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บทคัดยอ
  การศึกษาคร้ังมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของกระเปาเศษผาประดิษฐ               

กลุมประดษิฐเศษผา บานบวกเปา ตาํบลหนองแหยง อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม ศกึษาและเกบ็รวบรวม

ขอมูลโดยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูผลิตกระเปาจํานวน 26 คน  ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามเปนเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหวาง 50-60 ป มีความรูอยูในระดับประถมศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 3,000 -3,500 บาท   ซึ่งในแตละเดือนจะมีระดับการผลิตที่แตกตางกันโดยข้ึนอยูกับปริมาณการส่ังซ้ือ

แยกออกเปนจําหนายในราคาขายสง รอยละ 40 และราคาขายปลีก รอยละ 60 ของปริมาณการประดิษฐ    

จากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนพบวากระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงงาน 10 ปเทากับ 

7,955,805.84  บาท ระยะเวลาคืนทุน 3 ป 8 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิ 2,325,229.85 บาท และ อัตรา               

ผลตอบแทนภายใน รอยละ 66.16 เปนโครงการท่ีนาตัดสินใจลงทุนเนื่องจากระยะเวลาคืนทุนอยูภายใตอายุ

โครงการ และ มลูคาปจจบุนัสทุธเิปนบวก   อกีทัง้มอีตัราผลตอบแทนภายในสงูกวาอตัราผลตอบแทนทีต่องการ

คําสําคัญ
  ตนทุนและผลตอบแทน   กลุมประดิษฐเศษผาบานบวกเปา
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Abstract
  The objective of this research was to study the Financial Cost – Benefit Analysis of Shred 

Artifact Products, Ban-Buag-Pao women’s Groups in Nhong-Yhang, Sansai, Chiangmai.Using deep 

interview  via structured interviewing questionnaires to collect data from 26 members of the group. 

The Result from the study found that there were 26 females interviewee at the age between 50-60 

year old; interviewees’ education level are primary education, with the average income around 

3,000 – 5,000 baht each month.  In each month the productivity was various, depend on quantity 

of the orders which is devided  into wholesale 40 percent and retail 60 percent.  The result from 

the cost – benefit analysis found that the net cash in total for 10 years was 7,955,805.84 baht, with 

3 years 7 months for payback period. The net present value was  2,325,229.85 baht and the            

internal rate of return was 66.16 percent. Thus, this project was quite   interesting for investment, 

because the payback time period covered under the project period and the net present was             

in positive and also can be able to earn higher internal rate of return.

Keywords
  Financial Costs – Benefit Analysis, Buag – Pao Housewives Group’s Shared Artifact Products

บทนํา
  การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นทั่วโลกทําใหทุกหนวยงานของระบบเศรษฐกิจนั้นซบเซาสงผลใหการ

ประกอบธุรกิจตองพยายามที่จะลดคาใชจาย และตนทุนของธุรกิจ สงผลใหเกิดปญหาการวางงานเนื่องจาก

แรงงานเปนตนทนุทีล่ดไดงายทีส่ดุในระบบเศรษฐกจิ ชาวบานในหมูบานบวกเปาจงึขาดรายไดและประกอบ

กับการทําสวน ทําไร ขาดแคลนน้ําซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญในการทําสวน ทําไร ในป  พ.ศ. 2530 เกิดการ         

รวมตัวของแมบานในหมูบาน  มีสมาชิกซึ่งทํางานท่ีบริษัท ชินวัตรไหมไทย จํากัด ไดติดตอขอซ้ือเศษผาไหม

จากบริษัทดังกลาวมาผลิตกระเปาท่ีทํามาจากเศษผา ซึ่งกอใหเกิดมูลคาไดหากผูผลิตมีศักยภาพ สามารถ

ผลิตกระเปาผาไดในราคาท่ีตนทุนตํ่า (ศิริลักษณ  ชุมภูคํา, 2548) สมาชิกกลุมประดิษฐเศษผาบานบวกเปา

ไดใชเวลาวางในชวงหัวคํา่ประมาณ 3 -4  ชัว่โมงหลังจากการทํานา ทาํสวนเสร็จไดนาํเศษผาไหมมาดัดแปลง

เปนกระเปาเศษผาประดิษฐ ตอมาป  พ.ศ. 2533 ไดสงผลิตภัณฑประกวดไดรับรางวัลผลิตภัณฑดีเดน             

จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2544 ไดรบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั 3 จากศนูยสงเสริมอตุสหกรรม

