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บทคัดยอ
  การวิจยัครัง้นีเ้ปนการวิจยัเชงิคุณภาพ มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาจุดคุมทนุของการใหบรกิารนําเท่ียวสําหรับ
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบานสันลมจอย หมู 13 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีเลือก                 
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการลงพ้ืนที่ การสังเกต  การใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกตอผูนําชุมชนและคณะกรรมการชมรมสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชน รวมท้ังส้ิน 20 คน ขอมูลที่ได     
นํามาวิเคราะหเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวาตนทุนการใหบริการนําเที่ยว การกําหนดอัตราคาบริการนําเที่ยว          
และจุดคุมทุนของการใหบริการนําเท่ียวพิจารณาตามการแบงขนาดกลุมนักทองเท่ียวออกเปน 3 ขนาด ดังนี้               
กลุมขนาดเล็กจํานวนนักทองเท่ียวต้ังแต 15 – 20 คน กลุมขนาดกลางจํานวนนักทองเท่ียว ตั้งแต 21-30 คน               
และกลุมขนาดใหญจํานวนนักทองเที่ยวตั้งแต  31-40 คน โดยตนทุนผันแปรตอคนตอคร้ังของการใหบริการนําเที่ยว 
ของทุกขนาดกลุมนักทองเท่ียวมีจํานวนเทากัน อยูที่ 505 บาท สวนตนทุนคงที่ พบวาจํานวนเงินรวมคงที่ตอคร้ัง        
ของการใหบริการนําเที่ยวของกลุมนักทองเที่ยวขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีจํานวนเทากับ 6,800 บาท 
7,800 บาท และ 8,800 บาท ตามลาํดบั สวนอตัราคาบรกิารนาํเทีย่ว พบวา อตัราคาบริการตอคนตอคร้ังของใหบริการ
นําเที่ยวของกลุมนักทองเที่ยวขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีจํานวนเทากับ 1,050 บาท  960 บาท และ 
870 บาท ตามลําดับ และสวนจุดคุมทุนของการใหบริการนําเที่ยว พบวา จุดคุมทุนตอคร้ังของการใหบริการนําเที่ยว
ของกลุมนักทองเที่ยวขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีจํานวนเทากบั 13 คน 18 คน และ 25 คน ตามลําดับ 
สําหรับแนวทางการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนดวยการนําเอาจุดคุมทุนมาใช ควรมุงเนนนําขอมูลที่ไดมาชวย              
การวางแผนตนทุน การวางแผนกําหนดอัตราคาบริการนําเท่ียว และวางแผนการสรางกําไรจากการจัดการทองเท่ียว
โดยชุมชนคืนสูชุมชน นําไปสูการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนสืบไป
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Abstract
  The objective of this qualitative research is to study the breakeven points of community-based 
tourism of Baan Sanlomjoy Community, Moo 13, Tambon Suthep, Amphur Muang, Chiang Mai.  This    
research uses specific sample selection and collects data by researching into the repository, observations, 
questionnaires, and detailed interviews with 20 community leaders and members of community’s tourism 
promotion committee. The gathered data are descriptively analyzed.  The research result finds that the 
determination of costs of tour service, tour service rate pricing, and breakeven points of tour service can 
be divided into three tourist group sizes.  The small, intermediate, and large tourist group sizes have     
15-20 tourists, 21-30 tourists, and 31-40 tourists respectively. The variable cost of tour service per tourist 
per trip is the same in all the three group sizes and is equal to 505 baht. The fixed costs per trip of servicing 
the small, intermediate, and large group sizes are equal to 6,800 baht; 7,800 baht; and 8,800 baht            
respectively. The tour service rates per tourist per trip for the small, intermediate, and large group sizes 
are equal to 1,050 baht; 960 baht; and 870 baht respectively. The breakeven points of servicing the small, 
intermediate, and large group sizes are 13 tourists, 18 tourists, and 25 tourists respectively. The guidelines 
for community-based tour service management with the application of breakeven point concept should 
focus on using the collected data for cost planning, tour service rate planning, and profit-making planning 
for the community-based tour service management. These guidelines will return the profits and benefits 
to the community and will lead to developing a strong, self-supporting, and sustainable community.

