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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการท า                  
เครื่องจักสานผักตบชวาและหวาย ต าบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร               
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ต าบลบ้านหนองรี จังหวัดอ่างทอง ต้นทุนการผลิต
รวมผลิตภัณฑ์ผักตบชวา จ านวน 175,349.58 บาท ส่วนผลิตภัณฑ์จากหวายต้นทุนการผลิตรวม 
จ านวน 1,487,635.51 บาท เมื่อการเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารของการผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและหวาย ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา พบว่า รายได้จาการขาย
ผักตบชวา เฉล่ียต่อปี เท่ากับ 264,600.00 บาท ต้นทุนขายเฉล่ียต่อปี เท่ากับ 175,349.58 บาท ก าไร
ขั้นต้นต่อปี 89,250.42 บาท และมีก าไรสุทธิเฉล่ียต่อปี เท่ากับ 77,123.70 บาท ส่วนผลิตภัณฑ์หวาย
มีรายได้จาการขายเฉล่ียต่อปี เท่ากับ 1,920,000.00 ต้นทุนขายเฉล่ียต่อปี เท่ากับ 1,487,635.51 
บาท ก าไรขั้นต้นต่อปี 432,364.49 บาท และมีก าไรสุทธิเฉล่ียต่อปี เท่ากับ 418,891.21 บาท 
จุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ขนาดเล็ก เท่ากับ 80.00 หน่วย ขนาดกลาง เท่ากับ 63.00 หน่วย 
ขนาดใหญ่ เท่ากับ 53.00 หน่วย ผลิตภัณฑ์หวาย ขนาดเล็ก เท่ากับ 61.00 หน่วย ขนาดกลาง เท่ากับ 
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82.00 หน่วย ขนาดใหญ่ เท่ากับ  62.00 หน่วย สรุปได้ว่า ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานและ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต มีการขึ้นลดของราคาหวายและผักตกชวา ท าให้การก าหนดราคาในแต่ละช่วงเวลา
ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับต้นทุนของหวายและผักตบชวา ซึ่งผลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการใช้ประกอบการ ตัดสินใจในการลงทุนและใช้เป็นข้อมูลกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้สนใจต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ต้นทุน, ผลตอบแทน, ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
 
Abstract 
 The purposes of the research were to study the cost and returns between 
product of water hyacinth and rattan wickerwork in Ban Ri Subdistrict, Ang Thong 
Province, interviews with sample groups of the community enterprise group weaving 
water hyacinth and rattan wickerwork in Ban Nong Ri Subdistrict, Ang Thong Province. 
The total cost of water hyacinth is 175,349.58 baht and rattan wickerwork is 
1,487,635.51 baht. When comparing incomes expenses and administrative expenses 
of products found the average annual sales revenue of water hyacinth is 264,600.00 
baht the average annual cost of sales is 175,349.58 baht the annual gross profit is 
89,250.42 baht and the average net income is per year is equal to 77,123.70 baht, 
the rattan wickerwork income from selling boxes made from rattan averages per year 
is 1,920,000.00 baht per month the average cost of sales per year is 1,487,635.51 
baht gross profit per year 432,364.49 baht and average annual net profit is 418,891.21 
baht. Break – even point of small water hyacinth products is 80.00 units, medium 
units are 63.00, large units equal to 53.00 units, small rattan products are 61.00, 
medium units are 82.00, large units equal to 62.00 units. In conclusion, direct raw 
material costs Labor costs and production costs There is an increase in the price of 
rattan and vegetables falling Java. Causing the pricing in each period to be different 
depending on the cost of rattan and water hyacinth Which the results from this study 
will be very useful in the operation Make investment decisions and continue to use it 
as information for those involved or interested parties. 
 
