
 

บทท่ี 1 

ฟาร์มเกษตรและการจัดการฟาร์ม 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 สามารถ... 

 แยกประเภทฟาร์มเกษตรได ้

 นิยามการจัดการฟาร์มได้ 

 อธิบายความสำคัญของการจัดการฟาร์มได้ 

  บอกบทบาทของผู้จดัการได้ 

  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการทำการเกษตรทั่วไปกับการทำฟาร์มได้ 

 

4152303 การจดัการฟารม์ (Farm Management) 

ฟาร์มเกษตรมีกี่ประเภท ? 
การจัดการฟาร์มหมายถึง....? และ สำคัญอย่างไร? 
ผู้จัดการฟาร์มมีบทบาทสำคัญอย่างไรบ้าง?  

การทำการเกษตรทั่วไปต่างจากการทำฟาร์มอย่างไร? 
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1. ฟาร์มเกษตรเชิงเดี่ยว: ทำกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรอย่างเดียวในพื้นที่เดียว เช่น 

การทำนาปลุกข้าว ปลูกข้าวโพด การปลูกผัก การปลูกดอกไม้ การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงโค การเลี้ยง
ปลา 

2. ฟาร์มเกษตรผสมผสาน: ทำกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรหลายอย่างในพื้นท่ีเดียวกัน 
เช่น เลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงไก่และปลูกผัก การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกหัวและพืชล้มลุก
ในสวนไม้ยืนต้นหรือในสวนผลไม้และเลี้ยงเป็ดภายในสวน การปลูกพืชร่วม การปลูกพืชแซม 

 

ภาพที่ 1 ฟาร์มเกษตรเชิงเด่ียว: (1) ฟาร์มเลี้ยงแพะ และ (2) ฟาร์มเพาะเห็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 ฟาร์มเกษตรผสมผสาน: (1) การปลูกพริกไทยในสวนไม้โตเร็ว และ (2) การปลูกมะพร้าว 

มะละกอ ฟักทองและเลี้ยงปลา 

1.1 ฟาร์มเกษตร 

ประเภทฟาร์ม 

(1) (2) 

(1) (2) 
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สภาพทางภูมิศาสตร์จะเป็นตัวกำหนดประเภทของฟาร์มในแต่ละท้องถิ่นว่าควรจะทำกิจกรรม
ทางการเกษตรใด ๆ ปัจจัยที่กำหนดต้นทุนการผลิตในท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัย
ธรรมชาติ และ ปัจจัยอื่น ๆ1 

1. ปัจจัยธรรมชาติ จะเป็นตัวกำหนดต้นทุนการผลิต เช่น ท้องถิ่นใดที่สภาพภูมิศาสตร์อำนวย 
ต้นทุนการผลิตมักตํ่า เพราะไม่ต้องปรับปรุงดัดแปลงพื้นที่มากนัก ปัจจัยธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลักษณะของดิน ความลาดเอียงของพื้นที่ ภูมิอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณนํ้า
ฝนและแสงแดด 
 1.1 ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ  

1.2 ลักษณะของดิน 
1.3 ความลาดเอียงของพื้นที่ (topography) พื้นที่ลาดเอียดจะมีต้นทุนในการปรับสภาพ

และระดับแนวพื้นที ่
1.4 สภาพภมูอิากาศ กำหนดชนิดของพืชและสัตว์ที่ทำการผลิต 

 1.5 อุณหภูมิ ปริมาณนํ้าฝนและแสงแดด พืชและสัตว์แต่ละชนิดชอบอุณหภูมิ ปริมาณแสง
และนํ้าไม่เท่ากันในการเจริญเติบโต 

1.6 แหล่งน้า (water resource availability) ฟาร์มใดอยู่ใกล้หรือในเขตชลประทาน
มักจะมีต้นทุนการผลิตที่ตํ่ากว่าฟาร์มนอกเขต  

2. ปัจจัยอื่น ๆ 
 2.1 แหล่งที่ตั้งฟาร์ม (farm location) ธุรกิจเกษตรที่ดำเนินการผลิตส่วนใหญ่ มักจะอยู่
ใกล้แหล่งวัตถุดิบ และสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการผลิต สินค้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ จะฝากขายผ่าน
ระบบคนกลางทางการตลาด จึงไม่จำเป็นที่ฟาร์มต้องอยู่ใกล้ตลาดหรือลูกค้า supply chain ของ
ฟารม์หนึ่งๆ เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงเป็นกิจกรรมการพักสินค้าและแปรรูปสินค้า 
ซึ่งมีผลต่อระยะทางในการเดินทางของระบบโลจิสติกส์เป็นอย่างยิ่ง หากการเลือกทำเลที่ตั้งไม่
เหมาะสมจะส่งผลต่อต้นทุนค่าขนส่งในระยะยาว ดังนั้นการวางแผนทำเลที่ตั้งให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นและต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนของฟาร์มที่อยู่ในทำเลที่ดีและเหมาะสมกว่ามักจะตํ่าฟาร์มที่อยู่ห่างไกล 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและราคาจำหน่ายจะถูกกว่าฟาร์มที่อยู่นอกพื้นที่ของโรงงานหรือแหล่งรับซื้อ  

