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หน้า (7)

ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดกําแพงเพชร
กรณีศึกษาตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
Cost and Return of Planting Bananas: A Case Study in Sakaeo Subdistrict, Muang
District, Kamphaeng Phet Province
ศิริพร โสมคําภา, อนันธิตรา ดอนบันเทา, อนุธิดา เพชรพิมูล, คุณัญญา เบญจวรรณ, เอกวินิต พรหมรักษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
Siriporn Somkhumpa, Anantitra Donbanthao, Anuthida Phetphimoon, Kununya Benjawan,
Eakwinit Promrucsa
Faculty of Management Science, Kamphaeng Phet Rajabhat University

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ เพื่อศึกษา 1.ต้นทุนในการปลูกกล้วยไข่ 2. ผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ ผู้ให้ข้อมูล คือ เกษตรกร
ที่ปลูกกล้วยไข่ตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 24 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ค่าสถิติ คือ
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ผลการศึกษาพบว่า ที่ดิน 1 ไร่ในการปลูกกล้วยไข่จะใช้ต้นทุนในการปลูก เท่ากับ
126,375 บาท ต้น ทุนคงที่ 101,500 บาทต่อไร่ ต้นทุน ผันแปร 24,875 บาทต่อไร่ มีป ริมาณการผลิตกล้วยไข่ 2,250
กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขาย 15 บาทต่อกิโลกรัม มีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อหน่วย 56.17 บาทต่อกิโลกรัม มีอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงาน เท่ากับ 44.72%
คําสําคัญ: ต้นทุน, ผลตอบแทน, การปลูกกล้วยไข่

ABSTRACT
This research aimed to study the cost and return of growing bananas. The sample consisted
of 24 farmers in Sakaeo Subdistrict, Mueang District, Kamphaeng Phet Province. The research
instrument consisted of an interview used for data collection, and data were analyzed using cost and
return analysis. The findings showed that 1 rai of land used for planting bananas demanded the cost
of 126,375 THB, the fixed cost was 101,500 THB per rai, the variable cost was 24,875 THB per rai. In
addition, the production of golden banana was found at 2,250 kilograms per rai at the price of 15 THB
per kilogram. In sum, the average cost per unit was 56.17 THB per kilogram with more profits gained
at 44.72%.
Keywords: Cost, Return, Planting Bananas

