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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาต้น ทุ น การผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ า นมดิ บ ตามระบบต้น ทุ น สมัย ใหม่ เ พื่ อ สร้ า งความมั่น คง
ทางเศรษฐกิจ เพื่อจัดทาแนวทางการบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ประชากรการวิจยั ได้แก่
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบที่ข้ ึนทะเบียนฟาร์มโคนมและการผลิตน้ านมดิบที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดกาญจนบุรี เครื่ องมือการวิจยั ใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างการวิจยั เชิ งปริ มาณ จานวน 149 ฟาร์ ม และเชิ งคุณภาพ จานวน 15 ฟาร์ ม
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ านมดิบรวม เท่ากับ 52,844.17 บาท ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เท่ากับ 8.81 บาท แนวทาง
การบริ หารต้นทุนเชิ งกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ ผูผ้ ลิตควรดาเนิ นกิ จกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าร่ วมกันใน
กิจกรรมเดียว หรื ออาจลดขั้นตอนของกิจกรรมบางกิจกรรมลงเพื่อลดต้นทุน หรื อเลือกกิจกรรมใหม่ เพื่อให้ได้วิธีการที่จะนามาใช้ลดต้นทุน
เพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ านมดิบลง โดยที่เกษตรกรสามารถนาเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ ไปปรับปรุ งการดาเนิ นธุรกิจให้มีผลประกอบการมาก
กว่าเดิม ส่ งผลต่อผลกาไรที่สูงขึ้น
คาสาคัญ : การบริ หารต้นทุน เกษตรสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ

Abstract
The objective of this research is to study the cost of raw milk production according to the modern cost system to build economic
stability. Establish strategic cost management guidelines for raw milk products to build economic stability. The research population consists
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of producers of raw milk products registered with dairy farms and production of raw milk that has been certified farm standards.
Kanchanaburi The research instruments used questionnaires and structured interview forms. The quantitative research consisted of 149
farms and 15 qualitative farms. The samples were conveniently selected. The statistics used for data analysis were descriptive statistics such
as frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The result of the research indicate that the production cost of raw milk was 52,844.17 baht. The production cost per kilogram was
8.81 baht. Strategic cost management approach for raw milk products to build economic stability. Manufacturers should conduct activities
that do not add value together in one activity. Or may reduce the steps of some activities to reduce costs or choose a new activity In order
to get a method that can be used to reduce costs to reduce the cost of raw milk production down. Which farmers can use all of this information
to improve their business operations to have more profits.
Keywords : Cost Management, Modern Agriculture, Raw Milk Products

