
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการสรางบานพัก
ทองเท่ียว ณ สถานีฯ อินทนนท อาศัยหลักทฤษฏีดังนี้ 

2.1.1 ตนทุนการผลิต (Cost of Production) 

ในแนวคิดตนทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร คือ ตนทุนหรือคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในการผลิตสินคาของกิจการซ่ึงอาจมีการจายคาใชจายออกไปจริงหรือไมไดจายก็ตาม  ซ่ึง
ประกอบดวย ตนทุนภายในและตนทุนภายนอก (นราทิพย  ชุติวงศ, 2542) 

1)  ตนทุนภายใน (Internal Cost) หรือตนทุนเอกชน (Private Cost) คือ ตนทุนท่ี
เกิดข้ึนจากเจาของกิจการโดยตรง หรือเปนตนทุนท่ีเจาของกิจการตองจายคาใชจายทุกชนิดท่ี
จําเปนตองใชอันเนื่องมาจากการผลิต ซ่ึงประกอบดวย 

1.1)  ตนทุนแจงชัด (Explicit Cost) คือ  ตนทุนหรือคาใชจายตางๆ ท่ีกิจการได
จายออกไปจริงๆในการดําเนินกิจกรรม เชน คาจางแรงงาน คาวัตถุดิบ หรือคาเชา เปนตน ซ่ึง
คาใชจายเหลานี้เปนรายการท่ีจายจริงและมีการบันทึกไวในบัญชีรายจายของกิจการ สรุปไดวา
ตนทุนแจงชัดกับตนทุนทางบัญชี (Accounting Cost) จึงเปนส่ิงเดียวกัน  และยังสามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 

ก) ตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) คือ ตนทุนหรือคาใชจายท่ีไมเปล่ียนแปลงไป
ตามจํานวนผลผลิต ไมวาจะผลิตสินคาเปนจํานวนเทาใดก็ตาม  เชน คาท่ีดิน ส่ิงกอสราง เคร่ืองจักร
และอุปกรณการผลิต  

ข) ตนทุนผันแปร (Variable Cost) คือ ตนทุนหรือคาใชจายท่ีเปล่ียนแปลง
หรือผันแปรตามจํานวนการผลิต หากผลิตเปนจํานวนมากก็จะตองจายตนทุนมากในทางตรงกนัขาม
หากผลิตนอยก็จายตนทุนนอย เชน คาจาง คาวัตถุดิบ คาน้ํา คาไฟฟา และคาซอมแซมเคร่ืองจักร  

1.2)  ตนทุนไมแจงชัด (Implicit Cost)  คือ  ตนทุนหรือคาใชจายท่ีไมไดจายเปน
ตัวเงินจริงๆ และจากการท่ีเจาของกิจการนําเงินมาลงทุนหรือนําเอาปจจัยการผลิตสวนตัวมาลงทุน
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และเขาไปดําเนินงานดวยตนเอง จึงจะตองประเมินราคาออกมาเปนตนทุนการผลิตดวย เชน ผูผลิต
ท่ีนําเอาท่ีดิน เงินทุน ตลอดจนคาแรงงาน ก็ตองคิดในรูปของคาเชา ดอกเบ้ีย คาแรง ซ่ึงเรียกอีกอยางวา 
ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ซ่ึงหมายถึง คาเสียสละผลประโยชนท่ีควรจะไดรับจาก
โอกาสที่ดีท่ีสุด 

2)  ตนทุนภายนอก (External Cost) คือ ตนทุนของกิจการท่ีเปนผลกระทบไปยัง
บุคคลอื่นหรือชุมชนภายนอกท่ีไมไดเกี่ยวของกับหนวยผลิตตองรับภาระอันเนื่องมาจากการผลิต
ของกิจการ เชน โรงงานแหงหนึ่งมีการปลอยของเสียลงในแมน้ําลําคลอง มีผลทําใหเกิดมลภาวะเปน
พิษ เชน แมน้ําเนาเสีย สัตวน้ําตาย ใชบริโภคไมได ความสูญเสียเหลานี้จึงถือเปนตนทุนอยางหนึ่ง  

2.1.2 การวิเคราะหทางดานการเงนิ (Financial Analysis) 

การวิเคราะหการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการใดๆ โดยเปน
การเปรียบเทียบผลตอบแทนและตนทุนของโครงการนั้นๆ ซ่ึงผลตอบแทนและตนทุนของโครงการ
จะเกิดข้ึนในระยะเวลาตางๆ กัน ตลอดอายุของโครงการ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการปรับคาของเวลา
ของโครงการเพื่อใหไดมาซ่ึงผลตอบแทนท่ีไดรับและตนทุนท่ีเสียไปชวงในระยะเวลาท่ีตางกัน ให
เปนเวลาปจจุบันกอนแลวจึงจะสามารถทําการเปรียบเทียบกันไดอยางถูกตองแนนอนชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน( เสถียร  ศรีบุญเรือง, 2542) 

การวิเคราะหทางดานการเงินเปนการวิเคราะหคาใชจายหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน
หรือผลกําไรทางการเงินของโครงการ เพื่อวิเคราะหวาโครงการท่ีจัดทําข้ึนนั้นมีความคุมคากับการ
ลงทุนหรือไม โดยท่ัวไปแลวแบงการวิเคราะหเปน 2 ประเภท คือ 

1) วิธีการวิเคราะหโดยไมมีการคิดลด (Undiscounted Approach)  คือการวัดคาของ
ตนทุนและผลตอบแทนจากโครงการโดยไมคํานึงถึงคาเงินท่ีไดมาหรือใชไปในชวงเวลาท่ีตางกัน 
เชน เงินสดรับในปท่ี 1 จํานวนหน่ึงกับเงินจํานวนเดียวกันนี้ท่ีจะไดรับในปท่ี 5 จะถือวามีมูลคาท่ี
เทากัน การวิเคราะหวิธีนี้ เชน การหาระยะเวลาคืนทุน (Playback Period) ซ่ึงเปนการคํานวณวานับ
จากจุดเร่ิมตนโครงการจะใชระยะเวลาอีกเทาไร จึงจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากโครงการรวมกัน
เทากับมูลคาในการลงทุน (Total Capital Investment) 

2) วิธีการวิเคราะหโดยมีการคิดลด (Discounted Approach) วิธีการวิเคราะหโดยมี
การคิดลดเปนวิธีการวัดคาของผลตอบแทน และตนทุนหรือคาใชจายท่ีเกิดจากโครงการ โดย
คํานึงถึงคาเสียโอกาสผานวิธีการคิดลด (Discounted Method) ซ่ึงวิธีท่ีนิยมใชไดแก มูลคาปจจุบัน
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สุทธิ (NPV) อัตราตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  (B/C 
Ratio)  

ทฤษฏีท่ีใชเปนเกณฑในการตัดสินใจเพื่อการลงทุนดงันี ้

ก) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV ) 

มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ เปนการวัดมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนและ
ตนทุนของโครงการ หรือ เปนการหาผลตางระหวาง มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนรวม (PVB) 
และ มูลคาปจจุบันของตนทุนรวม (PVC) ของโครงการ โดยคิดอัตราลดตามอัตราผลตอบแทนท่ี
หนวยธุรกิจตองการหรืออัตราตนทุนของเงินทุน มีสูตรใชในการคํานวณดังนี้   

NPV = PVB – PVC   
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โดยท่ี        NPV = มูลคาปจจุบันสุทธิ 
 PVB = มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนรวม 

PVC = มูลคาปจจุบันของตนทุนรวม 

B t         =  ผลตอบแทนของโครงการในปท่ี t  

Ct         =  ตนทุนของโครงการในปท่ี t  

r         =  อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม 
t           =     ปของโครงการ คือปท่ี 0, 1, 2, 3 …n 
n          =     อายุของโครงการ (10 ป)  

หลักการตัดสินใจวาโครงการมีความเหมาะสมหรือคุมคาตอการลงทุนหรือไม คือ
คาของ NPV ท่ีคํานวณไดจะตองมีคามากกวาศูนยหรือมีคาเปนบวก กลาวคือ มูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนรวมมากกวามูลคาปจจุบันของตนทุนรวม (PVB > PVC) โครงการดังกลาวมีความ
เหมาะสมท่ีจะลงทุน  
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ข) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) 

