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กติตกิรรมประกาศ 

  
  การค้นคว้าแบบอิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ จากผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.กมล งามสมสุข อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.
อารี วิบูลยพ์งศ์กรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวสัด์ิ ประธานคณะกรรมการสอบการ
คน้ควา้แบบอิสระรองศาสตราจารย ์ดร.อารีย ์เช้ือเมืองพาน ผูซ่ึ้งกรุณาให้ความรู้ ค  าปรึกษาค าแนะน า
แนวทางท่ีถูกตอ้งดว้ยดีตลอดมา โดยเร่ิมตั้งแต่การสร้างความกระจา้งในเร่ืองกรอบแนวคิดในการท า
วิจยั       การคน้หาทฤษฎีต่าง ๆ วิธีด าเนินการวิจยั รวมถึงการเขียนผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล 
อภิปรายผล ซ่ึงนอกจากน้ีท่านยงัไดก้รุณาสละเวลาในการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อควบคุม
การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีให้มีคุณภาพตามวตัถุประสงค์ท่ีไดต้ั้งไว ้ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย   

ขอกราบขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวท่ีไดท้  าให้ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสไดท้ าการคน้ควา้แบบ
อิสระในคร้ังน้ีรวมทั้งคอยใหก้ าลงัใจตลอดมาจนท าใหก้ารคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี   

ทา้ยท่ีสุดน้ี หากมีส่ิงขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผูเ้ขียนขออภยัเป็นอยา่งสูงใน
ขอ้บกพร่องและความผิดพลาดนั้น และผูเ้ขียนหวงัว่าการคน้ควา้แบบอิสระน้ีคงมีประโยชน์บา้งไม่
มากก็นอ้ยส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูท่ี้สนใจท่ีจะศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาน้ีเป็นการประเมินตน้ทุนและความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและการ
จา้งการผลิต กรณีศึกษาวฒันาฟาร์ม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและตน้ทุนการผลิต
อาหารไก่ไข่โดยฟาร์ม และการจา้งการผลิต วเิคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการและตน้ทุนผลิตอาหาร
ไก่ไข่ระหว่างผลิตโดยฟาร์ม และการจา้งการผลิต ประเมินความเส่ียงของวตัถุดิบอาหารสัตวแ์ละ
แรงงานจากการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์ม กรณีศึกษาของวฒันาฟาร์ม เพื่อหาแนวทางในการ
ตดัสินใจเลือกการด าเนินการผลิตอาหารไก่ไข่ท่ีมีตน้ทุนการผลิตท่ีมีความเหมาะสมและลดความเส่ียง
ในการด าเนินธุรกิจฟาร์มไก่ไข่  

ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนและความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่ระหวา่งการผลิตโดยฟาร์มและ
ระบบการจา้งการผลิต จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าในกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่แบบการจา้ง
การผลิตมีตน้ทุนและความเส่ียงนอ้ยกวา่ระบบการผลิตโดยฟาร์ม ซ่ึงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยการ
จา้งผลิตมีความเส่ียงภาพรวมในระดบัน้อย โดยพิจารณารายดา้น มีความเส่ียงระดบัน้อย จ านวน  3 
ดา้น คือ ความเส่ียงด้านการขนส่ง ดา้นวตัถุดิบ และด้านประสิทธิภาพของอาหาร ความเส่ียงระดบั
ปานกลาง คือ ความเส่ียงด้านราคาวตัถุดิบ และไม่มีความเส่ียงเลยในดา้นการผลิต  ขณะท่ีการผลิต
อาหารไก่ไข่โดยระบบการผลิตโดยฟาร์ม โดยภาพรวมมีระดบัความเส่ียงปานกลาง โดยพิจารณาใน
แต่ละดา้นพบว่า มีความเส่ียงระดบัปานกลาง 3 ดา้นคือ ความเส่ียงด้านวตัถุดิบ ดา้นการขนส่ง และ
ดา้นราคาวตัถุดิบ และมีความเส่ียงระดบัมาก 2 ดา้น คือ ความเส่ียงดา้นการผลิต และดา้นประสิทธิภาพ
ของอาหาร  ดงันั้นจึงสรุปวา่ผูป้ระกอบการฟาร์มเล้ียงไก่ไข่ควรเลือกกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ท่ีมี



 

จ 

ตน้ทุนการผลิตและความเส่ียงน้อยท่ีสุดคือควรเลือกระบบการจา้งการผลิตอาหารไก่ไข่มากกวา่การ
ผลิตโดยฟาร์ม 
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ABSTRACT 

 
The study of cost and risk evaluation between in-housing and outsourcing layer feed 

production in a case study of Wattana Farm was aimed to study 4 factors; to study cost and feed 
production between in-housing and outsourcing layer, to compare and analyze cost and feed 
production between in-housing and outsourcing layer, to study risk evaluation of in-housing layer 
feed production and outsourcing labor of feed production, to decide on a way for layer feed 
production in appropriate cost, and to reduce risk of layer farm business. 
 The result of cost and risk evaluation between in-housing and outsourcing layer feed 
production found the outsourcing layer feed production was lower cost and lower risk than the      
in-housing layer feed production.  The outsourcing layer feed production level was low risk in 3 
factors; logistic risk, material risk, and feed efficiency risk.  The material price risk was in the 
middle level and for the production, there was no risk.  Meanwhile, the in-housing layer feed 
production level was middle risk in 3 factors; material risk, logistic risk, and material price risk.  
The production risk and feed efficiency risk were in high level.  In conclusion, layer entrepreneur 
should decide on the outsourcing layer feed production that was lower risk of feed production than 
the in-housing layer feed production. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
  
1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 

ธุรกิจไก่ไข่ เป็นธุรกิจเกษตร-อาหารท่ีมีความส าคญัในการเป็นแหล่งอาหารท่ีประชากรทุก
เพศ ทุกวยั ทุกชั้นทางสังคมสามารถเขา้ถึงได ้และนบัไดว้า่เป็นแหล่งอาหารท่ีมีอตัราการเขา้ถึงไดม้าก
ท่ีสุดรองจากขา้ว (กรมการคา้ภายใน, 2555) แต่สภาพการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการผลิตไข่
ไก่ในระดบัฟาร์มในปัจจุบนั พบว่าตอ้งเผชิญกบัภาวะในด้านการตลาด อุปสรรคในการผลิต และ
ภาวะปัจจยัการผลิต ซ่ึงก็คือ ตน้ทุนท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) ส าหรับ
ตน้ทุนการผลิตไข่ไก่ของเกษตรกร ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าอาหารสัตว ์มีสัดส่วนสูงสุดท่ีร้อยละ 66 ของ
ตน้ทุนการผลิตทั้งหมด ตามล าดบั รองลงมา คือ ค่าพนัธ์ุสัตว ์ มีสัดส่วนร้อยละ 17 ปัจจยัท่ีเหลือเป็น
ในส่วนของค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้งแรงงาน และอ่ืนๆตามล าดบั (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2554) สภาวะท่ีเกษตรกรทั้งในรายยอ่ยและผูป้ระกอบการขนาดเล็ก ถึงขนาดกลางประสบอยู ่ส่งผล
โดยตรงให้การแข่งขนัในการด าเนินธุรกิจมีความยากล าบากยิ่งข้ึน โดยท่ีผ่านมาไดมี้การแก้ปัญหา
ดงักล่าวดว้ยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตในระดบัฟาร์มเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัใน
การสนองต่ออุปสงคข์องตลาดไดอ้ยา่งทนัท่วงทีแต่การแกปั้ญหาดงักล่าวก็ยงัไม่สามารถบรรลุผลได ้
เพราะปัญหาตน้ทุนท่ีกล่าวไว ้ 
 ดว้ยปัญหาท่ีว่า ตน้ทุนอาหารสัตว ์เป็นตน้ทุน ถึงร้อยละ 66 ของตน้ทุนทั้งหมด ในการผลิต
ไข่ไก่ ดงันั้นการประเมิน ตน้ทุนอาหารสัตวอ์ยา่งละเอียด จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจ เพราะสามารถน าขอ้มูล
ดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางในการลดตน้ทุนของการผลิตไข่ไก่ได ้อีกทั้ง วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตอาหาร
ไก่ไข่ ได้แก่ ขา้วโพด กากถัว่เหลือง ปลาป่น เปลือกหอย เป็นตน้ (กรมปศุสัตว์, 2556) ซ่ึงเป็นพืช
เกษตรนั้ น มักจะต้องมีปัญหากับความเส่ียง ทั้ งเชิงปริมาณ ราคา ฤดูกาล อากาศท่ีเปล่ียนแปลง
เน่ืองจากภาวะโลกร้อน เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตอาหารไก่ไข่ท่ีกล่าวมาขา้งตน้มกัมี
ผลต่อคุณภาพของอาหารไก่ซ่ึงจะส่งผลไปถึงตน้ทุนและคุณภาพของการเล้ียงไก่และคุณภาพของไข่
ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองน่าสนใจเช่นกนัท่ีจะท าการศึกษาประเมินความเส่ียงต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อการ
ผลิตอาหารสัตวท่ี์ใชเ้ล้ียงไก่ไข่เพราะจะท าให้ผูป้ระกอบการมีการจดัการในส่วนอาหารไก่เพื่อช่วยลด
ตน้ทุนของฟาร์มได ้(โชคชยั, 2544) 
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 ในขณะท่ีพบวา่ในการบริหารธุรกิจไก่ไข่ในปัจจุบนั นอกจากปัญหาตน้ทุนแลว้ ธุรกิจฟาร์ม
ไก่ไข่ ยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานท่ีมีฝีมือ หรือมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะ ท าใหฟ้าร์มไก่ไข่ขนาดเล็กและขนาดกลางตอ้งเผชิญกบัตน้ทุนดา้นแรงงาน และการขาดแคลน
แรงงานด้วย (กรมปศุสัตว์, 2555) อีกทั้งนโยบายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งแรงงานท่ีจะส่งผลต่อ
ปัญหาแรงงานในดา้นต่างๆ การผลิตไก่ไข่ ทั้งห่วงโซ่การผลิต (supply chain) ตั้งแต่ การผลิตอาหาร
สัตว ์การเล้ียงไก่ไข่  การเก็บไข่ การขนส่งไข่ไก่เพื่อน าไปจดัจ าหน่าย เป็นตน้ จากปัญหาทั้ง อาหาร
สัตว ์และ ปัญหาแรงงาน ดงักล่าว ลว้นเป็นปัญหาท่ีบัน่ทอนความสามารถในการแข่งขนัของฟาร์มราย
ยอ่ย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
 วฒันาฟาร์ม เป็นฟาร์มไก่ไข่ขนาดใหญ่ในจงัหวดัล าพูน มีบริเวณเน้ือท่ีทั้ งหมด 100 ไร่ มี
จ  านวนไก่ไข่ในฟาร์มทั้งส้ิน 90,000 ตวั มีโรงเรือนทั้งส้ินจ านวน 9 โรงเรือน และมีความตอ้งการใช้
แรงงานในกระบวนการผลิต 27 คน แบ่งเป็นแรงงานดูแลไก่ 12 คน พนกังานบญัชี 2 คน พนกังานส่ง
ของ 2 คน แรงงานผลิตอาหาร 2 คน พนักงานคดัไข่ 6 คน พนักงานทัว่ไป 2 คนและยาม 1 คนซ่ึงท่ี
ผ่านมาวฒันาฟาร์ม ประสบกบัปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และมีอตัราการเขา้ออกของแรงงาน
ค่อนขา้งสูงเน่ืองจากแรงงานสามารถยา้ยไปสู่อุตสาหกรรมอ่ืนท่ีมีค่าจา้งแรงงานท่ีสูงกว่าไดโ้ดยง่าย 
เช่น ในฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิตล าไย ผูป้ระกอบการต่างเสนอราคาค่าจา้งรายวนั 350 บาทต่อวนั จาก
ปัญหาท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี ท าให้กระบวนการผลิตไก่ไข่ในขั้นตอนต่างๆ ท่ีตอ้งใช้แรงงาน ประสบ
ปัญหาขาดแคลนแรงงานและแรงงานท่ีมีความช านาญงานท าให้วฒันาฟาร์ม จึงเกิดแนวคิดท่ีจะน า
ระบบการจา้งผลิตอาหารไก่ไข่เขา้มาใชใ้นกิจการ 
 อน่ึงในการบริหารธุรกิจไก่ไข่ พบวา่ การไดม้าของอาหารสัตว ์นอกจากการผลิตอาหารสัตว์
ใชเ้องภายในฟาร์มโดยเจา้ของฟาร์มแลว้ ยงัมีทางเลือกอ่ืนอีกเช่น การซ้ือจากผูผ้ลิตภายนอก และการ
จา้งการผลิตจากผูผ้ลิตภายนอก เป็นตน้  ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองน่าสนใจ ท่ีจะท าการประเมินวา่ ควรเลือก
ทางเลือกใด ของการไดม้าของอาหารสัตว ์แลว้เป็นประโยชน์สูงสุดของการผลิตไก่ไข่ของกรณีศึกษา
วฒันาฟาร์ม ด้วยตน้ทุนอาหารสัตวเ์ป็นตน้ทุนท่ีมีสัดส่วนสูงท่ีสุดในการท าฟาร์มไก่ไข่ ดงันั้นใน
การศึกษาคร้ังน้ี จึงจ ากดัขอบเขตของการศึกษาท่ีห่วงโซ่ส่วนของขั้นตอน “อาหารไก่ไข่”  ดว้ยการท า
การประเมินตน้ทุนของการผลิตอาหารไก่ไข่ (ทั้ง ตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนค่าแรง และ ตน้ทุนอ่ืนๆ) และ
ความเส่ียง (ของวตัถุอาหารสัตว ์และแรงงาน) การขาดแคลนแรงงาน นโยบายค่าแรงของภาครัฐ เป็น
ตน้ ตลอดจนวิเคราะห์วา่ การไดม้าของอาหารไก่ไข่ วิธีใดเป็นวิธีท่ีไดป้ระโยชน์สูงสุดของกรณีศึกษา 
วฒันาฟาร์ม ว่าจะผลิตอาหารไก่ไข่ใช้เองโดยฟาร์ม  (in-housing) หรือใช้การจ้างองค์กรผลิต 
(outsourcing) เพื่อให้การผลิต สามารถ แข่งขนัไดโ้ดยเฉพาะส าหรับฟาร์มรายยอ่ย และขนาดเล็ก โดย
ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.2.1  เพื่อศึกษากระบวนการและตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์ม และการจา้งการผลิต 
1.2.2  เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการและตน้ทุนผลิตอาหารไก่ไข่ระหว่างผลิตโดย

ฟาร์ม และการจา้งการผลิต 
1.2.3  เพื่อประเมินความเส่ียงของวตัถุดิบอาหารสัตวแ์ละแรงงานจากการผลิตอาหารไก่ไข่

โดยฟาร์ม กรณีศึกษาของวฒันาฟาร์ม 
1.2.4  เพื่อหาแนวทางในการตดัสินใจเลือกการด าเนินการผลิตอาหารไก่ไข่ท่ีมีตน้ทุนการผลิต

ท่ีมีความเหมาะสมและลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจฟาร์มไก่ไข่  
  

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
1.3.1  ได้ทราบถึงกระบวนการและตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์ม และการจา้งการ

ผลิต 
1.3.2  ไดท้ราบถึงความแตกต่างของกระบวนการและตน้ทุนผลิตอาหารไก่ไข่ระหว่างผลิต

โดยฟาร์ม และการจา้งการผลิต 
1.3.3  ไดท้ราบขอ้มูลความเส่ียงของวตัถุดิบอาหารสัตวแ์ละแรงงานจากการผลิตอาหารไก่ไข่

โดยฟาร์ม กรณีศึกษาของวฒันาฟาร์ม 
1.3.4  ไดท้ราบแนวทางในการตดัสินใจเลือกการด าเนินการผลิตอาหารไก่ไข่ท่ีมีตน้ทุนการ

ผลิตท่ีมีความเหมาะสมและลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจฟาร์มไก่ไข่  
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินตน้ทุนและความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่
ไข่โดยฟาร์มและการจา้งการผลิต กรณีศึกษาวฒันาฟาร์ม ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้
ดงัประเด็นต่อไปน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นฟาร์มท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั จ านวน 7 ฟาร์ม ไดแ้ก่ 
1) วฒันาฟาร์ม (กรณีศึกษา)  จ านวน 1 ฟาร์ม 
2) ฟาร์มท่ีใชร้ะบบจา้งผลิตอาหาร จ านวน 3 ฟาร์ม 
3) ฟาร์มท่ีใชร้ะบบผลิตโดยฟาร์ม  จ านวน 3 ฟาร์ม 
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 1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 ในการศึกษาการประเมินตน้ทุนและความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่ โดยฟาร์มและการจา้ง
การผลิต โดยใช้กรณีศึกษาวฒันาฟาร์ม นั้น ผูศึ้กษาไดก้ าหนดเน้ือหาเพื่อเป็นขอบเขตในการศึกษา 
ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลทัว่ไปของฟาร์มท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
  1.1)  ขอ้มูลของวฒันาฟาร์ม 
  1.2)  ขอ้มูลของฟาร์มท่ีใชร้ะบบผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์ม 
  1.3)  ขอ้มูลของฟาร์มท่ีใชร้ะบบจา้งผลิตอาหารไก่ไข่ 

2) ขอ้มูลทางกายภาพ (วฒันาฟาร์ม) 
  2.1)  ขั้นตอนและกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์ม 
  2.2) ขั้นตอนและกระบวนการจา้งผลิตอาหารไก่ไข่ 

3) ขอ้มูลตน้ทุนการผลิต 
  3.1)  ตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ของวฒันาฟาร์ม  

3.2) ต้น ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ ท่ี ใช้ระบบผลิตอาหารโดยฟาร์ม  
การรวบรวม ตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ระบบผลิตอาหารโดยฟาร์ม 

  3.3)  ตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ท่ีใชร้ะบบจา้งผลิต 
4) การประเมินความเส่ียง 

  4.1)  การประเมินความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยระบบจา้งผลิต 
4.2)  การประเมินความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยระบบผลิตโดย

ฟาร์ม 
  5) สรุปความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและการจา้งผลิต กรณีของวฒันา

ฟาร์มและกรณีฟาร์มตวัอยา่ง 
 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
การศึกษาเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินตน้ทุนและความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่         

โดยฟาร์มและการจา้งการผลิต โดยใชก้รณีศึกษาวฒันาฟาร์ม อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู 
 
1.4.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลในช่วง เดือนมิถุนายน – เดือนกนัยายน พ.ศ.2557 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ฟำร์มเลีย้งไก่ไข่ขนำดใหญ่ หมายถึง ฟาร์มท่ีเล้ียงไก่เน้ือ มากกวา่  10,000  ตวั 

ต้นทุน  หมายถึง ต้นทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการลงทุนและ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

ควำมเส่ียง หมายถึง การวดัความสามารถ ท่ีจะด าเนินการให้วตัถุประสงค์ของงานประสบ
ความส าเร็จ ภายใตก้ารตดัสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคท่ีเผชิญอยูใ่นการ
ผลิตอาหารไก่ไข่ 

กำรจ้ำงผลิตอำหำรไก่ หมายถึง การให้บริษทัท่ีมีประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิต 
ผลิตอาหารไก่ไข่ใหก้บัทางฟาร์ม 

กำรผลิตอำหำรไก่โดยฟำร์ม  หมายถึง การท่ีฟาร์มสามารถในการผลิตอาหารใชภ้ายในฟาร์ม
ไดเ้อง 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรเจา้ของฟาร์มผูเ้ล้ียงไก่ไข่ 
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บทที ่2 

 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 
การประเมินตน้ทุนและความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและการจา้งการผลิต 

กรณีศึกษาวฒันาฟาร์มคร้ังน้ี แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
กรอบแนวคิดของการศึกษา จึงบอกกล่าวถึงขอ้มูล 3 ประเด็นดงัน้ี 
 2.1  อุตสาหกรรมไก่ไข่ 
 2.2  ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2.1  ทฤษฎีการประเมิน 

2.2.2  ทฤษฎี Outsourcing  
2.2.3  ทฤษฎีตน้ทุนการผลิต 
2.2.4  แนวคิดการลดตน้ทุน 
2.2.5  แนวคิดการจดัการความเส่ียง 

 2.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.4  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
2.1  อุตสาหกรรมไก่ไข่ 
 การผลิตไข่ไก่ถือว่าเป็นการผลิตทางดา้นปศุสัตวท่ี์ส าคญัประเภทหน่ึงของประเทศเน่ืองจาก
เป็นสินคา้ท่ีให้คุณค่าทางอาหาร หาซ้ือง่ายมีราคาถูก และบริโภคไดง่้าย จึงเป็นท่ีนิยมในการบริโภค
เป็นอาหารประจ าวนั แสดงให้เห็นว่าปริมาณความตอ้งการบริโภคไข่ไก่ย่อมมีมากข้ึนตามจ านวน
ประชากรท่ีเพิ่มข้ึน 

การเล้ียงไก่ไข่ในประเทศไทยมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตไข่ไก่
ขยายตวัเพิ่มข้ึน โดยไข่ไก่ขยายตวัเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3 ต่อปี ปัจจุบนัยงัสามารถผลิตไข่ไก่ได้ถึง 
10,335 ลา้นฟอง คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 22,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอนัดบั 2 ในดา้นสินคา้
สัตวปี์กรองจากไก่เน้ือ ครม.ไดใ้ห้ความเห็นชอบกบัร่างยทุธศาสตร์ไก่ไข่ปี 2551 -2555 ตามขอ้เสนอ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่างยุทธศาสตร์ดงักล่าวแบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
เพิ่มอัตราการบริโภคของคนไทยจาก 160 ฟองต่อคนต่อปีเป็น  200 ต่อคนต่อปีภายในปี  2555 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มการส่งออกไข่ไก่สดเป็นไข่ไก่แปรรูปทั้งน้ียุทธศาสตร์ท่ี 2 น้ีเป็นการสร้างความ
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มัน่คงในอาชีพการเล้ียงไก่ไข่โดยการข้ึนทะเบียนผูเ้ล้ียงไก่ไข่และสนับสนุนการเพิ่มบทบาทให้
ภาคเอกชนรวมกลุ่มเพื่อดูแลอุตสาหกรรมไก่ไข่ทั้งระบบและมีการสร้างหลกัประกนัความเส่ียงในการ
เล้ียงไก่ไข่ให้ดว้ย พฒันาวิจยัพนัธ์ุสัตวแ์ละวตัถุดิบอาหารสัตวท์ดแทนยุทธศาสตร์ท่ี  3 เป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคในการสร้างมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินคา้ไข่ไก่โดยฟาร์มไก่ไข่ 
(กรมปศุสัตว,์ 2555) เชิงพาณิชยจ์ะตอ้งเขา้สู่มาตรฐานใหไ้ดท้ั้งหมดของจ านวนฟาร์มทั้งหมดและให้มี
การเฝ้าระวงัป้องกนัและความปลอดภยัต่อโรคสัตวแ์ละยุทธศาสตร์ป้องกนัโรคไขห้วดันก (ส านัก
สารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 

ส าหรับอนาคตของอุตสาหกรรมไข่ไก่ต่อไปผลจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ
เออีซี (AEC) ในปี 2558 จะเป็นโอกาสขยายตลาดอุตสาหกรรมไก่ไข่ เน่ืองจากจะท าให้ผูบ้ริโภค
เพิ่มข้ึนอีก 4 - 5 เท่าตวั ดงันั้นการขยายตวัของอุตสาหกรรมไก่ไข่ต่อจากน้ีผูเ้ล้ียง ผูป้ระกอบการและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเปล่ียนมุมมองใหม่เพราะตลาดไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่พียง 65 ลา้นคนในประเทศอีกต่อไปแต่
ตอ้งรวมถึงผูบ้ริโภคในประเทศเพื่อนบา้นดว้ยซ่ึงจากขอ้มูลยืนยนัวา่มีการส่งออกไข่ไปประเทศเพื่อน
บา้นทั้ง ลาว กมัพชูาและพม่าทุกวนัโดยเฉพาะการคา้ชายแดน นอกจากน้ียงัมีการส่งออกไก่ไข่ดว้ย ซ่ึง
ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมไก่ไข่ของประเทศไทยในอนาคต (กรมปศุสัตว,์ 2555) 

 
2.1.1  ความส าคัญของการผลติอาหารสัตว์ 
ส าหรับการผลิตอาหารสัตวเ์ป็นแบบอุตสาหกรรมในปัจจุบนัจะผลิตเพื่อ 2 วตัถุประสงค์ คือ 

ใช้เล้ียงสัตวข์องผูผ้ลิตเอง และเพื่อขายอาหารสัตว ์ซ่ึงผูเ้ล้ียงสัตวท่ี์ใช้อาหารผลิตเองจะมีตน้ทุนใน
ส่วนของอาหารท่ีต ่ากวา่การซ้ืออาหารส าเร็จมาเล้ียง แต่ถา้ผูเ้ล้ียงสัตวไ์ม่มีความรู้หรือไม่มีเวลาหรือไม่
มีแรงงานในการผสมอาหาร ก็ควรใชเ้ป็นอาหารส าเร็จรูปมาเล้ียงสัตวจ์ะสะดวกรวดเร็วและเหมาะสม
กวา่ (นงเยาว,์ 2546) 

 
ปัจจัยทีท่ าให้เกดิการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (นงเยาว,์ 2546) 
ตราบใดท่ีมีการเพิ่มจ านวนการเล้ียงสัตวม์ากข้ึน ความตอ้งการใช้อาหารสัตวก์็ยอ่มมากตาม

ดว้ย ซ่ึงอาหารสัตวท่ี์ผลิตออกมาเป็นอาหารสัตวท่ี์ผูเ้ล้ียงตอ้งการดว้ยเช่นกนัดงันั้นจึงสามารถสรุป
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการขยายตวัของอุตสาหกรรมอาหารสัตวไ์ดด้งัน้ี 

1.  มีการขยายตวัของการเล้ียงสัตว ์
2.  มีอาหารสัตวท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการ 
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อาหารสัตว์ทีผู้่เลีย้งต้องการในปัจจุบัน 
ผูเ้ล้ียงสัตวทุ์กรายตอ้งการซ้ืออาหารสัตว ์ท่ีน ามาเล้ียงสัตวแ์ลว้คุม้ค่ากบัการลงทุนมากท่ีสุด 

อาหาร ถึงแมว้า่อาหารจะมีราคาแพงกว่าแต่ถา้อาหารนั้นท าให้มีการจดัการสัตวท่ี์ง่ายและมีผลผลิตท่ี
คุม้ค่า ผูเ้ล้ียงก็จะเลือกซ้ืออาหารนั้นๆ  

อีกประการหน่ึงการผลิตอาหารออกจ าหน่ายของแต่ละบริษทันั้น จะมีการแข่งขนัการใชส้าร
เสริมอาหารกนัมาก ท าให้คุณภาพของอาหารแต่ละบริษทัไม่เหมือนกนัถา้อาหารของบริษทัใดดีกวา่ก็
จะไดรั้บการยอมรับในกลุ่มผูเ้ล้ียงมากเช่นกนั ซ่ึงผูเ้ล้ียงสัตวท์ัว่ไปยอ่มไม่มีเวลาท่ีจะมาทดลองหาสาร
เสริมอาหารสัตวท่ี์จะผสมอาหารตวัเองให้ดีเท่ากบัอาหารของบริษทัได้ จึงใช้วิธีเลือกซ้ืออาหารท่ี
ตนเองตอ้งการจะสะดวกและดีกว่า ดงันั้นผูผ้ลิตอาหารสัตวจ์ะตอ้งมีจรรยาบรรณในวิชาชีพในการ
เลือกสารเสริมอาหารสัตวท่ี์มีความปลอดภยัต่อสัตวแ์ละผูบ้ริโภคเน้ือสัตว ์ตลอดจนเหมาะสมในการ
เป็นสารเสริมอาหารสัตวด์ว้ย (นงเยาว,์ 2546) 

 
ความส าคัญของการสร้างสูตรอาหารสัตว์ทีด่ี 
1.  สูตรอาหารสัตวท่ี์สมดุลจะท าใหส้ัตวเ์จริญเติบโตและใหผ้ลผลิตเตม็ท่ี 
2.  ท  าให้สัตวกิ์นอาหารมีคุณค่าตลอดการเล้ียง อาหารมีความสม ่าเสมอ ตรงตามพฤติกรรม

ของสัตวท่ี์ชอบความสม ่าเสมอในการจดัการ 
3.  สูตรอาหารท่ีสร้างมาอยา่งดี จะช่วยประหยดัตน้ทุนในการเล้ียงสัตว ์ท าให้เกษตรกรไดรั้บ

ผลตอบแทนสูงสุด 
4.  สูตรอาหารสัตวท่ี์ดีจะถูกสร้างตามความตอ้งการของเกษตรกรท่ีเล้ียงสัตว ์คือ ตอ้งมีความ

เหมาะสมกบัสัตวใ์นแต่ละอายุการให้ผลผลิต สภาพอากาศและสภาพการจดัการท่ีแตกต่างกนัเพื่อให้
สัตวมี์ผลผลิตท่ีถูกใจผูบ้ริโภค ส าหรับผลผลิตจากสัตวท่ี์ข้ึนอยู่กบัคุณภาพอาหารสัตว ์เช่น ไข่แดงสี
สวย เป็นตน้ (บุญอนนัต,์ 2548) 

 
หลกัการสร้างสูตรอาหารทีด่ี ผูส้ร้างจะตอ้งมีความรู้ 4 อยา่งดงัน้ี 

 1.  ผูผ้สมอาหารสัตวต์อ้งมีความรู้เร่ืองความตอ้งการโภชนะของสัตวแ์ต่ละชนิด ในแต่ละช่วง
อายกุารเจริญเติบโต ซ่ึงไดจ้ากตารางมาตรฐานการใหอ้าหารสัตว ์
 2.  ผูผ้สมอาหารสัตวต์อ้งมีความรู้เร่ืองส่วนประกอบทางโภชนะของวตัถุดิบอาหารสัตวไ์ด้
จากตารางแสดงส่วนประกอบของอาหารสัตว์ จากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือหรือวิ เคราะห์หา
ส่วนประกอบอาหารสัตวเ์อง 
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3.  ตอ้งใช้วตัถุดิบหลายชนิดเพื่อประกอบสูตรอาหารให้เหมาะสมกบัสัตวใ์นแต่ละช่วงอายุ
การเจริญเติบโตและมีความสมดุลของโภชนะตลอดจนรู้จกัขอ้จ ากดัในการใชว้ตัถุดิบดว้ย 

4.  รู้จกัขั้นตอนวธีิการค านวณสูตรอาหาร (นงเยาว,์ 2546) 
 
 ตารางมาตรฐานการให้อาหารสัตว์ คือ ตารางแสดงความตอ้งการโภชนะต่างๆ ของสัตวแ์ต่ละ
ชนิดเพื่อให้ไดผ้ลผลิตสูงสุด ตารางมาตรฐานอาหารสัตว ์จะเผื่อค่าความตอ้งการโภชนะไว ้เพื่อความ
ปลอดภยัในการเล้ียงสัตว ์ดงันั้นมาตรฐานอาหารสัตวจึ์งเป็นเพียงเคร่ืองแนะแนวทางวา่ควรจะสร้าง
สูตรอาหารท่ีมีความตอ้งการโภชนะเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกบัสัตว ์
 
 หลกัการเลอืกใช้วตัถุดิบอาหารสัตว์ 
 1.  หาง่ายในทอ้งถ่ิน มีตลอดปีและราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
 2.  รสชาติดีและไม่มีสารพิษ 
 3.  ควรน ามาผสมอาหารไดโ้ดยไม่ตอ้งไม่ตอ้งแปรรูปวตัถุดิบอาหารอีก 

4.  เหมาะสมกบัสัตวแ์ต่ละชนิดในแต่ละช่วงอาย ุ(นงเยาว,์ 2546) 
 
  2.1.2 อาหารและการให้อาหารไก่ไข่  
 อาหารเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้การเล้ียงไก่ไข่มีก าไรหรือขาดทุน เน่ืองจาก
ตน้ทุนการผลิตประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ของตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าอาหาร ไก่ไข่นั้นนอกจากจะ
ตอ้งการอาหารเพื่อการด ารงชีพ การเจริญเติบโตแลว้ ยงัตอ้งน าไปใช้ในการผลิตไข่อีกดว้ย การท่ีผู ้
เล้ียงจะลดตน้ทุนการผลิตในส่วนของค่าอาหารลงนั้น สามารถท าไดโ้ดยการประกอบสูตรอาหารท่ีมี
ราคาถูก แต่คุณภาพดี เลือกใชว้ตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์มีราคาถูกตามฤดูกาลและใหอ้าหารแก่ไก่กินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดไ้ข่ท่ีมีคุณภาพและตน้ทุนต ่า 

 การท่ีไก่จะเจริญเติบโตได้ดี มีความแข็งแรงและให้ไข่มาก จ าเป็นจะต้องได้กิน
อาหารท่ีเพียงพอและกินอาหารได้ดีสม ่ าเสมอทุกวนั โดยทั่วไปแล้วอาหารท่ีใช้เล้ียงไก่ไข่จะ
ประกอบดว้ยสารอาหาร 6 ประเภท ดงัต่อไปน้ี (นงเยาว,์ 2546) 

1) โปรตีน เป็นสารประกอบท่ีส าคญัต่อการเล้ียงสัตวทุ์กชนิด ประกอบดว้ยกรดอะมิ
โนชนิดต่างๆ เป็นสารอาหารท่ีช่วยในการสร้างเน้ือเยื่อท่ีจ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย และ
ช่วยในการสร้างและซ่อมแซมรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ขน เล็บ หนงั กระดูก อวยัวะภายใน
ต่างๆ เม็ดเลือดแดง และเป็นส่วนประกอบของผลผลิต เช่น ไข่ รวมทั้งยงัน าไปใชใ้นการสร้างเน้ืออีก
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ดว้ย โดยปกติแลว้อาหารท่ีใชเ้ล้ียงไก่ไข่จะประกอบดว้ยโปรตีนประมาณ 13-19% ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัอายุ
ของไก  

2) คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารจ าพวกแป้งและน ้ าตาล มีหน้าท่ีให้พลังงาน ให้
ความอบอุ่น และช่วยให้ไก่อว้น คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งในการให้พลงังานแก่ร่างกาย เพื่อน าไปใช้
ในการท างานของอวยัวะต่างๆ เพื่อการด ารงชีพ การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต เช่น ไข่ ฯลฯ 
คาร์โบไฮเดรตถือเป็นอาหารหลัก เพราะเป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารไก่ไข่ประมาณ 38-61% 
ข้ึนอยูก่บัอายุไก่ คาร์โบไฮเดรตแบ่งเป็น 2 พวกตามลกัษณะความยากง่ายในการยอ่ย คือ น ้ าตาล และ
แป้งกบัเยือ่ใย แหล่งคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่ไดม้าจากพืช  

3) น ้า เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของร่างกาย ร่างกายไก่มีน ้ าเป็นส่วนประกอบ
ประมาณ 60-70% ลูกไก่อายุ 1 วนั มีน ้ าเป็นองค์ประกอบ 85% และจะลดลงเม่ืออายุมากข้ึน น ้ ามี
หนา้ท่ีส าคญัต่อร่างกาย เช่น ช่วยในการยอ่ย การดูดซึม การรักษาระดบัความร้อนปกติในร่างกาย และ
ช่วยในการขบัถ่ายของเสียออกนอกร่างกาย น ้ านับเป็นสารอาหารท่ีจ าเป็นและมีความส าคญัท่ีสุด 
เพราะถา้ไก่ขาดน ้ าจะท าให้ไก่ไม่อยากกินอาหารและอาจถึงตายได ้ดงันั้นเกษตรกรจะตอ้งหาภาชนะ
ใส่น ้ าจืดสะอาดตั้งไวใ้ห้ไก่กินตลอดเวลา หากไก่ขาดน ้ าจะแคระแกร็น และการสูญเสียน ้ าเพียง 10% 
ของร่างกาย ไก่จะตายได ้ 

4) ไขมัน เป็นแหล่งให้พลงังานแก่ร่างกายเช่นเดียวกบัคาร์โบไฮเดรต แต่ให้พลงังาน
มากกวา่ 2.5 เท่า และยงัให้กรดไขมนับางชนิดท่ีจ าเป็นส าหรับร่างกาย ให้ความอบอุ่น ท าให้อว้นและ
ช่วยเพิ่มความน่ากินของอาหาร ส่วนมากจะไดจ้ากไขมนัสัตวแ์ละน ้ ามนัพืช หากปริมาณไขมนัมาก
เกินไปจะท าใหไ้ก่ถ่ายเหลวหรือทอ้งเสีย ท าใหพ้ื้นเปียกแฉะ วสัดุรองพื้นจะเสียเร็ว  

5) วิตามิน จ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของไก่ ช่วยสร้างความ
แข็งแรงและความกระปร้ีกระเปร่าแก่ร่างกาย สร้างความตา้นทานโรค และบ ารุงระบบประสาท แต่
ร่างกายตอ้งการในปริมาณน้อย แต่ขาดไม่ได้ เพื่อให้ปฏิกิริยาต่างๆ ในร่างกายด าเนินไปตามปกติ 
วิตามินแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามคุณสมบติัในการละลาย คือ วิตามินท่ีละลายในไขมนั ได้แก่ 
วติามิน เอ ดี อี เค และวติามินท่ีละลายในน ้ า ไดแ้ก่ วติามินบี ซี หากไก่ขาดจะท าให้โตชา้และเป็นโรค
ขาดวติามินนั้นๆ  

6) แร่ธาตุ ช่วยในการสร้างโครงกระดูก สร้างความเจริญเติบโต สร้างเลือด สร้าง
เปลือกไข่ และอ่ืนๆ ร่างกายสัตวมี์แร่ธาตุเป็นส่วนประกอบอยูป่ระมาณ 3% ของน ้ าหนกัตวั แร่ธาตุท่ี
ส าคญัได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม โซเดียม คลอรีน เหล็ก ก ามะถนั ไอโอดีน ทองแดง 
โคบอลต ์แมงกานีส และสังกะสี 
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 2.1.3 ชนิดของอาหารทีใ่ช้เลีย้งไก่ไข่ (จุฑามาศ, 2553) 
1) อาหารผสม เป็นอาหารผสมจากวตัถุดิบท่ีบดละเอียดแลว้หลายๆ อย่างคลุกเคลา้

ให้เขา้กนั โดยมากจะเติมยาปฏิชีวนะ, วิตามิน, แร่ธาตุ และกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นลงไปดว้ย อาหารน้ี
น าไปเล้ียงไก่ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเสริมอะไรอีก  

2) หัวอาหาร เป็นอาหารเขม้ขน้ท่ีผสมจากวตัถุดิบพวกโปรตีนจากพืช สัตว ์ไวตามิน 
แร่ธาตุ และยาต่างๆ ยกเวน้ธญัพืชหรือวตัถุดิบบางอยา่ง ทั้งน้ีเพื่อให้เหมาะสมและลดตน้ทุนค่าอาหาร 
แต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีวตัถุดิบอ่ืนบางอยา่งราคาถูกหรือท่ีปลูกเก็บเก่ียวเอง เช่น ขา้วฟ่าง ขา้วโพด เม่ือผสม
กบัอาหารขน้ตามอตัราส่วนท่ีก าหนด ก็จะได้อาหารสมดุลซ่ึงมีโภชนะต่างๆ ครบถ้วนตามความ
ตอ้งการ  

3) อาหารอัดเม็ด เป็นการน าอาหารผสมส าเร็จรูปท่ีอยูใ่นรูปของอาหารผสมไปผา่น
กรรมวธีิการอดัเมด็ ก็จะไดอ้าหารอดัเมด็ขนาดต่างๆ ตามอายขุองไก่  

4) อาหารเสริม คืออาหารหรือวตัถุดิบท่ีเติมไปกบัส่วนประกอบต่างๆ ท่ีจะผสมเป็น
อาหารใชเ้ล้ียงสัตว ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพของอาหารนั้นๆ ใหดี้ข้ึนและใหเ้ป็นอาหารท่ีสมดุล  

 
สูตรอาหารไก่ไข่ระยะต่างๆ  
สูตรอาหารไก่ท่ีดี หมายถึง การน าเอาวตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์เป็นแหล่งให้สารอาหารต่างๆ ใน

สัดส่วนท่ีเหมาะสมมาผสมให้เขา้กนั เพื่อให้ได้สารอาหารต่างๆ ตามท่ีไก่ตอ้งการ ในอตัราส่วนท่ี
สมดุลกัน ไก่ชอบกิน ไม่ เป็นพิษ และไก่สามารถน าไปใช้ในการผลิตเน้ือและไข่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นวตัถุดิบท่ีใชก้็สามารถหาไดง่้ายและราคาไม่แพงอีกดว้ย 

สูตรอาหารไก่ไข่ระยะต่างๆ ท่ีผลิตโดย กองอาหารสัตว ์กรมปศุสัตว ์ดงัต่อไปน้ี มีหลายสูตร
ดว้ยกนั เป็นการเลือกใชจ้ากวตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์มีอยู่มากและนิยมใช้กนัมาก ในการเลือกใชสู้ตรใด
สูตรหน่ึงนั้นควรพิจารณาจากวตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์มีอยูม่ากในทอ้งถ่ิน พอจะหาซ้ือไดง่้ายและราคาถูก
เป็นหลกัในการเลือดใชสู้ตรอาหารนั้น 

1. ไก่ไข่เล็ก ตั้งแต่อายแุรกเกิดจนถึง 6 สัปดาห์ ตอ้งการอาหารท่ีมีโปรตีน ประมาณ 19%  
2. ไก่ไข่รุ่น ตั้งแต่อาย ุ6 -14 สัปดาห์ ตอ้งการอาหารท่ีมีโปรตีนประมาณ 16%  
3. ไก่ไข่สาวก่อนไข่ ตั้งแต่อาย ุ14 -20 สัปดาห์ ตอ้งการอาหารท่ีมีโปรตีนประมาณ 13%  
4. ไก่ไข่ระยะให้ไข่ ตั้งแต่อายุ 20 สัปดาห์ข้ึนไป ตอ้งการอาหารท่ีมีโปรตีนประมาณ 16% 

(กรมปศุสัตว,์ 2555) 
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 2.1.4 การจัดการความเส่ียงในการผลติอาหารสัตว์ 
      1) การจดัการความเส่ียงต่อสารพิษท่ีอยูใ่นอาหารสัตว ์
  ปัจจุบนัโรงงานอาหารสัตวไ์ดป้รับตวัให้รองรับรับมาตรฐานการควบคุมการผลิต
เพื่อให้ปลอดภยัต่อการบริโภคและป้องกันการสูญเสียระหว่างการผลิต โดยระบบท่ีเป็นท่ีรู้จกัใน
ปั จ จุบัน ได้ แ ก่   Good Manufacturing Process, GMP ห รือ  Hazard Analysis and Critical Control 
Points, HACCP ครอบคลุมถึงการป้องกนัปัญหาจากอนัตราย 3 สาเหตุ ไดแ้ก่ อนัตรายทางชีวภาพ ซ่ึง
เป็นอนัตรายจากเช้ือจุลินทรีย ์อนัตรายจากสารเคมี  ระบบท่ีรับรองความปลอดภยัของอาหารเหล่าน้ี
ช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบัเกษตรกรและผูป้ระกอบการเล้ียงสัตว ์แต่อยา่งไรก็ตามการควบคุมความ
สะอาดปลอดภยัของอาหารสัตวน์ั้นตอ้งวเิคราะห์ตามความเส่ียงนั้นๆ (กุลริสา, 2556) 
  ความเส่ียงจาก สารพิษจากเช้ือรา (mycotoxins) เป็นปัญหาท่ีเพิ่มระดบัความรุนแรง
มากข้ึนในปัจจุบนัเพราะมีพฒันาการของวิธีการตรวจท าให้พบการปนเป้ือนของสารพิษจากเช้ือรา
หลายชนิดมากข้ึน mycotoxin เป็นสารเคมีชนิดหน่ึง (second metabolite) ท่ีผลิตโดยเช้ือรา โดยเช้ือรา
ท่ีปนเป้ือนอยู่ในพืชอาหารสัตวใ์นปัจจุบนัมีอยู่หลายชนิดด้วยกนั โดยกลุ่มใหญ่ๆ ท่ีพบไดแ้ก่ ฟูซา
เรียม (Fusarium), แอสเปอจิลลัส (Aspergillus) และ เพนนิซิเซียม (Pennicillium) เช้ือรากลุ่ม ฟูซา
เลียม เช่น F. trichoderm, F. roseum, F. graminearum, F. monoliformin มักจะผลิตสารพิษในกลุ่ม 
Zearalenone, Vomitoxin (DON), T-2 และ Fumonisin และพบการปนเป้ือนมากในแปลงปลูกวตัถุดิบ
อาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด, ข้าวสาลี , ข้าวบาเล่ย์, ข้าวโอ๊ต, ฟาง และหญ้าหมัก ส่วนเช้ือรากลุ่ม 
แอสเปอจิลลสั เช่น A. flavus, A. paraciticus มกัจะผลิตสารพิษกลุ่ม อะฟลาท็อกซิน บี, จี และ เอ็ม 
(Afltoxin B1, B2, G1, G2, M1 and M2) ในวตัถุดิบประเภท ขา้วโพด, ถัว่, เมล็ดฝ้าย ส่วน เช้ือรากลุ่ม
เพนนิซิเลียม เช่น P. verrucosum and A. ochraceus ผลิตสารพิษกลุ่ม Ochratoxin ในวตัถุดิบ ขา้วโพด 
ขา้วบาเลย,์ ขา้วฟ่างและ หญา้หมกั ซ่ึงการปนเป้ือนของเช้ือราและสารพิษกลุ่มน้ีมกัพบในสถานท่ีเก็บ
วตัถุดิบในโรงงานอาหารสัตวเ์ช่น ตามท่ีอบัช้ืน อากาศไม่ถ่ายเท และแสงน้อย เช่นเดียวกนักบักลุ่ม 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัยงัมีเช้ือราอีกหลายกลุ่ม ท่ีสามารถผลิตสารพิษรวมไดห้ลากหลายชนิด ซ่ึง
ปัจจุบนัมีการคน้พบสารพิษทั้งหมดมากกวา่ 1,000 ชนิด (ภูริชยา, 2555) 
  ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตวใ์นโรงงานอาหารสัตวส่์วนใหญ่มกัจะเร่ิมจากการรับซ้ือ
วตัถุดิบจากผูผ้ลิต ซ่ึงอาจเป็นการน าเขา้ ดงันั้นตอ้งยอ้นไปตรวจสอบความเส่ียงตั้งแต่ตน้ทางวา่ผูผ้ลิต
วตัถุดิบอาหารสัตวน์ั้นไดมี้การตระหนกัและป้องกนัปัญหาการปนเป้ือนเช้ือราระหวา่ง การปลูก การ
ตากแห้ง และการขนส่งมากน้อยเพียงใด เน่ืองจากเช้ือราสามารถผลิตสารพิษได้ระหว่างขั้นตอน
ดงักล่าว หากมีสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  ดงันั้นจะเห็นไดว้า่สารพิษไดมี้การปนเป้ือนมาตั้งแต่ก่อน
ถึงโรงงานแลว้ ในระหวา่งการตรวจรับวตัถุดิบ ก็จ  าเป็นตอ้งตรวจสอบวตัถุดิบหลายส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น เมล็ดแตกหัก ส่ิงปลอมปน ความช้ืน และชนิดและปริมาณของสารพิษจากเช้ือราท่ีเป็นปัญหา
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หลกัๆ ของสัตวแ์ต่ละชนิดระหว่างการเก็บรักษาวตัถุดิบก็มีความส าคญั ทั้งส่วนท่ีเก็บในถงั ไซโล
ขนาดใหญ่ หรือเก็บในห้องเก็บวตัถุดิบก็ต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมไม่ให้ เอ้ือต่อการ
เจริญเติบโตของเช้ือราและตอ้งมีการวางแผนการเก็บไม่ให้ยาวนานเกินไป หรือถา้ตอ้งเก็บนานเกิน
กวา่ 3 เดือน ก็ตอ้งมีมาตรการลดการปนเป้ือนเช่น ใชส้ารควบคุมการเจริญของรา เช่น mold inhibitor 
กลุ่ม อะซิติกแอซิด (acetic acid), โพรพิโอนิกแอซิด (propionic acid) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามระยะเวลา
การเก็บข้ึนอยู่กับปัจจยัอีกหลายอย่าง เช่น ความช้ืนในอากาศ หรือคุณภาพของวตัถุดิบท่ีเก็บ หาก
อากาศช้ืนมากอาจตอ้งลดเวลาการเก็บให้สั้ นลงในอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตส่วนใหญ่มกัตอ้ง
ส ารวจขอ้บกพร่องและท าความสะอาดอยู่เป็นประจ าเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเช้ือรา หรือเช้ือ
โรคอ่ืนๆ โดยแนะน าให้ท าความสะอาดสัปดาห์ละคร้ังในบริเวณท่ีสามารถท าความสะอาดได ้เช่น 
บริเวณท่ีมีการเทวตัถุดิบ (intake chamber) เคร่ืองโม่ (grinding/hammer mill) เคร่ืองผสม (mixing 
tank) เคร่ืองอดัเม็ด (pelleting) เคร่ืองเป่าลมเยน็ (cooler) และบริเวณหัวจ่ายอาหารส าเร็จ (packaging 
duck)นอกจากเคร่ืองจกัและอุปกรณ์ต่างๆ ดงักล่าวท่ีตอ้งมีการท าความสะอาดอยูเ่ป็นประจ าแลว้ การ
สุ่มตรวจนบัจ านวนเช้ือราก็มีส่วนท าให้มองภาพรวมของความเส่ียงไดดี้ยิง่ข้ึน เน่ืองจากเราไม่สามารถ
ตรวจวดัปริมาณเช้ือราปนเป้ือนได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นวิธีการ swap test ตามจุดต่างๆ เพื่อตรวจนับ 
เช้ือรา total mold count ก็สามารถบ่งบอกความสะอาดและความเส่ียงท่ีจะเกิดการปนเป้ือนของ
สารพิษในอนาคตได ้เช่น ปริมาณเช้ือราควรต ่ากวา่ 105 cfu/ml. ส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการก็มี
ส่วนท าให้เกิดการปนเป้ือนจากสารพิษได้ เน่ืองจากสารพิษท่ีอยู่ในสปอร์ของเช้ือรา สามารถฟุ้ง
กระจายไปในอากาศได ้ดงันั้น หากมีการสะสมของฝุ่ น ตามพื้น ตามผนงั หรือ ถุงบรรจุวตัถุดิบและ
ขยะท่ีไม่ไดแ้ยกบริเวณจดัเก็บชดัเจน ก็เป็นแหล่งสะสมของเช้ือรา แมลงและมอด ซ่ึงสามารถไต่ไป
ตามท่ีต่างๆและสามารถน าสปอร์ของเช้ือราไปปนเป้ือนในขั้นตอนการผลิตได ้(กุลริสา, 2556) 
  การออกแบบโรงงานอาหารก็มีส่วนส าคญัในการช่วยลดการเจริญของเช้ือรา ซ่ึงเป็น
ขั้นตอนหลกัในการเร่ิมปฏิบติังาน การผลิตอาหารสัตว ์อย่างไรก็ตามผูท่ี้อยู่ในส่วนต่างๆ ตั้งแต่ ผู ้
จดัซ้ือวตัถุดิบ ฝ่ายตรวจรับ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต และฝ่ายขนส่งตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง
ตรงกนัถึงแนวทางในการเกิดสารพิษและการป้องกนั อยา่งถูกวธีิ อยา่งไรก็ตาม การน าอาหารท่ีสะอาด
ส่งไปยงัฟาร์มก็เป็นอีกส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างมากในการปนเป้ือนของเช้ือราและสารพิษ โดยอาจ
ปนเป้ือนอยูต่ามโรงเรือนและอุปกรณ์การใหอ้าหารและน ้า ตลอดจนผูผ้ลิตและดูแลสัตวต์อ้งหมัน่ดูแล
ความสะอาดและสังเกตอาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารพิษอยูเ่ป็นประจ าเพื่อให้เกิดความเสียหายจากความ
เป็นพิษใหน้อ้ยท่ีสุด (ณฐัวดี, 2557) 
  2) การเก็บถนอมอาหาร 
  การเก็บถนอมคุณภาพของอาหารสัตว ์คือกระบวนการต่างๆ รวมทั้งการเก็บรักษา
อาหารสัตว์เพื่อหยุดหรือชะลอการเน่าเสียท่ีเกิดจากจุลินทรีย ์ซ่ึงท าให้เกิดการสูญเสียคุณค่าทาง
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โภชนะและความน่ากินของอาหารไป  การผลิตพืชอาหารสัตวเ์ป็นไปตามฤดูกาล ซ่ึงหมายถึงบาง
ฤดูกาลอาจได้ผลผลิตมากหรือน้อยเกินไป การเก็บถนอมคุณภาพอาหารมีความจ าเป็นและให้
ความส าคญักนัทัว่โลกการเก็บถนอมคุณภาพของอาหารสัตว ์มกัเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการเจริญของ
เช้ือแบคทีเรีย (Clostridia, Listeria monocytogenes, Entereobacteriae และอ่ืนๆ) รวมสารพิษท่ีสร้าง
โดยแบคทีเรียเหล่านั้น เช้ือราต่าง ๆ และยสีต ์(สุวภทัร, 2553) 
 
