
 
บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม” นักวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งประกอบดวยแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
 (1) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 (2) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 (3) แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 (4) ทฤษฎีตนทุนที่เกี่ยวของ 
 (5) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตนทุน 
 (6) แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน 
 (7) แนวคิดเกี่ยวกับงบการเงินและกําไรขาดทุน 
 (8) แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชน 
 (9) การวิเคราะหศักยภาพของชุมชน (SWOT Analysis) 
 (10) งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 
 2.1.1 ความหมายของการทองเที่ยว 
  การศึกษาเกี่ยวกับการทองเที่ยวแบบยั่งยืนไดมีหนวยงานที่ เกี่ยวของและ
นักวิชาการไดใหความหมายและคํานิยามเกี่ยวกับการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ดังตอไปน้ี 
  การทองเที่ยวแบบยั่งยืนหรือที่แปลมาจากภาษาอังกฤษวา Sustainable Tourism 
เปนสวนหน่ึงของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งนักวิชาการดานการทองเที่ยว
ไดใหความสนใจเร่ืองการทองเที่ยวแบบยั่งยืนกันมากขึ้น เน่ืองจากความต่ืนตัวดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทองเที่ยวที่หันมานิยมการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
หรือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540) 
  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544) ไดขอใหราชบัณฑิตยสถานชวยบัญญัติคํา
จํากัดความของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยราชบัณฑิตยสถานไดใหคําจํากัดความไววา หมายถึง 
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การพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สุนทรียภาพ โดยใชทรัพยากรอันทรงคุณคาอยางชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณของธรรมชาติ
และวัฒนธรรมไวไดนานที่สุดเกิดผลกระทบนอยที่สุดและใชเปนประโยชนไดยาวนานที่สุด 
  รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2545) ใหคําจํากัดความวา การทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
หมายถึง การทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผูเปนเจาของทองถิ่นใน
ปจจุบัน โดยมีการปกปองและสงวนรักษาทรัพยากรของชนรุนหลังดวย 
  องคการ Eastern Caribbean States (OECS) (อางใน รําไพพรรณ แกวสุริยะ, 
2545) ใหคําจํากัดความวา การทองเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การใชประโยชนสูงสุดใน
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของความเสมอ
ภาคและการเลี้ยงดูตนเอง เพื่อสรางประสบการณที่ดีใหแกผูมาเยือน และเปนการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิต โดยความรวมมือของหลาย ๆ ฝายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในทองถิ่นน้ัน ๆ 
  จากทรรศนะตาง ๆ ที่กลาวมา พอสรุปไดวา การทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) หมายถึง การทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผูเปนเจาของ
ทองถิ่น ตามความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสุนทรียภาพภายใตขีดความสามารถ
ของธรรมชาติที่จะรองรับได โดยใชทรัพยากรอันทรงคุณคาอยางชาญฉลาดสามารถรักษา
เอกลักษณของธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่นไวนานที่สุด เกิดผลกระทบนอยที่สุด และใช
ประโยชนไดตลอดกาลยาวนานที่สุดและตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีตอกระบวนการทองเที่ยว อีกทั้งประชาชนทุกสวนตองไดรับ
ผลประโยชนที่ เกิดจากการทองเที่ยวอยางเสมอภาคกันรวมถึงมีการจัดการทรัพยากรเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในขณะที่ยัง
สามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศของทองถิ่นน้ันไวได 
 2.1.2 กลยุทธการจัดการดานทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
  ภราเดช พยัฆวิเชีย (2543) ไดกลาววา กลยุทธหรือวิธีการจัดการการทองเที่ยว
แบบยั่งยืนน้ี ผูรับผิดชอบการพัฒนาจะตองรวมดําเนินการ (รวมคิด รวมทํา) โดยจะตองทําการ
วางแผนพัฒนาการทองเที่ยว โดยใหองคกรชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หา
จุดแข็ง จุดออน ของการทองเที่ยวในชุมชนของตนและจัดทําแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแผน
แมบทของทองถิ่นซึ่ง อรวรรณ พันธเนตร (2541) ไดระบุวาการจัดการการทองเที่ยวในทองถิ่นเปน
ภาระหนาที่ของคนในทองถิ่นที่จะตองรวมคิดรวมทําเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยรวมเสนอ
ความคิดหรือระดมความคิดเห็นในการศึกษาสถานภาพของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทองเที่ยว มีจุดเดน จุดดอย โอกาสและปญหาอะไรบาง จากน้ันจึงรวมวางแผนงาน ทั้งแกไขปญหา 
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สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยว ทําแผนปฏิบัติการทั้งแผนเฉพาะกิจ แผนระยะเรงดวน 
ระยะกลาง และระยะยาว รวมมือกันทํางานตามแผนที่วางไวใหเปนผลสําเร็จ รวมทั้งรวมลงทุนใน
ธุรกิจทองเที่ยวที่ไดรับการยินยอมจากชุมชน รวมกันประเมินผลงาน เพื่อใหประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไวดวยกัน หรือพบปญหาที่ตองรวมกันแกไข ฟนฟู พัฒนาใหมีคุณภาพดีขึ้น 
นอกจากน้ัน กลุมผูแทนชุมชนตองทําหนาที่สรางเครือขายทั้งระดับแนวต้ังและแนวนอนดวย 
  จากที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา กลยุทธการจัดการดานการทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน หมายถึงการทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและประชาชน ภายใตขีด
ความสามารถของธรรมชาติที่จะรองรับได และตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีตอกระบวนการทองเที่ยว อีกทั้งประชาชนตองไดรับผลประโยชนที่
เกิดจากการทองเที่ยวอยางเสมอภาคกันรวมถึงมีการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ในขณะที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมและระบบนิเวศไวได 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 2.2.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 
  จากการศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ พบวาไดมีผูที่ใหความหมาย
ของการบริหารจัดการไว ดังนี ้
  สมพงศ เกษมสิน (2514) กลาวไววา การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลป
ในการนําเอาทรัพยากรมาบริหาร (Administrative Resource) เชน คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการ
จัดการ มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) เชน POSDCORB 
Model ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
  ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535) กลาววา  การบริหารในลักษณะที่เปนกระบวนการ
หมายถึง กระบวนการนําเอาการตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติ สวนการบริหารรัฐกิจหมายถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
  ธงชัย สันติวงษ (2543) กลาวไววา “การบริหาร” (Administration) มีรากศัพทมา
จากภาษาลาตินคือ “Administatrae” หมายถึง ชวยเหลือ (Assist) หรืออํานวยการ (Direct)  
การบริหารมีความสัมพันธหรือมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “Minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช
หรือผูรับใช หรือผูรับใชรัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายด้ังเดิมของคําวา Administer หมายถึง 
การติดตามดูแลสิ่งตาง ๆ สวน “การจัดการ” (Management) นิยมใชในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ
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ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังเพื่อมุงแสวงหากําไร (Profits) หรือกําไรสูงสุด (Maximum Profits) 
สําหรับผลประโยชนที่จะตกแกสาธารณะถือเปนวัตถุประสงครองหรือเปนผลพลอยได 
  ดังน้ัน จากการศึกษาทบทวนถึงที่มาและความหมายของการบริหารจัดการ
ดังกลาวขางตน อาจพบสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหสามารถ
ดําเนินงานหรือเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว ซึ่งหลักของการบริหารจัดการดังกลาวได
ครอบคลุมทั้งกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ และการปฏิบัติ 
 2.2.2 กระบวนการบริหารจัดการ 
  กระบวนการบริหารจัดการเปนสวนหน่ึงที่มีความสําคัญที่จะทําใหองคกรมุงสู
ความสําเร็จ ซึ่งมีผูที่ทําการศึกษาไดใหความเห็นไวหลากหลายแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
จัดการ เชน Gulick and Urwick (1996) ที่กลาวถึงแนวคิดกระบวนการบริหารโพสคอรบ
(POSDCORB) ประกอบดวยขั้นตอนการบริหาร 7 ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัด
องคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) หรือจาก
แนวคิดของ Fayol (1996) ซึ่งเห็นวาแนวคิดกระบวนการบริหารประกอบดวย 5 ประการหรือรวม
เรียกวา พอคค (POCCC) ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับ
การ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling)  
(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) อยางไรก็ตาม ในปจจุบันไดมีผูเชี่ยวชาญทางการบริหารหลายทานได
พยายามสรุปกระบวนการบริหารวามีทั้งหมด 8 ประการ ไดแก (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) 
  (1) การวางแผน (Planning) เปนหนาที่แรกในการบริหารงาน เพื่อกําหนด 
แนวทางการบริหารและดําเนินงานสําหรับอนาคต ซึ่งแผนงานและวัตถุประสงคจะบอกใหทราบ
ถึงจุดมุงหมายและทิศทางขององคการ หนวยงานและผูปฏิบัติ 
  (2) การตัดสินใจ (Decision making) ผูบริหารตองตัดสินใจเลือกกลยุทธหรือ
วิธีการดําเนินงานจากทางเลือกหลาย ๆ วิธี โดยเฉพาะอยางยิ่งยุคโลกาภิวัตน ดวยแลว การตัดสินใจ
อยางชาญฉลาดและมีจริยธรรมเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับผูบริหารทุกคน 
  (3) การจัดระเบียบองคการ (Organization) ผูบริหารตองพิจารณาโครงสรางตาง ๆ 
ขององคการ เชน สายการบังคับบัญชา การแบงงาน และการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่ง
ถือวาเปนสวนหน่ึงของหนาที่ในการบริหารองคการ ดังน้ัน การจัดระเบียบองคการอยาง
ระมัดระวังและเหมาะสมจะชวยประกันใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
  (4) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การบริหารงานบุคคลประกอบดวยกิจกรรม
เกี่ยวกับการสรรหา การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนหนาที่ผูบริหารจะตองรับผิดชอบ 
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  (5) การสื่อสาร (Communication) ผูบริหารในปจจุบันตองรับผิดชอบในการสื่อสาร
กับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู คําชี้แนะ กฎระเบียบ และขอมูลที่จําเปนตอการบรรลุวัตถุประสงค
ของงานโดยยึดกระบวนการสื่อสารสองทางเปนหลักปฏิบัติ นอกจากน้ัน การสื่อสารระหวาง
องคการตาง ๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกับหนวยงานทั้งโดยตรงและโดยออมเปนสิ่งสําคัญ สําหรับ
ผูบริหารในสภาวการณปจจุบันและอนาคต 
  (6) การจูงใจ (Motivating) สิ่งสําคัญสําหรับการบริหารงานในปจจุบันก็คือการ 
จูงใจบุคคลใหมุงมั่นทํางานจนบรรลุวัตถุประสงคตาง ๆ ได ดวยการสนองความตองการของบุคคล 
มอบงานที่มีความหมาย ทาทายความสามารถและใหรางวัลที่มีผลตอบแทนอยางคุมคา คูควรกับ
ผลงาน 
  (7) การเปนผูนํา (Leading) ผูบริหารตองเปนผูนําที่ดีโดยการทําตัวเปนตัวอยาง
สําหรับการบริหารงานในสถานการณตาง ๆ โดยเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกล 
  (8) การควบคุมการทํางาน (Controlling) การกระทําเพื่อการแกไขขอบกพรองที่
เกิดจากการเปรียบเทียบผลงานจริง กับผลงานที่ตองการหรือคาดหวัง เปนสวนหน่ึงของหนาที่ใน
การควบคุมของผูบริหาร 
 2.2.3 ระดับของการบริหารจัดการ 
  งานในการบริหารจัดการแบงออกเปน 3 ระดับใหญ ๆ คือ การบริหารจัดการ
ระดับตน การบริหารจัดการระดับกลาง และการบริหารจัดการระดับสูง ดังน้ันผูบริหารจึงตองมี
ความแตกตางกันไปตามระดับการบริหารจัดการ ดังนี ้
  (1) ผูบริหารระดับสูง (Top Manager) คือ ผูบริหารที่อยูในระดับสูงสุดของสาย
บังคับบัญชา ทําหนาที่นําองคการไปสูความสําเร็จ เปนผูที่ตองรับผิดชอบองคการทั้งหมดและเปน
ผูกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายสําคัญ ๆ ใหกับองคการ ขอบเขตการบริหารจัดการจึงเกี่ยวของ
กับปจจัยตาง ๆ ในสภาพแวดลอมภายนอกและปจจัยตาง ๆ ภายในองคการ 
  (2) ผูบริหารระดับกลาง (Middle Manager) คือ ผูบริหารที่อยูระดับรองลงมาจาก
ผูบริหารระดับสูง เปนผูรับเอาเปาหมาย นโยบายและแผนงานจากผูบริหารระดับสูงใหนําไป
ปฏิบัติ ทําหนาที่ประสานงานโดยพยายามรวบรวมผลสําเร็จของการทํางานภายในหนวยงานที่ตน
รับผิด ชอบอยู สงมอบใหกับผูบริหารระดับที่อยูสูงถัดขึ้นไป ขณะเดียวกันก็จะคอยรวมมือ
ชวยเหลือในการเผชิญและแกไขปญหาที่มากระทบจากภายนอกดวย ผูบริหารระดับกลางยังมี
หนาที่รับผิดชอบตอการทํางานของผูบริหารที่อยูระดับลางลงมา 
  (3) ผูบริหารระดับตน (First-line Manager or First-line Supervisor) คือ ผูบริหาร
ระดับลางสุด รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ เปนผูใกลชิดและสั่งการโดยตรง
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กับพนักงานปฏิบัติการและมีโอกาสรูความเปนไปของปญหาที่เกิดขึ้นในจุดปฏิบัติงาน ในบาง
องคการอาจจะมีกําหนดตําแหนงงานของผูบริหารระดับตนเปน Line Manager หัวหนางาน 
Supervisor หัวหนางาน Foreman ผูนํากลุม (Crew Leader) เปนตน 
  ถึงแมวากระบวนการในการบริหารจัดการ ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับจะ
มีพื้นฐานในปฏิบัติที่เหมือนกัน แตก็จะมีความแตกตางกันในการใชทักษะดานการบริหารจัดการ 
(Management Skills) และขอบเขตทีผู่บริหารแตละระดับไปเกี่ยวของ ดังนี้ 
  (1) ทักษะดานความคิด (Conceptual Skill) เปนความสามารถในการเขาใจ
องคการโดยรวม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห มีวิสัยทัศนและคาดการณสถานการณตาง ๆ 
ไดเปนอยางดี พรอมกับมีความคิดริเร่ิม โดยสามารถคิดกลยุทธวิธีตาง ๆ หรือพัฒนาสิ่งใหม ๆ  
ที่ดีกวาออกมาไดเสมอ ๆ 
  (2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (People Skill) เปนทักษะที่สรางความรวมมือใน
กลุมงาน รูถึงจิตใจคน เขาใจพฤติกรรมมนุษย รวมถึงทักษะในดานการติดตอสื่อสารและจูงใจคน 
ซึ่งจะทําใหเกิดการประสานงานกันที่ดีและเกิดการทุมเททํางานอุทิศใหกับองคการ 
  (3) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skill) เปนการใชความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในการปฏิบัติงานเชิงเทคนิค รูวิธีปฏิบัติงานและสามารถเขาใจปญหาดานเทคนิคตางๆ เปน
อยางดี รวมถึงเขาใจสภาพเงื่อนไขของทรัพยากรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดระบบการทํางานและ
รูจักปรับปรุงวิธีการทํางานใหทีประสิทธิภาพดวย 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 2.3.1 ความหมายของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  จากการศึกษาทบทวนเอกสาร แนวคิดที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
พบวา ไดมีผูใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพไว ดังนี ้
  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2546) ไดใหนิยามของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Health tourism) วาเปนการเดินทางทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามในแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบง
เวลาสวนหน่ึงจากการเดินทางทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมรักษาฟนฟู
สุขภาพ 
  วรรณา วงษวานิช (2546) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพไววา
หมายถึง การทองเที่ยวที่พักผอนไปทามกลางธรรมชาติ เรียนรูวิธีการใชพลังงานจากธรรมชาติมา
บําบัดและเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง จิตใจสดชื่นแจมใสควบคูไปกับการทองเที่ยวที่เห็น
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วัฒนธรรมทองถิ่น และนําสิ่งที่ไดรับมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น สวนใหญนิยมเดินทางไป