ภาคเหนอื ป พ.ศ. 2546 ไดรบัรางวลัอนัดบั 2 ภมูปิญญาทองถิน่ภาคเหนอื ปจจุบนัไดรบัการคดัสรรผลติภณัฑ 

ระดับ 3 ดาว (ไทยตําบล ดอท คอม, 2554) กลุมประดิษฐเศษผาบานบวกเปามีสมาชิกทั้งหมด 26 คน               

โดยสวนใหญมอีาชพีหลกั คอืการทาํสวน และอาชพีรอง คอื การทาํกระเปาเศษผาประดษิฐ  ซึง่จากการศึกษา

เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนของผูวิจัย ทราบวา การดําเนินการของกลุมไดจําหนายกระเปาเศษผาประดิษฐ 
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ผานการแสดงสินคาของหนวยงานราชการซ่ึงบางคร้ังการแสดงสินคาก็ประสบปญหา  คอื วนัท่ีในการจัดแสดง

ตรงกัน สงผลใหสินคาประดิษฐไมทันงานแสดงสินคา อีกท้ังยังมีปญหา  คือ ทางกลุมไมทราบตนทุนและ       

ผลกําไรจากการดําเนินงานที่แทจริงเนื่องจากทางกลุมไมไดมีการจัดทําการบันทึกบัญชีของกลุม จึงสงผล      

ใหขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน และกลุมประดิษฐเศษผาบานบวกเปายังขาดสมาชิกที่มีความรูและวิสัยทัศน

ในการขยายตลาดสูตางประเทศ จึงไดเกิดแนวคิดในการพยายามแกปญหาการไมทราบตนทุนและผลกําไร

จากการดําเนินงานที่แทจริงของกลุม โดยกลุมประดิษฐเศษผาบานบวกเปาจะทําการเก็บรวบรวมขอมูล            

ที่จําเปนมาใชในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของกลุม เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดราคาขาย         

และเพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูทีต่องการประกอบธุรกจิประดษิฐเศษผาตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
  เพือ่ศกึษาตนทนุและผลตอบแทนทางการเงนิของกลุมประดษิฐเศษผา บานบวกเปา ตาํบลหนองแหยง 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัย

        ประชากรท่ีใชในการดําเนินการศึกษาในคร้ังนี้ คือ สมาชิกกลุมประดิษฐเศษผาประเภทกระเปา             

บานบวกเปา ตําบลหนองแหยง  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 26 คน

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

        เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก

โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ

   สวนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู สัมภาษณสมาชิกในกลุมประดิษฐเศษผา บานบวกเปา            

ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา เพศ ความรูที่ไดรับจาก         

การผลิตกระเปาระยะเวลาในการประกอบอาชีพผลิตกระเปา แหลงเงินลงทุน การจัดหาเงินลงทุน                      

การจัดจําหนาย 

        สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการประดิษฐเศษผา

        สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนการประดิษฐเศษผา

        สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการประดิษฐเศษผา พรอมขอเสนอแนะจาก

การตอบแบบสอบถาม

  3. การวิเคราะหขอมูล

        ใชคารอยละและคามัชฉิมเลขคณิต ( x  ) วิเคราะหขอมูลโดยทั่วไปของกลุมกระเปาเศษผา      
ประดิษฐสวนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากกระเปาเศษผาประดิษฐ กลุมประดิษฐเศษผา                        
บานบวกเปา ใชแนวคิดและสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
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   3.1 การวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทน

                ดวงมณี  โกมารทัต (2551) ไดมีความคิดวาการวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนมีดังนี้

    1)  อัตรากําไรตอตนทุ น   = กําไรสุทธิ     

            ตนทุนผลิต  x 100

    2) อัตรากําไรตอยอดขาย   = กําไรสุทธิ     

            ยอดขาย   x 100

    3) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = กําไรสุทธิ     

            สินทรัพยไมหมุนเวียน x 100

   3.2 การประเมินผลตอบแทนการลงทุนของกระเปาเศษผาประดิษฐ กลุมประดิษฐ       

เศษผาบานบวกเปา  

    นภาพร  นิลาภรณกุล (2551) ไดเสนอเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินโครงการท่ีนิยมใช

โดยทั่วไปดังนี้

    3) ระยะเวลาคืนทุน (Payback  Period)

