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บทคัดย่อ 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP): 
กรณีศึกษาการผลิตหมูยอของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและ
ศึกษาผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หมูยอและศึกษาระยะเวลาคืนทุนของผลิตภัณฑ์หมูยอ โดยการศึกษา
และเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์สมาชิกของกลุ่มอาชีพแม่บ้านหนองกระโห้
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน เกี่ยวกับลักษณะการด าเนินงาน ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตหมู
ยอ ในลักษณะการด าเนินงานพบว่ากลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท 
คือ 1)หมูยอรสเขียวหวาน 2)หมูยอรสพริกไทยด า และ 3)หมูยอรสลาบเหนือ 

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าต้นทุนในการลงทุนผลิตหมูยอ แยกเป็นต้นทุนในการผลิตหมูยอ   ซึ่ง
ต้นทุนในการผลิตประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต  ต้นทุนการผลิต(ต่อปี) 
58,434 บาท ผลตอบแทน (ต่อปี) 87,500 บาท ก าไรสุทธิ (ต่อปี) 29,066 บาท  
 ต้นทุนการผลิตหมูยอรสเขียวหวาน เท่ากับ 24.89 บาทต่อหน่วย ต้นทุนการผลิตของการผลิต
หมูยอรสพริกไทยด า เท่ากับ 22.98 บาทต่อหน่วย ต้นทุนการผลิตของการผลิตหมูยอรสลาบเหนือ 
เท่ากับ 23.04 บาทต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 35 บาท 
 กระแสเงินสดรับสุทธิจากการลงทุนเท่ากับ 29,066 บาท ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1ปี 1 เดือน 
ก าไรสุทธิของหมูยอรสเขียวหวานเท่ากับ 5,056 บาท ก าไรสุทธิของหมูยอรสพริกไทยด าเท่ากับ 
18,030 บาท ก าไรสุทธิของหมูยอรสลาบเหนือเท่ากับ 5,980 บาท  
ค าส าคัญ:  ต้นทุน ผลตอบแทน หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  หมูยอ 
 
Abstract 
 Study cost and return in production of One Tambon One Product (OTOP): case 
study white pork sausage production of NongGraho occupational group had aimed to 
study cost and return of white port sausage product and study payback period of white 
pork sausage product. Study and collected data by using questionnaires via 
interviewing from the sample group 8 persons whom were the members of NongGraho 
occupational group about the implementation, cost and return of white pork sausage 
production. In operation found that the product of NongGraho occupational group had 
been divided into 3 types which were 1) green curry flavor of white pork sausage, 2) 
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black pepper flavor of white pork sausage, and 3) northern spicy ground pork salad 
flavor of white pork sausage. 
 The result of this study found that white pork sausage production investment 
cost was divided into white pork sausage production cost which was raw material, labor 
cost, production expenditure. Production cost (per year) was 58,434 baht. Return (per 
year) was 87,500 baht. Net profit (per year) was 29,066 baht. 
 Production cost of green curry flavor white pork sausage was equal to 24.89 
baht. Production cost of black pepper flavor white pork sausage was equal to 22.98 
baht. Production cost of northern spicy ground pork salad flavor white pork sausage 
was equal to 23.04 baht. The selling price per unit of 3 products were as the following 
1) green curry flavor white pork sausage was 35 baht, 2) black pepper flavor white pork 
sausage was 35 baht, 3) northern spicy ground pork salad flavor white pork sausage 
was 35 baht. 
 The net cash flow that got from investment was equal to 29,066 baht. Payback 
period was equal to one year and one month. Net profit margin of green curry flavor 
white pork sausage was 5,056 baht. Net profit margin black pepper flavor white pork 
sausage was equal to 18,030 baht. Net profit margin of northern spicy ground pork 
salad flavor white pork sausage was equal to 5,980 baht. 
Keywords: Cost, Return, One Tambon One Product (OTOP), Pork Sausage 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคของอาเซียน จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และกระบวนการ
ต่างๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชนซึ่งมีภารกิจส าคัญ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
เตรียมความพร้อมให้บุคลากร ซึ่งเสมือนกลไกในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ในขณะเดียวกันกับ
การแสวงหาองค์ความรู้และกลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพผู้น า กลุ่มองค์กร เครือข่ายและชุมชนให้มีความ
พร้อมทั้งทักษะชีวิต การบริหารจัดการภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรากฐานที่ส าคัญของ
การน าองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การประยุกต์ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบน
พ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชน 
ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ(กองทุนการเงิน ส าหรับการพัฒนาชุมชน,2558) 

หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน
ให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลักการ 
พ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) 
2. พ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 
3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
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ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ 
การดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลกจากนโยบายของ
รัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภา และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอ านวยการหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การด าเนินงานตามโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ  

1. สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน  
2. สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ท าเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น  
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
5. ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2557 ) 
 

กลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้ได้ผลิตหมูยอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ท าขึ้นมาเป็นเวลานานจนกลายมาเป็น
สินค้า OTOP ที่เหมาะส าหรับเป็นของรับประทานและเป็นของฝากของจังหวัดตาก ซึ่งมีกรรมวิธีที่ไม่
ซับซ้อน กลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้ ได้ดัดแปลงส่วนผสมบางอย่างให้เข้ากับความต้องการของ
ผู้บริโภค และสร้างความแปลกใหม่ของหมูยอที่มีรสชาติเดียวมาตั้งแต่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็น หมูยอรส
แกงเขียวหวาน หมูยอรสลาบเหนือ หมูยอรสพริกไทยด า โดยใช้ใบตอง เป็นทรัพยากรธรรมชาติและ
ใช้ตอกในการมัด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและในการผลิตหมูยอมีต้นทุนในการผลิตและผลตอบแทน
ที่ได้รับจากการจ าหน่ายและมีการจัดสรรเงินปันผลที่ต้องจ่ายให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านที่ร่วมลงทุนใน
ธุรกิจ 

กลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จากสถานการณ์แข่งขัน
ทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน ล้วนหันมาให้ความส าคัญกับการเพ่ิมศักยภาพของชุมชน และใช้จุดแข็ง
ของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพ่ือเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิต ในการสร้าง
สัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่กิจการจะต้องให้
ความส าคัญกับการบัญชีต้นทุนซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยพ้ืนฐานของการจดบันทึกข้อมูลและ
รายงานข้อมูลต้นทุนสินค้าที่ผลิต ซึ่งรวมถึงวิธีการในการรับรู้ การจ าแนกประเภทต้นทุน การายงาน
ข้อมูลต้นทุน การค านวณต้นทุนของสินค้า เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบการที่จะสามารถ
น ามาใช้ในการก าหนด ราคาขาย วางแผนควบคุมก าไร และช่วยในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อย่างไรก็ตามพบว่าทางกลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนที่แบ่งแยกอย่าง
ชัดเจน ได้จัดท าเพียงแค่รายการรับจ่ายซึ่งท าให้ไม่สามารถทราบข้อมูลชัดเจนว่าสินค้าใด สามารถ
สร้างผลก าไรให้กับกลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้และไม่มีการคิดระยะเวลาคืนทุน เป็นประโยชน์ที่ใช้
เป็นแนวทางส าหรับการลดต้นทุนต่อไป ดังนั้นหากมีการน าเอาระบบการบริหารต้นทุนเข้ามาใช้ในการ
บริหารกิจการก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตหมูยอและจะท าให้ทราบถึงผลตอบแทนที่
จะได้รับ รวมไปถึงการค านวณระยะเวลาการคืนทุน จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยสนใจศึกษา ต้นทุนและ
ผลตอบแทน ของการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กรณีศึกษาการผลิตหมูยอของกลุ่มอาชีพ
บ้านหนองกระโห้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาต้นทุนการผลิตหมูยอของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้ จังหวัดตาก 
2. เพ่ือศึกษาผลตอบแทนในผลิตภัณฑ์หมูยอของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้ จังหวัดตาก 
3. เพ่ือศึกษาระยะเวลาคืนทุนในผลิตภัณฑ์หมูยอของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้  จังหวัดตาก 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตหมูยอ ในหมู่บ้านหนองกระโห้ ต าบลไม้งาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จ านวนกลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดตากมีจ านวน 37 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดจ านวน
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ซึ่งยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการประเมินค่าสัดส่วน เกิดขึ้นในระดับร้อยละ 30 โดยมีวิธีการค านวณตามสูตรนี้ (สุ
ชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546) 
 
การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ Taro Yamane 
 

       n    =     N 
                           1 + Ne 2  
 

แทนค่าตามสูตรได้ดังนี้ 
       n    =           37            =  8.5450 

                              1 + (37) (0.3) 2  
 

 จากการค านวณพบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามประมาณ 8 คน โดย
จะท าการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามจากผู้ผลิตหมูยอ ในเขตพ้ืนที่ หมู่บ้านหนองกระโห้ ต าบลไม้งาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยการการสอบถามนั้นจะใช้วิธีสะดวกในการให้ผู้สอบถามได้กรอก
แบบสอบถาม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้แบบสัมภาษณ์ โดยมีแบบสอบถามเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์การวิจัย
ครั้งนี้ จะใช้สัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ถูกแบ่งออกเป็น 5 ตอน 
คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นการรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ผลิตหมูยอ การประกอบอาชีพครัวเรือน 
ประสบการณ์ในการผลิตหมูยอ จ านวนเงินทุนแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการผลิต 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตหมูยอ การเตรียมผลิตหมูยอ การดูแลรักษาหลังการผลิต 
การจัดเก็บหมูยอ 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตหมูยอ ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตหมูยอแบ่งออกเป็น 3 
รสชาติเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายการผลิต 
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 ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุนการผลิตหมูยอ ผลการผลิตหมูยอต่อ
สัปดาห์ รายได้ในการขายต่อสัปดาห์ ระยะเวลาคืนทุนในการผลิตหมูยอ จ านวนหมูยอที่ผลิตทั้งปี 
 ตอนที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการผลิตหมูยอ ด้านการผลิต สถานที่ผลิต วัสดุ
และอุปกรณ์  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือแหล่งข้อมูลปฐม
ภูมิ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตหมูยอในสถานที่ท่ีต้องการศึกษา 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหมูยอ จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ต้นทุนในการลงทุนผลิตหมูยอ แยกเป็น ต้นทุนในการผลิตหมูยอ ซึ่ งต้นทุนในการผลิต 

ประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุนการผลิต(ต่อปี) 58,434 บาท 
ผลตอบแทน(ต่อปี) 87,500 บาท ก าไรสุทธิ (ต่อปี) 29,066 บาท  
 ต้นทุนการผลิตของการผลิตหมูยอรสเขียวหวานขนาด 130 กรัม เท่ากับ 24.89 บาทต่อ
หน่วย ต้นทุนการผลิตของการผลิตหมูยอรสพริกไทยด าขนาด 130 กรัม เท่ากับ 22.98 บาทต่อหน่วย 
ต้นทุนการผลิตของการผลิตหมูยอรสลาบเหนือ ขนาด 130 กรัม เท่ากับ 23.04 บาทต่อหน่วย  
 ราคาขายต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ท้ัง 3 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้เท่ากับ 35 บาท มีก าไรสุทธิของหมูยอ
รสเขียวหวาน 10.11 บาทต่อหน่วย หมูยอรสพริกไทยด า 12.02 บาทต่อหน่วยและหมูยอรสลาบเหนือ 
11.96 บาทต่อหน่วย 
 กระแสเงินสดรับสุทธิจากการลงทุนเท่ากับ 29,066 บาท ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1ปี 1 
เดือน ก าไรสุทธิของหมูยอรสเขียวหวานเท่ากับ 5,056 บาท ก าไรสุทธิของหมูยอรสพริกไทยท าเท่ากับ 
18,030 บาท ก าไรสุทธิของหมูยอรสลาบเหนือเท่ากับ 5,980 บาท  
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทน และระยะเวลาคืนทุนของการผลิตหมูยอของกลุ่ม
อาชีพบ้านหนองกระโห้(OTOP) ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุน
และผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุนของการผลิตหมูยอของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้โดยเก็บ
ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามสมาชิกในกลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้ และจากกการค้นคว้าและรวม
รวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงน าข้อมูลที่ได้ท าการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุนจากการผลิตหมูยอ โดยอาศัยเครื่องมือทาง
การเงิน 2 วิธี คือ ระยะเวลาคืนทุน วิธีมูลค่าปัจจุบัน และวิธีการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  Taro 
Yamane สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
 ต้นทุนการผลิตหมูยอรสเขียวหวาน เท่ากับ 24.89 บาทต่อหน่วย ต้นทุนการผลิตของการผลิต
หมูยอรสพริกไทยด า เท่ากับ 22.98 บาทต่อหน่วย ต้นทุนการผลิตของการผลิตหมูยอรสลาบเหนือ 
เท่ากับ 23.04 บาทต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ดังนี้เท่ากับ 35 บาท 
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โดยมี ต้นทุนการผลิตรวม(ต่อปี)เท่ากับ 58,434 บาท ผลตอบแทน(ต่อปี)เท่ากับ 87,500 บาท ก าไร
สุทธิ (ต่อปี) 29,066 บาท 
 กระแสเงินสดรับสุทธิจากการลงทุนเท่ากับ 29,066 บาท ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1ปี1เดือน 
ก าไรสุทธิของหมูยอรสเขียวหวานเท่ากับ 5,056 บาท ก าไรสุทธิของหมูยอรสพริกไทยท าเท่ากับ 
18,030 บาท ก าไรสุทธิของหมูยอรสลาบเหนือเท่ากับ 5,980 บาท  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุนของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้ 
ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่าหมูยอรสพริกไทยด ามียอดผลิตและยอดขายสูงสุด 
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1ปี 1 เดือน ก าไรสุทธิของหมูยอรสเขียวหวานเท่ากับ 5,056 บาท ก าไรสุทธิ
ของหมูยอรสพริกไทยท าเท่ากับ 18,030 บาท ก าไรสุทธิของหมูยอรสลาบเหนือเท่ากับ 5 ,980 บาท 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยชลธิชา สถิตวงศ์ (2554) ที่ศึกษาเรื่อง”ต้นทุนและผลตอบแทนจากการท า
เค้กล าไยสีทองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยกานเบเกอรี่ ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน” 

