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การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผามัดหมี่ กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจ

ชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จงัหวัดขอนแกน 

The Analysis of Cost and Return of Mudmee silk production : Case Study 

of Ban Hua Fai Mudmee silk production community enterprise group, 

Tambol Podaeng, Amphoe Chonnabot, Khonkaen Province 
 

เน้ือทอง ระดาสาร0

1  ธนาพร วิลัยศิลป12   

 

บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการผลิต ตนทุน และผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหม่ี 

กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน เก็บรวบรวม

ขอมูลจากประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 คน โดยใชแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา  1) กระบวนการผลิตผาไหมมัดหม่ีมีรูปแบบการผลิต 2 รูปแบบ ไดแก 1. ผูผลิตเองทุกกระบวนการ

ต้ังแตการปลูกหมอน เลี้ยงไหม สาวไหม ยอมสี มัดหม่ี และทอ 2. ผูผลิตท่ีซ้ือเสนไหมจากแหลงปลูกหมอนและเลี้ยง

ไหมท้ังในหมูบานและตางจังหวัดนำมามัดหม่ี ยอมสี แกหม่ี และทอออกมาเปนผาไหมมัดหม่ี  2) ตนทุนในการผลิตผา

ไหมมัดหม่ีจากผูท่ีทำซ้ือเสนไหมมาทำการผลิตเองทุกกระบวนการ พบวา มีตนทุนการผลิตผาไหมมัดหม่ีเฉลี่ยตอเดือน 

40 เมตร และมีตนทุนการผลิตตอ 1 เมตร เปนวัตถุดิบทางตรง 315 บาท คาแรงงานทางตรง 300 บาท คาใชจายการ

ผลิตผันแปร 91.25 บาท คาใชจายการผลิตคงท่ี 5.77 บาท รวมตนทุนการผลิตตอเมตร 712.02 บาท 3) ผลตอบแทน

จากการผลิตผาไหมมัดหม่ีจากผูท่ีทำซ้ือเสนไหมมาทำการผลิตเองทุกกระบวนการ  พบวา ผูผลิตผาไหมมัดหม่ี มี

อัตราสวนกำไรข้ันตนตอยอดขาย 52.53 % มีอัตราสวนกำไรสุทธิตอยอดขาย 47.03 % มีอัตราสวนกำไรจากการ

ดำเนินงานตอขายสุทธิ 47.03 %  มีจุดคุมทุนขายท่ี 36 เมตร หรือมีจุดคุมทุนของยอดขายท่ี 54,000 บาท และมี

ระยะเวลาคืนทุน 2 เดือน 13 วัน 

คำสำคัญ:  ตนทุน, ผลตอบแทน, ผาไหมมัดหม่ี 

 

Abstract  

The purpose of this research was to study the production process. Costs and returns from 

Mudmee silk production Case Study of Mudmee Silk Community Enterprise, Ban Hua Fai, Por Daeng 
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Sub-district, Rural District, Khon Kaen Province Collected data from the chairman of the community 

enterprise group 1 person. The interview form was used as a tool for collecting information. The 

results of the research showed that 1) Mudmee silk production process has 2 forms: 1. Producer 

owns every step from mulberry planting, silkworm cultivation, silkworm cultivation, mudmee dyeing 

and weaving. Source of mulberry cultivation and rearing. Silk both in villages and in the provinces 

bring Mudmee, dye, repair and weave to make Mudmee silk threads.  2)  The cost of producing 

Mudmee silk from people who buy silk threads to produce it themselves, found that the average  

monthly Mudmee silk production cost is 40 meters and the production cost per 1 meter is 315 

baht. It is a direct raw material, direct labor costs 300 baht. Variable production 91.25 baht Fixed 

production cost 5. 77 baht Total production cost per meter 712. 02 baht.  3)  Returns from the 

production of Mudmee silk from the purchaser of silk threads to produce by themselves every step 

of the way. It was found that Mudmee silk producers had a total profit-to-sales ratio of 52.53% , a 

net profit-to-sales ratio of 47.03% , a net profit-to-sales ratio of 47.03% , a break-even point of 36 

meters, or a break-even point. The capital is 54,000 baht and has a payback period of 2 months 

and 13 days. 

