
  บทที่ 4 
ตนทุนผลตอบแทนของธรุกิจรถมาในจังหวัดลําปาง 

 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจรถมาในจังหวัด

ลําปางจากขอมูลท่ีไดรับจากการใชแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน  61  ราย จากผูประกอบการธุรกิจ
รถมาในจังหวัดลําปาง รวมถึงการสัมภาษณนายกสมาคมรถมาจังหวัดลําปาง และหัวหนาคิวรถมา  
เพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบสอบถาม  มาใชประกอบในการศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 
ซ่ึงแบงเปน รายจายลงทุน และรายจายดําเนินงาน หลังจากนั้นจะวิเคราะหการตัดสินใจในการ
ลงทุนโดยวิเคราะหหาระยะเวลาคืนทุน(Payback Period Method)   มูลคาปจจุบันสุทธิ(Net Present 
Value) รวมท้ังอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ไดผลสรุปดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
2. ขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของธุรกิจรถมา 
3. ขอมูลเกี่ยวกับรายจายและรายรับจากการใหบริการในธุรกิจรถมา 
4. การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนกรณีคิดคาแรงงานเปนรายจายดําเนนิงาน 
5. การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนกรณีไมคิดคาแรงงานเปนรายจาย

ดําเนินงาน 
  

1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 51 83.60 
หญิง 10 13.40 

รวม 61 100.00 
  

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ท้ังหมดจํานวน 61 ราย เปนเพศชาย 
จํานวน  51  ราย คิดเปนรอยละ83.60  และเพศหญิงจํานวน 10  ราย คิดเปนรอยละ 13.40 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
  

อายุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 20 ป   1   1.64 
20 – 35 ป 17 27.88 
36 – 45 ป 35 57.38 
46 – 55 ป  7 11.46 
มากกวา 55 ป 1   1.64 

รวม                       61                   100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุในชวง 36 – 45 ป  มากท่ี 
สุดจํานวน  35   ราย คิดเปนรอยละ 57.38   รองลงมา มีอายุในชวง  20 – 35 ป จํานวน 17   ราย คิด
เปนรอยละ 27.88 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา 27 44.26 
มัธยมศึกษาตอนตน 33 54.10 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  1  1.64 
อนุปริญญา หรือ ปวส. - - 
ปริญญาตรี - - 
สูงกวาปริญญาตรี - - 

รวม 61             100.00 
  

จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ  54.10 รองลงมาสําเร็จการศึกษาในระดับ 
ประถมศึกษาจํานวน   27 ราย คิดเปนรอยละ44.26 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิลําเนา  
 

ภูมิลําเนา จํานวน รอยละ 
จังหวัดลําปาง 60 98.36 
จังหวัดอ่ืนๆ 1  1.64 

รวม 61                   100.00 
 

จากตาราง 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดลําปาง 
จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 98.36 รองลงมามีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดลําพูน จํานวน 1 ราย คิดเปน
รอยละ 1.64  
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพขับรถมา 
 

ระยะเวลาในการประกอบอาชีพขับรถมา จํานวน รอยละ 
นอยกวา 5 ป   5  8.20 
5 – 10 ป 38 62.30 
11 – 15 ป 12 19.67 
15 – 20 ป   4  6.56 
มากกวา 20 ป   2  3.27 

รวม 61          100.00 
 

จากตาราง 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพขับรถมาเปน
ระยะเวลา 5 – 10 ป จํานวน  38  ราย คิดเปนรอยละ62.30 รองลงมามีระยะเวลา 11 – 15  ป จํานวน   
12 ราย คิดเปนรอยละ19.67 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการประกอบ
อาชีพขับรถมา  
 
การประกอบอาชีพขบัรถมา จํานวน รอยละ 

เปนอาชีพหลัก 47 77.05 
เปนอาชีพเสริม 14 22.95 

รวม 61                   100.00 
 

จากตาราง 4.6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพขับรถมาเปนอาชีพ
หลัก จํานวน   47  ราย คิดเปนรอยละ 77.05   รองลงมาประกอบอาชีพขับรถมาเปนอาชีพเสริม 
จํานวน    14   ราย คิดเปนรอยละ  22.95 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาเหตุในการประกอบ
อาชีพขับรถมา  
 

สาเหตุท่ีประกอบอาชีพขับรถมา จํานวน รอยละ 
สืบทอดจากบรรพบุรุษ 28 45.90 
อยากอนุรักษรถมาใหอยูคูเมืองลําปาง 28 45.90 
รายรับดี  3  4.93 
ไมมีอาชีพอื่นท่ีจะทํา  2  3.27 
อ่ืนๆ - - 

รวม 61          100.00 
 

จากตาราง 4.7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสาเหตุท่ีประกอบอาชีพขับรถมา
คือ สืบทอดจากบรรพบุรุษ และอยากอนุรักษรถมาใหอยูคูเมืองลําปาง จํานวน   28   ราย คิดเปนรอย
ละ 45.90  
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2. ขอมูลเก่ียวกับโครงสรางของธุรกิจรถมา 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะธุรกิจ  
 

ลักษณะของธุรกิจรถมา จํานวน รอยละ 
ทําคนเดียว 45 73.78 
ทํารวมกับคนในครอบครัว   2  3.27 
เขาหุนกันกับคนอ่ืน 14 22.95 
จางคนขับรถมา - - 

รวม 61                   100.00 
 

จากตาราง 4.8 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจรถมาใน
จังหวัดลําปางสวนใหญมีธุรกิจในลักษณะ ทําคนเดียว จํานวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 73.78  
รองลงมาเขาหุนกันกับคนอ่ืน จํานวน   14  ราย คิดเปนรอยละ 22.95 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนคนขับรถมาตอคัน 
  

จํานวนคนขับรถมาตอคัน จํานวน รอยละ 
คนเดียว 43 70.49 
2 คน 14 22.95 
3 คน   4  6.56 
มากกวา 3 คน  - - 

รวม 61          100.00 
 

จากตาราง 4.9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนคนขับรถมาตอคัน คน
เดียว จํานวน43 ราย คิดเปนรอยละ70.49   รองลงมา จํานวนสองคน จํานวน 14  ราย คิดเปนรอยละ 
22.95 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเปนสมาชิกสมาคม
รถมาลําปาง 
  

การเปนสมาชกิสมาคมรถมาลําปาง จํานวน รอยละ 
เปน 50 81.97 
ไมเปน 11 18.03 

รวม 61             100.00 
 

จากตาราง 4.10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนสมาชิกสมาคมรถมาลําปาง  
จํานวน 50 ราย คิดเปนรอยละ 81.97   ไมไดเปนสมาชิกสมาคมรถมาลําปางจํานวน   11 ราย คิดเปน
รอยละ 18.03 
 
3. ขอมูลเก่ียวกับรายจายและรายรับจากการใหบริการในธุรกิจรถมา 

รายจายในการประกอบธุรกิจรถมา สามารถแบงไดเปน 2 สวน ไดแก รายจายในการ
ลงทุน และรายจายในการดําเนินงาน โดยนําขอมูลของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจรถ
มาในจังหวัดลําปาง ซ่ึงสามารถแบงกลุมตามลักษณะการประกอบอาชีพของผูประกอบการธุรกิจรถ
มาในจังหวัดลําปาง ได 2 ลักษณะ คือ ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 47 ราย และผูประกอบ
ธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 14 ราย (จากตารางท่ี 4.6)  ในแตละลักษณะนํามาเฉล่ียหารายจายตอราย 
โดยแยกออกเปนรายจายเกี่ยวกับมาสําหรับเทียมรถมา และรายจายเกี่ยวกับรถมา 
 

3.1 รายจายลงทุน (Capital Expenditure) 
เปนรายจายเร่ิมแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจรถมาไดจายไปโดยแยก

ออกเปนรายจายเกี่ยวกับมาสําหรับเทียมรถมา และรายจายเกี่ยวกับรถมา จากผลการศึกษาพบวา
รายจายลงทุนเร่ิมแรกเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจรถมาแตละลักษณะ มี
รายละเอียดดังนี้ 
 
  3.1.1 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก  
  จะมีการลงทุนมากกวาผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม โดยการลงทุน
ประกอบดวยรายจายลงทุนเกี่ยวกับมา และการลงทุนเกี่ยวกับรถมา 

 1)  รายจายลงทุนเก่ียวกับมาประกอบไปดวย 
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1.1)  ตนทุนมา 
             จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวนมาโดยเฉล่ีย
แลว 1 รายจะมีมา 1 ตัว และมีราคาเฉล่ียตัวละ 19,871 บาท ซ่ึงไดมาจากการซ้ือ สวนมาท่ีเกิดจากมา
ในคอกน้ันตองมีอายุประมาณ 5 ป จึงจะสามารถ  นํามาเทียมรถลากไดผูศึกษาจึงคิดตนทุนในราคา
เฉล่ียเทากับมาท่ีไดมาจากการซ้ือ 
 

1.2)  คาฝกมาเทียมรถมา 
 

ตารางท่ี 4.11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการฝกมาใหลาก
รถ  
 

การฝกมาใหลากรถ จํานวน รอยละ 
ฝกเอง 56 91.80 
จางใหคนอ่ืนฝกให  5  8.20 

รวม 61             100.00 
 

จากตาราง 4.11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปางสวน
ใหญฝกมาใหลากรถเอง  จํานวน 56 ราย คิดเปนรอยละ 91.80     รองลงมาจางใหคนอ่ืนฝกให
จํานวน   5 ราย คิดเปนรอยละ 8.20 
  จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพ
หลัก ฝกมาใหลากรถเอง จํานวน 42 ราย ซ่ึงเปนสวนใหญ ผูศึกษาจึงไมคิดตนทุนในสวนนี้ 
 

1.3)  คอกมา 
    จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจ
รถมาเปนอาชีพหลัก พบวาคอกมาท่ีใชประกอบการธุรกิจรถมาสวนใหญมาจากการปลูกสรางจาก
บริเวณบานโดยเสียรายจายในการตอเติมเฉล่ีย 1,500 บาท 
 

1.4)  อุปกรณการทําเล็บและอุปกรณใสเกือกมา 
จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจ 

รถมา พบวาผูประกอบการธุรกิจรถมาสวนใหญ ยืมอุปกรณการทําเล็บและอุปกรณใสเกือกมาจาก
สมาคมรถมาลําปางและคลินิกมาลําปาง จึงไมคิดตนทุนในสวนนี้ 
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สรุปรายจายลงทุนเกีย่วกับมาสําหรับเทียมรถมา ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปน 

อาชีพหลักประกอบดวย 
 

 
 
  

1. ตนทุนมา 19,871 บาท 
2. คอกมา 1,500 บาท  

รวม 21,371 บาท 
 

 

2) รายจายลงทุนเก่ียวกับรถมาประกอบไปดวย 
2.2)  ตนทุนรถมา 

    จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามพบวา รถมาท่ีนํามาใช
ประกอบการไดมาโดย ซ้ือรถมาใหมราคาเฉล่ียคันละ 40,286 บาท สวนผูประกอบการท่ีซ้ือรถมา
เกา มีราคาเฉล่ียคันละ 20,000 บาท  
 

2.3)  คาสมาชิกสมาคมรถมา 
    จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจ
รถมาพบวา ผูประกอบธุรกิจรถมาสวนใหญเปนสมาชิกสมาคมรถมา ผูศึกษาจึงคิดตนทุนคาสมาชิก
สมาคมรถมาแรกเขา จํานวน 100 บาท 
 

2.4)  คาใบอนุญาตขับขี่ลอเล่ือน และคาปายทะเบียนรถมา 
    จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจ
รถมา และจากการสัมภาษณนายอัครินทร พิชญกุล นายกสมาคมรถมาจังหวัดลําปางพบวา ปจจุบัน
คาใบอนุญาตขับข่ีลอเล่ือน และคาปายทะเบียนรถมา ไดถูกยกเลิกใชแลว จึงไมมีตนทุนในสวนนี้ 
 
