
 
 
 

 

บทที่ 2 
กรอบแนวคดิทางทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
2.1   การทบทวนวรรณกรรม 
 เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมเอกสารการศึกษาในเร่ืองความเปนไปไดของการเปดราน
ไอศกรีมในหางสรรพสินคานั้น พบวายังไมมีผูใดท่ีทําการศึกษาและเผยแพรมากอนมีเพียงแผน
ธุรกิจในการเปดบริษัทจําหนายไอศกรีมเทานั้น ดังนั้นในการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน
ของรานไอศกรีมในการศึกษาคร้ังนี้ ไดนํางานศึกษาท่ีมีหลักเกณฑการพิจารณาโครงการรานอาหาร
แบบตาง ๆ ซ่ึงมีลักษณะการพิจารณาเปนแบบเดียวกับรานไอศกรีม มาใชประกอบอางอิง 
 
 สุทธิศักดิ์ อาริยะกุล (2540) ไดทําการศึกษาถึงความเปนไปไดทางการเงินรานอาหารสุกี้ยากี้ใน
หางสรรพสินคา  กรณี ศึกษาการซ้ือแฟรนไชส  โดยเปนการพิจารณาถึงร านท่ี ต้ังอยู ใน
หางสรรพสินคาแหงเดียวกับหนวยธุรกิจท่ีเปนผูครอบครองตลาด ซ่ึงไดทําการศึกษาถึงตนทุนและ
ผลตอบแทนจากการประกอบการ พรอมท้ังวิเคราะหถึงจุดคุมทุน ตลอดจนตัวช้ีวัดความคุมคาใน
การลงทุน โดยนําผลการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของรานอาหารสุกี้ยากี้และรูปแบบการ
บริการของรานสุกี้ยากี้ท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมาเปนตัวอยางพรอมท้ังเปนแหลงขอมูลสําหรับนัก
ลงทุนรายยอยท่ีสนใจในการประกอบธุรกิจรานสุกี้ยากี้ อันเปนการสงเสริมใหหนวยธุรกิจของ
ผูประกอบการรายยอย ซ่ึงสามารถประกอบธุรกิจรานอาหารสุกี้ยากี้ โดยการซ้ือสิทธ์ิทางการคาเพิ่ม
มากข้ึนในตลาด ทําใหเกิดทางเลือกสําหรับผูบริโภคในสังคมมากข้ึนผลการวิเคราะหจุดคุมทุน
โครงการรานสุกี้ยากี้นั้นเปนการศึกษาถึงปริมาณผูบริโภคเฉล่ียตอวัน ท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ
โครงการมีคาเปนศูนย จากการคํานวณคาปจจุบันสุทธิโดยการสุมจํานวนผูบริโภคตอวันพบวา เม่ือ
จํานวนผูบริโภคตอวันเทากับ 274 คน จะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนศูนย 
 จากการศึกษาพบวาจะมีผูบริโภครอยละ 4 ท่ีจะใชบริการรานสุกี้ยากี้ของผูประกอบการที่
ซ้ือแฟรนไชส โดยจะมีการใชบริการเปนจํานวน 4 คร้ังตอเดือน รวมท้ังไดทําการสํารวจเพื่อหา
จํานวนประชากรที่ใชจายภายในหางสรรพสินคาดังกลาวดวย สําหรับอัตราคิดลดท่ีใชในการศึกษา
คือรอยละ 15 เนื่องจากเปนอัตราดอกเบ้ียท่ีผูประกอบการสามารถกูเงินจากสถาบันการเงินไดโดยมี
ระยะเวลาโครงการเทากับ 5 ปทําใหไดผลการวิเคราะหจุดคุมทุนโครงการรานสุกี้ยากี้อยูที่ 274 คน
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ตอวันจึงจะทําใหมูลคาปจจุบันมีคาเทากับศูนย แตเม่ือมีการทดสอบความออนไหวของโครงการ
แลวพบวาเม่ือแบงการพิจารณาออกเปน 3 กรณี คือ กรณีท่ีหนึ่ง เม่ือผลตอบแทนจากการลงทุน
ลดลงรอยละ 10 ในขณะท่ีตนทุนคงที่นั้น มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการเปนลบคือเทากับ -
279,780 บาท ซ่ึงนอยกวาศูนย อัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 0.90 โดยมีคานอยกวาหนึ่ง และ
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทากับ 10.85 มีคานอยกวาอัตราคิดลดรอยละ 15 และสวนกรณีท่ี
สอง เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 5.74 ในขณะท่ีผลตอบแทนคงท่ีพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิโครงการ
เทากับ -152,404 บาท ซ่ึงนอยกวาศูนย อัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 0.94 โดยมีคานอยกวา
หนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทากับ 12.87 มีคานอยกวาอัตราคิดลดรอยละ 15 สวน
กรณีท่ีสามคือ ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงรอยละ 10 พรอมท้ังตนทุนในการประกอบกิจการ
เพิ่มข้ึนรอยละ 5.74 พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิโครงการเทากับ -2,936,108 บาท ซ่ึงนอยกวาศูนย 
และอัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ -0.10 โดยมีคานอยกวาหนึ่ง 
 
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2540) เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม
ของประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจากการศึกษาพบวาประชาชนสวนใหญ
เลือกรับประทานไอศกรีมแบบท่ัวไปหรือไอศกรีมในตลาดกลางถึงลาง เชน ไอศกรีมวอลส เนส
เลท เปนตน เนื่องจากมีราคาถูก หารับประทานไดงาย และมีความหลากหลาย รองลงมาเปน
ไอศกรีมแบบพรีเม่ียมเนื่องจากมีรสชาติดี มีท่ีใหนั่งรับประทาน และราคาไมแพงจนเกินไป สุดทาย
เปนไอศกรีมแบบซูเปอรพรีเม่ียมเนื่องจากมีราคาคอนขางแพงและหาทานไดยาก ท้ังนี้ยังมีการพบ
อีกวาการบริโภคไอศกรีมในประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงข้ึนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง
มาตลอด เนื่องจากประเทศไทยมีปจจัยเอ้ือหนุนหลายประการ เชน สภาพอากาศในเมืองไทยท่ีรอน
เกือบตลอดท้ังป อัตราการบริโภคไอศกรีมของคนไทยซ่ึงมีเพียง 1 – 1.2 ลิตรตอคนตอป ซ่ึงถือวาตํ่า
กวามากเมื่อเทียบกับตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศอเมริกาท่ีมีการบริโภคไอศกรีมสูงถึง 3.5 
ลิตรตอคนตอป และโอกาสของผูผลิตรายใหมท่ีสามารถเขามาทําการคาในตลาดน้ีไดไมยาก 
นอกจากนี้ไอศกรีมยังถือเปนของวาง หรือเทรนดของคนในยุคปจจุบันอีกดวย 
 
