
บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 2.1.1 ทฤษฎีการผลิต 
    ทฤษฎีการผลิตแบงออกเปน ทฤษฎีการผลิตในระยะสั้น (Short  - run) และ ทฤษฎีการ
ผลิตในระยะยาว (Long – run) การผลิตระยะสั้นหรือระยะยาวจะไมมีชวงเวลากําหนดที่แนนอน 
สามารถพิจารณาไดดังนี้ 
    ระยะสั้น หมายถึงระยะเวลาซึ่งปจจัยการผลิตอยางนอยหนึ่งตัวคงที่ ซ่ึงมักหมายถึงขนาด
ของโรงงานไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
    ระยะยาว หมายถึงมีความยาวของเวลาที่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิตทุกชนิด
ตลอดจนเทคโนโลยีได นิยามระยะยาวถึงหมายถึงไมมีปจจัยคงที่ จึงครอบคลุมถึงการวางแผน
เปลี่ยนแปลงขนาดการผลิต หรือการคิดสรางสรรคโครงการใหม ๆ 

 
 1) ทฤษฎีการผลิตในระยะสั้น 

      ในการผลิตไมวาจะเปนการผลิตสินคาหรือบริการใด ๆ กต็าม จะตองมีปจจัยการ 
ผลิตอยางนอย 1 ตัวที่คงที่ ในขณะที่ปจจัยการผลิตอื่นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต 
      ปจจัยคงที่ (Fixed Input) คือปจจัยการผลิตที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการ
ผลิต กลาวคือไมวาจะทําการผลิตหรือไม ผลิตมากหรือนอย จะใชปจจัยการผลิตชนิดนี้คงที่ ไดแก 
อาคาร โรงงาน เครื่องจักร เปนตน 
      ปจจัยผันแปร (Variable Input) คือปจจัยที่แปรเปลี่ยนไปตามปริมาณการผลิต 
ไดแก วัตถุดิบตาง ๆ เปนตน 
      ฟงกชั่นการผลิตในระยะสั้น 

     ฟงกช่ันการผลิต หมายถึงรูปแบบหรือตารางตามสมการทางคณิตศาสตรที่แสดง
ถึงปริมาณผลผลิตสูงสุดที่สามารถจะผลิตไดจากการใชปจจัยการผลิตในระดับตางๆ กันจํานวน
หนึ่ง โดยใชเทคนิคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เชน ที่ดินในการเพาะปลูกคงที่ (K) โดยปจจัยแรงงาน 
(L) เปลี่ยนแปลงได ผลของการทํางานระหวางปจจัยคงที่กับปจจัยผันแปร จะไดผลผลิต (Q) เขียน
เปนฟงกช่ันไดดังนี้ 
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       Q = f(L,
_
K )    

     หรือ Q = f(L)     
     เมื่อ Q = ปริมาณผลผลิต   
       L = จํานวนแรงงานที่ใช 

     และ      
_
K  = ทุนที่ใชซ่ึงมีลักษณะคงที่ 

 
    2)  ทฤษฎีการผลิตในระยะยาว 
      หมายถึง การผลิตที่ผูผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดหรือจํานวนปจจัยการผลิต 
ทุก ๆ  ปจจัยไดหมด โดยไมมีปจจัยใดเปนปจจัยคงที่เลย สมมุติใหมีปจจัยแรงงานและปจจัยทุน 
เขียนเปนฟงกชั่นการผลิตไดดังนี้คือ 
 
       Q = f(L,K) 

