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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

ในการศึกษา การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีปลูกดว้ยระบบน ้าหยด และ 
การปลูกด้วยระบบดั้งเดิมของเกษตรกรในเขตอ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ประกอบด้วย
ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูล และระยะเวลาใน
การด าเนินการ  ดงัน้ี 
 
 ขอบเขตการศึกษา 

   3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
  เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทางการ
เงินของการผลิตตน้ออ้ยท่ีปลูกดว้ยระบบน ้ าหยดและการปลูกดว้ยระบบดั้งเดิมตั้งแต่ขั้นตอนการ
เตรียมดินจนถึงการขนส่งผลผลิตอ้อยถึงหน้าโรงงานโดยดูจากผลผลิตเฉล่ียในฤดูกาลหีบอ้อยปี 
2554/2555  ท่ีผา่นมาของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในเขตอ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 
   3.1.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในเขตอ าเภอสวรรคโลก 
จงัหวดัสุโขทยั โดยก าหนดคุณสมบติัไวด้งัน้ี คือ ตอ้งเป็นเกษตรกรท่ีปลูกออ้ยส่งขายให้กบัโรงงาน
น ้าตาลทรายในรูปแบบการเปิดโควตาของตนเอง และเป็นสมาชิกสมาคมชาวไร่ออ้ยลูกพระยาพิชยั 
ซ่ึงมีเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยทั้งหมดจ านวน 300 ราย ซ่ึงจากการสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก ท่ีสามารถ
ติดต่อขอสัมภาษณ์ และให้ขอ้มูลการปลูกออ้ยท่ีละเอียดในระบบการปลูกของตนเองได้ จ  านวน 10 
ราย แบ่งออกเป็นเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยด 5 ราย และเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบ
ดั้งเดิม 5 ราย 
     3.1.3  กรอบแนวคิดในงานวจัิย 
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์เพื่อหาตน้ทุนและผลตอบแทนจากการผลิตตน้ออ้ย
ท่ีปลูกดว้ยระบบน ้าหยดและการปลูกดว้ยระบบดั้งเดิมของเกษตรกรในเขตอ าเภอสวรรคโลก จงัหวดั
สุโขทยั เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนปลูกออ้ย โดยท าการศึกษา
จากการเปรียบเทียบตน้ทุนกบัรายรับ ดงัน้ี 
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ภาพที ่2 กรอบแนวคิดในงานวจิยั

ศึกษาต้นทุนการผลติต้นอ้อยของ
เกษตรกรผู้ปลูกด้วยระบบน า้หยด 
  ต้นทุนผันแปร 

1. ค่าจา้งแรงงาน 
2. ค่าวสัดุ 
3. ค่าอ่ืนๆ 

 ต้นทุนคงที่ 
1. ค่าเช่าท่ีดิน 
2. ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและ  
      อุปกรณ์การเกษตร 
3. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน

อุปกรณ์การเกษตร 
 

ศึกษาต้นทุนการผลติต้นอ้อยของ
เกษตรกรผู้ปลูกด้วยระบบดั้งเดิม 
ต้นทุนผันแปร 

1. ค่าจา้งแรงงาน 
2. ค่าวสัดุ 
3. ค่าอ่ืนๆ 

 ต้นทุนคงที่ 
1. ค่าเช่าท่ีดิน 
2. ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์การเกษตร 
3. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน

อุปกรณ์การเกษตร 

การเปรียบเทยีบ 
1. ตน้ทุนการผลิต 
2. ผลผลิตและรายได ้
3. ผลตอบแทนของการปลูกออ้ย 

 

ผลผลติและรายได้ ผลผลติและรายได้ 
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วธีิการศึกษา 

 3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีการเก็บ
ขอ้มูลอยู ่2 ลกัษณะ คือ 
     1)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
    ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในเขตอ าเภอสวรรคโลก 
จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 10 รายตามลกัษณะการปลูกดว้ยระบบน ้ าหยด 5 ราย และท่ีปลูกดว้ยระบบ
ดั้งเดิม 5 รายโดยใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In –Depth  Interview ) แบบ
มีโครงสร้างค าถามดา้นตน้ทุน และผลตอบแทน 
   2)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
    ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร วารสาร แหล่งขอ้มูลออนไลน์
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย เป็นตน้ 
 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคือ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างโดยมีค าถาม
ทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิดและใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบค าถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ    
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตตน้ออ้ยของผูป้ลูกดว้ยระบบน ้ าหยดและปลูกดว้ยระบบ
ดั้งเดิม 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัรายได ้และผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนผลิตตน้ออ้ยของผูป้ลูก
ดว้ยระบบน ้าหยดและปลูกดว้ยระบบดั้งเดิม  
   
