
 

 
 
 
 

ความนํา 
หนวยธุรกิจเกษตร  คือ  หนวยธุรกิจโดยทั่วไปซึ่งทําธุรกิจเก่ียวกับพืชผัก และสัตว

เลี้ยง อาจเรียกหนวยธุรกิจเกษตรนี้วา ฟารมหรือไรนาก็ได  ฟารมหรือไรนามีขนาดและการ
ดําเนินงานแตกตางกันไป เชน อาจเปนฟารมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ อาจดําเนินงานใน
รูปแบบของบุคคลคนเดียว บริษัทหรือหางหุนสวนหรือสหกรณ เปนตน  การดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตรของฟารมหรือไรนาจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
การจัดรูปองคประกอบของธุรกิจและการจัดฟารมหรือการปฏิบัติงานของฟารมนั้น  อยางไรก็
ตาม การทําธุรกิจการเกษตรกับการทําธุรกิจประเภทอ่ืนมีความแตกตางกันบางในดานตาง ๆ 
ซึ่งจะไดกลาวถึงในบทนี้ 

หัวเร่ือง 
2.1  การจัดรูปองคประกอบของฟารม (Farm Organization) 
2.2  การจัดการฟารม (Farm Management) 
2.3  การทําธุรกิจการเกษตรกับการทําธุรกิจอ่ืน ๆ 
 

สาระสําคัญ 
2.1  การจัดรูปองคประกอบของฟารม หมายถึง การจัดตั้งฟารมขึ้นเพ่ือทําธุรกิจ

เก่ียวกับการผลิตทางเกษตรโดยเร่ิมตั้งแตการจัดตั้งวัตถุประสงค ผู ดําเนินงาน วิธีการ
ดําเนินงาน การจัดหาทุนเพ่ือใชในกิจการ  และเพื่อการดําเนินงานในกิจกรรมเหลาน้ี เชน การ
เลือกฟารม  การวางแผนการผลิต การวางระบบการเพาะปลูก การเลือกวิธีปฏิบัติเพ่ือปองกัน
การสูญเสีย   การเลือกกิจการของพืชหรือสัตว การวางแผนการสรางและกําหนดขนาด  และ
แบบของอาคาร    โรงเก็บผลผลิต การจัดการดานแรงงาน ตลอดจนคาใชจายและรายไดที่
เก่ียวของ 

บทที่ 2 
หนวยธุรกิจเกษตรและการดําเนินงาน 
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2.2  การจัดการฟารม หมายถึง การดําเนินการผลิตโดยการจัดการใชทรัพยากรท่ี
มีอยูอยางจํากัดใหไดผลกําไรมากที่สุด เชน   การจัดการเก่ียวกับงานซึ่งรวมถึงการวางแผนการ
ผลิต การจัดการเก่ียวกับปจจัยการผลิต การตัดสินใจเก่ียวกับขั้นตอนหรือวิธีดําเนินงานผลิต 

2.3  เน่ืองจากสินคาเกษตรมีลักษณะแตกตางจากสินคาประเภทอ่ืน ดังนั้นการทํา
ธุรกิจการเกษตรจึงมีความแตกตางจากธุรกิจอ่ืน ๆ ในหลายดาน เชน ขนาดของฟารม ชวงเวลา
การผลิต ลักษณะการผลิต ปจจัยทางดานการเสี่ยงและความไมแนนอน และความสัมพันธกับ
ครอบครัว 

วัตถุประสงค 

เม่ือศึกษาบทที่ 2 จบแลว นักศึกษาสามารถ 
2.1 อธิบายความหมายของการจัดการจัดรูปองคประกอบของฟารมได 
2.2 อธิบายความหมายของการจัดการฟารมได 
2.3 อธิบายความแตกตางในการทําธุรกิจการเกษตรกับการทําธุรกิจอ่ืน  
 
2.1 การจัดรูปองคประกอบของฟารม ( Farm Organization) 

