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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนการเล้ียงโค 3 สายพันธุ์ โดยใช้ต้นทุนตามฐาน

กิจกรรม  มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อก าหนดกิจกรรมการเล้ียงโค และก าหนดตัวผลักดันต้นทุนของ

การเล้ียงโค 3 สายพันธุ ์ และเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทยีบต้นทุนตามฐานกิจกรรมของการเล้ียงโค 3 สาย

พันธุ์ได้แก่ โคบราห์มันเลือดร้อย  โคบราห์มันผสมโคพื้ นเมืองและโคพื้ นเมือง   ผลการวิจัยพบว่า  

กจิกรรมการเล้ียงโค จ าแนกออกได้  5 ขั้นตอน 10 กจิกรรม ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การผสมเทียม 

แยกได้ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมค่าคุณหมอ  กิจกรรมค่าน า้เชื้ อ  ขั้นที่ 2 การดูแลรักษาโค แยกได้ 3 

กิจกรรม คือ กิจกรรมค่ายาวัคซีน  กิจกรรมค่ายาถ่ายพยาธิ  กิจการค่ายาบ ารุง ขั้นตอนที่ 3 การจด

ทะเบียนโค คือ กิจกรรมการจดทะเบียนโค  ขั้นตอนที่ 4 การตีเบอร์ คือ กิจการการตีเบอร์ ขั้นตอนที่ 

5 การให้อาหาร  คือ กิจกรรค่าอาหารข้น  กิจกรรมค่าหญ้าสด  กิจกรรมค่าหญ้าแห้ง  ได้มีการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนตามฐานกิจกรรม  ต้นทุนการเล้ียงโคต่อตัวตามวิธีต้นทุนตามฐาน

กจิกรรมของลูกโคอายุ 8 เดือนจะมีต้นทุน คือ ลูกโคบราห์มันเลือดร้อย 11,480 บาท ลูกโคบราห์มัน

ผสมโคพื้ นเมือง 6,562.50 บาท  โคพื้ นเมือง 1,745 บาท  ราคาขายโคที่ราคาสูงที่สุด คือ โคบราห์

มันเลือดร้อยเพศเมีย 120,000 บาท ราคาขายที่ต ่าที่สุดคือ โคพื้ นเมืองเพศผู้  12,000 บาท  และ

ก าไรขั้นต้นของโคที่ได้ก าไรสูงสุดคือ โคบราห์มันเลือดร้อย 108,520 บาท และโคที่ได้ก าไรขั้นต้น

ต ่าสดุ คือ โคพื้นเมืองเพศผู้ 10,255 บาท 
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1. บทน า 

การเล้ียงโคเป็นอาชีพเกษตรกรรมของคนไทย  คนไทยนิยมเล้ียงกันมาตั้งแต่สมัย

โบราณ  เพราะการเล้ียงสัตว์กเ็ป็นอาชีพหลักของประเทศไทย  เพื่อใช้ในการด ารงชีวิต ในสมัย

โบราณคนไทยจะใช้แรงงานจากโคในการท านาปลูกข้าวโดยใช้โคในการไถ่นา  แต่มาในยุคสมัย

ปัจจุบันการเลี้ยงโคเร่ิมลดน้อยลงเพราะเร่ิมมีนวัตกรรมใหม่ๆ มีเทคโนโลยี  เช่น  มีรถไถ่นาท าให้

เกษตรกรเล้ียงโคกันน้อยลงแต่การเล้ียงโคกยั็งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของคนไทยคนไทยกยั็งเล้ียงกัน

อยู่เพื่อขายและหาก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกจิกรรมสิ่งส าคัญที่สดุของการวิเคราะห์กค็ือ  การ

มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากที่สดุโดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลทางด้านต้นทุน

ซึ่งข้อจ ากัดพื้ นฐานของการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านต้นทุนก็คือ  

ต้นทุนทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นแล้วสามารถน ามาวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุน เพื่อก าหนดกิจกรรมและตัว

ผลักดันต้นทุนของการเล้ียงโค 3 สายพันธุ์ ได้แก่ โคบราห์มันเลือดร้อย โคบราห์มันผสมโค

พื้นเมือง โคพื้ นเมือง เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรน าไปใช้ในการพัฒนาวางแผนแนวใหม่ในการ

เล้ียงโค  ค านวณต้นทุนการเล้ียงโคตามฐานกิจกรรม  ส่งเสริมวิธีการเล้ียงโคที่จะน ามาซึ่ ง

ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจท าให้ผู้เลี้ยงเกดิประโยชน์สูงสดุต่อเกษตรกรผู้เลี้ ยงโค 

 

2.  แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกีย่วขอ้ง 

 แนวคิดและทฤษฎี 

            ทฤษฎีการเลี้ยงโค 

การเลี้ยงโคส าหรับผู้ที่ก าลังสนใจการท าการเกษตรด้วยการเลี้ ยงโคจะต้องมีสิ่งที่ต้อง

เตรียมหลาย ๆ อย่างเช่น  การเลือกพื้ นที่เ ล้ียงโคพื้ นที่ในการเล้ียงโคต้องใช้พื้ นที่จ านวน

มากในการเล้ียงโคเพราะโคเป็นสัตว์ขนาดใหญ่  ดังนั้นจะต้องเตรียมพื้ นที่ในการเล้ียงให้

เหมาะสมถ้าหากเป็นชาวบ้านกจ็ะเล้ียงปล่อยตามทุ่งนาทั่วไป  ซึ่งต้องมีคนเฝ้าและดูแลโคตลอด

ทั้งวัน  แต่ถ้าหากเราจะเล้ียงเป็นฟาร์มกต้็องมีพื้ นที่ทั้งท าคอก  ปลูกหญ้าต่างๆ เพื่อใช้เล้ียงโค   