     เมื่อ Q = ปริมาณผลผลิต   
      L = จํานวนแรงงานที่ใช 
     และ K = ทุนที่ใช 

 
      กฎวาดวยผลไดตอขนาด (The Law of Returns to Scale) 
      หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปริมาณของผลผลิตรวม ซ่ึงเกิดจากปจจัยการผลิตทุก
ชนิดเปลี่ยนแปลงไปเปนสัดสวนเดียวกัน ซ่ึงเกิดขึ้นกับการผลิตในระยะยาว สมมติวาปจจัยการผลิต
ทุกชนิดเพิ่มขึ้นในสัดสวนเดียวกันคือรอยละ 10 จะทําใหปริมาณผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป เปน 3 
ลักษณะดังนี้ 
      ลักษณะที่ 1 ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 10 เรียกวาผลไดตอขนาด
เพิ่มขึ้น (Increasing Returns to Scale) 
      ลักษณะที่ 2 ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 10 เรียกวาผลไดตอขนาดคงที่ 
(Constant Returns to Scale)  
      ลักษณะที่ 3 ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นนอยกวารอยละ 10 เรียกวาผลไดตอขนาด
ลดลง (Decreasing Returns to Scale)  
      การประหยัดตอขนาดการผลิต (Economies of Scale) 
      หมายถึง ผลดีตาง ๆ ซ่ึงอาจอยูในรูปของการลดลงของตนทุนเฉลี่ยตอหนวย หรือ
ในรูปของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มของปจจัยการผลิต แบงเปน 2 กรณีคือ การ
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ประหยัดที่เกิดจากภายใน (Internal Economies of Scale) และการประหยัดที่เกิดจากภายนอก 
(External Economies of Scale)  
      (1) การประหยัดที่เกิดจากภายใน เกิดจากสาเหตุตาง ๆ ไดแก การจัดซื้อ การตลาด 
การบริหารจัดการ การเงิน วิทยาการการผลิต และ การแบกรับความเสี่ยง ลักษณะที่ 1 ใน กฎวาดวย
ผลไดตอขนาดจัดวาเปน การประหยัดตอขนาดที่เกิดจากภายใน 
      (2) การประหยัดที่เกิดจากภายนอก เกิดจากปจจัยภายนอก นั่นคือการกระจุกตัว
ของหนวยผลิตพรอม ๆ กับการพัฒนาของอุตสาหกรรมนั้นภายในเขตพื้นที่หนึ่ง ๆ ทําใหแตละ
หนวยผลิตที่อยูในเขตพื้นที่เดียวกันไดประโยชนในดานตางๆ อยางเชน กลุมแรงงานที่มีทักษะ
เหมาะสมตางมุงมาหางานทําในเขตพื้นที่นั้น มีการแลกเปลี่ยนหรือใชประโยชนรวมกันจากหนวย
งานวิจัยที่อยูในเขตพื้นที่นั้น การเขาถึงแหลงเงินทุนที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน การพึ่งพาวัตถุดิบและ
สินคาขั้นกลางที่มีการผลิตอยูในเขตพื้นที่ การใชประโยชนไดเต็มที่และคุมคากับการลงทุนดาน
สาธารณูปโภค เปนตน 
 
 2.1.2 ทฤษฎีการวิเคราะหตนทุนการผลิต  
   ตนทุนการผลิต เปนเรื่องการจัดการที่สําคัญสําหรับองคกรธุรกิจควบคูไปกับรายไดในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาการจัดการองคกร จะพิจารณาเปรียบเทียบระหวางผลไดที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจเทียบกับตนทุนที่ตองเสียไป 
   ปญหาการตัดสินใจเหลานี้ตองอาศัยการวิเคราะหตนทุนเปนสวนประกอบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งองคกรที่ดําเนินการผลิตสินคา และตองตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาการจัดการการผลิต การจัด
จําหนาย และขายสินคาในตลาด ตองทําการวิเคราะหตนทุนการผลิตสินคาเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ ซ่ึงตนทุนการผลิตประกอบดวยตนทุนระยะสั้นและตนทุนระยะยาว 
      ตนทุนระยะสั้น  เนื่องจากการผลิตในระยะเวลาสั้นมีการใชปจจัยการผลิต 2 ประเภท คือ 
ปจจัยคงที่ และปจจัยผันแปร ดังนั้นตนทุนการผลิตในระยะเวลาสั้นจึงมีอยู 2 ประเภท คือ ตนทุน
คงที่และตนทุนผันแปร ดวยเหตุนี้จึงอาจแบงตนทุนการผลิตในระยะสั้นเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
           -  ตนทุนคงที่ทั้งหมด (Total Fixed Cost: TFC) หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายในการ
ซ้ือหาปจจัยคงที่ทั้งหมด ซ่ึงจะมีจํานวนคงที่อยูเสมอ ไมวาจะผลิตผลผลิตออกมาเปนจํานวนมาก
หรือนอยเพียงไรก็ตาม นั่นคือ เปนตนทุนที่ไมไดผันแปรไปตามจํานวนผลผลิต เชน การสราง
อาคาร โรงผลิตระบบน้ําประปา เปนตน 
           - ตนทุนผันแปรทั้งหมด (Total Variable Cost: TVC) หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจาย
ในการซื้อหาปจจัยผันแปรทั้งหมด ซ่ึงจะมีจํานวนผันแปรไปตามจํานวนผลผลิต มักจะเปนตนทุนที่
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เปนคาตอบแทนของปจจัยแปรผัน เชน คาแรงงาน คาวัตถุดิบ คาเชื้อเพลิงเปนตน ตนทุนชนิดนี้จะมี
มูลคามากเมื่อผลิตสินคามาก และจะมีมูลคานอยเมื่อผลิตสินคานอย และจะไมมีเลยเมื่อไมมีการ
ผลิตสินคา 
           - ตนทุนรวมหรือตนทุนทั้งหมด (Total Cost: TC) หมายถึงตนทุนหรือคาใชจาย
ทั้งหมดในการซื้อหาปจจัยการผลิตทุกชนิดหรือผลรวมของตนทุนคงที่ทั้งหมดและตนทุนผันแปร
ทั้งหมด นั่นคือ TC = TFC + TVC 
           - ตนทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost: AFC) หมายถึง ตนทุนคงที่ทั้งหมดที่คิดถัว
เฉลี่ยดวยจํานวนผลผลิต นั่นก็คือ AFC = TFC/Q 
           - ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยหรือตนทุนเฉลี่ย (Average Cost: AC) หมายถึงตนทุนทั้งหมด
คิดถัวเฉลี่ยดวยจํานวนผลผลิต หรือหมายถึง ตนทุนตอหนวยของผลผลิตโดยเฉลี่ยซ่ึงก็คือ ตนทุน
คงที่เฉลี่ยรวมกับตนทุนผันแปรเฉลี่ย นั่นก็คือ 
     AC  = TC/Q 
       = (TFC + TVC)/Q 
       = (TFC/Q) + (TVC/Q) 
       = AFC + AVC 
 
