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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลของต้นทุน ผลตอบแทนในการลงทุน และวิเคราะห์โครงสร้าง

ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนของกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กลุ่ม
ตัวอย่างคือสมาชิกของกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอที่ผลิตตะกร้าไม้ไผ่ โดยสัมภาษณ์ทั่วไป 3 คน และสัมภาษณ์
สัมภาษณ์ทั่วไปและสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 2 คนผลิตภัณฑ์ที่นำมาศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนคือ
ตะกร้าไม้ไผ่ชนิดที่มีหูหิ้ว จำนวน 3 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว 7 นิ้ว และ 5 นิ้ว เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลคือการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์แบ่งได้ดังนี้ ด้านข้อมูลทั่วไปใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และด้านการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจะเป็นการ
วิเคราะห์โดยใช้หลักการ 2 หลักการ คือ หลักบัญชี และหลักผู้ผลิต ใช้อัตราส่วนทางการเงิน 2 อัตราส่วน คือ อัตรา
กำไรสุทธิต่อต้นทุนรวม และอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ จากผลการศึกษาพบว่า การคำนวณตามหลักการบัญชี 
อัตราผลตอบแทนจะมีค่าเป็นลบซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานเกิดผลขาดทุน ในขณะที่การคำนวณตามหลัก
ผู้ผลิต อัตราผลตอบแทนจะมีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานเกิดผลกำไร ปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกตา่ง
คือ ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต เพราะการคำนวณตามหลักผู้ผลิตมีแนวคิดว่าถ้าไม่มีการจ้างแรงงาน
จากภายนอก และไม่มีการจัดซื้อวัตถุดิบทางอ้อม จะไม่มีต้นทุนค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต ต้นทุนการ
ผลิตจึงมีเพียงชนิดเดียวคือค่าวัตถุดิบทางตรง ในขณะที่การคำนวณตามหลักการบัญชีมีแนวคิดว่าถึงแม้จะใช้แรงงาน
ในครอบครัว และวัตถุดิบทางอ้อมสามารถหาได้ในพื้นที่ ก็ต้องประมาณการเข้าเป็นต้นทุนการผลิตด้วย ต้นทุนการ
ผลิตตามหลักการบัญชีจะต้องประกอบด้วยต้นทุน 3 ชนิด คือ ค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่าย
การผลิต จึงมีผลทำให้การวิเคราะห์โดยใช้หลักการบัญชีและหลักผู้ผลิตเกิดความแตกต่างกัน 
คำสำคัญ : ต้นทุน, ผลตอบแทน, กลุ่มหัตถกรรม 
 

Abstract 
This research aims to study cost data and investment return on bamboo basket production 

in order to analyze cost structure and profit. A sample group was 5 people who member of bamboo 
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basket production of the handicraft ban chumpor group, tambol ko taeo, Mueang, Songkhla by 
studying handle of bamboo baskets type that have 3 size, consist of 9 inches 7 inches and 5 inches 
which have general requirement from customer. General data were collected using an interview 
from, observe and descriptive statistic to analyze frequency, percentage and mean. Also production 
cost analysis were computed in 2 specific ratios which consist net profit to sale ratio and net profit 
to cost ratio that based on accounting principle and producer guidelines. The finding showed, the 
outcomes of net profit of cost ratio and net profit to sale ratio based on accounting principle are 
negative value which show performance loss but have positive value on producer guidelines that 
show operation profit. The factors of deferent outcome are direct labor cost and manufacturing 
overhead cost. Viewpoint of producer the products cost have only direct material because they 
are not paid for any employee and indirect material while point of view on accounting principle 
the product cost is include direct material, direct labor and manufacturing overhead. 
Keyword: Cost, Return on Investment, Handicraft    
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1. บทนำ 
ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา ประกอบกับผู้วิจัยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จึงต้องการมีส่วนในการช่วย
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชากรในพ้ืนท่ีดังกล่าว 

จากการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่าประชากรของตำบลเกาะแต้ว ทำนาเป็นอาชีพหลัก และ
นอกจากนี้ยังพบอีกว่าประชากรในหมู่ที่ 3 ของบ้านชุมพอ ยังได้รวมกลุ่มกันผลิตเครื่องจักสาน และได้จดทะเบียน
เป็นสินค้าโอทอป ช่ือ “หัตถกรรมบ้านชุมพอ” (รหัสโอทอป 90010008154355) การที่ประชากรมีอาชีพหลักและมี
อาชีพเสริม น่าจะทำให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่จากการสังเกตและสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้นำกลุ่ม ทำให้
ได้รับทราบปัญหาที่ประสบอยู่ประการหนึ่งของการผลิตสินค้าโอทอปของกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอ คือ ไม่มีการ
บันทึกต้นทุนการผลิตและรายได้จากการขาย ราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดกำหนดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ใช้หลักการใด 
ๆ เมื่อไม่มีการจดบันทึกบัญชี จึงทำให้ไม่ทราบว่าได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร  

ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้น
มาวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนของกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด ผู ้ว ิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาวิจัย  ต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนของกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอ  ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรม
บ้านชุมพอต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลของต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนของกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว 

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
2. เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนของกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว 

