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บทที ่2 

งานวจิยัและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 

2.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1.1 การศึกษาด้านการปลูกผกัอนิทรีย์ 

 จากบทความของเกษตรออแกนิค น าเสนอแนวทางการพฒันาเกษตรอินทรีย์เร่ือง “การพฒันา
เกษตรอินทรีย์ของไทย” ศึกษาข้อมูลภาพรวมและโครงสร้างของเกษตรอินทรีย์ วิเคราะห์ปัจจยั
ความส าเร็จของการจดัการผกัเกษตรอินทรีย ์และวิเคราะห์อุปสรรคและบทเรียนในการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นการส่งเสริมความมัน่คงดา้นอาหารในประเทศไทย 
ผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีต่อความส าเร็จ ไดแ้ก่ การจดัการปัจจยัการผลิตให้เพียงพอเป็นไปตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์ละสามารถเขา้ถึงได ้มีการจดัการระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม มีความรู้ความเขา้ใจ
ในการประกอบธุรกิจผกัเกษตรอินทรียข์องผูผ้ลิต การมีศกัยภาพและทศันคติท่ีดีต่อผกัเกษตรอินทรีย์
ของผูผ้ลิตและประกอบการ มีการตลาดผกัเกษตรอินทรียท่ี์เอ้ือให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจผกัเกษตรอินทรียแ์ละ
ขยายความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีการจดัการโลจิสติกส์ท่ีสนับสนุนผกัเกษตรอินทรีย ์ความเช่ือมัน่
และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของผูบ้ริโภคผกัเกษตรอินทรีย์ การมีกลุ่มและเครือข่ายท่ีครอบคลุมและ
เขม้แข็ง การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์เชิงรุกท่ีก่อให้เกิดผลกระทบเชิงพฤติกรรมท่ีดีของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทั้งหมด มีมาตรฐานและระบบการรับรองผกัเกษตรอินทรียท่ี์ชดัเจนเหมาะสม มีฐานขอ้มูลผกัเกษตร
อินทรียท่ี์น่าเช่ือถือ และสามารถเขา้ถึงไดค้รอบคลุมในทุกๆดา้น มีการวิจยัท่ีสนบัสนุนการด าเนินงาน
ผกัเกษตรอินทรีย ์การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง มี
ศกัยภาพและทศันคติท่ีดีต่อเกษตรอินทรียข์องเจา้หน้าท่ีหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งต่อเกษตรอินทรีย ์มี
นโยบายและกฎหมายท่ีสนับสนุนผกัเกษตรอินทรียท่ี์เหมาะสม โดยแนวทางความส าเร็จต้องเป็น
แนวทางท่ีทุกกลุ่มตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัและมีความต่อเน่ือง มีการรวบรวมกลุ่มและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกนัเพื่อให้เกิดห่วงโซ่อุปทานท่ีเขม้แข็ง กลุ่มผูบ้ริโภคจะตอ้งไดรั้บความรู้และ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรอินทรียอ์ย่างถูกตอ้งทั้งจากภาครัฐและเอกชน ส่วนกลุ่มสนบัสนุนภาครัฐ
และเอกชนควรสร้างหรือปรับปรุงเคร่ืองมือต่างๆ เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบฐานขอ้มูล และการ
วจิยั ใหไ้ปส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาเกษตรอินทรีย ์
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นอกจากน้ีมีงานวิจยัในเร่ืองของศกัยภาพการผลิตผกัอินทรียแ์ละแนวทางการสร้างรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตและการตลาดผกัอินทรียอ์ยา่งครบวงจร โดยสถาพรและคณะ (2552) 
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพการผลิตผกัอินทรียแ์ละตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรีย ์
ช่องทางการตลาดผกัอินทรียใ์นประเทศไทย และการหารูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาคการผลิตกบั
การตลาด กลุ่มเป้าหมายคือผูป้ลูกผกัอินทรียท่ี์ไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ห่งประเทศ
ไทยของกรมวิชาการเกษตร และผูท้  าการตลาดผกัอินทรียท์ั้งในส่วนของบุคคลและรูปแบบองค์กร 
เช่น สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย เป็นต้น พบว่า ด้านศกัยภาพการผลิตผกัอินทรีย์ เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งขนาดเล็กและขนาดกลาง เปล่ียนมาปลูกผกัอินทรียร์ะหวา่ง 6-10 ปี โดยผลิตต่อเน่ืองตลอดปี 
ส่วนด้านปัจจยัการผลิต ใช้ปัจจยัการผลิตในท้องถ่ินเป็นหลักแต่ยงัซ้ือบางปัจจยั ด้านการบริหาร
จดัการการผลิตใชปุ๋้ยในการปรับปรุงดิน ใชแ้รงงานในครอบครัว บางส่วนจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ิน 
มีการขนส่งผลผลิตดว้ยตนเอง ดา้นการแปรรูปมีเฉพาะในผลผลิตท่ีมีมากในบางฤดูหรือผลผลิตท่ีถูก
คดัทิ้ง และแปรรูปเพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลัก ศกัยภาพด้านการตลาดผกัอินทรีย์ ตลาดใน
ประเทศมีการขยายฐานผูบ้ริโภคจากตลาดเฉพาะ (niche market) ผา่นช่องทางการตลาดต่างๆ ส่วนผู ้
ปลูกผกัอินทรียส์ร้างตลาดเฉพาะของตนเอง เช่น ตลาดนดัในทอ้งถ่ิน การจ าหน่ายผลผลิตในฟาร์ม 
การจดั farm visit หรือ farm Tour การจดัส่งให้ผูส้นใจหรือสมาชิกในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ตน้ทุนการผลิต
และเป้าหมายการผลิต ส่วนใหญ่มีตน้ทุนเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะค่าแรงงานทุกปี และความคิดเห็นในการ
สร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด ผูป้ลูกและผูท้  าการตลาดผกัอินทรียแ์ทบทั้งหมดเห็นดว้ยท่ีจะมีการ
ด าเนินการร่วมกนัและสนับสนุนให้เกิดโครงการน าร่องในพื้นท่ี ดา้นรูปแบบและความร่วมมือกนั
ดา้นการผลิตและตลาด เห็นดว้ยในการสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด โดยสนใจรูปแบบ cluster 
มากท่ีสุด  

