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บทคัดยอ 

 การศึกษาคนตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน       ของโครงการทําฟารมไกไขในจงัหวัด

นครนายกมีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาวเิคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุนทําฟารมไกไขใน

จังหวดันครนายก     และวิเคราะหการไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ        เม่ือตนทุนหรือ

ผลตอบแทนของโครงการมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง โดยไดกําหนดอายุของโครงการเปน

เวลา 10 ป และกําหนดอัตราสวนลดเทากับรอยละ 6  

 ผลการศึกษาโครงการทําฟารมไกไขในจังหวัด นครนายก มีความเหมาะสม   และคุมคาตอ

การลงทุน มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีคา 477,263,724 บาท อัตราผลตอบแทนตอ

ตนทุน(B/C Ratio)  มีคา1.19 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR) มีคารอยละ 74 และโครงการ

นี้ใหผลตอบแทนคุมกับเงินลงทุนคือ 2 ป 

 การวิเคราะหความไหวตวัการเปล่ียนแปลงของโครงการในสถานการสมมติ 3 กรณี กรณีท่ี 

หนึ่งกําหนดใหผลตอบแทนคงท่ีและอัตราคิดลดรอยละ 6 พบวา    ตนทุนขอโครงการสามารถเพ่ิม 

ข้ึนไดสูงถึงรอยละ 18  การตัดสินใจในการลงทุนยอมรับได     มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ 

(NPV) มีคา 185,395,782 บาท อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio)  มีคา 1.07    อัตราผล ตอบ

แทนภายในโครงการ (IRR) มีคารอยละ 31 

 กรณีท่ีสอง กําหนดใหตนทุนคงท่ี และอัตราคิดลดรอยละ 6 พบวาผลตอบแทนสามารถลด 

ลงไดรอยละ 15 การตัดสินใจเพื่อการลงทุนยอมรับได มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  (NPV) 
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มีคา162,450,879 บาท อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคา 1.07    อัตราผลตอบแทนภาย

โครงการ (IRR) มีคารอยละ 32  

 กรณีท่ีสามกําหนดใหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการมีการเปล่ียนแปลงโดยท่ี อัตรา 

คิดลดรอยละ 6 พบวาตนทุนสามารถเพ่ิมข้ึนรอยละ 9 และผลตอบแทนสามารถลดลงรอยละ 8 การ 

ตัดสินใจเพื่อการลงทุนยอมรับไดมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)มีคา 163,429,567บาท 

อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคา 1.07 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)   มีคา

รอยละ 30  
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ABSTRACT 

 The purpose of this study was to analyze the Cost-Benefit (B/C) of a layer farm in Banna 
district, Nakornnayok Province and undertake a sensitivity analysis as well. The project will last 
10 years. The discount rate was given at 6 percent. 

 The results of this study showed that this project could be possibly invested, the net 
present (NPV) was 477,263,724 baht; the B/C ratio was 1.19 and internal rate of return (IRR) was 
74 percent and the payback period 2 years. 

 Under three suppositional situations the results of sensitivity analysis were as follows: 
the first scenario, with constant benefit, discount rate 6  percent and the cost increase  by 18 
percent; the investment decision would be acceptable. The net present value (NPV) will be 
185,395,782 baht; the B/C ratio 1.07 and the internal rate of return (IRR) 31 percent. 

 For the second scenario, assuming a constant cost and a decrease in benefit by 15 percent 
then the present value (NPV) will be 162,450,879 baht with the B/C ratio and the internal rate of 
return (IRR) at 1.07 and 32 percent, respectively. 

 The last scenario, given 9 percent in crease in cost and the benefit decrease by 8 percent 
then the present value (NPV) will be 163,429,567 baht with the B/C ratio and the internal rate of 
return (IRR) at 1.07 and 30 percent, respectively.  
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