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                   ธติพิร ตนยัโชต*ิ

*อาจารยประจำวิทยาเขตหนองคาย  มหาวิทยาลัยขอนแกน

ธุรกิจทุกธุรกิจจำเปนอยางยิ่งที่ตองวิเคราะห
ความเปนไปไดของโครงการในแงของการลงทุน วา
โครงการทีค่ดิจะลงุทนุนัน้ใหผลตอบแทนทีค่มุคาตอการลง
ทนุหรอืไม โดยการเลอืกโครงการนบัเปนขัน้ตอนแรกของ
ชวงระยะกอนการลงทนุทีม่คีวามสำคญั โครงการทีป่ระสบ
ความสำเรจ็มกัจะเปนโครงการทีม่งุเขาสธูรุกจิทีถ่กูทางและ
ถกูเวลา แตโครงการทีป่ระสบความลมเหลวมกัเปนโครงการ
ที่มีสาเหตุมาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
หรอืสภาวะความไมแนนอน ซึง่การเปลีย่นแปลงอาจเกดิขึน้
อยางรวดเร็ว ทั้งดานเทคโนโลยี ทางเศรษฐกิจและสังคม
ทำใหการเลือกและวิเคราะหโครงการลงทุนนับวันจะมี
ประโยชนและความสำคญัขึน้ทกุท ีการวเิคราะหโครงการจงึ
มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหนักลงทุนหรือผูตัดสินใจ ไมวา
จะเปนผูตัดสินใจในระดับใดก็ตาม มีขอมูลพื้นฐานเพียง
พอตอการตดัสนิใจวาจะเลอืกโครงการใดในการลงทนุ เพือ่
ใหไดโครงการลงทุนที่ดีจริงและประสบความสำเร็จ


โครงการคือ กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวกับการใช

ทรัพยากรเพื่อหวังผลประโยชนตอบแทน สามารถทำการ
วิเคราะห วางแผนและบริหารงานได พรอมทั้งมีลักษณะ
แจงชัดถึงจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด




การเลอืกและวเิคราะหโครงการเบือ้งตน สามารถ
จำแนกเปน 2 ขัน้ตอนยอย คอื

1.การกลัน่กรองโครงการ (Projects Screening)
เพือ่เลอืกโครงการทีค่าดวามโีอกาสประสบความสำเรจ็หรอื
มลีทูางความเปนไปได  และละทิง้โครงการทีม่ขีอจำกดัหรอื
เกนิขดีความสามารถทีม่อียู

2.การศึกษาลูทางความเปนไปไดของโครงการ
(Project pre-feasibility study) เปนการกลั่นกรอง
โครงการอกีขัน้หนึง่  เพือ่ดคูวามเหมาะสมหรอืลทูางความ
เปนไปไดของโครงการ เปนการลดความเสีย่งตอการประสบ
ความลมเหลวอันเนื่องมาจากปญหาหรืออุปสรรคที่อาจ
จะเกิดขึ้น การศึกษาลูทางความเปนไปไดของโครงการ
ยังชวยใหประหยัดเวลา และลดคาใชจายในการที่จะตอง
ศึกษาในรายละเอียดที่ลึกลงไปที่ตองเสียคาใชจายสูง
นอกจากนี้  ยังชวยใหเห็นรูปและลักษณะโครงการ
อยางกวางๆ  ในแงการตลาด เทคนคิและการเงนิ  ซึง่จะมี
ประโยชนตอการตัดสินใจในขั้นตน

1.การกลัน่กรองโครงการ
การกลั่นกรองโครงการยังจำแนกไดเปน  การ

ตรวจสอบขอจำกดัทีม่ตีอโครงการ  และการจดัลำดบัของ
โครงการโดยวธิกีารเปรยีบเทยีบ
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ตรวจสอบโครงการวามขีอจำกดัหรอืไม  หากมี
ขอจำกดัแสดงวาโครงการนัน้ไมมลีทูางหรอืความเปนไปได
กค็วรจะละทิง้โครงการนัน้ไป เพราะขอจำกดัของโครงการ
คือ อุปสรรคที่จะทำใหโครงการไมประสบผลสำเร็จ
ขอจำกัดของโครงการไดแก

-ชองทางในการจัดหาปจจัยการผลิต  เชน
แรงงาน  พลงังาน วตัถดุบิ  เครือ่งจกัร  และเทคโนโลยทีี่
จะจัดหามาไดอยางเพียงพอ

