
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาแนวทางการจดัการฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 
วตัถุประสงคข์องการศึกษา เพื่อทราบถึงการจดัการการผลิตและการตลาดของฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่
หางด าเชียงใหม่ รวมถึง เพื่อทราบการลงทุนและรายไดจ้ากการลงทุน ฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด า
เชียงใหม่ 1 และเพื่อทราบแนวทางในการจดัการผลิตและการตลาดเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการ
ลงทุนฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 โดยศึกษาขอ้มูลจากผูป้ระกอบการฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่
หางด าเชียงใหม่ 1 ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงแบ่งเป็นฟาร์มไก่ขนาด 40 ตวั ฟาร์มไก่ขนาด 300 ตวัและ
ฟาร์มไก่ขนาด 900 ตวั และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม โดยเก็บ
ขอ้มูลในด้านขอ้มูลทัว่ไปของฟาร์ม ขอ้มูลด้านการผลิต การตลาด ขอ้มูลดา้นการลงทุนเร่ิมแรก 
ข้อมูลด้านการด าเนินงานและผลตอบแทนทางตรงและทางอ้อมในการศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูล 2 ประเภท ประเภทท่ีหน่ึงคือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา  เป็นการอธิบายถึง การ
จดัการการผลิตและการตลาดของฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 โดยศึกษาในดา้น ขอ้มูล
ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการ และขอ้มูลทัว่ไปของฟาร์ม และประเภทท่ีสองคือ การวิเคราะห์
เพื่อทราบการลงทุนและรายได้จากการลงทุน ฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 เป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์การลงทุนแลว้น ามาวิเคราะห์ให้ทราบถึงความเป็นไปได้
ในการลงทุนโดยใชห้ลกัการวเิคราะห์และประเมินค่าโครงการลงทุนประกอบดว้ยระยะเวลาคืนทุน 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน และ
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวโดยการทดสอบค่าความแปรเปล่ียนทางดา้นตน้ทุนและรายได ้

จากการศึกษาขอ้มูลดา้นการผลิตไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ตั้งแต่ปีท่ี 0 จนถึงปีท่ี 10 
จะมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความคุม้ค่าในการลงทุนของฟาร์มแต่ละขนาด ในการศึกษาการ
ลงทุนคร้ังน้ี ได้ท าการเปรียบเทียบการศึกษาการลงทุนของฟาร์มไก่ทั้ง 3 ขนาด ได้แก่ ฟาร์มไก่
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ขนาด 40 ตวั เป็นตวัแทนของฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มไก่ขนาด 300 ตวั เป็นตวัแทนของฟาร์มขนาด
กลาง และฟาร์มไก่ขนาด 900 ตวั เป็นตวัแทนของฟาร์มขนาดใหญ่ ดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 ลกัษณะการผลติและการตลาดไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1  

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ท าฟาร์มไก่พันธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบั ประถมศึกษาร้อยละ 50 มีอายุอยูร่ะดบั 41-50 ปี ร้อยละ 50 มีประสบการณ์ในการ
เล้ียงไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ร้อยละ 66.67 เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท าฟาร์ม
ไก่เป็นอาชีพเสริม ร้อยละ 61.11 โดยประกอบอาชีพ ท านา/ท าสวน/ท าไร่ ควบคู่กบัการท าฟาร์มไก่ 
คิดเป็นร้อยละ 50  

ลกัษณะการผลติไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ในการเล้ียงไก่ 1 รุ่นใชร้ะยะเวลา
ในการเล้ียง 60-70 วนั มีการพกัเลา้ 8-14 วนั และใน 1 ปีสามารถเล้ียงไก่ไดท้ั้งหมด 4 รุ่นในการเล้ียง
ไก่ของฟาร์มแต่ละขนาดส่วนใหญ่อาศยัแรงงงานในครัวเรือนร้อยละ 72.22 และมีการจา้งแรงงาน
เพื่อมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ จ านวน 2 ฟาร์ม โดยมีหนา้ท่ี ท าการพลิกแกลบรองพื้นโรงเรือนใน
ตอนเช้าและให้น ้ า ให้อาหาร หลงัจากนั้นในตอนสายให้อาหารเสริม เช่น หญา้หรือวิตามิน และ
ตอนบ่าย ใหน้ ้า ใหอ้าหารอีกที และรวมถึงการใหว้คัซีนบา้งเป็นบางคร้ัง ในการเล้ียงไก่มีรูปแบบใน
การเล้ียงไก่เพื่อเล้ียงไก่ขุนเพียงอยา่งเดียวร้อยละ 88.89 โดยไดพ้นัธ์ุลูกไก่มาจาก จากประธานครือ
ข่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ร้อยละ 66.67 ไดม้าจากฟาร์มท่ีเพาะพ่อแม่พนัธ์ุร้อยละ 16.67 ไดม้า
จากพ่อแม่พนัธ์ุท่ีเล้ียงเองร้อยละ 11.11 และได้มาจากปศุสัตวร้์อยละ 5.56 ในการให้อาหารไก่
เกษตรกรส่วนใหญ่ใหอ้าหารส าเร็จรูป และอาหารเสริมไดแ้ก่ หญา้ เศษผกั วิตามิน และหยวกกลว้ย 
รวมไปถึงมีการท าวคัซีนไก่ร้อยละ 66.67 ส่วนท่ีเหลืออีก 33.33 ไม่ไดท้  าวคัซีนใหไ้ก่เองแต่เจา้ของผู ้
ท่ีจ  าหน่ายลูกไก่เป็นผูท้  าวคัซีนใหไ้ก่และในการป้องกนัโรคระบาด เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการพ่น
ยาฆ่าเช้ือก่อนและหลงัเล้ียงไก่ขุนทุกๆ รุ่น และรวมไปถึงการจุ่มเทา้ด้วยน ้ ายาฆ่าเช้ือทุกๆ คร้ัง
ก่อนท่ีจะเขา้ไปในโรงเรือนอีกดว้ย 

ลักษณะการตลาดไก่พันธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 มีดงัน้ี หลงัจากเล้ียงไก่จนโต
เต็มท่ีแลว้ จนถึงระยะเวลา 60-70 วนั เกษตรกรส่วนใหญ่จะจ าหน่ายไก่ให้กบัประธานเครือข่ายไก่
พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ร้อยละ 77.78 โดยท าการซ้ือขายไก่ในราคาท่ีตกลงกนัประมาณ 75-85 
บาทต่อกิโลกรัม ก่อนท าการเล้ียงไก่ ในแต่ละรุ่น และนอกจากน้ีมีพ่อคา้คนกลางท่ีมารับซ้ือไก่จาก
เกษตรกรดว้ยเช่นกนั ร้อยละ 22.22 ในราคาประมาณ 85-90 บาทต่อกิโลกรัม โดยกระบวนการใน
การจบัไก่ข่าย เกษตรจะน ากรงไก่ท่ีพ่อค้าคนกลางหรือประธานเครือข่ายไก่พนัธ์ุประดู่หางด า
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เชียงใหม่ 1 น ามาเอง ท าการตอ้นไก่ให้จนมุมแลว้จบัไก่ใส่กรงไก่ทีละตวั จนหมดโรงเรือน โดยใน
การซ้ือขายไก่ จะท าการซ้ือขายเป็นเงินสด และคิดราคาตามจ านวนน ้ าหนกัของไก่ ส่วนใหญ่แลว้
พ่อค้าท่ีรับซ้ือเป็นผูก้  าหนดราคาเอง ร้อยละ 88.89 ส่วนท่ีเหลือเกษตรจ าหน่ายไก่ปลีกให้กับ
ชาวบา้นในราคาท่ีเกษตรกรก าหนดเอง ร้อยละ 11.11  

5.1.2 ผลการวิเคราะห์การลงทุนและรายได้จากการลงทุน ฟาร์มไก่พันธ์ุประดู่หางด า
เชียงใหม่ 1 

การวิเคราะห์ค่าการลงทุน ของฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ทั้ง 3 ขนาด 
พบวา่ ฟาร์มไก่ขนาด 40 ตวั มูลค่าการลงทุนเร่ิมแรกเท่ากบั 7,198 บาทและค่าใชจ่้ายการลงทุนในปี
ท่ี 1 เท่ากบั 27,373 บาท ฟาร์มไก่ขนาด 300 ตวั มูลค่าการลงทุนเร่ิมแรกเท่ากบั 35,797 บาทและ
ค่าใชจ่้ายการลงทุนในปีท่ี 1 เท่ากบั 94,579 บาท และฟาร์มไก่ขนาด 900 ตวั มูลค่าการลงทุนเร่ิมแรก
เท่ากบั 75,074 บาทและค่าใชจ่้ายการลงทุนในปีท่ี 1 เท่ากบั 273,660 บาท 

