
บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

จากขอ้มูลของกรมปศุสัตว ์(2552) พบวา่ มีผูเ้ล้ียงไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ใน
ระดบัฟาร์ม เป็นจ านวนทั้งส้ิน 35 ราย โดยแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ดั้งน้ี ฟาร์มขนาดเล็กไม่เกิน 100 
ตวั มี 22 ฟาร์ม ฟาร์มขนาด 101 – 500 ตวั มี 6 ฟาร์ม และขนาด 501 ตวัข้ึนไป มี 7 ฟาร์ม อยา่งไรก็
ตาม จากการสอบถามขอ้มูลจากประธานเครือข่ายกลุ่มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 พบวา่ในปี 
พ.ศ. 2555 ในระดบัฟาร์มขนาดเล็กไม่เกิน 100 ตวั มีเหลือเพียงจ านวน 2 ฟาร์ม ส่วนฟาร์มขนาด 
101 – 500 ตวั จากขอ้มูลเดิมมี 6 ฟาร์ม แต่ ณ ปัจจุบนัไดข้ยายจ านวนฟาร์มไก่เพิ่มเป็น 9 ฟาร์ม และ
ฟาร์มขนาด 501 ตวัข้ึนไป มี 7 ฟาร์มตามขอ้มูลดงัเดิม  

จากขอ้มูลดงักล่าว การสุ่มตวัอย่างประชากรจะท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากร
ทั้งหมด ดงันั้นในการเก็บขอ้มูลในการศึกษาน้ี ท าการเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรระดบัเจา้ของฟาร์ม
ทั้งหมด 18 ราย คือระดบัฟาร์มขนาดเล็กไม่เกิน 100 ตวั จ านวน 2 ราย ฟาร์มขนาด 101 – 500 ตวั 
จ านวน 9 ราย และฟาร์มขนาด 501 ตวัข้ึนไป จ านวน 7 ราย แสดงไดด้งัตารางท่ี 3.1  

ตารางที ่3.1 จ านวนเกษตรกรและจ านวนฟาร์มตัวอย่างแต่ละขนาด 
ขนาดฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 จ านวนประชากรและจ านวนตวัอยา่ง 

ไม่เกิน 100 ตวั 
101 – 500 ตวั 
501 ตวัข้ึนไป 

2 
9 
7 
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ประธานเครือข่ายไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 และเกษตรกรบางคนให้ข้อมูลว่า 
สาเหตุท่ีขอ้มูลของกรมปศุสัตว ์(2552) มีความเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองจากเกษตรกรท่ีท าฟาร์มไก่
ขนาดดงักล่าว ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลฟาร์มไก่ เพราะตอ้งท างานทุกวนัไม่มีวนัหยุดและส่วนใหญ่ก็
มีอาชีพหลกัอยูแ่ลว้ เช่น ท าธุรกิจส่วนตวั ท าสินคา้ OTOP เป็นตน้ ซ่ึงธุรกิจหลกัเหล่าน้ีไดเ้กิดการ
ขยายงานข้ึนท าให้มีเวลาดูแลฟาร์มนอ้ยลงจึงตอ้งยกเลิกการท าฟาร์มไก่ อีกทั้งเกษตรกรบางส่วนก็
ให้เหตุผลว่ามีอาชีพอ่ืนท่ีท าอยูแ่ลว้และให้ผลตอบแทนท่ีดีกวา่ก็เลยเลิกท าฟาร์มไก่ไปโดยปริยาย 
และเกษตรกรอีกส่วนหน่ึงก็ให้เหตุผลวา่ องค์กรภาครัฐ เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมปศุ
สัตว์ องค์กรเหล่าน้ีเป็นผูส่้งเสริมให้เกษตรกรท าฟาร์มไก่เพื่อท าการวิจัย แต่ไม่ได้สนับสนุน
งบประมาณดงักล่าวให้กบัเกษตรกรในการวิจยั สนบัสนุนแค่เพียงพ่อแม่พนัธ์ุและเวชภณัฑ์เท่านั้น 
อีกทั้งเกษตรกรเหล่าน้ีไม่มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะให้การสนบัสนุนองคก์รภาครัฐเหล่าน้ีไดแ้ละ
บวกกบัเกษตรกรเองไม่มีเงินทุนในการท าฟาร์มไก่ดว้ย ก็เลยตอ้งยกเลิกในการท าฟาร์มไก่ แต่ถา้
บุคคลภายนอกตอ้งการติดต่อดูงาน และศึกษาเทคนิคต่างๆในการเล้ียงไก่ก็ยินดีให้ความช่วยเหลือ 
เพราะท่ีผ่านมาถึงแม้จะเลิกกิจการฟาร์มไก่แต่ก็มีการให้การช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัการเล้ียงไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 หรือไปเป็นวิทยาหรือให้ขอ้มูลกบัปศุสัตวอ์ยูเ่ป็น
ประจ า 

