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การค้นควา้แบบอิสระคร้ังน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย ์ดร. มนทิพย ์      

ตั้งเอกจิต อาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่า  
ในการใหค้วามช่วยเหลือแนะน า จนการคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได ้ 

นอกจากน้ีขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสุ์วรรณา เลาหะวสุิทธ์ิ ประธานกรรมการสอบ
การคน้ควา้อิสระ  และ ดร. จุรี วชิิตธนบดี กรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีไดส้ละเวลาอนัมี
ค่าในการสอบ และใหค้  าแนะน าส าหรับการแกไ้ขการคน้ควา้แบบอิสระใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณ ประธานกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ท่ีใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการศึกษา ตลอดจนสมาชิกกลุ่มฯ ท่ีไดใ้ห้   ความร่วมมือ
ดว้ยความสมคัรใจ และอนุเคราะห์สถานท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินการ จนส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และหอสมุดคณะ
วิทยาการจดัการ วิทยาเขตแม่สา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ท่ีเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ และขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบญัชี ท่ีไดใ้ห้
ความช่วยเหลือในการประสานงานต่างๆ ในการคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และบุคคลในครอบครัวทุกท่าน ท่ีไดส่้งเสริมสนบัสนุน
และเป็นก าลงัใจตลอดมา ตลอดจนเพื่อนร่วมชั้นทุกท่านและบุคคลอ่ืนซ่ึงผูเ้ขียนไม่ไดร้ะบุนามไว ้
ณ ท่ีน้ี ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือใหก้ าลงัใจอนัมีค่ายิง่ 

ทา้ยท่ีสุดน้ีหากคุณประโยชน์อนัใดแมเ้พียงเล็กน้อยท่ีไดรั้บจากการคน้ควา้แบบอิสระใน
คร้ังน้ี ผู ้เขียนขอมอบแต่บุพการี คณาจารย์ผู ้ประสาทวิทยาและทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจน
การศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วง หากมีขอ้บกพร่องหรือผิดพลาดประการใดเกิดข้ึนผูเ้ขียนขอน้อมรับ    
ในความผดินั้นและขออภยัเป็นอยา่งสูงในขอ้บกพร่องและความผดิพลาดนั้น 
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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, 



 

ช 

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. 
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บทที ่1 

 
  บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล                         
 
 ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของผลิตภัณฑ์จ  าพวกหัตถกรรม 
โดยเฉพาะผลิตภณัฑผ์า้ทอพื้นเมืองของไทยท่ีมีความงดงาม มีเอกลกัษณ์ท่ีสะทอ้นถึงสภาพแวดลอ้ม 
วิถีการด าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั การทอผา้จึงเป็น
ศิลปะท่ีบ่งบอกถึงกลุ่มคนในสังคมนั้ นๆ ความงดงามและลวดลายบนผ้าทอ ยงับ่งบอกถึง         
อารยธรรมความเจริญของกลุ่มคนนั้น และถือเป็นมรดกตกทอดมาถึงคนรุ่นหลัง ปัจจุบนัผา้ทอ
นบัว่าได้รับความนิยมจากคนไทย และชาวต่างชาติมากข้ึนจากการประชาสัมพนัธ์ของทั้งภาครัฐ 
และเอกชน และตลาดท่ีน่าสนใจของไทยอีกตลาดหน่ึง คือ ตลาดอาเซียน เน่ืองจาก ในปี 2557       
การส่งออกส่ิงทอของประเทศไทยยงัมีการขยายตวัสูงถึง ร้อยละ 0 – 3 (YOY)* และประเทศไทย       
ยงัเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัด้านส่ิงทอท่ีเหนือกว่าคู่แข่งประเทศอ่ืนๆ (ศูนย์วิจยั    
กสิกรไทย, 2556: ออนไลน์) 

จงัหวดัเชียงใหม่มีช่ือเสียงทางดา้นการผลิตผา้ทอ มีการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินงานในลกัษณะ
วสิาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเขม้แข็ง ทั้งดา้นเงินทุน การผลิต การจดัจ าหน่ายการพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหมี้มาตรฐาน เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (คลงัภูมิปัญญา OTOP, ม.ป.ป. : ออนไลน์) 
โดยแต่ละกลุ่มวิสาหกิจมีการผลิตที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดและภูมิปัญญาท่ีสืบ
ทอดจากบรรพบุรุษอนัแสดงถึงเอกลกัษณ์ของถ่ินก าเนิดหรือวิถีชีวติของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มทอผา้
ฝ้ายเปลือกไมบ้า้นต่อเรือ อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการรวมตวัของสมาชิกกลุ่มชาวเขา
หลากหลายชนเผา่ จึงมีการผลิตผา้ทอลายชนเผา่ กลุ่มทอผา้บา้นหนองอาบชา้ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นการรวมตวักนัหลงัฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร จึงผลิตผา้ทอลายมดัหม่ี
ประยุกตเ์พื่อเป็นรายไดเ้สริม กลุ่มแม่บา้นเกษตรแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด 

  
 
 

*YOY หมายถึง วิธีการของการประเมินเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีวดัเพ่ือเปรียบเทียบผลในช่วงเวลาท่ีเป็นหน่ึงเดียวกับผูท่ี้มาจาก
ช่วงเวลาอ่ืน (หรือชุดของช่วงเวลา) บนพ้ืนฐานปี เปรียบเทียบปีมากกว่าปีเป็นวิธีท่ีนิยมในการประเมินประสิทธิภาพของการ
ลงทุน เหตุการณ์ใดๆ ท่ีสามารถวดัไดว้่าเกิดข้ึนอีกเป็นประจ าทุกปีสามารถน ามาเปรียบเทียบบนพ้ืนฐานปีมากกว่าปี - จากผลการ
ด าเนินงานประจ าปีผลการด าเนินงานรายไตรมาสเพื่อประสิทธิภาพการท างานในชีวิตประจ าวนั 
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จงัหวดัเชียงใหม่ ผลิตผา้ทอลายชาวภูเขา เป็นตน้ (คลงัภูมิปัญญา OTOP,  ม.ป.ป.: ออนไลน์)  
 กลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นการรวมตวัของชาวบา้นในต าบลสันนา
เม็ง  โดยผลิตเค ร่ืองนุ่งห่ม อนัได้แก่ เส้ือบุรุษ เส้ือสตรี ชุดสตรี โดยเน้นผา้ทอลายภูเขา        
อนัสะทอ้นถึงวิถีชีวิตของคนอ าเภอสันทราย ซ่ึงเป็นสินคา้ของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง ไดรั้บการ       
คดัสรรเป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐาน ตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP :  One Tambon 
One Product) ในปีพ.ศ. 2547 2549 2552  และ 2553 ไดร้ับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนชุดสตรี  
ระดบั 3 ดาว และ 5 ดาว มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนผา้นุ่งฝ้าย ระดบั 5 ดาว  และมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชนชุดสตรี ระดบั 5 ดาว (คลงัภูมิปัญญา OTOP, ม.ป.ป.: ออนไลน์) เป็นตน้ มีการวางจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง ในจงัหวดัเชียงใหม่ บริเวณถนนคนเดินวนัอาทิตย์ และ
ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ และยงัมีการจ าหน่ายไปยงัต่างจงัหวดั เช่น จงัหวดัล าพูน ล าปาง 
อุทยัธานี และกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอย่างต่อเน่ือง ท าให้สมาชิกมีรายได ้  
อย่างย ัง่ยืน นอกจากน้ีกลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง ยงัได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจาก          
ส่วนราชการต่างๆ ไดแ้ก่ ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอสันทราย ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ    
สันทราย ส านักงานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอสันทราย องค์การ
บริหารส่วนต าบลสันนาเมง็ และกรมพฒันาชุมชน ในการฝึกอบรมเพื่อพฒันาคุณภาพในผลิตภณัฑ์
และกิจการ 

อยา่งไรก็ตามการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนมีการด าเนินงานโดยสมาชิกของกลุ่ม มีการ
บนัทึกหรือการจดัท าบญัชีอยา่งง่าย (รับ-จ่าย คงเหลือ) หรือแบบดั้งเดิมตามความสะดวกของกลุ่ม 
ท าให้มองขา้มค่าใชจ่้ายบางอยา่ง เช่น ค่าแรงตนเอง ค่าขนส่งสินคา้โดยใชย้านพาหนะส่วนตวั การ
ซ่อมแซมเคร่ืองจักร เป็นต้น ท าให้การค านวณต้นทุนและผลตอบแทนจากการด าเนินงาน
คลาดเคลื่อนไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง (แกว้พา ถวาย, สัมภาษณ์. 2555) ดงันั้น ผูศึ้กษาจึง
สนใจจะศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขาของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสัน
หลวง ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจใน
การลงทุนผลิตผา้ทอลายภูเขาของกลุ่มฯ และสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการลงทุนผลิตผา้ทอของ
ผูท่ี้สนใจกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อสร้างรายไดใ้นครัวเรือนต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 

เพื ่อวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจากผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขาของกลุ่ม     
เยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 

1.  ท  าให้ทราบต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขาของกลุ่ม    
เยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.  สามารถใชเ้ป็นขอ้มูล และแนวทางส าหรับการลงทุนผลิตผา้ทอของผูท่ี้สนใจ เพื่อสร้าง
รายไดใ้นครัวเรือน 
 
1.4 นิยำมศัพท์ 
 

ต้นทุน หมายถึง ตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของกลุ่มตดัเยบ็ผา้บา้น
สันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  

ต้นทุนกำรผลติ หมายถึง วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของกลุ่มตดัเยบ็ผา้

บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ อนัไดแ้ก่ เงินเดือนคณะกรรมการกลุ่ม ค่าโทรศพัท์
เก่ียวกบัการขาย ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

ผลตอบแทนจำกผลิตภัณฑ์  หมายถึง รายไดท่ี้ไดรั้บจากการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
จากผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา ของกลุ่มตดัเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอพื้นเมืองลำยภูเขำ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ เส้ือพื้นเมืองสตรี และบุรุษ            
ชุดพื้นเมืองสตรีท่ีผลิตจากผ้าฝ้ายพื้นเมือง ท่ีมีการทอผ้าท่ีสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์  และ             
มีลวดลายท่ีออกแบบตามธรรมชาติวิถีชีวิตของคนล้านนาของกลุ่มเย็บผา้บ้านสันหลวง อ าเภอ      
สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

กลุ่มเย็บผ้ำบ้ำนสันหลวง อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง กลุ่มสมาชิกเยบ็ผา้ 
บ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงได้ขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน             
ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 สถานท่ีตั้งกลุ่มอยูท่ี่ หมู่ท่ี 4 ต าบลสันนาเม็ง 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 50210  
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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากผลิตภณัฑ์จากผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขาของกลุ่มเยบ็ผา้

บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดใ้ช้แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรม   
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี
 
 แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากผลิตภณัฑ์จากผา้ทอพื้นเมือง
ลายภูเขาของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 
 

2.1.1  แนวคิดเกีย่วกบัต้นทุน 
1) ความหมายของต้นทุน 
ตน้ทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรท่ีสูญเสียไปเพื่อให้ไดสิ้นคา้หรือบริการ

โดยมูลค่านั้นจะตอ้งสามารถวดัไดเ้ป็นหน่วยเงินตรา (สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ุ,  2553) 
2) การจ าแนกต้นทุนตามส่วนประกอบของผลติภัณฑ์ 

  ในธุรกิจผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นผลิตสินค้าชนิดใดขนาดใดจะมีต้นทุนการผลิต
สินคา้ (Product Cost) อนัประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่าย
การผลิต (ล าไย มากเจริญ, 2551 : หนา้ 9)โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
ตน้ทุนการผลิตสินคา้  =  วตัถุดิบทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใชจ่้ายการผลิต 
     Product Cost    =  Direct Materials + Direct Labor + Manufacturing Overhead 

 
2.1) วัตถุดิบ (Materials) นับว่าเป็นส่วนประกอบส าคญัของการผลิตสินค้า 

ส าเร็จรูป โดยทัว่ไป ตน้ทุนของวตัถุดิบในการผลิตสินคา้แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
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2.1.1) วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง วตัถุดิบหลกัที่เป็น
ส่วนประกอบส าคญัที่ใช้ในการผลิตสินคา้ส าเร็จรูปและสามารถระบุไดว้่ามีการน าไปใช้ในการ
ผลิตสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงในปริมาณเท่าใดและสามารถคิดเขา้ไปเป็นตน้ทุนของสินคา้
ส าเร็จรูปท่ีผลิตไดโ้ดยง่าย ถา้วตัถุดิบใดขาดคุณสมบติัเหล่าน้ีอย่างใดอย่างหน่ึงให้จดัเป็นวตัถุดิบ
ทางออ้ม  

2.1.2) วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect Materials) หมายถึง วตัถุดิบต่างๆ ที่ใช้
ในการผลิตสินคา้แต่ใช้ในปริมาณที่ไม่มากและไม่ใช่วตัถุดิบหลกัที่ใช้ในการผลิตสินคา้และ    
เป็นการยากที่จะทราบว่าใช้ปริมาณเท่าใดในการผลิต ท าให้การคิดตน้ทุนให้ถูกตอ้งไม่คุม้ค่า    
กบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  

2.2) ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีกิจการ 
จ่ายให้แก่ลูกจา้งที่ท  าหน้าที่ผลิตสินคา้หรือบริการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเงินเดือน ค่าจา้งรายวนั
หรือรายชิ้น ค่าล่วงเวลา โบนสั เป็นตน้ โดยปกติแลว้ค่าแรงงานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) และค่าแรงงานทางออ้ม (Indirect Labor) 

2.2.1) ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง ค่าแรงงานหรือ
ผลตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ลูกจา้งท่ีท าหน้าท่ีในการผลิตสินคา้ส าเร็จรูปโดยตรง หรือเป็นค่าแรงงาน   
ท่ีท าหน้าท่ีแปรสภาพวตัถุดิบให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป และเป็นค่าแรงงานหลกัท่ีสามารถคิดเขา้เป็น
ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น ค่าแรงงานของคนประกอบช้ินส่วนต่างๆ           
เขา้ดว้ยกนั ค่าแรงงานของคนงานประจ าเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

2.2.2) ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor) หมายถึง ค่าแรงงานที่ไม่ได้
เกี่ยวขอ้งกบัการผลิตสินคา้โดยตรง และเป็นการยากหรือไม่คุม้ที ่ค ิดค่าแรงเหล่าน้ี เขา้ไป          
กบัผลิตภณัฑห์น่ึงผลิตภณัฑ์ใด เช่น เงินเดือนของยามเฝ้าโรงงาน เงินเดือนพนกังานท าความสะอาด 
เงินเดือนของวิศวกร เงินเดือนของผูจ้ดัการโรงงาน เงินเดือนของหัวหน้าคนงาน เป็นต ้น 
นอกจากน้ีค่าแรงงานทางออ้มยงัรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กิจการให้กบัลูกจา้ง เช่น สวสัดิการ
ต่างๆ ค่าภาษีท่ีออกให้กบัลูกจา้ง เป็นตน้ ค่าแรงงานทางออ้มเหล่าน้ีกิจการจะถือว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าใช้จ่ายการผลิต 

2.3) ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง ตน้ทุนทั้งหมด
ที่เกิดข้ึนในการผลิตสินคา้หรือบริการที่นอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง เช่น 
วตัถุดิบทางออ้ม ค่าแรงงานทางออ้ม เป็นตน้ นอกจากน้ีค่าใช้จ่ายการผลิตอาจจะถูกเรียกแทน
ด้วยค าศพัท์อื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Overhead) โสหุ้ยการผลิต (Manufacturing 
Burden) และตน้ทุนการผลิตทางออ้ม (Indirect Cost) เป็นตน้  
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2.1.2  แนวคิดเกีย่วกบัผลตอบแทน 
1) ความหมายของผลตอบแทน 

ผลตอบแทน หมายถึง รายไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุนผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 
2)  การวเิคราะห์ผลตอบแทน 

ในการศึกษาน้ีมีแนวคิดเกี่ยวกบัการวิเคราะห์ผลตอบแทนโดยการวิเคราะห์
ความสามารถในการท าก าไร การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกิจการ การควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆ 
และประสิทธิภาพในการลงทุนของกิจการ สามารถท าการวดัผลก าไรโดยเปรียบเทียบกบัยอดขาย 
เรียกว่าอตัราก าไร หรือ Margin โดยการศึกษาน้ีจะใช้อตัราก าไรขั้นตน้เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทน
ของการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เป็นสัดส่วนของยอดขายที่เหลือ       
หลงัหักจากตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย ทุกธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีอตัราก าไรขั้นตน้ระดบัหน่ึง ถา้ไม่สามารถ      
ท าก าไรขั้นตน้น้ีให้เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ ธุรกิจจะประสบปัญหาในการ
ด าเนินงานได ้(พรรณุภา ธุวนิมิตรกลุ,  2549) อตัราก าไรขั้นตน้ สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 
อตัราก าไรขั้นตน้ = ก าไรขั้นตน้  X  100 
       ยอดขาย 

 
2.2 วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ศึกษาตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจของกลุ่มอาชีพทอผา้ผูผ้ลิตผา้ทอในเขต
จงัหวดัเชียงใหม่ มีวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 แววดาว อุตตา (2552) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากผลิตภณัฑ์
ผา้ทอลายน ้ าไหลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผา้บา้นทุ่งสุน อ าเภอทุ่งช้าง 
จงัหวดัน่าน มีจ านวนสมาชิกกลุ่ม 86 ราย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจาก
ผลิตภณัฑ ์ผ า้ทอลายน ้ าไหล ของกลุ่มสตรีทอผา้บ า้นทุ ่งสุน  อ า เภอทุ ่งช ้าง  จงัหวดัน่าน           
โดยศึกษาและเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเกี่ยวกบัลกัษณะการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผา้ทอ
ลายน ้ าไหล โดยท าการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากผลิตภณัฑ์ผา้ทอลายน ้ าไหล จ านวน 8 
ชนิด ผลการศึกษาพบว่า ตน้ทุนในการลงทุนผลิตภณัฑ์ผา้ทอลายน ้ าไหล ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเร่ิมแรกและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโดยค่าใช้จ่ายในการลงทุนเท่ากบั 
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376,466.67 บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเท่ากับ 705,195.44 บาท ประกอบด้วย ต้นทุน
วตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต อายุโครงการ 10 ปี กลุ่มสตรีทอผา้บา้นทุ่งสุน 
มีมูลค่าปัจจุบนัท่ีอตัราคิดลด ร้อยละ 7.75 เท่ากบั 528,861.94 บาท ซ่ึงมีค่ามากกว่าศูนย ์มีอตัรา
ผลตอบแทนที่แทจ้ริง มีค่าเท่ากบั  ร้อยละ 35.66 ซ่ึ งมีค่าสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ให ้ย ืม       
ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีก าหนดไวค้ือ ร้อยละ 7.75 มีดชันีความสามารถในการ
ท าก าไรเท่ากบั 4.54 และใช้ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 6 เดือน 

ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาคือ รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรมีการส่งเสริม
ในเร่ืองการปลูกฝ้ายเอง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มอาชีพ
ให้กบัครอบครัวของกลุ่มสมาชิก ควรมีการจดัอบรมด ้านเทคนิคการทอผา้ให้มีคุณภาพ           
มีมาตรฐานที่แข่งขนักบัสินคา้อื่นได ้ ควรมีการหาตลาดใหม่ๆ อยู ่เสมอ และทางภาครัฐ        
ควรเขา้มาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านเงินทุนหมุนเวียน เพื่อน าไปเป็นค่าใช้จ่าย       
ในการด าเนินงานให้เพียงพอกบัการผลิต 

กนกวรรณ ตันติวรางกูร (2554) ได้ศึกษาเร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนของการผลิตผา้ทอ
กะเหร่ียงลายโบราณ ของวิสาหกิจชุมชนบา้นเด่นยางมูล อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูนจ านวนสมาชิกกลุ่ม 
71 ราย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผา้ทอกะเหร่ียงลายโบราณ     
โดยศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ เก่ียวกบั
ลักษณะการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ผลตอบแทนจากการผลิตผา้ทอกะเหร่ียงลายโบราณ โดยท าการศึกษาตน้ทุนจากผลิตภณัฑ์ผา้ทอ
กะเหร่ียงลายโบราณจ านวน  5 ชนิด ผลการศึกษาพบว่า ตน้ทุนในการลงทุนผา้ทอกะเหร่ียงลายโบราณ 
ของวิสาหกิจชุมชนบา้นเด่นยางมูล มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนจ านวน 110,829.00 บาท มีตน้ทุนในการ
ผลิต เท่ากบั 598,080.04 บาท มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน เท่ากบั 45,000.00 บาท และมีอายุโครงการ 
10 ปี จากการศึกษาพบว่าโครงการน้ีมีความเหมาะสมในการลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการ
ผลิตผา้ทอกะเหร่ียงลายโบราณ เป็นดงัน้ี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) ท่ีอตัราคิดลด 
(Discount Rate) ร้อยละ 7 มีค่าเท่ากบั 1,308,639.30 บาท ซ่ึงมีค่ามากกว่าศูนย ์มีอตัราผลตอบแทน     
ท่ีแทจ้ริง (Internal Rate of Return: IRR) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 107.46 ซ่ึงสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ที่ก  าหนดไวเ้ท่ากบั 7.00 มีดชันีความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability Index: PI) เท่ากับ 16.99 ซ่ึงมากกว่า 1 และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 
ประมาณ 1 ปี 29 วนั  
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ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาคือ กลุ่มวิสาหกิจควรมีการจดัหาแหล่งวตัถุดิบให้มากข้ึน  
เพื่อป้องกนัการขาดแคลน  และเพื่อการต่อรองราคาให้ไดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและราคาถูก ควรมีการ
จดัการอบรมเร่ืองเทคนิคการทอผา้ การป้องกนัผา้สีตก เป็นการเพิ่มคุณภาพผลิตภณัฑ์ให้มากข้ึน  
สมาชิกทุกคนควรช่วยกนัพฒันาองคก์รไม่วา่จะเป็นดา้นการตลาด มองหาตลาดใหม่ๆ เสมอ พฒันา
ผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของตลาด รวมทั้งส่งเสริมให้คนรุ่นหลงัหนัมาสนใจ เพื่อสืบทอด
งานฝีมือต่อไป 

พิชญานันท์ อมรพิชญ์ (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตผา้ทอ
พื้นเมืองระดบัอุตสาหกรรมในครัวเรือนในเขตอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวน
สมาชิกกลุ่ม 65 ราย  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการผลิตผา้ทอพื้นเมือง 
ระดบัอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในเขตอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ และปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ การเก็บข ้อมูลได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม แก่กลุ่มทอผา้ในเขตอ าเภอสันก าแพง 
ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผา้ทรายมูล กลุ่มทอผา้บา้นป่าสักขวาง กลุ่มทอผา้บา้นออนใต ้และ
กลุ่มทอผา้บวกคา้ง ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมผา้ทอพื้นเมืองใช้แรงงานในครอบครัว    
ร้อยละ 84.42 ส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุโดยเฉล่ีย  48 ปี และประกอบอาชีพเสริมหลงัวา่งจากการท าไร่ 
ท านา การผลิตจะผลิตด้วยมือ อาศยัความสามารถและความช านาญสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
เคร่ืองมือที่ใช้จะรวมเป็น 4 ประเภทที่ท  าการผลิตในระดบัอุตสาหกรรมครัวเรือนให้อตัราส่วน
ก าไรสุทธิต่อตน้ทุนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 32.73อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขายโดยเฉลี่ย
ประมาณ ร้อยละ 31.60 และอตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 
159.25 การขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะน ามาซ้ือวตัถุดิบ การขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาช่วยให้      
การผลิตมีความรวดเร็ว การขาดประสิทธิภาพในการผลิตท าให้ผลิตภณัฑ์ไม่มีคุณภาพตรงตาม
ความตอ้งการ  

ขอ้เสนอแนะ คือ รัฐบาลควรจดัให้มีหน่วยงานช่วยฝึกอบรมเทคนิคการผลิตให้แก่ผูผ้ลิต 
และให้ข่าวสารขอ้มูลทางการตลาด ช่องทางการจ าหน่าย การจดัตั้งสหกรณ์ เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ 
ให้ค  าปรึกษา และให้กูเ้งิน แต่การให้กูเ้งินสมาชิกมีขอ้ระวงัคือ การกูไ้ม่ควรให้เป็นตวัเงินควรให้กู้
ในรูปของวตัถุดิบท่ีจ าเป็นแก่การผลิต ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาพ่อคา้คนกลางและผูล้งทุนและสหกรณ์น้ี
เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะพฒันาอาชีพการทอผา้พื้นเมืองระดบัอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้ดีข้ึน 
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บทที ่3 

 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
ในการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขาของกลุ่มเยบ็ผา้

บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  มีระเบียบวธีิการศึกษา  ดงัต่อไปน้ี 
 
3.1   ขอบเขตการศึกษา 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาเร่ืองต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภณัฑ์จากผา้ทอพื้นเมือง   

ลายภูเขา ของกลุ่มเย็บผา้บ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของกลุ่ม ในการด าเนินงานการผลิตของผลิตภัณฑ์จากผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา         
โดยไดก้ าหนดขอบเขตตน้ทุนและผลตอบแทน ท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 
3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

