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บทคัดย่อ  
 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาต้นทุนและรายได้ วิเคราะห์ผลตอบแทน และวิเคราะห์จุดคุ้มทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2553 ภายใต้สมมติฐาน 2 กรณี คือ กรณีรวมต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรง และกรณีไม่รวมต้นทุนค่าแรงงานทางตรง โดยทั้งสองกรณี มีการวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อัตรา
ก าไรสุทธิต่อยอดขาย (NPM) จุดคุ้มทุน (BEP) ทั้งด้านรายได้จากการขายและปริมาณการขาย และทดสอบการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจุดคุ้มทุน ได้แก่ เมื่อต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเพิ่มขึ้น และราคาขายเพิ่มขึ้น  

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณขายจ านวน 498 ผืน  คิดเป็นรายได้รวมเท่ากับ 314,260 บาทต้นทุนรวมเท่ากับ 
293,127.50 บาท ซึ่งต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยเกือบ 2 ใน 4 เป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง เมื่อ
พิจารณาผลตอบแทนที่ได้ภายใต้สมมติฐานทั้งสอง พบว่า ค่อนข้างแตกต่างกันมาก เนื่องจากต้นทุนค่าแรงงานทางตรงมี
สัดส่วนค่อนข้างสูง คิดเป็นร้อยละ 31.02 ของต้นทุนรวม โดยกรณีรวมต้นทุนค่าแรงงานทางตรง ค่า ROI เท่ากับ ร้อยละ 
5.19 ค่า NPM เท่ากับ ร้อยละ 6.72 ขณะที่จุดคุ้มทุนด้านรายได้จากการขายเท่ากับ 87,215.69 บาท และจุดคุ้มทุนด้าน
ปริมาณขายเท่ากับ 91.40 ผืน ส่วนกรณีไม่รวมต้นทุนค่าแรงงานทางตรง ค่า ROI เท่ากับ ร้อยละ 35.40 ค่า NPM เท่ากับ 
ร้อยละ 35.66 ขณะที่จุดคุ้มทุนด้านรายได้จากการขายเท่ากับ 40,018.97 บาท และจุดคุ้มทุนด้านปริมาณการขาย 41.94 ผืน 

เมื่อพิจารณาจุดคุ้มทุนภายใต้สถานการณ์ที่ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33 และราคาขายเพิ่มขึ้นตามที่
ทางกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ได้ก าหนดขึ้นใหม่ ขณะที่ปัจจัยอื่นคงที่ พบว่า กรณีรวมต้นทุนค่าแรงงานทางตรง 
จุดคุ้มทุนด้านรายได้จากการขายเท่ากับ 47,602.46 บาท และจุดคุ้มทุนด้านปริมาณขายเท่ากับ 31.69 ผืน ส่วนกรณีไม่รวม
ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง จุดคุ้มทุนด้านรายได้จากการขายเท่ากับ 33,596.28 บาท และจุดคุ้มทุนด้านปริมาณขายเท่ากับ 
22.37 ผืน 

เมื่อน ารายได้จากการขายและปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน ในแต่ละสถานการณ์ไปเปรียบเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ 
314,260 บาท ปริมาณขายจ านวน 498 ผืน ในปี พ.ศ.2553 เห็นได้ว่า ผลตอบแทนที่ทางกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ได้รับ
ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ รายได้รวม และปริมาณขายท่ีได้รับนั้น อยู่ในระดับท่ีสูงกว่ารายได้จากการขายและปริมาณ
ขาย ณ จุดคุ้มทุน 

 

คําสําคัญ: ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก, อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน, อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย, จดุคุ้มทุน 
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ABSTRACT  
 

This study aimed to investigate about the cost and revenue, analyze the return, and analyze 
break-even point on souvenir products of Ban Nong Takai Silk Weaving Group, Buriram Province, of the 
year B.E. 2553 under two conditions: cost including direct labor and cost excluding direct labor. Both 
conditions were measured by return on investment (ROI), net profit margin (NPM), break-even point 
(BEP) in terms of both sale revenue and sale volume, and test the change of factors affecting break-
even point; that is, when direct material cost increased and selling price increased.    

The findings revealed that of 498 pieces sold out were totally 314,260 baht of revenue from 
total 293,127.50 baht of cost. The costs involving souvenir products from silk included of direct 
material cost, direct labor cost, manufacturing overhead, and selling and administrative expenses; two 
of forth was direct material cost. Considering the return gained under the two conditions, it found that 
there was very different because direct labor cost was relatively high. It was 31.02 percent of total cost. 
In case of cost including direct labor, the ROI was 5.19 percent, the NPM was 6.72 percent, the BEP of 
sale revenue was 87,215.69 baht and the BEP of sale volume was 91.40 pieces. On the other hand, in 
case of cost excluding direct labor, the ROI was 35.40 percent, the NPM was 35.66 percent, the BEP of 
sale revenue was 40,018.97 baht and the BEP of sale volume was 41.94 pieces. 

Considering the break-even point under the situation that direct material cost increased to 33.33 
percent and the new increasing selling price was determined by the group while the other factors still 
remained the same, it found that, in case of cost including direct labor, the break-even point of sale 
revenue was 47,602.46 baht and the break-even point of sale volume was 31.69 pieces. For the case of 
cost excluding direct labor, the break-even point of sale revenue was 33,596.28 baht and the break-
even point of sale volume was 22.37 pieces. 

