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บทนํา 

 
1.หลักการและเหตุผล 
 

 จังหวัดลําปางเปนเมืองท่ีมีเอกลักษณทางประวัติศาสตรท่ีเกาแก มีโบราณสถานและ
สถาปตยกรรมแบบผสมผสานของลานนา พมาและยุโรปท่ีสวยงาม ท่ีสําคัญมีรถมาวิ่งบริการ
นักทองเท่ียวท่ีเปนเอกลักษณของเมืองลําปางมานาน ทางการทองเท่ียวแหงประเทศไทยจึงสงเสริม
พัฒนาการทองเท่ียวของเมืองลําปางใหยั่งยืนโดยใชรถมาเปนจุดขายในการเช่ือมเสนทางทองเท่ียว
สําคัญในตัวเมืองกับเสนทางทองเท่ียวรถมาเดิมในการทองเท่ียวแบบซิตี้ทัวร (เมืองไทยดอดคอม,  
2549:ออนไลน) 

ในการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียว    และสงเสริมใหอุตสาหกรรมทองเท่ียว  กาวสู 
มาตรฐานคุณภาพและยั่งยืน สามารถแขงขันในตลาดโลกรวมถึงการกระตุนใหเกิดกระแสการ
ทองเท่ียวภายในประเทศแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ และเปนการกระจายรายรับสู
ภูมิภาคอยางท่ัวถึงภายใตแคมเปญ “ Thailand Grand Invitation”  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
(ททท.) จึงไดจัดโครงการสงเสริมการทองเท่ียวดวยรถโดยสารทองถ่ินข้ึนในป2549 ไดเลือกจังหวัด
ลําปาง เปนพื้นท่ีดําเนินโครงการภายใตช่ือ “เท่ียวลําปาง นั่งรถมา” ประกอบกับทางเทศบาลนคร
ลําปางไดจัดทํา “ยุทธศาสตรรถมาลําปาง” ข้ึนมาเพื่อรองรับภารกิจดังกลาว คือวางแผนบริหาร
จัดการรถมาในเมืองลําปางอยางเปนระบบ ท้ังดานการทองเท่ียว ไดมีการจัดระเบียบปรับปรุงสถานี
บริการ จัดเสนทางวิ่งของรถมาเพื่อการทองเท่ียวข้ึนโดยเฉพาะ เพื่อพานักทองเท่ียวท่ีเลือกใชบริการ
นี้ ไดไปสัมผัสกับแหลงสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของจังหวัดลําปาง ท่ีมีอดีตยาวนาน
กวา 1,300 ป รวมถึงดูแลเร่ืองคุณภาพของผูขับข่ีรถมาใหเปนอาชีพท่ีสามารถสรางรายรับเล้ียง
ครอบครัวได ซ่ึงสอดคลองกับสมาคมรถมาจังหวัดลําปางท่ีมีแนวคิดวาตองยกระดับรถมาของ
จังหวัดใหไดรับการยอมรับในวงกวาง ท้ังทางดานพาหนะเพื่อการทองเท่ียวความเปนวิชาชีพ และ
อุตสาหกรรม  ซ่ึงครอบคลุมต้ังแตการสงเสริมพัฒนาพันธุมา ระบบการเลี้ยงมา การออกแบบ 
ซอมแซมรถมา พัฒนากิจการรถมา ท่ีสําคัญท่ีสุดคือการดึงใหรถมากลับเขาสูวิถีชีวิตของคนลําปาง
อีกคร้ัง ( ปณฑพ ตั้งศรีวงศ,2550:ออนไลน)  

ในการประกอบธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปางนี้ ผูประกอบการจะมีมาและรถมาเปนของ
ตนเอง ซ่ึงผูประกอบการสวนใหญจะรวมกลุมกันเปนสมาคมรถมาลําปาง และสมาชิกทุกคนจะตอง
มีใบอนุญาตขับข่ีลอเลื่อน  ปายทะเบียนรถมา   การดําเนินงานจะเปนลักษณะสวนตัวของบุคคล  
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ซ่ึงการรวมตัวกันเปนสมาคมนั้น    เพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในกลุมผูประกอบอาชีพรถมา  
ม.ร.ว.นพพนธ เกษมสันต อุปนายกและเลขาธิการสมาคมรถมาลําปางกลาววา   “รถมานั้น ถาไมมี
รายรับอยูไมไดแนนอนมันก็จะเปนแคช่ือรถมาลําปาง เพราะวาครอบครัวเขาตองมีรายจาย มาตัว
หนึ่งกิน 20-25 บาทตอวันตอตัว ครอบครัวหนึ่งตองมีมาไมนอยกวา 3 ตัว ตอรถมา 1 คัน แลวคิดดูมี
มากวา 300 ตัว แลวคนอีกกวา 400 คนนะ ในครอบครัว คนตาดําๆ 400 คนนี่มีแนนอนเลย อันนี้เปน
เร่ืองท่ีจะตองดูแล” ( ปณฑพ ตั้งศรีวงศ,2550:ออนไลน) ทางสมาคมจึงไดรวมกับการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทยใหมีการฝกอบรมผูขับข่ีมาอยางตอเนื่องท้ังใหความรูดานสถานท่ีทองเท่ียวและสถานท่ี
สําคัญตางๆรวมไปถึงขอปฏิบัติและมารยาทขณะปฏิบัติงาน นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมากับทัวรจะ
จองรถมากับสมาคมแลวทางสมาคมจะจัดหารถมาใหตามจํานวนท่ีตองการซ่ึงจะจัดคิวใหเรียงลําดบั
ตามหมายเลขสมาชิกไปเร่ือยๆจนครบทุกคน ทางจังหวัดไดจัดเสนทางสําหรับรถมาโดยทางสมาคม
รถมาลําปางไดกําหนดคาโดยสารไว 3 อัตรา คือ เสนทางรอบเมืองเล็ก ใชเวลาประมาณ 20 นาที 
ราคา 150 บาท  เสนทางรอบเมืองใหญ ใชเวลาประมาณ 40 นาที ราคา 200 บาท หากเชาเปนชั่วโมง      
นักทองเท่ียวสามารถเลือกเสนทางชมเมืองไดตามความตองการ    ช่ัวโมงละ300 บาท  

รถมาลําปางถือเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนรวมถึงเปนสัญลักษณของจังหวัดลําปาง เปน
ส่ิงท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร จังหวัดลําปางเปนหนึ่งเดียวในประเทศไทยท่ีมีการจดทะเบียนรถมา
และอนุญาตใหวิ่งในถนนหลวงไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และมีจํานวนรถมาท่ีใชวิ่งบนถนนเปน
แหงเดียวที่หลงเหลืออยูในประเทศไทย และมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงอดีตเปนพาหนะท่ีใชงานท่ัวไป 
ปจจุบันหายไปใชเปนเพียงเพื่อการทองเท่ียวทําอยางไรที่จะทําใหรถมามีการพัฒนาเพิ่มมูลคารายรับ
สูคนลําปางใหมากข้ึน ท่ีผานมาไดมีการสงเสริมโดยการจัดทําเสนทางรถมาเพื่อการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมหลายเสนทาง แตก็ยังไมสมบูรณมากนัก ยังขาดความรวมมืออีกหลายดาน ซ่ึงตองมีการ
ระดมความเห็นหลายฝายชวยกันพัฒนาท้ังเร่ืองสายพันธุของมา การสงเสริมการทองเท่ียว การ
จัดการรถมาใหมีเอกภาพ โดยมีภาครัฐ เอกชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนและเขามา
ชวยดําเนินการเปนรูปธรรม ใหรถมาอยูคูเมืองลําปางตอไป (นายรอบรูดอดคอม, 2549 : ออนไลน)  

ดวยเหตุนี้ผูทําการศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของผูประกอบ 
ธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปาง เพื่อเปนขอมูลประกอบการสงเสริมและพัฒนาอาชีพรถมาใหทํารายได
ใหกับชาวบานและเพื่อสานตออาชีพรถมาตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของผูประกอบการธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปาง 
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3. ขอบเขตและวิธีการศึกษา  
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยรายรับ รายจายในการลงทุน รายจายในการ 
 ดําเนินงาน การคิดตนทุนและผลตอบแทนท่ีไดรับของผูประกอบการธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปาง  

