
บทที่ 3 
ระเบียบวิธีศึกษา 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาถึงวิธีการดําเนินการสํารวจและ
การจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา เพื่อศึกษาถึงตนทุนและผลตอบแทนของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา
ของสถานีสํารวจอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยาของสวนอุทกวิทยาจังหวัดเชียงใหม และเพื่อศึกษาถึง
ความไวตัวของโครงการ ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนท่ีตองนําวิธีการวิเคราะหทางการเงินมาชวยในการศึกษา 
และเพื่อใหงายตอการเขาใจจึงตองควบคุมตัวแปรตางๆ ใหอยูภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
 1. ระยะเวลาในการศึกษา 10 ป โดยสมมติวามีผลตอบแทนเร่ิมต้ังแตปท่ี 1 จนส้ินสุด
โครงการ และใหตนทุนมีอัตราการเจริญเติบโต (Growth Rate) เทากับอัตราเงินเฟอ คือ 6%  
 2. กําหนดใหอัตราสวนลดท่ีใชเทากับรอยละ 8 ซ่ึงเทียบเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของผูกู
ช้ันดีของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs Bank) เทากับรอยละ 7.75 ตอป 
(MLR ± 0.25% ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ณ. วันท่ี 12 ตุลาคม 2550) 
 3. การคิดคาเส่ือมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของเคร่ืองมือ 
 4. มูลคาซากมีคาเทากับศูนย 

5. ในการคํานวณผลตอบแทนทางออมท่ีเกิดข้ึน นั่นคือ ประโยชนท่ีจะไดรับจากการติดต้ัง
สถานีสํารวจอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยาซ่ึงผลตอบแทนทางออมท่ีนํามาพิจารณา นั่นคือ ความ
เสียหายท่ีสามารถปองกันไมใหเกิดข้ึนไดจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจากเหตุการณการเกิด
อุทกภัยท่ีอําเภอแมวาง ป พ.ศ. 2550 
 
3.1 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
          3.1.1 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการศึกษาในคร้ังนี้ จะทําการเก็บขอมูลโดยการรวบรวม
ขอมูลโดยตรงจากการประสานติดตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยตรงและการสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของดานสํารวจ ดานจัดเก็บ รวมทั้งการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา ของกรมทรัพยากรน้ํา ท้ัง
สวนกลางและสวนภูมิภาค ท้ังในสวนของรายละเอียดเกี่ยวกับดําเนินการดานตางๆ รวมทั้งการ
ใหบริการขอมูลอุทกวิทยา อีกท้ังใชขอมูลจริงจากทางหนวยงานราชการ ซ่ึงประกอบดวย
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ขอมูลดานคาใชจายตางๆ ในการลงทุน ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน เคร่ืองมือในการสํารวจท้ังใน
เร่ืองรายละเอียดของเคร่ืองมือและรูปภาพ รวมท้ังการดําเนินการจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา เปนตน 
          3.1.2 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

คือการศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ หรือแมกระท่ังขอมูลท่ีจําเปนใน
เว็บไซดตางๆ รวมท้ังเอกสารการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนี้ ซ่ึงบางสวนนําขอมูลความเสียหายมาจาก
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม โดยใชขอมูลท่ีอยูภายใตขอบเขตท่ี
ทําการศึกษาเทานั้น เพื่อใหไดเปนขอมูลสนับสนุนการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการ
ใหบริการขอมูลอุทกวิทยา 
 
3.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1) วิเคราะหถึงวิธีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา โดยวิธีเชิงพรรณนา 
2) วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยาของสถานีสํารวจ

อุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา ของศูนยสํารวจอุทกวิทยาที่ 13 (เชียงใหม) สวนอุทกวิทยาจังหวัด
เชียงใหม โดยทําการศึกษาเปนสองสวน คือ สวนของตนทุนและสวนของผลตอบแทน ดังตอไปนี้  
  (1) การวิเคราะหตนทุนของโครงการ โดยตนทุนของโครงการสามารถจําแนกได
ดังตอไปนี้  
       (1.1) ตนทุนคงที่ (Fixed cost) เปนตนทุนซ่ึงเกิดข้ึนในปเร่ิมตนโครงการเปน
คาใชจายในการลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการใหบริการขอมูลอุทก
วิทยา โดยจะไมลงทุนเพิ่มตลอดอายุโครงการ ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 
   - คากอสรางสถานี 
   - คาเคร่ืองมือในการสํารวจอุทกวิทยา ประกอบดวย เคร่ืองวัดระดับน้ํา
ชนิดธรรมดา เคร่ืองวัดกระแสนํ้าแบบกระบวย เคร่ืองมือเก็บตะกอน และพาหนะ เชน รถยนตและ
เรือ ท่ีใชในการสํารวจ  
   - ค า เค ร่ือง มือในการสํารวจ อุ ตุนิ ยมวิทยา  ประกอบดวย  เ รือน
เทอรโมมิเตอร เคร่ืองวัดน้ําฝน เคร่ืองวัดอุณหภูมิ เคร่ืองวัดความช้ืนสัมพัทธ และเคร่ืองวัดการ
ระเหยของน้ํา  
   - คาใชจายในการดําเนินงานระบบฐานขอมูลและการใหบริการขอมูล
อุทกวิทยา ประกอบดวย ระบบฐานขอมูลอุทกวิทยา คอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพเลเซอร และเคร่ือง
สํารองไฟฟาอัตโนมัติ 
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       (1.2) ตนทุนผันแปร (Variable cost) หรือคาใชจายในการดําเนินงาน 
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 
   - คาตอบแทนบุคคลภายนอกในการอานขอมูล 
   - คาใชสอย ไดแก คาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก คาพาหนะ คาวัสดุเช้ือเพลิงและ
หลอล่ืน และคาซอมแซมพาหนะ 
   - คาเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 
   - คาดูแลบํารุงรักษาสถานีสํารวจฯ และเคร่ืองมือสํารวจพรอมอุปกรณ 

 (2) การวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการ ในการคํานวณผลตอบแทนน้ัน 
เนื่องจากผลตอบแทนของโครงการมีท้ังผลตอบแทนทางตรงและผลตอบแทนทางออมซ่ึง
ผลตอบแทนทางตรงนั้นเปนผลตอบแทนท่ีมาจากรายไดจากการใหบริการขอมูลโดยตรง สวน
ผลตอบแทนทางออมนั้นพิจารณาจากประโยชนท่ีไดรับจากการติดต้ังสถานี เนื่องจากวาถาไมมีการ
ติดต้ังสถานีจะทําใหเกิดความเสียหายจากน้ําทวมข้ึน แตเม่ือมีการติดต้ังสถานีแลวความเสียหายจาก
น้ําทวมอาจจะไมเกิดข้ึนหรือสามารถปองกันความเสียหายบางอยางไมใหเกิดข้ึนไดเพื่อท่ีจะใหเกิด
ความเสียหายนอยท่ีสุด ซ่ึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นถือเปนคาเสียโอกาสท่ีเกิดจากการไมมีการ
ติดต้ังสถานีจึงนํามาคิดเปนผลตอบแทนทางออมท่ีเกิดข้ึนจากการมีการติดต้ังสถานี เนื่องจาก
เหตุการณการเกิดอุทกภัยเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนบอยคร้ัง ดังนั้นเราจะนําเหตุการณการเกิดอุทกภัยนี้
มาเปนตัวอยางในการพิจารณาผลตอบแทนทางออม โดยใชความเสียหายท่ีสามารถปองกันไมให
เกิดข้ึนไดจากความเสียหายท้ังหมดจากเหตุการณการเกดิอุทกภัยท่ีอําเภอแมวาง ตําบลแมวิน ป พ.ศ. 
2550 โดยใชขอมูลจากสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากพ้ืนท่ี
อําเภอแมวางนั้น ในอดีตพื้นท่ีนี้ประสบปญหาน้ําทวมเปนประจํา จึงเหมาะสมท่ีจะเปนตัวแทนท่ีดี
ในการนํามาคิดคํานวณผลตอบแทนทางออม โดยกําหนดใหส่ิงปลูกสราง และส่ิงของตางๆ เม่ือ
หมดอายุการใชงานใหมีมูลคาซากเทากับศูนย และสมมติใหท้ังตนทุนท้ังหมดมีการเปล่ียนแปลง
ตามอัตราเงินเฟอ 6% ทุกป โดยใหผลตอบแทนทั้งหมดคงท่ีตลอดระยะเวลา 10 ป เนื่องจาก
ผลตอบแทนท่ีนํามาพิจารณานื้คือความเสียหายท่ีสามารถปองกันไดจากเหตุการณการเกิดอุทกภัย 
ทําใหยากท่ีจะประมาณไดวาจะมีการเปล่ียนแปลงไปไหนทิศทางใด 

