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1.1 ท่ีมาและความสําคัญของการวิจัย 
 จังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพในดานการทองเที่ยวสูงและมีผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว
เปนจํานวนมาก อีกทั้งจังหวัดเชียงใหมมีศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมลานนาที่มีเอกลักษณโดดเดน
สวยงามและเกิดจากภูมิปญญาของคนในทองถิ่น ซึ่งลวนเปนชางฝมือที่มีคุณภาพจึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่ควรจะมีวิธีในการสรางเครือขายระหวางธุรกิจทองเที่ยวและโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ
ในจังหวัดตาง ๆ ในภาคเหนือตอนบน  และหารูปแบบที่เหมาะสมของเครือขายระหวางธุรกิจ
ทองเที่ยวและโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑและการบริการทางดานการ
ทองเที่ยว เพิ่มรายไดเขาสูชุมชนอาศัยรูปแบบเครือขายในการชวยเหลือทํางานรวมกันอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรมมากขึ้น ดวยเหตุน้ีการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) เปน
ทางเลือกในการจัดการแหลงทองเที่ยวที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของการ
ทองเที่ยว บนฐานความคิดที่วา ชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากร และเปนผูมีสวนไดเสียจาก
การทองเที่ยว โดยนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นตาง ๆ มาใชเปนตนทุนหรือปจจัยในการจัดการ
ทองเที่ยวอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความรู ความสามารถ
ในการดําเนินงาน ต้ังแตการตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินงาน การสรุปบทเรียน เนนใหเกิด
ความยั่งยืนสูคนรุนลูกหลาน และเกิดประโยชนตอทองถิ่น ตลอดจนคํานึงถึง ความสามารถในการ
รองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ 
 การทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพ (Medical Tourism) เปนการทองเที่ยวรูปแบบใหม
ที่ไดรับความสนใจจากชาวตางชาติ เน่ืองจากจังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพในเร่ืองของการบริการ
ทางการแพทย ทั้งในดานบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนเร่ืองคาใชจายที่นอยกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศคูแขงอ่ืน ๆ แตสิ่งสําคัญอีกประการที่นับเปนขอไดเปรียบในแงการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม คือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวหลัก โดยมี
แหลงทองเที่ยวทางทะเล ปาไม ภูเขา ศิลปวัฒนธรรม อาหาร สถานบันเทิง และแหลงชอปปง ซึ่ง
สามารถรองรับนักทองเที่ยวที่มาใชบริการทางการแพทยไดเปนอยางดี สิ่งนี้เองที่ทําใหชาวตางชาติ
เดินทางมารับการรักษาพยาบาลและทองเที่ยวเปนจํานวนมาก สามารถสรางรายไดใหกับจังหวัด
เปนจํานวนมากในแตละป สําหรับคนไทยเองแลวการทองเที่ยวเชิงการแพทย และสุขภาพก็ไดรับ
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ความสนใจไมนอย เพราะปจจุบันน้ี คนไทยรุนใหมหันมาใสใจดูแลสุขภาพทั้งกายและใจกันมาก
ขึ้น แหลงทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพจึงเกิดขึ้นหลายแหง บางแหงมีมานานแลว และไดรับ
การพัฒนาใหเปนระบบทันสมัยยิ่งขึ้น (http://thai.tourismthailand.org/see-do/activities/ medical-
tourism/)  
 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่
ทองเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูวิถีชีวิต รวมถึงการ
พักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาจากการทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพและการบําบัด 
รักษาฟนฟูสุขภาพ เชน การรับคําปรึกษาแนะนําดานสุขภาพ การออกกําลังกายอยางถูกวิธี การ
นวด อบ ประคบสมุนไพร การฝกปฏิบัติสมาธิ ตลอดจน การตรวจรางกาย การรักษาพยาบาล และ
อ่ืน ๆ ถือเปนการทองเที่ยวที่มีจิตสํานึกตอการสงเสริมและรักษาสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