Keywords
  Breakeven Point, Community-Based Tourism

บทนํา
  บทบาทอุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย             
เปนอยางมาก ชวยใหเศรษฐกจิฟนตวั กอใหเกิดการกระจายรายได สรางงานไปสูสวนภมูภิาคของประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ          
สงัคมแหงชาต,ิ 2554) ไดนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปนปรชัญานาํทางในการพฒันาประเทศอยางตอเนือ่ง 
มุงสรางภมูคิุมกนัและมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอยางเหมาะสมเพือ่ใหการพฒันาประเทศสูความสมดลุและยัง่ยนื 
คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2552 ใหการทองเท่ียวเปนวาระแหงชาติ (National Agenda)                 
มอบหมายใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 (กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา, 2554) ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มาใชในการจัดการ
แผนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียวแบบองครวมท่ีสรางท้ังรายไดและกระจายรายไดอยางเปนธรรมและย่ังยืน 
ทัง้น้ีกระทรวงการทองเทีย่วและกฬีาไดมกีารถายโอนภารกจิใหกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพือ่ใหองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นสามารถบริหารจัดการ สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นของตน สงเสริมเศรษฐกิจ ยกระดับ
คณุภาพชวีติและขดีความสามารถของคนระดบัชมุชนโดย “การทองเทีย่วโดยชมุชน” (Community-Based Tourism) 
ซึง่เปนทางเลือกหน่ึงของการทองเท่ียวบนฐานของการบริหารจัดการของคนในชุมชนเพ่ือสรางภูมคิุมกนั สรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจใหชุมชน พรอมรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะและเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน
  ผลจากการสงเสริมและสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐใหชุมชนพัฒนาแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นของตน 
ทําใหเกิดการทองเที่ยวโดยชุมชนรายใหมขึ้นหลายแหง สงผลใหเกิดการตื่นตัวและเกิดการแขงขันดานการจัดการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทาํใหชมุชนตองหากลยุทธในการบริหารจัดการการทองเท่ียวของตนเพ่ือสรางรายได
เพิม่ขึน้ พรอมทัง้พฒันารูปแบบการทองเท่ียวใหมมีาตรฐาน เปนทีรู่จกัและยอมรับของตลาดการทองเท่ียวในปจจุบนั 
ปญหาประการหนึง่ของผูประกอบการโดยทัว่ไปไมเวนแตผูประกอบการดานการทองเทีย่ว คอื การวางแผนดานตนทนุ 
การวางแผนการใหบริการ และการวางแผนกําไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการดําเนินธุรกิจและความอยูรอด              
ของธุรกจิ ซึง่หากใหความสําคญัตอการวิเคราะหจดุคุมทนุ จะทําใหไดขอมลูทีแ่สดงความสัมพนัธของตนทุน  ปรมิาณ 
และกําไร โดยจุดคุมทุน (Breakeven Point) เปนปริมาณการขายที่มีรายไดคาขายเทากับคาใชจาย/ตนทุนทั้งหมด 
ซึ่งรวมตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ีจึงเปนจุดที่ไมมีกําไรหรือขาดทุนเกิดขึ้น หรืออาจหมายถึงจุดที่กําไรสวนเกิน
เทากับตนทุนคงท่ี (ศรีสุดา ธีระกาญจน, 2550) หรือเปนระดับกิจกรรม ณ จุดที่ทําใหรายไดรวมเทากับตนทุนรวม     
ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนระดับกิจกรรมที่ทําใหผลการดําเนินงานเทาทุนพอดีหรือไมกอใหเกิดผลกําไรขาดทุน ซึ่งการ
คาํนวณหาจุดคุมทนุตองอาศยัปจจยัในการคํานวณ อนัไดแก 1) ตนทนุคงท่ี (Fixed Cost) เปนตนทนุทีไ่มเปลีย่นแปลง
แมวาปรมิาณกจิกรรมจะเปลีย่นแปลงไป  2) ตนทนุผนัแปรตอหนวย  (Variable Cost pre Unit) เปนตนทนุในจาํนวน
ทีค่งทีต่อหนึง่หนวยของกจิกรรมทีท่าํ ซึง่จะทาํใหตนทนุผนัแปรรวมเปลีย่นแปลงเปนสดัสวนเดยีวกบัการเปลีย่นแปลง
ปริมาณกิจกรรมในชวงกิจกรรมที่เกี่ยวของ 3)ราคาขายตอหนวย 4) ปริมาณการขาย และ 5) ตนทุนตอหนวย                       
ในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีกําไรสวนเกินในการคํานวณหาจุดคุมทุน ตามหลักของกําไรสวนเกินคือสวนที่เหลือของรายได
หลงัหกัตนทนุผนัแปร โดยหากสามารถควบคุมตนทนุรวมได กจ็ะสามารถสรางกําไรตามแผนท่ีวางไวได และจะชวย
การประมาณการขายหรือยอดขายวาควรเปนเทาใดถึงจะไดกําไรตามที่คาดหวังไวโดยเอาหลักการวิเคราะหจุด          
คุมทุนมารวมพิจารณา ดังนั้นการวิเคราะหจุดคุมทุนจะทําใหไดขอมูลอันเปนประโยชนแกผูบริหารชุมชนในการจัด 
การทองเที่ยวในดานการวางแผนการขายหรือการใหบริการนักทองเที่ยว ตลอดจนชวยในการตัดสินใจดานตาง ๆ 

อาท ิการกําหนดอตัราคาบรกิารนําเทีย่ว การสงเสริมการขาย การรับคําส่ังซ้ือหรอืปริมาณนักทองเท่ียวทีจ่ะใหบริการ
นําเที่ยวแตละครั้ง รวมถึงใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
  บานสนัลมจอย หมู 13 เปนหมูบานหน่ึงในตําบลสเุทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชยีงใหม อยูตดิกบัเชงิดอยสุเทพ
และอุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย มีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบเชิงเขา มีอางเก็บนํ้าจากธรรมชาติ มีความหลากหลาย         
ของระบบนิเวศ มีเสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายทั้งวิถีชีวิตของคนเมืองและชนเผา
ที่มาอาศัยในพื้นราบ สามารถดํารงชีวิตรวมกันไดอยางปกติสุขอีกทั้งยังมีการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 
โบราณสถานเกาแก อาทเิชน การคงวถิชีวีติและการแตงกายชนเผาทีม่เีอกลักษณและสวยงาม การสบืทอดประเพณี
พื้นบาน เชน ประเพณีผีขุนน้ํา (ผีปนน้ํา) ประเพณีเล้ียงผีเสี้ยวบาน (พอปูพญาพาน) ประเพณีปใหมลีซู (กินวอ) 
นอกจากน้ันยังมีการรวมตัวกันของคนในชุมชนผลิตผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน สวนดานการปกครอง
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หมูบานมีการปกครองในลักษณะคุมบาน ตามโครงการ “คุมบานพัฒนาประชาเปนสุข” แบงเปน 10 คุมบาน             
แตละคุมบานจะมีผลิตภัณฑประจําคุม ซึ่งทางชุมชนมีการจัดถนนคนเดินกาดริมน้ําสันลมจอยเปนชองทาง                   
การจัดจําหนาย ดวยตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและตนทุนทางสังคมที่กลาวมาขางตน บานสันลมจอย หมู 13   
จงึ ไดรบัคดัเลอืกเปนพืน้ทีน่าํรองเขาสูกระบวนการพฒันาใหเปนแหลงทองเทีย่วโดยชมุชนจากองคการบรหิารพฒันา
พืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทองเท่ียวอยางยัง่ยนื (องคการมหาชน)  หรือ อพท. เพือ่ใหการทองเท่ียวโดยชุมชนมาชวยเพิม่รายได
และยกระดบัคณุภาพชีวติของคนในชุมชน รวมทัง้สรางความเขมแขง็ของการเปนชุมชนพึง่ตนเอง ทาํใหหมูบานสันลมจอย
ตองมีการเตรียมพรอมเพ่ือรองรับโอกาสโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการชมรมสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนบาน
สนัลมจอยข้ึนเพือ่ทําหนาทีบ่รหิารจดัการดานบญัชี ดานการเงิน และดานการตลาด (สภุาภรณ   วริยิกจิจํารูญ, 2556)  
แตจากการศึกษาพบวา ประชาชนในหมูบานสันลมจอยขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี และรวมถึง
การดําเนินงานดานการทองเที่ยวของชุมชนยังไมมีการศึกษาขอมูลดานตนทุนอยางเปนรูปธรรม ทําใหไมรูตนทุน   
ที่แทจริง จึงตั้งราคาขายไมถูกตองหรือการกําหนดราคาขายยังไมไดพิจารณาถึงตนทุนที่เกิดข้ึนจริง สงผลให                
การดําเนินงานดานการทองเท่ียวโดยชุมชนยังไมใหเกิดกําไรหรือผลตอบแทนคืนสูชุมชน ดังนั้นทางผูวิจัยจึงสนใจ
ศกึษาจดุคุมทนุสาํหรบัการจดัการทองเทีย่วโดยชมุชนเพือ่ความยัง่ยนืของชมุชนบานสนัลมจอย ตาํบลสเุทพ อาํเภอเมอืง 
จังหวัดเชียงใหม จะทําใหไดขอมูลมาใชในการวางแผนดําเนินงานดานการทองเท่ียวของชุมชนบานสันลมจอยและ
เพื่อการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เขมแข็ง นําไปสูการพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนท่ีพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค
  เพือ่ศกึษาจดุคุมทนุของการใหบรกิารนาํเทีย่วสาํหรับการจดัการทองเทีย่วโดยชมุชนบานสันลมจอย หมู 13 
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1. ขอบเขตพื้นที่ ชุมชนบานสันลมจอย หมู 13 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
  2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเปนผูมีสวน
เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนบานสันลมจอย ประกอบดวยผูนําชุมชนบานสันลมจอย 1 คน 

และคณะกรรมการชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนบานสันลมจอย 19 คน
  3. เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเปนการวิจยัแบบเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) เกบ็รวบรวมขอมลูโดยการลงพ้ืนที ่การสนทนากลุม การสมัภาษณแบบเจาะลกึเปนรายบคุคล (Individual-
Depth Interview) ตอกลุมผูนําทางความคิด (Key Opinion Leaders) โดยผูวิจัยใชการสัมภาษณที่มีโครงสรางแบบ
ขยายความออกไป (Divergent Interview) เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสัมภาษณและแบบบันทึกขอมูล 
  4. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลสภาพบริบทชุมชนดานการทองเที่ยว ศักยภาพการรองรับนักทองเที่ยว 
โปรแกรมการทองเท่ียว รปูแบบทองเท่ียวโดยชุมชน และคาใชจายตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้จากการใหบรกิารนําเท่ียว มาหาตนทุน
การใหบริการนําเที่ยว อัตราคาบริการนําเที่ยวและจุดคุมทุนของการใหบริการนําเที่ยว สวนการวิเคราะหขอมูล           
เชิงคุณภาพใชการพรรณนา จากนั้นยังประยุกตเนื้อหาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของและทําการวิเคราะหสรุปขอมูล         
เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบานสันลมจอย
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ผลการวิจัย
  ตอนท่ี 1 สภาพบริบทการทองเที่ยวโดยชุมชนบานสันลมจอย
  บานสนัสมจอย หมู 13 ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม มสีภาพบรบิทการทองเทีย่วโดยชมุชนดงันี้ 
1)ดานลักษณะภูมิศาสตรที่อยูติดกับเชิงดอยสุเทพและอุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย มีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบเชิงเขา   
มีอางเก็บน้ําจากธรรมชาติ มีความหลากหลายของระบบนิเวศ มีเสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ มีโบราณสถาน      
วดัวาอารามเกาแก ถอืวามีความไดเปรียบดานลักษณะทางภูมศิาสตรทีม่คีวามอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 
มีสภาพแวดลอมที่สวยงาม และมีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง และสามารถเดินทางมาไดงายเพราะอยูไมไกล              
จากตวัเมืองเชยีงใหม  2) ดานวถิชีวีติ ทีม่คีวามหลากหลายท้ังวถิชีวีติของคนเมืองและชนเผาทีม่าอาศัยรวมกันในพืน้ราบ 
ทั้งมีการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น นอกจากนั้นยังมีการผลิตผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน 3)     
ดานการบริหารจัดการ หมูบานมีการปกครองในลักษณะคุมบาน ตามโครงการ “คุมบานพัฒนาประชาเปนสขุ” แตละ
คุมบานจะมีผลติภณัฑประจาํคุม 4) การมสีวนรวมของคนในชุมชน มกีารแตงตัง้คณะกรรมการชมรมสงเสรมิการทองเทีย่ว
โดยชุมชนบานสันลมจอยขึ้น เพื่อทําหนาที่เปนหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และมีการระดมอาสาสมัคร       
ชาวบานในชุมชนเขารวมในการดําเนนิงานดานตาง ๆ ซึง่จะเปนลักษณะของการรวมกลุมการทํางานเม่ือมีนกัทองเท่ียว
ทีเ่ขาใชบรกิารทองเท่ียวโดยชุมชน โดยท่ีผานมาไดรบัการสนับสนุนและความรวมมือจากคนในชุมชนเปนอยางดีและ
ไดทําการแบงการทํางานเปนกลุมยอย เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยแบงเปน กลุมวิทยากร กลุมนักสื่อ               
ความหมายทองถิน่ ฝายตอนรบัและนนัทนาการ ฝายอาหารและเครือ่งดืม่ ฝายยานพาหนะ ฝายรกัษาความปลอดภยั 
เปนตน และผลตอบแทนหรือกําไรท่ีไดจากการบริหารงานดานการทองเท่ียวจะกลับคืนสูชุมชน  5) ดานรูปแบบ       
การทองเที่ยวบานสันลมจอยเปนการทองเที่ยวโดยชุมชน มีโปรแกรมการทองเที่ยวแบบ 1 วัน (One-Day-Trip)         
โดยเร่ิมตั้งแตเวลา 9.30 น. จนถึง 17.30 น. ในเสนทางการนําเที่ยวที่เริ่มจากจุดตอนรับ แลวนําชม  (1) วัดโปงนอย  
(2) ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาเชิงดอยสุเทพ (3) โบราณสถานพระธาตุแสงจันทร (4) วัดอุโมงค (5) คุมบาน
แสดงผลิตภณัฑสนิคาชมุชน (6) ชมุชนเผาลซีแูละอาขา (7) กาดริมนํา้สนัลมจอย ตามลาํดบั และรวมอาหารกลางวัน 
อาหารคํ่า และอาหารวาง 2 มื้อ 6) ดานนักทองเที่ยว สวนใหญนักทองเที่ยวที่เขามาจะเปนลกัษณะการเขามาดูงาน
เปนหมูคณะ และจํานวนกลุมนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการแตละคร้ังมีจํานวนไมเทากัน จึงมีการจัดขนาดกลุม        
นกัทองเทีย่วเปน 3 ขนาด ไดแก กลุมขนาดเล็กมจีาํนวนนักทองเท่ียว 15-20 คน กลุมขนาดกลางมีจาํนวนนักทองเท่ียว 
21-30 คน และกลุมขนาดใหญ มจีาํนวนนักทองเท่ียว 31-40 คน เพือ่ใหสะดวกตอการใหบริการและการบริหารจัดการ

