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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตและวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน
ในการผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานของชาวไร่ออ้ ยรายย่อยเขตพื้นที่ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ผูศ้ กึ ษารวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ เกษตรกรชาวไร่อ้อยรายย่อยที่มี
พืน้ ที่เพาะปลูกอ้อยไม่เกิน 30 ไร่ โดยสัมภาษณ์เกีย่ วกับสภาพการผลิตโดยทัวไป
่ ต้นทุนการผลิต
และผลตอบแทนที่เกิดขึน้ ปี 2561และปี 2562 โดยผู้ศกึ ษาได้นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนโดยใช้อตั ราส่วนทางการเงิน
ผลการศึก ษา พบว่ า รายได้ จ ากการขายผลผลิต ของเกษตรผู้ป ลู ก อ้ อ ยในปี 2561
มีรายได้ รวมเฉลี่ย 6,920.15 บาทต่ อไร่ และปี 2562 มีรายได้รวมเฉลี่ย 7,414.45 บาทต่ อไร่
ปี 2561 มีต้นทุนการผลิตอ้อยรวมเฉลี่ย 5,193.27 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็ นต้นทุน วัตถุดิบรวม
เฉลี่ย 2,012.17 บาทต่ อ ไร่ ต้น ทุ น แรงงานการเพาะปลู ก รวมเฉลี่ย ต่ อ ปี 700.68 บาทต่ อ ไร่
ต้นทุนค่าแรงจากการเก็บเกีย่ วรวมเฉลี่ย 1,984.79 บาทต่อไร่ มีค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ รวม
เฉลี่ย 495.63 บาทต่อไร่ และมีค่าขนส่งอ้อยเข้าโรงงานเฉลี่ยรวม 988.59 บาทต่อไร่ ปี 2562
มีต้น ทุ น การผลิต อ้อยรวมเฉลี่ย 5,196.69 บาทต่ อ ไร่ โดยแบ่ งเป็ น ต้น ทุ น วัต ถุ ดิบ รวมเฉลี่ย
2,012.17 บาทต่ อไร่ ต้น ทุ น แรงงานการเพาะปลู ก รวมเฉลี่ยต่ อปี 700.68 บาทต่ อไร่ ต้น ทุ น
ค่าแรงจากการเก็บเกี่ยวรวมเฉลี่ย 1,984.79 บาทต่อไร่ มีค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ รวมเฉลี่ย
499.05 บาทต่อไร่ และมีค่ าขนส่งอ้อยเข้าโรงงานเฉลี่ยรวม 988.59 บาทต่อไร่ การวิเคราะห์
กาไร(ขาดทุน) จากการปลูกอ้อยปี 2561 พบว่ามีกาไรสุทธิรวมเฉลี่ย 738.29 บาทต่อไร่ และปี
2562 มีกาไรสุทธิรวมเฉลี่ย 1,229.17 บาทต่อไร่ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโดยใช้
อัตราส่วนทางการเงินของปี 2561 พบว่ามีอตั ราส่วนกาไรขันต้
้ น เฉลีย่ เท่ากับ 25% มีอตั ราส่วน

จ
กาไรจากการดาเนินงานเฉลี่ยเท่ากับ 11% อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยเท่ากับ 1%
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนเฉลี่ย เท่ากับ 15% และปี 2562 พบว่ามีอตั ราส่วนกาไรขัน้ ต้น
เฉลีย่ เท่ากับ 30% มีอตั ราส่วนกาไรจากการดาเนินงานเฉลี่ยเท่ากับ 17% อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวมเฉลีย่ เท่ากับ 2% อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนเฉลีย่ เท่ากับ 26%

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้น คว้าอิสระปริญญาบัญ ชีมหาบัณฑิต ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีได้รบั
ความกรุ ณ าอย่ า งสู งยิ่ง จาก ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ษิ รินุ ช นิ่ ม ตระกู ล อาจารย์ ท่ีป รึก ษา
การศึกษาอิสระ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือและคอยชีแ้ นะแนวทางในการศึกษา ตลอดจนอบรม
สังสอนพร้
่
อมทัง้ ให้ประสบการณ์ในการทางานแก่ผศู้ กึ ษาด้วยความเอาใจใส่และเมตตาเป็ นอย่าง
สูงยิง่ ตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ทุ ก ท่ า นหลัก สู ต รบัญ ชีม หาบั ณ ฑิต มหาวิท ยาลัย
หอการค้าไทย ทีใ่ ห้ความรูแ้ ละประสบการณ์ทม่ี คี ุณค่ายิง่ ต่อการศึกษาในระดับปริญญาโท
ขอขอบพระคุณ ท่านประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครัง้ นี้ทไ่ี ด้เสียสละเวลาอันมีค่าและให้ขอ้ เสนอแนะ ตลอดจนแนวคิดในการปรับปรุงแก้ไขที่เป็ น
ประโยชน์อย่างสูงยิง่ เพื่อให้การศึกษาอิสระฉบับนี้มคี วามครบถ้วนสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงงานน้ าตาลกุมภวาปี และผูท้ ่เี กี่ยวข้องในกลุ่มเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ ยอาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ทุกท่านทีไ่ ด้กรุณาอานวยความสะดวกและสนับสนุ น
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาให้การศึกษาครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ทีไ่ ด้ให้ความเข้าใจเล็งเห็นถึงความสาคัญของคุณค่าการศึกษา
ได้อนุญาตให้ทาการศึกษาครัง้ นี้ และขอขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัว พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ
ทีเ่ ป็ นขวัญกาลังใจ คอยช่วยเหลือระหว่างทาการศึกษาด้ว ยดีตลอดมา
สุดท้ายนี้ ผูศ้ กึ ษาหวังว่าการศึกษาอิสระฉบับบนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาแก่ผสู้ นใจ
ได้นาไปประยุกต์ใช้และขยายผลการศึกษาต่อไปในอนาคต
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ น
อย่างมาก เพราะประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกน้ าตาลทรายรายใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจาก
ประเทศบราซิล ประเทศไทยมีพน้ื ที่ปลูกอ้อย ประมาณ 9.5 ล้านไร่ มีผลผลิตอ้อยสูงถึง 100 ล้านตัน
คิดเป็ นมูลค่าจากการจาหน่ายน้ าตาลประมาณ 180,000 ล้านบาท โดยไม่รวมมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องอื่นๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกนับแสนล้านบาท ซึ่งมีส่วนสาคัญต่ อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยและคุณภาพชีวติ ของชาวไร่อ้อยเป็ นอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ าตาลทรายของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวเนื่องจาก มีการขอตัง้ และขยายโรงงานน้ าตาล
ทรายเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็ น จ านวนมาก และสืบ เนื่ องจากรัฐบาลผลักดันนโยบายบริห ารพื้น ที่
เกษตรกรรมของพืช (Zoning) โดยเปลีย่ นพืน้ ทีป่ ลูกข้าวทีอ่ ยูในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสมไปสู่การปลูกอ้อย
โรงงาน มันสาปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ส่งผลให้พ้นื ที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย
เพิม่ มากขึน้ เป็ นผลให้การผลิตอ้อยและน้ าตาลทรายของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, 2562)
เกษตรกรจะนาอ้อยที่ได้ไปขายให้กบั โรงงานน้ าตาลที่เกษตรกรได้เป็ นโควตาการส่งผล
ผลิตกับโรงงานน้ าตาล โดยราคาของอ้อยโรงงานจะเป็ นราคากลางที่ภาครัฐได้มกี ารประกันราคา
ขัน้ ต่ าไว้ เนื่องจากสถานการณ์ภยั แล้งและสภาวะตลาดราคาน้ าตาลโลก ทาให้ราคาอ้อยที่มกี าร
คานวณขัน้ ต้นต่ ากว่าต้นทุนของชาวไร่อ้อย นอกจากนัน้ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงปลายเดือน
พฤศจิกายน 2562 มีหลายพื้นที่ท่ปี ริมาณฝนมีน้อยกว่าปกติ ฝนตกผิดเวลาไม่สอดคล้องกับการ
เติบโตของอ้อย ส่งผลให้อ้อยงอกไม่หนาแน่ น อ้อยสัน้ มีระยะปล้องถี่ ขนาดลาต้นเล็ก ผลผลิต
"ตันต่อไร่" ต่ากว่าปกติ ราคาอ้อยปี พ.ศ.2562-2563 จึงมีความสาคัญมากต่อชีวติ ความเป็ นอยู่ของ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย และอุตสาหกรรมน้ าตาลของประเทศไทย เนื่ องจากหาราคาอ้อยขัน้ ต้น
ต่ากว่าต้นทุนก็จะทาให้ชาวไร่จานวนมากไม่สามารถรักษาอาชีพการปลูกอ้อย ต่อไปได้ (สานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, 2562)
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยจะเป็ นกลุ่มเกษตรกรทีเ่ ป็ นลูกไร่ขายผลผลิตผ่านหัวหน้าโควตาและ
ขายให้กบั โรงงานโดยตรง ในการเพาะปลูกอ้อยจนกระทังขนส่
่
งอ้อยเข้าสู่โรงงาน สามารถแบ่ง
ขัน้ ตอนได้เป็ น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งสู่โรงงาน ซึ่งชาวไร่
อ้อยรายย่อยเป็ นผูบ้ ริหารจัดการเองทุกขัน้ ตอนโดยที่การบริหารจัดการยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

2
เท่าทีค่ วรเมื่อเทียบกับชาวไร่รายใหญ่ เนื่องด้วยชาวไร่อ้อยรายย่อย ไม่มศี กั ยภาพในการต่อรองขอ
แหล่งเงินทุน และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ท่ีสนับสนุ นการผลิตในขัน้ ตอนต่างๆ รวมทัง้ ไม่มีการ
พิจารณาถึงความคุม้ ค่าของการลงทุน ขาดข้อมูลเกีย่ วกับต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตจาก
เกษตรทีแ่ ท้จริง ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการตัดสินใจผลิตและเพาะปลูก
จังหวัดอุ ดรธานี ยังเป็ นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานมากเป็ นอันดับที่ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพ้นื ที่ปลูกอ้อย จานวน 758,755 ไร่ และอาเภอกุมภาวาปี อยู่ในเขต
พืน้ ที่ จังหวัดอุดรธานี มีโรงงานน้ าตาลกุมภวาปี (บริษทั น้ าตาลกุมภวาปี จากัด) ในพืน้ ทีด่ งั ตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 พืน้ ทีเ่ พาะปลูกและผลผลิตอ้อยปี การผลิต 2561/2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
อุดรธานี
นครราชสีมา
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
กาฬสินธุ์
หนองบัวลาภู
เลย
มุกดาหาร
สุรนิ ทร์
บุรรี มั ย์
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
สกลนคร
อานาจเจริญ
หนองคาย
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
นครพนม
บึงกาฬ

พืน้ ทีป่ ลูกอ้อย
(ไร่)
758,755
697,278
675,659
628,702
465,460
355,608
321,385
234,329
208,039
232,945
181,108
173,876
96,589
86,125
92,219
73,372
33,219
15,820
10,243
4,980

ปริมาณอ้อย
ทัง้ หมด (ตัน)
8,369,068
7,293,528
7,330,900
6,896,861
5,366,754
3,904,576
3,593,084
2,673,694
2,305,072
2,546,089
1,966,833
1,949,150
1,076,001
955,126
1,037,464
815,897
355,775
172,122
117,077
54,880

พืน้ ทีอ่ ้อยส่ง
โรงงาน (ไร่)
753,374
695,706
668,869
620,692
459,409
349,020
314,766
231,205
205,192
228,229
177,711
170,598
94,469
84,896
90,783
71,795
32,604
15,579
10,120
4,899

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (2562)

ปริมาณอ้อยส่ง
เข้าหีบ (ตัน)
8,309,719
7,277,088
7,257,231
6,808,992
5,296,986
3,832,243
3,519,084
2,638,052
2,273,529
2,494,540
1,929,941
1,912,407
1,052,388
941,496
1,021,304
798,363
349,185
169,503
115,671
53,982

ผลผลิตเฉลีย่
(ตัน/ไร่)
11.03
10.46
10.85
10.97
11.53
10.98
11.18
11.41
11.08
10.93
10.86
11.21
11.14
11.09
11.25
11.12
10.71
10.88
11.43
11.02
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ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม ข้อเท็จจริง ปั ญหาที่พบดังกล่าวมาแล้ว ผูศ้ กึ ษาจึง
สนใจที่จะศึกษาต้นทุ น และผลตอบแทนของการปลูกอ้อยโดยใช้อ ัตราส่วนทางการเงินในการ
วิเคราะห์ ของการผลิตอ้อย และมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่ อการผลิต เนื่ องจาก
เกษตรกรชาวไร่อ้อย จาเป็ นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอ้อย ต้นทุนการปลูก ต้นทุนการ
เก็บเกี่ยว และต้นทุนการส่งเข้าโรงงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตอ้อยให้มีต้นทุนต่ า แต่ได้
ผลผลิตสู งหรือเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาช่วยเหลือเกษตรกร รวมทัง้
สามารถระบุผลผลิตอ้อยเฉลีย่ ทัง้ อ้อยปลูก อ้อยตอ ซึ่งจะศึกษาทัง้ หมดเพื่อประกอบการพิจารณา
ต้นทุนต่อไร่ของอ้อยตลอดจนผูท้ ่สี นใจสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อการตัดสินใจลงทุน
ผลิตอ้อยต่อไป โดยเฉพาะอาเภอกุมภวาปี ซ่งึ เป็ นอาเภอทีม่ คี วามพร้อมสูงที่อยู่ใกล้โรงงานน้ าตาล
พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็ นที่ดอนซึ่งเหมาะกับการปลูกพืชไร่ จึงนับได้ว่าเป็ นพื้นที่ทม่ี คี วามเหมาะสมทีจ่ ะ
ศึกษา

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ศึกษาต้นทุนการผลิตอ้อยของการผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานของชาวไร่อ้อยรายย่อยใน
เขตพืน้ ทีอ่ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
2. วิเคราะห์ต้นทุน และ ผลตอบแทนในการผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานของชาวไร่ออ้ ยราย
ย่อยเขตพืน้ ทีอ่ าเภอกุมภวาปี งหวัดอุดรธานี โดยใช้อตั ราส่วนทางการเงิน

ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษาเรื่องการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงาน ของ
เกษตรกรรายย่อยในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีมดี งั นี้
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ในการศึกษาครัง้ นี้มุ่งเน้ นศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงาน ของ
เกษตรกรรายย่อยในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีโดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เกษตรกรทีท่ าการปลูกอ้อย อยู่ในเขตพืน้ ที่จงั หวัดอุดรธานี ทีผ่ ลิตส่งโรงงานน้ าตาล
กุมภวาปี (บริษทั น้ าตาลกุมภวาปี จากัด ) เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิต
อ้อยโรงงาน ประกอบด้วย
1.1 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกอ้อย ประกอบด้วย ค่าวัตถุดบิ ในการปลูก
ค่าแรงงานการเพาะปลู กอ้อย ต้นทุ นในการเก็บเกี่ยว และค่ าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน
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1.2 ข้อมู ลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการประมาณรายได้ท่ีได้ จากการปลู กอ้อย
ได้แก่ ผลผลิต ราคา รายได้ รวมทัง้ ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปั ญหาในประเด็นการปลูก
การเก็บเกีย่ วและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน
2. หน่ วยวิ เคราะห์
กลุ่มตัวอย่างทีน่ ามาศึกษาครัง้ นี้คอื เกษตรผูป้ ลูกอ้อยรายย่อย ในเขตพืน้ ที่อาเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ที่มีพ้นื ที่เพาะปลูกไม่เกิน 30 ไร่ และมีการปลูกอ้อยส่งให้โรงงาน
จานวน 10 ราย โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครัง้ นี้จะทาการเก็บรวบรวมข้อมู ลต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูก
อ้อยของปี 2561 และปี 2562 และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยมีระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า
อิสระในระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 5 เดือน

นิยามศัพท์เฉพาะ
เกษตรกรรายย่อ ย หมายถึง กลุ่ มของเกษตรกรที่มีป ริม าณผลผลิต น้ อ ย สามารถ
เพาะปลูกและบารุงรักษา ดูแลและจัดการด้วยตนเอง ในเขตอาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ทีน่ าผลผลิตอ้อยส่งเข้าโรงงานอ้อยกุมภวาปี
ขนาดพื้นที่ ปลูกอ้อย หมายถึง จานวนพื้นที่ทงั ้ หมดของเกษตรกรทาไร่อ้อยที่ใช้ใน
การปลูกอ้อย (นับเป็ นไร่)

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. กลุ่มเกษตรกรได้รู้ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของการผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงาน
ของชาวไร่ออ้ ยรายย่อยในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อนาไปประเมินการลงทุน
ในรอบถัดไป
2. หน่ วยงานของรัฐและเอกชน อาทิเช่น สานักงานเกษตรประจาจังหวัด สมาคมชาวไร่
อ้อยอุดรธานี โรงงานน้ าตาลกุมภวาปี มหาวิทยาลัยเป็ นต้น สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการดาเนินงาน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
3. ผู้ท่ีมี ค วามสนใจในการผลิต อ้ อ ยเข้า สู่ โรงงานน าผลของการศึก ษาต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนของการลงทุนทีไ่ ด้ไปใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกลงทุนหรือไม่น่าลงทุน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน การผลิตอ้อยโรงงาน ของเกษตรกร
รายย่อยในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ” ผูศ้ กึ ษาได้มกี ารศึกษาแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
1. ความเป็ นมาเกีย่ วกับอ้อย
2. แนวคิดเกีย่ วกับต้นทุน
3. แนวคิดเกีย่ วกับผลตอบแทน
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

