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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1  ทฤษฎ ีสมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวจัิย 

2.1.1 แนวคิดการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จากงานวจัิย 

    กัมปนาท วิ จิตรศรีกมล 2553 ได้อธิบายระบบการประเมินผลประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์จากผลงานวจิยัวา่ ส่วนใหญ่การประเมินผลประโยชน์จากงานวจิยัมีเป้าหมายดงัน้ี 

1) การสร้างองคค์วามรู้พื้นฐานเพื่อการต่อยอดงานวจิยัในขั้นต่อไป  
2) การเพิ่มปริมาณผลผลิต ซ่ึงมีผลต่อการเคล่ือนยา้ยของเส้นอุปทานในระบบเศรษฐกิจ 
3) การเพิ่มคุณภาพผลผลิต โดยทัว่ไปเป็นสาเหตุให้เส้นอุปสงคใ์นระบบเศรษฐกิจมีการ

เคล่ือนยา้ยได ้
4) การลดตน้ทุนการผลิต เป็นประโยชน์ต่อทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจเป็นผลให้ทั้ง

เส้นอุปทานและเส้นอุปสงคใ์นระบบเศรษฐกิจมีการเคล่ือนยา้ย 
5) การเพิ่มคุณภาพชีวติและสังคม ผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นผลประโยชน์ท่ีไม่มีมูลค่า

ทางการเงิน แต่เป็นผลประโยชน์ทางดา้นสังคม วฒันธรรม และสุขภาพอนามยั เป็นตน้  
6) การเพิ่มคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ผลประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นผลประโยชน์ทั้ง

ทางตรงและทางออ้มท่ีสามารถและไม่สามารถวดัเป็นมูลค่าทางการเงินได ้
    ขณะท่ีลกัษณะของผลงานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้สามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมได้โดยผ่านการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานในระบบเศรษฐกิจ เป็นผลให้
ผลประโยชน์ท่ีอยูใ่นรูปของส่วนเกินทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปดว้ย ทั้งน้ี งานวิจยัทุกโครงการมี
วตัถุประสงคเ์พื่อก่อใหเ้กิดผลประโยชน์สุทธิท่ีสามารถค านวณเป็นส่วนเกินทางเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่า
เป็นบวกทั้งส้ิน (Griffin, 2006)   
    โดยทัว่ไป ผลประโยชน์จากงานวิจยัสามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มหลกัๆ ดว้ยกนั คือ 
ผลประโยชน์ท่ีมีต่อการผลิต การบริโภค และสังคม/ส่ิงแวดลอ้ม (ศูนยว์ิจยัเศรษฐศาสตร์ประยุกต ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2547) ทั้งน้ี เม่ือน าหลกัการทางเศรษฐศาสตร์มาพิจารณาประเมินผล
ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบั 3 กลุ่มดงักล่าวแลว้ จะเห็นไดว้า่ ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัสองกลุ่มแรกนั้น 
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่สามารถแสดงเป็นมูลค่าของเงินตราได้อย่างชัดเจนเน่ืองจากสินค้าและ
บริการในกลุ่มของการผลิตและการบริโภคนั้น มีระบบราคาท่ีผา่นกลไกตลาดเป็นตวัช้ีวดัมูลค่าทาง
การเงินอยา่งชดัเจน ดงันั้น ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จาการลงทุนในงานวิจยัต่างๆ จึงสามารถ
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ประเมินไดจ้ากส่วนเกินของผูผ้ลิต ส่วนเกินของผูบ้ริโภค หรือส่วนเกินทางเศรษฐกิจได้โดยตรง 
นอกจากน้ี ผลประโยชน์จากงานวิจยัท่ีเกิดข้ึนในสองกลุ่มน้ียงัรวมถึงผลประโยชน์ทางออ้มซ่ึงไม่
อาจวดัเป็นมูลค่าทางการเงินไดโ้ดยตรง อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์จากงานวิจยัท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่ม
ของสังคม/ส่ิงแวดล้อมนั้ น การประเมินผลประโยชน์ค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะตัว กล่าวคือ 
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนประกอบดว้ยผลประโยชน์ทางตรงท่ีสามารถค านวณให้อยู่ในรูปของมูลค่า
ทางการเงินไดห้ากผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนมีระบบราคาตลาดเป็นตวัช้ีวดั และผลประโยชน์ทางออ้มท่ี
เกิดข้ึนในกรณีท่ีระบบราคาตลาดไม่สามารถน ามาใช้ประเมินมูลค่าทางการเงินไดโ้ดยตรง แต่อาจ
ตอ้งใช้วิธีในการประเมินมูลค่าทางออ้มแทน ในการวดัผลประโยชน์จากงานวิจยัสามารถจ าแนก
ออกเป็น 3 กลุ่มหลกัๆ ดว้ยกนั คือ ผลประโยชน์ท่ีมีต่อการผลิต การบริโภค และสังคม/ส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ผลประโยชน์จากงานวจัิยในด้านการผลติ 
 จากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ผลประโยชน์จากงานวิจัยในด้านการผลิต
ประกอบด้วยผลประโยชน์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการผลิตและผลผลิต ไม่ว่างานวิจยันั้นจะ
ก่อให้เกิดการลดต้นทุนในการผลิตในรูปแบบของการคิดค้นปัจจยัการผลิตชนิดใหม่ๆ ท่ีช่วย
ประหยดัตน้ทุนการผลิต และเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิต ผลกระทบส าคัญท่ีตามมาจะอยู่ในรูปของการเปล่ียนแปลงส่วนเกินของผู ้ผลิตอัน
เน่ืองมาจากการเคล่ือนยา้ยเส้นอุปทานไปทางขวามือ เป็นผลให้ผลผลิตมีราคาลดลงส าหรับ
ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตขายผลผลิตได้มากข้ึน โดยรวมแลว้สังคมไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มข้ึนเท่ากบัพื้นท่ี 
ABCM แสดงภาพท่ี 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2.1 ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จากงานวจิยัในดา้นการผลิต 

