การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผามัดหมี่ กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจ
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการผลิต ตนทุน และผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหมี่
กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน เก็บรวบรวม
ขอมูลจากประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 คน โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการผลิตผาไหมมัดหมี่มีรูปแบบการผลิต 2 รูปแบบ ไดแก 1. ผูผลิตเองทุกกระบวนการ
ตั้งแตการปลูกหมอน เลี้ยงไหม สาวไหม ยอมสี มัดหมี่ และทอ 2. ผูผลิตที่ซื้อเสนไหมจากแหลงปลูกหมอนและเลี้ยง
ไหมทั้งในหมูบานและตางจังหวัดนำมามัดหมี่ ยอมสี แกหมี่ และทอออกมาเปนผาไหมมัดหมี่ 2) ตนทุนในการผลิตผา
ไหมมัดหมี่จากผูที่ทำซื้อเสนไหมมาทำการผลิตเองทุกกระบวนการ พบวา มีตนทุนการผลิตผาไหมมัดหมี่เฉลี่ยตอเดือน
40 เมตร และมีตนทุนการผลิตตอ 1 เมตร เปนวัตถุดิบทางตรง 315 บาท คาแรงงานทางตรง 300 บาท คาใชจายการ
ผลิตผันแปร 91.25 บาท คาใชจายการผลิตคงที่ 5.77 บาท รวมตนทุนการผลิตตอเมตร 712.02 บาท 3) ผลตอบแทน
จากการผลิตผาไหมมัดหมี่จากผูที่ทำซื้อเสน ไหมมาทำการผลิตเองทุกกระบวนการ พบวา ผูผลิตผาไหมมัดหมี่ มี
อัตราสวนกำไรขั้นตนตอยอดขาย 52.53 % มีอัตราสวนกำไรสุทธิตอยอดขาย 47.03 % มีอัตราสวนกำไรจากการ
ดำเนินงานตอขายสุทธิ 47.03 % มีจุดคุมทุนขายที่ 36 เมตร หรือมีจุดคุมทุนของยอดขายที่ 54,000 บาท และมี
ระยะเวลาคืนทุน 2 เดือน 13 วัน
คำสำคัญ: ตนทุน, ผลตอบแทน, ผาไหมมัดหมี่

