
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษา การวิเคราะหตนทุนในการผลิตสุกรขุนในจังหวัดลําปาง เพื่อใหทราบถึง ตนทุน
การเลี้ยงรวมทั้งปญหาและอุปสรรคตางๆในการผลิต โดยเก็บขอมูลและสุมตัวอยางจากการ
สอบถาม สัมภาษณเชิงลึก เกษตรกรกลุมตัวอยางที่ไดทําการคัดเลือกโดยวิธีสุมแบบเจาะจงมา
จํานวน 23 ราย จากจํานวนประชากรทั้งหมด 129 ราย คิดเปนรอยละ 17.83 ของประชากรผูเล้ียง
สุกรขุนในจังหวัดลําปาง พบวาเกษตรกรผูเล้ียงสุกรสวนมากคิดเปนรอยละ 60.87 มีการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา ที่จบมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาคิดเปนรอยละ 26.09 และเกษตรกรสวนนอยจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 13.04  
 กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กเลี้ยงสุกรเฉลี่ย 59.6 ตัวตอฟารม โดยใชเวลาเลี้ยงขุน 125.5 วันเพื่อให
สุกรมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัมซึ่งเปนขนาดที่ตลาดตองการ โดยกลุมเกษตรกรมีประสบการณในการ
เล้ียงสุกรเฉลี่ย 9.9 ป มีผูกูเงินคิดเปนรอยละ 30 ของกลุม และมีจํานวนผูเล้ียงสุกรที่รวมกลุมสมาชิก
คิดเปนรอยละ 50 เกษตรกรกลุมนี้สวนมากรอยละ 80 เล้ียงสุกรเปนอาชีพเสริม โดยมีอาชีพหลักคือ 
ทําไร ทําสวน  กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลางเลี้ยงสุกรเฉลี่ย 286.3 ตัวตอฟารม ใชเวลาเลี้ยงขุน 127.5 
วันเพื่อใหไดขนาดที่ตลาดตองการ ผูเล้ียงสุกรมีประสบการณในการเลี้ยงเฉลี่ย 12.6 ป มีผูกูเงินเปน
สวนมากคิดเปนรอยละ 90 และมีผูเล้ียงสุกรเพียงรอยละ 10 ที่ประกอบอาชีพอ่ืนควบคูกับการเลี้ยง
สุกรขุน  กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญ เล้ียงสุกรเฉลี่ย 530 ตัวตอฟารม เวลาเลี้ยงขุนเฉลี่ย 125 วัน มี
ประสบการณในการเลี้ยงสุกรเฉลี่ย 14.3 ป  มีการกูยืมรอยละ 100 และไมมีอาชีพอ่ืนนอกจากการ
เล้ียงสุกรขุนเพียงอยางเดียว 
 ตนทุนการผลิตสุกรขุนของกลุมผูเล้ียงสุกร เมื่อพิจารณาตนทุนคงทีพ่บวาของกลุมผูเล้ียงสุกร
ขนาดเล็กเทากบั 429.41 บาท / 100 ก.ก. ของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลางและขนาดใหญเทากับ 
495.72 และ 425.80 บาท / 100 ก.ก. ตามลาํดับ เมื่อพิจารณาตนทุนผันแปรพบวาของกลุมผูเล้ียงสุกร
ขนาดเล็กเทากบั 4,345.92 บาท / 100 ก.ก. ของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลางและขนาดใหญเทากับ 
3,965.91 และ 3,717.20 บาท / 100 ก.ก. ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตนทนุรวมของทั้ง 3 กลุมดังกลาว  
เทากับ 4,775.33, 4461.63 และ 4143.00 บาท / 100 ก.ก. ตามลําดับ 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาตนทุนรวมในการผลิตสุกรขุนของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กที่ระดับ 4,775.33 
บาท / 100 ก.ก. หรือ 47.75 บาท / ก.ก. จัดอยูในระดับที่สูงมาก ทั้งนี้สวนหนึ่งมาจากการใชกําลัง
การผลิตไมเต็มประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการลดขนาดการผลิตลงเพื่อรอดูทาทีการเปลี่ยนแปลง
ราคาสุกรมีชีวิต ถาหากราคาสุกรปรับตัวดีขึ้น ผูเล้ียงสุกรกลุมนี้ควรจะขยายการผลิต แตเมื่อ
พิจารณาจากความตองการขยายการผลิตพบวาอยูในระดับ “นอยที่สุด” ซ่ึงแสดงถึงความไมมั่นใจ
ในราคาสุกร ประกอบกับ ตารางที่ ก-1 ภาคผนวก ก ซ่ึงแสดงราคาสุกรมีชีวิตรายเดือน ในรอบ 4 ป 
พบวามีราคาสูงที่สุด 55 บาท / ก.ก. เมื่อเดือน มกราคม ป พุทธศักราช 2546 หลังจากนั้นราคาลดลง