ความเป็ นมาเกี่ยวกับอ้อย
อ้อย Sugarcane (Saccharum officinarum L.) เป็ นพืชพวกหญ้าชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญ
ต่อมนุษย์มาก ในแง่ของการใช้เป็ นอาหาร อ้อยนับเป็ นพืชสาคัญอันดับ 4 ของโลกรองจากข้าวสาลี
ข้าวโพด และข้าว ตามลาดับ แต่เมื่อพิจารณาในแง่ของผลผลิต คิดเป็ นน้ าหนักแห้งที่เก็บเกีย่ วได้
ต่อเนื้อที่ต่อปี อ้อยมาเป็ นอันดับแรก ทัง้ นี้เพราะอ้อยสามารถใช้ปัจจัยสาหรับการเจริญเติบโต
เช่น แสงแดด น้ า อากาศ และธาตุอาหาร ได้มีประสิทธิภาพมากกว่านัน่ เอง นอกจากนี้อ้อยยัง
เป็ นพืชที่ปลูกง่าย และ เมื่อปลูกครัง้ หนึ่งแล้ว สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครัง้ อ้อยชอบอากาศร้อน
และชุ่มชื้น ดังนัน้ ประเทศที่ปลูกอ้อย ซึ่งมีประมาณ 70 ประเทศจึงอยู่ในแถบร้อนและชุ่มชืน้ ใน
ระหว่างเส้นรุง้ ที่ 35 องศาเหนือ และ 35 องศาใต้ รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย ในปี พ.ศ. 2520-2521
ทัวโลกผลิ
่
ตน้ าตาลได้ 93.05 ล้านเมตริกตัน ในจานวนนี้ผลิตจากอ้อย 56.94 ล้านเมตริกตัน และ
จากหัวบีท (sugar beet) 37.01 ล้านเมตริกตัน ประเทศที่ผลิตน้ าตาลจากอ้อยได้มากที่สุ ด คือ
บราซิล ผลิตได้ 7.5 ล้านเมตริกตัน รองลงมาได้แก่ อินเดีย คิวบา ออสเตรเลีย เม็กซิโก ฟิ ลปิ ปิ นส์
จีน และไทย ผลิตได้ 6.0, 5.8, 3.4, 2.69, 2.67, 2.60, 2.26 ล้านเมตริกตัน ตามลาดับ ประเทศ
นอกเหนือจากที่กล่าวนี้ ล้วนผลิตน้ าตาลใด้ในปี ด ังกล่ าว น้ อยกว่าประเทศไทยทัง้ สิ้น สาหรับ
ประเทศไทยได้มีการปลูกอ้อยมาแต่โบราณกาล แต่การท าน้ าตาลจากอ้อย ได้เริม่ ในสมัยกรุง
สุโขทัยประมาณปี พ.ศ. 1920 แหล่งผลิตสาคัญอยู่ ท่เี มืองสุ โขทัย พิษณุ โลก และกาแพงเพชร
น้ าตาลที่ผลิตได้ในสมัยนัน้ เป็ นน้ าตาลทรายแดง (muscovado) หรือน้ าอ้อยงบ เชื่อกันว่า ชาวจีน
เป็ นผูท้ น่ี าเอากรรมวิธกี ารผลิตน้ าตาลทรายแดงเข้ามา ส่วนการผลิตน้ าตาลทรายขาว (centrifugal
sugar) นัน้ ได้เริม่ ทีจ่ งั หวัดลาปางเมือ่ ปี พ.ศ. 2480 หลังจากนัน้ การผลิตน้ าตาลทรายขาว ได้ขยายตัว
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เพิ่มขึ้นล าดับ จากการผลิตเพียงเพื่อ ทดแทนปริมาณน้ าตาลที่เราต้องสังเข้
่ ามาจาก ประเทศ
ฟิ ลิป ปิ นส์ และอิน โดนี เซี ย จนกระทั ง่ ผลิต ได้พ อใช้บริโภคภายในประเทศ และเหลือส่ งออก
ต่างประเทศ อ้อยเป็ นพืชชนิดหนึ่งที่มคี วามสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย (เกษม สุขสถาน,
2536 )
ความสาคัญของอ้ อยและน้ าตาล อ้อยเป็ นพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลที่
สาคัญที่สุดในปั จจุบนั น้ าตาลเป็ นสารอาหาร คาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานในชีวติ ประจาวันของ
มนุ ษย์ ประมาณกันว่าประชากรโลก บริโภคน้ าตาล 83 ล้านตัน โดยเป็ นน้ าตาลจากอ้อยประมาณ
60% และจากหัวผัก กาดหวาน (beet root) ประมาณ 40% ประชากรในประเทศไทยบริโภค
น้ าตาลประมาณ 12 กิโลกรัม ต่ อคนต่ อปี ห รือทัง้ ประเทศ ประมาณ 5.5 แสนตัน /ปี ในขณะที่
ประชากรในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา สวีเดน บริโภค น้ าตาลประมาณ 50 กิโลกรัม
ต่อคนต่อปี ประเทศไทยปั จจุบนั ผลิตน้ าตาลส่งขายนอกประเทศติดอันดับ 5 ของโลกรองมาจาก
ประเทศออสเตรเลีย บราซิล คิวบา และฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยมีปริมาณส่งออกสู่ตลาดโลกประมาณ 8%
ของปริมาณทัวโลก
่
คิดเป็ นมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี นับเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ตดิ อันดับ
3 ของประเทศรองลงมาจากข้าว มันสาปะหลัง หรือยางพาราโดยส่งขายไปยังประเทศในเอเชีย
เป็ นหลัก คือ ญี่ป่ นุ มาเลเซีย สิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี อ้อยยังมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
อาหารและยา และวัสดุภัณฑ์อกี หลายชนิด เช่น ใช้ในการผลิต แอลกอฮอล์ อาซิโตน บิวทานอล
วัต ถุ ระเบิ ด ฯลฯ ชานอ้ อ ยใช้เป็ นเชื้อ เพลิง เยื่อ กระดาษ วัส ดุ ก ัน ความร้อ น ปุ๋ ยหมัก ฯลฯ
กากน้ าตาลใช้ผลิตอาหารสัตว์ เหล้ารัม ปุ๋ ย (จากส่าเหล้า) ไขของอ้อยใช้ผลิต หมึกพิมพ์และยาขัด
เงา เป็ นต้น ในภาวะที่น้ ามันขาดแคลนหรือมีราคาสูง สามารถจะใช้แอลกอฮอล์ท่ีผลิตได้จากอ้อย
เพื่อแทนน้ ามันเชือ้ เพลิง เพื่อใช้กบั รถยนต์ได้ ดังเช่นที่ใช้กนั อยู่ในประเทศบราซิล การปลูกอ้อย
เพื่อใช้ในประเทศไทย นอกจากจะนารายได้เข้าประเทศดังกล่าวแล้ว ยังมีความสาคัญต่อการจ้าง
งาน ภายในประเทศอีกด้วย เนื่องจากมีผู้ท่เี กี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมทาน้ าตาลในปั จจุบนั
นับเป็ นแสนๆ คน (เกษม สุขสถาน, 2536)
ความเป็ นมาและการปลู กอ้ อยในประเทศไทย การปลูกอ้อยเพื่อการผลิตน้ าตาล
ในประเทศไทย มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่าประเทศไทยมี การปลูกอ้อยเพื่อการผลิตน้ าตาล
ทรายแดงตัง้ แต่สมัยสุโขทัย และสมัยกรุงศรีอยุธยา น้ าตาลทรายแดง เป็ นสินค้าออกที่สาคัญชนิด
หนึ่งที่ส่งขายให้ญ่ปี ่ นุ และเมื่อถึงยุครัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 2 ชาวโปรตุเกส ชือ่ กัปตันฮิต หรือ
ฮิคส์ ซึ่งเดินเรือระหว่างประเทศได้เข้ามาเช่าที่ดนิ ตัง้ โรงงานน้ าตาลขึน้ ในประเทศไทย ประมาณปี
พ.ศ. 2368-2398 ที่อาเภอกระทุ่ มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แต่ต้องเลิกกิจการไปเพราะขาดทุ น
ปั จจุ บนั ยังมีหลักฐานที่ปรากฏเหลืออยู่เป็ นอนุ สรณ์ คือปล่องไฟโรงงานขนาดใหญ่ 8 เหลี่ยม
ก่ออิฐถือปูนอย่างถาวร ณ บ้านปล่องเหลี่ยม ตาบลท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
นอกจากนี้ยงั ไม่มหี ลักฐานว่ากิจการโรงงานน้ าตาลไทยเฟื่ องฟูมากในสมัยราชการที่ 3 ปรากฏว่า
รัฐบาลไทยได้เคยลงทุนในการทาไร่อ้อยผลิตน้ าตาลเอง แต่ปรากฏว่าต้องใช้แรงงานที่เป็ นคนจีน
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ทัง้ ในไร่และในโรงงานทาให้ต้นทุนสูงมาก อีกทัง้ ราชการที่ดูแลรับผิดชอบก็ทุจริต ทาให้กจิ การ
ขาดทุนจนต้องเลิกกิจการไปในระยะเวลาไม่ถงึ 2 ปี ต่อมาปรากฏว่ามีการผลิตอ้อยเพื่ออุตสาหกรรม
น้ าตาลอย่างจริงจังในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2481 เมื่อรัฐบาลไทยได้ก่อตัง้ โรงงานขึน้ ที่ อาเภอ
เกาะคา จังหวัดลาปาง และได้ก่ อสร้างโรงงานน้ าตาลขึ้นอีก แห่ งในจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อ พ.ศ.
2484 การปลูกอ้อยและอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายในประเทศไทยจึงเริม่ มีการขยายตัว และพัฒนา
เป็ นลาดับจนถึงปั จจุบนั ประเทศไทยมีพ้นื ทีป่ ลูกอ้อยรวม 46 โรงงาน ใน 3 ภูมภิ าค (กรมวิชาการ
เกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2547)

แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน
1. ความหมายของต้นทุน
Edward (2010) ได้ให้ความหมายบัญชีต้นทุน หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึน้ ในการผลิต
และจาหน่ ายสายผลิตภัณฑ์ท่หี ลากหลาย ในขณะทีห่ ลักการบัญชีตน้ ทุนและวิธกี ารทีก่ ล่าวถึงส่วน
ใหญ่ เน้ น ผู้ผ ลิตหลักการเดีย วกัน นี้ ใช้ก ับ ธุ รกิจการขายสิน ค้ าและบริการ การบัญ ชีต้น ทุ น มี
ความสาคัญต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของร้านอาหารฟาสต์ฟ้ ู ด, ทีมกีฬา, กลุ่มศิลปกรรม,
โรงพยาบาล, หน่วยงานสวัสดิการสังคมและหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย
Boyd (2013) ได้ให้ความหมายของการทาบัญชีต้นทุนว่าใกล้กบั การบัญชีการจัดการ
มากกว่าการบัญชีการเงิน นักบัญชีต้นทุนจะรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต
นอกจากนี้รายงานต้นทุนถือว่าเป็ นรายงานภายในด้วย ทัง้ สองลักษณะนัน้ นาไปใช้กบั การบัญชีการ
จัดการการซับซ้อนระหว่างการบัญชีต้นทุนและการจัดการ ซึ่งเราจะพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายและ
รายได้ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปตามการตัดสินใจทีเ่ รียกว่าต้นทุนส่วนต่างและรายได้ นันเป็
่ นเหตุผลเพราะ
วิธนี ้ีเป็ นการคาดการณ์ล่วงหน้ า รายงานที่เราจัดทาเกี่ยวกับต้นทุนช่วยให้ตดั สินใจที่จะยอมรับ
การบัญชีต้นทุนบางครัง้ ใช้ขอ้ มูลจากประวัติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่นเมื่อ
วางแผนต้นทุนสาหรับปี หน้ าจะได้ดูการใช้จ่ายในปี ท่ผี ่านมา การใช้จ่ายในปี ก่อนหน้ าเป็ นการ
เริม่ ต้นเพื่อนาไปใช้สาหรับต้นทุนในการวางแผน ต้นทุนมีบทบาทในกระบวนการจัดทางบประมาณ
การจัดทางบประมาณเป็ นเพียงการพยากรณ์ค่าใช้จ่ายในการขายและการวางแผน การทาบัญชี
ต้นทุนทาให้การจัดทางบประมาณเป็ นรายละเอียดในระดับใหม่ เรานาไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตาม
ประเภทและผลิตภัณฑ์ ขึน้ อยู่กบั ต้นทุนและการขายของผลิตภัณฑ์ราคาสามารถคานวณกาไรได้
ดังนัน้ เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ต้นทุน ราคา และกาไร ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ คุณสามารถ
รวบรวมงบประมาณสาหรับแต่ละแผนก เมื่อเริม่ ต้นงบประมาณที่ระดับผลิตภัณฑ์งบประมาณของ
คุณจะเฉพาะเจาะจงมากขึน้ เมื่อคุณเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่แี ท้จริงกับงบประมาณของคุณ คุณจะ
เห็นความแตกต่างในรายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดช่วยให้คุณทาการเปลี่ยนแปลงที่แม่นยา
ยิง่ ขึน้ ธุรกิจของคุณก้าวไปข้างหน้า
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อนุรกั ษ์ ทองสุโขวงศ์ (2555) ได้ให้ความหมายของต้นทุน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากร
ที่สูญ เสียไปเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมู ลค่านัน้ จะต้องสามารถวัดได้เป็ นหน่ วยเงินตรา
ซึ่งเป็ นลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือเพิม่ ขึน้ ในหนี้สนิ ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ อาจจะให้ประโยชน์
ในปั จจุบนั หรือในอนาคตก็ได้ เมื่อต้นทุนใดที่เกิดขึน้ แล้วและกิจการได้ใช้ประโยชน์ไปทัง้ สิ้นแล้ว
ต้นทุนนัน้ ก็จะถือเป็ น “ค่าใช้จ่าย” (Expenses) ดังนัน้ ค่าใช้จ่ายจึงหมายถึงต้นทุนทีไ่ ด้ให้ประโยชน์
และกิจการได้ใช้ประโยชน์ทงั ้ หมดไปแล้วในขณะนัน้ และสาหรับต้นทุนทีก่ จิ การสูญเสียไป แต่ จะให้
ประโยชน์แก่กจิ การในอนาคตเรียกว่า “สินทรัพย์ (Assets)
สมนึ ก เอื้อจิระพงษ์ พนั ธ์ (2557) ได้ให้ความหมาย ต้นทุน (Costs) ไว้ดงั นี้ ต้นทุ น
หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรทีส่ ูญเสียไปเพื่อให้ได้สนิ ค้าหรือบริการ โดยมูลค่านัน้ จะต้องสามารถ
วัดได้เป็ นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็ นลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือเพิม่ ขึน้ ในหนี้สนิ ต้นทุนที่
เกิดขึน้ อาจจะให้ประโยชน์ในปั จจบุนั หรือในอนาคตก็ได้ เมื่อต้นทุนใดทีเ่ กิดขึน้ แล้ว และกิจการได้
ใช้ประโยชน์ไปทัง้ สิน้ แล้ว ต้นทุนนัน้ จะถือว่าเป็ น ค่าใช้จ่าย (Expenses)
ต้ นทุ น หมายถึง มู ลค่ าของทรัพยากรที่สามารถวัดเป็ นจานวนเงินได้ ซึ่งกิจการ
สูญเสียหรือเสียสละไป เพื่อแลกกับการได้รบั สิง่ ใดสิง่ หนึ่งกลับมา ในที่น้ีอาจหมายถึง สินค้าหรือ
บริการต่างๆ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อกิจการต้นทุน (cost) คือ จานวนเงิน หรือภาระผูกพันที่จะต้อง
จ่ายในอนาคต เพื่อให้ได้มาซึ่งสิน ค้าหรือบริการซี่งที่จะก่อให้เกิด รายได้ต่อไป ต้นทุนอาจเป็ น
สินทรัพย์หรือค่าใชจ่าย ต้นทุนนัน้ อาจก่อให้เกิดประโยชน์ทนั ทีหรือให้เกิดประโยชน์ในภายหลัง
ถ้าก่อให้เกิดประโยชน์ทนั ทีตน้ ทุนจะถือเป็ นค่าใช้จ่ายถ้าประโยชน์เกิดขึน้ ภายหลังต้นทุนจะถือเป็ น
สินทรัพย์ (รชต สวนสวัสดิ ์, 2559)
ต้ นทุนการผลิ ต คื อ ผลรวมของต้นทุนของทรัพยากรทัง้ หมดที่ใช้ในกระบวนการ
สร้างผลิตภัณ ฑ์ ต้นทุ นการผลิตแบ่ งออกเป็ นสามประเภท: ค่ าวัสดุ ทางตรง, ค่ าแรงทางตรง
และค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิตคือต้นทุนการผลิตใดๆ ที่ไม่ใช่ตน้ ทุนวัสดุทางตรง
หรือต้นทุนแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมถึงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีใ่ ห้การสนับสนุ นการผลิต
ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมถึง ต้นทุนแรงงานทางอ้อม : ต้นทุนแรงงานทางอ้อมคือค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคนงาน เช่น หัวหน้ างานและทีมจัดการวัสดุ ท่ไี ม่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิ ต (McLaren,
2004)
ต้นทุนวัสดุทางอ้อม คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัสดุส้นิ เปลือง เช่น น้ ามันหล่อลื่น
จาระบี และน้ าทีไ่ ม่ได้ใช้เป็ นวัตถุดบิ
ต้นทุนการผลิตทางอ้อมอื่นๆ รวมค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร ค่าเช่าที่ดนิ ประกัน
ทรัพ ย์สิน ค่ าไฟฟ้ า ค่ าขนส่ ง และค่ าขนส่ งหรือค่ าใช้จ่ ายใดๆ ที่ท าให้โรงงานด าเนิ นงานอยู่
(McLaren, 2004)
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2. ประเภทของต้นทุน
ต้นทุนมีมากมายหลากหลายชนิด แต่ละชนิดให้ความหมายที่แตกต่างกัน ตามแต่
วัตถุประสงค์การนาไปใช้ ความเข้าใจแนวคิดและการจัดแบ่งประเภทต้นทุน จะช่วยให้กิจการ
สามารถน าข้อมู ลดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ม ากยิ่งขึ้น การจัดแบ่งประเภทต้นทุ น ตาม
แต่ละลักษณะ และวัตถุประสงค์การนาไปใช้สามารถสรุปได้ดงั นี้ (อนุรกั ษ์ ทองสุโขวงศ์, 2555)
2.1 จาแนกตามหน้ าที่ทางการผลิ ต และส่วนประกอบของผลิ ตภัณฑ์
ต้นทุนการผลิต (Manufacturing cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการผลิตสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย
2.1.1 วัต ถุดิ บ (Materials) หมายถึง วัต ถุ ห รือ ส่ ว นประกอบที่ กิจ การ
นามาใช้ในการแปรสภาพให้เป็ นสินค้าสาเร็จรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ดังนัน้ วัตถุดบิ จึงสามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
- วัตถุดบิ ทางตรง (Direct material) ซึ่งหมายถึง วัตถุดบิ หลัก หรือ
วัตถุดบิ ซึ่งเป็ นส่วนประกอบสาคัญในการผลิตสินค้า และสามารถคิดคานวณเข้าเป็ นมูลค่าของ
สินค้าโดยตรงได้โดยง่าย
- วัตถุ ดิบ ทางอ้อ ม (Indirect material) หมายถึง วัตถุ ดิบซึ่งเป็ น
เพียงส่วนประกอบเล็กๆ น้อยๆ หรือเป็ นส่วนประกอบหลัก แต่คดิ คานวณมูลค่าเข้าเป็ นต้นทุน
ของสินค้าได้ยาก ในทางบัญชี ถือเป็ นค่าใช้จ่ายการผลิต
2.1.2 ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่
ลูก จ้างหรือคนงานที่ท าหน้ า ที่เกี่ย วข้อ งกับ การผลิต สิน ค้า โดยปกติแ ล้ว ค่ าแรงงานจะแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
- ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง ค่าแรงต่างๆ ที่จ่าย
ให้แก่คนงานหรือลูกจ้างที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าโดยตรง รวมไปถึงค่าแรงงานจะต้อง
สามารถคิดคานวณเข้าเป็ นมูลค่าของสินค้าได้โดยง่ายอีกด้วย
- ค่ า แรงงานทางอ้อ ม (Indirect labor) หมายถึง เงิน เดือ นหรือ
ค่าแรงซึ่งจ่ายให้กบั คนงานหรือลูกจ้างซึ่งไม่ได้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้าหรือเกีย่ วข้อง
โดยตรง แต่คดิ คานวณมูลค่าเข้าเป็ นต้นทุนของสินค้าได้ยาก ถือเป็ นค่าใช้จ่ายการผลิต
2.1.3 ค่าใช้จ่ายการผลิ ต (Manufacturing overhead) หมายถึง ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการผลิตสินค้า นอกจากวัตถุดบิ ทางตรงและค่าแรงทางตรง
- ต้นทุ นที่ไม่ เกี่ย วกับการผลิต (Non -manufacturing cost) หรือ
อาจเรีย กว่า ต้น ทุ น แผนกบริก าร (cost of service department) หรือ ต้ น ทุ น ทางการบริห าร
หมายถึง ต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในแผนกสนับสนุ นการผลิต คือ แผนกที่ไม่ได้ทาหน้ าที่ในการ
ผลิตโดยตรง แต่มีหน้ าที่สนับสนุ นให้การผลิตเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ เช่น แผนกบุค คล
แผนกคอมพิวเตอร์ แผนกทาความสะอาด เป็ นต้น (อนุรกั ษ์ ทองสุโขวงศ์, 2555)
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2.2 จาแนกตามความสาคัญ และลักษณะของต้ นทุนการผลิ ต เราสามารถ
จาแนกได้ 2 ลักษณะคือ
2.2.1 ต้ นทุนขัน้ ต้ น (Prime Costs) หมายถึง ต้นทุนรวมระหว่างวัตถุดบิ
ทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ซึ่งตามปกติเราจะถือว่า ต้นทุนขันต้
้ นจะมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับการผลิตรวมทัง้ เป็ นต้นทุนที่มจี านวนมากเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตทัง้ หมด แต่อย่างไร
ก็ตามในยุคปั จจุบนั การผลิตในธุรกิจบางแห่งมีการใช้เครื่องจักรมากขึน้ ทาให้ตน้ ทุ นค่าแรงงาน
ทางตรงลดลง ในลักษณะเช่นนี้ต้นทุนขัน้ ต้นก็จะมีค วามสาคัญลดลงเมื่อเทียบกับต้นทุนแปร
สภาพ
2.2.2 ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion costs) หมายถึง ต้นทุนที่เกีย่ วกับ
แปรสภาพและเปลีย่ นรูปแบบจากวัตถุดบิ ทางตรงให้กลายเป็ นสินค้าสาเร็จรูป ต้นทุนแปรสภาพ
จะประกอบด้วยค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต จากทีก่ ล่าวแล้วก็คอื เมื่อกิจการมี
การลงทุนในเครื่องจักรมากขึน้ ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมบารุง ซึ่งจัดเป็ นค่าใช้จ่ายการผลิต ก็จะมี
จานวนมากขึน้ ตามไปด้วยดังนัน้ ในปั จจุบนั นี้ สาหรับธุรกิจที่มกี ารใช้เทคโนโลยีชนั ้ สูง ก็จะให้
ความสาคัญกับต้นทุนแปรสภาพมากกว่าต้นทุนขันต้
้ น
2.3 การจาแนกต้ นทุ นตามหน้ าที่ งานในสายการผลิ ต จาแนกแผนกต่างๆ
ออกเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
2.3.1 ต้ นทุนแผนกผลิ ต (Cost of production departments) หมายถึง
ต้นทุนต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการทางานของเครื่องจักร คนงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแผนก
ผลิตสินค้าของกิจการ เช่น แผนกตัด แผนกเชือ่ ม แผนกประกอบ แผนกบรรจุ เป็ นต้น
2.3.2 ต้ น ทุ น แผนกบริ ก าร (Cost of service departments) หมายถึง
ต้นทุนต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงโดยแผนกต่างๆ เหล่านี้จะทาหน้าที่ในด้านการ
บริการให้แก่แผนกอื่นๆ เช่น แผนกเงินเดือ นและค่าจ้าง แผนกบุคคล แผนกซ่อ มบารุง แผนก
ธุรการโรงงาน เป็ นต้น โดยปกติแล้วต้นทุนในแผนกบริการส่วนทีเ่ กีย่ วกับการผลิตก็จะถูกจัดสรร
เข้าแผนกผลิตต่างๆ เพื่อทาการคานวณหาต้นทุนผลิตที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการจัดสรร
ต้นทุนจากแผนกบริการให้แก่แผนกผลิตก็จะต้องคานึงถึงการที่ แผนกผลิตได้ใช้ประโยชน์จาก
แผนกบริการนัน้ ๆ
2.4 การจาแนกต้ น ทุน ตามหน้ าที่ งานในกิ จการ สามารถแบ่งหน้ าที่งานใน
กิจการต่างๆ ออกเป็ น 4 หน้าที่งาน คือ การผลิต การตลาด การบริหารการเงิน ดังนัน้ ต้นทุนที่
จะเกิดขึน้ ในหน้าทีง่ านต่าง ๆ ก็คอื
2.4.1 ต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิ ต (Manufacturing Costs) ได้แก่ตน้ ทุนที่
มีความสัมพันธ์กบั การผลิต คือ วัตถุดบิ ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
2.4.2 ต้ นทุนที่ เกี่ยวกับการตลาด (Marketing Costs) หมายถึง ต้นทุน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริมการจาหน่ายสินค้า หรือบริการ ค่าโฆษณา ค่านายหน้าพนักงานขาย
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2.4.3 ต้ น ทุ น ที่ เ กี่ ย วกับ การบริ หาร (Administrative Costs) ได้ แ ก่
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เกี่ยวกับการสังการ
่
การควบคุม และการดาเนินงานของกิจการ
นอกจากนี้ยงั รวมถึงเงินเดือนของผูบ้ ริหารและพนักงานในแผนกต่างๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับแผนกผลิต
และแผนกขาย
2.4.4 ต้ นทุ นทางการเงิ น (Financial Costs) หมายถึง ต้นทุ นที่เกิดขึ้น
อันเนื่องมากจากการจัดหาเงินทุน หรือการบริหารเงินทุนของกิจการ เช่น ค่าดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เป็ นต้น

แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน
ผลประโยชน์หรือผลตอบแทน (Benefits) หมายถึง มูลค่าของสินค้าหรือบริการทีผ่ ลิตได้
จากการลงทุน ประกอบด้วย ผลตอบแทนทางตรง ผลตอบแทนทางอ้อมและผลตอบแทนไม่มี
ตัวตน ซึ่งสามารถวัดได้หลายอย่าง เช่น เงินสด รายได้ กาไรจากการดาเนินงาน อัตราส่วนทาง
การเงิน การศึกษานี้ได้ใช้อตั ราส่วนทางการเงินทัง้ สิน้ 4 อัตราส่วนในการวัดผลตอบแทน ดังนี้
1. อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin)
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกาไรขัน้ ต้น เป็ นการเน้ นวิเคราะห์เฉพาะช่วง
ก่อนกาไรขัน้ ต้น ได้แก่ ยอดขาย และต้นทุนขาย ซึ่งปั จจัยที่ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในกาไร
ขัน้ ต้นนัน้ อาจเนื่องมาจากราคาขายต่อหน่ วย จานวนหน่ วย และต้นทุนต่อหน่ วย เป็ นต้น โดย
สรุปว่า ยอดขายเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงจานวนหน่ วยขาย และราคาของ
สินค้านัน้ ส่วนต้นทุนขายเปลีย่ นแปลงเนื่องจากจานวนหน่วยขาย และต้นทุนของสินค้านัน้
อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin) เป็ นอัต ราส่วนที่เปรียบเทียบกาไร
ขัน้ ต้นกับยอดขาย เป็ นการประเมินถึงความสามารถขันต้
้ นของธุรกิจว่ามีความสามารถทากาไร
เบือ้ งต้นมากน้อยเพียงใด (เพชรี ขุมทรัพย์, 2554)
สูตรทีใ่ ช้ในการคานวณอัตราส่วนกาไรขันต้
้ นซึ่งคานวณจากสูตรมีดงั นี้

กาไรขัน้ ต้น
อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น (Gross Profit Margin) = ขายสุทธิ X 100
2. อัตราส่วนกาไรจากการดาเนิ นงาน (Operating Income Margin)
การวิเคราะห์ ก าไรจากการด าเนิ น งาน รายการที่ว ิเคราะห์ ร ะหว่า งช่ว งนี้ ก็ค ือ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายดาเนินงานนี้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร เมื่อนากาไรขัน้ ต้นหักด้วยค่า ใช้จ่ายดาเนินงานดังกล่าว ก็จะได้กาไรจากการ
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ดาเนินงาน การวิเคราะห์ในช่วงนี้สงิ่ ที่วเิ คราะห์ต้องการทราบก็คอื กาไรจากการดาเนินงานปี น้ี
เป็ นเท่าไหร่ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงจากปี ก่อนๆ มากน้อยเพียงใด และการทีก่ าไรจากการดาเนินงาน
เพิม่ หรือลดเป็ นสาเหตุอะไร
อัต ราส่ว นกาไรจากการดาเนิ น งาน (Operating Income Margin) เป็ น อัตราส่ว น
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการหากาไรเมื่อเทียบกับยอดขาย (เพชรี ขุมทรัพย์, 2554)
สูตรทีใ่ ช้ในการคานวณอัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานมีดงั นี้

กาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน =
X 100
ขายสุทธิ
3. อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (Return on Assets หรือ ROA)
การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม เป็ นวิธวี ดั ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ที่ดที ่สี ุดของธุรกิจ เป็ นการวัดผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทงั ้ หมดที่มอี ยู่ในธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
การวัดผลตอบแทนนี้ ผูว้ เิ คราะห์อาจให้ความสนใจหรือเน้นวัดเงินทุนเฉพาะส่วนหรือคาดคะเน
การดาเนิ นงาน สาหรับสิน ทรัพย์รวมนัน้ อาจมีสิน ทรัพย์บางส่วนที่มิได้ใช้ในการดาเนิ นงาน
ตามปกติของธุรกิจ เช่น โรงงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ สิง่ อานวยความสะดวกที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างของคงเหลือที่มากเกินความจาเป็ น เงินสดถือไว้มากเกินความจาเป็ น สินทรัพย์ท่ไี ม่มี
ตัวตน และรายจ่ายรอการตัด บัญชี ตามแนวคิดว่า ผู้บริหารไม่ ค วรต้องรับผิดชอบในการหา
ผลตอบแทนให้กบั สินทรัพย์ส่วนที่มไิ ด้นามาใช้ประโยชน์ เพื่อหารายได้โดยตรง แต่แนวคิดอีก
ลักษณะหนึ่งกลับเห็นว่าสินค้าทีล่ งทุนมากเกินความจาเป็ น หรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมากเกิน
ความจาเป็ น ยิง่ แสดงให้เห็นถึงการใช้สนิ ทรัพย์ขนขาดประสิ
ั้
ทธิภาพ กรณีเช่นนี้ควรที่มสี นิ ทรัพย์
ดังกล่าวรวมอยู่ในสินทรัพย์ดาเนินงานด้วยอย่างไรก็ตามมีสนิ ทรัพย์บางรายการทีม่ ใิ ช่การลงทุน
เพื่อการดาเนินงานตามปกติของธุรกิจนัน้ โดยตรงแต่ลงทุนไว้เนื่องจากมีเงินมากเกินความจาเป็ น
หรือเพื่อต้องการควบคุมกิจการอื่น รายการเหล่านี้ ได้แก่ เงินทุนระยะยาว อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ดาเนินงาน ดังนัน้ จึงควรรวมสินทรัพย์ดงั กล่าว
ในแง่ของการใช้อตั ราผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพื่อการบริหารภายในควรประเมิน
การดาเนินงานด้วยสินทรัพย์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมด้วยเหตุผลดังนี้
1) สินทรัพย์เมื่อถูกใช้งานผ่านไป ยังคงสามารถใช้งานต่อไปได้ การคิดค่าเสื่อม
ราคาในแต่ละปี เป็ นเพียงการจัดสรรสินทรัพย์ถอื เป็ นค่าใช้จ่าย เพื่อคานวณกาไรเท่านัน้
2) ถ้าสินทรัพย์ท่ใี ช้เป็ นสินทรัพย์สุทธิ ในปี ต่อๆ ไปสินทรัพย์สุทธิจะลดลงทัง้ ๆ ที่
กาไรปี ต่อไปยังคงเหมือนเดิม อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิน้ีจะเพิม่ ขึน้ ๆ โดยไม่ต้องใช้
ความพยายามมากกว่าเดิม ซึ่งอาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้
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อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets หรือ ROA ) ในหมวดของ
การวัดประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่ ายบริหาร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัตราความสามารถ
ในการหากาไร (Earning Power ) เป็ นการวัดการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ท่มี อี ยู่ว่าใช้ได้มาก
น้อยเพียงใด ซึ่งคานวณจากสูตร ดังนี้ (เพชรี ขุมทรัพย์, 2554)

กาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) =
สินทรัพย์รวมเฉลีย่

X 100

สินทรัพย์รวมต้นงวด + สินทรัพย์รวมปลายงวด
สินทรัพย์รวมเฉลีย่ =
2
4. อัตราผลตอบแทนจากเงิ นลงทุน ( Return on Investment หรือ ROI )
การวิเคราะห์ อ ัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุ น (Return on Investment หรือ ROI)
เป็ นเกณฑ์ในการวัดการปฏิบตั งิ านที่มคี วามสาคัญมาก เกณฑ์ในการวัดการปฏิบตั ิงานมีหลาย
อย่าง เช่น วัดจากการเปลี่ยนแปลงในยอดขาย เปลี่ยนแปลงในกาไร หรือวัดจากผลิตผลที่ได้
การวัดแต่ละอย่างมิได้เป็ นเกณฑ์วดั ที่สมบูรณ์ ถ้ายอดขายเพิ่มแสดงว่าการปฏิบตั ิงานทาได้ดี
แต่การเพิม่ ขึน้ ของยอดขายอาจเป็ นผลให้เสียค่าใช้จ่ายสูง เช่น เสียส่วนลดสูง หรือเกิดจากการลด
ราคา ดังนัน้ เกณฑ์การวัดทีด่ คี วรวัดจากกาไร ซึ่งเป็ นปั ญหาอีกว่ากาไรมากหรือน้อย เปรียบเทียบ
จากอะไร ทางหนึ่งที่ทาให้เราทราบถึงภาวะในการหากาไรของบริษทั ก็คอื การเปรียบเทียบกาไร
ที่หาได้กบั ขนาดของเงินที่ลงทุน ดังนัน้ วิธีการวัดการปฏิบตั งิ านของธุรกิจด้วยก าไรสุทธิต่อเงิน
ลงทุนในสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดรายได้ จึงเป็ นวิธที ใ่ี ช้ได้ดี และใช้กนั อย่างกว้างขวาง
อัตราผลตอบแทนจากเงิน ลงทุน ใช้ประโยชน์ ในการเปรียบเทียบเลือกทางเลือกใน
การลงทุน หากทางเลือกต่างๆ ให้ผลตอบแทนทีแ่ ตกต่างกัน แต่มรี ะดับความเสีย่ งที่เท่ากัน กรณี
เช่นนี้จะเลือกทางเลือกที่ให้อตั ราผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูงที่สุด แต่ตามข้อเท็จจริงการลงทุน
ในสินทรัพย์แต่ละประเภท อัตราผลตอบแทนที่ได้ไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความเสีย่ งในสินทรัพย์
ลงทุนประเภทนัน้ ๆ เช่น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทนจะต่างเนื่องจากความเสี่ยง
น้อยมากหรือกล่าวได้วา่ ไม่มคี วามเสีย่ งเลย ผิดกับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สินทรัพย์ประเภททีม่ อี ายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปี ความเสี่ยงจะสูงและอัตราผลตอบแทน
ทีต่ อ้ งการเพื่อให้คมุ้ กับความเสีย่ งจึงสูงด้วย ดังนัน้ อัตราผลตอบแทนจึงใช้ประโยชน์ในการประเมิน
ผลการดาเนินงานว่า ผลตอบแทนที่ได้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีต่ ้องการหรือไม่ ซึ่งสูตรในการคานวณ
มีดงั นี้ (เพชรี ขุมทรัพย์, 2554)
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กาไรจากการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) =
X 100
เงินลงทุน
เงินลงทุนในที่น้ีมไิ ด้หลายความหมายการวัดผลตอบแทนจึงขึน้ อยู่กบั จุดมุ่งหมาย
ในการวัดเป็ นต้น ว่า การวัดผลตอบแทนจากสินทรัพ ย์รวม ผลตอบแทนจากเงินทุนระยะยาว
(หนี้สนิ ระยะยาว + ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ) หรือผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เกรียงศักดิ ์ โชควรกุล (2561) ได้ศกึ ษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และผลิตภาพ
เพื่ อ ยกระดั บ มู ล ค่ า เพิ่ ม ของกระบวนการผลิ ต อุ ต สาหกรรมการเกษตร “อ้ อ ย” ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มเป้ าหมายคือ ประชาชนในพื้นทีอ่ าเภอภู เขียว
จังหวัดชัยภูมิ อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา และ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีใช้
วิธเี ลือกแบบเจาะจง รวม 80 คนได้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย 40 คน หัวหน้ากลุ่มชาวไร่ออ้ ย 15 คน
หัวหน้าโควต้าและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง 25 คน ดาเนินการตามวิธวี จิ ยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (PAR)
ด้วยเทคนิคการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า 1) การพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตผลได้แก่ การให้
ความสาคัญกับปั จจัยพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพดินในแปลงปลูก น้ าและพันธุ์อ้อย 2) การยกระดับ
และการสร้างมูลค่าเพิม่ จากผลผลิตอ้อย ได้แก่ การทาน้ าไซรัป น้ าตาลอ้อยอินทรีย์ น้ าอ้อยคัน้ สด
แผ่นไม้อดั จากกากอ้อยส่งออกต่างประเทศอาหารเลี้ยงสัตว์และปุ๋ ยหมักเพื่อจาหน่ าย 3) การลด
ต้นทุนการผลิตและจัดจาหน่ ายได้แก่ การเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมและตรงช่วงเวลาการเพาะปลูก
ใช้เครื่องจักรกลที่ทนั สมัยทดแทนแรงงานคน จัดโซนนิ่งพื้นที่การปลูกและรับซื้ออ้อยที่ชดั เจน
และได้รบั การสนับสนุ นจากรัฐบาลและเอกชน 4) ปั ญหาและอุปสรรคคือกระบวนการพัฒนาและ
ยกระดับ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน แรงงาน ราคาเครื่องจักรที่สูงมากขาดความหลากหลายของ
พันธุอ์ อ้ ยที่ดจี าเป็ นต้องใช้สารเคมีและรูปแบบการจาหน่ายอ้อยที่หลากหลายและ 5) แนวทางการ
รวมกลุ่มและเครือข่ายผู้ประกอบการ และเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้แก่จดั ตัง้ สมาคมชาวไร่อ้อย
รวมกลุ่มในรูปแบบหัวหน้ากลุ่ม ชาวไร่อ้อย หรือหัวหน้าโควต้า และรวมกลุ่มกันในลักษณะเกษตร
แปลงใหญ่
ชุลพี ร กุศลคุม้ และกาญจนา เศรษฐนันท์ (2555) ได้ทาการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
ในการผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงงานของชาวไร่ออ้ ยรายย่อยในเขตพืน้ ที่ ตาบลบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ชาวไร่อ้อยรายย่อยที่มี พื้นที่ในการปลูก
อ้อยประมาณ 5 - 10 ไร่ ในเขตพื้นที่ตาบลบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน
85 ราย ผลการศึกษาข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทน ในการเพาะปลูกจนกระทังขนส่
่ งอ้อยเข้า
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สู่โรงงานของชาวไร่อ้อยรายย่อยเฉลี่ยต่อไร่ในปี การผลิต 2553/2554 มี ต้นทุ นคงที่รวมเฉลี่ย
1,445.55 บาทต่ อ ไร่ ต้ น ทุ น ผัน แปรรวมเฉลี่ ย 7,133.09 บาทต่ อ ไร่ ต้ น ทุ น รวมต่ อ ไร่ เฉลี่ ย
10,433.96 บาทต่อไร่ หรือประมาณ 923 บาท/ตันอ้อย และรายได้ทช่ี าวไร่ออ้ ยรายย่อยได้รบั ในปี
การผลิต 2553/2554 คิดเป็ น 12,836.80 บาทต่อไร่ หรือประมาณ 1,136 บาทต่อตันอ้อย ดังนัน้
ผลก าไรตอบแทนเฉลี่ยต่ อไร่ เบื้องต้นที่ชาวไร่ ได้ร ับอยู่ ท่ี 2,402.84 บาท/ไร่ (การค านวณคิด
ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 11.3 ตันอ้อยต่อไร่และค่า C.C.S.ที่ 10) และปั ญหาหลักของชาวไร่อ้อยราย
ย่อยคือปั ญหาด้านแรงงานและการบริหารจัดการทรัพยากร
พงศ์ศริ ภพ ทองดีรวสุรเกตุ (2559) ผลงานวิจยั เรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง
ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจยั
ทาให้พบว่า การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพมีผลตอบแทนจากการเพาะปลูกที่สูง
ที่สุด เนื่องจากผลผลิตได้จานวนมากและต้นทุ นการผลิตที่ใช้มีสดั ส่วนที่ต่ ากว่าผลตอบแทนที่
ได้รบั สาหรับปั ญหาและอุปสรรคของเกษตรกร ได้แก่ ค่าปุ๋ ยเคมี ค่ายา กาจัดวัชพืช แมลงและ
ฮอร์โมนต่างๆ มีราคาที่สูง และความไม่แน่ นอนของราคาในการจาหน่ายผลผลิตทีม่ คี วามผันผวน
ตามลาดับ
สุขใจ ตอนปั ญญา (2554) ได้ทาการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว
ของเกษตรกร หมู่5 ตาบลหัวดง อาเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร โดยการสอบถามข้อมูลจากแบบสอบถาม
ให้กบั เกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกข้าว ซึ่งเป็ นเกษตรกรรายย่อยที่มขี นาดพื้นที่การปลูกข้าว
10-30 ไร่ จานวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่ามีต้นทุนเฉลี่ย 5,083.27
บาท ต่อไร่ มีกาไรสุทธิเฉลี่ย 614 บาท ต่อไร่ อัตรากาไรสุทธิต่อต้นทุน 12.08% อัตรากาไรสุทธิ
ต่ อ ยอดขาย 10.40% อัต ราผลตอบแทนจากเงิน ลงทุ น (ROI) 9.16% อัต ราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA) 34.80% และมีจุดคุม้ ทุนอยู่ท่ี 0.55 ตัน ต้นทุนการปลูกข้าวประกอบด้วย 3 ส่วน
ที่สาคัญ ได้แก่ ต้นทุนค่าวัตถุดิบร้อยละ 13 ต้นทุ นค่าแรง ร้อยละ 24 และต้นทุนค่าใช้จ่ายการ
ผลิตร้อยละ 63
อุกฤษฎ์ พงษ์วานิชอนันต์ (2552) ได้ศกึ ษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงาน
ตาบลดอนเจดีย์ อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ปี การเพาะปลูก 2550/2551 มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพทัวไปการผลิ
่
ตและการตลาดของอ้อยโรงงานของเกษตรกรที่ลงทุนในการเพาะปลูก
อ้อยโรงงาน ในจังหวัดกาญจนบุรี และวิเคราะห์ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนในการ
ผลิตอ้อยของ เกษตรกรในการวิจยั ครัง้ นี้ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากเกษตร จานวนทัง้ หมด 47
ราย ซึ่งเป็ นประชากร ทัง้ หมดที่ทาการผลิตในการวิเคราะห์ ได้แบ่งกลุ่เกษตรกรผูผ้ ลิตออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรรายใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือใน
การศึกษาและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ภาพรวมเชิงพรรณนา ผลการศึกษาข้อมูลด้านต้นทุนและ
รายได้จากการผลิตอ้อยรวมทัง้ ปี พบว่า ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย เฉลี่ยต่อไร่ ของเกษตรกรราย
ใหญ่ มีต้นทุ นผันแปรรวมเฉลี่ย 3,527 บาทต่ อไร่ ต้นทุ นคงที่รวมเฉลี่ย 1,147 บาทต่ อไร่ และ
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ต้นทุนรวมต่อไร่เฉลี่ย 4,674 บาทต่อไร่ ต้นทุนการปลูกอ้อย เฉลี่ยต่อไร่ของ เกษตรกรรายเล็กมี
ต้นทุนผันแปรรวมเฉลี่ย 5,003 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรรายเล็กจะมีต้นทุนผันแปรรวมเฉลี่ยต่อไร่
มากกว่าเกษตรกรรายใหญ่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และค่าขนส่งมีอตั ราสูง แต่เกษตรกร
รายใหญ่ จะมีต้น ทุ น คงที่ม ากกว่าเกษตรกรรายเล็ก เนื่ องจากมีค่ าเสื่อมราคาเครื่องมือ และ
เครื่อ งจัก รในอัต ราสู ง กว่ า และเกษตรกรรายใหญ่ มี ร ายได้ เฉลี่ย เท่ า กับ 6,230 บาทต่ อ ไร่
เกษตรกรรายเล็กมีรายได้เฉลีย่ เท่ากับ 5,714 บาทต่อไร่ ทัง้ นี้จากการศึกษาผลตอบแทนการผลิต
อ้อยโรงงานของ เกษตรกร พบว่า เกษตรกรรายใหญ่ มกี าไรเฉลี่ยเท่ากับ 1,529 บาทต่อไร่ และ
เกษตรกรรายเล็กมีกาไรเฉลีย่ เท่ากับ 611 บาทต่อไร่
ข้อสรุปจากงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูศ้ กึ ษาพบว่า การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของ
การปลูกอ้อย โดยใช้อตั ราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ ยังมีจานวนน้อยมาก ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษา
จึงต้องการศึกษา ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกอ้อย โดยใช้อตั ราส่วนทางการเงินในการ
วิเคราะห์ซ่ึงจะทาให้ทราบว่าการผลิตอ้อยจะมีองค์ประกอบต้นทุนการผลิตอะไรบ้าง เนื่องจาก
เกษตรกรชาวไร่อ้อย จาเป็ นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอ้อย ต้นทุนการปลู ก ต้นทุนการ
เก็บ ผเกีย่ ว และค่าใช้จ่ายการส่งเข้าโรงงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตอ้อยให้มตี น้ ทุนต่า แต่
ได้ผลผลิตสูงหรือเพิม่ ขึน้ เพื่อให้เกิดรายได้เพิม่ เพื่ อประกอบการพิจารณาต้นทุนต่อไร่ของอ้อย
โดยใช้ อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin) ซึ่งเป็ นอัตราส่วนที่เปรียบเทียบกาไรขัน้ ต้น
กับยอดขาย เป็ นการประเมินถึงความสามารถขัน้ ต้นของธุ รกิจว่ามีค วามสามารถท าก าไรได้
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน (Operating Income Margin) เป็ นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการทากาไรเมื่อเทียบกับยอดขาย อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on
Asset หรือ ROA) แสดงให้ เห็นถึงประสิท ธิภ าพในการบริหารสินทรัพ ย์รวมที่กิจการมีอยู่ ว่า
ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปกาไรให้กบั ธุรกิจมากหรือน้อยอย่างไร อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
(Return on Investment หรือ ROI) เป็ นอัตราส่วนในการวัดค่าหรือประเมินผลตอบแทนที่ใช้จาก
การลงทุนว่าสิง่ ทีเ่ ราลงทุนไปนัน้ คุม้ ค่าหรือไม่

