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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจการผลิตมันเส้นสะอาดในต าบลท่าไม้  
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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจการผลิตมันเส้นสะอาด 

ในต าบลท่าไม้ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีการศึกษาอยู่ 5 ด้าน ของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 

ของโครงการ คือ ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน  

โดยใช้การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล (Individual Interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการท่ีซื้อมันส าปะหลังสด 

และมันเส้นสะอาดในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 3 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจผลิตมันเส้นสะอาด 

ในจังหวัดก าแพงเพชร โดยการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จ านวน 3 ราย น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

วิธีเชิงคุณภาพซึ่งผลของกิจกรรมเหล่านี้สามารถสรุปออกมาให้เห็นในรูปของงบการเงิน เพื่อน ามาใช้ประเมินผล  

และตัดสินใจลงทุนในโครงการนี้ โดยพิจารณาเทียบกับสมมติฐาน ว่ายอมรับโครงการเมื่ออัตราผลตอบแทนภายใน  

มคี่ามากกวา่ ตน้ทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) เท่ากับร้อยละ 15.17 และมีระยะเวลาคืนทุนภายในเวลา 5 ปี 

จากการศกึษาพบวา่ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตอ่การตัดสินใจซื้อมันส าปะหลังสด และเส้นสะอาด ด้านผลิตภัณฑ ์คือ 

สินค้าต้องเป็นไปตามคุณสมบัติท่ีกิจการก าหนดไว้ ด้านราคา คือ ราคาซื้อเป็นไปตามกลไกตลาดโดยกิจการจะก าหนด

ราคาสินค้าตามคุณภาพของสินค้า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ ผู้ขายจ าเป็นต้องขนส่งสินค้าให้กับกิจการเองเท่านัน้ 

และด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การติดต่อซื้อขายกันประจ า และมีความซื่อสัตย์ในค าพูด โดยโครงการลงทุนนี้ได้ซื้อ

พื้นท่ีในการด าเนินการผลิต มีพื้นท่ีใช้สอยประมาณ 20 ไร่ มีการก่อสร้างโครงอาคาร ลานปูนคอนกรีตส าหรับการผลิต 

โกดังเก็บสินค้า ส านักงานรวมถึงส่วนของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และยานพาหนะ โดยใช้เงินเร่ิมแรกโครงการเท่า กับ 

16,640,000 บาท โดยโครงการจะด าเนนิการในรูปแบบของหา้งหุ้นส่วนจ ากัด และเมื่อหมดระยะเวลาโครงการก าหนดให้มี

การขายโรงงาน จากข้อมูลทางด้านการเงิน คือ มีระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการ (Payback Period: PB) ประมาณ 

2.95 ปี  ห รือ  2 ปี  11 เดื อน  12 วั น  มู ลค่ า ปัจจุ บันสุ ท ธิ  (Net Present Value:  NPV)  เ ท่ ากั บ  8,799,866 บาท  

อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ของโครงการเท่ากับร้อยละ 31.75 และมีดัชนีการท าก าไรของ

                                                           
* นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการบญัชี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการ (Profitability Index) เท่ากับ 1.529 เท่า จึงสรุปได้ว่า มีความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจการผลิตมันเส้นสะอาด

ในต าบลท่าไม้ อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัดก าแพงเพชร 

ABSTRACT 

The objective of this independent study were to study a feasibility of an investment in clean cassava chip 

production in Tha Mai Sub-District, Phran Kratai District, Kamphaeng Phet Province. The five dimensions which were 

environment of the project, marketing, technical, management, and financial were studies to analyse a feasibility of 

the project.  The method of individual interview was used for data collection from the three entrepreneurs who 

purchased fresh cassava and clean cassava chip in Kamphaeng Phet Province.  Purposive sampling and in- depth 

interview were employed to collect the data from the three entrepreneurs in clean cassava chip business in Kamphaeng 

Phet Province.  The data were qualitatively analysed which the results of these activities could be concretely 

summarised in financial report for assessment and making decision for investment in this project.  It was compared to 

the hypotheses whether the project would be accepted when the Internal Rate of Return ( IRR)  was greater than the 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) which equaled to 15.17 percent and the Payback Period (PB) was within 5 

years. 

