บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวิจัยเรื่อง “การผลิตหนูขาวเพื่อการคาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม” ไดแบงเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของออกเปน 6ประเด็น ดังนี้
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหนูขาว วิธีการเลีย้ งหนูขาว และการจําหนายหนูขาว
2. การผลิตเพื่อการคา
3. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสัตวเศรษฐกิจ
4. ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร
5. ความหมาย ทฤษฎี และแนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
6. เอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
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1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหนูขาว และวิธีการเลี้ยงหนูขาว
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหนูขาว (ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ,2553)
หนูที่ใชในการในการทดลองมีอยูทั้งหมด 2 ชนิด คือ หนูขาวใหญหรือหนูแรท (Rat) มีชื่อ
วิทยาศาสตร ว า Rattusnorvegicus และหนู ข าวเล็ก หรือ หนูถีบจั ก ร

(Mice)มีชื่อวิทยาศาสตรวา

Mus musculus
หนูขาวที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนหนูขาวพันธุเล็ก หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวาหนูขาวเล็ก
(Mice) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Mus musculusเปนหนูขาวที่มีขนาดเล็กเปนสีขาวทั้งตัวขนเกรียนสะอาด
เปนมัน(ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะหนูขาวเล็ก (Mus musculus)
ที่มา : ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ(2553)
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ประวัติและแหลงที่มาของหนูขาว
ตามหลั ก ฐานที่ มี ป รากฏพบว า ได มี ก ารนํ า หนู ม าใช ใ นการทดลองตั้ ง แต ป พ .ศ.2164
โดย นักวิทยาศาสตรชาวอิตาเลียนคือ Theophilus Muller และ Johannes Faber ไดทดลองโดยการผาตัด
หนูเพื่อทําการศึกษาถึงอวัยวะ ภายในหลังจากนั้นไดมีการนําหนูมาใชในการทดลองบอยขึ้น เชนการนํา
หนูมาเลี้ยงในหองทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของการขาดอาหารและออกซิเจนตอคุณภาพชีวิตของ
หนู

หรือการนําไขของพยาธิตัวตืดมาใหหนูกิน หลังจากนั้นพบวาหนูเปนมะเร็งตับภายในเวลา 6

เดือน คุณประโยชนที่ไดจากการทดลองจากหนูเกิดขึ้นอยางมากมายไมวาจะเปนศึกษาสาเหตุ และการ
รักษาโรคความดันการปลูกถายอวัยวะ โรคเยื่อสมองอักเสบ โรคผิวหนัง โรคกระเพาะ โรคตับ และโรค
ไขกระดูก
สํ า หรั บ ในประเทศไทยจากบั น ทึก ของนายแพทย เ มื อ งทอง แขมมณีที่ จั ด พิ ม พใ นหนั ง สื อ
อนุสรณคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ. 2514 ซึ่งเขียนเลาไววา มีการใช
สัตวทดลองครั้งแรกที่โรงพยาบาลศิริราช ในป พ.ศ. 2432 แตกวาจะเริ่มมีการใชอยางจริงที่สถานเสาว
ภาเวลาก็ลุลวงมาจนถึงปพ.ศ.2460

นับไดวาเปนประวัติศาสตรยุคบุกเบิกของงานสัตวทดลองใน

ประเทศไทยจึงเปนชวงแรกที่ใชหนูในการทดลองในประเทศไทย
จากหลั ก ฐานดั ง กล า วแสดงว า สั ต ว ท ดลองเริ่ ม เข า มาเกี่ ย วข อ งกั บ งานทดลองของ
นักวิทยาศาสตรไทยมาเกือบ 120 ปมาแลว แตกระนั้นการตื่นตัวเกี่ยวกับสัตวทดลองในไทยเริ่มตนขึ้น
อยางจริงจังเมื่อประมาณ 30

กวาปที่แลวนี้เอง โดยในปพ.ศ.2514

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร แ ละ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได ล งนามบั น ทึ ก ความเข า ใจ เรื่ อ งศู น ย เ ลี้ ย ง
สัตวทดลองระหวาง 3 มหาวิทยาลัยขึ้นและมอบหมายให มหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูดําเนินการโดยใช
สถานที่ที่วิทยาเขตศาลายาเปนที่กอตั้ง ศูนยเลี้ยงสัตวทดลอง โดย มหาวิทยาลัยมหิดลไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนจนไดรับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหจัดตั้งโครงการศูนย
สัตวทดลองในปพ.ศ.2517 และไดรับความเห็นชอบจากทบวง มหาวิทยาลัย ใหเปน สํานักสัตวทดลอง
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แหงชาติ ในป พ.ศ. 2530 ซึ่งเปนสวนราชการที่อยูในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดล(สุวรรณเกียรติ,
2550)
ตอมาในประเทศไทยมีการเลี้ยงสัตวแปลกและสัตวผูลาเพิ่มมากขึ้นทั้งภาครัฐ เชน สวนสัตว
ตางๆ และภาคเอกชน เชน ฟารมงู ซึ่งหนูขาวก็เปนอาหารของสัตวประเภทดังกลาว จึงมีการเลี้ยงเพื่อ
เปนอาหารใหกับสัตวดังกลาว แตยังไมมีการเลี้ยงหนูขาวเพื่อการคาอยางถูกตอง ไดมาตรฐาน และเปน
ระบบจะมีแตการเลี้ยงเฉพาะกลุมเทานั้น
ขอมูลทางชีววิทยา
หนูขาวที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้มีลักษณะทางชีววิทยาดังตอไปนี้
น้ําหนักเพศผูโตเต็มที่(Wt., adult male)

: 20 – 40 กรัม

น้ําหนักเพศเมียโตเต็มที่(Wt., adult female)

: 25 – 90 กรัม

น้ําหนักแรกเกิด(Birth Wt.)

: 1.5 กรัม

อายุขัยเฉลี่ย

: 2-2.5 ป

อายุเริ่มผสมพันธุเพศเมีย(Female breeding age)

: 50 - 60 วัน

อายุเริ่มผสมพันธุเพศผู(Male breeding age)

: 60 วัน

วงจรการเปนสัด(Oestrus cycle)

: 4 – 5 วัน

ระยะตั้งทอง(Gestation range)

: 17 – 21 วัน

อายุหยานม(Weaning age) น้ําหนัก10-12 กรัม

: 16-21 วัน

จํานวนลูกตอครอก(Litter size)

: 1 - 23 ตัว(เฉลี่ย 14 ตัว)

การผสมพันธุครั้งตอไป(Rebreed after partrition) : ทันทีหลังคลอด
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อายุการใหลูกของตัวเมีย(Breeding life of female) : 6 – 10 ครอก
อายุการเปนพอพันธุ(Breeding life of male)

: 18 เดือน

การลืมตาหลังคลอด

: 12 วันหลังคลอด

จํานวนเตานม

: 5 คู
(หนาอก 3 คู,หนาทอง 2 คู)

ปริมาณการกินอาหาร(Feed usage)

: 3-6 กรัม/ตัว/วัน
(โตเต็มวัย)

ปริมาณการกินน้ํา(Water requirements)

: 3-8 มิลลิลิตร/ตัว/วัน
(โตเต็มวัย)

อัตราการเจริญเติบโต
50
45
40

Male

Body weight (gm.)

