
บทที ่2  

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาคร้ัง น้ี  ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีต้นทุนและ
ผลตอบแทน แนวคิดหลักการวิเคราะห์และประเมินค่าโครงการลงทุน ได้แก่ การประเมินค่า
โครงการลงทุน โดยค านึงถึงค่าของเงินกบัระยะเวลา การประเมินค่าโครงการลงทุนโดยไม่ค  านึงถึง
ค่าของเงินกบัระยะเวลา วิเคราะห์ค่าความแปรเปล่ียน ไดแ้ก่ การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้น
ตน้ทุน  การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นผลตอบแทน  มาตรฐานการเล้ียงไก่ และแนวทางใน
การจดัการฟาร์มท่ีดี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทน 

1. ทฤษฎต้ีนทุนทีเ่กี่ยวข้อง  

นราทิพย์ (2539) ไดใ้ห้ความหมายของตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์คือ  การ
วิเคราะห์ตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์จะมีความแตกต่างจากการคิดตน้ทุนในทางบญัชี หรือตน้ทุน 
ทัว่ไป กล่าวคือ ตน้ทุนทางบญัชีนั้นจะสามารถวดัค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปเป็นตวัเงินเพียงอยา่งเดียวหรือ
เรียก ไดว้า่เป็นตน้ทุนท่ีเห็นแจง้ชดั (explicit cost) แต่ส าหรับตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (economic 
cost) นั้นจะรวมไปถึงค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปทั้งท่ีสามารถวดัเป็นตวัเงินได ้และวดัเป็นตวัเงินไม่ได ้นัน่ก็
คือตน้ทุนท่ี เห็นแจง้ชดั (explicit cost) และตน้ทุนไม่แจง้ชดั (implicit cost) ในทางเศรษฐศาสตร์
นั้นจะเรียก ตน้ทุนท่ีมองไม่เห็นอีกอยา่งหน่ึงวา่ “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” (opportunity cost) และเป็น
ตน้ทุนอีกตวั หน่ึงท่ีตอ้งมีการประเมิน ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ประกอบดว้ย
ตน้ทุนแจง้ชดักบั ตน้ทุนไม่แจง้ชดัรวมกนั ตน้ทุนทางบญัชีจะมีค่านอ้ยกวา่ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
และมีผลต่อไปให ้ก าไรทางบญัชีมีค่าสูงกวา่ก าไรทางเศรษฐศาสตร์  
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อดิศร์ (2552) ไดใ้หค้วามหมายของการวเิคราะห์ตน้ทุน คือการวิเคราะห์ตน้ทุน
การผลิตมีรากฐานมาจากการวเิคราะห์เร่ืองการผลิตทั้งน้ีเพราะในการผลิตสินคา้ ผูผ้ลิตไดร้วบรวม
ปัจจยัการผลิตจากเจา้ของปัจจยัการผลิตมาใชใ้นการผลิต ดงันั้นจึงตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหเ้จา้ของ
ปัจจยัการผลิตนั้นๆ ในรูปของค่าจา้ง ดอกเบ้ีย ค่าเช่า และก าไร ซ่ึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีจ่ายใหก้บั
เจา้ของปัจจยัการผลิตรวมเรียกวา่ ตน้ทุนการผลิต 

ตน้ทุนการผลิต (cost of production) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ
ผลิตสินคา้และบริการในจ านวนท่ีตอ้งการ ตน้ทุนการผลิตสามารถจ าแนกไดห้ลายแบบ ดงัน้ี 

ก. ตน้ทุนท่ีเห็นไดช้ดั (explicit cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีจ่ายออกไปจริงสามารถ
บนัทึกลงบญัชีได ้เช่น ค่าแรงงาน ค่าวตัถุดิบ ค่าโฆษณา ค่าไฟฟ้า เป็นตน้ 