-ความสามารถในการจัดหาเงินทุนมาลงทุนใน
โครงการ

-โครงการมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
สาธารณชนในลักษณะที่ขัดตอมติของชุมชน  หรือ
กฏเกณฑของรฐัทีก่ำหนด  เชน การกอใหเกดิมลภาวะเปน
พษิ  น้ำเสยี  หรอืกอใหเกดิเหตเุดอืดรอนรำคาญ

-ดานนโยบาย  เปาหมายหรือแผนพัฒนาของ
รัฐบาลที่ไมสอดคลองกับโครงการ  เชน เกิดการวาจาง
แรงงานสงู  การประหยดัหรอืนำเงนิตราเขาประเทศ  แต
ถาโครงการใดมีความสอดคลองมากก็ยิ่งมีความเปนไปได
มากที่จะไดรับการสนับสนุนจากรัฐ

-การผูกขาดโดยผูประกอบการรายอื่นหรือดาน
อุตสาหกรรม

ดงันัน้การตรวจสอบสภาพขอจำกดัของโครงการ
จึงมีความสำคัญและมีประโยชนอยางยิ่งตอการกลั่นกรอง
ความคิดริเริ่มในโครงการ

2.จัดลำดับเชิงเปรียบเทียบ
 โครงการตางๆที่ผานการตรวจสอบขอจำกัด

จะนำมาเปรยีบเทยีบพจิารณาจดัลำดบัลทูางความเปนไปได
ของโครงการ  โครงการใดมลีำดบัลทูางสงู  โอกาสความ
เปนไปไดของโครงการกจ็ะมมีาก  และกค็วรเลอืกโครงการ
ที่มีลูทางสูง  โดยแนวทางการจัดลำดับเชิงเปรียบเทียบ
กระทำไดโดยพจิารณาเปรยีบเทยีบใน 4 หวัขอ ดงันี้

2.1 ขนาดของตลาดในปจจุบัน
จะตองมีขนาดใหญพอที่ จะคุมทุนในเชิ ง

เศรษฐกจิตอการลงทนุ และสามารถเขาไปแขงขนัในตลาด
ได  ซึง่จะตองคำนงึถงึปจจยัตางๆ ดงันี้

-ขนาดของตลาด  ตองดวูาโครงการทีเ่ราทำการ
ผลิตสินคาหรือบริการตรงกับความตองการของลูกคามาก
และเปนที่นิยมก็จะไดตลาดใหญ เพราะผลิตภัณฑเปนที่
ตองการอยางแพรหลาย  แตถาตลาดมีขอบเขตจำกัด
เนือ่งจากผลติภณัฑมคีณุลกัษณะเฉพาะเจาะจงกจ็ะทำใหได
ตลาดขนาดเลก็

-ความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑและอุปสงค
เปนผลติภณัฑพืน้ฐานทีต่อบสนองความตองการขัน้พืน้ฐาน
ของผบูรโิภค  เชน ยาสฟีน  สบ ูหรอืผลติภณัฑฟมุเฟอย
ไมใชสิง่จำเปน เชน น้ำหอม เครือ่งประดบักาย

-การแขงขนั ตลาดมกีารแขงขนันอย หรอืมคีแูขง
นอย พอทีจ่ะมลีทูางเขาไปแขงขนัได หรอืตลาดมกีารแขงขนั
มาก มคีแูขงหลายราย  ยากทีจ่ะแทรกเขาไปในตลาดได

-ความสัมพันธระหว างคุณภาพและราคา
ผลติภณัฑมลีกัษณะพเิศษเฉพาะเจาะจง  และมคีวามแตกตาง
ดานราคาอยางเห็นไดชัด  หรือเปนผลิตภัณฑพื้นฐาน
ทัว่ๆ ไป  ไมมคีวามแตกตางดานราคา มกีารลอกเลยีนแบบ
กนั

-การใหบริการสามรถจัดระบบการใหบริการได
หรือไมสามารถใหบริการได

-ระบบการจดัจำหนาย  สามารถกำหนดระบบการ
จำหนายในรูปแบบทั่วๆไป คือ ผานตัวแทนจำหนายได
หรือตองตั้งระบบการจำหนายเฉพาะพิเศษขึ้นมา