การเลือกพันธุ์โค สิ่งต่อมาที่ต้องเตรียมกค็ือพันธุ์โคเพราะเราต้องรู้ก่อนว่าจะเล้ียงโคพันธุ์อะไร

เล้ียงเพื่อไปขายที่ไหนโคมีด้วยกันหลายสายพันธุ์แต่จะเลือกโคมา 3 สายพันธุ์ได้แก่  โคบราห์

มันเลือดร้อย  โคบราห์มันผสมโคพื้นเมืองและโคพื้นเมือง   

โคพันธุ์บราห์มันเลือดร้อยมีถิ่นก าเนิดดั้งเดิมในประเทศอินเดีย ( India) แต่

ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีชื่อเรียกว่าพันธุ์

อ เมริก ันบราห์มัน(American Brahman) ในเวลาต่อมาโคสายพันธุ ์อเมริกันบราห์มัน  

เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ ระหว่าง 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์กีร์ พันธุ์กูเซรัทและพันธุ์เนลลอร์ 

ลักษณะโดยทั่วไปล าตัวมีสีหลากหลายตั้ งแต่ สีขาว เทาอ่อน สีลายและจนถึงเกือบด าจมูก

กีบและพู่หางมีสีด าบางตัวอาจมีสีแดงจึงเรียกว่าบราห์มันแดง(Red Brahman) แต่ที่นิยม



เล้ียงกันมากที่สุด คือ สีขาวและสีเทา โคสายพันธุ์อเมริกันบราห์มัน  ชนิดที่เ ล้ียงในบ้าน

เราส่วนใหญ่น าเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย  

โคบราห์มันผสมโคพื้ นเมืองจะมีลักษณะคล้ายโคบราห์มันเลือดร้อยมากกว่าโค

พื้ นเมืองเพระโคพื้ นเมืองจะมีโครงสร้างขนาดเล็กในส่วนของสีกจ็ะมีสีเหมือนโคบราห์มันเลือด

ร้อยและในการพัฒนาสายพันธุข์องโคบราห์มันผสมพื้นเมืองจะมีจะมีทั้งหมด 5 ระดับแล้วจะเรียก

ระดับของสายพันธุเ์ป็น F  เร่ิมจาก  

รุ่น F1 ระดับสายเลือดบราห์มัน 50 % โคพื้นเมืองผสมกบัพ่อโคบราห์มัน 100 % 

รุ่น F2 ระดับสายเลือดบราห์มัน 75 % แม่โค 50 % ผสมกบัพ่อโคบราห์มัน 100 % 

รุ่น F3 ระดับสายเลือดบราห์มัน 87.50 %  แม่โค 75 % ผสมกบัพ่อโคบราห์มัน 100 % 

รุ่น F4 ระดับสายเลือดบราห์มัน 93.75 % แม่โค 87.50 % ผสมกบัพ่อโคบราห์มัน 100% 

รุ่น F5 สมานคมถือว่าเป็นโคบราห์มันพันธุแ์ท้ 100 % 

โคพื้นเมืองของไทยมีลักษณะใกล้เคียงกบัโคพื้นเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในแถบ

เอเชียลักษณะรูปร่างกะทดัรัดล าตัวเลก็ขาเรียวเลก็ยาวเพศผู้มีหนอกขนาดเลก็มีเหนียงคอแต่ไม่

หย่อนยานมาก  หูเลก็หนังใต้ท้องเรียบมีสีไม่แน่นอน  เช่น สีแดงอ่อน เหลืองอ่อน ด าขาวนวล  

น า้ตาลอ่อนและอาจมีสปีระรวมอยู่ด้วยเพศผู้โตเตม็ที่น า้หนักประมาณ 300-350 ก.ก. เพศเมีย

มีน า้หนักประมาณ 200–250 ก.ก. 

แนวคิดระบบต้นทุนฐานกจิกรรม 

การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมเป็นแนวคิดของระบบการบริหารต้นทุนแบบใหม่ที่มี

จุดมุ่งหมายให้ผู้บริหารหันมาให้ความสนใจกบัการบริหาร กจิกรรมและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยการ

แบ่งออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ และถือว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดต้นทุน ส่วนผลิตภัณฑ์นั้น เป็น

สิ่งที่ใช้กิจกรรมต่าง ๆ ประโยชน์ของการแบ่งต้นทุนกิจกรรมระบบของการแบ่งต้นทุนกิจกรรมจะ

ช่วยปรับปรุงระบบต้นทุนท าให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ถูกต้องย่ิงขึ้ น ได้แก่ การแบ่งกลุ่มของ

ค่าใช้จ่ายการผลิตตามกิจกรรมท าให้การหาอัตรา ค่าใช้จ่ายการผลิตละเอียดขึ้นตามกิจกรรมที่ท า

ให้เกิดต้นทุน นอกจากนี้  ฐานที่ใช้ค านวณต้นทุนมีหลายฐานจะช่วยแบ่งต้นทุนให้แปรไปตาม

กิจกรรมได้ถูกต้องท าให้ได้ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและยุติธรรมย่ิงขึ้น และระบบบัญชีแบบเดิม

คิดค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม เพียงกลุ่มเดียวแต่ในความเป็นจริงสามารถแบ่งตาม

กจิกรรมตามที่เกิดขึ้นจริงได้ ดังนั้นการน าระบบบัญชีต้นทุนฐานกจิกรรมมาใช้ช่วยให้ต้นทุนที่ได้มี

ความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นอีกทั้งจะช่วยให้ฝ่ายเจ้าของกิจการสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้