พักผอนยังตางจังหวัด ซึ่งปจจุบันนิยมกันมากในรูปแบบของศูนยสุขภาพ โดยแหลงทองเที่ยวเชิง
สุขภาพมีหลักสําคัญ คือ 
  (1) สถานที่นั้นควรจะมีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม รมร่ืน สะอาดปราศจากมลพิษ
ตาง ๆ 
  (2) มีสิ่งอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย 
  (3) มีบุคลากรที่มีความรูทางดานสุขภาพ อนามัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่พรอม
จะชวยใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา 
  (4) มีระบบการจัดการดานการออกกําลังกายและสันทนาการที่ถูกตองและ
ปลอดภัย โดยจัดแบงเวลาใหเหมาะสม มีกิจกรรมที่สงผลตอการพัฒนาสุขภาพทางดานรางกาย 
และจิตใจ 
  (5) มีแพทยและพยาบาลคอยดูแล และพรอมที่จะปฏิบัติการไดทันที 
  (6) นักทองเที่ยวไดรับประโยชน ความรูประสบการณดานตาง ๆ ความประทับใจ 
พรอมที่จะกลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสืบตอไป 
  อารัญ บุญชัย และจินนา ตันศราวิพุธ (2546) ไดใหนิยามของการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพวา หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ สวยสดงดงามในแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ ดวยการแบงเวลาจากการ
ทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพหรือการบําบัดรักษาฟนฟูสุขภาพ โดยทั่วไปการทองเที่ยว
สุขภาพจึงมีการจัดรายการทองเที่ยวพักผอนทามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรูวิธีใชพลังงานจาก
ธรรมชาติมาบําบัดรักษาและสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสดชื่นผองใส เปนการเพิ่มพูน
พละกําลังใหสมบูรณแข็งแรง ปรับสภาพจิตใจและรางกายใหสมดุล และสามารถนํากลับไปปรับ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 2.3.2 ประเภทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  ปทิตตา ตันติเวชกุล (2546) กลาววาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 
อาจแบงออกไดตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของโปรแกรมกิจกรรมการทองเที่ยวและความ
ตองการของนักทองเที่ยวเปน 2 ประเภทหลัก ดังนี ้
  (1) การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) เปนการ
เดินทางไปทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติและ
วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาจากการทองเที่ยวสวนหน่ึงมา
ทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในที่พักแรมหรือนอกที่พักแรมอยางถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมี
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คุณภาพมาตรฐานอยางแทจริง เชน การนวด อบ ประคบสมุนไพร การบริการสุวคนธบําบัด 
(Aroma Therapy) และวารีบําบัด (Water Therapy) การอาบนํ้าแรหรือนํ้าพุรอน การฝกกายบริหาร
ทาฤาษีดัดตน การฝกปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสน การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ และ
อ่ืน ๆ โดยทั่วไปจึงมักนิยมการเดินทางไปทองเที่ยวในชนบทตางจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยสดงดงาม โดยจัดโปรแกรมสงเสริมสุขภาพที่หลากหลายบรรจุไว
ในโปรแกรมการทองเที่ยวน้ันดวย และเลือกพักแรมในสถานที่พักตากอากาศประเภทโรงแรมหรือ 
รีสอรทที่มีศูนยสุขภาพหรือศูนยกีฬาใหบริการสงเสริมสุขภาพที่มีมาตรฐานคุณภาพอยางแทจริง 
เพื่อเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในสถานที่พักแรมน้ัน ๆ จัดไวใหบริการแกนักทองเที่ยว 
ดังน้ัน ในการใหบริการดังกลาวแกนักทองเที่ยว ผูประกอบการและผูใหบริการจึงตองดําเนินการ
พัฒนาบริการจัดโปรแกรมการทองเที่ยว และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
และไดมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพจึงถือเปนรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่ไดรับการนิยมแพรหลายเปนอยางมาก และมีประโยชนในการสรางจิตสํานึกตอการ
สงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักทองเที่ยวรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมไป
ในตัวอีกดวย 
  (2) การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Heath Healing Tourism) เปนการ
เดินทางไปทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติและ
วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหน่ึงจากการทองเที่ยวไป
รับบริการบําบัดรักษาสุขภาพการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานอยางแทจริงเชนการตรวจรางกาย การรักษาโรคตาง ๆ การทํา
ฟนและการรักษาสุขภาพฟน การผาตัดเสริมความงาม การผาตัดแปลงเพศ และอ่ืน ๆ เปนตน 
โดยทั่วไปจึงมักมีการจัดโปรแกรมการทองเที่ยวที่บรรจุโปรแกรมการเขารับบริการบําบัดรักษา
โรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน การตรวจรางกาย การรักษา
โรคตาง ๆ การทําฟน การผาตัดเสริมความงาม หรือการผาตัดแปลงเพศ ฯลฯ เปนตน โดยเลือกใช
บริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานอยางแทจริง ดังน้ัน ผูประกอบการ
และผูใหบริการตองดําเนินการพัฒนาบริการจัดโปรแกรมการทองเที่ยวและกิจกรรมบําบัดรักษา
สุขภาพที่ถูกตองตามหลักวิชาการและไดมาตรฐานคุณภาพที่ เหมาะสม การทองเที่ยวเชิง
บําบัดรักษาสุขภาพจึงเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มุงประโยชนตอการรักษาฟนฟูสุขภาพ
นักทองเที่ยวเปนสําคัญ 
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 2.3.3 รูปแบบของการจัดการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ 
  ปทิตตา ตันติเวชกุล (2546) ในประเทศไทยไดมีการจัดรูปแบบกิจกรรมการ
ใหบริการการสงเสริมสุขภาพที่แตกตางหลากหลายบรรจุไวในโปรแกรมทองเที่ยวเชิงสงเสริม
สุขภาพ (Health Promotion Tourism) ที่บริษัทนําเที่ยวเสนอขายใหกับนักทองเที่ยว ไดแก 
  (1) การนวดแผนไทย 
   การนวดแผนไทยถือเปนวิธีบําบัดรักษาโรคของไทยที่มีมาแตด้ังเดิม 
เร่ิมตนมาจากความพยายามในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย ฟกช้ํา ดวยการสัมผัสจับตอง หรือกด
บริเวณที่เจ็บเพื่อชวยเหลือตนเอง นวดเพื่อชวยเหลือตนเองและสั่งสมประสบการณมาเปนการนวด 
เร่ิมจากการนวดตนเอง นวดเพื่อชวยเหลือบุคคลในครอบครัวและกระจายกวางขวางออกไปใน
ชุมชน นอกจากน้ีในคายมวย ซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุจากการตอสู เชน ไหลหลุด เคล็ด ขัดยอก จึงมีการ
บําบัดขั้นตนดวยการกด จับ ดัด ดึง เพื่อใหเขาที่ ทําใหเรียนรูสืบทอดกันมาและพัฒนาเปนทาตาง  ๆ 
สรุปบทเรียนเปนศาสตรและศิลปะที่ใชในการบําบัดรักษาตราบจนถึงปจจุบัน ซึ่งประโยชนของ
การนวดแผนไทย คือ ชวยทําใหระบบหมุนเวียนของโลหิตดีสุขภาพแข็งแรง ชวยทําใหการ
เคลื่อนไหวของสรีระคลองแคลวอยางธรรมชาติ สามารถบรรเทาโรคและอาการปวดตาง  ๆ ของ
ขอตอและกลามเน้ือ และยังเปนการสรางความสัมพันธที่ดีและถายทอดความเอ้ืออาทรตอผูถูกนวด 
  (2) การนวดเทา 
   การนวดเทามีหลักการพื้นฐาน คือ อวัยวะทั้งหมดของรางกายจะมีการ
แสดงออกที่สัมพันธกับบริเวณเทาทั้งหมด โดยอวัยวะสวนใหญจะสัมพันธกับบริเวณสนเทา แลว
กระจายไปสูปลายเทา การนวดเทาแบบไทยจึงมีวิธีการนวดและการกดจุดบนเทา ซึ่งจะไปมีผลที่
อวัยวะอ่ืน ๆ ที่อยูไกลได โดยยังไมสามารถอธิบายถึงประสาทที่เกี่ยวของกันโดยตรงแบบแพทย
แผนปจจุบันได การนวดเทาแบบไทยเปนการนวดโดยรวมเพื่อกระตุนเสนสายใหลมเดินสะดวก 
โดยเร่ิมจากฝาเทา หลังเทา แลวไปที่ขา ซึ่งประโยชนของการนวดเทาเพื่อสุขภาพ คือ ชวยสงเสริม
สุขภาพโดยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต นํ้าเหลือง และกระตุนการทํางานของระบบตาง ๆ ใน
รางกายใหทํางานสมดุลดี ชวยปองกันโรคบางอยาง เชน ทองผูก หืด ปวดหัว โรคไต โรคเครียด 
ไมเกรน เปนตน และสงผลดีทางดานสุขภาพจิต รูสึกสบายลดความตึงเครียด และสราง
ความสัมพันธอันดีในครอบครัว 
  (3) การอบและประคบสมุนไพร หมายถึง กระบวนการและวิธีการในการสงเสริม
สุขภาพและการบําบัดรักษารางกาย จิตใจ และอารมณ ดวยกรรมวิธีอบไอนํ้าผสมกลิ่นหอมจาก 
พืชสมุนไพร หรือกรรมวิธีประคบรอนจากพืชสมุนไพร ตามหลักทฤษฎีการแพทยแผนไทย
โบราณ ซึ่งประกอบดวย 
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    (3.1) การอบสมุนไพร เปนการอบตัวดวยไอนํ้าที่ไดจากการตมสมุนไพร 
เปนวิธีบําบัดรักษาอยางหน่ึง ซึ่งเร่ิมตนจากประสบการณการน่ังกระโจมในหญิงหลังคลอด โดยใช
ผาทําเปนกระโจมหรือน่ังในสุมไกที่ปดคลุมมิดชิด และมีหมอตมสมุนไพรซึ่งเดือดทําใหสามารถ
อบและสูดดมไอนํ้าสมุนไพรและผิวหนังไดสัมผัสไอนํ้าดวยกัน ชวยใหการไหลเวียนของโลหิตดี
ขึ้นทําใหรางกายสดชื่น ผิวพรรณเปลงปลั่งมีนํ้ามีนวล ตอมาจึงเปนที่นิยมในประชาชนทั่วไป จึงได
มีการจัดทําเปนหองอบตัวดวยไอนํ้าสมุนไพร 2 แบบคือ การอบแหงหรือที่เรียกวา “เซาวนา” 
(Sauna) โดยใชความรอนจากถานหินบนเตาและการอบเปยก โดยใชหมอตมสมุนไพรที่มีทอสง 
ไอนํ้าเขาไปภายในหองอบ 
    (3.2) การประคบสมุนไพร เปนวิธีบําบัดรักษาของแพทยแผนไทย อีกวิธี
หน่ึงโดยการนําสมุนไพรสดที่มีตัวยาสําคัญเชน หัวไพล ขมิ้นออย ตะไคร ผิวมะกรูด ฯลฯ หอใส
ผารวมกันโดยใชวิธีน่ึงใหรอนเพื่อใหเกิดนํ้ามันหอมระเหยเปนสารในการออกฤทธิ์ ซึ่งเมื่อผสาน
กับความรอนดวยตัวยาตามสรรพคุณของสมุนไพรจะซึมผานผิวหนังดวยการประคบสัมผัสไปตาม
บริเวณที่ตองการ สวนใหญจะนิยมทํากันในหญิงหลังคลอดและผูที่ตองการใหรางกายสดชื่น
ผิวพรรณเปลงปลั่งมีนํ้ามีนวล 
  (4) สุวคนธบําบัด (Aroma Therapy) หมายถึงกระบวนการและวิธีการในการ
สงเสริมสุขภาพและการบําบัดรักษารางกาย จิตใจ และอารมณ ดวยกลิ่นหอม ซึ่งสวนใหญไดจาก
นํ้ามันหอมระเหย (Essential Oil หรือ Volatile Oil) ที่สกัดไดจากสวนตาง ๆ ของพืชสมุนไพร เชน 
ดอก ใบ ราก ผล เปลือกไม ยางไม รวมถึงสารในพืชบางชนิด เชน Coumarin และกลิ่นหอมที่ไดมา
จากสัตว เชน ปลาวาฬ (อําพันทองหรือ Ambergris เปนสารหอมที่ไดจากสํารอกปลาวาฬ) ชะมด 
(ชะมดเช็ด หรือ Civet เปนสารหอมที่ไดจากสิ่งขับถายจากกระเปาะของตอมคูใกลกับอวัยวะสืบ
พันธของตัวชะมด)  บีเวอร กวาง เปนตน โดยวิธีการใชนํ้ามันหอมระเหยที่นิยมใชในสุวคนธ
บําบัดอยู 3 วิธีดังนี ้
   (4.1) การสูดดมโดยตรง เปนวิธีที่งายและสะดวก โดยสูดดมกลิ่นหอม
จากนํ้ามันหอมระเหยที่หยดบนสําลีหรือกระดาษทิชชู หรือสูดดมไอระเหยจากนํ้ามันระเหยที่ 
หยดลงในเตาตมนํ้ารอน 5-10 หยด ไอนํ้าจะพากลิ่นนํ้ามันหอมระเหยกระจายออกไปทั่วบริเวณ 
สรางบรรยากาศใหมีกลิ่นหอมและบําบัดอาการตาง ๆ แลวแตชนิดของน้ํามันหอมระเหย 
   (4.2) การผสมนํ้า โดยการเติมนํ้ามันหอมระเหยลงในอางอาบนํ้า เปน
วิธีการที่ดีในการผอนคลายอารมณและจิตใจ กลิ่นหอมของนํ้ามันหอมระเหยจะผานเขาสูรางกาย
ได 2 ทางคือ การสูดดมกลิ่นที่ระเหยขึ้นมาจากนํ้าและการแทรกซึมเขาทางผิวหนัง นํ้าในอาง
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อาบนํ้าไมควรรอนเกินไป และปริมาณนํ้ามันหอมระเหยไมควรเกิน 6 หยด ถาในเด็กควรลด
ปริมาณน้ํามันหอมระเหยลงสักคร่ึงหน่ึง โดยตองผสมใหเขากับนํ้าที่เตรียมไวแลว 
   (4.3) การใชกับผิวหนังโดยตรง โดยทานํ้ามันหอมระเหยบนผิวหนังแลว
นวดรางกายดวยมือเปลาแบบลูบไลไปมาดวยนํ้าหนักที่สม่ําเสมอ จะชวยคลายเครียดและลดความ
ปวดเมื่อยไดดี แตไมควรเอานํ้ามันหอมระเหยชนิดเขมขนมานวด ควรจะทําใหนํ้ามันหอมระเหย
เจือจางเสียกอนใชทาบนผิวหนัง 
  (5) การบริการอาบนํ้าแร (Spa) แหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่ไดรับการสงเสริม และ
พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไดรับความนิยมแพรหลาย คือแหลงนํ้าแร (Mineral 
Water) ที่พบในรูปของนํ้าพุรอนหรือบอนํ้ารอน เน่ืองจากเชื่อกันวา นํ้าแรชนิดตาง ๆ มีคุณคา
ทางการบําบัดรักษาและสงเสริมสุขภาพจากการด่ืมหรืออาบ โดยรูจักไปในนามของ “สปา”  (Spa) 
ในประเทศไทย น้ําแรก็เปนสิง่ที่คนไทยรูจักคุณคามานาน ซึ่งมีใหบริการอยูในแหลงบอนํ้าแรและ
บอนํ้าพุรอนในหลายจังหวัด เชน ระนอง เชียงใหม เชียงราย อุทัยธานี ยะลา ฯลฯ แตยังไมไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพและทันสมัยเทาที่ควรเหมือนอยางใน
ตางประเทศ 
  (6) วารีบําบัด (Water Therapy) หมายถึง กิจกรรมสรางเสริมและบําบัดรักษา
สุขภาพโดยวิธีการสรางความสมบูรณแข็งแรงและเพิ่มสมรรถภาพที่ดีของรางกายดวยวิธีการตาง ๆ 
ที่อาศัยนํ้าเปนปจจัยสําคัญ ประกอบดวยการออกกําลังกายในนํ้าดวยวิธีการทํากิจกรรมแอโรบิกใน
นํ้า ซึ่งเรียกอีกอยางหน่ึงวา ไฮโดรเทอราป (Hydrotherapy) การออกกําลังกายแอโรบิกในนํ้า
สามารถชวยสรางเสริมและบําบัดรักษาสุขภาพได เพราะนํ้ามีแรงพยุงตัวที่ชวยลดในสวนตาง ๆ 
ของรางกายไดดี และชวยเสริมสรางกลามเน้ือไดเร็วขึ้น สําหรับผูสูงอายุที่มีอาการปวดหลัง หรือ
ปวดขอสามารถใชวิธีไฮโดรแอโรบิก (Hydro-aerobics) โดยการออกกําลังกายในสระนํ้าที่มีระดับ
นํ้าสูงเพียงแคหนาอกและเปนพื้นสระนํ้าแบบระนาบเดียวกันทั้งหมด นอกจากน้ียังมีวิธีการวารี
บําบัดแบบงาย ๆ คือ การอาบนํ้ารอนนํ้าเย็นสลับกัน โดยเร่ิมตนอาบนํ้ารอนกอนประมาณ 3-5 นาที 
แลวสลับการอาบดวยนํ้าเย็น ซึ่งจะมีผลทําใหรางกายเกิดความกระปร้ีกระเปราขึ้น แตถากอนนอน
อยากใหรางกายรูสึกสบายและหลับงายก็ใหใชวิธีการอาบนํ้าอุน เพื่อใหระบบตาง ๆ ของรางกาย
ทํางานชาลง ประโยชนของวารีบําบัดดวยวิธีน้ีจะชวยสรางภูมิตานทานตอโรคตาง ๆ ชวยปรับ
ฮอรโมนและชวยผอนคลายของระบบประสาทที่มีอาการตึงเครียดได 
  (7) การฝกกายบริหารทาฤาษีดัดตน เปนการออกกําลังกายโดยฝกกายบริหาร
นับเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการสรางเสริมสุขภาพที่ดี  ซึ่งมีวิธีการทําใหรางกายเกิดการ
เคลื่อนไหวที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดการใชพลังงานขับเหงื่อออกมา โดยใหมีความสัมพันธกับสวน
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ตาง ๆ ของรางกาย ไมวาจะเปนกระดูกขอตอกลามเน้ือ และอวัยวะภายในตาง ๆ ของรางกายมนุษย 
การดัดตนยังอาศัยความสัมพันธระหวางทาทางการเคลื่อนไหวกับการหายใจเปนหลักสําคัญ  
จึงตองมีการน่ังสมาธิรวมดวย จะชวยทําใหจิตใจสบายคลายเครียด หมอไทยโบราณจึงเชื่อมโยง
ประสบการณของทาฤาษีดัดตนที่บอกเลาสืบตอกันมาและคนควาเพิ่มเติมใหเปนทากายบริหาร
แบบไทย และสรุปทาทางการดัดตนใหมีความสุภาพและสามารถปฏิบัติไดโดยคน ทั่ว ๆ ไปไม
ผาดโผนหรือฝนรางกายจนเกินไป 
  (8) การฝกสมาธิแนวพุทธศาสน (Buddhist Meditation) 
   การฝกปฏิบัติแนวสมาธิพุทธศาสนเพื่อสรางความสงบเยือกเย็นของ
จิตใจทามกลางสภาพธรรมชาติที่รมร่ืนงดงาม หรือน่ังวิปสสนาบําเพ็ญภาวนาขั้นสูงในสถานที่ที่
จัดเตรียมไวในวัดปาธรรมชาติ โดยมีการใหคําปรึกษาแนะนําวิธีปฏิบัติสมาธิอยางถูกตองและเปน
ประโยชนตอการคลายเครียดในชีวิตประจําวัน รวมทั้งศึกษาเรียนรูปรัชญาชีวิตและจิตวิญญาณ
ตะวันออกชวยใหเกิดความมั่นคงทางอารมณ และมีภูมิคุมกันโรคทางจิต นอกจากน้ียังชวยเสริม
สุขภาพกายและใชแกไขโรคได รางกายกับจิตใจอาศัยกันและมีอิทธิพลตอกัน ผูมีจิตใจผองใส 
เบิกบานยอมชวยใหกายเอิบอ่ิมผิวพรรณผองใส สุขภาพกายดี เปนภูมิตานทานโรคไปในตัว 
  (9) การบริการอาหารและเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
   อาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพร หมายถึง การนําสมุนไพรมาปรุงเปน
อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ใหประโยชนแกรางกายและจิตใจในการดํารงชีวิตของมนุษย เน่ืองจาก 
พืชสมุนไพรมีสารอาหารที่จําเปนและมีประโยชนตอการเจริญเติบโตของรางกายอยูครบถวน 
ไดแกคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เกลือแร กรดอินทรีย ไวตามิน และนํ้ายอย เปนตน ในทัศนะ
ของแพทยแผนไทย การกินอาหารตามธาตุเปนประโยชนตอรางกายมนุษยที่ประกอบดวยธาตุ 4 
คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ธาตุทั้ง 4 น้ีตองมีความสมดุลกัน ซึ่งจะทําใหสุขภาพเปนปกติ ไมเจ็บปวยอาหาร
ที่มนุษยรับประทานเปนปจจัยหลักอยางหน่ึงที่จะบํารุงธาตุใหสมดุล โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารที่มี
พืชสมุนไพรเปนสวนประกอบจะมีสรรพคุณในการปรับธาตุที่หยอนหรือกําเริบใหกลับคืนสู
สภาวะปกติ 
  (10) การบริการผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 
   การนําสารสกัดจากสารธรรมชาติและสมุนไพรมาใชในการผลิตเคร่ือง 
สําอางเพื่อลดอันตรายและการแพสารสังเคราะห ซึ่งปจจุบันน้ีมีแนวโนมไดรับความนิยมสูงขึ้น
อยางรวดเร็วและสามารถนํามาใชใหเปนประโยชนในการสสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
สงเสริมสุขภาพในสถานบริการที่พักแรมไดเปนอยางดี 
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2.4 ทฤษฎีตนทุนท่ีเกี่ยวของ  
นราทิพย ชุติวงศ (2547) ไดใหความหมายของตนทุนในทางเศรษฐศาสตรคือ การ

