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บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น ้ านมดิบตามระบบต้นทุนสมัยใหม่เพื่อสร้างความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจ เพื่อจดัท าแนวทางการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ประชากรการวจิยั ไดแ้ก่ 
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบท่ีข้ึนทะเบียนฟาร์มโคนมและการผลิตน ้านมดิบท่ีไดรั้บรองมาตรฐานฟาร์ม จงัหวดักาญจนบุรี เคร่ืองมือการวจิยัใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตวัอยา่งการวิจยัเชิงปริมาณ จ านวน 149 ฟาร์ม และเชิงคุณภาพ จ านวน 15 ฟาร์ม  
โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า ตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบรวม เท่ากบั 52,844.17 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เท่ากบั 8.81 บาท แนวทาง 
การบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ผูผ้ลิตควรด าเนินกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มมูลค่าร่วมกนัใน
กิจกรรมเดียว หรืออาจลดขั้นตอนของกิจกรรมบางกิจกรรมลงเพื่อลดตน้ทุน หรือเลือกกิจกรรมใหม่ เพื่อใหไ้ดว้ิธีการท่ีจะน ามาใชล้ดตน้ทุน
เพื่อลดตน้ทุนในการผลิตน ้ านมดิบลง โดยท่ีเกษตรกรสามารถน าเอาขอ้มูลทั้งหมดน้ีไปปรับปรุงการด าเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการมาก
กวา่เดิม ส่งผลต่อผลก าไรท่ีสูงข้ึน   
 

ค าส าคญั : การบริหารตน้ทุน เกษตรสมยัใหม่ ผลิตภณัฑน์ ้ 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 
 
 

บทน า   
 ประเทศไทยเร่ิมส่งเสริมการเล้ียงโคนมอย่างจริงจงัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ท่ีภาครัฐสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนมใน
ประเทศอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและทดแทนการน าเขา้นมและผลิตภณัฑน์มจากต่างประเทศ ตลอดจนรณรงค์
ส่งเสริมให้มีการบริโภคนมเพ่ือสุขภาพมากยิ่งข้ึนโดยรัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณให้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง อยา่งไรก็ดีจากสถานการณ์การผลิตนมและผลิตภณัฑ์นมในปัจจุบนัโคนมไทยเม่ือเทียบกบัสถานการณ์ตลาดโลกพบว่า 
การเล้ียงโคนมของเกษตรกรไทยยงัคงให้ผลผลิตน ้ านมต ่า มีตน้ทุนการผลิตสูง จึงเป็นสาเหตุท าให้ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรั้บ
ลดลงและเกษตรไม่สามารถท่ีจะปรับราคาขายน ้านมดิบใหเ้พ่ิมข้ึนตามราคาตน้ทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนได ้[1] องคก์ารส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทยเป็นผูก้  าหนดราคาน ้ านมดิบดงันั้นผูผ้ลิตนมทุกกลุ่มจะมีตน้ทุนน ้ านมดิบในมาตรฐานเดียวกนัการลด
ค่าใชจ่้ายในการผลิตจะสามารถช่วยใหผู้ผ้ลิตมีความสามารถในการแข่งขนัไดสู้งยิง่ข้ึน ตน้ทุนฐานกิจกรรมจึงเป็นเคร่ืองมือช่วยให้
ผูผ้ลิตเขา้ใจถึงสัดส่วนของค่าใชจ่้ายในการผลิตของแต่ละกิจกรรมการผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน ซ่ึงการคิดตน้ทุนฐานกิจกรรม
จะช่วยให้ทราบถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงตน้เหตุของปัญหา ท่ีมีตน้ทุนสูงมาจากกิจกรรมใด เป็นค่าใชจ่้ายประเภทใดปัจจยัใดท่ีเป็นตวั
ผลกัดนัให้เกิดตน้ทุนท่ีสูงเพ่ือจะไดแ้นวทางท่ีเป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริงไปควบคุมและลดตน้ทุนอย่างมีประสิทธิผลอนัส่งผลให้เกิด
ก าไรมากข้ึนหรือลดตน้ทุนท่ีไม่จ าเป็นลง [2] จึงท าให้ผูผ้ลิตตอ้งปรับเปล่ียนแนวคิดในการบริหารตน้ทุนการผลิตแบบใหม่ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการแข่งขนัในตลาด การเล้ียงโคนมให้ย ัง่ยืนสร้างผลก าไรเป็นอาชีพไดน้ั้นเกษตรกรตอ้งมีการประเมินและ
ทบทวนการท างานเพื่อปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการผลิตหรือการจดัการฟาร์มของตนเอง  การจดบนัทึกขอ้มูลเป็นส่ิง
ส าคญัพ้ืนฐาน ดงันั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัเกษตรกร ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาตน้ทุนการผลิต
ผลิตภณัฑน์ ้านมดิบตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่ วเิคราะห์แนวทางการพฒันาการบริหารตน้ทุนการผลิตเกษตรกรสมยัใหม่ผลิตภณัฑ์
น ้านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบจงัหวดักาญจนบุรี 
 

