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บทคัดยอ
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตผลิตภัณฑ         
หมวกใบลานและศกึษาปญหาของกลุมผูผลติผลติภณัฑหมวกใบลานเทศบาลตาํบลบานแปน อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํพูน
ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูผลิตที่ผลิตหมวกใบลาน 2 แบบไดแก          
หมวกใบลานแบบเลดี้ และแบบคาวบอย เปนอาชีพหลัก จํานวน 7 ราย ใน 4 หมูบาน ในเทศบาลตําบลบานแปน 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
  ผลการศึกษาพบวา ผูผลิตสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 50 ป ขึ้นไป มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา    
ไดรับความรูและเทคนิคในการผลิตหมวกใบลานจากบิดามารดาและศึกษาดวยตนเอง มีการซ้ือวัตถุดิบท่ีใชใน         
การผลิตจากพอคาคนกลางในจังหวัดลาํพนูและจังหวัดอืน่ การประกอบกิจการใชแหลงเงินทุนในสวนของตนเองและ
กูธนาคาร  ตนทุนจากการลงทุนผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลด้ี มีตนทุนการผลิตเฉล่ีย 14.35 บาทตอใบ          
หมวกใบลานแบบคาวบอย มตีนทนุการผลติเฉลีย่ 14.34 บาทตอใบ   ผลตอบแทนจากการลงทนุในการผลติผลติภัณฑ
หมวกใบลาน ทั้ง 2 แบบ ภายในระยะเวลา 10 ป อัตรากําไรสุทธิตอตนทุน ผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลด้ีเทากับ 
รอยละ 22.65 และแบบคาวบอย  เทากับรอยละ 22.68 อัตรากําไรสุทธิตอยอดขายผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลด้ี 
เทากับ รอยละ 16.25 และแบบคาวบอย เทากับรอยละ 16.27 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตภัณฑ                  
หมวกใบลานแบบเลดี้ เทากับรอยละ 100.48 และแบบคาวบอย เทากับรอยละ 101.21 มูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 
2,183,665.66 บาท ที่อัตราคิดลด รอยละ 8.00 เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งมีคามากกวาศูนยอัตราผลตอบแทนภายใน มีคาเทากับรอยละ 123.91 ซึ่งมีมูลคามากกวาอัตราดอกเบี้ยเงิน         
ใหกูยมืของธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) ทีก่าํหนดเทากบัรอยละ 8.00 และมีระยะเวลาคนืทนุ ประมาณ 11 เดอืน 
9 วัน ซึ่งระยะเวลาคืนทุนนอยกวาระยะเวลาลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน ที่กําหนดไว 10 ป  จากการ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑหมวกใบลาน ใหผลตอบแทนคอนขางสูง นาลงทุน แตผูผลิตประสบ
ปญหาการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ คาแรงงาน รวมทั้งไมทราบการคํานวณตนทุนการผลิตที่แทจริงสงผลกระทบ      
ตอการแขงขันทางการตลาดในดานราคา
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คําสําคัญ 
  การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน   ผลิตภัณฑหมวกใบลาน   

