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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกรขุน ใน

รูปแบบการเลี้ยงแบบอิสระและแบบรับจางเลี้ยง (2) เพ่ือเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการ

ลงทุน ในฟารมสุกรขุนในรูปแบบการเลี้ยงแบบอิสระและแบบรับจางเลี้ยง รูปแบบการวิจัยเปนการ

วิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ เกษตรกรเลี้ยงสุกรขุนเปนอาชีพเสริม ในจังหวัดมุกดาหารจํานวน 

40 ราย ใชกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย หาผลตอบแทนโดยหาตนทุนรวม 

(ตนทุนผันแปร + ตนทุนคงท่ี),  ผลตอบแทนไดแก จําหนายหมู คาจาง อ่ืนๆ เพ่ือหากําไรสุทธิตอตัว  

ผลการวิจัย พบวา (1) ตนทุนรวมของการเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระเทากับ 6,222.05 บาท/ตัว 

ผลตอบแทนเฉลี่ย เทากับ 8,65.46 บาท/ตัว จะมีกําไรสุทธิเทากับ 1,843.41 บาท/ตัว คิดเปนรอยละ 

22.85 ของรายไดรวม และตนทุนรวมของการเลี้ยงสุกรขุนแบบรับจางเลี้ยงเทากับ 491.26 บาท/ตัว 

ผลตอบแทนเฉลี่ย เทากับ 1,019.99 บาท/ตัว  จะมีกําไรสุทธิเทากับ 528.73 บาท/ตัว คิดเปนรอยละ 

51.83 ของรายไดรวม (2) การเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระจะมีกําไรสุทธิมากกวาการเลี้ยงสุกรขุนแบบ

รับจางเลี้ยง 1,314.68 บาท/ตัว 

 

คําสําคัญ : ตนทุนและผลตอบแทน, การเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระ, การเลี้ยงสุกรขุนแบบรับจาง  
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Abstract 

 The objectives of this research were (1) to study the cost and return of 

raising fattening pigs. in the form of independent farming and contract farming (2) to 

compare costs and return on investment In the fattening pig farm in free and 

contract farming The research model is quantitative research. The sample group was 

farmers raising fattening pigs as a supplementary occupation. In Mukdahan Province, 

40 cases were used as a specific sample. The interview form was used as a tool for 

collecting information. The statistics used in the research were percentage, mean, 

and total cost return. (variable cost + fixed cost), the return is selling pigs, wages, etc. 

for net profit per unit. 

 The results of the research found that (1) the total cost of independent 

fattening pigs was (6,222.05 baht/unit) the average return was (8,65.46 baht/unit) and 

the net profit was (1,843.41 baht/unit) representing 22.85% of the total income. and 

the total cost of raising fattened pigs by contract farming was (491.26 baht/unit) the 

average return was (1,019.99 baht/unit) and net profit was 528.73 baht/head, or 

51.83% of the total income. Independent will have a higher net profit than raising 

fattening pigs with contract farming at (1,314.68 baht/unit). 

  

Keywords: Cost and return ,  Independent raising of fattening pigs, Contracted-  

                fattening pigs 

 

บทนํา 

 ศูนยวิจัยกสิกรไทย ระบุวา โรคระบาดในสุกร ตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังตนทุนคาขนสง

ท่ีเพ่ิมข้ึนตามราคาน้ํามัน ตนทุนคาอาหารสัตวท่ีปรับสูงข้ึน รวมทั้งยังมีตนทุนในการควบคุมและ

ปองกันโรคระบาดในฟารม และการลดลงของเกษตรกรเลี้ยงสุกรรายยอยประกอบกับ Pent-up 

demand ภายหลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟนตัว ตางผลักดันใหราคาเนื้อสุกรในป 2565 มี

แนวโนมเพิ่มสูงข้ึน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย สืบคนเมื่อ 20 ธันวาคม 2564) 

ทั ้งนี ้ ปจจ ัยที ่ทําให ราคาเนื ้อส ุกรปร ับต ัวส ูง ขึ ้น เป นผลมาจากทั ้งด านอ ุปสงค และ

อุปทาน โดยภายหลังการผอนคลายมาตรการล็อกดาวนทําใหเกิด Pent-up demand ประกอบกับ

มีความตองการบริโภคเนื้อสุกรในชวงเทศกาลปลายป ขณะที่ปริมาณเนื้อสุกรมีไมเพียงพอตอความ