The results of this study demonstrated that the factors affected to decision making in purchasing fresh cassava 

and clean cassava chip were 1) product: product shall be qualified due to the business’s specification; 2) price: price 

depended on marketing mechanism. The business tagged the products’ prices according to the quality of products; 3) 

place ( distribution channe) :  sellers needed to distribute the products to business themselves; and 4)  promotion 

(marketing communication): regular trade and honest in words.  

This project invested to purchase the land for production approximate 20 rai. There were construction building 

and concrete yard for production and storage, office, machine and equipment including vehicle.  The total of initial 

investment for this project was 16,640,000 Baht. The project operated as a limited partnership. When the timeline of 

the project was due, the factory would be sold. Based on the financial report, the Payback Period (PB) was approximate 

2.95 years or 2 years 11 months and 12 days. The Net Present Value (NPV) was 8,799,866 Baht. The Internal Rate 

of Return (IRR) of the project was equal to 31.75 percent and Profitability Index was equal to 1.529 times. In conclusion, 

there was a feasibility of an investment in clean cassava chip production in Tha Mai Sub - District, Phran Kratai District, 

Kamphaeng Phet Province. 
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บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรเป็นล าดับต้นๆ ของโลก โดยประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้น าใน

การผลิตมันส าปะหลัง (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2559) จังหวัดท่ีเป็นแหล่งปลูกมัน

ส าปะหลังท่ีส าคัญ ได้แก่ นครราชสีมา ก าแพงเพชร กาญจนบุรี สระแก้วนครสวรรค์ ชัยภูมิ โดยในจังหวัดก าแพงเพชร

พบว่า มีพื้นท่ีการปลูกมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจาก จังหวัดนครราชสีมา หัวมันส าปะหลังสดสามารถน ามา 

แปรรูปท่ีส าคัญ ได้แก่ มันเส้น และมันอัดเม็ด โดยหัวมันส าปะหลังสด ส่วนใหญ่จะถูกน าไปแปรรูปเบื้องต้นเป็นมันเส้น  

ซึ่งสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดตา่งๆต่อไป ได้แก่ อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ กรดมะนาว อาหารสัตว์ และเอทานอล 

ซึ่งล้วนแต่ต้องการใช้วัตถุดิบมันเส้นคุณภาพดี ธุรกิจลานมันเส้น แต่เดิมมีการผลิตเป็นมันเส้นปกติ ซึ่งมักจะพบปัญหา

ความไม่บริสุทธ์ิของชิ้นมันเส้น เพราะมันเส้นจะมีสิ่งเจือปนอยู่ในปริมาณมาก และยังไม่ครอบคลุมการใช้ประโยชน์จาก  

มันเส้น ส่งผลให้ภาครัฐจึงมีนโยบายท่ีจะยกระดับมันเส้นให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานจึงต้องจัดท าโครงการลานมันเส้น

สะอาดโดยมันเส้นสะอาดนัน้จะต้องมคีุณสมบัตดิังนี้ คือ ความชื้นไมเ่กินร้อยละ 13 ดินทรายไม่เกินร้อยละ 4 เชื้อแป้งไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 70 มันเส้นสะอาดจะมรีาคาขายท่ีสูงกวา่มันเส้นปกติ แต่ท้ังนี้ผู้ประกอบการจะตอ้งมีการลงทุนเพิ่มในส่วนของ

เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มันเส้นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานท่ีถูกก าหนดไว้โดยกรมการค้าต่างประเทศ  

(จิราภา เรืองมงคล, 2556) โดยงานวจิัยในจังหวัดก าแพงเพชรพบวา่ จิราภา เรืองมงคล (2556) ได้ศึกษาการวเิคราะห์การ

ลงทุนในลานมันเส้นสะอาด ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวศึกษาเพียงต้นทุนและผลตอบแทน

จากการลงทุนลานมันเส้นสะอาด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการน าผลการศึกษามาชว่ยตัดสินใจลงทุนใน ต าบลท่าไม ้อ าเภอพราน

กระต่ายได้จริง เนื่องจากพื้นท่ีท่ีแตกต่างกันอาจจะมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการลงทุนท่ีแตกต่างกัน อีกท้ังยัง

ขาดข้อมูลการศึกษาด้านเทคนิค ด้านการตลาด และด้านการจัดการ ท่ีเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินโครงการให้มีความ

เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจการผลิตมันเส้นสะอาดใน

ต าบลท่าไม้ อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการลานมันปกติได้ใช้เป็นข้อมูลใน