วิเคราะหตนทุนในทางเศรษฐศาสตรจะมีความแตกตางจากการคิดตนทุนในทางบัญชี หรือตนทุน
ทั่วไป กลาวคือ ตนทุนทางบัญชีน้ันจะสามารถวัดคาใชจายที่เสียไปเปนตัวเงินเพียงอยางเดียวหรือ
เรียกไดวา เปนตนทุนที่เห็นแจงชัด (Explicit Cost) แตสําหรับตนทุนทางเศรษฐศาสตร  
(Economic Cost) น้ันจะรวมไปถึงคาใชจายที่เสียไปทั้งที่สามารถวัดเปนตัวเงินได และวัดเปนตัว
เงินไมได น่ันก็คือตนทุนที่เห็นแจงชัด (Explicit Cost) และตนทุนไมแจงชัด (Implicit Cost) 
ในทางเศรษฐศาสตรน้ันจะเรียกตนทุนที่มองไมเห็นอีกอยางหน่ึงวา “ตนทุนคาเสียโอกาส” 
(Opportunity Cost) และเปนตนทุนอีกตัวหน่ึง ที่ตองมีการประเมิน ดังน้ันจะเห็นไดวาตนทุนทาง
เศรษฐศาสตรประกอบดวยตนทุนแจงชัดกับ ตนทุนไมแจงชัดรวมกัน ตนทุนทางบัญชีจะมีคานอย
กวาตนทุนทางเศรษฐศาสตร และมีผลตอไปให กําไรทางบัญชีมีคาสูงกวากําไรทางเศรษฐศาสตร  

