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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและวิธกีารวิจัย 

 
 การศึกษาในคร้ังนี้ผูศึกษาไดทําการตรวจสอบเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหทราบ
แนวคิดในการดําเนินงานวิจัยคร้ังนี้ ประกอบกับการนําทฤษฎีความเปนไปไดและการเทียบเคียงมา
ประยุกตใชในการวิเคราะหความเปนไปไดในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหม โดย
แบงเปนการทบทวนทางเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับมะยงชิด เพื่อทราบขอมูลท่ีเกี่ยวของกับตัว
มะยงชิดมากข้ึนและนํามาเช่ือมตอกับประเด็นวิจัย รวมไปถึงการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับเคร่ืองมือและวิธีการวิจัย เพื่อแสวงหาเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบ
กับการนําแนวคิดตางๆ มาประยุกตใชซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
2.1 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 

2.1.1 เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับมะยงชดิ  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับมะยงชิดโดยเฉพาะยังมีอยูนอยมากในปจจุบัน งานวิจัยสวนใหญเปน

งานวิจัยของมะปรางมากกวา แตดวยลักษณะท่ีเหมือนกันของมะปรางและมะยงชิด ตางกันแคเพียง
รสชาติจึงสามารถนําขอมูลมาใชประยุกตในงานวิจัยนี้ไดโดยงานวิจัยเร่ิมมีการศึกษาตั้งแตป 2546 
โดย เบญจพร (2546) ศึกษาการแปรรูปมะปรางในนํ้าเช่ือมบรรจุกระปอง ซ่ึงไดทดสอบนํามะปราง
มาเช่ือมดวยความเขมขนตางๆ เพื่อหารสชาติและลักษณะของมะปรางท่ีเหมาะสมท่ีผูบริโภคใหการ
ตอบรับมากท่ีสุด พบวามะปรางท่ีเหมาะนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑบรรจุกระปองคือมะปรางขนาด
ใหญเนื่องจากมีเนื้อสัมผัสคอนขางนิ่มแตไมเละในขณะท่ีมะปรางผลเล็กเนื้อจะเละมาก ผูทดสอบ
ชิมใหคะแนนความชอบรวมสําหรับผลิตภัณฑมะปรางชนิดท้ังผลปอกเปลือกควานเมล็ดมากท่ีสุด 
จากการศึกษานี้ทําใหเราทราบวาการแปรรูปผลมะปรางเพื่อเพิ่มมูลคาสามารถทําไดและใน
ขณะเดียวกันผลมะยงชิดก็สามารถทําไดเชนกันแตอาจจะตองมีการปรับปรุงการผลิตสัดสวนท่ีใช
เพ่ือใหเหมาะกับรสชาติของมะยงชิดตอไป ทําใหทราบวาผลไมชนิดนี้สามารถแปรรูปเพื่อยืดอายุ
และเพิ่มมูลคาได ศิริพร (2546) ศึกษาแนวทางการสงออกผลไม “มะยงชิด” ไปยังประเทศจีน ในแง
ของความเปนไปไดในการสงมะยงชิดไปยังประเทศจีนโดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากการศึกษา
ข อ มูล เอกสาร  อิน เตอร เน็ ทและการ เก็ บรวบรวมข อ มูลจ ากการ สัมภาษณ แบบไม
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เปนทางการ นํามาประมวลวิเคราะหตามกรอบการศึกษา โดยการวิเคราะหเนื้อหาและพิจารณาโดย
ใชวิธีการเชิงตรรกะ พบวาปญหาท่ีพบในการสงออกคือ ปญหาสินคาไมมีคุณภาพ ปญหาดานการ
ขนสงและการกระจายสินคา ปญหาดานการหาสินเช่ือเพื่อการสงออก ปญหาดานความผันผวนของ
ราคา และปญหาดานมาตรการสุขอนามัย เกษตรกรจึงไมควรผลิตเพ่ือเนนปริมาณแตควรให
ความสําคัญกับคุณภาพของผลผลิตมากกวาเพ่ือการรักษาตลาดใหมีอยูอยางสมํ่าเสมอ ปจจัยท่ี
สนับสนุนและผลักดันดานการตลาดระหวางประเทศพบวามะยงชิดเปนผลไมท่ีมีโอกาสในตลาด
ประเทศจีน เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนชอบบริโภคผลไมเมืองรอนอยูแลวประกอบ
กับสีสันท่ีเปนมงคลของผลมะยงชิดทําใหมีความนาสนใจ ดานการติดตอส่ือสารและการขนสงถือ
เปนปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จทางการตลาดของมะยงชิดในจีนเปนอยางมาก เนื่องจากมีความ
สะดวกในการขนสงสินคาท้ังเสนทางแมน้ําโขงหรือการขนสงจากทาเรือแหลมฉบังผานไปยังจีนได 
ซ่ึงสอดคลองกับนายอํานวย หงสทอง ประธานชมรมชาวสวนมะปรางจังหวัดนครนายกกลาวใน
เทคโนโลยีชาวบานวาในป 2551 ชมรมชาวสวนมะปรางจังหวัดนครนายกมีการทําสัญญารวบรวม
มะปรางสงออกไปยังประเทศอังกฤษแตยังไมมีความพรอมและผลผลิตท่ีไมมากพอจึงทําใหสงออก
ไดเพียงปละ 1 ตันเทานั้น อันเปนการยืนยันวามะยงชิดมีความตองการทั้งตลาดในและมีความ
เปนไปไดในตลาดตางประเทศ (มนตรี, 2551) 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิเคราะหทางการเงินและการลงทุนทําสวนมะปรางในอําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก โดย นุชา (2547) ทําการวิเคราะหทางการเงินและการลงทุนทําสวนมะปรางพันธุ
ทูลเกลา โดยเลือกเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 8 ไร ปลูกไรละ 25 ตน มาเปนตัวอยางในการวิเคราะห 
เนื่องจากเปนขนาดพ้ืนท่ีท่ีมีเกษตรกรตัวอยางมากท่ีสุดจํานวน 12 รายจากท้ังหมด 60 ราย ทําการ
วิเคราะหตนทุนผลตอบแทนและการวิเคราะหทางการเงิน โดยมีอายุโครงการทั้งหมด 28 ป พบวา
เม่ือมะปรางมีอายุได 25 ปซ่ึงเปนปท่ีใหผลผลิตสูงสุดจะมีตนทุนท้ังหมด 19,007.38 บาทตอไรและ
มีรายไดสุทธิอยูท่ี 147,704.81 บาทตอไร มีกําไรสุทธิ 140,988.63 บาทตอไร และการกําหนดราคา
ขายข้ึนอยูกับปริมาณและคุณภาพมะยงชิดท่ีผลิตได โดยมีการแบงคุณภาพมะปรางมะยงชิดออกเปน 
3 ขนาด คือขนาดใหญ 8-15 ผลตอกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 200 บาท ขนาดกลาง 16-25 ผลตอ
กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 150 บาท และขนาดเล็กต้ังแต 26 ผลตอกิโลกรัมข้ึนไป ราคากิโลกรัมละ 
50 บาท โดยชมรมชาวสวนมะปราง ซ่ึงทําใหเห็นวาการลงทุนในการปลูกมะปรางหรือมะยงชิดมี
ตนทุนท่ีต่ํามากเม่ือเทียบกับรายไดท่ีจะไดรับ จึงมีความเส่ียงอยูนอยเม่ือเทียบกับพืชเศรษฐกิจราย
อ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหความออนไหว การวิเคราะหความแปรเปล่ียนประกอบดวย 
สําหรับปญหาทางการผลิตท่ีเกษตรกรไดรับ เกษตรกรในกลุมผูทําสวนมะปรางระบุวามีปญหาท่ี
สําคัญ คือ ปจจัยการผลิตราคาแพง รองลงมาคืออัตราคาจางแรงงานมีมูลคาสูง ปญหาจากโรคและ
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แมลงศัตรูพืช อันดับสุดทายคือเงินลงทุนไมเพียงพอ สวนปญหาดานการตลาดน้ันพบวา มีปญหาใน
ดานการจําหนายผลผลิตไมทันทําใหผลผลิตเนาเสีย  

