
บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1.1 มิติดานตางๆ ในการวิเคราะหโครงการ 
 เสถียร ศรีบุญเรือง (2542) กลาวไววาในการวิเคราะหโครงการใหไดผลสําเร็จดีนั้น 

ผูที่มีหนาที่ในการวิเคราะหโครงการจะตองพิจารณาในหลายๆ แงมุมหรือในมิติตางๆ หลายมิติรวม
ทั้งสิ้น 6 มิติ  ดังนี้ 

   1) มิติทางเทคนิค (Technical Aspects) เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชนิดและปริมาณของ
ปจจัยการผลิตประเภทตางๆ ที่จะนํามาใชในโครงการ (project’s inputs or supplies) และผลผลิตที่
จะเกิดขึ้นของโครงการ (outputs) ทั้งที่อยูในรูปของสินคาและบริการที่แทจริง (real goods and 
services) ที่เกิดขึ้น 

  2) มิติทางดานสถาบันการจัดองคกร และการจัดการ (Institutional-Organization-
Managerial Aspects) ชวงเวลาของการเกิดปญหาตางๆ ที่มีทั้งหมดในการจัดเตรียมโครงการนั้นมัก
เกี่ยวของกับการเลื่อมเวลากัน (Overlapping)  ระหวางการพิจารณาในมิติทางสถาบัน    การจัด
องคกร   และ   การจัดการของโครงการ ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวมิติในดานตางๆ เหลานี้มีผลกระทบ
อยางสําคัญกับการดําเนินโครงการเปนอันมาก 

  3) มิติทางดานสังคม (Social Aspects) เปนอีกมิติหนึ่งที่ตองใชความระมัดระวัง เชน  
ตองมีการพิจารณาถึงผลกระทบของโครงการที่มีตอการกระจายรายได ถาการกระจายรายไดเปน
วัตถุประสงคหลักของโครงการพัฒนาแลว โครงการใดก็ตามที่ใหผลประโยชนสวนใหญตกอยูกับผู
ที่ยากจนมากกวาคนรวยแลวยอมเปนโครงการที่ดีกวา หรือในบางกรณีที่วัตถุประสงคหลักนั้น
ตองการใหมีการจางงานมากขึ้นก็ควรที่จะพิจารณาอยางรอบคอบเกี่ยวกับการสรางโอกาส  การจาง
งานเพิ่มขึ้นในภายหลังที่มีโครงการพัฒนานั้นๆ เกิดขึ้นแลว 

  4) มิติทางดานการตลาด (Marketing and Commercial Aspects) เปนเรื่องเกี่ยวกับการ 
จัดการในเรื่องตางๆ ทั้งทางดานการตลาดของผลผลิตที่ถูกผลิตขึ้นหรือไดมาจากโครงการและการ
จัดการดานปจจัยการผลิตที่ตองการใชในการดําเนินโครงการ ซ่ึงทางดานผลผลิตของโครงการนั้น
จะตองมีการวิเคราะหอยางรอบคอบในประเด็นความแนนอนและความพอเพียงของอุปสงคใน
ตลาด ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นไดวาผลผลิตของโครงการที่ผลิตขึ้นมานั้นจะสามารถขายไดหมด
ในตลาด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือมีระดับอุปสงคที่พอเพียง ณ ระดับราคาที่สามารถทํากําไรได
อยางแนนอนนั่นเอง 
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  5) มิติทางดานการเงิน (Financial Aspects) เปนการวิเคราะหผลกระทบทางการเงิน 
ของโครงการที่มีตอผูที่รวมในโครงการแตละกลุมวาเปนอยางไร ซ่ึงในแตละกลุมที่มีสวนรวมใน
โครงการที่กําลังพิจารณานี้จะตองมีการจัดเตรียมงบประมาณของแตละกลุมแยกตางหากออกจาก
กัน จากขอมูลพื้นฐานที่ไดจากงบประมาณทางการเงินที่เกี่ยวกับรายไดและรายจายของแตละกลุม
นั้นสามารถนําไปวิเคราะหประสิทธิภาพทางดานการเงิน (Financial efficiency) ความคลองตัวทาง
การเงิน (liquidity) ความนาเชื่อถือ (credit worthiness) และความนาสนใจ (incentive) ของโครงการ
ในมุมมองของแตละกลุมที่มีสวนรวมในโครงการได 