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้   คือ   ผูประกอบการธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปาง 
จํานวน 110 ราย (สุคนธทิพย สุภาจันทร, 2550 :หนา 79) กําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 61  ราย โดย
ทําการสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  ยอมใหมี
ความคลาดเคล่ือนไดรอยละ5  กําหนดสัดสวนของประชากรเทากับ 0.10  ตามสูตร ดังนี้ (ปวีณรัตน 
เลิศจีระจรัส ,2543 : หนา 57 - 58) 
  

n  =  p (1-p) 
                                        e2    +      p (1-p) 
                                                                                     z  2                         N 
 โดย n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N คือ ขนาดของกลุมประชากรเปาหมาย 

e คือ ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง  
p คือ สัดสวนของประชากร 
z คือ ระดับความเช่ือม่ัน  

   
3.2 วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
         ในการศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1) จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) นายกสมาคมรถมา 
ลําปาง จํานวน 1 ราย เพื่อใหทราบวัตถุประสงค และกฎระเบียบของสมาคม และหัวหนาคิวรถมา 
จํานวน 1 ราย เพื่อใหทราบวิธีการดําเนินงานของธุรกิจรถมาลําปาง 
   2)   เก็บขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ผูประกอบธุรกิจรถมาในจังหวัด 
ลําปางจํานวน 61 ราย เพื่อใหทราบรายรับและรายจายในการประกอบธุรกิจ 
  3.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)   

    ไดจากการคนควาและรวบรวมขอมูล จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ขอมูลทางวิชาการ หนังสือและขอมูลออนไลน 
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4. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการทําการศึกษาคร้ังนี้คือ  
4.1 แนวทางสัมภาษณ  

สําหรับสัมภาษณนายกสมาคมรถมาลําปาง จํานวน 1 รายและหัวหนาคิวรถมา  
จํานวน 1 ราย  

4.2 แบบสอบถาม  
โดยลักษณะของแบบสอบถาม ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 3   

สวนดังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของธุรกิจรถมา 
สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับรายจายและรายรับในการประกอบการธุรกิจรถมา 

   
5. การวิเคราะหขอมูล 

5.1 ขอมูลท่ีรวบรวมมาไดจากการสัมภาษณ 
จะนํามาวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 

5.2 ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม  
จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)    ประกอบดวย  

ความถ่ี  (Frequency) คาเฉล่ีย(Mean) และคารอยละ  (Percentage)  นํามาคํานวณตนทุนและ
ผลตอบแทนของธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปาง  
 
6. นิยามศัพท 
  ตนทุน หมายถึง ตนทุนจากการลงทุนทําธุรกิจรถมา  ไดแกรายจายในการลงทุน 
และรายจายในการดําเนินงานทุกอยางท่ีเกี่ยวของในการทําธุรกิจรถมา 
  ผลตอบแทน หมายถึง รายรับท่ีไดรับจากการลงทุนทําธุรกิจรถมาหลังหักรายจาย
ในการลงทุนแลว 
  ธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปาง หมายถึง กิจการท่ีบริการนักทองเท่ียวชมเมืองลําปาง 
โดยใชรถมาซ่ึงเปนรถเปดประทุน ท่ีนั่งผูโดยสารคลายคลึงกับท่ีนั่งของรถจักรยานสามลอแตมี
ขนาดใหญกวา อยูทางตอนหลังของท่ีนั่งคนบังคับมา ซ่ึงมีระดับสูงกวาเล็กนอย นั่งไดคันละไมเกิน 
4 คน 
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7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1  ทําใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปาง 
7.2  เพื่อใหไดขอมูลประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนทําธุรกิจรถมาตอไป 

 


	  ต้นทุน หมายถึง ต้นทุนจากการลงทุนทำธุรกิจรถม้า  ได้แก่รายจ่ายในการลงทุน และรายจ่ายในการดำเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจรถม้า

