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การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
กรณีศึกษา ถั่วทอดสมุนไพร ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

The Study on Cost and Return on Investment of One Tambon One Product 
(OTOP): The Case Study of Herbal Peanut, Tambon Nam Ruem,  

Amphor Mueang, Tak Province 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาต้นทุนจากการลงทุนผลิตถั่วทอดสมุนไพรคุณตา 
2) วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนจากการผลิตถั่วทอดสมุนไพรคุณตา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นผู้ประกอบการถั่วทอดสมุนไพรคุณตา หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) ของต าบลน้ ารึม 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จ านวน 1 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์น ามา
ค านวณต้นทุนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบทาง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้การผลิต วิเคราะห์
จุดคุ้มทุนและอัตราก าไรสุทธิ 

ผลการศึกษาพบว่า กิจการถั่วทอดสมุนไพรคุณตา มีจ านวนสมาชิก 7 คน และมีการแบ่ง
สัดส่วนการขายเป็นการขายปลีก 70%การขายส่ง 30% ต้นทุนการผลิตประกอบด้วย วัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตเท่ากับ 78.24 บาทต่อกิโลกรัม ค่าแรงงาน 27 บาทต่อกิโลกรัม ค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่ากับ 
72.48 บาทต่อกิโลกรัม และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 5.29 บาทต่อกิโลกรัม ส าหรับการ
ขายส่งมีสัดส่วนการขาย 30% จะมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเท่ากับ 78.24 บาทต่อกิโลกรัม ค่าแรงงาน
เท่ากับ 27 บาทต่อกิโลกรัม และค่าใช้จ่ายในการผลิต 7.30 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ของผลิตภัณฑ์ถั่ว
ทอดสมุนไพรคุณตา จากการขายปลีก เฉลี่ย 160,000 บาทต่อเดือน มีอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ 23.72% 
และจะมีรายได้จากการขายส่งถั่วทอดสมุนไพรคุณตาเฉลี่ย 60,000 บาทต่อเดือน มีอัตราก าไรสุทธิ
เท่ากับ 37.48% จากการวิเคราะห์จุดคุ้นทุนของการผลิตถั่วทอดสมุนไพรคุณตาจากการขายปลีก 
พบว่าปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 307.48 กิโลกรัมต่อเดือน และการขายส่ง 30% ปริมาณขาย 
ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 120.07 กิโลกรัมต่อเดือน จากการศึกษาพบปัญหาในด้านราคาของวัตถุดิบมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นส่งผลต่อการซื้อของลูกค้า และท าให้
ต้นทุนจม เนื่องจากการจัดเก็บวัตถุดิบไว้จ านวนมากเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในเรื่องราคาของวัตถุดิบ  
ค าส าคัญ: ต้นทุน  ผลตอบแทน  หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ถั่วสมุนไพร 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to: 1) study cost of investment in Khunta’s 
herbal peanut production and 2) find out breakeven point and return on investment 
of Khunta’s herbal peanut production.The selected case study was the entrepreneur 
of Khunta Herbal Peanut, the One Tambon One Product (OTOP) of Tambon Nam 
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Ruem, AmphorMueang, Takprovince.The data was collected with interview. The 
collected data to be considered as cost of production were direct material, direct labor 
and operating expense. Then, the breakeven point and return on investment were 
calculated. The results of the study shown that the Khunta’s Herbal Peanut had 7 
members. The sale channel were 70% retails and 30% wholesale. The cost of 
production were as follow; direct materials cost 78.24 Baht per kg., direct labor cost 
27 Baht per kg., production operating expense 72.48 Baht per kg., and sale and 
administrative expense 5.29 Baht per kg. For the 30% wholesale consumed 78.24 Baht 
per kg. of direct materials, 27 Baht per kg. of direct labor, 72.48 Baht per kg. of 
production operating expense and 7.30 Baht per kg. of sale and administrative 
expenses. The sale of Khunta’s Herbal Peanut in retail generated 160,000 Baht per 
month with 23.72% in net profit whereas 37.48% in net profit in wholesale 60,000 Baht 
per month. 

 When considering the breakeven point of Khunta’s Herbal Peanut production 
in retail sale, it found that the amount of sale at breakeven point was 307.48 kg. per 
month, comparing to wholesale was  120.07 kg. per month.  