 2.1.3 ประสิทธิภาพของอาหารสัตว์ทีส่่งผลต่อสุขภาพสัตว์ 
 ปัจจุบนัอาหารสัตวปี์กทางการคา้มีรูปแบบของอาหารสัตวท่ี์ต่างกนัของอายขุองสัตวปี์ก โดย
รูปแบบของอาหารสัตวท่ี์ใชเ้ล้ียงสัตวปี์กจะมีอยูส่องรูปแบบคือ อาหารผสมในรูปผง และอาหารผสม
ท่ีผา่นกระบวนการ เช่น กระบวนการอดัเม็ด รูปแบบของอาหารสัตวปี์กดงักล่าวจดัเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
มีผลโดยตรงต่อปริมารการกินอาหารของสัตวปี์ก ประสิทธิภาพการผลิตของสัตวปี์ก และตน้ทุน
ค่าอาหารสัตวปี์กอาหารท่ีใช้เล้ียงสัตวปี์กแต่ละรูปแบบมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย และมีความแตกต่างกนั
ดา้นการยอ่ยไดแ้ละประสิทธิภาพการผลิตของสัตวปี์ก การเลือกใชอ้าหารรูปแบบใดจะข้ึนอยูก่บัชนิด
ของสัตวปี์ก เงินทุน และความสะดวกในการจดัการของผูเ้ล้ียงสัตวปี์กแต่ละราย (โชคชยั, 2544) 
 
 2.1.4 อาหารสัตว์ต่อการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติของสัตว์ 
 วิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารสัตว์ได้ให้ความสนใจทั้ งในด้านโภชนาการ และท่ีไม่ใช่
โภชนาการ ทางด้านโภชนาการจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการใช้ประโยชน์ได้ของพลงังาน โปรตีน 
วิตามิน และเกลือแร่ ส่วนทางด้านท่ีไม่ใช่โภชนาการนั้นจะเน้นไปในส่วนของการปรับปรุงการใช้
ประโยชน์ของสารอาหารผ่านทางล าไส้ การปรับปรุงสุขลกัษณะของอาหารและการก าจดัสารท่ีไม่
ตอ้งการออกจากอาหาร 
 ปัจจุบนัก าลงัอยู่ในยุคของโลกท่ีผูบ้ริโภคมีแนวโน้มให้ความส าคญักบัท่ีมาของอาหาร และ
กระบวนการในการผลิต แนวโน้มเช่นน้ีสะท้อนไปถึงความห่วงใยต่อการเป็นอยู่ของสัตวม์ากข้ึน 
(animal welfare) ท้ายสุดก็ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดังเช่นการงดใช้ยา
ปฏิชีวนะในระดบัต ่าเพื่อเร่งการเจริญเติบโต เพราะตระหนักว่า “กินอะไรก็ได้อย่างนั้น” การหันเห
แนวทางไปสู่วิถีทางธรรมชาติทางดา้นโภชนาการและสุขภาพ จะเป็นการปูทางสู่ความส าเร็จในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตวด์ว้ยนวตักรรมการผลิตแบบทนัสมยั และองคค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ท่ี
กา้วหนา้ โดยใชก้รรมวธีิและวตัถุดิบจากธรรมชาติ  (เยาวลกัษณ์, 2555) 
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 2.1.5 ปัจจัยด้านอาหารไก่ทีม่ีผลโดยตรงต่อการให้ไข่ของไก่ 
 การให้อาหารไก่ไข่ เป้าหมายส าคญัของอาหารท่ีใชเ้ล้ียงไก่ไข่ตอ้งค านึงถึงตน้ทุนการผลิตให้
ต ่าท่ีสุดและมีประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ไดไ้ข่ 1 ฟองต ่าท่ีสุด อย่างไรก็ตามตน้ทุนการผลิตไข่ 1 
ฟอง เป็นค่าอาหารประมาณ 60% ดงันั้นจะมีผลเก่ียวขอ้งไปถึงเร่ืองอตัราการให้ไข่และขนาดตวัของ
ไก่ดว้ย ซ่ึงผูเ้ล้ียงจะตอ้งเลือกสายพนัธ์ุไก่ท่ีมีอตัราการใหไ้ข่ดกและขนาดตวัเล็กเพื่อประหยดัค่าอาหาร 
นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ฤดูกาลก็เป็นปัจจยัส าคญัต่อการกินอาหารและการให้ผลผลิตของ
ไก่ไข่ ดงันั้นสูตรอาหารควรเปล่ียนตามฤดูกาลเช่น ฤดูร้อนเปอร์เซ็นตก์ารให้ไข่ลดลง เปลือกไข่บาง 
เพราะกินอาหารไดน้อ้ย จ าเป็นตอ้งเพิ่มเปอร์เซ็นตโ์ปรตีนให้สูงข้ึน เพื่อให้ไก่ไข่ไดโ้ปรตีนตามความ
ตอ้งการของร่างกาย ทางตรงขา้มฤดูหนาวอากาศเย็น ไก่จะกินอาหารได้มากข้ึนเพื่อให้ได้ปริมาณ
พลงังานท่ีเพียงพอ เพื่อสร้างความอบอุ่นท่ีเป็นผลต่อร่างกาย ดงันั้นระดบัเปอร์เซ็นตโ์ปรตีนควรลดลง
เพื่อลดตน้ทุนการผลิต (วนัรักษ,์ 2546) 

          
2.2 ทฤษฎแีละแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวจิยัจ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีตวัช้ีวดัเพื่อใชป้ระกอบการประเมิน ในการเลือกทฤษฎีท่ีจะน ามา
พิจารณาในงานวจิยัช้ินน้ีจึงขอน าเร่ืองของทฤษฎีการประเมินมาเป็นเกณฑ ์
 2.2.1 ทฤษฎกีารประเมิน 

 การประเมินเป็นกระบวนการท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และตดัสินคุณค่าของส่ิงต่างๆ โดย
เทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด  ส่วนการวิจยัเชิงประเมิน เป็นกระบวนการวิจยัท่ีเหมือนกบัการวิจยั ซ่ึงเป็น
กระบวนการศึกษา คน้ควา้อยา่งเป็นระบบ สอดคลอ้งกบักระบวนการวิจยั หรือวธีิการเชิงวทิยาศาสตร์ 
และเน้นในเร่ืองการไดม้าซ่ึงองค์ความรู้ หรือแนวคิด แนวปฏิบติัใหม่ๆ ควบคู่ไปดว้ย รวมทั้งมีการ
ผนวกกบัการก าหนดเกณฑ์ท่ีเป็นปรนยั มุ่งเน้นตดัสินคุณค่าของการปฏิบติัการใดๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะเพื่อจะท าใหส้ามารถเปรียบเทียบขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตอาหารไก่ไข่ของทั้ง 2 วธีิ 
(ทิพยสุ์ดา, 2555) 
 

ความส าคัญของการประเมิน 
            การประเมินเป็นกิจกรรมท่ีบทบาทส าคญัในกระบวนการตดัสินใจเพื่อพฒันางานต่างๆ ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ เช่น ท าให้ไดส้ารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายหรือทิศ
ทางการด าเนินงานขององคก์รต่อการปรับปรุงส่ือ ช้ินงาน แผนงานโครงการให้เหมาะสมก่อนน าไป
ปฏิบติั นอกจากน้ียงัท าให้ผูรั้บผิดชอบงาน โครงการทราบจุดเด่นจุดดอ้ยของงานซ่ึงสามารถปรับปรุง
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนรวมทั้งเป็นการลดโอกาสความสูญเปล่าในการปฏิบติังานอีกด้วย
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ตลอดจนท าให้ทราบว่าปฏิบติัการใดๆ ท่ีได้ลงทุนไปแล้วเกิดประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่หรือควรจะ
ด าเนินการต่อไปหรือไม่เป็นตน้ 
 
 ตัวช้ีวดั (Key Performance Indicators – KPIs)      

ตวับ่งช้ี หมายถึง ตวัแปรประกอบหรือองค์ประกอบท่ีมีค่าแสดงถึงลกัษณะหรือปริมาณของ
ระบบการด าเนินงานส่วนใดส่วนหน่ึงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีบ่งบอกสภาวะ
หรือสภาพการณ์ในลักษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีเราสนใจ ซ่ึงการน าตวัแปรหรือขอ้เท็จจริงต่างๆ มา
สัมพนัธ์กนัเพื่อใหเ้กิดคุณค่าจะสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพการณ์ท่ีตอ้งการศึกษาโดยรวม 

 
 ลกัษณะทีส่ าคัญของตัวบ่งช้ีมี 5 ประการดงัน้ี (Sparrowet al, 2006) 
 1) ตวับ่งช้ีสามารถให้สารสนเทศเก่ียวกบัส่ิงหรือสภาพท่ีศึกษาอยา่งกวา้งๆ ตวับ่งช้ีท่ีน ามาใช้
ในดา้นสังคมศาสตร์ใหส้ารสนเทศท่ีถูกตอ้งแม่นย  าไม่มากก็นอ้ยแต่ไม่จ  าเป็นตอ้งถูกตอ้งแม่นย  าอยา่ง
แน่นอน 
 2) ตวับ่งช้ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากตวัแปรเน่ืองจากตวับ่งช้ีเกิดจากการรวมตวัแปรหลายๆ 
ตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของส่ิงหรือสภาพท่ีตอ้งการศึกษา แต่ตวัแปรจะ
ใหส้ารสนเทศของส่ิงหรือสภาพท่ีตอ้งการศึกษาเพียงดา้นเดียวเพราะวา่มีลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง  
 3) ตัวบ่งช้ีจะต้องก าหนดเป็นปริมาณตัวบ่งช้ีต้องแสดงสภาพท่ีศึกษาเป็นค่าตวัเลขหรือ
ปริมาณเท่านั้น ในการแปลความหมายค่าของตวับ่งช้ีจะตอ้งน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้นในการสร้างตวับ่งช้ีจะตอ้งมีการก าหนดความหมายและเกณฑข์องตวับ่งช้ีอยา่งชดัเจน 
  4) ตวับ่งช้ีจะเป็นค่าชัว่คราวจะมีค่า ณ จุดเวลาหรือช่วงเวลานั้นๆ เม่ือเวลาเปล่ียนไป ค่าตวั
บ่งช้ีก็สามารถเปล่ียนแปลงได ้
 5) ตวับ่งช้ีเป็นหน่วยพื้นฐานในการพฒันาทฤษฎี 
 คุณสมบติัของตวับ่งช้ีท่ีดีมีคุณสมบติัท่ีส าคญัดงัน้ี (ศิริชยั, 2544) 

5.1) ความตรง (validity) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งบ่งช้ีไดต้ามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัได้
อยา่งถูกตอ้งแม่นย  าซ่ึงมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

   5.1.1) มีความตรงประเด็น (relevant) ตวับ่งช้ีตอ้งช้ีวดัไดต้รงประเด็นมีความ
เช่ือมโยงสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดัเช่น GPA ใช้เป็นตวับ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยทัว่ไป 
   5.1.2) มีความเป็นตัวแทน (representative) ตัวบ่ งช้ีจะต้องมีความเป็น
ตวัแทนคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดัหรือมีมุมมองท่ีคลอบคลุมองค์ประกอบท่ีส าคญัของคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดั
อยา่งครบถว้นเช่น อุณหภูมิร่างกายเป็นตวับ่งช้ีสภาวะการมีไขข้องผูป่้วย 



 
 

17 

  5.2) ความเท่ียง (reliability) ตัวบ่งช้ี ท่ีดีจะต้องบ่งช้ีคุณลักษณะท่ีมุ่งวดัได้อย่าง
น่าเช่ือถือคงเส้นคงวาหรือบ่งช้ีไดค้งท่ีเม่ือท าการวดัซ ้ าในช่วงเวลาเดียวกนัซ่ึงมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 
   5.2.1) มีความเป็นปรนัย (objectivity) ตวับ่งช้ีต้องช้ีวดัได้อย่างเป็นปรนัย 
การตดัสินใจเก่ียวกบัค่าของตวับ่งช้ีควรข้ึนอยูก่บัสภาวะท่ีเป็นอยูห่รือคุณสมบติัของส่ิงนั้นมากกวา่ท่ี
จะข้ึนอยูก่บัความรู้สึกตามวสิัย 
   5.2.2) มีความคลาดเคล่ือนต ่า (minimum error) ตวับ่งช้ีต้องช้ีวดัได้อย่างมี
ความคลาดเคล่ือนต ่าค่าท่ีไดจ้ะตอ้งมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
  5.3) ความเป็นกลาง (neutrality) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งบ่งช้ีดว้ยความเป็นกลาง ปราศจาก
ความล าเอียง (bias) ไม่โน้มเอียงเขา้หาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ช้ีน าโดยการเน้นการบ่งช้ีเฉพาะลักษณะ
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวหรือความไม่ยติุธรรม 
  5.4) ความไว (sensitivity) ตัวบ่งช้ี ท่ี ดีจะต้องมีความไวต่อคุณลักษณะท่ีมุ่งว ัด 
สามารถแสดงความผนัแปรหรือความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนโดยตวับ่งช้ี
จะตอ้งมีมาตรและหน่วยวดัท่ีมีความละเอียดเพียงพอ 
  5.5) สะดวกในการน าไปใช้ (practicality) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งสะดวกในการน าไปใช้
ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 
   5.5.1) เก็บข้อมูลง่าย (availability) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะต้องสามารถน าไปใช้วดั
หรือเก็บขอ้มูลไดส้ะดวกสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตรวจ นบั วดัหรือสังเกตไดง่้าย 
   5.5.2) แปลความหมายง่าย (interpretability) ตวับ่งช้ีท่ีดีควรให้ค่าการวดัท่ีมี
จุดสูงสุดและต ่าสุดเขา้ใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑต์ดัสินคุณภาพไดง่้าย 
 
 นอกจากน้ี สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2539) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของตวับ่งช้ีท่ีดีไวคื้อ 
 1) มีความเป็นกลาง (neutrality) หมายถึงความไม่ล าเอียงของตวับ่งช้ียกตวัอย่างเช่น ตวับ่งช้ี
ผลิตภาพของแรงงาน (labor productivity) ซ่ึงวดัด้วยอตัราส่วนระหว่างรายได้ต่อค่าใช้จ่ายแรงงาน 
เม่ือน าตวับ่งช้ีไปใช้ในหน่วยงานประเภทผลิตและประเภทบริการจะท าให้ขาดความเป็นกลางเพราะ
การปฏิบติังานประเภทบริการนั้นตอ้งใช้บุคลากรจ านวนมากส่วนการปฏิบติังานประเภทการผลิตใช้
เคร่ืองจกัรกลมากกวา่แรงงาน 
 2) มีความเป็นวตัถุวิสัย (objectivity) หมายถึงการตดัสินเก่ียวกบัค่าของตวับ่งช้ีมิได้เกิดจาก
การคิดเอาเองของผูว้จิยัแต่ข้ึนอยูก่บัสภาวะท่ีเป็นอยูห่รือเป็นรูปธรรม 
 3) มีความไวต่อความแตกต่าง (sensitivity) หมายถึงความสามารถของตวับ่งช้ีท่ีจะวดัความ
แตกต่างระหวา่งหน่วยวเิคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4) การเป็นเหตุผล (rationalization) ท่ีมีบทบาทต่อกระบวนการวางแผนขององคก์ร 
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 5) การจดัสรรทรัพยากร (resource allocation) ใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบมีเหตุผล 
 
            2.2.2 ทฤษฎ ีOutsourcing  

เน่ืองจากในการตดัสินใจวิธีการหน่ึงของการท่ีจะได้มาซ่ึงอาหารสัตวคื์อการจา้งผลิตเพื่อ
ประกอบการศึกษาในงานวิจยัช้ินน้ีจึงใครขอศึกษาทฤษฎี outsourcing เพราะทฤษฎีน้ีเป็นการพูดถึง
การการใชบ้ริการจากภายนอกองค์กรท่ีเรียกผูใ้ห้บริการ (service providers) เพื่อช่วยงานในบางส่วน
ชัว่คราวหรืองานพื้นฐานระยะยาว (วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2546) 

การ outsource คือ การท่ีองค์กรมอบหมายงานบางส่วนของตนให้กับบุคคลหรือองค์กร
ภายนอก มาด าเนินการแทน โดยผูว้่าจา้งจะเป็นผูก้  าหนดและควบคุมก ากบัทุกส่วนตั้งแต่นโยบายไป
จนถึงการปฏิบติังานในทุกๆ ขั้นตอนของผูรั้บจา้ง 

แนวคิดของการ outsource เกิดข้ึนจากเหตุผลหลายประการเช่น การแข่งขนัทางดา้นธุรกิจและ
ด้านการบริการแก่ลูกค้าท่ี มีการแข่งขันสูง เหตุผลท่ีการ outsource เร่ิมมามีบทบาทในระบบ
สารสนเทศปัจจุบนัมากข้ึนเน่ืองจากองคก์รต่างๆ เล็งเห็นประโยชน์ของการ outsource ดงัน้ี 

1) องค์กรนั้นๆ ลดภาระในการดูแลทรัพยสิ์น เช่น ไม่ตอ้งมีเคร่ืองจกัรของตนเองถ้าจะใช้
ระบบจา้งผลิตอาหาร  

 2) องค์กรสามารถลดภาระในการวางแผนทางด้านเทคโนโลยีอาจไม่ต้องจา้งผูเ้ช่ียวชาญ
ระดบัสูงเน่ืองจากการ outsource จะมีผูเ้ช่ียวชาญประจ าอยูแ่ลว้ เช่นฟาร์มท่ีมีขนาดกลางและฟาร์มท่ีมี
ขนาดเล็ก 

3) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัขององค์กรให้มากข้ึน เน่ืองจากการด าเนินการ
ต่างๆ จะเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัและมีประสิทธิภาพสูงในการตอบสนองการให้บริการ
ใหม่ๆ กบัลูกคา้ ซ่ึงการลงทุนเองจะไม่สามารถตอบสนองต่อความยืดหยุ่นของดีมานด์ของตลาดได้
ทนัท่วงที 

4) องค์กรท่ีมีปัญหาทางด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจ
เปล่ียนแปลงมาใชก้าร outsource เพื่อควบคุมค่าใชจ่้าย อีกทั้งสัญญาการ outsource ท่ีดีจะท าใหผู้ว้า่จา้ง
มีความยืดหยุ่นในการขยายประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึนได ้โดยมี
ค่าใชจ่้ายตามท่ีตกลงกนั 

5) สามารถลดภาระในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้อยู่มีความรู้ความช านาญด้าน
เทคโนโลยีในการบริหารระบบสารสนเทศ กล่าวคือสามารถลดปัญหาพื้นฐานความรู้ของพนกังานท่ี
ไม่เขา้ใจหรือไม่สามารถติดตามเทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ๆ ไดท้นัหรือพนกังานอาจมีภาระงาน
มากจนท าใหไ้ม่สามารถติดตามเทคโนโลยไีดท้นั 



 
 

19 

6) ความตอ้งการให้พนกังานของตนไปท างานอ่ืนท่ีมีประโยชน์ต่อองคก์รมากกวา่ท าการดูแล
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

7) ไม่สามารถว่าจา้งบุคลากรท่ีมีทกัษะบางดา้นเขา้มาท างานได้เน่ืองจากเง่ือนไขการจา้งไม่
ดึงดูดใจบุคลากรเหล่านั้น หรือไม่สามารถท่ีจะดึงดูดใจใหบุ้คลากรเหล่านั้นท างานอยูก่บัองคก์รไดใ้น
ระยะยาวการ outsource จะท าให้ไม่จ  าเป็นตอ้งเพิ่มบุคลากรในองค์กรเพิ่มข้ึนท าให้องค์กรมีขนาดท่ี
เหมาะสมและสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8) การจดัจา้งน้ี มีสัญญาการจา้งระยะเวลาท่ีจะส้ินสุด ดีกวา่การลงทุนเอง ซ่ึงจะตอ้งเป็นการ
ลงทุนในลกัษณะถาวรต่อเน่ือง 

9) สามารถก าหนดระดบัของบริการ (service level) ได ้เช่นตอ้งการให้เสร็จส้ินภายในเวลา
เท่าใด ความผิดพลาดท่ีมีไม่ควรเกินอตัราหรือสัดส่วนเท่าใด การท างานทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคในทุกช่วงของเวลา เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มความพึงพอใจกบัการให้บริการของฝ่ายงาน
สารสนเทศต่อทั้งผูใ้ชภ้ายในและภายนอกองคก์ร 

11) ตอ้งการใหอ้งคก์รมีการใหบ้ริการทางดา้นสารสนเทศเป็นมาตรฐานสากลท่ีใชก้นัทัว่ไป 
 
ข้อทีอ่งค์กรควรค านึงถึงกค็ือ 
1) องคก์รใดก็ตามท่ีจะน าวิธี outsourcing มาใช้ ตอ้งแยกให้ออกและชดัเจนว่ากิจกรรมส่วน

ใดเป็นกิจกรรมหลกัขององคก์รและกิจกรรมส่วนใดเป็นกิจกรรมเสริมไม่เช่นนั้นแลว้ปัญหาต่างๆ จะ
เกิดข้ึนตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะงานบริการ 

2) ตอ้งวิเคราะห์ตน้ทุนให้มีความชัดเจนระหว่างการท าเองกบัการจา้งท าว่าวิธีการใดจะถูก
กวา่กนั 

3) การเลือกบริษทัท่ีจะจา้งตอ้งเป็นบริษทัท่ีน่าเช่ือถือและเคยมีผลงานปรากฏเด่นชดั 
4) ตอ้งค านึงถึงผลกระทบกระบวนการสายโซ่แห่งคุณค่า (value chain) ขององคก์รในการส่ง

มอบคุณค่าแก่ลูกคา้ 
 
ข้อดี  
1)  ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรท าให้กระแสเงินหมุนเวียนในองค์กรมีสภาพคล่องตวั

มากยิ่งข้ึน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัขององค์กรให้มากข้ึน เน่ืองจากการด าเนินการ
ต่างๆ จะเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัและมีประสิทธิภาพสูง 

2)  ช่วยท าให้พนกังานมีโอกาสใช้ศกัยภาพของตนเองไดเ้ต็มท่ี เน่ืองจากจะมีการสับเปล่ียน
โยกยา้ยพนกังานจากส่วนเดิมไปในส่วนงานใหม่ท าใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่องาน 
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3)  สามารถควบคุมตน้ทุนการด าเนินงานให้ต ่าลงและขจดัตน้ทุนท่ีจะก่อให้เกิดความลม้เหลว
ในเบ้ืองตน้ได ้

4)  องคก์รสามารถขยายธุรกิจดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูก่่อใหเ้กิด business line เพิ่มข้ึน และ
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

5)  ช่วยองคก์รสามารถผลกัภาระการลงทุนทางดา้นเทคโนโลยต่ีางๆ ใหก้บับริษทัวา่จา้งได ้
 
ข้อเสีย 
1)  บริษทัท่ี outsourcing เขา้มาประสิทธิภาพในการท างานไม่คงท่ีเน่ืองจากจะมีการเปล่ียนชุด

ท างานบ่อยท าใหข้าดทกัษะความช านาญต่อเน่ืองในระบบการด าเนินงาน 
2)  ความรู้สึกผูกพันและความรับผิดชอบต่อองค์กรของพนักงานท่ีว่าจ้างเข้ามามีน้อย 

เน่ืองจากลกัษณะงานเป็นการท าสัญญาวา่จา้งระยะสั้นท าให้พนกังานบางส่วนไม่รู้สึกว่าถูกจูงใจต่อ
การท างาน 

3)  เกิดช่องว่างความขดัแยง้ในการท างานร่วมกนัระหวา่งพนักงานขององค์กรกบัพนักงาน
ท่ีวา่จา้งเขา้มาซ่ึงจะส่งผลเสียต่อลูกคา้และผูม้าติดต่อกบัองคก์ร 

4)  กระบวนการสรรหาคดัเลือกบุคลากรของบริษทัท่ีองค์กรจา้งเขา้มามกัไดบุ้คลากรท่ีขาด
คุณสมบติัและมีการฝากเขา้มาร่วมงานท าให้คุณภาพของบุคลากรต ่ากวา่มาตรฐานท่ีองคก์รก าหนดไว ้
แมว้า่จะมีการฝึกอบรมก็ช่วยไดเ้พียงเล็กนอ้ย 

5)  ตอ้งมีการจดัตั้งคณะท างานควบคุมดูแลบริษทัท่ีวา่จา้งเขา้มาในแง่ของประสิทธิภาพการ
ท างานท าใหอ้งคก์รไม่เกิดการประหยดัค่าใชจ่้ายจริง 

6)  หากพิจารณาไม่ชัดเจนระหว่างกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมขององค์กรจะท าให้
ความสามารถหลกัในการแข่งขนัขององคก์รไม่เกิดข้ึนจริงและกลายเป็นจุดอ่อนในระยะยาว รวมทั้ง
หากไดบ้ริษทัท่ีไม่มีความรู้ความช านาญและมีประสบการณ์ตรงจริงจะส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์และ
ความน่าเช่ือถือจากบุคคลภายนอกได ้

7)  ในการเปล่ียนแปลงทุกส่ิงทุกอย่างภายในองค์กรถือว่าเป็นเร่ืองปกติและเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ได้ตลอดเวลาโดยองค์กรธุรกิจต่างๆ ตอ้งมีการเตรียมตวัรองรับการเปล่ียนแปลงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนซ่ึง
นบัวนัคู่แข่งขนัจะมีความเป็นสากลและแข็งแกร่งมาก กระแสโลกและขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีให้มีการ
เปิดเสรีและปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นภยัคุกคามกับองค์กร ดังนั้ นการจดัการเพื่อการ
เปล่ียนแปลง (change management) จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้

8)  หากองค์กรเตรียมการให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจ มีการเปรียบ เทียบผลดีและผลเสียท่ี
ชดัเจนแลว้การเปล่ียนแปลงนั้นยอ่มปราศจากคล่ืนใตน้ ้ า ซ่ึงการจดัการสมยัใหม่ เพื่อการเปล่ียนแปลง
ตอ้งใชค้วามร่วมมือของคนในองคก์รเป็นหลกั จึงจะสามารถขบัเคล่ือนองคก์รไปได ้แต่ถา้ตราบใดมีผู ้
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ไม่เห็นดว้ย ไม่ให้ความร่วมมือ ตราบนั้นคล่ืนใตน้ ้ าก็จะก่อตวัข้ึน ทา้ยท่ีสุดก็จะไม่แตกต่างอะไรกบั
คล่ืนสึนามิท่ีรอวนัปะทุลม้กระดานทั้งองคก์ร (วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2546) 
 

2.2.3 ทฤษฎต้ีนทุนการผลติ 
ต้นทุนถือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเกิดการเปล่ียนแปลง

ทรัพยากรค่าใชจ่้ายต่างๆ มีทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตวัเงินกบัค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นตวัเงิน หรือเป็นตน้ทุนค่าเสีย
โอกาส ซ่ึงค่าใชจ่้ายนั้นอาจจะอยูใ่นรูปวตัถุ หรือในรูปของจิตใจ หรือเป็นทั้งรูปวตัถุและจิตใจร่วมกนั 
การตดัสินใจทางธุรกิจ ตน้ทุนเป็นปัจจยัท่ีช่วยในการตดัสินใจของนกัธุรกิจ ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นรูปวตัถุ
ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ 

 1) ความหมายของต้นทุน 
 สมนึก  เอ้ือจริพงษ์พนัธ์ (2553) ไดใ้ห้ความหมายของตน้ทุน วา่ หมายถึง มูลค่าของ

ทรัพยากรท่ีกิจการตอ้งสูญเสียไปเพื่อให้ได้สินคา้หรือบริการกลบัมา โดยมูลค่าของทรัพยากรนั้น
จะต้องสามารถวดัได้เป็นหน่วยเงินตราซ่ึงเป็นลักษณะของการลดลงในสินทรัพยห์รือเพิ่มข้ึนใน
หน้ีสินแต่จะให้ประโยชน์ธุรกิจในอนาคตเรียกวา่สินทรัพย ์(asset) เม่ือค่าใชจ่้าย (expense) คือ ตน้ทุน
ท่ีก่อให้เกิดรายได ้(revenue) โดยปกติแลว้ก็จะน าไปเปรียบเทียบกบัรายไดท่ี้เกิดข้ึนในงวดเดียวกนั
เพื่อค านวณหาก าไรสุทธิ (profit) หรือขาดทุนสุทธิ (loss) นอกจากน้ีค าวา่ค่าใช้จ่ายกบัตน้ทุนก็มกัจะ
ใชท้ดแทนกนัอยูเ่สมอ 

วีณ า  ลีลาประเส ริฐศิลป์  (2552) ได้ให้ความหมายของต้นทุน ว่า หมายถึง 
ค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยต่างๆ แก่เจา้ของปัจจยัการผลิตในการใชปั้จจยัการผลิตเพื่อผลิตเป็นสินคา้
หรือบริการ  

สรุปความหมายของต้นทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินค้าและ
บริการ อาจจะอยูใ่นรูปของเงินสดหรือทรัพยสิ์นอ่ืนๆ โดยอาศยัเงินทุนจากเจา้ของผูถื้อหุ้น ตลอดจน
เงินกูย้มืโดยมุ่งหวงัก าไรเป็นค่าตอบแทน 

 
 2) ประเภทของต้นทุน 
 ความหมายของตน้ทุนมีหลายชนิดซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค์ของการ

น าไปใช้ ในกระบวนการวางแผนและตดัสินใจ การเลือกใช้ตน้ทุนท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ถือว่า
เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดตน้ทุนสามารถจ าแนกไดใ้นลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 
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  2.1) การจ าแนกต้นทุนตามลกัษณะส่วนประกอบของผลติภัณฑ์ 
ส่วนประกอบของตน้ทุนท่ีใช้ในการผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด 

(Cost of a Manufactured Product) ไดแ้ก่ วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายการผลิต 
   

2.1.1) วตัถุดิบ (Materials) ประกอบดว้ย  
- วตัถุดิบทางตรง (Direct materials) หมายถึง วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต 

ท่ีจดัเป็นวตัถุดิบส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการผลิตสินคา้ชนิดนั้นๆ เช่น ไมแ้ปรรูป ผา้ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม
เส้ือผา้ ยางดิบท่ีใช้ในการผลิตยางรถยนต์ แร่เหล็กท่ีใช้ในอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก กระดาษท่ีใช้ใน
ธุรกิจส่ิงพิมพ ์ เป็นตน้   

- วตัถุดิบทางออ้ม (Indirect materials) หมายถึง วตัถุดิบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยทางออ้มกบัการผลิตสินคา้ แต่ไม่ใช่วตัถุดิบหลกัหรือวตัถุดิบส่วนใหญ่ เช่น ตะปู กาว กระดาษ
ทราย เป็นตน้ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง “วสัดุโรงงาน”  ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายการผลิตชนิดหน่ึง 
 

2.1.2) ค่าแรงงาน (Labor) ประกอบด้วย  
- ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง ค่าแรงงานต่างๆ ท่ีจ่ายให้แก่

คนงานหรือลูกจ้างท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกับการผลิตสินคา้ส าเร็จรูปโดยตรง รวมทั้งเป็นค่าแรงงานท่ีมี
จ านวนมากเม่ือเทียบกบัค่าแรงงานทางออ้มในการผลิตสินคา้หน่วยหน่ึงๆ และจดัเป็นค่าแรงงานส่วน
ส าคญัในการแปรรูป เช่น คนงานท่ีท างานเก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตก็ควรใชใ้น
การผลิตก็ควรถือเป็นแรงงานทางตรงพนกังานในสายการประกอบ เป็นตน้ 

- ค่าแรงงานทางออ้ม (Indirect labor) หมายถึง ค่าแรงงานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
ค่าแรงงานทางตรงท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ เช่น เงินเดือนผูค้วบคุมโรงงาน เงินเดือนพนกังานท าความ
สะอาดเคร่ืองจกั และโรงงาน พนกังานตรวจสอบคุณภาพ ช่างซ่อมบ ารุง ตลอดจนตน้ทุนท่ีเก่ียวจอ้ง
กบัคนงาน เช่น ค่าภาษีท่ีออกให้ลูกจา้ง สวสัดิการต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงค่าแรงงานทางออ้มเหล่าน้ีจะถือ
เป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายการผลิต 

 
2.1.3) ค่าใช้ จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง แหล่ง

รวบรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ซ่ึงนอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง เช่น วตัถุดิบทางออ้ม ค่าแรงงานทางออ้ม ค่าใชจ่้ายในการผลิตทางออ้มอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าน ้ า ค่า
ไฟ ค่าเช่า ค่าเส่ือราคา ค่าประกันภยั ค่าภาษี เป็นต้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายเหล่าน้ี ก็จะต้องเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการผลิตในโรงงานเท่านั้น ไม่รวมถึงเงินเดือน ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าเส่ือม
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ราคา ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานในส านกังาน ดงันั้น ค่าใชจ่้ายการผลิตจึงถือเป็นท่ีรวมของค่าใชจ่้าย
ในการผลิตทางออ้มต่างๆ (Cost pool of indirect manufacturing costs) นอกจากน้ี ยงัจะพบว่าในบาง
กรณีก็มีการเรียกค่าใช้จ่ายการผลิต ในช่ืออ่ืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Overhead) โสหุ้ยการ
ผลิต (Manufacturing Burden) ตน้ทุนผลิตทางออ้ม (Indirect Costs) เป็นตน้ 

2.2) การจ าแนก ต้นทุนตามความส าคัญและลกัษณะของต้นทุนการผลติ 
การจ าแนกตน้ทุนตามความส าคญัและลกัษณะของตน้ทุนการผลิตนั้น จะมี

ลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกบัการจ าแนกตน้ทุนตามส่วนประกอบของการผลิต ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการ
จ าแนกตน้ทุนในลกัษณะน้ี ก็เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมมากกว่าท่ีจะจ าแนกเพื่อการค านวณ
ตน้ทุนของสินคา้ หรือบริการ สามารถจ าแนกได ้ 2 ลกัษณะ คือ 

 2.2.1) ต้นทุนข้ันต้น (Prime Costs) หมายถึง ตน้ทุนรวมระหว่าง
วตัถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง รวมทั้งเป็นตน้ทุนท่ีมีจ านวนมากเม่ือเทียบกบัตน้ทุนการผลิต
ทั้งหมด ในยุคปัจจุบนัการผลิตในธุรกิจบางแห่งมีการใช้เคร่ืองจกัรมากข้ึน ท าให้ตน้ทุนค่าแรงงาน
ทางตรงลดลง ท าใหต้น้ทุนขั้นตน้มีความส าคญัลดลงเม่ือเทียบกบัตน้ทุนแปรสภาพ 

 2.2.2) ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion Costs) หมายถึง ต้นทุนท่ี
เก่ียวกบัแปรสภาพและเปล่ียนรูปแบบจากวตัถุดิบทางตรงให้กลายเป็นสินคา้ส าเร็จรูป ตน้ทุนแปร
สภาพประกอบดว้ย ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต เม่ือกิจการมีการลงทุนในเคร่ืองจกัร
มากข้ึน ค่าเส่ือมราคา ค่าซ่อมบ ารุง ซ่ึงจดัเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต ก็จะมีจ านวนมากข้ึนตามไปด้วย 
ดงันั้นในปัจจุบนัธุรกิจท่ีมีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ก็จะให้ความส าคญักบัตน้ทุนแปรสภาพมากกว่า
ตน้ทุนขั้นตน้ 

 
2.3) การจ าแนกต้นทุนตามความสัมพนัธ์กบัระดับของกจิกรรม 
การจ าแนกตน้ทุนความสัมพนัธ์กบัระดบัของกิจกรรม หรือเรียกอีกอย่าง

หน่ึงวา่ “การจ าแนกตน้ทุนตามพฤติกรรมของตน้ทุน (Cost Behavior) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการวิเคราะห์
จ านวนของตน้ทุนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หรือระดบัของกิจกรรมท่ีเป็นตวั
ผลกัดนัให้เกิดตน้ทุน (Cost Driver) ในการผลิตทั้งท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การควบคุม การประเมิน
และวดัผลการด าเนินงาน การจ าแนกตน้ทุนตามความสัมพนัธ์กบัระดบัของกิจกรรม สามารถจ าแนก
ได ้3 ชนิด คือ ตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนผสม และถือเป็นการจ าแนกตน้ทุนท่ีอยูใ่นช่วงของ
ตน้ทุนท่ีมีความหมายต่อการตดัสินใจ (Relevant range) หรือเป็นช่วงท่ีตน้ทุนคงท่ีรวมและตน้ทุนผนั
แปรต่อหน่วย ยงัมีลกัษณะคงท่ีหรือไม่เปล่ียนแปลง 
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2.3.1) ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)  หมายถึง ต้นทุนท่ีจะมี
ตน้ทุนรวมเปล่ียนแปลงไปตามสัดส่วนของการเปล่ียนแปลงในระดบักิจกรรมหรือปริมาณการผลิตใน
ขณะท่ีตน้ทุนต่อหน่วยจะคงท่ีเท่ากนัทุกๆ หน่วย โดยทัว่ไปแลว้ตน้ทุนผนัแปรน้ีจะสามารถควบคุมได้
โดยแผนกหรือหน่วยงานท่ีท าใหเ้กิดตน้ทุนผนัแปรนั้น 

2.3.2) ต้นทุนคงที่  (Fixed Costs) หมายถึง ต้นทุนรวมท่ี มิได้
เปล่ียนแปลงไปตามระดบัของการผลิตในช่วงของการผลิตระดบัหน่ึง แต่ตน้ทุนคงท่ีต่อหน่วยก็จะ
เปล่ียนแปลงในทางลดลงถา้ปริมาณการผลิตเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีตน้ทุนคงท่ียงัแบ่งออกเป็นตน้ทุน
คงท่ีอีก 2 ลักษณะ คือ ต้นคงท่ีระยะยาว (Committed Fixed Cost) เป็นต้นทุนคงท่ีท่ีไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงไดใ้นระยะสั้น เช่น สัญญาเช่าระยะยาว ค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ และตน้ทุนคงท่ีระยะสั้ น 
(Discretionary  Fixed Cost) จดัเป็นตน้ทุนคงท่ีท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวจากการประชุมหรือตดัสินใจ
ของผูบ้ริหาร เช่น ค่าโฆษณา ค่าใชจ่้ายในการคน้ควา้และวิจยั เป็นตน้ ส าหรับในเชิงการบริหารแลว้
ตน้ทุนคงท่ีส่วนใหญ่มกัจะควบคุมไดด้ว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านั้น 

2.3.3) ต้นทุนผสม (Mixed Costs) หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีลกัษณะของ
ตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนผนัแปรรวมอยู่ดว้ยกนั ในช่วงของการด าเนินกิจกรรมท่ีมีความหมายต่อการ
ตดัสินใจ โดยตน้ทุนผสมน้ีจะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ตน้ทุนก่ึงผนัแปร และตน้ทุนก่ึงคงท่ีหรือตน้ทุน 
เชิงขั้น 

- ตน้ทุนก่ึงผนัแปร (Semi variable cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีจะ
มีตน้ทุนส่วนหน่ึงคงท่ีทุกระดบัของกิจกรรม และมีตน้ทุนอีกส่วนหน่ึงจะผนัแปรไปตามระดบัของ
กิจกรรม เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคในการประมาณตน้ทุนเขา้
มาช่วยในการวเิคราะห์ 

- ต้นทุนเชิงขั้น (Step cost) หรือต้นทุนก่ึงคงท่ี (Semi fixed 
cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีจะมีจ านวนคงท่ี ณ ระดับกิจรรมหน่ึงและจะเปล่ียนไปคงท่ีในอีกระดับ
กิจกรรมหน่ึง เช่น เงินเดือน ผูค้วบคุมคนงาน ค่าเช่าบางลกัษณะ เป็นตน้ 

 
2.4) การจ าแนกต้นทุนตามความสัมพนัธ์กบัหน่วยต้นทุน  
ในการจ าแนกตน้ทุนลกัษณะน้ีเราสามารถท่ีจะจ าแนกได ้2 ชนิด คือ ตน้ทุน

ทางตรง (Direct cost) และตน้ทุนทางออ้ม (Indirect cost) โดยพิจารณาตามความสามารถของตน้ทุน 
2.4.1) ต้นทุนทางตรง (Direct cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีฝ่ายบริหาร

สามารถท่ีจะระบุได้ว่าต้นทุนใดเป็นของหน่วยต้นทุน (Cost Object) เช่น วตัถุดิบทางตรงและ
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ค่าแรงงานทางตรงท่ีใช้ในการผลิตงานผลิตช้ืนใดช้ินหน่ึง หรือค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรในแผนก
ประกอบ 

2.4 .2 ) ต้น ทุนทางอ้อม  (Indirect cost) หมายถึ ง  ต้น ทุน ร่วม 
(Common cost) ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากหน่วยต้นทุนใด โดยปกติแล้วตุนทุน
ทางออ้มน้ีจะถูกแบ่งสรรให้แก่หน่วยตน้ทุนต่างๆ ด้วยเทคนิควิธีในการจดัสรรตน้ทุน (Allocation 
Techniques) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ค่าใชจ่้ายการผลิตของสินคา้ 

 
2.5) การจ าแนกต้นทุนตามหน้าทีง่านในสายการผลติ 
การด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ จะประกอบไปดว้ยแผนกต่างๆ 

จ านวนมากในสายการผลิตสินคา้ และแต่ละแผนกก็ท าหนา้ท่ีงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ส าหรับกิจการท่ี
ท าการผลิตสินคา้สามารถจ าแนกแผนกต่างๆ ออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 

2.5.1) ต้น ทุนแผนกผลิต  (Cost of production departments) 
หมายถึง ตน้ทุนต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการท างานของเคร่ืองจกัร คนงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
แผนกผลิตสินคา้ของกิจการ เช่น แผนกตดั แผนกเช่ือม แผนกประกอบ แผนกบรรจุ เป็นตน้ 

2.5.2) ต้ น ทุ น แผน กบ ริก าร  (Cost of service departments) 
หมายถึงต้นทุนต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตโดยตรง โดยแผนกต่างๆ เช่น แผนกเงินเดือนและ
ค่าจา้ง แผนกบุคคล แผนกซ่อมบ ารุง แผนกธุรการโรงงาน เป็นตน้ 

 
2.6) การจ าแนกต้นทุนตามหน้าทีง่านในกจิการ 
ผูว้จิยัไดเ้ลือกประเภทของตน้ทุนโดยแบ่งตามหนา้ท่ีงานในฟาร์ม ซ่ึงเป็น

การจ าแนกตน้ทุนจากการพิจารณาการด าเนินงานหรือปฏิบติังานของหนา้ท่ีงานต่างๆ จะแบ่งหนา้ท่ี
งานในฟาร์มออกเป็น 4 หนา้ท่ีงาน คือ การผลิต การตลาด การบริหาร และการเงิน ดงันั้น ตน้ทุนตาม
หนา้ท่ีงานในกิจการ/ฟาร์ม สามารถจ าแนกออกเป็นดงัน้ี 