Abstract
The purpose of this research was to study the production process. Costs and returns from
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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
ผาไหมมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและประเทศอินเดีย เกิดขึ้นราว 2,640 ป กอนคริสตกาล พอคาชาวจีนได
เผยแพรผาไหมสูพื้นที่อื่นในแถบเอเชีย สำหรับประเทศไทยนักโบราณคดี พบหลักฐานที่แหลงโบราณคดีบานเชียง ซึ่ง
บงชี้วามีการใชผาไหมเมื่อ 3,000 ปกอน การทอผาไหมในประเทศไทยในอดีตมีการทำกันในครัวเรือนเพื่อใชเอง หรือ
ทำขึ้นเพื่อใชใน งานพิธี เชน งานบุญ งานแตงงาน ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
(รัชกาลที่ 5) ไดสงเสริมใหใชผาไหม สวนการปลูกหมอนเพื่อเลี้ยงไหมไดรับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุน แตการ
ดำเนินงานของโครงการก็ทำไดเพียงระยะหนึ่งมีอันตองหยุดไป เนื่องจากเกษตรกรไทยยังคงทำในลักษณะแบบเดิม
เพราะความเคยชิน ไมตอบรับตอการเปลี่ยนแปลงไปสูแบบใหมที่ไดรับการพัฒ นาขึ้นจากความชวยเหลือจากญี่ปุน
(บงกช ผาไหมทอมือ, 2559)
“ชนบท” เปนเมืองเกาที่มีประวัติศาสตรมายาวนาน มีการตั้งเปนเมืองมาตั้งแตป พ.ศ. 2326 ชาวชนบทมีการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ทุกครัวเรือนจะมีที่ดินทำนา ทำไร ทำสวน เลี้ยงสัตว นอกจากอาชีพทำนาแลว ก็มี
การปลูกหมอนเลี้ยงไหม ปลูกฝาย เพื่อนำเสนไหมและฝายมาทอเปนผืนผา ในอดีตที่ผานมา การทอผาถือเปนหนาที่
สำคัญของผูหญิงชาวอีสาน เพราะจะตองทอผาเพื่อใชเปนเครื่องนุงหมในชีวิตประจำวันจนกลายเปนสวนหนึ่งของวิถี
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ชีวิต การทอผาเปนสิ่งสำคัญที่ผูหญิงอีสานจะตองเรียนรูและฝกหัดไดสืบทอดกันมาไมขาดสาย ผาไหมที่ทอได นิยมสวม
ใสไปทำบุญที่วัด หรือในงานพิธีและงานมงคลตางๆ รวมทั้งเก็บไวเปนมรดกใหลูกหลาน ดังนั้น “อำเภอชนบท” จึงเริ่ม
มีการทอผามาตั้งแตเมื่อไร ไมสามารถสืบประวัติได แตมีหลักฐานสำคัญคือ ผาไหมมัดหมี่หนานางหรือผาปูม อายุกวา
220 ป ที่เจาเมืองชนบทคนแรกไดรับ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ าจุฬ าโลก รัชกาลที่ 1 โดย
ทายาทของเจาเมืองเปนผูเก็บรักษาไว ซึ่งตอมาคนชนบทไดนำมาเปนตนแบบในการทอผาไหมมัดหมี่หนานาง ที่มี
ชื่อเสียงและเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของผาไหมชนบทในปจจุบัน จึงสันนิษฐานวาการทอผาของอำเภอชนบทนาจะมี
มาไมต่ำกวา 100 ป หรืออาจจะมีมาตั้งแตเริ่มตั้งเมืองชนบท คือ ประมาณ 200 กวาป (วาที่รอยตรีประเมษฐ ครีเมฆ,
2559)
“ผามัดหมี่” ที่นิยมทอกันมักเปนลวดลายของภูมิปญญาโบราณที่สืบทอดมาตั้งแตสมัยคนรุนปูยาตายาย การจะ
คิดสรางสรรคลายผาใหมๆ ไมคอยมีปรากฏมากนัก การริเริ่มสรางลายผามัดหมี่ใหมของชาวชนบท จังหวัดขอนแกน ซึ่ง
ใช ชื่ อ ว า “ลายแคนแก น คู น ” ซึ่ งจะใช ส ร างอั ต ลั ก ษณ ที่ ชั ด เจนมากขึ้น ให กั บ จัง หวัด จึ งเป น ภาพสะท อ นของการ
สรางสรรคที่ผสมผสานระหวางภู มิปญ ญาโบราณ การสรางอัตลักษณ ที่อาศัยกระบวนการมีสวนรวมจากชุมชน ที่
เชื่อมโยงการยกระดับและพัฒนาเมือง ซึ่งคลายแนวทางการอนุรักษของเมืองที่มีความเขมแข็งทางวัฒนธรรมที่คนหา
และตอกย้ำตัวตนของเมืองผานการสรางสรรคภูมิปญญาและวัฒนธรรมหลักของเมืองอำเภอชนบท จังหวัดขอนแกนที่
เปนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีการทำผามัดหมี่เปนศิลปะการทอผาพื้นเมือง ซึ่งชาวบานกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝายจะใชเวลาวางจากการทำนาและการปลูกหมอนไหมมาทอผาไวใชในครัวเรือน หรือทอ
ผาไวใชในงานประเพณีตางๆ จนกระทั่งในยุคหลังๆ มีการนำผาที่เหลือใชเองมาจำหนาย จนกลายมาเปนรายไดหลัก
แทนการทำนาอาชีพตั้งแตดั้งเดิมของอำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน และกลายเปน 1 ในอำเภอที่ขึ้นชื่อเรื่อง “ผาไหม
มัดหมี่” และ “ชางทอผา” ที่โดงดัง จนกระทั่งลาสุดจังหวัดขอนแกนไดรับการประกาศอยางเปนทางการจากสภา
หัตถกรรมโลกใหเปน “เมืองแหงผามัดหมี่” หรือ “นครแหงผามัดหมี่” ทำใหไดรับการรับรองพิจารณาจากขอมูลเชิง
ประวัติความเปนมาของการทอผาไหมมัดหมี่ วัตถุดิบที่ใช มาตรฐาน และการยอมรับใน “ผามัดหมี่” ของเมือง ที่มี
วัฒนธรรมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมที่มีมายาวนาน ทำใหปจจุบันกลายเปนเมืองที่เปนแหลงผลิตวัตถุดิบอยางเสนไหม
และผลิตภัณฑจากผาไหมมัดหมี่ แหลงใหญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวากันวาการที่ผาทอเมืองขอนแกนเติบโต
เปนเพราะเสนหของไหมมัดหมี่ที่แตกตางจากที่อื่น ซึ่งเกิดจากความเฉพาะตัวของมัดหมี่และลายของมัดหมี่และเทคนิค
