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ภาคผนวก ก 
แบบฟอรมวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 

การทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
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1. ตารางการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย 
 

เงินกูจากสถาบันการเงิน บาท  ปท่ี เงินตน ณ. ตนป จํานวนเงิน จํานวนดอกเบี้ย จํานวนเงินตน เงินตนคงเหลือ 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ ตอป      ท่ีจายชําระตอป ท่ีจาย ท่ีจายชําระคืน ณ. ปลายป 
ระยะเวลาในการผอนคืน ป  1 

 2 
จํานวนเงินท่ีตองจายชําระตอป  3 

 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
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2. ตารางประมาณการตนทุนการผลิตของโครงการท่ีกําลังการผลิต 100% 
 

ปท่ี   
โปรแกรมการผลิต   

ตนทุนการผลิต(ไมรวมคาเสื่อมราคา) 
     วัตถุดิบ 
     คาแรงงาน (ฝายผลิต) 
     คาสาธารณูปโภค 
     คาซอมแซมและบํารุงรักษา 
     คาใชจายโรงงานอ่ืนๆ (Fixcost) 
     คาใชจายในการขายและบริหาร 
     คาใชจายอ่ืนๆดานการขายและบริหาร 
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3. ตารางคาวัตถุดิบ 
 

ลําดับ 
 

คาวัตถุดิบ 
รายการวัตถุดิบ จํานวนเงิน / ป 

1     
2     
3   
4   
5   

 

4. ตารางคาสาธารณูปโภค 
 

 

ลําดับ 
 

คาสาธารณูปโภค 
รายการ จํานวนเงิน / ป 

1 
2 
3     
4     
5     
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5. ตารางคาซอมแซมและบํารุงรักษา 
 

 

ลําดับ 
 

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 
รายการ จํานวนเงิน / ป 

1   
2     
3     
4     
5     

 

6. ตารางคาใชจายโรงงานอื่น ๆ (Fixcost) 
 

 

ลําดับ 
  

     คาใชจายโรงงานอื่น ๆ (Fixcost) 
รายการ จํานวนเงิน / ป 

1   
 2   

 3     
4     
5     
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7. ตารางคาใชจายอื่นๆดานการขายและบริหาร 
 

 

ลําดับ 
  

   คาใชจายอื่นๆดานการขายและบริหาร 
รายการ จํานวนเงิน / ป 

1   
 2     

3     
4     
5     

 

8.ตารางคาจางแรงงาน 
 

 

ลําดับ 
  

คาจางแรงงาน 
แผนก จํานวน (คน) เงินเดือน รายป 

1     
2     
3     
4     
5     
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9. ประมาณการตนทุนการผลิตของโครงการ 
 

ปท่ี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
โปรแกรมการผลิต ระยะกอสราง 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

ตนทุนการผลิต(ไมรวมคาเส่ือมราคา) 
          

  
     วัตถุดิบ 

                คาแรงงาน 
                คาสาธารณูปโภค 
                คาซอมแซมและบํารุงรักษา 
                คาใชจายโรงงานอืน่ๆ(Fix cost) 
           รวมตนทุนการผลิต (ไมรวมคาเส่ือมราคา)   

          คาเส่ือมราคา : 
                อาคารและส่ิงกอสรางที่ใชในการผลิต 
                เครื่องจักรและอุปกรณ 
                ยานพาหนะ 
                คอมพิวเตอร 
           รวมคาเส่ือมราคา   

          ตนทุนการผลิตรวม   
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10. ตารางประมาณการตนทุนในการขายและบริหารของโครงการ 
 

ปท่ี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
โปรแกรมการผลิต ระยะกอสราง 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

คาใชจายในการขายและบริหาร                       
(ไมรวมคาเสื่อมราคา)   

             คาใชจายในการขายและบริหาร   
             คาใชจายอ่ืนๆดานการขายและบริหาร   
             ดอกเบี้ย   
          รวมคาใชจายในการขายและบริหาร   
          (ไมรวมคาเสื่อมราคา)                       
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 11. ตารางคาเสื่อมราคา 
 

ปท่ี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
โปรแกรมการผลิต ระยะกอสราง 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