 สยามและคณะ (2551) ศึกษาสภาพตลาดของพืชผกัอินทรีย์ในจังหวดันครปฐม พบว่า
เกษตรกรปลูกพืชผกัอินทรียเ์ฉล่ีย 170 ราย เกษตรกรใชพ้ื้นท่ีปลูกผกัอินทรียเ์ฉล่ีย 164.85 ไร่ มีผลผลิต
เฉล่ีย 1,846.25 กิโลกรัมต่อไร่ ใชต้น้ทุนการผลิตเฉล่ีย 7,040 บาทต่อไร่ สามารถขายผลผลิตไดใ้นราคา
เฉล่ีย 22,575 บาทต่อไร่ การจ าหน่ายมีทั้งผูม้ารับซ้ือถึงสวน น าไปขายส่งและขายปลีกท่ีตลาดเอง ส่ง
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และรวมกลุ่มกนัขาย ในอนาคตความตอ้งการผลผลิตมีมากข้ึนดว้ย การ
ปลูกพืชผกัอินทรียมี์อนาคตสดใส ตลาดมีความตอ้งการผลผลิตมาก เกษตรกรในจงัหวดันครปฐมมี
ความตอ้งการท าพืชผกัอินทรียเ์พิ่มมากข้ึน และมีความตอ้งการท าเกษตรอินทรียป์ระเภทอ่ืนเพิ่มข้ึน
ดว้ยเช่นกนั ดา้นปัญหาอุปสรรคในการท าผกัอินทรีย ์คือค่านิยมและรูปแบบการท าการเกษตรของ
เกษตรกรท่ียึดแบบเดิม(ใช้สารเคมี) ค่านิยมและรูปแบบการบริโภคของผูบ้ริโภคท่ีไม่เน้นเกษตร
อินทรียแ์ละแหล่งจ าหน่ายผลผลิต/ตลาดมีน้อยไม่แพร่หลาย ส่วนปัจจยัสนบัสนุนการท าผกัอินทรีย ์
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คือสถานท่ี/ตลาดจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์การส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจงั แหล่งเงินทุน
สนบัสนุนดอกเบ้ียต ่า และความรู้/ความสามารถทางการเกษตรอินทรียข์องเกษตรกร  

2.1.2 การใช้ลเินียร์โปรแกรมมิ่งและการวางแผนการขนส่ง 

 งานวิจยัเก่ียวกบัการวางแผนการผลิตเกษตร เป็นการศึกษาหาแผนการผลิตท่ีเหมาะสมภายใต้
เง่ือนไขของของการตลาด และทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ไดแ้ก่ ท่ีดิน แรงงาน และทุน เพื่อให้มีการ
ใชปั้จจยัการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพโดยงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา โดยใชลิ้เนียร์โปรแกรมม่ิง
และการวางแผนการขนส่งเขา้มาร่วมดว้ย เพื่อใหก้ารวางแผนการผลิตมีการใชต้น้ทุนให้ประสิทธิภาพ
สูงสุด มีเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 อคัรโยทิน (2543) ท าการวิเคราะห์แผนการผลิตท่ีเหมาะสมภายใตท่ี้ดิน แรงงาน เงินทุน และ
เง่ือนไขดา้นการตลาด โดยประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้น ซ่ึงแบ่งเป็นพื้นท่ีนา และพื้นท่ีไร่
ในเขตชลประทานขนาดเล็ก และพื้นท่ีนาเขตอาศยัน ้ าฝน เช่นเดียวกบัการศึกษาของ จตุพงศ ์(2546) ท่ี
ศึกษาการวางแผนการผลิตพืชอายุสั้ นท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่มตามขนาดของฟาร์ม โดยแผนการผลิตท่ีเหมาะสม
ให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุน เท่ากบั 70,974.24 บาท ในฟาร์มขนาดใหญ่ ซ่ึงแนะน าให้ผลิตขา้วเหนียวนาปี
พนัธ์ุ กข.6 เท่ากบั 7.82 ไร่ และมนัฝร่ังกินหัวพนัธ์ุสปุนตา้ 2.73 ไร่ ข้าวโพดหวานกินฝักพนัธ์ุซูก้า 
5.09 ไร่ และมีรายได้เหนือต้นทุน เท่ากับ 48,335.37 บาท ในฟาร์มขนาดเล็ก แนะน าให้ปลูกข้าว
เหนียวนาปีพนัธ์ุ กข.6 เท่ากบั 1.93 ไร่ ขา้วเหนียวนาปีพนัธ์ุสันป่าตอง 1.68 ไร่ มนัฝร่ังกินหัวพนัธ์ุส
ปุนตา้ 2 ไร่ และมนัฝร่ังโรงงานพนัธ์ุแอตแลนติก 0.73 ไร่ และขา้วโพดหวานกินฝักพนัธ์ุซูกา้ 0.88 ไร่ 

  นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษาการวางแผนการผลิตระดับลุ่มน ้ า ดังการศึกษาของ ฑีฆา (2547) 
ศึกษาแบบจ าลองการตดัสินใจเลือกปลูกพืชของเกษตรกรในลุ่มน ้ าปิงตอนบน แบ่งการศึกษาออกเป็น 
3 กลุ่มตามรูปแบบของการใชน้ ้ าในแต่ละพื้นท่ี โดยใชแ้บบจ าลองลิเนียร์โปรแกรมม่ิง เป็นครัวเรือนท่ี
ใชน้ ้ าจากพื้นท่ีชลประทานแบบกกัเก็บน ้ า  ครัวเรือนท่ีใชน้ ้าจากพื้นท่ีชลประทานแบบเหมืองฝาย และ
ครัวเรือนท่ีมีพื้นท่ีท่ีอาศยัน ้ าฝน รวมถึงการศึกษาของ ศุภกิจ (2547) ท่ีศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสม
ส าหรับระบบเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีราบลุ่มจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบรูปแบบ
เกษตรผสมผสานภายใตข้อ้จ ากดัดา้นต่างๆ ในเขตพื้นท่ีราบลุ่มเชียงใหม่ และวิเคราะห์รูปแบบการ
ผลิตของเกษตรผสมผสานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดใหแ้ก่เกษตรกร แบ่งการวเิคราะห์ตาม
ขนาดฟาร์ม โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการหารูปแบบท่ีเหมาะสมของกิจกรรมการผลิตและการ
จดัการในฟาร์ม เพื่อให้ไดมู้ลค่าปัจจุบนัของรายไดสุ้ทธิ ตั้งแต่ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 15 ผลการศึกษาท าให้ได้
แผนการผลิตท่ีเกษตรกรสามารถใชท้รัพยากรการผลิตในฟาร์มของตนเองเกิดประโยชน์สูงสุดได ้
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 จรัส (2535) ศึกษาการวางแผนเพื่อเพิ่มรายไดแ้ก่เกษตรกรในต าบลทบัชา้ง ก่ิงอ าเภอสอยดาว 
จงัหวดัจนัทบุรี โดยใชโ้ปรแกรมเชิงเส้นวิเคราะห์แผนการผลิตท่ีเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดรายไดสู้งสุด
แก่เกษตรกรฟาร์ม แบ่งเป็น 2 แบบจ าลองตามขนาดฟาร์มและแบ่งช่วงเวลาการเพาะปลูกเป็น 18 
ช่วงเวลา ส่วนการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาผลผลิต และจ านวนปัจจยัการ
ผลิต ท าให้ทราบช่วงเวลาของพืชแต่ละชนิดท่ีก าหนดในแบบจ าลองและระดบัการเปล่ียนแปลงปัจจยั
การผลิตแลว้ท าใหแ้ผนการผลิตท่ีเหมาะสมเปล่ียนแปลงไป รวมถึงดนยั (2552) ศึกษาแผนการผลิตผกั
ปลอดสารพิษท่ีเหมาะสมของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยใช้แบบจ าลองลิเนียร์โปรแกรม
ม่ิงในการวิเคราะห์เพื่อหาแผนการผลิตผกัปลอดภยัท่ีเหมาะสมของกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงแบบจ าลอง
ช้ีให้เห็นถึงวา่กลุ่มเกษตรกรควรมีการวางแผนการผลิตรวมกนัในระดบักลุ่ม โดยค านึงถึงเง่ือนไขดา้น
การผลิตและการตลาด จะท าให้กลุ่มเกษตรกรโดยรวมมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและมีการใชท้รัพยากรไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 นอกจากน้ี Sidhu et al. (2004) ไดศึ้กษาเร่ือง การใชพ้ลงังานอยา่งเหมาะสมในระบบการผลิต
พืชท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงไดศึ้กษาแผนการผลิตพืช โดยใช้พลงังานท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรไดก้ าไร
สูงสุด ซ่ึงใช้ linear programming เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ พบวา่การปลูกพืชทุกชนิดเม่ือใช้พลงังานท่ี
เหมาะสม จะมีผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน โดยผลผลิตขา้วสาลีเพิ่มข้ึน 33% และผลผลิตฝ้ายเพิ่มข้ึน 30% โดยท่ี
เพิ่มพลงังาน 18% และ 21% ตามล าดบั ส่วนผลผลิตขา้วโพดเพิ่มข้ึน 2 เท่า โดยท่ีใชพ้ลงังานเท่าเดิม 