การทอที่ทำใหเกิดเอกลักษณความเปนชิ้นเดียวในโลก คือ “ผาไหมมัดหมี่ลายแคนแกนคูน” ทำใหรูสึกของความเปน
งานทำมือสุดมหัศจรรย (เที่ยวอีสาน, 2563)
ชาวบานกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน มีการทอผาไหมมัดหมี่
ที่มีการทอผาไหมมัดหมี่ใชเองในครัวเรือนมายาวนาน จนกระทั่งปจจุบันไดปรับเปลี่ยนจากการทอผามัดหมี่ใชเองใน
ครัวเรือนมาเปนการสรางอาชีพและรายได ทำทั้งในลักษณะอาชีพหลักและอาชีพเสริม และที่สำคัญคือชาวบานกลุม
วิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝายเปนกลุมแมบานที่ไมมีความรูเนื่องจากกลุมแมบานทอผาสวนใหญจบการศึกษา
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ในระดับประถมศึกษา ทำใหไมมีความรูดานวิธีการคิดตนทุนการผลิตที่แทจริง การตั้งราคาที่ผิดพลาดทำใหอาจเกิดการ
เสียโอกาสในการสรางรายไดที่ ไดผลตอบแทนคุม คา และการถายทอดความรูท างดานการคิ ดคำนวณตน ทุ น และ
ผลตอบแทนใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท ก็จะสามารถลดตนทุนการ
ผลิตลงความสูญเสียจากการผลิตมากเกินความจำเปน เพื่อใหไดมีความรูทางดานการคิดคำนวณตนทุนที่แทจริงในการ
ทำผาไหมมัดหมี่ อีกทั้งยังเปนการพัฒนาองคความรูที่ทำใหชาวบานกลุมนี้มีความสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
เพื่อใหไดเปาหมายที่สูงสุดของการวิจัยนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตผาไหมมัดหมี่
เดียวกัน และการบริหารจัดการการควบคุมตนทุนในการผลิตที่นำไปใชในการกำหนดราคาขายผาไหมมัดหมี่ที่มีความ
ยุติธรรมและตองเปนราคาที่ตอบสนองตรงกับความตองการของลูกคาที่ตองการผลิตภัณฑ ทำใหการผลิตผาไหมมัดหมี่
สามารถทำกำไรเปนไปตามเปาหมายใหดียิ่งขึ้น
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูศึกษาจึงสนใจในการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหม
มัดหมี่ของผูผลิต ชาวบานกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ที่ผลิตผาไหม
มัดหมี่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดของความสามารถในการผลิตผาไหมมัดหมี่และผลตอบแทนที่
ไดรับจากการผลิตผาไหมมัดหมี่ของชาวบานกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท
จังหวัดขอนแกน เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมผาไหม และผูที่สนใจการผลิตผาไหมมัดหมี่
เพื่อนำไปใชประกอบการตัดสินใจในการทำอาชีพใหมีความเจริญเติบโตและยั่งยืนในอนาคต
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผาไหมมัดหมี่ กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย ทั้งผูที่
ผลิตเองทุกกระบวนการและผูที่ซื้อเสนไหมในชุมชนมาผลิตเอง
2. เพื่อศึกษาตนทุนการผลิตผาไหมมัดหมี่ กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝายของผูที่ซื้อ
เสนไหมในชุมชนมาผลิตเอง
3. เพื่อศึกษาผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหมี่ กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย
ของผูที่ซื้อเสนไหมในชุมชนมาผลิตเอง
วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้มุงเนนการศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหมี่ กลุมวิสาหกิจสตรี
ชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน โดยมีการดำเนินการวิจัย ดังนี้
1. กลุมตัวอยาง ประกอบดวยกลุมผูทรงปญญาดานการทอผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแกน ทั้งหมดจำนวน 1 คน ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน (วิธีสุมกลุมตัวอยางเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง)
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2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทำการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหม
มัดหมี่ ตอกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน จากขอมูลดังตอไปนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ เป นขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง นาง สุภาณี ภู แลนกี่ ตำแหนงประธานกลุม ผูทรงภูมิ
ปญ ญาเกี่ยวกับ ผาไหมมัดหมี่ โดยทางผูวิจัยไดดำเนิ น การรวบรวมขอมู ลเหลานี้มาจากการออกแบบสัมภาษณ เชิง
คุ ณ ภาพ เพื่ อ นำมาทำการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการวิ เคราะห ต น ทุ น และผลตอบแทนจากการผลิ ต ผ า ไหมมั ด หมี่
กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน
2. ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่เพิ่มเติมเพื่อใชในการสนับสนุนการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ใหมีความสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น โดยผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีตางๆ วิทยานิพนธ วารสาร บทความ