2.4.1 การจําแนกตนทุนที่ใชในการวิจัย  
 จําแนกตามสวนประกอบของผลิตภัณฑหรือทรัพยากรที่ใชในการผลิต  

การจําแนกตนทุนโดยวิธีน้ี เปนการจําแนกตามสวนประกอบที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคา
ประกอบดวย วัตถุดิบ แรงงาน และคาใชจายการผลิต  
  (1) ตนทุนจากวัตถุดิบ วัตถุดิบ (raw material) หมายถึง สิ่งที่นํามาใชในการผลิต 
และกลายเปนสวนหน่ึงของสินคา เน่ืองจากวัตถุดิบเปนสวนหน่ึงของการผลิตและการลงทุน 
ดังนั้นตนทุนของ วัตถุดิบจึงสามารถที่จะคํานวณไดในตัวสินคาที่ผลิตหรือกรรมวิธีในการผลิต  
  (2) ตนทุนจากแรงงาน แรงงาน (labor) หมายถึง เงินที่จายเปนคาแรงงานที่จางมา 
หรือทําการผลิตสินคาหรือทําการแปรสภาพตัววัตถุดิบใหเปนสินคาหรือผลผลิต  
  (3) ตนทุนจากคาใชจายการผลิต คาใชจายการผลิต (manufacturing overhead) 
หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิตนอกเหนือจากวัตถุดิบและคาแรงทาง สวนคาใชจาย
การขายและการบริหารไมถือเปนคาใชจายในการผลิต เพราะคาใชจายดังกลาวเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการ จัดจําหนายสินคาและในการบริหารการดําเนินงานของกิจการ ไมไดมีสวนเกี่ยวของ
กับการผลิตสินคา แตประการใด ดังน้ันคาใชจายในการผลิตเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการผลิต
เชน คาเชาพื้นที่ คาภาษี ที่ดิน คาเสื่อมราคาเคร่ืองจักรและอุปกรณ คาซอม เปนตน  
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 2.4.2 จําแนกตามความสัมพันธกับระดับของกิจกรรม หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา  
“การจําแนกตนทุนตามพฤติกรรม” (cost behavior) การจําแนกตนทุนโดยวิธีน้ีเปนการจําแนก
ประเภท โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงตนทุนเมื่อระดับกิจกรรมเปลี่ยนไป ไดแก ตนทุนคงที่ 
และตนทุน ผันแปร  
  (1) ตนทุนคงที ่(Fixed Costs) หมายถึง ตนทุนที่มีจํานวนรวมคงที่ไมเปลี่ยนแปลง 
ไปตามสัดสวนระดับของกิจกรรม หรือปริมาณการผลิตไมวาจะผลิตในปริมาณมากหรือนอย
เทาใดก็ตามตนทุนประเภทนี้จะมีจํานวนคงที่หรือไมสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชไดภายใน 
ระยะเวลาของการผลิต และถาไมดําเนินการผลิตก็ตองเสียตนทุนน้ี ไดแก คาเชาที่ดิน คาภาษีที่ดิน 
คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร คาเสียโอกาสเงินลงทุนในการซื้ออุปกรณการเกษตร และคาเสีย
โอกาสการใชที่ดินกรณีที่มีที่ดินเปนของตนเอง  
  (2) ตนทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง ตนทุนที่มีตนทุนรวมผันแปรไป
ตาม สัดสวนระดับของกิจกรรมหรือการผลิต ตนทุนผันแปรจึงเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใช
ปจจัยผันแปรในการผลิตถาทําการผลิตในปริมาณมาก ตนทุนผันแปรในการผลิตก็จะมาก ถาผลิต
ในปริมาณนอยตนทุนผันแปรในการผลิตก็จะนอย เมื่อไมทําการผลิตก็จะไมตองจายตนทุนชนิดน้ี
เลย และปจจัยผันแปรจะใชหมดไปในชวงการผลิตน้ัน ๆ ไดแก คาจางแรงงาน คาวัสดุอุปกรณ
การเกษตร ตลอดจน คาซอมแซมอุปกรณ  
 2.4.3 ความสัมพันธระหวางตนทุนการผลิต  

 ตนทุนรวม (Total Cost) หมายถึง ตนทุนที่ประกอบดวยตนทุนคงที่รวม (Total 
Fixed Cost: TFC) และตนทุนแปรผันรวม (Total Variable Cost: TVC)  

 

TC = TVC + TFC 
 

โดยที่ TC = ตนทุนรวม (Total Costs)  
TVC = ตนทุนผันแปรรวม (Total Variable Costs)  
TFC = ตนทุนคงที่รวม (Total Fixed Costs)  
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ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธระหวางตนทุนรวม ตนทุนผันแปรรวม และตนทุนคงที่รวม  
 

 จากภาพที่ 2.1 เสนตนทุนคงที่รวม (TFC) จะขนานกับแกนนอน แสดงใหเห็นวา 
ตนทุนคงที่จะไมขึ้นอยูกับปริมาณการผลิต หรือไมเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต ถาไมมีการ
ผลิต เลยก็ตองเสียตนทุนคงที ่เทากับ A บาท สวนตนทุนผันแปรรวม (TVC) จะเปนเสนที่ลากออก
จากจุดกําเนิดซึ่งแสดงใหเห็นวา ถาไมมีการผลิตเลยก็ไมตองเสีย แตถามีการผลิตเพิ่มขึ้นก็ตองเสีย
ตนทุนชนิดน้ีมากขึ้น สําหรับเสนตนทุนรวมทั้งหมด (TC) จะมีลักษณะคลายกับเสน TVC โดย
ระยะหางระหวางเสน TC กับ TVC จะเทากับ TFC  