บทนํา
เป็นที่ทราบกันดีว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหาร ซึ่งทุกๆครอบครัวจะมีไว้รับประทาน เพราะปลูกง่าย
ดูแลง่าย กล้วยถือได้ว่าเป็นอาหารที่มีความสําคัญเป็นอันดับ 4 รองจากข้าว ข้าวสาลี และนม โดยส่วนใหญ่ที่กล่าวมา
อาหารที่สําคัญจะเป็นพืชไร่ แต่กล้วยนั้นเป็นผลไม้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น ที่เป็นอาหารที่ประชาชนทั่วโลกรู้จักและนิยม
นํามาบริโภค (กมลศักดิ์ สุระดม, 2549, หน้า 1)
จากการศึกษาข้อมูลการผลิตกล้วยในประเทศไทย พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ที่เป็นสวนไม้ผลไม้ยืนต้น 34.91
ล้านไร่ คิดเป็น 23.4 เปอร์เซ็นต์ (ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร. 2557) ในปี 2556 มีพื้นที่ปลูกกล้วยประมาณ
475,455 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ปลูกกล้วยน้ําว้ามากที่สุด 364,455 ไร่ ผลผลิต 773,732 ตัน พื้นที่ปลูกกล้วยไข่ 73,814 ไร่
ผลผลิต 125,716 ตัน และพื้นที่ปลูกกล้วยหอม 37,123 ไร่ ผลผลิต 131,670 ตัน จากข้อมูลพื้นที่ปลูกกล้วยของศูนย์
สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตรระหว่างปี 2552 ถึง 2556 พบแนวโน้มมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ปลูก
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กล้วยน้ําว้า กล้วยไข่ และกล้วยหอมเพิ่มขึ้น 13.4, 16.1 และ19.1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่หากพิจารณาข้อมูลพื้นที่ปลูกกล้วย
ไข่เพิ่มขึ้นจาก 7,619.8 ตัน ในปี 2552 เป็น 125,716.3 ตัน ในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 61 ต่อปี และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
จาก 2 ตั น ต่ อ ไร่ ในปี 2552 เป็ น 2.5 ตั น ต่ อ ไร่ ในปี 2556 เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 9 ต่ อ ปี (ศู น ย์ ส ารสนเทศ กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร. 2557)
พื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร มีเกษตรผู้ปลูกกล้วยไข่เป็นอาชีพหลักหลายพื้นที่และในแต่ละพื้นที่มีปัญหาในการ
ดําเนินงานที่แตกต่างกัน เช่น สภาพดิน ปริมาณน้ํา ภัยธรรมชาติ พันธุ์กล้วยไข่ การดูแลรักษาระหว่างการปลูก การใช้
สารเคมีกับไม่ใช้สารเคมี ราคาขายส่งขายปลีก จากการดําเนินงานใน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2559 การปลูกกล้วยไข่
ของจังหวัดกําแพงเพชรมีปริมาณการปลูกลดลงจากหลายปัจจัย เช่น ขาดแคลนน้ํา ซึ่งเกิดจากภัยแล้งเป็นระยะเวลา
หลายเดือน ราคาขายบางช่วงที่ต่ํา และภัยธรรมชาติ จึงส่งผลต่อการปลูกกล้วยที่ลดลง ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีจํานวน
ลดลง แต่ปริมาณความต้องการบริโภคสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการที่จะบริโภคสูงขึ้น อีกทั้ง ปริมาณที่ผลิตได้
ลดลงส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ล้มเลิกการปลูกเพราะต้องคอยระวังเรื่องภัย
ธรรมชาติ โดยเฉพาะลมที่ส่งผลต่อการหักโคล่นของต้นกล้วยไข่เมื่อเริ่มตกเครือ (ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร.
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยกล้วย พ.ศ. 2559 – 2563, หน้า 5)
กล้วยไข่ในจังหวัดกําแพงเพชรจะมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ กล้วยไข่พระตะบองและกล้วยไข่พื้นเมืองซึ่งปริมาณการ
ปลูกกล้วยไข่เมื่อปี พ.ศ.2556 มีเนื้อที่ปลูกทั้งหมดพื้นที่ 73.81 พันไร่ มีผลผลิต 125,716.3 ตัน มีผลผลิตเฉลี่ย 2.5 ตันต่อ
ไร่ และราคาที่เกษตรกรจําหน่ายหน้าสวน 14.18 บาทต่อกิโลกรัม โดยในการจําหน่ายหน้าสวนนี้เกษตรกรจะขายยกตั้ง
หรือยกเครือโดยการชั่งน้ําหนักนั้นเอง (ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยกล้วย
พ.ศ. 2559 – 2563, หน้า 5)
เมื่อพิจารณาสถานการณ์ของกล้วยไข่ด้วยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของกล้วยไข่กําแพงเพชร พบว่าจุด
แข็ ง (Strengths) คื อ กล้ ว ยไข่ มี ร สชาติ ดี มี ก ลิ่ น หอม เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดทั้ ง ในและต่ า งประเทศ จุ ด อ่ อ น
(Weaknesses) ของกล้วยไข่ เพราะบางช่วงผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และลักษณะผลกล้วยไข่เปลือก
บาง อายุการเก็บรักษาสั้นไม่ทนทานการขนส่ง โอกาส (Opportunities) สําหรับเกษตรกร เพราะตลาดต่างประเทศยังมี
ความต้องการอยู่มาก สภาพภูมิประเทศเหมาะสมและสามารถขยายพื้นที่ปลูกได้เพิ่มขึ้น และ อุปสรรค (Threats) ที่
เกษตรกรต้องเผชิญ คือ ผลผลิตออกกระจุกตัว ผลผลิตเสียหายจากสภาพแวดล้อม เช่น วาตภัย แล้ง การคัดเกรดตาม
มาตรฐานของผู้รับซื้อ ราคาไม่แน่นอน ต้นทุนการผลิตสูง ขาดข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดรวมทั้งขาดความสัมพันธุ์ของ
ทุกฝ่ายในโซ่อุปทานการผลิต (ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร. 2557)
ซึ่งเมื่อนึกถึงกล้วยไข่ที่ดีที่สุด ผู้คนส่วนมากจะนึกถึงและเป็นสายพันธุ์ที่นิยมปลูก คือ กล้วยไข่กําแพงเพชร
เพราะจังหวัดกําแพงเพชรมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมมาก จึงส่งผลให้กล้วยไข่กําแพงเพชรมีจุดเด่น คือ
มีรสชาติหวาน เปลือกบาง และเนื้อแน่นกว่ากล้วยไข่ในจังหวัดอื่นๆ ดังนั้น จึงถือได้ว่าจังหวัดกําแพงเพชรเป็นแหล่งผลิต
กล้วยไข่ที่สําคัญของประเทศ (เผด็จ บุญทอง, 2554, หน้า 1)
อี ก ทั้ ง ในปั จ จุบั น มี ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อการการปลูก กล้วยไข่ข องเกษตรกรในจังหวัดกํ าแพงเพชร ที่ เกษตรกร
สามารถนํามาสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกกล้วยไข่ คือ รายได้ที่เกษตรกรจะได้รับเฉลี่ยของครัวเรือนประมาณ
190,000 บาท/ปี และวิธีการปลูกกล้วยไข่เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุดมีผลต่อโอกาสที่จะปลูกกล้วยไข่เพิ่มขึ้น (สันติ
พงษ์ ศุภกิจเจริญ, 2557, หน้า115)
เมื่อเกษตรกรจะดําเนินการปลูก เกษตรกรต้องมีความรู้เรื่องการปลูก การดูแลรักษา และงบประมาณที่เพียงพอ
ซึ่งการปลูกกล้วยไข่เพื่อส่งขายในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรที่มีพื้นที่ทางการเกษตร
สามารถปลูกกล้วยไข่ เพื่อสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากความต้องการบริโภคกล้วยไข่กําแพงเพชรมีมาก เนื่องจาก
ลักษณะเด่นของกล้วยไข่กําแพงเพชรนั้นเอง ส่งผลให้ราคาขายปลีกมีราคาที่สูง สําหรับเกษตรกรที่ขายหน้าสวนนั้น ส่วน
