
 

4 

บทที ่2 

แนวคดิทฤษฏีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ไดแ้ก่ ทฤษฏีการผลิต 
แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ทางการเงิน แนวคิดเก่ียวกบัลิเนียร์โปรแกรมม่ิง งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ยางพารา เคร่ืองมือทางการเงินและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบจ าลองเชิงเส้นโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีในการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระยุกต์ใช้แนวความคิดดา้นตน้ทุนและผลตอบแทนและแบบจ าลอง
โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ภายใตข้อบเขตทฤษฏีทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงสามารถ
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่างๆไดด้งัน้ี  

 2.1.1 ทฤษฏีการผลติ 

ทฤษฏีการผลิต คือ ทฤษฏีท่ีพูดถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการผลิตชนิดต่างๆกบัผลผลิตท่ี
ไดรั้บ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือ การช่วยตดัสินใจในการผลิตเพื่อให้ผูผ้ลิตไดรั้บก าไรสูงท่ีสุดโดยผู ้
วางแผนการผลิตจะต้องจดัสรรท่ีดิน แรงงานและทุน ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในแต่ละหน่วยไปใช้ใน
กิจกรรมการผลิตท่ีใหผ้ลตอบแทนส่วนเพิ่มมากท่ีสุดก่อน จนกระทัง่ผลตอบแทนส่วนเพิ่มท่ีไดรั้บจาก
แต่ละกิจกรรมการผลิตนั้นเท่ากนัหมด (ศานิต, 2526) นอกจากน้ี ยงัสามารถน าทฤษฏีการผลิตมา
ประยุกตใ์ชก้บัการปลูกพืชไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยผลจากการใชปั้จจยัการผลิตชนิดสามารถวดัไดจ้าก
การก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี ณ ระดบัหน่ึงและปัจจยัท่ีก าลงัพิจารณานั้นเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงสามารถ
อธิบายกฎน้ีไดใ้นรูปของ “ฟังกช์ัน่การผลิต” ดงัสมการท่ี 1 และ 2 ภาพท่ี 2.1 

   Y1 = f1(X1/X2,…,Xn)      (1) 

   Y2 = f2(X1/X2,…,Xn)      (2) 

เม่ือ Y1 คือ  ผลผลิตท่ีไดรั้บจากกิจกรรมท่ี 1 
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   Y2 คือ ผลผลิตท่ีไดรั้บจากกิจกรรมท่ี 2 
   X1 คือ ปัจจยัผนัแปรท่ีมีอยูจ่  ากดัจ านวนหน่ึง 
  X2,X3,X4,…,Xn คือ ปัจจยัคงท่ี 
 จากฟังก์ชัน่การผลิตดงักล่าวสามารถน ามาเขียนเป็นเส้นกราฟแสดงจ านวนผลผลิต Y1และ Y2

ไดต้ามภาพท่ี 2.1 ดงัน้ี เส้น AB คือเส้นท่ีแสดงจ านวนผลผลิต Y1และ Y2ซ่ึงจ านวนผลผลิต Y1และ Y2

นั้นจะผลผลิตไดใ้นจ านวนท่ีแตกต่างกนัภายใตปั้จจยัผนัแปร (X1) ท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดั ดงันั้นความลาด
ชนัของเส้น AB จึงเป็นอตัราส่วนของการทดแทนกนัระหวา่ง Y1กบั Y2ซ่ึงก็คือ ∆Y1/∆Y2นัน่เอง ส่วน
เส้น Iso-revenue หรือเส้น MN เป็นเส้นท่ีแสดงขอบเขตของรายได้จากการผลิต Y1และ Y2ซ่ึงจะมี
ความลาดชนัเท่ากบัอตัราส่วนกลบัของราคาผลผลิต (Py1และ Py2) โดยก าหนดให้จุด E คือจุดดุลยภาพ
หรือจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการผลิต  Y1และ Y2ซ่ึงจะท าใหผู้ผ้ลิตไดรั้บก าไรสูงสุด เน่ืองจากจุด E 
น้ีเป็นจุดท่ีความชันของเส้นความเป็นไปได้ในการผลิตเท่ากับความชันของเส้น Iso-revenue ซ่ึง
หมายความว่า ผูผ้ลิตควรจะผลิต Y2เท่ากบั OY2และผลิต Y1เท่ากบั OY1ภายใตจ้  านวนปัจจยัการผลิต
ผนัแปร (X1) ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ซ่ึงจะท าใหผู้ผ้ลิตไดรั้บก าไรสูงสุด (ศรันย,์ 2539) 

ผลผลิตท่ีไดรั้บจากกิจกรรมท่ี 2 (Y2) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงความเป็นไปไดใ้นการผลิตสินคา้ 2 ชนิดภายใตเ้ส้นรายไดเ้ท่ากนั 
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จากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิตท่ีกล่าวมาเป็นเพียงแนวทางท่ีใช้ในการตดัสินใจเท่านั้น ซ่ึง
ในความเป็นจริง ผูว้างแผนการผลิตจะตอ้งท าการตดัสินใจท่ีจะจดัสรรปัจจยัการผลิตมากกว่า 1 ชนิด 
เพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมการผลิตมากกว่า 2 กิจกรรม และน าข้อจ ากัดต่างๆ เข้ามาประกอบการ
พิจารณาดว้ย ดงันั้น การวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม คือ การน าขอ้มูลต่างๆ เขา้ไปไวใ้น
แบบจ าลองท่ีผูว้างแผนการผลิตสร้างข้ึน แลว้ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการ
ค านวณแต่อยา่งไรก็ตาม หลกัเกณฑ์ท่ีจะช่วยในการตดัสินใจวา่จะผลิตอะไร ผลิตอยา่งไรและผลิตใน
ปริมาณเท่าใดนั้น ยงัคงใช้หลกัทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์การผลิตเป็นแนวทางท่ีจะช่วยในการ
ตดัสินใจดว้ย 

2.1.2 การวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 

 การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน เป็นการวิเคราะห์เพื่อใหท้ราบตน้ทุนและผลตอบแทนท่ี
จะเกิดข้ึนในระยะเวลา 1 ปี (การลงทุนระยะสั้น) และเพื่อทราบงบประมาณหรือความเป็นไปไดท้าง
เศรษฐกิจจากการลงทุนในระยะเวลามากกว่า 1 ปี (การลงทุนระยะยาว) ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนใน
การด าเนินการไดแ้ก่ ปัจจยัการผลิตในช่วงเวลาท่ีติดต่อกนัหลายปีและก าไรท่ีไดจ้ากการลงทุนซ่ึงเป็น
การสะท้อนความน่าสนใจในโครงการนั้นๆ ดังนั้นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนคร้ังน้ีจึง
จ าเป็นตอ้งใชห้ลกัเกณฑ์การปรับค่าเงินตามระยะเวลามาใชใ้นการค านวณหาตน้ทุนและผลตอบแทน
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุนปลูกยางพารา ซ่ึงเป็นการลงทุนในระยะยาวใหผ้ลตอบแทนมากกวา่ 1 ปี เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจวา่โครงการดงักล่าวเหมาะสมท่ีจะลงทุนหรือไม่ (ชูชีพ, 2544)  