Keyword : Cost , Return, Wicker Products 
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บทน า 
 ปัจจุบันรัฐบาล ได้ใช้นโยบายการสร้างรายได้ให้ กับประชาชน โดยได้จัดทุกจังหวัดได้
ด าเนินการสนับสนุนให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาการพัฒนาสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ 
เพื่อท่ีจะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้ดีขึ้น
นอกจากนี้แล้วส่ิงหนึ่งท่ีรัฐบาลได้ด าเนินการคือ การผลักดันนโยบายจากรากหญ้าสู่รากแก้ว ซึ่งให้
ความส าคัญในการมุ่งเสริมสร้างศักยภาพสินค้าและมูลค่าเพิ่มในการผลิตและบริการ โดยการผลิตหรือ
จัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ ด้วยการต่อยอดทักษะภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเกิดความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นให้สามารถ
จ าหน่ายท้ังตลาดภายในและต่างประเทศ (กรมพัฒนาชุมชน , 2561) โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ท่ีแถลงต่อรัฐบาลไทย มีเป้าหมาย
มุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้และประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการน าทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีมีคุณภาพด้วยการด ารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น  
 ในการการบริหารต้นทุนองค์กรต้องมีการวิเคราะห์ท้ังในเรื่องของสินทรัพย์ หนี้สินส่วนของ
เจ้าของรวมถึงผลตอบแทนให้มีศักยภาพสูงท่ีสุดในการปฏิบัติงาน โดยใช้ต้นทุน ค่าใช้จ่ายท่ียืดหยุ่น
และผันแปรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน (ธีรพล แซ่ต้ัง , 2556)                  
การบริหารต้นทุนคือการพยายามลดค่าใช้จ่ายท้ังท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็นโดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจนและ
วัดผลได้เร็วท่ีสุดในรูปของตัวเลขค่าใช้จ่ายท่ีลดลงทันที แต่การลดค่าใช้จ่ายอาจจะส่งผลเสียกับ
คุณภาพของสินค้า – บริการท่ีลูกค้าจะได้รับก็เป็นได้ ดังนั้น การบริหารต้นทุนอาจจะไปได้ท้ังสอง
แนวทาง คือ ลดต้นทุนโดยไม่กระทบกับคุณภาพสินค้าและบริการหรือการเพิ่มคุณภาพและ
ภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการเพิ่มราคาขาย โดยวิธีการบริหารต้นทุนท้ังสองแนวทางจะท าให้
ผู้ประกอบการได้รับก าไรสุทธิท่ีมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะไม่ได้รับสินค้าและบริการท่ีแย่ลง
กว่าเดิม (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, 2559)  

ต าบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง เป็นสังคมเกษตรกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนใหญ่ท าจากวัสดุ
พื้นฐานท่ีท าขึ้นอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นท่ีพบจะใช้วัสดุท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติในการ
ผลิต เช่น หวาย ผักตบชวา ไม้ไผ่ ดินธรรมชาติ ต้นกก หญ้าแฝก เป็นต้น ปัจจุบันผู้ผลิตได้น าวัสดุ               
ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องจักสาน ผ้าทอมือ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ตะกร้า กระเป๋า กล่อง 
เส่ือ เป็นต้น  การจักสานเป็นลักษณะงานท่ีมีความสัมพันธ์กับมนุษย์และเป็นงานหัตถกรรมท่ีเก่าแก่มี
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มาหลายช่ัวอายุคน ท าเพื่อประโยชน์ใช้สอยส าหรับการด ารงชีวิต มีการพัฒนารูปแบบให้สวยงาม
ขึ้นอยู่กับความคิดผู้ผลิต เพราะในอดีตผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่  ผักตบชวา หวาย จะท าส าหรับไว้ใช้ใน
ครัวเรือนและจับสัตว์ไม่ได้ท าไว้เพื่อจ าหน่าย ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้แต่ละชุมชนคิดท่ี
จะท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อจ าหน่ายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน                
มีการพัฒนาเปล่ียนแปลงท้ังในด้านรูปแบบ มีวิวัฒนาการทางด้านการผลิต เป็นผลมาจากการเรียนรู้ 
ทักษะและความช านาญ ท าให้สร้างสรรค์ดัดแปลง แต่ง เติม เพิ่มและลดรูปแบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการท้ังทางด้านการใช้สอยและความงาม 
 ดังนั้น ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญในเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนมีความสนใจท่ีจะศึกษา             
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการท าเครื่องจักสานผักตบชวาและหวาย กรณีศึกษา          
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ต าบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการรักษา               
ภูมิปัญญาให้คงอยู่ สามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ซึ่งผลจากการศึกษาท่ีได้ใช้เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจักสานผักตบชวาและหวายให้ดีขึ้นและเป็นข้อมูลในการต้ังราคาสินค้า ให้สามารถสร้างความ
ได้เปรียบและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ต าบลบ้านรี 
จังหวัดอ่างทอง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงพัฒนาลดต้นทุนการผลิตและรักษาผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมพื้นบ้านท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบหรือลวดลายท่ีท าสืบต่อกันและด ารงอยู่สืบไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตและผลการตอบแทนจากการผลิตจักสานจากผักตบชวาและหวาย 
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ต าบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวา     
และหวาย ต าบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน
ผักตบชวาและหวาย ต าบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างท่ีออกแบบขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ของการศึกษาและกรอบท่ีก าหนดขึ้น โดยมี
ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ต าบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง 
ประกอบด้วย ค าถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
กระบวนการผลิตจักสานผักตบชวาและหวาย  ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต รายได้ และ
ผลตอบแทนจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาและหวาย ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรคท้ังจากด้านกระบวนการผลิตและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาและหวาย  
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 
 ในการสร้างเครื่องมือ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ท าการทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนและผลตอบแทน 
 2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ ตามกรอบแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้ศึกษาได้ท าการทบทวน
วรรณกรรมมาแล้วเบ้ืองต้นเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทน 

