
 
 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการวิจัยเร่ือง “การผลิตหนูขาวเพื่อการคาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม” ไดแบงเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของออกเปน 6ประเด็น ดังนี้ 

  1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหนขูาว วิธีการเล้ียงหนูขาว และการจําหนายหนูขาว 

  2. การผลิตเพื่อการคา 

  3. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสัตวเศรษฐกิจ 

  4. ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร 

  5. ความหมาย ทฤษฎี และแนวคิดเกีย่วกับความพึงพอใจ 

  6. เอกสารงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 
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1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหนูขาว และวิธีการเล้ียงหนูขาว 

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหนูขาว (ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ,2553) 

 หนูท่ีใชในการในการทดลองมีอยูท้ังหมด 2 ชนิด คือ หนูขาวใหญหรือหนูแรท (Rat) มีช่ือ

วิทยาศาสตรวา  Rattusnorvegicus และหนูขาวเล็กหรือหนูถีบจักร (Mice)มีช่ือวิทยาศาสตรวา

Mus  musculus 

 หนูขาวท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ เปนหนูขาวพันธุเล็ก หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวาหนูขาวเล็ก 

(Mice) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Mus  musculusเปนหนูขาวท่ีมีขนาดเล็กเปนสีขาวท้ังตัวขนเกรียนสะอาด

เปนมัน(ภาพท่ี 1) 

 

ภาพท่ี 1 แสดงลักษณะหนูขาวเล็ก (Mus  musculus) 

ท่ีมา : ศูนยสัตวทดลองแหงชาต(ิ2553) 
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 ประวัติและแหลงท่ีมาของหนูขาว  

 ตามหลักฐานท่ีมีปรากฏพบวาได มีการนําหนูมาใชในการทดลองตั้ งแตปพ .ศ .2164 

โดย นักวิทยาศาสตรชาวอิตาเลียนคือ Theophilus Muller และ Johannes Faber ไดทดลองโดยการผาตัด

หนูเพื่อทําการศึกษาถึงอวัยวะ ภายในหลังจากนั้นไดมีการนําหนูมาใชในการทดลองบอยข้ึน เชนการนํา

หนูมาเล้ียงในหองทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของการขาดอาหารและออกซิเจนตอคุณภาพชีวิตของ

หนู  หรือการนําไขของพยาธิตัวตืดมาใหหนูกิน หลังจากนั้นพบวาหนูเปนมะเร็งตับภายในเวลา 6 

เดือน   คุณประโยชนท่ีไดจากการทดลองจากหนูเกิดข้ึนอยางมากมายไมวาจะเปนศึกษาสาเหตุ และการ

รักษาโรคความดันการปลูกถายอวัยวะ โรคเยื่อสมองอักเสบ โรคผิวหนัง โรคกระเพาะ โรคตับ และโรค

ไขกระดูก 

 สําหรับในประเทศไทยจากบันทึกของนายแพทยเมืองทอง แขมมณีท่ีจัดพิมพในหนังสือ

อนุสรณคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือป พ.ศ. 2514 ซ่ึงเขียนเลาไววา มีการใช

สัตวทดลองคร้ังแรกที่โรงพยาบาลศิริราช ในป พ.ศ. 2432 แตกวาจะเร่ิมมีการใชอยางจริงท่ีสถานเสาว

ภาเวลาก็ลุลวงมาจนถึงปพ.ศ.2460 นับไดวาเปนประวัติศาสตรยุคบุกเบิกของงานสัตวทดลองใน

ประเทศไทยจึงเปนชวงแรกท่ีใชหนูในการทดลองในประเทศไทย  

 จากหลักฐานดังกล าวแสดงว า สัตวทดลองเ ร่ิม เข ามา เกี่ ยวของกับงานทดลองของ

นักวิทยาศาสตรไทยมาเกือบ 120 ปมาแลว แตกระนั้นการต่ืนตัวเกี่ยวกับสัตวทดลองในไทยเร่ิมตนข้ึน

อยางจริงจังเม่ือประมาณ 30 กวาปท่ีแลวนี้เอง โดยในปพ.ศ.2514 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดลงนามบันทึกความเขาใจ เร่ืองศูนยเล้ียง

สัตวทดลองระหวาง 3 มหาวิทยาลัยข้ึนและมอบหมายให มหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูดําเนินการโดยใช

สถานท่ีท่ีวิทยาเขตศาลายาเปนท่ีกอตั้ง ศูนยเล้ียงสัตวทดลอง โดย มหาวิทยาลัยมหิดลไดดําเนินการตาม

ข้ันตอนจนไดรับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหจัดต้ังโครงการศูนย

สัตวทดลองในปพ.ศ.2517 และไดรับความเห็นชอบจากทบวง มหาวิทยาลัย ใหเปน สํานักสัตวทดลอง
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แหงชาติ ในป พ.ศ. 2530 ซ่ึงเปนสวนราชการท่ีอยูในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดล(สุวรรณเกียรติ, 

2550) 

 ตอมาในประเทศไทยมีการเล้ียงสัตวแปลกและสัตวผูลาเพิ่มมากข้ึนท้ังภาครัฐ เชน สวนสัตว

ตางๆ และภาคเอกชน เชน ฟารมงู ซ่ึงหนูขาวก็เปนอาหารของสัตวประเภทดังกลาว จึงมีการเล้ียงเพื่อ

เปนอาหารใหกับสัตวดังกลาว แตยังไมมีการเล้ียงหนูขาวเพ่ือการคาอยางถูกตอง ไดมาตรฐาน และเปน

ระบบจะมีแตการเล้ียงเฉพาะกลุมเทานั้น 

 ขอมูลทางชีววิทยา 

  หนูขาวท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้มีลักษณะทางชีววิทยาดังตอไปนี้ 

   น้ําหนักเพศผูโตเต็มท่ี(Wt., adult male)   : 20 – 40 กรัม 

   น้ําหนักเพศเมียโตเต็มท่ี(Wt., adult female)  : 25 – 90 กรัม 

   น้ําหนักแรกเกิด(Birth Wt.)    : 1.5 กรัม 

   อายุขัยเฉล่ีย     : 2-2.5  ป 

   อายุเร่ิมผสมพันธุเพศเมีย(Female breeding age)  : 50 - 60 วัน 

   อายุเร่ิมผสมพันธุเพศผู(Male breeding age)  : 60 วัน 

   วงจรการเปนสัด(Oestrus cycle)    : 4 – 5 วัน 

   ระยะต้ังทอง(Gestation range)    : 17 – 21 วัน 

   อายุหยานม(Weaning age) น้ําหนัก10-12 กรัม : 16-21 วัน 

   จํานวนลูกตอครอก(Litter size)    : 1 - 23 ตัว(เฉล่ีย 14 ตัว) 