โดยทั่วไปการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) มีการจัดรายการทองเที่ยวพักผอนทามกลาง
ธรรมชาติ เพื่อเรียนรูวิธีใชพลังงาน จากธรรมชาติมาบําบัดรักษาและสรางเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใหสดชื่นรูสึกผองใส เปนการเพิ่มพูนพละกําลังใหสมบูรณแข็งแรง รวมถึงปรับสภาพ
จิตใจและรางกายใหสมดุล (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2555) ทั้งน้ีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Health Tourism) อาจแบงออกไดตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรูปแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยว และความตองการของนักทองเที่ยวเปน 2 ประเภทหลัก ดังนี ้
  (1) การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) เปนการเดินทาง
ไปทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
เพื่อการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาจากการทองเที่ยวสวนหน่ึงมาทํากิจกรรม
สงเสริมสุขภาพในที่พักแรมหรือนอกที่พักแรมอยางถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐาน
อยางแทจริง เชน การนวด อบ ประคบสมุนไพร การบริการสุคนธบําบัด (Aroma Therapy) และ
วารีบําบัด (Water Therapy) การอาบนํ้าแรหรือนํ้าพุรอน การฝกกายบริหารทาฤาษีดัดตน การฝก
ปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสน การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ และอ่ืน ๆ โดยทั่วไป มัก
นิยมการเดินทางไปทองเที่ยวในชนบทหรือตางจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่สวยงาม การจัดรูปแบบกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่หลากหลายบรรจุไวในกิจกรรมการ
ทองเที่ยวน้ันดวย และเลือกพักแรมในสถานที่พักตากอากาศประเภทโรงแรมหรือรีสอรทที่มีศูนย
สุขภาพหรือศูนยกีฬาใหบริการสงเสริมสุขภาพที่มีมาตรฐานคุณภาพอยางแทจริง เพื่อเขารวม
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพในสถานที่พักแรมน้ัน ๆ จัดไวใหบริการแกนักทองเที่ยว ดังน้ันในการ
ใหบริการดังกลาวแกนักทองเที่ยว ผูประกอบการและผูใหบริการจึงตองดําเนินการพัฒนาบริการ 
จัดโปรแกรมการทองเที่ยว และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่ถูกตองตามหลักวิชาการและได
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มาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพจึงถือเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่
ไดรับการนิยมแพรหลายเปนอยางมาก อีกทั้งยังมีประโยชนในการสรางจิตสํานึกตอการสงเสริม
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักทองเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมไปในตัวอีก
ดวย 
  (2) การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Heath Healing Tourism) เปนการเดินทาง
ทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อการ
เรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหน่ึงจากการทองเที่ยวไปรับบริการบําบัด 
รักษาสุขภาพ รวมถึงการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มี
คุณภาพมาตรฐานอยางแทจริง เชน การตรวจรางกาย การรักษาโรคตาง ๆ การทําฟนและการรักษา
สุขภาพฟน การผาตัดเสริมความงาม เปนตน โดยทั่วไปจึงมักมีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่
บรรจุกิจกรรมการเขารับบริการบําบัดรักษาโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพตาง ๆ ที่
หลากหลาย เชน การตรวจรางกาย การรักษาโรคตาง ๆ  การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ จึง
เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มุงประโยชนตอการรักษาฟนฟูสุขภาพนักทองเที่ยวเปนสําคัญ 
 จุดประสงคหลักของการทองเที่ยวทั้ง 2 ประเภทน้ี คือ การสงเสริมบํารุงรักษาสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต การบําบัดรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ตลอดจนการไดมีโอกาสได
แลกเปลี่ยนประสบการณและสังสรรคทางสังคมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพที่ดีกับผูอ่ืนในระหวาง