35
30
25
20

Female

15
10
5

Age (weeks)

0
3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

ภาพที่ 2แสดงอัตราการเจริญเติบโตของหนูขาวเล็ก (Mus musculus)
ที่มา : ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ(2553)
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การผสมพันธุข องหนูขาว
การผสมพันธุของหนูขาวใชวิธีผสมรวม(Colony) ตัวผู1 ตัวตอตัวเมีย3 ตัวและแบบคู( Pair) ตัว
ผู1 ตัวตอตัวเมีย1 ตัว
วิธีการเลี้ยงหนูขาว
Siamreptile (2553) ได ก ล า วถึ ง วิ ธี ก ารเลี้ ย งหนู ข าวและอุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการเลี้ ย งหนู ข าว
ดังตอไปนี้
1. เตรียมพอแมพันธุหนูขาวที่มีอายุที่เหมาะสมในการผสมพันธุ คือ
แมพันธุหนูขาว

:

50 - 60 วัน

พอพันธุหนูขาว

:

60 วัน

2. เตรียมสถานที่เลี้ยง
ควรเปนสถานที่ที่แสงสองไมมาก มีอุณหภูมิต่ํา (ถาอุณหภูมิสูงจะกินอาหารและน้ํา
มากเนื่องจากความเครียด และจากความเครียดนี้เองพอและแมหนูกินลูกมันดวย) มีการจัดชวงแสงซึ่งมี
ความสําคัญกับกิจวัตรของหนูและมีผลกับชวงเปนสัดของหนู
อุณหภูมิ

:

23 ± 2 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ

:

55±10 เปอรเซ็นต

การระบายอากาศ

:

15-20 รอบตอชั่วโมง

มีแสงสวาง 12 ชั่วโมง มืด 12 ชั่งโมง
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3. เตรียมกลองเลี้ยงหนู
ตองมีลักษณะปลอดโปรง อาการถายเทไดสะดวก และสามารถปองกันการหลบหนีของหนูได
หากจะใชตะแกรงในการปองกันก็ตองใชตะแกรงที่มีขนาดความกวางของชองเล็กหากหนูรอดหัวออก
ไดตัวมันก็จะออกไดทั้งตัว
ลักษณะกลองเลี้ยงหนู
กลองที่ใชก็เปนกลองเลี้ยงแบบที่ขายตามทองตลาดทั่วไป (ภาพที่ 3) มีลักษณะเปนกลองทรง
สี่เหลี่ยมผืนผา (ภาพที่ 4)และมีฝาเปนตะแกรงปดดานบน (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 3แสดงลักษณะกลองเลี้ยงหนูที่ขายตามทองตลาดทั่วไป
ที่มา : Siamreptile (2553)
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ภาพที่ 4แสดงลักษณะกลองเลี้ยงหนูทรงสี่เหลี่ยมผืนผา
ที่มา : Siamreptile (2553)

ภาพที่ 5แสดงลักษณะฝาเปนตะแกรงปดดานบน
ที่มา : Siamreptile (2553)
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4. เตรียมขวดน้ําเลี้ยงหนู
ตองเปนลักษณะขวดน้ําที่สามารถกําหนดการไหลของน้ําไดจากการดูดกินของหนูขาว และ
ลักษณะขวดน้ําเลี้ยงหนูที่ใชเลี้ยงหนูก็สามารถทําไดดวยตนเอง(ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6แสดงลักษณะขวดน้าํ เลี้ยงหนู
ที่มา : Siamreptile (2553)
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ขั้นตอนการเตรียมขวดน้ําเลี้ยงหนู
การเตรียมจุกน้ํา
1. เตรียมอุปกรณ จุกยางหลอดแกวทดลองเบอร 8-9 (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 แสดงลักษณะจุกยางหลอดแกวทดลองเบอร 8-9
ที่มา : Siamreptile (2553)
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2. เตรียมทอทองเหลืองขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กที่สุดนํามางอเล็กนอยแลวก็ตัดออก(ภาพที่ 8)

ภาพที่ 8แสดงลักษณะทอทองเหลืองงอ
ที่มา : Siamreptile (2553)
3. นําอุปกรณทั้ง 2 อยางมาประกอบ โดยเอาทอทองเหลืองเสียบลงไปในรูจุกยาง ควรใหทอ
ทองเหลืองโผลมาเสมอจุกยาง หรือโผลออกมาจากจุกยาง เนื่องจากอากาศจะไมขึ้น และน้ําจะ
ไมไหล (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9แสดงลักษณะการตอจุกยางกับทอทองเหลืองงอ(ที่มา : Siamreptile (2553))
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4. นําขวดที่สามารถใสจุกยางไดพอดี พอที่น้ําและอากาศผานไมได เนื่องจากถาจุกยางปดไม
พอดี น้ําจะไหลออกมา (ภาพที่10)

ภาพที่ 10แสดงลักษณะขวดที่สามารถใสจุกยางไดพอดี
ที่มา : Siamreptile (2553)
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5. การเตรียมชั้นวางกลองเลี้ยงหนู
ควรเปนชั้นวางที่มีขนาดพอดีกับกลองเลี้ยงเพื่อปองกันการลมของกลองเลี้ยงหนู
1) นํากลองเลี้ยงหนู และขวดน้ํามาตอติดกัน (ภาพที่11)

ภาพที่ 11แสดงลักษณะการนํากลองเลี้ยงหนู และขวดน้าํ มาตอติดกัน
ที่มา : Siamreptile (2553)
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2) นําไปเรียงบนชั้น (ภาพที่ 12 และ 13)

ภาพที่ 12 และ 13แสดงลักษณะชั้นวางกลองเลี้ยงหนูในแบบตางๆ
ที่มา : Siamreptile (2553)
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6. การใชวัสดุรองพื้น
ใชขี้เรื่อย (Wood shaving) เปนวัสดุสําหรับรองพื้นของหนูขาวซึ่งผานการฆาเชื้อแลว(ภาพที่
14)

ภาพที่ 14แสดงลักษณะวัสดุสําหรับรองพืน้
ที่มา : Siamreptile (2553)
7. การใหอาหาร และน้ํา
ปริมาณการกินอาหาร(Feed usage)

:

ปริมาณการกินน้ํา(Water requirements) :