 
2.1.2 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเปนไปไดในการลงทุนและการเทียบเคียง 
การทบทวนงานวิจัยพบวาการศึกษาความเปนไปไดจะใชการวิเคราะหประกอบกัน 3 ดาน 

ไดแก ดานการตลาด ดานเทคนิคและดานการเงิน ในการศึกษาของ รุงเพชร (2547) นรงคพร (2549) 
ลลิลลา (2550) พลศักดิ์ (2551) และ วรลักษณ (2552) ซ่ึงไดทําการศึกษาความเปนไปไดของการ
ลงทุนปลูกดาวเรืองในจังหวัดเพชรบุรี โครงการลงทุนฟารมกลวยไมสกุลหวายในจังหวัดเชียงใหม 
การทําสวนทุเรียนกรณีศึกษากลุมชมรมผูอนุรักษทุเรียนจังหวัดนนทบุรี โครงการลงทุนปลูกผัก
ปลอดสารพิษโดยไมใชดินในจังหวัดเชียงใหมและการลงทุนปลูกยางพาราในตําบลนาคํา อําเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนมตามลําดับ โดยผูทําวิจัยตางใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลท้ังขอมูล
พื้นฐานและขอมูลเชิงลึกเชนเดียวกันและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความเปนไปได โดยพิจารณา
ประกอบกัน 3 ดานอันไดแกการวิเคราะหดานการตลาด การวิเคราะหดานเทคนิคการจัดการ และ
การวิเคราะหดานการเงิน เม่ือศึกษาการใชเคร่ืองมือในการวิเคราะหความเปนไปได พบวาการ
วิเคราะหดานการตลาด มีเพียง รุงเพชร (2547) และวรลักษณ (2552) ทําการวิเคราะหเพียงสวนผสม
ทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและโปรโมช่ัน แตมีการวิเคราะหเพ่ิมใน
สวนของสถานการณตลาดปจจุบัน และจุดแข็ง จุดออน อุปสรรคและโอกาส (SWOT) ในการศึกษา
ของท้ัง นรงคพร (2549) ลลิลลา (2550) และพลศักดิ์ (2551) 

การวิเคราะหดานเทคนิคพบวาท้ังหมดไดทําการศึกษาและวิเคราะหในหัวขอตางๆ ไว
เหมือนกันเชนการเลือกทําเลท่ีตั้ง ขนาดการผลิต เทคโนโลยีท่ีใชในการผลิต การจัดหาวัสดุหรือ
ปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของในการผลิต เปนตน ในการวิเคราะหดานการเงินท้ัง 5 คนใชเคร่ืองมือ
วิเคราะหเหมือนกันคือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (net present value: NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)นอกจากนี้ นรงคพร (2549) ลลิลลา (2550) และ  
วรลักษณ (2552) ไดนําอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (benefit – cost ratio: BCR) มาใชเปน
เคร่ืองมือในการวิเคราะหกับงานวิจัยดวย ซ่ึงมีเพียงสองคนเทานั้นท่ีมีการวิเคราะหระยะคืนทุนของ
โครงการคือ นรงคพร (2549) และพลศักดิ์ (2551) นอกจากนี้ลลิลลา (2550) และวรลักษณ (2552) 
ไดทําการวิเคราะหความออนไหว (sensitivity analysis) ของโครงการอีกดวย 

ในการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเทียบเคียงโดยยุพิณ (2552) ศึกษาการเทียบเคียง
ระบบการจัดการ: กรณีศึกษา กลยุทธสูความสําเร็จของการพัฒนาฟารมโคพันธุอินดูบราซิล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการฟารมเพื่อเทียบเคียง 
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(benchmarking) ระบบการจัดการของฟารมเปาหมายการพัฒนากับฟารมตนแบบการพัฒนา (the 
best practice farm) โดยศึกษาฟารมตนแบบการพัฒนาจํานวน 1 ฟารม และนําไปพัฒนาฟารม
เปาหมายการพัฒนา โดยทําการศึกษาวิเคราะหสังเคราะห โดยมีตัวแปรท่ีสําคัญคือสวนผสมทาง
การตลาดอันประกอบดวย  สถานท่ี  (place)  ราคา  (price)  ผลิตภัณฑ  (product)  หลักการ
ประชาสัมพันธของฟารม (promotion) รวมกับตัวแปรอ่ืนๆ อันไดแก หลักการบริหารการจัดการ
ฟารมแบบมืออาชีพ (proactive) แรงกระตุนหรือปจจัยท่ีทําใหสนใจการเล้ียงโค (Pleasure) และ
วิธีการจัดการฟารมท่ีมีประสิทธิภาพ (practice) ท้ังฟารมตนแบบพัฒนาและฟารมเปาหมายการ
พัฒนา มีวิธีการศึกษาหรือกระบวนการวิจัย 3 ระยะ คือระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคใน
การบริหารจัดการฟารม ระยะท่ี 2 เปนข้ันตอนการเทียบเคียง ระบบการจัดการของฟารมเปาหมาย
การพัฒนากับฟารมตนแบบการพัฒนา และระยะท่ี 3 เปนการพัฒนาฟารมเปาหมาย 