พีรพฒัน์ และคณะ (2551) มีงานวิจยัเก่ียวกบัการขนส่งเร่ือง แบบจ าลองทางการขนส่งปูนถุง 
กรณีศึกษาโรงงานปูนซีเมนตน์ครหลวง ซ่ึงใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาเส้นทางและวิธีการท่ี
เหมาะสมในการขนส่ง โดยใหมี้ตน้ทุนในการขนส่งนอ้ยท่ีสุด มีแบบจ าลองสถานการณ์ของระบบการ
ขนส่งปูนถุงของภาคเหนือและภาคอีสาน โดยเปรียบเทียบแบบจ าลองสถานการณ์กระบวนการใน
ปัจจุบนักับแบบจ าลองสถานการณ์ใหม่ท่ีเปล่ียนเส้นทางการรับแร่ในภาคเหนือ ซ่ึงครอบคลุมทั้ง
ภาคเหนือ 18 จงัหวดัและภาคอีสาน 19 จงัหวดั ผลการศึกษาพบวา่ ในภาคเหนือ เม่ือเพิ่มคลงัสินคา้ท่ี
ล าปาง ความสามารถในการขนส่งเพิ่มข้ึนจาก 180 ตนั เป็น 1,700 ตนั มีรถขนส่งในคลงัสินคา้ 48 คนั 
ช่วยลดเวลาในการขนส่งสินคา้ให้ลูกคา้ได ้32% ลดตน้ทุนค่าขนส่งได ้18% และลดจ านวนรถขนส่ง
สินคา้จากเดิม 37% ส่วนในภาคอีสาน เม่ือมีการเพิ่มคลงัสินคา้ ความสามารถในการขนส่งสินคา้จาก
เดิม 450 ตนั เพิ่มข้ึนเป็น 660 ตนั และมีรถขนส่งในคลงัสินคา้ 13 คนั ช่วยลดเวลาในการขนส่งสินคา้
ให้ลูกคา้ในจงัหวดัมหาสารคามและกาฬสินธ์ุลงได้ 26.6% ลดตน้ทุนค่าขนส่งให้ลูกค้าในจงัหวดั
มหาสารคามและกาฬสินธ์ุได ้2.2% และสามารถลดจ านวนรถขนส่งในโรงงานได ้88% โดยระดบัการ
ใหบ้ริการยงัอยูใ่นระดบัท่ีก าหนด 
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 นอกจากน้ี พุธรักษ์, ภาคภูมิ และชัญญา (2549) ศึกษาการลดต้นทุนการขนส่งในระบบ
โครงข่ายดว้ยเทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางท่ีมีค่าใช้จ่ายในการกระจาย
สินค้าต ่าท่ีสุดของการขนส่งปูนซีเมนต์ประเภทปูนถุงจากโรงงานสระบุรีไปยงัลูกค้าปลายทางท่ี
จงัหวดัอุบลราชธานี โดยใชเ้ทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นมาสร้างแบบจ าลองในรูปแบบจ าลองการขนส่ง
เพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมให้มีค่าต ่าสุด โดยเปรียบเทียบการขนส่งและตน้ทุนสินคา้คงคลงัในปัจจุบนักบั
แบบจ าลองการแก้ปัญหาท่ีสร้างได้ พบว่าเม่ือใช้แบบจ าลองการแก้ปัญหาท าให้ต้นทุนรวมลดลง 
5.68% คิดเป็นตน้ทุนการขนส่งท่ีลดลง 4.74% นอกจากน้ี Ali and Sik (2012) ท าการศึกษาปัญหาการ
ขนส่ง กรณีศึกษาส าหรับปัญหา linear programming ในวิศวกรรมเหมืองแร่ ประเมินผลการขนส่ง
ปริมาณกรวดท่ีเหมาะสมท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบของคอนกรีตและถนนให้มีตน้ทุนนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีการขนส่ง
จากเหมืองแร่ไปยงั Sohag area โดยการศึกษาน้ีไดป้ระยุกต์ใชก้ารแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดท่ีท าให้ค่าใชจ่้าย
ในการขนส่งมีค่าน้อยท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของกรวตตวัอย่างเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อการ
ขนส่ง เน่ืองจากส่วนประกอบของกรวดจะมีความแตกต่างกนัทั้งในขนาดและรูปร่างในแต่ละพื้นท่ีท่ี
ท าการขนส่งมายงั Sohag area ผลท่ีออกมาเก่ียวกบัการแกปั้ญหาของการขนส่งท่ีเหมาะสมของการ
ขนส่งปริมาณกรวดในแต่ละพื้นท่ีนั้นจะไม่ซ ้ ากนั  

 
2.1.3 การตลาด ต้นทุนและผลตอบแทน 

 ในการท ากิจกรรมการผลิตเกษตรนั้น นอกจากท่ีเกษตรกรจะต้องมีการวางแผนการผลิต
เกษตรแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงตน้ทุนและผลตอบแทนของการผลิต รวมถึงช่องทางการตลาดท่ีจะท าการ
กระจายผลผลิตเกษตรต่างๆ ไปสู่ผูบ้ริโภคอีกดว้ย ซ่ึงมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั ดงัน้ี  

