
บทที่ 4 

ระเบียบวิธีวจิัย  

4.1   แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวม 

1)  ขอมูลปฐมภูมิ  คือ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลโดยตรง ในการศึกษาคร้ังนี้ 
ดําเนินการเก็บขอมูลโดยรวบรวมจากการสัมภาษณและสอบถามจากผูอํานวยการสถานีเกษตร
หลวงอินทนนท เจาหนาท่ีแผนกบานพัก และเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  

2)  ขอมูลทุติยภูมิ  คือ ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน รายงาน
ประจําปฝายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง รายงานประจําปสถานีเกษตรหลวงอินทนนท รายงาน
ประจําปฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ตลอดจนรายงานของหนวยงานราชการ 

4.2  การประเมินตนทุนและผลตอบแทนโครงการ 

ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนโครงการสรางบานพัก
นักทองเท่ียว ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท  ซ่ึงแบงออกเปน 3 กรณี กรณีบานพักแบบ A พรอม
อาคารบริการ จํานวน 8 หลัง  กรณีบานพักแบบ  B พรอมอาคารบริการ จํานวน 14 หลังและ กรณี
บานพักแบบ A และบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ จําเปนตองมีการจําแนกตนทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการใหถูกตอง ชัดเจนและครบถวน ท้ังนี้เพื่อปองกันการคํานวณท่ีผิดพลาด
และคลาดเคล่ือนซ่ึงประกอบดวย  

1) ตนทุน (Cost) ของโครงการ  ไดแก 
1.1)  คาใชจายในการลงทุนหรือตนทุนคงท่ี  ประกอบดวย 

 คากอสรางบานพัก ประกอบดวย งานสถาปตยกรรม(งานโครงสราง 
งานกอสรางตางๆ) งานไฟฟาและสุขาภิบาลรวมถึงระบบบําบัดน้ําเสีย และงานตกแตงภายใน 

 คาปรับปรุงท่ีดินและภูมิทัศน เพื่อปรับท่ีดินในบริเวณท่ีกอสราง
บานพัก อาคารบริการ และปรับปรุงภูมิทัศนตกแตงปลูกตนไม สวนหยอม 

 คาอุปกรณภายในหองพัก เชน เตียงนอนสปริงพรอมท่ีนอน โทรทัศน 
 คาอุปกรณหองประชุม เชน ชุดเคร่ืองฉาย LCD พรอมอุปกรณ เคร่ือง

เสียง โตะและเกาอ้ีประชุม 
 คาเคร่ืองใชสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร โตะทํางาน 
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 คาใชจายอ่ืนกอนการดําเนินการเปน คาใชจายในการออกแบบกอสราง 
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตกอสราง คิดเปนรอยละ 5 ของคากอสราง 

1.2) คาใชจายในการดําเนินการหรือตนทุนผันแปร  ประกอบดวย 
 เงินเดือนพนักงาน แบงเปน 2 ประเภท คือ เงินเดือนพนักงานฝาย

บริหาร คือผูจัดการท่ัวไป  พนักงานบัญชีและธุรการ และเงินเดือนพนักงานชางเทคนิค พนักงาน
ท่ัวไป ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลทําความสะอาดบานพักและหองประชุม ตลอดจนดูแลการจัดประชุม 
กําหนดใหเงินเดือนพนักงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ของแตละป 

 คาไฟฟา กําหนดใหเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ของแตละป 
 คาน้ําประปากําหนดใหเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ของแตละป 
 คาโทรศัพทและโทรสารกําหนดใหเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ของแตละป 
 คาวัสดุส้ินเปลืองบานพักและหองประชุมเปนคาใชจายส้ินเปลืองท่ีใช

เกี่ยวกับบานพัก เชน กระดาษชําระ สบู แชมพู น้ําดื่ม น้ํายาลางหองน้ํา ผาปูท่ีนอน ผาเช็ดตัว แกวน้ํา 
เปนตนกําหนดใหเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ของแตละป 

