
 

 
บทที่ 2 

กรอบแนวคดิทางทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 

2.1   กรอบแนวคิดทางทฤษฎ ี
 ในการศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตสบูธรรมชาติที่
ทําดวยมือแหงหนึ่งในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม    จะศึกษาโดยใชแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ที่
เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

        2.1.1 การผลิต 
               การผลิต (Production)  หมายถึง  กระบวนการแปลงสภาพของปจจัยการผลิต  ซ่ึง
ประกอบดวยที่ดิน  อาคาร  แรงงาน  สินคาทุน  และผูประกอบการ  จนออกมาเปนผลผลิตที่เรียกวา 
สินคาและบริการ (เดช  กาญจนางกูร, 2539)      กระบวนการแปลงสภาพนี้อาจไมใชการแปรรูป       
แตอาจจะเปนการขนสง (การเปลี่ยนสถานที่)   การเก็บรักษาหรือการกักเก็บสินคา  และรวมถึงการ
ใหบริการตาง ๆ   ซ่ึงกระบวนการตาง ๆ เหลานี้สามารถทําใหสินคามีอรรถประโยชนมากขึ้นได  
ดังนั้น  การผลิตในทางเศรษฐศาสตรจึงมีความหมายที่กวางกวาคําวาการผลิตในความหมายทั่วไปที่
หมายความถึงการแปรรูปวัตถุดิบใหเปนสินคาเทานั้น    เนื่องจากการผลิตเปนแนวคิดเชิงกระแส   
ดังนั้น จํานวนผลผลิตที่ผลิตไดจะวัดออกมาเปนจํานวนหนวยตอเวลา   เชน จํานวนผลผลิตตอวัน  
ตอเดือน หรือตอป เปนตน  (ภราดร  ปรีชาศักดิ์, 2548)  
               จุดมุงหมายการผลิตของผูผลิตหรือผูขายแตละราย    แมวาจะกําหนดจุดมุงหมายไวหลาย
อยาง  เชน เพิ่มยอดขาย  เพิ่มสวนครองตลาด  หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เปนตน  แตอยางไร
ก็ตาม  จุดมุงหมายเหลานั้นในทางเศรษฐศาสตรไมถือวาเปนเปาหมายที่แทจริงของผูผลิต  โดยใน
การศึกษาพฤติกรรมของผูผลิต  จะถือวาเปาหมายที่แทจริงของผูผลิตมีเพียงอยางเดียวคือ การ
แสวงหากําไรสูงสุด (Profit Maximization)    
               เราสามารถอธิบายลักษณะของการผลิตออกเปนแบบจําลองปจจัยนําเขา และผลผลิต 
(Input-Output Model)  ดังแสดงในรูปที่ 2.1 
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รูปท่ี 2.1  แสดงแบบจําลองปจจัยนําเขาและผลผลิต   
         

                      
 
     
       
 

 
       ที่มา : วิรุณสิริ ใจมา (2549) 

     2.1.2  ตนทุนการผลติ 
                เดช  กาญจนางกูร (2539)  ไดอธิบายตนทุนการผลิตทางดานเศรษฐศาสตรวามีความ
แตกตางกับตนทุนการผลิตในทางบัญชี   ตนทุนการผลิตในทางบัญชีเปนเพียงสวนหนึ่งของตนทุน
ทางเศรษฐศาสตร  จึงทําใหการคํานวณผลตอบแทน หรือผลกําไรมีความแตกตางกันออกไป   
                ตนทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร  คือ คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการผลิต
สินคาและบริการที่หนวยผลิตไดจายไปในการผลิตสินคาและบริการทั้งหมด  ซ่ึงตนทุนการผลิต
ในทางเศรษฐศาสตรจะประกอบไปดวยตนทุนการผลิตในดานตาง ๆ ดังนี้ 
             ก) ตนทุนทางตรง (Direct Cost)   หมายถึง ตนทุนที่ตองจายเปนเงินสดไปในการซื้อหา
ปจจัยการผลิตมาจากบุคคลอื่นซึ่งเห็นไดชัดเจน  บางตําราจึงเรียกวา ตนทุนแจงชัด (Explicit Cost)   
หรือตนทุนทางบัญชี (Accounting Cost)   เชน  คาจางแรงงาน   คาซอมแซมเครื่องจักร  คาวัตถุดิบ 
เปนตน  ในทางบัญชีนั้น การคํานวณตนทุนจะมีเพียงตนทุนประเภทนี้อยางเดียว  แตในทาง
เศรษฐศาสตรแลว  การนําตนทุนทางตรงเหลานี้มารวมกันแลว ยังไมถือวาเปนตนทุนการผลิต
ทั้งหมด  ยังตองมีการรวมตนทุนอีกประเภทหนึ่งเขาไปดวยนั้นคือ ตนทุนทางออม 
              ตนทุนทางตรงนั้น สามารถแบงยอยออกไปอีกเปน 2 ประเภทดังนี้ 
            - ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง  ตนทุนที่ใชไปในการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เปนฐานของการผลิต  ซ่ึงไมเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผลผลิต  เชน คาที่ดิน  ส่ิงกอสราง  
เครื่องจักรและอุปกรณการผลิต  เปนตน 
            - ตนทุนผันแปร (Variable Cost)  หมายถึง  ตนทุนที่เปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
กระบวนการผลิต  ซ่ึงจะผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผลผลิต   เชน  คาวัตถุดิบ  คาจาง  
คาน้ํา  คาไฟและคาซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณ  เปนตน 

กระบวนการผลิต 
(Production Process) 

กระบวนการแปลงสภาพ 
(ภายใตเทคโนโลยีที่ใชอยูใน
ขณะนั้น) 

ผลผลิต (Output) 

 สินคาและบริการ 

 ปจจัยนําเขา (Input) 