2.6.1) ต้นทุนเกี่ยวกับการผลิต (Manufacturing Cost) หมายถึง  
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีจ่ายไปเพื่อด าเนินการผลิตสินคา้หรือบริการ ประกอบดว้ย 1) วตัถุดิบทางตรง (Direct 
materials) หมายถึง วตัถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิต และสามารถระบุได้อย่างชัดเจน  2) ค่าแรงงาน
ทางตรง (Direct labor) หมายถึง ค่าแรงงานท่ีเก่ียวกบัการผลิตสินคา้โดยตรง และ 3) ค่าใชจ่้ายการผลิต 
หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ 

ความหมายของการผลิต  หมายถึง  กระบวนการท่ีท าให้ เกิด
มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ทั้ งท่ี เป็นมูลค่า หรือประโยชน์ใช้สอย (Use Value) และมูลค่าในการ
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แลกเปล่ียน (Exchange Value) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการ
ด ารงชีวิต เพราะฉะนั้นการผลิตจึงเป็นการสร้างคุณค่าของสินคา้ท่ีสามารถสนองตอบความตอ้งการ
ของมนุษย ์(Utility) 
 ปัจจัยการผลิต ในทางเศรษฐศาสตร์ปัจจยัการผลิต 
หมายถึง ทรัพยากรต่างๆ ท่ีน ามาใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ท่ีดิน แรงงาน วตัถุดิบ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์การผลิตแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 

ก. ท่ี ดินและท รัพยากรธรรมชาติ  (Land and Natural 
Resources) หมายถึง เจา้ของท่ีดินท่ีน ามาใช้ประกอบกิจการต่างๆ เช่น ท่ีตั้งส านักงาน ท่ีตั้งโรงงาน 
อุตสาหกรรม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทท่ีอยู่บนดินและใตดิ้น ได้แก่ แหล่งน ้ า แร่ธาตุ 
น ้ ามัน ถ่านหิน แหล่งท่ีเหมะสมกับการเล้ียงสัตว์ตลอดจนสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศด้วย
ทรัพยากรเหล่าน้ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั บางอยา่งไม่สามารถสร้างข้ึนไดใ้นระยะเวลาสั้นๆ จึงจ าเป็นตอ้งใช้
อยา่งประหยดั และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ข. แรงงาน (Labor) หมายถึง การท างานทุกชนิดของ
มนุษยท์ั้งท่ีใช้แรงงาน ก าลงัความคิด ความสามารถซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการผลิตสินคา้และ
บริการ 

ค. ทุน (Capital) หมายถึง ส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ผลิต เช่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ หรือเงินทุนท่ีใช้ในการซ้ือหาปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ ทุนแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆ คือ 

- สินคา้ประเภททุน คือ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อช่วยในการผลิต เช่น อาคาร โรงงาน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือขนาดใหญ่ ท่ีมนุษยน์ ามาใช้ในการ
ผลิตสินคา้หรือบริการ และทุนด าเนินการซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใชห้มดไป เช่น น ้ ามนัเช้ือเพลิง กระดาษ ปากกา 
ดินสอ วตัถุดิบต่างๆ เป็นตน้ 

- เงินทุน  หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูผ้ลิตแต่ละราย
น ามาใชเ้พื่อซ้ือปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ เช่น ใชเ้ป็นค่าเช่าท่ีดิน ค่าจา้ง
คนงานในการผลิตสินคา้และบริการ เป็นตน้ 

ง. ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึง บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลท่ีจดัตั้งองคก์ารผลิตข้ึนเพื่อท าการผลิตสินคา้และบริการ รวมทั้งความสามารถในการ
ด าเนินการวางแผน โดยรวบรวมปัจจยัการผลิต ท่ีดินแรงงาน ทุน มาประกอบกนัเพื่อการผลิต โดยเป็น
ผูรั้บความเส่ียงต่อผลไดห้รือผลเสียท่ีเกิดจากการตดัสินใจนั้น 
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2.6.2) ต้นทุนที่ เกี่ยวกับการตลาด (Marketing Cost) หมายถึง 
ตน้ทุนต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาด
ท่ีควบคุมได ้ท่ีธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้
เป้าหมายหรือเพื่อกระตุ้นให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความต้องการสินค้าและบริการของตน 
ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 ประการ หรือ 4P’s คือ 

ก.  ผลิตภณัฑ ์(Product) 
ข.  ราคา (Price) 
ค.  สถานท่ีจ าหน่าย (Place) 
ง.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 
2.6.3)  ต้ น ทุ น ที่ เกี่ ย ว กั บ ก ารบ ริห าร  (Administrative Cost) 

หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีเก่ียวกบัการสั่งการ การควบคุมและการด าเนินงานของกิจการ 
ไดแ้ก่ คา่แรงท่ีท าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกนัอุบติัเหตุ เป็นตน้ 
 
     ความหมายของการบริหารจัดการ 
     ธุรกิจหรือองค์กรแสดงให้เห็นจากกลุ่มของบุคคลท่ีมา
ร่วมกนัท างานด้วยโครงสร้างและการประสานงานเป็นหลักการชัดเจนแน่ชัดโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดเป้าหมายไว ้(Ricky W. Giffin, 1999:6) ซ่ึงตอ้งใช้ทรัพยากรจาก
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) ว ัตถุดิบ (Material) เค ร่ืองจัก 
(Machine) วธีิการ (Method) และการบริหาร (Management) หรือเรียกกนัวา่ 6M’s 
 
     2.2.6.4) ต้น ทุนทางการเงิน  (Financial Cost) หมายถึง 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการจดัหาเงินทุน หรือการบริหารเงินทุนของกิจการ ประกอบดว้ย ดอกเบ้ีย 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
     ดอกเบ้ียจ่าย  หมายถึง ดอกเบ้ียหรือค่าตอบแทนเน่ืองจาก
การให้ประโยชน์จากเงินหรือเงินทุน ไดแ้ก่ ค่าตอกเบ้ียเงินกู ้ค่าดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี ค่าดอกเบ้ีย
เช่าซ้ือ ค่าดอกเบ้ียเงินกูย้มืกรรมการ และค่าดอกเบ้ียจากแหล่งอ่ืนๆ 
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2.7) การจ าแนกต้นทุนตามความสัมพนัธ์กบัเวลา 
    2.7.1) ต้นทุนในอดีต (Historical cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีกิจการได้
จ่ายไปจริงตามหลกัฐาน จ านวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายไปนั้นจึงถือเป็นมูลค่าหรือตน้ทุนของสินคา้หรือ
สินทรัพยข์องกิจการ  
    2.7.2) ต้นทุนทดแทน (Replacement cost) หมายถึง มูลค่า หรือ
ราคาตลาดปัจจุบนัของสินทรัพยป์ระเภทเดียวกนักบัท่ีกิจการใช ้หรือเรียกวา่ สินทรัพยท่ี์กิจการเคยซ้ือ
มาในอดีต โดยปกติมูลค่าหรือราคาตน้ทุนทดแทนย่อมมีมูลค่าสูงกว่าตน้ทุนในอดีต ทั้งน้ีอาจจะเป็น
เพราะการเกิดภาวะเงินเฟ้อส่วนหน่ึง และจากการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีของสินทรัพย ์เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงข้ึนส่วนหน่ึง 
    2.7.3) ต้นทุนในอนาคต (Future cost) หมายถึง ต้นทุน หรือ
ค่าใชจ่้ายท่ีกิจการคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต อาจจะไดม้าจากการประมาณการหรือการพยากรณ์ก็ได ้
ฉะนั้น การประมาณตน้ทุนในอนาคตจึงตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 
   2.8) การจ าแนกต้นทุนตามลกัษณะของความรับผดิชอบ 
    2.8.1) ต้นทุที่ควบคุมได้ (Controllable cost) หมายถึง ตน้ทุนหรือ
ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถระบุได ้หรือมีความสามารถท่ีจะท าให้ตน้ทุนจ านวนนั้นเพิ่มข้ึน หรือลดลงจากการ
ตดัสินใจของผูมี้อ  านาจดงักล่าว 
    2.8.2) ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้  (Uncontrollable cost) หมายถึง 
ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีไม่อยูภ่ายใตอ้  านาจหนา้ท่ี ท่ีหน่วยงานหรือผูบ้ริหารในระดบันั้นๆ จะควบคุมไว้
ไดน้ัน่คือ ไม่สามารถท่ีจะก าหนดตน้ทุนประเภทน้ีให้เพิ่มข้ึนลดลงได ้โดยปกติตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ได้
ของผูบ้ริหารระดบัล่างก็มกัจะเกิดจากการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูง 
 
   2.9) การจ าแนกต้นทุนตามลกัษณะของการวเิคราะห์ปัญหาเพือ่ตัดสินใจ 
   ในการด าเนินธุรกิจผูบ้ริหารมกัจะตอ้งประสบปัญหาต่างๆ มากมายและท่ี
ส าคญัก็คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามท าการตดัสินใจแก้ไขปัญหาหรือเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ขอ้มูล
ทางดา้นตน้ทุนท่ีเขา้มามีบทบาทในการตดัสินใจ แบ่งออกเป็น 
    2.9.1) ต้นทุนจม (Sunk Cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้
(Unavoidable Cost) ดงันั้นจึงเป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจในอดีต ซ่ึงจะไม่มีผลกระทบต่อ
การตดัสินใจในปัจจุบนั เช่น ค่าเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่าระยะยาว ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยป์ระจ า เป็นตน้ 
ถึงแมว้า่ตน้ทุนจมจะไม่มีผลต่อการตดัสินใจในปัจจุบนั แต่ผูบ้ริหารก็ควรท่ีจะท าการตดัสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีสามารถใชป้ระโยชน์จากตน้ทุนจมใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
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    2.9.2) ต้นทุนที่หลีกเลี่ยง (Avoidable Cost) หมายถึง ต้นทุนท่ี
สามารถประหยดัได้จากการตดัสินใจเลือกทางใดทางหน่ึง ตน้ทุนท่ีหลีกเล่ียงได้มกัจะมีบทบาทท่ี
ส าคญัต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารเสมอ 
    2.9.3) ต้นทุนเสียโอกาส (Opportunity Cost) คือ ผลประโยชน์
หรือผลตอบแทนท่ีกิจการจะไดร้บจากการตดัสินใจเลือกทางเลือกหน่ึงแต่กบัตอ้งสูญเสียไป จากการท่ี
เลือกตดัสินใจในอีกทางเลือกหน่ึง โดยปกติตน้ทุนเสียโอกาสจะไม่มีการบนทึกลงบญัชีของกิจการ 
เพราะมิไดเ้ป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง แต่เป็นตน้ทุนท่ีถูกสมมติเพื่อการตดัสินใจ 
    2.9.4) ต้นทุนส่วนที่แตกต่างๆ (Differential Cost) หมายถึง ตน้ทุน
ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงไปจากการตดัสินใจเลือกกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลง
ในทางเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ได ้(Incremental Cost of Decremental Cost) โดยปกติตน้ทุนประเภทน้ีจะ
เกิดก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงวธีิการปฏิบติัแบบเดิมมาเป็นวธีิการปฏิบติัแบบใหม่ 
    2.9.5) ต้นทุนเพิ่มต่อหน่วย (Marginal Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีจะ
เพิ่มข้ึนจากการผลิต เพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัตน้ทุนส่วนเพิ่ม (Incremental Cost) 
แต่ตน้ทุนส่วนเพิ่มต่อหน่วยเป็นการพิจารณาส่วนท่ีเพิ่มจากการเพิ่มของการผลิตเพียง 1 หน่วย 
 

2.2.4 แนวคิดการลดต้นทุน 
  2.2.4.1 ความส าคัญของการลดต้นทุน 
   1) ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจได้อย่างรวดเร็วเพราะการได้มาซ่ึง
ขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
   2) สามารถวางแผนการลดตน้ทุนและควบคุมตน้ทุนในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3) เพิ่มโอกาสการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ 
   4) สามารถเอาชนะคู่แข่งขนัได้ด้วยความเป็นผูน้ าด้านการบริหารจดัการ
ตน้ทุน (ตน้ทุนต ่า ขายราคาเท่าเดิม ขายไดป้ริมาณเท่าเดิม เท่ากบัก าไรท่ีสูงข้ึน) 
   5) ผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรทุกคน ตอ้งมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การลดต้นทุนขององค์กรเพื่อผลประกอบการท่ีดี ข้ึนอย่างมั่นคงและย ัง่ยืน พนักงานซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบขององค์กร ย่อมมีความมั่นคงและเติบโตข้ึนตามผลประกอบการขององค์กร 
เช่นเดียวกนัรวมทั้งเพิ่มสวสัดิการใหพ้นกังาน และปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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  2.2.4.2  การลดต้นทุนอย่างถูกวธีิ 
  การลดตน้ทุนอย่างถูกวิธี คือ การลดตน้ทุนท่ีไม่กระทบต่อคุณภาพของสินคา้หรือ
บริการ และจะตอ้งไม่กระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนๆ มีการลดตน้ทุนอยา่งถูกวธีิ ดงัน้ี 

1) การลดตน้ทุนความสูญเสียต่างๆ และก าจดัค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นออกไป 
ไดแ้ก่ 

1.1)  การผลิตมากเกินไป 
1.2)  กระบวนการผลิตท่ีขาดคุณภาพ เช่น การท างานซ ้ าซ้อน จดัล าดบั  

 งานไม่ถูกตอ้ง 
1.3)  การผลิตของเสีย/การแกไ้ขงาน 
1.4)  การลดการสูญเสียดา้นพลงังาน 
1.5)  การรอคอย การวา่งงาน ท าใหเ้สียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ 
1.6)  การเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็น เช่น พนกังานใชท้่าทางการท างานท่ีไม่ 

 เหมาะสมหรือเคล่ือนไหวโดยไม่จ  าเป็น 
2) การประหยดัพลงังาน แรงงาน และทรัพยากร 
3) การปรับปรุงงานอยา่งสม ่าเสมอ 

 
2.2.4.3 วธีิการลดต้นทุน 
 1) การลดต้นทุนด้านวตัถุดิบ ใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าในการวิเคราะห์

วตัถุดิบว่ามีความเหมาะสมกับการผลิตและการใช้งานขจดัความสูญเสียของวตัถุดิบ เช่น เปล่ียน
วธีิการผลิตเพื่อใหสู้ญเสียนอ้ยลง หรือจดักระบวนการจดัเก็บ 

 2) ต้นทุนการท างานของเค ร่ืองจักรท าความสะอาดและบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรให้ถูกตอ้งเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ซ่ึงจะก่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บ ารุง สามารถผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ส่งมอบสินคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนดเวลา และท าให้ของ
เสียลดลง เรียนรู้การปฏิบติังานอยา่งถูกวิธีเพื่อให้เคร่ืองจกัรมีสภาพดีไม่ตอ้งซ่อมแซมบ่อยๆ และอยา่
ปล่อยใหเ้คร่ืองจกัรท างานโดยไม่มีการผลิตเพราะจะเป็นการสูญเสียพลงังานโดยไม่เกิดประโยชน์ 

 3) ตน้ทุนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายดา้นแรงงาน ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีทักษะในการท างาน ปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่าย มีประสิทธิภาพมากข้ึน และฝีก
พนกังานให้มีทกัษะการท างานหลายๆ ดา้นเพื่อให้สามารถท างานทดแทนกนัไดเ้ม่ือพนกังานบางคน
ขาดงาน หรือท างานไม่ทนั 
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ทฤษฎกีารวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis) 
SWOT Analysis คือ กระบวนการท่ีเป็นระบบส าหรับการจดัประเภทปัจจยัแห่ง

ความส าเร็จขององค์กรและมองถึงโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกองค์กร (นภาพร ณ เชียงใหม่, 
2548) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (วิเคราะห์โอกาสและภยัคุกคาม – External 
Environment Analysis) โดยทัว่ไปหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ตอ้งดูแลปัจจยัสภาพแวดล้อมระดบั
มหาภาค รวมทั้งปัจจยัสภาพแวดลอ้มดา้นจุลภาค ดา้นลูกคา้ คู่แข่ง ผูจ้ดัจ  าหน่ายและผูข้าย ซ่ึงลว้นแต่มี
ผลต่อความสามารถของธุรกิจท่ีจะเพิ่มก าไร ดงันั้นควรตั้งระบบข่าวกรองทางการตลาดเพื่อสืบหา
แนวโนม้และพฒันาการท่ีส าคญั เพื่อสามารถระบุโอกาสและภยัคุกคามท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน – Internal 
Environment Analysis) เป็นหนทางค้นหาความดึงดูดใจ (Attractiveness) และความได้เปรียบจาก
โอกาส โดยธุรกิจไม่จ  าเป็นตอ้งแกจุ้ดอ่อนทั้งหมด และ ไม่ตอ้งพฒันาจุดแข็งอยา่งเต็มท่ีทุกอยา่ง แต่
ตอ้งจ ากดัตวัเองอยูท่ี่โอกาสท่ีมีจุดแข็ง หรือ พิจารณาโอกาสท่ีดีกวา่ โดยพฒันาจุดแข็งเฉพาะอยา่งข้ึน 
(ยงยทุธ ฟูพงศศิ์ริพนัธ์, 2546) 

จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจสามารถจดัประเภทได้จากการพิจารณาทรัพยากร
ภายในได ้6 ประเภท คือ สายผลิตภณัฑ์ (การมีผลิตภณัฑ์ใหม่ ความส าคญัและการใช้เทคโนโลยีขั้น
สูง)การบริหารจดัการ (ประสบการณ์และระดบัความสามารถ) การวิจยัและพฒันา (ความก้าวหน้า
เทียบกบัคู่แข่ง ภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการ) การผลิต (การแข่งขนั ความยืดหยุน่ การเพิ่มผลผลิต
และประสิทธิภาพการผลิต) การตลาด (ประสิทธิภาพการตลาด การเขา้สู่ตลาด การขาย) และการ
วางแผนกลยุทธ์ (การให้ค  าจดักดัความท่ีชดัเจน การติดต่อส่ือสาร การประมวลผลประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานเขา้กบัแผนกลยทุธ์ของบริษทั) (นภาพร ณ เชียงใหม่, 2548) 
 

2.2.5 แนวคิดการจัดการความเส่ียง 
1) ความหมายของการจัดการความเส่ียงในการจัดซ้ือการจัดหา 

ความเส่ียง (Risk) คือ การวดัความสามารถ ท่ีจะด าเนินการให้วตัถุประสงค์ของงานประสบ
ความส าเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคท่ีเผชิญอยู ่
อย่างเช่น การจดัท าโครงการเป็นชุดของกิจกรรม ท่ีจะด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในอนาคต โดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั มาด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ภายใตก้รอบเวลาอนัจ ากดั ซ่ึงเป็น
ก าหนดการปฏิบัติการในอนาคต ความเส่ียงจึงอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา อนัเน่ืองมาจากความไม่
แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากรโครงการ ผูบ้ริหารโครงการจึงต้องจดัการความเส่ียงของ
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โครงการ เพื่อให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลง และสามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

การจดัการความเส่ียงหรือ การบริหารความเส่ียง (Risk management) คือ การจดัการความ
เส่ียง ทั้ งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล 
ตรวจสอบ และควบคุมความเส่ียงท่ีสัมพนัธ์กับ กิจกรรม หน้าท่ีและกระบวนการท างาน เพื่อให้
องคก์รลดความเสียหายจากความเส่ียงมากท่ีสุด อนัเน่ืองมาจากภยัท่ีองค์กรตอ้งเผชิญในช่วงเวลาใด
เวลาหน่ึง หรือเรียกวา่ อุบติัภยั (Accident) (ท่ีมา : มหาวทิยาลยัมหิดล, 2558:ระบบออนไลน์ ) 

การจดัการความเส่ียงในการจดัซ้ือการจดัหาจึงเป็นเร่ืองของกระบวนการจดัการวิเคราะห์
ขอ้มูล ประเมิน ควบคุม ดูแล และการตรวจสอบควบคุมไม่ให้มีหรือเกิดสภาวะความไม่ปลอดภยัใน
กระบวนการจดัซ้ือจดัหาท่ีเป็นตวัท าให้ โซ่อุปทานหยุดฉะงกัในแต่ละกิจกรรมของโลจิสติกส์แต่ละ
ช่วงเวลา 

 
2) ปัจจัยความเส่ียง 

 ปัจจยัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
2.1) ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาสินคา้และวตัถุดิบ 

             โดยปกติแลว้ราคาผลิตภณัฑ์จะเปล่ียนแปลงสอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบดงันั้นผูจ้ดัหา
จดัซ้ือวตัถุดิบอาจมีความเส่ียงหากราคาผลิตภณัฑ์ไม่สามารถปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบซ่ึง
จะมีผลกระทบต่อส่วนต่างของราคา (metal margin) และอตัราการท าก าไรองค์กรโดยส่วนใหญ่
ผูด้  าเนินการตอ้งสั่งวตัถุดิบล่วงหนา้ประมาณ 2-4 เดือนซ่ึงอาจท าให้ธุรกิจมีความเส่ียงหากซ้ือวตัถุดิบ
มาในราคาสูงแต่ไม่สามารถขายผลิตภณัฑ์ขององค์กรในราคาท่ีสูงกว่าได้ทั้งน้ีฝ่ายจดัซ้ือหรือจดัหา
ตอ้งมีการติดตามความเคล่ือนไหวในตลาดอยา่งใกลชิ้ดเพื่อท่ีจะบริหารความเส่ียงในส่วนน้ี 
 

2.2) ความเส่ียงจากการพึ่งพิงการจดัหาวตัถุดิบ 
เร่ืองของความเส่ียงจากการจดัซ้ือหรือจดัหาวตัถุดิบในกรณีท่ีทางองค์กรมีการใช้ผู ้

จดัหาวตัถุดิบ (Suppler) มาในกระบวนการจดัซ้ือโดยปัญหาหลกั ๆ จะเป็นในเร่ืองของการท่ีผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ (Suppler) ไม่สามารถจดัส่งวตัถุดิบไดม้าความตอ้งการของผูผ้ลิตไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไวใ้นสัญญาหรือตามท่ีตกลงกนัไว ้ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะแหล่งวตัถุดิบไม่ไดอ้ยูใ่นประเทศตอ้งมีการสั่ง
น าเขา้มาท าการผลิต 
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2.3) ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูจ้ดัจ  าหน่ายทั้งในและต่างประเทศจ านวนนอ้ยราย 
เพื่อเป็นการรองรับกบัการขยายก าลงัผลิตท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคตองคก์รตอ้งมีการเพิ่ม

ช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้มากข้ึนเพื่อเป็นการลดความเส่ียงจาก
การพึ่งพิงผูจ้ดัจ  าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศจ านวนน้อยรายโดยตอ้งมีแต่งตั้งผูจ้ดัจ  าหน่าย
รายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมจากเดิม 

 
2.4) ความเส่ียงจากการเพิ่มก าลงัการผลิต 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้มากจนเกินไปโดยไม่ค  านึงถึงความตอ้งการ

ของลูกคา้ท่ีแทจ้ริง จนเป็นสาเหตุให้สินคา้ท่ีผลิตออกมาไม่สามารถขายหรือระบายออกจากผูผ้ลิตไป
ไดส่้งผลท าให้ผลิตภณัฑ์เสียหายจากการเก็บรักษาท่ีนานจนเกินไปซ่ึงแน่นอนสินคา้หรือผลิตภณัฑ์
เหล่านั้นย่อมเป็นตน้ทุนค่าใช้จ่ายของผูผ้ลิตเอง หรืออีกนยัหน่ึงเป็นเร่ืองของจ านวนผูผ้ลิตสินคา้ท่ีมี
จ  านวนมากในตลาดของภณัฑน์ั้น ๆ 

 
2.5) ความเส่ียงจากการก าหนดเพดานสินคา้ 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากกรมการคา้ภายในไดมี้การก าหนดราคาสินคา้หรือบริการ 

เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้สินคา้หรือบริการมีราคาท่ีสูดเกินความเป็นจริงซ่ึงในฐานะผูผ้ลิตตอ้งท าการ
แจง้ ตน้ทุน ราคาและรายละเอียดท่ีก าหนดในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการหรือราคาสูงกวา่ท่ีแจง้
ไวต่้อคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนการ
น าสินคา้ออกจ าหน่ายซ่ึงอยา่งไรก็ตามในดา้นการปรับราคาจ าหน่ายให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนวตัถุดิบ
นั้น ในแต่ละรอบปี ผูผ้ลิตตอ้งมีการปรับปรุงราคาจ าหน่ายหน้าโรงงานจากกรมการคา้ภายในตามค า
ร้องขอเน่ืองจากสถานการณ์ดา้นราคาท่ีมีการปรับตวัสูงข้ึนหรือต ่าลงในแต่ละเดือน 

 
2.6) ความเส่ียงจากการเปิดเขตการคา้เสรี 
ในกรณีท่ีมีการน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ ปัจจุบนัภาษีน าเขา้สินคา้หรือวตัถุดิบ

ของประเทศไทยท่ี เรียกว่าMFN rate จะย ังคงอยู่ ท่ี ร้อยละ 5 ในขณะท่ีการเปิดเส รีการค้าใน
กรอบ AFTA หรือ ASEAN Free Trade Area นั้นในปี 2553 เป็นปีแรกท่ีอตัราภาษีน าเขา้ของสินค้า
หรือวตัถุดิบของประเทศไทยจากกลุ่มประเทศอาเซียนดว้ยกนัจะลดลงมาเหลืออตัราร้อยละ 0 ซ่ึงเป็น
กลุ่มสินคา้ในรายการสุดทา้ยท่ีไดท้  าการปรับลดภาษีน าเขา้ ในขณะท่ีภาษีน าเขา้สินคา้หรือวตัถุดิบจาก
ประเทศไทยไปสู่ประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียนนั้นไดรั้บสิทธิพิเศษดา้นภาษีมาตลอดมา การลดภาษี
คร้ังน้ีซ่ึงจะเร่ิมส่งผลให้สินคา้ท่ีน าเขา้จากประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียไดรั้บสิทธิพิเศษจากการ
ลดภาษีน าเขา้มายงัประเทศไทย 
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2.7) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
ในกรณีท่ีมีการน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ ซ่ึงราคาซ้ือวตัถุดิบจะถูกก าหนดในรูป

เงินตราต่างประเทศ ในขณะท่ีราคาจ าหน่ายส าหรับสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะถูกก าหนด
โดยการอา้งอิงกบัราคาตลาดโลกซ่ึงอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศเช่นกนั ดงันั้น ความเส่ียงในด้าน
ผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนต่อประเด็นดงักล่าวจึงอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดัอยา่งไร
ก็ตาม ช่วงระยะเวลาของการจ่ายเงินและรับเงินส าหรับการจดัซ้ือวตัถุดิบและการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
โดยปกติผูผ้ลิตจะมีระยะเวลาห่างกนัประมาณ 30 วนั ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนใน
ช่วงเวลาดงักล่าวอาจท าให้ตน้ทุนวตัถุดิบไม่สอดคลอ้งกบัราคาการจ าหน่ายของผลิตภณัฑ์อย่างไรก็
ตามบริษทัฯ ไดมี้การท าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นคร้ังคราว เพื่อป้องกนัความเส่ียง
ของราคาวตัถุดิบและราคาขายสินค้าส าเร็จรูป ในกรณีท่ีอัตราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนมาก
ผดิปกติ (ท่ีมา : Thainox Stainless Public Company Limited) 
 

3) แนวทางในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงโดยปกติจะประกอบด้วย 

3.1) การก าหนดความเส่ียงท่ีบริษทัเผชิญอยู ่หรือการวเิคราะห์ความเส่ียง 

ถือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีสุดท่ีแต่ละองค์กรจะตอ้งสามารถวิเคราะห์และก าหนดให้ได้วา่องค์กร
หรือหน่วยงานใดในองค์กรตอ้งเผชิญกับความเส่ียงใดบ้าง ซ่ึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอาจมีขนาดและ
ผลกระทบท่ีแตกต่างกนั โดยท่ีความเส่ียงบางประเภทอาจจะมีผลกระทบนอ้ยมาก ในขณะท่ีความเส่ียง
บางประเภทอาจมีแนวโน้มท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้มาก ดงันั้นธุรกิจจึงควรท่ีจะ
วเิคราะห์และก าหนดความเส่ียงท่ีธุรกิจนั้นเผชิญใหไ้ด ้

 
3.2) การหาวธีิการจดัการกบัความเส่ียง 

(1) การลดความเส่ียง ความเส่ียงท่ีได้รับอาจลดลงได้ ด้วยวิธีการหาทางป้องกนัเพื่อมิให้มี
ความเสียหายเกิดข้ึน การลดความเส่ียงน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะลดจ านวนคร้ังของความเสียหายลง 
หรือลดความรุนแรงของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต การวิเคราะห์อาจอาศัยข้อมูลในอดีต 
ปัจจุบนั ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลการคาดการณ์ในอนาคตประกอบการตดัสินใจ 

(2) การรับความเส่ียงไวเ้อง คือการท่ีผูบ้ริหารขององคก์รนั้นๆ ยนิยอมท่ีจะรับภาระความเส่ียง
หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นไวเ้อง เน่ืองจากเล็งเห็นว่าโอกาส หรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความ
เสียหายอยูใ่นวสิัยท่ีการท าธุรกิจนั้นยอมรับได ้

(3) การโอนความเส่ียง เป็นวิธีการจดัการความเส่ียงอีกรูปแบบหน่ึงท่ีธุรกิจจะตอ้งวิเคราะห์
และตดัสินใจท่ีจะเลือกโอนความเส่ียงออกไปในรูปแบบใด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของธุรกิจ
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นั้นๆ เช่น การโอนความเส่ียงไปให้บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัประกนัโดยสัญญา หรือการโอนความเส่ียง
ไปใหบ้ริษทัประกนัภยัตามรูปแบบและเง่ือนไขท่ีธุรกิจตอ้งการ 

(4) การหลีกเล่ียงความเส่ียง การหลีกเล่ียงความเส่ียงอาจกระท าได้โดยวิธีการง่ายๆโดยท่ี
ธุรกิจไม่พยายามเขา้ไปยุง่เก่ียวกบักิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง อยา่งไรก็ตามวธีิการหลีกเล่ียงความ
เส่ียงน้ีน่าจะเป็นวิธีสุดทา้ยหลงัจากท่ีไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่อาจใชว้ธีิการอ่ืนเขา้มาแกไ้ขไดเ้ท่านั้น 
การตดัสินใจในวธีิการน้ีธุรกิจตอ้งเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียก่อนการตดัสินใจ 

(5) การคดัเลือกวธีิการท่ีดีท่ีสุด 

               การตดัสินใจคดัเลือกวธีิการบริหารความเส่ียงจะตอ้งค านึงถึง 

                   • ความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนหากเลือกวธีิการดงักล่าว และการเตรียมแนวทางแกไ้ข 

                   • ค่าใชจ่้ายท่ีจะใชใ้นการจดัการตามวธีิการท่ีคดัเลือกมีจ านวนมากนอ้ยเพียงใด 

                   • ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของธุรกิจท่ีอาจไดรั้บจากการตดัสินใจเลือกวธีิการ
ดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากท่ีไดต้ดัสินใจเลือกวิธีการท่ีจะใชใ้นการจดัการความเส่ียงดว้ยวธีิใด
แล้ว ส่ิงส าคญัท่ีต้องพิจารณาคือ มาตรการท่ีได้เลือกใช้นั้นมีความเหมาะสมกับภาวะแวดล้อมใน
ปัจจุบนัมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ีเพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารความเส่ียงให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่อไป 

(6) การประกนัความเส่ียง (ดว้ยการ trade-off) การมีซพัพลายเออร์นอ้ย หรือมีมาก ความเส่ียง
ต่างกนัตามสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มดงันั้น ผูผ้ลิตจึงควรมีการท าประกนัภยัในเร่ืองของความ
เส่ียงในเร่ืองของการขนส่ง การจดัส่งสินคา้หรืออ่ืน ๆ (ท่ีมา : http://www.tsfc.co.th/pdf/Apr1746.pdf) 

 
 

2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
การศึกษาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบตน้ทุนของการจา้งผลิตอาหารสัตวโ์ดยเฉพาะไก่และการ

เปรียบเทียบกบัการผลิตเองค่อนขา้งมีอยา่งจ ากดั และมีประเด็นท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 
ผูศึ้กษาจึงไดพ้ยายามเทียบเคียงงานวจิยัในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสอดคลอ้งกบังานวจิยั ดงัน้ี 

ดิเรก  ยี่สุ่นเทศ (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง “การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของฟาร์มไก่ไข่
ในระบบปิด พบว่า มีตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียร้อยละ 97.62 ของตน้ทุนทั้งหมด และจากตน้ทุนการผลิต
ทั้งหมดดงัพบวา่ ค่าอาหารเป็นตน้ทุนส่วนท่ีมากท่ีสุด โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 64.54 รองลงมา ไดแ้ก่ 
ค่าพนัธ์ุไก่ คิดเป็นร้อยละ 17.93 ของตน้ทุนทั้งหมด ทางดน้ตน้ทุการผลิต ไข่ไก่มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย
ฟองละ 1.62 บาท และมีอตัราการให้ไข่เฉล่ียร้อยละ 79.38 เม่ือเทียบกบัราคาเฉล่ียท่ีเกษตรขายไดฟ้อง
ละ 1.65 บาท เกษตรกรจะมีก าไรฟองละ 0.03 บาท 
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สุวฒัน์  เลิศชนะวงษ ์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการลงทุน
ของการท าฟาร์มไก่ไข่ในเขตต าบลบา้นนา จงัหวดันครนายก” ท าการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทน
ทางการเงิน ของโครงการท าฟาร์มไก่ไข่ในจงัหวดันครนายก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ตน้ทุนและผลตอบแทนของการลงทุนท าฟาร์มไก่ไข่ในจงัหวดันครนายก และวเิคราะห์การไหวตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงของโครงการ เม่ือตน้ทุนหรือผลตอบแทนของโครงการมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน
หรือลดลง โดยไดก้ าหนดอายุของโครงการเป็นเวลา 10 ปี และก าหนดอตัราส่วนลดเท่ากบัร้อยละ 6 
ผลการศึกษาโครงการท าฟาร์มไก่ไข่ในจงัหวดันครนายก มีความเหมาะสม และคุม้ค่าต่อการลงทุน 
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่า 477,263,724 บาท อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C 
Ratio) มีค่า 1.19 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าร้อยละ 74 และโครงการน้ีให้
ผลตอบแทนคุม้กบัเงินลงทุนคือ 2 ปี การวิเคราะห์ความไวตวัการเปล่ียนแปลงของโครงการในสถาน
การสมมติ 3 กรณี กรณีท่ีหน่ึงก าหนดให้ผลตอบแทนคงท่ีและอตัราคิดลดร้อยละ 6 พบวา่ ตน้ทุนของ
โครงการสามารถเพิ่มข้ึนได้สูงถึงร้อยละ 18 การตดัสินใจการลงทุนยอมรับได้  มูลค่าปัจจุบนัของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่า 185,395,782 บาท อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.07 
อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าร้อยละ 31 กรณีท่ีสอง ก าหนดให้ตน้ทุนคงท่ีและอตัรา
คิดลดร้อยละ 6 พบวา่ผลตอบแทนสามารถลดลงไดร้้อยละ 15 การตดัสินใจเพื่อการลงทุนยอมรับได ้
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่า 162,450,879 บาท อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C 
Ratio) มีค่า 1.07 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าร้อยละ 32 กรณีท่ีสาม ก าหนดให้
ตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการมีการเปล่ียนแปลงโดยท่ี อัตราคิดลดร้อยละ 6 พบว่าต้นทุน
สามารถเพิ่มข้ึนร้อยละ 9 และผลตอบแทนสามารถลดลงร้อยละ 8 การตดัสินใจเพื่อการลงทุนยอมรับ
ไดมู้ลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่า 163,429,567 บาท อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน 
(B/C Ratio) มีค่า 1.07 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าร้อยละ 30 

สุวภัทรา รักเสรี (2553) ได้ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินการด้านห่วงโซ่
อุปทานของโรงงานอาหารสัตว ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินวิเคราะห์ถึงการจดัการตน้ทุนโซ่อุปทาน
และวิเคราะห์กิจกรรมการด าเนินการของโรงอาหารสัตว ์ผลการวิจยัพบว่าการด าเนินงานของผูส่้ง
มอบและระยะเวลาการด าเนินงานผูป้ระกอบการสูญเสียไปกับกิจกรรมการขนยา้ยและการผลิต 
ผลการวิจยัพบวา่ ถา้ผูป้ระกอบการปรับโครงสร้างการท างานใหม่ตามแนวทางการปฏิบติังานท่ีดีเลิศ 
คือ ส่งผลใหร้ะยะเวลาเฉล่ียลดลง งานวิจยัน้ีไดแ้นะน าให้โปรแกรมในการจดัการผลคือลดจ านวนการ
ต่อรองราคาซ้ือขาย และลดจ านวนการขนส่ง จะท าให้การท างานของผูส่้งมอบมนัเส้นใช้เวลามอบ
ขา้วโพดปรับโครงสร้างการท างานใหม่ตามแนวทางการปฏิบติังานท่ีดีเลิศ คือ ลดจ านวนกิจกรรมการ
รอคอยท่ีเกิดจากการรอใบสั่งซ้ือแลว้จึงขนยา้ยไปจดัเก็บ ลดกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพและการชัง่
น ้ าหนกัให้อยูใ่นกิจกรรมเดียวกนั ส่งผลให้ระยะเวลาเฉล่ียลดลงและตน้ทุนลดลง งานวิจยัน้ีเป็นเร่ือง
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อาหารสัตวมี์ความสอดคลอ้งกบังานของผูว้ิจยัในส่วนของการศึกษากระบวนการท่ีไม่จ  าเป็นในการ
ผลิตและ สอนแนวคิดว่าหากจะวิเคราะห์ตน้ทุนในกระบวนการผลิต ตอ้งวิเคราะห์และศึกษาทั้งห่วง
โซ่ 

ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร (2553)  ท าการศึกษาจุดคุม้ทุนของการเล้ียงไก่ไข่แบบอิสระ
และแบบมีสัญญาผกูพนั ผลการศึกษา พบวา่ ตน้ทุนการผลิตไข่ไก่ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงแบบอิสระและ
แบบประกนัราคาประกอบดว้ย ค่าอาหารสัตว ์ท่ีมีสัดส่วนสูงท่ีสุดร้อยละ 66.10 และ 69.63 ของตน้ทุน
การผลิตทั้งหมดตามล าดับ รองลงมา ได้แก่ ค่าพนัธ์ุสัตว ์มีสัดส่วนร้อยละ 16.76 และ 15.06 ของ
ตน้ทุนการผลิตทั้งหมดตามล าดบั เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่แบบอิสระและแบบประกนัราคา มีตน้ทุนผนั
แปรเฉล่ียต ่าสุดฟองละ 2.10 และ 2.11 บาท ตามล าดับ ส่วนต้นทุนทั้ งหมดเฉล่ียของเกษตรกร 
ผูเ้ล้ียงไก่ไข่แบบอิสระเท่ากบั 813.53 บาทต่อตวั หรือ 2.32 บาทต่อฟอง ผลพลอยไดต้วัละ 76.81 บาท 
มีตน้ทุนไข่ไก่หลงัหักผลพลอยได้ฟองละ 2.10 บาท ส่วนเกษตรกรท่ีเล้ียงไก่ไข่แบบประกนัราคามี
ตน้ทุนตวัละ 803.74 บาท หรือฟองละ 2.35 บาท ผลพลอยไดต้วัละ 59.54 บาท มีตน้ทุนไข่ไก่หลงัหกั
ผลพลอยได้ฟองละ 2.18 บาท สาเหตุเน่ืองจากเกษตร ท่ีเล้ียงไก่ไข่แบบประกันราคาไม่สามารถ
ตดัสินใจในการจดัการดา้นการผลิต การตลาดได้ ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยู่กบับริษทัคู่สัญญา จึงท าให้ตน้ทุน
การผลิตและผลพลอยไดแ้ตกต่างกบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงแบบอิสระ ท่ีสามารถเลือกซ้ือปัจจยัการผลิตได้
อยา่งเหมาะสม รวมทั้งก าหนดระยะเวลาการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิตได ้

โสภณ บุญล ้ า และจุฑามาศ กระจ่างศรี (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การเสริมขมิ้นชันใน
อาหารไก่ไข่ท่ีมีผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่” ผลการศึกษาพบวา่ การเสริมขมิ้นชนัใน
อาหารไก่ไข่ท่ีมีผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่ ทดลองในไก่ไข่พนัธ์ุ Lohmann Brown 
อาย ุ18 สัปดาห์ จ  านวน 60 ตวั วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยแบ่งไก่ทดลองออกเป็น 5 กลุ่มๆ 
ละ 4 ซ ้ าๆ ละ 3 ตวั ไก่แต่ละกลุ่มจะไดรั้บอาหารท่ีมีโปรตีนร้อยละ 18 พลงังานใชป้ระโยชน์ ได ้2,800 
กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม เท่ากนัทุกกลุ่ม โดยไก่แต่ละกลุ่มจะไดรั้บอาหารท่ีมีระดบัขมิ้นชนัแตกต่างกนั 
คือ 0 (กลุ่มควบคุม) 10, 20, 30 และ 40 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตามล าดบั ผลการทดลองพบวา่ การ
ใช้ขมิ้นชนัในอาหารไก่ไข่ในทุกระดบัท่ีศึกษาไม่มีผลต่อ (P>0.05) น ้ าหนักตวัไก่ไข่ท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดการทดลอง ผลผลิตไข่ น ้ าหนกัไข่ และอตัราการตาย เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม อยา่งไรก็
ตามการใช้ขมิ้นชนัในอาหารไก่ไข่ท่ีระดบัสูงกว่า 10 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ส่งผลให้มีปริมาณ
อาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนั ปริมาณอาหารท่ีกินต่อผลผลิตไข่ 1 โหล และตน้ทุนค่าอาหารต่อผลผลิตไข่ 1 
โหล แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P<0.01) โดยพบวา่ ปริมาณอาหารท่ีกินต่อ
ตวัต่อวนั ปริมาณอาหารท่ีกินต่อผลผลิตไข่ 1 โหล และตน้ทุนค่าอาหารต่อผลผลิตไข่ 1 โหล มีค่า
เพิ่มข้ึนตามระดบัขมิ้นชนัท่ีเพิ่มข้ึนในอาหาร ส่วนการใช้ขมิ้นชนัในอาหารไก่ไข่ท่ีระดบั 10, 20, 30 
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และ 40 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตามล าดบั มีสีไข่แดงเพิ่มข้ึนตามระดบัขมิ้นชนัท่ีเพิ่มข้ึน (P<0.01) 
เม่ือเปรียบเทียบกบัการไม่เสริมขมิ้นชนัในอาหาร 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า สามารถใช้ขมิ้นชันเป็นแหล่งของวตัถุในอาหารไก่ไข่ได้ท่ี
ระดบัสูงสุดไม่เกิน 20 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม โดยมีตน้ทุนการผลิตไข่ท่ีต ่าท่ีสุด การส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้ขมิ้นชนัผสมในอาหารไก่ไข่เป็นแหล่งสารสีธรรมชาติ โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ
และการจดัฟาร์มสาธิต มีผูผ้่านการฝึกอบรมจ านวน 15 คน อายุอยู่ในช่วง 20-53 ปี มีอาชีพเกษตร
เกษตรกรรมร้อยละ 65 เป็นผูช้ายร้อยละ 75 ขอ้จ ากดัของเกษตรกรในการเล้ียงไก่ไข่มี 3 ประการ คือ 
ขาดแหล่งเงินทุน พนัธ์ุไก่ไข่ท่ีเล้ียงหาซ้ือไดย้าก และเกษตรกรขาดความรู้ในการเล้ียงไก่ไข่ 

ภูริชยา สัจจาเฟ่ืองกิจการ (2555) ได้ท าการศึกษา “การวิเคราะห์ความเส่ียงโซ่อุปทานธุรกิจ
การผลิตผกักาดดองบรรจุกระป๋อง” ผลการศึกษาพบวา่ ความเส่ียง 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้น
ปริมาณวตัถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการ ความเส่ียงด้านราคาวตัถุดิบสูง และความเส่ียงด้าน
คุณภาพวตัถุดิบไม่ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด ตามล าดบั โดยจดัอยู่ในกลุ่มของความเส่ียงด้านการ
จดัหาวตัถุดิบ จากการวิเคราะห์สาเหตุและสถานการณ์ของความเส่ียงด้านการจดัหาวตัถุดิบโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์แผนผงัเหตุและผล พบวา่การปฏิบติัการของเกษตรกรมีผลกระทบต่อความเส่ียงดา้น
การจดัการวตัถุดิบอย่างมีนยัส าคญั และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ช้ีวา่ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
ร้อยละของปริมาณผลผลิตวตัถุดิบผกักาดเขียวปลี ไดแ้ก่ จ  านวนพื้นท่ีท่ีท าการเพาะปลูก จ านวนวนังด
น ้ าก่อนตดัผลผลิต เปอร์เซ็นต์น ้ าหนักผกัท่ีมี 3 กาบ เปอร์เซ็นต์ผกัเน่า เปอร์เซ็นต์ผกัออกดอก และ
เปอร์เซ็นต์ผกัไม่ห่อหัว โดยคุณภาพวตัถุดิบท่ีโรงงานตอ้งการ คือ น ้ าหนักผกัตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
หัวผกัมีการตดั 3 กาบ และผกัเขา้หัวหรือห่อหัวดี ไม่เน่า ไม่ออกดอก จากผลการวิเคราะห์แนวทาง 
การจดัการความเส่ียงดว้ยวิธีการวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและอุปสรรคของกระบวนการจดัหา
วตัถุดิบ สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดยุทธ์ศาสตร์การจดัการความเส่ียง และรับมือกบั
สถานการณ์ท่ีสามารถเกิดข้ึนในอนาคตประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์ คือ ยทุธศาสตร์เชิงรุก ยทุธศาสตร์
เชิงป้องกนั ยุทธศาสตร์เชิงแกไ้ข และยุทธศาสตร์เชิงรับอย่างไรก็ตามการบริหารจดัการความเส่ียง
จ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือและตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินการบริหารความเส่ียงจากทุก
ฝ่ายภายในองคก์รตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูง ไปจนถึงบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน จึงจะสามารถท าให้
การบริหารจดัการความเส่ียงน้ีสามารถด าเนินการไดต้ามกลยทุธ์และนโยบายท่ีองคก์รไดก้ าหนดไว ้

กุลริสา  มูณละศรี (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์ตน้ทุน ผลตอบแทน และความ
เส่ียงของ ผูป้ระกอบการธุรกิจเล้ียงนกแอ่นกินรังในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความเส่ียง
ท่ีเกิดจากธุรกิจเล้ียงนกนางแอ่นกินรัง โอกาสและความถ่ีท่ีอาจเกิดความเส่ียงเพิ่มข้ึนของกลุ่มตวัอยา่ง
พบว่า ล าดบัระดบัความเส่ียงท่ีมีในระดบัสูงคือ ราคารังนกท่ีตลาดก าหนด การเรียกนกเขา้บา้นนก 
ล าดบัความเส่ียงในระดบัปานกลางคือ ปริมาณรังนกท่ีบ้านนกผลิตได้ การส่งออกไปต่างประเทศ 
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เกรดรังนกท่ีผลิตได้ สภาพแวดล้อม ท าเลท่ีตั้งแหล่งอาหารของนก การอพยพออกจากบา้นนก การ
ยอมรับของประชาชนชุมชนท่ีอาศยัอยู่ใกลบ้า้นนก และล าดบัความเส่ียงในระดบัน้อยคือ กฎหมาย
และพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง  

การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงินในโครงการเล้ียงนกนางแอ่น ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ในอาคาร  1 ชั้ น  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (NPV) มีค่าเท่ ากับ  531,149.48 บาท  อัตรา
ผลตอบแทนภายใน  (IRR) ร้อยละ 10.70% ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.13 และ
ระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากบั 3 ปี 4 เดือน 2 วนั ผลการศึกษาการวิเคราะห์โครงการเล้ียงนกนางแอ่น 
ในอาคาร 2 ชั้น มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบั 3,735,033.52บาท อตัราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) ร้อยละ 22.96% ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.66 และระยะเวลาคืนทุน  (PB) 
เท่ากบั 1 ปี 9 เดือน2 วนั ดงันั้นการลงทุนในโครงการเล้ียงนกนางแอ่น จึงมีความเป็นไปได้สูงและ
คุม้ค่าการลงทุน  