บทนา
ประเทศไทยเริ่ มส่ งเสริ มการเลี้ ยงโคนมอย่างจริ งจังมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ที่ ภาครั ฐสนับสนุ นอุตสาหกรรมโคนมใน
ประเทศอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและทดแทนการนาเข้านมและผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศ ตลอดจนรณรงค์
ส่ งเสริ มให้มีการบริ โภคนมเพื่อสุ ขภาพมากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณให้โครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยนอย่าง
ต่อเนื่ อง อย่างไรก็ดีจากสถานการณ์การผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมในปั จจุบนั โคนมไทยเมื่อเทียบกับสถานการณ์ตลาดโลกพบว่า
การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทยยังคงให้ผลผลิตน้ านมต่า มีตน้ ทุนการผลิตสู ง จึงเป็ นสาเหตุทาให้ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ
ลดลงและเกษตรไม่สามารถที่จะปรับราคาขายน้ านมดิบให้เพิม่ ขึ้นตามราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ [1] องค์การส่ งเสริ มกิจการ
โคนมแห่ งประเทศไทยเป็ นผูก้ าหนดราคาน้ านมดิ บดังนั้นผูผ้ ลิ ตนมทุ กกลุ่มจะมี ตน้ ทุ นน้ านมดิ บในมาตรฐานเดี ยวกันการลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสามารถช่วยให้ผผู ้ ลิตมีความสามารถในการแข่งขันได้สูงยิง่ ขึ้น ต้นทุนฐานกิจกรรมจึงเป็ นเครื่ องมือช่วยให้
ผูผ้ ลิตเข้าใจถึงสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตของแต่ละกิจกรรมการผลิตได้อย่างถูกต้องมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งการคิดต้นทุนฐานกิจกรรม
จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริ งต้นเหตุของปั ญหา ที่มีตน้ ทุนสู งมาจากกิจกรรมใด เป็ นค่าใช้จ่ายประเภทใดปั จจัยใดที่เป็ นตัว
ผลักดันให้เกิ ดต้นทุนที่ สูงเพื่อจะได้แนวทางที่ เป็ นสาเหตุที่แท้จริ งไปควบคุมและลดต้นทุนอย่างมี ประสิ ทธิ ผลอันส่ งผลให้เกิด
กาไรมากขึ้นหรื อลดต้นทุนที่ ไม่จาเป็ นลง [2] จึ งทาให้ผูผ้ ลิตต้องปรั บเปลี่ยนแนวคิดในการบริ หารต้นทุนการผลิตแบบใหม่ให้
สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาด การเลี้ยงโคนมให้ยงั่ ยืนสร้างผลกาไรเป็ นอาชี พได้น้ นั เกษตรกรต้องมีการประเมิ นและ
ทบทวนการทางานเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการผลิตหรื อการจัดการฟาร์ มของตนเอง การจดบันทึ กข้อมูลเป็ นสิ่ ง
สาคัญพื้นฐาน ดังนั้นเพื่อเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั เกษตรกร ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่จะศึกษาต้นทุนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบตามระบบต้นทุนสมัยใหม่ วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริ หารต้นทุนการผลิตเกษตรกรสมัยใหม่ผลิตภัณฑ์
น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์น้ านมดิบจังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบตามระบบต้นทุนสมัยใหม่เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
2. จัดทาแนวทางการบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา การวิจยั ครั้งนี้ จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี้ ภายใต้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์และ
นิยามศัพท์ ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบตามระบบต้นทุนสมัยใหม่เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
(2) การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริ หารต้นทุนเชิ งกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิ บเพื่อสร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจโดยใช้
แนวคิดการพัฒนาการบริ หารต้นทุนเชิ งกลยุทธ์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การบริ หารต้นทุ นที่ ต่ ากว่าคู่แข่งขัน/การวิเคราะห์
คุณค่า/การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผูป้ ระกอบการน้ านมดิ บ /ผูผ้ ลิ ตผลิ ตภัณฑ์น้ านมดิ บ /เจ้าของฟาร์ ม น้ านมดิ บ ที่ ข้ ึ นทะเบี ย นฟาร์ ม
โคนมและการผลิ ต น้ า นมดิ บ ที่ ไ ด้รั บ รองมาตรฐานฟาร์ ม อาเภอท่ า มะกา จัง หวัดกาญจนบุรี จานวน 237 ฟาร์ ม [3] กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบที่ข้ ึนทะเบียนฟาร์ มโคนม และการผลิตน้ านมดิบที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ ม จังหวัดกาญจนบุรี จานวน
149 ฟาร์ ม โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) จากจานวนประชากรเพื่อกาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตร
ของทาโร่ ยามาเน [4]
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจยั ครั้ งนี้ กาหนดพื้นที่ การวิจยั ครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจยั

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม ประชากร และกลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิ ต
ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ า นมดิ บ ที่ ข้ึ น ทะเบี ย นฟาร์ ม โคนมและ
การผลิ ตน้ านมดิ บ ที่ ได้รั บ รองมาตรฐานฟาร์ ม

วิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ
เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
การบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ
เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ขั้นที่ 3
แนวทางการบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์เกษตรสมัยใหม่
ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั เรื่ องนี้เป็ นงานวิจยั ประยุกต์ (applied research)
เครื่ องมือการวิจัยและการพัฒนาเครื่ องมือ
1. เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
1.1 แบบสอบถามเพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ บริ บ ทการจัด ท าบัญ ชีข องผู ผ้ ลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ านมดิ บ
ประกอบด้วย คาถามแบบปลายปิ ด (close-ended question) ทั้ง แบบเลื อ กตอบและแบบแสดงความคิ ด เห็ น เป็ นระดับ ตาม
เกณฑ์ที่ กาหนด และคาถามแบบปลายเปิ ด (open-ended question) และแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) เพื่อให้ผตู ้ อบให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้ว ยคาถามปลายเปิ ด (open-ended question) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพจากผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ
2. การพัฒนาเครื่ องมือ
การทดสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อการวิจยั ก่อนเก็บรวบรวมข้อมู ลมาใช้ในการวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณ เพื่อให้เกิ ดความ
แม่นยาของเครื่ องมือในการวัด โดยผูว้ ิจ ัย ได้ทาการทดสอบหาค่า ความเที่ ย งตรง (validity) ด้วยการนาแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั ได้
พัฒนาขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทาการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) จานวน 3 ท่าน แล้วจึงนาผล
การตรวจสอบมาปรั บปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยคัดเลือกข้อคาถามที่ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC: Index of
Item Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป [5]
การรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็ นข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้คือ
1) การเก็บ ข้อ มูล เชิ ง ปริ ม าณ เป็ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล เชิ ง ส ารวจภาคสนาม โดยเข้า ไปสอบถามโดยใช้
เครื่ องมือวิจยั ที่เตรี ยมไว้ล่วงหน้า เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริ บทการจัดทาบัญชีของผูผ้ ลิ ตผลิ ตภัณฑ์น้ านมดิ บ
2) การเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพ แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น 2 วิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
(participant observation) โดยเข้าไปสังเกตการณ์และเข้าไปมี ส่วนร่ วมโดยตรง และประชุม เชิ งปฏิบตั ิการผูว้ ิจยั ตัวแทนผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสาร บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ส ถิ ติ พ รรณนา (descriptive statistics) และวิ เ คราะห์ ห า ค่ า ทางสถิ ติ ประกอบด้ว ย การแจกแจงความถี่ (frequency)
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงปริ มาณ บริ บทการจัดทาบัญชีของผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบประกอบด้วย คาถามแบบปลายปิ ด (close-ended
question) แบบเลื อ กตอบและค าถามแบบปลายเปิ ด (open-ended question) และแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (rating scale)
เพื่อให้ผตู ้ อบให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ แบ่งเป็ น 4 ตอน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลกาหนดระดับความคิดเห็นโดยใช้มาตรวัด [6]
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) กาหนดช่วงระดับของความคิดเห็น ออกเป็ น 5 ระดับ เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่า
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น มีการแบ่งอันตรภาคชั้นโดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย [6]
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2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์
ต้นทุนตามระบบต้นทุนสมัยใหม่ และแนวทางการพัฒนาการบริ หารต้นทุนเชิ งกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิ จ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มู ลตามแนวคิดเกี่ ยวกับการพัฒนาการบริ หารต้นทุ นเชิ งกลยุทธ์ โดยใช้
เทคนิ ค การวิเคราะห์ เชิ งเนื้ อ หา (content analysis)

ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมการบริ หารต้นทุนเกษตรสมัยใหม่เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จของผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ
จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ศึกษาต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบตามระบบต้นทุนสมัยใหม่เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบตามระบบต้นทุนสมัยใหม่จะนาการวิเคราะห์ตน้ ทุนซึ่ งเป็ นวิธีการคิ ด
ต้นทุนที่เรี ยกว่า การคิดต้นทุนตามฐานกิจกรรม (Activities Based Costing : ABC) มาใช้สาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ ซึ่ ง
การคิดต้นทุนตามฐานกิจกรรมจะทาให้ได้ขอ้ มูลต้นทุนที่ถูกต้อง จึงสามารถรายงานกระบวนการปฏิบตั ิงานที่นาไปสู่ การปรับปรุ ง
ในการคานวณต้นทุ นผลิ ตภัณฑ์ให้เกิ ดความเข้าใจมากขึ้ น และนาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพในการจัดสรรต้นทุ นทรั พยากรและการ
ตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิภาพ
จากการรวบรวมข้อมูลของผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบในอาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ต้นทุนตามฐานกิจกรรม ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ 1 รอบการผลิต หมายถึง ระยะเวลาประจา 1 เดือน ได้ดงั นี้
1. จาแนกต้ นทุนทางตรง จะประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง
ตารางที่ 1 จาแนกต้นทุนทางตรง
วัตถุดบิ ทางตรง จานวน (บาท)
ค่ าแรงงานทางตรง
จานวน (บาท)
อาหาร
18,000.ค่าแรงงานในการเลี้ยงวัวนม (วันละ 500 บาท จานวน 1 คน 30 วัน)
15,000.หญ้า
1,000.ค่าแรงงานในการรี ดน้ านม (วันละ 315 บาท จานวน 1 คน 30 วัน)
9,450.รวม

19,000.-

รวม

24,450.-

2. จาแนกต้ นทุนทางอ้ อม
ต้นทุ นทางอ้อ มจะคิ ดเข้าเป็ นต้นทุ นของผลิ ตภัณฑ์โดยผ่านสาเหตุ ที่ ท าให้เกิ ดต้นทุ นที่ เรี ย กว่า “ตัวผลักดันต้นทุ น ”
(cost drivers) และนามาคานวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม
ตารางที่ 2 จาแนกต้นทุนตามฐานกิจกรรม
ค่ าใช้ จ่าย/
ปริมาณตัว
ต้ นทุนกิจกรรมต่ อตัว กิจกรรมทีเ่ พิม่ มูลค่ า/
กิจกรรม
รอบ
ผลักดัน
ผลักดันต้ นทุน
กิจกรรมทีไ่ ม่ เพิม่ มูลค่ า
กิจกรรมการคัดเลือกสายพันธุ์โค
375.0.4 ครั้ง/รอบ
937.50 บาท/รอบ กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมการปรับปรุ งพันธุ์โค
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมการจัดการสุ ขาภิบาลและการ
16.67.0.5 ครั้ง/รอบ
33.34 บาท/รอบ
กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า
ฉี ดวัคซี นป้องกันโรค
กิจกรรมการฉี ดยาบารุ ง
1,200.1 ครั้ง/รอบ
1,200 บาท/รอบ
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมการให้อาหารเสริ ม
4,000.30 ครั้ง/รอบ
133.33 บาท/รอบ
กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมการทาความสะอาดรางใส่ อาหาร
75.60 ครั้ง/รอบ
1.25 บาท/รอบ
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
กิจกรรม
กิจกรรมการเตรี ยมอุปกรณ์ในการรี ดนม
กิจกรรมการทาความสะอาดตัววัว
กิจกรรมการรี ดน้ านม
กิจกรรมการขนส่ งน้ านม
กิจกรรมการทาความสะอาดถังใส่ นม
กิจกรรมการจัดซื้ ออาหาร
กิจกรรมการผลิตอาหาร
กิจกรรมการล้างทาความสะอาดคอกวัว

ค่ าใช้ จ่าย/
รอบ
252.50.75.900.900.75.450.1,000.75.9,394.17.-

ปริมาณตัว
ผลักดัน
1 ครั้ง/รอบ
30 ครั้ง/รอบ
60 ครั้ง/รอบ
60 ครั้ง/รอบ
60 ครั้ง/รอบ
3 ครั้ง/รอบ
15 ครั้ง/รอบ
60 ครั้ง/รอบ

ต้ นทุนกิจกรรมต่ อตัว
ผลักดันต้ นทุน
252.50 บาท/รอบ
2.50 บาท/รอบ
15 บาท/รอบ
15 บาท/รอบ
1.25 บาท/รอบ
150 บาท/รอบ
66.67 บาท/รอบ
1.25 บาท/รอบ