ตองการของตลาด โดยมีสาเหตุมาจากปญหาโรคระบาดในสุกรที่กระจายเปนวงกวาง ทําให

จําเปนตองกําจัดสุกรที่มีความเสี่ยงจํานวนมากเพื่อควบคุมโรคยิ่งกดดันใหปริมาณสุกรขาดตลาด
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มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังมีความเสี่ยงตอโรคอหิวาตแอฟริกันในสุกร (ASF) ที่กําลังแพรระบาดใน

ประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงโรคดังกลาวยังไมมีวัคซีนปองกันและยารักษาโรค จึงทําใหตนทุนการผลิตเนื้อ

สุกรปรับเพิ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง ทั ้งต นทุนคาขนสงที ่ปร ับตัวสูงขึ ้นตามราคาน้ํามัน และตนทุน

คาอาหารสัตวซ่ึงคิดเปนกวา 70% ของตนทุนทั้งหมดก็ปรับเพิ่มขึ้น โดยวัตถุดิบที่ใชผลิตอาหารสัตว

ส วนใหญต องนํา เข าจากต างประเทศซึ ่งม ีราคาแพงขึ ้นตามค าขนส งและย ังต องเส ียภาษี

นําเขา เชน ราคากากถั่วเหลืองปรับเพิ่มขึ้นกวา 30% ตลอดจนตนทุนในการควบคุมและปองกัน

โรคระบาดในฟารมที่ตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น ดังนั้น เกษตรกรผูเลี้ยงสุกร โดยเฉพาะรายยอยลด

การเลี ้ยงสุกรลง บางสวนปดกิจการหรืออาจจะยังไมม ีความมั่นใจที ่จะกลับมาเลี ้ยงสุกรเต็ม

กําลัง เนื่องจากความตองการบริโภคเนื้อสุกรในชวงล็อกดาวนจากแพรระบาดของโควิด-19 ระลอก

สาม ประกอบกับในชวงกอนหนาภาครัฐขอใหตรึงราคาเนื้อสุกรไวเกษตรกรจึงตองแบกรับตนทุน

จํานวนมากและเกิดภาวะขาดทุนสะสมมาอยางตอเนื่อง และผูประกอบการขายปลีกเนื้อสุกร (หมู

เขียง) โดยเฉพาะรายยอยที่มีจํานวนไมต่ํากวา 5,000 รายทั่วประเทศไมสามารถแบกรับตนทุนทั้ง

ราคาเนื้อสุกรหนาฟารมที่แพงขึ้นและการเพิ่มขึ้นของคาขนสง ตลอดจนไมสามารถแขงขันราคาได

เหมือนผูประกอบการรายใหญ นอกจากนี้ผูบริโภคบางรายอาจเปลี่ยนไปบริโภคเนื้อสัตวประเภท

อื่นที่ราคาถูกกวาแทน ทําใหขายไดปริมาณนอยลงจนอาจทําใหจําเปนตองปดกิจการ ในดาน 

ผูประกอบการรานอาหาร โดยเฉพาะรานอาหารที่ใชเนื้อสุกรเปนวัตถุดิบหลัก เชน รานชาบู-หมู

กะทะ เปนตน จะเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง แมในชวงที่ผานมาธุรกิจรานอาหารอาจจะเริ่ม

ฟนตัวบางภายหลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ทยอยกลับมาฟนตัว แตกลับตองมาเผชิญกับตนทุน

วัตถุดิบที่ปรับตัวสูงอีกทําใหหลายรายจําเปนตองปรับเพิ่มราคาอาหาร ผูบริโภคจะตองเผชิญกับ

ภาระคาใชจายดานอาหารท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉลี่ยผูบริโภคมีสัดสวนคาใชจายอาหารสดตอคนตอเดือนท่ี

เพ่ิมมากข้ึน  

ปจจุบันพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรขุนในจังหวัดมุกดาหาร สวนใหญตัดสินใจเขาสูระบบ

เกษตรพันธะสัญญาเพราะคิดวามีรายไดดี ม่ันคงและมีตลาดรองรับ อีกท้ังม่ันใจในการดูแลของ

บริษัทเอกชนคูสัญญา มีความสะดวกในการจัดหาปจจัยการผลิต ซ่ึงในการตัดสินใจเกษตรกรอาจไมได

พิจารณาผลไดและผลเสียเชิงเศรษฐกิจอยางรอบคอบ และเม่ือเกษตรกรไดเขาสูระบบเกษตรพันธะ

สัญญาบางรายยังระบุไววาไมสามารถออกจากระบบพันธะสัญญาได (เกษตรกรผูเลี้ยงหมูเปนอาชีพ

เสริมในจังหวัดมุกดาหาร) เนื่องจากลงทุนไปแลวและมีภาระหนี้สินท่ีตองชําระอยู อยางไรก็ตาม

เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหารก็ยังคงมีการเลี้ยงสุกรขุนแบบพันธะสัญญาอยู ผูวิจัยจึงมีความสนใจ

ศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุนเลี้ยงสุกรขุนระหวางการเลี้ยงสุกรขุนแบบ

พันธะสัญญาและแบบอิสระ และอีกท้ังยังมีจํานวนผูศึกษาในเรื่องนี้ไมมากนัก และยังจํากัดอยูเพียง

เฉพาะบางพ้ืนท่ีเทานั้น ซ่ึงมีปริมาณในการผลิตสุกรเปนสัดสวนท่ีสูงของประเทศ เชน ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

จากปญหาท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะศึกษาตนทุนและผลตอบแทน

จากการเลี้ยงสุกรขุนระหวางการเลี้ยงแบบอิสระและแบบรับจางเลี้ยง โดยมุงเนนการวิเคราะหความ
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แตกตางดานตนทุน และผลตอบแทนท่ีเกษตรกรจะไดรับเพ่ือเปนการขยายผลการศึกษาการ

เปรียบเทียบรายไดของการเลี้ยงสุกรท้ังสองวิธีใหกวางขวางยิ่งข้ึน ท้ังนี้เพ่ือนําผลการวิจัยไปเปน

ประโยชนตอการตัดสินใจของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรขุนหรือผูสนใจท่ีจะลงทุนทําฟารมเลี้ยงสุกรขุน 

รวมถึงยังเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐสามารถนําขอมูลไปใชประกอบการสงเสริมและ

พัฒนาการเลี้ยงสุกรขุนในจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยเพ่ือใชเปนขอมูลการตัดสินใจ

ในการเลือกเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระและแบบรับจาง เพ่ือการไดรับประโยชนสูงสุดจากการลงทุน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกรขุน ในรูปแบบการเลี้ยงแบบอิสระและ

แบบรับจางเลี้ยง 

2. เพ่ือเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน ในฟารมสุกรขุนในรูปแบบการ

เลี้ยงแบบอิสระและแบบรับจางเลี้ยง 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 อาหารท่ีใชเลี้ยงสุกรขุน มี 3 รูปแบบ คือ (1) ผสมอาหารใชเองในฟารม โดยมีวัตถุดิบหลัก 

ๆ ไดแก กากถ่ัวเหลือง ปลาปน ปลายขาว ขาวโพด รําละเอียด และวิตามิน แรธาตุในรูปของพรีมิกช 

แลวนําวัตถุดิบมาผสมตามสูตรและความตองการของสุกรแตละขนาด วิธีนี้จะประหยัด สามารถ

เลือกใชอาหารราคาถูก หาไดงายในทองถ่ิน และสามารถลดตนทุนการผลิตไดมาก (2) ใชอาหารเม็ด

สําเร็จรูป ขอดีคือ สะดวกในการใชและจัดหา ซ่ึงอาหารสําหรับสุกรแตละขนาด จะมีจําหนายตาม

ทองตลาด ขอเสียคือ ราคาแพง และผูใชไมทราบชัดเจนวาอาหารเม็ดสําเร็จรูปประกอบดวยวัตถุดิบ

อะไรบาง (3) ใชหัวอาหารสําเร็จรูป ซ่ึงสวนใหญจะมีโปรตีนประมาณ 32 - 36% ผสมวิตามินแรธาตุ

ไวแลว และผสมกับปลายขาว ขาวโพด รําละเอียด ตามอัตราสวนท่ีระบุไวตามฉลากท่ีถุงอาหาร โดย

การใชในสุกรแตละขนาดจะตองคํานึงถึงเปอรเซ็นตโปรตีนในอาหารผสมดวย (กรมปศุสัตว, 2558) 

 รูปแบบการเลี้ยงสุกรในประไทยมี 2 แบบ คือ เกษตรแบบอิสระ คือ เกษตรกรท่ีไมไดทํา

สัญญาหรือขอตกลงกับบริษัทเอกชน โดยลักษณะการเลี้ยงจะข้ึนอยูกับประสบการณของเกษตรกรแต

ละราย และไมมีกฎระเบียบขอบังดับท่ีตองปฏิบัติและ (2) เกษตรแบบรับจางเลี้ยงหรือมีพันธะสัญญา 

