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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์
อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประชากรคือ 
ประธาน คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มผ้าทอจ้านวน 15 คน โดยท้าการศึกษาและเก็บข้อมูลโดยใช้
การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน และ
รายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน โดยศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนผลิต
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน จ้านวน 4 แบบ ได้แก่ ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก ผ้าซิ่นลายซิ่ว ผ้าซิ่นลายตา
เล่ียน และผ้าซิ่นลายแล่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันจุบันสุทธิ (NPV) วิธีอัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) และวิธีระยะเวลาคืนทุน(PBP) ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis)   
ในการน้าเสนอข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนในการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 662,000 บาท ต้นทุนการผลิตเท่ากับ 749,248 บาท                    
ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจ่ายการผลิต ก้าหนดอายุโครงการ
เท่ากับ 10 ปี ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการผลิตผ้าทอไท-ยวน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
เท่ากับ 3,942,787.91 บาท ท่ีอัตราคิดลดร้อยละ 6.220 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ             
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ร้อยละ 74.29 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 1 ปี 187 วัน ซึ่งให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน 
 
ค้าส้าคัญ:  ต้นทุน, ผลตอบแทน, ผ้าทอไท-ยวน 
 
Abstract  
 The purposes of this research were to investigate the costs and returns on 
products from Thai-Yuan woven fabric of Thai-Yuan cultural center in Ban Dong 
Pradok, Samor khae subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province. The sample 
size is 15 samples who are chairman, committee, and members of the Thai-Yuan 
cultural center by studying and collecting using interviews for collecting the cost of 
investment, cost in production, and revenue from selling products in 4 types of Thai-
Yuan woven fabrics; Lai Ta Mu Jok Dok sarong, Siew patterned sarong, Eyeliner 
pattern salong, and striped sarong. Cost and return were analyzed by using Net 
Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period (PB) using the 
descriptive analysis to present information. The research found that production costs 
compose of investment at the beginning were 662,000 baht. The cost of production 
was 749,248 baht that including direct material cost, direct labor cost, and 
production expense. The period of the project is 10 years. The Thai-Yuan woven 
fabric has a net present value (NPV) was 3,942,787.91 baht at a percentage of the 
discount rate of 6.220 that and internal rate of return (IRR) was 74.29 and the 
payback period was 1 year 187 days that worth for investment. 
 
Keywords: cost, return, Thai-Yuan Woven Fabric  
 
บทน้า 

ผ้าทอไท-ยวน ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวไทยวนโยนกเชียงแสนท่ีสะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงชาติพันธุ์และถิ่นก้าเนิดของตนท่ีได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การทอ
ผ้าจกถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของกลุ่มชนท่ีมีเช้ือสายไทยวนโยนก ท่ีสืบต่อกันมาอย่าง
ยาวนาน ผ้าจกนั้นถือกันว่ามีคุณค่ามาก ด้วยเทคนิคการทอจก ต้องใช้ความสามารถ และความ
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อุตสาหะของช่างทอสูง ชาวไทยวนจึงนิยมใช้ผ้าในโอกาสพิเศษเท่านั้น ในอดีตผู้หญิงไท -ยวนจะต้อง
ฝึกหัดทอผ้าขึ้นใช้เอง ท้ังผ้าซิ่นและผ้าท่ีใช้ในวิถีชีวิต ผู้หญิงชาวไท-ยวนทุกคนจะต้องทอผ้าซิ่นตีนจก
ให้เป็น เพราะมีค่านิยมว่า การทอผ้าเป็นหน้าท่ีของผู้หญิง และผู้หญิงคนใดท่ีมีความสามารถทอผ้าจก
ได้ ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของกุลสตรีเหมาะสมท่ีจะออกเรือนไปเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ ผ้าทอไทยวน
จึงมีความเกี่ยวข้อง และมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวไทยวนต้ังแต่เกิดจนตาย ชาวไท-ยวนจะทอ
ผ้าไว้ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ตามประเพณี วัฒนธรรมและศรัทธาความเช่ือท่ีสืบทอดต่อกัน (พิพิธภัณฑ์ผ้า 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563) 

ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน จังหวัดพิษณุโลก หรือชมรมไท-ยวน จังหวัดพิษณุโลก               
เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกภายในหมู่บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยมีวัตถุประสงค์ส้าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของชาวไท -ยวน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ในชุมชน ปลูกจิตส้านึกเยาวชน และประชาชนให้เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรม (เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์อนุรักษ์ไท-ยวน ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก, ม.ป.ป.) ซึ่งหนึ่งในนั้นมีกลุ่มทอผ้า
ไท-ยวน เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ์ในการทอผ้า เพื่อผลิตผ้า
ทอพื้นเมือง ผ้าทอไท-ยวน และได้มีการน้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หมวก ย่าม กระเป๋า
สตางค์ เส้ือไทยวน เส้ือคลุมไหล่บุรุษ เส้ือคลุมไหล่สตรี และสายห้อยกล้องถ่ายรูป เป็นต้น (สิริพันธ์ 
เอี่ยมสาย, สัมภาษณ์, 2564) และยังได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก                
ช่ือผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้า (ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2553) จากการ
สัมภาษณ์พบว่า ชมรมไท-ยวนได้จัดท้าซิ่นผ้าฝ้ายทอด้วยกี่ทอมือ เป็นลายแบบโบราณ ท่ีมีการยกมุก
เป็นลวดลายดอกและมีสีสันสวยงาม สีท่ีใช้ คือ สีแดง สีด้า สีเขียว สีเหลือง ผ้าซิ่นมีลวดลายมี 4 ลาย 
ได้แก่ ผ้าซิ่นตาหมู่จกดอก ผ้าซิ่นซิ่ว ผ้าซิ่นแล่ และผ้าซิ่นตีนจก ลวดลายต่างๆทางสมาชิกกลุ่มมีการ
บันทึกบัญชีหรือการจัดท้าบัญชีอย่างง่าย และค้านวณต้นทุนโดยการประมาณการอย่างง่าย และ
บางครั้งยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายบางรายการ เช่น ค่าแรงงานของตนเอง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อุปกรณ์ในการทอ เป็นต้น จึงท้าให้ไม่ทราบมีปัญหาต้นทุนท่ีแท้จริง และผลตอบแทนจากการ
ด้าเนินงานไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีท่ีได้ไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจและบริหารงานของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สิริพันธ์ เอี่ยมสาย, สัมภาษณ์, 2564)  

จากท่ีมาความส้าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจาก
การผลิตผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีสนใจจะการลงทุนผลิตผ้าทอไท-ยวน และเป็นแนวทาง              
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในระดับสากล 
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วัตถุประสงค ์
 เพื่ อ ศึกษาต้น ทุนและผลตอบแทนเพื่ อ ศึกษาต้น ทุนจากการผลิต ผ้าทอไท -ยวน                
ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผ้าทอไท-ยวน               
ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก       
ครั้งนี้ได้ก้าหนดขอบเขตการศึกษา วิธีด้าเนินการศึกษาและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผลท่ีได้จาก
การศึกษามีความถูกต้อง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผ้าทอ               
ไท-ยวนของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน จ้านวน 4 แบบ ได้แก่ ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก ผ้าซิ่น             
ลายซิ่ว ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน และผ้าซิ่นลายแล่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ประธานกลุ่มทอผ้าและสมาชิกในกลุ่มทอผ้า จ้านวนท้ังหมด 15 ราย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ผลิตผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) สอบถามเกี่ยวกับต้นทุน
และผลตอบแทนท่ีใช้ในการผลิตผ้าทอไท-ยวน โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน ส่วนท่ี 2 ข้อมูลกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายไท-ยวน                 
สีธรรมชาติ ส่วนท่ี 3 ข้อมูลต้นทุนการผลิตผ้าทอไท-ยวน ส่วนท่ี 4 ข้อมูลผลตอบแทนจากผลิตผ้าทอ
ไท-ยวน และส่วนท่ี 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการสัมภาษณ์ ประธานกลุ่มทอผ้าและสมาชิกในกลุ่มทอผ้า
ไท-ยวน จ้านวน 15 ราย และ 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง หนังสือ เอกสารของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
และการค้นคว้าฐานข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน้าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ทางการเงิน
เพื่อค้านวณหาต้นทุนการผลิตได้แก่ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต และ
วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการค้านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (Internal Rate of Return) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน จังหวัดพิษณุโลก หรือชมรมไท-ยวน จังหวัดพิษณุโลก                
เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกภายในหมู่บ้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีกลุ่มทอผ้าไท-ยวน เป็นการรวมกลุ่มของ
แม่บ้านท่ีมีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทอผ้ามาผลิตผ้าทอพื้นเมือง “ผ้าทอไท-ยวน” ท่ีมี 
วัตถุประสงค์เพื่อจ้าหน่ายเป็นรายได้หลักและรายได้เสริม โดยมีสถานท่ีต้ังอยู่ท่ีหมู่บ้านดงประโดก 
ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีสมาชิกกลุ่มจ้านวน 15 ราย ผ้าทอไท-ยวน   
มีการทอผ้าท่ีมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลวดลายดังนี้ ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอกหรือผ้าซิ่นตาหมู่
ผ้าซิ่นลายซิ่ว ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน และผ้าซิ่นลายแล่ 