การตัดสินใจ และหันมาท าลานมันเส้นสะอาดมากขึ้น 

แนวคดิและทฤษฎี 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

การบริหารโครงการและ การศึกษาความเป็นไปได้ (ฐาปนา ฉิ่นไพศาล และอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ , 2553) คือ 

การศึกษาโครงการในภาพรวม โดยการจัดท าโครงการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ จ าเป็นต้องมีการ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยใช้การวิเคราะห์มหภาค (PEST 

Analysis) (สุธี พนาวร และนุกูล เรืองอุทัย, 2554) ด้านการตลาดโดยใช้การวเิคราะห์พลวัติ (Five Forces Model) และการ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT Analysis) ด้านเทคนิค จะพิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญ 3 ด้านคือ ปัจจัยน าเข้า 

กระบวนการผลิต และสถานท่ีตั้งของโครงการ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิต ด้านการบริหารจัดการ โดยมีกิจกรรมท่ี

ต้องพิจารณา 4 กิจกรรม คือ รูปแบบของหน่วยธุรกิจท่ีเหมาะสม รูปแบบการบริหารภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร 
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ระยะเวลาในการปฏบัิติงานก าหนดให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิต และกระบวนการผลิต และการศกึษาความเป็นไปได้

ทางสิ่งแวดล้อม และด้านการเงิน จะเป็นการวิเคราะห์ให้ได้รู้วา่ โครงการคุ้มทุนหรือไม่ มีความเป็นไปได้ท่ีจะลงทุนหรือไม่ 

โดยจัดท างบการเงินล่วงหน้า เพื่อท่ีจะได้น ามาวิเคราะห์ทางด้านการเงิน โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ

โครงการ ดังนี้  คือ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทนภายใน 

(Internal Rate of Return) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) (ฐาปนา ฉิ่นไพศาล และอัจฉรา ชีวะตระกูล

กิจ, 2553) 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้คือ 1. ผู้รับซื้อมันส าปะหลัง และมันเส้นสะอาด 2. ผู้ประกอบการผลิตมันเส้น

สะอาดในจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งมีจ านวนอย่างละ 3 ราย รวมท้ังหมด 6 ราย โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการคัดเลอืกกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 แบบ คือ 1. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) คือ จะมีการเก็บข้อมูลจากในกลุ่ม

ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตมันเส้นสะอาด โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In Depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเทคนิค 

รวมถึงด้านการบริหารจัดการและด้านการเงิน แลว้ให้ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตมันเส้นสะอาดท่ีได้รับการสัมภาษณ์นั้นช่วย

แนะน าผู้ประกอบการคนอื่นๆ ต่อไปอีก และผู้ประกอบการผลิตมันเส้นสะอาดท่ีได้รับการสัมภาษณ์ในรายถัดไปก็จะช่วย

แนะน าบุคคลอื่นต่อไปอีกเร่ือยๆ อย่างเป็นแบบลูกโซ่ จนเมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนและเพียงพอแล้ว ผู้วิจัยก็จะน ามา

วิเคราะห์ผล สรุป อภิปรายผล และน าไปสู่การเป็นข้อเสนอแนะ 2. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อทราบถึงแนวโน้มปริมาณความต้องการมันเส้นสะอาด  

โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล (Individual Interview) กับผู้ประกอบการท่ีซื้อมันเส้นสะอาด ได้แก่ โรงงานผลิตอาหาร

สัตว์ โรงงานแป้งมันอัดเม็ด และบริษัทลานมันเส้นขนาดใหญ่ท่ีท าหน้าท่ีในการสง่ออก จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ผลการศึกษา  

 1. การวิเคราะห์ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ พบว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมันส าปะหลังจังหวัด

ก าแพงเพชรมกีารขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึน้เป็นผลมาจากราคามันส าปะหลังท่ีเพิ่มขึ้นตามความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์

มันส าปะหลังของไทยท่ีมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ท้ังจากตลาดส าคัญอยา่งจีน และตลาดใหม่ๆ ท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ออกไป

เจรจาขยายตลาด (กระทรวงพาณิชย์, 2561: ออนไลน์) ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการเพาะปลูกที่มากขึ้นเช่นกัน ในทางเดียวกัน

นี้ มีการพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ท าให้ได้ผลผลิตมันส าปะหลังท่ีมีคุณภาพ  

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตมันเส้นสะอาดได้วัตถุดิบมันส าปะหลังท่ีมีคุณภาพไปใช้แปรรูปในการผลิตต่อไป  