ตารางท่ี 4.12  แสดงรายละเอียดรายจายลงทุนของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
 

รายจายลงทุน กรณีท่ีซ้ือรถมาใหม (บาท) กรณีท่ีซ้ือรถมาเกา (บาท) 
มาสําหรับเทียมรถมา 21,371.00 21,371.00 
รถมา 40,286.00 20,000.00 
คาสมาชิกสมาคมรถมา 100.00 100.00 

รวม 61,757.00 41,471.00 
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3.1.2 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม  
  ผูประกอบการสวนใหญมักไมคอยลงทุนอะไรมากนักรายจายลงทุนเกี่ยวกับมา
ประกอบไปดวยรายจายลงทุนเกี่ยวกับมา และการลงทุนเกี่ยวกับรถมา 
 

1)  รายจายลงทุนเก่ียวกับมาประกอบไปดวย 
1.1)  ตนทุนมา 

    จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจํานวนมาโดยเฉล่ีย
แลว 1 รายจะมีมา 1 ตัว และมีราคาเฉล่ียตัวละ 19,800 บาท ซ่ึงไดมาจากการซ้ือ สวนมาท่ีเกิดจากมา
ในคอกน้ันตองมีอายุประมาณ 5 ปจึงจะสามารถนํามาเทียมรถลากไดผูศึกษาจึงคิดตนทุนในราคา
เฉล่ียเทากับมาท่ีไดมาจากการซ้ือ 
 

1.2) คาฝกมาเทียมรถมา 
    จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจ
รถมาเปนอาชีพเสริมทุกราย ฝกมาใหลากรถเอง ผูศึกษาจึงไมคิดตนทุนในสวนนี้  
  

1.3) คอกมา 
    จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจ
รถมาเปนอาชีพเสริม พบวามาท่ีใชประกอบการธุรกิจรถมาสวนใหญใชวิธีการฝากมาไวกับคอกมา
อ่ืน และมัดไวบริเวณบานโดยไมจัดทําคอก จึงไมมีตนทุนในสวนนี้ 
 

1.4) อุปกรณการทําเล็บและอุปกรณใสเกือกมา 
จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจ 

รถมา พบวาผูประกอบการธุรกิจรถมา ยืมอุปกรณการทําเล็บและอุปกรณใสเกือกมาจากสมาคมรถ
มาลําปางและคลินิกมาลําปาง จึงไมคิดตนทุนในสวนนี้ 
 

2)รายจายลงทุนเก่ียวกับรถมา  ประกอบไปดวย 
2.1) ตนทุนรถมา 

    จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามพบวา รถมาท่ีนํามาใช
ประกอบการไดมาโดย ซ้ือรถมาใหมราคาเฉล่ียคันละ 37,000 บาทสวนผูประกอบการที่ซ้ือรถมาเกา
มีราคาเฉล่ียคันละ 19,000 บาท  
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2.2) คาสมาชิกสมาคมรถมา 
    จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูประกอบ
ธุรกิจรถมาสวนใหญเปนสมาชิกสมาคมรถมา ผูศึกษาจึงคิดตนทุนคาสมาชิกสมาคมรถมาแรกเขา 
จํานวน 100 บาท 
      

2.3) คาใบอนุญาตขับขี่ลอเล่ือน และคาปายทะเบียนรถมา 
    จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจ
รถมา และจากการสัมภาษณนายอัครินทร พิชญกุล นายกสมาคมรถมาจังหวัดลําปางพบวา ปจจุบัน
คาใบอนุญาตขับข่ีลอเล่ือน และคาปายทะเบียนรถมา ไดถูกยกเลิกใชแลว จึงไมมีตนทุนในสวนนี้ 
 
ตารางท่ี 4.13  แสดงรายละเอียดรายจายลงทุนของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 
 

รายจายลงทุน กรณีท่ีซ้ือรถมาใหม(บาท) กรณีท่ีซ้ือรถมาเกา (บาท) 
มาสําหรับเทียมรถมา 19,800.00 19,800.00 
รถมา 37,000.00 19,000.00 
คาสมาชิกสมาคมรถมา 100.00 100.00 

รวม 56,900.00 38,900.00 
 

3.2 รายจายดําเนินงาน   (Operating Expenditure )    
เปนรายจายท่ีเกิดข้ึนประจํา เพื่อใหธุรกิจดําเนินงานติดตอกันไปได ซ่ึงรายจายเหลานี้ 

มีมูลคานอยเม่ือเทียบกับรายจายลงทุน ซ่ึงคาดหวังจะไดผลตอบแทนภายใน 1 ป โดยแยกออกเปน
รายจายเก่ียวกับมาสําหรับเทียมรถมา และรายจายเกี่ยวกับรถมา จากผลการศึกษาพบวารายจาย
ดํา เนินงานของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจรถมา  ซ่ึงแยกตามลักษณะของ
ผูประกอบการธุรกิจรถมาดังนี้ 
 

3.2.1  ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
1) รายจายดําเนินงานเก่ียวกับมา ประกอบไปดวย 

1.1) รายจายเก่ียวกับมา  
    จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามสามารถสรุป
รายละเอียดเกี่ยวกับรายจายเกี่ยวกับมาไดดังนี้ 
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อาหาร  
อาหารที่ใหทุกวันโดยเฉ่ียตอตัวมีดังนี้ 

- รําขาวท่ีมากินเฉลี่ยตอป 
 มา 1 ตัวกินรําขาว  จํานวน  1 ถังตอวัน  ราคาถังละ 10 บาท 
 มา 1 ตัวกินรําขาว  จํานวน  365  ถังตอป  (หมายเหตุ 1 ปมี 365 วัน) 

 

- อาหารเม็ด 
มา 1 ตัวกินอาหารเม็ด  จํานวน  1 กระสอบตอเดือน 

 มา 1 ตัวกินอาหารเม็ด  จํานวน  12 กระสอบตอป 
ราคากระสอบละ     330 บาท  
1 วัน    เทากับ  330/30     คิดเปนเงินวันละ 11 บาท 

- หญาสด ผูประกอบการจะเก็บเองจากบริเวณบานวันละ 1 เขงจึงไมคิดตนทุน 
 สวนอาหาร ท่ีใหสลับกับหญาสดเปนบางม้ือเฉล่ียเดือนละ 20 กิโลกรัมมีดังนี้  

 

หญาแพงโกลา-สด กิโลกรัมละ 2 บาท คิดเปนเงิน  40  บาท 
หญาแพงโกลา-แหง กิโลกรัมละ 4 บาท คิดเปนเงิน  80  บาท 
หญาแหง   กิโลกรัมละ 4 บาท คิดเปนเงิน  80  บาท 
ขาวเปลือก กิโลกรัมละ 5 บาท คิดเปนเงิน 100  บาท 

รวม                         300  บาท 
1 วัน เทากับ   300/30  คิดเปนเงินวันละ 10 บาท 

 

เฉล่ียคาอาหารท่ีใหมากินตอวัน  (10+11+10)  เทากับ         31  บาท 
เฉล่ียคาอาหารท่ีใหมากินตอเดือน  (300+330+300)  เทากับ       930  บาท 
เฉล่ียคาอาหารท่ีใหมากินตอป   เทากับ  11,210   บาท 

 
ยาท่ีใชดูแลรักษามา 

- ยาถาย จะใช ปละ 2 คร้ัง ซ่ึงคลินิกมาลําปางจะบริการใหฟรีจึงไมมีรายจายในสวนนี ้
- ยาบาดทะยักจะใชปละ 2 คร้ังราคาขวดละ 200 บาทเฉล่ียปละ 400 บาท 
- แคลเซียม จะใหผสมกับอาหารม้ือละ 1 ชอนแกง  

1 กิโลกรัม กินได 3 เดือนตอมา 1ตัว   ราคากิโลกรัมละ 35 บาท  
  เฉล่ียใหแคลเซียมปละ 4 กิโลกรัม         คิดเปนเงินเฉล่ีย 140 บาท 
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เคร่ืองมา 
สวนประกอบของเคร่ืองมาท่ีมีการเปล่ียนบอยท่ีสุดคือเกือกมาซ่ึงจะทําการเปล่ียน

ทุกเดือน สวนประกอบอ่ืนจะทําการซอมแซมเองเสียรายจายเฉล่ียปละ 100 บาท 
 

แชมพู 
แชมพู ท่ีใช 1 แกลอนใชได 3 เดือน ในระยะเวลา 1 ปจึงใชจํานวน 4 แกลอน 

 
คาน้ําคาไฟ 

ไมมีการคิดคาน้ําคาไฟแยก จากการใชคาน้ําคาไฟ ของบานผูประกอบการ และใน
การดูแลรักษามา ไมส้ินเปลืองคาน้ําคาไฟมากนัก ผูศึกษาจึงคิดจากคาน้ําคาไฟข้ันตํ่าเดือน
ละ 100 บาท 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงรายละเอียดรายจายดําเนินงานเกี่ยวกับมาของผูประกอบการธุรกิจรถมาตอป 
 

รายการ หนวย
นับ 

หนวย ราคาตอ
หนวย(บาท) 

รวม 
(บาท) 

อาหารท่ีซ้ือใหมากินตอป     

          รําขาว  ถัง 365 10 3,650 
          อาหารเม็ด กระสอบ 12 330 3,960 
          หญาแพงโกลา  - สด กิโลกรัม 240 2  480 
         หญาแพงโกลา  -  แหง กิโลกรัม 240 4  960 
         หญาแหง กิโลกรัม 240 4  960 
         ขาวเปลือก กิโลกรัม 240 5 1,200 

รวม          11,210 

ยาท่ีใชดแูลรักษามา     

           ยาบาดทะยกั ขวด 2 200 400 
           แคลเซียม กิโลกรัม 4 35 140 

รวม    540 

เคร่ืองมา      

        เกือกมา ชุด 12 100 1,200 
       อ่ืนๆเฉล่ีย    100 
แชมพ ู แกลอน 55 4   220 

คาน้ําคาไฟ เดือน 12 100 1,200 

รวม    2,720 

รวมรายจายดาํเนินงานเกี่ยวกับมาตอป 14,470 
 
 
 
 

 
 

 



  
39 
 

 

1.2) คาบํารุงรักษารถมา สามารถแยกไดเปน 2 กรณี 
กรณีรถมาใหม ขอมูลปท่ี 1-3 ไดมาจากการสอบถามผูประกอบ 

การ ไมมีการเปล่ียนหรือซอมแซมสวนประกอบใดของรถมา จะเร่ิมซอมแซมในปท่ี 4 ใน
สวนประกอบดังนี้  ตะเกียง  กระด่ิง  เบาะนั่ง  เฉล่ียปละ   718.33 บาท  ซ่ึงในการซอมแซม
ผูประกอบการสวนใหญ  จะทําการซอมแซมเอง 
 

กรณีรถมาเกา ขอมูลปท่ี 1 ไดมาจากการสอบถามผูประกอบการ
เฉล่ียปละ 718.33 บาท  สวนขอมูลในปท่ี 2 - 5 โดยการสมมุติวาคงท่ีทุกป ซ่ึงในการซอมแซม
ผูประกอบการสวนใหญ  จะทําการซอมแซมเอง 
  

1.3) คาแรงงานของผูประกอบการ 
ในกรณีท่ีตองคิดคาแรงงานของผูประกอบการเขาเปนรายจาย 

ดําเนินงาน โดยผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก สามารถคํานวณ ไดจากจํานวนวันท่ีออก
ใหบริการซ่ึงมีขอจํากัดในชวงฤดูฝน 
ใน 1 สัปดาห ใหบริการ 5  วัน  
ใน 1 เดือน มี   4  สัปดาห 
และชวงฤดูฝนเฉล่ีย   3  เดือน  
คิดเปนจํานวนวันท่ีออกใหบริการในชวงฤดูฝนเฉล่ีย     ( 5x4x3)  =  60 วันตอป 
 