-พนักงานขาย  ตองใชพนักงานขายทุกครั้งที่มี
การขาย  เชน ตามศนูยการคาทัว่ไป  หรอืไมตองใชพนกั
งานในการขายเลย เชน ระบบหยอดเหรยีญ

-การสงออก  มตีลาดตางประเทศสามารถสงออก
ไปจำหนายได  หรอืมเีฉพาะตลาดภายในประเทศเทานัน้
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2.2 แนวโนมการเจรญิเตบิโตของตลาด
ปจจยัตางๆ เชน ภาวะเศรษฐกจิ  สงัคม การเมอืง

ลกัษณะผลติภณัฑ  มผีลกระทบตอแนวโนมการเจรญิเตบิโต
ของตลาด  จงึควรพจิารณาถงึปจจยัตางๆ ดงัตอไปนี้

-แนวโนมจำนวนลูกคาและประชากร  ควรดู
แนวโนมในอดตีทีผ่านมา ถงึจำนวนลกูคาและประชากรเปน
ไปในทางเพิม่ขึน้หรอืลดลง  และพยากรณแนวโนมดงักลาว
ในอนาคต  ซึง่จะเปนตวับงชีแ้นวโนมของตลาด

-แนวโนมของอปุสงค  ควรดแูนวโนมยอมรบัใน
ผลิตภัณฑเพิ่มมากขึ้นหรือลดนอยลง

-ความใหมของผลติภณัฑและสามารถจดลขิสทิธิ์
ได  หรือเปนผลิตภัณฑทั่วๆไปที่สามารถลอกเลียนแบบ
ไดงาย

-แนวโนมสภาวะเศรษฐกิจ  เปนไปในทิศทาง
รุงเรืองหรือซบเซา

-แนวโนมสภาวะสงัคมและการเมอืง  มแีนวโนม
มัน่คง  สงบเรยีบรอย  มเีสถยีรภาพ  หรอืไมมัน่คง  ไมมี
เสถยีรภาพ และมกีารเปลีย่นแปลงอยเูสมอ

-ความไดเปรียบในการแขงขัน  ผลิตภัณฑมี
มลูคาเพิม่สูง  ผานการผลติหลายขัน้ตอนในกระบวนการ
ผลติ  คแูขงขนัรายใหมเกดิขึน้ยาก  หรอืผลติภณัฑมมีลูคา
เพิม่ต่ำ  ผานการผลติเพยีงไมกีข่ัน้ตอน สามารถเกดิคแูขง
รายใหมไดงาย

2.3 ตนทนุการผลติและการจดัจำหนาย
จะตองเหมาะสมและต่ำพอที่จะกอใหเกิดกำไร

คุมกับเงินที่ลงทุนจึงควรพิจารณาปจจัยตางๆ ดังนี้
-ตนทุนวัตถุดิบต่ำพอและสามารถจัดหามาได

หรือสูงเกินไปและจัดหามาไดยากไมสม่ำเสมอ
-ตนทนุแรงงาน  อตัราคาจางต่ำ  สามารถจดัหา

แรงงานและมีทักษะตามที่ตองการไดงาย   หรือมีอัตรา
คาจางสูง  ไมสามารถจัดหาแรงงานและไมมีทักษะตามที่
ตองการได

-ตนทนุการขาย  ใชพนกังานขายจำนวนนอยและ
มีตนทุนการขายต่ำ  หรือตองใชพนักงานจำนวนมาก
มีตนทุนขายสูง

-ความมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เปน
กระบวนการผลติใหม  สามารถวางแผนให มขีอไดเปรยีบ
เทยีบทางตนทนุการผลติระยะยาว  หรอืเปนกระบวนการ
ผลิตปกติธรรมดาทั่วไป ที่เปนมาตรฐานซึ่งทำใหไมมีขอ
ไดเปรียบทางตนทุนการผลิต

-ตนทุนการใหบริการ มีตนทุนรับประกันและ
จายคาชดเชยความเสยีหายใหแกลกูคา  อาจถงึกบัตองมกีาร
จดัตัง้ฝายบรกิาร ประกนั และจายคาชดเชยขึน้มา  หรอื
ไมมกีารบรกิารรบัประกนั และไมมกีารจายคาชดเชยเลย