           ตนทุนระยะยาว คือตนทุนที่เปนไปไดในอนาคต เนื่องจากการผลิตในระยะยาวนั้น 
ผูผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิตทุกอยางได ดังนัน้ ตนทุนการผลิตในระยะยาวจึงมีแต
ตนทุนผันแปรอยางเดยีว ซ่ึงเหมาะที่จะใชวางแผนการผลิต ตนทุนระยะยาวทกุปจจยัการผลิตนั้น
อาจแปรเปลี่ยนไดตามความตองการองคกร  
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2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
  ธเนศ   ศรีวิชัยลําพันธ  (2537)  ศึกษาเรื่องโครงสราง พฤติกรรม และผลการดําเนินการ
ดานตลาดสุกรในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน มีวัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อศึกษาถึงตนทุนการ
ผลิตสุกรของกลุมผูเล้ียงสุกรกลุมตางๆ จํานวน 4 กลุมรวม 113 ราย กลุมแรกคือผูเล้ียงสุกรรายยอย
จํานวน 80 ราย กลุมที่สองคือสมาชิกสหกรณผูเล้ียงสุกรจังหวัดเชียงใหมและลําพูนจํานวน 15 ราย 
กลุมที่สามคือผูเล้ียงสุกรที่มีฟารมขนาดกลางและสามารถผสมอาหารสัตวเองไดจํานวน 10 ราย 
และกลุมสุดทายคือผูเล้ียงสุกรที่มีฟารมขนาดใหญจํานวน 8 ราย ซ่ึงในการศึกษานี้ไดแบงแยก
ตนทุนการผลิตสุกรออกเปน 2 ประเภท คือ (1) ตนทุนคงที่ ซ่ึงประกอบดวย คาใชที่ดิน คากอสราง
โรงเรือนและอุปกรณ คาเสียโอกาสในโรงเรือนและอุปกรณ (2) ตนทุนผันแปร ประกอบดวย คา
พันธุสัตว คาอาหาร คาแรงงาน คายาปองกันและรักษาโรค คาน้ํา คาไฟฟา คาขนสง คาอุปกรณ คา
น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน คาซอมแซมโรงเรือนเครื่องมือและอุปกรณ คาตอนและคายาตอน คา
เสียโอกาสของเงินลงทุน  
  ผลจากการศึกษาพบวากลุมผูเล้ียงสุกรรายยอยที่มีตนทุนการผลิตสุกรต่ําที่สุดเทากับ 
1,540.50 บาท / 100 ก.ก. /  ตัว เนื่องมาจากผูเล้ียงสุกรกลุมนี้มีการทําฟารมแบบยังชีพโดยใชรํา เศษ
อาหารที่เหลือจากครัวเรือน และพืชผักที่หาไดในทองถ่ินมาเลี้ยงสุกร สําหรับกลุมผูเล้ียงสุกรที่มี
ฟารมขนาดกลางมีตนทุนการผลิตเทากับ 2,155.93 บาท / 100 ก.ก. / ตัว ในขณะที่ผูเล้ียงสุกรที่เปน
สมาชิกสหกรณเปนกลุมที่มีตนทุนการเลี้ยงสุกรสูงที่สุดเทากับ 2,471.59 บาท/ 100 ก.ก. / ตัว โดย
ไมไดคํานึงถึงความแตกตางดานคุณภาพของเนื้อสุกรเนื่องจากขอจํากัดทางดานเวลาในการทําวิจัย 
 