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทน 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับต้นทุน และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุน 
  ต้นทุน หมายถึง ทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องสามารถวัดเป็นหน่วย
เงินตราได้ การรับรู้มูลค่าต้นทุน มี 2 ลักษณะ คือ  การรับรู้เป็นสินทรัพย์ ถ้ากิจการยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่
ได้รับให้รับรู้เป็นสินทรัพย์ และการรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ถ้ากิจการได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งท่ีได้รับมาแล้วหรือสิ่งท่ีได้รับไม่
เกิดประโยชน์ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย  
  วิธีจำแนกประเภทของต้นทุนตามส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ จำแนกออกเป็น 3 ชนิด  คือ  1. วัตถุดิบ
ทางตรง 2. ค่าแรงงานทางตรง 3. ค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งประกอบด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
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ผลิตสินค้า รวมถึงวัตถุดิบทางอ้อมและค่าแรงงานทางอ้อม ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดเป็นต้นทุนการผลิตทางอ้อม 
เนื่องจากไม่สามารถคำนวณเข้าเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง 
  การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน (cost behavior analysis) เป็นการวิเคราะห์ว่าต้นทุนที่เกิดขึ ้นนั้นมี
ความสัมพันธ์อย่างไรกับระดับกิจรรม เมื่อระดับกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไป ต้นทุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามหรือไม่
อย่างไร พฤติกรรมต้นทุน แบ่งออกเป็น  4 ชนิด คือ 1.ต้นทุนผันแปร (variable costs) หมายถึง ต้นทุนที่จำนวน
รวมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับระดับกิจกรรม 2.ต้นทุนคงที่ (fixed costs) หมายถึง ต้นทุนที่จำนวนรวม
ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับกิจกรรมในช่วงของการผลิตระดับหนึ่ง แต่ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางตรงข้ามกับระดับกิจกรรม 3. ต้นทุนกึ่งผันแปร (semi-variable costs) หมายถึง ต้นทุนที่ประกอบด้วยต้นทุน  
2 ประเภทรวมกัน กล่าวคือส่วนหนึ่งเป็นต้นทุนคงที่ และอีกส่วนหน่ึงเป็นต้นทุนผันแปร เรียกต้นทุนชนิดนี้ว่าต้นทุน
ผสม (mixed costs) 4. ต้นทุนกึ่งคงที่ (semi-fixed costs) หรือต้นทุนขั้นบันได (step costs) หมายถึง ต้นทุนที่
คงที่ ณ ช่วงระดับกิจกรรมหนึ่ง ๆ เมื่อช่วงระดับกิจกรรมเปลี่ยนไปจำนวนต้นทุนคงที่ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย และจะ
คงทีอ่ยู่ท่ีช่วงระดับกิจกรรมใหม่ และเมื่อช่วงระดับกิจกรรมเปลี่ยนไปอีก ต้นทุนคงที่จะเปลี่ยนแปลงตาม  
  การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำไร กล่าวคือจะทำให้ทราบถึง
ยอดขายที่จะให้ได้กำไรตามที่วางแผนไว้ และทางด้านการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ซึ่งจุดคุ้มทุน (break-even points) 
หมายถึง จุดที่รายได้จากการขายเท่ากับต้นทุนรวมพอดี กิจการจะไม่ได้กำไรและไม่ขาดทุน เป็นเครื่องมือสำคัญที่
ผู้บริหารใช้สำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดระดับการขายให้เท่ากับต้นทุน ถ้าขายสินค้าได้สูงกว่าจุดคุ้มทุน
กิจการจะได้กำไร แต่ถ้าขายสินค้าได้ต่ำกว่าจุดคุ้มทุนกิจการจะขาดทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็นการวิเคราะห์โดย
ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร เพราะทั้ง 3 ปัจจัยนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อกำไรของ
กิจการ เมื่อปัจจัยเหล่านี้เปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบให้กำไรของกิจการเปลี่ยนแปลงไปด้วย  

 3.1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทน 
การวิเคราะห์ผลตอบแทนเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนขายกับขายสุทธิ อัตราส่วนที่

นิยมใช้ในการวิเคราะห์ผลตอบแทน ประกอบด้วย1.อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายสุทธิ  2.อัตราส่วนกำไรจาก
การดำเนินงานต่อยอดขายสุทธิ และ3.การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร ซึ่งการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการทำกำไรจะสามารถพิจารณาได้จาก 5 อัตราส่วน(ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, 2553)  ได้แก่ 1. อัตราส่วนกำไร
ขั้นต้นต่อยอดขาย เป็นอัตราส่วนที่จะบอกให้ทราบว่า กิจการมีความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นเป็นร้อยละ
เท่าไรเมื ่อเปรียบเทียบกับยอดขายสุทธิ อัตรากำไรขั้นต้นยิ ่งสูงยิ ่งดี แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและการจัดซื้อสินค้า รวมทั้งนโยบายการผลิตและการตั้งราคาขาย 2. อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย
สุทธิ เป็นอัตราส่วนที่จะทำให้ทราบว่ากิจการมีความสามารถในการทำกำไรสุทธิเป็นร้อยละเท่าไรของยอดขายสุทธิ 
อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงว่ากิจการสามารถบริหารจัดการได้ดี  3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็น
อัตราส่วนที่ทำให้ทราบว่ากิจการได้นำส่วนของเจ้าของไปบริหารเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจอย่างไร  
อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี 4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นการเปรียบเทียบระหว่างกำไรสุทธิกับสินทรัพย์ที่มี
ตัวตน อัตราส่วนนี้ทำให้ทราบว่ากิจการใช้เงินไปลงทุนในสินทรัพย์แล้วก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทนแก่
กิจการมากน้อยเพียงใด อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดีเช่นเดียวกัน นอกจากนี้อัตรากำไรต่อต้นทุนก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การวิเคราะห์ผลตอบแทน เป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างกำไรที่เกิดขึ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีออก
จ่ายรายได้แล้ว โดยนำมาเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี และ 5. อัตรากำไรสุทธิต่อ
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ต้นทุนรวม  เป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างกำไรที่เกิดขึ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีออกจ่ายรายได้แล้ว โดย
นำมาเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น อัตราส่วนน้ียิ่งสูงยิ่งดี  

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ชญานี เวียงสมุทร, และคนอื่น ๆ  (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจบงักะโล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ต้นทุนและผลตอบแทน และเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนจาก
การลงทุนของธุรกิจบังกะโล ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่ามีการจำแนกต้นทุน
ออกเป็น 2 ชนิด คือ ต้นทุนลงทุนเริ่มแรก มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 12,627,000 บาท และต้นทุนดำเนินงาน เฉลี่ย 
155,076.72 บาทต่อเดือน การรับรู้ต้นทุนดังกล่าวต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากผู้ประกอบการไม่มีการบันทึกต้นทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ และผลตอบแทนเฉลี ่ยเท่ากับ 521,153.84 บาทต่อเดือน บังกะโลขนาดเล็กมีอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน 3.20 เท่า ระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 1 เดือน มีจุดคุ้มทุนท่ี 141,772.10 บาทต่อปี บังกะโลขนาด
กลางมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.26 เท่า ระยะเวลาคืนทุน 19 ปี 6 เดือน มีจุดคุ้มทุนที่ 385,454.54 บาท
ต่อปี และบังกะโลขนาดใหญ่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 4.37 เท่า ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 9 เดือน มีจุดคุ้มทุน
ที่ 419,277.10 บาทต่อปี  