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน การผลิตอ้อยโรงงาน ของเกษตรกร
รายย่อยในเขตพื้นที่อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ” การศึกษาครัง้ นี้จะทาการศึกษาต้นทุน
และผลตอบแทนจากการเพาะปลูกอ้อยโรงงานโดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวไร่
อ้อยรายย่อยที่มพี ้นื ที่เพาะปลูกอ้อยไม่เกิน 30 ไร่ ในเขตพื้นที่อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
จากสภาพทัวไปการผลิ
่
ต การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทน ในปี การผลิต ปี 2561 และปี
2562 โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการศึกษา และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตน้ ทุนและ
ผลตอบแทนโดยใช้อตั ราส่วนทางการเงิน โดยมีขนตอนการศึ
ั้
กษา ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เกษตรรายย่อยชาวไร่อ้อยทีท่มี พี ้นื ที่เพาะปลูก
อ้อยไม่เกิน 30 ไร่ ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ส่งให้กบั โรงงานน้ าตาลกุมภวาปี
(บริษทั น้ าตาลกุมภวาปี จากัด) เกษตรทัง้ หมดในปี การเพาะปลูกปี 2561 และปี 2562
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่เกษตรกรรายย่อย เขตพื้นที่อาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี ที่มีการปลูกอ้อยส่งให้กบั โรงงานน้ าตาลกุมภวาปี (บริษทั น้ าตาล กุมภวาปี
จากัด ) โดยมีพ้ืน ที่เพาะปลู ก อ้อยไม่ เกิน 30 ไร่ จานวน 10 ราย โดยการเลือกแบบเจาะจง
เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเกษตรกรมีวธิ กี ารจัดการเก็บเกี่ยวการปลูกอ้อยไม่ต่างกัน โดยเฉพาะ
อาเภอกุมภวาปี ซ่งึ เป็ นอาเภอที่มคี วามพร้อมสูงคืออยู่ใกล้โรงงาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ดอนซึ่ง
เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ จึงเลือกกลุ่มนี้นามาศึกษาข้อมูล
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กรอบแนวคิด
ศึกษาต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายใน
การดาเนิ นงาน :ต้นทุนในการผลิ ต
- ค่าวัตถุดบิ (RM)
- ค่าแรง (DL)
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต(MO)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
- ค่าขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน
- ค่าภาษีทดี่ นิ
- ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ศึกษาผลตอบแทน
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ
รายได้
หัก ต้นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้น
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ

วัดประสิ ทธิ ภาพของการทากาไรและ
วิ เคราะห์อตั ราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน
1. อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น (Gross Profit
Margin)
2. อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน
(Operating Income Margin)
3. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(ROA)
4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
(ROI)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้า มีขนตอนในการสร้
ั้
างเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ และใช้การสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับ
การปลูกอ้อย จากการสัมภาษณ์ชาวไร่ออ้ ยรายย่อย เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้น ในการสร้างแบบสอบถาม
2) นาแบบสอบถามเสนอให้ผเู้ ชีย่ วชาญ เพื่อตรวจ คุณภาพเครื่องมือวิจยั แก้ไข และให้
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ตลอดจนวิเคราะห์ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา ความเข้าใจ และการใช้ภาษา
เพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมยิง่ ขึน้
3) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4) ให้ชาวไร่ออ้ ยรายย่อยกรอก แบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเชือ่ มัน่
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5) จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนาไปใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยั
เครื่อ งมือ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล คือ แบบสอบถาม ซึ่ง มีรายละเอีย ดแสดงใน
ภาคผนวก ก โดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปและสิ
่
นทรัพย์ของเกษตรผูป้ ลูกอ้อย
ตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายปลูกอ้อยทีเ่ กิดขึน้
2.1 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย ค่าทีด่ นิ ค่าแรงเพาะปลูกอ้อย ค่าวัสดุอ่นื ๆ ในการปลูกอ้อย
2.2 ต้นทุนเกีย่ วกับการเก็บเกีย่ วอ้อย
2.3 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน
ตอนที่ 3 ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับผลตอบแทนการประมาณรายได้ทไ่ี ด้จากการผลิตอ้อย
ตอนที่ 4 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข้ปัญหาการเพาะปลูก
การเก็บเกีย่ ว และการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกร พร้อมเสนอปั ญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูลในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนใน การผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานของชาวไร่
อ้อยรายย่อยในรายย่อยทีม่ พี น้ื ทีเ่ พาะปลูกอ้อยไม่เกิน 30 ไร่ จานวน10 คน ในเขตพื้นที่อาเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1) แหล่ งข้อ มูล ปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมโดย
การสัมภาษณ์ ชาวไร่อ้อย รายย่อยในเขตพื้นที่ดงั กล่าว ซึ่งมีแบบสอบถามเป็ น เครื่องมือใน
การศึกษา
2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมค้นคว้าจากหนังสือ
เอกสารงานวิจยั รายงาน วิทยานิพนธ์ และสถิตติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องอ้อยจาก สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน

การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ โดยรวบรวม
ข้อมูล จากข้อเท็จจริงต่างๆ ทีไ่ ด้รวบรวมจากแบบสอบถามทีไ่ ด้จาก กลุ่มตัวอย่าง โดยการบรรยาย
สรุป หรือใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ในการอธิบาย
2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็ นการวิเคราะห์โดยนาข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามมาคานวณหาต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนทีช่ าวไร่ได้รบั เฉลีย่ ต่อไร่ต่อปี
รวมทัง้ นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยใช้อตั ราส่วนทางการเงิน 4 อัตราส่วน ดังนี้
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2.1) อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin) เป็ นอัตราส่วนที่เปรียบเทียบ
กาไรขัน้ ต้นกับยอดขาย เป็ นการประเมินถึงความสามารถขันต้
้ นของธุรกิจว่ามีความสามารถทา
กาไร
2.2) อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน (Operating Income Margin) เป็ นอัตราส่วน
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสามารถในการทากาไรเมื่อเทียบกับยอดขาย
2.3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets หรือ ROA) เป็ นอัตราส่วน
ในการวัดประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทม่ี อี ยู่วา่ ใช้ได้มากน้อยเพียงใด
2.4) อัต ราผลตอบแทนจากเงิน ลงทุ น (Return on Investment หรือ ROI) เป็ น
อัตราส่วนในการวัดค่าหรือประเมินผลตอบแทนที่ใช้จากการลงทุนนัน้ เป็ นสิ่งสาคัญว่าสิง่ ที่เรา
ลงทุนไปนัน้ คุม้ ค่าหรือไม่

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน การผลิตอ้อยโรงงาน ของเกษตรกร
รายย่อยในเขตพื้นที่อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ” การศึกษาครัง้ นี้จะทาการศึกษาต้นทุน
และผลตอบแทนจากการเพาะปลูกอ้อยโรงงานโดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวไร่
อ้อยรายย่อยที่มพี ้นื ที่เพาะปลูกอ้อยไม่เกิน 30 ไร่ ในเขตพื้นที่อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
สาหรับผลการศึกษา ผูศ้ กึ ษาขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ศึกษาลักษณะเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปและสิ
่
นทรัพย์ของเกษตรผูป้ ลูกอ้อย
ส่วนที่ 2 ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายปลูกอ้อยทีเ่ กิดขึน้
2.1 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย ค่าทีด่ นิ ค่าแรงเพาะปลูกอ้อย ค่าวัสดุอ่นื ๆ ในการปลูกอ้อย
2.2 ต้นทุนเกีย่ วกับการเก็บเกีย่ วอ้อย
2.3 ค่าใช้จ่ายกีย่ วกับการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน
ส่วนที่ 3 ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับผลตอบแทนการประมาณรายได้ทไ่ี ด้จากการผลิตอ้อย
ส่วนที่ 4 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข้ปัญหาการเพาะปลูก
การเก็บเกี่ยว และการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกร พร้อมเสนอปั ญหาและข้อเสนอแนะ
อื่นๆ

ส่ วนที่ 1 การวิ เคราะห์ เชิ งพรรณนา โดยศึ ก ษาลักษณะเกี่ ย วกับข้ อ มู ลทัว่ ไป
ประกอบด้วย ข้อมูลทั ่วไป ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาพื้นที่ ที่ใช้ ปลูกอ้ อย
รวมทัง้ วิธีการปลูกอ้อย และสินทรัพย์ของเกษตรผู้ปลูกอ้อย ดังนี้
ข้อมูลทัวไปของเกษตรกรผู
่
ป้ ลูกอ้อยและสิ นทรัพย์ของเกษตกรผูป้ ลูกอ้อย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของเกษตรกรผู
่
ป้ ลูกอ้อยโรงงานจากการสัมภาษณ์ซ่งี ประกอบ
ไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา พื้นทีใ่ ช้ปลูกอ้อย และวิธกี ารปลูกอ้อยในเขตพื้นที่อาเภอกุม
ภวาปี จังหวัดอุดรธานี จานวน 10 ราย โดยนาเสนอในรูปแบบตารางแสดง ความถี่ และ ร้อยละ
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทัวไปของเกษตรกรผู
่
ป้ ลูกอ้อย
ข้อมูลทัวไป
่
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
ระหว่าง 26 - 35 ปี
ระหว่าง 36 - 45 ปี
ระหว่าง 46 - 55 ปี
มากกว่า 55 ปี
รวม

3. ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศกึ ษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. พืน้ ที่ใช้ปลูกอ้อย
ทีด่ นิ ของตนเอง
ทีด่ นิ เช่า
ทีด่ นิ ของตนเองและ
ทีด่ นิ เช่า
รวม
5. วิ ธีการปลูกอ้อย
ปลูกด้วยแรงงานคน
ปลูกด้วยเครื่องปลูก
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

7
3
10

70
30
100.0

0
0
5
3
2
10

0.00
0.00
50.00
30.00
20.00
100.0

0
7
1
2
0
0
0
10

0.00
70.00
10.00
20.00
0.00
0.00
0.00
100.0

9
0
1

90.00
0.00
10.00

10

100.0

4
6
10

40.00
60.00
100.0
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จากตารางที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา พื้นที่เพาะปลูกอ้อย และ
วิธีการปลูกอ้อยของเกษตรผู้ปลู กอ้อยในเขตพื้นที่อ าเภอกุ มภวาปี จังหวัดอุ ดรธานี จานวน
10 ราย ผูศ้ กึ ษาได้สรุปแยกรายละเอียด ดังนี้
ด้านเพศพบว่าเกษตรกรผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 7 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 70 และเพศหญิง จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 อายุปัจจุบนั ของเกษตรกรผูใ้ ห้ขอ้ มูล
พบว่าส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 36 - 45 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อย 50.00 รองลงมาคือช่วงอายุ
ระหว่าง 46 - 55 ปี จานวน 3 คน คิด เป็ นร้อยละ 30.00 และช่วงอายุมากกว่า 55 ปี จานวน
2 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มศี กึ ษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาจานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 รองลงมาคือระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 1 คน
คิดเป็ นร้อยละ 10.00 โดยมีพน้ื ทีใ่ ช้ปลูกอ้อย พืน้ ที่ทใ่ี ช้ในการปลูกอ้อยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีพ้นื ที่ทาการปลูกอ้อยเป็ นพื้นที่ท่ดี ินของตนเอง จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.00
และมีท่ดี นิ ของตัวเองและเช่าที่ดินทาไร่อ้อยด้วย จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ10 และวิธีการ
ปลูกอ้อย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวธิ กี ารปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูก จานวน 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 60.00 และปลูกด้วยแรงงานคน จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00
ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวอ้อย
ข้อ มู ล จาการวิเคราะห์จ ากการสัม ภาษณ์ โดยคัด เลือ กกลุ่ ม ตัวอย่ างศึก ษาลัก ษณะ
เกีย่ วกับข้อมูลการเก็บเกีย่ วของเกษตรผูป้ ลูกอ้อย ในเขตพื้นที่อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
จานวน 10 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลรายด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเก็ บ เกี่ ย วของเกษตรกรในรอบปี 2561 จะมี ก ารเก็ บ เกี่ย วระหว่ า งเดื อ น
พฤศจิกายน 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562 และรอบปี 2562 เดือน พฤศจิกายน 2562 ถึงเดือน
มีนาคม 2563
2. ประเภทการเก็บเกีย่ วอ้อย
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทการเก็บเกีย่ วอ้อย
ประเภทการเก็บเกี่ยวอ้อย
อ้อยสด
อ้อยไฟไหม้
ทัง้ อ้อยสดและอ้อยไฟไหม้
รวม

จานวน (คน)
1
8
1
10

ร้อยละ
10.00
80.00
10.00
100.00
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จากตารางที่ 3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวโดยเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้
ปี 2561-2562 จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 80.00 รองลงมาคือ อ้อ ยสดและทัง้ สองประเภท
จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 10
3. วิธกี ารเก็บเกีย่ วอ้อย
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามวิธกี ารเก็บเกีย่ วอ้อย
วิ ธีการเก็บเกี่ยวอ้อย
แรงงานคน
รถตัดอ้อย
ทัง้ แรงงานคนและรถตัดอ้อย
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

0
10
0

0.00
100.00
0.00

10

100.00

จากตารางที่ 4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้วธิ กี ารเก็บเกี่ยวโดยใช้รถตัดอ้อ ย
จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ100
สิ นทรัพย์ของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย
จานวนพื้นที่การเพาะปลูก อ้อยและผลผลิต ของเกษตรกรจานวน 10 ราย ประจ าปี
2561 และปี 2562 โดยมีขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลรวม 263 ไร่ และมีพ้นื ที่ขนาดเท่ากันทัง้ สองปี
โดยมีสนิ ทรัพย์รวมแยกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 สินทรัพย์ทไ่ี ม่มคี ่าเสื่อมราคา ได้แก่ ทีด่ นิ
กลุ่มที่ 2 สินทรัพย์ทม่ี อี ายุการใช้งาน 5 ปี ได้แก่ เครื่องพ่นยา เครื่องหว่านปุ๋ ย เครื่องสูบน้ า
กลุ่มที่ 3 สินทรัพย์ทม่ี อี ายุการใช้งาน 10 ปี ได้แก่ รถไถ รถไถนาเดินตาม
กลุ่มที่ 4 สินทรัพย์ทม่ี อี ายุการใช้งาน 2 ปี ได้แก่ จอบ มีด
สินทรัพย์ท่คี ดิ ค่าเสื่อมราคาเป็ นสินทรัพย์ประเภทมีไว้ใช้งานเป็ นระยะเวลายาวนานและ
มักจะมีมู ลค่ าสู ง เช่น อาคาร อุ ปกรณ์ เครื่อ งจักร รถยนต์ ค่ าเสื่อมราคา จะเกิดขึ้นก็ต่ อเมื่ อ
สินทรัพย์นนั ้ มีประโยชน์ การใช้เกินกว่า 1 รอบบัญชี (หรือ 1 ปี ) ดังนัน้ สินทรัพย์ท่กี ิจการซื้อมา
และใช้ป ระโยชน์ ห มดภายใน 1 ปี จะไม่ เกิด ค่ าเสื่อ มราคาแต่ จะนั บ เป็ นค่ าใช้จ่ าย เช่ น วัส ดุ
สานักงานทีม่ อี ายุการใช้งานต่า เป็ นต้น
“ที่ดนิ ” ที่มอี ายุการใช้งานเกิน 1 ปี ไม่คดิ ค่าเสื่อมราคา เพราะโดยปกติท่ดี นิ มักมีมูลค่า
ซากที่สูงขึน้ หรือไม่ลดลงยกเว้นในบางกรณีท่พี สิ ูจน์ได้จริงว่ามีการใช้ประโยชน์จากที่ดนิ จนทาให้
เกิดการเสื่อมแน่นอน เช่น กิจการการเผาขยะเพราะจะทาให้หน้าดินเสื่อมสภาพและไม่สามารถกู้
คืนมาได้ เป็ นต้น