 ถาวร สุขศรีสราญจิตร และคณะ (2544) เปนการศึกษาถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจ
ไอศกรีมภายใตช่ือ “Herbies” โดยมีบริษัท แอมโบรเชีย จํากัด เปนผูจัดจําหนายซ่ึงตัวผลิตภัณฑ
นอกจากจะมีความแปลกใหมในดานรสชาติและมีประโยชนตอสุขภาพแลว ยังมีความแตกตางใน
ดานบรรจุภัณฑ อีกดวยคือ จะมีการใสนํ้าแข็งแหงไวท่ีถวยสําหรับการขายปลีกใหแกลูกคา 
นอกจากนั้นโคนท่ีใสไอศกรีมก็จะมีสวนผสมของฟกทองหรือเผือกอีกดวย สวนการขายสงจะมี
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บรรจุภัณฑท่ีพรอมบริการใหลูกคาไดทันที โดยจะขายสินคาใหแกลูกคา 2 กลุม คือ ชองทางการ
ขายปลีกผานคีออส (Kiosk) และชองทางการขายสงผานรานอาหาร 
 โดยจากการศึกษาจะพบวาบริษัทตองพยายามขายไอศกรีมใหกับรานอาหารตางๆ อยางนอย
เดือนละ 33,636 ลูก หรือตองขายไอศกรีมใหแกรานอาหารขนาดใหญจํานวน 18 รานอาหารหรือ
รานอาหารขนาดกลาง 32 ราน ซ่ึงจากประมาณการของบริษัทพบวา ณ ส้ินปแรกของการดํา เนิน
กิจการ บริษัทจะตองมีไอศกรีมเขาไปขายยังรานขนาดใหญ 14 รานและรานขนาดกลางจํานวน 26 
ราน ซ่ึงทํา ใหคาดไดวาบริษัทจะสามารถขายสินคาไดในปริมาณท่ีเปนจุดคุมทุนได 
 
 พิษณุรักษ โพธิกุลชนันท (2545) ไดทําการศึกษาถึงตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของ
กิจการรานนมสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ดวยการวิเคราะหทางการเงินในภาพรวมของกิจการ 
โดยกําหนดใชอัตราสวนลดท่ีรอยละ 10 
 ผลการศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของกิจการรานขายนมสด เม่ือใชอัตราสวนลด 
(Discount Rate) 10% พบวามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ 1,737,462.28 บาท 
อัตราสวนของผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เทากับ 48.43% อัตราสวนของผลตอบแทน
ตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 1.18 ซ่ึงมีความเปนไปไดในการลงทุน สําหรับการวิเคราะหความไว
ตอการเปล่ียนแปลงภายใตสถานการณสมมติ 3 กรณีคือ กรณีท่ี 1.เม่ือผลตอบแทนคงท่ีแตตนทุน
ของกิจการเพ่ิมข้ึนรอยละ 16.8 พบวามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมีคาเทากับ 1,587,491.33 
บาท มีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเทากับรอยละ 10.12 และมีอัตราผลตอบแทนตอ
คาใชจายเทากับ 1.06 กรณีท่ี 2.เม่ือตนทุนการดําเนินงานคงท่ีแตผลตอบแทนลดลงรอยละ 5.7 พบวา
มีมูลคาปจจุบันขอบผลตอบแทนสุทธิมีคาเทากับ 590,356.68 มีอัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการเทากับรอยละ 10.31 และมีอัตราผลตอบแทนตอคาใชจายเทากับ 1.06 กรณีท่ี 3.เม่ือตนทุน
การดําเนินงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 และผลตอบแทนลดลงรอยละ 3.9 พบวามีมูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิมีคาเทากับ 596,443.57 มีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเทากับรอยละ 
1059 และมีอัตราผลตอบแทนตอคาใชจายเทากับ 1.06 แสดงวาแมเกิดเหตุการณเปล่ียนแปลงใน
ดานตนทุนหรือผลตอบแทนท้ังสามกรณีแลวโครงการยังมีความเปนไปไดในการลงทุนท้ังหมดจึง
สะทอนใหเห็นวาสามารถลงทุนทํากิจการรานนมได 

 
 สุทธิพร เปยมสุวรรณกิจ (2546) ทําการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของ
กิจการรานขายอาหารและผลิตภัณฑแปรรูปจากปลานิลในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยผูศึกษา
ไดกําหนดอายุของกิจการเปนระยะเวลา 5 ป และแบงลักษณะการดําเนินงานของกิจกรรมเปน 3 
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ลักษณะ คือ (1) กิจกรรมรานขายอาหารท่ีมีรายไดจากการขายอาหารโดยนําปลานิลมาปรุงรสเปน
อาหารประเภทตาง ๆ (2) กิจกรรมผลิตภัณฑแปรรูปท่ีมีรายไดจากการนําปลานิลผานขบวนการแปร
รูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ (3) กิจกรรมรานขายอาหารและผลิตภัณฑแปรรูปโดยนํารายไดจากกิจกรรม
ท่ี (1) และ (2) มารวมกัน ซ่ึงจากการศึกษาพบวาโครงการนี้ควรมีโครงสรางการดําเนินงานโดยการ
คัดเลือกประธานและคณะกรรมการผานการออกเสียงเลือกต้ังแบบประชาธิปไตยจํานวน 15 คน 
และอยูภายใตการสนับสนุนชวยเหลือของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณดวย สําหรับ
การศึกษาทางการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินแลวพบวาถากําหนดอัตราดอกเบ้ียมาตรฐานท่ี 
7% แลวกิจกรรมที่หนึ่งจะใหผลวิเคราะหทางการเงินดีท่ีสุด รองลงมาเปนกิจกรรมที่สามและ
กิจกรรมท่ีสองตามลําดับ แตกิจกรรมท่ีสองน้ันจะมีความทนตอการเปล่ียนแปลงทางดานตนทุน
และผลตอบแทนทางการเงินดีท่ีสุด ในขณะท่ีกิจกรรมท่ีสามและกิจกรรมท่ีหนึ่งมีความทนตอการ
เปล่ียนแปลงรองลงมาตามลําดับ 

 
 ขนิษฐา วงศรักมิตร (2547) ทําการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของรานขายไวน
แหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม โดยกําหนดระยะเวลาการศึกษาวิเคราะหเปนเวลา 5 ป ต้ังแตปพ.ศ.
2547 - 2551 โดยกําหนดอัตราคิดลดไวท่ี 7.12% ซ่ึงผลการศึกษาพบวารานขายไวนมีความ
เหมาะสมและมีความเปนไปไดในการลงทุนเพราะมีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) 
เทากับ 4,408,091 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ 50.56% มีอัตราสวนของ
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 1.12 เทา และมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 1 ป 11 เดือน 16 
วัน และเม่ือทําการวิเคราะหความไหวตัวตอเหตุการณเปล่ียนแปลงของโครงการท้ัง 4 กรณ ีคือ กรณี
ท่ี 1.เม่ือกําหนดใหผลตอบแทนและอัตราคิดลดคงท่ี และตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 5 และ 10 กรณีท่ี 2.
เม่ือกําหนดใหตนทุนการผลิตและอัตราคิดลดคงท่ี และผลตอบแทนลดลงรอยละ 5 และ 10 กรณีท่ี 
3.กําหนดใหตนทุนการผลิตและผลตอบแทนคงท่ี และอัตราคิดลดเพิ่มข้ึนรอยละ 10 และ 12 กรณีท่ี 
4.กําหนดใหตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 10 ผลตอบแทนลดลงรอยละ 10 และอัตราคิดลดเพิ่มข้ึนรอยละ 
12 แลวพบวาโครงการนี้ยังใหผลการวิเคราะหทางการเงินท่ีเปนไปไดซ่ึงแสดงใหเห็นวาโอกาสใน
การลงทุนเปดรานไวนในจังหวัดเชียงใหมสามารถทําไดและใหผลตอบแทนท่ีคุมคาตอการลงทุน 