 3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ในการศึกษาเร่ืองแนวทางการจดัการฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 นั้นขอ้มูลท่ีได้
มี 2 แบบ คือ 

3.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลท่ีเก่ียวกบั ไก่พนัธ์ุประดู่หางด า
เชียงใหม่ 1 ขอ้มูลดา้นมาตรฐานการเล้ียงไก่ มาตรฐานการให้อาหารไก่ มาตรฐานการให้ยารักษา
โรค และช่องทางในการจ าหน่ายไก่ โดยจดัเก็บขอ้มูลจากเอกสารและรายงานจากแหล่งขอ้มูลของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรมปศุสัตว ์และแหล่ง
วจิยัอ่ืน ๆ ท่ีสามารถคน้หาไดร้วมทั้งจากอินเตอร์เน็ต ขอ้มูลดา้นการเล้ียงไก่ เป็นตน้ 

3.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
จากกลุ่มตวัอย่าง โดยถามผูป้ระกอบการระดบัเจา้ของฟาร์ม โดยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงมี
ลกัษณะค าถามปลายปิด (close-ended question) และปลายปิด (open-ended question) ประกอบไป
ดว้ยขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 



17 
 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการและขอ้มูลทัว่ไปของฟาร์ม เช่น 
ประสบการณ์ของเจา้ของฟาร์ม การศึกษาของเจา้ของฟาร์ม อายุของเจา้ของฟาร์ม ขนาดพื้นท่ีฟาร์ม 
ต าแหน่งท่ีตั้งฟาร์ม เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการ การผลิตและการตลาด ในดา้นสภาพการเล้ียง 
การใหอ้าหาร วธีิการให้อาหาร การท าวคัซีนป้องกนัโรค การจ าหน่าย วิธีการจ าหน่าย และรูปแบบ
ของการจ าหน่าย เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบั ตน้ทุนและรายได ้ท่ีเกิดข้ึนจากกิจการ โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

-ขอ้มูลดา้นตน้ทุน โดยในส่วนของตน้ทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. รายการค่าใชจ่้ายในการลงทุน (investment costs) เป็นรายการค่าใชจ่้ายในการ

ลงทุนในการท าฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 คร้ังแรก ไดแ้ก่ โรงเรือนไก่ขุน อุปกรณ์ใน
การเล้ียงไก่ เช่น เคร่ืองกกไก่เล็ก แผงกั้นเคร่ืองกก หลอดไฟเคร่ืองกก กรงอนุบาลลูกไก่ อุปกรณ์ให้
น ้ า อุปกรณ์ให้แสงสว่าง แทงค์น ้ า ท่อส่งน ้ า และอุปกรณ์ให้อาหาร เป็นตน้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ด าเนินงาน เช่น เคร่ืองสูบน ้ า เคร่ืองป๊ัมน ้ า เคร่ืองพ่นยา เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั และ เคร่ืองหัน่หญา้ เป็น
ตน้ 

รายการค่าใชจ่้ายในการลงทุนตน้ทุน ท่ีมีอายุการใชง้าน 10 ปี ดงัน้ี โรงเรือนไก่ขุน 
อุปกรณ์ในการเล้ียงไก่ เช่น ท่อส่งน ้ า แทงคน์ ้ า เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินงาน เช่น เคร่ืองสูบน ้ า 
เคร่ืองป๊ัมน ้า เคร่ืองพน่ยา เคร่ืองชัง่น ้าหนกั และ เคร่ืองหัน่หญา้ เป็นตน้ 