 ขอบเขตเน้ือหาในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผา้ทอพื้นเมือง       
ลายภูเขาของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลิตภณัฑ์จากผา้ทอ
พื้นเมืองลายภูเขา ประกอบดว้ยเส้ือบุรุษ เส้ือสตรี ชุดสตรี และผา้ซ่ิน และไดก้ าหนดขอบเขตตน้ทุน
และผลตอบแทนท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

1)  ตน้ทุนจากผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา คือ ตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหารของผลิตภณัฑผ์า้ทอพื้นเมืองลายภูเขา  

2)  ผลตอบแทน เป็นรายไดท่ี้ไดรั้บจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ทอพื้นเมืองลายภูเขา 
 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย 
จังหวดัเชียงใหม่ โดยท าการส ารวจข้อมูลตั้ งแต่เดือนกันยายน 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556           
ในการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์สมาชิกซ่ึงมีจ านวนเท่ากบั 27 ราย 
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(วรรณภา ถวาย, สัมภาษณ์. 2556) เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าศึกษาค านวณตน้ทุน และวิเคราะห์ผลตอบแทน
ในการผลิตผา้ทอลายภูเขา 
 
3.2 วธีิการศึกษา 
 
 ในการศึกษาเร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนผลิตภณัฑ์จากผา้ทอลายภูเขา ของกลุ่มเยบ็ผา้
บา้นสันหลวง ต าบลสันนาเมง็ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีวธีิการศึกษา ดงัน้ี 
 
 3.2.1   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาน้ีเก็บรวบรวม ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นแนวทาง
ในการสัมภาษณ์สมาชิกของกลุ่มเย็บผา้บ้านสันหลวง เก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่าย      
ในการด าเนินงาน ปริมาณการผลิต ราคาจ าหน่าย รวมถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะในดา้นการเงิน 
ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นกรรมวิธีการผลิต และดา้นการบริหารจดัการ ตลอดจนร่วมการสังเกตการณ์
ในการผลิตเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการด าเนินงาน   

 
3.2.2   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ดงัน้ี 
 แบบสอบถามชุดท่ี 1 ส าหรับคณะกรรมการกลุ่มฯ ขอ้มูลจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น     
4 ส่วน คือ 
  ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดั
เชียงใหม ่
  ส่วนที่  2 ข้อมูลเก่ียวกับการผลิต และค่าใช้จ่ายในการผลิต ของกลุ่มเย็บผ้า          
บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ส่วนที่  3 ข้อมูลเก่ียวกับรายได้ และผลตอบแทนจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์         
จากผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา ของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานของกลุ่มเย็บผา้บ้านสันหลวง 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
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แบบสอบถามชุดท่ี 2 ส าหรับสมาชิกกลุ่มฯ ขอ้มูลจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ   

ส่วนที่   1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดั
เชียงใหม่ เช่น อาย ุรายไดค้รอบครัว สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตน้ 

 ส่วนที่  2 ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการด าเนินงาน ขั้นตอนการผลิต 

จากการใชแ้บบสอบถามเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และท าการสังเกตการณ์ และท าการวเิคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพและน าเสนอโดยการบรรยายเชิงพรรณนาในบทท่ี 4 ลกัษณะการด าเนินงาน และ 
การผลิตของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  

ส่วนข้อมูลท่ีเก่ียวกับต้นทุนจะท าการวิเคราะห์และน าเสนอแยกเป็นต้นทุนการผลิต 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และท าการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกบัรายได ้จ  าแนกเป็น อตัรา
ก าไรขั้นตน้ของแต่ละผลิตภณัฑ ์และน าเสนอในบทท่ี 5 ผลการศึกษา 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเป็นแนวทาง
ในการสัมภาษณ์คณะกรรมการกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่นั้น จะท า
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและน าเสนอในการบรรยายเชิงพรรณนาในบทท่ี 5 

ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีรวบรวมจากสมาชิกกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่นั้น จะมีวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่       
จะท าการวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานจะท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิ ติ                          
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่ออธิบายลกัษณะขอ้มูลท่ีรวบรวมได้ โดยค าถามเพื่อวดัระดบัปัญหา เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Ranking Scale) มีค  าตอบให้เลือกแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก      
ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด และมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดบั (ศิริชัย พงศ์วิชยั, 2551) 
ดงัน้ี  
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ระดับปัญหา คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 
 

ผลคะแนนท่ีได้ จะน ามาท าการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและแปลความหมายตามเกณฑ ์       
(ศิริชยั พงศว์ชิยั, 2551) ดงัน้ี  

 
ค่าเฉลีย่ ความหมาย 

4.21-5.00 ระดบัปัญหามากท่ีสุด 
3.41-4.20 ระดบัปัญหามาก 
2.61-3.40 ระดบัปัญหาปานกลาง 
1.81-2.60 ระดบัปัญหานอ้ย 
1.00-1.80 ระดบัปัญหานอ้ยท่ีสุด 

 
ส่วนข้อเสนอแนะของกลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่          

จะอธิบายเชิงพรรณนา พร้อมระบุความถ่ี 
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บทที ่4 

 
ลกัษณะการด าเนินงาน  และการผลติของกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง 

 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา  

ของกลุ่มเยบ็ผา้บ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยในขั้นแรกผูศึ้กษาได้ท าการ
สัมภาษณ์ประธานและคณะกรรมการ กลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อทราบลักษณะการด าเนินงาน ได้แก่ ประวติัความเป็นมา โครงสร้างของกลุ่ม แหล่งเงินทุน 
ขั้นตอนการผลิต เป็นตน้ โดยผลการศึกษาในบทน้ีจึงน าเสนอรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. ลกัษณะการด าเนินงานของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง 
2. ลกัษณะการผลิตผลิตภณัฑข์องกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง 

 
4.1 ลกัษณะการด าเนินงานของกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง 
 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการสัมภาษณ์ประธานกรรมการและคณะกรรมการกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง 
อ าเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่  พบว่าก ลุ่ม เย็บผ้าบ้านสันหลวง เป็นวิสาห กิจชุมชน                   
ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีสถานท่ีตั้งคือ หมู่ท่ี 4 ต าบลสันนาเม็ง 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการรวมกลุ่มของคนในหมู่บา้นสันนาเม็ง ท่ีมีความสามารถ  
ในการตดัเยบ็ ท่ีมีประสบการณ์มาแต่ชา้นาน ทั้งท าเป็นอาชีพหลกั และอาชีพเสริม มารวมกลุ่มกนั 
โดยมีการพฒันามูลค่าของผา้ฝ้าย ตั้งแต่การทอผา้โดยใส่ลวดลายลงบนผนืผา้ โดยสะทอ้นถึงวถีิชีวิต    
ของคนอ าเภอสันทราย อีกทั้งทางกลุ่มได้น ามาออกแบบ โดยผสมผสานกบัผา้ปักชาวเขาซ่ึงเป็น  
การน าผา้ฝ้ายกับผา้ปักชาวเขามาออกแบบประยุกต์ตกแต่งให้ทนัสมยั เหมาะกับคนในปัจจุบัน 
(วรรณภา ถวายและคณะ, สัมภาษณ์. 2556) 
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  4.1.1 ประวตัิความเป็นมา 
  กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านสันหลวงเร่ิมก่อตั้ งเม่ือปี พ.ศ. 2520 โดย นางแก้วพา  ถวาย          
ไดริ้เร่ิมตั้งกลุ่มตดัเยบ็ในการประกอบอาชีพ  เม่ือปี พ.ศ. 2546  นางสาววรรณภา ถวาย  ผูเ้ป็นลูกสาว
ท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดทางธุรกิจสมยัใหม่  เขา้มาท าการบริหาร ท่ีมีวิสัยทศัน์ทางการคา้ โดยท า
ให้สินคา้และแบรนด์ของกลุ่มไดเ้ป็นท่ีรู้จกัและยอมรับ โดยการส่งผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเขา้คดัสรร
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ใน พ.ศ. 2547 และไดรั้บคดัเลือกอยู่ในระดบั 2 ดาว เพราะเป็นปีแรก               
ท่ีกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง ไดรั้บการคดัสรรในปีต่อมาจึงเตรียมความพร้อมและปรับปรุงคุณภาพ  
ในการตดัเยบ็อีกทั้งไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ กรมพฒันาชุมชน ในการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาคุณภาพในผลิตภณัฑ์และกิจการ และเขา้รับการคดัสรรในปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2549 
และปี พ.ศ. 2552 ได้รับคดัเลือกในระดบั 3 ดาว ท าให้ทางกลุ่มได้พฒันาช่องทางการขาย และ   
พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์เร่ือยมาจนในปี พ.ศ. 2553 ไดรั้บการคดัสรรอีกคร้ัง  การไดรั้บการพฒันา
จากทางกรมพัฒนาชุมชนต่างๆ เร่ือยมาท าให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับคัดเลือกเป็น
ผลิตภณัฑ ์หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ในระดบั 5 ดาว (แกว้พา  ถวาย, สัมภาษณ์. 2555) 
 

 4.1.2  โครงสร้างกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง 
สมาชิกของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง เร่ิมก่อตั้งมีสมาชิกจ านวน 13 คน ปัจจุบนัมีสมาชิก

เพิ่มข้ึนเป็น 27 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2556)  สมาชิกในกลุ่มเป็นชาวบา้นในหมู่บา้น     
สันหลวง  ต าบลสันนาเม็ง  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  มีทกัษะและความสามารถในการทอ
ผา้ลายภูเขา การบริหารงานจะประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารงาน ได้แก่ ประธานกลุ่ม          
รองประธานกลุ่ม เหรัญญิก และสมาชิก โดยแสดงตามโครงสร้างกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง (วรรณ
ภา ถวาย, สัมภาษณ์. 2556) ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพที ่4.1  โครงสร้างกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง 
 

จากภาพท่ี 4.1 โครงสร้างกลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม          
รองประธานกลุ่ม เหรัญญิก เป็นคณะท างานของกลุ่มท่ีถูกคดัเลือกโดยสมาชิกกลุ่ม เพื่อท าการ
บริหารจดัการกลุ่ม ซ่ึงในการด าเนินงานของกลุ่มเย็บผา้บ้านสันหลวง แบ่งออกเป็น 3 แผนก  
(วรรณภา ถวาย, สัมภาษณ์. 2556)  ดงัต่อไปน้ี   

1.  แผนกยอ้ม ท าหน้าท่ียอ้มสีเส้นด้ายดิบ ท่ีเป็นสีธรรมชาติ ให้เป็นสีต่างๆ เพื่อใช ้     
ในการทอเป็นผา้ทอลายภูเขา การท างานของแผนกน้ีจะมีสมาชิก จ านวน 5 คน 

2.  แผนกทอผา้ ท าหน้าท่ีน าเส้นด้ายท่ีผ่านการยอ้มสีแล้วมาทอให้เป็นลวดลาย และ    
เป็นผา้ผนื ตามขนาดท่ีตอ้งการ การท างานของแผนกน้ีจะมีสมาชิก จ านวน 15 คน 

3.  แผนกตดัเยบ็และตกแต่ง ท าหน้าท่ีน าผา้ผืนจากการทอ มาตดัเยบ็ตามรูปแบบของ
ทางกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง โดยน ามาตดัเยบ็ทั้งเส้ือสตรี เส้ือบุรุษ ชุดสตรี และผา้ซ่ิน การท างาน
ของแผนกน้ีจะมีสมาชิก จ านวน 7 คน 

 
 
 
 
 

ประธานกลุ่ม 
นางสาววรรณภา  ถวาย 

รองประธานกลุ่ม 
นางแก้วพา  ถวาย 

แผนกย้อม 
 

สมาชิก 
จ านวน 5  คน 

เหรัญญกิ แผนกทอ แผนกตัดเยบ็ 

สมาชิก 
จ านวน 15  คน 

 

สมาชิก 
จ านวน 7  คน 
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4.1.3  แหล่งเงินทุนในการก่อตั้ง 
 แหล่งเงินทุนเร่ิมแรกในการด าเนินงานนั้น ทางกลุ่มได้รับเงินทุนช่วยเหลือจาก

โครงการพฒันาศกัยภาพหมู่บา้นและชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล และทางกลุ่มไดน้ าไปสร้าง
โรงเรือนย้อมสี  ซ้ืออุปกรณ์ทอผ้า และวัตถุดิบในการทอผ้า นอกจากน้ีย ังมีการระดมหุ้น              
จากสมาชิกอีกหุ้นละ 100 บาท โดยไม่มีการกูย้ืมจากบุคคลภายนอกหรือองคก์รใด (วรรณภา ถวาย
และคณะ, สัมภาษณ์. 2556) 
   นอกจากน้ีทางกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง ยงัได้รับการสนับสนุนในการด าเนินงาน   
จากส่วนราชการต่างๆ ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1)  ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอสันทราย 
2)  ส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
3)  ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอสันทราย 
4)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสันนาเมง็ 
5)  กรมพฒันาชุมชน ในการฝึกอบรมเพื่อพฒันาคุณภาพในผลิตภณัฑแ์ละกิจการ 
 

4.1.4  ประเภทของผลติภัณฑ์ 
 กลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง เป็นวสิาหกิจชุมชน ท่ีผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม อนัไดแ้ก่ เส้ือบุรุษ   

เส้ือสตรี ชุดสตรี ผา้ซ่ิน  
 
4.2   ลกัษณะการผลติผลติภัณฑ์ของกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง 
 
 ผูศึ้กษาได้ท าการสัมภาษณ์ประธานและคณะกรรมการกลุ่มเย็บผา้บ้านสันหลวง อ าเภอ    
สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อทราบถึงประเภทผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิต และการจดัจ าหน่าย     
โดยผลการศึกษาท่ีน าเสนอในบทน้ี สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 
 2.  กระบวนการผลิตของผลิตภณัฑ์ 
 3.  การจดัจ าหน่าย 
 

1.  ข้อมูลทัว่ไปของผลติภัณฑ์ 
 ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย       
4 ชนิด (วรรณภา ถวายและคณะ, สัมภาษณ์. 2556) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 1.1   เส้ือสตรี   
  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาพอซ้ือง่ายขายคล่อง  มีการผลิตเป็นขนาด ตั้งแต่ ขนาดเล็ก
สุดคือ S และใหญ่สุดคือ XLโดยมีการตกแต่งด้วยผา้ทอลายภูเขาบวกกบัผา้พื้นท่ีมีสีสันสวยงาม  
เส้ือสตรีถือเป็นสินคา้ท่ีขายดีท่ีสุดของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง โดยมีราคาจ าหน่าย 450 - 950 บาท 
ข้ึนอยูก่บัการออกแบบผลิตภณัฑ ์ดงันั้นราคาจ าหน่ายโดยเฉล่ียของเส้ือสตรีจึงเท่ากบั 775 บาท 
 

 
 
 

ภาพที ่ 4.2 ผลิตภณัฑเ์ส้ือสตรี 
 

 1.2   เส้ือบุรุษ 
  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาสูงพอประมาณ แต่ก็ขายไดต้ลอดทั้งปี มีการผลิตเป็นขนาด 
ตั้งแต่ ขนาดเล็กสุดคือ S และใหญ่สุดคือ XXLโดยจะเน้นการดน้ลวดลายบนผา้พื้นดว้ยมือ ท าให ้  
มีความคงทนและสวยงาม โดยมีราคาจ าหน่าย 650 – 1,700 บาท ข้ึนอยูก่บัการออกแบบผลิตภณัฑ ์
ดงันั้นราคาจ าหน่ายเฉล่ียของเส้ือบุรุษ เท่ากบั 1,200 บาท 
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ภาพที ่ 4.3   ผลิตภณัฑเ์ส้ือบุรุษ 
 

 1.3  ชุดสตรี 
  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง แต่ก็ขายไดดี้พอสมควร มีการผลิตเป็นขนาด 
ตั้งแต่ ขนาดเล็กสุดคือ S และใหญ่สุดคือ XLโดยใชผ้า้ทอลายภูเขาเป็นหลกั บวกกบัผา้พื้นท่ีมีสีสัน
สวยงาม เหมาะส าหรับการใส่ออกงาน และส าหรับคนท างาน ใส่ไดทุ้กโอกาส โดยมีราคาจ าหน่าย 
1,550 – 2,750 บาท ข้ึนอยูก่บัการออกแบบผลิตภณัฑ์ ดงันั้นราคาจ าหน่ายเฉล่ียของชุดสตรี เท่ากบั 
2,200 บาท 
 

 
 

ภาพที ่ 4.4   ผลิตภณัฑชุ์ดสตรี 
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 1.4  ผ้าซ่ิน 
 เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาสูงพอประมาณ แต่ก็ขายไดต้ลอดทั้งปี มีการผลิตเป็นขนาด 
ตั้งแต่ ขนาดเล็กสุดคือ S และใหญ่สุดคือ XLโดยจะใช้ผา้ทอลายภูเขาเป็นหลกั โดยมีราคาจ าหน่าย 
750 – 2,250 บาท ข้ึนอยู่กบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ ดงันั้นราคาจ าหน่ายผา้ซ่ินเฉล่ียเท่ากบั 1,200 
บาท 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ 4.5   ผลิตภณัฑผ์า้ซ่ิน 
 

2.  กระบวนการผลติของผลิตภัณฑ์ 
 กลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีผลิตภณัฑ์หลกัอยู ่ 4 ชนิด 
โดยมีกระบวนการผลิต สามารถสรุปและจ าแนกเป็น 3 กระบวนการ ได้แก่ การยอ้มสีเส้นด้าย    
การทอผา้เป็นผนื และการตดัเยบ็ (วรรณภา ถวายและคณะ, สัมภาษณ์. 2556) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

2.1   การย้อมสีเส้นด้าย 
      2.1.1  วตัถุดิบทีใ่ช้ในการย้อมสีเส้นด้าย 
   เส้นใยท่ีได้จากฝ้ายจะมีสีขาว  หรือสีขาวขุ่น หรือสีน ้ าตาลอ่อน ข้ึนอยู่กบั
ชนิดของฝ้าย ดังนั้ นก่อนน าเส้นด้ายมาทอ ต้องน าเส้นด้ายดิบไปยอ้มสีก่อนเพื่อให้เกิดสีท่ีสวย
งดงาม ซ่ึงในการยอ้มเส้นดา้ยดิบจะแบ่งการยอ้มออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
   1)  การยอ้มสีเส้นด้ายยืน จะเป็นด้ายเส้นเล็กท่ีมีความเหนียวและแข็งแรง  
ใชเ้ป็นเส้นดา้ยยนื ตามความยาวของผา้ทอ 
   2)  การยอ้มสีเส้นดา้ยพุ่ง จะเป็นดา้ยเส้นเล็กท่ีมีความเหนียว ใชเ้ป็นเส้นดา้ย
แนวขวาง เส้นดา้ยพุ่งจะท าให้เกิดลวดลายบนผา้ทอตามตอ้งการ ในอดีตสีท่ีน ามายอ้มจะไดม้าจาก
ธรรมชาติ  เช่น สัตว์ พืช ซ่ึงวตัถุดิบนั้ นหายาก สีสันมีให้เลือก ไม่มาก ในปัจจุบันมีการน าสี
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สังเคราะห์มาใชใ้นการยอ้ม ซ่ึงช่วยให้สะดวก รวดเร็ว หาซ้ือไดง่้าย รวมทั้งยงัให้สีสันท่ีหลากหลาย  
ทางกลุ่มมีสูตรในการยอ้มสีเส้นดา้ยดิบ เพื่อใหด้า้ยท่ีใชใ้นการทอ 1 กิโลกรัม โดยมีส่วนผสม ดงัน้ี 
 
  (1)  เส้นดา้ยดิบ    จ านวน    1.60   กิโลกรัม 
  (2)  สีสังเคราะห์  จ านวน  200 กรัม 
  (3)  น ้ายากนัสีด่าง  จ านวน  300 กรัม 
  (4)  น ้ายากนัซึม  จ านวน  300 กรัม 
  (5)  แป้งขา้วจา้ว  จ านวน  500 กรัม 
 
   2.1.2  วสัดุและอุปกรณ์ในการย้อมสีเส้นด้ายดิบ   
   ไดแ้ก่ เตาแก๊ส กะละมงัอะลูมิเนียม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.6 ภาพอุปกรณ์การยอ้มสีเส้นดา้ย 
 

   2.1.3   ขั้นตอนในการย้อมสีเส้นด้ายดิบ ในแต่ละคร้ัง 
     ขั้นตอนท่ี  1  น าเส้นดา้ยแช่น ้า แลว้บิดใหพ้อหมาด ๆ 
   ขั้นตอนท่ี  2  น าน ้ าสะอาด 10 ลิตร สีสังเคราะห์  200 กรัม น ้ ายากนัด่าง  2  
ช้อนโต๊ะ หรือ 300 กรัม น ้ ายากันซึม 2 ช้อนโต๊ะ หรือ 300 กรัม ผสมให้เข้ากัน แล้วน าไปต้ม        
ใหเ้ดือด 
   ขั้นตอนท่ี  3  น าเส้นด้ายลงตม้ โดยจะตอ้งคนบ่อยๆ เพราะอาจจะท าให้สี
ด่างได ้
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   ขั้นตอนท่ี  4  น าเส้นดา้ยออกมาผึ่งใหแ้หง้ 
   ขั้นตอนท่ี  5  น าเส้นดา้ยลา้งดว้ยน ้าเปล่า  3 - 4  คร้ัง 
   ขั้นตอนท่ี  6  ผึ่งลมใหแ้หง้ 
 
   ส าหรับเส้นด้ายท่ีใช้ส าหรับเป็นเส้นด้ายยืน จะต้องน าเส้นด้ายมาลงแป้ง  
เพื่อใหเ้ส้นดา้ยมีความแขง็เป็นการช่วยไม่ใหเ้ส้นดา้ยแตก เพิ่มความล่ืนและลดแรงเสียดสี ท าใหก้รอ
ง่าย หวีง่าย เวลาทอจะรู้สึกเบาแรง ถา้ลงแป้งอ่อนไหมจะแตกและขาดง่าย ถ้าลงแป้งมากเกินไป  
เส้นไหมจะกระด้างหรือเปราะ ไม่มีความยืดหยุ่น ท าให้กรอยาก การหวีจะฝืดหรือติดตลอดถึง     
การทอจะหนกัแรงข้ึน ท าให้เส้นดา้ยขาดง่ายในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตไดเ้ช่นกนั ฉะนั้น เม่ือยอ้มสี
เส้นดา้ยเสร็จแล้ว จะน าเส้นด้ายไปลงแป้ง โดยน าแป้งขา้วเจา้ จ  านวนคร่ึงถุง หรือ 0.50 กิโลกรัม 
ผสมน ้ าสะอาด 15 ลิตร ตม้ให้เดือด ยกลงพกัให้เยน็ น าดา้ยลงแช่ให้ทัว่ๆ แลว้น ามาผึ่งให้แห้ง โดย
การตากในท่ีร่ม ไม่ใชแ้สงแดดจดั  เพราะจะท าใหเ้ส้นดา้ยด่างและซีดได ้
   หากเป็นเส้นดา้ยพุ่ง จะใช้ส าหรับเป็นเส้นด้ายแนวขวางท าให้เกิดลวดลาย
และสีสันมีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีไม่ตอ้งน าไปลงแป้งเหมือนกบัเส้นด้ายยืนเพื่อคงความ
ยดืหยุน่ของเส้นดา้ย 
 

 
 

ภาพที ่ 4.7 การตากเส้นดา้ย 
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2.2   การทอผ้าเป็นผนื 
 

  2.2.1  วตัถุดิบทีใ่ช้ในการทอผ้า 
วสัดุท่ีใชใ้นการทอผา้ทอลายภูเขา คือ เส้นฝ้าย หรือเส้นดา้ยดิบ ท่ีท ามาจาก

ใยฝ้าย ฝ้ายเป็นพืชล้มลุก ท่ีมีดอกเป็นปุยสีขาวคล้ายขนมถ้วยฟู เน้ือขา้งในขยายตวัออกมาเป็นสี  
ขาวนวล ซ่ึงจะใช้ส่วนน้ีมาท าเป็นเส้นใย ดว้ยการดีดป่ันในชะลอมให้ฟู จากนั้นเป็นการน าปุยฝ้าย
มารวมกนัเป็นเส้น ดว้ยเคร่ืองมือพื้นบา้นท่ีเรียกว่า เคร่ืองป่ันฝ้าย ใยฝ้ายให้เน้ือผา้ไดห้ลายลกัษณะ
ทั้งฝ้ายเน้ือบางจนถึงเน้ือหนา  สามารถทอเป็นผนืผา้โปร่งจนถึงแน่นมาก มีทั้งเน้ือละเอียดจนถึงเน้ือ
หยาบมีปม ซ่ึงเน้ือผา้แต่ละลักษณะต่างมีหน้าท่ีใช้สอยต่างๆ กัน เม่ือตดัเย็บเป็นเส้ือผา้สวมใส่        
จะรู้สึกสบายไม่ระคายผวิ ดูดซบัเหง่ือไดดี้ ดูแลรักษาง่าย ทางกลุ่มจะมีการก าหนดการใชว้ตัถุดิบคือ
เส้นดา้ยในการทอ ตามขนาดของผา้ ต่อ 2 เมตร ดงัน้ี 

1)  ผา้ทอพื้น 7 น้ิว 2 เมตร จะใช้เส้นดา้ยยืน จ านวน 0.20 กิโลกรัม และ
เส้นดา้ยพุง่ จ  านวน 0.10 กิโลกรัม   