สวนท่ีเหลืออีก   9  เดือน 
ใน 1 สัปดาหใหบริการ 7  วัน  
ใน 1 เดือนมี  4  สัปดาห 
คิดเปนจํานวนวันท่ีออกใหบริการในชวงท่ีเหลือเฉล่ีย    ( 9x7x4)  =  252     วันตอป 
รวมจํานวนวนัท่ีออกใหบริการเฉล่ียจํานวน      312    วันตอป   
 

โดยคํานวณคาแรงงานข้ันตํ่าวันละ 149 บาท   เปนเงิน 46,488 บาทตอป 
 

1.4) คาบํารุงสมาชิกสมาคมรถมาลําปางรายป  
ผูประกอบการท่ีเปนสมาชิกสมาคมรถมาลําปางตองชําระคา 

บํารุงสมาชิกรายป ปละ 20  บาท  
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สรุปรายละเอียดรายจายในการดําเนินงานตางๆ ดังแสดงในตารางท่ี 4.15 – 4.16 

 
ตารางท่ี 4.15 แสดงรายละเอียดรายจายดําเนินงาน ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
กรณีรถมาใหม 

 

รายการ ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่ 5 
รายจายเก่ียวกับมา (ตาราง4.14) 14,470.00 14,470.00 14,470.00 14,470.00 14,470.00 
คาบํารุงรักษารถมา - - - 718.33 718.33 
คาแรงงาน 46,488.00 46,488.00 46,488.00 46,488.00 46,488.00 
คาบํารุงสมาชิกสมาคมรายป 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

รวม 60,978.00 60,978.00 60,978.00 61,696.33 61,696.33 
 

หมายเหตุ: กําหนดใหรายจายท้ังหมดคงท่ีในปท่ี 1-5 
 

ตารางท่ี 4.16 แสดงรายละเอียดรายจายดําเนินงาน ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
กรณีรถมาเกา 

 

รายการ ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่ 5 
รายจายเก่ียวกับมา (ตาราง4.14) 14,470.00 14,470.00 14,470.00 14,470.00 14,470.00 
คาบํารุงรักษารถมา 718.33 718.33 718.33 718.33 718.33 
คาแรงงาน 46,488.00 46,488.00 46,488.00 46,488.00 46,488.00 
คาบํารุงสมาชิกสมาคมรายป 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

รวม 61,696.33 61,696.33 61,696.33 61,696.33 61,696.33 
 

หมายเหตุ: กําหนดใหรายจายท้ังหมดคงท่ีในปท่ี 1-5 
 

3.2.2 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม    
1)รายจายดําเนินงานเก่ียวกับมา   ประกอบไปดวย 

1.1) รายจายเก่ียวกับมา  
    จากการเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจ
รถมาเปนอาชีพเสริม มีรายจายเกี่ยวกับมาเชนเดียวกับผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
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1.2) คาบํารุงรักษารถมา 
กรณีรถมาใหม ขอมูลปท่ี 1-3  ไดมาจากการสอบถาม 

ผูประกอบการ ไมมีการเปล่ียนหรือซอมแซม สวนประกอบใดของรถมา จะเร่ิมซอมแซมในปท่ี 4 
ในสวนประกอบดังนี้ ตะเกยีง กระด่ิง ลอ เฉล่ียปละ 763.33 บาท ซ่ึงในการซอมแซม ผูประกอบการ
สวนใหญ จะทําการซอมแซมเอง 
    กรณีรถมาเกา ขอมูลปท่ี 1 ไดมาจากการสอบถามผูประกอบการ
เฉล่ียปละ 763.33 บาท สวนขอมูลในปท่ี 2 – 5 โดยการสมมุติวาคงท่ีทุกป ซ่ึงในการซอมแซม
ผูประกอบการสวนใหญ  จะทําการซอมแซมเอง 
  

1.3) คาแรงงานของผูประกอบการ 
ในกรณีท่ีตองคิดคาแรงงานของผูประกอบการเขาเปนรายจาย 

ดําเนินงาน โดยผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม สามารถคํานวณ ไดจากจํานวนคร้ังท่ีออก
ใหบริการซ่ึงมีขอจํากัดในชวงฤดูฝน 
ใน 1 สัปดาห ใหบริการ  4  คร้ัง  
ใน 1 เดือน มี   4  สัปดาห 
และชวงฤดูฝนเฉล่ีย   3  เดือน  
คิดเปนจํานวนคร้ังท่ีออกใหบริการในชวงฤดูฝนเฉล่ีย     ( 4x4x3)  =          48   คร้ังตอป    
สวนท่ีเหลืออีก      9  เดือน 
ใน 1 สัปดาห ใหบริการ  6  รอบ  
ใน 1 เดือนมี    4  สัปดาห 
คิดเปนจํานวนคร้ังท่ีออกใหบริการในชวงท่ีเหลือเฉล่ีย     ( 9x6x4)  =        216  คร้ังตอป   
รวมจํานวนคร้ังท่ีออกใหบริการเฉล่ียจํานวน                264   คร้ังตอป    
 

เนื่องจากประกอบธุรกิจเปนอาชีพเสริมจากการสัมภาษณผูประกอบการสวนใหญจะออก
ใหบริการหลังเลิกงาน หรือเลิกเรียน จงึเฉลี่ยวา ออกใหบริการคร้ังละ  4 ช่ัวโมงตอวนั  โดยคํานวณ
คาแรงงานข้ันต่ําวันละ  149 บาท   คิดเปน  149 x 4   เปนเงิน    74.5  บาทตอคร้ัง  
           8 
คิดเปนเงินเฉล่ีย  19,668 บาทตอป   
    

1.4) คาบํารุงสมาชิกสมาคมรถมาลําปางรายป  
ผูประกอบการที่เปนสมาชิกสมาคมรถมาลําปางตองชําระคา 

บํารุงสมาชิกรายป ปละ 20  บาท  
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สรุปรายละเอียดรายจายในการดําเนินงานตางๆ ดังแสดงในตารางท่ี 4.17-4.18 

ตารางท่ี 4.17 แสดงรายละเอียดรายจายดําเนินงาน ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 
กรณีรถมาใหม 
 

รายการ ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่ 5 
รายจายเก่ียวกับมา (ตาราง4.14) 14,470.00 14,470.00 14,470.00 14,470.00 14,470.00 
คาบํารุงรักษารถมา - - - 763.33 763.33 
คาแรงงาน 19,668.00 19,668.00 19,668.00 19,668.00 19,668.00 
คาบํารุงสมาชิกสมาคมรายป 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

รวม 34,158.00 34,158.00 34,158.00 34,921.33 34,921.33 
 

หมายเหตุ: กําหนดใหรายจายท้ังหมดคงท่ีในปท่ี 1-5 
 

ตารางท่ี 4.18 แสดงรายละเอียดรายจายดําเนินงาน ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 
กรณีรถมาเกา 
 

รายการ ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่ 5 
รายจายเก่ียวกับมา (ตาราง4.14) 14,470.00 14,470.00 14,470.00 14,470.00 14,470.00 
คาบํารุงรักษารถมา 763.33 763.33 763.33 763.33 763.33 
คาแรงงาน 19,668.00 19,668.00 19,668.00 19,668.00 19,668.00 
คาบํารุงสมาชิกสมาคมรายป 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

รวม 34,921.33 34,921.33 34,921.33 34,921.33 34,921.33 
 

หมายเหตุ: กําหนดใหรายจายท้ังหมดคงท่ีในปท่ี 1-5 
 

3.3 รายรับจากการใหบริการในธุรกิจรถมา 
จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับรายรับของผูตอบแบบสอบถาม ไดตั้งสมมติฐานในการ

ประมาณรายรับจากการใหบริการดังนี้ 
 3.3.1 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
 

1. เนื่องจากไมมีผูมาใชบริการเลยโดยเฉล่ียสัปดาหละ 1 วันและชวงฤดูฝนไมมี 
ผูมาใชบริการเลยโดยเฉล่ียสัปดาหละ 2 วัน คิดเปนจํานวนวันท่ีออกใหบริการแตไมมีรายรับจํานวน 
(4x9) + (2x4x3) =   60 วันตอป 
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  2.   จากการสัมภาษณและการตอบแบบสอบถาม สัดสวนรายรับตอสัปดาหตอ
วันท่ีใหบริการของผูประกอบธุรกิจรถมาพบวา 
 

รายรับเฉล่ียสูงสุด 1 วันตอสัปดาหคิดเปนเงิน     500  บาท 
รายรับจากเสนทางรอบเมืองเล็ก 2 วันตอสัปดาห คิดเปนเงิน(150x2)  300 บาท 
รายรับจากเสนทางรอบเมืองใหญ 2 วันตอสัปดาห คิดเปนเงิน (200x2) 400 บาท 
เชาเปนช่ัวโมง 1 วันตอสัปดาหคิดเปนเงิน    300 บาท  
มีรายรับจากการใหบริการตอสัปดาห                         1,500 บาท 
 

รายรับจากการใหบริการเฉล่ีย        (1,500 / 6 ) =     250 บาทตอวัน 
 

3. รายรับอ่ืนนอกเหนือจากการใหบริการปกติ ไดแก การจางไปรวมขบวนพาเหรด 
ในเทศกาลตางๆ หรือตามโรงเรียนตางๆ รายรับสวนนี้เง่ือนไขข้ึนอยูกับผูวาจางแลวแตจะตกลงกัน 
และจากผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจรถมา พบวาผูตอบแบบสอบถามจะมี
รายรับสวนนี้เฉล่ียปละ 4,500 บาท 
  4. รายรับในปถัดไปจะประมาณการคงท่ี 
 

ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก มีรายรับดังนี้ 
 

จํานวนวันท่ีออกใหบริการ     312  วัน 
ลบ จํานวนวันท่ีออกใหบริการแตไมมีรายรับ    60 วัน 
จํานวนวันท่ีมีรายรับ     252 วัน 
คูณ รายรับจากการใหบริการเฉล่ีย         250 บาท 
รายรับจากการใหบริการเฉล่ีย   =        63,000 บาทตอป 

   

ตารางท่ี 4.19 แสดงรายละเอียดรายรับ ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
  

รายรับผูประกอบธุรกิจรถมา ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 
รายรับปกติ 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 
รายรับอ่ืน 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 
รวมรายรับ 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 
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3.3.2 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม   
 

1. เนื่องจากไมมีผูมาใชบริการเลยโดยเฉล่ียสัปดาหละ 1 คร้ังและชวงฤดูฝนไมมี 
ผูมาใชบริการเลยโดยเฉล่ียสัปดาหละ 2 คร้ัง คิดเปนจํานวนคร้ังท่ีออกใหบริการแตไมมีรายรับ
จํานวน (4x9) + (2x4x3) =   60 คร้ังตอป 
 

  2.   จากการสัมภาษณและการตอบแบบสอบถาม สัดสวนรายรับตอสัปดาหตอ
รอบท่ีใหบริการของผูประกอบธุรกิจรถมาพบวา 
 

รายรับจากเสนทางรอบเมืองเล็ก 3 รอบตอสัปดาห คิดเปนเงิน(150x3) 450 บาท 
รายรับจากเสนทางรอบเมืองใหญ 1 รอบตอสัปดาห คิดเปนเงิน (200x1) 200 บาท 
เชาเปนช่ัวโมง 1 วันตอสัปดาหคิดเปนเงิน    300 บาท  
มีรายรับจากการใหบริการตอสัปดาห             950 บาท 
 

รายรับจากการใหบริการเฉล่ีย        (950 / 5 ) =     190 บาทตอคร้ัง 
 

3. รายรับอ่ืนนอกเหนือจากการใหบริการปกติ ไดแก การจางไปรวมขบวนพาเหรด 
ในเทศกาลตางๆ หรือตามโรงเรียนตางๆ รายรับสวนนี้เง่ือนไขข้ึนอยูกับผูวาจางแลวแตจะตกลงกัน 
และจากผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจรถมา พบวาผูตอบแบบสอบถามจะมี
รายรับสวนนี้เฉล่ียปละ 1,500 บาท 
  4. รายรับในปถัดไปจะประมาณการคงท่ี 
 

ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริมมีรายรับดังนี้ 
  จํานวนคร้ังท่ีออกใหบริการ     264  คร้ัง 
ลบ จํานวนคร้ังท่ีออกใหบริการแตไมมีรายรับ    60 คร้ัง 
จํานวนคร้ังท่ีมีรายรับ     204 คร้ัง 
คูณ รายรับจากการใหบริการเฉล่ีย         190 บาท 
รายรับจากการใหบริการเฉล่ีย  =               38,760 บาทตอป 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงรายละเอียดรายรับ ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 
 
รายรับผูประกอบธุรกิจรถมา ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 
รายรับปกติ 38,760 38,760 38,760 38,760 38,760 
รายรับอ่ืน 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 
รวมรายรับ 40,260 40,260 40,260 40,260 40,260 
 
4. การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนกรณีคิดคาแรงงานเปนรายจายดําเนินงาน 

จากการเก็บขอมูลเกี่ยวกับรายจายลงทุน รายจายดําเนินงานและรายรับจากการ
ใหบริการของผูประกอบการธุรกิจรถมา จากตารางท่ี 4.12 – 4.20 และจากขอมูลดังกลาวนํามา
วิเคราะหโครงการลงทุน ไดดังนี้ 

 

4.1 วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method)  
ซ่ึงคิดเปนจํานวนป คํานวณจากการนํากระแสเงินสดสุทธิ มาหักออกจากเงิน 

ลงทุน จนหมด สําหรับผูตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดเกี่ยวกับ  กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสด
จาย กระแสเงินสดสุทธิ จะแสดงดังตารางท่ี 4.21 -4.23 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.21 แสดงกระแสเงินสดรับ และ กระแสเงินสดจาย ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปน
อาชีพหลัก กรณีรถมาใหม 
 

รายการ ปที่ลงทุน ปที1่ ปที2่ ปที3่ ปที4่ ปที5่ 
กระแสเงินสดรับ (บาท)       
        รายรับจากการให   
        บริการ(ตาราง 4.19) 

 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 

 รวมกระแสเงินสดรับ  67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 
กระแสเงินสดจาย (บาท)       
        รายจายลงทุน    61,757.00      
        รายจายดําเนินงาน 
         (ตาราง 4.15) 

- 60,978.00 60,978.00 60,978.00 61,696.33 61,696.33 

 รวมกระแส เ งิ นสดจ า ย 
(บาท) 

61,757.00 60,978.00 60,978.00 60,978.00 61,696.33 61,696.33 

กระแสเงินสดสุทธิ (61,757.00) 6,522.00 6,522.00 6,522.00 5,803.67 5,803.67 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงกระแสเงินสดรับ และ กระแสเงินสดจาย ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปน
อาชีพหลัก กรณีรถมาเกา 

 

รายการ ปที่ลงทุน ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5 
กระแสเงินสดรับ (บาท)       
        รายรับจากการให  
         บริการ (ตาราง 4.19) 

 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 

 รวมกระแสเงินสดรับ  67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 
กระแสเงินสดจาย (บาท)       
        รายจายลงทุน  41,471.00      
        รายจายดําเนินงาน 
        ( ตาราง 4.16) 

- 61,696.33 61,696.33 61,696.33 61,696.33 61,696.33 

 รวมกระแสเงินสดจาย 41,471.00 61,696.33 61,696.33 61,696.33 61,696.33 61,696.33 

กระแสเงินสดสุทธิ (41,471.00) 5,803.67 5,803.67 5,803.67 5,803.67 5,803.67 

 
ตารางท่ี 4.23 แสดงกระแสเงินสดรับ และ กระแสเงินสดจาย ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปน
อาชีพเสริม กรณีรถมาใหม 

 

รายการ ปที่ลงทุน ปที1่ ปที2่ ปที3่ ปที4่ ปที5่ 
กระแสเงินสดรับ (บาท)       
        รายรับจากการให  
         บริการ(ตาราง4.20) 

 40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 

รวมกระแสเงินสดรับ  40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 
กระแสเงินสดจาย (บาท)       
        รายจายลงทนุ    56,900.00      
        รายจายดําเนินงาน 
        (ตาราง 4.17) 

- 34,158.00 34,158.00 34,158.00 34,921.33 34,921.33 

 รวมกระแสเงินสดจาย 56,900.00 34,158.00 34,158.00 34,158.00 34,921.33 34,921.33 

กระแสเงินสดสุทธิ (56,900.00) 6,102.00 6,102.00 6,102.00 5,338.67 5,338.67 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงกระแสเงินสดรับ และ กระแสเงินสดจาย ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปน
อาชีพเสริม กรณีรถมาเกา 

 
รายการ ปที่ลงทุน ปที1่ ปที2่ ปที3่ ปที4่ ปที5่ 

กระแสเงินสดรับ (บาท)       
        รายรับจากการให   
        บริการ (ตาราง 4.20) 

 40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 

 รวมกระแสเงินสดรับ  40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 
กระแสเงินสดจาย (บาท)       
        รายจายลงทุน 38,900.00      
        รายจายดําเนินงาน 
         (ตาราง 4.18) 

- 34,921.33 34,921.33 34,921.33 34,921.33 34,921.33 

 รวมกระแสเงินสดจาย 38,900.00 34,921.33 34,921.33 34,921.33 34,921.33 34,921.33 

กระแสเงินสดสุทธิ (38,900.00) 5,338.67 5,338.67 5,338.67 5,338.67 5,338.67 
 

4.1.1  ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
 

1) กรณีรถมาใหม โดยการนาํขอมูลจากตารางท่ี 4.21 มาคํานวณหา 
ระยะเวลาคืนทุน ไดดังนี้ 
 

เงินลงทุน 61,757.00 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 1   6,522.00 บาท 
 55,235.00 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 2   6,522.00 บาท 
 48,713.00 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 3   6,522.00 บาท 
 42,191 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 4   5,803.67 บาท 
 36,387.33 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 5   5,803.67 บาท 
 30,583.66 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 6   5,803.67 บาท 
 24,779.99 บาท 
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หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 7 5,803.67 บาท 
 18,976.32 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 8    5,803.67 บาท 

 13,172.65 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 9   5,803.67 บาท 

 7,368.98 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 10   5,803.67 บาท 

คงเหลือ 1,565.31 บาท 
 

  ถาจํานวนเงิน     5,803.67    บาท  เทากับ     1      ป  
จํานวนเงิน           1,565.31   บาท  =       1,565.31       x 365   
                                5,803.67 
     =         98.44 
 
ดังนั้นระยะเวลาคืนทุน โครงการนี้  เทากบั   10 ป  3  เดือน  8  วัน หมายความวา 

 เงินท่ีลงทุนไป 61,757 บาทนั้น จะไดรับคืนมาจากการดาํเนินงานไปแลว 10 ป  3  เดอืน  8  วัน 
 

2) กรณีรถมาเกา โดยการนําขอมูลจากตารางท่ี 4.22 มาคํานวณหา 
ระยะเวลาคืนทุน ไดดังนี้ 
 

เงินลงทุน 41,471.00 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 1   5,803.67 บาท 
 35,667.33 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 2 5,803.67 บาท 
 29,863.66 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 3 5,803.67 บาท 
 24,059.99 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 4 5,803.67 บาท 
 18,256.32 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 5 5,803.67 บาท 
 12,452.65 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 6 5,803.67 บาท 
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 6,648.98 บาท 

หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 7 5,803.67 บาท 
คงเหลือ 845.31 บาท 

 

  ถาจํานวนเงิน    5,803.67      บาท   เทากับ   1      ป                                     
  จํานวนเงิน              845.31      บาท   =             845.31x 365 
       5,803.67 
      =              53.16 
 

ดังนั้นระยะเวลาคืนทุน โครงการนี้เทากับ   7 ป   1   เดือน 23  วัน หมายความวา 
 เงินท่ีลงทุนไป 41,471 บาทนั้น จะไดรับคืนมาจากการดาํเนินงานไปแลว 7 ป   1   เดอืน 23  วัน 
     

4.1.2 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 
1) กรณีรถมาใหม โดยการนาํขอมูลจากตารางท่ี 4.23 มาคํานวณหา 

ระยะเวลาคืนทุน ไดดังนี้ 
 

เงินลงทุน   56,900.00 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 1   6,102.00 บาท 
 50,798 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 2 6,102.00 บาท 
 44,696 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 3 6,102.00 บาท 
 38,594 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 4 5,338.67 บาท 
 33,255.33 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 5 5,338.67 บาท 
 27,916.66 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 6 5,338.67 บาท 
 22,577.99 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 7 5,338.67 บาท 
 17,239.32 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 8 5,338.67 บาท 
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 11,900.65 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 9 5,338.67 บาท 
 6,561.98 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 10 5,338.67 บาท 

คงเหลือ 1,223.31 บาท 
     

ถาจํานวนเงิน    5,338.67      บาท   เทากับ   1      ป                                     
  จํานวนเงิน              1,223.31      บาท   =             1,223.31      x 365 
          5,338.67 
      =              83.64 
 

ดังนั้นระยะเวลาคืนทุน โครงการนี้เทากับ   9 ป   2   เดือน 23  วัน หมายความวา 
 เงินท่ีลงทุนไป 56,900 บาทนั้น จะไดรับคืนมาจากการดาํเนินงานไปแลว 9 ป   2   เดอืน 23  วัน 
 

2) กรณีรถมาท่ีซ้ือรถมาเกา โดยการนําขอมูลจากตารางท่ี 4.24 มา 
คํานวณหาระยะเวลาคืนทุน ไดดังนี้ 
 

เงินลงทุน 38,900.00 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 1 5,338.67 บาท 
 33,561.33 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 2 5,338.67 บาท 
 28,222.66 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 3 5,338.67 บาท 
 22,883.99 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 4 5,338.67 บาท 
 17,545.32 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 5 5,338.67 บาท 
 12,206.65 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 6 5,338.67 บาท 
 6,867.98 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 7 5,338.67 บาท 
คงเหลือ 1,529.31 บาท 
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ถาจํานวนเงิน    5,338.67      บาท   เทากับ   1      ป                                     

 จํานวนเงิน 1,529.31      บาท  =        1,529.31      x 365 
      5,338.67 
    =  104.56   
 

ดังนั้นระยะเวลาคืนทุน โครงการนี้เทากับ   7 ป   3   เดือน 14  วัน หมายความวา 
 เงินท่ีลงทุนไป 38,900 บาทนั้น จะไดรับคืนมาจากการดาํเนินงานไปแลว 7 ป   3   เดอืน 14  วัน 
 

4.2 วิธีอัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)  
อัตราสวนท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหวางกําไรท่ีเกิดขึ้นหลังหักรายจาย แลว 

เทียบกับสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีใชในกิจการท้ังส้ิน ซ่ึงเปนการเปนการวิเคราะหความสามารถใน
การหากําไรโดยดูประสิทธิภาพของการดําเนินงานในแงของกําไรท่ีหาไดจากการดําเนินงานและ
ประสิทธิภาพของการใชสินทรัพย 
   

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน =  กําไรสุทธิ 
              สินทรัพยท่ีไมหมุนเวียน 
 

สินทรัพยไมหมุนเวียนประกอบไปดวย มาสําหรับเทียมรถมา รถมาและคอกมา โดยนํา
ขอมูลมาจากตารางท่ี 4.12 และ 4.13 ซ่ึงนํามาคิดคาเส่ือมราคาโดยวิธีเสนตรง 20 ป 20 ป และ 3 ป
ตามลําดับสวนรถมาเกาคิดคาเส่ือมราคา 10 ป ดังตารางท่ี 4.25 
 