 6) มิติทางดานเศรษฐกิจ (Economics Aspects) เปนเรื่องเกี่ยวกับโครงการที่กําลัง
พิจารณานั้นๆ ไดมีสวนรวมอยางสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติไดอยางไร หรือผลกระทบ
ของโครงการดังกลาวนั้นมีขนาดใหญมากพอ และ คุมคากับการใชทรัพยากรที่หายากของสังคม
หรือไม จึงเปนการมองในแงของสังคมเปนสวนรวม (society as a whole) หรืออาจกลาวไดวาการ
พิจารณามิติทางดานการเงินและมิติทางดานเศรษฐกิจนั้นตางก็เปนสิ่งที่ตองพิจารณาประกอบกันไป
อยูเสมอ 

 2.1.2  ทฤษฎีตนทุนการผลิต 
ตนทุนการผลิตทางดานเศรษฐศาสตร มีความแตกตางจากนิยามทางบัญชี ทําให 

การคํานวณผลตอบแทนหรือผลกําไรมีความแตกตางกันออกไป ในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการศึกษา
ตนทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร คือ คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการผลิตสินคาและบริการ
ที่หนวยผลิตไดจายไปในการผลิตสินคาและบริการทั้งหมด ซ่ึงตนทุนในทางเศรษฐศาสตรจะ
ประกอบไปดวย 
  1)  ตนทุนทางตรง (Direct Cost) หมายถึง ตนทุนที่ตองจายเปนเงินสด ซ่ึงเห็นได 
ชัดเจน บางตําราจึงเรียกวา ตนทุนแจงชัด (Explicit cost) เชน คาจางแรงงาน คาซอมแซมเครื่องจักร 
คาวัตถุดิบ คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน ในทางบัญชีนั้น การคํานวณตนทุนจะมีเพียงตนทุนประเภทนี้
เพียงอยางเดียว แตในทางเศรษฐศาสตรแลว การนําตนทุนทางตรงเหลานี้มารวมกันแลว ในทาง
เศรษฐศาสตรยังไมถือวาเปนตนทุนการผลิตทั้งหมด ยังตองมีการรวมตนทุนอีกประเภทหนึ่งเขาไป
ดวยนั้น คือ ตนทุนทางออม 
  2)  ตนทุนทางออม (Indirect Cost)   หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากร 
หรือปจจัยการผลิต ซ่ึงไมไดจายเปนเงินสดแอบแฝงอยูมองไมเห็น บางตําราจึงนิยมเรียกตนทุนสวน
นี้วา ตนทุนไมแจงชัด (Implicit Cost) ตัวอยางเชน คาแรงงานของตนเอง ซ่ึงเปนตนทุนทางออมที่
สําคัญอีกอยางหนึ่งที่ในทางการบัญชีไมนิยมคิดเปนตนทุนการผลิต หรืออีกตัวอยางหนึ่งคือ การใช
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บานที่อยูอาศัยของตนเองเปนสถานที่ทําการผลิตสินคาและบริการ ก็เปนตนทุนทางออมที่มองไม
เห็นอีกประเภทหนึ่ง เปนตน 

   การคิดตนทุนในทางเศรษฐศาสตรนั้น เราตองคิดตนทุนทางออมเหลานี้เปนสวน
หนึ่งของคาใชจายดวย   โดยเราตองนําหลักการในเรื่อง      คาเสียโอกาส  (Opportunity Cost)   มา
ใชใน    การประเมินตนทุนดวย นั่นคือเราจะนํามาพิจารณาวา หากปจจัยการผลิตชนิดนี้เราไมได
นํามาใชในการผลิตสินคาหรือบริการของเราแลว เราสามารถนําปจจัยการผลิตชนิดนี้ไปใช
ประโยชนเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุดเทาไร เชน ที่ดินหรือบานที่อยูอาศัย หากเราไมไดนํามาใช
เปนสถานที่ประกอบการผลิตสินคาของเราแลว เราสามารถนําไปใหคนอื่นเชาไดมาเปนคาเชา
เทาไร    เปนตน  

 2.1.3 ทฤษฎีการผลิต 
การผลิตหมายถึง การนําเอาปจจัยการผลิตประเภทตางๆ มาใชรวมกันเพื่อสรางให 