แต่ท้ังนี้กระบวนการผลิตมันเส้นสะอาด จะก่อให้เกิดปริมาณฝุ่นควันท่ีสูง สร้างมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อม และชุมชน

ใกล้เคียงได้ ดังนั้นการจะจัดตั้งสถานประกอบการ และการแปรรูปวัตถุดิบต้องผ่านการประชาคมหมู่ บ้าน และอยู่ภายใต้

กฎหมายควบคุม 
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 2. การวิเคราะห์ด้านการตลาด การแข่งขันในตลาดวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis พบว่า มีโอกาสจากการ

สนับสนุนของภาครัฐ ที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมเกษตรกร และผู้ประกอบการมันส าปะหลัง อีกท้ังโครงการมีจุดแข็งท่ีจะ

สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ และในการวิเคราะห์ Five Forces Analysis พบว่า แรงผลักดัน 5 ประการ

ของการแข่งขันทางธุรกิจอยู่ในระดับปานกลาง อกีทัง้ในพืน้ท่ีท่ีต้ังของโครงการยังไม่มผีู้ประกอบกิจการผลิตมันเส้นสะอาด 

ดังนั้นจึงมีความน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการลงทุน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

ท่ีมีความส าคัญตอ่ผู้ซือ้มันเส้นสะอาด และมันส าปะหลังสด มดีังนี้ ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้ซือ้ให้ความส าคัญกับ

ปัจจัยด้านสินค้าท่ีต้องเป็นไปตามท่ีกิจการก าหนดเท่านั้น คือ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 16 และสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ  

4 ปัจจัยด้านราคา (Price) พบว่า ผู้ซื้อให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน ราคาขายต้องเป็นไปตามท่ีกิจการก าหนด ปัจจัยด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) พบว่า ผู้ซื้อให้ความส าคัญกับผู้ขายต้องขนส่งสินค้าให้กับกิจการผู้ซื้อเท่านั้น ปัจจัยด้าน

การสง่เสริมการตลาด (Promotion) ผู้ซือ้ให้ความส าคัญกับขนาดของปริมาณสินคา้ที่จัดส่งและความสม่ าเสมอในการจัดสง่

สินค้า โดยการขายปีท่ี 1-5 คาดว่าโครงการจะมีราคาขายมันเส้นสะอาด และมันส าปะหลังสดเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ 

6,454 บาท/ตัน และ 2,256 บาท/ตัน ตามล าดับ 

 3. การวิเคราะห์ด้านเทคนิค โครงการลงทุนนี้ได้น าท่ีดินท่ีซื้อมาใช้ในการเป็นท่ีตั้งของโครงการ และใช้ในการ

ผลิต มูลค่าท่ีดิน 2,000,000 บาท มีพื้นท่ีใช้สอยประมาณ 20 ไร่ ตั้งอยู่ท่ีปลักมะหว้า หมู่ 4 ต.ท่าไม้ อ. พรานกระต่าย  

จ. ก าแพงเพชร ลักษณะเป็นพื้นท่ีโล่ง ติดถนน อยู่ห่างไกลชุมชน โดยโครงการจะก่อสร้างโครงอาคาร ลานปูนซีเมนต์

ส าหรับการผลิตและเก็บสินค้า รวมถึงส่วนของส านักงาน ซึ่งอาคารมีขนาดพื้นท่ีใช้สอยรวม 3 ไร่ ลานซีเมนต์ส าหรับตาก

มันเส้นสะอาด 15 ไร่ และพื้นท่ีใชส้อยอื่นๆ 2 ไร่ ภายใตค้่าก่อสร้าง 4,950,000 บาท โครงการลงทุนเครื่องจักร 3,779,400 

บาท โดยโครงการมีก าลังการผลิตมันเส้นสะอาด และมันส าปะหลังสด เฉลี่ย 7,290 ตันต่อปี และ 1,490 ตันต่อปี 

ตามล าดับ ต้นทุนสินค้าขายเฉลี่ย 5,318 บาทต่อตัน และ 2,044 บาทต่อตัน ตามล าดับ โดยมีค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉลี่ย 

3,059,166 บาทต่อปี 

 4. การวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการ โครงการมผีู้บริหาร 3 คน โดยจะด าเนินการในรูปแบบของหา้งหุ้นส่วน