ราคาต่อหน่วย (P) 
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ราคาต่อหน่วย (P) 
 

๖ญ๗ 

P1 

Q1 0 
ปริมาณผลผลิต/ทรัพยากร (Q) M 

B 

Supply Curve 

Demand Curve1 

A 

P2 

Q2 

C 

E 

Demand Curve2 

 

2) ผลประโยชน์จากงานวจัิยในด้านการบริโภค 
  งานวจิยัในดา้นการบริโภคจ านวนมากเป็นงานวิจยัเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้น

รสนิยมของผูบ้ริโภค (demand boosting) เช่น การคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีไม่เคยมีการผลิตมาก่อน

จนเป็นสาเหตุให้เส้นอุปสงค์มีการเคล่ือนยา้ยไปทางขวามือ หรืองานวิจยัท่ีคิดคน้ให้สามารถใช้

ทรัพยากรได้อย่างประหยดัมากยิ่งข้ึนอย่างมีนัยส าคัญจนท าให้เส้นอุปสงค์ในทรัพยากรนั้ น

เคล่ือนยา้ยไปทางซ้ายมือ ซ่ึงเม่ือพิจารณาในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์แลว้ สังคมโดยรวมจะไดรั้บ

ผลประโยชน์สุทธิเพิ่มข้ึน โดยผลประโยชน์สุทธิจากงานวิจยัในดา้นการบริโภคนั้นแสดงอยูใ่นรูป

ของพื้นท่ี ABCE แสดงภาพท่ี 2.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2 ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จากงานวจิยัในดา้นการบริโภค 

3)  ผลประโยชน์จากงานวจัิยในด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ผลประโยชน์จากงานวิจยัในดา้นสังคมและส่ิงแวดล้อมส่วนใหญ่หาได้จากการ

ค านวณมูลค่าทางอ้อม (Haab and McConnel, 2002) ทั้ ง น้ี  งานวิจัยหลายโครงการก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์ท่ีไม่อยูใ่นรูปของมูลค่าท่ีวดัไดจ้ากราคาในระบบตลาดอนัเน่ืองมาจากผลประโยชน์ท่ี
สังคมและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บนั้นไม่ปรากฏราคาในทอ้งตลาด ดงันั้น การประเมินมูลค่าผลประโยชน์
จ าเป็นตอ้งอาศยัวธีิการประเมินทางออ้มจากมูลค่าดงัต่อไปน้ี 

