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การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักหวานป่า
ที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช จังหวัดสระบุรี
ภารดี นึกชอบ1*กุลบัณฑิต แสงดี2 วิญญู ปรอยกระโทก2 เฉลียว บุตรวงษ์2 ดวงมณี ชักนา1
ศิริพร จิระชัยประสิทธิ1 โกสินทร์ แสงสวงค์3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ จากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิ ต
ผักหวานป่าที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีเกษตรกร
ทั้งหมดจานวน 18 ราย ผู้วิจัยทาการศึกษากระบวนและต้นทุนในการผลิตผักหวานป่าโดยประยุกต์ใช้ SCOR
Model ขั้นที่ 1 โดยทาการศึกษาในส่วนงาน ดังนี้ 1. การวางแผน (Plan) 2. การจัดหา (Source) 3. การผลิต
(Make) 4. การส่งมอบ (Delivery)และ 5. การส่งคื นสิน ค้า (Return) จากนั้ นท าการวิเคราะห์ ต้น ทุน โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ พบว่า มี
ต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ในผักหวานป่า เท่ากับ 6.89 บาทต่อกิโลกรัม และ 2. การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการ
ผลิต พบว่า มีต้นทุนการผลิตในผักหวานป่า เท่ากับ 17.33 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งรวมมีต้นทุนในการผลิตผักหวาน
ป่าเท่ากับ 24.22 บาทต่อกิโลกรัม จาการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์และต้นทุนการผลิต ผู้ วิจัยพบว่า ต้นทุนโลจิ
สติกส์ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมก่อนจัดส่งมีต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่งและการจ้างแรงงานที่สูง จึงเสนอแนวทางใน
การลดต้นทุนโดยประยุกต์ใช้แนวคิด ECRS โดยใช้ตัว C: Combine คือ การรวมภาระการทางานของพนักงาน
ในกิจกรรมการรวบรวมผลผลิตไว้ที่ศูนย์รวบรวม ทาให้สามารถลดการจ้างแรงงานลงได้ คิดเป็นต้นทุนโลจิสติกส์
ในผักหวานป่าเดิม 6.89 บาทต่อกิโลกรัมลดลงเหลือ 5.79 บาทต่อกิโลกรัม และมีต้นทุนรวมในการผลิตผักหวาน
ป่าเดิม 24.22 บาทต่อกิโลกรัมลดลงเหลือ 23.12 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นต้นทุนที่ลดลง 4.54 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
ส่วนต่างต้นทุนรวมที่ลดลงย่อมนาไปสู่กาไรที่เพิ่มมากขึ้นจากการจาหน่ายผักหวานป่าของเกษตรกร
คาสาคัญ : ต้นทุนโลจิสติกส์ต้นทุนการผลิตผักหวานป่า
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THE ANALYSIS OF PRODUCTION AND LOGISTICS COST FOR MELIENTHA SUAVIS:
CASE STUDY OF GOOD AGRICULTURE PRACTICES GROUP IN SARABURI PROVINCE
Paradee Nukchop1*Kulbandid Sangdee2 Winyu Proykratok 2 Winyu Proykratok2 Winyu Proykratok1
Winyu Proykratok1 Winyu Proykratok 3
Abstract
This research has studied and analyzed production and logistics cost from cultivators Pak-wan-pa
(Melientha Sauvis Pierre) certified by Good Agricultural Practices (GAP) at Ban Mor districtin Saraburi province
total 18 persons. Researchers have studied the process and cost of Pak-wan-pa in producing Pak-wan-pa by
applying SCOR Model in first level, the study has been conducted in the following sections including 1) Plan,
2) Source, 3) Make, 4) Delivery, and 5) Return. The data were subsequently analyzed by Activity-Based Costing
(ABC) which was divided into two parts consisting of logistics activity- based costing analysis from the group of
agriculturists growing Pak-wan-pa certified by GAP. It was found that the logistics activity based cost was 6.89
baht per kilogram and 2) production activity based cost analysis was 17.33 baht per kilogram including the
cost production of Pak-Wan-Pa 24.22 baht per kilogram. From logistics and production cost, Researchers
found that logistics occurring in before-delivery activities were high employment costs. Thus, the guidelines for
cost reduction using ECRS technique which apply C: Combine. In other words, the merger of employees’
workload in production collection at a production and storage center was able to reduce the labor
employment. It could decrease logistics cost of Pak-Wan-Pa from 6.89 to 5.79 baht per kilogram with the
reduction of previous production cost from 24.22 to 23.12 baht per kilogram. This resulted in the cost
reduction of 4.54 percent leading to agriculturists’ higher profits of Pak- Wan-Pa distribution.
Keywords : Logistics cost Production cost Melientha Suavis
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บทนา
ผักหวานป่าเป็นพื ชในวงศ์ Opiliaceae มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Melientha Suavis Pierre มีชื่อพื้นเมือง
แตกต่างไปในแต่ละท้องถิ่น ผักหวานป่าสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินระบายน้าได้ดีหรือไม่มีน้าท่วมขัง และแสงแดด
ไม่จัด แต่เป็นพืชที่มีระบบรากอ่อนแอ จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผักหวานป่าจัดเป็นพืชท้องถิ่นที่นิยมรับประทานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยพบว่ามีแหล่งปลูกและจาหน่ายต้นพันธุ์บริเวณ อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
โดยบางฤดูกาลผักหวานป่ามีราคาสูงถึง 100-200 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาเฉลี่ย 60 - 80 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้
ผักหวานป่ายังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมีคุณค่าทางอาหารและมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูง (antioxidant
capacity) ทั้ งการบริ โภคสดและการแปรรู ปผลผลิ ตเป็ นชาผั กหวานป่ า (ระวี เจี ยรวิ ภาและคณะ, 2553) จากการใช้
แบบสอบถามของคณะผู้วิจัย พบว่า เกษตรกรในพื้นที่อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นเกษตรกรที่เพาะปลูกผักหวานป่า
