
บทที่ 5 

ผลการศึกษา  

ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการสรางบานพัก
นักทองเท่ียว ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท โดยใชเกณฑการหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) การหาระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) รวมท้ังทําการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ (Sensitivity 
Analysis) เพื่อหาความเหมาะสมหรือความเปนไปไดในการตัดสินใจลงทุนดําเนินโครงการสราง
บานพักนักทองเท่ียว 3 กรณี คือ กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ กรณีบานพักแบบ B พรอม
อาคารบริการ และกรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ โดยกําหนดอัตราคิดลด
เทากับรอยละ 10 ไดผลการศึกษาดังตอไปนี้  

5.1 ประมาณการตนทุนของโครงการ 

การวิเคราะหตนทุนของโครงการสรางบานพักนักทองเที่ยว ณ สถานีฯอินทนนท ซ่ึงได
ทําการศึกษาโดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน คือ ตนทุนคงท่ีหรือคาใชจายในการลงทุน และ
ตนทุนผันแปรหรือคาใชจายในการดําเนินการของโครงการ ดังนี้  

5.1.1 ตนทุนคงท่ีหรือคาใชจายในการลงทุน (Investment Cost) เปนคาใชจายในการ
ลงทุนคร้ังแรกเพ่ือใชในการกอสรางบานพักและอาคารบริการนักทองเท่ียว การจัดซ้ือสินทรัพย
ถาวร หรือคาใชจายอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการกอสราง โดยจะไมลงทุนเพิ่มตลอดอายุของ
โครงการ ดังตอไปนี้ 

1) กรณีบานพักแบบA พรอมอาคารบริการ 

คาลงทุนกอสรางบานพักนักทองเท่ียวกรณีบานพักแบบA จํานวน 8 หลังเปนบานช้ัน
เดียว มีหองพัก 2 หองนอน 2 หองน้ํา 1 หองรับแขก จําแนกคาใชจายไดดังตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 ค าใชจ ายในการลงทุนการสร างบ านพักนักทอง เ ท่ียว  กรณีบ านพักแบบA               
พรอมอาคารบริการ 

รายการ 
เงินลงทุนรวม  

(บาท) 
1) คากอสรางบานพักแบบ A จํานวน 8 หลัง 

1.1 งานสถาปตยกรรม หลังละ 1,176,000 บาท 
1.2 งานไฟฟาและสุขาภิบาล(ระบบบําบัดน้ําเสีย) หลังละ 75,000 บาท 
1.3 งานตกแตงภายใน หลังละ 490,000 บาท 

13,928,000 

2) คากอสรางอาคารบริการ จํานวน 1 หลัง 
2.1 งานสถาปตยกรรม หลังละ 4,000,000 บาท 
2.2 งานไฟฟาและสุขาภิบาล(ระบบบําบัดน้ําเสีย) หลังละ 250,000 บาท 
2.3  งานตกแตงภายใน หลังละ 1,000,000 บาท 

5,250,000 

3) คาปรับท่ีดินและปรับปรุงภูมิทัศน 400,000 
4) เคร่ืองใชและอุปกรณบานพัก 

4.1) เคร่ืองทําน้ําอุน 16 เคร่ือง เปนเงิน 80,000 บาท 
4.2)โทรทัศนสี ขนาด 21 นิ้ว 8 เคร่ือง เปนเงิน 40,000 บาท 
4.3) เตียงนอนสปริงพรอมท่ีนอน 16 เตียง เปนเงิน 120,000 บาท 

240,000 
 

5) เคร่ืองใชสํานักงาน 
5.1) คอมพิวเตอร 1 ชุด เปนเงิน 30,000 บาท 
5.2) เคร่ืองโทรสาร 1 เคร่ือง เปนเงิน 8,000 บาท 
5.3)โตะทํางาน เกาอ้ี ตูเอกสาร 1 ชุด เปนเงิน 10,000 บาท 

48,000 
 

6) เคร่ืองใชและอุปกรณหองประชุม 
6.1) คอมพิวเตอร 1 ชุด เปนเงิน 30,000 บาท 
6.2) เคร่ืองฉาย LCD พรอมอุปกรณ 1 ชุด เปนเงิน 50 ,000 บาท  
6.3) ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด เปนเงิน 50,000 บาท 
6.4) โตะและ เกาอ้ี สําหรับประชุม 1 ชุด เปนเงิน 88,000 บาท 

218,000 
 

7) คาใชจายอ่ืนกอนการดําเนนิการ 958,900 
รวม 21,042,900 

ท่ีมา : จากการประมาณการ 
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จากตารางท่ี 5.1 คาใชจายในการลงทุนการสรางบานพักนักทองเที่ยวกรณีบานแบบA
พรอมอาคารบริการ จะเห็นไดวา โครงการมีคาใชจายในการลงทุนท้ังหมด จํานวน 21,042,900 บาท 
คาใชจายในการลงทุนมากท่ีสุดคือ การลงทุนคากอสรางบานพักแบบ A  8 หลัง จํานวน 13,928,000 
บาท รองลงมาเปนคากอสรางอาคารบริการ จํานวน 1 หลัง จํานวน 5,250,000 บาท คาใชจายอ่ืนกอน
การดําเนินการ 958,900 บาท คาปรับท่ีดินและปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 400,000 บาท เคร่ืองใชและ
อุปกรณบานพัก จํานวน 240,000 บาท ประกอบดวย เคร่ืองทําน้ําอุน 8 เคร่ือง  80,000 บาท โทรทัศน
สี ขนาด 21นิ้ว 8 เคร่ือง  40,000 บาท เตียงนอนสปริงพรอมท่ีนอน 16 เตียง 120,000 บาท เคร่ืองใช
และอุปกรณหองประชุมจํานวน 218,000 บาท ประกอบดวย เคร่ืองคอมพิวเตอร 1 ชุด 30,000 บาท 
เคร่ืองฉาย LCD พรอมอุปกรณ 50,000 บาท ชุดเคร่ืองเสียง 1ชุด  50,000 บาท โตะและเกาอ้ีประชุม 
1 ชุด 88,000 บาท เคร่ืองใชสํานักงาน จํานวน 48,000 บาท ประกอบดวย ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 
ชุด  30,000 บาท เคร่ืองโทรสาร1 เคร่ือง 8,000 บาท และโตะทํางานพรอมเกาอ้ี ตูเอกสาร 1 ชุด 
10,000 บาท ตามลําดับ 

2) กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 

บานแฝดช้ันเดียวมีหองพัก 2 หองนอน 2 หองน้ํา  มีพื้นท่ีใชสอยภายใน 40 ตาราง
เมตร และพ้ืนท่ีใชสอยภายนอก 5 ตารางเมตร 10 หลัง 20 หองจําแนกคาใชจายได ดังตารางท่ี 5.2 

ตารางท่ี 5.2 คาใชจ ายในการลงทุนการสร างบ านพักนักทอง เ ท่ียว  กรณีบ านพักแบบ  B             
พรอมอาคารบริการ 

รายการ 
เงินลงทุนรวม 

(บาท) 
1) คากอสรางบานพักแบบ B จํานวน 10 หลัง 20 หอง 

1.1 งานสถาปตยกรรม หลังละ 800,000 บาท 
1.2 งานไฟฟาและสุขาภิบาล(ระบบบําบัดน้ําเสีย) หลังละ 45,000 บาท 
1.3  งานตกแตงภายใน หลังละ 450,000 บาท 

13,150,000 

2) คากอสรางอาคารบริการ จํานวน 1 หลัง 
2.1 งานสถาปตยกรรม หลังละ 4,000,000 บาท 
2.2 งานไฟฟาและสุขาภิบาล(ระบบบําบัดน้ําเสีย) หลังละ 250,000 บาท 
2.3  งานตกแตงภายใน หลังละ 1,000,000 บาท 

5,250,000 

3) คาปรับท่ีดินและปรับปรุงภูมิทัศน 400,000 
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4) เคร่ืองใชและอุปกรณบานพัก 
4.1) เคร่ืองทําน้ําอุน 20 เคร่ือง เปนเงิน 100,000 บาท 
4.2)โทรทัศนสี ขนาด 21นิ้ว 20 เคร่ือง เปนเงิน 100,000 บาท 
4.2) เตียงนอนสปริงพรอมท่ีนอน 20 เตียง เปนเงิน 150,000 บาท 

