
 
บทที ่3 

วิธีการวิจัย 
 
 โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม มีวิธีการวิจัย ประกอบไปดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง ขอมูลและ
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล กรอบแนวคิดของการวิจัย การวิเคราะหขอมูลและการ
อภิปรายผล มีรายละเอียด ดังนี ้
 
3.1 ประชากรและตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากรที่ศึกษา 
  ประชากรที่ศึกษา ไดแก ชุมชนทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม ที่มีความสนใจเขา
รวมโครงการทั้งจังหวัดเชียงใหม 
 3.1.2 ตัวอยาง 
  การเลือกตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงตามวัตถุประสงคของโครงการ โดย
ใชแบบฟอรมประเมินคัดกรองผูเขารวมโครงการ สามารถคัดกรองผูเขารวมโครงการได จํานวน 
1 ชุมชน ไดแก กลุมทองเที่ยวชุมชนแมโจบานดินโฮมสเตย ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม 
 
3.2 ขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลและเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบ 
ไปดวย 
 3.2.1 ประเภทของขอมูล 
  1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสํารวจ สอบถามและสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน  
1 ชุมชนทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม   
  2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสาร งานวิจัย ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวโดยชุมชนและผลการประเมินการบริหารจัดการของชุมชนทองเที่ยว จํานวน 1 ชุมชน 
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 3.2.2 ชนิดเคร่ืองมือการประเมิน แบบสัมภาษณ แบบสังเกต และแบบประเมิน ดังนี ้
  (1) แบบฟอรมแสดงความประสงคเขารวมโครงการ ประกอบไปดวย 
   (1.1) กลุม   
   (1.2) ที่ต้ังกลุม 
   (1.3) ผูประสานงานที่ติดตอได 
   (1.4) รายชื่อสมาชิกกลุมที่สมคัรเขารวมโครงการ:  
  (2)  แบบฟอรมเพื่อประเมินคัดกรองผูเขารวมโครงการ ประกอบไปดวย 
   (2.1) วิธีการ/กระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวที่ผานมา 
   (2.2) รูปแบบการบริการการทองเที่ยวใน 1 – 2 ป ที่ผานมา 
   (2.3) เครือขายการทองเที่ยวของกลุม 
   (2.4) จุดเดนหรือเอกลักษณที่โดดเดนของกลุม 
   (2.5) ผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นกับชุมชนในชวงที่ผานมา 
   (2.6) การเปลี่ยนแปลงองคกรของกลุม 
   (2.7) เปาหมายของการทองเที่ยวของกลุม 
  (3) แบบฟอรมรวบรวมขอมูลปจจัยนําเขา ประกอบไปดวย 
   (3.1) บุคลากร 
   (3.2) งบประมาณ 
   (3.3) วัสดุ/อุปกรณ/สถานที่ 
   (3.4) การบริหารจัดการงาน 
   (3.5) ทรัพยากรธรรมชาติ 
   (3.6) แรงจูงใจของลูกคา 
  (4)  แบบฟอรมวิเคราะหขอมูลในสวนของกระบวนการ ประกอบไปดวย 
   (4.1) การดําเนินงานดานการบริหารจัดการองคกร 
   (4.2) การดําเนินงานดานการผลิตและการบริการ 
   (4.3) การดําเนินงานดานการเงินและการบัญชี 
   (4.4) การดําเนินงานดานการตลาด 
   (4.5) การดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ 
   (4.6) สรุปผลการดําเนินงานโดยภาพรวม 
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  (5)  แบบฟอรมการประเมิน Focus Group กลุมเปาหมาย ไดแก ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคชุมชน ประกอบไปดวย 
   (5.1) จุดแข็ง 
   (5.2) จุดออน 
   (5.3) โอกาส 
   (5.4) อุปสรรค 
   (5.5) จุดแข็งและโอกาส 
   (5.6) จุดออนและอุปสรรค 
   (5.7) โอกาสและอุปสรรค 
   (5.8) จุดออนและอุปสรรค 
   (5.9) สรุปผลการวิเคราะห 
  (6) แบบฟอรมวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ประกอบไปดวย 
   (6.1) สวนที่ 1 ขอมูลดานการจัดการของกลุม 
    1) สาเหตุที่มีการจัดต้ังกลุม  
    2) ลักษณะการจัดต้ังกลุม 
    3) รูปแบบการดําเนินงานขององคกร 