 เจนกิจ (2549) ศึกษาถึงผลตอบแทนและการแบ่งผลประโยชน์ในระบบการผลิตและ
การตลาดผกัอินทรียใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงค์เพื่อทราบผลตอบแทนและผลการด าเนินการ
ของเกษตรกรในระบบผกัอินทรีย ์และการแบ่งผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระบบการผลิต
และการตลาดผกัอินทรียท่ี์อยู่ในและนอกระบบสัญญาผูกพนัในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้ขอ้มูลจาก
เกษตรกรท่ีจดัการตลาดดว้ยตนเอง 20 ราย และเกษตรกรท่ีจดัการตลาดแบบมีพนัธะสัญญากบับริษทั 
12 ราย วิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนเหนือการลงทุนและสัดส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) และศึกษาการแบ่งผลประโยชน์ในระบบผกัอินทรีย์โดยใช้
หลกัการสัดส่วนผลตอบแทนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระบบเท่ากบัสัดส่วนของการลงทุน พบว่า 
เกษตรกรท่ีมีช่องทางการจดัการตลาดด้วยตนเองมีต้นทุนท่ีสูงกว่าเกษตรกรท่ีมีการจดัการแบบมี
พนัธะสัญญา แต่เกษตรกรท่ีจดัการตลาดดว้ยตนเองจะมีตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่เกษตรกรท่ีจดัการตลาด
แบบมีพันธะสัญญา และการวิเคราะห์สัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) และอัตรา
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ผลตอบแทนเหนือการลงทุน พบวา่ไม่มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรายใดในระบบขาดทุนจากการด าเนินการ
ผลิตและการตลาดผกัอินทรียทุ์กชนิด ในดา้นการแบ่งผลประโยชน์ พบว่า พ่อคา้คนกลางไดรั้บการ
แบ่งผลประโยชน์มากกว่าเกษตรกรตัวอย่างท่ีศึกษาเกือบทุกชนิดและแตกต่างไปจากการแบ่ง
ผลประโยชน์ท่ีควรจะเป็น โดยแนะน าว่าพ่อค้าคนกลางควรเพิ่มราคารับซ้ือหน้าฟาร์ม และหาก
เกษตรกรไดรั้บราคารับซ้ือหนา้ฟาร์มเท่าเดิม พอ่คา้คนกลางควรลดราคาขายลง จะท าใหพ้่อคา้ไดก้ าไร
ปกติแต่มีการแบ่งผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม และท าใหผู้บ้ริโภคซ้ือผกัอินทรียใ์นราคาท่ีถูกลงและท าให้
ตลาดผกัอินทรียข์ยายตวัไดม้ากข้ึน  

2.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 2.2.1 แนวความคิดเกีย่วกบัการผลติทางการเกษตร 

 การผลิต (production) หมายถึงกระบวนการของการเปล่ียนปัจจยัการผลิต (input) ท่ีใส่ใน
กระบวนการผลิตออกมาเป็นผลผลิต (output) โดยปัจจยัการผลิตนอกจะหมายถึงปัจจยัการผลิตใน
ความหมายทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่  ท่ี ดินและทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน ทุน และ
ผูป้ระกอบการแล้ว ยงัรวมถึงสินคา้ทุกชนิดท่ีใช้อยู่ในกระบวนการผลิตด้วย ส่วนผลผลิต หมายถึง
สินคา้และบริการทุกชนิดท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตนั้นๆ (นราทิพย,์ 2547) 
  ฟังก์ชั่นการผลิต (production function) คือ การแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการผลิต 
และผลผลิต จ านวนของผลผลิตจะมีมากหรือนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัขนาดของการใชปั้จจยัทางการผลิต 
ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีถือเป็นความสัมพนัธ์ทางกายภาพในการผลิตสินคา้เกษตร โดยมีทั้งปัจจยั
คงท่ี และ ปัจจยัผนัแปรเป็นปัจจยัการผลิต ฟังก์ชัน่การผลิตสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผลผลิต (output) และปัจจยัการผลิต (input) ในรูปของสมการโดยทัว่ ๆไป ดงัน้ี   
   Y = f (X1, X2/ X3 …... Xn)  
 โดยท่ี          Y  จ านวนผลผลิต เช่น จ านวนผลผลิตท่ีไดต่้อไร่ 

X1,X2   หมายถึง จ  านวนปัจจยัผนัแปรท่ีใชใ้นการผลิต (variable Input) เช่น จ านวน   
  ปุ๋ย เมล็ดพนัธ์ุ 

  X3...Xn  หมายถึง จ านวนปัจจยัคงท่ี ท่ีใชใ้นการผลิต (fixed input) เช่น จ านวน 
    โรงเรือน ท่ีดิน เป็นตน้ 
 ฟังกช์ัน่การผลิตท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผลผลิตกบัจ านวนใชปั้จจยัการผลิตอาจจะ
แสดงในรูปของสมการคณิตศาสตร์ ดงัน้ี คือ 
   Y = a + bX   ถา้ลกัษณะความสัมพนัธ์เป็นแบบเส้นตรง 
  โดยท่ี  X คือ จ านวนปัจจยัการผลิตท่ีใชไ้ป เช่น ปุ๋ย เมล็ดพนัธ์ุ 
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   Y  คือ ผลผลิตท่ีไดต่้อไร่ 

 
                                                         
     ภาพท่ี 2.1  แสดงดุลยภาพในการผลิต ณ จุด E ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีการใช้ตน้ทุนต ่าท่ีสุด  และมีการผลิต    
                    มากท่ีสุด 

  ในการวางแผนการผลิตทางการเกษตรนั้น ผูว้างแผนจะตอ้งวางแผนโดยการจดัสรรทรัพยากร 
ปัจจยัการผลิตมากกวา่ 1 ชนิดเพื่อน าไปใชใ้นกิจกรรมในการผลิตมากกวา่ 2 กิจกรรม นอกจากนั้นยงั
ตอ้งพิจารณาถึงขอ้จ ากดัต่างๆในการวางแผนซ่ึงวธีิการวเิคราะห์หาค าตอบท่ีสะดวกและมีความแม่นย  า
ตอ้งอาศยัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการค านวณแต่หลกัในการพิจารณ์นั้นยงัคงตอ้งอาศยัหลกั
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ขา้งตน้ เป็นแนวทางในการตดัสินใจ (วรรณวภิา, 2546) 

