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บทที่ 3 
ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจยั 

 

3.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 

3.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการผลิตทางการเกษตร 

การผลิตนั้นหมายถึงการแปรเปล่ียนปจจัยการผลิตใหเปนผลผลิต ซ่ึงการเปล่ียนแปลงปจจัยการ
ผลิตใหเปนผลผลิตนั้น จะทําใหเกิดความพอใจมากข้ึนตอผลผลิตท่ีได เชน ในดานรูปราง ดานสถานท่ี 
หรือดานเวลา  ในการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรตองพยายามใชปจจัยทางการผลิตเชน ท่ีดิน แรงงาน 
เมล็ดพันธุ มาจัดสรรการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตสูงสุด หรือเพื่อใหไดผลกําไรสูงสุดจากการดําเนินการ
ผลิต ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองมีการวางแผนผลิต การวิเคราะหตนทุนผลตอบแทน การตัดสินใจใช
ทรัพยากร การเลือกชนิดการผลิตและการกําหนดราคา 

ฟงกชั่นการผลิต (Production Function) ฟงกช่ันการผลิต คือ การแสดงความสัมพันธระหวาง
ปจจัยการผลิต และผลผลิต จํานวนของผลผลิตจะมีมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกับขนาดของการใช
ปจจัยทางการผลิต ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวนี้ถือเปนความสัมพันธทางกายภาพในการผลิตสินคาเกษตร 
โดยมีท้ังปจจัยคงท่ี และ ปจจัยผันแปรเปนปจจัยการผลิตฟงกช่ันการผลิตสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ
ระหวางผลผลิต (Output) และปจจัยการผลิต (Input) ในรูปของสมการโดยท่ัว ๆไป ดังนี้   Y = f (X1, X 

2/ X3 …... Xn) 

โดยท่ี Y    หมายถึง    จํานวนผลผลิต เชน จํานวนผลผลิตท่ีไดตอไร  
           X1, X 2       หมายถึง    จํานวนปจจยัผันแปรท่ีใชในการผลิต (Variable Input) เชน จํานวนปุย 
เมล็ดพันธุ  
           X3 …... Xn หมายถึง    จํานวนปจจยัคงท่ี ท่ีใชในการผลิต (Fixed Input) เชน จํานวนโรงเรือน 
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ท่ีดิน เปนตน 
                      f        หมายถึง    สัญลักษณท่ีใชแทนลักษณของความสัมพันธ หรือ ฟงกช่ันการผลิต 
ระหวางผลผลิตและปจจัยการผลิต สวนเคร่ืองหมาย ( / ) กั้นระหวาง X2 และ X3 คือ เคร่ืองหมายท่ีบง
บอกวา ปจจัยใดเปนปจจยัคงท่ี และเปนปจจัยผันแปร โดยท่ีปจจัยท่ีอยูทางซายของเคร่ืองหมายขีด (/) 
จะหมายถึงวาเปนปจจยัผันแปร และขวามือจะหมายถึงวาเปนปจจยัคงท่ีซ่ึงลักษณะความสัมพันธอาจจะ
อยูในรูปของเสนตรง , เสนโคงก็ไดข้ึนอยูกับชนิดของการผลิตในกิจการนั้น ๆ เชน ฟงกช่ันการผลิตท่ี
แสดงความสัมพันธ ระหวางผลผลิตกับจํานวนใชปจจยัการผลิตอาจจะแสดงในรูปของสมการ
คณิตศาสตร ดงันี้ คือ 
                    Y    =    a + bX                  ถาลักษณะความสัมพันธเปนแบบเสนตรง 
                    Y    =    a + b0X + b0X

2     ถาลักษณะความสัมพันธเปนแบบเสนโคง 
                     โดยท่ี        X   คือ จํานวนปจจยัการผลิตท่ีใชไปเชน ปุย เมล็ดพันธุ 
          Y   คือ ผลผลิตท่ีไดตอไร 

 เพื่อใหเขาใจถึงหลักการผลิตใหมากข้ึน จึงจะอธิบายออกมาใชรูปภาพเขามาประกอบการ
อธิบายซ่ึงในกรณีนี้จะพิจารณาเฉพาะการผลิตท่ีใชปจจยัการผลิตเพียงชนิดเดยีว ดังนี้ 