 ชาลิสา สุวรรณกิจ และกนกเนตร เปรมปรี (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมี ของเกษตรกรตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการเพาะปลูก 2557 เหตุผลที่ต้องการจะศึกษาคือ การปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีสังเคราะห์ใน
ปัจจุบันเกษตรกรต้องซื้อปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์เพื่อใช้ในการเพาะปลูก ทำให้การลงทุนสูงและ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาผลผลิตไม่ได้สูงขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้น ปัญหาดังกล่าวมีผลทำให้
เกษตรกรขาดทุน มีหนี้สินมาก ในขณะที่การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เป็นการใช้ปัจจัยการผลิตที่ปราศจากสารเคมี
สังเคราะห์โดยสิ้นเชิง เน้นการใช้สารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและปัจจัยการผลิตในท้องถิ่นให้ผลผลิตสูง อุดม
ด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษ โดยมีต้นทุนการผลิตต่ำ ทำให้เกษตรกรได้กำไรมากขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 
การปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนท้ังสิ้นเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,230.85 บาท รายได้เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 6,007.55 บาท 
ทำให้การปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์มีกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,776.70 บาท ส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวเกษตรเคมีมี
ต้นทุนทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 5,472.27 บาท รายได้เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 6,642.38 บาท ทำให้การปลูกข้าวเกษตร
เคมีมีกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,170.11 บาท จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าว
เกษตรอินทรีย์มีต้นทุนท่ีต่ำกว่าเกษตรเคมี และมีผลตอบแทนท่ีมากกว่าเกษตรเคมี 

 สุขใจ ตอนปญัญา (2554) ได้ทำการศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร 
หมู่ 5 ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว รวมทั้ง
การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน เพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นลง และหาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การใช้พื้นที่ทางการเกษตรให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ผลการศึกษาพบว่า มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 
5,083.27 บาทต่อไร่ กำไรสุทธิเฉลี่ย 614 บาทต่อไร่ อัตรากำไรสุทธิต่อทุนร้อยละ 12.08 อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย
ร้อยละ 10.40 อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) ร้อยละ 9.16 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 
34.80 และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 0.55 ตัน ต้นทุนการปลูกข้าวประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบร้อยละ 13 ต้นทุนค่าแรงงาน
ร้อยละ 24 และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตร้อยละ 63 จากผลการศึกษาพบว่าผลผลิตข้าวต่อไร่ต่ำมากเมื่อเทียบกับ
ต้นทุน เกษตรกรจึงควรหาแนวทางเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึ้นเพื่อให้ได้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยอาจขอคำแนะนำ
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จากเกษตรจังหวัด และการออกไปดูแลนาข้าวอย่างสม่ำเสมอ และพบว่าต้นทุนในการปลูกข้าวสูงมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น ค่าปุ๋ย ค่าเช่าที่ดิน และค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว เกษตรกรอาจลดต้นทุนลงโดยการใชปุ้๋ย
อินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี การเว้นช่วงการเพาะปลูกเพื่อปรับสภาพดิน เป็นต้น ส่วนค่าจ้างแรงงานเสนอแนะให้ใช้แรงงาน
ตนเองให้มากข้ึนแทนการจ้างแรงงานแต่เพียงอย่างเดียว 

3.3 กรอบแนวคิด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทน 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกลุ่มที่ผลิตตะกร้าไม้ไผ่ กลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว 

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 5 คน 
 ผลิตภัณฑ์ที่นำมาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนคือตะกร้าไม้ไผ่รูปแบบมาตรฐานเป็นตะกร้าไม้ไผ่ชนิดที่

มีหูหิ้ว มี 3 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว 
 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนตามหลักการบัญชีและหลักผู้ผลิต โดยการวิเคราะห์ผลตอบแทนจะใช้

อัตราส่วนทางการเงิน 2 อัตราส่วน คือ อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อต้นทุนรวม และอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อ
ยอดขายสุทธิ 

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอ 

ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผลิตตะกร้าไม้ไผ่ โดยสัมภาษณ์ทั่วไป 3 คน และ สัมภาษณ์สัมภาษณ์
ทั่วไปและสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 2 คน 

ต้นทุน 
ต้นทุนตามส่วนประกอบของผลิตภัณฑ ์

1. วัตถุดิบทางตรง  
2. ค่าแรงงานทางตรง  
3. ค่าใช้จ่ายการผลิต  

ผลตอบแทน 

กำไร(ขาดทุน)สุทธ ิ

รายได ้      xx 

หัก ต้นทุนสินค้าที่ขาย    xx 

กำไรขั้นต้น     xx 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการขาย   xx 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   xx  xx 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ    xx 
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2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากหนังสือ เอกสาสร งานวิจัย และจากข้อมูล
ออนไลน์ 