 2.2.2 การตลาด ต้นทุนและผลตอบแทน 

 ตลาดคือกลุ่มของผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีมีการติดต่อซ้ือขายกนัไดอ้ยา่งสะดวก สามารถแลกเปล่ียน
สินคา้ซ่ึงกนัและกนัได ้ ส่วนการตลาด หมายถึง การประกอบกิจกรรมต่างๆ ท่ีน าเอาสินคา้และบริการ
จากแหล่งผลิตไปให้ถึงมือผูบ้ริโภคในเวลา สถานท่ี ลักษณะ และในจ านวนท่ีต้องการ กิจกรรม
ทางด้านการตลาดในปัจจุบนัยึดเอาผูบ้ริโภคเป็นหลกัส าคญั โดยถือว่าผูบ้ริโภคเป็นต้นก าเนิดของ
ความตอ้งการสินคา้เป็นผูก้  าหนดรูปร่าง ขนาด จ านวน และเป็นผูน้ าเอาเงินรายไดไ้ปซ้ือสินคา้เพื่อ
สนองความต้องการ และเน่ืองจากผูบ้ริโภคมีจ านวนมากและมีความต้องการแตกต่างกัน ดังนั้ น 
การตลาดจึงตอ้งพยายามหาทางท่ีจะสนองความตอ้งการของตลาด มีลกัษณะดงัน้ี (จรินทร์, 2528 อา้ง
ใน รุ่งเรือง, 2548) 
  1) เพื่อให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามลกัษณะท่ีตอ้งการ ผูบ้ริโภคในแต่ละคนมี
ความตอ้งการสินคา้ในรูปลกัษณะ ขนาด สีสันท่ีแตกต่างกนั ผูผ้ลิตจะตอ้งพยายามแปรรูปปัจจยัการ
ผลิตชนิดต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดสินคา้ตามรูปลกัษณะท่ีตอ้งการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค
มากท่ีสุด 
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  2) เป็นตวักลางท่ีจะน าขอ้มูลความตอ้งการบริโภคมาใหก้บัผูผ้ลิต ช่วยท าให้ผูผ้ลิตท า
การผลิตสินคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการผูผ้ลิต ซ่ึงช่วยลดความส้ินเปลืองในการใชท้รัพยากรและปัจจยั
การผลิตสินคา้ออกมาเกินความตอ้งการลงได ้
 นอกจากนั้น เคร่ืองมือส าคญัท่ีสามารถช่วยให้บรรลุความส าเร็จในการตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดตามแนวคิดของ Kotler (1997) คือส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงมีองค์ประกอบ
พื้นฐาน 4 ประการ คือ 
   (1) ผลิตภณัฑ์ (product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงนับเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของส่วนประสมทางการตลาด 
ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ และมีมูลค่าท่ีสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ผลิตภณัฑ์จึง
จะสามารถขายได ้
   (2) ราคา (price) หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวเลขได้ มี
ลกัษณะเป็นเชิงปริมาณท่ีชัดเจน โดยราคาเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายใช้ในการพิจารณา
ตดัสินใจใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (value) กบัราคา (price) หากมูลค่าสูงกว่าราคาจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางดา้นราคาจึงตอ้งค านึงถึง (1) การยอมรับของลูกคา้ว่ามูลค่าของผลิตภณัฑ์สูงกว่า
ราคาของผลิตภณัฑน์ั้น (2) ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง (3) การแข่งขนั และ (4) ปัจจยัอ่ืนๆ 
   (3) สถานท่ีหรือช่องทางการจ าหน่าย (place หรือ distribution) หมายถึง 
โครงสร้างของช่องทางวิธีการหรือกิจกรรมท่ีใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการจากผูผ้ลิตไปยงั
ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชป้ระกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้ตงคลงั การจ าหน่าย 
   (4) การส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง การแจง้บอกหรือให้ขอ้มูล
ข่าวสาร การชกัชวนหรือการโน้มน้าวจิตใจ หรือการสร้างความมัน่ใจแก่ลูกคา้ ให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงการส่งเสริมการตลาดอาจกระท าได้โดยการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การ
ส่งเสริมการขาย การใหข้่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง 

 2.2.3 ลเินียร์โปรแกรมมิ่ง (Linear Programming)  

 การท าการเกษตรในปัจจุบนั เกษตรกรไม่ไดมี้การวางแผนการผลิตอยา่งถูกตอ้ง จึงเกิดปัญหา
ดา้นการจดัการการผลิตวา่ควรจะมีการจดัการปลูกพืชอยา่งไรใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ได้รับผลก าไรสูงสุดต่อการผลิตของฟาร์ม ภายใตข้อ้จ ากัดของทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั จึงได้มี
การศึกษาแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีโดยน าเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์มาประยุกตใ์ชใ้นการวิเคราะห์วางแผน
ฟาร์ม หรือเรียกวา่แบบจ าลองเชิงเส้น (linear programming) ซ่ึงถูกคิดคน้และพฒันาข้ึนมาตั้งแต่สมยั
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดย George B. Dantzig ในทางเศรษฐศาสตร์ ถือได้ว่าปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
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เน่ืองมาจากขอ้จ ากดัของทรัพยากรการผลิตท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้งจดัสรรทรัพยากรท่ีมี
อยูอ่ยา่งจ ากดัเหล่านั้นให้ไดรั้บผลตอบแทนมากท่ีสุด จึงสอดคลอ้งกบัเคร่ืองมือวิเคราะห์แบบจ าลอง
เชิงเส้น เพราะมีลกัษณะท่ีมีแนวคิดเหมือนกนั และค าตอบท่ีไดรั้บจากแบบจ าลองเชิงเส้นนั้นยงัชดัเจน 
ตรงประเด็น สามารถบอกไดว้า่ควรจดัสรรทรัพยากรการผลิตทีมีอยู่อย่างจ ากดัไปท าการผลิตสินคา้
ต่างๆอยา่งไร จ านวนเท่าใด จึงจะไดรั้บก าไรสูงสุด (ดนยั, 2552)  