รายงานการศึกษา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของกับขอมูลจากเว็บไซตตางๆ ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจาก
การผลิตผาไหมมัดหมี่ของกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่
3. เครื่องมือในการวิจัย
แบบสัมภาษณ เกี่ยวกับ กระบวนการผลิตผาไหมมัดหมี่ของกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน สัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหมี่ โดยแบง
คำถามออกเปน 5 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูผลิตผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผาไหมมัดหมี่
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการผลิตผาไหมมัดหมี่
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการผลิตผาไหมมัดหมี่
สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของผาไหมมัดหมี่
4. การวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ จะเปนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหมี่
กรณี ศึ ก ษากลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผ าไหมมั ดหมี่ โดยผู วิจั ย จะวิเคราะห ข อ มู ล ในรูป แบบเชิ งคุ ณ ภาพ ขั้ น ตอนในการ
ดำเนินการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
1. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาถึงสภาพทั่วไป กระบวนการผลิตผาไหมมัดหมี่ ทั้งสองกรณี คือ
ผูผลิตเองทุกกระบวนการตั้งแตการปลูกหมอนเลี้ยงไหม และผูซื้อเสนไหมมาทำการผลิตเอง
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณ ภาพ เปน การวิเคราะห ตน ทุน และผลตอบแทนการผลิตผาไหมมัดหมี่ โดย
พิจารณาจากการศึกษาแนวคิดตนทุนและผลตอบแทน
3. การวิ เคราะห ต น ทุ น การผลิ ต ผ า ไหมมั ด หมี่ ที่ ผู วิ จั ย ใช ในการศึ ก ษา การวิ เคราะห ด า นต น ทุ น และ
ผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา ผูทรงภูมิปญญาดานการผลิตผาไหมมัดหมี่ จะใชวิธีการคิดตนทุน
ทั้งหมดที่ใชในการลงทุนโดยจะแยกตนทุนที่เกิดขึ้นตามลักษณะของตนทุนเปน 2 ประเภท คือ ตนทุนผันแปร และ
ตนทุนคงที่
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4. การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน ที่ผูวิจัยใชในการศึกษา การวิเคราะหดานตนทุนและผลตอบแทน
จากการผลิตผาไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา ผูทรงภูมิปญญาดานการผลิตผาไหมมัดหมี่จะใชวิธีดังนี้
4.1 อัตราสวนกำไรขั้นตน
4.2 อัตราสวนกำไรจากการดำเนินงาน
4.3 อัตราสวนกำไรสุทธิ
4.4 จุดคุมทุน
4.5 ระยะเวลาคืนทุน
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหมี่ กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชน
ผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค
ที่กำหนดไว ดังนี้
1. กระบวนการการผลิต กลุมวิสาหกิจชุมชนบานหัวฝายผูทำวิจัย พบวา มีการผลิตแบงออกเปน 2 รูปแบบ
ไดแก 1. ผูผลิตเองทุกกระบวนการตั้งแตการปลูกหมอน เลี้ยงไหม สาวไหม ยอมสี มัดหมี่ จนกระทั้งทอออกมาเปนผา
ไหมมัดหมี่ 2. ผูผลิตที่ซื้อเสนไหมจากแหลงปลูกหมอนและเลี้ยงไหมทั้งในหมูบานและตางจังหวัดนำมามัดหมี่ ยอมสี
แกหมี่ และทอออกมาเปนผาไหมมัดหมี่
2. ตนทุนการผลิตผาไหมมัดหมี่ กลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย ผูวิจัยไดทำการศึกษาตนทุน
จากการผลิตผาไหมมัดหมี่จากผูที่ทำการซื้อเสนไหมมาผลิต พบวา ผูผลิตผาไหมมัดหมี่ มีตนทุนในการผลิตผาไหม
มัดหมี่ตอ 1 เมตร ซึ่งเปนวัตถุดิบทางตรง 315 บาท คาแรงงานทางตรง 300 บาท คาใชจายการผลิตผันแปร 91.25
บาท คาใชจายการผลิตคงที่ 5.77 บาท รวมตนทุนการผลิตตอเมตร 712.02 บาท
3. ผลตอบแทน กลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหผลตอบแทนจากการ
ผลิตผาไหมมัดหมี่จากผูที่ทำซื้อเสนไหมมาทำการผลิตเองทุกกระบวนการ พบวา ผูผลิตผาไหมมัดหมี่ มีอัตราสวนกำไร
ขั้นตนตอยอดขาย 52.53 % มีอัตราสวนกำไรสุทธิตอยอดขาย 47.03 % มีอัตราสวนกำไรจากการดำเนินงานตอขาย
สุทธิ 47.03 % มีจุดคุมทุนขายที่ 36 เมตร หรือมีจุดคุมทุนของยอดขายที่ 54,000 บาท และมีระยะเวลาคืนทุน 2
เดือน 13 วัน
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ตารางที่ 1 สรุปตนทุนในการผลิตเฉลี่ยตอเดือน และตนทุนเฉลี่ยตอเมตรจากการทอผาไหมมัดหมี่
รายการ
ตนทุนการผลิตตอเมตร (บาทตอเมตร)
วัตถุดิบทางตรง
คาแรงงานทางตรง
คาใชจายในการผลิตผันแปร
คาใชจายในการผลิตคงที่
ตนทุนการผลิตตอเมตร (บาทตอเมตร)