วตัถุประสงค์  
 1. ศึกษาตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑน์ ้านมดิบตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
 2.  จดัท าแนวทางการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ผลิตภณัฑน์ ้านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
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ขอบเขตของการวจิัย  
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปน้ี ภายใตแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์และ
นิยามศพัท ์ไดแ้ก่ (1) การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
(2) การวิเคราะห์แนวทางการพฒันาการบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจโดยใช้
แนวคิดการพฒันาการบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์การบริหารตน้ทุนท่ีต ่ากว่าคู่แข่งขนั/การวิเคราะห์
คุณค่า/การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากร ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการน ้านมดิบ/ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์น ้านมดิบ/เจ้าของฟาร์มน ้านมดิบท่ีข้ึนทะเบียนฟาร์ม
โคนมและการผลิตน ้ านมดิบที่ไดร้ับรองมาตรฐานฟาร์ม อ าเภอท่ามะกา จ ังหวดักาญจนบุรี จ านวน 237 ฟาร์ม [3] กลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่   
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบท่ีข้ึนทะเบียนฟาร์มโคนม และการผลิตน ้ านมดิบท่ีไดรั้บรองมาตรฐานฟาร์ม จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 
149 ฟาร์ม โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (convenience sampling) จากจ านวนประชากรเพ่ือก าหนดขนาดตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร
ของทาโร่ยามาเน [4] 

 3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี การวิจยัคร้ังน้ีก าหนดพ้ืนท่ีการวิจยัครอบคลุมจงัหวดักาญจนบุรี 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ขั้นที่  1 

ประชุมเชิงปฏิบติัการผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์ ้านมดิบ            
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

แนวทางการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์เกษตรสมยัใหม่
ผลิตภณัฑน์ ้านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม ประชากร และกลุ่มตวัอยา่งผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบที่ ข้ึนทะเบียนฟาร์มโคนมและ
การผลิตน ้านมดิบท่ีได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม 

 

วิเคราะห์แนวทางการพฒันา 
การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบ 

เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

วเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑน์ ้านมดิบ 
เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
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วธีิด าเนินการวิจัย 
 งานวจิยัเร่ืองน้ีเป็นงานวจิยัประยกุต ์(applied research) 
 เคร่ืองมือการวจิัยและการพฒันาเคร่ืองมือ 

1. เคร่ืองมือการวจิยัท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี  
  1.1 แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับบริบทการจดัท าบญัชีของผู ผ้ล ิตผลิตภณัฑ ์น ้ านมดิบ 

ประกอบดว้ย ค าถามแบบปลายปิด (close-ended question) ทั้ งแบบเลือกตอบและแบบแสดงความคิดเห็นเป็นระดบัตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด และค าถามแบบปลายเปิด (open-ended question) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เพื่อใหผู้ต้อบให้
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  

  1.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วยค าถามปลายเปิด (open-ended question) เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูล
เชิงคุณภาพจากผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์ ้านมดิบ  

2. การพฒันาเคร่ืองมือ 
  การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัก่อนเก็บรวบรวมขอ้มูลมาใชใ้นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือให้เกิดความ
แม่นย  าของเคร่ืองมือในการวดั โดยผูว้ิจัยได้ท าการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (validity) ดว้ยการน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัได้
พฒันาข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญท าการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จ านวน 3 ท่าน แลว้จึงน าผล
การตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญโดยคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of 
Item Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป [5]  
 การรวบรวมข้อมูล  
  การรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ีคือ  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ีคือ 
1)  การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงส ารวจภาคสนาม โดยเขา้ไปสอบถามโดยใช้