350,000 
 

5) เคร่ืองใชสํานักงาน 
5.1) คอมพิวเตอร 1 ชุด เปนเงิน 30,000 บาท 
5.2) เคร่ืองโทรสาร 1 เคร่ือง เปนเงิน 8,000 บาท  
5.3) โตะทํางาน เกาอ้ี ตูเอกสาร 1 ชุด เปนเงิน 10,000 บาท 

48,000 
 

6) เคร่ืองใชและอุปกรณหองประชุม 
6.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร 1 ชุด เปนเงิน 30,000 บาท 
6.2)เคร่ืองฉาย LCD พรอมอุปกรณ เปนเงิน 50,000 บาท 
6.3) ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด เปนเงิน 50,000 บาท 
6.4)โตะเกาอ้ีประชุม 1 ชุด เปนเงิน 88,000 บาท 

218,000 
 

7) คาใชจายอ่ืนกอนการดําเนนิการ 920,000 
รวม 20,336,000 

ท่ีมา : จากการประมาณการ 

จากตารางท่ี 5.2 คาใชจายในการลงทุนการสรางบานพักนักทองเท่ียวกรณีบานแบบB
พรอมอาคารบริการ จะเห็นไดวา โครงการมีคาใชจายในการลงทุนท้ังหมด จํานวน 20,336,000 บาท 
คาใชจายในการลงทุนมากท่ีสุดคือ การลงทุนคากอสรางบานพักแบบB 10 หลัง 20 หอง จํานวน 
13,150,000 บาท รองลงมาเปนคากอสรางอาคารบริการ จํานวน 1 หลัง จํานวน 5,250,000 บาท
คาใชจายอ่ืนกอนการดําเนินการ 920,000 บาท คาปรับท่ีดินและปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 400,000 
บาท เคร่ืองใชและอุปกรณบานพัก จํานวน 350,000 บาท ประกอบดวย เคร่ืองทําน้ําอุน 20 เคร่ือง 
100,000 บาท โทรทัศนสี ขนาด 21นิ้ว 20 เคร่ือง 100,000 บาท เตียงนอนสปริงพรอมท่ีนอน 20 เตียง
150,000 บาท เคร่ืองใชและอุปกรณหองประชุมจํานวน 218,000 บาท ประกอบดวย เคร่ือง
คอมพิวเตอร 1 ชุด 30,000 บาท เคร่ืองฉาย LCD พรอมอุปกรณ 50,000 บาท ชุดเคร่ืองเสียง1ชุด 
50,000 บาท โตะและเกาอ้ีประชุม1 ชุด 88,000 บาท เคร่ืองใชสํานักงาน จํานวน 48,000 บาท 
ประกอบดวย ชุดเครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด  30,000 บาท เคร่ืองโทรสาร 1 เคร่ือง 8,000 บาท และโตะ
ทํางานพรอมเกาอ้ี ตูเอกสาร 1ชุด 10,000 บาท ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 5.2 (ตอ) 
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3) กรณีบานพักแบบ A และ แบบ B พรอมอาคารบริการ 

สําหรับคาใชจายในการลงทุนกรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการเปน
การนําคาใชจายในการลงทุนการสรางบานนักทองเท่ียวกรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคาร
บริการมาคํานวณรวมกัน ดังตารางท่ี 5.3  

ตารางท่ี 5.3 คาใชจายในการลงทุนการสรางบานพัก กรณบีานพักแบบ A และแบบ B พรอม      
อาคารบริการ 

รายการ 
รวมเงินลงทุน 

 (บาท) 
1) คากอสรางบานพัก 27,078,000 
2) คากอสรางอาคารบริการ 5,250,000 
3) คาปรับท่ีดินและปรับปรุงภูมิทัศน 800,000 
4) เคร่ืองใชและอุปกรณบานพัก 590,000 
5) เคร่ืองใชและอุปกรณหองประชุม 436,000 
6) เคร่ืองใชสํานักงาน 96,000 
7) คาใชจายอ่ืนกอนการดําเนนิการ 1,616,400 

รวม 35,866,400 
ท่ีมา : จากการประมาณการ 

จากตารางท่ี 5.3  คาใชจายในการลงทุนการสรางบานพักนักทองเท่ียวบานพักแบบ A และ
แบบ B พรอมอาคารบริการ โครงการมีคาใชจายในการลงทุนรวมท้ังหมด จํานวน 35,866,400 บาท 
เปนคาใชจายลงทุนคากอสรางของกรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการรวมกันเปน
เงินจํานวน 32,328,000 บาท รองลงมาเปนคาใชจายอ่ืนกอนการดําเนินการ 1,616,400 บาท คาปรับ
ท่ีดินและปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 800,000 บาท เคร่ืองใชและอุปกรณบานพัก จํานวน 590,000 
บาท เคร่ืองใชและอุปกรณหองประชุม จํานวน 436,000 บาท และเคร่ืองใชสํานักงาน จํานวน 
96,000 บาท ตามลําดับ 
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5.1.2 ตนทุนผันแปร หรือ คาใชจายในการดําเนินการ (Variable Cost) คาใชจายดําเนินการ
ของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว  ประกอบดวย เงินเดือนพนักงาน  คาไฟฟา คาโทรศัพทและ
คาโทรสาร คาวัสดุบานพักและหองประชุม และคาใชจายเบ็ดเตล็ด ดังนี้ 

1) กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ 

เงินเดือนพนักงาน แบงเปน 2 ประเภท คือ เงินเดือนพนักงานฝายบริหาร คือผูจัดการ
ท่ัวไป พนักงานบัญชีและธุรการ และเงินเดือนพนักงานชางเทคนิค พนักงานท่ัวไป ซ่ึงมีหนาท่ีดูแล
ทําความสะอาดบานพักและหองประชุม ตลอดจนดูแลการจัดประชุม กําหนดใหเงินเดือนพนักงาน
เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ของแตละป ดังตารางท่ี 5.4 

ตารางท่ี 5.4 รายละเอียดเงินเดือนพนักงาน กรณีบานพักแบบA พรอมอาคารบริการ 

ตําแหนง 
จํานวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน 
(บาทตอเดือน) 

เงินเดือนรวม 
(บาทตอเดือน) 

เงินเดือนรวม 
(บาทตอป) 

1) ผูจัดการท่ัวไป 1 15,000 15,000 180,000 
2) พนักงานบัญชีและธุรการ 1 9,000 9,000 108,000 
3) พนักงานชางเทคนิค 1 7,000 7,000 84,000 
4) พนักงานท่ัวไป 4 6,000 24,000 288,000 

รวม 7  55,000 660,000 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 

จากตารางที่ 5.4 รายละเอียดเงินเดือนพนักงานกรณีบานพักแบบ A พรอมอาคาร
บริการ โครงการมีคาใชจายเงินเดือนพนักงานรวม 660,000.00บาท โดยแบงเปนเงินเดือนผูจัดการ
ท่ัวไป 1 ตําแหนง จํานวน 180,000.00 บาท พนักงานบัญชีและธุรการ 1 ตําแหนง จํานวน 
108,000.00 บาท พนักงานชางเทคนิค 1 ตําแหนง จํานวน 84,000 บาท และเงินเดือนพนักงานท่ัวไป 
4 ตําแหนง จํานวน 288,000.00 บาท  
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ตารางท่ี 5.5 คาใชจายในการดําเนินการ กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ 

รายการ 
จํานวนเงิน   
(บาท/เดือน) 

จํานวนเงิน 
 (บาท/ป) 

1) เงินเดือนพนักงาน 55,000 660,000 
2) คาไฟฟา 10,000 120,000 
3) คาน้ําประปา 5,000 60,000 
4) คาโทรศัพทและคาโทรสาร 4,000 48,000 
5) คาวัสดุบานพักและหองประชุม 30,000 360,000 
6) คาใชจายเบ็ดเตล็ด 20,000 240,000 

รวม 124,000 1,488,000 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 

จากตารางท่ี 5.5 คาใชจายในการดําเนินการกรณีบานพักแบบA พรอมอาคารบริการ 

โครงการมีคาใชจายในการดําเนินการท้ังหมด 1,488,000 บาท ประกอบดวย เงินเดือนพนักงาน 

660,000 บาท รองลงมาเปนคาวัสดุบานพักและหองประชุม จํานวน 360,000 บาท คาใชจาย

เบ็ดเตล็ด 240,000 บาท คาไฟฟา 120,000 บาท คาน้ําประปา 60,000 บาท คาโทรศัพทและโทรสาร 