(Contract Famning) ซ่ึงเปนการจัดการระหวางเกษตรกรท่ีเปนผูผลิตกับผูรับซ้ือรวมกัน ดําเนินงาน

ภายใตหนวยธุรกิจเดียวกัน มีการประสานงานและตัดสินใจรวมกัน ภายใตสัญญาหรือขอตกลงตาง ๆ 

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการผลิตการจัดการผลผลิตท่ีถูกตองและเหมาะสมใหกับ

เกษตรกรท่ีทําการผลิต (เบญจพรรณและคณะ, 2555) โดยระบบเกษตรพันธะสัญญาถูกนํามาใชอยาง

กวางขวางในประเทศกําลังพัฒนาเพ่ือเปนเครื่องมือในการชวยเหลือเกษตรกรรายยอยในการเขาถึง

ตลาด รวมท้ังชวยลดความเสี่ยงดานราคา (Sriboonchitta & Wiboonpoongse, 2008) ระบบ

เกษตรพันธะสัญญาถูกมองวาท้ังบริษัทเอกชนและเกษตรกรตางก็ไดรับประโยชนรวมกัน คือ ชวยให

ธุรกิจการเกษตรมีดวามม่ันใจวาจะไดผลผลิตในปริมาณและคุณภาพท่ีกําหนด รวมถึงลดความเสี่ยงใน
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การทําการผลิตดวยตนเองซ่ึงมักมีตนทุนท่ีสูงกวาการจางเกษตรกรทําการผลิตให โดยบริษัทเอกชนไม

จําเปนตองลงทุนในท่ีดิน โรงเรือนและอุปกรณ อีกท้ังยังชวยลดความยุงยากดานการจัดหาบุคลากร

และลดคาใชจายในการจางแรงงาน ซ่ึงเปนตนทุนการผลิตท่ีมีสัดสวนสูง ในขณะท่ีฝายเกษตรกรก็

ไดรับประโยชนจากการเขารวมในระบบเกษตรพันธะสัญญา เนื่องจากไมตองรับภาระคาใชจายในการ

จัดหาวัตถุดิบในการผลิตและทําการตลาด ไดรับความชวยเหลือดานความรูเชิงเทคนิค รวมท้ังยังไม

ตองรับภาระความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาสุกรดวยตนเอง (ปติพีร รวมเมฆ, 2557) 

ตนทุนและผลตอบแทนจาการเล้ียงสุกร 

1.ตนทุนการเลี้ยงสุกรขุน จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปไดวา ตันทุนในการเลี้ยง

สุกรขุน มีองคประกอบของคาใชจายโครงการลงทุน 2 สวนคือ (1) คาใชจายในการลงทุนเบื้องตัน 

(Initial Investment) ไดแก คาใชจายในการเตรียมพ้ืนท่ีการเลี้ยงการสรางโรงเรือนอุปกรณและ

เครื่องมือทางการเกษตรท่ีมีอายุการใชงานหลายป และ (2) คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating 

and Maintenance Cost) เปนคาใชจายประจําท่ีเกิดข้ึนทุกปหรือเปนระยะ เพ่ือใหการดําเนินการ

ผลิตเปนไปอยางตอเนื่อง เชน คาพันธุสุกร คาแรงาน คาอาหาร คาเวชภัณฑ คาน้ํามันซ้ือเพลิง คา

ไฟฟา คาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณทางการเกษตร เปนตัน ซ่ึงคาใชจายในการลงทุนและ

การดําเนินงาน สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท ตามหลักการจัดประเภทตนทุน คือ ตนทุนคงท่ี 

และตันทุนผันแปร (Raibom, Kinney, and Prather-Kinsey, 2006) โดยตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) 

ไดแก คาเสื่อมราคาอาคารโรงเรือนและอุปกรณการเกษตรหรืออุปกรณท่ีใชในการเลี้ยงท่ีเปนสิ่งคงทน

ท่ีมีอายุการใชงานนาน ซ่ึงเกิดจากการลงทุนเริ่มแรก ซ่ึงคิดเฉพาะคาใชจายเพ่ือการลงทุนซ้ือหรือสราง

อุปกรณท่ีใชในการเลี้ยงประกอบดวย โรงเรือนเลี้ยงสุกร โรงเก็บและผสมอาหาร เครื่องผสมอาหาร 

เครื่องสูบน้ําและระบบการใหน้ํา เครื่องชั่งน้ําหนัก รถเข็นอาหาร ถัง อาหารและเครื่องพนยาฆาเชื้อ 

