
 
บทท่ี 4 

มูลคาเพิ่มของการพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 

 
 การวิเคราะหมูลคาเพ่ิมของการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน
อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม เปนการวิเคราะหมูลคาเพ่ิมของโครงการโดยอาศัยแนวคิดการ
ประเมินตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ จํานวน 8 โครงการยอย ภายใตโครงการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม ภายใตความ
รวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกับทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม ไดแก  
1) โครงการวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียวตามอัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
2) โครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 3) โครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรของทองถ่ิน 6) โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการจัดการดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัด
เชียงใหม 7) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม 8) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับองคกร
ทองถ่ินในชุมชน จังหวัดเชียงใหม การประเมินจะอาศัยแบบประเมินตนทุนและผลตอบแทนของ
โครงการ ซ่ึงมูลคาเพ่ิมของโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน 
ประกอบไปดวย 2 สวน คือ มูลคาตนทุนของธุรกิจการทองเท่ียวโดยชุมชนและขอมูลในสวนของ
ผลตอบแทนการดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวโดยชุมชน ผลการวิเคราะหท่ีไดจะทําใหทราบถึงมูล
คาท่ีเพ่ิมขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ การทองเท่ียวโดยชุมชนวามีมูลคาเพ่ิมเทาใด ซ่ึงจะนําไปสู
แนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียว จังหวัดเชียงใหมผลการวิจัยสามารถสรุปไดตามประเภทของ
กลุมธุรกิจการทองเท่ียวโดยชุมชนท้ัง 8 ประเภทดังนี้ 
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4.1 ตนทุนและผลตอบแทนการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยว 
โดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
 มูลคาเพ่ิมของการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืน 
จังหวัดเชียงใหม ประกอบไปดวย 8โครงการ ดังนี้ 
 4.1.1 ตนทุนและผลตอบแทนโครงการวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียวตาม 
อัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม   
  (1) ตนทุนการดําเนินโครงการทองเท่ียวของกลุมวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนา 
การทองเท่ียวตามอัตลักษณของทองถ่ิน 
   (1.1) เงินลงทุนท้ังส้ินของโครงการ 
    ผลการวิจัยพบวา เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเปนตนทุนท่ีสูง
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 74.53 ของตนทุนการลงทุนท้ังหมด เฉล่ียเปนเงิน 996,184.33 บาท รองลงมา
คือ คาใชจายกอนการดําเนินงานคิดเปนรอยละ19.08 เฉล่ียเปนเงิน 255,000 บาท และท่ีเหลือคือ
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต) คิดเปนรอยละ 6.40 ของตนทุนการลงทุนท้ังหมด 
เฉล่ียเปนเงิน 85,500 บาท เม่ือนํามาคํานวณคาใชจายท้ังส้ินของโครงการ พบวามีเงินลงทุนท้ังส้ิน
ของโครงการเทากับ 1,336,684.33 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  การลงทุนท้ังส้ินของโครงการทองเท่ียวกลุมวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการ 
  ทองเท่ียวตามอัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ มูลคา / บาท รอยละ 
เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร      996,184.33      74.53  
คาใชจายกอนการดําเนินงาน       255,000.00       19.08  
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต)        85,500.00        6.40  

รวมเงินลงทุนทัง้ส้ินของโครงการ   1,336,684.33     100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.2) เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนินโครงการทองเท่ียว  
    โครงการทองเท่ียวโดยวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียว
ตามอัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม มีเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนินกิจกรรม
การทองเท่ียว ไดแก ท่ีดิน อาคารโรงงาน/โฮมสเตย คอมพิวเตอร รถยนต รถจักรยานยนต 
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เครื่องจักรและอุปกรณ อาคารสํานักงาน โตะเกาอ้ี พัดลม ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวเงินลงทุนใน
ทรัพยสินถาวรจากการโครงการทองเท่ียว พบวา เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรมากท่ีสุด รอยละ 
42.39 ของเงินลงทุนในดานนี้ คือ อาคารโรงงาน/โฮมสเตย เฉล่ียเปนเงิน 422,251 บาท รองลงมา
คือ รถยนต คิดเปนรอยละ 30.11 เฉล่ีย เปนเงิน 300,000 บาท และเครื่องจักรและอุปกรณ อาคาร
สํานักงาน รถจักรยานยนต คอมพิวเตอร ตามลําดับ รวมเงินลงทุนในทรัพยสินถาวร เปนเงินท้ังส้ิน
เฉล่ีย 996,184.33 บาท รายละเอียดดัง ตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรของการทองเท่ียวกลุมวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนา 
  การทองเท่ียวตามอัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม  
 

รายการ มูลคา/บาท รอยละ 
ท่ีดิน           1,000.00         0.10  
อาคารโรงงาน/โฮมสเตย        422,251.00      42.39  
คอมพิวเตอร         23,500.00        2.36  
รถยนต       300,000.00       30.11  
รถจักรยานยนต         40,000.00        4.02  
เครื่องจักรและอุปกรณ       154,733.33      15.53  
อาคารสํานักงาน         50,000.00        5.02  
โตะเกาอีก           4,350.00        0.44  
โปรเจ็คเตอร 0.00 0.00 
พัดลม             350.00        0.04  

รวมการลงทุนในทรัพยสินถาวร      996,184.33     100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.3) คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว  
    โครงการทองเท่ียววิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียว
ตามอัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม มีคาใชจายในการผลิตจากการดาํเนนิโครงการทองเท่ียว 
ไดแก คาเส่ือมราคา คาเชาอุปกรณ คาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน คาสาธารณูปโภค คาเช้ือเพลิงฯ 
คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) และคาซอมแซมและบํารุงรักษา ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวกับ
คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการ พบวา คาใชจายสูงสุด รอยละ 62.35 ของคาใชจายใน
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ดานนี้ คือ คาจางแรงงาน เฉล่ียเปนเงิน 353,265.95บาท รองลงมาคือคาวัตถุดิบ รอยละ 11.71 เฉล่ีย
เปนเงิน 66,349.50 บาท รองลงมาเปนคาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) รอยละ 7.49 เฉล่ียเปน
เงิน 42,455.00 บาท และคาซอมแซมและบํารุงรักษารอยละ 6.21 เฉล่ียเปนเงิน 35,211.67 บาท และ
คาเส่ือมราคา คาเชาอุปกรณ คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน คาสาธารณูปโภค ตามลําดับ รวม
คาใชจายในการผลิตท้ังหมด เทากับ 566,611.89 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียววิสาหกิจชุมชนกับการ 
  พัฒนาการทองเท่ียวตามอัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการผลิต มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา        33,075.04        5.84  
คาเชาอุปกรณ         16,850.00        2.97  
คาวัตถุดิบ        66,349.50        11.71  
คาจางแรงงาน      353,265.95      62.35  
คาจางเหมา 0.00 0.00 
คาสาธารณูปโภค           8,402.40         1.48  
คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน          11,002.33         1.94  
คาใชจายโรงงานอ่ืนๆ (Fixed Cost)         42,455.00        7.49  
คาซอมแซมและบํารุงรักษา         35,211.67         6.21  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 

รวมคาใชจายในการผลิต       566,611.89     100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
  
   (1.4) คาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียว 
    โครงการทองเท่ียววิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียว
ตามอัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม มีคาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนิน
โครงการทองเท่ียว ไดแก คาเส่ือมราคา คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม คาจางเหมา คาใชจายในการ
สงเสริมการขายโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและการบริหาร เชน คาอบรม
และพัฒนาบุคลากรรวมถึงคาใชจายเบ็ดเตล็ด ในดานนี้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับคาใชจายในการขาย
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และการบริหารจากการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียว พบวา คาใชจายสูงสุด รอยละ 58.62 ของ
คาใชจายในดานนี้ คือ คาจางเหมาอ่ืน ๆ เฉล่ียเปนเงิน 117,220 บาท รองลงมาเปน คาใชจายอ่ืนๆ
ดานการขายและบริหาร รอยละ 11.99 เฉ ล่ียเปนเงิน 23,980 บาท และคาติดตอส่ือสาร 
โทรคมนาคม รอยละ 10.87 เปนเงิน 21,731.25 บาท และคาใชจายเบ็ดเตล็ด คาใชจายในการ
สงเสริมการขายโฆษณา ประชาสัมพันธ ตามลําดับ รวมคาใชจายในการขายและบริหารเปนเงิน 
199,951.25 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 คาใชจายในการขายและการบริหารจากโครงการทองเท่ียววิสาหกิจชุมชนกับการ
  พัฒนาการทองเท่ียวตามอัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา          3,600.00         1.80  
คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม          21,731.25       10.87  
คาจางเหมา        117,220.00      58.62  
คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณา ประชาสัมพันธ         16,420.00         8.21  
คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและบริหาร        23,980.00       11.99  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด          17,000.00        8.50  

รวมคาใชจายขายและบริหาร       199,951.25     100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
   
  (2) ผลตอบแทนของกลุมวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียวตามอัตลักษณ
ของทองถ่ิน   
   (2.1) รายรับรวมจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
    โครงการทองเท่ียวโดยวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการ
ทองเท่ียวตามอัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดเฉล่ีย 
757 คนตอป สวนราคาคาบริการทองเท่ียวตอหัวของนักทองเท่ียว ประมาณ 1,703 บาทตอหัว
นักทองเท่ียว เม่ือคํานวณรายไดหรือรายรับรวมจากการทองเท่ียว สามารถทํารายรับรวมสูงสุดถึง 
1,290,884 บาทตอป ถือวาเปนรายไดเสริมนอกเหนืออาชีพเกษตรกรรมในชุมชน รายละเอียด
แสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 โครงการทองเท่ียวโครงการวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียวตาม 
  อัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ หนวย 
 จํานวนนักทองเท่ียว             757.67  คน/ป 
 ราคาขายตอหัว           1,703.76  บาท/หัว/ป 