ตารางที่ 3 คานวณต้นทุนกิจกรรมต่อผลักดันต้นทุนให้ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ
วัตถุดิบทางตรง
19,000.- จานวนหน่วยการผลิต
ค่าแรงงานทางตรง
24,450.- (วันละ 200 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้ น ใน 1 รอบ
ค่าใช้จ่ายการผลิต
9,394.17.- 6,000 กิโลกรัม)
ต้ นทุนการผลิตรวม
52,844.17.-

กิจกรรมทีเ่ พิม่ มูลค่ า/
กิจกรรมทีไ่ ม่ เพิม่ มูลค่ า
กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า

ต้นทุนต่อกิโลกรัม
8.81.- (52,844.17/6,000)

ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ สามารถผลิตน้ านมดิบได้ในระยะเวลา 1 รอบ จานวน 6,000 กิโลกรัม ซึ่ งราคาขายส่ งให้กบั บริ ษทั
กลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคนมกรับใหญ่-ท่ามะกา จากัดและบริ ษทั อื่น ๆ ที่อยูใ่ นอาเภอท่ามะกา ในราคากิโลกรัมละ 18.50 บาท ฉะนั้น ผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบจะมีกาไรจากผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ 9.69/กิโลกรัม (6,000 x 9.69 = 58,140 บาท)
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 จัดทาแนวทางการบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
จากการวิเคราะห์ตน้ ทุนตามฐานกิจกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์ที่ระบุ
ให้เห็นว่าเป็ นกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า (value added activities) และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า (non-value added activities) ประกอบกับ
การประชุ ม เชิ งปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ วมระหว่า งคณะผูว้ ิจัย และกลุ่ ม ตัวแทนผูผ้ ลิ ต ผลิ ต ภัณฑ์น้ า นมดิ บ ในอ าเภอท่ า มะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ที่แบ่งเป็ นกิจกรรมต่าง ๆ แยกกิจกรรมย่อยได้เป็ น 14 กิจกรรม แบ่งเป็ นกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า จานวน 6 กิจกรรม
และเป็ นกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าจานวน 8 กิจกรรม ซึ่ งการนาต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตน้ านมดิ บ
ทาให้สามารถทราบต้นทุนที่แท้จริ งของกิจกรรมต่าง ๆ ในการผลิต
ตารางที่ 4 แนวทางการบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมทีเ่ พิม่ มูลค่ า
แนวทางการบริหารต้ นทุนฯ (แนวทางเสริม)
1. กิจกรรมการคัดเลือกสายพันธุ์โค
กิจกรรมนี้เป็ นกิจกรรมที่ไม่จาเป็ นต้องทาบ่อยครั้ง
2. กิ จ กรรมการจัด การสุ ข าภิ บ าลและ ถ้าโคมี สุขภาพดี ปราศจากโรค การผลิ ตน้ านมดิ บ ก็ส ามารถผลิ ตได้ในปริ ม าณ
การฉี ดวัคซี นป้องกันโรค
ที่มาก
3. กิจกรรมการให้อาหารเสริ ม
เป็ นการบารุ งให้โคผลิ ตน้ านมได้เพิ่มมากขึ้ น รายได้เพิ่มขึ้ น เป็ นกิ จกรรมที่ เพิ่ม
มูลค่าในการผลิตน้ านมดิบ
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
กิจกรรมทีเ่ พิม่ มูลค่ า
4. กิจกรรมการรี ดน้ านม
5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

