
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
รถมาลําปางถือเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนรวมถึงเปนสัญลักษณของจังหวัดลําปาง เปน

ส่ิงท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร มีจํานวนรถมาท่ีใชวิ่งบนถนนเปนแหงเดียวท่ีหลงเหลืออยูใน
ประเทศไทย และมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงอดีตเปนพาหนะท่ีใชงานท่ัวไป ปจจุบันหายไปใชเปนเพียง
เพื่อการทองเท่ียวทําอยางไรที่จะทําใหรถมามีการพัฒนาเพิ่มมูลคารายไดสูคนลําปางใหมากข้ึน โดย
มีภาครัฐ เอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนและเขามาชวยดําเนินการเปนรูปธรรม ให
รถมาอยูคูเมืองลําปางตอไป  

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของผูประกอบธุรกิจ
รถมาในจังหวัดลําปาง เพื่อเปนขอมูลประกอบการสงเสริมและพัฒนาอาชีพรถมาใหทํารายไดใหกับ
ชาวบานและเพื่อสานตออาชีพรถมาตอไป 

 โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ผูประกอบการจํานวน 61 ราย แบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling)  รวมท้ังสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) นายกสมาคมรถมา
ลําปาง จํานวน 1 ราย และหัวหนาคิวรถมา จํานวน 1 ราย โดยนําขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามมา
วิเคราะหเฉล่ียตอรายผูประกอบการ พรอมท้ังรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ขอมูลทางวิชาการ หนังสือ และขอมูลออนไลน จากน้ันจึงวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนใน
รูปแบบของการวิเคราะห ดวยวิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method) วิธีอัตราสวน
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) และ วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Persent Value 
Method : NPV)รวมถึงวิเคราะหหาจุดคุมทุนตอเดือน ซ่ึงจะแบงการวิเคราะหดังกลาวตามลักษณะ
ของผูประกอบการออกเปน 2 กลุม คือ ผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก และผูประกอบการ
ธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ขอมูลท่ัวไป  
ผูประกอบการธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปาง สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 36 – 45 

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มีภูมิลําเนาในจังหวัดลําปาง สาเหตุท่ีประกอบธุรกิจรถมา
เนื่องมาจากสืบทอดจากบรรพบุรุษ และอยากอนุรักษรถมาใหอยูคูเมืองลําปาง ในการประกอบ
ธุรกิจนั้น เจาของจะขับรถมาเองไมไดจางแรงงาน สามารถแบงกลุมตามลักษณะการประกอบอาชีพ 
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2. ตนทุน 
ตนทุนในการประกอบธุรกิจรถมา แบงไดเปน 2 สวน ไดแก รายจายในการลงทุน และ

รายจายในการดําเนินงานซ่ึงเปนรายจายเกี่ยวกับมา และรถมา โดยรายจายลงทุนของผูประกอบการ
ธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก กรณีท่ีซ้ือรถมาใหม รวม 61,757 บาท กรณีที่ซ้ือรถมาเกา   รวม 41,471 
บาท ผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม จะมีรายจายในสวนนี้ต่ํากวาผูประกอบการธุรกิจรถ
มาเปนอาชีพหลัก เนื่องจากมาท่ีใชประกอบการธุรกิจรถมาสวนใหญใชวิธีการฝากมาไวกับคอกมา
อ่ืน และมัดไวบริเวณบานโดยไมจัดทําคอก จึงไมมีตนทุนในสวนนี้  ผูประกอบการธุรกิจรถมาเปน
อาชีพเสริม กรณีท่ีซ้ือรถมาใหม มีรายจายลงทุนรวม 56,900 บาท   กรณีท่ีซ้ือรถมาเกา   รวม 38,900 
บาท   

สวนรายจายดําเนินงานคิดได 2 กรณี คือ กรณีท่ีคิดคาแรงงานรวมเปนรายจาย
ดําเนินงาน โดยรายจายดําเนินงานของผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก กรณีท่ีซ้ือรถมาใหม  
รวม 60,978  บาท กรณีท่ีซ้ือรถมาเกา   รวม 61,696.33 บาท ผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพ
เสริม กรณีท่ีซ้ือรถมาใหม รวม 34,158 บาท กรณีท่ีซ้ือรถมาเกา   รวม 34,921.33 บาท  ถามองในแง
ของผูประกอบการจะไมนําคาแรงงานของผูประกอบการมาคํานวณ โดยรายจายดําเนินงานของ
ผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก กรณีท่ีซ้ือรถมาใหม  รวม 14,490  บาท กรณีท่ีซ้ือรถมาเกา   
รวม 15,208.33 บาท ผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม กรณีท่ีซ้ือรถมาใหม รวม 14,490  
บาท กรณีท่ีซ้ือรถมาเกา   รวม 15,253.33 บาท 

 

3. ผลตอบแทน 
ผลตอบแทนของผูประกอบการธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปาง ไดแกรายรับจากการนํา