รายรับรวม   1,290,884.74  บาท/ป 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (2.2) กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
    ผลการวิจัยในสวนของกําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียววิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียวตามอัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม
การวิจัยพบวาชุมชนสามารถทํากําไรสุทธิ ซ่ึงวิเคราะหไดจากกําไรขั้นตน (รายรับหักคาใชจายใน
การผลิต) หักออกจากคาใชจายในการขายและการบริหาร เฉล่ียเทากับ 524,321.60บาท/ป ซ่ึง
สามารถทํากําไรไดสูงถึงรอยละ 40.62 เม่ือเทียบเปนสัดสวนตอรายรับรวมท้ังหมด รายละเอียด
แสดงในตารางท่ี 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6 กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียววิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการ 
  ทองเท่ียวตามอัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา หนวย 
กําไรสุทธิ 524,321.60 บาท/ป 
สัดสวนตอรายรับ 40.62 รอยละ 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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 4.1.2 ตนทุนและผลตอบแทนโครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน จังหวัด
เชียงใหม   
  (1) ตนทุนการดําเนินโครงการทองเท่ียวโครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 
   (1.1) เงินลงทุนท้ังส้ินของโครงการ 
    ผลการวิจัยพบวา เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเปนตนทุนท่ีสูง
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 85.51 ของตนทุนการลงทุนท้ังหมด เฉล่ียเปนเงิน 1,770,000 บาท รองลงมาคือ 
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต) คิดเปนรอยละ 9.66 เฉล่ียเปนเงิน 200,000 บาท และท่ี
เหลือคือคาใชจายกอนการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 4.83 ของตนทุนการลงทุนท้ังหมด เฉล่ียเปน
เงิน 100,000 บาท เม่ือนํามาคํานวณคาใชจายท้ังส้ินของโครงการ พบวามีเงินลงทุนท้ังส้ินของ
โครงการเทากับ    2,070,000 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 การลงทุนท้ังส้ินของโครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ มูลคา / บาท รอยละ 
เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร    1,770,000.00  85.51  
คาใชจายกอนการดําเนินงาน       100,000.00  4.83  
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต)      200,000.00  9.66  

รวมเงินลงทุนทัง้ส้ินของโครงการ    2,070,000.00  100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.2) เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนินโครงการทองเท่ียว  
    การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม มีเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนินโครงการทองเท่ียว 
ไดแก ท่ีดิน อาคารโรงงาน/โฮมสเตย คอมพิวเตอร รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรและอุปกรณ 
อาคารสํานักงาน โตะเกาอ้ี พัดลม ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนิน
โครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม พบวา เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร
มากท่ีสุด รอยละ 39.55 ของเงินลงทุนในดานนี้ คือ รถยนตเฉล่ียเปนเงิน 700,000 บาท รองลงมา
คือ ท่ีดิน อาคารโรงงาน/โฮมสเตยคิดเปนรอยละ 22.60 เฉล่ียเปนเงิน 400,000 บาท และเครื่องจักร
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และอุปกรณ อาคารสํานักงาน รถจักรยานยนต คอมพิวเตอร ตามลําดับ รวมเงินลงทุนในทรัพยสิน
ถาวร เปนเงินท้ังส้ินเฉล่ีย 1,770,000 รายละเอียดดัง ตารางท่ี 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรของโครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน  
  จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ มูลคา/บาท รอยละ 
ท่ีดิน 400,000.00  22.60  
อาคารโรงงาน/โฮมสเตย 400,000.00  22.60  
คอมพิวเตอร 30,000.00  1.69  
รถยนต 700,000.00  39.55  
รถจักรยานยนต 40,000.00  2.26  
เครื่องจักรและอุปกรณ 100,000.00  5.65  
อาคารสํานักงาน 100,000.00  5.65  
โตะเกาอีก  0.00 0.00 
โปรเจ็คเตอร 0.00 0.00 
พัดลม 0.00 0.00 

รวมการลงทุนในทรัพยสินถาวร 1,770,000.00  100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.3) คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว  
    โครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม  
มีคาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว ไดแก คาเส่ือมราคา คาเชาอุปกรณ  
คาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน คาสาธารณูปโภค คาเช้ือเพลิงฯ คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) และ
คาซอมแซมและบํารุงรักษา ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวกับคาใชจายในการผลิตจากการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม พบวา คาใชจายสูงสุด รอยละ 35.79 ของคาใชจายในดาน
นี้ คือ คาเส่ือมราคา เฉล่ียเปนเงิน 104,000 บาท รองลงมาคือคาวัตถุดิบ รอยละ 20.57 เฉล่ียเปนเงิน   
59,775 บาท รองลงมาเปนคาจางแรงงานรอยละ 18.20 เฉล่ียเปนเงิน 52,900 บาท และคาใชจาย
โรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) เฉล่ียรอยละ 19.03 เฉล่ียเปนเงิน 55,310 บาท และ คาซอมแซมและ
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บํารุงรักษา คาเชาอุปกรณ คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน คาสาธารณูปโภค ตามลําดับ รวมคาใชจาย
ในการผลิตท้ังหมด เทากับ 290,572 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
  จังหวัดเชียงใหม 
   

คาใชจายในการผลิต มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา       104,000.00  35.79  
คาเชาอุปกรณ            300.00  0.10  
คาวัตถุดิบ       59,775.00  20.57  
คาจางแรงงาน        52,900.00  18.20 
คาจางเหมา 0.00 0.00 
คาสาธารณูปโภค           1,175.00  0.40  
คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน          7,612.00  2.62  
คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost)        55,310.00  19.03  
คาซอมแซมและบํารุงรักษา         9,500.00  3.27  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 

รวมคาใชจายในการผลิต      290,572.00  100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.4) คาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียว 
    การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเ ท่ียว เชิง
วัฒนธรรมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม มีคาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนิน
โครงการทองเท่ียว ไดแก คาเส่ือมราคา คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม คาจางเหมา คาใชจายในการ
สงเสริมการขายโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและการบริหาร เชน คาอบรม
และพัฒนาบุคลากรรวมถึงคาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ในดานนี้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับคาใชจายในการ
ขายและการบริหารจากการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียว พบวา คาใชจายสูงสุด รอยละ 73.33 ของ
คาใชจายในดานนี้ คือ คาเส่ือมราคา เฉล่ียเปนเงิน 11,000 บาท รองลงมาเปน คาติดตอส่ือสาร 
โทรคมนาคม รอยละ 13.33 เฉล่ียเปนเงิน 2,000 บาท และคาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณา 
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ประชาสัมพันธ คาใชจายเบ็ดเตล็ด รอยละ 6.67 เปนเงิน 1,000 บาท รวมคาใชจายในการขายและ
บริหาร ท้ังหมด เปนเงิน  15,000 บาท ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 คาใชจายในการขายและการบริหารโครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
  จังหวัดเชียงใหม   
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา         11,000.00  73.33  
คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม          2,000.00  13.33  
คาจางเหมา 0.00 0.00 
คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณา ประชาสัมพันธ          1,000.00  6.67  
คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและบริหาร 0.00 0.00 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด          1,000.00  6.67  

รวมคาใชจายขายและบริหาร        15,000.00        100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
   
  (2) ผลตอบแทนการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน  
   (2.1) รายรับรวมจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
    การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม
สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดเฉล่ีย 1,637 คน/ป สวนราคาคาบริการทองเท่ียวตอหัวของ
นักทองเท่ียว ประมาณ 405.78 บาทตอหัวนักทองเท่ียว เม่ือคํานวณรายไดหรือรายรับรวมจากการ
ทองเท่ียว สามารถทํารายรับรวมสูงสุดถึง 664,457.61 บาท/ป ถือวาเปนรายไดเสริมนอกเหนือ
อาชีพเกษตรกรรมในชุมชน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.11 
 



47 

 

ตารางท่ี 4.11 รายรับรวมจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน จังหวัด 
  เชียงใหม 
 

รายการ หนวย 
 จํานวนนักทองเท่ียว          1,637.50  คน/ป 
 ราคาขายตอหัว            405.78  บาท/หัว/ป 

รายรับรวม     664,457.61  บาท/ป 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (2.2) กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
    ผลการวิจัยในสวนของกําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม การวิจัยพบวา ชุมชนสามารถทํากําไรสุทธิ 
ซ่ึงวิเคราะหไดจากกําไรขั้นตน (รายรับหักคาใชจายในการผลิต) หักออกจากคาใชจายในการขาย
และการบริหาร เฉล่ียเทากับ 358,885.61 บาท/ป ซ่ึงสามารถทํากําไรไดสูงถึงรอยละ 54.01 เม่ือ
เทียบเปนสัดสวนตอรายรับรวมท้ังหมด รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12 กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน จังหวัด 
  เชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา หนวย 
กําไรสุทธิ 358,885.61 บาท/ป 
สัดสวนตอรายรับ 54.01 รอยละ 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
 4.1.3 ตนทุนและผลตอบแทนโครงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
  (1) ตนทุนการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน  
   (1.1) เงินลงทุนท้ังส้ินของโครงการ 
    ผลการวิจัยพบวา เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเปนตนทุนท่ีสูง
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 84.82 ของตนทุนการลงทุนท้ังหมด เปนเงิน 608,927 บาท รองลงมาคือ 
คาใชจายกอนการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 13.93 ของตนทุนการลงทุนท้ังหมดเปนเงิน 100,000 
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บาท และท่ีเหลือคือเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต) รอยละ 1.25 ของตนทุนการลงทุน
ท้ังหมด เปนเงิน 9,000 บาท เม่ือนํามาคํานวณคาใชจายท้ังส้ินของโครงการ พบวามีเงินลงทุน
ท้ังส้ินของโครงการเทากับ 717,927 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 การลงทุนท้ังส้ินของการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวดั
  เชียงใหม 
 

รายการ มูลคา / บาท รอยละ 
เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร 608,927.00  84.82  
คาใชจายกอนการดําเนินงาน 100,000.00  13.93  
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต) 9,000.00  1.25  

รวมเงินลงทุนทัง้ส้ินของโครงการ 717,927.00  100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.2) เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว  
    โครงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม มี
เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว ไดแก ท่ีดิน อาคารโรงงาน/โฮมสเตย 
คอมพิวเตอร รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรและอุปกรณ อาคารสํานักงาน โตะเกาอ้ี พัดลม 
ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดําเนินโครงการ พบวา เงินลงทุนใน
สินทรัพยถาวรมากท่ีสุด รอยละ 72.75 ของเงินลงทุนในดานนี้ คือ อาคารโรงงาน/โฮมสเตย เปน
เงิน 443,000 บาท รองลงมาคือ เครื่องจักรและอุปกรณ คิดเปนรอยละ 18.22  เปนเงิน 110,927 บาท 
และรถจักรยานยนต คอมพิวเตอร ตามลําดับ รวมเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดําเนิน
โครงการ เปนเงินท้ังส้ิน 608,927 บาท  ดังแสดงในตารางท่ี 4.14 
 