     ระยะเวลาคืนทุน (PB)  =  เงินลงทุนเริ่มแรก

           กระแสเงินสดรับสุทธิรายป

 
ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบตอบถามท้ังหมด จํานวน 26 ราย เปนเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหวาง           

50-60 ป  มีความรูอยูในระดับประถมศึกษา มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 3,000 -3,500 บาท ซึ่งในแตละเดือน         

จะมีระดับการผลิตที่แตกตางกันโดยขึ้นอยูกับปริมาณการสั่งซื้อแยกออกเปนจําหนายในราคาขายสง               

รอยละ 40 และ ราคาขายปลีกรอยละ 60 ของปริมาณการประดิษฐ

1)  NPV (Net Present Value) 
 NPVn     = 

                                 
2)  IRR (Internal Rate of Return) 

 IRR          =
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  1. กระเปาประดิษฐเศษผา กลุมประดิษฐเศษผา บานบวกเปา

   1.1 วัตถุดิบที่ใชในการผลิต ไดแก เศษผาไหมจากบริษัท ชินวัตรไหมไทย จํากัด

   1.2 อุปกรณที่ใชในการผลิต ไดแก ซิป หัวซิบ กาวซัง  ผาซับใน 

   1.3 คาแรงงานในการประดิษฐกระเปา ไดแก คาแรงงานการตัดผาตามแบบท่ีสรางขึ้น  เย็บให

เปนรูปแบบตามที่ไดออกแบบไว  เชื่อมกาวเปนจุดตามขอบกระเปา ประกอบหูหิ้วที่ทําดวยไม นํามาตกแตง

ดวยการปกลูกปด บุผาขางในกระเปา เย็บปากกระเปาและใสเชือกผูกดานใน พรอมกับเก็บรายละเอียด  

  2. การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของกระเปาประดิษฐเศษผา กลุมประดิษฐเศษผา          

บานบวกเปา

   เกบ็ขอมลูดวยแบบสอบถามจากสมาชิกกลุมประดษิฐเศษผา จาํนวน 26 คน ตัง้แตวนัที ่1 มนีาคม 

พ.ศ. 2555 ถึงวันที่  1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556  พบวา สมาชิกกลุมกระเปาประดิษฐเศษผา กลุมประดิษฐ         

บานบวกเปา เปนเพศหญิง ซึง่มอีายรุะหวาง 50-60 ป มคีวามรูอยูในระดบัประถมศกึษา มรีายไดเฉลีย่ตอเดือน                   

3,000 -3,500 บาท เริ่มจัดต้ังกลุมขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2530 โดยการรวมตัวของแมบานในหมูบาน โดยนําเศษผา

เหลือใชมาดัดแปลงเปนหัตถกรรมตางๆ ตอมา ป พ.ศ. 2533 ไดมีโอกาสสงผลิตภัณฑประกวดไดรับรางวัล

ผลิตภัณฑดีเดนจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2544 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จาก         

ศูนยสงเสริมอุตสหกรรมภาคเหนือ ป พ.ศ. 2546 ไดรับรางวัลอันดับ 2 ภูมิปญญาทองถิ่นภาคเหนือ             

ปจจุบันไดรับการคัดสรรผลิตภัณฑ ระดับ 3 ดาว โดยสวนใหญมีอาชีพหลักคือการทําสวน และอาชีพรอง       

คือ ประดิษฐกระเปาเศษผา และใชแหลงเงินทุนจากตนเองและการกูเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด

ตารางท่ี 1 

แสดงตนทุนในการประดิษฐกระเปาเศษผา กลุมประดิษฐเศษผา บานบวกเปา

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 211,867.73 350,680.55 374,560.80 45,610.92 
 27,740 63,925 56,665 3,015 

 6,561.67 6,723.51 6,563.80 3,777.53 

 1,924.99 7,699.99 2,566.67 641.67 

 248,094.39 429,029.05 433,792.47 53,045.12 
 1,387 2,557 1,619 67 

 (
) 178.87 167.79 267.94 791.72 
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  จากตารางท่ี 1 แสดงถึง ตนทุนการประดิษฐกระเปาเศษผาตอหนวย พบวา คาวัตถุดิบทางตรงตอป                

ของกระเปาขนาดจ๋ิว เทากบั 211,867.73 บาท กระเปาขนาดเล็ก เทากบั 350,680.55 บาท กระเปาขนาดกลาง  

เทากับ 374,560.80 บาท และกระเปาขนาดใหญ เทากับ 45,610.92 บาท ตนทุนคาแรงงานทางตรงตอป    

