
 

 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  จากผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของกิจการผลิตสบูธรรมชาติที่ทําดวยมือแหง
หนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   พบวา  การประกอบกิจการดังกลาวมีความเหมาะสมตอการ
ลงทุน โดยสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

 5.1.1  สรุปผลการวิเคราะหโครงสรางการผลิตและตนทุน และการจัดจําหนายของกิจการ  
   จากการศึกษาโครงสรางการผลิตและตนทุนของกิจการผลิตสบูธรรมชาติที่ทําดวยมือ
แหงหนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  พบวา  การผลิตสบูของกิจการแหงนี้จะเปนการผลิตตาม
คําสั่งซื้อของลูกคา   ดังนั้น ปริมาณการผลิตจึงขึ้นอยูกับปริมาณที่ลูกคาสั่งซื้อเขามา  โดยปกติแลว 
กิจการแหงนี้จะผลิตสบู 2 ขนาด คือขนาด 100 กรัมและ 115 กรัม  นอกเหนือจากนี้จะเปนการผลิต
ตามคําสั่งซื้อพิเศษของลูกคาที่ตองการสบูในขนาดอื่น ๆ   สบูแตละกอนที่ผลิตขึ้นจะมีกล่ินที่
แตกตางกันและมีสวนผสมของสมุนไพรที่แตกตางกันดวย   ซ่ึงในปจจุบัน การแขงขันในตลาดของ
สบูที่ทําดวยมือมีสูงมาก  สวนใหญจะแขงขันกันที่คุณภาพของสบูและตัวสมุนไพรมากกวา   ดังนั้น 
สบูของกิจการแหงนี้จึงใหความสําคัญกับการผลิตสบูใหมีคุณภาพและคิดคนที่จะนําเอาสมุนไพรที่
มีประโยชนตาง ๆ มาใชในการผลิต เพื่อใหสบูมีความแตกตางจากคูแขง และมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น   สบูทั้งสองขนาดที่ผลิตขึ้นมานั้น กิจการก็ไดนํามาจัดทําเปนสินคารูปแบบตาง ๆ ทั้งหมด 4 
รูปแบบ  ดังนี้ 
   แบบที่ 1 : สบูขนาด 100 กรัม 
   แบบที่ 2 : สบูขนาด 115 กรัม 
   แบบที่ 3 : (ชุดของขวัญ) สบูขนาด 100 กรัม จํานวน 1 กอนที่บรรจุในกลองของขวัญ   
   แบบที่ 4 : (ชุดของขวัญ) สบูขนาด 100 กรัม จํานวน 2 กอนที่บรรจุในกลองของขวัญ 

   ในฝายผลิตของกิจการนั้น มีจํานวนแรงงานหรือพนักงานทั้งหมด 10 คน   ประกอบดวย
พนักงานฝายผลิต  9 คน  ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมดูแลของหัวหนาฝายผลิต 1 คน   แตในบางครั้งที่
กิจการไดรับคําสั่งซื้อเขามาเปนจํานวนมาก   ก็อาจจะมีการจางแรงงานจากภายนอกที่อาศัยอยูใน
ทองถ่ินนั้นใหเขามาทํางานชั่วคราว โดยคิดคาแรงใหเปนรายวัน     นอกจากนี้ กิจการก็ยังจัดใหมี
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พนักงานฝายควบคุมคุณภาพของสินคา   ซ่ึงจะตองทําหนาที่จัดวางระบบเพื่อควบคุมคุณภาพของ
สินคาที่ผลิตใหมีมาตรฐาน อีกจํานวน 1 คนดวย   สวนโครงสรางตนทุนของกิจการนั้น ก็จะ
ประกอบไปดวย คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน และตนทุนทางออม   
  จากการศึกษาการจัดจําหนายสบูธรรมชาติที่ทําดวยมือของกิจการแหงนี้  พบวา กิจการมี
การจัดจําหนายแบบขายสง  และเนื่องดวยสบูที่ทําดวยมือมักจะไดรับความนิยมจากชาวตางประเทศ
มากกวาชาวไทย  จึงทําใหกลุมลูกคาของกิจการสวนใหญเปนชาวตางประเทศ   ดังนั้น กิจการจึงจัด
ใหมีการนําเสนอสินคาและชองทางการจัดจําหนายในหลายรูปแบบ เพื่อจะไดเขาถึงกลุมลูกคาได
มากยิ่งขึ้น รูปแบบแรก คือการนําเสนอสินคาผานระบบอินเตอรเน็ต โดยการจัดทําเว็บไซต ซ่ึงถือได
วาเปนชองทางที่สามารถเขาถึงลูกคาไดทุกที่ทุกเวลา    รูปแบบที่สอง คือการนําเสนอสินคาในงาน
แสดงสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ  ถือวาเปนอีกหนึ่งชองทางที่ดีกวา เพราะสามารถติดตอ
ซ้ือขายกับลูกคาแบบเห็นหนาตา   และทําใหสามารถเขาใจถึงความตองการของลูกคาไดดีกวา   
รูปแบบที่สาม คือการนําเสนอสินคาผานนิตยสารภาษาอังกฤษรายเดือน ประเภทการทองเที่ยว   
รูปแบบที่ส่ี คือการนําเสนอสินคาที่สํานักงาน โดยจัดทําหองโชวรูมแสดงสินคาตัวอยางทั้งหมดของ
กิจการ 