48,000 บาท ตามลําดับ และกําหนดใหคาใชจายการดําเนินการเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ของแตละป 

สามารถคํานวณคาใชจายดําเนินการต้ังแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 10 ดังตารางท่ี 5.6 
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ตารางท่ี 5.6 คาใชจายในการดําเนินการ กรณีบานพกัแบบ A พรอมอาคารบริการ ต้ังแตปท่ี 1        
ถึงปท่ี 10   

ปที่
เงนิเดือน

พนักงาน(บาท)
คาไฟฟา(บาท

คานํ้าประปา

(บาท

คาโทรศัพท 

โทรสาร(บาท)

คาวัสดุบานพกั

และหองประชมุ

(บาท)

คาใชจาย

เบ็ดเตลด็(บาท)
รวม(บาท)

1 660,000.00      120,000.00      60,000.00      48,000.00      360,000.00       240,000.00     1,488,001.00     

2 693,000.00      126,000.00      63,000.00      50,400.00      378,000.00       252,000.00     1,562,402.00     

3 727,650.00      132,300.00      66,150.00      52,920.00      396,900.00       264,600.00     1,640,523.00     

4 764,032.50      138,915.00      69,457.50      55,566.00      416,745.00       277,830.00     1,722,550.00     

5 802,234.13      145,860.75      72,930.38      58,344.30      437,582.25       291,721.50     1,808,678.30     

6 842,345.83      153,153.79      76,576.89      61,261.52      459,461.36       306,307.58     1,899,112.97     

7 884,463.12      160,811.48      80,405.74      64,324.59      482,434.43       321,622.95     1,994,069.31     

8 928,686.28      168,852.05      84,426.03      67,540.82      506,556.15       337,704.10     2,093,773.43     

9 975,120.59      177,294.65      88,647.33      70,917.86      531,883.96       354,589.31     2,198,462.70     

10 1,023,876.62   186,159.39      93,079.69      74,463.75      558,478.16       372,318.77     2,308,386.39     

รวม 8,301,409.07   1,509,347.10   754,673.55    603,738.84    4,528,041.31    3,018,694.21  18,715,959.09   

ท่ีมา  : จากการคํานวณ 

2) กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 

เงินเดือนพนักงาน แบงเปน 2 ประเภท คือ เงินเดือนพนักงานฝายบริหาร คือ ผูจัดการ
ท่ัวไป พนักงานบัญชีและธุรการ และเงินเดือนพนักงานชางเทคนิค พนักงานท่ัวไป ซ่ึงมีหนาท่ีดูแล
ทําความสะอาดบานพักและหองประชุม ตลอดจนดูแลการจัดประชุม กําหนดใหเงินเดือนพนักงาน
เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ของแตละป ดังตารางท่ี 5.7 
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ตารางท่ี 5.7 รายละเอียดเงินเดือนพนักงาน กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 

ตําแหนง 
จํานวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน 
(บาทตอเดือน) 

เงินเดือนรวม 
(บาทตอเดือน) 

เงินเดือนรวม 
(บาทตอป) 

1) ผูจัดการท่ัวไป 1 15,000.00 15,000.00 180,000.00 
2) พนักงานบัญชีและธุรการ 1 9,000.00 9,000.00 108,000.00 
3) พนักงานชางเทคนิค 1 7,000.00 7,000.00 84,000.00 
4) พนักงานท่ัวไป 6 6,000.00 36,000.00 432,000.00 

รวม 9  67,000.00 804,000.00 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 

จากตารางท่ี 5.7 รายละเอียดเงินเดือนพนักงานกรณีบานพักแบบB พรอมอาคารบริการ 
โครงการมีคาใชจายเงินเดือนพนักงานรวม 804,000.00 บาท โดยแบงเปนเงินเดือนผูจัดการท่ัวไป 1 
ตําแหนง จํานวน 180,000.00 บาท พนักงานบัญชีและธุรการ 1 ตําแหนง จํานวน 108,000.00 บาท 
พนักงานชางเทคนิค 1 ตําแหนง จํานวน 84,000.00 บาท และเงินเดือนพนักงานท่ัวไป 6 ตําแหนง 
จํานวน 432,000.00 บาท  

ตารางท่ี 5.8 คาใชจายในการดําเนินการ กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 

รายการ 
จํานวนเงิน 

 (บาท/เดือน) 
จํานวนเงิน 
 (บาท/ป) 

1) เงินเดือนพนักงาน 67,000.00 804,000.00 
2) คาไฟฟา 10,000.00 120,000.00 
3) คาน้ําประปา 5,000.00 60,000.00 
4) คาโทรศัพทและคาโทรสาร 4,000.00 48,000.00 
5) คาวัสดุบานพักและหองประชุม 30,000.00 360,000.00 
6) คาใชจายเบ็ดเตล็ด 20,000.00 240,000.00 

รวม 136,000.00 1,632,000.00 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 

จากตารางท่ี 5.8 คาใชจายในการดําเนินการกรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 
โครงการมีคาใชจายในการดําเนินการท้ังหมด 1,632,000.00 บาท ประกอบดวย เงินเดือนพนักงาน 
804,000.00 บาท รองลงมาเปนคาวัสดุบานพักและหองประชุม จํานวน 360,000.00 บาท คาใชจาย
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เบ็ดเตล็ด 240,000.00 บาท คาไฟฟา 120,000.00 บาท คาน้ําประปา 60,000.00 บาท คาโทรศัพทและ
โทรสาร 48,000.00 บาท ตามลําดับ และกําหนดใหคาใชจายการดําเนินการเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ของแต
ละป สามารถคํานวณคาใชจายดําเนินการต้ังแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 10 ดังตารางท่ี 5.9 

ตารางท่ี 5.9 คาใชจายในการดําเนินการ กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ ต้ังแตปท่ี 1      ถึง 
ปท่ี 10 

ปที่
เงนิเดือน

พนักงาน(บาท)
คาไฟฟา(บาท

คาน้ําประปา

(บาท

คาโทรศัพท 

โทรสาร(บาท)

คาวัสดุ

บานพกัและ

หองประชมุ

(บาท)

คาใชจาย

เบ็ดเตลด็(บาท)
รวม(บาท)

1 804,000.00 120,000.00 60,000.00 48,000.00 360,000.00 240,000.00 1,632,001.00

2 844,200.00 126,000.00 63,000.00 50,400.00 378,000.00 252,000.00 1,713,602.00

3 886,410.00 132,300.00 66,150.00 52,920.00 396,900.00 264,600.00 1,799,283.00

4 930,730.50 138,915.00 69,457.50 55,566.00 416,745.00 277,830.00 1,889,248.00

5 977,267.03 145,860.75 72,930.38 58,344.30 437,582.25 291,721.50 1,983,711.20

6 1,026,130.38 153,153.79 76,576.89 61,261.52 459,461.36 306,307.58 2,082,897.51

7 1,077,436.90 160,811.48 80,405.74 64,324.59 482,434.43 321,622.95 2,187,043.09

8 1,131,308.74 168,852.05 84,426.03 67,540.82 506,556.15 337,704.10 2,296,395.89

9 1,187,874.18 177,294.65 88,647.33 70,917.86 531,883.96 354,589.31 2,411,216.28

10 1,247,267.89 186,159.39 93,079.69 74,463.75 558,478.16 372,318.77 2,531,777.65

รวม 10,112,625.60 1,509,347.10 754,673.55 603,738.84 4,528,041.31 3,018,694.21 20,527,120.62  
ท่ีมา : จากการคํานวณ 

3) กรณีบานพักแบบ A และ แบบ B พรอมอาคารบริการ 

เงินเดือนพนักงาน แบงเปน 2 ประเภท คือ เงินเดือนพนักงานฝายบริหาร คือ ผูจัดการ
ท่ัวไป พนักงานบัญชีและธุรการ และพนักงานชางเทคนิค เงินเดือนพนักงานท่ัวไป ซ่ึงมีหนาท่ีดูแล
ทําความสะอาดบานพักและหองประชุม ตลอดจนดูแลการจัดประชุม กําหนดใหเงินเดือนพนักงาน
เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ของแตละป ดังรายละเอียดตารางท่ี 5.10 
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ตารางท่ี 5.10 รายละเอียดเงินเดือนพนักงาน กรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ 