25
ค่าเสื่อมราคาถือเป็ นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่สาคัญของกิจการเพราะมักเป็ นค่าใช้จ่ายที่มี
มูลค่ามากและมีผลต่อกาไรของกิจการสูง การไม่ทราบเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาแล้ว อาจส่งผลต่องบ
กาไรขาดทุนของกิจการได้
ที่ดิน เป็ นสินทรัพย์ท่เี กษตรกรนามาลงทุนแสดงไว้ในข้อมูลสินทรัพย์ กลุ่มที่ 1 ไม่คดิ ค่า
เสื่อมราคา ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 พืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกและมูลค่าทีด่ นิ ต่อไร่จาแนกตามเกษตรกร
เกษตรกร

จานวนที่ ดิน(ไร่)

ราคาที่ ดินต่อไร่

มูลค่าที่ดิน(บาท)

รายที่ 1

15

52,000

780,000

รายที่ 2

16

52,000

832,000

รายที่ 3

26

52,000

1,352,000

รายที่ 4

20

52,000

1,040,000

รายที่ 5

30

52,000

1,560,000

รายที่ 6

32

52,000

1,664,000

รายที่ 7

50

52,000

2,600,000

รายที่ 8

31

52,000

1,612,000

รายที่ 9

20

52,000

1,040,000

รายที่ 10
รวมมูลค่าที่ดิน

23
263

52,000

1,196,000
13,676,000

รวมมูลค่าที่ดินต่อไร่

52,000

จากตารางที่ 5 แสดงว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพี ้นื ทีเ่ พาะปลูกอ้อยขนาด15 ไร่ขน้ึ
ไปไม่เกิน 32 ไร่ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 90และมีเกษตรกรที่เหลือ 1 รายมีพ้นื ที่เพาะปลูก
50ไร่คิดเป็ น ร้อยละ 10 ของเกษตรกรทัง้ หมด โดยมีขนาดพื้นที่เพาะปลูกรวมจานวน 263 ไร่
มีมูลค่าทีด่ นิ รวม 13,676,000 บาท และคิดค่าเฉลีย่ ต่อไร่ อยู่ท่ี 52,000 บาท (ราคาประเมินทีด่ นิ
ปี พ.ศ. 2559-2562)
ข้อมูลสิ นทรัพย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์ ) สินทรัพย์รวมแยกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 2 สินทรัพย์ทม่ี อี ายุการใช้งาน 5 ปี ได้แก่ เครื่องพ่นยา เครื่องหว่านปุ๋ ย เครื่องสูบน้ า
กลุ่มที่ 3 สินทรัพย์ทม่ี อี ายุการใช้งาน 10 ปี ได้แก่ รถไถ รถไถนาเดินตาม
กลุ่มที่ 4 สินทรัพย์ทม่ี อี ายุการใช้งาน 2 ปี ได้แก่ จอบ มีด

ตารางที่ 6 ข้อมูลการได้มาและมูลค่าสินทรัพย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์) ของเกษตร ซึ่งมีขนาดพื้นทีเ่ พาะปลูกขนาดเล็ก
รายการ

วันที่ซื้อ กลุ่ม อายุใช้งาน(ปี ) รายที่ 1

รายที่ 2

รายที่ 3

รายที่ 4

รายที่ 5

รายที่ 6

รายที่ 7

รายที่ 8

รายที่ 9

รายที่ 10 สิ นทรัพรวม

1.เครื่องพ่นยา

1/01/2561

2

5

-

-

-

-

- 15,000.00 15,000.00 15,000.00

- 15,000.00

2.เครื่องหว่านปุ๋ ย

1/01/2561

2

5

-

-

-

-

-

-

3.เครื่องหว่านปุ๋ ย

1/01/2562

2

5

-

4.เครื่องสูบน้ า

1/01/2560

2

5

-

5.รถไถ

1/01/2554

3

10

6.รถไถนาเดินตาม 1/01/2554

3

10

-

7.รถไถนาเดินตาม 1/01/2555

3

10

- 55,000.00 55,000.00 55,000.00

8.จอบ

1/01/2561

4

2

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

1,500.00

9.มีด

1/01/2561

4

2

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

1,200.00

รวมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์

-

3,500.00

-

-

4,500.00
-

-

-

-

- 12,000.00 12,000.00

-

- 50,000.00 50,000.00 50,000.00

3,500.00
4,500.00

-

-

700,000.00
-

60,000.00

24,000.00
700,000.00

- 50,000.00 50,000.00

250,000.00
165,000.00

270.00 55,270.00 55,270.00 55,270.00 50,270.00 65,270.00 80,770.00 731,770.00 50,270.00 65,270.00 1,209,700.00

หมายเหตุ : วันทีไ่ ด้มาของสินทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์เป็ นข้อมูลประมาณการ
จากตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายการและราคาทุนของสินทรัพย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์) พบว่าเกษตรมีรายการสินทรัพย์จานวน 9
รายการ มูลค่ารวม 1,209,700.00 บาท จากนัน้ ผูศ้ กึ ษาได้นาข้อมูลสินทรัพย์ไปคานวณมูลค่าสินทรัพย์ ณ วันต้นงวด และปลายงวดของปี 2561 และปี
2562 ดังตารางที่ 7 และ 8
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ตารางที่ 7 ข้อมูลสินทรัพย์รวมและค่าเสือ่ มราคา (เครื่องมือและอุปกรณ์) ของเกษตร ซึ่งมีขนาดพืน้ ทีเ่ พาะปลูกขนาดเล็ก ปี 2561
-

มูลค่าสิ นทรัพย์
ณ 1 ม.ค 61
60,000.00

ค่าเสื่อมราคาปี
2561
12,000.00

มูลค่าสิ นทรัพย์
ณ 31 ธ.ค 61
48,000.00

700.00

-

3,500.00

700.00

2,800.00

24,000.00

4,800.00

4,800.00

19,200.00

4,800.00

14,400.00

10

700,000.00

70,000.00

490,000.00

210,000.00

70,000.00

140,000.00

2.00

10

250,000.00

25,000.00

175,000.00

75,000.00

25,000.00

50,000.00

1/01/2555

2.00

10

165,000.00

16,500.00

99,000.00

66,000.00

16,500.00

49,500.00

2561

1/01/2561

3.00

2

1,500.00

750.00

-

1,500.00

750.00

750.00

2561

1/01/2561

3.00

2

1,200.00

600.00

-

1,200.00

600.00

600.00

1,205,200.00

130,350.00

768,800.00

436,400.00

130,350.00

306,050.00

4,582.51

495.63

2,923.19

1,659.32

495.63

1,163.69

รายการ

ปี ที่ซื้อ

วันที่ซื้อ

เครื่องพ่นยา

2561

1/01/2561

1.00

5

60,000.00

12,000.00

เครื่องหว่านปุ๋ ย

2561

1/01/2561

1.00

5

3,500.00

เครื่องสูบน้ า

2560

1/01/2560

1.00

5

รถไถ

2554

1/01/2554

2.00

รถไถนาเดินตาม

2554

1/01/2554

รถไถนาเดินตาม

2555

จอบ
มีด

รวม
สิ นทรัพย์เฉลี่ยต่อไร่

กลุ่ม อายุใช้งาน(ปี ) มูลค่ารวมสิ นทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา/ปี

ค่าเสื่อมสะสม
ณ 1 ม.ค 61

หมายเหตุ : วันทีไ่ ด้มาของสินทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์เป็ นข้อมูลประมาณการ
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จากตารางที่ 7 ค่าเสื่อมราคา นัน้ จะใช้วธิ เี ส้นตรงโดยคานวณ มูลค่ามาจากเงินลงทุนทีซ่ ้อื สินทรัพย์นนั ้ มาเริม่ ต้น หักมูลค่าคงเหลือ หารด้วยจานวนปี
ทีใ่ ช้งานได้ โดยจะทาการเฉลีย่ ค่าใช้จ่ายในการใช้สนิ ทรัพย์แบ่งเป็ นรายปี ให้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุดเพื่อทาให้บญ
ั ชีกาไรขาดทุนมีความน่าเชือ่ ถือ
และได้กาไรในแต่ละงวดอย่างสมเหตุสมผล คานวณค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์เฉลีย่ ต่อหนึ่งฤดูกาลเพาะปลูก คือ12 เดือน โดยแยกคานวณตามอายุ
การใช้งานของ 3 กลุ่ม แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายการและราคาทุนของสินทรัพย์พบว่า เกษตรมีรายการสินทรัพย์จานวน 3 กลุ่ม และไม่ได้เปลี่ยนหรือ
ซื้อใหม่ พบว่า ปี 2561 ค่าเสื่อมราคารวม 130,350 บาท และค่าเสื่อมราคารวมเฉลีย่ เท่ากับ 495.63 บาทต่อไร่

ตารางที่ 8 ข้อมูลสินทรัพย์รวมและค่าเสือ่ มราคา (เครื่องมือและอุปกรณ์) ของเกษตร ซึ่งมีขนาดพืน้ ทีเ่ พาะปลูกขนาดเล็ก ปี 2562
12,000.00

ค่าเสื่อมสะสม
ณ 1 ม.ค 62
12,000.00

มูลค่าสิ นทรัพย์
ณ 1 ม.ค 62
48,000.00

ค่าเสื่อมราคาปี
2562
12,000.00

มูลค่าสิ นทรัพย์
ณ 31 ธ.ค 62
36,000.00

3,500.00

700.00

700.00

2,800.00

700.00

2,100.00

5

4,500.00

900.00

-

4,500.00

900.00

3,600.00

1.00

5

24,000.00

4,800.00

9,600.00

14,400.00

4,800.00

9,600.00

1/01/2554

2.00

10

700,000.00

70,000.00

560,000.00

140,000.00

70,000.00

70,000.00

2554

1/01/2554

2.00

10

250,000.00

25,000.00

200,000.00

50,000.00

25,000.00

25,000.00

จอบ

2555

1/01/2555

2.00

10

165,000.00

16,500.00

115,500.00

49,500.00

16,500.00

33,000.00

มีด

2561

1/01/2561

3.00

2

1,500.00

750.00

750.00

750.00

750.00

-

1,209,700.00

131,250.00

899,150.00

310,550.00

131,250.00

179,300.00

4,599.62

499.05

3,418.82

1,180.80

499.05

681.75

รายการ

ปี ที่ซื้อ

วันที่ซื้อ

เครื่องพ่นยา

2561

1/01/2561

1.00

5

60,000.00

เครื่องหว่านปุ๋ ย

2561

1/01/2561

1.00

5

เครื่องสูบน้ า

2562

1/01/2562

1.00

รถไถ

2560

1/01/2560

รถไถนาเดินตาม

2554

รถไถนาเดินตาม

รวม
สิ นทรัพย์เฉลี่ยต่อไร่

กลุ่ม

อายุใช้งาน(ปี ) มูลค่ารวมสิ นทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา/ปี

หมายเหตุ : วันทีไ่ ด้มาของสินทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์เป็ นข้อมูลประมาณการ
จากตารางที่ 8 ค่าเสื่อมราคา นัน้ จะใช้วธิ เี ส้นตรงโดยคานวณ มูลค่ามาจากเงินลงทุนทีซ่ อ้ื สินทรัพย์นนั ้ มาเริม่ ต้น หักมูลค่าคงเหลือ หารด้วยจานวนปี
ทีใ่ ช้งานได้ โดยจะทาการเฉลีย่ ค่าใช้จ่ายในการใช้สนิ ทรัพย์แบ่งเป็ นรายปี ให้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุดเพื่อทาให้บญ
ั ชีกาไรขาดทุนมีความน่าเชือ่ ถือ
และได้กาไรในแต่ละงวดอย่างสมเหตุสมผล คานวณค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์เฉลีย่ ต่อหนึ่งฤดูกาลเพาะปลูก คือ 12 เดือน โดยแยกคานวณตามอายุ
การใช้งานของ 3 กลุ่ม แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายการและราคาทุนของสินทรัพย์พบว่า เกษตรมีรายการสินทรัพย์จานวน 3 กลุ่ม และไม่ได้เปลี่ยนหรือ
ซื้อใหม่ พบว่าปี 2562 ค่าเสื่อมราคารวม 131,250 บาท และค่าเสื่อมราคารวมเฉลีย่ เท่ากับ 499.05 บาทต่อไร่
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ตารางที่ 9 ข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์สุทธิ เฉลีย่ ต่อไร่ของเกษตร ซึ่งมีขนาดพืน้ ทีเ่ พาะปลูกขนาดเล็ก ปี 2561 และ ปี 2562
31/12/2562

รายการสิ นทรัพย์

31/12/2561

31/12/2560

มูลค่าสิ นทรัพย์รวม เฉลี่ยต่อไร่ มูลค่าสิ นทรัพย์รวม เฉลี่ยต่อไร่ มูลค่าสิ นทรัพย์รวม เฉลี่ยต่อไร่

ทีด่ นิ

13,676,000.00

52,000.00

13,676,000.00

52,000.00

13,676,000.00

52,000.00

เครือ่ งมือและอุปกรณ์

1,209,700.00

4,599.62

1,205,200.00

4,582.51

1,139,000.00

4,330.80

หัก ค่าเสือ่ มสะสมเครือ่ งมือและอุปกรณ์

1,030,400.00

3,917.87

899,150.00

3,418.82

768,800.00

2,923.19

รวมสิ นทรัพย์สุทธิ

13,855,300.00

52,681.75

13,982,050.00

53,163.69

14,046,200.00

53,407.60

สูตรสินทรัพย์รวมเฉลีย่

= สินทรัพย์รวมยกมา+สินทรัพย์ปลายงวด) / 2

สินทรัพย์เฉลีย่ ปี 2561

= (53,407.60 +53163.69)
2
= (53,163.69 + 52,681.75 )
2

สินทรัพย์เฉลีย่ ปี 2562

=

53,285.65 บาทต่อไร่

53,285.65

=

52,922.72 บาทต่อไร่

52,922.72

จากตารางที่ 9 แสดงรายการสินทรัพย์รวมสุ ทธิค งเหลือ ปี 2561 พบว่ามีสินทรัพย์รวมสุ ทธิ 13,982,050.00 บาท สินทรัพย์ สุทธิเฉลี่ยต่ อไร่
53,285.65 บาทต่อไร่ และ ปี 2562 มีสนิ ทรัพย์สุทธิคงเหลือ 13,855,300.00 บาท สินทรัพย์สุทธิเฉลีย่ ต่อไร่ 52,922.72 บาท ต่อไร่
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของการปลูกอ้อย
2.1 ต้ นทุน การผลิ ต การเพาะปลูกอ้ อย ประกอบได้ ด้ วย ค่ าวัต ถุดิบ ทางตรง ค่ าแรงงานทางตรง และค่ าใช้ จ่ายการผลิ ต แรงงาน
เครื่องมือ และอุปกรณ์พบว่าเกษตรกรนิยมใช้แรงงานในครัวเรือน ส่วนการนาเครื่องจักรเข้ามาใช้เพื่อช่วยในการเก็บเกี่ยว เช่น รถปลูกอ้ อย รถตัดอ้อย
และรถคีบอ้อย เป็ นต้น เนื่องจากชาวไร่อ้อยรายย่อยมีพ้นื ที่เพาะปลูกที่มจี านวนน้อย จึงมีการว่าจ้างอุปกรณ์แรงงาน และลงทุนสาหรับไว้ใช้ในครัวเรือน
เพื่อลดปั ญหาต้นทุน โดยแบ่งเป็ นปี 2561และปี 2562 ดังแสดงในตารางที่ 10-16
2.1.1 ค่าวัตถุดิบการเพาะปลูกอ้อยทัง้ หมด
ตารางที่ 10 ข้อมูลต้นทุนค่าวัตถุดบิ การเพาะปลูกอ้อยทัง้ หมด เฉลีย่ ต่อไร่ของเกษตรกรซึ่งมีขนาดพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยขนาดเล็ก ปี 2561
รายการ

เกษตรกร

ค่าวัตถุดิบทางตรง:-

รายที่ 1

รายที่ 2

รายที่ 3

รายที่ 4

รายที่ 5

รายที่ 6

รายที่ 7

รายที่ 8

รายที่ 9

รายที่ 10

รวม

1. ค่าพันธุอ์ ้อย
2. ค่าปุ๋ ยใส่อ้อย (ใส่ 2 รอบ)
3. ค่ายาปราบศัตรูพชื (2 รอบ)
4. ค่าอินทรียว์ ตั ถุปรับปรุงดิน
(ครัง้ เดียว)
ค่าวัตถุดิบการเพาะปลูก

12,000
12,000
2,000
-

12,000
12,000
2,000
-

24,000
19,200
2,000
2,500

24,000
22,000
2,000
-

25,000
22,000
2,000
-

20,000
22,000
10,000
-

20,000
44,000
2,000
-

24,000
42,000
2,000
-

24,000
40,000
2,000
2,500

24,000
42,000
2,000
10,000

209,000
277,200
28,000
15,000

26,000

26,000

47,700

48,000

49,000

52,000

66,000

68,000

68,500

78,000

529,200
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จากตารางที่ 10 แสดงรายการต้นทุนค่าวัตถุดิบการเพาะปลูกอ้อยทัง้ หมด เฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรซึ่งมีขนาดพื้นที่เพาะปลูกอ้อยขนาดเล็ก
ปี 2561 เฉลีย่ 529,200 บาทต่อปี ค่าวัตถุดบิ เฉลีย่ ต่อไร่รวมเฉลีย่ 2,012.17 บาทต่อไร่ โดยมีวตั ถุดบิ การเพาะปลูกมากทีส่ ุดคือรายการค่าปุ๋ ยใส่ออ้ ย โดย
จะใส่ทงั ้ หมด 2 รอบ เป็ น 277,200 บาทต่อปี เฉลีย่ ต่อไร่ 1,053.99 บาทต่อไร่ (ปุ๋ ยใส่อ้อย ยาปราบศัตรูพชื ถือเป็ นวัตถุดบิ ทางตรงเนื่องจากเป็ นวัตถุดบิ
หลักทีใ่ ช้เมื่อมีการปลูกอ้อยทุกครัง้ และสามารถระบุปริมาณและต้นทุนในการใช้ต่อไร่ได้ชดั เจน)
2.1.2 ค่าแรงงานทางตรง
ตารางที่ 11 ข้อมูลต้นทุนค่าแรงงานการเพาะปลูกอ้อยทัง้ หมด เฉลีย่ ต่อไร่ของเกษตรกรซึ่งมีขนาดพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยขนาดเล็ก ปี 2561
รายการ
ค่าแรงงานงานทางตรง:ค่าแรงงานเพาะปลูก:
1.ค่าแรงการเพาะปลูก
2.ค่าแรงใส่ปยเคมี
ุ๋
3.ค่าแรงการฉีดยาปราบศัตรูพชื
4.ค่าแรงอื่นๆ
ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว:
1.ค่าแรงในการตัดอ้อยสด
2.ค่าแรงตัดอ้อยไฟไหม้
3.ค่าแรงคีบอ้อย
4.ค่าแรงเหมาเก็บเกีย่ ว
รวมค่าแรงงาน