ใหญ่ใช้การขายแบบยกเครือหรือที่เกษตรกรเรียกว่า “ตั้ง” ซึ่งจะขายในราคาเหมารวมที่ราคาประมาณ 12–18 บาทต่อ
กิโลกรัม ใน 1 เครือนั้นจะมีน้ําหนักต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของเครือกล้วย ส่วนใหญ่จะมีน้ําหนักตั้งแต่ 9–11 กิโลกรัม
หรือหากนับจํานวนหวีต่อเครือจะอยู่ที่ประมาณ 8–11 หวี ยิ่งมีปริมาณหวีต่อเครือมากเท่าไรลูกกล้วยก็จะมีขนาดเล็ก
น้ําหนักก็จะเบา ราคาที่ขายก็จะถูกนั้นเอง ทําให้เกษตรกรเลือกที่จะขายแบบตั้งหรือยกเครือมากกว่าขายแบบเป็นหวี
เหมือนในร้านค้าปลีกทั่วไป
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เพื่อให้เกษตรกรสามารถพิจารณาการเพิ่มพื้นที่ในการปลูกกล้วยไข่ของจังหวัดกําแพงเพชรนี้ การคํานวณต้นทุน
และผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยใจการตัดสินใจในการเลือกปลูกกล้วยไข่อีกหนึ่งทางเลือก และ
สําหรับเกษตรกรที่ทราบต้นทุนในการปลูกกล้วยไข้บ้างแต่ไม่มีการคํานวรต้นทุนที่แน่นอน สามารถใช้งานวิจัยในเป็น
แนวทางในการจัดทําการวางแผนการผลิตในปีต่อไปได้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถควบคุมต้นทุนของเกษตรกรได้ เมื่อ
เกษตรกรทราบต้นทุนที่แน่ชัด รายได้และผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนของเกษตรกร เมื่อเกษตรกรลงทุนปลูกหรือ
เพิ่ มพื้นที่ในการปลูกมากขึ้นปริมาณกล้วยไข่ที่ออกสู่ท้องตลาดก็จะเพิ่มสูงขึ้นนั้นเอง อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐในพื้น ที่
จังหวัดกําแพงเพชรเอง จะได้นําข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทนนี้ไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร
ต่อไป ตามแผนงานการอนุรักษ์กล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดกําแพงเพชรด้วย ในการกําหนดพื้นที่การวิจัยทีมผู้วิจัยได้
คัดเลือกพื้นที่จากขนาดของพื้นที่ที่มีการปลูกมากที่สุด มีเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปลูกมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า
10 ปี และประเด็นที่สําคัญอีกประการ คือ ความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความร่วมมือของเกษตรกรในตําบล
อย่างมีส่วนร่วม มีเกษตรกรแกนนําในการรวมตัวกันของเกษตรกร มีการประชุม การอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรจาก
หน่ วยงานของรัฐ ซึ่งตําบลสระแก้ว อําเภอเมื อง จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พื้ น ที่ที่ สามารถเป็น ต้น แบบในการพัฒ นา
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งได้ ดังนั้น ทีมผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ในเขตพื้นที่
จังหวัดกําแพงเพชร กรณีศึกษา ตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อให้เกษตรกรสามารถคํานวณต้นทุน
และผลตอบแทนของเกษตรกรได้ในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรจะหันมาปลูกกล้วยไข่มากขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาต้นทุนในการปลูกกล้วยไข่ในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร กรณีศึกษา ตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร กรณีศึกษา ตําบลสระแก้ว อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกกล้วยไข่ โดยมุ่งเน้น
ศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลกล้วยไข่ โดยประกอบด้วย การศึกษาพื้นที่ที่ปลูกกล้วยในตําบลสระแก้ว
อําเภอเมืองกําแพงเพชร อีกทั้งข้อมูลต่างๆ ที่ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการปลูกกล้วยไข่ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ปลู ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ลกล้ ว ยไข่ แรงงานในการปลู ก และดู แ ลกล้ ว ยไข่ ค่ า ขนส่ ง ค่ า น้ํ า มั น เชื่ อ เพลิ ง ค่ า น้ํ า ค่ า
สาธารณูปโภค ปริมาณผลผลิตกล้วยไข่ ผลเสียหายของผลผลิตจากภัยธรรมชาติ ราคาขาย (คิดในส่วนราคาขายหน้าสวน
ของเกษตรกร) ช่วงระยะเวลาของการปลูกจนถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่
2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร คือ เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่ในตําบลสระแก้ว อําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 50
ราย (กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2560) มีเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปลูก
มานานกว่า 30 ปี จํานวน 10 ราย มีประสบการณ์ในการปลูกระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 5 ราย มีประสบการณ์ในการ
ปลูก ระหว่าง 11-20 ปี จํานวน 9 ราย มีประสบการณ์ในการปลูก ระหว่าง 5-10 ปี จํานวน 10 ราย และน้อยกว่า 10 ปี
จํานวน 16 ราย
2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ เกษตรกรที่ ป ลู ก กล้ ว ยในตํ า บลสระแก้ ว อํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ด กํ า แพงเพชร ที่ มี
ประสบการณ์ในการปลูกกล้วยไข่มากกว่า 10 ปี ดังนั้น เกษตรกรที่ทางทีมผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกด้านต้นทุน
และผลตอบแทนในการปลูกก้วยไข่ มีจํานวน 24 คน
3. ขอบเขตพื้นที่ที่ศึกษาวิจัย คือ ตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีมผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกและเก็บ รวบรวมข้ อมู ลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงทั้ง 24 ราย และนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาแยก
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ประเภทของต้นทุน แบ่งเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน คํานวณหา
ต้นทุน และวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการปลูกกล้วยไข่ (ฐาปนา ฉิ่มไพศาล, 2556, หน้า13-1)
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทีมผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
ของต้นทุนการปลูกกล้วยไข่ และผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคํานวณทั้ง 2 ส่วน สรุปได้ (ฐาปนา
ฉิ่มไพศาล, 2556, หน้า13-1) ดังนี้
5.1 การคํานวณต้นทุนรวม
TC (ต้นทุนรวม หรือ ค่าใช้จ่ายรวม) =
F (ค่าใช้จ่ายคงที่) + TV (ค่าใช้จ่ายผันแปรรวม)
5.2 การคํานวณต้นทุนต่อหน่วย
ต้นทุนรวมต่อหน่วย
=
F (ค่าใช้จ่ายคงที่) + TV (ค่าใช้จ่ายผันแปรรวม)
S (ยอดขายรวม)
5.3 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
Q (ปริมาณการผลิต ณ จุดคุ้มทุน) =
5.4 กําไรจากการดําเดินงาน
กําไรจากการดําเนินงาน