 

รูป 3.1 Production possibility curve, iso- revenue line และจุดท่ีไดรับกําไรสูงสุดในการทดแทนกนั 

 เสน FG (Production possibility curve) คือเสนท่ีแสดงจํานวนผลผลิต Q1 และ Q2 ซ่ึงจะผลิตได
จํานวนตางๆกันภายใตปจจัยการผลิตผันแปรท่ีมีอยูอยางจํากัด ความชันของเสน FG มีคาเทากับ อัตรา
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 สวนทดแทนกันระหวาง Q1 และ Q2   สวนเสน HI (iso- revenue line) คือเสนท่ีแสดงขอบเขตของ
ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการผลิต Q1 และ Q2 โดยมีคาความชันเทากับอัตราสวนกลับของราคาผลผลิต 
นั่นคือเทากับ P1/P2  สวนจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการผลิต Q1 และ Q2 คือ จุด J  เพราะจุดนี้ ΔQ1/ ΔQ2 
เทากับ P2/P1 (ไดจากหลักท่ีวาดวยคาเสียโอกาสซ่ึงสามารถเขียนในรูปสมการ คือ P1*ΔQ1 เทากับ 
P2*ΔQ2) หมายความวาผูผลิตควรจะผลิต Q1 เทากับ OK และผลิต Q2 เทากับ OL ภายใตปจจัยผันแปร
ท่ีมีอยูอยางจํากัด ผูผลิตจึงจะไดรับกําไรสูงสุด  

ในการวางแผนการผลิตทางการเกษตรนั้น ผูวางแผนจะตองวางแผนโดยการจัดสรรทรัพยากร
ปจจัยการผลิตมากกวา 1 ชนิดเพื่อนําไปใชในกิจกรรมในการผลิตมากกวา 2 กิจกรรม นอกจากนั้นยัง
ตองพิจารณาถึงขอจํากัดตางๆในการวางแผนซึ่งวิธีการวิเคราะหหาคําตอบท่ีสะดวกและมีความแมนยํา
ตองอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรเขามาชวยในการคํานวณแตหลักในการพิจารณนั้นยังคงตองอาศัยหลัก
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรขางตน เปนแนวทางในการตัดสินใจ (วรรณวิภา, 2546) 

 3.1.2 ลิเนียรโปรแกรมมิ่ง (linear programming)  

การทําการเกษตรในปจจุบันเกษตรกรโดยสวนใหญไมไดมีการวางแผนการผลิตอยางถูกตอง 
จึงเกิดปญหาดานการจัดการการผลิตวาควรจะมีการจัดการปลูกพืชอยางไรใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหไดรับผลกําไรสูงสุดตอการผลิตของฟารม ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด จึงไดมีการศึกษาแกไขปญหาเหลานี้โดยนําเคร่ืองมือทางคณิตศาสตรมาประยุกต ใชในการ
วิเคราะหวางแผนฟารม  หรือท่ีเรียกวา ลิเนียรโปรแกรมม่ิง(Linear programming) ซ่ึงถูกคิดคนและ
พัฒนาข้ึนมาต้ังแตสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี2 โดย George B. Dantzig ในทางเศรษฐศาสตร ถือไดวา 
ปญหาตางๆที่เกิดข้ึนเนื่องมาจากขอจํากัดของทรัพยากรการผลิตท่ีมีอยูอยางจํากัด ดังนั้นผูผลิตจึงตอง
จัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดเหลานั้นใหไดรับผลตอบแทนมากท่ีสุด จึงสอดคลองกับเคร่ืองมือ
วิเคราะหลิเนียรโปรแกรมมิ่ง เพราะมีลักษณะท่ีมีแนวท่ีคิดเหมือนกัน และคําตอบท่ีไดรับจากวิธีลิเนียร
โปรแกรมม่ิงนั้นยังชัดเจน และตรงประเด็น สามารถบอกไดวาควรจัดสรรทรัพยากรการผลิตทีมีอยู
อยางจํากัดไปทําการผลิตสินคาตางๆอยางไร จํานวนเทาใด จึงจะไดรับกําไรสูงสุด (วรรณวิภา, 2546) 

