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บทที ่4 

ระเบียบและวธิกีารศึกษา 
 

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยใ์นเขตอ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง  มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงอุปสงค์ของการใช้ไฟฟ้า รูปแบบเทคโนโลยีและการ
บริหารจดัการองคก์ารท่ีเหมาะสม และตน้ทุน-ผลตอบแทนของการลงทุน พร้อมทั้งท าการทดสอบค่า
ความแปรเปล่ียนของโครงการ แล้วจึงท าการประเมินผลของโครงการจากขอ้มูลท่ีได้และท าการ
ตดัสินใจเลือกวา่จะลงทุนหรือไม่ลงทุน โดยมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

1. ท าการศึกษาโดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ 4 ดา้น 
คือ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการองค์การและการจดัการและด้านการเงิน โดยเป็น
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

2. ท าการศึกษาเฉพาะท่ีอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง  
3. ท าการศึกษารูปแบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง

อะมอร์ฟัส ซิลิคอน (Amorphous Silicon Cells)  
4. ท าการศึกษาโดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการเท่ากบั 26 ปี และสามารถ

ผลิตไฟฟ้าได ้25 ปีตามอายกุารใชง้านของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ 
 
4.2 วธีิการศึกษา 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลการค านวณรายรับและตน้ทุนบางส่วนของ
โครงการ ได้จากเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและวิศวกรฝ่ายพฒันาโครงการของบริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) 
จ  ากดั (มหาชน) และผูจ้ดัการทัว่ไปบริษทั โซลาร์เทค เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตยก์ าลงัการผลิต 6.0 เมกะวตัต์ท่ีอ  าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชรตั้งแต่ พ.ศ. 
2554 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ขอ้มูลเก่ียวกบัราคาและค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดตั้งระบบ
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ผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลล์แสงอาทิตย ์จากบริษทัน าเขา้-ผูจ้  าหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เก่ียวกบัเซลล์
แสงอาทิตยภ์ายในประเทศจ านวน 2 บริษทั และข้อมูลราคาท่ีดินในเขตท่ีด าเนินโครงการได้จาก
สอบถามราคาจากเจา้ของท่ีดินและเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือท่ีดินของบริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ  ากดั (มหาชน) 
ประกอบกบัขอ้มูลทุติยภูมิจากราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินของกรมธนารักษ ์กระทรวงการคลงั 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นข้อมูลสภาพทั่วไปของพลังงานไฟฟ้าใน
ประเทศไทย ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการผลิตและลกัษณะการใชง้านของเซลล์แสงอาทิตยท่ี์เก็บรวบรวม
จากหนงัสือ บทความ วารสารของส านกันโยบายและแผนพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดถึงขอ้มูลเก่ียวกบั
ความตอ้งการและการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยท่ีรวบรวมจากหน่วยงานทางด้านพลงังานทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสังคมไดจ้ากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ข้อมูลด้านสถานท่ีตั้ งโครงการและประชากรได้จากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย และขอ้มูลดอกเบ้ียท่ีใช้ประกอบการค านวณตน้ทุนได้จากอตัราดอกเบ้ียของ
ธนาคารพาณิชยภ์ายในประเทศตามโครงการส่งเสริมการผลิตพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน
ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน ในอตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ 6.20 และธนาคารแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 
 
4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยการน าขอ้มูลท่ีได้มาท า
การวิเคราะห์และน าเสนอ เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค และดา้น
การจดัการองค์การและการจดัการ ประกอบดว้ยการศึกษาอุปสงคข์องการใช้ไฟฟ้า สภาพทัว่ไปของ
กระบวนการผลิต การใชง้านและการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละการเลือก
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขนาดของโครงการ และการบริหารจดัการองคก์ารท่ีควร
จะเป็น 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความ
เป็นไปไดท้างดา้นการเงิน ประกอบดว้ย 

2.1  การประมาณการตน้ทุนค่าเสียโอกาสจากการใชท้รัพยากร (Opportunity Cost 
of Resource Usage) คือ ต้นทุนในการลงทุน (Investment Cost: IC) และต้นทุนในการด าเนินการ 
(Operating Cost: OC) และการประมาณผลตอบแทน โดยจดัท าเป็นงบกระแสเงินสดทางการเงิน 
ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีใช้การคิดค านวณโครงการตั้งแต่ปีท่ี 0 เน่ืองจากระยะเวลาในการก่อสร้าง
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ของโครงการนาน การบนัทึกตน้ทุนการก่อสร้างไวใ้นปีท่ี 1 จะท าให้ตน้ทุนเกิดข้ึนล่าชา้ไปอีก 1 ปี ซ่ึง
ไม่สะทอ้นกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและท าใหก้ารประมาณการคลาดเคล่ือนได ้