-คาลขิสทิธิแ์ละสญัญา  ตองเสยีคาลขิสทิธิห์รอื
คาธรรมเนยีม หรอืไมมตีนทนุดงักลาว

2.4 ความเสี่ยงในปจจัยตางๆที่เกี่ยวของและ
มีผลกระทบตอโครงการ

  เนื่องจากการดำเนินโครงการจะอยูใตสภาพ
แวดลอมทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปอยตูลอดเวลา  จงึควรตอง
พยายามคาดคะเนความเสี่ยงในปจจัยตางๆที่อาจเกิดขึ้น
ปจจยัทีค่วรนำมาพจิารณา  คอื

-เสถียรภาพของตลาดในวัฏจักรเศรษฐกิจมี
เสถยีรภาพ  หรอืเปลีย่นแปลงอยเูสมอ(เชน ตลาดผลติภณัฑ
อิเล็กทรอนิกส  มักมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเนื่องจาก
เทคโนโลยเีปลีย่นไป)

-ความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีการ
เปลี่ยนแปลงเร็วและตนทุนสูง  หรือไมคอยมีการเปลี่ยน
แปลงมากนกั  สามารถปรบัปรงุได

-การนำเขาผลิตภัณฑประเภทเดียวกันกับของ
โครงการนั้น  มีแนวโนมที่จะมีการนำเขาจากตางประเทศ
หรือไมมีแนวโนมดังกลาว

-คณุภาพและความนาเชือ่ถอืในผลติภณัฑ  มกีาร
ทดสอบคณุภาพและไดรบัความเชือ่ถอืสงูในผลติภณัฑหรอื
ไมมกีารทดสอบคณุภาพผลติภณัฑและขาดความนาเชือ่ถอื
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-ความถกูตองในการคาดคะเนอปุสงค  สามารถ
คาดคะเนอปุสงคไดถกูตอง  งาย และมขีอมลูเพยีงพอหรอื
คาดคะเนอปุสงคไดยาก  เปนการเดาและขาดขอมลู

-ตนทุนเงินลงทุนเริ่มแรก มีตนทุนเงินลงทุน
เริ่มแรกสูงหรือต่ำ

-ขอเสียเปรียบ เทียบในการจัดหาปจจัยผลิต
มขีอเสยีเปรยีบทีว่าปจจยัการผลติขาดแคลนและถกูควบคมุ
โดยใกลชดิจากรฐัหรอืไม ขอเสยีเปรยีบ  กลาวคอื  ปจจยั
การผลิตมีมากพอและสามารถจัดหามาไดทันทีที่ตองการ

-กฏหมายและการควบคุมของรั ฐที่ มีต อ
ผลติภณัฑ  เปนผลติภณัฑทีไ่มขดัตอกฎหมาย
 ไมตองถกูควบคมุโดยรฐั  หรอืเปนผลติภณัฑทีร่ฐัตองเขา
มาควบคุม

-ระยะเวลาคนืทนุ  ใชระยะเวลาสัน้หรอืยาวนาน
กวาจะคืนจากเงินทุนที่ลงทุนไป

-ความตองการในสนิคาคงคลงั  มคีวามตองการ
มากหรอืนอย

-อุปสงคเปนไปตามฤดูกาลหรือไมเปนไปตาม
ฤดกูาล แตสม่ำเสมอเรือ่ยๆไป

-การออกแบบผลิตภัณฑ  มีการออกแบบ
ผลติภณัฑทีด่ ี ลอกเลยีนแบบไดยาก  หรอืขาดการออกแบบ
ผลติภณัฑ  มลีกัษณะธรรมดาสามารถลอกเลยีนแบบไดงาย

จากการจดัลำดบัเปรยีบเทยีบของโครงการ โดย
พจิารณาใน 4 หวัขอขางตน กระทำไดโดยใหคะแนนแตละ
ปจจยัตามขอมลูทีเ่หน็สมควร  มรีะดบัคะแนนตัง้แต 0 ถงึ
10 คะแนน ดงัตารางที ่ 1 แลวนำเอาคะแนนทีไ่ดจากการ
พิจารณาในแตละหัวขอของโครงการมาหาคาคะแนนรวม
(หากหวัขอใดมคีะแนนรวมต่ำมาก โครงการนัน้กอ็าจตอง
ลมเลิกไป) แลวจัดลำดับคะแนนรวมของแตละโครงการ
เรียงจากมากไปหานอยตามลำดับ  โครงการใดมีคะแนน
ลำดบัรวมสงูสดุ  นบัวาเปนโครงการทีผ่านการกลัน่กรอง
และควรเลอืกเปนอนัดบัแรก