  นิจวุฒิ   ไชยประสิทธ์ิ  (2542)  ศึกษาเรื่องการวิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทนของฟารมเลี้ยง
สุกรขุนขนาดเล็กในจังหวัดลําพูน โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ ประการแรกเพื่อประเมินถึง
ความเปนไปไดโดยศึกษาตนทุน ผลตอบแทนและความเหมาะสมในการเลี้ยงสุกร ประการที่สอง
เพื่อวิเคราะหความไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการเมื่อตนทุนหรือผลตอบแทนของ
โครงการเปลี่ยนแปลง โดยตนทุนที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 1) คาใชจายในการลงทุนไดแก คา
ที่ดิน คากอสราง อาคารโรงเรือนสุกร บานพักพนักงาน โกดัง ระบบน้ําบาดาล และแทงคน้ํา บอน้ํา
เสีย คาอุปกรณฟารม คาพอพันธุ-แมพันธุสุกร คายานพาหนะ คาอุปกรณสํานักงาน 2) คาใชจายใน
การดําเนินงานไดแก คาอาหาร ยาวัคซีน เงินเดือนและคาแรง คาเสื่อมราคาโครงการ ดอกเบี้ยเงินกู
สถาบันการเงิน และในการศึกษาใชวิธีการวิเคราะหในมิติทางดานการเงินโดยหามูลคาของ
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โครงการ ผลการศึกษาพบวาตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุนในฟารมเลี้ยงสุกรขนาดเล็กใน
จังหวัดลําพูนมีความคุมคา 
 
  ประภาวรรณ ปุรณะพรรค  (2543) ไดทําการศึกษาเรื่องระบบและวิธีบัญชีตนทุนฟารม
สุกรในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคคือ 1)เพื่อศึกษาลักษณะการดําเนินงานของฟารมเลี้ยงสุกร
ในจังหวัดเชียงใหม และ 2) เพื่อออกแบบระบบบัญชีและวิธีการบัญชีตนทุนฟารม  
 
  ซ่ึงผูวิจัยไดกลาวถึงตนทุนการเลี้ยงสุกรวาจะประกอบดวย อาหาร แรงงาน และ คาใชจาย
ในฟารมดังนี้ 
  อาหาร คือ ตนทุนของอาหารที่ใชในการเลี้ยงสุกร ไมวาจะเปนอาหารที่ใชเล้ียงพอพันธุ แม
พันธุ หรือสุกรขุน เพื่อใหสุกรมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี สุขภาพแข็งแรง และเนื่องจากสุกรในแต
ละวัยตองการสารอาหารที่ไมเทากัน ดังนั้นจึงมีการแบงประเภทอาหารใหเหมาะสําหรับสุกรวัย
ตางๆ ดังนี้ 
  - อาหารสุกรเล็ก  เปนอาหารทั่วไปสําหรับลูกสุกรระยะแรกหลังจากการหยานม เพื่อชวย
เรงใหลูกสุกรมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี  การใหอาหารสุกรเล็กนั้นจะตองไมจํากัดปริมาณอาหาร 
ควรใหลูกสุกรไดกินอาหารอยางเต็มที่ ตองมีพลังงานและโปรตีนสูง เพียงพอกับความตองการของ
ลูกสุกร 
  - อาหารสุกรขุน จะตองใหอาหารมากเพียงพอกับความตองการของรางกายที่มีสูงเพื่อให
การเจริญเติบโตเปนไปอยางตอเนื่อง ควรใหสุกรไดกินอาหารอยางเต็มที่ แตไมควรมากจนเกินไป
จนทําใหเกิดโรคอวน 
  - อาหารแมสุกรใหนมลูก เปนอาหารเชนเดียวกับอาหารสุกรขุน ควรใหแมพันธุไดกิน
อาหารอยางเต็มที่ เพื่อใหสามารถผลิตน้ํานมไดมากเพียงพอกับความตองการของลูกสุกร และทําให
แมพันธุแข็งแรง พรอมสําหรับการผสมพันธุคร้ังตอไป 
 