เปนสินคาหรือบริการที่มีประโยชนทางเศรษฐกิจ เพื่อสนองความตองการของมนุษยในสังคม หรือ
เปนการสรางมูลคาใหแกสินคาหรือบริการใหสูงขึ้น   ซ่ึงสามารถกระทําดวยการแปรรูป  (form 
utility) ,   ขนยาย หรือเปลี่ยนสถานที่จากแหลงผลิตสูตลาด (place utility) , การทําใหมีสินคาตาม
เวลาที่ผูบริโภคมีความตองการ (time utility) และดวยการใหบริการ (services) ในกรณีที่สินคาไมมี
ตัวตน เพื่อใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ หรือเกิดความพอใจมากขึ้นเงื่อนไขของผูผลิตคือ ผูผลิต
ตองมีความรูความสามารถในการจัดหาปจจัยการผลิตมาใช หรือตองมีวิธีการในการใชปจจัยการ
ผลิตที่มีอยูมาผลิตสินคาหรือบริการ เพื่อใหไดผลผลิตมากที่สุด ซ่ึงจะบรรลุจุดมุงหมายในการไดมา
ซ่ึงกําไรสูงสุด 

 2.1.4 การวิเคราะหทางการเงิน (Financial analysis) 
 โครงการที่สามารถผลิตผลผลิตออกจําหนายในตลาด สมควรตองมีการวิเคราะหทาง

การเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนโครงการลงทุนของเอกชนจําเปนอยางยิ่งตองมีการวิเคราะหดานนี้
เสมอ การวิเคราะหทางดานการเงิน เปนกระบวนการวิเคราะหผลประโยชนและคาใชจายในรูปตัว
เงินของโครงการ เพื่อประเมินศักยภาพของโครงการในสามารถทํากําไรใหแกผูเปนเจาของ โดย
ผลประโยชนและคาใชจายของโครงการจะจัดทําในรูปของกระแสเงินสด ซ่ึงกระแสผลประโยชน
และคาใชจายนั้นจะถูกประเมินดวยราคาตลาด ซ่ึงจะเกิดขึ้นในระยะเวลาตางๆกัน ตลอดอายุของ
โครงการที่ไดมาซึ่งผลประโยชนและตนทุนที่จะตองเสียไปใหเปนคาปจจุบันเสียกอนจึงจะสามารถ
ทําการเปรียบเทียบได 

 ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินครั้งนี้ เราจะทําการวิเคราะหถึง 
การหมุนเวียนของกระแสเงินสดตางๆ ของโครงการ (Cash Flow) อันจะประกอบดวย กระแสเงิน
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สดรับ กระแสเงินสดจาย และกระแสเงินสดสุทธิ โดยโครงการที่จะทําการศึกษาในครั้งนี้ จะให
ผลตอบแทนคุมคาหรือไมนั้น เราจะศึกษาโดยใชเกณฑในการตัดสินใจดังนี้ 

 1)  มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
       มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการลงทุน  คือ  ผลรวมของ

ผลตอบแทนสุทธิที่ไดปรับคาเวลาของโครงการแลว ซ่ึงมุงเพื่อวัดวาโครงการที่กําลังพิจารณาอยูนั้น
จะใหผลตอบแทนที่คุมคาหรือไม เปนการเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับกับ
กระแสเงินสดจายของโครงการ โดยคิดอัตราคิดลด (อัตราดอกเบี้ย) ซ่ึงสวนใหญใชอัตราดอกเบี้ย
เงินกูจากสถาบันการเงิน สูตรในการคํานวณคือ 
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Bt  =  ผลตอบแทนสุทธิในปที่ t 
Ct  =  ตนทุนสุทธิของโครงการในปที่ t 
C0  =  ตนทุนสุทธิของโครงการในปที่ 0 
 i       =  อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย 
 t       =  ปของโครงการ คือ ปที่  1 , 2 , 3 ,......., n 
 n      =  อายุของโครงการ (10 ป)  
ปที่ 0 คือ ปที่มีการลงทุนเริ่มแรก (Initial investment) 