3-6 กรัม/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)
3-8 มิลลิลิตร/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)
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การผสมพันธุของหนูขาว
หลังจากที่เราเอาหนูใสใยกลองเลี้ยงไปประมาณ 2 เดือน หนูจะเริ่มผสมพันธุกันแลวก็จะเกิด
การปฏิสนธิภายใน1 วัน จะเริ่มตั้งทอง ใชระยะเวลาประมาณ 20 วันแมหนูจะตั้งทอง(สังเกตไดจาก
ทองที่โตขึ้น)ก็ใหแยกออกจากตัวอื่นๆ เนื่องจากเมื่อแมหนูคลอดลูกแลว ลูกหนูจะถูกหนูตัวอื่นกิน หลัง
คลอดลูกหนูแมหนูอาจจะกินลูกหนูบาง เนื่องจากหลังคลอดลูกหนู แมหนูตัดสายรกและกินรกของ
ลูกหนูบางทีอาจจะกินลูกหนูได จากนั้นประมาณ 18-20 วันก็สามารถแยกลูกออกจากแมหนูได
การจําหนายหนูขาว
หนูขาว เปนสัตวที่มีความสําคัญตอการเลี้ยงสัตวประเภทผูลาที่นิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน เชน สัตวเลื้อยคลาน และเหยี่ยว เปนตน อีกทั้งหนูขาวยังมีความสําคัญตอการวิจัยและการ
ทดลองเปนอยางมาก ทําใหปริมาณความตองการใชหนูขาวในการเลี้ยงสัตวและการทดลองมีปริมาณที่
สูง จึงทําใหหนูขาวแบบหนูเปนมีราคาในการจําหนายที่สูงขึ้นตามมา และเมื่อนําหนูเปนมาแปรรูปโดย
การแช แ ข็ งก็ จ ะเป น การเพิ่ มมู ลค า ของหนูข าวมากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ด ว ย ซึ่ง ราคาในการจํ าหนา ยหนู ข าวก็
แบงเปน 2 ประเภทคือ
หนูขาวแบบหนูเปน ซึ่งก็จะแบงตามขนาดของหนู (ภาพที่ 15) ไดแก
ขนาดหนูแดง ( Pinky ) อายุ 3-5 วัน ราคาตัวละ 12-15 บาท
ขนาดหนูคลาน ( Fuzzy )อายุ 6-10 วัน ราคาตัวละ 15-20 บาท
ขนาดหนูวิ่ง ( Sub Adult )อายุ 4-5 สัปดาห ราคาตัวละ 20-30 บาท
ขนาดหนูใหญ หรือหนูปลด ( Adult )อายุ 5 สัปดาหขึ้นไปราคาตัวละ 35-40 บาท
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(A)(B)

(C)(D)(E)(F)

(G)

ภาพที่ 15 แสดงขนาดของหนูขาวตามขนาดตางๆ คือ
(A) ขนาดหนูแดง ( Pinky )

(B) และ (C) ขนาดหนูคลาน ( Fuzzy )

(D) และ (E) ขนาดหนูวิ่ง ( Sub Adult ) (F) และ (G) ขนาดหนูใหญ หรือหนูปลด ( Adult )
ที่มา : Siamreptile (2553)
หนูขาวแบบแชแข็ง ซึ่งก็จะแบงตามขนาดของหนู ไดแก
ขนาดหนูแดง ( Pinky ) ราคาซองละ 200 บาท( ซองละ 10 ตัว )
ขนาดหนูคลาน ( Fuzzy )ราคาซองละ 250 บาท( ซองละ 10 ตัว )
ขนาดหนูวิ่ง ( Sub Adult )ราคาซองละ 300 บาท( ซองละ 10 ตัว )
ขนาดหนูใหญ หรือหนูปลด ( Adult )ราคาซองละ 300 บาท( ซองละ 8 ตัว )
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2. การผลิตเพื่อการคา
การผลิตเพื่อการคาสามารถอธิบายไดดังนี้
การผลิต หมายถึงการนําเอาปจจัยการผลิตตางๆ อันไดแก ที่ดิน แรงงาน ทุน วัตถุดิบและ
ผูประกอบการ ไปผานกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีในการผลิต จนกระทั่งออกมาเปนสินคาหรือ
บริการสําเร็จรูปเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค เชน อาหารเสื้อผา ยารักษาโรค บริการขนสง เปน
ตน
กรรมวิ ธี ใ นการผลิ ต เป น การเพิ่ ม มู ล ค า หรื อ ประโยชน ใ นการใช ส อยให กั บ ตั ว สิ น ค า และ
บริก าร ทําใหเ กิด ประโยชน ทางเศรษฐกิจ ขึ้นมาใหม โดยทําใหสิ่งของหรื อบริการมีมูลคาเพิ่มมาก
ขึ้น และสามารถบําบัดความตองการของมนุษยได เชน การนําไมมาทําโตะ เกาอี้ การนําฝายมาทําผืน
ผา หรือการนําผืนผามาทําเปนเสื้อผาสําเร็จรูป การนําขาวเปลือกมาสีเปนขาวสาร ทําใหขาวเปลือกมี
ประโยชนใชสอยมากขึ้น เปนตน ซึ่งเปนการเพิ่มประโยชนใหกับตัวสินคา(สํานักบริการขอมูลและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2009)
การคา หมายถึง การตกลงแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ หรือทั้งสองอยาง การคาสามารถเรียก
ไดอีกชื่อหนึ่งคือ การคาเชิงพาณิชย (commerce) กลไกหรือสถานที่ที่สามารถมีการคาขายเรียกวา
ตลาด รูปแบบเริ่มตนของการคาคือ การยื่นหมูยื่นแมว ซึ่งหมายถึงการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ
โดยตรงระหวางผูคา ปจจุบันนี้ โดยทั่วไปผูคาสมัยใหมใชการเจรจาตอรองดวยสิ่งแลกเปลี่ยน ซึ่งนั่นก็
คือเงินตรา(สํานักบริการขอมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2009)
การผลิต เพื่อการคา หมายถึง การนําเอาปจจัยการผลิตตางๆไปผานกระบวนการผลิ ตหรือ
กรรมวิธีในการผลิต จนกระทั่งออกมาเปนสินคาหรือบริการสําเร็จรูปเพื่อตอบสนองตามกลไกลทาง
การตลาด
Praveetelearning(2554)ไดกลาวไววา มนุษยตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย ลวนแตเคยเปนผูซื้อและ
ผูขายดวยกันทั้งสิ้น สิ่งของที่ทําการซื้อขายมีอยู 2 ประเภท คือ
1. สิ น ค า (goods) มี ตั ว ตน สามารถมองเห็ น และสั ม ผั ส ได เช น ตู เ ย็ น รถยนต กระเป า
หนังสือ ดินสอ ปากกา เปนตน
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2. บริการ (service) ไมมีตัวตน มองไมเห็น แตสัมผัสได เชน สามลอรับจางพาผูโดยสารไปสงยัง
จุดหมาย ชางตัดเสื้อทําผมขายฝมือนักรองขายเสียง ดาราขายบทบาทการแสดง คนงานกอสราง
ขายแรงงาน หมอและพยาบาลขายคารักษาดูแลคนไข และครูขายวิชาความรูแกศิษย เปนตน
จากที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น ถึ ง ความหมายของการเลี้ ย งหรื อ ผลิ ต เพื่ อ การค า มี ห ลั ก การและ
ขอพิจารณาตามประเภทและชนิดของสัตวนั้นๆ จึงมีงานวิจัยและบทความตางๆที่เกี่ยวของกับการเลี้ยง
หรือการผลิตสัตวเพื่อการคา เชน
Thaiworm(2011) ไดกลาวในเรื่องการเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อการคาไววา การเลี้ยงไสเดือนเพื่อ
การคาตนทุนอาจยังสูง แตปจจุบัน การสงออกไสเดือนดินอบแหงไปยังตางประเทศยังทําเงินใหได
พอสมควร
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (2552)กล า วว า การที่ จ ะพิ จ ารณาว า ผู ที่ เ ลี้ ย งไก พื้ น เมื อ งประสบ
ความสําเร็จหรือไมยอมขึ้นอยูวาผูที่เลี้ยงไกพื้นเมืองนั้น เลี้ยงไกพื้นเมืองเปนอาชีพเสริม หรือเลี้ยงเปน
อาชีพหลัก ถาผูที่เลี้ยงไกพื้นเมืองเลี้ยงเปนอาชีพเสริม จะพิจารณาวาเลี้ยงไกพื้นเมืองแลวไกพื้นเมือง
เจริญเติบโตสมบูรณดีหรือไมไกพื้นเมืองไมตายจากโรคระบาด แตถาเลี้ยงเปนอาชีพหลักนอกจากจะ
พิจารณาวาเลี้ยงไกพื้นเมืองแลวไดผลผลิตดี ปจจัยสําคัญที่จะชี้ขาด คือกําไร - ขาดทุน ถาผูที่เลี้ยงไก
พื้นเมืองแลว จําหนายไดกําไรก็แสดงวาประสบผลสําเร็จทั้งในดานการผลิตและการตลาด กลาวคือ
"สามารถลดตนทุนการผลิตไดต่ํากวาราคาขาย"
เกษตรพอเพียง.คอม (2010) กลาววา หนอนนกมีระยะหนอนที่ยาวนานและหนอนมีคุณคาทาง
อาหารสูงเมื่อใชเปนอาหารเลี้ยงสัตวในปริมาณที่เหมาะสมจะทําใหสัตวมีสุขภาพแข็งแรง จึงมีผูนิยม
นํามาเพาะขยายพันธุเพื่อผลิตเปนอาหารสัตวเชิงการคา เชน เปนอาหารสัตวปก ปลาสวยงาม กระรอก
ฯลฯ ดังนั้น เกษตรกรหรือผูที่สนใจสามารถเพาะสัตวหนอนนกไดเองก็จะสามารถชวยลดคาใชจายใน
การซื้ออาหารสัตวเลี้ยงเหลานี้ได