49 

 

ตารางท่ี 4.14 เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรของโครงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน 
  จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ มูลคา/บาท รอยละ 
ท่ีดิน 5,000.00  0.82  
อาคารโรงงาน/โฮมสเตย 443,000.00  72.75  
คอมพิวเตอร 20,000.00  3.28  
รถยนต 0.00 0.00 
รถจักรยานยนต 30,000.00  4.93  
เครื่องจักรและอุปกรณ 110,927.00  18.22  
อาคารสํานักงาน 0.00 0.00 
โตะเกาอีก  0.00 0.00 
โปรเจ็คเตอร 0.00 0.00 
พัดลม 0.00 0.00 

รวมการลงทุนในทรัพยสินถาวร 608,927.00  100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.3) คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว  
    โครงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม มี
คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว ไดแก คาเส่ือมราคา คาเชาอุปกรณ คา
วัตถุดิบ คาจางแรงงาน คาสาธารณูปโภค คาเช้ือเพลิงฯ คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) และคา
ซอมแซมและบํารุงรักษา ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวกับคาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการ 
พบวา คาใชจายสูงสุด รอยละ 42.43 ของคาใชจายในดานนี้ คือ คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed 
Cost) เปนเงิน 288,000 บาท รองลงมาคือคาจางแรงงาน รอยละ 29.88 เปนเงิน 202,800 บาท 
รองลงมาเปนคาวัตถุดิบ และคาเส่ือมราคา คาใชจายเบ็ดเตล็ด ตามลําดับ รวมคาใชจายในการผลิต
ท้ังหมด เทากับ 678,712.70 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.15 คาใชจายในการผลิตของโครงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัด 
  เชียงใหม 
 

คาใชจายในการผลิต มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา 36,242.70  5.34  
คาเชาอุปกรณ 0.00 0.00 
คาวัตถุดิบ 85,670.00  12.62  
คาจางแรงงาน 202,800.00  29.88  
คาจางเหมา 0.00 0.00 
คาสาธารณูปโภค 25,600.00  3.77  
คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน 3,840.00  0.57  
คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) 288,000.00  42.43  
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 11,180.00  1.65  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 25,380.00  3.74  

รวมคาใชจายในการผลิต 678,712.70  100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.4) คาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียว 
    การทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหมมี
คาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว ไดแก คาเส่ือมราคา คา
ติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม คาจางเหมา คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณาประชาสัมพันธ 
คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและการบริหาร เชน คาอบรมและพัฒนาบุคลากรรวมถึงคาใชจาย
เบ็ดเตล็ดตาง ๆ ในดานนี้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับคาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนิน
โครงการทองเท่ียว พบวา คาใชจายสูงสุด รอยละ 95.94 ของคาใชจายในดานนี้ คือ คาจางเหมา 
จํานวน 602,400 บาท รองลงมาเปนคาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคมรอยละ 1.98 จํานวน 12,460 
บาท รายละเอียด ดังตารางท่ี 4.16 
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ตารางท่ี 4.16 คาใชจายในการขายและการบริหารของโครงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของ 
  ทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา 4,000.00  0.64  
คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม 12,460.00  1.98  
คาจางเหมา 602,400.00  95.94  
คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณาประชาสัมพันธ 4,000.00  0.64  
คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและบริหาร 5,000.00  0.80  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 

รวมคาใชจายขายและบริหาร 627,860.00  100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
  (2) ผลตอบแทนการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน  
   (2.1) รายรับรวมจากการดําเนินโครงการ 
    โครงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดถึง 500 คนตอป สวนราคาคาบริการทองเท่ียวตอหัวของ
นักทองเท่ียว ประมาณ 2,240 บาทตอหัวนักทองเท่ียว เม่ือคํานวณรายไดหรือรายรับรวมจากการ
ทองเท่ียว สามารถทํารายรับรวมสูงสุดถึง 1,120,000 บาทตอป ถือวาเปนรายไดเสริมนอกเหนือ
อาชีพเกษตรกรรมในชุมชน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.17 
 
ตารางท่ี 4.17 รายรับรวมจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัด 
  เชียงใหม 
   

รายการ หนวย 
 จํานวนนักทองเท่ียว 500 คน/ป 
 ราคาขายตอหัว 2,240 บาท/หัว/ป 

รายรับรวม 1,120,000 บาท/ป 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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   (2.2) กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
    ผลการวิจัยในสวนของกําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม การวิจัยพบวา ชุมชนขาดทุนจากการดําเนิน
กิจการ เปนเงิน 186,572.70 บาท/ป คิดเปนรอยละ -16.66 เม่ือเทียบเปนสัดสวนตอรายรับรวม
ท้ังหมด รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.18 
 
ตารางท่ี 4.18  กําไรสุทธิจากโครงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา หนวย 
กําไรสุทธิ -186,572.70 บาท/ป 

สัดสวนตอรายรับ -16.66 รอยละ 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
 4.1.4 ตนทุนและผลตอบแทนการดําเนินโครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม   
  (1) ตนทุนการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
   (1.1) เงินลงทุนท้ังส้ินของโครงการ 
    ผลการวิจัยพบวา เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรเปนตนทุนท้ังหมด 
เปนเงิน 25,000 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19  การลงทุนท้ังส้ินของโครงการทองเท่ียวเชิงเกษตร ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ มูลคา / บาท รอยละ 
เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร 25,000.00    100.00  
คาใชจายกอนการดําเนินงาน 0.00  0.00  
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต) 0.00  0.00  

รวมเงินลงทุนทัง้ส้ินของโครงการ 25,000.00    100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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   (1.2) เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว  
    โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิง
เกษตร ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม มีเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียว ไดแก ท่ีดิน อาคารโรงงาน/โฮมสเตย คอมพิวเตอร รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักร
และอุปกรณ อาคารสํานักงาน โตะเกาอ้ี พัดลม ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวกับเงินลงทุนในทรัพยสิน
ถาวรจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว พบวา คาใชจายสูงสุด รอยละ 52.00 คือ คาโปรเจ็คเตอร
เปนเงิน 13,000 บาท   รองลงมาคือคา โตะเกาอีก คิดเปนรอยละ 48.00 เปนเงิน 12,000 บาท รวม
เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว เปนเงิน ท้ังส้ิน 25,000 บาท 
รายละเอียดดัง ตารางท่ี 4.20  
 
ตารางท่ี 4.20 เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรของการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงเกษตรของ 
  ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
  

รายการ มูลคา/บาท รอยละ 
ท่ีดิน 0.00 0.00 
อาคารโรงงาน/โฮมสเตย 0.00 0.00 
คอมพิวเตอร 0.00 0.00 
รถยนต 0.00 0.00 
รถจักรยานยนต 0.00 0.00 
เครื่องจักรและอุปกรณ 0.00 0.00 
อาคารสํานักงาน 0.00 0.00 
โตะเกาอีก  12,000.00     48.00  
โปรเจ็คเตอร 13,000.00     52.00  
พัดลม 0.00 0.00   

รวมการลงทุนในทรัพยสินถาวร 25,000.00    100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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   (1.3) คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว  
    โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิง
เกษตร ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม มีคาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
ไดแก คาเส่ือมราคา คาเชาอุปกรณ คาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน คาสาธารณูปโภค คาเช้ือเพลิงฯ 
คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) และคาซอมแซมและบํารุงรักษา ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวกับ
คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวชุมชนบานหลวง ตําบลบานหลวง อําเภอ
แมอาย จังหวัดเชียงใหมพบวา คาใชจายสูงสุด รอยละ 59.45 ของคาใชจายในดานนี้ คือ คาจาง
แรงงาน เปนเงิน 67,080บาท รองลงมาคือ คาใชจายโรงงานอ่ืนๆ (Fixed Cost) รอยละ 31.91 เปน
เงิน 36,000 บาท/ป ท่ีเหลือเปนคาเส่ือมราคา คาเช้ือเพลิงแกส น้ํามัน ฟน คาซอมแซมและ
บํารุงรักษา และคาสาธารณูปโภค รวมเปนเงินท้ังส้ิน  112,830 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.21 
 
ตารางท่ี 4.21 คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงเกษตรของทองถ่ิน 
  จังหวัดเชียงใหม  
 

คาใชจายในการผลิต มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา 3,800.00      3.37  
คาเชาอุปกรณ 0.00  0.00  
คาวัตถุดิบ 0.00  0.00  
คาจางแรงงาน 67,080.00     59.45  
คาจางเหมา 0.00 0.00 
คาสาธารณูปโภค 750.00      0.66  
คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน 700.00      0.62  
คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) 36,000.00     31.91  
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 4,500.00      3.99  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 

รวมคาใชจายในการผลิต 112,830.00    100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 



55 

 

   (1.4) คาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียว 
    การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ไมมีคาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียว  
 
ตารางท่ี 4.22 คาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
  ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา 0.00 0.00 
คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม 0.00 0.00 
คาจางเหมา 0.00 0.00 
คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณาประชาสัมพันธ 0.00 0.00 
คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและบริหาร 0.00 0.00 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 

รวมคาใชจายขายและบริหาร 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
  (2) ผลตอบแทนการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงเกษตร ของทองถ่ินจังหวัด
เชียงใหม 
   (2.1) รายรับรวมจากการดําเนินกิจกรรม 
    การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุด 300 คนตอป สวนราคา
คาบริการทองเท่ียวตอหัวของนักทองเท่ียว เฉล่ีย 180 บาทตอหัวนักทองเท่ียว เม่ือคํานวณรายได
หรือรายรับรวมจากการทองเท่ียว สามารถทํารายรับรวมสูงสุดถึง 54,000 บาท/ป ถือวาเปนรายไดท่ี
คอนขางสูง และเปนรายไดของชุมชนเองท่ีบริหารจัดการการทองเท่ียว เปนรายไดเสริมนอกเหนือ
อาชีพเกษตรกรรมในชุมชน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.23 
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ตารางท่ี 4.23 รายรับรวมจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงเกษตร ของทองถ่ิน จังหวัด 
  เชียงใหม 
   