ตนทุนการผลิต
(บาท/เดือน)

ตนทุนการผลิต
(บาท/เมตร)

12,600
12,000
3,650
230.83
28,480.83

315
300
91.25
5.77
712.02

ตารางที่ 2 สรุปผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหมี่
ผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหมี่
หนวย:บาท
40
1,500
60,000
28,480.80
31,519.20
3,300
28,219.20

ปริมาณการขาย (เมตร)
ราคาขายตอเมตร
รายไดจากการขายผาไหมมัดหมี่
ตนทุนขาย (40 เมตร × 712.02 บาท/เมตร)
กำไรขั้นตน
หัก คาใชจายในการขายและบริหาร
กำไรสุทธิ
ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินผลตอบแทนการผลิตผาไหมมัดหมี่
1. อัตราสวนกำไรขั้นตนตอยอดขาย
=
=
=
2. อัตราสวนกำไรสุทธิตอยอดขาย

=
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กำไรขั้นตน
ยอดขาย
31,519.20
60,000
52.53 %

× 100

กำไรสุทธิ
ยอดขาย

× 100

× 100

=
=
=

3. อัตราสวนกำไรจากการดำเนินงานตอขายสุทธิ

=
=
4. จุดคุมทุน
ปริมาณการขาย ณ จุดคุมทุน

28,219.20 × 100
60,000
47.03 %
กำไรจากการดำเนินงาน
×100
ยอดขายสุทธิ
28,219.20
× 100
60,000
47.03 %