รายการค่าใช้จ่ายในการลงทุนตน้ทุน ท่ีมีอายุการใชง้าน 5 ปี ดงัน้ี อุปกรณ์ในการ
เล้ียงไก่ เช่น เคร่ืองกกไก่เล็ก แผงกั้นเคร่ืองกก กรงอนุบาลลูกไก่ อุปกรณ์ให้น ้ า อุปกรณ์ให้อาหาร     
เป็นตน้  

รายการค่าใชจ่้ายในการลงทุนตน้ทุน ท่ีมีอายกุารใชง้าน 2 ปี ดงัน้ี หลอดไฟเคร่ือง
กก และอุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง เป็นตน้ 

2. รายการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (operation cost) เป็นรายการค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการผลิตและการด าเนินการดา้นการบริหารงานทัว่ไปภายในฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่
หางด าเชียงใหม่ 1 ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนัธ์ุไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ค่า
เคมีภณัฑแ์ละเวชภณัฑ ์ค่าอาหาร ค่าวสัดุรองพื้น ค่าน ้าประปา และค่าไฟฟ้า เป็นตน้  

-ขอ้มูลรายได ้แบ่งเป็นรายไดท้างตรงและรายไดท้างออ้มโดยมีรายละเอียดดงัน้ี
ดงัน้ี 
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รายได้ทางตรง เป็นรายได้ท่ีเก่ียวกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการโดยตรง ซ่ึง
รายไดใ้นท่ีน้ีคือ รายไดจ้ากการจ าหน่ายไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 

รายไดท้างออ้ม เป็นรายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดท้างตรง ซ่ึงรายไดใ้นท่ีน้ีคือ 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยแกลบข้ีไก่ เป็นตน้ 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  เพื่อตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ในเร่ืองการจดัการการ
ผลิตและการตลาดของฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 โดยศึกษาในด้าน ขอ้มูลทัว่ไปท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการ ขอ้มูลทัว่ไปของฟาร์ม และวธีิการจดัการดา้นการผลิตและการตลาด 

 2. เพื่อตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อทราบการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน 
ฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์การลงทุน มี
ขอ้สมมุติฐาน ดงัน้ี 

- ระยะเวลาในการศึกษา 10 ปี โดยคิดตามอายุการใชง้านของโรงเรือนเล้ียงสัตวแ์ละ
อุปกรณ์การเล้ียงสัตว ์ 

- อตัราคิดลด (discount Rate) หรือใชอ้ตัราคิดลดเท่ากนั ตลอดระยะเวลา 10 ปี ท่ีอตัรา    
ร้อยละ 7 ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ระยะยาว ใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้รายย่อยชั้นดี MRR 
(minimum retail rate) (ปัจจุบนั MRR = 7 อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ีย ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2555)  

- ตน้ทุนทั้งหมด มีค่าคงท่ีตลอดระยะเวลาโครงการ 
- ในการวเิคราะห์ตน้ทุน และผลตอบแทนของฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 จะ

คิดเฉพาะธุรกิจไก่ขนุเท่านั้นไม่รวมถึงธุรกิจพอ่แม่พนัธ์ุไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 
- การด าเนินการฟาร์มไก่ ส่วนใหญ่จะเป็นเจา้ของฟาร์มเป็นผูดู้แล และบริหารจดัการ

ทั้งหมด ก าหนดให้อตัราค่าจา้งเท่ากบั วนัละ 150 บาท โดยคิดค่าจา้งเป็นชัว่โมง ๆ ละ 18.75 บาท
การด าเนินงานฟาร์มไก่เจา้ของฟาร์มท างานทุกวนั ไม่มีวนัหยดุ  

- การพิจารณา จ านวนรุ่นการเล้ียงไก่ต่อปี ระยะเวลาในการเล้ียงไก่ขนุจะใชเ้วลา
ประมาณ 60-70 วนั ระยะเวลาในการพกัเลา้ประมาณ 7-21 วนั 1 รุ่นการเล้ียงจะเท่ากบั 80-90 วนั 
เฉล่ียเท่ากบัจ านวน 3 เดือน ดงันั้นจากการเก็บขอ้มูล ใน 1 ปี สามารถเล้ียงไก่โดยเฉล่ีย 4 รุ่นเท่ากนั 
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-  ตน้ทุนต่างๆ ของฟาร์มไก่ จะท าการคิดเป็นตน้ทุนเฉล่ียเฉพาะฟาร์มท่ีมีค่าใช้จ่าย
เท่านั้น 