ตําแหนง 
จํานวน 
(คน) 

อัตราเงินเดือน 
(บาทตอเดือน) 

เงินเดือนรวม 
(บาทตอเดือน) 

เงินเดือนรวม 
(บาทตอป) 

1) ผูจัดการท่ัวไป 1 15,000.00 15,000.00 180,000.00 
2) พนักงานบัญชีและธุรการ 1 9,000.00 9,000.00 108,000.00 
3) พนักงานชางเทคนิค 1 7,000.00 7,000.00 84,000.00 
4) พนักงานท่ัวไป 8 6,000.00 48,000.00 576,000.00 

รวม 11  79,000.00 948,000.00 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 

จากตารางท่ี 5.10 รายละเอียดเงินเดือนพนักงาน กรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอม
อาคารบริการ โครงการมีคาใชจายเงินเดือนพนักงานรวม 948,000.00 บาท แบงเปนเงินเดือนผูจัดการ
ท่ัวไป 1 ตําแหนง จํานวน 180,000.00 บาท พนักงานบัญชีและธุรการ 1 ตําแหนง จํานวน 108,000.00 
บาท พนักงานชางเทคนิค 1 ตําแหนง จํานวน 84,000.00 บาท และเงินเดือนพนักงานท่ัวไป                 
8 ตําแหนง จํานวน 576,000.00 บาท  

ตารางท่ี 5.11 คาใชจายในการดําเนินการ กรณีบานพักแบบ A และ แบบ B พรอมอาคารบริการ 

รายการ 
จํานวนเงิน 

 (บาท/เดือน) 
จํานวนเงิน 
 (บาท/ป) 

1) เงินเดือนพนักงาน 79,000.00 948,000.00 
2) คาไฟฟา 20,000.00 240,000.00 
3) คาน้ําประปา 10,000.00 120,000.00 
4) คาโทรศัพทและคาโทรสาร 8,000.00 96,000.00 
5) คาวัสดุบานพักและหองประชุม 60,000.00 720,000.00 
6) คาใชจายเบ็ดเตล็ด 40,000.00 480,000.00 

รวม 217,000.00 2,604,000.00 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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จากตารางท่ี 5.11 คาใชจายในการดําเนินการกรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอม

อาคารบริการ โครงการมีคาใชจายในการดําเนินการท้ังหมด 2,604,000.00 บาท ประกอบดวย 

เงินเดือนพนักงาน 948,000.00 บาท รองลงมาเปนคาวัสดุบานพักและหองประชุม จํานวน 

720,000.00 บาท คาใชจายเบ็ดเตล็ด 480,000.00 บาท คาไฟฟา 240,000.00 บาท คาน้ําประปา 

120,000.00 บาท คาโทรศัพทและโทรสาร 96,000.00 บาท ตามลําดับ และกําหนดใหคาใชจายการ

ดําเนินการเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ของแตละป สามารถคํานวณคาใชจายดําเนินการต้ังแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 10

ดังตารางท่ี 5.12 

ตารางท่ี 5.12 คาใชจายในการดําเนินการ กรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอม อาคารบริการ 
ต้ังแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 10 

ปที่
เงนิเดือน

พนักงาน(บาท)
คาไฟฟา(บาท

คานํ้าประปา

(บาท

คาโทรศัพท 

โทรสาร(บาท)

คาวัสดุบานพกั

และหอง

ประชมุ(บาท)

คาใชจาย

เบ็ดเตลด็(บาท)
รวม(บาท)

1 948,000.00         240,000.00      120,000.00      96,000.00        720,000.00      480,000.00      2,604,001.00      

2 995,400.00         252,000.00      126,000.00      100,800.00      756,000.00      504,000.00      2,734,202.00      

3 1,045,170.00      264,600.00      132,300.00      105,840.00      793,800.00      529,200.00      2,870,913.00      

4 1,097,428.50      277,830.00      138,915.00      111,132.00      833,490.00      555,660.00      3,014,459.50      

5 1,152,299.93      291,721.50      145,860.75      116,688.60      875,164.50      583,443.00      3,165,183.28      

6 1,209,914.92      306,307.58      153,153.79      122,523.03      918,922.73      612,615.15      3,323,443.19      

7 1,270,410.67      321,622.95      160,811.48      128,649.18      964,868.86      643,245.91      3,489,616.05      

8 1,333,931.20      337,704.10      168,852.05      135,081.64      1,013,112.30   675,408.20      3,664,097.50      

9 1,400,627.76      354,589.31      177,294.65      141,835.72      1,063,767.92   709,178.61      3,847,302.98      

10 1,470,659.15      372,318.77      186,159.39      148,927.51      1,116,956.32   744,637.54      4,039,668.67      

รวม 11,923,842.12    3,018,694.21   1,509,347.10   1,207,477.68   9,056,082.63   6,037,388.42   32,752,832.16    

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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5.2 ประมาณการผลตอบแทนหรือรายไดของโครงการ 

ผลตอบแทนหรือรายไดของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว ณ สถานีเกษตรหลวงอิน
ทนนท ซ่ึงแบงเปน 3 กรณี คือ กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ กรณีบานพักแบบ B พรอม
อาคารบริการ และ กรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ ประกอบดวย รายไดจาก
คาท่ีพักและรายไดคาหองประชุม ดังรายละเอียดตอไปนี้  

5.2.1 ประมาณการรายไดโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว กรณีบานพักแบบ A พรอม
อาคารบริการ 

รายไดจากคาท่ีพักนักทองเท่ียวกรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ ประกอบดวยรายได
จากคาบานพักจํานวน 8 หลัง และ หองประชุม 2 หอง ซ่ึงบานพักในฤดูกาลทองเท่ียว ราคาหลังละ 
4,000.00 บาทตอคืน และนอกฤดูกาลทองเท่ียว ราคาหลังละ 3,000.00 บาทตอคืน  สําหรับหองประชุม 
60 คน ราคาหองละ 3,000.00บาทตอวัน หองประชุม 30 คน หองละ 1,500.00 บาทตอวัน สามารถ
คํานวณผลตอบแทนหรือรายได ไดดังนี้ 

1) รายไดจากคาบานพัก สามารถคํานวณไดดังนี้คือ 
รายไดจากคาบานพัก  = (จํานวนบานพัก x อัตราการเขาพัก) x ราคา x ระยะเวลา 

1.1) ในฤดูกาลทองเท่ียวเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม จํานวน 90 วัน 
รายไดจากคาบานพัก   = (8 x 100/100) x 4,000.00 x 90  

   = 2,880,000.00 บาท 
1.2) ในฤดูกาลทองเท่ียว เดือน ตุลาคม กุมภาพันธ มีนาคม จํานวน 90 วัน 

  รายไดจากคาบานพัก  = (8 x 70/100) x 4,000.00 x 90 
  = 2,016,000.00 บาท 

1.3) นอกฤดูกาลทองเท่ียว เดือน เมษายน ถึง กันยายน   
 รายไดจากคาบานพัก    = (8 x 40/100) x 3,000.00 x 180 
  = 1,728,000.00 บาท 
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2) รายไดจากคาหองประชุม ประกอบดวยหองประชุม 60 คนและหองประชุม 30 คน 
สามารถคํานวณรายไดจากคาหองประชุมดังตอไปนี้ 

รายไดจากคาหองประชุม  = ราคา x จํานวนคร้ังตอป  
2.1) รายไดจากคาหองประชุมบรรจุ 60 คน  

 รายไดจากคาหองประชุม = 3,000.00 x 50  
  = 150,000.00 บาท 

2.2) รายไดจากคาหองประชุมบรรจุ 30 คน 
 รายไดจากคาหองประชุม  = 1,500.00 x 50  
   = 75,000.00 บาท 

จากรายการคํานวณขางตน รายไดจากคาบานพักนักทองเท่ียวกรณีบานพักแบบ A 
ในชวงฤดูกาลทองเท่ียวมีรายไดจากคาท่ีพักจํานวน 4,896,000.00 บาทและนอกฤดูกาลทองเที่ยว
จํานวน 1,728,000.00 บาท รวมเปนรายไดจากคาท่ีพักจํานวน 6,624,000.00 บาท และรายไดจากคา
หองประชุมจํานวน 225,000.00 บาท รวมเปนรายไดท้ังส้ินจํานวน 6,849,000.00 บาท  

