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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ในการทอผ้าซ่ินยวน บ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมาและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มแม่บ้านทอ
ผ้าซ่ินยวน บ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

จากการศึกษา พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตผ้าซ่ินยวนระดับ 4 ดาว มีต้นทุนการผลิตท้ังหมด 310 บาท 
ผ้าลายช่อทิพย์มีต้นทุนการผลิตท้ังหมด 680 บาท และผ้าขาวม้ามีต้นทุนการผลิตท้ังหมด 280 บาท และเมื่อ
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนพบว่า ผ้าซ่ินยวน OTOP 4 ผ้าลายช่อทิพย์ และ ผ้าขาวม้า มี
ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 46.55 41.38 และ 51.72 ตามลําดับ 
คําสําคัญ : ต้นทุนโลจิสติกส์  โซ่อุปทาน ผ้าซ่ินยวน 
 
Abstract  

This study aimed to investigate the cost of logistics in woven sarong Yuan Ban Noen Kum, 
Amphur Sikhio, Nakhon Ratchasima Province, and to compare the rate of return from the 
investment. The research was based on depth interviews with women's groups’ woven sarong Yuan, 
Ban Kum, Amphur Sikhio, Nakron Ratchasima Province. 

The study found that the cost of logistics for the production of 4-star Yuan sarong. The 
total cost of the production was 310 baht. Chintz Chortip total cost of the production was 680 
baht. And Loincloth total cost of the production was 280 baht. When comparing the rates of return 
from investment between sarong Yuan OTOP 4, Chintz Chortip, and loincloth showed that it had a 
return on investment of 46.55 percent, 41.38 and 51.72 respectively. 
Keywords: cost of logistics, supply chain, sarong Yuan. 
 
บทนํา 
 ต้นทุน (Cost) นับเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งของการบริหารงานในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิตหรือบริการ 
โดยเมื่อกล่าวถึงโลจิสติกส์ (ผู้ประกอบการ SMEs มักเข้าใจว่าเป็นเรื่องการขนส่งเท่านั้น แต่ท่ีถูกต้องการขนส่งเพียง
กิจกรรมหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ทําให้การคํานวณต้นทุนของโลจิสติกส์เกิดความผิดพลาด ทําให้การคํานวณส่วนอื่นๆ 
ผิดพลาดไปด้วย โลจิสติกส์ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนทุกกิจกรรม ดังนั้นผู้ประกอบการ SMEs จึงควร
เตรียมการและให้ความสําคัญกับการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ SMEs 
1-2อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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 ต้นทุน (Cost) หมายถึง รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพื่อให้ได้สินค้าและบริการในการดําเนินงาน   ซ่ึงการ
จ่ายชําระเงินอาจเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นๆ โดยเงินทุนเจ้าของ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนได้เงินมาได้จากการกู้ยืม เพื่อหวัง
กําไรเป็นผลตอบแทน และต้นทุนในทางบัญชี หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจโดยกิจการ
เป็นเจ้าของอย่างจํากัด ได้แก่ เงินสด หรือการงานที่ต้องสูญเสียสามารถวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ได้
สินค้าหรือบริการไวดํ้าเนินกิจการ 
 ต้นทุนการผลิต เป็นปัจจัยท่ีสําคัญที่จะกําหนดว่าสินค้าจะมีราคาถูกหรือแพง เพราะต้นทุนการผลิตมี
ส่วนประกอบหลายอย่างที่เป็นปัจจัยหลักของการผลิต ท้ัง วัสดุ,ค่าแรงงาน,ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  ดังนั้นการลดต้นทุน
การผลิต จึงสําคัญอย่างมากในการทําให้สินค้ามีต้นทุนต่ําลง หรือ กําไรเพิ่มขึ้น ซ่ึงส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการแข่งขันใน
ตลาด 

- ต้นทุนด้านวัสดุ (Material cost) 
- ต้นทุนด้านแรงงาน (labor cost) 
- ค่าโสหุ้ย (Overhead) 
ต้นทุน (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 