 ดงันั้นในการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการผลิตพืชระยะสั้ นและการลงทุนปลูก
ยางพาราคร้ังน้ีจึงเลือกใช้หลกัเกณฑ์การตดัสินใจแบบปรับค่าของเวลามาใช้วิเคราะห์ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกยางพารา โดยเลือกใชมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิหรือผลรวมของผลตอบแทน
สุทธิ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางการเงินชนิดหน่ึงมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยมีวิธีการหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ดงัน้ี 

 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( net present value : NPV ) คือ ผลรวมของผลตอบแทนสุทธิของ
โครงการซ่ึงมีสูตรในการค านวณดงัน้ี 

NPV = ∑
Rt

(1+i)t
n
t=0 − ∑

Ct

(1+i)t
𝑛
𝑡=0     (3) 
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โดยท่ี 
NPV คือ มูลค่าปัจจุบนัของการลงทุน 
Rt คือ ผลตอบแทนของโครงการในปีท่ี t 
Ct คือ ตน้ทุนของโครงการในปีท่ี t 
i คือ อตัราดอกเบ้ียหรืออตัราคิดลด 
t คือ ระยะเวลาของโครงการ (0,1,2,...,nปี)  

 2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบัลเินียร์โปรแกรมมิ่ง 

 ลิเนียร์โปรแกรมม่ิง เป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหาการวางแผนการผลิตโดยมีวตัถุประสงค์ให้แผนการผลิตท่ีได้มาเป็นแผนการผลิตท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีสุดทางเศรษฐศาสตร์ คือ เพื่อให้ได้ก าไรสูงสุดหรือเสียตน้ทุนต ่าสุด โดยก าหนดให้มี
ความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยากรกบักิจกรรมทางเลือกแบบเส้นตรงซ่ึงจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัและ
เง่ือนไขการผลิตท่ีก าหนดข้ึน (ไพฑูรย,์ 2537) โดยจะมีขอ้สมมุติท่ีส าคญัดงัน้ีคือ  

  1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการผลิตชนิดต่างๆกบัผลผลิต หรือกิจกรรมการผลิต
จะตอ้งเป็นแบบเส้นตรง ในอตัราส่วนคงท่ีและแน่นอน ซ่ึงหมายถึงการเปล่ียนแปลงในจ านวนของ
ปัจจยัการผลิตต่างๆ จะมีผลท าใหกิ้จกรรมการผลิตเปล่ียนแปลงไปดว้ยในอตัราส่วนเดียวกนั 

  2) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองซ่ึงกนัและกนั ในระหวา่งทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิต
ท่ีมีจ ากดั และกิจกรรมการผลิตชนิดต่างๆหรือทั้งสองกิจกรรมเป็นอิสระต่อกนั  

  3) ปัจจยัการผลิตชนิดต่างๆ หรือทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดั ตลอดจนกิจกรรมการ
ผลิตท่ีน ามาพิจารณาสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยยอ่ยได ้และสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงใน
หน่วยย่อยๆ นั้นๆได ้ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถใช้ปัจจยัการผลิตร่วมกนัไดห้ลายลกัษณะและเพื่อพิจารณา
ให้แผนการผลิตนั้นสามารถบรรลุผลและไดรั้บก าไรสูงสุดหรือเสียตน้ทุนต ่าท่ีสุดตามวตัถุประสงคท่ี์
ไดว้างไว ้

  4) ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้จ ากดัต่างๆ หรือปัจจยัการผลิตกบั
กิจกรรมการผลิต ตลอดจนราคาผลผลิตและราคาปัจจยัการผลิตจะตอ้งคงท่ี มีเพียงค่าเดียวและเป็น
ค่าท่ีตอ้งทราบมาก่อนล่วงหนา้แน่นอนตลอดช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษา  
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  5) จะตอ้งทราบจ านวนแน่นอนของกิจกรรมการผลิต หมายความว่า กิจกรรมการ
ผลิตเหล่านั้นตอ้งมีจ านวนจ ากดั ถา้มีจ  านวนไม่จ  ากดั หรือไม่ส้ินสุดจะไม่สามารถวิเคราะห์ดว้ยวิธีลิเนียร์
โปรแกรมม่ิงได ้

  6) จ  านวนกิจกรรมการผลิตและการจดัการต่างๆทั้งหมด จะเท่ากบัจ านวนกิจกรรม
หน่วยยอ่ยต่างๆรวมกนั หมายความวา่ จะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

 นอกจากนั้นแลว้การวเิคราะห์ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจการเกษตรดว้ยวธีิโปรแกรมเชิงเส้นยงั
จ าเป็นจะตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูลต่างๆดงัน้ี  

  1) กิจกรรมการผลิต คือ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการผลิตและสามารถท่ีจะจดัการให้อยู่
ภายใตข้อ้จ ากดัในดา้นต่างๆท่ีมีอยู ่เช่น กิจกรรมการปลูกขา้วภายใตท้รัพยากรท่ีดินท่ีเกษตรกรมีอยู ่10 
ไร่ เป็นตน้ 

  2) ค่าสัมประสิทธ์ิหรือค่าความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้จ ากดักบักิจกรรมต่างๆ คือ ค่าท่ี
แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตต่างๆกบักิจกรรมการผลิต ซ่ึงค่าเหล่าน้ีจะบ่ง
บอกถึง ว่าในการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมาณ 1 หน่วยนั้น กิจกรรมการผลิตดงักล่าวจะตอ้งใช้
ปัจจยัการผลิตหรือทรัพยากรในดา้นการผลิตชนิดต่างๆ เช่น ท่ีดิน แรงงาน เงินทุน เป็นจ านวนเท่าไร
โดยท่ีปัจจยัการผลิตแต่ละชนิดนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งมีหน่วยเดียวกนัก็ได ้

  3) ราคาหรือผลตอบแทนของขอ้จ ากดัและกิจกรรมการผลิตต่างๆต่อหน่วยเป็นเท่าใด 
ดงันั้นผูว้างแผนจึงจ าเป็นตอ้งค านวณหาราคาของทรัพยากรขอ้จ ากดัและกิจกรรมการผลิตในแต่ละ
กิจกรรมต่อหน่วยว่ามีมูลค่าเท่าใด เน่ืองจากข้อมูลต่างๆเหล่าน้ีจะต้องน าไปใช้ในการค านวณหา
ตน้ทุน รายได้และรายได้สุทธิจากการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาวางแผนการผลิตท่ี
เหมาะสมได้อย่างถูกตอ้งและแม่นย  าดังนั้นปัญหาท่ีน ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมเส้นตรงจะมี
ความถูกตอ้งแม่นย  าเพียงใดจึงข้ึนอยูก่บัการประมาณค่าต่างๆเหล่าน้ีเป็นส าคญั 