เป็นส่วนใหญ่ แต่มีเกษตรกรบางรายที่รวมกลุ่มเป็นสมาชิกเกษตรกรที่มีการปลูกพืชรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สาหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP) โดยกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 6,000 –
10,000 กิโลกรัมต่อเดือนและรายได้ต่อเดือนของเกษตรกรผูป้ ลูกผักหวานป่าโดยเฉลี่ยประมาณ 15,000 - 40,000 บาท ซึ่งถือ
ว่ามีศักยภาพในการผลิตและมีรายได้ที่ดีอย่างมาก แต่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวยังไม่ทราบถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริง รวมถึง
ต้นทุนทางโลจิสติกส์ที่แฝงอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น จึงทาให้อาจจะยังไม่ทราบถึงผลกาไรจากการขายผักหวานป่าที่
แท้จริง ซึ่งจะสะท้อนไปถึงการไม่ทราบต้นทุนในกิจกรรมในการผลิตและโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นว่ามีต้นทุนเกิดขึ้นสูง
ในกิจกรรมใด
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักหวานป่า อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า
การจัดการต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์จากการผลิตผักหวานป่าเป็นสิ่งสาคัญที่จะสามารถทาให้เกษตรกรทราบถึง
ต้นทุนในกิจกรรมต่างๆ โดยอาศัยการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม(Activity Base Costing)เข้ามาช่วย ซึ่งจะทาให้มองเห็น
กิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดต้นทุนสูงได้อย่างละเอียดและครอบคลุม และสามารถหาแนวทางการลดต้นทุนในกิจกรรมดังกล่าวได้
เพื่อเพิ่มอานาจในการต่อรองการซื้อขายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร รวมทั้งอาจจะเป็นแนวทางต้นแบบ
ในการนาไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือลักษณะธุรกิจเดียวกันต่อไปได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักหวานป่า
ที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช
2.เพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักหวานป่า
ที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตผักหวานป่า จากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักหวาน
ป่าที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) จังหวัดสระบุรี
1. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ คณะผู้วิจัยสนใจในการเก็บข้อมูลวิธีการผลิตผักหวานป่า ปัญหาในการ
ผลิต ต้นทุนโลจิสติกส์และต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สนใจ
คือ เป็นเกษตรกรที่เพาะปลูกผักหวานป่าตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (Good Agriculture
Practices: GAP) เพราะการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณต่างๆ เกษตรกรจะมีการจดบันทึกไว้ตามหลักของ GAP ไว้
จึงทาให้ได้ข้อมูลที่นาไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างชัดเจน โดยมีจานวนเกษตรกรทั้งหมด 18 รายในพื้นที่ อาเภอบ้าน
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หมอ จังหวัดสระบุรีซึ่งถือว่าเป็นประชากรทั้งหมดของงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยจึงดาเนินการเก็บข้อมูลจากเกษตรกร
ทั้ง 18 ราย โดยการประยุกต์ใช้แบบสอบถามจากงานวิจัยเรื่องแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมัน
สาปะหลังสด กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองกก ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (กุลบัณฑิต แสงดี
และคณะ, 2558) มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ การผลิตผักหวานป่ า นอกจากนี้ แบบสอบถามสร้างโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักการของ SCOR Model ระดับที่ 1 คือ จะให้ความสาคัญกับการกาหนดขอบเขตการดาเนินงาน
ตามหลักการที่สาคัญ 5 ประการของกระบวนการจัดการ คือ การวางแผน (Plan) การจัดหา (Source) การผลิต
(Make) การส่ งมอบ (Delivery) และการส่ งคื น สิ น ค้ า (Return) (SCOR, 2004) โดยคณะผู้ วิ จั ย ขออธิ บ าย
รายละเอียดให้สอดคล้องกับกิจกรรมการผลิตผักหวานป่า ดังนี้
1.1 การวางแผน (Plan) คือ การวางแผนในทุกกิจกรรมในการผลิตผักหวานป่า
1.2 การจัดหา (Source) คือ กิจกรรมที่ดาเนินการในการจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ แรงงานเข้ามา
ใช้ในการผลิตผักหวานป่า โดยการจัดหาเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1)
การจัดซื้อจัดหา คือ กิจกรรมที่ดาเนินการในการจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ แรงงานเข้ามาใช้ในการผลิตผักหวานป่า
สาหรับต้นทุนการจัดซื้อจัดหาจะมองต้นทุนในส่วนของการบริหารจัดการในการจัดซื้อจัดหาเท่านั้น แต่จะไม่ได้
มองต้นทุนของสิ่งที่จัดซื้อจัดหาเข้ามาใช้ในการผลิตผักหวานป่า 2) การจัดเก็บ คือ กิจกรรมที่ดาเนินการนา
วัตถุดิบที่มีการจัดซื้อจัดหามาจัดเก็บภายในสถานที่ที่เหมาะสม สาหรับต้นทุนการจัดเก็บจะมองต้นทุนที่เกิดจาก
การดูแลวัตถุดิบ
1.3 การผลิต (Make) คือ กิจกรรมที่ ดาเนิน การน าวัตถุดิบ จากการจัดซื้อ จัดหาหรือจากการ
จัดเก็บไปใช้ในการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่เตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต
1.4 การส่งมอบ (Delivery) คือ กิจกรรมที่ดาเนินการในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค โดยการ
ส่งมอบเป็ น กิจ กรรมโลจิ ส ติก ส์ ซึ่งสามารถแบ่ งเป็ น 2 กิ จ กรรมย่ อ ย ได้แ ก่ 1) การรวบรวม คื อ กิจ กรรมที่
ดาเนินการในการรวบรวมผลผลิตไว้ปริมาณมากก่อนที่จัดส่งไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งก็คือการจัดเก็บก่อนที่ จะจัดส่ง
ผักหวานป่า สาหรับต้นทุนการรวบรวมจะมองต้นทุนที่เกิดจากการดูแลวัตถุดิบ 2) การกระจาย คือ กิจกรรมที่
ดาเนินการขนส่งผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค
1.5 การส่งคืนสินค้า (Return) คือ กิจกรรมที่ดาเนินการในการรับ ผลผลิตกลับคืน เนื่องจาก
ผลผลิตอาจจะไม่ได้คุณภาพ การส่งสินค้าคืนเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์
1.6 การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นในเรื่องวิธีการผลิตผักหวาน