คาเสื่อมราคา :                       
เกาอ้ี 
คอมพิวเตอร 
โตะ 
พัดลม 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 
อาคารสํานักงาน 
คาใชจายกอนการดําเนินงาน 
รวมคาเสื่อมราคา 
คาใชจายในการขายและ

บริหารทั้งสิ้น 
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12. ประมาณการงบกําไรขาดทุนของโครงการ 
 

ปท่ี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
โปรแกรมการผลิต ระยะกอสราง 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

รายไดจากการขาย 
หัก  ตนทนุการผลิต 
กําไรขั้นตน 
หัก  คาใชจายในการขาย+บริหาร 
กําไรกอนหกัภาษี 
หักภาษีเงินได  
กําไรสุทธิ   
กําไรสะสม   
อัตราภาษีเงินได 
ยกเวนภาษีเงินไดเปนเวลา ป 
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13. ตารางประมาณการตนทุนตอหนวย 
ปท่ี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

โปรแกรมการผลิต ระยะกอสราง 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 
ตนทุนการผลิต(ไมรวมคาเสื่อม)   
คาใชจายในการขายและบริหาร(ไมรวมคาเสื่อม)   
รวมตนทุนการดําเนินงาน(ไมรวมคาเสื่อม)   

คาเสื่อมราคา :   
เกาอ้ี   
คอมพิวเตอร   
โตะ   
พัดลม   
เคร่ืองจักรและอุปกรณ   
อาคารสํานักงาน   
คาใชจายกอนการดําเนินงาน   
รวมคาเสื่อมราคา   
ตนทุนดําเนินงานรวมทั้งสิ้น   
ปริมาณการผลิต    
ตนทุนตอหนวย (บาท/หนวย)   
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14. ตารางประมาณการเงินลงทุนท้ังสิ้นของโครงการ 
รายการ จํานวนเงิน 

1.  เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร 
2.  คาใชจายกอนการดําเนินงาน 
3.  เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ที่เต็มกําลังการผลิต) 

รวมเงินลงทุนท้ังสิ้นของโครงการ 
  

15. ตารางการลงทุนในสินทรัพยถาวร 
รายการการลงทุนในสินทรัพยถาวร จํานวนเงิน อัตราคาเสื่อมราคา (%) 

ที่ดิน ชองท่ีดินไมคิดคาเสื่อม 
เกาอ้ี 
คอมพิวเตอร 
โตะ 
พัดลม 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 
อาคารสํานักงาน 

คาใชจายกอนการดําเนินงาน 
รายการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ไมคิดคาเสื่อม 
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16. ตารางประมาณการรายไดตอปของโครงการ 
รายการ ปท่ี 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
           
           
           
                      
                      

รวมรายได           
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17. ตารางประมาณการกระแสเงินสดสุทธิรายปของโครงการ 

ปท่ี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
โปรแกรมการผลิต ระยะกอสราง 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

ก.  กระแสเงินสดรับ   
     รายไดจากการขาย (B)   
ข.  กระแสเงินสดจาย   
     1.  เงินลงทุนทั้งสิ้น © 
     2.  ตนทุนดําเนินงานที่ไมรวมคาเสื่อมราคา(D) 
     3.  ภาษีเงินได(E) 
รวมกระแสเงินสดจาย 
ค.  กระแสเงินสดสุทธิ (ก-ข) 

NPV ของโครงการ อัตราผลตอบแทนท่ีตองการ 50% 
IRR ของโครงการ 

B/C Ratio ของโครงการ เทา 
 



การพัฒนาการบริหารจัดการตนทนุ 
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 