 3.1) มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ (use value) ประกอบดว้ย (1) มูลค่าท่ีเกิดจากการ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจยันั้นโดยตรง (direct use value) เช่น ผลประโยชน์ท่ีผูป่้วยไดรั้บจากการใช้
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เลือดจระเขใ้นการรักษาโรคภูมิแพ ้เป็นตน้ และ (2) มูลค่าท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยันั้น
โดยออ้ม (indirect use value) เช่น ผลประโยชน์ท่ีชุมชนไดรั้บจากโครงการวิจยัเพื่อใชเ้ทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการบ าบดัของเสียจากฟาร์มสุกรในพื้นท่ีของชุมชน เป็นตน้ 

 3.2) มูลค่าจากการไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ (non-use value) ประกอบดว้ย (1) มูลค่าจาก
การคงอยู่ (existence value) ได้แก่ งานวิจัยท่ีส่งเสริมให้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม รวมถึง
ศิลปวฒันธรรมมีการคงอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ตลอดไป และ (2) มูลค่าเพื่อเป็นประโยชน์กบัคนใน
รุ่นต่อไป (bequest value) เป็นงานวิจยัท่ีมุ่งหวงัเพื่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งศิลปวฒันธรรมใหค้นรุ่นต่อไดมี้ไวใ้ชป้ระโยชน์ในอนาคต 

 3.3) มูลค่าเผื่อท่ีจะใช้ประโยชน์ (option value) เป็นมูลค่าท่ีเกิดจากการเลือกของ
คนในสังคมวา่จะใชท้รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัหรือจะเก็บไวใ้ชใ้นอนาคต 

2.1.2  แนวคิด การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของงานวจัิย 

     เช่นเดียวกบัหลกัการลงทุนในธุรกิจทัว่ไป การลงทุนในงานวจิยัสามารถน ามาประเมิน
ความคุม้ค่าในการลงทุนเพื่อพิจารณาวา่งานวิจยัช้ินนั้นๆ สมควรไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมต่อไป
หรือไม่ หากงานวิจัยนั้ นมีการด าเนินงานมาจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมแล้ว รวมทั้ งการ
พิจารณาขอ้เสนอโครงการวิจยัว่าให้ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคุม้กบัการลงทุนหรือไม่ การ
ประเมินความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์นั้นประกอบดว้ยมูลค่าของผลประโยชน์ท่ีเกิดจากงานวิจยั
และตน้ทุนวิจยัท่ีสามารถวดัดว้ยราคาท่ีปรากฏและไม่ปรากฏในระบบตลาด ซ่ึงเกณฑ์ท่ีใชใ้นการ
พิจารณาความคุม้ค่าของงานวจิยัประกอบดว้ย 3 เกณฑ ์คือ 

1) มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  

มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์สุทธิ เป็นมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์สุทธิท่ีได้
จากโครงการวจิยัตลอดช่วงระยะเวลาท่ีโครงการวิจยันั้นคาดวา่จะให้ผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ในสังคม โดยเกณฑ์การตดัสินใจยอมรับโครงการ คือ NPV มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบัศูนย ์ซ่ึงหาได้
จาก 

t

n

t

tt

r

CB

NPV
)1(

)(
1








  

 
โดยท่ี tB  = มูลค่าของผลประโยชน์จากงานวจิยัท่ีเกิดข้ึนในปีท่ี t (t = 0, 1, 2…, n)  

tC  = มูลค่าของตน้ทุนงานวจิยัท่ีเกิดข้ึนในปีท่ี t (t = 0, 1, 2…, n) 
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r   = อตัราดอกเบ้ียหรืออตัราคิดลด 
n   = ระยะเวลาทั้งหมดในกาด าเนินงานวจิยัรวมถึงระยะเวลาท่ีโครงการคาดวา่จะให้

ผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 

2)  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio หรือ BCR) 

อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน หมายถึง อตัราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของ
ผลประโยชน์จากงานวิจยัต่อมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนวิจยัทั้งหมด โดยเกณฑ์การตดัสินใจยอมรับ
โครงการวจิยั คือ BCR มีค่ามากกวา่หน่ึง ซ่ึงหาไดจ้าก 
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3) อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) 