 หลักการตัดสินใจวาโครงการที่เหมาะสมกับการลงทุนนั้นตองมีมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) มากกวา 0   หมายความวา    มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับมากกวามูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดจาย 
 2)    อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) 
 หมายถึง อัตราสวนลดที่จะทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสผลตอบแทนที่จะ
ไดรับในอนาคตเทากับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินลงทุนสุทธินั้นพอดี หรือเปนการพิจารณาวา
อัตราสวนลดไหนที่จะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนศูนย เกณฑที่ใชมีลักษณะคลายคลึงกับการ
หามูลคาปจจุบันสุทธิ จะตางกันตรงที่เปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ย (i) ใน NPV มาเปนอัตราสวนลด (r) 
ใน IRR เทานั้น 
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 การหา IRR เร่ิมจากการหักผลตอบแทนออกดวยคาใชจายเปนปๆ ไปตลอดชั่ว
อายุของโครงการ เพื่อใหไดมาซึ่งผลตอบแทนสุทธิในแตละป หลังจากนั้นก็หาอัตราสวนลดที่จะทํา
ใหผลรวมของมูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทนสุทธิรวมกันแลวมีคาเปนศูนย 
 

IRR = 
( )

0
0 )1(

=
−

∑ +=

n

t
t

tt

r
CB

 

 
โดย IRR = อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 
  Bt = ผลตอบแทนของโครงการปที่ t 
  Ct = ตนทุนของโครงการในปที่ t 
   r = อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 
   t = ปของโครงการ คือ ปที่ 0,1,2,......,n 
   n = อายุของโครงการ 
  ในการตัดสินใจนั้นเมื่อไดคา IRR ออกมาแลวก็นําไปเปรียบเทียบกับอัตรา
ดอกเบี้ย ถาคา IRR ที่คํานวณไดมีคาสูงกวาอัตราดอกเบี้ย โครงการนั้นคุมคาที่จะลงทุน แตถาคา 
IRR ที่ไดต่ํากวาอัตราดอกเบี้ย โครงการนั้นไมคุมคาที่จะลงทุน 
 
 3)    อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) 
 หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสผลตอบแทน
กับมูลคาปจจุบันของกระแสตนทุนตลอดอายุของโครงการภายใตอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่
พิจารณา โดยใชสูตร 
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 โดย B/C Ratio  = อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
         Bt  = ผลตอบแทนสุทธิในปที่ t 
         Ct  = ตนทุนสุทธิของโครงการในปที่ t 
         C0  = ตนทุนสุทธิของโครงการในปที่ 0 
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          i  = อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย 
          t  = ปของโครงการ คือ ปที่ 1 , 2 , 3 , ...... , n 
          n  = อายุของโครงการ 
  ปที่ 0 คือ ปที่มีการลงทุนเริ่มแรก (initial investment) 
 อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนกับมูลคาปจจุบันของคาใชจาย
ตลอดอายุโครงการ ซ่ึงอัตราสวนรายไดตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) มีเกณฑที่ใชใน
การตัดสินใจคือ เลือกลงทุนในโครงการที่มีคา B/C Ratio มากกวา 1 ซ่ึงหมายความวา ผลตอบแทน
ที่ไดของโครงการมีมากกวาคาใชจายที่จายไป 
 
 4)  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ คือ ระยะเวลาการดําเนินงานที่ทําใหผลตอบแทน
สุทธิจากโครงการมีคาเทากับคาใชจายในการลงทุนพอดี วิธีการหาระยะเวลาคืนทุนหรือหาจํานวน
ปที่จะไดรับผลตอบแทนคุมกับเงินที่ลงทุนสามารถคํานวณไดดังนี้ 
 
  ระยะเวลาคืนทุน = คาใชจายในการลงทุนเริ่มแรก 
         ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป 
 
 5)  การวิเคราะหความไหวตัวตอเหตุการณเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 
 การวิเคราะหความไหวตัวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการประเมินความทนตอ
เหตุการณในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณเดิมของโครงการ หรือเกิดจากปจจัย
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป เชน อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง  ซ่ึงมี
ผลกระทบตอผลตอบแทนและตนทุนของกิจการ การวิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทนนั้นสามารถแยก
วิเคราะหไดดังนี้ 
 