แนวทางการบริหารต้ นทุนฯ (แนวทางเสริม)
ควรปฏิบตั ิให้ถูกวิธีและถูกสุ ขลักษณะ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการรี ดนมทุกชิ้นเมื่อ
รี ดนมเสร็ จ
กิจกรรมการจัดซื้ ออาหาร
ผูผ้ ลิตควรมีการเลือกอาหารอินทรี ยแ์ ละอาหารหยาบที่เหมาะสมกับโค การซื้ อใน
ปริ มาณมากจะสามารถต่ อ รองเพื่ อ ขอส่ ว นลดจากผู ้ข ายได้ท าให้ ล ดต้น ทุ น
การสั่งซื้ อลงได้
กิจกรรมการผลิตอาหาร
ควรมีแปลงหญ้าหมุนเวียนสาหรับปล่อยโคเพื่อแทะเล็ม ผูผ้ ลิตควรมีพ้ืนที่เพื่อปลูก
หญ้าเพราะการปลูกหญ้าใช้เองเป็ นการลดต้นทุนในการซื้ ออาหาร
กิจกรรมทีไ่ ม่ เพิม่ มูลค่ า
แนวทางการบริหารต้ นทุนฯ
กิจกรรมการปรับปรุ งพันธุ์โค
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง ควรเข้า มาให้ค วามช่ ว ยเหลื อ และให้ค าแนะน าเกี่ ย วกับ
การปรับปรุ งพันธุ์โค ส่ งผลต่อรายได้เพิ่มขึ้น
กิจกรรมการฉี ดยาบารุ ง
ควรลดจานวนครั้งในการฉี ดให้เหลือเท่าที่จาเป็ น
กิจกรรมการทาความสะอาดราง
ควรลดจานวนครั้ งในการท าความสะอาดรางใส่ อ าหารลงให้เหลื อเท่ าที่ จ าเป็ น
ใส่ อาหาร
จะช่วยทาให้ตน้ ทุนค่าแรงงานและค่าน้ าประปาลดลง
กิจกรรมการเตรี ยมอุปกรณ์ในการรี ดนม ควรมีการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ถูกสุ ขลักษณะ ควรใช้สถานที่จดั เก็บอุปกรณ์ที่สามารถ
นามาใช้งานได้สะดวก รวดเร็ ว
กิจกรรมการทาความสะอาดตัววัว
ควรลดจานวนครั้ งในการล้างทาความสะอาดตัววัวลง หรื อสามารถทากิ จกรรม
ร่ วมกันกับกิจกรรมทาความสะอาดคอกวัว เพื่อประหยัดเวลาต้นทุนค่าแรงงานและ
ค่าน้ าประปา
กิจกรรมการขนส่ งน้ านม
ผูผ้ ลิ ตควรมี การรวมกลุ่มกันเพื่อขนส่ งน้ านมดิ บไปยังสหกรณ์ เพื่อลดต้นทุ นใน
การขนส่ งน้ านมลง
กิจกรรมการทาความสะอาดถังใส่ นม ควรมีการทาความสะอาดให้ได้น้ านมดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
กิจกรรมการล้างทาความสะอาดคอกวัว ควรทาพร้อมกับกิจกรรมการเก็บมูลวัว เพื่อเป็ นการลดต้นทุนและเวลา

กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าทั้งหมด 8 กิจกรรม เป็ นกิจกรรมที่ไม่จาเป็ นและและบางกิจกรรมที่จาเป็ น ฉะนั้นผูผ้ ลิตควรดาเนิ น
กิ จกรรมที่ ไม่ เพิ่มมู ลค่าร่ วมกันได้ในกิ จกรรมเดี ย วกัน อาจลดขั้นตอนของกิ จกรรมบางกิ จกรรมลง เพื่อลดต้นทุ น หรื อเลื อก
กิจกรรมใหม่ เพื่อให้ได้วธิ ี การที่จะนามาใช้ลดต้นทุนเพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ านมดิบลง ส่ งผลต่อผลกาไรที่สูงขึ้น

