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บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการผลิตสับปะรดของเกษตรกร และตนทุนการผลิต เพื่อ

สรางเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องตนทุน และสอดคลองกับการบันทึกกระบวนการผลิตตามแนวทาง

เกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP) ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเกษตรกรในพื้นที่

อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรีพบวา ระบบการผลิตสับปะรดของเกษตรกรเปนแบบเฉพาะของแตละ

บุคคลมีพฤติกรรมการทํางานตามความเคยชิน เกษตรกรไมมีขอมูลยอนหลังสําหรับการตัดสินใจในแผน

ดําเนินการเพาะปลูก โดยเฉพาะขอมูลดานตนทุนและกระบวนการผลิต ซึ่งตนทุนการผลิตประกอบดวย 5 หมวด

คือ คาแรงงาน คาวัสดุและอุปกรณ  คาดอกเบี้ยเงินลงทุน คาเชาที่ดิน และคาดอกเบี้ยเงินลงทุนอุปกรณ

การเกษตร ดังนั้นจึงทําการออกแบบโปรแกรมการบันทึกตนทุนการผลิตในโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่ง

ครอบคลุมการใชปจจัยการผลิตตลอดการผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับสับปะรดเชื่อมโยงกับ

คาใชจายดานปจจัยการผลิต เพื่อทําใหเกษตรกรสามารถตรวจสอบการใชปจจัยการผลิต ตนทุนการผลิต 

กระบวนการผลิต และเปนแนวทางการตัดสินใจในการผลิต รวมทั้งสามารถนําขอมูลไปใชเพื่อขอการรับรองใน

การปฏิบัติตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับสับปะรดได 

คําสําคัญ:  ตนทุนการผลิตสับปะรด  การเกษตรดีที่เหมาะสม  การบันทึกตนทุนโดยโปรแกรม  Microsoft Excel 

 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to study the process of pineapple production and cost for 

creating the decision tools support in cost and consistent with Good Agricultural Practice. The results 

of study by interviewing a farmer in Amphoe Hnongyaplong Pethchaburi found that pineapple 

production system of the farmer is an habitude work of individual. They do not have retrospective 

data for decision of cultivation, especially on cost and process. The cost of production consists 5 

sections: labor, material and equipment, interest of investment, rent of land, and interest of 

equipment.  Therefore, the system to records the data of cost in Microsoft Excel program is designed 

to cover the use of production inputs through the Good Agricultural Practice for Pineapple linked with 

production cost. Farmers can use the program to monitor material, production cost, production 

process and a guideline for decision making. Data can be used as a request for having the certificate 

in Good Agricultural Practice for pineapple. 
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คํานํา 

 กระบวนการผลิตสับปะรดของเกษตรรายยอยสวนใหญเปนการเพาะปลูกโดยอาศัยประสบการณและตาม

คําบอกเลาของผูที่เคยเพาะปลูกสับปะรดมากอน ซึ่งจะเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลที่มีการผลิตตาม     

รูปแบบเดิม คาใชจายที่เกิดขึ้นจึงเปนการคิดคํานวณตนทุนโดยรวม ซึ่งจะสงผลตอกําไรขาดทุนของการผลิต 

เกษตรกรสวนใหญจะมีประสบการณในการผลิตสับปะรดอยูในชวง 10 – 25 ป (ประเวศ, 2543)  ดังนั้นงานวิจัยนี้

ไดทําการสรางเครื่องมือที่ใชในการบันทึกขอมูลการผลิตตั้งแตเร่ิมเพาะปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจะทํา

ใหทราบรายละเอียดของการใชทรัพยากรการผลิตและตนทุนการผลิตที่แทจริง สามารถตรวจสอบการใชปจจัย

การผลิต สําหรับการผลิตสับปะรดของประเทศไทยปญหาที่สําคัญของผูผลิตคือ ปญหาผลผลิตต่ํา ปญหา

เกี่ยวกับคุณภาพของผลสับปะรด  และปญหาการกระจายปริมาณการผลิตไมสม่ําเสมอ (สาวิตรี, 2548) การ

ปฏิบัติตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับสับปะรดอยางถูกตองและเหมาะสมในทุกขั้นตอนจะชวยให

เกษตรกรสามารถผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพไดมาตรฐานดวยตนทุนที่สามารถแขงขันไดโดยการบริหารจัดการการ

ผลิตจากการควบคุมปจจัยการผลิตที่มีอยู  โดยที่เกษตรกรจะไดผลผลิตสูงขึ้นภายใตระบบการทํางานแบบเดิม 

อีกทั้งจะชวยลดปญหาความไมสม่ําเสมอของปริมาณผลผลิตในชวงตางๆ ลงได และเปนแนวทางในการตัดสินใจ

ทําการผลิตตอไป 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการผลิตและกระบวนการเพาะปลูกสับปะรด เพื่อนําไปใชในการ

สรางเครื่องมือตนทุนการผลิต ซึ่งจะสอดคลองกับการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับสับปะรด 

โดยจะเปนจุดเริ่มตนในการตัดสินใจของการวางแผนการผลิตบนขอมูลพื้นฐานที่มีอยู เพื่อบริหารจัดการตนทุน

การผลิตที่จะสงผลตอรายไดภายใตระบบการทํางานในรูปแบบเดิม 
 

อุปกรณและวิธีการ 
ศึกษากระบวนการผลิตสับปะรดและตนทุนการผลิตสับปะรดของเกษตรกรกรณีศึกษาจํานวน 2 รุนตั้งแต

เดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2553 โดยใชขอมูลการผลิตสับปะรดของนายวิโรจน แจงเรืองเกษตรกร

ผูผลิตสับปะรดในอําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรีเปนขอมูลตนแบบ แบงพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดเปน

แปลงยอย 2 แปลง ขนาดพื้นที่ 10 ไรและ 20 ไรตามลําดับ ขอมูลการเพาะปลูกสับปะรดที่ใชประกอบดวย ปจจัย

การผลิต ขั้นตอนกิจกรรมการผลิต คาใชจายในการผลิต ตนทุนการผลิตและรายไดจากการขายผลผลิต รวบรวม

ขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรและบทความที่เกี่ยวของที่ไดจากการศึกษากระบวนการผลิตสับปะรดของ

เกษตรกรกรณีศึกษาและการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับสับปะรด ทําการจําแนกโครงสราง

ตนทุนการผลิตที่เกี่ยวของกับการผลิตสับปะรดจากเกษตรกรกรณีศึกษาและทําการวิเคราะหตนทุนที่ใชในการ

ผลิตสับปะรด ออกแบบเครื่องบันทึกขอมูลตามขอกําหนดของการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมและ

ตนทุนการผลิตบนโปรแกรม Microsoft Excel และนําขอมูลจากเกษตรกรกรณีศึกษามาทดสอบบนโปรแกรมที่

สราง เพื่อสรุปเปนแนวทางการวางแผนการผลิตสับปะรดตอไปในอนาคต 
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ผลและวจิารณ 
1.  การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสบัปะรดและและแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม 
สําหรับสับปะรด  
 การศึกษาแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับสับปะรด(กรมวิชาการเกษตร, 2551) สรุปขั้นตอนการ

เพาะปลูกสับปะรดประกอบดวย การเตรียมดิน  การเตรียมวัสดุพันธุ การปลูก  การกําจัดวัชพืชและการปองกัน

โรค  การใสปุย  การบังคับออกดอก  การเก็บเกี่ยวและการขนสง กิจกรรมการผลิตนั้นเกษตรกรตองบันทึกการ

ปฏิบัติงานในขั้นตอนการผลิตตางๆ เพื่อการตรวจสอบได หากเกิดขอบกพรองสามารถแกไขหรือปรับปรุงได

ทันทวงที  

 จากการสัมภาษณเกษตรกรกรณีศึกษาพบ เกษตรกรเปนผูผลิตรายยอยปลูกสับปะรดปละ 2-4 แปลง 

ขนาด 5-20 ไร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (พรเทพ, 2546) พบวา เนื้อท่ีปลูกสับปะรดเฉลี่ยตอครัวเรือน 14.82 ไร  

การผลิตสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย รูปแบบการผลิตเปนการปลูกตามประสบการณและจากคําบอกเลาของ

กลุมเพื่อนเกษตรกร โดยเกษตรกรมีประสบการณในการผลิตสับปะรดประมาณ 10 ป แหลงเงินทุนของเกษตรกรสวน

ใหญใชเงินทุนสวนตัวทั้งหมด  ลักษณะการเพาะปลูกเปนแบบอาศัยธรรมชาติเปนหลัก  มีการใชสารเคมีรวมในการ

ผลิตซึ่งการเพาะปลูกขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม เกษตรกรเพาะปลูกแบบระยะหางโดยใชหนอพันธุเปนวัสดุปลูกนิยม

นําตนพันธุ มาจากไรของตนเอง พันธุที่ใชในการเพาะปลูกเปนพันธุปตตาเวีย ตลาดเปาหมายเปนการปอนวัตถุดิบ

เขาสูโรงงานอุตสาหกรรม การจําหนายผลผลิตมีผูรวบรวมเปนผูรับซื้อท้ังหมด ราคาสับปะรดกําหนดโดยผูรวบรวม  
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แผนภาพที่ 1 การเพาะปลูกสับปะรดของเกษตรกรกรณีศึกษา 

      ปจจัยนําเขา                                 ข้ันตอนการผลิต                                                ตนทุน                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการผลิตในแตละขั้นตอนจะมีการใชแรงงาน วัสดุอุปกรณ และสารเคมี ทําใหเกิดคาใชจายที่เปน

ตนทุนการผลิต ดังนั้นควรมีการบันทึกขอมูลคาใชจายเพื่อใหทราบตนทุนการผลิตในแตละขั้นตอน นอกจากการ

ใชเพื่อบริหารตนทุนแลวยังสามารถนําขอมูลการจดบันทึกมาใชในการจัดการแรงงาน วัสดุอุปกรณ และการใช

สารเคมีใหสอดคลองกับการดําเนินงาน   

 แผนภาพที่ 1 แสดงกระบวนการผลิตสับปะรดของเกษตรกรกรณีศึกษา เพื่อเปนขอมูลจัดโครงสรางแบบ

บันทึกตนทุนการเพาะปลูกใหสอดคลองกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของเกษตรกรและแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม

สําหรับสับปะรด โดยขอมูลสวนนี้จะนําไปออกแบบตารางบันทึกขอมูลกิจกรรมการผลิตตั้งแตเร่ิมเพาะปลูก

จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ในแตละขั้นตอนจะมีการใสปจจัยการผลิตลงไปเชน แรงงาน วัสดุอุปกรณ และ