Taking the sale revenue and sale volume of the break-even point of each situation to compare 
with 314,260 of the total revenue and 498 pieces of the total sell quantity of the year B.E. 2553, it 
found that the return that Ban Nong Takai Silk Weaving Group received was satisfied because the total 
revenue and sale amount were higher than the sale revenue and sale volume received at the break-
even point. 

 

Keyword: souvenir products, return on investment, net profit margin, break-even point 
 

บทนํา 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ อ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2529 ตามความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีที่ต้องการท าอาชีพเสริมโดย
การเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม ได้มีการรวมกลุ่มขึ้นในการร่วมกัน
ผลิต หาตลาด และพัฒนาคุณภาพการผลิต    เพื่อเพิ่ม

รายได้ให้แก่สมาชิกของกลุ่ม ปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มมี
จ านวนประมาณ 78 คน ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม
ของกลุ่มมีค่อนข้างหลากหลาย ได้แก่ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมไหล่ 
ผ้าพันคอ และผ้าบารู  โดยในการด าเนินการที่ผ่านมา การ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตยังไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการนัก เช่น ทางกลุ่มมักจะไม่ได้น าต้นทุน
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แรงงาน และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ มาคิดค านวณด้วย 
เป็นต้น ดังนั้น ในเบื้องต้น การวิ เคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนตามหลักวิชาการจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ทาง
กลุ่มสามารถวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับการผลิตได้อย่าง
เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเงินของ
กลุ่มได้ 

ในการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น พบว่า  สุวิชา 
โกมลทัต (2543)  [1] ได้ วิ เคราะห์ฟั งก์ ชันการผลิต 
ผลตอบแทนต่อขนาด และจุดคุ้มทุนการผลิตน้ านมดิบ : 
กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จ านวน 60 
ราย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2543 พบว่า ฟังก์ชันการผลิต
น้ านมดิบโดยใช้สมการการผลิตของ Cobb Douglas นั้น 
ปัจจัยการผลิตที่ ให้ผลสูงสุดต่อปริมาณน้ านมดิบ คือ 
จ านวนแม่โครีดนม โดยมีค่าความยืดหยุ่นของปริมาณ
น้ านมต่ อจ านวนแม่ โครี ดนมเท่ ากั บ  0 .937 ด้ าน
ผลตอบแทนของการเพิ่มขนาดการผลิต    อยู่ในช่วงที่
ผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้น โดยผลรวมค่าสัมประสิทธิการ
ผลิตของปัจจัยการผลิตทุกตัวเท่ากับ 1.2466 ส่วนการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน พบว่า ถ้ารวมค่าจ้างแรงงานของสมาชิก
ในครอบครัว ฟาร์มขนาดเล็กต้องผลิตน้ านมดิบให้ได้วันละ 
60 กิโลกรัม ส่วนฟาร์มขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต้อง
ผลิตน้ านมดิบให้ได้วันละ 58.69 และ 78.15 กิโลกรัม 
ตามล าดับ แต่ถ้าไม่รวมค่าจ้างแรงงานของสมาชิกใน
ครอบครัว พบว่า ฟาร์มโคนมขนาดเล็ก ต้องผลิตน้ านมดิบ
ให้ได้วันละ 20.90 กิโลกรัม ส่วนฟาร์มขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ ต้องผลิตน้ านมดิบให้ได้วันละ 25.06 และ 
42.29 กิโลกรัม หากวิเคราะห์ราคาคุ้มทุนนั้น ถ้ารวม
ค่าแรงงานของสมาชิกในครอบครัว ฟาร์มขนาดเล็ก จะมี
ราคาคุ้มทุนที่ 11.46 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ฟาร์มขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ มีราคาคุ้มทุนที่ 8.98 และ 7.64 บาท
ต่อกิโลกรัม ตามล าดับ แต่ถ้าไม่รวมค่าจ้างแรงงานของ
สมาชิกในครอบครัว พบว่า ราคาคุ้มทุนของฟาร์มขนาดเล็ก
เท่ากับ 7.00 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนฟาร์มขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ ราคาคุ้มทุนเท่ากับ 5.86 และ 5.98 บาทต่อ
กิโลกรัม ตามล าดับ 

เจษฎา  เจริญกิติศัพท์ (2545) [2] ได้ศึกษาเรื่อง 
การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนในการประกอบการผลิตผัก 
ผลไม้กระป๋อง 31 ชนิด ของบริษัทอาหารภาคเหนือ จ ากัด 
เพื่อทราบถึงปริมาณการผลิตที่เหมาะสม และเพื่อใช้ใน
การก าหนดนโยบายและวางแผนทางการเงิน โดยเก็บ
รวบรวมและศึกษาข้อมูลของบริษัทในช่วงปี พ.ศ. 2541 
ถึง 2543 ผลการศึกษาพบว่า จากการผลิตสินค้าทั้ง 31 
ชนิด มีเพียง 18 ชนิดที่มีจุดคุ้มทุนทั้ง 3 ปี ทั้งนี้ หาก
พิจารณาอัตราส่วนเกินท่ีแสดงผลต่างระหว่างยอดขายจริง
กับยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน โดยน าอัตราส่วนเกินดังกล่าวมา
จัดเป็นกลุ่มได้ 3 ระดับ คือ ดีมาก (อัตราส่วนเกินข้างต้น
มากกว่าร้อยละ 4) ปานกลาง (อัตราส่วนเกินระหว่างร้อย
ละ  2.01 – 4.00) และน้อย (อัตราส่วนเกินต่ ากว่าร้อยละ 
2) พบว่า ในปี พ.ศ. 2541 มีผลิตภัณฑ์ 9 ชนิดที่ให้
อัตราส่วนเกินดังกล่าวเป็นบวกค่อนข้างดีมาก ในปี พ.ศ. 
2542 มีผลิตภัณฑ์ 7 ชนิด และ 6 ชนิด ในปี พ.ศ. 2543 
ตามล าดับ โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ให้อัตราส่วนเกินดีมาก 
ได้แก่ ลิ้นจี่ ล าไย หน่อไม้ ข้าวโพดอ่อน สัปปะรด เงาะ 
และเงาะยัดไส้ 