ลิเนียรโปรแกรมมิ่งเปนเคร่ืองมือท่ีใชสําหรับแกปญหาท่ีเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตและการ
จัดการ มีการกําหนดวัตถุประสงค(Objective) ในการวางแผนการผลิตและการจัดการอยางแนชัดและ
สามารถวัดคาไดอยางแนนอน นอกจากนั้นเพื่อใหแผนการผลิตและการจัดการท่ีทําข้ึนมีความเหมาะสม
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ท่ีสุด วัตถุประสงคท่ีต้ังไวควรมุงใหไดกําไรสูงสุดหรือเสียตนทุนตํ่าท่ีสุดในการจัดการเทานั้นรวมไปถึง
การมีขอกําหนดหรือขอจํากัดอยางชัดเจนและสามารถวัดคาไดซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท 
คือ  

 1. ขอกําหนดหรือขอจํากัดข้ันตํ่าสุด หมายถึง ขอกําหนดจํานวนหรือคุณภาพข้ันตํ่าสุด
ของปจจัยการผลิตและผลผลิตของปจจัย 

 2. ขอกําหนดหรือขอจํากัดข้ันสูงสุด หมายถึง ขอกําหนดจํานวนหรือคุณภาพข้ันสูงสุด
ของปจจัยการผลิตและผลผลิตของปจจัย 

 3. ขอกําหนดหรือขอจํากัดเทา หมายถึง ขอกําหนดจํานวนหรือคุณภาพของปจจัยการ
ผลิตและผลผลิตของปจจัยเทากับจํานวนคงท่ีคาหนึ่ง 
ซ่ึงมีทางเลือกปฏิบัติในการผลิตและการจัดการไดหลายทาง หมายถึง ในการวางแผนการจัดการใดๆจาก
ขอกําหนดหรือขอจํากัดท่ีมีอยูนั้นผูผลิตมีทางเลือกท่ีจะทําการผลิตสินคาหรือดําเนินการตางๆได
มากกวาหนึ่งทางเลือก (ไพฑูรย, 2537) 

สําหรับรูปแบบท่ัวไปของแบบจําลองของลิเนียรประกอบดวย ฟงกช่ันวัตถุประสงค(Objective 
function) และสมการขอจํากัด (Constraint) โดยมีรูปแบบท่ัวไปดังนี้  
 
ฟงกช่ันวัตถุประสงค 

∑
=

=
n

1j
jjXP        Max  Z  

 
ภายใตขอจํากัด  

        ∑
=

n

1j
   aijxj       ≤          bi (i= 1,2,…m)  และ  

                    xj          ≥          0  (j= 1,2,…n) 
โดยกําหนดให  
Z  หมายถึง   คาวัตถุประสงคท่ีกําหนดโดยตองการใหมีคาสูงสุด  
Xj  หมายถึง   คากิจกรรมการผลิตหรือการจัดการชนิดท่ี j 
Pj  หมายถึง   คาสัมประสิทธ์ิหรือตัวแปรวัตถุประสงคของกิจกรรมชนิดท่ี j จํานวนหนึ่งหนวย 
aรj  หมายถึง   คาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธระหวางขอจํากัดหรือเง่ือนไขชนิดท่ี i เนื่องจากการทํา
กิจกรรมชนิดท่ี j จํานวนหนึ่งหนวย 
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bi              หมายถึง    คาขอจํากัดหรือเง่ือนไขชนิดท่ี i 
 
3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 รายละเอียดในสวนนี้จะเปนการแสดงถึงข้ันตอนวิธีการในการทําการศึกษาคร้ังนี้ อันประกอบ
ไปดวยขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหบรรลุผลการศึกษาภายใต
วัตถุประสงคขางตน ดังตอไปนี้ 
 