  4) ชนิดของขอ้จ ากดัท่ีมีอยู่ในหน่วยธุรกิจหรือหน่วยการผลิตนั้นๆ โดยผูว้างแผน
จ าเป็นจะตอ้งทราบว่าขอ้มูลท่ีไดม้านั้นมีส่ิงใดเป็นขอ้จ ากดัหรือมีส่ิงใดเป็นขอ้ก าหนดบา้งและเป็น
ขอ้จ ากดัหรือขอ้ก าหนดมีจ านวนเท่าใด นอกจากนั้นแลว้ยงัตอ้งสามารถแจกแจงไดว้่าขอ้ก าจดัหรือ
ขอ้ก าหนดนั้นๆ เป็นขอ้ก าหนดหรือข้อจ ากัดในลักษณะสูงสุด ต ่าสุดหรือเท่ากับ เพื่อให้ทราบถึง
จ านวนท่ีแน่นอนท่ีจะสามารถน าไปใชใ้นการผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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 ดงันั้นในการวิเคราะห์ปัญหา ในทางเศรษฐกิจการเกษตรโดยใช้ลิเนียร์โปรแกรมม่ิงนั้นจะมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัอยู่ด้วยกนั 2 ส่วน คือ สมการวตัถุประสงค์และสมการขอ้จ ากดั โดยท่ีสมการ
วตัถุประสงค์เป็นสมการท่ีบอกถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษาวา่การศึกษาคร้ังน้ีตอ้งการหาก าไรสูงสุด
หรือตน้ทุนท่ีต ่าสุดภายใตส้มการขอ้จ ากดัท่ีสร้างข้ึน ดงัสมการต่อไปน้ี 

สมการวตัถุประสงค์ 

   MAX  Z   =  ∑ BjXj
n
j=1      (4) 

ภายใตข้อ้จ ากดั 
    ∑ aijXj   ≤     bi

n
j=1      (5) 

Xj    ≥   0     (6) 

เม่ือก าหนดให ้

Z  คือ ผลรวมของผลตอบแทนหรือรายไดร้วมสุทธิ 
Bj คือ รายไดสุ้ทธิของกิจกรรมการผลิตท่ี Xj 
Xj คือ กิจกรรมการผลิตชนิดท่ี j 
aij คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ input – output หรือ technical coefficient 
bi  คือ จ านวนปัจจยัการผลิตชนิดท่ีi หรือเง่ือนไขท่ีสามารถก าหนด   
    เป็นจ านวนได ้
i คือ ปัจจยัการผลิตชนิดท่ี 1 ถึง mโดยท่ี i = 1,2,3,…,m 
j คือ กิจกรรมการผลิตชนิดท่ี 1 ถึง nโดยท่ี j = 1,2,3,…,n 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 2.2.1 ยางพารา 

 ในการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับยางพารา มีงานวิจัยหลายช้ินท่ีพยายามน าเสนอข้อดี ข้อด้อย 
รวมถึงค าแนะน าต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับยางพารา อาทิเช่นงานวิจยัของ ศุภมิตรและคณะ (2532) ได้
ท าการศึกษาถึงการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมของสวนยางขนาดเล็กในภาคใตซ่ึ้งผลการศึกษาดงักล่าว
พบว่า พื้นท่ีปลูกยางในบริเวณภาคใต้มีความลาดชันของพื้นท่ีสูงถึง 40 – 60 องศา (ลักษณะภูมิ
ประเทศดงักล่าวมีลกัษณะท่ีเหมือนกบับริเวณภาคเหนือตอนบนซ่ึงมีพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่บนภูเขา ท่ีมี
ความลาดเทสูงซ่ึงความลาดชันของพื้นท่ีปลูกยางพาราดงักล่าวจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการ
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ให้ผลผลิตของยางพารา โดยในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของตน้
ยางพาราจะน้อยกว่าในบริเวณพื้นท่ีราบ เพราะฉะนั้นการเลือกพนัธ์ุยางให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีจึงเป็น
เง่ือนไขส าคญัของเกษตรกรท่ีท าสวนยางพาราในแต่ละพื้นท่ีเพราะนอกจากปัจจยัเร่ืองความลาดชนั
ของพื้นท่ีแล้วยงัมีปัจจยัเร่ืองการระบาดของโรคบางชนิดเป็นขอ้จ ากดัในการเลือกพนัธ์ุยางอีกด้วย
ดงันั้น ศุภมิตรและคณะจึงไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัสายพนัธ์ุของยางพาราท่ีเหมาะสมกบัการปลูกในแต่
ละความลาดชัน โดยพนัธ์ุยางท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมีจ  านวนทั้งส้ิน 6 พนัธ์ุ ได้แก่ ยางพาราพนัธ์ุ 
RRIM 600 , PB 260, BPM 24, สงขลา 36, RRIC 110 ซ่ึงแต่ละสายพนัธ์ุจะปลูกตามความลาดชนัของ
พื้นท่ี 2 ระดบัดว้ยกนัคือ ปลูกท่ีระดบัความลาดชนัระหว่าง 21-27 องศาและระหว่างความลาดชนัท่ี 
30-36 องศา ผลการศึกษาดงักล่าวพบวา่ พนัธ์ุยางท่ีปลูกไดส้ าเร็จทั้ง 2 พื้นท่ีคือ พนัธ์ุ RRIM 600 และ 
PB 217 ซ่ึงการเจริญเติบโตของยางเม่ืออายุครบ 6 ปี พบวา่ ตน้ยางท่ีใชป้ลูกใน 2 พื้นท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 
มีอตัราการเจริญเติบโตท่ีไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพนัธ์ุยางต่างๆในแต่
ละความลาดชัน ปรากฏว่า พนัธ์ุ RRIC 110 เจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดทุกระดบัความลาดชัน ในขณะท่ี
พนัธ์ุ RRIM 600เจริญเติบโตรองลงมาท่ีระดบัความลาดชนั 21-27 องศา แต่การเจริญเติบโตจะชา้ลงท่ี
ระดับความลาดชัน 30 – 36 องศา ส่วนการเจริญเติบเฉล่ียต่อปีพบว่าพนัธ์ุ RRIC 110 มีอตัราการ
เจริญเติบโตเฉล่ียต่อปีสูงท่ีสุดทั้ง 2 ระดบัความลาดชนั ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ เทคโนโลยีท่ีเกษตรกรให้
ความสนใจมากท่ีสุดคือ เทคโนโลยีในการเลือกพนัธ์ุยางพาราเพื่อน ามาปลูกในพื้นท่ี ซ่ึงพนัธ์ุยางพารา
ท่ีเกษตรกรให้ความสนในมากท่ีสุดคือ พนัธ์ุยางพาราท่ีให้ผลผลิตน ้ ายางเป็นหลกัปริมาณเน้ือยางเป็น
รอง ซ่ึงไดแ้ก่ พนัธ์ุ RRIM 600 โดยมีปริมาณการปลูกในพื้นท่ีประมาณร้อยละ 75.7 รองลงมาคือ พนัธ์ุ 
BPM 24, PB 235 และ สงขลา 36 ตามล าดบั ยางพาราแมจ้ะเป็นไมย้ืนตน้ท่ีให้ผลผลิตช้าแต่ยางพาราก็
ยงัคงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรทัว่ไปต่างให้ความสนใจไม่แพพ้ืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เน่ืองจาก
ยางพาราเป็นพืชท่ีดูแลง่ายและให้รายไดสู้งกว่าพืชเศรษฐกิจเดิมท่ีเกษตรกรเคยท าการผลิตอยู ่ท  าให้
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรดีข้ึนกวา่เดิม 