ในการตัดสินใจที่จะท าการวางแผนได้ดีย่ิงขึ้ น   และสามารถช่วยให้การควบคุมต้นทุนได้ดี       

(วิจิตรา  พูลเพิ่มทรัพย์, 2544) 

การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมเป็นแนวคิดของระบบการบริหารต้นทุนแบบใหม่ที่มี

จุดมุ่งหมายให้ผู้บริหารหันมาให้ความสนใจกบัการบริหาร กจิกรรมและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยการ

แบ่งออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ และถือว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดต้นทุน ส่วนผลิตภัณฑ์นั้น เป็น



สิ่งที่ใช้กิจกรรมต่าง ๆ ประโยชน์ของการแบ่งต้นทุนกิจกรรมระบบของการแบ่งต้นทุนกิจกรรมจะ

ช่วยปรับปรุงระบบต้นทุนท าให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ถูกต้องย่ิงขึ้ น ได้แก่ การแบ่งกลุ่มของ

ค่าใช้จ่ายการผลิตตามกิจกรรมท าให้การหาอัตรา ค่าใช้จ่ายการผลิตละเอียดขึ้นตามกิจกรรมที่ท า

ให้เกิดต้นทุน นอกจากนี้  ฐานที่ใช้ค านวณต้นทุนมีหลายฐานจะช่วยแบ่งต้นทุนให้แปรไปตาม

กิจกรรมได้ถูกต้องท าให้ได้ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและยุติธรรมย่ิงขึ้น และระบบบัญชีแบบเดิม

คิดค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม เพียงกลุ่มเดียวแต่ในความเป็นจริงสามารถแบ่งตาม

กจิกรรมตามที่เกิดขึ้นจริงได้ ดังนั้นการน าระบบบัญชีต้นทุนฐานกจิกรรมมาใช้ช่วยให้ต้นทุนที่ได้มี

ความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นอีกทั้งจะช่วยให้ฝ่ายเจ้าของกิจการสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้

ในการตัดสินใจที่จะท าการวางแผนได้ดีย่ิงขึ้น   และสามารถช่วยให้การควบคุมต้นทุนได้ดี  (วิจิ

ตรา  พูลเพิ่มทรัพย์, 2544) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

                การเลี้ ยงโค 

 ไพโรจน์  ศิริสม (2541) ต้นทุนการผลิตธุรกิจการเล้ียงโคกึ่งขุนของเกษตรกร 

อ าเภอเมืองจังหวัดสริุนทร์ พบว่า การเลี้ยงโคขุนลูกผสม ชาร์โรเลส ์– บราห์มัน เพศผู้ไม่ตอน ที่มี

ระดับสายเลือดโคพันธุ์ชาร์โรเลส์ 50 เปอร์เซ็นต์ และ 37.50 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ละ 5 ตัว ขุนที่

น า้หนักตัว 300 ถึง 450 กิโลกรัม โดยได้รับอาหารข้นโปรตีนประมาณ 14 เปอร์เซน็ต์ การย่อย

ได้ทั้งหมด 72 เปอร์เซน็ต์ ในอตัรา 1.50 เปอร์เซน็ต์  น า้หนักตัวร่วมกับการให้ ฟางเตม็ที่ พบว่า

สมรรถภาพในการขุนโคทั้ง 2 พันธุ์มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   (P> 0.05) 

โดยที่มีสายเลือดชาร์โรเลส์ 50 และ 37.5 เปอร์เซ็นต์มีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 1,267.77 

และ 1,155.56 กรัมต่อตัวต่อวันอัตราการแลกเปล่ียนเนื้อเท่ากบั 6.40 และ 7.46 ระยะเวลาการ

ขุน เท่ากบั 121 และ 126 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการท าน า้หนักตัวเพิ่ม 1 กโิลกรัม เท่ากบั 

34.35 และ 38.41 บาท และมีผลก าไร 31.77 และ 25.93 บาท/ตัว/วันตามล าดับ  โคพื้นเมือง

เป็นโคถูกเล้ียงแบบปล่อยให้หากินหญ้าตามธรรมชาติ คุณภาพซากและคุณภาพ เนื้อโคพื้ นเมือง

จึงไม่คงที่ ขึ้นอยู่กบัอายุโค ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารหยาบที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติ เนื้อโค

พื้ นเมืองที่มีอายุประมาณ 2 ปี และมาจากแหล่งที่มีหญ้าตามธรรมชาติเกอืบตลอด ทั้งปีมีน า้หนัก

ตัวประมาณ 200-300 กโิลกรัม    

 (กนัยา  ตันติวิสทุธกิุลและคณะ, 2550)  

สมปอง สรวมศิริ (2552) ได้กล่าวเร่ืองสมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโค

พื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเล้ียงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลาพบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้

ท าทะเบียนตัวโค จากการศึกษาวิจัย เกษตรกรใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง มีการเปล่ียนโคพ่อพันธุ์คุมฝูง

ทุกๆ 3 ปีรองลงมาเปลี่ยนพ่อพันธุ ์4 ปีต่อคร้ังพบว่าอตัราการให้ลูกโคเฉล่ีย ปีละ 1 ตัว รองลงมา

อัตราการให้ลูกเฉล่ีย 3 ปี 2 ตัว และเกษตรกรที่เล้ียงโคปล่อยฝูงมีการคัดโคสาวออกจากฝูงใน



กรณีผสมพันธุ์ติดยากหรือประสบอุบัติเหตุ เจบ็ป่วยสอดคล้องกับการศึกษาเร่ือง ระบบการผลิต

โคพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการคัดโคเพศเมียออกขายเมื่ออายุมาก

หรือไม่สามารถให้ลูกได้ เกษตรกรที่เล้ียงโคปล่อยฝูงไม่ได้ตรวจโรคโคก่อนน า เข้าคอกแต่