 ตนทุน (Total Cost : TC)   = คาใชจายในการลงทุน +   คาใชจายในการดําเนินงาน 
          (Investment Cost)          (Operating Cost)  
 ผลตอบแทน (Benefit : B) = รายไดรวม (Total Revenue) 
   หรือ  =   ราคา (P) x ปริมาณ (Q) 
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 กําหนดใหอัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงินเทากับรอย
ละ 7 โดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ ประจํา
วันที่ 28 มกราคม 2552 เปนอัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบี้ยอางอิงในการวิเคราะหโครงการนี้ 
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ชัชวาล สุวรรณเสวี (2543) ไดทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทนทางการเงิน 
ของโครงการโรงเรียนนวดแผนโบราณในจังหวัดเชียงใหม เพื่อวิเคราะหทางดานปริมาณโดยการ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการโรงเรียนนวดแผนโบราณ  และการ
วิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงตนทุน และ/หรือ ผลตอบแทน รวมถึงเพื่อวิเคราะหปจจัยดาน
คุณภาพที่มีผลตอการตัดสินใจในการลงทุนของโครงการโรงเรียนนวดแผนโบราณ โดยกําหนดอายุ
โครงการ 10 ป ผลการศึกษาพบวา ณ อัตราดอกเบี้ย 11% อัตราการขยายตัวของรายไดตอตนทุน
เทากับ 3% ไดคาดังนี้ คาอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) เทากับ 15.56% มูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV) 
เทากับ 5,026,469.69 บาท อัตราผลตอบแทนตอตนทุน(B/C Ratio) เทากับ 1.32 และระยะเวลาคืน
ทุน คือ 4 ป 2 เดือน หลังจากนั้นไดวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงรายได/ตนทุนจาก 3% เปน 
5% และ 7% ณ ระดับอัตราดอกเบี้ย 8.5% 11% และ 12% ตามลําดับ และทําการวิเคราะหทาง
การเงินวาจะมีความเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใด ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา หากอัตรา
ดอกเบี้ยลดลงเหลือ 8.5% ในขณะที่รายได/ตนทุนเพิ่มขึ้น 7% จะใหผลวิเคราะหทางการเงินดีที่สุด 
คือไดอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ 20.07% มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 
8,439,817.41 บาท อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) เทากับ 2.161 และระยะเวลาคืนทุน 
(PB) เทากับ 2 ป 9 เดือน นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยดานราคา บริการ สถานที่ รวมถึงการสงเสริมการ
ขาย มีสวนตอการตัดสินใจในการใชบริการของลูกคา สวนของผูประกอบการปจจัยที่มีสวนตอการ
ตัดสินใจในการจัดตั้งโรงเรียนนวดแผนโบราณ ไดแก   กําไรจากการอนุรักษศิลปะการนวด และยัง
เปนการสรางงานอีกดวย 
  
 ประวิช ตุงคะเสรีรักษ (2544) ไดทําการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการหอพักใหเชา
อาศัยสําหรับลูกจางนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในจังหวัดลําพูน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความเปนไปไดในการลงทุนสรางอาคารใหพักอาศัยสําหรับลูกจางในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
โดยใชผลตอบแทนและตนทุนของโครงการในการประเมินความเปนไปได โดยใชอัตราสวนคิดลด
ที่รอยละ 10 พบวาโครงการมีความเปนไปไดในการลงทุน มีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมี
คาเปนบวกเทากับ 1,040,263.28 บาท และผลตอบแทนภายในโครงการมีคาเทากับรอยละ 16.50 
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อัตราผลตอบแทนตอตนทุนมีคาเทากับ 1.15 และไดทําการวิเคราะหตอไปวาหากตนทุนของ
โครงการเปลี่ยนแปลงไปมากกวารอยละ 35 หรือมองดานรายรับโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได
รอยละ 12.40 โครงการยังสามารถยอมรับได 
  