ข. ตน้ทุนโดยปริยาย (implicit cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีไม่ไดจ่้ายออกไปเป็นเงิน
จริงแต่เป็นค่าเสียโอกาสท่ีจะใช้ปัจจยัการผลิตไปท าประโยชน์อ่ืน เรียกว่า ตน้ทุนค่าเสียโอกาส 
(opportunity cost) เช่น ค่าจา้งตวัเอง หรือค่าเช่าอาคารตนเอง ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นตน้ทุนการผลิตเพราะ
เจา้ของปัจจยัการผลิต ค่าเสียโอกาสไดรั้บผลตอบแทนตน้ทุนค่าเสียโอกาสในทางบญัชีจะไม่น าไป
บนัทึกบญัชี ใชใ้นการตดัสินใจเท่านั้น 

ค. ตน้ทุนทางบญัชี (accounting cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีจ่ายออกไปจริงและมีการ
จดบนัทึกลงบญัชีเอาไว ้

ง. ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (economics cost) หมายถึง ตน้ทุนทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึน
ในการผลิตไม่ว่าจะจ่ายออกไปจริงหรือไม่ก็ตาม ด้วยเหตุน้ี ตน้ทุน ทางเศรษฐศาสตร์จึงสูงกว่า
ตน้ทุนทางบญัชี ท าใหก้ าไร ทางเศรษฐศาสตร์นอ้ยกวา่ ก าไรทางบญัชี 

จากการศึกษาในเร้ืองของตน้ทุนในการลงทุนจะพบว่าตน้ทุนของการผลิตไก่
พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 แบ่งเป็นตน้ทุนค่าใชจ่้าย 2 ประเภท ไดแ้ก่  

ก. ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน (investment cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทน
เร่ิมแรกในสินทรัพยเ์พื่อด าเนินงานในการเล้ียงไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ไดแ้ก่ โรงเรือนไก่
ขุน อุปกรณ์ในการเล้ียงไก่ เช่น เคร่ืองกกไก่เล็ก แผงกั้นเคร่ืองกก หลอดไฟเคร่ืองกก กรงอนุบาล
ลูกไก่ อุปกรณ์ให้น ้ า อุปกรณ์ให้แสงสว่าง แทงค์น ้ า ท่อส่งน ้ า และอุปกรณ์ให้อาหาร เป็นต้น 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินงาน เช่น เคร่ืองสูบน ้ า เคร่ืองป๊ัมน ้ า เคร่ืองพ่นยา เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั และ 
เคร่ืองหัน่หญา้ เป็นตน้ 

ข. ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (operation cost) เป็นตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการผลิตและการด าเนินการดา้นการบริหารงานทัว่ไปภายในฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่
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หางด าเชียงใหม่ 1 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนัธ์ุไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ค่าเคมีภณัฑ์และ
เวชภณัฑ ์ค่าอาหาร เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าวสัดุรองพื้น ค่าน ้าประปา และค่าไฟฟ้า เป็นตน้   

2. แนวคิดเกีย่วกบัรายได้ 

 ผลตอบแทน (benefits) ของการลงทุน หมายถึง มูลค่าของ สินคา้ หรือบริการท่ี
ผลิตไดจ้ากการลงทุน ประกอบดว้ย รายไดท้างตรงและรายไดท้างออ้ม (อดิศร์, 2552) 

- รายไดท้างตรง (direct benefits) คือ ผลผลิตสุทธิของการลงทุน ซ่ึงหมายถึง 
มูลค่าของสินคา้ และบริการท่ีผลิตไดโ้ดยตรงจากการลงทุน นอกจากน้ียงัหมายถึงการประหยดั 
และการลดค่าใชจ่้าย จากท่ีเคยมีอยูเ่ดิม  

- รายไดท้างออ้ม (indirect benefits) คือ รายไดอ่ื้น ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายได้
ทางตรง นอกจากน้ียงัรวมถึงผลตอบแทนดา้น สังคม และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ  