ป่าที่ได้มาตรฐาน สถิติข้อมูลความต้องการผักหวานป่าจากตลาด โดยเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ แก่ 1) กรมวิชาการเกษตร 2) กรมส่งเสริม การเกษตร 3) สานั กงานพาณิ ชย์จังหวัดสระบุรี 4) สานั กงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 5) วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้ นทุนโลจิสติกส์ โดยนาข้อมูลต้นทุนที่ได้จากข้อ 1 ในแต่ละ
กิจกรรมมาวิเคราะห์ตามแนวคิดระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing) เพื่อแสดงให้เห็นถึงต้นทุน
ในการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้น โดยคณะผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ต้นทุนในช่วงระยะเวลาที่ผักหวาน
ป่ามีความพร้อมที่จะให้ผลผลิตที่จะสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร นั่นคือ ผักหวานป่ามีอายุ 2 ปี และกาหนด
ฤดู ก าลในการเก็ บ และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ให้ อ ยู่ ในช่ วงที่ ส ามารถเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ นั่ น คื อ ช่ ว งฤดู ร้ อ น(มี น าคม –
พฤษภาคม 2559) อีกทั้ง เป็นช่วงที่ผลผลิตผักหวานป่าออกสู่ตลาดในปริมาณมาก
3. เสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดต้นทุนรวม โดยประยุกต์ใช้แนวคิดจากเทคนิค ECRS
ในการหาแนวทางการลดต้นทุน โดย ECRS คือ หลักการการปรับปรุงกระบวนการทางานประกอบด้วย(ปารเมศ
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ชุ ติ ม า, 2551) 1)การก าจั ด (E: Eliminate) ท าได้ โดยการบ่ งชี้ ขั้ น ตอนที่ ไม่ จ าเป็ น และไม่ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทาให้สามารถกาจัดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นออกได้ 2)การผสมผสาน (C: Combine) ทาได้โดยการ
ผสมผสานองค์ประกอบของงานหลายประการเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจช่วยลดขั้นตอนของงานบางส่วนลงได้ 3)การ
จัดลาดับใหม่ (R: Rearrange) การโยกย้ายสับเปลี่ ยนลาดับขององค์ประกอบของงาน 4)การทาให้ง่ายขึ้น (S:
Simplify) การทาให้กระบวนการทางานสะดวกขึ้นจากการสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตผักหวานป่า
จากการเก็บ ข้อมู ลโดยแบบสอมถามและการสัมภาษณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักหวานป่าที่ ได้
รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) อาเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุ รี เป็ น กลุ่ ม เกษตรกรที่ ได้ รั บ การรับ รอง GAP ซึ่ งกลุ่ ม เกษตรกรกลุ่ ม นี้ มี จ านวนทั้ งหมด 18 ราย โดย
การศึกษากระบวนการดาเนินการผลิตผักหวานป่า 5 ส่วน ตามการประยุกต์ใช้ SCOR Model ได้ทราบถึงสภาพ
ทั่วไป ดังนี้
1.1 การจัดหา (Source) คือ กิจกรรมที่ดาเนินการในการจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ แรงงานเข้ามา
ใช้ในการผลิตผักหวานป่า สามารถแบ่งเป็นกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ 2 กิจกรรม คือ
1.1.1 การเคลื่อนย้าย (Movement) คือ จัดซื้อและจัดหา เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการในการ
จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ แรงงานเข้ามาใช้ในการผลิตผักหวานป่า โดยมีวัตถุดิบที่ต้องมีการจัดซื้อจัดหาแบ่งเป็น 7
กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเมล็ดพันธุ์ 2) กลุ่มอุปกรณ์เพาะปลูก (ถุงดา, เข่งสานไม้ไผ่ขนาด 1 ฟุต) 3) กลุ่มอุปกรณ์ใน
การบารุงรักษาผลผลิต (ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยชีวภาพ และระบบสปริงเกอร์ให้น้า) 4) กลุ่มอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว 5)
กลุ่มอุปกรณ์ในการรวบรวม 6) กลุ่มอุปกรณ์ในการจัดส่ง และ 7) กลุ่มแรงงาน
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 94.44 มีการวางแผนในการจัดซื้อจัดหา
วัตถุดิบในการจัดหากลุ่มเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 82.86 จะมีการขยายพันธุ์เอง เนื่องจากในพื้นที่เป็นแหล่ง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่าชั้นดีอยู่แล้ว ซึ่งการเดินทางไปซื้อไม่ก่อให้เกิดต้นทุนการขนส่งที่สูงนัก เพราะเดินทาง
โดยจักรยานหรือการเดินเท้า ในส่วนของกลุ่มอุปกรณ์ในการเพาะปลูก ได้แก่ ถุงดาขนาด 4x6 นิ้ว เกษตรกร
ได้รับ การสนั บ สนุ น จากส านั กงานเกษตรจั งหวัด สระบุ รีโดยไม่เสี ยค่ าใช้จ่าย ส่วนเข่งสานไม้ ไผ่ ขนาด 1 ฟุ ต
เกษตรกรมีการสั่งซื้อจากพ่อค้าโดยการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ในปริมาณที่ต้องการใช้จริง ในส่วนของอุปกรณ์ในกลุ่ม
การบารุงรักษาผลผลิต ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรมุ่งเน้นไปที่การใช้ปุ๋ยคอก ร้อยละ 62.50 และมีการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพในการบารุงผักหวานป่า ร้อยละ 71.43 ในส่วนของปุ๋ยคอก เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยคอกโดยมีการจัดซื้อจาก
พ่อค้า ซึ่งจะดาเนินการในการจัดซื้อโดยการสั่งซื้อ ทางโทรศัพท์และพ่อค้าจะดาเนินการขนส่งวัตถุดิบมาถึงบ้าน
ซึ่งจะมีการจัดซื้อครั้งละปริมาณมาก เพื่อลดการสั่งซื้อที่บ่อยครั้ง สาหรับปุ๋ยชีวภาพเกษตรกรมีการหาวัตถุดิบใน
การผลิตปุ๋ยโดยไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย และสาหรับระบบสปริงเกอร์ เกษตรกรมีการดาเนินการเองในส่วนของการ
วางระบบท่อน้าและหัวฉีดสปริงเกอร์ โดยเกษตรกรมีการเรียนรู้ในการดาเนินการเองและมีการถ่ายทอดความรู้
ภายในกลุ่มผู้ปลูกผักหวานป่า ในส่วนกลุ่มอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว ได้แก่ ตะกร้าในการบรรจุผลผลิตในการเก็บ
เกี่ยว โดยกระบวนการเก็บเกี่ยวจะต้องมีการเก็บเกี่ยวโดยการใช้มื อในการเด็ดยอดของผักหวานป่าตลอดเวลา
ประกอบกับพื้นที่ในการเก็บเกี่ยวค่อนข้างกว้าง จึงจะต้องมีอุปกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตในแปลงปลูกเพื่อลด
ระยะเวลาการเดินลง ซึ่งตะกร้าเป็นตะกร้าขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม จานวน 4 ใบ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี กลุ่มอุปกรณ์ในการรวบรวม ได้แก่ ตะกร้าในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก
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ภารดี นึกชอบและคณะ