F (ค่าใช้จ่ายคงที่)
P (ราคาขายต่อหน่วย) – V (ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วย)

= กําไรจากการดําเนินงาน x100
ยอดขาย

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 5 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเจ้าของส่วนกล้วยไข่และเป็นแรงงานหลักในการปลูกกล้วยไข่ ประมาณพื้นที่ในการปลูกกล้วยไข่ อยู่ระหว่าง 1-5
ไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกกล้วยไข่มากกว่า 10 ปี พันธุ์กล้วยไข่ท่ีเกษตรกรปลูก คือ กล้วยไข่พันธุ์
พื้นเมืองกําแพงเพชร ในการคํานวณต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในครั้งนี้ กําหนกให้คํานวณหา
ต่อพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งใน 1 ไร่ เกษตรกรใช้หน่อกล้วยไข่ 300 หน่อต่อไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกรแยกหน่อพันธุ์กล้วยไข่เอง ช่วง
ระยะเวลาในการปลูกกล้วยไข่ คือ เดือนตุลาคม ระยะเวลาปลูกถึงจําหน่ายกล้วยไข่จะใช้เวลาระหว่าง 10 เดือน ถึง 11
เดือน
การศึกษาต้นทุนการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกร แยกตามลักษณะของต้นทุน คือ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร
และต้นทุนรวมในการผลิต สามารถสรุปได้ ดังที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงต้นทุนรวมในการผลิตรวม (TC) ต้นทุนคงที่ (F) และต้นทุนผันแปร (V)
ต้นทุน
ต้นทุนคงที่ (F)
ที่ดิน(1 ไร่)
อุปกรณ์ (มีด, จอบ, เสียม, เครื่องฉีดพ่นสารเคมี, อุปกรณ์รดน้ํา)
ต้นทุนคงที่รวม
ต้นทุนผันแปรรวม (V)
ค่าใช้จ่ายในการปลูก
(ค่าพันธุ์กล้วยไข่ ราคาเฉลี่ยี่ 20 บาท ที่ดิน 1 ไร่ใช้ 300 หน่อ)
ค่าปุ๋ย (ใส่ปุ๋ย 5 ครั้งๆ ละ 800 บาท)
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กรณี 2
รวมที่ดิน
ไม่รวมที่ดิน
จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท)
100,000
1,500
101,500

