ์ุที่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองเป็นหลัก  

2. การเลี้ยงเป็ดที่มุ่งเน้นเพื่อการค้า  
ประกอบไปด้วย การเลี้ยงเป็ดแบบไล่ทุ่ง การเลี้ยงเป็ดแบบปล่อยทุ่งหรือการเลี้ยงเป็ด 

แบบปล่อยลาน และการเลี้ยงเป็ดแบบโรงเรือนหรือระบบฟาร์มปิด  
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2.1 การเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง  
การเลี้ยงวิธีนี้มีทั้งการเลี้ยงเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ โดยส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงเป็ดเนื้อ 

มาก กว่าเป็ดไข่ โดยการปล่อยเป็ดไปตามแหล่งอาหาร เช่น พื้นที่นาที่เพิ่งเก็บเกี่ยวหรือตามแหล่งน้ า 
ธรรมชาติ พบมากในพื้นที่ภาคกลางที่มีการท านาข้าวเป็นหลัก เป็ดที่น ามาเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นเป็ด 
พันธุ์พื้นเมืองที่มีความแข็งแรง อดทนต่อสภาพที่ต้องหากินตามธรรมชาติ การเลี้ยงแบบไล่ทุ่งจะแบ่ง 
การเลี้ยงเป็น 2 ฤดูคือท านาปรังและหลังฤดูท านาปี  จะมีการเลี้ยงเป็ดเล็กในโรงเรือนจนอายุ 
ได้ประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจะปล่อยลงทุ่งนา 

2.2 การเลี้ยงแบบปล่อยลาน  
เป็นการเลี้ยงเป็ดเนื้อและเป็ดไข่โดยจะมีแหล่งน้ าใกล้กับโรงเรือนเป็ด จะปล่อย 

ให้เป็ดออกหากินน้ าและอาหารนอกโรงเรือน เป็นวิธีที่จะท าให้ความหนาแน่นของเป็ดลดลงไป  
เกษตรกรต้องมีลานดินและบ่อน้ าอยู่ใกล้กับโรงเรือน เป็ดจะกินอาหารนอกโรงเรือนและจะลงน้ า  
การเลี้ยงแบบนี้พบได้ทั่วไปในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมักจะใช้เลี้ยงเป็ดไข่  

2.3 การเลี้ยงเป็ดแบบปล่อยทุ่ง  
เป็นการเลี้ยงเป็ดโดยเกษตรกรมีโรงเรือนเป็ด ปล่อยให้เป็ดออกหากินตาม 

แหล่งน้ าและ ทุ่งนาที่ใกล้เคียง โดยตกเย็นเป็ดจะกลับเข้ามาที่โรงเรือน  
2.4 การเลี้ยงในโรงเรือนหรือระบบฟาร์มแบบปิด  

การเลี้ยงในโรงเรือนเป็ดจะอยู่ในโรงเรือนตลอดเวลา โดยการเลี้ยงแบบนี้ใช้เงิน 
ลงทุนค่อนข้างสูง โดยการเลี้ยงเป็ดในโรงเรือนซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาโรคระบาดได้ดีกว่าการเลี้ยง 
แบบอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงเป็ดเนื้อ โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงจะเป็นโรงเรือนแบบปิด อาจมีตาข่าย 
กั้นเพื่อป้องกันมิให้สัตว์อื่นเข้า  

โดยสรุปการเลี้ยงเป็ดแบบไล่ทุ่ง เป็นการเลี้ยงเพื่อการค้า โดยปล่อยเป็ดไปเลี้ยง
ในทุ่งนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว และมีการเคลื่อนย้ายเป็ดไปตามที่ต่าง ๆ  
 
3. ลักษณะการเลี้ยงเป็ดไข่ในจังหวัดราชบุร ี

การเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีลักษณะการเลี้ยง 3 รูปแบบ คือ  
1. การเลี้ยงเป็ดแบบไล่ทุ่ง (Normadic system, free-grazing system)  

การเลี้ยงเป็ดแบบไล่ทุ่งมีหลายรูปแบบ เช่น การเลี้ยงตั้งแต่เป็ดเล็กจนปลดระวาง  
การซื้อเป็ดสาวมาเลี้ยงจนกระทั่งปลดระวาง การซื้อเป็ดปลดระวางจากฟาร์มมาเลี้ยง โดยจะท าเมื่อ 
เกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว วิธีการคือ จะมีการปล่อยเป็ดลงทุ่งนาเพื่อเก็บกินเมล็ดข้าวที่เหลือและกินกุ้ง หอย  
ปู ปลา ในทุ่งนาจนกระทั่งหมดอาหารในบริเวณนั้น ในการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งจะมีการเคลื่อนย้ายเป็ด 
ไปในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีอาหาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าอาหาร ผู้เลี้ยงจะท าคอกชั่วคราวโดยการใช้ 
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ตาข่ายกั้นให้เป็นที่อยู่อาศัยของเป็ดในช่วง เวลากลางคืน ส าหรับพันธุ์เป็ดที่นิยมน ามาเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง 
มากที่สุด คือ พันธ์ุกากีแคมป์เบลล ์ผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อย 

ลักษณะการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง จะแบ่งออกเปน็ 4 ลักษณะ คือ  
1. การเลี้ยงลูกเป็ดแรกเกิดจนกระทั่งปลดระวาง  

ผู้เลี้ยงจะท าการเลี้ยงลูกเป็ดในโรงเรือนประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจะน าไป 
เลี้ยงแบบไล่ทุ่งจนกระทั่งปลดระวาง ผู้เลี้ยงบางรายจะขายเป็ดสาวออกไปบางส่วน เมื่อเป็ดมีอายุ 
ประมาณ 4-5 เดือน ส่วนเป็ดที่เหลือก็น าไปเลี้ยงแบบไล่ทุ่งจนกระทั่งปลดระวาง ลูกเป็ดที่น ามาเลี้ยง 
ส่วนใหญ่จะมีในภาคกลาง เช่น สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม ฯลฯ ในการเลี้ยงแบบนี้ 
ผู้เลี้ยงจะต้องมีการจัดการต่าง ๆ เช่น การกกไฟให้ความอบอุ่นในช่วงเป็ดเล็ก การท าวัคซีนต่าง ๆ  
ตามโปรแกรม เช่น วัคซีนกาฬโรคเป็ด วัคซีนอหิวาต ์อาหารที่ใช้เลี้ยงในช่วงเป็ดเล็กในโรงเรือนจะเป็น 
อาหารส าเร็จรูป เมื่อเป็ดมีอายุประมาณ 1 เดือน จะมีการน าข้าวเปลือกมาผสมกับอาหารส าเร็จรูป 
เพื่อให้ลูกเป็ดฝึกกินข้าวเปลือก หลังจากนั้นก็จะน าไปเลี้ยงแบบไล่ทุ่งจนกระทั่งปลดระวาง 

2. การผลิตเป็ดสาวขาย  
การเลี้ยงแบบนี้จะมีการจัดการในช่วงเป็ดเล็กเหมือนแบบที่ 1 โดยผู้เลี้ยงจะท าการ 

ซื้อลูกเป็ดมาเลี้ยงในโรงเรือนประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจะน้าไปเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง เมื่อเป็ดสาวมีอายุ 
ประมาณ 4-5 เดือน ก็จะขายเป็ดสาวทั้งหมดและน้าเป็ดรุ่นต่อไปมาเลี้ยง การผลิตเป็ดสาวขายจะต้อง 
มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อลดการสูญเสีย  เนื่องจากในช่วงเป็ดเล็กอาจจะมีการสูญเสียมาก 
ถ้าการจัดการไม่ถูกต้อง และควรมีการท าวัคซีนเพื่อป้องกันโรค  

3. การซื้อเป็ดสาวมาเลี้ยง  
การเลี้ยงแบบนี้ผู้เลี้ยงจะซื้อเป็ดสาวที่มีอายุประมาณ 4-5 เดือน จากภาคกลางหรือ 

จากผู้เลี้ยงเป็ดสาวในพื้นที่มาเลี้ยงจนกระทั่งปลดระวาง การซื้อเป็ดสาวมาเลี้ยงจะมีความสะดวก 
ส าหรับเกษตรกร ลดภาระในการจัดการและเป็ดมีอัตราการตายน้อย เป็ดสาวที่ซื้อมาสามารถให้ 
ผลผลิตไข่ได้ทันที แต่จะมีข้อเสียคือราคาเป็ดสาวที่ซื้อมาจะมีราคาสูงมากในบางช่วง โดยเฉพาะช่วงที่ 
ไข่เป็ดที่มีราคาแพงขึ้น 

4. การซื้อเป็ดปลดระวางมาเลี้ยง  
ผู้เลี้ยงจะซื้อเป็ดปลดระวางจากฟาร์มเลี้ยงเป็ดในพื้นที่หรือซื้อเป็ดปลดระวางจาก 

ผู้เลี้ยงรายอื่นมาเลี้ยงแบบไล่ทุ่งจนกระทั่งจ าหน่ายเป็นเป็ดปลดระวาง  ซึ่งมีระยะเวลาในการปลด 
ระวางแตกต่างกันออกไป การซื้อเป็ดปลดระวางมาเลี้ยงจะใช้ต้นทุนน้อย และเป็ดไม่ค่อยมีการสูญเสีย  
แต่จะมีข้อเสียที่ผลผลิตไข่อาจจะไม่สูงเหมือนกับการซื้อเป็ดสาวเข้ามาเลี้ยง 
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ภาพที่ 1 ฝูงเปด็ไล่ทุ่งที่ก าลังหาอาหาร 
 

 

ภาพที่ 2 ฝูงเปด็ไล่ทุ่งที่ก าลังหาอาหาร 
 

 

ภาพที่ 3 ผลผลิตของเป็ดไล่ทุ่ง 
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2. การเลี้ยงเป็ดแบบปล่อยทุ่ง (Extensive system)  
การเลี้ยงเป็ดแบบนี้เกษตรกรจะต้องมีพื้นที่ และบ่อน้ าอยู่ใกล้กับโรงเรือน การเลี้ยง 

แบบนี้จะปล่อยเป็ดไปในช่วงเช้าหลังจากเป็ดวางไข่แล้ว และจะต้อนกลับมาเข้าคอกในช่วงเย็น เป็ดจะ 
หากินอาหารนอกโรงเรือน อาจจะมีการให้อาหารข้นหรือเปลือกหอยเสริมบ้างในตอนเย็น ผู้เลี้ยงเป็ด 
นิยมใช้หอยกะพงมาเสริมให้เป็ดกินเพื่อให้เปลือกไข่มีความแข็งแรง ไม่แตกง่าย การเลี้ยงแบบนี้จะ 
ประหยัดต้นทุนค่าอาหารได้ส่วนหน่ึง 
 

 

ภาพที่ 4 ฝูงเปด็ที่เลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง 
 

 

ภาพที่ 5 ฝูงเปด็ที่เลี้ยงแบบปล่อยทุ่งเข้าโรงเรือน 
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3. การเลี้ยงเป็ดไข่ในโรงเรือน (Intensive system)  
เป็นการเลี้ยงที่ให้เป็ดอยู่ภายในโรงเรือนตลอดเวลา อาจจะมีการจัดพื้นที่ให้เป็ดได้ 

สัมผัสกับ น้ าบ้าง ท าให้บางพื้นที่อาจจะเปียกแฉะบ้าง การเลี้ยงแบบนี้ต้องลงทุนมาก แต่จะได้รับ 
ผลตอบแทนสูง ผู้เลี้ยงมักจะปลดเป็ดออกจากฟาร์มเมื่อเป็ดมีอายุการให้ไข่ประมาณ 1 ปี อาหารที่ใช้ 
เลี้ยงจะเป็นอาหารข้นทั้งหมด โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงมักเป็นโรงเรือนแบบปิด หรือมีตาข่ายกั้นไม่ให้สัตว์อื่น 
หรือนกเข้าไปภายในโรงเรือนได้ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันโรคต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกันโรคของกรมปศุสัตว ์
 

 

ภาพที่ 6 ลักษณะการเลี้ยงเป็ดไข่ในโรงเรือน 
 

 

ภาพที่ 7 ลักษณะการเลี้ยงเป็ดไข่ในโรงเรือน 
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พันธุ์เป็ด 
เอกสารประกอบการสอนการผลิตสัตว์ปีก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย  

ได้กล่าวว่า เป็ดที่เลี้ยงเป็นการค้าในปัจจุบันแบ่งออกได้ 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์การเลี้ยง ได้แก่  
เป็ดไข่ (Egg-type duck) และเป็ดเน้ือ (Meat-type duck) 

1. เป็ดไข่ (Egg-type duck) เป็ดพันธ์ุไข่ที่นิยมเลี้ยงกันในปัจจุบันมี ได้แก ่ 
1.1 พันธุ์กากีแคมเบลล์  (Khaki Campbell) เป็ดพันธุ์นี้พัฒนาพันธุ์ โดย  Adele  

Campbell ในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 จนได้เป็นเป็ดพันธุ์ที่ให้ไข่ดกที่สุดในโลก 
พันธุ์หนึ่ง โดยให้ไข่ประมาณ 300 ฟอง/ปี เป็ดกากีแคมเบลล์มีขนสีน้ าตาล แต่ขนที่หลังและปีก 
มีสีสลับอ่อนกว่า ปากสีด าค่อนข้างไปทางเขียว จะงอยปากต่ า ตาสีน้ าตาลเข้ม คอส่วนบนสีน้ าตาล  
แต่ส่วนล่างเป็นสีกากี ขาและเท้ามีเดียวกับสีขน แต่เข้มกว่าเล็กน้อย ตัวเมียเมื่อโตเต็มที่หนักประมาณ  
2.0-2.5 กิโลกรัม เริ่มไข่เมื่ออายุประมาณ 4 เดือนครึ่ง ตัวผู้ จะมีขนบนหัว คอ ไหล่ และปลายปีก 
สีเขียว ขนปกคลุมล้าตัวสีกากีและน้ าตาล ขาและเท้าสีกากีเข้ม เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ าหนักประมาณ  
2.5-2.7 กิโลกรัม 

1.2 พันธุ์อินเดียวรันเนอร์ (Indian Runner) เป็ดพันธุ์นี้พบครั้งแรกในหมูเกาะ 
ของประเทศอินโดนีเซีย ชวา และบาหลี มีขนาดเล็ก ตัวผู้โตเต็มเมื่อโตเต็มที่มีจะน้ าหนักประมาณ  
1.7-2.5 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ าหนักประมาณ 1.5-2.0 กิโลกรัม เป็ดพันธุ์นี้มีอยู่ 3 สี คือ สีขาว สีเทา  
และสีลาย เป็ดพันธุ์นี้มีลักษณะเด่นประจ้าพันธุ์ที่แปลกกว่าเป็ดพันธุ์อื่น ๆ คือ ขณะยืนคอยืดตั้งตรง  
ล้าตัวเกือบตั้งฉากกับพื้นคล้ายกับนกเพนกวิน ไม่ค่อยบินแต่จะเคลื่อนที่โดยการเดินและวิ่งมากกว่า  
ปากสีเหลือง แข้งและเท้าสีส้ม ตัวเมียเริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ 4 เดือนครึ่ง ให้ไข่ฟองโตและไข่ทน  
ให้ไข่ประมาณ 150-200 ฟอง/ปี 

1.3 พันธุ์พื้นเมือง (Native ducks) เป็ดที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยมี 2 สายพันธุ์  
ได้แก่  

 1.3.1 เป็ดนครปฐม เลี้ยงกันมากในเขตจังหวัดนครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี  
และในพื้นที่ลุ่มในภาคกลางซึ่งเป็นเขตน้ าจืด ตัวเมียมีขนสีลายกาบอ้อย ปากสีเทา เท้าสีส้ม ตัวผู้จะมี 
สีเขียวแก่ตั้งแต่คอไปถึงหัว รอบคอมีวงรอบสีขาว อกสีแดง ล้าตัวสีเทา ปากสีเทา และเท้าสีส้ม  
ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีหนักประมาณ 3.0-3.5 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ าหนักประมาณ 2.5-3.0 กิโลกรัม  
เริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน (เอกสารประกอบการสอนการผลิตสัตว์ปีก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประภากร ธาราฉาย, 2) 

 1.3.2 เป็ดปากน้ า เลี้ยงกันมากในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  สมุทรสาคร  
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ตลอดจนจังหวัดที่อยู่ชายฝั่งทะเลอื่น ๆ เป็นเป็ดพันธุ์เล็ก ตัวเมีย มีปาก เท้า  
และขนปกคลุมล้าตัวสีด า อกสีขาว ส่วนตัวผู้จะมีขนบนหัวและคอสีเขียวเป็นเหลือบเงา  มีล าตัว 
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ขนาดเล็กกว่าเป็ดนครปฐม ให้ไข่ฟองเล็กกว่า เริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ 5-6 เดือน ตัวผู้ของเป็ด 
พันธ์ุพื้นเมืองนิยมน้าไปเลี้ยงเป็นเป็ดเนื้อ 

  ในปัจจุบัน เป็ดไข่พันธุ์พื้นเมืองหายากมาก เนื่องจากมีการผสมพันธุ์ข้าม
พันธ์ุระหว่างพันธุ์กากีแคมเบลล์กับพันธุ์พ้ืนเมืองมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนกลายเป็นเป็ดพันธ์ุผสม 

1.4 พันธุ์ลูกผสมกากีแคมเบลล์กับพื้นเมือง  (Kaki x Native duck) นิยมเลี้ยงกัน
มากกว่าพันธุ์แท้ เนื่องจากเลี้ยงง่าย ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อม ให้เนื้อมากและให้ไข่ดก  
ให้ไข่ประมาณ 260 ฟอง/ปี จะเริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ 5-6 เดือน 

2. เป็ดเนื้อ (Meat-type duck) เป็ดเนื้อที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยมีดังนี้ คือ 
 2.1 พันธุ์ปักกิ่ง (Pekin duck) มีต้นก าเนิดมาจากประเทศจีน รูปร่างใหญ่ ล าตัวกว้าง 

ลึก และหนา ขนปกคลุมล าตัวมีสีขาวล้วน ปากสีเหลืองส้ม แข้งและเท้าสีแดงส้ม ผิวหนังสีเหลือง  
เป็นเป็ดที่เลี้ยงง่าย ไม่มีนิสัยฟักไข่ ให้ไข่ประมาณ 160 ฟอง/ปี เปลือกไข่สีขาว เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้ 
จะมีน้ าหนักประมาณ 4 กิโลกรัม ตัวเมียจะมีน้ าหนักประมาณ 3.5 กิโลกรัม จะเจริญเติบโตได้ดี 
เมื่อเลี้ยงภายในโรงเรือนที่การจัดการดี นอกจากให้เนื้อแล้ว ขนเป็ดปักกิ่งยังเป็นที่ต้องการของ
อุตสาหกรรมผลิตลูกขนไก่ และใช้ท าฟูกที่นอนได้ด้วย 

 2.2 เป็ดเทศ (Muscovy) พบครั้งแรกในทวีปอเมริกาใต้ เป็นเป็ดอีกพันธุ์หนึ่งต่างหาก  
เป็นเป็ดที่ให้เนื้อมากแต่ให้ไข่น้อยและโตค่อนข้างช้า  ตัวเมียมีนิสัยชอบฟักไข่และเลี้ยงลูกเก่ง  
เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้จะมีน้ าหนักประมาณ 4-4.5 กิโลกรัม ตัวเมียจะมีน้ าหนักประมาณ 3.0-3.5 กิโลกรัม  
เนื่องจากเป็นเป็ดที่โตช้าและตัวผู้กับตัวเมียมีน้ าหนักแตกต่างกันมากจึงไม่ค่อยมีผู้นิยมเลี้ยงเป็นการค้า  
อย่างไรก็ตามเมื่อน ามาผสมพันธุ์กับเป็ดพันธุ์อื่นจะให้ลูกเป็นหมันแต่มีอัตราการเจริญเติบโตดีขึ้นและ 
ความแตกต่างของน้ าหนักตัวระหว่างเพศผู้และเพศเมียจะน้อยลง เช่น เป็ดพันธ์ุปั๊วฉ่าย (Mule duck) 

  เป็ดเทศที่พบในประเทศไทยมี  2 สี ได้แก่ ชนิดที่มีสีขาวและชนิดที่มีสีด า   
ทั้ง 2 ชนิด ที่บริเวณใบหน้าและเหนือจมูกมีหนังย่นสีแดง  เป็ดเทศชนิดที่มีสีขาวจะมีขนสีขาว  
ผิวหนังสีขาว แข้งสีเหลืองส้มอ่อน ปากมีสีเนื้อ ส่วนชนิดที่มีสีด าจะมีขนที่หน้าอก ล าตัวและหลังสีด า 
ประขาว ปากสีชมพ ูแข้งสีเหลืองหรือตะกั่วเข้ม 

 2.3 พันธุ์ปั๊วฉ่าย (Mule duck) เป็นเป็ดพันธุ์ผสมระหว่างเป็ดเทศกับเป็ดธรรมดา  
ลูกเป็ดที่ได้จะเป็นหมันทั้งเพศผู้และเพศเมีย ลักษณะเด่นของเป็ดปั๊วฉ่าย ได้แก่ มีโครงร่างใหญ่  
เลี้ยงง่าย โตเร็ว ไม่ร้องเสียงดัง ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อม เนื้อรสชาติดีกว่าเป็ดธรรมดา  
เนื้อแน่น มีไขมันต่ า ชาวจีนนิยมบริโภคมานานหลายร้อยปีแล้ว ใช้เวลาประมาณ 3.5-4 เดือน ตัวผู้ 
จะมีน้ าหนักประมาณ 3-3.5 กิโลกรัม ส่วนตัวเมียจะมีน้ าหนักประมาณ 2.5-3 กิโลกรัม 

 2.4 พันธ์ุลูกผสมเพื่อการค้า (Hybrid breed) การเลี้ยงเป็ดเนื้อเพื่อการค้ามีการน ามา 
เผยแพร่และส่งเสริมโดยบริษัทเอกชน มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงให้มีความทันสมัยเช่นเดียวกับ 
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การเลี้ยงไก่กระทง มีเลี้ยงกันอยู่หลายพันธุ์ในขณะนี้ เช่น พันธุ์เชอรี่วอลเลย์ พันธุ์ทีเกล พันธุ์ฮักการด์  
พันธ์ุเลคการ์ด ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่มีการพัฒนาพันธุ์โดยมีพันธุ์ปักก่ิงผสมอยู่ด้วย 

 2.5 เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นเป็ดเทศพันธุ์เนื้อพันธุ์แท้ที่กรมปศุสัตว์ได้วิจัย 
พัฒนาและปรับ ปรุงพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 การปรับปรุงเริ่มจากเป็ดพันธุ์บาร์บารี 
จากประเทศฝรั่งเศส โดยสถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์บางปะกงได้ท าการขยายพันธุ์ คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ 
ให้สามารถเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ได้ดี เติบโตเร็ว สามารถเลี้ยงส่งตลาดได้ในระยะเวลา 12 สัปดาห์  
ต้านทานต่อโรคและปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิ อากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  และสามารถ 
ผลิตได้จ านวนมากในเชิงอุตสาหกรรม ลักษณะประจ าพันธุ์ 1) ขนสีขาวตลอดล าตัว มีขนสีด าเป็น 
จุดเด่นอยู่กลางหัว จะมีจุดด าเล็กๆ แซมกลางหัว 2) ปากสีชมพู เท้าสีเหลืองอ่อน 3) ใบหน้ามีผิวหนัง 
ขรุขระเป็นสันนูนเด่น ไม่มีขนและสีชมพู เริ่มจากปากไปบนใบหน้าและขอบตา โดยเฉพาะตัวผู้ จะเห็น 
ชัดเจนกว่าตัวเมีย ดูคล้ายๆ เป็ดใส่หน้ากาก เป็นลักษณะเฉพาะพันธุ์เป็ดเทศเท่านั้น 4) ล าตัวยาว  
หน้าอกกว้าง อกตัน เนื้อมาก 5) น้ าหนักตัวแรกเกิดเฉลี่ย 42 - 54 กรัม เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้โตเต็ม 
จะมีน้ าหนักประมาณ 5 - 6 กิโลกรัม ตัวเมียจะมีน้ าหนักประมาณ 2.6 - 2.8 กิโลกรัม 

  กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2527 : 1 - 2)  
รายงานว่า พันธ์ุเป็ดไข่ที่นิยมเลี้ยงกันมี 4 พันธุ์ ดังนี้ 

1. พันธุ์กากีแคมป์เบลล์  เป็นพันธุ์เป็ดไข่ที่นิยมแพร่หลายมากที่สุดเพราะ 
ให้ไข่ดก นับตั้งแต่วันเริ่มไข่ 336 วัน ได้ไข่ 326 ฟอง รูปร่างเช่นเดียวกับเป็ดไข่ปาน้ าพื้นเมืองของไทย  
แต่มีขนาดใหญ่และสีสม่ าเสมอกว่า ตัวผู้โตเต็มที่หนักประมาณ 2.0 – 2.5 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 
ประมาณ 1.5 – 2.0 กิโลกรัม 

2. พันธุ์อินเดียรันเนอร์ มี 3 ชนิด คือ ชนิดสีขาว สีลาย และสีกระ ทุก ๆ ชนิด 
ไข่ดกเหมือนกัน 

3. พันธ์พื้นเมือง ที่เลี้ยงกันทั่วไปมี 2 พันธุ์ คือ 
3.1 เป็ดนครปฐม เป็นพันธุ์ไข่ ตัวใหญ่ อกกว้าง เริ่มไข่ช้า แต่ไข่ฟองโต  

ตัวเมียขนมีลายกาบอ้อย ตัวผู้หัวสีเขียว คอควั่นขาว อีกสีแดง ล าตัวสีเทา ปากสีเทา เท้าสีส้ม นิยม  
เลี้ยงกันมากที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เป็ดพันธุ์นี้เวลาขายเป็นเป็ดเนื้อ 
ได้ราคาดี เพราะตัวโต น้ าหนักดี 

3.2 เป็ดปากน้ า เป็นพันธุ์ไข่ ตัวเลือกว่าพันธุ์นครปฐม ขนตัวสีดา อกสีขาว  
ปากและเท้าสีด า เริ่มไข่เร็วและไข่ตกกว่าพันธุ์นครปฐม แต่ฟองเล็กว่า นิยมเลี้ยงกันแถบจังหวัด 
สมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดชายทะเล 
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4. พันธุ์ผสม ที่นิยมเลี้ยงกันมากคือพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์กากีแคมป์เบลล์ 
กับพันธุ์พื้นเมือง ให้ไข่ดี ที่นิยมรองลงมาคือ พันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์นครปฐมกับพันธุ์ปากน้ า  
ซึ่งเป็นการเลี้ยงเพ่ือขายไข่ในระยะแรกพอเริ่มให้ไข่น้อยลงก็ขายเป็นเป็ดเนื้อ 

นิตย์ ถาวรกันต์ (ม.ป.ป. : 18 – 32) กล่าวโดยสรุปถึงพันธุ์ เป็ดไข่ที่นิยมเลี้ยงกัน 
ในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. เป็ดไข่พันธ์ุต่างประเทศ ได้แก่ พันธ์ุกากีแคมป์เบลล์ และพันธุ์อินเดียรันเนอร ์
2. เป็ดไข่พันธ์ุพื้นเมือง ได้แก่ พันธ์ุปากน้ า และพันธุ์นครปฐม 
สวัสดิ์ วีระเตชะ (2519: 586) ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงเป็ดพันธุ์ลูกผสม 

ระหว่างเป็ดพันธุ์กากีแคมเบลล์กับพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งให้ไข่ดกและเริ่มไข่เร็วกว่าพันธุ์พื้นเมืองประมาณ  
1 เดือน เลี้ยงง่ายโตเร็ว หาอาหารกินเองเก่ง ทนต่อโรค สามารถเลี้ยงสภาพเดียวกันเป็ดพ้ืนเมืองได้ 

โรงเรือนและอปุกรณ ์
กรมส่งเสริมการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (ม.ป.ป.: 37-38) แนะน าเรื่องการเตรียมความพร้อม 

ของโรงเรือนเพื่อเลี้ยงเป็ดไข่ว่า โดยทั่วไปเหมือนโรงเรือนไก่ จะมีความแตกต่างกันบ้างคือ 
1. หลังคาต่ ากว่า เพื่อกันลมโกรก เพราะเป็ดไม่ชอบลมโกรก 
2. โรงเรือนทึบกว่า เพื่อให้ภายในมีดกว่าเล็กน้อย 
3. มีลานให้เป็ดเดินเล่น 
4. รั้วกันรอบ ๆ โรงเรือนสูงเพียงฟุตครึ่ง 
5. ในคอกนอนต้องปูด้วยหญ้าแห้ง ฟางแห้งหรือแกลบ หนาประมาณ 3-4 นิ้ว 
6. ขนาดเนื้อที่โรงเรือนใช้ 1 ตารางเมตรต่อเป็ดไข่ประมาณ 4-5 ตัว 
7. เตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น ได้แก่ กรงกกลูกเป็ด รางน้ ามีทั้ง 3 ขนาด คือเป็ดเล็ก เป็ดรุ่น  

และเป็ดไข่ รางน้ าส าหรับเป็ดเล็กควรใช้กระติก ส่วนเป็ดรุ่นและเป็ดไข่ ควรใช้อ่างกระเบื้องหรือ 
อ่างซีเมนต์ ส าหรับรังไข่อาจจะท าแบบรังของไก่โดยปูด้วยแกลบหรือฟางบนพื้นภายในโรงเรือน 

การวางผังฟาร์มและโรงเรือน 
การวางผังฟาร์ม เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์ การวาง 

แผนผังฟาร์มที่ดี จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงหรือเจ้าของธุรกิจในการขยายกิจการ สะดวกในการ 
จัดการฟาร์ม การควบคุมป้องกันโรคจะท าได้ง่ายขึ้นและลดการสูญเสียจากการเกิดโรคระบาด  

หลักการส าคัญในการวางผังฟาร์มมีดังนี ้
1. จัดวางโรงเรือนเป็นในแนวทิศตะวันออก ตะวันตกเพื่อลดอิทธิพลความร้อนจาก

แสงอาทิตย์ 
2. โรงเรือนเป็ดจะต้องอยู่ห่างจากกันไม่น้อยกว่า 30 เมตร ส าหรับเป็ดอายุเดียวกัน  

และ 50 เมตร ส าหรับเป็ดอายุต่างกัน และห่างจากรั้วไม่น้อยกว่า 30 เมตร 
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3. โรงเรือนเป็ดและโรงเรือนอื่น ๆ ควรจัดวางอย่างมีระเบียบ อย่าให้บังทิศทางลม 
ธรรมชาติต่อโรงเรือนเป็ด นอกจากนั้นควรมีถนนภายในฟาร์มติดต่อกันระหว่างโรงเรือนต่าง  ๆ  
ตามความจ าเป็น เพื่อสะดวกในการขนส่งภายในฟาร์ม หรือขนผลิตผล 

4. ทางเข้า – ออก ส าหรับฟาร์มควรมีเพียงทางเดียว และทางนี้จะต้องผ่านโรงฉีดพ่น
น้ ายาฆ่าเช้ือก่อนที่จะถึงเขตเลี้ยงเป็ดเสมอ 

5. ต้องมีรั้วรอบขอบชิด สามารถป้องกันคนและสัตว์ผ่านเข้า – ออกได้ นอกจากนี้จะต้อง
มีรั้วแบ่งเขตเลี้ยงเป็ดและเขตที่พักแยกจากกัน 

6. อาคารบ้านพักและที่พักผ่อนส าหรับคนงานจะต้องอยู่นอกเขตเลี้ยงเป็ดและห่างจาก
เขตเลี้ยงเป็ดไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

7. ควรมีโรงอาบน้ ายาฆ่าเช้ือส าหรับผู้เลี้ยงและผู้ที่จะเข้าไปยังโรงเรือนเป็ด อยู่ตรงบริเวณ
ทางเข้าติดต่อกันระหว่างเขตที่พักกับเขตเลี้ยงเป็ด 

8. สถานที่เก็บอาหารและอุปกรณ์ ควรอยู่ระหว่างเขตที่พักกับเขตเลี้ยงเป็ด เพื่อสะดวก
ในการขนส่งอาหารและอุปกรณ์เข้าไปยังโรงเรือนเลี้ยงเป็ด 

ทิม พรรณศิริ (2525 : 4) ให้ความเห็นว่า สิ่งส าคัญในการปลูกสร้างโรงเรือนก็คือ  
(1) จะต้องเป็นที่บังแดดฝนได้ดี (2) มีระบบการถ่ายเทอาการที่ดี (3) ต้องเข้าท าความสะอาดและ  
รักษาให้สะอาดได้เสมอ (4) จะต้องกว้างพอกับจ านวนเป็ดที่เลี้ยง และแบ่งออกตามขนาดของเป็ด 
ที่จะเลี้ยง และเพื่อความสะดวกแก่ผู้เลี้ยง การปลูกโรงเรือน ควรแบ่งเป็น 3 ชนิดด้วยกันคือ  
(1) โรงเรือนลูกเป็ด ใช้เลี้ยงลูกเป็ดระยะ 1 เดือนแรก มีฝาปิดมิดชิด ควรแบ่งเป็นคอก ๆ หนึ่ง ไม่ควร 
เกิน 100 ตัว (2) โรงเรือนเป็ดรุ่น ใช้เลี้ยงเป็ดหลังอายุ 1 เดือนแล้ว นิยมปลูกเป็นโรงใหญ่ แล้วก็ 
แบ่งเป็นคอก ควรมีลานให้เป็ดเดินเล่น (3) โรงเรือนเป็ดไข่ ให้มีพื้นที่ประมาณ 3.5 ตารางฟุตต่อตัว  
จัดที่ส าหรับเป็ดไข่ เช่น ปูฟางพ้ืนโรงเรือน 

เกี่ยวกับพื้นที่ในการเลี้ยงเป็ดนั้น ปฐม เลาหะเกษตร (2529: 47) แนะน าว่า อัตราการ 
เลี้ยงเป็ดต่อพื้นที่โรงเรือนควรให้พอดี อย่าให้แน่นหรือหลวมเกินไป ดังนี ้
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ตารางที่ 1 ขนาดพ้ืนที่โรงเรือนส าหรับเลี้ยงเป็ดไข ่
อายุ (สัปดาห)์ ขนาดพื้นที่/ตวั (ตารางฟุต) 

0 – 1 ½ 
1 – 2 ¾ 
2 – 3 1 
3 – 4 1 ¼ 
4 – 5 1 ½ 
5 – 6 2 

7 2 ½ 
เป็ดไข ่ 4 

เป็ดพันธ์ 5 – 6 
ที่มา : (ปฐม, 2529: 47) 
 

ทั้งนี้ควรเลี้ยงลูกเป็ดคอกละประมาณ 50 – 100 ตัว หรืออย่างมากไม่เกิน 500 ตัว เป็ดไข่ 
หรือเป็ดพันธ์ควรเลี้ยงรวมกันคอกละประมาณ 50 – 100 ตัว 

อาหารและการให้อาหาร 
นิตย์ ถาวรกันต์ (ป.ป.ป.: 117) สรุประดับความต้องการโปรตีนในอาหารของเป็ดวัยต่าง ๆ  

ไว้ว่า ลูกเป็ดแรกเกิดจนถึงอายุ 6 สัปดาห์ ต้องการอาหารที่มีโปรตีนร้อยละ 19–21 เป็ดรุ่นอายุ  
6–12 สัปดาห์ ต้องการอาหารที่มีโปรตีนร้อยละ 17–18 ส่วนเป็ดไข่และเป็ดพันธ์ต้องการอาหาร 
ที่มีโปรตีนร้อยละ 15–16 

กองส่งเสริมการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (ป.ป.ป.: 10-41) แนะน าไว้ว่า เป็ดไข่ต้องการอาหาร 
ที่มีคุณค่าสูง ต้องผสมอาหารให้มีโปรตีนร้อยละร้อยละ 15–17 และต้องตั้งเปลือกหอยป่นให้กิน 
ตลอดเวลาหรือสับหอยสดให้กินวันละ 5 กิโลกรัมต่อเป็ด 100 ตัว 

ส าหรับเรื่องเกี่ยวกับการให้อาหารเป็ดไข่นั้น ปฐม เลาหะเกษตร (2529 ซ 30-40)  
กล่าวว่า การให้อาหารเป็ดไข่มีหลายวิธีคือ (1) การให้อาหารแบบปล่อยทุ่ง โดยปล่อยให้เป็ดหาอาหาร 
พวก หอย ปู กุ้ง ปลาตามธรรมชาติ และให้เก็บข้าวที่ตกหล่นหลังเก็บเกี่ยว เมื่อตกเย็นก็จะต้อนเข้า  
โรงเรือนให้อาหารเสริม เช่น ข้าวเปลือก ร า ปลายข้าว และพวกปฏิชีวนะบ้าง เป็นต้น การเลี้ยงเป็ด  
วิธีนี้จะไม่อยู่ประจ าที่ เป็ดจะถูกต้อนไปเรื่อย ๆ (2) การให้อาหารผสม เป็นการให้อาหารส าหรับเป็ด  
ที่เลี้ยงแบบกักขัง โดยตั้งอาหารและน้ าให้กินตลอดเวลา ควรให้อาหารในรูปเปียกหมาด ๆ เพื่อสะดวก 
ต่อการกลืนอาหารของเป็ดและลดการสูญเสียของอาหาร แต่ต้องกะให้เป็ดกินหมดภายใน  



 30 

 

15-20 นาที อย่าให้อาหารเหลือหมักหมมติดรางอาจเป็นพิษต่อเป็ดได้ (3) การให้อาหารเม็ด จะช่วย
ให้เป็ดไข่ได้ดีกว่าให้อาหารผงร้อยละ 1,2 ประหยัดอาหารได้ร้อยละ 15-20 ลดการเปียกชื้นของ
อาหาร ท าให้รางสะอาดแต่ราคาแพง 

อนึ่ง ผู้บริโภคไข่ส่วนใหญ่ต้องการไข่แดงที่มีสีเข้ม อาหารผสมส าหรับเป็ดไข่จึงใส่สาร 
แซนฟีล หรือผสมใบกระถิน หญ้าสด ข้าวโพดเหลือง เพ่ือช่วยให้ไข่แดงสีเข้ม 

อัญชลี ชื่นโกมล (2530: 17-22) ได้กล่าวถึง วิธีการให้อาหารและการประกอบสูตรอาหาร 
ที่ ดร.เยาวมาลย์ แนะน าไว้ว่า มีปัจจัยที่ควรพิจารณา 4 ประการคือ (1) ระดับโภชนะต่าง ๆ ที่เป็ด  
ต้องการ ซึ่ งขึ้นกับพันธ์เป็ด น้ าหนักตัว การให้ผลผลิตต่ าและสภาพภูมิอากาศหรือฤดูกาล  
(2) การจัดการในการให้อาหาร เป็ดเป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายถ้ามีสิ่งรบกวนจะหยุดไข่ทันที ดังนั้น เวลาให้ 
น้ าหรืออาหารต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และในช่วง 1-5 เดือนแรก ที่เป็ดเริ่มไข่ ไม่ควรเปลี่ยนอาหาร 
อย่างทันที มิฉะนั้นเป็ดจะหยุดไข่ การเปลี่ยนอาหารต้องค่อย ๆ เปลี่ยน โดยใช้อาหารใหม่ผสมกับ  
อาหารเดิมเพื่อให้เป็ดปรับตัวประมาณ 4-5 วัน (3) ในฤดูร้อน เป็ดจะกินอาหารน้อยในตอนกลางวัน  
ฉะนั้น จึงควรเพิ่มอาหารในเวลากลางคืน วิธีการแก้ปัญหาเป็ดกินอาหารน้อยอีกวิธีคือ เพิ่มระดับ  
โปรตีนในอาหาร และที่ส าคัญต้องให้น้ าอย่างเพียงพอ (4) เป็ดเป็นสัตว์กินจุกจิก จึงควรให้อาหาร  
วันละ 3-4 ครั้ง ส าหรับเป็ดไข่ควรให้อาหารวันละ 2-3 ครั้ง แต่ละครั้งอย่าให้มากจนเหลือในราง 
อาหาร จะท าให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ได้ นอกจากนี้ เป็ดจะขาดน้ าไม่ได้ ถ้าขาดน้ าเป็ดจะหยุดไข่ทันที  
และอาจพลัดขนด้วย โดยเฉพาะฤดูร้อน ควรใส่น้ าแข้งและแช่แข็งให้เป็ดกิน จะช่วยลดความเครียด  
เป็ดไข่ดีขึ้น และส าหรับการให้แร่ธาตุควรให้อย่างเพียงพอ เช่น กระดูกป่น เปลือกหอย และควรมี  
กรวดตั้งทิ้งไว้ให้กิน เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้เป็ดมีการย่อยอาหารดีขึ้น 

งานเผยแพร่และวิเทศสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ (ป.ป.ป. : 13-14) กล่าวถึงการดูแล 
และสุขาภิบาลเป็ดว่าควรปฏิบัติดังนี ้

1. รักษาความสะอาดเล้าเป็ดอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้บริเวณที่เลี้ยงเป็ดชื้นแฉะ รางอาหาร  
รางน้ าหรือภาชนะที่ใส่น้ าและอาหาร ควรท าความสะอาดเป็นประจ า 

2. อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็ดต้องเป็นอาหารใหม่ คุณภาพดี น้ าที่ให้เกินต้องเป็นน้ าสะอาด 
3. เมื่อมีเป็ดป่วยหรืออ่อนแอเกิดขึ้นในเล้า ให้รีบแยกไว้ต่างหาก ปรึกษาสัตว์แพทย์

เกี่ยวกับการป้องกันและรักษา ถ้ามีเป็ดตายให้จัดการฝังหรือเผาเสีย อย่าน าไปทิ้งลงในแหล่งน้ าหรือ  
โยนให้สัตว์อ่ืนกิน 

4. ระวังอย่าให้บุคคลภายนอกตลอดจนสัตว์อื่นทุกชนิด เข้าไปในบริเวณเล้าเป็ด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างที่เกิดโรคระบาด 
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อุปกรณ์ในการเลี้ยงเป็ด  
1. เครื่องกกลูกเป็ด  

ลูกเป็ดเมื่อยังเล็กอยู่ไม่สามารถสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายได้เพียงพอ เมื่ออยู่ใน 
สภาพอากาศเย็นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือตอนเช้า ถ้าปล่อยไว้เช่นนี้นาน ๆ ลูกเป็ดจะตายหรือ 
แคระแกร็นได้ ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงต้องมีเครื่องกกเพื่อให้ลูกเป็ดได้รับความอบอุ่นเพียงพอ 

การกกลูกเป็ด สามารถท าได้ 2 วิธี คือ กกโดยใช้แม่เป็ดกก และกกโดยใช้เครื่องกก  
1.1 การกกด้วยแม่เป็ด เป็นวิธีแบบธรรมชาติใช้ได้ส าหรับกรณีที่เลี้ยงเป็ดจ านวน 

ไม่มาก หรือเป็นการเลี้ยงแบบหลังบ้าน มีลูกเป็ดไม่กี่ตัวก็ปล่อยให้แม่เป็ดกกและเลี้ยงลูกเอง  
1.2 กกด้วยเครื่องกก เครื่องกกที่มีใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องกกแก๊ส เครื่องกกไฟฟ้า  

หลักการและวิธีด าเนินการ ดูรายละเอียดในการเลี้ยงไก่และการจัดการไก่กระทง  
2. อุปกรณ์ให้อาหาร 

อุปกรณ์ให้อาหารเป็ดควรท าเป็นรางจะได้ผลดีกว่าการใช้ถังอาหารเช่นเดียวกับที่ใช้ 
ในการเลี้ยงไก่ เนื่องจากเป็ดเป็นสัตว์ปีกที่หากินตามแหล่งน้ า ปากเป็ดจึงออกแบบมาให้เหมาะสมกับ 
การกินอาหารในลักษณะกรองของแข็งจากนั้น ดังนั้น พฤติกรรมการกินอาหารของเป็ดจะไม่ใช้วิธีจิก 
แล้วกลืนกินแบบไก่ แต่จะกินอาหารเข้าปากก่อนแล้วจึงค่อยยกหัวขึ้นเพื่อกลืนอาหารโดยใช้ลิ้นดัน 
เข้าไป จึงท าให้อาหารบางส่วนร่วงหล่นออกจากปาก ดังนั้น การให้อาหารเป็ดจึงควรใช้อุปกรณ์ให้น้ า 
แบบรางจะช่วยให้อาหารหกหล่นจากปากสู่พื้นน้อยกว่าการให้แบบถังอาหาร  รางอาหารส าหรับเป็ด 
มีหลายรูปแบบ เช่น ท าเป็นรางไม้กึ่งอัตโนมัติ รางไม้รูปตัววี หรือรูปตัวยู หรืออาจจะใช้รางรถยนต์ 
ผ่าซีกก็ได้ 

3. อุปกรณ์ให้น้ า  
เนื่องจากเป็ดเป็นสัตว์ที่หากินตามแหล่งน้ า ดังนั้น นอกจากเป็ดจะดื่มน้ าแล้วก็ยังมี

นิสัยชอบเล่นน้ าอีกด้วย จึงท าให้สิ้นเปลืองน้ ามาก ถ้าหากเราใช้กระปุกน้ าเช่นเดียวกับที่ใช้เลี้ยงไก่ 
ก็อาจจะสิ้นเปลืองแรงงานมากในการเติมน้ า ดังนั้น การเลี้ยงเป็ดจึงนิยมใช้อุปกรณ์ให้น้ าแบบราง
อัตโนมัติ โดยอาจจะใช้ท่อน้ าขนาดใหญ่ผ่าซีกแล้วใช้ปูนซีเมนต์ปิดหัวท้าย ด้านหนึ่งติดวาล์วลูกลอย 
เพื่อควบคุมระดับน้ าในราง หรืออาจจะก่อปูนท าเป็นรางน้ าไว้ด้านหนึ่งของโรงเรือนเพื่อให้เป็ดได้กิน 
และเล่นน้ าด้วยก็ได ้น้ าที่ล้นออกมาก็ปล่อยให้ไหลออกไปนอกโรงเรือน  

รางน้ าควรจะวางให้ห่างจากรางอาหารพอควร เพื่อบังคับให้เป็ดได้เดินไปกินน้ าและ 
อาหารจะช่วยให้เป็ดได้ออกก าลังกายและช่วยลดการการสูญเสียอาหาร เนื่องจากเมื่อเป็ดกินอาหาร 
ก็จะกินจนเต็มปากแล้วจึงค่อยกลืนลงคอ ถ้าหากอุปกรณ์ให้อาหารอยู่ใกล้อุปกรณ์ให้น้ าเมื่อกินอาหาร 
อยู่ในปากเป็ดก็จะเดินไปกินน้ าทันทีจะท าให้อาหารที่ยังค้างอยู่ในปากตกลงไปในน้ าท าให้สิ้นเปลือง 
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อาหารและท าให้น้ าสกปรกเร็วขึ้น (เอกสารประกอบการสอน การผลิตสัตว์ปีก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ประภากร ธาราฉาย, 5) 

4. ภาชนะให้น้ าและอาหาร 
ภาชนะให้น้ าและอาหารจะต้องเพียงพอกับจ านวนเป็ดที่เลี้ยงในแต่ละรุ่นและอายุ   

โดยให้ค านวณจากขนาดที่เหมาะสมที่กล่าวแล้วข้างต้น 
ผู้เลี้ยงควรที่จะดูแลความสะอาดภาชนะให้น้ า รางน้ าหรือถังน้ า โดยการขัดถูท าความ 

สะอาดให้หมดคราบเศษอาหาร คราบตะไคร้น้ า หรือตะกอนต่าง ๆ ให้สะอาดทุกวันเพื่อป้องกันการ 
หมักหมมของสิ่งสกปรกโดยเฉพาะเชื้อรา ส าหรับน้ าที่ใช้เลี้ยงเป็ดในแต่ละวัน ควรเป็นน้ าจืดที่สะอาด 
ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเป็ดปนเปื้อนอยู่  หมั่นตรวจสอบน้ าในรางอยู่เสมออย่าให้ขาดน้ า   
ไม่จ าเป็นต้องใช้น้ าหรือแหล่งน้ าเพ่ือให้เป็ดลงเล่นน้ านั้นก็ได้เพราะสามารถเลี้ยงบนพื้นดินธรรมดาหรือ 
ในโรงเรือนแบบปิดก็ได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองน้ ามาก 

อาหารเป็ด 
อาหารเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการเลี้ยงเป็ดเพราะต้นทุนในการผลิตอาหาร 

จะเป็น ค่าอาหารเป็ดถึง 75 % การน าเป็ดไปเลี้ยงตามทุ่งนาหรือแหล่งน้ าต่าง ๆ เพื่อให้เป็ดหาอาหาร 
ธรรมชาติกิน เป็ดจะได้รับอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันหรือได้รับอาหารที่มีคุณค่าต่ า 
ท าให้ผลผลิตไข่ไม่แน่นอน ไม่สม่ าเสมอ เป็ดกินอาหารเพื่อใช้ในการด ารงชีพและส่วนที่เกินจากการ 
ด ารงชีพจะใช้เพื่อการให้ผลผลิต ปัจจุบันมีการพัฒนาวิทยาการด้านอาหารสูงขึ้น มีการผลิตอาหาร 
ส าเร็จรูปจ าหน่ายให้เหมาะสมกับอายุและความต้องการของเป็ดในแต่ละอายุ นอกจากนี้ยังมีการผลิต 
หัวอาหารเพื่อให้ผู้เลี้ยงน าไปผสมหรือผู้เลี้ยงจะผสมอาหารขึ้นใช้เลี้ยงเป็ดเองก็ได้ซึ่งจะท าให้เป็ดได้รับ 
อาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม ผลผลิตไข่ก็จะสูงและสม่ าเสมอ 
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ตารางที่ 2 สูตรอาหารเป็ดไข่ 

วัตถุดิบ (กก.) 