นักทองเท่ียวชมเมืองลําปางโดยทางสมาคมรถมาลําปางไดกําหนดคาโดยสารไว 3 อัตรา ดังนี้เสนทางรอบ
เมืองเล็ก ใชเวลาประมาณ 20 นาที ราคา 150 บาท  เสนทางรอบเมืองใหญ ใชเวลาประมาณ 40 นาที ราคา 
200 บาท เชาเปนช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 300 บาท รายรับอ่ืนนอกเหนือจากการใหบริการปกติ ไดแก การจางไป
รวมขบวนพาเหรด ในเทศกาลตาง  ๆหรือตามโรงเรียนตาง  ๆรายไดสวนนี้เง่ือนไขข้ึนอยูกับผูวาจางแลวแต
จะตกลงกัน ซ่ึงรายรับของผูประกอบการธุรกิจรถมา จะไมแนนอน ซ่ึงข้ึนอยูกับจํานวนนักทองเท่ียวบาง
วันอาจไมมีรายรับ จากการศึกษาจึงประมาณการรายรับผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก จํานวน 
67,500 บาทตอป และผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม จํานวน 40,260  บาทตอป ซ่ึงจํานวนท่ี
ออกใหบริการจะนอยกวาผูประกอบอาชีพหลัก 
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4. การวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทน 
จากผลการวิเคราะหผลตอบแทน ของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม จะสรุปผล

การศึกษาไดดังนี้ 
  ผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก กรณีท่ีซ้ือรถมาใหม พบวาโครงการตอง
ใชระยะเวลาคืนทุน 10 ป 3 เดือน 8 วัน อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับรอยละ 4.89 
มูลคาปจจุบันสุทธิ  เทากับ -36,731.81 บาทและโดยไมคํานึงถึงคาแรงงานจะมีระยะเวลาคืนทุน 1 ป 
2 เดือน  อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับรอยละ 80.29 มูลคาปจจุบันสุทธิ  เทากับ
148,894.78 บาท 
 

  ผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพหลัก กรณีท่ีซ้ือรถมาเกาพบวา โครงการตอง
ใชระยะเวลาคืนทุน 7 ป 1 เดือน 23 วัน อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับรอยละ 5.58
มูลคาปจจุบันสุทธิ  เทากับ -18,296.94 บาทและโดยไมคํานึงถึงคาแรงงานจะมีระยะเวลาคืนทุน 9 
เดือน 19 วัน  อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับรอยละ 117.95 มูลคาปจจุบันสุทธิ  เทากับ 
167,326.96 บาท 
 

  ผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม กรณีท่ีซ้ือรถมาใหม พบวา โครงการ
ตองใชระยะเวลาคืนทุน 9 ป 2 เดือน 23 วัน อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับรอยละ5.74
มูลคาปจจุบันสุทธิ  เทากับ -33,615.60 บาทและโดยไมคํานึงถึงคาแรงงานจะมีระยะเวลาคืนทุน 2 ป 
2 เดือน 16  วัน อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับรอยละ 40.37 มูลคาปจจุบันสุทธิ  
เทากับ 44,918.73  บาท 
 

  ผูประกอบการธุรกิจรถมาเปนอาชีพเสริม กรณีท่ีซ้ือรถมาเกาพบวา โครงการตอง
ใชระยะเวลาคืนทุน 7  ป 3 เดือน 14 วัน อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับรอยละ 6.29
และโดยไมคํานึงถึงคาแรงงานจะมีระยะเวลาคืนทุน 1 ป 6 เดือน 23  วัน    อัตราสวนผลตอบแทน
จากการลงทุนเทากับรอยละ 56.86 มูลคาปจจุบันสุทธิ  เทากับ 60,951.63 บาท 

 

 5. การวิเคราะหจุดคุมทุน 
  จากผลการวิเคราะหจุดคุมทุนตอเดือน พบวาผูประกอบอาชีพรถมาเปน

อาชีพหลัก  กรณีซ้ือรถมาใหมมีจุดคุมทุนท่ี 4,025 บาทตอเดือน ผูประกอบอาชีพรถมาเปนอาชีพ
หลัก  กรณีซ้ือรถมาเกามีจุดคุมทุนท่ี 4,025 บาทตอเดือน ผูประกอบอาชีพรถมาเปนอาชีพเสริม  
กรณีซ้ือรถมาใหมมีจุดคุมทุนท่ี 1,725 บาทตอเดือน ผูประกอบอาชีพรถมาเปนอาชีพหลัก  กรณีซ้ือ
รถมาเกามีจุดคุมทุนท่ี 1,725 บาทตอเดือน และโดยไมคํานึงถึงคาแรงงานผูประกอบอาชีพรถมาทุก
กลุม  มีจุดคุมทุนท่ี 1,207.5  บาทตอเดือน  
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อภิปรายผลการศึกษา 
1. สําหรับผูประกอบการธุรกิจรถมาท่ีซ้ือรถมาใหมมาใชในการใหบริการไมวาจะ

ประกอบเปนอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม จะมีรายจายในการลงทุนเร่ิมแรก ในจํานวนท่ีมากกวากลุม
ท่ีซ้ือรถมาเกา แตขณะเดียวกันกลุมท่ีซ้ือรถมาเกา ตองจายคาซอมบํารุงรถมา มากกวากลุมท่ีซ้ือรถ
มาใหมมาใชในการใหบริการ   