2)  ผา้ทอพื้น 30 น้ิว 2 เมตร จะใช้เส้นด้ายยืน จ านวน 0.20 กิโลกรัม และ
เส้นดา้ยพุง่ จ  านวน 0.30 กิโลกรัม 

3)  ผา้ทอพื้น 13 น้ิว 2 เมตร จะใช้เส้นด้ายยืน จ านวน 0.20 กิโลกรัม และ
เส้นดา้ยพุง่ จ  านวน 0.35 กิโลกรัม 

 
2.2.2  อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทอผ้า 

ในการทอผา้ลายภูเขา เป็นการทอดว้ยมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทอ  ประกอบดว้ย 
   1)  ก่ีหรือหูก คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทอผ้าให้เป็นผืน  ตามลวดลาย            
ท่ีตอ้งการ ก่ีทอผา้ท่ีใชใ้นการทอผา้ในปัจจุบนั แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

- ก่ีพื้นเมือง หรือเรียกว่า ก่ีทอมือ ก่ีประเภทน้ีจะทอผา้ได้หน้าแคบ  
ในการทอผา้จะใชเ้ทา้เหยียบเพื่อบงัคบัตะกอให้แยกเส้นดา้ยยืนออกจากกนัแลว้ใชมื้อสอดกระสวย
ใตเ้ส้นดา้ยท่ีแยกฟันฟืมกระทบเส้นดา้ยพุง่ใหติ้ดกนัทีละเส้น   

- ก่ีกระตุก เป็นก่ีท่ีประยกุตม์าจากก่ีพื้นเมือง สามารถทอผา้หนา้กวา้ง
ไดก้วา้งกวา่ก่ีพื้นเมือง การทอจะใชเ้ทา้เหยียบไมท่ี้ดึงตะกอแลว้ใชมื้อกระตุกเชือกท่ีติดกบักระสวย  
แลว้กระสวยจะวิง่ผา่นเส้นดา้ยยนืท่ีแยกจากกนั ในการทอแต่ละคร้ังไม่ตอ้งสืบดา้ยยนืบ่อยๆ   
    2)  ฟันหวี หรือฟืม คือ อุปกรณ์ท่ีท าดว้ยไมห้รือเหล็ก ตรงกลางเป็นไมไ้ผ ่  
ซ่ีเล็กๆ คลา้ยหวี ระยะระหวา่งซ่ีจะห่างกนัตามความตอ้งการ แต่ละช่องจะใชส้อดดา้ยเส้นยื่นเขา้ไป



 

23 

หน่ึงเส้น เป็นการจดัเส้นดา้ยให้อยู่ห่างกนัตามความละเอียดของเน้ือผา้ ฟืมจะเป็นตวักระทบให้ได้
เส้นพุ่งแนบขดัสานกับเส้นยืนเพื่อให้ลายเน้ือผา้ติดกัน ฟืมท่ีซ่ีเป็นเหล็กสามารถจดัซ่ีได้ถ่ีและ          
มีจ  านวนซ่ีมากกวา่ไมท่ี้มีขนาดเดียวกนั ผา้ท่ีทอจะเน้ือแน่นละเอียดและหนากวา่ 
   3)  ตะกอหรือเขา มีลกัษณะเป็นกรอบไม้ ท าหนา้ท่ีแยกดา้ยยืนออกเป็นหมู่  
ตะกอท่ีใช้ในชนบทท าด้วยเชือก ในการทอแต่ละคร้ังจะต้องท าตะกอใหม่ มีไม้ผูกตะกอ 2 อนั      
ยึดเชือกตะกอท่ีพนัโยงกนัเหมือนเลข 8 ตอ้งมีตะกออย่างน้อย 2 ชุด ถ้ามีลวดลายมากจะตอ้งใช้
ตะกอมากชุดข้ึน 
    4)  กระสวย คือ ท่ีใส่ด้ายพุ่งท่ีใช้ในการทอผา้ ส่วนหัวและส่วนท้ายของ
กระสวยจะเรียวมนคล้ายเรือ ปลายทั้งสองข้างงอนเชิดเล็กน้อย ตรงกลางป่องและเจาะเป็นช่อง
ส าหรับใส่ดา้ยท่ีกรอวา้เป็นดา้ยเส้นพุ่ง ในขณะท่ีทอกระสวยจะพุ่งสลบัซ้ายขวาไปมาเพื่อสอดดา้ย
เส้นพุ่งให้ขัดกับด้ายเส้นยืน สลับกับการกระทบฟืมเพื่อให้เส้นด้ายเรียงเข้าด้วยกันแน่นและ        
เป็นระเบียบ 
    5)  ไมไ้ขว ้คือ อุปกรณ์ส าหรับจดัเส้นดา้ยให้เป็นระเบียบ 
    6)  ไม้ค  ้ า คือ ไม้ท่ีใช้ในการสอดเส้นด้ายยืน เพื่อท าให้เกิดลวดลายและ
เทคนิคการทอพิเศษ 
    7)  ไมห้าบหูก คือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดึงดา้ยใหตึ้ง 
    8)  ไมด้าบหรือไมห้ลาบ คือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอดเส้นดา้ยยืนแลว้พลิก
ท าใหเ้กิดช่องวา่งใหก้ระสวยพุง่ผา่น 
   9)  ไมแ้ป้นก่ี คือ ไมก้ระดาน ท่ีใชใ้นการนัง่ทอผา้ ท ามาจากไมห้รือเหล็ก 
    10) เชือกเขา คือ ไมท่ี้ใชดึ้งเขากบัไมห้างหูกใหตึ้ง 
   11) แกนมว้นผา้ คือ แกนท่ีอยู่ตรงกนัขา้มแกนมว้นดา้ยยืน ใช้มว้นผา้ท่ีทอ
เสร็จแลว้ 
    12) แกนมว้นด้ายยืน คือ แกนส าหรับมว้นดา้ยยืน จะเรียงกนัเป็นระเบียบ
จ านวนเส้นมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัความกวา้งของหน้าผา้ และความละเอียดของผา้ ความยาวของ
เส้นดา้ยจะเท่ากบัความยาวของผา้พบันั้น 

2.2.3  ขั้นตอนการทอผ้าเป็นผ้าผนื 
           การทอผา้เป็นผนื มีขั้นตอนดงัแสดงในภาพท่ี 4.8 
 
 
 



 

24 

 
 

 
 

   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 4.8  แผนผงัแสดงขั้นตอนการทอผา้พื้นเมืองลายภูเขา  ของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง 

 
จากภาพท่ี  4.8  สามารถอธิบายขั้นตอนการทอผา้ไดด้งัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การกวกัฝ้าย หลงัจากยอ้มสีใยฝ้าย หรือน าไปชุบน ้ าข้าวและ

ตากใหแ้หง้ ส่วนเส้นใยฝ้ายท่ีจะใชเ้ป็นเส้นดา้ยยนืจะตอ้งน ามาพกัโดยใชอุ้ปกรณ์  3 อยา่ง  คือ   
  1)  มะกวกัหรือบ่าก๊วก ท าจากไม้ไผ่สานคล้ายชะลอมทรงสูงขนาดเล็ก    
ส่วนขอบปากจะสานใหบ้านออกเล็กนอ้ย  
 2)  หางเห็น ท าจากไม้เน้ือแข็งรูปทรงคล้ายเก้าอ้ีเต้ียสามขามีท่อนไมเ้ล็ก
กลมยาวยืน่ออกไปคลา้ยหางส าหรับไวเ้สียบมะกวกั 

การกวกัฝ้าย/การกวกัเส้นดา้ย 

การคน้หูก/การคน้เครือ 

การสืบหูก/การต่อดา้ย 

การแต่งเครือหูก/การฮา้งหูก 

การป่ันหลอด/การป่ันเส้นดา้ยเขา้หลอด 

การทอผา้/การกระทบฟันหวี 

การเก็บมว้นผา้เป็นผนื 

A 
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 3)  ระวิงหรือโก๋งกวา้ง ส่วนเสาหลักท าจากไม้เน้ือแข็ง มีไม้ไผ่เป็นคาน 
เสียบไมไ้ผท่ี่ไขวก้นัเป็น 6 แฉก ฟากละอนัโยงต่อกนัดว้ยเส้นเชือก 
 วิธีการกวักฝ้าย คือใส่ปอยหรือไจฝ้ายในระวิงหรือโก๋งกวา้ง แลว้ดึงมาพนั
ใส่มะกวกัหรือบ่าก๊วกท่ีเสียบอยูก่บั หางเห็น เพื่อจดัเรียงเส้นฝ้ายใหม่ให้ยาวติดต่อกนัจนไดเ้ส้นฝ้าย
ตามปริมาณท่ีตอ้งการ ก็จะเปล่ียนมะกวกัอนัใหมไ่ปเร่ือยๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 4.9 กวกั 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การค้นหูก คือ การน าฝ้ายท่ีกวกัแล้วไปค้นเป็นเครือด้วย  
เรียกว่าเครือหูก เป็นการเตรียมเส้นดา้ยเส้นยืนหรือไส้ฮูกส าหรับการทอผา้ เตรียมจากไจเส้นด้าย    
ท่ีทอดจากเปีย แลว้น าไปคลอ้งเขา้กบักงเพื่อถ่ายเส้นดา้ยเขา้สู่อกั จากนั้นถ่ายเส้นดา้ยเขา้เผือคนัหูก  
พนัเส้นดา้ยกลบัไป – กลบัมา จนไดจ้  านวนเส้นสัมพันธ์กบัจ านวนร่องฟันฟืมท่ีใช้ทอ ถอดกลุ่ม
เส้นดา้ยออกจากเผือตดัใหป้ลายเปิด น าปลายเปิดไปต่อเขา้กบัไส้หูกอนัเดิมท่ีติดกนัมากบัฟืมท่ีจะใช้
ทอผา้ เรียกวา่ การสืบหูก ไดไ้ส้หูกอนัใหม่น าไปกางหูกในเคร่ืองมือทอผา้หรือท่ีเรียกวา่ ก่ีทอผา้ 

ขั้นตอนท่ี  3  การสืบหูก คือ การน าเครือหูกมาสืบต่อใส่ฟืม เพื่อต่อเส้นด้าย
ยนืใส่ฟืมตามท่ีตอ้งการ 
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ภาพที ่4.10 การคน้หูก และการสืบหูก 
 

ขั้นตอนท่ี  4  การฮา้งหูก (การแต่งเครือหูก) คือ การน าเครือหูกท่ีสืบต่อฝ้าย
ยนืแลว้มาขึงในก่ีทอผา้ เพื่อเตรียมการทอ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่4.11 การฮา้งหูก 

 
ขั้นตอนท่ี  5 การป่ันหลอด  คือ  การกรอดา้ยใส่ไมก้อ้หลอด เรียกวา่  การกรอ

หลอดดา้ย แลว้น ามาใส่กระสวย เพื่อเตรียมการทอ 
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ภาพที ่4.12 การป่ันหลอด 

 
ขั้นตอนท่ี  6  การทอผา้ จะตอ้งก าหนดลวดลายผา้ท่ีตอ้งการ ใส่หลอดท่ีเตรียม

ไวใ้นกระสวย สอดกระสวยเขา้ไปในฟืม เหยียบคานเหยียบให้สัมพนัธ์กนักบัการกระทบฟืมบนผา้   
ท าอยา่งน้ีไปเร่ือยๆ จนหมดเครือหูก   

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.13 การทอผา้ 
 

ขั้นตอนท่ี  7  การเก็บมว้นผา้เป็นผืน คือ เม่ือทอผา้ไดพ้อประมาณจะมว้นเก็บ
ในแกนมว้นผา้ โดยผอ่นแกนดา้ยยนืให้คลายออกและปรับความตึงหยอ่นใหม่ให้พอเหมาะ 
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ภาพที ่ 4.14 ผลิตภณัฑผ์า้ทอเป็นผนื 
 
จากขั้นตอนในการทอผา้ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นพื้นฐานการทอผา้พื้นเมือง ดว้ยก่ีทอผา้พื้นเมือง 

ส าหรับการน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์จากผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา ของกลุ่มเย็บผา้บ้านสันหลวง      
ซ่ึงแต่ละผลิตภณัฑ์มีการผลิตท่ีแตกต่างกนัตามขนาดของผลิตภณัฑ์ และลวดลายของผา้ท่ีใชใ้นการ
ผลิต 
 

2.3   การตัดเยบ็เป็นผลติภัณฑ์ 
ในการศึกษาการผลิตภณัฑ์จากผา้ทอพื้นเมืองของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง ผูศึ้กษา

ได้ศึกษาเก่ียวกบัขั้นตอนในการผลิตผลิตภณัฑ์โดยแยกตามชนิดของผลิตภณัฑ์ คือ เส้ือบุรุษ เส้ือ
สตรี ชุดสตรี ผา้ซ่ิน มีขั้นตอนการผลิตดงัน้ี 

 
2.3.1  การผลติเส้ือบุรุษ 

 1) วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเส้ือบุรุษ คือ ผา้พื้น กระดุมตกแต่ง และดา้ยเยบ็ 
ในการตดัเยบ็เส้ือบุรุษ 1 ตวั จะใชว้ตัถุดิบ คือ ผา้พื้น ขนาด 30 น้ิว จ  านวน 3 เมตร 

 2) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตเส้ือบุรุษ คือ จกัรเยบ็ และจกัรโพง้ 
   3) ขั้นตอนในการผลิตเส้ือบุรุษ คือ สร้างแบบ น าผา้พื้นมาตดัแบบท่ีตอ้งการ 
น าผา้ท่ีตดัแล้วมาเย็บประกอบเป็นเส้ือ โค้งริมชายผา้กันลุ่ย และรีดให้เรียบ แทรกรังดุมท่ีเส้ือ   
พร้อมเยบ็กระดุม และผา้ลายภูเขาติดเส้ือ ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภณัฑ์ 
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2.3.2  การผลติเส้ือสตรี 
 1) วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเส้ือสตรี คือผา้พื้น ผา้ลายภูเขา กระดุม วสัดุ

ตกแต่ง และดา้ยเยบ็ ในการตดัเยบ็เส้ือสตรี 1 ตวั จะใช้วตัถุดิบ คือ ผา้พื้น ขนาด 30 น้ิว จ านวน 2 
เมตร และผา้ทอลาย ขนาด 13 น้ิว จ านวน 1 เมตร 
 2) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตเส้ือสตรี คือจกัรเยบ็ และจกัรโพง้ 
 3) ขั้นตอนในการผลิต เส้ือสตรีคือสร้างแบบ น าผ า้พื ้นมาตดัแบบ             
ท่ีตอ้งการ น าผา้ท่ีตดัแลว้มาเยบ็ประกอบเป็นเส้ือ โคง้ริมชายผา้กนัลุ่ย และรีดให้เรียบ แทรกรังดุม  
ท่ี เส้ือ พร้อมเย็บกระดุม และตกแต่งด้วยผ้าทอลายภูเขาติดเส้ือ ตรวจสอบความเรียบร้อย                
ของผลิตภณัฑ ์
 

2.3.3  การผลติชุดสตรี 
1) วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์ชุดสตรี คือ ผา้พื้น ผา้ลายภูเขา กระดุม 

วสัดุตกแต่ง และดา้ยเยบ็ ซ่ึงในการตดัเยบ็ชุดสตรี ต่อ 1 ชุด จะใช้วตัถุดิบ คือ ผา้พื้น ขนาด 30 น้ิว 
จ านวน 2 เมตร และผา้ทอลาย ขนาด 13 น้ิว จ  านวน 2 เมตร 

2) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑชุ์ดสตรี คือจกัรเยบ็ และจกัรโพง้ 
3) ขั้นตอนในการผลิตผลิตภณัฑชุ์ดสตรี คือ สร้างแบบ น าผา้พื้น และผา้ลาย

ภูเขามาตดัตามแบบท่ีตอ้งการน าผา้ท่ีตดัแลว้มาเยบ็ประกอบเป็นชุดสตรี โคง้ริมชายผา้กนัลุ่ย และ
รีดให้เรียบ แทรกรังดุมท่ีเส้ือ พร้อมเย็บกระดุม และวสัดุตกแต่งติดชุดสตรี ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของผลิตภณัฑ์ 

 
2.3.4  ผ้าซ่ิน 

1) วตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ผ ้าซ่ิน คือผา้พื้น ผา้ลายภูเขา วสัดุ
ตกแต่ง และดา้ยเยบ็ ซ่ึงในการตดัเยบ็ผา้ซ่ิน ต่อ 1 ตวั จะใช้วตัถุดิบ คือ ผา้พื้น ขนาด 7 น้ิว จ  านวน   
2  เมตร และผา้ทอลาย ขนาด 13 น้ิว  จ  านวน 2 เมตร 

 2)  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑผ์า้ซ่ิน คือ จกัรเยบ็ และจกัรโพง้ 
 3)  ขั้นตอนในการผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ซ่ิน คือ สร้างแบบ น าผา้พื้น และผา้ลาย
ภูเขามาตดัตามแบบท่ีตอ้งการ น าผา้ท่ีตดัแลว้มาเยบ็ประกอบเป็นผา้ซ่ิน โคง้ริมชายผา้กนัลุ่ย พร้อม
เยบ็วสัดุตกแต่งและตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภณัฑ์ 
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3.  การจัดจ าหน่าย 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการสัมภาษณ์เหรัญญิกของกลุ่มพบวา่ มีการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของทาง
กลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จะมีการจดัจ าหน่ายในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ท่ีถนนคนเดินวนัอาทิตย ์และศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ และยงัจดัจ าหน่ายไปยงัต่างจงัหวดั เช่น 
จงัหวดัล าพูน ล าปาง อุทยัธานี และกรุงเทพมหานคร ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ โดยในปี พ.ศ. 2556    
ที่ผ่านมา มีการจ าหน่ายเส้ือบุรุษไปทั้งส้ิน จ านวน 600 ตวั เส้ือสตรี จ  านวน 9,000 ตวั ชุดสตรี 
จ านวน 1,200 ตวั และผา้ซ่ิน จ านวน 1,200 ตวั (พิกุลทอง  กนัทรส, สัมภาษณ์. 2556) 
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บทที ่5 

 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภณัฑ์ผา้ทอ
พื้นเมืองของกลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามจากสมาชิกกลุ่ม และคณะกรรมการกลุ่ม รวมจ านวน 27 ราย ตั้งแต่เดือนกนัยายน  
2555 ถึง เดือนสิงหาคม 2556 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเก่ียวกบัตน้ทุนในการผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ทอ
พื้นเมืองและขอ้มูลเก่ียวกบัผลตอบแทนจากการผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมือง มาท าการวิเคราะห์     
และน าเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสมาชิกกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง 
 ส่วนท่ี  2  ตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอพื้นเมือง 
 ส่วนท่ี  3  รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ทอพื้นเมือง 
 ส่วนท่ี  4  แนวทางการวเิคราะห์เพื่อการตดัสินใจจะขายหรือผลิตต่อ 
 ส่วนท่ี  5  ปัญหาและขอ้เสนอแนะของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง  
   
5.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสมาชิกกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง 
 

ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกลุ่มเย็บผา้บ้านสันหลวง ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา  
ลกัษณะการประกอบอาชีพ ท่ีมาของความรู้และเทคนิคการทอผา้ แหล่งวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต  
การก าหนดราคาขาย วิธีการจดัจ าหน่าย การขนส่งผลิตภณัฑ์ โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 5.1 ถึง 
5.8 
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ตารางที ่ 5.1  แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (ราย) ร้อยละ 

30 – 39  ปี 7 25.93 
40 – 49  ปี 17 62.96 
50 – 59  ปี 3 11.11 

รวม 27 100.00 
 
 จากตารางที่ 5.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จ  านวน 
17 ราย  คิดเป็นร้อยละ 62.96 อายุระหวา่ง  30 – 39 ปี จ  านวน 7 ราย  คิดเป็นร้อยละ 25.93  และอายุ
ระหวา่ง 50 – 59  ปี จ  านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.11 
 
ตารางที ่ 5.2  แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 10 37.04 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 10 37.04 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 5 18.52 
ปริญญาตรี 2 7.40 

รวม 27 100.00 
 
 จากตารางท่ี  5.2 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา คือ ระดับ
ประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.04 เท่ากนั ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.52 และระดับปริญญาตรี จ านวน 2 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 7.40 
 
ตารางที ่5.3  แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบอาชีพการทอผา้พื้นเมือง 

ลกัษณะการประกอบอาชีพ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
อาชีพหลกั 20 74.07 
อาชีพเสริม 7 25.93 

รวม 27 100.00 
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 จากตารางท่ี 5.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทอผา้พื้นเมืองเป็น
อาชีพหลกั 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.07 และอาชีพเสริม จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.93  
 
ตารางที ่5.4  แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัท่ีมาของความรู้และเทคนิคในการทอผา้ 

ทีม่าของความรู้และ 
เทคนิคในการทอผ้า 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

พอ่แม่และบรรพบุรุษ 21 77.78 
เพื่อนบา้น 3 11.11 
ญาติ 3 11.11 

รวม 27 100.00 
 
 จากตารางท่ี 5.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ไดรั้บความรู้และเทคนิคการ
ทอผา้จากบรรพบุรุษ จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.78 จากญาติและเพื่อนบา้น จ านวน 3 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 11.11 เท่ากนั 
 
ตารางที ่5.5  แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัแหล่งวตัถุดิบ คือ ดา้ย 

แหล่งวตัถุดิบ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ซ้ือจากทางกลุ่ม 27 100.00 

รวม 27 100.00 
 
 จากตารางท่ี 5.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดน าวตัถุดิบในการผลิต โดยรับจากทางกลุ่ม 
 

 ตารางที ่5.6  แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัวธีิการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
วธีิการจัดจ าหน่าย จ านวน (ราย) ร้อยละ 

จ าหน่ายผา่นกลุ่มฯ 27 100.00 
รวม 27 100.00 

 
 จากตารางท่ี 5.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดไดจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ ์โดยผา่นทางกลุ่ม 
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ตารางที ่5.7  แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัการก าหนดราคาจ าหน่าย 
การก าหนดราคาจ าหน่าย จ านวน (ราย) ร้อยละ 

กลุ่มเป็นผูก้  าหนด 27 100.00 
รวม 27 100.00 

 
 จากตารางท่ี 5.7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดก าหนดราคาในการจ าหน่ายโดยใหก้ลุ่ม
เป็นผูก้  าหนดราคาจ าหน่าย 
 
ตารางที ่5.8  แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัการขนส่งผลิตภณัฑ ์

การขนส่ง จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ทางกลุ่มเป็นผูจ้ดัส่งให ้ 27 100.00 

รวม 27 100.00 
 
 จากตารางท่ี 5.8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดใหท้างกลุ่มเป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑใ์ห ้
 
5.2 ต้นทุนการผลติผลติภัณฑ์ผ้าทอพืน้เมือง 
 
 จากการศึกษาลกัษณะการผลิตของผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัแสดงรายละเอียดในบทท่ี 4 นั้น ผูศึ้กษาได้ท าการวิเคราะห์
ตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตผลิตภณัฑ์ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ตน้ทุนวตัถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

5.2.1  วตัถุดิบทางตรง 
 ผูศึ้กษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนวตัถุดิบทางตรงของผลิตภัณฑ์ ตามแผนก       
การผลิต 3 แผนก ไดแ้ก่ แผนกยอ้มสีเส้นดา้ย แผนกทอผา้ผืน แผนกตดัเยบ็โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ อนัไดแ้ก่ ราคาวตัถุดิบต่อหน่วย ปริมาณการใชว้ตัถุดิบ จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มเยบ็ผา้
บ้านสันหลวง พร้อมทั้ งมีการสอบถามข้อมูลบางส่วนจากสมาชิกกลุ่มร่วมด้วย และมีการ
สังเกตการณ์ปฏิบติังานของแต่ละแผนก โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 1)  แผนกย้อมสีเส้นด้าย 
วตัถุดิบทางตรง (Direct Materials)  ของแผนกยอ้มสีเส้นด้าย คือ เส้นด้าย             

โดยเป็นเส้นดา้ยท่ีซ้ือมาจากแหล่งภายนอกเป็นเส้นดา้ยดิบ มีสีขาวขุ่น และเส้นไหมประดิษฐ์ น ามา
ผลิตเป็นผา้ทอ โดยการยอ้มสีจะท าการจ าแนกเส้นดา้ยออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1)  เส้นด้ายยืน มีลกัษณะเป็นด้ายเส้นเล็ก มีความเหนียวและแข็ง ใช้เป็นเส้น 
ดา้ยยนืตามความยาวของผา้ทอ 

(2)  เส้นด้ายพุ่ง มีลักษณะเป็นด้ายเส้นเล็ก มีความเหนียว ใช้เป็นเส้นด้าย        
แนวขวาง เส้นดา้ยพุง่จะท าใหเ้กิดลวดลายท่ีตอ้งการ 

เส้นดา้ยท่ีจะน ามาทอนั้นจะตอ้งน ามายอ้มสีก่อนน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์แต่ละ
ประเภท ต้นทุนวตัถุดิบทางตรงหรือต้นทุนเส้นด้ายจึงประกอบไปด้วย ต้นทุนด้าย ต้นทุนสี
สังเคราะห์ ตน้ทุนน ้ายากนัด่าง ตน้ทุนน ้ายากนัซึม ตน้ทุนแป้งขา้วเจา้  