เกษตรกรส่วนใหญ่มีการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคปากและเท้าเป่ือย (ไพโรจน์ ศีลมั่น , 2552)  

ศุภกานต์  อคัรชัยพานิชย์ (2544)การศึกษาพัฒนาแบบจ าลองต้นทุนกจิกรรมส าหรับ

ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ต้นทุนกิจรรมต้นทุนการ

ให้บริการ และต้นทุนที่เกิดจากลูกค้าแต่ละรายได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการพัฒนาแบบจ าลองต้นทุน

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ การเกบ็ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การ

วิเคราะห์กิจกรรม การคิดต้นทุนของกิจกรรม และการคิดต้นทุนของการให้บริการและของลูกค้า 

โดยผลจากกิจกรรม แบบจ าลองได้ท าให้ทราบต้นทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้ นทั้งสามแผนก และยัง

สามารถแสดงต้นทุนการใช้ รถแยกเป็นขาไปและขากลับ และต้นทุนที่เกิดจากการไม่สามารถใช้

ประโยชน์จากความจุของรถได้ อย่างเตม็ที่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงบริหารได้  

การประยุกต์ใช้การคิดต้นทุนฐานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการคิดต้นทุนฐานกิจกรรมอาจมี

ผลให้ต้องปรับราคาขายเนื่องจาก มีต้นทุนสงูขึ้น หรือสามารถลดต้นทุนลงจากการลดกจิกรรมที่ไม่

เพิ่มคุณค่าได้ เช่น การคิดต้นทุนฐานกจิกรรม ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑใ์นกระบวนออกแบบ

การรีดแผ่นและเคลือบผิวของอุตสาหกรรมพลาสติก พบว่า มีต้นทุนฐานกิจกรรมรวมตลอดวงจร

ชีวิตของทุกผลิตภัณฑ์มีค่าเท่ากับเดือนละ 454 บาทต่อเมตร โดยผลิตภัณฑ์ กลุ่ม L มีต้นทุน

ตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle (ที่สุดเท่ากับเดือนละ 660 บาทต่อเมตร และต้นทุนตลอด วงจร

ชีวิตผลิตภัณฑ์รวมทุกผลิตภัณฑ์มีค่าสูงกว่าราคาขายคิดเป็นร้อยละ 6โดยกิจกรรมที่มีสัดส่วน

ค่าใช้จ่ายสูง ที่สุด คือ ศูนย์กิจกรรมการเตรียมวัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละ 13.30 (อลิสรา  เขม็ทอง

และกนกวรรณ  กิ่งผดุง, 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้  เป็นการศกึษาการวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงโค 3สายพันธุ์ โดยใช้

ต้นทุนตามฐานกจิกรรม ของฟาร์มบุญยังฟาร์ม เพื่อน าข้อมูล ไปใช้ในการค านวณหาต้นทุนการ

เลี้ยงโค โดยศึกษาข้อมูลจากโครงสร้างต้นทุน ก าไรและ และการวิเคราะห์ต้นทุนของการเลี้ยงโค

เพื่อต้องการใช้ข้อมูลบัญชีต้นทุนในการบริหารงานของฟาร์ม และน าข้อมูลต้นทุนการเลี้ยงโค ในปี 

2559-2561  มาวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

“เร่ืองการวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงโค 3 สายพันธุ ์โดยใช้ต้นทุนตามฐานกจิกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการเล้ียงโคบราห์มนั 

ผสมโคพื้นเมือง 

1. ขั้นตอนการผสมเทียม 
   - กิจกรรมค่าคุณหมอ 
   - กิจกรรมค่าน ้าเช้ือ 
2. ขั้นตอนการดูแลรักษา 
   - กิจกรรมฉีดยาวคัซีน 
   - กิจกรรมค่ายาถ่ายพยาธิ 
   - กิจกรรมค่ายาบ ารุง 
  3. ขั้นตอนการจดทะเบียนโค 
    - กิจกรรมการจดทะเบียนโค 
  4. ขั้นตอนการตีเบอร์ 
   - กิจกรรมการตีเบอร์ 
  5. ขั้นตอนการใหอ้าหาร 
   - กิจกรรมค่าอาหารขน้ 
   - กิจกรรมค่าหญา้สด 
   - กิจกรรมค่าหญา้แหง้ 

ขั้นตอนการเล้ียงโคบราห์มนั 
เลือดร้อย 

1. ขั้นตอนการผสมเทียม 
  - กิจกรรมค่าคุณหมอ 
 - กิจกรรมค่าน ้าเช้ือ 
2. ขั้นตอนการดูแลรักษา 
 - กิจกรรมฉีดยาวคัซีน 
 - กิจกรรมค่ายาถ่ายพยาธิ 
  - กิจกรรมค่ายาบ ารุง 
  3. ขั้นตอนการจดทะเบียนโค 
  - กิจกรรมการจดทะเบียนโค 
  4. ขั้นตอนการตีเบอร์ 
  - กิจกรรมการตีเบอร์ 
   5. ขั้นตอนการใหอ้าหาร 
   - กิจกรรมค่าอาหารขน้ 
   - กิจกรรมค่าหญา้สด 
   - กิจกรรมค่าหญา้แหง้ 

 

ขั้นตอนการเล้ียงโค
พื้นเมือง 

1. ขั้นตอนการดูแลรักษา 
 - กิจกรรมฉีดยาวคัซีน 

  - กิจกรรมค่ายาถ่าย
พยาธิ 

 - กิจกรรมค่ายาบ ารุง 
 2. ขั้นตอนการใหอ้าหาร 

 - กิจกรรมค่าหญา้สด 

  - กิจกรรมค่าหญา้แหง้ 
 

 