2.1.2 แนวคิดหลกัการวเิคราะห์และประเมินค่าโครงการลงทุน 

การวิเคราะห์และประเมินค่าโครงการลงทุนเป็นการประเมินความคุม้ค่าท่ีจะไดรั้บ
จากการลงทุนในโครงการนั้น ๆ และเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีผูว้ิเคราะห์โครงการจ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงในการตดัสินใจเลือกลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม ส าหรับหลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินค่า
โครงการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การประเมินค่าโครงการลงทุนโดยไม่ค  านึงถึงค่าของ
เงินกบัระยะเวลา และการประเมินค่าโครงการลงทุนโดยค านึงถึงค่าของเงินกบัระยะเวลาดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การประเมินค่าโครงการลงทุนโดยไม่ค านึงถึงค่าของเงินกบัระยะเวลา 

การประเมินค่าโครงการลงทุนท่ีไม่ไดค้  านึงถึงมูลค่าของเงินท่ีจะเปล่ียนแปลงไป
ตามระยะเวลา โดยวิธีน้ีอยูภ่ายใตข้อ้สมมุติฐานวา่ ผลตอบแทนของโครงการท่ีไดรั้บในอนาคตจะ
เป็นจ านวนท่ีเท่ากนั ถึงแมว้่าจะอยูใ่นระยะเวลาท่ีต่างกนั แต่ตอบแทนนั้นก็ยงัคงมีมูลค่าท่ีเท่ากนั
และเป็นเกณฑ์ท่ีไม่น าเวลาเขา้มาเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดมูลค่าของเงินตรา อนัจะมีผลให้
มูลค่าของเงินในอนาคต เท่ากบัมูลค่าของเงินในปัจจุบนั ในการประเมินคร้ังน้ีวิธีท่ีใชคื้อ ระยะเวลา
คืนทุน (ประสิทธ์ิ, 2540) 
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ระยะเวลาคืนทุน (payback period: PB) หมายถึง ระยะเวลาท่ีผลรวมของ
ผลตอบแทนสุทธิหลงัหกัภาษีท่ีไดรั้บในแต่ละปีมีจ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนเร่ิมแรก กล่าวคือ เป็น
วธีิท่ีค  านวณหาระยะเวลาท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บเงินคืนจากการลงทุน โดยการพิจารณาระยะเวลาคืนทุน
จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่  

กรณีท่ี 1 ผลตอบแทนรับสุทธิท่ีมีจ  านวนเท่ากนัทุกปี สามารถค านวณโดยใชสู้ตร 
ดงัน้ี 

 
                           ระยะเวลาคืนทุน  เงินลงทุนเร่มแรก กระแสเงินสดรับต่อปี    ------------- (2.1) 

กรณีท่ี 2 ผลตอบแทนรับสุทธิท่ีมีจ  านวนไม่เท่ากนัทุกปี สามารถค านวณระยะเวลา
คืนทุนโดยใช้วิธีการสะสมผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บในแต่ละปี จนกระทัง่ผลผลตอบแทนสุทธิมี
จ านวน เท่ากบัเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงการค านวณวิธีน้ีอยูภ่ายใตข้อ้สมมติฐานวา่ “ผลตอบแทนสุทธิ
เกิดข้ึนสม ่าเสมอ (แต่ไม่เท่ากนั) ตลอดทั้งปี”  

ในการประเมินโครงการในคร้ังน้ีจะใช้กรณีท่ี 2 เป็นเกณฑ์การตดัสินใจว่า
โครงการมีความเหมาะสมในการลงทุนเพราะถา้หากวา่โครงการมีระยะเวลาในการคืนทุนสั้นยอ่ม
หมายถึงโครงการนั้นมีสภาพคล่องในการด าเนินการสูง อยา่งไรก็ตาม การประเมินโครงการลงทุน
ดว้ยวิธีน้ียงัมีขอ้จ ากดั 2 ประการคือไม่ไดค้  านึงถึงมูลค่าของเงินในระยะเวลาท่ีต่างกนัและไม่ได้
ค  านึงถึงผลตอบแทนสุทธิท่ีจะไดรั้บภายหลงัจากระยะเวลาคืนทุน 