  แรงงาน คือ ตนทุนแรงงานที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงสุกรขุน คาแรงที่เกิดขึ้นในการทําฟารม
สุกรมีดังตอไปนี้ 
  - การใชแรงงานในการผสมอาหาร สวนมากฟารมเลี้ยงสุกรขนาดใหญจะนิยมผสมอาหาร
สุกรเองมากกวาซื้ออาหารสําเร็จรูป เนื่องจากอาหารสําเร็จรูปมีราคาสูงกวาอาหารที่ผสมเอง จึงทํา
ใหตนทุนการผลิตสูง 



 

11

  - การใชแรงงานในการเลี้ยงสุกร สวนใหญใชในการใหอาหารสุกรซึ่งเปนหนาที่หลัก  
เพราะอาหารเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสุกรเติบโตแข็งแรง สมบูรณ สามารถขุนไดน้ําหนักสงตลาด
โดยใชระยะเวลาสั้น  แตในปจจุบันนิยมใหอาหารดวยถังใหอาหารสําเร็จรูป  เนื่องจากประหยัด
แรงงานและสามารถใหอาหารทิ้งไวไดเปนปริมาณมากทําใหสุกรมีอาหารกินอยูตลอดเวลา  แตผู
เล้ียงสุกรมักจะประสบปญหาสุกรอวน มีไขมันมากเกินไป และมีตนทุนอาหารที่คอนขางสูง เมื่อ
เทียบกับการใหอาหารโดยแรงงานคน 
  - การใชแรงงานในการทําความสะอาดอุปกรณตาง ๆ เพื่อเปนการปองกันโรคตาง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นกับสุกร อุปกรณตาง ๆ จึงตองสะอาดอยูเสมอ 
  - การใชแรงงานในการทําความสะอาดคอซึ่งมีทั้งการทําความสะอาดประจําวันและการทํา
ความสะอาดครั้งใหญ  เมื่อทําการขายสุกรออกไป ควรจะมีการทําความสะอาดคอกครั้งใหมพรอม
ทั้งฆาเชื้อโรคใหหมด เนื่องจากในคอกที่สกปรกจะทําใหสุกรเกิดการเจ็บปวยได 
  - การใชแรงงานในการทําความสะอาดบริเวณฟารม เพื่อปองกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
สุกร 
  - การใชแรงงานในการรักษาพยาบาลสุกร  เปนการรักษาพยาบาลเบื้องตน เชน การ
ชวยเหลือแมสุกรในการคลอด การตอนลูกสุกรเพศผูที่ไมตองการเก็บไวเปนพอพันธุตอไป ผูเล้ียง
นิยมที่จะตอนลูกสุกรเพศผูเพื่อกําจัดกลิ่นในเนื้อสุกร  และชวยเพิ่มความสะดวกในการขุนสุกรเพศ
ผูและเพศเมียรวมในคอกเดียวกัน  นอกจากนี้ยังอาจจะมีการรีดน้ําเชื้อไวเพื่อใชในการผสมเทียม ซ่ึง
หากจางสัตวแพทยมาจัดการในเรื่องดังกลาวจะทําใหตนทุนการเลี้ยงสุกรสูง ไมสามารถแขงขันกับ
คูแขงรายอื่นได 
 
  คาใชจายในฟารม ประกอบดวยตนทุนการเล้ียงสุกรทั้งหมดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากอาหาร
และคาแรงงาน เพื่อใหการเลี้ยงสุกรดําเนินไปได เชน ของใชส้ินเปลือง คายาและเวชภัณฑ คา
ซอมแซมและระวังรักษา คาเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ เปนตน คาใชจายในการเลี้ยงสุกรมี
ดังตอไปนี้ 
  - ยา การปองกันโรคใหแกสุกรในทุกระยะของการเจริญเติบโตเปนสิ่งที่ละเลยไมได ซ่ึงจะ
ทําโดยการฉีดวัคซีน ซ่ึงวัคซีนที่สําคัญคือ วัคซีนปองกันโรค อหิวาต และโรคปากเทาเปอย ซ่ึงหาก
สุกรปวยเปนสองโรคนี้จะกอใหเกิดความเสียหายแกฟารมเปนอยางมาก เนื่องจากรักษาไมหาย และ
ยังเปนโรคติดตออาจจะทําใหเกิดการตายยกคอกเลยก็ได นอกจากนี้ลูกสุกรยังควรไดรับการถาย
พยาธิเพื่อใหมีอัตราการเปลี่ยนอาหารที่ดี เติบโตไดอยางรวดเร็ว 



