
บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เม่ือป 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงริเร่ิมกอต้ัง “โครงการหลวง” ข้ึนเปน
โครงการสวนพระองค โดยมีพระประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุน และสงเสริมให
ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือยกเลิกการปลูกฝนและทําไรเล่ือนลอย เพราะทรงเล็งเห็นวาเปนสาเหตุ
สําคัญของการบุกรุกทําลายปาในบริเวณภูเขาสูง ซ่ึงเปนแหลงตนน้ําของแมน้ําสายหลักของ
ประเทศ ตอมาในป 2535 ไดทรงโปรดพระราชทานใหโครงการเปลี่ยนสถานภาพเปน “มูลนิธิ
โครงการหลวง” เพื่อใหสามารถดําเนินงานดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเกษตรในขอบเขตท่ี
กวางขวางข้ึน ซ่ึงรวมถึงการศึกษาวิจัย การสงเสริมเผยแพรการตลาด และการฝกอบรมความรู และ
ทักษะใหแกท้ังเจาหนาท่ีโครงการ และเกษตรกรทองถ่ินท่ีอยูในบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ
หลวง ซ่ึงปจจุบันมีพื้นท่ีรับผิดชอบรวมท้ังหมด 38 แหง กระจายอยูในเขต 5 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน คือ เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน  ลําพูน และพะเยา ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด 149,257.12 
ไร มีจํานวนประชากรท่ีไดรับประโยชน 30,537 ครัวเรือน ( มูลนิธิโครงการหลวง, 2550)   

ในป 2522 มูลนิธิโครงการหลวงไดจัดต้ัง “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท” ข้ึนบนพ้ืนท่ี 
150 ไร ต้ังอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท บานขุนกลาง หมู 7 ตําบลบานหลวง อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม พื้นท่ีภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนทมีสภาพภูมิประเทศเปนพื้นท่ี
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ภูเขาสูงตํ่าสลับซับซอนมีความสูงเฉล่ีย 1,270 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลภูมิอากาศ มีอุณหภูมิเฉล่ีย 
21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24.9 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุด 16.5 องศาเซลเซียส  ซ่ึง
เปนสถานีเกษตรหลวงอีกแหงหนึ่งของแหลงทองเท่ียวของประเทศ 

ลักษณะท่ัวไปของภูมิทัศนของสถานีเกษตรหลวงอินทนนทแบงออกเปนพื้นท่ีดังนี้ 

1) พื้นท่ีธรรมชาติ (First Nature) เปนพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ไมมีมนุษยเขาไป
เปล่ียนแปลง ไดแก พื้นท่ีบริเวณน้ําตกสิริภูมิ และพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ ตอเนื่องมายังสถานีฯ 

2) พื้นท่ีเกษตรกรรม (Second Nature) เปนพื้นท่ีท่ีมนุษยเขาไปเปล่ียนแปลงเพื่อ
จุดประสงคสําหรับการดํารงชีพ ไดแก พื้นท่ีโครงการหลวงซ่ึงมีกิจกรรมทางดานการเกษตรเดิมอยู
แปลงปลูกไมดอกเพื่อการวิจัยพืชเมืองหนาว และแปลงปลูกผักแบบไรดิน (Hydroponics)  

3) พื้นท่ีสวนประดับ (Third Nature) เปนพื้นท่ีท่ีมนุษยเขาไปเปล่ียนแปลง เพื่อ
จุดประสงคดานการพักผอนจิตใจ ความร่ืนรมย และสุนทรียภาพ ไดแก พื้นท่ีสวนประดับในจุด
ตางๆ ของโครงการ  จุดตอนรับดานหนาโครงการ ทางเดินสูสวนตางๆ จุดตอนรับสูน้ําตก  สิริภูมิ  