Abstract
  This study aimed to reveal the financial costs and benefit of palm leaves hat production and      
investigate a problem of the producer in Banphan Municipal District, Mueang District, Lamphun Province. 
The data was collected by structured interviews with seven entrepreneurs who produce palm leaves hats 
as a major occupation including two hat designs, Cowboy and Lady Styles, in four villages in Banphan 
Municipal District, Mueang District, Lamphun Province.
  The study found that manufacturers are mostly females between the age of 50 years and graduated 
from primary school. The knowledge and techniques in the production of palm leaves hat were gained 
from the parents and self-study. The raw materials that been used in the manufacture were purchased 
from the middlemen in Lamphun and other provinces. The operation used their own fund and bank loan 
as financial resources. Costs of palm leaf hat production were 14.35 baht per each in Lady Style Product 
and 14.34 baht per each in Cowboy Style Product. Return on investment in both styles of the palm leaf 
hats production in 10-year internal was analyzed: Net profit to cost were 22.65% in Lady Style Product 
and 22.68% in Cowboy Style Product. Net margin on product sales were 16.25% in Lady Style Product 
and 16.27% in Cowboy Style Product. Rate of return from investment were 100.48% in Lady Style Product 
and 101.21% in Cowboy Style Product. Net present value was 2,183,665.66 baht at a discount rate of 
8.00% as same as the interest rate loans of the Krungthai Bank, which is greater than zero. Internal Rate 
of Return was 123.91%, which is worth more than the interest rate on loans of the Krungthai Bank, given 
as 8.00%.  Payback period was 11 months and 9 days in approximately, the payback period is less than 
the investment time, set as 10 years, from capital analysis and the reward from hat palm leaves products , 
give a result compensate rather tall , be attractive for invest , but , the producer faces a problem the    
expansion goes up of raw material price , wage , and don't know capital production calculation TRUE 
actually has an affect on to build [ wasp ] way marketing competition in the sense of  price .
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บทนํา
  ลานหรือไมลาน เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่อยูในตระกูลปาลม เปนพันธุไมดึกดําบรรพ มีถิ่นกําเนิดในอเมริกา
และแถบเมดิเตอรเรเนียน สวนใหญจะชอบข้ึนอยูในท่ีมีอากาศช้ืนเย็น มีฝนตกมาก ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม     
ไดดทีี่สุด ตนลานที่พบในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ 1) ตนลานพรุ พบมากในอุทยานแหงชาติทับลาน 2) ตนลานปา 
พบมากในแถบภาคใตเขตอําเภอเชียรใหญและอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
และตามเสนทางจากจังหวัดกระบ่ีถงึพงังาเปนพนัธุไมดัง้เดิมของไทย  และ  3) ตนลานวัด ปลูกมากในภาคเหนือของ
ประเทศไทย
  ลานถือไดวาเปนไมเศรษฐกิจประเภทหนึ่งของไทย โดยอาศัยผลผลิตที่ไดจากตนลาน นํามาใชประโยชน  
เพื่อการดํารงชีวิต ทั้งดานอุปโภคและบริโภค นับตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน สวนตาง ๆ ของตนลานท่ีนํามาใชประโยชน
ไดแก ยอดลานออน (ใบลานออน) ใบลานแก กานใบ ลําตน ผล และราก ในอดีตตนลานเปนสัญลักษณแสดงถึง
ความคิดแตกฉานทางพระธรรมของพระสงฆและการยึดถือในศีลธรรมของผูเล่ือมใส จึงไดนําตนลานไปปลูก             
ตามวัดวาอาราม เพื่อใชใบลานไปจารเปนคัมภีรหรือสาระความรูตาง ๆ ตําราสมุนไพร ตําราที่เก่ียวของกับ           
ประเพณตีาง ๆ  แสดงถงึ ความสมัพนัธระหวางตนลานกบัวถิชีวีติของคนไทย ใบลานยงัใชเปนวสัดุดบิเพือ่การจกัสาน
อื่น ๆ อีก เชน ทําหมวกใบลาน ตะกรา กระเปาถือ เปนตน สามารถผลิตขายเปนสินคาและสรางรายไดแกชุมชน        
จนจดัตัง้เปนกลุมจักสานใบลานในปจจบุนั ไดแก กลุมจกัสานใบลานบานวงัขอนแดง กลุมจกัสานใบลานบานทบัลาน 
และกลุมอาชีพสตรีจักสานหมวกใบลาน ทั้งสามกลุมตั้งอยูในตําบลบุพราหมณ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี                
(วิชาญ เอียดทอง, 2554) ซึ่งเทศบาลตําบลบานแปน  จําหวัดลําพูน ถือเปนแหลงผลิตหมวกจากใบลานและ             
ไมไผ จากหัตถกรรมที่ตองใชศิลปะและฝมืออยางประณีต โดยไดไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษในทองถิ่น      
จากรุนสูรุน  ทั้งนี้ในตราสัญลักษณเทศบาล ประกอบไปดวย 1) ตนตาลสองตน หมายถึง ตนตาลซ่ึงมีอยูเปน           
