
 

 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2  แผนการดาํเนนิการและวิธีการศึกษา 
     3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 1) การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูม ิ
                     คือ การเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลโดยตรง  ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการเก็บขอมูล
โดยการรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการของกิจการผลิตสบูธรรมชาติที่ทําดวยมือแหงหนึ่งใน
อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม  เชน ขอมูลงบการเงินของบริษัท  รวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูลโดยทํา
การสัมภาษณและสอบถามจากเจาของธุรกิจและพนักงานในบริษัท เกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ เชน  
ขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต  เครื่องจักรและอุปกรณการผลิต  รายไดและคาใชจายตาง ๆ ของ
กิจการ  ลักษณะการดําเนินกิจการโดยทั่วไป  และปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน เปนตน 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาโครงสรางการผลิตและตนทุน และการจัดจําหนายสบูธรรมชาติที่ทําดวยมือ 

ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะหตนทนุและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตสบูธรรมชาติที่ทํา
ดวยมือ 

 -  ประมาณการตนทุนและผลตอบแทนของกจิการในปที ่1 
 -  ประมาณการตนทุนและผลตอบแทนของกจิการในอกี 10 ปขางหนา   เพื่อคํานวณหา

กระแสเงนิสดสุทธิในแตละป 
 -  นําขอมูลของกระแสเงนิสดสุทธิในแตละปที่คํานวณได  มาทําการวิเคราะหทางการเงิน  

เพื่อคํานวณหาคาตาง ๆ  ที่จะใชเปนเกณฑในการตัดสินใจลงทุน ไดแก  คา NPV, IRR, B/C 
Ratio, Payback Period  

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหความไวตอการเปลีย่นแปลงของโครงการ (Sensitivities Analysis) 
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                  2) การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 
  คือ  การเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ   เชน  แนวโนมของตลาดสบูสมุนไพร  ปริมาณการ
สงออกสินคาในหมวดเครื่องสําอาง  เครื่องหอมและสบู    หนวยงานของรัฐที่ใหการสงเสริมและ
สนับสนุนสปาและผลิตภัณฑที่ใชในสปา   ขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม   ขอมูลเกี่ยวกับสินคา 
OTOP เปนตน   โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากนิตยสาร  วารสาร  เอกสาร  เว็บไซตและรายงาน
การวิจัยที่มีนักศึกษา  นักวิชาการตาง ๆ ไดทําการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของหรือคลายคลึงกัน 

     3.2.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล  
             1) วิเคราะหโครงสรางการผลิตและการจัดจําหนายของกิจการผลิตสบูธรรมชาติที่ทําดวย
มือแหงหนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  โดยวิธีเชิงพรรณนา 
            2)  วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตสบูธรรมชาติที่ทําดวยมือ  
แหงหนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
                2.1) กําหนดขอสมมติในการวิเคราะหโครงการ 
                      2.1.1) พื้นที่ของกิจการ ประมาณ 90 ตารางเมตร 
                      2.1.2) รูปแบบของกิจการเปนแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
                      2.1.3) ศึกษากิจการภายในระยะเวลา 10 ป  
                      2.1.4) อัตราสวนลดที่ใช  คืออัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน 
เนื่องจากจะมีความเหมาะสมตอการวิเคราะหโครงการ  หากไดมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินมา
ลงทุนในโครงการ   จะเปนตัวชวยในการตัดสินใจในการกูยืมเงินมาลงทุน เมื่อเปรียบเทียบตอ
ผลตอบแทนที่จะไดจากการลงทุน     การวิเคราะหโครงการจะใชอัตราสวนลดที่ 8 %  เพื่อให
สอดคลองกับอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ MLR (ณ 3 ม.ค. 2550) โดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด 18 แหง  
                      2.1.5) อายุการใชงานของสินทรัพยแตละประเภท 
                           - เครื่องมือเครื่องจักร  อุปกรณสํานักงาน  เครื่องตกแตง  ยานพาหนะและ
โปรแกรมบัญชี  มีอายุการใชงาน 10 ป   
                           - เครื่องใชและอุปกรณในการผลิต  มีอายุการใชงาน 10 ป  ยกเวนอุปกรณ
ในการผลิตดังตอไปนี้ที่จะมีอายุการใชงาน 5 ป  ไดแก  แมพิมพสบู (mold)  แมพิมพกดสบู  บล็อค
สําหรับตัดสบู  ปรอทวัดอุณหภูมิ  ถวยตวง  แกวกระบอกตวง  ถังหรืออาง  และมีด   

   2.1.6) อุปกรณในการผลิตที่มีอายุการใชงาน 5 ปนั้น  ในตนปที่ 6 จะตองมี
คาใชจายในการซื้ออุปกรณการผลิตใหม   
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  2.1.7) คาเสื่อมราคา   จะใชวิธีคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง  ตามอายุการใชงาน
ของสินทรัพยถาวรนั้น ๆ  โดยกําหนดใหมูลคาซากของสินทรัพยถาวร มีคาเทากับศูนย 
  2.1.8) อัตราการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เทากับ 30 % ตอป 
  2.1.9) อัตราเงินเฟอ เทากับ 4 % ตอป 

