
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
ในการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปางน้ัน มีแนวคิด 

ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้ 
  

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดเก่ียวกับตนทุน  1.1 

 ในธุรกิจท่ีใหบริการแกลูกคาโดยปราศจาก การสงมอบสินคา เนื่องจากการ
ใหบริการเปนส่ิงท่ีไมมีตัวตน และจับตัองไมได จึงถือวาตนทุนการใหบริการเปนคาใชจายทันทีท่ี
ใหบริการเสร็จส้ิน ดังนั้นการจําแนกตนทุนของธุรกิจจึงมีเพียง  2 ประเภทคือ 

 

1.1.1 รายจายลงทุน  (Capital Expenditure)  หมายถึง   รายจายในการเปล่ียน 
เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ การขยายโรงงาน รายจายท่ีเกดิข้ึนนั้นมีจํานวนมูลคาสูงและผล
ของการจายเงินผูกพันกับกิจการเปนเวลานานเกินกวา 1 ป ซ่ึงคาดหวังจะไดรับผลตอบแทนใน
อนาคต    

1.1.2 รายจายดาํเนินงาน  (Operating Expenditure ) หมายถึง   รายจายท่ีเกิดข้ึน 
เปนประจําเพือ่ใหธุรกิจดําเนินงานติดตอกันไปได ซ่ึงรายจายเหลานี้มีมูลคานอยเม่ือเทียบกับรายจาย
ลงทุน ซ่ึงคาดหวังจะไดผลตอบแทนภายใน 1 ป และผลตอบแทนจากการจายเงินนัน้ มีระยะเวลา
ส้ัน (กาญจนา คุมา,2549 : หนา 311-312) 
 

1.2 แนวคิดเก่ียวกับผลตอบแทน 
การวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนเพือ่ใหตัดสินใจไดวาควรลงทุนทําธุรกิจ 

หรือไมนั้น จะใชวิธีวเิคราะหผลตอบแทนดงันี้   
 

1.2.1 วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method) หมายถึง ระยะเวลาท่ีธุรกิจ 
จะไดเงินลงทุนคืนซ่ึงคิดเปนจํานวนป โดยคํานวณจากการหารเงินทุนท้ังหมดดวยรายรับจากการ
ลงทุนตอป 
 

ระยะเวลาคืนทุน   =           จํานวนเงินลงทุน 
       กระแสเงินสดรับสุทธิตอป 
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1.2.1 วิธีอัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) 
หมายถึง อัตราสวนท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหวางกาํไรท่ีเกิดขึ้นหลังหักรายจาย แลวเทียบกบั
สินทรัพยไมหมุนเวยีนท่ีใชในกิจการท้ังส้ิน ( กชกร เฉลิมกาญจนา,2548: หนา 333-334) 
 

  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน =  กําไรสุทธิ 
              สินทรัพยท่ีไมหมุนเวียน 
 

  1.2.3 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Persent Value Method : NPV) คือ การ
คํานวณหาผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนที่คาดวาในอนาคต ตามอัตราผลตอบแทน
ข้ันตํ่าท่ีตองการ สามารถแสดงไดดังนี้ (สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ, 2547: หนา 382) 
              n 

NPV    =         ∑             C t          -    I 

           t =  1       (1  +  r  ) t
 

 

สูตร 
 

 
 
กําหนดให NPV = มูลคาปจจุบันสุทธิ 
  Ct = กระแสเงินสดท่ีไดรับสุทธิในแตละงวด 
  r = อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่าท่ีตองการ  
  I = เงินจายลงทุนเร่ิมแรก 
   

1.3  การวิเคราะหจุดคุมทุน  (Break-Even Point Analysis) จุดคุมทุน หมายถึง จุดการ
ดําเนินงานท่ีกิจการไมมีกําไร และไมขาดทุน ซ่ึง ณ จุดการดําเนินงานนี้กิจการจะมียอดกําไร
สวนเกินรวม เทากับตนทุนคงท่ีท้ังหมดของกิจการพอดี การวิเคราะหจุดคุมทุนในรูปของจํานวน
เงิน สามารถท่ีจะคํานวณไดจาก 