    ปจจัยการผลิต 
- ที่ดิน 
- แรงงาน 
- สินคาทุน 
- ผูประกอบการ 
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              ข) ตนทุนทางออม (Indirect Cost) หมายถึง ตนทุนที่ไมไดจายออกเปนตัวเงินจริง ๆ ซ่ึง
เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการที่ผูผลิตใชทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตของตนเอง มาใชในการผลิต  
เปนตนทุนการผลิตแอบแฝงที่มองไมเห็น   บางตําราจึงนิยมเรียกตนทุนสวนนี้วา  ตนทุนไมแจงชัด 
(Implisit Cost)    ตัวอยางเชน  ผูผลิตนําที่ดิน  เงินทุน ตลอดจนแรงงานและความสามารถ มาใชใน
การดําเนินกิจการของตนเอง  หรือผูผลิตใชบานที่อยูอาศัยของตนเองเปนสถานที่ทําการผลิตสินคา
และบริการ  ก็จะตองคิดในรูปของคาเชา  ดอกเบี้ย  ตลอดจนคาจางและกําไร เปนตน  ซ่ึงในทาง
บัญชีนั้นจะไมนําตนทุนทางออมเหลานี้มาคิดเปนตนทุนการผลิต 
           การคิดตนทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตรนั้น  เราจะตองคิดหรือประเมินคาตนทุน
ทางออมเหลานี้เปนสวนหนึ่งของคาใชจายดวย  โดยเราจะตองนําหลักการในเรื่องของตนทุนคาเสีย
โอกาส (Opportunity Cost) มาใชในการประเมินตนทุนการผลิต  กลาวคือเราจะตองพิจารณาดวยวา
ถาหากปจจัยการผลิตชนิดนี้ไมไดนํามาใชในการผลิตสินคาหรือบริการของเราแลว  เราสามารถนํา
ปจจัยการผลิตชนิดนี้ไปใชประโยชนเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุดเทาไร เชน ที่ดินหรือบานที่อยู
อาศัย หากเราไมไดนํามาใชเปนสถานที่ประกอบการผลิตสินคาของเราแลว  เราสามารถนําไปใหคน
อ่ืนเชา ซ่ึงจะไดมาในรูปของคาเชาเทาไร เปนตน     

    2.1.3  การวิเคราะหทางการเงิน (Financial Analysis) 
                 การวิเคราะหทางการเงิน จะเปนการประเมินคาของโครงการ โดยจะทําการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนและตนทุนของโครงการ  ซ่ึงผลตอบแทนและตนทุนของโครงการจะเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาตาง ๆ กันตลอดอายุของโครงการ   จึงตองมีการปรับคาเวลาของโครงการที่ไดมาซึ่ง
ผลตอบแทนที่ไดรับและตนทุนที่เสียไปใหเปนคาปจจุบันเสียกอน  จึงจะสามารถทําการเปรียบเทียบ
กันได  จุดมุงหมายของการวิเคราะหทางการเงินก็เพื่อวิเคราะหวาโครงการที่ทําการศึกษามีความ
เปนไปไดในการลงทุนหรือไม  กลาวคือ โครงการใหผลตอบแทนคุมคากับเงินลงทุนที่เสียไป
หรือไม 
                ในการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน  เราจะตองมีการคาดคะเนกระแสการไหล
ของเงินสดของโครงการ (Cash Flow)   ซ่ึงเปนการวิเคราะหถึงการหมุนเวียนของกระแสเงินสด  
ตาง ๆ ของโครงการ  ซ่ึงประกอบดวยกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจาย และกระแสเงินสดสุทธิ   
โดยมีรูปแบบความสัมพันธดังนี้ 
                    กระแสเงินสดสุทธิ   =   กระแสเงินสดรับ  -  กระแสเงินสดจาย 

 สําหรับโครงการลงทุนที่มีภาษีรายไดเขามาเกี่ยวของนั้น    ผูวิเคราะหการลงทุนจะตองทํา
การคํานวณหาคากระแสเงินสด (Cash Flow) ในแตละปของโครงการ       กระแสเงินสด  คือ ตาราง
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แสดงการลงทุนซึ่งแสดงกําไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินไดในแตละปตลอดอายุของโครงการ  ซ่ึง
โครงการลงทุนที่มีการคิดภาษีเขามาเกี่ยวของ จะมีลักษณะโครงสรางของกระแสเงินสดเปนดังนี้ 

 
หัก 
หัก 

รายรับสุทธิ (Net Revenue) ในแตละป 
คาใชจายในการดําเนินการ (Operating Costs) 
คาใชจายอืน่ ๆ ที่ไมสามารถนํามาลดหยอนภาษไีด (Other Costs or Non-tax Deduction) 

หัก คาใชจายที่สามารถนํามาลดหยอนภาษไีด (Tax Deduction) 
 
หัก 

รายไดกอนคิดภาษี (Taxable Income) 
จํานวนภาษีทีจ่าย (Tax paid @ % tax rate) 

 
บวก  

กําไรสุทธิ (Net Profit) 
คาใชจายที่สามารถนํามาลดหยอนภาษไีด (Tax Deduction) 

 กระแสเงนิสด (Cash Flow) ในแตละป   

       
 คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการลงทุน  สามารถจําแนกออกเปนกลุมอยางกวาง ๆ ได 
2 ประเภท คือ 
 (1) คาใชจายที่ไมสามารถนํามาลดหยอนภาษีได (Non-tax Deduction)   คือ  คาใชจายที่
ตามกฎหมายไมอนุญาตใหนําคาใชจายประเภทนี้มาลดหยอนภาษี   เชน คาวัตถุดิบ  คาแรง             
คาสาธารณูปโภค  ดอกเบี้ยจากเงินกูยืม  คาระวาง  เปนตน 
 (2) คาใชจายที่สามารถนํามาลดหยอนภาษีได (Tax Deduction)   คือ  คาใชจายที่ตาม
กฎหมายอนุญาตใหนําคาใชจายประเภทนี้มาลดหยอนภาษี  เชน  คาเสื่อมราคา  คาชดเชยการลงทุน 
(เงินลงทุนที่เปนคาใชจายการเชาชวงสินคา   การทําวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม  อุปกรณควบคุม
มลภาวะ  เครื่องหมายการคา) 

                การจัดทําตารางกระแสเงินสด  จะทําใหเราทราบประมาณการกําไรขาดทุนในแตละป  ซ่ึง
โครงการที่ทําการศึกษาในครั้งนี้จะใหผลตอบแทนคุมคากับการลงทุนหรือไม  เราจะอาศัยเกณฑใน
การตัดสินใจดังนี้ 
                  1) มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
                  มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการลงทุน   หมายถึง  ผลรวมของ
ผลตอบแทนสุทธิที่ไดปรับคาเวลาของโครงการแลว   ซ่ึงคํานวณขึ้นเพื่อใชวัดวาโครงการที่กําลัง
พิจารณาอยูนั้นใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุนหรือไม   เปนการเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินรับกับกระแสเงินสดจายของโครงการโดยใชอัตราดอกเบี้ย  ซ่ึงสวนใหญใชอัตราดอกเบี้ย
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เงินกูจากสถาบันการเงินเปนอัตราสวนลด (Discount Rate)  โครงการที่เหมาะสมกับการลงทุนนั้น
ตองมีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มากกวาศูนย  ซ่ึงหมายความวามูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับมากกวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายของโครงการ หรือมูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนรวม (PVB) มากกวามูลคาปจจุบันของตนทุนรวม (PVC)   สูตรในการคํานวณคือ 