ตารางที่ 1 หัวขอที่นำมาพิจารณาใหคะแนนเพื่อจัดลำดับ
โครงการ โดยวธิกีารเปรยีบเทยีบ

ขนาดของตลาดในปจจบุนั

-  ความสมัพนัธระหวางผลติภณัฑและอปุสงค
เปนผลิตภัณฑพื้นฐาน  เปนผลติภณัฑฟมุเฟอย

- ขนาดของตลาด
กวาง แคบ

- การแขงขนั
มกีารแขงขนันอย                             มกีารแขงขนัมาก

- ความสมัพนัธระหวางคณุภาพและราคา
คณุภาพสงู ราคาสงู                       คณุภาพต่ำ ราคาต่ำ
ไมสามารถลอกเลยีนได                  สามารถลอกเลยีนได

10 5 0

10 5 0

10 5 0

10 5 0

- การใหบรกิาร
จัดระบบบริการได จัดระบบบริการไมได

10 5 0

- ระบบจดัจำหนาย
จัดตั้งงายโดยผานตัวแทน จัดตั้งเปนพิเศษ

10 5 0

- พนกังานขาย
ไมตองใช                                       ตองใชจำนวนมาก

10 5 0
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- การสงออก
มตีลาดตางประเทศ                  มตีลาดในประเทศเทานัน้

10 5 0

แนวโนมการเจรญิเตบิโตของตลาด
- แนวโนมจำนวนลกูคาและประชากร
เพิม่ขึน้                                                    ลดลง

10 5 0
- แนวโนมอปุสงค
เพิ่มขึ้น ลดลง

10 5 0
- การยอมรบัในผลติภณัฑ
ยอมรบัเพิม่ขึน้                                  ยอมรบัลดลง

10 5 0
- ความใหมของผลติภณัฑ
เปนผลิตภัณฑใหม เปนผลิตภัณฑทั่วไป
สามารถจดลิขสิทธิ์ได             ลอกเลยีนแบบได
10 5 0
- แนวโนมสภาวะเศรษฐกจิ
รุงเรือง ซบเซา

10 5 0
- แนวโนมสภาวะสงัคมและการเมอืง
มัน่คง สงบเรยีบรอย                      ไมมัน่คง ไมสงบ
10 5 0
- การไดเปรยีบในการแขงขนั
ผลิตภัณฑมีมูลคาสูง ผลิตภัณฑมีมูลคาต่ำ
คูแขงขันเกิดไดยาก คูแขงขันเกิดไดงาย
10 5 0

ตนทนุการผลติและการจดัจำหนาย
- ตนทนุวตัถดุบิ
ต่ำและจัดหาไดงาย สูงและมีไมสม่ำเสมอ

10 5 0

- ตนทนุแรงงาน
คาจางต่ำ จดัหามาได คาจางสงู แรงงาน
มทีกัษะสงู                                มนีอยและทกัษะต่ำ

10 5 0
- ตนทนุขาย
ใชพนักงานนอยและ ใชพนักงานมากและ
คาขนสงต่ำ คาขนสงสูง

10 5 0
- ความมปีระสทิธภิาพในการผลติ
กระบวนการผลิตใหม กระบวนการผลิตแบบ
ไดเปรียบตนทุน เกาไมไดเปรียบตนทุน

10 5 0

- ตนทนุใหบรกิารและการรบัประกนั
ไมมบีรกิาร ไมมตีนทนุ มบีรกิาร มตีนทนุ

10 5 0

- คาลขิสทิธิแ์ละสญัญา
ไมมตีนทนุ                                         มตีนทนุสงู

10 5 0




ปที่ 13  ฉบับที่ 4  ประจำเดือนตลุาคม-ธนัวาคม  2548

                         
                                                                                

ความเสี่ยงในปจจัยตางๆที่เกี่ยวของและมีผลกระทบ
ตอโครงการ
- เสถยีรภาพของตลาดในวฏัจกัรของเศรษฐกจิ
ตลาดมเีสถยีรภาพดี ตลาดไมมเีสถยีรภาพ
10 5 0

- ความเสีย่งทางดานเทคโนโลยี
ไมมีการเปลี่ยนแปลง มกีารเปลีย่นแปลง
เทคโนโลย ีตนทนุต่ำ เทคโนโลย ีตนทนุสงู
10 5 0