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมการบริ หารต้นทุนเกษตรสมัยใหม่เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จของผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ
จังหวัดกาญจนบุรี มีประเด็นที่จะนามาสรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 41-50 ปี มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา เป็ นเจ้าของกิจการ มีจานวนสมาชิกในครัวเรื อน 3-5 คน
ผลการศึ ก ษาข้อ มู ล ทั ว่ ไปของกิ จ การ พบว่ า กิ จ การส่ ว นใหญ่ มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น เลี้ ย งโคนมทั้ง จากทุ น ส่ ว นตัว และ
ทุ นภายนอก มี ป ระสบการณ์ ในการเลี้ ย งโคนม มากกว่า 10 ปี มี ที่ดินของโรงเรื อนและที่ ดินของแปลงหญ้า เป็ นที่ ดินตนเอง
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เหตุผลในการเลี้ยงโคนมเพราะเป็ นอาชีพที่มนั่ คง มีการเลี้ยงโคนมแบบปล่อยในคอกแล้วตัดหญ้าให้กิน และแบบเลี้ยงแบบผูกยืนโรง
มีวิธีการรี ดนมวัวโดยใช้เครื่ องรี ดแบบ 2 หัว มีการรักษาโรคและการผสมเทียม โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
ผลการศึกษาบริ บทการจัดทาบัญชีของผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ พบว่า ผูผ้ ลิตทราบผลกาไร-ขาดทุน จากการผลิตน้ านม
ดิบ ผูผ้ ลิตมีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ในการผลิตน้ านมดิบ โดยบันทึกบัญชีดว้ ยมือ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดทาบัญชีเพื่อควบคุม
รายจ่ายในการผลิตน้ านมดิบ มีการจัดการภาระหนี้สินและปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐ และจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ทุกรายการ
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี ตน้ ทุนการผลิตน้ านมดิบ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าบั ญ ชี ต ้ น ทุ น การผลิ ต น้ านมดิ บ โดยรวม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การจัด ท าบัญ ชี ต ้น ทุ น การผลิ ต น้ า นมดิ บ ทุ ก ข้อ อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด
โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1. สามารถนาข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการวางแผนบริ หารจัดการเพื่ อลดรายจ่ายและ
บริ หารต้นทุนในการผลิตน้ านมดิบ 2. สามารถนาข้อมูลต้นทุนไปวางแผนบริ หารจัดการเพื่อการผลิตน้ านมดิบในปี ต่อไปให้มีกาไร
ที่มากขึ้น 3. สามารถนาข้อมูลต้นทุนไปวางแผนบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้การผลิตน้ านมดิบ และ 4. สามารถนาข้อมูลต้นทุนไป
วางแผนบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิตน้ านมดิบ ตามลาดับ
ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบตามระบบต้นทุนสมัยใหม่เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ พบว่า ต้นทุน
การผลิตน้ านมดิบรวม เท่ากับ 52,844.17 บาท ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เท่ากับ 8.81 บาท
ผลการศึกษาแนวทางการบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ พบว่า กิจกรรม
ที่เพิ่มมูลค่ามีท้ งั หมด 6 กิจกรรม ผูผ้ ลิตควรมีการบริ หารจัดการกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลต่อรายได้และผลกาไร
ที่สูงขึ้น ส่ วนกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่ามีท้ งั หมด 8 กิจกรรม ผูผ้ ลิตควรดาเนินกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าร่ วมกันในกิจกรรมเดียวกัน หรื อ
อาจลดขั้นตอนของกิ จ กรรมบางกิ จ กรรมลง เพื่ อ ลดต้นทุ น หรื อ เลื อ กกิ จ กรรมใหม่ เพื่ อ ให้ได้วิธี การที่ จ ะนามาใช้ลดต้นทุ น
เพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ านมดิบลง ส่ งผลต่อผลกาไรที่สูงขึ้น