เปนตัน สําหรับตนทุนการดําเนินงานระหวางการดําเนินการเลี้ยงสุกรขุน ประเภท ตันทุนผันแปร 

(Variable Cost) ประกอบดวย ตันทุนคาพันธุสุกร ตนทุนคาอาหาร ตนทุนคาไฟฟา ตนทุนคาแรงงาน 

และตนทุนอ่ืน ๆ เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิงคาซอมแซม คาภาษีโรงเรือน ดอกเบี้ยจาย เปนตน โดยปกติ

ระยะการเลี้ยงสุกรขุน 1 รอบ ใชเวลาในการเลี้ยงโดยเฉลี่ย 5 -6 เตือน หรือเลี้ยงได 2 รอบใน 1 ป ใน

การเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระนั้น เกษตรกรตองรับผิดชอบตนทุนในการเลี้ยงท้ังหมด ไมวาจะเปนตนทุน

เงินลงทุนในโรงเรือนและอุปกรณ และคาใชจายการดําเนินงาน เชน คาพันธุคาอาหาร คายาและ

เวชภัณฑ ในขณะท่ีการเลี้ยงแบบรับจางเลี้ยงนั้น เกษตรกรเปนผูรับผิดชอบเฉพาะการเลี้ยงเปนหลัก 

โดยบริษัทเอกชนผูวาจางมีหนาท่ีรับผิดชอบคาใชจายในการจัดหาวัตถุดิบสําหรับการเลี้ยง และให

ความชวยเหลือดานเทคนิค (Know-How) แกเกษตรกรท้ังในดานการใชยาและเวชภัณฑการรักษา

สุกร การกําหนดโปรแกรมการใหอาหารและการตรวจสอบมาตรฐานการลี้ยงของเกษตรกร สวน

เกษตรกรมีหนาท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานการเลี้ยงสุกรของบริษัทอยางเครงครัด และรับผิดชอบคาใชจาย

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเลี้ยง เชน คาไฟฟา คาแรงาน อีกท้ังจะตองบํารุงรักษาฟารมใหอยูในสภาพท่ี

เหมาะสม และดูแลรักษาทรัพยของบริษัทเอกชนผูวาจาง เชน คลังอาหารสุกร ยาและเวชภัณฑ 
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2. ผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกรขุน ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรจะไดรับจากการเลี้ยงสุกรขุน

ข้ึนอยูกับรูปแบบการเลี้ยง ในกรณีการเลี้ยงสุกรแบบอิสระ เกษตรกรจะไดรับรายไดจากการขาย

ผลผลิตสุกร(น้ําหนักสุกร x ราดาขาย) อยางไรก็ตาม เกษตรกรจะตองรับภาระความผันผวนของราคา

ตลาด ในขณะท่ีผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกรขุนแบบรับจางเลี้ยงนั้น บริษัทเอกชนผูวาจางจะจาย

ผลตอบแทนในรูปแบบ "คาจางเลี้ยง" (น้ําหนักสวนเพ่ิม x อัตราคาจางเลี้ยง) แกเกษตรกรทุกสิ้นรอบ

การเลี้ยง โดยเม่ือสุกรมีน้ําหนักถึงเกณฑหรือถึงกําหนดครบรอบการเลี้ยง บริษัทเอกชนผูวาจางจะมา

รับสุกรเพ่ือไปสงยังโรงงานแปรรูป และประเมินผลตอบแทนการเลี้ยง โดยพิจารณาจากน้ําหนักสวน

เพ่ิม (น้ําหนักสุกรรับเขาเปรียบเทียบกับน้ําหนักสุกรออก) เรียกวา รายได จากน้ําหนักสวนเพ่ิม โดย

เกษตรกรผูรับจางเลี้ยงยังไดรับรายไดจากอัตราแลกเนื้อ รายไดจากการใหความรวมมือและรายไดจาก

การเลี้ยงรอดเกินคามาตรฐาน (ปติพีร รวมเมฆ, 2557) นอกจากนี้เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรขุนยังมีรายได

อ่ืน ๆ เชน รายไดจากการขายมูลสุกร รายไดจากการขายกระสอบอาหาร และรายไดจากการขายสุกร

ดัดท้ิง เปนตัน 

3. กําไรจากการเลี้ยงสุกร กําไรจากการเลี้ยงสุกรขุนเกิดจากการท่ีเกษตรกรสามารถสราง

รายได (Revenue) มากกวาตนทุน (Cost) ท่ีเกิดข้ึนโดยกําไรจากการเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระมาจาก

รายไดจากการขายผลผลิตสุกรหักดวยตนทุนคงท่ีและตันทุนผันแปรท้ังหมดจากการดําเนินงาน 

ในขณะท่ีกําไรจากการเลี้ยงสุกรขุนแบบรับจางลี้ยง มาจากรายไดคาจางเลี้ยงท่ีเกษตรกรไดรับจาก

บริษัทเอกชนผูวาจางหักดวยตนทุนคงท่ีและตันทุนผันแปรจากการดําเนินงานท้ังหมด (ไมรวมตนทุน

คาพันธุสุกร ตนทุนคาอาหาร ตนทุนคายาและเวชภัณฑ) จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา 

เกษตรกรมีกําไรเพียงเล็กนอยจากการเลี้ยงสุกรขนตามระบบรับจางเลี้ยงและการลงทุนเลี้ยงสุกรขุน

แบบอิสระจะใหผลกําไรแกเกษตรกรสูงกวาการเลี้ยงสุกรแบบรับจางเลี้ยง  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ปาริชาติ มณีมัย และคณะ (2558) ตนทุนผันแปรในการเลี้ยงสุกรขุนแบบรับจางเลี้ยงเทากับ 

390 บาทตัว ซ่ึงต่ํากวาฟารมแบบอิสระท่ีมีตนทุนฝนแปร เทากับ 7,084 บาท/ตัว เนื่องจากผูวาจางจะ

รับภาระตนทุนคาพันธุสุกรและคาอาหาร ในขณะท่ีฟารมแบบรับจางเลี้ยงจะมีตนทุนคงท่ี เทากับ 97 

บาท/ตัว ซ่ึงสูงกวาฟารมแบบอิสระท่ีมีตนทุนคงท่ี เทากับ 92 บาท/ตัว เนื่องจากมีการกอสรางอาคาร

โรงเรือนแบบปดท่ีตองลงทุนสูง ดานผลตอบแทน พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระมีรายได

จากการจําหนายผลผลิตสุกร ตัวละ 8,272 บาท สูงกวาเกษตรกรแบบรับจางเลี้ยงท่ีไดเฉพาะคาจาง

เลี้ยงในราคาตัวละ 451 บาท และเม่ือพิจารณาผลตอบแทนของโครงการ พบวา การเลี้ยงสุกรแบบ

อิสระใหผลตอบแทนสูงกวาแบบรับจางเลี้ยงท้ังในวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิอัตราสวนของผลตอบแทนตอ

ตนทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราผลตอบแทนทางบัญชี อีกท้ังมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว

กวา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีผูใหขอมูลในการวิจัยท่ีเลี้ยงสุกรขุนเปนอาชีพเสริม ในจังหวัด

มุกดาหารจํานวน 40 คน ใชเปนกลุมตัวอยางท้ังหมด 40 ราย กลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive 

Sampling) เนื่องจากทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 

การเล้ียงสุกรขุนแบบรับจางเล้ียง 

             1.ตนทุน 

             2.รายได 

             3.ผลตอบแทน 

                หัก ตนทุนขาย 

                กําไรข้ันตน 

                หัก คาใชจายในการดําเนินงาน 

                กําไรสุทธิ 

 
 

 

การเล้ียงสุกรขุนแบบอิสระ 

               1.ตนทุน 

               2.รายได 

               3.ผลตอบแทน 

                หัก ตนทุนขาย 

                กําไรข้ันตน 

                หัก คาใชจายในการดําเนินงาน 

                กําไรสุทธิ 

 

 

 

การเปรียบเทียบตนทุนและ 

ผลตอบแทนการเล้ียงสุกรขุน 

แบบอิสระและแบบรับจางเล้ียง

ในจังหวัดมุกดาหาร 
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ตารางท่ี 1 จํานวนเกษตรกรและจํานวนสุกรขุนท่ีเลี้ยงในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร (เก็บขอมูลเดือนสิหา

คม 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2565) 

พ้ืนท่ี จํานวน

เกษตรกรเล้ียง

สุกรขุนแบบ

อิสระ (คน) 

จํานวนสุกรขุน

เล้ียงแบบ

อิสระ (ตัว) 

จํานวนเกษตรกร

เล้ียงสุกรขุนแบบ

รับจางเล้ียง (คน) 

จํานวนสุกรขุน

เล้ียงแบบ

รับจางเล้ียง 

(ตัว) 