ตารางท่ี 4.25 แสดงรายละเอียดคาเส่ือมราคาสินทรัพยไมหมุนเวียนตอปของผูประกอบการธุรกิจรถ
มา 
 

ผูประกอบอาชพีรถมา 
เปนอาชีพหลัก 

ผูประกอบอาชพีรถมา 
เปนอาชีพเสริม 

รายการ 

รถใหม รถเกา รถใหม รถเกา 
คาเส่ือมราคารถมา 2,014.30 2,000.00 1,850.00 1,900.00 
คาเส่ือมราคามา 993.55 993.55 990.00 990.00 
คาเส่ือมราคาคอกมา 500.00 500.00 - - 

รวม 3,507.85 3,493.55 2,840.00 2,890.00 
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เนื่องจากกําไรสุทธิท่ีจะนํามาคํานวณตามวิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นเปน

กําไรสุทธิท่ีตองนําคาเส่ือมราคามาหักออกกอนจึงนําขอมูลจากตารางท่ี 4.21 – 4.24  มาคํานวณหา
กําไรสุทธิไดดังตารางท่ี 4.26 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.26แสดงรายละเอียดกําไรสุทธิของผูประกอบการธุรกิจรถมา 
 

ผูประกอบอาชพีรถมา 
เปนอาชีพหลัก 

ผูประกอบอาชพีรถมา 
เปนอาชีพเสริม 

รายการ 

ซ้ือรถมา
ใหม 

ซ้ือรถมา
เกา 

ซ้ือรถมา
ใหม 

ซ้ือรถมา
เกา 

กระแสเงินสดสุทธิ 6,522.00 5,803.67 6,102.00 5,338.67 
หักคาเส่ือมราคาสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,507.85 3,493.55 2,840.00 2,890.00 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 3,014.15 2,310.12 3,262.00 2,448.67 

 

4.2.1 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
1) กรณีรถมาใหม คํานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนไดดังนี้ 
 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = 3,014.15 x100  
      61,657 
    = 4.89 % 
 

   แสดงวา ทรัพยสินไมหมุนเวียนท้ังหมด 100 บาท สามารถทํากําไรสุทธิ
ได 4.89 บาท 
 

2) กรณีรถมาเกา คํานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนไดดงันี้ 
 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = 2,310.12  x100  
  41,371 

    = 5.58 % 
 

แสดงวา ทรัพยสินไมหมุนเวียนท้ังหมด 100 บาท สามารถทํากําไรสุทธิ 
ได  5.58  บาท 
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4.2.2 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 
 

1) กรณีรถมาใหม คํานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนไดดังนี้ 
 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = 3,262 x100  
     56,800 
    = 5.74  % 
 

แสดงวา ทรัพยสินไมหมุนเวียนท้ังหมด 100 บาท สามารถทํากําไรสุทธิ 
ได 5.74  บาท 
 

2) กรณีรถมาเกา คํานวณหาผลตอบแทนทางการลงทุนไดดังนี้ 
 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = 2,448.67 x100  
  38,900 

    = 6.29  % 
 

แสดงวา ทรัพยสินไมหมุนเวียนท้ังหมด 100 บาท สามารถทํากําไรสุทธิ 
ได 6.29  บาท 
 

4.3 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Persent Value Method : NPV) คือ สวนเกินของมูลคา
ปจจุบันของเงินสดสุทธิกับเงินลงทุนเร่ิมแรก ดังนั้น  

  

มูลคาปจจุบันสุทธิ       =    มูลคาปจจุบันของเงินสุทธิตลอดอายุโครงการลงทุน – เงินลงทุนเร่ิมแรก 
     

  ในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของเงินสดสุทธิท่ีกิจการจะไดรับในอนาคตจะ
กําหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) เทากับรอยละ 8  ซ่ึงสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของ
ธนาคารพาณิชยท่ัวไป ในท่ีนี้กําหนดใหใชอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) เทากับ รอยละ 7.375 บาทตอป ซ่ึงประกาศใช ณ วันท่ี 23  กรกฎาคม 2550 เนื่องดวย เปน
ชวงเวลาที่ดอกเบ้ียยังไมนิ่ง และมีแนวโนมท่ีจะปรับข้ึน  
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4.3.1 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
 

1) กรณีรถมาใหม คํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.27 แสดงการคํานวณมูลคาปจจบัุนสุทธิของผูประกอบธุรกจิรถมาเปนอาชีพหลัก 
กรณีรถมาใหม 
 

ปท่ี กระแสเงินสดสุทธิ มูลคาปจจุบันของเงิน 1 บาท 
อัตราคิดลด 8% 

มูลคาปจจุบันกระแสเงินสดรับสุทธิ 

0 (61,757) _ (61,757) 
1 6,522.00 0.926 6,039.37 
2 6,522.00 0.857 5,589.35 
3 6,522.00 0.794 5,178.47 
4 5,803.67 0.735 4,265.70 
5 5,803.67 0.681 3,952.30 

รวมมูลคาปจจุบันของเงนิสุทธิ 25,025.19 
 

มูลคาปจจุบันสุทธิ       =    มูลคาปจจุบันของเงินสุทธิตลอดอายุโครงการลงทุน – เงินลงทุนเร่ิมแรก 
 

มูลคาปจจุบันของเงินสุทธิ   = 25,025.19 บาท 
หัก เงินลงทุนเร่ิมแรก    = 61,757.00 บาท 
มูลคาปจจุบันสุทธิ           =            -36,731.81 บาท 

 

จากตารางท่ี 4.27 แสดงการคํานวณมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนจากการลงทุน 
ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก กรณีรถมาใหม ในระยะเวลา 5 ป มีมูลคาเงินลงทุน
เทากับ 61,757 บาท  เ ม่ือคิดคาปจจุบันเงินลงทุนที่จ ายไปในปที่  0  แลว  มีมูลคาปจจุบัน
สุทธิ เทากับ  -36,731.81 บาท ซ่ึงมีคานอยกวา 0 ดังนั้นการลงทุนของผูประกอบการธุรกิจรถมา
เปนอาชีพหลัก กรณีรถมาใหม จึงเปนโครงการท่ีไมนาลงทุน 
 

2) กรณีรถมาเกา  
เนื่องจากกระแสเงินสดรับสุทธิเทากันทุกป มูลคาปจจุบันของเงิน 1 บาท 

อัตราคิดลด 8% ในระยะเวลา 5 ป เทากบั 3.993 จึงคํานวณหามูลคาปจจุบันของเงินของเงินสุทธิได
ดังนี ้
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มูลคาปจจุบันของเงินสุทธิ (5,803.67 x 3.993) = 23,174.05 บาท 
หัก เงินลงทุนเร่ิมแรก    = 41,471.00 บาท 
มูลคาปจจุบันสุทธิ           =            -18,296.94 บาท 
 

 ในระยะเวลา 5 ป มีมูลคาเงินลงทุนเทากับ 41,471 บาท  เ มื่อคิดคาปจจุบันเงินลงทุน
ที่จ ายไปในปที่  0  แลว  มีมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ  -18,296.94 บาท ซ่ึงมีคานอยกวา 0 
ดังนั้นการลงทุนของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก กรณีรถมาเกา จึงเปนโครงการท่ีไม
นาลงทุน 
 

4.3.1 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 
 

1) กรณีรถมาใหม คํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.28 แสดงการคํานวณมูลคาปจจบัุนสุทธิของผูประกอบธุรกจิรถมาเปนอาชีพเสริม 
กรณีรถมาใหม 
 

ปท่ี กระแสเงินสดสุทธิ มูลคาปจจุบันของเงิน 1 บาท 
อัตราคิดลด 8% 

มูลคาปจจุบันกระแสเงินสดรับสุทธิ 

0 (56,900) _ (56,900) 
1 6,102.00 0.926 5,650.45 
2 6,102.00 0.857 5,229.41 
3 6,102.00 0.794 4,844.99 
4 5,338.67 0.735 3,923.92 
5 5,338.67 0.681 3,635.63 

รวมมูลคาปจจุบันของเงนิสุทธิ                     23,284.40 
 

มูลคาปจจุบันสุทธิ       =    มูลคาปจจุบันของเงินสุทธิตลอดอายุโครงการลงทุน – เงินลงทุนเร่ิมแรก 
 

มูลคาปจจุบันของเงินสุทธิ   = 23,284.40 บาท 
หัก เงินลงทุนเร่ิมแรก    = 56,900.00 บาท 
มูลคาปจจุบันสุทธิ           =            -33,615.60 บาท 
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จากตารางท่ี 4.28 แสดงการคํานวณมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนจากการลงทุน 

ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม กรณีรถมาใหม ในระยะเวลา 5 ป มีมูลคาเงินลงทุน
เทากับ 56,900 บาท  เ ม่ือคิดคาปจจุบันเงินลงทุนที่จ ายไปในปที่  0  แลว  มีมูลคาปจจุบัน
สุทธิ เทากับ  -33,615.60 บาท ซ่ึงมีคานอยกวา 0 ดังนั้นการลงทุนของผูประกอบการธุรกิจรถมา
เปนอาชีพหลัก กรณีรถมาใหม จึงเปนโครงการท่ีไมนาลงทุน 

 

2) กรณีรถมาเกา  
เนื่องจากกระแสเงินสดรับสุทธิเทากันทุกป มูลคาปจจุบันของเงิน 1 บาท 

อัตราคิดลด 8% ในระยะเวลา 5 ป เทากบั 3.993 จึงคํานวณหามูลคาปจจุบันของเงินของเงินสุทธิได
ดังนี ้

 

มูลคาปจจุบันของเงินสุทธิ (5,338.67 x 3.993) = 21,317.31 บาท 
หัก เงินลงทุนเร่ิมแรก    = 38,900.00 บาท 
มูลคาปจจุบันสุทธิ           =            -17,582.69 บาท 
 

  ในระยะเวลา 5 ป มีมูลคาเงินลงทุนเทากับ 38,900 บาท  เ มื่อคิดคาปจจุบัน
เ งินลงทุนที่จ ายไปในปที่  0  แลว  มีมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ  -17,582.69 บาท ซ่ึงมีคานอย
กวา 0 ดังนั้นการลงทุนของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม กรณีรถมาเกา จึงเปนโครงการ
ท่ีไมนาลงทุน 
 

สรุปการวิเคราะหโครงการลงทุน ของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจ 
รถมาในจังหวัดลําปาง ตามรายละเอียดตามตารางท่ี 4.29  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.29 แสดงเปรียบเทียบผลการวิเคราะหโครงการลงทุน  
 

ผูประกอบการธุรกิจรถมา 
เปนอาชีพหลัก 

ผูประกอบการธุรกิจรถมา 
เปนอาชีพเสริม 

วิธีวิเคราะห 

รถใหม รถเกา รถใหม รถเกา 
1. ระยะเวลาคืนทุน 10 ป 3  เดือน 

8วัน 
7 ป 1 เดือน 
23  วัน 

9 ป 2 เดือน 
23 วัน 

7 ป 3 เดือน 
14  วัน 

2. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 4.89% 5.58% 5.74% 6.29% 
3. มูลคาปจจุบันสุทธิ        -36,731.81 -18,296.94 -33,615.60 -17,582.69 
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จากตารางท่ี 4.29 แสดงเปรียบเทียบผลการวิเคราะหโครงการลงทุน รายละเอียดมีดังนี้ 

 

ระยะเวลาคืนทุนของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก กรณีซ้ือรถมาใหม 
เทากับ 10 ป 3  เดือน8วัน กรณีซ้ือรถมาเกา เทากับ7 ป 1 เดือน 23  วันและผูประกอบการธุรกิจรถมา
เปนอาชีพเสริมกรณีซ้ือรถมาใหม เทากับ 9 ป 2 เดือน 23 วัน  กรณีซ้ือรถมาเกา มีเทากับ 7 ป 3 เดือน 
14  วัน 

แสดงวาผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก กรณีซ้ือรถมาเกา มีระยะคืนทุนท่ีส้ัน
ท่ีสุดคือ 7 ป  1 เดือน 23  วัน ซ่ึงหมายความวา เงินท่ีลงทุนไป จํานวน 41,471 บาทนั้น จะไดรับคืน
มาหลังจากดําเนินงานไปแลว 7 ป  1 เดือน 23  วัน 

 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ของผูประกอบอาชีพรถมาเปนอาชีพหลัก   กรณีซ้ือ
รถมาใหม มีเทากับรอยละ 4.89   กรณีซ้ือรถมาเกา มีเทากับรอยละ 5.58 และผูประกอบอาชีพรถมา
เปนอาชีพเสริม กรณีซ้ือรถมาใหม มีเทากับรอยละ 5.74   กรณีซ้ือรถมาเกา  มีเทากับรอยละ 6.29 

แสดงวาผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม  กรณี ซ้ือรถมาเกา  มีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงท่ีสุดคือ รอยละ 6.29 ซ่ึงหมายความวา ทรัพยสินไมหมุนเวียนท้ังหมด 
100  สามารถทํากําไรสุทธิได  6.29   

 

มูลคาปจจุบันสุทธิ  ของผูประกอบอาชีพรถมาเปนอาชีพหลัก   กรณีซ้ือรถมาใหม มีคา
เทากับ -36,731.81  กรณีซ้ือรถมาเกา มีคาเทากับ -18,296.94 บาท และผูประกอบอาชีพรถมาเปน
อาชีพเสริม กรณีซ้ือรถมาใหม มีคาเทากบั -33,615.60 บาท กรณีซ้ือรถมาเกา มีคาเทากับ -17,582.69 
บาท 

แสดงวาในระยะเวลา 5 ป มูลคาเงินลงทุน เ มื่อคิดคาปจจุบันเงินลงทุนที่จ ายไป
ในปที่  0  แลว  มีมูลคาปจจุบันสุทธิ ทุกโครงการมีคาติดลบ ซ่ึงมีคานอยกวา 0 ดังนั้นการลงทุน
ของผูประกอบการธุรกิจรถมา จึงเปนโครงการท่ีไมนาลงทุน 

 

5.การวิเคราะหจุดคุมทุน (Break-Even Point Analysis)  
ในการคํานวณจุดคุมทุนของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจรถมา ซ่ึงคํานวณได

จากรายรับปกติ ของผูประกอบการ ในการศึกษาจุดคุมทุนจะคํานวณจุดคุมทุนตอเดือนการวิเคราะห
จุดคุมทุนในรูปของจํานวนเงิน สามารถท่ีจะคํานวณไดจาก 

 

 จุดคุมทุน (บาท)  =       ตนทุนคงท่ี 
    อัตรากําไรสวนเกิน 
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โดยท่ี               อัตรากําไรสวนเกิน    = ยอดขาย – ตนทุนผันแปร 
                   ยอดขาย 
 

      จากสูตรผูประกอบการจะตองใหบริการเปนจํานวนเงินเทาไรตอเดือนเพื่อใหคุมกับตนทุน
คงท่ี ในท่ีนี้ยอดขาย คือรายรับปกติเฉล่ียตอเดือน 
 

โดยผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
มีรายรับจากการใหบริการเฉล่ีย (6x4x250)  =       6,000 บาทตอเดือน 
 

ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 
มีรายรับจากการใหบริการเฉล่ีย (5x4x190)  =       3,800 บาทตอเดือน 
 

คาแรงงานผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
มีคาแรงงานจากวันที่ออกใหบริการเฉล่ีย (7x4x149) =       4,172 บาทตอเดือน 
 

คาแรงงานผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
มีคาแรงงานจากวันที่ออกใหบริการเฉล่ีย (6x4x74.5) =       4,172 บาทตอเดือน 
 

จากตารางท่ี 4.15 – 4.18 สามารถคํานวณรายจายในการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจรถมา 
จําแนกตามพฤติกรรมตนทุน แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.30 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.30 แสดงรายจายคงท่ี และรายจายผันแปรตอเดือน 
 

ผูประกอบการธุรกิจรถมา 
เปนอาชีพหลัก 

ผูประกอบการธุรกิจรถมา 
เปนอาชีพเสริม 

 
รายการ 

รถใหม รถเกา รถใหม รถเกา 

รายจายคงท่ี  (บาท)     

1. คาใชจายเกี่ยวกับมา 14,470.00 14,470.00 14,470.00 14,470.00 
2. คาบํารุงสมาชิกสมาคมรายป 20.00 20.00 20.00 20.00 
รวมตอป 14,490.00 14,490.00 14,490.00 14,490.00 
รวมรายจายคงท่ีตอเดือน 1,207.50 1,207.50 1,207.50 1,207.50 

รายจายผันแปร (บาท)     

1. คาแรงงานตอเดือน 4,172.00 4,172.00 1,788.00 1,788.00 
รวมรายจายผันแปรตอเดือน 4,172.00 4,172.00 1,788.00 1,788.00 
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 5.1 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
 

5.1.1 กรณีรถมาใหม คํานวณหาจุดคุมทุนไดดังนี้ 
อัตรากําไรสวนเกิน     =       6,000  –    4,172  = 0.30 

                     6,000 
จุดคุมทุน (บาท)          =              1,207.5 

                      0.30 
    = 4,025 บาทตอเดือน 
 

5.1.2 กรณีรถมาเกา คํานวณหาจุดคุมทุนไดดังนี้ 
อัตรากําไรสวนเกิน     =       6,000  –    4,172  = 0.30 

                     6,000 
จุดคุมทุน (บาท)          =              1,207.5 

                      0.30 
    = 4,025 บาทตอเดือน 
 
 

 จากการคํานวณ พบวาผูประกอบอาชีพรถมาเปนอาชีพหลัก  กรณีซ้ือรถมาใหม 
และ กรณีซ้ือรถมาเกามีจุดคุมทุนท่ี 4,025 บาทตอเดือน แสดงวา ตองใหบริการนักทองเท่ียว
ประมาณ 1,725 บาทตอเดือนจึงจะคุมทุน 
 

5.2 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 
5.2.1 กรณีรถมาใหม คํานวณหาจุดคุมทุนไดดังนี้ 
อัตรากําไรสวนเกิน     =       6,000  –   1,788  = 0.70 

                     6,000 
จุดคุมทุน (บาท)          =              1,207.5 

                      0.70 
    = 1,725 บาทตอเดือน 
 

5.2.2 กรณีรถมาเกา คํานวณหาจุดคุมทุนไดดังนี้ 
อัตรากําไรสวนเกิน     =       6,000  –   1,788  = 0.70 

                     6,000 
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จุดคุมทุน (บาท)          =              1,207.5 

                      0.70    
    = 1,725 บาทตอเดือน 
 

  จากการคํานวณ พบวาผูประกอบอาชีพรถมาเปนอาชีพเสริม  กรณีซ้ือรถมาใหม
และ กรณีซ้ือรถมาเกา  มีจุดคุมทุนท่ี 1,725 บาทตอเดือน  แสดงวา ตองใหบริการนักทองเท่ียว
ประมาณ 1,725 บาทตอเดือนจึงจะคุมทุน 

 

6. การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนกรณีไม คิดคาแรงงานเปนรายจายดําเนินงาน 
 

ถามองในแงของผูประกอบการจะไมนําคาแรงงานของผูประกอบการมาคํานวณ จาก
ตารางท่ี  4.21 – 4.22 สามารถนํามาคํานวณใหม โดยนําคาแรงงานของผูประกอบการธุรกิจรถมา
เปนอาชีพหลักเปนเงิน 46,488 บาทตอป มาหักออก  
 

เชน ปท่ี 1 มีรายจายดําเนินงานรวม  60,978  บาท 
          หัก คาแรงงานของผูประกอบการ  46,488  บาท 
          รายจายดําเนินงาน    14,490  บาท 
 
สวนตารางท่ี 4.23-4.24 สามารถนํามาคํานวณใหมโดยนําคาแรงงานของผูประกอบการธุรกิจรถมา
เปนอาชีพเสริมเปนเงิน 19,668  บาทตอป มาหักออก 
 

เชน ปท่ี 1 มีรายจายดําเนินงานรวม  34,158  บาท 
          หัก คาแรงงานของผูประกอบการ  19,668  บาท 
          รายจายดําเนินงาน    14,490  บาท 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับ  กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจาย กระแสเงินสดสุทธิ จะแสดงดังตารางท่ี 
4.31 -4.34 ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.31 แสดงกระแสเงินสดรับ และ กระแสเงินสดจาย ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปน
อาชีพหลัก กรณีรถมาใหมโดยไมคํานึงถึงคาแรงงาน 
 

รายการ ปที่ลงทุน ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5 
กระแสเงินสดรับ (บาท)       
          รายรับจากการ
ใหบริการ  (ตาราง 4.19) 

 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 

 รวมกระแสเงินสดรับ  67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 
กระแสเงินสดจาย (บาท)       
        รายจายลงทุน    61,757.00      
        รายจายดําเนินงาน  - 14,490.00 14,490.00 14,490.00 15,208.33 15,208.33 

รวมกระแสเงินสดจาย 61,757.00 14,490.00 14,490.00 14,490.00 15,208.33 15,208.33 

กระแสเงินสดสุทธิ 
 

(61,757.00) 53,010.00 53,010.00 53,010.00 52,291.67 52,291.67 

ตารางท่ี 4.32 แสดงกระแสเงินสดรับ และ กระแสเงินสดจาย ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปน
อาชีพหลัก กรณีรถมาเกาโดยไมคํานึงถึงคาแรงงาน 

 

รายการ ปที่ลงทุน ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5 
กระแสเงินสดรับ (บาท)       
        รายรับจากการ 
    ใหบริการ(ตาราง 4.19) 

 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 

 รวมกระแสเงินสดรับ  67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 
กระแสเงินสดจาย (บาท)       
        รายจายลงทุน 41,471.00      
        รายจายดําเนินงาน - 15,208.33 15,208.33 15,208.33 15,208.33 15,208.33 

  รวมกระแสเงินสดจาย 41,471.00 15,208.33 15,208.33 15,208.33 15,208.33 15,208.33 

กระแสเงินสดสุทธิ (41,471.00) 52,291.67 52,291.67 52,291.67 52,291.67 52,291.67 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงกระแสเงินสดรับ และ กระแสเงินสดจาย ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปน
อาชีพเสริม กรณีรถมาใหมโดยไมคํานึงถึงคาแรงงาน 

 

รายการ ปที่ลงทุน ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5 
กระแสเงินสดรับ(บาท)       
        รายรับจากการ  
ใหบริการ (ตาราง 4.20) 

 40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 

 รวมกระแสเงินสดรับ  40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 
ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด จ า ย
(บาท) 

      

        รายจายลงทุน    56,900.00      
        รายจายดําเนินงาน  - 14,490.00 14,490.00 14,490.00 15,253.33 15,253.33 

รวมกระแสเงินสดจาย 56,900.00 14,490.00 14,490.00 14,490.00 15,253.33 15,253.33 

กระแสเงินสดสุทธิ (56,900.00) 25,770.00 25,770.00 25,770.00 25,006.67 25,006.67 
 

ตารางท่ี 4.34 แสดงกระแสเงินสดรับ และ กระแสเงินสดจาย ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปน
อาชีพเสริม กรณีรถมาเกาโดยไมคํานึงถึงคาแรงงาน 
 

รายการ ปที่ลงทุน ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5 
กระแสเงินสดรับ(บาท)       
        รายรับจากการ
ใหบริการ (ตาราง 4.20) 

 40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 

รวมกระแสเงินสดรับ  40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 40,260.00 
กระแสเงินสดจาย(บาท)       
        รายจายลงทุน 38,900.00      
        รายจายดําเนินงาน - 15,253.33 15,253.33 15,253.33 15,253.33 15,253.33 