เกษตรกรในกลุ่ม เพื่อนามารวบรวมที่ศูนย์รวบรวมผลผลิต ตะกร้าดังกล่าวไม่มีตน้ ทุนในการจัดซื้อจัดหาเนื่องจาก
เป็นตะกร้าของบริษัทเอกชนที่มารับซื้อให้นาไปใช้ในการใส่ผลผลิต จึงไม่มีการจัดซื้อในส่วนนี้ กลุ่มอุปกรณ์ในการ
จัด ส่ง ในส่วนนี้ได้แก่ รถยนต์ที่ ใช้ในการขนส่ง ซึ่งในกลุ่มนี้ จะไม่ มีการใช้รถยนต์ในการขนส่งผลผลิต ไปขาย
เนื่องจากมีบริษัทเข้ามารับซื้อที่ศูนย์รวบรวม ในส่วนของการจัดหากลุ่มแรงงานเพื่อเข้ามาช่วยในกระบวนการ
ต่างๆในการผลิตผักหวานป่า เกษตรกรมีการติ ดต่อจ้างแรงงานในละแวกหมู่บ้าน ซึ่งจะเป็นแรงงานประจาที่รู้
หน้าที่ในการทางานเป็นอย่างดี โดยมีการติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์
1.1.2 การจัดเก็ บ (Storage) คื อ กิจกรรมที่ ดาเนิน การนาวัตถุดิ บที่ มีก ารจัด ซื้อจัด หามา
จัดเก็บภายในสถานที่ที่เหมาะสม จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 94.12 มีการวางแผนในการจัดเก็บ
วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่ดี โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบต่างๆไว้ล่วงหน้า เกษตรกรมีการ
จัดเก็บเมล็ดพันธุ์มิดชิดปลอดภัยไว้บริเวณบ้านของตนเอง ในที่โปร่งไม่ให้โดนน้าหรือความชื้นมากจนเกินไป เมื่อ
เกษตรกรมีการนาเมล็ดพันธุ์ไปใช้จะใช้เพาะปลูกจนหมดหรือเหลือจานวนน้อยมากจึงไม่มีการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ที่
เหลือ เกษตรกรร้อยละ 94.12 มีสถานที่จัดเก็บที่มิดชิดเพียงพอต่อปริมาณในการเก็บ โดยจัดเก็บไว้ในสถานที่
เดี ย วกั น หมด และมี รูป แบบการจัด เก็ บ ปั จจั ย การผลิ ตที่ แยกตามประเภท ไม่ มี ก ารปะปนกั น แต่ เนื่ อ งจาก
เกษตรกรมีการจัดซื้อครั้งละมากจึงมีการจัดเก็บปริมาณมากตาม แต่ไม่ส่งผลต่อต้นทุนในการจัดเก็บมากนัก
เพราะมีการทยอยนาปัจจัยการผลิตออกไปใช้
1.2 การผลิต (Make) คือ กิจกรรมที่ดาเนินการนาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตจากการเคลื่อนย้าย
หรือจากการจัดเก็บไปใช้ในกระบวนการเพาะปลูก โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกจนกระทั่งเก็บ
เกี่ยวผลผลิต จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 100 มีการวางแผนการเพาะปลูกที่เป็นระบบ โดยเกษตรกร
อาศัยการประมาณการจากความต้องการของตลาด และดูแนวโน้มของความต้องการของตลาด กระบวนการ
เพาะปลูกผักหวานป่า ในการเพาะปลูกเกษตรกรจะใช้เมล็ดพันธุ์ผักหวานป่าพันธุ์ยอดเหลืองที่ให้ผลผลิตสูงใน
การเพาะปลูก โดยเกษตรกรจะมีการใช้เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกประมาณ 1,980 เมล็ดต่อไร่(1 ไร่ใช้เมล็ดพันธุ์
18 กิโลกรัม, 1 กิโลกรัม มี 110 เมล็ดโดยประมาณ) โดยจะต้องดาเนินการเพาะต้นกล้าผักหวานป่าให้มีอายุ 2025 วันก่อน ในถุงดาขนาด 4x6 นิ้ว ในโรงเรือนเพาะกล้า ขณะเดียวกันจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ปลูก โดยมีระยะ
ปลูกระหว่างแถว 1.2 เมตร และระหว่างต้น 1.2 เมตร เมื่อนาต้นกล้ามาปลูกและคลุมด้วยตะกร้าสานไม้ไผ่ขนาด
กว้ า งxยาวxสู ง เท่ ากั บ 30x30x30 เซนติ เมตร เพื่ อ ป้ อ งกั น ต้ น กล้ า ถู ก แสงแดดโดยตรงในระยะแรก ดู แ ล
บารุงรักษาผักหวานป่า โดยการให้ปุ๋ ยคอกโคนต้นเว้นระยะเป็นรายเดือน และมีการกาจัดวัชพื ชโดยวิธีทาง
กายภาพ ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 62.50 จะไม่มีการใช้สารเคมีหรือมีการใช้ในปริมาณที่ น้อยมาก เมื่อผักหวานป่ามี
อายุครบ 2 ปี ก็จะสามารถให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ จากนั้น ทุกปีจะมีการปฏิบัติในการดูแลรักษาในเรื่องของการ
ให้น้า ให้ปุ๋ยและกาจัดวัชพืช และทุก 3-5 ปี เกษตรกรจะมีการตัดแต่งกิ่งอย่างหนักกับผักหวานป่า เพื่อลดกิ่ง
ก้านที่แก่ที่ให้อัตราการแตกใบและยอดที่ไม่ดี การตัดแต่งกิ่งจะทาให้ต้นผักหวานป่ามีการแตกกิ่งก้านชุดใหม่ที่
สามารถให้ผลผลิตได้ดีเช่นเดิม
กระบวนการเก็บเกี่ยวผักหวานป่า ผักหวานป่าสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยเกษตรกรจะมี
การเก็บเกี่ยวผลผลิต 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงหน้าร้อน(เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม) ซึ่งจะให้ผลผลิตเฉลี่ย 275 กิโลกรัม