   การผสมพันธุคร้ังตอไป(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 

 

ภาพท่ี 2แสดงอัตราการเจริญเติบโตของหนูขาวเล็ก (Mus  musculus) 

ท่ีมา : ศูนยสัตวทดลองแหงชาต(ิ2553) 
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 การผสมพันธุของหนูขาว 

 การผสมพันธุของหนูขาวใชวิธีผสมรวม(Colony) ตัวผู1 ตัวตอตัวเมีย3 ตัวและแบบคู(Pair) ตัว

ผู1 ตัวตอตัวเมีย1 ตัว 

 วิธีการเล้ียงหนูขาว 

 Siamreptile (2553) ไดกลาวถึงวิธีการเล้ียงหนูขาวและอุปกรณท่ีใชในการเล้ียงหนูขาว

ดังตอไปนี้ 

1. เตรียมพอแมพันธุหนูขาวท่ีมีอายุท่ีเหมาะสมในการผสมพันธุ คือ 

   แมพันธุหนูขาว  :  50 - 60 วัน 

   พอพันธุหนูขาว  : 60 วัน 

2. เตรียมสถานท่ีเล้ียง 

  ควรเปนสถานท่ีท่ีแสงสองไมมาก มีอุณหภูมิต่ํา (ถาอุณหภูมิสูงจะกินอาหารและน้ํา

มากเน่ืองจากความเครียด และจากความเครียดนี้เองพอและแมหนูกินลูกมันดวย) มีการจัดชวงแสงซ่ึงมี

ความสําคัญกับกิจวัตรของหนูและมีผลกับชวงเปนสัดของหนู    

   อุณหภูมิ   :  23 ± 2 องศาเซลเซียส 

   ความช้ืนสัมพัทธ  :  55±10 เปอรเซ็นต 

   การระบายอากาศ :  15-20 รอบตอช่ัวโมง 

   มีแสงสวาง 12 ช่ัวโมง มืด 12 ช่ังโมง 
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3. เตรียมกลองเลี้ยงหนู 

 ตองมีลักษณะปลอดโปรง อาการถายเทไดสะดวก และสามารถปองกันการหลบหนีของหนูได

หากจะใชตะแกรงในการปองกันก็ตองใชตะแกรงท่ีมีขนาดความกวางของชองเล็กหากหนูรอดหัวออก

ไดตัวมันก็จะออกไดท้ังตัว  

  ลักษณะกลองเลี้ยงหนู 

 กลองท่ีใชก็เปนกลองเล้ียงแบบที่ขายตามทองตลาดท่ัวไป (ภาพท่ี 3) มีลักษณะเปนกลองทรง

ส่ีเหล่ียมผืนผา (ภาพท่ี 4)และมีฝาเปนตะแกรงปดดานบน (ภาพท่ี 5) 

 

ภาพท่ี 3แสดงลักษณะกลองเล้ียงหนูท่ีขายตามทองตลาดท่ัวไป 

ท่ีมา : Siamreptile (2553) 
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ภาพท่ี 4แสดงลักษณะกลองเล้ียงหนูทรงส่ีเหล่ียมผืนผา 

ท่ีมา : Siamreptile (2553) 

 

ภาพท่ี 5แสดงลักษณะฝาเปนตะแกรงปดดานบน 

ท่ีมา : Siamreptile (2553) 
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4. เตรียมขวดน้ําเล้ียงหนู 

  ตองเปนลักษณะขวดน้ําท่ีสามารถกําหนดการไหลของน้ําไดจากการดูดกินของหนูขาว และ

ลักษณะขวดน้ําเล้ียงหนูท่ีใชเล้ียงหนูก็สามารถทําไดดวยตนเอง(ภาพท่ี 6) 

 

ภาพท่ี 6แสดงลักษณะขวดนํ้าเล้ียงหน ู

ท่ีมา : Siamreptile (2553) 
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ขั้นตอนการเตรียมขวดน้ําเล้ียงหนู 

 การเตรียมจุกน้ํา 

 1. เตรียมอุปกรณ จุกยางหลอดแกวทดลองเบอร 8-9 (ภาพท่ี 7) 

 

ภาพท่ี 7 แสดงลักษณะจุกยางหลอดแกวทดลองเบอร 8-9 

ท่ีมา : Siamreptile (2553) 
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 2. เตรียมทอทองเหลืองขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กท่ีสุดนํามางอเล็กนอยแลวก็ตัดออก(ภาพท่ี 8) 

 

ภาพท่ี 8แสดงลักษณะทอทองเหลืองงอ  

ท่ีมา : Siamreptile (2553) 

3. นําอุปกรณท้ัง 2 อยางมาประกอบ โดยเอาทอทองเหลืองเสียบลงไปในรูจุกยาง ควรใหทอ

ทองเหลืองโผลมาเสมอจุกยาง หรือโผลออกมาจากจุกยาง เนื่องจากอากาศจะไมข้ึน และนํ้าจะ

ไมไหล (ภาพท่ี 9) 

 

ภาพท่ี 9แสดงลักษณะการตอจุกยางกับทอทองเหลืองงอ(ท่ีมา : Siamreptile (2553)) 
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4. นําขวดท่ีสามารถใสจุกยางไดพอดี พอท่ีน้ําและอากาศผานไมได เนื่องจากถาจุกยางปดไม

พอดี น้ําจะไหลออกมา (ภาพท่ี10) 

 

ภาพท่ี 10แสดงลักษณะขวดที่สามารถใสจุกยางไดพอด ี

ท่ีมา : Siamreptile (2553) 
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5. การเตรียมชั้นวางกลองเลี้ยงหนู 

  ควรเปนช้ันวางที่มีขนาดพอดีกับกลองเล้ียงเพื่อปองกันการลมของกลองเล้ียงหนู 

 1) นํากลองเล้ียงหนู และขวดน้ํามาตอติดกัน (ภาพท่ี11) 

 

ภาพท่ี 11แสดงลักษณะการนํากลองเลี้ยงหนู และขวดน้าํมาตอติดกัน 

ท่ีมา : Siamreptile (2553) 
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 2) นําไปเรียงบนช้ัน (ภาพท่ี 12 และ 13) 

 

ภาพท่ี 12 และ 13แสดงลักษณะชั้นวางกลองเลี้ยงหนูในแบบตางๆ 

ท่ีมา : Siamreptile (2553) 
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6. การใชวัสดุรองพ้ืน 

 ใชข้ีเร่ือย (Wood shaving) เปนวัสดุสําหรับรองพื้นของหนูขาวซ่ึงผานการฆาเช้ือแลว(ภาพท่ี 

14)  

 

ภาพท่ี 14แสดงลักษณะวัสดสํุาหรับรองพืน้ 

ท่ีมา : Siamreptile (2553) 