5.2.2 ประมาณการรายไดโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว กรณีบานพักแบบ B พรอม 
อาคารบริการ 

รายไดจากคาท่ีพักนักทองเท่ียวกรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ ประกอบดวยรายได
จากคาบานพัก จํานวน 10 หลังหรือหองพักจํานวน 20 หองและคาหองประชุม 2 หอง ซ่ึงหองพักใน
ฤดูกาลทองเท่ียวราคาหองละ 1,500.00 บาทตอคืน และนอกฤดูกาลทองเท่ียวราคาหองละ 1,000.00 บาท
ตอคืน สําหรับหองประชุม 60 คน ราคาหองละ 3,000.00บาท หองประชุม 30 คน หองละ 1,500.00 
บาท สามารถคํานวณรายไดจากคาท่ีพักไดดังนี้ 

1) รายไดจากคาบานพัก สามารถคํานวณไดดังนี้คือ 
รายไดจากคาบานพัก  = (จํานวนหองพัก x อัตราการเขาพัก) x ราคา x ระยะเวลา 

1.1) ในฤดูกาลทองเท่ียวเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม จํานวน 90 วัน 
รายไดจากคาบานพัก   = (20 x 100/100) x 2,000.00 x 90  

   = 3,600,000.00 บาท 
1.2) ในฤดูกาลทองเท่ียว เดือน ตุลาคม กุมภาพันธ มีนาคม จํานวน 90 วัน 

  รายไดจากคาบานพัก  = (20 x 70/100) x 2,000.00 x 90 
  = 2,520,000.00 บาท 
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1.3) นอกฤดูกาลทองเท่ียว เดือน เมษายน ถึง กันยายน   
 รายไดจากคาบานพัก    = (20 x 40/100) x 1,500.00 x 180 
  = 2,160,000.00 บาท 

2) รายไดจากคาหองประชุม ประกอบดวยหองประชุม 60 คนและหองประชุม 30 คน 
สามารถคํานวณรายไดจากคาหองประชุมดังตอไปนี้ 

รายไดจากคาหองประชุม  = ราคา x จํานวนคร้ังตอป  
2.1) รายไดจากคาหองประชุมบรรจุ 60 คน  

 รายไดจากคาหองประชุม = 3,000.00 x 50  
  = 150,000.00 บาท 

2.2) รายไดจากคาหองประชุมบรรจุ 30 คน 
 รายไดจากคาหองประชุม  = 1,500.00 x 50  
   = 75,000.00 บาท 

จากการคํานวณขางตน รายไดจากคาบานพักนักทองเท่ียวกรณีบานพักแบบ B ในชวง
ฤดูกาลทองเท่ียวมีรายไดจากคาท่ีพักจํานวน 6,120,000.00 บาทและนอกฤดูกาลทองเท่ียวจํานวน 
2,160,000.00 บาท รวมเปนรายไดจากคาท่ีพักจํานวน 8,280,000.00 บาท และรายไดจากคาหอง
ประชุมจํานวน 225,000.00 บาท รวมเปนรายไดท้ังส้ินจํานวน 8,505,000.00 บาท  

5.2.3 ประมาณการรายไดโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว กรณีบานพักแบบ A และ แบบ B 
พรอมอาคารบริการ 

รายไดจากคาท่ีพักกรณีบานพักแบบ A และ แบบ B ประกอบดวยประมาณการรายได
จากคาท่ีพักนักทองเท่ียวกรณีบานแบบ A และแบบ B รวมกัน คือ รายไดจากคาท่ีพักในฤดูกาล
ทองเท่ียวจํานวน 11,016,000.00 บาท นอกฤดูกาลทองเท่ียวจํานวน 3,888,000.00 บาท และรายได
จากคาหองประชุมจํานวน 225,000.00 บาท รวมเปนรายไดท้ังส้ินจํานวน 15,129,000.00 บาท  
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5.3 การวิเคราะหทางดานการเงิน 

ผลการวิเคราะหทางดานการเงินของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว โดยใชเกณฑ
การหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ไดผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

5.3.1 มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 

การหามูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ เปนการหาผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนรวม (PVB) และมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม (PVC) มีสูตรใชในการคํานวณดังนี้ 
(รายละเอียดตัวเลขแสดงในตารางผนวกท่ี 1-3) 

NPV  =    ∑
= +

n

0t
t)(1

tB

r
 - ∑
= +

n

0t
t)(1

tC

r
  

หรือ   =   มูลคาปจจุบันผลตอบแทนรวม (PVB) – มูลคาปจจุบันตนทุนรวม (PVC) 

1) กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ 
NPV  =  42,084,140.11 – 32,113,340.49   

  = 9,970,799.62 บาท 
2) กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 

NPV  =  52,259,543.23 – 32,477,773.44 
  = 19,781,769.80 บาท 

3) กรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ 
NPV  =  92,961,155.75 – 55,239,670.84 

  = 37,721,484.91 บาท 
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ตารางท่ี 5.13 มูลคาปจจุบันสุทธิ โครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว ณ สถานีเกษตรหลวงอิน
ทนนท กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคาร
บริการ และกรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอม อาคารบริการ 

กรณี มูลคาปจจุบันสุทธิ  
 (บาท) 

1) บานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ 9,970,799.62 
2) บานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 19,781,769.80 
3) บานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ 37,721,484.91 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

สรุปผลไดวามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวท้ัง 3 กรณี 
พบวามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการมีคาเทากับ 9,970,799.62 
บาท กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 19,781,769.80 บาท และ กรณีบานบานพักแบบ A 
และแบบ B พรอม อาคารบริการมีคาเทากับ 37,721,484.91 บาท ตามลําดับ ซ่ึงมีคามูลคาปจจุบัน
สุทธิ (NPV) เปนบวกหรือมากกวาศูนย แสดงวาโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวท้ัง 3 กรณีคุม
คาท่ีจะลงทุน โดยโครงการท่ีนาลงทุนมากท่ีสุดคือ กรณีบานบานพักแบบ A และแบบ B พรอม
อาคารบริการ รองลงมา บานพักแบบ B พรอมอาคารบริการและกรณีบานพักแบบ A พรอมอาคาร
บริการตามลําดับ 

5.3.2 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefits Cost Ratio : B/C Ratio) 

อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน คือ อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนรวม (PVB) หารดวย มูลคาปจจุบันของตนทุนรวม (PVC) มีสูตรท่ีใชในการคํานวณดังนี้ 
(รายละเอียดตัวเลขแสดงในตารางผนวกท่ี 1-3) 

 

B/C Ratio = PVB / PVC 

หรือ  B/C Ratio =  
∑= +

∑= +
n

0t tr)(1
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1) กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ 

B/C Ratio  =  
4932,113340.
.1142,084,140    

   = 1.31  
2) กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 

B/C Ratio   =  
.6540,863,120
.2352,259,543  

   = 1.60 
3) กรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ 

B/C Ratio   =  
.1668,619,232
.7592,961,155  

 = 1.68 

ตารางท่ี 5.14 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน โครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว ณ สถานี
เกษตรหลวงอินทนนท  กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ กรณีบานพักแบบ 
B พรอมอาคารบริการ และกรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอม อาคารบริการ 

กรณี 
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 

 
1) บานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ 1.31 
2) บานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 1.60 
3) บานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ 1.68 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

จากตารางท่ี 5.14 ผลการคํานวณอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) โครงการ
สรางบานพักนักทองเท่ียวท้ัง 3 กรณี  ซ่ึงมีหลักเกณฑในการพิจารณาความคุมคาของโครงการใน
สวนของอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนนั้น คือ อัตราสวนดังกลาวตองมีคามากกวาหรือเทากับ
หนึ่ง ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวพบวาท้ัง 3 กรณี มีคาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนมากกวาหนึ่ง แสดงวา
มีความคุมคาท่ีจะลงทุน โดยกรณีบานบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ มีคาเทากับ 1.31 กรณี
บานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ มีคาเทากับ 1.60 และ กรณีบานพักแบบ A และแบบ Bพรอม
อาคารบริการมีคาเทากับ 1.68 สําหรับโครงการท่ีนาลงทุนมากท่ีสุดคือ กรณีบานพักแบบ A และ
แบบ Bพรอมอาคารบริการ รองลงมาเปนกรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ และกรณีบานพัก
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แบบ A พรอมอาคารบริการ ตามลําดับ 