 รายรับจากการผลิต (Production Revenue) รายรับจากการผลิตคือ รายไดที่ผูผลิต  
ไดรับจากการขายผลผลิตตามราคาตลาด (TR) ซึ่งคํานวณไดจาก ราคาตอหนวย (P) คูณดวย
ปริมาณ ขาย (Q) ดังสมการ  

 

TR = P x Q 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตนทุน 
 ธนชัย ผูพัฒน (2553) ไดกลาวถึงการบริหารจัดการตนทุนไววา การประกอบธุรกิจใน
ปจจุบัน ผูประกอบการทุกคนตางทราบกันเปนอยางดีวาสิ่งแรกที่จะถือกําเนิดขึ้นจากการทําธุรกิจก็
คือ ตนทุน ซึ่งตนทุนที่เกิดขึ้นน้ีถือเปนปจจัยสําคัญที่สุดอยางหน่ึงที่จะเปนตัวชี้วัดและบงบอกได
วาธุรกิจของผูประกอบการจะมีโอกาสการอยูรอดมากขนาดไหนเมื่อตองลงไปตอสูบนสังเวียนการ
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แขงขันที่แทจริงบนตลาดธุรกิจ นอกเหนือจากน้ีการทราบตนทุนที่แทจริงยังจะมีสวนชวยให
ผูประกอบการสามารถกําหนดรายละเอียดและออกแบบแผนงานทางธุรกิจใหเหมาะสมเขากันได
กับรูปแบบการขายสินคาและการประกอบกิจการ ดังน้ันตนทุนทางธุรกิจจึงถือเปนสิ่งสําคัญที่มี
อิทธิพลกระทบตอรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการโดยตรง ดังน้ันผูประกอบการจึง
สมควรที่จะตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการตนทุนใหมากเปนพิเศษกอนที่จะคิดริเร่ิมลง
มือสรางธุรกิจ โดยทั่วไปตนทุนทางธุรกิจถูกแบงออกมาเปน 2 ประเภท โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
 2.5.1 ตนทุนคงที่ 
  ตนทุนคงที่เปนตนทุนที่เปนพื้นฐานมากที่สุดสําหรับการทําธุรกิจในปจจุบัน 
เพราะเปนตนทุนที่ผูประกอบการจะตองเสียไมวาจะมีรายรับเขามาที่บริษัทหรือไม ซึ่งตนทุนคงที่
ไดแก เงินเดือนพนักงานประจํา ดอกเบี้ยของเงินที่ไปกูมาลงทุน คาเชารานคา คาเชาโรงงาน คาเชา
สํานักงาน คาเชาเคร่ืองจักร รวมถึงรายจายในสวนของภาษีเงินไดนิติบุคคลธรรมดาดวย ซึ่งตนทุน
ประเภทนี้ไมวาผูประกอบการจะมียอดขายเพิ่มมากขึ้นหรือลดนอยลงก็จําเปนที่จะตองจายอยูดีโดย
จํานวนเงินที่จายจะไมผันแปรไปตามจํานวนยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
 2.5.2 ตนทุนผันแปร 
  ตนทุนผันแปรเปนตนทุนที่ไมถูกระบุจํานวนเงินที่ตองจายแบบเปนตัวเลขตายตัว 
โดยจํานวนเงินของตนทุนแบบผันแปรจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับผลผลิตที่บริษัทของ
ผูประกอบการผลิตได เชน คานํ้ามัน คาวัตถุดิบที่นํามาใชเปนปจจัยการผลิต รวมถึงปจจัยการผลิต
ทางดานอ่ืนๆที่จะแปรผันไปตามจํานวนผลผลิตที่บริษัทตองการ ซึ่งตนทุนประเภทน้ีคอนขางที่จะ
สรางความวุนวายใหกับผูประกอบการเพราะไมสามารถกําหนดชี้ชัดลงไปอยางตายตัวไดวาธุรกิจ
ตองจายเงินในสวนน้ีเปนจํานวนเทาไหร เพราะตัวเลขมักจะวิ่งอยูตลอดเวลาอันเปนผลมาจาก
สินคาที่เปนปจจัยการผลิตในทองตลาดมีการปรับตัว ดังน้ันผูประกอบการจึงตองหมั่นเช็คราคา
กลางอยูตลอดเวลาเพื่อรักษาผลประโยชนในการทําธุรกิจของตัวทานเอง อยางไรก็ตาม การบริหาร
จัดการตนทุนทางธุรกิจที่ผูประกอบการตองคํานึงถึงและยึดเอาไปปฏิบั ติประกอบดวย  
การคํานวณหารายละเอียดของตนทุนทั้งหมด พยายามในการลดตนทุน คนหาทางเลือกพิเศษเพื่อ
ลดตนทุน และคํานวณตนทุนสุทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  (1) การคํานวณหารายละเอียดของตนทุนทั้งหมด 
   สิ่งแรกที่ผูประกอบการตองรีบดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการตนทุนคือ 
การคํานวณหารายละเอียดตนทุนทั้งหมด โดยเร่ิมจากการรวบรวมจัดทํารายละเอียดขอมูลในสวน
ตาง ๆ ที่เปนตนทุนและจําเปนตองใชสําหรับการประกอบธุรกิจของผูประกอบการ ไมวาจะเปน
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ตนทุนคงที่หรือตนทุนผันแปร เชน คาจางพนักงาน คาเชาพื้นที่ขายสินคา คาวัตถุดิบ คาเชา
สํานักงานคาไฟฟาและนํ้าประปา ฯลฯ และเมื่อไดรายละเอียดจํานวนเงินคาใชจายของตนทุน
ประเภทตาง ๆ ที่ถูกลิสตออกมาเปนรายชื่อพรอมทั้งจํานวนเงินแลว ใหนําจํานวนเงินใน
รายละเอียดขอตาง ๆ มาบวกรวมกันทั้งหมด ไดจํานวนเงินรวมกันเทาไหรใหถือเปนยอดตนทุน
สุทธิเบื้องตนเพื่อรอดําเนินการในขั้นตอนถัดไป 
  (2) พยายามในการลดตนทุน 
   หลังจากไดจํานวนเงินตนทุนสุทธิตามขั้นตอนที่ 1 แลว ในขั้นตอนน้ีเปน
สวนของการพยายามลดตนทุนโดยใหผูประกอบการดูที่ลิสตรายชื่อแลวพยายามตัดทอนลดใน 
สิ่งที่ไมจําเปนออกไปจากผังรายการ เชน หากผูประกอบการเพิ่งจะเร่ิมการทําธุรกิจและมีรูปแบบที่
ไมไดใหญโตมากนัก การเชาออฟฟศที่มีราคาแพงอาจจะไมใชตัวเลือกที่ถูกตองนัก และมองเห็น
แลววาอาจจะใชพื้นที่ภายในบานประยุกตดัดแปลงใหเปนสํานักงานไดก็ใหตัดในสวนของคาเชา
สํานักงานทิ้งไป หรือในสวนของการจางงาน ถาผูประกอบการเล็งเห็นวาตําแหนงงานหนาที่
ดังกลาวไมไดมีหนาที่มากเกินไปจนตองจางพนักงานเปนจํานวนมาก ก็อาจพิจารณาลดจํานวน
พนักงานลงเพื่อเปนการควบคุมคาใชจายก็สามารถทําได ซึ่งขั้นตอนน้ีจะเปนการชวยลดตนทุน 
อันเกิดจากความตองการที่เกินพอดีของผูประกอบการไดเปนจํานวนมากดวย 
  (3) คนหาทางเลือกพิเศษเพื่อลดตนทุน 
   หลังจากที่ไดทําการลดตนทุนในสวนที่ไมมีความจําเปนออกไปกอน
หนาน้ีแลว ก็จะเหลือแตในสวนของตนทุนที่มีความจําเปนตอธุรกิจแทบทั้งหมด โดยในสวนน้ี
ผูประกอบการคงไมสามารถที่จะตัดทอนลดตนทุนในบางสวนไดอีกแลว เพราะจะกระทบและ
สงผลอยางรายแรงตอประสิทธิภาพโดยทันที ซึ่งดวยความที่ไมสามารถตัดตัวเลือกออกไดอีกแต
ในขณะเดียวกันก็ตองลดตนทุนไปดวยในตัวทางออกที่ดีที่สุดสําหรับปญหาน้ีคือการแสวงหา
ทางเลือกพิเศษเพื่อลดตนทุน โดยใหผูประกอบการติดตอขอรับเงื่อนไขที่ดีที่สุดสําหรับธุรกิจของ
เราจากผูที่เปนเจาของปจจัยการผลิตทั้งในสวนของวัตถุดิบและพื้นที่ เชน ยื่นขอเสนอขอสวนลด
ในสวนของราคาขายสงจากทางซัพพลายเออร โดยใหขอเสนอวาจะซื้อสินคาปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น
หากลดราคาขายสงตอหนวยลง หรือ ถาเปนการเชาพื้นที่อาคารเพื่อทําสํานักงานหรือขายสินคาให
ยื่นขอเสนอขอสวนลดในเร่ืองของราคาที่ถูกลงกวาเดิมดวยขอแลกเปลี่ยนที่ผูประกอบการอาจจะ
ชําระคาเชาลวงหนาถึง 1 ปเต็ม เปนตน ซึ่งการแสวงหาทางเลือกพิเศษจะชวยทําใหผูประกอบการ
สามารถคงประสิทธิภาพเดิมเอาไวไดในขณะที่ตนทุนลดตํ่าลงซึ่งจะทําใหไดผลกําไรเพิ่มมากขึ้น
ในที่สุด 
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  (4) คํานวณตนทุนสุทธ ิ
   หลังจากที่ลดตนทุนดวยการตัดทอนสวนที่ไมจําเปนออกไปและใช
ชองทางเลือกพิเศษเพื่อลดตนทุนแลว ผูประกอบการจะไดตนทุนที่ถือวาตํ่าที่สุดออกมา เรียกวา
ตนทุนสุทธิ โดยผูประกอบการตองนําเอาตนทุนสุทธิที่ไดนํามาใชคํานวณเพื่อหาจุดคุมทุนและผล
กําไรที่จะไดรับเพื่อใชเปนตนแบบในการออกแบบสรางแผนทางธุรกิจที่เหมาะสมตอไป ซึ่งการ
คํานวณตนทุนที่ไดจะเปนตัวเบิกทางที่ทําใหผูประกอบการสามารถรูไดวาตองสรางแผนการตลาด
ที่เหมาะสมอยางไรจึงจะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จในอนาคตซึ่งในที่น้ีหมายถึงการต้ังราคา
ขายดวย 
   การลดตนทุนไมใชการลดคุณภาพสินคาหรือบริการ ถึงแมหัวใจสําคัญ
ของการบริหารตนทุนคือการตัดสวนที่ไมสําคัญทิ้งออกไป แตก็มีสิ่งหน่ึงที่ผูประกอบการทุกคน
พึงจะตองระวัง คือ การตัดทอนที่วาน้ันตองไมเปนการไปลดประสิทธิภาพของตัวสินคาและ
บริการลงโดยเด็ดขาด จึงจะเปนแนวทางการบริหารตนทุนที่ถูกตองที่สุด ซึ่งในอดีตผูประกอบการ
หลายรายมักมองขามในสวนน้ีไปโดยยอมรับที่จะลดประสิทธิภาพของสินคาตนเองลงพรอมกับ
ราคาตนทุนตามไปดวย ซึ่งเปนการความเขาใจที่ผิดและผูบริโภคไมสามารถยอมรับไดเลยไมวาจะ
ดวยเหตุผลอะไรก็ตามแต เพราะพวกเขาจะคิดวาตนเองเหมือนถูกหักหลังจายเงินเทาเดิมแตกลับ
ไดคุณภาพของสินคาที่ลดลงจากปกติ ผูประกอบการจึงตองคิดพิจารณาไตรตรองในเร่ืองน้ีใหมาก
เปนพิเศษหากคิดจะลดตนทุนลงอีกหลังจากที่สินคาไดถูกวางจําหนายไปแลว 
 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน  