7. การใหอาหาร และน้ํา 

  ปริมาณการกินอาหาร(Feed usage) : 3-6  กรัม/ตัว/วัน (โตเต็มวัย) 

  ปริมาณการกินน้ํา(Water requirements) :  3-8  มิลลิลิตร/ตัว/วัน (โตเต็มวัย) 
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 การผสมพันธุของหนูขาว 

 หลังจากท่ีเราเอาหนูใสใยกลองเล้ียงไปประมาณ 2 เดือน หนูจะเร่ิมผสมพันธุกันแลวก็จะเกิด

การปฏิสนธิภายใน1 วัน จะเร่ิมต้ังทอง ใชระยะเวลาประมาณ 20 วันแมหนูจะต้ังทอง(สังเกตไดจาก

ทองท่ีโตข้ึน)ก็ใหแยกออกจากตัวอ่ืนๆ เนื่องจากเม่ือแมหนูคลอดลูกแลว ลูกหนูจะถูกหนูตัวอ่ืนกิน หลัง

คลอดลูกหนูแมหนูอาจจะกินลูกหนูบาง เนื่องจากหลังคลอดลูกหนู แมหนูตัดสายรกและกินรกของ

ลูกหนูบางทีอาจจะกินลูกหนูได จากนั้นประมาณ 18-20 วันก็สามารถแยกลูกออกจากแมหนูได 

 การจําหนายหนูขาว 

 หนูขาว เปนสัตวท่ีมีความสําคัญตอการเล้ียงสัตวประเภทผูลาท่ีนิยมเล้ียงกันอยางแพรหลายใน

ปจจุบัน เชน สัตวเล้ือยคลาน และเหยี่ยว เปนตน อีกท้ังหนูขาวยังมีความสําคัญตอการวิจัยและการ

ทดลองเปนอยางมาก ทําใหปริมาณความตองการใชหนูขาวในการเล้ียงสัตวและการทดลองมีปริมาณท่ี

สูง จึงทําใหหนูขาวแบบหนูเปนมีราคาในการจําหนายท่ีสูงข้ึนตามมา และเม่ือนําหนูเปนมาแปรรูปโดย

การแชแข็งก็จะเปนการเพ่ิมมูลคาของหนูขาวมากยิ่งข้ึนอีกดวย ซ่ึงราคาในการจําหนายหนูขาวก็

แบงเปน 2 ประเภทคือ  

 หนูขาวแบบหนูเปน ซ่ึงก็จะแบงตามขนาดของหนู (ภาพท่ี 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 สัปดาหข้ึนไปราคาตัวละ 35-40 บาท 
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ภาพท่ี 15 แสดงขนาดของหนูขาวตามขนาดตางๆ คือ 

 (A) ขนาดหนูแดง  ( Pinky )  (B) และ (C) ขนาดหนูคลาน  ( Fuzzy ) 

 (D) และ (E) ขนาดหนูวิ่ง  ( Sub Adult ) (F) และ (G) ขนาดหนูใหญ หรือหนูปลด  ( Adult ) 

ท่ีมา : Siamreptile (2553) 

 หนูขาวแบบแชแข็ง ซ่ึงก็จะแบงตามขนาดของหนู 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 ) 

 

 

(A)(B)        (C)(D)(E)(F)                  (G) 
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2. การผลิตเพื่อการคา 
 การผลิตเพื่อการคาสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 การผลิต หมายถึงการนําเอาปจจัยการผลิตตางๆ อันไดแก   ท่ีดิน   แรงงาน   ทุน วัตถุดิบและ
ผูประกอบการ ไปผานกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีในการผลิต จนกระท่ังออกมาเปนสินคาหรือ
บริการสําเร็จรูปเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค เชน อาหารเส้ือผา ยารักษาโรค บริการขนสง เปน
ตน 
 กรรมวิธีในการผลิตเปนการเพ่ิมมูลคาหรือประโยชนในการใชสอยใหกับตัวสินคาและ
บริการ ทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจข้ึนมาใหม โดยทําใหส่ิงของหรือบริการมีมูลคาเพิ่มมาก
ข้ึน และสามารถบําบัดความตองการของมนุษยได เชน การนําไมมาทําโตะ เกาอ้ี    การนําฝายมาทําผืน
ผา   หรือการนําผืนผามาทําเปนเส้ือผาสําเร็จรูป   การนําขาวเปลือกมาสีเปนขาวสาร ทําใหขาวเปลือกมี
ประโยชนใชสอยมากข้ึน   เปนตน ซ่ึงเปนการเพิ่มประโยชนใหกับตัวสินคา(สํานักบริการขอมูลและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2009) 
 การคา หมายถึง การตกลงแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการ หรือท้ังสองอยาง การคาสามารถเรียก

ไดอีกช่ือหนึ่งคือ การคาเชิงพาณิชย (commerce) กลไกหรือสถานท่ีท่ีสามารถมีการคาขายเรียกวา

ตลาด รูปแบบเร่ิมตนของการคาคือ การยื่นหมูยื่นแมว ซ่ึงหมายถึงการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการ

โดยตรงระหวางผูคา ปจจุบันนี้ โดยท่ัวไปผูคาสมัยใหมใชการเจรจาตอรองดวยส่ิงแลกเปล่ียน ซ่ึงนั่นก็

คือเงินตรา(สํานักบริการขอมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2009) 

 การผลิตเพื่อการคา หมายถึง การนําเอาปจจัยการผลิตตางๆไปผานกระบวนการผลิตหรือ
กรรมวิธีในการผลิต จนกระท่ังออกมาเปนสินคาหรือบริการสําเร็จรูปเพ่ือตอบสนองตามกลไกลทาง
การตลาด 
 Praveetelearning(2554)ไดกลาวไววา มนุษยตั้งแตเกิดจนกระท่ังตาย ลวนแตเคยเปนผูซ้ือและ

ผูขายดวยกันท้ังส้ิน ส่ิงของท่ีทําการซ้ือขายมีอยู 2 ประเภท คือ 

1. สินค า  (goods) มีตัวตน  สามารถมองเห็นและสัมผัสได  เชน  ตู เ ย็น  รถยนต  กระเป า 

หนังสือ ดินสอ ปากกา เปนตน  
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2. บริการ (service) ไมมีตัวตน มองไมเห็น แตสัมผัสได เชน สามลอรับจางพาผูโดยสารไปสงยัง

จุดหมาย ชางตัดเส้ือทําผมขายฝมือนักรองขายเสียง ดาราขายบทบาทการแสดง คนงานกอสราง

ขายแรงงาน หมอและพยาบาลขายคารักษาดูแลคนไข และครูขายวิชาความรูแกศิษย เปนตน 

 จากท่ีไดกลาวมาขางตนถึงความหมายของการเล้ียงหรือผลิตเพื่อการคามีหลักการและ

ขอพิจารณาตามประเภทและชนิดของสัตวนั้นๆ จึงมีงานวิจัยและบทความตางๆที่เกี่ยวของกับการเล้ียง