อําเภอเมือง 3 123 2           95 

อําเภอดอนตาล 2          83 4 203 

อําเภอนิคมคําสรอย 3        142 2 109 

อําเภอหวานใหญ 3         94 3 164 

อําเภอหนองสูง 4       157 2           86 

อําเภอดงหลวง 3       114 3 141 

อําเภอคําชะอี 2         65 4 175 

รวม         20 778          20 973 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่ อ ง มือ ท่ี ใช ในการ เ ก็บรวบรวมข อ มูล  ของการวิ จั ยครั้ งนี้ คื อ  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ใชในการสัมภาษณเกษตรกร ขอมูลท่ัวไป ตนทุนและรายไดในการเลี้ยงสุกรขุนแบบ

อิสระและแบบรับจางเลี้ยง โดยแบบสัมภาษณท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูกรอกแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดวย ขอมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ 

ประสบการณเลี้ยงสุกร ระยะเวลาท่ีใชเลี้ยงสุกรขุน  

ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับตนทุนและรายไดในการเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระและแบบรับจางเลี้ยง

ของเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร ไดแก คาพันธุสุกร คาอาหาร คานํ้า/คาไฟฟา คายารักษาโรค คาโทรศัพท 

คาแรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และรายไดจากการขายสุกรขุน 

ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน การเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระและ

แบบรับจางเลี้ยงของเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร  

คํานวณไดจาก 

 

รายไดจากการจําหนายสุกรขุน =  น้ําหนัก x ราคาขาย 
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ผลการวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 ผลการวิจัยขอมูลท่ัวไป พบวา เกษตรกรเปนเพศชาย รอยละ 80 มีอายุระหวาง 40-50 ป มี

ประสบการณในการเลี้ยงสุกรขุน 1 – 5 ป ระยะเวลาท่ีใชเลี้ยงสุกรขุน 4 – 5 เดือน 

2. ขอมูลเก่ียวกับตนทุนและรายไดในการเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระและแบบรับจางเลี้ยง ไดแก 

คาพันธุสุกร คาอาหาร คาน้ํา/คาไฟฟา คายารักษาโรค คาโทรศัพท คาแรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 

ตารางท่ี 2 ตนทุนและรายไดในการเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระและแบบรับจางเลี้ยง (หนวย: บาทตอตัว) 

ตนทุน แบบอิสระ แบบรับจางเล้ียง 

ตนทุนผันแปร:   

………….คาพันธุสุกร 1,600 - 

………….คาอาหาร 4,090 - 

………….คาน้ํา/คาไฟฟา              86.53           97.45 

………….คายารักษาโรค              57.25 - 

………….คาโทรศัพท              20.78           23.56 

………….คาแรงงาน            209.44         167.28 

………….คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ              81.23         113.45 

ตนทุนผันแปรรวม          6,145.23         401.74 

ตนทุนคงท่ี:   

………….คาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ              76.82           89.52 

ตนทุนคงท่ีรวม              76.82           89.52 

ตนทุนรวม          6,222.05         491.26 

ผลตอบแทน:   

………….รายไดจากการจําหนายสุกรขุน          7,980.19 - 

………….รายไดคาจางเลี้ยง -         948.54 

………….รายไดอ่ืน              85.27           71.45 

รายไดรวม          8,065.46       1,019.99 

กําไรสุทธิ          1,843.41         528.73 
หมายเหตุ: กําหนดให อาคารโรงเรอืน มีอายุการใชงานเทากับ 20 ป และอุปกรณอื่นๆมีอายุการใชงาน 10 ป 
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จากตารางท่ี 2 ตนทุนการเลี้ยงสุกรท้ัง 2 รูปแบบ พบวา ตนทุนรวมของการเลี้ยงสุกรขุนแบบ

อิสระตอตัวเทากับ 6,222.05 บาท ประกอบดวยตนทุนผันแปร 6,145.23 บาท และตนทุนคงท่ี 

76.82 บาท ตนทุนรวมของการลี้ยงสุกรขุนแบบรับจางเลี้ยงตอตัวเทากับ 491.26 บาท ประกอบดวย

ตนทุนผันแปร 401.74 บาท และตนทุนคงท่ี 89.52 บาท 

ผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกรขุน พบวา การเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระมีผลตอบแทนเปนรายได

จากการจําหนายสุกรเฉลี่ยตอตัว เทากับ 8,65.46 บาท (น้ําหนักสุกร X ราคาสุกรเฉลี่ยกิโลกรัมละ 75 