 The considerable problem found was the varied cost of direct material, 
resulting in the decrease in buying power from customers as well as the sunk cost 
caused by stockpile of the direct material.  
Keywords: cost, return on Investment, One Tumbon One Product, herbal peanut  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปี พ.ศ.2542 รัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาความยากจนของประชาชนระดับรากหญ้า รัฐบาลจึง
จัดให้มีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา
สินค้าโดยรัฐบาลพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยง
สินค้า จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมี
จุดเด่นและมูลค่าเพ่ิมเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โครงการนี้ได้มีเอกลักษณ์ในการ
สร้างจุดขายเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น จากความแตกต่างของทรัพยากรแต่ละพ้ืนที่ 
ที่จะน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ (ทิวา แก้วเสริม, 2551) 
 ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนส่วนมากในประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรท า
การเพาะปลูก พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง นอกจากนี้ในท้องที่ต่างๆ ของ
ภาคเหนือมีการเพาะปลูกถั่วหลายชนิดและในหลายพ้ืนที่ เนื่องจากมีต้นทุนในการปลูกต่ าท าให้มีคน
นิยมปลูกถั่วมากขึ้นจนท าให้ผลผลิตมีจ านวนมากจนล้นตลาด ราคาถั่วตกลงเนื่องจากอ านาจการ
ต่อรองเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรบางรายมีผลขาดทุนจากการเพาะปลูก จึงคิดว่าการขายถั่วอาจ
ไม่คุ้มต่อต้นทุนและถ้าเก็บไว้นานถั่วจะไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการและจะส่งผลท าให้ราคาขาย
ลดน้อยลงยิ่งกว่าเดิม เศรษฐกิจของไทยมีสภาวะตกต่ ารวมไปถึงภาคเกษตรกรในปี พ .ศ.2544 มีราคา
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ผลผลิตทางการเกษตรลดน้อยลง และมีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของรัฐบาลที่จัด
ขึ้นเพ่ือตอบสนองปัญหาผลผลิตล้นตลาดของแต่ละท้องถิ่น ท าให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจที่
สนใจในการแปรรูปวัตถุดิบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ชุมชน ท าให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญของการ
แปรรูปวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเขตชุมชนต าบลน้ ารึม 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงหลายอย่าง เช่น เมี่ยงค า มะพร้าวกวน กล้วย
ตาก รวมไปถึงถ่ัวทอดสมุนไพร คุณตา ต้นต ารับถั่วลิสงสมุนไพร ที่มีความโดดเด่นด้วยการน าสมุนไพร
ไทยมาเพ่ิมรสชาติของผลิตภัณฑ์กลายเป็นของฝากเลื่องชื่อของจังหวัดตากในปัจจุบัน นางมะลิวัลย์ 
เข็มทอง เจ้าของสูตรต้นต ารับถั่วลิสงสมุนไพร"คุณตา"เดิมเป็นเกษตรกรเจ้าของไร่ถั่วลิสง จังหวัด
ก าแพงเพชร เมื่อปี พ.ศ.2544 เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ า ขายก็ขาดทุน ท าให้เกิดแนวคิด
ที่จะแปรรูปถั่วลิสงเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า ขณะเดียวกันเพ่ือแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ าด้วย จึงได้เริ่ม
ทดลองและก็สร้างแบรนด์ (brand) ขึ้นมาเองถั่วสมุนไพรมีทั้งถั่วลิสงดั้งเดิม (ถั่วเม็ดเล็ก) และถั่ว
เกษตร (ถั่วเม็ดใหญ่) และยังพัฒนาการผลิตถั่วประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์  
แมกคาเดเมีย อัลมอนด์ และวอลนัต โดยสร้างจุดขายด้วยการเพ่ิมรสชาติให้หลากหลาย มีทั้งรสดั้งเดิม 
รสกุ้ง รสกระชายด า และรสสาหร่ายทะเล เพ่ือให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด  ที่ส าคัญยัง
เน้นในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารและยา 
(อย.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) (จากบทสัมภาษณ์นางมะลิวัลย์ เข็มทอง, หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ AEC world, 2557) 

จากที่มาความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยครั้งนี้จึงท าการศึกษาต้นทุน วิเคราะห์
จุดคุ้มทุน และผลตอบแทน ที่เกิดจากการผลิตถั่วทอดสมุนไพรคุณตา ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปเป็น
แนวทางในการวางแผนด้านการท าธุรกิจ และในการจัดท าต้นทุนในการผลิต ผลการศึกษายังเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนได้น าไปปรับประยุกต์ใช้รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจข้อมูลด้าน
ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่ว  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาต้นทุนจากการผลิตถั่วทอดสมุนไพรคุณตา 
 2. เพ่ือวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนจากการผลิตถั่วทอดสมุนไพรคุณตา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษางานวิจัยนี้จะท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
การลงทุนผลิตถั่วทอดสมุนไพรคุณตา หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของ ต าบลน้ ารึม ที่อยู่ 
132/4 หมู่ 5 ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ลักษณะของเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยเป็นแบบส ารวจที่เกี่ยวกับการศึกษาต้นทุน

และผลตอบแทนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) ถั่วทอดสมุนไพร 
คุณตา อ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีท้ังหมด 4 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ตอนที่ 2 ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตถั่วทอดสมุนไพร   
ตอนที่ 3 ผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตถั่วทอดสมุนไพร   
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ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอในการลงทุนผลิตถั่วทอดสมุนไพร 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หลักการค านวณต้นทุน ใช้สูตร ดังนี้     
  ต้นทุนทั้งหมด = วัตถุดิบทางตรง + ค่าแรงงาน + ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 2. หลักการค านวณอัตราก าไรสุทธิ 
  
 
 
  (ท่ีมา: อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, 2548) 
 

3. หลักการค านวณจุดคุ้มทุน (Break Even Point) 
 
 
 
  (ท่ีมา: สมนึก เอื้อจีระพงษพั์นธ์,2547, น.146) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ 
 ร้านถั่วทอดสมุนไพรคุณตา ตั้งอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล 1 เลขที่ 132/4 หมู่ 5 ต าบลน้ ารึม 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีคุณมะลิวัลย์  เข็มทอง (คุณตา) เป็นเจ้าของกิจการ โดยกิจการถั่วทอด
สมุนไพรคุณตาเป็นธุรกิจส่วนตัว ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 7 คน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่าย
ผลิตจ านวน 5 คนและฝ่ายขายจ านวน 2 คน กิจการแห่งนี้เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 ได้ท าการเกษตร
ปลูกถ่ัวลิสง ในช่วงปีนั้นมีผู้ปลูกถั่วกันเป็นจ านวนมาก ท าให้ราคาถั่วตกต่ าขายไม่ได้ราคา ช่วงแรกคุณ
ตาได้น าถั่วมาท าในรูปแบบของการคั่วและทอด ต่อมาได้น าสมุนไพรมาผสม เช่น ใบมะกรูด หอม 
กระเทียมและขิงมาเป็นส่วนประกอบ จนได้สูตรดั้งเดิมที่มีความอร่อยและเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป 
และต่อมาในปี 2547 ได้รับคัดเลือกจาก OTOP รวมถึงการขยายช่องทางการตลาดส่งถั่วทอดไพรคุณ
ตาไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น และประเทศแถบตะวันออกกลาง 
 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตถั่วทอดสมุนไพรคุณตา  
 จากการศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตถั่วทอดสมุนไพรคุณตา ได้ผลสรุป
การศึกษาดังนี้ การผลิตถั่วทอดสมุนไพรคุณตาตามสัดส่วนการขายปลีก 70% มีวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตเท่ากับ 78.24 บาทต่อกิโลกรัม ค่าแรงงาน 27 บาทต่อกิโลกรัม ค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่ากับ 
72.48 บาทต่อกิโลกรัม และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 5.29 บาทต่อกิโลกรัม ส าหรับการ
ขายส่งมีสัดส่วนการขาย 30% จะมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเท่ากับ 78.24 บาทต่อกิโลกรัม ค่าแรงงาน
เท่ากับ 27 บาทต่อกิโลกรัม และค่าใช้จ่ายในการผลิต 7.30 บาทต่อกิโลกรัม  

ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการผลิตถั่วทอดสมุนไพรคุณตา 
รายได้ของผลิตภัณฑ์ถั่วทอดสมุนไพรจะแบ่งออกเป็นการขายปลีก 70% ซึ่งจะมีรายได้จาก

การขายถั่วทอดสมุนไพรเฉลี่ย 160,000 บาทต่อเดือน มีอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ 23.72% และการขาย