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเปนเกณฑการวิเคราะหเพื่อหาอัตรา
ผลตอบแทนภายในของเงินลงทุนในการเทียบกับอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด โดยคํานวณหาอัตรา
ดอกเบ้ียหรืออัตราสวนลดท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเปนศูนย ซ่ึงอัตราสวนลด
ดังกลาวทําใหผลประโยชนตอบแทนและตนทุนท่ีจายไปของโครงการท่ีไดคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
แลวเทากัน ซ่ึงการคํานวณอัตราสวนผลตอบแทนภายในของโครงการมีสูตรในการคํานวณหาดังนี้ 
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โดยท่ี     IRR    = อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 

B t      =  ผลตอบแทนของโครงการในปท่ี t 

C t        =  ตนทุนของโครงการในปท่ี t  

r         =      อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม  
t         =      ปของโครงการ คือปท่ี 0, 1, 2, 3, … n 
n        =      อายุของโครงการ (10 ป)  

        หลักในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ โดยนําคาท่ีคํานวณไดเปรียบเทียบ
กับอัตราดอกเบ้ียหรืออัตราคิดลดท่ีกําหนด ถาคาท่ีคํานวณไดมีคาสูงกวาอัตรา
ดอกเบ้ียหรือคาเสียโอกาสของเงินทุนโครงการนั้นคุมคาท่ีจะลงทุน แตหากคาท่ีไดตํ่า
กวาอัตราดอกเบ้ียหรืออัตราคิดลด โครงการนั้นไมคุมคาท่ีจะลงทุน 

ค) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio :B/C Ratio) 

อัตราผลตอบแทนตอตนทุน คือ มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนรวม (PVB) หาร
ดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม (PVC) มีสูตรในการหาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C 
Ratio) ดังนี้ 
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B/C Ratio = PVB / PVC 

หรือ =     
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โดยท่ี        B/C Ratio = อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
            PVB = มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนรวม 

PVC = มูลคาปจจุบันของตนทุนรวม 

B t         = ผลตอบแทนของโครงการในปท่ี t 

C t          =      ตนทุนของโครงการในปท่ี t 

r            =      อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม 
t            =      ปของโครงการ คือปท่ี 0, 1, 2, 3 , …n 
n           =      อายุของโครงการ (10 ป)  

คาของ B/C Ratio ท่ีคํานวณไดอาจจะมีคาเทากับหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งหรือนอย
กวาหนึ่งก็ได แตหลักการตัดสินใจในการลงทุน คือ เลือกโครงการที่มีคา B/C Ratio มากกวาหนึ่ง 
ซ่ึงหมายถึง ผลตอบแทนท่ีไดของโครงการมีมากกวาคาใชจายท่ีจายไป (ชูชีพ พิพัฒนศิถี, 2540) 

ง) การวิเคราะหความไหวตัวตอเหตุการณเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) 

การวิเคราะหความไหวตัวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการประเมินความทนตอ
เหตุการณในอนาคตท่ีจะเปล่ียนแปลงไปจากสถานการณเดิมของโครงการ ทําใหรูวาเกิดอะไร
ข้ึนกับโครงการ ในกรณีท่ีตนทุนและผลตอบแทนไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไว เชน ตนทุนเพิ่มข้ึน
รอยละ 5 หรือ ผลตอบแทนมีแนวโนมลดลงรอยละ 5 เปนตน  

ตัวแปรสําคัญท่ีใชเพื่อการวิเคราะหความไหวตัวของตนทุนและผลตอบแทน คือ
ความแปรผันดานตนทุน เชน การเปล่ียนแปลงของราคาหรือปริมาณของปจจัยการผลิตและความ
ผันแปรดานรายไดหรือผลตอบแทน เชน การเปล่ียนแปลงของราคาหรือปริมาณของสินคาที่ผลิตได 
ดังนั้นการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงปจจัยดังกลาวเพื่อทราบวาจะมีผลกระทบตอผลตอบแทนหรือ
ตนทุนอยางไร และมีผลทําใหคา NPV IRR และ B/C Ratio ของโครงการมีการเปล่ียนแปลงอยางไร 
สําหรับประโยชนท่ีไดรับจากการวิเคราะหความไหวตัว ชวยใหผูลงทุนในโครงการทราบวาจะตอง
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ควบคุมตัวแปรดังกลาวแตละตัวอยางใกลชิด เพราะจะมีผลทําใหผลตอบแทนของโครงการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลตอการประเมินความเปนไปไดของโครงการในท่ีสุด 