อตัราผลตอบแทนภายใน เป็นอตัราผลตอบแทนจากงานวิจยัท่ีสามารถค านวณจาก
อตัราท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากบัศูนยห์รือการเท่าทุนนัน่เอง โดยเกณฑ์ท่ีใช้
ในการตดัสินใจยอมรับโครงการวิจยั คือ IRR มีค่ามากกว่าอตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบ้ียในตลาด 
ซ่ึงค านวณไดจ้าก 
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ทั้ งน้ี ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์จ าเป็นต้องมี

วเิคราะห์ดา้นการเงิน เน่ืองจากการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เร่ิมตน้หลงัจากท่ีไดมี้การวเิคราะห์ผล
ทางการเงินแลว้ท าการปรับผลประโยชน์และตน้ทุนของโครงการให้แสดงถึงค่าเสียโอกาส เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัมูลค่าของทรัพยากรท่ีแทจ้ริงในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงกระบวนการปรับค่าดงักล่าวจะ
กระท าทั้ งในส่วนของต้นทุนและผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม จากนั้ นน าต้นทุนและ
ผลประโยชน์มารวมกนั เพื่อหาผลประโยชน์สุทธิของโครงการโดยอาศยัเกณฑก์ารพิจารณา 

2.2  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุป แสดงดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 แสดงรายการงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 
ช่ือผู้แต่ง ช่ือเร่ือง วตัถุประสงค์ วธีิการศึกษา 

สนธยา วนั
ชยั (2550) 

การประเมิน
ความคุม้ค่าของ
การใชง้าน
อินเตอร์เน็ตใน
มหาวิทยาลยั
ราชภฏั
เพชรบูรณ์ 

 เพ่ือศึกษาความ
คุม้ค่าของการใช้
งานอินเตอร์เน็ตใน
มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบูรณ์ 

 เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการใหบ้ริการ
อินเตอร์เน็ตใน
มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบูรณ์ 

  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยมี
ขั้นตอนคือ ใชป้ระชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็น
อาจารย/์ข้าราชการ บุคลากรสายสนับสนุน
และนักศึกษา ในส่วนของเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั คือแบบสอบถามส าหรับเก็บข้อมูล 
โดยมีการสอบถามถึงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม แบบสอบถามการใช้งาน
อ ิน เต อ ร ์เน ็ต ใ น ม ห า ว ิท ย า ล ยั  แ ล ะ
ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมของ
ผูต้อบ และในส่วนของสถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
ไดต้รวจสอบขอ้มูลและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามและวิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถี่ จากนั้นน าเสนอโดยใช้การหา
ค ่าร ้อ ยละ  ว ิเค ร าะห ์ข อ้ ม ูล โดยก ารห า
ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
แปลความหมายในเร่ืองการประเมินความ
คุม้ค่าของการใช้งานอินเตอร์เน็ต 

เพียรพรรค 
ทศัคร และ
คณะ (2552) 

โครงการ
ประเมินความ
คุม้ค่าของการ
วิจยัใน
ภาพรวมของ
ประเทศ 

 เพ่ือใหค้ าปรึกษา
เก่ียวกบัระบบการ
ประเมินความ
คุม้ค่าของการวิจยั
ในภาพรวมของ
ประเทศ 

 เพ่ือก าหนดรูปแบบ
ระบบการประเมิน
ความคุม้ค่าของการ
วิจยัท่ีสามารถ
ประเมินผลกระทบ
ของการวิจยัทั้งมิติ
เศรษฐกิจและสงัคม 

  ในการศึกษาได้ท าการประเมินความ
คุ้มค่าของงานวิจัยของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ซ่ึงครอบคลุม 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 
ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข และดา้นการ
พฒันาสังคมและวฒันธรรม โดยใชเ้กณฑก์าร
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ของ International institute for 
management development (IMD) เป็นกรอบ
การศึกษา ศึกษาภาพรวมของขั้นตอนการ
ประเมินงานวิจยั โดยการประเมินความคุม้ค่า
ในการปฏิบติัภารกิจของรัฐ โดยใชนิ้ยามของ  
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
ช่ือผู้แต่ง ช่ือเร่ือง วตัถุประสงค์ วธีิการศึกษา 

   คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางด าเนินการ
ประเมินความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจของ
รัฐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2548 และคน้หา
ข้อเสนอแนะจากผลการจัดสัมมนาประชา
พิจารณ์ โดยการจดัสัมมนาประชาพิจารณ์เพ่ือ
ระดมความคิดเห็น ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาประชา
พิจารณ์ประกอบไปดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบาย กระทรวง 
มหาวิทยาลยั ผูน้ าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน ์
นักวิจัย ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ  ผูบ้ริหาร
งานวิจยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ 

ภัทรวรรณ 
แ ท่ น ท อ ง 
แ ล ะ ค ณ ะ 
(2552) 

โครงการ
เศรษฐกิจการ
ผลิตและ
การตลาดสม้
โอภาคใต ้

 เพ่ือทราบการผลิต
และการตลาดสม้
โอภาคใต ้

 เพ่ือวิเคราะห์
ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนการ
ผลิตของผูป้ลูกสม้
โอในภาคใต ้

 เพ่ือประเมินความ
คุม้ค่าในการลงทุน 
และอตัราความ
เส่ียงของการลงทุน
ในการปลูกสม้โอ
ในภาคใต ้

 เพ่ือศึกษาระบบ
การตลาดของ 
สม้โอในเขต
ภาคใต ้

  ในการศึกษาไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ และใช้
ข้อมูลปฐมภูมิท่ีรวบรวมจาการสอบถาม
เกษตรกรจั งห วัด ชุ มพ ร  สุ ราษฎ ร์ ธานี 
นครศรีธรรมราช และสงขลา และผูด้  าเนินการ
ทางการตลาด ประกอบด้วย พ่อค้ารายย่อย 
พ่อคา้รายใหญ่ และนายหน้าหรือตวัแทน ใน
ส่วนของการ วิ เค ราะห์ข้อ มูลได้ท าการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยใช้สถิติอย่างง่าย 
ไดท้ าการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนใน
การผลิตส้มโอเพ่ือใหท้ราบถึงรายรับ-รายจ่าย 
ก าไร ขาดทุน วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการ
ลงทุนและอตัราความเส่ียงของการลงทุนโดย
ใชแ้นวคิดในการวิเคราะห์การลงทุน ท าการ
วิเคราะห์ทางการตลาด โดยวิเคราะห์ประเภท
คนกลาง วิถีการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด
แบบ System approach และท าการวิเคราะห์
ศกัยภาพในการผลิตและการแข่งขนัในระดบั
ฟาร์มของผูผ้ลิตสม้โอในภาคใต ้
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
ช่ือผู้แต่ง ช่ือเร่ือง วตัถุประสงค์ วธีิการศึกษา 

กิตติญา 
กฤติยรังสิต 
(2554) 

การวิเคราะห์
ตน้ทุนและ
ผลตอบแทน
ของโรงไฟฟ้า
ก๊าซชีวภาพ 

 เพ่ือวิเคราะห์
ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนใน
การลงทุนของ
การน าวสัดุ
ทางการเกษตรมา
ผลิตกระแสไฟฟ้า
ส าหรับโรงไฟฟ้า
ก๊าซชีวภาพขนาด
เลก็ 

  ในการศึกษาไดว้ิเคราะห์เพ่ือใหท้ราบถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยดัภายใตจุ้ดมุ่งหมายหรือความตอ้งการ 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางดา้นเทคนิค ท่ีเป็นการ
วิเคราะห์เร่ืองท่ีเก่ียวกบัชนิดและปริมาณการ
ผลิตประเภทต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นโครงการ 
การวิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์โดยมอง
ในแง่ของสังคมเป็นส่วนรวม การวิเคราะห์
ระยะเวลาคืนทุน  โดยศึกษาระยะเวลาท่ี
นบัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของโครงการไปจนกระทัง่
มูลค่าสุทธิของผลตอบแทนมีค่าเท่ากบัมูลค่า
ต้น ทุ นห รือ ค่ าใช้ จ่ าย ในการลงทุ น  ใน
เคร่ืองมือหรือเกณฑ์ในการประเมินความ
คุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบไปด้วย 
มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ  (NPV)  อัต ร า ส่ วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) และอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR)  

อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วน
จั ง ห วั ด
ข อ น แ ก่ น 
(2555) 