เนื่องจากสถานีเกษตรหลวงอินทนนทต้ังอยูกลางอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ซ่ึงเปน
อุทยานแหงชาติท่ีมีความหลากหลายและโดดเดนท้ังในแงธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมถึงมี
ศักยภาพดานการทองเท่ียวสูง ประกอบกับปจจุบันสถานีเกษตรหลวงอินทนนทไดมีการพัฒนาใหมี
ส่ิงท่ีนาสนใจดานพืชพันธุไมประดับเมืองหนาว จึงทําใหสถานีเกษตรหลวงอินทนนทเปนจุด
ทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวอยางตอเนื่อง  ปจจุบันสถานีเกษตรหลวงอินทนนท
เปดใหบุคคลท่ัวไปเขาเยี่ยมชมความสวยงามของแปลงไมดอกเมืองหนาว ไมผลเมืองหนาว พืชผัก
เมืองหนาว และเขาพักในสถานีฯได  ทําใหมีนักทองเท่ียวข้ึนไปเท่ียวชมและแจงความประสงคท่ีจะ
เขาพักในสถานีฯ เปนจํานวนมาก   ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1.1 

ตารางท่ี 1.1 จํานวนนักทองเท่ียวเยี่ยมชมอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทและเขาเยี่ยมชมสถานีฯ 

จํานวนนักทองเท่ียว  ป  

(คน) 2548 2549 2550 
จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเยี่ยมชมอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท  479,890 492,950 433,843 
จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขาเยี่ยมชมสถานีฯ  53,102 62,258 90,692 
รอยละของจํานวนนักทองเท่ียวเขาเยี่ยมชมสถานีฯ 11.06 12.63 20.90 

ท่ีมา : สถานีเกษตรหลวงอินทนนท มูลนิธิโครงการหลวง (2550) 
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จากตารางท่ี 1.1 จะเห็นไดวา จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเยี่ยมชมอุทยานแหงชาติดอยอิน
ทนนทมีเปนจํานวนมาก เปนจํานวนถึง 433,843 คนในป 2550 และจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขาเยี่ยม
ชมในสถานีเกษตรหลวงอินทนนทมีแนวโนมท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทุกป จาก 62,258 คน คิดเปน
รอยละ 12.63 ของจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขาเยี่ยมชมอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทท้ังหมด ในป 
2549 เปน 90,692 คนคิดเปนรอยละ 20.90 ของจํานวนนักทองเท่ียงท่ีเขาเยี่ยมชมอุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนทท้ังหมด คิด ในป 2550 แสดงใหเห็นวานักทองเท่ียวมีความตองการท่ีเขาเยี่ยมชมและ
เขาพักภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนทเพิ่มข้ึนทุกป  

ในปจจุบันบานพักนักทองเท่ียวในสถานีเกษตรหลวงอินทนนทสรางเพื่อรองรับ
นักทองเท่ียวไดแบงประเภทบานพักออกเปน 2 แบบ  คือ แบบที่ 1 บานพักสําหรับใหนักทองเท่ียว
ท่ัวไป และ แบบท่ี 2 บานพักสําหรับ อาสาสมัครท่ีชวยงานมูลนิธิฯ นักวิจัย นักวิชาการ เจาหนาท่ี
มูลนิธิฯสวนกลางหรือจากศูนยฯอ่ืนๆ   ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1.2 

ตารางท่ี 1.2 แสดงรายละเอียดจํานวนบานพักและราคาบานพักสถานีฯ อินทนนท 

อัตราคาท่ีพัก   (บาท/คืน/คน) แบบบานพักใน
สถานีฯ 

จํานวน 
ก.พ.- ต.ค. พ.ย.– ม.ค. 

ราคานักวิจัย
(บาท/คืน/คน) 

จํานวนคน
พักตอหลัง 

แบบท่ี 1    
      -บานพักอินทนนท 
แบบท่ี 2   
      -บานสถาบันฯ 
      -บานชลประทาน 

 
1 หลัง 
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ท่ีมา : สถานีเกษตรหลวงอินทนนท มูลนิธิโครงการหลวง (2550) 

นอกจากบานพักในสถานีเกษตรหลวง อินทนนทแลว บริเวณดานนอกรอบสถานีเกษตร
หลวงอินทนนทยังมีบานพักเพื่อรองรับนักทองเท่ียวดวยเชนกัน ซ่ึงจะต้ังอยูบริเวณดานหนาสถานีฯ 
มีหลากหลายรูปแบบและราคา ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1.3 
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ตารางท่ี 1.3 รายละเอียดบานพักและราคาบานพักบริเวณนอกสถานีเกษตรหลวงอินทนนท 

