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คํานํา 

 รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 น้ี จัดทํา
ขึ้นเพ่ือรวบรวมโครงการ กําหนดการ และบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้นําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 "ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน" ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 ณ อาคาร ECB1 คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 สําหรับผลงานทางวิชาการท่ีบรรจุอยู่ในรายงานฉบับน้ีมีจํานวนทั้งสิ้น 24 บทความ ประกอบด้วย
ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
รวมกว่า 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผลงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญใน
สาขาเศรษฐศาสตร์จากหลากหลายแขนง เช่น การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์เกษตร การพัฒนา
เศรษฐกิจ และเศรษฐศาสตร์การเงิน เป็นต้น ทั้งน้ี หวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลงานดังกล่าวจะสร้างคุณูปการต่อ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และช่วยสนับสนุนการพัฒนาของประเทศในอนาคตต่อไป  

 อน่ึง หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทําของอภัยมา ณ โอกาสน้ี  
 
 

      คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
      สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 

      คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร ์ประจําปี 2558 
"ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ อาคาร ECB1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 องค์ประกอบของการศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมหาวิทยาลัย 
ในปัจจุบันน้ัน ไม่ได้ให้ความสําคัญเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว หากแต่รวมถึงการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกห้องเรียนซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เดิมหรือเสริมสร้างต่อยอด
องค์ความรู้ใหม่อันเป็นประโยชน์ของวงการการศึกษาของประเทศ การทําวิจัยถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วย
พัฒนาองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นหัวใจสําคัญของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งน้ี  
การตีพิมพ์หรือนําเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยจึงเป็นกระบวนการนําความรู้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ันยังเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งช่วยพัฒนางานให้ดีย่ิงขึ้น และเป็นการวัดคุณภาพและผลสําเร็จของงานวิจัยได้อีกทางหน่ึง  

 ประกอบกับในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยและอีก 9 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเตรียมความพร้อม
ในทุกด้านจึงมีความสําคัญให้การขับเคลื่อนประชาคมฯ เป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้ังใจไว้ ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นหน่ึงในหน่วยงานที่ให้ความสําคัญในการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมฯ ขณะเดียวกันยังมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ รวมถึงทักษะในการทําวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ ประจําปี พ .ศ . 2558 ขึ้นในวันพุธที่ 16 ธันวาคม  
พ.ศ. 2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงเพ่ือเป็นเวทีในการนําเสนอผลงานวิชาการ
และผลงานวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างกันของนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงอาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในสถาบันอ่ืนทั่วประเทศ  
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 กําหนดการ 

ประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําป ี2558 
"ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ อาคาร ECB1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
    ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคาร ECB1 

09.00 - 09.15 น.  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดําเนินงานจัดการประชุมวิชาการ 
     โดย รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ ์
           คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  
    พิธีเปิด 
     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 
           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

09.15 - 09.45 น.  ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การทาํวิจัยในศตวรรษที่ 21" 
     โดย รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ ์
           คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

09.45 - 12.30 น.  เสวนาในหัวข้อ  
    "ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"  

    มุมมองจากภาคเอกชน 
     โดย ดร.ปิยศักด์ิ มานะสันต์ 
            ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
           ธนาคารเกียรตินาคิน 
    มุมมองจากภาคสถาบันการศกึษา 
     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ถวิล นิลใบ 
          และ รองศาสตราจารย์นคร ย้ิมศิริวัฒนะ 
           อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์  

    ดําเนินการเสวนาโดย อาจารย์วัลลภ คุ้มประดิษฐ์ 

12.30 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 - 16.00 น.  นําเสนอผลงานภาคบรรยาย 
    ณ ห้อง 201 204 301 และ 305 อาคาร ECB1 

16.00 - 16.30 น.  พิธีปิด 
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กําหนดการกลุ่มย่อย ห้อง 201 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง :  1) รองศาสตราจารย์นคร ยิ้มศิริวัฒนะ 
    2) อาจารย์ขวัญ เพชรสว่าง 
   

ลําดับที ่ ผู้นาํเสนอ เวลานําเสนอ ชื่อเรื่อง 
1 สันติ ฟ้าคุ้ม

อัจฉรา โพธิ์ดี 
และอัจฉรา จิตตลดากร 

13.30 - 13.50 น. การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวของสมาชิกและวิสาหกิจชุมชน โรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองหว้า
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2 ศุภสิทธิ์ กัณหาป้อง 
อัจฉรา โพธิ์ดี 
และอัจฉรา จิตตลดากร 

13.50 - 14.10 น. การวิเคราะห์การลงทุนในการปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าวของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

3 มินท์ฐิตา ธนวงศ์จิรสิน 14.10 - 14.30 น. การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรังไปเป็นพืชชนิดอื่นของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี
4 ศันสนีย์ ชํานาญไพร 14.30 - 14.50 น. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล กรณีศึกษาโรงงานขนาดกําลงัการผลิต 350,000 

ลิตรต่อวัน 
5 กนกวรรณ พลฉิม 

ศานิต เก้าเอี้ยน 
และจักรกฤษณ์ พจนศิลป ์

14.50 - 15.10 น. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การผลิตในจังหวัดนครราชสีมา 

6 ชมพูนุช นันทจิต 
ขวัญ เพชรสว่าง 
และวรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ 

15.10 - 15.30 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
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กําหนดการกลุ่มย่อย ห้อง 204 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง :  1) รองศาสตราจารย์กาญจนา ธรรมาวาท 
    2) อาจารย์พรรณรวี จันทรมาศ 
   

ลําดับที ่ ผู้นาํเสนอ เวลานําเสนอ ชื่อเรื่อง 
1 แก้วขวัญ ตั้งพิพงศ์กูล 

กิริยา กุลกลการ 
และศุภชัย ศรีสุชาติ 

13.30 - 13.50 น. การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมไทย 

2 กัณฐ์ธมาศ กิจพัฒนศิริ 13.50 - 14.10 น. อุปสงค์อัญมณีและเครื่องประดับของไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
3 สุณัฏฐพงศ์ ฉายากุล 14.10 - 14.30 น. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ: กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์
4 ภวินท์ คุรุรัตน์ 

อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ 
และอภิชาต ดะลุณเพธย์ 

14.30 - 14.50 น. การวิเคราะห์อุปสงค์ของการนําเข้าหนังจระเข้ดิบในประเทศญี่ปุ่น

5 สิริชล ระกําทอง 
และณัฐพล พจนาประเสริฐ 

14.50 - 15.10 น. การวิเคราะห์มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการทางเทคนิคที่มีต่อการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 
และไก่แปรรูปปรุงสุกของไทย 

6 สุนันท์ มะลิอ่อง 
อัจฉรา โพธิ์ดี 
และพงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ 

15.10 - 15.30 น. การจัดการการผลิตถั่วฝักยาวของเกษตรกรในอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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กําหนดการกลุ่มย่อย ห้อง 301 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง :  1) รองศาสตราจารย์ ดร.ถวิล นิลใบ 
    2) อาจารย์พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์ 
 
ลําดับที่ ผู้นาํเสนอ เวลานําเสนอ ชื่อเรื่อง

1 ประสาร บุญเสริม 13.30 - 13.50 น. การพยากรณ์อุปสงค์การถือเงินของประเทศไทยหลังเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2 รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง 

และสุวพัชร วุฒิเสน 
13.50 - 14.10 น. การวางแผนทรัพยากรองค์รวมที่มีผลต่อความสําเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

3 ลักษยา ตระกูลรังส ิ
และอติ ไทยานันท์ 

14.10 - 14.30 น. วิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล 

4 ภัคชญานันท์ ไกรเดช 
ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร 
และบุญเรือง ศรีเหรัญ 

14.30 - 14.50 น. การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจยัที่มีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาด
สําหรับร้านค้าปลีกในเขตภาคกลาง 

5 ปรารถนา ศรีพรหม 
และอติ ไทยานันท์ 

14.50 - 15.10 น. การศึกษาประสิทธิภาพสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี

6 สุชาติ ฟักบ้านใหม่ 
และอนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ 

15.10 - 15.30 น. ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้แบบจําลองดุลยภาพทั่วไป
พลวัตรเชิงสุ่ม 
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กําหนดการกลุ่มย่อย ห้อง 305 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง :  1) อาจารย์วัลลภ คุ้มประดิษฐ ์
    2) อาจารย์เสวียน แก้ววงษา 
 

ลําดับที่ ผู้นาํเสนอ เวลานําเสนอ ชื่อเรื่อง 
1 สมรักษ์ รักษาทรัพย์ 13.30 - 13.50 น. ความสัมฤทธิผลของนโยบายการเงินนอกตําราภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ: ศึกษากรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศโปรตุเกส อิตาลี ไอร์แลนด์ กรีซ และสเปน 
2 ดุสิตา แซ่โล้ว 13.50 - 14.10 น. ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 คุณัณญา ปรินจติร์ 14.10 - 14.30 น. กลยุทธ์การออกจากกับดักรายได้ปานกลางกรณศีกึษา ประเทศไทย มาเลเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
4 อรุณโรจน์ หน่อแก้วบุญ 

และณัฐพล พจนาประเสริฐ 
14.30 - 14.50 น. สองทศวรรษการกระจายรายได้ของชาวนาไทย

5 อภิวัฒน์ ขัดวิลาศ 
และผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล 

14.50 - 15.10 น. อิทธิพลของดัชนีหลักทรัพย์ของประเทศอเมริกาต่อดัชนีหลักทรัพย์ของประเทศไทยด้วยวิธีการถดถอยโคปูลา

6 อนิวัตติ์ สุวัณณะสังข์ 15.10 - 15.30 น. การส่งออกยางพาราในกรณีศึกษายางแผ่นรมควันจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
 

 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 9

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อผลงานวิชาการ 

ประจําห้องย่อย 201  

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 10

 

การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวของสมาชิกและวิสาหกิจชุมชน 
โรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองหว้า อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

Rice Production and Marketing Management of Members 
and Community Enterprise of Bannongwa Community Rice Mill, 

Mueang Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima Province 

สันติ ฟ้าคุ้ม1* อัจฉรา โพธ์ิดี2 และอัจฉรา จติตลดากร3 
Santi Fakhum1*, Ajchara Pothidee2 and Achara Chittaladakorn3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิก การจัดการการผลิตและการตลาด
ข้าวเปลือกของสมาชิก การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวสารของวิสาหกิจชุมชน จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวของวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชน
บ้านหนองหว้า จังหวัดนครราชสีมา ประชากรคือ สมาชิกทุกคนจํานวน 135 คน เป็นสมาชิกที่ปลูกข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 20 คน และสนทนากลุ่ม 15 คน ผลการวิจัยพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุเฉลี่ย 
53.50 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพค้าขาย พ้ืนที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 12.50 ไร่ มีการวางแผนการผลิต 
ปลูกข้าวโดยวิธีหว่านน้ําตมใช้นํ้าชลประทาน ควบคุมการปฏิบัติในบางกิจกรรม ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 536.00 
กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตรวมและรายได้รวม เท่ากับ 4,947.41 และ 6,834.00 บาทต่อไร่  ผลผลิต
ส่วนใหญ่จําหน่ายให้โรงสีเอกชนเน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนมีพ้ืนที่เก็บข้าวเปลือกไม่เพียงพอ วิสาหกิจชุมชน
รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกมาแปรรูป มีการวางแผนการผลิตและการตลาด ควบคุมปริมาณการขายและ
การผลิตให้สมดุลเน้นการขายปลีก จุดแข็งคือผลผลิตมีคุณภาพ ราคาถูก จุดอ่อนคือบรรจุภัณฑ์ไม่ทันสมัย 
โอกาสคือผู้บริโภคนิยมบริโภคข้าวเพ่ือสุขภาพ รัฐและเอกชนสนับสนุน อุปสรรคคือมีคู่แข่งมากและภัย
ธรรมชาติ แนวทางการพัฒนาที่สําคัญคือ ขอรับรองมาตรฐานการผลิต เพ่ิมความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย และหาช่องทางการจําหน่ายเพ่ิม 
 
คําสําคญั: การจัดการการผลิตข้าว การจัดการการตลาดข้าว วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
  

                                                 
1นักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2รองศาสตราจารย์ ประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3รองศาสตราจารย์ ประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
*Corresponding author: E-mail address: santi.fakhum@hotmail.com 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study the basic socio-economic status of 
Community Enterprise (CE) members, paddy production and marketing management of 
the members, the operation of the CE, rice production and marketing management of 
the CE, and strengths, weaknesses, opportunities, and threats, and guidelines to develop 
rice production and marketing management of Bannongwa Community Rice Mill, Nakhon 
Ratchasima Province. The study population was 135 community enterprises, and there 
were 20 members who grew Khao Dawk Mali 105 rice. A focus group discussion was 
done with 15 related people. The results showed that most of CE members were 
female, mean age 53.5 years, had completed primary education, and had trade 
occupations. Average planted area was 12.50 rai (1 rai = 1,600 m2). They mostly set 
production planning. For implementing, they mostly used wet direct seeding method 
and irrigation as source of water. For controlling, they mostly implemented some control 
activities. Average yield was 536.00 kg/rai. Average costs of production and average 
income, 4,947.41, and 6,834.00, baht/rai. They sold most of their product to a private 
rice mill and kept some part for consumption and seed. The CE bought paddy from the 
members to grind. They set production and marketing plan and balanced the quantity 
sold and the production. The product were mostly sold as retail to consumers. Their 
strengths were good quality products, low price; weaknesses were not modern 
packaging; opportunities were consumers’ satisfaction of healthy rice product and 
support from the private and government sectors; threats were many competitors and 
natural disasters. Guidelines to develop is important applying for standard production, 
enhancing the product varieties, developing modern packaging, and finding more 
distribution channels.   

Keywords: Rice production management, Rice marketing management,  

Community enterprise, Nakhon Ratchasima Province 
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บทนํา 

 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก  
มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศไทย การผลิตข้าวของ
ประเทศไทยในปี 2557 มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี 61.74 ล้านไร่ ผลผลิต 27.12 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 459 
กิโลกรัมต่อไร่ สามารถส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์มูลค่า 191,228 ล้านบาท ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
การผลิตและบริโภคข้าวอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพ่ือจําหน่าย และปลูกข้าว
เหนียวเพ่ือบริโภค ในปี 2557 มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี 36.89 ล้านไร่ ผลผลิต 12.30 ล้านตัน ผลผลิตเฉล่ีย 
354 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 
 จากปัญหาราคาข้าวที่ไม่แน่นอน ปัจจัยการผลิตราคาสูง เกษตรกรบางส่วนจึงได้รวมกลุ่มกันเพ่ือ
ช่วยเหลือสมาชิกทั้งในด้านการผลิตและการตลาด ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสนใจ 
ซึ่งวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการช่วยให้สมาชิกมีความเข้มแข็ง มีอํานาจการต่อรอง อีกทั้งยังมีกฎหมาย
รับรอง มีหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 
(สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548) 
 วิสาหกิจชุมชนคือกิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอ่ืน ๆ ที่
ดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่า
จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548) 
 จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี 3.55 ล้านไร่ มีผลผลิต 1.04 ล้านตัน และผลผลิตเฉล่ีย 
323 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 
 ปัจจุบันอําเภอเมืองนครราชสีมามีวิสาหกิจชุมชน จํานวน 32 วิสาหกิจชุมชน แต่วิสาหกิจชุมชน
โรงสีข้าวมีเพียงวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองหว้า อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา เพียงแห่งเดียวที่ยังดําเนินงานอยู่ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอ่ืนๆ ได้  (สํานักงานเกษตร
อําเภอเมืองนครราชสีมา, 2557) โดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนมีการช่วยเหลือสมาชิกด้านการผลิต  
เทคโนโลยีการผลิต การจัดการ การแปรรูป และการจัดจําหน่าย มีการใช้แรงงานจากสมาชิก ใช้วัตถุดิบ
จากสมาชิก มีการบริหารจัดการที่ดี แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย บรรจุภัณฑ์ยังไม่ทันสมัยหรือไม่โดด
เด่นเป็นที่สนใจของผู้บริโภคเท่าที่ควร ช่องทางการจําหน่ายสินค้าน้อยเกินไป การประชาสัมพันธ์ กิจการ
และผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นรูปธรรม 
 การศึกษาถึงการจัดการเร่ืองข้าว วิสาหกิจชุมชนข้าว การผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชน
โรงสีข้าวบ้านหนองหว้า อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงเป็นการศึกษาเพ่ือนําความรู้ด้าน
การจัดการวิสาหกิจชุมชน รวมถึงปัญหาด้านต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชนไปขยายผลยังวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ 
และผู้ที่สนใจในการพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 13

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
 2.  เพ่ือศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาดข้าวเปลือกของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
 3. เพ่ือศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาดข้าวสารของวิสาหกิจชุมชน 
 4.  เพ่ือศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการผลิตและ
การตลาดข้าวของวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองหว้า อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสมีา 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองหว้า จํานวนทั้งสิ้น 
135คน จําแนกเป็น 1) คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน จํานวน 15 คน 2) สมาชิกที่มิได้เป็นกรรมการ 
จํานวน 120คน จากสมาชิกทั้งหมดน้ีเป็นผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105จํานวน 20 คน โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชากรทุกราย นอกจากน้ีได้จัดสนทนากลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องจํานวน 15 คน เพ่ือร่วมกันหา
แนวทางพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวของวิสาหกิจชุมชนโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เจาะลึก 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 นําข้อมูลจากการศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาดข้าว
ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นําข้อมูลจาก
การศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาดข้าวสารของวิสาหกิจชุมชนมาการจําแนกและจัดระบบข้อมูล
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์ด้วย SWOT และ 
TOWS Matrix เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 
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ผลการวิจัย 
 ข้อมูลพืน้ฐานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
ตารางที่ 1: ขอ้มูลพื้นฐานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

ข้อมูล จํานวน ร้อยละ

เพศ 
      - ชาย 
      - หญิง 

 
50 
85 

37
63

อายุ    
      ตํ่ากว่า 31 ปี 
      31-50 ปี 
      51-70 ปี 
      สูงกว่า 70 ปี 

 
11 
30 
76 
18 

8.2
22.2
56.3
13.3

ตํ่าสุด 18 ปี สงูสุด 87 ปี เฉลีย่ 53.5 ปี
ระดับการศึกษา 
      - ประถมศึกษา 
      - มัธยมศึกษาตอนต้น 
      - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
      - อนุปริญญา/ปวส 
      - ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

 
86 
26 
12 
1 

10 

63.7
19.3
8.9
0.7
7.4

อาชีพหลัก 
      - ทํานา 
      - ทําการเกษตรอ่ืนๆ (ทาํไร่/ทําสวน) 
      - ค้าขายและธุรกิจส่วนตัว 
      - อ่ืนๆ (นักศึกษา/รับราชการ/พนักงานบริษัท) 

 
19 
8 

80 
28 

14.1
5.9

59.3
20.7

อาชีพรอง 
      - ทํานา 
      - ทําการเกษตรอ่ืนๆ (ทาํไร่/ทําสวน) 
      - ค้าขายและธุรกิจส่วนตัว 
      - ไม่มีอาชีพรอง 

 
3 

19 
25 
88 

2.2
14.1
18.5
65.2
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ตารางที่ 1: ขอ้มูลพื้นฐานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน (ต่อ) 

ข้อมูล จํานวน ร้อยละ

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อป ี
      - ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อปี 
      - 100,001 – 150,000 บาทต่อปี 
      - 150,001 – 300,000 บาทต่อปี 
      - 300,001 – 500,000 บาทต่อปี 
      - สูงกว่า 500,000 บาทต่อปี 

 
13 
9 

23 
25 
65 

9.6
6.7
17

18.5
48.2

ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

 
 จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็น
หญิง คิดเป็นร้อยละ 63.0 อายุ 51-70 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.3 อายุเฉลี่ย 53.5 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.7 อาชีพหลักค้าขายและธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 59.3 ไม่มีอาชีพรอง 
คิดเป็นร้อยละ 65.2 รายได้ต่อครัวเรือนสูงกว่า 500,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 48.2 
 การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวเปลือกของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
 การจัดการการผลิตข้าวเปลอืก   
 การวางแผนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการวางแผนการผลิตโดยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมก่อน
การผลิตมีการกําหนดเป้าหมายด้านปริมาณการผลิตข้าว มีการวางแผนการจัดหาปัจจัยการผลิตต่างๆ และ
ประมาณการรายรับ-รายจ่ายก่อนการผลิต 
 การปฏิบัติการ 
ตารางที่ 2: การปฏิบัติการการผลิตขา้ว 

ข้อมูล จํานวน ร้อยละ

การถือครองที่ดินที่ใช้ทํานา พ้ืนที่ตนเองและนาเช่า
      น้อยกว่า 10 ไร่ 8 40
      10 - 20 ไร่ 11 55
      มากกว่า 30 ไร่ 1 5

ตํ่าสุด 4 ไร่ สูงสุด 37 ไร่ เฉลีย่ 12.5 ไร่
ชนิดดินของพ้ืนที่นา
      ดินเหนียว 11 55
      ดินเหนียวปนดินร่วน 7 35
      ดินร่วน 2 10
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เงินทุนที่ใช้ในการทํานา 
      เงินทุนของตนเอง 10 50
      เงินทุนของตนเองและกู้ยืม 10 50
ประสบการณ์ในการทํานา 
      ตํ่ากว่า 20 ปี 2 10
      20 - 30 ปี 6 30
      31 - 40 ปี 7 35
      สูงกว่า 40 ปี 5 25

ตํ่าสุด 15 ปี สงูสุด 50 ปี เฉลีย่ 32.7 ปี
แหล่งของเมลด็พันธ์ุข้าว 
      เก็บผลผลติตนเองไว้ทําพันธ์ุ 8 40
      ซื้อจากศนูย์เมล็ดพันธ์ุข้าวจังหวัดนครราชสีมา 12 60
การเตรียมดิน  
      ไถดะ ไถแปร คราด 17 85
      ไถป่ันดิน 3 15
วิธีการปลูกข้าว  
      หว่านสํารวย 5 25
      หว่านนํ้าตม 14 70
      นาโยน 1 5
การให้นํ้า 
      นํ้าจากชลประทาน 16 80
      นํ้าฝนเป็นหลัก 4 20
การใส่ปุ๋ยเคม ี
      ไม่ใส ่ 4 20
      ใส ่ 16 80

ปริมาณปุ๋ยเฉลีย่ 35.3 กิโลกรมัต่อไร่
การกําจัดวัชพืช 
      วิธีกลและเขตกรรม 16 80
      ใช้สารเคมี 4 20
การป้องกันกําจัดโรคข้าว แมลง และสัตว์ศัตรูข้าว  ใช้วิธีกลและเขตกรรมทั้งหมด 
การเก็บเก่ียวข้าว ใช้รถเกี่ยวข้าวทั้งหมด

ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
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 จากตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการผลิตข้าว พบว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีพ้ืนที่นาของ
ตนเองและนาเช่าในช่วง 10-20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.0 เฉลี่ย 12.5 ไร่ ดินเป็นดินเหนียว คิดเป็นร้อยละ 
55.0 ใช้เงินทุนของตนเองและกู้ยืม คิดเป็นร้อยละ 50.0 ประสบการณ์ในการทํานาอยู่ในช่วง 31-40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 35.0 เฉลี่ย 32.7 ปี แหล่งพันธ์ุข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวจังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 
60.0 เตรียมดินโดยการไถดะ ไถแปร และคราด คิดเป็นร้อยละ 85.0 ปลูกข้าวโดยวิธีการหว่านนํ้าตม คิด
เป็นร้อยละ 70.0 ใช้นํ้าจากชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 80.0 ใช้ปุ๋ยเคมี คิดเป็นร้อยละ 80.0 เฉลี่ย 35.3 
กิโลกรัมต่อไร่ การกําจัดวัชพืชใช้วิธีกลร่วมกับวิธีเขตกรรม คิดเป็นร้อยละ 80.0 การป้องกันกําจัดโรคข้าว 
แมลง และสัตว์ศัตรูข้าว ใช้วิธีกลและเขตกรรมทั้งหมด การเก็บเก่ียวใช้รถเกี่ยวข้าวทั้งหมด 
 การควบคุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการควบคุมการผลิตข้าวแต่ละกิจกรรม มีการควบคุมการเก็บ
เก่ียวข้าวให้ทําอย่างเหมาะสม มีการจัดการผลผลิต วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว 
 การจัดการการตลาดข้าวเปลือก 
 การวางแผนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการวางแผนโดยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการตลาด
การวางแผนด้านแหล่งที่จะจําหน่ายข้าวเปลือก และวางแผนด้านปริมาณข้าวที่จะจําหน่าย   
 การปฏิบัติการผลผลิตรวมทั้งสิ้น 129.1 ตันส่วนใหญ่จําหน่ายให้โรงสีเอกชน เน่ืองจากได้เงินสด
ทันที รองลงมาคือเก็บไว้บริโภค และจําหน่ายให้วิสาหกิจชุมชน โดยขนส่งไปยังแหล่งรับซื้อ มีการตาก 
ลดความช้ืนก่อนขาย สมาชิกสามารถกําหนดราคาขายได้เองกรณีขายให้กับโรงสีข้าวชุมชนและญาติ  
 การควบคุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการควบคุมการตลาด โดยการควบคุมด้านการจัดจําหน่ายให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด มีการจดบันทึกข้อมูลด้านการตลาด และการนําข้อมูลจากการจดบันทึกมา
วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าว  
ตารางที่ 3:ต้นทุนการผลิตขา้วของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีปลูกข้าว 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ

1. ต้นทุนผนัแปรต่อไร ่ 2,436.35 1,080.33 3,516.68 71.08
1.1 ค่าแรงงาน 913.75 911.37 1,825.12 36.89
1.2 ค่าวัสดุ 1,413.97 151.25 1,565.22 31.64
1.3 ค่าดอกเบ้ีย/ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 108.63 17.71 126.34 2.55
2. ต้นทุนคงท่ีต่อไร่ 494.00 936.73 1,430.73 28.92
3. ต้นทุนรวมต่อไร่ 2,930.35 2,017.06 4,947.41 100.00

ร้อยละ 59.23 40.77 100.00 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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 จากตารางที่ 3 ต้นทุนการผลิตข้าวของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีปลูกข้าว พบว่า ต้นทุนการผลิต
รวมเฉล่ีย 4,947.41 บาทต่อไร่ เป็นต้นทุนเงินสดเฉล่ีย 2,930.35 บาทต่อไร่ ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดเฉลี่ย 
2,017.06 บาทต่อไร่ เป็นต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3,516.68 บาทต่อไร่ และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 1,430.73 บาท
ต่อไร่ ซึ่งต้นทุนผันแปรประกอบด้วย ค่าแรงงานเฉลี่ย 1,825.12 บาทต่อไร่ค่าวัสดุการเกษตรเฉลี่ย 
1,565.22 บาทต่อไร่ และค่าดอกเบ้ีย/ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเฉลี่ย 126.34 บาทต่อไร่  
 
ตารางที่ 4:ปรมิาณผลผลิต ราคา และผลตอบแทนในการผลิตขา้วของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

รายการ 

ปริมาณผลผลติเฉล่ีย (กิโลกรัมต่อไร่) 536.00
ราคาจําหน่าย (บาทต่อกิโลกรัม) 12.75
รายได้รวม (บาทต่อไร่) 6,834.00
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 3,317.32
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสด (บาท/ไร่) 3,903.65
กําไร (บาท/ไร)่ 1,886.59

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 

 จากตารางที่ 4 ปริมาณผลผลิต ราคา และผลตอบแทนในการผลิตข้าวของสมาชิก พบว่า ผลผลิต
เฉลี่ย 536.00 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาจําหน่าย 12.75 บาทต่อกิโลกรัม รายได้รวม 6,834.00 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร 3,317.32 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสด 3,903.65 
บาทต่อไร่ กําไร 1,886.59 บาทต่อไร่ 
 การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวสารของวิสาหกิจชุมชน 
 การจัดการการผลิตข้าวสาร คณะกรรมการตรวจคุณภาพข้าวเปลือก จัดทําบัญชีรับซื้อข้าวเปลือก 
ดําเนินการสีข้าว และบรรจุข้าวสารขนาด 1 กิโลกรัม เก็บเพ่ือรอจําหน่ายมีการตรวจสอบปริมาณสินค้า
คงเหลือ เพ่ือไม่ให้มีสินค้าค้างมากเกินไป 
 การตลาดข้าวสารเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ผลิตภัณฑ์มี 4 ชนิด คือ ข้าวขาวดอก
มะลิ105 ข้าวกล้องขาวดอกมะลิ105 ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวหอมมะลิแดง กําหนดราคาขายตํ่ากว่าร้านค้า
ใกล้เคียง เน้นการขายหน้าโรงสีข้าวเป็นหลัก  
 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดขา้วของ
วิสาหกิจชุมชน 
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ตารางที่ 5:สรุป SWOT การผลิตข้าวของวิสาหกิจชุมชน 
จุดแข็ง Strengths (S) จุดอ่อน Weaknesses (W) 

1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้ความร่วมมือ
2. คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน มีความเสียสละ 
3. ต้นทุนการผลิตตํ่า 
4. ข้าวเปลือกมีคุณภาพดี ใช้สารเคมีน้อย 

1. ข้าวเปลือกยังไม่ได้รับการรับรอง 
2. ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการรับรอง 
3. พ้ืนที่เก็บข้าวเปลือกไม่เพียงพอ  
4. สมาชิกที่ขายข้าวเปลือกไม่ได้รับเงินสดทันที 

โอกาส Opportunities (O) อุปสรรค Threats (T) 
1. ผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาสนใจสขุภาพมากขึ้น 
2. หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนสนับสนุน 
3. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

1. ภัยธรรมชาติ(นํ้าท่วม ฝนแล้ง) 
2. นโยบายภาครัฐด้านราคาข้าวเปลือก 

ท่ีมา:จากการสัมภาษณ์เจาะลึกคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
 

 จากตารางที่ 5 จุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนคือสมาชิกและคณะกรรมการให้ความร่วมมือและ
เสียสละ การผลิตข้าวมีต้นทุนตํ่าผลิตข้าวได้คุณภาพดี จุดอ่อนคือการผลิตข้าวเปลือกและข้าวสารยังไม่ได้
รับรองจากภาครัฐ มีพ้ืนที่เก็บข้าวเปลือกไม่เพียงพอ และการจ่ายเงินให้กับสมาชิกที่ขายข้าวต้องรอให้ขาย
ข้าวสารได้ก่อน โอกาสคือผู้บริโภคหันมาบริโภคข้าวที่ปลอดภัยมากขึ้น มีหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
สนับสนุน อุปสรรคคือภัยธรรมชาติและนโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าว 
 
ตารางที่ 6: สรุป SWOT การตลาดข้าวของวิสาหกิจชมุชน 

จุดแข็ง Strengths (S) จุดอ่อน Weaknesses (W) 
1. ผลิตภัณฑ์มคีุณภาพดี 
2. ราคาถูกกว่าร้านค้าใกล้เคยีง 
3. สถานทีจ่ําหน่ายอยู่ในชุมชนสะดวกซื้อ 

1. บรรจุภัณฑ์ไม่ทันสมัย 
2. ช่องทางการจําหน่ายน้อยเกินไป 
3. ค่านิยมในการบริโภคข้าวของสมาชิก 

โอกาส Opportunities (O) อุปสรรค Threats (T) 
1. ผู้บริโภคมีความเข้าใจและใส่ใจสุขภาพ
2. หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนสนับสนุน 
3. นโยบายของภาครัฐด้านราคาข้าว 

1. คู่แข่งในพ้ืนที่มาก
2. นโยบายของภาครัฐด้านการแทรกแซงราคาข้าว
ที่ไม่แน่นอน 

ท่ีมา:จากการสัมภาษณ์เจาะลึกคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
 

 จากตารางที่ 6 จุดแข็งคือคณะกรรมการประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูงเน่ืองจากใช้สารเคมีน้อย ราคาจําหน่ายถูกกว่าร้านค้า
ใกล้เคียง และสถานที่จําหน่ายอยู่ในชุมชนสะดวกในการซื้อ จุดอ่อนคือบรรจุภัณฑ์ไม่ทันสมัยช่องทางการ
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จําหน่ายน้อยเกินไป ค่านิยมในการบริโภคข้าวของสมาชิกบางส่วนนิยมบริโภคข้าวขัดขาวจึงไม่ซื้อข้าวจาก
วิสาหกิจชุมชน โอกาสคือผู้บริโภคหันมาบริโภคข้าวที่ปลอดภัยมากขึ้น หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
สนับสนุน อุปสรรคคือคู่แข่งในพ้ืนที่มีจํานวนมาก และนโยบายของภาครัฐด้านราคาข้าว 
 

ตารางที่ 7:TOWS Matrix การผลิตข้าวของวิสาหกิจชุมชน 
ปัจจัยภายใน 

 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง Strengths (S)
S1 – S4 

จุดอ่อน Weaknesses (W)
W1 – W4 

โอกาส 
Opportunities  

(O) 
O1 – O3 

SO Strategies 
S1 O1 
สมาชิกให้ความร่วมมือในการผลิตข้าว
จึงเป็นโอกาสในการผลิตข้าวให้ไ ด้
คุณภาพและปริมาณตามความต้องการ 
S2 O2 
คณะกรรมการมีความเสียสละในการ
ทํางานโดยมีหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนช่วยสนับสนุนจึงเป็นโอกาสใน
การขยายกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น 
S3 S4 O3 
ข้าวเปลือกมีคุณภาพดี มีต้นทุนการ
ผลิตตํ่า จึงเป็นโอกาสที่ดีในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้โดยมี
นโยบายของรัฐช่วยส่งเสริม 

WO Strategies 
W1 W2  O3 
นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นโอกาสที่ดีในการ
พัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานและ
ได้รับการรับรอง 
W3 W4 O1 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การ
สนับสนุนเงินทุนในการขยายพื้นที่เก็บ
ข้ าว เปลือกและเ งินสํ ารองจ่ ายค่ า
ข้าวเปลือกจึงเป็นโอกาสที่ดีในการรับ
ซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกมากขึ้น 

อุปสรรค  
Threats  

(T) 
T1 – T2 

ST Strategies 
S1 T1 
สมาชิกให้ความร่วมมือ มีความรู้และ
ประสบการณ์จึ งสามารถลดความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติได้ 
S4 T2 
ข้าวเปลือกมีคุณภาพดีจึงเป็นการลด
ผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐด้าน
ราคาข้าว 

WT Strategies
W1 W2 T2 
ข้าวเปลือกและผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับ
การรับรองจึงต้องรอให้รัฐบาลกําหนด
นโยบายที่ชัดเจนในด้านมาตรฐานการ
รับรอง 
 

ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์เจาะลึกคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
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ตารางที่ 8:TOWS Matrix การตลาดข้าวของวิสาหกิจชุมชน 
ปัจจัยภายใน 

 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง Strengths (S)
S1 – S4 

จุดอ่อน Weaknesses (W)
W1 – W4 

โอกาส 
Opportunities  

(O) 
O1 – O3 

SO Strategies 
S2 S3 O1 
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ราคาถูกกว่า
ท้องตลาด สถานที่จําหน่ายสะดวกใน
การซื้อผลิตภัณฑ์ จึงเป็นโอกาสในการ
ขายผลิตภัณฑ์เพ่ือผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ 
S1 O2 
คณะกรรมการมีการประสานงานกับ
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในการ
หาช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
S2 O3 
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนมีคุณภาพ
ซึ่งตรงกับนโยบายของภาครัฐในการ
ส่งเสริมการบริโภคและส่งออกข้าว
คุณภาพ 

WO Strategies 
W1 W3 O1 
ผู้บริ โภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์เ พ่ือ
สุขภาพมากข้ึนจึงเป็นโอกาสดีในการ
พัฒน า บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ทั น ส มั ย  มี
มาตรฐานเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
W1 O2 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุน
จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเพ่ิมช่องทางการ
จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์มากขึ้น 
W4 O3 
นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมข้าว
คุณภาพดีจึงเป็นโอกาสในการเปลี่ยน
ทัศนคติของสมาชิกและบุคคลทั่วไปให้
หันมาบริโภคข้าวคุณภาพมากข้ึน 

อุปสรรค  
Threats  

(T) 
T1 – T2 

ST Strategies 
S2 S3 T1 
ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ราคาถูกกว่าคู่แข่ง 
จึงสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในพ้ืนที่ได้ 
S1 T2 
คณะกรรมการมีการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ในการหาช่องทาง
ก า ร จํ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  เ พ่ื อ ล ด
ผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐด้าน
ราคาข้าว 

WT Strategies
W1 W2 W3 T1 
บรรจุภัณฑ์ไม่ทันสมัย ช่องทางการ
จําหน่ายน้อย ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับรอง 
จึงต้องหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรง 
W4 T2 
ค่านิยมในการบริโภคข้าวขัดขาวและ
นโยบายของรัฐ ด้านราคาข้ าวที่ ไม่
แน่นอนจึงหลีกเลี่ยงในการผลิตและ
จําหน่ายข้าวที่มากเกินไป 

ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์เจาะลึกคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
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 ผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคด้านการผลิตและการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชน ได้นํามากําหนดแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวของวิสาหกิจชุมชน โดยใช้
เทคนิค TOWS Matrix ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ในกลุ่ม SO และ ST ซึ่งเป็นกลยุทธ์การใช้จุดแข็ง
และโอกาสของวิสาหกิจชุมชนในการดําเนินการ ส่วนกลยุทธ์ในกลุ่ม WO และWT เป็นกลยุทธ์ที่สามารถ
ระบุถึงปัจจัยเสี่ยง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาได้ดังน้ี 
 
 แนวทางพัฒนาการผลิตข้าวของวิสาหกิจชุมชน 
 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีปลูกข้าว ควรมีการปฏิบัติตามแผนการผลิตในแต่ละปี ปลูกข้าวที่ตลาด 
ต้องการ เช่น ข้าวไรซ์เบอร่ี ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวสินเหล็ก เป็นต้น ควรพัฒนากระบวนการผลิตตาม
มาตรฐานGAPและขอการรับรองจากภาครัฐ  
 วิสาหกิจชุมชนควรเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย จัดหาแหล่ง
เก็บข้าวเปลือกเพ่ือรองรับปริมาณผลผลิตของสมาชิก และควรขอรับรองมาตรฐานการผลิต 
 
 แนวทางการพฒันาการตลาดข้าวของวิสาหกิจชุมชน 
 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีปลูกข้าวควรวางแผนการตลาดโดยคาดการแนวโน้มการบริโภคแต่ละปี 
ซึ่งต้องวางแผนการตลาดล่วงหน้าจึงจะสามารถผลิตได้ทันทั้งปริมาณและคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพ 
และปริมาณข้าวให้เพียงพอตามแผนการตลาดที่วางไว้  
 วิสาหกิจชุมชนควรหาช่องทางการจัดจําหน่ายเพ่ิม เน้นการขยายตลาดไปสู่แหล่งจําหน่ายขนาด
ใหญ่ๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงพยาบาล คลินิก ควรสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการนําเสนอ
สินค้าต่อผู้บริโภค มีแผนการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน 
 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
 
 สรุปผล 
 สรุปข้อมูลทั่วไปสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุเฉลี่ย 53.5 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
อาชีพหลักค้าขายและธุรกิจส่วนตัว ไม่มีอาชีพรอง มีรายได้ต่อครัวเรือนสูงกว่า 500,000 บาทต่อปี  
 สรุปผลการจัดการการผลิตและการตลาดข้าวเปลือกของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกข้าวอยู่ในเขตชลประทาน ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105 เป็นหลัก มีการ
ปลูกข้าวไรซ์เบอร่ี และข้าวหอมมะลิแดงเสริม มีการวางแผนการผลิต ปลูกข้าวด้วยวิธีการหว่านนํ้าตม มี
การป้องกันกําจัดวัชพืช โรคข้าว แมลงศัตรูข้าว และสัตว์ศัตรูข้าว โดยวิธีกลและเขตกรรม มีการ
ควบคุมดูแลต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมดินจนถึงเก็บเก่ียวมีการวางแผนการตลาด การปฏิบัติการ และการ
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ควบคุมการตลาด ส่วนใหญ่ขายให้โรงสีเอกชนและโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน โดยขนส่งไปยังแหล่งรับซื้อ 
สมาชิกสามารถกําหนดราคาขายได้เองกรณีขายให้กับวิสาหกิจชุมชน และญาติ  
 
 สรุปผลการจัดการการผลิตและการตลาดข้าวสารของวิสาหกิจชุมชน 
 วิสาหกิจชุมชนมีการวางแผนการผลิตข้าวสาร ซึ่งต้องใช้ข้าวเปลือก ประมาณ 14 ตันต่อปีมีการ
วางแผนการผลิต มีการควบคุมการผลิตของคณะกรรมการที่มีความชํานาญในการผลิต และการเก็บรักษา 
วิสาหกิจชุมชนมีการจัดการการตลาดที่เน้นลูกค้าที่รักสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโภชนาการสูง ราคาถูกกว่า
ท้องตลาด ควบคุมปริมาณการขายและการผลิตให้สมดุลกัน   
 
 สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าว
ของวิสาหกิจชุมชน 
 การผลิตข้าวของวิสาหกิจชุมชน จุดแข็งคือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกข้าวให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามแผนการผลิต คณะกรรมการมีความเสียสละ ข้าวเปลือกมีคุณภาพดี ต้นทุนการผลิตตํ่า จุดอ่อน
คือข้าวเปลือกและผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการรับรอง พ้ืนที่เก็บข้าวไม่เพียงพอ และไม่สามารถจ่ายเงินสด
ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ขายข้าวได้ทันที โอกาสคือผู้บริโภคสนใจข้าวเพ่ือสุขภาพ หน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนสนับสนุน และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อุปสรรคคือภัยธรรมชาติและ
นโยบายภาครัฐด้านราคาข้าวเปลือก 
 การตลาดข้าวของวิสาหกิจ จุดแข็งคือคณะกรรมการมีการติดต่อด้านการตลาดกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี  ราคาถูก และสถานที่จําหน่ายอยู่ในชุมชน จุดอ่อนคือบรรจุ
ภัณฑ์ไม่ทันสมัย ช่องทางการจําหน่ายน้อย ค่านิยมในการบริโภคข้าว โอกาสคือผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ 
ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน อุปสรรคคือคู่แข่งมากและนโยบายด้านราคาข้าวของภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนาการการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชน 
 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกข้าว ควรมีการปฏิบัติตามแผนการผลิต ปลูกข้าวตามความต้องการ
ของตลาด ควรพัฒนาการผลิตตามมาตรฐาน GAP และขอการรับรองจากภาครัฐ 
 วิสาหกิจชุมชนควรเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย จัดหาแหล่ง
เก็บข้าวเปลือกเพ่ิม และขอรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารหาช่องทางการจัดจําหน่ายเพ่ิม เน้นการขยาย
ตลาดไปสู่แหล่งจําหน่ายขนาดใหญ่ๆ มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน  
 
 อภิปรายผล  
 ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยมาก มีอาชีพค้าขาย มีผู้ปลูกข้าว
น้อยราย มีประสบการณ์การทํานามาก แต่ขาดผู้ที่จะสืบทอดการทํานาในรุ่นต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อ
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อนาคตวิสาหกิจชุมชนได้ซึ่งผลการวิจัยบางประเด็นสอดคล้องกับ วัชรินทร์นิลารัตน์(2555). และเชษฐา  
ราชภักดี (2546) 
 การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวเปลือกของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีปลูกข้าว ส่วนใหญ่มี
การวางแผน การควบคุมการดําเนินงาน แต่ขาดการจดบันทึกข้อมูล มีการใช้แรงงานในการทํากิจกรรม
ต่างๆ จากครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ แต่การเก็บเก่ียวข้าวใช้รถเก่ียวข้าว ซึ่งต้องจ้างมาจากภายนอก ต้นทุน
ส่วนน้ีจึงสูง สมาชิกวิสาหกิจที่ขายผลผลิตให้กับวิสาหกิจชุมชนมีผลตอบแทนสูง ปัญหาของวิสาหกิจชุมชน
คือไม่สามารถรับผลผลิตจากสมาชิกได้ทั้งหมด เน่ืองจากสถานที่เก็บไม่เพียงพอ การจ่ายเงินให้กับสมาชิกที่
ขายข้าวเปลือก ต้องรอให้ขายข้าวสารได้ก่อนซึ่งผลการวิจัยบางประเด็นสอดคล้องกับบุญยังมากชุ่ม 
(2555) ธนิตาอาจชารี (2555) และหทัยรัตน์  พลซา (2553) 
 การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวสารของวิสาหกิจชุมชนคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนมี
การดําเนินงานท่ีดี มีการช่วยเหลือสมาชิกด้านการผลิต การจําหน่าย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเน่ือง มีความเข็มแข็ง เสียสละ รับผิดชอบต่อสาธารณะ และสมาชิกสูง ซึ่งผลการวิจัยบางประเด็น
สอดคล้องกับชฎาพรไชยศรี (2552:101) คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน มีการวางแผนการตลาดที่เน้น
ลูกค้าที่รักสุขภาพ ดังน้ันจึงไม่ขัดสีข้าวสารจนขาว เพ่ือรักษาคุณค่าทางโภชนาการของข้าวไว้ แต่สมาชิก
บางส่วนมีพฤติกรรมการบริโภคข้าวสารที่ขัดขาว ส่งผลให้สมาชิกไม่ซื้อข้าวสารจากวิสาหกิจชุมชน  

 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 
 - เทศบาลตําบลโคกกรวด และผู้นําชุมชน ควรกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นของ
ตําบลโคกกรวด เพ่ือเพ่ิมช่องทางการผลิต และการตลาดออกไปสู่พ้ืนที่ใกล้เคียง  
 - สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครราชสีมา และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองนครราชสีมา 
ควรจัดหาช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชุนให้เป็นที่รู้จัก
 - หน่วยงานของภาครัฐทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรร่วมมือกันทํางานโดยมีการวางแผนการ
ทํางานอย่างเป็นระบบ  คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน  ให้ความรู้แก่ผู้ผลิต  และผู้บริ โภค
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 
 - ควรศึกษาในเรื่องตัวแปรที่ส่งผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืน มี
การสืบทอดกิจการของวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
 - ควรศึกษาถึงแนวทางในการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคข้าวที่ไม่ขัดขาว เพ่ือให้ทราบแนวทาง
ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคข้าวที่เหมาะสม 
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 - ควรศึกษากับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 
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การวิเคราะห์การลงทุนในการปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าว 
ของเกษตรกรในพื้นท่ีอําเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 

Analysis on the Investment of Sugar Cane Production Replacing Rice by 
Farmers in Kaeng Sanamnang District, Nakhon Ratchasima Province 

ศุภสิทธ์ิ กัณหาป้อง1* อัจฉรา โพธ์ิดี2 และอัจฉรา จิตตลดากร3 
Suphasit Kanhapong1*, Ajchara Pothidee2 and Achara Chittaladakorn3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของผู้ปลูกข้าวและอ้อยโรงงาน 
การผลิตและจําหน่ายข้าวและอ้อยโรงงาน ปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าว
วิเคราะห์ด้านการเงินในการลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าวและความต้องการอ้อยของโรงงานนํ้าตาล 
 ประชากร คือ ผู้ปลูกข้าวและอ้อยโรงงานในพ้ืนที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสมสําหรับปลูก
ข้าว กลุ่มตัวอย่างจํานวนอย่างละ 45 ราย และสัมภาษณ์ผู้อํานวยการฝ่ายจัดหาโรงงานนํ้าตาล วิเคราะห์
การลงทุนโดยใช้เกณฑ์ NPV IRR และ BCR 
 ผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์การลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าวคุ้มค่าการลงทุน 
เน่ืองจาก มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวก IRR มากกว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 และ BCR มากกว่า
หน่ึง การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ถ้าต้นทุนการปลูกอ้อยสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 17.76 หรือผลตอบแทน
ลดลงมากกว่าร้อยละ 15.81 จะทําให้การปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ไม่คุ้มค่าการ
ลงทุนและถ้าต้นทุนการปลูกอ้อยโรงงานสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 20.05 หรือผลตอบแทนลดลงมากกว่าร้อย
ละ 17.85 จะทําให้การปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าว กข6 ไม่คุ้มค่าการลงทุน 
 
คําสําคัญ:  วิเคราะห์การลงทุน อ้อยโรงงาน ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวกข 6 
 

Abstract 

The objectives of the research were to study socio-economic status of rice and 
sugar cane farmers, their production and distribution of the products, their decision 
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factors to grow sugar cane replacing rice, investment analysis of sugar cane production 
replacing rice, and quantity of demand the sugar mill in the area. 

The study population was rice farmers and sugar cane farmers in areas with land 
classified as less suitable or not suitable for rice cultivation. The samples for each group 
of farmers were 45 persons and interview with sugar mill entrepreneur. The investment 
analysis consisting of net present value (NPV), benefit-cost ratio (BCR), internal rate of 
return (IRR). 

The result showed that analysis on the investment of sugar cane production 
replacing rice showed that it was worthwhile since the net present value (NPV) was 
positive, the IRR was greater than the interest rate (7 percent), and BCR was more than 
one. The sensitivity analysis showed that if the increased costs of sugar cane production 
rose by more than 17.76 percent or the benefits dropped by more than 15.81 percent, 
then sugar cane planting replacing Khao Dawk Mali 105 rice would not be worthwhile. In 
addition, if the increased costs of sugar cane production rose by more than 20.05 
percent, or the benefits dropped by more than 17.85 percent, then sugar cane planting 
replacing RD6 rice would not worthwhile either. 