องคประกอบในหนาที่ทางธุรกิจ
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ธุ ร กิ จ หมายถึ ง การดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ จ ะประสมประสานทรั พ ยากรต า ง ๆ ของ
องคการ เพื่อใหไดสินคาหรือบริการ มาตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์
ในสินคานั้น ๆ ไปยังผูบริโภคดวยความเต็มใจ และองคกรไดผลกําไร องคประกอบในหนาที่ทางธุรกิจ
มี 4 หนาที่ คือ
1. หนาที่การผลิต ( Production Functions) การผลิต คือ กิจกรรมที่แปรรูปวัตถุดิบใหเปนสินคา
สําเร็จรูป
2. หนาที่การตลาด ( Marketing Functions)การตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในทาง
ธุรกิจที่มีผลใหเกิด การเคลื่อนยายสินคาหรือบริการจากผูผลิต ( มีการโอนกรรมสิทธิ์ โดยอาศัย
กลไกการแลกเปลี่ ย น ) ไปยั ง ผู บ ริ โ ภคหรื อ ผู ใ ช บ ริ ก ารนั้ น ๆ เพื่ อ ให ไ ด รั บ ความ
พอใจ ขณะเดียวกันก็ตองบรรลุวัตถุประสงคของกิจการดวย
กิจกรรมหลักทางการตลาด เรียกวา “ สวนประสมทางการตลาด ”( Marketing Mix ) หรือ “ 4
P’s ” ประกอบดวย
1) ผลิตภัณฑ ( Product ) ที่ตองมีการสํารวจ วิจัย ออกแบบ พัฒนา เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภคมากที่สุด
2) ราคา ( Price ) มูลคาของสินคาหรือบริการที่อยูในรูปตัวเงิน การตั้งราคาตองคํานึงถึง
อํานาจซื้อ ราคาคูแขง กําไรที่ตองการ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ สวนลด และสินเชื่อ
3) การจัดจําหนาย ( Place ) วิธีการกระจายสินคาหรือบริการใหไปถึงมือผูบริโภค
4) การสงเสริมทางการตลาด ( Promotion ) เพื่อบอกใหผูบริโภคไดรูจักและยอมรับสินคา
หรือบริการไดงาย โดยการโฆษณา ลด แจก แถม ชิงโชค คูปอง
3. หนาที่ทางการเงินและบัญชี ( Finance and Accounting Function) ดูแลในเรื่องการจัดหา
ทุ น การใช จ า ยเงิ น แล ว นํ า ข อ มู ล มาจั ด ทํ า งบการเงิ น คื อ งบดุ ล เพื่ อ แสดงสถานะของ
กิจการ และงบกําไรขาดทุน เพื่อแสดงผลการดําเนินงานในรอบ1 ป
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4. หนาที่ทางบุคลากร ( Personel Function )คือการจัดหาบุคลากรใหเหมาะสมกับงานอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ก ารคั ด เลื อ ก ฝ ก อบรม ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารจู ง ใจ และ
ควบคุม โดยยึดหลักการ Put the right man in the right job
ทรัพยากรตาง ๆ ขององคการ
คือสิ่งตาง ๆ ที่องคการมีอยูเพื่อใชในการดําเนินงาน มีอยู 4

ประเภท เรียก สั้น ๆ วา “ 4

M’s ” ประกอบดวย
1) คน ( Men) บุคลการในองคการ
2) เงินทุน ( Money) เงินทุนที่ใชในการดําเนินกิจการ
3) วัสดุอุปกรณ ( Material) ที่จําเปนตองใชในการดําเนินการ
4) การจัดการ (Management) วิธีการบริหารปจจัย 3 ขอขางตนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคการ

26

3. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสัตวเศรษฐกิจ
ความหมายของสัตวเศรษฐกิจ
สัตวเศรษฐกิจ(Kong, 2553) หมายถึง สัตวเลี้ยงที่มีคุณคาและมีปริมาณมากพอที่จะนํามาใช
ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ ตัวอยางของสัตวเศรษฐกิจที่เปนที่รูจักกันมีอาทิเชน โค กระบือ ไก สุกร เปน
ตน โดยสัตวเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด คือแกะซึ่งขนของมันสามารถนํารายไดเขา
ประเทศเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นก็มีโคซึ่งผลผลิตทั้งเนื้อ หนัง สามารถนําไปแปรรูปเปนผลผลิตสง
ขายไปไดทั่วโลก
สําหรับประเทศไทยสัตวเศรษฐกิจที่นํารายไดเขาประเทศ มีอาทิเชน ไก ซึ่งการแปรรูปทั้งใน
ลักษณะไกตมสุก และไกแชแข็งสงออกไปยังประเทศญี่ปุน ยุโรปและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ก็มีกุง
กุลาดํา ซึ่งมีการเลี้ยงอยางกวางขางทางภาคใตของประเทศและสามารถสงออกนํารายได เขาประเทศได
มหาศาลเชนกัน
ปจจุบันมีการพัฒนาสัตวเศรษฐกิจใหมขึ้นอีกหลายชนิดทั้ง จากการนําสัตวปามาเลี้ยงในเชิง
พาณิชย เชน หมูปา และการนําเขามาจากตางประเทศ นกกระจอกเทศ ซึ่งสามารถนํามาเพาะเลี้ยงและ
ขยายพันธุ โดยมีแนวโนมจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชยไดในอนาคต เพราะสามารถนําทุกสวนมาทํา
เปนผลผลิตขายได
อาชีพเลี้ยงสัตว จัดไดวาเปนอาชีพที่ทํากันอยางแพรหลายกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของ
ประเทศไทย สัตวเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงมีอยูดวยกันหลายประเภท ทั้งเลี้ยงเพื่อบริโภคภายในประเทศ
และสงออกตางประเทศ โดยการเลี้ยงสัตวสามารถทํารายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมาก ในปจจุบัน
การเลี้ยงสัตวของประเทศไทยถือไดวามีศักยภาพและใชเทคโนโลยีเทียบเทากับ นานาประเทศ เนื่องจาก
ผลผลิตที่ผลิตไดจากประเทศไทยสามารถตอบสนองตอความตองการบริโภค และสรางความเชื่อมั่นใน
คุณภาพตามมาตรฐานทั้งจากยุโรปหรืออเมริกา
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ซึ่งในระยะหลังจากที่เกิดภาวะโลกรอนหรือ “Global Warming” มีการสูญพันธของสัตวนานา
ชนิดมากขึ้นมีการกอกําเนิดของโรคใหมๆ ระบาดสูคนมากขึ้น เชนไขหวัดนก ทําใหมีการฆาทําลาย
สัตวปก และไก จํานวนมากมหาศาลตามที่เห็นอยูในขาวที่ผานมา เราจึงตองมีการพัฒนาสัตวเศรษฐกิจ
ใหมขึ้น ทั้งจากการนําสัตวปามาเลี้ยงในเชิงพาณิชย เชน หมูปา และการนําเขามาจากตางประเทศ
นกกระจอกเทศ ซึ่งสมารถนํามาเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ โดยมีแนวโนมจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย
ไดในอนาคต เพราะสามารถนําทุกสวนมาทําเปนผลผลิตขายได
หลักพิจารณาการเลี้ยงสัตวเพื่อจําหนาย
ลําหยังวิทยามูลนิธิ (2553) ไดกลาวถึงหลักการพิจารณาการเลียงสัตวไวดังตอไปนี้
1. ความตองการของตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณและกลุมเปาหมาย ของผูบริโภคถาเปน
อาหารสากลนิยมบริโภคกันโดยทั่วไปเปนกลุมใหญก็ไมนามีปญหาในการผลิตแตถาในการ
ผลิตกันมากจนลนตลาด โอกาสที่ราคาของผลผลิตตกต่ําจึงมีมาก ขอสําคัญผูผลิตตองมีขอมูล
ทั้งความตองการของตลาด และปริมาณในการผลิตดวยเพื่อประกอบการตัดสินใจ
2. ตนทุนการผลิต หมายถึง คาใชจายในการผลิตทั้งหมด รวมทั้งแหลงการเงินซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ในการดําเนินการ ราคาตนทุนสูงแตผลผลิตต่ําหรือไมแนนอนก็ไมควรตัดสินใจ แตถาตนทุน
สูงและผลผลิตสูงราคาดีก็นาลองตัดสินใจ แตโอกาสที่เกษตรมุงหวังคือตนทุนต่ําผลผลิตสูง
ราคาดีนั้น มีโอกาสเปนไปไดนอย ถึงอยางไรก็ตามผูผลิตตองประเมินโอกาสที่จะเปนไปได
โดยใชขอมูลพื้นฐานจากแหลงตางๆ
3. ความรูและทักษะของผูผลิต เปนสิ่งสําคัญมากเนื่องจากการเลี้ยงสัตวซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตตองมี
ทักษะและเทคนิคชั้นสูงรวมทั้งเทคโนโลยีจึงจะไปไดรอด ความรูและวิชาการสมัยใหมเปน
สิ่งจําเปน เพราะมรการพัฒนาอยูเสมอ ผูผลิตจึงตองปรับตัวใหทันเหตุการณ
4. เปดโลกทัศนการเลี้ยงสัตวตัวใหม ถาเปนผูริเริ่มเปนคนแรก และมีตลาดรองรับ โอกาสที่จะ
ประสบผลสําเร็จเปนไปไดสูงมาก เชน การเลี้ยงแพะเพื่อเปนสินคาสงออกในตะวันออกกลาง
การเลี้ยงนกกระจอกเทศเพื่อเปนสินคาสงออกแถบในทวีปยุโรป เปนตน
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5. สถานที่เลี้ยงสัตวตองเหมาะสมกับสัตวแตละประเภท รวมทั้งสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอ
การเลี้ย งสัตว ชนิด ตางๆดว ย นอกจากนี้ชุมชนก็เ ปน สวนสําคัญในการตัด สินใจเพราะการ
ดําเนินงานไปแลว ถามีเหตุหรือปจจัยอันใดก็ตามทําใหตองเลิกลมกิจการเปนเรื่องที่ทุกคนไม
พึงปรารถนา จึงควรพิจารณาใหรอบคอบเสียกอน
ประเภทของสัตวเลี้ยงเพื่อจําหนาย
ลําหยังวิทยามูลนิธิ (2553)ไดกลาวถึงประเภทของสัตวที่เลี้ยงไวเพื่อจําหนายไวดังตอไปนี้
1. สัตวทั่วไปที่เปนความตองการของตลาด เชน เปด ไก หมู วัว กุง หอย ปู ปลา เปนตน เปน
อาหารพื้นฐานที่มีคนนิยมบริโภค โดยทั่วไป ไมวาจะเปนคนตางชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
2. สัตวเปนที่นิยมเฉพาะบางกลุม แตอาจมีปริมาณคนบริโภคสูงมาก เชน แพะ แกะ เปนตน
3. เปนสัตวเศรษฐกิจชนิดใหมที่มีผูนิยมบริโภคสูง สามารถจําหนายไดงายและสม่ําเสมอเชน ผึ้ง
และผลิตภัณฑ ตั๊กแตน เปนตน ซึ่งมีกลุมผูบริโภคอยูจํานวนมากพอสมควร และมีการลงทุนต่ํา
ปจจุบันมีสัตวเลี้ยงประเภทนี้ออกจําหนายและสงเสริมการผลิตดวยจึงนาจะเปนทางเลือกที่
สดใส
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4. ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร
วรทัศน (2553) กลาววา การสงเสริมการเกษตร (Agricultural Extension) คือ การใหบริการ
หรือระบบที่ชวยเหลือประชาชนโดยวิธีการใหการศึกษา (Education Procedure) เพื่อปรับปรุงวิธีการ
และเทคนิคทางการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและรายได รวมทั้งการปรับปรุงระดับความ
เปนอยู (Level of Living) ระดับมาตรฐานทางการศึกษา และสังคมของชีวิตชนบทใหดีขึ้น
กลาวโดยสรุป การสงเสริมการเกษตร คือ เปนกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิ ต ของเกษตรกรในชนบท รวมทั้ ง วิ ถี ชี วิ ต ให มี ค วามเป น อยู ที่ ดี ขึ้ น อี ก ทั้ ง เป น การให บ ริ ก ารแก
ประชาชนดานการเกษตร โดยใหคําปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนแกไขปญหาตางๆ เพื่อให
เขาไดรับความรูนําไปปฏิบัติ ดวยตัวของเขาเอง จนสามารถชวยเหลือตัวเองได
เปาหมายสุดทาย (Ultimate goal) ของการสงเสริมก็คือ “การพัฒนาคน”(Development of
people) อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองตนเองของเกษตรกร อัน
เปนผลใหเกิดภาวะความเปนอยูที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาปรับปรุงผลผลิตการเกษตรยังทําใหเกิดผล
กํ า ไรสู ง สุ ด แก เ กษตรกรอี ก ด ว ย สิ่ ง เหล า นี้ เ ปรี ย บเสมื อ นดั ช นี (index)