  ตอนท่ี 2 ตนทุนและจุดคุมทุนของการใหบริการนําเที่ยวโดยชุมชนบานสันลมจอย
  จากการศึกษาพบวา ตนทนุของการใหบรกิารนําเท่ียวโดยชุมชนบานสันลมจอย ตามโปรแกรมการทองเท่ียว
แบบ 1 วัน (One-Day-Trip) ในเสนทางการนําเท่ียวของชุมชนบานสันลมจอย มีตนทุนที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ    
นําเที่ยวตอครั้งของการใหบริการนําเที่ยว ดังนี้ 1)คาวิทยากรของศูนยธรรมชาติและสัตวปาเชิงดอยสุเทพ 2) นักสื่อ
ความหมายทองถิ่น 3)คาตอบแทนฝายตอนรับและนันทนาการ 4)คาตอบแทนฝายยานพาหนะ สถานที่และท่ีพัก 5)
คาตอบแทนฝายอาหารและเคร่ืองด่ืม 6)คาตอบแทนฝายรักษาความปลอดภัย 7)คาตอบแทนคุมบานผลิตภัณฑ
ชุมชน  8)คาตอบแทนชุมชนเผาลีซูและอาขา 9)คาพาหนะนําเท่ียว 10)วัสดุสํานักงาน 11)คาสาธารณูปโภค                  
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12)  คานํา้มนัรถ 13) สมดุคูมอืนาํเทีย่ว 14) คาอาหารสําหรบันกัทองเท่ียว และ15) คาบาํรงุชมรมสงเสริมการทองเท่ียว      
โดยชุมชน จากคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนํามาแยกประเภทเปนตนทุนคงที่และตนทุนรวมได ดังนี้ 
  2.1 ตนทุนคงท่ี เปนตนทนุจากการใหบรกิารนาํเทีย่วทีเ่กดิขึน้เปนจาํนวนคงท่ีตลอดชวงการใหบรกิารหน่ึงครัง้ 
ไดแก 1)คาวิทยากรของศูนยธรรมชาติและสัตวปาเชิงดอยสุเทพ 2) นักส่ือความหมายทองถิ่น 3) คาตอบแทน           
ฝายตอนรบัและนนัทนาการ 4) คาตอบแทนฝายยานพาหนะ สถานทีแ่ละทีพ่กั 5) คาตอบแทนฝายอาหารและเคร่ืองดืม่ 
6) คาตอบแทนฝายรักษาความปลอดภัย 7) คาตอบแทนคุมบานผลิตภัณฑชุมชน 8)คาตอบแทนชุมชนเผาลีซู          
และอาขา 9)คาพาหนะนําเที่ยว 10) วัสดุสํานักงาน 11) คาสาธารณูปโภค และ 12) คานํ้ามันรถ  ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1
แสดงตนทุนคงที่ตอ 1 ครั้งของการใหบริการนําเที่ยว
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  จากตารางท่ี 1 พบวาตนทุนรวมคงท่ีตอคร้ังของการใหบริการนําเท่ียวของท้ัง 3 ขนาดกลุมนักทองเท่ียว          
มีดังนี้กลุมขนาดเล็กมีจํานวนเทากับ 6,800 บาท กลุมขนาดกลางมีจํานวนเทากับ 7,800 บาท และกลุมขนาดใหญ
มีจํานวนเทากับ 8,800 บาท
  2.2 ตนทุนผันแปร เปนตนทุนจากการใหบริการนําเท่ียวท่ีเกิดขึ้นเปนจํานวนผันแปรเปนสัดสวนโดยตรง  
ตอจํานวนนักทองเที่ยวที่ใหบริการ ไดแก 1) สมุดคูมือนําเที่ยว 2) คาอาหารสําหรับนักทองเที่ยว และ 3) คาบํารุง
ชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน ดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2 
แสดงตนทุนผันแปรตอจํานวนนักทองเที่ยว  1 คน

  จากตารางที ่2 พบวาตนทนุผนัแปรตอจาํนวนนกัทองเทีย่ว 1 คน  ทีใ่หบรกิารของทกุขนาดกลุมนกัทองเทีย่ว 
คือ  กลุมขนาดเล็ก กลุมขนาดกลางและกลุมขนาดใหญ มีจํานวนตนทุนผันแปรตอจํานวนนักทองเที่ยว 1 คน เทากัน 
มีจํานวนเทากับ 505 บาทตอคน 