 

 จุดคุมทุน (บาท)  =       ตนทุนคงท่ี 
    อัตรากําไรสวนเกิน 
 

โดยท่ี               อัตรากําไรสวนเกิน    = ยอดขาย – ตนทุนผันแปร 
                   ยอดขาย 
 
 



 
 
 
 

 
8 

 

2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
สันติ วงคดาว (2544) ศึกษาเร่ือง “ธุรกิจรถมากับการทองเท่ียวจังหวัดลําปาง” มี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงลักษณะของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีมาทองเท่ียวจังหวัดลําปาง 
ศึกษาความสนใจ และความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีตอรถมาลําปาง และศึกษา
ถึงลักษณะของการดําเนินธุรกิจรถมา จังหวัดลําปาง 

ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวชาวตางชาติสวนใหญเปนผูสูงอายุ ท่ีเดินทางมากับ
บริษัททัวร ภูมิลําเนาของนักทองเท่ียวอยูในกลุมประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เนเธอรแลนด 
สวิสเซอรแลนด เม็กซิโก สวนใหญเดินทางมาเพ่ือพักผอน การใชบริการรถมาของนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศ ไดถูกระบุอยูในโปรแกรมทัวร การดําเนินธุรกิจรถมาผูดําเนินธุรกิจรถมามีรายไดไม
เพียงพอกับรายจาย ซ่ึงข้ึนอยูกับจํานวนนักทองเที่ยวหรือฤดูกาลทองเที่ยว ปญหารายไดนอยเปน
ปญหาท่ีผูดําเนินธุรกิจรถมาพบมากท่ีสุด ปญหาอ่ืนๆท่ีพบมาก คือ คาใชจายมากเกินไป ขาดการ
สนับสนุนจากทางราชการ ทางหนึ่งท่ีผูดําเนินธุรกิจสามารถชวยเหลือตัวเองไดกอนคือ การ
รวมกลุมกันเปนสมาคมรถมาจังหวัดลําปาง 

 

ธันยธรณ สิทธิชุม (2547) ศึกษาเครือขายความรวมมือการอนุรักษอาชีพขับรถมา
จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเครือขายความรวมมือการอนุรักษอาชีพขับรถมาจังหวัด
ลําปาง และหาแนวทางความรวมมือในการอนุรักษอาชีพขับรถมา กลุมการศึกษา 3 กลุม คือองคกร
ภาครัฐ องคกรภาคเอกชน และประชาชนในทองถ่ินจังหวัดลําปาง ดวยวิธีการสัมภาษณ แลวนํา
ขอมูลมาวิเคราะหจําแนกขอมูลใหเปนหมวดหมู ตีความและวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอแบบ
บรรยาย 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ เครือขายความรวมมือในการอนุรักษอาชีพรถมา ประกอบดวย 
3 กลุม คือ องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน และประชาชนในทองถ่ินจังหวัดลําปาง โดยองคกร
ภาครัฐเปนเครือขายตรงมีบทบาทหนาท่ีในการใหความชวยเหลือผูประกอบอาชีพรถมาผานทาง
สมาคมรถมา องคกรภาคเอกชนเปนท้ังเครือขายตรงและเครือขายออม หนวยงานท่ีเปนเครือขาย
ตรงไดแก สมาคมรถมาจังหวัดลําปาง ชมรมอนุรักษรถมาลําปาง เครือขายวัฒนธรรมรถมา กองทุน
มาลําปาง ธุรกิจผลิตรถมาลําปาง ซ่ึงรถมาท่ีใชอยูในปจจุบันท่ีสรางข้ึนมาใหมราคาขายตอหนึ่งคัน
ประมาณ 50,000 บาท สวนรถมาท่ีซ้ือตอจากคันเกาและนํามาตกแตงใหมมีราคาขายต้ังแต 30,000 
บาทถึง 45,000 บาท สวนลูกคาบางรายท่ีนําคันเกามาแลกเปนคันใหมจะมีการคิดราคาไปตามสภาพ
รถมาคันเกา ซ่ึงทําใหซ้ือรถมาคันใหมไดในราคาถูกลง 
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โดยหนวยงานท่ีเปนเครือขายตรงมีบทบาทในการควบคุมดูแลและใหความชวยเหลือผู
ประกอบอาชีพรถมาหนวยงานท่ีเปนเครือขายออม ไดแก ธุรกิจโรงแรมจังหวัดลําปาง ส่ือมวลชน
จังหวัดลําปาง และสมาคมทองเท่ียวจังหวัดลําปาง ทําหนาท่ีประชาสัมพันธใหมีนักทองเท่ียวมาใช
บริการรถมา สําหรับประชาชนในทองถ่ินจังหวัดลําปาง เปนท้ังเครือขายตรงและเครือขายออม มี
บทบาทหนาท่ีในการประชาสัมพันธการใหบริการรถมา และใชบริการรถมา 

