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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคสามประการ ประการแรก เพื่อศึกษาถึงโครงสรางการผลิต
และตนทุน  และการจัดจําหนายสบูธรรมชาติที่ทําดวยมือของกิจการแหงหนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม   ประการที่สอง เพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตสบู
ธรรมชาติที่ทําดวยมือแหงหนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม    ประการที่สาม เพื่อวิเคราะหความ
ไวตอการเปลี่ยนแปลงของกิจการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตนทุนหรือผลตอบแทนในการประกอบการ 
 ผลจากการศึกษาโครงสรางการผลิตและตนทุน และการจัดจําหนายสบูธรรมชาติที่ทําดวย
มือของกิจการแหงนี้  พบวา การผลิตสบูของกิจการจะเปนการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา โดยปกติ
แลว กิจการแหงนี้จะผลิตสบู 2 ขนาด คือขนาด 100 กรัมและ 115 กรัม  นอกเหนือจากนี้จะเปนการ
ผลิตตามคําสั่งซื้อพิเศษของลูกคาที่ตองการสบูในขนาดอื่น ๆ  สบูแตละกอนที่ผลิตจะมีกล่ินที่
แตกตางกันและมีสวนผสมของสมุนไพรที่แตกตางกันดวย   ในกระบวนการผลิตจะมีพนักงานที่
ปฏิบัติงานในฝายผลิตและฝายควบคุมคุณภาพของสินคาทั้งหมด 11 คน  โครงสรางตนทุนของ
กิจการ ประกอบไปดวย คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน และตนทุนทางออม  ใน
สวนของการจัดจําหนายสบูธรรมชาติที่ทําดวยมือนั้น จะเปนแบบการขายสง  โดยกิจการไดจัดใหมี
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การนําเสนอสินคาและชองทางการจัดจําหนายใน 4 รูปแบบ ไดแก  การนําเสนอสินคาผานระบบ
อินเตอรเน็ต  การนําเสนอสินคาในงานแสดงสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ   การนําเสนอ
สินคาผานนิตยสารภาษาอังกฤษรายเดือน ประเภทการทองเที่ยว   และการนําเสนอสินคาในหอง
โชวรูมที่สํานักงานของกิจการ 
 ผลจากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน   เมื่อใชอัตราสวนลด (Discount 
Rate) เทากับ 8%  พบวา มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ มีคาเทากับ 3,897,542.18  บาท  อัตรา
ผลตอบแทนภายในจากการลงทุน มีคาเทากับ 51.06 %  และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน มีคา
เทากับ 1.09  ซ่ึงมีความเปนไปไดในการลงทุน 
 ผลจากการวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงของกิจการ เมื่อใชอัตราสวนลดเทากับ 
8%  ภายใตสถานการณสมมติ 2 กรณี ไดแก  กรณีที่หนึ่ง เมื่อสมมติใหตนทุนของกิจการ (ในสวน
ของตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร) เพิ่มขึ้น โดยผลตอบแทนคงที่  พบวา ตนทุนของกิจการสามารถ
เพิ่มขึ้นไดสูงสุด 12%  เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุนยังคงยอมรับได กลาวคือ มูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ มีคาเทากับ 281,047.24 บาท  อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน มีคาเทากับ 
11%  และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคาเทากับ 1.0059    กรณีที่สอง เมื่อสมมติให
ผลตอบแทนของกิจการลดลง โดยตนทุนคงที่  พบวา ผลตอบแทนของกิจการสามารถลดลงได
สูงสุด 11%  เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุนยังคงยอมรับได กลาวคือ มูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ  มีคาเทากับ 85,287.33 บาท   อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน มีคาเทากับ 
9% และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคาเทากับ 1.0020 
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ABSTRACT 
 

 There are three main objectives of this study. First is to study the production structure  
and costs and distribution of a natural handmade soap business in Mueang District, Chiang Mai 
Province. Second is to conduct financial cost-benefit analysis of this business. Third is to analyze 
the sensitivity of this business relative to variations in cost and benefit parameters. 
 For the first objective, the results of the study show that this business produces soap 
products according to purchasing order. Usually, this business produces soap in 2 sizes: 100 
grams and 115 grams. Moreover, another size of soap can be made according to specific 
purchasing order of customer. Each soap product has a different scent and different herbal 
ingredients. In production process, there are 11 employees which work in the production and 
quality control sectors. The cost structure of this business consists of investment cost, operating 
cost and indirect cost. Concerning goods distribution, it is exclusively wholesale. There are 4 
ways to present and distribute soap products. For example, presenting goods on the internet, 
presenting goods in exhibitions both in the country and abroad, presenting goods in monthly 
English language travel-magazines and presenting goods in the show room at the office. 
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 The result of financial cost-benefit analysis, at discount rate of 8%, shows that the net 
present value (NPV) of the business is 3,897,542.18 baht while the internal rate of return (IRR) is 
51.06% and the benefit-cost ratio (B/C Ratio) is 1.09. So, this business is suitable to invest in. 
 The results of sensitivity analysis for this business, at discount rate of 8%, in two  
scenarios, are as follows: in the first scenario, when total costs (only fixed costs and variable 
costs) were supposed to increase whereas total benefits were supposed to be constant, total costs 
could be increased by 12%, then the net present value of the business will be 281,047.24 baht 
while the internal rate of return will be 11% and the benefit-cost ratio will be 1.0059. In the 
second scenario, when total benefits were supposed to decrease whereas total costs were supposed 
to be constant, total benefits could be decreased by 11%, then the net present value of the business 
will be 85,287.33 baht while the internal rate of return will be 9% and the benefit-cost ratio will 
be 1.0020. 
 