หรือการผลิตสัตวเพื่อการคา เชน 

 Thaiworm(2011) ไดกลาวในเร่ืองการเล้ียงไสเดือนดินเพื่อการคาไววา การเล้ียงไสเดือนเพื่อ

การคาตนทุนอาจยังสูง แตปจจุบัน การสงออกไสเดือนดินอบแหงไปยังตางประเทศยังทําเงินใหได

พอสมควร 

 การศึกษาตามอัธยาศัย (2552)กลาววา การท่ีจะพิจารณาวาผู ท่ีเ ล้ียงไกพื้นเมืองประสบ

ความสําเร็จหรือไมยอมข้ึนอยูวาผูท่ีเล้ียงไกพื้นเมืองนั้น เล้ียงไกพื้นเมืองเปนอาชีพเสริม หรือเล้ียงเปน

อาชีพหลัก ถาผูท่ีเล้ียงไกพื้นเมืองเล้ียงเปนอาชีพเสริม จะพิจารณาวาเล้ียงไกพื้นเมืองแลวไกพื้นเมือง

เจริญเติบโตสมบูรณดีหรือไมไกพื้นเมืองไมตายจากโรคระบาด แตถาเล้ียงเปนอาชีพหลักนอกจากจะ

พิจารณาวาเล้ียงไกพื้นเมืองแลวไดผลผลิตดี ปจจัยสําคัญท่ีจะช้ีขาด คือกําไร - ขาดทุน ถาผูท่ีเล้ียงไก

พื้นเมืองแลว จําหนายไดกําไรก็แสดงวาประสบผลสําเร็จท้ังในดานการผลิตและการตลาด กลาวคือ 

"สามารถลดตนทุนการผลิตไดต่ํากวาราคาขาย" 

 เกษตรพอเพียง.คอม (2010) กลาววา หนอนนกมีระยะหนอนท่ียาวนานและหนอนมีคุณคาทาง

อาหารสูงเม่ือใชเปนอาหารเล้ียงสัตวในปริมาณท่ีเหมาะสมจะทําใหสัตวมีสุขภาพแข็งแรง จึงมีผูนิยม

นํามาเพาะขยายพันธุเพ่ือผลิตเปนอาหารสัตวเชิงการคา เชน เปนอาหารสัตวปก ปลาสวยงาม กระรอก 

ฯลฯ ดังนั้น เกษตรกรหรือผูท่ีสนใจสามารถเพาะสัตวหนอนนกไดเองก็จะสามารถชวยลดคาใชจายใน

การซ้ืออาหารสัตวเล้ียงเหลานี้ได 

 

 องคประกอบในหนาท่ีทางธุรกิจ 
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 ธุรกิจ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะประสมประสานทรัพยากรตาง ๆ ของ

องคการ เพื่อใหไดสินคาหรือบริการ มาตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยมีการโอนกรรมสิทธ์ิ

ในสินคานั้น ๆ ไปยังผูบริโภคดวยความเต็มใจ และองคกรไดผลกําไร องคประกอบในหนาท่ีทางธุรกิจ 

มี 4 หนาท่ี คือ 

1. หนาท่ีการผลิต ( Production Functions) การผลิต คือ กิจกรรมท่ีแปรรูปวัตถุดิบใหเปนสินคา

สําเร็จรูป 

2. หนาท่ีการตลาด ( Marketing Functions)การตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในทาง

ธุรกิจท่ีมีผลใหเกิด การเคล่ือนยายสินคาหรือบริการจากผูผลิต ( มีการโอนกรรมสิทธ์ิ โดยอาศัย

กลไกการแลกเป ล่ียน  )  ไปยัง ผูบ ริโภคหรือผู ใชบ ริการนั้น  ๆ  เพื่ อใหได รับความ

พอใจ ขณะเดียวกันก็ตองบรรลุวัตถุประสงคของกิจการดวย 

 กิจกรรมหลักทางการตลาด เรียกวา “ สวนประสมทางการตลาด ”( Marketing Mix ) หรือ “ 4 

P’s ” ประกอบดวย 

1) ผลิตภัณฑ ( Product ) ท่ีตองมีการสํารวจ วิจัย ออกแบบ พัฒนา เพ่ือใหตรงกับความ

ตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด 

2) ราคา ( Price ) มูลคาของสินคาหรือบริการท่ีอยูในรูปตัวเงิน การต้ังราคาตองคํานึงถึง

อํานาจซ้ือ ราคาคูแขง กําไรท่ีตองการ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ สวนลด และสินเช่ือ 

3) การจัดจําหนาย ( Place ) วิธีการกระจายสินคาหรือบริการใหไปถึงมือผูบริโภค 

4) การสงเสริมทางการตลาด ( Promotion ) เพื่อบอกใหผูบริโภคไดรูจักและยอมรับสินคา

หรือบริการไดงาย โดยการโฆษณา ลด แจก แถม ชิงโชค คูปอง 

3. หนาท่ีทางการเงินและบัญชี ( Finance and Accounting Function) ดูแลในเร่ืองการจัดหา

ทุน  การใชจายเงิน  แลวนําขอมูลมาจัดทํางบการเงิน  คือ  งบดุล เพื่อแสดงสถานะของ

กิจการ และงบกําไรขาดทุน เพื่อแสดงผลการดําเนินงานในรอบ1 ป  
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4. หนาท่ีทางบุคลากร ( Personel Function )คือการจัดหาบุคลากรใหเหมาะสมกับงานอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการคัดเลือก ฝกอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการจูงใจ และ

ควบคุม โดยยึดหลักการ Put the right man in the right job 

ทรัพยากรตาง ๆ ขององคการ  

 คือส่ิงตาง ๆ ท่ีองคการมีอยูเพื่อใชในการดําเนินงาน มีอยู 4 ประเภท เรียก ส้ัน ๆ วา “ 4 

M’s ” ประกอบดวย 

1) คน ( Men) บุคลการในองคการ 

2) เงินทุน ( Money) เงินทุนท่ีใชในการดําเนินกิจการ 

3) วัสดุอุปกรณ ( Material) ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินการ 

4) การจัดการ (Management) วิธีการบริหารปจจัย 3 ขอขางตนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

องคการ 
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3. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสัตวเศรษฐกิจ 

 ความหมายของสัตวเศรษฐกิจ 

 สัตวเศรษฐกิจ(Kong, 2553) หมายถึง สัตวเล้ียงท่ีมีคุณคาและมีปริมาณมากพอท่ีจะนํามาใช

ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ ตัวอยางของสัตวเศรษฐกิจท่ีเปนท่ีรูจักกันมีอาทิเชน โค กระบือ ไก สุกร เปน