                2.2) วิเคราะหตนทุนของโครงการ   โดยตนทุนของโครงการสามารถจําแนกได
ดังตอไปนี้ 
                      2.2.1) คาใชจายในการลงทุน (Investment Cost) หรือตนทุนคงที่   เปนคาใชจาย
สําหรับการลงทุนครั้งแรกที่เกิดจากการจัดซื้อสินทรัพยถาวร  ซ่ึงจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสํารวจและสัมภาษณ  คาใชจายในการลงทุนประกอบไปดวย 
                          (1) คาเครื่องมือเครื่องจักร   ไดแก  เครื่องปนสบู    เครื่องประทับ (stamp) 
วันที่  เครื่องปดผนึกปากถุง  เครื่องดูดสุญญากาศ  และเครื่องชั่งตวง            
                         (2) คาเครื่องใชและอุปกรณในการผลิต  ไดแก  โตะ  เกาอี้   ช้ันเหล็กวาง
วัตถุดิบ รถเข็นของสองลอ แทนสําหรับหอหุมสบูดวยฟลมถนอมอาหาร  หมอ  แมพิมพสบู (mold)  
แมพิมพกดสบู  บล็อกสําหรับตัดสบู  ปรอทวัดอุณหภูมิ  ถวยตวง  แกวกระบอกตวง  ถังหรืออาง  
และมีด 
                          (3) คาอุปกรณสํานักงาน   ไดแก   เครื่องคอมพิวเตอร   เครื่อง Printer   
เครื่องโทรสาร  โทรศัพท  โทรศัพทมือถือ  โตะ  เกาอี้  ตูเก็บเอกสาร และเครื่องคิดเลข  
                          (4) คาเครื่องตกแตง   เปนอุปกรณที่ใชตกแตงสํานักงานและโชวรูมที่จัด
แสดงสินคา  ไดแก  ชุดรับแขก  เครื่องปรับอากาศ  เฟอรนิเจอรตูโชว และชั้นวาง  
                          (5) คายานพาหนะ   ประกอบดวยรถเกงและรถกระบะ อยางละ 1 คัน  ซ่ึง
มีไวสําหรับขนสงสินคาและใชรับรองงานตาง ๆ  
                          (6) คาโปรแกรมบัญชี   

                      2.2.2) คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Cost)  หรือตนทุนผันแปร    เปน
คาใชจายที่เกี่ยวกับการผลิต และการบริหารงานทั่วไป  ซ่ึงจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณและนําขอมูลมาจากงบการเงินของกิจการ ซ่ึงเปนขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในรอบ 1 ป  คาใชจาย
ในการดําเนินงาน ประกอบไปดวย 
                          (1) คาวัตถุดิบ   วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสบู  ไดแก  น้ํามันรําขาว  น้ํามัน
ปาลม น้ํามันมะพราว น้ํามันเมล็ดปาลม น้ํามันมะกอก  โซดาไฟหรือโซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium 
Hydroxide)  น้ํามันหอมระเหย (Essential Oil) กล่ินตาง ๆ   วิตามินอี และสมุนไพรชนิดตาง ๆ 
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                          (2) คาบรรจุภัณฑ 
  (3) เงินเดือน   
  (4) คาแรงรายวันชั่วคราว     
  (5) คาซอมแซม   
  (6) คาโทรศัพท   
  (7) คาน้ํามันเชื้อเพลิง   
  (8) คาขนสงออก   
  (9) คาธรรมเนียม ภาษีและอากรอื่น   
  (10) คาขนสงเขา   
  (11) คารับรองลูกคา   
  (12) คาวัสดุสํานักงาน   
  (13) คาใชจายในการเดินทาง   
  (14) คาฝกอบรมพนักงาน   
  (15) คาโฆษณาและสงเสริมการขาย   
  (16) คาไปรษณีย    
  (17) คาเครื่องเขียนแบบพมิพ   
  (18) คาจัดทําบัญชี รวมถึงคาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   
  (19) คาใชจายสวัสดิการ    
  (20) คาใชจายเบ็ดเตล็ด   
  (21) คาบริการอื่น   
  (22) คาเบี้ยประกันภัย     
  (23) คาสอบบัญชี    
  (24) คาเชาสํานักงานโรงงาน   
  (25) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    
  (26) คาบริจาคการกุศล    
  (27) คาปรับปรุงสํานักงานโรงงาน   