รายได้จากการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นทุนการผลิต 
– วัตถุดิบทางตรง 
– ค่าแรงงานทางตรง 
– ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
– ค่าใช้จ่ายในการขาย 
– ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

อัตราก าไร 
– อัตราก าไรขั้นต้น 
– อัตราก าไรสุทธิ 
-  จุดคุ้มทุน 
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 2.3 น าแบบแบบสัมภาษณ์ ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและกรรมการท่ีปรึกษา
เพื่อให้มีความถูกต้องและครอบคลุมมากท่ีสุด  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ขอหนังสือรับรองเพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ต าบล
บ้านรี จังหวัดอ่างทอง 
 3.2 ผู้วิจัยน าหนังสือรับรองเพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ยื่นต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย 
ต าบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง 
 3.3 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่าง โดยและรอรับแบบสอบถามคืนทันทีด้วยตัวเอง 
 3.4 น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์แล้วน าข้อมูลท่ีได้
ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ 

 4. สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
4.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ((Descriptive Method) ซึ่งจะใช้ตารางเพื่อเป็นการอธิบาย

สภาพกระบวนการผลิต ปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต และการใช้ปัจจัยการผลิตของผู้ผลิตจักสาน
ผักตบชวาและหวาย 

4.2 อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
4.2.1 อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)  
 
อัตราก าไรขั้นต้น = 
    = % 
 
4.2.2 อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) เป็นอัตราส่วนท่ีแสดงว่า ขาย 100 บาท มีก าไร

สุทธิเท่าไร 
 
อัตราก าไรสุทธิ = 
    = % 

 
 
 

      ก าไรขั้นต้น x 100 

        ยอดขายสุทธิ 

          ก าไรสุทธิหลังหักภาษี x 100 

               ยอดขายสุทธิ 
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ผลการวิจัย  
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) 

ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของการผลิตผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและหวาย 

รายการ จ านวน (หน่วย) ร้อยละ 
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ขนาดเล็ก 180.00 15.79 
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ขนาดกลาง 180.00 15.79 
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ขนาดใหญ่ 180.00 15.79 
รวมผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 540.00 47.37 
ผลิตภัณฑ์จากหวาย ขนาดเล็ก 120.00 10.53 
ผลิตภัณฑ์จากหวาย ขนาดกลาง 240.00 21.05 
ผลิตภัณฑ์จากหวาย ขนาดใหญ่ 240.00 21.05 
รวมผลิตภัณฑ์จากหวาย 600.00 52.63 