                                          NPV  =   PVB  -  PVC 
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โดยกําหนดให : PVB   =  ผลรวมมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนทั้งหมดตลอดอายุของโครงการ 
                          PVC   =  ผลรวมมูลคาปจจุบันของคาใชจายทั้งหมดตลอดอายุของโครงการ 
                             Bt      =  ผลตอบแทนของโครงการที่เกิดขึ้นในปที่ t 
                             Ct     =  คาใชจายในการดําเนินงานของโครงการที่เกิดขึ้นในปที่ t 
                             Co    =  คาใชจายในการลงทุนเริม่แรก 
                            i    =  อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบี้ย 
                            t      =  ปของโครงการ คือปที่ 1,2,3,...,n 
                            n  =  อายุของโครงการ (10 ป) 

              ปที่ 0  คือ ปที่มีการลงทุนเริ่มแรก (Initial Investment) 

                2) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) 
                อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน  หมายถึง  อัตราดอกเบี้ยในการคิดลดที่ทําให
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนที่จะไดรับในอนาคต  เทากับมูลคาปจจุบันของเงินลงทุนสุทธิของ
โครงการนั้นพอดี  ซ่ึงก็คืออัตราผลตอบแทนที่ทําใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของ
โครงการ (NPV) มีคาเทากับศูนยพอดีนั่นเอง 
  อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนนี้   ถือเปนอัตราสวนรอยละที่แสดงถึง
ความสามารถของเงินทุนที่จะกอใหเกิดรายไดคุมกับเงินลงทุนของโครงการนั้นพอดี   การ
คํานวณหาอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน ก็คือการคํานวณหาคาอัตราสวนลด (Discount 
Rate : r)  วามีคาเทาไรจึงจะทําใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีคา
เทากับศูนยพอดี     ดังนั้นการคํานวณหาคา IRR (หรือ r) จึงคลายกับการคํานวณหาคา NPV เกือบ
ทุกอยาง แตจะตางกันตรงที่ใชอัตราดอกเบี้ย (i) ในการหาคา NPV    สวนการคํานวณหาคา IRR จะ
เปนการใชอัตราสวนลด (r) ที่ทําให NPV มีคาเทากับศูนยพอดีเทานั้นเอง  เมื่อคํานวณไดคา IRR 
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(หรือ r) แลวจึงนําไปเปรียบเทียบกับคาเสียโอกาสของเงินทุน (อัตราดอกเบี้ยเงินกู)  กลาวคือ ถาคา 
IRR (หรือ r) สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู  ก็แสดงวาการลงทุนใหผลตอบแทนคุมคากับเงินทุนที่จาย
ออกไป   การคํานวณหาคาอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR หรือ r)  สามารถคํานวณได
ดวยวิธีการทดลองซ้ําแลวซํ้าอีก (trial and error) เพื่อหาระดับคาของอัตราสวนลด ( r ) ที่ทําให NPV 
มีคาเทากับศูนยพอดี   ซ่ึงสามารถคํานวณไดตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

                      IRR (หรือ r) ที่ทําให  :  0C
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โดยกําหนดให  :   r   =  IRR (อัตราสวนลด : Discount Rate) 
                            Bt    =  ผลตอบแทนของโครงการที่เกิดขึ้นในปที่ t 
            Ct   =  คาใชจายในการดําเนินงานของโครงการที่เกิดขึ้นในปที่ t 
                           Co   =  คาใชจายในการลงทุนเริม่แรก 
                              t    =  ปของโครงการ คือปที่ 1,2,3,...,n 
                              n   =  อายุของโครงการ (10 ป) 

               ปที่ 0  คือ ปที่มีการลงทุนเริ่มแรก (Initial Investment) 

                  3)  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio)                
  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio)   คือ  อัตราสวนระหวางผลรวมมูลคา
ปจจุบันของผลตอบแทน กับผลรวมมูลคาปจจุบันของคาใชจายทั้งหมดตลอดอายุของโครงการ   
เกณฑที่ใชในการตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการใด ๆ ก็คือ  B/C Ratio จะตองมีคามากกวาหรือ
เทากับ 1  ซ่ึงจะหมายความวา ผลตอบแทนที่ไดรับจากโครงการจะมีมากกวาหรือเทากับคาใชจายที่
เสียไป   อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนนี้ ในทางธุรกิจเรียกวา  ดัชนีผลกําไร (Profitability Index)  
ซ่ึงมีวิธีการคํานวณโดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 
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โดยกําหนดให : PVB   =  ผลรวมมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนทั้งหมดตลอดอายุของโครงการ 
                          PVC   =  ผลรวมมูลคาปจจุบันของคาใชจายทั้งหมดตลอดอายุของโครงการ 
                             Bt      =  ผลตอบแทนของโครงการที่เกิดขึ้นในปที่ t 
                             Ct     =  คาใชจายในการดําเนินงานของโครงการที่เกิดขึ้นในปที่ t 
                             Co    =  คาใชจายในการลงทุนเริม่แรก 
                            i    =  อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบี้ย 
                            t      =  ปของโครงการ คือปที่ 1,2,3,...,n 
                            n  =  อายุของโครงการ (10 ป) 

              ปที่ 0  คือ ปที่มีการลงทุนเริ่มแรก (Initial Investment) 

                  4)  ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) 
  ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ  หมายถึง ระยะเวลาการดําเนินโครงการ หรือจํานวนป
นับตั้งแตเร่ิมลงทุนที่ทําใหผลตอบแทนสุทธิหรือผลกําไรที่ไดรับในแตละป ที่ผานการคํานวณดวย
อัตราสวนลดแลว  มีผลรวมทั้งหมดเทากับคาใชจายในการลงทุนเริ่มแรกพอดี    เกณฑที่ใชในการ
ตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการใด ๆ ก็คือ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการจะตองนอยกวาระยะเวลา
ของโครงการทั้งหมด (อายุของโครงการ)                             

                 5) การวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
  การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการ   เปนการวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยที่มีผลกระทบตอตนทุนและผลตอบแทน  ซ่ึงจะมีผลกระทบตอผลตอบแทน
สุทธิของโครงการในที่สุด   ประโยชนที่ไดรับจากการวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงของ
โครงการ จะทําใหผูประเมินโครงการทราบวา  หากมีตัวแปรใดที่ไมเปนไปตามที่ประมาณการไว
แลวนั้น จะมีผลกระทบตอผลตอบแทนสุทธิของโครงการอยางไรบาง  ทั้งนี้เพื่อจะไดหาทางควบคุม
ตัวแปรเหตุตาง ๆ เหลานั้นเปนการลวงหนา  เพื่อจะทําใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  ตรงกับประมาณการใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
สามารถแยกวิเคราะหไดดังนี้ 