           ต้นทุนการผลิต (production cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมทางการผลิตเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ผลิตภัณฑท่ี์ดีมีคุณภาพ ความต้องการของลูกค้า 
 มีกระบวนการวางแผน การกําหนดการปฏิบัติงานและการควบคุมการเคลื่อนย้ายท้ังไปและกลับกับการเก็บ
รักษาสินค้า และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้ังแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตไปสู่จุดสุดท้ายของ
การบริโภคสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยทําให้เกิดต้นทุนในการกระจายสินค้าให้ตํ่าท่ีสุด หรือ การ
จัดการโลจิสติกส์ คือ การดําเนินงานเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบไปยังสถานที่
ถูกต้องในเวลาเหมาะสม ด้วยต้นทุนคุ้มค่า หัวใจหลักของการจัดการ 
โลจิสติกส์จึงอยู่ท่ีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี เพื่อใหเ้กิดการสื่อสาร ยังถือเป็นกิจกรรมสนับสนุนการทํางานภายในองค์กร
เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในเชื่อมโยงเข้าหมายกันรวมถึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานซ่ึง 
เรียกว่า ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 เพื่อศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของการทอผ้าซ่ินยวน บ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 สําหรับการคํานวณต้นทุนโลจิสติกส์ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั้น วิธีการคํานวณแบบ Activity-
Based Costing (ABC) เป็นวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ท่ีนิยมวิธีหนึ่ง Activity Based Costing หมายถึง “การ
คํานวณต้นทุนโดยใช้ “กิจกรรม” เป็นฐานการคํานวณปกติองค์กรส่วนใหญ่ใช้การคํานวณต้นทุนแบบดั่งเดิม ค่าเฉลี่ย
ของต้นุทนที่เกิดขึ้นในรายละเอียดตามเนื้องานที่ปฏิบัติจริง เรียกว่า “ต้นทุนต่อหน่วย” หากนําต้นทุนต่อหน่วยมาคูณ
จํานวนครั้งที่ทํากิจกรรมนั้น ก็จะได้โดยรวมของแต่ละกิจกรรม  
 
วิธีการดําเนินการวจิัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

กลุ่มตัวอย่างได้จากกลุ่มทอผ้าซ่ินยวน บ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน  
10 คน 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 561 

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การคํานวณแบบ Activity-Based Costing (ABC) 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

 1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผ้าซ่ินยวน รวมทั้งทฤษฎีและเครื่องมือต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ออกแบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การคํานวณต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Base 
Costing หรอื ABC) 
 2. สัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องของต้นทุนในแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโซ่อุปทาน 
 3. คํานวณต้นทุนโลจิสติกส์ท่ีได้จากข้อมูลท่ีได้จากสัมภาษณ์ ศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันและมี
ผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ 
 4. สรุปและวิเคราะห์ต้นทุนที่คํานวณได้ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและผลกระทบต่อต้นทุน        
โลจิสติกส์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิตผ้าซ่ินยวน บ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
 ขั้นตอนการทอผ้า 
 1) การกรอด้ายยืน คือ การสาวด้ายจากไจให้มาม้วนเข้ากับหลอดใหญ่ ซ่ึงมีขนาดยาวประมาณ 20 
เซนติเมตร กว้างประมาณ 1.4 เซนติเมตร เครื่องมือ ท่ีใช้สําหรับกรอด้าย ประกอบด้วย ใจสําหรับกรอ และระวิง 
 2) การพันด้ายเป็นด้ายเกลียว หรือ ด้ายควบ หรือ ด้ายน้ําไหล คือ การนําเส้นด้ายสองเส้น สีตามต้องการ มา
เข้าเครื่องปั่น เพื่อทําให้ด้ายพันกันเป็นเกลียว 
 3) การเดินด้าย คือ การจัดเส้นด้ายสีพื้น เส้นด้ายเกลียวให้เป็นเส้นด้ายเรียงกันเพื่อสําหรับไปร้อยเข้ากับฟัน
หวีท่ีเป็นความกว้างของเนื้อผ้าเป็นเส้นด้ายยืน เครื่องมือที่ใช้สําหรับเดินด้าย คือ กระบวกจูงด้าย ราวตั้งหลอด และ
เครือสําหรับเดินด้าย 
 4) การร้อยฟันหวี คือ การสอดเส้นด้ายสีพื้นเป็นริมผ้าและเส้นด้านเกลียว ท่ีผ่านการเดินด้ายแล้วโดยนํามา
ผสมในช่องฟันหวี ใช้เส้นด้ายสีพื้นก่อน แล้วนําด้ายเกลียวแต่ละสีมาใส่ในช่อง ซ่ึงสีจะไม่พันกันเลยตามด้วยเส้นด้ายท่ีมี
สีเดียวกันหรือสีใกล้เคียงกันกับสีของริมผ้า ทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ตามความต้องการเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย ฟันหวีเป็น
โลหะที่เล็กมีขอบไม้ และไม้ร้อยฟันหวี 
 5) การรีด้าย คือ การทําให้เส้นด้ายท่ีผ่านการร้อยฟันหวีมาทําให้เรียบ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยม้าสําหรับ
ใส่เหล่าม้วนด้าย และม้าทับเส้นด้ายเพื่อดึงเส้นด้ายให้ตึง 
 6) การนําเพลาม้วนด้ายมาติดกี่ วิธีการ คือ ให้เพลาข้างหนึ่งมาพาดแล้วมัดติดกี่ 
 7) การคัดเส้นด้าย คือ การใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้สลับกันคัดด้าย เส้นด้ายจะต้องสลับกัน บน ล่าง 
 8) การเดินตะกรอ อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบด้วย ไม้ ก้ามปู กับเส้นด้ายใหญ่ 
 9) การผูกโยงตะกรอ เป็นการผู้โยงตะกรอกับกี่ และผูกโยงตะกรอกับเท้าเหยียบ 
 10) ทอผ้าตามลายที่ต้องการ โดยนําด้ายสีพื้นมาปั่นใสหลอดเล็ก และนําด้ายหลอดเล็กมาใส่กระสวย 
ต่อจากนั้นหมุนเพลาด้วยให้ตึงแล้วใช้ไม้ค้ํา กระตุกหูกระต่าย เพื่อให้กระสวยที่ใส่หลอด้ายพุ่งมาอีด้านหนึ่ง พร้อมกับ
กระทบฟันหวี เข้ามา แล้วสลับเท้าเหยียบ สลับมือกระตุก ตามลดลายท่ีต้องการ 
           โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์การผลิตผ้าซิ่นยวน 
           ศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับการใช้ปัจจัยการผลิตในกระบวนการทอผ้า โดยแบ่งต้นทุนการ
ทอผ้าตามกิจกรรมการผลิตต้ังแต่เริ่มเตรียมวัสดุ การทอผ้าจนกระทั่งจัดส่งผลผลิตมี 5 หมวดคือ ค่าแรง ค่าวัสดุและ