รวมทั้งหมด 1,140.00 100.00 

จากตารางท่ี 1 พบว่า การผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ต าบลบ้านรี 
จังหวัดอ่างทอง ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากหวาย จ านวน 600.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 52.63 
และ ผลิตภัณฑ์จากวาย จ านวน 540.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 47.37 

 
ตารางที่ 2  สรุปเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและหวายจ าแนกตามประเภทของ 
    ต้นทุนการผลิต  

รายการ 
ผลติภณัฑผ์ักตบชวา ผลติภณัฑ์จากหวาย 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 
     ผักตบชวา 27,000.00 15.40  
     หวาย  384,000.00 25.81 
     โครงไม้สัก  459,264.00 30.87 
รวมต้นทุนค่าวัตถุดิบทางตรง 27,000.00 15.40 843,264.00 56.68 
ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง 
     ค่าแรงงานทางตรง 81,000.00 46.19 570,000.00 38.32 
รวมต้นทุนค่าแรงงานทางตรง 81,000.00 46.19 570,000.00 38.32 
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ค่าใช้จ่ายการผลิต 
     วัตถุดิบทางอ้อม 37,672.29 21.48 41,398.80 2.78 
     ค่าแรงงานทางอ้อม 5,684.40 3.24 6,315.60 0.42 
     ค่าน้ าประปา 1,136.88 0.65 1,263.12 0.08 
     ค่าไฟฟ้า 8,526.60 4.86 9,473.40 0.64 
     ค่าซ่อมแซม 1,136.88 0.65 1,263.12 0.08 
     ค่าเสื่อมราคา 1,037.39 7.53 1,152.66 1.00 
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต 55,194.44 38.41 60,866.70 5.00 
รวมต้นทุนการผลติ 163,194.44 100.00 1,474,130.70 100.00 

*หมายเหตุ  ค่าเส่ือมราคา ปันส่วนตามสัดส่วนของจ านวนหน่วยที่ผลิต 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ต้นทุนในการผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและหวายจ าแนกตามประเภทของ

ต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต้นทุนการผลิตรวม จ านวน 163,194.44 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบทางตรง จ านวน 27,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.40 
ค่าแรงงานทางตรง จ านวน 81,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.19 และค่าใช้จ่ ายการผลิต 
จ านวน 55,194.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.41 ส่วนผลิตภัณฑ์จากหวาย ต้นทุนการผลิตรวม 
จ านวน 1,474,130.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบทางตรง จ านวน 
843,264.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.68 ค่าแรงงานทางตรง จ านวน 570,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
38.32 และค่าใช้จ่ายการผลิต จ านวน 60,866.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3  สรุปการเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ของการ

ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและหวาย 
รายการ ผลติภณัฑผ์ักตบชวา ผลติภณัฑ์จากหวาย 

รายได้จากการขาย  264,600.00  1,920,000.00 
หัก ต้นทุนการขาย     
     วัตถุดิบทางตรง 27,000.00  843,264.00  
     ค่าแรงงานทางตรง 81,000.00  570,000.00  
     ค่าใช้จ่ายการผลิต 55,194.44 163,194.44 60,866.70 1,474,130.70 
ก าไรขั้นต้น  101,405.56  445,869.30 
หักค่าใช้จ่าย     
      ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  24,281.86  26,978.14 
ก าไรสุทธิ  77,123.70  418,891.16 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า รายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของการผลิตภัณฑ์
ผักตบชวาและหวาย ผลิตภัณฑ์ ผักตบชวา รายได้จากการขายผักตบชวา เฉล่ียต่อปี เท่ากับ 
264,600.00 บาท เฉล่ียต่อเดือน เท่ากับ 22,050.00 บาท ต้นทุนขายเฉล่ียต่อปี เท่ากับ 163,194.44 บาท 
เฉล่ียต่อเดือน เท่ากับ 13,599.54 บาท ก าไรขั้นต้นต่อปี 101,405.56 บาท เฉล่ียต่อเดือน เท่ากับ 8,450.46 
บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เท่ากับ 24,281.86 บาท เฉล่ียต่อเดือน เท่ากับ 2,023.49 บาทและมี
ก าไรสุทธิเฉล่ียต่อปี เท่ากับ 77,123.70 บาท เฉล่ียต่อเดือน เท่ากับ 6,426.98 บาท ส่วนผลิตภัณฑ์หวาย 
รายได้จากการขายกล่องท าจากหวาย เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 1,920,000.00 บาท เฉลี่ยต่อเดือน 
เท่ากับ 160,000.00 บาท ต้นทุนขายเฉล่ียต่อปี เท่ากับ 1,474,130.70 บาท เฉล่ียต่อเดือน เท่ากับ 
122,844.23 บาท ก าไรขั้นต้นต่อปี 445,869.30 บาท เฉล่ียต่อเดือน เท่ากับ 37,155.78 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เท่ากับ 26,978.14 บาท เฉล่ียต่อเดือน เท่ากับ 2,248.18 บาทและมีก าไร
สุทธิเฉล่ียต่อปี เท่ากับ 418,891.21 บาท เฉล่ียต่อเดือน เท่ากับ 34,907.60 บาท 

2. อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
2.1 อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
 
อัตราก าไรขั้นต้น = 
 
    = 
 
    =  38.32 % 
 
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 
 
อัตราก าไรขั้นต้น = 
 
 
    = 
 
    = 23.22% 
 

      ก าไรขั้นต้น x 100 
        ยอดขายสุทธิ 

      ก าไรขั้นต้น x 100 

          ยอดขายสุทธิ 

     101,405.56 x 100 
         264,600.00 

      445,869.30 x 100 

          1,920,000.00 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                         วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                           ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2565 

133 

 

2.2 อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin)  
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
 
อัตราก าไรสุทธิ = 
 
 
    = 
 
    = 29.15 % 
 
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 
 
อัตราก าไรสุทธิ = 
 
 
    = 
 
    = 21.82 % 
3. จุดคุ้มทุน 
ผลิตภัณฑ์ผักตับชวา  
 
จุดคุ้มทุน   = 
 
     =  
 
      = 63,366.02 บาท 
ผลิตภัณฑ์ผักตับชวา ขนาดเล็ก   63,366.02 x 180/540 = 21,122.01บาท หรือ 117 หน่วย 
ผลิตภัณฑ์ผักตับชวา ขนาดกลาง 63,366.02 x 180/540 = 21,122.01บาท หรือ 117 หน่วย 
ผลิตภัณฑ์ผักตับชวา ขนาดใหญ่  63,366.02 x 180/540 = 21,122.01บาท หรือ 117 หน่วย 
 

     ก าไรสุทธิ x 100 
        ยอดขายสุทธิ 

      77,123.70 x 100 

          264,600.00 

     ก าไรสุทธิ x 100 
        ยอดขายสุทธิ 

      418,891.21 x 100 
          1,920,000.00 

         ต้นทุนคงท่ี 
      อัตราก าไรส่วนเกิน 

    24,281.86 
       0.3832 
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ผลิตภัณฑ์หวาย  
จุดคุ้มทุน  = 
 
     =  
  
      = 116,184.93 บาท 
ผลิตภัณฑ์หวาย ขนาดเล็ก 116,184.93 x 120/600 = 23,236.99 บาท หรือ 194 หน่วย 
ผลิตภัณฑ์หวาย ขนาดกลาง 116,184.93 x 240/600 = 46,473.97 บาท หรือ 194 หน่วย 
ผลิตภัณฑ์หวาย ขนาดใหญ่ 116,184.93 x 240/600 = 46,473.97 บาท หรือ 194 หน่วย 
4. ปัญหาและอุปสรรคการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและหวาย 
 4.1 ผักตบชวาและหวายมีราคาแพง 
 4.2 ขาดแคลนแรงงาน 
 4.3 ค่าแรงงานปัจจุบันมีอัตราสูงขึ้น 
 4.4 ความไม่แน่นอนเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ 
 4.5 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึง 
 4.6 การถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง/นายหน้า 
 4.7 ความไม่แน่นอนในตัวผู้ซื้อ ไม่มีลูกค้าประจ า 
 4.8 นักท่องเท่ียวมีอย่างไม่สม่ าเสมอ 