ตนทุนรวม (Total Cost)   =  ตนทุนคงที่ หรือคาใชจายในการลงทุน (Investment Cost)   
                                  +  ตนทุนผันแปร หรือคาใชจายในการดําเนินการ (Operating Cost) 
                                  +  ตนทุนทางออม      

ผลตอบแทนรวม (Benefit)   =   รายไดรวม (Total Revenue) 
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  ปจจัยที่มีผลกระทบตอโครงการ  มีอยูเพยีง 2 ปจจัย  ไดแก  
        (1) การเปลี่ยนแปลงปจจัยดานตนทุนของโครงการ                                                 
  (2) การเปลี่ยนแปลงปจจัยดานผลตอบแทนของโครงการ   

  ในการวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการ  ตัวแปรที่สําคัญที่ใชเพื่อ
การวิเคราะหความไวของตนทุนและผลตอบแทน   ไดแก  ความผันแปรของตนทุนรวม  ความผัน
แปรของราคา และความผันแปรของปริมาณ    การเปลี่ยนแปลงของปจจัยดังกลาวอาจเกิดขึ้นเฉพาะ
ปจจัยใดปจจัยหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นพรอม ๆ กันก็ได   ซ่ึงถามีการเปลี่ยนแปลงก็จะสงผลกระทบตอ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ    
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 น้ําทิพย  พรหมพิทยารัตน (2545)  ไดทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทน
ทางการเงินของอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาในครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อ
วิเคราะหทางดานปริมาณโดยการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของอุตสาหกรรมการ
ผลิตเสื้อผาในครัวเรือน ตําบลรองฟอง อําเภอเมือง จังหวัดแพร และ (2) เพื่อวิเคราะหความไวของ
โครงการ เมื่อตนทุนและผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลง  และวิเคราะหดานคุณภาพและปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจในการซื้อผลผลิตและการลงทุนของอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาในครัวเรือน  วิธี
การศึกษาเพื่อวัตถุประสงคขอ (1) นั้น   กระแสเงินสดของผลไดและตนทุนนั้นไดมาจาก 3โรงงาน  
กําหนดอัตราสวนลด 9% และอายุของโครงการเปนเวลา 5 ป   ผลการศึกษาพบวา ภายใตสมมติฐาน
ที่อัตราการเพิ่มของรายไดและตนทุนปละ 5%  โรงงานทั้งสามมีความเปนไปไดทางการเงินและมี
ความเหมาะสมในการลงทุน  โดยโรงงานที่ 3 คือโรงงานผลิตเสื้อแจ็กเก็ต เสื้อกั๊กและกระเปา ให
ผลตอบแทนทางการเงินดีที่สุด  และโรงงานที่ 2 คือโรงงานผลิตกางเกงมัดยอม  ใหผลตอบแทน
ทางการเงินนอยที่สุด   หลังจากนั้นไดทําการวิเคราะหความไวของอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาใน
ครัวเรือน  กรณีที่รายไดและตนทุนของโรงงานทั้งสามเพิ่มขึ้นปละ 5%  เปนปละ 10%, 15% และ 
20% ตามลําดับ   ผลจากการศึกษาพบวา โรงงานที่ 3 คือโรงงานผลิตเสื้อแจ็กเก็ต เสื้อกั๊กและกระเปา 
ใหผลตอบแทนทางการเงินดีที่สุด 
 วิธีการศึกษาเพื่อวิเคราะหดานคุณภาพและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการซื้อผลผลิต
และการลงทุนของอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาในครัวเรือนนั้น  ไดทําการสัมภาษณผูซ้ือสินคา 
จํานวน 80 รายและผูประกอบการกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาในครัวเรือน  ตําบลรองฟอง  
จํานวน 60 ราย    ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางดานราคา  คุณภาพ  การซื้อเปนของฝาก  การแนะนํา
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ชักจูงการซื้อเพื่อใหมีใชเหมือนคนอื่น และการนําไปจําหนายอีกตอหนึ่ง  มีผลตอการซื้อสินคาของ
ลูกคา   สวนการสัมภาษณความคิดเห็นของผูประกอบการ พบวาปจจัยที่มีผลตอการจัดตั้งกิจการ
ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในครัวเรือน คือ แหลงเงินทนุ กําไร และการสรางงาน  