ต่อวัน หรือ 8,250 กิโลกรัมต่อเดือน และช่วงหน้าฝนหน้าหนาว(เดือนมิถุนายนถึงกุมภาพันธ์) ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย
75 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 2,250 กิโลกรัมต่อเดือน โดยเกษตรกรร้อยละ 100 จะมีการทยอยเก็บเกี่ยวผักหวานป่า
เพราะไม่สามารถเก็บเกี่ยวให้หมดในครั้งเดียวได้ การเก็บเกี่ยวจะใช้แรงงานคนที่มีความชานาญในการเก็บเกี่ยว
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โดยจะเก็บผักหวานป่าและมัดเป็นกาใส่ตะกร้า เมื่อเต็มตะกร้าก็จะย้ายมาใส่เข่งใบใหญ่และขนย้ายไปยังโรงเรือน
ที่รวบรวมผลผลิต
1.3 การส่งมอบ (Delivery) คือ กิจกรรมที่ดาเนินการในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค โดยการ
ส่งมอบเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่
1.3.1 การรวบรวม (Consolidation) คือ กิจกรรมที่ดาเนินการในการรวบรวมผลผลิตไว้
ปริมาณมากก่อนที่จัดส่งไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งก็คือการจัดเก็บก่อนที่จะจัดส่งผักหวานป่า จากการศึกษา พบว่า การ
วางแผนในการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรร้อยละ 100 มีการวางแผนในการรวบรวม ซึ่งเกิดจากการลองผิด
ลองถูกจากประสบการณ์จนได้รูปแบบที่เหมาะสม โดยเมื่อถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรจะมีการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตรวบรวมผลผลิตใส่ตะกร้ าไว้ในที่ร่มบริเวณแปลงผักหวานป่า เพื่อรอการขนย้ายไปยังโรงรวบรวม
ผลผลิต ซึ่งการขนส่งผลผลิตจากแปลงมายังโรงรวบรวมอาศัยรถบรรทุก 4 ล้อห้องเย็นที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี กรมส่งเสริมการเกษตรวิ่งรับผลผลิตของสมาชิกในกลุ่มเกษตรสลับผลัดเปลีย่ นกัน
ไป โดยระยะทางที่วิ่งไปรับอยู่ในรัศมีไม่เกิน 30 กิโลเมตร การขนย้ายผลผลิตจะทาการขนย้ายใส่รถโดยบรรจุ
ผักหวานป่าใส่ตะกร้า เมื่อถึงโรงรวบรวมผลผลิตเกษตรกรจะมีวิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องเหมาะสม
คือ มีการคัดขนาด คัดคุณภาพผลผลิตโดยสายตา การลดอุณหภูมิ โดยใช้น้า การล้างทาความสะอาดและผึ่งให้
แห้งและคลุมด้วยผ้ารดน้าทุก 1 ชั่วโมงเพื่อลดการสูญเสียน้าหนักของผลผลิต โดยเกษตรกรร้อยละ 100 จะมี
ผู้รับซื้อมารับซื้อผลผลิตถึงโรงรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร
1.3.2 การจัดส่ง (Distribution) คือ กิจกรรมที่ดาเนินการนาขนส่งผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือ
ไปขายยังตลาดรับซื้อ จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 100 มีผู้รับซื้อผลผลิตในท้องถิ่นมารับซื้อถึงหน้า
สวน ซึ่งประธานกลุ่มผู้ผลิตผักหวานป่าจะมีศูนย์รวบรวมผลผลิต จากนั้น บริษัทเอกชนจะเข้ามารับซื้อสินค้าที่
ศูนย์รวบรวม จึงทาให้เกษตรกรไม่มีกิจกรรมในการกระจายสินค้าไปสู่ตลาด ซึ่งเป็นผลดีที่ทาให้สามารถลดต้นทุน
ค่าขนส่งและค่าบริหารจัดการในส่วนนี้ไปได้ โดยบริษัทเอกชนที่เข้ามารับซื้อมีจานวน 2 รายที่สลับผลัดเปลี่ยนใน
การเข้ามารับซื้อผลผลิต
1.4 การส่งคืนสินค้า (Return) คือ กิจกรรมที่ดาเนินการในการรับผลผลิตกลับคืน เนื่องจาก
ผลผลิตถูกตีกลับมาจากลูกค้า สาเหตุมาจากผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้ตามปริมาณ ไม่ถูกประเภท ไม่ตรงเวลา
เป็นต้น โดยผู้รับซื้อเป็นบริษัทเอกชนจานวน 2 ราย จะดาเนินการเข้ามารับซื้อผลผลิตที่ศูนย์รวบรวมผลผลิตและ
มีการตรวจสอบปริมาณผลผลิต การสุ่มตรวจคุณภาพผลผลิตตามเกณฑ์ของบริษัท หากพบว่าไม่ตรงตามเกณฑ์ก็
จะดาเนินการตีกลับผลผลิตทั้งหมด แต่จากการศึกษา พบว่า ร้อยละ 100 มีผู้มารับซื้อผลผลิตถึงหน้าสวนและมี
การรับซื้อทั้งหมด และยังไม่พบว่ามีการส่งคืนหรือตีกลับผลผลิต เนื่องจาก ผลผลิตของเกษตรกรมีมาตรฐานตาม
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) และความต้องการของตลาดที่มีสูง
กระบวนการดาเนินการผลิตผักหวานป่ า 5 ส่วนตามหลักการ SCOR Model สามารถแสดง
กระบวนการดาเนินการผลิตผักหวานป่าตามได้ ดังภาพที่ 1
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ภารดี นึกชอบและคณะ