วีรชาติ  โลหะชาติ (2547) [3] ศึกษาการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนและการวางแผนก าไรของธุรกิจขนส่งน้ ามัน : 

กรณีศึกษา บริษัท เมืองหลวงทรานสปอร์ต จ ากัด จังหวัด
ตาก ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2545 พบว่า เมื่อน าข้อมูล 3 ปี 
มาเฉลี่ย รายได้จากการขนส่งเฉลี่ยเท่ากับ 81.63 ล้านบาท 
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยเท่ากับ 38.69 ล้านบาท ต้นทุนคงที่
เฉลี่ยเท่ากับ 34.57 ล้านบาท และจุดคุ้มทุนเฉลี่ยเท่ากับ 
4,102 เที่ยว โดยจุดคุ้มทุนของจ านวนเที่ยวในปี พ.ศ. 2543 
2544 และ 2545 เท่ากับ 4,009 4,298 และ 3,998 เที่ยว 
ตามล าดับ เห็นได้ว่าจ านวนเที่ยวท่ีคุ้มทุนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
เนื่องจากก าไรส่วนเกินต่อเที่ยวท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่
ละปี ในส่วนการวางแผนก าไร ได้ก าหนดเป้าหมายก าไรต่อ
ปีเท่ากับ 6 ล้านบาท ภายใต้สมมติฐานต้นทุนคงที่เฉลี่ย
เท่ากับ 34.57 ล้านบาท และก าไรส่วนต่อเที่ยวเฉลี่ยเท่ากับ 
8,429 บาท น้ัน บริษัทต้องขนส่งจ านวน 4,814 เที่ยว 

ปัทมา  สมยารัตน์ (2549) [4] ศึกษาการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนของโรงช าแหละสุกรมาตรฐานในจังหวัด
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เ ชียงใหม่  โดยรวบรวมข้อมูลจากโรงช าแหละสุกร
มาตรฐานที่มีก าลังการผลติสูงสุด 100 ตัวต่อวันท้ังแบบท่ีมี
ส่วนเย็นและไม่มีส่วนเย็น พบว่า  โรงช าแหละสุกร
มาตรฐานแบบมีส่วนเย็น ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 15.513 
ล้านบาท มีจุดคุ้มทุนสุกรที่ 1,756 ตัวต่อเดือน หากรายได้
ต่อหน่วยลดลงร้อยละ 10 จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 2,084 ตัวต่อ
เดือน ในกรณีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จุดคุ้มทุน
เท่ากับ 1,666 ตัวต่อเดือน ในกรณีต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จุดคุ้มทุนเท่ากับ 1,787 ตัวต่อเดือน 
ส่วนโรงช าแหละสุกรมาตรฐานแบบไม่มีส่วนเย็น ต้องใช้
เงินลงทุนเริ่มแรก 12.585 ล้านบาท มีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 
1,441 ตัวต่อเดือน ในกรณีรายได้และต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 จุดคุ้มทุนเท่ากับ 1,381 ตัวต่อเดือน  หากรายได้
ต่อหน่วยลดลงร้อยละ 10 จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 1,700 ตัวต่อ
เดือน ในกรณีต้นทุนคงที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ค านวณ
จุดคุ้มทุนได้ 1,519 ตัวต่อเดือน ในกรณีต้นทุนผันแปรต่อ
หน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จุดคุ้มทุนอยู่ท่ี 1,461 ตัวต่อเดือน 
เมื่อพิจารณาการลงทุนโดยรวม ต้นทุนในการลงทุน
เริ่มแรกสูง โดย    ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ที่สูงเป็นค่า
เครื่องมือเครื่องจักร    ที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ท า
ให้ผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนค่อนข้างสูงด้วย 

สังวาล  นาครินทร์ (2549) [5] ได้ศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมหมี่ลายคลื่นทะเลบ้านนาโพธิ์ 
อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้ผลิตผ้าไหมจ านวน 14 คน พบว่า ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อ
เมตร ประกอบด้วย วัตถุดิบ 560 บาท ค่าแรงงานทางตรง 
290 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต จ าแนกเป็นค่าใช้จ่าย
ผันแปร 126.159 บาท และค่าใช้จ่ายคงที่ 3.848 บาท 
ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนการขาย 20 บาท และค่าไฟฟ้า 4 บาท เมื่อ
พิจารณาผลตอบแทน พบว่า รายได้จาการผลิตต่อเมตร
เท่ากับ 1,500 บาท ก าไรขั้นต้น  ต่อเมตรเท่ากับ 519.993 
บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 
46.187 และอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 
33.066 

จากข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนอง
ตาไก้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้แนวทางในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ โดยวัดอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย 
และจุดคุ้มทุน รวมทั้งทดสอบการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อจุดคุ้มทุน 3 กรณี ได้แก่ เมื่อต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรงเพิ่มขึ้น ขณะที่ปัจจัยอื่นคงที่ เมื่อราคาขายเพิ่มขึ้น 
ขณะที่ปัจจัยอื่นคงที่ และเมื่อต้นทุนวัตถุดิบทางตรงและ
ราคาขายเพิ่มขึ้น ขณะที่ปัจจัยอื่นคงที่  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาต้นทุนและรายได้จากผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ 

2. เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ 

3. เพื่อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่ม
ทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ 
 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่ม

ทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2553 
2. รวบรวมและศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับต้นทุน 

และรายได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนอง
ตาไก้ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2553 

ต้นทุนในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการจ าแนกตาม
ลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 

 วัตถุดิบทางตรง ได้แก่ เส้นไหมดิบ 
 ค่าแรงงานทางตรง ประกอบด้วย ค่ามัดหมี่ ค่าทอ   

ค่าปั่นชาย ค่าปั่นหลอด และค่าสืบ 
 ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร ได้แก่ น้ ายาย้อม 

ด่างฟอกไหม เคมีกัด เชือกฟาง และผงมัน ทั้งนี้ไม่ได้คิด
ค านวณค่าน้ าและค่าเช้ือเพลิง เนื่องจากน้ าที่ใช้ได้จากแหล่ง
น้ าสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ขณะที่เช้ือเพลิงได้จากฟืนที่
เก็บจากเศษไม้ กิ่งไม้ตามธรรมชาติ 

 ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
3. วิเคราะหผ์ลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุม่ทอ
ผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ ภายใตส้มมติฐาน  2 กรณี คือ 
กรณีรวมต้นทุนค่าแรงงานทางตรง และกรณีไม่รวมต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรง โดยทั้งสองกรณีเป็นการวัดอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน และอตัราก าไรสุทธิต่อ
ยอดขาย 

4. วิเคราะห์จดุคุ้มทุนผลิตภณัฑ์ของที่ระลึกกลุม่ทอผ้าไหม
บ้านหนองตาไก้ท้ังด้านรายได้จากการขายและปรมิาณการ
ขาย ภายใตส้มมติฐาน 2 กรณี คือ กรณีรวมต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรง และกรณไีม่รวมต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรง 

5. ทดสอบการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลกระทบตอ่
จุดคุ้มทุน 3 กรณี คือ เมื่อต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเพิ่มขึ้น 
ขณะที่ปัจจัยอื่นคงที่ เมื่อราคาขายเพิ่มขึ้น ขณะที่ปัจจัยอื่น
คงที่ และเมื่อต้นทุนวัตถุดิบทางตรงและราคาขายเพิ่มขึ้น 
ขณะที่ปัจจัยอื่นคงที่   

 

สรุปและอภิปรายผล  
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 

ในการศึกษาต้นทุนและรายได้จากผลิตภัณฑ์ของ  ที่
ระลึกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ ค านวณจากปริมาณ
ขายในปี 2553 จ านวน 498 ผืน คิดเป็นรายได้รวมเท่ากับ 
314,260 บาท ต้นทุนรวมเท่ากับ 293,127.50 บาท ซึ่ง
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประกอบด้วย 
วัตถุดิบทางตรงเท่ากับ 121,160 บาท ค่าแรงงานทางตรง
เท่ากับ 90,920 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิต 36,856.50 
บาท (ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร เท่ากับ 
26,055.50 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ เท่ากับ 
10,801.00 บาท) และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เท่ากับ 44,191 บาท ตามล าดับ (ภาพที่ 1)   
 

 
ภาพที่ 1 สัดส่วนของต้นทุนรวมผลิตภณัฑ์ของที่ระลึกกลุม่

ทอผ้าไหมบา้นหนองตาไก ้

ที่มา : จากการค านวณ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ พบว่าบางครั้งในการผลิต
ของทางกลุ่มทอผ้าไหมนั้น ค่าแรงงานทางตรงไม่ได้น ามาคิด
เป็นต้นทุนด้วย เนื่องจากผู้ผลิตในกลุ่มทอผ้าไหมบางรายใช้
แรงงานตนเองหรือไม่ก็เป็นแรงงานในครอบครัว  ดังนั้น ใน
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และ 3 จึงแบ่งออกเป็น 2 
กรณี คือ กรณีรวมต้นทุนค่าแรงงานทางตรง และกรณีไม่รวม
ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง โดยการวิเคราะห์ภายใต้ทั้งสองกรณี 
ช่วยให้ผู้ผลิตในกลุ่มทอผ้าไหมสามารถเห็นความแตกต่างของ
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากทั้งสองกรณีว่ามีมากน้อยเพียงใดได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 

ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ ประกอบด้วย อัตรา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย 
มีรายละเอียด ดังน้ี  
 

    อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI)  =     
ก าไรสุทธิ

เงินลงทุน
 

 

    โดย ก าไรสุทธิ = รายได้รวม – ต้นทุนรวม 
             เงินลงทุน = เงินลงทุนในต้นทุนการผลิต + 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร + สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
 

เงินลงทุนในต้นทุนการผลิต คือ รายจ่ายเกี่ยวกับ
การผลิต ในที่นี้ คือ ต้นทุนการผลิตที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายใน

วัตถุดิบ
ทางตรง 
41.33% 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 
31.02% 