จํานวนมากในเขตเทศบาลตําบลบานแปน 2) ทุงนาและตนขาว หมายถึง อาชีพสวนใหญของราษฎรในเขตเทศบาล 
3) หมวก (อยูในขอบภายนอกของดวงตา) หมายถึง อาชีพการทําหมวก ซึ่งเปนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน                   
ที่ทํารายไดใหแกครอบครัว เปนอยางมากในปจจุบัน (เทศบาลตําบลบานแปน, 2554)  
  ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการผลิตผลิตภัณฑหัตถกรรมหมวกใบลาน ซึ่งเปนงานฝมือที่ควร
อนุรักษและเปนวิชาชีพที่สําคัญของทองถิ่น เพราะสะทอนเสมือนเปนส่ิงหลอหลอมวัฒนธรรม ตลอดจน                         
เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เพิ่มรายไดใหกับทองถ่ิน ดังนั้นจึงสนใจศึกษาถึงตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิต
ผลิตภัณฑหมวกใบลานเทศบาลบานแปน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ตลอดจนศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ 
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาอาชีพซึ่งเปนภูมิปญญาของทองถิ่นใหเปนอาชีพที่ยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานของเทศบาล          
ตําบลบานแปน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
  2. เพื่อศึกษาปญหาของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานของเทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน
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วิธีการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
   ประชากรท่ีใชในการศึกษาไดแก ผูผลติผลติภณัฑหมวกใบลานในพ้ืนทีเ่ทศบาลตําบลบานแปน อาํเภอเมอืง 
จังหวัดลําพูน จํานวน  9  หมูบาน ไดแก บานบอโจง บานขวาง บานหนองหนาม บานรั้ว-บานทุง บานหนองเตา      
บานบชูา บานแปน บานเสง และบานมวง  ผูวจิยัไดกาํหนดใหมกีารสุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) 
โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ เปนผูผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานเปนอาชีพหลัก  ซึ่งไดขนาดตัวอยาง จํานวน  7 ราย 
จาก 4 หมูบาน คือ บานขวาง บานหนองเตา  บานแปน และบานเสง (เทศบาลตําบลบานแปน, ม.ป.ป.) 
  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณแบบมีโครงราง ที่ผานการตรวจสอบ
ความถูกตองของภาษา ความเท่ียงตรงของเน้ือหา และวิธีการวัดจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ทาน ไปดําเนินการ          
เก็บรวบรวมขอมูลกับประชากร จํานวน 7 ราย โดยแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน คือ
        สวนที่ 1 ขอมลูทัว่ไปเก่ียวกับผูประกอบการท่ีผลติหมวกใบลาน ในเทศบาลตําบลบานแปนอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา เพศ ความรูที่ไดรับจากการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน ระยะเวลาใน      
การประกอบอาชีพผลิตหมวกใบลาน แหลงเงินลงทุน การจัดหาเงินลงทุน การจัดจําหนาย 
      สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน
      สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน
      สวนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน พรอมขอเสนอแนะ     
จากการตอบแบบสอบถาม
  3. แนวคิดเกี่ยวกับตนทุน
   ดวงมณี  โกมารทัต (2551) ตนทนุ หมายถึง มลูคาทีว่ดัไดเปนจาํนวนเงินของสินทรัพยหรือความเสียสละ
ที่กิจการไดลงทุนไปเพื่อใหไดสินคาสินทรัพย หรือบริการตาง ๆ ซึ่งกิจการคาดวาจะนําไปใชเพื่อใหเกิดประโยชน         
ในภายหลัง ตนทุนผลิตภัณฑ (Product Cost) คือ ตนทุนวัตถุดิบ คาแรงงาน และคาใชจายในการผลิต  
  4. การวิเคราะหขอมูล
       ใชคารอยละและคามัชฉิมเลขคณิต ( x ) วิเคราะหขอมูลโดยทั่วไปของผูผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน   
สวนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตภัณฑหมวกใบลานของเทศบาลตําบลบานแปน ใชแนวคิดและ
สูตรการคํานวณดังนี้
        4.1 การวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทน  
                           เบญจมาศ  อภิสิทธภิญโญ (2550) ไดมีความคิดวาการวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนมีดังนี้
     1) อัตรากําไรตอตนทุน  =           กําไรสุทธิ         X   100 
                             ตนทุนผลิต
     2) อัตรากําไรตอยอดขาย     =       กําไรสุทธิ               X    100
                       รายไดจากการขาย
     3)  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน    =   กําไรสุทธิ      X   100
                       สินทรัพยไมหมุนเวียน
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   4.2 การประเมินผลตอบแทนการลงทุนการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน
    นภาพร นลิาภรณกลุ (2551) ไดเสนอเคร่ืองมือทีใ่ชในการประเมินโครงการ ทีน่ยิมใชโดยท่ัวไป ดงันี้
      1) คาปจจุบันสุทธิ NPV (Net Present Value) 
                 NPVn =   
   