การทองเที่ยว ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ และคานิยมในการสงเสริมและ
รักษาฟนฟูสุขภาพใหสมบูรณดวยตัวเองมากยิ่งขึ้น การสรางเสริมสุขภาพดวยตนเองน้ันสามารถ
แสดงออกมาในรูปแบบของการออกกําลังกายและการเลนกีฬา การควบคุมนํ้าหนักตัว ควรเลือก
รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพรที่มีประโยชนตอสุขภาพ การทําจิตใจใหสงบดวยการ 
ฝกปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสน และการใชยารักษาโรคจากสมุนไพรที่มีผลกระทบขางเคียง
นอย 
 รูปแบบของการจัดการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม เปนการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Health Promotion Tourism) ที่มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพที่แตกตางหลากหลาย ไดแก 
  (1) ทัวรแพทยแผนไทย เปนการเยี่ยมชมวัดที่มีประวัติความเปนมาที่มีชื่อเสียง
เกาแก รับฟงการบรรยายสรุปและชมการสาธิตการนวดไทยแผนโบราณเพื่อการรักษาโรคและการ
สงเสริมสุขภาพ ตลอดจนเรียนรูและฝกปฏิบัติวิธีการนวดไทยแผนโบราณจากผูที่มีความสามารถ
เปรียบเทียบวิธีการนวดแผนโบราณของประเทศไทยกับการนวดของประเทศอ่ืน ๆ ของโลก 
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  (2) ทัวรอาหารสมุนไพร เปนการเยี่ยมชมศูนยเกษตรสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร
สมุนไพร และศึกษาเรียนรูความมหัศจรรยแหงภูมิปญญาไทยที่สรางสรรคจรรโลงวัฒนธรรม
ทางดานอาหารสมุนไพรไรพิษที่มีแคลอร่ีตํ่าและเคร่ืองด่ืมสมุนไพรที่มีประโยชนตอสุขภาพ การ
นวดแพทยแผนไทยและอบสมุนไพรเพื่อบําบัดรักษาโรคและบํารุงรักษาสุขภาพ รวมทั้งการฝก
ปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสน ฝกโยคะ ฝกกายบริหารทาฤๅษีดัดตน และชมการสาธิตกระบวนการ
ผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มสมุนไพร 
  (3) ทัวรสมุนไพรชนบท เปนการเยี่ยมชมทัศนศึกษาการปฏิบัติงานของกลุม 
ชมรม สมาคม และผูสนใจสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและบํารุงรางกายในชนบทของตางจังหวัดที่
ยังอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและหมอพื้นบาน โดยจัดใหมีการเยี่ยมชมสวนสมุนไพรในสถานที่จริง
และรับฟงการบรรยายสรรพคุณ รวมทั้งการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณกับหมอพื้นบานและ
ชาวบานสมาชิกกลุมชมรมหรือสมาคมสมุนไพร 
  (4) ทัวรเกษตรธรรมชาติ เปนการเยี่ยมชมแหลงการทําเกษตรธรรมชาติ เกษตร
อินทรีย เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริและการเรียนรูปลูกผักพื้นบานปลอดสารพิษ ดวย
การฝกฝนวิธีการปลูกผักพื้นบานสําหรับบริโภคไดเอง การเรียนรูภูมิปญญาไทยในการทําเกษตร
ยั่งยืนแผนใหม ไรปุย ไรยาฆาแมลง โดยมีการทัศนศึกษาและพบปะสนทนาและพูดคุยกับ
นักวิชาการพื้นบานเกษตรกรรมไทย 
  (5) ทัวรนํ้าพุรอนและอาบนํ้าแร เปนการเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหลงนํ้าพุรอนและ
บอนํ้าแร ที่มีอยูในหลายจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย และพักในโรงแรมและรีสอรตที่
ต้ังอยูในหรือใกลสถานที่ใหบริการอาบนํ้าแรเพื่อบําบัดสุขภาพ โดยมีการทองเที่ยวและพักผอน
หยอนใจไปในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามในจังหวัดอันเปนที่ต้ังขอนํ้าพุรอนและบอนํ้าแร
น้ัน 
  (6) ทัวรฝกสมาธิและบําเพ็ญภาวนา เปนการเยี่ยมชมวัดปากลางธรรมชาติอัน
สวยงามและสงบสุข ทําการฝกปฏิบัติแนวสมาธิพุทธศาสน เพื่อสรางความสงบเยือกเย็นของจิตใจ
ทามกลางสภาพธรรมชาติที่รมร่ืนงดงาม หรือน่ังวิปสสนาบําเพ็ญภาวนาขั้นสูงในสถานที่ที่
จัดเตรียมไวในวัดปาธรรมชาติ โดยมีการใหคําปรึกษาแนะนําวิธีปฏิบัติสมาธิอยางถูกตองและเปน
ประโยชนตอการคลายเครียดในชีวิตประจําวัน รวมทั้งศึกษาเรียนรูปรัชญาชีวิตและจิตวิญญาณ
ตะวันออก 
  (7) ทัวรแหลงธรรมชาติ เปนการเยี่ยมชมแหลงธรรมชาติและเรียนรูความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สวยสดงดงาม โดยการเดินปาสมุนไพรหรือขี่จักรยานเสือภูเขาชม