รายการ หนวย 
 จํานวนนักทองเท่ียว 300 คน/ป 
 ราคาขายตอหัว 180 บาท/หัว/ป 

รายรับรวม 54,000.00  บาท/ป 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (2.2) กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
    ผลการวิจัยในสวนของกําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมการวิจัยพบวา 
ชุมชนขาดทุนจากคาใชจายในการขายและการบริหาร เฉล่ียเปนเงิน 58,830 บาท/ป ซ่ึงสัดสวนตอ
รายรับเทากับ รอยละ -108.94 เม่ือเทียบเปนสัดสวนตอรายรับรวมท้ังหมด รายละเอียดแสดงดัง 
ตารางท่ี 4.24 
 
ตารางท่ี 4.24 กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงเกษตรของทองถ่ิน จังหวัด 
  เชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา หนวย 
กําไรสุทธิ -58,830.00  บาท/ป 

สัดสวนตอรายรับ -108.94  รอยละ 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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 4.1.5 ตนทุนและผลตอบแทนการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ของทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม 
  (1) ตนทุนการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร  
   (1.1) เงินลงทุนท้ังส้ินของโครงการ 
    ผลการวิจัยพบวา ยังไมมีการลงทุนในโครงการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร 
 
ตารางท่ี 4.25  การลงทุนท้ังส้ินของโครงการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรของทองถ่ิน จังหวัด 
  เชียงใหม 
 

รายการ มูลคา / บาท รอยละ 
เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร 0.00 0.00 
คาใชจายกอนการดําเนินงาน 0.00 0.00 
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต) 0.00 0.00 

รวมเงินลงทุนทัง้ส้ินของโครงการ 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.2) เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว  
    ผลการวิจัยพบวา ยังไมมีการลงทุนในทรัพยสินถาวรโครงการ
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
 
ตารางท่ี 4.26 เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรของการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
  ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
  

รายการ มูลคา/บาท รอยละ 
ท่ีดิน 0.00 0.00 
อาคารโรงงาน/โฮมสเตย 0.00 0.00 
คอมพิวเตอร 0.00 0.00 
รถยนต 0.00 0.00 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 4.26 เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรของการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
  ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม (ตอ) 
  

รายการ มูลคา/บาท รอยละ 
รถจักรยานยนต 0.00 0.00 
เครื่องจักรและอุปกรณ 0.00 0.00 
อาคารสํานักงาน 0.00 0.00 
โตะเกาอีก  0.00 0.00 
โปรเจ็คเตอร 0.00 0.00 
พัดลม 0.00 0.00 

รวมการลงทุนในทรัพยสินถาวร 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.3) คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว  
    การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเ ท่ียว เชิง
ประวัติศาสตร ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม มีคาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียว ไดแก คาเส่ือมราคา คาเชาอุปกรณ คาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน คาสาธารณูปโภค คา
เช้ือเพลิงฯ คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) และคาซอมแซมและบํารุงรักษา ฯลฯ ผลการวิจัย
เกี่ยวกับคาใชจายในการผลิตจากการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม พบวา คาใชจายสูงสุด รอยละ 
50.60 ของคาใชจายในดานนี้ คือ คาเส่ือมราคาเปนเงิน 170,000 บาท รองลงมาคือ คาใชจาย
โรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) รอยละ 34.53 เปนเงิน 116,000 บาท/ป ท่ีเหลือเปนคาจางแรงงาน คา
เช้ือเพลิงแกส น้ํามัน ฟน คาซอมแซมและบํารุงรักษา และคาสาธารณูปโภค รวมเปนเงินท้ังส้ิน  
335,940 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.27 
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ตารางท่ี 4.27 คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรของ 
  ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม  
 

คาใชจายในการผลิต มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา 170,000.00     50.60  
คาเชาอุปกรณ 0.00  0.00    
คาวัตถุดิบ 0.00  0.00    
คาจางแรงงาน 24,500.00      7.29  
คาจางเหมา 0.00  0.00    
คาสาธารณูปโภค 11,800.00       3.51 
คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน 11,400.00      3.39  
คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) 116,000.00     34.53  
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 2,240.00      0.67  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 0.00  0.00    

รวมคาใชจายในการผลิต 335,940.00   100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.4) คาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียว 
    การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเ ท่ียว เชิง
ประวัติศาสตร ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ไดแก คาเส่ือมราคา คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม 
คาจางเหมา คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขาย
และการบริหาร เชน คาอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงคาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ผลการวิจัย
เกี่ยวกับคาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว พบวา คาใชจาย
สูงสุด รอยละ 98.25 ของคาใชจายในดานนี้ คือ คาจางเหมา เปนเงิน 180,000 บาทตอป รองลงมา
คือคาเส่ือมราคารอยละ 1.64 เปนเงิน 3,000 บาท /ป รวมคาใชจายในการขายและบริหาร ท้ังหมด 
เปนเงิน 183,200 บาท/ป รายละเอียดดังตารางท่ี 4.28 
 



60 

 

ตารางท่ี 4.28 คาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการบริหารจัดการการ 
  ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา 3,000.00  1.64  
คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม 0.00 0.00 
คาจางเหมา 180,000.00  98.25  
คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณาประชาสัมพันธ 200.00  0.11  
คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและบริหาร 0.00 0.00 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 

รวมคาใชจายขายและบริหาร 183,200.00  100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
  (2) ผลตอบแทนการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ของทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม 
   (2.1) รายรับรวมจากการดําเนินโครงการ 
    โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุด 2,280 คนตอป 
สวนราคาคาบริการทองเท่ียวตอหัวของนักทองเท่ียว เฉล่ีย 25 บาทตอหัวนักทองเท่ียว เม่ือคํานวณ
รายไดหรือรายรับรวมจากการทองเท่ียว สามารถทํารายรับรวมสูงสุด 57,000 บาท/ป ถือวาเปน
รายไดของชุมชนเองท่ีบริหารจัดการการทองเท่ียว เปนรายไดเสริมนอกเหนืออาชีพเกษตรกรรมใน
ชุมชน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.29 
 
ตารางท่ี 4.29 รายรับรวมจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ของทองถ่ิน 
  จังหวัดเชียงใหม 
   

รายการ หนวย 
 จํานวนนักทองเท่ียว 2,280.00  คน/ป 
 ราคาขายตอหัว 25.00  บาท/หัว/ป 

รายรับรวม 57,000.00  บาท/ป 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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   (2.2) กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
    ผลการวิจัยในสวนของกําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม การวิจัยพบวา ชุมชนขาดทุนจาก
คาใชจายในการขายและการบริหาร เฉล่ียเปนเงิน 462,140 บาท/ป ซ่ึงสัดสวนตอรายรับเทากับ  
รอยละ -810.77 เม่ือเทียบเปนสัดสวนตอรายรับรวมท้ังหมด รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.30 
 
ตารางท่ี 4.30 กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ของทองถ่ิน 
  จังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา หนวย 
กําไรสุทธิ -462,140.00  บาท/ป 

สัดสวนตอรายรับ -810.77  รอยละ 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
 4.1.6 ตนทุนและผลตอบแทนการดําเนินโครงการจัดการดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของ
ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม   
  (1) ตนทุนการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการจัดการดาน
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
   (1.1) เงินลงทุนท้ังส้ินของโครงการ 
    ผลการวิจัยพบวา เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเปนตนทุนท่ีสูง
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 65.53 ของตนทุนการลงทุนท้ังหมด เฉล่ียเปนเงิน 561,092.33 บาท รองลงมา
คือ คาใชจายกอนการดําเนินงานคิดเปนรอยละ23.75 เฉล่ียเปนเงิน 203,333.33 บาท และท่ีเหลือคือ
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต) คิดเปนรอยละ 10.72 ของตนทุนการลงทุนท้ังหมด 
เฉล่ียเปนเงิน 91,833.33 บาท เม่ือนํามาคํานวณคาใชจายท้ังส้ินของโครงการ พบวามีเงินลงทุน
ท้ังส้ินของโครงการเทากับ 856,259 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.31 
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ตารางท่ี 4.31 การลงทุนท้ังส้ินของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการจัดการ 
  ดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ มูลคา / บาท รอยละ 
เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร      561,092.33     65.53  
คาใชจายกอนการดําเนินงาน      203,333.33      23.75  
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต)        91,833.33       10.72  

รวมเงินลงทุนทัง้ส้ินของโครงการ      856,259.00     100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.2) เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนินโครงการทองเท่ียว  
    การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการจัดการดานการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม มีเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนิน
โครงการทองเท่ียว ไดแก ท่ีดิน อาคารโรงงาน/โฮมสเตย คอมพิวเตอร รถยนต รถจักรยานยนต 
เครื่องจักรและอุปกรณ อาคารสํานักงาน โตะเกาอ้ี พัดลม ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวเงินลงทุนใน
ทรัพยสินถาวรจากการดำเนินโครงการทองเท่ียวชุมชน พบวา เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรมาก
ท่ีสุด รอยละ 37.27 ของเงินลงทุนในดานนี้ คือ รถยนต เฉล่ียเปนเงิน 500,000 บาท รองลงมาคือ 
อาคารโรงงาน/โฮมสเตย คิดเปนรอยละ 31.46 เฉล่ีย เปนเงิน 422,000.67  บาท และเครื่องจักรและ
อุปกรณ อาคารสํานักงาน รถจักรยานยนต คอมพิวเตอร ตามลําดับ รวมเงินลงทุนในทรัพยสิน
ถาวร เปนเงินท้ังส้ินเฉล่ีย 1,341,467.73 รายละเอียดดัง ตารางท่ี 4.32 
 
ตารางท่ี 4.32 เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรของโครงการจัดการดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
  ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ มูลคา/บาท รอยละ 
ท่ีดิน      135,333.33      10.09  
อาคารโรงงาน/โฮมสเตย       422,000.67      31.46  
คอมพิวเตอร         24,250.00         1.81  
รถยนต       500,000.00      37.27  

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 4.32 เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรของโครงการจัดการดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
  ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม (ตอ) 

 

รายการ มูลคา/บาท รอยละ 
รถจักรยานยนต       36,666.67        2.73  
เครื่องจักรและอุปกรณ       135,025.40       10.07  
อาคารสํานักงาน       66,666.67        4.97  
โตะเกาอีก            8,175.00        0.61  
โปรแจคเตอร         13,000.00        0.97  
พัดลม             350.00        0.03  