Development the management of the cost of the health  
tourism in Chiang Mai 

ผศ.รัชนีกร ปญญา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม การวิจัยเร่ืองน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนดวย
การวิเคราะหเชิงปริมาณ ขอมูลปฐมภูมิรวบรวมจากกลุมทองเที่ยวชุมชน จํานวน 1 ชุมชน ที่สมัคร
ใจในการรวมเวทีเสวนาปฏิบัติการ อาศัยกระบวนการ SWOT และการ Focus group เพื่อใหทราบ
บริบทและศักยภาพของการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวโดยชุมชนและนําไปสูการเก็บขอมูลเชิงปริมาณที่
ไดจากแบบประเมินตนทุนและผลตอบแทนการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น 
จากน้ันนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติอยางงาย คือ คาเฉลี่ยและคารอยละ ซึ่งจะแสดงใหถึงผลการ
ประกอบการธุรกิจทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพของทองถิ่น 
 ผลการวิจัยพบวา บริบทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชน จังหวัดเชียงใหม มี  
2 ลักษณะ คือ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในลักษณะของการสงเสริมสุขภาพและการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพในลักษณะของการบําบัดรักษาโดยพืชผักสมุนไพรในชุมชน อันเปนจุดขายของการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งชุมชนไดดําเนินการทองเที่ยวอยางมีศักยภาพ โดยเฉพาะศักยภาพในการ
บริหารจัดการองคกรและการใหบริการ สมาชิกมีความรูและความสามารถในการใหบริการสุขภาพ
เปนอยางดี แตขาดศักยภาพในการดําเนินงานทางธุรกิจโดยเฉพาะการจัดทําบัญชี สงผลใหกลุม
ธุรกิจทองเที่ยวขาดทุนสูงถึงปละ 186,572.70 บาท เน่ืองจากมีตนทุนการประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวที่คอนขางสูง ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น
ที่ควรจะพัฒนาคือ ตองพยายามลดตนทุนสวนน้ีและบูรณาการทํางานรวมกับภาครัฐโดยเฉพาะ
องคกรชุมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม จึงจะทําใหการทองเที่ยวดังกลาวเกิดความยั่งยืนได 
 

คําสําคัญ  ตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ, การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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Abstract 
This research aims to study guidelines to develop the cost management of health tourism 

in Chiang Mai. It is the qualitative research but the quantitative analysis was also supported. 
Primary data was collected from 1 group of tourism community business who was willing to join 
in this project. SWOT analysis and focus group were used to study the context and its potentiality 
to operate tourism. Quantitative data was from evaluation the benefit cost of health tourism 
business. Descriptive statistics such as mean and percentage were also used to analyze and 
expressed the turnover of health tourism business. 
 The finding showed that there are two kinds of contexts for health tourism in Chiang 
Mai; 1) health promotion tourism and 2) health healing tourism with vegetables and herbs in 
communities. These two kinds of health tourism are the good selling point for communities. The 
communities also have good potentiality particularly in the organizational management and good 
service to run on their business. Members of the communities can give a good service for 
customers. However, they lack the potentiality in accounting.  Their business were thereby lost 
186,572.70 baht/year because of the high public relations for tourist attraction. As a result, they 
should minimize the cost of public relations and work together with government and private 
sectors so that it will help tourism to be sustainable. 

 

