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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ทางการตลาด ทางเทคนิ ค และ
ทางด้านการเงิ นในการลงทุน จัดตั้งฟาร์ มนกกระทา ต าบลวังน้ าซับ อาเภอศรี ประจัน ต์ จังหวัด
สุ พรรณบุ รี โดยได้ทาการศึก ษาและวิเคราะห์ใน 3 ประเด็ น หลัก ที่ สาคัญสาหรั บการตัด สิ น ใจ
ในการลงทุน คือ (1) ด้านการตลาด (2) ด้านเทคนิ ค และ(3) ด้านการเงิน ผลของการวิจยั แสดงให้
ทราบว่า มี ค วามเป็ นไปได้ใ นทั้ง 3 ด้า น ในการลงทุ น จัด ตั้ง ฟาร์ ม นกกระทา ต าบลวัง น้ าซับ
อาเภอศรี ประจัน ต์ จังหวัดสุ พรรณบุ รี โดยคิด จาก จานวนนกกระทาที่ 30,000 ตัว ใช้เงิ นลงทุ น
เริ่ มต้นเท่ากับ 2.628 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 4.631 ล้านบาทต่อปี กาหนดโครงการนี้
มีอายุ 5 ปี จะมีร ะยะเวลาในการคื นทุน 1 ปี 8 เดื อน 8 วัน กาไรสุ ทธิต่อปี เท่ากับ 2.228 ล้านบาท
มูลค่าปั จ จุบันสุ ทธิ (NPV) ที่ อตั ราส่ ว นลด 12 % มีมูลค่าเท่ ากับ 2.204 ล้านบาท และอัตราส่ ว น
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 1.5 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ตลอด
โครงการ 45.57 % ส่ วนด้านการวิเคราะห์ความอ่อนไหว พบว่า โครงการสามารถลดราคาขายได้
ร้ อ ยละ 25.87 และต้น ทุ น สามารถเพิ่ ม สู ง ขึ้ นได้ร้ อ ยละ 34.89 แสดงให้เ ห็ น ว่ า โครงการให้
ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าในการลงทุน ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ทางด้านการตลาด ทางด้านเทคนิ ค
และทางด้านการเงิน มีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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ABSTRACT
The purpose of this study was to study marketing, technical and financial feasibility of
Investing establish Quail Egg farm In Wangnamsap District, Sriprajan Suphanburi. The
concerned information and data were collected and prepared for analysis. The investigation
covered 3 main important components; 1) Marketing aspects, 2) Technical aspects, and 3)
Financial aspects. The analysis revealed that it was feasible to set up a in Investing establish Quail
Egg farm In Wangnamsap District, Sriprajan Suphanburi. By the number of quail 30,000,
The initial cost was 2.628 million baht, and the operating cost was 4.631 million baht per year
with a project period of 5 years and discount rate of 12 percent per annum. A payback period was
1 years and 8 months 8 day, Earnings per year of 2.228 million baht, with the net present value
(NPV) 2.204 million baht. The benefit/cost ratio (B/C ratio) equaled to 1.5, and the internal rate
of return on the investment (IRR) throughout the project was 45.57 %. The switching analysis for
the project revealed that the selling price of the product would decrease down to 25.87 percent,
while the cost would increase up to 34.89 percent. This mean that the project would give yields at
the level at which the project would be investment worthy. Study the possibility of marketing.
Technical And financial A possible investment.
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