 เลิศ (2543) ได้ท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเลย พบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกปลูกยางพาราของเกษตรกรแบ่ง
ออกเป็น3 ระดบัคือ ปัจจยัท่ีมีผลมากต่อการตดัสินใจของเกษตรกร ประกอบไปด้วย การส่งเสริมท่ี
และความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ การศึกษาดูงานด้านการเกษตร การฝึกอบรมด้านการเกษตร 
ระยะทางระหว่างท่ีพกัและพื้นที่ปลูกยางพารา ขนาดพื้นที่ที่สามารถปลูกยางพาราได้ เอกสิทธ์ิ
ที่ดินในการถือครองภาวะหน้ีสินของเกษตรกร จ านวนแรงงานครัวเรือน ปัจจยัท่ีมีผลปานกลางต่อ
การตดัสินใจของเกษตร คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน สภาพเส้นทางคมนาคม รายไดค้รอบครัวใน
ปัจจุบนั ราคาผลผลิตของพืชเดิมท่ีเกษตรกรปลูก ราคายางพารา เงินทุนในการปลูกยางพารา จ านวน
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เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการในหมู่บา้น การสนับสนุนจากคนในครอบครัวและปัจจยัท่ีมีผลน้อยต่อ
การตดัสินใจของเกษตรกร ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากญาติพี่น้อง วิธีดูแลรักษาง่าย พนัธ์ุยางพาราท่ีใช้
ปลูกมีความเหมาะสม การป้องกนัและก าจดัโรคแมลงศตัรูยางพาราไม่ยุง่ยาก วธีิการปลูกไม่ยุง่ยาก ซ่ึง
แต่เดิมเกษตรกรกลุ่มน้ีจะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นพืชหลกัโดยมีรายได้เฉล่ียต่อปีเท่ากบั 47,764 
บาท ซ่ึงคิดเป็นรายได้ในภาคการเกษตรเฉล่ีย 37,747 บาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ 79 ภายหลงัเม่ือ
เกษตรกรเร่ิมหันมาปลูกยางพาราพบว่าเกษตรกรมีรายได้สุทธิเฉล่ีย 5,855 บาทต่อไร่ต่อปี  ซ่ึงเป็น
รายได้ท่ีมากกว่าการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นจ านวนมาก ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วเกษตรกรในพื้นท่ีจะ
นิยมขายยางพาราในรูปของยางแผ่นดิบมากกว่าน ้ ายางดิบ เน่ืองจากการขนส่งยางแผ่นดิบจะมีความ
สะดวกสบายมากกว่าการขนน ้ ายางไปขายในทุกกรณี นอกจากนั้นแลว้การขายยางในรูปยางแผ่นดิบ
นั้นยงัไดร้าคาท่ีสูงกว่าการขายน ้ ายางอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามการขายยางแผ่นดิบจ าเป็นจะตอ้งผ่าน
กระบวนการแปรรูปน ้ ายางเป็นยางแผน่ดิบเสียก่อน ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวยอ่มมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจาก
การแปรรูปเขา้มาเก่ียวขอ้ง สมถวิล (2543) ไดท้  าการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของโครงการพฒันาการ
ผลิตยางแผน่: กรณีศึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อน ้าส้ม จ ากดั จงัหวดัสงขลา เพื่อดูความคุม้ค่าของ
โครงการโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้ของสวนยางพาราในพื้นท่ีทั้งส้ิน 1,672 ราย ใน 10 จงัหวดั 27 
อ าเภอ โดยแบ่งเป็นภาคตะวันออก 2 จังหวดัได้แก่  จันทบุรีและระยอง ภาคใต้ 8 จังหวัดคือ
สุราษฏร์ธานี กระบ่ี นครศรีธรรมราช ตรัง พทัลุง สงขลา พงังาและยะลา ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ยก
การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัรายจ่ายของเจา้ของสวนยางในการท ายางพาราออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าใชจ่้ายใน
การปลูกและบ ารุงรักษาในระยะเวลาท่ียางพารายงัไม่ให้ผลผลิตและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาใน
ขณะท่ียางพาราให้ผลผลิตแลว้ ซ่ึงทั้ง 2 ส่วนน้ีมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายท่ีแตกต่างกนัตามกิจกรรม
การผลิตยางพาราซ่ึงสามารถสรุปค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงไดด้งัน้ีคือ  