ในการทบทวนงานวิจัยทําใหมีขอมูลเพิ่มเติมในหลายทาง โดยในการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยว
ของกับมะปรางหรือมะยงชิดจะเห็นไดชัดวามีความแตกตางกันเพียงแครสชาติ ดังนั้นขอมูลของ
มะปรางและมะยงชิดท้ังดานการตลาด การจัดการ การผลิต รวมถึงการเงินจึงมีขอมูลเหมือนหรือ
คลายกันเกือบท้ังหมด แตจะสังเกตุเห็นไดวางานวิจัยท่ีเปนมะยงชิดโดยตรงนั้นยังมีไมมากนักท้ังๆ 
ท่ีราคาขายตอกิโลกรัมของมะยงชิดจะมีราคาสูงเปนท่ีนาสนใจก็ตาม ในขณะเดียวกันในการ
ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความเปนไปไดในการลงทุนและการเทียบเคียง พบวาความเปนไป
ไดในการลงทุนมีสวนประกอบท่ีตองพิจารณารวมกันอยู 3 สวน นั่นคือดานการตลาด ซ่ึงจะ
ประกอบไปดวยการวิเคราะหประเด็นสําคัญตางๆ อาทิเชน สวนผสมทางการตลาด สถานการณ
ปจจุบัน และจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค โอกาสของการทําโครงการนั้นๆ ดานเทคนิคการผลิตซ่ึงอาจ
รวมหรือแยกจากการจัดการมีการวิเคราะหในหัวขอตางๆ เชนการเลือกทําเลที่ตั้ง การจัดการ และ
ลักษณะการผลิตเปนตน ทางดานการเงินงานวิจัยสวนใหญทําการวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิ ตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ และอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนเปนตน การทบทวน
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเทียบเคียงสามารถนํามาประยุกตใชในการเทียบเคียงลักษณะการผลิต
มะยงชิดของสวนมะยงชิดตนแบบและหัวขอตางๆ ท้ังดานการผลิตการจัดการ การตลาด และ
การเงินไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใชในการวิเคราะห 
ในการศึกษาคร้ังนี้ไดทําการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของประกอบดวย การศึกษา

ความเปนไปไดของโครงการ โดยการวิเคราะหทางดานการเงินไดนําเอาการวิเคราะหตนทุนและ
คํานวนระยะเวลาคืนทุนมาเปนเครื่องมือประยุกตใชในการศึกษา และนําเอาแนวคิดของการ
เทียบเคียง (benchmarking) มาประยุกตใชเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหดานการตลาดและดาน
เทคนิคการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ คือการศึกษาโครงการในภาพรวมท้ังหมดเปน
การศึกษาท้ังในขอบเขตกวางท่ีเรียกวา มหภาค และในขอบเขตรายละเอียดท่ีลึกลงไปเรียกวาจุลภาค 
ซ่ึงโครงการอุตสาหกรรมโดยท่ัวไปจะมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมดานการตลาด ดาน
เทคนิค และดานการเงิน ผลของกิจกรรมดังกลาวจะสรุปหรือสะทอนออกมาใหเห็นในรูปของงบ
การเงินลวงหนา (proforma financial statement) ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีนํามาประเมินผลและตัดสินใจ
ลงทุนโครงการโดยพิจารณาผลตบแทนจากการลงทุนและความเส่ียงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในการ
ลงทุน (ชัยยศ, 2539) 
 การลงทุนในภาคการเกษตรก็มีลักษณะเชนเดียวกัน โดยอารีย (2542) คือตองมีการ
วิเคราะหความเปนไปไดจากท้ัง 3 กิจกรรมหลักดังท่ีกลาวไวขางตน ซ่ึงเดิมการลงทุนของเกษตรกร
ในภาคการเกษตรจะเปนการลงทุนอยางงาย โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยมักจะดําเนินการตามรูป
แบบเดิมท่ีมีการปฏิบัติกันมาซ่ึงจะอาศัยประสบการณเปนสวนใหญ แตเนื่องจากในสภาวการณ
ปจจุบันการผลิตในภาคการเกษตรมิไดมีจุดประสงคเพียงการบริโภคในครัวเรือนเทานั้น แตรวมไป
ถึงการผลิตเพื่อการคาซ่ึงจะสังเกตไดจากรูปแบบการทําการเกษตรในปจจุบันเปน “ธุรกิจเกษตร” 
มากข้ึน ดังนั้นการลงทุนในภาคการเกษตรซ่ึงมีความเส่ียงสูงกวาภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ จึงจําเปนตองมี
การดําเนินการวิเคราะหความเปนไปไดของการลงทุนกอนที่จะดําเนินงาน ซ่ึงมักจะมีรูปแบบการ
วิเคราะหแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

1)  การวิเคราะหความเปนไปไดดานการตลาด การวิเคราะหดานการตลาดเปน
แนวทางหน่ึงท่ีชวยกล่ันกรองความคิดริเร่ิมและประเมินความเปนไปไดของโครงการในแง
การตลาด ซ่ึงประกอบไปดวยสภาพตลาดโดยสรุป การวิเคราะหสวนผสมทางการตลาด การ
วิเคราะห SWOT รวมไปถึงการคาดคะเนอุปสงคของผลิตภัณฑในอนาคต และสวนแบงตลาดของ
โครงการนั้น โดยคํานึงถึงอุปสงค การจัดจําหนาย สถานการณแขงขันและกลยุทธทางการตลาดของ
โครงการ ซ่ึงการวิเคราะหดานการตลาดน้ีผูศึกษาไดนําแนวคิดของ Philip Kotler อางอิงโดย  
พลศักดิ์ (2551) ท่ีกลาวถึงสวนผสมทางการตลาดท่ีสามารถนํามาพิจารณาประกอบในการวิเคราะห 
ดังนี้ 
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- ผลิตภัณฑ (product) คือสินคาหรือบริการที่เราจะนําเสนอใหแกลูกคา คุณลักษณะ
ผลิตภัณฑท่ีตอบสนองลูกคากลุมเปาหมายได 