เป็ดสาวก่อนไข ่
(อาย ุ6-48 สัปดาห์) 

เป็ดไข่ 
(อาย ุ24-48 สัปดาห์) 

เป็ดไข ่
(อาย ุ48 สัปดาห ์

ขึ้นไป) 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ปลายข้าว 47.5 - - 47 - - 41.8 - - 
ข้างโพดบด - 47.4 - - 51.25 - - 46 - 
ร าละเอียด 25 25 25 15 10 10 30 25 24.5 
มันเส้นบด - - 40 - - 43 - - 39 
กากถั่วเหลือง 7.3 7.5 13.9 18.2 19 25.2 .75 10.55 17.45 
ปลาป่น (55% โปรตีน) 5.5 5.5 6.5 7 7 8 7 7 7.5 
ร าหยาบ 8 8 8 - - - - - - 
ใบกระถินป่น 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
เปลือกหอยบด 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 
(P18) 

1 1 1 7.5 7.5 7.5 7.5 6.5 6.5 

ไขมันสัตว์/น้ ามันพืช - - - - - 1 - - - 
ดีแอล-เมทไธโอนีน - - - 0.35 0.3 0.35 0.1 0.1 0.2 
เกลือป่น 0.45 0.45 0.45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

แร่ธาตุไวตามินรวม (ตาม
ระยะอายุสัตว)์ 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
โปรตีนอาหาร (%) 15 15 15 18 18 16 16 16 16 

พลังงานใช้ประโยชน์ (กิโล
แคลอรี่/กก.) 

2700 2700 2700 2750 2750 2750 2750 2750 2750 

 
การให้อาหารส าหรบัเป็ดไข ่แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ 
1. ระยะลูกเป็ด อายุ 0 -2 สัปดาห ์ใช้อาหารลูกเป็ด 
2. ระยะลูกเป็ด อายุ 2 -7 สัปดาห ์ใช้อาหารเป็ดเล็ก 
3. ระยะเป็ดรุ่น อายุ 8 -19 สัปดาห ์ใช้อาหารเป็ดรุ่น 
4. ระยะเป็ดไข่ อายุ 20 สัปดาห ์จนถึงปลด 
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ตารางที่ 3 ปรมิาณอาหารของเป็ดไข่ 
อายุ อาหารที่กิน/ตวั/สป. เฉลี่ย/ตัว/วัน 

สัปดาห์ที่ 1 85 12.14 
สัปดาห์ที่ 2 144 20.57 
สัปดาห์ที่ 3 310 44.42 
สัปดาห์ที่ 4 405 57.86 
สัปดาห์ที่ 5 548 78.31 
สัปดาห์ที่ 6 550 75.57 
สัปดาห์ที่ 7 550 78.57 
สัปดาห์ที่ 8 570 81.43 
สัปดาห์ที่ 9 600 85.71 
สัปดาห์ที่ 10 703.95 100.58 
สัปดาห์ที่ 11 739.45 105.64 
สัปดาห์ที่ 12 732 104.57 
สัปดาห์ที่ 13 770 110 
สัปดาห์ที่ 14 800 114.29 
สัปดาห์ที่ 15 820 117.14 
สัปดาห์ที่ 16 820 117.14 
สัปดาห์ที่ 17 830 118.57 
สัปดาห์ที่ 18 830 115.57 
สัปดาห์ที่ 19 840 120 
สัปดาห์ที่ 20 840 120 
สัปดาห์ที่ 21 850 121.43 
สัปดาห์ที่ 22 880 125.71 
สัปดาห์ที่ 23 900 128.57 
สัปดาห์ที่ 24 950 135.71 
สัปดาห์ที่ 25 1050 150 
สัปดาห์ที่ 26 1050 150 
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ตารางที่ 4 ความต้องการโภชนาของเป็ดไข่ 
ความต้องการโภชนะ 

ในสูตรอาหาร 
เป็ดสาวก่อนไข่  

(อายุ 9-20สัปดาห์) 
เป็ดไข่  

(อายุ 24-48 
สัปดาห์) 

เป็ดไข่  
(อายุ 48-72 

สัปดาห์) 
โปรตีน (%) 15 18 16 
พลังงาน (ก.แคล/กก.) 2600 2700 2700 
แคลเซียม (%) 1.10 2.50 2.10 
ฟอลฟอรัสที่ใชไ้ด้ (%) 0.42 0.50 0.42 
โลชีน (%) 0.82 0.88 0.65 
เมทไธโอนีน +ซีสทีน  
(%) 

0.58 0.89 0.59 

ที่มา : www.dld.go.th/nutrition_Knowlage/nutrition_1.htm 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก 
กองบ ารุงพันธุ์ กรมปศุสัตว ์

กรุงเทพฯ 10400  
 

กระจ่าง วิสุทธารมณ์ (2549) กล่าวว่า สาเหตุของโรคเป็ดแบ่งได้เป็น  1) โรคติดต่อเป็น 
โรคที่เป็นแล้วจะติดต่อกันและรดบาดถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ส่วนมากจะเป็นโรคที่ติดจากเชื้อไวรัส  
แบคทีเรีย โปรโตชัว เชื้อราและพยาธิต่าง ๆ 2) โรคที่ไม่ติดต่อได้แก่โรคที่เป็นเฉพาะตัว เช่น  
โรคขาดธาตุอาหารและไวตามิน เกลือแร่ต่าง ๆ โรคที่เกิดจากการบาดเจ็บ โรคที่เกิดจากสิ่งที่เป็นพิษ 

โรคติดต่อที่ส าคัญของเป็ด (กรมปศุสัตว์, 2548; กระจ่าง วิสุทธารมณ์, 2549) ได้แก่ โรค
ตับอักเสบติดต่อของลูกเป็ด โรคดั๊กเพล็ก โรคอหิวาห์เป็ด และโรคบิด ดังนี้ 

1. โรคตับอักเสบติดต่อของลูกเป็ด (Duck virus hepatitis)  
(1) สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส มีอัตราการตายสูง มักเกิดกับลูกเป็ดอายุ 1 วันจนถึง  

4 อาทิตย์ ส่วนลูกเป็ดอายุ 1 เดือน มักไม่เป็นโรคเพราะมีความต้านทาน 
(2) อาการ ลูกเป็ดแสดงอาหารโรคนี้เฉียบพลัน คือ ไม่เคลื่อนไหวชั่วขณะแล้วจะ 

ล้มลงนอนตะแคง ซักอกแอ่น คอหงาย เท้าทั้งสองแสดงท่าพุ้ยน้ าไปข้างหลัง และตายภายใน 30 นาที  
ลูกเป็ดอายุ 1 วัน หากได้รับเชื้อจะแสดงอาการของโรครวดเร็วมากภายใน 26 ชั่วโมงหลังรับเช้ือ 

 
 

http://www.dld.go.th/nutrition_Knowlage/nutrition_1.htm
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(3) การป้องกันโรค ให้ท าวัคซีนโดยแทงที่พังผืดเท้าเป็ดจะได้คุ้มโรคได้ภายใน 2 วัน  
หรืออาจใช้ซีรัมฉีดป้องกันโรคระบาด โดยเก็บโลหิตจากเป็ดที่เคยป่วยและหายจากโรคนี้แล้วน ามา  
แยกเอาซีรัม ใช้ส าหรับฉีดป้องกันและรักษาโรคนี้ได้ หรือใช้พันธุ์ที่ต้านทานโรค 

2. โรคดั๊กเพล็ก (Duck plague) เกิดขึ้นครั้งแรกในประไทยปี 2519 โรคนี้ระบาด
รวดเร็วมากและมีอัตราการตายสูง 

(1) สาเหตุ เกิดจากเช้ือไวรัส 
(2) อาการ เป็ดจะแสงดอาการขาอ่อน นอนหมอบ ตัวสั่น ต่อมาไม่ช้าจะเกิดอาการ

อัมพาต เป็ดกระหายน้ าจัด บางทีมีน้ าลายเหนียว ๆ ไหลออกจากปาก ตาแฉะ จมูกสกปรก หายใจมี
เสียงครืดคราด ท้องเดิน อุจจาระสีขาว และจะตายภายใน 24 ชั่วโมง ระยะฟักตัวของโรคตั้งแต่ต้นจน
แสดงอาการเหล่าน้ีประมาณ 1 สัปดาห ์

(3) การป้องกันโรค 
ก. ท าวัคซีนป้องกันโรคเพล็ก 
ข. ป้องกันพาหะน าเชื้อ 
ค. มีการจัดการสุขาภิบาลในฟาร์มที่ด ี
ง. ให้อาหารคุณภาพดีเพื่อให้เป็ดแข็งแรง 

(4) การท าวัคซีน ครั้งแรกเมื่อเป็ดอายุ 1 เดือน - ครั้งที่ 2 อายุ 3 เดือน ครั้งที่ 3  
อายุ 6 เดือน และท าซ้ าทุก ๆ 6 เดือน โดยฉีกเข้ากล้ามเนื้อหน้าอกหรือขา ตัวละ 1 ซี.ซี. 

3. โรคอหิวาห์เป็ด (Duck cholera) เป็นโรคระบาดที่ส าคัญโรคหนึ่งของเป็ด 
(1) สาเหตุ เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 
(2) อาการ เบื่ออาหาร กระหายน้ าจัด มีไข้สูง อุจจาระมีลักษณะเป็นมูกขาว ต่อมามีสี

เขียวอ่อนปน อัตราการตายสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เป็ดอาจตายโดยกะทันหัน มีผิวหน้าคล้ า  มักพบข้อ
หัวเข่าและข้อเท้าบวมในเป็ดบางตัว โรคนี้พบมากในเป็ดที่มีอายุต้ังแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป 

(3) การป้องกันโรค 
ก. ท าวัคซีนป้องกันอหิวาต์ ฉีดตัวละ 1-2 ซี.ซี. ตามขนาดของเป็ด 
ข. การสุขาภิบาลในฟาร์มที่ดีเป็นสิ่งจ าเป็น 
ค. ป้องกันหานะน าเช้ือโรค 
ง. ให้อาหารอย่างสม่ าเสมอเพียงพอ มีคุณภาพดีเพื่อให้เป็ดแข็งแรงสามารถ

ต้านทานโรคได้ 
จ. ใช้ยาพวกซัลฟา ละลายน้ าให้กินหรือผสมในอาหาร 

(4) การท าวัคซีนอหิวาต์ ท าเมื่อเป็ดอายุได้ 1 เดือน และฉีกซ้ าทุก ๆ 3 เดือน  
โดยฉีดเข้ากล้ามตัวละ 2 ซี.ซี. 
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4. โรคบิด (Coecidiosis) โรคนี้เป็นอันตรายมากกับลูกเป็ด ถ้าพื้นโรงเรือนชื้นแฉะ  
มีโอกาสเป็นโรคได้ง่ายเพราะเป็ดชอบน้ า 

(1) สาเหต ุเกิดจากเชื้อโปรตัวซัว 
(2) อาการ ท้องร่วมและอาจมีโลหิตปนมากับอุจจาระ เนื่องจากล าไส้อักเสบอย่างแรง 
(3) การป้องกันโรค  

ก. การจัดการสุขาภิบาลในฟาร์มให้ดีเป็นวิธีที่ดีที่สุด และหมั่นดูแลรักษาพื้นคอก
ให้แห้งอยู่เสมอ ที่ให้น้ าควรมีตะแกรงรอง และมีช่องระบายน้ าออก 

ข. อย่าเลี้ยงเป็ดต่างอายุปนกนั 
ค. ให้อาหารกินให้เต็มที่ 
ง. ใช้ยาพวกซัลฟาผสมน้ า/อาหาร เช่น ซัลฟาน๊อกซาลีน,ซัลฟาเมทาซีนหรือไน

โตรฟิวราโซน 
ฝ่ายวิชาการบริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ ากัด (ม.ป.ป.: 4) ได้กล่าวถึงประโยชน์ 

ส าคัญ ๆ ของการเลี้ยงเป็ดมีดังนี้ 
1. เป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายในจ าพวกสัตว์ปีกด้วยกันแล้ว เป็ดนับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายตั้งแต่ 

เล็กจนถึงเป็ดใหญ่ การเลี้ยงเป็ดไม่มีปัญหาเรื่องโรคมากเหมือนไก่ มีโรคส าคัญ ๆ อยู่เพียง 2 -3 โรค  
คือ โรคตับอักเสบ โรคอหิวาต์เป็ด และโรคเหล็ก 

2. การเลี้ยงเป็ดลงทุนน้อยกว่าไก่เพราะค่าพันธุ์ถูกกว่า การสร้างโรงเรือนก็ไม่ต้องสร้าง 
อย่างดีมากเท่ากับการเลี้ยงไก่ เรือนโรงเป็ดอาจสร้างอย่างง่าย ๆ ใช้วัสดุราคาถูกก็ใช้เลี้ยงเป็ดได้ 

3. ช่วยให้มีงานท าตลอดปี ตามปกติเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศไทยท าการเพาะปลูก 
ในฤดูเดียวจึงยังพอมีเวลาว่าง ถ้าจะเอาเวลาที่ว่างจากการเพาะปลูกมาเลี้ยงลูกเป็ดสักชุดสองชุด  
พอลูกเป็ดโตขึ้นมาก็จะได้ประโยชน์มีรายได้จากเป็ดตลอดเวลา 

4. พันธุ์เป็ดไข่ดี ไข่ตก และไข่ทนมากกว่าไก่  บางครั้งอาจมีการเลี้ยงได้นานถึง 2 ปี  
โดยไม่ต้องเปลี่ยนแม่เป็ดใหม่ ไข่เป็ดขายง่ายเพราะเป็นที่นิยมของผู้บริ โภคและน าไปแปรรูปเป็น 
อาหารได้หลายชนิด 

5. มูลเป็ดเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่ง ชาวสวนนิยมปุ๋ยจากมูลเป็ดกันมาก มูลเป็ดจึงขายได้ราคาดี  
หากมีมาก ๆ จะมีผู้มารับถึงที่จึงเป็นทางได้เงินอีกทางหนึ่ง 
 
4. แนวทางการวิเคราะห์รายได-้รายจ่ายของฟาร์ม 

ผลตอบแทนของการประกอบการฟาร์มเกษตรกรส่วนใหญ่จะวิเคราะห์รายได้ -รายจ่าย 
ของฟาร์ม นับเป็นวิธีหนึ่งของการวิเคราะห์ เป็นการวัดผลตอบแทนการประกอบการท าฟาร์ม  
ในช่วงเวลาที่ก าหนดให้รายได้จะเป็นบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของฟาร์มอีกแบบหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ 
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ที่จะแสดงก าไรจากการด าเนินธุรกิจของฟาร์ม รายได้จะบอกให้ทราบว่าธุรกิจของฟาร์มด าเนินงาน 
ได้ผลหรือไม่ ถ้าได้ผลดีมีก าไรเป็นเท่าไร รายได้นี้สามารถน ามาวิเคราะห์ผลส าเร็จในการท าฟาร์ม  
มักจะหมายถึงผลส าเร็จในด้านฐานการเงินเป็นส่วนใหญ่ ฟาร์มใดที่มีรายได้มากฟาร์มนั้นจะมีผลส าเร็จ 
มาก  วิธีวัดผลส าเร็จจากการท าฟาร์มมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่ละวิธีจะมีความหมายที่แตกต่างกัน  
ออกไป (โอภาวดี เข็มทอง และ บรรลุ พุฒิกร, 2547) 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนการท าฟาร์มสามารถท าได้หลายวิธีการ คือ การวัดผลส าเร็จ 
ในการท าฟาร์ม โดยใช้วิธีค านวณรายได้เงินสุทธิของฟาร์ม (Net Cash Farm Income) การวัดผล 
ส าเร็จในการท าฟาร์ม โดยใช้วิธีค านวณรายได้เงินสุทธิของฟาร์ม (Net Farm Income) วัดผลส าเร็จ 
ฟาร์มโดยการค านวณผลตอบแทนแก่ปรงงานในฐานะผู้ประกอบการแก่การจัดการการและทุนสุทธิ 
ของเจ้าของฟาร์ม (Return to unpaid operator’s labor, management and capital or ROLCM) 
และการวิเคราะห์ผลตอบแทนของแรงงาน 

ในงานของ ธ ารงศักดิ์ พลบ ารุง, (2553) ซึ่งได้ศึกษาในเรื่องการลงทุนและผลตอบแทน  
ในการเลี้ยงเป็ดไข่ โดใช้ข้อมูลในการคิดค านวณเป็นระยะเวลา 6 ปี ตามอายุการใช้งานของโรงเรือน  
แบบชั่วคราวที่สามารถป้องกันโรคและนกเข้าสู่ฟาร์มได้ ซึ่งออกแบบโดยกรมปศุสัตว์ ผลการศึกษา 
พบว่าการเลี้ยงในระบบฟาร์มให้ผลตอบแทนให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุนและงานของ  
Broughton and Bukenya (2010) ได้ท าการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ทางการเงินของการผลิต 
พร้อมกันของ PINE SAWLOGS พืชอาหารสัตว์และแพะในฟาร์มขนาดเล็กในอัลบามา โดยใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์คือ BCK NPV IRR NBIR และ AI และในงานของ DENLEY (2008) ได้ใช้ 
เครื่องมือ NPV IRR MIRR ในการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านการเงินของการวางระบบย่อยสลาย 
ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนและระบบการเลี้ยงปล่อยอิสระในคอกในฟาร์มโคนมมิสซิสซิปปี้ ยังมี 
การศึกษาของ เวทิศ (2545) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุน – ผลตอบแทนการท าฟาร์ม
เพาะพันธ์ไก่พันธ์ผสมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการหามูลค่าของโครงการโดยการหามูลค่าของโครงการ 
และใช้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) และอัตราส่วนรายได้ 
ต่อทุน (B/C Ratio) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งจากการศึกษาพบว่าทุกขนาดฟาร์มในการเลี้ยงมีความเป็นไปได้ 
ในการลงทุน 

หลักการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน จะท าการวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้หรือ 

ผลตอบแทนในระยะเวลา 1 รุ่นของการเลี้ยงเป็ดไข่ (ตั้งแต่เริ่มต้นน าเป็ดเข้าเลี้ยงจนถึงปลดระวาง  
ขาย) ซึ่งจะท าให้ทราบถึงก าไรที่เกษตรกรได้รับ โดยในการวิเคราะห์จะพิจารณาต้นทุนการผลิต  
ที่อยู่ในรูปที่เป็นเงินสดและต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด  
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ต้นทุนเงินสด หมายถึง ต้นทุนที่ผู้ผลิตออกไปจริงเป็นเงินสด ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด  
คือ ต้นทุนการผลิตไม่ได้จ่ายออกไปเป็นเงินสด แต่ประเมินค่าให้กับปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เป็นของ  
ผู้ผลิตเอง 

ต้นทุนการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการลงทุนและในกระบวนการเลี้ยง
เป็ดไข่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรือนและซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ต้นทุนการผลิตแบ่งออกเป็น  
2 ประเภทคือ ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร (สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, 2531) ดังนี ้

1. ต้นทุนคงที่ เป็นต้นทุนที่ผู้ผลิตจะต้องเสียในจ านวนคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
การผลิต ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยคงที่ในการผลิต หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการใช้ได้ในช่วงระยะเวลาของการผลิต ต้นทุนคงที่ที่จะน ามาวิเคราะห์แบ่งเป็น 

1.1 ต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรได้จ่ายออกไปจริงเป็นเงินสด 
เช่น ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการลงทุน เป็นต้น 

1.2 ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรไม่ได้จ่ายออกไปจริงในรูป
ของตัวเงินหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จากการประเมิน เช่น ค่าเสื่อมราคาของโรงเรือนและอุปกรณ์ ค่าเสีย
โอกาสของการใช้ที่ดิน ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ต้นทุนผันแปร เป็นต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิตที่ได้  
ซึ่งจะมีปริมาณไม่คงที่ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ปัจจัยผันแปรในการผลิต ซึ่งถ้าไม่ท าการผลิตก็จะ
ไม่เสียต้นทุนในส่วนน้ี ต้นทุนผันแปรที่จะน ามาวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 

2.1 ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่เกษตรจ่ายออกไปเป็นเงินสด
ในการซื้อปัจจัยผันแปร รวมทั้งค่าซ่อมแซมโรงเรือนและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

2.2 ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตที่เป็น
ของตนเอง ได้ซื้อหรือจัดหาด้วยเงินสด เช่น ค่าแรงงานในครัวเรือน เป็นต้น 

ซึ่งโครงสร้างของต้นทุนที่ใช้ในการศึกษาการเลี้ยงเป็ดไข่ทั้ง 2 แบบ มีดังนี ้
1. ต้นทุนการเลี้ยงเป็ดไข่แบบฟาร์มปล่อยลาน 

1.1 ต้นทุนคงที่ประกอบด้วย ค่าใช้ที่ดินในการสร้างฟาร์ม ค่าเสื่อมโรงเรือนเลี้ยงเป็ด 
และโรงผสมอาหาร ค่าเสื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องผสมอาหาร เครื่องสูบน้ า ตราชั่ง รถเข็น  
เป็นต้น ค่าเสื่อมยานพาหนะ ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนระยะยาวเป็นต้น 

1.2 ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าพันธุ์เป็ด ค่าอาหารเป็ดระยะต่าง ๆ ค่าจ้าง  
แรงงาน ค่าเวชภัณฑ์และวัคซีน ค่าซ่อมแซมโรงเรือนและอุปกรณ์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าสาธารณูปโภค  
ค่าขนส่งเป็ดและอาหารเป็ด ค่าตาข่าย ค่าอุปกรณ์เก็บไข่ เป็นต้น 

รายได้จากการผลิต หมายถึง ผลต่างระหว่างรายได้จากการผลิตและต้นทุน 
การผลิต 
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การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even Analysis) 
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เป็นการวิเคราะห์เพื่ออาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต  

ระดับผลผลิตเฉลี่ยและราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ เพื่อวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนในการผลิตและ  
การจ าหน่ายผลผลิตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เนื่องจากจุดคุ้มทุนหมายถึง จุดที่ท ารายได้รวม 
เท่ากับรายจ่ายรวม โดยทั่วไปการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนมี 2 ชนิด คือ 

1. ระดับผลผลิตคุ้มทุน (Break-Even Yield) 
2. ระดับราคาคุ้มทุน (Break-Even Price) 
ระดับผลผลิตคุ้มทุน หมายถึง ระดับผลผลิตเฉลี่ยที่ท าให้ผู้ผลิตมีรายได้จากการผลิตเท่ากบั