 

12

  - คารักษาพยาบาลสุกร ในกรณีที่สุกรปวยหรือบาดเจ็บมาก อาจจะจําเปนตองจางสัตว
แพทยเพื่อมาทําการรักษาสุกรตัวนั้น 
  - คาใชจายในการผสมเทียม ในระยะแรก ๆ ของการเลี้ยงสุกร ผูเล้ียงอาจจะยังไมมีความ
ชํานาญในการผสมเทียม จึงตองจางผูมีความเชี่ยวชาญมาทําให ซ่ึงคาใชจายนี้จะหายไปในระยะหลงั
เนื่องจากผูเล้ียงมคีวามชํานาญเพิ่มมากขึ้น 
  - วัสดุส้ินเปลืองในฟารม เชน ไหมที่ใชเย็บแผล ฯลฯ 
  - เงินเดือนผูจัดการฟารมถือเปนคาแรงทางออม เนื่องจากไมไดเกิดขึ้นโดยตรงกับการเลี้ยง
สุกร แตเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหฟารมสุกรดําเนินไปไดดวยดี 
  - คาซอมแซมโรงเรือน 
  - คาเบี้ยประกันโรงเรือน สําหรับฟารมเลี้ยงสุกรขนาดใหญจะมีการประกันเพื่อปองกัน
ความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับโรงเรือน  ดังนั้นคาเบี้ยประกันจึงถือเปนโสหุยในการเลี้ยงสุกรอีก
อยางหนึ่ง 
  - คาน้ํา คาไฟฟา และคาโทรศัพท เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเลี้ยงสุกร ดังนั้นจึงถือ
เปนคาใชจายในฟารม 
  - คาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ  ถือเปนสินทรัพยของกิจการเมื่อนําสินทรัพยนี้มาใช
งาน ตนทุนของบริการที่ไดรับจากสินทรัพยในงวดหนึ่ง ๆ จะนํามาคิดเปนรายจายประจํางวดดวย 
  - คาใชจายเบ็ดเตล็ด คาใชจายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการเลี้ยงสุกร 
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  ภาณุวิชญ  พราหมณสําราญ  (2549)  ศึกษาเรื่องการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของ
การเลี้ยงสุกรขุนในฟารมขนาดกลางในจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและ
ผลตอบแทนของการเลี้ยงสุกรขุนในฟารมขนาดกลาง โดยใชวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และ 
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) โดยมีตนทุนผันแปรประกอบดวย คาลูกสุกร และ
คาอาหารสุกร ตนทุนคงที่ประกอบดวย คายาฉีดและวัคซีน คาแรงงาน คาไฟฟา คาซอมแซม
โรงเรือนและอุปกรณ คาขนสง คาเบี้ยประกันภัยส่ิงปลูกสราง คาใชจายอื่นๆ และคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพย 
  ผลการศึกษาพบวา ตนทุนของสุกรขุน 1 ตัว โดยเฉลี่ยตลอดอายุโครงการเทากับ 4,674.58 
บาท ผลตอบแทนหรือรายไดจากสุกรขุน 1 ตัว โดยเฉลี่ยตลอดอายุโครงการเทากับ 5,718.12 บาท 
พบวา NPV ของโครงการมีคามากกวา 0 และ IRR เทากับรอยละ 16.55 มีคามากกวา WACC ซ่ึง
เทากับรอยละ 9.87 ตอป และมากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารที่กําหนดคือรอยละ 7.50 ตอป จาก
ผลการศึกษาสรุปไดวาโครงการลงทุนในฟารมเลี้ยงสุกรขุนขนาดกลางในจังหวัดราชบุรีที่เล้ียงสุกร
จํานวน 2,000 ตัว ถึง 5,000 ตัว มีความเปนไปไดทางการเงิน โดยมีปจจัยอ่ืน ๆ ที่ผูลงทุนควร
พิจารณา ไดแก ปญหาในการจัดซื้อลูกสุกรในชวงที่มีราคาสูง ปญหาการจําหนายสุกรขุนไมไดราคา
ตามที่ประกาศ ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของชุมชมจากการเลือกทําเลที่ตั้งโครงการ และการ
ตัดสินใจลงทุนในการผลิตแกสชีวภาพจากมูลสุกร ซ่ึงจะชวยลดคาไฟฟาภายในฟารมและชวย
แกไขปญหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากของเลียของฟารมสุกร 
   