สารเคมี ซึ่งทําใหเกิดคาใชจายที่เปนตนทุนการผลิต 

แรงงาน,ปุย,วัสดุอุปกรณ 

แรงงาน,วัสดุอุปกรณ 

แรงงาน 

แรงงาน,หนอพันธุ,วัสดุอุปกรณ 

แรงงาน 

แรงงาน,สารเคมี,ปุย,วัสดุอปุกรณ 

แรงงาน,แก็สละเอียด,วัสดุอุปกรณ 

คาจางแรงงาน 

คาจางแรงงาน,คาหนอพันธุ,คาวัสดุ

อุปกรณ 

คาจางแรงงาน 

คาจางแรงงาน,คาสารเคมี

ปุย,คาวัสดุอปุกรณ 

คาจางแรงงาน,คาแก็ส

ละเอียด,คาวัสดุอุปกรณ 

คาจางแรงงาน,คาปุย, 

คาวัสดุอุปกรณ 

คาจางแรงงาน,คาวัสดุ

ประมาณ 3 รอบเพาะปลูก 

การเตรียมหนอพันธุปลูก 6,000 หนอ/ไร 

การปลูกแบบปกหนอระยะ 40x28 cm 

 แตละแถวหางกัน 80 cm 

การปฏิบัติดูแลรักษา กอนบังคับผล  

- ใชสารเคมีกําจัดวัชพชื   -  ใสปุยบํารุงตน  

- ฟนใบสับปะรด           -  ฉีดพนปยทางใบ 

การบังคับผล : ใสแก็สละเอียด 3 คร้ัง 

โดยเวนชวงเวลาครั้งละ  5 วัน 

การปฏิบัติดูแลรักษาหลังบังคับดอก : ฉีดพน

ปุยบํารุงผล3คร้ังเวนชวงเวลาครั้งละ15 วัน 

การเก็บกี่ยว 

การเตรียมดิน 30 วัน 

การปฏิบัติหลังการเก็บกี่ยว 

-ฟนตนทําความสะอาดแปลง  

การคลุมผลสับปะรด 

การตอนจุก 

คาจางแรงงาน,คาวัสดุ

คาจางแรงงาน,คาวัสดุ

คาจางแรงงาน,คาวัสดุ

แรงงาน,วัสดุอุปกรณ 

แรงงาน,วัสดุอุปกรณ 

แรงงาน,วัสดุอุปกรณ 
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2.  ขอกําหนดของแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับสับปะรด (กรมวิชาการเกษตร, 2551) 

ขอกําหนด ชนิดของขอมูล 

1. แหลงน้ําใชสะอาด ระบบน้ําที่ใชในการผลิต แหลงน้ําและชุมชนแวดลอม 

2. พื้นที่เพาะปลูกไมมีการปนเปอนเชื้อโรคและ
สารพิษ 

ประวัติการใชพืน้ที่ยอนหลัง 3 ป ประเภทของดิน ชนิดของพชืที่

ปลูกขางเคียง 

3. การใชและเก็บปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชถกู
วิธ ี

การใชสารเคมทีี่ถูกตองตามฉลากที่แนะนํา  ปริมาณสารเคมีที่ใช 

4. การผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ ผลิตตามขั้นตอนสําคัญตางๆ ระบุวัน/เดือน/ ปที่ดําเนินงาน 

5. การสํารวจศัตรูพืชและปองกันอยางถูกวิธ ี ประวัติการแพรระบาดของศัตรูพืชและการจัดการ การปองกัน

แมลงศัตรูพืชและการใชสารเคมีอยางถูกวิธ ี

6. การเก็บเกี่ยวผลผลิตถูกวิธี ถูกเวลา การเก็บเกี่ยวผลผลิตตามแผนควบคุมการผลิต คัดแยกผลผลิตที่มี

คุณภาพ  ระบุวนั/เดือน/ปที่ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

7. การขนยายและเก็บรักษาผลผลิตสะอาด

ปลอดภัย 

การทําสะอาดกอนและหลังใชงาน สถานที่เก็บรักษาสะอาด 

8. การจดบันทึกขอมูลทุกขั้นตอน จดบันทึกขอมลูในขั้นตอนการปลูกดูแลตามขั้นตอนตาง ๆ ใน

แปลงปลูกพืช ชื่อผูปฏบิัติงาน 

จากการศึกษาพบวา แนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับสับปะรดที่จะนํามาใชในการออกแบบตาราง

คือ การจดบันทึกขอมูลการใชปุยและยาปราบศัตรูพืชในแตละขั้นตอนการผลิตซึ่งจะประกอบดวย ชื่อสารเคมี 

ปริมาณการใชสารเคมี คาใชจาย และคาแรงงานที่ใชในการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆโดยขอมูลการใชสารเคมี

ของแตละแปลงที่ทําการผลิตจะยืนยันการเพาะปลูกตามแนวทางเกษตรที่ดีแลวยังสามารถใชในการบริหาร

จัดการการเบิกจายปจจัยการผลิต ทั้งนี้ขอกําหนดทั้ง 8 ขอจะสอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมการผลิตตั้งแตเร่ิม

เพาะปลูกจนกระทั่งทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามแผนภาพการเพาะปลูกสับปะรดของเกษตรกรกรณีศึกษา 
3.  โครงสรางตนทุนการผลติสับปะรด 
    ศึกษาโครงสรางตนทุนการผลิตเพื่อการออกแบบตารางบันทึกใหสอดคลองกับการใชปจจัยการผลิตใน