เคร่ืองมือวิจยัท่ีเตรียมไวล้่วงหน้า เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบับริบทการจดัท าบญัชีของผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์น ้านมดิบ 
2)  การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ แบ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น 2 วิธี ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 

(participant observation) โดยเขา้ไปสังเกตการณ์และเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยตรง และประชุมเชิงปฏิบติัการผูว้ิจยั ตวัแทนผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑน์ ้านมดิบและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากเอกสาร บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากหน่วยงานต่าง ๆ 
 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวจิัย 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) และวิเคราะห์หา  ค่าทางสถิติ ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (frequency)  
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ดงัน้ี 
  1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ บริบทการจดัท าบญัชีของผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบประกอบดว้ย ค  าถามแบบปลายปิด (close-ended 
question) แบบเลือกตอบและค าถามแบบปลายเปิด (open-ended question) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  
เพ่ือให้ผูต้อบให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ แบ่งเป็น 4 ตอน โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลก าหนดระดบัความคิดเห็นโดยใชม้าตรวดั [6] 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ก าหนดช่วงระดบัของความคิดเห็น ออกเป็น 5 ระดบั เกณฑใ์นการแปลความหมายของค่า
คะแนนเฉล่ียความคิดเห็น มีการแบ่งอนัตรภาคชั้นโดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย [6]  
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  2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์
ตน้ทุนตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่ และแนวทางการพฒันาการบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลตามแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาการบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis)  

 

ผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง นวตักรรมการบริหารตน้ทุนเกษตรสมยัใหม่เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบ
จงัหวดักาญจนบุรี แบ่งตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์ข้อที ่1 ศึกษาตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑน์ ้านมดิบตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  
 การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่จะน าการวิเคราะห์ตน้ทุนซ่ึงเป็นวิธีการคิด
ตน้ทุนท่ีเรียกว่า การคิดตน้ทุนตามฐานกิจกรรม (Activities Based Costing : ABC) มาใชส้ าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบ ซ่ึง
การคิดตน้ทุนตามฐานกิจกรรมจะท าใหไ้ดข้อ้มูลตน้ทุนท่ีถูกตอ้ง จึงสามารถรายงานกระบวนการปฏิบติังานท่ีน าไปสู่การปรับปรุง
ในการค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์ให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึน และน าไปสู่ประสิทธิภาพในการจัดสรรตน้ทุนทรัพยากรและการ
ตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ  
 จากการรวบรวมขอ้มูลของผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบในอ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์
ตน้ทุนตามฐานกิจกรรม ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์ 1 รอบการผลิต หมายถึง ระยะเวลาประจ า 1 เดือน ไดด้งัน้ี 
 1. จ าแนกต้นทุนทางตรง จะประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง 
 ตารางที่ 1 จ าแนกตน้ทุนทางตรง 

วตัถุดบิทางตรง จ านวน (บาท) ค่าแรงงานทางตรง จ านวน (บาท) 
อาหาร 18,000.- ค่าแรงงานในการเล้ียงววันม (วนัละ 500 บาท จ านวน 1 คน 30 วนั) 15,000.- 
หญา้  1,000.- ค่าแรงงานในการรีดน ้านม (วนัละ 315 บาท จ านวน 1 คน 30 วนั) 9,450.- 

รวม 19,000.- รวม 24,450.- 
 

2. จ าแนกต้นทุนทางอ้อม 
 ตน้ทุนทางออ้มจะคิดเขา้เป็นตน้ทุนของผลิตภณัฑ์โดยผ่านสาเหตุท่ีท าให้เกิดตน้ทุนท่ีเรียกว่า “ตวัผลกัดันตน้ทุน”  
(cost drivers) และน ามาค านวณตน้ทุนตามฐานกิจกรรม  
ตารางที ่2 จ  าแนกตน้ทุนตามฐานกิจกรรม 

กจิกรรม 
ค่าใช้จ่าย/
รอบ 

ปริมาณตัว
ผลกัดัน 

ต้นทุนกจิกรรมต่อตวั
ผลกัดันต้นทุน 

กจิกรรมทีเ่พิม่มูลค่า/ 
กจิกรรมทีไ่ม่เพิม่มูลค่า 

กิจกรรมการคดัเลือกสายพนัธ์ุโค 375.- 0.4 คร้ัง/รอบ  937.50 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการปรับปรุงพนัธ์ุโค - - - กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการจดัการสุขาภิบาลและการ
ฉีดวคัซีนป้องกนัโรค 