การวิเคราะห์ความไหวตวัการเปล่ียนแปลงของโครงการในสถานการณ์สมมติ  2 กรณี โดย
อตัราคิดลดร้อยละ 7 กรณีก าหนดให้ราคาลดลงพบวา่ โครงการเล้ียงนกนางแอ่นในอาคาร 1 ชั้น ราคา
ไม่สามารถลดลงไดต้ ่ากวา่ 15% โครงการเล้ียงนกนางแอ่นในอาคาร 2 ชั้น ราคาไม่สามารถลดลงไดต้ ่า
กว่า 45% ในขณะท่ี เม่ือก าหนดให้ตน้ทุนเพิ่มข้ึนพบว่า โครงการเล้ียงนกนางแอ่น ในอาคาร 1 ชั้น
ตน้ทุนไม่ควรเพิ่มข้ึนเกิน 30% โครงการเล้ียงนกนางแอ่น ในอาคาร 2 ชั้น ตน้ทุนไม่ควรเพิ่มข้ึนเกิน 
128 % 
 

2.4  กรอบแนวคิดการวจัิย 

1) ท าการศึกษากระบวนการขั้นตอนและตน้ทุนของการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและระบบ
จา้งผลิต 

2) ท าการเปรียบเทียบตน้ทุนและความเส่ียงของการผลิตอาหารไก่ไข่ระหวา่งการผลิตโดยฟาร์ม
และระบบจา้งผลิต 

3) โดยวธีิการไดข้อ้มูลมาจะด าเนินการดว้ยกนั 3 วธีิไดแ้ก่  
          3.1) หาขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดจากวฒันาฟาร์มเขียนออกมาเป็นแผนภาพทางธุรกิจใน
ส่วนของการผลิตอาหารไก่ไข่ 
 3.2)  review literature  

3.3) สัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย 
 

จากกระบวนการทั้งหมดจะแสดงใหเ้ห็นเป็นกรอบการวิจยัดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ด้านความเส่ียง 
ด้านวตัถุดบิ   ด้านราคาวตัถุดบิ  ด้านการผลติ 
1.มีแหล่งวตัถุดิบป้อนสินคา้ให้ฟาร์มตลอด 1.วตัถุดิบราคาแพง   1. สดัส่วนของส่วนผสมไม่ไดม้าตรฐาน 
2.คุณภาพของวตัถุดิบไม่ไดคุ้ณภาพ 2.ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ   2. แรงงานไม่มีความรู้ความสามารถ 
3.วตัถุดิบส่งมาไม่ครบจ านวน  3.ราคาอาหารท่ีผลิตส าเร็จ  3. ขาดแคลนแรงงานท่ีใชผ้สมอาหาร 
4.การปลอมปนวตัถุดิบ  4.ราคาอาหารข้ึนแบบกา้วกระโดด  4 .ส้ินเปลืองแรงงานในการผลิตมาก 
5.การขาดแคลนวตัถุดิบ        5. เคร่ืองจกัรผสมอาหารเสีย 
6.วตัถุดิบเสียหายจากการเก็บรักษา      6. ไฟฟ้าดบั 
7.วตัถุดิบมีคุณภาพต ่า        7. กระบวนการผลิตไม่สะอาด 
8.วตัถุดิบเก่า        8. อาหารเสียหายระหว่างการผลิต 
9.ปัญหาการขนส่งวตัถุดิบ       9. เทคโนโลยกีารผลิตลา้สมยัท าให้ผลิตชา้ 
      
       

จ้างผลติ 

ด้านการขนส่ง  
1.ขนส่งไม่ตรงตามเวลา 
2.อาหารเสียหายจากการขนส่ง 
3.อาหารหายระหวา่งขนส่ง 
4.รถขนส่งอาหารไม่พอ 
5.ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสูง 

ดา้นประสิทธิภาพของอาหาร   
1.ปริมาณไข่ไก่ท่ีไดเ้ปรียบเทียบ 
   กบัการกินอาหารของไก่ 
2.คุณภาพของไข่ไก่ 
3.ดา้นสุขภาพไก่  

ศึกษาขั้นตอนกระบวนการ ต้นทุน และความเส่ียง 

ผลติโดยฟาร์ม ประเมินทางเลือก 

ต้นทุน 
- ค่าท่ีดิน   
-ค่าแรงงาน 
-ค่าตวัอาคาร 
-ค่าเคร่ืองจกัร 
-ค่าอาหารไก่ 
-ค่าน ้า 
-ค่าไฟ 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบ น าไปวเิคราะห์หากระบวนการ
ท่ีเหมาะสมต่อการน าไปประยกุตใ์ชท่ี้วฒันาฟาร์ม 

   

ต้นทุน 
- ค่าท่ีดิน   
-ค่าแรงงาน 
-ค่าตวัอาคาร 
-ค่าเคร่ืองจกัร 
-ค่าอาหารไก่ 
-ค่าน ้า 
-ค่าไฟ 

 

แนวทางในการตดัสินใจเลอืกการผลติอาหารไก่ไข่ทีม่ต้ีนทุนการผลติทีม่คีวามเหมาะสม 
และลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิฟาร์มไก่ไข่ 

เปรียบเทียบ 
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บทที ่3 

 
วธีิการศึกษา 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการประเมินตน้ทุนและความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดย
ฟาร์มและการจา้งการผลิตกรณีศึกษาวฒันาฟาร์ม จะท าการเก็บขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถามเก็บ
ขอ้มูลในฟาร์มกรณีศึกษาและฟาร์มตวัอย่างในจงัหวดัล าพูน โดยท าการศึกษาตน้ทุนและความเส่ียง
ของฟาร์มท่ีใชร้ะบบผลิตอาหารโดยฟาร์มและฟาร์มท่ีใชร้ะบบจา้งผลิตอาหาร การวเิคราะห์ขอ้มูลใน
ส่วนการประเมินตน้ทุนการผลิตอาหารโดยฟาร์มและการผลิตอาหารแบบจา้งผลิตโดยการศึกษา 
หาตน้ทุนการผลิตและท าการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของ
กระบวนการผลิตอาหารทั้ง 2 ระบบ ส าหรับการประเมินความเส่ียงของการผลิตอาหารโดยฟาร์มและ
ระบบการจ้างผลิตจะท าการศึกษาเหตุการณ์ในกระบวนการต่างๆในการผลิตอาหารไก่ไข่ท่ีมี
ผลกระทบการผลิตอาหารไก่ไข่ แล้วท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างฟาร์มไก่ไข่ไม้เพื่อน ามา
วิเคราะห์ แลว้สรุปเป็นระดบัความเส่ียงของเหตุการณ์ เพื่อน าไปแกไ้ขและจดัการความเส่ียงเหล่านั้น 
โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ขอบเขตการศึกษา ส่วนท่ี  2 การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และส่วนสุดทา้ยเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาการประเมินตน้ทุนและความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและการจา้ง
การผลิตอาหาร กรณีศึกษาวฒันาฟาร์ม ก าหนดจากฟาร์มเล้ียงไก่ไข่ขนาดใหญ่ หมายถึง ฟาร์มท่ีเล้ียง
ไก่ไข่มากกวา่ 10,000 ตวั (กรมปศุสัตว,์ 2545) โดยเลือกตวัอยา่งท่ีศึกษาแบบเฉพาะเจาะซ่ึงเป็นฟาร์มท่ี
ใชท้ั้งระบบผลิตอาหารเองและฟาร์มท่ีใชร้ะบบจา้งผลิตอาหาร คือ  

1) วฒันาฟาร์ม อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน เน่ืองจากเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ในจงัหวดัล าพูน มี
โรงงานผสมอาหารท่ีมีเคร่ืองจกัรสามารถผสมอาหารไก่ไข่ได้เองและเป็นฟาร์มท่ีใช้ระบบจา้งผลิต
อาหารไก่ไข่ดว้ย ซ่ึงมีสัดส่วนและส่วนผสมของวตัถุดิบในอาหารคลา้ยคลึงกบัการผลิตเองซ่ึงจะท าให้
สามารถเปรียบเทียบตน้ทุนในการผลิตอาหารไก่ไข่ของการผลิตทั้งสองรูปแบบได ้
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2) ฟาร์มกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์อีก 6 ฟาร์ม โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มท่ี 1 ฟาร์มท่ีใชร้ะบบจา้งผลิตอาหาร จ านวน 3 ฟาร์ม 
กลุ่มท่ี 2 ฟาร์มท่ีใชร้ะบบผลิตโดยฟาร์ม จ านวน 3 ฟาร์ม 
 

 3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ในการศึกษาในเร่ืองการประเมินตน้ทุนและความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและ
การจา้งการผลิตอาหาร กรณีศึกษาวฒันาฟาร์ม ขอ้มูลท่ีใชแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

3.1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ก าหนดขนาดฟาร์มกรณีศึกษาและฟาร์มตวัอยา่งท่ีเล้ียงไก่
ไข่ขนาดใหญ่ในจงัหวดัล าพูน จ านวน 7 ฟาร์ม คือ ฟาร์มกรณีศึกษาท่ีใช้ระบบผลิตอาหารโดยฟาร์ม
และจา้งผลิตภายในฟาร์ม จ านวน 1 ฟาร์ม และฟาร์มตวัอย่างเป็นฟาร์มท่ีใช้ระบบผลิตอาหารโดย
ฟาร์ม จ านวน 3 ฟาร์ม และฟาร์มท่ีใช้ระบบผลิตอาหารระบบจา้งผลิต จ านวน 3 ฟาร์ม ทั้งน้ีในการ
เลือกกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดใ้ชว้ิธีการเลือกดว้ยการเลือกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง เลือกเฉพาะฟาร์มท่ี
จะให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจ เพื่ อลดความคลาดเคล่ือนของข้อมูล  ให้ทราบถึงข้อมูลด้าน 
การจดัการการเล้ียง และการบริหารจดัการธุรกิจฟาร์มไก่ไข่อย่างแทจ้ริง ขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ีคือ ขอ้มูลด้านการผลิต ต้นทุนการเงิน และการตลาดทั้งหมดท่ีได้รับจากการเล้ียง  
การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใชแ้บบสอบถาม และการสังเกตสภาพทัว่ไปของการเล้ียงไก่ไข่ทั้งในเร่ืองการ
ดูแลไก่ไข่ การให้อาหารไก่ไข่ การจดัการฟาร์ม เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดน้ ามาท าการวิเคราะห์ตน้ทุนการ
ผลิตและความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารฟาร์ม 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาวิเคราะห์คร้ังน้ี เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ด้วย
แบบสอบถามจากฟาร์มกรณีศึกษาจ านวน 1 ฟาร์ม ฟาร์มตวัอยา่งท่ีผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มจ านวน 
3 ฟาร์มและฟาร์มตวัอยา่งท่ีจา้งผลิตอาหารไก่ไข่จ  านวน 3 ฟาร์ม ซ่ึงขอ้มูลแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป สภาพการเลีย้งไก่ไข่ และสภาพการตลาด   
ข้อมูลทั่วไป ผูว้ิจยัได้ท าการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ของ

ผูป้ระกอบการ ขนาดพื้นท่ีและท่ีตั้งของฟาร์ม ปริมาณไข่/ปี โดยเฉล่ีย โดยจะท าการเก็บด้วยการใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นฟาร์มกรณีศึกษาจ านวน 1 ฟาร์ม ฟาร์มตวัอยา่งท่ีผลิตอาหารไก่ไข่
โดยฟาร์มจ านวน 3 ฟาร์มและฟาร์มตวัอย่างท่ีจา้งผลิตอาหารไก่ไข่จ  านวน 3 ฟาร์ม แล้วจึงน ามา
วเิคราะห์และบรรยายเชิงพรรณนาในขอ้มูลของแต่ละฟาร์ม 
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สภาพการเลีย้งไก่ไข่ ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลสภาพการเล้ียงไก่ไข่ ประกอบดว้ย แหล่งท่ีมา
ของลูกไก่ไข่ ระยะเวลาในการเล้ียงไก่ไข่ ชนิดของอาหารท่ีใช้ วิธีการให้อาหาร รูปแบบโรงเรือน 
ระยะเวลาในการใช้งานโรงเรือน การเกิดโรคระบาดใน 5 ปี วิธีการจดัการกับไก่ป่วย ด้วยการใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นฟาร์มกรณีศึกษาจ านวน 1 ฟาร์ม ฟาร์มตวัอยา่งท่ีผลิตอาหารไก่ไข่
โดยฟาร์มจ านวน 3 ฟาร์มและฟาร์มตวัอย่างท่ีจา้งผลิตอาหารไก่ไข่จ  านวน 3 ฟาร์ม แล้วจึงน ามา
วเิคราะห์และบรรยายเชิงพรรณนาในขอ้มูลของแต่ละฟาร์ม 

สภาพการตลาด ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการตลาดซ่ึง ประกอบไป
ดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณไข่ไก่ท่ีผลิตไดต่้อวนั ราคาจ าหน่ายเฉล่ียต่อฟอง จ านวนในการจ าหน่ายต่อ
วนั ลกัษณะการจ าหน่าย  ลกัษณะการจ าหน่ายไข่ไก่ ผูก้  าหนดราคาขาย ดว้ยการใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากฟาร์มกรณีศึกษาจ านวน 1 ฟาร์ม ฟาร์มตวัอยา่งท่ีผลิตอาหารไก่ไข่โดย
ฟาร์มจ านวน 3 ฟาร์มและฟาร์มตวัอยา่งท่ีจา้งผลิตอาหารไก่ไข่จ  านวน 3 ฟาร์มแลว้จึงน ามาวิเคราะห์
และบรรยายเชิงพรรณนาในขอ้มูลของแต่ละฟาร์ม 

 
ส่วนที ่2 กระบวนการผลติอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและกระบวนการจ้างผลติ 
ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ 

ของฟาร์มกรณีศึกษา (วฒันาฟาร์ม) ในส่วนการผลิตอาหารไก่โดยฟาร์มและในส่วนกระบวนการผลิต
อาหารไก่ของผูรั้บจา้งผลิตอาหารไก่ให้แก่ทางวฒันาฟาร์ม แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความ
แตกต่าง ปัญหาและการจดัการปัญหาของแต่ละขั้นตอนนกระบวนการผลิต รวมถึงเปรียบเทียบ
บทบาทหนา้ท่ีของผูป้ระกอบการฟาร์มท่ีมีต่อกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ทั้ง 2 ระบบ โดยน าเสนอ
ในรูปแบบตารางและบรรยายเชิงพรรณนาประกอบในขอ้มูลของแต่ละฟาร์ม 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลต้นทุนการผลิต  ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต

ของแต่ละฟาร์ม ประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ี  ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนรวมของกระบวนการผลิต ดว้ย
การใช้แบบสอบถามเป็นลกัษณะปลายเปิด ผูว้ิจยัได้สอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นฟาร์มกรณีศึกษา
จ านวน 1 ฟาร์ม ฟาร์มตวัอย่างท่ีผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มจ านวน 3 ฟาร์มและฟาร์มตวัอย่างท่ีจา้ง
ผลิตอาหารไก่ไข่จ  านวน 3 ฟาร์ม แลว้จึงน ามาวเิคราะห์และเขียนบรรยายเชิงพรรณนาในขอ้มูลของแต่
ละฟาร์ม 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่และการจัดการความเส่ียง ผูว้ิจยัไดท้  าการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติต่อระบบการจา้งผลิตอาหารและระบบการผลิตอาหารโดยฟาร์ม
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และปัจจยัความเส่ียงในกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นวตัถุดิบ ความเส่ียงดา้น
ราคาวตัถุดิบ ความเส่ียงดา้นการขนส่ง ความเส่ียงดา้นการผลิต และความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพของ
อาหาร ตลอดจนสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการจดัการความเส่ียงในแต่ละดา้น โดยท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งดว้ยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากฟาร์มกรณีศึกษา
จ านวน 1 ฟาร์ม ฟาร์มตวัอย่างท่ีผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มจ านวน 3 ฟาร์มและฟาร์มตวัอย่างท่ีจา้ง
ผลิตอาหารไก่ไข่จ  านวน 3 ฟาร์ม ซ่ึงเป็นแบบสอบถามลกัษณะเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั แลว้จึงน ามาวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) และบรรยายเชิงพรรณนาประกอบในขอ้มูลของแต่ละ
ฟาร์ม 
 

3.1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักระบวนการและกรรมวิธีในการผลิตอาหารไก่ไข่ 
โดยจัด เก็บข้อมูลจากเอกสารและรายงานจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงาน ท่ี เก่ียวข้อง เช่น 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรมปศุสัตว ์และแหล่งวจิยัอ่ืนๆ ท่ีสามารถคน้หาได ้
รวมทั้งจากอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป สภาพการเลีย้งไก่ไข่ และสภาพการตลาด 
ขอ้มูลทัว่ไปเป็นขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ของผูป้ระกอบการ 

ขนาดพื้นท่ีและท่ีตั้ งของฟาร์ม ปริมาณไข่/ปี โดยเฉล่ีย ผูว้ิจยัได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาจดั
หมวดหมู่อยา่งเป็นระบบและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยเขียนบรรยายเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลกัษณะ
ทัว่ไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้ 

 
ส่วนที ่2 กระบวนการผลติอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและกระบวนการจ้างผลติ 
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ ของ

ฟาร์มกรณีศึกษา (วฒันาฟาร์ม) ในส่วนการผลิตอาหารไก่โดยฟาร์มและในส่วนกระบวนการผลิต
อาหารไก่ของผูรั้บจา้งผลิตอาหารไก่ให้แก่ทางวฒันาฟาร์ม แลว้จึงน ามาวิเคราะห์เน้ือหา น าเสนอใน
รูปแบบตารางและบรรยายเชิงพรรณนาประกอบในขอ้มูลของแต่ละฟาร์ม 
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ส่วนที ่3 ต้นทุนการผลติอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและระบบการจ้างผลติ 
น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแหล่ง ขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ของผูป้ระกอบการฟาร์มกรณีศึกษาท่ีใช้ระบบผลิตอาหารไก่โดยฟาร์ม
และจา้งผลิตภายในฟาร์ม 1 ฟาร์ม ฟาร์มท่ีใช้ระบบผลิตอาหารไก่โดยฟาร์ม 3 ฟาร์ม และฟาร์มท่ีใช้
ระบบผลิตอาหารไก่ระบบจา้งผลิต 3 ฟาร์ม และขอ้มูลทุติยภูมิ ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ มาวิเคราะห์หาตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ตลอดทั้งปีของแต่ละฟาร์มและคิดออกมาในหน่วย
บาทต่อกิโลกรัม และท าการวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

วเิคราะห์ตน้ทุนของการผลิตอาหาร โดยตน้ทุนของการผสมอาหารสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
(1) ค่าใชจ่้ายในการลงทุนตน้ทุนคงท่ี (Fixed costs) เป็นค่าใชจ่้ายในการลงทุนคร้ังแรก ไดแ้ก่ 

 ค่าท่ีดิน  
 ค่าปรับปรุงพฒันาพื้นท่ี 
 ค่าก่อสร้างตวัอาคารผสมอาหาร 
 ค่าเคร่ืองจกัรผสมอาหาร 

(2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตและ
การบริหารงานทัว่ไป มีค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

 ค่าแรงงาน  
 ค่าอาหารสัตว ์
 ค่าไฟฟ้าและค่าน ้า 
 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 

 
ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ความเส่ียง และการจัดการความเส่ียงในกระบวนการผลิตอาหารโดยฟาร์ม 

และระบบการจ้างผลติ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4 ท่ีตอ้งการทราบถึง
ปัจจยัความเส่ียงดา้นต่างๆ 5 ดา้น โดยน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าค านวณค่าคะแนนและน าเสนอเป็น
ตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้แสดงผลเป็นตาราง 
และบรรยายเชิงพรรณนาประกอบ แบบสอบถามจะมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale)ใชม้าตรวดัของ likert scale โดยแต่ละค าถามจะมีให้เลือก 5 ระดบัความส าคญั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  
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คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด =  5-1  = 0.8 
   จ านวนชั้น   5 
 

มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี 
ระดบัความตอ้งการ          ระดบัคะแนน 

 อนัดบั 1            5.0 
อนัดบั 2            4.5 
อนัดบั 3            4.0 
อนัดบั 4            3.5 
อนัดบั 5            3.0 

 
การก าหนดช่วงค่าเฉล่ียเพื่อท าการวเิคราะห์ผลแบ่งเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
ระดบัความส าคญั   ระดบัคะแนน 
4.21-5.00         มากท่ีสุด 
3.41-4.20       มาก 
2.61-3.40       ปานกลาง 
1.81-2.60       นอ้ย 
1.00-1.80       ไม่มี 
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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการประเมินตน้ทุนและความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและ

การจา้งการผลิตกรณีศึกษาวฒันาฟาร์ม และไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นฟาร์ม
กรณีศึกษา 1 ฟาร์ม และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ 6 ฟาร์ม โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 
ฟาร์มท่ีใช้ระบบจา้งผลิตอาหาร จ านวน 3 ฟาร์ม กลุ่มท่ี 2 ฟาร์มท่ีใช้ระบบผลิตโดยฟาร์ม จ านวน 3 
ฟาร์ม ดว้ยวธีิการสัมภาษณ์ จึงขอน าเสนอผลการศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของฟาร์มกรณีศึกษาและฟาร์มตวัอยา่ง 
 1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของฟาร์มกรณีศึกษา (วฒันาฟาร์ม) 

1.2  ขอ้มูลทัว่ไปของฟาร์มท่ีใชร้ะบบผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์ม 
 1.3  ขอ้มูลทัว่ไปของฟาร์มท่ีใชร้ะบบจา้งผลิตอาหารไก่ไข่ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทางกายภาพ (Physical Flow Environmental Accounting : PENA)  
 2.1  กระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและกระบวนการจา้งผลิตอาหารไก่ไข่ 

2.2  เปรียบเทียบขั้นตอนกระบวนการและปัญหาท่ีเกิดของกระบวนการผลิตอาหาร
ไก่ไข่โดยฟาร์มและระบบจา้งผลิตอาหารไก่ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลตน้ทุนการผลิต 
 3.1  ตน้ทุนกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์ม 

3.2  ตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ท่ีใชร้ะบบจา้งผลิต 
3.3  เปรียบเทียบตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ของวฒันาฟาร์มและฟาร์มตวัอยา่งท่ีใช้

ระบบผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและระบบจา้งผลิต 
3.4  ผลการวิ เคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค (swot analysis) ของ

กระบวนการผลิตอาหารทั้ง 2 ระบบ 
3.5  การเปรียบเทียบตน้ทุนการผลิต ปริมาณผลผลิต และคุณภาพของไข่ไก่ท่ีผลิตได้

จากฟาร์มทั้ง 2 ระบบ 
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3.6  เปรียบเทียบผลผลิตและรายได ้ท่ีไดจ้าการใช้อาหารไก่ไข่ระบบผลิตโดยฟาร์ม
และระบบจา้งผลิต 

3.7  สรุปตน้ทุน รายได้และก าไรจากการใช้อาหารไก่ไข่ระบบผลิตโดยฟาร์มและ
ระบบจา้งผลิต 

ส่วนท่ี 4 ปัจจยัดา้นความเส่ียง 
4.1  ปัจจยัความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยระบบจา้งผลิต 

 4.2  ปัจจยัความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยระบบผลิตโดยฟาร์ม 
4.3  สรุปความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและการจา้งผลิตอาหารไก่ไข่

ของกรณีฟาร์มตวัอยา่ง 
ส่วนท่ี 5 การจดัการความเส่ียง 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของฟาร์มกรณศึีกษาและฟาร์มตัวอย่าง 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของฟาร์มกรณศึีกษา (วฒันาฟาร์ม) 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ฟาร์มเล้ียงไก่ไข่จาก
ฟาร์มท่ีเป็นกรณีศึกษา คือ วฒันาฟาร์ม ท่ีมีการเล้ียงไก่ไข่จ  านวน 90,000 ตวั เพื่อท าการวิเคราะห์
ต้นทุนและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ซ่ึงข้อมูลสภาพทั่วไปทางด้านการผลิตของ 
วฒันาฟาร์ม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 วฒันาฟาร์มก่อตั้งโดย คุณวฒันา สุริยจนัทร์ เม่ือ พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบนัวฒันาฟาร์มได้
ด าเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 15 ปี โดยมีโรงเรือนทั้งหมด 9 หลงั ซ่ึงแต่ละโรงเรือนเป็นโรงเรือน
ระบบปิดท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่างภายในโรงเรือนได้และสามารถบรรจุไก่ไข่ได้
โรงเรือนละ 10,000 ตวั ฟาร์มไก่ไข่วฒันาฟาร์มมีเน้ือท่ีทั้งหมด 65 ไร่ ประกอบไปดว้ย  

1) โรงเรือนเล้ียงไก่ 9 โรงเรือน ซ่ึงทุกโรงเรือนจะเป็นโรงเรือนแบบปิดทั้งหมด โดย
มีขนาดโรงเรือน 10 X 120 เมตร 

  2) โรงงานผสมอาหาร 1 โรงงาน ภายในโรงผสมอาหารก็จะประกอบไปด้วย
เคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตและเก็บรักษาอาหาร 

  3) โรงคดัเกรดไข่ไก่ 1 โรงเรือน ในโรงเรือนประกอบเคร่ืองคดัไข่ และห้องเก็บไข่
ไก่ท่ีคดัแยกเบอร์แลว้   

4) บา้นพกัคนงาน 10 หลงั 
5) บริเวณท่ีเหลือในฟาร์มก็จะเป็นส่วนล าไย และตน้สัก 

 



 

49 

ด้านพนักงาน 
 วฒันาฟาร์มมีพนกังานรวมทั้งหมด 24 คน ประกอบไปดว้ย พนกังานบญัชี 2 คน พนกังานส่ง
ของ 2 คน พนกังานเล้ียงและดูแลไก่ 12 คน พนกังานคดัไข่ 6 คน พนกังานผสมอาหาร 2 คน พนกังาน
ทัว่ไป 2 คน ยาม 1 คน 
 

การจัดหาวตัถุดิบ 
ตวัไก่ไข่ โดยวฒันาฟาร์มไดจ้ดัซ้ือลูกไก่พนัธ์ุไข่มาจากบริษทัผลิตลูกไก่ 
อาหารไก่ไข่ ทางฟาร์มจะแบ่งอาหารออกเป็น 2 ชนิด คือ 
1) อาหารจา้งผลิต ฟาร์มติดต่อกบั บริษทัผูผ้ลิตอาหารแห่งหน่ึงให้เป็นผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูป

ใหฟ้าร์ม  
2) อาหารผสมโดยฟาร์ม ฟาร์มท าการหาวตัถุดิบมาจากหลายแห่งเพื่อให้เพียงพอกบัความ

ต้องการโดยวตัถุดิบท่ีใช้ก็จะประกอบไปด้วย ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ร าละเอียด หัวอาหาร หินเกร็ด 
วติามิน ยารักษาโรค ฟาร์มติดต่อกบับริษทัผูผ้ลิตอาหารและบริษทัจ าหน่ายยาสัตวใ์ห้จดัส่งสัตวแพทย์
มาดูสุขภาพไก่โดยทางฟาร์มไดส้ั่งยารักษาโรคจากบริษทัผูผ้ลิตอาหารแต่บางประเภทก็ท าการสั่งจาก
บริษทัยาสัตวอ่ื์น 

 
ด้านผลติภัณฑ์ทีไ่ด้จากการท าฟาร์มไก่ไข่ 
1) ไข่ไก่ ทางฟาร์มจะจดัเก็บและคดัแยกตามขนาดและเบอร์ก่อนน าออกจ าหน่าย โดยไข่ไก่ท่ี

ขายในทอ้งตลาดจะมีทั้งหมดอยู ่6 เบอร์ ส่วนไข่ท่ีมีขนาดใหญ่มากจะแยกขายเป็นไข่ขนาดจ าโบซ่ึ้งมี
จ านวนนอ้ย 

2) มูลไก่ ทางฟาร์มจะขายมูลไก่ใหแ้ก่พอ่คา้มูลไก่โดยจะให้พอ่คา้มารับทุกๆ 4 เดือน โดยทาง
ฟาร์มจะไม่แปรรูปมูลไก่ แต่ในอนาคตมีโครงการท่ีจะแปรรูปมูลไก่เองซ่ึงจะท าให้มูลไก่มีมูลค่าเพิ่ม
มากข้ึน 

3) ไก่ปลดระวาง ทางฟาร์มจะขายไก่ปลดระวางให้แก่พ่อคา้เม่ือไก่อายุครบ 15 เดือน ซ่ึงอตัรา
การใหไ้ข่ของไก่จะมีอตัราท่ีนอ้ย 
 

ด้านการตลาด      
1) ขายปลีก ทางฟาร์มจะน าไข่ท่ีคดัแยกเบอร์แลว้ไปส่งให้แก่ร้านของทางฟาร์มเอง โดยร้าน

วฒันาฟาร์มตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน และอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงทางวฒันาฟาร์มมี
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เปอร์เซ็นการขายปลีกเหนา้ร้าน 70% ของจ านวนไข่ไก่ทั้งหมดของฟาร์มท่ีออกมาแต่ละวนั ท่ีเหลืออีก 
30% จะน าส่งใหแ้ก่ลูกคา้รายใหญ่ในต่างจงัหวดั 

2) ขายส่ง ทางฟาร์มมีการขายไข่ส่งให้แก่ลูกคา้รายใหญ่ตามต่างจงัหวดั โดยจงัหวดัท่ีทาง
วฒันาฟาร์มมีการส่งไข่ไปขายประกอบไปด้วย จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าพูน จงัหวดัล าปาง และ
จงัหวดัน่าน  

ซ่ึงในการด าเนินการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางวัฒนาฟาร์มได้ท าการ
เปรียบเทียบโดยการเลือกโรงเรือนท่ีจะท าการเปรียบเทียบมา 2 โรงเรือน โดยท่ีโรงเรือนทั้ ง 2 
โรงเรือนมีตวัแปรทุกตวัแปรท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่จะแตกต่างกนัท่ีตวัแปรดา้นอาหารไก่ไข่ซ่ึงโรงเรือน
หลงัท่ี 1 จะใชอ้าหารไก่ไข่ท่ีผลิตโดยฟาร์มและโรงเรือนท่ี 2 จะใชอ้าหารไก่ไข่ท่ีใชร้ะบบจา้งผลิต 

 
1.2 ข้อมูลทัว่ไปของฟาร์มทีใ่ช้ระบบผลติอาหารไก่ไข่โดยฟาร์ม 
จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการฟาร์มท่ีใชอ้าหารไก่ไข่ระบบผลิตโดยฟาร์ม จ านวน 3 ฟาร์ม  

ขอน าเสนอขอ้มูลทัว่ไปดงัตารางต่อไปน้ี 
 
1) สถานภาพของผู้ประกอบการ 

 จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูล 2 ฟาร์ม เป็นเพศชาย และมี 1 ฟาร์มท่ีเป็นเพศหญิง โดย
เป็นเจา้ของฟาร์มทั้งหมด ส าหรับขอ้มูลทัว่ไปแต่ละฟาร์ม มีรายละเอียดดงัน้ี 

ฟาร์มท่ี 1 เจา้ของฟาร์ม เป็นเพศชาย มีอายุ 38 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ท่ีดินท่ีถือครองมีขนาด 10 ไร่ จ  านวนไก่ไข่ในฟาร์ม มีจ านวนทั้งส้ิน 45,000 ตวั  มีการจา้งแรงงาน
ในฟาร์ม จ านวน 10 คน โดยท่ีเจา้ของฟาร์มมีประสบการณ์การเล้ียงไก่ไข่มาแลว้ 15 ปี 

ฟาร์มท่ี 2 เจา้ของฟาร์มเป็นเพศชาย มีอายุ  57 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาต ่ากวา่ระดบั
ปริญญาตรี ท่ีดินท่ีถือครองมีขนาด 10 ไร่ จ  านวนไก่ไข่ในฟาร์ม มีจ านวนทั้งส้ิน 20,000 ตวั มีการจา้ง
แรงงานในฟาร์ม จ านวน 10 คน โดยท่ีเจา้ของฟาร์มมีประสบการณ์การเล้ียงไก่ไข่มาแลว้ 20 ปี 

ฟาร์มท่ี 3 เจา้ของฟาร์มเป็นเพศหญิง มีอายุ  47 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ท่ีดินท่ีถือครองมีขนาด 10 ไร่ จ  านวนไก่ไข่ในฟาร์ม มีจ านวนทั้งส้ิน 20,000 ตวั มีการจา้งแรงงาน
ในฟาร์ม จ านวน 10 คน โดยท่ีเจา้ของฟาร์มมีประสบการณ์การเล้ียงไก่ไข่มาแลว้ 18 ปี 
 

2) สภาพการเลีย้งไก่ไข่ 
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลสภาพการเล้ียงไก่ไข่ของทั้ง 3 ฟาร์ม พบว่า แหล่งท่ีมาของ

ลูกไก่ไข่นั้น ทั้ง 3 ฟาร์ม ซ้ือมาจากฟาร์มอ่ืน โดยแม่ไก่ยืนกรงท่ีอยูใ่นฟาร์มมีอายุเฉล่ีย 16 เดือน ทั้ง 3 
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ฟาร์ม ในการให้อาหารไก่จะเป็นอาหารท่ีผลิตเองโดยฟาร์มทั้ง 3 ฟาร์ม โดยมี 1 ฟาร์มท่ีใชร้ะบบให้
อาหารแบบอติัโนมติั และจ านวน 2 ฟาร์มท่ีใช้แรงงานคน ส าหรับรูปแบบโรงเรือนทั้ง 3 ฟาร์ม เป็น
โรงเรือนแบบปิด ซ่ึงฟาร์มท่ี 1 โรงเรือนมีอายุ 15 ปี ฟาร์มท่ี 2 โรงเรือนมีอายุ 20 ปี และฟาร์มท่ี 3 
โรงเรือนมีอายุ 18 ปี  ซ่ึงในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมาฟาร์มท่ี 1 เคยเกิดโรคระบาดในฟาร์มมาแล้ว 2 คร้ัง 
ฟาร์มท่ี 2 และฟาร์มท่ี 3 เคยเกิดโรคระบาดมาแลว้ 1 คร้ัง เม่ือไก่ในฟาร์มป่วยทั้ง 3 ฟาร์มจะมีวิธีการ
จดัการโดยขอความร่วมมือใหส้ัตวบาลรักษา 
 

3) สภาพการตลาด 
จากการสัมภาษณ์ฟาร์มตวัอยา่งทั้ง 3 ฟาร์มเก่ียวกบัสภาพการตลาด พบวา่ ฟาร์มท่ี 1 มีปริมาณ

ไข่ไก่ท่ีผลิตได้ต่อวนั จ  านวน 40,000 ฟอง  ฟาร์มท่ี 2 และฟาร์มท่ี 3 มีปริมาณไข่ไก่ท่ีผลิตได้ต่อวนั 
จ านวน 18,000 ฟอง โดยราคาจ าหน่วยของทั้ง 3 ฟาร์มเป็นราคาเท่ากนั คือเฉล่ีย 2.70 ต่อฟอง (ราคา ณ 
วนัท่ี 15 กนัยายน 2557)  ลกัษณะการจ าหน่าย ทั้ง 3 ฟาร์ม จ าหน่ายแบบคดัเบอร์ เป็นการจ าหน่ายแบบ
เงินสด โดยใชร้าคากลางเป็นตวัก าหนดราคาขาย 

 
1.3 ข้อมูลของฟาร์มทีใ่ช้ระบบจ้างผลติอาหารสัตว์ 
จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการฟาร์มท่ีใชอ้าหารไก่ไข่ระบบจา้งผลิต จ านวน 3 ฟาร์ม จึงขอ

น าเสนอขอ้มูลทัว่ไปดงัต่อไปน้ี 
 
1)  สถานภาพของผู้ประกอบการ 

 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 3 ฟาร์ม เป็นเพศชาย โดยเป็นเจา้ของฟาร์มทั้งหมด 
ส าหรับขอ้มูลทัว่ไปแต่ละฟาร์ม มีรายละเอียดดงัน้ี 

ฟาร์มท่ี 1 เจา้ของฟาร์ม มีอาย ุ54 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาโท ท่ีดินท่ีถือ
ครองมีขนาด 30 ไร่ จ  านวนไก่ไข่ในฟาร์ม มีจ านวนทั้งส้ิน 70,000 ตวั  มีการจา้งแรงงานในฟาร์ม 
จ านวน 20 คน โดยท่ีเจา้ของฟาร์มมีประสบการณ์การเล้ียงไก่ไข่มาแลว้ 10 ปี 

ฟาร์มท่ี 2 เจา้ของฟาร์ม มีอายุ  37 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีดินท่ี
ถือครองมีขนาด 10 ไร่ จ  านวนไก่ไข่ในฟาร์ม มีจ านวนทั้งส้ิน 15,000 ตวั  มีการจา้งแรงงานในฟาร์ม 
จ านวน 6 คน โดยท่ีเจา้ของฟาร์มมีประสบการณ์การเล้ียงไก่ไข่มาแลว้ 5 ปี 

ฟาร์มท่ี 3 เจา้ของฟาร์ม มีอายุ  44 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีดินท่ี
ถือครองมีขนาด 100 ไร่ จ  านวนไก่ไข่ในฟาร์ม มีจ านวนทั้งส้ิน 85,000 ตวั  มีการจา้งแรงงานในฟาร์ม 
จ านวน 30 คน โดยท่ีเจา้ของฟาร์มมีประสบการณ์การเล้ียงไก่ไข่มาแลว้ 15 ปี 
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2) สภาพการเลีย้งไก่ไข่ 
จากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลสภาพการเล้ียงไก่ไข่ของทั้ง 3 ฟาร์ม พบว่า แหล่งท่ีมาของ

ลูกไก่ไข่นั้น ทั้ง 3 ฟาร์ม ซ้ือมาจากฟาร์มอ่ืน โดยแม่ไก่ยืนกรงท่ีอยูใ่นฟาร์มมีอายุเฉล่ีย 16 เดือน ทั้ง 3 
ฟาร์ม ในการใหอ้าหารไก่จะเป็นอาหารส าเร็จรูปท่ีจา้งบริษทัผลิตทั้ง 3 ฟาร์ม โดยมี 1 ฟาร์มท่ีใชร้ะบบ
ให้อาหารแบบอติัโนมติั และจ านวน 2 ฟาร์มท่ีใช้แรงงานคนและใช้ถงัอาหารก่ึงอตัโนมติั  ส าหรับ
รูปแบบโรงเรือนทั้ ง 3 ฟาร์ม เป็นโรงเรือนแบบปิด ซ่ึงฟาร์มท่ี 1 โรงเรือนมีอายุ 10 ปี ฟาร์มท่ี 2 
โรงเรือนมีอาย ุ5 ปี  และฟาร์มท่ี 3 โรงเรือนมีอาย ุ15 ปี  ซ่ึงในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้ง 3 ฟาร์ม ยงัไม่เคย
เกิดโรคระบาดในฟาร์ม เม่ือไก่ในฟาร์มป่วยทั้ง 3 ฟาร์มจะมีวิธีการจดัการโดยขอความร่วมมือให ้
สัตวบาลรักษา 

 
3) สภาพการตลาด 
จากการสัมภาษณ์ฟาร์มตวัอยา่งทั้ง 3 ฟาร์มเก่ียวกบัสภาพการตลาด พบวา่ ฟาร์มท่ี 1 มีปริมาณ

ไข่ไก่ท่ีผลิตไดต่้อวนั จ  านวน 63,000 ฟอง  ฟาร์มท่ี 2 มีปริมาณไข่ไก่ท่ีผลิตไดต่้อวนั จ  านวน 13,500 
ฟอง  ฟาร์มท่ี 3 มีปริมาณไข่ไก่ท่ีผลิตไดต่้อวนั จ  านวน 76,500 ฟอง โดยราคาจ าหน่วยของทั้ง 3 ฟาร์ม
เป็นราคาเท่ากนั คือเฉล่ีย 2.70 ต่อฟอง (ราคา ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2557)  ลกัษณะการจ าหน่าย ทั้ง 3 
ฟาร์ม จ าหน่ายแบบคดัเบอร์ เป็นการจ าหน่ายแบบเงินสด โดยใชร้าคากลางเป็นตวัก าหนดราคาขาย 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลทางกายภาพ (Physical Flow Environmental Accounting : PENA) 
 ในการศึกษากระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ ในท่ีน้ีจะแสดงถึงกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่
โดยฟาร์ม และกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ด้วยระบบการจ้างผลิต โดยมุ่งการน าเสนอถึง
กระบวนการผลิต ทั้ง 2 ระบบ คุณภาพ ความปลอดภยัของอาหาร ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการ ตลอดจนความเส่ียงของกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ทั้ ง 2 ระบบ โดยน าเสนอ
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
 2.1 กระบวนการผลติอาหารไก่โดยฟาร์มและกระบวนการจ้างผลติ 
 ขั้นตอนในการด าเนินการผลิตอาหารไก่ของทั้ง 2 ระบบสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี โดยระบบ
ผลิตอาหารไก่โดยฟาร์มไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการฟาร์มซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนจริงและ
ระบบจา้งผลิตอาหารไก่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูรั้บจา้งผลิตอาหารซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนจริงเช่นกนั 
แลว้ท าการวเิคราะห์ และสรุปขั้นตอนการผลิตไดด้งัน้ี (ภาพท่ี 4.1) 
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ระบบผลติอาหารโดยฟาร์ม              ระบบจ้างผลติอาหาร 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.1 กระบวนการผลิตอาหารไก่โดยฟาร์มและกระบวนการจา้งผลิตอาหารไก่ 
 ทีม่า : จากการส ารวจ 

การจดัหาวตัถุดิบ 

ตรวจรับวตัถุดิบ 

จดัเก็บวตัถุดิบ 

เตรียมวตัถุดิบ 

ผลิตอาหาร ปัญหาการผลิต 

อาหารส าเร็จ 

อาหารดอ้ยคุณภาพ จดัเก็บอาหาร 

น าไปใช ้

การจดัหาวตัถุดิบ 

ตรวจรับวตัถุดิบ ตรวจสอบรอบแรก 

ตรวจสอบรอบสอง 

จดัเก็บวตัถุดิบ 

เตรียมวตัถุดิบ 

ผลิตอาหาร 

อาหารส าเร็จ 

ตรวจสอบอาหารส าเร็จ 

จดัเก็บ 

ตรวจสอบอาหารท่ีเก็บ

รักษา 

น าไปใช ้/ส่ง 

ไมผ่า่น 

ตีกลบั 

ไม่ผา่น 

  ผา่น 

ตีกลบั 
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ตีกลบั 
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ย 

การผลิตอาหารโดยฟาร์มมีความเส่ียงท่ี

จะเกิดของเสียเกิดข้ึน 
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 จากภาพท่ี 4.1 จาการศึกษาจะพบว่าในส่วนกระบวนการผลิตอาหารไก่ทั้ง 2 ระบบ ตั้งแต่
กระบวนการแรกจนถึงการไดม้าซ่ึงอาหารส าเร็จรูป จะพบความแตกต่างในทางปฏิปัติอยู่ 3 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ขั้นตอนการตรวจรับวตัถุดิบเขา้โรงงาน ขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารไก่ท่ีผลิตได ้ซ่ึงทั้ง 3 ขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการผลิตอาหารไก่เน่ืองจากจะส่งผล
ถึงคุณภาพของอาหารไก่ท่ีจะน าไปใช ้
 
 2.2 เปรียบเทียบขั้นตอนกระบวนการและปัญหาที่เกิดของกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่โดย
ฟาร์มและระบบจ้างผลติอาหารไก่ 
  
ตารางที ่4.1 ขั้นตอนในกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ การด าเนินการและปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

การผลติโดยฟาร์ม กระบวนการ
ขั้นตอนผลติ 

การจ้างผลติ 

ปัญหา การด าเนินการ การด าเนินการ ปัญหา 
1. วตัถุดิบมีไม่
สม ่าเสมอ 
2. วตัถุดิบมีราคาแพง 

ซ้ือผา่นพอ่คา้ 
คนกลาง 

1. การจดัหา
วตัถุดิบ 

ซ้ือจากแหล่งปลูก
โดยตรง 

- 

1. ไม่มีการตรวจสอบ 
ทางเคมี วตัถุดิบมี 
สารพิษปนเป้ือน 
2. วตัถุดิบไม่ได้
มาตรฐาน 

ตรวจรับรอบ
แรกชัง่น ้าหนกั,  
ดูสี และกล่ิน 
 
 

2. รับซ้ือวตัถุดิบ 
 

1 .ตรวจรับรอบแรก
ชัง่น ้าหนกั,  
ดูสี และกล่ิน 
(ห าก ไม่ ผ่ าน ให้ ตี
กลบัยงัแหล่งซ้ือ) 
2. ตรวจ รับ รอบ  2  
(ตรวจทางเคมี) 

- 

1. วตัถุดิบมีความช้ืน
ท าใหเ้ป็นเช้ือรา 

เก็บในอุปกรณ์
ท่ีเหมาะสม 
 

3. จดัเก็บวตัถุดิบ 
 

เก็ บ ใน อุ ป ก ร ณ์ ท่ี
เหมาะสม 

- 

1.น ้าหนกัส่วนผสม
ไม่ไดม้าตรฐาน 
2.วตัถุดิบบดไม่ได้
มาตรฐาน 

ชัง่น ้าหนกั
ส่วนผสมแต่ละ
ชนิด โดยใช้
แรงงานคนเป็น
ผูต้วงวดั 

4. เตรียมวตัถุดิบ 
 

ชัง่น ้ าหนักส่วนผสม
แต่ละชนิด โดยใช้
เคร่ืองชัง่อตัโนมติั 

เค ร่ื อ ง จั ก ร
เ สี ย ห รื อ
ขัดข้อ ง เป็ น
บางคร้ัง 
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ตารางที ่4.1 ขั้นตอนในกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ การด าเนินการและปัญหาท่ีเกิดข้ึน (ต่อ) 
การผลติโดยฟาร์ม กระบวนการ

ขั้นตอนผลติ 
การจ้างผลติ 

ปัญหา การด าเนินการ การด าเนินการ ปัญหา 
1.อาหารคลุกไม่เขา้
กนั 
2.ส่วนผสมไม่ได้
สัดส่วน 

ใชค้นผสม
อาหาร 

5.ผสมอาหาร 
 

ใช้เคร่ืองผสมอาหาร
อตัโนมติั 

เคร่ืองติดขดั  

1.อาหารส าเร็จไม่ได้
มาตรฐาน 
2.คุณค่าทาง
โภชนาการไม่ครบ 

 6.อาหารส าเร็จ 
 

- - 

1.ไม่ทราบคุณภาพ
อาหารเน่ืองจากไม่มี
การตรวจสอบ 
2.อาหารอาจมีส่ิง
ปนเป้ือน 

ไม่มี 7.ตรวจสอบ
อาหารส าเร็จ 
 

1. ท าการตรวจสอบ
โลหะ 
2.น าตวัอยา่งไปเขา้
หอ้งแลป 
3. ตรวจสอบสี กล่ิน 
ขนาดของอาหาร 

- 

- เก็บในอุปกรณ์
ท่ีเหมาะสม 

8.จดัเก็บอาหาร เก็บในอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสม 

- 

1.อาหารเสียหายจาก
การเก็บ 
2.อาหารสูญหาย 

- 9.ตรวจสอบ 
 

1.ตรวจสอบ
ความช้ืน 
2.ตรวจสอบความ
ครบถว้น 

 

1.ผลิตไม่ไดเ้ตม็ท่ี 
2.สุขภาพไก่ไม่ดี
เท่าท่ีควร 

น าไป ใช้ เป็ น
อาหารไก่ 

10.น าไปใช/้ส่ง 
 

1.รถขนส่ง 
2.ฟาร์มน าไปใช้เป็น
อาหารไก่ 

- 

ทีม่า : จากการส ารวจ 

 
 จากตาราง 4.1 ท่ีแสดงขั้นตอนในกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ของระบบการผลิตโดยฟาร์ม 
และระบบการจา้งผลิต สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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1. ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ  ในขั้นตอนของการจดัหาวตัถุดิบการผลิตโดยฟาร์ม จะใช้