3.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 งานวิจัย เร่ือง การวิเคราะหต์น้ทุนการเลี้ ยงโค 3 สายพนัธุ ์โดยใชวิ้ธีตน้ทุนตามฐาน

กิจกรรม ของฟารม์ บุญยงัฟารม์ อ าเภอหว้ยกระเจาะ จังหวดักาญจนบุรี  มีวตัถุประสงค.์ เพือ่

ก าหนดกิจกรรมการเลี้ ยงโค และก าหนดตวัผลกัดนัตน้ทุนของการเลี้ ยงโค 3 สายพนัธุ ์ตาม

วิธีตน้ทุนตามฐานกิจกรรม และเพื่อวิเคราะหเ์ปรียบเทียบตน้ทุนตามฐานกิจกรรมของการ

เลี้ ยงโค 3 สายพนัธุ์ไดแ้ก่ โคบราห์มันเลือดร้อย   โคบราห์มันผสมโคพื้ นเมืองและโค

พื้ นเมือง การค านวณตน้ทุน การเลี้ ยงโคว่ามีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการเลี้ ยงโคกบัการลงทุน

และเราจะสามารถลดตน้ทุนการเลี้ ยงโคใหน้อ้ยลงและจะท าการเปรียบเทียบโคทั้ง 3 สาย

พนัธุ์ ไดแ้ก่ โคพนัธุ์บราห์มนัเลือดรอ้ย  โคพนัธุ์บราห์มนัผสมพนัธุ์พื้ นเมืองและโคพันธุ์

พื้ นเมือง ว่าจะมีตน้ทุนการเลี้ ยงของแต่ละสายพนัธุแ์ละผลก าไรต่างกนัและน าขอ้มูลไปใชใ้น

การก าหนดนโยบายการจัดการตน้ทุนการเลี้ ยงโค แกไ้ขปัญหาตน้ทุนที่สูง โดยการเก็บขอ้มูล

จากแหล่งปฐมภูมิ และการวิเคราะหข์อ้มูลโดยมีระเบียบวิธีวิจัยดงัน้ี 

ประชากรและตวัอย่าง 

การวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์ตน้ทุนการเลี้ ยงโค 3 สายพนัธุ์โดยใชวิ้ธีตน้ทุนฐาน

กิจกรรมน้ีไดศึ้กษาขอ้มูลกรณีศึกษาของฟาร์ม บุญยงัฟาร์ม อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัด

กาญจนบุรี โดยเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี ในปี 2559-2561 

 

 เคร่ืองที่ใชใ้นการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีใชเ้คร่ืองมือการวิจัย ไดแ้ก่ กระดาษท าการและแบบสมัภาษณ ์

เป็นการสมัภาษณเ์ชิงลึกโดยการสมัภาษณ ์เจ้าของฟารม์คือ คุณบุญยงั ศรียอดแส และ คุณ

มารยาท ศรียอดแส  โดยใช้ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆไดแ้ก่ต้นทุนที่เกิดข้ึนจริง  

จ านวนค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนของการเลี้ ยงโค ไดแ้ก่ ผลตอบแทนและรายได ้พรอ้มกบัการจัดท า

แบบฟอรม์การเก็บขอ้มูลของฟารม์การค านวณตน้ทุนตามฐานกิจกรรมของการเลี้ ยงโค ของ

ฟารม์ บุญยงัฟารม์ อ าเภอหว้ยกระเจา  จังหวดักาญจนบุรี  ในปี 2559-2561 

 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

        ข้อมูลปฐมภมูิ 



ใช้การสัมภาษณ์เจ้าของผู้ เล้ียงโคฟาร์มบุญยังฟาร์ม อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัด

กาญจนบุรีและสังเกตการณ์เล้ียงโคของฟาร์ม ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลต้นทุนการเล้ียงโค มาท า

การวิเคราะห์ต้นทุนตามฐานกจิกรรมการเลี้ยงโค 

         ข้อมูลทุติยภมูิ 

ศึกษาทฤษฎีการเลี้ ยงโค การค านวณต้นทุนการเลี้ ยงโคตามวิธต้ีนทุนตามฐานกิจกรรม

เพื่อมาวิเคราะห์จ าแนกกจิกรรมต้นทุนตามฐานกจิกรรม 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนตามฐานกิจกรรมของการเล้ียงโคของฟาร์ม บุญยังฟาร์ม 

อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้จาก

ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พร้อมกับการรายงานประเมินผล การปฏิบัติงานและ

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าแนกกิจกรรมเพื่อค านวณต้นทุนการเล้ียงโค 

ปริมาณการเลี้ยงโค ค านวณก าไรเพื่อเปรียบเทยีบ โค 3  สายพันธุ ์

 

สถิตท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละเลขคณิต   เพื่อค านวณ

ต้นทุน 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  ผลการวิจัย 

ตารางที่ 4.1  แบบการบันทกึจ านวนโคเปรียบเทยีบ 3 ปี 

 

 

    

สายพนัธุโ์ค 

จ านวนโคในฟารม์ ปี 2559 - 2561 

เพศผู ้ เพศเมีย 

รวม 
รอ้ยละ 

% 
พ่อโค ลูกโค 

แม่

โค ลูกโค 

ปี 2561             

โคบราหม์นัเลือดรอ้ย 1 6 6 3 16 30 

โคบราหม์นัผสมโคพื้ นเมือง 
 

5 15 10 30 58 

โคพื้ นเมือง 
 

1 4 1 6 12 

รวม 1 12 25 14 52 100 

ปี 2560 
    

  