16.67.- 0.5 คร้ัง/รอบ 33.34 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า 

กิจกรรมการฉีดยาบ ารุง 1,200.- 1 คร้ัง/รอบ 1,200 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการใหอ้าหารเสริม 4,000.- 30  คร้ัง/รอบ 133.33 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการท าความสะอาดรางใส่อาหาร 75.- 60 คร้ัง/รอบ 1.25 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า 

 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (May - August)  121  -  129  (2020)       Vol. 10, No. 2 

126 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ตารางที ่2 (ต่อ)   

กจิกรรม 
ค่าใช้จ่าย/
รอบ 

ปริมาณตัว
ผลกัดัน 

ต้นทุนกจิกรรมต่อตวั
ผลกัดันต้นทุน 

กจิกรรมทีเ่พิม่มูลค่า/ 
กจิกรรมทีไ่ม่เพิม่มูลค่า 

กิจกรรมการเตรียมอุปกรณ์ในการรีดนม 252.50.- 1 คร้ัง/รอบ 252.50 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการท าความสะอาดตวัววั 75.- 30 คร้ัง/รอบ 2.50 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการรีดน ้านม 900.- 60 คร้ัง/รอบ 15 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการขนส่งน ้านม 900.- 60 คร้ัง/รอบ 15 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการท าความสะอาดถงัใส่นม 75.- 60 คร้ัง/รอบ 1.25 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการจดัซ้ืออาหาร 450.- 3 คร้ัง/รอบ 150 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการผลิตอาหาร 1,000.- 15 คร้ัง/รอบ 66.67 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการลา้งท าความสะอาดคอกววั 75.- 60 คร้ัง/รอบ 1.25 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า 
 9,394.17.-    

 

ตารางที่ 3 ค านวณตน้ทุนกิจกรรมต่อผลกัดนัตน้ทุนใหผ้ลิตภณัฑน์ ้านมดิบ 

วตัถุดิบทางตรง 19,000.- จ านวนหน่วยการผลิต 
(วนัละ 200 กิโลกรัม รวมทั้งส้ิน ใน 1 รอบ  
6,000 กิโลกรัม) 

ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 
8.81.- (52,844.17/6,000) ค่าแรงงานทางตรง 24,450.- 

ค่าใชจ่้ายการผลิต 9,394.17.- 
      ต้นทุนการผลติรวม 52,844.17.- 

 

ผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบ สามารถผลิตน ้ านมดิบไดใ้นระยะเวลา 1 รอบ จ านวน 6,000 กิโลกรัม ซ่ึงราคาขายส่งให้กบับริษทั 
กลุ่มผูเ้ล้ียงโคนมกรับใหญ่-ท่ามะกา จ ากดัและบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นอ าเภอท่ามะกา ในราคากิโลกรัมละ 18.50 บาท ฉะนั้น ผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑน์ ้านมดิบจะมีก าไรจากผลิตภณัฑน์ ้านมดิบ 9.69/กิโลกรัม (6,000 x 9.69 = 58,140 บาท)           
 วตัถุประสงค์ข้อที ่2 จดัท าแนวทางการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
 จากการวเิคราะห์ตน้ทุนตามฐานกิจกรรมในการผลิตผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบ เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ท่ีระบุ
ให้เห็นวา่เป็นกิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า (value added activities) และกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า (non-value added activities) ประกอบกบั
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณะผูว้ิจัย และกลุ่มตัวแทนผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์น ้ านมดิบในอ าเภอท่ามะกา  
จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีแบ่งเป็นกิจกรรมต่าง ๆ แยกกิจกรรมยอ่ยไดเ้ป็น 14 กิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า จ านวน 6 กิจกรรม 
และเป็นกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าจ านวน 8 กิจกรรม ซ่ึงการน าตน้ทุนฐานกิจกรรมมาใชใ้นการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบ  
ท าใหส้ามารถทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของกิจกรรมต่าง ๆ ในการผลิต 
 

ตารางที่ 4 แนวทางการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ผลิตภณัฑน์ ้านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

กจิกรรมทีเ่พิม่มูลค่า แนวทางการบริหารต้นทุนฯ (แนวทางเสริม) 
1. กิจกรรมการคดัเลือกสายพนัธ์ุโค กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีไม่จ าเป็นตอ้งท าบ่อยคร้ัง 
2. กิจกรรมการจัดการสุขาภิบาลและ
การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค 