 5.1.2  สรุปผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางดานการเงินของกิจการ 
   การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางดานการเงินของกิจการผลิตสบูธรรมชาติที่ทํา
ดวยมือแหงนี้   เปนการวิเคราะหการดําเนินงานในระยะเวลา 10 ป     กําหนดอัตราสวนลดที่ 8% 
(อัตราดอกเบี้ยเงินกู)   โดยไดทําการวิเคราะหถึงตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ วาเปน
โครงการที่สามารถประกอบกิจการไดผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุนในปจจุบันหรือไม  ทําการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานในภาพรวม    โดยนําประมาณการตนทุนและผลตอบแทนที่ไดจัดทําขึ้น  
มาทําการวิเคราะหทางดานการเงิน  สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
   1) มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV)    มีคาเทากับ  3,897,542.18
บาท  หมายความวา รายไดหรือผลตอบแทนสุทธิในอนาคต หลังจากที่จายคืนคาใชจายในการลงทุน
ที่เกิดขึ้นแลว  เมื่อนํามาคํานวณกับอัตราสวนลดที่กําหนดไวแลวนั้น  มูลคาปจจุบันของผลตอบแทน
สุทธิมีคาเปนบวกหรือมีคามากกวาศูนย  แสดงวา โครงการนี้ใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน  
   2) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของโครงการ (IRR)    เทากับ  51.06%   
หมายความวา ในขณะที่อัตราสวนลดที่ใชในโครงการ (อัตราดอกเบี้ยเงินกู) เทากับ 8% นั้น  แตหาก
เราทําการวิเคราะหถึงอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการแลว  มีคาเทากับ 51.06%   ซ่ึงมีคา
มากกวาอัตราสวนลดที่เราใชในโครงการ  แสดงใหเห็นวา โครงการนี้ใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการ
ลงทุน  
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   3) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) เทากับ 1.09  หมายความวา ผลตอบแทน
ที่ไดรับจากโครงการเมื่อคิดเปนมูลคาปจจุบัน มีคามากกวาตนทุนทั้งหมดของโครงการที่คิดเปน
มูลคาปจจุบัน 1.09 เทา  แสดงวา โครงการนี้ใหผลตอบแทนที่คุมคากับตนทุนทั้งหมดของโครงการ 
   4) ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เทากับ 2 ป 10 เดือน 21 วัน  หมายถึง ระยะเวลาที่ใชไป
เพื่อใหไดรับผลตอบแทนสุทธิเทากับศูนย  หรือระยะเวลาที่โครงการนี้ไดรับผลตอบแทนกลับคืนมา
คุมกับเงินที่ลงทุนไป คือ ประมาณ 2 ป 10 เดือน 21 วัน  ซ่ึงนอยกวาระยะเวลาของโครงการทั้งหมด 
(อายุของโครงการ) ที่มีอายุ 10 ป  แสดงวา การลงทุนในโครงการนี้อยูในเกณฑที่นาลงทุน 