2. การประเมินค่าโครงการลงทุนโดยค านึงถึงค่าของเงินกบัระยะเวลา 

หมายถึง การประเมินค่าในโครงการลงทุนท่ีมีระยะเวลามากกวา่ 1 ปีข้ึนไป โดย
วธีิน้ีอยูภ่ายใตข้อ้สมมติฐานวา่ มูลค่าของเงินในปัจจุบนัยอ่มมีค่ามากกวา่มูลค่าของเงินท่ีจะไดรั้บใน
อนาคตในจ านวนท่ีเท่ากนั กล่าวคือ เน่ืองจาก รายไดข้องโครงการท่ีได้รับในปัจจุบนัย่อมมีค่า
มากกวา่ท่ีจะไปรับในอนาคตการประเมินค่าในโครงการลงทุนเป็นกระบวนการซ่ึงมูลค่าท่ีคิดเป็น
เงินของตน้ทุนผลตอบแทน และผลตอบแทนสุทธิของโครงการท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาต่าง ๆ กนัใน
อนาคตถูกปรับให้มาอยูใ่นเวลาปัจจุบนัหรือในเวลาท่ีเป็นศูนย ์มูลค่าของเงินท่ีเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึง
ถูกปรับมาเป็นปัจจุบนันั้นเราเรียกวา่ มูลค่าปัจจุบนั (present value: PV) กระบวนการปรับค่าของ
เวลาดงักล่าวจะกระท าโดยการหกัลดมูลค่าของเงินท่ีเกิดข้ึนในอนาคตดว้ยอตัราส่วนลด (discount 
rate) ซ่ึงประกอบดว้ยการวเิคราะห์ ดงัน้ี  
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- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (net present value: NPV)  

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ
ผลประโยชน์สุทธิกบัเงินลงทุนเร่ิมแรกของโครงการ โดยเป็นการปรับค่าของผลประโยชน์สุทธิใน
แต่ละปีซ่ึงค านวณได้จากผลประโยชน์ในแต่ละปีของโครงการลบด้วยต้นทุนในแต่ละปีของ
โครงการ ให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ จากนั้นน าผลประโยชน์สุทธิท่ีปรับค่าแล้วดังกล่าวมาบวก
รวมกนัแลว้น าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบเงินลงทุนเร่ิมแรก ดงัสมการต่อไปน้ี (หฤทยั, 2544)  

                                 NPV     =     ∑   

      
 ∑

  

      
 
   

 
                           ------------- (2.2) 

เม่ือ  NPV  =   มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 
Bt  =   รายไดข้องไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ในปีท่ี 1 ถึง 10 
Ct  =   ค่าใชจ่้ายของฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ในปีท่ี 1  

      ถึง 10 
i =   อตัราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี 
t =   ปีของการเล้ียงไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 คือปีท่ี 1 - 10  
n =   อายขุองโครงการ 10 ปี 
C0 =   ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรก 

เกณฑก์ารพิจารณาจะพิจารณาโครงการท่ีมี NPV มากกวา่ศูนย ์(มีค่าเป็นบวก) 
ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่โครงการนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะลงทุนได ้ กล่าวคือมูลค่าปัจจุบนัของรายได้
รวมมากกวา่มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม แต่ถา้หากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าติดลบ แสดงวา่โครงการ
ดงักล่าวไม่เหมาะสมท่ีจะลงทุน  

- อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (internal rate of return: IRR) คือ 
ผลตอบแทนท่ีเป็นร้อยละของโครงการหรือหมายถึงอตัราดอกเบ้ียในกระบวนการคิดลดท่ีท าให้
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากบัศูนย ์  

                                        NPV     =        ∑
         

      
 
                 ------------- (2.3) 