3.2.1 วิธีการศึกษา 
1.) การเลือกพื้นท่ีศึกษา  

 ในจังหวัดเชียงใหม มีกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยท่ีมีการทํากิจกรรมรวมกันในระดับกลุม 
และเปนท่ีรูจักกันดีโดยท่ัวไปมีจํานวน 8 กลุมไดแก 1) กลุมเกษตรกรโครงการหลวงดอยคํา ของมูลนิธิ
โครงการหลวง 2) กลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษบานน้ําแพร อ.พราว 3) กลุมเกษตรกรผักปลอด
สารพิษสันปากวาว อ.สารภี 4) กลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษ อ.สันทราย 5) ผักปลอดสารพิษบานมวง
คํา อ.แมริม 6) กลุมเกษตรกรผักอนามัย สวนวิววังตาล อ.จอมทอง 7) กลุมผักสารภี ไดรับการสงเสริม
จากคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 8) ผักปลอดสารพิษบานปานอด อ.แมออน โดยท้ัง 8 กลุม
มีขนาดของกลุม ชวงเวลาการผลิตและระบบการตลาดท่ีแตกตางกัน บางกลุมมีขนาดคอนขางเล็ก เชน 
8-9 คนตอกลุม และบางกลุมมีการผลิตเฉพาะบางฤดูกาลเทานั้น ขณะท่ีบางกลุมไดรับการสนับสนุน
ดานปจจัยการผลิตและการตลาดจากองคกรท่ีสงเสริมอยูแลว ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงไดเลือกกลุม
เกษตรกรตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 2 กลุม คือ กลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร อ.พราว และกลุม
เกษตรกรผักปลอดสารพิษ อ.สันทราย เนื่องจากกลุมเกษตรกรทั้ง 2 กลุม มีการปลูกผักปลอดภัยเพื่อ
การคาตลอดท้ังป  มีระบบตลาดในลักษณะแบบพ่ึงพาตนเองและกึ่งพึ่งพาตนเอง และจํานวนสมาชิก
ของกลุมมีขนาดไมเล็กหรือใหญจนเกินไป เหมาะสมตอการเก็บขอมูล  

 
 
 
 
 



16 
 

2.) ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาในคร้ังนี้จะศึกษาขอมูล โดยการวิเคราะหจากขอมูล ปฐม

ภูมิ (Primary data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ท่ีเกี่ยวของกับการผลิตพืชผักปลอดภัยใน
จังหวัดเชียงใหม  

 
2.1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ประกอบไปดวย 
ก) ขอมูลทางดานปจจัยการผลิต พื้นท่ีการถือครอง จํานวนแรงงานในครัวเรือน แรงงาน

จาง คาจางแรงงาน การตลาด แหลงสินเช่ือ ตนทุน-ผลตอบแทนจากการผลิต รายไดในครัวเรือน ชนิด
ของพืชท่ีทําการผลิต ราคาผลผลิต และเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิต 

ข) ขอมูลดานเศรษฐกิจสังคม ระดับการศึกษา ขอจํากัด ขอไดเปรียบในการผลิตพืชผัก
ปลอดสารพิษของเกษตรกร การเก็บรวบรวมขอมูลสวนนี้จะดําเนินการโดยการออกแบบสอบถามระดบั
ครัวเรือน  

 
2.2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  

เพื่อศึกษาขอมูลทางดานกายภาพชีวภาพเศรษฐกิจสังคมท่ัวไป  จะทําการเก็บรวบรวมขอมูล
จากหนวยงานราชการหรือเอกชนท่ีเกี่ยวของ ไดแก กรมวิชาการเกษตร สํานักเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม และหองสมุด ฯลฯ 
เอกสารตีพิมพท้ังในและตางประเทศท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลงานวิจัยตางๆ 
 