 ปยวัน  นิรังสรรค (2546)    ไดทําการศึกษาเรื่อง  การศึกษาความสัมพันธระหวางสวน
ประสมการตลาดกับทัศนคติและพฤติกรรมในการใชสบูผสมสมุนไพรของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมการตลาดกับ
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใชสบูผสมสมุนไพรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร    กลุม
ตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนผูบริโภคที่ซ้ือและใชสบูผสมสมุนไพรที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป 
จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม  สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คารอยละ  การหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน การทดสอบไคสแควร (chi – square)  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติทั้งหมด
ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For Window Version 10    ผลการวิจัย  พบวา 
 (1) สวนประสมการตลาดมีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติของผูบริโภคในการใชสบู
ผสมสมุนไพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 (2) สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคใน
การใชสบูสมุนไพร  ในสวนที่เกี่ยวกับสถานที่ซ้ือสบูผสมสมุนไพร  สีของสบูสมุนไพรที่ชอบใช 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  ดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชสบูผสมสมุนไพรทุก ๆ ขอของพฤติกรรมอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภค
ในการใชสบูสมุนไพรเกี่ยวกับสบูผสมสมุนไพรที่เคยใชเปนประจํามากที่สุด  และสถานที่ซ้ือสบู
ผสมสมุนไพรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    สวนขออ่ืน ๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ของผูบริโภคอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 (3) ทัศนคติของผูบริโภคในการใชสบูผสมสมุนไพรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในการใชสบูผสมสมุนไพรทุก ๆ ขอของพฤติกรรมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 (4) เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดตอเดือนของผูบริโภค  มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติของผูบริโภคในการใชสบูสมุนไพร อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 (5) เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชสบูสมุนไพร ในสวนที่
เกี่ยวกับความบอยในการใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05   และสัมพันธกับสบูผสม
สมุนไพรที่เคยใชเปนประจํามากที่สุด  สวนของรางกายที่ใช  ความบอยในการซื้อ ชนิดของสบูผสม
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สมุนไพรที่ใช  จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง และเหตุผลสําคัญที่สุดในการใชอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01   สวนขออ่ืน ๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 (6) อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชสบูผสมสมุนไพรทุก ๆ ขอ 
ของพฤติกรรม อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 (7) ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชสบูผสมสมุนไพร
ในสวนที่เกี่ยวกับสบูผสมสมุนไพรที่เคยใชเปนประจํามากที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  และสัมพันธกับความบอยในการใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    สวนขออ่ืน ๆ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 (8) อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชสบูผสมสมุนไพรในสวนที่
เกี่ยวกับเหตุผลสําคัญที่สุดในการใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    สวนขออ่ืน ๆ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 (9) รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชสบูผสมสมุนไพร
ในสวนที่เกี่ยวกับสบูผสมสมุนไพรที่เคยใชเปนประจํามากที่สุด  ความบอยในการใช  ความบอยใน
การซื้อ เเละเหตุผลสําคัญที่สุดในการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   สวนขออ่ืน ๆ มี
ความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ชลลดา  พงศสุธีนิเวศ (2547)  ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะการใชและความ
ตองการใชผลิตภัณฑสปาในสถานประกอบการสปา  โดยมีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อศึกษาลักษณะ
การใชผลิตภัณฑสปาในสถานประกอบการสปา   (2) เพื่อศึกษาความตองการใชผลิตภัณฑสปาใน
สถานประกอบการสปา จําแนกตามสถานภาพทั่วไปของสถานประกอบการสปาในดานประเภท
ธุรกิจ  จํานวนพนักงาน  ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ และรูปแบบการลงทุน    (3) เพื่อวิเคราะห
หาความสัมพันธระหวางลักษณะการใชผลิตภัณฑสปาในสถานประกอบการสปา  จําแนกตาม
สถานภาพทั่วไปของสถานประกอบการสปาในดานประเภทธุรกิจ  จํานวนพนักงาน  ระยะเวลาใน
การดําเนินกิจการ และรูปแบบการลงทุน   (4) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการใช
ผลิตภัณฑสปาในสถานประกอบการสปา  จําแนกตามสถานภาพทั่วไปของสถานประกอบการสปา
ในดานประเภทธุรกิจ  จํานวนพนักงาน  ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ และรูปแบบการลงทุน   
ประชากรของการวิจัยคือ สถานประกอบการสปาที่ขอรับรองมาตรฐานสถานประกอบการสปากับ
กองประกอบโรคศิลป  กระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 250 ราย    
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ  
คาเฉลี่ย   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาไคสแควร t-test, ANOVA  และวิเคราะหความแตกตางเปน
รายคูดวย Scheffe Analysis    การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS    
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 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ (1)  พบวา  สถานประกอบการสปาสวนใหญนิยมใช
น้ํามันหอมระเหย โดยคํานึงถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อ  รูจัก
ผลิตภัณฑสปาจากตัวแทนขาย  ชอบลักษณะบรรจุภัณฑที่คุมครองผลิตภัณฑไมใหเสื่อมสภาพได  
ชําระเงินดวยเช็คเปนสวนใหญ   การบริการที่ประทับใจจะสงผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑสปา  
เลือกซื้อคร้ังแรกจากการสาธิตและทดลองใชผลิตภัณฑจากแหลงจัดจําหนายที่มีสินคามีคุณภาพ
นาเชื่อถือ และซื้อยี่หอเดิมเปนประจํา   ผลิตภัณฑดูแลผมและผลิตภัณฑดูแลผิวหนา นิยมเลือกซื้อ
จากตัวแทนจําหนาย โดยผลิตภัณฑดูแลผมที่นิยมใชคือ แชมพูสระผม  ผลิตภัณฑดูแลผิวหนาที่นิยม
ใชคือ ครีมนวดหนา  ผลิตภัณฑดูแลผิวกายและน้ํามันหอมระเหย นิยมซื้อจากผูผลิตโดยตรง สําหรับ
ผลิตภัณฑดูแลผิวกายที่นิยมใชคือ น้ํามันนวด  น้ํามันหอมระเหยที่นิยมใชคือ กล่ินลาเวนเดอร  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ (2) พบวา ความตองการใชผลิตภัณฑสปาในสถาน
ประกอบการสปาที่มีตอความตองการเลือกซื้อผลิตภัณฑสปาโดยรวม 5 อันดับแรก  ไดแก  มี
คุณภาพนาเชื่อถือ   ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  พนักงานขายใหคําแนะนําไดถูกตอง  มีเครื่องหมาย 
อย.รับรองความปลอดภัย และมีบริการจัดสงสินคาที่รวดเร็ว   
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ (3)  พบวา ลักษณะการใชผลิตภัณฑสปาที่ขึ้นอยูกับ
สถานภาพดานประเภทธุรกิจ ไดแก วิธีการชําระเงินที่นิยมใช   ผลิตภัณฑดูแลผมที่นิยมใช   วิธีการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑดูแลผม  ผลิตภัณฑดูแลผิวหนาที่นิยมใช  แหลงจัดจําหนายผลิตภัณฑดูแลผิวหนา
ที่นิยมเลือกซื้อ   วิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา   วิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวกาย และ
วิธีการเลือกซื้อน้ํามันหอมระเหย    ลักษณะการใชผลิตภัณฑสปาที่ขึ้นอยูกับสถานภาพดานจํานวน
พนักงาน  ไดแก  ปจจัยสําคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑสปา  รูปแบบสื่อที่ทําใหรูจักผลิตภัณฑสปา   
วิธีการชําระเงินที่นิยมใช   ผลิตภัณฑดูแลผมที่นิยมใช   วิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑดูแลผม   แหลงจัด
จําหนายผลิตภัณฑดูแลผิวกายที่นิยมเลือกซื้อ และแหลงจัดจําหนายน้ํามันหอมระเหยที่นิยมเลือกซื้อ   
ลักษณะการใชผลิตภัณฑสปาที่ขึ้นอยูกับสถานภาพดานระยะเวลาในการดําเนินกิจการ   ไดแก  
แหลงจัดจําหนายผลิตภัณฑดูแลผิวหนาที่นิยมเลือกซื้อ    ลักษณะการใชผลิตภัณฑสปาที่ขึ้นอยูกับ
สถานภาพดานรูปแบบการลงทุน  ไดแก  แหลงจัดจําหนายน้ํามันหอมระเหยที่นิยมเลือกซื้อ    
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ (4)  พบวา ดานประเภทธุรกิจมีความแตกตางกัน 6 
รายการ   ดานจํานวนพนักงานมีความแตกตางกัน 2 รายการ   ดานระยะเวลาในการดําเนินกิจการมี
ความแตกตางกัน 2 รายการ  และดานรูปแบบการลงทุนมีความแตกตางกัน 5 รายการ   ในการวิจัย
คร้ังนี้กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 เนรัญชลา  นีลดานุวงศ (2547)  ไดทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของรานหัตถกรรมของที่ระลึกที่ทําดวยผาไหมแหงหนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
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โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ  คือ  (1) เพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของราน
หัตถกรรมของที่ระลึกที่ทําดวยผาไหมแหงหนึ่งในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม    และ (2) เพื่อ
วิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการ  เมื่อตนทุนและ/หรือผลตอบแทนของโครงการ
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง  โดยกําหนดอายุของโครงการเปนเวลา 10 ป และกําหนดอัตรา
สวนลดเทากับรอยละ 10    ผลการศึกษาพบวา โครงการรานหัตถกรรมของที่ระลึกที่ทําดวยผาไหม
ในจังหวัดเชียงใหม  มีความเหมาะสมและคุมคาตอการลงทุน   กลาวคือ  มูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV)  มีคาเทากับ  5,637,606 บาท   อัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ (IRR)  มีคาเทากับ 56%  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) เทากับ 1.40  และ
โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 1 ป 4 เดือน 
 สําหรับการวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการ   ภายใตสถานการณสมมติ 
3 กรณี  ไดผลดังนี้  กรณีที่ (1) เมื่อสมมติใหผลตอบแทนคงที่และอัตราสวนลดรอยละ 10  พบวา 
ตนทุนของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นไดสูงสุดถึงรอยละ 15  เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุนยังคง
ยอมรับได  กรณีที่ (2) เมื่อสมมติใหตนทุนคงที่และอัตราสวนลดรอยละ 10  พบวา ผลตอบแทนของ
โครงการสามารถลดลงไดถึงรอยละ 25   เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุนยังคงยอมรับได  และ
กรณีที่ (3) เมื่อสมมติใหทั้งตนทุนและผลตอบแทนของโครงการมีการเปลี่ยนแปลง โดยใหอัตรา
สวนลดรอยละ 10 เทาเดิม  พบวาตนทุนของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นไดสูงสุดถึงรอยละ 10 และ 
ผลตอบแทนสามารถลดลงไดถึงรอยละ 20   เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุนยังคงยอมรับได  