รวมการลงทุนในทรัพยสินถาวร     1,341,467.73     100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.3) คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว  
    การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการจัดการดานการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม มีคาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียว ไดแก คาเส่ือมราคา คาเชาอุปกรณ คาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน คาสาธารณูปโภค คา
เช้ือเพลิงฯ คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) และคาซอมแซมและบํารุงรักษา ฯลฯ ผลการวิจัย
เกี่ยวกับคาใชจายในการผลิตจากการดําเนินกิจรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการ
จัดการดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม พบวา คาใชจายสูงสุด รอยละ 
45.91 ของคาใชจายในดานนี้ คือ คาจางแรงงาน เฉล่ียเปนเงิน 229,070.52 บาท รองลงมาคือ
คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) เฉล่ียรอยละ 14.67 เฉล่ียเปนเงิน 73,213.64 บาท รองลงมา
เปนคาวัตถุดิบเฉล่ีย รอยละ 13.44 เฉล่ียเปนเงิน 67,035.22 บาท และคาเส่ือมราคาเฉล่ียรอยละ 
10.68 เฉล่ียเปนเงิน 53,268.66 บาท และ คาเชาอุปกรณ คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน คา
สาธารณูปโภค รวมคาใชจายในการผลิตท้ังหมด เปนเงิน 498,949.66 บาท รายละเอียดดัง 
ตารางท่ี 4.33 
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ตารางท่ี 4.33 คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือ
  การจัดการดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการผลิต มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา       53,268.66      10.68  
คาเชาอุปกรณ         11,333.33        2.27  
คาวัตถุดิบ        67,035.22      13.44  
คาจางแรงงาน       229,070.52      45.91  
คาจางเหมา 0.00 0.00 
คาสาธารณูปโภค           8,251.20        1.65  
คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน         8,834.36        1.77  
คาใชจายโรงงานอ่ืนๆ (Fixed Cost)         73,213.64      14.67  
คาซอมแซมและบํารุงรักษา        22,562.73        4.52  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด        25,380.00       5.09  

รวมคาใชจายในการผลิต      498,949.66     100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.4) คาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียว 
    การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการจัดการดานการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม มีคาใชจายในการขายและการบริหารจากการ
ดําเนินโครงการทองเท่ียว ไดแก คาเส่ือมราคา คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม คาจางเหมา คาใชจาย
ในการสงเสริมการขายโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและการบริหาร เชน คา
อบรมและพัฒนาบุคลากรรวมถึงคาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ในดานนี้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว พบวา คาใชจายสูงสุด เฉล่ียรอยละ 
78.46 ของคาใชจายในดานนี้ คือ คาจางเหมา เฉล่ียเปนเงิน 226,812 บาท รองลงมาเปน คาใชจาย
อ่ืน ๆ ดานการขายและบริหาร รอยละ 7.20 เฉล่ียเปนเงิน 20,816.67 บาท และคาติดตอส่ือสาร 
โทรคมนาคม เฉล่ียรอยละ 5.85 เปนเงิน 16,897.50 บาท และคาใชจายเบ็ดเตล็ด คาใชจายในการ
สงเสริมการขายโฆษณา ประชาสัมพันธ ตามลําดับรวมคาใชจายในการขายและบริการท้ังส้ินเปน
เงิน 289,067.24 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.34 
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ตารางท่ี 4.34 คาใชจายในการขายและการบริหารจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชน
  เพ่ือการจัดการดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา          4,628.57        1.60  
คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม        16,897.50       5.85  
คาจางเหมา       226,812.00      78.46  
คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณา ประชาสัมพันธ         10,912.50       3.78  
คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและบริหาร         20,816.67        7.20  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด          9,000.00         3.11  

รวมคาใชจายขายและบริหาร      289,067.24     100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
   
  (2) ผลตอบแทนการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการ
จัดการดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
   (2.1) รายรับรวมจากการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียว 
    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการจัดการดานการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม  สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดเฉล่ีย 991 
คนตอป สวนราคาคาบริการทองเท่ียวตอหัวของนักทองเท่ียว ประมาณ 1,196.86 บาทตอหัว
นักทองเท่ียว เม่ือคํานวณรายไดหรือรายรับรวมจากการทองเท่ียว สามารถทํารายรับรวมสูงสุดถึง 
1,186,089.44 บาท/ป ถือวาเปนรายไดเสริมนอกเหนืออาชีพเกษตรกรรมในชุมชน รายละเอียด
แสดงในตารางท่ี 4.35 
 
ตารางท่ี 4.35 รายรับรวมจากการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการ 
  จัดการดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ หนวย 
 จํานวนนักทองเท่ียว             991.00  คน/ป 
 ราคาขายตอหัว          1,196.86  บาท/หัว/ป 

รายรับรวม   1,186,089.44  บาท/ป 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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   (2.2) กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
    ผลการวิจัยในสวนของกําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการจัดการดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
การวิจัยพบวา ชุมชนสามารถทํากําไรสุทธิ ซ่ึงวิเคราะหไดจากกําไรขั้นตน (รายรับหักคาใชจายใน
การผลิต) หักออกจากคาใชจายในการขายและการบริหาร เฉล่ียเทากับ  398,072.54บาท/ป ซ่ึง
สามารถทํากําไรไดสูงถึงรอยละ 33.56 เม่ือเทียบเปนสัดสวนตอรายรับรวมท้ังหมด รายละเอียด
แสดงในตารางท่ี 4.36 
 
ตารางท่ี 4.36 กําไรสุทธิจากการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการ 
  จัดการดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา หนวย 
กําไรสุทธิ 398,072.54 บาท/ป 
สัดสวนตอรายรับ 33.56 รอยละ 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
 4.1.7 ตนทุนและผลตอบแทนการดําเนินโครงการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม   
  (1) ตนทุนการดําเนินโครงการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของ
ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
   (1.1) เงินลงทุนท้ังส้ินของโครงการ 
    ผลการวิจัยพบวา เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเปนตนทุนท่ีสูง
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 65.53 ของตนทุนการลงทุนท้ังหมด เฉล่ียเปนเงิน 561,092.33 บาท รองลงมา
คือ คาใชจายกอนการดําเนินงานคิดเปนรอยละ23.75 เฉล่ียเปนเงิน 203,333.33 บาท และท่ีเหลือคือ
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต) คิดเปนรอยละ 10.72 ของตนทุนการลงทุนท้ังหมด 
เฉล่ียเปนเงิน 91,833.33 บาท เม่ือนํามาคํานวณคาใชจายท้ังส้ินของโครงการ พบวามีเงินลงทุน
ท้ังส้ินของโครงการเทากับ 856,259 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.37 
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ตารางท่ี 4.37 การลงทุนท้ังส้ินของโครงการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของ 
  ทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ มูลคา / บาท รอยละ 
เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร      561,092.33     65.53  
คาใชจายกอนการดําเนินงาน      203,333.33      23.75  
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต)        91,833.33       10.72  

รวมเงินลงทุนทัง้ส้ินของโครงการ      856,259.00     100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.2) เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนินโครงการทองเท่ียว  
    โครงการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม มีเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนินโครงการทองเท่ียว ไดแก ท่ีดิน 
อาคารโรงงาน/โฮมสเตย คอมพิวเตอร รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรและอุปกรณ อาคาร
สํานักงาน โตะเกาอ้ี พัดลม ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนิน
โครงการทองเท่ียวชุมชน พบวา เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรมากท่ีสุด รอยละ 37.27 ของเงินลงทุน
ในดานนี้ คือ รถยนต เฉล่ียเปนเงิน 500,000 บาท รองลงมาคือ อาคารโรงงาน/โฮมสเตย คิดเปน
รอยละ 31.46 เฉล่ีย เปนเงิน 422,000.67  บาท และเครื่องจักรและอุปกรณ อาคารสํานักงาน 
รถจักรยานยนต คอมพิวเตอร ตามลําดับ รวมเงินลงทุนในทรัพยสินถาวร เปนเงินท้ังส้ินเฉล่ีย 
1,341,467.73 รายละเอียดดัง ตารางท่ี 4.38 
 
ตารางท่ี 4.38 เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรของโครงการทองเท่ียวการบริหารทรัพยากรการ 
  ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ มูลคา/บาท รอยละ 
ท่ีดิน      135,333.33      10.09  
อาคารโรงงาน/โฮมสเตย       422,000.67      31.46  
คอมพิวเตอร         24,250.00         1.81  
รถยนต       500,000.00      37.27  

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 4.38 เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรของโครงการทองเท่ียวการบริหารทรัพยากรการ 
  ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม (ตอ) 

 

รายการ มูลคา/บาท รอยละ 
รถจักรยานยนต       36,666.67        2.73  
เครื่องจักรและอุปกรณ       135,025.40       10.07  
อาคารสํานักงาน       66,666.67        4.97  
โตะเกาอีก            8,175.00        0.61  
โปรแจคเตอร         13,000.00        0.97  
พัดลม             350.00        0.03  

รวมการลงทุนในทรัพยสินถาวร     1,341,467.73     100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.3) คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว  
    โครงการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม มีคาใชจายในการผลิตจากการดําเนินกิจรรมการทองเท่ียว ไดแก คาเส่ือมราคา คา
เชาอุปกรณ คาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน คาสาธารณูปโภค คาเช้ือเพลิงฯ คาใชจายโรงงาน อ่ืน ๆ 
(Fixed Cost) และคาซอมแซมและบํารุงรักษา ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวกับคาใชจายในการผลิตจากการ
ดําเนินโครงการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมพบวา 
คาใชจายสูงสุด รอยละ 45.91 ของคาใชจายในดานนี้ คือ คาจางแรงงาน เฉล่ียเปนเงิน 229,070.52 
บาท รองลงมาคือคาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) เฉล่ียรอยละ 14.67 เฉล่ียเปนเงิน 73,213.64 
บาท รองลงมาเปนคาวัตถุดิบเฉล่ีย รอยละ 13.44 เฉล่ียเปนเงิน 67,035.22 บาท และคาเส่ือมราคา
เฉล่ียรอยละ 10.68 เฉล่ียเปนเงิน 53,268.66 บาท และ คาเชาอุปกรณ คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน 
คาสาธารณูปโภค รวมคาใชจายในการผลิตท้ังหมด เปนเงิน 498,949.66 บาท รายละเอียดดังตาราง
ท่ี 4.39 
 



69 

 

