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บทคัดยอ 

  

การคนควาแบบอิสระเรื่องตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตผาทอกะเหรี่ยงลายโบราณ 

ของวิสาหกิจชุมชนบานเดนยางมูล อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนและ

ผลตอบแทนของการผลิตผาทอกะเหรี่ยงลายโบราณ โดยศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากการใช

แบบสอบถามเพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณ เกี่ยวกับลักษณะการดําเนินงาน คาใชจายในการ

ลงทุน ตนทุนการผลิต คาใชจายในการดําเนินงาน ผลตอบแทนจากการผลิตผาทอกะเหรี่ยงลาย

โบราณ ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยทําการศึกษาตนทุนจาก

ผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยงลายโบราณจํานวน 5 ชนิด ไดแก เส้ือ ผาพันคอ ผาถุง ผาปูโตะ ยาม ผ ล

การศึกษาพบวา ตนทุนในการลงทุนผาทอกะเหรี่ยงลายโบราณ ของวิสาหกิจชุมชนบานเดนยางมูล 

มีคาใชจายในการลงทุนจํานวน 110,829.00 บาท มีตนทุนในการผลิต เทากับ 598,080.04 บาท มี

คาใชจายในการดําเนินงาน เทากับ 45,000.00 บาท และมีอายุโครงการ 10 ป 

จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทน พบวาโครงการนี้มีความเหมาะสมในการลงทุน การ
วิเคราะหผลตอบแทนจากการผลิตผาทอกะเหรี่ยงลายโบราณ เปนดังนี้ มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net 

Present Value : NPV) ท่ีอัตราคิดลด (Discount Rate) รอยละ 7 มีคาเทากับ 1,308,639.30 บาท ซ่ึงมี
คามากกวาศูนย มีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (Internal Rate of Return : IRR) มีคาเทากับรอยละ 
107.46 ซ่ึงสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ท่ีกําหนดไวเทากับ 

7.00 มีดัชนีความสามารถในการทํากําไร (Profitability Index : PI) เทากับ 16.99 ซ่ึงมากกวา 1 และ
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ประมาณ 1 ป 29 วัน 
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ABSTRACT 

 

 The independent study entitled “The Cost and Return on the Production of Karen 

Ancient-Pattern Weaving Products at Baan Denyangmool Community Enterprise, Lee District, 

Lamphun Province ” is to study the costs and returns on the Production of Karen Ancient-Pattern 

Weaving Products in question. The data was collected through questionnaire with the president, 

the marketting officer, the production operators and the accountant about the nature of the 

business, investment, production costs and operating costs and the cost and returns on the 

Production of Karen Ancient-Pattern Weaving Products, over the period 1st September 2010 to 

31st August 2011. This study focused mainly for sixteen Karen Ancient-Pattern Weaving 

products, these being: shirts, scarf, tablecloths, sarongs, and bags.  

 The study reveals that the total cost of the production of Karen Ancient-Pattern Weaving 

Products at Baan Denyangmool Community Enterprise during the study period ,the investment 

costs were 110,829.00 baht, the manufacturing costs were 598,080.04 baht, and the operating 

costs were 45,000.00 baht, over the ten-year project period. 

 In terms of the costs and returns of the project, the study revealed that this project is 

perfect for future investment. The net present value found for net cash flow at a discount rate of 

7.00 percent is 1,308,639.30 bath, this is higher than zero. The internal rate of return is 107.46 

percent which is higher than the interest on loans from Bangkok Bang Company Limited, which 



 ฉ

is around 7.00 %. The profitability index is equal to 16.99, which is higher than 1. The project’s 

payback period is due to be 1 years, and 29 days.  
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