 ช่วงท่ี 1 คือ ช่วงท่ียางพารายงัไม่ให้ผลผลิต (ปีท่ี 1 – 7) ประกอบไปดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น 
(1) ค่าพนัธุ์ยางที่เกิดข้ึนในปีแรก (2) ค่าปุ๋ยบ ารุงตั้ งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ 7 ประมาณ 30 กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อปี (3) ค่าแรงในการเตรียมพื้นท่ีให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะวางแนวเพื่อขุดหลุมต่อไป (4) การ
วางแนวและขุดหลุม โดยมีค่าใช้จ่ายต่อหลุมประมาณ 4.5 บาท (5) ค่าปลูกและค่าปลูกซ่อม (6) 
ค่าแรงใส่ปุ๋ยบ ารุงในปีท่ี 1-7 (7) ค่าแรงก าจดัวชัพืช แรงงานในการถางวชัพืชและพน่สารเคมีในปีท่ี 1-
7 (8) ค่าแรงตดัแต่งก่ิงต้นยางโดยจะใช้แรงงานปีละ 1 วนัท างาน เป็นระยะเวลา 2 ปีรวมค่าใช้จ่าย
ประมาณ 260 บาทต่อไร่ (9) ค่าปลูกเมล็ดพืชคลุมดิน โดยจะใช้แรงงาน 1 วนัท างานต่อ 1 ไร่ (10) 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึน อาทิเช่น ค่าปุ๋ยก้นหลุม โดยจะใช้ประมาณ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ราคากิโลกรัมละ 
2.25 บาทต่อไร่ ซ่ึงค่าปุ๋ยดงักล่าวจะใช้เฉพาะปีแรก ค่าวสัดุในการก าหนดแนวและขุดหลุมและค่า
สารเคมีปราบวชัพืชโดยใชใ้นปีท่ี 1 -7  เป็นตน้  
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 ช่วงท่ี 2 คือ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาในระยะท่ียางให้ผลผลิตแลว้ (ปีท่ี 8-23) ไดแ้ก่ ค่าปุ๋ย
บ ารุงซ่ึงจะใช ้20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดประมาณ 136 บาทต่อไร่ต่อปี (2) ค่าปราบ
วชัพืชโดยใชแ้รงงานและพ่นสารเคมีปราบวชัพืชปีละ 2 วนัท างาน เป็นเงิน 260 บาทต่อไร่ต่อปี และ
เป็นค่าสารเคมีประมาณ 60.25 บาทต่อไร่ต่อปี (3) ค่าใช้จ่ายในการเก็บยาง ซ่ึงเป็นค่าเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการเก็บน ้ ายาง อนัไดแ้ก่ ถว้ยรองน ้ ายาง ถงัเก็บน ้ ายาง ฯลฯ ซ่ึงรวมแลว้เป็นค่าใชจ่้ายประมาณ 
0.54 บาทต่อยางแผน่ดิบ 1 กิโลกรัม (4) ค่าใชจ่้ายในการท าแผน่ยาง ไม่วา่จะเป็น ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน
เคร่ืองมือและอุปกรณ์รวมทั้งค่าวสัดุส้ินเปลืองต่างๆ เช่น น ้ ากรด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้เกษตรกรจะ
นิยมใช้น ้ ากรดท่ีแบ่งขายเป็นขวด ขวดละ 15 บาท ซ่ึงน ้ ากรด 1 ขวดจะสามารถท ายางแผ่นดิบได้
ประมาณ 90 กิโลกรัม (5) ค่าแรงในการกรีด เก็บและท าแผน่ยางดิบ (ซ่ึงค่าแรงในท่ีน้ีเจา้ของสวนยาง
จะใชว้ธีิแบ่งผลผลิตแทนการให้ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน) โดยจะใชว้ิธีการแบ่งผลผลิตยางในปีกรีดท่ี 
1-3 และปีกรีดท่ี 10-16 เป็นค่าแรง 50:50 ระหว่างแรงงานกรีดกับเจ้าของสวนยาง แต่ในปีท่ี 4-9 
แรงงานกรีดจะไดรั้บ 40 ส่วน เจา้ของจะไดรั้บ 60 ส่วนตามล าดบั (6) ผลผลิตยางแผน่ดิบของสวนยาง
ขนาดเล็กในภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เฉล่ีย 218 กิโลกรัมต่อไร่ตลอดอายุยาง โดยแบ่งเป็นช่วงท่ียงั
ไม่ให้ผลผลิต 7 ปีและช่วงท่ีสามารถให้ผลผลิตอีก 16 ปี (7) ค่าท่ีดิน รวมถึงค่าเช่าและภาษีท่ีดิน 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการท าสวนยางพาราประกอบกบัลกัษณะการเป็นพืชยืนตน้ของยางพาราท าให้
เกิดเป็นค าถาม ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวพบวา่ การท ายางแผน่ดิบของเกษตรกรทัว่ไปเป็นการท าแบบต่าง
คนต่างท า ไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตยางแผน่ดิบโดยตรง เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถ
สร้างโรงเรือนและซ้ืออุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐานได ้อีกทั้งกรรมวิธีการผลิตท่ีไม่ทนัสมยั ท าให้ยางแผน่ดิบ
ท่ีผลิตได ้ไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร ท าให้เกษตรกรไดรั้บค่าตอบแทนจากการผลิตยางแผ่นดิบต ่ากว่าท่ี
ควรจะเป็น (แมว้า่ราคายางแผน่ดิบจะมีราคาท่ีสูงกวา่น ้ ายางสดก็ตาม) ดงันั้นหากเกษตรกรไดรั้บความ
ช่วยเหลือทางดา้นเงินทุนเพื่อลงทุนในการสร้างโรงเรือนและซ้ืออุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐานมาผลิตยางแผน่
ดิบ และยางแผน่รมควนัได ้ ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรั้บจะสูงข้ึนมากกวา่ในปัจจุบนั 

 ธนิตพงษ ์(2547) ไดท้  าการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรในจงัหวดับุรีรัมยท่ี์มีต่อการ
ปลูกยางพาราพบว่า เกษตรกรท่ีท าสวนยางพาราอยู่ในจงัหวดับุรีรัมยส่์วนใหญ่เป็นเกษตรกรท่ีท า
การเกษตรอยูใ่นพื้นท่ีมาแลว้ประมาณ 29 ปีและยงัเป็นเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ทางดา้นการท าสวน
ยางพารามาก่อนแลว้เฉล่ีย 9 ปี ปัจจุบนัเกษตรกรกลุ่มน้ียงัได้รับการสนับสนุนทางด้านความรู้ผ่าน
ทางการฝึกอบรมจากหน่วยงานของภาครัฐอย่างต่อเน่ืองเฉล่ีย 2 คร้ังต่อปี นอกจากนั้นแลว้ยงัมีการ
ติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อพูดคุย สอบถามเก่ียวกบัสภาวะการผลิตยางพารา
ของตนเอง ดังนั้ นจากการศึกษาจึงพบว่าประสบการณ์ในการปลูกยางพาราของเกษตรกรมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการอยา่งมีนยัส าคญัเช่นเดียวกบัรายได้
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ท่ีเกิดจากการท าสวนยางพาราก็มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการ
เช่นเดียวกนั  

 จากงานวิจยัขา้งตน้ท าให้ทราบวา่ ยางพาราไดก้ลายเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงท่ีเกษตรกร
จ านวนมากหันมาให้ความสนใจ อนัเน่ืองมาจากการเป็นพืชท่ีไม่ตอ้งดูแลเอาใจใส่มากและยงัให้
ผลผลิตไดเ้ป็นเวลาหลายปีแมว้า่การท าสวนยางพาราจะมีรายจ่ายก่อนการให้ผลผลิตยางพาราเกิดข้ึน 
แต่ถึงอยา่งไรก็ตามรายไดท่ี้เกษตรกรไดรั้บจากการท าสวนยางพารานั้น ยงัอยูใ่นระดบัท่ีน่าพึงพอใจ
เม่ือเปรียบเทียบกบัพืชเศรษฐกิจเดิมท่ีเกษตรกรท าการผลิตก่อนหนา้น้ี 