4.3 วิธีการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้จัดลำดับวิธีการศึกษาไว้ 3 ขั้นตอน คือ การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการสรุปผลการศึกษาและการจัดทำรายงานผลการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ โดยสัมภาษณ์สมาชิกซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 5 คน ทำการ
สัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูล
เกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ ส่วนที่ 3 ผลตอบแทนจากการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ และส่วนที่ 4 ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 2 คน จะเป็นคำถามแบบกว้าง ๆ เกี่ยวกับต้นทุน
ในการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ 
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ด้าน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ซึ่งประกอบด้วย ความถี่ (frequency) 
ร้อยละ (percentage) และค่าเฉลี่ย (mean) การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตตะกร้าไม้ไผ ่เป็นการวิเคราะห์ 2 หลักการ 
คือ การวิเคราะห์ต้นทุนตามหลักการบัญชี ต้นทุนในการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ประกอบด้วยต้นทุน 3 ชนิด คือ ค่าวัตถุดิบ
ทางตรง ได้แก่ ไม้ไผ่ ค่าแรงงานทางตรง ได้แก่ ค่าแรงในการเตรียมไม้ไผ่และค่าแรงในการสานตะกร้าไม้ไผ่  และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต ได้แก่ ค่าย่านเต่าให้ (มีลักษณะและคุณสมบัติคลา้ยย่านลเิภา) ที่ใช้สำหรับผูกยึดตอกไม้ไผ่กับโครง
ร่างของตะกร้า  และการวิเคราะห์ต้นทุนตามหลักผู้ผลิต ต้นทุนในการผลิตตะกร้าไม้ไผ่จะมีเพียงชนิดเดียว คือ ค่า
วัตถุดิบทางตรง การคิดต้นทุนตามหลักผู้ผลิตจะไม่นำค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตมาคิดเป็นต้นทุน 
เนื่องจากเป็นการใช้แรงงานของตนเอง ไม่ได้จ้างแรงงานจากภายนอก ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคือค่าย่านเต่าให้ที่ใช้
สำหรับผูกยึดตอกไม้ไผ่กับโครงร่างของตะกร้า หาได้จากป่าในบริเวณพื้นที่ไม่ได้ซื้อหาแต่อย่างใด เครื่องมือที่ใช้ใน
การผลิตก็ไม่ได้นำมาคิดค่าเสื่อมราคา เพราะเครื่องมือมีเฉพาะมีดพร้าและเลื่อย    เท่านั้น ราคาไม่สูงมากและใช้ได้
เป็นเวลานาน 
  การวิเคราะห์ผลตอบแทนใช้อัตราอัตรากำไรสุทธิต่อต้นทุนรวม = กำไรสุทธิ/ต้นทุนรวม x100  ทางด้าน
อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ = กำไรสุทธิ/ยอดขายสุทธิ x100 
  การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเป็นการนำปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิต
ตะกร้าไม้ไผ่มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการพรรณนา (descriptive) 
  ขั้นตอนท่ี 3 การสรุปผลการศึกษาและการจัดทำรายงานผลการศึกษา  เมื ่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนของกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอแล้ว ผู้วิจัยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาสรุปและจัดทำรายงานผล
การศึกษาต่อไป 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามลำดับดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   
 1. เพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพ 
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  ผลจากการสัมภาษณม์ีสมาชิกทั้งหมด 5 คน พบว่าเป็นเพศหญิงท้ัง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อายุระหว่าง 
49-67 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และ 72-80 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 80 สถานภาพสมรส 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และสถานภาพโสด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

2. แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ 
จากการสัมภาษณ์แหล่งที่มาของวัตถุดิบ พบว่าวัตถุดิบที่ใช้สำหรับสานตะกร้าคือไม้ไผ่และย่านเต่าให้ โดย

ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบทางตรง ไม้ไผ่มีที่มา 2 แหล่ง คือ ซื้อและปลูกเอง จากการสัมภาษณ์พบว่าปลูกเอง จำนวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60 และซื้อจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ทางด้านย่านเต่าให้มีลักษณะเส้นเล็กคล้ายย่านลิเภาใช้
สำหรับผูกยึด ตอกไม้ไผ่ให้ติดกับโครงก้นตะกร้า ขอบตะกร้า และหูหิ้ว ย่านเต่าให้เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตชนิดหนึ่ง 

3. การจัดจำหน่ายและการกำหนดราคาตะกร้าไม้ไผ่ 
  การจัดจำหน่ายตะกร้าไม้ไผ่จำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และจำหน่าย
ด้วยตนเองและผ่านพ่อค้าคนกลางจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 สำหรับการกำหนดราคาขาย จะกำหนดโดยพ่อ
คนกลาง เมื่อสอบถามถึงราคาที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันว่ามีความพึงพอใจหรือไม่ ปรากฏว่าไม่พอใจจำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ 
  ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ผลิตประสบคือปัญหาด้านราคาขายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และปัญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 

5. ปริมาณตะกร้าไม้ไผ่ที่สานได้ต่อวัน  
ปริมาณการผลิตตะกรา้ไมไ้ผต่่อวันต่อคน ตระกร้าไม้ไผท่ี่สามารถผลติได้มากท่ีสุดคอืขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง 

9 น้ิว ผลิตได้ 2.60 ใบต่อวัน และน้อยที่สุดคือขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 5 น้ิว ผลิตได้ 2.00 ใบต่อวัน เนื่องจากขนาดยิ่ง
เล็กยิ่งสานยากต้องใช้ระยะเวลา  

6. ปริมาณตะกร้าไม้ไผ่ที่สานได้ต่อปี 
ตะกร้าไม้ไผ่ที่มีปริมาณการผลิตต่อปีมากที่สุด คือตะกร้าไม้ไผ่ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว จำนวน 

225 ใบ และตะกร้าไม้ไผ่ที่มีปริมาณการผลิตต่อปีน้อยที่สุด คือตะกร้าไม้ไผ่ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว จำนวน 
115 ใบ 

ส่วนที่ 2 ต้นทุนการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ 
 ตามหลักการบัญชีต้นทุน ต้นทุนการผลิตจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ต้นทุนในการลงทุน และต้นทุนใน
การผลิต   
 1. ต้นทุนในการลงทุน (investment cost) หรืองบประมาณลงทุน (capital cost)  จากการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูล พบว่าผู้ผลิตไม่ได้ใช้งบประมาณลงทุน เนื่องจากเป็นการสานตะกร้าไม้ไผ่ด้วยมือ และทำเป็นเพียงงานอดิ เรก
ยามที่ว่าง  ไม่ต้องปลูกสร้างโรงเรือน และใช้เครื่องจักร 

2. ต้นทุนในการผลิต (manufacturing cost) ประกอบด้วยต้นทุน 3 ชนิด คือ ค่าวัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (direct material cost)   คือค่าไม้ไผ่ ไม้ไผ่ที่สมาชิกนำมาใช้ในการ
สานตะกร้า จากการสัมภาษณ์พบว่าตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว มีต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ยใบละ 2 
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บาท  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 น้ิว มีต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ยใบละ 1.71 บาท  และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว 
มีต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ยใบละ 1.50 บาท    
  2.2 ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง (direct labor cost)    สำหรับการเตรียมไม้ไผ่เฉลี่ยต่อไม้ไผ่ 1 ลำ 
เท่ากับ 5 วัน และผู้ผลิตใช้เวลาเพื่อการสานตะกร้าไม้ไผ่ เฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน เนื่องจากไม่มีการจ้างแรงงาน
มาในการผลิต จึงไม่มีการคิดต้นทุนค่าแรงงาน ผู้วิจัยจึงใช้ค่าแรงงานขั้นต่ำตามกฎหมายของจังหวัดสงขลา ในการ
คำนวณหาต้นทุนค่าแรงงานทางตรงของการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ โดยขณะนี้อัตราค่าแรงขั้นต่ำต่อวัน เท่ากับ 320 บาท 
(ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561) หรือ 40 บาทต่อชั่วโมง (กำหนดให้เวลาการทำงานปกติเท่ากับ 8 ชั่วโมง
ต่อวัน) ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการสานตะกร้าไม้ไผ่ 1 ใบ ตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 5 นิ้ว มีต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรงสูงที่สุด คือ 125.20 บาท และตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว มีต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรงต่ำที่สุด คือ 110.40 บาท 