อภิปรายผล
ผลการศึ กษาต้นทุ นการผลิ ตผลิตภัณฑ์น้ านมดิ บตามระบบต้นทุ นสมัยใหม่ครั้ งนี้ ของผูป้ ระกอบการน้ านมดิ บ/ผูผ้ ลิต
ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ า นมดิ บ /เจ้า ของฟาร์ ม น้ า นมดิ บ ที่ ข้ ึ น ทะเบี ย นฟาร์ ม โคนมและการผลิ ต น้ า นมดิ บ ที่ ไ ด้รั บ รองมาตรฐานฟาร์ ม
อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีตน้ ทุนการผลิตน้ านมดิบรวม เท่ากับ 52,844.17 บาท ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เท่ากับ 8.81 บาท [7]
ผลการศึกษาแนวทางการบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ พบว่า กิจกรรม
ที่เพิ่มมูลค่ามีท้ งั หมด 6 กิจกรรม ผูผ้ ลิตควรมีการบริ หารจัดการกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลต่อรายได้และผลกาไร
ที่สูงขึ้น ส่ วนกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่ามีท้ งั หมด 8 กิจกรรม ผูผ้ ลิตควรดาเนิ นกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าที่สามารถทากิจกรรมร่ วมกันได้
ในกิจกรรมเดียวกัน หรื ออาจลดขั้นตอนของกิจกรรมบางกิจกรรมลง เพื่อลดต้นทุน หรื อเลือกกิจกรรมใหม่ เพื่อให้ได้วิธีการที่จะ
นามาใช้ลดต้นทุนเพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ านมดิบลง ส่ งผลต่อผลกาไรที่สูงขึ้น [8] ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของจารุ วรรณี
ไชยพรรณ [9] ที่ พบว่า การประยุกต์ใช้ตน้ ทุ นฐานกิ จกรรม ABC Costing นั้น ยังเกิ ดต้นทุ นที่ เป็ นกิ จ กรรมหลักและกิ จ กรรม
สนับสนุนที่สูงขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 สหกรณ์โคนมและผูผ้ ลิตน้ านมดิบสามารถใช้ผลการวิจยั การบริ หารต้นทุนไปใช้จดั การต้นทุนการผลิตให้มีตน้ ทุนลดลง
และรายได้เพิ่มขึ้น
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1.2 ในยุคปั จจุบนั ภาครัฐสนับสนุ นให้เกษตรกรปรับตัวเป็ นเกษตรกรสมัยใหม่ ดังนั้นผูผ้ ลิตน้ านมดิบควรนาโมบาย
แอปพลิเคชันสาหรับการบริ หารต้นทุนการผลิตไปใช้ในการบริ หารต้นทุนให้มี ตน้ ทุ นให้ต่ ากว่าคู่แข่งและสามารถสร้ างความ
ได้เปรี ยบด้านการแข่งขัน
1.3 รัฐบาลควรผลักดันและเพิ่มงบประมาณวิจยั สาหรับการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนาไปลดต้นทุนหรื อเพิ่มกาไร
ให้กบั เกษตรกร และหลังจากงานวิจัยเสร็ จสิ้ นแล้วควรมี วิธีการเผยแพร่ ให้นวัตกรรมออกสู่ เกษตรกรกลุ่มใหญ่ รวมถึ งมี การ
ฝึ กอบรมให้นวัตกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ ได้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจริ ง
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรขยายกลุ่มประชากรให้ครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรี
2.2 ควรขยายขอบเขตเนื้ อ หาในการศึ กษาให้ค รบวงจรโดยการนานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาการผลิ ตให้
สามารถยืดอายุน้ านมดิบให้ยาวนานขึ้น ให้มีตน้ ทุนต่าและปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ้น
2.3 ควรศึกษาโมเดลการยกระดับการเพิ่มมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบในประเทศไทยข้อเสนอวิจยั ต่อยอด
2.4 ควรจัดทาฐานข้อมูลออนไลน์มีการแชร์ ขอ้ มูลการทาต้นทุนกันในกลุ่มเกษตรกรที่ทาในรู ปแบบเหมือนกันหรื อ
ใกล้เคียงกันเพื่อจัดทาเป็ น Big Data เพื่อนาไปสู่ การวิเคราะห์ ทานาย แนวทางการลดต้นทุนและการเพิ่มกาไร จนนาไปสู่ ตน้ แบบ
การทาธุรกิจให้เกษตรกรสามารถนาไปปรับเป็ นแนวทางของตนเองได้
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