1,500
1,500

6,000

6,000

4,000

4,000
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กรณี 2
กรณี 1
ไม่รวมที่ดิน
ต้นทุน
รวมที่ดิน
จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท)
แรงงานในการดูแลกล้วยไข่(ใช้แรงงาน 1 คน, ค่าแรงวันละ 300 บาท
13,200
13,200
เกษตรกรทํางาน 4 วันใน 1 เดือน ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวใช้เวลา 11
เดือน)
ค่าขนส่ง(ไม่เสียเพราะพ่อค้าแม่ค้ามารับที่สวน)
ค่าน้ํามันเชื่อเพลิง (เดือนละ 50 บาท ใช้เวลา 11 เดือน)
550
550
ค่าน้ํา (ไม่เสีย)
ค่าเสียโอกาส (คิดจากค่าความสูญเสียจากการหักโคลน คิดเป็น 25%
1,125
1,125
ของปริมาณต้นกล้วยต่อไร่ที่ 300 ต้น, 300x25% = 75 กิโลกรัม)
ต้นทุนผันแปรรวม
24,875
24,875
ต้นทุนรวม (TC)= (F + V)
126,375
26,375
จากตารางที่ 1 แสดงต้นทุนรวมในการผลิตรวม (TC) ต้นทุนคงที่ (F) และต้นทุนผันแปร (V) พบว่า กรณีที่ 1
เกษตรกรนําที่ดินมาร่วมคํานวณ มีต้นทุนการผลิตรวมที่ 126,375 บาท มีต้นทุนคงที่ 101,500 บาท และมีต้นทุนแผน
แปร 24,875 บาท และกรณีที่ 2 เกษตรกรไม่นําที่ดินมาร่วมคํานวณ มีต้นทุนการผลิตรวมที่ 26,375 บาท มีต้นทุนคงที่
1,500 บาท และมีต้นทุนแผนแปร 24,875 บาท
จากข้อมูลต้นทุนการปลุกกลัวยไข่ของเกษตรกรข้างต้น ทีมผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาจัดทํ างบประมาณการทาง
การเงิน ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุน เพื่อจะได้นําข้อมูลจากงบประมาณทางการเงินไปใช้
ในการคํานวณหาต้นทุนการผลิต ต้นทุนต่อหน่วยการผลิต คํานวณหาจุดคุ้มทุนในการผลิต และกําไรจากการดําเนินงาน
ดังตารางที่ 2 แสดงงบแสดงฐานทางการเงินของเกษตรกร และตารางที่ 3 แสดงงบกําไรขาดทุนของเกษตรกรเฉลี่ย ข้อมูล
จากเกษตรกรสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงงบแสดงฐานะทางการเงินของเกษตรกร
งบแสดงฐานะทางการเงินของเกษตรกร
สินทรัพย์
เงินสด (เงินทุนหมุนเวียนในการดูแลสวนกล้วยไข่)
อุปกรณ์ (มีด จอบ เสียม เครื่องฉีดพ่นสารเคมี อุปกรณ์รดน้ํา)
ที่ดิน (ในการประมาณการค่าที่ดิน 1 ไร่ๆ ละ 100,000 บาท)
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและทุน
หนี้สิน
ทุนผู้เป็นเจ้าของ (ราคาที่ดินรวมราคาสินทรัพย์อื่นๆ)
รวมหนี้สินและส่วนทุน

(หน่วย : บาท)
24,875
1,500
100,000
126,375
126,375
126,375

จากตารางที่ 2 แสดงงบแสดงฐานะทางการเงินของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีสินทรัพย์รวมที่ 126,375 บาท
ประกอบด้วยเงินสด 24,875 บาท ค่าอุปกรณ์ในการดูแลสวน 1,500 บาท และเป็นที่ดินประมาณ 100,000 บาท ไม่มี
หนี้สิน และเงินลงทุนมาจากทุนของเกษตรกร 126,375 บาท
ประมาณการงบกําไรขาดทุนของเกษตรกร เกษตรกรมีรายได้ 2 แหล่ง คือ รายได้จากการจําหน่ายผลผลิตจาก
กล้วยไข่ และการแยกหน่อกล้วยไข่จําหน่าย เนื่องจากเกษตรกรจะดําเนินการตัดแต่งกอกล้วยอยู่เสมอๆ การตัดหน่อ
กล้วยทิ้งเพียงอย่างเดียวจะทําให้เกษตรกรสูญ เสียรายได้ ดังนั้นเกษตรกรจะแยกหน่อกล้วยเพื่อจําหน่ายเป็นพันธุ์ให้
เกษตรกรในพื้นที่ด้วย ดังนั้นสามารถสรุปงบกําไรขาดทุนของเกษตรกรได้ ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงงบกําไรขาดทุนของเกษตรกร
งบกําไรขาดทุนของเกษตรกร

(หน่วย : บาท)
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
ประมาณการค่า ไม่มีค่าเสียโอกาส
เสียโอกาส 25%

รายได้
- จากการขาย
33,750
(1.ปริมาณผลผลิตกล้วยไข่ (S1) 225 เครือๆ ละ 10 กิโลกรัม x
ราคาขาย 15 บาทต่อกิโลกรัม)
(2.ปริมาณผลผลิตกล้วยไข่(S2) 300 เครือๆ ละ 10 กิโลกรัม x
45,000
ราคาขาย 15 ทต่อกิโลกรัม)
(ราคาขาย 12- 18 บาท ราคาขายเฉลี่ย 15 บาท)
11,250
- รายได้จากการจําหน่ายหน่อกล้วยไข่
(2 ต้นต่อกอ x 225 กอ x 25 บาท)
15,000
(2 ต้นต่อกอ x 300 กอ x 25บาท)
รวมรายได้ทั้งสิ้น
45,000
60,000
หัก ต้นทุนการปลูกกล้วย*
24,875
24,875
กําไรขั้นต้น
20,125
35,125
หัก ดอกเบี้ยและภาษี
0
0
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
20,125
35,125
*ต้นทุนผันแปรรวม ใช้รายการเงินสด (เงินทุนหมุนเวียนในการดูแลสวนกล้วยไข่)ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
จากตารางที่ 3 แสดงงบกําไรขาดทุนของเกษตรกร โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่เกษตรกรได้รับความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติที่ 25% เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปกติที่ไม่มีผลเสียหายจากภัยธรรมชาติ พบว่ากรณีที่ 1
เกษตรกรมีรายได้จากการขาย จํานวน 33,750 บาท รายได้จากการจําหน่ายหน่อกล้วยไข่ จํานวน 11,250 บาท ดังนั้น
รวมรายได้ทั้งสิ้น 45,000 บาท หักต้นทุนการปลูกกล้วยไข่ที่ 24,875 บาท กําไรสุทธิ 20,125 บาท กรณีที่ 2 เกษตรกรมี
รายได้จากการขาย จํานวน 45,000 บาท รายได้จากการจําหน่ายหน่อกล้วยไข่ จํานวน 15,000 บาท ดังนั้น รวมรายได้
ทั้งสิ้น 60,000 บาท หักต้นทุนการปลูกกล้วยไข่ที่ 24,875 บาท กําไรสุทธิ 35,125 บาท
เมื่อทราบต้นทุนการผลิตขั้นตอนต่อไป คือ การคํานวณหาต้นทุนการผลิตรวม ต้นทุนต่อหน่วย การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน และกําไรจากการดําเดินงาน จากสูตรสามารถคํานวณและสรุปผลได้ ดังนี้
5.1 การคํานวณต้นทุนรวม
TC (ต้นทุนรวม หรือ ค่าใช้จ่ายรวม) =
เมื่อ TC
F
TV
S1
S2
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F (ค่าใช้จ่ายคงที่) + TV (ค่าใช้จ่ายผันแปรรวม)