 ศุภลักษณ  มนตวิเศษ (2548)   ไดทําการศึกษาเรื่อง  อุปสงคที่มีตอผลิตภัณฑสปาของผู
ใหบริการสปาและผูผลิตผลิตภัณฑสปาในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาผลิตภัณฑน้ํามันหอม
ระเหยที่สกัดจากสมุนไพรไทย  ซ่ึงในงานศึกษากลาววา ธุรกิจสปาไทยเปนธุรกิจที่มีการขยายตัวสูง 
จึงมีผลเช่ือมโยงไปสูอุตสาหกรรมตนน้ํา ไดแกผลิตภัณฑสปา โดยเฉพาะน้ํามันหอมระเหยที่สกัด
จากสมุนไพรไทย  ดังนั้น ในงานศึกษานี้จะทําการศึกษาสภาพทั่วไปของการดําเนินกิจการของผู
ใหบริการสปาและผูผลิตผลิตภัณฑสปาในกรุงเทพมหานคร  และอุปสงคของผลิตภัณฑสปา 
กรณีศึกษาผลิตภัณฑน้ํามันหอมระเหยที่สกัดจากสมุนไพรไทย  โดยวิเคราะหเชิงพรรณนาประกอบ
สถิติอยางงาย และใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติ   สําหรับการศึกษาอุปสงคของผลิตภัณฑสปา โดย
ทําการศึกษาเฉพาะในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธียกกําลังสองนอยที่สุด (least square estimation) 
ในการประมาณสมการ อาศัยขอมูลภาคตัดขวางในป 2547  ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของการดําเนิน
กิจการของผูใหบริการสปา   พบวา ผูใหบริการจะใชผลิตภัณฑสปาทั้งที่ผลิตในประเทศและนําเขา
จากตางประเทศ  มีการแขงขันกันทางดานการใหบริการและดานราคา   ในขณะที่ผูผลิตผลิตภัณฑ
สปา  พบวา สวนใหญใชวัตถุดิบในการผลิตทั้งที่ผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ มีการ
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แขงขันทางดานราคา  ผลการศึกษาอุปสงคของผลิตภัณฑน้ํามันหอมระเหยที่สกัดจากสมุนไพรไทย
พบวา  ปจจัยดานราคาและรายไดมีผลตออุปสงคของน้ํามันหอมระเหยที่สกัดจากสมุนไพรไทย  ทั้ง
ของผูบริการสปา และผูผลิตผลิตภัณฑสปาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยเครื่องหมายเปนไปตาม
สมมติฐาน  นอกจากนี้ ราคาของผลิตภัณฑชนิดอื่นที่ใชทดแทน และระยะทางระหวางที่ตั้งของสปา
และเขตธุรกิจและชุมชนเมือง  มีผลตออุปสงคของน้ํามันหอมระเหยที่สกัดจากสมุนไพรไทย เฉพาะ
ของผูใหบริการสปาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามปจจัยดานระยะเวลาในการประกอบการ 
จํานวนชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑสปา และน้ํามันหอมระเหยกลิ่นตะไครมีผลตออุปสงคของ
น้ํามันหอมระเหยที่สกัดจากสมุนไพรไทยเฉพาะของผูผลิตผลิตภัณฑสปาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

