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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนการทาสบู่สมุนไพรฟักข้าวกรณีศึกษากลุ่มบ้านหัวทุ่งสามั คคี ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ ผู้ลงทุนทาสบู่สมุนไพรฟักข้าว จานวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ย ผลการศึก ษา
พบว่า ต้นทุนของการทาสบู่สมุนไพรฟักข้าวต่อหน่วย ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย 2.80 บาท คิ ดเป็นร้อยละ 32.07 วัตถุดิบทางอ้อมต่อหน่วย 2.54 บาท คิ ดเป็นร้อยละ 29.10
ค่าแรงงานต่อหน่วย 3 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.36 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วย 0.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.80ค่าใช้จ่า ยการผลิ ตผันแปรต่อหน่วย 0.32 บาท คิ ดเป็นร้อยละ 3.67 ต้นทุน
รวมต่อหน่วยคิดเป็นเงิน 8.73 บาทโดยรายได้จากการจาหน่ายสบู่สมุนไพรฟักข้าวต่อวัน จานวนเงิน 3,500 บาท มีต้นทุนจานวน 873 บาท คิดเป็นกาไรขั้นต้นจากการจาหน่า ยสบู่สมุนไพรฟัก
ข้าวต่อวัน จานวน 2,627 บาท อัตราส่วนกาไรขั้นต้นต่อยอดขายร้อยละ 75.06 ทาให้การลงทุนทาสบู่สมุนไพรฟักข้าวมีจุดคุ้มทุนต่อวัน 9.33 บาท จุดคุ้มทุนต่อปี 2,436 บาท

บทนา

ผลการวิจยั

ยุท ธศาสตร์ จั งหวัด ล าปาง ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒ นาเศรษฐกิจ บนพื้ นฐานของเศรษฐกิ จเชิ ง
สร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริก าร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านการประกอบ
ธุรกิ จทั้งความรู้ใ นด้านการพัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดและส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นและตลาดโลก และ
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิ จชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง โดยการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมและวิส าหกิจชุมชน และสนับสนุนการ
พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายชุมชนบนฐานรากความรู้ส มัย ใหม่และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ซึ่งมี
ความสอดคล้องกั บ (1) ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้า นที่ 2 ยุท ธศาสตร์ด้า นการสร้า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ด้านที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาภาคเหนื อ ด้ า นที่ 1 การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ย วให้ มี คุ ณ ภาพและความยั่ ง ยื น ด้ านที่ 2 พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ส บู่ส มุนไพรจากฟักข้าวมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ จังหวั ดล าปาง ที่จะพั ฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิ จเชิง สร้างสรรค์ และการสร้า ง
มูล ค่าเพิ่ม ให้กั บสิน ค้าและบริ ก าร และเสริมสร้ างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และจากปัญหาราคาสับปะรดล้นตลาดจนนาไปสู่ปัญ หาราคาสับปะรดตกต่า เนื่องจาก
ผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดมากเกินความต้องการของโรงงานแปรรูป ผู้วิจัย คิดว่าการปลูกฟักข้าวเพื่อเป็น
พืชทดแทนจึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ ไ ขปัญ หาดังกล่าว และสินค้าการแปลรูปผลิตภัณ ฑ์เป็น
สบู่ก็ทาให้เกิดการเพิ่มมูลค่าได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัย จึงทาวิจัย เพื่อทราบถึงต้นทุนผลตอบแทนการทา
ผลิต ภัณ ฑ์ ส บู่ส มุนไพรฟั กข้า วกลุ่ มบ้า นหัว ทุ่งสามัค คี ต าบลพระบาท อาเภอเมือ ง จั งหวั ดล าปาง เป็ น
แนวทางให้ผู้ทาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรฟักข้าวสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาลดต้นทุน และหาแนวทางใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรฟัก ข้าว หรือผู้ที่ส นใจลงทุนทาผลิตภัณ ฑ์ส บู่ส มุนไพร
ฟักข้าวสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาลงทุน

ผู้ลงทุนทาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรฟักข้าวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.67 อายุระหว่าง 51 ปีขึ้น ไป ร้อยละ
66.67 สถานภาพสมรส ร้อยละ 100 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 66.67 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวน
12,000บาท ทุกคนได้รับคาแนะนาการทาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรฟักข้าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 100.00
แหล่งที่มาของวัตถุดิบในการทาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรฟัก ข้าวคือฟัก ข้าว ได้มาจากการซื้อจากพ่อค้าคนกลาง
ร้อยละ 66.67
ตารางที่ 1 แสดงต้นทุนของการทาสบู่สมุนไพรฟักข้าวต่อหน่วย
รายการ
วัตถุดิบ
- วัตถุดิบทางตรง
- วัตถุดิบทางอ้อม
ค่าแรงงาน
ค่าใช้จ่ายการผลิต
- ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่
- ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร
รวม

ต้น ทุนการผลิตต่อหน่ว ย (บาท)

ร้อยละ

2.80
2.54
3.00

32.07
29.10
34.36

0.07
0.32
8.73

0.80
3.67
100.00

เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการทาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรฟักข้าว กลุ่มบ้านหัวทุ่งสามัค คี ตาบล
พระบาท อาเภอเมืองจังหวัดลาปาง

ผลตอบแทนในการลงทุนการทาสบู่สมุนไพรฟักข้าว จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนการทาสบู่
สมุนไพรฟักข้าวโดยการวิเคราะห์แยกเป็น 2 ส่วนคือ
- อัตราส่วนวัดความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratios) โดยใช้อัตราส่วนกาไรขั้นต้นต่อยอดขาย
พบว่ารายได้จากการจาหน่ายสบูส่ มุนไพรฟักข้าวต่อวัน 3,500 บาท ต้นทุนคิดเป็นเงิน 873 บาท คิดเป็นกาไรขั้นต้น
จากการจาหน่ายสบู่สมุนไพรฟักข้าวต่อวัน จานวนเงิน 2,627 บาทอัตราส่วนกาไรขั้นต้นต่อยอดขายร้อยละ 75.06
รายได้จากการจาหน่ายสบู่สมุนไพรฟักข้าวต่อปี 913,500 บาท ต้นทุนคิดเป็นเงิน 227,853 บาท กาไรขั้นต้นจาก
การจาหน่ายสบู่สมุนไพรฟักข้าวต่อปี จานวนเงิน 685,647 บาท อัตราส่วนก าไรขั้นต้นต่อยอดขายร้อยละ 75.06
ตามลาดับ
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even Point Analysis) พบว่า ผู้ลงทุนผลิตสบู่สมุนไพรฟักข้าว ต้องขายสบู่
สมุนไพรฟักข้าวได้วันละ 9.33 บาท และปีละ 2,436 บาท ตามลาดับ จึงจะคุ้มทุน
ปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า ผู้ลงทุนทาสบู่สมุนไพรฟักข้าวส่ว นใหญ่ไ ม่มีเงิน ทุน รองลงมาคือ วัต ถุดิบ
หายาก และปัญหาอื่นๆคือ วัตถุดิบที่หาได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ผู้ลงทุนทาสบู่สมุนไพรฟักข้าวต้องการ
ให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือโดยต้องการในด้านหาแหล่งวัตถุดบิ ฟักข้าวหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้พร้อมพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์