การทําฟารม  จัดเปนรูปแบบหนึ่งของธุรกิจที่ทําการผลิตสินคาออกมาจําหนาย  
ดังน้ันการประกอบกิจการฟารมจะไดรับผลสําเร็จแคไหนขึ้นอยูกับการจัดรูปองคประกอบของ
ฟารมซ่ึงหมายถึง  การจัดตั้งฟารมขึ้นเพ่ือทําธุรกิจเก่ียวกับการเกษตร  โดยเริ่มตั้งแตการจัดตั้ง
วัตถุประสงค ผูดําเนินงาน วิธีการดําเนินงานในเรื่องเก่ียวกับการเลือกฟารม การวางแผน การ
วางระบบการเพาะปลูก การเลือกวิธีปฏิบัติเพ่ือปองกันการสูญเสียของทรัพยากรการผลิต การ
เลือกกิจการของพืชหรือสัตว การจัดการดานแรงงาน เปนตน 

การจัดการบริหารภายในหนวยธุรกิจน้ัน  แยกพิจารณาไดตามลักษณะของฟารมหรือ
การประกอบการแตละประเภทไดดังนี้ 

(1) ในกรณีเจาของคนเดียว ผูประกอบการหรือเจาของจะเปนผูกําหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค นอกจากน้ันเจาของยังทําหนาที่เปนทั้งผูปฏิบัติงานและผูจัดการไปดวยในตัว และ
ทํางานทุกอยาง เชน ซื้อ ขาย การเงิน บุคลากร เปนตน 

(2) ในกรณีรูปบริษัท  ซึ่งเปนฟารมขนาดใหญ ผูถือหุนของบริษัทซ่ึงเปนเจาของ
บริษัท จะเปนผูกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค คณะกรรมการดําเนินงาน (เลือกมาจากผูถือ
หุน) ทําหนาที่ปฏิบัติงานและจัดองคประกอบของฟารมในระยะแรกสําหรับงานบางอยางหลัง
จากน้ันผูจัดการฟารมก็จะเขามาจัดการงานทั่ว ๆ ไปเปนประจํา เชน การซ้ือ การขาย การบัญชี 
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(3) ในกรณีรูปสหกรณ  ที่ประชุมของสมาชิกสหกรณ เปนผูกําหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค คณะกรรมการดําเนินงาน (ซึ่งเลือกมาจากสมาชิกสหกรณ) ทําหนาที่ในการจัด
องคการและปฏิบัติงานและบริหารงานบางอยาง ผูจัดการสหกรณทําหนาที่จัดการฟารมทั่ว ๆ 
ไป เชน ซื้อ ขาย ตลอดจนการจัดงานฟารมทั้งปวงประจําวัน 

สรุปโดยทั่วไปวา  ไมวาจะเปนฟารมขนาดใหญหรือเล็กหรือประเภทใด   ผูที่เขามามี
สวนในงานของฟารมและมีความสําคัญมากตอกิจการของฟารม  คือ ผูที่ทํางานในหนาที่เปน
ผูจัดการฟารม (Farm Organizers) มีหนาที่สําคัญในระยะแรก ๆ ของการจัดตั้งฟารม ดังนี้  

ก. ตัดสินใจเลือกปจจัยการผลิต  เพราะในการเริ่มตั้งฟารมตองตัดสินใจวาควรจะเชา
หรือซ้ือที่ดิน ควรใชแรงงานประเภทใด เคร่ืองจักรแบบไหน  จึงจะเหมาะสมกับฟารมของตน
เปนตน 

ข.  ตัดสินใจเลือกการผลิต ควรจะผลิตอะไร มากนอยแคไหน และผลิตอยางไรจึงจะ
ไดรับกําไรสูงสุด 

ค. กําหนดแผนผังการทํางานของฟารม ควรจะใชที่ดินเพ่ือการเพาะปลูกเทาไร เลี้ยง
สัตวเทาไร ควรมีบอนํ้า ทุงหญา ถนนแคไหน ลักษณะอยางไร ใครควรเขามาทําหนาที่บาง 

ง.  จดบันทึกเก่ียวกับงานและบัญชีตาง ๆ เพ่ือแสดงผลงานที่ไดปฏิบัติไปตลอดจน
รายไดและคาใชจายตาง ๆ รวมทั้งผลตอบแทน 

นอกจากนั้น ผูจัดการฟารมยังเปนผูตัดสินใจในการเลือกขอเสนอของผูรวมงานดวย 
ดังน้ันผูจัดการฟารมควรมีความรูดานตาง ๆ ไดแก ความรูในดานการเกษตร การจัดการดาน
การเงิน ดานบัญชี และดานการคาดวย 