กระบวนการเพาะปลูก โดยแบงตนทุนการผลิตสับปะรดตามกิจกรรมการผลิตตั้งแตเร่ิมเตรียมดินเพื่อการ

เพาะปลูกจนกระทั่งทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตมี 5 หมวดคือ คาแรงงาน คาวัสดุและอุปกรณ คาดอกเบี้ยเงินลงทุน 

คาเชาที่ดิน และคาดอกเบี้ยเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร โดยจัดแยกลักษณะตนทุนเปน 2 ประเภทคือ ตนทุน   

ผันแปรและตนทุนคงที่ (สมนึก, 2551) สามารถแยกออกเปนหมวดหมูไดดังตอไปน้ี 

1. ตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาแรงงาน คาวัสดุอุปกรณการเกษตร คาดอกเบี้ยเงินลงทุน ซึ่งตนทุน

ผันแปรเปนตนทุนรวมที่เปล่ียนแปลงไปในสัดสวนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

2. ตนทุนคงที่ ประกอบดวยคาเชาที่ดิน และคาดอกเบี้ยเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร เปนตนทุนที่ไมมี

การเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของกิจกรรม 
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ตนทุนทั้งสองประเภทนี้จะนําไปใชในการออกแบบสรางตารางบันทึกตนทุนการผลิตสับปะรด ซึ่งจะ

สอดคลองกับกิจกรรมการผลิตตามแผนภาพที่ 1 ที่แสดงการเพาะปลูกสับปะรดของเกษตรกรกรณีศึกษาที่มีการ

ใสปจจัยการผลิตทําใหเกิดตนทุนในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน 
4.  การออกแบบตารางบันทึกตนทุนการผลิตตามขอกําหนดแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับ
สับปะรด 
 หลักการออกแบบตารางคือ แบงการบันทึกขอมูลออกเปน 4 แผนงานใหสอดคลองกับกระบวนการผลิต

ของเกษตรกรตั้งแตเร่ิมเพาะปลูกจนกระทั่งทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต และเชื่อมโยงกับขอกําหนดตามแนวทาง

เกษตรดีที่เหมาะสม ซึ่งขอมูลทั้ง 4 แผนงานจะเชื่อมโยงกันและสามารถทําการตรวจสอบยอนกลับได 

 แผนภาพที่ 2 โครงสรางตารางบันทึกขอมูลการผลิตสับปะรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 แผนงานคือ แผนตารางที่ประกอบดวยแนวตั้งและแนวนอนที่ใชบรรจุตัวอักษร ตัวเลข มีคุณสมบัติใน

การคํานวณเพื่อหาผลลัพธที่ตองการ โดยมี 4 แผนงานคือ แหลงที่มาของปจจัยการผลิตและ Stock สินคา 

กิจกรรมการผลิต ตนทุนการผลิต และการวิเคราะหตนทุนการผลิต ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

Sheet 1      

Sheet 2      

Sheet 3      

Sheet 4      

แหลงที่มาของปจจัยการผลิตและ Stock 

สินคา (Balance ของปจจัยการผลิต) 
 ปริมาณการจัดซื้อท้ังหมด 

ราคา/หนวย 

กิจกรรมการผลิต/การเก็บเกี่ยวผลผลิตตาม

ขอกําหนดของแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม 

 ปริมาณการใชปจจัยการผลิต 

อัตราการใช/บาท 

ตนทุนการผลิตในแตละป 

 ตนทุนการผลิตทั้ง 2 ลักษณะ 

รายการ/บาท 

      การวเิคราะห์ต้นทุนการผลิตสับปะรด  
 รายการ/บาท/เปอรเซนต 

แสดงการวิเคราะหตนทุน

การผลิตที่เกิดจากการใช

ปจจัยการผลิต 

เชื่อมโยงขอมูลปจจัยการ

ผลิตที่ใชและราคาตอหนอย

ในแตละครั้งที่จัดซื้อ 

ตรวจสอบความสมดุลของการใชปจจัยการ

ผลิตในแตละแปลงกับปริมาณปจจยัการผลิต

ทั้งหมดและ stock ของแตละวันที่เบิกจาย 
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1.  แหลงที่มาของปจจัยการผลิตและ Stock สินคา ซึ่งจะทําใหทราบแหลงที่มา คาใชจายปจจัยการ