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการการผลิ ตผั ก หวานป่ าของเกษตรกรกลุ่ ม เกษตรกร GAP ผู้ ผลิ ตผั ก หวานป่ า
อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีตามหลักการ SCOR Model
2. วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ผักหวานป่าโดยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based
Costing)
คณะผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ต้นทุนในช่วงระยะเวลาที่ผักหวานป่ามีความพร้อมที่จะให้ผลผลิตที่จะ
สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร นั่นคือ ผักหวานป่าที่มีอายุ 2 ปี และกาหนดฤดูกาลในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลให้อยู่
ในช่วงที่สามารถเก็บข้อมูลได้ นั่นคือ ช่วงฤดูร้อน(มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.2559) โดยมีการจาแนกการวิเคราะห์ต้นทุนเป็น
2 ส่วน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ โดยมีการกาหนดกิจกรรม 2 ศูนย์กิจกรรม ได้แก่ 1.1) ศูนย์กิจกรรมการ
จัดหา ประกอบด้วย 7 กิจกรรม และ 1.2) ศูนย์กิจกรรมการจัดส่งประกอบด้วย 8 กิจกรรม 2) การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
โดยมีการกาหนดกิจกรรม 5 กิจกรรม และมีการกาหนดทรัพยากร 4 ประเภท คือ 1)ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2)พื้นที่ใช้สอย 3)
เครื่องจักรอุปกรณ์ และ4) วัสดุใช้งาน/ วัสดุสิ้นเปลือง(รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ, 2551) ซึ่งการวิเคราะห์ต้นทุนทั้ง 2 ส่วน มี
ผลการศึกษา ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในการผลิตผักหวานป่า
จากตารางที่ 1 สามารถสรุปต้นทุนโลจิสติกส์และกระจายค่าใช้จ่ายทรัพยากรไปสู่ศูนย์กิจกรรมได้ โดย
มีต้นทุนโลจิสติกส์ในส่วนศูนย์กิจกรรมจัดหา เท่ากับ 10,017.57 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.18 ของต้นทุนรวมทั้งหมด
ของกิจกรรมโลจิสติกส์ มีต้นทุนโลจิสติกส์ในส่วนศูนย์กิจกรรมจัดส่ง เท่ากับ 41,119.28 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 62.82
ของต้นทุนรวมทั้งหมดของกิจกรรมโลจิสติกส์ ดังนั้น มีต้นทุนรวมทั้งหมดกิจกรรมโลจิสติกส์ เท่ากับ 51,136.85 บาทต่อ
เดือน
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สาหรับต้นทุนต่อหน่วย คณะผู้วิจัยมุ่งเน้นไปที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกิจกรรมโลจิสติกส์ของการผลิต
ผักหวานป่า 1 กิโลกรัม ดังนั้น สามารถคิดได้จากต้นทุนรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกิจกรรมโลจิสติกส์ของการผลิตผักหวานป่า
(บาทต่อเดือน)หารด้วยปริมาณการผลิตผักหวานป่าต่อเดือน เท่ากับ 6.89 บาทต่อกิโลกรัม
ตารางที่ 1 ต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าศูนย์กิจกรรมและต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตผักหวานป่าต่อหน่วย
ค่าใช้จ่าย
(บาท/เดือน)
1) ค่าแรงงานในการจัดเก็บ(จัดหา)
9,000
2) ค่าแรงงานในการรวบรวม(จัดส่ง)
9,000
3) ค่าแรงงานในการทากิจกรรมก่อนจัดส่ง(จัดส่ง)
18,000
4) ค่าโทรศัพท์ในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต(จัดหา)
225
5) ค่าสร้างโรงเรือนในการจัดเก็บและรวบรวม(จัดหา+
870
จัดส่ง)
6) ค่าโทรศัพท์ในการรวบรวม(จัดส่ง)
675
7) ค่าน้าประปา(จัดส่ง)
370
8) ค่าเช่าบริการรถขนส่งปัจจัยการผลิต(จัดหา)
358
9) ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ(จัดส่ง)
5,228
10) ค่าซ่อมบารุงยานพาหนะ(จัดส่ง)
1,100
11) ค่าเสื่อมตะกร้าใส่ผลผลิต(จัดส่ง)
2,500
12) ค่าเสื่อมเครื่องชั่งผลผลิต(จัดส่ง)
1,100
13) ค่าเสื่อมโต๊ะวางผลผลิต(จัดส่ง)
2,000
14) ค่าเสื่อมภาชนะใส่น้า(จัดส่ง)
130
15) ค่าเสื่อมบัวรดน้า(จัดส่ง)
50
16) ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ(จัดส่ง)
6,000
17) ค่าผ้าคลุมผลผลิต(จัดส่ง)
180