จ ากัด ท าหน้าท่ีก ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางท่ีวางไว้ ทั้งจัดหาแหล่งเงินทุน การติดต่อจัดหาแหล่ง

วัตถุดิบ ควบคุมการผลิต รวมถึงการจัดจ าหน่าย ซึ่งโครงการจะมีพนักงานจ านวน 4 คน โดยท าหน้าท่ีในการผลิตมันเส้น

สะอาดจ านวน 3 คน และพนักงานขับรถบรรทุกพ่วง 24 ล้อ 1 คน โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปีท่ี 1-5 เฉลี่ย 

1,830,032 บาทต่อปี 

 5. การวิเคราะห์ด้านการเงิน โครงการลงทุนธุรกิจการผลิตมันเส้นสะอาดในต าบลท่าไม ้อ าเภอพรานกระต่าย 

จังหวัดก าแพงเพชร มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ มีระยะเวลาคืนทุน (Payback 

Period: PB) 2.95 ปี หรือ 2 ปี 11 เดือน 12 วัน มีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Net Present Value: NPV) เท่ากับ 

8,799,866 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากับร้อยละ 31.75 ซึ่งสูง

กว่าต้นทุนเงินทุนของโครงการ (WACC) คือร้อยละ 15.17 ดัชนีการท าก าไรของโครงการ (Profitability Index) มีค่าเท่ากับ 

1.529 ดังนั้นส าหรับผลการศึกษาการเงินพบว่า มีความเป็นไปได้ในการลงทุน เนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีมีผลก าไร  

และมีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยสามารถท าก าไรได้ดีกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย ์อีกท้ังมีอัตราผลตอบแทนสูง 
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มรีะยะเวลาคืนทุนท่ีสัน้ และจากการวเิคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) รวมท้ังหมด 4 กรณพีบวา่ ตัดสนิใจยอมรับ

การลงทุนท้ัง 4 กรณี เนื่องจากมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) น้อยกว่าระยะเวลาของโครงการ (3.02 3.26 

4.04 และ 2.09 ตามล าดับ < 5 ปี) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีค่ามากกว่า 0 (8,367,152 บาท 

6,783,494 บาท 3,260,726 บาท และ17,108,576 บาทตามล าดับ ≥ 0 ) อัตราผลตอบแทนภายใน ( Internal Rate of 

Return: IRR) มีค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ (30.94% 28.10% 21.38% และ46.96% ตามล าดับ ≥ 15.17%)  

และดัชนกี าไร (Profitability Index: PI) มีค่ามากกว่า 1 (1.503 1.411 1.196 และ 2.028 ≥ 1) 

การอภิปรายผลการศึกษา 

1. การวิเคราะห์ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ จากการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมมันส าปะหลังจังหวัด

ก าแพงเพชรมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นเป็นผลมาจากความตอ้งการซื้อผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของไทยท่ีมีเข้ามา

อย่างต่อเนื่อง ท้ังจากตลาดส าคัญอย่างจีน และตลาดใหม่ๆ ส่งผลให้ราคามันส าปะหลังเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการ

เพาะปลูกภายในประเทศท่ีมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิพนธ์ พัวพงศกร, เณศรา สุขพานิช  

และนิภา ศรีอนันต์ (2550) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง แนวโน้มตลาด และการแทรกของรัฐบาล  

และอัมพา เป่ียมค าทอง (2553) ที่ได้ศึกษาความเชื่อมโยงของตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทย พบว่า ประเทศจีนท่ีมี

ความตอ้งการผลิตภัณฑม์ันส าปะหลังของไทยมากขึ้น ซึ่งเกิดจากความตอ้งการบริโภคแอลกอฮอลเ์พื่อน าไปท าการผลิตเอ

ทานอลส าหรับใชใ้นน้ ามัน เบนซิน 91 และ 95 ซึ่งการสง่ออกส่วนใหญ่น้ันจะส่งออกในรูปของมันเส้น อกีทัง้ตลาดการใชม้ัน

ส าปะหลังเป็นอาหารสัตวใ์นประเทศมกีารขยายตัวเพิ่มมากขึ้น การผลิตมันเส้นสะอาดยังไมเ่พยีงพอกับความตอ้งการใช้ใน

ประเทศ คือ มีการน ามันส าปะหลังมาใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปมากขึ้นท้ังตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ  

ซึ่งคาดว่าความตอ้งการมันส าปะหลังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ในอนาคต 