562 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 
 

 

อุปกรณ์ ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน ค่าเช่าท่ีดิน และค่าดอกเบี้ยเงินลงทุนอุปกรณ์ โดยจัดแยกลักษณะต้นทุนเป็น 2 ประเภท 
คือ ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ (สมนึก,2551) สามารถแยกออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน ซ่ึงต้นทุนผันแปรเป็นต้นทุน
รวมเปลี่ยนแปลงไปในสัดสว่นโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
 2. ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าเช่าท่ีดิน และค่าดอกเบี้ยเงินลงทุนอุปกรณ์ เป็นต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามปริมาณของกิจกรรม 
 ต้นทุนทั้งสองประเภทนี้จะนําไปใช้ในการคํานวณต้นทุนการทอผ้าซ่ินยวน แต่ละชนิด คือ ผ้าซ่ินยวน (4 ดาว) 
ผ้าลายช่อทิพย์ (OTOP) และ ผา้ขาวม้า (OTOP) ดังนี้ 
 ผ้าซ่ินยวน OTOP 4 ดาว มีต้นทุนการผลิตท้ังหมด 310 บาทต่อผืน ประกอบด้วยต้นทุนในวัตถุดิบ 60 บาท
ต่อผืน ค่าแรงงานทางตรง 72 บาทต่อผืน และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ อีก 23 บาทต่อผืน และเมื่อคํานวณ
เปรียบเทียบอัตราผลกําไรต่อการลงทุนพบว่าอัตราผลกาํไรที่ได้รับคิดเป็น 41.38% 
 ผ้าลายช่อทิพย์ มีต้นทุนการผลิตท้ังหมด 680 บาท ประกอบด้วยต้นทุนในวัตถุดิบ 60 บาทต่อผืน ค่าแรง
ทางตรง 72 บาทต่อผืน และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ อีก 38 บาทต่อผืน และเมื่อคํานวณเปรียบเทียบอัตราผลกําไรต่อ
การลงทุนพบว่าอัตราผลกําไรที่ได้รับคิดเป็น 41.38% 
 ผ้าขาวม้า มีต้นทุนการผลิตท้ังหมด 140 บาทต่อผืน ประกอบด้วยต้นทุนในวัตถุดิบ 60 บาท ต่อผืน 
ค่าแรงงานทางตรง 72 บาทต่อผืน และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ 8 บาทต่อผืน และเมื่อคํานวณเปรียบเทียบอัตราผล
กําไรต่อการลงทุน พบว่า อัตราผลกําไรที่ได้รับคิดเป็น 51.72% 
  
อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 กระบวนการทอผาซิ่นยวน ประกอบด้วย การเตรียมวัสดุ (ด้ายสีต่างๆ ตามลายท่ีต้องการ) การทอผ้า       
(การผลิต) การจัดส่ง ส่วนใหญ่อาศัยประสบการณ์และความชํานาญของผู้ผลิตเอง ดังนั้นทักษะฝีมือความชํานาญของ
ผู้ผลิตแต่ละคนแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ ความละเอียดรอบครอบ และระยะเวลาในการดําเนินการทอผ้า 
เป็นองค์ประกอบสําคัญในการตัดสินใจดําเนินงาน และจากการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของผ้าซ่ินยวนทําให้ทราบถึง
วิธีการทางด้านการผลิตและการใช้ต้นทุนการผลิตและรายละเอียดมีความแตกต่างกันไป 
 ต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตผ้าซ่ินยวนระดับ 4 ดาว มีต้นทุนการผลิตท้ังหมด 310 บาท ผ้าลายช่อทิพย์มี
ต้นทุนการผลิตท้ังหมด 680 บาท และผ้าขาวม้ามีต้นทุนการผลิตท้ังหมด 280 บาท และเมื่อเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน พบว่า ผ้าซ่ินยวน OTOP 4 ผ้าลายช่อทิพย์ และผ้าขาวม้ามีผลตอบแทนจากการลงทุน
ร้อยละ 46.55  41.38 และ 51.72 ตามลําดับ 
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