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแหงชาติและปาธรรมชาติ รวมทั้งกิจกรรม
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สงเสริมสุขภาพอยางหลากหลายในสถานที่พักแรมประเภทโรงแรมและรีสอรทที่มีสถานบริการ
สงเสริมสุขภาพแบบสปาใหเลือกใชบริการได 
 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
ประเทศอยางสมดุลและยั่งยืนทั้งน้ีมุงใหเกิดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ทั้งจากหนวยงานที่มีภารกิจประจําตามหนาที่ (Function) ภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตรของ
ชาติหรือรัฐบาล (Agenda) ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรการวิจัยในระดับหนวยงาน
และภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจัยและการบริหารงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาภูมิภาคตาง ๆ อันจะทําใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาประเทศโดยรวม ใหทุกภาคสวนที่
เกี่ยวกับการวิจัยตลอดจนในพื้นที่ไดมีสวนรวมกันเสนอแนะปฏิบัติและติดตามผลเพื่อใหเกิดการ
พัฒนางานวิจัยในทุกภาคสวนและทุกระดับของประเทศอีกทั้งเพื่อสงเสริมใหเกิดงานวิจัยที่มีการ
ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและตอบสนองการพัฒนาประเทศมากขึ้น ทั้งน้ีการทองเที่ยวโดยชุมชน 
(Community Based Tourism) เปนทางเลือกในการจัดการแหลงทองเที่ยวที่ชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดทิศทางของการทองเที่ยวบนฐานความคิดที่วาชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากร 
และเปนผูมีสวนไดเสียจากการทองเที่ยวโดยนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นตาง ๆ มาใชเปน
ตนทุนหรือปจจัยในการจัดการทองเที่ยวอยางเหมาะสมรวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของ 
คนในชุมชนใหมีความรู ความสามารถในการดําเนินงานต้ังแตการตัดสินใจ การวางแผน การ
ดําเนินงาน การสรุปบทเรียนโดยเนนใหเกิดความยั่งยืนสูคนรุนลูกหลาน และเกิดประโยชนตอ
ทองถิ่นตลอดจนคํานึงถึง ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ 
 ภายใตนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ไดให
ความสําคัญกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานที่ 2 คือ การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยมีเปาประสงคเพื่อสรางเสริมองคความรูเพื่อเปนพื้นฐานสูการสราง
ศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เทาเทียมและเปนธรรมอยางสรางสรรค 
สมดุลและยั่งยืน โดยคํานึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับบริบทของจังหวัดเชียงใหม
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และแผนพัฒนาฯ จังหวัดเชียงใหม โดยมีกลุมงานวิจัยที่ตองดําเนินการเปนการเรงดวน กลุมเร่ืองที่ 
11 คือ การบริหารจัดการการทองเที่ยว โดยกําหนดกรอบการวิจัยไว 6 ดาน ไดแก  
  (1) การวิจัยเพื่อวิเคราะหกําหนดและปรับโครงสรางอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ไทยในภาคสาขาการทองเที่ยว (Tourism Sectors) ที่มีศักยภาพตอการพัฒนาประเทศ 
  (2) การวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมของทุนมนุษย (Human Capital) ของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวตอผลกระทบจากการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
  (3) การวิจัยเพื่อวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจการทองเที่ยวของชาติ (National 
Tourism Economic Impacts) เพื่อคาดการณและวางแผนการเพิ่มมูลคาคงเหลือทางการทองเที่ยว
ของชาติ (National Tourism Retained Value)  
  (4) การวิจัยเพื่อสรางมูลคาและคุณคาเพิ่มทางการทองเที่ยวของชาติ (Tourism 
Value Adding)  
  (5) การวิจัยเพื่อคนหาธํารงศักยภาพและรักษาฐานทรัพยากรทางการทองเที่ยว
ของชาติ 
  (6) การวิจัยเพื่อศึกษาและคนหาศักยภาพทางการตลาดการนักทองเที่ยวโดยเนน