เปนสวนใหญ และไดเพิ่มสูงสุดอีกครั้ง 40 บาท / ก.ก. เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2548 ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาแลวจะพบวาราคาสุกรไมนาจะปรับเพิ่มขึ้นจากชวงตกต่ําในชวงตนป 2550 ไดมากอีก
ตอไป กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กอาจจะตองเลิกกิจการ เมื่อเลิกกิจการ ผูเล้ียงสุกรรายเล็กเหลานี้ยังคง
มีรายไดจากอาชีพหลักทางดานเกษตรกรรมอื่น และจะมีเวลาทุมเทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานเกษตรกรรมของตนไดมากยิ่งขึ้น  
 กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลางซึ่งปจจุบันมีตนทุนรวมที่ระดับ 4,461.63 บาท / 100 ก.ก. ซ่ึงจํานวน
นี้เปนตนทุนจากการชําระเงินกู 307.20 บาท / 100 ก.ก. ผูเล้ียงสุกรกลุมนี้ยังคงอยูในภาคการผลิต
ตอไปได แตควรจะปรับปรุงเรื่องอาหารที่ใชเล้ียงสุกรโดยเปลี่ยนจากอาหารสําเร็จรูปมาเปนอาหาร
ผสมเอง ซ่ึงปจจุบันผูเล้ียงสุกรขนาดกลางมีตนทุนคาอาหารคายาถึงรอยละ 64.97 ของตนทุนผัน
แปร โดยผูเล้ียงสุกรรอยละ 80 ของกลุมนี้ยังคงใชอาหารสําเร็จรูปซึ่งมีราคาแพง สาเหตุที่ผูเล้ียงสุกร
ไมนิยมผสมอาหารเองเพราะเห็นวามีความเสี่ยง ควบคุมดูแลยาก ทําใหขั้นตอนการผลิตซับซอนขึ้น 
และราคาอาหารแตกตางกันเพียงกิโลกรัมละ 1- 2 บาท ซ่ึงอันที่จริงแลวอาหารที่ถูกลง 1 บาท / ก.ก.
จะชวยลดตนทุนการผลิตไดถึง 220 บาท / 100 ก.ก. / ตัว  
 เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตของกลุมผู เ ล้ียงสุกรขุนขนาดใหญ  พบวามีการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงอนาคตขางหนาการเลี้ยงสุกรขุนจะไมใชเปนการเกษตรกรรมพื้นบานอีกตอไป 
การเลี้ยงสุกรจะเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ตองลงทุนสูง 
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5.3 ปญหาและอุปสรรคในการศึกษา 
 
 การทํางานวิจัยเร่ืองตนทุนการผลิตนั้น ขอมูลที่ไดจะมีความถูกตองสูงถาหากผูศึกษาไดใชเวลา
อยูกับผูประกอบกิจการมากๆ การใชเวลามากๆ มีผลตอความแมนยําของขอมูลตรงที่ ทําใหไดรับ
ความไวใจ ไดฟงขอมูลมาก และตัวผูวิจัยจะไดมีเวลาตรวจสอบขอมูลเมื่อไดรูไดเห็นกิจกรรมการ
ใชจายที่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงขาพเจามีขอเสนอแนะตอผูที่สนใจศึกษาตนทุนการผลิตวาควรจะทําวิจัย
ลักษณะที่เปน ตนทุน- ผลตอบแทน ซ่ึงจะไดความถูกตองสูงกวา เพราะการที่ผูวิจัยเขาไปศึกษา
กิจการใดกิจการหนึ่งเพียงแหงเดียว ยอมจะทําใหมีโอกาสไดศึกษางานอยางเต็มที่ ซ่ึงจะเปนแหลง
เก็บเกี่ยวความรูที่ดี ถูกตอง และ ลึกกวา  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชเวลาเดินทางสูงมาก เพราะการไป
พบกับผูเล้ียงสุกรแตละแหงในชวงระหวางวันเปนการยากที่จะทราบวาผูเล้ียงสุกรจะอยูและวาง
เวลาใด ประกอบกับแตละครั้งตองใชเวลามากในการพูดคุยทําความเขาใจและการที่จะไดขอมูลที่
จําเปนนั้น ผูวิจัยตองไปพบเกษตรกรรายนั้นหลายครั้ง อีกทั้งผูประกอบการฟารมสุกรมักจะอยูไกล
กันและมักไมมีความคุนเคยตอกัน เหลานี้ลวนเปนอุปสรรคอยางมากตอการศึกษา 
 
5.4 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 
 ในการศึกษาครั้งตอไปสําหรับผูที่สนใจดานตนทุนในการผลิตสุกรนั้น อาจจะทําเรื่อง
ตนทุนการผลิตลูกสุกรขุน หรือฟารมพอแมพันธุ ผูศึกษาควรจะลดจาํนวนกลุมตัวอยางลงเพื่อจะได
มีเวลาเก็บขอมูลที่มีความถูกตองมากขึ้น และผูศึกษาควรจะมีหรือหาที่อยูอาศัยที่ไมหางไกลจาก
ฟารมสุกรมากเกินไป เชนในจังหวดัลําปางผูศึกษาควรจะเปนผูที่อาศัยในทองที่ อ.เสริมงาม ซ่ึงจะ
เปนศูนยกลางของแหลงฟารมสุกร และการลงพื้นที่ฟารมสุกรไมควรจะทําในฤดูฝน 