วิธีการวิจยั

บทสรุป

ประชากร คือ ผู้ที่ลงทุนทาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรฟักข้าว กลุ่มบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตาบลพระบาท อาเภอ
เมืองจังหวัดลาปาง จานวน 3 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูล ทั่วไป
ของผู้ที่ลงทุนทาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรฟักข้าว ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการลงทุนการทาผลิตภัณฑ์สบู่
สมุนไพรฟักข้าวส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนในการลงทุนการทาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรฟักข้าว และส่วน
ที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ใช้เวลาดาเนินการ 2 เดือน และดาเนินการ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ย วข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาพัฒนา
กรอบแนวคิดการวิจัย จากนั้นผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อ
เก็บข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ลงทุนทาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรฟักข้าว ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่
และร้อยละ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการลงทุนการทาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรฟักข้าวใช้แนวคิดต้นทุน
ประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนในการลงทุนการทาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรฟักข้าว
วิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ
- อัตราส่วนวัดความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratios) โดยใช้อัตราส่วนกาไรขั้นต้นต่อยอดขาย
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even Point Analysis)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเป็นการนาปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ที่ลงทุนทาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรฟักข้าวโดยใช้วิธีการพรรณนา

การผลิตสบู่สมุนไพรฟักข้าว ขนาด 50 กรัม 1 ก้อน มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 8.73 บาท ซึ่งประกอบด้ว ย
วัตถุดิบ 5.34 บาท ค่าแรงงาน 3 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิต 0.39 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย การผลิตและ
ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชวพงษ์ นุ้ยสุข ซึ่งพบว่าต้นทุนการ
ผลิตสบู่ก้อนและสบู่แหลวมีสัดส่วนของปัจจัยแปรผันมากกว่าปัจจัยคงที่ ทั้งนี้มาจาก ค่าสารเคมี บรรจุภัณฑ์ ในส่วน
ของด้านผลตอบแทนจากการลงทุนทาสบูส่ มุนไพรฟักข้าวผู้วจิ ัยทาการวิเคราะห์อัตราส่วนวัดความสามารถในการทา
กาไร และจุดคุ้มทุนพบว่ามีผลตอบแทนค่อนข้างสูงน่าลงทุนโดยมีอัตรากาไรขั้นต้นต่อปีสูงถึงร้อยละ 75.06 และ
จุดคุ้มทุนต่า คือ ปีละ 2,436 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอางบารุงผิวสารสกัดจากฟักข้าว
ของพูนศิริ อัตราภรณ์ประดิษฐ์ ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์เวชสาอางบารุงผิวสารสกัดจากฟักข้าวนี้มีความน่าสนใจสามารถ
สร้างผลกาไรและผลตอบแทนที่ดแี ก่ผู้ถือหุ้นคุ้มค่าแก่การลงทุนนอกจากนี้ปัญหาของผู้ลงทุนทาสบูส่ มุนไพรฟักข้าวมี
ปัญหาด้านการหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้และวัตถุดิบที่หายาก
ข้อเสนอแนะทางด้านปฏิบตั ิ
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลต้น ทุน ของการทาสบู่สมุน ไพรฟัก ข้าวต่อหน่ว ยพบว่าค่าใช้จ่ายส่ว นใหญ่จ ะเป็น
ค่าแรงงานคิดเป็นร้อยละ 34.36 ซึ่งหากต้องการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องมีการพัฒนาทักษะของแรงงานที่ผลิต
หรือควรมีการนาเครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตขึ้น อันจะนาไปสู่การลดต้นทุนได้
2. ควรมีการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องมีก ารวิเคราะห์สภาพตลาดและแหล่งของวัต ถุดิบเพื่อให้
สามารถวางแผนการจัดซื้อฟักข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบที่จะมีการขาดแคลนนอกช่วงฤดู และเตรียมแผนการผลิตให้
เหมาะสมกับสภาพตลาดแต่ละช่ว ง จึงจะทาให้สามารถบริหารจัด การต้น ทุน และจัด การการขายได้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรมีการให้ความรู้ คาแนะนาในออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้ลงทุนจะได้นา
ความรู้ไปพัฒนารูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สามารถขยายตลาดหรือเพิ่มมูลค่าสิน ค้าได้ รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือด้านหาแหล่งวัตถุดิบ และแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้

วัตถุประสงค์

