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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ เพื่อวิเคราะหและประเมินถึงความเปนไปได 
ในการลงทุนของโครงการรีสอรทแหงหนึง่ ในตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จงัหวัดเชียงใหม 
และ เพื่อวิเคราะหความไหวตัวตอการเปลีย่นแปลงของโครงการ โดยดผูลกระทบของโครง การเมื่อ
เกิดการเปลีย่นแปลงทางดานตนทุนและ/หรือผลตอบแทนในการประกอบการ โดยกาํหนดอายุของ
โครงการเปนเวลา 10 ป ตั้งแตป พ.ศ.2552-2561 และกําหนดใหอัตราสวนลดเทากับรอยละ 7 

ผลการศึกษาพบวา การลงทนุในโครงการรีสอรทแหงหนึ่ง ในตําบลออนกลาง อําเภอแม
ออน จังหวดัเชียงใหม มีความเหมาะสมและคุมคาตอการลงทุน กลาวคือ มูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีคาเทากับ 11,586,781 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(IRR) มีคาเทากับรอยละ 30.73 อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทนุเทากับ 1.76 และโครงการมี
ระยะเวลาคืนทุน 4 ป 

สําหรับผลการวิเคราะหความไหวตวัตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการ ภายใตสถานการณ
สมมติ 3 กรณี ไดผลดังนี้ กรณีที่ 1 เมื่อสมมติใหผลตอบแทนคงที่และอัตราสวนลดรอยละ 7 พบวา 
ตนทุนของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นไดสูงสุดถึงรอยละ 76 เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทนุคง
ยอมรับได กลาวคือ มูลคาปจจุบันสุทธขิองผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีคาเทากบั 



 จ 

21,187 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 7.03% และอตัราสวนของผลตอบแทนตอ
ตนทุนเทากับ 1.001 

กรณีที่ 2 เมื่อสมมติใหผลตอบแทนลดลง เมื่อตนทุนคงที่และอัตราสวนลดรอยละ 7 พบวา 
ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงไดต่ําสุดถึงรอยละ 43  เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทนุ
ยังคงยอมรับได กลาวคือ มลูคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีคาเทากับ 
60,774 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับรอยละ 7.15 และอัตราสวนของ
ผลตอบแทนตอตนทุนเทากบั 1.004 

กรณีที่ 3 เมื่อสมมติใหผลตอบแทนลดลงและตนทนุเพิม่ขึ้น อัตราสวนลดรอยละ 7 เทาเดิม
พบวา ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงไดต่ําสุดถึงรอยละ 27 และตนทุนเพิ่มขึ้นไดสูงสดุ
รอยละ 27  เกณฑการตดัสินใจเพื่อการลงทุนยังคงยอมรับได กลาวคือ มูลคาปจจุบันสุทธิของ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีคาเทากับ 240,691 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(IRR) เทากับรอยละ 7.48 และอัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.012 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study is to analyze the cost–benefit analysis of a resort business in 
On-Klang sub-district, Mae-On district, Chiang Mai province and to conduct a sensitivity analysis 
when its costs and benefits are varied. The project is assumed to be 10 years from 2009 to 2018. 
The discount rate is given at 7 percent. 

The result of this study indicated that, a resort business in On-Klang sub-district, Mae-On 
district, Chiang Mai province was a wortny investment. Net Present Value of this project is 
11,586,781. The project has an internal rate of return of 30.73 percent, and the benefit and cost 
ratio is 1.76. The payback period is 4 years. 

A sensitivity analyze for this study was conducted using 3 theoretical situations. The 
results of sensitivity analysis were as follow: in the first scenario, using the standard interest rate 
of 7 percent when the benefit was supposed to be constant, the cost could be increased by 76 
percent, then the Net Present Value of the project will be 21,187. The project has an internal rate 
of return of 7.03 percent, and the benefit and cost ratio is 1.001. 
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In the second scenario, using the standard interest rate of 7 percent when the cost was 
assumed to be constant, the benefit could be decreased by 43 percent, then the Net Present Value 
of the project will be 60,774. The project has an internal rate of return of 7.15 percent, and the 
benefit and cost ratio is 1.004. In the last scenario, the cost was assumed to be increased and the 
benefit was assumed to be decreased, using the standard interest of 7 percent, the benefit could be 
decreased by 27 percent, and the cost could be increased by 27 percent. The Net Present Value of 
the project will be 240,691, the project has an internal rate of return of 7.48 percent, and the 
benefit and cost ratio is 1.012.            

 
 
 
 
 
 
 
 