เกณฑ์ในการพิจารณา คือ โครงการลงทุนท่ีคุม้ค่าน่าลงทุนจะให้อตัรา
ผลตอบแทนภายในจากการลงทุนสูงกว่าค่าเสียโอกาสหรือดอกเบ้ียของเงินท่ีน ามาลงทุน แต่ใน
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ขณะเดียวกนัถา้อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนต ่ากวา่ค่าเสียโอกาสหรือดอกเบ้ียของเงินท่ี
น ามาลงทุนถือว่าโครงการลงทุนไม่คุม้ค่าน่าลงทุน ในการประเมินโครงการลงทุนในคร้ังน้ีอตัรา
ผลตอบแทนภายในขั้นต ่าท่ีไดก้  าหนดไวคื้อร้อยละ 7    ก าหนดมาจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว 
และเป็นอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี MRR (minimum retail rate) โดยคิดจากอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กุมภาพนัธ์ 2555 ดงันั้นถา้ IRR ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกวา่
ร้อยละ 7 แสดงวา่การลงทุนในโครงการน้ีคุม้ค่า ถา้ต ่ากวา่ไม่ควรลงทุน  

- อัตราส่วนรายรับต่อต้นทุน (benefit-cost ratio: BCR) คือมูลค่าปัจจุบนั
ของรายไดร้วมหารดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม 

                                        BCR      =   [∑         ⁄ 
   ] [∑         ⁄ 

   ]⁄   ---- (2.4) 

ค่าของ BCR อาจจะมีค่าเท่ากบั 1 มากกวา่ 1 หรือ นอ้ยกวา่ 1 ก็ไดแ้ต่
หลกัในการพิจารณาการลงทุนในโครงการ จะพิจารณาโครงการท่ีมี BCR เท่ากบั 1 หรือ มากกวา่ 1  

3. หลกัการการวเิคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) 

การวิเคราะห์โครงการภายใตค้วามเส่ียง และความไม่แน่นอน โดยท่ีความเส่ียง 
หมายถึงสถานการณ์ซ่ึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตมีความไม่แน่นอนหรือการท่ีไม่มีความรู้
อย่างแน่ชดัเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตแต่ขณะเดียวกนัก็พอจะทราบถึงความน่าจะ
เป็นท่ีสถานการณ์  ต่าง ๆ จะเกิดข้ึนในอนาคตอย่างประมาณการณ์ได ้ และความไม่แน่นอน 
หมายถึงสถานการณ์ซ่ึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะคาดหมายได ้หรือการไม่
มีความรู้ใด ๆ เก่ียวกบัสภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเลย หรือไม่ทราบความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึนเลย 
และส่วนมากปัญหาการพยากรณ์ตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการในอนาคตมกัเกิดข้ึนระหวา่ง
สถานการณ์ความไม่แน่นอนซ่ึงมีสาเหตุมากมาย เช่น ตน้ทุนของปัจจยัการผลิต ผลตอบแทน
เปล่ียนแปลงไป การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) เป็นวิธีการท่ีง่ายและแพร่หลาย
มากท่ีสุดส าหรับการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน เพื่อศึกษาวา่เม่ือขอ้สมมุติและเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดไวเ้ดิมเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลอยา่งไรกบัความเหมาะสมของโครงการ ในการศึกษาคร้ังน้ี
จะท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว โดยการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน (switching value) ซ่ึง
วิเคราะห์จากการเปล่ียนแปลงในรูปร้อยละของปัจจยัท่ีเช่ือวา่มีอิทธิพลต่อผลลพัธ์ของโครงการซ่ึง
ท าใหโ้ครงการอยู ่ณ เกณฑก์ารตดัสินใจขั้นต ่าท่ีสุดท่ีจะยอมรับได ้
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-การวเิคราะห์ค่าความแปรเปลีย่น  (switching value) 

เป็นการวเิคราะห์ค่าความแปรเปล่ียนโดยสมมติให้ตน้ทุนเพิ่มข้ึนหรือผลตอบแทน
ลดลงจนกวา่มูลค่าปัจจุบนัผลตอบแทนสุทธิเพิ่ม (NPV) มีค่าเท่ากบั 0 อตัราส่วนมูลค่าปัจจุบนัของ
ผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) มีค่าเท่ากบั 1 ซ่ึงวิธีการดงักล่าวจะช่วยประเมินความเส่ียงและขีด
ความสามารถในการรับผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนหรือการลดลงของผลตอบแทนจาก
การเปล่ียนแปลงการลงทุนท าฟาร์มวา่สามารถรับผลกระทบไดม้ากนอ้ยเพียงใด โดยท่ีการลงทุน
ยงัคงให้ผลตอบแทนทางการเงินคุม้ค่ากบัการลงทุน โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 2 กรณีดงัน้ี (ชูชีพ, 
2544) 