หรื อ วิ ธี ก าร (means)

ในการที่จะบรรลุเปาหมายที่วางไว
ดิเรก (2527)ไดกลาวถึงสิ่งที่เกี่ยวของกับการยอมรับเทคโนโลยี หรือการปฏิบัติทางการเกษตร
ไว ว า ในการเปลี่ ย นแปลงนั้ น นวั ต กรรมที่ จ ะนํ า มาเพื่ อ ให เ กิ ด การยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงนั้ น
โดยเฉพาะถานวัตกรรมนั้นเปนเทคโนโลยีทางการเกษตรแลวมีปจจัยที่เกี่ยวของอยูหลายประการคือ
1. ปจจัยที่เปนเงื่อนไข หรือสถานการณโดยทั่วไป ไดแก 1) สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม รวมทั้งสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร และ 2) สมรรถภาพในการดําเนินงานของสถาบันที่
เกี่ยวของ
2. ปจจัยที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก 1) บุคคลเปาหมาย คือตัวเกษตรกรโดยรวมเอง 2) ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง หรือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และ 3) นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเกษตร
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และการที่เทคโนโลยีเกษตรที่นํามาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จะมีการแพรกระจายไปรวดเร็วแค
ไหน มีขอที่ควรนํามาพิจารณาเกี่ยวของ คือ
1. เทคโนโลยีนั้นเมื่อนําไปใชแลวเกิดประโยชนทางดานการเพิ่มรายได หรือผลประโยชนอื่น
มากนอยแคไหน ถามากก็แพรกระจายเร็ว
2.