 
2. ข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนในการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน 

ตารางที่ 1 แสดงเงินลงทุนในสินทรัพย์ท่ีได้จัดหามาเริ่มแรก (ก่อนปี พ.ศ. 2564) 

สินทรัพย์ 
จ้านวน 
(หน่วย) 

มูลค่าต่อ
หน่วย 
(บาท) 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

อายุการ
ใช้งาน
(ปี) 

ค่าเสื่อม 
ราคาต่อป ี

(บาท) 

จ้านวนปี
ท่ีใช้งาน
มาแล้ว 

(ปี) 

ค่าเสื่อม 
ราคาสะสม 

(ปี) 

มูลค่าสุทธิ 
(บาท) 

โรงเรือนทอผ้า 1 350,000 350,000.00 20 17,500.00 3 52,500.00 297,500.00 
กี่ทอผ้า 15 5,500 82,500.00 20 4,125.00 4 16,500.00 66,000.00 
เส้นไหมประดิษฐ์ 
เบอร์ 30/2 

300 340 
102,000.00 20 5,100.00 

3 
15,300.00 86,700.00 

เส้นไหมประดิษฐ์ 
เบอร์ 40/2 

200 380 
76,000.00 20 3,800.00 

3 
11,400.00 64,600.00 

ฟีมผ้า 15 1,490 22,350.00 20 1,117.50 4 4,470.00 17,880.00 
อักหรือกวัก 15 100 1,500.00 20 75.00 4 300.00 1,200.00 
ไม้เปีย 15 300 4,500.00 20 225.00 4 900.00 3,600.00 
หลา 10 1,000 10,000.00 20 500.00 4 2,000.00 8,000.00 
ระวิง 10 200 2,000.00 20 100.00 4 400.00 1,600.00 
กระสวย 100 50 5,000.00 20 250.00 4 1,000.00 4,000.00 
หลอดด้าย 1,000 3 3,000.00 10 300.00 4 1,200.00 1,800.00 
กรรไกรตัดผ้า 10 35 350.00 10 35.00 3 105.00 245.00 
กรรไกรก้ามปู 20 15 300.00 10 30.00 3 90.00 210.00 
ไม้บรรทัดฟุต
เหล็กขนาด 40 น้ิว 

10 250 
2,500.00 10 250.00 

3 
750.00 1,750.00 

รวม   662,000.00  33,407.50  106,915 555,085.00 
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จากตารางท่ี 1 พบว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี พ.ศ. 2564 โรงเรือนทอผ้า เท่ากับ 
297,500.00 บาท กี่ทอผ้า เท่ากับ 66,000.00 บาท เส้นไหมประดิษฐ์ เบอร์ 30/2 เท่ากับ 86,700.00
บาท เส้นไหมประดิษฐ์ เบอร์ 40/2 เท่ากับ 64,600.00 บาท ฟืมผ้า เท่ากับ 17,880.00 บาท อักหรือ
กวัก เท่ากับ 1,200.00 บาท ไม้เปีย เท่ากับ 3,600.00 บาท หลา เท่ากับ 8,000.00 บาท ระวิง 
เท่ากับ 1,600.00 บาท กระสวย เท่ากับ 4,000.00 บาท หลอดด้าย เท่ากับ 1,800.00 บาท กรรไกร
ตัดผ้า เท่ากับ 245.00 บาท กรรไกรก้ามปู เท่ากับ 210.00 บาท และไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ขนาด                
40 นิ้ว เท่ากับ 1,750.00 บาท รวมมูลค่าสุทธิสินทรัพย์ท้ังส้ิน เท่ากับ 555,085.00 บาท 

3. ข้อมูลต้นทุนในการผลิต  
ต้นทุนในการผลิต (Manufacturing Cost) คือ ต้นทุนท่ีใช้ในการผลิต ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีต้อง