- ราคา (price) คือการกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑและกลุมเปาหมาย เพื่อ
ชวยใหสามารถจําหนายสินคาไปสูท่ีท่ีมีความตองการได 

- สถานท่ี (place) เกี่ยวของกับสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดจําหนาย โดยมีคาใชจายท่ี
ประหยัด รวมถึงจํานวนการใหบริการลูกคามากท่ีสุด 

- การสงเสริมการตลาด (promotion) เปนการส่ือสารทางการตลาด เพื่อใหแนใจวาผูบริโภค
ท่ีเปนกลุมเปาหมายเขาใจและทราบถึงคุณคาของสินคาท่ีนําเสนอขาย เปนความจูงใจพยายามใหเกิด
ความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง 

2)  การวิเคราะหดานเทคนิค การวิเคราะหทางดานเทคนิคจะบอกความเปนไปไดดาน
เทคนิคและเปนพื้นฐานการคาดคะเนตนทุนของโครงการดวย เปนการวิเคราะหถึงองคประกอบ
ของกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม ในดานรูปแบบการผลิต วัตถุดิบ เคร่ืองจักรกล ซ่ึงองคประกอบ
ตางๆ จะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน โดยกอใหเกิดแกนกลางเรียกวา “การจัดการ” (Management) 
ท้ังนี้ยังรวมถึงการพิจารณาวิเคราะหดานอ่ืนๆ เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณความตองการผลผลิตท่ี
ไดศึกษาไวแลว และนอกจากนี้ยังเปนการวิเคราะหท่ีจะหาชองทางท่ีจะทําใหตนทุนการผลิตตํ่า
ท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ซ่ึงโดยท่ัวไปการวิเคราะหทางดานเทคนิคการผลิตในภาคการเกษตรจะ
ประกอบดวย 

2.1) การพิจารณาเงินลงทุนในทรัพยสินถาวร ทรัพยสินถาวรของการลงทุน
ในภาคการเกษตรแตละชนิดของการผลิตจะมีความแตกตางกันคือ หากเปนการผลิตท่ีเนนปริมาณ
ผลผลิตข้ึนอยูกับพื้นท่ีเชนการปลูกพืช การลงทุนในทรัพยสินถาวรอาจหมายถึงท่ีดิน หากเปนการ
ลงทุนท่ีปริมาณการผลิตไมไดข้ึนอยูกับพื้นท่ีเชน การทําฟารมเล้ียงสัตวบางประเภท การลงทุนใน
สินทรัพยถาวรอาจหมายถึงโรงเรือน หรือเคร่ืองจักกล เปนตน 

2.2) การพิจารณาและการวิเคราะหควบคุมการผลิต การควบคุมการผลิตใน
เร่ืองของปริมาณและคุณภาพเปนส่ิงสําคัญมาก เนื่องจากราคาของสินคาเกษตรจะข้ึนอยูกับคุณภาพ
ของผลผลิต การควบคุมการผลิตจะมีผลตอเนื่องมาจากการเลือกเคร่ืองจักรกล และการเลือกรูปแบบ
การผลิต ซ่ึงการเลือกรูปแบบการผลิตจะตองเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงองคประกอบ
สําคัญคือ ปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในปจจุบัน และตนทุนของการผลิต 

2.3) การพิจารณาและการวิเคราะหการวางแผน การวางแผนงานของการ
ลงทุนในโครงการผลิตสินคาทางการเกษตรจะมี 2 ลักษณะคือ การวางแผนในการดําเนินการลงทุน 
คือการกําหนดแผนงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อคาดคะเนการใชเงินลงทุนและคาใชจายตั้งแต
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ระยะเร่ิมตนกอนดําเนินการผลิต และการวางแผนงานในการผลิต ซ่ึงเปนแผนงานในการกําหนด
ปริมาณการผลิตท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจจะดําเนินการผลิตจากนอยไปหามาก โดยพิจารณาจากความ
ตองการของผลผลิตชนิดนั้นๆ และปริมาณการผลิตทําจะทําใหเกษตรกรผูลงทุนไดรับผลตอบแทน
สูงสุด 

2.4) การประเมินตนทุนการผลิตเบ้ืองตน เปนการคิดคํานวณคาใชจายและ
ตนทุนการผลิต ซ่ึงเปนการวิเคราะหความเปนไปไดของการผลิตในข้ันสุดทาย คาใชจายในการผลิต
อาจแบงแยกไดเปน 

- ปจจัยการผลิต การประมาณการมูลคาปจจัยท่ีใชในการผลิตในแตละชวงเวลาของการ
ผลิตจะตองนําขอมูลการวางแผนที่เกี่ยวของกับปจจัยท่ีจะใชกับปริมาณผลผลิตมาเปนเกณฑในการ
คิดคํานวณ ส่ิงหนึ่งท่ีเกษตรกรควรระมัดระวังในการคํานวณคือ ปริมาณปจจัยการผลิตท่ีใชอยาง
แทจริง ท้ังนี้เพราะวาในชวงท่ีใชปจจัยการผลิตนั้นอาจจะเกิดการสูญเสียได 

- แรงงาน ในการประมาณคาใชจายดานแรงงานสามารถคิดคํานวณไดงายไมยุงยากมากนัก
ท้ังนี้เพราะปริมาณแรงงานท่ีจะวาจางนั้น เกษตรกรสามารถประมาณการไดโดยอาจจะประมาณการ
จากในอดีตที่ผานมา สวนคาแรงน้ันมักจะเปนคาแรงงานตามปกติท่ัวไปที่วาจาง 