- การนำเขาผลติภณัฑประเภทเดยีวกนัจากตางประเทศ
ไมมีแนวโนมนำเขา มีแนวโนมนำเขา
10 5 0

-คณุภาพและความเชือ่ถอืในผลติภณัฑ
มีคุณภาพและนาเชื่อถือ ไมมีคุณภาพและไมนาเชื่อถือ
10 5 0

-ความถูกตองในการคาดคะเนอุปสงค
คาดคะเนไดงายและ คาดคะเนไดยาก
ถกูตอง ไมคอยถกูตอง ขาดขอมลู
10 5 0

- เงนิลงทนุเริม่แรก
ต่ำ มาก
10 5 0

- ขอเสยีเปรยีบในการจดัหาปจจยัการผลติ
ไมม ีจดัหาได ม ี จดัหาไดไมแนนอน
10 5 0

- กฎหมายและการควบคมุของรฐัทีม่ตีอผลติภณัฑ
ไมขดั ไมตองควบคมุ ตองควบคุม
10 5 0

- ระยะเวลาคนืทนุ
เรว็ นาน

10 5 0

- ความตองการในสนิคาคงคลงั
นอย มาก
10 5 0

- อปุสงคตามฤดกูาล
ไมเปนไปตามฤดูกาล เปนไปตามฤดูกาล
10 5 0

- มกีารออกแบบผลติภณัฑ
ออกแบบไดดี ไมมีการออกแบบ
ลอกเลยีนไดยาก ลอกเลยีนไดงาย

10 5 0

⌦
 

หลงัจากมกีารกลัน่กรองและเลอืกโครงการลงทนุ
แลว  ควรนำโครงการทีเ่ลอืกมาวเิคราะหหาลทูางความเปน
ไปได  เพื่อลดความเสี่ยงที่จะประสบความลมเหลวใน
โครงการอนัเนือ่งมากจากปญหา  หรอืขอมลูอปุสรรคทีอ่าจ
เกดิขึน้ในอนาคต  และการศกึษาลทูางความเปนไปไดของ
โครงการ  ยังชวยประหยัดเวลาและลดคาใชจายในการที่
จะตองศกึษาโครงการโดยละเอยีด  ซึง่อาจไดรบัประโยชน
ไมคุมคากับตนทุนที่ตองเสียไปในการศึกษา
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การศึกษาลูทางความเปนไปไดของโครงการมี
จดุหมายหลกั  เพือ่ใหรวูา

-โครงการนั้นสมควรตองศึกษาในรายละเอียด
หรือไม

-หากตองการศกึษาในรายละเอยีด ควรเนนการ
ศกึษาในดานไหน เชน ดานการตลาด เทคนคิ หรอืการเงนิ

-ตองเสยีตนทนุการศกึษาในรายละเอยีดเทาใด
การศึกษาลูทางความเปนไปได  เนนหนักใน

หัวขอใดขึ้นอยูกับลักษณะผลิตภัณฑ  และเนนหนักใน
หวัขอทีย่งัไมเคยมขีอมลูมากอน โดยทัว่ไปจะเนนการศกึษา
ในดานการตลาด  ปจจยัการผลติ และดานอืน่ๆ ดงันี้

1.ลักษณะของผลิตภัณฑ   ควรศึกษาและสรุป
คณุลกัษณะของผลติภณัฑ  โอกาสทีผ่ลติภณัฑนีจ้ะเขาไป
แขงขนัในตลาด  และอาจศกึษาถงึผลติภณัฑตอเนือ่งหรอื
ผลพลอยไดที่จะไดรับดวย

2.ลักษณะของตลาด  ควรศึกษาและสรุป
คณุลกัษณะ  แนวโนมของตลาด  ทัง้อดตีทีผ่านมาจนถงึ
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต  และการแขงขันทางดาน
การตลาด โดยศกึษาวา

-ผผูลติรายใดทีด่ำเนนิกจิการผลติภณัฑเดยีวกนั
ในปจจุบัน  แหลงที่ตั้งโรงงานหรือสถานที่ประกอบการ
และแตละรายมีจุดเดนอะไร

-กำลงัการผลติ  ปรมิาณ และมลูคาการนำเขา และ
สงออกของผลิตภัณฑ

-มีผูผลิตรายใดไดรับการสงเสริมลงทุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

