
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. หลักการ ทฤษฎี และเหตุผล 
 1.1 หลักการและเหตุผล 

ภาคการทองเที่ยวถือวามีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยอยางมากในชวงที่ผานมา โดยมี
สัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงถึงกวารอยละ 6.3 และคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 50 ของมูลคาการสงออกภาคบริการ (Export of Services) ทั้งหมด รวมทั้งเปน
แหลงรายไดเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศในป 2549 จํานวนกวา 470,625  ลานบาท โดยมี
จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศจํานวนกวา 13.8 ลานคน นอกจากนี้
ความสําคัญของการทองเที่ยวยังเปนที่นาจับตามองมากขึ้น  เนื่องจากภาคการทองเที่ยวเปนหนึ่งใน
นโยบายหลักที่สรางรายไดใหกับประเทศ และยังมีความเชื่อมโยง (Linkages) กับภาคอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการตางๆ เชน โรงแรม รีสอรท รานอาหาร การขนสง เปนตน 
รัฐบาลเล็งเห็นวาการทองเที่ยวของไทยมีศักยภาพสูงในการดึงดูดนักทองเที่ยวจากภูมิภาคตาง ๆ 
รวมทั้งเปนภาคเศรษฐกิจหนึ่งที่เชื่อมโยงกับธุรกิจตอเนื่องอีกมากมาย ความมุงมั่นดังกลาวนํามาซึ่ง
การกําหนด ”ยุทธศาสตรการทองเที่ยวของประเทศ”  
 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทยเนนคุณภาพและการเติบโตที่ยั่งยืน ในชวงที่ผานมาการ
ทองเที่ยวของไทยถือวามีจุดแข็งหลายดาน  เชน    ความหลากหลายของประเภทแหลงทองเที่ยว, คา
ครองชีพที่ไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว, อัธยาศัยไมตรีของคนไทยและความ
หลากหลายของบริการทั้งดานที่พัก  โรงแรม  และรานอาหาร  ซ่ึงมีจํานวนมากในระดับราคาที่
ตางกัน  ทําใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดหลายประเภท เปนตน ขณะเดียวกันในทางสังคมการ
ทองเที่ยวยังมีสวนชวยสรางงานและกระจายรายไดใหทองถ่ิน รวมถึงเปนสิ่งจูงใจในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 อยางไรก็ตาม โดยภาพรวมแมการทองเที่ยวจะมีบทบาทคอนขางสูงในระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ แตการทองเที่ยวของไทยยังมีปญหาหรือจุดออนที่สําคัญและตองเรงแกไขอยาง
จริงจัง โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว ปญหาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 
ความไมมีมาตรฐานของสินคาและบริการ     รวมถึงการวางแผนการตลาดที่ไมสอดคลองกับ      
การพัฒนาแหลงทองเที่ยว  ทั้งนี้  เนื่องจากการเกิดคูแขงใหม ๆ ที่นําเสนอสินคาทองเที่ยวที่ใกลเคยีง
กัน  ทําใหนักทองเที่ยวมีทางเลือกในการทองเที่ยวมากขึ้น  และ สงผลใหการแขงขันดานการ
ทองเที่ยวระหวางประเทศทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับ นอกจากนี้การที่ภาครัฐ  หันมามุงเนนใน
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ภาคการทองเที่ยวเปนหนึ่งนโยบายเชิงรุกที่สรางรายไดใหกับประเทศ นับตั้งแตป 2546 การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.) ไดมีการปรับแผนวิสาหกิจเพื่อใหสอดคลองกับการกอตั้ง
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยปรับบทบาทมาเปนองคกรที่มุงเนนหนาที่ดานการบริหาร
จัดการการตลาดการทองเที่ยวของประเทศไทยเปนหลัก โดยมีกรอบนโยบายในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวของประเทศไทย ในป 2550-2554   ดังนี้ 

1.สงเสริมใหการทองเที่ยวมีบทบาทในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุก
ภูมิภาคของไทย และเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กอใหเกิดการสรางงานและเพิ่ม
รายไดใหกับประเทศ 