3. การวิเคราะหโครงการดานตนทุนและผลตอบแทน การศึกษาคร้ังนี้จะนําขอมูลปฐมภูมิท่ี
ไดจากการประเมินตนทุนและผลตอบแทนมาทําการวิเคราะหเชิงปริมาณ เพื่อท่ีจะวิเคราะหถึงความ
เหมาะสมของการลงทุนของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา โดยจะนําขอมูลดานตนทุนและ
ผลตอบแทนในพ้ืนท่ีอําเภอแมวางมาเปนตัวอยางกรณีศึกษาเพื่อใหการวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทนคร้ังนี้สอดคลองกัน โดยในการศึกษาคร้ังนี้จะใชวิธีการวิเคราะหโดยเนนมิติทางดาน
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การเงินเปนสําคัญ โดยใชวิธีวิเคราะหทางดานการเงิน เพื่อหาคาตางๆ ท่ีจะใชเปนเกณฑในการ
ตัดสินใจลงทุนดังนี้ 
  (1) มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV)  
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 โดยท่ี  NPV = มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 
  Bt     = ผลประโยชนของโครงการท่ีเกิดข้ึนในแตละป 
  Ct     = ตนทุนของโครงการที่เกิดข้ึนในแตละป 
  r      = อัตราดอกเบ้ีย (หรืออัตราสวนลด) 
  t      = ป (0 แทนปปจจุบัน, 1 แทนอีก1ปขางหนา ตามลําดับ) 

หากผลการศึกษาปรากฏวาโครงการท่ีเหมาะสมกับการลงทุนนั้นมีมูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มากกวา 0 ซ่ึงหมายความวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
รับมากกวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายของโครงการ แสดงวาเปนโครงการท่ีควรพิจารณา
ลงทุน 
  (2) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)  
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 โดยท่ี IRR = อัตราสวนคิดลดท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปน 0 
  Bt    = ผลตอบแทนในปท่ี 1, 2, 3,…n 
  Ct    = คาใชจายในปท่ี 1, 2, 3,…n 
  C0    = คาลงทุนในปปจจุบันหรือตนทุนเร่ิมแรก 
  r      = อัตราดอกเบ้ีย (หรืออัตราสวนลด) 
  t      = ปของโครงการ คือปท่ี 1, 2, 3,…n 
  n     = อายุของโครงการ 



 

30 

หากผลการคํานวณหาคา IRR โดยการใชอัตราสวนลด (r) ท่ีทําให NPV มีคาเทากับศูนย
แลวนําไปเปรียบเทียบกับคาเสียโอกาสของเงินลงทุน (อัตราดอกเบ้ียเงินกู) ถา IRR มีคาสูงกวาอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู แสดงวาการลงทุนใหผลตอบแทนคุมคากับเงินลงทุนท่ีจายออกไป 
  (3) การวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) 
 

B/C ratio = 
cPV

PV b  

 
โดยท่ี PVb = ผลรวมมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนท้ังหมดตลอดอายุของโครงการ 

  PVc = ผลรวมมูลคาปจจุบันของคาใชจายท้ังหมดตลอดอายุของโครงการ 
หากคา B/C Ratio มีคามากกวา 1 แสดงวาโครงการนั้นเหมาะแกการลงทุน 
 
4. การวิเคราะหความไวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ (Sensitivity Analysis) 

กําหนดใหมีการเปล่ียนแปลงเฉพาะตนทุนของโครงการ โดยใหผลตอบแทนของโครงการคงที่ ณ 
อัตราคิดลดท่ี 8% ซ่ึงแยกคิดเปนกรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 เม่ือสมมติใหตนทุนของโครงการ(เฉพาะตนทุนในการลงทุน) เพิ่มข้ึนคร้ังละ 10% 
ตอป โดยสมมติใหผลตอบแทนคงท่ี ณ อัตราคิดลดท่ี 8% 

กรณีท่ี 2 เม่ือสมมติใหตนทุนของโครงการ(เฉพาะตนทุนในการดําเนินการ) เพิ่มข้ึนคร้ังละ 
10% ตอป โดยสมมติใหผลตอบแทนคงท่ี ณ อัตราคิดลดท่ี 8%  

กรณีท่ี 3 เม่ือสมมติใหตนทุนของโครงการทั้งหมด (ในสวนของตนทุนในการลงทุนและ
ตนทุนในการดําเนินการ) เพิ่มข้ึนคร้ังละ 10% ตอป โดยผลตอบแทนของโครงการคงที่ ณ อัตราคิด
ลดท่ี 8% 
 