ดงันั้น ในการค านวณหาตน้ทุนเส้นดา้ยยนืและเส้นดา้ยพุ่ง ค  านวณไดจ้าก 
 

เส้นดา้ยยืน = ตน้ทุนซ้ือเส้นดา้ยยืน+ตน้ทุนสีสังเคราะห์+ตน้ทุนน ้ ายากนัด่าง+ตน้ทุนน ้ ายากนัซึม+ 
ตน้ทุนแป้งขา้วเจา้ 

 
เส้นดา้ยพุง่ = ตน้ทุนซ้ือเส้นดา้ยพุง่+ตน้ทุนสีสังเคราะห์+ตน้ทุนน ้ายากนัด่าง+ตน้ทุนน ้ายากนัซึม 
 

รายละเอียดราคาเส้นดา้ย และวตัถุดิบในการยอ้มสี มีดงัน้ี 
(1)  เส้นดา้ยดิบ ราคากิโลกรัมละ 200 บาท 
(2)  สีสังเคราะห์ ราคากิโลกรัมละ 250 บาท 
(3)  น ้ายากนัสีด่าง ราคาขวดละ 12 บาท (1 ขวด = 1,000 กรัม) 
(4)  น ้ายากนัซึม ราคาขวดละ 12 บาท (1 ขวด = 1,000 กรัม) 
(5)  แป้งขา้วเจา้ ราคากิโลกรัมละ 15 บาท 
(6)  แก๊สหุงตม้ ราคาถงัละ 305 บาท (ไม่สามารถแบ่งเป็นคร้ังได้ จึงถือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการผลิต) 
(7)  น ้ าเปล่า (น ้ าเป็นน ้ าสะอาดท่ีใช้ในการต้ม ล้าง ซ่ึงเป็นน ้ าประปาหมู่บ้าน                

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาน าไปเป็นค่าใชจ่้ายในการผลิต จึงไม่น ามารวมเป็นตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง
ในการยอ้มสีดา้ย) 
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1.1  ต้นทุนการย้อมสีเส้นด้ายยนื 
  การค านวณตน้ทุนเส้นดา้ยยนื จะตอ้งค านวณการยอ้มเส้นดา้ย โดยจะค านวณหา

ตน้ทุนในการยอ้มสี 1 คร้ัง ซ่ึงประกอบดว้ยเส้นดา้ยยืน 1.60 กิโลกรัม สีสังเคราะห์ 200 กรัม น ้ายา
กนัสีด่าง 300 กรัม น ้ายากนัซึม 300 กรัม แป้งขา้วเจา้ 500 กรัม แสดงรายละเอียดได ้ดงัตารางท่ี 5.9 
 
ตารางที ่5.9  ตน้ทุนการยอ้มสีเส้นดา้ยยนื ต่อ 1 คร้ัง  

รายการ 
(1) 

มูลค่าต่อกโิลกรัม* 
(บาท) 

(2) 
ปริมาณทีใ่ช้* 
(กโิลกรัม) 

(3) = (1)X(2) 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

เส้นดา้ยยนื 200 1.60 320.00 
สีสังเคราะห์ 250 0.20 50.00 
น ้ายากนัสีด่าง 12 0.30 3.60 
น ้ายากนัซึม 12 0.30 3.60 
แป้งขา้วเจา้ 15 0.50 7.50 

รวม 384.70 
ท่ีมา : * สัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ เก่ียวกบัมูลค่าต่อหน่วย และปริมาณท่ีใช ้ และการสังเกตการณ์การท างานของ

แผนกยอ้มสีเสน้ดา้ยตามขอ้มูลท่ีไดรั้บจากประธานกลุ่มฯ พร้อมทั้งมีการสมัภาษณ์สมาชิกกลุ่มดว้ย 

 
จากตารางท่ี 5.9 พบว่าต้นทุนการยอ้มสีเส้นด้ายยืน 1 คร้ัง ใช้เส้นด้ายยืน จ านวน 1.60 

กิโลกรัม กิโลกรัมละ 200.00 บาท เท่ากับ 320.00 บาท ใช้สีสังเคราะห์ จ านวน 200.00 กรัม 
กิโลกรัมละ 250.00 บาท  เท่ากับ 50.00 บาท ใช้น ้ ายากันสีด่าง จ านวน 300.00 กรัม เท่ากบั 3.60 
บาท น ้ ายากนัซึม 300.00 กรัม เท่ากับ 3.60 บาท แป้งขา้วเจ้า จ  านวน 0.50 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 
15.00 บาท เท่ากบั 7.50 บาท  ตน้ทุนในการยอ้มสีเส้นดา้ยยนื รวมเท่ากบั 384.70 บาท 

จากการค านวณตน้ทุนการยอ้มเส้นดา้ยยืน 1 คร้ัง สามารถค านวณหาตน้ทุน    เส้นดา้ยยนื 1 
กิโลกรัม ค านวณไดจ้าก 
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ตน้ทุนเส้นดา้ยยนื 1 กิโลกรัม   = ตน้ทุนการยอ้มสีเส้นดา้ยยนืรวม 
       ปริมาณเส้นดา้ยยนืท่ียอ้มได ้
      = 384.70  บาท 
         1.60    กิโลกรัม 
      = 240.44  บาท / กิโลกรัม 
 

ดงันั้น ตน้ทุนการยอ้มเส้นดา้ยยืน 1 คร้ัง เท่ากบั 384.70 บาท เม่ือยอ้มเสร็จจะไดเ้ส้นด้าย 
1.60 กิโลกรัม ตน้ทุนเส้นดา้ยยืน กิโลกรัมละ 240.44 บาท โดยตน้ทุนเส้นด้ายยืนท่ีค านวณได้จะ
น าไปค านวณหาตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงท่ีใชไ้ปของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด ต่อไป 
 

1.2  ต้นทุนเส้นด้ายพุ่ง 
  การค านวณหาต้นทุนเส้นด้ายพุ่ง ใช้วตัถุดิบในการยอ้มสีในอัตราเดียวกับ       

การยอ้มสีเส้นดา้ยยืน จึงมีวิธีการค านวณเช่นเดียวกนักบัการค านวณตน้ทุนเส้นดา้ยยืน แต่เม่ือยอ้ม
เสร็จแลว้ไม่ตอ้งน าไปตม้แป้ง จึงไม่น าแป้งมาเป็นวตัถุดิบทางตรงในการยอ้มสีเส้นดา้ยพุ่ง แสดง
รายละเอียดได ้ดงัตารางท่ี 5.10 
 
ตารางที ่5.10  ตน้ทุนการยอ้มสีเส้นดา้ยพุง่ ต่อ 1 คร้ัง 

รายการ 
(1) 

มูลค่าต่อกโิลกรัม* 
(บาท) 

(2) 
ปริมาณทีใ่ช้* 
(กโิลกรัม) 

(3) = (1)X(2) 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

เส้นดา้ยพุง่ 200 1.60 320.00 
สีสังเคราะห์ 250 0.20 50.00 
น ้ายากนัสีด่าง 12 0.30 3.60 
นา้ยากนัซึม 12 0.30 3.60 

 รวม 377.20 
ท่ีมา :* สัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ เก่ียวกบัมูลค่าต่อหน่วย และปริมาณท่ีใช ้ พร้อมทั้งสังเกตการณ์การท างานของ

แผนกยอ้มสีเสน้ดา้ยตามขอ้มูลท่ีไดรั้บจากประธานกลุ่มฯ พร้อมทั้งมีการสมัภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมดว้ย 

 
 



 

38 

จากตารางท่ี 5.10 พบว่าต้นทุนการยอ้มสีเส้นด้ายพุ่ง 1 คร้ัง ใช้เส้นด้ายพุ่ง จ  านวน 1.60 
กิโลกรัม กิโลกรัมละ 200.00 บาท เท่ากับ 320.00 บาท ใช้สีสังเคราะห์ จ านวน 200.00 กรัม 
กิโลกรัมละ 250.00 บาท เท่ากบั 50.00 บาท ใชน้ ้ ายากนัสีด่าง จ านวน 300.00 กรัม เท่ากบั 3.60 บาท 
น ้ายากนัซึม 300.00 กรัมเท่ากบั 3.60 บาท ตน้ทุนในการยอ้มสีเส้นดา้ยพุง่ รวมเท่ากบั 377.20 บาท 

 
จากการค านวณตน้ทุนการยอ้มเส้นดา้ยพุง่ 1 คร้ัง สามารถค านวณหาตน้ทุน    เส้นดา้ยพุ่ง 1 

กิโลกรัม ค านวณไดจ้าก 
ตน้ทุนเส้นดา้ยพุง่ 1 กิโลกรัม  = ตน้ทุนการยอ้มสีเส้นดา้ยพุง่รวม 
          ปริมาณเส้นดา้ยพุง่ท่ียอ้มได ้
      = 377.20  บาท 
         1.60     กิโลกรัม 
      = 235.75  บาท / กิโลกรัม 
 ดงันั้น ตน้ทุนการยอ้มเส้นด้ายพุ่ง 1 คร้ัง เท่ากบั 377.20 บาท เม่ือยอ้มเสร็จจะได้เส้นด้าย 
1.60 กิโลกรัม ตน้ทุนเส้นด้ายพุ่งกิโลกรัมละ 235.75 บาท โดยต้นทุนเส้นด้ายพุ่งท่ีค  านวณได้จะ
น าไปค านวณหาตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงท่ีใชไ้ปของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด ต่อไป 
 

2)  แผนกทอ 
  วตัถุดิบทางตรงของผลิตภัณฑ์ จากผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา ของกลุ่มเย็บผ้า     
บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ คือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมือง 2 ประเภท คือ ผา้พื้น 
และผา้ทอลาย น าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อผา้ทอ 1 ผนื มีดงัน้ี 
  ผา้พื้น ขนาด 7 น้ิว มีวตัถุดิบท่ีใชใ้นการทอ 1 คร้ัง จะไดผ้า้ทอ 1 ผนื หรือ 2 เมตร 
โดยใชเ้ส้นดา้ยยนื เท่ากบั 0.20 กิโลกรัม เส้นดา้ยพุง่ เท่ากบั 0.10 กิโลกรัม 
  ผา้พื้น ขนาด 30 น้ิว มีวตัถุดิบที่ใช้ในการทอ 1 คร้ัง จะไดผ้า้ทอ 1 ผืน หรือ 2 
เมตร โดยใชเ้ส้นดา้ยยนื เท่ากบั 0.20 กิโลกรัม เส้นดา้ยพุง่ เท่ากบั 0.30 กิโลกรัม 
  ผา้ทอลาย ขนาด 13 น้ิว มีวตัถุดิบท่ีใชใ้นการทอ 1 คร้ัง จะไดผ้า้ทอ 1 ผืน หรือ 2 
เมตร โดยใชเ้ส้นดา้ยยนื เท่ากบั 0.20 กิโลกรัม เส้นดา้ยพุง่ เท่ากบั 0.35 กิโลกรัม 
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ตารางที ่5.11  ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงท่ีใชใ้นการผลิตผา้ทอแต่ละประเภท 

ประเภทผ้าทอ 

 
วตัถุดิบ
ทางตรง 

(1) 
ปริมาณที่

ใช้* 
(กโิลกรัม) 

(2) 
ต้นทุนต่อ
กโิลกรัม** 
(บาท) 

(3)=(1)X(2) 
ต้นทุนรวม/
ผนื 2 ม. 
(บาท) 

(4)=(3)/2 
ต้นทุน/ผ้า 1 

ม. 
(บาท) 

ผา้พื้น 7 น้ิว 
เส้นไหมยนื 0.20 240.44 48.09  
เส้นไหมพุง่ 0.10 235.75 23.55 

รวม 71.64 35.82 

ผา้พื้น 30 น้ิว 
เส้นไหมยนื 0.20 240.44 48.09  
เส้นไหมพุง่ 0.30 235.75 70.73 

รวม 118.82 59.41 

ผา้ทอลาย 13 น้ิว 
เส้นไหมยนื 0.20 240.44 48.09  
เส้นไหมพุง่ 0.35 235.75 82.51 

รวม 130.60 65.30 
ท่ีมา : *   สมัภาษณ์ประธานกลุ่มฯ เก่ียวกบัปริมาณท่ีใชใ้นการทอ และการสังเกตการณ์การท างานของแผนกทอ    

ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บจากประธานกลุ่มฯ พร้อมทั้งมีการสมัภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมดว้ย 
 ** การค านวณจากขอ้มูลในตารางท่ี 5.9 และ 5.10 มาเฉล่ียต่อปริมาณเสน้ดา้ยท่ียอ้มได ้

 
จากตารางท่ี 5.11 แสดงตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงในการทอผา้พื้นเมืองของกลุ่ม   เยบ็ผา้บา้น

สันหลวง ต่อผา้ทอ 1 เมตร พบวา่ผา้พื้น ขนาด 7 น้ิว เท่ากบั 35.82 บาท ผา้พื้น ขนาด 30 น้ิว เท่ากบั 
59.41 บาท  และผา้ทอลาย ขนาด 13 น้ิว เท่ากบั 65.30 บาท   
 

3)  แผนกตัดเยบ็ 
  หลงัจากค านวณตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงท่ีใช้ในการผลิตต่อผืนจากตารางท่ี 5.11 
แล้วจึงน าตน้ทุนของการทอผา้ 1 เมตร มาค านวณวตัถุดิบทางตรงของผลิตภณัฑ์ ได้แก่ เส้ือบุรุษ 
เส้ือสตรี ชุดสตรี และผา้ซ่ิน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1)  เส้ือบุรุษ มีวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นผา้พื้น ขนาด 30 น้ิว จ  านวน 3 เมตร 
(2)  เส้ือสตรี มีวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นผา้พื้น ขนาด 30 น้ิว จ  านวน 2 เมตร และผา้ทอลาย 

ขนาด 13 น้ิว จ านวน 1 เมตร   
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  (3)  ชุดสตรี มีวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นผา้พื้น ขนาด 30 น้ิว จ  านวน 2 เมตร และผา้ทอลาย 
ขนาด 13 น้ิว จ  านวน 2 เมตร   
  (4)  ผา้ซ่ิน มีวตัถุดิบท่ีใช้เป็นผา้พื้น ขนาด 7 น้ิว จ  านวน 2 เมตร และผา้ทอลาย 
ขนาด 13 น้ิว จ  านวน 2 เมตร   
 
ตารางที ่5.12  ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงของผลิตภณัฑผ์า้ทอพื้นเมืองลายภูเขาแต่ละประเภท 

ผลติภัณฑ์ ประเภทผ้าทีใ่ช้ 

(1) 
ปริมาณทีใ่ช้* 
(หน่วย) 

(2) 
ต้นทุนต่อตวั** 

 (บาท) 

(3)=(1)X(2) 
ต้นทุนวตัถุดิบ 
ทางตรง (บาท) 

เส้ือบุรุษ 

ผา้พื้น ขนาด 30 น้ิว 3.00 เมตร 59.41 178.23 
ผา้กาว 1.50 เมตร 35.00 52.50 
ผา้ซบัใน 1.00 เมตร 35.00 35.00  
เคมีปก 0.05 เมตร 24.00          1.20  
ฟองน ้าหนุนไหล่ 1 คู่ 18.00        18.00  
กระดุมส าเร็จ 6 เมด็ 5.00 30.00  

รวม 314.93 

เส้ือสตรี 

ผา้พื้น ขนาด 30 น้ิว 2.00 เมตร 59.41 118.82 
ผา้ทอลาย ขนาด13น้ิว 1.00 เมตร 65.30 65.30 
ผา้กาว 1.50 เมตร 35.00 52.50 
ฟองน ้าหนุนไหล่ 1 คู่ 18.00 18.00 
กระดุมส าเร็จ 5 เมด็ 5.00 25.00 

รวม 279.62 

 ชุดสตรี 

ผา้พื้น ขนาด 30 น้ิว 2.00 เมตร 59.41 118.82 
ผา้ทอลาย ขนาด 13 น้ิว 2.00 เมตร 65.30 130.60 
ผา้กาว 2.00 เมตร 35.00 70.00 
ฟองน ้าหนุนไหล่ 1 คู่ 18.00 18.00 
กระดุมส าเร็จ 6 เมด็ 5.00 30.00 

รวม 367.42 
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ตารางที ่5.12  (ต่อ) 

ผลติภัณฑ์ ประเภทผ้าทีใ่ช้ 

(1) 
ปริมาณทีใ่ช้* 
(หน่วย) 

(2) 
ต้นทุนต่อตวั** 

 (บาท) 

(3)=(1)X(2) 
ต้นทุนวตัถุดิบ 
ทางตรง (บาท) 

ผา้ซ่ิน 
ผา้พื้น ขนาด 7 น้ิว 2.00 เมตร 35.82 71.64 
ผา้ทอลาย ขนาด 13 น้ิว 2.00 เมตร 65.30 130.60 

รวม 202.24 
ท่ีมา : *    สมัภาษณ์ประธานกลุ่มฯ เก่ียวกบัปริมาณท่ีใชใ้นการตดัเยบ็ และการสังเกตการณ์การท างานของแผนก

เยบ็ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บจากประธานกลุ่มฯ พร้อมทั้งมีการสมัภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมดว้ย 
 ** การค านวณจากขอ้มูลในตารางท่ี 5.11 และ การสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ เก่ียวกบัราคาวตัถุดิบทางตรง 

ไดแ้ก่ ผา้กาว, ผา้ซบัใน, เคมีปก, ฟองน ้ าหนุนไหล่, กระดุมส าเร็จ มาค านวณตามปริมาณการใช ้

 
จากตารางท่ี 5.12 แสดงตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงในการผลิตผลิตภณัฑ์จากผา้ทอพื้นเมืองต่อ

ผลิตภณัฑ์ พบว่าเส้ือบุรุษ เท่ากบั 314.93 บาท เส้ือสตรี เท่ากบั 279.62 บาท ชุดสตรี เท่ากับ 
367.42 บาท และผา้ซ่ิน เท่ากบั 202.24 บาท  

 
 เม่ือทราบตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงของผลิตภณัฑ์จากผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขาแลว้  ผูศึ้กษาจึง
ไดร้วบรวมขอ้มูลปริมาณการผลิต จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ พบว่า ปริมาณการผลิตท่ีผลิต
ได ้ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญักบัปริมาณการขาย ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีสมมุติฐานวา่ ปริมาณ
การผลิต เท่ากบัปริมาณการขายโดยปริมาณการผลิตดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากเหรัญญิก
กลุ่มฯ โดยเป็นขอ้มูลยอดขายประจ าปี 2556 ดงันั้นการค านวณตน้ทุนรวมของวตัถุดิบทางตรงต่อปี
ของผลิตภณัฑผ์า้ทอพื้นเมืองแต่ละผลิตภณัฑ ์สามารถแสดงดงัตารางท่ี 5.13 
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ตารางที ่5.13  ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงในการผลิตผลิตภณัฑต่์อปี 

ผลติภัณฑ์ 
(1) 

ต้นทุนวตัถุดิบทางตรง*
(บาท) 

(2) 
ปริมาณการผลติ** 
ผลติภัณฑ์ (ตัว) ต่อปี 

(1)X(2)=(3) 
ต้นทุนวตัถุดิบทางตรง 

ต่อปี (บาท) 
เส้ือบุรุษ 314.93 600 188,958.00 
เส้ือสตรี 279.62 9,000 2,516,580.00 
ชุดสตรี 367.42 1,200 440,904.00 
ผา้ซ่ิน 202.24 1,200 242,688.00 

รวมทั้งส้ิน            3,389,130.00  
ท่ีมา : *    ขอ้มูลจากตารางท่ี  5.12   
          **  สมัภาษณ์ประธานกลุ่มฯ และเหรัญญิกกลุ่มฯ เก่ียวกบัปริมาณการผลิตผลิตภณัฑ ์และการสงัเกตการณ์ 
                การท างานของแผนกเยบ็ พร้อมทั้งมีการสมัภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมดว้ย 
 

  จากตารางท่ี 5.13 ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงต่อปีของผลิตภณัฑ์จากผา้ทอพื้นเมือง พบว่าเส้ือ
บุรุษผลิตได้ 600 ตวั มีต ้นทุนเท่าก ับ 188,958.00 บาท เส้ือสตรี ผลิตได้ 9,000 ตวั มีตน้ทุน
เท่ากบั 2,516,580.00 บาท ชุดสตรี ผลิตได้ 1,200 ตวั มีตน้ทุนเท่ากบั 440,904.00 บาท และผา้ซ่ิน 
ผลิตได ้1,200 ตวั มีตน้ทุนเท่ากบั 242,688.00 บาท รวมตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงในการผลิตผลิตภณัฑ์
จากผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขาต่อปีทั้งส้ิน 3,389,130.00 บาท 
 

5.2.2  ค่าแรงงานทางตรง 
ผูศึ้กษาได้เก็บรวบรวมขอ้มูลต้นทุนค่าแรงานทางตรงของผลิตภณัฑ์จาก 3 แผนก 

ได้แก่ แผนกยอ้มสีเส้นด้าย แผนกทอผา้ผืน แผนกตดัเย็บ ซ่ึงข้อมูลทั้ง 3 แผนก รวบรวมได้จาก   
การสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกในแต่ละแผนก ใหข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนั โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1)  แผนกย้อมสีเส้นด้าย   
ส าหรับการคิดค่าแรงในแผนกยอ้มสีเส้นดา้ย จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ  

จะคิดค่าแรงงานตามรายวนั มีจ  านวน 5 คน วนัละ 165 บาท ท าหน้าท่ีในการยอ้มสีเส้นด้าย ตั้ งแต่
เร่ิมต้นจนส้ินสุดของการยอ้มสีเส้นด้าย เพื่อส่งต่อให้กบัแผนกทอ นอกจากน้ีจากการสัมภาษณ์
พบวา่การยอ้มสีเส้นดา้ยตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดทา้ย ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 วนั จึงจะเป็น
ดา้ยท่ีใชส้ าหรับการทอได ้และในการยอ้มแต่ละคร้ัง จะยอ้มคร้ังละ 100 กิโลกรัม 



 

43 

ดงันั้น ปริมาณการใช้เส้นดา้ย เพื่อท าการยอ้มทั้งหมดต่อปี สามารถค านวณไดด้งัตารางท่ี 
5.14  

 
ตารางที ่ 5.14  ปริมาณการผลิตเส้นดา้ยต่อปี 
ชนิดเส้นด้าย/ชนิดผ้า ปริมาณทีใ่ช้ด้าย* 

(กโิลกรัม) 
ปริมาณผ้าทีใ่ช้** 

(เมตร) 
รวมปริมาณเส้นด้าย 

(กโิลกรัม) 

เส้นไหมยืน  
     ผา้พื้น 7 น้ิว 0.20 2,400.00 480.00 
     ผา้พื้น 30 น้ิว 0.20 22,200.00 4,440.00 
     ผา้ทอลาย 13 น้ิว 0.20 13,800.00 2,760.00 

รวม 7,680.00 

เส้นไหมพุ่ง  
     ผา้พื้น 7 น้ิว 0.10 2,400.00 240.00 
     ผา้พื้น 30 น้ิว 0.30 22,200.00 6,660.00 
     ผา้ทอลาย 13 น้ิว 0.35 13,800.00 4,830.00 

รวม 11,730.00 

รวมทั้งส้ิน 19,410.00 
ท่ีมา : *   ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.11 
         ** ปริมาณผา้ ค  านวณไดด้งัน้ี 

 ผา้พ้ืน 7 น้ิว ผลิตภณัฑผ์า้ซ่ิน 1,200 ช้ิน X 2 เมตร = 2,400 เมตร 
  = 2,400 เมตร 

 ผา้พ้ืน 30 น้ิว ผลิตภณัฑเ์ส้ือบุรุษ 600 ช้ิน X 3 เมตร = 1,800 เมตร 
 ผลิตภณัฑเ์ส้ือสตรี 9,000 ช้ิน X 2 เมตร = 18,000 เมตร 
 ผลิตภณัฑชุ์ดสตรี 1,200 ช้ิน X 2 เมตร = 2,400 เมตร 
  = 22,200 เมตร 

 ผา้ทอลาย 13 น้ิว ผลิตภณัฑเ์ส้ือสตรี 9,000 ช้ิน X 1 เมตร = 9,000 เมตร 
 ผลิตภณัฑชุ์ดสตรี 1,200 ช้ิน X 2 เมตร = 2,400 เมตร 
 ผลิตภณัฑผ์า้ซ่ิน 1,200 ช้ิน X 2 เมตร = 2,400 เมตร 
  = 13,800 เมตร 
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 จากตารางท่ี  5.14  พบวา่ ปริมาณการผลิตเส้นดา้ยต่อปี เท่ากบั 19,410 กิโลกรัม โดยใชเ้ส้น
ไหมยืน ส าหรับผา้พื้น 7 น้ิว เท่ากบั 480.00 กิโลกรัม ผา้พื้น 30 น้ิว เท่ากบั 4,440.00 กิโลกรัม และ
ผ้าทอลาย เท่ากับ 2,760.00 กิโลกรัม และใช้เส้นไหมพุ่ง ส าหรับผ้าพื้น 7 น้ิว เท่ากับ 240.00 
กิโลกรัม ผา้พื้น 30 น้ิว เท่ากบั 6,660.00 กิโลกรัม และผา้ทอลาย เท่ากบั 4,830.00 กิโลกรัม 
 
