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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [✓] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [✓] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ : การบริหารต้นทุนโดยใช้หลักการ TQM ผลิตอาหารสุกรสำเร็จรูป ตามสูตรจำแนกรุ่น กรณีศึกษา :  
                       บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จำกัด ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [✓] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่าง ๆ เข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 3 
ที่อยู่ 9 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

โทรศัพท์ …055-411221……………โทรสาร ……055-412814……….เว็บไซต์ …http://www.uttvc.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) …ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  พุกอินทร์/อ.บุศรา  คงศักดิ์/อ.ผกามาศ  พุกอินทร์/                 
อ.สิงห์คม  วุฒิชาติ  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตร   
น.ส.วันวิสา  วันสี/น.ส.ศิริวิมล  สุขเกษม   สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
โทรศัพท ์…055-411221……………………………………………………..…….…  โทรสาร …-………………… 
มือถือ …….099-7587143…………………………………………………….……    อีเมล Adun999@gmail.com……………… 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

     วธิีการบริหารคุณภาพแบบ TQM (Total Quality Management) เพ่ือสามารถจำแนกต้นทุนและเปรียบเทียบ
ต้นทุนการผลิตอาหารสุกรสำเร็จรูป ตามสูตรจำแนกรุ่น ของบริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จำกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
    TQM สามารถจัดการต้นทุนการผลิตอาหารสุกรสำเร็จรูปที่ดำเนินการ นำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการที่มีความ
ซับซ้อนด้านต้นทุนที่ดี 
 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญาต   [✓] ไม่อนุญาต 
 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [✓] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 

http://www.uttvc.ac.th/
http://www.uttvc.ac.th/
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บทคัดย่อ 

 
ชื่อเรื่อง : การบริหารต้นทุนโดยใช้หลักการ TQM ผลิตอาหารสุกรสำเร็จรูป ตามสูตรจำแนกรุ่น กรณีศึกษา :  
            บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จำกัด ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จำกัด เป็นกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีการผลิต และจำหน่ายอาหารสุกร
ในประเทศ โดยมีนายฉัตรชัย เอี่ยมสกุล เป็นเจ้าของกิจการ ได้ก่อตั้งกิจการขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
เลี้ยงสุกร ทำให้กิจการมียอดการจำหน่ายต่อปีมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท โดยในการผลิตอาหารมีการนำเข้า
วัตถุดิบและยาเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสุกรสำเร็จรูป ตามสูตรจำแนกรุ่น จากการศึกษาสภาพ
ปัญหาของบริษัท ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตอาหารสุกรสำเร็จรูปอย่างเป็นระบบทำให้ยากต่อการคิดต้นทุน
ในแต่ละครั้ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการบริหารคุณภาพแบบ TQM (Total Quality Management) 
เพื่อจำแนกต้นทุนและเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตอาหารสุกรสำเร็จรูป ตามสูตรจำแนกรุ่น  ของบริษัท สมคิดเกษตร
ฟาร์ม จำกัด เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริงและเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจอย่าง
เหมาะสม  

เนื่องจากสัตว์แต่ละวัยมีความต้องการของจำนวนและปริมาณของอาหารที่ต่างกัน จึงควรจัดหาอาหารให้
ถูกต้องและประหยัด การดำรงชีพ การให้พลังงานในการทำงานของอวัยวะส่วนต่าง ๆ เพื่อสามารถให้มีชีวิตอยู่ต่อไป
ได้ เช่น การหายใจ การเคลื่อนไหว การสืบพันธุ์ สัตว์ที ่มีวัยที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ จำเป็นต้องการอาหารเพื ่อให้
กระบวนการของอวัยวะสืบพันธุ์ทำงานได้เป็นปกติ ทั้งสัตว์เพศผู้และเพศเมียการให้ผลผลิต เมื่ออาหารเข้าสู่ร่างกาย
แล้วจะส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายของสัตว์มีความเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็นเนื้อของสัตว์ ปริมาณนมจากสัตว์ เป็นต้น 
ดังนั้นอาหารสัตว์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องมีการพัฒนาอาหารสัตว์ให้มีคุณค่าแก่สัตว์มากที่สุด เช่น การนำ     
มันสำปะหลังมาทำเป็นมันหมัก (ประภากร ธาราฉาย, 2553) 
 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย 
 การจัดการที่ดีทำให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยการใช้วิธีการบริหารคุณภาพแบบ TQM (Total Quality 
Management : TQM) 
 

ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย 
กลุ่มผู้วิจัยได้มีการวางแผนการดำเนินงานวิจัย เกี่ยวกับวิธีการบริหารคุณภาพแบบ TQM (Total Quality 

Management) เพ่ือจำแนกต้นทุนและเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตอาหารสุกรสำเร็จรูป ตามสูตรจำแนกรุ่น ของบริษัท 
สมคิดเกษตรฟาร์ม จำกัด โดยกำหนดการศึกษาต้นทุนของอาหารสุกรสำเร็จรูป ตามสูตรจำแนกรุ่น แสดงขั้นตอนการ
ดำเนินงาน ดังภาพที ่1 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
 

จากภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย กลุ่มผู้วิจัยได้วางแผนการดำเนินงานตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี TQM Total โดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารระบบคุณภาพด้านต้นทุน 

หลักการที่ คือ Quality การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าโดยใช้แนวความคิดเชิงระบบของการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
การจัดการ การส่งมอบอาหารสุกร การจ่ายเอกสารควบคู่กับการส่งมอบ การนำลงระบบ เป็นต้น หลักการที่ คือ 
Management การบริหารจัดการคุณภาพการลงระบบโปรแกรมแบบต่อเนื่อง จากเอกสาร การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย      
ที่เก่ียวข้องและสร้างเครื่องมือในการวิจัย  

2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตอาหารสำเร็จรูปของ บริษัทสมคิดเกษตรฟาร์ม จำกัด 
3. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตอาหารสุกรโดยใช้หลัก TQM  
4. เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตอาหารสุกรสำเร็จรูป ตามสูตรจำแนกรุ่นสุกรใน

โปรแกรมสำเร็จรูป   
5. นำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตอาหารสุกรสำเร็จรูป ในแต่ละสูตร 
6. สรุปผลการการวิจัย สรุปการศึกษาต้นทุนผลิตของอาหารสุกรสำเร็จรูป ตามสูตรจำแนกรุ่น กรณีศึกษา :   

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จำกัด ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

การดำเนินการวิจัยโดยใช้หลักการ TQM (Total Quality Management) 
 

TQM (Total Quality Management) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญสูงสุดต่อลูกค้าที่มี
การสั่งซื้ออาหารสุกรสำเร็จรูป ตามสูตรจำแนกรุ่น ที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี การดำเนินการด้านการศึกษา
ต้นทุนการผลิตนครั้งนี้ ได้ความร่วมมือของพนักงานทั่วทั้งองค์กรที่จะให้ข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นกับส่วนงานต่าง ๆ และ
ปรับปรุงงานเพ่ือได้ต้นทุนอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของการศึกษาได้  และ TQM เป็นระบบที่
มองภาพรวมทั้งองค์กรในการบริหารจัดการในด้านต้นทุน เช่น ระบบการบริหารวัตถุดิบ การบริหารการจัดซื้อจัดจา้ง 
ระบบกระบวนการผลิต และอ่ืน ๆ โดยพนักงานจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานหรือความต้องการ เป็นระบบที่ปรับปรุงการ
ทำงานต่าง ๆ ร่วมกับการวางแผนการจัดองค์กร และการทำความเข้าใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลในแต่ละ
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ระดับเพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน รวมไปถึงมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการปรับเปลี่ยน
สภาพการณ์ในการแข่งขันของธุรกิจ ซ่ึง TQM เป็นระบบที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกองค์กร โดยประสิทธิภาพของการ
จัดองค์กรในระบบนี้ขึ ้นอยู ่กับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่ของทุกคนในการนำองค์กรไปสู ่เป้าหมาย ของการ
ดำเนินงานในการวิจัยนี้  

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
 วิธีการคำนวณหาต้นทุน การวิจัยครั้งนี้ ใช้หลักที่ คือ Total ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารระบบ
คุณภาพด้านต้นทุน หลักการที่ คือ Quality การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าโดยใช้แนวความคิดเชิงระบบของการ
ผลิตอาหารสุกรที่มีคุณภาพ การจัดการการส่งมอบอาหารสุกร การจ่ายเอกสารควบคู่กับการส่งมอบ การนำลงระบบ
ต้นทุน เป็นต้น  และหลักการที่ คือ Management การบริหารจัดการคุณภาพการลงระบบโปรแกรมแบบต่อเนื่อง 
โดยมีสูตรทางสถิติด้านต้นทุนผลิตแสดงดังนี้  
 1. การคำนวณหาต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย ตามสูตรจำแนกรุ่น โดยแสดงสูตรดังนี้ 
 สูตร   
  ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย =  ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จ (บาท) 
                  ปริมาณอาหารที่ผลิตเสร็จ (กก.) 
 