รายที่ 1

รายที่ 2

รายที่ 3

รายที่ 4

เกษตรกร
รายที่ 5

20,800
18,000
1,000
1,800

32,200
19,200
11,200
1,800

21,320
ใช้รถ
18,200
3,120

40,400
24,000
14,000
2,400

41,100
36,000
1,500
3,600

41,000
20,000
9,000
12,000
61,800

41,000
20,000
9,000
12,000
73,200

50,000
20,000
18,000
12,000
71,320

50,000
54,000
20,000
24,000
18,000
18,000
12,000
12,000
90,400
95,100
รวมค่าแรงงานเฉลีย่ ต่อไร่

รายที่ 6

รายที่ 7

รายที่ 8

รายที่ 9 รายที่ 10

6,640
ใช้รถ
1,600
3,840
1,200
74,000
20,000
24,000
18,000
12,000
80,640

9,700
ใช้รถ
2,500
6,000
1,200
58,000
26,000
20,000
12,000
67,700

2,020
ใช้รถ
ใช้รถ
ใช้รถ
2,020.
54,000
24,000
18,000
12,000
56,020

5,000
ใช้รถ
1,400
2,400
1,200
50,000
20,000
18,000
12,000
55,000

5,100
ใช้รถ
1,500
2,400
1,200
50,000
20,000
18,000
12,000
55,100

รวม
184,280
97,200
52,900
27,360
6,820
522,000
20,000
218,000
164,000
120.000
706,280
2,685.48
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จากตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนค่าแรงงานการเพาะปลูกอ้อยพบว่ามีตน้ ทุนค่าแรงงานทางตรงรวม 706,280 บาทต่อปี ค่าแรงงาน
ทางตรงรวมเฉลีย่ 2,685.48 บาทต่อไร โดยมีตน้ ทุนค่าแรงงานการเพาะปลูกรวม 184,280 บาทต่อปี ค่าแรงงานเพาะปลูกรวมเฉลี่ย 700.68 บาทต่อไร่
โดยมีค่าแรงการเก็บเกีย่ วมากทีส่ ุดเฉลีย่ 522,000 บาทต่อปี ค่าแรงงานการเก็บเกีย่ วรวมเฉลีย่ 1,984.79 บาทต่อไร่
2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิ ตอื่นๆ
ตารางที่ 12 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ ปลูกอ้อยทัง้ หมดเฉลีย่ ต่อไร่ของเกษตรกรซึง่ มีขนาดพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยขนาดเล็ก ปี 2561
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการผลิ ต:
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และเครื่องมือ
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิ ต

รายที่ 1 รายที่ 2
135.00

5,635

135.00

5,635

เกษตรกร
รายที่ 3 รายที่ 4
รายที่ 5

รายที่ 6

รายที่ 7

รายที่ 8

8,135

11,235

75,535

5,135

8,135 130,350

5,635
5,635 5,135.00
8,135
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิ ตเฉลี่ยต่อไร่

11,235

75,535

5,135

8,135 130,350
495.63

5,635

5,635

5,135

รายที่ 9 รายที่ 10

รวม

จากตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์รายการต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ ทัง้ หมดรวม 130,350 บาทต่อปี ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต
รวมเฉลีย่ 495.63 บาทต่อไร่
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ตารางที่ 13 ข้อมูลต้นทุนค่าวัตถุดบิ การเพาะปลูกอ้อยทัง้ หมด เฉลีย่ ต่อไร่ของเกษตรกรซึ่งมีขนาดพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยขนาดเล็ก ปี 2562
รายการ
ค่าวัตถุดิบทางตรง:1. ค่าพันธุอ์ ้อย
2. ค่าปุ๋ ยใส่อ้อย (ใส่ 2 รอบ)
3. ค่ายาปราบศัตรูพชื (2 รอบ)
4. ค่าอินทรียว์ ตั ถุปรับปรุงดิน
(ครัง้ เดียว)
ค่าวัตถุดิบการเพาะปลูก

รายที่ 1 รายที่ 2

รายที่ 3

เกษตรกร
รายที่ 4 รายที่ 5 รายที่ 6

12,000
12,000
2,000
-

12,000
12,000
2,000
-

24,000
19,200
2,000
2,500

24,000
22,000
2,000
-

25,000
22,000
2,000
-

20,000
22,000
10,000
-

20,000 24,000 24,000
44,000 42,000 40,000
2,000 2,000 2,000
- 2,500

24,000 209,000
42,000 277,200
2,000 28,000
10,000 15,000

26,000

26,000

47,700 48,000
49,000
รวมค่าวัตถุดิบเฉลี่ยต่อไร่

52,000

66,000 68,000 68,500

78,000

รายที่ 7 รายที่ 8 รายที่ 9 รายที่ 10

รวม

529,200
2,012.17

จากตารางที่ 13 แสดงรายการต้นทุนค่าวัตถุดบิ การเพาะปลูกอ้อยทัง้ หมด เฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรซึ่งมีขนาดพื้นที่เพาะปลูกอ้อยขนาดเล็ก
ปี 2562 รวม 529,200 บาทต่อปี ค่าวัตถุดบิ เฉลีย่ ต่อไร่รวมเฉลีย่ 2,012.17 บาทต่อไร่ โดยมีวตั ถุดบิ การเพาะปลูกมากทีส่ ดุ คือรายการค่าปุ๋ ยใส่ออ้ ย โดยจะ
ใส่ทงั ้ หมด 2 รอบ รวม 277,200 บาทต่อปี เฉลีย่ ต่อไร่ 1,053.99 บาทต่อไร่ (ปุ๋ ยใส่อ้อย ยาปราบศัตรูพชื ถือเป็ นวัตถุดบิ ทางตรงเนื่องจากเป็ นวัตถุดบิ
หลักทีใ่ ช้เมื่อมีการปลูกอ้อยทุกครัง้ และสามารถระบุปริมาณและต้นทุนในการใช้ต่อไร่ได้ชดั เจน)
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ตารางที่ 14 ข้อมูลต้นทุนค่าแรงงานการเพาะปลูกอ้อยทัง้ หมด เฉลีย่ ต่อไร่ของเกษตรกรซึ่งมีขนาดพื้นทีเ่ พาะปลูกอ้อยขนาดเล็ก ปี 2562
รายการ

เกษตรกร

ค่าแรงงานทางตรง:ค่าแรงงานเพาะปลูก:

รายที่ 1
20,800

รายที่ 2
32,200

รายที่ 3
21,320

รายที่ 4
40,400

รายที่ 5
41,100

รายที่ 6
6,640

รายที่ 7
9,700

รายที่ 8
2,020

1. ค่าแรงการเพาะปลูก

18,000

19,200

ใช้รถ

24,000

36,000

ใช้รถ

ใช้รถ

ใช้รถ

ใช้รถ

ใช้รถ

97,200

2. ค่าแรงใส่ปยเคมี
ุ๋

1,000

11,200

18,200

14,000

1,500

1,600

2,500

ใช้รถ

1,400

1,500

52,900

3. ค่าแรงการฉีดยาปราบศัตรูพชื

1,800

1,800

3,120

2,400

3,600

3,840
1,200

6,000
1,200

ใช้รถ
2,020.

2,400
1,200

2,400
1,200

27,360
6,820

41,000

41,000

50,000

50,000

54,000

74,000

58,000

54,000

50,000

50,000

522,000

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

20,000

2. ค่าแรงตัดอ้อยไฟไหม้

20,000

20,000

20,000

20,000

24,000

24,000

26,000

24,000

20,000

20,000

218,000

3. ค่าแรงคีบอ้อย
4. ค่าแรงเหมาเก็บเกี่ยว
รวมค่าแรงงาน

9,000
12,000
61,800

9,000
12,000
73,200

18,000
18,000
18,000
12,000
12,000
12,000
71,320
90,400
95,100
รวมค่าแรงงานเฉลี่ยต่อไร่

18,000
12,000
80,640

20,000
12,000
67,700

18,000
12,000
56,020

18,000
12,000
55,000

18,000
12,000
55,100

164,000
120.000
706,280
2,685.48

4. ค่าแรงตัวเอง
ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว:
1. ค่าแรงในการตัดอ้อยสด

รายที่ 9 รายที่ 10
5,000
5,100

รวม
184,280

จากตารางที่ 14 แสดงผลการวิเคราะห์ต้นทุนค่าแรงงานการเพาะปลูกอ้อยพบว่าต้นทุนค่าแรงงานทางตรงรวม 706,280 บาทต่อปี ค่าแรงงาน
ทางตรงรวมเฉลี่ย 2,685.48 บาทต่อไร่ โดยมีต้นทุนค่าแรงงานการเพาะปลูกรวม 184,280 บาทต่อปี ค่าแรงงานเพาะปลูกรวมเฉลี่ย 700.68 บาทต่อไร่
โดยมีค่าแรงการเก็บเกีย่ วมากทีส่ ุดรวม 522,000 บาท และมีค่าแรงงานเก็บเกีย่ วรวมเฉลีย่ 1,984.79 บาทต่อไร่

34

ตารางที่ 15 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ ปลูกอ้อยทัง้ หมด เฉลีย่ ต่อไร่ของเกษตรกรซึ่งมีขนาดพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยขนาดเล็ก ปี 2562
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการผลิ ต:-

เกษตรกร
รายที่ 1

รายที่ 2 รายที่ 3

รายที่ 4

รายที่ 5

รายที่ 6

รายที่ 7

รายที่ 8

รายที่ 9

รายที่ 10

รวม

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และเครื่องมือ

135

5,635

5,635

5,635

5,135

8,135

11,235

76,435

5,135

8,135 131,250

รวมค่าใช้จ่ายในการผลิ ต

135

5,635

5,635

5,635

5,135

8,135

11,235

76,435

5,135

8,135 131,250

รวมค่าใช้จ่ายในการผลิ ตเฉลี่ยต่อไร่

499.05

จากตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์รายการต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ ทัง้ หมดเฉลีย่ 131,250 บาท ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต
เฉลีย่ ต่อไร่รวม 499.05 บาท
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ตารางที่ 16 ข้อมูลต้นทุนการผลิตของการปลูกอ้อย เฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรซึ่งมีขนาดพื้นที่
เพาะปลูกอ้อยขนาดเล็ก ปี 2561และ2562 จานวนพืน้ ที่ 263 ไร่
ตันทุนผลิ ต 2562
รายการ

ตันทุนผลิ ต 2561

จานวน (บาท) เฉลี่ยต่อไร่ ร้อยละ จานวน (บาท) เฉลี่ยต่อไร่ ร้อยละ

ค่าวัตถุดิบ:ค่าวัตถุดบิ ในการปลูกอ้อย:
ค่าพันธุอ์ อ้ ย

209,000.00

794.68

39.49

209,000.00

794.68

39.49

ค่าปุ๋ ยใส่ออ้ ย(ใส่2รอบ)

277,200.00

1,053.99

52.38

277,200.00

1,053.99

52.38

ค่ายาปราบศัตรูพชื (2รอบ)

28,000.00

106.46

5.29

28,000.00

106.46

5.29

ค่าอินทรียว์ ตั ถุปรับปรุงดิน(ครัง้ เดียว)

15,000.00

57.03

2.83

15,000.00

57.03

2.83

529,200.00

2,012.17

38.72

529,200.00

2,012.17

38.75

ค่าแรงการเพาะปลูก

97,200.00

369.58

13.76

97,200.00

369.58

13.76

ค่าแรงใส่ปยเคมี
ุ๋

52,900.00

201.14

7.49

52,900.00

201.14

7.49

ค่าแรงการฉีดยาปราบศัตรูพชื

27,360.00

104.03

3.87

27,360.00

104.03

3.87

6,820.00

25.93

0.97

6,820.00

25.93

0.97

184,280.00

700.68

26.09

184,280.00

700.68

26.09

รวมต้นทุนวัตถุดิบ
ค่าแรงงาน:-

ค่าแรงอื่นๆ
รวมต้นทุนในการเพาะปลูก
ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว:
ค่าแรงในการตัดอ้อยสด

20,000.00

76.05

2.83

20,000.00

76.05

2.83

ค่าแรงในการตัดอ้อยไฟใหม้

218,000.00

828.90

30.87

218,000.00

828.90

30.87

ค่าแรงคีบอ้อย

164,000.00

623.57

23.22

164,000.00

623.57

23.22

เหมาเก็บเกี่ยวอ้อย

120,000.00

456.27

16.99

120,000.00

456.27

16.99

รวมต้นทุนในการเก็บเกี่ยว

522,000.00

1,984.79

73.91

522,000.00

1,984.79

73.91

รวมต้นทุนค่าแรงงาน

706,280.00

2,685.48

51.68

706,280.00

2,685.48

51.71

131,250.00

499.05 100.00

130,350.00

495.63 100.00

131,250.00

499.05

130,350.00

495.63

1,366,730.00

5,196.69

ค่าเสือ่ มราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิ ต
รวมต้นทุนการผลิ ตปลูกอ้อย

9.60

100.00 1,365,830.00

9.54

5,193.27 100.00
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จากตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะห์ต้นทุน การผลิต ปี 2561 และปี 2562 พบว่า ปี
2561 มีต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ย 5,193.27 บาทต่อไร่ โดยมีต้นทุนวัตถุดบิ รวมเฉลี่ย 2,012.17
คิดเป็ น ร้อยละ 38.75 ต้นทุ นค่าแรงงานรวมเฉลี่ย 2,685.48 บาทต่อไร่ คิดเป็ น ร้อยละ 51.71
และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ รวมเฉลี่ย 495.63 บาทต่อไร่ คิดเป็ นร้อยละ 9.54 ของต้นทุนรวม
และ ปี 2562 มีต้น ทุนการผลิต 5,196.69 บาทต่อไร่ โดยมีต้นทุนวัตถุดิบ รวมเฉลี่ย 2,012.17
บาทต่อไร่ คิดเป็ นร้อยละ 38.72 ต้นทุนค่ าแรงงานรวมเฉลี่ย 2,685.48 คิดเป็ น ร้อยละ 51.68
และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ รวมเฉลีย่ 499.05 บาทต่อไร่ คิดเป็ นร้อยละ 9.60 ของต้นทุนรวม
2.3 แสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จา่ ยในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน
ข้อ มู ล จาการวิเคราะห์จ ากการสัม ภาษณ์ โดยคัด เลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งศึก ษาลัก ษณะ
เกีย่ วกับข้อมูลการเก็บเกีย่ วของเกษตรผูป้ ลูกอ้อย ในเขตพื้นที่อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
จานวน 10 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลรายด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งอ้ อยเข้าโรงงาน โดยส่วนใหญ่ใช้รถขนส่งอ้อย
คือ รถสิบล้อ และรถหกล้อ และใช้รถของผูร้ บั จ้าง นาส่งเจ้าโควตา เจ้าโควตาจะมารับอ้อยถึงไร่
เพื่อนาไปสู่กระบวนการการส่งอ้อยเข้าโรงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 17 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานปี 2561 และ ปี 2562
จานวนเงิ น
จานวนเงิ น
ปริ มาณอ้อย ค่าขนส่งอ้อย/
เกษตรกร
(บาท)
(บาท)
(ตัน)
ตัน
ปี 2561
ปี 2562
รายที่ 1
180
100
18,000
18,000
รายที่ 2
180
100
18,000
18,000
รายที่ 3
260
100
26,000
26,000
รายที่ 4
240
100
24,000
24,000
รายที่ 5
300
100
30,000
30,000
รายที่ 6
300
100
30,000
30,000
รายที่ 7
400
100
40,000
40,000
รายที่ 8
300
100
30,000
30,000
รายที่ 9
240
100
24,000
24,000
รายที่ 10
200
100
20,000
20,000
รวมค่าขนส่งอ้อย
2,600
100
26,000
26,000
ค่าขนส่งอ้อยเฉลี่ยต่อไร่
988.59
988.59
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จากตารางที่ 17 แสดงค่าใช้จ่ายในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานในปี 2561 พบว่า มีค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งอ้อ ยรวม 26,000 บาทต่ อปี มีค่ าขนส่งอ้อยรวมเฉลี่ย 988.59 บาทต่อ ไร่ และปี
2562 มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งอ้อยรวม 26,000 บาทต่อปี มีค่าขนส่งอ้อยรวมเฉลีย่ ต่อปี 988.59
บาทต่อไร่ ในปี 2561 และ ปี 2562 มีค่าขนส่งอ้อยรวมเฉลี่ยเท่ากัน โดยคิดค่าขนส่งอ้อยตันละ
100 บาท (ราคาเหมาส่งอ้อยเข้าโรงงานเช่นกัน)

ส่ วนที่ 3 ศึ ก ษาข้ อมู ลเกี่ ยวกับผลตอบแทนการประมาณรายได้ ที่ ได้ จากการ
ปลูกอ้อย
ข้อมูลจาการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างศึกษาลักษณะเกีย่ วกับ
ผลตอบแทน รายได้จาการขายผลผลิตของเกษตรผู้ป ลูก อ้อ ย ในเขตพื้น ที่อ าเภอกุม ภวาปี
จังหวัดอุดรธานี จานวน 10 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 แสดงผลตอบแทนจากการปลูกอ้ อย ของเกษตรกร โดยรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจานวน10 คนซึ่งเป็ นเกษตรกรที่มขี นาดพื้นที่ในการปลูกอ้อยขนาดเล็ก ดังตาราง
ที1่ 8-19
ตารางที่ 18 ข้อมูลรายได้จากการปลูกอ้อย เฉลีย่ /ไร่ (บาท) ปี 2561
ขนาดพืน้ ที่ ผลผลิ ต
ปริ มาณ
ราคาขาย
เกษตรกร ปลูกอ้อย
เฉลี่ย
ผลผลิ ตรวม
ต่อตัน
(ไร่)
(ตัน/ไร่ )
(ตัน)
(บาท)
รายที่ 1
15
12.00
180
700
รายที่ 2
16
11.25
180
700
รายที่ 3
26
10.00
260
700
รายที่ 4
20
12.00
240
700
รายที่ 5
30
10.00
300
700
รายที่ 6
32
9.38
300
700
รายที่ 7
50
8.00
400
700
รายที่ 8
31
9.68
300
700
รายที่ 9
20
12.00
240
700
รายที่ 10
23
8.70
200
700
รายได้รวม
263
103.00
2,600
700
รายได้รวมเฉลี่ยต่อไร่

ยอดขาย
รวม(บาท)
126,000
126,000
182,000
168,000
210,000
210,000
280,000
210,000
168,000
140,000
1,820,000
6,920.15
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จากตารางที่ 18 แสดงผลการวิเคราะห์ ร ายได้ ร วมจากการปลู ก อ้ อ ยปี 2561 รวม
1,820,000.00 บาทต่อปี และมีรายได้จากการปลูกอ้อยรวมเฉลี่ย 6,920.15 บาทต่อไร่ (ราคา
อ้อยขัน้ ต่า 700 บาทต่อตัน) ปี การผลิต 2561/2662
ตารางที่ 19 ข้อมูลรายได้จากการปลูกอ้อย เฉลีย่ /ไร่ (บาท) ปี 2562
ผลผลิ ต
ราคาอ้อย
ขนาด
ปริ มาณอ้อย
เกษตรกร
เฉลี่ยต่อไร่
ต่อตัน
พืน้ ที่ (ไร่)
รวม(ตัน)
(ตัน)
(บาท)
รายที่ 1
15
12.00
750
180
รายที่ 2
16
11.25
750
180
รายที่ 3
26
10.00
750
260
รายที่ 4
20
12.00
750
240
รายที่ 5
30
10.00
750
300
รายที่ 6
32
9.38
750
300
รายที่ 7
50
8.00
750
400
รายที่ 8
31
9.68
750
300
รายที่ 9
20
12.00
750
240
รายที่ 10
23
8.70
750
200
รายได้รวม

263

2,600
รายได้รวมเฉลี่ยต่อไร่

750

ยอดขายรวม
(บาท)
135,000
135,00
195,000
180,000
225,000
225,000
300,000
225,000
180,000
150,000
1,950,000
7,414.45