บาท) ในขณะท่ีการเลี้ยงสุกรขุนแบบรับจางเลี้ยงจะมีผลตอบแทนมาจากรายไดคาจางเลี้ยงเฉลี่ย

กิโลกรัมละ 5 บาท รวมรายไดเฉลี่ย 1,019.99 บาทตอตัว  นอกจากนี้เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรขุนท้ัง 2 

รูปแบบ ยังไดรับผลตอบแทนท่ีเปนผลพลอยไดจากการเลี้ยงสุกร ไดแก ผลตอบแทนจากการขายมูล

สุกรแหง กระสอบอาหาร และการขายสุกรคัดท้ิง โดยสรุป การเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระจะมีกําไรสุทธิ

เทากับ 1,843.41 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 22.85 ของรายไดรวม และการเลี้ยงสุกรขุนแบบรับจาง

เลี้ยงมีกําไรสุทธิ เทากับ 528.73 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 51.83 ของรายไดรวม 

3. เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน การเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระและแบบ

รับจางเลี้ยงของเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร พบวา การเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระจะมีกําไรสุทธิเทากับ 

1,843.41 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 22.85 ของรายไดรวม และการเลี้ยงสุกรขุนแบบรับจางเลี้ยงมี

กําไรสุทธิ เทากับ 528.73 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 51.83 ของรายไดรวม โดยสรุปการเลี้ยงสุกรขุน

แบบอิสระจะมีกําไรสุทธิมากกวาการเลี้ยงสุกรขุนแบบรับจางเลี้ยง 1,314.68 บาทตอตัว 

 

อภิปรายผล 

อภิปรายผลการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรขุนแบบ

อิสระและแบบรับจางเลี้ยงในจังหวัดมุกดาหาร สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ การเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระ

จะมีกําไรสุทธิมากกวาการเลี้ยงสุกรขุนแบบรับจางเลี้ยง 1,314.68 บาทตอตัว ซ่ึงสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ปาริชาติ มณีมัย และคณะ (2558) ตนทุนผันแปรในการเลี้ยงสุกรขุนแบบรับจางเลี้ยง

เทากับ 390 บาทตัว ซ่ึงต่ํากวาฟารมแบบอิสระท่ีมีตนทุนฝนแปร เทากับ 7,084 บาท/ตัว เนื่องจากผู

วาจางจะรับภาระตนทุนคาพันธุสุกรและคาอาหาร ในขณะท่ีฟารมแบบรับจางเลี้ยงจะมีตนทุนคงท่ี 

เทากับ 97 บาท/ตัว ซ่ึงสูงกวาฟารมแบบอิสระท่ีมีตนทุนคงท่ี เทากับ 92 บาท/ตัว เนื่องจากมีการ

กอสรางอาคารโรงเรือนแบบปดท่ีตองลงทุนสูง ดานผลตอบแทน พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรขุนแบบ

อิสระมีรายไดจากการจําหนายผลผลิตสุกร ตัวละ 8,272 บาท สูงกวาเกษตรกรแบบรับจางเลี้ยงท่ีได

เฉพาะคาจางเลี้ยงในราคาตัวละ 451 บาท และเม่ือพิจารณาผลตอบแทนของโครงการ พบวา การ

เลี้ยงสุกรแบบอิสระใหผลตอบแทนสูงกวาแบบรับจางเลี้ยงท้ังในวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิอัตราสวนของ

ผลตอบแทนตอตนทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราผลตอบแทนทางบัญชี อีกท้ังมี

ระยะเวลาคืนทุนเร็วกวา 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

การศึกษาการเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรขุนแบบอิสระและแบบรับจาง

เลี้ยงในจังหวัดมุกดาหาร พบวาการเลี้ยงสุกขุนแบบอิสระไดกําไรมากกวาการเลี้ยงสุกรขุนแบบรับจาง

เลี้ยง ดังนั้นแลวควรนําผลการวิจัยในครั้งนี้เสนอตอ กรมปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือเปนขอมูลใหกับ

เกษตรกรท่ีจะตัดสินใจเลี้ยงสุกรขุนในอนาคต 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 เพ่ือใหการศึกษากวางข้ึนควรเพ่ิมกลุมประชากรในจังหวัดใกลเคียง และเพ่ิมระยะเวลาในการ

เก็บขอมูลใหมากข้ึน และควรศึกษาหาแนวทางเพ่ือเปนการลดตนทุนในการเลี้ยงสุกรขุนดวย 
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