ค่าใช้จ่าย 
ในการผลิต 
12.57% 

ค่าใช้จ่าย 
ในการขาย
และบริหาร 
15.08% 
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การขายและบริหาร  คิดเป็นเงิน 248,936.50 และ 
158,016.50 บาทต่อปี ส าหรับกรณีรวมต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรง และกรณีไม่รวมต้นทุนค่าแรงงานทางตรง (ตาม
ตารางที่ 1 และ 2) ตามล าดับ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ มูลค่าของสินทรัพย์
ถาวร ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต โดยคิดตาม   
มูลค่าที่ลงทุนครั้งแรก ในที่น้ี มคี่าเท่ากับ 114,310 บาท 
 

    อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย (NPM) = 
ก าไรสุทธิ

ยอดขาย
 

      

     ยอดขายในที่น้ี หมายถึง รายได้รวม 
 

ตารางที่ 1 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตรา
ก าไรสุทธิต่อยอดขาย กรณีรวมต้นทุนค่าแรงงานทางตรง 

ก าไรสุทธิ  21,132.50 

เงินลงทุน ประกอบด้วย 407,437.50 
 เงินลงทุนในต้นทุนการผลิต 248,936.50 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 44,191.00 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 114,310.00 
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
 

 

21,132.50

407,437.50
   

  

  =  5.19 % 
อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย 
 
 

 

21,132.50

314,260.00
 

 

  = 6.72 % 

ที่มา : จากการค านวณ 
 

 
 
ตารางที่ 2 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตรา
ก าไรสุทธิต่อยอดขาย กรณีไม่รวมต้นทุนค่าแรงงานทางตรง 

ก าไรสุทธิ  112,052.50 

เงินลงทุน ประกอบด้วย 316,517..50 
 เงินลงทุนในต้นทุนการผลิต 158,016.50 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 44,191.00 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 114,310.00 

อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
 

112,052.50

316,517.50
   

   

  =  35.40 % 
อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย 
 
 

 

112,052.50

314,260.00
 

 

  = 35.66 % 

ที่มา : จากการค านวณ 
 

ตารางที่ 3 ภาพรวมของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
และอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย 

 กรณีรวมต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรง 

กรณีไม่รวมต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรง 

ROI 5.19 % 35.40 % 

NPM 6.72 % 35.66 % 

ที่มา : จากการค านวณ 
 

จากตารางที่ 3 อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 
ทั้งในกรณีรวมต้นทุนค่าแรงงานทางตรง และกรณีไม่รวมต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรงเท่ากับ ร้อยละ 5.19 และ 35.40 ตามล าดับ 
หมายความว่า จากเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์ของ ที่ระลึกกลุ่มทอ
ผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ 100 บาท ก่อให้เกิดผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุนเท่ากับ 5.19 และ 35.40 บาท ตามล าดับ โดยค่า ROI ที่
ได้ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงถึงประสิทธิภาพในการบรหิารงานของกลุ่ม ฯ 
จากการใช้เงินลงทุนที่มีอยู่ ซึ่งทางกลุ่มฯ สามารถน าค่าที่ได้ไป
เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ เช่น  สมมติ
ว่า ทางกลุ่ม ฯ ต้องการอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าในกรณีรวม
ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง เท่ากับ ร้อยละ 10 ย่อมแสดงว่า ค่า 
ROI ที่ค านวณได้ ร้อยละ 5.19 ต่ ากว่าผลตอบแทนที่ทางกลุ่มฯ 
ต้องการ เป็นต้น 

อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย (NPM) ทั้งในกรณีรวม
ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง และกรณีไม่รวมต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรงเท่ากับ ร้อยละ 6.72 และ 35.66 ตามล าดับ 
หมายความว่า จากยอดขายในผลิตภัณฑ์ของ   ที่ระลึกกลุ่ม
ทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ 100 บาท ก่อให้เกิดก าไรสุทธิ
เท่ากับ 6.72 และ 35.66 บาท ตามล าดับ โดยค่า NPM แปล
ผลได้ลักษณะเช่นเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน กล่าวคือ ค่า NPM ที่ได้ยิ่งสูงยิ่งดี โดยอัตราส่วนนี้ ท า
ให้ทราบว่ายอดขายเมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว คงเหลือเป็น
ก าไรสุทธิเท่าไร 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบรุี  57 

ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 19  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  2558 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  
จุดคุ้มทุน หมายถึง ปริมาณการผลิตและขายที่ท า

ให้รายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวม นั่นคือ กิจการไม่มีก าไร
และไม่ขาดทุน โดยในการวิเคราะห์ มีขั้นตอน ดังนี้ 
 

1. การค านวณหาสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ 

สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ที่ 𝑖  

 =  
รายได้รวมของผลิตภัณฑ์ท่ี 𝑖

รายได้รวมทุกผลิตภัณฑ์
 * 100 

 

ตารางที่ 4 สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มทอ
ผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ 
                                               หน่วย : ร้อยละ 

ช่ือผลิตภณัฑ ์
สัดส่วน 
การขาย 

ผ้าปูโตะ๊ ไหมเปลือกนอก ลายพื้น 4 ตะกรอ 13.36 
ผ้าปูโต๊ะ ไหมเปลือกนอก ลายมัดหมี่ 4 ตะกรอ 29.13 
ผ้าคลุมไหล่ ไหมเปลือกนอก ลายพื้น 2 ตะกรอ  8.62 
ผ้าคลุมไหล่ ไหมเปลือกใน ลายพื้น 4 ตะกรอ  1.72 
ผ้าคลุมไหล่ ไหมเปลือกใน ลายมัดหมี่ 2 ตะกรอ  1.58 
ผ้าพันคอ ไหมเปลือกนอก ลายพื้น 4 ตะกรอ 29.58 
ผ้าพันคอ ไหมเปลือกนอก ลายมัดหมี่ 2 ตะกรอ  8.19 
ผ้าบารู ไหมเปลือกใน ลายพื้น 2 ตะกรอ  6.98 
ผ้าบารู ไหมเปลือกใน ลายมัดหมี่ 2 ตะกรอ  0.83 