รายงานการ
ติดตามและ
ประเมินผล
ความคุม้ค่า
โครงการ
ก่อสร้างถนน
ส าหรับน ้าลน้
ผา่น ประจ าปี 
พ.ศ.2553, 2554 
(หลงัด าเนินการ) 

 เพ่ือตอ้งการทราบ
ความคุม้ค่า และ
สมประโยชนข์อง
โครงการ 

 เพ่ือตอ้งการทราบ
ผลการด าเนิน
โครงการวา่
เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวห้รือไม่ 

  ในการศึกษาได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ ชาวบา้นท่ีอยู่ในเขต อ าเภอหนองสอง
หอ้ง อ าเภอเป่ือยนอ้ย อ าเภอพระยืน อ าเภอน ้า
พอง และอ าเภอชุมแพ มีการเลือกพ้ืนท่ีในการ
ติดตามฯ โดยเป็นอ าเภอในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
ขอนแก่นท่ีมีการก่อสร้างถนนส าหรับน ้ าลน้
ผ่าน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
ใช้แบบสัมภาษณ์เพ่ือสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ในการติดตามประเมินผล ใช้แนวทางการ
สังเกตเพ่ือสังเกตสถานท่ีก่อสร้างโครงการ
และพฤติกรรมชาวบ้าน โดยใช้สมุดบันทึก
และใช้กลอ้งบันทึกภาพเพ่ือบันทึกลกัษณะ
ของสถานท่ีก่อสร้าง 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
ช่ือผู้แต่ง ช่ือเร่ือง วตัถุประสงค์ วธีิการศึกษา 

ดวงใจ  
กาญจนศิลป์ 
และคณะ 
(2556) 

ความคุม้ค่าของ
ทรัพยากร
สารสนเทศของ
ศูนยบ์รรณสาร
และส่ือการศึกษา
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี 

 ศึกษาปริมาณและ
คุณภาพของ
ทรัพยากร
สารสนเทศศูนย์
บรรณสารและ
ส่ือการศึกษาตาม
เกณฑก์ารประกนั
คุณภาพทั้งใน
ภาพรวมและ
เฉพาะสาขาวิชา 

 วิเคราะห์
งบประมาณจดัหา
ทรัพยากร
สารสนเทศกบั
อตัราการใช ้

 วิเคราะห์ความ
คุม้ค่าของการ
ลงทุนทรัพยากร
สารสนเทศ 

ในการศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลท่ีเป็น
แบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ และรวบรวมขอ้มูล
จากรายการหนงัสือท่ีจดัหาและปริมาณการใช้
ใน ช่วงปีงบประมาณ  พ .ศ. 255-2554 จาก
ฐานข้อ มูล  ALIST โมดูล Acquisition และ 
Cataloging ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดท้ า
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณและความ
ทนัสมยัของทรัพยากรสารสนเทศศูนยบ์รรณ
สารและส่ือการศึกษาตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ ทั้ งในภาพรวมและเฉพาะสาขาวิชา 
ข้อมูลการใช้วารสารฉบับพิมพ์ วิ เคราะห์
ข้อมูลการเปรียบเทียบงบประมาณในการ
จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ และวิเคราะห์
ค ว าม คุ้ ม ค่ าข อ งก ารล ง ทุ น ท รั พ ย าก ร
สารสนเทศ โดยพิจารณาจาก ต้นทุนการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศต่อคร้ัง และผลตอบแทน
พิจารณาจากรายได้ของศูนย์บรรณสารและ
ส่ือการศึกษา โดยจ าแนกเป็นรายไดท่ี้เป็นเงิน
สดท่ีศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษาเรียกเก็บ
จากผู ้ใช้  และรายได้ ท่ี ไม่ ใช่ เงินสด โดย
พิจารณาจากการเขา้ใชห้อ้งสมุด 

อตัถ ์อจัฉริ
ยมนตรี 
(2556) 

แนวทางการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของ
เกษตรกรเพ่ือผลิต
พืชผกัปลอดภยั
ของชุมชนเมือง
แกนพฒันา 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

เพ่ือศึกษาแนวทางการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของเกษตรกรเพ่ือ
พฒันาการเกษตร
ปลอดภยั ชุมชนเมือง
แกนพฒันา อ าเภอแม่
แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยมีวตัถุประสงค์
ยอ่ยคือ 