  2.3 อัตราคาบริการนําเท่ียวโดยชุมชนบานสันลมจอย การต้ังอัตราคาบริการนําเท่ียวตอนักทองเท่ียว 

1 คน ที่กําหนดข้ึนสําหรับแตละขนาดกลุมนักทองเที่ยว คํานวณข้ึนจากตนทุนรวมของการนําเที่ยวที่เปนจํานวนคน
นอยที่สุดในแตละขนาดของกลุมนักทองเที่ยว บวกดวยอัตรากําไร (Markup) 10% ของตนทุนรวม ออกมาเปนอัตรา
คาบริการนําเท่ียวซ่ึงปดเศษใหมใหไดจํานวนเงินที่เหมาะสมสําหรับใชกําหนดเปนอัตราคาบริการนําเท่ียวของ        
แตละกลุม  ดังตารางที่ 3

   ( ) 
1.   10 
2. :   
       130  
       150  
       80 360 

3.   135 
 1   505 
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ตารางท่ี 3 
แสดงอัตราคาบริการนําเที่ยวของนักทองเที่ยว 1 คนตอคร้ัง

  จากตารางที ่3 พบวาอัตราคาบริการนําเทีย่วของนกัทองเทีย่ว 1 คนตอครัง้ ของทัง้ 3 ขนาดกลุมนกัทองเทีย่ว 
มีดังนี้ กลุมขนาดเล็กมีจํานวนเทากับ 1,050 บาทตอคนตอคร้ัง กลุมขนาดกลางมีจํานวนเทากับ 960 บาทตอคนตอ
ครั้ง และกลุมขนาดใหญมีจํานวนเทากับ 870 บาทตอคนตอคร้ัง
  2.4 จุดคุมทุนของการใหบริการนําเที่ยวโดยชุมชนบานสันลมจอย  การวิเคราะหจุดคุมทุนโดยใชวิธี
กําไรสวนเกิน ซึ่งสามารถหาจุดคุมทุน (ดังตารางที่ 4) ไดจาก
   จุดคุมทุนเปนหนวย  = ตนทุนคงที่รวม/กําไรสวนเกินตอหนวย 
   กําไรสวนเกินตอหนวย  =          ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย

ตารางท่ี 4 
แสดงจุดคุมทุนตอ 1 ครั้งของการใหบริการนําเที่ยว

  จากตารางท่ี 4 พบวาจุดคุมทุนของตอ 1 ครั้งการใหบริการนําเที่ยว ของท้ัง 3 ขนาดกลุมนักทองเที่ยว มีดังนี้ 
กลุมขนาดเล็กมีจํานวนเทากับ 13 คน กลุมขนาดกลางมีจํานวนเทากับ 18 คน และกลุมขนาดใหญมีจํานวนเทากับ 
25 คน

   
   

1. 
 

15 21 31
2.                                           ( )

 
958.33

 
876.43 788.87

3.  10%   95.83
 

87.64 78.89
2+3

 
1,054.16

 
964.07 867.76

 1 1,050 960 870

   
 

  
1.  1,050 960 870 
2.  505 505 505 
3. (1-2) 545 455 365 
4.  6,800 7,800 8,800 
 (4/3)  12.47 17.14 24.11 