 
  

 
 
 



18 

 

2.2  กรอบแนวคิดทฤษฎี 
 2.2.1 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 
 เนื่องจากตลาดไอศกรีมท่ีแบงออกเปน 3 ตลาดตามขอมูลขางตนท่ีมีความแตกตางกัน
อยางชัดเจน จึงมีความนาสนใจเปนอยางยิ่งวาในแตละตลาดมีการแขงขันเปนแบบใดในทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร ซ่ึงการแขงขันในแตละตลาดดังกลาวจะเปนตัวกําหนดจุดแข็งจุดออนและกลยุทธใน
การดําเนินงานเพื่อใหไดมาซ่ึงกําไรสูงสุด 
 2.2.1.1  โครงสรางตลาดและอํานาจตลาด 
  ในการกําหนดราคาและปริมาณการขายสินคาแตละประเภทนั้นจะถูกกาํหนดจาก
ปจจัยหลักคือความจําเปนของสินคาท่ีหากสินคามีความจําเปนมากก็จะสงผลใหสินคามีราคาแพง
และมีปริมาณนอย แตหากสินคาใดท่ีมีความจําเปนนอยก็จะทําใหสินคามีราคาถูกและมีปริมาณมาก 
ซ่ึงความจําเปนนี้ก็จะสงผลใหเกิดอํานาจของตลาดของผูผลิตในการกําหนดราคา, ปริมาณสินคา 
และกลยุทธในการดําเนินงานดังท่ีกลาวไปแลวขางตน 
 โครงสรางตลาดและอํานาจตลาดในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีจะใชอธิบาย
ลักษณะของตลาดสินคาแตละประเภทขางตนนั้นเราสามารถแบงออกเปน 4 โครงสรางไดดังนี้ 
 1)  ตลาดแขงขันสมบูรณ (perfect competition) ประกอบดวยหนวยผลิตราย
ยอยขนาดเล็กจํานวนมาก แตละรายผลิตสินคาท่ีเหมือนกันทุกประการ เชน ตลาดสินคาเกษตรกรรม
ท่ีเกษตรกรแตละรายเปนหนวยผลิตหรือผูผลิตรายยอยท่ีมีเปนจํานวนมาก ซ่ึงแตละรายจะปลูกขาว
ขายขาวเปลือกเหมือน ๆ กัน ซ่ึงจะเห็นวาผูผลิตหรือหนวยผลิตไมมีอํานาจตลาดทําใหไมสามารถ
กําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดได โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดไดดังนี้  
 (1)  เปนตลาดท่ีมีผูขายสินคาจํานวนมาก ปริมาณการผลิตของผูขายแตละราย

มีสัดสวนขนาดเล็ก  หรือตลาดผูตามราคา (Price taker) 
        (2)  สินคามีลักษณะเหมือนกัน ใชทดแทนกันได   
      (3)  ปจจัยการผลิตเคล่ือนยายไดอยางเสรี และไมมีขอกีดกันการเขาสูตลาด 
 (4)  ผูผลิตและผูบริโภคทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาไดเปนอยางดี 
 2) ตลาดก่ึงแขงขันก่ึงผูกขาด (monopolistic competition) ตลาดนี้จะ
ประกอบดวยหนวยผลิตขนาดเล็กจํานวนมาก และผลิตสินคาท่ีคลายคลึงกันหรือเปนสินคาท่ีใช
ทดแทนกันไดดี เชน รานอาหาร รานตัดเส้ือ รานตัดผม ฯลฯ หนวยผลิตจะมีอํานาจตลาดพอสมควร 
เชน รานอาหารท่ีอรอยและมีชื่อเสียงก็จะสามารถต้ังราคาอาหารท่ีแพงได หรือรานตัดเส้ือท่ีมีลูกคา
ประจํา รานตัดผมท่ีมีคนติดก็เชนเดียวกัน แสดงใหเห็นวาผูผลิตหรือหนวยผลิตในตลาดประเภทนี้มี
อํานาจตลาดมากกวาหนวยผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณนั่นเองในตลาดน้ีจะมีจุดเดนคือ 
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 (1)  เสนอุปสงคในตลาดคลายกับตลาดผูกขาดแตมีความยืดหยุนมากกวา  
 (2)  ใชการแขงขันท่ีมิใชราคา โดยการโฆษณาและสงเสริมการขาย 

(3)  ปจจัยการผลิตในตลาดเคล่ือนยายไดเสรี ผูผลิตอาจขาดทุน แตยังทําการ
ผลิตในระยะส้ันไดรับกําไรปกติและกําไรเกินปกติในระยะส้ันได  

 3)  ตลาดผูขายนอยราย (oligopoly) ลักษณะสําคัญของตลาดนี้ก็คือ มีผูผลิตราย
ใหญอยูไมกี่รายท่ีครอบครองตลาดสวนใหญอยู เชน หากมีผูผลิตรายใหญ 4 รายครอบครองตลาด
เกินรอยละ 40 หรือผูผลิตรายใหญ 4 รายครอบครองตลาดถึงรอยละ 60 เปนตน สินคาในตลาดน้ีท่ี
เห็นไดชัดก็คือรถกะบะซ่ึงมีผูผลิตรายใหญ 4 รายไดแก อิซูซุ  โตโยตา นิสสันและมิตซูบิชิซ่ึงได
สวนแบงตลาดไปนาจะมากกวารอยละ 60 ของตลาดรถกระบะท้ังหมด ผูผลิตเหลานี้จึงมีอํานาจ
ตลาดสูงกวาผูผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดก่ึงแขงขันกึ่งผูกขาด อีกท้ังยังมีการกําหนดกล
ยุทธท่ีตองใชการหยั่งเชิงกันเปนอยางมากเพราะกลยุทธตาง ๆ ท่ีใชจะสงผลกระทบซ่ึงกันและกัน
ตลอดเวลาสําหรับตลาดน้ีมีความแตกตางท่ีเห็นไดชัดคือ 

(1)  การแขงขันท่ีไมใชราคา (Non-price competition) คือ การเปล่ียนแปลง
ราคาของผูขายมีผลกระทบตอผูผลิตรายอ่ืนๆ เกิดจากการโฆษณาและ
สงเสริมการขายเกิดข้ึน 

 (2)  การมีผูนําราคาเกิดข้ึน (Price leadership) 

 (3)  การรวมกลุมระหวางผูขายในลักษณะรวมหัวหรือ Cartel เชน กลุม 
OPEC (The Organization of Petroleum Exporting Countries) 

 4)  ตลาดผูกขาด (monopoly) ตลาดท่ีมีอํานาจสูงสุดเพราะวาเปนตลาดท่ีผูผลิต
แตเพียงผูเดียวท่ีผลิตสินคาท่ีไมมีใครเหมือน ทําใหอํานาจตลาดจึงอยูท่ีผูผลิตท้ังหมด โดยสามารถ
กําหนดราคาและปริมาณผลผลิตไดตามตองการ เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ฯลฯ โดยสาเหตุท่ีทํา
ใหเปนผูผลิตเพียงรายเดียวนั้นอาจเปนเพราะไดรับสัมปทาน สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เปนเจาของ
เทคโนโลยีแตเพียงผูเดียว เปนเจาปจจัยการผลิตแตเพียงผูเดียว ตองลงทุนเปนจํานวนมหาศาลจนหา
มีหนาไหนจะเขามาลงทุน ฯลฯ  ทําใหตลาดผูกขาดเปนตลาดท่ีหนวยผลิตหรือผูผลิตมีอํานาจตลาด
สูงสุดโดยตลาดผูกขาดนี้จะมีความพิเศษคือ 