2.6.1 ผลประโยชน หรือผลตอบแทน (Benefits) ของการลงทุน หมายถึง มูลคาของ สินคา 
หรือบริการที่ผลิตไดจากการลงทุน ประกอบดวย ผลตอบแทนทางตรง ผลตอบแทนทางออม และ
ผลตอบแทนที่ไมมีตัวตน  

(1) ผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefits) คือ ผลผลิตสุทธิของการลงทุนซึ่ง
หมายถึง มูลคาของสินคา และบริการที่ผลิตไดโดยตรงจากการลงทุน นอกจากน้ียังหมายถึงการ
ประหยัด และการลดคาใชจาย จากที่เคยมีอยูเดิม  

(2) ผลตอบแทนทางออม (Indirect Benefits) คือ ผลประโยชนตอบแทนอ่ืน ๆ  
ที่นอกเหนือจากผลประโยชนตอบแทนทางตรง นอกจากน้ียังรวมถึงผลประโยชนตอบแทนดาน 
สังคม และสิ่งแวดลอมตาง ๆ เชน โครงการน้ันอาจกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม กอใหเกิด
การขยายตัว ของการทองเทีย่วในพื้นที่ที่โครงการต้ังอยูเปนตน  
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(3) ผลตอบแทนที่ไมมีตัวตน (Intangible Benefits) คือ ผลตอบแทนที่ไมสามารถ 
ประเมินมูลคาเปนตัวเงินได เชน การลงทุนน้ันอาจมีสวนชวยยกระดับคุณภาพชีวิต และการ
กระจายรายได ใหมีความยุติธรรมมากขึ้น เปนตน  

2.6.2 คาเสียโอกาสของทุน (Opportunity Cost of Capital) คือ ถามีการกําหนดใหตลาดทุน 
(Capital Market) ที่มีอยูสามารถนําเงินตรา หรือทรัพยากรไปลงทุนเพื่อสรางเงินตรา ใหมีจํานวน
มากขึ้นในอนาคตแลว สามารถกลาวไดวา คาเสียโอกาสของการออมไดเกิดขึ้นแลว ทางเลือกตอ
การบริโภคในปจจุบันคือ การใชเงินทุนหรือทรัพยากรไปในทางที่กอใหเกิดรายได ในอนาคต  
ซึ่งอยางนอยตองมีมูลคาเทากับเงินตราในปจจุบันที่เกิดจากการลงทุนในรูปแบบอ่ืน 
 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับงบการเงินและกําไรขาดทุน 
 2.7.1 งบการเงิน (Financial Statement) เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของกิจการ งบการเงินที่สําคัญที่ควรจัดทํา ไดแก งบดุล และงบกําไร
ขาดทุน 
  (1) งบดุล (Balance Sheet) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินของ
กิจการอันประกอบดวย สินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจาของ ณ วันใดวันหน่ึง โดยทั่วไปจะ
แสดง ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
   (1.1) สินทรัพย (Assets) หมายถึง สิ่งที่มีคาสามารถวัดมูลคาเปนเงินตรา
ได ซึ่งกิจการเปนเจาของและมีไวเพื่อใหเกิดประโยชนตอกิจการ สินทรัพยอาจมีตัวตน หรือไมมี
ตัวตนก็ได อาจอยูในรูปสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย สิทธิเรียกรองใหชําระหน้ีหรือคาใชจายที่
ไดจายไปแลวลวงหนา โดยปกติการจัดเรียงรายการสินทรัพยในงบดุลจะเร่ิมจากสินทรัพยที่มี
สภาพคลองสูง เชน เงินสด ต๋ัวเงินรับ ลูกหน้ีการคา สินคาคงเหลือ วัสดุสิ้นเปลือง สินคาที่มีสภาพ
คลองตํ่า ไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสิ้นสุดดวยทรัพยสินอ่ืน ๆ หรือสินทรัพยที่ไมมี
ตัวตน เชน คาใชจายในการจัดต้ังกิจการ สิทธิบัตร และคานิยม 
   (2) หน้ีสิน (Liabilities) หมายถึง สิทธิเรียกรองที่บุคคลภายนอกมีตอ
กิจการอันเกิดจากการคา การกูยืมหรืออ่ืน ๆ ทําใหกิจการมีภาระผูกพันตองชดใชเปนเงินสด สินคา 
หรือบริการ และสินทรัพย ตลอดจนสิ่งที่มีคาอ่ืนใดภายในกําหนดเวลาที่ตกลงกัน งบดุลแสดง
รายการหน้ีสิน โดยเรียงลําดับตามระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระหน้ี น่ันคือแสดงรายการหน้ีสิน
หมุนเวียนอันเปนหน้ีสินระยะสั้น เชน เจาหน้ีการคา คาใชจายคางจาย แลวจึงแสดงรายการหน้ีสิน
ระยะยาว เชน หุนกู และเงินกูยืมระยะยาว 
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   (3) สวนของเจาของ (Owner’s Equity) หมายถึง สวนของเจาของกิจการ
ทีมีสิทธิ หรือสวนไดสวนเสียเหนือสินทรัพยของกิจการภายหลังหักสิทธิเรียกรองของเจาหน้ี หรือ
หน้ีสินที่มีตอกิจการหมดแลว อันเปนสวนของสินทรัพยที่เกินกวาหน้ีสิน สวนของเจาของน้ีเกิด
จากการลงทุน และรวมถึงสวนที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยสุทธิ อันเน่ืองมาจากการ
ดําเนินงานของกิจการ สวนของเจาของนี้จะเรียกแตกตางกันไปตามรูปแบบของกิจการ 
  ความสําพันธของรายการเหลานี้ในงบดุลอาจเขียนเปนสมการบัญชีไดดังนี ้
 

   สินทรัพย = หน้ีสิน+สวนของเจาของ 
 

  รูปแบบของงบดุลซึ่งสมาชิกหมูบาน หรือธุรกิจชุมชนสามารถจัดทําไดจะอยูใน
ลักษณะทํานองเดียวกันกับกิจการเจาของคนเดียว หรือหางหุนสวน ซึ่งแสดงไดดังนี ้
   ชุมชนหมูบาน.......................................................... 

งบดุล 
 ณ วันที่...................................................................... 

 

(หนวย : ………………..) 
สินทรัพย หน้ีสินและสวนของเจจาของ 

สินทรัพยหมุนเวียน  XX หน้ีสินหมุนเวียน   XX 
สินทรัพยถาวร   XX หน้ีสินระยะยาว    XX 
สินทรัพยไมมีตัวตน  XX สวนของเจาของ    XX 
สินทรัพยอ่ืน ๆ    XX ทุน-นาย...............   XX 
 รวมสินทรัพย  XX รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ  XX 
 
  จากตัวอยางการจัดหมวดหมูรายการในงบดุล สามารถอธิบายลักษณะของแต
ละรายการ ไดดังน้ี 
  1) สินทรัพย ประกอบดวย 
   1.1) สินทรัพยหมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพยที่สามารถ
เปลี่ยนเปนเงินสดไดภายใน หน่ึงป หรือหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี การแสดงรายการของสินทรัพย
ประเภทนี้ จะเรียงตามสภาพคลองในการเปลี่ยนเปนเงินสด ซึ่งเรียงลําดับไดดังน้ี เงินสด เงินลงทุน
ชั่วคราว ต๋ัวรับเงิน ลูกหน้ี สินคาคงเหลือ และสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ๆ  
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   1.2) สินทรัพยถาวร (Fixed Assets) หมายถึง สินทรัพยที่มีลักษณะคงทน 
ซึ่งกิจการมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานเปนระยะเวลานานกวา หน่ึงป หรือหน่ึงรอบระยะเวลาการ
บัญชี รายการสินทรัพยถาวรจะแสดงตามราคาทุน หักดวยคาเสื่อมราคาสะสม ตัวอยางสินทรัพย
ถาวร ไดแก อาคาร และอุปกรณ 
   1.3) สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพยที่ไมมี
ตัวตนแตใหประโยชนแกการดําเนินงานของกิจการเกินกวา หน่ึงป หรือหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี 
สินทรัพยประเภทนี้ไดแก คานิยม สัมปทานบัตร 
   1.4) สินทรัพยอ่ืน (Other Assets) คาใชจายรอการตัดบัญชี และสินทรัพย
ที่ไมอาจแสดงรวมอยูในรายการที่ 1.1) ถึง 1.3)  
  2) หน้ีสินประกอบดวย 
   2.1) หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หน้ีสินที่ตองชําระ
คืนภายในหน่ึงป เชน เจาหน้ีการคา และเงินเบิกเกินบัญช ี
   2.2) หน้ีสินระยะยาว (Long-Term Liabilities) หมายถึง หน้ีสินที่มี
กําหนดชําระคืนเกินกวา หน่ึงป เชน เงินกูยืมระยะยาว 
  3) สวนของเจาของ หมายถงึ ผลตางระหวางสินทรัพยทั้งหมดกับหน้ีสินทั้งหมด 
 2.7.2 งบกําไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) หรืองบรายได (Income Statement)  
  หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการภายใน
ระยะเวลาหน่ึงของการดําเนินงานวา กิจการมีรายไดรวมทั้งสิ้นเทาไร รวมทั้งสิ้นมีคาใชจายเทาไร 
ถารายไดสูงกวาคาใชจายผลตางก็คือ กําไร ในทางตรงกันขามถารายไดนอยกวาคาใชจายผลตางก็
คือขาดทุน ซึ่งแสดงในรูปของสมการไดดังนี ้
 

   รายได-คาใชจาย = กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธ ิ
 

  กิจการจะทํางบกําไรขาดทุนเพื่อรายงานผลการดําเนินงานภายในงวดบัญชี หรือ
รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีของธุรกิจแตละประเภทแตกตางกัน สวนใหญจะเปน
หน่ึงป นอกจากน้ันกิจการยังนิยมทํางบกําไรขาดทุนในเวลาที่ตองการอาจเปน หน่ึงเดือน สามเดือน 
หรือ หกเดือนก็ได เพื่อวัดผลการดําเนินงานในระยะสั้นอันเปนสวนหน่ึงของการวัดผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด 
  (1) รายได (Revenue) หมายถึง สินทรัพยที่กิจการไดรับจากการขายสินคา หรือ
บริการใหกับลูกคารวมทั้งผลตอบแทนที่ไดรับจากเงินลงทุน และการที่ไดรับสินทรัพยที่ไดรับน้ัน
จะถือเปนรายไดตอเมื่อทําใหสวนของเจาของไมไดเพิ่ม 
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  (2) คาใชจาย (Expense) หมายถึง สินทรัพยที่กิจการตองจายออกไป หรือใชไป
เพื่อเปนทุนของสินคา และบริการ ตลอดจนเพื่ออํานวยการใหเกิดรายไดขึ้นอันมีผลทําใหสวนของ
เจาของลดลง เชน ตนทุนสินคาขาย คาโฆษณา และเงินเดือน 
   สินทรัพยที่ตองใชไปเพื่อกอใหเกิดรายไดซึ่งถือเปนคาใชจายน้ันอาจเปน
เงินสดหรือไมเปนเงินสดก็ได กรณีที่ไมเปนเงินสด เชน คาเสื่อมราคา แตเกณฑที่สําคัญคือ 
สินทรัพยที่ใชน้ันจะถือเปนคาใชจายก็ตอเมื่อทําใหสวนของเจาของลดลง กรณีจายเงินสดชําระหน้ี 
หรือการซื้อสินคาเงินสดก็ไมถือวาเปนคาใชจาย เพราะสวนของเจาของไมไดลดลง สําหรับการ
จายเงินปนผล น้ันถึงจะทําใหสวนของลดลง แตก็ไมไดจายเพื่อกอใหเกิดรายได จึงไมถือเปน
คาใชจายเชนกัน 
   คาใชจายประกอบดวย ตนทุนสินคาขาย คาใชจายการขาย คาใชจายใน
การบริหาร และคาใชจาย อ่ืน ๆ 
  (3) กําไรสุทธิ (Net Profit) หมายถึง สวนที่รายไดทั้งหมดสูงกวาคาใชจายสําหรับ
งวดบัญชีเดียวกัน แตถารายไดตํ่ากวาคาใชจายในงวดน้ันเรียกผลตางน้ันวา ขาดทุนสุทธิ (Net 
Loss) 
 