ผลประโยชนที่เกิดขึ้นใหผลตอบแทนหลังจากการปฏิบัติไปนานแลวแคไหน ถาให

ผลตอบแทนระยะสั้น เทคโนโลยีนั้นก็จะแพรกระจายรวดเร็ว
3. มีสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่มีอัตราดอกเบี้ยราคาถูก และบริการแกคนจนที่ไมมีหลักทรัพยค้ํา
ประกัน ถามีมากการแพรกระจายเทคโนโลยีก็มีมาก
4. การคมนาคมและการสื่อสาร ถามีมากก็กระจายไดรวดเร็ว
5. วัตถุประสงคในการผลิตของเกษตรกร เปนวัตถุประสงคในการผลิตเพื่อการคามากกวาเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน เทคโนโลยีนั้นก็จะแพรกระจายไดเร็วกวา
6. ภาวะความขัดแยงกับสภาพที่เปนอยู ถาเกษตรกรสวนใหญยังคงนึกวาสภาพชีวิตของตนที่ต่ํา
กว า มาตรฐานของมนุ ษ ย นั้ น เป น สภาพที่ เ คยชิ น มานานจนเป น เรื่ อ งปกติ วิ สั ย เทคโนโลยี ก็ จ ะ
แพรกระจายเขาหมูบานนั้นชากวา
7. ลักษณะของความสอดคลอง ขัดแยงกับสภาพทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนหนึ่งๆ ถาไมมี
ความขัดแยงกับสภาพทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนสวนใหญ เทคโนโลยีนั้นก็จะแพรกระจายไดเร็ว
กวา
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5.ความหมาย ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความหมาย
จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2525 ราชบัณฑิตยสถาน(2538 : 600) ได
ใหความหมายของคําวา “ความพึงพอใจ” ไวคือ คําวา “พึง” เปนคําชวยกริยาอื่น หมายความวา “ควร”
เชน พึงใจ หมายความวา พอใจ ชอบใจ และคําวา “พอ” หมายความวา “เทาที่ตองการเต็มความตองการ
ถูก ชอบ” เมื่อนําสองคํามาประสมกัน พึงพอใจก็หมายถึง “ความชอบใจ ถูกใจตามที่ตองการ”
กาญจนา (2546) กลาววา ความพึงพอใจ(Satisfaction)เป น ทั ศ นคติ ที่ เปนนามธรรมการที่เรา
จะทราบว า บุ ค คลมี ค วามพึ ง พอใจหรื อ ไม ส าม ารถสั ง เกตโดยการแสดงออกที ่ ค อ นข า ง
สลับซับซอนจึ ง เป น การยากที่จ ะวั ดความพึงพอใจโดยตรงแตสามารถวัดโดยออมโดยการวัดความ
คิดเห็นของบุคคลเหลานั้นซึ่งการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริง จึงจะสามารถ
วัดความพึงพอใจนั้นได
ศุภชัย (2546) ไดแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจซึ่งเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานของทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชนโดยได ร วบรวมแนวคิ ด จากนั ก วิ ช าการและสรุ ป ว า นั ก วิ ช าการจํ า นวนมากได
ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจูงใจซึ่งสามารถแบงกลุมของทฤษฎีออกเปน 3 กลุมคือ
1. กลุมที่เนนการสสรางความพอใจ (Content theories) เปนกลุมทฤษฎีที่สนับสนุนใหองคการ
ตระหนักถึงการตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากรใหไดมากที่สุด
2. กลุมทฤษฎีที่เนนกระบวนการสรางการจูงใจ (process theories) โดยมีขอสมมติที่วาบุคลากร
ตองการปฏิบัติงานเพื่อหวังผลประโยชนตอบแทน
3. กลุมทฤษฎีเสริมแรง (reinforcement theories) เปนกลุมทฤษฎีที่เชื่อมโยงพฤติกรรมของบุคคล
กับการใหรางวัล
Flippo (1961 : 461) กลาววา ความพึงพอใจเปนเรื่องของสภาพจิตใจ หรือความรูสึกนึกคิดของ
แตละบุคคลที่จะแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจหรือไมตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหมาซึ่งผลงาน
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การวัดทัศนคติของบุคคลอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได ถาหากบุคคลนั้น แสดงความคิดเห็นไม
ตรงกับความรูสึกของตน และ Secord and Backman (1964 : 391) กลาววา ความพึงพอใจในงานนั้นเกิด
จากความตองการของบุคลากรในองคกร บางคนพอใจเพราะผลงานที่ทําไดสําเร็จ บางคนพอใจเพราะ
ลักษณะงาน แตบางคนพอใจเพราะเพื่อนรวมงาน
จากความหมายที่กลาวมา พอจะสรุปไดวา “ความพึงพอใจ” ไดวา เปนทัศนคติอยางหนึ่งที่มี
ลักษณะเปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปเปนรางได เปนความรูสึกสวนตัวที่เปนสุขเมื่อไดรับ
การตอบสนองตามความต อ งการของตนในสิ่ ง ที่ ข าดหายไป เป น สิ่ ง ที่ กํ า หนดพฤติ ก รรมในการ
แสดงออกของบุคคล มีผลตอการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมนั้น
การวัดความพึงพอใจ
ภณิดา (2541) ไดกลาววา การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถทําไดหลายวิธี ดังตอไปนี้
1. การใชแบบสอบถาม โดยผูออกแบบสอบถามตองการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถทําไดใน
ลักษณะคําตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาวอาจถามความพึงพอใจในดาน
ตางๆ
2. การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี และได
ขอมูลที่เปนจริง
3. การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมายไมวาจะ
แสดงออกจากการพูด กริยา ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกตอยางมี
ระเบียบแบบแผน
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ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
จะเห็นไดวา “ความพึงพอใจ” เปนผลจากความตองการของมนุษย ที่กลาวไวใน “ทฤษฎีการจูง
ใจของ A.H. Maslow” ซึ่ง อุกกฤษฎ (2543)ไดกลาวถึงสมมติฐานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยไวดังนี้
มนุษยมีความตองการ ความตองการมีอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด ความตองการใดไดรับการ
ตอบสนองแลว ความตองการอยางอื่นจะเขามาแทนที่กระบวนการนี้ไมมีที่สิ้นสุด และเริ่มตั้งแตเกิดจน
ตาย
ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป ความ
ตองการที่ไมไดรับการตอบสนองเทานั้นที่เปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรม
ความตองการของมนุษยมีเปนลําดับขั้นตามลําดับความสําคัญ (A hierarchy of needs) กลาวคือ
เมื่อความตองการในระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว ความตองการระดับสูงก็จะเรียกรองใหมีการ
ตอบสนองมาสโลวอางใน อุกกฤษฎ (2543)ไดแบงลําดับความตองการไวดังนี้
1. ความตองการทางรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการขั้นมูลฐานของมนุษย และ
เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ไดแก อาหาร อากาศ น้ํา ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษา
โรค ฯลฯ
2. ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง (Security needs) เปนความปรารถนาที่จะไดรับ
ความคุมครองจากภัยอันตรายตางๆ เชน อุบัติเหตุ อาชญากรรม ฯลฯ และความตองการความ