ตารางท่ี 4.39 คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวการบริหารทรัพยากรการ
  ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการผลิต มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา       53,268.66      10.68  
คาเชาอุปกรณ         11,333.33        2.27  
คาวัตถุดิบ        67,035.22      13.44  
คาจางแรงงาน       229,070.52      45.91  
คาจางเหมา 0.00 0.00 
คาสาธารณูปโภค           8,251.20        1.65  
คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน         8,834.36        1.77  
คาใชจายโรงงานอ่ืนๆ (Fixed Cost)         73,213.64      14.67  
คาซอมแซมและบํารุงรักษา        22,562.73        4.52  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด        25,380.00       5.09  

รวมคาใชจายในการผลิต      498,949.66     100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
  
   (1.4) คาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียว 
    โครงการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม มีคาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว ไดแก คา
เส่ือมราคา คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม คาจางเหมา คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณา
ประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและการบริหาร เชน คาอบรมและพัฒนาบุคลากร
รวมถึงคาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ในดานนี้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับคาใชจายในการขายและการบริหาร
จากการดําเนินโครงการทองเท่ียว พบวา คาใชจายสูงสุด เฉล่ียรอยละ 78.46 ของคาใชจายในดานนี้ 
คือ คาจางเหมา เฉล่ียเปนเงิน 226,812 บาท รองลงมาเปน คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและบริหาร 
รอยละ 7.20 เฉล่ียเปนเงิน 20,816.67 บาท และคาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม เฉล่ียรอยละ 5.85 
เปนเงิน 16,897.50 บาท และคาใชจายเบ็ดเตล็ด คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ตามลําดับรวมคาใชจายในการขายและบริการท้ังส้ินเปนเงิน 289,067.24 บาท 
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.40 
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ตารางท่ี 4.40 คาใชจายในการขายและการบริหารจากโครงการทองเท่ียวการบริหารทรัพยากร
  การทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา          4,628.57        1.60  
คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม        16,897.50       5.85  
คาจางเหมา       226,812.00      78.46  
คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณา ประชาสัมพันธ         10,912.50       3.78  
คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและบริหาร         20,816.67        7.20  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด          9,000.00         3.11  

รวมคาใชจายขายและบริหาร      289,067.24     100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
  
  (2) ผลตอบแทนการดําเนินโครงการทองเท่ียวการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
   (2.1) รายรับรวมจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
    โครงการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม  สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดเฉล่ีย 991 คนตอป สวนราคาคาบริการ
ทองเท่ียวตอหัวของนักทองเท่ียว ประมาณ 1,196.86 บาทตอหัวนักทองเท่ียว เม่ือคํานวณรายได
หรือรายรับรวมจากการทองเท่ียว สามารถทํารายรับรวมสูงสุดถึง 1,186,089.44 บาท/ป ถือวาเปน
รายไดเสริมนอกเหนืออาชีพเกษตรกรรมในชุมชน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.41 
 
ตารางท่ี 4.41 รายรับรวมจากการดําเนินโครงการการทองเท่ียวการบริหารทรัพยากรการ 
  ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ หนวย 
 จํานวนนักทองเท่ียว             991.00  คน/ป 
 ราคาขายตอหัว          1,196.86  บาท/หัว/ป 

รายรับรวม   1,186,089.44  บาท/ป 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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   (2.2) กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
    ผลการวิจัยในสวนของ กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียวการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม การวิจัยพบวา 
ชุมชนสามารถทํากําไรสุทธิ ซ่ึงวิเคราะหไดจากกําไรขั้นตน (รายรับหักคาใชจายในการผลิต) หัก
ออกจากคาใชจายในการขายและการบริหาร เฉล่ียเทากับ  398,072.54 บาท/ป ซ่ึงสามารถทํากําไร
ไดสูงถึงรอยละ 33.56 เม่ือเทียบเปนสัดสวนตอรายรับรวมท้ังหมด รายละเอียดแสดงในตาราง 
ท่ี 4.42 
 
ตารางท่ี 4.42 กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียว 
  อยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา หนวย 
กําไรสุทธิ 398,072.54 บาท/ป 
สัดสวนตอรายรับ 33.56 รอยละ 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
 4.1.8 ตนทุนและผลตอบแทนการดําเนินโครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยง
กับองคกรทองถ่ินในชุมชน จังหวัดเชียงใหม   
  (1) ตนทุนการดําเนินโครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับองคกร
ทองถ่ินในชุมชน  
   (1.1) เงินลงทุนท้ังส้ินของโครงการ 
    ผลการวิจัยพบวา เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเปนตนทุนท่ีสูง
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 68.78 ของตนทุนการลงทุนท้ังหมด เฉล่ียเปนเงิน 70,502 บาท รองลงมาคือ 
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต) คิดเปนรอยละ21.46 เฉล่ียเปนเงิน 22,000 บาท และ 
ท่ีเหลือคือคาใชจายกอนการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 9.76 ของตนทุนการลงทุนท้ังหมด เฉล่ียเปน
เงิน 10,000 บาท เม่ือนํามาคํานวณคาใชจายท้ังส้ินของโครงการ พบวามีเงินลงทุนท้ังส้ินของ
โครงการเปนเงิน 102,502 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.43 
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ตารางท่ี 4.43 การลงทุนท้ังส้ินของโครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับองคกร
  ทองถ่ินในชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ มูลคา / บาท รอยละ 
เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร        70,502.00  68.78  
คาใชจายกอนการดําเนินงาน         10,000.00  9.76  
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต)        22,000.00  21.46  

รวมเงินลงทุนทัง้ส้ินของโครงการ       102,502.00  100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.2) เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนินโครงการทองเท่ียว  
    โครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับองคกร
ทองถ่ินในชุมชน จังหวัดเชียงใหม มีเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนินโครงการทองเท่ียว 
ไดแก ท่ีดิน อาคารโรงงาน/โฮมสเตย คอมพิวเตอร รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรและอุปกรณ 
อาคารสํานักงาน โตะเกาอ้ี พัดลม ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนิน
โครงการทองเท่ียว พบวา เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรมากท่ีสุด รอยละ 38.02 ของเงินลงทุนใน
ดานนี้ คือ อาคารโรงงาน/โฮมสเตย เฉล่ียเปนเงิน 26,802 บาท รองลงมาคือ คอมพิวเตอร คิดเปน
รอยละ 32.62 เฉล่ีย เปนเงิน 23,000  บาท และเครื่องจักรและอุปกรณ อาคารสํานักงาน 
รถจักรยานยนต ตามลําดับ รวมเงินลงทุนในทรัพยสินถาวร เปนเงินท้ังส้ินเฉล่ีย 70,502 
รายละเอียดดัง ตารางท่ี 4.44 
 
ตารางท่ี 4.44 เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรของโครงการบริหารจดัการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยง
  กับองคกรทองถ่ินในชุมชน จังหวดัเชียงใหม 
 

รายการ มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
ท่ีดิน          1,000.00  1.42  
อาคารโรงงาน/โฮมสเตย        26,802.00  38.02  
คอมพิวเตอร        23,000.00  32.62  
รถยนต 0.00 0.00  

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 4.44 เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรของโครงการบริหารจดัการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยง
  กับองคกรทองถ่ินในชุมชน จังหวดัเชียงใหม (ตอ) 

 

รายการ มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
รถจักรยานยนต 0.00 0.00  
เครื่องจักรและอุปกรณ 0.00 21.28  
อาคารสํานักงาน 0.00 0.00  
โตะเกาอีก          4,350.00  6.17  
โปรแจคเตอร 0.00 0.00  
พัดลม            350.00  0.50  

รวมการลงทุนในทรัพยสินถาวร        70,502.00  100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
   (1.3) คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว  
    โครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับองคกร
ทองถ่ินในชุมชน จังหวัดเชียงใหม มีคาใชจายในการผลิตจากการดําเนินกิจรรมการทองเท่ียว 
ไดแก คาเส่ือมราคา คาเชาอุปกรณ คาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน คาสาธารณูปโภค คาเช้ือเพลิงฯ 
คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) และคาซอมแซมและบํารุงรักษา ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวกับ
คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินกิจรรมการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของ
ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมพบวา คาใชจายสูงสุด รอยละ 41.05 ของคาใชจายในดานนี้ คือ คาจาง
แรงงาน เฉล่ียเปนเงิน 127,706.67 บาท รองลงมาคือคาวัตถุดิบ เฉล่ียรอยละ 18.96 เฉล่ียเปนเงิน 
58,995 บาท รองลงมาเปนคาเส่ือมราคา รอยละ 18.72 เฉล่ียเปนเงิน  58,228.40 บาท และ และ คา
เชาอุปกรณ คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน คาสาธารณูปโภค รวมคาใชจายในการผลิตท้ังหมด เปน
เงิน 311,078.40 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.45 
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ตารางท่ี 4.45 คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ี 
  เช่ือมโยงกับองคกรทองถ่ินในชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการผลิต มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา       58,228.40  18.72  
คาเชาอุปกรณ             700.00  0.23  
คาวัตถุดิบ       58,995.00  18.96  
คาจางแรงงาน      127,706.67  41.05 
คาจางเหมา 0.00 0.00 
คาสาธารณูปโภค         8,547.00  2.75  
คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน         8,384.67  2.70  
คาใชจายโรงงานอ่ืนๆ (Fixed Cost)        43,916.67  14.12  
คาซอมแซมและบํารุงรักษา          4,600.00  1.48  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 0.00 0.00  

รวมคาใชจายในการผลิต       311,078.40  100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
  
   (1.4) คาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียว 
    โครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับองคกร
ทองถ่ินในชุมชน จังหวัดเชียงใหม มีคาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการ
ทองเท่ียว ไดแก คาเส่ือมราคา คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม คาจางเหมา คาใชจายในการสงเสริม
การขายโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและการบริหาร เชน คาอบรมและ
พัฒนาบุคลากรรวมถึงคาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ในดานนี้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับคาใชจายในการขาย
และการบริหารจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว พบวา คาใชจายสูงสุด เฉล่ียรอยละ 75.88 ของ
คาใชจายในดานนี้ คือ คาจางเหมา เฉล่ียเปนเงิน 91,080 บาท รองลงมาเปน คาใชจายในการ
สงเสริมการขายโฆษณา ประชาสัมพันธ รอยละ 20 เฉล่ียเปนเงิน 24,000 บาท และ คาใชจายใน
การสงเสริมการขายโฆษณา ประชาสัมพันธ ตามลําดับรวมคาใชจายในการขายและบริการท้ังส้ิน
เปนเงิน 120,030 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.46 
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ตารางท่ี 4.46 คาใชจายในการขายและการบริหารจากโครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ี
  เช่ือมโยงกับองคกรทองถ่ินในชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา     3,800.00  3.17  
คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม 0.00 0.00  
คาจางเหมา       91,080.00  75.88  
คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณา ประชาสัมพันธ       24,000.00  20.00  
คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและบริหาร         1,150.00  0.96  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 0.00 0.00  