3.) วิธีการวิเคราะหขอมูล  
 

3.1) การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขอท่ี 1 ใช
วิธีการทางสถิติอยางงาย ในรูปของคาเฉล่ีย รอยละ และอ่ืนๆ แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ
หรือแผนภาพ เปนตน ท้ังนี้เพื่ออธิบายถึงสภาพเศรษฐกิจสังคม และสภาพท่ัวไปของการผลิตและ
การตลาดพืชผักปลอดภัยของแตละกลุมเกษตรกร รวมท้ังตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตผัก
ปลอดภัย และอ่ืนๆ 
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3.2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขอท่ี 2 
หาแผนการผลิตท่ีเหมาะสม โดยท่ีจะมุงวางแผนทางเลือกในการผลิตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ภายใตขอจํากัดของ ปจจัยการผลิต อันไดแก ท่ีดิน แรงงาน เงินทุน และอ่ืนๆ และการตลาดของกลุม
เกษตรกร เพื่อใหรายไดสุทธิของกลุมสูงสุด โดยการวิเคราะหนี้จะใชลิเนียรโปรแกรมมิ่งเปนเคร่ืองมือ
ในการวิเคราะห ซ่ึงแบบจําลองแผนการผลิตนี้จะทําการวิเคราะหในระดับกลุมเกษตรกร 2 กลุมซ่ึงมี
พื้นท่ีและชนิดของพืชผักในการผลิตแตกตางกันออกไปตามกลุมเกษตรกรท่ีมีการรวมกลุมในจังหวัด
เชียงใหม 

 

3.2.2 แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 
 

แบบจําลองท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ แบบจําลองลิเนียรโปรแกรมม่ิง ซ่ึงเปนแบบจําลอง 
ท่ีใชวิธีการทางคณิตศาสตรในการคํานวณวิธีหนึ่ง สําหรับวิเคราะหการวางแผนการผลิต การตลาดและ
การจัดการของหนวยธุรกิจได โดยมีวัตถุประสงค(Objective) เพื่อใหแผนการผลิต การตลาดและการ
จัดการท่ีดําเนนิการอยูนัน้มีความเหมาะสมท่ีสุด ภายใตขอกําหนดหรือขอจํากัดตาง ๆ (Restriction) ท่ีมี
อยู แนวทางความคิดทางทฤษฎีท่ีเกีย่วกับลิเนียรโปรแกรมม่ิงนี้ เปนท่ีรูจักกนัมา ต้ังแตสมัยสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 โดยนักคณิตศาสตรช่ือ George B. Dantzig เปนผูคิดคนลิเนียรโปรแกรมม่ิงดวยวิธีซิมเพล็กซ
(simplex method) หลักจากนัน้ไดมีการพฒันาเทคนิค ตลอดจนเคร่ืองมือในการคํานวณใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนจนสามารถนําเอาไปประยุกตใชกบัปญหาตาง ๆ ในการวางแผนดําเนนิงานของ
ธุรกิจตาง ๆ ไดเปนอยางดีต้ังแตการผลิตไปจนถึงการตลาด 
 

ลักษณะท่ัวไปและขอสมมติของแบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 
 

ลักษณะของปญหาท่ีสามารถใชแบบจําลองลิเนียรโปรแกรมม่ิงวิเคราะหได จะตองมี
องคประกอบท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

1. เปนวิธีการที่ใชในการวางแผนการผลิตและการจัดการธุรกิจ หรือหนวยการผลิตตาง ๆไมวา
จะเปนดานการเกษตรหรืออุตสาหกรรม อันไดแกปญหาท่ีเกี่ยวกับการผลิต การตลาด และการจัดการ 
หากเปนปญหาในลักษณะอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของกับการวางแผนการผลิตและการจัดการแลว ลิเนียร
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โปรแกรมม่ิงจะไมเหมาะสมหรือไมสามารถนํามาใชได เชน การวิเคราะหเพื่อคนหาความจริงดานตาง 
ๆ หรือความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ท่ีไมเปนอัตราสวนท่ีแนนอน 

2. ตองมีวัตถุประสงคท่ีแนนอน และวัดคาออกมาเปนตัวเลขได โดยปรกติวัตถุประสงคมี2 
ลักษณะ คือ เพื่อตองการกําไรสูงสุด (รายไดเหนือตนทุนเงินสดสูงสุด) หรือตองการเสียตนทุนตํ่าสุด 
หากวัตถุประสงคเปนส่ิงท่ีไมสามารถวัดคาไดแนนอนแลว ลิเนียรโปรแกรมม่ิงก็ไมสามารถใชได 