แนวทางความรวมมือในการอนุรักษอาชีพขับรถมา องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน
และประชาชนในทองถ่ินจังหวัดลําปาง ใหความรวมมือในการอนุรักษอาชีพขับรถมาดังนี้ แผนงาน
อนุรักษอาชีพขับรถมาจังหวัดลําปาง การสงเสริมและสนับสนุนอาชีพขับรถมาดานการตลาด โดย
สงเสริมดานการขาย การประชาสัมพันธ และกิจกรรมในการอนุรักษอาชีพขับรถมารวมท้ังสงเสริม
และสนับสนุนอาชีพขับรถมาดานการเงิน และสงเสริมและสนับสนุนอาชีพขับรถมาดานวัสดุ
อุปกรณ 

 

อรุณี   จามาติกุล  (2548)  ศึกษาเร ื่อง “ การวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนของ
ผูประกอบการรถโดยสารขนาดเล็กประจําทาง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อ
วิเคราะห ตนทุน และผลตอบแทนของผูประกอบการรถโดยสารขนาดเล็กประจําทาง (ส่ีลอแดง)ใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม 

จากการศึกษาพบวากลุมผูประกอบการรถโดยสารขนาดเล็กประจําทางท่ีซ้ือรถยนต
เปนเงินสด ผลตอบแทนในการลงทุนพบวา ระยะเวลาคืนทุน 6 ป 14 วัน โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิ
(NPV) 62,605.47 บาท จุดคุมทุนกรณีตนทุนเต็ม อยูท่ี 890 คนตอวัน หากวิเคราะหจุดคุมทุนท่ีเปน
เงินสดอยูท่ี 17 คนตอวัน กลุมผูประกอบการรถโดยสารขนาดเล็กประจําทางก็จะมีกําไรเนื่องจาก
ปจจุบันรับผูโดยสารในราคาปกติวันละ 49.06 คน 

สําหรับกลุมผูประกอบการรถโดยสารขนาดเล็กประจําทางอยูระหวางเชาซ้ือ 
ผลตอบแทนในการลงทุนพบวา ระยะเวลาคืนทุน 6 ป 11 เดือน6 วัน โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV) 
- 117,679.68 บาท จุดคุมทุนกรณีตนทุนเต็ม อยูท่ี 866 คนตอวัน หากวิเคราะหจุดคุมทุนท่ีเปนเงิน
สดอยูท่ี 130 คนตอวัน ซ่ึงไมคุมทุนเชนกัน เนื่องจากปจจุบันรับผูโดยสารในราคาปกติวันละ 53.20 
คน 

สําหรับกลุมผูประกอบการท่ีเชารถโดยสารขนาดเล็กประจําทางมาดําเนินการ 
ผลตอบแทนในการลงทุนพบวา ระยะเวลาคืนทุน 2 ป 2 เดือน7 วัน โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 
59,672.93 บาท จุดคุมทุนกรณีตนทุนเต็ม อยูท่ี 481 คนตอวัน หากวิเคราะหจุดคุมทุนท่ีเปนเงินสด
อยูท่ี 294 คนตอวัน ซ่ึงไมคุมทุนเชนกัน เนื่องจากปจจุบันรับผูโดยสารในราคาปกติวันละ 63.03 คน 


