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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นไปไดท้างการตลาด ทางเทคนิค และ
ทางด้านการเงินในการลงทุนจัดตั้งฟาร์มนกกระทา ต าบลวงัน ้ าซับ อ  าเภอศรีประจันต์ จังหวดั
สุพรรณบุรี โดยไดท้ าการศึกษาและวิเคราะห์ใน 3 ประเด็นหลกัท่ีส าคัญส าหรับการตัดสินใจ         
ในการลงทุน คือ (1) ดา้นการตลาด (2) ดา้นเทคนิค และ(3) ดา้นการเงิน ผลของการวิจยัแสดงให้
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ในทั้ ง 3 ด้าน ในการลงทุนจัดตั้ งฟาร์มนกกระทา ต าบลวงัน ้ าซับ       
อ  าเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยคิดจาก จ  านวนนกกระทาท่ี 30 ,000 ตวั ใช้เงินลงทุน
เร่ิมตน้เท่ากบั 2.628 ลา้นบาท มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 4.631 ลา้นบาทต่อปี ก าหนดโครงการน้ี
มีอายุ 5 ปี จะมีระยะเวลาในการคืนทุน 1 ปี 8 เดือน 8 วนั ก  าไรสุทธิต่อปีเท่ากบั 2.228 ลา้นบาท      
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ท่ีอตัราส่วนลด 12 % มีมูลค่าเท่ากับ 2.204 ลา้นบาท และอตัราส่วน
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากบั 1.5 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ตลอด
โครงการ 45.57 % ส่วนดา้นการวิเคราะห์ความอ่อนไหว พบว่า โครงการสามารถลดราคาขายได้        
ร้อยละ 25.87 และต้นทุนสามารถเพ่ิมสูงข้ึนได้ร้อยละ 34.89 แสดงให้เห็นว่าโครงการให้
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าในการลงทุน ผลการศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาด ทางดา้นเทคนิค 
และทางดา้นการเงิน มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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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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กิตติกรรมประกาศ 
 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย ์         
ท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธ ารงค์ เมฆโหรา ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือและ   
ให้ค  าแนะน า ช่วยตรวจสอบแก้ไขในการด าเนินการจดัท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ ผูว้ิจัยมีความ
ซาบซ้ึงและถือเป็นพระคุณอยา่งยิง่ จึงขอขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นสาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร         
ทุกท่าน  ท่ีได้กรุณาให้ความรู้และให้ค  าแนะน าด้วยดีเสมอมา ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้กรุณา
ตรวจสอบ ใหค้  าแนะน าในการจดัท า แบบสอบถามในการคน้ควา้อิสระ ให้ความคิดเห็น ท าให้ได้
ขอ้มลูครบถว้นในการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ขอขอบคุณผูป้ระกอบการผูเ้ล้ียงนกกระทา ต าบลป่าง้ิว 
อ  าเภอเมือง จังหวดัอ่างทอง ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ค  าแนะน า      
ในหลาย ๆ ดา้นจนการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีให้การเล้ียงดูอบรมและส่งเสริมการศึกษา 
เป็นอย่างดีทั้ งในอดีตจนถึงปัจจุบัน จนท าให้ผู ้วิจัยประสบความส าเร็จในชีวิตตลอดมา                
และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่านท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือและใหก้  าลงัใจเร่ือยมาจนการคน้ควา้แบบ       
อิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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