 นภดล  สิทธิชัยธนะกิจ (2549)  ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสบูและแชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสบูและ
แชมพูสมุนไพรของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  การเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร
ที่มีภูมิลําเนาหรือสถานที่พักอาศัยอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  และเปนคนที่ซ้ือหรือเคยใช
ผลิตภัณฑสบูและแชมพูสมุนไพร จํานวน 400 ราย  โดยเก็บขอมูลตามวิธีเลือกสุมตัวอยางแบบตาม
สะดวก และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก ความถี่  รอยละและคาเฉลี่ย   ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง มีสถานภาพโสด  มีอายุระหวาง 20-30 ป และมีอาชีพอิสระ  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-
10,000  บาท   จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี    รูจักผลิตภัณฑสบูและแชมพูสมุนไพรโดยการ
แนะนําจากเพื่อน    ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑสบูและแชมพูสมุนไพร 1 คร้ังตอเดือน   เหตุผลที่
เลือกใชสบูและแชมพูสมุนไพรคือ อยากทดลองใช    วัตถุประสงคที่ใชสบูและแชมพูสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพผิวที่ดี   การตัดสินใจใชผลิตภัณฑสบูและแชมพูสมุนไพรดวยตนเอง  และสถานที่ที่ซ้ือ
ผลิตภัณฑสบูและแชมพูสมุนไพรคือหางสรรพสินคา  การซื้อผลิตภัณฑสบูและแชมพูสมุนไพรโดย
ดูจากสรรพคุณ      สวนใหญการใชสบูและแชมพูสมุนไพรจะเปลี่ยนยี่หอไปเรื่อย ๆ  โดยมีเหตุผลที่
เปลี่ยนยี่หอสบูและแชมพูสมุนไพรจากยี่หอเดิมที่ใชคือ  อยากลองยี่หอใหม    และชนิดของสบู
สมุนไพรที่ใชมากที่สุด คือสบูน้ําผ้ึง     สําหรับแชมพูสมุนไพรที่ใชมากที่สุด คือแชมพูสมุนไพร
มะกรูด-วานหางจระเข 
 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสบูและ
แชมพูสมุนไพรของผูบริโภค  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับมาก  เรียงลําดับ
คือ ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย  ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยยอย 3 อันดับแรกคือ สรรพคุณของ
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ผลิตภัณฑ  รองลงมาคือผลิตภัณฑมีความปลอดภัยและไมระคายเคืองผิว และผลิตภัณฑมีคุณภาพ 
ไดรับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย    ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความ 
สําคัญปจจัยยอย 3 อันดับแรกคือ ระดับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ   รองลงมาคือมีปายแสดงราคาติด
ชัดเจน และมีหลายระดับราคาใหเลือก  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญปจจัยยอย 3 อันดับแรกคือ มีพนักงานขายใหบริการ  รองลงมาคือมีการสงเสริมการขาย 
เชน การลดราคา มีของแถม เปนตน  มีเอกสารแนะนําผลิตภัณฑและประโยชนของสมุนไพร  และ
ใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เชน แหลงผลิตวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตผลิตภัณฑ   ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยยอย 3 อันดับแรกคือ หาซื้อไดงาย  
รองลงมาคือ สินคามีจําหนายอยางสม่ําเสมอ และมีแหลงขายหลายแหลง ทําใหสะดวกในการหาซื้อ 

 ปราณี  พิละกัณทา (2549)   ไดทําการศึกษาเรื่อง  ตนทุนและผลตอบแทนการลงทุนของ
ธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุน ผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุน
ของธุรกิจสปา ประเภทเดยสปา จํานวน 20 ราย   สอบถามผูใชบริการประชาชนทั่วไป จํานวน 300
ราย และแบงธุรกิจเดยสปาออกเปน 5 ประเภท  ประเภทแรกคือ ธุรกิจสปาขนาดใหญ ซ้ืออาคารและ
มีเงินลงทุน 9-10 ลานบาท   ประเภทที่สองคือ ธุรกิจสปาขนาดใหญ ซ้ืออาคารและมีเงินลงทุน 5-6 
ลานบาท  ประเภทที่สามคือ ธุรกิจสปาขนาดใหญ ซ้ืออาคารและมีเงินลงทุน 2-3 ลานบาท  ประเภท
ที่ส่ีคือ ธุรกิจสปาขนาดใหญ  เชาอาคารและมีเงินลงทุน 1-1.5 ลานบาท  ประเภทที่หาคือ ธุรกิจสปา
ขนาดเล็ก  เชาอาคารและมีเงินลงทุนไมเกิน 1 ลานบาท  ในการศึกษา กําหนดอายุของโครงการ 5 ป 
และอัตราผลตอบแทนที่ตองการรอยละ 8  ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจเดยสปาประเภทแรกมีระยะเวลา
คืนทุน 4 ป 3 เดือน 10 วัน    มูลคาปจจุบันสุทธิเมื่อส้ินสุดโครงการมีคาเปนลบ  ซ่ึงเทากับ 550,426 
บาท และอัตราผลตอบแทนที่แทจริงมีคาเทากับรอยละ 5.90  ซ่ึงต่ํากวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ  
ดังนั้นจึงเปนโครงการที่ไมมีความเหมาะสมตอการลงทุน   ธุรกิจเดยสปาประเภทที่สอง มีระยะเวลา
คืนทุน  3 ป 7 เดือน 2 วัน   มูลคาปจจุบันสุทธิเมื่อส้ินสุดโครงการมีคาเปนบวก  ซ่ึงเทากับ 895,877 
บาท และอัตราผลตอบแทนที่แทจริงมีคาเทากับรอยละ 13.18  ซ่ึงสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ  
ดังนั้นจึงเปนโครงการที่มีความเหมาะสมตอการลงทุน  ธุรกิจเดยสปาประเภทที่สาม มีระยะเวลาคืน
ทุน 2 ป 8 วัน   มูลคาปจจุบันสุทธิเมื่อส้ินสุดโครงการมีคาเปนบวก  ซ่ึงเทากับ 3,188,253 บาท และ
อัตราผลตอบแทนที่แทจริงมีคาเทากับรอยละ 37.99  ซ่ึงสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ  ดังนั้น
จึงเปนโครงการที่มีความเหมาะสมตอการลงทุน    ธุรกิจเดยสปาประเภทที่สี่ มีระยะเวลาคืนทุน 11 
เดือน 13 วัน  มูลคาปจจุบันสุทธิเมื่อส้ินสุดโครงการมีคาเปนบวก  ซ่ึงเทากับ  4,264,629  บาท และ
อัตราผลตอบแทนที่แทจริงมีคาเทากับรอยละ 50.27  ซ่ึงสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ  ดังนั้น
จึงเปนโครงการที่มีความเหมาะสมตอการลงทุน   ธุรกิจเดยสปาประเภทที่หา มีระยะเวลาคืนทุน 1 ป 
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8 เดือน 21 วัน  มูลคาปจจุบันสุทธิเมื่อส้ินสุดโครงการมีคาเปนบวก  ซ่ึงเทากับ  956,236  บาท และ
อัตราผลตอบแทนที่แทจริงมีคาเทากับรอยละ 41.05  ซ่ึงสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ  ดังนั้น
จึงเปนโครงการที่มีความเหมาะสมตอการลงทุน     นอกจากนี้ บริการที่มีผลตอการตัดสินใจใช
บริการของธุรกิจสปา ประเภทเดยสปา  พบวา การนวดจะเปนบริการที่นิยม   รองลงมาคือ การทํา
ความสะอาดผิวหนาและการทําความสะอาดผิวกาย ตามลําดับ  ชวงเวลาที่มีผูใชบริการมากที่สุดคือ 
วันหยุดเสาร-อาทิตย และในชวงที่มีการจัดโปรโมชั่น   จากการสํารวจระดับความคิดเห็นของ
ผูใชบริการและประชาชนทั่วไป   พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจสปาในอนาคตคือ มาตรฐาน
การใหบริการ  รองลงมาคือ ราคาและการไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ  อยางไรก็ตาม ในการ
ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจสปา ประเภทเดยสปา  นอกจากจะตองใหความสําคัญถึงมาตรฐานการ
ใหบริการ  ราคา  สถานที่ทําเลที่ตั้ง  การโฆษณาประชาสัมพันธ  ชองทางการจัดจําหนาย  ผูสนใจที่
จะลงทุนในธุรกิจดังกลาว  จะตองคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  เพื่อนํามาประกอบการ
ตัดสินใจดวย 