 จากขอ้มูล พบวา่ ในการยอ้มแต่ละคร้ัง จะยอ้มไดค้ร้ังละ 100.00 กิโลกรัม และใชร้ะยะเวลา 
2 วนัในการยอ้ม ดงัตารางท่ี 5.15  
 
ตารางที ่5.15  ค่าแรงงานทางตรงในการยอ้มสีเส้นดา้ยต่อปี 

(1) 
ชนิด

เส้นด้าย/
ชนิดผ้า 

(2) 
ปริมาณ
เส้นด้าย *
(กโิลกรัม) 

(3) 
ก าลงั  การ
ผลติต่อ
คร้ัง 

(กโิลกรัม) 

(2)÷(3)X2=(4) 
จ านวนวันใน
การผลติ (2วัน
ต่อการผลิต    1 

คร้ัง) 

(5) 
ค่าแรง
ต่อ
วัน** 
(บาท) 

(6) 
จ านวน
แรงงาน
ต่อวัน** 
(คน) 

(4)X(5)X(6)=(7) 
รวมค่าแรงย้อม

สีเส้นด้าย 
(บาท) 

(7)/(2)=(8) 
ค่าแรงต่อ
กโิลกรัม 
(บาท) 

เส้นไหม
ยนื 

7,680.00 100 154 165 5 127,050.00 16.54 

เส้นไหม
พุง่ 

11,730.00 100 235 165 5 193,875.00 16.53 

รวมทั้งส้ิน 320,925.00  
ท่ีมา :   *    ขอ้มูลจากตารางท่ี  5.14   
           **  สัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ เก่ียวกับอัตราค่าแรง และจ านวนแรงงานท่ีใช้ พร้อมทั้ งสังเกตการณ์              

การท างานของแผนกยอ้มสีเส้นดา้ยตามขอ้มูลท่ีได้รับจากประธานกลุ่มฯ พร้อมทั้งมีการสัมภาษณ์
สมาชิกกลุ่มร่วมดว้ย 

 
  จากตารางที ่ 5.15 พบว ่า  ค ่าแรงในแผนกยอ้มสีด ้าย เท ่ากบั  320,925.00 บาท 
ประกอบดว้ยค่าแรงในการยอ้มสีเส้นไหมยืนเท่ากบั 127,050.00 บาท และค่าแรงในการยอ้มสีเส้น
ไหมพุง่เท่ากบั 193,875.00 บาท 
 

2)  แผนกทอ 
ส าหรับการคิดค่าแรงในแผนกทอ จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ ทางกลุ่มได้

ก าหนดค่าแรงงาน ส าหรับค่าแรงงานในการทอผา้จะคิดค่าแรงงานตามรายช้ิน ตามประเภท ขนาด 
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ลายผา้ ของผา้ท่ีทอ ในการทอผา้ 1 ผืน คือผา้ท่ีมีความยาว 2 เมตร โดยค่าแรงงานในการน าฝ้าย       
ท่ีกวกัแลว้มาไปคน้เครือหูก คือการเตรียมเส้นดา้ยยืนหรือไส้ฮูกส าหรับการทอผา้ แลว้น าเครือหูก
มาสืบต่อใส่ฟืม เพื่อต่อเส้นดา้ยยืนใส่ฟืมตามท่ีตอ้งการ แลว้น าเครือหูกท่ีสืบต่อฝ้ายยืนแลว้มาขึง   
ในก่ีทอผา้เพื่อเตรียมการทอ เครือละ 10.00 บาท ค่าแรงงานในการทอผา้ หากเป็นผา้พื้น ผืนละ 
100.00 บาท ไม่วา่จะเป็นขนาด 7 น้ิว หรือ 30 น้ิว เพราะส่วนมากในการทอผา้พื้นจะเป็นผา้พื้น 30 
น้ิว ทางกลุ่มจึงใช้อตัราเดียว และส าหรับผา้ทอลาย ทางกลุ่มก าหนดให้ใช้ในอตัราเดียวกนั ไม่วา่
จะเป็นการทอลวดลายมีสีสันมากหรือน้อย เฉล่ียผืนละ 500.00 บาท (ประธานกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสัน
หลวง และสมาชิกแผนกทอ, 2556: สัมภาษณ์)  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 5.16 

 
ตารางที ่5.16  ค่าแรงงานทางตรงในการทอผา้ 1 เมตร 

ประเภทลายผ้า 
ค่าแรงงาน ต่อการทอผ้า 2 เมตร*  

(1) 
การค้นเครือหูก* 

(2) 
การทอผ้าต่อผืน* 

(3)=(1)+(2) 
รวมค่าแรงงาน 

(4)=(3)/2 
ค่าแรงงาน :1 ม. 

ผา้พื้น 10.00 100.00 110.00 55.00 
ผา้ทอลาย 10.00 500.00 510.00 255.00 
ท่ีมา : * สัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ เก่ียวกับการจ่ายค่าแรงในการคน้เครือหูก และการทอต่อผืน พร้อมทั้ ง 
             สังเกตการณ์การท างานของแผนกทอตามขอ้มูลที่ได ้รับจากประธานกลุ่มฯ และมีการสัมภาษณ์

สมาชิกกลุ่มร่วมดว้ย 

 
 จากตารางท่ี 5.16  พบว่า ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรงในการทอผา้พื้นเมือง 1 ผืน จะมีความ
ยาวขนาด 2 เมตร ส่วนความกวา้งนั้นข้ึนอยูก่บัผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการผลิต พบว่า ผา้พื้นมีค่าแรงงาน 
เท่ากบั 55.00 บาท ต่อผา้ 1 เมตร และผา้ทอลาย มีค่าแรงงาน เท่ากบั 255.00 บาท ต่อผา้ 1 เมตร 
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ตารางที ่5.17  ค่าแรงงานทางตรงทั้งหมดของผา้ทอแต่ละประเภท 

ชนิดผ้า 
(1) 

ปริมาณทีใ่ช้* 
(เมตร) 

(2) 
อตัราค่าแรงต่อ
เมตร** (บาท) 

(3) =(1)X(2) 
รวมค่าแรงงานทอ 

(บาท) 
ผา้พื้น 24,600.00 55.00 1,353,000.00 
ผา้ทอลาย 13,800.00 255.00 3,519,000.00 

รวมทั้งส้ิน 4,872,000.00 
ท่ีมา : * ปริมาณผา้ ค  านวณไดด้งัน้ี 
  

ผา้พ้ืน 7 น้ิว ผลิตภณัฑผ์า้ซ่ิน 1,200 ช้ิน X 2 เมตร = 2,400 เมตร 
ผา้พ้ืน 30 น้ิว ผลิตภณัฑเ์ส้ือบุรุษ 600 ช้ิน X 3 เมตร = 1,800 เมตร 
 ผลิตภณัฑเ์ส้ือสตรี 9,000 ช้ิน X 2 เมตร = 18,000 เมตร 
 ผลิตภณัฑชุ์ดสตรี 1,200 ช้ิน X 2 เมตร = 2,400 เมตร 
  = 24,600 เมตร 

ผา้ทอลาย 13 น้ิว ผลิตภณัฑเ์ส้ือสตรี 9,000 ช้ิน X 1 เมตร = 9,000 เมตร 
 ผลิตภณัฑชุ์ดสตรี 1,200 ช้ิน X 2 เมตร = 2,400 เมตร 
 ผลิตภณัฑผ์า้ซ่ิน 1,200 ช้ิน X 2 เมตร = 2,400 เมตร 
  = 13,800 เมตร 

**   ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.16 
 

จากตารางท่ี  5.17 พบว่า ต้น ทุนค่าแรงงานทางตรงของแผนกทอมีทั้ ง ส้ิน  เท่ ากับ 
4,872,000.00 บาท ประกอบดว้ยค่าแรงงานทางตรงในการทอผา้พื้น เท่ากบั 1,353,000.00 บาท และ
ค่าแรงงานทางตรงในการทอผา้ทอลาย เท่ากบั 3,519,000.00 บาท 

 
3)  แผนกตัดเยบ็  

ส าหรับการคิดค่าแรงในแผนกตดัเยบ็ จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ ทางกลุ่ม
ไดก้ าหนดค่าแรงงาน ในการตดัเยบ็เป็นรายช้ินตามประเภทของผลิตภณัฑ์ โดยการตดัเยบ็เส้ือบุรุษ 
เส้ือสตรี และผา้ซ่ิน จะมีราคาตวัละ 100.00 บาท ส่วนชุดสตรีท่ีมีความละเอียดกวา่ จะมีค่าแรงงาน
ตวัละ 200.00 บาท โดยก าหนดเพียงสองอตัรา (ประธานกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง, 2556: สัมภาษณ์) 
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 5.18 
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ตารางที ่5.18 แสดงการค านวณตน้ทุนค่าแรงงานทางตรงในการตดัเยบ็ของผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอ
พื้นเมืองลายภูเขา 

ผลติภัณฑ์ 
(1) 

ค่าแรงงานต่อช้ิน* 
(บาท) 

(2) 
ปริมาณการผลติ** 

(ตัว) 

(1)+(2)=(3) 
รวมค่าแรงงานตัดเยบ็ 

(บาท) 
เส้ือบุรุษ 100 600 60,000.00 
เส้ือสตรี 100 9,000 900,000.00 
ชุดสตรี 200 1,200 240,000.00 
ผา้ซ่ิน 100 1,200 120,000.00 

รวมค่าแรงงานในการตัดเยบ็ทั้งส้ิน 1,320,000.00 
ท่ีมา : *     สมัภาษณ์ประธานกลุ่มฯ เก่ียวกบัค่าแรงงานในการตดัเยบ็ พร้อมทั้งสังเกตการณ์ การท างานของแผนก

ตดัเยบ็  
         **   ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.12 

 
 จากตารางท่ี 5.18 พบว่าตน้ทุนค่าแรงงานทางตรงในการตดัเยบ็ของผลิตภณัฑ์จาก ผา้ทอ
พื้นเมืองลายภูเขาทั้งส้ิน เท่ากบั 1,320,000.00 บาท แยกตามผลิตภณัฑ์เส้ือบุรุษ มีค่าแรงงานทางตรง
เท่ากับ 60,000.00 บาท เส้ือสตรี มีค่าแรงงานทางตรงเท่ากับ 900,000.00 บาท ชุดสตรี มีค่าแรงงาน
ทางตรงเท่ากบั 240,000.00 บาท และผา้ซ่ิน มีค่าแรงงานทางตรงเท่ากบั 120,000.00 บาท  
 
ตารางที ่5.19  ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรงของผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา 

ต้นทุนตามแผนก จ านวน (บาท) 
ยอ้มสีเส้นดา้ย* 320,925.00 
ทอ** 4,872,000.00 
ตดัเยบ็*** 1,320,000.00 
รวมทั้งส้ิน 6,512,925.00 

ท่ีมา :  *       ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.15 
 ** ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.17 
 *** ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.18 
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 จากตารางท่ี  5.19 พบว่า ต้น ทุนค่ าแรงงานทางตรงของผ้าทอรวมทั้ งส้ิน  เท่ ากับ 
6,512,925.00 บาท ประกอบไปด้วยต้นทุนค่าแรงงานทางตรงแผนกย้อมสี เส้นด้าย เท่ ากับ 
320,925.00 บาท แผนกทอ เท่ากบั 4,872,000.00 บาท และแผนกตดัเยบ็ เท่ากบั 1,320,000.00 บาท 
 
 ค่าแรงงานทางตรงรวมของผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา จ าแนกตามผลิตภณัฑด์งัตารางท่ี 5.20 
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ตารางที ่5.20  ค่าแรงงานทางตรงรวมของผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา จ าแนกตามผลิตภณัฑ ์

ผลติภัณฑ์ 

ปริมาณ
ผลติต่อ
ปี* 
(ตวั) 

แผนกตดัเยบ็** แผนกทอ*** แผนกย้อมสีเส้นด้าย**** 
รวม

ค่าแรงงาน
ทางตรง
ทั้งส้ิน 

ค่าแรง
ต่อตวั 
(บาท) 

รวมค่าแรง
ตดัเยบ็ 

ชนิดผ้า ปริมาณ 
ทีใ่ช้ 
(เมตร) 

ราคา
ต่อ
เมตร 

รวมค่าแรง
ทอ 

(บาท) 

ชนิดผ้า ปริมาณ
ทีใ่ช้ 
(เมตร) 

ปริมาณ
ด้ายทีใ่ช้ 
(กโิลกรัม) 

อตัรา
ค่าแรง
ต่อ

กโิลกรัม 
(บาท) 

รวมค่าแรง
ย้อมสี
เส้นด้าย 

เส้ือบุรุษ 

600 100.00 60,000.00 ผา้พ้ืน 3.00 55.00 99,000.00 ผา้พ้ืน 30 น้ิว 
- เสน้ดา้ยยนื 
- เสน้ดา้ยพุง่ 

 
3.00 
3.00 

 
0.20 
0.30 

 
16.54 
16.53 

 
5,954.40 
8,926.20 

 

 60,000.00  99,000.00  14,880.60 173,880.60 

เส้ือสตรี 

9,000 100.00 900,000.00 ผา้พ้ืน 
 
 

2.00 55.00 990,000.00 ผา้พ้ืน 30 น้ิว 
- เสน้ดา้ยยนื 
- เสน้ดา้ยพุง่ 

 
2.00 
2.00 

 
0.20 
0.30 

 
16.54 
16.53 

 
59,544.00 
89,262.00 

 

ผา้ทอ
ลาย 

1.00 255.00 2,295,000.00 ผา้ทอลาย 13 
น้ิว 
-เสน้ดา้ยยนื 
-เสน้ดา้ยพุง่ 

 
1.00 
1.00 

 
0.20 
0.35 

 
16.54 
16.53 

 
29,772.00 
52,070.00 

 900,000.00  3,285,000.00  230,648.00  4,415,648.00 
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ตารางที ่5.20  (ต่อ) 
ผลติภัณฑ์ 

ปริมาณ
ผลติต่อ

ปี 
(ตวั) 

แผนกตดัเยบ็** แผนกทอ*** แผนกย้อมสีเส้นด้าย**** 
รวม

ค่าแรงงาน
ทางตรง
ทั้งส้ิน 

ค่าแรง
ต่อตวั 
(บาท) 

รวมค่าแรง
ตดัเยบ็ 

ชนิดผ้า ปริมาณ
ทีใ่ช้ 
(เมตร) 

ราคา
ต่อ
เมตร 

รวมค่าแรง
ทอ 

(บาท) ชนิดผ้า 

ปริมาณ
ทีใ่ช้ 
(เมตร) 

ปริมาณ
ด้ายทีใ่ช้
(กโิลกรัม) 

อตัรา
ค่าแรง
ต่อ

กโิลกรัม
(บาท) 

รวม
ค่าแรง
ย้อมสี
เส้นด้าย 

ชุดสตรี 

1,200 200.00 240,000.00 ผา้พ้ืน 2.00 55.00 132,000.00 ผา้พ้ืน 30 น้ิว 
- เสน้ดา้ยยนื 
- เสน้ดา้ยพุง่ 

 
2.00 
2.00 

 
0.20 
0.30 

 
16.54 
16.53 

 
7,939.20 

11,902.00 

  

ผา้ทอ
ลาย 

2.00 255.00 612,000.00 ผา้ทอลาย 13 
น้ิว 
- เสน้ดา้ยยนื 
- เสน้ดา้ยพุง่ 

  
2.00 
2.00 

  
0.20 
0.35 

  
16.54 
16.53 

 
7,939.20 
13,885.20 

 240,000.00  744,000.00  41,665.60  1,025,665.60 

ผา้ซ่ิน 
1,200 100.00 120,000.00 ผา้พ้ืน 2.00 55.00 132,000.00 ผา้พ้ืน 17 น้ิว 

- เสน้ดา้ยยนื 
- เสน้ดา้ยพุง่ 

 
2.00 
2.00 

 
0.20 
0.10 

 
16.54 
16.53 

 
7,939.20 
3,967.20 
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ตารางที ่5.20  (ต่อ) 
ผลติภัณฑ์ 

ปริมา
ณผลติ
ต่อปี 
(ตวั) 

แผนกตดัเยบ็** แผนกทอ*** แผนกย้อมสีเส้นด้าย**** 
รวม

ค่าแรงงาน
ทางตรง
ทั้งส้ิน 

ค่าแรง
ต่อตัว 
(บาท) 

รวมค่าแรงตัด
เยบ็ 

ชนิดผ้า ปริมาณ
ที่ใช้ 
(เมตร) 

ราคาต่อ
เมตร 

รวมค่าแรงทอ 
(บาท) 

ชนิดผ้า 

ปริมาณ
ที่ใช้ 
(เมตร) 

ปริมาณ
ด้ายที่ใช้
(กโิลกรัม) 

อตัรา
ค่าแรง
ต่อ

กโิลกรัม
(บาท) 

รวมค่าแรง
ย้อมสี
เส้นด้าย 

 

ผา้ซ่ิน 

   ผา้ทอ
ลาย 

2.00 255.00 612,000.00 ผา้ทอลาย 13 น้ิว 
- เสน้ดา้ยยนื 
- เสน้ดา้ยพุง่ 

 
2.00 
2.00 

 
0.20 
0.35 

 
16.54 
16.53 

 
7,939.20 

13,885.20 

 

 120,000.00  744,000.00  33,730.80  897,730.80 

รวมทั้งส้ิน 1,320,000.00 4,872,000.00 320,925.00 6,512,925.00 
 

ท่ีมา :   * ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.13 
 ** ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.18 
 *** ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.17 ไดแ้ก่ ปริมาณผา้ท่ีใชแ้ละราคาต่อเมตร 
 **** ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.15 ไดแ้ก่ ปริมาณดา้ยท่ีใชแ้ละอตัราค่าแรงต่อกิโลกรัม 
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จากตารางท่ี 5.20  พบว่าค่าแรงงานทางตรงรวมในการผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลาย
ภูเขา รวมทั้งส้ินเท่ากบั 6,512,925.00 บาท ไดแ้ก่ เส้ือบุรุษ มีค่าแรงงานทางตรง เท่ากบั 173,880.60 
บาท เส้ือสตรี มีค่าแรงงานทางตรง เท่ากบั 4,415,647.50 บาท ชุดสตรี มีค่าแรงงานทางตรง 
เท่ากบั 1,025,665.20 บาท และผา้ซ่ิน มีค่าแรงงานทางตรง เท่ากบั 897,730.80 บาท 

 
5.2.3  ค่าใช้จ่ายในการผลติ 

 ค่าใช้ จ่ายในการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองลายภูเขา ของกลุ่มเย็บผ้า           
บา้นสันหลวง ประกอบไปดว้ย วตัถุดิบทางออ้ม ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซม และค่าวสัดุใชไ้ป และ    
ค่าเส่ือมราคา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
 

1)  ค่าใช้จ่ายในการผลติทีจ่่ายเป็นเงินสด  
 ค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ีจ่ายเป็นเงินสด ประกอบดว้ย เส้นดา้ยท่ีใช้เยบ็ ค่าไฟฟ้า         
ค่าน ้าประปา ค่าซ่อมแซม ค่าวสัดุใชไ้ป  
 1.1) เส้นด้ายที่ใช้เย็บ  จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ ถึงการใช้ดา้ยเยบ็ผา้     
ในการผลิต พบวา่ มีการใช้ดา้ยเยบ็ผา้ ประมาณ 5,940 หลอด ราคาหลอดละ 30.00 บาท คิดเป็นเงิน
จ านวน 178,200.00 บาท  
 1.2) ค่าไฟฟ้า เป็นค่าไฟฟ้าในการให้แสงสวา่งในการทอผา้ และใช้กบัจกัรเยบ็
ผา้อุตสาหกรรม จกัรโพง้ เคร่ืองอดักาว จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ พบวา่มีค่าไฟฟ้าเฉล่ียเดือน
ละ 1,500.00 บาท  คิดเป็นค่าไฟฟ้าต่อปี  เท่ากบั 18,000.00 บาท  

1.3)  ค่าน ้าประปา เป็นค่าน ้ าประปาท่ีใชใ้นการยอ้มสีเส้นดา้ย จากการสัมภาษณ์
ประธานกลุ่ม พบว่ามีค่าน ้ าประปาเฉล่ีย เดือนละ 1,000.00 บาท คิดเป็นค่าน ้ าประปาต่อปี เท่ากบั 
12,000.00 บาท   

1.4) ค่าซ่อมแซม เป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผา้ และตดัเย็บผา้     
จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ พบวา่มีค่าซ่อมแซมเฉล่ียเดือนละ 400.00 บาท คิดเป็นค่าซ่อมแซม
ต่อปี เท่ากบั 4,800.00 บาท   

1.5) ค่าวัสดุใช้ไป เป็นค่าวสัดุใช้ไปที่ใช้ในการทอผา้และตดัเยบ็ผา้ จากการ
สัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ พบว่ามีวสัดุท่ีใช้ไปทั้งปีประกอบด้วย หลอดกรอด้าย, กรรไกรตดัผา้, 
กรรไกรตดัดา้ย, เข็มเยบ็ผา้, เข็มสอย, ลูกกล้ิงผา้, ชอล์กขีดผา้, แก๊ส โดยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 
13,995.00 บาท  
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ตารางที ่5.21  รายละเอียดค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีเป็นเงินสด  
รายการ ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นเงินสดต่อปี* 

(บาท) 
เส้นดา้ยท่ีใชเ้ยบ็ 178,200.00 
ค่าไฟฟ้า 18,000.00 
ค่าน ้าประปา 12,000.00 
ค่าซ่อมแซม 4,800.00 
ค่าวสัดุใชไ้ป 13,995.00 
รวมทั้งส้ิน 226,995.00 
ท่ีมา : * สมัภาษณ์ประธานกลุ่มฯ   
   
 จากตารางที่ 5.21 พบว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดต่อปีของผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมือง   ลาย
ภูเขา มีทั้ง ส้ิน 226,995.00 บาท ประกอบด้วย ค่าเส้นด้ายที่ใช้เย ็บ เท่ากบั 178,200.00 บาท        
ค่าไฟฟ้า เท่ากบั 18,000.00 บาท ค่าน ้ าประปา เท่ากบั 12,000.00 บาท ค่าซ่อมแซม เท่ากบั 4,800.00 
บาท และค่าวสัดุใช้ไป เท่ากบั 13,995.00 บาท  
 

2)  ค่าใช้จ่ายในการผลติที่ไม่เป็นเงินสด  
   สินทรัพยท่ี์มีการเส่ือมสภาพหรือสึกหรอตามอายุการใช้งาน ตอ้งมีการคิดค่า
เส่ือมราคา ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน อุปกรณ์ยอ้มผา้ อุปกรณ์ในการทอผา้ อุปกรณ์ในการตดัเยบ็   
โดยคิดค่าเส่ือมราคามตามวธีิเส้นตรง ตามอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์ ดงัน้ี 
 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ ประกอบดว้ย 
 1.1 โรงเรือน มูลค่า 700,000.00 บาท และคาดวา่จะมีอายกุารใชง้าน 20 ปี ซ่ึงมีอายุ
การใชง้านมาแลว้ 10 ปี 

1.2  เตาแก๊ส จ านวน 2 เตา มูลค่า 2,500.00 บาท และคาดว่าจะมีอายุการใช้งาน   
10 ปี ใชม้าแลว้ 4 ปี   

1.3  ก่ีทอผา้พื้นเมือง มีลกัษณะท าดว้ยไม ้ขนาดกวา้ง 60 น้ิว จ  านวน 6 หลงั มูลค่า
หลงัละ 6,500.00 บาท และคาดวา่จะมีอายกุารใชง้าน 20 ปี ใชม้าแลว้ 9 ปี 

1.4  ก่ีทอผา้พื้นเมือง มีลกัษณะท าดว้ยไม ้ขนาดกวา้ง 70 น้ิว จ านวน 8 หลงั  มูลค่า
หลงัละ 7,500.00 บาท และคาดวา่จะมีอายกุารใชง้าน 20 ปี ใชม้าแลว้ 9 ปี 
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1.5 จักรเย็บผา้อุตสาหกรรม ใช้ในการเย็บผา้ จ  านวน 9 เคร่ือง มูลค่าเคร่ือง
ละ 25,000.00 บาท และคาดว่าจะมีอายุการใช้งาน 20 ปี ใช้งานมาแลว้ 9 ปี จ  านวน 5 เคร่ือง และ
จ านวน 4 เคร่ือง ใชง้านมาแลว้ 7 ปี   

1.6  จกัรโพ้ง ใช้ส าหรับเย็บริมผา้กันชายลุ่ย จ านวน 2 เคร่ือง มูลค่าเคร่ืองละ  
35,000.00 บาท และคาดวา่จะมีอายกุารใชง้าน 20 ปี ใชง้านมาแลว้ 9 ปี 

1.7  เคร่ืองอัดกาว ใช้ส าหรับอัดกาวผา้ไม่ให้ผ ้าห่อตัว หรือหดตัว จ  านวน 1  
เคร่ือง มูลค่าเคร่ืองละ 25,000.00 บาท และคาดวา่จะมีอายกุารใชง้าน 15 ปี ใชง้านมาแลว้ 7 ปี 

1.8  เตารีด ใชส้ าหรับรีดผา้ท่ีเยบ็เรียบร้อยแลว้ เพื่อเก็บรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์
จ านวน 2 เคร่ือง มูลค่าเคร่ืองละ 28,000.00 บาท และคาดวา่จะมีอายุการใช้งาน 5 ปี ใช้งานมาแลว้    
4 ปี  