5.3.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 

อัตราผลตอบแทนภายใน คือ อัตราคิดลดท่ีจะทําใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรับในอนาคตเทากับมูลคาปจจุบันของเงินลงทุนสุทธิของโครงการนั้นพอดี หรือเปนการพิจารณา
วาอัตราคิดลดไหนท่ีจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนศูนย  มีสูตรท่ีใชในการคํานวณดังนี้  
(รายละเอียดตัวเลขแสดงในตารางผนวกท่ี 1-3) 

จากสูตร IRR = r   ท่ีทําให   ∑
= +

n

0t
t)(1

tB

r
- ∑
= +

n

0t
t)(1

tC

r
 = 0 

ตารางท่ี 5.15 อัตราผลตอบแทนภายใน โครงการสรางบานพักนักทองเที่ยว ณ สถานีเกษตรหลวง
อินทนนท กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ กรณีบานพักแบบ B พรอม
อาคารบริการ และกรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอม อาคารบริการ 

กรณี 
อัตราผลตอบแทนภายใน 

(รอยละ) 
4) บานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ 20.52 
5) บานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 30.37 
6) บานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ 31.78 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

จากตารางท่ี 5.15 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีคํานวณไดตองมีคามากกวาอัตรา
คิดลดของโครงการ และผลท่ีไดจากการศึกษาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการสรางบานพัก
นักทองเท่ียวท้ัง 3 กรณี พบวากรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการมีคาเทากับรอยละ 20.52 
กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการมีคาเทากับรอยละ 30.37 และ กรณีบานบานพักแบบ A 
และแบบ B พรอม อาคารบริการมีคาเทากับรอยละ 31.78 ตามลําดับ ซ่ึงทุกกรณีมีคามากกวาอัตราคิด
ลดท่ีกําหนดคือรอยละ 10 แสดงวาโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวท้ัง 3 กรณีมีความคุมคาในการ
ลงทุน โดยโครงการท่ีนาลงทุนมากท่ีสุดคือ กรณีบานบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ 
รองลงมา บานพักแบบ B พรอมอาคารบริการและกรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ
ตามลําดับ 
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5.3.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ คือ ระยะเวลาหรือจํานวนปการดําเนินงานท่ีทําให
ผลตอบแทนสุทธิจากโครงการมีคาเทากับคาใชจายในการลงทุนพอดี มีวิธีการคํานวณไดดังนี้
(รายละเอียดตัวเลขแสดงในตารางผนวกท่ี 4-6) 

ระยะเวลาคืนทุน =    
ล่ียตอปผลตอบแทนเฉ
ครงการมื่อเร่ิมโเงินลงทุนเ  

1) กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ 

ระยะเวลาคืนทุน =  
10)0.00/ (68,490,00

.1339,758,804    

   = 5.80  
2) กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 

 ระยะเวลาคืนทุน =  
0.00/10)(85,050,00

.6540,863,120  

   = 4.80 
3) กรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ 

ระยะเวลาคืนทุน =  
00.01/10)(151,290,0

.1668,619,232  

   = 4.53 

ตารางท่ี 5.16 ระยะเวลาคืนทุน โครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว ณ สถานีเกษตรหลวงอิน
ทนนท  กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคาร
บริการ และกรณีบานบานพักแบบ A และแบบ B พรอม อาคารบริการ 

กรณี 
ระยะเวลาคืนทุน 

 
7) บานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ 5.80 
8) บานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 4.80 
9) บานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ 4.53 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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จากตารางท่ี 5.16 ผลการคํานวณระยะเวลาคืนทุนของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว
กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ มีระยะเวลาคืนทุน 5.80 ป หรือ 5 ป 9 เดือน บานพักแบบ 
B พรอมอาคารบริการ มีระยะเวลาคืนทุน 4.80 ป หรือ 4 ป 9 เดือน และบานพักแบบ A และแบบ B 
พรอมอาคารบริการ มีระยะเวลาคืนทุน 4.53 ปหรือ 4 ป 6 เดือน จะเห็นไดวาโครงการท่ีมีระยะเวลา
ท่ีทําใหไดรับผลตอบแทนสุทธิคุมคากับจํานวนเงินท่ีลงทุนเร็วท่ีสุด คือ กรณีบานพักแบบ A และ
แบบ Bพรอมอาคารบริการ รองลงมาเปนกรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ และกรณีบานพัก
แบบ A พรอมอาคารบริการ ตามลําดับ 

จากผลการวิเคราะหทางการเงินของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว ณ สถานีเกษตร
หลวงอินทนนท ท้ัง 3 กรณี คือ กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ กรณีบานพักแบบ B พรอม
อาคารบริการ และกรณีบานบานพักแบบ A และแบบ B พรอม อาคารบริการสามารถนํามาสรุปผล
จากการคํานวณในแตละกรณี ดังตารางท่ี 5.17 

ตารางท่ี 5.17 ผลการวิเคราะหทางการเงินของโครงการสรางบานนักทองเท่ียว ณ สถานีเกษตร
หลวงอินทนนท  กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ กรณีบานพักแบบ B 
พรอมอาคารบริการ และกรณีบานบานพักแบบ A และแบบ B พรอม อาคารบริการ 

ผลการวิเคราะหทางการเงิน 
กรณีศึกษา NPV 

(บาท) 
IRR 

(รอยละ) 
B/C Ratio Payback 

Period (ป) 
1) บานพกัแบบA พรอม
อาคารบริการ 

9,970,799.62 20.52 1.31 5.80 

2) บานพกัแบบB พรอม
อาคารบริการ 

19,781,769.80 30.37 1.60 4.80 

3) บานพักแบบ A และ
แบบBพรอมอาคารบริการ 

37,721,484.91 31.78 1.68 4.53 

ท่ีมา : จากการคํานวณ  

จากตารางท่ี 5.17  สรุปผลการวิเคราะหทางการเงินของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว 
ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ กรณีบานพักแบบ B 
พรอมอาคารบริการ และกรณีบานบานพักแบบ A และแบบ B พรอม อาคารบริการ กําหนดอัตราคิด
ลดรอยละ 10 โดยใชเกณฑการหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) อัตรา
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ผลตอบแทนภายใน (IRR) อัตราสวน และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) พบวาการสราง
บานพักท้ัง 3 กรณี มีความเหมาะสมและคุมคาท่ีจะลงทุน เนื่องจากมีมูลคาปจจุบันสุทธิ  มีคา
มากกวาศูนย   อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน มีคาอยูระหวาง 1.31-1.68 ซ่ึงมีคามากกวาหนึ่ง 
อัตราผลตอบแทนภายใน มีคาอยูระหวาง 20.52-31.78 ซ่ึงมีคามากกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดคือรอย
ละ 10 แสดงวาโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวทุกกรณีมีผลตอบแทนมากกวาตนทุน และ
ระยะเวลาคืนทุน มีคาอยูระหวาง 4-6 ป ซ่ึงอยูในชวงเวลาการดําเนินงานของโครงการ แสดงวา
โครงการสรางบานพักนักทองเที่ยวท้ัง 3 กรณีคุมคาท่ีจะลงทุน และเม่ือพิจารณาความคุมคาของ
โครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท ตามเกณฑตางๆ พบวา
โครงการสรางบานพักกรณีบานบานพักแบบ A และแบบ B พรอม อาคารบริการ มีความเหมาะสม
ในการลงทุนมากท่ีสุด รองลงมาเปนกรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ และกรณีบานพักแบบ 
A พรอมอาคารบริการตามลําดับ 

5.4 การวิเคราะหความไวตอเหตุการณเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) 

การวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว ณ 
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท เพื่อชวยใหการตัดสินใจลงทุนในโครงการใหดียิ่งขึ้น หากมูลคา
ทางดานผลตอบแทนและตนทุนท่ีใชในการวิเคราะหเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จะสงผลใหคาของ
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio)และอัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) มีการเปล่ียนแปลงไปมากนอยอยางไร หรือเพื่อเปนการสรางทางเลือกของการตัดสินใจ
ลงทุนใหดียิ่งข้ึน ในกรณีท่ีมีความเส่ียงและความไมแนนอนเกิดข้ึน ซ่ึงอาจเกิดจากการผันแปรหรือ
เปล่ียนแปลงของผลตอบแทนและตนทุน ดังนั้นเพื่อปองกันความเส่ียงและความไมแนนอนท่ีจะเกิด
ข้ึนกับโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท ท้ัง 3 กรณี กรณีบานพัก
แบบ A พรอมอาคารบริการ กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ และกรณีบานบานพักแบบ A 
และแบบ B พรอม อาคารบริการ จึงดําเนินการวิเคราะหความไหวตัวในเหตุการณดังตอไปนี้ ตนทุน
ผันแปรเพ่ิมข้ึน รายไดลดลง และตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดและรายไดลดลงมากท่ีสุด 
ดังตอไปนี้ 
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5.4.1 การวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงกรณีเม่ือกําหนดใหตนทุนผันแปรเปล่ียนแปลง 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณตางๆ โดยผลตอบแทนและอัตราคิดลดคงท่ี วามีผลตอการ
ตัดสินใจในการลงทุนของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว ท้ัง 3 กรณี ดังตารางท่ี 5.18 
(รายละเอียดแสดงในตารางผนวกท่ี 7-36) 

ตารางท่ี 5.18 ผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงกรณีเม่ือตนทุนผันแปรเปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึนในกรณีตางๆ โดยกําหนดใหรายไดและอัตราคิดลดคงท่ี  

กรณีศึกษา 
NPV 
(บาท) 

IRR 
(รอยละ) 

B/C Ratio 

1) กรณีบานพักแบบAพรอมอาคาร
บริการ 

1.1 ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 50 
1.2 ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 70 
1.3 ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 90 
1.4 ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 91 

 
 

4,435,579.39 
2,221,491.29 

7,403.20 
-103,301.21 

 
 

15.00 
12.58 
10.01 
9.88 

 
 

1.12 
1.06 
1.00 
1.00 

2.) กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคาร
บริการ 

2.1 ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 100 
2.2 ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 150 
2.3 ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 162 
2.4 ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 163 

 
 

7,639,996.38 
1,569,109.67 

112,096.85 
-980,662.75 

 
 

18.88 
12.00 
10.15 
8.68 

 
 

1.17 
1.03 
1.00 
0.98 

3.) กรณีบานพักแบบ A และแบบ B 
พรอมอาคารบริการ 

3.1 ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 100 
3.2 ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 150 
3.3 ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 194 
3.4 ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 195 

 
 

18,348,214.07 
8,661,578.65 

137,339.48 
-56,393.23 

 
 

21.71 
15.94 
10.10 
9.96 

 
 

1.25 
1.10 
1.00 
1.00 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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จากตารางท่ี 5.18 ผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงเม่ือกําหนดใหตนทุนผัน
แปรเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนในกรณีตางๆ โดยท่ีรายไดและอัตราคิดลดคงท่ี ของโครงการสรางบานพัก
นักทองเท่ียว ท้ัง 3 กรณี  สรุปไดดังนี้(รายละเอียดตัวเลขแสดงในตารางผนวกท่ี 7-18) 

1) กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ เม่ือกําหนดใหตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนรอยละ 
50 70 และ 90 ตามลําดับ ปรากฏวาเม่ือตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนจนถึงรอยละ 90  มูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) เทากับ 7,403.20 บาท ซ่ึงมีคามากกวาศูนย อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มี
คาเทากับหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 10.01 มีคามากกวาอัตราคิดลดท่ี
กําหนดคือรอยละ 10 ดังนั้นโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคาร
บริการ สามารถดําเนินการไดและคุมคาท่ีจะลงทุน แตหากเม่ือตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 91 
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ -103,301.21 บาท ซ่ึงมีคานอยกวาศูนย อัตราสวนผลตอบแทน
ตอตนทุน(B/C Ratio) มีคาเทากับหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) เทากับรอยละ 9.88 ซ่ึงมี
คาตํ่ากวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวกรณีบานบานพักแบบ A พรอม
อาคารบริการ ไมคุมคาตอการลงทุน 

2) กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ เม่ือกําหนดใหตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 100 150 และ 162 ตามลําดับ ปรากฏวาเม่ือตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนจนถึงรอยละ 162  มูลคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 112,096.85 บาท มีคามากกวาศูนย อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
(B/C Ratio) มีคาเทากับหนึ่งและอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 10.15 มีคามากกวา
อัตราคิดลดคือรอยละ 10 ดังนั้นโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว กรณีบานพักแบบ B พรอม
อาคารบริการ สามารถดําเนินการไดและคุมคาท่ีจะลงทุน แตเม่ือตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 
163 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -980,662.75 บาท มีคานอยกวาศูนย อัตราสวนผลตอบแทน
ตอตนทุน (B/C Ratio) มีคานอยกวาหนึ่งและอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) เทากับรอยละ 8.68 ซ่ึง
มีคาตํ่ากวาอัตราคิดลดที่กําหนดโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวกรณีบานพักแบบ B พรอม
อาคารบริการ ไมคุมคาตอการลงทุน 

3) กรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ เม่ือกําหนดใหตนทุนผัน
แปรเพิ่มข้ึนรอยละ 100 150 และ 194 ตามลําดับ ปรากฏวาเม่ือตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนจนถึงรอยละ  194  
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 137,339.48 บาท  มีคามากกวาศูนย อัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับหนึ่งและอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 10.10 มีคา
มากกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดคือรอยละ 10ดังนั้นโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว กรณีบานพัก
แบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ สามารถดําเนินการไดและคุมคาท่ีจะลงทุน แตเม่ือตนทุน
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ผันแปรเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 195 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -56,393.23 บาท ซ่ึงมีคานอยกวา
ศูนย ถึงแมวาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับหนึ่ง และอัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) เทากับรอยละ 9.96 ซ่ึงต่ํากวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดคือรอยละ10 โครงการสราง
บานพักนักทองเท่ียวกรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ ไมคุมคาตอการลงทุน 

5.4.2 การวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงกรณีเม่ือกําหนดใหรายไดเปล่ียนแปลง 

ในกรณีตางๆ โดยตนทุนและอัตราคิดลดคงที่ วามีผลตอการตัดสินใจในการลงทุนของ
โครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว ท้ัง 3 กรณี ดังตารางท่ี 5.19(รายละเอียดแสดงในตารางผนวกท่ี 
19-30) 
ตารางท่ี 5.19 ผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงกรณีเม่ือรายไดเปล่ียนแปลงลดลงใน

กรณีตางๆ โดยกําหนดใหตนทุนและอัตราคิดลดคงท่ี  

กรณีศึกษา 
NPV 
(บาท) 

IRR 
(รอยละ) 

B/C Ratio 

1) กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ 
1.1 รายไดลดลงรอยละ 10  
1.2 รายไดลดลงรอยละ 20  
1.3 รายไดลดลงรอยละ 23 
1.4 รายไดลดลงรอยละ 24 

 
5,762,385.62 
1,553,971.61 

291,447.40 
-129,394.00 

 
16.29 
11.77 
10.34 
9.85 

 
1.18 
1.05 
1.01 
1.00 

2) กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 
2.1 รายไดลดลงรอยละ 20 
2.2 รายไดลดลงรอยละ 30 
2.3 รายไดลดลงรอยละ 37 
2.4 รายไดลดลงรอยละ 38 

 
9,329,861.16 
4,103,906.84 

445,738.81 
-1,122,047.49 

 
20.26 
14.72 
10.53 
8.63 

 
1.29 
1.13 
1.01 
0.97 

3) กรณีบานพักแบบ A และ แบบ B พรอม
อาคารบริการ 

3.1 รายไดลดลงรอยละ 20 
3.2 รายไดลดลงรอยละ 30 
3.3 รายไดลดลงรอยละ 40 
3.4 รายไดลดลงรอยละ 41 

 
 

19,129,253.76 
9,833,138.18 

420,364.92 
-392,588.95 

 
 