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนผลผลิตออ้ยท่ีปลูกด้วยระบบน ้ าหยดและการปลูกด้วย
ระบบดั้งเดิมของเกษตรกรในเขตอ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา สามารถแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่อเป็นการอธิบายให้ทราบถึงขอ้มูล
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของเกษตรกรผูใ้ห้ขอ้มูล รวมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทางใน
ลงทุนปลูกออ้ยใหแ้ก่เกษตรกรท่ีสนใจในอนาคตต่อไป 
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 2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยน าเอาขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ตามหลกัการทางบญัชี และตามหลกัปฏิบติั  
ดงัน้ี 
   1. ค านวณหาตน้ทุนการปลูกออ้ย  
  1.1) ค่าแรงงาน (Labor)  

- การเตรียมดิน มีขั้นตอนการเตรียมดินก าหนดไวด้งัน้ี คือ ไถผานบุก (ผาน3)  
(ภาผนวกท่ี 2) จ  านวน 2 คร้ัง ไถผานเจด็ (ภาพผนวกท่ี 1) จ  านวน 3 คร้ัง ป่ันจอบหมุน (ภาพผนวก 
ท่ี 3) จ  านวน 1คร้ัง คิดราคาค่าจา้งคนขบัรถไถท่ีเป็นบาทต่อไร่ 
  - การปลูก หมายถึง ค่าจา้งแรงงานขบัรถไถติดเคร่ืองปลูกออ้ยแบบร่องคู่ (ภาพ
ผนวกท่ี 4) ใชว้ธีิการจา้งคนขบัรถไถเป็นบาทต่อไร่ และค่าแรงคนงานยดัออ้ยปลูกก็เป็นบาทต่อไร่  
   - การปลูกซ่อมออ้ย หมายถึง ค่าจา้งแรงงานปลูกซ่อมออ้ยท่ีไม่ข้ึนจากการปลูกคร้ัง
แรก ใชแ้บบเป็นแรงงานคนอยา่งเดียวไม่ใชเ้คร่ืองจกัรในการปลูกซ่อม และคิดราคาค่าจา้งเป็นบาท
ต่อไร่  
    - การพรวนล้มร่องและฝังปุ๋ย หมายถึง ค่าจ้างคนขบัรถไถติดอุปกรณ์ต่อพ่วง
พรวนและฝังปุ๋ย ใชแ้บบจา้งคนขบัรถไถเป็นบาทต่อไร่ 
    - การฉีดยาปราบวชัพืช/ศตัรูพืช หมายถึง ค่าจา้งแรงงานฉีดยาในแปลงออ้ย ใช้
แบบจา้งคนฉีดยาเป็นกลอ้งต่อบาทต่อไร่  
    - การใส่ปุ๋ย หมายถึง ค่าจา้งแรงงานใส่ปุ๋ยออ้ย คิดราคาค่าจา้งเป็นกระสอบ 
กระสอบละ 50 กิโลต่อบาทต่อไร่ 
    - การดายหญา้ หมายถึง ค่าจา้งแรงงานดายหญา้ในแปลงออ้ย คิดราคาค่าจา้งเหมา
เป็นบาทต่อไร่   

 - การใหน้ ้าหยดออ้ย หมายถึง การช่วยใหอ้อ้ยเจริญเติมโตโดยการใหน้ ้าหยดบน 
ดิน บริเวณท่ีดินมีแหล่งน ้าธรรมชาติอยู ่จะไม่มีการคิดค่าใชจ่้ายในส่วนของการขุด เจาะแหล่งน ้า จะ
ใหน้ ้าหยดออ้ยจ านวน 3 คร้ังต่อปี  คิดราคาค่าจา้งแบบจา้งเหมาคนงานท าเป็นบาทต่อไร่ 
   - การเก็บเก่ียวและขนข้ึนรถบรรทุก  หมายถึง ค่าจา้งแรงงานตดัออ้ย ใชว้ิธีการเผา
ใบออ้ยก่อนเก็บเก่ียว (ภาพผนวกท่ี 5) เป็นแบบตดัเป็นตนั โดยการคิดราคาค่าจา้งคนงานตดัออ้ยเป็น
บาทต่อตนัออ้ย และค่าใชจ่้ายในการจา้งคนขบัรถคีบออ้ยในกรณีท่ีมีรถคีบของตนเอง หรือค่าใชจ่้าย
ในการจา้งรถคีบออ้ยข้ึนรถ 
  - การจ าหน่าย หมายถึง การขายผลผลิตออ้ยในรูปของการเปิดโควตาไวก้บัโรงงาน
น ้าตาล เพื่อส่งขายออ้ยใหก้บัโรงงาน 
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  1.2 ) ค่าใชจ่้ายการผลิต ( Manufacturing overhead ) หมายถึง ตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนใน
การผลิตสินคา้หรือบริการ ซ่ึงในท่ีน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