ตนทุนคงที่
ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย
=
28,480.83
1,500 – 712.02
= 36.14 เมตร หรือ 36 เมตร
ดังนั้น ปริมาณขายผาไหมมัดหมี่ 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 ผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหมี่ พบวา ระยะเวลาคืนทุน 2 เดือน 13 วัน

อภิปรายผล
จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหมี่ กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่
บานหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน โดยสามารถอภิปรายผลในประเด็นสำคัญ ดังตอไปนี้ กลุม
สมาชิกมีการตั้งราคาขายผาไหมมัดหมี่เมตรละ 1,500 บาทตอ ผูผลิต 1 คน สามารถผลิตผาไหมมัดหมี่ขายทั้งหมด
ประมาณ 40 เมตรตอเดือน รายไดจากการขาย 60,000 บาทตอเดือน จากขอมูลขางตนสามารถวิเคราะหรายไดจาก
การขายผาไหมมัดหมี่ ไดดังตอไปนี้ ขายผาไหมมัดหมี่ 40 เมตร เมตรละ 1,500 บาท หักตนทุนขาย 28,480.80 บาท
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ไดกำไรขั้นตน 31,519.20 บาท หักคาใชจายในการขาย 3,300 บาท ทั้งนี้ไดกำไรสุทธิ 28,219.20 บาทตอเดือน มี
อัตราสวนกำไรขั้นตนตอยอดขาย 52.53 % มีอัตราสวนกำไรสุทธิตอยอดขาย 47.03 % มีอัตราสวนกำไรจากการ
ดำเนินงานตอขายสุทธิ 47.03 % มีจุดคุมทุนขายที่ 36 เมตร หรือมีจุดคุมทุนของยอดขายที่ 54,000 บาท และมี
ระยะเวลาคืนทุน 2 เดือน 13 วัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) กลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย สามารถนำขอมูลตนทุนการผลิตทั้งสิ้นไปใชในการกำหนด
ราคาผาไหมได
(2) กลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหมมัดหมี่บานหัวฝาย สามารถนำขอมูลผลตอบแทนไปใชเปนแนวทางในการลด
ตนทุนการผลิตโดยเฉพาะตนทุนวัตถุดิบทางตรง ซึ่งมีตนทุนที่สูงที่สุด
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลคาของผาไหมมัดหมี่ใหมีมูลคาที่สูงยิ่งขึ้น
(2) ศึกษาตนทุนจากการผลิตผาไหมมัดหมี่ในสวนที่ยังไมไดนำมาวิเคราะหตนทุน ควรศึกษาแนวทางในการ
ลดตนทุนวัตถุดิบและเพิ่มกลุมลูกคา เพื่อใหไดผลตอบแทนที่มากขึ้น
(3) ศึกษาปจจัยที่ทำใหเกิดตนทุนการผลิตผาไหมมัดหมี่ที่มีตนทุนสูงเกินไป
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาวิจัย เรื่องตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาไหมมัดหมี่กลุมวิสาหกิจ ชุมชนผาไหม
มั ด หมี่ บ า นหั ว ฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จั งหวั ด ขอนแก น ฉบั บ นี้ ส ำเร็จ สมบู ร ณ ได เป น อย า งดี ด วยความ
อนุเคราะหและการกรุณาใหคำปรึกษาและขอคิดตางๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งในการทำวิจัย อีกทั้งยังชวยแกปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการดำเนิน งาน พรอมทั้งดำเนิน งานวิจัยตั้งแตตนจน เสร็จสมบูรณ ตลอดจนให ความรูและ
ประสบการณที่ดีจากอาจารย เดือนฉาย คำสีทา อาจารยที่ปรึกษา การศึกษาคนควาวิจัย ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ อาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาบมเพาะจนผูศึกษาสามารถนำเอา หลักการมา
ประยุกตใชและอางอิงในการศึกษาคนควาวิจัยครั้งนี้อีกทั้งบิดา มารดา ญาติพี่นอง และ เพื่อนๆ ของผูศึกษา ซึ่งให
กำลังใจและความชวยเหลือมาโดยตลอด
คุณคาอันพึงมีจากการศึกษาคนควาวิจัย ฉบับนี้ ขอมอบเพื่อบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยและผูมี
พระคุณทุกทาน
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