 1 
 

13  18  25  
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อภิปรายผล
  จากการศึกษาสภาพบริบทชุมชนบานสันลมจอยดานการทองเที่ยวของชุมชน พบวาชุมชนบานสันลมจอย
แตเดมิยงัไมมกีารศกึษาตนทนุทีเ่กดิขึน้จรงิ การกาํหนดอตัราคาบริการนาํเทีย่วไมไดพจิารณาถงึตนทนุทีเ่กดิขึน้ และ
ไมไดคาํนงึถงึจํานวนและขนาดของนกัทองเท่ียวทีเ่ขามารบับริการแตละคร้ัง ทาํใหกาํหนดคาบรกิารเปนอตัราเดยีวกนั 
เมือ่ไดเขาไปศึกษาพบวา 1)  จาํนวนกลุมนกัทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการแตละคร้ังมจีาํนวนไมเทากนั ซึง่มผีลตอตนทุน
ท่ีเกิดขึ้น จากประเด็นนี้จึงหารือรวมกับทางชุมชนทําการแบงขนาดกลุมนักทองเที่ยว โดยไดขอสรุปเกณฑที่ใชใน    
การกําหนดขนาดกลุมนักทองเที่ยว ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการจัดหาเจาหนาที่ (อาสาสมัครในชุมชน)            
ที่เขามาใหบริการแตละครั้งและดานความสามารถในการจัดหายานพาหนะที่ใชในการนําเที่ยวแตละคร้ัง                     
ทั้งนี้ยานพาหนะท่ีนํามาใหบริการนักทองเที่ยวเพ่ือเย่ียมชมจุดทองเท่ียวแตละจุด จะใชยานพาหนะท่ีทางชุมชน     
เตรียมไว แตเน่ืองจากทางชุมชนยังไมมียานพาหนะสวนกลางเพื่อใชการบริการนักทองเท่ียว จึงอาศัยการยืม               
จากคนในชุมชนเปนหลักและมีการจายคาตอบแทน โดยยานพาหนะเปนรถกระบะที่สามารถขนสงนักทองเที่ยว        
ในแตละครั้ง ไดคันละ 12-15 คน ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 3 คัน และนําปจจัยทั้งสองมารวมพิจารณากับตนทุนที่เกิดข้ึน
จากการใหบรกิารนาํเทีย่วแตละครัง้ เพือ่ตดัสนิใจเลอืกวากลุมของนกัทองเทีย่วควรจะเปนขนาดใดและผลปรากฏวา
ขนาดท่ีเหมาะสมของกลุมนกัทองเทีย่วควรแบงออกเปน 3 ขนาด ไดแก กลุมขนาดเล็กมีจาํนวนนักทองเท่ียว 15-20 คน 
กลุมขนาดกลางมีจํานวนนักทองเที่ยว 21-30 คน และกลุมขนาดใหญ มีจํานวนนักทองเที่ยว 31-40 คน  2) สําหรับ
การกาํหนดจาํนวนนกัทองเทีย่วขัน้ตํา่เทากบั 15 คน เนือ่งจากการศกึษาพบวา จาํนวนคนทีเ่มือ่ใหบริการแลวจะทาํให
รายไดจากการนาํเทีย่วเทากบัตนทนุของการใหบริการพอด ีอยูทีจ่าํนวน 13 คน ซึง่ไดจากการวเิคราะหกลุมขนาดเลก็
ที่สุดของกลุมขนาดนักทองเที่ยว ดังนั้นหากตองการใหการดําเนินงานดานการทองเที่ยวของชุมชนมีผลกําไรเกิดข้ึน
และมีผลตอบแทนกลับคืนชุมชน จึงเสนอแนะใหกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวที่จะใหบริการข้ันตํ่าเริ่มที่ 15 คน และ
จํานวนนักทองเที่ยวสูงสุดที่ทางชุมชนสามารถรองรับไดแตละครั้งเทากับ 40 คน ทั้งนี้หากพิจารณาจากปจจัย              
ดานสถานท่ี ดานอาหาร ดานจํานวนเจาหนาทีแ่ละดานยานพาหนะท่ีใหบรกิาร  3) สาํหรับการกําหนดอัตราคาบรกิาร
นําเที่ยว ใชวิธีการบวกเพิ่มเปนอัตรารอยละของตนทุนรวม แตเนื่องจากการเปดใหบริการทองเที่ยวของชุมชน              
บานสันลมจอยอยูในชวงเริ่มแรก ควรเนนการเปดตัวการทองเที่ยวของชุมชนใหเปนที่รูจักมากกวาการสรางปริมาณ
ผลตอบแทน การตั้งราคาขายควรบวกเพิ่มจากตนทุนรวมในอัตรารอยละที่ไมสูงมากเกินไป เชน 10% - 20% เพื่อ    
ใหไดราคาขายทีเ่หมาะสมกบัการจงูใจนักทองเทีย่วและใหผลตอบแทนทีไ่ดมาสามารถชดเชยตนทนุตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ 
ซึง่จากการเปรียบเทียบอตัราคาบริการนําเท่ียวของนักทองเท่ียว 1 คนตอคร้ัง ของท้ัง  3 ขนาดกลุมนกัทองเท่ียว ไดแก
กลุมขนาดเล็ก กลุมขนาดกลาง และกลุมขนาดใหญ พบวาอัตราคาบริการนําเที่ยวเทากับ 1,050 บาทตอคนตอคร้ัง  
960 บาทตอคนตอคร้ัง และ 870 บาทตอคนตอคร้ัง ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวายิ่งขนาดจํานวนนักทองเที่ยวมากขึ้น 
ความสามารถในการกําหนดอัตราคาบรกิารนาํเทีย่วลดลง เพือ่เปนการจงูใจใหเกดิการตดัสินใจเขามาทองเทีย่วในชมุชน    
เปนกลุมใหญขึ้น แมจุดคุมทุนของกลุมขนาดใหญจะสูงกวาจุดคุมทุนของกลุมขนาดเล็ก เนื่องจากอัตราคาบริการ   
นําเที่ยวของกลุมขนาดใหญถูกลดใหตํ่าลงเพื่อจูงใจลูกคา แตดวยจํานวนนักทองเที่ยวที่มากกวาในกลุมขนาดใหญ
ก็ยังเปนจํานวนคนท่ีมากเกินจุดคุมทุนและสามารถทํากําไรไดมากกวากลุมขนาดเล็กอยูดี สอดคลองกับ สุจิตรา        
ตุลยาเดชานน (2552) ที่กลาววาการแขงขันที่สูงขึ้นในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน ทําใหการต้ังราคาไมสามารถทํา
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ตามอําเภอใจได ดังนั้นผูบริการที่มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดในเร่ืองของการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ตนทุน ปริมาณ และกําไรจะใชเปนเคร่ืองมือท่ีชี้แนวทางไปสูความสําเร็จของกําไรท่ีถูกตั้งเปาหมายไวภายใต
สถานการณทีธ่รุกจิมกีารแขงขนัสงูและมีการเปลีย่นแปลงกลยทุธอยูตลอดเวลา   4)  สําหรับการสรางกาํไรคนืสูชมุชน 
ผลการศกึษาพบวา จดุคุมทนุของทัง้ 3 ขนาดกลุมนกัทองเทีย่ว ไดแก กลุมขนาดเล็ก กลุมขนาดกลาง และกลุมขนาดใหญ 
เทากับ 13 คนตอครั้ง 18 คนตอคร้ัง และ 25 คนตอคร้ัง ตามลําดับ โดยจุดคุมทุนเปนเกณฑหรือจุดแบงระหวางกําไร
กบัขาดทุน ดังนั้นหากตองการใหมีผลตอบแทนเปนกําไรตองพยายามรับนักทองเที่ยวหรือทําใหจํานวนนักทองเที่ยว
ที่เขาในแตละกลุมมีจํานวนมากเกินจุดคุมทุน ยิ่งมากเกินจุดคุมทุนไปไดเทาใดก็ยิ่งจะทําใหมีกําไรเพ่ิมมากข้ึนไป
เทานั้น เชน จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการมีจํานวน 17 คน ซ่ึงเปนอยูในชวงของกลุมขนาดเล็ก และปริมาณ
นักทองเที่ยวสูงกวาจุดคุมทุนที่  13 คน หากใหบริการนําเที่ยวในคร้ังนี้จะสามารถทํารายไดเทากับ (ราคาขายตอคน* 
จาํนวนนกัทองเทีย่ว = 1,050*17) 17,850 บาท และทาํกาํไรไดเทากบั (ราคาขายตอคน*จาํนวนนกัทองเทีย่ว) - (ตนทนุ
ผันแปรตอคน*จํานวนนักทองเที่ยว) - ตนทุนคงที่รวม = (1,050*17) - (505*17) -6,800 = 2,465 บาทตอคร้ังของ    
การใหบริการนําเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับ นพดล อํ่าดี (2551) ที่ไดศึกษาการวิเคราะหจุดคุมทุนเพื่อรับคําสั่งผลิตใหม
ในโรงงานเซรามิคโดยพิจารณาการผลิตผลิตภัณฑเดิม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
การวิเคราะหจุดคุมทุนเพ่ือชวยในการตัดสินใจรับคําสั่งใหมและพยากรณการผลิตในเดือนและในการคํานวณ            
การวิเคราะหจุดคุมทุน มีการเร่ิมตนดวยการคํานวณจุดคุมทุนในหนวยของเงินและจึงแปลงมาเปนหนวยของ
ผลติภณัฑในภายหลงั งานวจิยัน้ีทาํใหเกิดประโยชนกบัโรงงานในการตดัสินใจรบัคําสัง่ผลติสินคาใหมไดอยางรวดเรว็
และมีประสิทธิภาพ โดยเปลี่ยนวิธีการคํานวณและการสืบคนขอมูลจากงานเอกสารซึ่งเดิมใชระยะเวลา 2-3 วัน          
มาเปนระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งใชระยะเวลาในการประมวลผล 10 นาทีโดยประมาณ 5)สําหรับตนทุน           
การใหบริการนําเท่ียวท้ังตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ี พบวา ตนทุนผันแปรจะเปนสัดสวนโดยตรงกับจํานวน                 
นักทองเที่ยวที่ใหบริการ ซึ่งทั้ง 3 ขนาดกลุมนักทองเที่ยวจะมีจํานวนตนทุนผันแปรตอคน เทากันในจํานวน 505 บาท
ตอคน สวนตนทุนคงท่ีจะมีจํานวนเงินรวมคงที่ตอครั้งของการใหบริการนําเที่ยว พบวา ตนทุนคงท่ีของทั้ง 3 ขนาด    
กลุมนักทองเที่ยว ไดแกกลุมขนาดเล็ก กลุมขนาดกลาง และกลุมขนาดใหญ เทากับ 6,800 บาท 7,800 บาท และ 
8,800 บาท ตามลาํดบั ถาหากทางชุมชนสามารถบริหารตนทนุคงท่ีดงักลาวนีต้ํา่ลงไดจะสงผลทาํใหจดุคุมทนุลดตํา่ลง
และกิจการก็สามารถทํากําไรไดเร็วขึ้น เชน การควบคุมตนทุนคาอาหาร ตนทุนการจัดทําสมุดคูมือนําเที่ยว                     