 2. การวิเคราะห์ด้านการตลาด  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

ท่ีมีความส าคัญตอ่ผู้ซือ้มันเส้นสะอาด และมันส าปะหลังสด มดีังนี้ ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) ผู้ซือ้ให้ความส าคัญกับ

ปัจจัยด้านสินค้าท่ีต้องเป็นไปตามท่ีกิจการก าหนดเท่านั้น คือ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 16 และสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 4 

เนื่องด้วยกิจการของผู้ซื้อ ต้องน าสินค้าไปใช้เพื่อผลิตต่อ หรือจ าหน่ายต่อเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดของผู้ซือ้ 

ปัจจัยด้านราคา (Price) พบว่า ผู้ซื้อให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน ราคาขายต้องเป็นไปตามท่ีกิ จการผู้ซื้อก าหนด  

โดยจะอา้งอิงจากหลายสว่น เชน่ ราคาตลาด ณ ตอนน้ัน อา้งอิงผู้ซือ้รายอื่น และอา้งอิงราคาจากผู้น าเขา้จากต่างประเทศ 

เป็นต้น ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) พบว่า ผู้ซื้อให้ความส าคัญกับผู้ขายต้องขนส่งสินค้าให้กับกิจการผู้ซือ้ 

เนื่องจาก ในตลาดผู้ขายมีจ านวนมากกว่าผู้ซื้อ ท าให้ผู้ขายส่วนใหญ่จ าเป็นต้องบรรทุกสินค้ามาให้กับผู้ซื้อเท่านั้น  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผู้ซื้อให้ความส าคัญกับปัจจัย ขนาดของปริมาณสินค้าท่ีจัดส่งและความ

สม่ าเสมอในการจัดส่งสินค้า ซึ่งมีผลการศึกษาท้ังท่ีไม่สอดคล้องและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิราภา เรืองมงคล 

(2556) ที่ได้ศึกษาการวิเคราะห์การลงทุนธุรกิจการผลิตมันเส้นสะอาดในต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด

ก าแพงเพชร พบว่าท่ีไม่สอดคล้อง คือ ด้านคุณสมบัติของมันเส้นสะอาดท่ีผู้ซื้อต้องการ คือ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 13  

ดินทรายไม่เกินร้อยละ 4 อาจเป็นเพราะ ตลาดผู้รับซื้อมันเส้นสะอาด ในจังหวัดก าแพงเพชรจ าเป็นต้องใช้เวลาในการ  
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เก็บสินค้าท่ีรับซื้อไว้ในโกดังสินค้าในปริมาณมากจนกว่าจะน าสินค้าไปส่งออกท่ีท่าเรือ (ความชื้น ณ ท่าเรือเท่ากับร้อยละ 

13-14) ดังนั้นอาจจะท าให้ความชื้นของสินค้าท่ีเก็บไว้ในโกดังสินค้าลดลงซึ่งจะท าให้น้ าหนักของสินค้าลดลงไปด้วย  

จึงต้องลดคุณสมบัติของมันเส้นสะอาดท่ีกิจการรับซื้อ ณ จุดรับซื้อในจังหวัดก าแพงเพชร ส่วนผลการศึกษาท่ีสอดคล้อง 

คือ ผู้ประกอบการลานขนาดเล็กไมม่ีอ านาจตอ่รองด้านราคาขาย และผู้ประกอบการลานขนาดใหญ่จะมีความสามารถใน

การตอ่รองด้านราคา และปริมาณกับผู้ซื้อเนื่องจากการขายมันเส้นสะอาดของลานขนาดใหญ่จะใชป้ริมาณเป็นตัวก าหนด 

ราคาสินค้า ดังนั้นลานขนาดใหญ่จึงมอี านาจต่อรองด้านราคาขายมากกว่าลานขนาดเล็ก 

 3. การวิเคราะห์ดา้นเทคนิค จากการศกึษาพบวา่ ขั้นตอนการผลิตเร่ิมจากท าความสะอาดสิ่งเจือปนท่ีติดมากบั

หัวมันส าปะหลังสดในชว่งเชา้ จากนั้นน าหัวมันท่ีสะอาดแล้วใส่เครื่องฝานเพื่อหั่นเป็นช้ิน ๆ จากนั้นน าชิน้หัวมันท่ีถูกหั่นแล้ว