ถา้โคมีสุขภาพดี ปราศจากโรค การผลิตน ้ านมดิบก็สามารถผลิตได้ในปริมาณ 
ท่ีมาก 

3. กิจกรรมการใหอ้าหารเสริม เป็นการบ ารุงให้โคผลิตน ้ านมไดเ้พ่ิมมากข้ึน รายไดเ้พ่ิมข้ึน เป็นกิจกรรมท่ีเพ่ิม
มูลค่าในการผลิตน ้านมดิบ 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

กจิกรรมทีเ่พิม่มูลค่า แนวทางการบริหารต้นทุนฯ (แนวทางเสริม) 
4.  กิจกรรมการรีดน ้านม ควรปฏิบติัใหถู้กวิธีและถูกสุขลกัษณะ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรีดนมทุกช้ินเม่ือ

รีดนมเสร็จ 
5. กิจกรรมการจดัซ้ืออาหาร ผูผ้ลิตควรมีการเลือกอาหารอินทรียแ์ละอาหารหยาบท่ีเหมาะสมกบัโค การซ้ือใน

ปริมาณมากจะสามารถต่อรองเพ่ือขอส่วนลดจากผู ้ขายได้ท าให้ลดต้นทุน    
การสั่งซ้ือลงได ้

6. กิจกรรมการผลิตอาหาร ควรมีแปลงหญา้หมุนเวียนส าหรับปล่อยโคเพ่ือแทะเลม็ ผูผ้ลิตควรมีพ้ืนท่ีเพ่ือปลูก
หญา้เพราะการปลูกหญา้ใชเ้องเป็นการลดตน้ทุนในการซ้ืออาหาร 

กจิกรรมทีไ่ม่เพิม่มูลค่า แนวทางการบริหารต้นทุนฯ 
1. กิจกรรมการปรับปรุงพนัธ์ุโค หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรเข้ามาให้ความช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าเก่ียวกับ 

การปรับปรุงพนัธ์ุโค ส่งผลต่อรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
2. กิจกรรมการฉีดยาบ ารุง ควรลดจ านวนคร้ังในการฉีดใหเ้หลือเท่าท่ีจ าเป็น  
3. กิจกรรมการท าความสะอาดราง 
      ใส่อาหาร 

ควรลดจ านวนคร้ังในการท าความสะอาดรางใส่อาหารลงให้เหลือเท่าท่ีจ าเป็น    
จะช่วยท าใหต้น้ทุนค่าแรงงานและค่าน ้าประปาลดลง 

4. กิจกรรมการเตรียมอุปกรณ์ในการรีดนม ควรมีการจดัเก็บอุปกรณ์ท่ีถูกสุขลกัษณะ ควรใชส้ถานท่ีจดัเก็บอุปกรณ์ท่ีสามารถ
น ามาใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว  

5. กิจกรรมการท าความสะอาดตวัววั ควรลดจ านวนคร้ังในการลา้งท าความสะอาดตวัววัลง หรือสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกนักบักิจกรรมท าความสะอาดคอกววั เพ่ือประหยดัเวลาตน้ทุนค่าแรงงานและ
ค่าน ้าประปา 

6. กิจกรรมการขนส่งน ้านม ผูผ้ลิตควรมีการรวมกลุ่มกนัเพ่ือขนส่งน ้ านมดิบไปยงัสหกรณ์ เพ่ือลดตน้ทุนใน 
การขนส่งน ้านมลง   

7. กิจกรรมการท าความสะอาดถงัใส่นม ควรมีการท าความสะอาดใหไ้ดน้ ้านมดิบท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
8. กิจกรรมการลา้งท าความสะอาดคอกววั ควรท าพร้อมกบักิจกรรมการเกบ็มูลววั เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนและเวลา 

    

 กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าทั้งหมด 8 กิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีไม่จ าเป็นและและบางกิจกรรมท่ีจ าเป็น ฉะนั้นผูผ้ลิตควรด าเนิน
กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าร่วมกนัไดใ้นกิจกรรมเดียวกัน อาจลดขั้นตอนของกิจกรรมบางกิจกรรมลง เพ่ือลดตน้ทุน หรือเลือก
กิจกรรมใหม่ เพ่ือใหไ้ดว้ธีิการท่ีจะน ามาใชล้ดตน้ทุนเพ่ือลดตน้ทุนในการผลิตน ้านมดิบลง ส่งผลต่อผลก าไรท่ีสูงข้ึน 
 