- คาใชจายอ่ืนๆ โดยท่ัวไปแลวจะประกอบดวยคาบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล คาซอมบํารุง
โรงเรือน คาไฟฟา คาน้ํามันเช้ือเพลิง เปนตน 

- คาเส่ือมราคาสินทรัพย โดยหลักท่ัวไปเกษตรกรมักจะไมคิดถึงคาใชจายดานน้ี ท้ังๆท่ีจะมี
ผลตอเกษตรกรคอนขางมาก ดังนั้นเพื่อใหสะทอนถึงตนทุนท่ีแทจริงเกษตรกรจะตองประมาณการ
คาใชจายในดานนี้ดวย ซ่ึงคาเส่ือมราคาแบงได 2 ลักษณะคือ คาเส่ือมราคาของส่ิงปลูกสราง โดย
ปกติจะคิดในอัตรารอยละ 5 ของมูลคารวมตอป และคาเส่ือมราคาเคร่ืองจักรกล โดยคิดในอัตรา 
รอยละ 10 ของมูลคารวมตอป 

3)  การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการเงิน ในการลงทุนภาคการเกษตรจะตอง
เร่ิมจากการวางแผนใชจายเงินและประมาณการรายรับท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อศึกษาวาการ
ดําเนินงานดังกลาวจะมีผลประกอบการกําไรหรือขาดทุน และฐานะของเกษตรกรจะดีข้ึนหรือเลว
อยางไรและนอกจากน้ียังทําใหทราบถึงฐานะทางการเงินของแตละชวงเวลาดวย การวิเคราะห
ประเมินความเปนไปไดทางการเงินในภาคการเกษตรประกอบไปดวย 

3.1) ข้ันวางแผนประมาณการจายเงินทุน ในการเตรียมการลงทุนในโครงการ
ข้ันแรกเกษตรกรผูลงทุนจะตองวางแผนประมาณการจายเงินทุนหรือท่ีเราเรียกวาแหลงท่ีใชไปของ
เงินทุนของโครงการ ซ่ึงสวนใหญจะประกอบดังนี้ 
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- เงินลงทุนดานสินทรัพยถาวร เปนคาใชจายเก่ียวกับคาท่ีดินและคาปรับปรุงดิน ซ่ึงมี
ความจําเปนมากในการลงทุนในภาคการเกษตร และนอกจากนี้ยังเปนเงินทุนสําหรับซ้ือเคร่ืองจักร
อุปกรณซ่ึงอาจอยูในรูปของการซ้ือเงินสดหรือเชาซ้ือ การประเมินเงินลงทุนเหลานี้ไดมาจากผล
การศึกษาดานเทคนิคท่ีไดกลาวมาแลว 

- คาใชจายกอนการดําเนินงาน  เปนคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนนับต้ังแตเกษตรกรผูลงทุนได
ริเร่ิมโครงการมาจนถึงวันแรกท่ีเร่ิมดําเนินการผลิต ซ่ึงจะประกอบดวย คาใชจายในการศึกษาและ
เตรียมโครงการท่ีจะลงทุน คาธรรมเนียมตางๆ เชน การจดทะเบียนจํานองท่ีดินในการขอกูเงินจาก
สถาบันการเงิน คาธรรมเนียมในการโอนซ้ือท่ีดิน หรือคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนเปน 
นิติบุคคล เปนตน คาใชจายในการจัดหาเงินทุน คาใชจายอ่ืนๆ เชน คาเล้ียงรับรอง คาเดินทางในการ
ติดตอส่ือสาร เปนตน สุดทายคือเงินทุนหมุนเวียน เปนเงินสดท่ีจะตองมีไวใชเปนคาใชจายตางๆ 
กอนท่ีจะไดรับผลผลิต 

3.2) การจัดทําประมาณการแหลงท่ีมาและแหลงท่ีใชไปของเงินทุน เพื่อให
ฐานะทางการเงินของเกษตรกรผูลงทุนไมเส่ียงจนเกินไป เกษตรกรควรจะตองมีการพิจารณาถึง
สัดสวนของเงินทุนสวนตัวกับเงินทุนกูยืมมาใหอยูในอัตราท่ีเหมาะสม และควรพิจารณาถึงแหลงท่ี
จะใชไปของเงินดังกลาวใหสอดคลองกับการลงทุนดวย เชน เงินทุนของเจาของควรควรจะนําไปใช
ในการลงทุนในสินทรัพยถาวร และคาใชจายในการดําเนินงานหากยังคงมีเหลืออยูควรจะกันไวใช
เปนเงินทุนหมุนเวียน สําหรับเงินกูระยะยาวควรใชในการลงทุนในสินทรัพยถาวรและเงินกูระยะ
ส้ันควรใชในการเปนทุนหมุนเวียน เปนตน  

3.3) การจัดทํางบการเงินคาดคะเน การศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน แมวา
เกษตรกรจะดําเนินการประมาณคาใชจายและทราบแหลงท่ีมาและท่ีใชไปของเงินทุนแลว เกษตรกร
ผูลงทุนจําเปนจะตองดําเนินการโครงการใหสอดคลองกับเวลาที่ไดจัดวางเอาไว นั่นก็คือเกษตรกร
ควรจะตองจัดทําประมาณการงบการเงินท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงการจัดทํางบดังกลาวอาจอยูในรูป
ของ 1 ป 6 เดือน 3 เดือนหรือ 1 เดือน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริมาณธุรกรรมท่ีดําเนินงานอยู และนอกจากน้ี
ยังข้ึนอยูกับอายุของโครงการท่ีลงทุนวามีระยะยาวมากนอยเพียงใด แตอยางไรก็ตามงบการเงิน
คาดคะเนจะมีประโยชนในการนําไปวิเคราะหผลตอบแทนท่ีจะไดรับในการลงทุน ตลอดจนถึงการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานในอนาคต และวิเคราะหฐานะทางการเงินของโครงการดวย การจัดทํางบ
การเงินคาดคะเนประกอบดวย 

- การจัดทํางบประมาณการกําไร – ขาดทุน เปนการประมาณการผลการดําเนินงานของ
โครงการวามีผลการดําเนินงานกําไรหรือขาดทุน การประมาณการงบกําไร – ขาดทุนจะ
ประกอบดวยการประมาณการรายได ไดแก รายไดท่ีมาจากการจําหนายผลผลิต รวมถึงรายไดอ่ืนๆ 
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และการประมาณการรายจาย ไดแก รายจายเกี่ยวกับตนทุนผลผลิต รายจายดานการตลาด รายจายท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการท่ัวไป และรายจายอ่ืนๆ 