 
Keywords: Analysis on the investment,  Sugar Cane,  Khao Dawk Mali 105, RD6 
 

บทนํา 

 การผลิตสินค้าเกษตรของประเทศไทยหลายชนิดเกษตรกรส่วนใหญ่ทําการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์
ที่ทําต่อกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษและสืบทอดต่อรุ่นต่อไปโดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลิตสินค้า คือ 
ราคาสินค้าเกษตรชนิดใดมีราคาสูงก็จะทําการเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตสินค้าชนิดน้ันมาก เช่น ราคาข้าวหอมมะลิ
มีราคาสูงเกษตรกรก็จะทําการเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตโดยไม่คํานึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่ทําการปลูก ทํา
ให้มีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ตํ่า ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง อีกทั้งสินค้าบางชนิดมีผลผลิตมากจนเกิน
ความต้องการของตลาด เกษตรกรต้องประสบปัญหาภาวะราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า ภาครัฐต้องใช้
งบประมาณในการเข้าช่วยเหลือทําให้เกิดภาระด้านงบประมาณ  
 ปี 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการนําการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) 
โดยมีเป้าหมายสําคัญคือ ต้องการปรับสมดุลของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของสินค้าใน
แต่ละพ้ืนที่ โดยใช้การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการผลิตสินค้าเกษตร คํานึงถึงสภาพดิน ปริมาณนํ้า 
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อากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์ และระดับความต้องการธาตุอาหารของพืช เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 ปี 2556 มีการกําหนดพ้ืนที่ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชจํานวน 6 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา และปาล์มนํ้ามัน ออกเป็น 4 ระดับ คือ พ้ืนที่ความ
เหมาะสมสูง (S1) พ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) พ้ืนที่ความเหมาะสมน้อย (S3) และพ้ืนที่ไม่
เหมาะสม (N) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557) 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความต้องการปรับลดพ้ืนที่การปลูกข้าว ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
ข้าวแห่งชาติ (กขช) ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่ตามความเหมาะสมสําหรับการปลูกข้าว 
คือ พ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1)  และพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ให้ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ พัฒนาคุณภาพข้าวให้มีคุณภาพดีสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด จัดทําแปลงต้นแบบ จัดระบบการปลูกข้าวในเขตพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือป้องกันการ
ระบาดของศัตรูข้าว   
 สําหรับพ้ืนที่ความเหมาะสมน้อย (S3) และพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) สําหรับการปลูกข้าวให้ส่งเสริม
ทางเลือกในการปลูกพืชอ่ืน ได้แก่ อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มนํ้ามัน เกษตรผสมผสาน การปลูก
พืชผัก ผลไม้ หญ้าเนเปียร์ เพ่ือเลี้ยงโคเน้ือ และการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่ปลูกข้าว โดยให้เกษตรกรพิจารณา
เป็นทางเลือกในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนตามความต้องการของเกษตรกร โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเสนอแนะทางเลือกให้เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าว เช่น อ้อย
โรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีพ้ืนที่อยู่ห่างจากแหล่งรับซื้อไม่เกิน 50 กิโลเมตร (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, 2557) 
 อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรส่วนใหญ่ทํานาปลูกข้าว 2 กลุ่มพันธ์ุ คือ ข้าว 
กข 6 และข้าวหอมมะลิ ได้แก่ กข 15 และขาวดอกมะลิ 105 มักประสบปัญหาผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ตํ่า 
ต้นทุนการผลิตสูง เน่ืองจากพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่ความเหมาะสมน้อย (S3) และพ้ืนที่
ไม่เหมาะสม (N) สําหรับปลูกข้าว ดังน้ัน อ้อยโรงงานซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่รัฐบาลแนะนําเกษตรกรปลูก จึง
น่าจะเป็นพืชอีกทางเลือกหน่ึงที่เกษตรกรปลูกทดแทนข้าวในพ้ืนที่ความเหมาะสมน้อย (S3) และพื้นที่ไม่
เหมาะสม (N) ของข้าว แล้วได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าการปลูกข้าว เน่ืองจากอ้อยโรงงานเป็นพืชที่
ปลูกแล้วสามารถเก็บเก่ียวได้หลายครั้ง สามารถทนแล้งได้ดีกว่าข้าว โรงงานนํ้าตาลยังมีความต้องการ
ผลผลิตมาก และมีโรงงานนํ้าตาลต้ังอยู่ในพ้ืนที่อําเภอแก้งสนามนาง คือ โรงงานนํ้าตาลราชสีมา ทําให้
เกษตรกรไม่ต้องเดินทางไปขายอ้อยระยะทางไกล ซึ่งจะทําให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการทํานา
ปลูกข้าว ดังน้ัน ในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนการปลูกข้าวและอ้อยโรงงานรวมถึงวิเคราะห์การลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าว
เพ่ือให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเกษตรกรในการปรับเปล่ียนพ้ืนที่ปลูกข้าวมาปลูกอ้อย
โรงงาน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและอ้อยโรงงาน 

2. เพ่ือศึกษาการผลิตและการจําหน่ายข้าวและอ้อยโรงงานของเกษตรกร 

3. เพ่ือวิเคราะห์ด้านการเงินในการลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าว 

4. เพ่ือศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าว 

5. เพ่ือศึกษาความต้องการอ้อยโรงงานของโรงงานนํ้าตาล 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผู้ปลูกอ้อยโรงงานในพ้ืนที่ระดับความ
เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) ของข้าว ปีเพาะปลูก 2557/58 ในพ้ืนที่อําเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้ปลูกข้าว จํานวน 45 ราย และผู้ปลูกอ้อยโรงงาน จํานวน 45 ราย 
ซึ่งแบ่งผู้ปลูกอ้อยโรงงานเป็นผู้ปลูกอ้อยปีที่ 1 จํานวน 15 ราย อ้อยปีที่ 2 จํานวน 15 ราย และอ้อยปีที่ 3 
จํานวน 15 ราย เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling method) เครื่องมือที่ใช้รวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม และทําการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้อํานวยการฝ่ายจัดหาอ้อย โรงงานนํ้าตาลราชสีมา  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและอ้อยโรงงาน 
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ขนาดของครัวเรือน แรงงานในครัวเรือน การถือครองที่ดินและขนาด
พ้ืนที่ปลูก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาการผลิตและการจําหน่ายข้าวและอ้อยโรงงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
และอ้อยโรงงาน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร 
เก่ียวกับการปลูกและจําหน่ายข้าวและอ้อยโรงงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 วิเคราะห์ด้านการเงินในการลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าว เครื่องมือที่
ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและอ้อยโรงงาน 
เก่ียวกับต้นทุนการผลิตข้าวและอ้อยโรงงาน วิเคราะห์การลงทุนกําหนดอายุโครงการ 9 ปี โดยใช้เกณฑ์
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายในการลงทุน (IRR) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(BCR) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการโดยการทดสอบความแปรเปล่ียนด้านต้นทุน (SVTc) 
และด้านผลตอบแทน (SVTb) ดังน้ี 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV) คือ ผลรวมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้
ปรับค่าเวลาตลอดอายุของโครงการโดยโครงการที่เหมาะสมกับการลงทุนน้ันต้องมีมูลค่าปัจจุบันของ
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ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มากกว่า 0 ซึ่งหมายความว่า มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับมากกว่ามูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายของโครงการ 
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      NPV =   มูลคา่ปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิที่เพ่ิมขึ้น 
      Bt =   มูลค่าของผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น ในปีที่ t 
      Ct =   มลูค่าของต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น ในปีที ่t 
      i  =    อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบ้ียที่เหมาะสม 
      t    =   ปีของโครงการ คือ ปีที่ 0, 1, 2,.., n 

n    =   อายุของโครงการ 
ข้อดีของ NPV คือ สามารถบอกได้ทั้งขนาดและทิศทาง โดยคํานึงถึงค่าของเงินตามเวลา

และคํานึงถึงกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับตลอดอายุโครงการและเป็นวิธีที่ง่ายต่อการนําไปพิจารณาตัดสินใจ
เพราะผลลัพธ์ที่ได้เป็นจํานวนเงินซึ่งแสดงถึงผลรวมของค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจาก
โครงการว่ามีจํานวนมากหรือน้อยกว่ากระแสเงินสดจ่ายลงทุนให้เพ่ิมขึ้นได้ แต่การวิเคราะห์ NPV มีข้อเสีย 
คือ อัตราผลตอบแทนหรือต้นทุนเงินทุนที่ใช้ในการคิดลดกระแสเงินสดให้เป็นค่าปัจจุบันมีค่าคงที่ตลอด
อายุของโครงการ ซึ่งในความเป็นจริงค่าดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ 

อัตราผลตอบแทนภายในการลงทุน (Internal rate of return: IRR) คือ อัตราคิดลดที่
ทําให้มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน หรืออัตราดอกเบี้ยที่ทําให้ NPV=0 
หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ คือ เลือกโครงการท่ีมี IRR มากกว่าอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 

 
1

1
11 NPVNPV

NPV
rrrIRR

u
u 
  

        r1  =  อัตราคิดลดตัวตํ่าที่ทําให้ค่า NPV เป็นบวก   
      ru  =  อัตราคิดลดตัวสูงที่ทําให้ค่า NPV เป็นลบ 
      NPV1  =  มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่คิดด้วยอัตราคิดลดตัวตํ่า 
      NPVu  =  มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่คิดด้วยอัตราคิดลดตัวสูง 

ข้อดีของ IRR คือ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นร้อยละที่ได้จากโครงการแสดงว่ามีจํานวนมากหรือน้อย
กว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ ข้อเสีย คือ การคํานวณที่ยุ่งยากและยังเป็นอัตราท่ีคงที่ตลอดอายุ
โครงการ ซึ่งในความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นน้ัน 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-cost ratio: BCR) คือ อัตราส่วนระหว่าง
มูลค่าปัจจุบันผลตอบแทนต่อมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนทั้งหมดตลอดอายุโครงการโดยเกณฑ์ BCR มากกว่า 
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1 แสดงว่าโครงการคุ้มค่ากับการลงทุน ข้อดีของ BCR คือ สามารถบอกทิศทางของโครงการได้ในรูปของ
สัดส่วน แต่ไม่สามารถบอกขนาดของโครงการได้ 
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             Bt =   มูลค่าของผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นในปีที่ t 
Ct  =  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในปีที่ t  

          i  =    อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบ้ียที่เหมาะสม 
        t  =    ปีของโครงการ คือ ปีที่ 0, 1, 2,..., n  

n =    อายุของโครงการ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เพ่ือพิจารณาว่าตัวแปร
หรือปัจจัยที่กําหนดความเป็นไปได้ของการปลูกอ้อยโรงงานเปลี่ยนแปลงไป การลงทุนปลูกอ้อยโรงงาน
ยังคงมีความเป็นไปได้หรือไม่ เน่ืองจากการดําเนินการต่อไปในอนาคตต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความเสี่ยงมีความแตกต่างกันไป โดยใช้การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน 
(Switching Value Test: SVT) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงร้อยละของปัจจัยที่เช่ือว่ามีอิทธิพลต่อผลลัพธ์
ของโครงการ ซึ่งทําให้ค่า NPV=0 มีการคํานวณ 2 วิธี คือ 
  การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (Switching Value Test: SVTc) หมายถึง 
ต้นทุนการปลูกอ้อยโรงงานสามารถเพ่ิมขึ้นได้ร้อยละเท่าไร จะทําให้ NPV=0 

SVTc = (NPV/PVC)  100 
การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน (Switching Value Test: SVTb) 

หมายถึง ผลประโยชน์การปลูกอ้อยโรงงานสามารถลดลงได้ร้อยละเท่าไร จะทําให้ NPV=0 

SVTb = (NPV/PVB)  100 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าว เครื่องมือ
ที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและอ้อยโรงงาน 
ลักษณะคําถามแบบให้เลือกตอบโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การศึกษาความต้องการอ้อยโรงงานของโรงงานน้ําตาล เครื่องมือที่ใช้
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้อํานวยการฝ่ายจัดหาอ้อย โรงงาน
นํ้าตาลราชสีมา เก่ียวกับความต้องการอ้อยโรงงาน   
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ผลการวิจัย 
สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีสภาพสังคมและเศรษฐกิจ

คล้ายคลึงกัน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-60 ปี โดยอายุผู้ปลูกข้าวเฉลี่ย 53.20 ปี อายุผู้ปลูก
อ้อยเฉลี่ย 50.82 ปีการศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา ประสบการณ์การปลูกข้าวเฉลี่ย 26 ปี และ
ประสบการณ์การปลูกอ้อยเฉลี่ย 16.98 ปี สมาชิกครัวเรือนระหว่าง 3-4 คน เป็นแรงงานภาคการเกษตร
จํานวนระหว่าง 1-2 คน ซึ่งพ้ืนที่ถือครองส่วนใหญ่เป็นของตนเอง โดยผู้ปลูกข้าวมีพ้ืนที่การเกษตรเฉลี่ย 
18.53 ไร่ เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 12.94 ไร่ ขณะที่ผู้ปลูกอ้อยมีพ้ืนที่การเกษตรเฉลี่ย 23.54 ไร่ เป็นพ้ืนที่
ปลูกอ้อยเฉลี่ย 14.27 ไร่ 

การผลิตและจําหน่ายข้าวและอ้อยโรงงานของเกษตรกร พบว่า ผู้ปลูกข้าวทั้งหมดทํานาหว่าน
ข้าวแห้ง โดยส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ ปลูกทั้งพันธ์ุ
ขาวดอกมะลิ 105 และพันธ์ุ กข6 คิดเป็นร้อยละ 28.89 มีเกษตรกรปลูกข้าวพันธ์ุ กข6 อย่างเดียว คิดเป็น
ร้อยละ 28.89 ปริมาณการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าว พบว่า ใช้ในอัตราเฉลี่ย 28.46 กิโลกรัมต่อไร่ ผู้ปลูกอ้อยส่วน
ใหญ่ปลูกอ้อยโรงงานพันธ์ุขอนแก่น 3 คิดเป็นร้อยละ 86.67 รองลงมาคือ LK92 - 11 คิดเป็นร้อยละ 
13.33 ปริมาณการใช้พันธ์ุอ้อยอัตราเฉล่ียอยู่ที่ 966.67 กิโลกรัมต่อไร่ 

การเตรียมดิน ผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่วนใหญ่ทําการไถเตรียมดิน 2 ครั้ง ก่อนปลูกข้าว ผู้
ปลูกข้าว กข6 ส่วนใหญ่ทําการไถเตรียมดิน 3 ครั้ง ขณะที่ผู้ปลูกอ้อยโรงงานในปีที่ 1 ทําการไถเตรียมดิน 
2 ครั้งและยกร่องก่อนปลูกอ้อย โดยในปีที่ 2 และปีที่ 3 เกษตรกรมีการไถแต่งตอ คิดเป็นร้อยละ 73.33 
ขณะที่เกษตรกรไม่ไถแต่งตอ คิดเป็นร้อยละ 26.67 

การใส่ปุ๋ย ผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวกข6 มีการใส่ปุ๋ยเคมี เฉลี่ย 37.80 32.08กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามลําดับ ผู้ปลูกอ้อยมีการใส่ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 53.86 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยชีวภาพ ผู้ปลูกข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 ข้าว กข6 และอ้อยโรงงานส่วนใหญ่ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ แต่มีบางรายที่ใส่ 1 ครั้งร่วมกับปุ๋ยเคมี 
อัตราการใส่ปุ๋ยชีวภาพ เฉลี่ย 33.33 25.00 50.00 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ แหล่งนํ้าที่ใช้ในการปลูกข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 ข้าว กข6 และอ้อยโรงงานส่วนใหญ่อาศัยนํ้าฝนเพียงอย่างเดียว  
 การป้องกันกําจัดศัตรูพืช พบว่า ผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีอัตราการใช้สารเคมีป้องกันกําจัด
วัชพืชเฉล่ีย 0.49 ลิตรต่อไร่ ขณะที่ผู้ปลูกข้าวกข 6 ใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดวัชพืชเฉล่ีย 0.2 ลิตรต่อ
ไร่ ส่วนผู้ปลูกอ้อยโรงงานมีการใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดวัชพืช เฉลี่ย 2.08 ลิตรต่อไร่ การป้องกัน
กําจัดสัตว์ศัตรู ผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีการใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดสัตว์ศัตรูข้าว คือ หอยเชอ
รี่ โดยมีการใช้สารเคมีเฉลี่ย 0.1 ลิตรต่อไร่ ส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวกข 6 และปลูกอ้อยโรงงานไม่มีการใช้
สารป้องกันกําจัดสัตว์ศัตรู 

การเก็บเก่ียวผลผลิต ผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 ส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรในการเก็บ
เก่ียวผลผลิตข้าว ส่วนผู้ปลูกอ้อยโรงงานใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียวผลผลิตอ้อยแล้วใช้แรงงานคนในการ
ขนขึ้นรถเพ่ือนําไปขายปริมาณผลผลิต ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีผลผลิตเฉล่ีย 315.88 กิโลกรัมต่อไร่ โดย
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ส่วนใหญ่มีผลผลิตต่อไร่อยู่ในช่วง 301-400 กิโลกรัม ขณะที่ผลผลิตข้าวกข6  มีผลผลิตเฉลี่ย 348.65 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยส่วนใหญ่ผลผลิตต่อไร่อยู่ในช่วง 301-400 กิโลกรัม ส่วนผลผลิตอ้อยโรงงานในปีที่ 1 มี
ผลผลิตเฉล่ีย 10,892.89 กิโลกรัมต่อไร่ โดยส่วนใหญ่ผลผลิตต่อไร่อยู่ในช่วง 10,001-15,000 กิโลกรัม 
ส่วนอ้อยปีที่ 2 และปีที่ 3 (อ้อยตอ) มีผลผลิตเฉล่ีย 9,357.55 กิโลกรัมต่อไร่ 

การจําหน่ายผลผลิต ผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าว กข6 ส่วนใหญ่มีการเก็บข้าวไว้บริโภค
และทําพันธ์ุ ข้าวส่วนที่เหลือจําหน่ายในกับผู้รับซื้อข้าวในอําเภอแก้งสนามนาง ผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่มีการ
ขายอ้อยให้กับโรงงานนํ้าตาลในอําเภอแก้งสนามนาง คิดเป็นร้อยละ 73.33 ส่วนเกษตรกรที่ขายอ้อยให้
ลานรับซื้อซึ่งเปิดรับซื้อผลผลิตอ้อยจากเกษตรกรโดยจ่ายเงินสดให้เกษตรกรแล้วจึงนําผลผลิตของเกษตร
ไปขายให้โรงงานนํ้าตาล คิดเป็นร้อยละ 26.67 

การวิเคราะห์ด้านการเงินในการลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าว ผลการประเมินความคุ้มค่า
การลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าวทั้ง 4 กรณี ดังตารางที่ 1 พบว่า มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนทุกกรณี 
โดยการลงทุนปลูกอ้อยทดแทนข้าว กข 6 เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนเงินสดมีความคุ้มค่ามากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรณีอ่ืนๆ เน่ืองจาก มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่ามากที่สุด 

 

ตารางที่ 1: การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าว  

รายการ NPV IRR BCR

ปลูกอ้อยทดแทนข้าวขาวดอกมะลิ 105 คิดเฉพาะต้นทุนเงินสด 17,288.94 63.29 1.52
ปลูกอ้อยทดแทนข้าว กข6 คิดเฉพาะต้นทุนเงินสด 17,492.87 84.54 1.52
ปลูกอ้อยทดแทนข้าวขาวดอกมะลิ 105 คิดต้นทุนทั้งหมด 11,383.52 42.35 1.12
ปลูกอ้อยทดแทนข้าว กข6 คิดต้นทุนทั้งหมด 12,849.89 59.77 1.12

ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนการปลูกข้าว ดังตาราง
ที่ 2 พบว่า การลงทุนมีความเสี่ยงตํ่ามาก เน่ืองจาก การทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนของการลงทุน
ปลูกอ้อยโรงงาน (SVTc) และการทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน (SVTb) ค่าสูงกว่าอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 7 โดยผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทั้ง 4 กรณี เป็นดังน้ี 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านต้นทุน (SVTc) ทดแทนข้าวขาวดอกมะลิ 105 กรณี คิดเฉพาะ
ต้นทุนเงินสด มีค่าเท่ากับร้อยละ 36.43 หมายความว่า ถ้าต้นทุนเงินสดการปลูกอ้อยโรงงานเพ่ิมสูงขึ้น
มากกว่าร้อยละ 36.43 หรือต้นทุนเงินสดการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ลดลงมากกว่าร้อยละ 36.43 จะ
ส่งผลให้การปลูกอ้อยโรงงานไม่คุ้มค่า การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านผลตอบแทน (SVTb) มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 24.02 หมายความว่า ถ้าผลตอบแทนการปลูกอ้อยโรงงานลดลงมากกว่าร้อยละ 24.02 หรือ
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ผลตอบแทนการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 24.02 จะส่งผลให้การปลูกอ้อย
โรงงานไม่คุ้มค่า 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านต้นทุน (SVTc) ทดแทนข้าวกข 6 กรณี คิดเฉพาะต้นทุนเงินสด มี
ค่าเท่ากับร้อยละ 36.86 หมายความว่า ถ้าต้นทุนเงินสดการปลูกอ้อยโรงงานเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 
36.86 หรือต้นทุนเงินสดการปลูกข้าวกข 6 ลดลงมากกว่าร้อยละ 36.86 จะส่งผลให้การปลูกอ้อยโรงงาน
ไม่คุ้มค่าและการวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านผลตอบแทน (SVTb) มีค่าเท่ากับร้อยละ 24.30 หมายความ
ว่า ถ้าผลตอบแทนการปลูกอ้อยโรงงานลดลงมากกว่าร้อยละ 24.30 หรือผลตอบแทนการปลูกข้าว กข 6 
เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 24.30 จะส่งผลให้การปลูกอ้อยโรงงานไม่คุ้มค่า 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านต้นทุน (SVTc) ทดแทนข้าวขาวดอกมะลิ 105 กรณี คิดต้นทุน
ทั้งหมด มีค่าเท่ากับร้อยละ 17.76 หมายความว่า ถ้าต้นทุนการปลูกอ้อยโรงงานเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 
17.76 หรือต้นทุนการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ลดลงมากกว่าร้อยละ 17.76 จะส่งผลให้การปลูกอ้อย
โรงงานไม่คุ้มค่า และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านผลตอบแทน (SVTb) มีค่าเท่ากับร้อยละ 15.81 
หมายความว่า ถ้าผลตอบแทนการปลูกอ้อยโรงงานลดลงมากกว่าร้อยละ 15.81 หรือผลตอบแทนการปลูก
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 15.81 จะส่งผลให้การปลูกอ้อยโรงงานไม่คุ้มค่า 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านต้นทุน (SVTc) ทดแทนข้าวกข 6 กรณี คิดต้นทุนทั้งหมด มีค่า
เท่ากับร้อยละ 20.05 หมายความว่า ถ้าต้นทุนการปลูกอ้อยโรงงานเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 20.05 หรือ
ต้นทุนการปลูกข้าวกข6 ลดลงมากกว่าร้อยละ 20.05 จะส่งผลให้การปลูกอ้อยโรงงานไม่คุ้มค่าและการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านผลตอบแทน (SVTb) มีค่าเท่ากับร้อยละ 17.85 หมายความว่า ถ้าผลตอบแทน
การปลูกอ้อยโรงงานลดลงมากกว่าร้อยละ 17.85 หรือผลตอบแทนการปลูกข้าวกข6 เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อย
ละ 17.85 จะส่งผลให้การปลูกอ้อยโรงงานไม่คุ้มค่า 
ตารางที่ 2: การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนการลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าว 

รายการ กรณี คิดเฉพาะต้นทุนเงินสด กรณี คิดต้นทนุทั้งหมด

 (SVTc) (SVTb) (SVTc) (SVTb)

ทดแทนข้าวขาวดอกมะลิ 105 36.43 24.02 17.76 15.81
ทดแทนข้าว กข 6 36.86 24.30 20.05 17.85

ที่มา: จากการคํานวณ 

ปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าวของเกษตรกร พบว่า ปัจจัยที่เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวตัดสินใจในการลงทุนปลูกข้าวในแต่ละปี คือ สภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออํานวย ปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ
ต่อการเพาะปลูกข้าว และราคาข้าวในปีที่ผ่านมา โดยราคาข้าวในปีที่ผ่านมาสูงเกษตรกรจะลงทุนปลูกข้าว
เพ่ิมมากขึ้น  
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ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการตัดสินใจลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าว ผู้ปลูก
ข้าวส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.78 ไม่ต้องการปรับเปลี่ยนจากพ้ืนที่ปลูกข้าวมาปลูกอ้อยโรงงาน เน่ืองจากปลูก
ข้าวไว้เพ่ือบริโภค และเกษตรกรคิดว่าการปลูกอ้อยโรงงานต้องลงทุนปลูกในพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่จึงจะได้
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าการลงทุน เพราะต้องใช้แรงงานในการดูแลรักษาและเก็บเก่ียวอ้อยจํานวนมาก ซึ่งผู้
ปลูกข้าวมีแรงงานในครัวเรือนค่อนข้างน้อย ขณะท่ีผู้ปลูกข้าว ร้อยละ 4.44 ต้องการปรับเปลี่ยนจากพ้ืนที่
ปลูกข้าวมาปลูกอ้อยโรงงาน เน่ืองจากพื้นที่ปลูกข้าวเป็นที่ดอนเหมาะสําหรับปลูกอ้อยโรงงาน ผลผลิตต่อ
ไร่ตํ่า ปัจจัยที่ทําให้เกษตรกรตัดสินใจจะปรับเปลี่ยน คือ มีเกษตรกรตัวอย่างปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าว
มาปลูกอ้อยโรงงานได้ผลตอบแทนดีกว่าการปลูกข้าวและการปลูกอ้อยโรงงานมีโรงงานนํ้าตาลรองรับ
ผลผลิตแน่นอนและเกษตรกร ร้อยละ 17.78 ยังไม่แน่ใจในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการปลูกข้าวมาปลูก
อ้อยแทน 
 ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่เคยปลูกข้าวมาก่อนตัดสินใจลงทุนปลูกอ้อย
โรงงานทดแทนข้าว คือ การมีเกษตรกรตัวอย่าง ผู้ปลูกอ้อยในพ้ืนที่ปฏิบัติเป็นตัวอย่างแล้วได้ผลตอบแทน
ดีกว่าปลูกข้าวเกษตรกรจึงทดลองปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวมาปลูกอ้อยโรงงานและการมีตลาดรองรับ
ผลผลิตอ้อยโรงงาน พ้ืนที่ปลูกเหมาะสําหรับปลูกอ้อยมากกว่าข้าว พ้ืนที่ปลูกอยู่ในที่ดอนสูงไม่เหมาะ
สําหรับการปลูกข้าว ราคาอ้อยสูงจูงใจ  

ความต้องการอ้อยของโรงงานน้ําตาลราชสีมา จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการฝ่ายจัดหาอ้อย
โรงงานนํ้าตาลราชสีมาซึ่งเป็นโรงงานน้ําตาลที่ต้ังอยู่ในอําเภอแก้งสนามนาง ระบุว่ามีความต้องการอ้อย
โรงงาน 3,600,000 ตันต่อปี ซึ่งเต็มกําลังการผลิต ขณะที่ปริมาณอ้อยโรงงานที่รับซื้อได้จากเกษตรกรในปี 
2557/58 มีเพียง 2,900,000 ตัน ทําให้ปริมาณอ้อยที่เข้าโรงงานยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ โรงงาน
จึงมีการรับซื้อผลผลิตจากจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานเพ่ิมเติม 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิเคราะห์การลงทุนในการปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าวของเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอแก้งสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 90 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวและผู้ปลูกอ้อยโรงงานอย่างละ 45 ราย การสัมภาษณ์เจาะลึกโรงงานนํ้าตาล อายุโครงการ 9 ปี 
พิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน โดยใช้เกณฑ์ คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว สรุปผลได้ ดังน้ี  
 สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกข้าวและปลูกอ้อยมีความคล้ายคลึงกัน โดยส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยมากกว่า 50 ปี ประสบการณ์ในการปลูกข้าวและอ้อยเฉลี่ย 26 และ 16.98 ปี 
ตามลําดับ สมาชิกครัวเรือนระหว่าง 3-4 คน เป็นแรงงานภาคการเกษตรจํานวนระหว่าง 1-2 คน พ้ืนที่ถือ
ครองส่วนใหญ่เป็นของตนเอง มีพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 12.94 และ 14.27 ไร่ ตามลําดับ ซึ่งแสดงว่าเป็นเกษตรกร
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ที่ปลูกพืชทั้งสองชนิดเป็นเกษตรกรรายย่อย มีประสบการณ์ในการปลูกพืชทั้งสองชนิดค่อนมาก ซึ่งเป็น
ลักษณะของเกษตรกรทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับการศึกษาของพรพรรณ ต่อสัมพันธ์
ดี (2554) ได้การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของอ้อย อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีการเพาะปลูก 
2552/2553 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 1-15 ไร่  
 สภาพการผลิตเกษตรกรปลูกข้าวเพาะปลูก 2 พันธ์ุ คือ ขาวดอกมะลิ 105 และกข6 อัตราการใช้
เมล็ดพันธ์ุข้าวเฉลี่ย 28.46 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งได้จากการเก็บไว้เอง สูงกว่าคําแนะนําของ อานนท์ สุขสวัสด์ิ 
(2547) โดยแนะนําให้ใช้ในอัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ สอดคล้องกับ ณัฐพร ชมพูบุตร (2550) ศึกษาการ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า เกษตรกรใช้เมล็ดพันธ์ุอัตรา 
24 กิโลกรัมต่อไร่ การผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 315.88 
กิโลกรัม และข้าวกข6  ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 348.65 กิโลกรัม สอดคล้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(2557) จําแนกผลผลิตต่อไร่ข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวผลผลิตเฉล่ียตํ่ากว่า 350 กิโลกรัม
ต่อไร่ แต่ไม่สอดคล้องกับสํานักงานเกษตรอําเภอแก้งสนามนาง (2552) ที่ผลผลิตเฉลี่ยข้าวขาวดอกมะลิ 
105 อยู่ที่ 360 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งอาจจะรวมผลผลิตจากพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวด้วย  
 การผลิตอ้อยโรงงานเกษตรกรใช้นํ้าฝนเพียงอย่างเดียว โดยส่วนใหญ่ปลูกอ้อยพันธ์ุขอนแก่น 3 มี
การใช้ท่อนพันธ์ุในอัตราเฉลี่ย 966.67 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งพันธ์ุได้จากเกษตรกรเก็บไว้เอง มีการไถเตรียมดิน
จํานวน 2 ครั้ง และยกร่องก่อนทําการปลูกอ้อยโรงงานในปีที่ 1 เมื่อปีที่ 2 และ 3 (อ้อยตอ) มีการไถแต่ง
ตออ้อย คิดเป็นร้อยละ 73.33 ผลผลิตอ้อยโรงงานปีที่ 1 มีผลผลิตเฉล่ีย 10,892.89 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่
ผลผลิตอ้อยตอ มีผลผลิตเฉลี่ย 9,357.55 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งผลผลิตอ้อยค่อนข้างตํ่า เน่ืองจาก การขาด
แคลนนํ้าในช่วงการเจริญเติบโตและการงอกของอ้อยซึ่งต้องใช้นํ้าในการช่วยให้อ้อยงอก ดังน้ัน เกษตรกร
และภาครัฐควรมีการจัดหาแหล่งนํ้าเพ่ือการปลูกอ้อยโรงงานเพ่ิมขึ้น 

การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนปลูกอ้อยโรงงานทดแทนข้าวของเกษตรกรมีความคุ้มค่าการ
ลงทุน โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวก อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มากกว่าหน่ึง และ
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าสูงกว่าอัตราคิดลดร้อยละ 7 ขณะที่การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้าน
ต้นทุน (SVTc) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านผลตอบแทน (SVTb) มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 7 สอดคล้องกับ กิตญาภัทร  แข็งฤทธ์ิ (2555) ได้วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการเพาะปลูก
อ้อยในจังหวัดขอนแก่น พบว่า มีความคุ้มค่าการลงทุน และสอดคล้องกับ จิรวรรณ  ขุนทองปาน (2551) 
ได้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเพาะปลูกอ้อยโรงงาน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พบว่า การเพาะปลูกอ้อยในพ้ืนอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน 

และสอดคล้องกับ Alfonso Farjan Malky Harb and Juan Carlos Ledezma Columba ได้
ศึกษา Financial and economic feasibility of sugar cane production in northern La paz 
พบว่า การลงทุนปลูกอ้อยโรงงานสําหรับเกษตรกรมีความคุ้มค่าการลงทุน  
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ปัจจัยที่เกษตรกรปลูกอ้อยโรงงานที่เคยปลูกข้าวตัดสินใจปรับเปลี่ยนมาปลูกอ้อยทดแทน คือ การ
มีเกษตรกรตัวอย่างในพ้ืนที่ทําการปลูกอ้อยโรงงานแล้วได้ผลตอบแทนดีทําให้เกษตรกรเห็นแล้วอยาก
ทดลองปลูกอ้อย และการมีตลาดรองรับผลผลิตอ้อย ดังน้ัน ภาครัฐหากต้องการให้ผู้ปลูกข้าวปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ไปปลูกอ้อยทดแทนควรสร้างเกษตรกรแปลงตัวอย่างเพ่ือให้เกษตรกรได้ดูตัวอย่าง สอดคล้องกับ ธัญ
ชนก ขันศิลา (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปลูกอ้อยของเกษตรกรในอําเภอนํ้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ปัจจัยที่ทําให้เกษตรกรตัดสินใจปลูกอ้อย คือ การมีแหล่งรับซื้อผลผลิตใกล้และมีเพ่ือน
บ้านเป็นตัวอย่าง ดังน้ัน โรงงานนํ้าตาลและภาครัฐควรมีการสร้างเกษตรกรหรือแปลงต้นแบบเพ่ือให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนที่เห็นตัวอย่างที่ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การปลูกข้าวแล้วได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ากว่าการ
ปลูกข้าว 

ความต้องการอ้อยของโรงงานนํ้าตาลราชสีมาในแต่ละปีต้องการอ้อย 3,600,000 ตัน ปีการผลิต 
2557/58 มีผลผลิตเข้าโรงงาน 2,900,000 ตัน ยังต้องการผลผลิตสู่โรงงานอีก 700,000 ตัน ซึ่งหากคิด
เป็นพ้ืนที่ปลูกที่เกษตรกรสามารถเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตอ้อยได้อีกประมาณ 70,000 ไร่ (คิดผลผลิต 10 ตันต่อ
ไร่) สอดคล้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2557) กล่าวใน คู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม Zoning ว่าผลผลิตอ้อยโรงงานยังมีความต้องการ
อย่างต่อเน่ืองรวมท้ังแนวโน้มความต้องการในอุตสาหกรรมพลังงานน่าจะมีความต้องการเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน 
เกษตรกรควรปลูกข้าวไว้เพียงพอการบริโภค ส่วนพ้ืนที่ทํานาที่เหลือควรปรับเปล่ียนมาปลูกอ้อยโรงงาน
ทดแทน 

ข้อเสนอแนะในการทํางานวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการวิเคราะห์การลงทุนสินค้าชนิดอ่ืนๆ 
เปรียบเทียบกับการลงทุนปลูกอ้อยโรงงานเพ่ือเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
ปลูกข้าว 
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ทัศนคติในการเลิกปลูกขา้วนาปรังภายใต้สภาวะภยัแล้ง: 
กรณีศึกษา เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุร ี

Farmer's Attitudes towards Discontinued Dry Season Rice Production  
Under Drought Crisis: The Case of Farmer in Suphan Buri 

มินท์ฐิตา ธนวงศ์จิรสิน1* รวิสสาข์ สุชาโต2 และอิสริยา บุญญะศิริ3 
Minthita Thanawongjirasin1* Ravisa Suchato2 and Isriya Bunyasiri3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ทัศนคติที่มีผลต่อการเลิกปลูกข้าวนาปรังภายใต้สภาวะภัย
แล้งเพ่ือที่จะทําให้เกษตรกรปรับตัวรองรับกับสถานการณ์นํ้าที่เกิดขึ้น โดยใช้สมการถดถอยโลจิสติกส์แบบ
สองทางเลือก (Binary Logistic Regression Model) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เพ่ิมโอกาสให้เกษตรกร
ตัดสินใจเลิกปลูกข้าวนาปรัง ได้แก่ อายุของเกษตรกร ต้นทุนในการผลิตข้าวนาปรังทั้งต้นทุนคงที่และ
ต้นทุนผันแปร การวางแผนการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปเป็นพืชชนิดอ่ืนของเกษตรกร ทัศนคติด้าน
ราคา ปริมาณนํ้า สินเช่ือ และผู้นําเกษตรกรหรือเกษตรกรตัวอย่าง ดังน้ันรัฐบาลควรส่งเสริมอาชีพในสาขา
อ่ืนๆสําหรับผู้สูงอายุ ควบคู่กับให้ความรู้และการให้สินเช่ือเพ่ือการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ มีเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จจากการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน เพ่ือให้เกษตรกรปรับตัว
รองรับกับสถานการณ์นํ้าที่เกิดขึ้น 

คําสําคัญ: ข้าวนาปรัง, การปรับเปลี่ยน, สภาวะภัยแล้ง 
 

Abstract 
This research aims to analyze the attitudes toward discontinued dry season rice 
production under drought crisis in Suphan Buri using logistic regression second choice 
(Binary Logistic Regression Model) found that the factors increasing the likelihood of 
farmers in deciding to discontinue dry-season rice production are age of farmers, 
production cost both fixed costs and variable costs. Furthermore, farmers with reserved 
plan to plant other crop will more likely to decided to discontinue the production. 
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Moreover, there are also farmer’s attitudes that increase the likelihood to decide to 
discontinue rice production including the price of other crops, the success of other 
farmers, other waterless crop cultivation, and the financial support to grow other crops. 
Thus, the promoting of alternative careers for senior farmers along with giving knowledge 
about other crops that is suitable to the local conditions, the model of successful 
farmers, and the lending support for other crops could be sufficient policy instrument in 
order to promote farmers to adjust their crops cultivation in order to reduce the risk of 
their careers. Provide the knowledge and the lending support to help farmers. 

Keyword: Dry-Season Rice, Adoption, Drought Crisis 

บทนํา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรกว่าร้อยละ 60 ของประเทศและส่วนใหญ่
เป็นผู้ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก จึงทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดอันดับในการส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) ข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศที่สร้างช่ือเสียงและทํา
รายได้ให้แก่ประเทศเป็นจํานวนมากทุกปี แต่หลังจากที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการข้าวโดย
การแทรกแซงทางการตลาดด้วยวิธีต่างๆ ก็ส่งผลทําให้มีปริมาณข้าวในระบบเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลกรมการ
ข้าว เก่ียวกับเน้ือที่และผลผลิตข้าว ก่อนและช่วงดําเนินโครงการประกันรายได้ และโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือกในช่วงปี 2550 - 2557 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีและปริมาณผลผลิต มีการ
เพ่ิมขึ้น 7.51 ล้านไร่ และ 3.24 ล้านตัน ตามลําดับ พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังและปริมาณผลผลิต มีการเพ่ิมขึ้น 
4.27 ล้านไร่ และ 2.40 ล้านตัน ตามลําดับ และพ้ืนที่ปลูกข้าวรวมและปริมาณผลผลิตมีการเพ่ิมขึ้น 11.78 
ล้านไร่ และ 5.64 ล้านตัน ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1: เน้ือที่และผลผลิตข้าว ก่อนและช่วงดําเนินโครงการประกนัรายได้ และโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 

โครงการ (ปี) 
นาปี นาปรัง รวม 

พื้นที่ 
(ล้านไร่)

ผลผลิต 
(ล้านตัน)

พื้นที่ 
(ล้านไร่)

ผลผลิต 
(ล้านตัน)

พื้นที่ 
(ล้านไร่) 

ผลผลิต 
(ล้านตัน)

ก่อนโครงการ (ปี 2550 – 2552) 57.45 23.40 11.76 8.09 69.21 31.49
ช่วงดําเนินโครงการประกันรายได้
เกษตรกรและโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก* (ปี 2553-2557) 

64.96 26.64 16.03 10.49 80.99 37.13

+เพ่ิมขึ้น/-ลดลง +7.51 +3.24 +4.27 +2.40 +11.78 +5.64
ท่ีมา: กรมการข้าว (2556) 
หมายเหตุ: ไม่ได้นําข้อมูลนาปี 2552/53 มาคํานวณ เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นโครงการประกันรายได้ 
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 ซึ่งการที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการข้าวน้ันส่งผลต่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ดัง
เห็นได้จาก ปี 2553– 2556 ข้าวนาปรังมีเน้ือที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมขึ้น
จาก 15.22 ล้านไร่ ผลผลิต 8.97 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 602 กิโลกรัม ในปี 2553 เป็น 
16.09 ล้านไร่ ผลผลิต 10.77 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 674 กิโลกรัม ในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5.72 20.07 และ 11.96 ต่อปี ตามลําดับ ซึ่งการที่เน้ือที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น เป็นผลจากโครงการ
ประกันรายได้และโครงการรับจํานําในช่วงดังกล่าวจูงใจให้เกษตรกรขยายเน้ือที่เพาะปลูก ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2: ข้าวนาปรัง เน้ือที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

เน้ือที่เพาะปลูก (พันไร่) 15,223 16,102 18,101 16,087 15,188 

เน้ือที่เก็บเก่ียว (พันไร่) 14,887 16,057 17,977 15,963 15,026 

ผลผลิต (พันตัน) 8,967 10,261 12,235 10,766 9,749 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 602 639 681 674 649 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
 

 อย่างไรก็ตามในปี 2557 มีเน้ือที่เพาะปลูก 15.19 ล้านไร่ ผลผลิต 9.75 ล้านตันข้าวเปลือก 
ผลผลิตต่อไร่ 649 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีเน้ือที่เพาะปลูก 16.09 ล้านไร่ ผลผลิต 10.77 ล้าน
ตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 674 กิโลกรัม ซึ่งเน้ือที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ดังกล่าว ลดลง
ร้อยละ 5.59 9.47 และ 3.71 ตามลําดับ โดยสาเหตุที่เน้ือที่เพาะปลูกลดลงเน่ืองจากปริมาณนํ้าที่ใช้การได้
ในเขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิต์ิ มีน้อยกว่าในปี 2556 
 ซึ่งปริมาณน้ําที่ลดลงเป็นผลมาจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยจากการติดตามสภาพฝนต้ังแต่ในช่วง
ต้นฤดูฝนปี 2557 เป็นต้นมา พบว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งเป็นที่ต้ังของลุ่มนํ้าเจ้าพระยา โดยเมื่อดูปริมาณนํ้า
ในเข่ือนหลักที่สําคัญที่เป็นแหล่งนํ้าต้นทุนหลักของลุ่มนํ้าเจ้าพระยาจะพบว่าในปี 2558 เขื่อนภูมิพลมี
ปริมาตรนํ้า เท่ากับ 4,984 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิริกิต์ิมีปริมาตรนํ้า เท่ากับ 4,906 ล้านลูกบาศก์เมตร
เขื่อนแควน้อยบํารุงแดนมีปริมาตรนํ้า เท่ากับ 413 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิมีปริมาตร
นํ้า เท่ากับ 640 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจากในปี 2557 เขื่อนภูมิพลมีปริมาตรนํ้า เท่ากับ 6,025 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรเข่ือนสิริกิต์ิมีปริมาตรนํ้า เท่ากับ 5,841 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนมี
ปริมาตรนํ้า เท่ากับ 787 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิมีปริมาตรนํ้า เท่ากับ 820 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 17.28 16.01 47.52 และ 21.95 ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3: ปริมาตรนํ้าในเขื่อนลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา 
(หน่วย: ล้านลกูบาศก์เมตร) 

ปริมาตรน้ํา (ล้านลูกบาศก์เมตร) 2555 2556 2557 2558
เขื่อนภูมิพล 8,675     7,061     6,025       4,984 
เขื่อนสิริกิต์ิ 8,587     5,932      5,841      4,906 
เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน 732      894 787         413 
เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 777         962        820           640 
ที่มา: ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน (2558) 
 
 จากการลดลงของปริมาณนํ้าในเขื่อนหลักที่สําคัญจึงทําให้กระทบกับพ้ืนที่ที่ทํานาในเขต
ชลประทาน ซึ่งเมื่อแยกการเพาะปลูกข้าวนาปรังเป็นรายภาคจะพบว่า เน้ือที่เพาะปลูกในภาคกลางจะมี
พ้ืนที่มากที่สุด โดยในปี 2557 พบว่ามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศ 15,611,370 ไร่ แยก
เป็นภาคกลาง 6,440,917 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.26 ของทั้งประเทศ ภาคเหนือ 6,112,340 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 39.15 ของทั้งประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,682,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 17.18 ของทั้ง
ประเทศ และภาคใต้ 376,113 ไร่คิดเป็นร้อยละ 2.41 ของทั้งประเทศ (ตารางที่4) 
 
ตารางที ่4: พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปรังจําแนกเป็นรายภาค 

จังหวัด 
เนื้อทีเ่พาะปลกู (ไร่) 

2554 2555 2556 2557 ร้อยละ ปี 2557

รวมทั้งประเทศ 16,102,293 18,101,239 16,087,295 15,611,370 100 

ภาคเหนือ 6,191,026 7,615,783 7,089,885 6,112,340 39.15 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,032,856 2,946,744 1,681,868 2,682,000 17.18 

ภาคกลาง 6,507,365 7,095,692 6,915,306 6,440,917 41.26 

ภาคใต้ 371,046 443,020 400,236 376,113 2.41 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
 
 ในการปลูกข้าวนาปรังน้ัน จากตารางที่ 4 แสดงพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปรังจําแนกเป็นรายภาค ซึ่ง
ภาคที่มีปริมาณเน้ือที่เพาะปลูกข้าวนาปรังมากที่สุดคือภาคกลาง โดยจากผลการสํารวจเนื้อที่ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2556 ในเบ้ืองต้นของ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าจังหวัดที่มี
พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปรังมากเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ จังหวัด สุพรรณบุรี จังหวัดอยุธยา จังหวัดชัยนาท 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 
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 ดังน้ัน เมื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเริ่มที่จะต้องเผชิญกับสภาวะภัยแล้งที่มีปริมาณนํ้าในเขื่อนหลักที่สําคัญ
ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง การศึกษานี้จึงได้ทําการวิเคราะห์ทัศนคติในการเลิกปลูกข้าวนาปรัง
ภายใต้สภาวะภัยแล้งกรณีศึกษาเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากมีปริมาณพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวมากที่สุดใน
ภาคกลางเขตชลประทาน โดยการศึกษาในครั้งน้ีจะทําการศึกษาสภาพทั่วไป ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูก
ข้าวนาปรัง และวิเคราะห์หาทัศนคติ ปัจจัยหรือแนวทางในการท่ีจะทําให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเลิกปลูกข้าวนาปรัง 
เพ่ือที่จะทําให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปรับตัวรองรับกับสถานการณ์นํ้าที่เกิดขึ้น ลดความเสี่ยงจากการประกอบ
อาชีพเดิม และมีทางเลือกอ่ืนๆในการประกอบอาชีพใหม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าวนาปรัง 
2. เพ่ือวิเคราะห์ทัศนคติในการเลิกปลูกข้าวนาปรังภายใต้สภาวะภัยแล้งกรณีศึกษาเกษตรกรในจังหวัด

สุพรรณบุรี 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวนาปรัง ปีการเพาะปลูก 2557/58 จํานวน 200 ราย เน่ืองจากระยะเวลาและงบประมาณมีจํากัด โดย
ใช้วิธีการเลือกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น (Multi-stage sampling) โดยข้ันแรกจะเลือกทําการศึกษาพ้ืนที่
ปลูกข้าวนาปรังในจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาทําการเลือกอําเภอที่มีจํานวนพ้ืนที่ในการปลูกข้าวนาปรังมาก
ที่สุด 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภอสามชุก และอําเภอศรีประจันต์ 
 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จะใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในการ
วิเคราะห์สภาพทั่วไป วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวนาปรัง และการวิเคราะห์ระดับ
ของทัศนคติที่มีผลต่อการเลิกปลูกข้าวนาปรัง โดยจะใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ใช้การ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวนาปรัง และการใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับการหาช่วงกว้าง
ของอันตรภาคช้ัน (Class Interval) 
 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จะใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในการ
วิเคราะห์ทัศนคติในการเลิกปลูกข้าวนาปรังภายใต้สภาวะภัยแล้งกรณีศึกษาเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยใช้แนวคิดแบบจําลองสมการถดถอยโลจิสติกส์แบบสองทางเลือก (Binary Logistic Regression Model) ใน
การวิเคราะห์ เน่ืองจากตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีลักษณะไม่ต่อเน่ือง (Models of Discrete 
choice) และกําหนดทางเลือกไว้ 2 ทางเลือก ได้แก่ ทัศนคติการเลิกปลูกข้าวนาปรัง และ ทัศนคติการไม่เลิก
ปลูกข้าวนาปรังซึ่งปัจจัยด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปเป็นพืชชนิดอ่ืน 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการผลิต ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยด้านกายภาพของพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม 
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ปัจจัยด้านการส่งเสริม และปัจจัยทางด้านทัศนคติต่อการปรับเปล่ียนการผลิตของเกษตรกร โดยจะนําปัจจัย
เหล่าน้ีมาทําการศึกษาหาโอกาสของความน่าจะเป็นว่าปัจจัยใดที่ทําให้เกษตรกรคาดว่าจะเลิกปลูกข้าวนาปรัง 

