
บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว 
ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดทาง
การเงินและความเหมาะสมในการลงทุนของการสรางบานพักนักทองเท่ียวโดยแบงออกเปน 3 กรณี 
คือ กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ และกรณี
บานพักแบบ A และแบบ Bพรอมอาคารบริการ ดําเนินการเก็บขอมูลโดยรวบรวมจากการสัมภาษณ
และสอบถามจากผูอํานวยการสถานีเกษตรหลวงอินทนนท เจาหนาท่ีแผนกบานพัก และเจาหนาท่ี
การเงินและบัญชีตลอดจนไดทําการคนควาขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน รายงานประจําปฝาย
พัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง รายงานประจําปสถานีเกษตรหลวงอินทนนท รายงานประจําปฝาย
วิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ตลอดจนรายงานของหนวยงานราชการ รวมถึงขอมูลจาก Internet เพื่อ
นําขอมูลท่ีไดมาประกอบการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน โดยใชเกณฑวิเคราะห
ทางการเงิน คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) อัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุน (B/C Ratio) การหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และวิเคราะหความไวตัวตอการ
เปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) เม่ือตนทุนผันแปรและผลตอบแทนของโครงการเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี้ 

6.1 สรุปผลการวิเคราะหทางดานการเงิน 

จากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิเคราะหทางดานการเงินของโครงการสรางบานพัก
นักทองเท่ียว ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท ท้ัง 3 กรณี  คือ กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคาร
บริการ กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ และกรณีบานพักแบบ A และแบบ Bพรอมอาคาร
บริการ พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 9,970,799.62 บาท 19,781,769.80 บาท และ 
37,721,484.91 บาท ตามลําดับ ทุกกรณีมีคามากกวาศูนย  อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคา
เทากับรอยละ 20.52 30.37 และ 31.78 ตามลําดับ ทุกกรณีมีคามากกวาอัตราคิดลดที่กําหนดคือรอย
ละ 10 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio)  มีคาเทากับ 1.31 1.60 และ 1.68 ตามลําดับ ทุก
กรณีมีคามากกวาหนึ่ง  และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มีคาเทากับ 7 ป 4 เดือน 4 ป 7 เดือน  
และ 4 ป 4 เดือน ตามลําดับ ซ่ึงทุกกรณีอยูในระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการ และเม่ือนําผล
จากการศึกษาท่ีไดมาวิเคราะหจะพบวาโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวท้ัง 3 กรณี มีความคุมคาท่ี
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จะลงทุน โดยกรณีบานพักแบบ A และแบบ Bพรอมอาคารบริการ มีความเหมาะสมในการลงทุน
มากท่ีสุด รองลงมาเปนกรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ และกรณีบานพักแบบ A พรอม
อาคารบริการ ตามลําดับ 

6.2 สรุปผลการวิเคราะหความไวตอเหตุการณเปล่ียนแปลง 

สรุปผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงเพื่อศึกษาวาโครงการสรางบานพัก
นักทองเท่ียว ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท ท้ัง 3 กรณีจะมีความทนตอเหตุการณท่ีเปล่ียนแปลง
ในการลงทุนอยางไรหากมีการเปล่ียนแปลงของตนทุนผันแปรและผลตอบแทน โดยกําหนดใหมี
เหตุการณเกิดข้ึนดังนี้ 

6.2.1 กรณีเม่ือกําหนดใหตนทุนผันแปรเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนในกรณีตางๆ โดยกําหนดให
รายไดและอัตราคิดลดคงท่ี ผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงพบวา กรณีบานพักแบบ A 
พรอมอาคารบริการ เม่ือกําหนดใหตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 90  กรณีบานพักแบบ B พรอม
อาคารบริการตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 162 และกรณีบานพักแบบ A และแบบ Bพรอม
อาคารบริการ ตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 194 พบวาโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวท้ัง 3 
กรณี มีมูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV) มีคามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคามากกวาอัตรา
คิดลดท่ีกําหนดคือรอยละ 10  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับหรือมากกวา
หนึ่ง สรุปไดวาท้ัง 3 กรณี เปนโครงการท่ีเหมาะสมและคุมคาท่ีจะลงทุน แตเม่ือกรณีบานพักแบบ A 
พรอมอาคารบริการ ตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 91  กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 
ตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 163  และกรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ 
ตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ  195  มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคานอยกวาศูนย อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคานอยอัตราคิดลดที่กําหนด และถึงแมวาอัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุน (B/C Ratio) มีคานอยกวาหรือเทากับหนึ่ง โครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวท้ัง 3 กรณีไม
เหมาะสมและไมคุมคาตอการลงทุน 