2.3 ทรัพยากรบุคล (human resource availability) ฟาร์มที่ตั้งใกล้แหล่งแรงงานที่ใช้ใน
การผลิต จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตดีกว่าฟาร์มที่อยู่ห่างไกลแรงงาน อีกทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้
แรงงานไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง ฟาร์มที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองถ้าต้องการจ้างแรงงานที่
มีความสามารถสูง เช่น ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ก็จะมีค่าจ้างในการดึงดูดมากกว่าฟาร์มที่ตั้งใกล้
ตัวเมือง ฟาร์มที่อยู่ใกล้เขตตัวเมืองส่วนใหญ่มักจะได้เปรียบในการเลือกหรือจ้างแรงงานที่มี
ความสามารถสูงได้เร็วกว่า  

ปัจจัยที่กำหนดประเภทฟาร์ม 
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 การจัดการฟาร์ม (Farm Management) มาจากคำว่า "จัดการ" และ "ฟาร์ม" เมื่อพิจารณา
ความหมายแต่ละคำพบว่าทั้ง 2 คำไดม้ีการนิยามไว้ดังนี้ 
 ความหมาย "การจัดการ (management)"  
 G.R. Terry นิยาม "การจัดการ " ว่าเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวางแผน 
(planning) การจัดหรือวางระบบ (organizing) การขับเคลื่อนหรือดำเนินการ (activating/leading) 
และการควบคุม (controlling)2-3 
 Stanley Vance กล่าวว่า "การจัดการ" เป็นเพียงกระบวนการตัดสินใจและควบคุมการ
กระทำของมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า2 
 Harold Koontz กล่าวว่า "การจัดการ" เป็นศิลปะในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จของคนใน
กลุ่มทีเ่ป็นกลุ่มอย่างเป็นทางการ2 
 ตุลา มหาพสุธานนท์ กล่าวว่า "การจัดการ" หมายถึง กระบวนการนำทรัพยากรการบริหาร
มาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์4 
 ความหมาย "ฟาร์ม (farm)"  
 ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของ "ฟาร์ม" คือ อาณาบริเวณที่ใช้ทําการเกษตรกรรม มี
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เช่น ทำฟาร์มปลูกข้าวโพดข้าวฟ่างเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเป็นต้น5 
 อาณาบริเวณที่ดินรวมทั้งที่อยู่อาศัยสิ่งก่อสร้าง ใช้สำหรับปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เป็นธุรกิจ 
เช่น ฟาร์มโคนม (dairy farm) ฟาร์มสัตว์ (farm animal) หรือ เป็นสถานที่สำหรับกักสัตว์เพื่อการ
จำหน่าย หรือ สถานที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เป็นธุรกิจ6 
 พื้นที่ของที่ดินที่ใช้สำหรับปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับการทำฟาร์ม
และประภทการทำฟาร์ม  ซึ่ งคลอบคลุม เกี่ยวการใช้ที่ ดิน (agrarian) เกี่ยวกับการเกษตร 
(agricultural) และ เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร (agribusiness)7 
 ดังนั้น การจัดการฟาร์ม  (Farm Management) หมายถึง กระบวนการวางแผน วางระบบ 
ดำเนินการและควบคุมให้การผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดตาม
เป้าหมาย โดยการการใช้หรือจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้นทุนต่ำ สูญเสียน้อย 
ผลิตผลมีมูลค่า สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน 

1.2 การจัดการฟาร์ม 

ความหมายการจัดการฟาร์ม 
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 การจัดการฟาร์มมีความสำคัญต่อตัวเกษตรกร ต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ต่อผู้บริหาร
ด้านการเกษตร และต่อประเทศ8 กล่าวคือ 

 1. ความสำคัญต่อตัวเกษตรกร การทำฟาร์มเกษตรกรหรือเจ้าของฟาร์มได้มีโอกาส
ศึกษาหาความรู้ หรือ นำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ ทั้งทางด้านการจัดการ
และทางด้านการเกษตร สามารถวางแผนและตัดสินใจว่าจะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างจึงจะ
เหมาะสม สามารถเลือกเลือกใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อก่อให้เกิดกำไรสูงสุด เกษตรกรในประเทศไทยส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งจัดอยู่ในธุรกิจประเภทธุรกิจเจ้าของคนเดียว ลักษณะของธุรกิจเจ้าของ
คนเดียวนั้น เจ้าของธุรกิจจะต้องทำหน้าที่เป็นทั้งเจ้าของและทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ บริหารและ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและแก้ปัญหากิจกรรมภายในฟาร์ม 