3 ค่าใช้จ่ายการผลิต (manufacturing overhead) ได้แก่ ย่านเต่าให้ซึ่งไม่ต้องซื้อ ผู้วิจัยจึงคำนวณต้นทุน
ของย่านเต่าให้โดยนำไปเทียบเคียงกับราคาตลาดของย่านลิเภา ซึ่งมีราคาเส้นละ 2 บาท  จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิต
ตะกร้าไม้ไผ่ เกี่ยวกับปริมาณย่านเต่าให้ที่ใช้ในการสานตะกร้าไม้ไผ่ต่อใบ โดยเฉลี่ยจะใช้ย่านเต่าให้ 1 เส้น ต่อตะกร้าไม้ไผ่ 1 
ใบ จึงสามารถสรุปได้ว่าต้นทุนของย่านเต่าให้ซึ่งเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตต่อตะกร้าไม้ไผ่ 1 ใบ เท่ากับ 2 บาท 

สรุปต้นทุนในการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ การคำนวณต้นทุนในการผลิตของตะกร้าไม้ไผ่ขนาดต่าง ๆ ตั้งอยู่บน
หลักการ 2 หลักการ คือ หลักการบัญชี และหลักผู้ผลิต ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ต้นทุนในการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ต่อใบ 

ขนาดตะกร้าไม้ไผ่ 
ค่าวัตถุดิบ
ทางตรง 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าใช้จ่ายการ
ผลิต 

รวมต้นทุนการ
ผลิตต่อตะกร้าไม้

ไผ่1ใบ 

ตามการหลักการบัญช ี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 น้ิว 2 110.4 2 114.4 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 น้ิว 1.71 119.6 2 123.31 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว 1.5 125.2 2 128.7 

ตามหลักผู้ผลิต 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 น้ิว 2 - - 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 น้ิว 1.71 - - 1.71 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว 1.5 - - 1.5 

 

จากตารางที่ 1ต้นทุนการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ต่อใบ-ตามหลักการบัญชี ต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรง โดยตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว มีต้นทุนค่าแรงงานทางตรง 114.40 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 96.50 ของต้นทุนรวม ตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว มีต้นทุนค่าแรงงานทางตรง 119.60 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.99 ของต้นทุนรวม และตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว มีต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรง 125.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.28 ของต้นทุนรวม ต้นทุนการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ต่อใบ-ตามหลกัผู้ผลิต 
นั้น จะมีต้นทุนในการผลิตเพียงอย่างเดียวคือ ค่าวัตถุดิบทางตรง คือค่าไม้ไผ่ที่ นอกจากนี้ จากข้อมูลในตารางที่ 1 
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ทำให้ได้ข้อสรุปว่าการตั้งราคาขายจะตั้งจากหลักการผู้ผลิต ส่งผลให้ตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว 
กำหนดราคาขาย 30 บาทต่อใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ ้ว กำหนดราคาขาย 25 บาทต่อใบ และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว กำหนดราคาขาย 20 บาทต่อใบ  
 

ตารางที่ 2 ต้นทุนการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ต่อปี 

ขนาดตะกร้าไม้ไผ่ 
จำนวนตะกร้าไม้ไผ่
ที่ผลิตต่อปี (ใบ) 

ต้นทุนในการ
ผลิตต่อใบ 

ต้นทุนรวม 

ตามการหลักการบัญช ี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 น้ิว 180 114.4 20,592.00 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 น้ิว 225 123.31 27,744.75 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว 115 128.7 14,800.05 
ตามหลักผู้ผลิต 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 น้ิว 180 2 360 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 น้ิว 225 1.71 384.75 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว 115 1.5 172.5 

 

จากตารางที ่ 2 แสดงว่าต้นทุนในการผลิตรวมต่อปี -ตามหลักการบัญชี ของตะกร้าไม้ไผ ่ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว มีต้นทุนการผลิตรวมสูงที่สุด คือ 27,744.75 บาท และตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 
นิ้ว มีต้นทุนการผลิตรวมต่ำที่สุด คือ 14,800.05 บาทต้นทุนในการผลิตรวมต่อปี -ตามหลักผู้ผลิต ของตะกร้าไม้ไผ่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว มีต้นทุนการผลิตรวมสูงที่สุด คือ 384.75 บาท และตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
5 น้ิว มีต้นทุนการผลิตรวมต่ำที่สุด คือ 172.50 บาท 

ส่วนที่ 3 ผลตอบแทนจากการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ 
 

ตารางที่ 3 รายได้จากการจำหน่ายตะกร้าไม้ไผ่ 

ขนาดตะกร้าไม้ไผ่ ราคาขายต่อใบ 
(บาท) 

ปริมาณตะกร้าไม้ไผ่ที่ผลิต
ได้ต่อปี (ใบ) 

รายได้ต่อปี (บาท) 
 

 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 น้ิว 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 น้ิว 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว 

30 
25 
20  

180  
225  
115 

5,400 
5,625 
2,300 

 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว มีรายได้จากการจำหน่ายต่อปีสูง
ที่สุด คือ 5,625 บาท และตะกร้าไม้ไผข่นาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว มีรายได้จากการจำหน่ายต่อปีต่ำที่สดุ คือ 2,300 
บาท 
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ตารางที่ 4 กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ 

ขนาดตะกร้าไม้ไผ่ 
รายได้ต่อปี 

(บาท) 
ต้นทุนในการ

ผลิตต่อปี(บาท) 
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 

(บาท) 

ตามการหลักการบัญช ี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 น้ิว 5,400 20,592.00 -15,192.00 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 น้ิว 5,625 27,744.75 -22,119.75 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว 2,300 14,800.05 -12,500.05 
ตามหลักผู้ผลิต 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 น้ิว 5,400 360 5,040.00 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 น้ิว 5,625 384.75 5,240.25 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว 2,300 172.5 2,127.50 

 

 จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่ากำไร(ขาดทุน)สุทธิ ของการผลิตตะกร้าไม้ไผ่-ตามหลักการบัญชี จะขาดทุนทุก
ขนาด โดยตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ ้ว จะขาดทุนมากที ่ส ุด คือ 22,119.75 บาท และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว จะขาดทุนน้อยที่สุด คือ 12,500.05 บาท  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ของการผลิตตะกร้าไม้ไผ่-ตาม
หลักผู้ผลิต จะได้กำไรทุกขนาด โดยตะกร้าไม้ไผข่นาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 7 น้ิว จะได้กำไรมากท่ีสุด คือ 5,240.25 บาท 
และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว จะได้กำไรน้อยที่สุด คือ 2,127.50 บาท 
 การวิเคราะห์ผลตอบแทน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ ของกลุ่มหัตถกรรม
บ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวดสงขลา โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 2 อัตราส่วน คือ อัตรากำไร
(ขาดทุน)สุทธิต่อต้นทุนรวม และ อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อยอดขายสุทธิ ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อต้นทุนรวม เป็นอัตราส่วนระหว่างกำไร(ขาดทุน)สุทธิกับต้นทุนที่ใช้ในการ
ผลิตทั้งสิ้น  
 

ตารางที่ 5 อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อต้นทุนรวมของการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ 

ขนาดตะกร้าไม้ไผ่ 
กำไร(ขาดทุน)

สุทธ ิ
ต้นทุนในการ

ผลิตต่อป ี
ร้อยละ 

ตามการหลักการบัญช ี    

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 น้ิว -15,192.00 20,592.00 -73.78 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 น้ิว -22,119.75 27,744.75 -79.73 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว -12,500.05 14,800.05 -84.46 
ตามหลักผู้ผลิต 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 น้ิว 5,040.00 20,592.00 24.48 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 น้ิว 5,240.25 27,744.75 18.89 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว 2,127.50 14,800.05 14.37 



 

 

PO
ST

ER
  9

34
 

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าอัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อต้นทุนรวม-ตามหลักบัญชี ตะกร้าไม้ไผ่ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว มีอัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อต้นทุนรวม สูงที่สุด คือเท่ากับร้อยละ -84.46 และตะกร้าไม้ไผ่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 น้ิว มีอัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อต้นทุนรวม น้อยที่สุด คือเท่ากับร้อยละ -73.78 

อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อต้นทุนรวม-ตามหลักผู้ผลิต ตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว มีอัตรา
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อต้นทุนรวม สูงที่สุด คือเท่ากับร้อยละ 24.48 และตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว มี
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อต้นทุนรวม น้อยที่สุด คือเท่ากับร้อยละ 14.37 
 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบอัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อต้นทุนรวมของตะกร้าไม้ไผ่ ระหว่างวิธีการคำนวณโดยใช้
หลักการบัญชีกับวิธีการคำนวณโดยใช้หลักผู้ผลิต 

ขนาดของตะกร้าไม้ไผ่ อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อต้นทนุรวม (ร้อยละ) 
ตามหลักบัญช ี ตามหลักผู้ผลิต 

  ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 9 น้ิว 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 น้ิว 

   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว 

(73.78) 
(79.73) 
(84.46) 

24.48 
18.89 
14.37 

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อต้นทุนรวมของการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ -ตาม
หลักการบัญชี ผู้ผลิตมีผลขาดทุนจากการขายตะกร้าไม้ไผ่ทุกขนาด โดยตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว มีอัตรา
การขาดทุนต่อต้นทุนรวม สูงที่สุด คือร้อยละ (84.46) และตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว    มีอัตราการ
ขาดทุนต่อต้นทุนรวม ต่ำที่สุด คือร้อยละ (73.78) แต่ถ้าพิจารณา อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อต้นทุนรวมของการผลติ
ตะกร้าไม้ไผ่-ตามหลักผู ้ผลิต จะเห็นได้ว ่า ผ ู ้ผลิตได้รับกำไรจากการขายทุกขนาด โดยตะกร้าไม้ไผ่ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว มีอัตรากำไรต่อต้นทุนรวม สูงที่สุด คือ ร้อยละ 240.84 และตะกร้าไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว มีอัตรา
กำไรต่อต้นทุนรวม ต่ำสุด คือร้อยละ 14.37 สาเหตุที่อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อต้นทุนรวมของการผลิตตะกร้าไม้ไผ่-
ตามหลักการบัญชี มีผลขาดทุนทุกขนาด เพราะการตั้งราคาขายไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนการผลิต-ตามหลักการบัญชี ซึ่ง
ต้องมีต้นทุนในการผลิตทั้ง 3 ชนิด คือ ค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ในทางตรงข้าม
จะเห็นได้ว่าอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อต้นทุนรวมของการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ -ตามหลักผู้ผลิต จะมีกำไรทุกขนาด 
เพราะตามหลักผู้ผลิต มีต้นทุนในการผลิตเพียงอย่างเดียว คือ ค่าวัตถุดิบทางตรง เท่านั้น ประเด็นสำคัญที่ทำให้อัตรา
กำไรหรือขาดทุนแตกต่างกันอย่างมาก คือ ต้นทุนในการผลิตส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าแรงงานทางตรง เมื่อการคำนวณ
ตามหลักผู้ผลิตไม่ถือว่าค่าแรงงานทางตรงเป็นต้นทุนในการผลิต เพราะเป็นการใช้แรงงานในครอบครัว แต่การ
คำนวณตามหลักการบัญชีต้องถือว่าค่าแรงงานเป็นต้นทุนการผลิตชนิดหนึ่ง จึงมีผลทำให้กำไรหรือขาดทุน ที่คำนวณ
โดยใช้หลักการบัญชี และคำนวณโดยใช้หลักผู้ผลิต แตกต่างกันอย่างมาก 

2. อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อยอดขายสุทธิ  
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ตารางที่ 7 อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อยอดขายสุทธิของการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ 

ขนาดตะกร้าไม้ไผ่ กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท) รายได้ต่อปี(บาท) ร้อยละ 

ตามการหลักการบัญช ี    

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว -15,192.00 5,400 -281.33 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว -22,119.75 5,625 -393.24 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว -12,500.05 2,300 -543.48 
ตามหลักผู้ผลิต 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว 5,040.00 5,400 93.33 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว 5,240.25 5,625 93.16 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว 2,127.50 2,300 92.5 

 