 จากการศึกษา พบว่า การผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ต าบลบ้านรี  
จังหวัดอ่างทอง เป็นผลิตภัณฑ์จากหวาย จ านวน 600.00 หน่วยต่อปี คิดเป็นร้อยละ 52.63 และ 
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จ านวน 540.00 หน่วยต่อปี คิดเป็นร้อยละ 47.37 
 ต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาขนาดเล็กภาพรวม 
เท่ากับ 227.21 บาท ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตจ านวน 94.76 บาทต่อหน่วย  
ค่าแรงงานท่ีใช้ในการผลิตจ านวน 110.53 บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในการผลิตจ านวน 21.92 บาทต่อ
หน่วย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ านวน 44.97 บาทต่อหน่วย  
 ต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาขนาดกลางภาพรวม 
เท่ากับ  302.24 บาท ซึ่งประกอบด้วย วัตถุ ดิบท่ีใช้ในการผลิตจ านวน 119.79 บาทต่อหน่วย  
ค่าแรงงานท่ีใช้ในการผลิตจ านวน 160.53 บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในการผลิตจ านวน 21.92 บาทต่อ
หน่วย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ านวน 44.97 บาทต่อหน่วย  

           ต้นทุนคงท่ี 

      อัตราก าไรส่วนเกิน 
   26,978.14 
    0.2322 
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 ต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาขนาดใหญ่ภาพรวม 
เท่ากับ 377.21 บาท ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตจ านวน 144.76 บาทต่อหน่วย  
ค่าแรงงานท่ีใช้ในการผลิตจ านวน 210.53 บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในการผลิตจ านวน 21.92 บาทต่อ
หน่วย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ านวน 44.97 บาทต่อหน่วย   
 ต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานผลิตภัณฑ์หวายขนาดเล็กภาพรวมเท่ากับ 
1,238.37 บาท ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตจ านวน 1,064.34 บาทต่อหน่วย ค่าแรงงานท่ี
ใช้ในการผลิตจ านวน 152.11 บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในการผลิตจ านวน 21.92 บาทต่อหน่วย และ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ านวน 44.97 บาทต่อหน่วย  
 ต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานผลิตภัณฑ์หวายขนาดกลางภาพรวม
เท่ากับ 1,775.14 บาท ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตจ านวน 1,389.01 บาทต่อหน่วย  
ค่าแรงงานท่ีใช้ในการผลิตจ านวน 364.21 บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในการผลิตจ านวน 21.92 บาท              
ต่อหน่วย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ านวน 44.97 บาทต่อหน่วย 
 ต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานผลิตภัณฑ์หวายขนาดใหญ่ภาพรวม
เท่ากับ 2,231.14 บาท ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตจ านวน 1,765.01 บาทต่อหน่วย  
ค่าแรงงานท่ีใช้ในการผลิตจ านวน 444.21 บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในการผลิตจ านวน 21.92 บาทต่อ
หน่วย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ านวน 44.97 บาทต่อหน่วย 
 รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผักตบชวาขนาดเล็กจ านวน 70,200.00 บาท เฉล่ีย 390 
บาทต่อหน่วย รายได้จากการขายกระเป๋าผักตบชวาขนาดกลางจ านวน  88,200.00 บาท เฉล่ีย 490
บาทต่อหน่วย รายได้จากการขายกระเป๋าผักตบชวาขนาดใหญ่จ านวน  106,200.00  บาท เฉล่ีย 590 
บาทต่อหน่วย 
 รายได้จากการขายกล่องหวายขนาดเล็กจ านวน 240,000.00 บาท เฉล่ีย 2,000 บาทต่อหน่วย  
รายได้จากการขายกล่องหวายขนาดกลางจ านวน 720,000.00 บาท เฉล่ีย 3,000 บาทต่อหน่วย  
รายได้จากการขายกล่องหวายขนาดใหญ่จ านวน  960,000.00 บาท เฉล่ีย 4,000 บาทต่อหน่วย 
 
