บทที่ 4
ระเบียบและวิธกี ารศึกษา
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตอาเภอ
เกาะคา จังหวัดลาปาง มีระเบียบวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้
4.1 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึ งอุปสงค์ของการใช้ไฟฟ้ า รู ปแบบเทคโนโลยีและการ
บริ หารจัดการองค์การที่เหมาะสม และต้นทุน-ผลตอบแทนของการลงทุน พร้อมทั้งทาการทดสอบค่า
ความแปรเปลี่ ยนของโครงการ แล้วจึ งท าการประเมิ นผลของโครงการจากข้อมูล ที่ ได้และท าการ
ตัดสิ นใจเลือกว่าจะลงทุนหรื อไม่ลงทุน โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ทาการศึกษาโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ 4 ด้าน
คื อ ด้า นการตลาด ด้า นเทคนิ ค ด้านการจัดการองค์ก ารและการจัด การและด้านการเงิ น โดยเป็ น
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจาหน่ายไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
2. ทาการศึกษาเฉพาะที่อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
3. ท าการศึ ก ษารู ป แบบการผลิ ต กระแสไฟฟ้ าด้ว ยเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ช นิ ด ฟิ ล์ ม บาง
อะมอร์ฟัส ซิลิคอน (Amorphous Silicon Cells)
4. ทาการศึกษาโดยกาหนดระยะเวลาในการดาเนิ นโครงการเท่ากับ 26 ปี และสามารถ
ผลิตไฟฟ้ าได้ 25 ปี ตามอายุการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
4.2 วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลการคานวณรายรับและต้นทุนบางส่ วนของ
โครงการ ได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และวิศวกรฝ่ ายพัฒ นาโครงการของบริ ษ ทั สหโคเจน (ชลบุ รี)
จากัด (มหาชน) และผูจ้ ดั การทัว่ ไปบริ ษทั โซลาร์ เทค เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด ซึ่ งประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า
เซลล์แสงอาทิตย์กาลังการผลิ ต 6.0 เมกะวัตต์ที่อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชรตั้งแต่ พ.ศ.
2554 โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ข้อมูลเกี่ ยวกับราคาและค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ ที่ใช้ในการติดตั้งระบบ
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ผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จากบริ ษทั นาเข้า -ผูจ้ าหน่ ายและติดตั้งอุปกรณ์ เกี่ยวกับเซลล์
แสงอาทิ ตย์ภายในประเทศจานวน 2 บริ ษ ทั และข้อมูลราคาที่ ดินในเขตที่ ดาเนิ นโครงการได้จาก
สอบถามราคาจากเจ้าของที่ดินและเจ้าหน้าที่จดั ซื้ อที่ดินของบริ ษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จากัด (มหาชน)
ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
2. ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อ มู ล สภาพทั่ว ไปของพลัง งานไฟฟ้ าใน
ประเทศไทย ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการผลิตและลักษณะการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ที่เก็บรวบรวม
จากหนังสื อ บทความ วารสารของสานักนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ตลอดถึงข้อมูลเกี่ ยวกับ
ความต้องการและการผลิ ตไฟฟ้ าในประเทศไทยที่ รวบรวมจากหน่ วยงานทางด้านพลังงานทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมได้จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ข้ อ มู ล ด้ า นสถานที่ ต้ ั ง โครงการและประชากรได้ จ ากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลดอกเบี้ ยที่ ใช้ประกอบการคานวณต้นทุ นได้จากอัตราดอกเบี้ ยของ
ธนาคารพาณิ ชย์ภายในประเทศตามโครงการส่ งเสริ มการผลิ ตพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 6.20 และธนาคารแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2556
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Method) โดยการนาข้อมูลที่ได้มาทา
การวิเคราะห์และนาเสนอ เป็ นการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางด้านการตลาด ด้านเทคนิ ค และด้าน
การจัดการองค์การและการจัดการ ประกอบด้วยการศึกษาอุปสงค์ของการใช้ไฟฟ้ า สภาพทัว่ ไปของ
กระบวนการผลิต การใช้งานและการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และการเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของโครงการ และการบริ หารจัดการองค์การที่ควร
จะเป็ น
2. การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Analysis) เป็ นการวิ เคราะห์ ค วาม
เป็ นไปได้ทางด้านการเงิน ประกอบด้วย
2.1 การประมาณการต้นทุนค่าเสี ยโอกาสจากการใช้ทรัพยากร (Opportunity Cost
of Resource Usage) คื อ ต้น ทุ น ในการลงทุ น (Investment Cost: IC) และต้น ทุ น ในการด าเนิ น การ
(Operating Cost: OC) และการประมาณผลตอบแทน โดยจัดท าเป็ นงบกระแสเงิ น สดทางการเงิ น
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ ใช้การคิดคานวณโครงการตั้งแต่ปีที่ 0 เนื่ องจากระยะเวลาในการก่อสร้าง