ดังน้ัน สําหรับการศึกษาเรื่องแบบจําลองการตอบสนองเชิงคุณภาพจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษา
แบบจําลองในเร่ืองวิธีการประมาณค่า ลักษณะของผู้เลือก (W) และการใช้แบบจําลองเพ่ือวิเคราะห์ความ
น่าจะเป็นในการตัดสินใจซึ่งกําหนดให้ Y มีได้เพียง 2 ค่า คือ Y = 1 คือ เกษตรกรคาดว่าจะเลิกปลูกข้าว
นาปรัง และ Y = 0 คือ เกษตรกรคาดว่าจะไม่เลิกปลูกข้าวนาปรัง เมื่อเขียนฟังก์ชันความน่าจะเป็นให้อยู่
ในรูปของฟังก์ชันโลจิสติกส์แล้ว จะได้ว่า 

 e
Z

1

1
)1Y(obPr 
  (1) 

 
โดยที่           1 2 3 n0 1 2 3 nZ ...W W W W  
 โดยตัวแปรอิสระซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะของผู้เลือกที่จะนํามาศึกษาประกอบไปด้วยคุณลักษณะทาง
สังคม คุณลักษณะทางเศรษฐกิจ และคุณลักษณะด้านทัศนคติ เขียนในรูปของฟังก์ชันได้ดังน้ี 

Prob (y=1) = f (Sex, Age, Edu,Time, Job, Revenue, Q, P, Area, FC, VC, 
Area_owner_spec_0,Area_owner_spec_1, Area_owner_spec_2, 
Area_owner_spec_3, Area_owner_spec_4,Adapt, Attitude1_Cost, 
Attitude2_Price, Attitude3_Immunity, Attitude4_Leader, 
Attitude5_Neighbor, Attitude6_Old_gen, Attitude7_Water, 
Attitude8_Market, Attitude9_Policy, Attitude10_Loan, 
Attitude11_Knowledge) 

 
0  คือ  เกษตรกรคาดว่าจะไม่เลิกปลูกข้าวนาปรัง 

Y =   
1 คือ เกษตรกรคาดว่าจะเลิกปลูกข้าวนาปรัง 

 ตัวแปรอิสระและทิศทางของตัวแปรตาม (การตัดสินใจของเกษตรกรที่คาดว่าจะเลิกปลูกข้าวนา
ปรัง) สรุปได้ดังน้ี ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5: ตัวแปรอิสระและคํานิยาม 

ตัวแปรอิสระ คํานยิาม

คุณลักษณะด้านสังคม
Sex ตัวแปรหุ่นแสดงถึงเพศของกลุ่มตัวอย่าง
Age อายุของกลุ่มตัวอย่าง
Edu ตัวแปรหุ่นแสดงถึงระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง
Time ระยะเวลาในการทํานา
Job ตัวแปรหุ่นแสดงการนประกอบอาชีพเสริมของกลุ่มตัวอย่าง
Revenue รายได้จากการผลิตข้าว

คุณลักษณะด้านเศรษฐกิจ 
Q ปริมาณผลผลิตข้าวนาปรัง
P ราคาข้าวนาปรัง
FC ต้นทุนคงท่ี
VC ต้นทุนผันแปร
Area พ้ืนท่ีเพาะปลูก
Area_owner_spec_0 ตัวแปรหุ่นแสดงถึงพ้ืนท่ีท่ีเป็นของตัวเองท้ังหมด
Area_owner_spec_1 ตัวแปรหุ่นแสดงถึงพ้ืนท่ีท่ีเช่าท้ังหมด
Area_owner_spec_2 ตัวแปรหุ่นแสดงถึงพ้ืนท่ีท่ีเช่ามากกว่าของตัวเอง
Area_owner_spec_3 ตัวแปรหุ่นแสดงถึงพ้ืนท่ีท่ีเช่าน้อยกว่าของตัวเอง
Area_owner_spec_4 ตัวแปรหุ่นแสดงถึงพ้ืนท่ีท่ีเป็นของตัวเองเท่ากับเช่า
Adapt ตัวแปรหุ่นแสดงถึงการมีการวางแผนในการปลูกพืชอ่ืน

คุณลักษณะด้านทัศนคติ 
Attitude1_Cost ทัศนคติเร่ืองต้นทุนในการปลูกพืช
Attitude2_Price ทัศนคติเร่ืองราคาของพืชท่ีปลูก
Attitude3_Immunity ทัศนคติเร่ืองความต้านทานโรคและศัตรูพืชของพืชท่ีปลูก
Attitude4_Leader ทัศนคติเร่ืองการมีผู้นําเกษตรกรหรือเกษตรกรตัวอย่าง
Attitude5_Neighbor ทัศนคติเร่ืองการมีเกษตรกรท่ีรู้จักปลูกพืชแล้วประสบความสําเร็จ 
Attitude6_Old_gen ทัศนคติเร่ืองการปลูกพืชตามบรรพบุรุษ
Attitude7_Water ทัศนคติเร่ืองการคํานึงถึงปริมาณในการปลูกพืช
Attitude8_Market ทัศนคติเร่ืองตลาดรองรับสินค้าของพืชท่ีปลูก
Attitude9_Policy ทัศนคติเร่ืองการมีนโยบายของรัฐให้การสนับสนุน
Attitude10_Loan ทัศนคติเร่ืองการมีสินเชื่อให้การสนับสนุน
Attitude11_Knowledge ทัศนคติเร่ืองการได้รับการฝึกอบรม ให้ความรู้ในพืชท่ีปลูก
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ผลการวิจัย 

 จากการสํารวจพบว่า ข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํานา และการมีอาชีพ
เสริม ของเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกข้าวนาปรังในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีอายุอยู่ระหว่างช่วง 41 
– 60 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ ช่วงมากกว่า 60 ปี และช่วง 21 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.50 ร้อยละ 28.00 และ
ร้อยละ 11.50 ตามลําดับ โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 54.14 ปี ระดับการศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่ในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับตํ่ากว่าประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 18.50 5.50 และ 1.00 ตามลําดับ ส่วนประสบการณ์ในการทํานาทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
ประสบการณ์อยู่ระหว่างช่วง 41 – 50 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ ช่วง 31 – 40 ปี 11 – 20 ปี 51 – 60 ปี น้อยกว่า 
10 ปี 21 – 30 ปี และ 61 – 70 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.00 22.50 13.00 12.50 12.50 9.50 และ 1.50 ตามลําดับ โดย
มีประสบการณ์ทํานาเฉล่ียเท่ากับ 36.46 ปี และการมีชีพเสริมทั้งเพศชายและเพศหญิง ร้อยละ 61.00 ไม่มีอาชีพ
เสริม และร้อยละ 39.00 มีอาชีพเสริม โดยการมีอาชีพเสริมส่วนใหญ่จะทําอาชีพ รับจ้างมากที่สุด รองลงมาคือ ทํา
สวน ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และทําไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.00 7.00 5.50 2.50 2.50 และ 
1.50 ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาต้นทุนผลตอบแทนข้าวนาปรัง (ปีการเพาะปลูก 2557/2558) ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง
เฉลี่ยพบว่า ต้นทุนการผลิตรวมเท่ากับ 4,852.45 บาท/ไร่ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่เท่ากับ 1,075.25 บาท/ไร่ และ
ต้นทุนผันแปรเท่ากับ 3,777.20 บาท/ไร่ โดยต้นทุนผันแปรแบ่งเป็นค่าแรงงานเท่ากับ 1,475.03 บาท/ไร่ และค่า
วัสดุเท่ากับ 2.302.17 บาท/ไร่ ในขณะที่ผลตอบแทนเฉล่ียมีค่าเท่ากับ 5,001.73 บาท/ไร่ ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6: ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวนาปรัง (ปีการเพาะปลูก 2557/2558) เฉลี่ย 

รายการ 
มูลค่า

(บาท/ไร่) 
ร้อยละ 

1.  ต้นทุนคงที่      1,075.25 22.16 
1.1 ค่าเช่าที่ดิน      1,075.25 22.16

2.  ต้นทุนผันแปร      3,777.20 77.84 
2.1 ค่าแรงงาน      1,475.03 30.40

ค่าเตรียมดิน         373.35 7.69
ค่าปลูก           44.76 0.92
ค่าเตรียมพันธ์ุ          13.93 0.29
ค่าดูแลรักษา 480.10 9.89
ค่าจ้างดายหญ้า         173.84 3.58
ค่าจ้างใส่ปุ๋ย          84.70 1.75
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ค่าจ้างฉีดยา         118.83 2.45
ค่าจ้างให้นํ้า         102.73 2.12

ค่าเก็บเก่ียว รวบรวม         490.00 10.10
ค่าขนส่ง          72.89 1.50

2.2 ค่าวัสดุ      2,302.17 47.44
ค่าพันธ์ุ         422.80 8.71
ค่าปุ๋ย         919.59 18.95
ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช         598.16 12.33
ค่าวัสดุอ่ืนๆ         361.62 7.45
นํ้ามันเช้ือเพลิง         354.27 7.30
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์            7.35 0.15

รวมต้นทุนเฉลี่ย 4,852.45 100 
ผลตอบแทนเฉลี่ย 5,001.73 - 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 
 จากการสํารวจต้นทุนและผลตอบแทนพบว่า เกษตรกรมีอัตราส่วนของต้นทุนผันแปรคิดเป็นร้อย
ละ 77.84 ซึ่งมากกว่าต้นทุนคงที่คิดเป็นร้อยละ 22.16 โดยเกษตรกรจะมีการจ้างแรงงานในทุกๆกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 30.40 เน่ืองจากปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรมีจํานวนน้อย ส่งผล
ให้มีแรงงานในครัวเรือนไม่เพียงพอต่อการทํานา ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทําให้ต้องมี
การจ้างแรงงานเพ่ือมาช่วยในการทํานา และนอกจากน้ีเกษตรกรยังมีต้นทุนค่าวัสดุในด้านต้นทุนค่าปุ๋ย ค่า
ยาปราบศัตรูพืชและวัชพืชเป็นจํานวนมาก คิดเป็นร้อยละ 47.44 
 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรต่างๆในแบบจําลองสมการถดถอยโลจิสติกส์แบบสอง
ทางเลือก (Binary Logistic Regression Model) บอกถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆใน
แบบจําลองที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลิกปลูกข้าวของเกษตรกร สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7: ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรต่างๆ 

ตัวแปร Coefficient: β Sig. (P-Value) Exp(Coefficients:β) 

Constant 1.102 0.404 3.010 

Age 0.034 0.051* 1.035 

FC 0.001 0.017** 1.001 

VC 0.000 0.033** 1.000 
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Adapt 1.653 0.012** 0.192 

Attitude2_Price 0.012 0.950 1.012 

Attitude4_Immunity 0.129 0.448 1.138 

Attitude7_beware_water 0.057 0.784 1.058 

Attitude10_loan_support 0.144 0.442 1.155 

Area_landowner_specific_3 0.007 0.991 1.007 

Number of observation =200 -2 Log likelihood = 166.117

Cox & Snell R2 = 0.119 Negelkerke R2 = 0.194 Model Chi-square (P-Value)= 25.439 

 (0.003) 

ที่มา: จากการคํานวณ 
 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรังไปเป็นพืชอ่ืนของเกษตรกรในจังหวัด
สุพรรณบุรีอย่างมีนัยสําคัญ คือ อายุ พบว่าหากอายุของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป จะทําให้โอกาสที่
เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรังไปเป็นพืชอ่ืนๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เท่ากับ
ร้อยละ 1.035  ที่ระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.10 เน่ืองจาก เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมากทําให้ต้องจ้าง
แรงงานในการปลูกข้าวจึงส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ด้วยเหตุผลน้ีจึงจูงใจให้เกษตรกรเลิกปลูกข้าว 
ส่วนต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร พบว่าหากต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป 
จะทําให้โอกาสท่ีเกษตรกรจะปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรังไปเป็นพืชอ่ืนๆ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน เท่ากับร้อยละ 1.001 และ 1.000 ตามลําดับ ที่ระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.05 เน่ืองจากต้นทุนที่
สูงขึ้นเป็นผลทําให้เกษตรกรเลิกปลูกข้าว และแผนในการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปเป็นพืชชนิดอ่ืน 
พบว่าหากเกษตรกรมีแผนการปรับเปลี่ยนหรือทราบว่าเมื่อเลิกปลูกข้าวแล้วจะประกอบอาชีพใด จะทําให้
โอกาสท่ีเกษตรกรจะเลิกหรือปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรังไปเป็นพืชอ่ืนๆ ได้มากว่าเกษตรกรที่ไม่มี
แผนการปรับเปลี่ยนหรือไม่ทราบว่าเมื่อเลิกปลูกข้าวแล้วจะประกอบอาชีพใด เท่ากับร้อยละ 0.192 ที่
ระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.01 
 ปัจจัยอ่ืนๆสามารถอธิบายได้ดังน้ี คือทัศนคติต่อการยอมรับการปรับเปลี่ยนจากข้าวนาปรังไปเป็น
พืชชนิดอ่ืนในเรื่องของราคาพืชชนิดอ่ืน พบว่าเมื่อราคาของพืชชนิดอ่ืนดีกว่า เกษตรกรก็จะมีการ
ปรับเปลี่ยนการผลิต เรื่องของการมีผู้นําหรือเกษตรกรตัวอย่างที่ปลูกพืชชนิดอ่ืนแล้วประสบความสําเร็จ 
เกษตรกรก็จะมีการปรับเปลี่ยนการผลิตไปปลูกตาม ต่อมาคือเรื่องของปริมาณน้ําที่ใช้ในการเพาะปลูก 
พบว่าถ้าพืชชนิดอ่ืนใช้นํ้าในการผลิตน้อยกว่า เกษตรกรก็จะมีการปรับเปลี่ยนการผลิต สุดท้ายคือเรื่องของ
การมีสินเช่ือสนับสนุน พบว่าถ้ามีการสนับสนุนให้มีการให้สินเช่ือในการปลูกพืชชนิดอ่ืน เกษตรกรก็จะมี
การปรับเปลี่ยนการผลิต ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีให้ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องแต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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จากการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของแบบจําลอง ใช้ค่า Model Chi-square เป็นตัว
ทดสอบ จากผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ ค่า Model Chi-square เท่ากับ 25.439 โดยท่ี P-Value 
เท่ากับ 0.003 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 หมายความว่า แบบจําลองที่ประมาณค่าได้มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.01 

 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสังคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังในจังหวัด
สุพรรณบุรีเป็นสังคมผู้สูงอายุ ขาดการศึกษามีประสบการณ์ทํานามาอย่างยาวนาน และมีอาชีพเสริมเป็น
ส่วนน้อย พันธ์ุข้าวที่ใช้ปลูกเป็นพันธ์ุข้าวนาปรังไม่ว่าจะเป็นฤดูนาปรังหรือนาปีก็ตาม โดยสัดส่วนการถือ
ครองพ้ืนที่ของเกษตรกรเป็นการเช่ามากกว่าเป็นของตนเอง 

 จากการศึกษาต้นทุนผลตอบแทนพบว่า ในการทําการเกษตรของเกษตรกรขาดปัจจัยการผลิตด้าน
แรงงาน ดังน้ันการประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีพ่ึงพาการจ้างเหมาแรงงานเพ่ือใช้ใน
การผลิตโดยคิดเป็นรายวันส่งผลให้ต้นทุนการผลิตในส่วนของต้นทุนผันแปรสูงขึ้น และนอกจากน้ีค่าวัสดุในส่วน
ของค่านํ้ามันก็มีส่วนทําให้ต้นทุนรวมสูงขึ้นเน่ืองจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มเข้ามากระทบทําให้เกษตรกรต้อง
สูบนํ้าขึ้นจากแหล่งนํ้าหลายครั้งเพ่ือใช้ในการเพาะปลูกข้าว 

 จากผลการวิเคราะห์ทัศนคติในการเลิกปลูกข้าวนาปรังภายใต้สภาวะภัยแล้ง กรณีศึกษาเกษตรกรใน
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรต่างๆในแบบจําลองสมการถดถอยโลจิสติกส์แบบ
สองทางเลือกพบว่า อายุของเกษตรกร ต้นทุนในการผลิตทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร และการวางแผนใน
การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปเป็นพืชชนิดอ่ืน เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีความน่าจะเป็นที่ทําให้เกษตรกรคาด
ว่าจะเลิกปลูกข้าวนาปรัง เน่ืองจากอายุที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงานที่เพ่ิมขึ้นทําให้
ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น นอกจากน้ีถ้าเกษตรกรมีการวงแผนการผลิตในการปลูกพืชชนิดอ่ืน จะทําให้เกษตรกรมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น 

 สําหรับข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา เพ่ือนําไปใช้ในเชิงนโยบายหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเข้ามาให้
ความรู้ในการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ พร้อมกับมีเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จจาก
การปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน และให้สินเช่ือสนับสนุนในการปลูกพืชอ่ืนเน่ืองจากในด้านสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา
จะเห็นได้ว่าจังหวัดสุพรรณเป็นพ้ืนที่ลุ่ม โดยนํ้าจะท่วมพ้ืนที่นาในทุกๆปี ประกอบกับระบบการทําเกษตรในจังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นการทําเกษตรแบบอ้างอิงสังคมคือ การเลือกพันธ์ุ ช่วงเวลาปลูก-เก็บเก่ียว จะต้องมีความสอดคล้อง
กับเกษตรกรรายอ่ืนๆในสังคมด้วย จากสาเหตุน้ีจึงเป็นผลให้เกษตรกรไม่สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตไปเป็นพืชอ่ืน
ได้ 
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 หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการส่งเสริมอาชีพในสาขาอ่ืนๆสําหรับผู้สูงอายุเพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การประกอบอาชีพของเกษตรกร เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาที่
ตํ่ากว่ามาตรฐานปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามสภาพความแตกต่างระหว่างสังคมในอดีตและปัจจุบัน ทําให้
เกษตรกรไม่สามารถโยกย้ายไปประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆได้ ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีอาชีพเสริมและไม่มี
รายได้อ่ืนๆที่เป็นรายได้ 

 นอกจากน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณนํ้าสําหรับใช้เพ่ือ
การเกษตรในแต่ละฤดูการผลิต ประกอบกับการให้ความรู้ และส่งเสริมการปลูกพืชที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์นํ้า เพ่ือให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม เน่ืองจากผลการศึกษา พบว่า 
เกษตรกรให้ความสําคัญเรื่องนํ้าในระดับมากที่สุด 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปเป็นพืชชนิด
อ่ืนของเกษตรกรในครั้งน้ียังจํากัดอยู่ในจังหวัดเดียว ในขณะที่ยังมีจังหวัดอ่ืนๆที่ปลูกข้าวนาปรังในเขต
ชลประทาน ดังน้ันในการศึกษาครั้งต่อไปควรพิจารณาการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรังไปเป็นพืช
ชนิดอ่ืนของหลายๆจังหวัด เพ่ือศึกษาแนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรัง
ไปเป็นพืชชนิดอ่ืนให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุนเมื่อการ
ปลูกข้าวนาปรังประสบปัญหา นอกจากน้ีเน่ืองจากการเก็บข้อมูลในคร้ังน้ีเป็นการสมมติสถานการณ์ที่
ระดับผลผลิตลดลงร้อยละ 60 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทําให้การตัดสินใจในบางเรื่องของ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างไม่ตรงกับความเป็นจริงที่กําลังเผชิญอยู่ ดังน้ันในการศึกษาครั้งต่อไปควรที่จะเก็บ
ข้อมูล ณ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาได้จริง 

 
เอกสารอ้างอิง 
 
กรมการข้าว. (ม.ป.ป.). แนวทางการบริหารจัดการสินค้าข้าว.. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทาน. (2558). ตารางสรุปสภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาด

ใหญ่ทั้งประเทศ เอกสารไม่ตีพิมพ์สืบค้นจาก http://water.rid.go.th/flood/flood/res_table.htm 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2554). สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2554. กรุงเทพฯ: ชุมนุม

สหกรณ์แห่งประเทศไทย จํากัด. 
 . (2557).  สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2557. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 
 
 . (2558). สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สําคัญและแนวโน้ม ปี 2558.. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 52

 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล 
กรณีศึกษาโรงงานขนาดกําลังการผลิต 350,000 ลิตรต่อวัน 

Cost-Benefit Analysis of Ethanol Production from Molasses: 
A Case Study of Ethanol Plant to Production Capacity 350,000 Liter Per Day 

ศันสนีย์ ชํานาญไพร1* และอัครนันท์ คิดสม2 
Sansanee Chamnanprai1* and Akkaranan Kidsom2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเอทานอลจาก
กากนํ้าตาล กรณีศึกษาโรงงานขนาดกําลังการผลิต 350,000 ลิตรต่อวัน เพ่ือนํามาวัดความคุ้มค่าของ
โครงการทางด้านการเงิน และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน โดยใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิที่รวบรวมจากโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลที่มีขนาดกําลังการผลิต 350,000 ลิตรต่อวัน 
และหน่วยงานหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในปี พ.ศ. 2555-2557 นํามาประมาณ
การ กําหนดให้อายุของโครงการเท่ากับ 30 ปี ตามการเสื่อมสภาพของโรงงานและอัตราคิดลดเท่ากับ6.5 
คํานวณโดยวิธีต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ผลการวิเคราะห์
ทางด้านการเงิน พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับ 9,472 ล้านบาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุน เท่ากับ 1.2470 ส่วนของอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ เท่ากับ 24% และระยะเวลาคืน
ทุน เท่ากับ 7.4 ปี จะเห็นได้ว่าโครงการมีความคุ้มค่าเหมาะแก่การลงทุน  

 
คําสําคัญ:เอทานอล, กากน้ําตาล, ต้นทุนและผลตอบแทน 
 

Abstract 
 

The objective of thesis was study the cost-benefit of ethanol production form 
molasses, a case study of ethanol plant to production capacity 350,000 liters per day. 
The financial value, payback period and tendency of projects were measured by 
gathering of secondary data of real data collected from factories with the capacity of 
350,000 liters per day and other related sections during 2012-2014. The estimation of the 
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 ปริมาณการใช้พลังขั้นสุดท้ายข้อมูลจากปี 2552-2557 มีแนวโน้มการบริโภคเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ทําให้ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากนโยบายการพัฒนา
พลังงานทดแทน เพ่ือเป็นการลดใช้พลังงานเช้ือเพลิงจากฟอสซิลและเป็นการลดการนําเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศอีกด้วย โดยพลังงานทดแทนจะประกอบไปด้วย แสงอาทิตย์ ลม พลังงานนํ้าขนาดเล็ก ชีวมวล 
ก๊าซชีวภาพ ขยะ และเช้ือเพลิงชีวภาพ จะประกอบไปด้วย เอทานอล และไบโอดีเซล ปริมาณการใช้
พลังงานทดแทนจากข้อมูล  ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2557 อยู่ที่ 4,636 5,445 6,501 7,294 8,232 และ 
9,025 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ตามลําดับ ดังน้ันพลังงานทดแทนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถ
ลดการใช้พลังงานหลักได้ อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายในการลดการใช้พลังงาน และมีการส่งเสริมให้ใช้
พลังงานทดแทนภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้นดังแสดงในภาพที่ 2 
 
ภาพท่ี 2: การใช้พลังงานทดแทน ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2557 

(หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ) 

 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2557) 
 
 เอทานอล (Ethanon) นับว่าเป็นพลังงานทดแทน อีกทางเลือกหน่ึงที่สําคัญ ซึ่งเป็นทางออกให้แก่
ประเทศ/โดยสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบประเภท
นํ้าตาล วัตถุดิบประเภทแป้ง และวัตถุดิบที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือวัตถุดิบประเภทท่ีเป็นผล
พลอยได้จากอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น กากอ้อย ฟางข้าว และซังข้าวโพด สําหรับวัตถุดิบหลักโดยส่วน
ใหญ่ที่สามารถหาซื้อได้ภายในประเทศและเป็นที่นิยมนํามาผลิตเอทานอลในปัจจุบัน ได้แก่ กากน้ําตาล 
และ มันสําปะหลัง เป็นต้น วัตถุดิบเหล่าน้ีสามารถนํามาผลิตเอทานอลได้ และมีต้นทุนตํ่า และส่งผลดีต่อ
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สิ่งแวดล้อมอีกด้วย จากข้อมูลการใช้พลังงานจากกระทรวงพลังงานน้ัน การใช้พลังงานส่วนใหญ่ในสาขา
อุตสาหกรรม และสาขาการขนส่งมากที่สุด ทั้งน้ีนํ้ามันเช้ือเพลิงส่วนใหญ่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ดังน้ัน
เอทานอล จึงเป็นพลังงานทดแทนที่จะนํามาใช้ในประเทศ เพ่ือลดการนําเข้าพลังงานเช้ือเพลิงและเป็นการ
พ่ึงพาตนเองในด้านพลังงานมากข้ึนอีกทั้งยังช่วยลดการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงซึ่งมีต้นกําเนิดจากฟอสซิล อัน
เป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจกจึงช่วยให้ลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ 
 สําหรับประเทศไทยมีการปลูกอ้อยมากกว่า 10/ล้านไร่ มีผลผลิตมากกว่า 10/ล้านตันต่อปี  
(สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย, 2556)  เน่ืองจากมีการส่งเสริมการขยายพ้ืนที่ปลูกอ้อย
ของภาครัฐ ซึ่งเป็นผลทําให้ปริมาณผลผลิตอ้อยเพ่ิมขึ้น รวมท้ังประสิทธิภาพผลผลิตอ้อยที่เพ่ิมสูงขึ้น โดย
ช่วงระยะเวลาของการปลูกอ้อยจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - กรกฎาคม   และช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต
จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน -/พฤษภาคม จํานวนเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกอ้อยมีประมาณ 261,934 
ราย(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)   
 
ตารางที่ 1: เน้ือที่เพาะปลูกและผลผลิตอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต 2556/2557 

   

ภูมิภาค   พื้นที่ปลูก   
อ้อย (ไร่) 

ปริมาณอ้อย
ทั้งหมด(ตัน)

   ปริมาณอ้อย
   ส่งเข้าหีบ

(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย
(ตัน/ไร่) 

 ภาคเหนือ 2,289,300 25,532,457 24,214,998       
11.15 

ภาคกลาง 2,970,423 34,151,374 30,139,087     11.50 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,317,002 48,238,953 44,909,547     11.17 

ภาคตะวันออก  501,300  5,339,380      4,502,832     10.65 

รวมทั้งประเทศ   
10,078,025 

113,262,163  103,766,464     11.24 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (2556) 
 
 จากในตารางที่ 1.2 แสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาค ในปีการ
ผลิต 2556/2557 มีปริมาณการปลูกอ้อยรวมท้ังประเทศมากกว่า 10 ล้านไร่ พ้ืนที่ที่ทําการเพาะปลูกอ้อย 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่งปริมาณผลผลิตเฉล่ียต่อไร่อยู่
ที่ 11.24 ตันต่อไร่ และปริมาณผลผลิตอ้อยที่ส่งเข้าหีบมีมากถึง 103 ล้านตัน จากรายงานสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร พ้ืนที่การเพาะปลูกอ้อยที่เพ่ิมขึ้นน้ัน มาจากการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปลูกอ้อย



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 56

 

เพ่ิมขึ้น ทําให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยทดแทนในพ้ืนที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง  ประกอบกับผลผลิตเฉล่ีย
ต่อไรสูงขึ้นจากการบํารุงตออ้อยและการปรับปรุงดิน ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยโรงงานเพ่ิมขึ้นด้วย และจากการ
นําอ้อยเข้าหีบโรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลก่อให้เกิดผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมนํ้าตาล คือ กากนํ้าตาล 
(Molasses) ปริมาณอ้อย 1 ตัน จะได้กากน้ําตาลประมาณ 45-50/กิโลกรัมโดยในปี 2564ภาครัฐมีเป้าหมาย 
ในการสนับสนุนให้มีการผลิตเอทานอล/9/ล้านลิตรต่อวัน ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557) 
 
ภาพท่ี 3: ปริมาณกากนํ้าตาลในประเทศไทยระหว่างปีการผลิต 2546/47 – 2556/57 

 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (2557) 
 
 จากภาพที่ 1.6/แสดงให้เห็นถึงปริมาณกากนํ้าตาลในแต่ละปีการผลิต ข้อมูลระหว่าง ปีการผลิต 
2546/47/-/2556/57 จะเห็นได้ว่าปริมาณกากนํ้าตาลที่ได้หลังจากการผลิตนํ้าตาล มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ในปี
การผลิต 2554/55/-/2556/57/ปริมาณกากนํ้าตาลอยู่ที่ 4.38 ล้านตัน 4.55 ล้านตัน  และ 4.29 ล้านตัน  
ตามลําดับ อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการลดมลภาวะของกากนํ้าตาลที่เป็นของเสียจากอุตสาหกรรมอ้อยและ
นํ้าตาลทรายแล้ว  ควรส่งเสริมการนํากากนํ้าตาลมาผลิตเอทานอลการผลิตเอทานอลซึ่งนอกจากจะช่วย
ลดปัญหามลภาวะของกากนํ้าตาลแล้ว สามารถนําไปใช้เป็นเช้ือเพลิงได้ดีมากย่ิงขึ้น  
 ดังน้ัน ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในขณะน้ี คือ การหาแหล่งพลังงานทดแทนท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการในการใช้พลังงานเช้ือเพลิง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนํามาใช้เป็นเช้ือเพลิง ในยานพาหนะ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอลในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 20 โรงงานที่ดําเนินการผลิตแล้ว วัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิตจะแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ วัตถุดิบกากนํ้าตาล และวัตถุดิบมันเส้น กําลังการผลิตรวมทั้ง
ประเทศ 3,265,000 ลิตรต่อวัน โดยมีขนาดกําลังการผลิตต้ังแต่ 25,000 100,000 150,000 200,000 
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และ 230,000 ลิตรต่อวัน และจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี ได้มีการกําหนดเป้าหมายส่งเสริมให้
มีการใช้เอทานอลในปริมาณ 9/ล้านลิตรต่อวัน ภายในปี 2564 ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตเอทานอลได้ 1.3 
ล้านลิตรต่อวัน โดยหากสามารถหาวัตถุดิบที่มีราคาถูกและมีการผลิตในประเทศมาเป็นพลังงานทดแทน
นํ้ามัน และมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากใน
ภาวะที่ราคานํ้ามันมีการปรับตัวสูงขึ้น ดังน้ัน ผู้ศึกษาวิจัย จึงมีความเห็นว่าควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนของ
การผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล ขนาดกําลังการผลิต 350,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นกําลังการผลิตที่มาก
ที่สุดในขณะน้ี ว่าโครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ ทั้งน้ีเพ่ือผลประโยชน์ในระยะยาวของการหัน
มาใช้พลังงานทดแทนอย่างเอทานอลจากกากนํ้าตาล และเพ่ือเป็นการลดการนําเข้านํ้ามันปิโตรเลียม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลของโรงงานผลิต          

เอทานอลขนาดกําลังการผลิต 350,000 ลิตรต่อวัน 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความอ่อนไหวการผลิตเอทานอลจากของโรงงานผลิตเอทานอลขนาดกําลังการ
ผลิต 350,000 ลิตรต่อวัน เมื่อปัจจัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล 

กรณีศึกษาโรงงานขนาดกําลังการผลิต 350,000 ลิตรต่อวัน เพ่ือนํามาวัดความคุ้มค่าของโครงการทางด้าน
การเงิน และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวม
จากโรงงานผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลที่มีขนาดกําลังการผลิต350,000 ลิตรต่อวัน และหน่วยงาน
ราชการ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในปี พ.ศ. 
2555-2557 นํามาประมาณการในการวิเคราะห์ โดยมีอายุของโครงการเท่ากับ 30 ปี ตามการเสื่อมสภาพ
ของโรงงานจนหมดอายุการใช้งาน และอัตราคิดลด 6.5 จากการคํานวณอัตราคิดลดโดยวิธีต้นทุนถัวเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) และจากข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของ
โครงการสามารถนํามาวิเคราะห์โดยใช้ตัวช้ีวัดความคุ้มค่าของโครงการ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
อัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) รวมทั้ง
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการเมื่อปัจจัยต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) โดยทําการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการให้ได้ครบถ้วน แล้วนํามาวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอน และนําผลลัพธ์มาใช้ประกอบการตัดสินใจ ดังน้ี 
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 1. วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจแบบปรับค่าเวลาของต้นทุนและ
ผลตอบแทนให้เป็นค่าปัจจุบัน โดยเกณฑ์การตัดสินใจมีดังน้ี 
 

1.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีสูตรการคํานวณดังน้ี 

     NPV  =  PVB  –  PVC 

=
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   โดยกําหนดให้ 
   NPV     =   มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
   Bt =   ผลประโยชน์ของโครงการในปีที่ t 
   Ct =   ต้นทุนของโครงการในปีที่ t 
   t  =   ระยะเวลาของโครงการ (0,1,….,n) 
   r  =   อัตราคิดลด (discount rate)  
 
 หลักเกณฑ์การตัดสินใจ คือ ควรลงทุนเมื่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวก และไม่ควร
ลงทุนถ้ามูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นลบ 
 
 1.2อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit – Cost Ratio: B/C Ratio) มีสูตรการ
คํานวณดังน้ี 

   BCR   =PVB  /  PVC 
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 โดยกําหนดให้ 
 
   BCR     =   อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
   Bt =   ผลประโยชน์ของโครงการในปีที่ t 
   Ct =   ต้นทุนของโครงการในปีที่ t 
   t  =   ระยะเวลาของโครงการ (0,1,….,n) 
   r  =   อัตราคิดลด (discount rate)  
 
 หลักเกณฑ์การตัดสินใจ คือ ควรลงทุนเมื่อ B/C Ratio มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับหน่ึง 
และไม่ควรลงทุนเมื่อ B/C Ratio มีค่าน้อยกว่า 1 
 
 1.3  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) มีสูตร
การคํานวณ ดังน้ี 

Bt-Ct

(1+r)t

n

t=1

 = 0	

 
   โดยกําหนดให้  
   Bt=   ผลประโยชน์ของโครงการในปีที่ t 
   Ct =   ต้นทุนของโครงการในปีที่ t 
   t  =   ระยะเวลาของโครงการ (0,1,….,n) 
   r  =   อัตราคิดลด (discount rate)   
 
 หลักการตัดสินใจว่าโครงการมีความคุ้มค่าน่าลงทุน คือ เมื่อ IRR มีค่าสูงและต้องสูง
กว่าอัตราดอกเบ้ียเฉพาะหรือค่าเสียโอกาสของทุน 
 
 2. การทดสอบความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และมีการใช้กันอย่าง
แพร่หลายในการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนเป็นการวัดว่าผลของ Cost –Benefit Analysis อ่อนไหวหรือไม่
และอย่างไร ต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรใดตัวแปรหน่ึงหรือกลุ่มของตัวแปร โดยวิธีการตัวแปร 
(Variable-by-Variable) จะปฏิบัติการแยกตัวแปรแต่ละตัวออกจากกัน ประกอบด้วย 3 ขึ้นตอนดังน้ี(ชู
ชีพ พิพัฒน์ศิถี, 2544) 
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2.1จัดทํารายช่ือตัวแปรทั้งหมดที่สําคัญสําหรับการวิเคราะห์ 
2.2/ในแต่ละตัวแปร กําหนดช่วงมูลค่าที่เป็นไปได้ในกรณีฐานหรือกรณีปกติ (Base Case) 

เน่ืองจากเท่าที่ผ่านมาเราได้สมมติให้แต่ละตัวแปรมีค่าที่เป็นไปได้เพียงค่าเดียว แต่เมื่อเป็นกรณีความ
อ่อนไหว (Sensitivity/Case) จะพิจารณาค่าต่างๆ ของแต่ละตัวแปรตามความเหมาะสม โดยทั่วไปแล้ว
มักจะทําการพิจารณา 3 ถึง 5 ค่าในแต่ละตัวแปร วิธีการที่ใช้กันมากที่สุด คือ การกําหนดมูลค่าของตัว
แปรเป็น 3 ค่า ได้แก่ ค่าในแง่ดี (Optimistic) ค่าที่เป็นไปได้มากที่สุด (Most likely) และค่าในแง่ร้าย 
(Pessimistic) โดยท่ีค่าที่เป็นไปได้มากที่สุดสามารถกําหนดจากค่าเฉล่ีย (Mean value) ส่วนค่าในแง่ดี
และค่าในแง่ร้ายน้ัน อาจจะสูงกว่าหรือค่ํากว่าค่าเฉล่ีย   ก็ได้ กล่าวคือ ค่าในแง่ดีจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยสําหรับ
ผลประโยชน์ แต่จะตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยสําหรับต้นทุน และเป็นจริงไปในทางตรงกันข้ามสําหรับค่าในแง่ร้าย 
ทั้งน้ี ความสัมพันธ์ในระหว่างค่าเฉล่ียค่าในแง่ดี และค่าในแง่ร้าย ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสัดส่วนคงที่ 

2.3 คํานวณผลที่เก่ียวข้องใหม่ เช่น NPV หรือ BCR โดยใช้ค่าต่างๆ ที่เป็นไปได้ของตัวแปร
น้ันๆ ในขณะที่กําหนดให้ตัวแปรอ่ืนๆ ทั้งหมดคงที่ 

 ในการศึกษาครั้งน้ีทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบ่งเป็น 4 กรณี โดยพิจารณาจากตัว
แปรทั้งด้านต้นทุนและผลตอบแทน ตัวแปรด้านต้นทุนได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบกากนํ้าตาล ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 
75.57 และตัวแปรด้านผลตอบแทน ได้แก่ รายได้จากการขายเอทานอลแปลงสภาพมีสัดส่วนร้อยละ 
99.05 รวมท้ังกําหนดให้ ให้ต้นทุนวัตถุดิบกากนํ้าตาลเพ่ิมขึ้น/ลดลง ร้อยละ 3 ตามแนวโน้มของราคา
วัตถุดิบจากข้อมูลปี 2553-2558 และผลตอบแทนของโครงการเพ่ิมขึ้น/ลดลง ร้อยละ 4ตามแนวโน้มของ
ผลตอบแทนจากข้อมูลราคาอ้างอิงเอทานอลแปลงสภาพจากข้อมูลปี 2553-2558 

นอกจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการแล้ว ยังทําการศึกษาผลการทดสอบค่าความ
แปรเปลี่ยน (Switching/Value/Test)ทางด้านต้นทุน และผลตอบแทนของโครงการการผลิตเอทานอล
จากกากนํ้าตาลขนาดกําลังการผลิต 350,000 ลิตรต่อวัน ว่าโครงการมีค่าความแปรเปล่ียนด้านต้นทุน 
(SVTc) และค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลประโยชน์ (SVTB) โครงการสามารถมีต้นทุนเพ่ิมขึ้นเท่าไรหรือ
ผลตอบแทนลดลงเท่าไรที่ทําให้โครงการยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ 

 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีได้ทําการศึกษาต้นทุน และผลประโยชน์ของโครงการ วิเคราะห์ความคุ้มค่าด้วย
ตัวช้ีวัดมูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ และ
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
และผลประโยชน์ทางด้านการเงินและวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการผลิตโดยมีระยะเวลาของโครงการเท่ากับ 
30ปี ตามการเสื่อมสภาพของโครงการ ค่าเสื่อมราคาของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ คํานวณด้วยวิธีเส้นตรงไม่
มีมูลค่าซากและใช้อัตราคิดลด ร้อยละ 6.5 จากการคํานวณอัตราคิดลดโดยวิธีต้นทุนเงินทุนถัวเฉล่ียถ่วง
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นํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ต้นทุนค่าเสียโอกาสของส่วนของเจ้าของ
ประมาณการโดยส่วนกลับของ P/E Ratio ของธุรกิจการเกษตร โดย P/E Ratio ณ เดือนตุลาคม 2558 
เท่ากับร้อยละ 17.02 เท่ากับผลตอบแทนร้อยละ 1/17.02 อัตราส่วนหน้ีสินต่อต้นทุน 1:1 คิดเป็นต้นทุน
ของส่วนของเจ้าของ ร้อยละ 5.87/และอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 7.1 ข้อมูล ณ ปี 
2557 โดยในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน รายการต้นทุนที่เก่ียวข้องประกอบด้วย1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ที่ดิน2. เครื่องจักรและอุปกรณ์3. ค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน4. ค่าก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ5. ค่า
เครื่องใช้สํานักงาน6. ค่าวัตถุดิบกากนํ้าตาล7. ค่าไฟฟ้าและเช้ือเพลิง8. ค่าซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร9. 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง10. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา11. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร12. ค่าสารเคมี13. เงินเดือน 
ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน14. ดอกเบ้ียจ่าย15. ภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
รายการผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องประกอบด้วย1. รายได้จากการขายเอทานอลแปลงสภาพและรายได้อ่ืนๆ
(ดังแสดงในตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2: โครงสร้างต้นทุนการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาล  

รายการ ปีแรกที่ก่อต้ังโครงการ 

 เงินสด
(ล้านบาท) 

ไม่เป็นเงิน
สด 

(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
ต้นทุน 

(ร้อยละ)

ต้นทุนคงที่  
  ต้นทุนที่ดินสําหรับสร้างโรงงาน        

12.36 
12.36 0.01

  ต้นทุนที่ดินสําหรับบ่อผึ่ง      
104.64 

104.64 0.11

  ต้นทุนที่ดินสําหรับบ่อเก็บนํ้ากากส่า 15.36 15.36 0.02
  ต้นทุนที่ดินสําหรับบ่อเก็บนํ้าดี 5.04 5.04   0.01
  ต้ น ทุ น ที่ ดิ น สํ า ห รั บ ล า น จ อ ด
รถบรรทุก 

27.84 27.84   0.03

  ต้นทุนที่ดินสําหรับบ่อก๊าซชีวภาพ 10.92         
10.92 

  0.01

  ต้นทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์           1,304.95 1,304.95  1.38
  ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง 

211.66 211.66   0.22

  ต้นทุนค่าก่อสร้างระบบผลิตก๊าซ 356.15 356.15   0.38
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ชีวภาพ 
  ต้นทุนค่าใช้จ่ายเครื่องใช้สํานักงาน 3.93 3.93  0.32
  ค่าสัญญาเช่าพ้ืนที่สํานักงาน 0.08 0.08 0.003 
  ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์     

130.50 
130.50     4.14

  ดอกเบ้ียจ่าย       58.64 58.64     2.95
ต้นทุนผันแปร   
  ค่าวัตถุดิบกากนํ้าตาล 884.03 884.03  75.47
  ค่าไฟฟ้าและเช้ือเพลิง 65.21 65.21   4.58
  ค่าซ่อมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ 

8.80 8.80   0.28

  ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 10.04 10.04   0.70
  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 0.23 0.23   0.02
  ค่าสารเคมี 75.96 75.96   3.82
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 53.08 53.08   3.73
  เงินเดือน ค่าจ้าง 36.12 36.12   2.54

รวม    100

ที่มา : จากการคํานวณ 
 

ผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน พบว่า กระแสเงินสดจ่ายปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 38,349 ล้านบาท 
และกระแสเงินสดรับปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 47,821 ล้านบาท  ดังน้ันมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ 
เท่ากับ9,472 ล้านบาทและอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน เท่ากับ 1.2470ในส่วนของอัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ เท่ากับ 24% และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 7.4 ปี จะเห็นได้ว่าการผลิตเอทานอลจาก
กากนํ้าตาลมีความคุ้มค่าน่าลงทุนนอกจากนั้นรายการผลตอบแทนที่สําคัญของการวิเคราะห์ทางด้าน
การเงิน คือ รายได้จากการขายเอทานอลแปลงสภาพ คิดเป็นร้อยละ 99.05 ของผลประโยชน์ทั้งหมด
ดังน้ันปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน คือ ต้นทุนวัตถุดิบกากนํ้าตาล
และรายได้จากการขายเอทานอลแปลงสภาพจึงเป็นที่มาของการนําปัจจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการทางด้านการเงิน (ดังแสดงในตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนปัจจุบันสุทธิ 
       (หน่วย: ล้านบาท) 

   

ปีที่  
 

กระแส เงนิสด
จ่าย 

กระแสเงินสดจ่าย
ปัจจุบันสุทธิ

กระแส
เงินสดรบั 

กระแสเงินสดรับ 
ปัจจุบันสุทธ ิ

มูลค่า     
ปัจจุบัน
สุทธ ิ

0 2,052.93 2,052.93 -       -           -2,052.93

1 1,287.43 1,208.85 1,521.25 1,428.41        
219.55 

5 2,272.32 1,610.35 3,081.30 2,248.98        
638.63 

10    2,746.65  
1,463.21 

3,572.08 1,967.94        
439.72 

15   3,190.58 1,240.58 4,141.02  
1,610.13 

       
369.55 

20  3,712.16 1,053.50 4,800.57 1,362.39        
308.88 

25  4,325.67  896.01 5,565.18 1,152.76       
256.75 

30  5,048.19  763.21 6,451.57 975.38      212.17

รวม  38,349.16  47,821.27      
9472.12 

NPV  เท่ากับ  9,472,123,944 บาทBCR  เท่ากับ   1.2470   และ IRR เท่ากับ 24% 

ที่มา: จากการคํานวณ 
 

สําหรับผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กําหนดให้ต้นทุนวัตถุดิบกากนํ้าตาลเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงร้อยละ 3 ตามแนวโน้มของราคาวัตถุดิบกากนํ้าตาล และจะแบ่งเป็น 4 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1 จะกําหนดให้ต้นทุนวัตถุดิบกากนํ้าตาลเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 และผลตอบแทนของโครงการ
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4 ผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับ 10,519 
ล้านบาท และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน เท่ากับ1.3012 ในส่วนของอัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ เท่ากับ 26% และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 7.11 ปี 
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กรณีที่ 2 จะกําหนดให้ต้นทุนวัตถุดิบกากนํ้าตาลเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 และผลตอบแทนของโครงการ
ลดลงร้อยละ 4 ผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ เท่ากับ 6,693 
ล้านบาท และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน เท่ากับ 1.1707 ในส่วนของอัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ เท่ากับ 18% และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 9.85 ปี  

กรณีที่ 3 จะกําหนดให้ต้นทุนวัตถุดิบกากนํ้าตาลลดลง ร้อยละ 3 และผลตอบแทนของโครงการ
ลดลง ร้อยละ 4 ผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ เท่ากับ 12,194 
ล้านบาท และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน เท่ากับ 1.3248 ในส่วนของอัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ เท่ากับ 29% และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 6.15 ปี  

กรณีที่ 4 จะกําหนดให้ต้นทุนวัตถุดิบกากนํ้าตาลลดลง ร้อยละ 3และผลตอบแทนของโครงการ
ลดลงร้อยละ 4 ผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ เท่ากับ 8,368 
ล้านบาท และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน เท่ากับ 1.2229 ในส่วนของอัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการเท่ากับ 22% และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 8.08 ปี (ดังแสดงในตารางที่ 4) 

 
ตารางที่ 4: ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

 ผลตอบแทนของโครงการ

  เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 4) ลดลง (ร้อยละ 4) 

  PVC = 39,214 ล้านบาท PVC =39,214 ล้านบาท
  PVB =  49,734 ล้านบาท PVB =45,908 ล้านบาท

 เพ่ิมขึ้น NPV = 10,519 ล้านบาท NPV =6,693 ล้านบาท 
 (ร้อยละ 3) IRR  = 26% IRR =18% 
  BCR = 1.3012 BCR =1.1707 
ต้นทุนของโครงการ  PB   = 7.11 ปี PB = 9.85 ปี 