= ต้นทุนรวม หรือ ค่าใช้จ่ายรวม
= ค่าใช้จ่ายคงที่
= ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วย
= ยอดขายรวมกรณีปกติมีค่าเสียโอกาส (225 เครือ ๆละ 10 กิโลกรัม น้ําหนักรวม 2,250
กิโลกรัม)
= ยอดขายรวมกรณีปกติไม่มีค่าเสียโอกาส (300 เครือ ๆละ 10 กิโลกรัม น้ําหนักรวม
3,000 กิโลกรัม)
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กรณี 1 รวมที่ดิน
แทนค่าตามสูตร TC

= 101,500 + 24,875
= 126,375 บาท

กรณี 2 ไม่รวมที่ดิน
แทนค่าตามสูตร TC

= 1,500 + 24,875
= 26,375 บาท
สรุปได้ว่า เงินลงทุนรวมของเกษตรกรในการปลูกกล้วยไข่ พบว่า กรณีที่1 จะใช้ทุนรวม 126,375 บาท กรณีที่
2 จะใช้ทุนรวม 26,375 บาท
5.2 การคํานวณต้นทุนต่อหน่วย
ต้นทุนรวมต่อหน่วย

=

F (ค่าใช้จ่ายคงที่) + TV (ค่าใช้จ่ายผันแปรรวม)
S (ยอดขายรวม)

กรณี 1 (S1)

= (101,500 + 24,875) / 2,250
= 56.17 บาท
= (101,500 + 24,875) / 3,000
กรณี 1 (S2)
= 42.13 บาท
กรณี 2 (S1)
= (1,500 + 24,875) / 2,250
= 11.72 บาท
= (1,500 + 24,875) / 3,000
กรณี 2 (S2)
= 8.79 บาท
สรุปได้ว่า ต้นทุนรวมต่อหน่วยของเกษตรกรในการปลูกกล้วยไข่ พบว่า กรณีที่1 (S1: กรณีมีค่าเสียโอกาส) จะมี
ทุนรวม 56.17 บาท กรณีที่1 (S2: กรณีไม่มีค่าเสียโอกาส) จะมีทุนรวม 42.13 บาท กรณีที่ 2 (S1: กรณีมีค่าเสียโอกาส)
จะมีทุนรวม 11.72 บาท และกรณีที่ 2 (S2: กรณีมีค่าเสียโอกาส) จะมีทุนรวม 8.79 บาท
5.3 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
Q (ปริมาณการผลิต ณ จุดคุ้มทุน) =

F (ค่าใช้จ่ายคงที่)
P (ราคาขายต่อหน่วย) – V (ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วย)

เมื่อ F = ค่าใช้จ่ายคงที่
V = ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วย
P = ราคาขายต่อหน่วย
คํานวณหา V ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
V (S1) = ต้นทุนผันแปร /2,250
= 24,875 /2,250
= 11.06 บาทต่อกิโลกรัม
V (S2) = ต้นทุนผันแปร /3,000
= 24,875 /3,000
= 8.29 บาทต่อกิโลกรัม
ดังนั้น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
Q (ปริมาณการผลิต ณ จุดคุ้มทุน) =
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กรณีที่ 1 (S1)
Q (ปริมาณการผลิต ณ จุดคุ้มทุน) = 126,375
; = 126,375
(15 - 11.06)
3.94
= 32,074.87 กิโลกรัม
กรณีที่ 1 (S2)
Q (ปริมาณการผลิต ณ จุดคุ้มทุน) = 126,375
; = 126,375
(15 - 8.29)
6.71
= 18,833.83 กิโลกรัม
กรณีที่ 2 (S1)
Q (ปริมาณการผลิต ณ จุดคุ้มทุน) = 26,375
; = 26,375
(15 - 11.06)
3.94
= 6,694.16 กิโลกรัม
กรณีที่ 2 (S2)
Q (ปริมาณการผลิต ณ จุดคุ้มทุน) = 26,375
; = 26,375
(15 - 8.29)
6.71
= 3,930.70 กิโลกรัม
ดังนั้น จุดคุ้มทุนของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ คือ กรณีที่ 1 (S1: กรณีมีค่าเสียโอกาส) มีปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน
เท่ากับ 32,074.87 กิโลกรัม กรณีที่ 1 (S2: กรณีไม่มีค่าเสียโอกาส) มีปริมาณ ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 18,833.83 กิโลกรัม
กรณีที่ 2 (S1: กรณีมีค่าเสียโอกาส) มีปริมาณ ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 6,694.16 กิโลกรัม กรณีที่ 2 (S2: กรณีไม่มีค่าเสีย
โอกาส) มีปริมาณ ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 3,930.70 กิโลกรัม
5.4 อัตรากําไรจากการดําเดินงาน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