รวม         100.00 

ที่มา : จากการค านวณ 

2. การค านวณหาราคาขายรวมตามสัดส่วนการขาย
ผลิตภัณฑ์ 

ราคาขายรวมตามสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์  

=


9

1i

ราคาขายเฉลี่ยต่อผืน x สัดส่วนการขาย 

โดย 


9

1i

คือ ผลรวมของผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 1 ถึง 9  

 
 
 

ตารางที่ 5 ราคาขายรวมตามสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ ราคาขายตามสัดส่วน 
ผ้าปูโตะ๊ ไหมเปลือกนอก  
ลายพื้น 4 ตะกรอ 20,047.09 
ผ้าปูโต๊ะ ไหมเปลือกนอก  
ลายมัดหมี่ 4 ตะกรอ 46,789.97 

ผ้าคลุมไหล่ ไหมเปลือกนอก  
ลายพื้น 2 ตะกรอ  6,677.00 
ผ้าคลุมไหล่ ไหมเปลือกใน  
ลายพื้น 4 ตะกรอ  1,030.99 
ผ้าคลุมไหล่ ไหมเปลือกใน  
ลายมัดหมี่ 2 ตะกรอ    556.92 

ผ้าพันคอ ไหมเปลือกนอก  
ลายพื้น 4 ตะกรอ 13,680.66 

ผ้าพันคอ ไหมเปลือกนอก  
ลายมัดหมี่ 2 ตะกรอ  4,906.78 
ผ้าบารู ไหมเปลือกใน  
ลายพื้น 2 ตะกรอ  1,517.95 
ผ้าบารู ไหมเปลือกใน  
ลายมัดหมี่ 2 ตะกรอ    215.11 

รวม 95,422.48 

ที่มา : จากการค านวณ 

3. การค านวณหาก าไรส่วนเกินของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
ก าไรส่วนเกินรวม และอัตราก าไรส่วนเกินต่อราคาขายรวม
ตามสัดส่วนขาย   

3.1) ก าไรส่วนเกินรวม  

=


9

1i

[ราคาขายเฉลี่ยตน้ทุนผันแปรต่อผนื] x  

           สัดส่วนการขาย 
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ตารางที่ 6 ก าไรส่วนเกินรวมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ กรณีรวมต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรง  

ช่ือผลิตภณัฑ ์
ก าไรส่วนเกิน 

(บาท) 

ผ้าปูโตะ๊ ไหมเปลือกนอก  
ลายพื้น 4 ตะกรอ 

 
4,303.44 

ผ้าปูโต๊ะ ไหมเปลือกนอก  
ลายมัดหมี่ 4 ตะกรอ 

 
7,083.15 

ผ้าคลุมไหล่ ไหมเปลือกนอก  
ลายพื้น 2 ตะกรอ 

 
2,304.92 

ผ้าคลุมไหล่ ไหมเปลือกใน  
ลายพื้น 4 ตะกรอ 

 
176.99 

ผ้าคลุมไหล่ ไหมเปลือกใน  
ลายมัดหมี่ 2 ตะกรอ 

 
-391.31 

ผ้าพันคอ ไหมเปลือกนอก  
ลายพื้น 4 ตะกรอ 

 
5,353.72 

ผ้าพันคอ ไหมเปลือกนอก  
ลายมัดหมี่ 2 ตะกรอ 

 
1,985.68 

ผ้าบารู ไหมเปลือกใน  
ลายพื้น 2 ตะกรอ 

 
-8.19 

ผ้าบารู ไหมเปลือกใน  
ลายมัดหมี่ 2 ตะกรอ 

 
-19.44 

ก าไรส่วนเกินรวม  20,788.95 

ที่มา : จากการค านวณ 
 

ตารางที่ 7 ก าไรส่วนเกินรวมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
กลุ่มทอผ้าไหมบ้ านหนองตาไก้  กรณีไม่รวมต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรง  

ช่ือผลิตภณัฑ ์ ก าไรส่วนเกิน(บาท) 
ผ้าปูโตะ๊ ไหมเปลือกนอก  
ลายพื้น 4 ตะกรอ 

 
7,911.92 

ผ้าปูโต๊ะ ไหมเปลือกนอก  
ลายมัดหมี่ 4 ตะกรอ 

 
19,318.56 

ผ้าคลุมไหล่ ไหมเปลือกนอก  
ลายพื้น 2 ตะกรอ 

 
4,374.54 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ ก าไรส่วนเกิน(บาท) 