ต้นทุนในการผลิต ณ ระดับที่ขายผลผลิตได้ และ ณ ระดับต้นทุนการผลิตระดับหนึ่ง ดังนั้น  
ถ้าสามารถผลิตผลิตได้สูงกว่าแล้วจะมีก าไรจากการผลิต แต่ในทางตรงกันข้ามหากมีผลผลิตต่ ากว่า
ระดบัผลผลิตคุ้มทุนแล้วจะขาดทุน โดยมีสูตรในการค านวณ ดังนี้ 
 
 ระดับผลผลิตคุ้มทุน  = ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
 ราคาผลผลิตต่อหน่วย 
 

ระดับราคาคุ้มทุน หมายถึง ราคาผลผลิตที่ขายได้โดยท าให้เกษตรกรได้รับรายได้เท่ากับ
ค่าใช้จ่ายของผลผลิต ณ ระดับผลผลิตเฉลี่ยและต้นทุนการผลิตระดับหนึ่ง การค านวณหาระดับราคา
คุ้มทุนช่วยให้เกษตรกรทราบว่าราคาคุ้มทุนของผลผลิตที่ผลิตได้เป็นเท่าไร เมื่อน ามาเปรียบเทียบราคา
ที่เป็นอยู่หรือคาดว่าจะขายได้ โดยมีสูตรในการค านวณ ดังนี้ 
 
 ระดับราคาคุ้มทุน  =  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
 ผลผลิตเฉลี่ย 
 
5. ปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข ่

ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงเป็ดไข่  ผู้วิจัยต้องศึกษา ค้นคว้าและสัมภาษณ์ 
ผู้ประกอบการเลี้ยงเป็ด พบว่าเจอปัญหาต่าง ๆ ที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันตามรูปแบบการเลี้ยง  
ของแต่ละฟาร์ม แยกตามหัวข้อได้ดังนี ้

1. ปัญหาด้านการเลี้ยงเป็ด  
เป็นการวิเคราะห์ ศึกษาจากของผู้ประกอบการ จ านวน 6 ราย ว่าจะประสบปัญหา

ด้านโรงเรือนการอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ปัญหาเรื่องกลิ่นและมลภาวะกับสภาพแวดล้อม อาหารใช้เลี้ยง  
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มีน้อยขึ้น รวมถึงการได้รับค าแนะน าจากหน่วยงานราชการค่อนข้างน้อยที่จ ากัดด้วยจ านวนบุคลากร 
ที่ไม่เพียงพอ 

2. ปัญหาไข่เป็ดล้นตลาด 
เป็นการวิเคราะห์ ศึกษาแนวคิดจากผู้ประกอบการ จ านวน 6 ราย ถึงปัญหาของไข่  

เป็ดล้นตลาด เกิดผลกระทบจากผู้ประกอบการเลี้ยงเป็ดมีมากขึ้น ท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด 
สูง เกิดการตัดราคา การเกิดโรคระบาด และรวมถึงการบริโภคของลูกค้า 

3. ปัญหาอาหารเป็ดมีราคาสูง 
เป็นการวิเคราะห์ ศึกษาแนวคิดจากผู้ประกอบการ จ านวน 6 ราย เพื่อให้ทราบปัญหา 

ดังกล่าว มีผลกระทบกับการท าธุรกิจของทุกฟาร์ม มีการจัดหาและจัดเก็บวัตถุดิบเพิ่มแบบไหน  
รวมถึงการค านวณและควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้มีผลกระทบกับกิจการจนเกิดภาวะขาดทุน 

4. ปัญหาจากการแข่งขันผู้ประกอบการรายอื่น 
เป็นการวิเคราะห์ ศึกษาหาข้อมูลการท าการธุรกิจผู้เลี้ยงในสถานการณ์ปัจจุบัน  

ว่ามีผลกระทบจากผู้ประกอบการายอื่นอย่างไร แนวคิดจากผู้ประกอบการ จ านว น 6 ราย  
เพื่อน าเสนอต่อไป  
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ภายใต้กระแส 
การเปลี่ยนแปลงสามารถแบ่งออกได้เป็น (1) การศึกษาเกี่ยวกับเป็ดไข่ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษา 
เกี่ยวกับสภาพการเลี้ยงเป็ดไข่  ต้นทุนและผลตอบแทน ปัญหาและอุปสรรคการเลี้ยงเป็ดไข่   
และการศึกษาเครือข่ายทางสังคมของผู้เลี้ยงเป็ดไข่ในพื้นที่ต่าง  ๆ ในประเทศไทย (2) การศึกษา 
เกี่ยวกับเป็ดไข่ไล่ทุ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานศึกษาที่เกี่ยวข้องสภาพการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง  ต้นทุนและ 
ผลตอบแทนการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง เครือข่ายทางสังคมของผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง และการเปรียบเทียบต้นทุน 
และผลตอบแทนในการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกับการเลี้ยงเป็ดแบบอ่ืน ๆ 

วัชรินทร์ ชมมณฑา (2527) ท าการศึกษาสภาพการเลี้ยงเป็ดไข่ ปัญหาและความต้องการ 
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ในอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท าการศึกษาผู้เลี้ยงเป็ดไข่ 
จ านวน 117 ราย ในอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้แบบสัมภาษณ์ พบว่าอาชีพหลักของ 
ประชากรในเขตอ าเภอบางปะกงมีอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่ ส่วนใหญ่เลี้ยงพันธุ์ลูกผสมกากีแคมป์เบลล์กับ  
พันธุ์พื้นเมือง สถานที่ตั้งของโรงเรือนอยู่ติดกับที่พักอาศัย ซื้ออาหารผสมมาเลี้ยง การจ าหน่ายเป็ดจะ 
มีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน ในส่วนของปัญหาและอุปสรรค คือ อาหารมีราคาแพง โรคระบาด และราคา 
ไข่เป็ดที่มีราคาต่ า โรคที่เป็ดไข่เป็นมากที่สุดคือโรคเพล็ค รองลงมาคือโรคอหิวาต์  
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ไพโรจน์ ชัยสมตระกูล (2531) พบว่าการเลี้ยงเป็ดในภาคเหนือ ตอนบนในพื้นที่ 8 จังหวัด  
เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ส่วนใหญ่พันธุ์เป็ดไข่ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ พันธุ์ผสมกากีแคมเบลล์กับพันธุ์พื้นเมือง  
ระบุว่านอกจากนี้ฟาร์มเป็ดส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการท านา และอยู่ใกล้แหล่งน้ าธรรมชาติ  
พบว่าต้นทุนทางด้านอาหารสัตว์ค่อนข้างสูงเกิดจากการแข่งขันจากไข่ไก่  และไข่เป็ดจากภาคกลาง 
ซึ่งมีราคาต่ ากว่า ในส่วนของความช่วยเหลือจากภาครัฐ เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ต้องการความ 
ช่วยเหลือในเรื่องความรู้ในการเลี้ยงเป็ด รองลงมาต้องการความช่วยเหลือทางด้านเงินทุน  

ธงชัย กิตติพงศ์ไพศาล (2533) พบว่าการเลี้ยงเป็ดในพื้นที่อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงเป็ดพันธุ์กากีแคมป์ เลี้ยงในโรงเรือนที่อยู่ติดข้างบ้าน  ใช้อาหารผสม เช่น  
ร าหยาบ ปลายข้าว ใช้แรงงานในครัวเรือน ปัญหาคือเรื่องโรคระบาด ราคาเป็ดตกต่ า และไม่ได้รับ 
ความสะดวกในการขอรับบริการจากสัตว์แพทย์ 

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ (2547) ได้ท าการศึกษาแนวทางส่งเสริมเกษตรเลี้ยงเป็ดเข้าสู่ 
ระบบฟาร์ม พบว่าการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบการเลี้ยงเป็ดเข้าสู่ระบบฟาร์มมีปัญหาและ  
อุปสรรคเนื่องจากเกษตรที่มีความต้องการเข้าสู่ ระบบฟาร์มมาตราฐาน ขาดแคลนเงินทุนในการ
ปรับปรุงหรือก่อสร้างโรงเรือน นอกจากนี้การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเป็นการเกษตรผสมผสานที่ลงทุนน้อย  
แต่ให้ก าไรมาก การจูงใจเกษตรกรให้เลี้ยงเป็ดในระบบฟาร์มปิดจึงท าได้ยาก ข้อมูลจ านวนเป็ดที่ขึ้น  
ทะเบียนมีความคลาดเคลื่อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีการแจ้งจ านวนเป็ดตาม 
จ านวนที่เข้าเลี้ยงระหว่างเลี้ยงมีเป็ดตายแต่ไม่ได้แจ้ง ท าให้ข้อมูลมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 

ธ ารงศักดิ์ (2547) ได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงเป็ดไข่ในโรงเรือนระบบปิด โดยใช้  
ผลการศึกษาวิจัยตามหลักวิชาการ ประกอบกับการประมาณแนวโน้มในอนาคตเพื่อให้ได้ข้อมูล 
ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง แสดงให้เห็นว่าเมื่อน าเป็ดเข้าเลี้ยงในระบบฟาร์ม มีการจัดการที่ถูกหลัก
วิชาการ มีการควบคุมป้องกันโรค มีระบบที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จะมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  
3.06 บาท/ฟอง 

กิตติ ทรัพย์ชูกุล (2549) ได้วิจัยเรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของสัตว์แพทย์และสมาชิก 
สมาคมสัตว์แพทย์และสมาชิกสมาคมควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก เห็นด้วยในการการน าเป็ดไล่ทุ่งมาเลี้ยง  
ในฟาร์มมาตรฐานที่ควบคุมได้ 81.12 % เพื่อให้เกิดความ “มั่นใจสู่ผู้บริโภค” การด าเนินการครั้งนี้ 
ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจ และร่วมมือร่วมใจกันจริง ๆ มีการออกกฎหมายบังคับแบบมาตรการ
ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกคน มาตรการก็จะได้ผลนี่คือ พลังของประเทศ ท าให้การ  
เลี้ยงเป็ด ไก่ ที่มีจ านวนมากขึ้น ทั้งที่เป็นการค้าหรืออุตสาหกรรม มีการควบคุมป้องกั นโรคที่มี 
ประสิทธิภาพ (ไบโอซีเคียวริตี้) เมื่อเกิดผลส าเร็จก็จะมีค าว่า “คนไทยคุณภาพ” โดยมีองค์ประกอบ 
ร่วมกัน คือ 
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1) แผนผังฟาร์มที่เอื้ออ านวยการป้องกันเช้ือ “ฟาร์มปิด” 
2) การฆ่าเชื้อ  สุขาภิบาลที่ดี “ขั้นตอนปฏิบัติที่ด”ี 
3) การลดโอกาสของเชื้อเข้าสู่ฟาร์ม “ทุกคนร่วมมือกัน” 
ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 (2550) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการ 

โภชนะของเป็ดไข่ เป็ดไข่อายุ 24-48 สัปดาห์มีความต้องการโภชนะที่สูงโดยเฉพาะระดับโปรตีน  
ควรได้รับไม่ต่ ากว่า 18 เปอร์เซ็นต์ และระดับแคลเซียมควรได้รับไม่ต่ ากว่า 2.5 เปอร์เซ็นต์  
จึงเหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการผลิตไขข่องเป็ด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2550) ได้วิจัยเรื่อง การใช้ใบกระถินผสมในสูตรอาหาร 
มีอัตราการไข่ในเป็ดไข่ การเลี้ยงเป็ดด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมในใบกระถินป่นนั้น มีผลอัตราการ  
ไข่ของเป็ด แต่ควรใช้ผสมในอาหารปริมาณระดับต่ า โดยไม่ควรใช้เกิดร้อยละ 10 ซึ่งจะท าให้อัตราการ 
ไข่ของเป็ดสูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ดีกว่าอาหารที่ไม่ได้รับการผสมด้วยใบกระถิน อีกทั้งยังสามารถท าให้ 
สีของไข่แดงมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

รพิรัตน์ ท้วมกรุง (2550) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ย งเป็ดไข่ 
ในจังหวัดชัยนาท พบว่ามีแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงเป็ด 6 แนวทางดังนี้ 1) ให้สร้างโรงเรือน 
เลี้ยงเป็ดไว้ในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัย 2)  ให้กินอาหารผสมกับอาหารหยาบ 3) ส่งเสริมให้ใช้แรงงาน 
ภายในครอบครัว 4) ให้ลดปริมาณการเพาะลูกเป็ดในช่วงที่มีโรคระบาด  5) มีการแจกวัคซีนป้องกัน 
โรคระบาด 6) ให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ าโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ 7) หาตลาดใหม่เพื่อจ าหน่ายไข่และเพิ่ม
มูลค่าโดยน าไข่ล้นตลาดมาท าการแปรรูป 8) ให้ความรู้เกษตรกรด้านมาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่  

ธ ารงศักดิ์ พลบ ารุง (2553) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการลงทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงเป็ดไข่  
พบว่าโรงเรือนแบบชั่วคราวที่กรมปศุสัตว์ออกแบบสามารถป้องกันโรคและนกเข้าสู่ฟาร์มได้ และการ  
เลี้ยงระบบในฟาร์มให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน การเลี้ยงมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 

คุณาพล เต็มปิยะพล (2555) ท าการศึกษาโครงสร้างทางสังคมและความสัมพันธ์ของ 
เครือข่าย โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม  
ผ่านห่วงโซ่อุปทานโดยพิจารณาโครงสร้างทางสังคมและความสัมพันธ์ของเครือข่าย  พบว่าเครือข่าย 
การเลี้ยงเป็ดมีการเกาะกลุ่มอย่างไม่หนาแน่นและการติดต่อกันในเครือข่ายมีขั้นตอนน้อย โดยพบว่า 
โรงฟักลูกเป็ดและนายทุนมีความส าคัญเนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับกลุ่มต่าง ๆ ในเครือข่ายการเลี้ยง 
เป็ดในพื้นที่ภาคกลาง 
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กล่าวโดยสรุป 
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ของตนเองเลี้ยงเป็ดและท านาควบคู่กันไปและใช้แรงงาน  

ในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุน เมื่อมีโรคระบาดไข้หวัดนกเกิดขึ้น หน่วยงานภาครัฐจึงมีมาตรการให้เกษตร 
ผู้เลี้ยงเป็ดปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงเป็ดเป็นแบบเลี้ยงในโรงเรือนปิด โดยให้ค าแนะน าวิธีการใช้แรงงาน 
ในครัวเรือนให้ถูกต้องตามมาตรฐานฟาร์ม เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแต่ได้ผลผลิตสูง พร้อมทั้งส่งเสริม 
ให้ความรู้ด้านอาหาร การตลาดในการจ าหน่ายและแปรรูปผลผลิต รวมถึงวิธีการป้องกันโรคระบาด  
ในฟาร์มด้วย 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตอ าเภอ 
โพธาราม จังหวัดราชบุรี“ เป็นการ ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีวิทยาแบบ 
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) โดยวิธีวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยาเป็นการวิจัยที่ศึกษา 
เกี่ยวกับแนวความคิดและโลกทัศน์จาก “ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยา“ (ทวีศักดิ์ นพเกสร, 2551)  
โดยวิธีการนี้เป็นวิธีการให้บุคคลอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตัวเองประสบมา โดยจะมีการมุ่งท าความ
เข้าใจถึงความหมายประสบการณ์ในชีวิตที่บุคคลนั้นประสบ นอกจากนี้ยังศึกษาจากเอกสาร สอบถาม 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางวิชาการ หรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ  
วิเคราะห์ให้ได้มากที่สุด โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 

 
1. แหล่งข้อมลูเบื้องต้น 

ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมการเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
1.1 แหล่งข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า 

และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการท าวิจัย เช่น เอกสารทางวิชาการ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สถาบัน หอสมุด และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยมากที่สุด 

1.2 แหล่งข้อมูลภาคสนาม (Field study) ซึ่งใช้ในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant  
Observation) การสัมภาษณ์ผู้รู้  (Key Informants Interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
(In-Depth Interview) ซึ่งผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ในเขต 
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 
2. แหล่งข้อมลูวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 6 รายที่ศึกษาหรือกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการเลี้ยงเป็ดไข่ คือ  
ผู้ประกอบการเลี้ยงเป็ดไข่ในพื้นที่อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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3. ขั้นตอนในการวิจัย 
3.1 ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการค้นคว้าอิสระ เพื่อประกอบเป็นข้อมูล 

น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2 น าเสนอหัวข้องานวิจัย 
3.3 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหัวข้อวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
3.4 จัดท าแนวค าถามที่ใช้ในการวิจัย ในการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
3.5 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการท าการวิจัย 
3.6 สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.7 รวบรวมข้อมูล และถอดเทปการสัมภาษณ์ 
3.8 สรุปผลการวิจัย 
3.9 จัดท ารูปเล่มวิจัย 

 
4. วิธีที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ข้อมูล 
ทางอินเตอร์เน็ต และเป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและมีความ  
ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

4.1 แหล่งข้อมูลภาคสนาม (Field study) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่ไปพบผู้ประกอบการ  
ณ สถานที่ 

4.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้วิจัยท าการสังเกตกิจกรรม
ด าเนินงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และได้ท าการบันทึกพฤติกรรมภายหลังการสังเกตเสร็จสิ้นแล้ว 

4.3 การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth  
Interview) ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์ตามแนวค าถามที่ก าหนดไว้แล้ว ในระหว่างเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ขอ 
อนุญาตในการใช้เครื่องบันทึกเทป เพื่อให้ข้อมูลที่คบถ้วน ผู้วิจัยมรการจับประเด็นในการตอบสนทนา 
เพื่อน ามาจดบันทึกค าสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  หลังการเก็บข้อมูลแล้วผู้วิจัยน าข้อมูล 
ที่ได้มาท าการเรียบเรียงและท าการจัดหมวดหมู่ค าสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบและกลยุทธ์  
รวมไปถึงแนวคิดการด าเนินธุรกิจ การจัดการวางแผน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ  
เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์และน าเสนอผลการด าเนินการศึกษาต่อไป 
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5. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง"รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตอ าเภอ 

โพธาราม จังหวัดราชบุรี” มีเครื่องมือในการวิจัยดังนี ้
1. แนวค าถาม ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เพื่อใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ 

ผู้ให้ข้อมูล 
2. เครื่องมือช่วยในการบันทึก คือ สมุดจดบันทึกและปากกาที่ใช้ส าหรับการบันทึกสิ่ง  

ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้พบเห็น และจดบันทึกข้อมูลจากการสนทนา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

3. เครื่องบันทึกเสียงที่ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ เพื่อใช้ส าหรับการบันทึกเสียงการสนทนา 
ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลเพื่อความสะดวกและรวดเร็วและสามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมเนื้อหา  
ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญที่ผู้วิจัยไม่สามารถบันทึกไว้ได้ทั้งหมดในขณะซักถาม จึงจ า เป็น 
อย่างยิ่งที่ต้องบันทึกรายละเอียดให้ได้มากที่สุด 

4. กล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ในการบันทึกภาพเหตุการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญที่ผู้วิจัย 
เห็นว่าสมควรจะบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

5. ตัวผู้วิจัย นับเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเก็บข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่ เพราะการวิจั ย 
เชิงคุณภาพเป็นการสัมผัสกับผู้ให้ข้อมูลโดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม  
ก่อนการท าการสัมภาษณ์ ทั้งในด้านความรู้วิชาการและทักษะในการสัมภาษณ์ 
 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาเรื่อง “รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตอ าเภอ 
โพธาราม จังหวัดราชบุรี” มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนวคิดพื้นฐานในการด าเนินการศึกษาวิจัย  โดยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ ตั้งค าถามในการสัมภาษณ์และเป้าหมาย  
ในการสังเกตได้อย่างชัดเจน 

2. การส ารวจข้อมูลพื้นฐานและการท าแผนที่ (Household Census and Mapping)  
เป็นการส ารวจข้อมูลพื้นฐานให้ทราบถึงอาณาเขต บริเวณ จ านวนและสถานที่ตั้งที่เป็นที่พักอาศัยของ
ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ 

3. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
หลัก ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มาจากแนวค าถามที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากความหมายและ  
ความส าคัญของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ โดยผู้วิจัยมีการก าหนดจุดสนใจไปที่ประเด็นในการสัมภาษณ์ 



 48 

 

ไว้แล้ว ในระหว่างเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ขออนุญาตใช้เครื่องมือบันทึกเทป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  
ผู้วิจัยจดบันทึกค าสัมภาษณ์และน ามาถอดเทป ประกอบด้วย กลยุทธ์และแนวคิดการด าเนินธุรกิจ  
การจัดการวางแผน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเป็นต้น 

การสังเกต (Observation) ใช้วิธีการสังเกตคือ 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ถูกสังเกตก าลังกระท าอยู่ เช่น การเตรียมวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบ การท าวัคซีน  
การท าความสะอาดเล้า เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ  
สังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นส่วนใหญ่ เพราะโดยสภาพความเป็นจริงในขณะที่ศึกษานั้น ผู้วิจัยมีโอกาส 
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานประกอบฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ จึงท าให้ผู้วิจัย 
มีบทบาทใดบทบาทหนึ่งเสมอ  
 
7. การบันทึกข้อมูลภาคสนาม 

การศึกษาภาคสนาม การบันทึกจะช่วยให้การศึกษาภาคสนามในการวิจัยในครั้งนี้ 
มีคุณภาพและความสมบูรณ์ หากใช้เพียงความจ าอย่างเดียว อาจท าให้ข้อมูลหายหรือคลาดเคลื่อน 
ไปได้ โดยผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลภาคสนาม ดังนี้  

7.1 ข้อมูลจากการสนทนาพูดคุยหรือการสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลส าคัญซึ่งผู้วิจัยได้ขอ 
อนุญาตผู้ให้ข้อมูลใช้เทปบันทึกเสียงช่วยเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และมีประโยชน์เพื่อให้ 
สามารถเก็บข้อมูลได้มากที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างความสนิทสนมไว้วางใจและเป็นกันเองเป็นอย่างมาก  
ท าให้การสนทนามีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดด้วย 

7.2 ข้อมูลจากการสังเกตมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกหลังจากการสังเกตนั้นสิ้นสุด 
ลงในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากขณะท าการสังเกตต้องท ากิจกรรมมีส่วนร่วม แต่เมื่อเสร็จภารกิจ 
แล้วต้องเร่งจดบันทึกโดยเร็ว เพื่อป้องกันการลืมบางตอน 

7.3 ข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมอาจจะสามารถ 
บันทึกในขณะที่ท าการสังเกตทันที หรือบันทึกหลังการสังเกตการณ์ก็ได้ ผู้วิจัยสามารถยืดหยุ่นได้ 
ตามความเหมาะสม  
 
8. การวิเคราะห์ข้อมูล 

8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต/ สัมภาษณ์ จะวิเคราะห์ 
ไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูล โดยในแต่ละวันที่จะเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จาก 
การจดบันทึก การถอดเทปบันทึกเสียง มาจัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นต่าง ๆ พิจารณาข้อมูล 
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ที่ได้แต่ละครั้งว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะตอบค าถามหรือไม่ และศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม  
ตลอดเวลา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด  

8.2 วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์ 
เชิงพรรณนา (Description Analysis) โดยจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด 
จากการสัมภาษณ์และสังเกต แล้วน าไปจัดหมวดหมู่ แยกประเภท และวิเคราะห์ข้อมูล ตามแนวคิด  
เพือ่ที่จะหาข้อสรุปต่อไป 

8.3 น าข้อสรุปไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อความถูกต้องอีกครั้งและ
จัดท าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
 
9. การน าเสนอข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิจัยเรื่อง” รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ 
ในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” ผู้วิจัยได้น าเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive) ซึ่งเป็นข้อมูล 
ที่ได้จากค าบอกเล่าจากการสัมภาษณ์ พฤติกรรมที่ได้สังเกตพบและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จดบันทึก 
ไว้ โดยน าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักให้มีความ  
ชัดเจนมากขึ้น ตามแนวทางของการเป็นผู้ประกอบการรายย่อย  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตอ าเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการใช้ 
วิธีสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละฟาร์ม ด้วยแนวค าถามการวิจัยที่มีรายละเอียดของค าถามเกี่ยวกับ 
รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ เพื่อให้สะดวกในการจัดท าข้อมูลให้เป็นระบบ 
ประกอบด้วยประเด็นค าถามในด้านความเป็นมาของธุรกิจ การด าเนินธุรกิจและกลยุทธ์ที่ท าให้ธุรกิจ  
ประสบความส าเร็จโดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการธุรกิจค้าฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่  
ในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จ านวน 6 ราย ผู้วิจัยขอแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