  PVC = 37,539 ล้านบาท PVC = 37,539 ล้านบาท
  PVB = 49,734 ล้านบาท PVB = 45,908 ล้านบาท
 ลดลง NPV =12,194 ล้านบาท NPV = 8,368 ล้านบาท
 (ร้อยละ 3) IRR  = 29% IRR  =22% 
  BCR = 1.3248 BCR =1.2229 
  PB   = 6.15 ปี PB   = 8.08 ปี 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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รวมทั้งผลการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (Switching/Value/Test)ทางด้านต้นทุน และ
ผลประโยชน์ของโครงการการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลขนาดกําลังการผลิต 350,000 ลิตรต่อวัน 
พบว่า มีค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (SVTc) และค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลประโยชน์ (SVTB) เท่ากับ
ร้อยละ 24.70และร้อยละ 19.81ตามลําดับ น่ันแสดงว่าหากโครงการมีต้นทุนเพ่ิมขึ้นเกินร้อยละ 24.70 
หรือผลประโยชน์ลดลงมากกว่า 19.81 จะทําให้โครงการไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน หรือหากต้นทุนเพ่ิมขึ้นไม่
เกินร้อยละ 24.70/หรือผลประโยชน์ลดลงไม่เกินร้อยละ 19.81 โครงการยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับ
ได้ 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาล กรณีศึกษาโรงงานขนาด
กําลังการผลิต 350,000 ลิตรต่อวัน มีความเหมาะสมในการลงทุน และเมื่อนําตัวแปรทางด้านต้นทุนและ
ตัวแปรด้านผลตอบแทน นํามาวิเคราะห์ความอ่อนไหวทั้ง 4 กรณีรวมท้ังผลการทดสอบค่าความ
แปรเปลี่ยน (Switching/Value/Test)ทางด้านต้นทุน และผลตอบแทนแล้วโครงการก็ยังมีความเหมาะสม
ในการลงทุน  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 การศึกษาในครั้งน้ีพบว่า โครงการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาล กรณีศึกษาขนาดกลังการผลิต 
350,000 ลิตรต่อวัน น้ันมีความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างมาก ถึงแม้ว่าการศึกษาในคร้ังน้ีโครงการน้ันจะมี
ความน่าลงทุนแต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน และในอนาคตอาจมีความเสี่ยง ต่างๆ ที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อ
โครงการ เช่น  ความเส่ียงจากราคานํ้ามัน หรือความเสี่ยงจากราคาอ้างอิงเอทานอลแปลงสภาพ เป็นต้น 
จากสถานการณ์ราคานํ้ามันที่ปรับตัวลดลง จากวิกฤตการณ์อุทปานนํ้ามันดิบส่วนเกิน จากกลุ่มโอเป็ค
(OPEC) ที่ยังคงทําการผลิตนํ้ามันในระดับสูง ซึ่งเป็นผลทําให้ราคานํ้ามันต่างๆ ของ PTT BCC Shell ฯลฯ 
ปรับตัวลดลงเช่นกัน ระดับราคาเช้ือเพลิงต่างๆ ได้แก่ แก๊สโซฮอล ออกเทน95 (Gasohol 95-E10)  ราคา 
25.20 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20) ราคา 22.84 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล 
ออกเทน95 (Gasohol 95-E85) ราคา19.54 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล ออกเทน91 (Gasohol 91-E10)
ราคา 24.78 บาทต่อลิตรเบนซินออกเทน 95 (ULG 95 RON) ราคา 32.16 บาทต่อลิตรดีเซลหมุนเร็ว 
(HSD, 0.005%S) ราคา 22.79 บาทต่อลิตร และดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียมราคา25.79บาทต่อลิตรแต่จาก
แนวโน้มของราคาเอทานอลอ้างอิงน้ันมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จากข้อมูลปี 2556 ราคาอ้างอิงเอทานอลเฉลี่ยอยู่
ที่ 25.41 และปี 2557 ราคาอ้างอิงเอทานอลเฉล่ียอยู่ที่ 27.17 บาท (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 
2557) ดังน้ันจึงเป็นความเสี่ยงทางด้านความต้องการใช้เอทานอลที่ลดลง เน่ืองผู้บริโภคจะหันมาใช้นํ้ามัน
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มากกว่า เน่ืองจากมีระดับราคาที่ใกล้เคียงกันหรือถ้าระดับราคาน้ํามันตํ่ากว่า อีกทั้งประเทศไทยเป็นผู้
นําเข้านํ้ามันเช้ือเพลิงไม่สามารถที่จะกําหนดราคาเองได้ เมื่อราคาน้ํามันเช้ือเพลิงตลาดโลกสูงและมีความ
ผันผวน เราจะได้รับผลกระทบในส่วนน้ีอย่างเต็มที่ อีกทั้งนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใช้ภายในประเทศ ซึ่งมีหน้าที่
ต้องส่งเงินเข้ากองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง ตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกําหนด ปัจจุบัน
นํ้ามันที่ต้องส่งเงินเข้า / ชดเชยจากกองทุนฯ ได้แก่ นํ้ามันเบนซินออกเทน 95 นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 
นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล และน้ํามันเตา 
  
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 1.  การศึกษาในคร้ังน้ีใช้ข้อสมมติในการเลือกผลประโยชน์ของโครงการเพียง 2 รายการได้แก่ 
รายได้จากการขายเอทานอลแปลงสภาพ และรายได้อ่ืนๆ เช่น รายได้จากการขายฟิวเซลล์ออยเท่าน้ัน แต่
ผลประโยชน์ที่ได้รับทางอ้อมอีกทางหน่ึง น่ันคือ ผลประโยชน์ที่ได้จากก๊าซชีวภาพที่สามารถนํามาผลิตเป็น
กระแสไฟฟ้าเพ่ือช่วยลดต้นทุนของธุรกิจอีกทางหน่ึง การศึกษาในครั้งต่อไปควรพิจารณาผลประโยชน์ให้มี
ความครอบคลุมมากขึ้น 
 2. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตเอทานอลจาก
กากนํ้าตาลเท่าน้ัน ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการพิจารณาวัตถุดิบต่าง ๆ โดยเฉพาะกากของเสียเหลือใช้
ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่า มาเปรียบเทียบกัน เน่ืองจากจะได้แสดงให้เห็นถึงวัตถุดิบที่สามารถนํามาใช้ใน
การผลิต เพ่ือการลดต้นทุนของธุรกิจและมีประสิทธิภาพในการนํามาผลิตเอทานอล และเป็นทางเลือก
ทางด้านพลังงานทดแทนอีกทางหน่ึง วัตถุดิบที่มีความน่าสนใจ เช่น  จากการศึกษาของวรลักษณ์ คงจินดา
มุณี (2556) การผลิตเอทานอลจากแกนข้าวโพด ซึ่งแกนข้าวโพดเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยมี
ต้นทุนการผลิต 15.32 บาทต่อลิตร จากการปรับสภาพย่อยด้วยเอนไซม์และหมักด้วยยีสต์ S.cerevisiae 
YSC2 ซึ่งได้เอทานอล 520.75 ลิตรต่อตันของวัตถุดิบ ดังน้ันเพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่มีต้นทุนตํ่าแล้วยังสามารถ
เพ่ิมมูลค่าให้แก่วัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรได้อีกทางหน่ึง 
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การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการผลิตมนัสําปะหลงัของเกษตรกรที่เข้าร่วมและ 
ไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ในจังหวัดนครราชสมีา 

Cassava Production Efficiency Analysis of the Farmers Participated 
and non-Participated in Technological Extension Program 

in Nakorn Rachasima Province 

กนกวรรณ พลฉิม1* ศานิต เก้าเอ้ียน2 และจักรกฤษณ์ พจนศลิป์3 

Kanokwan Ponchim1*, Sanit Kao-ian2 and Chakrit Potchanasin3 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตมันสําปะหลัง 
รวมท้ังประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง ในอําเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 60 ราย ปีการผลิต 2557/58 ผลการศึกษา พบว่า การผลิตมันสําปะหลังของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต มีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่เท่ากับ 3,235.12 
และ 3,213.35 กิโลกรัม ตามลําดับ สําหรับต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต พบว่า มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 5,809.85 บาทต่อไร่ แบ่งเป็นต้นทุน
ผันแปร ร้อยละ 74.04 และต้นทุนคงที่ ร้อยละ 25.96 และมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 6,212.17 บาทต่อไร่ 
แบ่งเป็นต้นทุนผันแปรร้อยละ 73.12 และต้นทุนคงที่ ร้อยละ 26.88 ส่วนกําไรที่ได้รับเท่ากับ 2,164.73 และ 
1,789.07 บาทต่อไร่ ตามลําดับ สรุปได้ว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมีต้นทุน
การผลิตที่ตํ่ากว่าและได้รับกําไรมากกว่าเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต สําหรับ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้แบบจําลอง Multiple Regression และประมาณค่าสัมประสิทธ์ิจาก
สมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ควร
เพ่ิมการใช้ปัจจัยปริมาณท่อนพันธ์ุ และจํานวนคร้ังการเตรียมดินก่อนปลูก แต่ควรลดการใช้แรงงานคนที่ใช้ใน
การผลิต ส่วนเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ควรเพ่ิมการใช้ปัจจัยปริมาณท่อน
พันธ์ุและปริมาณปุ๋ยเคมี เพ่ือให้การใช้ปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการผลิต, มันสําปะหลัง, กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
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Abstract 
 

The objectives of this study were to compare the costs and returns of cassava 
production including inputs used efficiency among 2 groups of farmers participated and 
non-participated in technology extension program. The data for analysis was collected 
by interviewing 60 farmers of Sri Que district, Nakhon Ratchasima province for the crop year 
2014/15. The results showed that 2 groups of farmers obtained average yield respectively 
3,235.12 and 3,213.35 kg/rai. In addition, the study showed that total production cost of 2 
groups were 5,809.85 bath/rai : variable costs is 74.04 percentage and fixed costs is 25.96 
percentage and 6,212.17 bath/rai : variable costs is 73.12 percentage and fixed costs is 26.88 
percentage while with this they would earn the profit of 2,164.73 and 1,789.07 bath/rai, 
respectively. Therefore, it can be concluded this stage that the group of farmers who 
participated in the program has lower production cost and earn the profit more than the non-
participated farmer group. From inputs used efficiency analysis through Multiple Regression 
model and estimate the coefficients of the Cobb-Douglas production, the result indicated that, 
to reach efficiency level of inputs used, the group of farmers who participated in the program 
should increase the number of cassava clone used and number of times for land preparation 
while they should reduce the use of labor. For the non-participated farmer group, the study 
suggested to increase the number of cassava clone used including the use of chemical fertilizer. 

Keywords: Production efficiency, Cassava, Technological Extension Program 

 
บทนํา 
 

มันสําปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหน่ึงสําหรับประเทศไทยที่สามารถส่งออกและนํารายได้
เข้าประเทศเป็นจํานวนมาก ในปี 2557 มีมูลค่าการส่งออกมันสําปะหลัง 113,726 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 4 ของ
สินค้าเกษตรสําคัญที่ส่งออก (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557ก) ซึ่งตลาดนําเข้าผลิตภัณฑ์สําปะหลังที่สําคัญ 
ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  และผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังจะส่งออกในรูปแบบต่างๆ เช่น มันเส้น  
มันอัดเม็ด แป้งมันสําปะหลัง เป็นต้น โดยประโยชน์จากมันสําปะหลังสามารถใช้ได้ทั้งการบริโภคและใช้แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจน ใช้ในภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมอาหาร กระดาษ สารเพ่ิมความหวาน 
และยังสามารถแปรรูปใช้ผลิตเอทานอลเพ่ือเป็นพลังงานทดแทน (สิวาพร จันทุมมี และคณะ, 2551)  
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สําหรับการปลูกมันสําปะหลังของประเทศไทย สามารถปลูกได้เกือบทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศเน่ืองจากมัน
สําปะหลังเป็นพืชที่สามารถทนต่อความแห้งแล้ง ปลูกได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าในปี2557 ประเทศไทย
มีพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังรวมทั้งหมด 8,975,865 ไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่มากท่ีสุด คือ
4,604,972 ไร่ รองลงมาคือ ภาคกลาง 2,408,901 ไร่ และภาคเหนือ 1,961,992 ไร่ ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
จังหวัดที่มีการปลูกมันสําปะหลังมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่เพาะปลูก 1,674,339 ไร่ พ้ืนที่เก็บ
เก่ียว 1,536,026 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งหมด 5,776,880 ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 3,761 กิโลกรัม และ
รองลงมาคือ กําแพงเพชรมีพ้ืนที่เพาะปลูก 667,643 ไร่ พ้ืนที่เก็บเก่ียว 646,264 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งหมด
2,557,765 ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 3,958 กิโลกรัม แต่จะเห็นได้ว่าจังหวัดนครราชสีมา มีผลผลิตเฉล่ีย
ต่อไร่น้อยกว่าจังหวัดกําแพงเพชรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกและพ้ืนที่เก็บเก่ียวน้อยกว่า (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 1 พ้ืนที่ และผลผลิตของมันสําปะหลัง แยกเป็นรายภาค ปี 2557 

ภาค 
พื้นทีเ่พาะปลกู

(ไร่) 
พื้นทีเ่ก็บเก่ียว

(ไร่)
ผลผลิตรวม

(ตัน)
ผลผลิตต่อไร่

(กก.) 

กลาง 2,408,901 2,228,466 6,700,328 3,525 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,604,972 4,359,677 15,465,916 3,547 

เหนือ 1,961,992 1,843,080 6,700,328 3,635 

รวม 8,975,865 8,431,223 30,022,052 3,561 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557ข) 
 

ตารางที่ 2 พ้ืนที่ และผลผลิตมันสําปะหลัง แยกเป็นรายจังหวัดที่สําคัญ ปี 2557 

ภาค 
พื้นทีเ่พาะปลกู 

(ไร่) 
พื้นทีเ่ก็บเก่ียว 

(ไร่) 
ผลผลิตรวม 

(ตัน) 
ผลผลิตต่อไร่

(กก.) 

นครราชสีมา 1,674,339 1,536,026 5,776,880 3,761 

กําแพงเพชร 667,643 646,264 2,557,765 3,958 

กาญจนบุร ี 468,448 460,146 1,530,105 3,347 

ชัยภูมิ 454,228 435,883 1,570,307 3,603 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557ค) 
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ความแปรปรวนของผลผลิตของจังหวัดนครราชสีมา ที่ทําให้มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่น้อยกว่าบาง
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังน้อยกว่า อาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
เน่ืองจากการปลูกมันสําปะหลังเป็นเวลานานทําให้ดินเสื่อมสภาพ รวมถึงสภาพการผลิตที่อาศัยนํ้าฝน
ประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ปลูกของจังหวัดหรือภัยแล้งที่ส่งผลต่อผลผลิตมันสําปะหลัง และปัญหาของ
แมลงศัตรูระบาด เช่น เพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง (สุกิจ รัตนศรีวงษ์ และคณะ, 2555) ส่งผลให้เกษตรกรขาด
แคลนท่อนพันธ์ุ และเกิดภาระหนี้สินจากการลงทุนแล้วไม่ได้ผลผลิต และภาคอุตสาหกรรมมันสําปะหลังยัง
ได้รับผลกระทบเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากน้ียังมีเรื่องของการขาดความเข้าใจในการคัดเลือกพันธ์ุ
มันสําปะหลังให้เหมาะสมกับการปลูกในพ้ืนที่ของตนเอง เช่น การปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ดอนสามารถทํา
ได้ตลอดปี แต่บางพ้ืนที่ปลูกแบบหลังนา จึงมีข้อจํากัดเรื่องช่วงเวลาปลูกและต้องการพันธ์ุที่สะสมนํ้าหนักเร็ว 
(กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ และคณะ, 2554) ซึ่งการเลือกพันธ์ุมันสําปะหลังให้เหมาะสม จึงเป็นปัจจัยสําคัญ
เพ่ือการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังให้สูงสุดตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็น
หน่วยงานในพ้ืนที่ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ จึงได้พัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการขยาย
ผลเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไปยังเกษตรกร และมีความรวดเร็วในการส่งผ่านเทคโนโลยีการผลิต 
โดยการให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการผลิตมันสําปะหลังของจังหวัดได้เข้ามาร่วมดําเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอน เรียกกระบวนการดําเนินงานน้ีสั้น ๆ ว่า “สีคิ้วโมเดล” ด้วยเหตุผลว่าได้เริ่มดําเนินงานที่อําเภอสีคิ้ว
เป็นแห่งแรก (สุกิจ รัตนศรีวงษ์ และคณะ, 2555) ทั้งน้ีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต มีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน คือ 

1. การจัดทําแปลงเรียนรู้ เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเกษตรกร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่
ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย 6 แปลงเรียนรู้ ได้แก่ มันสําปะหลังพันธ์ุดี การจัดการนํ้า การอารักขา
พืช การจัดการดินดาน การจัดการปุ๋ย และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังเช่น การอบรมเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมัน
สําปะหลัง การฝึกปฏิบัติจริง และการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังแก่
เกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกรเครือข่าย ทั้งในศูนย์ฯ และในไร่เกษตรกร 

3. การจัดทําแปลงต้นแบบ โดยเกษตรกรที่ได้รับความรู้นําเทคโนโลยีไปปรับใช้ในพ้ืนที่ เพ่ือให้
เป็นแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของเกษตรกรเหล่าน้ันต่อไป 

4. การขยายผล โดย 1) สํานักงานเกษตรจังหวัด (กรมส่งเสริมการเกษตร) นําเกษตรกรมาศึกษาดูงาน
แปลงต้นแบบหรือ 2) เกษตรกรเครือข่ายของเกษตรกรต้นแบบ ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ เพ่ือให้เกษตรกรแปลง
ต้นแบบได้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรที่มาดูงาน หากเกษตรกรสนใจเทคโนโลยี
ใดก็นําเทคโนโลยีน้ันไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง  
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สําหรับการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง เพ่ือส่งผ่านเทคโนโลยี
การผลิตให้เกษตรกร เริ่มต้ังแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557 มีจํานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตประมาณ 508 ราย แต่ก็มีเกษตรกรในพื้นที่บางส่วนที่ไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต ดังนั้นการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่เข้าร่วมและไม่
เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต จะทําให้ทราบถึงปัจจัยและความแตกต่างของประสิทธิภาพ
การผลิตระหว่างเกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้แก่เกษตรกรในการเลือกแบบแผนการผลิตให้ได้ทั้งผลผลิตและผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมท้ังเป็นข้อมูลให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีแนวทางในการวางแผนเพ่ือพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และขยาย
พ้ืนที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในลําดับต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1. เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วม
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บข้อมูล

จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ดังน้ี 
เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 30 ราย และเกษตรกรผู้
ปลูกมันสําปะหลังที่ไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต จํานวน 30 ราย รวมเกษตรกร
ตัวอย่างทั้งหมด 60 ราย ในอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาปีการผลิต 2557/58 และใช้การสัมภาษณ์
เกษตรกรโดยตรง โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการผลิตมันสําปะหลัง รวมถึงข้อมูลด้านต้นทุนและ
ผลตอบแทนจาการผลิตมันสําปะหลัง สําหรับข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากเก็บรวบรวมจาก
เอกสาร บทความ วารสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลทางสถิติทั้งจากหน่วยงานราชการ
และเอกชนที่ได้ทําการเก็บรวบรวมไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล จะแบ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการอธิบายข้อมูล
ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตมันสําปะหลัง และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้แบบจําลองสมการถดถอยสําหรับตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression 
Model) และการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิจากสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas เพ่ือศึกษาการตอบสนองของ
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การผลิตมันสําปะหลังที่มีต่อปัจจัยการผลิตต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิค 
(Technical Efficiency) และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) 

 
แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี จะใช้สมการการผลิตแบบคอบบ์–ดักลาส (Cobb-Douglas 

Production Function) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยชนิดต่างๆ กับผลผลิตมันสําปะหลัง ได้ดังน้ี 
 

Y = AX1
b1 X2

 b2 X3
b3 X4

b4 eb5D1+ b6D2+ b7D3+b8D4+U 
 
ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการเส้นตรงในรูป Natural logarithms ได้ดังน้ี 

 
lnY   =   lnA + b1lnX1 + b2lnX2 + b3lnX3 + b4lnX4 + b5D1 + b6D2 + b7D3 + b8D4 + U 

 
โดยที่   Y   คือ ผลผลิตมันสําปะหลัง (กิโลกรัมต่อไร่) 

X1 คือ ปริมาณท่อนพันธ์ุที่ใช้ในการผลิต (ท่อนต่อไร่) 
X2 คือ ปริมาณปุ๋ยเคมทีี่ใช้ในการผลติ (กิโลกรัมต่อไร่) 
X3 คือ แรงงานคนที่ใช้ในการผลิต (วันงานต่อไร่) 
X4 คือ จํานวนคร้ังการเตรียมดิน (ครั้ง) 
D1 คือ การใช้พันธ์ุมันสําปะหลังที่แตกต่างกัน (ตัวแปรหุ่น) โดยที่ 

D1 = 0 คือ พันธ์ุห้วยบง 60 
D1 = 1 คือ พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 

D2 คือ การใช้ปุ๋ยอ่ืนๆนอกเหนือจากปุ๋ยเคมี (ตัวแปรหุ่น) โดยที่ 
D2 = 0 คือ ไมใ่ช้ปุ๋ยอ่ืนๆนอกเหนือจากปุ๋ยเคม ี
D2 = 1 คือ ใช้ปุ๋ยอ่ืนๆนอกเหนือจากปุ๋ยเคมี 

D3 คือ การใช้สารป้องกันกําจัดวัชพืช/ศัตรูพืช (ตัวแปรหุ่น) โดยที่ 
D3 = 0 คือ ไมใ่ช้สารป้องกันกําจัดวัชพืช 
D3 = 1 คือ ใช้สารป้องกันกําจัดวัชพืช 

D4 คือ การแช่ท่อนพันธ์ุก่อนปลูก (ตัวแปรหุ่น) โดยที่ 
D4 = 0 คือ ไมแ่ช่ท่อนพันธ์ุก่อนปลูก 
D4 = 1 คือ แช่ท่อนพันธ์ุก่อนปลูก 

A คือ ค่าคงที่ 
U  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจัยX1,X2, X3, X4, D1, D2, D3, D4 ตามลําดับ 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 74

 

ผลการวิจัย 
 
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตมันสําปะหลัง 

จากการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การผลิต พบว่า ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มเท่ากับ 3,235.12 กิโลกรัมต่อไร่ และ 3,213.35 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ และจากการทดสอบทางสถิติของผลต่างค่าเฉลี่ยผลผลิต พบว่า ผลผลิต                    
มันสําปะหลังของเกษตรกรท้ังสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 
(ตารางที่ 3) 

สําหรับต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิต พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 5,809.85 บาทต่อไร่ ซึ่งแบ่งเป็นต้นทุนผันแปร
เท่ากับ 4,301.60 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.04 ประกอบด้วยค่าแรงงานคนที่ใช้ในการผลิตและเครื่องจักร
ค่าวัสดุการเกษตร ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน และต้นทุนคงที่เท่ากับ 1,508.25 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.96 
ประกอบด้วยค่าเสื่อมอุปกรณ์ทางการเกษตร ค่าภาษีที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน/ค่าใช้ที่ดิน สําหรับเกษตรกรที่ไม่      
เข้าร่วมมีต้นทุนรวมทั้งหมดเท่ากับ 6,212.17 บาทต่อไร่ ซึ่งแบ่งเป็นต้นทุนผันแปรเท่ากับ 4,542.09 บาทต่อไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 73.12 และต้นทุนคงที่เท่ากับ 1,670.08 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.88 และจากการทดสอบ
ทางสถิติของผลต่างค่าเฉล่ียต้นทุนการผลิต พบว่า ต้นทุนการผลิตทั้งหมดของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 

ส่วนรายได้ ผลตอบแทน และจุดคุ้มทุนจากการผลิตมันสําปะหลัง พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วม      
มีผลผลิตเฉล่ียเท่ากับ 3,235.12 กิโลกรัมต่อไร่ และขายผลผลิตในราคาเฉลี่ยเท่ากับ 2.47 บาทต่อกิโลกรัม 
ทําให้มีรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 7,974.58 บาทต่อไร่ และมีกําไรเท่ากับ 2,164.73 บาทต่อไร่ สําหรับผลตอบแทน
เหนือต้นทุนที่เป็นตัวเงินที่เกษตรกรได้รับเท่ากับ 4,054.62 บาทต่อไร่ ส่วนปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรคุ้มทุน
เท่ากับ 2,352.16 กิโลกรัมต่อไร่ และราคาที่เกษตรกรคุ้มทุนเท่ากับ 1.80 บาทต่อกิโลกรัม สําหรับเกษตรกรที่
ไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต พบว่า มีผลผลิตเฉล่ียเท่ากับ 3,213.35 กิโลกรัมต่อไร่ 
และขายผลผลิตในราคาเฉลี่ย 2.49 บาทต่อกิโลกรัม ทําให้มีรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 8,001.24 บาทต่อไร่ 
และมีกําไรเท่ากับ 1,789.07บาทต่อไร่ สําหรับผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นตัวเงินที่เกษตรกรได้รับ
เท่ากับ 3,536.84 บาทต่อไร่ ส่วนปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรคุ้มทุนเท่ากับ2,494.85 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ราคาที่เกษตรกรคุ้มทุนเท่ากับ 1.93 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 ต้นทุน ผลตอบแทนจากการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วม
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ปีการผลิต 2557/58 

รายการ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วม เกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วม 

ต้นทุนคงที่ต่อไร่ (บาท) 1,508.25 1,670.08 

ต้นทุนผันแปรต่อไร่ (บาท) 4,301.60 4,542.09 

ต้นทุนทั้งหมดต่อไร่ (บาท) 5,809.85 6,212.17 

ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ (กิโลกรัม) 3,235.12 3,213.35 

ราคาผลผลิตต่อกิโลกรัม (บาท) 2.47 2.49 

รายได้ทั้งหมดต่อไร่(บาท) 7,974.58 8,001.24 

รายได้สุทธิต่อไร่ (บาท) 3,672.98 3,459.15 

กําไรต่อไร่ (บาท) 2,164.73 1,789.07 

ต้นทุนที่เป็นตัวเงินทั้งหมดต่อไร่ (บาท) 3,919.96 4,464.40 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นตัวเงินต่อไร่(บาท) 4,054.62 3,536.84 

ปริมาณคุ้มทุนต่อไร่ (กิโลกรมั) 2,352.16 2,494.85 

ราคาคุ้มทุนต่อกิโลกรัม (บาท) 1.80 1.93 

การเปรียบเทียบค่า t และ ระดับความมีนัยสําคัญ t-value ระดับความมีนัยสําคัญ 

ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่  0.1207 0.90 

ต้นทุนทั้งหมดต่อไร่  -1.740 0.09 

ที่มา: จากการคํานวณ 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 76

 

การวิเคราะห์สมการการผลิตและประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 
จากการวิเคราะห์สมการการผลิตของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 

พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Coefficient of Determination, R2) เท่ากับ 0.758 แสดงว่า ตัวแปร
ทั้งหมดที่อยู่ในสมการการผลิตสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงผลผลิตมันสําปะหลังได้ร้อยละ 75.8 ส่วนที่
เหลือร้อยละ 24.2 เป็นปัจจัยอ่ืนๆ ที่เป็นตัวกําหนดการผลิตซึ่งไม่ได้ระบุในสมการ เช่น สภาพของอากาศ 
คุณภาพของดิน และเมื่อทําการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิแต่ละตัวแปร พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตมันสําปะหลัง คือ ปริมาณท่อนพันธ์ุ แรงงานคนที่ใช้ในการผลิต จํานวนคร้ังการ
เตรียมดิน และตัวแปรหุ่น คือ การแช่ท่อนพันธ์ุก่อนปลูก ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงผลผลิตมัน
สําปะหลังได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 และ95โดยปริมาณท่อนพันธ์ุ มีค่า
ความยืดหยุ่นมากที่สุด เท่ากับ 0.299 หมายความว่า เมื่อปริมาณท่อนพันธ์ุมีเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทําให้
ผลผลิตมันสําปะหลังเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.299 (ตารางที่ 4) 

ส่วนการวิเคราะห์สมการการผลิตของเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
น้ัน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Coefficient of Determination, R2) เท่ากับ 0.842 แสดงว่า ตัวแปรทั้งหมด
ที่อยู่ในสมการการผลิตสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงผลผลิตมันสําปะหลังได้ร้อยละ 84.2 ส่วนที่เหลือ     
ร้อยละ 15.8 เป็นปัจจัยอ่ืนๆ ที่เป็นตัวกําหนดการผลิตซึ่งไม่ได้ระบุในสมการ เช่น สภาพของอากาศ คุณภาพ
ของดิน และเมื่อทําการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิแต่ละตัวแปร พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลผลิตมันสําปะหลัง คือ ปริมาณท่อนพันธ์ุ ปริมาณปุ๋ยเคมี และตัวแปรหุ่น คือ การใช้สารกําจัด
วัชพืช และการใช้ปุ๋ยอ่ืนๆ นอกจากปุ๋ยเคมี ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงผลผลิตมันสําปะหลังได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 95 และ99 โดยปริมาณท่อนพันธ์ุมีค่าความยืดหยุ่นมาก
ที่สุด เท่ากับ 0.461 หมายความว่า เมื่อปริมาณท่อนพันธ์ุมีเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทําให้ผลผลิตมัน
สําปะหลังเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.461 (ตารางที่ 4) 

จากการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างสมการการผลิตของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมและเกษตรกรที่ไม่
เข้าร่วม พบว่า ปริมาณท่อนพันธ์ุ เป็นปัจจัยการผลิตที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตมันสําปะหลังที่เหมือนกัน โดยมี
ค่าความยืดหยุ่นมากที่สุด ส่วนปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ที่แตกต่างกัน คือ แรงงานคนที่ใช้ในการผลิต จํานวนคร้ัง
การเตรียมดิน และการแช่ท่อนพันธ์ุก่อนปลูก เป็นปัจจัยที่อิทธิพลต่อผลผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรที่
เข้าร่วม แต่สําหรับปัจจัยปริมาณปุ๋ยเคมี การใช้ปุ๋ยอ่ืนๆ นอกจากปุ๋ยเคมี และการใช้สารกําจัดวัชพืช ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่อิทธิพลต่อผลผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วม  

สําหรับการพิจารณาผลตอบแทนต่อขนาดการผลิต เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของ
เกษตรกรในการขยายขนาดการผลิต ซึ่งผลรวมของค่าสัมประสิทธ์ิการผลิตของปัจจัยผันแปรหรือผลรวม
ของค่าความยืดหยุ่นการผลิตของปัจจัยการผลิตทั้งหมด จะแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนต่อขนาดการผลิต
และจากสมการการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วม พบว่า ผลรวมของสัมประสิทธ์ิหรือค่าความยืดหยุ่นของ
ปัจจัยการผลิตเท่ากับ 0.652 แสดงว่า การผลิตอยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตลดลง 
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(Decreasing returns to scale) หมายความว่า เมื่อมีการเพ่ิมปัจจัยการผลิตผันแปรทุกชนิดในสัดส่วนที่
เท่ากันร้อยละ 1 แล้ว ผลผลิตที่ได้รับจะเพ่ิมขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าร้อยละ 0.652 ส่วนสมการการผลิตของ
เกษตรกรที่ไม่เข้าร่วม พบว่า ผลรวมของสัมประสิทธ์ิหรือค่าความยืดหยุ่นของปัจจัยการผลิต เท่ากับ 
0.680 แสดงว่า การผลิตอยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตลดลง (Decreasing returns to scale)
หมายความว่า เมื่อมีการเพ่ิมปัจจัยการผลิตผันแปรทุกชนิดในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 1 แล้ว ผลผลิตที่
ได้รับจะเพ่ิมขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าร้อยละ 0.680(ตารางที่ 5) 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่เข้าร่วม
และไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ปีการผลิต 2557/58 

ตัวแปร 

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วม เกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วม 

ค่าสัมประสิทธิ์
ระดับความมี
นัยสาํคญั 

ค่าสัมประสิทธิ ์
ระดับความ 
มีนัยสําคัญ 

ปริมาณท่อนพันธ์ุ(X1) 0.299 0.10 0.461 0.01 

ปริมาณปุ๋ยเคม ี(X2) 0.037 0.54 0.169 0.01 

แรงงานคนที่ใช้ในการผลิต (X3) 0.156 0.10 -0.030 0.71 

จํานวนคร้ังการเตรียมดิน(X4) 0.160 0.10 0.080 0.48 

ชนิดของพันธ์ุมันสําปะหลัง (D1) 0.070 0.16 0.071 0.12 

การใช้ปุ๋ยอ่ืนๆนอกจากปุ๋ยเคมี (D2) 0.053 0.41 0.113 0.10 

การใช้สารกําจัดวัชพืช (D3) 0.007 0.92 0.192 0.05 

การแช่ท่อนพันธ์ุก่อนปลูก (D4) 0.126 0.05 0.042 0.44 

R2 0.758  0.842  

F-value 8.223 0.01 14.075 0.01 

D.W. 2.433  2.064  

Constant  term 4.991  3.385  

ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์ หรือค่าความยืดหยุ่นของปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่
เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ปีการผลิต 2557/58 

ปัจจัยการผลติ 
ค่าสัมประสิทธิ(์ค่าความยืดหยุ่น) 

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วม เกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วม
ปริมาณท่อนพันธ์ุ 0.299 0.461 
ปริมาณปุ๋ยเคม ี 0.037 0.169 
แรงงานคนที่ใช้ในการผลิต 0.156 -0.030 

จํานวนคร้ังการเตรียมดิน 0.160 0.080 

รวม 0.652 0.680 
ที่มา: จากการคํานวณ 
 

สําหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ประสิทธิภาพทาง
เทคนิค (Technical Efficiency) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต   
แต่ละชนิด ซึ่งพิจารณาได้จากค่าผลผลิตเพ่ิม หรือ MPP (Marginal Physical Product) ของปัจจัยแต่ละชนิด 
และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) เป็นการหาระดับการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม
เพ่ือให้เกิดกําไรสูงสุดหรือผลตอบแทนสูงสุดคือ ต้องใช้ปัจจัยการผลิตชนิดน้ันจนกระทั่งมูลค่าของผลิตผลเพ่ิม 
(Value of Marginal Product: VMP) เท่ากับราคาปัจจัยการผลิตชนิดน้ัน 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต พบว่า ในการผลิตมันสําปะหลังมีผลผลิตเพ่ิมจากปัจจัย 3 ชนิด คือ ปริมาณท่อนพันธ์ุ 
แรงงานคนท่ีใช้ในการผลิต และจํานวนคร้ังการเตรียมดินโดยผลผลิตเพ่ิม (MPPXi) ของปัจจัยทั้ง 3 ชนิด   
มีค่าเป็นบวก แสดงว่า ถ้าใช้ปัจจัยการผลิตชนิดใดชนิดหน่ึงเพ่ิมขึ้น โดยที่ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ จะทําให้ผลผลิต
มันสําปะหลังเพ่ิมขึ้น และเมื่อพิจารณาจากมูลค่าผลผลิตเพ่ิมต่อราคาปัจจัยการผลิต (VMPXi/PXi) ของปริมาณ
ท่อนพันธ์ุ และจํานวนคร้ังการเตรียมดิน ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า การใช้ปัจจัยการผลิตในการผลิตยังตํ่า
กว่าระดับการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม จึงควรเพ่ิมการใช้ปัจจัยการผลิตให้มากขึ้น แต่สําหรับสัดส่วน
ของมูลค่าผลผลิตเพ่ิมต่อราคาปัจจัยการผลิตของแรงงานคนที่ใช้ในการผลิต มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า การ
ใช้แรงงานคนที่ใช้ในการผลิตสูงกว่าระดับการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม จึงควรลดการใช้แรงงานคนที่ใช้ใน
การผลิต เพ่ือให้อยู่ในระดับที่เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงสุด สําหรับประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต
ของเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต พบว่า การผลิตมันสําปะหลังมีผลผลิตเพ่ิม
จากปัจจัย 2 ชนิด คือ ปริมาณท่อนพันธ์ุ และปริมาณปุ๋ยเคมี โดยผลผลิตเพ่ิมของปัจจัยทั้ง 2 ชนิด มีค่า
เป็นบวก แสดงว่า ถ้าใช้ปัจจัยการผลิตชนิดใดชนิดหน่ึงเพ่ิมขึ้น โดยที่ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ จะทําให้ผลผลิตมัน
สําปะหลังเพ่ิมขึ้นและเมื่อพิจารณาจากมูลค่าผลผลิตเพ่ิมต่อราคาปัจจัยการผลิตของปริมาณท่อนพันธ์ุ และ
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ปริมาณปุ๋ยเคมีมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า การใช้ปัจจัยการผลิตในการผลิตยังตํ่ากว่าระดับการใช้ปัจจัยการผลิตที่
เหมาะสม จึงควรเพ่ิมการใช้ปัจจัยการผลิตให้มากขึ้น เพ่ือให้อยู่ในระดับที่เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงสุด 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
การผลิตมันสําปะหลังของของเกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตมีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่และราคาผลผลิตที่เกษตรกรได้รับใกล้เคียงกัน ซึ่งทั้งผลผลิตเฉล่ียที่เกษตรกร
ผลิตได้และราคาผลผลิตที่เกษตรกรได้รับล้วนอยู่สูงกว่าปริมาณผลผลิตที่คุ้มทุนและราคาคุ้มทุน ดังน้ัน
เกษตรกรจึงมีกําไรในการผลิตมันสําปะหลังสําหรับต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตมันสําปะหลังของ
เกษตรกรโดยการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรที่เข้าร่วม มีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 5,809.85 บาทต่อไร่ 
สําหรับเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมมีต้นทุนรวมทั้งหมดเท่ากับ 6,212.17 บาทต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมใช้
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยสูงกว่าเกษตรกรที่เข้าร่วม ส่วนกําไรท่ีได้รับของเกษตรกรที่เข้าร่วมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่
เข้าร่วม มีกําไรเท่ากับ 2,164.73 บาทต่อไร่ และ 1,789.07 บาทต่อไร่ ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลตอบแทน
เหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดที่เกษตรกรที่เข้าร่วมได้รับมากกว่าเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วม 

จากการวิเคราะห์สมการการผลิตเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและปัจจัยการผลิต โดย
ปัจจัยปริมาณท่อนพันธ์ุ แรงงานคนที่ใช้ในการผลิต จํานวนครั้งการเตรียมดินการแช่ท่อนพันธ์ุก่อนปลูก 
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรที่เข้าร่วม แต่สําหรับปัจจัยปริมาณท่อนพันธ์ุ
ปริมาณปุ๋ยเคมี การใช้ปุ๋ยอ่ืนๆ นอกจากปุ๋ยเคมี การใช้สารกําจัดวัชพืช เป็นปัจจัยที่อิทธิพลต่อผลผลิตมัน
สําปะหลังของเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วม ซึ่งปัจจัยการผลิตสอดคล้องกับมณทิรา พรหมพิทยายุทธ (2547)      
ที่ระบุว่า จํานวนท่อนพันธ์ุ จํานวนปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และจํานวนแรงงานคนที่ใช้ในการผลิต สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมันสําปะหลังได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 (2555) ที่พบว่า แรงงานที่ใช้ในการผลิตมันสําปะหลัง ปริมาณปุ๋ยเคมี การใช้
ยาป้องกันกําจัดวัชพืช และปริมาณท่อนพันธ์ุ การใช้ปุ๋ยและสารเคมีอ่ืนๆ นอกเหนือจากปุ๋ยเคมี และการใช้
ยาป้องกันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ส่วนความแตกต่างของปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อผลิตมันสําปะหลังระหว่างเกษตรกรท้ังสองกลุ่มน้ัน 
จะสอดคล้องกับศิรส ทองเช้ือ (2551) ที่พบว่า แรงงานคนปริมาณปุ๋ยเคมี และปริมาณท่อนพันธ์ุ มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงผลผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรนอกเขตพ้ืนที่ฝนหลวง ส่วนปริมาณปุ๋ยเคมีและ
ปริมาณท่อนพันธ์ุมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงผลผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ฝนหลวง
สําหรับการพิจารณาระดับการใช้ปัจจัยการผลิตน้ัน เกษตรกรที่เข้าร่วมควรเพิ่มการใช้ปัจจัยปริมาณท่อน
พันธ์ุ และจํานวนครั้งการเตรียมดิน แต่ควรลดการใช้แรงงานคนที่ใช้ในการผลิตในการผลิตมันสําปะหลัง 
ส่วนเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมควรเพ่ิมการใช้ปัจจัยปริมาณท่อนพันธ์ุ และปริมาณปุ๋ยเคมีในการผลิตมันสําปะหลัง
โดยเหมือนกับศิรส ทองเช้ือ (2551) ที่แนะนําให้เกษตรกรเพ่ิมการใช้ปัจจัยปริมาณปุ๋ยเคมีและปริมาณ
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ท่อนพันธ์ุ แต่ควรลดปริมาณการใช้ปัจจัยแรงงานคน และสอดคล้องกับมณทิรา พรหมพิทยายุทธ (2547) 
ที่เกษตรกรควรเพ่ิมการใช้ปัจจัยการผลิตของจํานวนท่อนพันธ์ุ และจํานวนปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 

สําหรับข้อเสนอแนะที่มีความเห็นเชิงนโยบาย คือ ควรมีการแนะนําให้เกษตรกรปรับการใช้
แรงงานให้มีการใช้แรงงานครอบครัวหรือแรงงานแลกเปลี่ยน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานลง และ
ควรมีแนวทางส่งเสริมและแนะนําเก่ียวกับปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การ
เลือกใช้ท่อนพันธ์ุ และปริมาณการใช้ท่อนพันธ์ุที่เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ การใช้แรงงานทางเกษตรในปริมาณ
ที่เหมาะสมของแต่กิจกรรมการผลิตมันสําปะหลัง รวมถึงควรส่งเสริมการเตรียมดินก่อนปลูกมันสําปะหลังให้
เหมาะสม การแช่ท่อนพันธ์ุเพ่ือกําจัดศัตรูพืชก่อนปลูกมันสําปะหลัง การใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมควบคู่
ไปกับการใช้ปุ๋ยอ่ืนๆ นอกเหนือจากปุ๋ยเคมี เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยนํ้าหรือฮอร์โมน และการใช้สาร
ป้องกันกําจัดวัชพืชในปริมาณที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันหรือกําจัดวัชพืช หากใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมจะ
ส่งผลให้ผลผลิตมันสําปะหลังเพ่ิมขึ้นและลดช่วยต้นทุนการผลิตได้ และสําหรับกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกษตรกรทั้งสองกลุ่มยังมีผลผลิตมันสําปะหลังและแบบแผนการผลิตมันสําปะหลังที่ 
ไม่แตกต่าง ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมไปปรับใช้กับพ้ืนที่ของตนเองมากขึ้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ, วลยัพร ศะศิประภา, นาวี จิระชีวี, ก้อนทอง พัวประโคน, โสภิตา สมคิด, 

นาฏญา โสภา, รังษี เจรญิสถาพร, เบญจมาศ คําสืบ, นรลีกัษณ์ วรรณสาย, และอนุชิต ฉ่ําสิงห์.   
(2554). ดิน นํ้า และการจัดการปลูกมันสําปะหลัง.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพืชไร่       
กรมวิชาการเกษตร, 1-46  

มณทิรา  พรหมพิทยายุทธ. (2547). การวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเศรษฐกิจการผลิตมนัสําปะหลังจําแนก
ตามสายพันธ์ุในเนื้อดินที่แตกต่างกันของจังหวัดนครราชสีมา ปีเพาะปลูก 2546/47. วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ศรัณย์  วรรธนัจฉริยา. (2539). การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร. กรุงเทพมหานคร:  
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศิรส  ทองเช้ือ. (2551). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตและต้นทนุและผลตอบแทนของการปลูก
มันสําปะหลังในและนอกเขตพ้ืนที่ฝนหลวง ปีการผลติ 2549/2550. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สมศักด์ิ เพรียบพร้อม. (2531). การจัดการฟาร์มประยุกต์. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 81

 

สิวาพร จันทุมมี, เฉลิมพงษ์ กวินรจิตมงคล, อดิศร สินทอง, อัมพา คําวงษา, และรสริน เกลี้ยงเกลา. (2551).   
ยุคทองมันสําปะหลังพืชพลังงานแห่งอนาคต.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท นาคา อินเตอร์มีเดีย จํากัด 

สุกิจ รัตนศรีวงษ์, เพียงใจ จินดายะพานิชย์, เบญจมาศ คําสืบ, และนันทนา หรั่งเจริญ. (2556). รางวัลบูรณาการ
การบริการที่เป็นเลิศ บทพิสูจน์สีคิ้วโมเดล. วารสารผลิใบ ก้าวหน้าการวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร. 16 (1): 6-8. 

สุกิจ รัตนศรีวงษ์, เบญจมาศ คําสืบ, วีระชัย จุนขุนทด, ขนิษฐา ก๋าคํามลู, สุพจน์ เชียงราย, และอินทริา  
เย่ืองจันทกึ. (2555). การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง. ผลงานวิจัย
ดีเด่นและผลงานวิจัยที่เสนอเข้าร่วมพิจารณาเป็นผลงานวิจัยดีเด่น ประจําปี 2554. มปท, 137 – 151. 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2557ก). มูลค่าสินค้าเกษตรส่งออกที่สําคัญ 10 อันดับแรก ปี 2556 – 2557. 
ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558, จาก
www.oae.go.th/oae_report/export_import/exp_topten.php?imex=2. 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2557ข). พ้ืนที่ และผลผลิตมันสําปะหลัง แยกเป็นรายภาค ปี 2557       
ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558, จาก www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/cassava.pdf. 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2557ค). พ้ืนที่ และผลผลิตมันสําปะหลัง แยกเป็นรายจังหวัด ปี 2557.    
ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558, จาก www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/cassava.pdf. 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 4. (2555). ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตมันสาํปะหลังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปีการผลิต 2554. เอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร,  
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 82

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 

Factors Affecting to Organic Rice Farming: 
A Case Study of Burirum Farmers 

ชมพูนุช นันทจิต1* ขวัญ เพชรสว่าง2 และวรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์3 
Chompunuch Nantajit1*, Kwan Phetsawang2 and Wannaphong Durongkaveroj3 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงปัญหาและสิ่งจูงใจเกษตรกรในการผลิตข้าวอินทรีย์ 
และปัจจัยที่มีผลต่อเกษตรกรในการยอมรับการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ศึกษาด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง และสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถามกับครัวเรือนเกษตรกร โดยประยุกต์ใช้
แบบจําลองโลจิตวิเคราะห์ความน่าจะเป็นที่เกษตรกรจะยอมรับการผลิตแบบอินทรีย์ของเกษตรกรใน
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า แบบจําลองมีความแม่นยําโดยรวมร้อยละ 82.05 ปัจจัยระดับการ
คํานึงถึงสุขภาพของหัวหน้าครัวเรือน จํานวนคร้ังที่ได้รับการอบรม และความเข้าใจในข้อมูลการเพาะปลูก
ข้าวอินทรีย์มีผลกระทบทางบวกต่อการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ 

 อย่างไรก็ดี ปัจจัยระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน ปริมาณหน้ีสินของครัวเรือน ต้นทุนการ
ปลูกข้าว และอุปสรรคในการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์มีผลกระทบเชิงลบต่อการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์
ของครัวเรือนเกษตรดังน้ันถ้าภาครัฐต้องการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตให้ได้มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรคํานึงถึงสุขภาพ มีการอบรมเกษตรอินทรีย์จํานวนมาก สร้างความเข้าใจ
ในข้อมูลการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ และพยายามลดอุปสรรคในการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้มากที่สุด 

คําสําคญั: การผลิตข้าวอินทรีย์ แบบจําลองโลจิต การยอมรับ 
 

Abstract 
 The purposes of this study are to examine problems and incentives of farmers in 
producing an organic rice and to investigate factors affecting to an organic rice farming.  
A Logit model analyzing the probability of farmers to accept the organic rice farming is 
applied to the data which are precisely collected through an in-depth interviewing and 
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the questionnaires of the stakeholders and agricultural farmers. The findings, with the 
82.05 percent model accuracy, suggest that householder's health concern, the number 
of  training, and the understanding of the organic rice farming are positively affected to 
an acceptance of the organic rice farming. However, householder's education level, 
household debt, cost of rice farming, and obstacles facing the organic rice growers are 
negatively affected to the acceptance of the organic rice farming. In conclusion, 
government should support rice farmers to be able to follow the standard of the organic 
rice farming, raise an awareness of health concern among farmers, encourage training, 
inform farmers towards the organic rice farming, and attempt to reduce the obstacles in 
the production of the organic rice. 
 