-  วธีิการคิดรายไดจ้ากการขายไก่ ไดม้าจาก การจ าหน่ายไก่โดยคิดตามจ านวนจริง โดย
ค านวณจาก จ านวนไก่ต่อรุ่นลบกบัอตัราการตายของไก่ คูณกบัน ้ าหนกัไก่และคูณกบัราคาจ าหน่าย
ไก่  

รายไดจ้ากการขายไก่ = จ านวนไก่ท่ีออกจ าหน่าย (จ านวนไก่ต่อรุ่น – อตัราการตาย
ของไก่) x น ้าหนกัไก่ x ราคาขายไก่ 

-  ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ได้มาจากข้อมูลการสัมภาษณ์ของ
เกษตรกรผูเ้ป็นเจา้ของฟาร์ม โดยในบางขอ้มูล เกษตรกรไดป้ระมาณยอดค่าใช้จ่ายเป็นยอดรวมมา
ให้เลย ไดแ้ก่ ค่าโรงเรือนไก่ขุน ค่าอุปกรณ์ในการเล้ียงไก่ เช่น ค่าเคร่ืองกกไก่เล็ก ค่าแผงกั้นเคร่ือง
กก ค่าหลอดไฟเคร่ืองกก ค่ากรงอนุบาลลูกไก่ ค่าอุปกรณ์ใหน้ ้า ค่าอุปกรณ์ให้แสงสวา่ง ค่าแทงคน์ ้ า 
ค่าท่อส่งน ้ า และค่าอุปกรณ์ให้อาหาร เป็นตน้ ค่าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินงาน เช่น ค่าเคร่ืองสูบ
น ้า ค่าเคร่ืองป๊ัมน ้า ค่าเคร่ืองพน่ยา ค่าเคร่ืองชัง่น ้าหนกั และ ค่าเคร่ืองหัน่หญา้ เป็นตน้ 

ในส่วนของการวเิคราะห์เชิงปริมาณจะเร่ิมจากการวเิคราะห์ประเมินความคุม้ค่าของการ
ลงทุนและสุดทา้ยจะเป็นการวเิคราะห์ความไหวตวั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 การประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของการลงทุนในโครงการ 

ในการประเมินความคุม้ค่าทางการเงินของการลงทุนในโครงการ โดยใชเ้คร่ืองมือ
ในการวิเคราะห์ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการโดยก าหนดระยะเวลาโครงการ
เท่ากบั 10 ปีและใช้หลกัเกณฑ์การประเมินตามสมการท่ี 3.1-3.5 ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎี 
ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ “หลกัการวิเคราะห์และประเมินค่าโครงการลงทุน” ซ่ึงขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ประกอบด้วยการจ าแนกต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ  ขอ้สมมติท่ีใช้ใน
การศึกษาและการประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ระยะเวลาคืนทุน (payback period: PB) ระยะเวลาคืนทุนเป็นการวดัมูลค่าของ
โครงการโดยไม่คิดถึงมูลค่าของเงินตามกาลเวลา โดยใชว้ธีิการสะสมรายไดสุ้ทธิท่ีไดรั้บในแต่ละปี 
จนกระทัง่ผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บมีจ านวนเท่ากบัเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงการค านวณวิธีน้ีอยูภ่ายใต้
ขอ้สมมติฐานวา่ ผลตอบแทนสุทธิเกิดข้ึนสม ่าเสมอ (แต่ไม่เท่ากนั) ตลอดทั้งปี  

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (net present value: NPV) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ คือ 
ผลต่างระหวา่งผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนและรายได ้โดยเป็นการปรับมูลค่าปัจจุบนัของ
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ตน้ทุนและรายไดแ้ต่ละปี ซ่ึงผลตอบแทนสุทธิท่ีไดจ้ะไดรั้บจากโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ  
ซ่ึงอาจจะมีค่าลบ, เป็นศูนย ์ หรือ เป็นบวกก็ไดข้ึ้นอยูก่บัวา่มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน (PVB) 
หกัดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน (PVC) ของโครงการนั้น ดงัสมการต่อไปน้ี 