ตน โดยสัตวเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด คือแกะซ่ึงขนของมันสามารถนํารายไดเขา

ประเทศเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นก็มีโคซ่ึงผลผลิตท้ังเนื้อ หนัง สามารถนําไปแปรรูปเปนผลผลิตสง

ขายไปไดท่ัวโลก 

 สําหรับประเทศไทยสัตวเศรษฐกิจท่ีนํารายไดเขาประเทศ มีอาทิเชน ไก ซ่ึงการแปรรูปท้ังใน

ลักษณะไกตมสุก และไกแชแข็งสงออกไปยังประเทศญี่ปุน ยุโรปและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ก็มีกุง

กุลาดํา ซ่ึงมีการเล้ียงอยางกวางขางทางภาคใตของประเทศและสามารถสงออกนํารายได เขาประเทศได

มหาศาลเชนกัน 

 ปจจุบันมีการพัฒนาสัตวเศรษฐกิจใหมข้ึนอีกหลายชนิดท้ัง จากการนําสัตวปามาเล้ียงในเชิง

พาณิชย เชน หมูปา และการนําเขามาจากตางประเทศ นกกระจอกเทศ ซ่ึงสามารถนํามาเพาะเล้ียงและ

ขยายพันธุ โดยมีแนวโนมจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชยไดในอนาคต เพราะสามารถนําทุกสวนมาทํา

เปนผลผลิตขายได 

 อาชีพเล้ียงสัตว จัดไดวาเปนอาชีพท่ีทํากันอยางแพรหลายกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของ

ประเทศไทย สัตวเศรษฐกิจท่ีนิยมเล้ียงมีอยูดวยกันหลายประเภท ท้ังเล้ียงเพื่อบริโภคภายในประเทศ

และสงออกตางประเทศ โดยการเล้ียงสัตวสามารถทํารายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมาก ในปจจุบัน 

การเล้ียงสัตวของประเทศไทยถือไดวามีศักยภาพและใชเทคโนโลยีเทียบเทากับ นานาประเทศ เนื่องจาก

ผลผลิตท่ีผลิตไดจากประเทศไทยสามารถตอบสนองตอความตองการบริโภค และสรางความเช่ือม่ันใน

คุณภาพตามมาตรฐานท้ังจากยุโรปหรืออเมริกา 
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 ซ่ึงในระยะหลังจากท่ีเกิดภาวะโลกรอนหรือ “Global Warming” มีการสูญพันธของสัตวนานา

ชนิดมากข้ึนมีการกอกําเนิดของโรคใหมๆ ระบาดสูคนมากข้ึน เชนไขหวัดนก ทําใหมีการฆาทําลาย

สัตวปก และไก จํานวนมากมหาศาลตามท่ีเห็นอยูในขาวท่ีผานมา เราจึงตองมีการพัฒนาสัตวเศรษฐกิจ

ใหมข้ึน ท้ังจากการนําสัตวปามาเล้ียงในเชิงพาณิชย เชน หมูปา และการนําเขามาจากตางประเทศ 

นกกระจอกเทศ ซ่ึงสมารถนํามาเพาะเล้ียงและขยายพันธุ โดยมีแนวโนมจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย

ไดในอนาคต เพราะสามารถนําทุกสวนมาทําเปนผลผลิตขายได 

 หลักพิจารณาการเลี้ยงสัตวเพื่อจําหนาย  

 ลําหยังวิทยามูลนิธิ (2553) ไดกลาวถึงหลักการพิจารณาการเลียงสัตวไวดังตอไปนี้ 

1. ความตองการของตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณและกลุมเปาหมาย ของผูบริโภคถาเปน

อาหารสากลนิยมบริโภคกันโดยท่ัวไปเปนกลุมใหญก็ไมนามีปญหาในการผลิตแตถาในการ

ผลิตกันมากจนลนตลาด โอกาสที่ราคาของผลผลิตตกตํ่าจึงมีมาก ขอสําคัญผูผลิตตองมีขอมูล

ท้ังความตองการของตลาด และปริมาณในการผลิตดวยเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

2. ตนทุนการผลิต หมายถึง คาใชจายในการผลิตท้ังหมด รวมท้ังแหลงการเงินซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ

ในการดําเนินการ ราคาตนทุนสูงแตผลผลิตตํ่าหรือไมแนนอนก็ไมควรตัดสินใจ แตถาตนทุน

สูงและผลผลิตสูงราคาดีก็นาลองตัดสินใจ แตโอกาสท่ีเกษตรมุงหวังคือตนทุนตํ่าผลผลิตสูง 

ราคาดีนั้น มีโอกาสเปนไปไดนอย ถึงอยางไรก็ตามผูผลิตตองประเมินโอกาสท่ีจะเปนไปได

โดยใชขอมูลพื้นฐานจากแหลงตางๆ 

3. ความรูและทักษะของผูผลิต เปนส่ิงสําคัญมากเนื่องจากการเล้ียงสัตวซ่ึงเปนส่ิงมีชีวิตตองมี

ทักษะและเทคนิคช้ันสูงรวมท้ังเทคโนโลยีจึงจะไปไดรอด ความรูและวิชาการสมัยใหมเปน

ส่ิงจําเปน เพราะมรการพัฒนาอยูเสมอ ผูผลิตจึงตองปรับตัวใหทันเหตุการณ 

4. เปดโลกทัศนการเล้ียงสัตวตัวใหม ถาเปนผูริเร่ิมเปนคนแรก และมีตลาดรองรับ โอกาสที่จะ

ประสบผลสําเร็จเปนไปไดสูงมาก เชน การเล้ียงแพะเพื่อเปนสินคาสงออกในตะวันออกกลาง 

การเล้ียงนกกระจอกเทศเพื่อเปนสินคาสงออกแถบในทวีปยุโรป เปนตน 
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5. สถานท่ีเล้ียงสัตวตองเหมาะสมกับสัตวแตละประเภท รวมท้ังสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอ

การเล้ียงสัตวชนิดตางๆดวย นอกจากนี้ชุมชนก็เปนสวนสําคัญในการตัดสินใจเพราะการ

ดําเนินงานไปแลว ถามีเหตุหรือปจจัยอันใดก็ตามทําใหตองเลิกลมกิจการเปนเร่ืองท่ีทุกคนไม

พึงปรารถนา จึงควรพิจารณาใหรอบคอบเสียกอน  

 

ประเภทของสัตวเล้ียงเพื่อจําหนาย 

 ลําหยังวิทยามูลนิธิ (2553)ไดกลาวถึงประเภทของสัตวท่ีเล้ียงไวเพื่อจําหนายไวดังตอไปนี้ 