นักทองเที่ยวคุณภาพ (High Quality Niche Markets) เชนกลุมบราซิลรัสเซียอินเดียและจีน (BRIC) 
และกลุมประเทศ GCC (Gulf Cooperation Council: การตาโอมานสหรัฐอาหรับเอมิเรตสบาหเรน
คูเวตและซาอุดิอาราเบีย) 
 ทั้ง 6 กรอบงานวิจัยเรงดวนลวนแลวแตสอดคลองกับกลยุทธการวิจัยที่ 4 ในการพัฒนา
ศักยภาพระดับคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวของยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติ สอดคลองกับแผนงานที่ 10 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
 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
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อยางยิ่งที่ควรจะดําเนินการวิจัยภายใตชุดโครงการเร่ือง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม ภายใตความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมกับทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม” ในโครงการที่มีชื่อวา “การพัฒนาการบริหารจัดการตนทุน
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม” อันจะกอใหเกิดผลลัพธและผลผลิตของ
งานวิจัยที่เห็นถึงขอสรุปจากการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่นในเชิง
ประจักษกอใหเกิดผลการวิจัยที่สามารถยกระดับสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวแก
หนวยงานภาครัฐระดับกระทรวง กรม และทองถิ่น หนวยงานเอกชนและประชาชนผานกระบวนการ 
วิจัยแบบมีสวนรวมที่เสริมสรางศักยภาพแกภาคีทางการทองเที่ยวใหสามารถพัฒนาการทองเที่ยว
บนฐานความรูสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาแนวการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม  
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 โครงการวิจัยมีขอบเขตการวิจัยเปนระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ป เปนการวิเคราะหการพัฒนาการ
บริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม อยางยั่งยืนโดยชุมชน  
จังหวัดเชียงใหม เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูในการขยายผลตนแบบการพัฒนาทองถิ่นสู
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาค  
 โดยงานวิจัยในคร้ังน้ีจะเปนการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการ
พัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม เชียงใหม 
โครงการวิจัย อาศัยวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) เพื่อสะทอนปญหาและความตองการของ 
แตละพื้นที่ เพื่อที่จะตอบสนองการพัฒนาในดานการบริหารจัดการการทองเที่ยว หลังจากน้ันจะใช
กระบวนการจัดการการเรียนรู ในการพัฒนาตนแบบใหมีศักยภาพมากขึ้นตามความเหมาะสมของ
แตทองถิ่น ผานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 จนกระทั่งได
ตนแบบที่ดีที่สุด (Best Practice) ของการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการทองเที่ยวอันจะ
นําไปสูการขยายผลในสู 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อันไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง จังหวัดแพร จังหวัดนาน และ จังหวัดพะเยา ตอไป 
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1.4 วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.4.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง/ผูเขารวมการวิจัย  
  ขั้นตอนที่ 1 กําหนดชุมชนดานการทองเที่ยวที่มีความตองการเขารวมโครงการ 
ใชวิธีสุมแบบแบงชั้น (Stratified sampling) จากอําเภอตาง ๆ ที่สนใจจะเขารวมโครงการทั้งหมด
ในจังหวดัเชียงใหม อาศัยแบบฟอรมแสดงความประสงคเขารวมโครงการ  
  ขั้นตอนที่ 2 กําหนดกลุมตัวอยาง โดยวิธีสุมแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค 
(purposive sampling) และคัดกรองผูเขารวมโครงการโดยใชแบบฟอรมเพื่อประเมินคัดกรอง
ผูเขารวมโครงการ มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 1 ชุมชน ไดแก กลุมทองเที่ยวชุมชนแมโจบานดิน
โฮมสเตย ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 1.4.2  ขอมูลและเคร่ืองมือในการวิจัย 