 (1)  ปจจัยการผลิตสําคัญถูกครอบครองโดยผูผลิตเพียงรายเดียว 

 (2)  รัฐบาลใหสิทธิพิเศษในการผลิต เชน สิทธิบัตร สัมปทาน  

 (3)  ตนทุนการผลิตตํ่า และมีประสิทธิภาพมากกวาผูผลิตรายอ่ืนๆ เกิดการ
ผูกขาดตามธรรมชาติ 
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 จากโครงสรางตลาดท้ังหมดขางตนนอกจากจะสะทอนใหเห็นถึงอํานาจตลาดท่ี
มีความแตกตางกันแลวยังสะทอนใหเห็นถึงความยืดหยุนของสินคาของแตละตลาดดวยโดยใน
ตลาดผูกขาดจะมีความยืดหยุนของสินคาตอราคาท่ีตํ่ามากในขณะท่ีในตลาดแขงขันสมบูรณจะไมมี
ความยืดหยุนของสินคาตอราคาเลย ซ่ึงสามารถใชทฤษฎีความยืดหยุนมาอธิบายไดดังนี้ 

 

 2.2.1.2  ความยืดหยุน 

 ความยืดหยุนในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรนั้นเปนการวัดเพื่อดูปฎิกิริยาตอบโต
ของจํานวนซ้ือหรือจํานวนขายท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงของตัวกําหนดตาง ๆ วามีความไวมากนอย
เพียงไร ซ่ึงมีความจําเปนมากในการพิจารณาโครงสรางตลาดและกลยุทธในการดําเนินงานไดตรง
จุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตได โดยสามารถแบงความมีความยืดหยุนออกไดเปน 3 
ประเภทคือ 

1) ความยืดหยุนของดีมานดตอราคา (Price Elasticity Of Demand) 
    เปนการวัดอัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณสินคาชนิดนั้นตออัตราการ
เปล่ียนแปลงของราคาสินคานั้นโดยหาก 

- % การเปล่ียนแปลงของจํานวนซ้ือ  >  % การเปล่ียนแปลงของราคา
สินคา หมายถึง ดีมานดมีความยืดหยุนสูง (High Elasticity) สินคาท่ีมี
ความยืดหยุนสูงนี้จะอยูในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดและตลาด
แขงขันสมบูรณ 

- % การเปล่ียนแปลงของจํานวนซ้ือ <  % การเปล่ียนแปลงของราคา
สินคา หมายถึง ดีมานดมีความยืดหยุนตํ่า (Inelasticity) สินคาท่ีมี
ความยืดหยุนตํ่าจะอยูในตลาดท่ีมีผูแขงขันนอยรายและตลาดผูกขาด* 

2) ความยืดหยุนของดีมานดตอรายได (Elasticity of Income Demand) 
   ความยืดหยุนของดีมานดตอรายไดนั้นเปนการแสดงความสัมพันธระหวาง
รายไดท่ีมีตอราคาสินคาวาหากผูบริโภคมีรายไดเปล่ียนแปลงไปแลวจะสงผลตอความตองการ
บริโภคสินคาเปนอยางไรนั่นเอง 
  3)  ความยืดหยุนของดีมานดตอราคาของสินคาอ่ืน (Cross Elasticity) 
 ความยืดหยุนประเภทนี้เปนความยืดหยุนท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการเปล่ียนแปลง
ในราคาของสินคาชนิดอ่ืน ๆ อาจจะตองใชรวมกัน หรือใชทดแทนกัน แลวพิจารณาวาหากการ
เปล่ียนแปลงของราคาจะสงผลกระทบตอปริมาณสินคาท่ีเรากําลังพิจารณาเปนไปอยางไร 
*ที่มา: www.nkc.kku.ac.th/personal/bodeeput/Academics_Data/PrincipleofEconomics/micro/ChapterIV.doc 
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 2.2.1.3  ตนทุนในการผลิต 

 ในการผลิตสินคาทุกประเภทตองใชปจจัยการผลิตท่ีประกอบดวยท่ีดิน ทุน 
แรงงาน ผูประกอบการเปนองคประกอบหลักท้ังส้ิน ซ่ึงปจจัยการผลิตเหลานี้เองท่ีเปนตัวแปรสําคัญ
ท่ีผูประกอบกิจการตองพิจารณาควบคูไปกับการพิจารณาโครงสรางตลาดขางตนเนื่องจากในการ
ซ้ือปจจัยการผลิตดังกลาวจําเปนตองใชเงินลงทุนหรือท่ีเรียกกันวา “ตนทุน” นั่งเอง โดยหาก
สามารถพิจารณาโครงสรางตลาดไดถูกตองแมนยําแลวแตไมสามารถจัดองคประกอบตาง ๆ ท่ีกลาว
มาใหสอดคลองไดก็ไมสามารถทําการผลิตสินคาไดอยางเต็มท่ี สําหรับตนทุนในการผลิตนั้น
สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ตามลักษณะการจายออกไปเปนตัวเงินไดแก 

1) ตนทุนท่ีชัดแจง (Explicit cost) หมายถึง รายจายตาง ๆ ท่ีองคกรธุรกิจจายไป
เปนคาซ้ือวัตถุดิบ คาแรงและเงินเดือน คาสาธารณูปโภค คาเชา คาดอกเบ้ีย 
คาขนสง คาซอมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองใชสํานักงานตาง ๆ คาเส่ือมราคา คา
โฆษณาและคาภาษี เปนตน รายจายเหลานี้เปนรายการที่เกิดข้ึนแลว และ
บันทึกไวในบัญชีของกิจการแลว 

2) ตนทุนท่ีไมชัดแจง (Implicit cost) หมายถึง ตนทุนท่ีไมไดมีการจายออกไป
เปนตัวเงินจริง ๆ แตจะตองถูกประเมินข้ึนในการท่ีเจาของเสียสละใหแก
กิจการผลิตของตนเอง  เชน เงินเดือนของเจาของกิจการ คาเชาท่ีดินท่ีควรจะ
จายถึงแมเปนเจาของเอง เปนตน 

 แตหากพิจารณาตนทุนตามระดับการผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงแลวจะพบวาสามารถแบง
ตนทุนออกไดเปน 2 ประเภทคือ 

1) ตนทุนคงท่ี (Fix cost) หมายถึง รายจายตาง ๆ ท่ีองคกรธุรกิจจายไปเพื่อเปน  
การลงทุนเบ้ืองตนและจายเพียงคร้ังเดียวโดยตนทุนจะไมผันแปรไปตาม
ปริมาณการผลิตท่ีเกิดข้ึน เชน คากอสรางโรงงาน คาเคร่ืองจักร คาตกแตง
สถานท่ี เปนตน 

2) ตนทุนผันแปร (Variable cost) หมายถึง รายจายตาง ๆ ท่ีองคการธุรกิจจายไป
เพื่อเปนการผลิตสินคา หรือก็คือเปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการส่ังซ้ือวัตถุดิบ
ตาง ๆ ท่ีใชสําหรับประกอบการผลิตสินคานั่นเอง ซ่ึงตนทุนประเภทนี้จะผัน
แปรไปตามปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึน เชน คาน้ํา คาไฟฟา คาวัตถุดิบ เปน
ตน 