ของกระเปาขนาดจ๋ิว เทากบั 27,740  บาท กระเปาขนาดเล็ก เทากบั 63,925 บาท กระเปาขนาดกลาง เทากบั  

56,665 บาท และกระเปาขนาดใหญ เทากับ 3,015 บาท คาใชจายในการผลิตตอปของกระเปาขนาดจิ๋ว     

เทากับ 6,561.67 บาท กระเปาขนาดเล็ก เทากับ 6,723.51 บาท กระเปาขนาดกลาง เทากับ  6,563.80 บาท 

และ กระเปาขนาดใหญ เทากบั 3,777.53 บาท คาใชจายในการผลิตทีเ่ปนคาเส่ือมราคาของกระเปาขนาดจ๋ิว 

เทากับ 1,924.99 บาท  กระเปาขนาดเล็ก เทากับ 7,699.99 บาท กระเปาขนาดกลาง เทากับ  2,566.67 บาท 

และกระเปาขนาดใหญ เทากับ 641.67 บาท ในการประดิษฐกระเปาเศษผา มีตนทุนการประดิษฐ                

กระเปาขนาดจิ๋วเฉลี่ย 178.87 บาท กระเปาขนาดเล็กเฉลีย่ 167.79 บาท กระเปาขนาดกลางเฉล่ีย 267.94 บาท 

และกระเปาขนาดใหญเฉลีย่ 791.72 บาท 

ตารางท่ี 2 

แสดงตนทุนรวมตอปของการประดิษฐกระเปาเศษผา กลุมประดิษฐเศษผา บานบวกเปา

  จากตารางที่  2  พบวาตนทุนการผลิตรวมตอป ของกระเปาขนาดจิ๋ว เทากับ 259,094.39 บาท             
กระเปาขนาดเล็ก เทากับ 378,680.55 บาท กระเปาขนาดกลาง เทากับ 409,560.80 บาทและขนาดใหญ       
เทากับ 53,045.12 บาท

ตารางท่ี 3 
แสดงผลตอบแทนจากการประดิษฐกระเปาเศษผา กลุมประดิษฐเศษผา บานบวกเปา

  
 

 
 

 
( ) 

 248,094.39 11,000 259,094.39 
 350,680.55 28,000 378,680.55 

 374,560.80 35,000 409,560.80 
 45,610.92 8,700 54,310.92 

 1,018,946.66 82,700 1,101,646.66 

  
 

 
 

 
 

 
 

 ( ) 86.11 149.55 71.39 40.28 
 ( ) 62.62 69.55 30.88 37.79 

22.02 55.79 28.48 1.95 
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  จากตารางท่ี 3 พบวาอัตรากําไรสุทธิตอตนทุน และอัตรากําไรสุทธิตอยอดขาย ของกระเปาขนาดจ๋ิว              

และกระเปาขนาดเล็กมีคาใกลเคียงกัน สวนกระเปาขนาดกลางและขนาดใหญก็มีคาใกลเคียงกันดวย อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนกระเปาขนาดจิ๋วรอยละ 22.02 ขนาดเล็กรอยละ 55.79 ขนาดกลางรอยละ 28.48 

ขนาดใหญรอยละ 1.95

ตารางท่ี 4

แสดงกระแสเงินสดสุทธิ (กําหนดระยะเวลา 10 ป)

  
( ) 

 
 

 
( ) 

 
 

( ) 
 

 
 

 

0  970,000   970,000 (970,000) (970,000) 
1 582,223.93  337,689.88 29,111.20 366,801.08 215,422.85 (754,577.15) 
2 742,771.49  430,807.46 37,138.57 467,946.03 274,825.46 (479,751.69) 
3 812,131.20  471,036.10 40,606.56 511,642.66 300,488.54 (179,263.15) 
4 794,382.47  460,741.83 39,719.12 500,460.95 293,921.52 114,658.37 
5 780,445.10  452,658.16 39,022.26 491,680.42 288,764.68 403,423.05 
6 823,560.96 5,200 477,665.36 41,178.05 518,843.41 304,717.55 708,140.60 
7 987,500.66  572,750.38 49,375.03 622,125.41 365,375.25 1,073,515.85 
8 1,230,222.34  713,528.96 61,511.12 775,040.08 455,182.26 1,528,698.11 
9 1,540,450.52  893,461.30 77,022.53 970,483.83 569,966.69 2,098,664.80 
10 1,745,200.32  1,018,946.66 82,700 1,101,646.66 643,553.66 2,742,218.46 