การวเิคราะห์รายไดจ้ากการลงทุน ของฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ทั้ง 3 
ขนาด พบว่า ฟาร์มไก่ขนาด 40 ตวั มูลค่าของรายไดจ้ากการลงทุนเท่ากบั 17,004 บาท ฟาร์มไก่
ขนาด 300 ตวั มูลค่าของรายได้จากการลงทุนเท่ากบั 128,638  บาท และฟาร์มไก่ขนาด 900 ตวั 
มูลค่าของรายไดจ้ากการลงทุนเท่ากบั 340,212  บาท 

ณ อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ก าหนด เท่ากบัร้อยละ 7 พบวา่ผลการวิเคราะห์ ของฟาร์ม
ไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ขนาดฟาร์มทั้ง 3 ขนาด โดยเร่ิมศึกษาปีท่ี 0-10 พบว่า ฟาร์มขนาด
กลางและฟาร์มขนาดใหญ่มีความคุม้ค่าในการลงทุนและมีความน่าลงทุนโดย ฟาร์มไก่ขนาด 300 
ตวั ผลการวเิคราะห์การลงทุน พบวา่ มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 201,084 บาท มีอตัราผลตอบแทน
ภายใน เท่ากบัร้อยละ 95 นอ้ยกว่าอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัท่ีก าหนด ร้อยละ 7 มีอตัราส่วนรายรับต่อ
ตน้ทุน เท่ากบั 1.31 ซ่ึงน้อยกว่า 1 มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั 1.05  ปี โดยมีเกณฑ์การตดัสินใจ
เน่ืองมาจาก รายไดสุ้ทธิมากกวา่เงินลงทุนท่ีใชใ้นการลงทุน 

เช่นเดียวกับฟาร์มไก่ขนาด 900 ตวั ผลการวิเคราะห์การลงทุน พบว่า มีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 724,103 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายใน เท่ากบัร้อยละ 153 มากกว่าอตัรา
ดอกเบ้ียปัจจุบันท่ีก าหนด ร้อยละ 7 มีอัตราส่วนรายรับต่อต้นทุน เท่ากับ 1.46 มากกว่า 1 มี
ระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั 0.65 ปี (7.85 เดือน) โดยมีเกณฑ์การตดัสินใจเน่ืองมาจาก รายไดสุ้ทธิ
มากกวา่เงินลงทุนท่ีใชใ้นการลงทุน  
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ส่วนฟาร์มไก่ขนาด 40 ตวั ผลการวิเคราะห์การลงทุน พบว่า มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
เท่ากบั –80,639 บาท มีอตัราส่วนรายรับต่อตน้ทุน เท่ากบั 0.60 น้อยกว่า 1 ไม่มีระยะเวลาคืนทุน 
โดยมีเกณฑก์ารตดัสินใจเน่ืองมาจาก รายไดสุ้ทธินอ้ยกวา่เงินลงทุนท่ีใชใ้นการลงทุน 

5.1.3 ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 
โดยการทดสอบค่าความแปรเปล่ียนพบวา่ ฟาร์มไก่ขนาด 40 ตวั ไดค้่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุน
เท่ากบั -41.88 ค่าความแปรเปล่ียนดา้นรายไดเ้ท่ากบั -67.68 แสดงวา่การลงทุนของฟาร์มไก่ขนาด
ดงักล่าวมีความเส่ียงภยัอยูใ่นระดบัสูงไม่เหมาะสมท่ีจะลงทุนเพราะลงทุนไปแลว้ไม่มีความคุม้ค่า 