วัสดุใช้งานและ
วัสดุสิ้นเปลือง

เครื่องจักรและอุปกรณ์

พื้นที่

บุคคลากร

ประเภทต้นทุน

รวมค่าใช้จ่ายตามศูนย์กิจกรรม
เปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายตามศูนย์กิจกรรม
ต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตผักหวานป่าต่อกิโลกรัม
(ปริมาณผลผลิตผักหวานป่าต่อเดือน เท่ากับ 8,250 กิโลกรัม)

56,799
100

ศูนย์กิจกรรม
จัดหา
จัดส่ง
9,000
0
0
9,000
0
18,000
225
0
434.57
435.43
0
0
358
0
0
0
0
0
0
0
0
0

675
375
0
5,228
1,100
2,500
1,100
2,000
130
50
6,000
180

10,017.57 46,781.28
19.59
80.41

56,799 หาร 8,250 เท่ากับ 6.89 บาท

2.2 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในการผลิตผักหวานป่า
จากการกระจายต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆเข้าสูร่ ายกิจกรรม สามารถสรุปต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมแต่ละราย
กิจกรรมได้ ดังตารางที่ 2 โดยมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 142,941.66 บาทต่อเดือน โดยสามารถหาต้นทุนการผลิตผักหวานต่อ
กิโลกรัม เท่ากับ 17.33 บาท
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จากการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมในการผลิตผักหวานป่า ทาให้ทราบถึงต้นทุนจากกระบวนการผลิต
ผักหวานป่าซึ่งมีต้นทุนในกระบวนการผลิตผักหวานป่าต่อกิโลกรัม เท่ากับ 17.33 บาท และทาให้ทราบถึงต้นทุนโลจิสติกส์
ในการผลิตผักหวานป่า ซึ่งมีต้นทุนต่อกิโลกรัม เท่ากับ 6.89 กิโลกรัม รวมมีต้นทุนจากกระบวนการผลิตผักหวานป่าและ
ต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตผักหวานป่า เท่ากับ 24.22 บาทต่อกิโลกรัม

วัสดุใช้งาน
เครื่องจักร
และ
พื้นที่ บุคลากร
วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์

ตารางที่ 2 ต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าศูนย์กิจกรรมในการผลิตผักหวานป่าต่อหน่วย
ประเภทต้นทุน

จัดสรรค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรม
การผลิต(บาท/เดือน)

1) ค่าแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต
2) ค่าแรงงานตัดหญ้า
3) ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย
4) ค่าภาษีที่ดิน

123,750
2,700
1,200
33.33

5) ค่าเสื่อมราคาสปริงเกอร์
6) ค่าเสื่อมราคาปั้มน้า

5,750
108.33

7) ค่าปุ๋ยมูลวัว
8) ค่าปุ๋ยมูลไก่
9) ค่าตระกร้า

2,500
4,800
2,100

รวมค่าใช้จ่ายตามศูนย์กิจกรรม
ต้นทุนการผลิตผักหวานต่อกิโลกรัม
(ปริมาณผลผลิตผักหวานป่าต่อเดือน เท่ากับ 8,250 กิโลกรัม)
ต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตผักหวานป่าต่อกิโลกรัม
(ปริมาณผลผลิตผักหวานป่าต่อเดือน เท่ากับ 8,250 กิโลกรัม)
ต้นทุนรวมกิจกกรรมโลจิสติกส์และกิจกรรมการผลิต

142,941.66
142,941.66 หาร 8,250
เท่ากับ 17.33 บาท
56,799 หาร 8,250
เท่ากับ 6.89 บาท
17.33บวก6.89
เท่ากับ 24.22 บาท/กิโลกรัม

3. แนวทางการลดต้นทุนในการผลิตผักหวานป่าโดยประยุกต์ใช้แนวคิดจากเทคนิค ECRS
คณะผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผักหวานป่า โดยวิเคราะห์ต้นทุนที่
เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมก่อนจัดส่งมีต้นทุนโลจิสติกส์เกิดขึ้นสูง ซึ่งเกิดจากต้นทุนแรงงานในการทากิจกรรม
ก่อนจั ดส่ง จานวน 18,000 บาทต่ อเดื อน มาจากค่ าแรงงานจานวน 2 คนๆละ 9,000 บาท ดังภาพที่ 2 คณะผู้ วิจั ย ใช้
หลักการ ECRS โดยใช้ตัว C: Combine หรือ การรวม โดยการรวมภาระการทางานของพนักงานในกิจกรรมรวบรวมผลผลิตไว้
ที่ศูนย์รวบรวม ที่มีแรงงานจานวน 1 คน ซึ่งทาหน้าที่ขับรถรวบรวมผลผลิตผักหวานป่าของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยทาการ
รวมภาระการทางานของพนักงานคนดังกล่าวเพื่อให้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องในกิจกรรมก่อนการจัดส่ง เพราะโดยปกติ
พนักงานขับรถรวบรวมจะมีภาระงานเกิดขึ้นในช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น. ซึ่งหลังจากการรวบรวมผลผลิตเข้ามาที่ศูนย์

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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รวบรวมก็จะหมดภาระงาน แต่คณะผู้ วิจัยเห็นว่า สามารถนาแรงงานดั งกล่าวเพื่ อเข้ามาช่วยกิจกรรมก่อนจัดส่ งที่ เป็ น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันได้ และจะส่งผลทาให้กิจกรรมก่อนการจัดส่งที่มีการจ้างแรงงาน จานวน 2 คน สามารถลดการ
จ้างแรงงานลงได้ จานวน 1 คน ซึ่งจะลดค่าแรงงานลงได้ 9,000 บาท เพราะนาพนักงานขับรถรวบรวมผลผลิตเข้ามาดาเนิน
กิจกรรมทดแทนได้ ดังภาพที่ 2 ซึ่งสามารถลดต้นทุนรวมจาก 56,799 บาทต่อเดือนเหลือ 47,779 บาทต่อเดือน คิดเป็น
15.85 เปอร์เซ็นต์