21.75 
16.30 
10.29 
9.73 

 
 

1.35 
1.18 
1.01 
0.99 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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จากตารางท่ี 5.19 ผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงเม่ือกําหนดใหรายได
เปล่ียนแปลงในกรณีตางๆ โดยตนทุนและอัตราคิดลดคงท่ี ของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว 
ท้ัง 3 กรณี สรุปไดดังนี้ 

1) กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ เม่ือกําหนดใหรายไดลดลงรอยละ 10 20 และ 
23 ตามลําดับ และเม่ือรายไดลดลงจนถึงรอยละ 23  มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ  
291,447.40 บาท  มีคามากกวาศูนย  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) เทากับ 1.01 มีคา
มากกวาหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 10.34 มีคามากกวาอัตราคิดลดท่ี
กําหนดคือรอยละ 10 ดังนั้นโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวกรณีบานพักแบบ A พรอมอาคาร
บริการ สามารถดําเนินการไดและคุมคาท่ีจะลงทุน แตเม่ือรายไดลดลงเปนรอยละ 24  มูลคาปจจุบัน
สุทธิ (NPV) เทากับ -129,394.00 บาท ซ่ึงมีคานอยกวาศูนย ถึงแมวาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
(B/C Ratio) มีคาเทากับหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 9.85 ซ่ึงมีคาตํ่ากวา
อัตราคิดลดท่ีกําหนดโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวกรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ ไม
คุมคาตอการลงทุน 

2) กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ เม่ือกําหนดใหรายไดลดลงรอยละ 20 30 
และ 37 ตามลําดับ และเม่ือรายไดลดลงจนถึงรอยละ 37 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 
445,738.81 บาท มีคามากกวาศูนย อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 1.01 มี
คามากกวาหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ10.53 มีคามากกวาอัตราคิดลดท่ี
กําหนดคือรอยละ 10ดังนั้นโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวกรณีบานพักแบบ A พรอมอาคาร
บริการ สามารถดําเนินการไดและคุมคาท่ีจะลงทุน แตเม่ือรายไดลดลงเปนรอยละ 38 ปรากฏวา
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -1,122,047.49 บาท มีคานอยกวาศูนย อัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุน (B/C Ratio) มีคานอยกวาหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับรอยละ 8.63 
ซ่ึงมีคาตํ่ากวาอัตราคิดลดที่กําหนดดังนั้นโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวกรณีบานพักแบบ B 
พรอมอาคารบริการ ไมคุมคาตอการลงทุน 

3) กรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ เม่ือกําหนดใหรายไดลดลงรอย
ละ 20 30 และ 40 ตามลําดับ และเม่ือรายไดจนถึงรอยละ 40 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 
420,364.92 บาท มีคามากกวาศูนย อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) เทากับ 1.01 มีคา
มากกวาหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 10.29 มีคามากกวาอัตราคิดลดท่ี
กําหนดคือรอยละ 10ดังนั้นโครงการสรางบานพักนักทองเที่ยวกรณีบานพักแบบ A และแบบ B 
พรอมอาคารบริการ สามารถดําเนินการไดและคุมคาท่ีจะลงทุน แตเม่ือรายไดลดลงเปนรอยละ 41 



 

 

59 

ปรากฏวามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -392,588.95 บาท มีคานอยกวาศูนย  อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio)  มีคานอยกวาหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ
รอยละ 9.73 ซ่ึงมีคาตํ่ากวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวกรณีบานพัก
แบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ ไมคุมคาตอการลงทุน 

5.4.3 การวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงเมื่อกําหนดใหตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด
และรายไดลดลงมากที่สุด โดยอัตราคิดลดคงท่ี วามีผลตอการตัดสินใจในการลงทุนของโครงการ
สรางบานพักนักทองเท่ียว ท้ัง 3 กรณี ดังตารางท่ี 5.20(รายละเอียดแสดงในตารางผนวกท่ี 31-36) 

ตารางท่ี 5.20 ผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงเม่ือตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดและ
รายไดลดลงมากท่ีสุด โดยอัตราคิดลดคงท่ี  

กรณีศึกษา 
NPV 
(บาท) 

IRR 
(รอยละ) 

B/C Ratio 

1) กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ 
1.1 ตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนรอยละ 33 และ

รายไดลดลงรอยละ 15 
1.2 ตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนรอยละ 34 และ

รายไดลดลงรอยละ 16 

 
 4,933.26 

 
-1,301,543.38 

 
10.01 

 
8.44 

 
1.00 

 
0.96 

2) กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 
2.1 ตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนรอยละ 55 และ

รายไดลดลงรอยละ 25 
2.2 ตนทุนเพิ่มผันแปรข้ึนรอยละ 56 และ

รายไดลดลงรอยละ 26 

 
8,908.61 

 
-605,104.55 

 
10.01 

 
9.24 

 
1.00 

 
0.98 

3) กรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอม
อาคารบริการ 

3.1 ตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนรอยละ 65 และ
รายไดลดลงรอยละ 27 

3.2 ตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนรอยละ 66 และ
รายไดลดลงรอยละ 28 

 
 

29,346.81 
 

-3,470,223.04 

 
 

10.02 
 

7.47 
 

 
 

1.00 
 

0.95 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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การวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงเม่ือกําหนดตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนรอยละมาก
ท่ีสุดและรายไดลดลงรอยละมากที่สุด โดยอัตราคิดลดคงท่ีของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว
ท้ัง 3 กรณี เพื่อศึกษาวาโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวดังกลาว มีความทนตอการเปล่ียนแปลง
มากนอยเพียงใด สรุปไดดังนี้ 

1) กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ เม่ือกําหนดใหตนทุนผันแปรเพิ่มมากข้ึนเปน
รอยละ 33 และรายไดลดลงเปนรอยละ 15 พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV) เทากับ 4,933.26 บาท มี
คามากกวาศูนย อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับหนึ่ง และอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 10.01 มีคามากกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดคือรอยละ 10
ดังนั้นโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวกรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการสามารถ
ดําเนินการไดและคุมคาท่ีจะลงทุน แตเม่ือตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 34  และรายไดมีคา
ลดลงเปนรอยละ 16 พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -1,301,543.38 บาท มีคานอยกวาศูนย 
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio)  มีคานอยกวาหนึ่งและอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
เทากับรอยละ 8.44 ซ่ึงตํ่ากวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวกรณีบานพัก
แบบ A พรอมอาคารบริการไมเหมาะสมและไมคุมคาตอการลงทุน 

2) กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ เม่ือกําหนดใหตนทุนผันแปรเพ่ิมมากข้ึนเปน
รอยละ 55 และรายไดลดลงเปนรอยละ 25 พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 8,908.61 บาท มี
คามากกวาศูนย อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับหนึ่ง และอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 10.01 มีคามากกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดคือรอยละ 10
ดังนั้นโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวกรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ สามารถ
ดําเนินการไดและคุมคาท่ีจะลงทุน แตเม่ือตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 56 และรายไดมีคาลดลง
เปนรอยละ 26 พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ -605,104.55 บาท มีคานอยกวาศูนย 
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคานอยกวาหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) มีคาเทากับรอยละ 9.24 ซ่ึงตํ่ากวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว
กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการไมเหมาะสมและไมคุมคาตอการลงทุน 

3) กรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ เม่ือกําหนดใหตนทุนผันแปรเพ่ิม
มากข้ึนเปนรอยละ 65 และรายไดลดลงเปนรอยละ 27 พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 
29,346.81 บาท มีคามากกวาศูนยอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) เทากับหนึ่ง และ
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 10.02  มีคามากกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดคือรอยละ 
10  ดังนั้น โครงการสรางบานพักนักทองเที่ยวกรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ สามารถ
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ดําเนินการไดและคุมคาท่ีจะลงทุน แตเม่ือตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 66 และรายไดมีคาลดลง
เปนรอยละ 28 พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -3,470,223.04 บาท มีคานอยกวาศูนย อัตรา 
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคานอยกวาหนึ่ง และผลตอบแทนภายใน (IRR) 
เทากับรอยละ 7.47 ซ่ึงตํ่ากวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวกรณีบานเดี่ยว
และอาคารท่ีพักไมเหมาะสมและไมคุมคาตอการลงทุน 
 