1.1 ในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการ เจ้าของกิจการเป็นเจ้าของเงิน และเป็นผู้ลงทุนในการซื้อ
ปัจจัยการผลิตและสินทรัพย์ทุกอย่างในฟาร์ม โดยไม่ทราบว่าการทำธุรกิจฟาร์มจะได้กำไรหรือ
ขาดทุน เกษตรกรหรือเจ้าของกิจการจะต้องแบกรับความเสี่ยง ในเรื่องของกำไรและขาดทุน 

1.2 ในฐานะผู้จัดการ ผู้จัดการจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการกับปัจจัยการผลิต
ในด้านต่างๆ เช่น การจัดหาปัจจัยการผลิต เลือกชนิดปัจจัยการผลิต เพื่อใช้ปัจจัยการผลิตให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนรับผิดชอบในเรื่องการผลิต อันได้แก่ เลือกวิธีที่ใช้ในการผลิต (กระบวน
ผลิต) เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค สร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการขายสินค้า  
ธุรกิจฟาร์มจะขายสินค้าได้มากขึน้ มีรายได้ให้กับฟาร์มมากขึ้น 

 
 

 
 

 

แผนภาพที่ 1 บทบาทของเกษตรกรในลักษณะท่ีเป็นเจ้าของกิจการคนเดียว 
 

เกษตรกร

ผู้ผลิต ผู้จัดการ

ความสำคัญของการจัดการฟาร์ม 
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 2. ความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และให้ข้อแนะนำ สนับสนุนการตัดสินใจด้านการผลิตและการจำหน่าย ให้กับ
เกษตรกรได ้
 3. ความสำคัญต่อผู้บริหารด้านการเกษตร ผู้บริหารด้านการเกษตร เช่น เกษตรอำเภอ 
เกษตรจังหวัด กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ 
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การกำหนดนโยบายและส่งเสริมการเกษตร 
 4. ความสำคัญต่อประเทศ การมีความรูใ้นการจัดการฟาร์มของเกษตรกรท่ีถูกต้อง จะสง่ผล
ถึงการใช้ทรัพยากรของประเทศคือใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการอนุรักษท์รัพยากรท่ี
มีค่าของประเทศ รวมทั้งเกีย่วข้องในเรื่องต่าง ๆ9 ดังนี ้
 4.1 การใช้ปัจจัยการผลิตในฟาร์มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.2 การคัดเลือกกิจกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ ตลอดจนความรู้ 
ความสามารถและทักษะของเจ้าของฟาร์ม 
 4.3 การจัดการด้านแรงงานและเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากสภาพปัจจุบัน
แรงงาน ครัวเรือนและแรงงานจ้างค่อนข้างจำกัด ตลอดจนเทคโนโลยสีมัยใหม่เข้ามา จึงจำเป็นตอ้ง
ใช้เงินทุนเข้ามาช่วยสนับสนนุ ดังนั้นการจัดการจึงเน้นถงึการควบคุมดูแลและการกำกับการใช้ปัจจัย 
แรงงาน และเงินทุน  
 4.4 พื้นที่การเกษตรเริ่มมีขนาดเล็กลงและทรัพยากรเริ่มจำกัดไม่ว่าพื้นที่หรือแรงงานก็
ตาม จึงจำเป็นต้องเพิ่มธุรกิจภายในฟาร์มที่มีขนาดเท่าเดิมให้มากขึ้น โดยอาศัยการจัดการฟาร์มที่
ถูกต้อง และเหมาะสม  
 4.5 การวางแผนและการวิเคราะห์ฟาร์ม เพื่อกำหนดทิศทางการผลิตให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรและความต้องการของตลาด สิ่งสำคัญให้เกิดความเสี่ยงน้อยท่ีสุด  
 4.6 เนื่องจากการตลาดนำการผลิต การจัดการฟาร์มจึงต้องตระหนักถึงระบบการตลาด 
การซื้อ การขายผลผลิต ช่วงระยะเวลาและคุณภาพของผลผลิต 
 
  
 
 
 
 ผู้จัดการฟารม์มบีทบาทสำคัญในเรื่องต่าง ๆ9 ดังนี ้

➢ วางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

➢ ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา 

➢ ดำเนินการแก้ปัญหาเมือ่มีปญัหาเกิดขึ้นทันท ี

➢ ค้นหาศึกษาและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา 

➢ พิจารณาและวิเคราะห์ทางเลือก 

บทบาทของผู้จัดการฟาร์ม 
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➢ ตัดสินใจและดำเนินการทันที 