1. ข้อมูลความเป็นมาของธุรกิจของผู้ประกอบการ 
2. รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 
3. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาจากการด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ 

 
1. ข้อมูลความเป็นมาของธรุกิจของผู้ประกอบการ 

จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตอ าเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี  
ที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์จ านวน 6 ราย มีผู้ประกอบการเป็นเพศหญิง จ านวน 3 ราย และผู้มีผู้ประกอบการ
เป็นเพศชาย จ านวน 3 ราย  

ระดับการศึกษาของประกอบการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ด มีจ านวน 4 ราย จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและจ านวน 2 รายจบการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประวัติความเป็นมาในการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วยจุดเริ่มต้น 2 แบบ คือ  
1) การสืบทอดกิจการจากครอบครัว และ  
2) การเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละประเภทดังต่อไปน้ี 
การสืบทอดกิจการจากครอบครัว  ผู้ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดให้สัมภาษณ์ว่า  

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดนั้นเป็นธุรกิจที่ท าตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ โดยเป็นธุรกิจของครอบครัวที่ท ามามากกว่า  
10 ปี และมีฐานลูกค้าเดิม โดยมีทั้งลูกค้าที่มาซื้อสินค้าแบบส่งและแบบปลีก ซึ่งผู้ประกอบการ 
ให้ความเห็นว่า ธุรกิจเป็นธุรกิจที่มีรายได้ดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีแรงจูงใจ  
ในการสืบต่อกิจการจากพ่อแม่ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเลี้ยงเป็ดได้ให้ข้อมูลดังนี้ 
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“ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดพ่ีสืบทอดมาจากครอบครัว ครอบครัวพี่เลี้ยงเป็ดมา 
นานหลายปีตั้งแต่รุ่นปู่ จนถึงรุ่นพ่อ และพี่ก็เป็นเด็กเลี้ยงเป็ด ได้เห็นวิธีการเลี้ยง  
การขายไข่เป็ด การจับเป็ดฉีดยา ตลอดจนมีความคุ้นเคยกับลูกค้าที่มาซื้อไข่  
ซึ่งแต่ก่อนแถวนี้มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดไม่มาก ท าให้การจ าหน่ายผลผลิตได้ดีและมีก าไร 
มาก พี่เลยตัดสินใจท าต่อสืบทอดการเลี้ยงเป็ดจากครอบครัวหลังจากเรียนจบ  
ปวส. ปัจจุบันตั้งชื่อฟาร์มว่า พากเพียรฟาร์ม” (พากเพียรฟาร์ม, 2559) 

“เดิมครอบครัวแม่พี่เป็นครอบครัวใหญ่ มีพี่น้องหลายคนทุกคนต้อง 
ช่วยกันท างานเพื่อให้มีเงินพอใช้ในครอบครัวและทุกคนต้องช่วยกันประหยัด 
ค่าใช้จ่าย การเลี้ยงสัตว์จึงต้องควบคู่ไปกับการท านา แม่พี่เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด  
เลี้ยงวัวไว้ในบริเวณบ้าน ได้กินไข่เป็ดไข่ไก่ทุกวัน บางวันก็กินไก่หรือเป็ดที่เลี้ยงไว้ 
เพื่อท าเป็นอาหาร ไข่เป็ดที่กินไม่ทันก็เอาไปขาย แม่จึงคิดว่าเลี้ยงเป็ดเพื่อขายไข่ 
ดีกว่า ที่พี่เรียนจบปริญญานี่ก็เพราะขายไข่เป็ดนะ พี่จึงคิดว่าควรน าความรู้ที่เรียน 
มาช่วยพ่อแม่บริหารฟาร์มเป็ดจะดีกว่า” (กันเกตุฟาร์ม, 2559) 

 
การเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง ผู้ประกอบการให้สัมภาษณ์ว่า ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ  

มีการบริหารจัดการเอง และเป็นธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ที่เราเกิด จึงคิดว่าธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดมีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ในท้องถิ่น ประกอบกับมีโรงงานแปรรูปไข่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถท าให้
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ มีเงินรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ดี ดังนั้น ผู้ประกอบการ 
จึงเลือกท าธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดประเภทรายย่อย จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเลี้ยงเป็ด 
ได้ให้ข้อมูลดังนี้ 

 
“ผมเห็นวิธีการเลี้ยงเป็ดมาจากครอบครัวญาติที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน  

ผมเคยเข้าไปช่วยญาติผสมอาหารเป็ด ให้อาหารเป็ด จับเป็ดฉีดวัคซีน จนถึงต้อน
เป็ดที่ไม่ไข่แล้วไปขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อ ในช่วงนั้นผมยังไม่มีอาชีพที่แน่นอน  
ญาติ ๆ ก็ชักชวนและแนะน าให้ลองเลี้ยงเป็ด ผมเห็นว่ารายได้ดีจึงเริ่มลองเลี้ยงเป็ด
เพื่อเป็นอาชีพในครอบครัว” (กันเองฟาร์ม, 2559) 

“พี่เริ่มต้นการท าธุรกิจเลี้ยงเป็ด เมื่อพี่แต่งงานมีครอบครัว เมื่อมีลูกท าให้มี 
ความคิดว่า เราจะหารายได้จากไหนเพื่อมาเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวและ  
เป็นทุนให้ลูกในอนาคต พี่กับแฟนจึงปรึกษากันว่าพี่ควรเลี้ยงเป็ด เพราะพี่มี 
ความรู้อยู่บ้างอีกทั้งยังสามารถเลี้ยงลูกอยู่บ้านได้ไม่ต้องออกไปท างานนอกบ้าน  
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พี่จึงเริ่มการเลี้ยงเป็ดในเขตบริเวณบ้าน โดยจัดท าเป็นโรงเรือนส าหรับเลี้ยงเป็ด  
และเริ่มขยายกิจการมาจนทุกวันนี้ (น้ าผึ้งฟาร์ม, 2559) 

“ผมเรียนจบปริญญาตรีด้านการตลาด ผมเริ่มมองหาอาชีพที่เป็นอิสระ  
ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าและมีเวลาดูแลครอบครัวไปด้วย ผมจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูล 
ไปเรื่อย ๆ จนพบว่าการเลี้ยงเป็ดน่าจะเหมาะสมกับผมมากที่สุด  และพ่อแม่ 
ก็ไม่อยากให้ไปท างานไกล ๆ จึงได้แบ่งที่ดินให้ท ากิน ผมจึงเริ่มอาชีพเลี้ยงเป็ด”  
(สมแสนฟาร์ม, 2559) 

“จริง ๆ มันเกิดจากที่เราต้องการจะมีรายได้เพิ่มนอกจากงานประจ าที่ท า 
อยู่ พี่จึงเริ่มหาความรู้และศึกษาข้อมูลจากญาติๆ ที่เลี้ยงเป็ดและศึกษาจาก 
อินเตอร์เน็ตจนมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการเลี้ยง จึงเริ่มต้นวางแผนในการ 
ท าธุรกิจในรูปแบบฟาร์มที่ได้มาตรฐาน พบว่าการสร้างโรงเรือนเป็นสิ่งส าคัญ 
อันดับแรก ต่อมาการเลือกพันธุ์เป็ด อาหารเป็ด การให้วัคซีน การป้องกัน โรค  
และจัดหาตลาดที่มีความต้องการไข่ที่มากพอที่จะรองรับการผลิตของฟาร์มเราได้” 
(ตะวันฟาร์ม, 2559) 

 
รายละเอียดของผู้ประกอบการเลี้ยงเป็ดสามารถสรุปไดด้ังตาราง 

 
ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดจุดเริ่มต้นของธุรกิจ 

จ านวน
ราย 

จุดเริ่มต้นธุรกจิ เหตุผล/ข้อด ี

3 ราย สืบทอดจากครอบครัว - เป็นเจ้าของธุรกิจ 
- เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนดี 
- ง่ายในการบริหารจัดการ 
- มีฐานลูกค้าเดิม 
- การลงทุนน้อย 

3 ราย เริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง - เป็นเจ้าของธุรกิจ 
- เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนดี 
- มีท าเลที่เหมาะสมในการท าธุรกิจ 
- ต้องการท าธุรกิจในถิ่นฐานเดิม 
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2. รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนนิธุรกิจ 
ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการด าเนินธุรกิจโดยอาศัยกลยุทธ์การบริหารจัดการในการใช้ 

วิเคราะห์ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ โดยมีการวิเคราะห์การเลือกใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ให้เหมาะกับประเภท
และขนาดของธุรกิจ และการที่ผู้ประกอบการเลือกกลยุทธ์ในการบริหารการจัดการได้เหมาะสม  
จะท าให้ธุรกิจการเลี้ยงเป็ดไข่ประสบความส าเร็จ ผู้วิจัยได้ก าหนดกระบวนการบริหารงาน  
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผลดังนี ้

1. การวางแผน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่าสิ่งแรกที่ผู้เลี้ยงควรท าคือ การศึกษาวิธีการ  

เลี้ยงเป็ด และจัดเก็บส ารวจข้อมูลรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเลี้ยงเป็ดให้รอบคอบจนเกิดความ 
เข้าใจอย่างชัดเจน จ านวนเป็ดที่จะเลี้ยงเหมาะสมกับพื้นที่เท่าใด หากมีความต้องการที่จะเลี้ยงเป็ด 
ในจ านวนมาก ก็ต้องค านึงถึงการหาลูกค้า การหาตลาด การจ าหน่ายไข่ การก าหนดราคา และรวมถึง 
ความสะดวกในการขนส่งต่าง ๆ ไว้ก่อน เพื่อไม่ไห้เกิดปัญหาภายหลัง ผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรต้อง  
พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตไข่ คือ ต้องมีตลาดที่แน่นอนและสามารถที่จะขยายการตลาด  
ได้ โรงเรือนเป็ดต้องเหมาะสมและมีการวางผังฟาร์มอย่างดี มีลูกพันธุ์เป็ดที่ดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  
อาหารเป็ดต้องมีคุณภาพดีเหมาะกับการเลี้ยงเป็ดในแต่ละรุ่น ควบคุมอาหารน้ าหนักตัวเป็ดในแต่ละ 
ระยะอย่างถูกต้อง มีระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบการเตือนภัย การจัดการฟาร์มที่เหมาะสม รวมทั้ง  
การป้องกันโรคต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรคด้วย และให ้
สอดคล้องกับนโยบายการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงเป็ดเข้าสู่โรงเรือนในระบบฟาร์ มของรัฐบาล ผู้ให้
สัมภาษณ์แต่ละฟาร์มศึกษาข้อมูลการเลี้ยงเป็ดจากอินเตอร์เน็ตและจากการสอบถามผู้ที่เลี้ยงเป็ด  
ประสบผลส าเร็จหรือสอบถามจากปศุสัตว์อ าเภอ/จังหวัด ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวสอดคล้อง  
ดังความว่า 

 
“ฟาร์มพี่มีลักษณะเป็นโรงเรือนแบบปิด จะมีตาข่ายกั้นเพื่อไม่ให้นกหรือ 

สัตว์อื่นเข้าไปภายในโรงเรือนได้ ทั้งนี้  เพื่อป้องกันโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นกับเป็ด 
และอาจส่งผลถึงความเสียหายที่ท าให้เป็ดตายได้ โรงเรือนมีการระบายอากาศที่ดี  
มีการตรวจสุขภาพของเป็ดจากปศุสัตว์อ าเภอ มีการก าจัดพยาธิและถ่ายพยาธิ 
ภายนอกก่อนเป็ดเริ่มไข่ ดูแลวัสดุรองพื้นไม่ไห้แฉะหรือแข็งเป็นแผ่น พี่มีการบันทึก 
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ผลผลิตไข่ ปริมาณอาหารที่เป็ดกิน การให้ยาหรือฉีดวัคซีน ท าให้ 
ต้นทุนการผลิตมีราคาต่อฟองที่สูงขึ้น โดยปกติเป็ดจะให้ไข่ประมาณ 1 ปี หลังจาก
นั้นไข่ก็จะลดลงจนเลี้ยงไม่คุ้มค่าอาหาร ก็จะปลดเป็ดขายทั้งฝูง” (พากเพียรฟาร์ม,  
2559)  
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“การวางแผนภายในฟาร์มของพี่เริ่มจากการศึกษาระบบการเลี้ยงเป็ด 
ในโรงเรือนจะเป็นการเลี้ยงคล้ายไก่ คือจะให้เป็ดอยู่ในโรงเรือนตลอดเวลา  
แต่จะต้องจัดพื้นที่ ให้ เป็ดได้สัมผัสกับน้ าบ้าง ท าให้ ในบางพื้นที่ เ ปียกแฉะ  
การเลี้ยงเป็ดในโรงเรือนส าหรับพี่พี่คิดว่ามันใช้ลงทุนค่อนข้างสูงมาก แต่ก็ได้ 
ผลตอบแทนสูงเช่นกัน ในส่วนของอาหารพี่คิดว่าปัจจัยที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง 
ของการเลี้ยงเป็ด แต่ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงมาก ถึงแม้ว่าจะใช้อาหารที่มีอยู่ 
ในท้องถิ่นหรืออาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติบ้าง แต่อาจจะไม่เพียงพอ หรือได้รับ 
คุณค่าทางอาหารต่ า ผลผลิตไข่ที่ได้จึงไม่แน่นอน ทางฟาร์มพี่จึงเน้นให้อาหาร 
ส าเร็จรูปเพราะมันท าให้เป็ดได้รับอาหารที่ เพียงพอ ผลผลิตไข่ก็จะสูงและ 
สม่ าเสมอ” (กันเกตุฟาร์ม, 2559) 

“ผมเริ่มวางแผนในการเลี้ยงเป็ดแบบที่ดูแลง่าย โรงเรือนมีระยะห่างกัน 
พอสมควร สะดวกกับการขนส่ง ไม่แออัด จัดคอกเป็ดให้เหมาะสมกับจ านวนเป็ด 
ที่จะเลี้ยงในแต่ละรอบ มีการคัดเลือกพันธุ์เป็ดที่จะให้ผลผลิตสูง อาหารที่ให้เป็ดกิน 
จะต้องมีคุณภาพท าให้ได้ไข่ใหญ่ มีสีแดงเข้ม ไม่มีกลิ่นคาว มีการให้วัคซีนตามรอบ  
และถ่ายพยาธิให้เป็ดก่อนที่เป็ดจะเริ่มออกไข่ หาตลาดใหม่ ๆ ที่สามารถรับซื้อได้ 
ปริมาณมาก ๆ ราคาที่เหมาะสมกับต้นทุน คอยดูและจดบันทึกข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
ตามค าแนะน าของสัตว์แพทย”์ (กันเองฟาร์ม, 2559) 

“พี่เริ่มวางแผนในการเลี้ยงเป็ดเมื่อตัดสินใจแล้ว ก็คิดจะเลี้ยงอย่างไร 
ให้เป็ดออกไข่เยอะ ๆ ทุกวัน เป็ดไม่เป็นโรค ไม่อ้วนเกินไป จะใช้อะไรเป็นอาหาร 
เสริมให้เป็ดกินแล้วให้ได้ไข่ฟองโตมีคุณภาพ พบว่า เป็ดชอบเล่นน้ า กินอาหาร 
ตลอดเวลา และชอบเดินไปเดินมา ตกใจง่าย จึงคิดว่าการสร้างโรงเรือนที่มีน้ า 
ให้เป็ดได้เล่น และแบ่งส่วนเป็นที่ดินเพื่อให้เป็ดเดินเล่นไปมาได้ และสามารถเป็นที่ 
วางอาหารให้เป็ดกินได้ง่าย แต่ไม่ให้มีสัตว์เลี้ยง เช่น หมา แมว นก เข้าไปรบกวน 
อาหารที่ใช้เลี้ยงก็จะใช้อาหารส าเร็จรูปหมุนเวียนกับอาหารหยาบ และให้วัคซีน 
อย่างสม่ าเสมอ และหาตลาดเพื่อขยายฐานธุรกิจไข่ให้มากขึ้น และฟาร์มเราจะเข้าสู่ 
ฟาร์มมาตรฐานตามที่ปศุสัตว์อ าเภอและจังหวัดแนะน า เพื่อยกให้ราคาไข่ดีขึ้น”  
(น้ าผึ้งฟาร์ม, 2559) 

“เมื่อคิดว่าการเลี้ยงเป็ดน่าจะเหมาะสมกับผมมากที่สุดผมเริ่มท าการศึกษา 
และวางแผนเรื่องการสร้างโรงเรือน การหาพันธุ์เป็ด อาหารเป็ดตลอดจนถึงวิธีการ 
ขายไข่เป็ด การหาลูกค้า จากผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ดและประสบผลส าเร็จ
จากอินเตอร์เน็ต ศึกษาวิธีการและน ามาปรับปรุงใช้กับการเลี้ยงเป็ดในฟาร์มผม  
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ซึ่งแต่ละขั้นตอนที่ผมวางแผนไว้มันต้องใช้เงินทุนมาก ผมจึงต้องระมัดระวังในการ
ลงทุนไม่ให้เกิดต้นทุนที่เกินจากการตั้งวงเงินไว้ และผมก็ตั้งใจว่าจะท าธุรกิจไข่เป็ด 
เพื่อเป็นฟาร์มมาตรฐานในอนาคตด้วย” (สมแสนฟาร์ม, 2559) 

“ก่อนที่จะลงทุนเลี้ยงเป็ดไข่ พี่ได้ศึกษาข้อมูลจากญาติ ๆ ที่ที่เลี้ยงเป็ดและ
ศึกษาจากอินเตอร์เน็ตจนมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการเลี้ยง ท าให้รู้ว่า  
โรงเรือน พันธ์ุเป็ด จ านวนเป็ดที่จะเลี้ยง อาหารเป็ด ยาและวัคซีน ตลอดจนแรงงาน 
ที่จะเลี้ยงเป็ดมีความส าคัญมาก จึงเริ่มต้นวางแผนในการท าธุรกิจในรูปแบบฟาร์ม 
ที่ได้มาตรฐาน พบว่าการสร้างโรงเรือนเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรก ต่อมาการเลือกพันธุ์ 
เป็ด อาหารเป็ด การให้วัคซีน การป้องกันเสียงดังรบกวนและจัดหาตลาดที่มีความ 
ต้องการไข่ที่มากพอที่จะรองรับการผลิตของฟาร์มเราได้ และรวมถึงตลาดที่จะต้อง 
การผลผลิตของเราอย่างต่อเนื่อง” (ตะวันฟาร์ม, 2559) 

 

 
 

 

ภาพที่ 8 ลักษณะโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่ 
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ภาพที่ 9 ลักษณะโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่ 
 

 

ภาพที่ 10 ลักษณะโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่ 
 

2. การด าเนินงาน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่า การเลี้ยงเป็ดไข่จะเริ่มต้นการวางผังและสร้าง 

โรงเรือนที่ดี ตัวโรงเรือนมีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี  ต้องท าความสะอาดและรักษาให้สะอาดอยู่  
เสมอ ตัวโรงเรือนมีลักษณะกว้างเพียงพอกับจ านวนของเป็ดที่จะเลี้ยงไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัด  
ตัวโรงเรือนต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เมื่อโรงเรือนที่ได้รับการวางผังที่ดีจะท าให้ดู 
ไม่หนาแน่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์กากีแคมเบล์ 
กับพันธุ์พื้นเมือง เพราะเลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพอากาศ ให้ผลผลิตสูงและยาวนาน ในส่วนของอาหาร  
ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการเลี้ยงเป็ด เพราะต้นทุนการผลิตทั้งหมดจะไปอยู่กับ 
อาหารถึง 75 เปอร์เซ็นต์ การเลือกอาหารเลี้ยงเป็ดต้องมีคุณภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตไข่ฟองใหญ่  
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ไข่แดงโต ปัจจุบันมีการพัฒนาวิทยาการด้านอาหารสูงขึ้น ผลิตอาหารส าเร็จรูปจ าหน่ายให้เหมาะสม
กับความต้องการของเป็ดแต่ละอายุ จะท าให้เป็ดได้รับอาหารที่เพียงพอ ผลผลิตไข่ที่ได้ก็จะสูง 
และสม่ าเสมอ การเลี้ยงเป็ดไข่ในอายุ 24-48 สัปดาห์ จะมีความต้องการโภชนะที่สูงโดยเฉพาะระดับ
โปรตีนและระดับแคลเซียมที่เหมาะสม  
 

 

ภาพที่ 11 ลักษณะโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่ 
 

 

ภาพที่ 12 ลักษณะโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่ 
 

การสร้างโรงเรือนแต่ละหลังจะค านึงถึงความสะดวกสบายในการจัดเก็บผลผลิต ระบบ 
การให้อาหาร ก าหนดระยะเวลาให้วัคซีนป้องกันโรค ระบบการควบคุมและการป้องกันโรคเพื่อลด 
การสูญเสียจากการเกิดโรคระบาด รวมถึงระบบขนส่งเพื่อขนถ่ายสินค้าระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และ 
พ่อค้าคนกลาง ด้วยวิธีการด าเนินงานแบบนี้จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงหรือเจ้าของธุรกิจในการ  
ขยายกิจการต่อไป ด้วยเหตุน้ีผู้ประกอบการแต่ละรายจึงมีการวางแผนการด าเนินงานสรุปได้ดังนี ้
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2.1 การขายและการตลาด 
จากการด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ของผู้ประกอบการทั้ง 6 ราย ท าให้ผู้วิจัย 

ได้ทราบข้อมูลในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการ  
แต่ละฟาร์มจะมีการวางแผนด้านการบริหารงาน ด้านผลผลิต ด้านราคา และรวมถึงการจ าหน่ายไข่  
เป็ดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จมีความมั่นคง และสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเชื่อใจ  
ในการซื้อขายต่อไป ผู้วิจัยขอสรุปเป็นองค์ประกอบดังนี ้

2.1.1 กลยุทธ์ด้านผลผลิต 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการเน้นในเรื่องของ 

ผลผลิตเป็นอันดับแรก โดยเริ่มจากการสร้างโรงเรือนที่ดีมีระบบการป้องกันโรคที่ได้มาตรฐาน  
โดยจัดวางผังโรงเรือนอย่างเป็นระเบียบ เพื่อลดอิทธิพลความร้อนจากแสงอาทิตย์  ไม่บังทิศทางลม  
มีการป้องกันโรคที่ดีเพื่อลดอัตราการเกิดโรคระบาดภายในฟาร์ม ถนนภายในฟาร์มที่เชื่อมติดต่อกัน 
ระหว่างโรงเรือนต่างๆ มีการฆ่าเชื้อโรคส าหรับทางเข้า-ออกภายในฟาร์ม และเน้นความสะดวกในการ 
ขนส่งผลผลิตเน้น การคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการให้ผลผลิตสูง การเลือกอาหารที่มีคุณภาพ  
เพื่อให้ไข่เป็ดที่ได้ผลิตออกมาจากเป็ดนั้นตรงความต้องการของลูกค้ารักษาระดับคุณภาพของไข่ให้มี 
คุณภาพดีและไข่เป็ดต้องมีไข่แดงขนาดใหญ่สีแดงเข้ม ไข่เป็ดที่น ามาจ าหน่ายต้องมีหลากหลายขนาด 
เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือก ดังค ากล่าวที่สอดคล้องของผู้ให้สัมภาษณ์ความว่า 

 
“ฟาร์มพี่จะมีการรักษาคุณภาพของไข่เป็ดเป็นสิ่งส าคัญ เริ่มต้น 

จากการสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน การคัดเลือกสายพันธุ์เป็ดให้เหมาะสม  
การเลือกอาหารที่มีคุณภาพส าหรับเป็ดเพื่อให้ได้ไข่แดงฟองใหญ่ที่มีคุณภาพ 
เป็นที่ต้องการของลูกค้า และคัดแยกไข่เป็ดออกเป็นขนาดตามเบอร์ที่ลูกค้า 
ต้องการในราคาที่เหมาะสม” (พากเพียรฟาร์ม, 2559) 