 2. การคำนวณหากำไรขั้นต้นต่อหน่วยของอาหารสุกรสำเร็จรูป ตามสูตรจำแนกรุ่น โดยแสดงสูตรดังนี้ 
 สูตร   
  กำไรขั้นต้นต่อหน่วย = ราคาจำหน่ายต่อหน่วย – ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย 
 

3. การคำนวณหาอัตรากำไรขั้นต้นต่อหน่วยของอาหารสุกรสำเร็จรูป ตามสูตรจำแนกรุ่น โดยแสดงสูตรดังนี้ 
          สูตร  
  อัตรากำไรขั้นต้นต่อหน่วย = ราคาจำหน่ายต่อหน่วย x 100 
      กำไรขั้นต้นต่อหน่วย 
 

 4. วิธีการคำนวณหาต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จ ตามสูตรจำแนกรุ่น กลุ่มผู้วิจัยได้นำข้อมูลการผลิตอาหารสุกร
สำเร็จรูป เดือนมกราคม 2563  มาใช้ในการคำนวณหาต้นทุนผลิต ในแต่ละสูตรอาหารดังนี้ 
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     4.1 การคำนวณหาต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย ตามสูตรจำแนกรุ่น ดังแสดงภาพที่ 2 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ภาพที่ 2 แสดงต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย ตามสูตรจำแนกรุ่น 
 

จากภาพที่ 2 แสดงต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย ตามสูตรจำแนกรุ่น กลุ่มผู้วิจัยได้ทำการคำนวณหา
ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย ตามสูตรจำแนกรุ่น พบว่า  

สูตรเลียราง มีปริมาณอาหารที่ผลิตเสร็จ จำนวน 1,807.80 กิโลกรัม มีต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จ  จำนวน 
51,592.86 บาท ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย จำนวน 28.54 บาท 

สูตรนม 1 มีปริมาณอาหารที่ผลิตเสร็จ จำนวน 1,894.40 กิโลกรัม มีต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จ  จำนวน 
48,12.88 บาท ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย จำนวน 25.40 บาท 

สูตรนม 2 มีปริมาณอาหารที่ผลิตเสร็จ จำนวน 2,040.70 กิโลกรัม มีต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จ  จำนวน 
38,235.33 บาท  ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย จำนวน 18.74 บาท 

สูตร 1 มีปริมาณอาหารที ่ผลิตเสร็จ จำนวน 2,024.30 กิโลกรัม มีต้นทุนอาหารที ่ผลิตเสร็จ  จำนวน 
25,344.49 บาท ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย จำนวน 12.52 บาท 

สูตร 2 มีปริมาณอาหารที ่ผลิตเสร็จ จำนวน 2,046.80 กิโลกรัม มีต้นทุนอาหารที ่ผลิตเสร็จ  จำนวน 
24,571.34 บาท  ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย จำนวน 12.00 บาท 

สูตร 3 มีปริมาณอาหารที ่ผลิตเสร็จ จำนวน 2,038.80 กิโลกรัม มีต้นทุนอาหารที ่ผลิตเสร็จ  จำนวน 
21,632.34 บาท  ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย จำนวน 10.61 บาท 

สูตรอุ้มท้อง มีปริมาณอาหารที่ผลิตเสร็จ จำนวน 1,865.50 กิโลกรัม มีต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จ  จำนวน 
24,585.23 บาท  ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย จำนวน 13.18 บาท 

สูตรเลี้ยงลูก มีปริมาณอาหารที่ผลิตเสร็จ จำนวน 2,002.30 กิโลกรัม มีต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จ  จำนวน 
32,993.70 บาท ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย จำนวน 16.48 บาท 

 

ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จ  
ปริมาณอาหารทีผ่ลติเสร็จ  

ต้นทุนอาหาร          
ที่ผลิตเสร็จ 

ปริมาณอาหาร        
ที่ผลิตเสร็จ 
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      4.2 การคำนวณหากำไรขั ้นต้นต่อหน่วยและอัตรากำไรขั ้นต้นต่อหน่วยของอาหารสุกรสำเร็จรูป       
ตามสูตรจำแนกรุ่น ดังแสดงภาพที่ 3 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นต่อหน่วยของอาหารสุกรสำเร็จรูป 
 