Key Words: Organic Rice Farming, Logit Model, Adaptation 
 

บทนํา 
 
 ในปัจจุบันกระแสความปลอดภัยทางอาหาร กระทบกับการส่งออกสินค้าเกษตรหลากหลายชนิด 
เพราะประเทศนําเข้ามีความต้องการสินค้าที่มีมาตรฐานรับรอง ประกอบกับการบริโภคในประเทศมีการ
รณรงค์ให้บริโภคอาหารปลอดภัยมากขึ้น ดังที่สํานักงานมาตรฐานเกษตรและสินค้าแห่งชาติ (2558) จัดต้ัง
ยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร เพ่ือให้ผู้บริโภคคํานึงถึงความปลอดภัย
ของอาหาร เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผู้ผลิตจึงต้องปรับตัวผลิตสินค้าของตนให้ได้มาตรฐาน
ตามที่ตลาดต้องการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานสินค้าปลอดภัยในประเทศไทยมีหลากหลาย มาตรฐานที่
เก่ียวข้องกับเกษตรกรโดยตรง คือ มาตรฐานคุณภาพที่เก่ียวกับกระบวนการผลิต เช่น เกษตรที่ดีและ
เหมาะสม (Good agricultural practice: GAP), เกษตรปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
 
 เกษตรอินทรีย์ คือ รูปแบบของกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ มีขั้นตอนการผลิตที่
เข้มงวดเกษตรกรผู้ผลิตด้วยกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์ต้องไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีขั้นตอนต่อเน่ือง
จากการผลิตของเกษตรกรก็ต้องปราศจากเคมีเช่นกัน สํานักงานมาตรฐานเกษตรและสินค้าแห่งชาติ 
(2558) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) คือ ระบบการจัดการด้าน
การเกษตรแบบองค์รวม ที่เก้ือหนุนต่อระบบนิเวศน์, วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มา
จากการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการ
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จัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพ่ือรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และ
คุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน” 
 
 ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมในตลาดโลก เพราะมีเอกลักษณ์เรื่องความนุ่มความหอม 
และเร่ืองคุณภาพข้าวมานาน อย่างไรก็ตามภายหลังพบว่าข้าวหอมมะลิ ตลอดจนข้าวคุณภาพของประเทศ
ไทยเร่ิมมีคู่แข่งมากขึ้น ดังภาพที่ 1 พบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนการส่งออกข้าวคุณภาพกว่าร้อยละ 75 
ในขณะที่ประเทศเวียดนามและเมียนมาร์เริ่มมีสัดส่วนและปริมาณการส่งออกข้าวคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น
ประกอบกับในปีพ.ศ. 2554-2555 รัฐบาลมีโครงการจํานําข้าวทุกเม็ด ซึ่งเป็นการแทรกแซงตลาดข้าวไทย
อย่างหนัก ทําให้ข้าวคุณภาพของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งลดลง (สถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2558) นอกจากน้ีเกิดปัญหาราคาข้าวตกตํ่า ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร 
โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภาคที่มีการปลูกข้าวหอมมะลิมากที่สุด จากการ
สัมภาษณ์พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้รับราคาสูงกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไป 1-2 บาทต่อ
กิโลกรัม การสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์จึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่สามารถเพ่ิมมูลค่าข้าวหอม
มะลิและสามารถช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ดีขึ้น 
 

ภาพท่ี 1: ปริมาณและสัดสว่นการสง่ออกข้าวคณุภาพของไทย เวียดนาม และพม่า 

 
ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2558) อ้างถึง กรมศุลกากร, USDA,  

Slayton & Associates (2013,2014) 
หมายเหตุ: ข้าวคุณภาพ คือข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว 100% ข้าวขาว 5 %และข้าวนึ่ง 
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 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ทั้งหมด จํานวน 6,496,215 ไร่ 
มีพ้ืนที่การเกษตร จํานวน 4,525,383 ไร่ โดยเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว จํานวน 3,595,809 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 79.46 ของพ้ืนที่เกษตรท้ังหมด ชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์ผลิตข้าวนาปีพันธ์ุข้าวขาวดอกมะลิเป็นหลัก 
(สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์, 2555) ดังตารางที่ 1 กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดต้ังกลุ่มขึ้นมาเพ่ือต้องการพัฒนาการผลิตข้าวของกลุ่มให้เป็นการผลิตแบบ
อินทรีย์ โดยทําการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และรณรงค์ส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม 
จากการประสานงานกับชุมชน เพ่ือจัดทําโครงการบริการวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง พบว่า มีครัวเรือนเกษตรกรที่มีโอกาสในการผลิตข้าวหอมอินทรีย์ แต่มีทั้งครัวเรือนที่เลือกและ
ไม่เลือกผลิตข้าวแบบอินทรีย์ 
 
 งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุปัญหา สิ่งจูงใจในการพัฒนาสู่การปลูกข้าวแบบอินทรีย์ และ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับวิธีการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ของเกษตรกร กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยสามารถนําไปสู่ข้อเสนอแนะกับกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายแก่รัฐบาล ให้มีนโยบายที่สามารถสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกข้าวอินทรีย์เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าข้าว และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 
ตารางที่ 1: พื้นที่เพาะปลูกจังหวัดบุรีรัมย์ ปีพ.ศ. 2555 

หน่วย: ไร่

จังหวัดบุรีรัมย์

พ้ืนที่ทั้งหมด   6,496,215
พ้ืนที่ทําเกษตร   4,525,383
พ้ืนที่ทํานา 3,595,809
  ข้าวนาปี 3,595,809
  ข้าวขาวดอกมะลิ 3,253,185   
  ข้าวเจ้าอ่ืนๆ 211,673   
  ข้าวเหนียว 130,951   
  ข้าวนาปรัง   78,305

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ (2555) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาระบุปัญหา และสิ่งจูงใจในการผลติแบบอินทรีย์ของเกษตรกร 
2. เพ่ือทราบปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตแบบอินทรีย์ของเกษตรกร 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
ตรวจเอกสาร 
 
 การศึกษาเรื่องการยอมรับกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์น้ันมีงานวิจัยที่ศึกษาใกล้เคียงกัน 
หลายงานวิจัย จากการตรวจเอกสารพบว่างานวิจัยด้านการหาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับหรือปรับตัวของ
เกษตรกรมักใช้แบบจําลองทางเลือก โดยเฉพาะแบบจําลองโลจิต เช่น งานวิจัยของ สุภารัตน์   สิทธิชัย 
(2548) งานวิจัยของSriboonchiita, Wiboonpongse, &Sriwichailamphan (2008)งานวิจัยของThana 
&Rattanasuteerakul (2011) เป็นต้น ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงใช้แบบจําลองโลจิตในการวิเคราะห์ 
 
 งานวิจัยมีงานวิจัยที่ใกล้เคียง คือ งานวิจัยของPornpratansombat, Bauer, & Boland (2011) 
ซึ่งศึกษาวิจัยเร่ือง The adoption of organic rice farming in Northeastern Thailand ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรท่ีปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ปัจจัยที่สําคัญต่อการทําเกษตรแบบอินทรีย์ คือ ปัจจัยด้านการ
ผลิต เช่น การเข้าถึงนํ้า ขณะที่จํานวนแรงงานและขนาดของฟาร์มไม่มีผลต่อการทําการเกษตรแบบ
อินทรีย์   ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการทําเกษตรอินทรีย์ คือ ราคาหน้าฟาร์ม (มีผลทางบวก) และความ
ต้องการของอาหารท่ีดีมีคุณภาพ นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ Pattanapant&Shivakoti (2014) 
ทําการศึกษาเรื่อง Factors influencing the adoption of organic agriculture in Chiang Mai 
Province, Thailand ผลการศึกษาพบว่า อายุ การศึกษา พ้ืนที่ปลูกข้าว รวมถึงทัศนคติของผลกระทบ
ของเกษตรอินทรีย์ต่อรายได้และสุขภาพ มีอิทธิพลต่อการเลือกทําเกษตรแบบอินทรีย์  
 
กรอบแนวคิดในการทาํวิจัย 
 
 งานวิจัยน้ีต้องการตอบคําถามและเสนอแนะเชิงนโยบายแก่กลุ่มเกษตรกร เก่ียวกับปัญหา และ
แรงจูงในการทําเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนหาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ หรือปรับตัวของเกษตรกรในการ
เปลี่ยนไปผลิตข้าวแบบอินทรีย์ คณะผู้วิจัยทําการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์และการใช้แบบสอบถามกับเกษตรกรในพ้ืนที่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือนํามาวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผ่าน
แบบจําลองโลจิต ทั้งน้ีข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะนํามาเพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะแก่กลุ่มเกษตรกร 
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เพ่ือให้กลุ่มสามารถนําข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้พัฒนาครัวเรือนเกษตรที่สนใจ ให้ได้รับการรับรองใน
กระบวนการผลิตแบบอินทรีย์ต่อไป ดังภาพที่ 2 
 
ภาพท่ี 2: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 งานวิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เช่นผู้นํากลุ่มข้าว
อินทรีย์และเจ้าหน้าที่ที่ทําการสนับสนุน และการสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถามศึกษาข้อมูลในปีการผลิต 
2557 ศึกษาเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์งานวิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยทําการติดต่อกับกลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือขอเข้าไปเก็บข้อมูลเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยเจาะจงว่าต้องเป็นครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ทั่วไป และครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์จํานวนตัวอย่างได้มาจากการสํารวจข้อมูลจํานวน
ครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีจํานวน235ราย เน่ืองจากผู้ที่ได้รับรอง
เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงมีน้อยมากงานวิจัยเก็บข้อมูลขั้นตํ่าเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้
แบบจําลองโลจิต คือ ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป 30 ตัวอย่าง และครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

การยอมรับเกษตรอินทรีย ์
(จ. บุรีรีมย)์ 

แบบสอบถาม 

สัมภาษณ์เชิงลกึ 
ปัญหา และส่ิงจูงใจ ในการผลิต
ขา้วอินทรีย ์

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการ
เพาะปลกูขา้วอินทรีย ์

 
 

ขอ้เสนอแนะ 

Logit Model 
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อินทรีย์ 30 ตัวอย่าง และพยายามกระจายตัวอย่างไปในอําเภอต่างๆ เพ่ือความหลากหลายของข้อมูล 
ท้ายที่สุดแล้วงานวิจัยน้ีมีจํานวนตัวอย่างทั้งหมด 92ราย ประกอบด้วย ครัวเรือนเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับ
การรับรองเป็นผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 54 ราย และครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับรองเป็นผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 38 
ราย สามารถจําแนกตามอําเภอ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2:จํานวนตัวอย่างในงานวิจัย จําแนกตามอําเภอ 
 

อําเภอ 
ชาวนาอินทรีย์

(ราย) 
ชาวนาไม่ใช่อินทรีย์ 

(ราย) 
รวม
(ราย) 

เฉลิมพระเกียรติ 2 12 14
นางรอง 7 8 15
ประโคนชัย 10 5 15
เมือง 1 11 12
ลําปลายมาศ 10 3 13
หนองก่ี 8 15 23

รวมทั้งหมด 38 54 92

 
แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา 
 
 แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบจําลองโลจิต J.S. Creamer (2003) กล่าวในหนังสือ 
เรื่อง “Logit models from economics and other fields”ว่า แบบจําลองโลจิตเป็นหน่ึงใน
แบบจําลองที่วิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดขึ้นของตัวแปรตาม(Y) โดยที่ตัวแปรตามมีลักษณะเป็นตัว
แปรเชิงคุณภาพ หรือที่เรียกว่า Dummy Dependent Variable คือ มีค่าเป็น “0” หรือ “1” ที่
การศึกษาน้ีนําแบบจําลองมาปรับใช้เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ โดยมี
รูปแบบสมการดังน้ี 
 
 ORGANIC = Log [Prob ปลูกข้าวอินทรีย์ / 1-Prob ไมป่ลูกข้าวอินทรีย์]    
  

 ORGANIC = β0 + β1*HH_EDU+ β2*HEALTH 

   + β5*RICE_RAI + β2*DEBT + β3*RICE_COST+ β4*RICE_PROD  

   + β7*TRAIN + β8*INFO1+ β9*INFO2+ β10*INFO3+ β11*INFO4 
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กําหนดให้ 
ตัวแปรตาม 
 ORGANIC คือการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ 
 โดย ORGANIC = 1 เมื่อเกษตรกรผลิตข้าวแบบอินทรีย์  
  ORGANIC = 0 เมื่อเกษตรกรไม่ผลิตข้าวแบบอินทรีย์ 
ตัวแปรอิสระ 
 จํานวนตัวแปรอิสระ 11 ตัวแปร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละตัวแปรมีสมมุติฐาน ดังน้ี 
 
กลุ่มที ่1 ด้านลักษณะครัวเรอืนและสภาพสังคมประกอบด้วย 
 
 HH_EDU คือ ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน (0 = ประถมศึกษา 1= มัธยม,ปวช. 2 = 
ปริญญาตรีขึ้นไป)การศึกษาสามารถบ่งบอกความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจเกษตรอินทรีย์ เมื่อ
หัวหน้าครัวเรือนการศึกษาสูงย่อมมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกง่ายขึ้น ดังน้ันระดับ
การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนควรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ หรือระดับ
การศึกษามีสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ 
 
 HEALTH คือ ระดับการคํานึงถึงสุขภาพของหัวหน้าครัวเรือน (คะแนน 0- 5)กําหนดให้ เมื่อมีค่า
เท่ากับ 0 คือ หัวหน้าครัวเรือนไม่คํานึงถึงสุขภาพเลย และเมื่อมีค่าเท่ากับ 5คือ หัวหน้าครัวเรือนคํานึงถึง
สุขภาพมากที่สุดโดยมีสมมุติฐานว่า เมื่อหัวหน้าครัวเรือนความใส่ใจดูและสุขภาพทําให้มีโอกาสเพาะปลูก
เกษตรอินทรีย์มากขึ้น ดังน้ันการคํานึงถึงสุขภาพจึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการยอมรับการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ 
 
กลุ่มที ่2 ด้านทรัพย์สินและการผลิตข้าว ประกอบด้วย 
 
 RICE_RAI คือ พ้ืนที่ปลูกข้าว (ไร่)การเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ใช้แรงงานมากกว่าการเพาะปลูกปกติ 
ดังน้ันถ้ามีพ้ืนที่ปลูกข้าวมากความน่าจะเป็นในการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์จะน้อยลง พ้ืนที่ปลูกข้าวจะมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ 
 
 DEBT คือ ปริมาณหน้ีสินของครัวเรือน (พันบาท/ปี)เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบอินทรีย์มีความน่าจะ
เป็นที่จะมีปริมาณหน้ีสินน้อยกว่าผู้ปลูกข้าวทั่วไป ดังน้ันปริมาณหน้ีสินของครัวเรือนจึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ 
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 RICE_COST คือ ต้นทุนการปลูกข้าว (บาท/ไร่)ต้นทุนเงินสดเฉล่ียจากการผลิตเป็นการบ่งช้ีถึงการ
ผลิตของเกษตรกรซึ่งการปลูกข้าวอินทรีย์มีต้นทุนเงินสดตํ่ากว่าการปลูกแบบทั่วไปอยู่แล้ว ดังน้ันปัจจัย
ต้นทุนการปลูกข้าวเฉล่ียของเกษตรกรน่าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับกับการยอมรับการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ 
 
 RICE_PROD คือ ปริมาณผลผลิตข้าว (กก./ไร่) ปริมาณผลผลิตสะท้อนถึงระดับความสามารถใน
การเพาะปลูก ดังน้ันปริมาณผลผลิตต่อไร่มากน่าจะมีความน่าจะเป็นในการการยอมรับการเพาะปลูกข้าว
อินทรีย์มากขึ้น  ดังน้ันปริมาณผลผลิตข้าวน่าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับกับการยอมรับการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ 
 
กลุ่มที ่3 ด้านองค์ความรู้เก่ียวกับการปลูกข้าวอินทรีย์ ประกอบด้วย 
 
 TRAIN คือ จํานวนคร้ังที่ได้รับการอบรมเกษตรอินทรีย์(ครั้ง)จํานวนการอบรมมากครั้งเกษตรกร
ย่อมมีความน่าจะเป็นในการผลิตแบบอินทรีย์มากไปด้วย ดังน้ันจํานวนคร้ังในการอบรมของเกษตรกร
น่าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ 
 
 INFO1 คือ ความเข้าใจในข้อมูลการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ (ไม่เข้าใจ = 0, เข้าใจ =1)ตัวแปรน้ีเป็น
ตัวแปรหุ่นโดยกําหนดให้ เมื่อมีค่าเท่ากับ 0 คือ เกษตรกรที่ไม่มีความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ และเมื่อมีค่า
เท่ากับ 1 คือ เกษตรกรมีความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ ซึ่งข้อมูลน้ีต้องทําการสอบถามเกษตรกรหลายข้อ เพ่ือ
นํามาประมวลผลอีกครั้งหน่ึง ตัวอย่างคําถามมีดังน้ี ท่านทราบหรือไม่ว่าการปลูกพืชอินทรีย์ต้องมีการจด
บันทึกทุกกิจกรรม การได้รับการรับรองต้องมีเจ้าหน้าที่มาตรวจแปลง เป็นต้น สมมุติฐานของตัวแปรน้ี คือ 
เกษตรกรที่มีความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ย่อมมีความน่าจะเป็นในการผลิตแบบอินทรีย์มากขึ้น ดังน้ันความ
เข้าใจข้อมูลการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรน่าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการยอมรับ
การผลิตข้าวอินทรีย์ 
 
 INFO2 คือ อุปสรรคในการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ (ไม่เป็นอุปสรรค = 0, เป็นอุปสรรค =1)เป็นตัว
แปรหุ่น กําหนดให้ เมื่อมีค่าเท่ากับ 0 คือ เกษตรกรที่ไม่มีอุปสรรคในการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ และเมื่อมี
ค่าเท่ากับ 1 ข้อมูลน้ีต้องทําการสอบถามเกษตรกรหลายข้อ เพ่ือนํามาประมวลผลอีกครั้งหน่ึง ตัวอย่าง
คําถามดังน้ี ท่านคิดว่ามีอุปสรรคเหล่าน้ีในการเพาะปลูกข้าวมาตรฐานอินทรีย์หรือไม่ แรงงานครัวเรือนไม่
เพียงพอ การปลูกแบบอินทรีย์ทําให้ผลผลิตลดลง สารอินทรีย์ไม่สามารถกําจัดศัตรูพืชได้ เป็นต้น 
สมมุติฐานของตัวแปรน้ี คือ เกษตรกรที่มีอุปสรรคในการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ย่อมมีความน่าจะเป็นในการ
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ผลิตแบบอินทรีย์น้อยลง ดังน้ันอุปสรรคในการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรน่าจะมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ 
 
 INFO3 คือ ความพึงพอในด้านราคาข้าวอินทรีย์ (ไม่พึงพอใจราคา = 0, พึงพอใจราคา =1) เป็น
ตัวแปรหุ่น โดยกําหนดให้ เมื่อมีค่าเท่ากับ 0 คือ ครัวเรือนเกษตรกรไม่มีความพึงพอใจต่อราคาข้าวอินทรีย์ 
และเมื่อมีค่าเท่ากับ 1 คือ ครัวเรือนเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อราคาข้าวอินทรีย์ ราคาของข้าวอินทรีย์มี
ผลต่อการตัดสินใจปลูกของเกษตรกรโดยเป็นสิ่งที่สามารถจูงใจเกษตรกรในการยอมรับเกษตรอินทรีย์ได้ 
ดังน้ันความพึงพอในด้านราคาข้าวอินทรีย์น่าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการยอมรับการผลิต
ข้าวอินทรีย์ 
 
 INFO4 คือ อุปสรรคในการขอใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์(ไม่เป็นอุปสรรค= 0,เป็นอุปสรรค=1) 
เป็นตัวแปรหุ่น โดยกําหนดให้ เมื่อมีค่าเท่ากับ 0 คือ ครัวเรือนเกษตรกรไม่มีอุปสรรคในการขอใบรับรอง
มาตรฐานอินทรีย์ และเมื่อมีค่าเท่ากับ 1 คือ ครัวเรือนเกษตรกรมีอุปสรรคในการขอใบรับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ ข้อมูลน้ีต้องทําการสอบถามเกษตรกรหลายข้อ เพ่ือนํามาประมวลผลอีกครั้งหน่ึง ตัวอย่างคําถาม
ดังน้ี ท่านพบอุปสรรคในการปฏิบัติเพ่ือขอในรับรองมาตรฐานอินทรีย์เหล่าน้ีหรือไม่ ไม่สะดวกในการจด
บันทึก กระบวนการขอเอกสารหลายขั้นตอน เป็นต้น สมมุติฐานของตัวแปรน้ี คือ เกษตรกรที่มีอุปสรรคใน
การขอใบรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ย่อมมีความน่าจะเป็นในการผลิตแบบอินทรีย์น้อยลง ดังน้ันอุปสรรค
ในการในการขอใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์ของเกษตรกรน่าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการ
ยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ 
 

ผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ปัญหาในการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ สิ่งจูงใจในการ
ยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ และผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ด้วย
แบบจําลองโลจิต 
 
ปัญหาในการยอมรับการผลิตข้าวอินทรย์ี 
 
 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆเลย เกษตรกรส่วนใหญ่จึงมัก
ระบุว่าที่ตนไม่สนใจเกษตรอินทรีย์น้ัน เพราะทําให้ทําการผลิตข้าวยากขึ้น มีรายละเอียดในการเพาะปลูก
มาก ซึ่งหมายถึงการใช้แรงงานที่มากขึ้น เช่น เกษตรกรต้องหาอุปกรณ์และทําปุ๋ยชีวภาพเอง ต้องเข้าไป
ถอนหญ้าบ่อยขึ้น เกษตรกรบางรายเห็นว่าสารชีวมวลที่ผลิตได้น้ันไม่สามารถป้องกันหรือฆ่าศัตรูพืชได้ดี
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เท่าสารเคมี การเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใหม่ๆน้ัน ข้าวยังไม่สามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้ทันที
ต้องใช้เวลาในการย่อยสลาย ทําให้ผลผลิตข้าวลดลงในช่วงแรกๆอีกด้วย แปลงเกษตรอินทรีย์ในมาตรฐาน
ต้องไม่ติดกับแปลงที่ทําเกษตรแบบเคมีเพราะอาจบนเป้ือนสารเคมีจากแปลงข้างๆ เกษตรกรต้องทํา
กําแพงธรรมชาติ เช่นคันนาขนาดใหญ่หรือแนวต้นไม้หนาทึบจึงจะสามารถผ่านเกณฑ์ นอกจากน้ีเกษตรกร
ต้องทําการจดบันทึกกระบวนการต่างๆในการเพาะปลูก เช่น วันที่เริ่มหว่านเมล็ด วันที่เข้าไปถอนหญ้า 
วันที่เก็บเก่ียว และงบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด ด้วยเหตุผลทั้งหมดน้ีจึงเรียกได้ว่า 
อุปสรรคในวิธีการเพาะปลูกแบบอินทรีย์เป็นปัญหาในการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของครัวเรือน
เกษตรกร 
 
 กระบวนการขอใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์ของประเทศไทยมีความยุ่งยากและล่าช้า เพราะ
เกษตรกรต้องทําการติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ เกษตรอําเภอ หรือเกษตรจังหวัดเพ่ือขอความสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่มาให้คําแนะนําและนัดวันเวลามาตรวจแปลง จํานวนเจ้าหน้าที่ที่ทําการสนับสนุนมีไม่เพียงพอ 
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ทําเรื่องตรวจมาตรฐานข้าวอินทรีย์ในจังหวัดบุรีรัมย์มี
จํานวนเพียง 1 คนเท่าน้ัน 
 
 ปัญหาด้านการตลาด จากการที่ข้าวอินทรีย์เป็นตลาดเฉพาะที่ผู้ซื้อมักเป็นผู้ที่รักสุขภาพเท่าน้ัน 
ผู้นําเกษตรกรบางรายระบุว่ากลุ่มของตนน้ันมีความสามารถเพียงพอในการผลิตข้าวแบบอินทรีย์ แต่ไม่มี
เครือข่ายกับผู้ซื้อข้าวอินทรีย์หรือผู้ส่งออกที่ต้องการข้าวอินทรีย์ ดังน้ันแม้ผลิตข้าวอินทรีย์ออกมาแล้วก็ไม่
ทราบว่าจะขายให้กับใคร จึงไม่ทําการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ 
 
สิ่งจูงใจในการยอมรับการผลิตข้าวอินทรย์ี 
 
 การใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีผลสําคัญต่อการตัดสินเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรกร
บางรายกล่าวว่า ตนเองได้รับความรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์มานานแล้ว แต่ไม่ได้ปฏิบัติจริง จนเกิดอาการ
แพ้สารเคมีป้องกันศัตรูพืชทนทรมานและพักต้องรักษาตัวไม่สามารถทํางานได้ จากน้ันเป็นต้นมาทั้ง
ครัวเรือนเกษตรก็หันมาปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรหลายท่านระบุว่า ตน
เป็นคนสนใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องการให้ใช้สารเคมีมากจนเกินไปจนทําให้คนในชุมชน
สุขภาพไม่ดีจึงหันมาเพราะปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ 
 
 ลดต้นทุนการผลิตที่เป็นตัวเงินเป็นอีกเหตุผลหน่ึงในการหันมาเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ ผู้นํากลุ่ม
ข้าวอินทรีย์ระบุว่า ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงต่างๆน้ันมีราคาแพง การปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ทําให้ไม่ต้อง
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ใช้ปุ๋ยและยาเหล่าน้ี ใช้กระบวนการทางธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือนํ้าชีวมวลต่างๆแทน ซึ่งสามารถผลิต
ได้ง่ายและประหยัดกว่า เป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ดี 
 
 ข้าวอินทรีย์สามารถเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร เพราะในจังหวัดทําการสนับสนุนด้วย
การสร้างตลาดสีเขียว ให้เกษตรกรท่ีมีใบรับรองสามารถนําข้าวอินทรีย์ไปขายในงานได้ ซึ่งนอกจากเพ่ิม
ช่องทางการตลาดแล้วการขายในงานเหล่าน้ีทําให้ได้ราคาข้าวที่สูงกว่าข้าวหอมมะลิที่ไม่ได้รับใบรับรอง
มาตรฐาน โดย สามารถขายให้กับผู้ส่งออกในราคาข้าวสูงขึ้น 2 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาข้าวเปลือก) 
 
 นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ทําการสังเกต พบว่า ครัวเรือนเกษตรเพียง 1 ครัวเรือนไม่สามารถขอมาตรฐาน
เองได้ง่ายเท่ากับการจัดต้ังเป็นกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ เน่ืองจากเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถงึเกษตรกรที่มคีวาม
ต้องการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ง่ายต่อการให้คําแนะนํา การจัดอบรม การสนับสนุนต่างๆแก่
เกษตรกร ดังน้ันการมีกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์และมีหัวหน้ากลุ่มที่เขม้แข็งมสี่วนในการได้รับรองมาตรฐาน
ข้าวอินทรีย์ของครัวเรือนเกษตรกร 
 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรบัการผลิตขา้วอินทรีย์ด้วยแบบจําลองโลจิต 
 
 ผลการวิเคราะห์โดยใช้แบบจําลองโลจิต เขียนเป็นสมการ ได้ดังน้ี 
 
ORGANIC = 1-@LOGIT(-(-2.504 - 0.816*HH_EDU + 0.962*HEALTH  
  + 0.031*RICE_RAI - 0.005*DEBT - 0.002*RICE_COST + 0.002*RICE_PROD 
  + 0.180*TRAIN + 1.909*INFO1 - 2.133*INFO2 - 0.241*INFO3 - 0.528*INFO4)) 
 
 การทําสอบความแม่นยําของแบบจําลองในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ถ้ากําหนดให้ ถ้าพยากรณ์ได้
ความน่าจะเป็นตํ่ากว่า 0.5 เกษตรกรไม่ยอมรับการผลิตแบบอินทรีย์ และการพยากรณ์มีความน่าจะเป็น
เท่ากับ 0.50 ขึ้นไปเกษตรกรยอมรับการผลิตแบบอินทรีย์ แบบจําลองในการศึกษานี้พยากรณ์โดยรวมได้
ถูกต้องร้อยละ 82.05 โดยสามารถพยากรณ์เกษตรกรไม่ยอมรับการผลิตแบบอินทรีย์ และเกษตรกร
ยอมรับการผลิตแบบอินทรีย์ได้ถูกต้องร้อยละ 84.09 และร้อยละ 79.41% ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3:ความแม่นยําของแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา 
 Estimated Equation 
 Dep=0 Dep=1 Total

P(Dep=1)<=C 37 7 44
P(Dep=1)>C 7 27 34
Total 44 34 78
Correct 37 27 64
% Correct 84.09 79.41 82.05
% Incorrect 15.91 20.59 17.95
 

 ผลการวิเคราะห์ค่าความน่าจะเป็นในการยอมรับเกษตรอินทรีย์เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่างๆ 
และให้ตัวแปรหุ่นมีค่าเท่ากับ 0โอกาสที่ครัวเรือนเกษตรกรจะการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ระดับ
ค่าเฉล่ียของตัวแปรอิสระและตัวแปรหุ่นเป็น 0 มีค่าเท่ากับ 0.3987 และมีผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4: ผลการวิเคราะห์การยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์จากแบบจําลองโลจิต 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic 
Marginal effect 

at mean 
Mean

C -2.504 2.321 -1.079 0.3987
HH_EDU -0.816 0.430 -1.898* -0.1957 1.511
HEALTH 0.962 0.476 2.021** 0.2305 4.176
RICE_RAI 0.031 0.028 1.087 0.0073 22.429
DEBT -0.005 0.003 -1.859* -0.0012 120.473
RICE_COST -0.002 0.001 -2.916*** -0.0004 1547.590
RICE_PROD 0.002 0.002 0.922 0.0005 402.554
TRAIN 0.180 0.090 1.996** 0.0430 4.944
INFO1 1.909 0.868 2.200** 0.2851 0
INFO2 -2.133 0.811 -2.631*** -0.1439 0
INFO3 -0.241 0.708 -0.341 -0.0543 0
INFO4 -0.528 0.750 -0.704 -0.1067 0

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีร้อยละ 90 
** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีร้อยละ 95 
*** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีร้อยละ 99 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า มีตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 7 ตัวแปร อธิบายผลด้วย
เครื่องหมายและค่าMarginal effect ของตัวแปรแต่ละตัวได้ดังน้ี 
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 ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน (HH_EDU) ค่าMarginal effectเท่ากับ -0.1957 มี
เครื่องหมายเป็นลบ หมายความว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกับข้ามกับการยอมรับการ
ผลิตแบบอินทรีย์ ซึ่งไม่ตรงกับสมมุติฐาน ค่าเฉลี่ยของระดับการศึกษาหัวหน้าครัวเรือนอยู่ระหว่าง
ระดับประถมและมัธยม (1.511) ถ้าการศึกษาหัวหน้าครัวเรือนเปลี่ยนแปลง 1 ระดับ จะทําให้ความน่าจะ
เป็นในการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามเท่ากับ 0.1957 จากความน่าจะ
เป็นเฉลี่ย (0.3987) โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ร้อยละ 90 
 
 ระดับการคํานึงถึงสุขภาพของหัวหน้าครัวเรือน (HEALTH) ค่าMarginal effectเท่ากับ 0.2305มี
เครื่องหมายเป็นบวก หมายความว่า ระดับการคํานึงถึงสุขภาพของหัวหน้าครัวเรือนมีความสัมพันธ์ทิศ
เดียวกันกับการยอมรับการผลิตแบบอินทรีย์ ซึ่งตรงกับสมมุติฐาน ค่าเฉลี่ยของระดับการคํานึงถึงสุขภาพ
อยู่ที่ระดับมาก (4.176) ถ้าระดับความคํานึงถึงสุขภาพเปล่ียนแปลง 1 ระดับ จะทําให้ความน่าจะเป็นใน
การยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันเท่ากับ 0.2305 จากความน่าจะเป็นเฉลี่ย 
โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ร้อยละ 95 
 
 ปริมาณหน้ีสินของครัวเรือน (DEBT) ค่าMarginal effect เท่ากับ-0.0012มีเครื่องหมายเป็นลบ 
หมายความว่า ปริมาณหน้ีสินของครัวเรือนมีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกับข้ามกับการยอมรับการผลิตแบบ
อินทรีย์ ซึ่งตรงกับสมมุติฐานปริมาณหน้ีสินของครัวเรือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 120.473 พันบาท ถ้าปริมาณ
หน้ีสินของครัวเรือนเปลี่ยนแปลง 1 พันบาท จะทําให้ความน่าจะเป็นในการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามเท่ากับ 0.2305 จากความน่าจะเป็นเฉลี่ย โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ร้อยละ 90 
 
 ต้นทุนการปลูกข้าว (RICE_COST)ค่าMarginal effect เท่ากับ-0.0004มีเครื่องหมายเป็นลบ 
หมายความว่า ต้นทุนการปลูกข้าวมีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกับข้ามกับการยอมรับการผลิตแบบอินทรีย์ 
ซึ่งตรงกับสมมุติฐาน ต้นทุนการปลูกข้าวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ1547.590 บาทต่อไร่ ถ้าต้นทุนการปลูกข้าว
เปลี่ยนแปลงไป 1 บาทต่อไร่ จะทําให้ความน่าจะเป็นในการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์เปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางตรงกันข้าม เท่ากับ 0.0004จากค่าความน่าจะเป็นเฉลี่ย โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ร้อยละ 99 
 
 จํานวนคร้ังที่ได้รับการอบรมเกษตรอินทรีย์ (TRAIN) ค่าMarginal effectเท่ากับ0.0430มี
เครื่องหมายเป็นบวก หมายความว่า จํานวนคร้ังที่ได้รับการอบรมเกษตรอินทรีย์มีความสัมพันธ์ทิศเดียวกัน
กับการยอมรับการผลิตแบบอินทรีย์ ซึ่งตรงกับสมมุติฐาน ครัวเรือนเกษตรกรมีจํานวนครั้งที่ได้รับการ
อบรมเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย 4.944 ครั้ง ถ้าครัวเรือนเกษตรกรมีจํานวนครั้งที่ได้รับการอบรมเกษตรอินทรีย์
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เปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง จะทําให้ความน่าจะเป็นในการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์เปลี่ยนแปลงในทิศทาง
เดียวกันเท่ากับ 0.0430จากค่าความน่าจะเป็นเฉล่ีย โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ร้อยละ 95 
 
 ความเข้าใจในข้อมูลการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ (INFO1) ค่าMarginal effectเท่ากับ0.2851มี
เครื่องหมายเป็นบวก หมายความว่า ความเข้าใจในข้อมูลการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์มีความสัมพันธ์ทิศ
เดียวกันกับการยอมรับการผลิตแบบอินทรีย์ ซึ่งตรงกับสมมุติฐาน ถ้าครัวเรือนเกษตรกรมีความเข้าใจใน
ข้อมูลการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ จะทําให้ความน่าจะเป็นในการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์เปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางเดียวกันเท่ากับ 0.2851 จากค่าความน่าจะเป็นเฉลี่ย โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ร้อยละ 95 
 
 อุปสรรคในการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์(INFO2)ค่าMarginal effectเท่ากับ-0.1439มีเครื่องหมาย
เป็นลบ หมายความว่า อุปสรรคในการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์มีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกับข้ามกับการ
ยอมรับการผลิตแบบอินทรีย์ ซึ่งตรงกับสมมุติฐาน ถ้าครัวเรือนเกษตรกรมีอุปสรรคในการเพาะปลูกข้าว
อินทรีย์จะทําให้ความน่าจะเป็นในการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม
เท่ากับ 0.1439 จากค่าความน่าจะเป็นเฉลี่ย โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ร้อยละ 99 
 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง พบว่า ปัญหาในการยอมรับหรือเข้ามาทําการผลิตข้าว
อินทรีย์ของเกษตรกร คือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีรายละเอียดในการเพาะปลูกสูง กระบวนการขอ
ใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์มีความยุ่งยากและล่าช้า และยังมีปัญหาด้านการตลาดคือเกษตรกรสามารถหา
แหล่งขายข้าวอินทรีย์ได้สําหรับสิ่งที่สามารถจูงใจเกษตรกรให้ยอมรับและเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
คือ การใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของครัวเรือนเกษตรกรแต่ละครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิตที่เป็นตัว
เงิน ข้าวอินทรีย์สามารถนําไปขายเองที่ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่ทางจังหวัดจัดขึ้น ราคาที่สูงกว่าข้าวหอม
มะลิที่ไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน และครัวเรือนการอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ 
 
 ผลการวิเคราะห์การยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยแบบจําลองโลจิต พบว่า มีตัวแปรอิสระที่มี
นัยสําคัญทางสถิติจํานวน 7 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีผลกระทบทางบวกกับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์
ของครัวเรือนเกษตรกร คือ ระดับการคํานึงถึงสุขภาพของหัวหน้าครัวเรือน (HEALTH) จํานวนคร้ังที่ได้รับ
การอบรมเกษตรอินทรีย์ (TRAIN)และความเข้าใจในข้อมูลการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ (INFO1)ดังน้ันผู้ที่
สามารถตัดสินใจเชิงนโยบาย ควรเพ่ิมหรือสนับสนุนให้ครัวเรือนเกษตรกรมีปัจจัยเหล่าน้ีเพ่ิมขึ้น 
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 ในทางตรงกันข้ามตัวแปรที่มีผลกระทบทางลบกับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของครัวเรือน
เกษตรกร คือ ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน (HH_EDU) ปริมาณหน้ีสินของครัวเรือน (DEBT) 
ต้นทุนการปลูกข้าว (RICE_COST) อุปสรรคในการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ (INFO2) ดังน้ันผู้ที่สามารถ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย ควรหาทางลดปัจจัยเหล่าน้ีหรือสนับสนุนให้ครัวเรือนเกษตรกรมีปัจจัยเหล่าน้ีน้อยลง 
อย่างไรก็ตามตัวแปรระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน (HH_EDU) ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ซึ่งอาจ
อธิบายได้ว่า เกษตรกรที่มีการศึกษาดีมีวิธีอ่ืนๆในการเพิ่มรายได้สุทธิในการปลูกข้าวที่ดีกว่า หรือรายได้
หลักของเกษตรกรท่ีมีการศึกษาดีอาจไม่ได้มาจากการเพาะปลูกข้าวก็เป็นได้ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษา 

1) รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงสุขภาพของตนเอง เพราะการที่
เกษตรกรคํานึงถึงสุขภาพของตนเอง เกษตรกรจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก 
ซึ่งจูงใจให้เกษตรกรเลือกผลิตแบบอินทรีย์  
 

2) ส่งเสริมให้เกิดการอบรมเรื่องกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นเน่ืองจากการ
อบรมสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจและนําไปสูงการทดลองและผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ใน
ที่สุด อย่างไรก็ดีการอบรมที่ดีควรเป็นการอบรมที่มีคุณภาพ และให้เกษตรกรได้ทดลองทํา
ตามกระบวนการผลิตด้วยตนเอง วิธีน้ีจะทําให้เกษตรกรสามารถเห็นภาพการผลิตที่แท้จริง
และปฏิบัติตามได้จริง การอบรมท่ีดีจะสามารถลดอุปสรรคในการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ใน
ความเห็นของเกษตรกรลงได้ 

 
3) ส่งเสริมด้านการตลาดให้มากขึ้น เน่ืองจากข้าวอินทรีย์เป็นตลาดเฉพาะซึ่งมีผู้บริโภคจํานวน

ไม่มาก ดังน้ันรัฐควรส่งเสริมให้มีการบริโภคสินค้าอินทรีย์ หรือพวกสินค้าปลอดภัยให้มากขึ้น 
การส่งเสริมเช่นน้ีเป็นการเพ่ิมความต้องการซื้อข้าวอินทรีย์ และจะทําให้ราคาข้าวอินทรีย์
เพ่ิมขึ้นได้เองตามกลไกตลาด 

 
4) สนับสนุนเกษตรอินทรีย์โดยผ่านทางกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ให้มากขึ้น เพราะการส่งเสริมจะ

เป็นไปได้ง่ายมากกว่า เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มจะมีโอกาสท่ีจะได้รับใบรับรองสูงขึ้น 
 
5) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับเกษตรกร รัฐควรหาทางลดความล่าช้าในการขอใบรับรอง

มาตรฐานอินทรีย์ โดยเพ่ิมจํานวนผู้ที่ทําการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ในแต่ละจังหวัดให้มาก
ขึ้น ปรับปรุงวิธีการจดบันทึกให้กับเกษตรกร ตลอดจนเพ่ิมอายุของใบรับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ 
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ข้อเสนอแนะสาํหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 เพ่ือปรับปรุงการศึกษาให้มีความน่าเช่ือถือมากขึ้น การศึกษาครั้งต่อไปควรขยายพ้ืนที่การศึกษา
เป็นการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ิมจํานวนตัวอย่างในการศึกษาให้มากขึ้น นอกจากน้ีควร
เลือกสัมภาษณ์เกษตรกรที่มีรายได้หลักจากเพาะปลูกข้าวเท่าน้ัน  
  
 การเพาะปลูกแบบอินทรีย์มีต้นทุนทางการเงินตํ่ากว่าการเพาะปลูกทั่วไป แต่มีรายละเอียดในการ
เพาะปลูกมากกว่า น่ันแสดงว่าการเพาะปลูกแบบอินทรีย์มีต้นทุนที่มองไม่เห็น หรือต้นทุนด้านแรงงานที่ไม่
เป็นตัวเงินของครัวเรือนเกษตรกรมากกว่าการเพาะปลูกทั่วไป ดังน้ันการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา ต้นทุน
และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์โดยเปรียบเทียบระหว่างการปลูกพืชในระบบอินทรีย์กับไม่อินทรีย์ 
 
 งานวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางอาหารมักจะทําการศึกษาด้านอุปทานหรือด้านผู้ผลิตเป็น
หลัก แต่สิ่งที่น่าสนใจที่แท้จริงคือด้านผู้บริโภคดังน้ันในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในด้านผู้บริโภคให้
มากขึ้น ว่าผู้บริโภคมีความรู้ในด้านเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องหรือไม่ มีความพอใจที่จะจ่ายให้กับสินค้าเกษตร
อินทรีย์เท่าใด ปัจจัยหรือคุณลักษณะของสินค้าแบบไหนที่ผู้บริโภคต้องการ เป็นต้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์. (2555). ขอ้มูลพ้ืนฐานการเกษตร ปี 2555. เข้าถึงได้จาก
http://www.buriram.doae.go.th/information.htm 

สํานักงานมาตรฐานเกษตรและสินค้าแห่งชาติ. (2558). งานด้านการตรวจสอบและรับรอง. เข้าถึงได้จาก
http://www.acfs.go.th/certificate5.php 

สํานักงานมาตรฐานเกษตรและสินค้าแห่งชาติ. (2558). ยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสินค้า
เกษตรและอาหาร. เข้าถึงได้จาก http://www.acfs.go.th/stategy04.php 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. (2558). โครงการศึกษาความพร้อมและความเป็นไปได้ในการ
จัดต้ังสถาบันพัฒนาการพาณิชย์ข้าว. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 

สุภารัตน์   สทิธิชัย. (2548). ปัจจัยที่มีผลต่อความย่ังยืนทางเศรษฐศาสตร์ของระบบการเกษตรอินทรีย์: 
กรณีศึกษาอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
 เกษตร) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะ
เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 99

 

J.S. Cramer. (2003). Logit models from economics and other fields. University of 
Amsterdam and Tinbergen Institute. Cambridge university press. 

Pattanapant, A., &Shivakoti, G. P. (2014). Factors influencing the adoption of organic 
agriculture in Chiang Mai Province, Thailand. Journal of Food, Agriculture & 
Environment, 12(1), 132-139. 

Pornpratansombat, P., Bauer, B., & Boland, H. (2011). The adoption of organic rice farming 
in Northeastern Thailand. Journal of Organic System, 6(3). 

Sriboonchitta, S., Wiboonpongse, A., &Sriwichailamphan, T. (2008). Factors affecting good 
agricultural practice in pineapple farming in Thailand. ActaHorticulturae, 794, 325-
334. 

Thapa, G. B., &Rattanasuteerakul. (2011). Adoption and extent of organic vegetable 
farming in Mahasarakham province, Thailand. Applied Geography, 31, 201-209. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 100

 

 

 

บทคัดย่อผลงานวิชาการ 

ประจําห้องย่อย 204  

 

 

 

 

 
  



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 101

 

อุปสงค์อัญมณีและเคร่ืองประดับจากไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
Demand for Gems and Jewelry from Switzerland Import to Thailand 

กัณฐ์ธมาศ  กิจพัฒนศิริ1 
Kantamas Kijpattanasiri1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การนําเข้าอัญมณี
และเครื่องประดับของประเทศไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยจําแนกเป็นกรณีของ เพชร พลอยเนื้อ
แข็งเจียระไน พลอยเน้ืออ่อนเจียระไน และเคร่ืองประดับแท้ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
รายไตรมาส ต้ังแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2540 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2556 รวม 67 ไตรมาส ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนําเข้าเพชร พลอยเน้ือแข็งเจียระไนและ พลอยเน้ืออ่อน
เจียระไนจากประเทศไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อเงินฟรังก์ของสวิตเซอร์แลนด์ และราคาเปรียบเทียบ   อัญมณีของไทยกับ
ประเทศคู่แข่งขัน ส่วนปัจจัยที่ผลต่อการนําเข้าเคร่ืองประดับแท้จากไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อเงินฟรังก์ของ
สวิตเซอร์แลนด์ และดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

คําสําคญั: อัญมณ ีอุปสงค์ วิธีกําลังสองน้อยสุด 

Abstract 

 The objective of this study was to analyze factors affecting import demand. 
Thailand's gems and jewelry in Switzerland. The case was classified as a hardwood 
cutting of precious stones. Uncut semi-precious stones And jewelry By using secondary 
data (secondary data) analyzes quarterly data from Q1 2540 to Q4 2556 included 67 
quarters. The results showed that the factors that affect the import of diamonds. 
Precious stones and gemstones and semi-precious stones cut from the country of 
Switzerland, including gross domestic product - within Switzerland. Thailand Baht 
exchange rate for the Franc of Switzerland. Thailand's gem and compare prices with 
competitors. Factors affecting imports of jewelry from Thailand Switzerland, including 

                                                 
1 นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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gross domestic product, Switzerland. Thailand Baht exchange rate for the Franc of 
Switzerland. And the consumer price index of Switzerland. 

key Words: Jewery Demand Ordinary Least Squares 

บทนํา 

 อุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เน่ืองจากมีมูลคา่การส่งออกในแต่ละปีไม่ตํ่ากว่า 1 แสนล้านบาท นอกจากน้ียังเป็นอุตสาหกรรมทีม่ีการเจริญ 
เติบโตอย่างต่อเน่ือง เพราะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคณุภาพสูงเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศว่า อัญมณีของประเทศไทย
มีคุณภาพดีและฝีมือการเจียระไนที่ปราณีตจึงทําให้สินค้าเพชรพลอย ตลอดจนเคร่ืองประดับอัญมณีชนิด
ต่าง ๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศจนติด 1 ใน 10 อันดับของสินค้าส่งออกที่สําคัญของ
ประเทศไทย (ดูตาราง 1) (กระทรวงพาณิชย์, 2557) 

 ประเทศไทยมกีารส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญสามารถสร้างรายได้
เข้าสู่ประเทศเป็นจํานวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยสามารถส่งออกอัญมณแีละเคร่ืองประดับ เป็น
อันดับ 3 ของมลูค่าสนิค้าส่งออกท้ังหมด มลูค่าการส่งออกอยู่ที่ 305,836.40 ล้านบาท และมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2557 มลูค่าการส่งออกอยู่ที่ 324,153.70 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรม 
อัญมณีและเครื่องประดับมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตลาดส่งออกอัญมณแีละเครื่องประดับที่สําคัญ
ของประเทศไทย ได้แก่ สหรฐัอเริกา ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ และฮ่องกง เป็นต้น ในปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์
เป็นตลาดส่งออกสําคัญอันดับ 3 ของประเทศไทย ซึ่งมียอดการส่งออกสูงถึง 24,874.60 ล้านบาท ในปี 
พ.ศ. 2556 และ 37,457.70 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 (ดูตาราง 2) (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ, 2557) 

ตารางที่ 1: มลูค่าการส่งออกสินค้าที่สําคญั 10 อันดับแรก 
       หน่วย:ล้านบาท 

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557

1. คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และ 
ส่วนประกอบ 596,677.70 513,710.10 588,398.70 537,049.30 588,608.10
2. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 561,108.80 511,503.60 707,712.20 738,113.40 789,234.80
3. อัญมณีและเคร่ืองประดับ 366,818.30 371,239.30 408,040.00 305,838.40  324,153.70 
4. เม็ดพลาสติก 200,326.00 265,381.60 263,587.20 270,792.00  311,424.30 
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ตารางที่ 1: มลูค่าการส่งออกสินค้าที่สําคญั 10 อันดับแรก (ต่อ) 
 

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557
5. ผลิตภัณฑ์ยาง 203,428.10 253,054.90 259,768.00 257,204.50  257,337.60 
6. เคมีภัณฑ์ 182,464.70 250,053.80 263,027.80 274,939.10  257,337.60 
7. แผงวงจรไฟฟ้า 255,322.10 238,173.40 206,462.10 218,088.00 241,071.90
8. เคร่ืองจักรกลและ
ส่วนประกอบ 154,486.10 184,492.10 192,682.70  205,043.40 231,533.60
9. ข้าว 168,193.10 193,842.50 142,976.20 133,851.20 174,854.70
10. เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 147,698.30 150,433.10 213,359.30 191,396.30 168,312.30

มูลค่ารวม 
2,836,523.2

0
2,931,884.4

0
3,246014.2

0
3,132,315.6

0 
3,343168.6

0

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ (2557) 
 
ตารางที่ 2: มลูค่าการส่งออกอัญมณแีละเครื่องประดับรายประเทศ 

    หน่วย: ล้านบาท 

ปีพ.ศ. 
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง เบลเย่ียม เยอรมัน
2553 34,589.50 9,918.30 108,519.50 81,144.60 9,117.80 7,393.50
2554 40,407.80 10,530.00 117,752.30 74,879.70 8,645.80 8,236.50
2555 39,429.20 11,707.30 135,539.40 86,613.60 12,097.00 13,363.30
2556 39,338.30 10,936.10 24,874.60 80,338.30 11,690.70 16,117.50
2557 43,690.70 11,790.50 37,457.70 80,233.50 13,755.80 19,620.50

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (2557) 

 การวิจัยเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการส่งออกอัญมณีของประเทศไทยไปยังประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ในครั้งน้ี เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในด้านการผลิตและการส่งออกของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยในตลาดประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากน้ียังใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาทางด้านการผลิต และกําหนดกลยุทธ์ทางการด้านตลาดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้าน
การส่งออก 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 ศึกษาปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่ออุปสงค์การนําเข้าอัญมณีและเคร่ืองประดับจากประเทศไทยของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 แนวคิดทางทฤษฎี ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์เป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศท่ี
ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างภูมิภาค หรืออาณาเขตต้ังแต่ 2 อาณาเขตขึ้นไป โดย
ความหมายของคําว่า “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์น้ัน คือ การติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการ การถ่ายทอดวิทยาการก้าวหน้าและเทคโนโลยีรวมทั้งการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ได้แก่ 
ทุน แรงงาน และผู้ประกอบการ”(ศรีวงศ์ สุมิตร และสาลินี วรบัณฑูร, 2547, หน้า 5) 

 ทฤษฏีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (absolute advantage) Smith (อ้างถึงใน เกสร หอมขจร, 
2540, หน้า 38) ได้แสดงแนวคิดว่า การค้าระหว่างประเทศสองประเทศเกิดขึ้นจากการได้เปรียบอย่าง
สมบูรณ์ (absolute advantage) คือ ถ้าประเทศทั้งสองมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าสองชนิดที่แตกต่างกัน 
แล้วประเทศท้ังสองควรค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน โดยแต่ละประเทศควรจะผลิตและส่งออกสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตมากกว่า หรือได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ แล้วนําเข้าสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตตํ่ากว่า หรือเสียเปรียบอย่างสมบูรณ์ 

 ตรวจสอบเอกสาร จากการศึกษาของ ศารินทร์ ช่ืนอารมณ์ (2544), กิตติพงษ์ สรรเพชุดาญาณ 
(2550), จรูญ แสงแก้ว (2553) และศิริพร อภิจรรยาธรรม (2553) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (EX) ราคาทองคําแท่งในตลาดลอนดอน (LBMA) ราคาโลหะเงินในตลาด
ลอนดอน (SILVER) สัญญาซื้อขายทองคําแท่งล่วงหน้าในวันก่อนหน้า (GOLFt – 1) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)  
และมูลค่าการลงทุนรวม มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ในทิศทางเดียวกัน ส่วนอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงใน
ช่วงเวลาก่อนหน้า (REALt – 1) และราคาน้ํามันดิบดูไบ (DUBAI) มีความสัมพนธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
อุปสงค์ 

 ขอบเขตของการวิจัย ศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในด้านการส่งออกและแนวโน้ม   
การส่งออกของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยและประเทศคู่แข่งที่สําคัญในตลาด
สวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ ฮ่องกง ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศจีน สินค้าที่ทําการศึกษาใน
ครั้งน้ี คือ อัญมณีและเคร่ืองประดับ โดยวิเคราะห์แยกย่อยทั้งสิ้น 4 รายการตามพิกัดศุลกากร (HS code) 
ได้แก่ เพชร (HS 7102) พลอยเนื้อแข็งเจียระไน (HS 710391) พลอยเน้ืออ่อนเจียระไน (HS 710399) 
และเคร่ืองประดับแท้ (HS 710399) โดยใช้ข้อมูลทุติยอนุกรมเวลารายไตรมาส ต้ังแต่ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 
2540 ถึงไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2556 รวม 67 ไตรมาส 

 วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (time series) 
ข้อมูลรายไตรมาส ต้ังแต่ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2540 ถึง ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2556 โดยรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ ดังน้ี 
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 1. ข้อมูลการนําเข้าอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ มูลค่า 

การนําเข้า เพชร พลอยเน้ือแข็ง พลอยเน้ืออ่อน และเครื่องประดับแท้จากประเทศไทย ราคาเฉลี่ยของ
เพชร พลอยเน้ือแข็ง พลอยเนื้ออ่อน และเครื่องประดับแท้ของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งในตลาด
สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2540-2556 รวบรวมจาก กรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ และ Global Trade Atlas 

 2. ข้อมูลราคาทองคํารายไตรมาสในตลาดสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2540 ถึง ปี พ.ศ. 
2556 รวบรวมจาก World Gold Council 

 3. ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนรายไตรมาส ระหว่าง ปี พ.ศ. 2540 ถึง ปี พ.ศ. 2556 รวบรวมจาก 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 4. ข้อมูลเครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ-สวิตเซอร์แลนด์และ
ราคาผู้บริโภคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วงปี พ.ศ. 2540-2556 รวบรวมจาก National Bureau of 
Statistics of Swiszerland และธนาคารแห่งประเทศไทย 

 แบบจําลองที่ใช้การศึกษา เรือ่ง อุปสงค์อัญมณีและเคร่ืองประดับจากไทยของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ สามารถแบ่งออก ได้ ดังน้ี 

 1. แบบจําลองในการนําเข้าเพชรจากประเทศไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

 
 LnPG LnPDLnEXLnIPLnGDP   LnD 543210          (1) 

 2. แบบจําลองในการนําเข้าพลอยเน้ือแข็งเจียระไนจากประเทศไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

  LnPGLnPPSLnEXLnIPLnGDP    LnPS 543210           (2) 

 3. แบบจําลองในการนําเข้าพลอยเน้ืออ่อนเจียระไนจากประเทศไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 LnPG LnPSPLnEXLnIPLnGDP    LnSP 543210             (3) 

 4. แบบจําลองในการนําเข้าเคร่ืองประดับแท้จากประเทศไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 LnPG LnPASLnEXLnIPLnGDP    LnAS 543210            (4) 
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 กําหนดให้ 

 D = มูลค่าการนําเข้าเพชรจากประเทศไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

   (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

 PS = มูลค่าการนําเข้าพลอยเน้ือแข็งเจียระไนจากประเทศไทยของประเทศ  
  สวิตเซอร์แลนด์ (หน่วย: ดอลลาร์สหรฐัฯ) 

 SP = มูลค่าการนําเข้าพลอยเน้ืออ่อนเจียระไนจากประเทศไทยของประเทศ  
  สวิตเซอร์แลนด์ (หน่วย: ดอลลาร์สหรฐัฯ) 

 AS = มูลค่าการนําเข้าเคร่ืองประดับแท้จากประเทศไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
  (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

 GDP = ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (หน่วย: ลา้นฟรังก์) 

 IP = ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (หน่วย: จุด) 

 PG = ราคาทองคําในตลาดสวิตเซอร์แลนด์ (หน่วย: ฟรังก์ต่อกรัม) 

 P = ราคาเปรียบเทียบเพชรของไทยกับประเทศคู่แข่งในตลาดสวิตเซอร์แลนด์ 

   (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

 PPS = ราคาเปรียบเทียบพลอยเน้ือแข็งเจียระไนของไทยกับประเทศคู่แข่ง 

   ในตลาดสวิตเซอร์แลนด์ (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

 PSP = ราคาเปรียบเทียบพลอยเน้ืออ่อนเจียระไนของไทยกับประเทศคู่แข่ง 

   ในตลาดสวิตเซอร์แลนด์ (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

 PAS = ราคาเปรียบเทียบเครื่องประดับแท้ของไทยกับประเทศคู่แข่ง 

   ในตลาดสวิตเซอร์แลนด์ (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

 EX = อัตราแลกเปลีย่นเงินบาทต่อเงินฟรังก์ (หน่วย: บาทต่อฟรังก์) 
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 จากแบบจําลองทั้งหมดอยู่ในรูปของ logarithm เพราะว่า การปรับข้อมลูให้อยู่ในรูปของ 
logarithm เพ่ือลดค่าแปรปรวนของตัวแปร และเมื่อทําการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิออกแล้วจะทําให้ได้
ค่าที่น่าเช่ือถือมากขึ้น 

 สมมติฐานของการวิจัย (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของสวิตเซอร์แลนด์ ดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์ มีผลต่ออุปสงค์การนําเข้าอัญมณีและเครื่อง 
ประดับของไทยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในทิศทางเดียวกัน (2) ราคาเปรียบเทียบอัญมณีและเครื่อง 
ประดับของไทยกับคู่แข่งขัน และราคาทองคําในตลาดสวิตเซอร์แลนด์ มีผลต่ออุปสงคก์ารนําเข้าอัญมณี
และเคร่ืองประดับของไทยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในทศิทางตรงกันข้าม 

ผลการวิจัย 

 1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนําเข้าเพชรจากประเทศไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 LnD  =  0.3496 + 0.9040LnGDP + 0.0131LnEX –0.0262LnIP + 1.8313LnPG 

    (2.3017)**     (2.2612)*   (–0.2013)      (0.5404) 

 –0.5540LnPP 

 (–2.5918)** 

 R squared = 0.8943  Adjusted R squared = 0.8338 

 F statistic = 46.5122   Durbin-Watson  = 2.1477 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การนําเข้าเพชรจากประเทศไทย ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (GDP) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์ (EX)  
และราคาเปรียบเทียบเพชรของไทยกับประเทศคู่แข่งฮ่องกง (PP) ซึ่งมีทิศทางสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
สามารถอธิบายได้ ดังน้ี 

 1. ค่าความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (GDP) มีคา่เท่ากับ 
0.9040 หมายความว่า ถ้าผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะ
ทําให้การนําเข้าเพชรจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.9040 ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  
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 2. ค่าความยืดหยุ่นของของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์มีค่าเท่ากับ 0.0131 
หมายความว่า ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทําให้การนําเข้าเพชร
จากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.0131 ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 90 

 3. ค่าความยืดหยุ่นของราคาเปรียบเทียบเพชรของไทยกับประเทศคู่แข่ง (ฮ่องกง) มีค่าเท่ากับ 
–0.5540 หมายความว่า ถ้าราคาเปรียบเทียบเพชรของไทยกับประเทศคู่แข่งเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะ
ทําให้การนําเข้าเพชรจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.5540 ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  

 2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนําเข้าพลอยเน้ือแข็งเจียระไนจากประเทศไทยของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ 

 LnPS  =  15.6378 + 3.7450LnGDP + 3.7248LnIP –0.0419LnPPS + 0.6523LnPG 

      (3.5113)***   (1.5124)    (–7.9880)***        (1.4023) 

 +1.4684LnEX 

 (2.0618)** 

 R squared = 0.8987  Adjusted R squared = 0.8752 

 F statistic = 45.2975   Durbin-Watson  = 1.9654 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การนําเข้าพลอยเน้ือแข็งเจียระไนจากประเทศไทย 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (GDP) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์ 
และราคาเปรียบเทียบพลอยเนื้อแข็งเจียระไนของไทยกับประเทศคู่แข่ง (ศรีลังกา) มีทิศทางสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถอธิบายได้ ดังน้ี 

 1. ค่าความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (GDP) มีค่าเท่ากับ 
3.7450 หมายความว่า ถ้าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทําให้อุปสงค์ 
การนําเข้าพลอยเน้ือแข็งเจียระไนจากประเทศไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 
3.7450 ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 
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 2. ค่าความยืดหยุ่นของของราคาเปรียบเทียบพลอยเน้ือแข็งเจียระไนของไทยกับประเทศคู่แข่ง
(ศรีลังกา) (PPS) มีค่าเท่ากับ –0.0419 หมายความว่า ถ้าราคาเปรียบเทียบพลอยเนื้อแข็งเจียระไนของไทย
กับประเทศคู่แข่งเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทําให้อุปสงค์การนําเข้าพลอยเน้ือแข็งเจียระไนจากประเทศไทย
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.0419 ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 

 3. ค่าความยืดหยุ่นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์มีค่าเท่ากับ 1.4684 หมายความว่า 
ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทําให้อุปสงค์การนําเข้าพลอยเน้ือ
แข็งเจียระไนจากประเทศไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1.4684 ในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

 3. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนําเข้าพลอยเน้ืออ่อนจีระไนจากประเทศไทยของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 LnSP  =  –39.4150 + 0.7017LnGDP + 8.7895LnIP – 0.0848LnPSP + 1.0250LnPG 

    (4.4865)***     (1.4650)     (4.9809)***       (0.8346) 

 + 0.7947LnEX 

 (2.7538)** 

 R squared = 0.8858  Adjusted R squared = 0.8544 

 F statistic = 21.8330   Durbin-Watson  = 1.9778 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การนําเข้าพลอยเน้ืออ่อนเจียระไนจากประเทศ
ไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (GDP) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์ 
และราคาเปรียบเทียบพลอยเนื้ออ่อนเจียระไนของไทยกับประเทศคู่แข่ง (อินเดีย) มีทิศทางสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถอธิบายได้ ดังน้ี 

 1. ค่าความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (GDP) มีค่าเท่ากับ 
0.7017 หมายความว่า ถ้าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทําให้อุปสงค์ 
การนําเข้าพลอยเน้ืออ่อนเจียระไนจากประเทศไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 
0.7017 ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 
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 2. ค่าความยืดหยุ่นของราคาเปรียบเทียบพลอยเนื้ออ่อนเจียระไนของไทยกับประเทศคู่แข่ง 
(อินเดีย) (PSP) มีค่าเท่ากับ –0.0848 หมายความว่า ถ้าราคาเปรียบเทียบพลอยเน้ืออ่อนเจียระไนของไทย
กับประเทศคู่แข่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะทําให้อุปสงค์การนําเข้าพลอยเน้ืออ่อนเจียระไนจากประเทศไทยของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ลดลงร้อยละ 0.0848 ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 99 

 3. ค่าความยืดหยุ่นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์มีค่าเท่ากับ 0.7947 หมายความว่า 
ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทําให้อุปสงค์การนําเข้าพลอยเน้ืออ่อน 
เจียระไนจากประเทศไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.7947 ในทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

 4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนําเข้าเคร่ืองประดับแท้จากประเทศไทยของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ 

 LnAS  =  –49.7889 + 5.9962LnGDP –3.1240LnIP + 0.6252LnPAS + 0.7570LnPG 

     (4.0840)***     (–3.0229)**     (8.3051)***       (1.6153) 

 + 1.9705LnEX 

  (2.4586)** 

 R squared = 0.8030  Adjusted R squared = 0.7632 

 F statistic = 15.1843   Durbin-Watson  = 1.8938 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การนําเข้าเคร่ืองประดับแท้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (GDP) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์ และดัชนีราคา
ผู้บริโภคของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีทิศทางสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สามารถอธิบายได้ ดังน้ี 

 1. ค่าความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (GDP) มีค่าเท่ากับ 
5.9962 หมายความว่า ถ้าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทําให้อุปสงค์ 
การนําเข้าเคร่ืองประดับแท้จากประเทศไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 5.9962 
ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 
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 2. ค่าความยืดหยุ่นของดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีค่าเท่ากับ –3.1240 
หมายความว่า ถ้าดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทําให้อุปสงค์
การนําเข้าเคร่ืองประดับแท้จากประเทศไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 3.1240 
ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

 3. ค่าความยืดหยุ่นของราคาเปรียบเทียบเครื่องประดับแท้ของไทยกับประเทศคู่แข่ง (จนี) 
(PAS) มีค่าเท่ากับ 0.6252 หมายความว่า ถ้าราคาเปรียบเทียบเครื่องประดับแท้ของไทยกับประเทศคู่แข่ง
เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทําให้อุปสงค์การนําเข้าเคร่ืองประดับแท้จากประเทศไทยของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.6252 ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 99 กล่าวคอื ทัง้ประเทศไทย และประเทศจีนต่างเป็นผู้ส่งเคร่ืองประดับไทยอันดับต้น ๆ  

ของโลก ดังน้ัน ถ้าราคาเคร่ืองประดับแท้ในประเทศจีนเพ่ิมสงูขึ้น จะทําให้ผูเ้ครื่องประดับแท้ชาวสวิตเซอร์แลด์ 
หันมาสั่งสินค้าจากประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น  

 4. ค่าความยืดหยุ่นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์มีค่าเท่ากับ 1.9705 หมายความว่า 
ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์เปลี่ยนแปลงไปรอ้ยละ 1 จะทําให้อุปสงค์การนําเข้าเคร่ืองประดับ
แท้จากประเทศไทยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1.9705 ในทิศทางเดียวกัน  

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การอภิปรายผล การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การนําเข้าเพชร (HS 7102) ได้แก่ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการนําเข้าเพชรของไทยจากสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ (GDP) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์ (EX) และราคาเปรียบเทียบเพชรของไทย
กับประเทศคู่แข่งฮ่องกง (PP)  

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การนําเข้าพลอยเน้ือแข็งเจียระไน (HS 7103) ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (GDP) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์ และ
ราคาเปรียบเทียบพลอยเน้ือแข็งเจียระไนของไทยกับประเทศคู่แข่ง (ประเทศศรีลังกา) มีทิศทางสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้  

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การนําเข้าพลอยเนื้ออ่อนเจียระไน (HS 71039) ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ-สวิตเซอร์แลนด์ (GDP) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์ และ
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ราคาเปรียบเทียบพลอยเนื้ออ่อนเจียระไนของไทยกับประเทศคู่แข่ง (ประเทศอินเดีย) มีทิศทางสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ต้ัง 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การนําเข้าเคร่ืองประดับแท้ (HS 7113) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (GDP) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินฟรังก์ และดัชนีราคา
ผู้บริโภคของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีทิศทางสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้  

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การนําเข้าอัญมณีและเคร่ืองประดับจากไทย
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทางด้านอุปสงค์อัญมณีของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่
นําเข้าจากประเทศไทยเพียงประเทศเดียว และข้อมูลที่ใช้ก็เป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายปี ซึ่งผลที่ได้จาก
การศึกษา มีตัวแปรบางตัวที่ตัวแปรที่ไม่มีนัยสําคัญต่ออุปสงค์การนําเข้าอัญมณีของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้ข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลารายไตรมาสมาทําการทดสอบ ซึ่งมีข้อมูลที่
ละเอียดกว่าและให้ผมที่ชัดเจนกว่า และควรนําประเทศอ่ืน ๆ มาทําการวิเคราะห์ด้วย 
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ: 
กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศสงิคโปร ์

Factors Affecting Foreign Direct Investment: 
A Case Study of Thailand and Singapore 

สุณัฏฐพงศ์ ฉายากุล1 

Sunuttapong Chayakul1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีเป็นวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ จากข้อมูลทุติยภูมิรายปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2556 โดยวิธี
ทางเศรษฐมิติ Cointegration และ Error Correction Model ผลการวิจัยพบว่าในกรณีของประเทศไทย
มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวในทิศทางเดียวกันกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการลงทุนระหว่างประเทศ อัตราดอกเบ้ีย และผลิต
ภาพแรงงาน อัตราการปรับตัวเพ่ือเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 80.43 ในช่วงเวลา 1 ปี ในกรณี
ของประเทศสิงคโปร์มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มูลค่าการสะสมทุนเบ้ืองต้น ดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพการลงทุนระหว่างประเทศ และผลิตภาพแรงงาน อัตราการปรับตัวเพ่ือเข้าสู่ดุลยภาพใน
ระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 83.55 ในช่วงเวลา 1 ปี ผลการวิจัยของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์พบว่าผลิต
ภาพแรงงานมีความสําคัญมากที่สุดในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ดังน้ันในเชิงนโยบาย
รัฐบาลของทั้งสองประเทศควรวางเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของกําลังแรงงาน 

 
คําสําคญั:การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ, ประเทศไทย, ประเทศสิงคโปร์ 
 

Abstract 
This research was to analyze the factors affecting foreign direct investment (FDI) 

in Thailand and Singapore. Annually data over the period 1994 to 2013 were analyzed 
using Cointegration and Error Correction Model. For The case of Thailand, the long run 
model showed that exchange rate, inward FDI performance index, interest rate and labor 
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productivity had positive effect on FDI. The rate of adjustment towards the long run 
equilibrium of FDI was found to be 80.43 percent per year. For the case of Singapore, the 
long run model showed that exchange rate, gross capital formation, inward FDI 
performance index and labor productivity had positive impact on FDI. The rate of 
adjustment towards the long run equilibrium of FDI was found to be 83.55 percent per 
year. Result of the research found that labor productivity was the most influential factor 
in attracting FDI to Thailand and Singapore. Thus, the government policies should aim at 
upgrading the quality of labor force.      

 
Keyword: Foreign direct investment, Thailand, Singapore 
 
บทนํา 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีความจําเป็นและสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศถือเป็นแหล่งเงินทุนสําคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเน่ืองจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก่อให้เกิดผลดีหลายประการ 
ช่วยผลักดัน กิจกรรมต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยจะทําให้มีเงินทุนไหลเข้าประเทศเพ่ิมขึ้น เป็นการเพ่ิม
สภาพคล่องให้แก่ตลาดเงินภายในประเทศและกิจการที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน การขยายกิจการ
หรือการลงทุนใหม่ ๆ ทําให้มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น มีการนําทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
นอกจากน้ันยังก่อให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการถ่ายทอดความรู้จากต่างประเทศทางด้านการ
บริหารจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเป็นสินค้าคุณภาพ รวมไปถึงการช่วยเหลือทางด้าน
การเงินและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทําให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและ
การขยายการค้าระหว่างประเทศซึ่งนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และข้อดี
อีกประการหน่ึงก็คือเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีความเสี่ยงจากการไหลออกของเงินทุนน้อยกว่า
เงินลงทุนจากต่างประเทศในรูปแบบอ่ืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลงทุนโดยอ้อมหรือการลงทุนในสินทรัพย์
ทางการเงิน (สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552, หน้า 1) 

ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่จําเป็นต้องอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือเสริมกําลัง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
เริ่มมีบทบาทในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น โดยประเทศไทยเป็นประเทศกําลัง
พัฒนาที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติจากประเทศพัฒนาแล้ว เน่ืองจากประเทศไทยมีแหล่ง
ทรัพยากรท่ีสมบูรณ์ ค่าจ้างแรงงานตํ่า มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนการ
ลงทุนอย่างเต็มที่ตลอดมา รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างจริงจัง ด้วย
การประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2504 นับเป็นความพยายามของ
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รัฐบาลที่จะกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศเป็นส่วนหน่ึงของผลที่เกิดจากการพัฒนาดังกล่าว ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริม
การลงทุนที่น่าสนใจ เช่น ไม่มีข้อจํากัดในการถือหุ้นของชาวต่างชาติในกิจการอุตสาหกรรมและการลงทุน
ที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และมาตรการในการยกเว้น
หรือลดหย่อนภาษีอากรต่าง ๆ โดยจะพบว่า ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547-2556 การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น โดยปี พ.ศ. 2547 มีมูลค่า 5,858.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมเป็น 
12,945.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2556 หรือเพ่ิมขึ้นมากกว่าเท่าตัว (ตารางที่ 1) 

หลายประเทศได้ตระหนักถึงความสําคัญของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จึงทําให้เกิดการ
แข่งขันทางด้านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศตน 
สิงคโปร์เป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกับประเทศไทย สิงคโปร์
เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นหลาย ๆ ด้านในแง่การลงทุน ไม่ว่าจะในด้านการให้สิทธิประโยชน์ในการ
ลงทุนต่างประเทศเท่าเทียมกับนักลงทุนในประเทศ โดยนักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้เต็มจํานวน
เงินทุน ยกเว้นเพียงบางสาขา นอกจากน้ี นักลงทุนต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างในสิงคโปร์ นโยบายด้านการลงทุนจากต่างประเทศของสิงคโปร์ มีความชัดเจน แน่นอน การเมืองมี
ความมั่นคงและประชากรเป็นแรงงานที่มีฝีมือ และจากการพิจารณาหลาย ๆ ปัจจัย ทั้งในด้านแรงงาน 
การเมือง เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทําให้สิงคโปร์ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับโลกเกี่ยวกับศักยภาพ
การลงทุนในด้านต่าง ๆ และได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลก (World Bank) ให้เป็นประเทศที่น่าลงทุน
ที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกัน ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547-2556 การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น โดยปี พ.ศ. 2547 มีมูลค่า 24,390.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมเป็น 
63,772.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2556 หรือเพ่ิมขึ้นมากกว่าเท่าตัว (ตารางที่ 2 ) และมีมูลค่า
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงกว่าของประเทศไทยมาก 

 
ตารางที่ 1: มูลคา่การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2537-2556 

ปี 
พ.ศ. 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(FDI) 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

FDI
(% ของ 
GDP) 

2537 1,369.00 146,428.03 0.93
2538 2,070.00 168,997.72 1.22
2539 2,338.00 182,738.23 1.28
2540 3,882.00 149,919.04 2.59
2541 7,492.00 113,472.86 6.60
2542 6,106.38 126,448.29 4.83
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ปี 
พ.ศ. 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(FDI) 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

FDI
(% ของ 
GDP) 

2543 3,410.12 126,147.88 2.70
2544 5,073.20 120,051.85 4.23
2545 3,355.42 134,300.90 2.50
2546 5,222.35 152,280.69 3.43
2547 5,858.58 172,895.56 3.39
2548 8,066.55 188,847.28 4.27
2549 9,501.25 221,035.87 4.30
2550 11,359.42 262,081.22 4.33
2551 8,454.70 290,174.34 2.91
2552 4,854.39 279,981.95 1.73
2553 9,146.78 338,778.32 2.70
2554 3,709.62 366,946.37 1.01
2555 10,705.29 393,185.37 2.72
2556 12,945.60 420,167.44 3.08

ที่มา: UNCTADSTAT (2015) 
 
ตารางที่ 2: มูลคา่การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ
ประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ. 2537-2556 

ปี 

พ.ศ. 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

(FDI) 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

FDI

(% ของ 

GDP) 

2537 8,550.19 73,234.89 11.68
2538 11,942.81 87,062.21 13.72
2539 11,432.37 95,179.94 12.01
2540 15,701.74 99,296.15 15.81
2541 5,958.65 85,013.12 7.01
2542 18,852.95 84,879.99 22.21
2543 15,515.33 94,308.33 16.45
2544 17,006.90 87,701.14 19.39
2545 6,157.24 90,640.32 6.79
2546 17,051.45 95,956.61 17.77
2547 24,390.29 112,697.32 21.64
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ปี 

พ.ศ. 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

(FDI) 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

FDI

(% ของ 

GDP) 

2548 18,090.30 125,428.99 14.42
2549 36,923.97 146,014.18 25.29
2550 47,733.26 178,259.11 26.78
2551 12,200.71 190,318.01 6.41
2552 23,821.29 190,164.39 12.53
2553 55,075.80 233,292.30 23.61
2554 50,367.71 272,316.08 18.50
2555 61,159.42 284,298.60 21.51
2556 63,772.32 295,744.03 21.56

ที่มา: UNCTADSTAT (2015) 
 
ตารางที3่: มูลค่าการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ปี พ.ศ. 
2537-2556 

ปี 
พ.ศ. 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศของ 
ประเทศไทย 

(% ของ FDI โลก) 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศของ 
ประเทศสิงคโปร์ 

(% ของ FDI โลก) 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ 
ของโลก 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

2537 0.5349 3.3409 255,923.87
2538 0.6030 3.4790 343,279.79
2539 0.5985 2.9263 390,672.77
2540 0.7943 3.2128 488,718.80
2541 1.0595 0.8426 707,157.17
2542 0.5589 1.7256 1,092,553.21
2543 0.2410 1.0965 1,414,999.36
2544 0.6056 2.0301 837,748.07
2545 0.5337 0.9793 628,760.24
2546 0.8642 2.8217 604,303.49
2547 0.7942 3.3063 737,681.64
2548 0.8093 1.8150 996,713.81
2549 0.6413 2.4922 1,481,561.04
2550 0.5674 2.3843 2,001,987.31
2551 0.4648 0.6708 1,818,834.25
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ปี 
พ.ศ. 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศของ 
ประเทศไทย 

(% ของ FDI โลก) 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศของ 
ประเทศสิงคโปร์ 

(% ของ FDI โลก) 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ 
ของโลก 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

2552 0.3973 1.9496 1,221,840.12
2553 0.6431 3.8724 1,422,254.76
2554 0.2182 2.9627 1,700,082.35
2555 0.8047 4.5975 1,330,272.92
2556 0.8916 4.3921 1,451,964.72

ที่มา: UNCTADSTAT (2015) 
 

จากความสําคัญของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศได้เข้ามาสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นอย่างมาก จึงมีความน่าสนใจ
ในการวิจัยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
ซึ่งได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศท่ีน่าลงทุนที่สุดในโลกโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทยและประเทศ
สิงคโปร์ จากข้อมูลทุติยภูมิรายปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2556รวมท้ังหมด 20 ปีรวบรวมข้อมูล
จากเว็บไซต์ The Global Economy เว็บไซต์ World Bank และเว็บไซต์ Total Economy Database
โดยวิธีทางเศรษฐมิติ Cointegration ที่เป็นเคร่ืองทดสอบความสัมพันธ์ดุลยภาพในระยะยาวและ Error 
Correction Modelที่เป็นเคร่ืองมือในการอธิบายการกระบวนการปรับตัวในระยะสั้นของแบบจําลอง
ตัวอย่างงานวิจัยที่ ใ ช้ วิ ธี น้ี ในการ วิ เคราะห์ ไ ด้แ ก่งานวิจัยของกฤษณา  โอพริก  (2554)  และ 
GwanghoonLee (2007) 

การวิจัยกรณีของประเทศไทย แบบจําลองอยู่ในรูปสมการlogarithm ดังน้ี 

LnFDIT = α0 + α1LnEXR + α2LnIND + α3LnINT + α4LnPDT + u 
โดยที่ 

FDIT = มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย (หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 
EXR  = อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศไทย (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 
IND   =  ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศไทย 
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INT   =  อัตราดอกเบ้ียของประเทศไทย (หน่วย: ร้อยละ) 
PDT  =  ผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย 
การวิจัยกรณีของประเทศสิงคโปร์ แบบจําลองอยู่ในรูปสมการlogarithm ดังน้ี 

LnFDIS = α0 + α1LnEXR+ α2LnGCF + α3LnIND + α4LnPDT + u 
โดยที่  

FDIS = มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศสิงคโปร์ (หน่วย: พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ) 

EXR  =อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศสิงคโปร์ (ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ) 

GCF  = มูลค่าการสะสมทุนเบ้ืองต้นในประเทศสิงคโปร์ (หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรฐัฯ) 
IND=ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศสิงคโปร์ 
PDT=ผลิตภาพแรงงานของประเทศสิงคโปร์ 
สมมติฐานของการวิจัยมีดังน้ี มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากของประเทศไทยมีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการลงทุนระหว่างประเทศ 
อัตราดอกเบ้ีย และผลิตภาพแรงงาน และมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศสิงคโปร์ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มูลค่าการสะสมทุนเบ้ืองต้น ดัชนี
ช้ีวัดประสิทธิภาพการลงทุนระหว่างประเทศ และผลิตภาพแรงงาน 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยได้ผลการทดสอบ Cointegration และผลการทดสอบ Error Correction Model 

ดังน้ี 
 

ผลการทดสอบ Cointegration 
 จากการทดสอบ Unit Root ของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ พบว่าตัวแปรทุกตัวมี
คุณสมบัติ stationary ที่ Integrated of Order 1 ซึ่งเป็นระดับเดียวกัน ดังน้ันจึงสามารถทดสอบหา
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว โดยใช้วิธี Cointegration ได้ผลการทดสอบความสัมพันธ์ดุลยภาพใน
ระยะยาว ดังน้ี 
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ตารางที4่: ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ดุลยภาพในระยะยาวของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ 

ตัวแปร ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร ์

C 
-58.9644
(-6.7369) 

-33.2784 
(-4.9504) 

LnEXR 
1.8843

(3.9160)*** 
3.6782 

(2.6669)** 

LnGCF - 
1.6420 

(4.3810)*** 

LnIND 
0.4031

(2.8061)** 
0.6916 

(4.7344)*** 

LnINT 
0.9655

(2.7687)** 
- 

LnPDT 
5.4227

(7.4031)*** 
2.5609 

(3.5358)*** 
R2 0.8864 0.9122 

Adjusted R2 0.8562 0.8887 
F-statistic 29.2774 38.9460 

Durbin-Watson 1.5690 1.6719 
ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
ตัวในวงเล็บ คือ ค่า t- statistic 
** มีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีร้อยละ 95 
*** มีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีร้อยละ 99 
 

จากสมการความสัมพันธ์ระยะยาวข้างต้น เมื่อนําค่าความคลาดเคลื่อน หรือ u ซึ่งในที่น้ีใช้แทน
ด้วยตัวแปร EC ไปทดสอบ Unit Root โดยไม่ใส่ค่าคงที่ และ time trend พบว่าค่าความคลาดเคลื่อน 
(EC) มีลักษณะเป็น stationary แสดงว่าสมการดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว 

กรณีของประเทศไทย ผลการทดสอบ Cointegration ด้วยวิธีการประมาณสมการหา
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวพบว่ามูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย
(LnFDIT) มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ของประเทศไทย (LnEXR) ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศไทย (LnIND) 
อัตราดอกเบ้ียของประเทศไทย (LnINT) และ ผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย (LnPDT) สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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กรณีของประเทศสิงคโปร์ ผลการทดสอบ Cointegration ด้วยวิธีการประมาณสมการหา
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวพบว่ามูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศสิงคโปร์ 
(LnFDIS) มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ของประเทศสิงคโปร์ (LnEXR) มูลค่าการสะสมทุนเบ้ืองต้นในประเทศสิงคโปร์ (LnGCF) ดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศสิงคโปร์ (IND) และ ผลิตภาพแรงงานของประเทศ
สิงคโปร์ (LnPDT) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้  

 
ผลการทดสอบ Error Correction Model 
 

หลังจากการทดสอบ Cointegration ของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์แล้วพบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างตัวแปรที่ทดสอบ (cointegration relationship) จะสามารถ
สร้างแบบจําลองการปรับตัวที่เรียกว่า Error Correction Modelเพ่ือที่จะอธิบายขบวนการปรับตัวใน
ระยะสั้นของตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวได้ ดังน้ี 

 
ตารางที5่: ผลการทดสอบการปรบัตัวในระยะสัน้ของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร ์

ตัวแปร ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

C 
-0.0229

 (-0.3099) 
0.0145 
(0.2296) 

ΔLnFDITt-1 
0.4205
(1.8067)               

- 

ΔLnFDISt-1 - 
0.2430 
(1.6069) 

ΔLnEXRt 
0.3527
(0.3873) 

3.2193 
(1.9760)* 

ΔLnEXRt-1 
1.2056
(1.6147) 

- 

ΔLnGCFt - 
1.2937 

(3.1455)*** 

ΔLnINDt 
0.5222

(3.2007)**   
0.8718 

(6.6647)*** 

ΔLnINDt-1 
-0.4501

(-2.4890)** 
- 

ΔLnINTt 
0.5715
(1.2160) 

- 
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ΔLnPDTt 
3.9646
(1.6363) 

0.5215 
(0.2638) 

ECt-1 
-0.8043

(-2.5950)** 
- 0.8355 

(-2.5773)** 
R2 0.9290 0.8966 

Adjusted R2 0.8659 0.8402 
F-statistic 14.7203 15.9015 

Durbin-Watson 2.0315 1.4389 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
ตัวในวงเล็บ คือ ค่า t- statistic 
* มีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีร้อยละ 90 
** มีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีร้อยละ 95 
*** มีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีร้อยละ 99 
 

กรณีของประเทศไทย ผลการทดสอบ Error Correction Model พบว่าเมื่อใดที่มูลค่าการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยเบ่ียงเบนออกจากจุดดุลยภาพในระยะยาว จะมีการปรับตัวใน
ระยะสั้นเพ่ือให้เข้าสู่ดุลยภาพ โดยสามารถปรับความเบ่ียงเบนให้ลดลงได้ประมาณร้อยละ 80.43 ในช่วง
เวลา 1 ปี 

กรณีของประเทศสิงคโปร์ ผลการทดสอบ Error Correction Model พบว่าเมื่อใดที่มูลค่าการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศสิงคโปร์เบ่ียงเบนออกจากจุดดุลยภาพในระยะยาว จะมีการ
ปรับตัวในระยะสั้นเพ่ือให้เข้าสู่ดุลยภาพ โดยสามารถปรับความเบ่ียงเบนให้ลดลงได้ประมาณร้อยละ 
83.55 ในช่วงเวลา 1 ปี 

 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงในประเทศไทย พบว่าการลงทุนโดยตรง
ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของประเทศไทย ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศไทย อัตรา
ดอกเบ้ียของประเทศไทย และผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย โดยในระยะสั้นความเบ่ียงเบนที่ออกไป
จากดุลยภาพระยะยาวจะมีการปรับตัวให้ลดลงได้ประมาณร้อยละ 80.43 ในช่วงเวลา 1 ปีและจากการ
วิจัยครั้งน้ีพบว่า มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทยสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศไทยเป็นอย่าง
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มาก ในเชิงนโยบายรัฐบาลควรดําเนินนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ และพยายามรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาท 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงในประเทศสิงคโปร์ พบว่าการลงทุน
โดยตรงในประเทศสิงคโปร์มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศของประเทศสิงคโปร์ มูลค่าการสะสมทุนเบ้ืองต้นในประเทศสิงคโปร์ ดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศสิงคโปร์ และผลิตภาพแรงงานของประเทศสิงคโปร์ 
โดยในระยะสั้นความเบ่ียงเบนที่ออกไปจากดุลยภาพระยะยาวจะมีการปรับตัวให้ลดลงได้ประมาณร้อยละ 
83.55 ในช่วงเวลา 1 ปีและจากการวิจัยครั้งน้ีพบว่า มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศ
สิงคโปร์สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศสิงคโปร์และ
ผลิตภาพแรงงานของประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างมาก ในเชิงนโยบายประเทศสิงคโปร์ควรให้ความสําคัญใน
การรักษาเสถียรภาพของค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และคงไว้ซึ่งมาตรฐานของผลิตภาพแรงงานที่ดีอยู่แล้ว
หรือยกระดับมาตรฐานให้สูงย่ิงขึ้น 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของท้ังสองประเทศ
เป็นอย่างมาก ได้แก่ ผลิตภาพแรงงาน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้ผลตรงกับงานวิจัย
ของกฤษณา โอพริก (2554) ในปัจจัยผลิตภาพแรงงาน และ GwanghoonLee (2007) ในปัจจัยอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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การวิเคราะห์อุปสงค์ของการนําเข้าหนังจระเข้ดิบในประเทศญี่ปุ่น 
An Analysis of Import Demand for Raw Crocodile Hides in Japan 

ภวินท์ คุรุรัตน์1* อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์2 และอภิชาต ดะลุณเพธย์3 
Pawin Gururatana1*, Itthipong Mahathanaseth2 and Apichart Daloonpate3 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอุปสงค์การนําเข้าหนังจระเข้ดิบของญี่ปุ่นจากประเทศผู้
ส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ประเทศไทย ปาปัวนิวกินี แอฟริกาใต้ และประเทศอ่ืนๆ ทําการวิเคราะห์ด้วย
แบบจําลองระบบสมการอุปสงค์ที่ใกล้สมบูรณ์เชิงเส้น (Linear approximate almost ideal demand 
system: LA/AIDS)และกะประมาณสมการด้วยวิธีระบบสมการถดถอยที่ดูเหมือนไม่สัมพันธ์กันแบบ
กําหนดเง่ือนไข (Restricted Seemingly unrelated regression: RSUR)ผลการวิเคราะห์ระบบสมการ
อุปสงค์สัดส่วนมูลค่าการนําเข้าหนังจระเข้ดิบของประเทศญี่ปุ่นพบว่าถ้าทําการประมาณค่าด้วยวิธี RSUR 
น้ันราคาการส่งออกของประเทศไทย และแอฟริกาใต้จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับส่วน
แบ่งตลาดประเทศตัวเองหมายความว่าถ้าราคาส่งออกของประเทศน้ันๆ เพ่ิมสูงขึ้นจะส่งผลให้ส่วนแบ่ง
ตลาดของประเทศน้ันๆ ในประเทศญี่ปุ่นลดลง และจะส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดประเทศคู่แข่งเพ่ิมสูงขึ้นด้วย
และผลการคํานวณค่าความยืดหยุ่นพบว่าอุปสงค์ต่อหนังจระเข้ดิบของประเทศไทยและแอฟริกาใต้มีความ
ยืดหยุ่นต่อราคาสูงและเป็นสินค้าทดแทนกันเน่ืองจากมีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน ในขณะที่หนังจระเข้ดิบ
ของประเทศปาปัวนิวกินีมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาตํ่าที่สุดแสดงให้เห็นว่าหนังจระเข้ดิบจาก
ประเทศปาปัวนิวกินีน้ันจะเป็นปัจจัยการผลิตสําคัญที่จะนําไปแปรรูปเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายและเป็นปัจจัย
การผลิตที่ใช้ประกอบกันกับหนังจระเข้ดิบของไทย ดังน้ันผู้ส่งออกหนังจระเข้ของไทยควรกําหนดราคาโดย
ใช้กลยุทธ์การกําหนดราคาเท่ากับคู่แข่งขัน (Meeting the Competition Strategy) นอกจากน้ันยัง
พบว่าอุปสงค์ต่อหนังจระเข้ดิบของไทยโดยประเทศญี่ปุ่นยังมีความยืดหยุ่นต่อรายจ่ายในการนําเข้าหนัง
จระเข้ดิบสูงและจากการท่ีเครื่องหนังจระเข้ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นสุดท้ายมีลักษณะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งมีความ
อ่อนไหวต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ ดังน้ันผู้ประกอบการจึงควรจะจับตาดูสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
อย่างใกล้ชิดและมีการวางแผนการผลิตและการส่งออกล่วงหน้าให้สอดคล้องกับความต้องการ 

คําสําคัญ: การวิเคราะห์อุปสงค์การนําเข้า, แบบจําลองระบบสมการอุปสงค์ที่ใกล้สมบูรณ์เชิงเส้น, หนัง
จระเข้ดิบ 
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Abstract 
 

 This study aims to investigate the import demands forraw crocodile hides by 
Japan from major exporting countries including Thailand, South Africa, Papua New 
Guinea, and others.The Linear Approximate Almost Ideal Demand System (LA/AIDS) was 
estimated to useRestricted Seemingly Unrelated Regression (RSUR) approach. The result 
of LA/AIDS analysis shows that the prices of crocodile’s skin from Thailand and South 
Africa have negative relationship with their own shares in Japan’s market by RSUR 
method, implying negative sloping Japan’s demands for crocodile skin imports. The 
estimation results show that own price elasticities of Japan’s demands for raw crocodile 
hides from Thailand and South Africa are quite high, and they are substitutable inputs. 
On the other hand, the demand for Papua New Guinea’s crocodile hides is very inelastic 
and its cross-price elasticity with respect to Thailand’s price is negative but insignificant, 
so it is regarded as a necessary input in Japanese crocodile industry and not a competing 
input with Thailand’s.As a consequence, when setting their own prices and marketing 
strategies, Thai exporters must take into account the South African prices. In addition, 
theestimated expenditure elasticity of Japan’s demand raw crocodile hides from 
Thailand is quite high, and crocodile leather, the final product, is considered a luxury 
commodity, implying that the demand for crocodile hides from Thailand is very sensitive 
to Japanese economic volatilities. Thus, Thai exporters should keep trackingJapanese 
economic outlookand preparing themselves with flexible marketing and production 
plans in accordance with it. 
 
Keywords: Analysis of Import Demand, Linear Approximate Almost Ideal Demand, Raw 
Crocodile Hides 
 

บทนํา 
 

ฟาร์มสัตว์พิเศษ เช่น ฟาร์มจระเข้ เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยไม่น้อยไปกว่าฟาร์ม
ปศุสัตว์พ้ืนฐานนอกจากจะมีการเลี้ยงเพ่ือชําแหละขายเนื้อ เพาะพันธ์ุขายเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์สวยงาม
แล้วน้ัน ยังมีการเพาะพันธ์ุเพ่ือทําการแปรรูปเพ่ือเป็นปัจจัยขั้นกลางในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง โดยที่หนัง
สัตว์พิเศษ (Exotic skin) จําพวกหนังงู หนังจระเข้ ที่นํามาเป็นปัจจัยขั้นกลางในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง
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น้ันเป็นอีกหน่ึงสินค้าที่สําคัญ สามารถทํารายได้เข้าประเทศเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยดูจากมูลค่าการส่งออก
หนังดิบของสัตว์เลื้อยคลานของประเทศไทยไปยังตลาดโลก ระหว่างปี 2555-2557 มีมูลค่าการส่งออกอยู่
ที่ 7, 11 และ15ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ (Global Trade Atlas,2015) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ส่งออก
ทั้งโลกจะพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 7ของโลกดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1:  มูลคา่การนําเขา้หนังจระเข้ดิบของประเทศญี่ปุ่น 

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ 

ท่ีมา: Global Trade Atlas (2015) 

 
ประเทศไทยยังถือได้ว่าเป็นผู้เพาะเลี้ยงและส่งออกผลิตภัณฑ์จากจระเข้ รายใหญ่รายหน่ึงของ

เอเชีย ประกอบกับประเทศไทยมีภูมิอากาศท่ีเหมาะแก่การเพาะเลี้ยงจระเข้ทําให้จระเข้มีอัตราการ
เจริญเติบโตที่เร็วขึ้นจึงทําให้ผู้ประกอบการฟาร์มจระเข้ใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงที่สั้นลง อีกทั้งการเลี้ยง
จระเข้ของไทยมีการแยกเลี้ยงแบบบ่อละ 1 ตัว หนังจระเข้ดิบของไทยจึงจะมีตําหนิน้อยมาก ทําให้มีราคา
ดีและเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ (SrirachaModa, 2551)  
 
 ประเทศที่เป็นคู่ค้ารายสําคัญของประเทศไทยคือ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สิงคโปร์ โดยมูลค่าการส่งออก
เฉพาะหนังจระเข้ดิบเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 1.73, 0.26 และ0.053 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี(Global Trade 
Atlas,2015) ประเทศญี่ปุ่นจึงถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าของประเทศไทยที่น่าสนใจ เน่ืองจากประเทศไทยมี
มูลค่าการส่งออกหนังจระเข้ดิบไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับ 1 และประเทศญี่ปุ่นก็มีความต้องการนําเข้า
สินค้าจําพวกหนังดิบของสัตว์เลื้อยคลานจากประเทศอ่ืนๆ เข้าประเทศเพ่ือการแปรรูป ประกอบกับใน
ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีการนําเข้าหนังดิบของจระเข้จากประเทศไทยมากท่ีสุดในตลาดผู้ส่งออกของเอเชีย 
ดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 

 
United 
States 

France Germany Australia Colombia Singapore Thailand 

2555 59,327,464 21,556,130 21,400,698 29,878,028 10,479,174 16,697,905 7,047,579
2556 102,015,675 33,073,604 23,031,335 26,139,982 18,412,685 12,998,148 11,033,685
2557 117,325,949 28,607,390 22,208,103 21,144,395 19,168,506 16,706,210 15,605,593



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 129

 

ตารางที่ 2:  มูลคา่การนําเขา้หนังจระเข้ดิบของประเทศญี่ปุ่น 
หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ 

ประเทศ 

2555 2556 2557 

มูลค่าการ
นําเข้า 

ส่วนแบ่งตลาด 
มูลค่าการ
นําเข้า 

ส่วนแบ่งตลาด 
มูลค่าการ
นําเข้า 

ส่วนแบ่ง
ตลาด 

ไทย 2,512,231 0.27 2,825,073 0.30 4,479,413 0.48 
ปาปัวนิวกินี 2,931,011 0.31 2,391,432 0.26 2,193,135 0.23 
แอฟริกาใต้ 2,582,710 0.28 2,472,231 0.26 1,825,436 0.20 
แซมเบีย 504,324 0.05 721,186 0.08 1,035,703 0.11 
ซิมบับเว 469,074 0.05 292,710 0.03 981,687 0.11 
อ่ืนๆ 335,863 0.04 1,726,349 0.18 2,407,322 0.26 

ท่ีมา: Global Trade Atlas (2015) 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้ส่งออกหนังจระเข้ดิบไปยังประเทศญี่ปุ่น (ธัชพล ปัญญาสาคร, 2558) พบว่า

ความต้องการในประเทศญี่ปุ่นน้ันมีสูงมากเน่ืองจากหนังจระเข้ดิบที่นําเข้าไปทั้งหมดหลังจากการแปรรูป
แล้วน้ันจะถูกซื้อโดยผู้บริโภคภายในประเทศทั้งหมด ทําให้ผู้ส่งออกประสบปัญหาในด้านสินค้าที่ส่งออกมี
ไม่พอกับความต้องการของตลาด ในส่วนของประเทศสิงคโปร์เน่ืองจากเป็นประเทศที่ทําการค้า (Trader) 
มากกว่าการแปรรูปเช่นเดียวกับประเทศไทยจึงไม่เป็นแรงจูงใจในการเปิดตลาดใหม่ 

 
แต่เมื่อนําข้อมูลปริมาณการนําเข้าของประเทศญี่ปุ่นในอดีตต้ังแต่ปี 2537-2557 มาพิจารณาจะ

พบว่าในอดีตประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดในการส่งออกหนังจระเข้ดิบไปยังประเทศญี่ปุ่นน้อย โดยที่มูลค่า
การนําเข้าหนังจระเข้ดิบจากประเทศปาปัวนิวกินีน้ันจะมีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ 1 นับต้ังแต่ปี 2537 แต่
การนําเข้าของประเทศญี่ปุ่นได้มีการปรับตัวโดยหลังจากปี 2545 ประเทศญี่ปุ่นได้มีการนําเข้าหนังจระเข้
ดิบจากประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นทําให้ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมาประเทศญี่ปุ่นมีการนําเข้าหนังจระเข้จาก
ประเทศไทยสูงสุดเป็นอันดับ 1ดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1: มูลค่าการนําเข้าหนังจระเข้ดิบของประเทศญี่ปุ่นจากประเทศต่างๆ 

 
ท่ีมา: Global Trade Atlas (2015) 

 
ดังน้ัน จึงควรที่จะศึกษาอุปสงค์การนําเข้าหนังจระเข้ดิบของประเทศไทยในประเทศผู้นําเข้า