สรุปผลการวิจัย   
 การวิจยัเร่ือง นวตักรรมการบริหารตน้ทุนเกษตรสมยัใหม่เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบ
จงัหวดักาญจนบุรี มีประเดน็ท่ีจะน ามาสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41-50 ปี มีระดบั
การศึกษาประถมศึกษา เป็นเจา้ของกิจการ มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3-5 คน  
 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของกิจการ  พบว่า กิจการส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนเล้ียงโคนมทั้ งจากทุนส่วนตัวและ 
ทุนภายนอก มีประสบการณ์ในการเล้ียงโคนม มากกว่า 10 ปี มีท่ีดินของโรงเรือนและท่ีดินของแปลงหญ้าเป็นท่ีดินตนเอง  
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เหตุผลในการเล้ียงโคนมเพราะเป็นอาชีพท่ีมัน่คง มีการเล้ียงโคนมแบบปล่อยในคอกแลว้ตดัหญา้ใหกิ้น และแบบเล้ียงแบบผกูยืนโรง 
มีวิธีการรีดนมววัโดยใชเ้คร่ืองรีดแบบ 2 หวั มีการรักษาโรคและการผสมเทียม โดยเจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์ 
 ผลการศึกษาบริบทการจดัท าบญัชีของผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบ พบวา่ ผูผ้ลิตทราบผลก าไร-ขาดทุน จากการผลิตน ้ านม
ดิบ ผูผ้ลิตมีการจดบนัทึกรายรับ-รายจ่าย ในการผลิตน ้านมดิบ โดยบนัทึกบญัชีดว้ยมือ มีวตัถุประสงคใ์นการจดัท าบญัชีเพ่ือควบคุม
รายจ่ายในการผลิตน ้านมดิบ มีการจดัการภาระหน้ีสินและปฏิบติัตามนโยบายของรัฐ และจดบนัทึกรายรับ-รายจ่าย ทุกรายการ  

ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเ ก่ียวกับการจัดท าบัญชีต้นทุนการผลิตน ้ านมดิบ โดยรวม อยู่ในระดับมากท่ี สุด เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีต้นทุนการผลิตน ้ านมดิบทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด  
โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1. สามารถน าขอ้มูลตน้ทุนไปใชใ้นการวางแผนบริหารจดัการเพื่อลดรายจ่ายและ
บริหารตน้ทุนในการผลิตน ้านมดิบ 2. สามารถน าขอ้มูลตน้ทุนไปวางแผนบริหารจดัการเพ่ือการผลิตน ้านมดิบในปีต่อไปใหมี้ก าไร
ท่ีมากข้ึน 3. สามารถน าขอ้มูลตน้ทุนไปวางแผนบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมรายไดก้ารผลิตน ้านมดิบ และ 4. สามารถน าขอ้มูลตน้ทุนไป
วางแผนบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการผลิตน ้านมดิบ ตามล าดบั 
 ผลการศึกษาตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑน์ ้านมดิบตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พบวา่ ตน้ทุน
การผลิตน ้านมดิบรวม เท่ากบั 52,844.17 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เท่ากบั 8.81 บาท 
 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พบวา่ กิจกรรม
ท่ีเพ่ิมมูลค่ามีทั้งหมด 6 กิจกรรม ผูผ้ลิตควรมีการบริหารจดัการกิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่าใหมี้ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อรายไดแ้ละผลก าไร
ท่ีสูงข้ึน ส่วนกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่ามีทั้งหมด 8 กิจกรรม ผูผ้ลิตควรด าเนินกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าร่วมกนัในกิจกรรมเดียวกนั หรือ
อาจลดขั้นตอนของกิจกรรมบางกิจกรรมลง เพ่ือลดตน้ทุน หรือเลือกกิจกรรมใหม่ เพ่ือให้ได้วิธีการท่ีจะน ามาใช้ลดตน้ทุน   
เพ่ือลดตน้ทุนในการผลิตน ้านมดิบลง ส่งผลต่อผลก าไรท่ีสูงข้ึน 

 

อภิปรายผล  
ผลการศึกษาตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่คร้ังน้ีของผูป้ระกอบการน ้ านมดิบ/ผูผ้ลิต