“เพราะมีความเชื่อว่าคนเราได้กินอาหารดี ๆ จะมีสุขภาพดี 
ตามไปด้วย เป็ดก็เช่น เดียวกัน ฟาร์มพี่จึงใช้อาหารส าเร็จรูปในการเลี้ยงเป็ด  
อาหารส าเร็จรูปถึงแม้จะมีราคาค่อนข้างสูง แต่เป็นอาหารที่ได้รับการวิจัยมาแล้ว 
ว่า เป็ดจะได้รับสารอาหารครบถ้วน ไข่เป็ดของฟาร์มพี่จึ งมีปริมาณมากและ 
มีสม่ าเสมอ (กันเกตุฟาร์ม, 2559) 

“ผมเลี้ยงเป็ดแบบต้นทุนต่ าแต่ให้ผลผลิตสูง อาหารที่ให้เป็ดกิน 
เราจะกินอาหารที่มีคุณภาพสามารถให้ผลผลิตสูง และให้ในปริมาณที่พอดี  
เพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างจนเกิดการหมักหมมของอาหารซึ่งอาจท าให้เกิด 
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โรคระบาดได้ โรงเรือนส าหรับเลี้ยงเป็ดมีทางเชื่อมต่อกัน ช่องทางเข้าออกได้
สะดวก เน้นความสะดวกในการขนส่งผลผลิต” (กันเองฟาร์ม, 2559) 

“อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็ดฟาร์มพี่ เราจะเพิ่มคุณภาพอาหารเพื่อให้ 
ผลผลิตตรงตามความต้องการของลูกค้า เช่น ไข่แดงลูกใหญ่มีสีแดงเข้ม ไม่มีกลิ่น 
คาว สามารถน าไปประกอบอาหารคาวและขนมหวานได้ ลูกค้าที่ซื้อไข่ของพ่ีไปจะ
กลับมาซื้อใหม่ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจ าและหรือลูกค้าหน้าใหม่” (น้ าผึ้งฟาร์ม,  
2559)  

“ผมเน้นเรื่องไข่เป็ดที่ได้มาตรฐานเป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
มั่นใจว่าซื้อไข่เป็ดไปแล้วได้คุณภาพมาตรฐาน จึงดูแลตั้งแต่การสร้างโรงเรือน 
ที่เหมาะสม อาหารที่ให้เป็ดกินมีโปรตีนครบถ้วน มีการรักษาความสะอาดอย่าง 
สม่ าเสมอ การให้วัคซีนตามก าหนด ด้วยเหตุดังกล่าวจะช่วยให้เป็ดมีสุขภาพ
แข็งแรง ไข่ฟองใหญ่ มีสีแดง มีคุณภาพตามมาตรฐาน” (สมเสนฟาร์ม, 2559) 

“ผมว่าการจัดระบบฟาร์มโดยจัดวางผังโรงเรือนอย่างเป็นระเบียบ  
ไม่ให้บังทิศทางลม สามารถลดอิทธิพลความร้อนจากแสงอาทิตย์  สามารถลด 
อัตราการเกิดโรคระบาดภายในฟาร์มได้ เป็ดผมไม่เครียดมีสุขภาพดี ไข่เป็ดที่ได้ 
เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐาน ท าให้ลูกค้าที่ซื้อไข่จากฟาร์มเรามีความประทับใจว่า 
ซื้อไข่เปด็ไปแล้วได้คุณภาพ” (ตะวันฟาร์ม, 2559) 

 

 

ภาพที่ 13 การออกไข่ของเป็ด 
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ภาพที่ 14 การออกไข่ของเป็ด 
 

 

ภาพที่ 15 การเก็บไข ่
 

 

ภาพที่ 16 ลักษณะการเก็บไข่เป็ดรอการจ าหน่าย 
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ภาพที่ 17 ลักษณะฟองไข่เป็ด 
 

 

ภาพที่ 18 ลักษณะไข่แดงเป็ด 
 

2.1.2 กลยุทธ์ด้านราคา 
 จากการศึกษาพบว่า การตั้งราคาสินค้าที่จ าหน่ายโดยใช้กลยุทธ์ราคาต่ า 

ท าให้สามารถจ าหน่ายสินค้าในปริมาณมาก และได้ลูกค้าจ านวนมาก แต่ได้ก าไรต่อหน่วยต่ า   
เพื่อเป้าหมายในการได้ส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น โดยสามารถรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้า
กลุ่มใหม่ได้ ทั้งนี้ยังสามารถลดความต้องการเข้ามาของคู่แข่งได ้



 62 

 

 ในการตั้งราคาสินค้าผู้ประกอบการจะเป็นผู้ตั้งราคาสินค้า มีการตั้ งราคา 
โดยเพิ่มจากราคาต้นทุนโดยเฉลี่ยประมาณ 25 - 50 เปอร์เซ็นต์ ของราคาสินค้า และการก าหนดราคา 
ขายสินค้ามีการเปรียบเทียบราคาขายสินค้ากับคู่แข่งในพื้นที่ การตั้งราคาไข่เป็ดไม่สามารถตั้งราคา  
แบบคงที่ได้ เนื่องจากราคาจะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส าหรับการตั้งราคาจะตั้งแบบง่าย ๆ  
โดยใช้ราคาจากตัวเมืองราชบุรีเป็นหลัก และก าหนดราคาของเราให้ต่ ากว่าราคาในตัวจังหวัด  
ก าลังการซื้อปลีกของฟาร์มเราอยู่ในเขตอ าเภอ หากผู้บริโภคต้องวิ่งเข้าไปซื้อถึงตัวจังหวัดก็ไม่คุ้ม  
เพราะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก และส าหรับการซื้อปริมาณมาก ๆ จะคิดอีกราคาหนึ่ง  
ลูกค้าบางรายก็น าไข่จากทางฟาร์มไปแปรรูปและน าไปขายเอง ท าให้มีรายได้จากส่วนนี้มีความส าคัญ 
เหมือนกัน บางฟาร์มตั้งราคาขายแบบซื้อมากลดมากซื้อน้อยลดน้อย ฟาร์มบางฟาร์มขายถูกมาก ๆ  
จะเน้นให้ลูกค้าที่ซื้อไข่ไปจะกลับมาซื้อใหม่ และมาเป็นลูกค้าประจ าต่อไป การตั้งราคาขายจะมาจาก 
จ านวนของความต้องการไข่เป็ดของลูกค้าแต่ละราย  ยิ่งซื้อปริมาณมากก็จะได้ราคาถูกมากขึ้น  
แต่ราคาที่ตั้งมาตรฐานในการขายในแต่ละวันก็จะก าหนดไว้โดยใช้ราคาตามคุณภาพของไข่เป็ด เช่น  
ถ้าซื้อปลีกก็ตั้งราคาแบบแผงไว้ แต่ถ้าซื้อมากกว่านั้นก็จะลดลงอีกตามปริมาณที่ลูกค้าและฟาร์มตกลง 
กันได้ ไข่เป็ดที่น ามาจ าหน่ายต้องมีหลากหลายขนาดเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือก  ดังค ากล่าวที่ 
ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวสอดคล้องดังค าว่า 

 
“พี่จะตั้งราคาขายแบบซื้อมากลดมากซื้อน้อยลดน้อย เราจะเน้น 

ให้ลูกค้าที่ซื้อไข่ของพี่ไปจะกลับมาซื้อใหม่ และมาเป็นลูกค้าประจ าต่อไป การตั้ง 
ราคาขายของพี่จะมาจากจ านวนของความต้องการไข่เป็ดของลูกค้าแต่ละราย  
ยิ่งซื้อปริมาณมากก็จะได้ราคาถูกมากขึ้น และทั้งสองฝ่ายตกลงราคากันได้”  
(พากเพียรฟาร์ม, 2559) 

“ราคาที่ฟาร์มเราตั้งไว้จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงค่ะ ถ้าช่วงไหน 
ไข่เป็ดมีน้อย ขาดตลาดเราก็จะไม่ขึ้นราคาส าหรับลูกค้าประจ าเลย แต่ราคาขาย 
ปลีกจะมีการขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มากนัก เราเน้นการตั้งราคาขายที่จะให้ลูกค้า 
ประจ าไม่เปลี่ยนใจไปซื้อฟาร์มอื่นค่ะ  วิธีนี้ท าให้เราได้ลูกค้าหน้าใหม่บ้าง 
เหมือนกัน เพราะเราไม่ฉวยโอกาสในการขึ้นราคา” (กันเกตุฟาร์ม, 2559) 

“ผมตั้งราคาราคาเป็นขั้นบันได ในการขายปลีก เช่น ลูกค้าซื้อ 
น้อยกว่า 10 แผง ราคาแผงละ 120 ซื้อ 10 แผง ราคาแผงละ 115 บาท หรือ  
ลูกค้าซื้อ 20 แผง ราคา 110 บาท แต่ส าหรับลูกค้าขายที่ซื้อปริมาณมาก ๆ ก็จะ 
แผงละ 100 ครับ ราคาปรับเปลี่ยนตามสภาวะเศรษฐกิจครับ” (กันเองฟาร์ม,  
2559) 
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“ฟาร์มเราขายไข่เป็ดค่อนข้างถูกกว่าฟาร์มอื่น ๆ พี่ตั้งราคาจาก 
ขนาดของไข่ที่แยกออกเป็นเบอร์ตามขนาดของไข่ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตรงตาม 
ความต้องการ ราคาแบบนี้ลูกค้าก็พอใจในการซื้อ” (น้ าผึ้งฟาร์ม, 2559) 

“ฟาร์มเราจะใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาค่อนข้างต่ า โดยตั้งราคา 
บวกก าไรประมาณ 25 - 50 เปอร์เซ็นต์ ของราคาไข่ แล้วก็เปรียบเทียบราคากับ 
คู่แข่งในพื้นที่ราชบุรีด้วยกันเอง ว่าราคาหน้าฟาร์มแต่ละฟาร์มอยู่ประมาณเท่าไร 
แล้วเราก็พยายามลดให้ได้ในราคาที่ต่ ากว่าหน้าฟาร์มอื่นแต่ไม่กระทบกับคู่แข่ง 
มากนักแล้วเน้นขายในปริมาณมาก ๆ” (สมแสนฟาร์ม, 2559)  

“เราไม่สามารถตั้งราคาแบบคงที่ได้เนื่องจากราคาไข่มีการ 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส าหรับการตั้งราคาของพี่จะใช้ราคาจากตัวเมืองราชบุรี 
เป็นตัวตั้งและก าหนดราคาของเราให้ต่ ากว่า เรามลีูกค้ารายย่อยหลายรายในพื้นที่  
หากต้องวิ่งเข้าไปซื้อถึงตัวเมืองก็ไม่คุ้ม ส าหรับลูกค้าที่ซื้อปริมาณมาก เราก็จะคิด 
อีกราคาหนึ่ง ท าให้เรามีรายได้จากวิธีนี้” (ตะวันฟาร์ม, 2559)  

 

 

ภาพที่ 19 รูปไข่เป็ดแบบขายปลีก 
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ภาพที่ 20 รูปไข่เป็ดแบบขายปลีกใสแ่ผง 
 

 

ภาพที่ 21 รูปไข่เป็ดแผงรวม 
 

 

ภาพที่ 22 รูปไข่เป็ดที่จ าหน่ายขายส่ง 
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2.1.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 จากการศึกษาพบว่าการให้ความส าคัญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านใบปลิว  

โปสเตอร์ และป้ายร้านที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลฟาร์มและการติดต่อผู้ประกอบการ  
เพื่อให้การสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น ด้านท าเลที่ตั้งของฟาร์มก็มีส่วนมากในการขาย การแนะน าสินค้า มีการใช้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการขาย ท าให้ได้ลูกค้าใหม่ๆ เข้ามา ด้วยวิธีดังกล่าวผู้ประกอบการ 
คิดว่าธุรกิจนี้ต้องเน้นการจ าหน่ายไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม  
เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว  และการเดินทางมาซื้อหรือรับสินค้าก็สะดวกสบาย  
ผู้ประกอบการอยากได้ลูกค้าใหม่รายใหญ่ที่สามารถรองรับผลผลิตที่มี เปิดหาช่องทางการขายจากเดิม 
เริ่มจากการขายปลีกตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาดนัด ตลาดสด เพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อไข่ไปทดลอง  
รับประทานก่อน มีการแจกใบปลิวให้นามบัตรไว้ส าหรับลูกค้าที่ซื้อไปและต้องการซื้อใหม่  
และหาพ่อค้าคนกลางโดยติดต่อโรงงานแปรรูปต่าง เพื่อกระจายผลผลิตให้มากที่สุด รวมถึงใช้  
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายสินค่า เช่นผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย ID LINE, 
facebook หรือ www. เพื่อเปิดตลาดการขายที่กว้างขึ้น ตลอดจนการใช้วิธีปากต่อปากที่ท าให้ได้ 
ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีการบริการส่งสินค้า ดังค ากล่าวทีผู่้ให้สัมภาษณ์กล่าวสอดคล้องดังค าว่า 

 
“พี่เลือกที่จะหาที่ใหม่ ๆ ติดถนนเพื่อเป็นช่องทางใหม่ให้กับลูกค้า 

ได้ซื้อง่ายขึ้น เช่น ท าเลติดถนน ใกล้ตลาด และแนะน าร้านผ่านช่องทาง www  
เพื่อให้ลูกค้าหารายละเอียดได้ เมื่อลูกค้ามาซื้อที่พี่ก็จะให้นามบัตรไปเพื่อไว้ติดต่อ 
กับร้านครั้งต่อไป พี่คิดว่าไข่เป็ดเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการท าอาหารอยู่แล้ว แล้วทาง
ฟาร์มเรายังมีตัวเลือกให้ลูกค้าอีกโดยการขายไข่แปรรูปไม่ว่าจะเป็นไข่เค็ม  
ไข่เยี่ยวม้า แม่ค้าที่ขายอาหารตามสั่งก็มารับที่ร้านเราได้ง่ายและสะดวกแถมราคา 
ยังถูกกว่าอีกด้วยเพราะเราขายจากหน้าฟาร์มเอง” (พากเพียรฟาร์ม, 2559) 

“สิ่งส าคัญที่สุดคือท าเล จะเลือกติดถนนใหญ่ เพราะลูกค้าผ่านไป 
มาสะดวก มีที่จอดรถพร้อม แล้วก็อยู่ใกล้ตลาดกับแหล่งอุตสาหกรรมด้วยท าให้มี 
ลูกค้าที่สัญจรเข้ามาซื้อหน้าฟาร์มกันส่วนใหญ่เนื่องจากราคาหน้าฟาร์มเรา 
ก็ถูกกว่าราคาที่ขายตามท้องตลาดอยู่แล้ว ลูกค้าส่วนมากก็จะอยู่แถวตลาด 
นี่แหละ จะมีความเป็นกันเองมากกว่าเพราะเรามีการคุ้นเคยกันเหมือนพี่น้อง”  
(กันเกตุฟาร์ม, 2559) 

“ฟาร์มผมเป็นฟาร์มใหม่และเป็นขนาดกลาง ท าให้มีฐานลูกค้า 
น้อย ไม่มีลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามามากนัก จึงคิดหาช่องทางการจ าหน่าย จากเดิมเริ่ม  
จากการขายปลีกตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาดนัด ตลาดสด เพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อไข่ 
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ไปทดลองรับประทานก่อน และเน้นไปที่ท าเลการขายที่อยู่ติดถนนใหญ่ หาไม่ยาก  
และการเดินทางมาซื้อหรือรับสินค้าก็สะดวกสบาย และหาพ่อค้าคนกลางโดย 
ติดต่อโรงงานแปรรูป เพื่อกระจายผลผลิตให้มากที่สุด” (กันเองฟาร์ม, 2559) 

“พี่จะเลือกท าเลใกล้ตลาดและแหล่งชุมชน มีคนสัญจรไปมา 
ค่อนข้างหนาแน่น พี่เลือกใช้ นามบัตร การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
เพราะพี่คิดว่าไข่เป็ดเป็นสิ่งที่ต้องมีติดไว้ทุกครัวเรือนที่ต้องใช้ในการท าอาหารอยู่ 
แล้ว ต่อมาเริ่มเห็นว่ามีธุรกิจที่ต้องใช้ไข่ในการประกอบอาหารและขนมหวาน  
จึงเริ่มไปติดต่อร้านท าขนมหวาน จากร้านเล็ก ๆ ไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อ 
เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยขนส่งให้ฟรี ซึ่งวิธีนี้นับว่าได้ผลตอบรับดีมากค่ะ” 
(น้ าผึ้งฟาร์ม, 2559) 

“ช่องทางการตลาดเป็นสิ่งที่ผมต้องใช้ความคิดและความพยายาม 
อย่างมากในการที่จะกระจายสินค้าออกไปให้ได้มากที่สุด ท าเลที่ติดถนนใหญ่ 
ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ผมตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ค้นหาลูกค้าผ่าน
โทรศัพท์มือถือเพื่อค้นหาลูกค้าที่มีความต้องการไข่เป็ด และใช้เฟชบุ๊คในการ 
โปรโมทไข่  รวมถึ งการใช้  ID LINE ท าให้ ได้ลูกค้ า ใหม่ เพิ่ มขึ้น เรื่ อย ๆ”  
(สมแสนฟาร์ม, 2559) 

“ผมบอกเพื่อน ๆ สมัยเรียนว่า ผมเลี้ยงเป็ดไข่นะ มีไข่ขายให้ 
ตลอดปี และไข่ผมมีคุณภาพได้มาตรฐานฟาร์ม ถ้าต้องการให้สั่งซื้อมาได้เลย และ 
ให้ค่าแนะน าส าหรับลูกค้าที่มาจากการบอกต่อ วิธีนี้ผมได้ทั้งลูกค้าปลีกและพ่อค้า 
คนกลาง และ เจ้าของโรงงานเป็นลูกค้า เป็นช่องทางการจ าหน่ายที่ดีอีกส่วนหนึ่ง
ก็ใช้เพจขายไข่ ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเหมอืนกันครับ” (ตะวันฟาร์ม, 2559) 

 
2.1.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 
 การส่งเสริมการขายของฟาร์มจะมีการโฆษณาร้านที่จะบอกถึงสถานที่ของ 

ฟาร์ม โปรโมชั่นส าหรับการซื้อ และของรางวัลที่จะได้รับเมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อ โดยการติดป้ายโฆษณา  
ตั้งไว้ที่หน้าถนนเพื่อให้ทราบพิกัดฟาร์มให้ลูกค้าทราบถึงสถานที่เข้ามาซื้อ ถ้าลูกค้ามาซื้อสินค้าครบ 
ตามโปรโมชั่นที่ฟาร์มก าหนดเราจะแจกเสื้อที่มีชื่อร้านที่มีเบอร์โทรศัพท์เพื่อขยายผลทางการตลาด  
หรือการจัดโปรโมชั่นส าหรับการซื้อของลูกค้าทุกรายที่มาถึงร้านและแชร์โลเกชั่นของฟาร์มให้เราเพื่อ 
ขยายผลทางการขายสินค้า เช่นโปรโมชั่นเซลล์ลดราคา 30%  หรือซื้อ 10 แถม 1 ในสินค้าที่ทางร้าน 
จัดเป็นโปรโมชั่นหรือวิธีลดราคาให้กับลูกค้าเป็นคูปองเงินสดส่วนลด 50%  ส าหรับการซื้อสินค้า 
แนะน าหรือสินค้าแปรรูปที่ทางฟาร์มผลิตไว้ เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า และรางวัลพิเศษส าหรั บการ 
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แชร์สื่อออนไลน์ใน ID LINE , facebook หรือ www. จะจัดของรางวัลให้ส าหรับลูกค้า หรือลดเป็น 
เงินสดเลย หากลูกค้าสั่งจองไข่เป็ดมาล่วงหน้าและนัดวันรับผลผลิตไข่ที่แน่นอน หรือลูกค้าที่เคย  
ซื้อเยอะหรือซื้อบ่อย ซื้อทุกครั้งที่ผ่านหลายหนแล้ว จะให้ส่วนลดเป็นเงินสดทันที 

ผลที่ได้จากการส่งเสริมการขาย สามารถจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและ
กลับมาซื้อใหม่ ลูกค้ารู้แหล่งขายมากขึ้น ดังค ากล่าวทีผู่้ให้สัมภาษณ์กล่าวสอดคล้องดังค าว่า 

 
“การส่งเสริมการขายของฟาร์มเราจะมีการโฆษณาร้านที่จะบอก 

ถึงสถานที่ของฟาร์ม โปรโมชั่นส าหรับการซื้อ และของรางวัลที่จะได้รับเมื่อลูกค้า 
เข้ามาซื้อ โดยการติดป้ายโฆษณาตั้งไว้ที่หน้าถนนเพื่อให้ทราบพิกัดฟาร์มให้ลูกค้า 
ทราบถึงสถานที่เข้ามาซื้อ ถ้าลูกค้ามาซื้อสินค้าครบตามโปรโมชั่นที่ฟาร์มก าหนด 
เราจะแจกเสื้อที่มีชื่อร้านที่มีเบอร์โทรศัพท์เพ่ือขยายผลทางการตลาด” (พากเพียร 
ฟาร์ม, 2559) 

“ฟาร์มเราจะใช้แนวคืนก าไรให้ลูกค้าทันทีในช่วงที่มีการจัด 
โปรโมชั่นส าหรับการซื้อของลูกค้าทุกรายที่มาถึงร้านและแชร์โลเกชั่นของฟาร์ม 
ให้เราเพื่อขยายผลทางการขายสินค้า เช่นโปรโมชั่นเซลล์ลดราคา 30% หรือซื้อ  
10 แถม 1 ในสินค้าที่ทางร้านจัดเป็นโปรโมชั่น” (กันเกตุฟาร์ม, 2559) 

“ผมใช้วิธีลดราคาให้กับลูกค้าเป็นคูปองเงินสดส่วนลด 50%  
ส าหรับการซื้อสินค้าแนะน าหรือสินค้าแปรรูปที่ทางฟาร์มผลิตไว้ เช่น ไข่เค็ม  
ไข่เยี่ยวม้า และรางวัลพิเศษส าหรับการแชร์สื่อออนไลน์ใน Facdbook เราจะจัด 
ของรางวัลให้ส าหรับลูกค้าเหล่านั้นครับ” (ตะวันฟาร์ม, 2559) 

“ฟาร์มผมจะลดเป็นเงินสดเลย หากลูกค้าสั่งจองไข่เป็ดมา 
ล่วงหน้าและนัดวันรับผลผลิตไข่ที่แน่นอน หรือลูกค้าที่เคยซื้อเยอะหรือซื้อบ่อย  
ซื้อทุกครั้งที่ผ่านหลายหนแล้ว เราจะให้ส่วนลดเป็นเงินสดทันที ซื้อใจกันแบบนี้
มากกว่า” (กันเองฟาร์ม, 2559) 

“พี่เลือกใช้ใบปลิว นามบัตร การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ฟาร์มพี่ โดยมีก าหนดระยะเวลาไว้ 7 วัน 15 วัน 
ส าหรับการใช้ส่วนลดดังกล่าว แต่หากเป็นพ่อค้าคนกลาง เจ้าของโรงงานหรือ 
ผู้ประกอบการรายใหญ่ใช้ส่วนลดผ่านทางโทรศัพท์, ID LINE ส าหรับการสั่งสินค้า 
จัดส่วนลดเป็นเครดิตในการช าระค่าสินค้าตามที่ฟาร์มก าหนดค่ะ” (น้ าผึ้งฟาร์ม,  
2559) 
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“ผมใช้วิธีการขายในโทรศัพท์มือถือด้วย ID LINE, Facdbook,  
www, และฟาร์มเราจะให้ผลตอบแทนลูกค้าจากการแนะน าจากลูกค้าสู่ลูกค้า 
จากปากต่อปาก จากการแชร์สื่อออนไลน์ วิธีใดวิธีและลูกค้าที่ได้รับการแนะน า 
แจ้งว่ารับทราบข่าวสารมาจากไหน เราจัดของรางวัลให้ทั้งผู้ซื้อและผู้แนะน าครับ” 
(สมแสนฟาร์ม, 2559) 