 คาใชจายเบ็ดเตล็ด คาซอมแซมและบํารุงรักษาเปนคาใชจายท่ีใชใน
การซอมแซมและบํารุงรักษาบานพักและอุปกรณเคร่ืองใชในแตละเดือน รวมถึงคาวัสดุสํานักงาน 
คาน้ํามันเช้ือเพลิงหรือคาใชจายท่ีไมไดคาดคิดวาจะเกิดข้ึนกําหนดใหเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ของแตละป 

2) ผลตอบแทน (Benefit) หรือรายไดของโครงการ ไดแก 

2.1) รายไดจากคาท่ีพัก สามารถคํานวณไดดังนี้คือ 
รายไดจากคาบานพัก  = (จํานวนบานพัก x อัตราการเขาพัก) x ราคา x ระยะเวลา 
2.2) รายไดจากคาหองประชุม สามารถคํานวณรายไดจากคาหองประชุม

ดังตอไปนี้ 
รายไดจากคาหองประชุม  = ราคา x จํานวนคร้ังตอป  

2.3) ขอสมมติฐานการคํานวณรายได 
 กําหนดใหหนึ่งเดือนมี 30 วัน ดังนั้น หนึ่งปมี 360 วัน 
 กําหนดใหในฤดูกาลทองเท่ียว คือ เดือนตุลาคมถึงมีนาคม รวม 6 เดือน

หรือ 180 วัน โดยแบงรายไดจากคาท่ีพักออกเปน 2 ชวงเวลา คือ เดือนพฤศจิกายน ธันวาคมและ
มกราคม จํานวนนักทองเท่ียวเขาพักเต็มทุกหอง และเดือนตุลาคม กุมภาพันธ และมีนาคม จํานวน
นักทองเท่ียวเขาพักคิดเปนรอยละ 70 ของหองพักท้ังหมด 
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 กําหนดใหนอกฤดูกาลทองเท่ียว คือ เดือน เมษายนถึงกันยายน รวม 6 
เดือน หรือ 180 วัน จํานวนนักทองเท่ียวเขาพักคิดเปนรอยละ 40 ของหองพักท้ังหมด 

 กําหนดอัตราการใชหองประชุมเฉล่ียประมาณ 50 คร้ังตอป 
 กําหนดใหราคาท่ีพักและคาหองประชุมไมเปล่ียนแปลงตลอดอายุของ

โครงการ 

4.3 อัตราคิดลด         

r  หรือ  discount  rate  ท่ีใชในการพิจารณาโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตรนั้นโดย
แทจริงคือคาเสียโอกาสของเงินทุน  (OCC :  opportunity  cost  of  capital)   ซ่ึงหมายถึง  คาเสีย
โอกาสหรืออัตราผลตอบแทนท่ีจะตองสูญเสียไป  เม่ือนําเงินทุนมาลงในโครงการใดๆ  ซ่ึงอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะสูญเสียไปนี้  พิจารณาไดจากโอกาสท่ีจะใชเงินทุนจํานวนนั้นไปในการ
ลงทุนอ่ืนๆ   ดังนั้นคาเสียโอกาสของเงินทุนจะสะทอนถึงความมีอยูอยางจํากัดของทรัพยากรที่ใช
ในการลงทุนอัตราคิดลด 

อัตราคิดลดในการศึกษาตนทนุและผลตอบแทนคาของโครงการนี้กําหนดใหเทากับ 10%  

ตอป 

4.4 เกณฑการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 

ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการศึกษาคร้ังนี้  นําขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจาก
การประเมินตนทุนและผลตอบแทนของโครงการมาวิเคราะหตามหลักเกณฑการตัดสินใจในการลงทุน
เพื่อใหผูวิเคราะหโครงการตัดสินใจวาควรลงทุนหรือไม  ตามเกณฑดังตอไปนี้ 

1) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) มีคามากกวาศูนย 
2) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return  : IRR) มีคาสูง

กวาตนทุนของเงินทุน เชน สูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกูในปจจุบัน  
3) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) มีคามากกวาหนึ่ง 
4) ระยะเวลาคืนทุน(Payback Period) เลือกโครงการที่ใชระยะเวลาคืนทุนเร็วท่ีสุด 
5) การวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงเม่ือตนทุนและผลตอบแทนมีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
 