-อุปสงคที่คาดคะเนไว
-วงจรชีวิตผลิตภัณฑและพฤติกรรมของลูกคา
-โครงสรางดานราคา
3.ปจจัยการผลิต  ควรศึกษาเพื่อใหแนใจวา

แหลงและปรมิาณปจจยัการผลติ  เชน วตัถดุบิ  แหลงน้ำ

พลงังาน เชือ้เพลงิ แรงงาน โดยสวนรวมของประเทศแลว
มีอยูอยางเพียงพอพรอมที่จะจัดหามาไดตามเวลากำหนด

4.ความผนัแปรทางดานเทคโนโลย ี ควรศกึษา
และสรุปการเลือกเทคโนโลยีที่ใชในการผลิต  แนวโนม
ตนทนุ  และการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีใ่ช

5.ทำเลสถานที่ตั้งโรงงาน  ควรศึกษาและสรุป
ขอมูลเกี่ยวกับทำเลสถานที่ตั้งโรงงานในเรื่อง

-ปริมาณและทักษะของแรงงาน
-ระยะทางระหวางทำเล สถานที่ตั้งโรงงานกับ

ตลาด และแหลงปจจยัการผลติ
-สาธารณปูโภค  เชน น้ำ ไฟฟา โทรศพัท น้ำมนั

เชือ้เพลงิ มปีรมิาณและคณุภาพเพยีงพอ
-เรือ่งทัว่ไปเกีย่วของ  เชน สภาพการแขงขนัใน

แหลงประกอบการเดียวกัน ขอไดเปรียบทางดานภาษีใน
เขตนคิมอตุสาหกรรม  เขตสงเสรมิการลงทนุ ผลกระทบ
ทางมลภาวะที่มีตอสภาพแวดลอม ทัศนคติของชุมชนใน
ทองถิ่น

6.เงนิลงทนุในโครงการ  และคาใชจายกอนเปด
ดำเนนิการ

7.กำไรทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  คมุคาตอ
การลงทนุหรอืไม และเปนอยางไรเมือ่เทยีบกบัคแูขงขนั

ขอมลูทีไ่ดจากการศกึษาลทูางความเปนไปได  ใน
บางหวัขออาจจะนำมาใชประเมนิได  โดยไมจำเปนตองไป
ศกึษาในรายละเอยีด  การหาขอมลูอาจกระทำไดโดยใชวธิี

-สอบถามขอมูลพนักงานขาย
-สอบถามขอมลูจากเจาหนาทีร่ะดบัสงูของรฐัหรอื

นักธุรกิจ
-พูดคุยและเก็บขอมูลจากผูบริโภค
-เสาะหาจากบทความหรือส่ิงตีพิมพตางๆ เชน

จากฐานเศรษฐกจิ  ประชาชาตธิรุกจิ บรรษทัปรทิศัน (ของ
บรรษทัเงนิทนุอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย) สารการลงทนุ
(ของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน)
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-ขอมูลจากสมาคมตางๆ เชน สมาคม
อตุสาหกรรมไทย สมาคมเทคโนโลยไีทย-เยอรมนั

อยางไรกต็าม ขอควรพงึระลกึอยเูสมอคอื การ
ศกึษาลทูางความเปนไปไดโครงการนัน้ เปนเพยีงเครือ่งมอื
ในการกลัน่กรองโครงการเทานัน้ หากรายการหรอืหวัขอใด
ที่กลั่นกรองแลวมี ขอจำกัดหรืออุปสรรคและไมมีลูทาง
กค็วรลมเลกิโครงการนัน้


เพื่อใหการลงทุนในแตละโครงการสามารถ

ดำเนนิงานผลติไปไดดวยด ีมผีลตอบแทนในการลงทนุใน
อตัราทีเ่หมาะสมและสามารถคนืทนุในระยะเวลาอนัควร จงึ
ตองมีการตัดสินใจวาจะเลือกโครงการใดเพื่อทำการลงทุน
ซึง่จะตองทำการตรวจสอบขอจำกดัของโครงการวามผีลตอ
การลงทุนหรือไม และมีความเปนไปไดของโครงการมาก
นอยเพียงใด โดยจะตองมีการวิเคราะหโครงการอยาง
รอบคอบกอน เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกโครงการที่
จะทำใหผูลงทุนประสบความสำเร็จ
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