  การวิจัยน้ีได้เน้นการจัดกิจกรรม การ
ส ร้ า ง ก ร ะ บ ว น ก าร ก ลุ่ ม  แ ล ะ พั ฒ น า
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
ประกอบด้วยกระบวนประเมินองค์ความรู้
และกระบวนการสร้างองค์ความรู้ดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ การประเมินองค์ความรู้ของเกษตรกร
ก่อนเร่ิมโครงการ พร้อมทั้ งการตรวจสอบ
สาร เค มีตกค้าง  ก ารพัฒ น าความ รู้ขอ ง
เกษตรกรโดยผา่นกระบวนการสร้างและ  
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
ช่ือผู้แต่ง ช่ือเร่ือง วตัถุประสงค์ วธีิการศึกษา 

   เพ่ือศึกษาองค์
ความรู้ของเกษตรกร
ต่อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการใช้
สารเคมีในการผลิต
พืชผกัปลอดภยัของ
กลุ่มเกษตรกรเมือง
แกนพฒันา อ าเภอแม่
แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 เพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ใน
การพฒันากลุ่มเกษตร
ปลอดภยัน าร่องเมือง
แกนพฒันา อ าเภอแม่
แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 เพ่ือออกแบบ
ระบบการตลาดพืชผกั
ปลอดภยัอยา่งมีส่วน
ร่วมกบัเทศบาลเมือง 
เมืองแกนพฒันา 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

เรียนรู้ร่วมกบันักวิจยั การฝึกปฏิบัติโดยการ
ใชแ้ปลงสาธิตและให้เกษตรกรมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู้
และการศึกษาดูงาน การพัฒนากลุ่มและ
เครือข่าย และการหาแนวทางในการพัฒนา
ด้านตลาด และกระบวนการติดตามและ
ประเมินผล ดา้นการผลิต 

วิสาขา ภู่
จินดา 
(2557) 

ผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและ
ผลตอบแทนทาง
สงัคมของการ
ใชพ้ลงังานชีว
มวลในระดบั
ชุมชนและระดบั
ครัวเรือน 

 เพื่อศึกษาผลกระทบ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และผลตอบแทน
ทางสงัคมจากการ
ลงทุน จากการใช้
พลงังานชีวมวลใน
ระดบัครัวเรือนและ
ในระดบัชุมชน 

  ในส่วนของขั้นตอนการศึกษางานวิจยัน้ี 
เร่ิมต้นจากการเก็บรวบรวมและสังเคราะห์
ขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บทความวิชาการ
ทั้งของไทยและของต่างประเทศ ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู ้เช่ียวชาญและผู ้แทนของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งท าการลงพ้ืนท่ีชุมชนและ 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
ช่ือผู้แต่ง ช่ือเร่ือง วตัถุประสงค์ วธีิการศึกษา 

   ครัวเรือน ท่ี มีการใช้พลังงาน ชีวมวลทุก
ลกัษณะ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีเกบ็จากชุมชนและ
ครัวเรือนท่ีมีการผลิตพลังงานชีวมวล มา
ค านวณผลตอบแทนการลงทุนทางสังคม 
(Social return on investment:  SROI)  แ ล ะ
ประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มโดยการ
พิจารณาต่อผลท่ีเกิดข้ึนกับคุณภาพแหล่งน ้ า
ของพ้ืน ท่ี  คุณภาพอากาศของพ้ืน ท่ี  และ
ป ริม าณ ของเสี ย ท่ี เกิ ด ข้ึน ใน พ้ื น ท่ี  และ
เสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการพลงังาน
ชีวมวลเพ่ือลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และสร้างผลตอบแทนทางดา้นสงัคม 

กิตติกร สา
สุจิตต ์และ
คณะ (2558) 

การผลิต
เช้ือเพลิงอดัแท่ง
จากวสัดุเหลือ
ท้ิงซงัและ
เปลือกขา้วโพด
ดว้ยเทคนิคการ
อดัรีดข้ึนรูปโดย
ใชต้วัประสาน
แป้งมนัผสมปูน
ขาว 

  เพ่ือท าการศึกษา
การน าวสัดุเหลือ
ท้ิงทางการเกษตร 
ไดแ้ก่ ซงัขา้วโพด
และเปลือก
ขา้วโพดมาผา่น
กระบวนการอดัรีด
ข้ึนรูปเป็นแท่ง
เช้ือเพลิง 