ส่วนฟาร์มไก่ขนาด 300 ตวั พบวา่ ตน้ทุนสามารถเพิ่มไดเ้ท่ากบัร้อยละ 30.15 ท่ีจะ
ท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเท่ากบั 0 และอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนเท่ากบั 1 หมายความวา่ ความ
เส่ียงภยัของโครงการอยูใ่นระดบัต ่า แสดงวา่ ตน้ทุนในการผลิตไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ได้
มากท่ีสุดร้อยละ 30.15  โครงการยงัคงมีความคุม้ค่าอยู่แมว้า่จะมีตน้ทุนเพิ่มสูงข้ึน ส่วนผลจากการ
ทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นรายไดส้ามารถลดลงไดเ้ท่ากบัร้อย 22.23  ท่ีจะท าให้ มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิเท่ากบั 0 และอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนเท่ากบั 1 หมายความวา่ ความเส่ียงภยัของโครงการ
อยู่ในระดบัต ่า แสดงว่า โครงการมีความคุม้ค่าอยู่แมว้่ารายไดล้ดลงถึงร้อยละ 22.23 เช่นเดียวกบั 
ฟาร์มไก่ขนาด 900 ตวั พบว่า ตน้ทุนสามารถเพิ่มไดเ้ท่ากบัร้อยละ 43.69 ท่ีจะท าให้มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิมีค่าเท่ากับ 0 และอตัราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1 หมายความว่า ความเส่ียงภยัของ
โครงการอยู่ในระดบัต ่า แสดงว่า ตน้ทุนในการผลิตไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ไดม้ากท่ีสุด
ร้อยละ 43.69  โครงการยงัคงมีความคุม้ค่าอยูแ่มว้า่จะมีตน้ทุนเพิ่มสูงข้ึน ส่วนผลจากการทดสอบค่า
ความแปรเปล่ียนดา้นรายไดส้ามารถลดลงไดเ้ท่ากบัร้อย 30.41  ท่ีจะท าให ้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 
0 และอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนเท่ากบั 1 หมายความวา่ ความเส่ียงภยัของโครงการอยูใ่นระดบัต ่า 
แสดงวา่ โครงการมีความคุม้ค่าอยูแ่มว้า่รายไดล้ดลงถึงร้อยละ 30.41 

ในส่วนท่ีไดพ้ิจารณาความเป็นไปไดข้องการลงทุน กรณีท่ีแนวโน้มไม่สามารถท่ี
จะลงทุนและขยายการลงทุนต่อไปไดคื้อ การลงทุนฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ขนาด
ฟาร์ม 40 ตวั แต่เม่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้สามารถมีความคุม้ค่าในการลงทุน ควรมี
การลงทุนฟาร์มไก่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 115 ตวัถึงจะมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวทางในการจดัการฟาร์มไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 มีแนวทางใน
การปรับปรุงการผลิตและการตลาดไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 โดยเป็นแนวทางการปรับปรุง
การผลิตและการตลาดให้ดีข้ึนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนฟาร์มไก่ โดยมีการปรับปรุงแนว
แนวทางในการปรับเปล่ียนการซ้ือพนัธ์ุลูกไก่ แนวทางในการปรับเปล่ียนการเพิ่มขนาดการเล้ียงไก่ 
120 ตวั แนวทางในการจดัการปรับเปล่ียนช่องทางในการจ าหน่ายไก่  โดยสรุปแลว้ แนวทางการ
พฒันาท่ีช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนคือ การเพิ่มปริมาณการเล้ียงของฟาร์มขนาดเล็กท่ีขาด
ไม่คุม้ค่าในการลงทุนควรตอ้งเล้ียงอยา่งนอ้ย 120 ตวัต่อรุ่น และการเปล่ียนของฟาร์มขนาดกลางท่ี
ควรซ้ือลูกไก่แบบไม่ตอ้งฉีดวคัซีนมาก่อน แต่ให้เกษตรกรฉีดวคัซีนเอง ผลการศึกษาในแต่ละ
แนวทางรวมถึงแนวทางท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  แนวทางการปรับปรุงการผลติไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 

ฟาร์มไก่ขนาด 300 ตวั หลงัจากมีการปรับเปล่ียนแนวทางในการซ้ือพนัธ์ุลูกไก่ พบวา่ 
กรณีซ้ือพนัธ์ุลูกไก่มาท าวคัซีนเองมีความคุม้ค่าในการลงทุนมากกวา่กรณีซ้ือพนัธ์ุไก่ท่ีท าวคัซีนมา
เรียบร้อยแลว้ โดยมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 220,161 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายใน เท่ากบัร้อย
ละ 117 ซ่ึงมากกวา่อตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัท่ีก าหนด ร้อยละ 7 มีอตัราส่วนรายรับต่อตน้ทุน เท่ากบั 
1.33 ซ่ึงมากกว่า 1 มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 0.85 ปี (10.25 เดือน)โดยมีเกณฑ์การตดัสินใจ
เน่ืองมาจาก รายไดสุ้ทธินอ้ยกวา่เงินลงทุนท่ีใชใ้นการลงทุน 