     2) อัตราผลตอบแทนภายใน IRR (Internal Rate of Return) 

      IRR   =          

      3) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
                  ระยะเวลาคืนทุน (PB)     = เงินลงทุนเริ่มแรก
            กระเสเงินสดรับสุทธิรายป
ผลการวิจัย
  1. การผลิตหมวกใบลาน 
   1.1 วัตถุดิบที่ใชในการผลิต ไดแก ใบลาน 
   1.2 อปุกรณทีใ่ชในการผลิต  ไดแก  เครือ่งเลยีดใบลาน  ดาย  กรรไกร แบบพมิพหมวก และจกัรอตุสาหกรรม 
   1.3  คาแรงงานในการผลิตหมวกใบลาน ไดแก คาแรงการกรีดใบลานเปนเสน  การถักเปยใบลาน  
การเย็บหมวก  การนําหมวกไปตากแหง และการบรรจุถุงโดยมีขั้นตอนการผลิตหมวกใบลาน ดังนี้

               

          

          

      
 
      
 
    
 
               
 

 

(

      

นทน (Payback Per



127
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 9 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 – ¡Ã¡®Ò¤Á 2558

  2. การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน เทศบาล
ตาํบลบานแปน อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํพูน  โดยเก็บขอมลูจากแบบสัมภาษณจากกลุมตวัอยางแบบเฉพาะเจาะจง                  
ที่ประกอบอาชีพผลิตหมวกใบลานอยางเดียวเปนอาชีพหลัก จํานวน  7 ราย ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง         
วันท่ี 30 เมษายน พ. ศ. 2555 พบวา ผูผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานจากกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง อายุ 50 ป ขึ้นไป         
มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ไดรับความรูและเทคนิคในการผลิตหมวกใบลานจากบิดามารดารวมทั้ง             
การศึกษาดวยตนเอง มกีารซ้ือวัตถดุบิทีใ่ชในการผลิตจากพอคาคนกลางในจังหวัดลาํพูนและจังหวัดอืน่การประกอบ
กจิการใชแหลงเงินทนุในสวนของตนเองและกูธนาคาร
   ในการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลดี้ มีตนทุนการผลิตเฉล่ีย 14.35 บาทตอใบ หมวกใบลาน
แบบคาวบอย มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 14.34 บาทตอใบ ตนทุนการผลิตมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 
แสดงตนทนุในการผลิตผลติภณัฑหมวกใบลานแบบเลด้ี และแบบคาวบอย 

   

 48,924.00 97,848.00 
 191,528.40 383,056.80 

  16,280.00 32,560.00 
 3,214.55 6,288.81 

 259,946.95 519,753.61 
 18,120.00 36,240.00 

 ( ) 14.35 14.34 

  จากตารางที ่1 แสดงถงึ ตนทนุการผลติตอหนวย ของผลติผลติภณัฑหมวกใบลานแบบเลดีแ้ละแบบคาวบอย 

พบวา คาแรงงานทางตรงและคาวัตถุดิบทางตรงมีมูลคาที่สูง ทั้ง 2 แบบ แบบเลด้ี เทากับ 191,528.40 บาท 
และ48,924.00 บาท ตามลําดับ แบบคาวบอย เทากับ 383,056.80 บาท และ 97,848.00 บาทตามลําดับ                   
สําหรับตนทุนรวมตอปของผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลด้ี เทากับ 303,518.38 บาทและตนทุนรวมตอป                     
ของผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบคาวบอยเทากับ 606,896.47 บาท ตนทุนรวมตอปมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2
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( )  ( ) 

 
( ) 

 259,946.95 43,571.43 303,518.38 
 519,753.61 87,142.86 606,896.47 

 779,700.56 130,714.29 910,414.85 
 

ตารางที่  2
แสดงตนทุนรวมตอปของการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลด้ีและแบบคาวบอย