 5.1.3  สรุปผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงของกจิการ  
   การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงของกิจการ โดยใชอัตราสวนลดที่คงที่     
ภายใตสถานการณสมมติ 2 กรณี  ไดผลดังนี้ 
   กรณีที่ 1  เมื่อสมมติใหตนทุนของกิจการ (ในสวนของตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร) 
เพิ่มขึ้น  โดยผลตอบแทนคงที่    พบวา ตนทุนของกิจการสามารถเพิ่มไดสูงสุด 12%   เกณฑการ
ตัดสินใจเพื่อการลงทุนยังคงยอมรับได กลาวคือ มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ 
281,047.24 บาท  อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) มีคาเทากับ 11%  และอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) เทากับ 1.0059  
   กรณีที่ 2  เมื่อสมมติใหผลตอบแทนของกิจการลดลง โดยตนทนุคงที่ พบวา ผลตอบแทน
ของกิจการสามารถลดลงไดสูงสุด 11%   เกณฑการตัดสนิใจเพื่อการลงทุนยังคงยอมรับได กลาวคอื 
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ 85,287.33 บาท อัตราผลตอบแทนภายในจากการ
ลงทุน (IRR) มีคาเทากับ 9%  และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) เทากับ 1.0020 

5.2 ขอเสนอแนะ       
 1) อัตราสวนลดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ MLR ของ
ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด 18 แหง ซ่ึงมีคาเทากับ 8%  ซ่ึงโดยทั่วไปแลว
อัตราดอกเบี้ยอาจจะเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจทั่วไป  ซ่ึงอาจมีอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลงได  
ดังนั้น ผูที่สนใจจะศึกษาเพิ่มเติม ก็สามารถประเมินผลความเปนไปไดในอัตราสวนลดที่ตองการ
ศึกษา 
 2) ในการศึกษาครั้งนี้ ไดเนนถึงการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินที่เกิดขึ้น
ในการดําเนินโครงการ  หากผูที่มีความสนใจในธุรกิจนี้  ควรทําการศึกษาหรือวิเคราะหสภาพทาง
การตลาดดวย  เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขาย หรือปริมาณขาย   
ซ่ึงจะมีผลตอความเปนไปไดของโครงการ  
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 3) ในการคํานวณการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของกิจการผลิตสบูธรรมชาติที่ทํา
ดวยมือแหงหนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในครั้งนี้  ไดใชขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในชวง
ระยะเวลาป 2548 – 2550  เพราะฉะนั้น ผูที่จะนําผลการคํานวณไปใช ควรปรับคาตัวเลขในสวนของ
ตนทุนและผลตอบแทนตาง ๆ ใหสอดคลองกับชวงเวลาที่ตองการศึกษาดวย  
  4) ส่ิงที่ผูประกอบการสบูสมุนไพรตองใหความสําคัญก็คือ  เมื่อใชสมุนไพรเปนวัตถุดิบ
หลักในการผลิตสินคาแลว   ตองรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการผลิต  รวมถึงระยะเวลาในการ
จัดสงสินคา   เพราะหากมีผูประกอบการรายใดไมรักษาคุณภาพสินคา  ไมรักษาสัญญาในการจัดสง
สินคา  ก็จะทําใหผูประกอบการในตางประเทศที่ตองการนําสินคาไปจําหนายยังประเทศของตนเกิด
ความรูสึกไมมั่นใจในสินคาของไทย   ซ่ึงทําใหเกิดผลเสียโดยรวมตอผูประกอบการในประเทศไทย 
  5) ผูประกอบการอาจลองคิดคนผลิตสบูที่มีกลุมลูกคาเปาหมายเปนตลาดเฉพาะ (Niche 
Market) เชน ถาผูประกอบการตองการสงสินคาไปจําหนายในประเทศที่มีอากาศหนาว  ผลิตภัณฑ
สบูควรมีคุณสมบัติใหความชุมชื้นกับผิวมากเปนพิเศษ  แตถาตองการสงสินคาไปจําหนายใน
ประเทศที่มีอากาศรอน  ผลิตภัณฑสบูก็ควรมีคุณสมบัติในการชวยลดความมัน เปนตน  โดยตองทํา
ใหสินคามีความแตกตางจากสินคาในทองตลาด   เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันกับสินคาโรงงานผลิต
ขนาดใหญที่ไดเปรียบทั้งแงตนทุนและการตลาด 
  อยางไรก็ตาม  การศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตสบู
ธรรมชาติที่ทําดวยมือแหงหนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในครั้งนี้  เปนเพียงแนวทางเบื้องตน
สําหรับผูที่สนใจจะลงทุนเพื่อใชประกอบในการตัดสินใจลงทุน   ถาในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง
ปจจัยอ่ืน  ก็ควรจะตองมีการปรับขอมูลใหเหมาะสม  เพื่อใหไดผลที่ใกลเคียงกับความเปนจริง    
มากที่สุดตอไป 
   