6.2.2 กรณีเม่ือกําหนดใหรายไดเปล่ียนแปลงลดลงในกรณีตางๆ โดยกําหนดใหตนทุนและ
อัตราคิดลงคงท่ี ผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงพบวา กรณีบานพักแบบ A พรอม
อาคารบริการ เม่ือกําหนดใหรายไดลดลงเปนรอยละ 24  กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ 

เม่ือกําหนดใหรายไดลดลงเปนรอยละ 37 และกรณีบานพักแบบ A และแบบ Bพรอมอาคารบริการ 

เม่ือกําหนดใหรายไดลดลงเปนรอยละ 40 พบวาโครงการสรางบานนักทองเท่ียวพักท้ัง 3 กรณี มี
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคามากกวาอัตราคิด
ลดท่ีกําหนดคือรอยละ 10  อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคามากกวาหนึ่ง สรุปไดวาท้ัง 
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3 กรณีเปนโครงการท่ีเหมาะสมและคุมคาท่ีจะลงทุน แตเม่ือกรณีบานพักแบบ A พรอมอาคาร
บริการ เม่ือกําหนดใหรายไดลดลงเปนรอยละ 25  กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ เม่ือ
กําหนดใหรายไดลดลงเปนรอยละ 38 และกรณีบานพักแบบ A และแบบ Bพรอมอาคารบริการ เม่ือ
กําหนดใหรายไดลดลงเปนรอยละ  41  มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคานอยกวาศูนย อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคานอยอัตราคิดลดท่ีกําหนด และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C 
Ratio) มีคาเทากับหรือนอยกวาหนึ่ง โครงการทั้ง 3 กรณีไมเหมาะสมและไมคุมคาตอการลงทุน 

6.2.3 กรณีเม่ือกําหนดใหตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนรอยละมากท่ีสุดและรายไดลดลงรอยละมาก
ท่ีสุด โดยกําหนดอัตราคิดลดคงท่ี ผลการวิเคราะหความไหวตัว พบวากรณีบานพักแบบ A พรอม
อาคารบริการ เม่ือกําหนดตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 33 และรายไดลดลงเปนรอยละ 15   
กรณีบานพักแบบ B พรอมอาคารบริการ เม่ือกําหนดตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 55 และ
รายไดลดลงเปนรอยละ 25  กรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอมอาคารบริการ เม่ือกําหนดตนทุน
ผันแปรเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 65 และรายไดลดลงเปนรอยละ 27 พบวาโครงการสรางบานพัก
นักทองเท่ียวท้ัง 3 กรณี มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) มีคามากกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดท่ีกําหนดคือรอยละ 10 อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C 
Ratio) มีคาเทากับหนึ่ง สรุปวาโครงการสรางบานพักนักทองเท่ียวท้ัง 3 กรณีมีความเหมาะสมและ
คุมคาท่ีจะลงทุน แตเม่ือโครงการสรางบานพักนักทองเที่ยวท้ัง 3 กรณี มีตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนและ
รายไดลดลงในอัตรารอยละท่ีมากข้ึนกวาอัตราดังกลาวขางตนแลว  มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคา
นอยกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคานอยอัตราคิดลดท่ีกําหนด  และอัตรา
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคานอยกวาหนึ่ง โครงการสรางบานนักทองเท่ียว ท้ัง 3 กรณี
ไมเหมาะสมและไมคุมคาตอการลงทุน 

ดังนั้น เม่ือพิจารณาการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินทุกวิธีพบวาโครงการสราง
บานพักนักทองเท่ียว ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท  พบวากรณีบานพักแบบ A และแบบ B พรอม
อาคารบริการ เปนโครงการท่ีเหมาะสมและคุมคาในการลงทุนมากท่ีสุด รองลงมา คือ กรณีบานพัก
แบบ B พรอมอาคารบริการ และ กรณีบานพักแบบ A พรอมอาคารบริการ ตามลําดับ 