 พาษกล  ชัยวิศิษฐ (2549)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  บทบาทของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในการ
สงเสริมเชียงใหมใหเปนศูนยกลางการบริการสุขภาพ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของ
ผูประกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ในการสงเสริมจังหวัดเชียงใหมใหเปนศูนยกลางการบริการ
สุขภาพ  2) ศึกษาแนวโนมและทิศทางในอนาคตของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม  และ 
3) ศึกษาผลกระทบของนโยบายการจัดตั้งจังหวัดเชียงใหมใหเปนศูนยกลางการบริการสุขภาพตอ
ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ  วิธีการศึกษา เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือ
วิจัยในการสัมภาษณผูประกอบการและเจาของธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม  จํานวน 33 แหง และ
นํามาวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ   จากการศึกษาพบวา  นโยบายของภาครัฐในการจัดตั้งจังหวัด
เชียงใหมใหเปนศูนยกลางการแพทยนั้น   ผูประกอบการสวนมากมีความเห็นวา นโยบายนี้เปน
นโยบายที่ดี  และมีประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจสปาและธุรกิจบริการสุขภาพอื่น ๆ ของจังหวัด
เชียงใหม  และพบวาบทบาทของผูประกอบการตอการดําเนินนโยบายนั้น สวนมากเปนในลักษณะ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่ออกจากรัฐ และการเปนสมาชิกของของสมาคม  ดานแนวโนม
ธุรกิจสปาและทิศทางของธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม พบวามีการขยายตัวของสถานประกอบการ
และมีการแขงขันที่สูงมาก   ซ่ึงปจจัยสําคัญที่สงผลใหธุรกิจสปาขยายตัวคือ ปจจัยภาครัฐ และปจจัย
ทางการตลาด    นอกจากนี้ การสราง “อัตลักษณลานนาสปา”   การยกระดับมาตรฐานการใหบริการ 
และการสงเสริมประชาสัมพันธโดยภาครัฐ   จะชวยใหธุรกิจสปาของจังหวัดเชียงใหม พัฒนาตอไป
อยางยั่งยืน และสามารถสรางรายไดใหแกจังหวัดเชียงใหม  สวนปญหาและอุปสรรคของการดําเนิน
ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพคือ  การขาดพนักงานที่มีความรูความสามารถ    ปญหาสปาเถื่อนหรือ 
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สปาแอบแฝง  ซ่ึงสงผลกระทบอยางมากในเรื่องของภาพลักษณตอสปาที่ปฏิบัติตามกฎของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 ดานผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐในการจัดตั้งจังหวัดเชียงใหมใหเปนศูนยกลางทาง
การแพทยนั้น  พบวาสงผลดีตอธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม    ทําใหสถานประกอบการธุรกิจสปา
มีการพัฒนารูปแบบการบริการ  ทักษะการใหบริการใหมีมาตรฐาน  และยังมีสวนชวยในการ
ประชาสัมพันธมากยิ่งขึ้น  สงผลดีตอผูใชบริการ สามารถไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการ 
และไดรับการบริการที่เปนที่ประทับใจ  นอกจากนี้ ยังเปนการสรางอาชีพและกระจายรายไดใหแก
ชุมชน นอกเหนือจากรายไดจากการทองเที่ยวเพียงอยางเดียว  ซ่ึงการดําเนินนโยบายนี้จะสงผลให
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมดีขึ้น 

 สมศักดิ์  แกวสอน (2551)  ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผูบริโภคชาวไทยในการใช
บริการสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม    มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถาน
ประกอบการบริการสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคชาว
ไทยในการใชบริการสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม   ผลการศึกษา พบวา ที่ตั้งของสถาน
ประกอบการสปาในจังหวัดเชียงใหม  สวนใหญตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม  มีจํานวนเตียง/ที่
นอนไวใหบริการระหวาง 7-15 เตียง  มีจํานวนพนักงาน (ทุกประเภท) ระหวาง 10-20 คน  และโดย
เฉลี่ยทุกสถานประกอบการสปาในจังหวัดเชียงใหม จะมีผูมาใชบริการทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศอยูระหวาง 50-200 คนตอเดือน   ในจํานวนนี้สวนใหญเปนชาวไทยประมาณรอยละ 20    
ในสวนของการใหบริการของสถานประกอบการสปา พบวา สถานประกอบการสปาสวนใหญจัด
อยูในประเภท Day spa   โดยสวนใหญจะใหบริการนวดแบบอะโรมาเธอราพีเปนหลัก และสถาน
ประกอบการสปาสวนใหญจัดใหมีบัตรสมาชิก   
 จากการศึกษาผูบริโภคชาวไทยที่ไปใชบริการสถานประกอบการดังกลาว จํานวน 300 ราย 
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง 21-30 ป  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพเปน
พนักงาน/ลูกจางเอกชน  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,000-20,000 บาท  มีสถานภาพเปนโสด 
และสมรสใกลเคียงกัน  และมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม   ผูบริโภคสวนใหญเลือกใช
บริการสปาประเภท Day spa   ไมนิยมที่จะสมัครเปนสมาชิกสปา  มีความถี่ในการใชบริการสปา
เฉลี่ยระหวาง 1-4 คร้ังตอเดือน  มีคาใชจายในการใชบริการสปาเฉลี่ยตอคร้ังมากกวา 1,500 บาท  มัก
ไปใชบริการสปาในชวงวันเสารและวันอาทิตย  มีชวงเวลาไปใชบริการสปาระหวาง 14.01-20.00 น. 
มีสาเหตุหลักที่มาใชบริการสปาเพื่อพักผอน/คลายเครียด  เดินทางไปใชบริการสปาโดยรถยนต
สวนตัว  และสวนใหญรับทราบขาวสารเกี่ยวกับสปาจากสื่อประเภทแผนพับ/นิตยสาร 
  