➢ ยอมรับผลกระทบจากการตัดสินใจ 

➢ ประเมินผลงานจากการตัดสินใจ 

➢ เพิ่มพูนความรู้แก่คนในครัวเรือนและผู้รว่มงาน 

➢ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการตัดสินใจ 

➢ ควบคุมสถานการณ์การเงินในการดำเนินการผลิต 

➢ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการผลิต 

➢ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการผลติ 
 

 

 
 

แผนภาพที่ 2 บทบาทของผูจัดการเพือ่ให้ฟาร์มประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย9 
 
 
 
 
 
 ผู้จัดการฟาร์มมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีความรู้และรอบรู้อย่างถูกต้องและทันต่อ
เหตุการณ์ สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งซึ่งผู้จัดการฟาร์มจะต้องทำความเข้าใจคือ สภาพแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์เกษตรของฟาร์มให้ถ่องแท้ เช่น ดิน น้ำ ลม และอากาศ ดังนั้นผู้จัดการฟาร์มต้องรู้เกี่ยวกับ

การวางแผน
ฟาร์ม

การจัดท า
งบประมาณ

การ
ด าเนินงาน
และบริหาร
ฟาร์ม

การควบคุม
และการ
ดูแลฟาร์ม

การ
ตรวจสอบ

และ
ประเมินผล
ฟาร์ม

การ
ปรับปรุง
และแก้ไข
ฟาร์ม

การหา
ข้อมูลและ

การ
วิเคราะห์
ฟาร์ม

สิ่งที่ผู้จัดการฟาร์มควรรู้เพื่อนำไปปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์ 

และ

เป้าหมาย 
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สภาพพื้นที่ ชนิดดินความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความเข้มของแสงแดด สภาพอุณหภูมิความชื้น 
ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบการผลิต นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ด้านปัจจัยภายนอก 
เช่น วิทยาการผลิตสมัยใหม่ ระบบการตลาด การซื้อ และขายปัจจัยการผลิต ระบบเศรษฐกิจและ
สินเชื่อ กฎเกณฑ์และกฎหมายของสังคม นโยบายของรัฐบาล และระบบเศรษฐกิจของภูมิภาค 
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการฟาร์ม9 ได้แก ่
 1. ความรู้ทางการเกษตร (วิชาการเกษตรและสภาพพื้นที่) 
 2. ความรู้ทางด้านการเงินและสินเชื่อ 
 3. ความรู้ทางด้านการวางแผนและงบประมาณฟาร์ม 
 4. ความรู้ทางด้านการจดบันทึกและบัญชีฟาร์ม 
 5. ความรู้ทางด้านการตลาด 
 6. ความรู้ทางด้านการจัดการและบริหารฟาร์ม 
 7. ความรู้ทางด้านสังคม (ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร) 
 8. ความรู้ทางด้านกฎหมายและอื่น ๆ ตามความจำเป็น 
 
 
 
 
 
 ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการฟาร์ม สามารถบูรณาการและสังเคราะห์ข้อมูลหรือความรู้จาก
ศาสตร์อื่น ๆ มาใช้ในฟาร์มเพื่อสร้างผลกำไรได้ เช่น พืชไร่ พืชสวน การเลี้ยงสัตว์ ปฐพี พันธุศาสตร์   
กีฏวิทยา โรคพืช เศรษฐศาสตร์ทั่วไป สถิติ สังคมวิทยา จิตวิทยา บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความแตกต่างระหว่างการทำการเกษตรทั่วไปกับการทำฟาร์มเกษตร 

ตัวอย่าง 
ศาสตร์ทางสงัคม เกี่ยวข้องกับจิตใจ สังคม 

ทัศนะ ประเพณี ซึ่งเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

คิดและตัดสินใจ 

ศาสตร์ทางสถิติ เกี่ยวข้องกับการรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อเป็น

ข้อมูลในการตดัสินใจ 
ศาสตร์ทางการเกษตร เกีย่วข้องกับการ

ผลิตทางการเกษตรให้ผลผลิตมีคุณภาพ 

สามารถแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นได้ 
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 ความแตกต่างระหว่างการทำการเกษตรรทั่วไปกับการทำฟาร์มเกษตรคือ การทำการเกษตร
ทั่วไปเน้นการผลิตให้ได้ผลกำไรสูงสุด แต่การจัดการฟาร์ม เน้นการผลิตให้ได้กำไรสูงสุดและสูญเสีย
ทรัพยากรน้อยที่สุด ใช้ที่ดิน แรงงาน และทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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