 7,955,805.84 975,200 5,829,286.09 497,384.44 6,326,670.53 1,629,135.31  

  จากตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 10 ป พบวากระแสเงินสด

รับเทากับ 7,955,805.84 บาท กระแสเงินสดจายในการลงทุนเทากับ 975,200 บาท กระแสเงินสดจายตนทุน

การผลติ 5,829,286.09 บาท กระแสเงนิสดจายในการดาํเนนิงานเทากบั 497,384.44 บาท และกระแสเงนิสด

รับสุทธิเทากับ 1,629,135.31 บาท
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ตารางท่ี 5

แสดงผลการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนประดิษฐกระเปาเศษผา ทั้ง 4 แบบ

  จากตารางที่ 5 พบวา การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในการประดิษฐกระเปาเศษผา                 

ทั้ง 4 แบบ ในระยะเวลา 10 ป ที่อัตราคิดลด  รอยละ 8.00 เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)  พบวามูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 2,325,299.85 บาท อัตราผลตอบแทนภายในมีคาเทากับ           

รอยละ 66.16 และมีระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 3 ป 8 เดอืน ซึง่ระยะเวลาคืนทุนนอยกวาระยะเวลาลงทุนการ

ประดิษฐกระเปาเศษผาที่กําหนดไว 10 ป

  3. ปญหาของกลุมกระเปาประดิษฐเศษผา กลุมประดิษฐเศษผา บานบวกเปา

   3.1 ดานการประดิษฐ มีปญหาดานแรงงานในการประดิษฐเนื่องจากการประดิษฐเปนแรงงาน

ที่เปนงานฝมือ ตองใชแรงงานคนท้ังหมด สงผลตอตนทุนคาแรงงานในการประดิษฐกระเปาเศษผา                      

เพิ่มสูงขึ้น

   3.2 ดานการบัญชี กลุมกระเปาประดิษฐขาดความรู ความเขาใจ การจัดทําบัญชีอยางถูกตอง

สงผลใหไมทราบตนทุนการผลิตที่แทจริงและไมไดใชประโยชนจากขอมูลทางการบัญชี

   3.3 ดานการตลาด กลุมกระเปาประดษิฐควรมกีารออกหาลกูคารายใหมเพิม่ เพือ่จะทาํใหตลาด

ของผลิตภัณฑขยายวงกวางข้ึน 

อภิปรายผลการวิจัย
  การศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของกระเปาเศษผาประดิษฐ บานบวกเปา                

ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา การประดิษฐเศษผา มีมูลคาปจจุบันสุทธิ             

เทากับ 2,325,299.85 บาท อตัราผลตอบแทนภายในรอยละ 66.6 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ กมลวรรณ        

พมิพะปะตงั   (2551) เรือ่งตนทนุและผลตอบแทนการผลติกระเปาหนงัแทในจงัหวดัลาํปาง ทีม่มีลูคาปจจบุนั

สุทธิ เทากับ 829,840.42 บาท และอตัราผลตอบแทนภายในรอยละ 56.56 และยังสอดคลองกบัผลการวจิยั     

ของ ศริลิกัษณ ชมุภูคาํ (2548) เรื่องความเปนไปไดของการประกอบธุรกิจผลิตกระเปาจากเศษผาฝายใน   

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 1,550,535 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน

รอยละ 22.02  อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาของ  กลมวรรณ พิมพะปะตัง (2551) พบวามีการจัดทําบัญชี

ไมถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไปซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบวาผูประดิษฐ       

กระเปาเศษผายังไมมีการจัดทําบัญชีที่ถูกตอง

 
 (NPV) 2,325,299.85 

 (IRR) 66.16 
 (PB) 3  8  
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สรุป
  ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของกลุมประดิษฐเศษผาใหผลตอบแทน    

ที่นาลง คือ มีระยะเวลาการคืนทุน 3 ป 8 เดือน แตประสบปญหาเกี่ยวกับไมมีการจัดทําบัญชีที่ถูกตอง            

และไมทราบการคํานวณตนทุนการผลิตท่ีแทจรงิสงผลกระทบตอการแขงขันทางการตลาดในดานราคาสินคา                 

ดงันัน้ ผูวจิยัจึงมีขอเสนอวา ควรใหความรูแกผูประดิษฐเก่ียวกบัการจดัทาํบญัชทีีถ่กูตองเพ่ือจะไดทราบตนทนุ

การผลิตที่แทจริง 
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