ส่วนฟาร์มไก่ขนาด 900 ตวั หลงัจากมีการปรับเปล่ียนแนวทางในการซ้ือพนัธ์ุลูกไก่ 
พบวา่ กรณีซ้ือพนัธ์ุลูกไก่ท่ีท าวคัซีนแลว้มีความคุม้ค่าในการลงทุนมากกวา่ กรณีซ้ือพนัธ์ุลูกไก่มา
ท าวคัซีนเอง โดยมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 496,344 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายใน เท่ากบั    
ร้อยละ 103 ซ่ึงมากกว่าอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัท่ีก าหนด ร้อยละ 7 มีอตัราส่วนรายรับต่อตน้ทุน 
เท่ากบั 1.23 ซ่ึงมากกว่า 1 มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั 0.97 ปี (11.66 เดือน) เท่ากบัว่าโครงการมี
สภาพคล่องคืนทุนไดเ้ร็วโดยมีเกณฑก์ารตดัสินใจเน่ืองมาจาก รายไดสุ้ทธิมากกวา่เงินลงทุนท่ีใชใ้น
การลงทุน 

 
 
 



86 
 

2.  แนวทางในการจัดการเพิม่ก าลงัการผลติไก่เพือ่ความคุ้มค่าในการลงทุน 

หลงัจากมีการปรับเปล่ียนขยายขนาดฟาร์มไก่ข้ึนเป็น 115 ตวั พบวา่ ผลการด าเนินงาน
ของฟาร์มไก่ มีก าไรและมีความคุม้ค่าในการลงทุนเม่ือเทียบกบัแนวทางเดิมท่ีขาดทุนสะสมอย่าง
ต่อเน่ืองและไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุนโดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 337 บาท อตัรา
ผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 7 มีอตัราส่วนรายรับต่อต้นทุน เท่ากับ 1.04 ซ่ึงมากกว่า 1 มี
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 7.07 ปี โดยมีเกณฑ์การตดัสินใจเน่ืองมาจาก รายไดสุ้ทธิมากกวา่เงินลงทุน
ท่ีใชใ้นการลงทุน 

3. แนวทางในการจัดการปรับเปลีย่นช่องทางในการจ าหน่ายไก่ 

หลังจากมีการปรับเปล่ียนช่องทางในการจ าหน่ายไก่จากเดิมจ าหน่ายไก่ให้กับ
ประธานไก่พนัธ์ุประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 โดยประธานฯ เป็นผูม้ารับซ้ือไก่ถึงฟาร์ม ปรับเปล่ียนเป็น
การน าไก่ไปจ าหน่ายให้กบัแม่คา้ตลาดโดยมีตน้ทุนการขนส่งท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้กบัฟาร์มไก่ขนาด 
300 ตวั มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิลดลงจากแนวทางเดิมเท่ากบั 41,865 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายใน
ลดลงเท่ากบัร้อยละ 23 อตัราส่วนรายรับต่อตน้ทุนลดลงเท่ากบั 1.08 ระยะเวลาคืนทุนลดลงจากเดิม
เป็น 3.79 ปี เช่นเดียวกบัฟาร์มไก่ขนาด 900 ตวั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิลดลงเท่ากบั 269,604 บาท อตัรา
ผลตอบแทนภายในลดลงเท่ากบัร้อยละ 46 อตัราส่วนรายรับต่อตน้ทุนลดลงเท่ากบั 1.16 ระยะเวลา
คืนทุนลดลงจากเดิมเป็น 2.14 ปี  

จากการศึกษาแนวทางในการจดัการขา้งตน้ เกษตรกรสามารถพิจารณาปัจจยัต่างๆ ใน
การลงทุนได ้ยกเวน้ การลงทุนฟาร์มไก่ขนาดฟาร์ม  40 ตวั แต่หากตอ้งการลงทุนฟาร์มไก่พนัธ์ุ
ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 จะตอ้งมีการลงทุนไม่นอ้ยฟาร์มไก่ขนาด 115 ตวัต่อรุ่น ท่ีจะส่งผลให้กบั
โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน และส่วนของการลงทุนท่ีให้ผลการลงทุนคุม้ค่าท่ีสุด คือ การ
ลงทุนฟาร์มไก่ขนาด 300 ตวัและ 900 ตวั ในทุกกรณี  
    