จ่ายเพื่อให้เกิดรายได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2 แสดงต้นทุนวัตถุดิบทางตรงท่ีใช้ในการผลิตผ้าทอไท-ยวน 
 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ และการค้านวณ 
 

ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบทางตรง 
ปริมาณที่ใช ้
(กิโลกรัม) 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท) 

ต้นทุนวัตถุดิบ 
(บาทต่อผืน) 

ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก 
หรือซิ่นตาหมู่ 

เส้นไหมยืน 0.20 380.00 76.00 
เส้นไหมพุ่ง 0.70 340.00 238.00 

รวม 314.00 
ผ้าซิ่นลายซิ่ว เส้นไหมยืน 0.20 380.00 76.00 

เส้นไหมพุ่ง 0.65 340.00 221.00 
รวม 297.00 

ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน เส้นไหมยนื 0.20 380.00 76.00 
เส้นไหมพุ่ง 0.40 340.00 136.00 

รวม 212.00 
ผ้าซิ่นลายแล่ เส้นไหมยืน 0.20 380.00 76.00 

เส้นไหมพุ่ง 0.40 340.00 136.00 
รวม 212.00 
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จากตารางท่ี 2 แสดงต้นทุนวัตถุดิบทางตรงท่ีใช้ในการผลิตผ้าทอไท-ยวนต่อผืนแยกตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ เท่ากับ 314.00 บาท ผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ 
297.00 บาท ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน เท่ากับ 212.00 บาท และผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 212.00 บาท 

 
ตารางที่ 3 แสดงต้นทุนวัตถุดิบทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อป ี

ผลิตภัณฑ์ 
ต้นทุนวัตถุดิบ

ทางตรง 
(บาทต่อผืน) 

ปริมาณที่ผลิตได้ 
(ผืน) 

 

ต้นทุนวัตถุดิบ 
ทางตรงรวม 
(บาทต่อป)ี 

ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก  314.00 148  46,472.00  
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 297.00 198  58,806.00  
ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน 212.00 297  62,964.00  
ผ้าซิ่นลายแล่ 212.00 148  31,376.00  

รวม 199,618.00 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ และการค้านวณ 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงต้นทุนวัตถุดิบทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อปี พบว่า ผ้าซิ่นลายตาหมู่
จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ เท่ากับ  46,472.00 บาท ผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ  58,806.00 บาท ผ้าซิ่นลาย 
ตาเล่ียน เท่ากับ 62,964.00 บาท ผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 31,376.00 บาท และต้นทุนวัตถุดิบทางตรง
ในการผลิตผ้าทอไท-ยวน ต่อปีรวมท้ังส้ินเท่ากับ 199,618.00 บาท 

 
ตารางที่ 4 แสดงต้นทุนค่าแรงงานทางตรงต่อผืนแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ และการค้านวณ 

ผลิตภัณฑ์ 

ค่าแรงงานต่อผ้าทอ 1 ผืน 
ค่าแรงงานใน 

การค้นเครือหูก 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ในการทอผ้า  

(วัน) 

ค่าแรงงานในการ
ทอผ้าต่อผืน 

 (บาท) 

รวม
ค่าแรงงาน 

(บาท) 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก 300.00 10 1,000.00 1,300.00 
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 100.00 7 600.00 700.00 
ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน 50.00 4 400.00 450.00 
ผ้าซิ่นลายแล่ 50.00 4 400.00 450.00 
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จากตารางท่ี 4 แสดงต้นทุนค่าแรงงานทางตรงต่อผืนแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ พบว่า 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือผ้าซิ่นตาหมู่ มีต้นทุนค่าแรงงาน เท่ากับ 1,300.00 บาท ผ้าซิ่นลายซิ่ว มี
ต้นทุนค่าแรงงาน เท่ากับ 700.00 บาท ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน มีต้นทุนค่าแรงงาน เท่ากับ 450.00 บาท 
และผ้าซิ่นลายแล่ มีต้นทุนค่าแรงงาน เท่ากับ 450.00 บาท 

 
ตารางที่ 5 แสดงค่าแรงงานทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละลายต่อปี 

ผลิตภัณฑ์ 
ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง  

(บาทต่อผืน) 
(1) 

ปริมาณการ 
ผลิตต่อปี (ผืน) 

(2) 

ต้นทุนแรงงานทางตรง 
(บาทต่อปี) 