= กําไรจากการดําเนินงาน
ยอดขาย

คํานวณหา อัตรากําไรจากการดําเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ ได้ ดังนี้
กรณีที่ 1 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
= (20,125 / 45,000) x100
= 44.72%
กรณีที่ 2 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
= (35,125 / 60,000) x100
= 58.54%
ดังนั้น อัตรากําไรจากการดําเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ คือ อัตรกําไรจากการดําเนินงาน กรณีที่ 1
เท่ากับ 44.72% และอัตรกําไรจากการดําเนินงาน กรณีที่ 2 เท่ากับ 58.54%

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาประสบการณ์ในการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรมีมากกว่า 10 ปี พันธุ์กล้วยไข่ที่เกษตรกรปลูก คือ
กล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองกําแพงเพชร ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ปริมาณหน่อกล้วยไข่ที่ 300 หน่อต่อไร่ ช่วงระยะเวลาในการปลูก
กล้ วยไข่ ถึงเก็บ เกี่ย วหรือจํา หน่ ายกล้ วยไข่ ข องเกษตรกร พบว่า ส่ วนใหญ่ เกษตรกรปลู ก กล้ วยไข่ในเดื อนตุ ล าคม มี
ระยะเวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ระหว่าง 10 เดือน ถึง 11 เดือน มีความสอดคล้องกับ บุษรา ใจยศ (2551) ได้ศึกษา
เรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตกล้วยไข่่ในจังหวัดตาก พบว่่ากลุ่มเกษตรกรที่ผลิตกล้้วยไข่่ตาม
ระบบการจัดการคุณภาพทั้งหมด ปลูกกล้้วยไข่่สายพันธุ์กําแพงเพชร โดยจะปลูกในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ซึ่ง
ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ทั้งนี้ จากการสังเกตพบว่า ในเดือนตุลาคมเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว

รวมบทความวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

| หน้า 241 |

เป็นช่วงที่เกษตรกรมีการปรับพื้นที่โดยเพื่อเตรียมแปลงปลูก และมีการสร้างแนวกันชนโดยรอบแปลงเพื่อลดแรงปะทะ
ของรมพายุ เช่น ปลูกกล้วยน้ําว้า ปลูกกล้วยหอม ปลูกต้นไผ่ และจัดหาไม้ค้ํายันต้นกล้วยไข่ ซึ่งสามารถลดผลเสียหายลง
จากการหักโคลนของต้นกล้วยไข่
ผลการศึกษา พบว่าต้นทุนในการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกร ที่ดิน 1 ไร่ในการปลูกกล้วยไข่จะใช้ต้นทุนในการ
ปลูก เท่ากับ 126,375 บาท ต้นทุนคงที่ 101,500 บาทต่อไร่ ต้นทุนผันแปร 24,875 บาทต่อไร่ มีปริมาณการผลิตกล้วย
ไข่ 2,250 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขาย 15 บาทต่อกิโลกรัม มีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อหน่วย 56.17 บาทต่อกิโลกรัม มีอัตรากําไร
จากการดําเนินงาน เท่ากับ 44.72% ซึ่งสอดคล้องกับ สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ (2555) การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน
และวิถีตลาดการผลิตกล้วยไข่ในจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า พื้นที่ขนาด 1 – 10 ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ 9,501.10 บาท
ผลผลิตเฉลี่ย 158.65 ตันต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ 6,808.03 บาทต่อไร่ จากการศึกษาพบว่า ต้นการผลิตต่อไรมี
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นประกอบด้วย ต้นทุนหน่อพันธุ์กล้วยไข่ ต้นทุนแรงงาน
ต้นทุนปุ๋ยและน้ํามันเชื่อเพลิงที่ปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งเกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนในการปลูกกล้วยไข่ที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกปี
การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกกล้วยไข่นี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดทอนต้นทุนที่สามารถผลิตเองได้ เช่น การแยกหน่อ
พันธุ์กล้วยไว้เป็นต้นพันธุ์เอง และนําไปจําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ได้ การปรับปรุงดินและลดการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ใช้ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรสามารถจัดทําขึ้นเองได้ หรืออาจใช้หน่ายงานของรัฐอบรมในส่วนของการจัดทําปุ๋ยอินทรีย์สําหรับ
กล้วยไข่ได้