3. ตองมีขอจํากัดหรือขอกําหนดแนชัด และวัดคาออกมาเปนตัวเลขได ซ่ึงขอจํากัดหรือ
ขอกําหนดเหลานี้ สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 1) ขอจํากัดหรือขอกําหนดตํ่าสุด2) ขอจํากัด
หรือขอกําหนดสูงสุด 3) ขอจํากัดหรือขอกําหนดเทา 

4. มีทางเลือกปฏิบัติในการผลิตและการใชปจจัยการผลิตไดหลายทาง 
5. ฟงกช่ันวัตถุประสงค (Objective function) และขอจํากัดตางๆตองแสดงออกมาในรูปสมการ

ทางคณิตศาสตรได จะเปนรูปสมการเสนตรง (Linear equation) หรือรูปอสมการ (Inequalities) ก็ได 
6. ปจจัยการผลิตและผลผลิตตองมีความสัมพันธแบบเสนตรงเปนไปในลักษณะท่ีแนนอน 

 
ขอสมมติของแบบจําลองลิเนียรโปรแกรมม่ิง สําหรับการนําไปแกปญหาการวางแผน การผลิต 

และการจัดการรายได จะตองต้ังอยูบนพื้นฐานดังตอไปนี้(ศุภโชค, 2540) 
 
1. ความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตชนิดตาง ๆ กับผลผลิต หรือกิจกรรมการผลิตจะตองเปน

แบบเสนตรง (Linear relationship) ในอัตราสวนท่ีคงท่ีแนนอน ซ่ึงหมายถึง การเปล่ียนแปลงในจํานวน
ของปจจัยการผลิตตาง ๆ จะมีผลทําใหกิจกรรมการผลิตเปล่ียนแปลงไปดวย 
ในอัตราสวนเดียวกัน 

2. ไมมีความสัมพันธตอเนื่องซ่ึงกันและกัน (Non – interactive) ในระหวางทรัพยากรหรือ 
ปจจัยการผลิตท่ีมีจํากัด และกิจกรรมการผลิตชนิดตาง ๆ หรือท้ังสองตางก็เปนอิสระตอกันซ่ึง
หมายความวาระหวางปจจัยการผลิตตาง ๆ ท่ีมีอยูอยางจํากัดในการผลิตแตละชนิดตองไมมีผล
สนับสนุนกัน หรือมีผลในทางขัดแยง สําหรับกิจกรรมการผลิตและในการจัดการตาง ๆ ซ่ึงสามารถทํา
ไดนั้นในแตละกิจกรรมตองไมมีผลิกระทบใด ๆ ตอกัน 

3. ปจจัยการผลิตชนิดตาง ๆ หรือทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ตลอดจนกิจกรรมการผลิตท่ีนํามา
พิจารณาสามารถแบงออกเปนหนวยยอยได (divisibility) และสามารถเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงใน
หนวยยอย ๆ นั้นได ท้ังนี้เพื่อใหสามารถใชปจจัยการผลิตรวมกันไดหลายลักษณะและเพื่อพิจารณาให
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แผนการผลิตนั้นสามารถบรรลุผลคือ ไดรับกําไรสูงสุด หรือเสียตนทุนตํ่าสุดตามวัตถุประสงคท่ีไดวาง
ไว 

4. คาสัมประสิทธ์ิท่ีแสดงความสัมพันธระหวางขอจํากัดตาง ๆ หรือปจจัยการผลิตกับกิจกรรม
การผลิต ตลอดจนราคาผลผลิต และราคาปจจัยการผลิตจะตองคงท่ี มีเพียงคาเดียวและเปนคาท่ีทราบมา
กอนลวงหนาแนนอน ตลอดชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษา หมายความวา ในการวิเคราะหโดยวิธีลิเนียร
โปรแกรมม่ิงนั้น แบบจําลองท่ีใชจะตองเปนแบบจําลองเชิงสถิติ ศึกษาสภาวะหยุดนิ่ง และกําหนดให
ตัวแปรตาง ๆ คงท่ี ในชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษา 

5. จะตองทราบจํานวนแนนอนของกิจกรรมการผลิต หมายความวา กิจกรรมการผลิตเหลานั้น
ตองมีจํานวนจํากัด ถามีไมจํากัด หรือไมส้ินสุดก็ไมสามารถวิเคราะหดวยวิธีลิเนียรโปรแกรมม่ิงได 