1.  การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (SVT)C หมายความว่า ตน้ทุน
โครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดร้้อยละเท่าไร ก่อนท่ีจะท าให ้NPV มีค่าเท่ากบัศูนย ์และ BCR เท่ากบั 1 

 (SVT)C  = (NPV/PVC) x 100                       ------------- (2.5) 

ก าหนดให ้          (SVT)C  = การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุน 
          NPV = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 

            PVC = มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน 

2.  การทดสอบค่าความแปรเปลีย่นด้านรายได้ (SVT)B หมายความวา่ ผลตอบแทน
ของโครงการสามารถลดลงไดร้้อยละเท่าไร ก่อนท่ีจะท าให้ NPV มีค่าเท่ากบัศูนยแ์ละ BCR เท่ากบั 
1 

    (SVT)B     = (NPV/PVB) x 100                       ------------- (2.6)  

ก าหนดให ้        (SVT)B  = การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นผลตอบแทน 
            
          NPV = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 
          PVB  = มูลค่าปัจจุบนัของรายได ้

 ถา้ (SVT)C หรือ (SVT)B ท่ีค  านวณไดมี้ค่าสูง หมายความว่า ความเส่ียงภยัใน
โครงการอยูใ่นระดบัต ่า นัน่คือ โครงการยงัคงมีความคุม้ค่าอยูแ่มว้า่จะมีตน้ทุนเพิ่มสูงข้ึนมาก แต่ถา้ 
(SVT)C หรือ (SVT)B ท่ีค  านวณไดมี้ค่าต ่า หมายความวา่ ความเส่ียงภยัของโครงการอยูใ่นระดบัสูง 
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เพราะเพียงแค่ตน้ทุนของโครงการเพิ่มข้ึนหรือรายไดข้องโครงการลดลงเพียงเล็กนอ้ยก็อาจมีผลให้
โครงการไม่มีความคุม้ค่าในการลงทุนได ้

2.2 เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.2.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัไก่  

ในการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะท าการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัไก่พื้นเมือง
และเก่ียวข้องกับวิธีการศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีใช้ในการท าวิจยั โดยเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา ทั้งหมด 4 เร่ือง โดยวิเคราะห์แบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ ทีละประเด็น 
ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นวธีิการศึกษา และดา้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์การศึกษา  
ซ่ึงในการศึกษาน้ีจะศึกษารวมถึงเร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนต่าง ๆ โดยใชก้ารวิเคราะห์ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการ และใช้เกณฑ์การตัดสินใจแบบปรับค่าตามเวลาของต้นทุนและ
ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัโครงการให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั จากการศึกษาดา้นวตัถุประสงค์ สุ
พจน์ (2544), ประกิต (2548), เวทิศ (2545) และสุวฒัน์ (2552) มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคลา้ยกนั 
คือ การศึกษาวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ และรวมไปถึงการวิเคราะห์การไหวตวั
ต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการ เม่ือตน้ทุนหรือผลตอบแทนของโครงการมีการเปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึนหรือลดลง แต่เวทิศ (2545) มีวตัถุประสงคท่ี์มีความแตกต่างจากคนอ่ืนเพิ่มเติมคือมีการศึกษา
โครงสร้างการผลิต การตลาดไก่เน้ือของประเทศไทย  