  ผลตอบแทนจากผลิตภัณฑหมวกใบลาน แบบเลด้ี มีอัตรากําไรสุทธิตอตนทุน เทากับ รอยละ 22.65 และ 
ผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบคาวบอย มีอัตรากําไรสุทธิตอตนทุน เทากับ รอยละ 22.68 อัตรากําไรสุทธิตอยอดขาย 
ผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลด้ี เทากับรอยละ 16.25 และผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบคาวบอย เทากับรอยละ 
16.27 มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  
แสดงผลตอบแทนจากผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลด้ีและแบบคาวบอย

   
 ( ) 22.65 22.68 

 ( ) 16.25 16.27 
 ( ) 100.48 101.21 

  จากตารางท่ี 3 แสดงถงึผลติภณัฑหมวกใบลานแบบเลด้ี มอีตัรากาํไรสทุธิตอตนทนุ อตัรากาํไรสทุธิตอยอดขาย 
และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน มีคาใกลเคียงกับผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบคาวบอย 
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ตารางท่ี 4  
แสดงกระแสเงินสดรับสุทธิ (กําหนดระยะเวลา 10 ป)

 
 

 
( ) 

 
 ( )  ( ) 

 
  

 
 

0  175,097.84   175,097.84 -175,097.84 -175,097.84 
1 1,087,200.00  770,197.20 130,714.29 900,911.49 186,288.51 11,190.67 
2 1,141,560.00  785,601.14 133,328.58 918,929.72 222,630.28 233,820.95 

   4 1,258,569.90  817,339.43 138,715.05 956,054.48 302,515.42 797,515.35 
5 1,321,498.40  833,686.22 141,489.35 975,175.57 346,322.82 1,143,838.17 
6 1,387,573.31 1,626.42 850,359.94 144,319.14 996,305.50 391,267.81 1,535,105.98 
7 1,456,951.98  867,367.14 147,205.52 1,014,572.66 442,379.32 1,977,485.30 
8 1,529,799.58  884,714.48 150,149.63 1,034,864.12 494,935.46 2,472,420.76 
9 1,606,289.56 150.71 902,408.77 153,152.62 1,055,712.11 550,577.45 3,022,998.21 

10 1 ,686,604.04  920,456.95 156,215.68 1,076,672.63 609,931.41 3,632,929.62 
 13,674,684.76 177,025.68 8,433,444.45 1,431,285.01 10,041,755.14 3,632,929.62  

  จากตารางท่ี 4  แสดงรายละเอียดกระแสเงินสดรับสุทธ ิตลอดระยะเวลา 10 ป พบวา กระแสเงินสดรับเทากบั 
13,674,684.76 บาท กระแสเงินสดจายในการลงทุนเทากับ 177,025.68บาท กระแสเงินสดจายในตนทุนการผลิต 
เทากับ 10,041,755.14 บาท กระแสเงินสดจายในการดําเนินงานเทากับ 1,431,285.01บาท และกระแสเงินสด         
รับสุทธิเทากับ 3,632,929.62  บาท
  การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานท้ัง 2 แบบ ในระยะเวลา 10 ป   
ที่อัตราคิดลดรอยละ 8.00  เทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถวิเคราะห        
มีรายละเอียด ดังตารางที่ 5

ตารางท่ี 5   
แสดงผลการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานทั้ง 2 แบบ

