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Study Cost and Return of Product of One Tambon One Product: 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการลงทุนมะพร้าวเสวย โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าว
เสวยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักเมือง ในเขตพ้ืนที่หมู่ 6 บ้านปากร้อง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก จ านวน 1กลุ่ม โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาค านวณต้นทุน 
ผลตอบแทนและวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากสูตรจุดคุ้มทุน 
 ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนในการลงทุนผลิต ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักเมือง ใน
เขตพ้ืนที่ หมู่ 6 บ้านปากร้อง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรงเท่ากับ 
1,117 บาท ค่าแรงงานทางตรงเท่ากับ 496 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิตประกอบด้วย ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
635 บาท ค่าขนส่ง 40 บาท ค่าน้ า 20 บาท และค่าฟ้าฟ้า 30 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งสิ้นเท่ากับ 
736.12 บาท ดังนั้นรวมต้นทุนการผลิตมะพร้าวเสวยต่อ 1 ครั้ง เท่ากับ 2,349.12 บาท รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย เท่ากับ 3,500 บาท  ปริมาณที่ขายคือ 140 ถุง จ าหน่ายในราคาถุงละ 25 
บาท จากการผลิตมะพร้าวเสวย 1 ครั้ง จะมีก าไรสุทธิเท่ากับ 1,150.88 บาท และจุดคุ้มทุนของ
มะพร้าวเสวยเท่ากับ 7 ถุง และค่าขาย ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 175 บาท ผลวิจัยที่ได้ในครั้งนี้สามารถ
น าไปเป็นขอ้มูลและแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจในการผลิต ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย 
ค าส าคัญ: ต้นทุน  ผลตอบแทน  หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  มะพร้าวเสวย 
 
Abstract 
 This study research had aimed to study the analysis of break-even point, cost, 
and return of Sawaei Coconut investment. Collecting data was from interviewing of 
producing Sawaei Coconut producers from Lag Meuang Farm Women Group in area of 
village number 6, Barn Parg Raong, Pa-Mamuang sub district, Meuang Tak, Tak province 
only one group by specific random sampling. Take the information from interview to 
calculate cost, return, and analyze break-even point from break-even point formula.  
 The study result found that cost of production investment Sawaei Coconut 
product from Lag Meuang Farm Women Group in area of village number 6, Barn Parg Raong, 
Pa-Mamuang sub district, Meuang Tak, Tak province consisted of direct materials was 
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1,117 baht, direct labor was 496 baht. Moreover, producing expenditure consisted of 
consumable supplies was 635 baht, transportation cost was 40 baht, water charges 
was 20 baht, and electricity charges was 30 baht. Total producing expenditure was 736.12 
baht. Thus, the total cost of producing Sawaei Coconut per time was 2,349.12 baht. 
Income from selling Sawaei Coconut product was 3,500 baht. The selling quantity was 
140 bags. Selling price per bag was 25 baht. From producing Sawaei Coconut 1 time, 
net profit would be 1,150.88 baht. Break-even point of Sawaei Coconut was 7 bags. 
Beside, selling cost at break-even point was 175 baht. This research result could be 
the information and guideline for people who are interested in producing Sawaei 
Coconut product.  
Keywords: cost, return, One Tambon One Product, Sawaei Coconut 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติก าลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชนทุกระดับ
ประสบปัญหาต่างๆ  ปัญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูกรุมเร้า
คือปัญหาความยากจน  รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับความยากจน โดยได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ว่าจะจัดให้มีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
พัฒนาสินค้าโดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่  และการบริหารจัดการเพ่ือ
เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและ
อินเตอร์เน็ต  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเอง
ได้  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเ พ่ิม เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในและ
ต่างประเทศ  และได้ก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. 2544 (กรมการพัฒนาชุมชน, 2548) 
 “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน ให้
สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น  สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลักการ 
พ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) 2) พ่ึงตนเองและคิดอย่าง
สร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
 ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิด รวมถึง
การบริการ การดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การ
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปท่ัวประเทศและท่ัวโลก 
 จากนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภา และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การด าเนินงานตามโครงการ
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน 2) สร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ท าเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น 3) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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4) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย, 2550) 
 มะพร้าวเป็นของคู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นมาช้านาน หลังจากได้ใช้ประโยชน์จากน้ ามะพร้าวใน
การดื่มกินเป็นน้ าผลไม้เรียบร้อยแล้ว เนื้อของมะพร้าวจะเสียง่าย เพียงแค่เก็บไว้ไม่นานช่วงข้ามคืนก็
จะเสียไม่สามารถรับประทานได้อีก อีกทั้งภูมิประเทศและอากาศที่ร้อนจึงท าให้เนื้อมะพร้าวนั้นเสียง่าย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงคิดวิธีการน าเนื้อมะพร้าวนี้มาสู่กระบวนการแปรรูป เพ่ือเป็นการยืดอายุของ
อาหาร พร้อมทั้งรสชาติที่แปลกใหม่น่ารับประทาน โดยการน ามากวนเป็นมะพร้าวกวนหรือเรียกอีก
อย่างว่า “มะพร้าวเสวย” 
 ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นการแปรรูปวัตถุดิบให้
มีราคาและคุณค่าท าให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวยสามารถเก็บไว้ได้นานอีกทั้ง
กลุ่มมะพร้าวเสวยยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคล กลุ่ม/องค์การต่าง ๆ ที่สนใจ รวมทั้งยังสอนวิธีการท า
ให้นักเรียนที่อยู่ในชุมชนเพ่ือจะได้สืบทอดภูมิปัญญาทางด้านนี้ต่อไป 
 มะพร้าวเสวย เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักเมือง ในเขตพ้ืนที่ หมู่ 6 บ้านปากร้อง 
ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก (กลุ่มน าร่อง) น าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมา แปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าตามแบบภูมิปัญญาไทย รสชาติ สีสัน ความสะอาด มีความอร่อย และบรรจุภัณฑ์ที่สะดุดตา มี
มาตรฐานสินค้า (สุพิน ค าเครือ, 2558) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจการผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย ของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรหลักเมือง  ในเขตพ้ืนที่ หมู่ 6 บ้านปากร้อง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมุ่ง
ศึกษาถึงการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ต้นทุนและผลตอบแทน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ข้ึนชื่อของจังหวัดตาก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการลงทุนมะพร้าวเสวย 
2. เพ่ือศึกษาหาต้นทุนการลงทุนมะพร้าวเสวย 
3. เพ่ือศึกษาผลตอบแทนการลงทุนมะพร้าวเสวย 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย ในเขตพ้ืนที่ 
หมู่ 6 บ้านปากร้อง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ยังด าเนินการอยู่ในปี 2558 และ
การศึกษาครั้งนี้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย
จ านวน 1 กลุ่ม (จากการออกส ารวจพื้นที่) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้แบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตมะพร้าวเสวย 
 ส่วนที่ 3 ผลตอบแทนจากการผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย 
 ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ือค านวณต้นทุน ผลตอบแทนและการ

วิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากสูตร (เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, 2553, น.112-113)  คือ 
 
จ านวนจุดคุ้มทุนต่อหน่วย  =     ต้นทุนคงท่ีรวม 

      ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 
ค่าขาย ณ จุดคุ้มทุนต่อบาท  =      ต้นทุนคงท่ีรวม 

      อัตราก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 
 
ต้นทุนรวมต่อการผลิตมะพร้าวเสวยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักเมืองในเขตพ้ืนที่ หมู่ 6 บ้านปากร้อง 

ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ต่อ 1 ครั้ง ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรงเท่ากับ 1,117 บาท 
ค่าแรงงานทางตรงเท่ากับ 496 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิตประกอบด้วย ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 635 บาท 
ค่าขนส่ง 40 บาท ค่าน้ า 20 บาท และค่าฟ้าฟ้า 30 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งสิ้นเท่ากับ 
736.12 บาท ต้นทุนรวมต่อการผลิตมะพร้าวเสวยต่อ 1 ครั้งเท่ากับ 2,349.12 บาท จะผลิตมะพร้าวเสวยได้
จ านวน 2,800 เม็ด มะพร้าวเสวย 1 ถุง บรรจุ 20 เม็ด ในการผลิต 1 ครั้ง จะได้ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย 
140 ถุง จ าหน่ายในราคาถุงละ 25 บาท และมีรายได้เท่ากับ 3,500 บาท ซึ่งจะมีก าไรสุทธิต่อการผลิต
มะพร้าวเสวย 1 ครั้ง เท่ากับ 1,150.88 บาท 

จุดคุ้มทุนในการลงทุนผลิต ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย ซึ่งมีวัตถุดิบทางตรง ต่อหน่วยเท่ากับ 7.98 บาท 
รวมเท่ากับ 1,117 บาท ค่าแรงงานทางตรง ต่อหน่วยเท่ากับ 3.53 บาท รวมเท่ากับ 496 บาท ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตผันแปร ต่อหน่วยเท่ากับ 4.82 บาท รวมเท่ากับ 675 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่รวมเท่ากับ 
61.12 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งสิ้น เท่ากับ 736.12 บาท จากสูตรจะค านวณจุดคุ้มทุนของ
มะพร้าวเสวยได้เท่ากับ 7 ถุง และค่าขาย ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 175 บาท 
 
สรุปผลการวิจัย 

ในการศึกษาการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลักเมือง ในเขตพ้ืนที่ หมู่ 6 บ้านปากร้อง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก โดยเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักเมือง และจาก
การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงน าข้อมูลที่
ได้ท าการสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย 
จากการค านวณต้นทุนในการลงทุนผลิต ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุนเท่ากับ 1,740 บาท ประกอบด้วย กระทะ ไม้พาย กระด้ง เตาถ่าน ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานการผลิตมะพร้าวเสวยต่อ 1 ครั้ง ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรงเท่ากับ 1,117 บาท ค่าแรง
ทางตรงเท่ากับ 496 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งสิ้น เท่ากับ 736.12 บาท รวมต้นทุนในการผลิตต่อ 
1 ครั้งเท่ากับ 2,349.12 บาท และต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 16.33 บาท 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย 
จากผลการศึกษาผลตอบแทนของการผลิต ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวยในการผลิตมะพร้าว