1. สัตวท่ัวไปท่ีเปนความตองการของตลาด เชน เปด ไก หมู วัว กุง หอย ปู ปลา เปนตน เปน

อาหารพื้นฐานท่ีมีคนนิยมบริโภค โดยท่ัวไป ไมวาจะเปนคนตางชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. สัตวเปนท่ีนิยมเฉพาะบางกลุม แตอาจมีปริมาณคนบริโภคสูงมาก เชน แพะ แกะ เปนตน 

3. เปนสัตวเศรษฐกิจชนิดใหมท่ีมีผูนิยมบริโภคสูง สามารถจําหนายไดงายและสม่ําเสมอเชน ผ้ึง

และผลิตภัณฑ ตั๊กแตน เปนตน ซ่ึงมีกลุมผูบริโภคอยูจํานวนมากพอสมควร และมีการลงทุนตํ่า 

ปจจุบันมีสัตวเล้ียงประเภทนี้ออกจําหนายและสงเสริมการผลิตดวยจึงนาจะเปนทางเลือกท่ี

สดใส 
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4. ความรูเก่ียวกับการสงเสริมการเกษตร 

 วรทัศน (2553) กลาววา การสงเสริมการเกษตร (Agricultural Extension) คือ การใหบริการ

หรือระบบท่ีชวยเหลือประชาชนโดยวิธีการใหการศึกษา (Education Procedure) เพ่ือปรับปรุงวิธีการ

และเทคนิคทางการเกษตร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและรายได รวมท้ังการปรับปรุงระดับความ

เปนอยู (Level of Living) ระดับมาตรฐานทางการศึกษา และสังคมของชีวิตชนบทใหดีข้ึน  

 กลาวโดยสรุป การสงเสริมการเกษตร คือ เปนกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลิตของเกษตรกรในชนบท รวมท้ังวิถีชีวิตใหมีความเปนอยู ท่ีดีข้ึน อีกท้ังเปนการใหบริการแก

ประชาชนดานการเกษตร โดยใหคําปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนแกไขปญหาตางๆ เพื่อให

เขาไดรับความรูนําไปปฏิบัติ ดวยตัวของเขาเอง จนสามารถชวยเหลือตัวเองได  

 เปาหมายสุดทาย (Ultimate goal) ของการสงเสริมก็คือ “การพัฒนาคน”(Development of 

people) อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองตนเองของเกษตรกร อัน

เปนผลใหเกิดภาวะความเปนอยูท่ีดีข้ึน นอกจากนี้ การพัฒนาปรับปรุงผลผลิตการเกษตรยังทําใหเกิดผล

กําไรสูงสุดแกเกษตรกรอีกดวย ส่ิงเหลานี้เปรียบเสมือนดัชนี (index) หรือวิธีการ (means)  

ในการที่จะบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

 ดิเรก (2527)ไดกลาวถึงส่ิงท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับเทคโนโลยี หรือการปฏิบัติทางการเกษตร

ไววา ในการเปล่ียนแปลงนั้น นวัตกรรมท่ีจะนํามาเพ่ือใหเกิดการยอมรับการเปล่ียนแปลงนั้น 

โดยเฉพาะถานวัตกรรมนั้นเปนเทคโนโลยีทางการเกษตรแลวมีปจจัยท่ีเกี่ยวของอยูหลายประการคือ 

 1. ปจจัยท่ีเปนเง่ือนไข หรือสถานการณโดยท่ัวไป ไดแก 1) สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม รวมท้ังสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร และ 2) สมรรถภาพในการดําเนินงานของสถาบันท่ี

เกี่ยวของ 

 2. ปจจัยท่ีเกี่ยวของโดยตรง ไดแก 1) บุคคลเปาหมาย คือตัวเกษตรกรโดยรวมเอง 2) ผูนําการ

เปล่ียนแปลง หรือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และ 3) นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเกษตร 
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 และการท่ีเทคโนโลยีเกษตรที่นํามาใหเกิดการเปล่ียนแปลง จะมีการแพรกระจายไปรวดเร็วแค

ไหน มีขอท่ีควรนํามาพิจารณาเกี่ยวของ คือ  

 1. เทคโนโลยีนั้นเม่ือนําไปใชแลวเกิดประโยชนทางดานการเพิ่มรายได หรือผลประโยชนอ่ืน

มากนอยแคไหน ถามากก็แพรกระจายเร็ว 

 2. ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนใหผลตอบแทนหลังจากการปฏิบัติไปนานแลวแคไหน ถาให

ผลตอบแทนระยะส้ัน เทคโนโลยีนั้นก็จะแพรกระจายรวดเร็ว 

 3. มีสินเช่ือเพื่อการเกษตรท่ีมีอัตราดอกเบ้ียราคาถูก และบริการแกคนจนท่ีไมมีหลักทรัพยคํ้า

ประกัน ถามีมากการแพรกระจายเทคโนโลยีก็มีมาก 

 4. การคมนาคมและการส่ือสาร ถามีมากก็กระจายไดรวดเร็ว 

 5. วัตถุประสงคในการผลิตของเกษตรกร เปนวัตถุประสงคในการผลิตเพื่อการคามากกวาเพื่อ

การบริโภคในครัวเรือน เทคโนโลยีนั้นก็จะแพรกระจายไดเร็วกวา 

 6. ภาวะความขัดแยงกับสภาพท่ีเปนอยู ถาเกษตรกรสวนใหญยังคงนึกวาสภาพชีวิตของตนท่ีต่ํา

กวามาตรฐานของมนุษยนั้น เปนสภาพที่ เคยชินมานานจนเปนเร่ืองปกติวิสัย เทคโนโลยีก็จะ

แพรกระจายเขาหมูบานนั้นชากวา 

 7. ลักษณะของความสอดคลอง ขัดแยงกับสภาพทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนหนึ่งๆ ถาไมมี

ความขัดแยงกับสภาพทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนสวนใหญ เทคโนโลยีนั้นก็จะแพรกระจายไดเร็ว

กวา 
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5.ความหมาย ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 ความหมาย 

 จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2525 ราชบัณฑิตยสถาน(2538 : 600) ได

ใหความหมายของคําวา “ความพึงพอใจ” ไวคือ คําวา “พึง” เปนคําชวยกริยาอ่ืน หมายความวา “ควร” 

เชน พึงใจ หมายความวา พอใจ ชอบใจ และคําวา “พอ” หมายความวา “เทาท่ีตองการเต็มความตองการ 

ถูก ชอบ” เมื่อนําสองคํามาประสมกัน พึงพอใจก็หมายถึง “ความชอบใจ ถูกใจตามท่ีตองการ” 

 กาญจนา (2546) กลาววา ความพึงพอใจ(Satisfaction)เ ป นทั ศนคติ ที่ เปนนามธรรมการท่ีเรา