 
การคิดค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเส้นตรง  สามารถค านวณไดด้งัตวัอยา่ง  ดงัน้ี   
มูลค่าโรงเรือน     700,000.00  บาท 
อายกุารใชง้าน     20   ปี 
ค่าเส่ือมราคาต่อปี    =    มูลค่าโรงเรือน   
            อายกุารใชง้าน 
      =   700,000.00   
                  20 
      =   35,000.00 บาทต่อปี 
 

 ส าหรับการคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน สามารถค านวณไดเ้ช่นเดียวกนักบัค่า
เส่ือมราคาของโรงเรือน ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 5.22 
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ตารางที ่5.22 ค่าเส่ือมราคาต่อปีของสินทรัพย ์ 

รายการ 
(1) 

มูลค่ารวม* 
(บาท) 

(2) 
อายุการใช้ 
งาน* (ปี) 

(3)=(1)÷(2) 
ค่าเส่ือมราคาต่อ

ปี (บาท) 
โรงเรือน 700,000.00 20 35,000.00 

รวม 700,000.00  35,000.00 

อุปกรณ์ในการย้อมผ้า    
     เตาแก๊ส 5,000.00 10 500.00 

รวม 5,000.00  500.00 

อุปกรณ์ในการทอผ้า    
     ก่ีทอผา้ (ครบชุด) ขนาด 60 น้ิว 39,000.00 20 1,950.00 
     ก่ีทอผา้ (ครบชุด) ขนาด 70 น้ิว 60,000.00 20 3,000.00 

รวม 99,000.00  4,950.00 

อุปกรณ์ในการเยบ็ผ้า    
     จกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรม 125,000.00 20 6,250.00 
     จกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรม 100,000.00 20 5,000.00 
     จกัรโพง้ 70,000.00 20 3,500.00 
     เคร่ืองอดักาว 25,000.00 15 1,666.67 
     เตารีด 56,000.00 5 11,200.00 

รวม 376,000.00  27,616.67 

รวม 1,180,000.00  68,066.67 
ท่ีมา : * สมัภาษณ์ประธานกลุ่มฯ  เก่ียวกบัสินทรัพย ์และอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์เพ่ือน ามาค านวณค่าเส่ือม

ราคาต่อปี  
 

จากตารางท่ี  5.22 พบว่าค่ า เส่ื อมราคาต่อปีของสินท รัพย์  เท่ ากับ  68,066.67 บ าท 
ประกอบดว้ยค่าเส่ือมราคาโรงเรือน เท่ากบั 35,000.00 บาท อุปกรณ์ในการยอ้มสีเส้นด้าย ไดแ้ก่ 
เตาแก๊ส เท่ากับ 500.00 บาท ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ในการทอผา้ ได้แก่ ก่ีทอผา้ เท่ากับ 
4,950.00 บาท ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ในการเยบ็ผา้ ไดแ้ก่ จกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรม จกัรโพง้ 
เคร่ืองอดักาว และเตารีด เท่ากบั 27,616.67 บาท 
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ตารางที ่5.23  ค่าใชจ่้ายในการผลิตรวมต่อปี   
รายการ ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นเงินสด* 

(บาท) 
ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เป็นเงินสด** 

(บาท) 
รวมค่าใช้จ่ายในการ
ผลติทั้งส้ิน (บาท) 

เส้นดา้ยท่ีใชเ้ยบ็ 178,200.00  178,200.00 
ค่าไฟฟ้า 18,000.00  18,000.00 
ค่าน ้าประปา 12,000.00  12,000.00 
ค่าซ่อมแซม 4,800.00  4,800.00 
ค่าวสัดุใชไ้ป 13,995.00  13,995.00 
ค่าเส่ือมราคา  68,066.67 68,066.67 
รวมทั้งส้ิน 226,995.00 68,066.67 295,061.67 

ท่ีมา :    *    ขอ้มูลจากตารางท่ี  5.21 
 **  ขอ้มูลจากตารางท่ี  5.22 

 
 จากตารางท่ี 5.23 พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมทั้งส้ิน 295,061.67 บาท ประกอบไป
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดจ านวน 226,995.00 บาท และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสดจ านวน 
68,066.67 บาท 

ผูศึ้กษาไดท้  าการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตให้กบัผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดโดยใช้ปริมาณ
การผลิต เช่น เกณฑ์การจดัสรรค่าใช้จ่ายในการผลิตให้เป็นตน้ทุนในการผลิตของผลิตภณัฑ์ผา้ทอ
พื้นเมือง เน่ืองจากทางกลุ่มฯ มีการผลิตผลิตภณัฑ์ 4 ประเภท ไดแ้ก่ เส้ือบุรุษ เส้ือสตรี ชุดสตรี และ
ผา้ซ่ิน และเม่ือพิจารณารายการค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเส้นดา้ย     ใน
การเย็บ และจะเห็นว่าลกัษณะการผลิตคล้ายคลึงกัน อีกทั้ งมีหน่วยนับเหมือนกนั ดังนั้ น อตัรา
ค่าใชจ่้ายการผลิตจึงค านวณโดยใชป้ริมาณการผลิตเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ พบวา่ปริมาณการผลิตทั้งหมด เท่ากบั 12,000 ตวั โดยมี
วธีิการค านวณดงัน้ี  

 
อตัราค่าใชจ่้ายในการผลิต   =    ค่าใชจ่้ายในการผลิตรวมต่อปี 

                                                                ปริมาณการผลิตทั้งปี 
      =    295,061.67 
               12,000 
      =     24.5884725  บาทต่อตวั 
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ตารางที ่5.24  ค่าใชจ่้ายในการผลิตรวมต่อปี จ าแนกตามผลิตภณัฑ ์

ผลติภัณฑ์ 

(1) 
อตัราค่าใช้จ่าย           

ในการผลติ ต่อปริมาณ     
การผลติ 1 ตัว 

(2) 
ปริมาณการผลติ* 

(ตัว) 

(1)X(2)=(3) 
ค่าใช้จ่ายในการผลติ

ต่อปี** 

เส้ือบุรุษ 24.5884725 600 14,753.08 
เส้ือสตรี 24.5884725 9,000 221,269.25 
ชุดสตรี 24.5884725 1,200 29,506.17 
ผา้ซ่ิน 24.5884725 1,200 29,506.17 

รวม 12,000 295,061.67 
ท่ีมา :  *    ขอ้มูลจากตารางท่ี  5.12 
          **  ขอ้มูลจากตารางท่ี  5.23 

 

 จากต าราง ที ่ 5.24 พบว ่าค ่า ใช ้จ ่า ย ใน ก ารผล ิตต ่อ ปี  เท ่าก ับ  295,061.67 บ าท        
ค  านวณจากอตัราค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้เท่ากบั 24.5884725 ต่อปริมาณการผลิต 1 ตวั ดงันั้น     
เม่ือจดัสรรค่าใช้จ่ายในการผลิตให้กบัแต่ละผลิตภณัฑ์ พบว่า เส้ือบุรุษมีค่าใช้จ่ายในการผลิต 
เท่ากบั 14,753.08 บาท เส้ือสตรีมีค่าใชจ่้ายในการผลิต เท่ากบั 221,269.25 บาท ชุดสตรีมีค่าใชจ่้าย
ในการผลิต เท่ากบั 29,506.17 บาท และผา้ซ่ินมีค่าใชจ่้ายในการผลิต เท่ากบั 29,506.17 บาท 
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ตารางที ่5.25 ตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา 

ผลติภัณฑ์ 

ต้นทุนการผลติผลติภัณฑ์จากผ้าทอพืน้เมืองลายภูเขา 
ปริมาณ
การผลติ 

**** 

ต้นทุนต่อ
ตัว 

(บาท) 

(1) 
วตัถุดิบทางตรง* 

(2) 
แรงงานทางตรง** 

(3) 
ค่าใช้จ่ายในการผลติ*** 

(4)=(1)+(2)+(3) 
รวมต้นทุนการผลติทั้งส้ิน  

บาท % บาท % บาท % บาท % 

เส้ือบุรุษ 188,958.00 50.04 173,880.60 46.05 14,753.08 3.91 377,591.68 100.00 600 629.32 
เส้ือสตรี 2,516,580.00 35.18 4,415,648.00 61.73 221,269.25 3.09 7,153,497.25 100.00 9,000 794.83 
ชุดสตรี 440,904.00 29.47 1,025,665.60 68.56 29,506.17 1.97 1,496,075.77 100.00 1,200 1,246.73 
ผา้ซ่ิน 242,688.00 20.74 897,730.80 76.73 29,506.17 2.52 1,169,924.97 100.00 1,200 974.94 
รวม 3,389,130.00 33.24 6,512,925.00 63.87 295,061.67 2.89 10,197,116.67 100.00   

                  

ท่ีมา :   * ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.13 
 ** ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.20 
 *** ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.24 
 **** ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.12 
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จากตารางที่ 5.25 พบว่า ตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์จากผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา   ต่อปี 
เท่ากบั 10,197,116.67 บาท ประกอบดว้ยเส้ือบุรุษ เท่ากบั 377,591.68 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อตวัได้
เท่าก ับ  629.32 บาท เส้ือสตรี เท ่าก ับ  7,153,497.25 บาท คิด เป็นต ้นทุนต่อตวัได ้เท ่าก ับ 
794.83 บาท ชุดสตรี เท่ากบั 1,496,075.77 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อตวัได้เท่ากบั 1,246.73 บาท 
และผา้ซ่ิน เท่ากบั 1,169,924.97 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อตวัไดเ้ท่ากบั 974.94 บาท  
 
5.3  รายได้จากการผลติผลติภัณฑ์ผ้าทอพืน้เมืองลายภูเขา 
 
 5.3.1 รายได้จากการผลติผลติภัณฑ์ผ้าทอพืน้เมืองลายภูเขา 
 รายได้ของกลุ่มเย็บผา้บ้านสันหลวง มาจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมือง 
ลายภูเขา ได้แก่ เส้ือบุรุษ เส้ือสตรี ชุดสตรี และผา้ซ่ิน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม และ
เหรัญญิกกลุ่ม ท าให้ทราบถึงปริมาณการผลิตท่ีผลิตได้ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญักับ
ปริมาณการขาย ดังนั้ น ผู ้ศึกษาจึงมีสมมุติฐานว่า ปริมาณการผลิต เท่ ากับปริมาณการขาย             
โดยปริมาณการผลิตดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากเหรัญญิกกลุ่มฯ โดยเป็นขอ้มูลยอดขาย
ประจ าปี 2556  และจะศึกษาจากผลิตภณัฑ์แบบรวมกลุ่ม เน่ืองจากไม่มีความแตกต่างกนัในส่วน
ของการค านวณหาผลตอบแทน รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์  ปี พ.ศ.2556  แสดงรายละเอียด
ดงัตารางท่ี 5.26 
 
ตารางที ่5.26  รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามประเภทผลิตภณัฑ ์

ผลติภัณฑ์ 

(1) 
ปริมาณทีข่ายได้แต่ละปี* 

(ตัว) 

(2) 
รายได้ขายต่อช้ิน

เฉลีย่* 
(บาท) 

(3)=(1)X(2) 
รวมรายได้ต่อปี 

(บาท) 

เส้ือบุรุษ 600 1,200.00 720,000.00 
เส้ือสตรี 9,000 775.00 6,975,000.00 
ชุดสตรี 1,200 2,200.00 2,640,000.00 
ผา้ซ่ิน 1,200 1,200.00 1,440,000.00 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ 11,775,000.00 
ท่ีมา :  *   สมัภาษณ์ประธานกลุ่มฯ และเหรัญญิกกลุ่มฯ  
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 จากตารางท่ี 5.26  พบว่ารายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รวมทั้งส้ิน 11,775,000.00 บาท 
ประกอบดว้ย เส้ือบุรุษ 720,000.00 บาท เส้ือสตรี 6,975,000.00บาท ชุดสตรี 2,640,000.00 บาท 
และผา้ซ่ิน 1,440,000.00 บาท  
 

 5.3.2  วเิคราะห์ก าไรขั้นต้นจากการผลติผลติภัณฑ์ผ้าทอพืน้เมืองลายภูเขา 
 จากการค านวณรายไดจ้ากการผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา สามารถน ามา
วเิคราะห์ถึงก าไรขั้นตน้ของแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงัตารางท่ี 5.27 
 
ตารางที ่5.27  แสดงการค านวณก าไรขั้นตน้จากการผลิตผลิตภณัฑ ์ปี 2556 

ผลติภัณฑ์ 
(1) 

รายได้ต่อปี* 
(บาท) 

(2) 
ต้นทุนการขาย
ต่อปี** (บาท) 

(3)=(1)-(2) 
ก าไรขั้นต้น 
(บาท) 

(4)=(3)/(1)X100 
อตัราก าไรขั้นต้น 

(%) 
เส้ือบุรุษ 720,000.00 377,591.68 342,408.32 47.56 
เส้ือสตรี 6,975,000.00 7,153,497.25 -178,497.25 -2.56 
ชุดสตรี 2,640,000.00 1,496,075.77 1,143,924.23 43.33 
ผา้ซ่ิน 1,440,000.00 1,169,924.97 270,075.03 18.76 
รวมทั้งส้ิน 11,775,000.00 10,197,116.67 1,577,883.33 13.40 

ท่ีมา :  *   ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.26 
           ** ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.25 (ตน้ทุนขาย = ตน้ทุนการผลิต เพราะปริมาณขาย = ปริมาณการผลิต) 
 

จากตารางท่ี 5.27 พบวา่ การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา มีก าไรขั้นตน้ทั้งส้ิน 
1,577,883.33 บาท  คิด เป็นร้อยละ  13.40 ของยอดขาย  ซ่ึ งจ าแนกตามผลิตภณัฑ ์ ด ัง น้ี         
เส้ือบุรุษ มีก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 342,408.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.56  เส้ือสตรี ขาดทุนขั้นตน้ 
เท่ากบั 178,497.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.56 ชุดสตรี มีก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 1,143,924.23 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 43.33 และผา้ซ่ิน มีก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 270,075.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.76 
 

5.3.3  วิเคราะห์ก าไรสุทธิของกลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย 
จังหวดัเชียงใหม่ 

 ในการวิเคราะห์ก าไรสุทธิ คือ ก าไรขั้นตน้ หกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร
ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ และเหรัญญิกกลุ่มฯ พบว่า ยงัมีค่าใช้จ่ายท่ี เก่ียวข้อง
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นอกเหนือจากค่าแรงงานทางตรง วตัถุดิบทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต คือ ค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหาร ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มเยบ็ผา้บ้านสันหลวง ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าโทรศพัท์ ค่าใช้จ่าย   
ในการประชาสัมพนัธ์ ค่าขนส่งสินคา้ และค่าวสัดุใช้ไป (ประธานกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง และ
เหรัญญิกกลุ่มฯ, 2556: สัมภาษณ์) ดงัตารางท่ี 5.28 

 
ตารางที ่ 5.28  แสดงค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อปี 

รายการ จ านวนเงิน* (บาท) 
เงินเดือนคณะกรรมการกลุ่ม 86,400.00 
ค่าโทรศพัทเ์ก่ียวกบัการขาย 12,000.00 
ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ 4,800.00 
ค่าขนส่งสินคา้เพื่อขาย 60,000.00 
ค่าวสัดุส านกังานใชไ้ป 3,600.00 

รวม 166,800.00 
ท่ีมา : *  สมัภาษณ์ประธานกลุ่มฯ และเหรัญญิกกลุ่มฯ เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

 
จากตารางท่ี 5.28 แสดงค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อปีของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง 

พบว่า เงินเดือนคณะกรรมการกลุ่ม เท่ากับ 86,400.00 บาท ค่าโทรศพัท์ เท่ากับ 12,000.00 บาท 
ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ เท่ากบั 4,800.00 บาท ค่าขนส่งสินคา้ เท่ากบั 60,000.00 บาท และ
ค่าวสัดุส านักงานใช้ไป เท่ากบั 3,600.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งส้ิน เท่ากบั 
166,800.00  บาท   

ดงันั้น  ก าไรสุทธิของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถ
ค านวณไดด้งัน้ี 

        ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย   11,775,000.00 บาท  

  หกั   ตน้ทุนขาย    10,197,116.67 บาท 
     ก าไรขั้นตน้     1,577,883.33 บาท   
  หกั   ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      166,800.00 บาท 
     ก าไรสุทธิ     1,411,083.33 บาท  11.98 
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5.4  แนวทางการวเิคราะห์เพือ่การตัดสินใจจะขายหรือผลติต่อ 
 
 ทางเลือกเพื่อการตดัสินใจ โดยน าขอ้มูลตน้ทุนมาพิจารณาท าการตดัสินใจเลือกว่าจะท า
การขาย ณ จุดแยก หรือจะท าการผลิตต่อเป็นผลิตภณัฑ์แลว้จึงขาย เพื่อให้เกิดก าไรสูงสุด  แก่ธุรกิจ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงท าการค านวณตน้ทุนของผา้ทอเป็นผืน โดยไม่น าไปผลิตต่อ หรือไม่
น าไปตดัเย็บเป็นผลิตภณัฑ์ เพื่อให้เป็นขอ้มูลในการวางแผนในอนาคตแก่กลุ่มเย็บผา้บา้นสัน
หลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
 รายไดส่้วนเพิ่ม – ตน้ทุนส่วนเพิ่ม  
 

หากรายได้ส่วนเพิ่มมากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม ท าการผลิตต่อ แต่ถ้าหากต้นทุนส่วนเพิ่ม
มากกวา่รายไดส่้วนเพิ่มจะไม่ท าการผลิตต่อ และจากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ ถึงราคาจ าหน่าย
ผา้ทอผืน ท่ีไม่ท าการผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ หากจ าหน่ายจะมีราคา คือ ผา้พื้น 7 น้ิว จะมีราคาเมตรละ 
80.00 บาท ผา้พื้น 30 นิ้ว จะมีราคาเมตรละ 110.00 บาท และผา้ทอลายจะมีราคาเมตรละ 500.00 
บาท น ามาค านวณรายไดจ้ากการจ าหน่ายไดด้งัตารางท่ี 5.29 
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ตารางที ่5.29  รายไดจ้ากการจ าหน่ายผา้ทอผนืจ าแนกตามผลิตภณัฑ ์
ผลติภัณฑ์ ปริมาณทีใ่ช้ผ้าแต่ละปี * 

(เมตร) 
รายได้ต่อเมตร** 

(บาท) 
รายได้จ าหน่ายผ้า
ทอผนื (บาท) 

รวมรายได้จ าหน่าย
ผ้าทอผนื(บาท) 

เส้ือบุรุษ 
-ผา้พ้ืน 

 
1,800.00 

 
110.00 

 
198,000.00 

 
198,000.00 

เส้ือสตรี 
-ผา้พ้ืน 
-ผา้ทอลาย 

 
18,000.00 
9,000.00 

 
110.00 
500.00 

 
1,980,000.00 
4,500,000.00 

 
 

6,480,000.00 
ชุดสตรี 
-ผา้พ้ืน 
-ผา้ทอลาย 

 
2,400.00 
2,400.00 

 
110.00 
500.00 

 
264,000.00 

1,200,000.00 

 
 

1,464,000.00 
ผา้ซ่ิน 
-ผา้พ้ืน 
-ผา้ทอลาย 

 
2,400.00 
2,400.00 

 
80.00 

500.00 

 
192,000.00 

1,200,000.00 

 
 

1,392,000.00 
รวมรายได้จากผ้าทอผนืทั้งส้ิน 9,534,000.00 

ท่ีมา :   *   ปริมาณผา้ท่ีใชค้  านวณไดด้งัน้ี 
 

ผา้พ้ืน 7 น้ิว ผลิตภณัฑผ์า้ซ่ิน 1,200 ช้ิน X 2 เมตร = 2,400 เมตร 
     
ผา้พ้ืน 30 น้ิว ผลิตภณัฑเ์ส้ือบุรุษ 600 ช้ิน X 3 เมตร = 1,800 เมตร 
 ผลิตภณัฑเ์ส้ือสตรี 9,000 ช้ิน X 2 เมตร = 18,000 เมตร 
 ผลิตภณัฑชุ์ดสตรี 1,200 ช้ิน X 2 เมตร = 2,400 เมตร 
     
ผา้ทอลาย 13 น้ิว ผลิตภณัฑเ์ส้ือสตรี 9,000 ช้ิน X 1 เมตร = 9,000 เมตร 
 ผลิตภณัฑชุ์ดสตรี 1,200 ช้ิน X 2 เมตร = 2,400 เมตร 
 ผลิตภณัฑผ์า้ซ่ิน 1,200 ช้ิน X 2 เมตร = 2,400 เมตร 

 

           **   สมัภาษณ์ประธานกลุ่มฯ ถึงราคาผา้ทอผืนท่ีคาดวา่จะขายต่อเมตร 
 
 จากตาราง ที ่ 5.29 พบว ่ารายได ้จ ากก ารจ าหน่ายผ า้ท อผ ืน รวมทั้ง สิ ้น  เท ่าก ับ 
9,534,000.00 บาท ประกอบดว้ยเส้ือบุรุษ 198,000.00 บาท เส้ือสตรี 6,480,000.00 บาท ชุดสตรี 
1,464,000.00 บาท และผา้ซ่ิน 1,392,000.00 บาท 
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ดงันั้น รายไดส่้วนเพิ่มจะค านวณไดจ้ากรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (ตารางท่ี 5.26) – 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายผา้ทอผนื (ตารางท่ี 5.29) ดงัแสดงในตารางท่ี 5.30 
 
ตารางที ่5.30  รายไดส่้วนเพิ่ม 

ผลติภัณฑ์ 

(1) 
รายได้จากการ

จ าหน่ายผลติภัณฑ์ต่อ
ปี* (บาท) 

(2) 
รายได้จากการ

จ าหน่ายผ้าทอผนื** 
(บาท) 

(1)-(2)=(3) 
รายได้ส่วนเพิม่ 

(บาท) 

เส้ือบุรุษ 720,000.00 198,000.00 522,000.00 
เส้ือสตรี 6,975,000.00 6,480,000.00 495,000.00 
ชุดสตรี 2,640,000.00 1,464,000.00 1,176,000.00 
ผา้ซ่ิน 1,440,000.00 1,392,000.00 48,000.00 

รวม 11,775,000.00 9,534,000.00 2,241,000.00 
ท่ีมา :    *   ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.26 
 ** ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.29 

 
 จากตารางท่ี 5.30  รายได้ส่วนเพิ่ม เท่ากับ 2,241,000.00 บาท เกิดจากน ารายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อปี เท่ากับ 11,775,000.00 บาท หักด้วยรายได้จากการจ าหน่ายผ้าทอผืน 
9,534,000.00 บาท 
 
 ส าหรับต้นทุนส่วนเพิ่ม คือต้นทุนในการผลิตของแผนกตดัเย็บ โดยผูศึ้กษาได้จ  าแนก
ตน้ทุนส่วนเพิ่มตามส่วนประกอบของปัจจยัการผลิต ดงัน้ี  
  1)  วตัถุดิบทางตรง ไดแ้ก่ ผา้ซับใน เคมีปก ฟองน ้าหนุนไหล่และกระดุมส าเร็จ 

  2)  ค่าแรงงานทางตรง ไดแ้ก่ ค่าแรงงานในการตดัเยบ็ 
  3)  ค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ เส้นด้ายเยบ็ ค่าไฟฟ้าในการตดัเย็บ ค่าซ่อมแซม  
ในส่วนของอุปกรณ์ตัดเย็บ และค่าวสัดุใช้ไปในส่วนของการตดัเย็บ (ชอล์กขีดผา้ เข็มเย็บผา้       
เขม็จกัร กรรไกรตดัผา้ ฯลฯ)   
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 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 วตัถุดิบทางตรงของแผนกตดัเยบ็ ได้แก่ ผา้ซับใน เคมีปก ฟองน ้ าหนุนไหล่และ
กระดุมส าเร็จ (ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.12) ประกอบดว้ยเส้ือบุรุษ มีวตัถุดิบทางตรง ตวัละ 136.20 บาท 
เส้ือสตรี มีวตัถุดิบทางตรง ตวัละ 95.50 บาท ชุดสตรี มีวตัถุดิบทางตรง ตวัละ 118.00 บาท แสดงใน
ตารางท่ี 5.30 
 ค่าแรงงานทางตรงของแผนกตดัเยบ็ (ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.18)  จ  านวน 1,320,000.00 
บาท ประกอบด้วยเส้ือบุรุษ เท่ากบั 60,000.00 บาท เส้ือสตรี เท่ากบั 900,000.00 บาท ชุดสตรี 
เท่ากบั 240,000.00 บาท และผา้ซ่ิน เท่ากบั 120,000.00 บาท แสดงในตารางท่ี 5.30 
 ค่าใชจ่้ายในการผลิต ผูศึ้กษา จะน าเฉพาะค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนก
ตดัเยบ็มาค านวณเท่านั้น โดยได้ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ ถึงค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ดงัน้ี 
 1) ค่าเส้นดา้ยในการตดัเยบ็ ถือเป็นค่าใชจ่้ายแผนกตดัเยบ็ทั้งจ  านวน 
 2) ค่าไฟฟ้า จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ ถึงการใชไ้ฟฟ้าหากกลุ่มฯ ไม่ท าการตดั
เยบ็ ค่าไฟฟ้าจะมีอตัราการใชไ้ฟฟ้าลดลงประมาณ 50%  
 3) ค่าน ้าประปา  เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนของการยอ้มสีเส้นดา้ยไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการตดัเยบ็ จึงไม่น ามาค านวณ 
 4) ค่าซ่อมแซม จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ ถึงค่าซ่อมแซม เห็นวา่ค่าซ่อมแซม
ส่วนมากคิดเป็นร้อยละ 80% ของค่าซ่อมแซมทั้งหมด เป็นของการซ่อมเคร่ืองจกัรเยบ็ผา้ อีก 20% 
เป็นการซ่อมก่ีทอผา้ 
 5) ค่าวสัดุใชไ้ป จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ ค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวน เป็นค่าวสัดุใช้
ไปในส่วนของแผนกเย็บ ได้แก่ ชอล์กขีดผา้, กรรไกรตดัผา้, เข็มเย็บผา้, เข็มเคร่ืองจกัร, ปากกา      
เป็นตน้ จึงถือเป็นค่าใชจ่้ายของแผนกตดัเยบ็ทั้งจ  านวน 
 6)  ค่าเส่ือมราคา ถือเป็นตน้ทุนจม ไม่น ามาค านวณ 
 