 สุปราณี ธนพิทักษ (2547) ไดทําการศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของหอพักแหง
หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดผลการศึกษาดังนี้ ผลการวิเคราะห
ทางดานการเงินไดมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 647,728.24 บาท อัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 
1.0275 อัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 8.97 เมื่อทําการวิเคราะหความไหวตัวตอการ
เปลี่ยนแปลง โดยทําการวิเคราะหเปน 3 กรณี ไดผลการวิเคราะหดังนี้ กรณีที่ 1 ความไหวตัวตอการ
เปลี่ยนแปลง กรณีผลตอบแทนลดลง ตนทุนการดําเนินงานคงที่ แบงเปนกรณีผลตอบแทนลดลงคือ 
ผูเชาลดลง 2% พบวามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเทากับ 491,594.54 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการเทากับ 8.74 และอัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.021 ผูเชาลดลง 3% พบวา
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเทากับ 335,460.85 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
เทากับ 8.51 และอัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.0144 กรณีที่ 2 ความไหวตัว   กรณีตนทุน  
การดําเนินงานเพิ่มขึ้น ตนทุนเพิ่มขึ้น 5% พบวามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเทากับ 
275,311.55 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทากับ 8.42 และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน
เทากับ 1.0115   ตนทุนเพิ่มขึ้น 10% พบวา  มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเทากับ -92,408.08 
บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทากับ 7.86 และอัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 0.9962 
กรณีที่ 3 ความไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลง กรณีผลตอบแทนลดลง ตนทุนการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 
ผลตอบแทนลดลง 5% ตนทุนการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 5% พบวามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ
เทากับ -212,606.25 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทากับ 7.68 และอัตราผลตอบแทนตอ
ตนทุนเทากับ 0.991 ผลตอบแทนลดลง 5% ตนทุนการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 10% พบวามูลคาปจจุบัน
ของผลตอบแทนสุทธิเทากับ -580,325.88 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทากับ 7.11 และ
อัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 0.9757 ผลตอบแทนลดลง 10% ตนทุนการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 
5% พบวามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเทากับ -700,524.05 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการเทากับ 6.93 และอัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 0.9698 ผลตอบแทนลดลง 10% 
ตนทุนการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 10% พบวามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเทากับ -1,068,243.68 
บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทากับ 6.35 และอัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 0.9546 
จากการศึกษาพบวามีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 647,728.24 บาท ซ่ึงมีคามากกวาคาคิดลดที่กําหนด
ไวและอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.0275 ซ่ึงมีคามากกวา 1 แตเมื่อทําการศึกษาความ
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ไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการแลวจะเห็นไดวาโครงการนี้มีความไหวตัวคอนขางสูง ซ่ึง
ทําใหผูประกอบการที่จะลงทุนตองทําการศึกษาขอมูลใหดี  
  
 ปราการ ละวิโล (2547) ไดทําการศึกษา การวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจที่
พักแบบบังกะโล ที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาการวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนทางการเงิน
ของธุรกิจที่พักและเพื่อวิเคราะหความไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการ เมื่อตนทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยกําหนดอายุของโครงการเปน
เวลา 10 ป ตั้งแตป พ.ศ.2546-2555 และกําหนดใหอัตราสวนลดเทากับรอยละ 10 ผลการศึกษาพบวา 
การลงทุนในโครงการบังกะโลแหงหนึ่ง ณ เกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีความ
เหมาะสมและคุมคาตอการลงทุน กลาวคือ มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) 
มีคาเทากับ 9,642,651 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีคาเทากับรอยละ 60.68 
อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 1.63 และโครงการมีระยะเวลาคืนทุน 
3 ป   ผลการวิเคราะหความไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการ       ภายใตสถานการณสมมติ   
3 กรณี ไดผลดังนี้ กรณีที่ 1 เมื่อสมมติใหผลตอบแทนคงที่และอัตราสวนลดรอยละ 10 พบวา 
ตนทุนของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นไดสูงสุดถึงรอยละ 62 เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุนยังคง
ยอมรับได กลาวคือ มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีคาเทากับ 174,540 
บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 10.56% และอัตราสวนของผลตอบแทนตอ
ตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 1.01 กรณีที่ 2 เมื่อสมมติใหตนทุนคงที่และอัตราสวนลดรอยละ 10 
พบวา ผลตอบแทนของโครงการลดลงถึงรอยละ 38 เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุนยังคงยอมรับ
ได กลาวคือ มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีคาเทากับ 175,408 บาท 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 10.91%   และอัตราสวนของผลตอบแทนตอ
ตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 1.01 กรณีที่ 3 เมื่อสมมติใหทั้งตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ
มีการเปลี่ยนแปลง โดยใหอัตราสวนลดรอยละ 10 เทาเดิม พบวา ตนทุนของโครงการสามารถ
เพิ่มขึ้นไดสูงสุดถึงรอยละ 31 และผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงไดถึงรอยละ 19  เกณฑ
การตัดสินใจเพื่อการลงทุนยังคงยอมรับได กลาวคือ มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของ
โครงการ (NPV) มีคาเทากับ 174,974 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 
10.69% และอัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 1.01 
  