อภิปรายผล 

 ต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ผักตบชวาขนาดเล็กภาพรวม เท่ากับ  227.21 บาท ขนาด
กลางภาพรวม เท่ากับ 302.24 บาท ขนาดใหญ่ภาพรวม เท่ากับ 377.21 บาท รายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผักตบชวาขนาดเล็กจ านวน 70,200.00 บาท เฉล่ีย 390 บาท ขนาดกลางจ านวน  
88,200.00 บาท เฉล่ีย 490 บาทต่อหน่วย ขนาดใหญ่จ านวน 106,200.00 บาท เฉล่ีย 590 บาทต่อ
หน่วย ส่วนต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์หวายขนาดเล็กภาพรวมเท่ากับ 1,238.37 บาท ขนาด
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กลางภาพรวมเท่ากับ 1,775.14 บาท ขนาดใหญ่ภาพรวมเท่ากับ 2,231.14 บาท รายได้จากการขาย
กล่องหวายขนาดเล็กจ านวน 240,000.00 บาท เฉล่ีย 2,000 บาทต่อหน่วย ขนาดกลางจ านวน  
720,000.00 บาท เฉล่ีย 3,000 บาทต่อหน่วย ขนาดใหญ่จ านวน 960,000.00 บาท เฉล่ีย 4,000 
บาทต่อหน่วย เปรียบเทียบ รายได้ ค่าใช้จ่าย ของการผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและหวาย ผลิตภัณฑ์
ผักตบชวา ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา มีอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับ 38.32% อัตราก าไรสุทธิเท่ากับ 29.15% 
ผลิตภัณฑ์จากหวาย มีอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับ 23.22% อัตราก าไรสุทธิเท่ากับ 21.82% จุดคุ้มทุน
ของผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เท่ากับ 117 หน่วย จุดคุ้มทุนของ
ผลิตภัณฑ์จากหวาย ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เท่ากับ 194 หน่วย ซึ่งจะพบว่า
จุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์จากหวาย ขนาดเล็ก มีจุดคุ้มทุนท่ีสูงกว่ายอดขายท่ีมีจ านวน 120 หน่วย 
ดังนั้น จากจุดคุ้มทุนท่ีสูงกว่าหน่วยขาย จะท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดทุนสอดคล้องกับ นัฐท์ธีรนนช์ 
รอดช่ืน (2560) ได้ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
และสอดคล้องกับปรารถนา คงส าราญ (2550) ได้ศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานผักตบชวา 
OTOP ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานผักตบชวาบ้านมหานาม ในจังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษา
พบว่า กระบวนการของขั้นตอนการผลิตงานหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านมหานามนั้น การผลิต
ประกอบด้วยการจักสานแบบด้ังเดิมและการจัดสารในรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นตามความต้องการของตลาด 
ลักษณะในการจักสานเป็นการผลิตงานภายในครอบครัวและในชุมชนบ้านมหานาม การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สามารถจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ผลกากการศึกษาครั้งนี้เห็นได้ว่า 
เกิดการพัฒนาการรูปแบบของผลิตภัณฑ์จักสารผักตบชวา มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์จักสาร
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
  1.1 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ มีการจัดอบรม เรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนการ
จ าแนกต้นทุน หรือการวางระบบบัญชีต้นทุนและการจัดท าบัญชีแก่กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทงาน
จักสานของวิสาหกิจชุมชน  
  1.2 ควรจัดท าระบบบัญชีต้นทุนด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเหมาะสมให้กับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทงานจักสานของวิสาหกิจชุมชน 
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  1.3 ควรมีผู้ท าบัญชี ท่ีมีความรู้ความสามารถในการจัดท าบัญชีอย่างต่อเนื่อง และ สามารถ
น าเอกสารข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการบริหารจัดการควบคุมท้ังในด้านการผลิตและด าเนินงานของ
กลุ่มจักสาน   

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของการผลิตเครื่องจักสาน เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กลุ่มต่อไป 
  2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีท่ีเหมาะสม
ส าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการงานต่อไป 
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