 ดังนั้นหากพิจารณาตามทฤษฎีทางเศรษศาสตรโดยภาพรวมแลวจะสามารถอธิบายลักษณะ
ตลาดไอศกรีมท้ัง 3 ตลาดไดดังนี้ 
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1. ตลาดไอศกรีมซุปเปอรพรีเม่ียม (Super premium ice cream) เนื่องจากเปนไอศกรีม
ท่ีมีคุณภาพสูงและในขณะน้ีมีผูขายเพียงรายเดียวคือฮาสเกนดาส ซ่ึงผูผลิตรายใหมเขามาทําตลาดได
ยากเพราะการผลิตไอศกรีมชนิดนี้ตองใชตนทุนการผลิตท่ีสูงมาก ซ่ึงผูผลิตรายเดิมสามารถผลิตได
ในตนทุนท่ีตํ่ากวาและมีประสิทธิภาพมากกวาดวยทําใหตลาดไอศกรีมประเภทน้ีอยูในตลาดผูกขาด
โดยมีความยืดหยุนของสินคาตอราคาท่ีตํ่าเพราะถึงแมวาราคาสินคาจะปรับตัวสูงข้ึนมากแตปริมาณ
สินคาท่ีขายไดกลับลดลงเพียงเล็กนอยเทานั้น 

2.  ตลาดไอศกรีมพรีเม่ียม (Premium ice cream) เปนตลาดท่ีมีผูผลิตนอยรายเพราะ
สินคามีความแตกตางกันแตสามารถใชทดแทนกันได อีกท้ังผูผลิตหรือผูขายแตละรายจะไมใชกล
ยุทธทางดานราคาเพราะหากทําการลดราคาแลวคูแขงจะลดราคามากกวาทําใหฐานลูกคาเสียไป จึง
ใชกลยุทธการสงเสริมการขายทางดานอ่ืนแทน เชน การโฆษณา การจัดโปรโมช่ันในชวงเทศกาล 
เปนตน ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายรายใหมสามารถเขามาทําตลาดไดแตก็ไมงายนักเนื่องจากตองตอสูเร่ือง
ตนทุนการผลิตท่ีคอนขางสูงในชวงแรกและการจัดโปรโมช่ันหรือการโฆษณาท่ีอาจเขาไมถึงใจ
ลูกคา ซ่ึงทําใหไมสามารถสูผูผลิตรายเดิมในตลาดที่มีประสบการณในการใชกลยุทธตาง ๆ ไดเปน
อยางดีและเขาถึงใจลูกคาไดมากกวา ท้ังนี้ยังมีความยืดหยุนของสินคาตอราคาอยูในระดับปานกลาง
เพราะราคาสินคาท่ีเปล่ียนแปลงไปจะไมสงผลกระทบตอปริมาณสินคามากนัก 

3. ตลาดไอศกรีมท่ัวไปตลาดกลางถึงลาง (Low to medium class ice cream) เปนตลาด
ท่ีมีผูผลิตมากกวาสองตลาดขางตนเนื่องจากเปนไอศกรีมท่ีสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมไดทํา
ใหตนทุนในการผลิตสินคาไมแตกตางกันมากนัก ผูผลิตรายใหมจึงสามารถเขามาทําตลาดไดงาย
กวา นอกจากนี้สินคามีความแตกตางกันเพียงเล็กนอยผูผลิตแตละรายจึงใชความแตกตางทางดาน
กลยุทธท่ีจะเนนการโฆษณาและการสงเสริมการขายท่ีกระตุนยอดขายเปนระยะ ๆ โดยไมเนนการ
สรางภาพลักษณของสินคามากนัก จึงถือวาตลาดไอศกรีมประเภทนี้อยูในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด
และมีความยืดหยุนของสินคาตอราคาคอนขางมากโดยหากราคาสินคาปรับตัวสูงข้ึนเพียงเล็กนอย
จะทําใหปริมาณสินคาท่ีขายไดลดลงคอนขางมาก 
 

 2.2.2 เกณฑในการวิเคราะหทางดานการเงิน 
การวิ เคราะหและประเมินคาโครงการนั้นจะอาศัยทฤษฎีการวิ เคราะหตนทุน 

ผลตอบแทน (Cost Benefit Analysis) แลการวิเคราะหทางดานการเงิน (Financial Analysis) 
การวิเคราะหทางดานการเงิน เปนการวิเคราะหคาใชจายหรือเงินลงทุนของโครงการและ

ผลตอบแทนหรือผลกําไรทางการเงินของโครงการสําหรับโครงการเอกชน วัตถุประสงคท่ีสําคัญ
ของการวิเคราะหทางการเงิน เพื่อวิเคราะหวาโครงการท่ีจัดทํานั้นมีความคุมทุนหรือไม โดย 
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ผลตอบแทนท่ีไดรับควรจะสูงกวาเงินท่ีลงทุนโดยคํานึงถึงคาเสียโอกาส ซ่ึงอยูในรูปของอัตรา
สวนลด (Discount rate) การวิเคราะหทางการเงินของโครงการจะวิเคราะหดานตาง ๆ ดังนี้ คือ 

 - มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ
ไดจากการนํากระแสดเงินสดสุทธิของแตละปมาเทียบใหเปนมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 
โดยคิดอัตราคิดลดตามอัตราผลตอบแทนท่ีหนวยธุรกิจตองการหรือคาของทุน 
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   โดยท่ี  Bt = ผลตอบแทนในปท่ี t 
     Co = เงินลงทุนเร่ิมแรก 
     Ct = เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปท่ี t  
     i = อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบ้ีย 
     t = ปของโครงการ คือ ปท่ี 1, 2, ..., n  
     n = อายุของโครงการ 
 

- อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit – Cost: B/C Ratio) อัตราสวน
ของผลตอบแทนตอตนทุน หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนซ่ึงวัดออกมาในรูป
ของคาปจจุบันของผลตอบแทนเทียบกับคาปจจุบันของตนทุนท่ีจายไปในการดําเนินการของ
โครงการ 
 สําหรับการคํานวณอัตราสวนผลตอบแทนตอตนุทนในทางธุรกิจนั้นเรียกวา 
“ดัชนีกําไร” (Profitability Index: PI) เกรณฑในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนหากคา B/C 
ratio มีคามากกวา 1 แสดงวาโครงการนั้นเหมาะแกการลงทุน โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้ 
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 โดยท่ี PVB = มูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทน  
 (Present Value of Benefit) 

 PVC = มูลคาปจจุบันสุทธิของตนทุน (Present Value of Cost) 
 Bt = ผลตอบแทนในปท่ี t  
 Co = เงินลงทุนเร่ิมแรก  
 Ct = เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปท่ี t  
  i = อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบ้ีย 
  t = ปของโครงการ คือ ปท่ี 1, 2, …., n 
  n = อายุของโครงการ 
 

- อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) เปน
อัตราสวนท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนมีคาเทากับมูลคาปจจุบันของเงินลงทุนสุทธิของ
โครงการนั้นพอดี การคํานวณหาคาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการสามารถทําได 2 วิธี คือ 
   วิธีท่ี 1 Trial and error เปนวิธีการทดลองเพ่ือทดสอบหาระดับของอัตรา
สวนลดหลายอัตรา แลวเลือกสวนลดท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการเทากับศูนย ซ่ึง
อัตราสวนลดนี้ก็คือ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการนั่นเอง ซ่ึงวิธีการ Trial and error นั้น
พบวาไมสะดวกในการปฏิบัติ เนื่องจากตองเสียเวลาในการคํานวณเพื่อหาอัตราสวนลดเปนจํานวน
หลายอัตราเพื่อทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับศูนย 