- การจัดทํางบประมาณการงบกระแสเงินสด เปนงบการเงินท่ีแสดงถึงรายรับและรายจาย
ของการลงทุน เฉพาะรายการที่เปนเงินสดโดยการนําเอางบกําไร – ขาดทุนท่ีประมาณการไดมาทํา
การปรับปรุงใหเหลือในสวนของรายการที่เปนเงินสดเทานั้น 

- การจัดทําประมาณการงบดุล เปนการจัดทํางบการเงินเพื่อประมาณการถึงฐานะทาง
การเงินของโครงการวา ณ วันใดวันหนึ่งในภายหนาตลอดชวงอายุของโครงการนั้น เกษตรกรผู
ลงทุนจะมีสินทรัพย หนี้สิน และสัดสวนของตนเองเทาไร และจะมีลักษณะของการเปล่ียนแปลง
อยางไรโดยนําเอารายการท่ีเกี่ยวของจากงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดท่ีไดประมาณการ
เอาไวแลว นํามาจัดลงรายการตามหลักบัญชีท่ัวไป 

3.4) การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน จากการประมาณงบการเงินเกษตรกร
จะตองนํามาทําการวิเคราะหถึงผลตอบแทนท่ีจะไดจากการลงทุนในโครงการดังกลาววา 
ผลตอบแทนท่ีจะไดรับคุมกับเงินทุนท่ีลงทุนหรือไม การวัดผลตอบแทนของโครงการสามารถใช
เคร่ืองมือไดหลายชนิด อาทิเชน มูลคาเงินสดปจจุบันสุทธิ (net present value) อัตราผลตอบแทน
ของโครงการ (internal rate of return) นอกจากนี้ยังมี การวิเคราะหระยะเวลาคืนทุน  การวิเคราะห
จุดคุมทุนและการวิเคราะหความไวของการลงทุนในโครงการ  

2.2.2  การวิเคราะหระยะเวลาของการคืนทุน เปนเคร่ืองมือท่ีใชวัดผลตอบแทนของ
โครงการวาจะตองใชระยะเวลานานเทาใดจึงไดรับเงินทุนท่ีลงทุนในโครงการดังกลาวคืนมา ท้ังนี้ผู
วิเคราะหจะตองวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบกับเงินสดท่ีจายลงทุนสุทธิตอนเร่ิมโครงการ กับเงิน
สดท่ีคอยๆ ทยอยรับสุทธิ วาจะตองใชเวลานานเทาใดจึงจะเทากับเงินสดท่ีจายลงทุนสุทธิ ใน
การศึกษาคร้ังนี้ไดนําวิธีการใชผลรวมของเงินสดรับสุทธิในแตละปเทียบกับเงินสดจายสุทธิตอน
เร่ิมโครงการ หากผลรวมของเงินสดสุทธิเทากับเงินสดจายสุทธิตอนเร่ิมโครงการในปไหนก็แสดง
วาปนั้นคือปคุมทุน โดยมีขอสมมติวากระแสเงินสดรับจากการลงทุนเกิดข้ึนอยางสมํ่าเสมอตลอดป 
ทําใหงวดระยะเวลาลงทุนท่ีไดอาจออกมาเปนเศษของป เชน 2ป 5 เดือน เปนตน แตถาหากกระแส
เงินสดรับเกิดข้ึนไมสมํ่าเสมอ เชนมีการรับเขามาชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคมเนื่องจากเปน
ฤดูเก็บเกี่ยวมะยงชิด งวดระยะเวลาคืนทุนจะตองมีคาเปนจํานวนเต็มป แมจะคํานวณแลวมีเศษของ
ปก็ตาม  
 การคิดคํานวณหาระยะเวลาคืนทุนมีความเหมาะสมกับการลงทุนในภาคการเกษตรเพราะ
ตองการคืนเงินทุนในระยะเวลาอันส้ัน เนื่องจากฐานะทางเงินและเครดิตไมคอยดีมากนัก 
โดยเฉพาะเกษตรกรผูผลิตรายยอยและนอกจากนี้ยังมีความเหมาะสมในภาวะเศรษฐกิจมีอัตราเงิน
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เฟอสูง และเสถียรภาพของรัฐบาลไมม่ันคง แตการคิดคํานวณระยะเวลาคืนทุนมีสวนเสียคือ  
ผูลงทุนมักจะไมสนใจวาผลประโยชนท่ีจะไดรับหลังระยะเวลาคืนทุนวาเปนอยางไร ซ่ึงอาจจะทํา
ใหผูลงทุนพลาดโอกาสในการลงทุนได (อารีย, 2542) 

2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารท่ีมุงสูความเปนเลิศ 
ความหมายและประโยชนของการบริหารที่มุงสูความเปนเลิศ (benchmarking) คําวาการ

บริหารท่ีมุงสูความเปนเลิศ บุญดีและกมลวรรณกลาวใน Benchmarking ทางลัดสูความเปนเลิศทาง
ธุรกิจ วา “benchmark” หมายถึง เกงท่ีสุดหรือดีท่ีสุดระดับโลก (best-in-class) อันจะเปนตนแบบท่ี
จะใชวัดเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของตนเอง สวน “benchmarking” คือวิธีการในการวัดและ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรท่ีสามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลการ
เปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางธุรกิจและวิธีปฏิบัติท่ีทํา
ใหองคกรประสบความสําเร็จ (best practices) หรืออาจกลาวไดวาคือวิธีการท่ีทําใหองคกรสูความ
เปนเลิศ กลาวคือกระบวนการทํา “benchmarking” นําไปสูการคนพบผูท่ีเปน “benchmark” หรือผู
ปฏิบัติไดดีท่ีสุดวาเปนใคร และผูท่ีเปน “benchmark” สามารถตอบคําถามเราไดวา “best practices” 
หรือวิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดท่ีนําไปสูความเปนเลิศนั้นตองทําอยางไร ซ่ึงแสดงความสัมพันธไดดังนี้
  

 
 
 