6.3 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 

โครงการสรางบานพักนักทองเท่ียว ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท เปนโครงการท่ีมี
ความเหมาะสมและคุมคาในการลงทุน แตหากตองการใหโครงการน้ีบรรลุผลตามเปาหมายสูงสุด
ควรมีการศึกษาในมิติดานตางๆใหครอบคลุมในทุกดาน เชน ดานเศรษฐศาสตร ดานเทคนิค และ
ดานการตลาด เปนตนและเมื่อพิจารณาดานจุดแข็งหรือขอไดเปรียบของโครงการสรางบานพัก
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นักทองเท่ียว ณ สถานีฯอินทนนทกับสถานท่ีทองเท่ียวตางๆแลวพบวาโครงการฯ ต้ังอยูกลาง
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ซ่ึงเปนอุทยานแหงชาติท่ีไดรับการจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับ
ตนๆของประเทศ รวมถึงมีศักยภาพดานการทองเท่ียวสูง ประกอบกับปจจุบันสถานีเกษตรหลวงอิน
ทนนทไดมีการพัฒนาใหมีส่ิงท่ีนาสนใจดานพืชพันธุไมประดับเมืองหนาว จึงทําใหเปนจุด
ทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวอยางตอเนื่อง อีกท้ังระยะในการเดินทางไปยังสถานี
เกษตรหลวงอินทนนทยังสะดวกสบาย ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมงหรือระยะทาง
ประมาณ 48.9 กิโลเมตรเทานั้น สวนดานจุดออนหรือขอเสียเปรียบของโครงการสรางบานพัก ณ 
สถานีฯอินทนนท คือ เนื่องจากสถานท่ีต้ังของสถานีฯอินทนนทอยูภายในบริเวณอุทยานแหงชาติ
ซ่ึงมีกฎหมาย หามไมใหกอสรางส่ิงปลูกสรางตางๆ กอนไดรับอนุญาต ทําใหตองมีการของอนุมัติ
สรางส่ิงกอสรางกอน ซ่ึงข้ันตอนในการขออนุมัติมีข้ันตอนมาก จึงเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 

และแนวทางการพัฒนาภายในสถานีฯอินทนนท เพื่อรองรับการทองเท่ียว จึงควรเนน
จํานวนนักทองเท่ียวท่ีไมมากเกินไป คงพื้นท่ีสีเขียว และควบคุมการพัฒนาไมใหมีขนาดใหญและมี
จํานวนมากเกินไป เพื่อไมใหเกิดความรูสึกของความเมืองเกิดข้ึน รวมถึงควรเนนการสราง
บรรยากาศสงบ ความเปนสวนตัวในการพักผอนสูง และมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีกระทําใน
สถานีไดแก การเดินชมแปลง และโรงเรือนพืชเกษตรตางๆ การพักผอนกับธรรมชาติในบรรยากาศ
ท่ีสงบ การเดินชมธรรมชาติ และนํ้าตกสิริภูมิ ข่ีจักรยาน และกิจกรรมทองเท่ียวอ่ืนๆในบริเวณ
ใกลเคียง เชนชมหมูบานมงขุนกลาง หมูบานกระเหร่ียง บานแมกลางหลวง ซ้ือสินคาทองถ่ิน เดิน
ชมธรรมชาติ ในเสนทางศึกษาธรรมชาติอางกานอย ยอดดอยอินทนนท เสนทางกิ่วแมปาน ชม
น้ําตกวชิรธาร น้ําตกหวยทรายเหลือง น้ําตกแมปาน น้ําตกแมกลาง น้ําตกแมยะ ถํ้าบริจินดา 
กิจกรรมดูนกและผีเส้ือ แวะสักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหามหาธาตุนภพลภูมิสิริ  

6.4 ขอจํากัดในการศึกษา 
1. การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีสถานีฯอินทนนท ซึ่งอยูในเขตอุทยาน

แหงชาติดอยอินทนท บานขุนกลาง หมูที่ 7 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

ดังนั้นในการท่ีจะนําขอมูลไปใชตองคํานึงถึงขอจํากัดเร่ืองพื้นท่ีและสภาพแวดลอมดวย 
2. การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะตนทุนและผลตอบแทนของโครงการสราง

บานพักนักทองเท่ียว ณ สถานีฯอินทนนท ซ ึ่งตัวเลขตางๆ ในการนํามาคํานวณเปนตัวเลขท่ีหาได
จากการสอบถามและขอมูลในป 2551 เทานั้นซ่ึงในปตอๆมาอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

3. การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะมิติทางดานการเงินดานเดียว จึงไมสามารถท่ี
จะนําขอมูลท้ังหมดไปประกอบการตัดสินใจไดอยางสมบรูณ 