โคบราหม์นัเลือดรอ้ย 1 1 3 3 8 20 

โคบราหม์นัผสมโคพื้ นเมือง 
 

5 10 5 20 50 

โคพื้ นเมือง 
 

3 7 2 12 30 

รวม 1 9 20 10 40 100 

ปี 2559 
    

  

โคบราหม์นัเลือดรอ้ย 1 1 2 1 5 10 

โคบราหม์นัผสมโคพื้ นเมือง 
 

6 10 4 20 38 

โคพื้ นเมือง 
 

10 15 5 30 57 

รวม 1 17 27 10 55 100 

จากตารางที่ 4.1 ในปี 2561 มีโคบราห์มันเลือดร้อย พ่อโค 1 ตัว  ลูกโคเพศผู้ 6ตัว  

แม่โค 6 ตัว ลูกโคเพศเมีย 3 ตัว  รวมทั้งหมด 16 ตัว คิดเป็น 30% ของโคทั้งหมด  โคบราห์มัน

ผสมโคพื้นเมือง ลูกโคเพศผู้ 5 ตัว แม่โค 15 ตัว ลูกโคเพศเมีย 10 ตัว  รวมทั้งหมด 30 ตัว คิด

เป็นร้อยละ 58 % ของโคทั้งหมด โคพื้นเมือง แม่โค 4ตัว  ลูกโคเพศผู้ 1 ตัว  ลูกโค เพศเมีย 1 

ตัวรวมเป็น 6 ตัว คิดเป็นร้อยละ 12% ของโคทั้งหมด  สรุปในปี 2561  โคบราห์มันเลือดร้อย 

30%  โคบราห์มันผสมโคพื้นเมือง 58%  โคพื้นเมือง 12% ของโคทั้งหมด 52 ตัว 



ต้นทุนตามฐานกจิการเลี้ยงโคมาเปรียบเทยีบโค 3 สายพันธุ์ 

ตารางที่ 4.2  กจิกรรมการเลี้ยงโคและตัวผลักดันต้นทุนต่อลูกโค 1 ตัว 

 

กจิกรรม ตัวผลักดันต้นทุน 

1.ขั้นตอนการผสมเทยีม   

  -กจิกรรมค่าหมอ จ านวนครั้ง 

  -กจิกรรมค่าน า้เชื้อ จ านวนหลอด 

2.ขั้นตอนการดูแลรักษาโค   

  -กจิกรรมค่ายาวัคซีน จ านวนครั้ง 

  -กจิกรรมค่ายาถ่ายพยาธิ จ านวนครั้ง 

  -กจิกรรมค่ายาบ ารุง จ านวนครั้ง 

3.ขั้นตอนการจดทะเบียนโค 

  -กจิกรรมการจดทะเบียนโค จ านวนครั้งการจดทะเบียน 

4.ขั้นตอนการตีเบอร์ 

  -กจิกรรมการตีเบอร์ จ านวนการตีเบอร์ 

5.ขั้นตอนการให้อาหาร   

  -กจิกรรมค่าอาหารข้น ปริมาณการกนิต่อ (ตัว) 

  -กจิกรรมค่าหญ้าสด จ านวนการกนิอาหารหญ้าสด (เท่า) 

  -กจิกรรมค่าหญ้าแห้ง จ านวนการกนิอาหารหญ้าแห้ง (เท่า) 

จากตารางที่ 4.2 พบว่าตัวผลักดันต้นทุนการเล้ียงโคจะมีข้ันตอนในการการผสมเทียม

จะมีกิจกรรมค่าหมอที่มาท าการผสมเทยีมคิดเป็นต่อคร้ังของการผสมเทยีม กิจกรรมค่าน า้เชื้ อใน

การผสมเทยีมคิดเป็นต่อหลอดของ(การผสมเทยีม) ขั้นตอนในการดูแลรักษาโคจะมีกิจกรรมค่า

ยาวัคซีนจะได้มาฟรีจากกรมปศุสัตว์  กิจกรรมค่ายาถ่ายพยาธิและค่ายาบ ารุงคิดเป็นจ านวนคร้ัง

ของการฉีดยา   ขั้นตอนการจดทะเบียนโคจะมีกจิกรรมการจะทะเบียนโคจะจดแต่โคบราห์มันและ

โคบราห์มันผสมโคพื้ นเมืองคิดเป็นจ านวนคร้ังของการขอจดทะเบียน  ขั้นตอนการตีเบอร์จะมี



กจิกรรมการตีเบอร์คิดเป็นต่อคร้ังของการตีเบอร์ ขั้นตอนการให้อาหารจะมีกจิกรรมการค่าอาหาร

ข้นคิดเป็นปริมาณการกินต่อ (ตัว)  กิจกรรมค่าหญ้าสดคิดจากจ านวนการกินอาหารหญ้าสด 

(เท่า)  กจิกรรมค่าหญ้าแห้งคิดจากจ านวนการกนิอาหารหญ้าแห้ง (เท่า) 

ตารางที่ 4.3 ต้นทุนการเลี้ ยงโคตามต้นทุนตามฐานกจิกรรมเปรียบเทยีบโค 3 สายพันธุ(์ ต้นทุนการ

เลี้ยงโค ) 
 

กจิกรรม ตัวผลักดันต้นทุน ต้นทุนการเลี้ยงโค (บาท) 

    