6. จํานวนกิจกรรมการผลิต และการจัดการตาง ๆ ท่ีใชท้ังหมด จะเทากับจํานวนกิจกรรมหนวย
ยอยตาง ๆ รวมกัน หมายความวา จะตองไมมีความสัมพันธกันระหวางกิจกรรมแตละกิจกรรม 
 

แบบจําลองท่ัวไป (General Model) ท่ีใชในการวางแผนการผลิตและการตลาดท่ีเหมาะสม 
สามารถแสดงไดโดยยอ ดังนี้ 

สมการวัตถุประสงค 

 ∑
=

=
n

1j
jjXP        Max  Z  

 
ภายใตขอจํากัด 

∑
=

n

1j

  aijXj       ≤    bi (i = 1, 2, …, m)  และ 

Xj       ≥    0 (j = 1, 2, …,n)     
โดยท่ี Z คือ รายไดเหนือตนทุนเงินสดของกลุมเกษตรกร (บาท) 

Pj คือ รายไดเหนือตนทุนเงินสดตอหนวยของกิจกรรม j ; j = 1…n 
Xj คือ กิจกรรมชนิดท่ี j ของกลุมเกษตรกร; j = 1…n  
aij คือ คาสัมประสิทธ์ิแสดงจํานวนการใชทรัพยากร i ท่ีมีอยูอยางจํากัดใน

การทํากิจกรรม j แตละ กิจกรรมตอหนวยของทรัพยากร โดยท่ี i = 1, 2, ..., 
m และ j = 1, 2, ..., n 
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bi คือ จํานวนทรัพยากรท่ีมีอยูหรือเง่ือนไขขอจํากัดตางๆ ท่ีกําหนดในการ
ทํากิจกรรมตางๆ ของ แตละกลุมเกษตรกร 

 
 โครงสรางเบ้ืองตนโดยยอของแบบจําลองลิเนียรโปรแกรมม่ิงท่ีใชในการวิเคราะหแสดง โดย
กิจกรรมและขอจํากัดตางๆ ในแบบจําลอง มีดังนี้ 

กิจกรรมท่ีกําหนดในแบบจําลอง (Xj) ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
1. กิจกรรมการปลูกผักปลอดภัยประกอบดวย กิจกรรมการปลูกพืชผักปลอดภัยในแตละฤดูการ

ผลิต อาทิเชน ถ่ัวฝกยาว มะเขือเทศ คะนา กะหลํ่า ขาวโพดฝกออน พริก บล็อกโคล่ี  (หนวย:ไร) 
2. กิจกรรมการขายผลผลิต หมายถึง กิจกรรมการขายผลผลิตพืชผักในแตละฤดูการผลิต โดย

ผลผลิตท่ีไดรับอาจมีการแบงเกรดและขายไดในราคาท่ีแตกตางกัน (บาท: กิโลกรัม) 
3. กิจกรรมการจางแรงงาน หมายถึง กิจกรรมการจางแรงงานในแตละข้ันตอนการผลิตของกลุม

เกษตรกร (หนวย: วันทํางาน) 
4. กิจกรรมการกูยืมเงิน หมายถึง กิจกรรมการกูเงินในแตละฤดูการผลิตของกลุมเกษตรกรเพื่อ

นํามาใชในการผลิต  (หนวย:บาท) 
5. กิจกรรมการโอนเงินทุน หมายถึง กิจกรรมการโอนเงินทุนระหวางเดือนของกลุมเกษตรกร 

(หนวย:บาท) 
6. กิจกรรมการเก็บเงินไวใชจายในครัวเรือน หมายถึง กิจกรรมการเก็บเงินไวเปนคาใชจายใน

ครัวเรือนของกลุมเกษตรกร (หนวย:บาทตอป) 
 