รวมกระแสเงินสดจาย 38,900.00 15,253.33 15,253.33 15,253.33 15,253.33 15,253.33 

กระแสเงินสดสุทธิ (38,900.00) 25,006.67 25,006.67 25,006.67 25,006.67 25,006.67 
 

และจากขอมูลดังกลาวนํามาวิเคราะหโครงการลงทุน ไดดังนี้ 
6.1 วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method)  
ซ่ึงคิดเปนจํานวนป คํานวณจากการนํากระแสเงินสดสุทธิ มาหักออกจากเงินลงทุน จน

หมด สําหรับผูตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดเกี่ยวกับ  กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจาย 
กระแสเงินสดสุทธิ จากตารางท่ี 4.31-4.34  สามารถคํานวณได ดังนี้ 
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6.1.1  ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
  1) กรณีรถมาใหม โดยการนําขอมูลจากตารางท่ี 4.31 มาคํานวณหา
ระยะเวลาคืนทุน ไดดังนี้ 
 

เงินลงทุน 61,757 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 1 53,010 บาท 
คงเหลือ 8,747 บาท 

   

ถาจํานวนเงิน  53,010  บาท       เทากับ    1 ป  
จํานวนเงิน     8,747     บาท  =        8,747      x   365   
                      53,010      
                                                      =              60.23 
 

 ดังนั้นระยะเวลาคืนทุน โครงการนี้เทากับ 1 ป 2  เดือน  หมายความวา เงินท่ีลงทุน 
ไป 61,757 บาทนั้น จะไดรับคืนมาจากการดําเนินงานไปแลว 1 ป 2  เดือน      

 

 2)  กรณีรถมาเกา โดยการนําขอมูลจากตารางท่ี 4.32 มาคํานวณหา 
ระยะเวลาคืนทุน ไดดังนี้ 
 

เงินลงทุน 41,471.00 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 1                52,291.67 บาท 
คงเหลือ (10,820.67) บาท 

      

ถาจํานวนเงิน   52,291.67 บาท เทากับ 1 ป  
จํานวนเงิน   41,471บาท  =  41,471 x   365 

          52,291.67 
       =     289.47    
 

ดังนั้นระยะเวลาคืนทุน โครงการนี้เทากับ   9   เดือน 19  วัน 
 
6.1.2  ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 

  1) กรณีรถมาใหม โดยการนาํขอมูลจากตารางท่ี 4.33 มาคํานวณหา 
ระยะเวลาคืนทุน ไดดังนี้ 
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เงินลงทุน   56,900 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 1 25,770 บาท 
 31,130 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 2   25,770 บาท 
คงเหลือ 5,360 บาท 

 
ถาจํานวนเงิน    25,770  บาท  เทากับ 1 ป  
จํานวนเงิน          5,360  บาท     = 5,360  x   365   

                     25,770      
         =    75.92  
 

 ดังนั้นระยะเวลาคืนทุน โครงการนี้เทากับ 2 ป 2  เดือน 16  วัน หมายความวา  
เงินท่ีลงทุนไป 56,900 บาทนั้น จะไดรับคืนมาจากการดาํเนินงานไปแลว 2 ป 2  เดือน 16  วัน 

 
2) กรณีรถมาท่ีซ้ือรถมาเกา โดยการนําขอมูลจากตารางท่ี 4.34 มา 

คํานวณหาระยะเวลาคืนทุน ไดดังนี้ 
 

เงินลงทุน 38,900.00 บาท 
หัก กระแสเงินสดสุทธิ ปท่ี 1 25,006.67 บาท 
คงเหลือ 13,893.33 บาท 

 
ถาจํานวนเงิน  25,006.67 บาท เทากับ 1 ป  
จํานวนเงิน   13,893.33  บาท     =       13,893.33  x 365     

                       25,006.67 
       =         202.79 
 

ดังนั้นระยะเวลาคืนทุน โครงการนี้เทากับ   1 ป    6   เดือน 23  วันหมายความวา  
เงินท่ีลงทุนไป 38,900 บาทนั้น จะไดรับคืนมาจากการดาํเนินงานไปแลว 1 ป    6   เดือน 23  วัน 
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6.2 วิธีอัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)  
อัตราสวนท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหวางกําไรท่ีเกิดข้ึนหลังหักรายจาย แลวเทียบ

กับสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีใชในกิจการท้ังส้ิน ซ่ึงเปนการเปนการวิเคราะหความสามารถในการหา
กําไรโดยดูประสิทธิภาพของการดําเนินงานในแงของกําไรท่ีหาไดจากการดําเนินงานและ
ประสิทธิภาพของการใชสินทรัพย 

 

  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน =  กําไรสุทธิ 
              สินทรัพยท่ีไมหมุนเวียน 
 

สินทรัพยไมหมุนเวียนประกอบไปดวย มาสําหรับเทียมรถมา รถมาและคอกมา โดยนํา
ขอมูลมาจากตารางท่ี 4.14 และ 4.15 ซ่ึงนํามาคิดคาเส่ือมราคาโดยวิธีเสนตรง 20 ป 20 ป และ 3 ป
ตามลําดับสวนรถมาเกาคิดคาเส่ือมราคา 10 ป ดังตารางท่ี 4.25 และสามารถนําขอมูลจากตารางท่ี 
4.30-4.34 มาคํานวณหากําไรสุทธิไดดังตารางท่ี 4.35ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 4.35 แสดงรายละเอียดกําไรสุทธิของผูประกอบการธุรกิจรถมาโดยไมคํานึงถึงคาแรงงาน 
 

ผูประกอบอาชพีรถมา 
เปนอาชีพหลัก 

ผูประกอบอาชพีรถมา 
เปนอาชีพเสริม 

รายการ 

ซ้ือรถมา
ใหม 

ซ้ือรถมา
เกา 

ซ้ือรถมา
ใหม 

ซ้ือรถมา
เกา 

กระแสเงินสดสุทธิ 53,010.00 52,291.67 25,770.00 25,006.67 
หักคาเส่ือมราคาสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,507.85 3,493.55 2,840.00 2,890.00 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 49,502.15 48,798.12 22,930.00 22,116.67 
 

 

5.3.1 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
 1) กรณีรถมาใหม คํานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนไดดังนี้ 

 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = 49,502.15 x100  
      61,657 
    = 80.29 % 
 

แสดงวา ทรัพยสินไมหมุนเวียนท้ังหมด 100 บาท สามารถทํากําไรสุทธิ 
ได 80.29 บาท 
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  2) กรณีรถมาเกา คํานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนไดดังนี ้

 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = 48,798.12 x100  
  41,371 

    = 117.95 % 
 

แสดงวา ทรัพยสินไมหมุนเวียนท้ังหมด 100 บาท สามารถทํากําไรสุทธิ 
ได 117.95 บาท 
 

5.3.2 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 
 1) กรณีรถมาใหม คํานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนไดดังนี้ 
 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = 22,930 x100  
     56,800 
    = 40.37 % 
 

แสดงวา ทรัพยสินไมหมุนเวียนท้ังหมด 100 บาท สามารถทํากําไรสุทธิ 
ได 40.37 บาท 
 

   2) กรณีรถมาเกา คํานวณหาผลตอบแทนทางการบัญชีไดดังนี้ 
 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = 22,116.67 x100  
  38,900 

    = 56.86 % 
 

แสดงวา ทรัพยสินไมหมุนเวียนท้ังหมด 100 บาท สามารถทํากําไรสุทธิ 
ได 56.86 บาท 
 

6.3 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Persent Value Method : NPV) คือ สวนเกินของมูลคา
ปจจุบันของเงินสดสุทธิกับเงินลงทุนเร่ิมแรก ดังนั้น  

  

มูลคาปจจุบันสุทธิ      =    มูลคาปจจุบันของเงินสุทธิตลอดอายุโครงการลงทุน – เงินลงทุนเร่ิมแรก 
     

  ในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของเงินสดสุทธิท่ีกิจการจะไดรับในอนาคตจะ
กําหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) เทากับรอยละ 8  ซ่ึงสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของ
ธนาคารพาณิชยท่ัวไป ในท่ีนี้กําหนดใหใชอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
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6.3.1 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
 

1) กรณีรถมาใหม คํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.36 แสดงการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
กรณีรถมาใหมโดยไมคํานึงถึงคาแรงงาน 
 

ปท่ี กระแสเงินสดสุทธิ มูลคาปจจุบันของเงิน 1 บาท 
อัตราคิดลด 8% 

มูลคาปจจุบันกระแสเงินสดรับสุทธิ 

0 (61,757.00) _ (61,757.00) 
1 53,010.00 0.926 49,087.26 
2 53,010.00 0.857 45,429.57 
3 53,010.00 0.794 42,089.94 
4 52,291.67 0.735 38,434.38 
5 52,291.67 0.681 35,610.63 

รวมมูลคาปจจุบันของเงนิสุทธิ 210,651.78 
 

มูลคาปจจุบันสุทธิ       =    มูลคาปจจุบันของเงินสุทธิตลอดอายุโครงการลงทุน – เงินลงทุนเร่ิมแรก 
 

มูลคาปจจุบันของเงินสุทธิ = 210,651.78 บาท 
หัก เงินลงทุนเร่ิมแรก =   61,757.00 บาท 
มูลคาปจจุบันสุทธิ        =   148,894.78 บาท 

 

จากตารางท่ี 4.36 แสดงการคํานวณมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนจากการลงทุน 
ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก กรณีรถมาใหม ในระยะเวลา 5 ป มีมูลคาเงินลงทุน
เทากับ 61,757 บาท  เ ม่ือคิดคาปจจุบันเงินลงทุนที่จ ายไปในปที่  0  แลว  มีมูลคาปจจุบัน
สุทธิเทากับ  148,894.78บาท ซ่ึงมีคามากกวา 0 ดังนั้นการลงทุนของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปน
อาชีพหลัก กรณีรถมาใหม จึงเปนโครงการท่ีนาลงทุน 
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       2) กรณีรถมาเกาโดยไมคํานึงถึงคาแรงงาน เนื่องจากกระแสเงินสดรับ 

สุทธิเทากันทุกป มูลคาปจจบัุนของเงิน 1 บาท อัตราคิดลด 8% ในระยะเวลา 5 ป เทากับ 3.993 จึง
คํานวณหามูลคาปจจุบันของเงินของเงินสุทธิไดดังนี ้
   

มูลคาปจจุบันของเงินสุทธิ (52,291.67x 3.993) = 208,797.96 บาท 
หัก เงินลงทุนเร่ิมแรก    =   41,471.00 บาท 
มูลคาปจจุบันสุทธิ           =            167,326.96 บาท 
 

ในระยะเวลา 5 ป มีมูลคาเงินลงทุนเทากับ 41,471 บาท  เ ม่ือคิดคาปจจุบัน  
เงินลงทุนที่จ ายไปในปที่  0  แลว  มีมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ  167,326.96 บาท ซ่ึงมีคา
มากกวา 0 ดังนั้นการลงทุนของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก กรณีรถมาใหม จึงเปน
โครงการท่ีนาลงทุน 

 

6.3.1 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 
 

1) กรณีรถมาใหม คํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.37 แสดงการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 
กรณีรถมาใหมโดยไมคํานึงถึงคาแรงงาน 
 

ปท่ี กระแสเงินสดสุทธิ มูลคาปจจุบันของเงิน 1 บาท 
อัตราคิดลด 8% 

มูลคาปจจุบันกระแสเงินสดรับสุทธิ 

0 (56,900.00) _ (56,900.00) 
1 25,770.00 0.926 23,863.02 
2 25,770.00 0.857 22,084.89 
3 25,770.00 0.794 20,461.38 
4 25,006.67 0.735 18,379.90 
5 25,006.67 0.681 17,029.54 

รวมมูลคาปจจุบันของเงนิสุทธิ 101,818.73 
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มูลคาปจจุบันสุทธิ       =    มูลคาปจจุบันของเงินสุทธิตลอดอายุโครงการลงทุน – เงินลงทุนเร่ิมแรก 
 