 สามารถแสดงค่าใช้จ่ายในการผลิตของแผนกตดัเยบ็หรือตน้ทุนส่วนเพิ่ม ได้ดงัตารางท่ี 
5.31 
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ตารางที ่5.31 ตน้ทุนในการผลิตแผนกตดัเยบ็หรือตน้ทุนส่วนเพิ่ม 

ผลติภัณฑ์ 
ปริมาณการ

ผลติ* 

วตัถุดบิทางตรง** ค่าแรงงานทางตรง*** ค่าใช้จ่ายในการผลติ**** 
รวมต้นทุนส่วน

เพิม่ 
ต้นทุนวตัถุดบิทีใ่ช้ 

(บาท) 
รวม ค่าแรงงาน

ต่อตวั 
(บาท) 

รวม อตัราค่าใช้จ่ายใน
การผลติต่อตวั  

รวม 

เส้ือบุรุษ 600.00 136.70 82,020.00 100.00 60,000.00 17.08625 10,251.75 152,271.75 
เส้ือสตรี 9,000.00 95.50 859,500.00 100.00 900,000.00 17.08625 153,776.25 1,913,276.25 
ชุดสตรี 1,200.00 118.00 141,600.00 200.00 240,000.00 17.08625 20,503.50 402,103.50 
ผา้ซ่ิน 1,200.00 -   100.00 120,000.00 17.08625 20,503.50 140,503.50 
รวม     12,000.00   1,083,120.00   1,320,000.00   205,035.00 2,608,155.00 

                       
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : *       ขอ้มลูจากตารางท่ี 5.26 
 **     ขอ้มลูจากตารางท่ี 5.12 วตัถุดิบทางตรงท่ีเกิดข้ึนในแผนกตดัเยบ็ ไดแ้ก่ ผา้ซบัใน เคมีปก ฟองน ้าหนุนไหล่และกระดุมส าเร็จ 
 ***    ขอ้มลูจากตารางท่ี 5.18 
 ****   ขอ้มลูจากตารางท่ี 5.23 น ามาค านวณเฉพาะค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีเก่ียวกบัแผนกตดัเยบ็ ค านวณไดด้งัน้ี 

ค่าเส้นดา้ยในการตดัเยบ็ จ านวน  
ค่าไฟฟ้า จ านวน  
ค่าซ่อมแซม จ านวน   
ค่าวสัดุใชไ้ป                                จ านวน   
รวมทั้งส้ิน                                              

178,200.00 
      9,00.00   
    3,840.00   
  13,995.00   
205,035.00 

         บาท 
         บาท 
         บาท 
         บาท 
         บาท 

จดัสรรค่าใชจ่้ายในการผลิตใหเ้ป็นตน้ทุนการผลิตแต่ละผลิตภณัฑ ์ตามปริมาณการผลิต ดงัน้ี 
205,035.00/12,000.00 = 17.08625 บาทต่อตวั 
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 จากตารางที่ 5.31 พบว่า  ต ้นทุนส่วน เพิ ่มในการผลิตผลิตภ ัณฑ์ผ า้ทอพื้น เมือง     
ลายภูเขา รวมทั้งส้ิน 2,608,155.00 บาท ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง 1,083,120.00 บาท 
ค่าแรงงานทางตรง 1,320,000.00 บาท และค่าใชจ่้ายในการผลิต 205,035.00 บาท 
 
 ดงันั้น น ารายไดส่้วนเพิ่ม หกัตน้ทุนส่วนเพิ่ม  
 รายไดส่้วนเพิ่ม   =    2,241,000.00 บาท 
 หัก ตน้ทุนส่วนเพิ่ม   =  2,608,155.00 บาท 
 รายได้ส่วนเพิม่น้อยกว่าต้นทุนส่วนเพิม่ =   (367,155.00) บาท 
 
 จากการศึกษาทางเลือกเพื่อการตดัสินใจจะขายหรือผลิตต่อ ของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง 
พบวา่ หากท าการผลิตต่อจะท าให้รายไดส่้วนเพิ่มนอ้ยกวา่ตน้ทุนส่วนเพิ่ม เท่ากบั 367,455.00.00 ผู้
ศึกษาจึงไดท้  าการวิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจแยกตามผลิตภณัฑ์ 4 ชนิด ผลการศึกษาแสดงดงัตาราง 
5.32  
  
ตารางที ่5.32  เปรียบเทียบรายไดส่้วนเพิ่มกบัตน้ทุนส่วนเพิ่มจ าแนกตามผลิตภณัฑ ์

ผลติภัณฑ์ 
(1) 

รายได้จากการจ าหน่าย
ผลติภัณฑ์ต่อปี* (บาท) 

(2) 
ต้นทุนส่วนเพิม่** 

(บาท) 

(1)-(2)=(3) 
ผลต่าง 
(บาท) 

เส้ือบุรุษ 522,000.00 152,271.75 369,728.25 
เส้ือสตรี 495,000.00 1,913,276.25 (1,418,276.25) 
ชุดสตรี 1,176,000.00 402,103.50 773,896.50 
ผา้ซ่ิน 48,000.00 140,503.50 (92,503.50) 

ขาดทุนส่วนเพิม่ (367,155) 
ท่ีมา : *     ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.30 
           **   ขอ้มูลจากตารางท่ี 5.31  
 
 จากตารางท่ี  5.32 พบว่า เส้ือบุรุษมีรายได้ส่วนเพิ่มมากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม เท่ากับ 
369,728.25 บาท เส้ือสตรีมีรายไดส่้วนเพิ่มน้อยกว่าตน้ทุนส่วนเพิ่ม เท่ากบั (1,418,276.25) บาท     
ชุดสตรีมีรายไดส่้วนเพิ่มมากกวา่ตน้ทุนส่วนเพิ่ม เท่ากบั 773,896.50 บาท และผา้ซ่ินมีรายไดส่้วน
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เพิ่มนอ้ยกวา่ตน้ทุนส่วนเพิ่ม เท่ากบั (92,503.50) บาท ในภาพรวมการผลิตต่อมีรายไดส่้วนเพิ่มนอ้ย
กวา่ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการผลิต เท่ากบั (367,155) บาท  
 จากแนวทางการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อการตัดสินใจขายผา้ทอผืน หรือผลิตต่อ เป็น
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง โดยการประมาณราคาขายผา้ทอผืน ของประธานกลุ่มฯ 
พบว่า หากท าการผลิตเป็นผลิตภณัฑ์จะท าให้รายไดส่้วนเพิ่มน้อยกว่าตน้ทุนส่วนเพิ่ม เท่ากบั 
367,155.00 บาท  ดังนั้ น ทางกลุ่มฯ ควรพิจารณาผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลให้รายได้ส่วนเพิ่มน้อยกว่า
ตน้ทุนส่วนเพิ่ม ไดแ้ก่ เส้ือสตรี และผา้ซ่ิน เพื่อพิจารณาการตดัสินใจวา่ควรขายผา้ทอผืน หรือผลิต
ต่อเป็นผลิตภณัฑ ์อนัไดแ้ก่ เส้ือสตรี และผา้ซ่ิน 
 
5.5  ปัญหาและข้อเสนอแนะของกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง 
  
  5.5.1 ปัญหาของกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง  
   ปัญหาของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง ประกอบด้วย ปัญหาราคาผลิตภณัฑ์ต ่า ตลาด 
ในการจ าหน่ายมีน้อย คุณภาพของวตัถุดิบ ราคาของวตัถุดิบสูง แรงงานฝีมือหายาก โดยมี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.33 
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ระดับปัญหา 

ปัญหา 

69 

ตารางที ่5.33 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียขอ้มูลปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง  
 

 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่า 

เฉลีย่ 
แปรผล 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ราคาผลิตภณัฑต์ ่า - - - - 6 22.20 7 25.90 14 51.90 1.70 นอ้ยท่ีสุด 
2. ตลาดในการจ าหน่ายมีนอ้ย - - - - 5 18.50 16 59.30 6 22.20 1.96 นอ้ย 
3. คุณภาพของวตัถุดิบ - - 5 18.50 14 51.90 4 14.80 4 14.80 2.74 ปานกลาง 
4. ราคาของวตัถุดิบสูง 6 22.20 17 63.00 4 14.80 - - - - 4.07 มาก 
5. แรงงานฝีมือหายาก 22 81.50 5 18.50 - - - - - - 4.81 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 28 20.74 27 20.00 29 21.48 27 20.00 24 17.78 3.06 ปานกลาง  
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 จากตารางท่ี 5.33 พบวา่กลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง ให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด คือปัญหา
แรงงานฝีมือหายาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.81 รองลงมา คือ ปัญหาราคาของวตัถุดิบสูง ท่ีค่าเฉล่ีย 4.07 ระดบั
มาก ปัญหาคุณภาพของวตัถุดิบ ท่ีค่าเฉล่ีย 2.74 ระดบัปานกลาง ปัญหาตลาดในการจ าหน่ายมีนอ้ย 
ท่ีค่าเฉล่ีย 1.96 ระดบันอ้ย และปัญหาราคาผลิตภณัฑต์ ่า ท่ีค่าเฉล่ีย 1.70 ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 สรุป โดยภาพรวม ปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง มีระดบัปัญหา
ปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.06 
 
 5.5.2  ข้อเสนอแนะของกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง 
 จากแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พบว่ากลุ่มเย็บผา้บ้านสันหลวง ต าบล  
สันนาเมง็ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้เสนอแนะในการผลิตผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอ มีดงัน้ี 

1. ด้านการบริหารจดัการของกลุ่ม คือ ประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่มเป็น
ผูบ้ริหาร ด าเนินงานทั้งหมด สมาชิกยงัมีส่วนร่วมนอ้ยในการบริหารจดัการ (จ านวน 2 ราย) 

2. ด้านการจดัหาวตัถุดิบ ทางกลุ่มยงัขาดแคลนแหล่งจัดหาวตัถุดิบ การจดัหา
วตัถุดิบภายในทอ้งถ่ินมีจ านวนไม่เพียงพอ ทางกลุ่มตอ้งสั่งซ้ือจากจงัหวดัอ่ืน ซ่ึงการสั่งซ้ือแต่ละ
คร้ังต้องสั่งในปริมาณท่ีมากพอท่ีจะให้ผูจ้  าหน่ายน าวตัถุดิบมาส่งให้ และเส้นด้ายท่ีสั่งซ้ือมกัมี
คุณภาพไม่ค่อยดี ขาดบ่อย จึงจ าเป็นตอ้งคดัสรรหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ (จ านวน 6 ราย) 

3. กระบวนการผลิต คือ สมาชิกกลุ่มบางรายยงัไม่มีความช านาญในการทอผา้
เพื่อให้มีคุณภาพดี และกรรมวิธีลวดลายแบบเก่า การถ่ายทอดวิชาอยูใ่นวงท่ีจ ากดั ขาดคนถ่ายทอด
วิชาอย่างจริงจัง ขาดแรงงานทอผา้ท่ีมีความสามารถในการทอและคิดลวดลายใหม่ๆ ส าหรับ
อุปกรณ์ในการผลิต (จ านวน 9 ราย) 
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บทที ่6 

 
 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนผลิต
ผลิตภณัฑ์ผา้ทอลายภูเขา ของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เหรัญญิก และสมาชิก  
ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต หลังจากนั้น จึงน าข้อมูลต้นทุนท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับรายได ้        
เพื่อวเิคราะห์อตัราก าไรขั้นตน้ และก าไรสุทธิ  
 

6.1 สรุปผลการศึกษา 
 

6.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
กลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  เกิดจาก

การรวมตวักนัของคนในชุมชนมีทั้งอาชีพตดัเย็บผา้ และเกษตรกรรมเพื่อผลิตและจ าหน่ายผา้
ฝ้ายทอมือสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั จากรุ่นปู่ ยา่ ตายาย ถึงลูกหลาน มีการพฒันามูลค่าของผา้ฝ้าย
ตั้งแต่การทอผา้ใส่ลวดลายลงบนผืนผา้ ซ่ึงไดจ้ากวิถีชีวิตของคนอ าเภอสันทราย จดัตั้งข้ึนเมื่อปี 
2535 จนถึงปัจจุบนัมีสมาชิกจ านวน 27 คน   

เงินลงทุนเร่ิมแรกของกลุ่ม ไดร้ับสนบัสนุนจากกรมพฒันาชุมชน เพื ่อใชใ้นการ
ด าเนินการ นอกจากน้ีในแต่ละปียงัมีการระดมทุนจากสมาชิกอีกหุ้นละ 100 บาท โดยไม่มี การ
กูย้ืมเงินจากบุคคลภายนอก หรือองคก์รใด ผา้ทอท่ีท าข้ึนจะถูกแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์หลกั คือ  เส้ือ
สตรี เส้ือบุรุษ ชุดสตรี และผา้ซ่ิน  

  
6.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายภูเขา 

จากการศึกษาพบวา่ ตน้ทุนในการผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา อนัไดแ้ก่ 
เส้ือบุรุษ เส้ือสตรี ชุดสตรี และผา้ซิ่น โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ต้นทุนวตัถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต   
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 ตน้ท ุน ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ผ า้ทอพื ้น เม ืองลายภ ูเขา เท่ ากับ  10,197,116.67บ าท 
ประกอบด้วยวตัถุดิบทางตรง  เท่ากบั 3,389,130.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.24 ค่าแรงงาน
ทางตรง เท่ากบั 6,512,925.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.87 และค่าใชจ่้ายในการผลิต เท่ากบั 295,061.67 
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.89 ค่าแรงงานทางตรงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีสูงสุดคือร้อยละ 63.87 ของต้นทุน
ทั้งหมด แยกตามชนิดของผลิตภณัฑ์ พบว่าเส้ือบุรุษ เท่ากบั 377,591.68 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อตวั
ไดเ้ท่ากบั 629.32 บาท เส้ือสตรี เท่ากบั 7,153,497.25 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อตวัไดเ้ท่ากบั 794.83 
บาท ชุดสตรี เท่ากบั 1,496,075.77 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อตวัไดเ้ท่ากบั 1,246.73 บาท และผา้ซ่ิน 
เท่ากบั 1,169,924.97 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อตวัไดเ้ท่ากบั 974.94 บาท ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตน้ทุน ในการ
ผลิตสูงสุด คือ เส้ือสตรี ร้อยละ 70.15 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด 
 

6.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายภูเขา 
จากการศึกษาพบวา่ ผลตอบแทนในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา 

ปริมาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง ปี พ.ศ. 2556 พบวา่ รายไดร้วมทั้งส้ิน 
11,775,000.00 บ าท  ม ีก าไรขั้น ต น้ทั้ง สิ ้น  1,577,883.33 บาท  ค ิด เป็น ร้อยละ  13.40 ของ
ยอดขาย และมีก าไรสุทธิ เท่ากบั 1,411,083.33 บาท โดยแยกออกตามผลิตภณัฑ์ ได้แก่เส้ือบุรุษ
จ าหน่ายได้ 600 ตวั ราคาเฉลี่ยตวัละ 1,200.00 บาท รายได้เท่าก ับ 720,000.00 บาท มีก าไร
ขั้นตน้เท่ากบั 342,408.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.56 เส้ือสตรีจ าหน่ายได้ 9,000 ตวั ราคาเฉล่ีย 
ตวัละ 775 บาท รายได้เท่ากบั 6,975,000.00 บาท มีผลขาดทุนขั้นตน้เท่ากบั 178,497.25 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 2.56 ชุดสตรีจ าหน่ายได้ 1,200 ตวั ราคาเฉล่ียตวัละ 2,200.00 บาท รายได้เท่ากับ 
2,640,000.00 บาท มีก าไรขั้นต้นเท่ากับ 1,143,924.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.33 และผา้ซ่ิน
จ าหน่ายได ้ 1,200 ตวั  ราคาเฉล่ียตวัละ 1,200.00 บาท รายได้เท่ากับ 1,440,000.00 บาท มีก าไร
ขั้นตน้เท่ากบั 270,075.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.76 ผลิตภณัฑ์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงสุด คือเส้ือ
บุรุษ ใหก้ าไรท่ีร้อยละ 47.56 ของก าไรขั้นตน้ทั้งหมด  

 เม่ือศึกษาในส่วนของทางเลือกเพื่อการตดัสินใจ (ขายผา้ทอผืนหรือผลิตต่อเป็น
ผลิตภณัฑ์) เพื่อเป็นขอ้มูลใช้ในการตดัสินใจวางแผนการผลิตในอนาคต ของกลุ่มฯ พบว่า หาก
ตดัสินใจจ าหน่ายผา้ทอผนืจะมีรายได ้เท่ากบั 9,534,000.00 บาท และหากจ าหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์จะ
มีรายได ้เท่ากบั 11,775,000.00 บาท น ามาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบจะเห็นไดว้่ามีรายได้ส่วน
เพิ ่ม  เท ่าก บั  2,241,000.00 บาท  เมื ่อ เป รียบ เท ียบก บั ต น้ท ุน ก ารผลิตส่วน เพิ ่ม  เท ่าก บั 
2,608,155.00 บาท จะท าให้ในภาพรวมเกิดรายได้ส่วนเพิ่มน้อยกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม เท่ากับ 
(367,155.00) บาท และเม่ือจ าแนกถึงประเภทผลิตภณัฑ์ จะเห็นว่า ผลิตภณัฑ์ชุดสตรี และเส้ือบุรุษ 
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มีรายไดส่้วนเพิ่มมากกวา่ตน้ทุนส่วนเพิ่ม เท่ากบั 773,869.50 บาท และ 369,728.25 บาท ตามล าดบั 
ส าหรับเส้ือสตรี และผา้ซ่ิน มีรายไดส่้วนเพิ่มน้อยกวา่ตน้ทุนส่วนเพิ่ม เท่ากบั (1,418,076.25) บาท 
และ (92,503.50) บาท ตามล าดบั จากผลการศึกษาทางกลุ่มฯ ควรพิจารณาผลิตภณัฑท่ี์มีรายไดส่้วน
เพิ่มน้อยกวา่ตน้ทุนส่วนเพิ่ม อนัไดแ้ก่ เส้ือสตรี และผา้ซ่ิน โดยท าการตดัสินใจในการจ าหน่ายผา้
ทอผืนเป็นผลิตภณัฑ์ หรือ ท าการปรับราคาจ าหน่ายของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว โดยอาจจะตอ้งมีการ
พิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ เช่น สภาวะความตอ้งการของตลาด เป็นตน้ เพื่อท าใหเ้กิดก าไรสูงสุดต่อกิจการ 

ส าหรับปัญหาและขอ้เสนอแนะของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง พบว่า ปัญหาท่ีให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัญหาแรงงานฝีมือหายาก รองลงมา คือ ปัญหาราคาของวตัถุดิบสูง  และ
ปัญหาคุณภาพของวตัถุดิบ อยู่ในระดบัมาก และปานกลางตามล าดบัส่วนขอ้เสนอแนะ พบว่ามี
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักระบวนการผลิต ในดา้นของสมาชิกท่ียงัขาดความช านาญ และการขาดแคลน
แรงงานฝีมือรุ่นใหม่ (จ านวน 9 ราย) รองลงมาเป็นขอ้เสนอแนะดา้นการจดัหาวตัถุดิบ ท่ีบางคร้ังใน
ทอ้งถ่ินใกลเ้คียงมีไม่เพียงพอ ท าให้ตอ้งสั่งซ้ือจากพื้นท่ีไกลออกไปท าใหต้น้ทุนสูง (จ านวน 6 ราย) 
และดา้นการบริหารจดัการของกลุ่มฯ ท่ีสมาชิกมีส่วนร่วมนอ้ย (จ านวน 2 ราย) 
 

6.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาเร่ือง ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตจากผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา 
ของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลจากการศึกษา 
ไดด้งัน้ี สมาชิกส่วนใหญ่มีอายุ 40-49 ปี เป็นแรงงานในการทอผา้พื้นเมืองและ  ตดัเยบ็เส้ือผา้ โดย
ไดรั้บความรู้และเทคนิคจากพ่อแม่และบรรพบุรุษ ในปัจจุบนัคนรุ่นใหม่มกัจะนิยมท างานเงินเดือน 
มุ่งหาความมัน่คง และอยู่อาศยัในชุมชนเมือง ท าให้ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  ถูกเลือนหายไป 
เช่นเดียวกนักบักลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง ท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นแรงงาน ขาดคนรุ่นใหม่ในการสืบ
สานองคค์วามรู้ในการทอผา้และตดัเยบ็ ดา้นตน้ทุนในการผลิตผลิตภณัฑ์  พบวา่ เม่ือคิดเป็นตน้ทุน
การผลิตเฉล่ียต่อตวั ชุดสตรีมีตน้ทุนในการผลิตสูงสุด ราคาเฉล่ียตวัละ 1,246.73 บาท รองลงมา 
คือ ผา้ซ่ิน ราคาเฉลี่ยตวัละ 974.94 บาท เส้ือสตรี ราคาเฉลี่ยตวัละ 794.83 บาท และ เส้ือบุรุษ 
ราคาเฉล่ีย ตวัละ 629.32 บาท เส้ือบุรุษ เป็นผลิตภณัฑ์ที่มียอดขายน้อยท่ีสุด อยู่ท่ี 600 ตวั มีรายได้
ต่อปี เท่ากบั 720,000.00 บาท ให้ผลก าไรมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 47.56 ของก าไรทั้งหมด ส่วนเส้ือ
สตรี เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดขายสูงท่ีสุดถึง 9,000 ตวั มีรายไดต่้อปี เท่ากบั 6,975,000.00 บาท แต่มี
ผลขาดทุนคิดเป็นร้อยละ 2.56 จากการศึกษาถึงตน้ทุนต่อตวัของแต่ละผลิตภณัฑ์ พบว่า การ
ก าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เส้ือสตรีโดยเฉล่ีย เท่ากับ 775.00 บาท     ซ่ึงต ่ากว่าตน้ทุนต่อ
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ตวัของเส้ือสตรี เท่ากบั 794.83 บาท แสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑ์เส้ือสตรีท่ีมีการก าหนดราคาท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสินคา้ขายดี ควรมีการก าหนดราคาให้เหมาะสม ไม่
ควรต ่ากวา่ตน้ทุนการผลิต และไม่สูงมากเพื่อไม่ให้กระทบยอดขาย และหากพิจารณาถึงการศึกษา
ทางเลือกเพื่อการตดัสินใจขายเป็นผา้ทอผืน หรือผลิตต่อเป็นผลิตภณัฑ์ พบว่าผลิตภณัฑ์ชุดสตรี 
และเส้ือบุรุษ มีรายได้ส่วนเพิ่มมากกว่าตน้ทุนส่วนเพิ่ม เท่ากบั 773,869.50 บาท และ 369,728.25 
บาท ตามล าดับ ส าหรับเส้ือสตรี และผา้ซ่ิน มีรายได้ส่วนเพิ่มน้อยกว่าต้นทุนส่วนเพิ ่ม เท่ากบั 
1,418,076.25 บาท และ 92,503.50 บาท ตามล าดบั จากผลการศึกษาแนวทางเพื่อการตดัสินใจทาง
กลุ่มฯ ควรพิจารณาผลิตภณัฑ์ท่ีมีรายไดส่้วนเพิ่มนอ้ยกวา่ตน้ทุนส่วนเพิ่ม ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์เส้ือสตรี 
และผา้ซ่ิน โดยท าการตดัสินใจในการจ าหน่ายผา้ทอผืนเป็นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงตอ้งมีการพิจารณาปัจจยั
อ่ืนๆ เช่น สภาวะความตอ้งการของตลาด ช่องทางการจ าหน่าย เป็นตน้ หรือพิจารณาถึงการก าหนด
ราคาจ าหน่ายของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ควรปรับให้มีความเหมาะสมกบัตน้ทุนการผลิต และพิจารณา
ถึงตน้ทุนการผลิตส่วนเพิ่ม ท่ีสามารถควบคุมได ้เพื่อลดตน้ทุนในการผลิต ท าใหมี้ก าไรเพิ่มข้ึน  
 เม่ือพิจารณาถึงเงินลงทุนเร่ิมแรกของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวงแลว้ จะเห็นวา่มีมูลค่าไม่สูง
มาก ซ่ึงรายจ่ายในการลงทุนส่วนมากเป็นอาคารสถานท่ีท่ีใช้ในการผลิต ร้อยละ 60  ท่ีเหลือเป็น
รายจ่ายเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร (ก่ีทอ) และอุปกรณ์การผลิต ท่ีมีราคาไม่สูงนกั เนน้ท่ีการใชแ้รงงาน และ
ฝีมือ เป็นหลกั  
 