2.สงเสริมใหการทองเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอยางยั่งยืน โดยเนนการขยายฐานตลาด
นักทองเที่ยวคุณภาพ ทั้งในพื้นที่ใหมและในตลาดเฉพาะกลุม ภายใตการสรางความเขมแข็งของ
ตราสินคา (Brand) ประเทศไทยอยางตอเนื่อง 

3.สงเสริมใหการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนไทย โดยเนนการประสานงานระหวาง
เครือขายภาครัฐกับภาคเอกชน กระตุนใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศที่กอใหเกิดการเรียนรู
และการสรางสรรคประโยชนทั้งตอสถาบันครอบครัวและตอสังคมโดยรวม  อันจะนําไปสูการ
สรางและกระตุนจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ
วัฒนธรรมไทย 

4.สงเสริมการทองเที่ยวใหกระจายตัวสูแหลงทองเที่ยวรองมากขึ้น เพื่อสรางสมดุลระหวาง
พื้นที่ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม โดยเนนการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางกลุมจังหวัด
และขามภูมิภาค 

5.สงเสริมการเดินทางทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน โดยการทําการตลาด
รวมกัน เพื่อกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวทั้งภายในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค อันจะ
นําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานรวมกันอยางเปนระบบ และชวยเพิ่มความสามารถ
ทางการแขงขันของภูมิภาคนี้ในตลาดทองเที่ยวโลก 

6.มุงพัฒนาองคกร ระบบบริหารจัดการ และ เสริมสรางบุคลากรใหมีทักษะ และ ขีด
ความสามารถทางการตลาดทองเที่ยว  เพื่อใหเปนองคกรแหงการขับเคลื่อน (Driving Force) ที่มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     และ    มีศักยภาพทางการแขงขันระดับนานาชาติภายใตหลัก    
ธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนาความเขมแข็งขององคกร ในบทบาทเชิงวิชาการและองคความรูที่
เกี่ยวของกับเรื่องการตลาด 
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7.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว (e-Tourism) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเผยแพรประชาสัมพันธประเทศไทย   และ  เสริมสรางศักยภาพในการสงเสริมการตลาดผาน 
ส่ือสารสนเทศ 

8.สงเสริมการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยของนักทองเที่ยว โดยประสานความ
รวมมือและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว กับหนวยงานภาครัฐ และ เอกชน 

ตามนโยบายดานการสงเสริมการทองเที่ยวซ่ึงจะเปนการสรางรายไดที่สําคัญของประเทศ
นั้น วัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งของธุรกิจที่พักประเภทรีสอรท ก็เพื่อรองรับการทองเที่ยวไม
วาจะเปนภายในประเทศ หรือ นักทองเที่ยวจากตางประเทศ นอกจากนี้ยังเปนการรองรับการ
ประชุมสัมมนา หรือการเดินทางเพื่อเจรจาธุรกิจ ทั้งนี้รูปแบบของที่พักประเภทตางๆ ยังขึ้นอยูกับ
มาตรฐานการบริการ การออกแบบสถานที่ ที่ตั้ง ความมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีจุดขายและความ
นาสนใจของแตละพื้นที่ ธุรกิจที่พักใหเชาประเภทตางๆ จึงมีการแขงขันคอนขางสูงมาก โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของประเทศ ทําใหนักทองเที่ยวมีทางเลือกในการใชบริการ
พักผอนตามสถานที่ตางๆ ตามรูปแบบและราคาที่หลากหลาย  

ดังนั้นการดําเนินธุรกิจที่พักประเภทรีสอรท ไมใชเพียงแตวาจะสรางขึ้นมาแลวจะมี
นักทองเที่ยวเขามาพักทันที โดยเฉพาะอยางยิ่งนักทองเที่ยวชาวตางประเทศนั้น จึงจําเปนตองมีการ
วิเคราะหถึงปจจัยในดานตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การวิจัยฉบับนี้จึงตองการศึกษา
ถึงความเปนไปไดในการลงทุน จากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจ       
รีสอรท เพื่อเปนการประเมินผลวาจะสามารถใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุนไดหรือไม 
  