  ในการศึกษาไดท้ าการศึกษาถึงการผลิต
แท่งเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์สมบติั
และการใชพ้ลงังานในการผลิตแท่งเช้ือเพลิง 
และการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงใน
ส่วนของการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ได้
ท าการประเมินหาระยะเวลาคืนทุนของระบบ
ผลิตแท่งเช้ือเพลิงโดยใชเ้ทคนิคการอดัรีดข้ึน
รูป โดยระบบประกอบไปด้วยต้นทุนคงท่ี 
ต้นทุนแปรผันรายปี และผลตอบแทนการ
ลงทุน  

ธนาพล 
ตนัติสตัยกุล 
และคณะ 
(2558) 

พลงังานทดแทน
ชุมชนจาก
เช้ือเพลิงชีวมวล
อดัแท่งจาก
ทางมะพร้าว 

  เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
น าทางมะพร้าวมา
ผลิตเป็นเช้ือเพลิง
ชีวมวลอดัแท่ง
ส าหรับใชเ้ป็น
พลงังานทดแทน
ในชุมชน 

  งานวิจัยน้ีได้แบ่งขั้ นตอนการศึกษา
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการอดัแท่ง
เช้ือเพลิง ขั้นตอนการวิเคราะห์สมบัติด้าน
เช้ือเพลิงของแท่งเช้ือเพลิง และ ขั้ นตอน
การศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
การผลิตเช้ือเพลิงอดัแท่งจากทางมะพร้าว ใน
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอดัแท่งจากทาง 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
ช่ือผู้แต่ง ช่ือเร่ือง วตัถุประสงค์ วธีิการศึกษา 

   มะพร้าวเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ทาง
ปฏิบติัของชุมชนอยา่งย ัง่ยืน โดยการวิเคราะห์
ผลตอบแทนของโครงการ ประกอบดว้ยการ
วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) และระยะเวลาคืน
ทุน (PB) และการวิเคราะห์ความเส่ียงของ
โครงการหรือการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
(Sensitivity analysis) ซ่ึ งวิ เคราะห์ จากการ
เปล่ียนแปลงปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลตอบแทน
ของโครงการ 5 ปัจจยั คือ ราคาเช้ือเพลิง จาน
วนเช้ือเพลิงท่ีผลิตไดต่้อวนั ราคาเคร่ืองจกัร 
ค่าแรงคนงาน และจานวนวนัท่ีผลิตต่อปี 

ร่ืนรมย ์เลิศ
ลั ท ธ ภ ร ณ์ 
(2558) 

โครงการการ
ประเมินความ
คุม้ค่าและ
ผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้มและ
เศรษฐศาสตร์
ของการใช้
ประโยชนจ์าก
กากมนั
ส าปะหลงัเพ่ือ
ผลิตก๊าซชีวภาพ
และเอทานอล 

  เพ่ือประเมินมูลค่า
และผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร์และ
ส่ิงแวดลอ้มของ
การน ากากมนั
ส าปะหลงัไปใชใ้น
การผลิตเอทานอล
และก๊าซชีวภาพ
และเปรียบเทียบ
กบัการใช้
ประโยชนข์องกาก
มนัส าปะหลงั ณ 
ปัจจุบนั  

  ในการศึกษาได้ด าเนินการประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มโดย
ใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ต้นทุนรวม (Total 
cost assessment-TCA) ในการวิเคราะห์มูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะห์ตน้ทุน
แบบโฟรเทียร์ (Four tiers cost analysis) และ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีรายการวฏัจกัรชีวิต 
( Life cycle inventory analysis)  ใ น ก า ร
วิ เค ราะ ห์ มู ล ค่ าท าง เศรษฐศาสต ร์และ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น ไดใ้ชส้มการ ประกอบไปดว้ย 
มูล ค่ าทางเศรษฐศาสตร์  (Total economic 
cost) รายไดร้วม (Total revenue) ผลก าไรรวม 
(Total profit) ระยะ เวล าคืน ทุ น  (Payback 
period-PB)  ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ  (Net present 
value-NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน 
(Internal rate of return-IRR) 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 