 (NPV) 2,183,665.66 
(IRR) 123.91 

 (PB) 11  9  
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  จากตารางท่ี 5 แสดงการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานท้ัง 2 แบบ
ระยะเวลา 10 ป พบวามลูคาปจจบุนัสทุธ ิเทากบั 2,183,665.66 บาททีอ่ตัราคิดลด รอยละ 8.00 เทากบัอตัราดอกเบีย้
เงินกู ยืมของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน มีคาเทากับ                        
รอยละ 123.91 ซึ่งมีมูลคามากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่กําหนดเทากับ 
รอยละ 8.00 และมีระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 11 เดือน 9 วัน ซึ่งระยะเวลาคืนทุนนอยกวาระยะเวลาลงทุนใน            
การผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน ที่กําหนดไว 10 ป 
  3. ปญหาของกลุมผูผลิตภัณฑหมวกใบลานของเทศบาลตําบลบานแปน อาํเภอเมือง จงัหวดัลําพูน 
                    3.1 ดานการจัดหาวัตถุดิบ และราคาวัตถุดิบ เนื่องจากใบลานในทองถิ่นเริ่มขาดแคลนทําใหตอง
สั่งซื้อจากทองถ่ินอื่น มีราคาที่สูง ทําใหตนทุนการผลิตหมวกใบลานสูงข้ึนตาม
   3.2 ดานการผลิต ผูผลิตประสบปญหาดานแรงงานในการผลิตเน่ืองจากการผลิตหมวกใบลานเปน
งานฝมือ ตองใชแรงงานคนทั้งหมด ผลสงตอตนทุนคาแรงงานในการผลิตหมวกใบลานใหเพิ่มสูงข้ึน
   3.3 ดานการบญัช ีผูผลติผลติภัณฑหมวกใบลานขาดความรูความเขาใจ การจดัทาํบัญชอียางถูกตอง 
สงผลใหไมทราบตนทุนการผลิตที่แทจริงและไมไดใชประโยชนจากขอมูลทางการบัญชี
        3.4 ดานการตลาด เนื่องจากไมทราบตนทุนที่แทจริงจึงไมสามารถแขงขันดานราคากับคูแขงขันได 
รวมทั้งผูผลิตไมมีความสามารถในการหาตลาดใหมได

อภิปรายผล
  การศกึษาเก่ียวกบัการการวเิคราะหตนทนุและผลตอบแทนทางการเงนิจากการผลติผลติภัณฑหมวกใบลาน
เทศบาลตําบลบานแปน อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน พบวา การผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน   เทศบาลตําบลบานแปน 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีผลตอบแทนคอนขางสูง นาลงทุน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ของ พนอ รินคํา (2552) 
เรือ่ง การวิเคราะหตนทนุและผลตอบแทนทางการเงินของกลุมจักสานผกัตบชวาในเขตอําเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา: 
กรณศีกึษากลุมจักสานผักตบชวา บานหวยเคียนเหนือและกลุมจักสานผักตบชวาบานสนัปามวง ทัง้สองกลุมจกัสาน
มผีลตอบแทนท่ีดแีละควรลงทุน และยังสอดคลองกบัผลการวิจยัของ ดาวประกาย กาแผ (2553) ทีศ่กึษาตนทนุและ
ผลตอบแทนการแปรรปูผลติภณัฑจากสาหรายนํา้จดื (ไก) กรณศีกึษา กลุมสตรสีหกรณบานหนองบวั อาํเภอทาวงัผา 

จงัหวดันาน  ซึง่พบวา การแปรรูปผลติภณัฑจากสาหรายนํา้จดื (ไก) มผีลตอบแทนท่ีเหมาะสมและคุมคาตอการลงทุน 
อยางไรตามจากผลการศึกษาของ พนอ อินคํา (2552) พบวาทั้งกลุมจักสานผักตบชวา บานหวยเคียนเหนือ และ    
กลุมจกัสานผกัตบชวาบานสนัปามวง อาํเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา มกีารจดัทาํบญัชีไมถกูตองตามหลกัการบญัชี
ทีร่บัรองโดยท่ัวไป ซึง่สอดคลองกบัผลการผลการวิจยัในคร้ังนี ้ทีพ่บวา ผูผลติผลติภัณฑหมวกใบลาน ยงัไมมกีารจดัทาํ
บัญชีที่ถูกตอง 
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สรุป
  ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑหมวกใบลาน ใหผลตอบแทน         
คอนขางสงู นาลงทนุ แตผูผลติประสบปญหาการเพิม่ขึน้ของราคาวัตถดุบิ คาแรงงาน รวมท้ังไมมกีารจัดทาํบัญชถีกูตอง
และไมทราบการคํานวณตนทุนการผลิตทีแ่ทจรงิสงผลกระทบตอการแขงขันทางการตลาดในดานราคาสนิคาดงันัน้      
ผูวจิยัจึงมขีอเสนอแนะวา ควรใหความรู  แกผูผลิตเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีที่ถูกตองเพื่อจะไดทราบตนทุนการผลิต   
ที่แทจริง  และสามารถบริหารตนทุนการผลิตอันจะเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูผลิต และมีผลตอบแทน
ที่สูงขึ้น
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