Keywords: cot of the health tourism, health tourism 
 
บทนํา 
 จังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพในดานการทองเที่ยวสูงและมีผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเปน
จํานวนมาก อีกทั้งจังหวัดเชียงใหมมีศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมลานนาที่มีเอกลักษณโดดเดน
สวยงามและเกิดจากภูมิปญญาของคนในทองถิ่น ซึ่งลวนเปนชางฝมือที่มีคุณภาพจึงจําเปนอยางยิ่งที่
ควรจะมีวิธีในการสรางเครือขายระหวางธุรกิจทองเที่ยวและโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑใน
จังหวัดตาง ๆ ในภาคเหนือตอนบน  และหารูปแบบที่เหมาะสมของเครือขายระหวางธุรกิจทองเที่ยว
และโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑและการบริการทางดานการทองเที่ยว เพิ่ม
รายไดเขาสูชุมชนอาศัยรูปแบบเครือขายในการชวยเหลือทํางานรวมกันอยางชัดเจนและเปน
รูปธรรมมากขึ้น การทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพ (Medical Tourism) เปนการทองเที่ยว
รูปแบบใหมที่ไดรับความสนใจจากชาวตางชาติ เน่ืองจากจังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพในเร่ืองของ
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การบริการทางการแพทย ทั้งในดานบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนเร่ืองคาใชจายที่
นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงอ่ืน ๆรูปแบบของการจัดการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ
ในจังหวัดเชียงใหม เปนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Promotion Tourism) ที่มีรูปแบบการจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวที่มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่แตกตางหลากหลาย ไดแก  ทัวรแพทยแผนไทย  
ทัวรอาหารสมุนไพร ทัวรสมุนไพร ทัวรเกษตร  ทัวรนํ้าพุรอนและอาบนํ้าแร  ทัวรฝกสมาธิและ
บําเพ็ญภาวนา เปนการเยี่ยมชมวัดปากลางธรรมชาติอันสวยงามและสงบสุข ทําการฝกปฏิบัติแนว
สมาธิพุทธศาสน เพื่อสรางความสงบเยือกเย็นของจิตใจทามกลางสภาพธรรมชาติที่รมร่ืนงดงาม 
หรือน่ังวิปสสนาบําเพ็ญภาวนาขั้นสูงในสถานที่ที่จัดเตรียมไวในวัดปาธรรมชาติ โดยมีการให
คําปรึกษาแนะนําวิธีปฏิบั ติสมาธิอยางถูกตองและเปนประโยชนตอการคลายเครียดใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งศึกษาเรียนรูปรัชญาชีวิตและจิตวิญญาณตะวันออก ทัวรแหลงธรรมชาติ 
 นโยบายการวิจัยของชาติระหวาง พ.ศ. 2555-2559 ไดเนนการบูรณาการดานการวิจัยที่
สอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศสามารถเชื่อมโยงกับแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ความตอเน่ืองของนโยบาย
และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศรวมทั้ง
นโยบายและแนวทางการวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติระยะยาว พ.ศ. 2552-2571 โดยการวิจัยจะ
ตอบสนองความตองการของชุมชนและปญหาที่สําคัญเรงดวนเพื่อการพัฒนาประเทศพรอมกับ
ดําเนินการควบคูกับการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการอันเปนรากฐานอันสําคัญของการพัฒนา
ประเทศอยางสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้มุงใหเกิดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
 เน่ืองดวยการใหการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งมีปรัชญาและ
วิสัยทัศนในการใหบริการแกทองถิ่นในดานการวิชาการ (วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 
2555) จึงเกิดความรวมมือกับองคกรของทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 
(แมฮองสอน) ซึ่งในป พ.ศ. 2551-2555 ที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ไดทําความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ทั้งที่
เปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และเทศบาลตําบล ในการรวมมือกันกับนักวิจัยและนักวิจัย
ทองถิ่น ทําการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น กอใหเกิดแนวทางความรวมมือทางวิชาการ
อยางเปนรูปธรรม อีกทั้งคณะทํางานวิจัยคร้ังน้ีไดทําความรวมมือกับ อปท. ในจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังแต พ.ศ. 2551-2555 มากถึง 120 ตําบล (วีระศักด์ิ สมยานะ, 2555) ทําใหนักวิจัยเห็นวาควรเปน
อยางยิ่งที่ควรจะดําเนินการวิจัยภายใตชุดโครงการเร่ือง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม ภายใตความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมกับทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม” ในโครงการที่มีชื่อวา “การพัฒนาการบริหารจัดการตนทุน
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การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม” อันจะกอใหเกิดผลลัพธและผลผลิตของ
งานวิจัยที่เห็นถึงขอสรุปจากการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่นในเชิง
ประจักษกอใหเกิดผลการวิจัยที่สามารถยกระดับสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวแก
หนวยงานภาครัฐระดับกระทรวง กรม และทองถิ่น หนวยงานเอกชนและประชาชนผานกระบวนการ 
วิจัยแบบมีสวนรวมที่เสริมสรางศักยภาพแกภาคีทางการทองเที่ยวใหสามารถพัฒนาการทองเที่ยว
บนฐานความรูสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาแนวการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม  
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ขั้นตอนที่ 1 กําหนดชุมชนดานการทองเที่ยวที่มีความตองการเขารวมโครงการ ใช
วิธีสุมแบบแบงชั้น (Stratified sampling) จากอําเภอตาง ๆ ที่สนใจจะเขารวมโครงการทั้งหมดใน
จังหวัดเชียงใหม อาศัยแบบฟอรมแสดงความประสงคเขารวมโครงการ  
  ขั้นตอนที่ 2 กําหนดกลุมตัวอยาง โดยวิธีสุมแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค 
(purposive sampling) และคัดกรองผูเขารวมโครงการโดยใชแบบฟอรมเพื่อประเมินคัดกรอง
ผูเขารวมโครงการ มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 1 ชุมชน ไดแก กลุมทองเที่ยวชุมชนแมโจบานดิน
โฮมสเตย ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 2) การเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสํารวจ สอบถาม และสัมภาษณผูเขารวมโครงการ
ทั้งหมด 
  2.2) ขอมูลทติุยภูมิ ไดแก เอกสาร งานวิจัย ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวโดยชุมชน และผลการประเมินการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน 
 3) เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  แบบสัมภาษณ แบบสอบถามศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการตนทุนการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ดังน้ี 
  (3.1) แบบฟอรมแสดงความประสงคเขารวมโครงการ 
  (3.2) แบบฟอรมเพื่อประเมินคัดกรองผูเขารวมโครงการ 
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  (3.3) แบบฟอรมรวบรวมขอมูลปจจัยนําเขา 
  (3.4) แบบฟอรมวิเคราะหขอมูลในสวนของกระบวนการ 
  (3.5) แบบฟอรมการประเมิน Focus Group ของกลุมเปาหมาย ไดแก ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคชุมชน   
  (3.6) แบบฟอรมวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน  
  (3.7) แบบประเมินศักยภาพการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ทองถิ่น 
 4) การวิเคราะหและประเมินผล 
  การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ การ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะวิเคราะหความรู ความเขาใจในการคิดวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทน
การบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น (ตลอดจนการจัดทําแผนธุรกิจในการ
บริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ) สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจะวิเคราะหและ
สังเคราะหเน้ือหาจากการสัมภาษณ  ผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม 
 