โคบราห์

มันเลือด

ร้อย 

โคบราห์

มันผสมโค

พื้นเมือง 

โค

พื้นเมือง 

1.ขั้นตอนการผสมเทยีม 
    

-กจิกรรมค่าหมอ จ านวนครั้ง 500 500 - 

-กจิกรรมค่าน า้เชื้อ จ านวนหลอด 3,000 1,000 - 

2.ขั้นตอนการดูแลรักษาโค 
    

-กจิกรรมค่ายาวัคซีน จ านวนครั้ง - - - 

-กจิกรรมค่ายาถ่ายพยาธิ จ านวนครั้ง 100 100 100 

-กจิกรรมค่ายาบ ารุง จ านวนครั้ง 50 50 50 

3.ขั้นตอนการจดทะเบียน

โค 

  -กจิกรรมค่าจดทะเบียน

โค จ านวนครั้งการจดทะเบียน 500 300 - 

4.ขั้นตอนการตีเบอร์ 

  -กจิกรรมการตีเบอร์ จ านวนการตีเบอร์ 300 300 - 

5.ขั้นตอนการให้อาหาร 
    

-ค่าอาหารข้น ปริมาณการกนิต่อ (ตัว) 3,840 1,920 - 

-ค่าหญ้าสด 

จ านวนการกนิอาหารหญ้าสด 

(เท่า) 1,778 1,333.50 889 

-ค่าหญ้าแห้ง 

จ านวนการกนิอาหารหญ้าแห้ง 

(เท่า) 1,412 1,059 706 

รวมทั้งหมด 
 

 11,480          6,562.50 1,745 



จากตารางที่ 4.3 ต้นทุนการเลี้ยงลูกโคอายุ 8 เดือนลูกโคบราห์มันเลือดร้อยมีต้นทุน

ต่อตัวคือ 11,480 บาทต่อ1 ตัว ลูกโคบราห์มันผสมโคพื้นเมืองต้นทุนต่อตัวคือ 6,562.50 บาท

ต่อ1 ตัว  โคพื้นเมืองมีต้นทุนต่อตัวคือ  1,745 บาท เมื่อเปรียบเทยีบโค 3 สายพันธุ์ โคบราห์มัน

เลือดร้อยมีต้นทุนมากที่สุด รองลงมาคือโคบราห์มันผสมโคพื้นเมือง และโคพื้นเมืองมีต้นทุนที่

ต ่าสดุ 

 

ตารางที่ 4.4 การค านวณก าไรขั้นต้นจากการขายโค ของลูกโค  อายุ 8 เดือน 

   

สายพันธุโ์ค โคบราห์มันเลือดร้อย 

โคบราห์มันผสมโค

พื้นเมือง โคพื้นเมือง 

  

ลูกโค

เพศผู้ 

ลูกโคเพศ

เมีย 
ลูกโคเพศผู้ 

ลูกโคเพศ

เมีย 

ลูกโคเพศ

ผู้ 

ลูกโคเพศ

เมีย 

ราคาขาย 50,000 120,000 30,000 35,000 12,000 13,000 

หัก ต้นทุน 11,480 11,480 6,562.50 6,562.50 1,745 1,745 

ก าไรขั้นต้น 38,520 108,520 23,437.50 28,437.50 10,255 11,255 

 

จากตารางที่ 4.4 พบว่าการเล้ียงลูกโคบราห์มันเลือดร้อยมีก าไรมากที่สุด คือลูกโค

เพศเมีย 108,520 บาท ลูกโคพื้นเมืองเพศผู้มีก าไรต ่าที่สุดคือ  10,255 บาท ในส่วนของต้นทุน

การเล้ียงลูกโคบราห์มันเลือดร้อย คือ 11480  บาท โคบราห์มันผสมโคพื้นเมือง คือ 6,562,50 

และโคพื้นเมืองคือ 1,745 บาท  ราคาขายโคที่สูงที่สุดคือลูกโคบราห์มันเพศเมีย 120,000 บาท 

และราคาขายที่ต ่าที่สดุคือ โคพื้นเมืองเพศผู้ 12,000 บาท 



 
 

5.  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

งานวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนการเล้ียงโค 3 สายพันธุ ์ได้แก่โคบราห์มันเลือดร้อย  

โคบราห์มันผสมโคพื้นเมือง และโคพื้นเมืองโดยใช้ต้นทุนตามฐานกิจกรรมในการผลักดันต้นทุน

ในการวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละกิจกรรม เป็นกรณีศึกษา บุญยังฟาร์ม จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อสร้าง

แบบการค านวณต้นทุนการเลี้ยงโคและน ามาค านวณต้นทุนการเล้ียงโคตามฐานกจิกรรมและจัดท า

กระดาษท าการและผู้ศึกษาได้เกบ็ข้อมูลจริงของจ านวนการเล้ียงโค ของปี 2559-2561 ซึ่งได้มา

จากการสมัภาษณ์เจ้าของฟาร์ม  

สรุปผลการวิจัย 

การก าหนดกจิกรรมและตัวผลักดันต้นทุนการเล้ียงโค 3 สายพันธุ ์จะก าหนดกจิกรรม

เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการผสมเทียม การดูแลรักษาโค  การจดทะเบียนโค  การตีเบอร์

และการให้อาหาร จะมีทั้งหมด 10 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมค่าหมอจะคิดเป็นจ านวนคร้ังของการ

ผสมเทียม  กิจกรรมค่าน า้เชื้ อจะคิดเป็นจ านวนหลอดของการผสมเทียม  กิจกรรมค่ายาวัคซีน 

(ฟรี)  ได้มาจากกรมปศุสัตว์อ าเภอ  กิจกรรมค่ายาถ่ายพยาธิคิดเป็นคร้ังต่อการฉีดยา  กิจกรรม

ค่ายาบ ารุงคิดเป็นคร้ังต่อการฉีดยา   กิจกรรมการจดทะเบียนโคคิดเป็นคร้ังต่อการจดทะเบียน  

กิจกรรมค่าตีเบอร์คิดเป็นคร้ังต่อการตีเบอร์  กิจกรรมค่าอาหารข้น จะคิดจากปริมาณการกินต่อ