จ) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  

ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ คือ ระยะเวลาหรือจํานวนปการดําเนินงานท่ีทํา
ใหผลตอบแทนสุทธิจากโครงการมีคาเทากับคาใชจายในการลงทุนพอดี  วิธีการหาระยะคืนทุนหรือ
หาจํานวนปท่ีจะไดรับผลตอบแทนคุมกับเงินท่ีลงทุน สามารถคํานวณไดดังนี้ 

ระยะเวลาคืนทุน(ป)  =  
ล่ียตอปผลตอบแทนเฉ
ครงการมื่อเร่ิมโเงินลงทุนเ  

 

2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ปราการ  ละวิโล  (2547) ไดทําการศึกษา  การวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนทางการเงิน
ของธุรกิจท่ีพักแบบบังกะโล ท่ีเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  เพื่อศึกษาวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนทาง
การเงินของธุรกิจท่ีพัก และเพื่อวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ เม่ือตนทุน
และผลตอบแทนของโครงการมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง โดยกําหนดอายุของโครงการ
เปนเวลา 10 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2546-2555 และกําหนดใหอัตราสวนลดเทากับรอยละ 10 

ผลการศึกษาพบวา การลงทุนในโครงการบังกะโลแหงหนึ่ง ณ เกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี มีความเหมาะสมและคุมคาตอการลงทุน กลาวคือ มูลคาปจจุบันของผลตอบแทน
สุทธิของโครงการ (NPV) มีคาเทากับ 9,642,651 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มี
คาเทากับรอยละ 60.68 อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) มีคาเทากับ 1.63 และ
โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 3 ป 

ผลการวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ ภายใตสถานการณสมมติ 
3 กรณี ไดผลดังนี้ กรณีท่ี 1 เม่ือสมมติใหผลตอบแทนคงท่ีและอัตราสวนลดรอยละ 10 พบวา 
ตนทุนของโครงการสามารถเพ่ิมข้ึนไดสูงสุดถึงรอยละ 62  เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุนยังคง
ยอมรับได กลาวคือ มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV)  มีคาเทากับ 174,540 
บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 10.56% และอัตราสวนของผลตอบแทนตอ
ตนทุน (B/C ratio) มีคาเทากับ 1.01 กรณีท่ี 2 เม่ือสมมติใหตนทุนคงท่ีและอัตราสวนลดรอยละ 10 
พบวา ผลตอบแทนของโครงการลดลงถึงรอยละ 38 เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุนยังคงยอมรับ
ได กลาวคือ มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV)  มีคาเทากับ 175,408 บาท 
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อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 10.91% และอัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน 
(B/C ratio) มีคาเทากับ 1.01 กรณีท่ี 3 เม่ือสมมติใหท้ังตนทุนและผลตอบแทนของโครงการมีการ
เปล่ียนแปลง โดยใหอัตราสวนลดรอยละ 10 เทาเดิม พบวาตนทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนได
สูงสุดถึงรอยละ 31 และผลตอบแทนสามารถลดลงไดถึงรอยละ 19 เกณฑการตัดสินใจเพื่อการ
ลงทุนยังคงยอมรับได กลาวคือ  มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV)  มีคา
เทากับ 174,974 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 10.69% และอัตราสวนของ
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) มีคาเทากับ 1.01 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2547) การวิเคราะหความเปนไปได รูปแบบการลงทุนและ
การบริหารจัดการโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท มี
วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหรูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท   

ผลการวิเคราะหจะเห็นไดวาหากสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนมีการปรับปรุงภูมิ
ทัศนเพื่อใชในการจัดการการทองเท่ียว โดยใชเงินลงทุนเอง จะทําใหไดรับรายรับสุทธิจากโครงการ
มากกวาในกรณีท่ีกูจากสถาบันการเงินมาลงทุน เนื่องจากการลงทุนเองทําใหโครงการมีความเส่ียง
ทางดานตนทุนและผลตอบแทนท่ีตํ่ากวา กลาวคือ ตนทุนสามารถเพ่ิมข้ึนไดในอัตราท่ีสูงในขณะท่ี
ผลตอบแทนสามารถลดลงไดในอัตราที่สูงเชนกัน ก็ยังคงทําใหโครงการมีความคุมทุน เพราะไม
ตองจายคืนเงินตนและดอกเบ้ียในแตละป 

สําหรับแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ คือ การท่ีมูลนิธิโครงการหลวงเปนผู
ลงทุน และใหเอกชนเปนผูเชาดําเนินการ ซ่ึงถาทางโครงการหลวงคิดวาคาเสียโอกาสของเงินลงทุน
เทากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา (รอยละ1.5) จะทําใหโครงการมีความเปนไปไดและเปนท่ีสนใจ
เชาดําเนินการของเอกชน กลาวคือ ตลอดระยะเวลา 20 ปในการดําเนินโครงการประมาณวาจะทํา
ใหเกิดรายไดสุทธิ(NPV)เทากับ 44,864,585 บาทอัตราผลตอบแทนภายในทางการเงิน(FIRR)เทากบั
รอยละ 11.17 และอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน(B/C)เทากับ1.21 ซ่ึงคาดัชนีตางๆเหลานี้ลวน
แสดงวาโครงการมีความคุมคาตอการลงทุน โดยมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6 ป 5 เดือน (ตาราง
ผนวกท่ี 8 ซ่ึงถือวาเปนระยะคืนทุนท่ีคอนขางส้ัน เม่ือคํานวณถึงคาใชจายท้ังส้ินตลอดระยะเวลา
ดําเนินงาน 3 ระยะซ่ึงคิดเปนมูลคาเปนมูลคาประมาณ 155 ลานบาท 

โดยแนวทางในการบริหารจัดการ คือ (1)ใหเอกเชาดําเนินการประมาณ 15-20 ป ควรมี
การปรับเปล่ียนสัญญาเชาทุกๆ3-5 ป(2)เอกชนเปนผูจายคาเชาใหกับมูลนิธิโครงการหลวงตาม
สัดสวนทําสัญญาระหวางกัน(3)มูลนิธิโครงการหลวงควรคิดคาเสียโอกาส ของเงินลงทุนอยางนอย
เทากับ 1.5 โดยรวมคาใชจายสวนนี้เขากับการคิดคาเชาดวย (4) มูลนิธิโครงการหลวงเปนเจาภาพ
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ของทรัพยสินและสามารถรวมกําหนดอัตราคาบริการ และคาคํ้าประกันการลงทุน (5)มีการกําหนด
บทลงโทษ ในกรณีท่ีผิดเง่ือนไขขอตกลง (6) เอกชนมีหนาท่ีดานการจัดการดําเนินงาน และการ
ลงทุนทดแทน และ(7) การคัดเลือกเอกชนดําเนินการ  ควรกําหนดคุณสมบัติใหชัดเจน และมีความ
เปนมืออาชีพ มีความรู ความเขาใจในธุรกิจบริการที่พักอาศัย หรือธุรกิจโรงแรมอยางดี 

สุรทิณฑ  ศิริกุล (2550) การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง และวิเคราะห
ความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) เม่ือตนทุนและผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว ซ่ึงแบงเปน 3 กรณี คือ กรณีท่ี 1) กรณีบานเดี่ยว กรณีท่ี 
2) กรณีอาคารที่พัก และ กรณีท่ี 3) กรณีบานเด่ียวและอาคารท่ีพัก  โดยใชเกณฑการหามูลคาปจจุบัน
สุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) การหา
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และทดสอบคาความแปรเปล่ียน (Switching Value Test)                                           