วิธีท่ี 2 Interpolation ซ่ึงคํานวณหาไดจากสมการความสัมพันธดังนี้ 
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 โดยท่ี DR = อัตราสวนลด (Discount Rate)  

   DRL = อัตราสวนลดคาตํ่า (Lower Discount Rate) 
   DRU = อัตราสวนลดคาสูง (Upper Discount Rate) 
   NPV = มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
   NPVL = มูลคาปจจุบันสุทธิท่ีใชอัตราสวนลดคาตํ่า 

 (Lower Net Present Value) 
   NPVU = มูลคาปจจุบันสุทธิท่ีใชอัตราสวนลดคาสูง  

 (Upper Net Present Value) 
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- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) การคํานวณระยะเวลาคืนทุน หรือจํานวนป
ในการดําเนินงานซ่ึงจะทําใหมูลคาการลงทุนสะสม (อยางนอยท่ีสุด) เทากับมูลคาตอบแทนเงินสด
สุทธิสะสมหรืออาจกลาวไดวาระยะเวลาคืนทุน คือ จํานวนปในการดําเนินการ ซ่ึงทําใหผลกําไรท่ี
ไดรับในแตละปรวมกันแลวมีคาเทากับจํานวนเงินลงทุนเร่ิมแรก ผลกําไรในท่ีนี้คือ กําไรสุทธิหลัง
หักภาษี + ดอกเบ้ีย + คาเส่ือมราคา ซ่ึงระยะเวลาคืนสามารถคํานวณไดจาก 
 
   ระยะเวลาคืนทุน  =  คาใชจายในการลงทุน / ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียตอป 
 

- การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) เปนการวิเคราะหความไม
แนนอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดในสภาวะการดําเนินงานจริง โดยเปนการสรางทางเลือกของการตัดสินใจ
ดวยผลลัพธท่ีเปนไปไดภายใตสถานการณท่ีแตกตางกัน โดยเนนใหความสําคัญกับตัวแปรหลักท่ีมี
ผลกับการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินซ่ึงหลังจากท่ีทําการปรับคาของตัวแปรหลักแลวจะ
ทําการหาตัวช้ีวัดความคุมคาของการลงทุนสําหรับการตัดสินใจ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ไดแบงการ
วิเคราะหความออนไหวของโครงการเปน 3 กรณี คือ 

- กรณีผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงในขณะท่ีตนทุนคงท่ี 
- กรณีตนทุนพิ่มข้ึนในขณะท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนคงท่ี 
- กรณีผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงและตนทุนเพิ่มข้ึนในขณะเดียวกัน 

 2.2.3 เกณฑการตัดสินใจลงทุน 
การตัดสินใจทางการลงทุน (Investment decision) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับการ

เลือกโครงการลงทุนวา ควรลงทุนในโครงการใดจึงจะไดผลตอบแทนตามตองการ โดยใชเกณฑใน
การตัดสินใจทางการลงทุนท่ีคํานึงถึงคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value: NPV) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit/Cost Ratio: B/C Ratio) อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) ตามรายละเอียดท่ีกลาวมาขางตน 

เกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการตัดสินใจทางการลงทุนดังกลาวมาแลวจะทําใหผูวิเคราะห
โครงการลงทุนตัดสินใจวาควรลงทุนในโครงการนั้น ๆ หรือไม โดยปกติโครงการท่ีใหคาตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ถือวาเปนโครงการท่ีนาลงทุน ไดแก 
  (ก) มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV): ถามูลคาปจจุบันของผลตอบแทน
สุทธิ (NPV)  ท่ีคํานวณไดมีคาเปนบวก แสดงวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาอัตรา
ดอกเบ้ีย (หรืออัตราสวนลด) และถามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีคาเปนศูนย แสดง
วาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับอัตราดอกเบ้ีย (หรืออัตราสวนลด) พอดี ซ่ึงท้ังสองกรณื
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สามารถยอมรับโครงการได แตถาหากมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีคาเปนลบ 
แสดงวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไดรับจากโครงการต่ํากวาอัตราดอกเบ้ีย (หรืออัตราสวน
ลด) คือจะเกิดการขาดทุนดังนั้นโครงการนั้นจึงควรลมเลิกไป 
  (ข) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) ถาหากผลการคํานวณอัตราสวน
ของผลตอบแทนตอตนทุนมีคามากกวาหรือเทากับ 1 (B/C > 1) แสดงวาผลตอบแทนท่ีไดจาก
โครงการจะมีมากกวาหรือเทากับคาใชจายท่ีเสียไปในการดําเนินงานในโครงการนั้น 
  (ค) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) ถาหากผลของการคํานวณ NPV 
มีคาออกมาเปนบวก แสดงวาอัตราสวนลดท่ีใชในการคํานวณมีคาตํ่าเกินไป จึงควรเปล่ียนมาลองใช
อัตราสวนลดท่ีสูงข้ึน หากผลลัพธท่ีไดออกมาเปนลบ แสดงวาอัตราสวนลดท่ีใชในการคํานวณสูง
เกินไป ท้ังนี้อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (หรืออัตราสวนลด) ท่ีไดควรมีคาสูงเกินกวา
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชยถ่ัวเฉล่ียหรือสูงกวาตนทุนของเงินทุน 
  (ง) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) จะเลือกโครงการที่ใหระยะเวลาคืนทุนส้ัน
ท่ีสุดและเร็วท่ีสุด 
 
 2.2.4 แนวคิดทฤษฎีการออม 

ในการลงทุนเพื่อดําเนินกิจการตาง ๆ นั้นจําเปนตองมีเงินทุนเปนองคประกอบหลักซ่ึง
โดยท่ัวไปแลวการลงทุนมักเกิดจากการออมเงินของผูลงทุนและการกูยืมประกอบกันเนื่องจากตอง
ใชปริมาณเงินท่ีมหาศาลในการลงทุนเบ้ืองตนซ่ึงผูลงทุนมักมีเงินทุนสวนตัวไมเพียงพอจึงตองทํา
การกูยืมจากสถาบันการเงินตาง ๆ ดวย โดยในเบ้ืองตนผูศึกษาจะขออธิบายท่ีมาของการออมเงินวา
ผูลงทุนสามารถทําการออมเงินเพื่อใชในการลงทุนไดอยางไรผานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 