   1.2.1)  เป็นค่าวสัดุ ไดแ้ก่  
    - ค่าพนัธ์ุออ้ย หมายถึง ค่าพนัธ์ุออ้ย ในรูปแบบการซ้ือเป็นบาทต่อตนั 

         - ค่าปุ๋ย หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ยส าหรับออ้ย มีการใส่ปุ๋ยรอง
พื้นในขณะเตรียมดิน หรือก่อนลงมือปลูก  และโรยแต่งหนา้ ปุ๋ยท่ีนิยมใส่ คือ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ
ปุ๋ยยเูรีย สูตร 46-0-0 เป็นบาทต่อไร่ 
         - ค่ายาปราบวชัพืชและศตัรูพืช หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการใช้สารเคมี
ก าจดัวชัพืชในขณะเตรียมดิน หรือก่อนลงมือปลูก เพื่อคุมหญา้และก าจดัวชัพืช คือ ฟูราดาน ไกรโฟ
เสท หรือกมัมอ็กโซน ไอยรา หมาแดง เป็นตน้ 
          - ค่าน ้ามนั หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงเติมรถไถ หรือ
รถคีบ และค่าใชจ่้ายน ้ามนัหล่อล่ืน ส าหรับกระบวนการปลูกออ้ยเท่านั้น 
   1.2.2)  เป็นค่าอ่ืนๆ ไดแ้ก่  

    - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการซ่อมรถไถ เคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์การเกษตร ค านวณไดจ้าก  

     - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่อไร่  =        ค่าซ่อมต่อปี 
                        จ านวนพื้นท่ีปลูก 

    - ค่าดอกเบ้ียเงินลงทุน หมายถึง ค่าดอกเบ้ียท่ีเกษตรกรต้องจ่าย 
เน่ืองจากเกษตรกรกูย้มืเงินมาลงทุนปลูกออ้ย โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8.5  
          - ค่ารถบรรทุกขนส่ง หมายถึง ค่าจ้างรถบรรทุกอ้อยจากไร่ของ
เกษตรกรไปจนถึง จุดหมายปลายทางคือ โรงงานน ้ าตาล ส าหรับค่าจ้างข้ึนอยู่กับระยะทางโดย
โรงงานจะเป็นผูก้  าหนด  
   - สัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเช่าท่ีดิน)  
  - ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตร ค านวณไดจ้าก 
 

ค่าเส่ือมราคาต่อปี     =             ราคาทุน 
       อายกุารใชง้านโดยประมาณ 

ค่าเส่ือมราคาต่อไร่    =             ค่าเส่ือมราคาต่อปี 
             จ านวนพื้นท่ีปลูก 
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   - ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร หมายถึง ค่าเสียโอกาสของเงินท่ี
น าไปใชใ้นการลงทุน ค านวณไดจ้าก 
      ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนต่อปี  =   จ  านวนเงินลงทุนในสินทรัพย ์×ดอกเบ้ียเงินฝากร้อยละ 2 

                     100 
 

       ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนต่อไร่  =        ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนต่อปี 
        จ  านวนพื้นท่ีปลูก 
 
    - ผลผลิตและรายไดจ้ากการปลูกออ้ย 
    - ผลตอบแทนจากการปลูกออ้ย  
 เพื่อใชเ้ป็นเกณฑเ์ปรียบเทียบการตดัสินใจลงทุน เพื่อจะไดท้ราบวา่การปลูกออ้ยดว้ยระบบ
ใดมีตน้ทุน และผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน 
 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาการศึกษาและวเิคราะห์ผลการศึกษารวม 1 ปีกบัอีก 2 เดือน เร่ิม
ตัง่แต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2555 ขั้นตอนการด าเนินการและระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 
 
 