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง “ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร กรณีศึกษาตําบล
สระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร” สามารถสรุปเป็น ข้อเสนอแนะที่ควรเผยแพร่ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปลูก
กล้วยไข่ของเกษตรกรปัจจุบันและเกษตรกรรายใหม่ที่สนใจ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไปจากผู้วิจัย
1.1 จากการศึกษาพบว่าเมื่อเกษตรกรได้นําต้นทุนส่วนของที่ดินมาใช้ในการคํานวณต้นทุนการปลูกล้วยไข่
เกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่ที่สูง จึงส่งผลให้ต้องเพิ่มปริมาณผลผลิตให้สูงขึ้น ซึ่งเกษตรกรอาจเพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย 2
วิธี คือ ลดความสูญเสียจากการหักโครนของต้นกล้วย หรือ ขยับระยะห่างระหว่างหลุมจากระหว่างต้น 2.50 x 2.50
เมตร เป็ นระยะปลูก 1.5 x 2 เมตร ก็สามารถเพิ่มปริมาณต้น กล้วยจาก 300 ต้นต่อไร่เป็น 350 ต้นต่อไร่ ได้ และยัง
สามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้
1.2 การกําหนดราคาขายของเกษตรกรหน้าสวนส่วนใหญ่ใช้ราคายกตั้งหรือยกเครือ และคิดเป็นกิโลกรัม ๆ
ละ 12 บาท สูงสุดไม่เกิน 15 บาท หนึ่งเครือมีน้ําหนักประมาณ 10 กิโลกรัม ดังนั้น 1 เครือก็ตกรจะมีรายได้เครือละ 120
บาท ในขณะที่พ่อค้าแม่ค้าที่รับไปขายต่อจะขายในราคาต่อหวี ประกอบด้วย หวีต้น มีจํานวน 2 หวี มีราคาขายที่ 50-60
บาท หวีกลาง มีประมาณ 4 หวี ราคาขายที่ 30-50 บาท และหวีเล็กหรือที่ชาวบ้านเรียน “หวีตีนเต่า” มีประมาณ 2 หวี
ราคาจะอยู่ระหว่าง 25-30 บาท โดยปกติกล้วย 1 เครือ จะมีจํานวนหวีระหว่าง 8-10 หวี รายได้จากการขายของพ่อค้า
มาค้าคนกลาง จะมีรายได้ประมาณ [(2x50) + (4x50) + (2x30)] 360 บาท ดังนั้น หากเกษตรกรสามารกําหนดแนวทาง
ในการแยกขนาดของหวีกล้วยไข่ได้ ก็จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผู้วิจัย
2.1 ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคํานวณ
ต้นทุนในการปลูกกล้วยไข่ให้กับเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดกําแพงเพชรไม่มีการบันทึกรายจ่ายและ
รายรับจากการปลูก กล้วยไข่ เพราะส่วนใหญ่ ไม่ส ามารถแยกรายจ่ายในครัวเรือนกับ รายจ่ายในการปลูกกล้วยไข่ได้
รายจ่ายดังกล่าวเช่น น้ํามันเชื่อเพลิงที่เติมลงในรถขณะขับไปส่วน แต่เมื่อทํางานในส่วนกล้วยไข่เสร็จแล้วใช้รถคันดังกล่าว
ขับไปทํากิจกรรมอื่นๆ จะบันทึกรายการอย่างไร ดังนั้น จากการสัมภาษณ์เกษตรกรจะใช้การประมาณการเพียงอย่างด้วย
เช่น ประมาณการค่าน้ํามันเชื่อเพลิงที่ 350 บาทต่อเดือน
2.2 ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคํานวณต้นทุนและผลตอบแทนใน
การปลูกกล้วยไข่ และการจัดหาสิ่งจําเป็นต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้กับเกษตรกร เพราะต้นพันธุ์กล้วยที่มาจากการ
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เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะปลอดโลก และการเกิดโรคน้อย ซึ่งต่างจากการปลูกด้วยหน่อต้นกล้วยที่จะมีการเน่าเสียเพราะมีโรค
ติดมาด้วยตอนแยกหน่อ
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ห้อง 205 : กลุ่มสาขาเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
Chairperson : ดร.เฉลียว เพชรทอง
เวลา
เรื่อง
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.

OR19: ผลของการเสริมยีสต์ในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของกบนา
โดย ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ และบุญเรียน คะเรียงรัมย์
OR53: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียงกับการจราจรทางถนนในเขตเทศบาลนคร
นครปฐม
โดย ทิวา พร้าวไธสง และรัฐพล อ้นแฉ่ง

ห้อง 205 : กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ
Chairperson : ดร.สรรค์ชัย กิติยานันท์
เวลา
14.00 – 14.30 น.

14.30 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.

15.30 – 16.00 น.
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เรื่อง

OR63: ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร
กรณีศึกษาตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
โดย ศิริพร โสมคําภา, อนันธิตรา ดอนบันเทา, อนุธิดา เพชรพิมูล,
คุณัญญา เบญจวรรณ และเอกวินิต พรหมรักษา
OR16: พฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในจังหวัดลําปาง
โดย จิรวัฒน์ สุขขํา, นภาพร เมืองมา, อรวรรณ ตุ้ยวงษา, อัจฉรา เมฆสุวรรณ และ
อุษา โบสถ์ทอง
OR17: คุณภาพสินค้าและคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ
ห้างไฮเปอร์มาร์ท ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
โดย ปิยนันท์ คําบุญรัตน์, สุปรางค์ เสาร์เทพ, อัมพวรรณ ปันชุน,
อัจฉรา เมฆสุวรรณ และขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
OR36: กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันกับการวัดผลการปฏิบัติงาน
แบบดุลยภาพ
โดย สุขสกล วลัญตะกุล

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

| หน้า 549 |