Keywords: Cost, Return, Mudmee silk 

  

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

 ผาไหมมีถ่ินกำเนิดในประเทศจีนและประเทศอินเดีย เกิดข้ึนราว 2,640 ป กอนคริสตกาล พอคาชาวจีนได

เผยแพรผาไหมสูพ้ืนท่ีอ่ืนในแถบเอเชีย สำหรับประเทศไทยนักโบราณคดี พบหลักฐานท่ีแหลงโบราณคดีบานเชียง ซ่ึง

บงชี้วามีการใชผาไหมเม่ือ 3,000 ปกอน การทอผาไหมในประเทศไทยในอดีตมีการทำกันในครัวเรือนเพ่ือใชเอง หรือ

ทำข้ึนเพ่ือใชใน งานพิธี เชน งานบุญ งานแตงงาน ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลท่ี 5) ไดสงเสริมใหใชผาไหม สวนการปลูกหมอนเพ่ือเลี้ยงไหมไดรับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุน แตการ

ดำเนินงานของโครงการก็ทำไดเพียงระยะหนึ่งมีอันตองหยุดไป เนื่องจากเกษตรกรไทยยังคงทำในลักษณะแบบเดิม

เพราะความเคยชิน ไมตอบรับตอการเปลี่ยนแปลงไปสูแบบใหมท่ีไดรับการพัฒนาขึ้นจากความชวยเหลือจากญี่ปุน 

(บงกช ผาไหมทอมือ, 2559) 

 “ชนบท” เปนเมืองเกาท่ีมีประวัติศาสตรมายาวนาน มีการต้ังเปนเมืองมาต้ังแตป พ.ศ. 2326 ชาวชนบทมีการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ทุกครัวเรือนจะมีท่ีดินทำนา ทำไร ทำสวน เลี้ยงสัตว นอกจากอาชีพทำนาแลว ก็มี

การปลูกหมอนเลี้ยงไหม ปลูกฝาย เพ่ือนำเสนไหมและฝายมาทอเปนผืนผา ในอดีตท่ีผานมา การทอผาถือเปนหนาท่ี

สำคัญของผูหญิงชาวอีสาน เพราะจะตองทอผาเพ่ือใชเปนเคร่ืองนุงหมในชีวิตประจำวันจนกลายเปนสวนหนึ่งของวิถี
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ชีวิต การทอผาเปนสิ่งสำคัญท่ีผูหญิงอีสานจะตองเรียนรูและฝกหัดไดสืบทอดกันมาไมขาดสาย ผาไหมท่ีทอได นิยมสวม

ใสไปทำบุญท่ีวัด หรือในงานพิธีและงานมงคลตางๆ รวมท้ังเก็บไวเปนมรดกใหลูกหลาน ดังนั้น “อำเภอชนบท” จึงเริ่ม

มีการทอผามาต้ังแตเม่ือไร ไมสามารถสืบประวัติได แตมีหลักฐานสำคัญคือ ผาไหมมัดหม่ีหนานางหรือผาปูม อายุกวา 

220 ป ท่ีเจาเมืองชนบทคนแรกไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 โดย

ทายาทของเจาเมืองเปนผูเก็บรักษาไว ซ่ึงตอมาคนชนบทไดนำมาเปนตนแบบในการทอผาไหมมัดหม่ีหนานาง ท่ีมี

ชื่อเสียงและเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของผาไหมชนบทในปจจุบัน จึงสันนิษฐานวาการทอผาของอำเภอชนบทนาจะมี

มาไมต่ำกวา 100 ป หรืออาจจะมีมาต้ังแตเริ่มต้ังเมืองชนบท คือ ประมาณ 200 กวาป (วาท่ีรอยตรีประเมษฐ ครีเมฆ, 

2559) 