(3) = (1)x(2) 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก  1,300.00 148  192,400.00  
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 700.00 198  138,600.00  
ผ้าซิ่นลายตาเลี่ยน 450.00 297  133,650.00  
ผ้าซิ่นลายแล่ 450.00 148  66,600.00  

รวม 531,250.00 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ และการค้านวณ 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงค่าแรงงานทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละลายรวมต่อปีรวมพบว่า 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือผ้าซิ่นตาหมู่ มีต้นทุนค่าแรงงานต่อปี เท่ากับ 192,400.00 บาท ผ้าซิ่น
ลายซิ่ว มีต้นทุนค่าแรงงานต่อปี เท่ากับ 138,600.00 บาท ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน มีต้นทุนค่าแรงงานต่อปี 
เท่ากับ 133,650.00 บาท ผ้าซิ่นลายแล่ มีต้นทุนค่าแรงงานต่อปี เท่ากับ 66,600.00 บาท และต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรงรวมในการผลิตผ้าทอไท-ยวนต่อปี รวมทั้งส้ิน เท่ากับ 531,250.00 บาท 

 
ตารางที่ 6 แสดงค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ีจ่ายเป็นเงินสดต่อปีแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อปี (บาท) 

ค่าไฟฟา้ ค่าน ้าประปา ค่าซ่อมแซม 
ค่าใช้จ่ายในการ

ด้าเนินงาน 
รวมค่าใช้จ่าย
ในการผลิต 

ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก  3,259.48 1,043.03 2,354.07 2,607.59 9,264.17 
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 2,348.05 751.38 1,695.81 1,878.44 6,673.68 

ผ้าซิ่นลายตาเลี่ยน 2,264.19 724.54 1,635.25 1,811.35 6,435.33 
ผ้าซิ่นลายแล่ 1,128.28 361.05 814.87 902.63 3,206.83 

รวม 9,000.00 2,880.00 6,500.00 7,200.00 25,580.00 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ และการค้านวณ 
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จากตารางท่ี 6 แสดงค่าใช้ในการผลิตท่ีจ่ายเงินสดต่อปีแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์พบว่า 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือผ้าซิ่นตาหมู่ เท่ากับ 9,264.17 บาท ค่าใช้จ่ายใน
การผลิตผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ 6,673.68 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าซิ่นลายตาเล่ียน เท่ากับ 
6,435.33 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 3,206.83 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ี
จ่ายเป็นเงินสด ต่อปีเท่ากับ 25,580.00 บาท 

1. ผลตอบแทนจากการการผลิตผ้าทอไท-ยวน 
 ปริมาณท่ีจ้าหน่ายค้านวณได้จากปริมาณผลผลิตของผ้าทอไท-ยวนต่อปีเนื่องจากการผลิต

เป็นการผลิตสิน ค้าตาม ค้าส่ังซื้ อ  ดั งนั้ นปริมาณ ท่ีขายได้ ค้านวณ ได้จากปริมาณการผลิต                
แสดงรายละเอียด ในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 7 แสดงปริมาณขายของผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2564 

ผลิตภัณฑ์ ปริมาณที่ขายได้ (ผืน) 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ 144 
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 192 
ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน 288 
ผ้าซิ่นลายแล่ 144 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ และการค้านวณ 
 

จากตารางท่ี 7 แสดงปริมาณขายของผลิตภัณฑ์ปี พ.ศ. 2564 พบว่า ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก
หรือซิ่นตาหมู่ เท่ากับ 144 ผืน ผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ 192 ผืน ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน เท่ากับ 288 ผืน 
และผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 144 ผืน 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านดง                 
ประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นอยู่กับปริมาณการขายและราคาขาย 
ซึ่งแบ่ งการจ้าหน่ายออกเป็น  3 แบบ ได้แก่  1. รายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์หน้าร้าน                
2. รายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์การออกร้านค้า OTOP 3. รายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
ลูกค้าออนไลน์ เช่น Facebook, Line แสดงรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 8 แสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หน้าร้าน ปี พ.ศ. 2564 

 
ผลิตภัณฑ์ 

จ้านวนที่ขายได้ต่อปี 
(บาท) 
(1) 

ราคาต่อผืน 
(บาท) 
(2) 

รายได้ต่อปี 
(บาท) 

(3) = (1) x (2) 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ 48 3,500.00 168,000.00 
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 84 1,700.00 142,800.00 
ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน 144 900.00 129,600.00 
ผ้าซิ่นลายแล่ 72 700.00 50,400.00 