อัตราคาท่ีพัก   (บาท/คืน/หลัง) 
บานพักเอกชน/หนวยงานราชการอ่ืน 

ก.พ.- ต.ค. พ.ย.– ม.ค. 
-บานพักอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
         -หองพัก 3 คน 
         -หองพัก 6 คน 
         -หองพัก 7-10 คน 
         -หองพัก 23 คน 
-บานพักศูนยทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานแมกลางหลวง 
กม.26 ดอยอินทนนท 
        -หองพัก 6-9 คน 
        -หองพัก 10-12 คน 
-บานพักดอยชัวรญาวิวสวย 
        -หองพัก 4-6 คน 
-บานพักไฟฟาฝายผลิตบานขุนกลาง         
         -หองพัก 8 คน 
         -หองพัก 8 คน 
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ท่ีมา : สถานีเกษตรหลวงอินทนนท มูลนิธิโครงการหลวง (2550) 

จากตารางท่ี 1.2  จะเห็นไดวาราคาคาท่ีพักหรือหองพักของสถานีเกษตรหลวง อินทนนท 
ท้ังในชวงเวลาระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง ตุลาคม  และระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม 
นํามาเปรียบเทียบกับสถานบริการบานพักของเอกชนหรือหนวยงานอื่นบริเวณภายนอกสถานีฯ  
ตารางท่ี 1.3 พบวาราคาคาท่ีพักของสถานีเกษตรหลวง อินทนนท มีราคาท่ีถูกกวาบานพักภายนอก
สถานีฯ ท่ี เอกชนหรือหนวยงานราชการอ่ืนเปนผูประกอบการประมาณ 1 เทา จึงทําใหมี
นักทองเท่ียวจํานวนมากแจงความประสงคท่ีจะเขามาพักในสถานีฯ มากข้ึน สงผลทําใหรายไดคา
บานพักของสถานีฯ มีจํานวนเพิ่มมากข้ึนทุกป ท้ังนี้ต้ังแต ป  2548  ถึง 2550  ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 1.4 
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ตารางท่ี 1.4 แสดงจํานวนรายไดคาบานพัก หองประชุม คาอาหารและเคร่ืองดื่ม และคาจําหนาย 
ผลผลิตของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท 

รายได  ป  
                      (บาท)  2548  2549  2550 
คาบานพัก หองประชุม  200,540 230,145 278,325 
คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 2,065,261 2,507,353 3,555,441 
คาจําหนายผลผลิตของสถานีฯ 170,228 965,830 1,079,497 

รวมท้ังส้ิน 2,436,029 3,703,328 4,913,263 

ท่ีมา : สถานีเกษตรหลวงอินทนนท มูลนิธิโครงการหลวง (2550) 

จากตารางท่ี 1.4  จะเห็นไดวา รายไดคาบานพัก หองประชุมของสถานีเกษตรหลวง  
อินทนนท มีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป จากรายได 200,540 บาท ในป 2548 เปน 278,325 บาท ในป 
2550 แสดงใหเห็นวามีจํานวนนักทองเท่ียวใหความสนใจเขาเยี่ยมชมและพักบานพัก ของสถานี
เกษตรหลวงอินทนนท เพิ่มมากขึ้นทําใหสถานีฯ มีรายไดคาบานพัก หองประชุมเพิ่มมากข้ึน
และผลพลอยไดจากการใหบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม และผลผลิตของสถานีฯ มี
รายไดเพิ่มข้ึนตามไปดวย 

จากขอมูลจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดคาบานพักฯ คาอาหารและเคร่ืองดื่ม คา
จําหนายผลผลิตของสถานีฯ ดังกลาวขางตน สามารถนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหระหวางความ
ตองการเขาพักกับจํานวนบานพักได คือ จํานวนบานพักมีไมเพียงพอตอความตองการของผูเขา
พักอันเนื่องมาจากอยูในฤดูกาลทองเท่ียว มีนักทองเท่ียวแจงความประสงคขอเขาพักเปนจํานวน
มาก แตสถานีฯ ไมสามารถรองรับได ดังนั้น โครงการกอสรางบานพักนักทองเท่ียวในสถานี
เกษตรหลวง อินทนนทเพิ่มเติมจากเดิมจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต   
สําหรับการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว ณ 
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท นาจะเปนขอมูลท่ีทําใหผูบริหารสถานีฯ และมูลนิธิโครงการ
หลวงนําผลการศึกษาท่ีไดไปใชประกอบในการตัดสินใจหรือนําไปจัดทําแผนพัฒนาโครงการ
ไดในอนาคตตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) เพื ่อศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนสรางบานพัก
นักทองเท่ียว ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท  