จากตารางที่ 19 แสดงผลการวิเคราะห์ ร ายได้ ร วมจากการปลู ก อ้ อ ยปี 2562 รวม
1,950,000 บาทต่อปี และมีรายได้จากการปลูกอ้อยรวมเฉลี่ย 7,414.45 บาทต่อไร่ (ราคาอ้อย
ขัน้ ต่า 750 บาทต่อตัน) ปี การผลิต 2562/2563
3.2

งบกาไรขาดทุน จากการปลูกอ้อยเฉลี่ยต่อไร่
ข้อมูลจาการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างศึกษาลักษณะ
เกี่ย วกับ ผลตอบแทนรายได้จากการขายผลผลิต ของเกษตรผู้ป ลูกอ้อย ด้านกาไร(ขาดทุ น )
จากการปลูกอ้อยเฉลีย่ ต่อไร่ ในเขตพืน้ ที่อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จานวน 10 ราย โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 กาไร (ขาดทุน) จากการปลูกอ้อยเฉลีย่ ต่อไร่
หน่วย : บาทต่อไร่
รายการ
รายได้รวมจากการปลูกอ้อย
หัก ต้นทุนการผลิต
กาไรขันต้
้ น
หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ปี 2562
7,414.45
5,196.69
2,217.76
988.59
1,229.17

ปี 2561
6,920.15
5,193.27
1,726.88
988.59
738.29

จากตารางที่ 20 แสดงผลการวิเคราะห์ กาไร(ขาดทุ น ) จากการปลูก อ้อ ยเฉลี่ย ต่อ ไร่
ปี ก ารผลิต ปี 2561 และปี 2562 พบว่า ปี 2561 มีกาไรสิท ธิเฉลี่ย 738.29 บาทต่ อ ไร่ ปี 2562
กาไรสุทธิเฉลีย่ 1,229.17 บาทต่อไร่
การวิ เคราะห์ผลตอบแทน
การศึกษาผลตอบแทนในการลงทุนปลู กอ้อย ผู้ศกึ ษาได้ทาการศึกษาจากอัตราส่วน
กาไรขัน้ ต้น อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และ
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) ปี 2561 และปี 2562 ดังนี้
การคานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกอ้อยเฉลีย่ ต่อไร่ ปี 2561
1 อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น
(Gross ProfitMargin)
=
กาไรขันต้
้ น
X100
ขายสุทธิ
=
1,726.88
X100
6,920.15
=
25%
2 อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน
(Operating Income Margin)

=
=
=

กาไรจากการดาเนินงาน
ขายสุทธิ
738.29
6,920.15
11%

X100
X100
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3 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(ROA)

=

กาไรสุทธิ
สินทรัพย์รวมเฉลีย่

X100

=

738.29
53,285.65
1%

X100

=
สินทรัพย์รวมเฉลีย่

(สินทรัพย์รวมยกมา+สินทรัพย์รวมปลายงวด)
2
= (53,407.60+53,163.69) = 53,285.65
2

4 อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน
(ROI)

=
=
=

กาไรจากการดาเนินการ
เงินลงทุน
738.29
4,949.35
15%

X100
X 100

จากการคานวณข้างต้น แสดงผลการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน จากการ
ปลูกอ้อยเฉลีย่ ต่อไร่ ปี 2561 พบว่า มีอตั ราส่วนกาไรขันต้
้ นเฉลี่ย 25% มีอตั ราส่วนกาไรจากการ
ดาเนินงานเฉลี่ย 11% อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เฉลี่ย 1% อัตราผลตอบแทน
จากเงินลงทุน (ROI) เฉลีย่ 15%
การคานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกอ้อยเฉลีย่ ต่อไร่ ปี 2562
1
อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น
(Gross Profit Margin)
=
กาไรขันต้
้ น
X100
ขายสุทธิ
=
2,217.76
X100
=

7,414.45
30%
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2

อัตราส่วนกาไรจากการ
ดาเนินงาน (Operating
Income Margin)

=

กาไรจากการดาเนินงาน

X 100

ขายสุทธิ
=

3

อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA)

X 100

=

1,229.17
7,414.45
17%

=

กาไรสุทธิ

X 100

สินทรัพย์เฉลีย่

สินทรัพย์รวมเฉลีย่

=

1,229.17

=

52,922.72
2%

X 100

= (สินทรัพย์รวมยกมา+สินทรัพย์รวมปลายงวด)
2
= (53,163.69+52,681.75) = 52,922.72
2

4

อัตราผลตอบแทนจากเงิน =
ลงทุน (ROI)

กาไรจากการดาเนินการ

X 100

=

เงินลงทุน
1,229.17

X 100

=

4,714.75
26%

จากการคานวณข้างต้น แสดงผลการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุ น จาก
การปลูกอ้อยเฉลีย่ ต่อไร่ ปี 2662 พบว่ามีอตั ราส่วนกาไรขันต้
้ นเฉลีย่ 30% มีอตั ราส่วนกาไรจาก
การด าเนิ น งานเฉลี่ ย 17% อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรัพ ย์ ร วม(ROA) เฉลี่ย 2% อัต รา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน(ROI) เฉลีย่ 26%
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ตารางที่ 21 อัตราส่วนทางการเงินการลงทุนปลูกอ้อยเฉลี่ยต่อไร่ เปรียบเทียบ ปี 2561 และปี
2562
อัตราผลตอบแทน
ปี 2562
ปี 2561
1 อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น (Gross Profit Margin)

30%

25%

2 อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน (Operating
Income Margin)
3 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

17%

11%

2%

1%

4 อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI)

26%

15%

จากตารางที่ 21 แสดงผลการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนจากการปลูก
อ้อ ยเฉลี่ ย ต่ อ ไร่ เปรีย บเทีย บปี 2561 และปี 2662 พบว่า ปี 2562 มีอ ัต ราส่ ว นก าไรขัน้ ต้ น
เท่ า กับ 30% เพิ่ม ขึ้น จากปี 2561 คิด เป็ น 5% อัต ราส่ ว นก าไรจากการด าเนิ น งานปี 2562
เท่ า กับ 17% เพิ่ ม ขึ้น จากปี 2561 คิด เป็ น 6% อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ร วม (ROA)
ปี 2562 เท่ากับ 2% เพิ่ม ขึ้นจากปี 2561 คิดเป็ น 1% อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI)
ปี 2562 เท่ากับ 26% เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 คิดเป็ น 11%

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข้ปัญหาการเพาะปลูก
การเก็บเกี่ยว และการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกร
ข้อมูลจาการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ของเกษตรผูป้ ลูกอ้อย ในเขตพื้นที่อาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี จานวน 10 ราย เกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข้ปัญหาการเพาะปลูก
การเก็บ เกี่ย ว และการขนส่ งอ้อ ยเข้าโรงงานของเกษตรกร วิเคราะห์ข้อ มู ลรายด้า น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
4.1 ปัญหาการปลูกอ้อย
4.1.1 ปั ญ หาด้านแรงงานและการบริหารจัดการทรัพยากรทาให้เกษตรกรใช้
เครื่องมือเพิม่ ขึน้ เช่น ใช้เครื่องปลูกอ้อย เพื่อลดต้นทุนการจ้างแรงงาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
ลงทุนคืนทุนในรอบปี ผลิตประมาณ 3-5 ปี จึงสามารถหมดภาระทีล่ งทุนไปด้วย
4.1.2 ปั ญ หาจากโรงงานที่มีการแนะน าให้ป ลู กอ้อยเพิ่ ม ผลผลิตตามความ
ต้องการโรงงานแต่มกี ารเปลี่ยนแปลง เช่น โรงงานไม่รบั ซื้อหมด อ้อยเข้าโรงงานไม่ทนั ทาให้
เกษตรกรประสบปั ญหาขาดทุนทาให้มกี ารปลูกอ้อยลดลง
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4.1.3 เกิดภัยแล้งกับแหล่งอ้อยหลายพื้นที่ เป็ นเวลายาวนานหลายเดือน อัตรา
การงอกไม่ดี อ้อยไม่สูง แตกตอน้อย สีใบอ้อยซีด ทาให้ผลผลิตตันต่อไร่ต่ากว่าปรกติ
4.2 ปัญหาการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน
4.2.1 ราคาอ้อยปี 2562/2563 ทีม่ กี ระแสข่าวด้านลบ โดยนาข้อมูลราคาน้ าตาล
ในตลาดโลกและอัตราค่าเงินบาทที่แข็งค่า มาอ้างอิงทาให้เกิดความวิตกกังวลว่าราคาอ้อยจะ
ตกต่า
4.2.2 อยากให้โรงงานมีความชัดเจนในการรับซื้ออ้อย เช่น อ้อยสด อ้อยไฟไหม้
เช่นเมื่อเกิดปั ญหาฝุ่น PM2.5 ก็แจ้งจะไม่รบั อ้อยไฟไหม้ ซึ่งเกษตรกรก็ส่งผลผลิตเข้าโรงงานไม่
ทัน ได้ราคาไม่ดเี ท่าทีค่ วร

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน การผลิตอ้อยโรงงาน ของเกษตรกร
รายย่อยในเขตพื้นที่อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ” การศึกษาครัง้ นี้จะทาการศึกษาต้นทุน
และผลตอบแทนจากการเพาะปลูกอ้อยโรงงานโดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวไร่
อ้อยรายย่อยที่มพี ้นื ที่เพาะปลูกอ้อยไม่เกิน 30 ไร่ ในเขตพื้นที่อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
จากสภาพการผลิต ทัวไป
่ การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทน ปี 2561 และปี 2562 โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการศึกษา และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน
โดยใช้อตั ราส่วนทางการเงิน
ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา โดยผูศ้ กึ ษา
จะนาเสนอรายละเอียดตามลาดับดังนี้
1. สรุปผลการศึกษา
2. การอภิปรายผลการศึกษา
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา
1. ข้อมูลทัวไปและสิ
่
นทรัพย์ของเกษตรผูป้ ลูกอ้อย
จากการสัม ภาษณ์ เกษตรกรรายย่ อยจ านวน 10 ราย พบว่าเป็ น พศชาย 7 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 70 และเพศ หญิง 3 ราย คิดเป็ นร้อยละ 30 อายุเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยส่วนใหญ่
จะอยู่ในช่วง อายุ 36 - 45 ปี มีระดับการศึกษามากที่สุดคือระดับประถมศึกษาจานวน 7 คน
คิดเป็ นร้อยละ 70 และมีประสบการณ์การเพาะปลูกอ้อยในเขตพื้นที่ดงั กล่าวมากกว่า 5 ปี โดยมี
พืน้ ที่ใช้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่มพี ้นื ที่ทาการปลูกอ้อยเป็ นพื้นที่ทด่ี นิ ของตนเอง จานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 90 ทาให้เวลาที่ลงทุนในการปลูกอ้อยเกษตรกรลงทุนด้านเครื่องมือเพิ่มขึ้น ซึ่งมีวธิ ีการ
ปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูก จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายการและราคา
ทุนของสินทรัพย์พบว่า เกษตรมีรายการสินทรัพย์จานวน 10 รายการ มูลค่าสินทรัพย์รวมสุทธิปี
2561 เท่ ากับ 13,982,050.00 บาท สินทรัพ ย์รวมเฉลี่ย 53,285.65 บาท ต่ อไร่ และในปี 2562
มีสนิ ทรัพย์สุทธิเท่ากับ 13,855,300.00 บาท สินทรัพย์รวมเฉลีย่ 52,922.72 บาทต่อไร่
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิ ตและค่าใช้จ่ายในการปลูกอ้อย
2.1 การวิเคราะห์การลงทุนปลูกอ้อยแต่ละรอบปี เกษตรกรมีตน้ ทุนการเพาะปลูก
อ้อย ปี 2561 และปี 2562 ประกอบได้ด้วยค่าวัตถุดบิ ในการปลูกอ้อย ค่าแรงเพาะปลูกอ้อย และ
ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว เครื่องมือ และอุปกรณ์ เกษตรกรนิยมใช้แรงงานในครัวเรือน ส่วนการนา
เครื่องจักรเข้ามาใช้เพื่อช่วยในการเก็บเกีย่ ว เช่น รถปลูกอ้อย รถตัดอ้อย และรถคีบอ้อย เป็ นต้น
เนื่องจากชาวไร่อ้อยรายย่อยมีพ้นื ที่เพาะปลูกที่มีจานวนน้อย จึงมีการว่าจ้างอุปกรณ์แรงงาน
และลงทุนสาหรับไว้ใช้ในครัวเรือนเพื่อลดปั ญหาต้นทุน โดยแบ่งเป็ นปี 2561 และปี 2562 แสดง
รายการต้นทุนค่าวัตถุดิบการเพาะปลูกอ้อยทัง้ หมด เฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรซึ่งมีขนาดพื้นที่
เพาะปลูกอ้อยขนาดเล็ก ปี 2561 พบว่ามีต้นทุนค่าวัตถุดบิ รวม 529,200 บาทต่อปี ค่าวัตถุดบิ
รวมเฉลีย่ 2,012.17 บาทต่อไร่ โดยมีวตั ถุดบิ ที่ใช้มากทีส่ ุดในการเพาะปลูกคือค่าปุ๋ ยใส่ออ้ ย โดย
จะใส่ทงั ้ หมด 2 รอบ 277,200 บาทต่อปี ค่าวัตถุดบิ ค่าปุ๋ ยใส่อ้อยรวมเฉลีย่ 1,053.99 บาทต่อไร่
ต้นทุนค่ายาปราบศัตรูพชื 28,000 บาทต่อปี ต้นทุนค่ายาปราบศัตรูพชื รวมเฉลี่ย 106.46 บาท
ต่อไร่ ต้นทุ นค่าอินทรียวัตถุปรับปรุงดิน 15,000 บาทต่อปี ต้น ทุนค่าอินทรีย์ปรับพื้นดินรวม
เฉลีย่ 57.03 บาทต่อไร่ ต้นทุนค่าแรงงานการเพาะปลูกอ้อย ประกอบด้วย ค่าแรงการเพาะปลูก
ค่าแรงใส่ปุ๋ยเคมี ค่าแรงการฉีดยาปราบศรัตรูพชื และค่าแรงอื่นๆ พบว่าต้นทุนค่าแรงงานการ
เพาะปลู กรวม 184,280 บาทต่ อ ปี ค่ าแรงงานเพาะปลู กรวมเฉลี่ย 700.68 บาทต่อ ไร่ และมี
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น ๆ คือ ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์รวม 130,350.00 บาทต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆรวมเฉลี่ย 495.63 บาทต่อไร่ และในปี 2562 มีต้นทุนค่าวัตถุดบิ รวม
529,200 บาทต่อปี ค่าวัตถุดบิ รวมเฉลีย่ 2,012.17 บาทต่อไร่ โดยมีวตั ถุดบิ ทีใ่ ช้มากทีส่ ุดในการ
เพาะปลูกคือค่าปุ๋ ยใส่ออ้ ย โดยจะใส่ทงั ้ หมด 2 รอบ 277,200 บาทต่อปี ค่าวัตถุดบิ ค่าปุ๋ ยใส่ออ้ ย
รวมเฉลี่ย 1,053.99 บาทต่อไร่ ต้นทุนค่ายาปราบศัตรูพืช 28,000 บาทต่อปี ต้นทุนค่ายาปราบ
ศัต รู พืช รวมเฉลี่ย 106.46 บาทต่ อ ไร่ ต้ น ทุ น ค่ า อิน ทรีย์ ว ตั ถุ ป รับ ปรุง ดิน 15,000 บาทต่ อ ปี
ต้นทุนค่าอินทรีย์ปรับพื้นดินรวมเฉลี่ย 57.03 บาทต่อไร่ ต้นทุนค่าแรงงานการเพาะปลูกอ้อย
ประกอบด้วย ค่าแรงการเพาะปลูก ค่าแรงใส่ปยเคมี
ุ๋
ค่าแรงการฉีดยาปราบศรัตรูพชื และค่าแรง
อื่นๆ พบว่าต้นทุนค่าแรงงานการเพาะปลูกรวม 184,280 บาทต่อปี ค่าแรงงานเพาะปลูกรวม
เฉลีย่ 700.68 บาทต่อไร่ ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ รวม 131,250.00 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตอื่นๆ รวมเฉลีย่ 499.05 บาทต่อไร่
2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับต้นทุนการเก็บเกีย่ วอ้อย พบว่าเกษตรผูป้ ลูกอ้อย
เก็บเกีย่ วโดยใช้การเก็บเกีย่ วโดยการเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกีย่ วเรียกว่าอ้อยไฟไหม้ ปี 2561 2562 มีจานวน 8 ราย คิดเป็ นร้อยละ 80 ของปริมาณอ้อยทัง้ หมด เนื่องจากอ้อยไฟไหม้ตดั ง่าย
กว่าและรายได้ดกี ว่ากล่าวคือการเผาอ้อยก่อนตัดทาให้สามารถตัดอ้อยได้ง่าย ไม่ตอ้ งเสียเวลา
ลอกกาบใบ จึงตัดได้ ในปริมาณที่มากกว่าอ้อยสดประมาณ 2 เท่า ส่งผลให้โดยรวมเกษตรกร
เลือกตัดอ้อยไฟไหม้มากกว่า ประกอบกับปั ญหาขาดแคลนแรงงาน และรถตัดอ้อยมีน้อยและไม่
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เหมาะสมกับพื้นที่ เนื่องจากระยะห่างในไร่ท่เี กษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ปลูกมีความกว้างน้อย
กว่าขนาดหน้ากว้างของตัวรถ อีกทัง้ โรงงานน้ าตาลให้ควิ อ้อยไฟไหม้ก่อ นอ้อยสด เนื่องจากหาก
โรงงานไม่รบั ซื้อภายใน 48 ชัวโมง
่
ค่าความหวานและน้ าหนักของอ้อยไฟไหม้จะลดลงเร็วกว่า
อ้อยสด โดยหากทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ อ้อยสดจะมีน้ าหนักลดลงร้อยละ 14 ในขณะทีอ่ อ้ ยไฟไหม้จะมี
น้ าหนักลดลงถึงร้อยละ 20 เกษตรกรจึงใช้การเก็บเกี่ยวแบบอ้อยไฟไหม้ และใช้รถตัดอ้อ ย
จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ค่าแรงเหมาในการเก็บเกีย่ วในปี 2561 พบว่ามีตน้ ทุนค่าแรง
การเก็บเกีย่ วมากที่สุดรวม 522,000 บาท ต่อปี ค่าแรงเก็บเกี่ยวรวมเฉลี่ย 1,984.79 บาทต่อไร่
โดยมีค่าแรงตัดอ้อยสดรวม 20,000 บาทต่ อปี ค่าแรงตัดอ้อยสดรวมเฉลี่ย 76.05 บาทต่อไร่
ค่าแรงงานตัดอ้อยไฟไหม้รวม 218,000 บาทต่อปี ค่าแรงตัดอ้อยไฟใหม้รวมเฉลีย่ 828. 90 บาท
ต่อไร่ ค่าแรงในการคีบอ้อยรวม 164,000 บาทต่อปี ค่าแรงในการคีบอ้อยรวมเฉลีย่ 623.57 บาท
ต่อไร่ ค่าแรงเหมาเก็บเกี่ยวอ้อย 120,000 บาทต่อปี และค่าแรงเหมาเก็บเกี่ยวอ้อยรวมเฉลี่ย
456.27 บาทต่อไร่ และปี 2562 มีต้นทุนค่าแรงการเก็บเกี่ยวมากที่สุดรวม 5222,000 บาท ต่อปี
ค่าแรงเก็บเกี่ยวรวมเฉลี่ย 1,984.79 บาทต่อไร่ โดยมีค่าแรงตัดอ้อยสดรวม 20,000 บาทต่อปี
ค่าแรงตัดอ้อยสดรวมเฉลีย่ 76.05 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานตัดอ้อยไฟไหม้รวม 218,000 บาทต่อปี
ค่าแรงตัดอ้อยไฟใหม้รวมเฉลี่ย 828. 90 บาทต่อไร่ ค่าแรงในการคีบอ้อยรวม 164,000 บาทต่อปี
ค่าแรงในการคีบอ้อยรวมเฉลีย่ 623.57 บาทต่อไร่ ค่าแรงเหมาเก็บเกีย่ วอ้อย 120,000 บาทต่อปี
และค่าแรงเหมาเก็บเกีย่ วอ้อยรวมเฉลีย่ 456.27 บาทต่อไร่
2.3 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานปี 2561 พบว่าค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งอ้อยเข้าโรงงานรวม 260,000 บาทต่อปี โดยคิดค่าขนส่งอ้อยตันละ100 บาท ค่าขนส่ง
อ้อยรวมเฉลี่ย 988.59 บาทต่อ ไร่ และปี 2562 มีค่ าใช้จ่า ยในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานรวม
260,000 บาทต่อปี โดยคิดค่าขนส่งอ้อยตันละ100 บาท ค่าขนส่งอ้อยรวมเฉลีย่ 988.59 บาทต่อไร่
3. ผลตอบแทนที่ได้จากการปลูกอ้อย
การวิเคราะห์ผลตอบแทนรายได้จากการขายผลผลิตของเกษตรผูป้ ลูกอ้อย ปี 2561
พบว่ารายได้จากการปลูกอ้อยรวม 1,820,000.00 บาทต่อปี มีรายได้จากการปลูกอ้อยรวมเฉลี่ย
6,920.15 บาทต่อไร่อ (ราคาอ้อยขัน้ ต่ ารวมเฉลี่ย 700 บาทต่อตัน) ปี 2562 มีรายได้จากการ
ปลูกอ้อยรวม 1,950,000.00 บาทต่อปี มีรายได้จากการปลูกอ้อยรวมเฉลีย่ 7,414.45 บาทต่อไร่
(ราคาอ้อยขัน้ ต่ ารวมเฉลี่ย 750 บาทต่อตัน) การวิเคราะห์กาไร (ขาดทุน)จากการปลูกอ้อยรวม
เฉลีย่ ต่อไร่ ปี 2561 พบว่ามีกาไรสุทธิรวมเฉลีย่ 738.29 บาทต่อไร่ และปี 2562 มีกาไรสุทธิรวม
เฉลี่ย 1,229.17 บาทต่อไร่ ผลการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนจากการปลูกอ้อย
เฉลี่ยต่อไร่ปี 2561 พบว่ามีอตั ราส่วนกาไรขัน้ ต้นเฉลี่ย 25% มีอตั ราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน
เฉลี่ย 11% อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 1% อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน เฉลี่ย
15% ในปี 2562 มีอตั ราส่วนกาไรขัน้ ต้นเฉลี่ย 30% อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานเฉลี่ย
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17% อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลีย่ 2% อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน เฉลี่ย 26%
ในด้านต้นทุน เกษตรกรมีต้นทุนในการเพาะปลูกเฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้างสูงเมื่อ เทียบกับผลตอบแทน
เบือ้ งต้นทีไ่ ด้รบั สรุปดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 สรุปผลตอบแทนจากรายได้ทไ่ี ด้จากการปลูกอ้อยต่อไร่ปี 2561และปี 2562
เพิ่ มขึน้
รายการ
ปี 2562 ปี 2561 (ลดลง) เฉลี่ย
อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น
(Gross Profit Margin)
30%
25%
5%
27%
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน
(Operating Income Margin)
17%
11%
6%
14%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