วิธีการสั่งซ้ือผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้ได้มาซ่ึงวตัถุดิบในกระบวนการ ส่งผลให้เกิดปัญหาใน
กระบวนการคือ วตัถุดิบมีป้อนไม่สม ่าเสมอ และราคาวตัถุดิบมีราคาแพง อาจเน่ืองมาจากการซ้ือผา่น
พอ่คา้คนกลาง  

ซ่ึงการผลิตโดยฟาร์มีวิธีการแกปั้ญหา  คือ ตอ้งพยายามกกัตุนวตัถุดิบช่วงตน้ฤดูให้ไดม้าก
ท่ีสุด เพราะจะท าให้ไดว้ตัถุดิบคุณภาพท่ีดีและราคาถูก และวตัถุดิบมีจ านวนค่อนขา้งมากในตน้ฤดู  
และจะตอ้งท าการสร้างเครือข่ายกบัแหล่งผลิตและผูค้า้เพื่อรองรับในกรณีท่ีวตัถุดิบไม่เพียงพอ 

ในขณะท่ีการจดัหาวตัถุดิบของระบบการจา้งผลิต จะมีการจดัหาวตัถุดิบโดยซ้ือวตัถุดิบจาก
แหล่งผลิตโดยตรง จึงท าให้ไม่มีปัญหาในการด าเนินการจดัหาวตัถุดิบแต่อย่างใด ซ่ึงวตัถุดิบใน
กระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ ไดแ้ก่  ขา้วโพด ปลายขา้ว  ขา้วฟ่าง  มนัส าปะหลงั ร าขา้วสาลี  ร าขา้ว  
กากถัว่เหลือง น ้ามนัพืช ปลาป่น กากร าสกดั กากมอลต ์และกากปาลม์ 

 
2. ขั้นตอนการรับซ้ือวัตถุดิบ  ในขั้นตอนการรับซ้ือวตัถุดิบน้ี การผลิตโดยฟาร์ม จะท าการ

ตรวจรับรอบแรกชัง่น ้ าหนกั ตรวจดูสี และกล่ินของวตัถุดิบ เพียงขั้นตอนเดียวดดยไม่มีการน าวตัถุดิบ
ไปใช้หาสารพิษทางเคมี ซ่ึงในขั้นตอนน้ีในระบบการผลิตโดยฟาร์มมกัจะประสบกบัวตัถุดิบท่ีไดมี้
สารพิษปนเป้ือนจึงท าใหว้ตัถุดิบท่ีไดไ้ม่ไดม้าตรฐาน และเป็นอนัตรายต่อสัตว ์
 โดยมีวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยตอ้งสุ่มเก็บตวัอยา่งวตัถุดิบส่งตรวจ เพื่อจะท าให้ทราบ
วา่แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบนั้นมีความน่าเช่ือถือไดห้รือไม่ มากนอ้ยแค่ไหน และควรเลือกใชบ้ริการผูค้า้
ท่ีมีความไวใ้จได ้
 ในขณะท่ีระบบการจา้งผลิตจะมีวิธีการด าเนินการตรวจรับรอบแรกชัง่น ้ าหนกั ตรวจสอบดูสี 
และกล่ิน ซ่ึงหากไม่ผา่นใหตี้กลบัยงัแหล่งซ้ือ ส่วนวตัถุดิบท่ีผา่นการรวจสอบในขั้นตอนแรกแลว้ก็จะ
ท าการเก็บตวัอย่างไปตรวจสอบหาสารพิษและส่ิงเจือปนต่อไป จึงท าให้อาหารไก่ท่ีผลิตได้มีการ
ปนเป้ือนของสารพิษนอ้ยมาก 

 
3. ขั้นตอนการจัดเก็บวัตถุดิบ  ในขั้นตอนการจดัเก็บวตัถุดิบท่ีได ้การผลิตโดยฟาร์มเม่ือรับ

ซ้ือวตัถุดิบแลว้ฟาร์มจะท าการจดัเก็บวตัถุดิบในอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมทนัที โดยไม่มีการตรวจรับรอบ 2 
จึงมกัจะประสบกบัปัญหา ถงัเก็บไม่ดีพอวตัถุดิบมีความช้ืนท าใหเ้ป็นเช้ือรา   
 ส าหรับวิธีการแก้ไขปัญหาคือควรปรึกษากับผู ้เช่ียวชาญในเคร่ืองมือโรงงาน เพื่อขอ
ค าแนะน าเก่ียวกบัอุปกรณ์จดัเก็บท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภยั 
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 ในขณะท่ีในระบบการจา้งผลิต จะด าเนินการตรวจรับรอบ 2 ซ่ึงเป็นการตรวจสอบทางเคมี  
คือตรวจโปรตีน ตรวจกรดไขมนัอิสระ (FFA) ตรวจความช้ืน ตรวจไขมนั ตรวจเยื่อใย ตรวจเถา้  ตรวจ
แคลเซียม และตรวจฟอสฟอรัส อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ท าใหไ้ม่ประสบปัญหาในขั้นตอนน้ี 
 

4. ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ  หลงัจากท่ีได้วตัถุดิบเรียบร้อยแลว้ ท าการเก็บในอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสม ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมวตัถุดิบ ซ่ึงระบบการผลิตโดยฟาร์ม จะท าการชั่งน ้ าหนัก
ส่วนผสมแต่ละชนิด โดยใชค้นเป็นผูช้ัง่น ้ าหนกัของส่วนผสมแต่ละชนิด  การบดวตัถุดิบบางชนิด เช่น 
ขา้วโพด  ร าละเอียด เป็นตน้ ซ่ึงจะประสบกบัปัญหา น ้ าหนกัของส่วนผสมแต่ละชนิดไม่ไดม้าตรฐาน 
และในการบดวตัถุดิบมกัจะบดไม่ไดม้าตรฐาน   
 วิธีการแกไ้ขปัญหาคือ ตอ้งมีพนกังานท่ีไวว้างใจและเช่ือถือได ้และมีความช านาญ ผา่นการ
อบรมในการผลิตอาหารสัตว ์มารับผิดชอบท าหน้าท่ีในกระบวนการผลิต และตอ้งหาเคร่ืองมือท่ีมา
ช่วยในการชัง่ตวงน ้าหนกัของส่วนผสมใหไ้ดม้าตรฐานมากยิง่ข้ึน 
 ในขณะท่ีระบบการจา้งผลิต จะมีวธีิการชัง่น ้าหนกัส่วนผสมแต่ละชนิด โดยใชเ้คร่ืองชัง่ดิจิตลั 
ซ่ึงมีความเท่ียงตรงมากกว่า แต่ก็ประสบกบัปัญหาในบางคร้ังท่ีเคร่ืองชัง่ขดัขอ้งและเสีย ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการขั้นตอนน้ี 
 

5. ขั้นตอนการผสมอาหาร ภายหลงัจากชัง่น ้ าหนกัของส่วนผสมต่างๆ เรียบร้อยแลว้ จะท า
การผสมอาหาร โดยระบบการผลิตโดยฟาร์มจะใช้การผสมอาหารโดยใช้คนเป็นผูท้  าการผสม
ส่วนผสมต่างๆ ซ่ึงจะประสบกับปัญหาวตัถุดิบผสมไม่เข้ากัน ส่วนผสมมักไม่ได้สัดส่วนท่ีเป็น
มาตรฐาน การขาดแคลนแรงงานท่ีมีความรู้ ความช านาญ และจ านวนแรงงานท่ีไม่เพียงพอต่อการผลิต 
อาหารเสียหายระหวา่งการผลิต 
 วิธีการแก้ไขปัญหา คือ เปล่ียนการผสมอาหารดว้ยแรงงานคนมาใช้เคร่ืองจกัรในการผสม
อาหาร เพื่อช่วยปัญหาจ านวนแรงงานคน และควรจ้างพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความ
ช านาญในการผลิตอาหารสัตวม์าท างาน 
 ในขณะท่ีระบบการจา้งผลิต จะผสมอาหารโดยใชเ้คร่ืองผสมอาหารอตัโนมติั  ท าใหอ้าหารท่ี
ไดค้ลุกเขา้กนัไดดี้ และส่วนผสมไดส้ัดส่วนท่ีเป็นมาตรฐาน  แต่ก็ประสบปัญหาจากการท่ีเคร่ืองผสม
ติดขดัและช ารุดในบางคร้ัง 

 
6. อาหารส าเร็จ  อาหารส าเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตโดยฟาร์ม มกัจะประสบปัญหา

คือ อาหารส าเร็จไม่ไดม้าตรฐาน คุณค่าทางโภชนาการของอาหารไม่ครบถว้น   
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 วิธีการแก้ไขปัญหา คือ การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส าเร็จส่งตรวจห้องแลป เพื่อเป็นการ
ประเมินคุณภาพของอาหารส าเร็จท่ีผ่านกระบวนการผลิต และมีการตรวจสอบยอ้นกลับไปทุก
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบความบกพร่องของการผลิต 
 ส่วนระบบการจา้งผลิตไม่พบปัญหาใด 
 

7. การตรวจสอบ เม่ือไดอ้าหารส าเร็จแลว้ ในขั้นตอนการตรวจสอบอาหารส าเร็จ ระบบการ
ผลิตโดยฟาร์มจะไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบอาหารส าเร็จ จึงท าใหไ้ม่ทราบคุณภาพของอาหารส าเร็จท่ี
ได้  ซ่ึงในอาหารอาจจะมีส่ิงของปนเป้ือนในอาหาร ซ่ึงระบบการจา้งผลิตมีขั้นตอนการตรวจสอบ
โลหะท่ีปนเป้ือนในอาหาร  และน าตวัอย่างไปตรวจสอบในห้องแลป และตรวจสอบสี กล่ิน ขนาด
ของอาหาร ซ่ึงจะท าใหไ้ดอ้าหารท่ีมีคุณภาพมากกวา่ระบบการผลิตโดยฟาร์ม 

 
8. การจัดเก็บอาหารส าเร็จ  ในขั้นตอนน้ีทั้ งสองระบบ จะเก็บอาหารส าเร็จในอุปกรณ์ท่ี

เหมาะสม จึงไม่พบปัญหาใด  
 

9. การตรวจสอบการจัดเก็บอาหาร ในขั้นตอนน้ี ระบบการผลิตโดยฟาร์ม จะไม่มีการ
ตรวจสอบอาหารท่ีจดัเก็บแต่อยา่งใด  ท าให้ประสบกบัปัญหาอาหารส าเร็จท่ีเก็บไวเ้สียหายจากการ
เก็บ  และมีอาหารสูญหายไป   

วธีิการแกไ้ขปัญหา คือ ค านวรการผลิตใหร้อบคอบ เพื่อไม่ใหมี้อาหารคา้งสตอ๊กมากเกินไป  
 

 ซ่ึงในระบบการจา้งผลิต จะมีการตรวจสอบความช้ืนของอาหาร  กล่ิน มอด สภาพบรรจุภณัฑ ์ 
วนัหมดอายุของอาหาร การจดัวางไม่วางชิดก าแพง และตรวจเช็คความครบถว้นของอาหาร ทุกๆ 15 
วนั อยา่งสม ่าเสมอ จึงไม่พบปัญหาใด 
 

10.  การน าไปใช้ และจัดส่ง  ในระบบการผลิตโดยฟาร์ม จะน าอาหารส าเร็จท่ีได้จาก
กระบวนการผลิตไปใช้เป็นอาหารส าหรับไก่ไข่ ซ่ึงมกัจะประสบปัญหาคือ ผลิตอาหารไก่ไข่ไดไ้ม่
เต็มท่ี  คุณภาพของอาหารไม่ครบโภชนาการ ท าให้ไก่มีสุขภาพท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงในระบบการจา้ง
ผลิตจะด าเนินการตรวจสอบบรรจุภณัฑ์ให้ไดคุ้ณภาพ ก่อนจะบรรจุอาหารและขนส่งอาหารส าเร็จท่ี
ผลิตไดจ้ากกระบวนการผลิตส่งไปยงัลูกคา้หรือผูจ้า้งผลิตเพื่อน าไปเป็นอาหารใหก้บัไก่ต่อไป 
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จากกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ของทั้งสองระบบ ท าให้ทราบวา่ในกระบวนการผลิตแต่ละ
ขั้นตอนของระบบผลิตโดยฟาร์ม ทุกขั้นตอนเจา้ของฟาร์มจะเป็นผูด้  าเนินการเอง จะประสบปัญหาใน
กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ซ่ึงแตกต่างจากกระบวนการผลิตโดยระบบการจ้างผลิต ซ่ึง
กระบวนการผลิตจะเป็นหน้าท่ีของผูรั้บจา้งผลิต เจา้ของฟาร์มไม่ตอ้งด าเนินการแต่อย่างใด ประกอบ
กบัในกระบวนการผลิตท่ีผูรั้บจา้งด าเนินการค่อนขา้งจะมีคุณภาพ และไดม้าตรฐานมากกว่าการผลิต
เองโดยฟาร์ม ยกตวัอยา่งเช่น  

ในขั้นตอนการตรวจสอบวตัถุดิบ การผลิตโดยฟาร์มจะมีการตรวจสอบเพียงคร้ังเดียว ซ่ึง
แตกต่างจากระบบการจา้งผลิตท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบ 2 รอบ ตลอดจนมีการตรวจสอบ
ทั้งดา้นกายภาพ และทางเคมี ท าให้วตัถุดิบท่ีไดใ้นการป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิตมีคุณภาพและได้
มาตรฐานมากกวา่ และในขั้นตอนของการผสมอาหาร ซ่ึงมีความแตกต่างกนัโดยส้ินเชิงการผลิตโดย
ฟาร์มจะใชแ้รงงานคนในการชัง่ ตวงน ้ าหนกัของส่วนผสม การบดส่วนผสมบางชนิด ซ่ึงค่อนขา้งบด
ล าบาก ท าใหส่้วนผสมไม่เท่ียงตรง ไม่ไดส้ัดส่วน และการบดส่วนผสมท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ต่างจากการ
จา้งผลิตท่ีใชเ้คร่ืองชัง่น ้าหนกัสัดส่วนท่ีไดม้าตรฐาน และเคร่ืองบดส่วนผสมไดล้ะเอียดมากกวา่ ท าให้
ในการผสมอาหารสัตวค์ลุกเคลา้เขา้กนัไดดี้กวา่ ส่วนในขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว ์
ซ่ึงควรได้รับการตรวจสอบคุณภาพของอาหารทั้งดา้นภายภาพ และทางเคมี ในระบบการผลิตโดย
ฟาร์มไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารส าเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตแต่อยา่งใด โดยท่ีระบบ
การจา้งผลิตไดมี้การตรวจสอบคุณภาพทั้งดา้นกายภาพ และทางเคมี เพื่อใหไ้ดอ้าหารสัตวท่ี์มีคุณภาพ
และไดม้าตรฐาน และแมแ้ต่ในขั้นตอนการเก็บอาหารส าเร็จส าหรับใช้เป็นอาหารให้แก่ไก่ไข่ ระบบ
การผลิตโดยฟาร์ม ไม่มีการตรวจสอบอาหารท่ีเก็บไวแ้ต่อย่างใด ท าให้ไม่ได้ตรวจเช็คคุณภาพของ
อาหารท่ีเก็บไว ้และไม่ได้มีการควบคุมการใช้อาหารท าให้อาหารท่ีเก็บไวสู้ญหายไป แตกต่างกับ
ระบบการจา้งผลิตท่ีมีระบบการตรวจสอบอาหารท่ีเก็บไวทุ้ก 15 วนั โดยจะท าการตรวจสอบความช้ืน
ของอาหาร  กล่ิน มอด สภาพบรรจุภณัฑ์  วนัหมดอายุของอาหาร การจดัวางไม่วางชิดก าแพง และ
ตรวจเช็คความครบถว้นของอาหารอยา่งสม ่าเสมอ จึงไม่พบปัญหาใด จึงพอสรุปไดว้า่ในกระบวนการ
ผลิตอาหารไก่ไข่ด้วยระบบการผลิตโดยฟาร์มจึงประสบปัญหา และมีความเส่ียงต่อคุณภาพของ
อาหารท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตมากกวา่ระบบการจา้งผลิต  
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ส่วนที ่3 ข้อมูลต้นทุนการผลิต  
การศึกษาตน้ทุนและประสิทธิภาพของอาหารไก่ไข่ท่ีใช้ระบบผลิตโดยฟาร์มและระบบการ

จา้งผลิต 
  

การศึกษาต้นทุน 
 ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาขอ้มูลของฟาร์มกรณีศึกษาและฟาร์มตวัอย่างท่ีใช้อาหารไก่ท่ีผลิต
อาหารโดยฟาร์มและจา้งผลิต โดยไดท้  าการศึกษาตน้ทุน โดยแบ่งตน้ทุนออกเป็น 2 ส่วนคือ ตน้ทุน
คงท่ีและตน้ทุนผนัแปร สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 
 1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุนตน้ทุนคงท่ี (Fixed cost) เป็นค่าใชจ่้ายในการลงทุนคร้ังแรก ไดแ้ก่ 

1) ค่าท่ีดิน ประกอบดว้ยท่ีดินส่วนโรงงานผลิตอาหาร โดยขนาดท่ีดินไม่เกิน 1 ไร่ 
2) ค่าปรับปรุงท่ีดิน เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทศัน์ ปรับหน้าดินเพื่อใช้ในการ

ก่อสร้างตวัอาคาร 
3) ค่าก่อสร้างโรงผสมอาหารหรือเก็บอาหาร เพื่อใชว้างเคร่ืองจกัผสมอาหาร หรือใช้

เก็บอาหารส าเร็จ 
4) เคร่ืองจกัรท่ีใช้ผลิตอาหารไก่ ประกอบดว้ย เคร่ืองบดวตัถุดิบ เคร่ืองผสมวตัถุดิบ

และไซโลเก็บอาหารส าเร็จ เคร่ืองชัง่วตัถุดิบ ในการศึกษาคร้ังน้ีจะไม่มีตน้ทุนของไซโลเก็บวตัถุดิบ
เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีจดัส่งใหแ้ก่ฟาร์มกรณีศึกษาและฟาร์มตวัอยา่งจะบรรจุถุงมา 
 2. ค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนผนัแปร (variable cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตและการ
ด าเนินงาน มีค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ 

1) ค่าวตัถุดิบอาหารไก่ หรือ ค่าอาหารไก่ส าเร็จรูป เป็นตน้ทุนในส่วนของตวัอาหาร
ไก่ลว้นๆ ไม่มีตน้ทุนอ่ืนๆ มาเก่ียวขอ้ง 

2) ค่าไฟฟ้า จากอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตอาหาร 
3) ค่าน ้า เป็นค่าน ้าท่ีใชใ้นส่วนโรงผลิตอาหารไก่ 
4) ค่าจา้งแรงงานและผลิตอาหาร ในการผลิตอาหารไก่ของฟาร์มกรณีศึกษาและ

ฟาร์มตวัอย่างจะจา้งแรงงานประจ าในการผลิตอาหารไก่จ านวน 2 คน โดยแรงงานจะมีหน้าท่ีตั้งแต่
ตรวจรับวตัถุดิบจนถึงการผลิตอาหารไก่ 

5) ค่าขนส่ง หมายถึง ค่าขนส่งต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตอาหารไก่ ซ่ึงจะ
หมายรวมถึงค่าขนส่งวตัถุดิบต่างๆ และค่าขนส่งอาหารส าเร็จรูป 

6) ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการ
ผลิตอาหารไก่ 
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 3.1 ต้นทุนกระบวนการผลติอาหารไก่ไข่โดยฟาร์ม 
 ตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ต่อปีของวฒันาฟาร์มและฟาร์มตวัอยา่งท่ีใชร้ะบบผลิตอาหารโดย
ฟาร์มจ าแนกออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร 
  

ด้านต้นทุนคงที ่
วฒันาฟาร์มและฟาร์มตวัอยา่งอีก 3 ฟาร์ม มีตน้ทุนคงท่ีในการผลิตอาหารไก่ไข่เหมือนกนัคือ  

 1. ทีด่ิน 
  วฒันาฟาร์ม มีมูลค่าท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั 100,000 บาท 
  ฟาร์ม 1   มีมูลค่าท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั   60,000 บาท 
  ฟาร์ม 2   มีมูลค่าท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั   90,000 บาท 
  ฟาร์ม 3   มีมูลค่าท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั 100,000 บาท 
  

2. ค่าปรับปรุงทีด่ิน 
  วฒันาฟาร์ม มีค่าปรับปรุงท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั 50,000 บาท 
  ฟาร์ม 1   มีค่าปรับปรุงท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั 40,000 บาท 
  ฟาร์ม 2   มีค่าปรับปรุงท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั 30,000 บาท 
  ฟาร์ม 3   มีค่าปรับปรุงท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั 40,000 บาท 
 
 3. ตัวอาคาร 
  วฒันาฟาร์ม มีค่าก่อสร้างตวัอาคารท่ีใชผ้สมอาหารเท่ากบั 1,000,000 บาท 
  ฟาร์ม 1   มีค่าก่อสร้างตวัอาคารท่ีใชผ้สมอาหารเท่ากบั    100,000 บาท 
  ฟาร์ม 2   มีค่าก่อสร้างตวัอาคารท่ีใชผ้สมอาหารเท่ากบั    600,000 บาท 
  ฟาร์ม 3   มีค่าก่อสร้างตวัอาคารท่ีใชผ้สมอาหารเท่ากบั    500,000 บาท 
  

4. ค่าเคร่ืองจักรผสมอาหาร 
วฒันาฟาร์ม มีค่าเคร่ืองจกัรทั้งหมดท่ีใชใ้นกระบวนการผสมอาหารเท่ากบั 

250,000 บาท 
ฟาร์ม 1  มีค่าเคร่ืองจกัรทั้งหมดท่ีใชใ้นกระบวนการผสมอาหารเท่ากบั 

250,000 บาท 
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ฟาร์ม 2  มีค่าเคร่ืองจกัรทั้งหมดท่ีใชใ้นกระบวนการผสมอาหารเท่ากบั 
190,000 บาท 

ฟาร์ม 3  มีค่าเคร่ืองจกัรทั้งหมดท่ีใชใ้นกระบวนการผสมอาหารเท่ากบั 
250,000 บาท 

โดยมีการค านวณตน้ทุนดงัแสดงใหเ้ห็นดงัตารางท่ี 4.2 
 
การค านวณตน้ทุนคงท่ีเพื่อใหไ้ดมู้ลค่าตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียออกมาเป็นรายปี มีการค านวณดงัน้ี 

 1. ค่าทีด่ิน  
 ในการค านวณหามูลค่าท่ีดินเป็นรายปีได้มีการค านวณโดยคิดจากค่าเสียโอกาสของมูลค่า
ท่ีดินเป็นรายปี โดยคิดจากดอกเบ้ียประเภทเงินกูข้องธนาคารท่ีท าการศึกษาร้อยละ 6.5 (ณ วนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2558 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2557)   

การค านวณ  มูลค่าท่ีดิน X อตัราดอกเบ้ียต่อปี =  มูลค่าดอกเบ้ียเงินฝากต่อปี 
  

2. ค่าปรับปรุงทีด่ิน 
ในการค านวณหาค่าปรับปรุงท่ีดินรายปีไดมี้การค านวณโดยคิดจากค่าเสียโอกาสของเงินค่า

ปรับปรุงท่ีดิน โดยคิดจากดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคาร (ดอกเบ้ีย 6.5% ต่อปี) 
การค านวณ ค่าปรับปรุงท่ีดิน X อตัราดอกเบ้ียต่อปี = ค่าเสียโอกาสของเงินปรับปรุง

ท่ีดิน 
 
3. ตัวอาคาร  
ในการค านวณหามูลค่าตน้ทุนตวัอาคารต่อปีจะคิดจากค่าเส่ือมของตวัอาคาร โดยในท่ีน้ีจะ

ก าหนดค่าเส่ือมของตวัอาคารให้ตวัอาคารให้ตวัอาคารมีอายุ 10 ปี เม่ือครบ 10 ปี ตวัอาคารจะมีมูลค่า
เท่ากบั 0 

การค านวณ  มูลค่าตวัอาคาร ÷ 10 ปี = ค่าเส่ือมตวัอาคารต่อปี 
 
4. เคร่ืองจักรในกระบวนการผลติอาหาร  
ในการค านวณหามูลค่าเคร่ืองจักรต่อปีจะคิดจากค่าเส่ือมของเคร่ืองจักรโดยในท่ีน้ีจะ

ก าหนดค่าใหต้วัเคร่ืองจกัร 10 ปี เม่ือครบ 10 ปี ตวัเคร่ืองจกัรมีมูลค่าเท่ากบั 0 
การค านวณ มูลค่าเคร่ืองจกัร ÷ 10 ปี = ค่าเส่ือมเคร่ืองจกัรต่อปี 
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 ด้านต้นทุนผนัแปร  
 วฒันาฟาร์มและฟาร์มตวัอย่างอีก 3 ฟาร์ม มีตน้ทุนผนัแปรในการผลิตอาหารไก่เหมือนกนั 
ได้แก่ ค่าวตัถุดิบอาหารไก่ ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าและค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัรท่ีใช้ใน
กระบวนการผสมอาหารไก่ ซ่ึงค่าใช้จ่ายในแต่ละดา้นจะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในกระบวนการ
ผลิตอาหารไก่ตลอดทั้งปีของแต่ละฟาร์ม แต่ละส่วนของตน้ทุนผนัแปรน้ีจะไม่มีส่วนค่าใชจ่้ายในการ
เก็บรักษาอาหาร เน่ืองจากการผลิตอาหารของแต่ละฟาร์มจะท าการสั่งวตัถุดิบมาจากพ่อคา้คนกลาง 
โดยจะท าการสั่งวตัถุดิบให้มาส่งก่อนการผลิตเพียงไม่นาน เพื่อปัดภาระการเก็บรักษาและค่าเสีย
โอกาสเงินทุนในการกกัตุนสินคา้ใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง และจะท าการผลิตใหใ้กลเ้คียงกบัความตอ้งการ
จึงท าใหไ้ม่ค่อยวตัถุดิบและอาหารไก่ส าเร็จเหลือคา้งในโกดงั  ดงัจะแสดงใหเ้ห็นมูลค่าตน้ทุนผนัแปร
ในตารางท่ี 4.3 
 
 ขอ้มูลตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ (วฒันาฟาร์ม) และฟาร์ม
ตวัอยา่งอีก 3 ฟาร์มท่ีใชร้ะบบผลิตอาหารโดยฟาร์ม มีดงัน้ี 
 

1. ต้นทุนคงที่ 
ตารางที่ 4.2 ตน้ทุนคงท่ีในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยใชร้ะบบผลิตอาหารโดยฟาร์ม 

ต้นทุนคงที ่(บาท) 
สถานประกอบการ 

วฒันาฟาร์ม ฟาร์ม 1 ฟาร์ม 2 ฟาร์ม 3 
ค่าท่ีดิน 6,500 3,000 5,850 6,500 
ค่าปรับปรุงท่ีดิน 3,250 2,600 1,950 2,600 
ค่าตวัอาคาร 100,000 100,000 60,000 50,000 
ค่าเคร่ืองจกัร 25,000 25,000 19,000 25,000 
ตน้ทุนต่อปี 134,750 131,500 86,800 84,100 
ตน้ทุนเฉล่ียต่อตวั 1.49 2.92 4.34 4.20 
ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 

หมายเหตุ วฒันาฟาร์มมีจ านวนไก่ 90,000 ตวั ฟาร์ม 1 มีไก่ 45,000 ตวั ฟาร์ม 2 มีไก่ 20,000 ตวัและฟาร์ม 3 
มีไก่  20,000 ตวั 
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 2. ต้นทุนผันแปร 
ตารางที ่4.3 ตน้ทุนผนัแปรในการผลิตอาหารระบบผลิตโดยฟาร์ม 

ต้นทุนผันแปร (บาท) 
สถานประกอบการ 

วฒันาฟาร์ม ฟาร์ม 1 ฟาร์ม 2 ฟาร์ม 3 
ค่าวตัถุดิบอาหารไก่ไข่/อาหาร
ส าเร็จรูป 

43,181,325 21,102,840 9,921,065 9,073,900 

ค่าขนส่ง 252,945 126,472 56,210 67,450 
ค่าแรงงาน 180,675 180,675 168,630 168,630 
ค่าไฟฟ้า 18,067 16,260 6,424 6,424 
ค่าน ้า 5,000 4,000 3,000 3,500 
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 5,000 5,000 5,000 5,000 
ค่าใชจ่้ายรวมต่อปี 43,643,012 21,435,247 10,160,329 9,321,754 
ตน้ทุนเฉ่ียต่อตวั 485 476 508 466 
ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 

หมายเหตุ  วัฒนาฟาร์มมีจ านวนไก่ 90,000 ตัว ฟาร์ม  1 มีไก่  45,000 ตัว ฟาร์ม  2 มีไก่  20,000 ตัว 
และฟาร์ม 3 มีไก่ 20,000 ตวั 

 
ผลการวเิคราะห์ต้นทุนการผลติอาหารไก่ไข่โดยระบบผลิตโดยฟาร์ม 
ตารางที่ 4.4 ผลการวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่โดยระบบผลิตโดยฟาร์ม 

สถานประกอบการ 
ต้นทุนการผลติ (บาท) ปริมาณอาหารที่

ใช้ต่อปี 
ต้นทุนต่อ
กโิลกรัม ต้นทุนคงที ่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวม 

วฒันาฟาร์ม 134,750 43,643,012 43,777,762 3,613,500 12.11 
ฟาร์ม 1 131,500 21,435,247 21,566,747 1,806,750 11.93 
ฟาร์ม 2 86,800 10,160,329 10,247,129 803,000 12.75 
ฟาร์ม 3 84,100 9,324,904 9,409,004 803,000 11.70 
รวม 437,150 84,563,492 85,000,642 7,026,250 12.12 
ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 

หมายเหตุ ปริมาณอาหารท่ีใชต้่อปีของแต่ละฟาร์มค านวณจาก ปริมาณความตอ้งการอาหารของไก่ต่อวนั
คูณดว้ย จ านวนวนัใน 1 ปี คือ 365 วนั โดยปริมาณความตอ้งการอาหารของไก่ต่อวนัคือ 0.11 กิโลกรัม 
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การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตอาหารโดยฟาร์มจากตารางท่ี  4.4  จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า
ตน้ทุนส่วนใหญ่ในกระบวนการผลิตอาหาร จะอยู่ในส่วนของตน้ทุนผนัแปรซ่ึงก็ประกอบไปดว้ย  
ค่าวตัถุดิบอาหารไก่และค่าใชจ่้ายในกระบวนการผลิต ส่วนตน้ทุนคงท่ีประกอบดว้ย ค่าท่ีดิน โรงงาน
และเคร่ืองจกัร จะมีสัดส่วนในตน้ทุนการผลิตอาหารเพียงเล็กน้อย เม่ือดูในส่วนของตน้ทุนการผลิต
อาหารไก่ไข่ของแต่ละฟาร์มจะพบวา่ ในส่วนตน้ทุนคงท่ีจะมีสัดส่วนตน้ทุนท่ีไม่ค่อยแตกต่างกนัมาก
นกั แต่ในส่วนของตน้ทุนผนัแปรแต่ละฟาร์มจะแตกต่างกนัในเร่ืองของราคาวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายท่ีใช้
ในการผลิตท่ีจะส่งผลถึงราคาอาหารไก่ เม่ือดูในส่วนของตน้ทุนเฉล่ียต่อกิโลกรัมของแต่ละฟาร์มจะ
พบว่ามีตน้ทุนท่ีแตกต่างกนั แต่ตน้ทุนท่ีแตกต่างกนันั้นไม่ไดมี้ผลมาจากขนาดฟาร์มแต่มีผลมาจาก
ราคาวตัถุดิบอาหรไก่ท่ีแต่ละฟาร์มจดัซ้ือได ้
 

3.2 ต้นทุนการผลติอาหารไก่ไข่ทีใ่ช้ระบบจ้างผลติ 
 ตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ท่ีใชใ้นระบบจา้งผลิตต่อปี ของวฒันาฟาร์มและฟาร์มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นระบบผลิตอาหารแบบจา้งผลิต จ าแนกตามตน้ทุนคงท่ีและผนัแปร 
 ดา้นตน้ทุนคงท่ีวฒันาฟาร์มและฟาร์มตวัอยา่งอีก 3 ฟาร์ม มีตน้ทุนคงท่ีในการผลิตอาหารไก่
ไข่เหมือนกนัคือ  
 1. ทีด่ิน 
  วฒันาฟาร์ม มีมูลค่าท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั 100,000 บาท 
  ฟาร์ม 1   มีมูลค่าท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั   50,000 บาท 
  ฟาร์ม 2   มีมูลค่าท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั   30,000 บาท 
  ฟาร์ม 3   มีมูลค่าท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั   50,000 บาท 
 
 2. ค่าปรับปรุงทีด่ิน 
  วฒันาฟาร์ม มีค่าปรับปรุงท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั 40,000 บาท 
  ฟาร์ม 1   มีค่าปรับปรุงท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั 20,000 บาท 
  ฟาร์ม 2   มีค่าปรับปรุงท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั 20,000 บาท 
  ฟาร์ม 3   มีค่าปรับปรุงท่ีดินในส่วนของโรงผสมอาหารเท่ากบั 20,000 บาท 
 
 3. ตัวอาคาร 
  วฒันาฟาร์ม มีค่าก่อสร้างตวัอาคารท่ีใชผ้สมอาหารเท่ากบั 1,000,000 บาท 
  ฟาร์ม 1   มีค่าก่อสร้างตวัอาคารท่ีใชผ้สมอาหารเท่ากบั    300,000 บาท 
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  ฟาร์ม 2   มีค่าก่อสร้างตวัอาคารท่ีใชผ้สมอาหารเท่ากบั    250,000 บาท 
  ฟาร์ม 3   มีค่าก่อสร้างตวัอาคารท่ีใชผ้สมอาหารเท่ากบั    200,000 บาท 
โดยรายละเอียดตน้ทุนดงัแสดงใหเ้ห็นในตารางท่ี 4.5 
  

ด้านต้นทุนผันแปร  
 วฒันาฟาร์มและฟาร์มตวัอย่างอีก 3 ฟาร์ม มีตน้ทุนผนัแปรในการผลิตอาหารไก่เหมือนกนั 
ไดแ้ก่ ค่าอาหารไก่ส าเร็จรูป และค่าขนส่ง ซ่ึงค่าใช้จ่ายในแต่ละดา้นจะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงใน
กระบวนการผลิตอาหารไก่ตลอดทั้งปีของแต่ละฟาร์ม แต่ละส่วนของตน้ทุนผนัแปรน้ีจะไม่มีส่วน
ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาอาหาร เน่ืองจากการสั่งผลิตอาหารของแต่ละฟาร์มจะสั่งผลิตใหใ้กลเ้คียงกบั
ปริมาณการใชจึ้งท าให้ไม่ค่อยมีอาหารไก่ส าเร็จเหลือคา้งในโกดงั  ดงัจะแสดงให้เห็นมูลค่าตน้ทุนผนั
แปรในตารางท่ี 4.6 
 ขอ้มูลตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ วฒันาฟาร์มและฟาร์ม
ตวัอยา่งอีก 3 ฟาร์ม ท่ีใชร้ะบบจา้งผลิต มีดงัน้ี 
 

1. ต้นทุนคงทีก่ระบวนการผลติอาหารไก่ไข่ระบบจ้างผลติ 
ตารางที ่4.5 ตน้ทุนคงท่ีกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ระบบจา้งผลิต 

ต้นทุนคงที ่(บาท) 
สถานประกอบการ 

วฒันาฟาร์ม ฟาร์ม 1 ฟาร์ม 2 ฟาร์ม 3 
ค่าท่ีดิน 6,500 3,250 1,950 3,250 
ค่าปรับปรุงท่ีดิน 2,600 1,300 1,300 1,300 
ค่าตวัอาคาร 100,000 30,000 25,000 20,000 
ค่าเคร่ืองจกัร ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ตน้ทุนต่อปี 109,100 34,550 28,550 24,550 
ตน้ทุนเฉล่ียต่อตวั 1.21 0.49 1.88 0.28 
ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 

หมายเหตุ วฒันาฟาร์มมีจ านวนไก่ 90,000 ตวั ฟาร์ม 1 มีไก่ 70,000 ตวั ฟาร์ม 2 มีไก่ 15,000 ตวั และฟาร์ม 
3 มีไก่ 85,000 ตวั 
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2. ต้นทุนผันแปรในการผลติอาหารโดยใช้ระบบจ้างผลติ 
ตารางที ่4.6 ตน้ทุนผนัแปรในการผลิตอาหารโดยใชร้ะบบจา้งผลิต 

ต้นทุนผันแปร (บาท) 
สถานประกอบการ 

วฒันาฟาร์ม ฟาร์ม 1 ฟาร์ม 2 ฟาร์ม 3 
ค่าวตัถุดิบอาหารไก่ไข่/อาหาร
ส าเร็จรูป 

44,446,050 34,569,150 7,708,800 41,976,825 

ค่าขนส่ง 614,295 927,465 126,473 989,698 
ค่าแรงงาน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ค่าไฟฟ้า ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ค่าน ้า ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ค่าใชจ่้ายรวมต่อปี 45,060,345 35,496,615 7,835,273 42,966,523 
ตน้ทุนเฉล่ียต่อตวั 500 507 522 505 
ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 

หมายเหตุ วฒันาฟาร์มมีจ านวนไก่ 90,000 ตวั ฟาร์ม 1 มีไก่ 45,000 ตวั ฟาร์ม 2 มีไก่ 20,000 ตวัและฟาร์ม 3 
มีไก่ 20,000 ตวั 

 
ผลการวเิคราะห์ต้นทุนการผลติอาหารไก่ไข่ ของวฒันาฟาร์มและฟาร์มตัวอย่างทีผ่ลติโดย

กระบวนการจ้างผลติ 
ตารางที ่4.7 ผลการวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่โดยกระบวนการจา้งผลิต 

สถานประกอบการ 
ต้นทุนการผลติ (บาท) ปริมาณอาหาร

ทีใ่ช้ต่อปี 
ต้นทุนต่อ
กโิลกรัม ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวม 

วฒันาฟาร์ม 109,100 45,060,345 45,169,445 3,613,500 12.49 
ฟาร์ม 1 34,550 35,496,615 35,531,165 2,810,500 12.64 
ฟาร์ม 2 28,250 7,835,273 7,863,523 602,250 13.05 
ฟาร์ม 3 24,550 42,966,523 42,991,073 3,412,750 12.59 

รวม 196,450 131,331,756 131,555,206 10,439,000 12.60 
ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 

หมายเหตุ  ปริมาณอาหารท่ีใชต้่อปีของแต่ละฟาร์มค านวณจาก ปริมาณความตอ้งการอาหารของไก่ต่อวนั
คูณดว้ย 365 วนั โดยปริมาณความตอ้งการอาหารของไก่ต่อวนัคือ 0.11 กิโลกรัม 
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 จากตารางท่ี 4.7 การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ดว้ยระบบจา้งผลิต การศึกษาพบวา่
ตน้ทุนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดในกระบวนการผลิตอาหาร จะอยู่ในส่วนของตน้ทุนผนัแปรซ่ึง
ประกอบดว้ย ค่าอาหารส าเร็จ ค่าขนส่ง ส่วนตน้ทุนคงท่ีประกอบดว้ย ค่าท่ีดิน และตวัอาคารท่ีใชเ้ก็บ
อาหารจะมีสัดส่วนท่ีนอ้ย เม่ือดูในส่วนของตน้ทุนอาหารต่อกิโลกรัมท่ีแต่ละฟาร์มไดรั้บจะมีตน้ทุนท่ี
แตกต่างกนั โดยในกระบวนการจา้งผลิตอาหารไก่จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนค่าอาหารไก่จะผนัแปรไปตาม
ปริมาณการใชอ้าหารไก่ของแต่ละฟาร์มหมายความว่าถา้ปริมาณการใชอ้าหารไก่ฟาร์มไหนมากก็จะ
ท าใหต้น้ทุนค่าอาหารของฟาร์มนั้นต ่าลง 

 
3.3 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ของวัฒนาฟาร์มและฟาร์มตัวอย่างที่ใช้ระบบ

ผลติอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและระบบจ้างผลติ 
ตารางที่ 4.8  เปรียบเทียบตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ของวฒันาฟาร์มและฟาร์มตวัอยา่งท่ีใชร้ะบบ
ผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและระบบจา้งผลิต 

ต้นทุนต่อกโิลกรัม 
ระบบผลติอาหารโดยฟาร์ม ระบบจ้างผลติ 

จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ 
ตน้ทุนคงท่ีต่อกิโลกรัม 0.10 0.82 0.01 0.1 
ตน้ทุนผนัแปรต่อกิโลกรัม 

- ค่าวตัถุดิบ 
- ค่าใชจ่้ายในการ

ผลิต 

12.02 
11.85 
0.17 

99.18 
97.78 

1.4 

12.59 
12.32 
0.27 

99.9 
97.7 
2.2 

ตน้ทุนรวมต่อกิโลกรัม 12.12 100 12.60 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 

 
จากตารางท่ี 4.8  ผลการเปรียบเทียบตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ของวฒันาฟาร์มและฟาร์ม

ตวัอยา่งท่ีผลิตอาหารโดยใช้ระบบผลิตโดยฟาร์มและระบบจา้งผลิต  เม่ือท าการวิเคราะห์ตน้ทุนการ
ผลิตของแต่ละกระบวนการผลิต โดยพิจารณาจากตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปรต่อกิโลกรัมของการ
ผลิตอาหารทั้งหมด พบว่า การผลิตอาหารไก่ไข่โดยระบบผลิตอาหารโดยฟาร์มมีตน้ทุนเฉล่ีย 0.10 
บาทต่อกิโลกรัม มีสัดส่วนร้อยละ 0.82 ของตน้ทุนการผลิต มีตน้ทุนผนัแปรต่อกิโลกรัมเฉล่ียท่ี 12.02 
บาทต่อกิโลกรัม มีสัดส่วนร้อยละ 99.18 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด ซ่ึงแบ่งเป็นค่าวตัถุดิบอาหารไก่
ไข่ เฉล่ียท่ี 11.85 บาทต่อกิโลกรัม มีสัดส่วนร้อยละ 97.78 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด และมีค่าใชจ่้าย
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ในการผลิตเฉล่ียท่ี 0.17 บาทต่อกิโลกรัม มีสัดส่วนร้อยละ 1.4 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด ซ่ึงคิดเป็น
ตน้ทุนการผลิตโดยเฉล่ียท่ี 12.12 บาทต่อกิโลกรัม 

เม่ือท าการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตของแต่ละกระบวนการผลิต โดยพิจารณาจากตน้ทุนคงท่ี
และตน้ทุนผนัแปรต่อกิโลกรัมของการผลิตอาหารทั้งหมด พบวา่ การผลิตอาหารไก่ไข่โดยระบบผลิต
อาหารโดยระบบจ้างผลิตมีต้นทุนเฉล่ีย 0.01 บาทต่อกิโลกรัม มีสัดส่วนร้อยละ 0.1 ของต้นทุน 
การผลิต มีตน้ทุนผนัแปรต่อกิโลกรัมเฉล่ียท่ี 12.59 บาทต่อกิโลกรัม มีสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของตน้ทุน
การผลิตทั้งหมด ซ่ึงแบ่งเป็นค่าวตัถุดิบอาหารไก่ไข่ เฉล่ียท่ี 12.32 บาทต่อกิโลกรัม มีสัดส่วนร้อยละ 
97.70 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉล่ียท่ี 0.27บาทต่อกิโลกรัม มีสัดส่วน
ร้อยละ 2.2 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนการผลิตโดยเฉล่ียท่ี 12.60 บาทต่อกิโลกรัม 

จากผลการเปรียบเทียบจะเห็นไดว้า่ในส่วนตน้ทุนคงท่ีระบบผลิตอาหารโดยฟาร์มจะมีตน้ทุน
สูงกวา่ระบบจา้งผลิต เน่ืองจากผลิตอาหารโดยฟาร์ม ผูป้ระกอบการฟาร์มจ าเป็นตอ้งมีการลงทุนใน
ส่วนของท่ีดิน ตวัอาคาร และเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผสมอาหาร ส่วนระบบจา้งผลิตผูป้ระกอบการมี
การลงทุนเพียงแค่ท่ีดินและตวัอาคารเพื่อใชใ้นการเก็บอาหารส าเร็จเท่านั้น ในส่วนของตน้ทุนผนัแปร
ระบบผลิตอาหารโดยฟาร์มจะมีต้นทุนท่ีต ่ากว่าระบบจ้างผลิตเน่ืองจากในส่วนผลิตโดยฟาร์ม
ผูป้ระกอบการมีเพียงแค่ตน้ทุนดา้นวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายในการผลิต โดยไม่มีค่าใชจ่้ายดา้นการจดัการ
ด้านอ่ืนๆเข้ามาเก่ียวข้อง ส่วนระบบจ้างผลิตมีต้นทุนผนัแปรประกอบด้วยค่าอาหารส าเร็จและ 
ค่าขนส่งท่ีสูงกวา่การผลิตโดยฟาร์ม เน่ืองมาจากบริษทัผูรั้บจา้งผลิตมีค่าใชจ่้ายในการจดัการในแต่ละ
ดา้นท่ีสูงกวา่การผลิตโดยฟาร์มดงันั้นจึงท าให้ตน้ทุนค่าอาหารส าเร็จรูปสูงกวา่ตน้ทุนค่าอาหารท่ีผลิต
โดยฟาร์ม 
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3.4 การเปรียบเทยีบต้นทุนการผลติ ปริมาณผลผลติ และคุณภาพของไข่ไก่ทีผ่ลติได้จากฟาร์มทั้ง 2 ระบบ 
ตารางที ่4.9 การเปรียบเทียบตน้ทุนการผลิต ปริมาณผลผลิต และคุณภาพของไข่ไก่ท่ีผลิตไดจ้ากฟาร์มทั้ง 2 ระบบ 

รายการ 

ระบบผลติโดยฟาร์ม ระบบผลติแบบจ้างผลติ 

วฒันา
ฟาร์ม 

ฟาร์มที่ 
เฉลีย่ 

วฒันา
ฟาร์ม 

ฟาร์มที่ 
เฉลีย่ 

1 2 3 1 2 3 
จ านวนไก่ในฟาร์ม 

(ตวั) 
90,000 45,000 20,000 20,000 43,750 90,000 70,000 15,000 85,000 65,000 

ตน้ทุนอาหารไก่ 
(บาท/กิโลกรัม) 