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชน 
 2.8.1 ความหมายของศักยภาพชุมชน 
  จากการศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ พบวา ไดมีผูที่ใหความหมาย
ของศักยภาพชุมชนไว ดังนี้ 
  จิระภา ฉิมสุข (อางถึงใน สุวิทย ธีรศาสวัต, 2533) กลาววา ศักยภาพของชุมชน 
หมายถึง ขีดความสามารถของชุมชนในอันที่จะตอบสนองความตองการและแกไขสภาพปญหา
ของคนสวนใหญในชุมชน รวมทั้งความสามารถของชุมชนในการประสานความรวมมือในการ
ดําเนินงานกับคนภายนอกชุมชน ขณะเดียวกันก็ดําเนินการแกไขปญหาที่มาจากภายนอกชุมชน 
ทั้งน้ีดวยจุดมุงหมายเพื่อความปกติสุขในการอยูรวมกันของคนในชุมชน องคประกอบที่ทําให
ชุมชนเกิดศักยภาพในการดําเนินงานใด ๆ น้ัน ไดแก โครงสรางประชากรและระบบการปกครอง 
อาชีพและระบบการผลิต 
  อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอํ่า (2539) กลาววา ศักยภาพและการสรางความ
เข็มแข็งของชุมชน คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนต้ังแตเร่ืองของจิตสํานึก ความรู 
ทักษะไปจนถึงการจัดการ การรวมกลุมที่ทําใหเกิดพลังตอรองในการแกไขปญหานานาชนิด และ
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การที่ชุมชนจะเขมแข็งหรือไม ตองพิจารณาถึงดานทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอ่ืน ๆ  
ของชุมชนดวย 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543) กลาววา ชุมชนจะเขมแข็งและมีศักยภาพ
ไดน้ัน เพราะคนในชุมชนมีนํ้าใจ มีจิตสํานึกสาธารณะ มีความกระตือรือรน มีบรรทัดฐานของการ
พึ่งพาอาศัยกัน มีเครือขายของการทําใหสังคมมาติดตอสัมพันธกันในเร่ืองที่เกี่ยวกับชุมชน  
มีสถานภาพทางกายภาพของชุมชนที่เหมาะสม และสมาชิกมีสวนรวมในงานสาธารณะของชุมชน 
  จิระภา ฉิมสุข (อางถึงใน สุรเชษฐ เวชพิทักษ 2533) กลาววา ศักยภาพของชุมชน 
หมายถึง ความสามารถของชุมชนในการจัดการภายในชุมชน เชน การใชระบบเครือญาติ ในระบบ
คัดเลือกผูนํา การใชระบบศาลเฒาศาลแกทําหนาที่พิจารณาคดีและแกไขคลี่คลายความขัดแยงหรือ
กรณีพิพาทในชุมชน 
 2.8.2 ปจจัยที่ทําใหเกิดศักยภาพภายในชุมชน 
  การจะเกิดศักยภาพหรือความเขมแข็งของชุมชนน้ันมีปจจัยที่จะเปนตัวนําไปสู
การมีศักยภาพหรือความเขมแข็งของชุมชน ซึ่ง Mathews (1996) ไดพิจารณาเงื่อนไขและปจจัย
ของชุมชนที่ทําใหเกิดความเขมแข็ง ดังนี ้
  (1) โครงสรางพื้นฐานที่เอ้ือตอความเปนชุมชน ซึ่งประกอบดวย 
   (1.1) การรวมตัวเปนกลุม/องคกร มีมากนอยเพียงใด 
   (1.2) ขนาดของกลุมที่พบปะ 
   (1.3) จํานวนสถานที่และโอกาสในการพบปะสังสรรค เพื่อการถกปญหา
ของชุมชน 
   (1.4) ประเด็นพูดคุย/ถกปญหาของชุมชน 
   (1.5) ระดับความสัมพันธใกลชิดของคนในชมุชน 
   (1.6) เคร่ืองมือสื่อสาร 
  (2) กระบวนการเฉพาะบางอยาง 
   (2.1) กระบวนการตัดสินใจเร่ืองที่เกี่ยวกับปญหาโดยรวมของชุมชนเปน
อยางไร การมีสวนรวมของคนมากนอยเพียงไร บทบาทของผูนําในการตัดสินใจเปนอยางไร 
   (2.2) กระบวนการเรียนรูรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกตาง
กันหรือการหาขอสรุปรวมกันในการแกไขปญหา 
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  (3) ผูนํา 
   (3.1) จํานวนผูนํา การกระจายตัวในตําบล/พื้นที่ 
   (3.2) บทบาทของผูนําสัมพันธกับสมาชิกในชุมชน เชน การเปดโอกาส
ใหสมาชิกแสดงความคิดริเร่ิม การสรางกระบวนการ/กิจกรรมใหสมาชิกมีสวนรวม และการสราง
เครือขายภายใน/ภายนอกชุมชน 
   (3.3) คุณสมบัติ เชน การติดตามสถานการณปญหา การเปดกวางใหการ
เรียนรูไมแบงฝาย มองการไกล 
  (4) กระบวนทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม 
   (4.1) เปนการประเมินวาชุมชนมีระบบความคิดดานตาง ๆ เหลาน้ีมาก
นอยเพียงไร 
   (4.2) การใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมพอ ๆ กับผลงาน 
   (4.3) การดึงคนใหมารวมกระบวนการคิดและตัดสินใจใหมากที่สุด 
   (4.4) การเนนศักยภาพของสมาชิกที่มารวมตัวกันวาเปนตนทุนของ
ชุมชน มากกวามองวาเปนปญหาของชุมชน 
   (4.5) ความคิดเกี่ยวกับ “อํานาจ” หรือ “พลัง” ในการเปลี่ยนแปลง เนน
พลังของกลุมในการแกปญหาของตนเองมากกวาฝากความหวังไวที่ผูมี “อํานาจ” หรือไม 
   (4.6) ความคิดเกี่ยวกับการรับผิดชอบแกปญหาของชุมชนตนเอง 
  (5) ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนกับสถาบันตาง ๆ ในชุมชน 
   (5.1) การพึ่งพาหนวยงานของรัฐที่มีมากนอยเพียงไร 
   (5.2) ความรวมมือสนับสนุน ความใกลชิดกันของโรงเรียน วัด และ
สถานบริการในชุมชน 
  (6) ความรูสึกรวมเปนกลุมชุมชนเดียวกันและมองหาทางออกของความรวมมือ
ในชุมชนเปนการประเมินวาในชุมชนมีความรูสึกผูกพันเปนชุมชนหรือไม โดยดูจาก 
   (6.1) ประวัติศาสตร/คําบอกเลาของชาวบานเกี่ยวกับการชวยเหลือกัน
และกันในการแกปญหาชุมชน 
   (6.2) การทํากิจกรรมที่ตองอาศัยความรวมมือหลายฝายรวมกัน 
   (6.3) ความพยายามในการดึงเอาคนที่ยังไมเขารวมงานพัฒนาชุมชนให
เขามารวมดวย 
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 2.8.3 การประเมินศักยภาพของชุมชน 
  สมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2537) กลาววา ขอบเขตการวินิจฉัยศักยภาพของชุมชนใน
งานพัฒนาเพื่อแกไขปญหาและสนองความตองการของชุมชนสามารถวิเคราะหไดจากองคประกอบ
ตาง ๆ ดังนี ้
  1) ความกระตือรือรนหรือวิญญาณ ตลอดจนการรับรูและจิตสํานึกในการพัฒนา
ของประชาชน เปนการวินิจฉัยความพรอมของประชาชน หมายถึง ความมีสวนรวมของประชาชน
ในงานพัฒนา ความกระตือรือรนมีความสําคัญอยางมากแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของชุมชน ทั้งน้ี
รวมไปถึงการรับรูและการมีจิตสํานึกในงานพัฒนาของประชาชนดวย 
  2) โครงสรางและบทบาทขององคกรชุมชน ผูนําชุมชน รวมทั้งโครงสรางอํานาจ
ชุมชน เปนเร่ืองที่พิจารณาถึงสภาพการปกครองของผูนําชุมชนวามีบทบาทอยางไรในการ
ดําเนินงานพัฒนา เชน คุณภาพและลักษณะของผูนําชุมชน และองคกรของชุมชนมีความพรอมที่
จะพัฒนาและเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา 
  3) การวางแผนและการบริหารจัดการงานพัฒนา พิจารณาถึงความสามารถที่จะ
ดําเนินการแกไขปญหาและความตองการของชุมชนมากนอยเพียงใด 
  4) การพัฒนาคน การพิจารณาความพรอมของทรัพยากรบุคคลในชุมชน  
วาสามารถทําใหชุมชนมีการพัฒนามากนอยเพียงใด เชน ผูนําชุมชน องคกรชุมชน และประชาชน
ทั่วไปในชุมชน มีการพัฒนาชุมชนของตนเองมากนอยเพียงใด 
  5) เทคโนโลยีในงานพัฒนา ศักยภาพของชุมชนในเร่ืองของเทคโนโลยีในงาน
พัฒนาเปนอีกเร่ืองที่จะตองทําการวินิจฉัยถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีวาสามารถทําใหงาน
พัฒนาในชุมชนบรรลุผลสําเร็จตามความตองการของสมาชิกมากนอยเพียงใด 
  6) การสื่อสาร เผยแพรประชาสัมพันธและระบบขอมูลขาวสารของชุมชน การ
วินิจฉัยศักยภาพในเร่ืองการสื่อสาร เผยแพรประชาสัมพันธ และระบบขอมูลขาวสารของชุมชนน้ี 
เพื่อที่จะทําใหเกิดความสํานึกและการติดตอประสานงานความเขาใจกันมากขึ้น 
  7) การระดมทุน แรงงาน และทรัพยากรในชุมชน ปจจัยเร่ืองทุนและทรัพยากรที่
เปนวัตถุเปนเร่ืองที่สําคัญในงานพัฒนาเพื่อแกไขปญหาและความตองการของชุมชน ทั้งน้ี
เน่ืองจากถาหากมีการดําเนินการที่ปราศจากทุน แรงงาน และทรัพยากรที่เหมาะสม จะทําให
โครงการประสบปญหา และไมสามารถดําเนินไปสูเปาหมายได 
  8) ลักษณะโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม เปนเร่ืองที่สําคัญไมอาจมองขาม
ไปได ทั้งน้ีเน่ืองจากโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมในแตละชุมชนยอมจะแตกตางกันไป 
อุปสรรคหรือความสําเร็จในงานพัฒนาตองพิจารณาจากลักษณะโครงสรางทางสังคมและ
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วัฒนธรรมเปนสวนหน่ึงดวย เชน ประชาชนมีคานิยมอยางไร มีทัศนคติตอการพัฒนาอยางไร 
ลักษณะการพึ่งพาอาศัยเปนอยางไร 
  9) ระบบการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน การวินิจฉัยในเร่ืองของศักยภาพไม
เพียงแตพิจารณาองคประกอบภายในชุมชนเทาน้ัน แตตองพิจารณาจากองคประกอบจากภายนอก
ชุมชนดวย ไดแก การไดรับการสนับสนุนทั้งดานวัสดุ อุปกรณ การบริการ และดานวิชาการจาก
ภายนอกชุมชนมีผลกระทบกับภายในชุมชนดวย ทั้งน้ีเน่ืองจากชุมชนมิไดอยูน่ิง หรือติดตอกัน
เฉพาะภายในชุมชนเทาน้ัน แตชุมชนมีการติดตอสัมพันธกับภายนอกชุมชนหรือหนวยงานอ่ืน ๆ 
ทําใหจําเปนตองทราบถึงการไดรับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชนวามีมากนอยเพียงใด 
  อยางไรก็ตาม ลีลาภรณ นาครทรรพ และคณะ (2538) ไดเสนอแนะขอสรุป
เกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดความเข็มเข็งหรือศักยภาพของชุมชนไว ดังนี ้
  1) มีการนํามิติเชิงวัฒนธรรมมาผสมผสานในการทํากิจกรรม เพราะการมีฐานทาง
วัฒนธรรมจะเปนเคร่ืองยึดโยงใหสามารถสรางองคกรชุมชนไดงายและมีคุณภาพ 
  2) ความสามารถในการตอบสนองตอปญหา ซึ่งควรพิจารณาถึงประเด็นตาง ๆ 
ดังนี ้
   2.1) ความรวดเร็วในการตอบสนองตอปญหา 
   2.2) ปญหาที่เกิดขึ้นน้ันมีหลากหลายหรือไม ยากงายเพียงไร เปนปญหา
ภายในหรือภายนอกชุมชน ปญหาเหลานี้จะเปนเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของ
กลุมในการแกปญหาไดเปนอยางดี 
   2.3) จํานวนปญหาที่องคกรชุมชนสามารถแกไขได 
  3) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ซึ่งควรพิจารณาตัวชี้วัด ไดแก 
   3.1) การวิเคราะหปญหา สาเหตุ ทางเลือกการแกไขปญหา และวิธีการ
แกไขปญหา โดยดูถึงกระบวนการในการวิเคราะหดังกลาววา มีการวิเคราะหที่ชัดเจนหรือไม มี
การเชื่อมโยงปญหากับสาเหตุหรือไม คุณภาพในการวิเคราะหปญหา สาเหตุ การต้ังเปาหมายใน
การแกปญหาเปนอยางไร มีทิศทางที่ถูกตอง มีสติหรือไม 
   3.2) มีการพัฒนาจิตสํานึกหรือไม 
  4) ดานการจัดกลุม ซึ่งควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ไดแก 
   4.1) จํานวนสมาชิกที่เขารวมกิจกรรม 
   4.2) ระดับของการมีสวนรวมของสมาชิก ในการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน 
เสนอความคิดลงมือปฏิบัติ ฯลฯ 
   4.3) สมาชิกรูหนาที่และทําหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 
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   4.4) มีการสรางและพัฒนากระบวนการกลุมอยางตอเน่ือง 
   4.5) มีกฎระเบียบและกติการวมกัน 
   4.6) มีความพรอมเพรียง ความสามัคคีในการทํากิจกรรมรวมกัน 
  5) ดานที่เกี่ยวกับผูนํา ซึ่งหมายถึง ผูที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน 
ควรพิจาณาถึงตัวชี้วัด ไดแก 
   5.1) จํานวนผูนํา มีหลายคนหรือไม 
   5.2) ความรูและทักษะของผูนํา มีหลายดานหรือไม (เชน ผูนําดานการ
สื่อสาร การถายทอดความรู การจัดการ ฯลฯ) 
  6) ดานที่เกี่ยวกับผลประโยชน ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ไดแก การที่สมาชิกไดรับ
ผลประโยชนอยางยุติธรรม 
  7) ดานการยอมรับนับถือที่องคกรไดรับจากภายนอก ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด 
ไดแก 
   7.1) การสนับสนุนที่ไดรับจากภายนอก เชน เงินทุนและทรัพยากรใน
โครงการพัฒนาตาง ๆ  
   7.2) มีคนเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เปนแหลงความรู 
   7.3) การมีความสามารถในการตอรองกับรัฐ/แหลงทุนตาง ๆ มากขึ้น 
  8) ดานการขยายผล ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ไดแก 
   8.1) จํานวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น 
   8.2) ประเภทงานและกิจกรรมมีหลากหลายมากขึ้น 
   8.3) จํานวนองคกรที่เกี่ยวของมีมากขึ้น 
 นอกจากน้ัน บัณฑร ออนดํา และ วิริยา นอยวงศนยางค (2533) ยังไดกลาวถึง ตัวชี้วัดของ
ความเขมแข็งหรือศักยภาพของชุมชน ไดแก 
  1) องคความรู ภูมิปญญา ซึ่งรวมถึง ระบบขอมูลขาวสาร วิชาการ ศึกษา คนควา 
วิจัย ที่ทันตอความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงโดยเนนใหเกิดองคความรูทั้งในระดับปจเจกบุคคล 
ครอบครัว ชุ มชน และสถาบั นทางสั งคม ตลอดจนองค ความรู น้ันสามารถนํามาใช ใน
กระบวนการพัฒนาทั้งในระดับตําบล หมูบาน/ชุมชน และใชในการแกไขปญหาและการพัฒนา 
  2) กระบวนการเรียนรู กลาวคือ ในระดับตําบล หมูบาน/ชุมชน สามารถวิเคราะห
วินิจฉัยปญหา แสวงหาทางออกในการแกปญหาดวยตนเอง เพื่อตอบสนองปญหาของสมาชิกใน
ชุมชน โดยใชภูมิปญญาหมูบาน ประสบการณ และการเรียนรู ประยุกต เทคนิค และการจัดการ 
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  3) องคกรชุมชน/การบริหารจัดการ/กําลังคน หมายถึง การรวมกลุมชาวบาน การ
จัดองคกรในระดับตําบล หมูบาน/ชุมชน การจัดระบบบริหารจัดการงานพัฒนา จัดระบบ
สวัสดิการสังคมชุมชน เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน การรวมตัวเพื่อจัดต้ังกลุมกองทุนออม
ทรัพย มีการทํากิจกรรมรวมกัน สงเสริมเครือขายทั้งเครือขายธรรมชาติ เครือขายการจัดต้ังองคกร 
และเครือขายประสบการณ 
 