2%

1%

1%

2%

อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI)

26%

15%

11%

20%

ยอดขาย (บาท ต่อไร่)

7,414.45 6,920.15 494.30 7,167.30

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท ต่อไร่)

1,229.17

738.29

490.88

983.73

4. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาการเพาะปลูก
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของเกษตรผูป้ ลูกอ้อย ในเขตพื้นที่อาเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุ ด รธานี จ านวน 10 ราย เกี่ย วกับ ปั ญ หา อุ ป สรรคและแนวทางแก้ ไขปั ญ หาการเพาะปลู ก
การเก็บเกีย่ ว และการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกร โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ปัญหาการปลูกอ้อย
4.1.1 ปั ญหาด้านแรงงานและการบริหารจัดการทรัพยากรทาให้เกษตรกร
ใช้เครื่องมือเพิม่ ขึน้ เช่น ใช้เครื่องปลูกอ้อย เพื่อลดต้นทุนการจ้างแรงงาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
ลงทุนคืนทุนในรอบปี ผลิตประมาณ 3-5 ปี จึงสามารถหมดภาระทีล่ งทุนไปด้วย
4.1.2 ปั ญหาจากโรงงานทีม่ กี ารแนะนาให้ปลูกอ้อยเพิม่ ผลผลิตตามความ
ต้องการโรงงานแต่มกี ารเปลี่ยนแปลง เช่น โรงงานไม่รบั ซื้อหมด อ้อยเข้าโรงงานไม่ทนั ทาให้
เกษตรกรประสบปั ญหาขาดทุน ทาให้การปลูกอ้อยลดลง
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4.1.3 เกิดภัยแล้งกับแหล่งอ้อยหลายพื้นที่ เป็ นเวลายาวนานหลายเดือน
อัตราการงอกไม่ดี อ้อยไม่สูง แตกตอน้อย สีใบอ้อยซีด ทาให้ผลผลิตตันต่อไร่ ต่ากว่าปกติ
4.2 ปัญหาการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน
4.2.1 ราคาอ้อยปี ผลิต 2562/2563 ทีม่ กี ระแสข่าวด้านลบ โดยนาข้อมูลราคา
น้ าตาลในตลาดโลกและอัตราค่าเงินบาทที่แข็งค่า มาเป็ นตัวอ้างอิง ทาให้เกิดความวิตกกังวลว่า
ราคาอ้อยจะตกต่า
4.2.2 อยากให้โรงงานมีความชัดเจนในการรับซื้ออ้อย เช่น อ้อยสด อ้อยไฟ
ไหม้ เช่นเมื่อเกิดปั ญหาฝุ่น PM2.5 ก็แจ้งจะไม่รบั อ้อยไฟไหม้ ซึ่งเกษตรกรก็ส่งผลผลิตเข้าโรงงาน
ไม่ทนั ได้ราคาไม่ดเี ท่าทีค่ วร

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ค่าวัตถุดบิ และค่าแรงงานเป็ นต้นทุนที่มีจานวนมากที่สุด
เนื่องจากเกษตกรต้องจ่ายค่าวัตถุดบิ ในการเพาะปลูกมากทีส่ ุดคือ รายการค่าปุ๋ ยใส่อ้อย โดยจะใส่
ทัง้ หมด 2 รอบ รวมทัง้ ค่าแรงงานเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว โดยมีค่ าแรงงานเก็บเกี่ยวมากที่สุ ด
เนื่องจากเกษตรกรไม่มเี ครื่องจักรกลขนาดใหญ่ทใ่ี ช้ในการจัดการในการลงทุนนัน้ ๆ เกษตรกรจึง
ใช้วธิ กี ารจัดการโดยวิธกี ารจ้างเหมาส่งเกษตกรรายใหญ่ หรือเจ้าโควตา สอดคล้องกับงานวิจยั ที่
วิเคราะห์ด้านต้นทุ น กาไร รายได้ของเกษตรกรผู้ปลูก อ้อย ของ ชุลีพร กุศลคุ้ม และกาญจนา
เศรษฐนันท์ (2555) ได้ศกึ ษาต้นทุนและผลตอบแทน เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตอ้อย จะพบว่า
มีตน้ ทุนค่าวัตถุดบิ และค่าแรงงานมากทีส่ ุด
ปั ญหาหลักคือปั ญหาด้านแรงงานและการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ อุกฤษฎ์ พงษ์วานิชอนันต์ (2552) ที่พบว่า เกษตรกรใช้แรงงานคนเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งบางครัง้
อาจเกิดปั ญหาด้านแรงงาน ดังนัน้ เกษตรกรควรศึกษาการนาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
การเกษตรมาช่วยในการปลูก และดู แลหลังการปลู ก ส่วนด้านการขนส่งเกษตรกรควรหารือ
ร่วมกันกับโรงงานน้ าตาล เพื่อพัฒนาระบบการหีบอ้อยเพื่อเพิม่ ความรวดเร็วในการขนส่ง
นอกจากนัน้ ผูศ้ กึ ษายังพบว่าเกษตรยังมีปัญหาในด้านคุณภาพของอ้อย การขาดความรู้
การเข้าถึงพันธุ์อ้อย ความต้องการลดต้นทุน และการสร้างศักยภาพให้เกษตร ซึ่งสอดคล้องกับ
ปั ญหาที่พบในงานวิจยั ของชุลพี ร กุศลคุม้ และกาญจนา เศรษฐนันท์ (2555) โดยได้มกี ารเสนอว่า
แนวโน้มการพัฒนาเพื่อให้ชาวไร่รายย่อยมีผลกาไรตอบแทนเพิม่ มากขึน้ นอกจากจะเน้นในเรื่อง
การบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพแล้ว ควรมุ่งเน้นในส่วนของการเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ และจานวน
การไว้ตออ้อยให้มากขึ้น โดยส่งเสริมในเรื่องของการวิจยั พันธุ์ท่เี หมาะสมต่อสภาพอากาศและ
สภาพพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ พร้อมทัง้ วิธกี ารบารุง ดูแลรักษา

50

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ นี้
จากงานวิจยั นี้สามารถนาข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้จากการศึกษาข้างต้น อาทิตน้ ทุน ผลตอบแทน
การผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงาน ปั ญหาและความต้องการของเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายย่อยมาประยุกต์ใช้
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญ หา ให้กบั เกษตรกรชาวไร่อ้อยรายย่อยต่อไปในอนาคต และ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ การแก้ปัญหาดังกล่าวควรคานึงถึงความสอดคล้องกับความ
ต้องการของชาวไร่ออ้ ยเป็ นหลัก โดยสรุปข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 คาร้องเรียนที่มกั ไม่มีคาตอบหรือถูกแก้ไข รถบรรทุกอ้อยถูกรีดไถ การโกง
น้ าหนักอ้อย การโกงค่าความหวาน การบันทึกข้อมูลอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ การคานวนหนี้เงิน
ส่งเสริมแต่ละเรื่องเป็ นต้นเหตุสาคัญ ทาให้เกิดความถดถอยและท้อแท้ อยากให้ภาครัฐดาเนินการ
ภายใต้นโยบายและกฎระเบียบจากภาครัฐที่เหมาะสม เพื่อช่วยทาให้สถานการณ์คลี่คลาย และ
ฟื้ นตัวดีขน้ึ
1.2 ปั ญหาขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน ในช่วงฤดูทางาน อยากให้มเี งินอุดหนุ น
เพิ่มเติม ควรมีการวางแผนระบบตัง้ แต่เพาะปลูกถึงเก็บเกี่ยวอย่างครบวงจร โดยเมื่อถึงฤดู
เพาะปลูกจะมีการวางแผนร่วมกันกับโรงงาน และจะทยอยเก็บเกีย่ วผ่านข้อมูลรายแปลงทีบ่ นั ทึก
ไว้ พร้อมทัง้ วางระบบคิวการใช้รถตัดตลอดจนถึงคิวเข้าโรงงานแต่ละแปลงซึ่งทาให้มกี ารเติบโต
ไปพร้อมๆ กัน กับโรงงาน เกษตรกรเองได้รบั แนวทางทีถ่ ูกต้องในการดาเนินการ
1.3 เพิม่ ราคาอ้อยสดให้สูงขึน้ ทาให้ต้นทุนในการใช้รถตัดอ้อยลดลงเพิม่ แรงจูงใจ
กับแรงงานด้วยการเพิม่ ค่าจ้างการตัดอ้อยสดให้สูงขึน้
1.4 ทางภาครัฐและโรงงานน้ าตาลเข้ามาช่วยเหลือเกษตรโดยการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง สนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อบริหารจัดการเรื่องการลดต้นทุนผลิตอ้อย
และเพิม่ ราคาอ้อยให้สูงขึน้ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ และยังคงอยู่ในอาชีพนี้ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังต่
้ อไป
2.1 2.1 ศึกษาเปรียบเทียบต้น ทุน และผลตอบแทนการเพาะปลูกอ้อยโรงงาน
โดยศึกษาต้นทุน ตามรูปแบบการเก็บเกี่ยว ประกอบด้วย การเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน และ
การเก็บเกีย่ วด้วยรถตัดอ้อย ว่ามีตน้ ทุนผลตอบแทนทีต่ ่างกันหรือไม่
2.2 ศึก ษาต้น ทุ น และผลตอบแทนเกษตรกรที่ เป็ น เกษตรกรรายใหญ่ โดยใช้
เครื่องจักรกลแบบครบวงจรในการผลิตอ้อยส่งเข้าโรงงาน เพื่อทราบต้นทุนและผลตอบแทนที่
แท้จริงในการผลิตอ้อยแบบครบวงจร ซึ่งจะวิเคราะห์ดา้ นเงินสนับสนุนได้ดว้ ย
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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แบบสอบถาม
การศึ กษาต้ นทุนและผลตอบแทน การผลิ ต อ้อยโรงงาน ของเกษตรกรรายย่อยในเขต
พืน้ ที่อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทัวไปและลั
่
กษณะของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย
วันทีส่ มั ภาษณ์ .............................เดือน..................................พ.ศ. ........................................
ชือ่ เกษตรกร ................................................นามสกุล ............................................................
ชือ่ หมู่บา้ น........................................... บ้านเลขที.่ ...............หมู่ท.่ี ..........ถนน..........................
เขต/ตาบล............................อาเภอ/เขต..........................จังหวัด.........................รหัส..............
1. เพศ

[ ] ชาย

[ ] หญิง

2. อายุ

[ ] น้อยกว่า 25 ปี
[ ] 36-45 ปี

[ ] 26-35 ปี
[ ] 46-55 ปี

] ไม่ได้ศกึ ษา
] มัธยมศึกษาตอนต้น
] ปวส/อนุปริญญา
] สูงกว่าปริญญาตรี

[ ] มากกว่า 55 ปี

3. ระดับการศึกษา

[
[
[
[

[ ] ประถมศึกษา
[ ] มัธยมศึกษาตอนปลาย
[ ] ปริญญาตรี

4. พืน้ ทีใ่ ช้ปลูกอ้อย

[ ] ทีด่ นิ ของตนเอง [ ] ทีด่ นิ เช่า [ ] ทีด่ นิ ตนเองและทีด่ นิ เช่า

5. วิธกี ารปลูกอ้อย

[ ] ปลูกด้วยแรงงานคน

[ ] ปลูกด้วยเครือ่ งปลูก

6. จานวนพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกแต่ละประเภทและผลผลิต ปี การเพาะปลูกปี 2561 และปี 2562
ประเภท
จานวนพืน้ ที่เพาะปลูก (ไร่) จานวนผลผลิ ตเฉลี่ย (ตัน/ไร่)
อ้อยใหม่
อ้อยตอ1
อ้อยตอ2
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7. การลงทุนในทรัพย์สนิ (เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร)
รายการสิ นทรัพย์
วันที่ซื้อ
อายุการใช้งาน
1. ทีด่ นิ
2. รถขนส่ง
3. เครื่องพ่นยา
4. เครื่องหว่านปุ๋ ย
5. เครื่องสูบน้ า
6. ค่าอุปกรณ์อ่นื ๆ โปรด
ระบุ……….

ราคาซื้อ(บาท)

ตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนปลูกอ้อยและค่าใช้จ่ายปลูกอ้อยที่เกิ ดขึน้
2.1 ศึกษาต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย ค่าแรงเพาะปลูกอ้อย ค่าวัสดุอื่นๆ ในการปลูกอ้อย
1. ค่าวัตถุดิบในการปลูกอ้อย
รายการ

อ้อยใหม่

อ้อยตอ 1 อ้อยตอ 2
ต่อต้น / ต่อไร่/ ราคา(บาท)

อ้อยตอ 3

1. ค่าพันธุอ์ อ้ ย
2. ค่าปุ๋ ยใส่ออ้ ย
3. ค่ายาปราบศัตรูพชื
4. ค่าอินทรียว์ ตั ถุปรับปรุงดิน
5. ค่าวัสดุอ่นื ๆ โปรด
ระบุ………….
2. ค่าแรงงานในการเพาะปลูกอ้อยทัง้ หมด
อ้อยใหม่
รายการ
1. ค่าแรงเตรียมดิน
2. ค่าแรงการเพาะปลูก
3. ค่าแรงโรยอินทรียว์ ตั ถุ
ปรับปรุงดิน
4. ค่าแรงใส่ปยเคมี
ุ๋

อ้อยตอ 1
อ้อยตอ 2
อ้อยตอ 3
ค่าแรงต่อต้น / ต่อไร่/ ราคา(บาท)
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อ้อยใหม่
รายการ

อ้อยตอ 1 อ้อยตอ 2 อ้อยตอ 3
ค่าแรงต่อต้น / ต่อไร่/ ราคา(บาท)

5. ค่าแรงการฉีดยาปราบ
ศัตรูพชื
6. ค่าแรงอื่น ๆ โปรด
ระบุ……….
3. ค่าใช้จ่ายในการผลิ ตอื่นๆ
จานวนเงิ น (บาท)
จานวนพืน้ ที่เพาะปลูก อ้อย (ไร่)

จานวนไร่

บาท/ไร่

บาท/ปี

ค่าเช่า
ค่าน้ า
ค่าไฟฟ้ า
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โปรดระบุ……….
2.2 ศึกษาต้นทุนข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวอ้อย
1. การเก็บเกีย่ วระหว่างเดือน..................................ถึงเดือน............................
2. ประเภทการเก็บเกีย่ วอ้อย [ ] อ้อยสด [ ] อ้อยไฟไหม้ [ ] ทัง้ อ้อยสดและอ้อยไฟไหม้
3. วิธกี ารเก็บเกีย่ วอ้อย
[ ] แรงงานคน [ ] รถตัดอ้อย [ ] ทัง้ แรงงานคนและรถตัดอ้อย
4. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ ว
อ้อยใหม่ อ้อยตอ 1 อ้อยตอ 2 อ้อยตอ 3
รายการ
ค่าแรงราคาต่อมัด / ต่อตัน /ต่อไร่ (บาท)
1. ค่าแรงในการตัดอ้อยสด
2. ค่าแรงในการตัดอ้อยไฟ
3. ค่าแรงขึน้ อ้อย
4. ค่าแรงคีบอ้อย
5. ค่าแรงคนสับอ้อย
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5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รายการ ..............................................................จานวนเงิน(บาท)
6. กรณี เหมาเก็บเกีย่ ว ราคา............................................บาท
2.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน
1. ประเภทของรถขนส่งอ้อย [ ] รถสิบล้อ [ ] รถพ่วง [ ] รถหกล้อ [ ] รถตุ๊กตุ๊กสีล่ อ้
[ ] รถขนส่งตนเอง [ ] รถของผูร้ บั จ้าง [ ] อื่นๆ................................โปรดระบุ
2. ค่าใช้จ่ายค่าขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน
ประเภทของรถขนส่ง
ราคาบาท/ตัน
1. รถสิบล้อ
2. รถพ่วง
3. รถหกล้อ
3. กรณีเหมาขนส่ง ราคา......................บาท
ตอนที่ 3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการประมาณรายได้ที่ได้จากการปลูกอ้อย
3.1 ผลผลิ ต
1. อ้อยใหม่ผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่………………………ตัน
2. อ้อยตอปี ท่ี 1 ผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่…………………ตัน
3. อ้อยตอปี ท่ี 2 ผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่…………………ตัน
3.2 ราคาอ้อย ปี เก็บ 2561 และ 2562 เท่ากับ …………… บาท
3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกจากการปลูกอ้อยปี เก็บ 2561 และ ปี 2562
รายได้
1. รายได้จากการขาย
2. รายได้จากอืน่ ๆ โปรดระบุ .........
รวม

บาทไร่

บาท/ปี
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ตอนที่ 4 ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปั ญหาในประเด็นการปลูก
การเก็บเกีย่ ว และการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกร
1. ปัญหาการปลูกอ้อย
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. ปัญหาการเก็บเกี่ยวอ้อย
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. ปัญหาการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ มของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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ประวัติผ้ศู ึกษา
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ต่อระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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