ก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์จากแนวคิดจากเทคนิค ECRS ก่อนและหลังปรับปรุง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตผักหวานป่า จากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักหวานป่าที่ได้
รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี กลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตผักหวานป่าที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) อาเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จานวน 18 ราย เป็นผู้ปลูกผักหวานป่า ร้อยละ 100 มีวัตถุประสงค์การผลิตผักหวานป่าของ
เกษตรกร ร้อยละ 100 มุ่งที่จะปลูกเพื่อขายแก่พ่อค้าที่มารับซื้อถึงหน้าสวน คณะผู้วิจัย พบว่า ในการดาเนินการผลิต
ผักหวานป่าของเกษตรกรกลุ่มนี้ มีกระบวนการและทรัพยากรที่นามาใช้ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งกระบวนการและทรัพยากรที่
น ามาใช้ นั้ นเกษตกรก็ ยั งไม่ ทราบชั ดเจนว่ ากระบวนการหรื อกิ จกรรมใดที่ ท าให้ มี ผลกระทบต่ อรายได้ ของเกษตรกร
คณะผู้วิจัยจึงดาเนินการวิเคราะห์ความสูญเปล่าและศึกษาต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตผักหวานป่า เพื่อให้เห็นถึงกิจกรรมที่
ทาให้เกิดต้นทุนมากและจึงหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป
2. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาต้นทุนในการผลิตตั้งแต่
กิจกรรมการจัดซื้อจัดหาปัจจัยในการผลิตผักหวานป่าจนถึงกิจกรรมการขายผลผลิตของเกษตร และดาเนินการวิเคราะห์
ต้นทุนในช่วงระยะเวลาที่ผักหวานป่ามีความพร้อมที่จะให้ผลผลิตที่จะสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยได้แบ่งการ
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วิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในการผลิตผักหวานป่า พบว่า กลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตผักหวานป่ามีต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ เท่ากับ 6.89 บาทต่อกิโลกรัม และ 2) การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการผลิตที่
เกิดขึ้นในการผลิตผักหวานป่า พบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักหวานป่ามีต้นทุนการผลิต เท่ากับ 17.33 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่ง
รวมมีต้นทุนในการผลิตผักหวานป่า เท่ากับ 24.22 บาทต่อกิโลกรัม
3. แนวทางการลดต้นทุนในการผลิตผักหวานป่าโดยประยุกต์ใช้แนวคิดจากเทคนิค ECRS จากที่คณะผู้วิจัย
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ ทาให้เห็นถึงกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรในการบริหาร
ต้นทุน คือ กิจกรรมก่อนจัดส่งที่จะต้องมีการวิ่งรถไปรวบรวมผักหวานป่าจากเกษตรกรในกลุ่ม ซึ่งมีต้นทุนในเรื่องของการ
จ้างแรงงานที่สูงและไม่คุ้มค่า คณะผู้วิจัย ใช้หลักการ ECRS โดยใช้ตัว C: Combine หรือ การรวม โดยการรวมภาระการ
ทางานของพนักงานในกิจกรรมในการรวบรวมผลผลิตไว้ที่ศูนย์รวบรวมที่มีแรงงานจานวน 1 คน ที่ทาหน้าที่ขับรถรวบรวม
ผลผลิตผักหวานป่าของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยรวมภาระการทางานของพนักงานคนดังกล่าวเพื่อให้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่อใน
กิจกรรมก่อนการจัดส่งที่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันได้ ส่งผลทาให้กิจกรรมก่อนการจัดส่งที่มีการจ้างแรงงาน จานวน
2 คน สามารถลดการจ้างแรงงานลงได้ จานวน 1 คน ซึ่งจะสามารถลดการจ้างแรงงานลงได้ จานวน 1 คน คิดเป็นต้นทุน
9,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นต้นทุนโลจิสติกส์ที่ลดลงได้ 15.85 เปอร์เซ็นต์จากต้นทุนโลจิสติกส์รวมทั้งหมด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอเกี่ยวกับงานวิจัย
1. มีข้อจากัดในการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่ไม่ครบทุ กช่วงฤดูลกาล ซึ่งในฤดูกาลที่ไม่ได้มีการเก็บ
ข้อมูล (ช่วงฤดูฝน) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปของต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นก็ได้
2. เกษตรกรที่มีสูงวัยจะมีการให้ข้อมูลในเชิงปริมาณที่ไม่ชัดเจนจากการสอบถามหลายครั้ง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. งานวิจัยนี้มีขอบเขตในการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมในส่วนของต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิ
สติกส์ตั้งแต่ผักหวานป่าสามารถให้ผลผลิตได้ ดังนั้น จึงควรดาเนินงานวิจัยต่อยอดเพิ่มเติมโดยมีการวิเคราะห์ใน
เรื่องของการคิดต้นทุนทั้งการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ตั้งแต่เกษตรกรลงทุนในการเพาะปลูกผักหวานป่าตั้งแต่
แรก
2. การสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ทาให้ต้นทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์สูงจากงานวิจัยนี้ ควร
จะต้องทดลองนาไปใช้จริงในกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกผักหวานป่าเช่นเดียวกันก็ได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณงบประมาณสนั บสนุ นงานวิ จั ยจากมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์
คุณลุงสารี ชาคามูลผู้เชี่ยวชาญการปลูกผักหวานป่ า เกษตรกรทุกท่ านที่ ให้ความอนุเคราะห์ ข้อมูลเป็นอย่างดี อีกทั้ ง
เจ้าหน้าที่จากสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีที่อานวยความสะดวกในการให้ข้อมูลและประสานงานกลุ่มเกษตกรในพื้นที่เป็น
อย่างดี
เอกสารอ้างอิง
กุลบัณฑิต แสงดี, วิญญู ปรอยกระโทก, เฉลียว บุตรวงษ์, รัฐยา พรหมหิตาทร และสุภาวดี สายสนิท. (2558).
แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมันสาปะหลังสด กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองกก
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