 แบบจ าลองเชิงเส้น เป็นเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการผลิต
และการจดัการดา้นต่างๆ เพื่อหาแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด (optimal solution) ตามวตัถุประสงค ์
(objective) ท่ีตั้งไว ้ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆ (restriction and constraint) เพื่อให้แผนการผลิต
และการจดัการท่ีท าข้ึนมีความเหมาะสมท่ีสุด วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวค้วรมุ่งให้ไดก้  าไรสูงสุดหรือเสีย
ตน้ทุนต ่าท่ีสุดในการจดัการเท่านั้น รวมไปถึงการมีขอ้ก าหนดหรือขอ้จ ากดัอยา่งชดัเจนและสามารถ
วดัค่าไดซ่ึ้งสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ขอ้จ ากดัขั้นต ่าสุด ขอ้จ ากดัขั้นสูงสุด และขอ้จ ากดั
เท่า(ไพฑูรย,์ 2537) นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีตอ้งการใช้ในการวางแผนการผลิตและการจดัการต่างๆนั้น 
(ไพฑูรย์, 2537) มีลักษณะดังน้ี  เป็นกิจกรรมการผลิตท่ีเป็นไปได้ (production alternatives) มีค่า
สัมประสิท ธ์ิหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อจ ากัดกับ กิจกรรมต่างๆ (input-output or technical 
coefficient) และราคาปัจจยัหรือทรัพยากรและมูลค่าหรือผลตอบแทนของกิจกรรม (values of input 
and output)  

 รูปแบบทัว่ไปของแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาจุดเหมาะสมในการ
ผลิตท่ีก่อใหเ้กิดตน้ทุนต ่าสุด จากทรัพยากรการผลิตท่ีมีอยูจ่  ากดั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  วตัถุประสงค ์(objective function) 
   Min     Z         =  ∑ 𝐶𝑗

𝑛
𝑗=1 𝑋𝑗  

  ภายใตข้อ้จ ากดั (subject to)   
  ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 𝑋𝑗                ≥         bi (i = 1, 2,…,m) 

       Xj          ≥         0 (j = 1, 2,…, n) 

  โดยก าหนดให ้
   Z หมายถึง ผลรวมของตน้ทุนจากการท ากิจกรรมต่างๆ (Xj) 
   Xj  หมายถึง กิจกรรมการผลิตหรือการจดัการชนิดท่ี j 
   Cj  หมายถึง ต้นทุนสุทธิต่อหน่วยของการท ากิจกรรมชนิดท่ี j ใน 
     ฟังกช์ัน่วตัถุประสงค ์



 

13 

   aij  หมายถึง จ านวนปัจจยัหรือเง่ือนไขชนิดท่ี i ท่ีตอ้งใช้ในการผลิต 
     หรือท ากิจกรรมชนิดท่ี j จ านวนหน่ึงหน่วย 
   bi  หมายถึง จ านวนจ ากดัของปัจจยัหรือเง่ือนไขชนิดท่ี i 
   CjXj หมายถึง ตน้ทุนรวมเน่ืองจากการท ากิจกรรมชนิดท่ี j ทั้งหมด 
   aijXj หมายถึง จ านวนรวมของปัจจยัการผลิตชนิดท่ี i ท่ีตอ้งใชใ้นการท า
    กิจกรรมท่ี j ทั้งหมด 

 2.2.4 ปัญหาการขนส่ง 

 ปัญหาการขนส่งเป็นปัญหาท่ีมีลกัษณะพิเศษประเภทหน่ึง ในจ าพวกปัญหาการโปรแกรมเชิง
เส้น จดัเป็นปัญหาท่ีถูกน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบติัจริงอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั วิธีการของ
ปัญหาการขนส่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นท่ีมีข้อจ ากัด 
ดงัต่อไปน้ี 

  1) ผลรวมของทรัพยากรท่ีจะน ามาใช้ทุกชนิด จะต้องเท่ากับ ผลรวมของปริมาณ 
   ความตอ้งการทุกประเภท 
  2) ขอ้จ ากดัมกัจะอยูใ่นรูปของสมการ และ ส.ป.ส. 𝑎𝑖𝑗  ในสมการขอ้จ ากดั จะมีค่า 
   เป็น 0 หรือ 1 

 ปัญหาการขนส่งเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัในปี 1941 โดย F.L. Hitchcock เป็นผูค้น้ควา้วิธีการข้ึนมา
และไดมี้การอภิปรายในรายละเอียดโดย T.C. Koopman ในปี 1947 ต่อมา D.T. Dantzig ไดน้ าเอาการ
สร้างตวัแบบและแกปั้ญหาโดยใชว้ธีิซิมเพลกซ์มาประยกุตใ์ชก้บัปัญหาการขนส่ง  (ศรี, 2533) 