2 ) เพื่อศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินตลอดจนความไวตอการเปล่ียนแปลงของ
การลงทุนของโครงการเมื่อมีความผันแปรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานตนทุนหรือ
ผลตอบแทน 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ทําใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนโครงการสรางบานพัก
นักทองเท่ียว   ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท 

2) ทําใหทราบถึงความเปนไปไดของโครงการสรางบานพักนักทองเที่ยว ณ สถานีเกษตร
หลวงอินทนนทโดยพิจารณา ผลตอบแทนของการลงทุนจาก มูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ(IRR) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน(B/C Ratio)และความไว
ตอเหตุสถานการณของโครงการเมื่อมีความผันแปรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดาน
ตนทุนหรือผลตอบแทน และเปนประโยชนตอการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานไดถูกตอง 

3) เปนประโยชนตอมูลนิธิโครงการหลวง โดยนําผลจากการศึกษาคร้ังนี้ไปใชเปนขอมูลใน
ประกอบการตัดสินใจเพื่อลงทุนในสถานี/ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอ่ืนๆ ตอไป 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา  

การศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว 
ไดกําหนดขอบเขตการศึกษา คือ การสรางบานพักนักทองเท่ียวในพื้นท่ีของสถานีเกษตรหลวง    
อินทนนท บานขุนกลาง หมู 7 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม แบงการสราง
บานพักออกเปน 3 กรณี คือ 

1)  กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ จํานวน 8 หลัง  
2)  กรณีบานพักแบบ  B พรอมอาคารบริการ จํานวน 14 หลัง 
3)  กรณีบานพักแบบ A และบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ  

โดยการศึกษาเนนการวิเคราะหมิติทางดานการเงิน ระยะเวลาศึกษา 10 ป คือ ต้ังแต พ.ศ. 2550 ถึง 
พ.ศ. 2560 โดยกําหนดใหป พ.ศ. 2550 เปนปท่ีลงทุนเร่ิมแรก  
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1.5 นิยามศัพทท่ีเก่ียวของ 

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท เปนสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงซ่ึงต้ังอยูกลางอุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท ซ่ึงเปนอุทยานแหงชาติท่ีไดรับการจัดลําดับความสําคัญอยูใน10 ลําดับแรก
ของประเทศ รวมถึงมีศักยภาพดานการทองเท่ียวสูง ประกอบกับปจจุบันสถานีเกษตรหลวงอิน
ทนนทไดมีการพัฒนาใหมีส่ิงท่ีนาสนใจดานพืชพันธุไมประดับเมืองหนาว จึงทําใหสถานีเกษตร
หลวงอินทนนทเปนจุดทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวอยางตอเนื่อง 

บานพักแบบ A เปนบานช้ันเดียวมีหองพัก 2 หองนอน 2 หองน้ํา 1 หองรับแขก มีพื้นท่ีใช
สอยภายใน 98 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีใชสอยภายนอก 12 ตารางเมตร 

บานพักแบบ B เปนบานแฝดช้ันเดียวมีหองพัก 2 หองนอน 2 หองน้ํา มีพื้นท่ีใชสอยภายใน 
40 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีใชสอยภายนอก 5 ตารางเมตร 

อาคารบริการ เปนอาคาร 2 ช้ัน ประกอบดวย ช้ันท่ีหนึ่งเปนหองครัว และหองน้ํา พื้นท่ีใช
สอย 50 ตารางเมตร ช้ันท่ีสองเปนหองประชุม และหองอาหารรวมพื้นท่ีสวนรับประทานอาหาร 
พื้นท่ีใชสอย 525 ตารางเมตร  
 