บรรจุใส่ตู้โรย เพื่อน าไปตากแดดบนลานซีเมนต์ (ลานตาก) ระหว่างการตากแดดจะต้องใช้คราดกลับมันเส้นทุก ๆ  

1 - 2 ชั่วโมง โดยท าแบบนี้ประมาณ 2 วัน หลังจากนั้นจะเก็บรวมกองไวป้ระมาณ 3 คืน เพื่อให้ความช้ืนของมันเส้นสะอาด

ท่ีตากนั้น ได้ดูดความชื้นระหว่างกัน ซึ่งท าให้ความชื้นของมันเส้นสะอาดท่ีเราตากมีความชื้นในปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน

ท้ังหมด โดยหลังจากกองไว้ครบ 3 คืน ให้น ามาตากอีกคร้ังประมาณคร่ึงวัน หรือเต็มวัน โดยระหว่างนี้จะท าการวัด

ความชื้นของมันเส้นสะอาดท่ีตากทุกคร่ึงชั่วโมง หากวัดความชื้นแล้วพบว่า มีความชื้นประมาณร้อยละ 16 – 16.5  

ให้ท าการเก็บรวมกอง โดยเก็บไว้ในโกดัง หรือเพื่อรอจ าหนา่ยต่อไป ซึ่งมีเทคนิคการผลิตท่ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

จิตภินันท์ เจรญิรุ่งเรือง (2552) ที่ได้ศึกษากลยุทธ์การขยายอุปทานมันเส้นสะอาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศ

ไทย พบวา่ ด้านเทคนิคการผลิตมันเส้น ในระหว่างการตากแดดและการกลับชิ้นมันเส้นสะอาด ควรใชร้ถขนาดเล็กกลับชิ้น

มันเส้นซึ่งจะช่วยให้การสูญเสียระหว่างตากลดลง อีกท้ังควรสับหัวมันสดในช่วงเช้า แล้วตากแดด และเมื่อตากแดดได้  

2 แดด ควรจะเก็บรวมกองไวก้่อนในตอนเย็น รุ่งขึ้นจึงเกลี่ยออกตากแดดต่อ ซึ่งจะชว่ยให้ความช้ืนของมันเส้นสะอาดท่ีตาก

อกีครัง้มคีวามชื้นใกล้เคียงกัน 

 4. การวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการ จากการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปได้ แต่ท้ังนี้โครงการต้องให้

ความส าคัญในการจัดการกับมลภาวะท่ีจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมันเส้นสะอาด ซึ่งจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 

2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท าความสะอาดมันส าปะหลังสด และขั้นตอนในการตากแดด ซึ่งจะมีปริมาณฝุ่น ดินทราย รวมท้ัง

ฝุ่นแป้งมันลอยฟุ้งในอากาศ ซึ่งฝุ่นเหลา่นีเ้ป็นมลภาวะทางอากาศ ดังนัน้โครงการควรตัง้ในบริเวณท่ีหา่งไกลชุมชน ขั้นตอน

การผลิตควรท่ีจะตั้งอยู่ในพื้นท่ีปิด กระแสลมเข้าถึงได้ยาก โดยอาจปลูกต้นยูคาลิปตัสรอบบริเวณลานตาก รวมถึงติดตา

ค่ายเพื่อป้องกัน ฝุ่นท่ีจะลอยออกไปข้างนอกบริเวณโครงการได้ และพนักงานควรใช้ผ้าปิดจมูกและใส่แว่นตาช่วยในการ

ท างาน ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ จิราภา เรืองมงคล (2556) พบว่า การท าลานมันเส้นท่ีใช้พลังงานจากแสงอาทติย์

ในการตากบนลานปูนซีเมนต์ จ าเป็นต้องมท่ีีต้ังหา่งไกลจากชุมชน และควรมีขอ้ก าหนดต่างๆเกี่ยวกับการควบคุมมลภาวะ 

5. การวิเคราะห์ด้านการเงิน จากการศึกษาพบว่า โครงการลงทุนธุรกิจการผลิตมันเส้นสะอาดในต าบลท่าไม้ 

อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัดก าแพงเพชร มรีะยะเวลาโครงการ 5 ปี โครงการมรีะยะเวลาคืนทุน (PB) 2 ปี 11 เดอืน 12 วัน 

มีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV) เท่ากับ 8,799,866 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) 

เท่ากับร้อยละ 31.75 ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีต้องการ (WACC) คือร้อยละ 15.17 ดัชนกีารท าก าไรของ