 แบบจ าลองการขนส่ง (transportation model) จะเนน้ในเร่ืองการวางแผนการขนส่งเพื่อใหเ้กิด
ตน้ทุนการขนส่งต ่าท่ีสุด (หรือเกิดก าไรสูงท่ีสุด) ซ่ึงจะมีผลไปถึงตน้ทุน (ก าไร) โดยรวมด้วย การ
ตดัสินใจในปัญหาการขนส่งจะเน้นการแกปั้ญหาโดยใช้วิธีโปรแกรมเชิงเส้น (linear programming, 
LP) ซ่ึงในการน าวิธีน้ีมาใช้ในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มาแทนปัญหา จะท าให้เกิด
รูปแบบปัญหาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ท าใหส้ามารถใชว้ิธีการเฉพาะมาแกปั้ญหาในรูปแบบของการขนส่ง
ได ้ปัญหาการขนส่ง ใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเม่ือเราตอ้งการจดัส่งสินคา้จากจุดจดัส่งหลายๆ จุด (points 
of supply or resources) เช่น  โรงงานผ ลิต  ไปย ัง จุด รับ สินค้าหลายๆ  จุด  (point of demand or 
destinations) เช่น ร้านตวัแทนจ าหน่าย เป็นต้น มีวตัถุประสงค์เพื่อหาแบบแผนการขนส่งสินค้าท่ี
เหมาะสมท่ีสุด กล่าวคือ ท าให้เกิดตน้ทุนรวมของการขนส่งต ่าสุด โดยท่ีจุดรับสินค้าได้รับสินค้า
ครบถว้นตามจ านวนท่ีตอ้งการ และจดัจุดส่งสินคา้หรือโรงงานผลิตท างานอยา่งเต็มท่ีแต่ไม่เกินก าลงั
ผลิตท่ีมีอยู ่(วนิยั, 2551) 
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 ลกัษณะส าคญัของแบบจ าลองการขนส่ง มีส่วนประกอบส าคญัดงัน้ี 
  1) จุดตน้ทาง (source) หมายถึงแหล่งซ่ึงเป็นต้นทางในการขนส่งสินค้า โดยปกติ 
ไดแ้ก่ ท่าเรือ สถานท่ีพกัสินคา้ และอ่ืนๆ 
  2) จุดปลายทาง (destination) หมายถึง แหล่งรับสินคา้ โดยปกติ ไดแ้ก่ หน่วยบริโภค
สินคา้ ร้านคา้ หรือตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ สถานท่ีพกัสินคา้ และอ่ืนๆ 
  3) เส้นทางการขนส่ง (route) หมายถึงเส้นทางการขนส่ง และ/หรือวิธีการขนส่งท่ี
เป็นไปไดใ้นการขนส่งสินคา้จากจุดตน้ทางไปยงัจุดปลายทางต่างๆ ซ่ึงเส้นทางการขนส่งต่างๆ เหล่าน้ี 
จะเป็นทางเลือกท่ีตอ้งตดัสินใจในการขนส่งสินคา้จากจุดตน้ทางไปยงัจุดปลายทาง เพื่อให้ตน้ทุนใน
การขนส่งต ่าสุดตามท่ีไดต้ั้งวตัถุประสงคไ์ว ้
  4) ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง (transportation cost) หมายถึงค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้
จ านวนหน่ึงหน่วยจากจุดตน้ทางไปยงัจุดปลายทางต่างๆ ดว้ยวธีิการขนส่ง และ/หรือเส้นทางต่างๆ 
  5) การตดัสินใจในการขนส่งสินคา้จากจุดตน้ทางไปยงัจุดปลายทาง (วิธีการเส้นตรง 
และปริมาณสินคา้) การตดัสินใจน้ีจะข้ึนอยูก่บัค่าใชจ่้ายในการขนส่งเป็นหลกั และตอ้งสามารถจดัส่ง
สินค้าจากแหล่งต้นทางไปยงัจุดปลายทางต่างๆ โดยสอดคล้องและเป็นไปตามเง่ือนไข/ข้อจ ากัด
จ านวนสินค้าท่ีแหล่งต้นทางผลิต/จดัหา/อุปทาน (supply) ให้ได้ และท้ายท่ีสุดต้องมีสินค้าท่ีจุด
ปลายทางตามความตอ้งการ/อุปสงค ์(demand) ของจุดปลายทางแต่ละแห่งอีกดว้ย 

  ซ่ึงมีลกัษณะแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของปัญหาการขนส่ง ดงัน้ี   
 วตัถุประสงค ์

   Minimize    z =   ∑ ∑ CijXij
n
j=1

m
i=1       

 ภายใตข้อ้จ ากดั 
   ∑ Xij

𝑛
j=1   ≤  𝑆𝑖         ; i = 1, 2, 3,…,m 

   ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1              = 𝐷𝑗  ; j = 1, 2, 3,…,n 

         𝑋𝑖𝑗                    ≥ 0 

  โดยท่ี 
   i        =   1, 2, 3,..,m คือ จ านวนจุดส่งสินคา้ (source) ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด  
     m จุด 
   j        =   1, 2, 3,..,n คือ จ านวนจุดรับสินคา้ (destination) ซ่ึงมีอยู ่

   ทั้งหมด n จุด 
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   𝑋𝑖𝑗  =   จ  านวนสินคา้จากจุดส่งสินคา้ i ไปยงัจุดรับสินคา้   j 
   𝐶𝑖𝑗   =   ค่าขนส่งหรือค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้หน่ึงหน่วยจากจุดส่ง 
     สินคา้ I ไปยงัจุดรับสินคา้   j 
   𝑆𝑖     =   ก าลงัผลิตของจุดส่งสินคา้   i 
   𝐷𝑗     =   ความตอ้งการสินคา้ของจุดรับสินคา้   j 