 
3. การประเมนิผล 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่า การประเมินผลจากการประกอบการฟาร์ม 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะวิเคราะห์รายได้-รายจ่ายของฟาร์ม นับเป็นวิธีหนึ่งของการวิเคราะห์ เป็นการวัด 
ผลตอบแทนการประกอบการท าฟาร์มในช่วงเวลาที่ก าหนดให้รายได้จะเป็นบัญชีแสดงฐานะ  
ทางการเงินของฟาร์มอีกแบบหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงก าไรจากการด าเนินธุรกิจ ถ้าได้ผลดี 
มีก าไรเป็นเท่าไร รายได้นี้สามารถน ามาวิเคราะห์ผลส าเร็จในการท าฟาร์มโดยจะเน้นด้านการเงิน  
เป็นส่วนใหญ่ 

การค านวณรายได้จากฟาร์มผมจะเริ่มจากการการวิเคราะห์ผลตอบแทนการท าฟาร์ม 
สามารถท าได้หลายวิธีการ คือ การวัดผลส าเร็จในการท าฟาร์ม โดยใช้วิธีค านวณรายได้เงินสุทธิ 
ของฟาร์ม การวัดผลส าเร็จในการท าฟาร์ม โดยใช้วิธีค านวณรายได้เงินสุทธิของ วัดผลส าเร็จฟาร์ม  
โดยการค านวณผลตอบแทนในฐานะผู้ประกอบการและทุนสุทธิของเจ้าของฟาร์ม  ดังค ากล่าว 
ที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวสอดคล้องดังค าว่า 

 
“รายได้ของที่ฟาร์มพี่จะบอกให้ทราบว่าธุรกิจของฟาร์มพี่ด าเนินงาน 

ได้ผลหรือไม่ ถ้าได้ผลดีมีก าไรเป็นเท่าไร รายได้นี้สามารถน ามาวิเคราะห์ผลส าเร็จ 
ในการท าฟาร์มโดยพี่ก็จะเน้นด้านการเงินเป็นส่วนใหญ่ จากที่พี่ค านวณรายได้ 
ภายในฟาร์มพี่ก็ได้ผลส าเร็จมาก จึงส่งผลให้ฟาร์มของเราด าเนินธุรกิจอย่าง 
ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน” (พากเพียรฟาร์ม, 2559) 

“การค านวณรายได้เพื่อให้ทราบถึงผลการท าธุรกิจ พี่ใช้วิธีน ารายได้สุทธิ 
หักรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน น ามาสรุปเป็นรายปี พบว่า ฟาร์มเรายังมีผล 
ก าไรค่อนข้างดีอยู่ และสามารถขยายกิจการได้ในอนาคต” (น้ าผึ้งฟาร์ม, 2559) 

“ผมใช้หลักการคิดง่าย ๆ คือมีรายรับเท่าไร หักรายจ่ายทั้งหมด ที่เหลือ 
เป็นก าไร มีเงินในการหมุนเวียนของกิจการดีขึ้นหรือไม่ จากหลักการคิดง่าย  ๆ  
ของผม ท าให้ผมทราบว่า ผลการท าธุรกิจของเรายังมีสภาพของความมั่นคง  
สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้” (กันเองฟาร์ม, 2559) 
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“ถ้าจะถามถึงความส าเร็จ พี่ว่าฟาร์มประสบความส าเร็จค่อนข้างมาก  
ดูได้จากการการขยายกิจการของเรามีเพิ่มขึ้น ส่วนการหาก าไรในการท าธุรกิจ  
ของฟาร์ม พี่ใช้ระบบการจัดท าบัญชีเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดคุ้มทุนของตั้งแต่เริ่มต้น 
จนถึงปัจจุบันนี้ มีความมั่นคงขึ้นมาก” (น้ าผึ้งฟาร์ม, 2559) 

“ผมจะท ารายการค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่การลงทุนท าฟาร์ม และดูรายได้ 
สุทธิของกิจการมาค านวณในแต่ละปี ผลตอบแทนในปีแรกอาจจะน้อยเนื่องจาก 
มีการลงทุนไว้ แต่ในปีต่อ ๆ มา มีก าไรมากขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนคล่องตัว 
อยู่ครับ” (สมเสนฟาร์ม, 2559) 

“การค านวณรายได้จากฟาร์มผมจะเริ่มจากการการวิ เคราะห์ 
ผลตอบแทน เริ่มตั้งแต่การท าฟาร์ม โดยใช้รายได้สุทธิของโดยการขายมาค านวณ 
ผลตอบแทนในฐานะผู้ประกอบการและทุนสุทธิของเจ้าของฟาร์ม” (ตะวันฟาร์ม, 
2559) 

 
4. ปัญหาและอุปสรรค 

จากการศึกษาพบว่า  ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดจากการประกอบธุรกิจฟาร์ม 
เลี้ยงเป็ดไข่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สามารถจ าแนกได้จากดังนี้ 

4.1 ปัญหาด้านการเลี้ยงเป็ด 
การเลี้ยงเป็ดไข่หากโรงเรือนอยู่ใกล้หรือในแหล่งชุมชน ต้องดูแลระวังเรื่องของ 

กลิ่นและความสะอาด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม เอาใจใส่ในเรื่องการเลี้ยงอย่างใกล้ชิด  
วัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารส าหรับเป็ดก็มีผลอยู่บ้างเนื่องจากมีน้อยลง เนื่องจากอัตราการเกิดโรคส่งผลต่อ 
อัตราการตายของเป็ด ดังค ากล่าวทีผู่้ให้สัมภาษณ์กล่าวสอดคล้องดังค าวา่ 

 
“ปัญหาของการเลี้ยงเป็ดที่ส าคัญของเราก็จะมาจากเรื่องจากกลิ่น  

และโรงเรือนก็อยู่ในเขตเมืองที่มีบ้านพักอาศัยมากขึ้น และความสะอาดที่อยู่ใกล้ 
แหล่งชุมชน บางครั้งจะมีหน่วยงานของรัฐมาตรวจสอบปัญหาดังกล่าว เช่น  
ปศุสัตว์ในพ้ืนที”่ (พากเพียรฟาร์ม, 2559) 

“ปัญหาในเรื่องของเลี้ยงใกล้แหล่งชุมชน เนื่องจากฟาร์มเราเป็นฟาร์ม 
เก่า ปัจจุบันมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น ฟาร์มทุกฟาร์มจะประสบ 
ปัญหาในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้เป็ดตายได้จากโรคระบาด  
และสภาพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงเสียหาย” (กันเกตุฟาร์ม, 2559) 
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“ปัญหาที่ฟาร์มผมพบคือวัตถุดิบที่จะใช้เป็นอาหารเสริม เช่น ร าข้าว  
ข้าวเปลือก ข้าวโพดแห้ง มีน้อยลง เนื่องจากทุกฟาร์มก็เริ่มหันมาใช้อาหารพวกนี้  
เรื่องผลกระทบในเรื่องกลิ่นก็มีบ้างครับ” (กันเองฟาร์ม, 2559) 

“ปัญหามีเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการด้านดูแลเป็ดให้มีสุ ขภาพที่ดี  
โรงเรือนต้องสะอาดและไม่ให้เกิดโรคระบาดที่อาจท าให้เป็ดตายได้ บางครั้งจะมี 
หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบ เช่น ปศุสัตว์อ าเภอและจังหวัด แต่ก็ไม่สามารถให้ 
ค าแนะน าดูแลได้ทั่วถึง” (น้ าผึ้งฟาร์ม, 2559) 

“ปัญหาของฟาร์ม เรามีอยู่ เ รื่ อง เดียวที่ แก้ ไขได้ยากคือในเรื่ อ ง 
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน เพราะเลี้ยงเป็ดจะมีในเรื่องของกลิ่น แมลงวัน  
และขยายพ้ืนที่ไม่ได้ ท าให้เกิดความแออัดของโรงเรือน” (สมเสนฟาร์ม, 2559) 

“ส าหรับผมปัญหาน่าจะมาจากการเลี้ยงที่ต้องรักษามาตรฐานให้สามารถ 
เข้าสู่ฟาร์มมาตรฐานให้ได้ จึงต้องระวังเรื่องกลิ่น ความสะอาด ผลกระทบกับ
ชุมชน ท าให้เราต้องเอาใจใส่การเลี้ยงทุกขั้นตอน” (ตะวันฟาร์ม, 2559)  

 
4.2 ปัญหาไข่เป็ดล้นตลาด 

ในการประกอบธุรกิจจะพบว่าเมื่อผลผลิตใดที่ประชาชนผลิตขึ้นมามากปัญหา 
สินค้าเกินความต้องการของผู้บริโภคก็จะมีมากขึ้น หรือเปลี่ยนวิธีการกินมาเป็นดูแลรักษาสุขภาพ  
และหากมีโรคระบาดเกิดขึ้น จะท าให้ขายไข่ได้น้อย ราคาไข่ตกต่ า จะประสบปัญหาขาดทุนได้  
ดังค ากล่าวที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวสอดคล้องดังค าว่า 

 
“ฟาร์มพี่เป็นฟาร์มใหญ่ มีผลผลิตต่อวันจ านวนมาก หากระบายหรือขาย 

ออกได้น้อย จะท าให้ เกิดปัญหาไข่ล้นฟาร์มค่ะ และท าให้ราคาไข่ถูกลง”  
(พากเพียรฟาร์ม, 2559) 

“ถ้ามีการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก จะท าให้ผู้บริโภคไข่จะหยุดบริโภค 
ทันที ช่วงนี้แหละท าให้เกิดไข่ล้นตลาดทันที และไข่เป็ดมีโอกาสเสียได้หาก 
จ าหน่ายไม่ทัน ผู้เลี้ยงเป็ดเกิดภาวะขาดทุนทันที” (กันเกตุฟาร์ม, 2559) 

“ผมว่าลูกค้ามีตัวเลือกในการซื้อมากขึ้น พ่อค้าคนกลางเปลี่ยนวิธีการซื้อ  
ท าให้เกิดปัญหาในการขายไข่ได้ปริมาณน้อยหรือขายได้ช้า ท าให้เกิดอัตราเสี่ยง 
ในเรื่องของไข่ล้นตลาด” (กันเองฟาร์ม, 2559) 
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“คนไทยหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น การบริโภคไข่และขนมหวานลดลง 
ท าให้ปริมาณการสั่งซื้อลดลง ท าให้ไข่มีปริมาณมากล้นตลาด” (น้ าผึ้งฟาร์ม,  
2559) 

“ปัญหาของไข่ล้นตลาดน่าจะมาจากมีผู้ประกอบการเลี้ยงเป็ดมีมากขึ้น 
ทั้งในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ไข่มีปริมาณมากขึ้น จึงเกิดภาวะ 
ไข่ล้นตลาด” (สมเสนฟาร์ม, 2559) 

“ไข่ล้นตลาดก็มีหลายเหตุผลด้วยกัน อาจเกิดจากผู้เลี้ยงเป็ดมากขึ้น  
การบริโภคน้อยลง การเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก คุณภาพของไข่ลดลง จะท าให้ 
การจ าหน่ายไข่เป็ดได้น้อย และเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องไข่เป็ดเสีย ก็จะขายแบบ 
ขาดทุน” (ตะวันฟาร์ม, 2559) 

 
4.3 ปัญหาอาหารเป็ดมีราคาสูง 

ท าให้ต้นทุนในการเลี้ยงเป็นสูงตามไปด้วย ส่งผลให้ธุรกิจถ้าบริหารจัดการไม่มี 
อาจประสบปัญหาขาดทุน ดังค ากล่าวที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวสอดคล้องดังค าว่า 

 
“ปัญหาอาหารเป็ดที่แพงจะส่งผลกระทบให้มีค่าใช้จ่ายของผู้ เลี้ยง 

มีมากขึ้น” (พากเพียรฟาร์ม, 2559) 
“ฟาร์มพี่ขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบแน่นอนถ้าอาหารเป็ดขึ้นราคา  

ก็เท่ากับผลก าไรเราลดลงทันที” (กันเกตุฟาร์ม, 2559) 
“ผมว่าหากอาหารเป็ดขาดตลาดและมีราคาเพิ่มขึ้น น่าจะมาจากขาด 

วัตถุดิบในการผลิตมากกว่า แต่ที่แน่ ๆ คนเลี้ยงเป็ดต้องก าไรน้อยลงครับ ”  
(กันเองฟาร์ม, 2559) 

“ก็จะมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างนะที่จะท าให้อาหารเป็ดสูงขึ้น เช่น น้ าท่วม  
มีพายุ เป็นต้น ขาดวัตถุดิบมีน้อย ราคาก็จะแพงมาเป็นลูกโซ่ แต่ผู้ได้รับผลกระทบ 
กับธุรกิจเลี้ยงเป็ด” (น้ าผึ้งฟาร์ม, 2559) 

“อาหารส าคัญที่สุดในเรื่องเลี้ยงเป็ด เพราะกินอาหารทั้งวัน หากมีพ่อค้า 
คนกลางกักตุนไว้ ก็จะมีผลท าให้ราคาสูงทันที ฟาร์มใหม่ของผมคงต้องควบคุม
ค่าใช้จ่ายไม่ให้กระทบกับกิจการ” (สมเสนฟาร์ม, 2559) 

“ถ้าถามผมเรื่องอาหารแพงหรือหากขาดตลาด ผมจะคิดอยู่เรื่องเดียวเลย  
ขาดทุนแน่ ๆ” (ตะวันฟาร์ม, 2559) 
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4.4 ปัญหาจากการแข่งขันผู้ประกอบการรายอื่น 
การเกิดขึ้นของฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ที่เพิ่มขึ้น ทั้งในเขตอ าเภอโพธาราม รวมถึง 

ในตัวเมืองราชบุรี กล่าวคือท าให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณผู้บริโภคที่มาซื้อไข่เป็ด  
ลดน้อยลง ท าให้รายได้ของผู้ประกอบการลดลงตามไปด้วย ซึ่งนับเป็นผลกระทบที่ส่งผลตามกัน 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ท าให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้ 
จ่าย ส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ประหยัดมากขึ้น ผู้บริโภคมีการวางแผนในการใช้เงิน  
ลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยท าให้ยอดขาดไข่เป็ดลดลง ดังค ากล่าวที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวสอดคล้อง 
ดังค าว่า 

 
“ผู้ประกอบการมีมากขึ้น ท าให้ ผู้บริโภคสามารถเลือกที่จะซื้อจากฟาร์ม 

ไหนก็ได้ตามความพอใจ” (พากเพียรฟาร์ม, 2559) 
“ปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดในการหาลูกค้าสูงมากขึ้น เนื่องจาก 

มีผู้เลี้ยงเป็ดหลายราย” (กันเกตุฟาร์ม, 2559) 
“ปัญหาน่าจะมาจากคนท าธุรกิจเลี้ยงเป็ดมากขึ้น การตัดราคาระหว่าง 

ผู้ขายไข่เป็ด ก็จะมีบ้าง” (กันเองฟาร์ม, 2559) 
“จากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังเรื่องการกิน 

การอยู่ประหยัดมากขึ้น มีการวางแผนการใช้เงิน ท าให้ต้องลดค่าใช้จ่ายบางรายการ 
ออกไป ซึ่งอาจจะลดการบริโภคไข่เป็ดในบางช่วง” (น้ าผึ้งฟาร์ม, 2559) 

“ปัญหาจากผู้ประกอบการรายอื่นที่ลดราคา จะมีผลกระทบกับเราในเรื่อง 
ของขายไข่ได้น้อย รายได้ก็จะลดลงตามไปด้วย” (สมเสนฟาร์ม, 2559) 

“ผมเข้าใจนะครับว่ากลยุทธ์ของแต่ฟาร์มต่างกันไป แต่ถ้าตัดราคากันไปมา  
ผู้บริโภคก็จะลังเลตัดสินใจล าบาก ประกอบกับต้องการลดค่าใช้จ่ายลงเพราะไข่เป็ด 
เก็บรักษาได้ไม่นาน อาจท าให้ซื้อน้อย หรือไม่ซื้อเลยก็มี ยอดขายก็ลดลงแน่นอน” 
(ตะวันฟาร์ม, 2559) 

 
5. แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ในการท างานกล่าวได้ว่าทุกสถานประกอบการ ต้องพบกับข้อบกพร่องในธุรกิจที่ตนเอง 
ได้ด าเนินการมาทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการหรือผู้บริหารในองค์กรนั้น ๆ สามารถมองเห็นถึง  
ปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ลุล่วงมากน้อยแค่ไหน แนวทางการแก้ปัญหาในธุรกิจฟาร์ม 
เลี้ยงเป็ดไข่ แยกออกได้ดังนี้ 
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1. แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเลี้ยงเป็ด 
การสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน จะมีความสะอาด ถูกหลักอนามัย จะช่วยให้ลด 

การเกิดโรคของเป็ดได้ รวมถึงปัญหาที่จะเกิดในแหล่งชุมชนจะลดลง หากช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง  
ให้มีการจับแยกหากพบเป็ดเป็นโรคเพื่อไม่ให้เกิดโรคติดต่อ และรีบให้วัคซีนหรือยารักษาโรค ตลอดจน 
เข้าร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชนเพื่อการเลี้ยงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สร้างรายได้ให้ชุมชน และน าฟาร์ม 
เข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐานในล าดับต่อไปตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดังค ากล่าว 
ที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวสอดคล้องดังค าว่า 

 
“การแก้ปัญหาในฟาร์มเราจะปัญหาโดยรวม คือรักษาความสะอาดไม่ให้ 

เกิดกลิ่นที่ไปรบกวนชีวิตความเป็นอยู่ในเขตชุมชน และขอค าแนะน าจาก 
หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น ปศุสัตว์ในพ้ืนที่” (พากเพียรฟาร์ม, 
2559) 

“การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ เราจะพยายามรักษาความสะอาดเพื่อมิให้ 
สภาพแวดล้อมเกิดการเสียหาย รวมถึงการดูแลและให้วัคซีนเป็ดตามก าหนดไม่ไห้ 
เกิดปัญหาโรคระบาดหากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ” (กันเกตุฟาร์ม,  
2559) 

“ผมจะใช้วิธีการจัดซื้อวัสดุดิบส าหรับเลี้ยงเป็ดจากผู้ขายโดยตรง  
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดวัตถุดิบที่จะใช้เป็นอาหารเสริม เช่น ร าข้าว ข้าวเปลือก  
ข้าวโพดแห้ง เนื่องจากทุกฟาร์มก็เริ่มหันมาใช้อาหารพวกนี้  ส าหรับเรื่อง 
ผลกระทบในเรื่องกลิ่นก็ใช้วิธีหมั่นดูแลรักษาความสะอาดในฟาร์มให้บ่อยขึ้น 
ในช่วงฤดูฝน” (กันเองฟาร์ม, 2559) 

“เป็ดจะมีสุขภาพดีก็จะมาจากโรงเรือน ผมก็แก้ปัญหาการบริหารจัดการ 
ด้านดูแลเป็ดให้มีสุขภาพที่ดี โรงเรือนต้องสะอาด การให้อาหารแบบพอดี ไม่ให้ 
เหลือเศษอาหารที่ท าให้เกิดการเน่าเสียได้ และเข้าขอค าแนะน าจากหน่วยงาน 
ราชการที่เกี่ยวข้อง” (น้ าผึ้งฟาร์ม, 2559) 

“ผมแก้ไขปัญหาในเรื่องของกลิ่น โดยท าการศึกษาในเรื่องของบ่อบ าบัด 
เพื่อให้ขี้เป็ดและอาหารเป็ดเกิดกลิ่นน้อยที่สุด และสร้างเสริมรายได้ให้ชุมชนโดย 
การให้ชาวบ้านเข้ามาท าไข่แปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ” (สมเสนฟาร์ม, 2559) 

“การแก้ไขปัญหาเรื่องของกลิ่น ความสะอาด และผลกระทบกับชุมชน  
ผมจึงน าฟาร์มเข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐาน เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาแนะน า 
ในการเลี้ยงเปด็รวมถึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวเลย” (ตะวันฟาร์ม, 2559)  
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2. แนวทางแก้ไขปัญหาไข่เป็ดล้นตลาด  
ปัจจุบันมีฟาร์มเป็ดเกิดขึ้นจ านวนมาก ท าให้เกิดคู่แข่งในธุรกิจ ท าให้ปริมาณของ 

ไข่เป็ดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่สามารถส่งของได้ตามต้องการ จึงท าให้ไข่มีการเน่าเสียมากขึ้น ดังนั้น 
จึงมีการติดต่อทางโรงงานแปรรูปไข่เป็ดเพื่อรับไข่ทางฟาร์มเราไปแปรรูปโดยมีรูปแบบทางสัญญา  
มีข้อผูกพันระหว่างกัน และมีการท าไข่แปรรูปเองที่บ้านเพื่อขายปลีกหน้าฟาร์ม ท าให้ปัจจุบันปัญหา 
ไข่ล้นตลาดของฟาร์มลดน้อยลงเป็นการเพ่ิมมูลค่าของไข ่และรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
ของผู้ประกอบการ ดังค ากล่าวที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวสอดคล้องดังค าว่า 

 
“พี่ใช้วิธีติดต่อโรงงานแปรรูปไข่ เมื่อตกลงราคาได้ก็จะท าสัญญาระหว่าง 

กันแบบยาว ๆ เลย ซึ่งมีผลดีและลดอัตราการเสี่ยงของทั้งสองฝ่าย” (พากเพียร 
ฟาร์ม, 2559) 

“ถ้ามีการเกิดโรคระบาดและผู้บริโภคหยุดบริโภค พี่ก็แก้ปัญหาน าไข่มา 
ท าการแปรรูปเพื่อลดภาวะการขาดทุนของฟาร์มให้ได้มากที่สุด” (กันเกตุฟาร์ม,  
2559) 

“หากลูกค้าของผมเปลี่ยนไปซื้อคนอื่น ผมก็จะหาวิธีโน้มน้าวให้ลูกค้า 
คนเก่ามาซื้อที่ผมให้ได้ อาจจะมีการให้ส่วนลดพิเศษในช่วงดังกล่าว หรือให้ 
ข้อเสนออื่น ๆ ที่สามารถตกลงกันได้ และหาตัวแทนจ าหน่ายไข่มากขึ้น ”  
(กันเองฟาร์ม, 2559) 

“พี่ต้องหาผู้ประกอบการใหม่ที่ต้องใช้ไข่อยู่เสมอ ๆ เช่น หาร้านที่ 
ท าอาหารในโรงงาน โรงเรียน ร้านขายข้าวหมูแดง ข้าวข้าหมู รวมถึงสหกรณ์ 
ส่งเสริมการขายเพิม่ขึ้น” (น้ าผึ้งฟาร์ม, 2559) 

“เราคงต้องหาพ่อค้าคนกลาง หรือโรงงานผู้ผลิตแปรรูปหรือถนอมอาหาร  
มาซื้อไข่กับเราโดยมีพันธะสัญญา หรือมีข้อตกลงที่จะไม่เกิดปัญหาของไข่ 
ล้นตลาดในอนาคต” (สมเสนฟาร์ม, 2559) 

“ผมแก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างกลุ่มในชุมชนส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้ 
โดยท าการแปรรูปอาหาร การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อร่วมหาแนว 
ทางแก้ไขไข่ล้นแบบระยะยาว ผู้ประกอบการพร้อมใจแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือ 
สร้างโอกาสของฟาร์มและไม่ตัดราคากัน” (ตะวันฟาร์ม, 2559) 
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ภาพที่ 23 ไข่เค็มใบเตย 
 

 

ภาพที่ 24 ไข่วุน้แก้ว 
 

 

ภาพที่ 25 ไข่เค็ม 
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ภาพที่ 26 ไข่เค็ม 
 

 

ภาพที่ 27 ไข่เค็ม 
 

 

ภาพที่ 28 ไข่เยี่ยวม้า 
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ภาพที่ 29 ขนมฝอยทอง 
 

3. แนวทางแก้ไขปัญหาอาหารเป็ดมีราคาสูง 
การเลี้ยงเป็ดด้วยอาหารส าเร็จรูปวันละหลาย ๆ กระสอบ เมื่อค านวณเรื่องต้นทุนจะ 

สูง ดังนั้นควรท าอาหารเป็ดขึ้นเองเพื่อลดต้นทุนในเรื่องของอาหาร โดยใช้ร าข้าว ปลายข้าว ข้าวโพด  
รวมทั้งข้าวเปลือก เปลือกหอยป่น เปลือกปลาป่น มาผสมกับอาหารส าเร็จรูปหรือผสมหัวอาหาร 
ส าเร็จรูปแบบเข้มข้น ให้เป็ดกินและพบว่าสามารถลดต้นทุนได้ ดังค ากล่าวที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าว 
สอดคล้องดังค าว่า 