 2.2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนต่างๆนั้น ผูล้งทุนสามารถท่ีจะใช้
เคร่ืองมือทางการเงินประเภทต่างๆเพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจาก
การลงทุนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจลงทุนได ้ดงัเช่นการศึกษาของปรมินทร์ (2542) ซ่ึงไดท้  า
การวิเคราะห์การผลิตยางพารา เพื่อหาความคุม้ค่าจากการปลูกยางพาราในพื้นท่ี อ าเภอนาทม จงัหวดั
นครพนม โดยอาศยัเคร่ืองมือทางเงิน ไดแ้ก่ มูลค่าปัจจุบนั อตัราผลตอบแทนภายใน และอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อตน้ทุนเป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการตดัสินใจ ภายใตอ้ตัราคิดลดท่ีร้อยละ 8 ต่อปี ร้อย
ละ 12 ต่อปีและร้อยละ 15 ต่อปี ตามล าดบั ภายใตร้ะยะเวลาของโครงการ 25 ปี โดยมีหลกัเกณฑ์การ
ตดัสินใจคือ ถา้โครงการท่ีก าลงัพิจารณาอยู่นั้นมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมากกว่าศูนย ์แสดงว่าโครงการ
ดงักล่าวให้ผลตอบแทนคุม้ค่าในการลงทุนแต่ถ้าโครงการดังกล่าวมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิตลอดอายุ
โครงการน้อยกวา่ศูนยแ์สดงวา่โครงการดงักล่าวให้ผลตอบแทนไม่คุม้ค่าในการลงทุน จากการศึกษา
ดังกล่าวพบว่าการลงทุนท าสวนยางพาราของเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอนาทม จงัหวดันครพนมมี
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าในการลงทุนเม่ือค านวณอตัราคิดลดท่ีร้อยละ 8 ต่อปีเท่านั้น แต่เม่ือค านวณหา
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีร้อยละ 12 ต่อปีและร้อยละ 15 ต่อปีพบวา่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิภายใตอ้ตัราคิดลด
ดงักล่าวมีค่าน้อยกวา่ศูนย ์ซ่ึงหมายความว่า การลงทุนดงักล่าวให้ตอบแทนท่ีไม่คุม้ค่าในการลงทุน
นั้นเองเช่นเดียวกบัการศึกษาของ อรอุมา (2550) ท่ีใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางการเงินของการลงทุนระหว่างการปลูกยางพาราและการปลูกไมส้ักของเกษตรกรในจงัหวดัเลย 
โดยมีหลกัเกณฑ์การตดัสินใจ ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการและการวิเคราะห์ผลตอบแทนจาก
การลงทุนในระดับอัตราคิดลดท่ีแตกต่างกันเช่นเดียวกับการศึกษาของปรมินทร์ จากการศึกษา
ดังกล่าวพบว่าการลงทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าในการลงทุนในทุกกรณีเน่ืองจากมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มีค่ามากกวา่ศูนย ์ภายใตอ้ตัราคิดลดท่ีร้อยละ 8 ร้อยละ 10 และร้อย
ละ 12 ต่อปี จนัทวรรณ (2546) โดยผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองมือทางการเงินต่างๆ ไม่วา่จะเป็น การหา
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มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ การหาอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงและการวิเคราะห์
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เพื่อน ามาศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนปลูกยางพาราเพื่อทดแทน
และปลูกร่วมกบัพืชเศรษฐกิจเดิมของจงัหวดัหนองคายโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปลูกยางพาราตามศกัยภาพของพื้นท่ี
ภายในจงัหวดัหนองคาย รวมไปถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคารับซ้ือยางพาราต่อ
ความเป็นไปไดแ้ละความสนใจในการเลือกปลูกยางพาราเพื่อทดแทนพืชเดิม โดยมีกรอบการพิจารณา
ตน้ทุนและผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของพื้นท่ีการปลูกยางพารา 1ไร่ ภายใตอ้ตัราคิดลดท่ี
ร้อยละ 8  ต่อปีตลอดอายุโครงการซ่ึงในท่ีน้ีก าหนดให้อายุโครงการเท่ากบั 25 ปี ณ ระดบัราคายางท่ี
กิโลกรัมละ 22.13 บาท (ซ่ึงเป็นราคาเฉล่ียตั้งแต่ปี 2534-2544) ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งการศึกษา
เป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 คือ การท าสวนยางพาราโดยไม่ปลูกพืชแซมยางและกรณีท่ี 2 คือ การท าสวน
ยางพาราโดยเลือกสับปะรดเป็นพืชแซมยางในช่วงปีท่ี 2 - ปีท่ี 4 จากผลการศึกษาดงักล่าวพบว่าค่า 
NPV, IRR, B/C Ratio มีค่าท่ีแตกต่างกัน โดยท่ีค่า NPV , IRR, B/C Ratio ของการท าสวนยางพารา
โดยไม่ปลูกพืชแซมยางมีค่าน้อยกว่าการท าสวนยางพาราโดยมีสับปะรดเป็นพืชแซมยาง นั้ น
หมายความวา่ มีปลูกพืชแซมยางน ามาซ่ึงอตัราผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมากกวา่
การท าสวนยางพาราเพียงอยา่งเดียว วิมลพรรณ (2552) ไดท้  าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทน
ทางการเงินระหว่างการปลูกยางพารากบัมนัส าปะหลงั จงัหวดันครราชสีมา โดยมีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกยางพาราและ
มนัส าประหลงัในจงัหวดันครราชสีมา ในพื้นท่ี 20 ไร่ ภายใตร้ะยะเวลาโครงการ 22 ปี โดยมีเกณฑ์
การตดัสินใจ 3 เกณฑ์ดว้ยกนัคือ NPV, B/C Ratio และ IRR โดยใช้อตัราคิดลดท่ีร้อยละ 7 ต่อปี ซ่ึง
เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกษตรกรตอ้งจ่ายให้กบัแหล่งเงินกู ้จากผลการศึกษาพบวา่ การปลูกมนัส าปะหลงั
และการปลูกยางพาราให้ผลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุนทั้ง 2 พืช ภายใตอ้ตัราคิดลดท่ีร้อยละ 7 ต่อปี 
จากนั้น วิมลพรรณ จึงวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทั้งหมด 4 กรณี คือ กรณีท่ีรายไดจ้ากการ
ลงทุนปลูกยางพาราและมนัส าปะหลงัลดลงร้อยละ 5 ในขณะท่ีตน้ทุนคงท่ี กรณีท่ี 2 คือ กรณีท่ีรายได้
จากการลงทุนปลูกยางพาราและมนัส าปะหลงัลดลงร้อยละ 10 ในขณะท่ีตน้ทุนคงท่ี และกรณีท่ี 3 คือ 
กรณีท่ีรายไดจ้ากการลงทุนปลูกยางพาราและมนัส าปะหลงัคงท่ีแต่ตน้ทุนจากการผลิตยางพาราและ
มนัส าปะหลังเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 กรณีสุดท้ายคือ กรณีท่ีรายได้จากการลงทุนปลูกยางพาราและมัน
ส าปะหลงัคงท่ีแต่ตน้ทุนจากการผลิตยางพาราและมนัส าปะหลงัเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จากการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวดงักล่าวพบว่า ในกรณีท่ีรายไดล้ดลงร้อยละ 10 และกรณีทีรายจ่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
การลงทุนทั้งยางพาราและมนัส าปะหลงัยงัใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่าในการลงทุนแต่ถา้รายไดจ้ากการผลิต
ยางพาราและมนัส าปะหลงัลดลงร้อยละ 10และตน้ทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 พร้อมกนั ท าให้การปลูก
มนัส าปะหลงัไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนแต่การปลูกยางพารายงัคงมีความคุม้ค่าต่อการลงทุนเช่นเดิม 
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 2.2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแบบจ าลอง Linear Programming 

 การศึกษารูปแบบการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
หลายงานวิจยันิยมใชแ้บบจ าลอง Linear Programming มาเป็นเคร่ืองมือเพื่อวเิคราะห์ถึงรูปแบบการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดชนิดต่างๆ อาทิเช่น ท่ีดิน แรงงานเป็นต้นเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อ
ทรัพยากรที่มีอยู่มากที่สุด ซ่ึงแบบจ าลองดงักล่าวสามารถใช้ในการวางแผนการผลิตได้ทั้งกรณี
พืชอายุสั้นและไมย้ืนตน้ เช่น ยางพารา ล้ินจ่ี ล าไย ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้ผูท้  าการวิจยัในลกัษณะดงักล่าว
อยู่หลายงานวิจยั เช่น งานวิจยัของปิยะพงษ์ (2543) ซ่ึงไดท้  าการศึกษาวิจยัการวางแผนการผลิตพืช
ระยะสั้ นในจงัหวดัเชียงรายโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการวิเคราะห์แผนการผลิตท่ีเหมาะสมว่า
เกษตรกรในจงัหวดัเชียงรายควรปลูกพืชชนิดต่างๆ เป็นจ านานเท่าไรและใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีอยา่งไร
เพื่อให้รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดสูงสุด ภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่มีความเส่ียงทางดา้นราคาผลผลิตและ
รายได้เข้ามาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีได้แบ่งพื้นท่ีออกเป็น พื้นท่ีชลประทาน พื้นท่ีท่ีอาศยั
น ้าฝนและพื้นท่ีท่ีปลูกพืชไร่เพียงอยา่งเดียว เพื่อใชว้างแผนการผลิต นอกจากนั้นแลว้ยงัก าหนดตน้ทุน
การผลิตพืชชนิดต่างๆเป็นบาทต่อไร่ เพื่อจะสามารถอธิบายไดว้า่ เกษตรกรในจงัหวดัเชียงรายควรจะ
ปลูกพืชระยะสั้ นชนิดใดบา้งเป็นจ านวนก่ีไร่ เพื่อให้ได้รายได้เหนือต้นทุนสุทธิบาทต่อไร่ ภายใต้
ตน้ทุนการผลิตบาทต่อไร่เช่นเดียวกนั นอกจากงานวิจยัของปิยะพงษ์ท่ีใช้โปรแกรมเชิงเส้นเพื่อวาง
แผนการผลิตให้กบัพืชอายุสั้ นแลว้ ยงัมีงานวิจยัท่ีใชโ้ปรแกรมเชิงเส้นเพื่อวางแผนการผลิตให้กบัไม้
ยืนตน้อีกดว้ย อาทิเช่นงานวิจยัของ รัตยา (2546) ไดน้ าแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นมาใช้ในการวาง
แผนการเพาะปลูกอย่างย ัง่ยืนโดยมีไมผ้ลและไมย้ืนตน้เป็นส่วนประกอบในการศึกษา: กรณีศึกษา
หมู่บา้นแม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้หลกัการมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
ตลอดระยะเวลาโครงการ 15 ปี โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรผา่นทางแบบสอบถาม ตั้งแต่ปี
เพาะปลูก 2543/2544 ถึง ปี2558/2559 ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าวนั้นจะประกอบไปดว้ย 2 หวัขอ้คือ 1. 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นท่ีไดแ้ก่ รายไดจ้ากภาคการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตร อายุ การศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและจ านวนแรงงานในภาคการเกษตร 
2. ขอ้มูลทางดา้นการเพาะปลูก ไดแ้ก่ ปริมาณผลผลิตต่อไร่ จ  านวนแรงงานท่ีใช้ในการผลิต ตน้ทุน
จากการผลิต จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมดว้ย
ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละแล้วจึงใช้โปรแกรมเชิงเส้นวิเคราะห์แผนการผลิต เพื่อช่วยวาง
แผนการผลิตตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้ไดมู้ลค่าปัจจุบนัของรายไดเ้หนือตน้ทุนเงิน
สดจากกิจกรรมสูงท่ีสุด ซ่ึงก าหนดให้ 1 ปีเท่ากบั 1 ช่วงเวลา ดงันั้นในการศึกษาดงักล่าวจึงมีทั้งหมด 
15 ช่วงเวลา เพื่อให้ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดและในแต่ละช่วงเวลาจะถูกคิดในรูปมูลค่า
ปัจจุบนัทั้ง 15 ช่วงเวลา โดยตน้ทุนการผลิตพืชแต่ละชนิดจะมีหน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี แรงงานจา้งมี
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หน่วยเป็นวนัท างานต่อไร่ต่อปี การกูย้ืมมีหน่วยเป็นบาทต่อปี โดยมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งคือ กิจกรรม
การผลิต การจา้งแรงงาน การกู้ยืมและกิจกรรมการโอนเงินทุนไปสู่ช่วงเวลาต่างๆ ภายใตข้อ้จ ากดั
ทางด้านท่ีดินท่ีเกษตรกรมี ขอ้จ ากดัทางด้านจ านวนแรงงาน ขอ้จ ากดัทางด้านเงินทุนและขอ้จ ากดั
ทางดา้นเงินกูท่ี้เกษตรกรสามารถกูไ้ด ้นอกจากนั้นแลว้ยงัมีการศึกษาของฑีฆา (2547) ซ่ึงท าการศึกษา
แบบจ าลองการตดัสินใจเลือกปลูกพืชของเกษตรกรในลุ่มน ้าปิงตอนบน โดยมีไมผ้ลเป็นพืชทางเลือก
ของเกษตรกรภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านท่ีดินท่ีแตกต่างกันคือ พื้นท่ีชลประทานแบบกักน ้ า พื้นท่ี
ชลประทานแบบเหมืองฝายและพื้นท่ีท่ีอาศยัน ้ าฝนเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงในแต่ละพื้นท่ีจะแบ่งแบบจ าลอง
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ีก าหนดให้เกษตรกรผลิตขา้วไวบ้ริโภคในครัวเรือน
ก่อนส่วนท่ีเหลือเกษตรกรจึงจะสามารถขายไดแ้ละกรณีไม่มีขอ้จ ากดัดา้นการผลิตขา้วไวบ้ริโภคใน
ครัวเรือน ในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ลือกท าการเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด 120 
ตวัอยา่งผา่นทางแบบสอบถามโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหารายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดสูงสุดต่อครัวเรือน
ในรูปมูลค่าปัจจุบนัสุทธิตลอดอายโุครงการ 20 ปี โดยก าหนดให ้1 ช่วงเท่ากบั 1 ปี เน่ืองจากการศึกษา
คร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีมีไมย้ืนตน้ ซ่ึงเป็นพืชท่ีให้ผลตอบแทนมากกวา่ 1 ปี ดงันั้นผูศึ้กษาจึงคิดตน้ทุน
และผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการท าการผลิตไมผ้ลในรูปมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีหน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อ
ปีส าหรับพืชอายุสั้ นผูท้  าการศึกษาใชค้่าเฉล่ียตน้ทุนผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีท าการศึกษามีหน่วย
เป็นบาทต่อไร่ โดยการพิจารณาตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมต่างๆนั้นจะประกอบ
ไปดว้ยตน้ทุนผลตอบแทนทั้งท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดซ่ึงในแบบจ าลองดงักล่าวจะประกอบไป
ดว้ยกิจกรรมการปลูก การจา้งแรงงาน การกูเ้งินและการใช้น ้ าภายใตข้อ้จ ากดัทางดา้นท่ีดิน เงินทุน 
แรงงานและการเก็บขา้วไวเ้พื่อบริโภคในครัวเรือน จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดย
ก าหนดให้การเพิ่มข้ึนและลดลงร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 จากราคาท่ีเกษตรกรขายไดใ้นปีการ
ผลิต 2544/2545  