(ตัวโค)    กิจกรรมค่าการกินหญ้าสดคิดจากจ านวนการกินหญ้าสด (เท่า)  กิจกรรมการกินหญ้า

แห้งคิดจากจ านวนการกนิหญ้าแห้ง (เท่า) 

การค านวณต้นทุนตามฐานกิจกรรมพบว่า ต้นทุนการเล้ียงลูกโคอายุ 8 เดือนต่อลูกโค 

1 ตัว โคบราห์มันเลือดร้อยมีต้นทุน 114,80 บาท ลูกโคบราห์มันผสมโคพื้ นเมืองมีต้นทุน 

6,562.50 บาท และลูกโคพื้นเมืองมีต้นทุน 1,745 บาท สรุปต้นทุนการเล้ียงลูกโคอายุ 8 เดือน 

ลูกโคบราห์มันเลือดร้อยมีต้นทุนที่สงูที่สดุและลูกโคพื้นเมืองมีต้นทุนที่ต ่าที่สดุ 

การเปรียบเทียบต้นทุนตามฐานกิจกรรมของลูกโคอายุ 8 เดือน ของโค 3 สายพันธุ์ 

โคบราห์มันเลือดร้อยมีต้นทุนคือ 114,80 บาท  โคบราห์มันผสมโคพื้นเมืองมีต้นทุน 6,562.50 

บาท โคพื้นเมืองมีต้นทุนคือ  1,745  บาท เมื่อเปรียบเทยีบโค 3 สายพันธุ ์โคบราห์มันเลือดร้อย

มีต้นทุนที่สูงที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบกับโคบราห์มันผสมโคพื้ นเมือง มีต้นทุนรองลงมา และเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัโคพื้นเมืองจะมีต้นทุนต ่าที่สดุ 

 การค านวณก าไรขั้นต้นจากการขายลูกโคอายุ 8 เดือน โคบราห์มันเลือดร้อย โคเพศผู้

ราคาขาย 50,000 หักต้นทุน 11,480 จะได้ก าไร 38,520  บาทต่อ1 ตัว โคเพศเมียราคาขาย 

120,000 บาท หักต้นทุน 11,480 บาท จะได้ก าไร 108,520 บาท โคบราห์มันผสมโคพื้นเมือง  

โคเพศผู้ราคาขาย 30,000 บาท หักต้นทุน 6,562.50 จะได้ก าไร 23,437.50 บาท โคเพศเมีย



 

ราคาขาย 35,000 บาท หักต้นทุน 6,562.50  จะได้ก าไร 28,437.50 บาท  โคพื้นเมือง โคเพศ

ผู้ ราคาขาย 12,000 บาท หักต้นทุน 1,745 บาท จะได้ก าไร 10,255  บาท โคเพศเมียราคาขาย 

13,000 บาท หักต้นทุน 1,745 จะได้ก าไร 11,255 บาท 

 

อภิปรายผล 

การค านวณต้นทุนตามฐานกิจกรรมพบว่า ต้นทุนการเล้ียงลูกโคอายุ 8 เดือนต่อลูกโค 

1 ตัว โคบราห์มันเลือดร้อยมีต้นทุน 114,80 บาท ลูกโคบราห์มันผสมโคพื้ นเมืองมีต้นทุน 

6,562.50 บาท และลูกโคพื้นเมืองมีต้นทุน 1,745 บาท สรุปต้นทุนการเล้ียงลูกโคอายุ 8 เดือน 

ลูกโคบราห์มันเลือดร้อยมีต้นทุนที่สูงที่สุดและลูกโคพื้ นเมืองมีต้นทุนที่ต ่าที่สุด   ในส่วนของ

โคบราห์มันเลือดร้อยมีต้นทุนที่สูงที่สุดแต่ถ้าเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับราคาขายของโคบราห์มัน

ผสมโคพื้ นเมือง และโคพื้ นเมือง ราคาขายโคบราห์มันจะมีก าไรดีที่สุดที่ เหมาะสมกับการลงทุน  

สิทธิชัย วงษ์ชูเครือ ,2548   การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในโรงงานน ้าดื่มโดยใช้ต้นทุนฐาน

กิจกรรมพบว่า ต้นทุนค่าโสหุ้ยมีสัดส่วนสูงถึง 44.37% ของต้นทุนรวมทั้งหมดระบบต้นทุนฐาน

กจิกรรมช่วยให้การจัดสรรต้นทุนค่าโสหุ้ยมีความถูกต้องมากกว่าการคิดต้นทุนแบบเดิม   

การเปรียบเทยีบต้นทุนตามฐานกิจกรรม  ของโค 3 สายพันธุ์ โคบราห์มันเลือดร้อยมี

ต้นทุนคือ 114,80 บาท  โคบราห์มันผสมโคพื้ นเมืองมีต้นทุน 6,562.50 บาท โคพื้ นเมืองมี

ต้นทุนคือ  1,745  บาท เมื่อเปรียบเทยีบโค 3 สายพันธุ์ โคบราห์มันเลือดร้อยมีต้นทุนที่สูงที่สุด  

เมื่อเปรียบเทียบกับโคบราห์มันผสมโคพื้ นเมือง มีต้นทุนรองลงมา และเมื่อเปรียบเทียบกับโค

พื้นเมืองจะมีต้นทุนต ่าที่สุด  ศิริพร กติติวัชระพล, (2541)  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยปัจจัยที่มี

ผลต่อต้นทุนกจิกรรม โดยอาศัย ข้อมูลทางสถิติปันส่วนต้นทุนกจิกรรมเข้าสู่ผลิตภัณฑ ์และท าการ

ยกตัวอย่างงานเพื่อเปรียบเทยีบ ต้นทุนปัจจุบันและต้นทุนตามฐานกจิกรรม 
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