ผลิต ตรวจสอบการใชปจจัยการผลิต และเชื่อมโยงกับการใชปจจัยการผลิตในแตละแปลงที่ทําการเพาะปลูก 

(ตารางที่ 1) 

2.  กิจกรรมการผลิต จะสอดคลองกับแผนภาพการเพาะปลูกของเกษตรกรกรณีศึกษาและเชื่อมโยงกับ

การเบิกจายปจจัยการผลิตตามแหลงที่มาของปจจัยการผลิต (ตารางที่ 2) 

3.  ตนทุนการผลิต ทําใหทราบรายละเอียดของคาใชจายในแตละกิจกรรมการผลิต  สามารถควบคุม

การใชจายปจจัยการผลิตใหสอดคลองกับปจจัยการผลิตที่มีอยูใหเกิดความสมดุล  

4. การวิเคราะหตนทุนการผลิต เพื่อใชในการตัดสินใจทําการผลิตและเปนแนวทางในการควบคุมการใช

ปจจัยการผลิตในแตละหมวด (ตารางที่ 3) 
5.  ทดสอบการใชงานของแผนงานที่พัฒนาขึ้นกับเกษตรกรกรณีศึกษา 
 ผูใชตองเขาไปในโปรแกรม Microsoft Excel ยังแผนงานที่สรางขึ้นที่ประกอบดวยทั้ง 4 แผนงานขางตน 

โดยแตละแผนงานจะประกอบไปดวยชองสีขาวใหผูใชกรอกขอมูลกิจกรรมการผลิตหรือรายการผลิต ชองสีเทา

กรอกขอมูลจํานวนงานหรือคาใชจาย ชองสีฟาและสีสมออนจะตั้งเปนเลขศูนย เมื่อทําการกรอกขอมูลครบก็จะ

แสดงผลออกมาเปนตนทุนการผลิต รายไดจากการขายผลผลิต และกําไรที่ไดรับ  ผลของแผนงานที่กรอกขอมูล

ครบจะเปน A4 เต็มแผนที่แสดงแหลงที่มาของปจจัยการผลิตและ Stock สินคา กิจกรรมการผลิต ตนทุนการผลิต 

และการวิเคราะหตนทุนการผลิต  

ตารางที่ 1 แหลงที่มาของปรมิาณการจัดซื้อปจจัยการผลิตทั้งหมดและ stock สินคาปที่ 1 
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ตารางที่ 2 กิจกรรมการผลิตและการเก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงที่ 1 ปที่ 1 

 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะหตนทุนการผลิต  

 

 การแจกแจงแหลงที่มาของปริมาณการจัดซื้อปจจัยการผลิตทั้งหมดและ stock สินคาจะเห็นวา 

เกษตรกร มีการจัดซื้อปุยและสารเคมีเพื่อใชในการผลิตเปนจํานวนมาก ซึ่งจะซื้อจากแหลงเดียวกันหรือแหลงเดิม

ที่เคยสั่งซื้อมากอน วัสดุและอุปกรณการเกษตรก็เชนเดียวกัน โดยอุปกรณการเกษตรที่จัดซื้อมาน้ันเกษตรกรจะ

นําไปใชกับทุกแปลงที่ทําการเพาะปลูกสับปะรด เนื่องจากทุกแปลงที่ทําการเพาะปลูกมีขั้นตอนการดําเนินงานที่

เหมือนกัน แตจะปฏิบัติงานในชวงวันเวลาที่แตกตางกัน  การบันทึกขอมูลทําใหเกษตรกรทราบปริมาณการสั่งซื้อ