รวม 490,800.00 
 
จากตารางท่ี 8 แสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2564 พบว่า ผ้าซิ่นลายตาหมู่              

จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ เท่ากับ 168,000.00บาท ผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ 142,800.00 บาท ผ้าซิ่น               
ลายตาเล่ียน เท่ากับ 129,600.00 บาท และผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 50,400.00 บาท 

 
ตารางที่ 9 แสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ออกร้านค้า OTOP ปี พ.ศ. 2564 

ผลิตภัณฑ์ 
จ้านวนที่ขายได้ต่อปี 

(บาท) 
(1) 

ราคาต่อผืน 
(บาท) 
(2) 

รายได้ต่อปี 
(บาท) 

(3) = (1) x (2) 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ 60 3,500.00 210,000.00 
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 60 1,700.00 102,000.00 
ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน 84 900.00 75,600.00 
ผ้าซิ่นลายแล่ 36 700.00 25,200.00 

รวม 412,800.00 
 

จากตารางท่ี 9 แสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปี พ.ศ. 2564 พบว่า ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก 
หรือซิ่นตาหมู่ เท่ากับ 210,000.00 บาท ผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ 102,000.00 บาท ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน 
เท่ากับ 75,600.00 บาท และผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 25,200.00 บาท 
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ตารางที่ 10 แสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าออนไลน์ เช่น Facebook, Line 

ผลิตภัณฑ์ 
จ้านวนท่ีขายได้ต่อปี 

(บาท) 
(1) 

ราคาต่อผืน 
(บาท) 
(2) 

รายได้ต่อป ี
(บาท) 

(3) = (1) x (2) 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ 36 3,500.00 126,000.00 
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 48 1,700.00 81,600.00 
ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน 60 900.00 54,000.00 
ผ้าซิ่นลายแล่ 36 700.00 25,200.00 

รวม 286,800.00 
 
จากตารางท่ี 10 แสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปี พ.ศ. 2564 พบว่า ผ้าซิ่นลายตาหมู่จก

ดอกหรือซิ่นตาหมู่  เท่ากับ 126,000.00 บาท ผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ 81,600.00บาท ผ้าซิ่นลาย                  
ตาเล่ียน เท่ากับ 54,000.00 บาท และผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 25,200.00 บาท 

 
2. การประมาณการในอนาคต 

5.1 การประมาณรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
   การประมาณรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ตลอดระยะเวลา 10 ปี 
พบว่า ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ เท่ากับ 6 ,339,257.83 บาท ผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ 
4,105,424.13 บาท ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน เท่ากับ 3 ,260,189.74 บาท และ ผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 
1,267,851.56 บาท รวมทั้งส้ิน 14,972,723.26 บาท 

     5.2 การประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าทอไท-ยวน  
  การประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าทอไท-ยวน ตลอดระยะเวลา 10 ปี พบว่า 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเท่ากับ 662,000.00 บาท ต้นทุนในการผลิตเท่ากับ  8,306,691.83 บาท และ
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานเท่ากับ 78,838.00 บาท รวมทั้งส้ินเท่ากับ  9,047,529.83 บาท 

         5.3 การประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิ 
   กระแสเงินสดรับสุทธิ ตลอดระยะเวลา 10 ปี พบว่า กระแสเงินสดรับ เท่ากับ 
14,972,723.26 บาท กระแสเงินสดจ่ายในการลงทุน เท่ากับ 662,000.00 บาท กระแสเงินสดจ่ายใน
ต้นทุนการผลิต เท่ากับ 8 ,306,691.83 บาท กระแสเงินสดจ่ายในค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 
78,838.00 บาท และกระแสเงินสดรับสุทธิ เท่ากับ 5,925,193.43 บาท 
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3. การประเมินโครงการ 
       ผลตอบแทนหรือรายได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ ผ้าทอไท -ยวน จะน้ามาวิเคราะห์
ผลตอบแทนในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก้าหนดอายุโครงการท่ี 10 ปี เนื่องจากสินทรัพย์ของกลุ่มท่ีมี
อายุการใช้งานสูงสุดอยู่ท่ี 10 ปี โดยการประเมินโครงการ 3 วิธี คือ 

6.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
         การค้านวณมีค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทนท้ัง 10 ปี อัตราลดร้อยละ 6.220 กระแส
เงินสดรับสุทธิ เท่ากับ 5,925,193.43 บาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ  3,942,787.91 บาท 
ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ สามารถสรุปได้ว่าควรจะลงทุนในโคงการนี้ 