โครงการ (PI) มีค่าเท่ากับ 1.529 ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ จิราภา เรืองมงคล (2556) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 2 (April – June 2019)   57 

 

ผู้ประกอบการลานมันขนาดมากกว่า 50 ไร่ แต่ไม่เกิน 100 ไร่ จ านวน 7 ราย ซึ่งเป็นลานขนาดใหญ่ท่ีมีก าลัง 

การผลิตสูง อีกท้ังมีความสามรถในการต่อรองราคาขายมันเส้นได้เนื่องจากการขายมันเส้นของลานขนาดใหญ่จ ะใช้

ปริมาณสินค้าเป็นตัวก าหนดราคา พบว่า มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ในช่วง 2.53 – 3.25 ปี มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.86 ปี และมูลค่า

ปัจจุบันสุทธิเฉลี่ย 9,761,100 บาท 

ข้อเสนอแนะ 

 ด้านสภาพแวดลอ้มของโครงการ ผู้สนใจลงทุนควรศกึษาข้อมูลดา้นสภาพแวดลอ้มของโครงการอยา่งครบถว้น

และรอบคอบ โดยเฉพาะด้านสังคมกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย เนื่องจากกระบวนการผลิตมันเส้นสะอาด จะ

ก่อให้เกิดปริมาณฝุ่นควันท่ีสูง สร้างมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อม และชุมชนใกล้เคียงได้ ดังนั้นการจะจัดตั้งสถาน

ประกอบการ ต้องผ่านการประชานคิมของชุมชน และการแปรรูปวัตถุดบิ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุม 

ด้านการตลาด ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลด้านการตลาดอย่างครบถ้วนและรอบคอบ ผู้ลงทุนควรให้

ความส าคัญกับคุณภาพของมันเส้นสะอาด เพราะคุณภาพของสินค้าจะส่งผลต่อราคาขายของสินค้า หากคุณภาพของ

สินค้าต่ ากว่าคุณภาพท่ีผู้ซื้อก าหนดไว้จะท าให้ถูกตัดราคาลงได้ ดังนั้นควรให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตและการ

ตรวจวัดคุณภาพของสินค้าก่อนท าการขาย 

ด้านเทคนิค ผู้สนใจลงทุนควรให้ความส าคัญกับท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ โดยการเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีอยู่

ใกล้แหล่งท่ีมีการเพาะปลูกมันส าปะหลัง ห่างไกลจากแหล่งชุมชน เพราะในขั้นตอนการผลิต จะมีฝุ่นแป้งลอยจ านวนมาก 

อกีทัง้ท่ีต้ังโครงการไม่ควรอยู่ไกลจากแหล่งผู้ซื้อมากนัก เพราะอาจท าให้มีต้นทุนการขนส่งสินค้าท่ีสูง 

ด้านการจัดการ เนื่องจากธุรกิจการผลิตมันเส้นสะอาดเป็นธุรกิจด้านการผลิตท่ีก่อให้เกิดปริมาณฝุ่น ดินทราย 

รวมท้ังฝุ่นแป้ง ซึ่งเป็นมลภาวะทางอากาศ ดังนั้นผู้ลงทุนควรให้ความส าคัญกับการจัดการฝุ่นต่างๆ เหล่านี้ท่ีอาจจะลอย

ออกไปข้างนอกโครงการ โดยการปลูกต้นยูคาลิปตัสรอบบริเวณลานตาก รวมถึงติดตาค่ายเพื่อป้องกัน ปริมาณฝุ่นท่ีจะ

ลอยออกไปข้างนอกบริเวณโครงการได้ และให้พนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต สวมใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รวมถึง

สวมใส่หน้ากากอนามัย (Hygienic Mask) และสวมใส่แวน่ตาเพ่ือป้องกันฝุ่นจากการท างาน 

ด้านการเงิน เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจการผลิตมันเส้นสะอาดจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนเร่ิมแรกสูง เพราะต้องมี

การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และยานพาหนะ จ านวนมาก ดังนั้นผู้ลงทุนควรให้

ความส าคัญกับการบริหารต้นทุนของเงินทุน ซึ่งจะส่งผลตอ่ความมั่นคงทางด้านการเงินของกิจการในอนาคต และกิจการ

ควรมสีัดสว่นของเงินลงทุนท่ีมาจากการกู้ยืมไมเ่กิน 1 เท่าของส่วนของเจ้าของ 
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