  (1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสํารวจ สอบถาม และสัมภาษณผูเขารวมโครงการ
ทั้งหมด 
  (2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสาร งานวิจัย ผลการดําเนินงานดานการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน และผลการประเมินการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน  
  (3) ชนิดเคร่ืองมือประกอบไปดวย แบบสัมภาษณ แบบสอบถามศักยภาพของ
ชุมชนในการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ดังน้ี 
   (3.1) แบบฟอรมแสดงความประสงคเขารวมโครงการ 
   (3.2) แบบฟอรมเพื่อประเมินคัดกรองผูเขารวมโครงการ 
   (3.3) แบบฟอรมรวบรวมขอมูลปจจัยนําเขา 
   (3.4) แบบฟอรมวิเคราะหขอมูลในสวนของกระบวนการ 
   (3.5) แบบฟอรมการประเมิน Focus Group ของกลุมเปาหมาย ไดแก 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน   
   (3.6) แบบฟอรมวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน  
   (3.7) แบบประเมินศักยภาพการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพของทองถิ่น 
 1.4.3 การวิเคราะหและประเมินผล  
  การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ การ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะวิเคราะหความรู ความเขาใจในการคิดวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทน
การบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น (ตลอดจนการจัดทําแผนธุรกิจใน
การบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ) สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจะวิเคราะหและ
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สังเคราะหเน้ือหาจากการสัมภาษณ  ผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม 
 
1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น  
จังหวัดเชียงใหม 

 
1.6 นิยามศัพท 
 การบริหารจัดการการทองเท่ียว หมายถึง การวางแผนการทองเที่ยวและดําเนินการให
เปนไปตามแผนโดยมีการจัดองคกร บริหารงานบุคคล การอํานวยการและควบคุมอยางเหมาะสม
เพื่อใหเปนไปตามแผนที่ไดวางไว ทั้งมีการประเมินผลแผนการทองเที่ยวดวย 
 การทองเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อการพักผอนหยอนใจ ชวยลดความตึงเครียด สราง
ความเขาใจอันดีระหวางผูมาเยือนและเจาของทองถิ่น ทั้งยังเปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พรอม ๆ 
กับการรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม อันมีการบริหารจัดการการทองเที่ยวเปน
เคร่ืองมือสําคัญในการรักษาวัฒนธรรมเหลาน้ันไว กลาวคือ เราใชวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม 
เปนสินคาทางการทองเที่ยว ทั้งน้ี การทองเที่ยวยังนํามาซึ่งการพัฒนาสิ่งอํานวยความตาง ๆ ทั้งดาน
สาธารณูปโภค (Public Utilities) และสาธารณูปการ (Public Facilities) ซึ่งยังผลใหเกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผูที่อยูอาศัยในชุมชนแหลงทองเที่ยวน้ัน ๆ 
 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเยี่ยมชม
สถานที่ทองเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค 
เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาจากการทองเที่ยว เพื่อทํากิจกรรมสงเสริม
สุขภาพและการบําบัดรักษาฟนฟูสุขภาพ เชน การรับคําปรึกษาแนะนําดานสุขภาพ การออกกําลัง
กายอยางถูกวิธี การนวด อบ ประคบสมุนไพร การฝกปฏิบัติสมาธิ ตลอดจน การตรวจรางกาย การ
รักษาพยาบาล และอ่ืนๆ โดยเปนการทองเที่ยว ที่มีจิตสํานึกตอการสงเสริมและรักษาสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม โดยทั่วไป การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) จึงมีการจัดรายการทองเที่ยว
พักผอนทามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรูวิธีใชพลังงาน จากธรรมชาติมาบําบัดรักษาและสรางเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ใหสดชื่นผองใส เปนการเพิ่มพูนพละกําลังใหสมบูรณแข็งแรง ปรับ
สภาพจิตใจและรางกายใหสมดุล 