จะทราบวาบุคคลมีค ว ามพึงพอใจหรือ ไมส าม ารถสัง เ กตโดยการแสดงออก ที ่คอนขาง

สลับซับซอนจึงเปนการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรงแตสามารถวัดโดยออมโดยการวัดความ

คิดเห็นของบุคคลเหลานั้นซ่ึงการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตองตรงกับความรูสึกท่ีแทจริง จึงจะสามารถ

วัดความพึงพอใจนั้นได 

 ศุภชัย (2546) ไดแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจซ่ึงเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานของท้ัง

ภาครัฐและเอกชนโดยไดรวบรวมแนวคิดจากนักวิชาการและสรุปวานักวิชาการจํานวนมากได

ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจูงใจซ่ึงสามารถแบงกลุมของทฤษฎีออกเปน 3 กลุมคือ 

1. กลุมท่ีเนนการสสรางความพอใจ (Content theories) เปนกลุมทฤษฎีท่ีสนับสนุนใหองคการ

ตระหนักถึงการตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากรใหไดมากท่ีสุด 

2. กลุมทฤษฎีท่ีเนนกระบวนการสรางการจูงใจ (process theories) โดยมีขอสมมติท่ีวาบุคลากร

ตองการปฏิบัติงานเพ่ือหวังผลประโยชนตอบแทน 

3. กลุมทฤษฎีเสริมแรง (reinforcement theories) เปนกลุมทฤษฎีท่ีเช่ือมโยงพฤติกรรมของบุคคล

กับการใหรางวัล 

 Flippo (1961 : 461) กลาววา ความพึงพอใจเปนเร่ืองของสภาพจิตใจ หรือความรูสึกนึกคิดของ

แตละบุคคลท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจหรือไมตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือใหมาซ่ึงผลงาน  
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 การวัดทัศนคติของบุคคลอาจเกิดความคลาดเคล่ือนได ถาหากบุคคลนั้น แสดงความคิดเห็นไม

ตรงกับความรูสึกของตน และ Secord and Backman (1964 : 391) กลาววา ความพึงพอใจในงานนั้นเกิด

จากความตองการของบุคลากรในองคกร บางคนพอใจเพราะผลงานท่ีทําไดสําเร็จ บางคนพอใจเพราะ

ลักษณะงาน แตบางคนพอใจเพราะเพ่ือนรวมงาน 

 จากความหมายท่ีกลาวมา พอจะสรุปไดวา “ความพึงพอใจ” ไดวา เปนทัศนคติอยางหน่ึงท่ีมี

ลักษณะเปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปเปนรางได เปนความรูสึกสวนตัวท่ีเปนสุขเม่ือไดรับ

การตอบสนองตามความตองการของตนในส่ิงท่ีขาดหายไป เปนส่ิงท่ีกําหนดพฤติกรรมในการ

แสดงออกของบุคคล มีผลตอการเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมนั้น 

 การวัดความพึงพอใจ 

 ภณิดา (2541) ไดกลาววา การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถทําไดหลายวิธี ดังตอไปนี้ 

1. การใชแบบสอบถาม โดยผูออกแบบสอบถามตองการทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารถทําไดใน

ลักษณะคําตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาวอาจถามความพึงพอใจในดาน

ตางๆ 

2. การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีดี และได

ขอมูลท่ีเปนจริง 

3. การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมายไมวาจะ

แสดงออกจากการพูด กริยา ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกตอยางมี

ระเบียบแบบแผน 
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ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 จะเห็นไดวา “ความพึงพอใจ” เปนผลจากความตองการของมนุษย ท่ีกลาวไวใน “ทฤษฎีการจูง

ใจของ A.H. Maslow” ซ่ึง อุกกฤษฎ (2543)ไดกลาวถึงสมมติฐานท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยไวดังนี้ 

 มนุษยมีความตองการ ความตองการมีอยูเสมอและไมมีท่ีส้ินสุด ความตองการใดไดรับการ

ตอบสนองแลว ความตองการอยางอ่ืนจะเขามาแทนท่ีกระบวนการนี้ไมมีท่ีส้ินสุด และเร่ิมต้ังแตเกิดจน

ตาย 

 ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป ความ

ตองการที่ไมไดรับการตอบสนองเทานั้นท่ีเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 

 ความตองการของมนุษยมีเปนลําดับข้ันตามลําดับความสําคัญ (A hierarchy of needs) กลาวคือ 

เม่ือความตองการในระดับตํ่าไดรับการตอบสนองแลว ความตองการระดับสูงก็จะเรียกรองใหมีการ

ตอบสนองมาสโลวอางใน อุกกฤษฎ (2543)ไดแบงลําดับความตองการไวดังนี้ 

1. ความตองการทางรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการขั้นมูลฐานของมนุษย และ

เปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ไดแก อาหาร อากาศ น้ํา ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษา

โรค ฯลฯ 

2. ความตองการความปลอดภัยและความม่ันคง (Security needs) เปนความปรารถนาท่ีจะไดรับ

ความคุมครองจากภัยอันตรายตางๆ เชน อุบัติเหตุ อาชญากรรม ฯลฯ และความตองการความ

ม่ันคง เชน คําม่ันสัญญาจากนายจางท่ีจะจายคาจาง หรือผลตอบแทนระยะยาว เปนตน 

3. ความตองการทางสังคม (Social or belonging needs) เปนความตองการที่จะเขารวมเปนสมาชิก

ขององคกรและไดเปนท่ียอมรับ ความเปนมิตรภาพ และความรักจากเพื่อนรวมงาน 

4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม (Esteem or igoistic needs)เปนความตองการอยาก

เดนในสังคม เปนท่ียอมรับนับถือของคนทั้งหลาย การมีความรู ความสามารถ ความเช่ือม่ันใน

ตนเอง 
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5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด (Self-realization or self-actualization)เปน

ความตองการที่นึกอยากจะเปนนึกอยากจะได การท่ีบุคคลใดบรรลุถึงความตองการในขั้นนี้ก็

จะไดรับการยกยองเปนบุคคลพิเศษไป 

 สมิหรา(2546: 46-47)อางอิงจาก Alderferท่ีไดเสนอทฤษฎี ERG ซ่ึงพัฒนาจากทฤษฎีของ 

Maslow แตรูปแบบท่ีเปนจุดเดนแตกตางกันจากการศึกษาวิจัยของ Alderfer เห็นวาความตองการของ

มนุษยนาจะเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ความตองการการอยูรอด (Existence)เปนความตองการดานรางกาย และปรารถนาอยากมี

ส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ เชน ตองการอาหาร ท่ีอยูอาศัย เปนตน สําหรับในองคกรนั้นความ

ตองการคาจางโบนัสและผลประโยชนตอบแทน ตลอดจนเง่ือนไขการทํางานท่ีดีและสัญญา

วาจาง เหลานี้ลวนเปนเคร่ืองมือตอบสนองส่ิงจูงใจ ซ่ึงความตองการอยูรอดน้ีเทียบไดกับความ