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ของโครงการนาน การบันทึกต้นทุนการก่อสร้างไว้ในปี ที่ 1 จะทาให้ตน้ ทุนเกิดขึ้นล่าช้าไปอีก 1 ปี ซึ่ ง
ไม่สะท้อนกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งและทาให้การประมาณการคลาดเคลื่อนได้
2.2 การก าหนดอัต ราคิ ดลดที่ เหมาะสมให้ ส อดคล้องกับ ความเสี่ ย ง ในที่ น้ ี ใ ช้
ต้น ทุ น เงิ น ทุ น เฉลี่ ย ถ่ วงน้ า หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็ นอัต ราคิ ด ลด ซึ่ ง
วิธีการได้แก่ การกาหนดแหล่งที่มาของเงินทุน ประเมินต้นทุนของแต่ละแหล่งเงินทุน และคานวณหา
ค่าต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยของโครงการ
2.3 การหามู ล ค่ าปั จจุ บ ัน สุ ท ธิ ข องผลตอบแทน (Net Present Value: NPV) คื อ
จานวนผลตอบแทนสุ ท ธิ ที่ได้รับตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยคานวณจากมูลค่าปั จจุบ นั ของ
ผลตอบแทนสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานหักออกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนในการลงทุนของโครงการ
เนื่ องจากพิจารณาโครงการเพียงโครงการเดียว จึงใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ คือ รับโครงการที่มี
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ มากกว่าหรื อเท่ากับศูนย์ (NPV≥0) และไม่รับโครงการที่มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ นอ้ ย
กว่าศูนย์ (NPV  0)
2.4 อัต ราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) คื อ
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี เป็ นร้อยละของโครงการ หรื อหมายถึงอัตราผลตอบแทนในกระบวนการคิดลด
ที่ทาให้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ เนื่องจากพิจารณาโครงการเพียงโครงการเดียว
จึงใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ คือ รับโครงการที่มีอตั ราผลตอบแทนภายในของโครงการมากกว่า
หรื อ เท่ า กับ ต้น ทุ น เฉลี่ ย ถ่ วงน้ า หนัก (IRR ≥ WACC) และไม่ รับ โครงการที่ มี อ ัต ราผลตอบแทน
ภายในของโครงการน้อยกว่าต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (IRR  WACC) และหากพบว่ากระแสเงินสด
ไม่เป็ นปกติจะใช้อตั ราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับแล้ว (Modified Internal Rate of
Return: MIRR) เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจแทน
2.5 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับ แล้ว (Modified Internal
Rate of Return: MIRR) เนื่ อ งจากพิ จ ารณาโครงการเพี ย งโครงการเดี ย ว จึ ง ใช้ ห ลัก เกณฑ์ ใ นการ
ตัดสิ นใจ คื อ รั บโครงการที่ มีอตั ราผลตอบแทนภายในของโครงการที่ มีการปรั บแล้วมากกว่าหรื อ
เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (MIRR ≥ WACC) และไม่รับโครงการที่มีอตั ราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการที่มีการปรับแล้วน้อยกว่าต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (MIRR  WACC)
2.6 อัตราส่ วนระหว่างผลตอบแทนสุ ท ธิ ต่อการลงทุ น (Net Benefit Investment
Ratio: N/K) คือ อัตราส่ วนของมูลค่าปั จจุบนั ของผลตอบแทนสุ ทธิ รวมต่อมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนใน
การลงทุนรวมของโครงการ เนื่ องจากพิจารณาโครงการเพียงโครงการเดี ยว จึงใช้หลักเกณฑ์ในการ
ตัดสิ นใจ คือ รับโครงการที่มีอตั ราส่ วนผลตอบแทนสุ ทธิ ต่อต้นทุนในการลงทุนมากกว่าหรื อเท่ากับ
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หนึ่ ง (N/K ≥ 1) และไม่รับโครงการที่มีอตั ราส่ วนผลตอบแทนสุ ทธิ ต่อต้นทุนในการลงทุนน้อยกว่า
หนึ่ง (N/K1)
2.7 ทาการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและความไม่แน่ นอน คือ ทาการทดสอบค่าความ
แปรเปลี่ยน (Switching Value Test: SVT) เป็ นการวิเคราะห์โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็ นจริ งที่มีความเสี่ ยง (Risk) และความไม่แน่ นอน (Uncertainty) อันอาจก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อการ
ลงทุนของโครงการ ในที่น้ ี ใช้การทดสอบค่าความแปรเปลี่ ยน (Switching Value Test: SVT) ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ผลตอบแทนลดลงได้มากสุ ด (NPV / PVB) ต้นทุนของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นได้
มากสุ ด (NPV / PVC) ต้นทุนในการดาเนิ นงานสามารถเพิ่มขึ้นได้มากสุ ด (NPV / PVOC) และต้นทุน
ในการลงทุนสามารถเพิ่มขึ้นได้มากสุ ด (NPV / PVIC)
4.5 สถานทีใ่ นการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สถานที่ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูล ณ สถานที่ต้ งั โครงการ อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง’
2. คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.6 ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2556
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษารวม 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557
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