 งานวจิยัของ Majeke (2013) ไดศึ้กษาแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในเมืองบินดูลา ประเทศซิมบบัเว 
โดยมีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อหารายไดสุ้ทธิท่ีสูงท่ีสุดจากการท าการผลิต ขา้วโพด ถัว่เหลือง ฝ้ายและใบ
ยาสูบ เน่ืองจากพืชทั้ง 3 ชนิดเป็นพืชอายุสั้น ตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีไดจึ้งเป็นมูลค่าปัจจุบนัอยูแ่ลว้ 
จึงไม่จ  าเป็นต้องแปลงค่าเป็นปัจจุบนัเหมือนการศึกษาพืชอายุยาว ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีได้สร้าง
ขอ้จ ากดัให้เกษตรกรมีท่ีดินเท่ากบั 5 เฮกเตอร์ แรงงาน 312 วนัท างานต่อปี และเงินทุน 3,000 ดอล
ลาห์ซิมบบัเว ซ่ึงการออกแบบจ าลองดงักล่าวมีลกัษณะเช่นเดียวกบังานวิจยัของ Felix (2013) โดย
สร้างขอ้จ ากดัต่างๆจากทรัพยากรท่ีเกษตรกรมี ท าใหไ้ดข้อ้จ ากดัทางดา้นท่ีดิน 6 เฮกเตอร์ แรงงาน 295 
วนัท างานต่อปี ซ่ึงใชใ้นการท าการผลิตขา้วโพด 6 เฮกเตอร์ จากเดิมท่ีเกษตรกรท าการผลิตขา้วโพด 4 
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เฮกเตอร์ ถั่วเหลือง 1 เฮกเตอร์ และฝ้ายอีก 1 เฮกเตอร์ การเปล่ียนแปลงการผลิตดังกล่าวท าให้
เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 72.79  

 นอกจากนั้นแลว้ยงัมีงานวิจยัของ Akande (2013) ไดท้  าการศึกษาแผนการผลิตท่ีเหมาะสมใน
ประเทศไนจีเรีย เพื่อหารายไดสุ้ทธิสูงท่ีสุดภายใตข้อ้จ ากดัทางดา้นท่ีดิน 0.45 เฮกเตอร์ ซ่ึงไดม้าจาก
ค่าเฉล่ียพื้นท่ีทางการเกษตรกรของเกษตรกรแต่ละรายทั้งหมด 30 รายโดยมีค่าสูงสุดท่ี 4.02 เฮกเตอร์ 
และต ่าสุดท่ี 0.13 เฮกเตอร์ ซ่ึงแต่เดิมเกษตรกรท าการผลิตมนัส าปะหลัง ข้าวโพดและแตง ภายใต้
ขอ้จ ากดัทางดา้นแรงงาน 410 วนัท างานต่อปี เน่ืองจากประเทศไนจีเรียเป็นประเทศท่ีมีแรงงานจ านวน
มาก ดังนั้นในงานวิจยัช้ินน้ีจึงให้ความส าคญักบัปริมาณการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของแรงงานต่อการ
เปล่ียนแปลงรายไดสุ้ทธิของเกษตรกร โดยท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื่อดูการเปล่ียนแปลงของ
รายไดเ้ม่ือก าหนดให้แรงงานท่ีน ามาใช้ในการผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 25 กรณีท่ี 2 คือ ดูการเปล่ียนแปลง
ของรายได้เม่ือค่าจ้างแรงงานลดลงร้อยละ 50 และดูการเปล่ียนแปลงของรายได้เม่ือก าหนดให้
เกษตรกรมีพื้นท่ีท ากินเพิ่มข้ึนร้อยละ 50 จากขอ้จ ากดัเดิมท่ีเกษตรกรมี 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปการประยุกต์แบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือก
ปลูกพืชของเกษตรกรไดว้า่มีวตัถุประสงคห์ลกัในการใชแ้บบจ าลองโปแกรมเชิงเส้นนั้นก็เพื่อให้เกิด
ประโยชน์หรือก าไรสูงสุดหรือเสียตน้ทุนท่ี ซ่ึงเป็นไปตามแผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้ากการศึกษา 

 


