
 
บทที ่5 

ตนทุนและผลตอบแทนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 

 
 ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ไดแก กลุมทองเที่ยวชุมชนแมโจ 
บานดินโฮมสเตย ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิเคราะหที่ไดนําไปสู
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัด
เชียงใหมอาศัยแบบฟอรมวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ซึ่งประกอบไปดวยขอมูล 3 สวนโดย
สวนแรก คือ ขอมูลรายรับของกลุมทองเที่ยว ซึ่งจะแสดงถึงจํานวนนักทองเที่ยว ราคาที่จําหนาย
การใหบริการทองเที่ยว และรายรับทั้งปของการทองเที่ยวโดยชุมชน สวนขอมูลในสวนที่สอง คือ 
ขอมูลดานการลงทุนของกลุมทองเที่ยว ซึ่งไดแก 1) คาใชจายประมาณการในการลงทุนทั้งสิ้นของ
โครงการ 2) ปริมาณตนทุนการผลิตสินคา/บริการทั้งสิ้น และ 3) ตนทุนการผลิตสินคา/บริการแยก
ตามกิจกรรมตอคร้ัง (ป พ.ศ. 2556) สําหรับขอมูลในสวนที่สาม คือ ขอมูลดานการเงินของกลุม
ทองเที่ยว ไดแก 1) ขอมูลการระดมทุนในอดีต 2) การระดมทุนในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2556)  3) การ
กําหนดเพดานหุนของกลุม 4) เงินทุนหมุนเวียนของกลุม 5) การทําบัญชขีองกลุม 6) การจัดสรรผล
กําไรของกลุม 7) หลักเกณฑในการแบงเงินปนผลของกลุม 8) ลูกหน้ีที่เกิดจากการใหสินเชื่อแก
ลูกคา (ป พ.ศ. 2556) และ 9) เจาหน้ีที่เกิดจากการใหซื้อเชื่อ/กูยืม (ป พ.ศ. 2556) ผลการวิจัย
สามารถสรุปไดดังนี้ 
  ตนทุนจากการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การทองเที่ยวเชิง
สุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม โดยการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการดําเนินกิจกรรม
การทองเที่ยวของกลุมทองเที่ยวชุมชนแมโจบานดินโฮมสเตย ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม สามารถสรุปไดดังนี ้
 (1) ตนทุนการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนแมโจบานดินโฮมสเตย 
  ตนทุนการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนแมโจบานดินโฮมสเตย สามารถ
พิจารณาไดเปน 4 ประการ คือ เงินลงทุนทั้งสิ้นของโครงการ เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการ
ดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินกิจรรมการทองเที่ยว และคาใชจาย
ในการขายและการบริหารจากการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว ดังนี ้
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  (1.1) เงินลงทุนทั้งสิ้นของโครงการ 
   ผลการวิจัยพบวา เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเปนตนทุนที่สูงที่สุด  
คิดเปนรอยละ 84.82 ของตนทุนการลงทุนทั้งหมด เปนเงิน 608,927 บาท รองลงมาคือ คาใชจาย
กอนการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 13.93 ของตนทุนการลงทุนทั้งหมดเปนเงิน 100,000 บาท และ
ที่เหลือคือเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ที่เต็มกําลังการผลิต) รอยละ 1.25 ของตนทุนการลงทุนทั้งหมด 
เปนเงิน 9,000 บาท เมื่อนํามาคํานวณคาใชจายทั้งสิ้นของโครงการ พบวามีเงินลงทุนทั้งสิ้นของ
โครงการเทากับ 717,927 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 5.1 
 
ตารางที่ 5.1 การลงทุนทั้งสิ้นของชุมชนแมโจ ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 

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

รวมเงินลงทุนท้ังสิ้นของโครงการ 717,927.00  100.00  
ที่มา : จากการวิเคราะห 
 
  (1.2) เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว  
   การทองเที่ยวของชุมชนแมโจ ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม มีเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว ไดแก ที่ดิน อาคาร
โรงงาน/โฮมสเตย คอมพิวเตอร รถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองจักรและอุปกรณ อาคารสํานักงาน 
โตะเกาอ้ี พัดลม ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดําเนินกิจกรรมการ
ทองเที่ยวชุมชนแมโจ ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง พบวา เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรมากที่สุด 
รอยละ 72.75 ของเงินลงทุนในดานน้ี คือ อาคารโรงงาน/โฮมสเตย เปนเงิน 443,000 บาท 
รองลงมาคือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ คิดเปนรอยละ 18.22 เปนเงิน 110,927 บาท และ
รถจักรยานยนต คอมพิวเตอร ตามลําดับ รวมเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดําเนินกิจกรรม 
เปนเงินทั้งสิ้น 608,927 บาท  ดังแสดงในตารางที่ 5.2 
 



58 

 

ตารางที่ 5.2 เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรของการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนแมโจ 
  ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
  