ประเด็นดา้นวิธีการศึกษา สุพจน์ (2544) ท าการศึกษาจากเกษตรกรผูเ้ป็นสมาชิก
เล้ียงไก่กระทงแบบโรงเรือนปิดในโครงการส่งเสริมการเล้ียงในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการสุ่ม
คดัเลือกแยกตามอ าเภอท่ีมีการเล้ียงไก่กระทงแบบโรงเรือนปิด อ าเภอละ 1 ราย รวม 8 ราย รวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่กระทงแบบโรงเรือนปิดในปี พ.ศ. 
2543 เช่นเดียวกบัเวทิศ (2545) ท าการศึกษาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการฟาร์มเพาะพนัธ์ุ
ไก่พนัธ์ุลูกผสมในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 9 ฟาร์มโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ ฟาร์มขนาดเล็ก กลาง
และใหญ่ ส่วนประกิต (2548) ท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนาถึงโครงสร้างการผลิต การตลาด
ต่างประเทศและลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรผูป้ระกอบกิจการฟาร์มไก่เน้ือประเภทประกนัราคาใน
โรงเรือนระบบปิด โดยอาศยัขอ้มูลทุติยภูมิน ามาอธิบายค่าสถิติในรูปตาราง และสุวฒัน์ (2552) ได้
ท าการเก็บขอ้มูลจากฟาร์มไข่ไก่ เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการ
ลงทุนท าฟาร์มท่ีตั้งอยูใ่นเขต อ. บา้นนา จ. นครนายกโดยการสัมภาษณ์และสอบถามจากเจา้ของ
ธุรกิจและพนกังานในฟาร์มในลกัษณะการด าเนินกิจการและปัญหาท่ีเกิดจากการด าเนินงาน 
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ประเด็นดา้นการจ าแนกตน้ทุนท่ีใชใ้นการศึกษา จากการท าการศึกษา พบวา่ สุพจน์ 
(2544) และเวทิศ (2545) มีตน้ทุนในการท าฟาร์มไก่ท่ีเหมือนกนั ประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน ไดแ้ก่ ค่าท่ีดิน ค่าก่อสร้างโรงเรือน ค่าเคร่ืองมือและค่าอุปกรณ์การเล้ียงไก่ ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน ไดแ้ก่ ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้าน ้ าประปา ค่าพนัธ์ุไก่เน้ือ ค่าอาหาร ค่าวคัซีน ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า 
ค่าแรงงาน ค่าวสัดุรองพื้น ซ่อมบ ารุงวสัดุอุปกรณ์ และค่าบ ารุง รักษาส่ิงก่อสร้าง ส่วนประกิต 
(2548) ไดมี้ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มเติมข้ึนมา ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขุดเจาะน ้ าบาดาล ค่าถงัเก็บน ้ า 
ส่วนตน้ทุนในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ค่าท าความสะอาดโรงเรือน ค่าขนส่ง เช่นเดียวกนักบั สุวฒัน์ 
(2552) (1) ประกอบดว้ย ค่าก่อสร้างบา้นพกัคนงาน อาคารส านกังาน ค่าอุปกรณ์ส านกังาน ค่า
ยานพาหนะรถกระบะ และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ 

ประเด็นดา้นการจ าแนกรายไดท่ี้ใช้ในการศึกษา จากการท าการศึกษา พบว่า การ
จ าแนกรายไดข้องผูท้  าการศึกษาทุกคน ประกอบดว้ย รายไดท้างตรง ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายไก่ 
และรายไดท้างออ้ม ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยมูลไก่ ส่วนสุพจน์ (2544) มีรายไดท่ี้เติมข้ึนมา 
ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายเศษซากอุปกรณ์การเล้ียงและโรงเรือน รายไดจ้ากการขายกระสอบอาหาร 
เช่นเดียวกบั เวทิศ  (2545) ท่ีมีรายไดเ้พิ่มเติมข้ึนมา ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายไก่พ่อแม่พนัธ์ุปลด
ระวาง รายไดจ้ากการขายไข่ท่ีไม่ฟัก ยกเวน้ สุวฒัน์ (2552) ท่ีไดท้  าการศึกษาการวิเคราะห์ตน้ทุน
และผลตอบแทนการลงทุนของการท าฟาร์มไก่ไข่ ในเขตต าบลบา้นนา จงัหวดันครนายก ท่ีแตกต่าง
จากบุคคลท่ีกล่าวมา โดยรายได้ทางตรง ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายไข่ไก่  รายไดท้างออ้ม ไดแ้ก่ 
รายไดจ้ากการขายมูลไก่ไข่ รายไดจ้ากการขายไก่ไข่ปลดระวาง และการขายไก่ปลดระวางเม่ือ
ประสิทธิภาพการไข่ของไก่ลดลง 