รวมคาใชจายขายและบริหาร     120,030.00        100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
  (2) ผลตอบแทนการดําเนินโครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับ
องคกรทองถ่ินในชุมชน 
   (2.1) รายรับรวมจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
    โครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับองคกร
ทองถ่ินในชุมชน จังหวัดเชียงใหม สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดเฉล่ีย 1,157 คนตอป สวน
ราคาคาบริการทองเท่ียวตอหัวของนักทองเท่ียว ประมาณ 968.92 บาทตอหัวนักทองเท่ียว เม่ือ
คํานวณรายไดหรือรายรับรวมจากการทองเท่ียว สามารถทํารายรับรวมสูงสุดถึง 1,121,683.23 บาท
ตอป ถือวาเปนรายไดเสริมนอกเหนืออาชีพเกษตรกรรมในชุมชน รายละเอียดแสดงในตาราง 
ท่ี 4.47 
 
ตารางท่ี 4.47 รายรับรวมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับ
  องคกรทองถ่ินในชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ หนวย 
 จํานวนนักทองเท่ียว          1,157.67  คน/ป 
 ราคาขายตอหัว            968.92  บาท/หัว/ป 

รายรับรวม   1,121,683.23  บาท/ป 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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   (2.2) กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
    ผลการวิจัยในสวนของกําไรสุทธิจากโครงการบริหารจัดการ
การทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับองคกรทองถ่ินในชุมชน จังหวัดเชียงใหมการวิจัยพบวา ชุมชนสามารถ
ทํากําไรสุทธิ ซ่ึงวิเคราะหไดจากกําไรขั้นตน (รายรับหักคาใชจายในการผลิต) หักออกจาก
คาใชจายในการขายและการบริหาร เฉล่ียเทากับ  690,574.83 บาท ซ่ึงสามารถทํากําไรไดสูงถึง 
รอยละ 61.57 เม่ือเทียบเปนสัดสวนตอรายรับรวมท้ังหมด รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.48 
 
ตารางท่ี 4.48 กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับ 
  องคกรทองถ่ินในชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา หนวย 
กําไรสุทธิ 690,574.83 บาท/ป 
สัดสวนตอรายรับ 61.57 รอยละ 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
4.2 ภาพรวมของตนทุนและผลตอบแทนและมูลคาเพ่ิมของโครงการทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัด
เชียงใหม  
 จากขอมูลท่ีวิเคราะหไดจากการประเมินโครงการท้ัง 8 โครงการ ไดแก 1) โครงการ
วิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียวตามอัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 2) โครงการ
บริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 3) โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 4) โครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม  
5) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรของทองถ่ิน 
6) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการจัดการดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของ
ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 7) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 8) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ี
เช่ือมโยงกับองคกรทองถ่ินในชุมชน จังหวัดเชียงใหม จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหสรุปผล
เปนภาพรวมของมูลคาเพ่ิมโครงการ เปรียบเทียบโครงการแสดงรายละเอียดดังนี้ 
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 4.2.1 ตนทุนและผลตอบแทนของโครงการการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหมใน
ภาพรวม   
  (1) เงินลงทุนท้ังส้ินของโครงการ 
   ผลการวิจัยพบวา เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเปนตนทุนท่ีสูงท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 74.16 ของตนทุนการลงทุนท้ังหมด เฉล่ียเปนเงิน 656,114 บาท รองลงมาคือ คาใชจาย
กอนการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 16.42 เฉล่ียเปนเงิน 145,277.78 บาท และท่ีเหลือคือเงินทุน
หมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต) คิดเปนรอยละ 9.42 ของตนทุนการลงทุนท้ังหมด เฉล่ียเปน
เงิน 83,361.11 บาท เม่ือนํามาคํานวณคาใชจายท้ังส้ินของโครงการ พบวามีเงินลงทุนท้ังส้ินของ
โครงการเทากับ 884,752.89 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.49 
 
ตารางท่ี 4.49 การลงทุนท้ังส้ินของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ มูลคา / บาท รอยละ 
เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร 656,114.00 74.16  
คาใชจายกอนการดําเนินงาน 145,277.78 16.42  
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต) 83,361.11 9.42  

รวมเงินลงทุนทัง้ส้ินของโครงการ 884,752.89 100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
  (2) เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนินโครงการทองเท่ียว  
   ภาพรวมโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม มีเงินลงทุนใน
ทรัพยสินถาวรจากการดำเนินโครงการทองเท่ียว ไดแก ท่ีดิน อาคารโรงงาน/โฮมสเตย คอมพิวเตอร 
รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรและอุปกรณ อาคารสํานักงาน โตะเกาอ้ี พัดลม ฯลฯ ผลการวิจัย
เกี่ยวเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนินโครงการทองเท่ียว พบวา เงินลงทุนในสินทรัพย
ถาวรมากท่ีสุด รอยละ 40.05 ของเงินลงทุนในดานนี้ คือ รถยนต เฉล่ียเปนเงิน 500,000 บาท 
รองลงมาคือ อาคารโรงงาน/โฮมสเตย คิดเปนรอยละ 28.51  เฉล่ีย เปนเงิน 356,009.06 บาท และ
เครื่องจักรและอุปกรณ อาคารสํานักงาน รถจักรยานยนต คอมพิวเตอร ตามลําดับ รวมเงินลงทุนใน
ทรัพยสินถาวร เปนเงินท้ังส้ินเฉล่ีย 1,248,522.40 รายละเอียดดัง ตารางท่ี 4.50 
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ตารางท่ี 4.50 เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ มูลคา/บาท รอยละ 
ท่ีดิน 112,944.44 9.05  
อาคารโรงงาน/โฮมสเตย 356,009.06 28.51  
คอมพิวเตอร 24,166.67 1.94  
รถยนต 500,000.00 40.05  
รถจักรยานยนต 36,666.67 2.94  
เครื่องจักรและอุปกรณ 127,142.23 10.18  
อาคารสํานักงาน 70,833.34 5.67  
โตะเกาอีก  7,410.00 0.59  
โปรแจคเตอร 13,000.00 1.04  
พัดลม 350.00 0.03  

รวมการลงทุนในทรัพยสินถาวร 1,248,522.40 100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
  (3) คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว  
   ภาพรวมของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม มีคาใชจาย
ในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว ไดแก คาเส่ือมราคา คาเชาอุปกรณ คาวัตถุดิบ คาจาง
แรงงาน คาสาธารณูปโภค คาเช้ือเพลิงฯ คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) และคาซอมแซมและ
บํารุงรักษา ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวกับคาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการ พบวา คาใชจาย
สูงสุด รอยละ 35.93 ของคาใชจายในดานนี้ คือ คาจางแรงงาน เฉล่ียเปนเงิน 160,799.21 บาท 
รองลงมาคือคาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) เฉล่ียรอยละ 20.34 เฉล่ียเปนเงิน 91,013.62 บาท 
รองลงมาเปนคาวัตถุดิบเฉล่ีย รอยละ 15.08 เฉล่ียเปนเงิน 67,476.66 บาท และคาเส่ือมราคาเฉล่ีย
รอยละ 14.30 เฉล่ียเปนเงิน 63,985.43 บาท และ คาเชาอุปกรณ คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน คา
สาธารณูปโภค รวมคาใชจายในการผลิตท้ังหมด เปนเงิน 447,475.95 บาท รายละเอียดดังตาราง 
ท่ี 4.51 
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ตารางท่ี 4.51 คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินกิจรรมโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัด 
  เชียงใหม 
 

คาใชจายในการผลิต มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา 63,985.43 14.30  
คาเชาอุปกรณ 8,103.33 1.81  
คาวัตถุดิบ 67,476.66 15.08  
คาจางแรงงาน 160,799.21 35.93  
คาจางเหมา 0.00 0.00  
คาสาธารณูปโภค 9,097.10 2.03  
คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน 7,575.97 1.69  
คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) 91,013.62 20.34  
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 14,044.64 3.14  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 25,380.00 5.67  

รวมคาใชจายในการผลิต 447,475.95 100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
  
  (4) คาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการ 
   ภาพรวมของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม มีคาใชจาย
ในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว ไดแก คาเส่ือมราคา คาติดตอส่ือสาร 
โทรคมนาคม คาจางเหมา คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืน ๆ 
ดานการขายและการบริหาร เชน คาอบรมและพัฒนาบุคลากรรวมถึงคาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ใน
ดานนี้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับคาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
พบวา คาใชจายสูงสุด เฉล่ียรอยละ 82.25 ของคาใชจายในดานนี้ คือ คาจางเหมา เฉล่ียเปนเงิน 
240,720.67 บาท รองลงมาเปน คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและบริหาร รอยละ 4.90 เฉล่ียเปนเงิน 
14,352.67 บาท และคาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม เฉล่ียรอยละ 4.78 เปนเงิน 13,997.25 บาท และ
คาใชจายเบ็ดเตล็ด คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณา ประชาสัมพันธ ตามลําดับรวม
คาใชจายในการขายและบริการท้ังส้ินเปนเงิน 292,656.60บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.52 
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ตารางท่ี 4.52 คาใชจายในการขายและการบริหารจากโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัด 
  เชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเส่ือมราคา 4,951.02 1.69  
คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม 13,997.25 4.78  
คาจางเหมา 240,720.67 82.25  
คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณา ประชาสัมพันธ 9,635.00 3.29  
คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและบริหาร 14,352.67 4.90  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 9,000.00 3.08  

รวมคาใชจายขายและบริหาร 292,656.60 100.00  
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
   
 4.2.2 ผลตอบแทนโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
  (1) รายรับรวมจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
   ภาพรวมโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม  สามารถรองรับ
นักทองเท่ียวไดสูงสุดเฉล่ีย 1,076.86 คนตอป สวนราคาคาบริการทองเท่ียวตอหัวของนักทองเท่ียว 
ประมาณ 989.65 บาทตอหัวนักทองเท่ียว เม่ือคํานวณรายไดหรือรายรับรวมจากการทองเท่ียว 
สามารถทํารายรับรวมสูงสุดถึง 1,065,706.86 บาท/ป ถือวาเปนรายไดเสริมนอกเหนืออาชีพ
เกษตรกรรมในชุมชน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.53 
 