เสวย 1 ครั้ง จะผลิตได้ 2,800 เม็ด และสามารถบรรจุใส่ถุงได้ 140 ถุง ในราคาถุงละ 25 บาท รวม
รายได้สุทธิเท่ากับ 3,500 บาท ซึ่งมีก าไรสุทธิเท่ากับ 1,150.88 บาท และมีอัตราก าไรสุทธิ 32.88 % 

3. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย 
จากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการลงทุนผลิต ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวยซึ่งมีวัตถุดิบทางตรง  

ต่อหน่วยเท่ากับ 7.98 บาท ค่าแรงงานทางตรง ต่อหน่วยเท่ากับ 3.54 บาท ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 
ต่อหน่วยเท่ากับ 4.82 บาท ต้นทุนผันแปรรวมต่อหน่วยเท่ากับ 16.33 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 
รวมเท่ากับ 61.12 บาท จากสูตรจะค านวณจุดคุ้มทุนของมะพร้าวเสวยได้ เท่ากับ  7 ถุง และค่าขาย 
ณ จุดคุ้มทุนได้ เท่ากับ 175 บาท 
 

ปัจจุบัน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักเมืองสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวยได้ทั้งหมด 
140 ถุง/สัปดาห์ ซึ่งสามารถจ าหน่ายได้มากกว่าจ านวนตามจุดคุ้มทุน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต  ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักเมือง ในเขตพ้ืนที่ หมู่ 6 บ้านปากร้อง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  
พบว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้รับความรู้และเทคนิคจาก กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดก าแพงเพชร  
รสชาติยังคงใช้รสชาติดั้งเดิมและต้นต ารับ ผู้ผลิตต้องการให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมใน
ด้านเงินทุนหมุนเวียนและด้านการตลาด ผู้ผลิตมีการจัดตั้งการศึกษาดูงานส าหรับผู้ที่สนใจจะศึกษา
การผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักเมือง ในเขตพ้ืนที่ หมู่  6 บ้านปากร้อง 
ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุภลักษณ์ มูลสมบัติ 
(2551) ได้ศึกษาเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกงาของเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ
ของนุชจิรา พิลาหาและทนงศักดิ์ ทาบทอง (2551) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและ
ระยะเวลาคืนทุนการปลูกยางพารา ต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภูรสชาติใน
มะพร้าวเสวยเป็นแบบดั้งเดิมและต้นต าหรับ รูปแบบการจ าหน่ายคือการจ าหน่ายด้วยตนเอง ผู้ผลิต
ต้องการให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมด้านการขยายตลาดของกลุ่มผู้บริโภค และทางผู้ผลิต
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการอนุรักษ์ศิลปะการผลิตมะพร้าวเสวย ในเขตพ้ืนที่ หมู่ 6 บ้านปากร้อง ต าบล
ป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักเมือง ควรมุ่งเน้นกรรมวิธีการผลิต ตลอดจนวิธีการยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย เพ่ือมาตรฐานของรสชาติและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน เพ่ือรองรับการ
ขยายของตลาด 

2. ทางกลุ่มควรเข้ารับการอบรมในเรื่องการจัดท าบัญชี เพ่ือจะได้ทราบจุดคุ้มทุน ต้นทุน
และผลตอบแทนท่ีถูกต้อง เพ่ือความเหมาะสมในการตั้งราคาขาย 
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3. ทางกลุ่มควรท าการติดต่อประสานงานกับร้านค้าที่จ าหน่ายของฝากภายในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด ควบคู่กับการส่งเสริมการจัดจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ขายผลิตภัณฑ์และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า  
 ข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักเมือง ในเขตพ้ืนที่ หมู่ 6 บ้านปากร้อง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้
ศึกษามีข้อเสนอแนะของการศึกษาในครั้งต่อไปดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือจะท าให้ทาง
ผู้ผลิตได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย
ในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ แล้วน าผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน ซึ่งผลที่ได้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทาง
ส าหรับการลดต้นทุนการผลิต  

3. ควรมีการศึกษากรรมวิธีในการผลิตมะพร้าวเสวยในหลายๆรูปแบบ เพ่ือให้ตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค และเป็นการอนุรักษ์อาชีพการผลิตมะพร้าวเสวย 

4. การศึกษาครั้งนี้เน้น การศึกษาถึงการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์
มะพร้าวเสวยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักเมือง  ในเขตพ้ืนที่ หมู่ 6 บ้านปากร้อง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก หากผู้ที่สนใจท าธุรกิจนี้ควรศึกษาในด้านการตลาด และข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึน 
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