ประเด็นด้านเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์การศึกษา  จากการท าการศึกษา พบว่า 
การประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนของผูท้  าการศึกษาทุกคน ได้ใช้เกณฑ์ในการวดั คือ 
จุดคุม้ทุน ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ  และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ส่วน
เวทิศ (2545) มีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการท่ีแตกต่างจากการท าการศึกษาของผูอ่ื้น 
โดยสมมุติใหโ้ครงการมีไก่เน้ือตายร้อยละ 2, 3 และ 4 เม่ือราคาอาหารเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 3, 
5 และ 10 ต่อปี และประกิต (2548) มีการศึกษาขอบเขตของมิติท่ีจ  าเป็นในการวิเคราะห์โครงการทั้ง 
6 มิติเพิ่มเติม ไดแ้ก่ มิติดา้นเทคนิค ดา้นการตลาด ดา้นการจดัองค์กรและการจดัการ ดา้นการเงิน 
ดา้นสังคม และดา้นเศรษฐกิจ โดยเนน้มิติดา้นการเงินเป็นหลกั  
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2.2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 

ในส่วนวิธีการศึกษาได้ศึกษางานวิจยัของ ภก (2554) เก่ียวกบัการวิเคราะห์การ
ลงทุนผลิตไผซ่างของเกษตรกรในจงัหวดัน่าน โดยศึกษาภายใตข้อบเขต 3 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นการตลาด 
การเงิน และการจดัการสวนไผซ่าง ท าการวเิคราะห์ถึงความคุม้ค่าการลงทุนโดยใชด้ชันีทางการเงิน 
ไดแ้ก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายใน อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน ระยะเวลาคืนทุน 
และวิเคราะห์ความอ่อนไหว โดยใช้อตัราคิดลดร้อยละ 7 และพิจารณาการลงทุนผลิตไผ่ซางเป็น
เวลา 30 ปี ซ่ึงแบ่งการศึกษาเป็น 3 ขนาดพื้นท่ี ขนาดเล็ก มีพื้นท่ีนอ้ยกวา่ 10 ไร่ ซ่ึงในการศึกษาใช้
ขนาดพื้นท่ี 7 ไร่เป็นตวัแทนเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผล ขนาดกลางมีพื้นท่ี 10-20 ไร่ ในการศึกษาใช้
ขนาดพื้นท่ี 15 ไร่เป็นตวัแทน และขนาดใหญ่มีพื้นท่ี 25 ไร่ข้ึนไปใชพ้ื้นท่ีขนาด 25 ไร่เป็นตวัแทน 
ท าการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลจากการส ารวจเกษตรกรผูป้ลูกไผ่ซางท่ีมีสวนอายุต่างๆ ในจงัหวดัน่าน
จ านวน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเวยีงสา อ าเภอภูเพียง และอ าเภอท่าวงัผารวม 90 ราย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชว้ิธีการศึกษาเช่นเดียวกนักบัของทั้งห้าการศึกษารวมทั้งการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิใช้ประกอบการวิเคราะห์ด้วยเช่นกันอีกทั้งได้ท าการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการด้วยการทดสอบการแปรเปล่ียนของปัจจยัด้านตน้ทุนและผลตอบแทนท่ี
ส าคญัการทบทวนวรรณกรรมคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางส าหรับการน าไปปรับใช้กบั แนวทางการ
จดัการฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 โดยจะใชห้ลกัการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน 
คือ วิเคราะห์หาระยะเวลาคืน วิเคราะห์หามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 
และอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) รวมถึง
แนวทางในการจดัการ การผลิต และการตลาด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มผลตอบแทน จากการลงทุน
ฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 
 