2.9 การวิเคราะหศักยภาพของชุมชน (SWOT Analysis) 
 SWOT  เปนคํายอมาจากคําวา Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats โดย 
Strength  คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคกรที่เปนบวก  ซึ่งองคกร
นํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค  หรือ  หมายถึง การดําเนินงานภายใน
ที่องคกรทําไดดี ในขณะที่ Weaknesses คือ จุดออน หมายถึง สถานการณ ภายในองคกรที่เปนผล
และดอยความสามารถ ซึ่งองคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค หรือหมายถึง  การดําเนินงานภายในที่องคกรทําไดไมดี  Opportunities คือ โอกาส
หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอ้ืออํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค  
หรือ หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอก  ที่เปนประโยชนตอการดําเนินการขององคกร และ 
Threats คือ อุปสรรคหมายถึงปจจัย และสถานการณภายนอกที่ไดวางการทํางานขององคกรไมให
บรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอองคกร (นันทิยา หุตานุวัตร, 
2546)บางคร้ังการจําแนกโอกาส และอุปสรรคเปนสิ่งที่ทําไดยาก เพราะทั้งสองสิ่งน้ีสามารถ
เปลี่ยนกลับซึ่งกันและกันเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทําให
สถานการณที่เคยเปนโอกาสกลับกลายเปนอุปสรรคได และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับ
กลายเปนโอกาสไดเชนกัน ดวยเหตุน้ีองคกรมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธของ
ตนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณแวดลอม 
 
2.10 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 จากการศึกษาและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเร่ืองการพัฒนาการบริหารจัดการ
ตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ พบวางานวิจัยสวนใหญจะเนนการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ 
และมีสวนรวมในการบริหารจัดการเปนสําคัญ เชน งานวิจัยของ นพรัตน พบลาภ (2546) ไดศึกษา
ผลกระทบจากการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพตอชุมชนทองถิ่นในภาคกลาง การวิจัยคร้ังน้ีมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนทองถิ่นจากการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคกลาง ศึกษาปจจัยภายใน
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และภายนอกที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาผลิตภัณฑการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ สูตลาดอาเซียน และ 
เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคกลาง 
จากผลการวจัิยดังกลาว แสดงใหเห็นคุณประโยชนเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยว
ชุมชน โดยใชยุทธศาสตรการจัดการทองเที่ยวภายใตปจจัยที่เอ้ืออํานวย เพื่อใหการบริหารจัดการ
ตลอดจนสรางความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแกชุมชนใหเปนมรดกสืบทอด
ใหกับคนรุนตอไป เชนเดียวกับ อัญญารัศม สรอยอินตะ (2545) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศูนยวิจัยและพัฒนาการแพทยพื้นบาน สถาบันราชภัฏเชียงราย ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพและความพรอมดานบริบทการบริหารจัดการ และการ
ใหบริการดานศูนยการวิจัยและพัฒนาการแพทยพื้นบาน สถาบันราชภัฏเชียงราย ขอเสนอแนะจาก
การศึกษาเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาศูนยวิจัยและพัฒนาการแพทยพื้นบาน สถาบันราชภัฏ
เชียงราย ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ควรตองเพิ่มการมีสวนรวมของชุมชนใหมากขึ้น อีกทั้ง
ยังขาดการมีสวนรวมในการเสนอความคิดดานบริหารจัดการ สวน รัชนีภรณ ธนะไชย (2551)  
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปญญาทองถิ่นในวัดปาเทพาลัย อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและปจจัย
การมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปญญาทองถิ่นในวัดปาเทพาลัย 
ผลการวิจัยมีขอเสนอแนะ ควรใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
จังหวัดรวมถึงประชาชนทองถิ่น ควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว
ในพื้นที่รวมถึงการรับรู เร่ืองการจัดการผลประโยชนอันเกิดจากการพัฒนาการทองเที่ยวในทองถิ่น
เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเกิดความเขาใจในการดําเนินการดานการทองเที่ยวและใหความ
รวมมืออันดีตอการพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชน  
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวายังขาดการบริหารจัดการตนทุนของชุมชน
โดยเฉพาะการวิเคราะหในเร่ืองตนทุนและผลตอบแทนกับความสามารถในการจัดการทรัพยากร ที่
เหมาะสมของกลุมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ทําใหการบริหารจัดการกลุมยังขาดประสิทธิภาพ  ผูวิจัยจึง
เห็นสมควรเปนอยางยิ่งที่จะทําการศึกษาในประเด็นการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมใหเกิดการบริหารจัดการ การทองเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 