  2.2.3) คาเสื่อมราคา   จะคิดจากคาใชจายในการลงทุนในสินทรัพยถาวร  ไดแก  
เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องใชและอุปกรณในการผลิต  อุปกรณสํานักงาน เครื่องตกแตง ยานพาหนะ 
และโปรแกรมบัญชี  โดยในการศึกษาครั้งนี้จะใชวิธีคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง  ซ่ึงคาเสื่อมราคา
จะถูกหักเทากันทุกป ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยถาวรนั้น ๆ 
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  2.2.4) ดอกเบี้ยจาย  จากการผอนชําระคายานพาหนะใหกับบริษัทลิสซิ่ง  
เนื่องจากกิจการไดทําสัญญาเชาซื้อยานพาหนะทั้ง 2 คันกับบริษัทลิสซิ่ง    ดังนั้น กิจการจึงตองมี
ภาระในการจายดอกเบี้ยใหกับบริษัทลิสซิ่ง  ซ่ึงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของนั้นจะทําการเก็บรวบรวม
โดยการสัมภาษณจากเจาของกิจการ 
  2.2.5) คาใชจายในการผอนชําระคืนเงินยืม (เงินตน) ใหกับบริษัทลิสซิ่ง 
เนื่องจากกิจการไดทําสัญญาเชาซื้อยานพาหนะทั้ง 2 คันกับบริษัทลิสซิ่ง   ดังนั้น กิจการจึงตองมี
ภาระในการจายชําระคืนเงินตนใหกับบริษัทลิสซิ่ง   ซ่ึงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของนั้นจะทําการเก็บ
รวบรวมโดยการสัมภาษณจากเจาของกิจการ 
  2.2.6) ตนทุนคาเสียโอกาส    ในการศึกษาครั้งนี้จะคํานึงเฉพาะตนทุนคาเสีย
โอกาสดานแรงงานจากการที่เจาของกิจการไดนําเอาแรงงานและความสามารถของตนมาใชในการ
ดําเนินกิจการโดยที่ไมไดรับคาจางแรงงาน  ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ก็จะตองทําการประเมินตนทุน
คาเสียโอกาสในรูปคาจางแรงงานของเจาของกิจการขึ้นมา  โดยจะประเมินใหคาจางแรงงานของ
เจาของกิจการ มีอัตราการเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับเงินเดือนของพนักงาน 

                2.3) วิเคราะหผลตอบแทนของโครงการ   
   ในการศึกษาครั้งนี้  จะพิจารณาผลตอบแทนของโครงการ เฉพาะผลตอบแทน
ทางตรง (Direct Benefit)   ซ่ึงหมายถึงยอดขายหรือมูลคาการจําหนาย (ราคา × ปริมาณขาย) สินคา
ของกิจการ   โดยกิจการจะมีผลตอบแทนหรือรายไดจากการจําหนายสบูธรรมชาติ ในรูปแบบตาง ๆ 
ของสินคา  จํานวน 4 แบบ  ดังนี้ 
 สินคาแบบที่ 1 : สบูขนาด 100 กรัม 
 สินคาแบบที่ 2 : สบูขนาด 115 กรัม 
 สินคาแบบที่ 3 : (ชุดของขวญั) สบูขนาด 100 กรัม จํานวน 1 กอนที่บรรจุในกลองของขวัญ 
 สินคาแบบที่ 4 : (ชุดของขวญั) สบูขนาด 100 กรัม จํานวน 2 กอนที่บรรจุในกลองของขวัญ           

                2.4) จัดทําประมาณการตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินในอีก 10 ปขางหนา  เพื่อ
คํานวณหากระแสเงินสดสุทธิในแตละป     โดยในปที่ 0 หรือปที่ลงทุน จะมีคาใชจายในการลงทุน
หรือตนทุนคงที่เกิดขึ้น    สวนในปที่ 1-10 จะมีตนทุนเกิดขึ้น  คือ  คาใชจายในการดําเนินงานหรือ
ตนทุนผันแปร  คาเสื่อมราคา  ดอกเบี้ยจาย  คาใชจายในการผอนชําระคืนเงินยืม (เงินตน)   ตนทุน
คาเสียโอกาส และมีผลตอบแทนหรือรายไดจากการจําหนายสินคาเกิดขึ้น 

                2.5) นําขอมูลของกระแสเงินสดสุทธิในแตละปที่คํานวณได มาทําการวิเคราะหทาง
การเงิน  เพื่อหาคาตาง ๆ ที่จะใชเปนเกณฑในการตัดสินใจลงทุนดังนี้ 
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                       -  มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
                       -  อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) 
                       -  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) 
                       -  ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) 

                2.6) วิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการ (Sensitivities Analysis) หรือ
วิเคราะหความไหวตัวของโครงการ   เปนการวิเคราะหผลกระทบตอผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 
จากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ    โดยกําหนดใหปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง  คือ 
ตนทุนของกิจการ (ในสวนของตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร) และผลตอบแทน  ในการศึกษาครั้งนี้  
เราจะวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการโดยใชอัตราสวนลดที่คงที่  ซ่ึงจะทําการ
วิเคราะหใน 2 กรณี ดังตอไปนี้   
   กรณีที่ 1  เมื่อสมมติใหตนทุนของกิจการ (ในสวนของตนทุนคงที่และตนทุนผัน
แปร) เพิ่มขึ้น โดยผลตอบแทนคงที่ 
   กรณีที่ 2  เมื่อสมมติใหผลตอบแทนของกิจการลดลง โดยตนทุนคงที่ 
  

 
 