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อยอดขายสุทธิ -ตามหลักการบัญชี ผู้ผลิตมีผล
ขาดทุนจากการขายตะกร้าไม้ไผ่ทุกขนาด โดยตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว มีอัตราขาดทุนสุทธิต่อ
ยอดขายสุทธิ สูงที่สุด คือร้อยละ (543.48) และตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว มีอัตราขาดทุนสุทธิต่อ
ยอดขายสุทธิ ต่ำที่สุด คือร้อยละ (281.33)  อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อยอดขายสุทธิ-ตามหลักผู้ผลิต ตะกร้าไม้ไผ่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว มีอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อต้นทุนรวม สูงที่สุด คือเท่ากับร้อยละ 93.33 และตะกร้า
ไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว มีอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อต้นทุนรวม ต่ำที่สุด คือเท่ากับร้อยละ 92.50 
 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อยอดขายสุทธิของตะกร้าไม้ไผ่ ระหว่างวิธีการคำนวณโดยใช้
หลักการบัญชีกับวิธีการคำนวณโดยใช้หลักผู้ผลิต 

ขนาดของตะกร้าไม้ไผ่ อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อยอดขายสุทธิ (ร้อยละ) 
ตามหลักการบัญช ี ตามหลักผู้ผลิต 

  ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 9 น้ิว 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 น้ิว 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว 

(281.33) 
(393.24) 
(543.48) 

93.33 
93.16 
92.50 

 

จากตารางที่ 4.27 แสดงให้เห็นว่า อัตรากำไร(ขาดทุน)ต่อยอดขายสุทธิของการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ -  ตาม
หลักการบัญชี ผู้ผลิตมีผลขาดทุนจากการขายตะกร้าไม้ไผ่ทุกขนาด โดยตะกร้าไม้ไผ่ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว มี
อัตราขาดทุนต่อยอดขายสุทธิ สูงที่สุด คือร้อยละ 543.48 และตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว มีอัตรา
ขาดทุนต่อยอดขายสุทธิ ต่ำที่สุด คือร้อยละ (281.33) 

แต่ถ้าพิจารณา อัตรากำไร(ขาดทุน)ต่อยอดขายสุทธิของการผลิตตะกร้าไม้ไผ่-ตามหลักผู้ผลิต จะเห็นได้ว่า 
ผู้ผลิตได้รับกำไรจากการขายตะกร้าไม้ไผ่ทุกขนาด โดยตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9  นิ้ว มีอัตรากำไรต่อ
ยอดขายสุทธิสูงที่สุด คือ ร้อยละ 93.33 และตะกร้าไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว มีอัตรากำไรต่อยอดขายสุทธิ ต่ำสุด คือร้อยละ 
92.50 