สําคัญ คือประเทศญี่ปุ่น เพ่ือนําผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อเสนอแนะสําหรับการส่งออกหนังจระเข้ดิบของ
ประเทศไทยในตลาดประเทศญี่ปุ่น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 ศึกษาอุปสงค์การนําเข้าหนังจระเข้ดิบของญี่ปุ่นจากประเทศผู้ส่งออก เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะทาง
การตลาดสําหรับผู้ประกอบการส่งออกหนังจระเข้ดิบของไทย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิเคราะห์อุปสงค์ของการนําเข้าหนังจระเข้ดิบของประเทศญี่ปุ่นโดยมีประเทศไทยเป็นผู้
ส่งออกสําคัญและมีประเทศผู้ส่งออกซึ่งเป็นคู่แข่งที่สําคัญของประเทศไทยได้แก่ ปาปัวนิวกินี แอฟริกาใต้ 
และประเทศ อ่ืนๆ  โดยใ ช้ข้ อมู ลป ริมาณและมูลค่ า นํา เข้ าห นังจระเข้ ดิบของประเทศญี่ ปุ่น 
(HS410320010และ HS 41032001) จากฐานข้อมูล Global Trade Atlas ต้ังแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 
2546 ถึงไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 รวม 50 ไตรมาส โดยกําหนดแบบจําลอง Linear Approximate Almost 
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หน่วย: ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
มูลค่าการนําเข้าหนังจระเข้ดิบของประเทศญี่ปุ่นจากประเทศต่างๆ

มูลค่าการนําเข้าหนังจระเข้ดิบของญี่ปุ่น 

มูลค่าการนําเข้าหนังจระเข้ดิบของญี่ปุ่น 
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Ideal Demand System (LA/AIDS) (Deaton and Muellbauer, 1980)และใช้วิธีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอยท่ีดูเหมือนว่าไม่มีความสัมพันธ์กันโดยการกําหนดเงื่อนไข (Restricted 
Seemingly Unrelated Regression: RSUR)โดยแบบจําลองLA/AIDS สําหรับอุปสงค์ของการนําเข้าหนัง
จระเข้ดิบของประเทศญี่ปุ่นสามารถแสดงได้ดังน้ี 
 

t
it i ij jt i its

j t

x
W lnp  ln u

P
  

 
     

 
    (1) 

 
โดยที่ i , ij และ i  คือ ค่าพารามิเตอร์ 

 

itW  คือสัดส่วนมูลค่าการนําเข้าหนังจระเข้ดิบของประเทศญี่ปุ่น จากประเทศ iณ 
ไตรมาส t  (ดอลลาร์สหรัฐ) 

 

jtp   คือราคาผลิตภัณฑ์หนังจระเข้ดิบจากประเทศ iณ ไตรมาส(ดอลลาร์สหรัฐ) 
 

t
s

t

x

P

 
 
 

 คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประเทศญี่ปุ่นใช้จ่ายในการนําเข้าหนังจระเข้ดิบที่ถ่วง

นํ้าหนักด้วย ดัชนีสโตน (Stone Index) ณ ไตรมาส t (ดอลลาร์สหรัฐ) 
โดยที่ s

t it itln P W  lnp   
 

itu   คือ ค่าคลาดเคลื่อนของประเทศ iณ ไตรมาส t  
 
,i j   คือ ประเทศคูค่้าที่ญี่ปุ่นทําการนําเข้าหนังจระเข้ดิบได้แก่ 

1 คือ ประเทศไทย (TH), 2 คือ ประเทศปาปัวนิวกินี (P),  
3 คือ ประเทศแอฟริกาใต้ (S), 4 คือ ประเทศอ่ืนๆ (OTH) 

 
 โดยที่ ค่าพารามิเตอร์ของระบบสมการอุปสงค์ของแบบจําลอง LA/AIDS ในสมการ (1) จะต้องถูก
กําหนดให้เป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
 

Adding up:  1i
i
  , 0ij

i
  และ 0i

i
    (2) 

 
Homogeneity:  0ij

j
   i      (3) 
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Symmetry:  ij ji   i j     (4) 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้จากการประมาณค่าด้วยวิธี RSUR จากสมการที่ (1) จะถูกนํามา

คํานวณหาค่าความยืดหยุ่นในสมการที่ (5) ถึง (7) ดังน้ี 
 

Own Price Elasticity:  1ii
ii i

iW

     1, 2,...,i n   (5) 

 

Cross-Price Elasticity: jii
ii i

i i

W

W W

    1, 2,...,i n   (6) 

 

Income Elasticity: 1i
ii

iW

     1, 2,...,i n    (7) 

 
โดยที่ iW และ jW คือ สัดส่วนมูลค่าการตลาดเฉลี่ย (Average Market Share) ของสินค้า แต่ละ

ชนิด สําหรับ ij และ i  คือ ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่าแบบจําลอง LA/AIDS 

 
ผลการวิจัย 
 
 ผลการประมาณค่าค่าอุปสงค์การนําเข้าหนังจระเข้ดิบของประเทศญี่ปุ่นโดยใช้แบบจําลอง 
LA/AIDS ด้วยวิธี RUSR แสดงอยุ่ในตารางที่ 3 พบว่าค่า 2R ของทั้ง 3 สมการมีค่าค่อนข้างตํ่าเท่ากับ0.06, 
0.45 และ 0.16 ตามลําดับ เน่ืองจากเป็นการประมาณค่าแบบเป็นระบบสมการ ซึ่งจะสามารถทําให้ค่า 

2R  มีค่าตํ่าหรือได้ ผลที่ได้ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นปัญหา เพราะให้พิจารณาถึงการนําผลการประมาณค่า
สัมประสิทธ์ิไปใช้ต่อ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าความมีนัยสําคัญทางสถิติแทน (StataCorp LP, 
2015: 2092) 

 
เมื่อพิจารณาความมีนัยสําคัญทางสถิติของค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรอิสระในสมการสัดส่วนการ

นําเข้าหนังจระเข้ ดิบของไทยจะสรุปได้ ว่า มี เ พียงตัวแปรราคานําเข้าของหนังจระเข้ ดิบจาก 
ประเทศปาปัวนิวกินี และตัวแปรราคานําเข้าของหนังจระเข้ดิบจากประเทศแอฟริกาใต้เท่าน้ันที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ในส่วนของประเทศปาปัวนิวกินี การวิเคราะห์ความมีนัยสําคัญทางสถิติของ
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรอิสระในสมการสัดส่วนการนําเข้าหนังจระเข้ดิบของปาปัวนิวกินีจะสรุปได้ว่า มี
เพียงตัวแปรราคานําเข้าของหนังจระเข้ดิบจากประเทศแอฟริกาใต้เท่าน้ันที่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อ
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พิจารณาความมีนัยสําคัญทางสถิติของค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรอิสระในสมการสัดส่วนการนําเข้าหนัง
จระเข้ดิบของแอฟริกาใต้จะสรุปได้ว่า มีเพียงตัวแปรราคานําเข้าของหนังจระเข้ดิบจากประเทศไทย และ
ตัวแปรราคานําเข้าของหนังจระเข้ดิบจากประเทศแอฟริกาใต้เองเท่าน้ันที่มีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความ
ว่าตัวแปรที่มีผลต่อสัดส่วนการนําเข้าหนังจระเข้ดิบจากประเทศแอฟริกาใต้จะมีเพียงแค่ราคานําเข้าของ
หนังจระเข้ดิบจากไทยและแอฟริกาใต้เท่าน้ัน 

 
ตารางที ่3:   ผลการประมาณค่าอุปสงค์การนาํเขา้หนังจระเข้ดิบของประเทศญี่ปุ่นโดยใช้แบบจําลอง 
LA/AIDSด้วยวิธี RUSR 

ค่าสัมประสิทธ์ิ THW  PW  SW OTHW

ค่าคงที่ 0.05 0.92*** -0.08 0.10 

(0 .22) (0.14) (0.20) (0.28)

THlnp  -0.01 -0.06** 0.09** -0.02
(0.05) (0 .03) (0.04) (0.04)

Plnp  -0.06** 0.16*** 0.03 -0.13***

(0.03) (0 .04) (0.03) (0 .03)

Slnp  0.09** 0.03 -0.13*** 0.01 

(0.04) (0.03) (0.05) (0.02)

OTHlnp  -0.02 -0.13*** 0.01 0.14**

(0.04) (0.03) (0.04) (0.06)

sX  0.06 -0.20*** 0.09 0 .05

(0.07) (0.05) (0.06) (0.09)
2R  0.06 0.45 0.16  

หมายเหตุ:  ค่าในวงเล็บคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard error) 
*, **, *** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01  
 

ผลการคํานวณค่าความยืดหยุ่นที่ได้มาจากการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในสมการที่ (1) และนํามา
คํานวณด้วยสูตรความยืดหยุ่นในสมการที่ (5) ถึง (7) ผลการคํานวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์แสดงใน
ตารางที่ 4 พบว่าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อหนังจระเข้ดิบของไทยต่อราคาของไทยมีค่าเท่ากับ -1.08 
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่าถ้าราคาส่งออกหนังจระเข้ดิบของไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1 จะทําให้อุปสงค์ต่อหนังจระเข้ดิบนําเข้าของไทยโดยประเทศญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 1.08 นอกจาน้ันพบว่า
ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อหนังจระเข้ดิบของไทยต่อราคาของแอฟริกาใต้มีค่าเท่ากับ 0.31และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10  หมายความว่าถ้าราคาหนังจระเข้ดิบของไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะทําให้
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ญี่ปุ่นหันมาบริโภคหนังจระเข้ดิบจากแอฟริกาใต้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.31 แสดงว่าหนังจระเข้ดิบของประเทศ
ไทยและแอฟริกาใต้น้ันเป็นสินค้าทดแทนกันเน่ืองจากคุณภาพที่ของหนังที่ใกล้เคียงกัน ในขณะท่ีความ
ยืดหยุ่นไขว้ของอุปสงค์ต่อราคาประเทศไทยต่อราคาปาปัวนิวกินี มีค่าเท่ากับ -0.32และมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าหนังจระเข้จากไทยและปาปัวนิวกินีเป็นสินค้าประกอบกัน  

 
สําหรับประเทศแอฟริกาใต้พบว่าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อหนังจระเข้ดิบของแอฟริกาต่อ

ราคาของแอฟริกาเท่ากับ -1.81 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01แสดงว่าปริมาณส่งออกหนังจระเข้
ดิบของแอฟริกาใต้ไปยังญี่ปุ่นมีความอ่อนไหวต่อราคาสูงมากและอาจจะไม่ใช่ปัจจัยการผลิตที่จําเป็นมาก 
โดยพบว่าหนังจระเข้ดิบของไทยกับแอฟริกาสามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยท่ีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อ
หนังจระเข้ดิบของแอฟริกาใต้ต่อราคาของไทยมีค่าเท่ากับ 0.38 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 
หมายความว่าถ้าราคาหนังจระเข้ดิบของแอฟริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทําให้ญี่ปุ่นหันมาบริโภคหนังจระเข้
ดิบจากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.38ในทํานองเดียวกันก็จะพบว่าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อหนังจระเข้ดิบ
ของแอฟริกาใต้ต่อราคาปาปัวนิกินีมีค่าเป็นบวกเท่ากับ 0.04 แสดงว่าหนังจระเข้ดิบของแอฟริกาใต้และ
ปาปัวนิกินีเป็นปัจจัยการผลิตที่ใช้ทดแทนกันได้ ถึงแม้ว่าความยืดหยุ่นดังกล่าวจะไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
สําหรับประเทศปาปัวนิวกินี พบว่าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อหนังจระเข้ดิบปาปัวนิวกินีต่อ

ราคาปาปัวนิวกินีน้ันมีค่าตํ่าที่สุดเท่ากับ -0.25 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 หมายความว่าถ้า
ราคาหนังจระเข้ดิบเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทําให้ญี่ ปุ่นนําเข้าหนังจระเข้ดิบจากปาปัวนิวกินี
เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.25ในทิศทางตรงกันข้าม จากการที่ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่าน้อย
กว่าหน่ึงหมายความว่าหนังจระเข้ดิบของปาปัวนิวกินีเป็นปัจจัยการผลิตที่จําเป็นในอุตสาหกรรมเครื่อง
หนังจระเข้ของประเทศญี่ปุ่น และเมื่อพิจารณาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อหนังจระเข้ดิบของปาปัว
นิวกินีต่อราคาแอฟริกาใต้ที่มีค่าเท่ากับ 0.23และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 หมายความว่าหนัง
จระเข้ดิบของทั้งสองประเทศน้ันสามารถทดแทนกันได้แต่ไม่มากนัก นอกจากน้ันค่าความยืดหยุ่นของอุป
สงค์ต่อหนังจระเข้ดิบของปาปัวนิวกินีต่อราคาของไทยมีค่าเท่ากับ -0.05 แสดงว่าหนังจระเข้ของปาปัว
นิวกินีเป็นปัจจัยการผลิตที่ใช้ประกอบกันแต่ค่าความยืดหยุ่นน้ีไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
จากผลการคํานวณค่าความยืดหยุ่นข้างต้นจะสามารถสรุปได้ว่าหนังจระเข้ดิบของประเทศไทย

ไม่ได้เป็นปัจจัยการผลิตที่จําเป็นเพราะหนังจระเข้ดิบจากแอฟริกาใต้สามารถทดแทนหนังจระเข้ดิบจาก
ประเทศไทยได้ โดยจะพบว่าการเพาะเลี้ยงจระเข้ในแอฟริกาใต้และไทยจะเป็นการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์หรือ
การเพาะเลี้ยงในฟาร์มทําให้หนังจระเข้จะมีตําหนิที่น้อยกว่าหนังจระเข้จากธรรมชาติ นิยมใช้เป็นปัจจัยขั้น
กลางการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องหนังในส่วนที่ต้องการความสวยงามและหนังจระเข้ดิบของไทยก็เป็น
สินค้าประกอบกันกับหนังจระเข้ดิบจากปาปัวนิวกินี เน่ืองจากหนังจระเข้ดิบจากประเทศปาปัวนิวกินีน้ัน
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จะเป็นปัจจัยการผลิตหลักที่จะนําไปแปรรูปเป็นสินค้าขั้นสุดท้าย แต่เน่ืองด้วยหนังจระเข้ดิบที่มาจาก
ประเทศปาปัวนิวกินีจะเป็นหนังจระเข้ดิบที่มาจากการจับในธรรมชาติ และมีราคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดเมือ
เปรียบเทียบกับประเทศไทยและแอฟริกาใต้ ทําให้ประเทศผู้นําเข้านิยมนําเข้าเพ่ือไปทําเป็นส่วนประกอบ
ของสินค้าที่ไม่ต้องแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของหนังที่ใช้ เช่น หูจับกระเป๋า 

 
ตารางที่ 4:  ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์นําเข้าหนังจระเข้ดิบต่อราคาและต่อค่าใช้จ่ายในการนําเข้า 

อุปสงค ์
ราคา

ค่าใช้จ่าย 
ไทย ปาปัวนิวกินี แอฟริกาใต้ ประเทศอ่ืนๆ 

ไทย -1.08*** -0.32** 0.31* -0.13 1.22*** 

ปาปัวนิวกินี -0.05 -0.25* 0.23* -0.25** 0.32**
แอฟริกาใต้ 0.38* 0.04 -1.81*** -0.11 1.50***
ประเทศอ่ืนๆ -0.14 -0.49*** -0.01 -0.58*** 1.19***

ท่ีมา: จากการประมาณค่าด้วยโปรแกรม STATA 

หมายเหตุ:*, **, *** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาท้ังหมดสรุปได้ว่าปริมาณการส่งออกหนังจระเข้ดิบของไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นมี
ความยืดหยุ่นต่อราคาส่งออกสูง และจะต้องเผชิญกับการแข่งขันทางด้านราคาจากคู่แข่งที่สําคัญคือ
ประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งผลิตหนังจระเข้ดิบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับของประเทศไทย มีตําหนิน้อย และ
สามารถใช้ทดแทนหนังจระเข้ดิบของประเทศไทยได้ดังน้ันผู้ส่งออกหนังจระเข้ดิบของไทยจึงต้องกําหนด
ราคาส่งออกโดยใช้กลยุทธ์การกําหนดราคาเท่ากับคู่แข่งขัน (Meeting the Competition Strategy) ซึ่ง
เป็นการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์จากราคาของคู่แข่งขัน โดยกําหนดราคาเท่ากับราคาของคู่แข่งขันเพ่ือ
หลีกเลี่ยงสงครามราคา (Price War) วิธีน้ีเหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสินค้าทดแทนมากเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับของตลาดอยู่แล้ว 

 
นอกจากน้ันผู้ส่งออกไทยควรท่ีจะมีการวางแผนล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนใน

อัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นจะส่งผลโดยตรงให้ราคาของหนังจระเข้ดิบส่งออกของไทยใน
รูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแพงขึ้นซึ่งทําให้อุปสงค์ความต้องการหนังจระเข้ดิบจากประเทศไทยลดลง และ
อาจเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับคู่แข่งคือแอฟริกาใต้ได้ เน่ืองจากอุปสงค์ต่อหนังจระเข้ดิบส่งออกของไทยมี
ความยืดหยุ่นต่อราคาสูงและมีการทดแทนกันระหว่างหนังจระเข้ดิบของไทยกับของแอฟริกา ดังน้ันการซื้อ
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ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในกรณีที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจึงน่าจะเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญใน
การป้องกันความเสี่ยงและรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านราคาให้กับผู้ส่งออกหนังจระเข้ดิบไทย 
 

การที่อุปสงค์ต่อหนังจระเข้ดิบของประเทศไทยมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายจ่ายสูง ผู้ส่งออก
จึงควรจะจับตาดูสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดและเตรียมการรับมือต่อความผันผวนที่อาจจะ
เกิดขึ้น เน่ืองจากสินค้าเคร่ืองหนังจากจระเข้ที่เป็นสินค้าขั้นสุดท้ายที่มีลักษณะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและมี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ ในกรณีที่เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นมีการขยายตัวจะ
ส่งผลทําให้มีความต้องการนําเข้าหนังจระเข้ดิบจากประเทศไทยเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตเคร่ืองหนังสูงขึ้น
มาก ผู้ประกอบการก็ควรที่จะวางแผนเพ่ิมกําลังการผลิตให้มีเพียงพอต่อความต้องการ ในทางตรงกันข้าม
กรณีที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจะทําให้ปริมาณการนําเข้าหนังจระเข้ดิบจากไทยลดลง
อย่างมากได้ผู้ประกอบการฟาร์มจระเข้ควรวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการและไม่ให้มี
ผลผลิตส่วนเกิน 
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การวิเคราะห์มาตรการสขุอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการทางเทคนิค 
ท่ีมีต่อการส่งออกไก่สดแช่เย็นแชแ่ข็ง และ ไก่แปรรูปปรุงสุกของไทย 

Analysis of Sanitary and Phytosanitary and Technical  Barrier Measures 
on Thailand's Fresh Frozen Prepared and Preserved Chicken Export  

สิริชล ระกําทอง1* และณัฐพล พจนาประเสริฐ2 
Sirichol Rakhamtong1* and Nuttapon Photchanaprasert2 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และ 
มาตรการทางเทคนิค (TBT) ของญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปที่มีต่อปริมาณการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และ
ไก่แปรรูปปรุงสุกของไทย โดยใช้แบบจําลองแรงโน้มถ่วง ประมาค่าด้วยวิธี Poisson Pseudo Maximum 
Likelihood (PPML) ระหว่างปี 2539 ถึง 2557  

 ผลการวิจัยพบว่ามีเพียงมาตรการ SPS เท่าน้ันที่มีนัยสําคัญทางสถิติต่อปริมาณการส่งออกเน้ือไก่
ทั้งสองประเภทของไทย โดยมาตรการ SPS ที่มีผลในทิศทางลบต่อปริมาณส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
ได้แก่ มาตรการประเภทสินค้า กระบวนการ มาตรการสารตกค้าง และสารเคมีที่ยอมรับได้ มาตรการการ
เก็บรักษาและขนส่ง และมาตรการห้ามนําเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยที่กําหนดโดยญี่ปุ่นและสหภาพ
ยุโรป มีเพียงมาตรการการรับรอง และมาตรการเอกสารอนุญาตพิเศษ เท่าน้ันที่มีผลในทิศทางบวก ส่วนไก่
แปรรูปปรุงสุกแปรรูปพบว่ามาตรการที่มีผลในทิศทางบวก คือ มาตรการด้านกระบวนการ และมาตรการ
จํากัดการใช้สารเคมี และมาตรการเอกสารรับรอง มีเพียงมาตรการการทดสอบเท่าน้ัน ที่มีผลในทิศทางลบ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการ SPS ไม่ได้มีผลทําให้ปริมาณส่งออกลดลงเสมอไป 

คําสําคญั: มาตรการสุขอนามัยและสขุอนามัยพืช มาตรการทางเทคนิค ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 
    ไก่แปรรูปปรุงสุก 
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2 อาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การจัดการการผลิตถ่ัวฝักยาวของเกษตรกรในอําเภอศรีประจนัต ์จังหวัดสุพรรณบุร ี
Yardlong Bean Production Management by Farmers 

in Si Prachan District of Suphan Buri Province 

สุนันท์ มะลิอ่อง1* อัจฉรา โพธ์ิดี2 และพงศ์พันธ์ุ เธียรหิรัญ3 
Sunun Maliong1*, Ajchara Pothidee2 and Pongpan Thienhirun3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) การจัดการการ
ผลิตถั่วฝักยาวของเกษตรกร 3) ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตถั่วฝักยาวของเกษตรกร และ 4) ปัญหาใน
การผลิตถั่วฝักยาวของเกษตรกรในอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
คือ เกษตรกรผู้ผลิตถั่วฝักยาวในอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 50 ราย โดยรวบรวมข้อมูล
จากประชากรทุกราย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย ความถี่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 41.48 ปี การศึกษา
ระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการปลูกถั่วฝักยาวเฉลี่ย 6.60 ปี ใช้แรงงานในการปลูกถั่วฝักยาว
เฉลี่ย 4.06 คน พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 1.86 ไร่ และส่วนใหญ่ใช้ที่ดินของตนเองในการปลูกถั่วฝักยาว 2) การ
จัดการการผลิตถั่วฝักยาวในด้านการวางแผน พบว่า มีการกําหนดเป้าหมายการผลิตล่วงหน้าก่อนการผลิต 
และมีการวางแผนด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต ด้านการดําเนินการ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้
เมล็ดพันธ์ุสามชุกที่อัตรา 0.7-0.9 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ระยะปลูกระหว่าง 50×60-50×90 เซนติเมตร ให้นํ้า
ถั่วฝักยาวแบบวันเว้นวันในช่วงเย็น และส่วนใหญ่ไม่มีการควบคุมเก่ียวกับการผลิตในทุกๆ ด้าน 3) ต้นทุน
และผลตอบแทนการผลิต พบว่า มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 36,663.05 บาทต่อไร่ จําแนกเป็นต้นทุนคงที่ 
4,629.90 บาท และต้นทุนผันแปร 32,033.15 บาท หรือจําแนกเป็นต้นทุนที่เป็นเงินสด 17,398.69 บาท 
และไม่เป็นเงินสด 19,264.36 บาท โดยมีต้นทุนค่าแรงงานในการเก็บเก่ียวมากที่สุดที่ 14,566.89 บาทต่อ
ไร่ และมีต้นทุนค่าวัสดุในการใช้ปุ๋ยมากที่สุดที่ 2,944.46 บาทต่อไร่ ปริมาณผลผลิตถั่วฝักยาวเฉล่ีย 
2,905.74 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาผลผลิตเฉลี่ย 27.58 บาทต่อกิโลกรัม รายได้รวมเฉลี่ย 80,140.31 บาทต่อ
ไร่ กําไรเฉลี่ย 43,477.16 บาทต่อไร่ หรือเท่ากับ 14.96 บาทต่อกิโลกรัม และ 4) ปัญหาในการผลิต
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ถั่วฝักยาวของเกษตรกรในระดับมาก ได้แก่ ปัญหาคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ยและสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชมี
ราคาสูง และราคาผลผลิตไม่แน่นอน 

คําสําคญั: การจัดการการผลิต ถั่วฝักยาว จังหวัดสุพรรณบุรี 
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การพยากรณ์อุปสงค์การถือเงินของประเทศไทย 
หลังเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Forecasting Thailand's Demand for Money 
after being Member of ASEAN Economic Community 

ประสาร  บุญเสริม1 
Prasarn  Boonserm1 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์สําคัญคือ เพ่ือพยากรณ์ปริมาณอุปสงค์การถือเงินของประเทศไทย
หลังเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยใช้วิธี ARDL-ECM Bound Testing Approach และ
ใช้ข้อมูลไตรมาสท่ี 1 ของปี ค.ศ. 2001 ถึง ไตรมาสที่ 2 ของปี ค.ศ. 2015 รวมเป็น 58 ไตรมาส 
ผลการศึกษาพบว่า ในระยะสั้น ปริมาณอุปสงค์การถือเงินในความหมายแคบ (RM1) และปริมาณอุปสงค์
การถือเงินในความหมายกว้าง (RM2) แปรผันในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเบ้ืองต้น (RGDP) และแปรผันในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราเงินเฟ้อ (IR) และดัชนีอัตรา
แลกเปลี่ยนที่แท้จริง (REER) ส่วนในระยะยาว RM1 แปรผันในทิศทางเดียวกันกับ RGDP เท่าน้ัน แต่ 
RM2 แปรผันในทิศทางเดียวกันกับ RGDP และแปรผันในทิศทางตรงกันข้ามกับ IR 

 ผลการพยากรณ์ ปี ค.ศ. 2016 ถึง ปี ค.ศ. 2018 กรณีที่ 1 (ที่กําหนดให้ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่า
เท่ากับค่าเฉลี่ยของข้อมูลย้อนหลังไป 14 ไตรมาส) พบว่า ปริมาณอุปสงค์ของ RM1 และของ RM2 มี
ค่าเฉล่ียปีละ 1,578.37 พันล้านบาท และ 17,051.34 พันล้านบาท ตามลําดับ กรณีที่ 2 (ที่กําหนด RGDP 
เพ่ิมขึ้นปีละ 3% และให้ตัวแปรอิสระอ่ืนมีค่าเท่ากับกรณีที่ 1) พบว่า ปริมาณอุปสงค์ของ RM1 และของ 
RM2 มีค่าเฉล่ียปีละ1,644.56 พันล้านบาท และ 17,457.49 พันล้านบาท ตามลําดับ และกรณีที่ 3 (ที่
กําหนด RGDP เพ่ิมขึ้นปีละร้อยละ 4 และให้ตัวแปรอิสระอ่ืนมีค่าเท่ากับกรณีที่ 1) พบว่า ปริมาณอุปสงค์
ของ RM1 และของ RM2 มีค่าเฉล่ียปีละ 1,648.12 พันล้านบาท และ 17,484.06 พันล้านบาท ตามลําดับ 
และเน่ืองจากผลการวิจัยน้ี พบว่าสมการปริมาณอุปสงค์การถือเงินของประเทศไทยมีเสถียรภาพ จึงเป็น
นัยให้ทราบว่าการบริหารนโยบายการเงินควรให้นํ้าหนักมากไปทางด้านอุปทานของปริมาณเงิน 

คําสําคญั: Forecast Money demand Bounds test ASEAN Thailand 
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การวางแผนทรัพยากรองค์รวมท่ีมีผลต่อความสําเร็จ 
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย 

Enterprise Resource Planning Affecting the Success 
of Automative Industries in Thailand 

รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง1* และสุวพัชร วุฒิเสน2 
Rujipa Sinsomboonthong1* and Suwapatchara Wutthisen2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1)  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเหตุที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบ
การวางแผนทรัพยากรองค์รวมในองค์การธุรกิจ (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการใช้งานระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์รวมต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจผู้วิจัยกําหนดประชากรในการวิจัยครั้งน้ีคือองค์การธุรกิจ
ในช้ันผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ลําดับที่ 1 (1st-Tier) จํานวน 690 องค์การ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็น 
ผู้อํานวยการ/ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การธุรกิจในช้ันผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ลําดับที่ 1 
(1st-Tier) จํานวน 690 คนซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2556 และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนจํานวน 510 ฉบับคิดเป็นอัตราการตอบกลับคืน (Response Rate) ร้อยละ 74 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation 
modeling: SEM) 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายนอกของการใช้ระบบและปัจจัยภายในของการใช้ระบบมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์รวมและการใช้งานระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์รวมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว้ 

คําสําคัญ : ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน ผลการดําเนินงานของธุรกิจ การใช้งาน ระบบการวางแผน  
              ทรัพยากรองค์รวม 
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วิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล 
Analysis Investment in Hospital Business 

ลักษยา ตระกลูรังสิ1* และอติ ไทยานันท์2 
Lucksaya Tragulrangsei1* and Ati Thaiyanun2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์กลุ่มบริการหมวดการแพทย์ 
และเพ่ือศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยจะศึกษาหลักทรัพย์ 4 หลักทรัพย์ ในการ
ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์จะใช้วิธีการศึกษา โดยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ส่วนการประเมินราคา
หลักทรัพย์ที่เหมาะสม จะใช้วิธีการประเมินที่แตกต่างกัน 7 วิธี ได้แก่ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์จาก
อัตราส่วนราคาต่อกําไรหมวดอุตสาหกรรม การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์จากอัตราส่วนราคาต่อกําไรตลาด
หลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์จากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นหมวดอุตสาหกรรม การประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์จากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยวิธีคิดลดกระแส
เงินสดอิสระส่วนของผู้ถือ ใช้แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของ
หลักทรัพย์ด้วยวิธีสัมพันธ์ และการประเมินมูลค่าหุ้นจากตัวแบบคิดลดเงินปันผล 

ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของ ทั้ง 4 บริษัท มีสภาพคล่องอยู่
ในระดับเหมาะสม อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ BCH และ BDMS มีสินทรัพย์ถาวร
มากเกินไป อัตราส่วนวัดความสามารถในการทํากําไรทั้ง 4 บริษัท มีความสามารถในการดําเนินงานดี และ
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน BCH มีความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงิน ส่วน BDMS และ BH มีความ
เสี่ยงในด้านส่วนของผู้ถือหุ้น การประเมินมูลหลักทรัพย์พบว่า BDMS มีมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์สูง
กว่าราคาตลาดในปัจจุบัน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยใช้อัตราส่วนราคาต่อกําไรหมวดอุตสาหกรรม 
เหมาะสมกับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มบริการ หมวดการแพทย์   

คําสําคัญ: การประเมินมูลหลักทรัพย์, กลุ่มบริการหมวดการแพทย์, อัตราส่วนทางการเงิน 
 
 
 

                                                 
1 นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
*Corresponding author: E-mail address: Lucksaya.Tragulrangsei@krungsri.com 
 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 144

 

Abstract 

This research aims to study the evaluation of stock services sector health care. 
And to study the most appropriate method of valuation of securities. The four studies all 
securities brokerage. In assessing the value of securities used to study. The Financial 
Ratio Analysis The valuation of the securities. The method used to assess 7 different 
ways are price/earning ratio P/E of Industry, price/earning ratio P/E of SET, price/book 
value ratio P/BV of Industry, price/book value ratio P/BV of SET, free cash flow to equity 
model by capital asset pricing model, relative value technique and dividend discount 
mode.  

The results showed that liquidity ratio analysis of 4 companies liquidity at the 
right level. Performance ratio in the implementation of the BCH and fixed assets BDMS 
excessive. Profitability ratios measure the ability of 4 companies are capable of doing the 
job well. Ratios and financial policy BCH risk from loans, the BDMS and BH risk in the part 
of the shareholders . The evaluation found that BDMS securities have real value of the 
securities exceeds the current market price. Valuation of securities using the price-to-
earnings ratio of industry. The valuation of securities of companies in the health care 
services. 

Keyword: Evaluation of stock, Services sector health care, Financial ratio 
 

บทนํา 

 ตลาดทุนเป็นตลาดที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย์ระยะยาวท่ีมีอายุเกินกว่า 1 ปีเป็นการระดมเงิน
ออมเพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ต้องการเงินทุนระยะยาว สินค้าในตลาดทุนจะอยู่ในรูปของตราสารประเภทหุ้นทุน 
ซึ่งออกโดยบริษัท มหาชน จํากัด ที่ต้องการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิร่วมเป็น
เจ้าของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครอง เพ่ือร่วมเป็นผู้ตัดสินใจ
ในปัญหาสําคัญในที่ประชุม นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นสามัญยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีผลกําไร และมี
ได้รับกําไรจากส่วนต่างของราคา เมื่อราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นตามศักยภาพของบริษัท รวมถึงมีโอกาส
ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ เมื่อบริษัทเพ่ิมทุน หรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ ของบริษัทจด
ทะเบียน เพ่ือให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันได้อยู่ในหมวดเดียวกัน โดยแบ่งเป็นโครงสร้างกลุ่ม
อุตสาหกรรม (8 กลุ่ม) และหมวดธุรกิจ (28 หมวด) (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558)  
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จากมาตรการของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นความโปร่งใส เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2558 
คณะกรรมการอาหารและยาได้มีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมความโปร่งใส และช่วยเหลือผู้ป่วยในการบริหาร
จัดการค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน หลังจากได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายทางการแพทย์ใน
เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2558 โดยประกาศใช้มาตรการสําคัญที่เก่ียวข้องกับราคายามี ดังน้ี (สํานัก
สารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2558) โรงพยาบาลเอกชนต้องคิดราคายาไม่เกินราคาป้ายฉลาก ต้อง
เปิดเผยต้นทุนเพ่ิมเติม ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจว่าจะซื้อยาที่โรงพยาบาล หรือข้างนอกโรงพยาบาลต้องออก
ใบสั่งยาเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถไปซื้อยาได้เอง จากมาตรการของรัฐบาลที่เข้ามาดูแลผู้บริโภคเรื่องค่าใช้จ่าย
ในการเข้ารักษาพยาบาล ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาในกลุ่มบริการ เฉพาะหมวดการแพทย์  ในการหามูลค่าที่แท้จริง
ของหุ้นสามัญของกลุ่มน้ี เพราะการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ถือเป็นกระบวนการที่มีความ สําคัญ 
เน่ืองจากเป็นขั้นตอนที่จะระบุถึงมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุน  
 ในด้านผลกําไรของกลุ่มบริการหมวดการแพทย์ พบว่ามีกําไรสุทธิเติบโตอย่างโตเน่ือง (ดังภาพที่ 
1) และจากสัดส่วนการเติบโตของ GDP ไทยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบริการหมวดการแพทย์ (ดังภาพที่ 2) 
จะเห็นว่ากลุ่มบริการหมวดการแพทย์มีความสําคัญน้อยกว่าในการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ 

ภาพท่ี 1: กําไรสุทธิของบริษัทในกลุ่มบริการหมวดการแพทย์ 

 
ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) (2558) 
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ภาพท่ี 2: เปรียบเทียบการเติบโตหมวดการแพทย์ และ GDP 

 
ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (2558) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาหามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ในกลุ่มบริการ หมวดการแพทย์ จากวิธีการประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน 

2. เพ่ือศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มบริการ หมวดการแพทย์ 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีจะศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มบริการ หมวดการแพทย์ โดยมีหลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวดน้ี 
15 หลักทรัพย์ ดังตารางที่ 1 ผู้วิจัยคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ มีทุนจดทะเบียนสูงมากกว่า 700 
ล้านบาทข้ึนไป และยังมีสภาพคล่องในตลาดรองสูง โดยมีปริมาณการซื้อขายอย่างต่อเน่ือง และมีการถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยสูงมากกว่าร้อยละ 36 โดยมีหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล 
จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) โดยใช้งบการเงินของบริษัท ในช่วงปี พ.ศ. 
2555-2557 เพ่ือทําการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์  
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ตารางที่ 1: รายชื่อบริษัทในกลุ่มบริการ เฉพาะหมวดการแพทย์ 

ชื่อบริษัท ชื่อย่อ 
ทุนจดทะเบียน  
(บาท) 

วั น ท่ี เ ข้ า จ ด
ทะเบียน 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) AHC 149,909,264 10 ม.ค. 2535
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) BCH 2,493,747,984 10 พ.ย. 2547
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) BDMS 1,549,095,654 02 ต.ค. 2534
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) BH 728,625,559 15 ธ.ค. 2532
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) CHG 1,100,000,000 16 พ.ค. 2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จํากัด (มหาชน) CMR 402,312,500 17 ต.ค. 2537
บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) KDH 193,842,260 17 ต.ค. 2532
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) MCHAI 160,000,000 24 ก.ค. 2539
บริษัท วัฒนาการแพทย์ จํากัด (มหาชน) NEW 100,000,000 23 ส.ค. 2539
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) NTV 160,000,000 16 ส.ค. 2537
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) RAM 120,000,000 13 ก.ย. 2534
บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) SKR 780,000,000 04 ม.ค. 2531
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) SVH 1,000,000,000 15 มิ.ย. 2533
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) VIBHA 1,257,716,543 26 มี.ค. 2535
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) VIH 570,665,433 09 พ.ค. 2555

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) 
 
ตารางที่ 2: อัตราส่วนทางการเงินและการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ 
การวิเคราะห์ สูตร
วิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน 

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว  
(สินทรัพย์หมุนเวียน-หนี้สินหมุนเวียน)/หนี้สินหมูน
เวียน 

วัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร  ยอดขายสุทธิ/สินทรัพย์ถาวร
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  ยอดขายสุทธิ/สินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ  ต้นทุนสินค้าท่ีขาย/สินค้าคงเหลือเฉลี่ย 
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้  ขายเชื่อสุทธิ/ลูกหนี้เฉลี่ย
วัดความสามารถในการทํากําไร  
อัตราส่วนกําไรขั้นต้น  กําไรขั้นต้น/ยอดขายสุทธิ
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน  กําไรจากการดําเนินงาน/ยอดขายสุทธิ 
อัตราส่วนกําไรสุทธิ  กําไรสุทธิ/ยอดขายสุทธิ
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  กําไรขั้นต้น/สินทรัพย์รวม
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การวิเคราะห์ สูตร
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กําไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย กําไรจากการดําเนินงาน/ดอกเบี้ยจ่าย
การประเมินมูลค่าท่ีแท้จริง 
P/E ratio ของอุตสาหกรรม  P = EPS x P/BV of Industry
P/E ratio ของดัชนี SET index  P = EPS x P/BV of SET
P/BV ของอุตสาหกรรม P = BV x P/BV of Industry
P/BV ของดัชนี SET index P = BV x P/BV of SET

ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้า 

PV
FCFE
1 R

P
1 R

 

 
วิธีสัมพันธ์  P = P/E Ratio x EPS

วิธีคิดลดกระแสเงินสด 

P
D

1 k
	

P
1 k

 

 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2546) 
ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 ส่วน และ

การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ 7 วิธี เพ่ือนํามาใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
    
แนวคิดทฤษฎี การวิจัยเรื่อง การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์กลุ่มบริการหมวดการแพทย์ มีแนวคิดและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องจากเอกสารต่าง ๆ เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวทางในการศึกษาซึ่งจะได้นําเสนอ ดังน้ี  

ทฤษฎีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยการประเมินปัจจัยพ้ืนฐาน 
โดยการวิเคราะห์ของบริษัทด้วยการประเมินปัจจัยพ้ืนฐาน สามารถแยกการวิเคราะห์ได้เป็น 2 วิธี คือ การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดังน้ี  
 1. การวิเคราะห์บริษัทในเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปที่เก่ียวข้องกับบริษัท  
 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นวิเคราะห์จากงบการเงินของธุรกิจที่ผ่านมา และในปัจจุบัน
เป็นสําคัญ เพ่ือจะนํามากําหนดตัวแปรต่าง ๆ อาทิ กําไรและเงินปันผลในอนาคต และราคาของหลักทรัพย์
ในอนาคต การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ที่สําคัญแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์งบการเงิน และ
การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ 
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 2.1 การวิเคราะห์งบการเงิน โดยใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โดยนํารายการต่าง ๆ 
มาเทียบอัตราส่วน เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สิน หน้ีสิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ว่าเหมาะสม
หรือไม่ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังน้ี (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 
2546, หน้า 51-56) อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร และอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  

 2.2 การประเมินอัตราผลตอบแทนท่ีนักลงทุนต้องการจากหลักทรัพย์ และความเสี่ยงโดย
ใช้แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์ เพ่ือนํามากําหนดอัตราคิดลด ที่เหมาะสม คือ อัตราผลตอบแทน
ที่นักลงทุนต้องการ อัตราน้ีกําหนดโดยปัจจัย 2 ประการ คือ อัตราดอกเบ้ียของหลักทรัพย์ที่ไม่มีความ
เสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล และเงินฝากของธนาคารออมสิน เป็นต้น และ ผลตอบแทนส่วนเกินที่ผู้ลงทุน
ต้องการ เพ่ือชดเชยความเส่ียงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการลงทุนครั้งน้ัน หรือเรียกว่าผลตอบแทนชดเชย
ความเส่ียง (เพชรี ขุมทรัพย์, 2544, หน้า 306) การกําหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม สามารถวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่ายดังน้ี (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2544, หน้า 249) 
   E(Ri)  =  Rf   + ßi(E(Rm) – Rf) 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินแสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3: อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน 

หลักทรัพย์ 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่า) 
2555 2556 2557 2555 2556 2557 

BCH .21 .25 .07 .12 .16 .97 
BDMS .80 .87 .98 .73 .79 .90 
BH .59 .49 .65 .48 .35 .53 
CHG .58 .19 .51 .41 .97 .31 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2558) 
หมายเหตุ: BCH หมายถึง บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) (Bangkok chain hospital) BDMS 
หมายถึง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (Bangkok dusit medical service) BH หมายถึง บริษัท 
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) (Bumrungrad hospital) และ CHG หมายถึง บริษัท โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ จํากัด (มหาชน) (Chularat hospital) 

  
 ตารางที่ 3 พบว่าบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเฉล่ียอยู่ที่ระดับ 
1.07-5.10 แสดงว่า สภาพคล่องในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนของบริษัทอยู่ในระดับ
เหมาะสม ยกเว้น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) มีสภาพคล่องตํ่า  
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ตารางที่ 4: อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

ห ลั ก 
ทรัพย์ 

อั ต ร า ส่ ว นหมุ น เ วี ย น ข อ ง
สินทรัพย์ถาวร (เท่า) 

อั ต ร า ส่ วนหมุ น เ วี ย นขอ ง
สินทรัพย์รวม (เท่า) 

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ (เท่า) 

อัตราส่วนหมุนเวียนของ
ลูกหนี้ (เท่า)  

2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557
BCH 0.86 0.62 0.67 0.64 0.48 0.54 22.59 23.80 25.62 7.31 6.02 5.72
BDMS 0.81 0.78 0.71 0.70 0.67 0.61 32.20 38.83 35.94 11.00 10.68 10.12
BH 1.69 1.51 1.49 0.88 0.85 0.83 30.93 30.52 29.30 9.82 10.20 10.37
CHG 2.06 1.84 1.56 1.21 0.75 0.83 19.19 20.62 21.74 14.26 15.31 17.06

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2558) 
หมายเหตุ: BCH หมายถึง บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) (Bangkok chain hospital) BDMS 
หมายถึง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (Bangkok dusit medical service) BH หมายถึง บริษัท 
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) (Bumrungrad hospital) และ CHG หมายถึง บริษัท โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ จํากัด (มหาชน) (Chularat hospital) 

 
 ตารางที่ 4 พบว่า บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จํากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนเงินหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรอยู่ในระดับ 0.62-0.86 แสดงว่า มีสินทรัพย์
ถาวรมากเกินความต้องการ บริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ จํากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับยอดขาย  
ตารางที่ 5: อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร               หน่วย: ร้อยละ 

หลั
กท

รัพ
ย์ 

กําไรขั้นต้น กําไรจากการดําเนินงาน ส่วนกําไรสุทธิ 
ผลตอบแทนจาก 
สินทรัพย์รวม 

ผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น 

25
55

 

25
56

 

25
57

 

25
55

 

25
56

 

25
57

 

25
55

 

25
56

 

25
57

 

25
55

 

25
56

 

25
57

 

25
55

 

25
56

 

25
57

 

BCH 39.1 32.1 31.7 34.1 26.7 25.3 20.0 12.2 9.7 21.3 11.7 9.89 26.4 15.3 11.1
BDMS 23.3 21.3 22.4 18.6 17.0 17.7 12.6 11.9 12.6 9.1 8.4 8.4 16.8 15.8 16.3
BH 39.9 42.4 43.9 25.9 21.6 22.0 18.1 17.2 17.2 18.1 15.2 15 35 27.8 26.2
CHG 35.7 34.8 34.2 22.9 21.9 20.8 17.9 18.3 17.7 23.9 18.2 15.3 32.2 22.0 17.6

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2558) 
หมายเหตุ: BCH หมายถึง บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) (Bangkok chain hospital) BDMS 
หมายถึง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (Bangkok dusit medical service) BH หมายถึง บริษัท 
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) (Bumrungrad hospital) และ CHG หมายถึง บริษัท โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ จํากัด (มหาชน) (Chularat hospital) 
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ตารางที่ 5 พบว่าทั้ง 4 บริษัท มีอัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานอัตราส่วนกําไรสุทธิ อัตราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แสดงว่า 
กิจการมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน มีความสามารถในการดําเนินงานที่ดี  

ตารางที่ 6: อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

หลักทรัพย์ 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) 
2555 2556 2557 2555 2556 2557 

BCH .84 .38 .14 14.93 .47 .18 
BDMS .50 .50 .60 2.60 1.40 3.00 
BH .88 .80 .70 3.81 6.42 8.75 
CHG .38 .13 .16 33.62 17.89 12.37 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2558) 

 

 ตารางที่ 6 พบว่า บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) กิจการมีความเสี่ยงจากการ
กู้ยืมเงินมาใช้ในการดําเนินกิจการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทโรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร์ จํากัด (มหาชน) มีความเสี่ยงในด้านส่วนของผู้ถือหุ้นระดับตํ่า  

ตารางที่ 7: เปรียบเทียบมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ 

หลักทรัพย์ 

มูลค่าที่แท้จริง* 
ร า ค า
ตลาด 

P/E โดยใช้ P/E 
of Industry 

P/E โดยใช้ 
P/E of SET 

P/BV โดยใช้ P/BV 
of Industry  

P/BV โดยใช้ 
P/BV of SET  FCFE 

วิ ธี
สัมพันธ์  DDM 

BCH 7.2 3.42 11.7 3.3 152 7.07 5.5  6.97
BDMS 20.49 9.74 22.47 6.34 489 20.42 16.35 19.19
BH 194.47 92.5 116.97 33 26.62 194.39 160 230.68
CHG 1.98 0.94 1.89 0.53 0.1 1.96 1.86 2.15

ท่ีมา: บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (2557) 
หมายเหตุ: * หมายถึง มูลค่าท่ีแท้จริงมาจากการคํานวณ  

 
 จากตารางที่ 7 การเปรียบเทียบมูลค่าที่แท้จริง 7 วิธี พบว่าการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยอัตราส่วน
ราคาต่อกําไรของอุตสาหกรรมเป็นตัวอ้างอิง เหมาะสมกับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาปิดของหลักทรัพย์ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2558 พบว่า บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ
ทอล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) มีราคาตํ่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง 
เช่นเดียวกับการประเมินด้วยอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีของอุตสาหกรรม ด้านการประเมินด้วย
อัตราส่วนราคาต่อกําไรของตลาด และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีของตลาด พบว่าทั้ง 4 บริษัทมี
ราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทโดยใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

ของทั้ง 4 บริษัทมีอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งด้านสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
ความสามารถในการทํากําไร แต่ด้านความเสี่ยงก็อาจจะมีอยู่บ้าง แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ 

การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมกลุ่มบริการ หมวดการแพทย์เทียบกับ
ราคาปิดรายเดือนของหลักทรัพย์ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 มีมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์สูงกว่าราคา
ตลาด ณ ปัจจุบัน จํานวน 1 หลักทรัพย์ คือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ราคาตลาด ณ 
ปัจจุบัน ตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวมีโอกาสท่ีราคาหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน จะปรับราคา
ของหลักทรัพย์ขึ้นไปถึงมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์น้ัน ๆ ดังน้ัน นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุน
ควรตัดสินใจลงทุน เน่ืองจากหลักทรัพย์ดังกล่าว มีโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตจากราคาตลาด  

จากการเปรียบเทียบวิธีการประเมิน 7 วิธี พบว่าวิธีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยใช้การ
ประเมินมูลค่าหุ้นด้วยอัตราส่วนราคาต่อกําไรของอุตสาหกรรมเป็นตัวอ้างอิง ใกล้เคียงกับราคาตลาดมาก
ที่สุด เหมาะสมกับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มบริการ หมวดการแพทย์   
 การวิพากย์ผลการศึกษาในครั้งน้ีมีวิธีการศึกษาคล้ายคลึงกัน แต่ผลการวิเคราะห์แตกต่างจาก
งานวิจัยของ Claesson (2011) ที่ศึกษาเรื่อง Firm Valuation: Which Model Gives Me the Most 
Accurate Share Price, the Dividend Discount Model or the Free Cash Flow to Equity 
Model? ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงวิธีที่ใช้การประเมินมูลค่าของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม หรือวัฎจักรธุรกิจ และผล
ประกอบการ โดยเทียบกับราคาเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานราคาปิด และตามนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์
ไว้ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าราคาตลาดสูง โดยใช้ข้อมูลทางการเงิน ระหว่างปี ค.ศ. 2007 ถึงปี ค.ศ. 2011 
 ผลการศึกษาพบว่า ในจํานวน 20 หลักทรัพย์ มีครึ่งหน่ึงเหมาะกับใช้การประเมินมูลค่าหุ้นโดย
การคิดลดเงินปันผล และอีกครึ่งหน่ึงเหมาะกับการใช้ตัวแบบคิดลดกระแสเงินสดอิสระส่วนของผู้ถือหุ้น 
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่จะเหมาะกับการใช้กระประเมินมูลค่าหุ้นโดยการคิดลดเงินปันผลมากกว่า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลการวิจัยครั้งน้ี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) มีมูลค่า
ตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งหลักทรัพย์ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในอุตสาหกรรมกลุ่มบริการหมวด
การแพทย์ร้อยละ 50 ซึ่งเป็นคร่ึงหน่ึงของทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม จึงถือได้ว่า หลักทรัพย์อุตสาหกรรมกลุ่ม
บริการ หมวดการแพทย์มีมูลค่าตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น สอดคล้องกับสมมติฐาน คือ มูลค่าที่แท้จริงของบริษัท
ในกลุ่มบริการ หมวดการแพทย์ จะสูงกว่ามูลค่าราคาตลาดที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย แสดงให้เห็นว่าหลักทรัพย์อุตสาหกรรมกลุ่มบริการ หมวดการแพทย์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหมาะ
แก่การลงทุน 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป การประเมินหลักทรัพย์ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิเคราะห์
โดยพิจารณาจากปัจจัยพ้ืนฐานของบริษัทโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ 7 วิธีดังงานวิจัย แต่การ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ยังมีเครื่องมืออีกวิธีหน่ึง คือ การใช้ปัจจัยพ้ืนฐานของบริษัทโดยใช้การกระแสเงินสด
อิสระจากกิจการ นอกจากน้ี ยังมีเครื่องมืออีก คือ วิเคราะห์ทางเทคนิค นักลงทุนสามารถใช้การวิเคราะห์
ทางเทคนิคควบคู่ไปด้วยเพ่ือลดความเสี่ยงจากการลงทุน 
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การพัฒนารปูแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยท่ีมีผลต่อกลยุทธ์ 
ทางการตลาดสําหรับร้านค้าปลีกในเขตภาคกลาง 

The Development Multi-level Causal Relationship Model of Factors Effect 
Marketing Strategies for Retail Stores in Central Region  

 

ภัคชญานันท์ ไกรเดช1* ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร2 และบุญเรือง ศรีเหรัญ3 
Pakkachayanan Gaidache1*, Theathanick Siriwoharn2 and Boonrueng Sriharun3

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือค้นหากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจร้านค้า
ปลีกในเขตภาคกลาง 2) เพ่ือจําแนกปัจจัยทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ
ร้านค้าปลีกในเขตภาคกลาง 3) เพ่ือระบุความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์
ทางการตลาดของธุรกิจร้านค้าปลีกในเขตภาคกลาง และ 4) เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ
ร้านค้าปลีกในเขตภาคกลาง โดยใช้แบบสอบถาม 3 ชุด สอบถามกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 40 คน 2) ลูกค้าร้านค้าปลีก จํานวน 240 คน และ
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจาก 22 จังหวัด จํานวน 120 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน ผลการทดสอบ
สมมติฐานเพ่ือกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านค้าปลีกในเขตภาคกลาง จากผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยระดับพ้ืนที่และปัจจัยระดับร้านค้าปลีกเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อกลยุทธ์สําหรับร้านค้าปลีกใน
เขตภาคกลางมากที่สุด 

คําสําคัญ : ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, กลยุทธ์ทางการตลาด, ร้านค้าปลีก 
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การศึกษาประสิทธิภาพสาขาเศรษฐกิจท่ีสําคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 
Efficacy of the Key Economic Sectors 

for the Development of Pathumthani Province 

ปรารถนา ศรพีรหม1* และอติ ไทยานันท์2 

Pratana Sriprom1* and Ati Thaiyanun2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาประสิทธิภาพสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญเพ่ือการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดทําแบบจําลองตารางปัจจัยการผลิต–ผลผลิตของจังหวัดปทุมธานี และศึกษาผลกระทบทางด้านผลผลิต 
ด้านการจ้างงาน และด้านรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายในจังหวัดปทุมธานี ตลอดจน
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพสาขาเศรษฐกิจสําคัญสําหรับการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัย 
การผลิต–ผลผลิต(Input–Output Analysis) โดยข้อมูลที่ใช้มาจากตารางปัจจัยการผลิต–ผลผลิตของ
ประเทศ ปี พ.ศ. 2553ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ซึ่งนํามาจัดกลุ่มสาขาการผลิตใหม่จากเดิม 180 สาขาการผลิต เป็น 16 สาขาการผลิต 
 
 ผลการศึกษา พบว่า สาขาเศรษฐกิจที่มีผลการเช่ือมโยงทางด้านการผลิต ด้านการจ้างงาน และ 
ด้านรายได้ โดยรวมทุก ๆ ด้านมากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต) รองลงมา ได้แก่ สาขาลูกจ้าง 
ในครัวเรือนส่วนบุคคล และสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ตามลําดับ หากมี 
การสนับสนุนการผลิตในสาขาดังกล่าวจะส่งผลทําให้เศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานีมีอัตราการเจริญเติบโต 
เพ่ิมสูงขึ้นกว่าการส่งเสริมการผลิตในสาขาอ่ืน 
 
คําสําคญั: ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี สาขาเศรษฐกจิที่สําคัญ  

 
Abstract 

 
 In This Thesis, the researcher studies the efficiency of major areas of economic 
development in Pathum Thani province. In carrying out this investigation the researcher 
makes use of input–output analysis. The data used in analysis were taken from the 2010 

                                                 
1 นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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input–output factor table prepared by the Office of the National Economic and Social 
Development Board. The researcher regrouped the areas of production by reducing the 
original 180areasof production to 16. Findings are as follows: Areas showing the highest 
links with efficient production were employment, income and Industry. Next in 
descending order were the areas of individual household employment and the area of 
logistics, warehousing and transportation. If efficient production in these areas is 
encouraged in lieu of encouraging other areas, the Pathum Thani economy will show an 
increasing growth rate. 
 