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.2.1 เพื่อวิเคราะหและประเมินถึงความเปนไปได ในการลงทุนของโครงการรีสอรท แหงหนึ่ง
ใน ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

 1.2.2 เพื่อวิเคราะหความไหวตวัตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการ โดยดูผลกระทบของโครง 
การเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานตนทนุและ/หรือผลตอบแทนในการประกอบการ 

 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

 1.3.1 ผลการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการรีสอรทแหงหนึ่ง  ในตําบลออน 
กลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชยีงใหม สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการตดัสินใจในการ
ลงทุน สําหรับผูที่สนใจในธรุกิจนี้ได 
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 1.3.2  ผลการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินและความไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลงของ
โครงการ จะเปนประโยชนในการวางแผน และ ปรับปรุงกิจการใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ 
ได 

 
1.4 แผนการดําเนินการ ขอบเขตและวิธีการวิจัย 
 1.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลโดยตรง ใน
การศึกษาครั้งนี้ จะการเก็บขอมูลโดยการรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการโครงการรีสอรทหลายๆ 
แหง ในเขตอําเภอแมออน และอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยจะทําการสัมภาษณ และ
สอบถามจากเจาของธุรกิจและพนักงาน เชน ขอมูลทางดานรายรับ ขอมูลทางดานรายจายตางๆ 
ขอมูลในการดําเนินงานขอมูลเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินงานเปนตน 
 2) การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ เปนการศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวของ โดยศึกษาจากเอกสาร รายงานการวิจัยที่มีนักศึกษา นักวิชาการตางๆ ไดทําการวิจัยในเรื่อง
ที่เกี่ยวของ และจากหนังสือ ตํารา หรือบทความทางวิชาการตางๆ 
 1.4.2  การประเมินตนทุนและผลตอบแทน 

 ในการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของการลงทุนในโครงการรีสอรทแหงหนึ่งใน 
ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เราสามารถแจกแจงตัวแปรทางดานตนทุนและ
ผลตอบแทน ไดดังนี้ 

 1.4.2.1  ผลตอบแทน (Benefit) ไดแก 
 -คาเชาที่พัก 
 -คาอาหารและเครื่องดื่ม 
 1.4.2.2   ตนทุน (Cost) ไดแก 
   คาใชจายในการลงทุน (ตนทุนคงที่) ประกอบดวย 

 -คาออกแบบอาคาร 
 -คาเสียโอกาสในการใชที่ดิน 
 -คากอสรางอาคารที่พัก , หองอาหาร , หองครัว , หองซัก อบ รีด 
 -คากอสรางสระวายน้ํา , หองออกกําลังกาย 
 -คาเฟอรนิเจอรภายในหองพัก เชน เตียงนอน , ที่นอน , โทรทัศน , ตูเย็น 
 -คาใชจายเบ็ดเตล็ด 
 -เครื่องปรับอากาศ 
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 -ระบบน้ําและระบบไฟฟา 
 -คาตกแตงสวน  
 -อุปกรณเครื่องครัว ภาชนะตางๆ 
 คาใชจายในการดําเนินการ (ตนทุนผันแปร) ประกอบดวย 
 -คาแรงงาน 
 -คาโทรศัพท 
 -คาไฟฟา 
 -คาน้ําประปา 
 -คาน้ํามันรถ 
 -คาซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ 
 -คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

 1.4.3 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 
 ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนนี้ จะนําขอมูลปฐมภูมิที่ได จากการประเมินตนทุน

และผลตอบแทนมาวิเคราะหในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อหาคาตางๆ ที่จะใชเปน
เกณฑในการตัดสินใจลงทุนดังนี้ 

  -มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) 
  -อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) 
  -อัตราผลตอบแทนตอคาใชจาย (B/C Ratio) 
  -ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) 
  -การวิเคราะหความไหวตัวตอเหตุเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

 