การออม คือ การเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละนอยใหพอกพูนข้ึนเม่ือเวลาผานไป ซ่ึงการ
ออมสวนใหญมักจะอยูในรูปของเงินฝากกับธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน โดยไดรับดอกเบ้ียเปน
ผลตอบแทน เม่ือมีเงินเหลือใชเปนประจําทุกเดือน ส่ิงท่ีควรคํานึงถึง คือ ผูออมจะจัดการกับเงิน
เหลือใชนั้นอยางเหมาะสมไดอยางไร เพื่อใหงอกเงยเพิ่มมากข้ึน โดยท่ัวไปผูออมมักจะเก็บในรูป
เงินสดหรือฝากธนาคาร บริษัทเงินทุน ซ่ึงเราจะเรียกวิธีการนี้วา "การออม" หรือถาใชวิธีการซ้ือ
ทองรูปพรรณ ทองแทง หรือท่ีดินเก็บไว ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล หุนกู หุน หรือหลักทรัพยอ่ืน ๆ ก็จะ
เขาลักษณะท่ีเรียกวา "การลงทุน" เคร่ืองมือสําหรับการออมท่ีรูจักกันดี ไดแก บัญชีเงินฝากออม
ทรัพย บัญชีเงินฝากประจําและบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีถูกมองวามีความสะดวก ปลอดภัย และม่ันคง
แตในอีกทางหนึ่งผลตอบแทน (ดอกเบ้ีย) จากการฝากเงินก็อาจไมสูงนัก ท้ังนี้ ดวยความท่ีระบบเงิน
ฝากมีความเส่ียงต่ํา ผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงินจากการฝากเงินจึงอยูในระดับท่ีไมสูงนัก แตเปนการ
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ตอบแทนความม่ันคงของการเก็บเงินนั้นไวแทน ดังนั้น คนสวนใหญจึงคุนเคยกับการจัดสรรเงินไว
ในระบบเงินฝาก เพื่อสามารถเบิกถอนออกมาใชไดสะดวกในยามท่ีตองการนั่นเอง 

การออมกับกระแสรายไดและรายจาย : การออม คือการออมทรัพย ซ่ึงการออมทรัพย
ของครัวเรือนจะมีความสัมพันธใกลชิดกับรายไดท่ีสามารถจับจายใชสอยไดจริงและการบริโภค
ของครัวเรือน อยางมาก ดวยเหตุท่ีวาหลังจากท่ีครัวเรือนไดรับรายไดมาแลว เม่ือนําไปหักภาษีออก 
รายไดดังกลาวถือเปนรายไดท่ีครัวเรือนสามารถนําไปจับจายใชสอยไดจริง ครัวเรือนจะจัดสรร
รายได สวนนี้ไปใช เพื่อการบริโภค สวนท่ีเหลือจึงคอยเก็บออมไวเปนเงินสะสม เรียกการออมเงิน
สวนท่ีเหลือนี้วา "การออมทรัพย" หากพิจารณาดูจะพบวาการออมเปรียบเปนสวนร่ัวของวงจรการ
หมุนเวียนของกระแสรายได ซ่ึงเปนผลใหกระแสรายไดในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงมีคาไมเทากับ
กระแสรายจายในชวงเวลานั้น  

ตัววัดคาพฤติกรรมการออม :สําหรับตัววัดคาพฤติกรรมการออมท่ีนิยมใชกัน คือ APS 
(average propensity to save : ความโนมเอียงเฉล่ียในการออม) เปนคาท่ีแสดงใหเห็นวารายได 1 
หนวย ครัวเรือนจะทําการออมเก็บไวเทาไร บงช้ีใหทราบถึงพฤติกรรมในการจัดสรรรายไดไปใน
การออมของครัวเรือน และ MPS (marginal propensity to save : ความโนมเอียงหนวยสุดทายใน
การออม) เปนคาท่ีแสดงใหเห็นวาเม่ือรายไดเปล่ียนแปลงไป 1 หนวย ปริมาณการออมจะ
เปล่ียนแปลงไปเทาไร บงช้ีใหทราบถึงผลของการเปล่ียนแปลงระดับรายไดท่ีกระทบตอพฤติกรรม
การออมวามีมากนอยเพียงใด 

การออมกับทฤษฎีการบริโภค : จากท่ีกลาวไปแลววาการบริโภคและการออมเปนของคู
กัน ดังนั้น การออมจึงมีความเกี่ยวของกับทฤษฎีการบริโภคอยางใกลชิด 

 - ตามแนวคิดของ James S. Duesenberry เช่ือวาครัวเรือนท่ีมีระดับคาใชจายเพื่อ
การบริโภคและระดับรายไดอยูในระดับหนึ่งแลวจะเปนการยากท่ีจะทําใหเขาลดระดับคาใชจายเพื่อ
การบริโภคใหตํ่าลงกวาเดิมเม่ือระดับรายไดเปรียบเทียบกับระดับรายไดท่ีเคยไดรับสูงสุด (previous 
peak income) ลดลง 

 - ตามแนวคิดของ Franco Modigliani, Albert Ando และ Richard Brumberg เช่ือ
วาปริมาณการใชจายเพื่อการบริโภคในงวดเวลาหน่ึงจะข้ึนอยูกับการคาดคะเนของรายไดตลอดชวง
อายุขัยท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคตหากพิจารณาการกระจายรายไดและปริมาณ การใชจายเพื่อ
การบริโภคในวัฏจักรชีวิตท่ีควรจะเปนของบุคคลหน่ึงๆ ดังรูปท่ี 3 
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รูปที่ 2.1: รูปการใชจายเพ่ือการบริโภคในวัฎจักรชีวิต 

 

 จากรูปท่ี 2.1 จะเห็นไดวาในชวงชีวิตของบุคคลขณะท่ีมีอายุนอย จะมีระดับรายได
อยูในระดับตํ่า และจะมีรายไดสูงข้ึนเม่ือมีอายุมากข้ึน ตอมาเม่ือเขาสูวัยสูงอายุก็จะกลับมีรายได
ลดลงอีกคร้ัง การกระจายรายไดตลอดชวงอายุขัยจึงมีลักษณะเปนไปตามเสน yy สวนปริมาณการ
ใชจายเพื่อการบริโภคของบุคคลจะสูงข้ึนเปนลําดับตามอายุขัยโดยมีลักษณะของการกระจาย
ปริมาณการใชจายเพื่อการบริโภคตามเสน cc เม่ือทําการเปรียบเทียบกันระหวางเสน yy และ cc แลว 
จะพบวาในชวงตนของชีวิต บุคคลจะมีรายไดไมเพียงพอตอการบริโภค ดังนั้นบุคคลจึงตอง
ประพฤติตนเปนผูกอหนี้ ตอมาในชวงกลางของชีวิตจึงจะเร่ิมท่ีจะมีรายไดเหลือจายจนสามารถ
ชดใชหนี้เดิมได และเก็บเงินสะสมไวสําหรับชวงปลายของชีวิต เงินสะสมสวนนี้ก็คือสวนของเงิน
ออมนั่นเอง 
  - ตามแนวคิดของ Milton Friedman เช่ือวาครัวเรือนจะมีพฤติกรรมในจัดสรร
รายไดเพื่อการบริโภคโดยอิงกับรายไดในระยะยาว (long term income) ท่ีคาดวาจะไดรับ พรอมท้ัง
ไดกําหนดใหรายไดประกอบไปดวย 2 สวน คือ รายไดถาวร (permanent income) และรายได
ช่ัวคราว (transitory income) ซ่ึงตามทฤษฎีนี้ปริมาณการใชจายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนจะ
ข้ึนอยูกับรายไดถาวร โดยครัวเรือนจะไมทําการบริโภคในสวนของรายไดชั่วคราว ดังนั้นจากการที่
การออมเปนเงินสวนเหลือท่ีไมไดทําการบริโภคแลว จึงสามารถเกิดไดท้ังจากสวนของรายไดถาวร
และรายไดช่ัวคราว 
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 ดังนั้นจะเห็นไดวาการออมนั้นเปนเงินท่ีปราศจากความเส่ียงเน่ืองจากไมตองเสียดอกเบ้ีย
ซ่ึงผูศึกษาเห็นวามีความสําคัญเปนอยางมากในการลงทุนทํากิจการตาง ๆ เพราะวานอกจากจะไม
ตองเสียตนทุนในการชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียแลวยังสงผลใหจุดคุมทุนในการดําเนินกิจการ
หรือระยะเวลาคืนทุนอยูในระดับท่ีตํ่าและเร็วอีกดวย เนื่องจากหากผูลงทุนตองกูเงินมาลงทุนแลว
ตองทําการบวกเงินกูและดอกเบ้ียซ่ึงเปนตนทุนเขาไปในราคาสินคาอันจะทําใหตนทุนสูงข้ึนจน
สงผลกระทบใหจุดคุมทุนและระยะเวลาคืนทุนอยูในระดับท่ีสูงและชาลงกวาท่ีควรจะเปน 

