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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากผลิตภณัฑ์ผา้ทอ
พื้นเมืองลายภูเขาของกลุ่มเย็บผา้บ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม
เยบ็ผา้บา้นสันหลวง ตลอดจนท าการสังเกตการณ์ลกัษณะการด าเนินงาน และขั้นตอนการผลิตของ
ผลิตภณัฑผ์า้ทอพื้นเมืองลายภูเขา 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวงเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการรวมกลุ่มของคนใน
หมู่บา้นสันนาเม็งท่ีมีความสามารถในการทอผา้และตดัเย็บ โดยปัจจุบนัมีสมาชิกจ านวน 27 คน 
ส่วนใหญ่มีอายุ 40-49 ปี ประกอบอาชีพการทอผา้พื้นเมืองเป็นอาชีพหลักโดยได้รับความรู้และ
เทคนิคจากพอ่แม่และบรรพบุรุษ 
 ลกัษณะการด าเนินงานของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวงแบ่งเป็น 3 แผนก ไดแ้ก่ แผนกยอ้ม 
แผนกทอ และแผนกตดัเยบ็ โดยผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา ประกอบดว้ยเส้ือบุรุษ เส้ือสตรี 
ชุดสตรี และผา้ซ่ิน โดยตน้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขามีสัดส่วนค่าแรงงาน
ทางตรงสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 63.87 ของตน้ทุนการผลิตโดยประมาณ ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานใน
แผนกทอ รองลงมาคือ ค่าแรงงานในแผนกตดัเยบ็ และแผนกยอ้ม ตามล าดบั ในขณะที่ต ้นทุน
วตัถุดิบทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต คิดเป็น ร้อยละ 33.24 และ 2.89 ของตน้ทุนการ
ผลิต โดยประมาณ 
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 เม่ือคิดเป็นตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อตวั พบวา่ ชุดสตรีมีตน้ทุนในการผลิตสูงสุด ราคาเฉล่ีย
ตวัละ 1,246.73 บาท รองลงมา คือ ผา้ซ่ิน ราคาเฉล่ียตวัละ 974.94 บาท เส้ือสตรี ราคาเฉล่ียตวัละ 
794.83 บาท และเส้ือบุรุษ ราคาเฉล่ีย ตัวละ 629.32 บาท ส่วนการจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ทอ
พื้นเมืองลายภูเขาในจงัหวดัเชียงใหม่ จะมีการจดัจ าหน่ายท่ีถนนคนเดินวนัอาทิตยแ์ละศาลากลางใน
จงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งมีการจดัจ าหน่ายไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ ตามค าสั่งซ้ือของลูกค้า เช่น ล าพูน 
ล าปาง อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยเส้ือสตรีจะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาณการ
จ าหน่ายสูงสุด 
 แต่จากการวิเคราะห์อตัราก าไรขั้นตน้ พบวา่ วิสาหกิจชุมชนน้ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ คิดเป็น
ร้อยละ 13.40 ของยอดขาย โดยผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้สูงสุด คือ เส้ือบุรุษ ส่วนอตัราก าไร
สุทธิคิดเป็นร้อยละ 11.98 ของยอดขาย 
 ดงันั้น ในภาพรวมแลว้ธุรกิจการผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา นบัวา่เป็นธุรกิจท่ีมี
ความสามารถในการท าก าไร มีจ  านวนเงินลงทุนไม่สูงนกั กระบวนการในการผลิตไม่ซบัซ้อนแต่
ตอ้งมีทกัษะในการทอผา้และตดัเยบ็  
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ABSTRACT 
 

 This independent study was aimed to study the cost and return on products from local 
woven cloth with Phukhao of the sewing group in Ban San Luang, San Sai District, Chiang Mai 
Province. Data collection was based on the questionnaire regarded as the guidelines for an 
interview with the committee and members of the sewing group in Ban San Luang. This also 
included an observation of the operation and production procedures of local woven cloth with 
Phukhao.  
 The results indicated that the sewing group in Ban San Luang is the community 
enterprise which gathers San Na Meng’s villagers with weaving and sewing skills. Currently, 
there are totally 27 members, mostly aged between 40-49 years, with the main occupation of local 
cloth weaving handed down by parents and ancestors in terms of knowledge and techniques. 
 The operation of this sewing group was divided into three sections; dyeing, weaving, and 
sewing. Products of local woven cloth with Phukhao were men’s clothes, women’s clothes, 
women’s dresses, and wrap-around skirts. The cost of local woven cloth with Phukhao 
demonstrated the highest proportion of direct labor, accounting for 63.87 percent of the average 
production cost, was mainly in the weaving section, sewing section, and dyeing section, 
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respectively. The cost of direct materials and manufacturing overhead accounted for 33.24 
percent and 2.89 percent of the average production cost. 
 With respect to the production cost per cloth, it was found that women’s dresses showed 
the highest cost averagely at 1,246.73 Baht, wrap-around skirts averagely at 974.94 Baht, 
women’s clothes averagely at 794.83 Baht, and men’s clothes averagely at 629.32 Baht. Local 
woven cloth with Phukhao in Chiang Mai was sold and distributed at Sunday Walking Street and 
Chiang Mai City Hall. Distribution to other provinces was subject to the customer’s orders e.g. in 
Lamphun, Lampang, Uthai Thani, and Bangkok. Women’s clothes reached the highest volumes 
of sales.  
 However, an analysis of gross profit margin discovered that this community enterprise 
gained its gross profit margin at 13.40 percent of sales volumes. The product with the highest 
gross profit margin was men’s clothes. The net profit margin accounted for 11.98 percent of sales 
volumes. 
 Overall, the business of local woven cloth with Phukhao was therefore regarded as the 
business with profitability, no high cost of investment, no complex procedure of production but a 
requirement for weaving and sewing skills. 
 
  
   