 สมการเง่ือนไขและขอจํากัดในการทํากิจกรรมตางๆ มีดังนี้  

 1. เง่ือนไขและขอจํากัดดานท่ีดิน โดยท่ีดินจะฤดูแบงออกตามฤดูกาลผลิต (3-4 ฤดูกาลผลิตใน
หนึ่งป) โดยท่ีดินในหนึ่งฤดูจะถูกแบงออกเปนพื้นท่ีลุมในเขตชลประทาน พื้นท่ีลุมนอกเขตชลประทาน 
พื้นท่ีสูง ของกลุมเกษตรกร โดยจํานวนท่ีดินในแตละประเภทสามารถนํามาใชในการผลิตไดไมเกิน
จํานวนท่ีดินรวมท่ีมีอยูของเกษตรกรที่เปนสมาชิกของแตละกลุม (หนวย: ไร) 
 2. เง่ือนไขและขอจํากัดดานแรงงานเกษตรในครัวเรือนของกลุมเกษตรกร ซ่ึงกําหนดใหนํา
แรงงานครัวเรือนมาใชในการผลิตในแตละข้ันตอนการผลิตไดไมเกินจํานวนแรงงานเกษตรครัวเรือน
รวมท่ีมีอยูของเกษตรกรที่เปนสมาชิกของแตละกลุม (หนวย: วันทํางาน) 
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 3. เง่ือนไขและขอจํากัดดานการจางแรงงาน กําหนดใหสามารถจางงานเพ่ิมไดในกรณีท่ี
แรงงานในครัวเรือนของกลุมเกษตรกรไมเพียงพอ โดยกลุมเกษตรกรสามารถจางแรงงานไดไมเกิน
จํานวนแรงงานจางรวมของกลุมเกษตรกรที่เคยจาง (บาท: วันทํางาน) 
 4. ขอจํากัดดานเงินกู หมายถึง จํานวนเงินกูสูงสุดท่ีกลุมเกษตรกรสามารถกูได ไมเกินจํานวน
เงินกูรวมของกลุมเกษตรกรที่เคยกูได (หนวย: บาท)   
 5. เง่ือนไขและขอจํากัดดานเงินทุน กําหนดใหมีการใชเงินทุนเปนรายเดือน ถาหากเงินทุนมี
ไมเพียงพอตอความตองการสามารถที่จะกูเงินเพื่อมาใชในภาคเกษตรได และเงินท่ีไดจากการขาย
ผลผลิตในแตละฤดูจะถูกหักเปนคาใชจายในครัวเรือน สวนที่เงินทุนเหลือในแตละเดือนจะถูกโอนเปน
ทุนในเดือนถัดไป (หนวย: บาท)  
 6. เง่ือนไขดานคาใชจายครัวเรือนของกลุมเกษตรกร กําหนดใหกลุมเกษตรกรนําเงินท่ีไดจาก
การขายผลผลิตสวนหนึ่งมาใชเปนคาใชจายครัวเรือน เพื่อใหสะทอนถึงสภาพท่ีเปนจริง โดยกําหนดให
กลุมเกษตรกรมีคาใชจายครัวเรือนตอปของท้ังกลุม (หนวย: บาทตอป) โดยใหมีการนําเงินทุนไปใชเปน
คาใชจายครัวเรือนทุกเดือน 
 7. เง่ือนไขการกระจายผลผลิต กําหนดใหกลุมเกษตรกรมีลักษณะการผลิตเพื่อการคา โดย
ผลผลิตพืชผักท่ีไดท้ังหมดจะถูกนําไปขายท้ังหมด  
 8. ขอจํากัดดานการตลาด เปนการกําหนดใหมีขอจํากัดดานการตลาดของแตละกลุม เชน 
กําหนดปริมาณการรับซ้ือผลผลิตแตละชนิดในแตละฤดูในจํานวนจํากัด หรือ การขายแบบแบงเกรด
ของพืชแตละชนิดมีตลาดรับรองในจํานวนจํากัด    
 
3.2.3 การวิเคราะหความออนไหว 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขอท่ี 3 จะทําการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 
ปจจัยทางดานชีวกายภาพ เชน ถามีการระบาดของโรคและแมลง จะทําใหผลผลิตลดลง เปนตน เพื่อ
พิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของราคาผลผลิตและปจจัยทางดานชีวกายภาพที่จะมีตอแผนการผลิต เม่ือ 
ผลผลิตตอไรลดลงรอยละ 15 และรอยละ 30 จากผลผลิตเดิม 