ผ้าคลุมไหล่ ไหมเปลือกใน  
ลายพื้น 4 ตะกรอ 

 
623.75 

ผ้าคลุมไหล่ ไหมเปลือกใน  
ลายมัดหมี่ 2 ตะกรอ 

 
144.24 

ผ้าพันคอ ไหมเปลือกนอก  
ลายพื้น 4 ตะกรอ 

8,607.59 

ผ้าพันคอ ไหมเปลือกนอก  
ลายมัดหมี่ 2 ตะกรอ 

 
3,296.69 

ผ้าบารู ไหมเปลือกใน  
ลายพื้น 2 ตะกรอ 

 
899.81 

ผ้าบารู ไหมเปลือกใน  
ลายมัดหมี่ 2 ตะกรอ 

 
129.48 

ก าไรส่วนเกินรวม  45,306.58 

 ที่มา : จากการค านวณ 
 

    3.2) อัตราก าไรส่วนเกินต่อราคาขายรวมตามสัดส่วนขาย 

=  
ก าไรส่วนเกินรวม

ราคาขายรวมตามสัดส่วนการขาย
 

     
น าราคาขายรวมตามสัดส่วนการขายเท่ากับ 

95,422.48 บาท ตามตารางที่ 5 และก าไรส่วนเกินรวม 
ตามตารางที่ 6 และ 7 แทนค่าค านวณหาอัตราก าไร
ส่วนเกินต่อยอดขาย ได้ค่าดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 อัตราก าไรส่วนเกินต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ 

(หน่วย : ร้อยละ) 

 กรณรีวมต้นทุน 
ค่าแรงงาน
ทางตรง 

กรณไีมร่วมต้นทุน 
ค่าแรงงาน 
ทางตรง 

อัตราก าไร 
ส่วนเกินต่อ

ยอดขาย 
 

 
20,788.95

  95,422.48 
 

 

 0.22 

 
45,306.58

  95,422.48 
 

 

 0.47 

ที่มา : จากการค านวณ 
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 จากอัตราก าไรส่วนเกินต่อยอดขายที่ค านวณได้
ทั้งสองค่าข้างต้น แสดงเป็นจุดทศนิยมสองต าแหน่ง แต่
เมื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ค่าที่ใช้เป็นค่าจริงที่
ค านวณได้จากโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล (Microsoft 

Excel) ซึ่งมีจุดทศนิยมมากกว่าสองต าแหน่ง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้
ค่าจุดคุ้มทุนท่ีค านวณได้มีความคลาดเคลื่อนมากกว่าความ
เป็นจริง  

1) การค านวณหาจุดคุ้มทุน 

   4.1) จุดคุม้ทุนรวม (บาท)               

=       
ต้นทุนคงที่

อัตราก าไรส่วนเกินต่อราคาขายตามสัดส่วนขาย 
 

 
 

   4.2) จุดคุม้ทุนรวม (ผืน)               

    =    
ต้นทุนคงที่

ก าไรส่วนเกินเฉลี่ย
 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องน ามาใช้ในการค านวณ คือ ต้นทุน
คงที่ ซึ่งในที่น้ี ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา คิดเป็นมูลค่า 10,801 บาท
ต่อปี และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนที่คงที่ เท่ากับ 
8,200 บาทต่อปี (ค่าจ้างขายผลิตภัณฑ์ในแต่ละเดือน ซึ่งดูจาก
งบการเงินของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้) รวมเป็นต้นทุน
คงที่เท่ากับ 19,001 บาท แล้วน าไปแทนค่าในสูตรค านวณ
จุดคุ้มทุน  

 

 

ตารางที่ 9 จุดคุ้มทุนรวมผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่ม  ทอ
ผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ 

  กรณีรวมต้นทุน 
ค่าแรงงานทางตรง 

กรณีไม่รวมต้นทุน 
ค่าแรงงานทางตรง 

จุดคุ้มทุนรวม  
(บาท) 

19,001

  0.217… 
 

 

= 87,215.69 

    

19,001

  0.474… 
 

 

= 40,018.97 

จุดคุ้มทุนรวม  
(ผืน)  

 

19,001

  207.89 
 

 

  = 91.40 

 

19,001

  453.07 
 

 

   = 41.94 

ที่มา : จากการค านวณ 
 

ตารางที่ 10 การเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อจุดคุ้มทุนรวม
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้  

หน่วย : บาท 

สถานการณ ์ กรณีรวมต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรง 

กรณีไมร่วมต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรง 

ก่อนการเปลี่ยนแปลง 87,215.69 40,018.97 
ต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรงเพิ่มขึ้น 262,703.40 57,707.08 
ราคาขายเพิ่มขึ้น 38,513.57 28,799.55 
ต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรงเพิ่มขึ้นและ
ราคาขายเพิ่มขึ้น 47,602.46 33,596.28 

ที่มา : จากการค านวณ 
 

ตารางที่ 11 การเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อจุดคุ้มทุนรวม
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้  