ผลการศึกษา 
 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัด ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันมีคนสวนใหญที่ไดหันมาใสใจในสุขภาพ
มากยิ่งขึ้นจึงทําใหการบริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม 
ประชาชนที่อาศัยอยูใน จังหวัดเชียงใหม ไดมีการเอาใจใสและมีการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดย
เห็นไดจากการหันมาออกกําลังกาย การนวดแผนโบราณโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น การรับประทาน
อาหารพืชผักสมุนไพรที่ปลอดสารพิษ สิ่งเหลาน้ีไดเปนแรงดึงดูดอันสําคัญที่ดึงดูดนักทองเที่ยวให
เขามาเที่ยวและใชบริการเกี่ยวกับสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม จากกรณีศึกษาการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพของชุมชน จังหวัดเชียงใหม สามารถสรุปเปนบริบทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพดวยชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม ได 2 ลักษณะคือ 1) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในลักษณะของการสงเสริมสุขภาพ 
เปนลักษณะการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวไดใชเวลาที่เหลือจากการมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
แลวมาใชบริการทางดานสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนลักษณะของการสงเสริม ฟนฟู และดูแลรักษา
สุขภาพ ทั้งทางดานรางกายและจิตใจใหดีขึ้น และ 2) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในลักษณะของการ
บําบัดรักษาโดยอาศัยพืชผักสมุนไพรที่นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวสามารถนําเอาสมุนไพรมาใช
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เพื่อบําบัดรักษาโรคบางอยางได เชน โรคทองอืดทองเฟอ โรคทองเสีย โรครอนในกระหายนํ้า  
เปนตน  

ในสวนของผลการวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม ในดาน
ตาง ๆ ดังนี้ 
 1) ศักยภาพดานการบริหารจัดการองคกร พบวากลุมมีจุดแข็ง คือ สมาชิกของชุมชนการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีความมุงมั่นและต้ังใจในการทํางาน แตยังมีจุดออน คือ ขาดการวางแผนการ
จัดการดานบุคคลากรในดานของการจัดหาบุคคลากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในการบริการ
เชิงสุขภาพแกนักทองเที่ยว 
 2) ศักยภาพการบริหารจัดการของการใหบริการ พบวากลุมมีจุดแข็ง คือชุมชนมีความรูและ
ความสามารถในการใหบริการเชิงสุขภาพในลักษณะของการบําบัดรักษา แกนักทองเที่ยว โดยสวน
ใหญเปนการบําบัดรักษาโดยอาศัยภูมิปญญาพื้นฐาน นับวาเปนจุดดึงดูดที่สําคัญที่จะทําให
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาใชบริการ แตยังมีจุดออนที่พบคือ ยังขาดความสามารถในการจัด
โปรแกรมกิจกรรม การใหบริการเชิงสุขภาพแกนักทองเที่ยว กลุมขาดความสามารถในการจัดหา
ลูกคา หรือนักทองเที่ยวเขามาเที่ยว และใชบริการเชิงสุขภาพแกนักทองเที่ยว รวมถึงขาดความรูใน
การอธิบายและการใหความรูเกี่ยวกับสรรพคุณของการใหบริการเชิงสุขภาพและขาดความรูในการ
ประชาสัมพันธการใหบริการเชิงสุขภาพแกนักทองเที่ยว 
 3) ศักยภาพดานการบริหารจัดการดานการเงินและบัญชี พบวายังมีจุดออน คือ  ขาดความรู
และความสามารถในการจัดหมวดหมู ประเภทรายการในการทําบัญชีการเงิน และขาดความสามารถ
ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงขาดความรูและ
ความสามารถในการจัดการผลประโยชนใหแกชุมชน สําหรับการวิเคราะหความเขมแข็งของชุมชน
พบวา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม ยังมีจุดออน คือ คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและคนในชุมชนขาดความสนใจที่จะเรียนรูในการ
ใหบริการ เชน การบําบัดรักษาสุขภาพใหแกนักทองเที่ยว เปนตน 
 จากบริบทและศักยภาพของกลุมที่วิเคราะหไดเห็นไดวา ดวยศักยภาพของกลุมการ
ทองเที่ยวที่เปนอยูหากจะพัฒนาตอไปใหเกิดความยั่งยืนแลว กลุมทองเที่ยวตองแกไขจุดออนและ
พัฒนากลุมตามจุดแข็งและโอกาสที่ทั้งภาครัฐและเอกชนไดใหการสนับสนุน โดยเฉพาะความรูใน
การประกอบธุรกิจชุมชนดานการทองเที่ยว ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบการบริหารดานการเงิน
และบัญชี ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ีจึงไดทําการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน รวมถึงการเสนอแนะ
แนวทางการบริหารจัดการดานการเงินและบัญชีของกลุมทองเที่ยวใหเกิดการดําเนินงานไดอยาง
ยั่งยืน ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ



7 

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ไดแก กลุมทองเที่ยวชุมชนแมโจบานดิน
โฮมสเตย ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิเคราะหที่ไดนําไปสูแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหมอาศัย
แบบฟอรมวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ซึ่งประกอบไปดวยขอมูล 3 สวนโดยสวนแรก คือ 
ขอมูลรายรับของกลุมทองเที่ยว ซึ่งจะแสดงถึงจํานวนนักทองเที่ยว ราคาที่จําหนายการใหบริการ
ทองเที่ยว และรายรับทั้งปของการทองเที่ยวโดยชุมชน สวนขอมูลในสวนที่สอง คือ ขอมูลดานการ
ลงทุนของกลุมทองเที่ยว ซึ่งไดแก 1) คาใชจายประมาณการในการลงทุนทั้งสิ้นของโครงการ  
2) ปริมาณตนทุนการผลิตสินคา/บริการทั้งสิ้น และ 3) ตนทุนการผลิตสินคา/บริการแยกตาม
กิจกรรมตอคร้ัง (ป พ.ศ. 2556) สําหรับขอมูลในสวนที่สาม คือ ขอมูลดานการเงินของกลุม
ทองเที่ยว ไดแก 1) ขอมูลการระดมทุนในอดีต 2) การระดมทุนในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2556)  3) การ
กําหนดเพดานหุนของกลุม 4) เงินทุนหมุนเวียนของกลุม 5) การทําบัญชีของกลุม 6) การจัดสรรผล
กําไรของกลุม 7) หลักเกณฑในการแบงเงินปนผลของกลุม 8) ลูกหน้ีที่เกิดจากการใหสินเชื่อแก
ลูกคา (ป พ.ศ. 2556) และ 9) เจาหน้ีที่เกิดจากการใหซื้อเชื่อ/กูยืม (ป พ.ศ. 2556) ผลการวิจัยพบวา
โครงการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพมีคาใชจายเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการเปนสวนใหญ 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธใหมีนักทองเที่ยวมาใชบริการเพื่อใหเกิดรายได
แกชุมชนมากขึ้น ทําใหมีตนทุนการทองเที่ยวคอนขางสูง อีกทั้งการหารายไดเขาสูชุมชนยังทําได
นอย สงผลใหกําไรสุทธิของโครงการขาดทุนเปนจํานวนมาก โครงการดังกลาวมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนมากถึงปละ 186,572.70 บาท เน่ืองมาจากโครงการทองเที่ยวดังกลาวมีตนทุนแฝงเมื่อเทียบ
กับรายไดจากการทองเที่ยว ซึ่งเปนคาเที่ยวชมในราคาที่ตํ่ามากหากเทียบกับตนทุนในการที่จะดูแล
สถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ พิจารณาไดจากมูลคาเพิ่มของโครงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ติดลบถึง
รอยละ 157.31 สะทอนใหเห็นวาหากชุมชนยังคงดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวดังกลาว ตอไปในระยะ
ยาวจะทําใหเกิดการขาดทุนสะสม และจะไมสามารถประสบความสําเร็จไดใน 
   