ผลิตภัณฑ์น ้ านมดิบ/เจ้าของฟาร์มน ้ านมดิบท่ีข้ึนทะเบียนฟาร์มโคนมและการผลิตน ้ านมดิบท่ีได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม  
อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี มีตน้ทุนการผลิตน ้านมดิบรวม เท่ากบั 52,844.17 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เท่ากบั 8.81 บาท [7]   

ผลการศึกษาแนวทางการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พบวา่ กิจกรรม
ท่ีเพ่ิมมูลค่ามีทั้งหมด 6 กิจกรรม ผูผ้ลิตควรมีการบริหารจดัการกิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่าใหมี้ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อรายไดแ้ละผลก าไร
ท่ีสูงข้ึน ส่วนกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่ามีทั้งหมด 8 กิจกรรม ผูผ้ลิตควรด าเนินกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าท่ีสามารถท ากิจกรรมร่วมกนัได้
ในกิจกรรมเดียวกนั หรืออาจลดขั้นตอนของกิจกรรมบางกิจกรรมลง เพื่อลดตน้ทุน หรือเลือกกิจกรรมใหม่ เพื่อให้ไดว้ิธีการท่ีจะ
น ามาใชล้ดตน้ทุนเพ่ือลดตน้ทุนในการผลิตน ้ านมดิบลง ส่งผลต่อผลก าไรท่ีสูงข้ึน [8] ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจารุวรรณี 
ไชยพรรณ [9] ท่ีพบว่า การประยุกต์ใช้ตน้ทุนฐานกิจกรรม ABC Costing นั้น ยงัเกิดตน้ทุนท่ีเป็นกิจกรรมหลกัและกิจกรรม
สนบัสนุนท่ีสูงข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1.1 สหกรณ์โคนมและผูผ้ลิตน ้านมดิบสามารถใชผ้ลการวิจยัการบริหารตน้ทุนไปใชจ้ดัการตน้ทุนการผลิตใหมี้ตน้ทุนลดลง
และรายไดเ้พ่ิมข้ึน  
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1.2 ในยคุปัจจุบนัภาครัฐสนบัสนุนให้เกษตรกรปรับตวัเป็นเกษตรกรสมยัใหม่ ดงันั้นผูผ้ลิตน ้ านมดิบควรน าโมบาย
แอปพลิเคชนัส าหรับการบริหารตน้ทุนการผลิตไปใชใ้นการบริหารตน้ทุนให้มีตน้ทุนให้ต  ่ากว่าคู่แข่งและสามารถสร้างความ
ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนั 

1.3 รัฐบาลควรผลกัดนัและเพ่ิมงบประมาณวิจยัส าหรับการพฒันานวตักรรมท่ีสามารถน าไปลดตน้ทุนหรือเพ่ิมก าไร
ให้กบัเกษตรกร และหลงัจากงานวิจัยเสร็จส้ินแลว้ควรมีวิธีการเผยแพร่ให้นวตักรรมออกสู่เกษตรกรกลุ่มใหญ่ รวมถึงมีการ
ฝึกอบรมใหน้วตักรรมในรูปแบบต่าง ๆ ไดเ้ขา้ถึงกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจริง 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรขยายกลุ่มประชากรใหค้รอบคลุมจงัหวดักาญจนบุรี 
2.2 ควรขยายขอบเขตเน้ือหาในการศึกษาให้ครบวงจรโดยการน านวตักรรมเขา้มาใช้ในการพฒันาการผลิตให้

สามารถยดือายนุ ้านมดิบใหย้าวนานข้ึน ใหมี้ตน้ทุนต ่าและปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึน  
2.3 ควรศึกษาโมเดลการยกระดบัการเพ่ิมมูลค่าการผลิตผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบในประเทศไทยขอ้เสนอวจิยัต่อยอด 
2.4 ควรจดัท าฐานขอ้มูลออนไลน์มีการแชร์ขอ้มูลการท าตน้ทุนกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ีท าในรูปแบบเหมือนกนัหรือ

ใกลเ้คียงกนัเพ่ือจดัท าเป็น Big Data เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ ท านาย  แนวทางการลดตน้ทุนและการเพ่ิมก าไร จนน าไปสู่ตน้แบบ
การท าธุรกิจใหเ้กษตรกรสามารถน าไปปรับเป็นแนวทางของตนเองได ้
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