 “ผามัดหม่ี” ท่ีนิยมทอกันมักเปนลวดลายของภูมิปญญาโบราณท่ีสืบทอดมาตั้งแตสมัยคนรุนปูยาตายาย การจะ

คิดสรางสรรคลายผาใหมๆ ไมคอยมีปรากฏมากนัก การริเริ่มสรางลายผามัดหม่ีใหมของชาวชนบท จังหวัดขอนแกน ซ่ึง

ใชชื่อวา “ลายแคนแกนคูน” ซ่ึงจะใชสรางอัตลักษณท่ีชัดเจนมากข้ึนใหกับจังหวัด จึงเปนภาพสะทอนของการ

สรางสรรคท่ีผสมผสานระหวางภูมิปญญาโบราณ การสรางอัตลักษณท่ีอาศัยกระบวนการมีสวนรวมจากชุมชน ท่ี

เชื่อมโยงการยกระดับและพัฒนาเมือง ซ่ึงคลายแนวทางการอนุรักษของเมืองท่ีมีความเขมแข็งทางวัฒนธรรมท่ีคนหา 

และตอกย้ำตัวตนของเมืองผานการสรางสรรคภูมิปญญาและวัฒนธรรมหลักของเมืองอำเภอชนบท จังหวัดขอนแกนท่ี

เปนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยท่ีมีการทำผามัดหม่ีเปนศิลปะการทอผาพ้ืนเมือง ซ่ึงชาวบานกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝายจะใชเวลาวางจากการทำนาและการปลูกหมอนไหมมาทอผาไวใชในครัวเรือน หรือทอ

ผาไวใชในงานประเพณีตางๆ จนกระท่ังในยุคหลังๆ มีการนำผาท่ีเหลือใชเองมาจำหนาย จนกลายมาเปนรายไดหลัก

แทนการทำนาอาชีพต้ังแตด้ังเดิมของอำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน และกลายเปน 1 ในอำเภอท่ีข้ึนชื่อเร่ือง “ผาไหม

มัดหม่ี” และ “ชางทอผา” ท่ีโดงดัง จนกระท่ังลาสุดจังหวัดขอนแกนไดรับการประกาศอยางเปนทางการจากสภา

หัตถกรรมโลกใหเปน “เมืองแหงผามัดหม่ี” หรือ “นครแหงผามัดหม่ี” ทำใหไดรับการรับรองพิจารณาจากขอมูลเชิง

ประวัติความเปนมาของการทอผาไหมมัดหม่ี วัตถุดิบท่ีใช มาตรฐาน และการยอมรับใน “ผามัดหม่ี” ของเมือง ท่ีมี

วัฒนธรรมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมท่ีมีมายาวนาน ทำใหปจจุบันกลายเปนเมืองท่ีเปนแหลงผลิตวัตถุดิบอยางเสนไหม 

และผลิตภัณฑจากผาไหมมัดหม่ี แหลงใหญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวากันวาการท่ีผาทอเมืองขอนแกนเติบโต

เปนเพราะเสนหของไหมมัดหม่ีท่ีแตกตางจากท่ีอ่ืน ซ่ึงเกิดจากความเฉพาะตัวของมัดหม่ีและลายของมัดหม่ีและเทคนิค

การทอท่ีทำใหเกิดเอกลักษณความเปนชิ้นเดียวในโลก คือ “ผาไหมมัดหม่ีลายแคนแกนคูน” ทำใหรูสึกของความเปน

งานทำมือสุดมหัศจรรย (เท่ียวอีสาน, 2563) 

 ชาวบานกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน มีการทอผาไหมมัดหม่ี

ท่ีมีการทอผาไหมมัดหม่ีใชเองในครัวเรือนมายาวนาน จนกระท่ังปจจุบันไดปรับเปลี่ยนจากการทอผามัดหม่ีใชเองใน

ครัวเรือนมาเปนการสรางอาชีพและรายได ทำท้ังในลักษณะอาชีพหลักและอาชีพเสริม และท่ีสำคัญคือชาวบานกลุม

วิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝายเปนกลุมแมบานท่ีไมมีความรูเนื่องจากกลุมแมบานทอผาสวนใหญจบการศึกษา
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ในระดับประถมศึกษา ทำใหไมมีความรูดานวิธีการคิดตนทุนการผลิตท่ีแทจริง การตั้งราคาท่ีผิดพลาดทำใหอาจเกิดการ

เสียโอกาสในการสรางรายไดท่ีไดผลตอบแทนคุมคา และการถายทอดความรูทางดานการคิดคำนวณตนทุนและ

ผลตอบแทนใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท ก็จะสามารถลดตนทุนการ

ผลิตลงความสูญเสียจากการผลิตมากเกินความจำเปน เพ่ือใหไดมีความรูทางดานการคิดคำนวณตนทุนท่ีแทจริงในการ

ทำผาไหมมัดหม่ี อีกท้ังยังเปนการพัฒนาองคความรูท่ีทำใหชาวบานกลุมนี้มีความสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน

เพ่ือใหไดเปาหมายท่ีสูงสุดของการวิจัยนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขันในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตผาไหมมัดหม่ี

เดียวกัน และการบริหารจัดการการควบคุมตนทุนในการผลิตท่ีนำไปใชในการกำหนดราคาขายผาไหมมัดหม่ีท่ีมีความ

ยุติธรรมและตองเปนราคาท่ีตอบสนองตรงกับความตองการของลูกคาท่ีตองการผลิตภัณฑ ทำใหการผลิตผาไหมมัดหม่ี

สามารถทำกำไรเปนไปตามเปาหมายใหดีย่ิงขึ้น 

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนผูศึกษาจึงสนใจในการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหม

มัดหม่ีของผูผลิต ชาวบานกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ท่ีผลิตผาไหม

มัดหม่ี  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความเปนไปไดของความสามารถในการผลิตผาไหมมัดหม่ีและผลตอบแทนท่ี

ไดรับจากการผลิตผาไหมมัดหม่ีของชาวบานกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท 

จังหวัดขอนแกน เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมผาไหม และผูท่ีสนใจการผลิตผาไหมมัดหม่ี

เพ่ือนำไปใชประกอบการตัดสินใจในการทำอาชีพใหมีความเจริญเติบโตและย่ังยืนในอนาคต 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตผาไหมมัดหม่ี กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย ท้ังผูท่ี

ผลิตเองทุกกระบวนการและผูท่ีซ้ือเสนไหมในชุมชนมาผลิตเอง 

 2. เพ่ือศึกษาตนทุนการผลิตผาไหมมัดหม่ี กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝายของผูท่ีซ้ือ

เสนไหมในชุมชนมาผลิตเอง 

 3. เพ่ือศึกษาผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหม่ี กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย

ของผูท่ีซ้ือเสนไหมในชุมชนมาผลิตเอง 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้มุงเนนการศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหม่ี กลุมวิสาหกิจสตรี

ชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน โดยมีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

  1. กลุมตัวอยาง ประกอบดวยกลุมผูทรงปญญาดานการทอผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแกน ท้ังหมดจำนวน 1 คน ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน (วิธีสุมกลุมตัวอยางเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง) 
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 2. การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดทำการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหม

มัดหม่ี ตอกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน จากขอมูลดังตอไปนี้ 

 1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง นาง สุภาณี ภูแลนกี่ ตำแหนงประธานกลุม ผูทรงภูมิ

ปญญาเกี่ยวกับผาไหมมัดหม่ี โดยทางผูวิจัยไดดำเนินการรวบรวมขอมูลเหลานี้มาจากการออกแบบสัมภาษณเชิง

คุณภาพ เพ่ือนำมาทำการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหม่ี 

กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน  

 2. ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือใชในการสนับสนุนการศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้ใหมีความสมบูรณ

มากย่ิงขึ้น โดยผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีตางๆ วิทยานิพนธ วารสาร บทความ 

รายงานการศึกษา รวมท้ังเอกสารท่ีเกี่ยวของกับขอมูลจากเว็บไซตตางๆ ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจาก

การผลิตผาไหมมัดหม่ีของกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ี 

 3. เครื่องมือในการวิจัย 

 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผาไหมมัดหม่ีของกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย 

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน สัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหม่ี โดยแบง

คำถามออกเปน 5 สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูผลิตผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย          

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผาไหมมัดหม่ี        

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณท่ีใชในการผลิตผาไหมมัดหม่ี 

สวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการผลิตผาไหมมัดหม่ี 

สวนท่ี 5 ขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของผาไหมมัดหม่ี 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 วิธีการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ จะเปนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหม่ี 

กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ี โดยผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลในรูปแบบเชิงคุณภาพ ข้ันตอนในการ

ดำเนินการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้  

 1. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาถึงสภาพท่ัวไป กระบวนการผลิตผาไหมมัดหม่ี ท้ังสองกรณี คือ 

ผูผลิตเองทุกกระบวนการตั้งแตการปลูกหมอนเลี้ยงไหม และผูซ้ือเสนไหมมาทำการผลิตเอง 

 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการผลิตผาไหมมัดหม่ี โดย

พิจารณาจากการศึกษาแนวคิดตนทุนและผลตอบแทน 

 3. การวิเคราะหตนทุนการผลิตผาไหมมัดหม่ี ท่ีผูวิจัยใชในการศึกษา การวิเคราะหดานตนทุนและ

ผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหม่ี กรณีศึกษา ผูทรงภูมิปญญาดานการผลิตผาไหมมัดหม่ี จะใชวิธีการคิดตนทุน

ท้ังหมดท่ีใชในการลงทุนโดยจะแยกตนทุนท่ีเกิดข้ึนตามลักษณะของตนทุนเปน 2 ประเภท คือ ตนทุนผันแปร และ

ตนทุนคงท่ี  
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 4. การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน ท่ีผูวิจัยใชในการศึกษา การวิเคราะหดานตนทุนและผลตอบแทน

จากการผลิตผาไหมมัดหม่ี กรณีศึกษา ผูทรงภูมิปญญาดานการผลิตผาไหมมัดหม่ีจะใชวิธีดังนี้ 

 4.1 อัตราสวนกำไรขั้นตน 

 4.2 อัตราสวนกำไรจากการดำเนินงาน 

 4.3 อัตราสวนกำไรสุทธิ 

 4.4 จุดคุมทุน 

 4.5 ระยะเวลาคืนทุน 

 

สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยเร่ือง การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหม่ี กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชน

ผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค

ท่ีกำหนดไว ดังนี้ 

 1. กระบวนการการผลิต กลุมวิสาหกิจชุมชนบานหัวฝายผูทำวิจัย พบวา มีการผลิตแบงออกเปน 2 รูปแบบ 

ไดแก 1. ผูผลิตเองทุกกระบวนการต้ังแตการปลูกหมอน เลี้ยงไหม สาวไหม ยอมสี มัดหม่ี จนกระท้ังทอออกมาเปนผา

ไหมมัดหม่ี 2. ผูผลิตท่ีซ้ือเสนไหมจากแหลงปลูกหมอนและเลี้ยงไหมท้ังในหมูบานและตางจังหวัดนำมามัดหม่ี ยอมสี 

แกหม่ี และทอออกมาเปนผาไหมมัดหม่ี  

 2. ตนทุนการผลิตผาไหมมัดหม่ี กลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย ผูวิจัยไดทำการศึกษาตนทุน

จากการผลิตผาไหมมัดหม่ีจากผูท่ีทำการซ้ือเสนไหมมาผลิต พบวา ผูผลิตผาไหมมัดหม่ี มีตนทุนในการผลิตผาไหม

มัดหม่ีตอ 1 เมตร ซ่ึงเปนวัตถุดิบทางตรง 315 บาท คาแรงงานทางตรง 300 บาท คาใชจายการผลิตผันแปร 91.25 