 
“ฟาร์มพี่จะสั่งอาหารส าเร็จรูปและวัตถุดิบที่เป็นอาหารสริมของเป็ดไว้ 

ครั้งละมาก ๆ เพื่อป้องกันการขาดตลาดและขึ้นราคาในช่วงเวลาของปัญหา 
ในการผลิต” (พากเพียรฟาร์ม, 2559) 

“ฟาร์มพี่จะแก้ปัญหาโดยวิธีซื้อหัวอาหารส าเร็จรูปแบบเข้มข้น ผสมกับ 
อาหารเสริมที่มีคุณค่าทดแทนกันได้ที่เป็นวัตถุดิบให้เป็ดกิน เช่น เปลือกหอยป่น  
ปลาป่น ข้าวโพด ต้นกล้วย เพื่อให้ผ่านวิกฤติไปก่อน” (กันเกตุฟาร์ม, 2559) 

“ผมจะดูว่าอาหารเป็ดมีสารอาหารอะไรบ้าง วัตถุดิบตัวไหนทดแทนได้ 
ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาของขาดของแพง หรือบางที่ต้องสั่งโรงงานที่ผลิตไว้ 
แบบมีสัญญาการส่งไว้เลย จะช่วยแก้ปัญหาและไม่กระทบรายได้น้อยลง” (กันเอง 
ฟาร์ม, 2559) 

“เราจะใช้อาหารส าเร็จรูปน้อยลง ใช้หัวอาหารที่มีการจ าหน่ายในโรงงาน 
ผู้ผลิตน ามาผสมกับวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางอาหารทดแทนกันได้ให้ เป็ดกิน 
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ในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้ลดภาระค่าใช้ได้บ้าง ผลผลิตที่น ามาใช้ก็จะเป็น 
เม็ดข้าวโพด ข้างฟ่าง ปลาสดขนาดเล็ก ประมาณน้ี” (น้ าผึ้งฟาร์ม, 2559) 

“ส าหรับฟาร์มผมได้ศึกษาและเรียนรู้ที่จะผลิตอาหารส าหรับเลี้ยงเป็ดเอง  
ตามค าแนะน าของหน่วยงานต่าง ๆ เช่นปศุสัตว์อ าเภอและจังหวัด โดยอาหาร 
ที่ผลิตเองจะมีส่วนผสมที่มีคุณค่าและโภชนาการตรงตามที่ก าหนดไว้ เพราะฟาร์ม 
ใหม่ของผมคงต้องควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ ให้กระทบกับกิจการ” (สมเสนฟาร์ม, 
2559) 

“ฟาร์มผมต้องมีการควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ได้เกินรายรับ ผมจึงต้อง
วางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายไว้ทุกช่วงของการเลี้ยง ถ้ามีแนวโน้มเรื่องอาหาร 
ผมจะสั่งไว้ล่วงหน้า หาวัตถุดิบกักตุนไว้เท่าที่จะท าได้ และหาอาหารเสริมในพื้นที่ 
ช่วยเพื่อลดต้นทุนครับ” (ตะวันฟาร์ม, 2559) 

 

 

ภาพที่ 30 อาหารส าเร็จรูป 
 

 

ภาพที่ 31 เศษมันส าปะหลัง 
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ภาพที่ 32 ข้าวเปลือก 
 

 

ภาพที่ 33 ข้าวโพดแห้ง 
 

 

ภาพที่ 34 ร าขา้ว 
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ภาพที่ 35 เปลอืกหอยป่น 
 

 

ภาพที่ 36 ปลาป่น 
 

 

ภาพที่ 37 วัตถุดิบใช้เลี้ยงเป็ด 
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ภาพที่ 38 ปลาสดตัวเล็ก 
 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาจากการแข่งขันผู้ประกอบการรายอื่น 
การด าเนินธุรกิจที่มีคู่แข่งจ านวนมาก ต้องมีการบริการที่ดี พูดจาไพเราะ มีการส่งเสริม 

การขาย เช่น แจกไข่แปรรูป เพื่อให้ลูกค้าได้น าไปบริโภค ตลอดจนการเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่าย 
สินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าและรักษา 
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้คงที่  มีการดูแลภาชนะที่ใส่ให้สะอาด รูปแบบการบรรจุไข่ให้สวยงาม 
สามารถน าเป็นของขวัญของฝากได ้

 
“คงต้องใช้วิธีที่ลูกค้าทั่วไป แจก แถม หากแนะน าฟาร์มและร้านพี่ 

ผ่านช่องทาง www หรือมาซื้อสินค้าก็คงมีโปรโมชั่นไว้เพื่อดึงลูกค้า” (พากเพียร 
ฟาร์ม, 2559) 

“เราจะท าเสมอเพื่อไม่ให้ลูกค้าหนีเราไปซื้อเจ้าอื่น เราจะท ารายการขาย 
แบบที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย ๆ เช่น ซื้อสินค้าเรายอดเงินรวมตามที่เราก าหนด 
ไว้ฟาร์มก็จะแจกไข่แปรรูปให้ลูกค้าไปลองชิม เหมือนเป็นการแนะน าสินค้าของร้าน 
เราไปด้วย” (กันเกตุฟาร์ม, 2559) 

“ส าหรับผมค้าขายด้วยใจครับ ผมมั่นใจในคุณภาพของไข่ที่ผมรักษา 
มาตรฐานไว้ ไข่ใหญ่ฟองโตสีแดงสดเสมอ ลูกค้าจะชอบแบบนี้ พูดไม่มาก”  
(กันเองฟาร์ม, 2559) 

“พี่จะเลือกให้บริการลูกค้าในการส่งฟรี บริการดี พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้ม 
แจ่มใส เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจในการซื้อ ไม่ท าให้รู้สึกกดดันให้ซื้อสินค้า”  
(น้ าผึ้งฟาร์ม, 2559) 
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“ผมใช้วิธีให้ภาชนะที่ใส่สะอาด บรรจุไข่ในรูปแบบกล่องที่แข็งแรง ดูดี  
สามารถน าไปเป็นของขวัญของฝากได้ตามช่วงเวลาครับ” (สมแสนฟาร์ม, 2559) 

“การที่ผมท าธุรกิจนี้เพราะมันเป็นอาชีพที่ผมเลือกและผมจะท าให้ดีที่สุด  
ผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีวิธีการขายที่แตกต่างกัน แต่ของผมขายด้วยคุณภาพ 
มาตรฐานฟาร์มที่ลูกค้ามั่นใจในสินค้าของผม” (ตะวันฟาร์ม, 2559) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตอ าเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ 
และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และเพื่อศึกษา 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

การวิจัยนี้เริ่มแรกด้วยการศึกษาข้อมูลทั่วไปของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ โดยศึกษาจาก  
ทฤษฎี แนวคิด บทความ เอกสาร งานวิจัย และสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจฟาร์ม 
เลี้ยงเป็ดไข่ ในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการ  
จ านวน 6 ราย 

ศึกษารูปแบบและการด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ ของผู้ประกอบการจ านวน 6 ราย  
ผู้ประกอบการเป็นเพศหญิงจ านวน 3 รายและผู้ประกอบการเป็นเพศชายจ านวน 3 ราย มีระดับ 
การศึกษาจบระดับปริญญาตรี จ านวน 4 ราย และจบการศึกษาระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
จ านวน 2 ราย 

การสืบทอดธุรกิจต่อจากครอบครัวและการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง  ซึ่งมีรูปแบบและ 
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้

 
1. การวางแผน 

การศึกษาวิธีการเลี้ยงเป็ด และจัดเก็บส ารวจข้อมูลรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเลี้ยงเป็ด 
ให้รอบคอบจนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้ทราบถึงความสามารถที่จะเลี้ยงเป็ดได้ในจ านวน  
เท่าใด หากมีความต้องการที่จะเลี้ยงเป็ดในจ านวนมาก ก็ต้องค านึงถึงการหาลูกค้า การหาตลาด  
การจ าหน่ายไข่ การก าหนดราคา และรวมถึงความสะดวกในการขนส่งต่าง ๆ เพื่อไม่ไห้เกิดปัญหา  
ภายหลัง ผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรต้องพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตไข่ คือ ต้องมีตลาดที่แน่นอน 
และสามารถที่จะขยายการตลาดได้ โรงเรือนเป็ดต้องเหมาะสมและมีการวางผังฟาร์มอย่างดี มีลูกพันธุ์ 
เป็ดที่ดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ อาหารเป็ดต้องมีคุณภาพดีเหมาะกับการเลี้ยงเป็ดในแต่ละรุ่น  
ควบคุมอาหารน้ าหนักตัวเป็ดในแต่ละระยะอย่างถูกต้อง มีระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบการเตือนภัย  
การจัดการฟาร์มที่เหมาะสม รวมทั้งการป้องกันโรคต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและ 
การแพร่ระบาดของโรค  
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2. การด าเนนิงาน 
การด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ของผู้ประกอบการทั้ง 6 ราย แต่ละรายมีการวางแผน 

ด้านการบริหารงานด้านผลผลิตด้านราคา และรวมถึงการจ าหน่ายไข่เป็ดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ธุรกิจ 
ประสบความส าเร็จ มีความมั่นคง และสร้างความเช่ือมั่นให้ลูกค้าเชื่อใจในการซื้อขาย ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ด้านการผลิต 
ผู้ประกอบการเน้นในเรื่องการสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน เลือกสายพันธุ์เป็ดไข่ 

ที่ให้ผลผลิตสูงได้แก่พันธุ์กากีแคมเบลล์หรือพันธุ์พื้นเมือง การเลือกอาหารต้องมีคุณภาพเพื่อให้ได้  
ไข่เป็ดที่มีฟองใหญ่ไข่แดงโตสีแดงเข้ม 

2.2 กลยุทธ์ด้านราคา  
ในการตั้งราคาผู้ประกอบการจะตั้งราคาเพิ่มจากต้นทุนเฉลี่ยโดยประมาณ  

25 – 50 % และการก าหนดราคาขายมีการเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งภายในจังหวัดราชบุรี  
โดยตั้งราคาขายแบบขายปลีกและขายส่ง 

2.2 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ผู้ประกอบการผู้เลี้ยงเป็ดในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เลือกช่องทางการ

จ าหน่าย 2 ทางดังนี ้
1) จ าหน่ายโดยทางตรง ขายจากฟาร์มไปสู่ผู้บริโภคทันที่ ท าให้ลูกค้าได้ของสด  

ใหม่อยู่เสมอและตรงตามความต้องการของลูกค้า ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  
แต่วิธีการขายตรงจะขายได้ปริมาณน้อยผู้ผลิตต้องแบกรับความเสี่ยงและอาจเสียค่าใช้จ่ายในการ  
ติดต่อและขนส่งกับผู้ซื้อหลายราย 

2) จ าหน่ายโดยทางอ้อม ขายจากฟาร์มสู่พ่อค้าคนกลาง พ่อค้าคนกลางขายต่อให้ 
ผู้บริโภค การขายแบบนี้จะขายได้ในปริมาณมากลดความเสี่ยงของไข่ที่จะล้นตลาด ประหยัดเวลา  
และค่าใช้จ่าย ราคาของไข่จะถูกกว่าราคาขายปลีก และไม่สามารถหาตลาดใหม่ ๆ ได ้

3) ประชาสัมพันธ์ผ่านใบปลิว โปสเตอร์ และป้ายร้านที่มีรายละเอียดของสินค้า 
ที่จ าหน่ายพร้อมเบอร์โทรศัพท ์

4) ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Facebook www.Internet, ID ของร้าน, รวมถึง 
การลงพิกัดฟาร์ม Google Map เป็นจุดขายสินค้า 

2.3 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการขาย 
ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงเป็ดใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย ดังนี ้
1) ประชาสัมพันธ์ผ่านใบปลิว โปสเตอร์ และป้ายร้านที่มีรายละเอียดของสินค้า 

ที่จ าหน่ายพร้อมเบอร์โทรศัพท ์
2) เปิดตลาดใหม่โดยวิธีซื้อแล้วแถม ลดราคา การให้เครดิตกับผู้ซื้อจ านวนมาก  

http://www.internet/
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3) ให้ผลตอบแทนจากการแนะน าของลูกค้าเก่าสู่ลูกค้าใหม่ โดยผลที่ได้จากการ 
ส่งเสริมการขาย สามารถท าให้ลูกค้ารู้จักฟาร์มมากขึ้น และสามารถจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า  
และกลับมาซื้อสินค้าซ้ าได้  

 
3. การประเมนิผล 

การประเมินผลการประกอบการฟาร์มเกษตรกรส่วนใหญ่จะวิเคราะห์รายได้ -รายจ่าย 
ของฟาร์ม นับเป็นวิธีหนึ่งของการวิเคราะห์ เป็นการวัดผลตอบแทนการประกอบการท าฟาร์ม  
ในช่วงเวลาที่ก าหนดให้รายได้จะเป็นบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของฟาร์มอีกแบบหนึ่ ง  
มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงก าไรจากการด าเนินธุรกิจ รายได้นี้สามารถน ามาวิเคราะห์ผลส าเร็จในการ  
ท าฟาร์มโดยจะเน้นด้านการเงินเป็นส่วนใหญ่ สามารถท าได้หลายวิธีการ คือ การวัดผลส าเร็จในการ  
ท าฟาร์ม โดยใช้วิธีค านวณรายได้เงินสุทธิของฟาร์ม การวัดผลส าเร็จในการท าฟาร์ม โดยใช้วิธีค านวณ 
รายได้เงินสุทธิของ วัดผลส าเร็จฟาร์มโดยการค านวณผลตอบแทนในฐานะผู้ประกอบการและทุนสุทธิ 
ของเจ้าของฟาร์ม 
 
4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปญัหาจากการประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเปด็ไข่ 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจ สามารถจ าแนกได้ดังนี ้

4.1 ปัญหาในการเลี้ยงเป็ด 
การเลี้ยงเป็ดไข่ต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพเป็ดอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอัตรา

การเกิดโรคส่งผลต่ออัตราการตายของเป็ด 
4.2 ปัญหาไข่เป็ดล้นตลาด 

ในการประกอบธุรกิจจะพบว่าเมื่อผลผลิตใดที่ประชาชนผลิตขึ้นมามากปัญหาสินค้า
เกินความต้องการของผู้บริโภคก็จะมีมากขึ้น ราคาตกต่ า ประสบปัญหาขาดทุนได้ 

4.3 ปัญหาอาหารเป็ดมีราคาสูง 
ท าให้ต้นทุนในการเลี้ยงเป็นสูงตามไปด้วย ส่งผลให้ธุรกิจถ้าบริหารจัดการไม่มี 

อาจประสบปัญหาขาดทุน 
4.4 ปัญหาจากการแข่งขันผู้ประกอบการรายอื่น 

การเกิดขึ้นของฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ที่เพิ่มขึ้น ทั้งในเขตอ าเภอโพธาราม รวมถึง 
ในตัวเมืองราชบุรี กล่าวคือท าให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณผู้บริโภคที่มาซื้อไข่เป็ด  
ลดน้อยลง ท าให้รายไดข้องผู้ประกอบการลดลงตามไปด้วย ซึ่งนับเป็นผลกระทบที่ส่งผลตามกัน  
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5. แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
ในการท างานกล่าวได้ว่าทุกสถานประกอบการ ต้องพบกับข้อบกพร่องในธุรกิจที่ตนเองได้

ด าเนินการมาทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการหรือผู้บริหารในองค์กรนั้น ๆ สามารถมองเห็นถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ลุล่วงมากน้อยแค่ไหน แนวทางการแก้ปัญหาในธุรกิจฟาร์ม
เลี้ยงเป็ดไข่ แยกออกได้ดังนี้ 

1. ปัญหาในการเลี้ยงเป็ด 
การสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกหลัก จะช่วยให้ลดการเกิดโรคของเป็ดได้  

รวมถึงการเฝ้าระวังในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง หรือจับแยกหากพบเป็ดเป็นโรค เพื่อไม่ให้เกิด
โรคติดต่อ และรีบให้วัคซีนหรือยารักษาโรค ตลอดจนการเลือกพันธ์เป็ดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

2. ปัญหาไข่เป็ดล้นตลาด  
ปัจจุบันมีฟาร์มเป็ดเกิดขึ้นจ านวนมาก ท าให้เกิดคู่แข่งในธุรกิจ ท าให้ปริมาณของ 

ไข่เป็ดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่สามารถส่งของได้ตามต้องการ จึงท าให้ไข่มีการเน่าเสียมากขึ้น ดังนั้น  
จึงมีการติดต่อทางโรงงานแปรรูปไข่เป็ดเพื่อรับไข่ทางฟาร์มเราไปแปรรูป และมีการท าไข่แปรรูปเอง  
ที่บ้านเพื่อขายปลีกหน้าฟาร์ม ท าให้ปัจจุบันปัญหาไข่ล้นตลาดของฟาร์มลดน้อยลงเป็นการเพิ่มมูลค่า  
ของไข่ 

3. ปัญหาอาหารเป็ดมีราคาสูง 
การเลี้ยงเป็ดด้วยอาหารส าเร็จรูปวันละหลาย ๆ กระสอบ เมื่อค านวณเรื่องต้นทุน 

จะสูง ดังนั้นควรท าอาหารเป็ดขึ้นเองเพื่อลดต้นทุนในเรื่องของอาหาร โดยใช้ร าข้าว ปลายข้าว 
ข้าวโพด รวมทั้งข้าวเปลือกมาผสมกับอาหารส าเร็จรูปนิดหน่อย สามารถเป็ดกินอาหารได้ดีและพบว่า
สามารถลดต้นทุนได ้

4. ปัญหาจากการแข่งขันผู้ประกอบการรายอื่น 
การด าเนินธุรกิจที่มีคู่แข่งจ านวนมาก ต้องมีการบริการที่ดี พูดจาไพเราะ มีการส่งเสริม 

การขาย เช่น แจกไข่แปรรูป เพื่อให้ลูกค้าได้น าไปบริโภค ตลอดจนการเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่าย 
สินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าและรักษา  
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้คงที่ การจัดท ารูปแบบการบรรจุ และรักษาความสะอาดของภาชนะที่ใส่  
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อภิปรายผล 
การวิจยัเรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตอ าเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี โดยกลยุทธ์การบริหารจัดการในการใช้วิเคราะห์ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ ท าให้ทราบถึง 
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์ 
ความสามารถภายในองค์กรเพื่อใช้พิจารณาว่าการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมขององค์กรนั้นเป็นจุด  
แข็งหรือจุดอ่อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการด าเนินงานของส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9  
(2550) เรื่อง การศึกษาความต้องการโภชนะของเป็ดไข่ ผลการวิจัยพบว่าเป็ดไข่อายุ  24-48 สัปดาห์ 
มีความต้องการโภชนะที่สูงโดยเฉพาะระดับโปรตีน ควรได้รับไม่ต่ ากว่า 18 เปอร์เซ็นต์ และระดับ
แคลเซียม ควรได้รับไม่ต่ ากว่า 2.5 เปอร์เซ็นต์ จึงจะเหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการผลิตไข่ และจาก 
การศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจในด้านการด าเนินงานในส่วนของอาหารมีความ 
สอดคล้องมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2550) ได้วิจัยเรื่อง การใช้ใบกระถินผสมในสูตรอาหาร 
มีอัตราการไข่ในเป็ดไข่ การเลี้ยงเป็ดด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมในใบกระถินป่นนั้น มีผลอัตราการไข่  
ของเป็ด และจากการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจในด้านการด าเนินงานในเรื่องของ 
สายพันธุ์มีความสอดคล้องกิตติ ทรัพย์ชูกุล (2549) ได้วิจัยเรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของ 
สัตว์แพทย์และสมาชิกสมาคมสัตว์แพทย์และสมาชิกสมาคมควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก ผลการวิจัยพบว่า  
เห็นด้วยในการการน าเป็ดไล่ทุ่งมาเลี้ยงในฟาร์ม 81.12% การเลี้ยงเป็ดไข่ เป็ดเนื้อ ไก่พื้นเมือง  
เพื่อการบริโภคของประเทศ ถึงแม้จะเป็นวิถีไทย ต้องเป็นคอกมาตรฐานฟาร์มมาตรฐานที่ควบคุมได้  
เท่านั้น “มั่นใจสู่ผู้บริโภค” การด าเนินการครั้งนี้ต้องใช้ความเข้าใจ ร่วมมือร่วมใจกันจริง ๆ วิธีการ 
ออกกฎหมายบังคับจะต้องเป็นตามมาตรการภายหลัง โดยต้องมี 3 องค์ประกอบร่วมกัน คือ แผนผัง 
ฟาร์มที่เอ้ืออ านวยการป้องกันเช้ือ “ฟาร์มปิด” การฆ่าเชื้อ สุขาภิบาลที่ดี “ขั้นตอนปฏิบัติที่ด”ี การลด 
โอกาสของเชื้อเข้าสู่ฟาร์ม “ทุกคนร่วมมือกัน” และการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 
ในด้านการด าเนินงานมีความสอดคล้องรพิรัตน์ ท้วมกรุง (2550) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริม 
เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ในจังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการเลี้ยงเป็ดไข่ในภาพรวมอยู่ใน  
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายได้พบว่าปัญหา 3 อันดับแรก คือ 1) แหล่งเงินทุน 2) ด้านอาหารและการ 
ให้อาหาร 3) ด้านการป้องกันโรค แนวทางการส่งเสริมเกษตรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ในจังหวัดชัยนาท 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่โดยกลยุทธ์การบริหาร 
จัดการการประเมินผลจุดหมายปลายทางมีความสอดคล้องเทวิส (2545) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการลงทุน 
และผลตอบแทนในการเลี้ยงเป็ดไข่ โดยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุน – ผลตอบแทน 
การท าฟาร์ม และกลยุทธ์การบริหารจัดการการประเมินผลจุดหมายปลายทางมีความสอดคล้องกับ  
ธ ารงศักด์ิ (2553) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการลงทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงเป็ดไข่การศึกษาเกี่ยวกับการ 
วิเคราะห์ด้านการเงินของการวางระบบภายในโรงเรือน  จากการศึกษาการตลาดและการขาย 
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวัชรินทร์ ชมมณฑา (2533) เรื่องการตลาดผลการวิจัยพบว่า การจ าหน่าย 
ไข่เป็ดท าผ่านพ่อค้าโดยพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโดย 
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับใกล้แหล่งชุมชน เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมเรื่องกลิ่น และอาหาร 
มีราคาแพง  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งน้ี 
จากการวิจัยในเรื่องของรูปแบบ และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ 

ในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยใช้ทฤษฎีห่วงโซ่คุณค่า ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็น  
แนวทางส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในการ  
ปรับปรุงการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
ผู้วิจัยขอเสนอแนะความคิดเห็น ดังนี้ 

1.1 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ต้องศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุมทุก  ๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่ 
การเลือกพันธุ์เป็ด ลักษณะมาตรฐานโรงเรือน คุณภาพอาหารใช้เลี้ยงเป็ด การตลาด คู่แข่ง  
การแปรรูปสินค้า การจัดท าบัญชีรับ-จ่าย การบริการหลังการขาย จะช่วยให้ผู้บริโภคใช้บริการ 
ของฟาร์มเราสม่ าเสมอ ท าให้ช่วยลดคู่แข่งทางการตลาดของธุรกิจเราได้อีกด้วย 

1.2 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดควรมุ่งเน้นเรื่องการท าให้สินค้าเป็นที่จดจ า หรือเป็น 
เอกลักษณ์ในการแปรรูปสินค้า ให้มีความหลากหลาย ตลอดจนเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นส าคัญ  
สร้างภาพลักษณ์ของฟาร์มสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตอ าเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ซึ่งในอนาคตการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  
คงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จึงจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ควรมีการ  
วิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้า หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ช่องทางการจัดจ าหน่ายทั้งภายใน  
และภายนอกประเทศ เพื่อท าให้ธุรกิจการเลี้ยงเป็ดสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับครบครัวและ 
เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย 
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