6.3 ข้อจ ากดัของการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของ
การผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ทอลายภูเขา ของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยขอ้มูลท่ีได้รับเป็นขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ และผูศึ้กษาไดรั้บขอ้มูลในลกัษณะการเฉล่ีย ไม่มี
การแยกผลิตภณัฑ์ออกมาเป็นแต่ละแบบ หรือแยกออกแต่ละขนาด ดงันั้น ในการน าขอ้มูลไปใช้
ควรค านึงถึงขอ้มูลดงักล่าวดว้ย 
 

6.4 ข้อค้นพบจากการศึกษา 
 

จากการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา ของกลุ่ม
เยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษา ดงัน้ี 
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1.  ต้นทุนการผลิตของผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา มีสัดส่วนค่าแรงงาน
ทางตรงสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 63.87 ของตน้ทุนการผลิต ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานในแผนกทอ 
รองลงมาคือ ค่าแรงงานในแผนกตดัเยบ็ และแผนกยอ้ม ตามล าดบั ในขณะท่ีตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง 
และค่าใชจ่้ายในการผลิต คิดเป็นร้อยละ 33.24 และ 2.89 ของตน้ทุนการผลิต  

2.  เม่ือท าการวิเคราะห์ก าไรขั้นตน้ของผลิตภณัฑ์ผา้ทอลายภูเขา มีสัดส่วนของ
ก าไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 13.40 ของยอดขาย โดยผลิตภณัฑ์ที่มีอตัราก าไรขั้นต้นสูงสุด คือ   
เส้ือบุรุษ มีสัดส่วนของก าไรขั้นตน้ เท่ากบั ร้อยละ 47.56 ของก าไรขั้นตน้ทั้งหมด ผลิตภณัฑ์ที่มี
ก าไรขั้นตน้ต ่าสุด คือ เส้ือสตรี มีผลขาดทุนขั้นตน้เท่ากบั ร้อยละ 2.56 ของก าไรขั้นตน้ทั้งหมด 
 3.  การวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อการตดัสินใจ ในการขายเป็นผา้ทอผืน หรือผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย จากการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบรายได้ส่วนเพิ่ม และต้นทุนส่วนเพิ่ม       
เป็นดังน้ี  ผลิตภัณฑ์ชุดสตรี และเส้ือบุรุษ มีรายได้ส่วนเพิ่มมากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม เท่ากับ 
773,869.50 บาท และ 369,728.25 บาท ตามล าดบั ส าหรับเส้ือสตรี และผา้ซ่ิน มีรายไดส่้วนเพิ่มนอ้ย
กว่าตน้ทุนส่วนเพิ่ม เท่ากบั 1,418,076.25 บาท และ 92,503.50 บาท ตามล าดบั จากผลการศึกษา
ทางกลุ่มฯ ควรพิจารณาผลิตภณัฑ์ท่ีมีรายไดส่้วนเพิ่มน้อยกว่าตน้ทุนส่วนเพิ่ม อนัไดแ้ก่ เส้ือสตรี 
และผา้ซ่ิน โดยท าการตัดสินใจในการจ าหน่ายผา้ทอผืนเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ ท าการปรับราคา
จ าหน่ายของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว โดยอาจจะตอ้งมีการพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ เช่น สภาวะความตอ้งการ
ของตลาด ช่องทางการจ าหน่าย เป็นตน้ เพื่อท าใหเ้กิดก าไรสูงสุดต่อกิจการ 
 4.  กลุ่มคนท าการผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา ส่วนใหญ่มีอายุ 40-49 ปี 
ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัขาดแรงงานท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ ท่ีจะท าการสืบทอดองคค์วามรู้  
 
6.5 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 
 จากการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขา ของกลุ่ม
เยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา ดงัน้ี 
 1.  กลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง ควรมีการพิจารณาราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้มีความ
เหมาะสมกบัตน้ทุนการผลิต ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากผลิตภณัฑ์เส้ือสตรี ที่มีผลขาดทุนขั้นตน้ ร้อยละ 
2.56 เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อตวั ราคาตวัละ 794.83 บาท ในขณะท่ีราคาขายเฉล่ีย เท่ากบั 
775 บาท อีกทั้งการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อการตดัสินใจ พบว่า เส้ือสตรีมีรายไดส่้วนเพิ่มน้อยกว่า
ตน้ทุนส่วนเพิ่ม เท่ากบั 1,418,076.25 บาท ดงันั้น ทางกลุ่มฯ ควรมีการพิจารณาทั้งในส่วนของการ
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ปรับราคาจ าหน่ายของผลิตภณัฑ์เส้ือสตรีให้เหมาะสมกบัตน้ทุนการผลิต และพิจารณาการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑผ์า้ทอผนื เพื่อสร้างรายไดท่ี้มากข้ึน 
 2.  ในการด าเนินชีวิตปัจจุบนัของคนรุ่นใหม่มกัออกไปหาความเจริญ หางานท่ีมี
รายไดสู้ง มีความมัน่คง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอาชีพในทอ้งถ่ิน จึงเร่ิมหายไปเน่ืองจากขาดคนรุ่นใหม่
สืบทอด จะเห็นไดจ้ากกลุ่มคนท าการผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองลายภูเขาของกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสัน
หลวง ส่วนใหญ่มีอาย ุ40-49 ปี  ดงันั้น ทางกลุ่มฯ  ควรให้สมาชิกในกลุ่มมีการปลูกจิตส านึกแก่บุตร
หลานของตนให้มีความภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และสร้างความชอบในอาชีพทอผา้ ท าให้
บุตรหลานเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ และสืบสานอาชีพ ต่อไป อีกทั้ง ทางกลุ่มฯ ก็ควรมีการพฒันา
กลุ่มวิสาหกิจน้ีให้เติบโต พฒันาทั้งดา้นตวัผลิตภณัฑ์ใหมี้ความทนัสมยั สามารถจ าหน่ายไดม้ากข้ึน       
มีรายได้ท่ีย ัง่ยืน และมีการกระจายรายได้ต่อสมาชิกท่ีเพียงพอต่อการกินอยู่ท่ี ดีของสมาชิก          
หากวสิาหกิจชุมชนยัง่ยนื สมาชิกมีรายไดท่ี้มัน่คง การออกจากถ่ินท่ีอยูเ่พื่อไปหางานท าในเมืองก็จะ
นอ้ยลง แรงงานรุ่นใหม่ก็จะมีมากข้ึน 
 3.  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางภาครัฐ ไดแ้ก่ ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอสันทราย 
ส างานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ และองคก์ารบริหารส่วนต าบลสันนาเม็ง ควรเขา้มาใหก้ารสนบัสนุน
ในดา้นการจดัหาช่องทางการจดัจ าหน่าย ตลาดในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์ 
ให้คนทั่วไปได้รู้จักผลิตภัณฑ์ผา้ทอ และกรรมวิธีการผลิตผา้ทออย่างแพร่หลายมากข้ึน และ          
ให้ค  าปรึกษาด้านการการตลาด การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ ให้มีความทันสมยัตอบสนองต่อ         
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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อิสระปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ล าไย  มากเจริญ. 2551. การบัญชีต้นทุน. กรุงเทพฯ : ทริปเพิล้ เอด็ดุเคชัน่. 
วรรณภา ถวาย, แกว้พา  ถวาย, พิกุลทอง  กนัทรส, แสงหลา้, และวนัดี  อินสันทราย. ประธานและ

คณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่. สัมภาษณ์ 
(7 มิถุนายน 2556) 

วรรณภา  ถวาย. ประธานกลุ่มเยบ็ผา้บา้นสันหลวง อ าสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่. สัมภาษณ์  
(25 กุมภาพนัธ์ 2556) 
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แววดาว  อุตตา. 2551. ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลติภัณฑ์ผ้าทอลายน า้ไหลของวสิาหกจิชุมชน :
กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสุน อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน. การคน้ควา้อิสระปริญญา
บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์. 2553. การบัญชีต้นทุน 1. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพท์อ้ปจ ากดั. 
หอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่. “งานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ คร้ังที ่14.” [ออนไลน์].         

เขา้ถึงไดจ้าก : http:// http://www.chiangmaichamber.com/newsdetail.php?id_news=480            
(วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 7 สิงหาคม 2555) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือยนิยอมให้ข้อมูลเพือ่การศึกษา และเผยแพร่ผลการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 เร่ือง  ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลติภัณฑ์จากผ้าทอพืน้เมอืงลายภูเขา 
ของกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
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แบบสอบถามชุดที ่1 
เร่ือง  ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลติภัณฑ์จากผ้าทอพืน้เมอืงลายภูเขา 

ของกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
ส าหรับประธานและกรรมการกลุ่มฯ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลติภัณฑ์จากผ้าทอพืน้เมืองลายภูเขาของ 

กลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
ส าหรับประธานและกรรมการกลุ่มฯ 

..................................................................................................... 
 
ค ำช้ีแจง   แบบสอบถำมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรคน้ควำ้อิสระตำมหลักสูตรปริญญำบญัชี
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรบญัชี  คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลยัเชียงใหม่  โดยแบบสอบถำมได้
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มเย็บผำ้บ้ำนสันหลวง อ ำเภอสันทรำย จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับกำรผลิตและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต ของกลุ่มเย็บผำ้         
บำ้นสันหลวง อ ำเภอสันทรำย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัรำยได้ และผลตอบแทนจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์จำก   
ผำ้ทอพื้นเมืองลำยภูเขำ ของกลุ่มเยบ็ผำ้บำ้นสันหลวง อ ำเภอสันทรำย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ส่วนท่ี 4 ปัญหำและอุปสรรคจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเย็บผำ้บ้ำนสันหลวง 
อ ำเภอสันทรำย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ขอ้มูลท่ีไดรั้บน้ีจะน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรศึกษำวิจยั จึงใคร่ขอควำมกรุณำจำก
ท่ำนโปรดใหข้อ้มูลในแบบสอบถำมน้ีตำมควำมเป็นจริง  ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสน้ีดว้ย 
   

..................................................................................................... 
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ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
1.  ประวติัควำมเป็นมำของกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 
2.  โครงสร้ำงกลุ่ม 

 
 

 

 

 

 

 
3.  แหล่งเงินทุนในกำรก่อตั้งและจดัหำเงินทุน 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 



 

86 

4.  ประเภทของผลิตภณัฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 
5.  กระบวนกำรผลิตของผลิตภณัฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 
6.  กำรจดัจ ำหน่ำย 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการผลติ  และค่าใช้จ่ายในการผลติ ของกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสัน
ทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

1)  ต้นทุนในการผลติผ้าทอลายภูเขา  (แผนกย้อมเส้นด้าย) 
1.1) วตัถุดิบทำงตรง ต่อ 1 คร้ัง 

กลุ่มท่ี  1 เส้นดำ้ยยนื 
รำยกำร ปริมำณท่ีใช ้

(หน่วย) 
รำคำต่อหน่วย 

(บำท) 
จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1. เส้นดำ้ยยนื    
2. สีสังเครำะห์    
3. น ้ำยำกนัสีด่ำง    
4. น ้ำยำกนัึึม    
5. แป้งขำ้วจำ้ว    
6. แก๊ส    
7. อ่ืนๆ………….    
8. อ่ืนๆ………….    

รวม  
 
กลุ่มท่ี  2  เส้นดำ้ยพุง่ 

รำยกำร ปริมำณท่ีใช ้
(หน่วย) 

รำคำต่อหน่วย 
(บำท) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1. เส้นดำ้ยยนื    
2. สีสังเครำะห์    
3. น ้ำยำกนัสีด่ำง    
4. น ้ำยำกนัึึม    
5. แก๊ส    
6. อ่ืนๆ………….    
7. อ่ืนๆ………….    

รวม  
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1.2)  ค่ำแรงงำนทำงตรง 

ประเภทผำ้ 

ค่ำแรงงำนในกำรยอ้ม  
จ ำนวน

แรงงำนต่อวนั 
(คน) 

ระยะเวลำใน
กำรยอ้ม 
(วนั) 

ค่ำแรงงำนในกำร
ยอ้มต่อคนต่อวนั 

(บำท) 

รวมค่ำแรงงำน 
(บำท) 

1. ผำ้พื้น     
2. ผำ้ทอลำย     

 

      1.3) ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิต 
                     1.3.1)   ค่ำวสัดุส้ินเปลือง 

รำยกำร หน่วย รำคำต่อหน่วย จ ำนวนผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได ้
    
    
    
    
    
    

 

2)  ต้นทุนในการผลติผ้าทอลายภูเขา  (แผนกทอ) 
2.1) วตัถุดิบทำงตรง ต่อผำ้ 2 เมตร 

กลุ่มท่ี  1  ผำ้พื้น 
รำยกำร ขนำด 

(เบอร์) 
จ ำนวนหน่วยท่ีใช ้

(ไจ) 
รำคำต่อหน่วย 

(บำท) 
ตน้ทุนรวมต่อผนื 

(บำท) 
1. เส้นไหมยนื     
2. เส้นไหมพุง่     

 

กลุ่มท่ี  2  ผำ้ทอลำย 
รำยกำร ขนำด 

(เบอร์) 
จ ำนวนหน่วยท่ีใช ้

(ไจ) 
รำคำต่อหน่วย 

(บำท) 
ตน้ทุนรวมต่อผนื 

(บำท) 
1. เส้นไหมยนื     
2. เส้นไหมพุง่     
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2.2)  ค่ำแรงงำนทำงตรง 

ประเภทผำ้ 

ค่ำแรงงำน ต่อ ผำ้ 2 เมตร 
ค่ำแรงงำนใน
กำรคน้เครือหูก 

(บำท) 

ระยะเวลำใน
กำรทอผำ้ 
(วนั) 

ค่ำแรงงำนในกำร
ทอผำ้ต่อผนื 

(บำท) 

รวมค่ำแรงงำน 
(บำท) 

1. ผำ้พื้น     
2. ผำ้ทอลำย     

 
 2.3)  ค่ำใชจ่้ำยในกำรลงทุน 

 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในกำรทอ 
รำยกำร จ ำนวนท่ีใช ้ อำยกุำรใชง้ำน 

(ปี) 
รำคำต่อหน่วย 

 (บำท) 
รำคำรวม 
(บำท) 

1) ก่ีทอผำ้ขนำด................     
2) ก่ีทอผำ้ขนำด................     
3) ก่ีทอผำ้ขนำด................     
4) อ่ืนๆ     
5) อ่ืนๆ     

 
 2.4)  ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิต 

                        ค่ำวสัดุส้ินเปลือง 
รำยกำร หน่วย รำคำต่อหน่วย จ ำนวนผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได ้
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   3)  ต้นทุนในการผลติผลติภัณฑ์จากผ้าทอลายภูเขา  (แผนกตัดเยบ็) 
   3.1) ตน้ทุนผำ้ทอ 

  1) เส้ือบุรุษ  
ประเภทผำ้ท่ีใชใ้นกำรผลิต จ ำนวน 

(เมตร) 
รำคำต่อหน่วย 

(บำท) 
รวม 
(บำท) 

ผำ้พื้น    
ผำ้ทอลำย    

                     2) เส้ือสตรี 
ประเภทผำ้ท่ีใชใ้นกำรผลิต จ ำนวน 

(เมตร) 
รำคำต่อหน่วย 

(บำท) 
รวม 
(บำท) 

ผำ้พื้น    
ผำ้ทอลำย    

3) ชุดสตรี 
ประเภทผำ้ท่ีใชใ้นกำรผลิต จ ำนวน 

(เมตร) 
รำคำต่อหน่วย 

(บำท) 
รวม 
(บำท) 

ผำ้พื้น    
ผำ้ทอลำย    

4) ผำ้ึ่ิน 
ประเภทผำ้ท่ีใชใ้นกำรผลิต จ ำนวน 

(เมตร) 
รำคำต่อหน่วย 

(บำท) 
รวม 
(บำท) 

ผำ้พื้น    
ผำ้ทอลำย    

             3.2)  ค่ำแรงงำนเยบ็ผำ้ 
ผลิตภณัฑ์ ระยะเวลำท่ีใชใ้นกำรเยบ็ผำ้ 

(ชัว่โมง) 
ค่ำแรงงำน 

(บำท/ผลิตภณัฑ์) 
รวม 
(บำท) 

1. เส้ือบุรุษ    
2. เส้ือสตรี    
3. ชุดสตรี    
4. ผำ้ึ่ิน    

รวม    
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3.3)  ค่ำใชจ่้ำยในกำรลงทุน 
 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในกำรเยบ็ผำ้ 

รำยกำร จ ำนวนท่ีใช ้ อำยกุำรใชง้ำน 
(ปี) 

รำคำต่อหน่วย 
 (บำท) 

รำคำรวม 
(บำท) 

1) จกัรเยบ็ผำ้     
2) จกัรโพง้     
3) จกัรแึกรังดุม     
4) อ่ืนๆ     
5) อ่ืนๆ     

3.4)  ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิต 
 ค่ำวสัดุส้ินเปลือง 

 1) เส้ือบุรุษ 
วสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นกำรผลิต จ ำนวน 

(หน่วย) 
รำคำต่อหน่วย 

(บำท) 
รวม 
(บำท) 

1. กระดุมส ำเร็จ    
2. ……………………………..    
3. ……………………………..     
4. ……………………………..    

                                    2) เส้ือสตรี 
วสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นกำรผลิต จ ำนวน 

(หน่วย) 
รำคำต่อหน่วย 

(บำท) 
รวม 
(บำท) 

1. กระดุมส ำเร็จ    
2. ……………………………..    
3. ……………………………..     
4. ……………………………..    
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3) ชุดสตรี 
วสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นกำรผลิต จ ำนวน 

(หน่วย) 
รำคำต่อหน่วย 

(บำท) 
รวม 
(บำท) 

1. กระดุมส ำเร็จ    
2. ……………………………..    
3. ……………………………..     
4. ……………………………..    

4) ผำ้ึ่ิน 
วสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นกำรผลิต จ ำนวน 

(หน่วย) 
รำคำต่อหน่วย 

(บำท) 
รวม 
(บำท) 

1. กระดุมส ำเร็จ    
2. ……………………………..    
3. ……………………………..    
4. ……………………………..     

 
4)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ต่อเดือน 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ต่อเดือน 
จ ำนวน 

(บำท/เดือน) 
1. เงินเดือน (ลูกจำ้ง)  
2. ค่ำเช่ำร้ำนขำยของ  
3. ค่ำขนส่งออก  
4. ค่ำน ้ำส ำนกังำนขำย  
5. ค่ำไฟฟ้ำส ำนกังำนขำย  
6. ค่ำโทรศพัท ์  
7. ค่ำึ่อมแึม  
8. อ่ืน ๆ ..................................................................  
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ส่วนที ่  3  ข้อมูลเกีย่วกบัรายได้  และผลตอบแทนจากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์จากผ้าทอพืน้เมืองลาย
ภูเขา  ของกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

1)  รำยไดใ้นกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑต่์อเดือน 
ประเภทของผลิตภณัฑ์ ปริมำณท่ีขำยได้

ต่อเดือน (ช้ิน) 
ปริมำณกำร
ผลิตต่อปี 

รำคำต่อช้ิน 
(บำท) 

รวม 
(บำท) 

เส้ือสตรี     
เส้ือบุรุษ     
ชุดสตรี     
ผำ้ึ่ิน     

 
ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานของกลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย 
จังหวดัเชียงใหม่ 

1) ดำ้นกำรบริหำรงำนของกลุ่ม  
 

 

 

 

 
2) กำรจดัหำวตัถุดิบ 

 

 

 

 

 
 

3) กระบวนกำรผลิต 
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4) กำรจดัจ ำหน่ำย 
 

 

 

 
 

5) ดำ้นกำรเงิน และกำรลงทุน 
 

 

 

 
 

6) อ่ืน ๆ    
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แบบสอบถามชุดที ่2 
เร่ือง  ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลติภัณฑ์จากผ้าทอพืน้เมอืงลายภูเขา 

ของกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
ส าหรับสมาชิกกลุ่มฯ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลติภัณฑ์จากผ้าทอพืน้เมืองลายภูเขาของ 

กลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
..................................................................................................... 

 
ค ำช้ีแจง  แบบสอบถำมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรคน้ควำ้อิสระตำมหลกัสูตรปริญญำบญัชีมหำบณัฑิต  
สำขำวิชำกำรบญัชี  คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวทิยำลยัเชียงใหม่  โดยแบบสอบถำมไดแ้บ่งเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี  1  ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม ของกลุ่มเย็บผำ้บ้ำนสันหลวง 
อ ำเภอสันทรำย  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ส่วนที่  2   ปัญหำและข้อเสนอแนะ ของกลุ่มเย็บผ ้ำบ้ำนสันหลวง อ ำ เภอ         
สันทรำย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ขอ้มูลท่ีไดรั้บน้ีจะน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรศึกษำวิจยั จึงใคร่ขอควำมกรุณำจำก
ท่ำนโปรดใหข้อ้มูลในแบบสอบถำมน้ีตำมควำมเป็นจริง  ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสน้ีดว้ย 
   
 

..................................................................................................... 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดั
เชียงใหม่ 
1. อำย ุ

(     )  ต ่ำกวำ่ 20 ปี     (     )  20 – 29 ปี     (     )  30 – 39 ปี     (     )  40 – 49 ปี     (     )  50 – 59 ปี      
(     )  60 ปีข้ึนไป 

2. ระดบักำรศึกษำ 
(     )  ต ่ำกวำ่ประถมศึกษำ         (     )  ประถมศึกษำ          (     )  มธัยมศึกษำตอนตน้      
(     )  มธัยมศึกษำตอนปลำย      (     )  ปวช. (     )  ปวส. 
(     )  ปริญญำตรี (     )  สูงกวำ่ปริญญำตรี 

3. ลกัษณะกำรประกอบอำชีพกำรทอผำ้พื้นเมือง 
(     )  อำชีพหลกั         (     )  อำชีพเสริม 

4. ท่ำนไดรั้บควำมรู้และเทคนิคในกำรท ำผลิตภณัฑผ์ำ้ทอลำยภูเขำจำกใคร 
(     )  พอ่แม่ และบรรพบุรุษ (     )  สำมีหรือภรรยำ (     )  เพื่อนบำ้น 
(     )  ศึกษำดว้ยตนเอง (     )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......................................... 

5. วตัถุดิบทำงตรงท่ีใชใ้นกำรผลิต  เช่น ฝ้ำย  สียอ้ม  ท่ำนึ้ือมำจำกแหล่งไหน 
(     )  ึ้ือจำกพอ่คำ้คนกลำง (     )  ผลิตดว้ยตนเอง 
(     )  ึ้ือจำกกลุ่มหรือองคก์รท่ีเป็นสมำชิก 

6. วธีิกำรจ ำหน่ำย 
(     )  จ  ำหน่ำยโดยผำ่นพอ่คำ้คนกลำง (     )  จ  ำหน่ำยดว้ยตนเอง 
(     )  จ  ำหน่ำยทั้งผำ่นกลุ่มท่ีเป็นสมำชิก 

7. กำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำย 
(     )  ผูผ้ลิตก ำหนดเอง (     )  พอ่คำ้คนกลำงก ำหนด 
(     )  กลุ่มเป็นผูก้  ำหนด (     )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................... 

8. กำรขนส่ง 
(     )  ส่งเอง (     )  พอ่คำ้มำรับ 
(     )  ทำงกลุ่มเป็นผูจ้ดัส่ง (     )  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ).......................................... 
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ส่วนที ่2  ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของกลุ่มเยบ็ผ้าบ้านสันหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
1) ปัญหำของกลุ่มเยบ็ผำ้บำ้นสันหลวง อ ำเภอสันทรำย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัญหำ มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
รำคำผลิตภณัฑ์ต ่ำ      
ตลำดในกำรจ ำหน่ำยมีนอ้ย      
คุณภำพของวตัถุดิบ      
รำคำของวตัถุดิบสูง      
แรงงำนฝีมือหำยำก      
อ่ืนๆ(ระบุ) 
.................................................. 

     

 
2) ขอ้เสนอแนะ 

2.1)  ดำ้นกำรจดัหำวตัถุดิบ  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

2.2)  ดำ้นกรรมวธีิกำรผลิต 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

2.3)  ดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 



 

99 

2.4)  ดำ้นกำรจดักำร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ประวตัิผู้เขยีน  

 
ช่ือ – นามสกุล  นำงสำววรีนนัท ์ พำวดี 
   
วนั เดือน ปี เกดิ  1 กนัยำยน พ.ศ. 2525 
  
ประวตัิการศึกษา  พ.ศ. 2544  ประกำศนียบตัรวชิำชีพ   
      โรงเรียนพำณิชยกำรลำนนำเชียงใหม่ 
   พ.ศ. 2546  ประกำศนียบตัรวชิำชีพชั้นสูง 
      วทิยำลยัอำชีวศึกษำเชียงใหม่ 
   พ.ศ. 2548  วทิยำศำสตรบณัฑิต มหำวทิยำลยัแม่โจ ้
   พ.ศ. 2551  บญัชีบณัฑิต มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ 
 
ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2549 – 2550  ลูกจำ้งชัว่ครำวรำยเดือน  
      ต ำแหน่ง นกัวชิำกำรเงินและบญัชี 
      คณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัแม่โจ ้
   พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั พนกังำนมหำวทิยำลยั  
      ต ำแหน่ง นกัวชิำกำรเงินและบญัชี 
      คณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัแม่โจ ้
 

 
 
 