บาท คาใชจายการผลิตคงท่ี 5.77 บาท รวมตนทุนการผลิตตอเมตร 712.02 บาท 

 3. ผลตอบแทน กลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหผลตอบแทนจากการ

ผลิตผาไหมมัดหม่ีจากผูท่ีทำซ้ือเสนไหมมาทำการผลิตเองทุกกระบวนการ พบวา ผูผลิตผาไหมมัดหม่ี มีอัตราสวนกำไร

ขั้นตนตอยอดขาย 52.53 % มีอัตราสวนกำไรสุทธิตอยอดขาย 47.03 % มีอัตราสวนกำไรจากการดำเนินงานตอขาย

สุทธิ 47.03 %  มีจุดคุมทุนขายท่ี 36 เมตร หรือมีจุดคุมทุนของยอดขายท่ี 54,000 บาท และมีระยะเวลาคืนทุน 2 

เดือน 13 วัน 
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ตารางที่ 1 สรุปตนทุนในการผลิตเฉลี่ยตอเดือน และตนทุนเฉลี่ยตอเมตรจากการทอผาไหมมัดหม่ี 

รายการ ตนทุนการผลิต 

(บาท/เดือน) 

ตนทุนการผลิต 

(บาท/เมตร) 

ตนทุนการผลิตตอเมตร (บาทตอเมตร)   

วัตถุดิบทางตรง 12,600 315 

คาแรงงานทางตรง 12,000 300 

คาใชจายในการผลิตผันแปร 3,650 91.25 

คาใชจายในการผลิตคงท่ี 230.83 5.77 

ตนทุนการผลิตตอเมตร (บาทตอเมตร) 28,480.83 712.02 

 

ตารางที่ 2 สรุปผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหม่ี 

 

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินผลตอบแทนการผลิตผาไหมมัดหม่ี 

1. อัตราสวนกำไรข้ันตนตอยอดขาย                             =                  กำไรขั้นตน      × 100                                  

                                                                                                                ยอดขาย 

      =                  31,519.20        × 100 

                                                      60,000 

      =                   52.53 % 

2. อัตราสวนกำไรสุทธิตอยอดขาย                 =                  กำไรสุทธิ          × 100 

                              ยอดขาย 

ผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหม่ี 

 หนวย:บาท 

ปริมาณการขาย (เมตร) 40 

ราคาขายตอเมตร 1,500 

รายไดจากการขายผาไหมมัดหม่ี 60,000 

ตนทุนขาย (40 เมตร × 712.02 บาท/เมตร) 28,480.80 

กำไรขั้นตน 31,519.20 

หัก คาใชจายในการขายและบริหาร 3,300 

กำไรสุทธิ 28,219.20 
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      =                  28,219.20      × 100  

                                                                          60,000 

      =                   47.03 % 

3. อัตราสวนกำไรจากการดำเนินงานตอขายสุทธิ              =           กำไรจากการดำเนินงาน       ×100 

                                                   ยอดขายสุทธิ 

      =                 28,219.20                × 100 

                                                   60,000 

      =                  47.03 % 

4. จุดคุมทุน 

 ปริมาณการขาย  ณ จุดคุมทุน                  =   ตนทุนคงท่ี  

                       ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย 

                 =               28,480.83 

                          1,500 – 712.02 

                 =     36.14 เมตร หรือ 36 เมตร 

             ดังนั้น ปริมาณขายผาไหมมัดหม่ี ณ จุดคุมทุน ประมาณ 36 เมตร 

5. ระยะเวลาคืนทุน                   =       เงินลงทุนเริ่มแรก + เงินทุนหมุนเวียนสำหรับ 

               ตนทุนการผลิต + คาใชจายในการขายและบริหาร 

            กระแสเงินสดรับ (เฉลี่ยตอเดือน) 

         =         34,460 + 31,550 + 3,300 

       28,450 

         =                 69,310 

                            28,450 

         =       2.44 หรือ 2 เดือน 13 วัน 

 ดังนั้น ผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหม่ี พบวา ระยะเวลาคืนทุน 2 เดือน 13 วัน 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหม่ี กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ี

บานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน โดยสามารถอภิปรายผลในประเด็นสำคัญ ดังตอไปนี้ กลุม

สมาชิกมีการต้ังราคาขายผาไหมมัดหม่ีเมตรละ 1,500 บาทตอ ผูผลิต 1 คน สามารถผลิตผาไหมมัดหม่ีขายท้ังหมด

ประมาณ 40 เมตรตอเดือน รายไดจากการขาย 60,000 บาทตอเดือน จากขอมูลขางตนสามารถวิเคราะหรายไดจาก

การขายผาไหมมัดหม่ี ไดดังตอไปนี้  ขายผาไหมมัดหม่ี 40 เมตร เมตรละ 1,500 บาท หักตนทุนขาย 28,480.80 บาท 
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ไดกำไรข้ันตน 31,519.20 บาท หักคาใชจายในการขาย 3,300 บาท ท้ังนี้ไดกำไรสุทธิ 28,219.20 บาทตอเดือน มี

อัตราสวนกำไรข้ันตนตอยอดขาย 52.53 % มีอัตราสวนกำไรสุทธิตอยอดขาย 47.03 % มีอัตราสวนกำไรจากการ

ดำเนินงานตอขายสุทธิ 47.03 %  มีจุดคุมทุนขายท่ี 36 เมตร หรือมีจุดคุมทุนของยอดขายท่ี 54,000 บาท และมี

ระยะเวลาคืนทุน 2 เดือน 13 วัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

 (1) กลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย สามารถนำขอมูลตนทุนการผลิตท้ังสิ้นไปใชในการกำหนด

ราคาผาไหมได 

 (2) กลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหม่ีบานหัวฝาย สามารถนำขอมูลผลตอบแทนไปใชเปนแนวทางในการลด

ตนทุนการผลิตโดยเฉพาะตนทุนวัตถุดิบทางตรง ซ่ึงมีตนทุนท่ีสูงท่ีสุด 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 (1) ศึกษาแนวทางการเพ่ิมมูลคาของผาไหมมัดหม่ีใหมีมูลคาท่ีสูงย่ิงขึ้น 

 (2) ศึกษาตนทุนจากการผลิตผาไหมมัดหม่ีในสวนท่ียังไมไดนำมาวิเคราะหตนทุน ควรศึกษาแนวทางในการ

ลดตนทุนวัตถุดิบและเพ่ิมกลุมลูกคา เพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีมากขึ้น 

 (3) ศึกษาปจจัยท่ีทำใหเกิดตนทุนการผลิตผาไหมมัดหม่ีท่ีมีตนทุนสูงเกินไป 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาวิจัย เร่ืองตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหม่ีกลุมวิสาหกิจ ชุมชนผาไหม

มัดหม่ีบานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณไดเปนอยางดีดวยความ

อนุเคราะหและการกรุณาใหคำปรึกษาและขอคิดตางๆ อันเปนประโยชนอยางย่ิงในการทำวิจัย อีกท้ังยังชวยแกปญหา

ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการดำเนินงาน พรอมท้ังดำเนินงานวิจัยต้ังแตตนจน เสร็จสมบูรณตลอดจนใหความรูและ

ประสบการณท่ีดีจากอาจารย เดือนฉาย คำสีทา อาจารยท่ีปรึกษา การศึกษาคนควาวิจัย ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปน

อยางสูงไว ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาบมเพาะจนผูศึกษาสามารถนำเอา หลักการมา

ประยุกตใชและอางอิงในการศึกษาคนควาวิจัยคร้ังนี้อีกท้ังบิดา มารดา ญาติพ่ีนอง และ เพ่ือนๆ ของผูศึกษา ซ่ึงให

กำลังใจและความชวยเหลือมาโดยตลอด  

คุณคาอันพึงมีจากการศึกษาคนควาวิจัย ฉบับนี้ ขอมอบเพ่ือบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยและผูมี

พระคุณทุกทาน 

 

 



 
 

ภาคโปสเตอร 
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