มั่นคง เชน คํามั่นสัญญาจากนายจางที่จะจายคาจาง หรือผลตอบแทนระยะยาว เปนตน
3. ความตองการทางสังคม (Social or belonging needs) เปนความตองการที่จะเขารวมเปนสมาชิก
ขององคกรและไดเปนที่ยอมรับ ความเปนมิตรภาพ และความรักจากเพื่อนรวมงาน
4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม (Esteem or igoistic needs)เปนความตองการอยาก
เดนในสังคม เปนที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลาย การมีความรู ความสามารถ ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
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5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด (Self-realization or self-actualization)เปน
ความตองการที่นึกอยากจะเปนนึกอยากจะได การที่บุคคลใดบรรลุถึงความตองการในขั้นนี้ก็
จะไดรับการยกยองเปนบุคคลพิเศษไป
สมิหรา(2546: 46-47)อางอิงจาก Alderferที่ไดเสนอทฤษฎี ERG ซึ่งพัฒนาจากทฤษฎีของ
Maslow แตรูปแบบที่เปนจุดเดนแตกตางกันจากการศึกษาวิจัยของ Alderfer เห็นวาความตองการของ
มนุษยนาจะเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ความตองการการอยู รอด (Existence)เปนความตองการดานร างกาย และปรารถนาอยากมี
สิ่งของเครื่ องใช ตางๆ เช น ตองการอาหาร ที่ อยูอาศัย เปน ตน สําหรั บในองคกรนั้นความ
ตองการคาจางโบนัสและผลประโยชนตอบแทน ตลอดจนเงื่อนไขการทํางานที่ดีและสัญญา
วาจาง เหลานี้ลวนเปนเครื่องมือตอบสนองสิ่งจูงใจ ซึ่งความตองการอยูรอดนี้เทียบไดกับความ
ตองการทางดานรางกายและดานความปลอดภัยของ Maslow
2. ความสัมพันธทางสังคม (Relatedness)เชน ความตองการจะเปนผูนํา ความตองการที่จะเปนผู
ตาม ความตองการอยากมีสายสัมพันธทางมิตรภาพกับคนอื่นๆ ซึ่งความสัมพันธทางสังคมนี้
เทียบไดกับความตองการดานความมั่นคง ความตองการทางสังคม และความตองการที่จะไดรับ
การยกยองจากเพื่อนรวมงานและหัวหนาของ Maslow
3. ความตองการกาวหนาและเติบโต (Growth)เปนความตองการที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงฐานะ
และการเติบโตกาวหนาของผูทํางานในองคกร ความตองการนี้คือ ความตองการที่จะไดรับ
ความรับผิดชอบเพิ่ม ไดทํากิจกรรมใหมๆที่มีโอกาสใชความรูความสามารถใหมๆ ซึ่งความ
ตองการนี้เทียบไดกับความตองการที่จะไดรับความสําเร็จทางใจตามที่ไดนึกคิดไวของ Maslow
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ทฤษฎี ERG นี้มีขอสมมติฐาน 3 ประการเปนกลไกสําคัญคือ
1. ความตองการที่ไดรับการตอบสนอง (Need Satisfaction)หากความตองการระดับใดไดรับการ
ตอบสนองนอย ความตองการประเภทนั้นจะสูง
2. ขนาดของความตองการ (Desire Strength)หากความตองการประเภทที่อยูต่ํากวาไดรับการ
ตอบสนองมากพอแลว ก็ยิ่งทําใหความตองการประเภทที่อยูสูงกวามีมากขึ้น
3. ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนอง (Need Frustration)หากความตองการประเภทที่อยูสูงมี
อุ ป สรรคติ ด ขั ด ได รั บ การตอบสนองน อ ย ก็ ทํ า ให ค วามต อ งการประเภทที่ อ ยู ต่ํ า ลงไปมี
ความสําคัญมากขึ้น
การแสดงออกของพฤติกรรมมนุษยตั้งอยูบนพื้นฐานของความตองการ และการสนองตอบ
ความตองการ การที่จะเสนอสิ่งเราใหสอดคลองกับความตองการของบุคคล จําเปนตองทราบแรงจูงใจ
ของบุคคลเพื่อสนองความตองการของมนุษยได รูปแบบการจูงใจของ Porter และ Lawler ตั้งอยูบนขอ
สมมติ ฐ านที่ ว า “ผลตอบแทนเป น สาเหตุ ใ ห เ กิ ด ความพอใจ และการปฏิ บั ติ ง านย อ มจะก อ ให เ กิ ด
ผลตอบแทน” ดังนั้น การปฏิบัติงานที่ดีจะนําไปสูผลตอบแทน ซึ่งแบงเปน 2 แบบ คือ
1. ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards)
2. ผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards)
และในที่ สุด จะนํ า ไปสูก ารตอบสนองความพอใจ ที่ จ ะถู ก กํา หนดโดยความแตกตา งระหวา ง
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง และการรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ถาหากผลตอบแทนจริง
มากกวาผลตอบแทนที่รับรูแลว ความพอใจยอมจะเกิดขึ้น ความมากนอยของความพอใจหรือไมพอใจ
ยอมเกิดเกิดขึ้นอยูกับขนาดของความแตกตางระหวางผลตอบแทนที่ไดรับจริงกับการรับรูเกี่ยวกับความ
ยุติธรรมของผลตอบแทน(สมยศ, 2545) ดังภาพที่ 16
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ภาพที่ 16แสดงรูปแบบการจูงใจของ Porter และ Lawler
ที่มา : สมยศ (2545) ดัดแปลงจาก EdwarE.Lawler and Lyman W.Porter
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6.เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมงานวิจัย ตลอดจนงานเขียนที่เกี่ยวของเพื่อนํามา
อางอิงถึงการใชหนูขาวในการทดลอง เชน
หนวยบริการฐานขอมูลสมุนไพร (2008)ไดศึกษาเรื่องฤทธิ์ปกปองตับของลูกใตใบในหนูขาว
สรุปไดวาสารสกัดใบของลูกใตใบดวยเมทานอลสามารถปองกันการถูก ทําลายของตับในหนูขาวที่
เหนี่ยวนําใหเกิดพิษที่ตับได
คมชัดลึก (2011) ไดเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ปลูกถายฟนในไตหนูโดยคณะวิศวกรชีวภาพใน
ญี่ปุนมีผลงานมาใหไดตื่นเตนอีกครั้งในเรื่องของการปลูกถายอวัยวะในหนู หลังจากเมื่อไมนานมานี้เคย
ปลู ก ถ ายฟ น ในห อ งทดลอง และนํา ไปปลู ก ถา ยบนขากรรไกรของหนู ไ ดสํ า เร็ จ ล าสุ ด ยั ง ประสบ
ความสําเร็จในการสรางฟนที่โตขึ้นจากการปลูกถายเซลลในไตของหนูทดลอง ทั้งยังเปนวิธีสรางอวัยวะ
ใหมไดเร็วกวาวิธีเดิมๆ ที่ผานการทดลองมาแลวอีกดวย
สุภารัตน (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของน้ํามันราขาวและวิตามินอีตอลิปดเปอรออกซิ
เดชั่นกลูทาไทโอนและเนื้อเยื่อวิทยาของไตในหนูขาวที่เหนี่ยวนาโดยโซเดียมอารซีไนท พบวา แกมมา
ออริซานอลที่อยูในน้ํามันราขาวในขนาดที่ใชในการศึกษานี้ไมสามารถตานพิษที่เกิดจากโซเดียมอารซี
ไนทในเนื้อเยื่อไตของหนูขาวได
อมรา (2553) ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง การยั บ ยั้ ง การหดตั ว ของกล า มเนื้ อ มดลู ก หนู ข าวโดย
Tamoxifenและ Oestradiol พบวา สาร antioestrogenชื่อ tamoxifenซึ่งใชกันอยางแพรหลายในการรักษา
โรคมะเร็งเตานม และ oestradiolมีผลยับยั้งการหดตัวของกลามเนื้อมดลูกของหนูขาว ใน organ bath
จากการกระตุนของ oxytocin, acetylcholine, potassium และ cold contracture
จากงานวิ จัยและงานเขียนที่ก ลาวมาขางตน จะเห็นไดวาหนูขาวมีความจําเปนมากตอการ
ทดลองทางการแพทย และหนูขาวยังมีความสําคัญในการทดลองหาสิ่งใหมๆ ที่จะเปนประโยชนใน
อนาคตอีกดวย