จากการศึกษาต้นทุนในการลงทุนผลิตหมูยอ แยกเป็นต้นทุนในการผลิตหมูยอ ซึ่งต้นทุนใน
การผลิต ประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยต้นทุนการผลิต(ต่อปี) 58,434 
บาท ผลตอบแทน(ต่อปี) 87,500 บาท ก าไรสุทธิ (ต่อปี) 29,066 บาท ต้นทุนการผลิตหมูยอรส
เขียวหวาน เท่ากับ 24.89 บาท ต้นทุนการผลิตของการผลิตหมูยอรสพริกไทยด า เท่ากับ 22.98 บาท 
ต้นทุนการผลิตของการผลิตหมูยอรสลาบเหนือ เท่ากับ 23.04 บาท และมีเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก
เท่ากับ 34,000 บาท มีกระแสเงินสดรับสุทธิจากการลงทุนเท่ากับ 29,066 บาท ระยะเวลาคืนทุน
เท่ากับ 1ปี 1 เดือน ก าไรสุทธิของหมูยอรสเขียวหวานเท่ากับ 5,056 บาท ก าไรสุทธิของหมูยอรส
พริกไทยท าเท่ากับ 18,030 บาท ก าไรสุทธิของหมูยอรสลาบเหนือเท่ากับ 5,980 บาท  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. กลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้ ควรเข้ารับการอบรมความรู้ด้านการท าหมูยอ เพ่ือ เพ่ิม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

2. ทางกลุ่มควรมุ่งเน้นกรรมวิธีการผลิต ตลอดจนวิธียืดอายุผลิตภัณฑ์ เพ่ือมาตรฐานของ
รสชาติและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน เพ่ือรองรับการขยายการตลาด 

3. ทางกลุ่มควรเข้ารับการอบรมในเรื่องการจัดท าบัญชี เพ่ือที่จะได้ทราบต้นทุนและ
ผลตอบแทนที่ถูกต้อง เพ่ือความเหมาะสมในการตั้งราคาขาย 

4. ทางกลุ่มควรท าการติดต่อประสานงานกับร้านค้าที่ท าการขายของฝากภายในจังหวัด 
ควบคู่กับการส่งเสริมการจัดจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขาย
ผลิตภัณฑ์ และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

จากการการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุนการผลิตหมูยอของกลุ่มอาชีพ
บ้านหนองกระโห้ ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 
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1. ควรมีการศึกษาแนวทางการลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้ 
ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรให้กับทางกลุ่ม 

2. ควรมีการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตหมูยอของผู้ผลิตรายอ่ืน แล้วน าผลมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกัน ผลที่ได้อาจเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตหมูยอ 
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