Keywords: Efficiency, Development of Pathum Thani Province, the Major Areas Economic 
 

บทนํา 
 การพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดถือเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐานที่มีความสําคัญ
อย่างย่ิงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศโดยรวมกล่าวคือ การศึกษาประสิทธิภาพสาขาเศรษฐกิจ 
ที่สําคัญเพ่ือการพัฒนาจังหวัดเปรียบเสมือนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในหน่วยย่อยๆ ของประเทศให้เกิด
ความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพ เมื่อระบบเศรษฐกิจหน่วยย่อยมีความเข้มแข็งและเกิดเสถียรภาพแล้ว  
ก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศขยายตัวและมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามไป
ด้วย ดังน้ัน การวางแผนระดับนโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศท่ีมีอยู่ 
อย่างจํากัดเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดให้เกิดการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่รัฐบาลจะต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดจําเป็นต้องพัฒนา
เศรษฐกิจในสาขาเศรษฐกิจที่มีความเหมาะสมกับจังหวัดน้ันด้วย เน่ืองจากแต่ละจังหวัดมีข้อจํากัดทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปตามลักษณะพ้ืนที่ ดังน้ัน 
การส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลในแต่ละจังหวัดจึงจําเป็นต้องส่งเสริมในสาขาเศรษฐกิจที่มีความ
เหมาะสมกับจังหวัดน้ัน ๆ เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงที่สุดหรือเกิดความคุ้มทุน อีกทั้ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กําหนดให้จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดหน่ึงที่ต้องมีการจัดทําแผนพัฒนาของ
จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศจึงเป็นเรื่องยากสําหรับการพิจารณาวางแผนระดับนโยบาย  
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมและมีความพร้อมในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจ
ของจังหวัดมีสาเหตุที่สําคัญเน่ืองมาจากเป็นจังหวัดปริมณฑลที่สําคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาประสิทธิภาพสาขาเศรษฐกิจสําคัญสําหรับการพัฒนาจังหวัด
ปทุมธานีโดยพิจารณาผลความเช่ือมโยงด้านการผลิต ด้านรายได้ และด้านการจ้างงาน ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
(secondary data) จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังน้ี 
 แบบจําลองตารางปัจจัยการผลิต–ผลผลิตของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553(Input–Output Table 
of Thailand 2010)และข้อมูลมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิต 16 สาขาจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ข้อมูลปริมาณของผลผลิตสาขาการผลิต 16 สาขา จากสํานักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
กรมบัญชีกลาง 
 ข้อมูลจํานวนแรงงานจําแนกตามอุตสาหกรรมจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้มีผู้ศึกษาไว้แล้ว และสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ 
 ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติและสํานักงานจังหวัดปทุมธานีเป็นต้น 
 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาประสิทธิภาพสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ปทุมธานี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการผลิตจากแนวคิดใน
การวิเคราะห์โดยใช้แบบจําลองปัจจัยการผลิต–ผลผลิต (Input–Output Table--I–O )ของ 
Leontief(1970)สําหรับตารางปัจจัยการผลิต–ผลผลิตของประเทศ จัดทําโดยกองบัญชีประชาชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น (Institute 
of Developing Economics--IDE) ภายใต้โครงการ Thailand Joint Projectแบบจําลองดังกล่าวถูก
นํามาใช้เป็นแบบจําลองต้นแบบเพ่ือสร้างแบบจําลองปัจจัยการผลิต–ผลผลิตของจังหวัด โดย สุเมธ แก้ว
สิมมา (2550) และวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการผลิตด้านการจ้างงาน และด้านรายได้ โดยอาศัย
แนวความคิดของ Rasmussen (1968) ในการพิจารณาผลการเชื่อมโยงไปข้างหลัง(Backward Linkages) 
หรือการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ปัจจัยการผลิตและแนวความคิดของ Bulmer–Thomas (1982) 
ในการพิจารณาผลการเช่ือมโยงไปข้างหน้า(Forward Linkages) หรือการวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
กระจายผลผลิต แล้วพิจารณาจัดเรียงลําดับความสําคัญของสาขาเศรษฐกิจแต่ละสาขา สามารถแบ่ง 
ขั้นตอนดําเนินการออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบจําลองปัจจัยการผลิต–ผลผลิตของจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีการประมาณ 
ค่าสัมประสิทธ์ิการผลิตจากแบบจําลองปัจจัยการผลิต–ผลผลิตของประเทศไทย จากสาขาการผลิต 
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จํานวน 180 สาขา และทําการตัดทอนสาขาการผลิตและการรวมกลุ่มสาขาการผลิตให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้คงเหลือสาขาการผลิต จํานวน 16 สาขาโดยอาศัยวิธีการ Matrix 
แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการจัดทําแบบจําลองตารางปัจจัยการผลิต–ผลผลิตในระดับจังหวัดน้ันไม่
สามารถนําค่าสัมประสิทธ์ิปัจจัยการผลิต–ผลผลิตของระดับประเทศ มาใช้เป็นค่าสัมประสิทธ์ิปัจจัย 
การผลิต–ผลผลิตของระดับจังหวัดได้โดยตรง สาเหตุเน่ืองจากมีความแตกต่างในหลายประเด็น เช่น 
องค์ประกอบของอุตสาหกรรม (industry mix) ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมีลักษณะเปิดมากกว่าระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ด้านระดับราคา ฟังก์ชันการผลิตของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม จึงทําให้ค่า
สัมประสิทธ์ิมีความแตกต่างกัน จึงใช้วิธีการของสัดส่วนแหล่งที่ต้ังอย่างง่าย (Simple Location 
Quotient--SLQ) 
 
 ขั้นตอนที่ 2 คํานวณค่าสัดส่วนแหล่งที่ต้ัง โดยวิธีการหาค่าสัดส่วนแหล่งที่ต้ังอย่างง่าย(Simple 
Location Quotient--SLQ)เพ่ือนําไปประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของจังหวัดปทุมธานี 
SLQi   =    สัดส่วนของผลผลิตในสาขาเศรษฐกิจ i ต่อผลผลิตของจังหวัด 
สัดส่วนของผลผลิตในสาขาเศรษฐกิจ i ต่อผลผลิตของประเทศ 
SLQi   =    (Xir/Xr) / (Xin/Xn) 
โดยกําหนดให้ 
Xi  คือมูลค่าผลผลิตในสาขาเศรษฐกิจที่ i     r   คือ จังหวัด 
X  คือมูลค่าผลผลิตรวมทั้งหมด n   คือ ประเทศ 
 
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายในจังหวัดปทุมธานี 
พิจารณาผลกระทบด้านการผลิต ด้านการจ้างงาน และด้านรายได้ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี แล้วหาค่า
สัมประสิทธ์ิการผลิตทางตรงและทางอ้อม (direct and indirect coefficient)ทั้งจาก Demand–
SideModelและ Supply–Side Modelของตารางที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 แล้วนําไปปรับด้วยค่า SLQ จาก
ขั้นตอนที่ 2 จะได้ค่าสัมประสิทธ์ิของจังหวัดปทุมธานี 
 
การวิเคราะห์ผลการเช่ือมโยงทางด้านการผลิต 
ผลการเช่ือมโยงไปข้างหลัง (backward linkage) 

B D I 	 ∝  

โดยที่ 
B(D + I)jคือ การเพ่ิมขึ้นทั้งสิ้นในผลผลิตของสาขาการผลิตต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ 
เพ่ือตอบสนองต่อการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าเพ่ิมต่อผลผลิตของสาขาการผลิตที่j หน่ึงหน่วย 
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∝  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้ปัจจัยการผลิตโดยตรงและโดยอ้อม (direct and indirect coefficient) 
หรือ Leontief Inverse Matrix 
ซึ่งอธิบายว่าเมื่อมูลค่าเพ่ิมในสาขาการผลิตที่jเพ่ิมขึ้น จํานวน1 หน่วย จะมีผลทําให้เกิดการขยายตัวใน

สาขาการผลิตที่j ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ิมขึ้นเป็นมูลค่ารวม จํานวน∝  หน่วย 
ผลการเช่ือมโยงไปข้างหน้า (forward linkage) 

F D I 	 ∝  

โดยที่ 
F(D + I)iคือ การเพ่ิมขึ้นทั้งสิ้นในผลผลิตของสาขาการผลิตต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ 
เพ่ือตอบสนองต่อการเพ่ิมขึ้นของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายต่อผลผลิตของสาขาการผลิตที่iหน่ึงหน่วย 

∝ คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายผลผลิตโดยตรงและโดยอ้อม(direct and indirect coefficient) หรือ 
Output Inverse Matrix 
ซึ่งอธิบายว่า เมื่ออุปสงค์ขั้นสุดท้ายในสาขาการผลิตที่ iเพ่ิมขึ้น จํานวน 1 หน่วย จะมีผลทําให้เกิดการ

ขยายตัวในสาขาการผลิตที่ iทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ิมขึ้นเป็นมูลค่ารวม จํานวน∝  หน่วย 
การวิเคราะห์ผลการเช่ือมโยงทางด้านการจ้างงาน 
 
ผลการเช่ือมโยงไปข้างหลัง (backward linkage) 
ขั้นตอนแรก คํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการจ้างงาน ดังน้ี 
Wj   =   ej/Xj 
โดยกําหนดให้ 
Wj คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการจ้างงานของสาขาการผลิต j 
ej คือ จํานวนการจ้างงานในสาขาการผลิต j 
Xj คือ ผลผลิตทั้งหมดของสาขาการผลิต j 
ขั้นตอนที่ 2 คํานวณหาผลการเช่ือมโยงไปข้างหลังทางด้านการจ้างงานดังน้ี 

E 	 ∝ ∗ W  

โดยที่ 
Ej คือ ผลการเช่ือมโยงไปข้างหลังทางด้านการจ้างงาน 

∝  คือ Leontief Inverse Matrix 
Wj คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการจ้างงานของสาขาการผลิต j 
ซึ่งอธิบายว่า ถ้าสาขาการผลิตที่ j การจ้างงานท่ีเพ่ิมขึ้น จํานวนWj หน่วย จะส่งผลทําให้สาขาการผลิตที่ j 
มีความต้องการปัจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตอ่ืน ๆ มาใช้ในการผลิต จํานวน Ej หน่วย 
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ผลการเช่ือมโยงไปข้างหน้า (forward linkage) 
ขั้นตอนแรกคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการจ้างงาน ดังน้ี 
Wi   =   ei / Xi 
โดยกําหนดให้ 
Wi คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการจ้างงานของสาขาการผลิต i 
ei คือ จํานวนการจ้างงานในสาขาการผลิต i 
Xi คือ ผลผลิตทั้งหมดของสาขาการผลิต i 
 
 
ขั้นตอนที่ 2คํานวณหาผลการเช่ือมโยงไปข้างหน้าทางด้านการจ้างงานดังน้ี 

E 	 ∝ ∗ 	W  

โดยกําหนดให้ 
Ei คือ ผลการเช่ือมโยงไปข้างหน้าทางด้านการจ้างงาน 

∝  คือ Output Inverse Matrix 
Wi คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการจ้างงานของสาขาการผลิต i 
ซึ่งอธิบายว่า ถ้าสาขาการผลิตที่ iการจ้างงานท่ีเพ่ิมขึ้นจํานวนWi หน่วย จะส่งผลทําให้สาขาการผลิตที่ i
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไปยังสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ จํานวน Eiหน่วย 
การวิเคราะห์ผลการเช่ือมโยงทางด้านรายได้ 
ผลการเช่ือมโยงไปข้างหลัง (backward linkage) 
ขั้นตอนแรกคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิทางด้านรายได้ดังน้ี 
H 	V /X  

โดยกําหนดให้ 

H  คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิทางด้านรายได้ 
VP คือ  มูลค่าเพ่ิม (value added) ของเจ้าของปัจจัยการผลิต P 
Xj คือ  ผลผลิตทั้งหมดของสาขาการผลิต j 
ขั้นตอนที่ 2 คํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิผลการเช่ือมโยงไปข้างหลังทางด้านรายได้ 

C 	 ∝ ∗ H  

โดยกําหนดให้ 

C  คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิผลการเช่ือมโยงไปข้างหลังทางด้านรายได้ 

∝  คือ Leontief Inverse Matrix 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 163

 

ซึ่งอธิบายว่าถ้าสาขาการผลิตที่ j ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นจํานวน H หน่วย สาขาการผลิตที่ j จะมีความ

ต้องการปัจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตอ่ืน ๆ มาใช้ในการผลิต จํานวน C  หน่วย 
ผลการเช่ือมโยงไปข้างหน้า (forward linkage) 
ขั้นตอนแรก คํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิทางด้านรายได้ดังน้ี 

H 	V /X  
โดยกําหนดให้ 

H  คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิทางด้านรายได้ 
VP  คือ  มูลค่าเพ่ิม (value added) ของเจ้าของปัจจัยการผลิต P 
Xi  คือ  ผลผลิตทั้งหมดของสาขาการผลิต i 
 
ขั้นตอนที่ 2 คํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิผลการเช่ือมโยงไปข้างหน้าทางด้านรายได้ 

C 	 ∝ ∗ 	H 	  

โดยกําหนดให้ 

C  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิผลการเช่ือมโยงไปข้างหน้าทางด้านรายได้ 

∝  คือ Output Inverse Matrix 
 

 ซึ่งอธิบายว่า ถ้าสาขาการผลิตที่ iก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นจํานวน	H  หน่วย จะทําให้เกิด 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจไปยังสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ จํานวน C  หน่วย 
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาแนวทางสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดปทุมธานี จากแบบจําลองปัจจัยการ
ผลิต–ผลผลิตของจังหวัด โดยนําเอาตารางสัมประสิทธ์ิการผลิตของจังหวัดปทุมธานี นํามาใช้ในการหาผล
การเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkages) และผลการเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkages) 
ทางด้านการผลิต ด้านการจ้างงาน และด้านรายได้ แล้วพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของสาขาเศรษฐกิจ
แต่ละสาขา ทั้งน้ี การจัดลําดับความสําคัญของสาขาการผลิตโดยอาศัยหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการ
เช่ือมโยงเพียงอย่างเดียว อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ จึงได้ใช้วิธีการของ Rasmussen ในการคํานวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิของการกระจาย (Coefficient of Variation--V) เข้ามาช่วยในการพิจารณา 
ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายผลการเช่ือมโยงทางด้านการผลิต 
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ผลการเช่ือมโยงไปข้างหลัง หาได้ดังน้ี 

V ∝ ∝ /n /n 1 

ผลการเช่ือมโยงไปข้างหน้า หาได้ดังน้ี 

V ∝ ∝ /n /n 1 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายผลการเช่ือมโยงทางด้านการจ้างงาน 
ผลการเช่ือมโยงไปข้างหลัง หาได้ดังน้ี 

L = ∝  * Wj 

V L L /n /n 1 

 
ผลการเช่ือมโยงไปข้างหน้า หาได้ดังน้ี 

N = ∝  * Wj 

	V N N /n /n 1 

ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายผลการเช่ือมโยงทางด้านรายได้ 
ผลการเช่ือมโยงไปข้างหลัง หาได้ดังน้ี 

Y = ∝  * HjP 

V Y Y /n /n 1 

 
ผลการเช่ือมโยงไปข้างหน้า หาได้ดังน้ี 

D = ∝  * HjP 

V D D /n /n 1 
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ผลการวิจัย 
 แบบจําลองตารางปัจจัยการผลิต–ผลผลิตของจังหวัดปทุมธานี สามารถแสดงดังตารางที่1 และนํา
ผลการเช่ือมโยงทั้งหมด ด้านการผลิต ด้านการจ้างงานและด้านรายได้นํามาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพสาขาการผลิตที่มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสาขาหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
ปทุมธานี นอกจากน้ีจะเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาทั้งสาขาการผลิตที่เป็นสาขาหลักและสาขา
การผลิตต่อเน่ืองไปยังสาขาการผลิตอ่ืน ๆ ข้อสังเกตของการศึกษาครั้งน้ี และในส่วนสุดท้ายจะเสนอแนะ
ถึงแนวทางในการศึกษาต่อไป 

 
ค่าดัชนีสัดส่วนแหล่งที่ต้ังอย่างง่าย (Simple Location Quotient--SLQ) เป็นวิธีการเปรียบเทียบสัดส่วน
ผลผลิตในแต่ละสาขาเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานีที่กําลังพิจารณากับสาขาเศรษฐกิจน้ันในระดับประเทศ 
โดยอาศัยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product--GDP) เปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product--GPP) ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า สาขาเศรษฐกิจใน
จังหวัดปทุมธานีน้ันสาขาใดเป็นสาขาเศรษฐกิจนําเข้าหรือสาขาใดเป็นสาขาเศรษฐกิจส่งออก สามารถ
พิจารณาจากค่าดัชนี SLQ คือ ถ้าค่าดัชนี SLQ มากกว่า 1 แสดงว่า สาขาเศรษฐกิจน้ันมีสัดส่วนมูลค่าของ
ผลผลิตภายในจังหวัดปทุมธานีมากกว่าสัดส่วนมูลค่าผลผลิตในระดับประเทศ ทําให้ผลผลิตในจังหวัด
ปทุมธานีมีปริมาณ มากเกินความต้องการอุปโภคบริโภคภายในจังหวัด ดังน้ัน ผลผลิตส่วนที่เหลือจากการ
อุปโภคบริโภคภายในจังหวัดจึงถูกส่งออกไปจําหน่ายยังจังหวัดอ่ืนหรือภูมิภาคอ่ืน อาจกล่าวได้ว่าสาขา
เศรษฐกิจน้ีเป็นสาขาส่งออก (export sector) ในทางตรงกันข้าม ถ้าดัชนี SLQ มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า 
ภายในจังหวัดปทุมธานีน้ันมีปริมาณการผลิตผลผลิตน้อยกว่าความต้องการอุปโภคบริโภคภายในจังหวัด 
จึงต้องมีการนําเข้าผลผลิตจากจังหวัดอ่ืนๆ หรือภูมิภาคอ่ืนของประเทศ เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ
อุปโภคบริโภคภายในจังหวัด ดังน้ัน สาขาเศรษฐกิจน้ีจึงเป็นสาขานําเข้า (import sector) แสดงดังตาราง
ที่ 2 
 
ตาราง 2 : ค่าดัชนีสัดส่วนแหล่งที่ต้ังอย่างง่าย (Simple Location Quotient--SLQ) ปี พ.ศ. 2556 
รหัส สาขาการผลิต GDP GPP Employ* ค่าดัชนี SLQ** ลําดับท่ี**

001 สาขาเกษตรกรรมฯ 1,357,523 7,979 38,039 0.23617 14
002 สาขาประมง 101,628 552 150 0.21825 15
003 สาขาการทําเหมืองแร่ฯ 495,341 34 224 0.00276 16
004 สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต) 3,578,425 192,607 150,368 2.16277 1 
005 สาขาไฟฟ้า ก๊าซและการประปา 353,767 9,344 1,736 1.06132 2 
006 สาขาการก่อสร้าง 345,955 9,071 29,627 1.05358 3 
007 สาขาการขายส่งการขายปลีกฯ 1,813,322 44,635 81,347 0.98908 4 
008 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 477,212 4,068 29,033 0.34253 11
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009 สาขาการขนส่งสถานท่ีเก็บสินค้าฯ 899,474 5,889 31,524 0.26308 13
010 สาขาตัวกลางทางการเงิน 845,226 11,467 10,135 0.54514 8 
011 สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ 888,118 13,923 3,127 0.62993 6 
012 สาขาการบริหารราชการฯ 769,725 6,521 20,538 0.34042 12
013 สาขาการศึกษา 529,995 7,808 15,539 0.59197 7 
014 สาขาบริการด้านสุขภาพฯ 204,972 4,549 5,615 0.89177 5 
015 สาขาการให้บริการชุมชนสังคมฯ 226,058 2,600 10,264 0.46215 9 
016 สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 23,297 243 2,140 0.41912 10

ที่มา:จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558), *จากสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2558) และ**จากการคํานวณ 
 
 ศึกษาผลกระทบทางด้านผลผลิต ด้านรายได้ และด้านการจ้างงานโดยวิธีการรวมผลการเช่ือมโยง
ไปข้างหน้าและข้างหลังเข้าด้วยกัน แสดงได้ดังน้ีคือ 

TP =BPi  +FPi   –   ∝  (or ∝  )  เมื่อ i = j 
โดยที่ 
TP คือ ผลการเช่ือมโยงโดยรวมทางด้านผลผลิต 
BPi คือ ผลการเช่ือมโยงไปข้างหลังทางด้านผลผลิตของสาขาการผลิตที่ i 
FPi คือ ผลการเช่ือมโยงไปข้างหน้าทางด้านผลผลิตของสาขาการผลิตที่ i 
 

 ซึ่งสาเหตุของการท่ีต้องนําค่า ∝  หรือ ∝  มาหักออกจากผลรวมของผลการเช่ือมโยงไป
ข้างหน้าและผลการเช่ือมโยงไปข้างหลัง ก็คือ การที่สาขาการผลิตใดมีการขยายการผลิตเพ่ิมขึ้น นอกจาก
จ ะ ผ ลิ ต 
เพ่ือตอบสนองต่อการเพ่ิมขึ้นของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายหรือมูลค่าเพ่ิมแล้ว ยังมีความต้องการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้เป็นปัจจัยการผลิตของสาขาการผลิตอ่ืน ๆ และความต้องการใช้ปัจจัยการ
ผลิตภายในสาขาการผลิตน้ัน ๆ เองด้วย ดังน้ัน ในการคํานวณหาค่าผลการเช่ือมโยงโดยรวมน้ัน จึง

จําเป็นต้องนํา  ∝  หรือ ∝ มาใช้เพียงค่าเดียว มิฉะน้ันจะเกิดการนับซ้ํา ซึ่งจะทําให้ค่าที่ได้สูงเกินความ
เป็นจริงซึ่งผลการเช่ือมโยงโดยรวมด้านการจ้างงาน (TE) และด้านรายได้ (TI) ก็ดําเนินการในทํานอง
เดียวกัน ดังน้ี 
โดยผลการเช่ือมโยงโดยรวมด้านการจ้างงาน (TE) มีวิธีการคํานวณดังน้ีคือ 
TE  =BEi +FEi  –  Lij(or Nij)   เมื่อ i = j 
โดยที่ 
TE  คือ ผลการเช่ือมโยงโดยรวมทางด้านการจ้างงาน 
BEi คือ ผลการเช่ือมโยงไปข้างหลังทางด้านการจ้างงานของสาขาการผลิตที่ i 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญเพ่ือการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์โดยการใช้แบบจําลองตารางปัจจัยการผลิต–ผลผลิตของจังหวัดปทุมธานี จากผลการศึกษาพบว่า 
สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต)เป็นสาขาเศรษฐกิจสําคัญที่จะส่งผลทําให้เกิดการขยายตัวต่อระบบเศรษฐกิจ
ของจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนเกิดการขยายตัวจากการใช้ปัจจัยการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมรายได้ 
และการเพ่ิมการจ้างงาน ทั้งน้ี เน่ืองจากสาขาอุตสาหกรรม (การผลิต)เป็นสาขาเศรษฐกิจหลักสําคัญที่มี
จํานวนกิจกรรมการผลิตจํานวนมาก สามารถก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและมีการนําผลผลิตจากสาขา
อุตสาหกรรม (การผลิต)ไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตในสาขาการผลิตอ่ืน ๆ เป็นจํานวนมาก พร้อมทั้งสาขา
อุตสาหกรรม (การผลิต)มีศักยภาพสามารถกระจายผลผลิตไปสู่สาขาการผลิตอ่ืน ๆ ได้สูงตามไปด้วยและ
เมื่อผู้วิจัยได้ทําการทดลองเปรียบเทียบโดยนําแบบจําลองตารางปัจจัยการผลิต–ผลผลิตของประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2548มาใช้ในการคํานวณผลการศึกษาพบว่า สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต) เป็นสาขาเศรษฐกิจ
สําคัญที่ส่งผลทําให้เกิดการขยายตัวต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเช่นเดียวกันซึ่งผลการศึกษาสนับสนุน
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไม่สมดุลของ Hirschman (1958)เสนอว่าประเทศกําลังพัฒนา
หรือภูมิภาคที่กําลังพัฒนาควรใช้กลยุทธ์การพัฒนาแบบไม่สมดุลจึงจะเหมาะสม โดยให้เน้นการลงทุนใน
สาขาเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและสามารถส่งผลเช่ือมโยงไปยังอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ให้เกิดผล
ผลิตเพ่ิมขึ้น กลยุทธ์การพัฒนาแบบไม่สมดุลมีหลักสําคัญ 2 ประการ คือ (1) การจัดลําดับโครงการในการ
ลงทุนโดยคํานึงถึงความเก่ียวเน่ืองกันของโครงการที่ลงทุนประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดใน
แง่ของสังคม (2) โครงการในการลงทุนที่เลือกต้องก่อให้เกิดผลการเช่ือมโยงมากที่สุด ทั้งน้ี การพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานีจึงควรพัฒนาในสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ น่ันก็คือ สาขาอุตสาหกรรม (การ
ผลิต) เพ่ือการกระจายผลการเชื่อมโยงทางด้านผลผลิต ด้านการจ้างงาน และด้านรายได้ ไปยังสาขา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ่ื น  ๆ  ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ข ย า ย ตั ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ตามไปด้วย 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การพิจารณาตัดสินใจวางแผนนโยบายของรัฐบาลสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดให้มีความ
เ ห ม า ะ ส ม น้ั น  จํ า เ ป็ น จ ะ ต้ อ ง พิ จ า รณ า ปั จ จั ย แ ว ด ล้ อ ม อ่ื น  ๆ  เ พ่ื อ นํ า ม า ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ 
การตัดสินใจกําหนดนโยบายสําหรับพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดด้วย เช่น สภาพความเป็นจริงทางด้าน
การตลาด ข้อจํากัดทางด้านทรัพยากรต่าง ๆ เช่น เงินลงทุนของภาคอุตสาหกรรม วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น 
และความต้องการผลผลิต เป็นต้น โดยอาศัยการศึกษาประสิทธิภาพสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญจากตาราง
ปัจจัยการผลิต–ผลผลิตของจังหวัดปทุมธานี มาใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนพ้ืนฐานสําหรับการกําหนด
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นโยบายเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้และความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป 
อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งน้ียังคงมีข้อจํากัดและข้อบกพร่องหลายประการ ส่วนหน่ึงเป็นข้อจํากัด 
ที่เกิดจากแนวคิดของแบบจําลองปัจจัยการผลิต–ผลผลิตเอง และอีกส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากข้อจํากัด
ทางด้านข้อมูล กล่าวคือ ข้อสมมติของแบบจําลองปัจจัยการผลิต–ผลผลิตกําหนดให้ค่าสัมประสิทธ์ิปัจจัย
การผลิตโดยตรงมีค่าคงที่ แต่ในความเป็นจริงแล้วการผลิตของสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ ย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการนําเอาค่าสัมประสิทธ์ิของประเทศมาปรับใช้เป็นของจังหวัดน้ัน โครงสร้าง
การผลิตของจังหวัดแตกต่างจากโครงสร้างการผลิตของประเทศ ซึ่งอาจทําให้ผลการศึกษาที่ได้มีความ
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ข้อจํากัดทางด้านข้อมูลอีกประการหน่ึงคือ ตารางปัจจัยการผลิต–
ผลผลิตของประเทศ ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
ตารางปัจจัยการผลิต–ผลผลิตของประเทศเบ้ืองต้น หรือ I–O 2010 at Purchaser Price (Preliminary) 
อาจจะมีผลทําให้การคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการใช้ปัจจัยการผลิตโดยตรงและโดยอ้อม (direct and 
indirect coefficient) หรือ Leontief Inverse Matrix เปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อย 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
 ควรใช้ตารางปัจจัยการผลิต–ผลผลิตของประเทศ ณ ราคาผู้ผลิต เน่ืองจากได้แยกค่าส่วนเหลื่อม
การค้าและการขนส่งของสินค้าทุกชนิดที่ถือว่าเป็นผลผลิตประเภทหน่ึงของประเทศ ซึ่งจะนํามารวมไว้กับ
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในสาขาการค้าและสาขาการขนส่งแล้วและควรเพ่ิมจํานวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้
มากกว่า 16 สาขาเพ่ือทําให้ทราบถึงโครงสร้างของสาขาการผลิตโดยละเอียดและชัดเจนเพียงพอในการ
วิเคราะห์สาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ อันจะทําให้สามารถกําหนดนโยบายอย่างละเอียดได้ ดังน้ัน จึงควร
กําหนดให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มากสาขาการผลิตขึ้นตลอดจนควรมีการศึกษาโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจโดยการเปรียบเทียบตามระยะเวลา เพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน 
หากมีการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบ Time Series Data แล้ว จะทําให้เห็นโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปและสามารถกําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาจังหวัดได้อย่างถูกต้องแม่นยํามากย่ิงขึ้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยใช้แบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปพลวตัรเชิงสุ่ม 

The Impact of Aging Society on Economic Growth in Thailand 
using Dynamic Stochastic General Equilibrium Model 

สุชาติ ฟักบ้านใหม่1* และอนุภาค เสาร์เสาวภาคย์.2 
Suchad Fakbanmai1* and Anuphak Saosaovaphak2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยใช้แบบจําลอง 
ดุลยภาพท่ัวไปพลวัตรเชิงสุ่ม มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันของ
รายจ่ายภาครัฐบาล ผลิตภาพการผลิต และอุปทานแรงงาน ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลันของรายจ่ายภาครัฐบาลที่เพ่ิมขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจผ่านทางด้านอุปทานแรงงาน 
และผลผลิตเพ่ิมขึ้น ขณะที่การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในผลิตภาพการผลิตส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจผ่านทางด้านการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น อุปทานแรงงานที่ลดลง และการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ฉับพลันของอุปทานแรงงานส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจผ่านทางด้านการลงทุน 

คําสําคัญ: สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงฉับพลัน พลวัตรเชิงสุ่ม 
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ความสัมฤทธิผลของนโยบายการเงินนอกตําราภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ: 
ศึกษากรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา 

และประเทศโปรตุเกส อิตาลี ไอร์แลนด์ กรีซ และ สเปน 
The Effectiveness of the Unorthodox Monetary Policy under the Economic 

Crisis: The Case Study of the USA and the PIIGS 

สมรักษ ์รักษาทรัพย์1 
Somrak Raksasap1 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ ต้องการวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศที่เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ
ในทศวรรษที่ 2000 ถึง 2010 ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศ PIIGS การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและ
ข้อมูลทุติยภูมิถูกนํามาใช้ในการประเมินสาเหตุของวิกฤต ความสําเร็จของมาตรการผ่อนคลายในเชิง
ปริมาณทางการเงิน (Quantitative Easing: QE) และอุปสรรคต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ การศึกษาได้แสดง
ว่าโครงการ QE สามารถทําให้เศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ีดีขึ้นจริง แต่มันเติบโตตํ่ากว่าระดับเป้าหมาย 
ปัจจัยที่เหน่ียวรั้งความสัมฤทธิผลของของนโยบาย QE มีทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจประกอบด้วย การขาดดุลงบประมาณจํานวนมหาศาล การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจํานวนมาก 
การเพ่ิมขึ้นของหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การลดลงของการจัดหน้ีของธนาคารให้กับภาคเอกชน และการ
เพ่ิมขึ้นของสํารองส่วนเกิน ปัจจัยด้านสังคมประกอบด้วย การคอร์รัปช่ัน การตบแต่งบัญชีงบดุลและ
ความรู้สึกของมนุษย์ ปรากฏการณ์สําคัญเหล่าน้ีมีส่วนทําให้นโยบายการเงินนอกตํารามีประสิทธิผลน้อย 

คําสําคัญ: นโยบายการเงินนอกตํารา วิกฤตเศรษฐกิจ มาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน 
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ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
Thailand Economic after Open ASEAN Economic Community 

ดุสิตา  แซ่โล้ว1 
Dusita Saeloe1 

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะศึกษาถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรหลังเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนน้ันจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ 
การเติบโตและการแข่งขันได้ การลดความเหลื่อมล้ํา การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้าง
สมดุลและปรับการบริหารจัดการภายในภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้พยายามส่งเสริมหลายทางด้วยกัน เช่น การ
พัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมหลักภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษนําร่อง 5 แห่ง และการได้รับลดหย่อนหรือยกเว้น
ภาษีสําหรับผู้ประกอบการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่ได้จะเป็นอย่างไร มากน้อยเพียงใดตรง
ตามท่ีได้คาดการณ์ไว้หรือไม่ ต้องติดตามกันต่อไป 

คําสําคญั: ยุทธศาสตร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาษี 
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กลยุทธ์การออกจากกับดักรายได้ปานกลาง 
กรณีศึกษา ประเทศไทย มาเลเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

A Strategy for Escape Middle Income Trap 
Case Study: Thailand Malaysia and Vietnam 

คุณัณญา ปรินจิตร์1 
Kunanya Parinjit1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศึกษากลยุทธ์การ
หลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนามด้วย โดยมุ่งหวังเพ่ือการ
พัฒนาโดยใช้กลยุทธ์จากการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึงในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผลจากการศึกษาพบว่า ประเทศไทย มีลักษณะเด่นด้านภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์สมัยใหม่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ภาครัฐจึงควรสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพ่ือพัฒนาให้
เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซีย มีลักษณะเด่นคือการเป็นชาติมุสลิมที่มี
นวัตกรรมการพัฒนาที่ก้าวหน้าอีกทั้งภาครัฐให้ความสําคัญทางศาสนาและกระแสสังคมโลกที่มุ่งเน้น
สุขอนามัยที่สะอาด จึงควรยกระดับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลเวียดนามเป็นประเทศเปิดใหม่ 
มีลักษณะเด่นด้านทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ควรร่วมมือกับบริษัทต่างๆ โดยร่วมลงทุน
ในภาคการผลิตเพ่ือสร้างการพัฒนาในประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมโดดเด่น
ของเวียดนาม ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือการพัฒนาต่อไป อย่างไรก็ตาม การศึกษาเชิงกล
ยุทธ์มักมีความเห็นที่แตกต่างกันทั้งจากความคิดพ้ืนฐานหรือการสังเคราะห์ที่แตกต่างกัน แต่การเล็งเห็น
ปัญหาและร่วมกันหากลยุทธ์เพ่ือพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางย่อมเป็นประโยชน์เพ่ือสร้างทางเลือกให้แก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้นําไปปฏิบัติ ทั้งน้ี งานวิจัยจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการนําไป
ปฏิบัติของหน่วยงานที่มีอํานาจดําเนินการ 

คําสําคัญ: กลยุทธ์ กับดักรายได้ปานกลาง การพัฒนา 
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สองทศวรรษการกระจายรายได้ของชาวนาไทย 
Two Decades of Thai farmer’s Income Distribution 

อรุณโรจน์ หน่อแก้วบุญ1* และณัฐพล พจนาประเสริฐ2 
Arunrod Norkaewboon1* and Nuttapon Photchanaprasert2 

บทคัดย่อ 

 สองทศวรรษที่ผ่านมา เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรของประเทศไทยสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ เน่ืองจากมีสัดส่วนผู้เพาะปลูกข้าวถึง
ร้อยละ 26 ของครัวเรือนทั้งประเทศ พบว่า มูลค่ามีมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติภาคเกษตร
สูงขึ้นมากอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน ทั้งน้ี ความเจริญเติบโตดังกล่าวจะสามารถสร้างผลประโยชน์ต่อชาวนาไทย
หรือไม่ โดยเฉพาะในแง่ของการกระจายรายได้ จึงมีความความต้องการวิเคราะห์ผลของความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจภาคเกษตรต่อการกระจายรายได้ของชาวนาไทย โดยการวิเคราะห์ตามแนวคิดของการ
เจริญเติบโตที่เอ้ือประโยชน์ต่อคนจน (Pro poor growth) ด้วยข้อมูลทุติยภูมิของครัวเรือนผู้เพาะปลูก
ข้าว ปี 2538/39 และ ปี 2555/56 จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร พบว่า เกิดการเจริญเติบโตของรายได้ชาวนาเพ่ิมสูงขึ้น แต่การเจริญเติบโตดังกล่าว 
ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันสูงขึ้น รวมถึงไม่ได้สร้างผลประโยชน์ต่อชาวนาฐานะจนเลย โดยชาวนา
ฐานะรวยเป็นผู้ได้ผลประโยชน์น้ันมากกว่า ซึ่งหมายถึงการกระจายรายได้ภายในกลุ่มชาวนาแย่ลง ดังน้ัน 
จากการศึกษาดังกล่าว จึงได้ข้อเสนอเชิงนโยบายว่า รัฐควรดําเนินนโยบายให้กลุ่มคนจนมีอํานาจต่อรองใน
ขายข้าวและเข้าถึงแหล่งรับซื้อโดยตรง เพ่ือหลีกเลี่ยงการกดราคาจากพ่อค้าคน รวมถึงนโยบายการให้
ความรู้ทางเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองให้กับชาวนายากจน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณการ
ผลิตต่อไร่ได้มากขึ้น 

คําสําคัญ: การกระจายรายได้ ผู้เพาะปลูกข้าวไทย ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร 
 

 

 

 

                                                 
1 นิสิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 อาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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อิทธิพลของดัชนีหลักทรพัย์ของประเทศอเมริกา 
ต่อดัชนีหลักทรัพย์ของประเทศไทยด้วยวิธีการถดถอยโคปูลา 

Impact of USA Stock Index on Thailand Stock Index 
using Regression based Copula 

อภิวัฒน์ ขัดวิลาศ1* และผทัยรตัน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล2 
Aphiwat Khatwilad1* and Pathairat Patpipatkul2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีได้ทําการศึกษาผลกระทบของดัชนีหลักทรัพย์ของอเมริกาต่อผลกระทบของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย โดยใช้วิธีการประมาณสมการถดถอยด้วยวิธีโคปูลา ซึ่งวิธีการน้ีน้ันถือว่า
เป็นวิธีการประมาณค่าที่เอาชนะจุดอ่อนของข้อสมมติฐานของแบบจําลองถดถอยที่ถูกสมมติให้การ
กระจายทุกตัวแปรน้ันเป็นแบบปกติ ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้น้ันมาจากการคํานวณด้วยวิธีการประมาณค่า 
Maximum likelihood งานวิจัยน้ีได้ใช้ข้อมูลรายวันซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ S&P 500 และดัชนีหลักทรัพย์ Dow Jones ต้ังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ในการประมาณค่าสมถดถอยโคปูลา ผลการศึกษา
พบว่า โคปูลาตระกูล Gumbel มีความเหมาะสมกับข้อมูลมากที่สุดในการอธิบายถึงอิทธิพลของดัชนี
หลักทรัพย์อเมริกาที่มีต่อประเทศไทย ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้จากการคํานวณภายใต้สมการถดถอยโคปูลา
น้ันมีความตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นเมื่อเทียบกับการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิสมการถดถอยภายใต้
วิธีการกําลังสองน้อยที่สุด (OLS) 

คําสําคญั:  ดัชนีหลักทรัพย์อเมริกา ดัชนีหลักทรัพย์ประเทศไทย สมการถดถอยโคปูลา 
 

 

 

 

 

                                                 
1นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การส่งออกยางพาราในกรณีศึกษายางแผ่นรมควนั 
จากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

The Export of Rubber in the Study Smoked Sheet 
from Thailand to the People’s Republic of China 

อนิวัตต์ิ สุวัณณะสังข์1 
Aniwat Suvannasang1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างการส่งออกยางพาราในกรณีศึกษายางแผ่นรมควัน
จากประเทศไทยไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือศึกษาถึงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ส่งออกยางแผ่นรมควันไปสาธารณรัฐประชาชนจีน เทียบกับคู่แข่งที่สําคัญ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
โดยใช้วิธีศึกษาดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed comparative advantage: 
RCA) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) แบบอนุกรมเวลา (Time series) 
เป็นรายปี ระหว่างปี 2548 ถึง 2557 

 ผลการศึกษาพบว่า สินค้ายางพาราที่สร้างมูลค่าในการส่งออกให้แก่ประเทศไทยได้มากที่สุด 
คือ ยางแผ่นรมควันผลการวิเคราะห์ RCA พบว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ส่งออกยางไปจีนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน คือ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน
การส่งออกยางของไทยไปจีนได้อย่างชัดเจน และในช่วงปี 2546 ถึง 2548 ประเทศไทยมีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบมากกว่าประเทศมาเลเซียและประเทศคู่แข่งขันอ่ืนๆ แต่ช่วงปี 2549 ถึง 2551 ประเทศ
มาเลเซียมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากกว่าประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทยลดลง ซึ่งเป็นผลจากการสนับสนุนวิจัยแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางให้มีคุณภาพมากขึ้นของ
รัฐบาลมาเลเซีย ดังน้ันรัฐบาลไทยควรเข้ามาให้การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมยางมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
เป็นการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดจีนได้
มากขึ้น สําหรับประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีความได้เปรียบในการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางไป
จีน เพราะมีค่า RCA น้อยกว่า 1 

คําสําคัญ: การส่งออก ยางพารา ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 
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คําสั่งคณะเศรษฐศาสตร ์

ที่  57/2558 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาบทความ  

ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร ์ประจําปี 2558 

---------------------------------- 

  ตามท่ีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จดัประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 
2558 ในหัวขอ้ "ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม  
พ.ศ. 2558 น้ัน 

  เพ่ือให้การบริหารการพิจารณาการอ่านบทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร ์ประจําปี 2558 สามารถดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควร
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาบทความ ดังน้ี 

 1.  ศ. ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 2.  ดร.พิชญ์ นิตย์เสมอ   สถาบันการจัดการเพ่ือชนบทและสังคม 
 3.  ดร.วิศาล บุปผเวส   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

  4.  ดร.เสาวรัจ รัตนคําฟู   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
  5.  ดร.มาลัย กรแก้วสมนึก  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

  6.  ดร.ธนพร เศรษฐอุดม   สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
  7.  ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  8.  ดร.ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี  บริษัท โบลลิเกอร์แอนด์ คอมพานี 
       (ประเทศไทย) จํากัด 
  9.  ผศ. ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย  คณะเศรษฐศาสตร์    
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
  10. ผศ. ดร.รสริน โอสถานนัต์กุล  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  11. รศ. ดร.ถวิล นิลใบ   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  12. รศ. บุญธรรม ราชรักษ ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  13. รศ. นคร ย้ิมศิริวัฒนะ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  14. รศ. กาญจนา ธรรมาวาท  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  15. ผศ. ดร.รําจวน เบญจศริิ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  16. ผศ. ดร.สเุทพ บูรณะคณุาภรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  17. ดร.เบญจวรรนรี โชติช่วงนิรันดร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  18. รศ. จรินทร์ เจรญิศรีวัฒนกุล  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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  19. อ.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  20. อ.วัลลภ คุ้มประดิษฐ ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  21. อ.ขวัญ เพชรสว่าง   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  22. อ.ชมพูนุช นันทจิต   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  
 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

     สั่ง     ณ     วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 

 

 

       (รองศาสตราจารย์บุญธรรม  ราชรักษ์) 

        คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
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คําสั่งคณะเศรษฐศาสตร ์
ที่ 57.1/2558 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาบทความ  
ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร ์ประจําปี 2558 (เพ่ิมเติม) 

---------------------------------- 

 ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 
2558 ในหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558และคําสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ 57/2558 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาบทความใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 น้ัน 

 เพ่ือให้การบริหารการพิจารณาการอ่านบทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 สามารถดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควร
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาบทความ เพ่ิมเติม ดังน้ี 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ ์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ 
  การสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรตัน์ เกียรติปฐมชัย คณะเศรษฐศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา สํานักวิชาการจัดการ  
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 6. ดร.นิรมล อริยอาภากมล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สงัข์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  

  คณะเกษตรศาสตร์    
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 8. คุณกฤษณี พิสิฐศุภกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 9. ดร.สวรัย บุณยมานนท ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 9. อาจารย์จินตนา เมืองเล็น คณะเศรษฐศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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