สินคาและรับสินคาตามจํานวนที่ตรงกัน สามารถตรวจสอบการเบิกใชปจจัยการผลิต 
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 การจดบันทึกขอมูลกิจกรรมการผลิตทําใหทราบชวงเวลาการผลิตในแตละขั้นตอนและอัตราการใช
สารเคมี สามารถทําวางแผนการผลิตของแตละแปลงในแตชวงเวลาการดําเนินงานของแตละขั้นตอนไดอยาง 
เหมาะสมและไมเกิดความผิดพลาด อีกทั้งการบันทึกขอมูลการผลิตและการเก็บเกี่ยวผลผลิตยังสอดคลองกับการ
ผลิตตามแนวทางเกษตรที่ดีสําหรับสับปะรด 

การวิเคราะหตนทุนการผลิตในปที่ 1 พบวา การผลิตสับปะรดแปลงที่ 1 มีตนทุนรวมต่ํากวาแปลงที่ 2 ซึ่ง
มีพื้นที่ผลิตที่มีขนาดใหญกวา การพิจารณาทางดานผลตอบแทนในปที่ 1 ปรากฏวา แปลงที่ 1 กลับมีรายไดต่ํา
กวาการผลิตสับปะรดในแปลงที่ 2 รวมทั้งกําไรสุทธิที่ไดรับก็ต่ํากวาดวยเชนกัน  แตเมื่อพิจารณาทางดาน
ผลตอบแทนในปที่ 2 กลับปรากฏวา แปลงที่ 1 กลับมีรายไดสูงกวาแปลงที่ 2 จึงทําใหสรุปไดวา พื้นที่การผลิตไม
เปนสัดสวนโดยตรงกับรายไดและกําไรสุทธิ  และจากการเปรียบเทียบคาวัสดุและอุปกรณในปที่ 1และ 2 แตกตาง
กันถึง 30% เนื่องจากปที่ 1 มีตนทุนคาแรงงานในการเตรียมดินและการปลูก ดังนั้นเกษตรกรควรพัฒนา
กระบวนการผลิตใหคุมคากับการลงทุน  และปรับปรุงรูปแบบการผลิตใหสอดคลองกับพื้นที่เพาะปลูก เพื่อเปน
การลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตใหมีปริมาณที่มากขึ้นซึ่งจะมีผลตอกําไรสุทธิที่เกษตรกรจะไดรับหลังจาก
การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

การทดสอบการใชงานของแผนงานที่พัฒนาขึ้นกับเกษตรกรกรณีศึกษาพบวา แผนงานที่สรางขึ้นมานั้น
สามารถชวยเกษตรกรในการควบคุมการจัดซื้อปจจัยการผลิต และสามารถตรวจสอบการใชปจจัยการผลิตในแต
ละแปลงใหสอดคลองกับปจจัยการผลิตที่มีอยู  อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถควบคุมกระบวนการผลิตใหเปนไปตาม
แบบแผนการผลิตที่กําหนดไวจากการบันทึกขอมูลกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอนได  และยังเปนเครื่องมือใน
การตัดสินใจในการผลิตจากการวิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิตในแตละแปลงที่ทําการเพาะปลูก  

 

สรุปผลการทดลอง 
กระบวนการผลิตสับปะรดของเกษตรกรประกอบดวย การเตรียมดิน การเตรียมหนอพันธุ การปลูก การ

ดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว โดยอาศัยประสบการณและกลุมเกษตรกรที่ทําการผลิตสับปะรดเหมือนกัน การ
เพาะปลูกของเกษตรกรมีรูปแบบที่คลายคลึงกับการผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับสับปะรด และ
จากการทดสอบแผนงานที่สรางขึ้นกับเกษตรกรสามารถชวยเกษตรกรในการควบคุมการจัดซื้อปจจัยการผลิต 
และสามารถตรวจสอบการใชปจจัยการผลิตในแตละแปลงใหสอดคลองกับปจจัยการผลิตที่มีอยู  และควบคุม
กระบวนการผลิตใหเปนไปตามแบบแผนการผลิตที่กําหนดไวและสอดคลองกับการผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่
เหมาะสมสําหรับสับปะรด  
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