ตารางท่ี 4.53 รายรับรวมจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการ หนวย 
 จํานวนนักทองเท่ียว 1,076.86 คน/ป 
 ราคาขายตอหัว 989.65 บาท/หัว/ป 

รายรับรวม 1,065,706.86 บาท/ป 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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  (2) กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว 
   ผลการวิจัยในสวนของกําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวโดย
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม การวิจัยพบวา ชุมชนสามารถทํากําไรสุทธิ ซ่ึงวิเคราะหไดจากกําไรขั้นตน 
(รายรับหักคาใชจายในการผลิต) หักออกจากคาใชจายในการขายและการบริหาร เฉล่ียเทากับ  
325,574.30 บาท/ป ซ่ึงสามารถทํากําไรไดสูงถึงรอยละ 30.55 เม่ือเทียบเปนสัดสวนตอรายรับรวม
ท้ังหมด รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.54 
 
ตารางท่ี 4.54 กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยาง 
  ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา หนวย 
กําไรสุทธิ 325,574.30 บาท/ป 
สัดสวนตอรายรับ 30.55 รอยละ 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
4.3 เปรียบเทียบมูลคาเพ่ิมของโครงการทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
 การวิเคราะหโดยเปรียบเทียบ เพ่ือใหทราบถึงมูลคาเพ่ิมของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน
ประเภทตาง ๆ ท้ัง 8 โครงการ ไดแก 1) โครงการวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียว
ตามอัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 2) โครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 3) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การทองเท่ียวเชิง
สุขภาพของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 4) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียว
เชิงเกษตร ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 5) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 6) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลใน
ชุมชนเพ่ือการจัดการดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 7) โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม และ 
8) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับองคกรทองถ่ินในชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม เปรียบเทียบกับมูลคาเพ่ิมของการทองเท่ียวในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ผล
การวิเคราะหมูลคาเพ่ิมของท้ัง 8  โครงการแสดงดังตารางท่ี 4.55  
 



82 

 

ตารางท่ี 4.55  กําไรสุทธิและมูลคาเพ่ิมของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
  ประเภทตาง ๆ  
 

ประเภทของการทองเที่ยวโดยชุมชน กําไรสุทธ ิ
 (บาท/ป) 

มูลคาเพ่ิม 
 (รอยละ) 

1) โครงการวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียวตาม 
อัตลักษณ 524,321.60 61.05 
2) โครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 358,885.61 10.23 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการ การทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ -186,572.70 -157.31 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการการทองเท่ียวเชิง
เกษตร -58,830.00 -118.07 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร -462,140.00 -241.95 
6) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการจัดการดานการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 398,072.54 22.27 
7) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน 398,072.54 22.27 
8) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการการทองเท่ียวท่ี
เช่ือมโยงกับองคกรทองถ่ินในชุมชน 690,574.83 112.11 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
 ผลการวิเคราะหพบวา โครงการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีการเช่ือมโยงกับองคกรทองถ่ินใน
ชุมชน สามารถทํากําไรสุทธิไดเปนอันดับ 1 เปนเงิน 690,574.83 บาทตอป แสดงใหเห็นวาหาก
ชุมชนมีการบริหารจัดการท่ีดีโดยการรวมมือกับองคกรทองถ่ินแลวจะสามารถลดตนทุนผลิตและ
ตนทุนการบริหารไดเปนอยางมาก อีกท้ังการมีสวนรวมของของคนในทองถ่ิน โดยเฉพาะกับ
องคกรชุมชนจะชวยทําใหเกิดผลตอบแทนท่ีทําใหการทองเท่ียวโดยชุมชนอยูไดอยางยั่งยืน โดยไม
คิดพ่ึงพาปจจัยภายนอกชุมชน สอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการการทองเท่ียวรวมกัน อยาง
ยั่งยืน ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมกับองคกรชุมชนในการบริหารจัดการการ 
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ทองเท่ียว โดยชุมชนใหเกิดความเหมาะสมมากท่ีสุด พิจารณาไดจากโครงการดังกลาวสามารถ
สรางมูลคาเพ่ิมไดสูงถึงรอยละ 112.11 เม่ือเทียบกับมูลคาของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชนใน
ภาพรวม 
 จากตารางท่ี 4.55 แสดงใหเห็นวา โครงการวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียว 
ตามอัตลักษณ สามารถทํากําไรสุทธิไดมากถึง 524,321.60 บาทตอป แสดงใหเห็นวาชุมชนไมควร
ทําการทองเท่ียวในรูปแบบของการใหบริการเพียงอยางเดียว การท่ีชุมชนสามารถผลิตสินคาโอ
ทอป (OTOP) หรือผลิตสินคาชุมชนในรูปของวิสาหกิจชุมชนรวมกับการทองเท่ียวในชุมชน 
จะสามารถสรางมูลคาเพ่ิมของโครงการไดสูงถึงรอยละ 61.05 เม่ือเทียบกับมูลคาของโครงการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนในภาพรวม สอดคลองกับแนวคิดการทําธุรกิจชุมชนในลักษณะของความ
หลากหลายของอาชีพ ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหชุมชนทําอาชีพดานการทองเท่ียวท้ังการใหบริการ
และการผลิตสินคาท่ีตอบสนองความตองการแกนักทองเท่ียวรวมดวย จึงจะทําใหชุมชนไดรับ
ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นและมากกวาการนําเท่ียวในรูปแบบของบริการเพียงอยางเดียว นอกจากนี้การ
วิจัยยังพบวา หากจะทําใหชุมชนเขมแข็งและยั่งยืนอยูไดดวยชุมชนเอง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนโดยเปนการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือการจัดการดานการทองเท่ียวในชุมชน รวมถึงการ
บริหารทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีเปนโครงการแบบมีสวนรวมใหกับชุมชนใหมีศักยภาพมากขึ้น 
เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการทําธุรกิจการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีตองคํานึงถึงตนทุน
ท่ีนับได (ตนทุนทางบัญชี) และตนทุนท่ีนับไมไดหรือตนทุนท่ีมองไมเห็น (ตนทุนคาเสียโอกาส) 
สวนใหญเปนตนทุนท่ีเปนทรัพยากรทางธรรมชาติซ่ึงหากมีการทองเท่ียวมากเกินไปในชุมชนจะ
ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมลง พิจารณาไดจากมูลคาของกําไรสุทธิของ
โครงการท้ังสองท่ีมีมากถึง 398,072.54 บาทตอป สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนไดถึง 
รอยละ 22.27 เม่ือเทียบกับมูลคาของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชนในภาพรวม 
 โครงการทองเท่ียวโดยชุมชน อีกประเภทหนึ่งท่ีควรสงเสริมใหชุมชนในทองถ่ิน จังหวัด
เชียงใหมไดเริ่มดําเนินการพัฒนาแลวคือ โครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึง
เปนโครงการท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชนในจังหวัดเชียงใหมท่ีมีจุดขายคือ วัฒนธรรมอัน
เกาแกสวยงามและเปนเอกลักษณของภาคเหนือ อีกท้ังการทองเท่ียวรูปแบบนี้มีตนทุนนอยมาก 
สามารถสรางรายไดอยางมากมาย พิจารณาไดจากกําไรสุทธิมากถึง 358,885.61 ตอป สามารถสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนไดถึงรอยละ 10.23 เม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาของโครงการทองเท่ียวโดย
ชุมชนในภาพรวม ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหชุมชนทําการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการ
รวมกับการทองเท่ียวโดยชุมชนใหมากขึ้น จะทําใหชุมชนมีโอกาสสรางรายไดเพ่ิมมากขึ้นอีก
ทางเลือกหนึ่งของการทองเท่ียวโดยชุมชน 
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 ผลการวิเคราะหจากชุดโครงการวิจัยนี้พบวามีโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จํานวน  
3 ประเภท ท่ีไดเนนการพัฒนาการบริหารจัดการเปนสวนใหญ โดยเฉพาะการบริหารจัดการดาน
การประชาสัมพันธใหมีนักทองเท่ียวมาใชบริการ เพ่ือใหเกิดรายไดแกชุมชนมากขึ้นคือโครงการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตร โครงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และโครงการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ท้ัง 
3 ประเภทเปนโครงการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีตนทุนการทองเท่ียวท่ีสูงมาก อีกท้ังการหารายได
เขาสูชุมชนยังทําไดนอย สงผลใหกําไรสุทธิของโครงการขาดทุนเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะชุมชน
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุนมากถึงปละ 462,140.00 บาทตอป 
เนื่องมาจากโครงการทองเท่ียวท้ัง 3 ประเภท มีตนทุนแฝงเม่ือเทียบกับรายไดจากการทองเท่ียว  
ซ่ึงเปนคาเท่ียวชมในราคาท่ีต่ํามากหากเทียบกับตนทุนในการท่ีจะดูแลสถานท่ีทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร ตนทุนการบูรณะส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ พิจารณาไดจากมูลคาเพ่ิมของโครงการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีติดลบรอยละ 118.07 หรือแมแตมูลคาเพ่ิมของโครงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
ท่ีติดลบถึงรอยละ 157.31 และท่ีสําคัญคือ มูลคาเพ่ิมท่ีติดลบมากท่ีสุดคือโครงการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร ท่ีมีผลตอบแทนติดลบสูงถึงรอยละ 241.95 สะทอนใหเห็นวา หากชุมชนยังคง
ดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวท้ัง 3 ประเภทนี้ตอไปในระยะยาวจะทําใหเกิดการขาดทุนสะสม  
และจะไมสามารถประสบความสําเร็จไดในอนาคต 
 ดังนั้น รัฐบาลและผูมีสวนเกี่ยวของการท่ีจะเขามาชวยเหลือโดยเฉพาะนักวิชาการท่ีตอง
เขามารวมมีสวนในการวิจัย เพ่ือใหชุมชนเขาใจถึงศักยภาพของปญหาท่ีเกิดขึ้น วามีสาเหตุ 
จากอะไรและจะหาแนวทางแกไขดวยมาตรการหรือวิธีการใด จึงจะเหมาะสมกับบริบทของชุมชน
เหลานี้ การวิจัยชุดโครงการนี้ ไดนําเสนอแนวทางในการแกไขและพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน
จังหวัดเชียงใหมโดยมีรายละเอียด แสดงไวในเนื้อหาในบทตอไป 
  
  
 