สาเหตุที่อัตรากำไร(ขาดทุน)ต่อยอดขายสุทธิของการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ -ตามหลักการบัญชี มีอัตราขาดทุน
ทุกขนาด ในทางตรงข้ามอัตรากำไร(ขาดทุน)ต่อยอดขายสุทธิของการผลิตตะกร้าไม้ไผ่-ตามหลักผู้ผลิต มีอัตรากำไร
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ทุกขนาด จะมีเหตุผลเช่นเดียวกับที่อธิบายไว้แล้วใต้ตารางที่ 4.24 คือเกิดจากการคิดต้นทุนตามหลักการบัญชี และ
การคิดต้นทุนตามหลักผู้ผลิต นั่นเอง 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่าผู้ผลิตตะกร้าไม้ไผ่ ประสบกับปัญหาต่าง ๆ ดังนี้  ไม้ไผ่และย่านเต่าให้ มีปริมาณ
ลดลง ในอนาคตอาจจะขาดแคลน  การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีความชัดเจนและขาดความต่อเนื่อง 
รวมกลุ่มยังไม่เหนียวแน่น สมาชิกไม่เห็นประโยชน์ของการร่วมกันผลิต-ร่วมกันขาย  การสานตะกร้าไม้ไผ่ของสมาชิก
ไม่ได้ทำในเชิงพาณิชย์ ถ้าจะส่งเสริมให้มีการขยายตลาดของตะกร้าไม้ไผ่ในวงกว้าง ในอนาคตอาจมีปัญหาที่จะ
สูญเสียลูกค้าได้ เพราะผลิตไม่ทัน เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่มีผู้ผลิตตะกร้าไม้ไผ่เพียง 5 ราย และผลิตเป็นงานอดเิรก
ในยามว่างเท่านั้น  
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
  ต้นทุนในการผลิตตะกร้าไม้ไผ่-ตามหลักการบัญชี ต้นทุนการผลิตจะประกอบด้วย 3 ชนิด คือ ค่าวัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต พบว่า ต้นทุนการผลิตตะกร้าไม้ไผ่-ตามหลักการบัญชี มี
รายละเอียดดังนี้ ตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว มีต้นทุนในการผลิต เท่ากับ 114.40 บาทต่อใบ 
ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบทางตรง 2.00 บาท ค่าแรงงานทางตรง 110.40 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิต 2 บาท ตะกร้า
ไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว มีต้นทุนในการผลิต เท่ากับ 123.31 บาทต่อใบ ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบทางตรง 
1.71 บาท ค่าแรงงานทางตรง 119.60 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิต 2 บาท และ ตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
5 นิ้ว มีต้นทุนในการผลิต เท่ากับ 128.70 บาทต่อใบ ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบทางตรง 1.50 บาท ค่าแรงงาน
ทางตรง 125.20 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิต 2 บาท ต้นทุนในการผลิตตะกร้าไม้ไผ่-ตามหลักผู้ผลิต ต้นทุนการผลิต
จะมีเพียงชนิดเดียวเท่านั้น คือ ค่าวัตถุดิบทางตรง  ส่วนค่าแรงงานทางตรง ผู้ผลิตจะถือว่าไม่เป็นต้นทุนเพราะผลิต
โดยใช้แรงงานของตนเอง ไม่ได้จ้างบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายการผลิต คือย่านเต่าให้ ก็หาได้จากบริเวณป่าใน
พื้นที่ พบว่า ต้นทุนในการผลิตตะกร้าไม้ไผ่-ตามหลักผู้ผลิต มีรายละเอียดดังนี้ ตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  9 
นิ้ว มีต้นทุนในการผลิต เท่ากับ 2.00 บาทต่อใบ ตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  7 นิ้ว มีต้นทุนในการผลิต 
เท่ากับ 1.71 บาทต่อใบ และตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  5 น้ิว มีต้นทุนในการผลิต เท่ากับ 1.50 บาทต่อใบ  
  ผลตอบแทนจากการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทน-ตามหลักการบัญชี พบว่า อัตรากำไร
(ขาดทุน)สุทธิต่อต้นทุนรวม ของตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว มีอัตราขาดทุนสุทธิต่อต้นทุนรวม สูงที่สุด 
คือร้อยละ (84.46) และตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว มีอัตราขาดทุนสุทธิต่อต้นทุนรวม ต่ำที่สุด คือร้อย
ละ (73.78) ส่วนอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อยอดขายสุทธิ พบว่า ตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว มีอัตรา 
ขาดทุนสุทธิต่อยอดขายสุทธิ สูงที่สุด คือร้อยละ (543.48) และตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว มีอัตรา
ขาดทุนสุทธิต่อยอดขายสุทธิ ต่ำที่สุด คือร้อยละ (281.33)  ผลตอบแทน-ตามหลักผู้ผลิต พบว่า อัตรากำไร(ขาดทุน)
สุทธิต่อต้นทุนรวม ของตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว มีอัตรากำไรสุทธิต่อต้นทุนรวม สูงที่สุด คือร้อยละ 
24.48 และตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว มีอัตรากำไรสุทธิต่อต้นทุนรวม ต่ำที่สุด คือร้อยละ 14.37 ส่วน
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อยอดขายสุทธิ พบว่า ตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว มีอัตรากำไรสุทธิต่อ
ยอดขายสุทธิ สูงที่สุด คือร้อยละ 93.33 และตะกร้าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว มีอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย
สุทธิ ต่ำทีสุ่ด คือร้อยละ 92.50 
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  อภิปรายผลการศึกษา  จากผลการวิจัยต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนพบว่าต้นทุนในการผลิต-ตาม
หลักบัญชี ผลตอบแทนท่ีได้รับจะเป็นผลขาดทุน เนื่องจากการผลิตตะกร้าไม้ไผ่เป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือจากแรงงานคน
เป็นหลัก แต่ราคาที่จำหน่ายถือว่ายังต่ำมาก เพราะการกำหนดราคาขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง การที่ผู้ผลิตยังคงผลิต
ตะกร้าไม้ไผ่ก็เพราะถือว่าเป็นอาชีพเสริม ใช้เวลาว่างจากการทำสวนไร่นา หรือว่างจากการไปขายสินค้าในตลาด 
เพื่อหารายได้เพิ่มเติมให้กับครอบครัว เท่านั้น จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับ ต้นทุน ราคาขาย และผลกำไรมากนัก แต่
ถ้าคิดต้นทุนตามหลักผู้ผลิต พบว่าผลตอบแทนที่ได้จะเป็นผลกำไร เนื่องจากไม่มีการคิดค่าแรงงานทางตรงเป็น
ต้นทุนการผลิต เพราะถือว่าเป็นแรงงานภายในครอบครัวเท่านั้น ไม่ได้ใช้แรงงานจากภายนอกแต่อย่างใด และไม่มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต เพราะย่านเต่าให้ที่ใช้สำหรับผูกโครงร่างของตะกร้าไม้ไผ่ก็เก็บมาจากป่าในบริเวณพื้นที่ 
เพราะเป็นเถาวัลย์ที่ขึ้นอยู่โดยทั่ว ๆ ไป ต้นทุนในการผลิตตะกร้าไม้ไผ่-ตามหลักผู้ผลิต จึงมีเพียงชนิดเดียว คือค่าไม้
ไผ่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบทางตรง  
  ข้อจำกัดของการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากสมาชิกของกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอ ตำบล
เกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ทำการผลิตหรือสานตะกร้าไม้ไผ่เท่านั้น  ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ
ช่วง พ.ศ. 2561 ในอนาคตปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ต้นทุ นไม้ไผ่ อัตราค่าจ้างตาม
กฎหมายแรงงาน เป็นต้น และข้อมูลที่แสดงถึง ต้นทุน ผลตอบแทน และราคาขาย ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตและ
การสังเกตการณ์ ผู้ผลิตไม่มีการจดบันทึกไว้แต่อย่างใด ข้อมูลจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.สมาชิกยังไม่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการรวมกลุ่ม จึงไม่มีอำนาจต่อรอง ผลผลิตจำหน่ายผ่าน
พ่อค้าคนกลาง ไม่มีที่ทำการ ไม่มีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มหัตถกรรมดังกล่าวคงอยู่ ผู้นำ
ชุมชน หรือผู้นำระดับอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และต้องให้สมาชิกเห็นถึง
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการรวมกลุ่ม ต้องเข้ามาดูแล ติดตาม ประเมินผล และร่วมแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
  2.ไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ ที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีมีจำนวนน้อยลงเรื่อย ๆ จึงควรส่งเสริมให้
มีการปลูกทดแทน เพราะถ้าสั่งซื้อจากนอกพื้นที่จะมีค่าขนส่ง ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้น 
  3.ขณะนี้ผู้ผลิตตะกร้าไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อน ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้ามาส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้นที่เห็นถึงประโยชน์และรายได้ที่จะได้รับจากการสานตะกร้าไม้ ไม่เช่นนั้นในอนาคตภูมิปัญญานี้จะสูญหายไปจาก
พื้นที ่

4. พบว่าสมาชิกกลุ่มที่ผลิตตะกร้าไม้ไผ่ ไม่มีการจดบันทึกบัญชีแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นต้นทุน รายได้ หรือ
ปริมาณการผลิต ทำให้ไม่สามารถทราบต้นทุน รายได้และผลตอบแทน ที่ถูกต้องได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัด
อบรม-ส่งเสริม ให้มีการจดบันทึกบัญชี และต้องติดตามผลการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  

5. จากการศึกษาโครงสร้างต้นทุนของการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ พบว่าต้นทุนมากกว่าร้อยละ 90 เป็นต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรง โดยเฉพาะขั ้นตอนการเจ ียกตอกที ่ต ้องใช้เวลานานมาก หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
สถาบันการศึกษา จึงควรทำการค้นคว้าวิจัยเพื่อผลิตเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเจียกตอกแทนการใช้แรงงานคน 
เพราะจะช่วยให้เกิดผลดีคือ ช่วยลดต้นทุนการผลิตที่เป็นแรงงาน และสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้อีกด้วย 
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การวิจัย 
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