12.11 11.93 12.75 11.70 12.12 12.49 12.64 13.05 12.59 12.60 

ปริมาณไข่ไก่ท่ีได้
ต่อจ านวนไก่
ทั้งหมด 

92% 95 % 88% 91% 91.5% 98% 97% 95% 96% 96.5% 

ขนาดไข่ไก่เฉล่ียท่ี
ผลิตได ้

เบอร์ 2 เบอร์ 2 เบอร์ 2 เบอร์ 2 เบอร์ 2 เบอร์ 2 เบอร์ 2 เบอร์ 2 เบอร์ 2 เบอร์ 2 

ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 
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จากตารางท่ี 4.9 แสดงการเปรียบเทียบตน้ทุนการผลิต ปริมาณผลผลิต และคุณภาพของไข่ไก่
ท่ีผลิตไดจ้ากฟาร์มกรณีศึกษาและฟาร์มตวัอยา่งทั้ง 2 ระบบ ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลตอนท่ีแม่ไก่อาย ุ
30-35 สัปดาห์ 
 ฟาร์มกรณีศึกษา และฟาร์มตวัอย่างท่ีใช้อาหารท่ีผลิตโดยฟาร์ม จ านวน 3 ฟาร์ม โดยฟาร์ม
กรณีศึกษาวฒันาฟาร์ม เล้ียงไก่จ านวน 90,000 ตวั มีตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ 12.11 บาท ต่อกิโลกรัม 
ได้ปริมาณไข่ 92%  ต่อจ านวนไก่ทั้ งหมดในฟาร์ม ขนาดไข่เฉล่ียท่ีได้ เบอร์ 2 ฟาร์มท่ี 1 เล้ียงไก่ 
จ านวน 45,000 ตวั มีตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ 11.93 บาท ต่อกิโลกรัม ไดป้ริมาณไข่ 95%  ต่อจ านวน
ไก่ทั้งหมดในฟาร์ม ขนาดไข่เฉล่ียท่ีได ้เบอร์ 2  ฟาร์มท่ี 2 เล้ียงไก่ จ  านวน 20,000 ตวั มีตน้ทุนการผลิต
อาหารไก่ 12.75 บาทต่อกิโลกรัม ไดป้ริมาณไข่ 88% ต่อจ านวนไก่ทั้งหมดในฟาร์ม ขนาดไข่เฉล่ียท่ี
ได ้เบอร์ 2  และฟาร์มท่ี 3 เล้ียงไก่ จ  านวน 20,000 ตวั มีตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ 11.70 บาทต่อ 100 
กิโลกรัม ได้ปริมาณไข่ 91%  ต่อจ านวนไก่ทั้งหมดในฟาร์ม ขนาดไข่เฉล่ียท่ีได ้เบอร์ 2 โดยตน้ทุน
เฉล่ียอาหารไก่ไข่ต่อกิโลกรัมของทั้งฟาร์มกรณีศึกษาและฟาร์มตวัอยา่งอยูท่ี่ 12.12 บาท 
 ฟาร์มกรณีศึกษาและฟาร์มท่ีใช้อาหารท่ีผลิตด้วยระบบการจา้งผลิต จ านวน 3 ฟาร์ม โดย
ฟาร์มกรณีศึกษาวฒันาฟาร์ม เล้ียงไก่จ านวน 90,000 ตวั มีตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ 12.49 บาท ต่อ
กิโลกรัม ได้ปริมาณไข่ 98%  ต่อจ านวนไก่ทั้งหมดในฟาร์ม ขนาดไข่เฉล่ียท่ีได้ เบอร์ 2  ฟาร์มท่ี 1 
เล้ียงไก่จ านวน 70,000 ตวั มีตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ 12.64  บาทต่อกิโลกรัม  ไดป้ริมาณไข่ 97% ต่อ
จ านวนไก่ทั้งหมดในฟาร์ม ขนาดไข่เฉล่ียท่ีได ้เบอร์2  ฟาร์มท่ี 2  เล้ียงไก่ จ  านวน 15,000 ตวั มีตน้ทุน
การผลิตอาหารไก่ 13.05 บาทต่อกิโลกรัม ไดป้ริมาณไข่ 95% ต่อจ านวนไก่ทั้งหมดในฟาร์ม  ขนาดไข่
เฉล่ียท่ีได ้เบอร์2 และฟาร์มท่ี 3 เล้ียงไก่ จ  านวน 85,000 ตวั มีตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ 112.60 บาทต่อ
กิโลกรัม ไดป้ริมาณไข่ 96%  ต่อจ านวนไก่ทั้งหมดในฟาร์ม ขนาดไข่เฉล่ียท่ีได้ เบอร์ 2 โดยตน้ทุน
เฉล่ียอาหารไก่ไข่ต่อกิโลกรัมของทั้งฟาร์มกรณีศึกษาและฟาร์มตวัอยา่งอยูท่ี่ 12.60 บาท  
  

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบต้นทุนการผลิตอาหารไก่ ปริมาณผลผลติและขนาดของไข่ไก่ทีผ่ลิต
ได้จากการใช้อาหารไก่ของฟาร์มทั้ง 2 ระบบ 

ระบบผลติอาหารไก่โดยฟาร์ม 
จากตารางท่ี 4.9 จะพบว่าต้นทุนค่าอาหารไก่แต่ละฟาร์มผลิตได้นั้นไม่สามารถบ่งบอกถึง

คุณภาพอาหารไก่ของแต่ละฟาร์มได ้เน่ืองจากบางฟาร์มสามารถผลิตอาหารไก่ไดต้น้ทุนท่ีต ่าแต่เม่ือ
น าไปใช้แล้วกลบัได้ผลผลิตท่ีน่าพอใจ แต่บางฟาร์มผลิตอาหารไดใ้นตน้ทุนท่ีสูงเม่ือน าไปใช้แล้ว
ผลผลิตท่ีไดก้ลบัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ อยา่งในฟาร์มตวัอย่างท่ีใช้อาหารระบบผลิตโดยฟาร์ม ฟาร์มท่ี 1 
ทางฟาร์มมีตน้ทุนค่าอาหารไก่เท่ากบั 11.93 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัอีก 3 ฟาร์มท่ีเหลือ
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ใช้ระบบผลิตอาหารโดยฟาร์มแลว้จะพบว่าเป็นฟาร์มท่ีมีตน้ทุนค่าอาหารต ่าท่ีสุด แต่เม่ือดูผลผลิตท่ี
ฟาร์มท่ี 1 ได้นั้น ปรากฏว่ามีปริมาณผลผลิตไข่ท่ีได้ต่อจ านวนไก่ทั้งหมดอยู่ท่ี 95% ซ่ึงสูงท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบัอีก 3 ฟาร์มท่ีใชร้ะบบผลิตโดยฟาร์ม ซ่ึงผูว้ิจยัจึงไดท้  าการเจาะลึกลงไปถึงกระบวนการและ
ขั้นตอนการผลิตอาหารของทางฟาร์มท่ี 1 จึงพบว่าทางฟาร์มท่ี 1 นั้นไดท้  าการสั่งซ้ือวตัถุดิบหลกัใน
การผสมอาหารจากบริษทัผูข้ายวตัถุดิบแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัผูข้ายวตัถุดิบแห่งน้ีจะมีทีมนักวิจยัและ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะคอยเขา้มาดูแลและให้ค  าปรึกษาในการผลิตอาหารให้มีประสิทธิภาพแก่ทางฟาร์มอยู่
สม ่าเสมอและมีการเก็บตวัอย่างของอาหารไก่ท่ีผลิตได้น าไปตรวจหาคุณภาพของอาหารเพื่อมา
ปรับปรุงและพฒันาการผลิตของฟาร์มให้ดี จึงท าให้ทางฟาร์มสามารถผลิตอาหารไดใ้นราคาตน้ทุนท่ี
ต ่าและยงัไดผ้ลผลิตท่ีสูง ส่วนฟาร์มตวัอย่างท่ี 2 ท่ีใช้อาหารระบบผลิตโดยฟาร์มทางฟาร์มมีตน้ทุน
ค่าอาหารไก่เท่ากบั 12.75 บาทต่อกิโลกรัมซ่ึงเม่ือเทียบกบัอีก 3 ฟาร์มท่ีใชร้ะบบผลิตอาหารโดยฟาร์ม
แลว้จะพบวา่เป็นฟาร์มท่ีมีตน้ทุนค่าอาหารสูงท่ีสุด แต่เม่ือดูผลผลิตท่ีฟาร์มท่ี 2 ได ้ปรากฏวา่มีปริมาณ
ผลผลิตไข่ไก่ท่ีไดต่้อจ านวนไก่ทั้งหมดอยู่ท่ี 88% ซ่ึงต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัอีก 3 ฟาร์มท่ีใช้ระบบผลิต
โดยฟาร์ม ซ่ึงเม่ือผูว้ิจยัได้ท าการเจาะลึกไปถึงกรรมวิธีการผลิตอาหารของฟาร์มท่ี 2 จึงพบว่าทาง
ฟาร์มท่ี 2 มีการใช้วตัถุดิบท่ีดีและมีการเสริมสารอาหารเขา้ไปในอาหารไก่แต่ทางฟาร์มมีการจดัการ
ดา้นการผลิตท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร ท าให้มีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงและอาหารท่ีไดมี้คุณภาพไม่ดีพอเน่ืองจาก
ส่วนผสมท่ีท าการผสมไม่เขา้กนั ท าให้ไก่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนส่งผลถึงปริมาณไข่ไก่ท่ีได ้
ดงันั้นจากการเปรียบเทียบตวัอยา่งของฟาร์ม 1 และฟาร์ม 2ในระบบผลิตอาหารโดยฟาร์มจะเห็นไดว้า่
การท่ีฟาร์มจะด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพท่ีดีจะตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความช านาญมาช่วยในงานอีก
ทั้งตอ้งมีการวางแผนและควบคุมงานใหไ้ด ้

โดยในการเปรียบเทียบตน้ทุนอาหารต่อปริมาณการใชอ้าหารของแต่ละฟาร์มจากตารางท่ี 4.9 
ในส่วนของระบบผลิตโดยฟาร์มนั้นจะพบวา่ดา้นราคาวตัถุดิบอาหารไก่จะไม่ข้ึนอยูก่บัปริมาณ 

 
ระบบจ้างผลติ 
จากการศึกษาจะพบวา่ตน้ทุนอาหารไก่ไข่ต่อกิโลกรัมจะมีของแต่ละฟาร์มมีตน้ทุนท่ีแตกต่าง

กนันั้นจะข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีแต่ละฟาร์มใช ้ถา้มีการใชอ้าหารไก่ในปริมาณท่ีมากราคาของอาหารท่ีได้
จากผูรั้บจา้งผลิตก็จะถูกกวา่ฟาร์มท่ีใชอ้าหารในปริมาณท่ีนอ้ย เน่ืองจากถา้ผูผ้ลิตอาหารไก่ไข่ท าการ
ผลิตจ านวนยิง่มากเท่าไหร่ก็จะตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยของผูผ้ลิตลดต ่าลงเท่านั้น จึงท าใหร้าคาอาหาร
ไก่ท่ีผลิตไดมี้ราคาต ่าลง ซ่ึงจะเห็นการเปรียบเทียบปริมาณไก่และราคาอาหารไก่ของแต่ละฟาร์ม  

 ในส่วนของผลผลิตไข่ไก่ท่ีไดต่้อจ านวนไก่ทั้งหมดจะพบว่า แมท้ั้ง 4 ฟาร์มจะใช้อาหารท่ี
ผลิตจากผูผ้ลิตรายเดียวกนัแต่จะเห็นปริมาณไข่ไก่ท่ีไดข้องแต่ละฟาร์มมีความแตกต่างกนัเล็กน้อย 
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จากการศึกษาจะพบวา่ ผูรั้บจา้งผลิตอาหารจะให้ความสนใจและเอาใจใส่กบัฟาร์มท่ีมีปริมาณการใช้
อาหารไก่ท่ีสูง โดยมีการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้โดยการส่งทีมงานคอยเขา้มาดูและตรวจสอบคุณภาพดา้น
อาหารไก่อยูส่ม  ่าเสมอ โดยจะมีการดูแลดีกว่าฟาร์มขนาดเล็ก จึงท าให้ผลผลิตท่ีฟาร์มขนาดใหญ่ได้
นั้นสูงกวา่ฟาร์มขนาดเล็ก 
 
3.5 เปรียบเทยีบผลผลติและรายได้ ทีไ่ด้จาการใช้อาหารไก่ไข่ระบบผลติโดยฟาร์มและระบบจ้างผลติ 
 การเปรียบเทียบผลผลิตและรายไดข้องฟาร์มท่ีใช้อาหารระบบผลิตโดยฟาร์มและระบบจา้ง
ผลิต ผูว้จิยัไดคิ้ดค านวณจากการใชอ้าหารไก่ไข่ 100 กิโลกรัม ซ่ึงมีวิธีการค านวณรายการต่างๆท่ีใชใ้น
การเปรียบเทียบผลผลิตและรายไดด้งัต่อไปน้ี  

1) อาหารไก่ไข่ 100 กิโลกรัมสามารถเล้ียงไก่ไข่ไดจ้  านวนก่ีตวัต่อวนั 
ค านวณจาก ไก่ไข่ 1 ตวั มีความตอ้งการอาหาร = 0.11 กิโลกรัมต่อวนั 
ดงันั้น อาหารไก่ไข่ 100 กิโลกรัม สามารถใชเ้ล้ียงไก่ไข่ได ้=  (100 x 1) ÷ 0.11  = 900 

 2) ปริมาณไข่ไก่ท่ีผลิตไดเ้ฉล่ียต่อจ านวนไก่ทั้งหมด จากตารางท่ี 4.9 ระบบผลิตโดยฟาร์มมี
ปริมาณไข่ไก่ท่ีผลิตไดเ้ฉล่ียทั้งหมดต่อจ านวนไก่ทั้งหมดเท่ากบั 91.5% ส่วนระบบจา้งผลิตมีปริมาณ
ไข่ไก่ท่ีผลิตไดเ้ฉล่ียทั้งหมดต่อจ าวนวนไก่ทั้งหมดเท่ากบั 96.5%  
 3) ไก่ไข่ 900 ตวั สามารถผลิตไข่ไก่ไดก่ี้ฟองต่อวนัค านวณไดจ้าก 

ระบบผลิตโดยฟาร์มสามารถผลิตไข่ไก่ไดเ้ท่ากบั  (900 x 91.5) ÷ 100 = 824 ฟองต่อวนั 
ระบบจา้งผลิตสามารถผลิตไข่ไก่ไดเ้ท่ากบั           (900 x 96.5) ÷ 100 = 868 ฟองต่อวนั 

4) ราคาไข่ไก่เฉล่ียเบอร์ 2 เท่ากบั 2.7 บาท (ราคา ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2557) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

74 

ตารางที่  4.10 เปรียบเทียบผลผลิตและรายได้ ท่ีได้จาการใช้อาหารไก่ไข่ระบบผลิตโดยฟาร์มและ
ระบบจา้งผลิต 

รายการ ระบบผลติโดยฟาร์ม ระบบจ้างผลติ 
ป ริม าณ ไ ก่ ไข่ ส าห รับ อาห าร  100 
กิโลกรัม 

900 ตวั 900 ตวั 

ปริมาณไข่ไก่เฉล่ียท่ีได่ต่อจ านวนไก่
ทั้งหมด 

91.5% 96.5% 

จ านวนไข่ไก่ผลิตท่ีไดต่้อไก่ 900 ตวั 824 ฟอง 868 ฟอง 
ขนาดไข่เฉล่ียท่ีผลิตได ้ เบอร์ 2 เบอร์ 2 
ราคาเฉล่ียไข่ไก่ เบอร์ 2 ต่อฟอง 2.7 บาท 2.7 บาท 
รายไดต่้อวนั 2,224.8 บาท 2,343.6 บาท 
ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 

 
จากตารางท่ี 4.10 แสดงปริมาณไข่ไก่และรายไดท่ี้ได้จากการใช้อาหารไก่ไข่ 100 กิโลกรัม 

ดว้ยระบบผลิตโดยฟาร์มและระบบจา้งผลิต 
 ฟาร์มกรณีศึกษาและฟาร์มตวัอยา่งท่ีใช้อาหารท่ีผลิตโดยฟาร์ม ปริมาณไก่ไข่ส าหรับอาหาร 
100 กิโลกรัม ค านวณไดจ้าก ไก่ไข่หน่ึงตวัมีความตอ้งการอาหารเท่ากบั 110 กรัม/วนั ดงันั้น อาหารไก่
ไข่ 100 กิโลกรัม สามารถให้ไก่ได้ 900 ตวั ปริมาณไข่ไก่เฉล่ียท่ีได้ต่อจ านวนไก่ทั้งหมด คือ 91.5% 
ดงันั้น ไก่ไข่ 900 ตวั จะไดไ้ข่ไก่ เท่ากบั 900 X 91.5%=824 โดยไข่ไก่ท่ีไดส่้วนใหญ่เฉล่ียอยูท่ี่เบอร์ 2 
ซ่ึงมีราคาเฉล่ียฟองละ 2.7 บาท (ราคา ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2557) ดงันั้นรายไดต่้อการใชอ้าหาร 100 
กิโลกรัม เท่ากบั 824 X 2.7 = 2,224.8 บาท 
 ฟาร์มกรณีศึกษาและฟาร์มตวัอยา่งท่ีใชอ้าหารระบบจา้งผลิต ปริมาณไก่ไข่ส าหรับอาหาร 100 
กิโลกรัม ค านวณไดจ้าก ไก่ไข่หน่ึงตวัมีความตอ้งการอาหารเท่ากบั 110 กรัม/วนั ดงันั้น อาหารไก่ไข่ 
100 กิโลกรัม สามารถให้ไก่ได ้900 ตวั ปริมาณไข่ไก่เฉล่ียท่ีได่ต่อจ านวนไก่ทั้งหมดคือ 96.5% ดงันั้น 
ไก่ไข่ 900 ตวั จะไดไ้ข่ไก่ เท่ากบั 900 X 96.5%=868 โดยไข่ไก่ท่ีไดส่้วนใหญ่เฉล่ียอยู่ท่ีเบอร์ 2 ซ่ึงมี
ราคาเฉล่ียฟองละ 2.7 บาท (ราคา ณ วนัท่ี 15 กันยายน 2557) ดังนั้ นรายได้ต่อการใช้อาหาร 100 
กิโลกรัม เท่ากบั 868x2.7 = 2,343.6 บาท 
 จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากเจา้ของฟาร์ม ไดใ้ห้ความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ อาหารไก่ไข่ท่ีผลิต
โดยฟาร์มและการจา้งผลิตเปรียบเทียบปริมาณไข่และขนาดของไข่ท่ีได้ค่อนข้างยาก ส่วนมากจะ
เปรียบเทียบกนัท่ีสุขภาพของแม่ไก่มากกว่า โดยท่ีอาหารท่ีผลิตโดยฟาร์มอาจจะมีโอกาสท่ีไก่จะมี
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ปัญหาสุขภาพมากกวา่อาหารท่ีจา้งผลิตเน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตของผูรั้บจา้งผลิตจะมีคุณภาพ
ท่ีดีกวา่ 
 
3.6 สรุปต้นทุน รายได้และก าไรจากการใช้อาหารไก่ไข่ระบบผลติโดยฟาร์มและระบบจ้างผลติ 

การเปรียบเทียบตน้ทุน รายไดแ้ละก าไรของฟาร์มท่ีใชอ้าหารระบบผลิตโดยฟาร์มและระบบ
จา้งผลิต ผูว้ิจยัไดคิ้ดค านวณจากการใชอ้าหารไก่ไข่ 100 กิโลกรัม ซ่ึงมีวิธีการค านวณรายการต่างๆท่ี
ใชใ้นการเปรียบเทียบผลผลิตและรายไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ต้นทุนอาหารไก่ไข่เฉล่ียต่อกิโลกรัม จากตารางท่ี 4.9 ระบบผลิตโดยฟาร์มมีต้นทุน
ค่าอาหารไก่ไข่เฉล่ียเท่ากบั 12.12 บาทต่อกิโลกรัมส่วนระบบจา้งผลิตมีตน้ทุนค่าอาหารไก่ไข่เฉล่ีย
เท่ากับ 12.60 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้ นต้นทุนอาหารไก่ไข่ต่อ 100 กิโลกรัม ของกระบวนการผลิต
อาหารทั้ง2กระบวนการ จะแสดงใหเ้ห็นในตารางท่ี 4.11 

2) รายได ้มาจากตารางท่ี 4.10 
3) ก าไร ค านวณจาก รายไดจ้ากไข่ไก่ – ตน้ทุนอาหารไก่ไข่ 
 

ตารางที่ 4.11 สรุปตน้ทุน รายไดแ้ละก าไรจากการใชอ้าหารไก่ไข่ระบบผลิตโดยฟาร์มและระบบจา้ง
ผลิต (ต่อการใชอ้าหารไก่ไข่ 100 กิโลกรัม) 

รายการ ระบบผลติโดยฟาร์ม ระบบจ้างผลติ 
ตน้ทุนอาหารไก่ 1,212 1,260 
รายได ้ 2,224.8 2,343.6 
ก าไร 1,012.8 1,083.6 
ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 

จากตารางท่ี  4.11 ท่ีแสดงตน้ทุน รายไดแ้ละก าไรจากการใชอ้าหารไก่ไข่ระบบผลิตโดยฟาร์ม
และระบบจา้งผลิตต่อการใชอ้าหาร 100 กิโลกรัม ผลการศึกษาพบว่า ฟาร์มท่ีใชร้ะบบผลิตโดยฟาร์ม 
มีตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ 1,212 บาท โดยมีรายไดจ้ากการขายไข่ 2,224.8 บาท ดงันั้นฟาร์มท่ีผลิต
อาหารดว้ยระบบผลิตโดยฟาร์มมีก าไร 1,012.8 บาท  และฟาร์มท่ีใชร้ะบบจา้งผลิต มีตน้ทุนการผลิต
อาหารไก่ไข่ 1,260 บาท โดยมีรายไดจ้ากการขายไข่ 2,343.6 บาท ดงันั้นฟาร์มท่ีผลิตอาหารดว้ยระบบ
ผลิตโดยฟาร์มมีก าไร 1,083.6 บาท 

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและโดยระบบการจา้งผลิต ท าให้
ทราบว่าการผลิตอาหารโดยฟาร์ม มีต้นทุนการผลิตน้อยกว่าระบบการจ้างผลิตเพียงเล็กน้อย ซ่ึง
ปริมาณของไข่ไก่ท่ีผลิตไดมี้ความแตกต่างพอสมควร แต่ขนาดของไข่ไก่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกนั
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มากนกั เม่ือดูในส่วนตน้ทุนอาหารท าให้ทราบวา่ระบบผลิตอาหารโดยฟาร์มมีตน้ทุนต ่ากวา่ระบบจา้ง
ผลิตเท่ากบั 1,260-1,212= 48 บาทต่ออาหารไก่ไข่100กิโลกรัม ต่อมาเม่ือดูในส่วนรายไดจ้ากไข่ไก่ท่ี
ไดจ้ากการใชอ้าหาร 100 กิโลกรัมท าให้ทราบวา่ระบบผลิตอาหารแบบจา้งผลิตมีรายไดม้ากกวา่ระบบ
ผลิตอาหารโดยฟาร์มเท่ากบั 2,343.6-2,224.8=118.8 เม่ือน าตน้ทุนและรายไดข้องการผลิตอาหารไก่
ทั้ง 2 ระบบมาเปรียบเทียบกนัจะเห็นว่าระบบจา้งผลิตจะได้ประโยชน์สูงกว่าระบบผลิตโดยฟาร์ม
เท่ากบั 118.8-48= 70.8 บาทต่ออาหารไก่ไข่ 100 กิโลกรัม ดงันั้นในการผลิตอาหารไก่ไข่แบบจา้งผลิต
น่าจะเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่การผลิตดว้ยระบบผลิตโดยฟาร์ม   

 
3.7  ผลการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (swot analysis) ของกระบวนการผลติ

อาหารทั้ง 2 ระบบ 
 1. การผลติอาหารระบบผลติโดยฟาร์ม 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (swot analysis) ของกระบวนการผลิตอาหาร
โดยฟาร์มมีรายละเอียดดงัน้ี 
  

จุดแข็ง 
1) มีตน้ทุนในส่วนของอาหารไก่ท่ีต ่าเน่ืองจากสามารถควบคุมการจดัการดา้นการผลิตและ

ควบคุมวตัถุดิบอาหารไดด้ว้ยตวัเอง 
2) สามารถผลิตอาหารไก่ไดทุ้กเม่ือท่ีทางฟาร์มตอ้งการ 
3) สามารถเพิ่มหรือลดส่วนผสมในอาหารไก่ไดต้ามความตอ้งการ 
 
จุดอ่อน 
1) ต้องใช้เงินลงทุนเร่ิมแรกในการซ้ือท่ี ดิน ส่ิงปลูกสร้างและเค ร่ืองจักร เพื่ อใช้ใน

กระบวนการผลิตอาหาร ท าใหมี้ค่าเสียโอกาสทางดา้นเงินลงทุนในส่วนตน้ทุนคงท่ี 
2) ผูป้ระกอบการฟาร์มจะต้องมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเพิ่มในส่วนของกระบวนการผลิต

อาหารไก่ 
3) ในกระบวนการผลิตอาหารมกัประสบปัญหาเร่ืองวตัถุดิบอาหารไก่  แรงงานและมาตรฐาน

เร่ืองการผลิตอาหารไก่  
4) ไม่มีผูท่ี้มีความรู้ความช านาญในการผสมอาหารไก่คอยให้การควบคุมดูแลและตรวจสอบ

ในขั้นตอนการผลิตอาหารไก่ 
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5) ทางผูป้ระกอบการฟาร์มไม่มีเทคโนโลยีท่ีใช้ตรวจสอบคุณภาพอาหารเหมือนกบัผูผ้ลิต
อาหารรายใหญ่ ท าใหผู้ป้ระกอบการไม่ทราบถึงคุณภาพอาหารไก่ไข่ท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิต 

 6) ปริมาณไข่ไก่ท่ีไดเ้ม่ือเทียบกบัอาหารส าเร็จมีปริมาณท่ีต ่ากวา่ 
 
โอกาส 
1) สามารถพฒันาในดา้นกระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและเทียบเท่ากบัผูผ้ลิตรายใหญ่ 

เพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจอาหารไก่ 
2) ในอนาคตสามารถน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาช่วยลดการจดัการในกระบวนการผลิตอาหาร

ไก่ 
 
อุปสรรค 
1) ในอนาคตจ านวนแรงงานผูใ้ชแ้รงงานอาจจะมีจ านวนท่ีลดลง ซ่ึงจะส่งผลถึงความสามารถ

ในการผลิตอาหารไก่ 
2) ในดา้นวตัถุดิบบริษทัผูผ้ลิตอาหารรายใหญ่มกัจะกวา้นซ้ือวตัถุดิบในช่วงตน้ฤดูไปกกัตุน 

ท าให้ฟาร์มท่ีท าการผลิตอาหารเองหาซ้ือวตัถุดิบในช่วงกลางฤดูหรือปลายฤดูเก็บเก่ียววตัถุดิบท่ีใชใ้น
การผสมอาหารไก่ไดย้ากและมีราคาสูง 

 
3. การผลติอาหารระบบจ้างผลติ 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (swot analysis) ของกระบวนการผลิตอาหาร
ระบบจา้งผลิตมีรายละเอียดดงัน้ี 
  

จุดแข็ง 
 1) ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรท าให้กระแสเงินหมุนเวียนในองค์กรมีสภาพคล่องตวั
มากยิ่งข้ึน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัขององค์กรให้มากข้ึน เน่ืองจากการด าเนินการ
ต่างๆ จะเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัและมีประสิทธิภาพสูง 

2) สามารถควบคุมตน้ทุนการด าเนินงานให้ต ่าลงและขจดัตน้ทุนท่ีจะก่อให้เกิดความลม้เหลว
ในเบ้ืองตน้ได ้

3) องคก์รสามารถขยายธุรกิจดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูก่่อใหเ้กิด business line เพิ่มข้ึน และ
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

4) ช่วยองคก์รสามารถผลกัภาระการลงทุนทางดา้นเทคโนโลยต่ีางๆ ใหก้บับริษทัวา่จา้ง 
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จุดอ่อน 
 1) บริษทัผูรั้บจา้งผลิตอาหารไก่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีสูงท าให้ราคาอาหารส าเร็จท่ี
ทางบริษทัผลิตไดมี้ราคาท่ีสูงกวา่ราคาอาหารสัตวท่ี์ผลิตโดยฟาร์ม 
 2) ผูป้ระกอบการฟาร์มจะเพิ่มหรือลดสัดส่วนของวตัถุดิบในอาหารไก่จะสามารถท าไดย้าก 
เน่ืองจากจะตอ้งปรึกษากบัผูรั้บจา้งผลิตอาหารไก่วา่สามารถปรับสูตรการผลิตไดห้รือไม่ 
 3) ผูป้ระกอบการฟาร์มมีความเส่ียงในการท่ีผูรั้บจา้งผลิตอาหารไก่จะหยุดท าการผลิตอาหาร
ไก่ใหแ้ก่ฟาร์ม 
 4) ทางฟาร์มจะไม่สามารถทราบถึงส่วนผสมของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตอาหารไก่ 
 
 โอกาส 
 1) เน่ืองจากการจา้งผลิตอาหารไก่ท าใหฟ้าร์มไม่ตอ้งเสียเงินในการลงทุนในกระบวนการผลิต 
ท าใหท้างฟาร์มมีโอกาสน าเงินไปต่อยอดทางธุรกิจในดา้นอ่ืนๆ ได ้
 2) บริษทัผูรั้บจา้งผลิตมีการพฒันาศกัยภาพของตนเองอยูต่ลอดท าใหท้างฟาร์มมีโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพดียิง่ข้ึนไป 
 3) ท าใหผู้ป้ระกอบการฟาร์มมีเวลาไปบริหารจดัการงานดา้นอ่ืนๆ มากยิง่ข้ึน 

 
 อุปสรรค 
 1) การท่ีผูรั้บจา้งผลิตอาหารจะสามารถค านวณสูตรอาหารและผลิตอาหารออกมาไดต้รงกบั
ความต้องการของแต่ละฟาร์มตอ้งใช้เวลาในการค านวณสูตรและตอ้งมีการทดลองเพื่อให้เห็นถึง
คุณภาพอาหารไก่ 
 2) ผูผ้ลิตอาหารตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้ถึงความตอ้งการและปริมาณการใชอ้าหารของแต่ละ
ฟาร์มพอสมควร กวา่จะสามารถวางแผนการผลิตอาหารไก่ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของฟาร์ม 
 3) ฟาร์มขนาดเล็กจะเขา้ถึงบริษทัผูรั้บผลิตอาหารไดค้่อนขา้งยากเน่ืองจากบริษทัผูรั้บผลิต
อาหารจะใหค้วามส าคญัแก่ฟาร์มขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณการใชอ้าหารท่ีสูงมากกวา่ 

 
ส่วนที ่4 ปัจจัยด้านความเส่ียง 

ความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์ม แมท้างฟาร์มจะสามารถควบคุมทุกขั้นตอนใน
การผลิตอาหารไก่ไข่ได้เอง ตั้งแต่การสั่งซ้ือวตัถุดิบจนถึงการผลิตเป็นอาหารส าเร็จ แต่ก็ยงัมีความ
เส่ียงในการผลิตอาหารเน่ืองจากแรงงานแต่ละคนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีไม่เท่ากนั
ซ่ึงอาจน ามาสู่ผลเสียในการผลิตอาหารไก่ เช่น ไม่มีความรู้ในเร่ืองการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบ
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ท าให้บางคร้ังเม่ือผูจ้ดัส่งวตัถุดิบท่ีไม่ไดม้าตรฐานให้ฟาร์ม พนักงานก็ท าวตัถุดิบท่ีไม่มีคุณภาพมา
ผสมอาหารโดยไม่คดัออกส่งคืนผูผ้ลิตวตัถุดิบ ส่งผลให้ฟาร์มได้วตัถุดิบไม่ดีมาใช้เป็นส่วนผสม
อาหาร ส่งผลต่อสุขภาพไก่ท่ีกินอาหาร ในขั้นตอนการตวงซ่ึงวตัถุดิบและขั้นตอนการผสมถา้พนกังาน
ไม่มีความรอบคอบและขาดความรู้ในกระบวนการผลิตก็อาจส่งผลท าให้อาหารท่ีผลิตออกมานั้นมี
คุณค่าทางโภชนาการท่ีไม่ครบถว้นหรือส่วนผสมในอาหารคลุกเคลา้กนัไม่ทัว่ถึง ซ่ึงส่งผลท าให้ไก่ท่ี
กินอาหารไดส้ารอาหารไม่ครบตามปริมาณท่ีตอ้งการ ซ่ึงถือว่าเป็นความเส่ียงท่ีส าคญัเน่ืองจาก ส่ิง
เหล่าน้ีจะส่งผลถึงผลผลิตภายในฟาร์ม ซ่ึงความเส่ียงหลกัของการผลิตอาหารโดยฟาร์มก็จะมีความ
เส่ียงในหลายๆด้านด้วยกนั ข้ึนอยู่กบัการบริหารจดัการของทางฟาร์มแต่ความเส่ียงท่ีน้อยท่ีสุดใน
กระบวนการผลิตอาหารโดยฟาร์มก็คือ ความเส่ียงดา้นการขนส่งเน่ืองจากรถขนส่งทัว่ไปมีจ านวนมาก
และไม่เก่ียวกบัคุณภาพอาหารไก่ไข่ 
 ความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่ดว้ยระบบจา้งผลิต ในระบบน้ีทางฟาร์มเป็นเพียงผูร้ะบุ
ความตอ้งการในส่วนผสมของอาหารไก่ไข่และปริมาณความตอ้งการใช้อาหารไก่ไข่ให้แก่โรงงานผู ้
รับจา้งผลิต ทางโรงงานผูรั้บจา้งผลิตจะเป็นผูด้  าเนินการทุกอยา่งตั้งแต่ตน้จนไดเ้ป็นอาหารไก่ไข่ส าเร็จ
ส่งให้แก่ทางฟาร์ม ในกระบวนการจา้งผลิตน้ีก็ยงัมีความเส่ียงในการผลิตอยูต่รงวตัถุดิบท่ีใช้ในการ
ผลิต เน่ืองจากทางฟาร์มจะไม่ทราบเลยว่าทางผูรั้บจา้งผลิตไดใ้ช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพระดบัใดในการ
ผสมอาหาร และใชว้ตัถุดิบแต่ละชนิดในสัดส่วนเท่าไหร่ ซ่ึงถา้ผูผ้ลิตมีความซ่ือตรงก็จะท าให้อาหารท่ี
ผลิตให้แก่ฟาร์มมีคุณภาพท่ีดีเน่ืองจากบริษัทจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบท่ีได้
มาตรฐาน รวมทั้งมีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัท าให้สามารถผลิตอาหารออกมาได้อย่างมีคุณภาพ แต่ถ้า
บริษทัผูรั้บจา้งผลิตมีการลดตน้ทุนโดยการลดส่วนผสมท่ีมีราคาสูงและเพิ่มส่วนผสมท่ีมีราคาถูกก็จะ
ส่งผลให้อาหารท่ีผลิตไดน้ั้นไม่ไดคุ้ณภาพ ซ่ึงในระบบการจา้งผลิตน้ีจะช่วยลดการจดัการให้แก่ทาง
ฟาร์มได้อย่างมาก ช่วยลดปัญหาด้านต่าง เช่น ปัญหาแรงงาน เคร่ืองจกัร และอ่ืนๆ เป็นต้น ท าให้
ผูป้ระกอบการมีเวลาในการบริหารงานในด้านอ่ืนๆ  ได้มากข้ึน ในแต่ละด้านน้ีก็มีความเส่ียงท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถึง ก็คือ ความเส่ียงทางดา้นส่วนผสมวตัถุดิบในอาหารและดา้นราคาอาหาร
ส าเร็จซ่ึงทั้งสองความส่ียงน้ีถือเป็นความเส่ียงท่ีสูงท่ีสุดในกระบวนการผลิตอาหารแบบจา้งผลิต
เน่ืองจากทางฟาร์มไม่สามารถควบคุมการผลิตและไปก าหนดราคาของอาหารไก่ได ้
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การผลิตอาหารโดยฟาร์ม 

วตัถุดิบ วตัถุดิบปลอมปน 

วตัถุดิบไม่ไดคุ้ณภาพ 

วตัถุดิบขาดแคลน 

วตัถุดิบเสียหาย 
จากการเกบ็รักษา 

วตัถุดิบเก่า 

ราคา 
ขนส่ง 

รถขนวตัถุดิบขาด 
รถขนวตัถุดิบขาด 

การผลิต 

ส่วนผสมไม่มาตรฐาน 

แรงงานขาดความรู้ 
ความสามารถ 

ขาดแคลนแรงงาน 

ค ่าจา้งแรงงานสูง 

ปัญหาไฟฟ้าดบั 

เครื่องจกัรมีปัญหา 

อาหารเสียหายระหว ่างการผลิต 

ประสิทธิภาพ

อาหาร 

วตัถุดิบ 
ราคา 

ขนส่ง 
การผลิต 

ประสิทธิภาพ

อาหาร 

 
สารอาหารใน
อาหารไม่ครบ 

อาหารไม่สะอาด 

ส่งผลต่อผลผลิต 

ไม่มี 
ถูกก  าหนดราคา
โดยบริษทั 

ราคามีแนวโน้มขึ้น 

ขาดแคลนรถ
ขนส่งอาหาร 

การปลอมปน

วตัถุดิบ 

ไม่มี 

การผลิตอาหารโดยระบบจา้งผลิต 
       การผลิตอาหารไก่ไข ่ 

รูปที่ 4.2 แสดงความเสี่ยงในการผลิตอาหารไก่ไข่ทั ้ง 2 ระบบ 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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การวิเคราะห์ความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่ แบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ 1. ด้านวตัถุดิบ 
ประกอบดว้ย การจดัหาวตัถุดิบ คุณภาพวตัถุดิบ  2. ดา้นราคาอาหารส าเร็จ ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ  
ค่าการผลิต ค่าการจัดการ ค่าแรงงาน  3. ด้านการขนส่ง ประกอบด้วย รถขนส่ง เวลา 4. ด้าน
กระบวนการผลิต ประกอบดว้ย เคร่ืองจกัร แรงงาน ความเสียหายของการผลิต 5.  ดา้นประสิทธิภาพ
อาหาร ประกอบดว้ย สุขภาพไก่ ปริมาณไข่ไก่ท่ีได ้

 
 ลกัษณะของค าตอบเป็นความเส่ียง 5 ระดบั คือ 

ระดบั 5 มากท่ีสุด หมายถึง เม่ือผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าขอ้ความในประโยคนั้นตรงกบั
ความรู้สึกและความคิดเห็นของผูต้อบมากท่ีสุด เท่ากบั 5 คะแนน 

ระดับ 4 มาก หมายถึง เม่ือผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าข้อความในประโยคนั้ นตรงกับ
ความรู้สึกและความคิดเห็นของผูต้อบมาก เท่ากบั 4 คะแนน 

ระดบั 3 ปานกลาง หมายถึง เม่ือผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ขอ้ความในประโยคนั้นตรงกบั
ความรู้สึกและความคิดเห็นของผูต้อบปานกลาง เท่ากบั 3 คะแนน 

ระดบั 2 นอ้ย หมายถึง เม่ือผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ขอ้ความในประโยคนั้นตรงกบั
ความรู้สึกและความคิดเห็นของผูต้อบนอ้ย เท่ากบั 2 คะแนน 

ระดบั 1 ไม่มี หมายถึง เม่ือผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ขอ้ความในประโยคนั้นไม่ตรงกบั
ความรู้สึกและความคิดเห็นของผูต้อบ เท่ากบั 1 คะแนน 

 
แบบสอบถามเป็นการเก็บขอ้มูลความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่ระหวา่งการใชร้ะบบจา้ง

ผลิตและใชร้ะบบผลิตโดยฟาร์มเป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลความเส่ียงในการผลิตอาหารเช่น ความ
เส่ียงดา้นวตัถุดิบ ความเส่ียงดา้นการขนส่ง ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพเป็นตน้ ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (check list) 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบจ านวนและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง การวิ เคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามและขอ้มูลความคิดเห็นของฟาร์มโดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เป็นรายขอ้ ในการวเิคราะห์ระดบัคะแนนเฉล่ียของค าถามในแต่ละขอ้ ไดใ้ชเ้กณฑก์ าหนดช่วงคะแนน
ไวเ้พื่อสะดวกในการแปลความหมายดงัต่อไปน้ี 
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การก าหนดช่วงค่าเฉล่ียเพื่อท าการวเิคราะห์ผลแบ่งเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
ระดบัความส าคญั   ระดบัคะแนน 
4.21-5.00    มากท่ีสุด 
3.41-4.20    มาก 
2.61-3.40    ปานกลาง 
1.81-2.60    นอ้ย 
1.00-1.80    ไม่มี 
 
4.4.1 ความเส่ียงการผลติอาหารไก่ด้านวตัถุดิบ 
ความเส่ียงด้านวตัถุดิบอาหารไก่ไข่ของกระบวนการผลติอาหารของระบบจ้างผลติ 

 ความเส่ียงดา้นวตัถุดิบ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ (ตารางท่ี 4.12) ภาพรวมของปัญหาดา้นวตัถุดิบ
พบว่า ฟาร์มผูผ้ลิตมีระดบัความเส่ียงอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย 1.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 )  
เม่ือพิจารณารายประเด็นพบว่า มีความเส่ียงในน้อยมากท่ีสุด จ านวน 5 ประเด็น ได้แก่ วตัถุดิบมี
คุณภาพต ่า (ค่าเฉล่ีย = 2.33 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.82) วตัถุดิบเสียหายจากการเก็บรักษา 
(ค่าเฉล่ีย = 2.17 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.57) วตัถุดิบเก่าและ ปัญหาการขนส่งวตัถุดิบ (ค่าเฉล่ีย 
= 2.00 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.00) และการขาดแคลนวตัถุดิบ (ค่าเฉล่ีย = 1.83 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.41)  รองลงมาไม่มีความเส่ียงเลย จ านวน 3 ประเด็น คือ  มีสารพิษตกคา้งในวตัถุดิบ 
(ค่าเฉล่ีย = 1.50 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.55) คุณภาพของวตัถุดิบไม่ไดคุ้ณภาพ (ค่าเฉล่ีย = 1.33 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.52) และมีแหล่งวตัถุดิบป้อนสินคา้ให้ฟาร์มตลอด (ค่าเฉล่ีย = 1.17 ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.41) ตามล าดบั และมีความเส่ียงในระดบัปานกลาง 1 ประเด็นคือ การ
ปลอมปนวตัถุดิบดอ้ยคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย = 2.83 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.41) ตามล าดบั  

จาการศึกษาจะพบว่าถึงแมก้ระบวนการจา้งผลิตอาหารไก่ไข่โดยระบบจา้งผลิตจะมีระดบั
ความเส่ียงในดา้นวตัถุดิบอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ย แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่จะไม่มีความเส่ียงเลยเน่ืองจากยงั
มีปัญหาบางอยา่งท่ีสามารถเกิดข้ึนกบัวตัถุดิบอาหารได ้คือ 

1. การปลอมปนของวตัถุดิบด้อยคุณภาพ ถึงแม้ผูรั้บจา้งผลิตจะมีขั้นตอนการตรวจสอบ
วตัถุดิบก่อนการรับสินคา้วตัถุดิบเขา้โรงงานในหลายขั้นตอนแต่ก็ยงัมีโอกาสท่ีจะมีส่ิงปลอมปนเขา้
ไปในวตัถุดิบได ้

2. วตัถุดิบเสียหายจากการเก็บรักษา ถึงแม้ผูรั้บจา้งผลิตจะมีการเก็บวตัถุดิบในพื้นท่ีหรือ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม แต่ถา้มีการจดัเก็บวตัถุดิบไดน้านโดยไม่มีการตรวจสอบวตัถุดิบบางส่วนก็จะเกิด
ความเสียหายได ้
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ความเส่ียงด้านวตัถุดิบอาหารไก่ไข่ของกระบวนการผลติอาหารของระบบผลติโดยฟาร์ม 
ความเส่ียงดา้นวตัถุดิบ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ (ตารางท่ี 4.12 ) ภาพรวมของปัญหาดา้นวตัถุดิบ

พบว่า ฟาร์มผูผ้ลิตมีระดบัความเส่ียงอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.75) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบว่า ซ่ึงมีความเส่ียงในระดบัมาก จ านวน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ คุณภาพ
ของวตัถุดิบไม่ไดคุ้ณภาพ (ค่าเฉล่ีย = 4.17 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.98) การขาดแคลนวตัถุดิบ
และวตัถุดิบเสียหายจากการเก็บรักษา (ค่าเฉล่ีย = 3.67 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.52) และวตัถุดิบ
มีคุณภาพต ่า (ค่าเฉล่ีย = 3.50 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.55) และมีความเส่ียงในระดบัปานกลาง 
จ านวน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ มีแหล่งวตัถุดิบป้อนสินคา้ให้ฟาร์มตลอด (ค่าเฉล่ีย = 3.33 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.52) การปลอมปนวตัถุดิบดอ้ยคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.17 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 
0.41) และมีสารพิษตกคา้งในวตัถุดิบ (ค่าเฉล่ีย = 3.00 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.63) และสุดทา้ย
มีความเส่ียงระดบัน้อย จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาการขนส่งวตัถุดิบ (ค่าเฉล่ีย = 2.33 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.52) ตามล าดบั 
 จากการศึกษาพบวา่ระดบัความเส่ียงในดา้นวตัถุดิบของระบบผลิตอาหารโดยฟาร์มยูใ่นระดบั
ปานกลางอนัเน่ืองมาจาก 
 1.  มีบางช่วงการผลิตอาหารท่ีทางฟาร์มไม่สามารถหาซ้ือวตัถุดิบบางตวัเพื่อใช้ในการผลิต
อาหารไก่ได ้
 2.  วตัถุดิบอาหารไก่ท่ีส่งมาถึงฟาร์มบางคร้ังมีการปลอมปนเอาวตัถุดิบท่ีดอ้ยคุณภาพเขา้มา
ผสมกบัวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือ ท าใหท้างฟาร์มไดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพไม่ตรงกบัความตอ้งการของฟาร์ม 
 3.  เน่ืองจากทางฟาร์มจะมีการตรวจสอบวตัถุดิบเพียงแค่การชัง่น ้ าหนักและการตรวจสอบ
วตัถุดิบดว้ยตาเปล่า โดยไม่มีการตรวจสารพิษท่ีอาจจะตกคา้งมากบัตวัวตัถุดิบจึงท าให้อาหารสัตวมี์
ความเส่ียงท่ีจะปนเป้ือนสารพิษ  

4. มีวตัถุดิบเสียหายระหว่างการเก็บรักษาจ านวนมากเน่ืองจากทางฟาร์มมีกรรมวิธีการเก็บ
รักษาท่ีไม่ดีพอ 
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ตารางที ่4.12 ระดบัความเส่ียงการผลิตอาหารไก่ไข่ ดา้นวตัถุดิบ 

ความเส่ียงด้านวตัถุดิบ 
ระบบจ้างผลติ ระบบผลติโดยฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล 
1. มีแหล่งวตัถุดิบป้อนสินคา้

ใหฟ้าร์มตลอด 
1.17 0.41 ไม่มีเลย 3.33 0.52 ปานกลาง 

2. คุณภาพของวตัถุดิบไม่ได้
คุณภาพ 

1.33 0.52 ไม่มีเลย 4.17 0.98 มาก 

3. มีสารพิษตกคา้งในวตัถุดิบ 1.50 0.55 ไม่มีเลย 3.00 0.63 ปานกลาง 
4. การปลอมปนวตัถุดิบดอ้ย

คุณภาพ 
2.83 0.41 ปานกลาง 3.17 0.41 ปานกลาง 

5. การขาดแคลนวตัถุดิบ 1.83 0.41 นอ้ย 3.67 0.52 มาก 
6. วตัถุดิบเสียหายจากการเก็บ

รักษา 
2.17 0.41 นอ้ย 3.67 0.52 มาก 

7. วตัถุดิบมีคุณภาพต ่า 2.33 0.82 นอ้ย 3.50 0.55 มาก 
8. วตัถุดิบเก่า 2.00 0.00 นอ้ย 3.00 0.63 ปากลาง 
9. ปัญหาการขนส่งวตัถุดิบ 2.00 0.00 นอ้ย 2.33 0.52 นอ้ย 

ภาพรวมด้านวตัถุดิบ 1.91 0.65 น้อย 3.31 0.75 ปานกลาง 
ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 
 

 4.4.2 ความเส่ียงการผลติอาหารไก่ด้านราคาอาหารส าเร็จ 
ความเส่ียงด้านราคาอาหารส าเร็จของกระบวนการผลติอาหารของระบบจ้างผลติ 
ความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบ  ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ (ตารางท่ี 4.13) โดยภาพรวมมีความเส่ียง

ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  = 3.08 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.28) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา่ มี
ความเส่ียงในระดบัปานกลางทุกประเด็น คือ ราคาวตัถุดิบ (ค่าเฉล่ีย = 3.33 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
= 0.52) ค่าใชจ่้ายในการผลิต ค่าการจดัการและค่าแรงงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.00 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
= 0.00)  ตามล าดบั 

 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าผูป้ระกอบการฟาร์มให้ความส าคญักับความเส่ียงในด้านราคา
วตัถุดิบมีความเส่ียงระดบัปานกลางเน่ืองจาก 

1.  เน่ืองจากราคาวตัถุดิบอาหารสัตวข้ึ์นอยู่กบัราคาทอ้งตลาด จึงท าให้บริษทัไม่สามารถจะ
ไปก าหนดราคาซ้ือวตัถุดิบได ้
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2. เน่ืองจากบริษทัผูรั้บจา้งผลิตอาหารสัตวมี์การใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหารและยงัมี
ขั้นตอนในการตรวจสอบในแต่ละกระบวนการท่ีมากท าให้บริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีจะส่งผลไปถึงตน้ทุน
การผลิตอาหารส าเร็จของบริษทั 

 
ความเส่ียงด้านราคาวตัถุดิบของกระบวนการผลติอาหารของระบบผลติโดยฟาร์ม 
ความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ (ตารางท่ี 4.13) โดยภาพรวมมีความเส่ียงอยู่

ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  = 2.88 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.85) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา่ 
ซ่ึงมีความเส่ียงในระดบัน้อย จ านวน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิตอาหารและค่าใช้จ่ายใน
การจดัการงาน (ค่าเฉล่ีย = 2.17 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.41) รองลงมามีความเส่ียงในระดบัปาน
กลาง จ านวน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ราคาวตัถุดิบ (ค่าเฉล่ีย = 3.17 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.41) และมี
ความเส่ียงระดบัมาก จ านวน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ค่าแรงงาน(ค่าเฉล่ีย = 4.00 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 
0.00) ตามล าดบั 

จากการศึกษาจะเห็นไดว้่าผูป้ระกอบการฟาร์มมองความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบอยู่ในระดบั
ปานกลางเน่ืองจาก 
 1. ผูป้ระกอบการฟาร์มสามารถหาวตัถุดิบท่ีมีราคาถูกมาทดแทนวตัถุดิบท่ีมีราคาแพงเพื่อมา
ผสมในอาหารไก่ได ้จึงมองวา่ผูป้ระกอบการเองสามารถควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบอาหารสัตวไ์ด ้
 2. ผูป้ระกอบการฟาร์มบางรายยงัตอ้งเผชิญกบัการตอ้งซ้ือวตัถุดิบอาหารสัตวใ์นราคาท่ีสูง 
เน่ืองจากมีปริมาณการซ้ือวตัถุดิบไม่มากและไม่มีเงินทุนในการกกัตุนวตัถุดิบในช่วงตน้ฤดูในการเก็บ
เก่ียววตัถุดิบท่ีมีราคาถูก 
 3.ในการผลิตอาหารโดยฟาร์มจะใชค้นงานในการผลิตมากกวา่เคร่ืองจกัรท าให้มีค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของแรงงานท่ีจะส่งผลถึงตน้ทุนอาหารไก่ 
 

ตารางที ่4.13 ระดบัความเส่ียงการผลิตอาหารไก่ไข่ดา้นราคาอาหารส าเร็จ 

ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 

ความเส่ียงด้านราคาวตัถุดิบ ระบบจ้างผลติ ระบบผลติโดยฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล 
1. ราคาวตัถุดิบ 3.33 0.52 ปานกลาง 3.17 0.41 ปานกลาง 
2. ค่าใชจ่้ายในการผลิต 3.00 0.00 ปานกลาง 2.17 0.41 นอ้ย 
3. ค่าการจดัการ 3.00 0.00 ปานกลาง 2.17 0.41 นอ้ย 
4. ค่าแรงงาน 3.00 0.00 ปานกลาง 4.00 0.00 มาก 
ภาพรวมด้านราคาวตัถุดิบ 3.08 0.28 ปานกลาง 2.88 0.85 ปานกลาง 
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 4.4.3 ความเส่ียงการผลติอาหารไก่ด้านการขนส่ง 
ความเส่ียงด้านการขนส่งของกระบวนการผลติอาหารของระบบจ้างผลติ 
ความเส่ียงด้านการขนส่งซ่ึงผลการศึกษาพบว่า (ตารางท่ี 4.14)  โดยภาพรวมมีความเส่ียง

ระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย  = 2.57 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.68) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา่ มีความ
เส่ียงในระดบัน้อย จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ อาหารเสียหายจากการขนส่ง (ค่าเฉล่ีย = 2.33 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.52) และอาหารหายระหวา่งขนส่ง และรถขนส่งอาหารไม่พอ (ค่าเฉล่ีย = 2.00 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.00) รองลงมามีความเส่ียงในระดับมาก จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่  
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง (ค่าเฉล่ีย = 3.50 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.55)  และมีความเส่ียงระดบั
ปานกลาง จ านวน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ขนส่งไม่ตรงตามเวลา (ค่าเฉล่ีย = 3.00 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
= 0.00)  ตามล าดบั 

จากการศึกษาจะพบว่าผูป้ระกอบการฟาร์มมองความเส่ียงในด้านการขนส่งของการผลิต
อาหารระบบจา้งผลิตอยูใ่นระดบัน้อย เน่ืองจากผูป้ระกอบการฟาร์มมองวา่บริษทัผูรั้บจา้งผลิตมีการ
วางแผนในเร่ืองการจดัส่งสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้และมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ใน
กรณีท่ีอาหารเสียหายระหวา่งการขนส่งหรือมาส่งอาหารไก่ใหก้บัลูกคา้ไม่ทนัเวลานดัหมาย 

 
ความเส่ียงด้านการขนส่งของกระบวนการผลติอาหารของระบบผลติโดยฟาร์ม 
ความเส่ียงด้านการขนส่งซ่ึงผลการศึกษาพบว่า (ตารางท่ี 4.14) โดยภาพมีความเส่ียงอยู่ใน

ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  = 3.00 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.02) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบว่า 
ซ่ึงมีความเส่ียงในระดับมาก จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง (ค่าเฉล่ีย = 3.83  
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.41) และขนส่งไม่ตรงตามเวลา (ค่าเฉล่ีย = 3.67 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.82) (ค่าเฉล่ีย = 2.17 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.41) รองลงมามีความเส่ียงในระดบั
ปานกลาง จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ อาหารเสียหายจากการขนส่ง (ค่าเฉล่ีย = 3.33 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.52) รถขนส่งอาหารไม่พอ (ค่าเฉล่ีย = 2.67 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.52)  และไม่มี
ความเส่ียงเลย จ านวน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ อาหารหายระหวา่งขนส่ง (ค่าเฉล่ีย = 1.50 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.55) ตามล าดบั 
 จากการศึกษาพบว่าทางผูป้ระกอบการฟาร์มมองความเส่ียงในด้านการขนส่งอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เน่ืองจากวา่ทางฟาร์มยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาการขนส่งไม่ตรงเวลาและค่าใชจ่้ายการขนส่งท่ี
ยงัสูงท าให้มีความเสียหายต่อกระบวนการผลิตอาหารและตน้ทุนอาหารท่ีสูงข้ึน แต่ก็มีผูป้ระกอบการ
บางรายท่ีหารถในการขนส่งประจ าของฟาร์มก็จะช่วยลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการขนส่งได ้
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ตารางที ่4.14 ระดบัความเส่ียงการผลิตอาหารไก่ไข่ดา้นการขนส่ง 

ความเส่ียงด้านการขนส่ง 
ระบบจ้างผลติ ระบบผลติโดยฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล 
1. ขนส่งไม่ตรงตามเวลา 3.00 0.00 ปานกลาง 3.67 0.82 มาก 
2. อาหารเสียหายจากการขนส่ง 2.33 0.52 นอ้ย 3.33 0.52 ปานกลาง 
3. อาหารหายระหวา่งขนส่ง 2.00 0.00 นอ้ย 1.50 0.55 ไม่มีเลย 
4. รถขนส่งอาหารไม่พอ 2.00 0.00 นอ้ย 2.67 0.52 ปานกลาง 
5. ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสูง 3.50 0.55 มาก 3.83 0.41 มาก 

ภาพรวมด้านการขนส่ง 2.57 0.68 น้อย 3.00 1.02 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 
 

 4.4.4 ความเส่ียงของการผลติอาหารไก่ด้านการผลติ 
ความเส่ียงด้านการผลติของกระบวนการผลติอาหารของระบบจ้างผลติ 

 ความเส่ียงดา้นการผลิตซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ (ตารางท่ี 4.15) โดยภาพรวมไม่มีความเส่ียงเลย
(ค่าเฉล่ีย  = 1.56 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.50) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา่ ซ่ึงมีความเส่ียงใน
ระดบันอ้ย จ านวน 5 ประเด็น ไดแ้ก่ การหยุดเดินของเคร่ืองจกัร  การตรวจสอบวตัถุดิบ กระบวนการ
ผลิตไม่สะอาด อาหารเสียหายระหว่างการผลิต (ค่าเฉล่ีย = 2.00 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.00)
และการตรวจสอบอาหารส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย = 1.00 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.00) รองลงมาไม่มี
ความเส่ียงเลย จ านวน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ แรงงานไม่มีความรู้ความสามารถ และขาดแคลนแรงงานท่ีใช้
ผสมอาหาร (ค่าเฉล่ีย = 1.50 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.55) และสัดส่วนของส่วนผสมไม่ได้
มาตรฐาน และส้ินเปลืองแรงงานในการผลิตมาก (ค่าเฉล่ีย = 1.00 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.00) 
ตามล าดบั 
 
 จากการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการฟาร์มใหค้วามเส่ียงในดา้นการผลิตอยูใ่นระดบัไม่มีความ
เส่ียงเลยเน่ืองจาก 

1. ผูป้ระกอบการฟาร์มมองวา่บริษทัมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนอยา่งรอบคอบ ตั้งแต่การรับ
วตัถุดิบ การผลิต การจนกระทัง่การตรวจสอบผลผลิต ท าใหผู้ป้ระกอบการฟาร์มเกิดความมัน่ใจในตวั
อาหารไก่ 

2. เน่ืองจากกระบวนการผลิตอาหารทุกอย่างจะเป็นหน้าท่ีของผู ้รับจ้างผลิต ท าให้
ผูป้ระกอบการฟาร์มหมดปัญหาในเร่ืองการจดัการและปัญหาดา้นต่างๆในกระบวนการผลิต 
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3. ทางบริษทัผูรั้บจา้งผลิตอาหารได้สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูป้ระกอบการฟาร์มโดยการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้ถา้สินคา้มีปัญหาบริษทัจะท าการชดเชยค่าเสียหายให้กบัผูป้ระกอบการ
ฟาร์ม  
 
 4.1 ความเส่ียงการผลติอาหารไก่ด้านวตัถุดิบ 

ความเส่ียงด้านการผลติของกระบวนการผลติอาหารของระบบผลติโดยฟาร์ม 
ความเส่ียงดา้นการผลิตซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ (ตารางท่ี 4.15) โดยภาพมีความเส่ียงอยูใ่นระดบั

มาก (ค่าเฉล่ีย  = 3.98 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.76) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบว่า ซ่ึงมีความ
เส่ียงในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ แรงงานไม่มีความรู้ความสามารถ  ขาดแคลนแรงงาน
ท่ีใช้ผสมอาหาร และการตรวจสอบอาหารส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย = 4.50 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.55) 
และสัดส่วนของส่วนผสมไม่ไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย = 4.33  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.82) มีความ
เส่ียงในระดบัมาก จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่  ส้ินเปลืองแรงงานในการผลิตมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.17 ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.41) การหยุดเดินของเคร่ืองจกัร และอาหารเสียหายระหว่างการผลิต 
(ค่าเฉล่ีย = 3.67 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.52) และกระบวนการผลิตไม่สะอาด (ค่าเฉล่ีย = 3.50
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.55)  และมีความเส่ียงในระดับปานกลาง จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่  
การตรวจสอบวตัถุดิบ (ค่าเฉล่ีย = 3.00 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.63) ตามล าดบั 

จากการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการฟาร์มมองความเส่ียงในการผลิตอาหารอยู่ในระดบัมาก
เน่ืองจาก 

1. ทางฟาร์มไม่มีมาตรการและเทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบท่ีดีพอ โดยทาง
ฟาร์มส่วนใหญ่จะตรวจสอบวตัถุดิบเพียงแค่น ้ าหนกั สี และกล่ินของตวัวตัถุดิบแต่ไม่มีเคร่ืองมือตรวจ
สารปนเป้ือนในวตัถุดิบ 

2. ในด้านเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิต ทางฟาร์มมกัจะประสบปัญหาเคร่ืองจกัรในการผลิต
ขดัข้องหรือเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตมีคุณภาพไม่ดีพอ ซ่ึงจะส่งผลถึงคุณภาพของอาหารไก่ไข่
ส าเร็จรูปท่ีผลิตได ้

3. ในดา้นแรงงานซ่ึงถือเป็นปัญหาส าคญัในกระบวนการผลิตอาหารของฟาร์มไก่ไข่เน่ืองจาก
ทางฟาร์มมกัพบปัญหาในงานท่ีไม่มีคุณภาพหรือการขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลิต 
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ตารางที ่4.15 ระดบัความเส่ียงการผลิตอาหารไก่ไข่ดา้นการผลิต 

ความเส่ียงด้านการผลติ ระบบจ้างผลติ ระบบผลติโดยฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล 
1. สดัส่วนของส่วนผสมไม่ได้

มาตรฐาน 
1.00 0.00 ไม่มีเลย 4.33 0.82 มากท่ีสุด 

2. แรงงานไม่มีความรู้ความสามารถ 1.50 0.55 ไม่มีเลย 4.50 0.55 มากท่ีสุด 
3. ขาดแคลนแรงงานท่ีใชผ้สมอาหาร 1.50 0.55 ไม่มีเลย 4.50 0.55 มากท่ีสุด 
4. ส้ินเปลืองแรงงานในการผลิตมาก 1.00 0.00 ไม่มีเลย 4.17 0.41 มาก 
5. การหยดุเดินของเคร่ืองจกัร 2.00 0.00 นอ้ย 3.67 0.82 มาก 
6. การตรวจสอบวตัถุดิบ 2.00 0.00 นอ้ย 3.00 0.63 ปานกลาง 
7. กระบวนการผลิตไม่สะอาด 2.00 0.00 นอ้ย 3.50 0.55 มาก 
8. อาหารเสียหายระหวา่งการผลิต 2.00 0.00 นอ้ย 3.67 0.52 มาก 
9. การตรวจสอบอาหารส าเร็จ 1.00 0.00    นอ้ย 4.50 0.55 มากท่ีสุด 

ภาพรวมด้านการผลติ 1.56 0.50 ไม่มเีลย 3.98 0.76 มาก 
ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 
 

 4.4.5 ความเส่ียงของการผลติอาหารไก่ด้านประสิทธิภาพของอาหาร 
ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพอาหารของกระบวนการผลติอาหารของระบบจ้างผลติ 
ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพของอาหารซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ (ตารางท่ี 4.16) โดยภาพมีความ

เส่ียงอยูใ่นระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย  = 1.83 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.38) เม่ือพิจารณารายประเด็น
พบวา่ ซ่ึงมีความเส่ียงในระดบัน้อย จ านวน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ คุณภาพของไข่ไก่ และดา้นสุขภาพไก่ 
(ค่าเฉล่ีย = 2.00 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.00) รองลงมาไม่มีความเส่ียงเลย จ านวน 1 ประเด็น 
ได้แก่ ปริมาณไข่ไก่ท่ีได้เปรียบเทียบกับการกินอาหารของไก่ (ค่าเฉล่ีย = 1.50 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.55) ตามล าดบั 

จากการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการมองระดบัความเส่ียงของประสิทธิภาพอาหารอยูใ่นระดบั
นอ้ย เน่ืองจาก 

1. บริษทัผูรั้บจา้งผลิตมีผลการทดสอบคุณภาพของอาหารไก่ไข่ท่ีได้จากการทดสอบจริง 
ยนืยนัถึงคุณภาพอาหารใหแ้ก่ทางผูป้ระกอบการฟาร์ม 

2. เน่ืองจากบริษทัผูผ้ลิตอาหารมีการค านวณสารอาหารในอาหารไก่ไข่ดว้ยระบบมาตรฐาน
จึงท าใหอ้าหารท่ีผลิตไดมี้คุณค่าทางสารอาหารเพียงพอต่อความตอ้งการของไก่ 

3. จากผลการศึกษาถึงคุณภาพและผลผลิตไข่ไก่ท่ีทางฟาร์มส่วนใหญ่ผลิตไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีดี 
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ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพอาหารของกระบวนการผลติอาหารของระบบผลติโดยฟาร์ม 
ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพของอาหารซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ (ตารางท่ี 4.16) โดยภาพมีความ

เส่ียงอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  = 3.50 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.51) เม่ือพิจารณารายประเด็น
พบวา่ ซ่ึงมีความเส่ียงในระดบัมากทุกประเด็น ไดแ้ก่ ปริมาณไข่ไก่ท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบัการกินอาหาร
ของไก่  คุณภาพของไข่ไก่  และดา้นสุขภาพไก่ (ค่าเฉล่ีย = 3.50 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.55) 

จากการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการฟาร์มมองความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพของอาหารไก่อยูใ่น
ระดบัมากเน่ืองจาก 

1. เน่ืองจากฟาร์มไก่ไข่ส่วนใหญ่มีกระบวนการผลิตอาหารในหลายขั้นตอนท่ียงัไม่ดีพอจึงท า
ใหอ้าจจะส่งผลถึงคุณภาพของอาหารส าเร็จได ้

2. เน่ืองจากผูป้ระกอบการฟาร์มบางรายมีการลดตน้ทุนวตัถุดิบโดยการใช้วตัถุดิบราคาถูก
แทนการใชว้ตัถุดิบท่ีมีราคาแพง จึงท าใหคุ้ณภาพของอาหารท่ีผลิตไดล้ดนอ้ยลง 

3. จากการศึกษาผลผลิตภาพรวมของฟาร์มท่ีใช้อาหารระบบผลิตโดยฟาร์มจะพบว่าผลผลิต
ไข่ไก่ท่ีไดย้งัอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่ดีเท่าท่ีควร 
 
ตารางที ่4.16 ระดบัความเส่ียงการผลิตอาหารไก่ไข่ดา้นประสิทธิภาพของอาหาร 

ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพอาหาร 
ระบบจ้างผลติ ระบบผลติโดยฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล 
1. ปริมาณไข่ไก่ท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบั

การกินอาหารของไก่ 
1.50 0.55 ไม่มีเลย 3.50 0.55 มาก 

2. คุณภาพของไข่ไก่ 2.00 0.00 นอ้ย 3.50 0.55 มาก 
3. ดา้นสุขภาพไก่ 2.00 0.00 นอ้ย 3.50 0.55 มาก 

ภาพรวมด้านประสิทธิภาพของอาหาร 1.83 0.38 น้อย 3.50 0.51 มาก 

ท่ีมา : จากกการส ารวจและการค านวณ 
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4.5 สรุปความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและการจ้างผลิตอาหารไก่ไข่กรณีฟาร์ม
ตัวอย่าง 

ตารางที ่4.17 เปรียบเทียบความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและระบบการจา้งผลิต 

ความเส่ียง ระบบจ้างผลติ ระบบผลติโดยฟาร์ม ทางเลอืก 

ดา้นวตัถุดิบ 1.91 นอ้ย 3.31 ปานกลาง จา้งผลิต 
ดา้นราคาวตัถุดิบ 3.08 ปานกลาง 2.88 ปานกลาง ผลิตโดยฟาร์ม 
ดา้นการขนส่ง 2.57 นอ้ย 3.00 ปานกลาง จา้งผลิต 
ดา้นการผลิต 1.56 ไม่มีเลย 3.98 มาก จา้งผลิต 
ดา้นประสิทธิภาพของอาหาร 1.83 นอ้ย 3.50 มาก จา้งผลิต 
ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 4.17 ท่ีแสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและ
ระบบการจา้งผลิต ของฟาร์มตวัอยา่งทั้ง 6 ฟาร์ม พบวา่ 
 1. ความเส่ียงด้านวตัถุดิบ  ในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มจะมีความเส่ียงในระดับ 
ปานกลาง ค่าเฉล่ีย = 3.31 และการผลิตอาหารด้วยระบบการจ้างผลิต มีความเส่ียงในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย = 1.91 ซ่ึงในดา้นวตัถุดิบระบบผลิตโดยฟาร์มจึงมีความเส่ียงมากกว่าการจา้งผลิต เน่ืองจาก
ทางฟาร์มเกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่มีการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของวตัถุดิบท่ีส่งมาอยา่งรัดกุม
ท าให้วตัถุดิบท่ีทางฟาร์มใช้ผสมอาหารเป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพไม่ดีเท่ากับโรงงานขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากโรงงานขนาดใหญ่มีการตรวจสอบวตัถุดิบท่ีรับมาอยา่งเขม้งวดและผูท่ี้จดัส่งหรือหาวตัถุดิบ
ก็จะส่งวตัถุดิบเกรดท่ีดีเขา้บริษทัก่อน ท าให้บริษทัส่วนใหญ่จะไดว้ตัถุดิบท่ีดีและมีคุณภาพและใน
ดา้นวตัถุดิบน้ีก็จะมีความเส่ียงในเร่ืองวตัถุดิบขาดแคลน วตัถุดิบเสียหายจากการเก็บรักษาและวตัถุดิบ
เก่า ซ่ึงลว้นข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจดัการของแต่ละฟาร์ม ส่วนการผลิตอาหารไก่ไข่แบบระบบ
จา้งผลิตจะไม่มีความเส่ียงในดา้นน้ี 
 2. ความเส่ียงด้านราคาจะมีตวัก าหนดมาจากราคาวตัถุดิบ ซ่ึงทั้งการผลิตอาหารไก่ไข่โดย
ฟาร์มและการผลิตอาหารไก่ไข่แบบจา้งผลิตมีประเด็นความเส่ียงไปในทางเดียวกนั คือในระดบัปาน
กลาง โดยการผลิตอาหารด้วยระบบการจา้ง มีค่าเฉล่ีย = 3.08 และระบบผลิตโดยฟาร์ม มีค่าเฉล่ีย= 
2.88 ดงันั้น ดา้นราคาวตัถุดิบ การผลิตดว้ยระบบการจา้งจึงมีความเส่ียงมากกวา่ เน่ืองจากราคาอาหาร
ทั้งท่ีผลิตเองและจา้งผลิตลว้นแต่ตอ้งอา้งอิงจากราคาวตัถุดิบในทอ้งตลาด 
 3. ความเส่ียงด้านการขนส่ง การผลิตด้วยระบบจา้งผลิตมีความเส่ียงน้อยกว่าการผลิตโดย
ฟาร์ม โดยท่ีการผลิตดว้ยระบบการจา้งผลิตมีความเส่ียงในระดบันอ้ย ค่าเฉล่ีย = 2.57 และการผลิตโดย
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ฟาร์ม มีความเส่ียงระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย = 3.00 เน่ืองจากความรับผิดชอบในการขนส่งอาหารถา้
เป็นระบบจา้งผลิตผูรั้บจา้งผลิตอาหารจะเป็นผูรั้บผิดชอบความเส่ียงต่างๆระหว่างการขนส่งและส่ง
อาหารไก่ไข่ให้กบัทางฟาร์มให้ทนัเวลา แต่ถา้ระบบผลิตอาหารโดยฟาร์มเจา้ของฟาร์มจะตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบปัญหาต่างๆในการขนส่งด้วยตวัเอง ไม่ว่าจะเป็นการสูญหายของอาหารระหว่างการ
ขนส่ง อุบติัเหตุหรือวตัถุดิบมาส่งถึงฟาร์มไม่ทนัเวลา 

4. ความเส่ียงดา้นการผลิต พบวา่ในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มจะมีความเส่ียงท่ีมากกว่า
การจา้งการผลิต โดยท่ีการผลิตโดยระบบจา้งผลิตไม่มีความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย = 1.56 และการผลิตโดย
ฟาร์มมีความเส่ียงในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย = 3.98 เน่ืองจากในกระบวนการผลิตอาหารจะตอ้งมีปัจจยั
หลายตวัเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น แรงงาน เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัผูรั้บจา้งผลิตอาหารจะมี
ศกัยภาพทางดา้นต่างๆ ท่ีดีกวา่ทางฟาร์ม 
 5. ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพอาหาร พบวา่ในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มมีความเส่ียง
มากกวา่ระบบจา้งผลิต โดยท่ีการผลิตอาหารไก่ไข่แบบจา้งผลิตมีความเส่ียงในระดบัน้อย ค่าเฉล่ีย = 
1.83 และความเส่ียงการผลิตโดยฟาร์มอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย = 3.50 เน่ืองจากทั้งฟาร์มและโรงงาน
ท่ีท าการผลิตอาหารพยายามผลิตอาหารของตนให้ออกมามีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อผลผลิตของ
ตนเองและความเช่ือมัน่ของลูกคา้ แต่การผลิตโดยฟาร์มอาจจะมีความเส่ียงในดา้นประสิทธิภาพของ
อาหารสัตวม์ากกว่าการผลิตอาหารแบบจา้งผลิตอยู่ อนัก็เน่ืองมาจากความพร้อมของปัจจยัทางดา้น
ต่างๆ ท่ียงัไม่สามารถเทียบเท่าโรงงานขนาดใหญ่ได ้
 ดังนั้ นจากผลการศึกษาด้านความเส่ียง พอสรุปได้ว่า ด้วยปัจจัยความเส่ียงทั้ ง 5 ด้าน 
ผูป้ระกอบการไก่ไข่ควรเลือกการผลิตอาหารไก่ไข่ดว้ยระบบการจา้งผลิตเพื่อลดความเส่ียงในการ
ผลิตอาหารไก่ไข่ 
 
ส่วนที ่5 การจัดการความเส่ียง 

1) การจดัการความเส่ียงด้านวตัถุดิบ ในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มจะมีความเส่ียงใน
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย = 3.31 จึงควรท่ีจะด าเนินการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของวตัถุดิบท่ีส่ง
มาจากพ่อคา้คนกลางหรือผูค้า้อย่างรัดกุมโดยตอ้งด าเนินการตรวจสอบวตัถุดิบอย่างน้อย 2 รอบ ทั้ง
ดา้นกายภาพ และควรท าการตรวจสอบทางเคมีดว้ยเพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ส าหรับความเส่ียงใน
เร่ืองวตัถุดิบขาดแคลน วตัถุดิบเสียหายจากการเก็บรักษาและวตัถุดิบเก่าเกินกว่าท่ีจะน ามาสู่
กระบวนการผลิตนั้น ควรมีการค านวณและวางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีพอส าหรับการผลิตในแต่คร้ัง 
ไม่ควรมีการกักตุนวตัถุดิบมากจนเกินก าลังการผลิต ซ่ึงจะส่งผลต่อวตัถุดิบท่ีเสียหาย และไม่ได้
มาตรฐานในการผลิตอาหารได ้
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2) การจดัการความเส่ียงดา้นราคาจะมีตวัก าหนดมาจากราคาวตัถุดิบ ซ่ึงทั้งการผลิตอาหาร
ไก่ไข่โดยฟาร์มและการผลิตอาหารไก่ไข่แบบจา้งผลิตมีประเด็นความเส่ียงไปในทางเดียวกนั คือใน
ระดบัปานกลาง โดยการผลิตอาหารดว้ยระบบการจา้งผลิต มีค่าเฉล่ีย = 3.08 และระบบผลิตโดยฟาร์ม 
มีค่าเฉล่ีย= 2.88 เน่ืองจากราคาอาหารทั้งท่ีผลิตเองและจา้งผลิตลว้นแต่ตอ้งอา้งอิงจากราคาวตัถุดิบใน
ทอ้งตลาด  จึงควรมีการวางแผนการผลิตท่ีรัดกุม การจดัซ้ือวตัถุดิบในช่วงตน้ฤดูท่ีราคาไม่สูงมาก
อาจจะท าใหล้ดความเส่ียงดา้นราคาท่ีสูงได ้
 3) การจดัการความเส่ียงดา้นการขนส่ง การผลิตดว้ยระบบการจา้งมีความเส่ียงน้อยกวา่การ
ผลิตโดยฟาร์ม โดยท่ีการผลิตดว้ยระบบการจา้งผลิตมีความเส่ียงในระดบันอ้ย ค่าเฉล่ีย = 2.57 และการ
ผลิตโดยฟาร์ม มีความเส่ียงระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย = 3.00 ดังนั้น การผลิตโดยฟาร์มควรมีการ
จดัการเร่ืองการขนส่งให้ควบคุมเร่ืองระยะเวลาในการขนส่งท่ีตรงเวลา การดูแลไม่ให้เกิดความ
เสียหายในระหว่างการขนส่ง  มีเครือข่ายกบัผูข้นส่งเพื่อลดปัญหาและความเส่ียงต่อปริมาณรถท่ีท า
การขนส่ง 

4) การจดัการความเส่ียงด้านการผลิต  พบว่าการผลิตโดยระบบจา้งผลิตไม่มีความเส่ียง มี
ค่าเฉล่ีย = 1.56 และการผลิตโดยฟาร์มมีความเส่ียงในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย = 3.98 ดงันั้น การผลิตโดย
ฟาร์มจะตอ้งวางแผนการผลิตท่ีรัดกุม โดยเฉพาะในเร่ืองของการจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล ซ่ึงตอ้ง
จา้งแรงงาน พนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญ มีความรู้ความสามารถในการผลิตอาหารสัตวม์ารับผิดชอบ
ท าหน้าท่ีในการผลิตอาหาร  ตลอดจนมีการวางแผนส ารองกรณีท่ีเคร่ืองจกัรผสมอาหารขดัขอ้งหรือ
เสียหาย  

5) การจดัการความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพอาหารพบว่าการผลิตอาหารไก่ไข่แบบจา้งผลิตมี
ความเส่ียงในระดบัน้อย ค่าเฉล่ีย = 1.83 และความเส่ียงการผลิตโดยฟาร์มอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย = 
3.50 ดงันั้นการผลิตโดยฟาร์มควรท่ีจะตรวจสอบกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ตั้งแต่ขั้นตอนการ
จดัหาวตัถุดิบ จนถึงขั้นตอนการเก็บอาหารส าเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิต อนัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของอาหาร เพราะหากไดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน ท่ีมี
การตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมออนัจะส่งผลให้อาหารไก่ไข่ท่ีผลิตไดมี้
คุณภาพทั้งทางกายภาพและทางเคมี ถูกหลกัโภชนาการและเหมาะแก่การเป็นอาหารส าหรับไก่ไข่ท่ีมี
คุณภาพต่อไป 
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บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินตน้ทุนและความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและการจา้งการผลิต

กรณีศึกษาวฒันาฟาร์ม ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นฟาร์มกลุ่มตวัอยา่ง และฟาร์ม
กรณีศึกษา ในบทสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะน้ี ขอน าเสนอเน้ือหา 3 ส่วน ซ่ึงประกอบดว้ย 
ส่วนแรกเป็นการสรุปผลการศึกษา ส่วนท่ีสองเป็นขอ้คน้พบและการอภิปรายผล และส่วนสุดทา้ยเป็น
การใหข้อ้เสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเจา้ของฟาร์มผูป้ระกอบการเล้ียงไก่ไข่ในพื้นท่ีจงัหวดั
ล าพนู โดยฟาร์มกรณีศึกษาจ านวน 1 ฟาร์ม ฟาร์มท่ีใชร้ะบบผลิตโดยฟาร์ม จ านวน 3 ฟาร์ม และฟาร์ม
ตวัอยา่งท่ีใชร้ะบบจา้งผลิตอาหาร จ านวน 3 ฟาร์ม   

1) ข้อมูลทัว่ไป 
ฟาร์มทีใ่ช้ระบบผลติโดยฟาร์ม 
ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้ขอ้มูลของฟาร์มท่ีใช้ระบบผลิตโดยฟาร์ม พบว่า 2 ฟาร์ม 

เป็นเพศชาย และมี 1 ฟาร์มท่ีเป็นเพศหญิง  
ฟาร์มท่ี 1 เจ้าของฟาร์ม เป็นเพศชาย มีอายุ 38 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับ  

ปริญญาตรี ท่ีดินท่ีถือครองมีขนาด 10 ไร่ จ  านวนไก่ไข่ในฟาร์ม มีจ านวนทั้งส้ิน 45,000 ตวั  มีการจา้ง
แรงงานในฟาร์ม จ านวน 10 คน โดยท่ีเจา้ของฟาร์มมีประสบการณ์การเล้ียงไก่ไข่มาแลว้ 15 ปี 

ฟาร์มท่ี 2 เจา้ของฟาร์มเป็นเพศชาย มีอายุ  57 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาต ่ากวา่ระดบั
ปริญญาตรี ท่ีดินท่ีถือครองมีขนาด 10 ไร่ จ  านวนไก่ไข่ในฟาร์ม มีจ านวนทั้งส้ิน 20,000 ตวั  มีการจา้ง
แรงงานในฟาร์ม จ านวน 10 คน โดยท่ีเจา้ของฟาร์มมีประสบการณ์การเล้ียงไก่ไข่มาแลว้ 20 ปี 

ฟาร์มท่ี 3 เจา้ของฟาร์มเป็นเพศหญิง มีอายุ  47 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ท่ีดินท่ีถือครองมีขนาด 10 ไร่ จ  านวนไก่ไข่ในฟาร์ม มีจ านวนทั้งส้ิน 20,000 ตวั  มีการจา้งแรงงาน
ในฟาร์ม จ านวน 10 คน โดยท่ีเจา้ของฟาร์มมีประสบการณ์การเล้ียงไก่ไข่มาแลว้ 18 ปี 
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ผลการศึกษาขอ้มูลสภาพการเล้ียงไก่ไข่ของทั้ง 3 ฟาร์ม พบวา่ แหล่งท่ีมาของลูกไก่ไข่นั้น ทั้ง 
3 ฟาร์ม ซ้ือมาจากฟาร์มอ่ืน โดยแม่ไก่ยืนกรงท่ีอยูใ่นฟาร์มมีอายุเฉล่ีย 16 เดือน ทั้ง 3 ฟาร์ม ในการให้
อาหารไก่จะเป็นอาหารท่ีผลิตเองโดยฟาร์มทั้ ง 3 ฟาร์ม โดยมี 1 ฟาร์มท่ีใช้ระบบให้อาหารแบบ
อตัโนมติั และจ านวน 2 ฟาร์มท่ีใชแ้รงงานคน ส าหรับรูปแบบโรงเรือนทั้ง 3 ฟาร์ม เป็นโรงเรือนแบบ
ปิด ซ่ึงฟาร์มท่ี 1 โรงเรือนมีอาย ุ15 ปี ฟาร์มท่ี 2 โรงเรือนมีอายุ 20 ปี  และฟาร์มท่ี 3 โรงเรือนมีอายุ 18 
ปี  ซ่ึงในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาฟาร์มท่ี 1 เคยเกิดโรคระบาดในฟาร์มมาแลว้ 2 คร้ัง ฟาร์มท่ี 2 และฟาร์มท่ี 
3 เคยเกิดโรคระบาดมาแล้ว 1 คร้ัง เม่ือไก่ในฟาร์มป่วยทั้ง 3 ฟาร์มจะมีวิธีการจดัการโดยขอความ
ร่วมมือใหส้ัตวบ์าลรักษา 

ผลการศึกษาสภาพการตลาดของฟาร์มตวัอยา่งทั้ง 3 ฟาร์ม พบวา่ ฟาร์มท่ี 1 มีปริมาณไข่ไก่ท่ี
ผลิตไดต่้อวนั จ  านวน 40,000 ฟอง  ฟาร์มท่ี 2 และฟาร์มท่ี 3 มีปริมาณไข่ไก่ท่ีผลิตไดต่้อวนั จ  านวน 
18,000 ฟอง  โดยราคาจ าหน่ายของทั้ง 3 ฟาร์มเป็นราคาเท่ากนั คือเฉล่ีย 2.70 ต่อฟอง ( ราคา ณ วนัท่ี 
15 กนัยายน 2557)  ลกัษณะการจ าหน่าย ทั้ง 3 ฟาร์ม จ าหน่ายแบบคดัเบอร์  เป็นการจ าหน่ายแบบเงิน
สด โดยใชร้าคากลางเป็นตวัก าหนดราคาขาย 

 
ฟาร์มทีใ่ช้ระบบจ้างผลติอาหารสัตว์ 

 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปผูใ้หข้อ้มูลทั้ง 3 ฟาร์ม เป็นเพศชาย 
ฟาร์มท่ี 1 เจา้ของฟาร์ม มีอาย ุ54 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาโท ท่ีดินท่ีถือ

ครองมีขนาด 30 ไร่ จ  านวนไก่ไข่ในฟาร์ม มีจ านวนทั้งส้ิน 70,000 ตวั  มีการจา้งแรงงานในฟาร์ม 
จ านวน 20 คน โดยท่ีเจา้ของฟาร์มมีประสบการณ์การเล้ียงไก่ไข่มาแลว้ 10 ปี 

ฟาร์มท่ี 2 เจา้ของฟาร์ม มีอายุ  37 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีดินท่ี
ถือครองมีขนาด 10 ไร่ จ  านวนไก่ไข่ในฟาร์ม มีจ านวนทั้งส้ิน 15,000 ตวั  มีการจา้งแรงงานในฟาร์ม 
จ านวน 6 คน โดยท่ีเจา้ของฟาร์มมีประสบการณ์การเล้ียงไก่ไข่มาแลว้ 5 ปี 

ฟาร์มท่ี 3 เจา้ของฟาร์ม มีอายุ  44 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีดินท่ี
ถือครองมีขนาด 100 ไร่ จ  านวนไก่ไข่ในฟาร์ม มีจ านวนทั้งส้ิน 85,000 ตวั  มีการจา้งแรงงานในฟาร์ม 
จ านวน 30 คน โดยท่ีเจา้ของฟาร์มมีประสบการณ์การเล้ียงไก่ไข่มาแลว้ 15 ปี 

ผลการศึกษาขอ้มูลสภาพการเล้ียงไก่ไข่ของทั้ง 3 ฟาร์ม พบวา่ แหล่งท่ีมาของลูกไก่ไข่นั้น ทั้ง 
3 ฟาร์ม ซ้ือมาจากฟาร์มอ่ืน โดยแม่ไก่ยืนกรงท่ีอยูใ่นฟาร์มมีอายุเฉล่ีย 16 เดือน ทั้ง 3 ฟาร์ม ในการให้
อาหารไก่จะเป็นอาหารส าเร็จรูปท่ีจา้งบริษทัผลิตทั้ง 3 ฟาร์ม โดยมี 1 ฟาร์มท่ีใชร้ะบบให้อาหารแบบ
อตัโนมติั และจ านวน 2 ฟาร์มท่ีใชแ้รงงานคนและใชถ้งัอาหารก่ึงอตัโนมติั  ส าหรับรูปแบบโรงเรือน
ทั้ง 3 ฟาร์ม เป็นโรงเรือนแบบปิด ซ่ึงฟาร์มท่ี 1 โรงเรือนมีอายุ 10 ปี ฟาร์มท่ี 2 โรงเรือนมีอายุ 5 ปี  
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และฟาร์มท่ี 3 โรงเรือนมีอายุ 15 ปี  ซ่ึงในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้ง 3 ฟาร์ม ยงัไม่เคยเกิดโรคระบาดใน
ฟาร์ม เม่ือไก่ในฟาร์มป่วยทั้ง 3 ฟาร์มจะมีวธีิการจดัการโดยขอความร่วมมือใหส้ัตวบาลรักษา 

ผลการศึกษาสภาพการตลาดของฟาร์มตวัอยา่งทั้ง 3 ฟาร์ม พบวา่ ฟาร์มท่ี 1 มีปริมาณไข่ไก่ท่ี
ผลิตได้ต่อวนั จ  านวน 63,000 ฟอง  ฟาร์มท่ี 2 มีปริมาณไข่ไก่ท่ีผลิตได้ต่อวนั จ  านวน 13,500 ฟอง  
ฟาร์มท่ี 3 มีปริมาณไข่ไก่ท่ีผลิตไดต่้อวนั จ  านวน 76,500 ฟอง  โดยราคาจ าหน่วยของทั้ง 3 ฟาร์มเป็น
ราคาเท่ากนั คือเฉล่ีย 2.70 ต่อฟอง (ราคา ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2557)  ลกัษณะการจ าหน่าย ทั้ง 3 ฟาร์ม 
จ าหน่ายแบบคดัเบอร์ เป็นการจ าหน่ายแบบเงินสด โดยใชร้าคากลางเป็นตวัก าหนดราคาขาย 
 
 2) กระบวนการผลติ  

ผลการศึกษากระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ ทั้งระบบการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์ม และ
ระบบการจ้างผลิตเก่ียวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิต ตลอดจนความเส่ียงของกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ทั้งสองระบบ ท าให้ทราบวา่
ในกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนของระบบผลิตโดยฟาร์มทุกขั้นตอนเจ้าของฟาร์มจะเป็น
ผูด้  าเนินการเอง และมกัจะประสบปัญหาในกระบวนการผลิตในเกิบทุกขั้นตอนขั้นตอน ซ่ึงแตกต่าง
จากกระบวนการผลิตโดยระบบการจา้งผลิตท่ีทางฟาร์มจะปัดภาระให้ผูรั้บจา้งผลิตเป็นผูด้  าเนินการ 
ซ่ึงกระบวนการผลิตจะเป็นหน้าท่ีของผูรั้บจ้างผลิต เจ้าของฟาร์มไม่ต้องด าเนินการแต่อย่างใด 
ประกอบกบัในกระบวนการผลิตท่ีผูรั้บจา้งด าเนินการค่อนขา้งจะมีคุณภาพ และไดม้าตรฐานมากกวา่
การผลิตเองโดยฟาร์ม  
  

3) ต้นทุนการผลติ 
ผลการศึกษาตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่โดยระบบผลิตโดยฟาร์ม ของฟาร์มกรณีศึกษาและ

ฟาร์มตวัอยา่ง พบวา่ ตน้ทุนการผลิตอาหารโดยฟาร์มตน้ทุนส่วนใหญ่ในกระบวนการผลิตอาหาร จะ
อยูใ่นส่วนของตน้ทุนผนัแปร ซ่ึงก็ประกอบไปดว้ย ค่าวตัถุดิบอาหารไก่และค่าใชจ่้ายในกระบวนการ
ผลิต ส่วนตน้ทุนคงท่ีประกอบดว้ย ค่าท่ีดิน โรงงานและเคร่ืองจกัร จะมีสัดส่วนในตน้ทุนการผลิต
อาหารเพียงเล็กน้อย เม่ือดูในส่วนของตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่ของแต่ละฟาร์มจะพบว่า ในส่วน
ตน้ทุนคงท่ีจะมีสัดส่วนตน้ทุนท่ีไม่ค่อยแตกต่างกนัมากนกั แต่ในส่วนของตน้ทุนผนัแปรแต่ละฟาร์ม
จะแตกต่างกนัในเร่ืองของราคาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตท่ีจะส่งผลถึงราคาอาหารไก่ เม่ือดูในส่วนของ
ตน้ทุนเฉล่ียต่อกิโลกรัมของแต่ละฟาร์มจะพบว่ามีตน้ทุนท่ีแตกต่างกนั แต่ตน้ทุนท่ีแตกต่างกนันั้น
ไม่ไดมี้ผลมาจากขนาดฟาร์ม แต่มีผลมาจากความสามารถในการบริหารจดัการในดา้นวตัถุดิบและ
กระบวนการผลิต โดยฟาร์มท่ีมีความรู้ความสามารถในเร่ืองการผลิตอาหารสัตวก์็จะไดเ้ปรียบด้าน
ตน้ทุนและประสิทธิภาพของอาหารสัตว ์
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 ผลการศึกษาตน้ทุนการผลิตอาหารไก่ไข่โดยระบบการจา้งผลิต ของฟาร์มกรณีศึกษาและ
ฟาร์มตวัอยา่ง พบวา่ ตน้ทุนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดในกระบวนการผลิตอาหาร จะอยูใ่นส่วนของ
ตน้ทุนผนัแปรซ่ึงประกอบดว้ย ค่าอาหารส าเร็จ ค่าขนส่ง ส่วนตน้ทุนคงท่ีประกอบดว้ย ค่าท่ีดิน และ
ตวัอาคารท่ีใชเ้ก็บอาหารจะมีสัดส่วนท่ีนอ้ย เม่ือดูในส่วนของตน้ทุนอาหารต่อกิโลกรัมท่ีแต่ละฟาร์ม
ไดรั้บจะมีตน้ทุนท่ีแตกต่างกนั โดยในกระบวนการจา้งผลิตอาหารไก่จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนค่าอาหารไก่
จะผนัแปรไปตามปริมาณการใช้อาหารไก่ของแต่ละฟาร์มหมายความวา่ถา้ปริมาณการใช้อาหารไก่
ฟาร์มไหนมากก็จะท าใหต้น้ทุนค่าอาหารของฟาร์มนั้นต ่าลง และผูรั้บจา้งผลิตอาหารไก่ยงัให้ความใส่
ใจและคอยช่วยเหลือแก่ฟาร์มท่ีมีปริมาณการใชอ้าหารท่ีมาก โดยเขา้ไปดูแลมากกวา่ฟาร์มท่ีมีปริมาณ
การใชอ้าหารไก่ท่ีนอ้ย 

เม่ือวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกระบวนการผลิตอาหารทั้งสองระบบ 
พบว่า การผลิตอาหารระบบผลิตโดยฟาร์ม มีจุดแข็งเร่ืองตน้ทุนในส่วนของอาหารไก่ท่ีต ่าเน่ืองจาก
สามารถควบคุมการจดัการดา้นการผลิตและควบคุมวตัถุดิบอาหารไดด้ว้ยตวัเอง  ฟาร์มสามารถผลิต
อาหารไก่ได้ทุกเม่ือ และสามารถเพิ่มหรือลดส่วนผสมในอาหารไก่ได้ตามความต้องการ ขณะท่ีมี
จุดอ่อนก็คือ ต้องใช้เงินลงทุนเร่ิมแรกในการซ้ือท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักร เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตอาหาร ท าให้มีค่าเสียโอกาสทางด้านเงินลงทุนในส่วนตน้ทุนคงท่ี เจา้ของฟาร์ม
จะต้องมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเพิ่มในส่วนของกระบวนการผลิตอาหารไก่ ในกระบวนการผลิต
อาหารมกัประสบปัญหาเร่ืองวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตอาหารไก่และมาตรฐานเร่ืองการผลิตอาหารไก่
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไม่มีผูท่ี้มีความรู้ความช านาญในการผสมอาหารไก่คอยให้การควบคุมดูแล
และตรวจสอบในขั้นตอนการผลิตอาหารไก่ ไม่มีเทคโนโลยีท่ีใชต้รวจสอบคุณภาพอาหารเหมือนกบั
ผูผ้ลิตอาหารรายใหญ่ ท าให้ไม่ทราบถึงคุณภาพอาหารไก่ไข่ท่ีผลิตได้ ส าหรับโอกาสในการผลิต
อาหารสามารถพฒันาในดา้นกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเทียบเท่ากบัผูผ้ลิตรายใหญ่ เพื่อ
สร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจอาหารไก่ได ้และในอนาคตสามารถน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมา
ช่วยลดการจดัการในกระบวนการผลิตอาหารไก่ และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต คือ 
จ านวนแรงงานมีแนวโน้มท่ีลดลง ซ่ึงจะส่งผลถึงความสามารถในการผลิตอาหารไก่ ด้านวตัถุดิบ
บริษทัผูผ้ลิตอาหารรายใหญ่มกัจะกวา้นซ้ือวตัถุดิบในช่วงตน้ฤดูไปกกัตุน ท าให้ฟาร์มท่ีท าการผลิต
อาหารเองหาซ้ือวตัถุดิบในช่วงกลางฤดูหรือปลายฤดูเก็บเก่ียววตัถุดิบท่ีใชใ้นการผสมอาหารไก่ไดย้าก
และมีราคาสูง 

ผลการศึกษาตน้ทุนการผลิตของการผลิตอาหารไก่ดว้ยระบบการจา้งผลิต จุดแข็งในระบบน้ี
คือ บริษทัผูรั้บจา้งผลิตอาหารไก่มีเทคโนโลยีในการผลิตอาหารท่ีไดม้าตรฐาน มีการควบคุมทั้งเร่ือง
กระบวนการผลิตและคุณภาพของอาหารสัตวจ์ากหน่วยงานภาครัฐภายนอก ท าให้บริษทัผลิตอาหาร
ไดต้ามคุณภาพท่ีก าหนด มีศกัยภาพในการผลิตอาหารในปริมาณท่ีมาก มีความสามารถในการกกัตุน



 