รายการ มูลคา/บาท รอยละ 
ที่ดิน 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  
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 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  
ที่มา : จากการวิเคราะห 
 
  (1.3) คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว  
   การทองเที่ยวชุมชนแมโจ ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
มีคาใชจายในการผลิตจากการดําเนินกิจรรมการทองเที่ยว ไดแก คาเสื่อมราคา คาเชาอุปกรณ คา
วัตถุดิบ คาจางแรงงาน คาสาธารณูปโภค คาเชื้อเพลิงฯ คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) และคา
ซอมแซมและบํารุงรักษา ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวกับคาใชจายในการผลิตจากการดําเนินกิจรรมการ
ทองเที่ยวชุมชนแมโจ ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง พบวา คาใชจายสูงสุด รอยละ 42.43 ของ
คาใชจายในดานน้ี คือ คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) เปนเงิน 288,000 บาท รองลงมาคือ
คาจางแรงงาน รอยละ 29.88 เปนเงิน 202,800 บาท รองลงมาเปนคาวัตถุดิบ และคาเสื่อมราคา 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด ตามลําดับ รวมคาใชจายในการผลิตทั้งหมด เทากับ 678,712.70 บาท 
รายละเอียดดังตารางที่ 5.3 
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ตารางที่ 5.3 คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินกิจรรมการทองเที่ยวชุมชนแมโจ ตําบล 
  บานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  
 

คาใชจายในการผลิต มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเสื่อมราคา 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  
คาเชื้อเพลิง 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  
ที่มา : จากการวิเคราะห 
 
  (1.4) คาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว 
   การทองเที่ยวชุมชนแมโจ ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
มีคาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว ไดแก คาเสื่อมราคา คา
ติดตอสื่อสาร โทรคมนาคม คาจางเหมาอ่ืน ๆ คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณา
ประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและการบริหาร เชน คาอบรมและพัฒนาบุคลากร
รวมถึงคาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ในดานน้ี ผลการวิจัยเกี่ยวกับคาใชจายในการขายและการบริหาร
จากการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว พบวา คาใชจายสูงสุด รอยละ 95.94 ของคาใชจายในดานน้ี 
คือ คาจางเหมาอ่ืน ๆ จํานวน 602,400 บาท รองลงมาเปนคาติดตอสื่อสาร โทรคมนาคมรอยละ 1.98 
จํานวน 12,460 บาท รายละเอียด ดังตารางที่ 5.4 
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ตารางที่ 5.4 คาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชน
  แมโจ ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา (บาท/ป) รอยละ 
คาเสื่อมราคา 4,000.00  0.64  
คาติดตอสื่อสาร 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  
ที่มา : จากการวิเคราะห 
 
 (2) ผลตอบแทนการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชนแมโจ ตําบลบานเปา อําเภอ
แมแตง จังหวัดเชียงใหม 
  ผลตอบแทนการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชนแมโจ ตําบลบานเปา 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย รายรับรวมจากการดําเนินกิจกรรมและกําไรสุทธิจาก
การดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว ดังนี ้
  (2.1) รายรับรวมจากการดําเนินกิจกรรม 
   การทองเที่ยวชุมชนแมโจ ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดสูงสุดถึง 500 คนตอป สวนราคาคาบริการทองเที่ยวตอหัวของ
นักทองเที่ยว ประมาณ 2,240 บาทตอหัวนักทองเที่ยว เมื่อคํานวณรายไดหรือรายรับรวมจากการ
ทองเที่ยว สามารถทํารายรับรวมสูงสุดถึง 1,120,000 บาทตอป ถือวาเปนรายไดเสริมนอกเหนือ
อาชีพเกษตรกรรมในชุมชน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5.5 
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ตารางที่ 5.5 รายรับรวมจากการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนแมโจ ตําบลบานเปา  
  อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
   

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

รายรับรวม 1,120,000 บาท/ป 
ที่มา : จากการวิเคราะห 
 
  (2.2) กําไรสุทธิจากการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว 
   ผลการวิจัยในสวนของกําไรสุทธิจากการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว
ชุมชนแมโจ ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม การวิจัยพบวา ชุมชนสามารถทํากําไร
สุทธิ ซึ่งวิเคราะหไดจากกําไรขั้นตน (รายรับหักคาใชจายในการผลิต) หักออกจากคาใชจายในการ
ขายและการบริหาร เฉลี่ยเทากับ 186,572.70 บาท/ป ซึ่งสามารถทํากําไรไดสูงถึงรอยละ -16.66 เมื่อ
เทียบเปนสัดสวนตอรายรับรวมทั้งหมด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5.6 
 
ตารางที่ 5.6 กําไรสุทธิจากการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนแมโจ ตําบลบานเปา อําเภอ
  แมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร มูลคา หนวย 
กําไรสุทธิ -186,572.70 บาท/ป 

สัดสวนตอรายรับ -16.66 รอยละ 
ที่มา : จากการวิเคราะห 
 
 