อัตราก าไรสุทธิ = ก าไรสุทธิ 
ยอดขายสุทธิ 

X 100 

จุดคุ้มทุน   = ต้นทุนคงท่ีทั้งหมด 
อัตราก าไรส่วนเกิน 
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ส่ง จะมีรายได้จากการขายถั่วทอดสมุนไพรเฉลี่ย 60,000 บาทต่อเดือน และมีอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ 
37.48% 
 ข้อมูลเกี่ยวกับจุดคุ้มทุน 
 จากการวิเคราะห์จุดคุ้นทุนของการผลิตถั่วทอดสมุนไพรคุณตาตามสัดส่วนการขายปลีก 70% 
พบว่า ปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 307.48 กิโลกรัมต่อเดือน ปริมาณจ านวนเงิน ณ จุดคุ้มทุน
เท่ากับ 73,795.20 บาท และตามสัดส่วนการขายส่ง 30% ปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 120.07 
กิโลกรัมต่อเดือนปริมาณจ านวนเงิน ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 21,612.60 บาท  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ต้นทุนของถั่วทอดสมุนไพรประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้นตามสัดส่วนการขายปลีก 
ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบร้อยละ 44 ต้นทุนค่าแรงงานร้อยละ 15 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต ร้อยละ 41 
จะเห็นได้ว่าในการผลิตถั่วทอดสมุนไพรมีสัดส่วนของวัตถุดิบในการผลิตมากที่สุดต้นทุนการผลิตตาม
สัดส่วนการขายปลีกต่อเดือนเท่ากับ 124 ,653 บาท ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้นตามสัดส่วนการขายส่ง 
ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบร้อยละ 70 ต้นทุนค่าแรงงานร้อยละ 24 และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตร้อยละ 6 
จะเห็นได้ว่าในการผลิตถั่วทอดสมุนไพรมีสัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตมากท่ีสุดเช่นกัน ต้นทุน
การผลิตตามสัดส่วนการขายส่งต่อเดือนเท่ากับ 33 ,761.82 บาทซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ชลธิชา สถิตวงศ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนจากการท าเค้กล าไยสีทอง ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนห้วยกานเบเกอรี่ ต าบลบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน  ผลตอบแทนในการลงทุนถั่ วทอด
สมุนไพร จากการค านวณจุดคุ้มทุนของการผลิตถั่วทอดสมุนไพร พบว่าปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน
เท่ากับ 308 กิโลกรัมต่อเดือน ในปัจจุบันกิจการสามารถขายถั่วทอดสมุนไพรได้ 667 กิโลกรัมต่อเดือน
และปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 120 กิโลกรัมต่อเดือนปัจจุบันขายได้เฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมต่อ
เดือน แสดงว่ากิจการมีผลก าไรจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่วทอดสมุนไพรเพราะมีปริมาณยอดขาย
จริงมากกว่าปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน   
 อัตราผลตอบแทนก าไรสุทธิ จากการค านวณพบว่า อัตราก าไรสุทธิตามสัดส่วนการขายปลีก
เท่ากับร้อยละ 24 การขายส่งเท่ากับร้อยละ 37ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดารุณี สมภาร (2554) 
ได้ศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิต ผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรเย็บ
ปักถักร้อย บ้านห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงที่ผ่านมายอดขายของถั่วทอดสมุนไพร
คุณตามียอดขายตกแต่ก็ไม่มาก ความถี่ในการสั่งซื้อถั่วทอดสมุนไพรคุณตาเท่าเดิม แต่ปริมาณในการ
สั่งแต่ละครั้งจะลดลง เพราะยอดขายและปริมาณการผลิตหรือการสั่งซื้อถั่วทอดสมุนไพรคุณตาจะ
ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและในอนาคตมีแนวโน้มคาดว่าจะดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เนื่องจากจะมยีอดการสั่งซื้อจากต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 สถาบันการศึกษาควรน าผลงานวิจัยไปเป็นกรณีศึกษาในการเรียนในรายวิชา การบัญชีต้นทุน 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงการคิดต้นทุนและผลตอบแทนหรือการหาจุดคุ้มทุน 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสินทรัพย์ เนื่องจากว่าสินทรัพย์มีอายุการใช้งาน
เกินกว่า 10 ปี จึงท าให้กิจการมีก าไร ผู้ที่สนใจจะท าการลงทุนผลิตถั่วทอดสมุนไพรอาจต้องมี
ค่าใช้จ่ายในส่วนของสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตเพ่ิมขึ้น และการวิจัยในครั้งนี้มีเพียงการค านวณเกี่ยวกับ
จุดคุ้มทุนเพียงอย่างเดียว ถ้ามีผู้ที่สนใจในงานวิจัยนี้สามารถน าข้อมูลในงานวิจัยมาค านวณด้วยวิธี
อ่ืนๆ เช่น ระยะเวลาในการคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ดัชนีความสามารถท าก าไร (PI) การ
วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO) 
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