แผนภาพท่ี 2.1 ความสัมพันธของการบริหารที่มุงสูความเปนเลิศ  
ท่ีมา:  บุญดีและกมลวรรณ (2546) 

ในข้ันตอนการทําการบริหารท่ีมุงสูความเปนเลิศ ไมวาองคกรนั้นจะมีการบิหารที่มุงสู
ความเปนเลิศเปนกี่ข้ันตอน แตโดยหลักแลวก็ยึดกรอบแนวคิดของวงจรเดมม่ิง (PDCA cycle) คือ
การวางแผน (plan) การปฏิบัติ (do) การตรวจสอบ (check) และการปรับปรุง (act) จากแนวคิดท่ี
กลาวมาขางตนนั้นสรุปไดวา ในกระบวนการของการบริหารที่มุงสูความเปนเลิศ (benchmarking) 
นั้นจะตองทําอยางเปนข้ันตอน โดยเร่ิมตนดวยการสํารวจขอมูลพื้นฐานการจัดทําคูเปรียบเทียบ การ
รวบรวมขอมูลเพื่อยืนยันความถูกตอง การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล แลวดําเนินการ
เปรียบเทียบขอมูล ทดลองและประเมินผลการเปรียบเทียบ ซ่ึงจะตองมีระบบการติดตาม ควบคุม 
และตรวจสอบอยางตอเนื่อง จึงจะทําใหบรรลุเปนผลสําเร็จของการเปรียบเทียบหรือการนําไปใชได 

 
 

Benchmarking Benchmark Best practices 
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2.3 วิธีการวิจัย 
2.3.1 ขั้นตอนการวิจัย แบงไดดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ โดยขอมูลปฐมภูมิไดจากการ

สัมภาษณเกษตรกรผูผลิตมะยงชิด ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต การตลาดและการเงินของ
เกษตรกร เชน ผลผลิตมะยงชิด ลักษณะพ้ืนที่ ประสบการณในการปลูก เทคนิคการปลูก การดูแล 
และกระบวนการผลิต และขอมูลทุติยภูมิเปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีการผลิต ปริมาณ
การผลิต การตลาดและการสงออกมะยงชิด โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกรมสงเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ท้ังใน
รูปของหนังสือ วารสาร บทความ เอกสารประกอบการประชุมตางๆ 

ข้ันตอนท่ี 2 นําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการออกแบบสอบถามเพื่อตอบวัตถุประสงค
ของการศึกษา โดยแบงแบบสอบถามเปน 3 สวนประกอบดวย 

1) แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของเกษตรกรท่ีปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม 
2) แบบสอบถามขอมูลดานเทคนิคการผลิตมะยงชิด 
3) แบบสอบถามเพื่อวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนในการทําสวนมะยงชิด 

ข้ันตอนท่ี 3 การสุมตัวอยางและเก็บขอมูลจากตัวอยางเกษตรกร ในการศึกษาคร้ังนี้
แบงเปน 3 กลุมดวยกันโดยใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง(purposive sampling) ดังนี้ 

1) ตัวอยางเกษตรกรท่ีปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม เพื่อเก็บขอมูลดานเทคนิค
การผลิตและการตลาด โดยเลือกเกษตรกรที่ปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม รวม 6 ราย ไดแก 
อําเภอฮอด 1 แหง เชียงดาว 2 แหง แมแตง 2 แหง และอําเภอสันปาตอง 1 แหง 

2) ตัวอยางเกษตรกร 2 รายท่ีจะนํามาเปนตนแบบในการวิเคราะหเทียบเคียง 
(benchmarking) กับเกษตรกรท่ีปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม โดยพิจารณาจากความสําเร็จ
แบงเปน 2 ระดับในการผลิตมะยงชิดไดแก  

ระดับประเทศเลือกสวนคุณบุญชอบ เอมอ่ิมเกษตรกรดีเดนจังหวัดสุโขทัย ป 2540  
ระดับจังหวัดเลือกสวนสุภูฟา ท่ีอําเภอเชียงดาว ซ่ึงมีการปลูกมะยงชิดมายาวนานกวา 11 ป 

3) เกษตรกรที่ปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม 1 ราย โดยคํานึงถึงระยะเวลาใน
การดําเนินธุรกิจในชวงเร่ิมตน และมีการบันทึกหรือสามารถประมาณตนทุนและรายรับได ซ่ึง
ไดแก สวนในอําเภอฮอด ท่ีมีการปลูกมาประมาณ 6 ป เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหดานการเงิน 
 ข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล แบงเปน 

1) การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปและขอมูลทางการตลาดของมะยงชิด  
  2) การวิเคราะหดานเทคนิคการผลิตและการจัดการสวนมะยงชิด 
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  3) การวิเคราะหดานตนทุนผลตอบแทนในการทําสวนมะยงชิด 
ข้ันตอนท่ี 5 สรุปผลการศึกษา โดยการนําผลการวิเคราะหขอมูลท้ังสามสวนมาประกอบกัน 

เพื่อใหทราบถึงความเปนไปไดในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหม และตนทุนท่ีใช
ในการทําสวนมะยงชิด รวมถึงแนวคิดและขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 
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แผนภาพท่ี 2.2 แสดงกรอบความคิดวิธีวิจยั 
 

ขั้นตอนที่ 1 
เก็บขอมูลเบื้องตนจากเกษตรกรและผูรู 

ขั้นตอนที่ 2 
ออกแบบสอบถาม 

ขั้นตอนที่ 3 
สุมตัวอยางและเก็บขอมูลจากตัวอยางเกษตรกร 

ตัวอยางเกษตรกรที่ปลูก
มะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม 

ตัวอยางเกษตรกรที่ปลูก
มะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม 

ตัวอยางเกษตรกรท่ีปลูก
มะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม 

ขั้นตอนที่ 4 
นําเครื่องมือมาประยุกตใชวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของ
เกษตรกรและการตลาดของ
มะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม 

วิเคราะหขอมูลดานเทคนิคการ
ผลิตมะยงชิด โดยประยุกตใช
การเทียบเคียงกับตัวช้ีวัด ไดแก 
การบริหารการจัดการธุรกิจ
แรงจูงใจใหทําธุรกิจ วิธีปฏิบัติ
ทางดานการผลิต  ผลิตภัณฑ
ราคา  สถานที่ และการสงเสริม
การขาย 