 สุรทิณฑ ศิริกุล (2550) การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการสราง
บานพักนักทองเที่ยว ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและ
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ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการสรางบานพักนักทองเที่ยว ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง และ
วิเคราะหความไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) เมื่อตนทุนและผลตอบแทน
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของโครงการสรางบานพักนักทองเที่ยว ซ่ึงแบงเปน 3 กรณี คือ กรณีที่ 1) กรณี
บานเดี่ยว กรณีที่ 2) กรณีอาคารที่พัก และ กรณีที่ 3) กรณีบานเดี่ยวและอาคารที่พัก โดยใชเกณฑ
การหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
(B/C Ratio) การหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และทดสอบคาความแปรเปลี่ยน (Switching 
Value Test) ผลการวิเคราะหทางการเงิน    เมื่อกําหนดใหอัตราคิดลดเทากับรอยละ 10    พบวา   
การสรางบานพักทั้ง 3 กรณี มีความเหมาะสมและมีความคุมคาตอการลงทุน โดยกรณีที่ 3) กรณี
บานเดี่ยวและอาคารที่พักมีความเหมาะสมและคุมคาในการลงทุนมากที่สุด กลาวคือ มีมูลคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 43,888,784.33 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับ
รอยละ 55.88 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 2.51 และระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) เทากับ 1.81 ป รองลงมาคือ กรณีที่ 1) กรณีบานเดี่ยว และ  กรณีที่ 2) กรณีอาคาร
ที่พัก ซ่ึงมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 19,573,879.23 บาท  และ 18,511,851.64 บาท 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับรอยละ 52.91 และ 48.29 อัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 2.20 และ 2.00 และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)   เทากับ  
1.93 ป และ 2.16 ป ตามลําดับ ผลการวิเคราะหความไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity 
Analysis) ของโครงการสรางบานพักนักทองเที่ยว โดยกําหนดการเปลี่ยนแปลง 3 เหตุการณ คือ 
เหตุการณที่ 1) เมื่อกําหนดใหตนทุนผันแปรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น โดยกําหนดใหรายไดและอัตราคิด
ลดคงที่ พบวา กรณีที่ 3) กรณีบานเดี่ยวและอาคารที่พัก มีความทนตอการเปลี่ยนแปลงไดดีที่สุด คือ 
ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นไดถึงรอยละ 321 รองลงมาคือ กรณีที่ 1) กรณีบานเดี่ยว รอยละ 219  และ 
กรณีที่ 2) กรณีอาคารที่พัก รอยละ 175 ตามลําดับ เหตุการณที่ 2) เมื่อกําหนดรายไดเปลี่ยนแปลง
ลดลง โดยกําหนดใหตนทุนและอัตราคิดลดคงที่ พบวา กรณีที่ 3) กรณีบานเดี่ยวและอาคารที่พัก มี
ความทนตอการเปลี่ยนแปลงไดดีที่สุด คือ รายไดลดลงไดถึงรอยละ 60 รองลงมาคือ กรณีที่ 1)  
กรณีบานเดี่ยว รอยละ 54 และกรณีที่ 2) กรณีอาคารที่พัก รอยละ 50 ตามลําดับ  เหตุการณที่ 3) เมื่อ
กําหนดใหตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นมากที่สุดและรายไดลดลงมากที่สุดโดยอัตราคิดลดคงที่ พบวา 
กรณีที่ 3) กรณีบานเดี่ยวและอาคารที่พัก มีความทนตอการเปลี่ยนแปลงไดดีที่สุด คือ ตนทุนผันแปร
เพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 91 รายไดลดลงมากถึงรอยละ 42 รองลงมาคือ กรณีที่ 1) กรณีบานเดี่ยว 
ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 90 รายไดลดลงมากถึงรอยละ 31  และกรณีที่ 2) กรณีอาคารที่
พัก ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 80 รายไดลดลงมากถึงรอยละ 26 ตามลําดับ ผลการ
วิเคราะหความไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 เหตุการณ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา โครงการ
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สรางบานพักนักทองเที่ยว กรณีที่ 3) กรณีบานเดี่ยวและอาคารที่พัก มีความทนตอการเปลี่ยนแปลง
ไดดีที่สุด  รองลงมาคือ กรณีที่ 1) กรณีบานเดี่ยว  และ  กรณีที่ 2) กรณีอาคารที่พัก   ตามลําดับ   
สวนผลการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานตนทุนและดานผลตอบแทนของโครงการสราง
บานพักนักทองเที่ยว ทั้ง 3 กรณี คุมคาที่จะลงทุน หากกรณีที่ 1) กรณีบานเดี่ยว โดยตนทุนเพิ่มขึ้น
ไมเกินรอยละ 119.97 รายไดลดลงไมเกินรอยละ 54.54 หากกรณีที่ 2) กรณีอาคารที่พัก โดยตนทุน
เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 100.10 รายไดลดลงไมเกินรอยละ 50.02 หากกรณีที่ 3) กรณีบานเดี่ยว  และ
อาคารที่พัก โดยตนทุนเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 151.31 รายไดลดลงไมเกินรอยละ 60.21 ตามลําดับ 