คาตอบแทนใหฝายตาง ๆ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญสิริ สงางาม (2553) ซึ่งไดศึกษาการวิเคราะห     
จดุคุมทนุและการวางแผนกาํไรธรุกิจการทองเท่ียวตางประเทศ:  กรณศีกึษา ชดุสนิคาการทองเท่ียวประเทศมาเลเซยี 
บริษัท ซันนี่ทัวร จํากัด ผลการวิจัยพบวา การแสดงผลการวิเคราะหขอมูลจุดคุมทุนทําใหทราบผลกําไรและขาดทุน
ของบริษัทฯ ผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวไปวางแผนกําไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดยการเปลี่ยนแปลง
สภาพการณของตลาด ไมมีผลตอขนาดรายไดและปริมาณการจําหนายสินคาเนื่องจากบริษัทฯ ใชกลยุทธเครือขาย
ธรุกจิผูใหบรกิารนําเท่ียวตางประเทศ ในการควบคุมตนทนุ จดุคุมทนุและสรางความไดเปรยีบในการกําหนดนโยบาย
ในการแขงขนั สอดคลองกับ พทุธมน สวุรรณอาสน (2556) ศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาศักยภาพดานบญัชีการเงินของ
วิสาหกิจชุมชน กลุมตัดเย็บบานดอกแดง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัดเย็บบานดอกแดง             
มีความตองการใชประโยชนจากขอมูลทางบัญชีการเงิน เชน ในการกําหนดราคาขายไดอยางสมเหตุสมผล สามารถ
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จัดทําผลการดําเนินงานอยางโปรงใสตรวจสอบได และกลุมฯ มีความเขมแข็งทางดานการบัญชีการเงินโดยมีปจจัย
เสริมมาจากการที่สมาชิกกลุมฯ มีความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชีครัวเรือน สมาชิกกลุม ฯ สามารถประยุกต
ความรูของตนเองเขาสูระบบบัญชีการเงินกลุมฯ ซึ่งสงผลทําใหระบบบัญชีกลุมฯ มีความเขมแข็งมากข้ึน 