 

2. สําหรับผูท่ีลงทุนใหมเม่ือพิจารณาจาก ระยะเวลาคืนทุนผูประกอบการธุรกิจรถมาท่ี
ซ้ือรถมาใหม จะตองใชระยะเวลานานกวากลุมท่ีซ้ือรถมาเกา  หากพิจารณาจากอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนแลวในกรณีท่ีไมคํานึงถึงคาแรงเปนรายจายดําเนินงาน  ผูประกอบการธุรกิจรถมาเปน
อาชีพหลัก กรณีรถมาเกา จะมีประสิทธิภาพของการใชสินทรัพยท่ีสามารถจะกอใหเกิดกําไรมาก
ท่ีสุด  และหากพิจารณาในเร่ืองของคาของเงินตามเวลา ถาคํานึงถึงคาแรงงาน จะมีมูลคาปจจุบัน
สุทธิ ติดลบ ซ่ึงหมายความวา เปนโครงการท่ีไมนาลงทุน แตในทางกลับกันหากไมคํานึงถึง
คาแรงงาน จะมีคามูลคาปจจุบันสุทธิ เปนบวก ซ่ึงหมายความวา เปนโครงการท่ีนาลงทุน แต
อยางไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกับคาแรงงานข้ันตํ่าแลว ผลตอบแทนท่ีไดรับมีจํานวนไมมากนกัในแง
ของเศรษฐศาสตรอาจทําใหผูท่ีสนใจจะทําธุรกิจเพื่อหวังผลกําไรไมนาสนใจท่ีจะลงทุน   แตถามอง
ในแงของผูประกอบการท่ีอยากอนุรักษรถมา และอยากสืบทอดอาชีพนี้จากบรรพบุรุษ แมวา
ผลตอบแทนไมมากนัก แตเนื่องจากการลงทุนสวนใหญไดมาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ จึงทํา
ใหเงินท่ีจะนํามาลงทุนไมมากนัก 

 

 3. จุดคุมทุนตอเดือนในแงของผูประกอบการโดยไมคํานึงถึงคาแรงงาน ของ
ผูประกอบการธุรกิจรถมา ทุกกลุมจะตํ่าเนื่องจากรายจายผันแปรมีนอย ทําใหมีจุดคุมทุนเทากับ
รายจายคงท่ี 

 

4. จากการศึกษาพบวา รายไดของผูประกอบธุรกิจรถมาสวนใหญไดมาจากนักทอง
เทียว หรือฤดูกาลทองเท่ียว และข้ึนอยูกับภูมิอากาศซ่ึงถาเปนชวงฤดูฝนจะมีผูมาใชบริการนอย หรือ
บางคร้ังอาจไมมีเลย ซ่ึงสอดคลอง กับผลการศึกษาของ สันติ วงคดาว ท่ีศึกษาเร่ือง “ธุรกิจรถมากับ
การทองเท่ียวจังหวัดลําปาง” และพบวา ปจจุบันไดมีหนวยงานท่ีเขามาใหความชวยเหลือเกี่ยวกับ
คาใชจายในการดําเนินงานมากข้ึน ท้ังภาครัฐ และเอกชน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธันย
ธรณ สิทธิชุม ซ่ึงศึกษาเร่ือง “เครือขายความรวมมือการอนุรักษอาชีพขับรถมาจังหวัดลําปาง”  สวน
คาอาหารท่ีมากินตอวัน จากการศึกษาพบวา มากินอาหารเฉล่ีย วันละ 31 บาทซ่ึงไมสอดคลองกับ 
ปณฑพ ตั้งศรีวงศ ท่ีกลาวไววา มาตัวหนึ่งกิน 20-25 บาทตอวันตอตัว 
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิเคราะหผูตอบแบบสอบถามธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปางเปนธุรกิจท่ีมี

ความเหมาะสมในการลงทุนในระดับต่ํา สําหรับผูท่ีสนใจจะทําธุรกิจ แตเนื่องจากเปนธุรกิจท่ีตอง
อนุรักษ  และสืบสานใหอยู คู เ มืองลําปาง   ผู ท่ีจะดําเนินธุรกิจนี้ตองมีใจรัก  และตองอาศัย
ประสบการณ รวมถึงการเล้ียงมา ซ่ึงการเล้ียงมาตองใชการดูแล เอาใจใส และมีขอจํากัดในการ
ทํางานซ่ึงมา 1 ตัว สามารถทํางานได 6 ช่ัวโมง ข้ึนอยูกับอุณหภูมิ ถาอากาศรอนจัด การทํางานก็จะ
ลดลง  รายรับจากใหบริการน้ันข้ึนอยูกับนักทองเท่ียว และฤดูกาล ชวงฤดูฝนอาจมีรายไดนอยกวา
ฤดูอ่ืนๆ หากมีหนวยงานตางๆมาใหความชวยเหลือในดานการตลาดใหมากยิ่งข้ึน ธุรกิจรถมาก็
ยังคงอยูไดตอไป 
 
 