หน่วย : ผืน  

สถานการณ ์ กรณีรวมต้นทุน
ค่าแรงงาน
ทางตรง 

กรณีไมร่วมต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรง 

ก่อนการเปลี่ยนแปลง  91.40 41.94 

ต้นทุนวัตถุดิบ 
ทางตรงเพิ่มขึ้น 275.31 60.48 
ราคาขายเพิ่มขึ้น  25.64 19.17 

ต้นทุนวัตถุดิบ 
ทางตรงเพิ่มขึ้นและ
ราคาขายเพิ่มขึ้น  31.69 22.37 

ที่มา : จากการค านวณ 
 

จากจุดคุ้มทุนรวมที่ค านวณได้ทั้งด้านรายได้จาก
การขายและปริมาณขาย ภายใต้สถานการณ์ทั้งสี่ เมื่อ
น าไปเปรียบเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ 314,260 บาท คิด
เป็นปริมาณขายจ านวน 498 ผืน ในปี พ.ศ. 2553 เห็นได้
ว่า ผลตอบแทนท่ีทางกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ได้รับ
ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ รายได้รวมและปริมาณ
ขายท่ีได้รับนั้น อยู่ในระดับที่สูงกว่ารายได้จากการขายและ
ปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน แม้ภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้าย
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ที่สุด (ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเพิ่มขึ้น ขณะที่ปัจจัยอื่นคงที่) 
รายได้รวมและปริมาณขายที่ได้รับในปี พ.ศ. 2553 ยังสูง
กว่ารายได้จากการขายและปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน 
ค่อนข้างมาก ในขณะที่สถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน (ปี 
พ.ศ. 2554) คือ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเพิ่มขึ้น และราคา
ขายเพิ่มขึ้น เห็นได้ว่า ทางกลุ่มฯ สามารถลดการขาย
ผลิตภัณฑ์ของที่ลึกในแง่ปริมาณขาย/รายได้จากการขาย 
ณ  จุ ด คุ้ มทุ น  เ มื่ อ เที ยบกั บสถานการณ์ ก่ อนกา ร
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เนื่องมาจากผลทางด้านราคาขายที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นมีอัตราที่มากกว่าผลทางด้านต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  จึงท าให้ปริมาณขาย/รายได้จาก
การขาย ณ จุดคุ้มทุนลดลง น่ันคือ ทางกลุ่ม ฯ มีโอกาสจะ
ได้รับก าไรเร็วขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

แม้ว่าจากผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ค่อนข้าง เป็นที่
น่าพอใจทั้งในแง่ของอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย รายได้รวมและปริมาณขายที่
ได้รับสูงกว่ารายได้รวมและปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน
ค่อนข้างมาก แต่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเงินของ
กลุ่ม ฯ ในระยะยาว สิ่งท่ีควรต้องค านึง ได้แก่  

อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) และ
อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย (NPM) ทางกลุ่ม ฯ ควรใช้ค่า  
ที่ได้บนสมมติฐานกรณีรวมต้นทุนค่าแรงงานทางตรง ซึ่ง
แม้ว่าผู้ผลิตบางรายในกลุ่มไม่ได้จ่ายค่าจ้างแรงงานตรง 
เนื่องจากมีการใช้แรงงานตนเองหรือแรงงานในครอบครัว 
โดยตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ถือว่าเป็นต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริง แม้ไม่ได้มีการจ่ายเป็นตัวเงินหรือสิ่งของ หรือ
เรียกว่า “ต้นทุนแฝง”(implicit cost) โดยต้องน ามา
ค านวณเป็นต้นการผลิตตามหลักต้นทุนค่าเสียโอกาส 
(opportunity cost)  เนื่องจากว่าถ้าผู้ผลิตไม่ใช้แรงงาน
ตนเองหรือแรงงานในครอบครัว แรงงานเหล่านี้ย่อมมี
โอกาสได้รับค่าจ้างจากผู้ผลิตรายอื่น 

นอกจากนี้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ควรน าค่า ROI 
และ NPM ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ า

ที่ต้องการ โดยอัตราผลตอบแทนข้ันต่ าที่ต้องการนั้น ผู้วิจัย
เห็นว่า ทางกลุ่ม ฯ ควรพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่
กลุ่มเคยได้รับในอดีตหรืออัตราผลตอบแทนของกลุ่มทอผ้า
ไหมรายอื่นมาใช้ประกอบในการพิจารณาด้วย  

ป ริมาณขายและราย ไ ด้ จ ากการขาย  ณ 
จุดคุ้มทุน ในปัจจุบัน ทางกลุ่ม ฯ เผชิญกับต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรงเพิ่มขึ้น ท าให้ปรับราคาขายเพิ่มขึ้น ซึ่งพบว่าผล
ทางด้านราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมีอัตราที่มากกว่าผล
ทางด้านต้นทุนวัตถุดิบทางตรงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ปริมาณขาย/รายได้จากการขาย ณ จุดคุ้มทุนลดลง น่ันคือ 
ทางกลุ่ม ฯ มีโอกาสจะได้รับก าไรเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
การปรับราคาขายเพิ่มขึ้น ควรค านึงถึงผลิตภัณฑ์จากผ้า
ไหมของผู้ผลิตรายอื่นที่มีอยู่ ในปัจจุบันด้วยว่า มีการ
ก าหนดราคาแตกต่างจากทางกลุ่ม ฯ  มากน้อยเพียงใด 
และผลิตภัณฑ์ที่รายอื่นมีอยู่นั้นสามารถทดแทนผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม ฯ ได้มากน้อยเพียงใด เช่น หากลูกค้าเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ของรายอื่น   มีราคาต่ ากว่า และสามารถ
ทดแทนกับผลิตภัณฑ์ทางกลุ่ม ฯ ได้ ลูกค้าย่อมตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์จากรายอื่นเป็นการทดแทน อาจท าให้ทางกลุ่ม 
ฯ ขายได้ปริมาณลดลง นั่นหมายความว่า โอกาสที่จะได้รับ
ก าไรเร็วข้ึน  ก็จะลดลงตามไปด้วย เป็นต้น  

 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
เนื่องจากข้อจ ากัดของเวลา ท าให้การศึกษาครั้งนี้ 

เป็นวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ตามสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ 
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางใน
การลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก โดยเฉพาะต้นทุน
วัตถุดิบทางตรงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทุกปี ทั้งนี้ ประเด็นที่
น่าสนใจในการศึกษา ได้แก่ การเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนท่ีได้รับในกรณีที่มีการซื้อวัตถุดิบทางตรง(เส้น
ไหมดิบ) กับกรณีที่ไม่ได้ซื้อวัตถุดิบทางตรงแต่ผลิตวัตถุดิบ
ทางตรงเอง(การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม)  
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