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยพบวา บริบทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชน จังหวัดเชียงใหม มี 2 ลักษณะ 
คือ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในลักษณะของการสงเสริมสุขภาพและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ลักษณะของการบําบัดรักษาโดยพืชผักสมุนไพรในชุมชน อันเปนจุดขายของการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ ซึ่งมีเอกลักษณเฉพาะมากกวานิยามของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (2546) ไดใหคําจํากัดความไวและมีลักษณะใกลเคียงกับนิยมในความหมาย วรรณา 
วงษวานิช (2546) และอารัญ บุญชัยและจินนา ตันศราวิพุธ (2546) เพียงแตการศึกษาคร้ังน้ีได
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กําหนดถึงประเภทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่เปนเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม ที่เนนการ
ดําเนินงานโดยชุมชนเปนสําคัญ จึงแตกตางจากการจําแนกประเภทของการทองเที่ยวของ ปทิตตา 
ตันติเวชกุล (2546) ที่พิจารณาจากนักทองเที่ยวเปนสําคัญ ทั้งน้ีการวิจัยพบวาโดยภาพรวมของการ
ดําเนินงานของการทองเที่ยวในลักษณะน้ีในหลายงานวิจัยที่ผานมาทั้งของ นพรัตน พบลาภ (2546) 
หรือแมแตงานของ อัญญารัศม สรอยอินตะ (2545) และรัชนีภรณ ธนะไชย (2551) ลวนแลวแตมี
ประเด็นของการวิจัยในสวนของการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการสุขภาพเปนสําคัญ ซึ่งการวิจัย
เร่ืองน้ีก็ไดคนพบขอมูลที่คลายกันคือ ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการองคกรและการ
ใหบริการ สมาชิกมีความรูและความสามารถในการใหบริการสุขภาพเปนอยางดี การวิจัยยังพบอีก
วา ชุมชนยังขาดศักยภาพในการดําเนินงานทางธุรกิจโดยเฉพาะการจัดทําบัญชี สงผลใหกลุมธุรกิจ
ทองเที่ยวขาดทุนสูงถึงปละ 186,572.70 บาท เน่ืองจากมีตนทุนการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวที่
คอนขางสูง ตามแนวคิดการบริหารจัดการตนทุนของ ธนชัย ผูพัฒน (2553) ดังน้ันแนวทางการ
บริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่นที่ควรจะพัฒนาคือ ตองพยายามลดตนทุน
สวนน้ีและบูรณาการทํางานรวมกับภาครัฐโดยเฉพาะองคกรชุมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม 
จึงจะทําใหการทองเที่ยวดังกลาวเกิดความยั่งยืนได ซึ่งการวิจัยในระยะถัดไปจะดําเนินการวิจัยโดย
อาศัยผลลัพธของการวิจัยคร้ังนี้ตอยอดสูมาตรการหรือวิธีการใหเกิดผลเชิงรูปธรรม เพื่อนําไปปรับ
ใชกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหมตอไป 
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