 
 2.2.5 แนวความคิดพื้นฐานการวิเคราะหโครงการ 

ลลิดา ปรีดากรณ (2537) กลาวไววา ประเทศทุกประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลัง
พัฒนา จะตองเผชิญปญหาพ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจ ไดแก การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัด เชน 
ท่ีดิน ทุน แรงงาน รวมท้ังพรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใชในการผลิตสินคาและบริการสนองตอบตอ
ความตองการของคนในสังคมท่ีมีอยูอยางมากกมาย จึงจําเปนท่ีจะตองมีการจัดสรรพรัพยากรที่มีอยู
อยางมีประสิทธิภาพและประหยัดรวมท้ังสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน ทํา
ใหเกิดการกระจายรายได ทําใหระดับรายไดของคนในสังคมเพ่ิมสูงข้ึน เปนตน ซ่ึง “การใช
ทรัพยากรอยางประหยัด หมายถึง การเลือโครงการท่ีใชทรัพยการนอยสุด แตใหผลตรงตาม
วัตถุประสงคเหมือนโครงการอ่ืนท่ีใชทรัพยกรมากวา” 
 การใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ หมายถึง การใชทรัพยากรอันกอใหเกิดผลตอบแทน 
(Benefits) มากท่ีสุด เชน โครงการท่ีมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกูใน
กรณีของการศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน แสดงวาโครงการนั้นมีผลกําไรจากการดําเนินงานคือ
มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ประสิทธ์ิ ตงยิ่งสิริ (2527) กลาวถึงการวิเคราะหโครงการไววา การวิเคราะหโครงการ
เปนวิธีหนึ่งในการแสดงการใชทรัพยการไปอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดภายใตจุดมุงหมาย 
หรือความตองการของสังคมในรูปแบบท่ีสะดวกและเหมาะสม เพราะการวิเคราะหโครงการจะมี
การประเมินถึง ผลตอบแทน (Benefits) และคาใชจาย (Cost) ตาง ๆ ของแตละโครงการแลวปรับ
เปนตัวรวม (Common Denominator) ซ่ึงถาหากผลตอบแทนมีมากกวาคาใชจายตามท่ีไดปรับแลว 
โครงการนั้นกเปนโครงการท่ีใหผลตอบแทนคุมค แตถาคาใชจายมีมากกวาผลตอบแทนตามท่ีปรับ
แลวโครงการนั้นก็จะใหผลตอบแทนไมคุมคา การวิเคราะหโครงการจึงมีสวนชวยตอการตัดสินใจ
ท่ีจะใชทรัพยกรไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ 
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 2.2.6 ทฤษฎีการผลิต 
 การผลิต หมายถึง การนําเอาปจจัยการผลิตตาง ๆ มาใชรวมกัน เพื่อสรางใหเปนสินคา

หรือบริการท่ีมีประโยชนทางเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยในสังคม หรือเปน
การสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกสินคาหรือบริการใหสูงข้ึน ซ่ึงสามารถกระทําดวยการแปรรูป 
(form utility) ดวยการขนยายหรือเปล่ียนสถานท่ีจากแหลงผลิตไปสูตลาด (place utility) ดวยการทํา
ใหมีสินคาตามเวลาท่ีผูบริโภคมีความตองการ (time utility) และดวยการใหบริการ (services) ใน
กรณีท่ีสินคาไมมีตัวตน เพื่อใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ หรือเกิดความพอใจมากยิ่งข้ึน  เง่ือนไข
ของผูผลิตคือผูผลิตตองมีความรูความสามารถในการจดัหาปจจัยการผลิตมาใช หรือตองมีวิธีการใน
การใชปจจัยการผลิตท่ีมีอยูมาใชในการผลิตสินคาและบริการ เพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีมูลคาทาง
เศรษฐกิจมากท่ีสุด ซ่ึงจะบรรลุจุดมุงหมายในการไดมาซ่ึงกําไรสูงสุดตามมา 
 
 2.2.7 แนวความคิดเก่ียวกับมูลคาปจจุบัน 
 ชูชีพ พิพัฒนศิถี (2538) กลาวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับมูลคาในปจจุบันไววา คาของเงิน
ในระยะเวลาตาง ๆ ยอมมีคาท่ีแตกตากัน เชน มูลคาของเงินหนึ่งบาทท่ีจะไดรบในอนาคต (Future 
Value) จะมีคานอยกวาเงินบาทในปจจุบัน ส่ิงเหลานี้เปนจริงสําหรับบุคคลท่ัวไปที่วา คนเราชอบท่ี
จะรับเงินตราในปจจุบันมากกวาเงินจํานวนเดียวกันท่ีรับในอนาคตดวยเหตุผล 2 ประการ คือ 
  1. ความชอบตามเวลาท่ีแทจริง (Pure Time Preference) คนเราจะชอบการบริโภค
ในปจจุบันมากกวาในอนาคตของมูลคาท่ีเปนตัวเงินจํานวนเดียวกันดวยเหตุผลท่ีวา อนาคตคือความ
ไมแนนอน (ท้ังปริมาณและราคาสินคา) บุคคลมีชวงเวลาของการมีชีวิตอยู (Life Expectancy) ท่ี
จํากัดและในชวงท่ีรายไดแทจริงสูงข้ึนนั้น อรรถประโยชนหนวยสุดทายในอนาคตมีคานอยกวา
อรรถประโยชนหนวยสุดทายในปจจุบัน ถาหากจะกระตุนใหประชาชนทําการออมเพิ่มข้ึน เขา
เหลานั้นจะตองไดรับการชดเชยสําหรับการเสียสละท่ีไมทําการบริโภคในปจจุบัน การใหส่ิงจูงใจนี้
คือการจายดอกเบ้ียใหกับเงินออม 
  2. คาเสียโอกาสของทุน (Opportunity Cost of Capital) การกําหนดใหตลาดทุน 
(Capital Market) ท่ีมีอยูสามารถนําเงินตราไปลงทุนเพื่อสรางเงินตราใหมีจํานวนมากข้ึนในอนาคต 
หรืออาจจะกลาวไดอีกทางหนึ่งวามีคาเสียโอกาสของการออม ทางเลือกตอการบริโภคในปจจุบัน
คือการใชเงินทุนหรือทรัพยากรไปในทางที่จะกอใหเกิดรายไดในอนาคต ซ่ึงอยางนอยตองมีมูลคา
เทากันกับคาเงินตราในปจจุบันท่ีเกิดจากการลงทุนในแบบอื่น 