2.2  การก าหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องกับความเส่ียง ในท่ีน้ีใช้
ต้นทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็นอตัราคิดลด ซ่ึง
วธีิการไดแ้ก่ การก าหนดแหล่งท่ีมาของเงินทุน ประเมินตน้ทุนของแต่ละแหล่งเงินทุน และค านวณหา
ค่าตน้ทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั เพื่อใหท้ราบถึงตน้ทุนเงินทุนเฉล่ียของโครงการ  

2.3  การหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทน (Net Present Value: NPV) คือ 
จ านวนผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของ
ผลตอบแทนสุทธิจากการด าเนินงานหกัออกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนในการลงทุนของโครงการ 
เน่ืองจากพิจารณาโครงการเพียงโครงการเดียว จึงใชห้ลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจ คือ รับโครงการท่ีมี
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมากกวา่หรือเท่ากบัศูนย ์(NPV≥0) และไม่รับโครงการท่ีมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธินอ้ย
กวา่ศูนย ์(NPV  0) 

2.4  อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) คือ 
ผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีเป็นร้อยละของโครงการ หรือหมายถึงอตัราผลตอบแทนในกระบวนการคิดลด
ท่ีท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากบัศูนย ์เน่ืองจากพิจารณาโครงการเพียงโครงการเดียว 
จึงใชห้ลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจ คือ รับโครงการท่ีมีอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการมากกว่า
หรือเท่ากับต้นทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (IRR ≥ WACC) และไม่รับโครงการท่ีมีอัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการน้อยกวา่ตน้ทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (IRR  WACC) และหากพบว่ากระแสเงินสด
ไม่เป็นปกติจะใช้อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมีการปรับแลว้ (Modified Internal Rate of 
Return: MIRR) เป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจแทน 

2.5  อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมีการปรับแล้ว (Modified Internal 
Rate of Return: MIRR) เน่ืองจากพิจารณาโครงการเพียงโครงการเดียว จึงใช้หลักเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจ คือ รับโครงการท่ีมีอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมีการปรับแล้วมากกว่าหรือ
เท่ากบัตน้ทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (MIRR ≥ WACC) และไม่รับโครงการท่ีมีอตัราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการท่ีมีการปรับแลว้นอ้ยกวา่ตน้ทุนเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (MIRR  WACC) 

2.6  อตัราส่วนระหว่างผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน (Net Benefit Investment 
Ratio: N/K) คือ อตัราส่วนของมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิรวมต่อมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนใน
การลงทุนรวมของโครงการ เน่ืองจากพิจารณาโครงการเพียงโครงการเดียว จึงใช้หลกัเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจ คือ รับโครงการท่ีมีอตัราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อตน้ทุนในการลงทุนมากกวา่หรือเท่ากบั 
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หน่ึง (N/K ≥ 1) และไม่รับโครงการท่ีมีอตัราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อตน้ทุนในการลงทุนน้อยกว่า
หน่ึง (N/K1) 

2.7  ท  าการวิเคราะห์ความเส่ียงและความไม่แน่นอน คือ ท าการทดสอบค่าความ
แปรเปล่ียน (Switching Value Test: SVT) เป็นการวเิคราะห์โครงการเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพความ
เป็นจริงท่ีมีความเส่ียง (Risk) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) อนัอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ลงทุนของโครงการ ในท่ีน้ีใช้การทดสอบค่าความแปรเปล่ียน (Switching Value Test: SVT) ในการ
วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ผลตอบแทนลดลงได้มากสุด (NPV / PVB) ตน้ทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนได้
มากสุด (NPV / PVC) ตน้ทุนในการด าเนินงานสามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากสุด (NPV / PVOC) และตน้ทุน
ในการลงทุนสามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากสุด (NPV / PVIC) 
 
4.5 สถานทีใ่นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1. เก็บรวบรวมขอ้มูล ณ สถานท่ีตั้งโครงการ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง’ 
2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
4.6 ระยะเวลาในการศึกษา 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธนัวาคม 2556 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษารวม 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557 

 