กิจกรรมที่ 2.1 
จงสรุปความหมายของการจัดรูปองคประกอบของฟารม 

แนวตอบกิจกรรมที่ 2.1 

การจัดรูปองคประกอบของฟารม หมายถึง งานที่เก่ียวของกับการคัดเลือกฟารม  การ
วางแผน    การวางระบบการเพาะปลูก  การเลือกกิจการของพืชหรือสัตว  การเลือกซ้ือปจจัย
การผลิต เปนตน 

2.2   การจัดการฟารม ( Farm Management) 
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เม่ือไดมีการจัดรูปองคประกอบของฟารมพรอมทั้งทราบถึงนโยบาย  วัตถุประสงค  ผู
ดําเนินงานแลว  หนาที่หรือสวนประกอบที่สําคัญอีกอันหน่ึงของหนวยธุรกิจการเกษตร  คืองาน
ดานการจัดการฟารม ซึ่งหมายถึง การดําเนินการผลิตโดยการจัดการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัด
ใหมีประสิทธิภาพและใหไดผลกําไรดีที่สุด  ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานฟารมทั้งหมดประจําวันที่
เก่ียวของกับการทํางานของฟารม เชน การวางแผนผังและงบประมาณของฟารม  การตัดสินใจ
เก่ียวกับเทคนิคการผลิต  การจัดระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว การผลิต การตลาด การซ้ือ 
การขาย กฎหมาย การเก็บรักษาเงิน การเก็บบันทึกขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและประเมินผลการ
ทําฟารม เปนตน 

อยางไรก็ตาม กิจการฟารมจะเจริญกาวหนาไดแคไหน ยังขึ้นอยูกับการดําเนินงาน
ของฟารม (Farm Operation) ดวย นั่นคือ การปฏิบัติงานตามแผนงานที่ไดวางไวแลววาจะทํา
อยางไรจึงจะใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ซึ่งไดแก 

ก. การเลือกสรรปฏิบัติทางเทคนิคสําหรับใชผลิตพืชหรือสัตว ถาเปนการทําฟารม
เก่ียวกับพืช หนาที่สําคัญ คือ การพรวนดิน การคัดเลือกเมล็ดพันธุพืช  ถาเปนการเลี้ยงสัตว
หนาที่สําคัญคือ การเลือกพันธุสัตว การดูแล เลี้ยงดูอยางไร จึงจะไดน้ําหนักและมีคุณภาพดี
เปนตน 

ข. เลือกสรร ฝกอบรมและควบคุมแรงงานใหมีความรูความชํานาญและมีประสิทธิภาพ 
ค. ปรับปรุงการดําเนินงานตาง ๆ ของฟารมใหเหมาะสม เชน ถาเกิดดินฟาอากาศไม

ดี เคร่ืองจักรชํารุด ราคาสินคาตกต่ํา ฯลฯ ควรหาทางแกไขปรับปรุงอยางไร 
ง. ควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผน เชน การเพาะปลูกโดยไมมีการวางแผนอาจ

ทําใหไดผลผลิตออกมามากเกินไป  ราคาตกต่ํา หรือขายสินคาไมได 
นอกจากหนาที่และหลักการบริหารดังกลาวขางตน  จะเปนส่ิงสําคัญสําหรับเกษตรกร

ในปจจุบัน แตแนวทางเพียงแคนั้นยังไมเพียงพอในการตัดสินใจหรือดําเนินงานไปไดอยางดีและ
ประสบผลสําเร็จ เกษตรกรยังตองอาศัยความรูทางเศรษฐศาสตรและคณิตศาสตรบางอยาง
ประกอบการตัดสินใจในการผลิตใหมีประสิทธิภาพดวย  ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดตอไปใน
หลักการทางเศรษฐศาสตรที่สามารถนํามาใชไดในเรื่องการผลิตทางเกษตร 

กิจกรรมที่ 2.2 
จงสรุปความหมายของการจัดฟารม 

แนวตอบกิจกรรมที่ 2.2 
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การจัดการฟารม หมายถึง การดําเนินการผลิตโดยการจัดการใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพและใหไดผลกําไรมากที่สุด 

2.3 การทําธุรกิจการเกษตรกับการทําธุรกิจอ่ืน 

เนื่องจากสินคาเกษตรมีลักษณะที่แตกตางจากสินคาประเภทอ่ืน ดังน้ันการทําธุรกิจ
เก่ียวกับการเกษตรจึงมีความแตกตางจากการทําธุรกิจอ่ืน ๆ ในหลายดานซ่ึงสามารถอธิบายได
ดังนี้ 

 2.3.1 ดานขนาดของธุรกิจ  เน่ืองจากการทําธุรกิจการเกษตรสวนใหญมี
ขนาดเล็กเงินลงทุนมีนอยเมื่อเทียบกับการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม  คาใชจายสวนใหญเปน
คาใชจายคงที่และมีสัดสวนคอนขางสูง เชน คาเชาที่ดิน  คาเส่ือมราคาของเครื่องมือเคร่ืองใช 
และโรงเรือน 

 2.3.2 ดานชวงเวลาของการผลิต  การทําฟารมขึ้นอยูกับสภาพทางชีววิทยา
ซึ่งทําใหการผลิตมีชวงเวลาจํากัด พืชหรือสัตวแตละชนิดจะผลิตออกสูตลาดไดตองใชเวลา พืช
และสัตวแตละชนิดก็ใชเวลาในการผลิตแตกตางกันดวย  ดังน้ันฤดูกาลจึงมีอิทธิพลตอความ
เจริญเติบโตของพืชและสัตวดวย 

 2.3.3 ดานการแขงขัน  เกษตรกรแตละคนจึทําการผลิตขนาดเล็กและมี
เกษตรกรจํานวนมากมายที่ทําการผลิต  ดังนั้นเกษตรกรแตละคนจึงไมมีอิทธิพลตอการผลิต
ของประเทศ การเขาและออกจากธุรกิจเกษตรเปนไปอยางเสรี มีการแขงขันกันมาก 

 2.3.4 ดานการเสี่ยงและความไมแนนอน  โดยเหตุที่การผลิตสินคาเกษตร
ตองขึ้นอยูกับฤดูกาลหรือดินฟาอากาศ  เม่ือส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป  ปริมาณ
ของพืชหรือสัตวที่ผลิตไดก็ไดรับความกระทบกระเทือนดวย  เกิดความไมแนนอนในเรื่องราคา
และปริมาณผลผลิต 

    2.3.5 ดานความสัมพันธกับครอบครัว  การทําธุรกิจการเกษตรมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับครอบครัว  แยกออกจากกันไมไดเพราะการทําธุรกิจการเกษตรมัก
พ่ึงพาอาศัยแรงงานจากภายในครอบครัว  ผลผลิตที่ผลิตไดสวนหนึ่งก็เพ่ือครอบครัว  รายไดที่
เกิดขึ้นก็ถูกแบงเปนคาใชจายสําหรับครอบครัวดวย  จึงเปนการยากที่จะชี้ใหเห็นวามีการใช
ปจจัยในการผลิตอยางมีประสิทธิภาพหรือไมในการทําธุรกิจไรนา 

กิจกรรมที่ 2.3 
จงบอกถึงความแตกตางในการทําธุรกิจการเกษตรกับการทําธุรกิจอ่ืน  

แนวตอบกิจกรรมที่ 2.3 
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การทําธุรกิจการเกษตรแตกตางจากการทําธุรกิจอ่ืนในหลายดาน คือ 
2.3.1  ดานขนาดของธุรกิจ 
2.3.2  ดานชวงเวลาของการผลิต 
2.3.3  ดานการแขงขัน 
2.3.4  ดานการเสี่ยงและความไมแนนอน 
2.3.5  ดานความสัมพันธกับครอบครัว 

บทสรุป 

การจัดตั้งหนวยธุรกิจเกษตรขึ้นเพ่ือดําเนินงานเกี่ยวกับการเกษตร  จะตองประกอบ
ไปดวยองคประกอบที่สําคัญ  2 สวน  คือ  การจัดรูปองคประกอบของฟารม  และการจัดการ
ฟารมซ่ึงมีหลักปฏิบัติคลายกับการดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ จะแตกตางกันบางในบางดาน  
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