98 

วตัถุดิบท าให้มีวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิตอาหารไก่ไดต้ลอดทั้งปี ลดการจดัการของฟาร์มในเร่ืองของ
การผลิตอาหารไก่ และเงินลงทุนเร่ิมแรกของการผลิตอาหารไก่ของฟาร์มไก่  แต่ยงัพบจุดอ่อนคือ 
บริษทัผูรั้บจา้งผลิตอาหารไก่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีสูงท าให้ราคาอาหารส าเร็จท่ีทางบริษทั
ผลิตมีราคาท่ีสูงกวา่ราคาอาหารสัตวท่ี์ผลิตโดยฟาร์ม ผูป้ระกอบการฟาร์มจะเพิ่มหรือลดสัดส่วนของ
วตัถุดิบในอาหารไก่จะสามารถท าไดย้าก เน่ืองจากจะตอ้งปรึกษากบัผูรั้บจา้งผลิตอาหารไก่วา่สามารถ
ปรับสูตรการผลิตไดห้รือไม่  ผูป้ระกอบการฟาร์มมีความเส่ียงในการท่ีผูรั้บจา้งผลิตอาหารไก่จะหยุด
ท าการผลิตอาหารไก่ให้แก่ฟาร์ม และฟาร์มไม่สามารถทราบถึงส่วนผสมของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต
อาหารไก่  ส าหรับโอกาสพบว่า การจา้งผลิตอาหารไก่ท าให้ฟาร์มไม่ตอ้งเสียเงินในการลงทุนใน
กระบวนการผลิต ท าให้ทางฟาร์มมีโอกาสน าเงินไปต่อยอดทางธุรกิจในดา้นอ่ืนๆ ได ้บริษทัผูรั้บจา้ง
ผลิตมีการพฒันาศกัยภาพของตนเองอยู่ตลอดท าให้ทางฟาร์มมีโอกาสท่ีจะไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี
ยิง่ข้ึนไป ท าใหผู้ป้ระกอบการฟาร์มมีเวลาไปบริหารจดัการงานดา้นอ่ืนๆ มากยิง่ข้ึน 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบตน้ทุน รายได ้และก าไรจากการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและโดย
ระบบการจา้งผลิต ท าให้ทราบว่าการผลิตอาหารโดยฟาร์ม มีตน้ทุนการผลิตน้อยกว่าระบบการจา้ง
ผลิตซ่ึงถา้ดูเพียงแค่ดา้นตน้ทุนการผลิตอาหารโดยฟาร์มน่าจะเป็นทางเลือกท่ีดี แต่เม่ือศึกษาปริมาณ
ของไข่ไก่ท่ีผลิตไดพ้บว่ามีความแตกต่างพอสมควรคือระบบผลิตโดยฟาร์มมีปริมาณไข่ไก่ท่ีผลิตได้
โดยเฉล่ียนอ้ยกวา่ระบบจา้งผลิต  แต่ขนาดของไข่ไก่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกนัมากนกั เม่ือน าตน้ทุน
และรายได้ของการผลิตอาหารไก่ทั้ งสองระบบมาเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าระบบจ้างผลิตจะได้
ประโยชน์สูงกวา่ระบบผลิตโดยฟาร์ม ดงันั้นในการผลิตอาหารไก่ไข่แบบจา้งผลิตน่าจะเป็นทางเลือก
ท่ีดีกวา่การผลิตดว้ยระบบผลิตโดยฟาร์ม 

 
4) ปัจจัยด้านความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง 
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัความเส่ียงของการผลิตอาหารดว้ยระบบผลิตโดยฟาร์ม

และระบบการจา้งผลิต พบวา่  
ดา้นวตัถุดิบระบบผลิตโดยฟาร์มมีความเส่ียงมากกว่าการจา้งผลิตคือ การผลิตอาหารไก่ไข่

โดยฟาร์มจะมีความเส่ียงในระดบัปานกลาง และการผลิตอาหารดว้ยระบบการจา้งผลิตมีความเส่ียงใน
ระดับน้อย เน่ืองจากทางฟาร์มเกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่มีการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของ
วตัถุดิบท่ีส่งมาอยา่งรัดกุมท าให้วตัถุดิบท่ีทางฟาร์มใชผ้สมอาหารเป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพไม่ดีเท่ากบั
โรงงานขนาดใหญ่ เน่ืองจากโรงงานขนาดใหญ่มีการตรวจสอบวตัถุดิบท่ีรับมาอย่างเขม้งวดและผูท่ี้
จดัส่งหรือหาวตัถุดิบก็จะส่งวตัถุดิบเกรดท่ีดีเขา้บริษทัก่อน ท าให้บริษทัส่วนใหญ่จะไดว้ตัถุดิบท่ีดี
และมีคุณภาพและในดา้นวตัถุดิบน้ีก็จะมีความเส่ียงในเร่ืองวตัถุดิบขาดแคลน วตัถุดิบเสียหายจากการ
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เก็บรักษาและวตัถุดิบเก่า ซ่ึงลว้นข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจดัการของแต่ละฟาร์ม ส่วนการผลิต
อาหารไก่ไข่แบบระบบจา้งผลิตจะไม่มีความเส่ียงในดา้นน้ี  

ดงันั้นเพื่อจดัการความเส่ียงด้านวตัถุดิบฟาร์มควรท่ีจะด าเนินการตรวจสอบคุณภาพและ
ปริมาณของวตัถุดิบท่ีส่งมาจากพ่อค้าคนกลางหรือผูค้ ้าอย่างรัดกุมโดยต้องด าเนินการตรวจสอบ
วตัถุดิบอย่างน้อย 2 รอบ ทั้งดา้นกายภาพ และควรท าการตรวจสอบทางเคมีดว้ยเพื่อให้ไดว้ตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพ ส าหรับความเส่ียงในเร่ืองวตัถุดิบขาดแคลน วตัถุดิบเสียหายจากการเก็บรักษาและวตัถุดิบเก่า
เกินกวา่ท่ีจะน ามาสู่กระบวนการผลิตนั้น ควรมีการค านวณและวางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีพอส าหรับ
การผลิตในแต่คร้ัง ไม่ควรมีการกกัตุนวตัถุดิบมากจนเกินก าลังการผลิต ซ่ึงจะส่งผลต่อวตัถุดิบท่ี
เสียหาย และไม่ไดม้าตรฐานในการผลิตอาหารได ้
 ด้านราคาอาหารส าเร็จจะมีตัวก าหนดมาจากราคาวตัถุดิบ ค่าการจัดการในการผลิต 
ค่าแรงงาน ซ่ึงทั้งการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและการผลิตอาหารไก่ไข่แบบจา้งผลิตมีประเด็น
ความเส่ียงไปในทางเดียวกนั คือในระดบัปานกลาง เน่ืองจากราคาวตัถุดิบทั้งท่ีผลิตเองและจา้งผลิต
ลว้นแต่ตอ้งอา้งอิงจากราคาวตัถุดิบในทอ้งตลาด  ดว้ยเหตุน้ีฟาร์มจึงควรจดัการความเส่ียงดา้นน้ีดว้ย
การวางแผนการผลิตท่ีรัดกุม การจดัซ้ือวตัถุดิบในช่วงตน้ฤดูท่ีราคาไม่สูงมากอาจจะท าให้ลดความ
เส่ียงดา้นราคาท่ีสูงได ้
 ดา้นการขนส่ง การผลิตดว้ยระบบจา้งผลิตมีความเส่ียงน้อยกวา่การผลิตโดยฟาร์ม โดยท่ีการ
ผลิตดว้ยระบบการจา้งผลิตมีความเส่ียงในระดบัน้อย และการผลิตโดยฟาร์ม มีความเส่ียงระดบัปาน
กลาง เน่ืองจากความรับผิดชอบในการขนส่งอาหารถา้เป็นระบบจา้งผลิตผูรั้บจา้งผลิตอาหารจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบความเส่ียงต่างๆระหว่างการขนส่งและส่งอาหารไก่ไข่ให้กบัทางฟาร์มให้ทนัเวลา แต่ถา้
ระบบผลิตอาหารโดยฟาร์มเจา้ของฟาร์มจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบปัญหาต่างๆในการขนส่งดว้ยตวัเอง 
ไม่วา่จะเป็นการสูญหายของอาหารระหวา่งการขนส่ง อุบติัเหตุหรือวตัถุดิบมาส่งถึงฟาร์มไม่ทนัเวลา 
ดว้ยเหตุน้ีฟาร์มควรมีการจดัการเร่ืองการขนส่งให้ควบคุมเร่ืองระยะเวลาในการขนส่งท่ีตรงเวลา การ
ดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายในระหวา่งการขนส่ง  มีเครือข่ายกบัผูข้นส่งเพื่อลดปัญหาและความเส่ียง
ต่อปริมาณรถท่ีท าการขนส่ง 

ดา้นการผลิตพบว่าในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มจะมีความเส่ียงท่ีมากกว่าการจา้งการ
ผลิต โดยท่ีการผลิตโดยระบบจา้งผลิตไม่มีความเส่ียง และการผลิตโดยฟาร์มมีความเส่ียงในระดบัมาก 
เน่ืองจากในกระบวนการผลิตอาหารจะตอ้งมีปัจจยัหลายตวัเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น แรงงาน เคร่ืองจกัร 
ไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัผูรั้บจา้งผลิตอาหารจะมีศกัยภาพทางด้านต่างๆ ท่ีดีกว่าทางฟาร์ม ดงันั้นใน
การจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ฟาร์มจะตอ้งวางแผนการผลิตท่ีรัดกุม โดยเฉพาะในเร่ืองของการจดัการ
ดา้นทรัพยากรบุคคล ซ่ึงตอ้งจา้งแรงงาน พนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญ มีความรู้ความสามารถในการ
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ผลิตอาหารสัตว์มารับผิดชอบท าหน้าท่ีในการผลิตอาหาร  ตลอดจนมีการวางแผนส ารองกรณีท่ี
เคร่ืองจกัรผสมอาหารขดัขอ้งหรือเสียหาย 
 ดา้นประสิทธิภาพอาหารพบวา่ในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มมีความเส่ียงมากกว่าระบบ
จา้งผลิต โดยท่ีการผลิตอาหารไก่ไข่แบบจา้งผลิตมีความเส่ียงในระดบัน้อย และความเส่ียงการผลิต
โดยฟาร์มอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากทั้งฟาร์มและโรงงานท่ีท าการผลิตอาหารพยายามผลิตอาหารของ
ตนให้ออกมามีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อผลผลิตของตนเองและความเช่ือมัน่ของลูกคา้ แต่การผลิต
โดยฟาร์มอาจจะมีความเส่ียงในด้านประสิทธิภาพของอาหารสัตวม์ากกว่าการผลิตอาหารแบบจา้ง
ผลิตอยู ่อนัก็เน่ืองมาจากความพร้อมของปัจจยัทางดา้นต่างๆ  ท่ียงัไม่สามารถเทียบเท่าโรงงานขนาด
ใหญ่ได ้ในการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนฟาร์มควรท่ีจะตรวจสอบกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่
ตั้งแต่ขั้นตอนการจดัหาวตัถุดิบ จนถึงขั้นตอนการเก็บอาหารส าเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิต อนัเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของอาหาร เพราะหากไดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ผา่นกระบวนการผลิตท่ีได้
มาตรฐาน ท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมออนัจะส่งผลให้อาหารไก่ไข่
ท่ีผลิตได้มีคุณภาพทั้ งทางกายภาพและทางเคมี ถูกหลักโภชนาการและเหมาะแก่การเป็นอาหาร
ส าหรับไก่ไข่ท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 ดังนั้ นจากผลการศึกษาด้านความเส่ียง พอสรุปได้ว่า ด้วยปัจจัยความเส่ียงทั้ ง 5 ด้าน 
ผูป้ระกอบการไก่ไข่ควรเลือกการผลิตอาหารไก่ไข่ดว้ยระบบการจา้งผลิตเพื่อลดความเส่ียงในการ
ผลิตอาหารไก่ไข่ 
 
5.2 ข้อค้นพบและการอภิปรายผล 
 1. ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นฟาร์มท่ีด าเนินการมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 15 ปี มีขนาดพื้นท่ีน้อย
สุด 10 ไร่ และมากสุด 100 ไร่ 10 ไร่ เล้ียงไก่ตั้งแต่ 15,000 ตวัข้ึนไป ลูกไก่ท่ีน ามาเล้ียงจะซ้ือมาจาก
แหล่งอ่ืน แม่ไก่ยนืกรงท่ีอยูใ่นฟาร์มมีอายเุฉล่ีย 16 เดือน เม่ือไก่ในฟาร์มป่วยจะมีวิธีการจดัการโดยขอ
ความร่วมมือให้สัตวบ์าลรักษา ทางดา้นการตลาดลกัษณะการจ าหน่าย จ าหน่ายแบบคดัเบอร์ เป็นการ
จ าหน่ายแบบเงินสด โดยใชร้าคากลางเป็นตวัก าหนดราคาขาย คือเฉล่ีย 2.70 ต่อฟอง 
 2. กระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ของระบบผลิตโดยฟาร์มทุกขั้นตอนเจา้ของฟาร์มจะเป็น
ผูด้  าเนินการเอง จะประสบปัญหาในกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ซ่ึงแตกต่างจากกระบวนการผลิต
โดยระบบการจ้างผลิต ซ่ึงกระบวนการผลิตจะเป็นหน้าท่ีของผูรั้บจ้างผลิต เจ้าของฟาร์มไม่ต้อง
ด าเนินการแต่อยา่งใด ประกอบกบัในกระบวนการผลิตท่ีผูรั้บจา้งด าเนินการค่อนขา้งจะมีคุณภาพ และ
ไดม้าตรฐานมากกวา่การผลิตเองโดยฟาร์ม  

3. ต้นทุนการผลิตอาหารส่วนใหญ่จะมาจากต้นทุนผันแปร ระบบผลิตโดยฟาร์ม คือ  
ค่าวตัถุดิบอาหารไก่และค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ส าหรับฟาร์มท่ีใช้ระบบการจ้างผลิต คือ 
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ค่าอาหารส าเร็จ ค่าขนส่ง ตน้ทุนเฉล่ียต่อกิโลกรัมตน้ทุนท่ีแตกต่างกนั ในส่วนการผลิตอาหารไก่โดย
ฟาร์มตน้ทุนท่ีแตกต่างกนันั้นไม่ไดมี้ผลมาจากขนาดฟาร์มแต่มีผลมาจากราคาวตัถุดิบอาหารไก่ท่ีแต่
ละฟาร์มจดัซ้ือมาได ้

4. การผลิตอาหารไก่ไข่ดว้ยระบบผลิตโดยฟาร์ม มีจุดแข็งเร่ืองตน้ทุนอาหารไก่ท่ีต ่าเน่ืองจาก
สามารถควบคุมการจดัการดา้นการผลิตและควบคุมวตัถุดิบอาหารไดด้ว้ยตวัเอง สามารถผลิตอาหาร
ไก่ไดทุ้กเม่ือ และสามารถเพิ่มหรือลดส่วนผสมในอาหารไก่ไดต้ามความตอ้งการ ถึงแมจ้ะมีจุดอ่อน
ดา้นการลงทุนเร่ิมแรกในการซ้ือท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร ในกระบวนการผลิตอาหารมกั
ประสบปัญหาเร่ืองวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตและมาตรฐานการผลิตอาหารการขาดแคลนแรงงาน ไม่มี
ผูเ้ช่ียวชาญคอยใหค้ าปรึกษาและตรวจสอบในขั้นตอนการผลิต ไม่มีเทคโนโลยีท่ีใชต้รวจสอบคุณภาพ
อาหารเหมือนกบัผูผ้ลิตอาหารรายใหญ่ ท าให้ไม่ทราบถึงคุณภาพอาหารไก่ไข่ท่ีผลิตได ้ซ่ึงอนาคต
ฟาร์มมีโอกาสพฒันากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเทียบเท่ากบัผูผ้ลิตรายใหญ่ได ้โดยน า
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยลดการจดัการในกระบวนการผลิตและแกไ้ขอุปสรรคการขาดแรงงานท่ีมี
แนวโนม้ท่ีลดลง และมีก าลงัการผลิตท่ีมากข้ึนจึงสามารถซ้ือวตัถุดิบในช่วงตน้ฤดูไปกกัตุนไวไ้ด ้

5. การผลิตของการผลิตอาหารไก่ไข่ดว้ยระบบการจา้งผลิต มีจุดแข็งดา้นบริษทัผูรั้บจา้งผลิต
อาหารไก่มีเทคโนโลยีในการผลิตอาหารท่ีไดม้าตรฐาน มีการควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพ
ของอาหารสัตวจ์ากหน่วยงานภาครัฐภายนอก ท าให้บริษทัผลิตอาหารได้ตามคุณภาพท่ีก าหนด มี
ศกัยภาพในการผลิตอาหารในปริมาณท่ีมาก มีความสามารถในการกกัตุนวตัถุดิบท าให้มีวตัถุดิบเพื่อ
ใชใ้นการผลิตอาหารไก่ไดต้ลอดทั้งปี ลดการจดัการของฟาร์มในเร่ืองของการผลิตอาหารไก่ และเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกของการผลิตอาหารไก่ แต่ยงัพบจุดอ่อนคือ บริษทัผูรั้บจา้งผลิตอาหารไก่มีค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานท่ีสูงท าให้ราคาอาหารส าเร็จท่ีทางบริษทัผลิตมีราคาท่ีสูงกว่าราคาอาหารสัตวท่ี์ผลิต
โดยฟาร์ม ผูป้ระกอบการฟาร์มจะเพิ่มหรือลดสัดส่วนของวตัถุดิบในอาหารไก่จะสามารถท าไดย้าก 
ฟาร์มมีความเส่ียงในการท่ีผูรั้บจา้งผลิตอาหารไก่จะหยุดท าการผลิตอาหารไก่ให้แก่ฟาร์ม และไม่
สามารถทราบถึงส่วนผสมของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตอาหารไก่  แต่การจา้งผลิตอาหารไก่ท าให้ฟาร์ม
ไม่ตอ้งเสียเงินในการลงทุนในกระบวนการผลิต เป็นโอกาสท่ีท าให้ฟาร์มมีโอกาสน าเงินไปต่อยอด
ทางธุรกิจในดา้นอ่ืนๆ ได ้บริษทัผูรั้บจา้งผลิตมีการพฒันาศกัยภาพของตนเองอยูต่ลอดท าใหท้างฟาร์ม
มีโอกาสท่ีจะไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพดียิง่ข้ึนไป ท าใหผู้ป้ระกอบการฟาร์มมีเวลาไปบริหารจดัการงาน
ดา้นอ่ืนๆ มากยิง่ข้ึน 

6. การเปรียบเทียบตน้ทุน รายได ้และก าไรจากการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและโดยระบบ
การจา้งผลิต ท าให้ทราบวา่การผลิตอาหารโดยฟาร์ม มีตน้ทุนการผลิตนอ้ยกวา่ระบบการจา้งผลิตเพียง
เล็กนอ้ย ขณะท่ีปริมาณของไข่ไก่ท่ีผลิตไดมี้ความแตกต่างกนั ในส่วนตน้ทุนอาหารระบบผลิตอาหาร
โดยฟาร์มมีตน้ทุนต ่ากว่าระบบจา้งผลิต แต่เม่ือดูในส่วนรายไดจ้ากไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการใช้อาหาร 100 
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กิโลกรัมท าให้ทราบว่าระบบผลิตอาหารแบบจา้งผลิตมีรายได้มากกว่าระบบผลิตอาหารโดยฟาร์ม 
และเม่ือน าตน้ทุนและรายไดข้องการผลิตอาหารไก่ทั้งสองระบบมาเปรียบเทียบกนัจะเห็นวา่ระบบจา้ง
ผลิตจะไดป้ระโยชน์สูงกวา่ระบบผลิตโดยฟาร์ม ดงันั้นในการผลิตอาหารไก่ไข่แบบจา้งผลิตน่าจะเป็น
ทางเลือกท่ีดีกวา่การผลิตดว้ยระบบผลิตโดยฟาร์ม 

7. ความเส่ียงของการผลิตอาหารดา้นวตัถุดิบระบบผลิตโดยฟาร์มมีความเส่ียงมากกวา่การจา้ง
ผลิต เน่ืองจากฟาร์มส่วนใหญ่จะไม่มีการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของวตัถุดิบท่ีส่งมาอย่าง
รัดกุมท าให้วตัถุดิบท่ีทางฟาร์มใช้ผสมอาหารเป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพไม่ดีเท่ากบัโรงงานขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากโรงงานขนาดใหญ่มีการตรวจสอบวตัถุดิบท่ีรับมาอยา่งเขม้งวดและผูท่ี้จดัส่งหรือหาวตัถุดิบ
ก็จะส่งวตัถุดิบเกรดท่ีดีเขา้บริษทัก่อน ท าใหบ้ริษทัส่วนใหญ่จะไดว้ตัถุดิบท่ีดีและมีคุณภาพ ความเส่ียง
ในเร่ืองวตัถุดิบขาดแคลน วตัถุดิบเสียหายจากการเก็บรักษาและวตัถุดิบเก่า ซ่ึงล้วนข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการจดัการของแต่ละฟาร์ม ดงันั้นฟาร์มควรด าเนินการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ
ของวตัถุดิบท่ีส่งมาจากพ่อคา้คนกลางหรือผูค้า้อยา่งรัดกุมโดยตอ้งด าเนินการตรวจสอบวตัถุดิบอยา่ง
น้อย 2 รอบ ทั้งด้านกายภาพ และควรท าการตรวจสอบทางเคมีด้วยเพื่อให้ได้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ 
ส าหรับความเส่ียงในเร่ืองวตัถุดิบขาดแคลน วตัถุดิบเสียหายจากการเก็บรักษาและวตัถุดิบเก่าเกินกวา่
ท่ีจะน ามาสู่กระบวนการผลิตนั้น ควรมีการค านวณและวางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีพอส าหรับการ
ผลิตในแต่คร้ัง ไม่ควรมีการกกัตุนวตัถุดิบมากจนเกินก าลงัการผลิต ซ่ึงจะส่งผลต่อวตัถุดิบท่ีเสียหาย 
และไม่ไดม้าตรฐานในการผลิตอาหารได ้
 8. ความเส่ียงของการผลิตอาหารดา้นราคาอาหารส าเร็จจะมีตวัก าหนดมาจากราคาวตัถุดิบ ซ่ึง
ทั้งการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและการผลิตอาหารไก่ไข่แบบจา้งผลิตมีประเด็นความเส่ียงไป
ในทางเดียวกนั คือในระดับปานกลาง เน่ืองจากราคาอาหารทั้งท่ีผลิตเองและจา้งผลิตล้วนแต่ตอ้ง
อ้างอิงจากราคาวตัถุดิบในท้องตลาด  ด้วยเหตุน้ีฟาร์มจึงควรจดัการความเส่ียงด้านน้ีด้วยการวาง
แผนการผลิตท่ีรัดกุม การจดัซ้ือวตัถุดิบในช่วงตน้ฤดูท่ีราคาไม่สูงมากอาจจะท าให้ลดความเส่ียงดา้น
ราคาท่ีสูงได ้
 9. ความเส่ียงของการผลิตอาหารดา้นการขนส่ง การผลิตดว้ยระบบจา้งผลิตมีความเส่ียงนอ้ย
กว่าการผลิตโดยฟาร์ม เน่ืองจากความรับผิดชอบในการขนส่งอาหารถ้าเป็นระบบจา้งผลิตผูรั้บจา้ง
ผลิตอาหารจะเป็นผูรั้บผิดชอบความเส่ียงต่างๆ ระหวา่งการขนส่งและส่งอาหารไก่ไข่ให้กบัทางฟาร์ม
ให้ทนัเวลา แต่ถา้ระบบผลิตอาหารโดยฟาร์มเจา้ของฟาร์มจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบปัญหาต่างๆ ในการ
ขนส่งดว้ยตวัเอง ไม่วา่จะเป็นการสูญหายของอาหารระหวา่งการขนส่ง อุบติัเหตุหรือวตัถุดิบมาส่งถึง
ฟาร์มไม่ทนัเวลา ด้วยเหตุน้ีฟาร์มควรมีการจดัการเร่ืองการขนส่งให้ควบคุมเร่ืองระยะเวลาในการ
ขนส่งท่ีตรงเวลา การดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายในระหวา่งการขนส่ง มีเครือข่ายกบัผูข้นส่งเพื่อลด
ปัญหาและความเส่ียงต่อปริมาณรถท่ีท าการขนส่ง 
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10. ความเส่ียงดา้นการผลิต การผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มจะมีความเส่ียงและการผลิตโดย
ระบบจา้งผลิตไม่มีความเส่ียง เน่ืองจากในกระบวนการผลิตอาหารจะต้องมีปัจจยัหลายตวัเข้ามา
เก่ียวขอ้ง เช่น แรงงาน เคร่ืองจกัร ไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัผูรั้บจา้งผลิตอาหารจะมีศกัยภาพทางด้าน
ต่างๆ ท่ีดีกวา่ทางฟาร์ม ดงันั้นในการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ฟาร์มจะตอ้งวางแผนการผลิตท่ีรัดกุม 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล ซ่ึงตอ้งจา้งแรงงาน พนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญ 
มีความรู้ความสามารถในการผลิตอาหารสัตวม์ารับผดิชอบท าหนา้ท่ีในการผลิตอาหาร ตลอดจนมีการ
วางแผนส ารองกรณีท่ีเคร่ืองจกัรผสมอาหารขดัขอ้งหรือเสียหาย 
 11. ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพอาหาร  การผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มมีความเส่ียงมากกวา่
ระบบจ้างผลิต เน่ืองจากทั้ งฟาร์มและโรงงานท่ีท าการผลิตอาหารพยายามผลิตอาหารของตนให้
ออกมามีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อผลผลิตของตนเองและความเช่ือมัน่ของลูกคา้ แต่การผลิตโดย
ฟาร์มอาจจะมีความเส่ียงในดา้นประสิทธิภาพของอาหารสัตวม์ากกวา่การผลิตอาหารแบบจา้งผลิตอยู ่
อนัก็เน่ืองมาจากความพร้อมของปัจจยัทางดา้นต่างๆท่ียงัไม่สามารถเทียบเท่าโรงงานขนาดใหญ่ได ้ 
ในการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนฟาร์มควรท่ีจะตรวจสอบกระบวนการผลิตอาหารไก่ไข่ตั้งแต่ขั้นตอน
การจดัหาวตัถุดิบ จนถึงขั้นตอนการเก็บอาหารส าเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิต อนัเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของอาหาร เพราะหากไดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ผา่นกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน ท่ีมี
การตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมออนัจะส่งผลให้อาหารไก่ไข่ท่ีผลิตไดมี้
คุณภาพทั้งทางกายภาพและทางเคมี ถูกหลกัโภชนาการและเหมาะแก่การเป็นอาหารส าหรับไก่ไข่ท่ีมี
คุณภาพต่อไป 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.  ภาครัฐควรมีนโยบายท่ีจะช่วยเหลือผูป้ระกอบการผูเ้ล้ียงไก่ไข่ในภาวะท่ีราคาผลผลิตไข่
ไก่ตกต ่า เน่ืองจากปัจจุบนัในภาวะท่ีราคาไข่ไก่ตกต ่าจะมีผูผ้ลิตท่ีแบกรับภาระไม่ไหวและตอ้งเลิก
กิจการไป ดงันั้นภาครัฐควรหาทางสร้างความย ัง่ยนืในอาชีพใหแ้ก่เกษตรกร 
 2. ในกระบวนการผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิตอาหาร ควรมีการสนับสนุนห้องแลปหรือเคร่ืองมือช่วยในการตรวจสอบคุณภาพ
ของวตัถุดิบ และอาหารส าเร็จท่ีผลิตได ้โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบนัการศึกษา โดย
การจดัตั้งหน่อยงานกลางท่ีคอยให้ค  าปรึกษาและช่วยเหลือ เพื่อร่วมกนัพฒันาอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารไก่ท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะในงานวจัิย 
1. จากผลการศึกษาท่ีพบการขาดแคลนแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถในกระบวนการผลิต

อาหาร จึงควรมีการจดัฝึกอบรมและให้ความรู้ดา้นเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการผลิตอาหารไก่ให้แก่
เกษตรกร ผู ้ประกอบการเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมศักยภาพการผลิตอาหารของ
ผูป้ระกอบการ และเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่ 
 2.  ผูป้ระกอบการท่ีใช้อาหารไกด้ว้ยระบบจา้งผลิตอาหาร ควรมีการวางแผนท าสัญญากบัผู ้
รับจา้งผลิตอาหารในระยะยาว เพื่อป้องกนัการท่ีผบัจา้งผลิตจะหยดุการผลิตใหแ้ก่ฟาร์ม  
 3.  ผูป้ระกอบการท่ีมีความพร้อมในดา้นเงินทุนและแรงงานควรเลือกผลิตอาหารโดยระบบ
ผลิตโดยฟาร์มเน่ืองจากผูป้ระกอบการสามารถลดตน้ทุนในส่วนของการผลิตอาหารได ้
 4.  การท่ีฟาร์มจะท าการผลิตอาหารไก่ด้วยตนเองจะต้องมีผูท่ี้มีความรู้ความช านาญคอย
ช่วยเหลือ เพราะจะท าใหท้างฟาร์มผลิตอาหารไก่ไดต้น้ทุนต ่าและมีประสิทธิภาพ  

5. ตอ้งวเิคราะห์ตน้ทุนใหมี้ความชดัเจนระหวา่งการท าเองกบัการจา้งท าวา่วิธีการใดจะถูกกวา่
กนั โดยตอ้งดูทั้งดา้นตน้ทุนและดา้นผลผลิต รายไดด้ว้ย 

6. การเลือกบริษทัท่ีจะจา้งตอ้งเป็นบริษทัท่ีน่าเช่ือถือและเคยมีผลงานปรากฏเด่นชดั เพื่อให้
ฟาร์มมัน่ใจวา่จะมีอาหารท่ีคุณภาพดีใชต้ลอด  

7. ฟาร์มท่ีใช้อาหารระบบจา้งผลิต ถ้าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่จะได้เปรียบฟาร์มขนาดเล็กใน
เร่ืองการดูแลและราคาอาหารสัตวท่ี์ทางผูผ้ลิตอาหารไก่จะให้แก่ฟาร์ม เน่ืองจากทางฟาร์มจะมีอ านาจ
การต่อรองกบัผูผ้ลิตสูง 
 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. จากผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลส าหรับการต่อยอดท่ีจะศึกษาด้านความเป็นไปได้และ
ปัจจยัทางการตลาดของการผลิตอาหารไก่ไข่ให้ไดคุ้ณภาพ มาตรฐานและตรงกบัความตอ้งการของ
ตลาดอยา่งแทจ้ริง 
 2.  ควรศึกษาการวางแผนรับมือกบัวงจรการข้ึนลงของราคาไข่ไก่ในทอ้งตลาด เพื่อความอยู่
รอดของผูป้ระกอบการฟาร์มไก่ไข่  

3. จากปัญหาภยัทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนนะปัจจุบนัเราควรท่ีจะศึกษาถึงการวางแผนรับมือ เพื่อ
การมีวตัถุดิบอาหารสัตวใ์ชอ้ยา่งย ัง่ยนื 



 

105 

 
บรรณานุกรม 

 
กรมการคา้ภายใน. 2555. ดชันีราคาไข่ไก่รายปี 2555. [ระบบออนไลน์]. 

แหล่งท่ีมา: http://www.dep.go.th. [31 กรกฎาคม 2555]. 
กรมปศุศตัว.์ 2555. ภาวการณ์ผลิตและการตลาดปศุสัตวเ์พื่อการคา้ของประเทศไทย ปี 2555. [ระบบ

ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: http://www.atd.go.th. [31 กรกฎาคม 2555]. 
กรมปศุศตัว.์ 2555. พนัธ์ุไก่ไข่ในประเทศไทย ปี 2555. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: 

http://www.atd.go.th. [31 กรกฎาคม 2555]. 
กรมปศุศตัว.์ 2556. การเล้ียงไก่ไข่ในประเทศไทย ปี 2556. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: 

http://www.atd.go.th. [31 กรกฎาคม 2555]. 
กุลริสา มูณละศรี. 2556. การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และความเส่ียงของผู้ประกอบการธุรกิจ

เลีย้งนกแอ่นกินรังในประเทศไทย. การคน้ควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์การเมือง บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ทิพยสุ์ดา ไตรยราช. 2555. การประเมินทางเลือกกรณีศึกษาการขนส่งมะเขือเทศ 
ในพืน้ท่ีเพาะปลูกจังหวดัมกุดาหาร. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวชิาเกษตร์เชิงระบบ. 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

นงเยาว์ จันทราช. 2546. อาหารและการให้อาหารสัตว์. กรุงเทพมหานคร: คณะเทคโนโลย ี     
การเกษตร  สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม. 

ณีรนุช ขวดแกว้. 2555. การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้เพ่ิมและลดต้นทุนกรณีศึกษา
โรงงานผลิตนมกระป๋องประเภทสินค้ารีแพค็. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันา
ธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย.์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ. 

บุญลอ้ม ชีวอิสระกุล. 2541. ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์. เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ.์ 
บุญอนนัต ์เบญจบุตร. 2548. การปรับปรุงประสิทธิภาพโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดย่อม: กรณีศึกษาในบริษัทค้าส่งอาหารสัตว์. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

 
 



 

106 

พรสวรรค ์พวงภาคีศิริ. 2551. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน (ในเคร่ืองจี ้Nylon Filter) เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต กรณีศึกษา บริษัทคาวาซูมิ ลาบอราทอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด. วทิยานิพนธ์
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย.์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

ภูริชยา สัจจาเฟ่ืองกิจการ. การวิเคราะห์ความเส่ียงโซ่อุปทานธุรกิจการผลิตผกักาดดองบรรจุกระป๋อง. 
วารสารวิจยัและพฒันา มจธ. ปีท่ี 35 ฉบบัท่ี 3 กรกฎาคม - กนัยายน 2555.  

เยาวลกัษณ์ ไชยยะ. 2555. การปรับปรุงกระบวนการผลิตกาแฟดอยหลวงจังหวดัเชียงราย. 
วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวชิาเกษตร์เชิงระบบ. มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

ศิริชยั  กาญจนวาส. 2544. การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์แบบABC องค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญ่ีปุ่น (เจโทร).กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพอ์งคก์ารส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของ
ญ่ีปุ่น. 

วลยัลกัษณ์ อตัธีรวงศ์, นิลวรรณ ชุ่มฤทธ์ิ, เพียงใจ พานิชกุล, ธนภรณ์ แน่นหนา และองักูร ลาภธเนศ. 
2549. ชุดโครงการโลจิสติกส์. กรุงเทพมหานคร: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน. 2546. เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. 2539. ตัวบ่งชี้วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

สุวภทัร รักเสรี. 2553. การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินการด้านห่วงโซ่อุปทานของ 
โรงงานอาหารสัตว์. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย.์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2554. ขอ้มูลการผลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญั ปี 2554. [ระบบออนไลน์]. 
แหล่งท่ีมา: http://www.oae.go.th. [31 กรกฎาคม 2555]. 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. ขอ้มูลการผลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญั ปี 2555. [ระบบออนไลน์]. 
แหล่งท่ีมา: http://www.dep.go.th. [31 กรกฎาคม 2555]. 

ส านกัสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2551 ยทุธศาสตร์ไก่ไข่ ปี 2551 -2555. [ระบบออนไลน์]. 
แหล่งท่ีมา: http://www.dep.go.th. [31 กรกฎาคม 2555]. 

ส านกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร. 2553. การศึกษาจุดคุ้มทุนของการเลีย้งไก่ไข่แบบอิสระและแบบมี
สัญญาผกูพัน. เอกสารวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์. 



 

107 

โสภณ บุญล ้า และจุฑามาศ กระจ่างศ. 2553. การเสริมขมิน้ชันในอาหารไก่ไข่ท่ีมีผลต่อสมรรถภาพ
การผลิตไข่และคุณภาพไข่รี. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏั 
สุราษฎร์ธานี. 

ศิริชยั  กาญจนวาส. 2544. การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์แบบABC องค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญ่ีปุ่น (เจโทร).กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพอ์งคก์ารส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของ
ญ่ีปุ่น. 

อภิชาต โสภาแดง, คมกฤต เล็กสกุล, ชูศรีเท้ีย ศิริเพชร และจาตุพงศ ์วาฤทธ์ิ. 2551. ชุดโครงการการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน. กรุงเทพมหานคร: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 

อมรวชิช์  นาครทรรพ. 2539. การตรวจสอบการด าเนินงานการผลิตผ้าไหมจังหวดัขอนแก่น.
วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวชิาเกษตร์เชิงระบบ. มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

อุทุมพร  จามรมาน. 2541. การศึกษาบริบทของการจัดการศึกษาของไทย. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต 
 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
Bogataj, D. and M. Bogataj. 2007. “Measuring the supply chain risk and vulnerability in    

frequency space.” International Journal Production Economics. 108 (2007): 291–301. 
Kim, S. H. and K. J. Jang 2002, “Designing performance analysis and IDEF0 for enterprise 

modeling in BPR,” International Journal of Production Economics. 76, 121-133. 
Gunasekaran, A. K., C. Patel and R. E. McGaughey 2004, “A framework for supply chain 

performance measurement,” International Journal of Production Economics. 87, 333-347. 
Peidro, P., J. Mula., R. Poler and J. Verdegay. 2009. “Fuzzy optimization for supply chain 

planning under supply, demand and process uncertainties.” Fuzzy Sets and Systems. 160, 
2640–2657. 

Schoenherra, T., R. Tummalaa. and P. Harrison. 2008. “Assessing supply chain risks with the 
analytic hierarchy process: Providing decision support for the off shoring decision by a US 
manufacturing company.” Journal of Purchasing& Supply Management. 14 (2008): 100–
111.  

Stantchev, V. S., M. Sanchez., V. A. Potter. and M. Anthony. Naim. 2007. “Establishing a transport 
operation focused uncertainty model for the supply chain.” 14th International Annual 
EuROMA Conference. Ankara: 17-20 June 2007. 

Thun, J. N. and D. Hoenig. 2009. “An empirical analysis of supply chain risk management in the 
German Automotive industry.” International Journal Production Economics. (2009): 287. 



 

108 

Tuncel, G. and G. Alpan. 2009. “Risk assessment and management for supply chain networks: A 
case study.” Computers in Industry. (2009): 356. 

Wong, C. and S. Boon-itt. 2008. “The influence of institutional norms and environmental 
uncertainty on supply chain integration in the Thai automotive industry.” International 
Journal Production Economics. (2008)115: 400– 410. 

Wu, T., J. Blackhurst. And V. Chidambaram. 2006. “A model for inbound supply risk analysis.” 
Computers in Industry. 57(2006): 350–365. 

Sparrow, E. and Elizabeth. 2006. Successful IT Outsourcing by Elizabeth Sparrow. 21. English. 
Springer: London Limited. 



 

109 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เร่ือง  การประเมินต้นทุนและความเส่ียงในการผลติอาหารไก่ไข่โดยฟาร์ม 

และการจ้างการผลติ กรณีศึกษาวฒันาฟาร์ม 

สาขาธุรกิจเกษตร ภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

คําช้ีแจง  

1. แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาในการคน้ควา้แบบอิสระ ขอ้มูลต่างๆ จะไม่ถูกน าไปเปิดเผย

เจาะจงวา่เป็นของผูใ้ด 

2. วธีิการตอบแบบสอบถาม ท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดหรือเติม

ขอ้ความในช่องวา่งท่ีก าหนด 

3. แบบสอบถามน้ีส าหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่ขนาดกลางท่ีใชร้ะบบจา้งผลิตอาหารอิสระ 

4. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่ขนาดใหญ่ 

 ส่วนท่ี 2 สภาพการเล้ียงไก่ไข่ 

 ส่วนท่ี 3 สภาพการตลาด  

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความเส่ียงในการผลิตอาหารไก่ไข่ 

 ส่วนท่ี 5 ตน้ทุนการผลิต 

5.ใหฟ้าร์มผูท่ี้กรอกแบบสอบถามเลือกกรอกแบบสอบถามในส่วนของระบบการผลิตอาหารท่ี

ฟาร์มไดด้ าเนินการอยู ่

ผูจ้ดัท า ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 



 

111 

ส่วนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง: กรุณาใส่เคร่ืองหมาย√ ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

1. เพศ   

ชาย    หญิง 

2. ต าแหน่งในฟาร์ม …………………………… 

3. อาย ุ………… ปี 

4. สถานภาพทางครอบครัว 

               โสด    สมรส 

 หยา่/หมา้ย 

5. การศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 

ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

6. ขนาดการถือครองท่ีดิน …………………ไร่ 

7. จ านวนไก่ไข่ ……………. ตวั 

8. แรงงานในฟาร์มจ านวน ……………….. คน 

9. ประสบการณ์การเล้ียง ………. ปี 
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ส่วนที ่2 สภาพการเลีย้งไก่ไข่ 

1. แหล่งท่ีมาของลูกไก่ไข่ 

ซ้ือจากฟาร์มอ่ืน   ผลิตเองท่ีฟาร์ม 

ซ้ือจากฟาร์มอ่ืนและผลิตเองท่ีฟาร์ม 

2. อายแุม่ไก่ยนืกรงโดยเฉล่ีย 

14 เดือน     16 เดือน 

15 เดือน     17 เดือน 

3. ชนิดของอาหารท่ีใช ้

อาหารส าเร็จรูปทัว่ไปของบริษทั  อาหารส าเร็จรูปท่ีจา้งบริษทัผลิต 

4. วธีิการใหอ้าหาร 

ใชแ้รงงานคน    ใชร้ะบบใหอ้าหารแบบอติัโนมติั 

ใชแ้รงงานคนและใชถ้งัอาหารก่ึงอตัโนมติั 

5. รูปแบบโรงเรือน 

โรงเรือนแบบเปิด    โรงเรือนแบบปิด 

6. อายขุองโรงเรือนภายในฟาร์ม ……………….ปี 

7. การเกิดโรคระบาดใน 5 ปี 

ไม่เคย     เคย ……… คร้ัง 

8. วธีิการจดัการกบัไก่ป่วย 

ปล่อยใหห้ายเอง    ซ้ือยามารักษาเอง 

 ใหส้ัตวบาลรักษา    คดัออกจากฝงู 
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ส่วนที ่3 สภาพการตลาด 

1. ปริมาณไข่ไก่ท่ีผลิตไดต่้อวนั …………….. ฟอง 

2. ราคาจ าหน่ายเฉล่ียต่อฟอง ……………….. บาท ณ วนัท่ี …………………. 

3. จ านวนในการจ าหน่ายต่อวนั ………………….. 

4. ลกัษณะการจ าหน่าย 

จ าหน่ายแบบคดัเบอร์    จ าหน่ายแบบไข่คละ 

จ าหน่ายตามน ้าหนกัไข่ 

5. ลกัษณะการจ าหน่ายไข่ไก่ 

ขายเป็นเงินสด    ขายเป็นเงินเช่ือ 

6. ผูก้  าหนดราคาขาย 

ใชร้าคากลาง     พอ่คา้ 

ผูเ้ล้ียงไก่ไข ่  
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ส่วนที ่4 ข้อมูลความเส่ียงในการผลติอาหารไก่ไข่  
ความเส่ียงในการผลติอาหารไก่ไข่แบบระบบผลติโดยฟาร์ม 

รายการ ระดับความเส่ียง 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย ไม่มี 
เลย 

ด้านวตัถุดิบ      
1. มีแหล่งวตัถุดิบป้อนสินคา้ให้ฟาร์ม

ตลอด 
     

2. คุณภาพของวตัถุดิบไม่ไดคุ้ณภาพ      
3. วตัถุดิบส่งมาไม่ครบจ านวน      
4. การปลอมปนวตัถุดิบ      
5. การขาดแคลนวตัถุดิบ      
6. วตัถุดิบเสียหายจากการเก็บรักษา      
7. วตัถุดิบมีคุณภาพต ่า      
8. วตัถุดิบเก่า      
9. ปัญหาการขนส่งวตัถุดิบ      

ด้านราคาอาหารสําเร็จ      
10. ราคาวตัถุดิบ      
11. ค่าใชจ่้ายในการผลิต      
12. ค่าการจดัการ      
13. ค่าแรงงาน      

ด้านการขนส่ง      
14. ขนส่งไม่ตรงตามเวลา      
15. อาหารเสียหายจากการขนส่ง      
16. อาหารหายระหวา่งขนส่ง      
17. รถขนส่งอาหารไม่พอ      
18. ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสูง      
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รายการ ระดับความเส่ียง 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย ไม่มี 
เลย 

ด้านการผลติ      
19. สัดส่วนของส่วนผสมไม่ไดม้าตรฐาน      
20. แรงงานไม่มีความรู้ความสามารถ      
21. ขาดแคลนแรงงานท่ีใชผ้สมอาหาร      
22. ส้ินเปลืองแรงงานในการผลิตมาก      
23. การหยดุเดินของเคร่ืองจกัร      
24. การตรวจสอบวตัถุดิบ      
25. กระบวนการผลิตไม่สะอาด      
26. อาหารเสียหายระหวา่งการผลิต      
27. การตรวจสอบอาหารส าเร็จ      

ประสิทธิภาพของอาหาร      
28. ปริมาณไข่ไก่ท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบัการ

กินอาหารของไก่ 
     

29. คุณภาพของไข่ไก่      
30. ดา้นสุขภาพไก่      
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ความเส่ียงในการผลติอาหารไก่ไข่แบบระบบจ้างผลติ 

รายการ ระดับความเส่ียง 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย ไม่มี 
เลย 

ด้านวตัถุดิบ      
1. มีแหล่งวตัถุดิบป้อนสินคา้ให้ฟาร์ม

ตลอด 
     

2. คุณภาพของวตัถุดิบไม่ไดคุ้ณภาพ      
3. วตัถุดิบส่งมาไม่ครบจ านวน      
4. การปลอมปนวตัถุดิบ      
5. การขาดแคลนวตัถุดิบ      
6. วตัถุดิบเสียหายจากการเก็บรักษา      
7. วตัถุดิบมีคุณภาพต ่า      
8. วตัถุดิบเก่า      
9. ปัญหาการขนส่งวตัถุดิบ      

ด้านราคาอาหารสําเร็จ      
31. ราคาวตัถุดิบ      
32. ค่าใชจ่้ายในการผลิต      
33. ค่าการจดัการ      
34. ค่าแรงงาน      

ด้านการขนส่ง      
10. ขนส่งไม่ตรงตามเวลา      
11. อาหารเสียหายจากการขนส่ง      
12. อาหารหายระหวา่งขนส่ง      
13. รถขนส่งอาหารไม่พอ      
14. ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสูง      
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รายการ ระดับความเส่ียง 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย ไม่มี 
เลย 

ด้านการผลติ      
35. สัดส่วนของส่วนผสมไม่ไดม้าตรฐาน      
36. แรงงานไม่มีความรู้ความสามารถ      
37. ขาดแคลนแรงงานท่ีใชผ้สมอาหาร      
38. ส้ินเปลืองแรงงานในการผลิตมาก      
39. การหยดุเดินของเคร่ืองจกัร      
40. การตรวจสอบวตัถุดิบ      
41. กระบวนการผลิตไม่สะอาด      
42. อาหารเสียหายระหวา่งการผลิต      
43. การตรวจสอบอาหารส าเร็จ      

ประสิทธิภาพของอาหาร      
15. ปริมาณไข่ไก่ท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบัการ

กินอาหารของไก่ 
     

16. คุณภาพของไข่ไก่      
17. ดา้นสุขภาพไก่      
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ส่วนที ่5 ต้นทุนการผลติ 
1. ต้นทุนการผลติแบบระบบผลติโดยฟาร์ม 

1) ฟาร์มของท่านมีการใช้วตัถุดิบในการผลิตอาหารไก่ไข่ต่อ 100 กิโลกรัม มีอะไรบา้ง 
เป็นเป็นจ านวนเท่าใด  

1.1) ค่าวตัถุดิบ  
- ค่าโรงผสมอาหาร 
- ค่าเคร่ืองจกัรผสมอาหาร 
- ค่าไซโลบดขา้วโพด 
- ค่าระบบไฟฟ้า 
- ค่าท่ีดิน 

1.2) ค่าแรงงาน 
1.3) ค่าไฟฟ้า 
1.4) ค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

 
2. ต้นทุนการผลติแบบระบบจ้างผลติ 

1) ฟาร์มของท่านมีค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนในการจดัซ้ืออาหารไก่ไข่จากระบบจา้งผลิตเป็น
จ านวนเท่าใดในรายการต่อไปน้ี 
  1.1) ค่าซ้ืออาหารส าเร็จรูป 
  1.2) ค่าขนส่ง 

1.3) ค่าเก็บรักษา 
1.4) ค่าโรงเรือนเก็บอาหาร 
1.5) ค่าไฟฟ้า 
1.6) ค่าน ้า 
1.7) ค่าแรงงาน 

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีสละเวลาในการใหข้อ้มูลในคร้ังน้ี 
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