วิ เคราะหหาตนทุนและ
ผลตอบแทน ประกอบกับ
หาระยะเวลาคืนทุนในการ
ทําสวนมะยงชิดในจังหวัด
เชียงใหม 

ขั้นตอนที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 
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2.3.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
1) การวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยการนําขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากแบบสอบถามมาอธิบาย

ตัวช้ีวัดท่ีไดระบุไวดังนี้ 
- การบริหารการจัดการธุรกิจ เชน การจัดการองคกร การจัดการแรงงาน และรางวัลตางๆ  ท่ีไดรับ 
- แรงจูงใจหรือแรงกระตุนใหทําธุรกิจ 
- วิธีการจัดการหรือวิธีการปฏิบัติทางดานการผลิต เชน วิธีการลงปลูก การเวน

ระยะหางระหวางตน การบํารุงดูแลรักษา การกําจัดศัตรูพืชและเทคนิคพิเศษ 
- ผลิตภัณฑ เชน สายพันธท่ีปลูก ลักษณะของผลผลิตท่ีได บรรจุภัณฑ และ

ลักษณะการแบงเกรดสินคา 
- ราคา เชน กลไกการกําหนดราคา ราคาของผลิตภัณฑ 
- สถานท่ี เชน ท่ีตั้ง ลักษณะของพื้นท่ี ขนาดพื้นท่ี จํานวนตนมะยงชิด ตลาดของมะยงชิด 
- การสงเสริมการขาย เชน การประชาสัมพันธดานตางๆ 

 นําขอมูลท่ีไดทําเปนตารางเปรียบเทียบ (benchmarking) เพ่ือใหเห็นความแตกตางระหวาง
ตัวอยางตนแบบท้ัง 2 ตัวอยางซ่ึงจะทําใหทราบถึงหลักการบริหารจัดการ และการเทคนิคการผลิต
มะยงชิดอยางไดผล ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปของตารางเปรียบเทียบ 

2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการนําขอมูลปฐมภูมิท่ีเก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหทางดาน
การเงิน โดยนําขอมูลท่ีเก็บทางดานตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนของเกษตรกร
ผูปลูกมะยงชิดเปนรายปตั้งแตปท่ีเร่ิมตนลงทุนจนถึงปจจุบัน เนื่องจากเกษตรกรไมมีการจัดเก็บ
ขอมูลดานการเงินท่ีชัดเจน ไมมีการทําบัญชีการเงินเหมือนองคกรอ่ืนๆ จึงใชการประมาณการณ
คาใชจายในสวนตางๆ และการประเมินรายไดผูวิจัยไดทําการประเมินจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมี
วิธีดังนี้ 

2.1) เก็บขอมูลดานตนทุนซ่ึงประกอบไปดวย คาใชจายหลักในการลงทุน 
คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจายในการซอมบํารุง 

2.2) คํานวนรายรับจากการปลูกมะยงชิดโดยอางอิงจากงานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห
ทางการเงินของการลงทุนทําสวนมะปรางในอําเภอเมืองจังหวัดนครนายก ทําการศึกษาโดย นุชา 
เกิดสมบุญ ป พ.ศ. 2547 จากงานวิจัยนี้ทําใหทราบวาผลผลิตของมะปรางหรือมะยงชิดจะมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนต้ังแนต้ังแตปท่ี 3 ถึงปท่ี 25 มีอัตราการเพ่ิมของผลผลิตประมาณรอยละ 13 ตอป จึงนํามาใช
ในการคํานวนปริมาณการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตกับตัวอยางท่ีทําการวิจัยและนํามาคํานวนหารายได
โดยยึดราคาขายเฉล่ียนในป 2554 ของตัวอยางท้ังหมดคือประมาณ 80 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงโครงการ
ลงทุนปลูกมะยงชิดเปนโครงการท่ีกระแสเงินสดรับไมสมํ่าเสมอตลอดท้ังป เนื่องจากผลผลิต
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ออกเปนฤดู ซ่ึงจะเก็บผลผลิตและมีรายไดประมาณเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคมเทานั้นโดยให
มะยงชิดจะใหผลผลิตสูงสุดในปท่ี 25 และหลังจากนั้นจะลงลด 

 
 รายรับในแตละป = PxQ     (1) 

   ตนทุนในแตละป = ตนทุนคงท่ี + ตนทุนผันแปร (2) 
เม่ือ P = ราคาขายผลผลิต 
 Q = ปริมาณท่ีผลิตไดโดยคํานวนจากอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอยละ 13 ตอป 
ตนทุนคงท่ี = คาใชท่ีดิน + คาเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณคงทน + คาดอกเบ้ียหรือคาเสีย 

โอกาสของเงินลงทุนในเครื่องมืออุปกรณคงทน   (3) 
ตนทุนผันแปร = คาแรงงาน + คาวัสดุ + คาใชจายอ่ืนๆ    (4) 

2.3) นําขอมูลตนทุนและรายไดท่ีหาไดมาคํานวนหาระยะเวลาคืนทุน โดยสวน
มะยงชิดเปนโครงการท่ีไดรายไดเพียงชวงเดียวของป ระยะเวลาคืนทุนจึงเปนจํานวนเต็มปไมมีเศษ
เดือนคํานวนไดดังนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

โครงการลงทุนปลูกมะยงชิด 

กระแสเงินสดในแตละป                  (xxx)      (xxx)       (xxx)        xxx         xxx          xxx          xxx        (xxx) 

กระแสเงินสดรับสุทธิ                  (xxx)      (xxx)       (xxx)       (xxx)      (xxx)       (xxx)        (xxx)        xxx 
 
                     คืนทุน 

โดย  (xxx)   = กระแสเงินสดเปนลบ 
 xxx   = กระแสเงินสดเปนบวก   
กระแสเงินสดในแตละป   = กิจกรรมดําเนินการ + กิจกรรมการลงทุน + กิจกรรมการ 

จัดหาเงินทุน (ในแตละป) 
   กระแสเงินสดรับสุทธิ = เงินลงทุนตอนเร่ิมโครงการ – กระแสเงินสดในแตละป 
เม่ือ กระแสเงินสดรับสุทธิ =  0 จะเทากับระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 