 

มูลคาปจจุบันของเงินสุทธิ   = 210,651.78 บาท 
หัก เงินลงทุนเร่ิมแรก    =   56,900.00 บาท 
มูลคาปจจุบันสุทธิ           =              44,918.73 บาท 

 

จากตารางท่ี 4.37 แสดงการคํานวณมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนจากการลงทุน 
ของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก กรณีรถมาใหม ในระยะเวลา 5 ป มีมูลคาเงินลงทุน
เทากับ 56,900 บาท  เ ม่ือคิดคาปจจุ บันเ งินลงทุนท่ีจายไปในป ท่ี  0  แลว  มีมูลคาปจจุ บัน
สุทธิเทากับ  44,918.73 บาท ซ่ึงมีคามากกวา 0 ดังนั้นการลงทุนของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปน
อาชีพหลัก กรณีรถมาใหม จงึเปนโครงการท่ีนาลงทุน 
 

2) กรณีรถมาเกา เนื่องจากกระแสเงินสดรับสุทธิเทากันทุกป มูลคา 
ปจจุบันของเงิน 1 บาท อัตราคิดลด 8% ในระยะเวลา 5 ป เทากับ 3.993 จึงคํานวณหามูลคาปจจุบัน
ของเงินของเงินสุทธิไดดังนี ้

 

มูลคาปจจุบันของเงินสุทธิ (25,006.67 x 3.993) = 99,851.63 บาท 
หัก เงินลงทุนเร่ิมแรก    = 38,900.00 บาท 
มูลคาปจจุบันสุทธิ           =            60,951.63 บาท 
 

ในระยะเวลา 5 ป มีมูลคาเงินลงทุนเทากับ 38,900 บาท  เ ม่ือคิดคาปจจุ บัน  
เงินลงทุนที่จ ายไปในปที่  0  แลว  มีมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ  60,951.63 บาท ซ่ึงมีคา
มากกวา 0 ดังนั้นการลงทุนของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก กรณีรถมาใหม จึงเปน
โครงการท่ีนาลงทุน 
 

สรุปการวิเคราะหโครงการลงทุน ของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจ 
รถมาในจังหวัดลําปาง ตามรายละเอียดตามตารางท่ี 4.38 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงเปรียบเทียบผลการวิเคราะหโครงการลงทุน โดยไมคํานึงถึงคาแรงงาน 
 

ผูประกอบอาชีพรถมา 
เปนอาชีพหลัก 

ผูประกอบอาชีพรถมา 
เปนอาชีพเสริม 

วิธีวิเคราะห 

ซ้ือรถมาใหม ซ้ือรถมาเกา ซ้ือรถมา
ใหม 

ซ้ือรถมาเกา 

1. ระยะเวลาคืนทุน 1 ป 2  เดือน 
 

9 เดือน 19 
วัน 

2 ป 2  เดือน 
16 วัน 

1 ป 6 เดือน 
23 วัน 

2. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 80.29 % 117.95% 40.37% 56.86% 
3. มูลคาปจจุบันสุ ทธิ 148,894.78 167,326.96 44,918.73 60,951.63 

 

จากตารางท่ี 4.38 แสดงเปรียบเทียบผลการวิเคราะหโครงการลงทุน รายละเอียดมีดังนี้ 
 

โดยไมคํานึงถึงคาแรงงานของผูประกอบการทําใหมีระยะเวลาคืนทุนของผูประกอบ
อาชีพรถมาเปนอาชีพหลัก กรณีซ้ือรถมาใหม มีเทากับ 1 ป 2  เดือน กรณีซ้ือรถมาเกา มีเทากับ9 
เดือน 19 วันและผูประกอบอาชีพรถมาเปนอาชีพเสริมกรณีซ้ือรถมาใหม มีเทากับ 2 ป 2  เดือน 16 
วัน กรณีซ้ือรถมาเกา มีเทากับ 1 ป 6 เดือน 23 วัน 

แสดงวาผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก กรณีซ้ือรถมาเกา มีระยะคืนทุนท่ีส้ัน
ท่ีสุดคือ   9 เดือน 19 วัน ซ่ึงหมายความวา เงินท่ีลงทุนไป จํานวน 41,471 บาทนั้น จะไดรับคืนมา
หลังจากดําเนินงานไปแลว 9 เดือน 19 วัน 
 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ของผูประกอบอาชีพรถมาเปนอาชีพหลัก   กรณี  
ซ้ือรถมาใหม มีเทากับรอยละ 80.29 กรณีซ้ือรถมาเกามีเทากับรอยละ 117.95และผูประกอบอาชีพ
รถมาเปนอาชีพเสริม กรณีซ้ือรถมาใหม มีเทากับรอยละ 40.37 กรณีซ้ือรถมาเกา มีเทากับรอยละ 
56.86 

แสดงวาผูประกอบการธุรกิจรถมา เปนอาชีพหลัก  กรณี ซ้ือรถมา เกา  มี อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงท่ีสุดคือ รอยละ117.95 ซ่ึงหมายความวา ทรัพยสินไมหมุนเวียน
ท้ังหมด 100  สามารถทํากําไรสุทธิได  117.95 

 

มูลคาปจจุบันสุทธิ  ของผูประกอบอาชีพรถมาเปนอาชีพหลัก   กรณีซ้ือรถมาใหม มีคา
เทากับ 148,894.78 บาท  กรณีซ้ือรถมาเกา มีคาเทากับ 167,326.96 บาท และผูประกอบอาชีพรถมา
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แสดงวาการลงทุนประกอบการธุรกิจรถมาท้ัง 4 โครงการนาลงทุนเนื่องจากในการ
คํานวณมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลา 5  ป มีมูลคาปจจุบันสุทธิเปน
บวก ซ่ึงผูประกอบอาชีพรถมาเปนอาชีพหลัก  กรณีซ้ือรถมาเกา นาลงทุนท่ีสุดเพราะมีมูลคาปจจุบัน
สุทธิสูงท่ีสุดคาเทากับ 167,326.96 บาท 

  

7. การวิเคราะหจุดคุมทุน กรณีไมคิดคาแรงงานเปนรายจายดําเนินงาน 
ในการคํานวณจุดคุมทุนของผูตอบแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจรถมา ซ่ึงคํานวณได

จากรายรับปกติ ของผูประกอบการ ในการศึกษาจุดคุมทุนจะคํานวณจุดคุมทุนตอเดือนการวิเคราะห
จุดคุมทุนในรูปของจํานวนเงิน สามารถท่ีจะคํานวณไดจาก 

 

 จุดคุมทุน (บาท)  =       ตนทุนคงท่ี 
    อัตรากําไรสวนเกิน 
 

โดยท่ี               อัตรากําไรสวนเกิน    = ยอดขาย – ตนทุนผันแปร 
                   ยอดขาย 
 

      จากสูตรผูประกอบการจะตองใหบริการเปนจํานวนเงินเทาไรตอเดือนเพื่อใหคุมกับตนทุน
คงท่ี ในท่ีนี้ยอดขาย คือรายรับปกติเฉล่ียตอเดือน 
 

โดยผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 
มีรายรับจากการใหบริการเฉล่ีย (6x4x250)  =       6,000 บาทตอเดือน 
 

ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 
มีรายรับจากการใหบริการเฉล่ีย (5x4x190)  =       3,800 บาทตอเดือน 
 

จากตารางท่ี 4.31 – 4.34 สามารถคํานวณรายจายในการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจรถมา 
จําแนกตามพฤติกรรมตนทุน แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.39 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงรายจายคงท่ี และรายจายผันแปรตอเดือน 
 

ผูประกอบการธุรกิจรถมา 
เปนอาชีพหลัก 

ผูประกอบการธุรกิจรถมา 
เปนอาชีพเสริม 

 
รายการ 

รถใหม รถเกา รถใหม รถเกา 

รายจายคงท่ี  (บาท)     

1. คาใชจายเกี่ยวกับมา 14,470.00 14,470.00 14,470.00 14,470.00 
2. คาบํารุงสมาชิกสมาคมรายป 20.00 20.00 20.00 20.00 
รวมตอป 14,490.00 14,490.00 14,490.00 14,490.00 
รวมรายจายคงท่ีตอเดือน 1,207.50 1,207.50 1,207.50 1,207.50 

รายจายผันแปร (บาท) - - - - 

รวมรายจายผันแปรตอเดือน - - - - 

 
 7.1 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก 

7.1.1 กรณีรถมาใหม คํานวณหาจุดคุมทุนไดดังนี้ 
 

อัตรากําไรสวนเกิน     =       6,000  –    0  =    1 
                     6,000 

จุดคุมทุน (บาท)          =              1,207.5 
                      1 
    = 1,207.5  บาทตอเดือน 
 

7.1.2 กรณีรถมาเกา คํานวณหาจุดคุมทุนไดดังนี้ 
 

อัตรากําไรสวนเกิน     =       6,000  –    0  =    1 
                     6,000 

จุดคุมทุน (บาท)          =              1,207.5 
                      1 
    = 1,207.5  บาทตอเดือน 
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7.2 ผูประกอบธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม 
7.2.1 กรณีรถมาใหม คํานวณหาจุดคุมทุนไดดังนี้ 
 

อัตรากําไรสวนเกิน     =       6,000  –   0  =    1 
                     6,000 

จุดคุมทุน (บาท)          =              1,207.5 
                      1 

   = 1,207.5  บาทตอเดือน 
 

7.2.2 กรณีรถมาเกา คํานวณหาจุดคุมทุนไดดังนี้ 
 

อัตรากําไรสวนเกิน     =       6,000  –    0  =    1 
                     6,000 

จุดคุมทุน (บาท)          =              1,207.5 
                      1 
    = 1,207.5  บาทตอเดือน 
 

จากการคํานวณโดยไมคํานึงถึงคาแรงงาน พบวาผูประกอบอาชีพรถมาเปนอาชีพหลัก  
กรณีซ้ือรถมาใหมมีจุดคุมทุนท่ี 1,207.5 บาทตอเดือน ผูประกอบอาชีพรถมาเปนอาชีพหลัก  กรณี
ซ้ือรถมาเกามีจุดคุมทุนท่ี 1,219.70  บาทตอเดือน ผูประกอบอาชีพรถมาเปนอาชีพเสริม  กรณีซ้ือรถ
มาใหมมีจุดคุมทุนท่ี 1,207.5  บาทตอเดือน ผูประกอบอาชีพรถมาเปนอาชีพหลัก  กรณีซ้ือรถมาเกา
มีจุดคุมทุนท่ี 1,232.14  บาทตอเดือน  

 แสดงวาผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม กรณีซ้ือรถมา
ใหมมีจุดคุมทุนตํ่าท่ีสุดคือ 1,207.5 บาทตอเดือนซ่ึงหมายความวา ตองใหบริการนักทองเท่ียว
ประมาณ 1,207.5 บาทตอเดือนจึงจะคุมทุน 
 

  โดยภาพรวมผูประกอบการธุรกิจรถมา มีรายรับ 53,880 บาทตอป รายจายลงทุน 
49,759 บาทตอป รายจายดําเนินงานกรณีคิดคาแรงงาน 47,938.42 บาทตอป ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนพบวา ระยะเวลาคืนทุน 8 ป 5 เดือน 23 วัน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รอยละ 5.63 
มูลคาปจจุบันสุทธิ – 26,556.76 บาท จุดคุมทุนท่ี 2,875 บาทตอเดือน สวนกรณีไมคํานึงถึง
คาแรงงานรายจายดําเนินงาน 14,860.42 บาทตอป ผลตอบแทนจากการลงทุนพบวา ระยะเวลาคืน
ทุน 1 ป 5 เดือน 4 วัน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รอยละ 73.87 มูลคาปจจุบันสุทธิ 105,523.02 
บาท จุดคุมทุนท่ี 1,207.5 บาทตอเดือน 