 
2.3 ระเบียบวิธีวิจัย 
 2.3.1 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 
 2.3.2  การประเมินตนทุนและผลตอบแทน 

 ในการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของการลงทุนในโครงการรีสอรทแหงหนึ่งใน 
ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เราสามารถแจกแจงตัวแปรทางดานตนทุนและ
ผลตอบแทน ไดดังนี้ 

 ก)  ผลตอบแทน (Benefit) ไดแก 
 -คาเชาที่พัก 
 -คาอาหารและเครื่องดื่ม 
 ข)   ตนทุน (Cost) ไดแก 
  คาใชจายในการลงทุน (ตนทุนคงที่) ประกอบดวย 

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

 2.3.3   การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 
 ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนนี้ จะนําขอมูลปฐมภูมิที่ได จากการประเมินตนทุน

และผลตอบแทนมาวิเคราะหในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อหาคาตางๆ ที่จะใชเปน
เกณฑในการตัดสินใจลงทุนดังนี้ 

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

 2.3.4 การวิเคราะหความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
กรณีที่ 1 เมื่อสมมติใหผลตอบแทนคงที่และอัตราสวนลดรอยละ 7 แลวตองการวิเคราะหวา

ตนทุนการผลิตจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปไดสูงสุดเทาไร เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุนจึงจะ
สามารถยอมรับได 
 กรณีที่ 2 เมือ่สมมติใหตนทุนคงที่และอตัราสวนลดรอยละ 7 แลวตองการวิเคราะหวา
ผลตอบแทนจะเปลี่ยนแปลงลดลงไปไดต่ําสุดเทาไร เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทนุจึงจะสามารถ
ยอมรับได 
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  กรณีที่ 3 เมื่อสมมติใหผลตอบแทนลดลง ตนทุนเพิ่มขึ้น อัตราสวนลดรอยละ 7 แลว
ตองการวิเคราะหวาตนทุนการผลิตจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปไดสูงสุดเทาไร และผลตอบแทนลดลง
ไดต่ําที่สุดเทาไร เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุนจึงจะสามารถยอมรับได 
 
2.4 สถานที่ใชในการดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิเคราะหความเปนไปได ทางการเงินของการลงทุนในรีสอรทแหงหนึ่งใน
ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ณ สถานที่จัดตั้ง
โครงการรีสอรทแหงหนึ่งในตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม    ซ่ึงมีเนื้อที่ประมาณ 
4 ไร 1 งาน 41 ตารางวา 

 ระยะเวลาของโครงการที่ทําการวิเคราะหหาผลตอบแทนทางดานการเงินจะกําหนด
ระยะเวลาในการศึกษา 10 ป คือตั้งแต พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2561 
 
 
2.5 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 
 2.5.1 ขั้นเตรียมการ ไดแก การรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเขียนและเสนอโครงราง
งานวิจัย รวมระยะเวลา 1 เดือน  
 2.5.2 ขั้นดําเนินการ ไดแก การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม การประมวลผลและการวิเคราะห
ขอมูล รวมระยะเวลา 1 เดือน 
 2.5.3 ขั้นเขียนรายงานการศึกษา ไดแก การเขียนรายงานการศึกษา สรุปผลการวิเคราะหทั้งหมด 
รวมระยะเวลา 1 เดือน  
 2.5.4 ขั้นเสนอรายงาน ไดแก การจัดพิมพรูปเลม และการนําเสนอผลการศึกษา รวมระยะเวลา 1 
เดือน  
 
 