สรุป
  ผลการวิจัยสรุปไดวา ตนทุนการใหบริการนําเท่ียว การกําหนดอัตราคาบริการนําเท่ียวและจุดคุมทุนของ   
การใหบริการนําเที่ยวจะพิจารณาตามการแบงขนาดกลุมนักทองเที่ยวออกเปน 3 ขนาด ดังนี้ กลุมขนาดเล็กจํานวน
นักทองเที่ยวตั้งแต 15 - 20 คน กลุมขนาดกลาง จํานวนนักทองเที่ยวตั้งแต 21-30 คน และกลุมขนาดใหญ จํานวน
นักทองเที่ยวตั้งแต 31- 40 คน โดยตนทุนการใหบริการนําเที่ยวแบงออกเปนตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ พบวา 
ตนทุนผันแปรตอคนตอครั้งของการใหบริการนําเที่ยวของทุกขนาดกลุมนักทองเที่ยวมีจํานวนเทากัน อยูที่ 505 บาท 
สวนตนทุนคงที่พบวา จํานวนเงินรวมคงที่ตอครั้งของการใหบริการนําเที่ยว ทั้ง 3 ขนาดกลุมนักทองเท่ียว  ไดแก      
กลุมขนาดเล็ก กลุมขนาดกลาง และกลุมขนาดใหญ มีจํานวนเทากับ 6,800 บาท 7,800 บาท และ 8,800 บาท        
ตามลําดับ สวนอัตราคาบริการนําเที่ยว พบวา อัตราคาบริการตอคนตอคร้ังของการใหบริการนําเที่ยว ทั้ง 3 ขนาด  
กลุมนักทองเที่ยว ไดแกกลุมขนาดเล็ก กลุมขนาดกลาง และกลุมขนาดใหญ มีจํานวน เทากับ 1,050 บาท  960 บาท 
และ 870 บาท ตามลําดับ และสวนจุดคุมทุนของการใหบริการนําเท่ียว พบวา จุดคุมทุนตอคร้ังของการใหบริการ       
นําเที่ยว ทั้ง 3 ขนาดกลุมนักทองเที่ยว ไดแกกลุมขนาดเล็ก กลุมขนาดกลาง และกลุมขนาดใหญ มีจํานวนเทากับ   
13 คน 18 คน และ 25 คน ตามลําดับ
   จากสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับแนวทางพัฒนาการจัดการทองเที่ยว     
โดยชมุชนดวยการนําเอาจุดคุมทนุมาใช ควรมุงเนนการนําขอมลูทีไ่ดมาชวยการวางแผนตนทนุ การวางแผนกําหนด
อัตราคาบริการ และวางแผนการสรางกําไร ดังนี้ 
  1. วางแผนตนทุน หากสามารถบริหารตนทุนในสวนที่สามารถประหยัดไดไมวาจะเปนตนทุนผันแปรหรือ
ตนทุนคงที่ใหตํ่าลงไดจะสงผลใหจุดคุมทุนลดตํ่าลง  และกิจการก็สามารถทํากําไรไดเร็วข้ึน หรืออาจกลาวไดวา      
หากตนทุนรวมสูง จะสงผลใหจุดคุมทุนสูง และทําใหสรางกําไรไดชาลงนั้นเอง 
  2. การวางแผนกําหนดอัตราคาบริการ ควรนําเอาขอมูลจุดคุมทุนที่ไดมาชวยกําหนดอัตราคาบริการ           
นําเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชนบานสันลมจอย โดยพิจารณารวมกับปจจัยดานสวนแบงทางการตลาด และดานราคา
ขายหรืออัตราคาบริการนําเที่ยวของคูแขง เพื่อเปนการสรางความสามารถในการแขงขันใหเพิ่มข้ึน 
  3. การวางแผนกาํไร จาํนวนนกัทองเทีย่วทีใ่หบรกิารแตละครัง้ ควรเกนิจาํนวนจดุคุมทนุของการใหบรกิาร
นาํเทีย่ว เพือ่ทาํใหการบริการนําเท่ียวครัง้นัน้ ๆ  มผีลกาํไรตอบแทนคืนสูชมุชน และการนําขอมลูจดุคุมทนุของการให
บริการนําเที่ยวมาใชในการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน จะมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ถาชุมชนไดนําเรื่องของ
การกาํหนดสวนประสมทางการตลาดมาวเิคราะหรวมกนัเพือ่ใหไดแนวทางทีเ่ปนประโยชนตอการบรหิารจดัการทองเทีย่ว 
ดงันี ้1)  การนาํเทีย่วเปนสนิคาประเภทบรกิารทีจ่บัตองไมได ควรเนนการใหบริการทีส่รางความประทบัใจ ตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกคาเปนหลัก โดยอาศัยการสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจกับนักทองเท่ียวท่ีเขารับ
บริการในดานตาง  ๆ แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการใหบริการครั้งตอไป 2) ราคาขายโปรแกรมนําเที่ยว ควรนํา
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ขอมูลดานตนทุนมาชวยวางแผนกําหนดราคาขาย โดยการกําหนดราคาขายอาจใชวิธีการบวกเพิ่มเปนอัตรารอยละ
ของตนทุนรวม แตเนื่องจากการเปดใหบริการทองเท่ียวของชุมชนบานสันลมจอยอยูในชวงเร่ิมแรก ควรเนนการ         
เปดตัวการทองเท่ียวของชุมชนใหเปนที่รูจักมากกวาการสรางปริมาณผลตอบแทน การต้ังราคาขายควรบวกเพ่ิม       
จากตนทนุรวมในอัตรารอยละท่ีไมสงูมากเกินไป เชน 10% - 20% เพ่ือใหไดราคาขายท่ีเหมาะสมกับการจูงใจนกัทองเทีย่ว
และใหผลตอบแทนที่ไดมาสามารถชดเชยตนทุนตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 3)ชองทางการจัดจําหนาย ควรเลือกชองทาง            
การการจัดจําหนายที่เปนรูปธรรม เชน  ขายผานบริษัทนําเที่ยว และขายผานชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน  
บานสันลมจอย เปนตน 4)การประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเท่ียวกลุมใหม ๆ โดยแนะนําการทองเท่ียว       
ของชมุชนผานวทิยชุมุชน หนงัสอืพิมพทองถิน่ การทาํการประชาสมัพนัธเชิงรกุ เชน การเชญิส่ือมวลชนมาทศันศกึษา 
จัดทําสารคดีโทรทัศนหรือจัดทําบทความลงวารสารการทองเที่ยวชั้นนําของประเทศ รวมถึงจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ที่ชุมชนจัดทําขึ้นเอง เนนความเปนสากล สื่อสารใหคนไทยและคนตางชาติเขาใจ มีอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีนหรอืตามเห็นควร โดยทาํปายบอกทางเขาสูชมุชน  โปสเตอร คูมอืการทองเทีย่วแนะนําสถานท่ีทองเทีย่วของ
ชุมชนวางตามท่ีพักและรานอาหาร จัดทําเว็บไซตที่มีภาพสวยงามประกอบ มีระบบการจองเขาเที่ยวชุมชนอัตโนมัติ
และจัดใหมีศูนยบริการนักทองเท่ียวของชุมชน ทั้งน้ีการนําจุดคุมทุนมาใชสําหรับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนจะ
สงผลใหชมุชนสามารถวางแผนกลยุทธเพ่ือการแขงขนัในตลาดได ตลอดจนสามารถตดัสนิใจดาํเนนิงานไดอยางถกูตอง
เกิดประโยชนสูงสุด และชวยใหชุมชนพัฒนาตนเองไดอยางเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนสืบไป
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