6.2 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) 
           อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงจากการลงทุนผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์

วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ในระยะเวลา 
10 ปี อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงต้องเป็นอัตราส่วนลดท่ีท้าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์ ดังนั้น 
อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง (IRR) ของการลงทุนผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน เท่ากับร้อยละ 74.29                 
ซึ่งอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงสูงกว่าอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมจากธนาคาร 

      6.3 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
การค้านวณหาระยะเวลาคืนทุน ท้าได้โดยการรวมกระแสเงินสดรับสุทธิต้ังแต่ปีท่ี 1 เป็นต้น

ไปจนกระท่ังจ้านวนรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากับกระแสเงินสดจ่าย หรือจ้านวนเงินลงทุนใน     
ปีท่ี 0 โดยน้าข้อมูลจากตารางท่ี 4.23 มาค้านวณระยะเวลาคืนทุน ได้ดังนี้ 

เงินลงทุน                       662,000.00 บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 1 (433,952.00) บาท 

228,048.00 บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 2 (476,346.86) บาท 
คงเหลือ     (248,298.86) บาท 
ถ้าจ้านวนเงิน    476,346.86 =          1  ปี  

จ้านวนเงิน       248,298.86        =         
248,298.86

476,346.86
   =  0.52     ปี 

ระยะเวลาคืนทุนต่อเดือน   = 0.52 x 12    =  6.24    เดือน 
ระยะเวลคืนทุนต่อวัน   =  6.24 x 30    =  187.20 วัน 

ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุนของโครงการประมาณ 1 ปี 187.20 วัน หมายความว่ากิจการมี
กระแส เงินสดจ่ายในปีแรกท่ีเริ่มลงทุน คือ 662,000.00 บาท ดังนั้นภายในเวลา 1 ปี 187 วัน กิจการ
ก็สามารถช้าระคืนเงินทุนท้ังหมด 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผ้าทอไท -ยวน ของศูนย์

อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
พบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน มีผลตอบแทนจากการขายท่ีสูง จึงถือได้ว่าคุ้มค่ากับการลงทุน 
เนื่องจากต้นทุนในการผลิตไม่สูงมากท้าให้ได้ผลตอบแทนสูง และได้ใช้แรงงานคนในท้องถิ่นเป็นหลัก
เพราะต้องทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีถ่ายทอดมา นอกจากนี้งานทอผ้าเป็นงาน
หัตกรรมท่ีเป็นงานฝีมือ มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน จึงท้าให้ทางกลุ่มสามารถ
จ้าหน่ายจ้าหน่ายผ้าทอได้ในราคาท่ีค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส้าเริง นนศิริ และ              
รติพร มีชัย (2560) ได้ศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามของกลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติบ้านพันนา ต้าบลพันนา อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กนกวรรณ  ตันติวรางกูร (2554) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผ้าทอกะเหรี่ยงลาย
โบราณของวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่นยางมูล อ้าเภอล้ี จังหวัดล้าพูน ท่ีพบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุน   
ในการทอผ้าคุ้มค่าต่อการลงทุนค่อนข้างสูง โดยมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว และมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่า
อัตราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมของธนาคาร  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. สมาชิกกลุ่มผ้าทอศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน ควรท้าการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
การทอผ้าอย่างเป็นระบบและสรุปข้อมูลการขายในทุกเดือน เพื่อให้ทราบต้นทุนและผลตอบแทนท่ี
แท้จริงของการผลิตผ้าทอ 

2. สมาชิกกลุ่มผ้าทอศูนย์อนุร ักษ์ว ัฒนธรรม ไท -ยวน  ควรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ                 
การจัดท้าบัญชีเพิ่มเติมเพื่อให้มีการวางแผนจัดท้าบัญชีได้ถูกต้องมากขึ้น 

3. สมาชิกกลุ่มผ้าทอศูนย์อน ุร ักษ ์ว ัฒนธรรม ไท -ยวนและหน ่วยงาน ที ่เกี ่ยวข ้อ ง                    
ควรประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนในท้องถิ่นมาเรียนรู้และฝึกฝนการทอผ้า เพื่อท่ีจะได้สืบทอดงาน
ภูมิปัญญางานฝีมือเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตผ้าทอไท-ยวนให้เพียงพอ                 
ต่อความต้องการของตลาด 
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