จากภาพที่ 3 แสดงกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นต่อหน่วย ตามสูตรจำแนกรุ่น พบว่า  
สูตรเลียราง  มีกำไรขั้นต้น 2.46 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ  7.94 
สูตรนม 1  มีกำไรขั้นต้น 1.60 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ  5.94 
สูตรนม 2  มีกำไรขั้นต้น 5.26 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 21.92 
สูตร 1   มีกำไรขั้นต้น 3.48 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 21.75 
สูตร 2   มีกำไรขั้นต้น 3.50 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 22.55 
สูตร 3   มีกำไรขั้นต้น 4.39 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 29.26 
สูตรอุ้มท้อง  มีกำไรขั้นต้น 2.82 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 17.63 
สูตรเลี้ยงลูก  มีกำไรขั้นต้น 2.52 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 13.27 
 

       

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยได้ศึกษาต้นทุนผลิตอาหารสุกรสำเร็จรูป ตามสูตรจำแนกรุ่น กลุ่มผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับสูตรอาหาร
สุกรสำเร็จรูป ปริมาณวัตถุดิบ และยาเวชภัณฑ์ ซึ่งพบปัญหาว่าบริษัทไม่มีการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตอาหารสุกร
สำเร็จรูปอย่างเป็นระบบ ทำให้ยากต่อการคิดต้นทุนในแต่ละครั้ง กลุ่มผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการใช้วิธีการบริหารคุณภาพ
แบบ TQM (Total Quality Management) ร่วมกับการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาพัฒนาใช้ในการบันทึกข้อมูลต้นทุน
การผลิตอาหารสุกรในแต่ละสูตรแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรบริษัท โดยรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้และ
มูลค่าของวัตถุดิบและยาเวชภัณฑ์ในแต่ละสูตรอาหาร การวิจัยนี้ได้ศึกษาต้นทุนการผลิตอาหารสุกรสำเร็จรูปจำนวน  
8 สูตร ได้แก่ สูตรเลียราง, สูตรนม 1, สูตรนม 2, สูตร 1, สูตร 2, สูตร 3, สูตรอุ้มท้อง และสูตรเลี้ยงลูก ผลการวิจัย
พบว่า สูตรเลียราง มีปริมาณอาหารที ่ผลิตเสร็จ จำนวน 1,807.80 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตเป็นจำนวนเงิน 
51,592.86 บาท ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย จำนวน  28.54 บาท สูตรนม 1 มีปริมาณอาหารที่ผลิตเสร็จ 

ราคาจำหน่ายต่อหน่วย x 100 
กำไรขั้นต้นต่อหน่วย 

ราคาจำหน่ายต่อหน่วย – ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จ
ต่อหน่วย 
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จำนวน 1,894.40 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 48,12.88 บาท ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย จำนวน 25.40 
บาท สูตรนม 2  มีปริมาณอาหารที่ผลิตเสร็จ จำนวน 2,040.70 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 38,235.33 บาท 
ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย จำนวน 18.74 บาท สูตร 1 มีปริมาณอาหารที่ผลิตเสร็จ จำนวน 2,024.30 กิโลกรัม 
มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 25,344.49 ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย จำนวน 12.52 บาท สูตร 2 มีปริมาณอาหารที่
ผลิตเสร็จ จำนวน 2,046.80 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 24,571.34 บาท ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย 
จำนวน 12.00 บาท  สูตร 3 มีปริมาณอาหารที่ผลิตเสร็จ จำนวน 2,038.80 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 
21,632.34 บาท ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย จำนวน 10.16 บาท  สูตรอุ้มท้อง มีปริมาณอาหารที่ผลิตเสร็จ 
จำนวน 1,865.50 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 24,585.23 บาท ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย จำนวน 
13.18 บาท สูตรเลี้ยงลูก  มีปริมาณอาหารที่ผลิตเสร็จ จำนวน 2,002.30 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 32,993.70 
บาท ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย จำนวน 16.48 บาท  และเมื่อเปรียบเทียบ พบว่า  สูตรอาหารที่มีต้นทุน
อาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วยสูงสุด คือ สูตรเลียราง เป็นเงิน 28.54 บาทต่อกิโลกรัม และต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อ
หน่วยต่ำสุด คือ สูตร 3 เป็นเงิน 10.61 บาทต่อกิโลกรัม งานวิจัยนี้จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยในด้านการ
ประยุกต์ใช้วิธีการบริหารคุณภาพแบบ TQM และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้ 
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