                             NPV =  ∑   

      
 ∑

  

      
 
   

 
                                          ------------- (3.1) 

เกณฑ์การตดัสินใจวา่โครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน เม่ือ NPV ท่ีค  านวณ
ออกมาไดมี้ค่ามากกวา่ 0 หรือเป็นบวกแสดงวา่มูลค่าปัจจุบนัของผลรวมของผลตอบแทนสุทธิใน
แต่ละปีมากกกวา่เงินลงทุนเร่ิมแรก แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ค่า NPV ท่ีค  านวณไดอ้อกมาเป็นค่าลบ
หรือต ่ากวา่ 0 แสดงวา่การลงทุนในโครงการนั้นจะไม่คุม้ค่า ในการศึกษาคร้ังน้ีถา้ค่า NPV ท่ีค  านวณ
ไดมี้ค่ามากกวา่ 0 ก็จะยอมรับโครงการ เกณฑ์น้ีจึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจท่ีจะรับหรือ
ปฏิเสธโครงการได ้

- อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (internal rate of return: IRR) คือ อตัรา
คิดลด (discount rate) ท่ีท  าให้มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน
จากการลงทุนเร่ิมแรกพอดี (NPV = 0) ในการค านวณหาค่า IRR หรือ r ไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 

IRR คือค่า r เป็นอตัราผลตอบแทนท่ีท าให ้NPV =        ∑
         

      
 
       -------- (3.2) 

เกณฑ์การตดัสินใจวา่โครงการมีความเหมาะสม เม่ือค านวณไดค้่า IRR แลว้น าไป
เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีโครงการไดก้ าหนดไวห้รือเปรียบเทียบกบัค่าเสียโอกาส
ของเงินทุน ถา้ IRR ท่ีค  านวณไดสู้งกวา่อตัราผลตอบแทนขั้นต ่า แสดงวา่การลงทุนในโครงการน้ี
คุม้ค่า แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ IRR ท่ีค  านวณไดต้ ่ากวา่อตัราผลตอบแทนภายในขั้นต ่าในการลงทุน
โครงการน้ีไม่คุม้ค่า 

- อัตราส่วนรายรับต่อต้นทุน (benefit cost ratio: BCR) คือ มูลค่าปัจจุบนัของ
รายไดร้วมหารดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม ซ่ึงผลตอบแทนจะเกิดข้ึนตลอดอายุทางเศรษฐกิจ
ของโครงการถึงแมว้่าเม่ือการลงทุนโครงการผา่นพน้ไปแลว้ ในขณะท่ีตน้ทุนในการก่อสร้างจะ
เกิดข้ึนเฉพาะในช่วงการลงทุนเท่านั้น  

                      BCR =       [∑         ⁄ 
   ] [∑         ⁄ 

   ]⁄          ------------ (3.3) 
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เกณฑ์การตดัสินใจว่าโครงการมีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ คือ เลือก
โครงการต่าง ๆ ท่ีมีค่า BCR เกินกวา่ 1 ทั้งน้ีเพราะเม่ือค่า BCR เกินกวา่ 1 หมายความวา่ผลตอบแทน
ท่ีไดจ้ากโครงการจะมีมากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป 

 
   เม่ือ  NPV  =   มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 

Bt  =   รายไดข้องไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ในปีท่ี 1 ถึง 10 
Ct  =   ค่าใชจ่้ายของฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ปีท่ี 1-10 
i =   อตัราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี 
t =   ปีของการเล้ียงไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 คือปีท่ี 1 - 10  
n =   อายขุองโครงการ 10 ปี 
C0 =   ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรก 

2.2   การวเิคราะห์ความไหวตัวของโครงการ 

ใช้เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปท่ีอาจเกิดข้ึน 
เน่ืองจากความเส่ียงและความไม่แน่นอนในการเล้ียงไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 เปรียบเทียบ
กบัฟาร์มทั้ง 3 ขนาด โดยสามารถศึกษาไดจ้ากรายละเอียดน้ี 

การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน 

ค่าความแปรเปล่ียนของโครงการ (switching value) หมายถึง การเปล่ียนแปลงในรูป
ร้อยละของปัจจยัท่ีเช่ือวา่มีอิทธิพลต่อผลลพัธ์ของโครงการ ซ่ึงท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (net present 
value: NPV) มีค่าเท่ากบัศูนย ์โดยมีวธีิการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

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

  (SVT)C  = (NPV/PVC) x 100                                    ------------- (3.4) 

ก าหนดให ้            (SVT)C = การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุน 
                                  NPV = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการลงทุนไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 
                        PVC = มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน (มูลค่าเก่ียวกบัตน้ทุนในการลงทุน 

   และตน้ทุนในการด าเนินงาน) 
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                          2. การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านรายได้ (SVT)B หมายความวา่ รายไดข้อง
โครงการสามารถลดลงไดร้้อยละเท่าไร ก่อนท่ีจะท าให้ NPV มีค่าเท่ากบัศูนยแ์ละ BCR เท่ากบั 1 

                              (SVT)B         = (NPV/PVB) x 100                             ------------- (3.5) 

ก าหนดให ้              (SVT)B       = การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นรายได ้
                                    NPV        = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการลงทุนไก่พนัธ์ุประดู่หางด า 

  เชียงใหม่ 1             
            PVB        = มูลค่าปัจจุบนัของรายได ้(มูลค่าผลตอบแทนจากไก่และปุ๋ย 

   แกลบมูลไก่) 

ถา้ SVTC หรือ SVTB ท่ีค  านวณไดมี้ค่าสูง หมายความวา่ ความเส่ียงภยัในโครงการ
อยูใ่นระดบัต ่า นัน่คือ โครงการยงัคงมีความคุม้ค่าอยูแ่มว้า่จะมีตน้ทุนเพิ่มสูงข้ึนมาก 

ถา้ SVTC หรือ SVTB ท่ีค  านวณไดมี้ค่าต ่า หมายความวา่ ความเส่ียงภยัของโครงการ
อยู่ในระดบัสูง เพราะเพียงแค่ตน้ทุนของโครงการเพิ่มข้ึนหรือรายได้ของโครงการลดลงเพียง
เล็กนอ้ยก็อาจมีผลใหโ้ครงการไม่มีความคุม้ค่าในการลงทุนได ้

3. เพื่อตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เพื่อทราบแนวทางในการจดัการผลิต การตลาดและเพิ่ม
ผลตอบแทนจากการลงทุนฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 จะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ต้นทุนและรายได้ของโครงการใหม่ตามแนวคิดการจดัการท่ีจะเสนอ
ต่อไปน้ีเพื่อทดสอบถึงผลของแนวทางการปรับปรุงรายไดเ้พิ่มข้ึน ดงัน้ี 

1) แนวคิดปรับปรุงระบบการผลิต เช่น การเปล่ียนขนาดการผลิต การปรับเปล่ียนการ
ซ้ือพนัธ์ุไก่โดยน ามาท าวคัซีนเอง โดยการวิเคราะห์ จะท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการ
ปรับเปล่ียน ท่ีมีผลต่อมูลค่าของผลตอบแทนและตน้ทุนของโครงการ รวมถึงผลกระทบต่อ NPV 
IRR BCR PB รวมถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการท่ีส่งผลต่อการปรับเปล่ียนแนว
ทางการผลิตอีกดว้ย 

2)  แนวคิดปรับปรุงการจัดการด้านการตลาด เช่น ปรับเปล่ียนช่องทางในการจ าหน่าย
ไก่ ของฟาร์มไก่ทั้ง 3 ขนาด โดยการวิเคราะห์ จะวิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับเปล่ียน ท่ีมีผลต่อ
มูลค่าของผลตอบแทนและตน้ทุนของโครงการ รวมถึงผลกระทบต่อ NPV IRR BCR PB รวมถึง
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการท่ีส่งผลต่อการปรับเปล่ียนแนวทางการผลิตอีกด้วย  



 