ผลการวิเคราะหทางการเงิน เม่ือกําหนดใหอัตราคิดลดเทากับรอยละ 10 พบวา การสราง
บานพักท้ัง 3 กรณี มีความเหมาะสมและมีความคุมคาตอการลงทุน โดยกรณีท่ี 3) กรณีบานเดี่ยวและ
อาคารท่ีพัก มีความเหมาะสมและคุมคาในการลงทุนมากท่ีสุด กลาวคือ มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มี
คาเทากับ 43,888,784.33 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับรอยละ 55.88 อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio)  มีคาเทากับ 2.51 และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เทากับ 
1.81 ป รองลงมาคือ กรณีท่ี 1) กรณีบานเด่ียว และกรณีท่ี 2) กรณีอาคารท่ีพัก ซ่ึงมีมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) มีคาเทากับ 19,573,879.23 บาท และ 18,511,851.64 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มี
คาเทากับรอยละ 52.91และ 48.29 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 2.20 
และ 2.00 และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เทากับ 1.93 ปและ 2.16 ป ตามลําดับ   

ผลการวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของโครงการ
สรางบานพักนักทองเท่ียว โดยกําหนดการเปล่ียนแปลง 3 เหตุการณ คือ  

เหตุการณท่ี 1) เม่ือกําหนดใหตนทุนผันแปรเปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึน โดยกาํหนดใหรายได
และอัตราคิดลดคงท่ี พบวา กรณีท่ี 3) กรณีบานเดี่ยวและอาคารท่ีพัก มีความทนตอการเปล่ียนแปลง
ไดดีท่ีสุด คือ ตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนไดถึงรอยละ 321 รองลงมาคือ กรณีท่ี 1) กรณีบานเดี่ยว รอยละ 
219 และกรณีท่ี 2) กรณีอาคารท่ีพัก รอยละ 175 ตามลําดับ  

เหตุการณท่ี 2) เม่ือกําหนดรายไดเปล่ียนแปลงลดลง โดยกําหนดใหตนทุนและอัตรา
คิดลดคงท่ี พบวา กรณีท่ี 3) กรณีบานเดี่ยวและอาคารท่ีพัก มีความทนตอการเปล่ียนแปลงไดดีท่ีสุด 
คือ รายไดลดลงไดถึงรอยละ 60 รองลงมาคือ กรณีท่ี 1) กรณีบานเดี่ยว รอยละ 54 และกรณีท่ี 2) กรณี
อาคารท่ีพัก รอยละ 50 ตามลําดับ  
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เหตุการณท่ี 3) กําหนดใหตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดและรายไดลดลงมากท่ีสุด 
โดยอัตราคิดลดคงท่ี พบวา กรณีท่ี 3) กรณีบานเดี่ยวและอาคารท่ีพัก มีความทนตอการเปล่ียนแปลง
ไดดีท่ีสุด คือ ตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนมากถึงรอยละ 91 รายไดลดลงมากถึงรอยละ 42 รองลงมาคือ กรณีท่ี 
1) กรณีบานเดี่ยว ตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนมากถึงรอยละ 90 รายไดลดลงมากถึงรอยละ 31 และกรณีท่ี 2) 
กรณีอาคารท่ีพัก ตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนมากถึงรอยละ 80 รายไดลดลงมากถึงรอยละ 26 ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงท้ัง 3 เหตุการณ เม่ือพิจารณาในภาพรวม
พบวา โครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว กรณีท่ี 3) กรณีบานเดี่ยวและอาคารท่ีพัก มีความทนตอ
การเปล่ียนแปลงไดดีท่ีสุด รองลงมาคือ กรณีท่ี 1) กรณีบานเดี่ยว  และกรณีท่ี 2) กรณีอาคารที่พัก 
ตามลําดับ สวนผลการทดสอบคาความแปรเปล่ียนทางดานตนทุนและดานผลตอบแทนของ
โครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว ท้ัง 3 กรณี คุมคาที่จะลงทุน หากกรณีท่ี 1) กรณีบานเดี่ยว โดย
ตนทุนเพิ่มข้ึนไมเกินรอยละ 119.97 รายไดลดลงไมเกินรอยละ 54.54  กรณีท่ี 2) กรณีอาคารที่พัก โดย
ตนทุนเพิ่มข้ึนไมเกินรอยละ 100.10 รายไดลดลงไมเกินรอยละ 50.02 และกรณีท่ี 3) กรณีบานเดี่ยว
และอาคารท่ีพัก โดยตนทุนเพิ่มข้ึนไมเกินรอยละ 151.31 รายไดลดลงไมเกินรอยละ 60.21 ตามลําดับ 
 