ตองการทางดานรางกายและดานความปลอดภัยของ Maslow  

2. ความสัมพันธทางสังคม (Relatedness)เชน ความตองการจะเปนผูนํา ความตองการท่ีจะเปนผู

ตาม ความตองการอยากมีสายสัมพันธทางมิตรภาพกับคนอ่ืนๆ ซ่ึงความสัมพันธทางสังคมน้ี

เทียบไดกับความตองการดานความม่ันคง ความตองการทางสังคม และความตองการที่จะไดรับ

การยกยองจากเพื่อนรวมงานและหัวหนาของ Maslow 

3. ความตองการกาวหนาและเติบโต (Growth)เปนความตองการที่จะพัฒนาเปล่ียนแปลงฐานะ 

และการเติบโตกาวหนาของผูทํางานในองคกร ความตองการนี้คือ ความตองการท่ีจะไดรับ

ความรับผิดชอบเพ่ิม ไดทํากิจกรรมใหมๆท่ีมีโอกาสใชความรูความสามารถใหมๆ ซ่ึงความ

ตองการนี้เทียบไดกับความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จทางใจตามท่ีไดนึกคิดไวของ Maslow  
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ทฤษฎี ERG นี้มีขอสมมติฐาน 3 ประการเปนกลไกสําคัญคือ 

1. ความตองการท่ีไดรับการตอบสนอง (Need Satisfaction)หากความตองการระดับใดไดรับการ

ตอบสนองนอย ความตองการประเภทนั้นจะสูง 

2. ขนาดของความตองการ (Desire Strength)หากความตองการประเภทท่ีอยูต่ํากวาไดรับการ

ตอบสนองมากพอแลว ก็ยิ่งทําใหความตองการประเภทท่ีอยูสูงกวามีมากข้ึน 

3. ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนอง (Need Frustration)หากความตองการประเภทท่ีอยูสูงมี

อุปสรรคติดขัด ไดรับการตอบสนองนอย ก็ทําใหความตองการประเภทท่ีอยูต่ําลงไปมี

ความสําคัญมากข้ึน 

 การแสดงออกของพฤติกรรมมนุษยตั้งอยูบนพื้นฐานของความตองการ และการสนองตอบ

ความตองการ การท่ีจะเสนอส่ิงเราใหสอดคลองกับความตองการของบุคคล จําเปนตองทราบแรงจูงใจ

ของบุคคลเพ่ือสนองความตองการของมนุษยได รูปแบบการจูงใจของ Porter และ Lawler ตั้งอยูบนขอ

สมมติฐานท่ีวา “ผลตอบแทนเปนสาเหตุใหเกิดความพอใจ และการปฏิบัติงานยอมจะกอใหเกิด

ผลตอบแทน” ดังนั้น การปฏิบัติงานท่ีดีจะนําไปสูผลตอบแทน ซ่ึงแบงเปน 2 แบบ คือ 

1. ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) 

2. ผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) 

        และในท่ีสุดจะนําไปสูการตอบสนองความพอใจ ท่ีจะถูกกําหนดโดยความแตกตางระหวาง

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง และการรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ถาหากผลตอบแทนจริง

มากกวาผลตอบแทนท่ีรับรูแลว ความพอใจยอมจะเกิดข้ึน ความมากนอยของความพอใจหรือไมพอใจ 

ยอมเกิดเกิดข้ึนอยูกับขนาดของความแตกตางระหวางผลตอบแทนท่ีไดรับจริงกับการรับรูเกี่ยวกับความ

ยุติธรรมของผลตอบแทน(สมยศ, 2545) ดังภาพท่ี 16 
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ภาพท่ี 16แสดงรูปแบบการจูงใจของ Porter และ Lawler 

ท่ีมา : สมยศ (2545) ดัดแปลงจาก EdwarE.Lawler and Lyman W.Porter 
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6.เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 

        ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมงานวิจัย ตลอดจนงานเขียนท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามา

อางอิงถึงการใชหนูขาวในการทดลอง เชน 

 หนวยบริการฐานขอมูลสมุนไพร (2008)ไดศึกษาเร่ืองฤทธ์ิปกปองตับของลูกใตใบในหนูขาว

สรุปไดวาสารสกัดใบของลูกใตใบดวยเมทานอลสามารถปองกันการถูก ทําลายของตับในหนูขาวท่ี

เหนี่ยวนําใหเกิดพิษท่ีตับได 

 คมชัดลึก (2011) ไดเสนอผลงานวิจัย เร่ือง ปลูกถายฟนในไตหนูโดยคณะวิศวกรชีวภาพใน

ญ่ีปุนมีผลงานมาใหไดตื่นเตนอีกคร้ังในเร่ืองของการปลูกถายอวัยวะในหนู หลังจากเม่ือไมนานมาน้ีเคย

ปลูกถายฟนในหองทดลอง และนําไปปลูกถายบนขากรรไกรของหนูไดสําเร็จ ลาสุด ยังประสบ

ความสําเร็จในการสรางฟนท่ีโตข้ึนจากการปลูกถายเซลลในไตของหนูทดลอง ท้ังยังเปนวิธีสรางอวัยวะ

ใหมไดเร็วกวาวิธีเดิมๆ ท่ีผานการทดลองมาแลวอีกดวย 

 สุภารัตน (2553) ไดทําการศึกษาเร่ือง ผลของน้ํามันราขาวและวิตามินอีตอลิปดเปอรออกซิ

เดช่ันกลูทาไทโอนและเน้ือเยื่อวิทยาของไตในหนูขาวท่ีเหนี่ยวนาโดยโซเดียมอารซีไนท พบวา แกมมา

ออริซานอลที่อยูในน้ํามันราขาวในขนาดท่ีใชในการศึกษานี้ไมสามารถตานพิษท่ีเกิดจากโซเดียมอารซี

ไนทในเนื้อเยื่อไตของหนูขาวได 

 อมรา (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง การยับยั้งการหดตัวของกลามเน้ือมดลูกหนูขาวโดย 

Tamoxifenและ Oestradiol พบวา สาร antioestrogenช่ือ tamoxifenซ่ึงใชกันอยางแพรหลายในการรักษา

โรคมะเร็งเตานม และ oestradiolมีผลยับยั้งการหดตัวของกลามเนื้อมดลูกของหนูขาว ใน organ bath 

จากการกระตุนของ oxytocin, acetylcholine, potassium และ cold contracture 

 จากงานวิจัยและงานเขียนท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาหนูขาวมีความจําเปนมากตอการ

ทดลองทางการแพทย และหนูขาวยังมีความสําคัญในการทดลองหาส่ิงใหมๆ ท่ีจะเปนประโยชนใน

อนาคตอีกดวย 