4) ในป 2556 องคกรของทานมีกิจกรรมกี่ประเภท/อะไรบาง 
5) คณะกรรมการบริหารกลุมของทาน ในป 2556 
6) บุคลากรในกลุม 
7) กลุมมีวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการอยางไร 
8) คณะกรรมการในกลุมของทานมีลักษณะ/คุณสมบัติที่สงผลดี

ตอกลุมอยางไรบาง 
9) คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงหรือไม 
10) กลุมของทานมีการใหคาตอบแทนแกคณะกรรมการหรือไม 
11) นอกจากการจายคาตอบแทนแลว กลุมมีวิธีอ่ืน ๆ เพื่อสราง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการอีกหรือไม 
12) การประชุมในกลุม 
13) แหลงเงินทุนใหการสนับสนุนและชวยเหลือแกกลุม (ต้ังแต

เร่ิมกอต้ังจนถึงปจจุบัน) 



42 

 

   (6.2) สวนที่ 2 ขอมูลดานการลงทุน 
1) ประมาณการการลงทุนทั้งสิ้นของโครงการ  
2) ปริมาณตนทุนการผลิตสินคา/บริการทั้งสิ้น 
3) ตนทุนการผลิตสินคา/บริการแยกตามกิจกรรมตอคร้ัง (ป 

2556) 
4) กลุมประสบปญหาดานแรงงานหรือไม อยางไร และมี

วิธีแกไขอยางไร 
5) การสนับสนุนแรงงานหรือสมาชิกในกลุมใหรับการอบรม

เพิ่มทักษะ ความรูในป 2556  
6) กลุมมีการประเมินผลการทํางานของแรงงานหรือไม 
7) ที่ผานมา กลุมของทานมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

อยางไรบาง 
   (6.3) สวนที่ 3 ขอมูลดานการเงิน 

1) การระดมทุนในอดีต 
2) การระดมทุนในปจจุบัน (ป 2556) 
3) กลุมมีการกําหนดเพดานหุนหรือไม 
4) กลุมมีเงินทุนหมุนเวียนเทาใด 
5) กลุมมีการทําบัญชีหรือไม 
6) กลุมมีการจัดสรรผลกําไรอยางไร 
7) กลุมมีหลักเกณฑในการแบงเงินปนผลกันอยางไร 
8) ลูกหน้ีที่เกิดจากการใหสินเชื่อแกลูกคา (ป 2556) 
9) เจาหน้ีที่เกิดจากการใหซื้อเชื่อ/กูยืม (ป 2556) 
10) ปญหาดานการเงินที่กลุมของทานประสบอยูในปจจุบัน 

และความตองการความชวยเหลือดานการเงิน  
11) ทุนทางสังคม 

   (6.4) สวนที่ 4 ขอมูลดานรายไดของกกลุม 
 1) สินคาที่เสนอขาย 
 2) บริการที่เสนอขาย 
  7) แบบฟอรมการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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3.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม” (ดังภาพที่ 3.1) และการพัฒนาตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
สามารถแสดงไดตามแบบจําลองการวิจัย (ดังภาพที่ 3.2) ดังน้ี 
 

 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัยสามารถอธิบายไดดังน้ี 

 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย เร่ือง การพัฒนาการบริหารจัดการ 

ตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม 

ขยายผลสูชุมชน 200 ตําบล 
ทั่วจังหวัดเชียงใหม 

ตนแบบเกรด A  
ขยายผล 50 ชุมชน 

 

มูลคาเพิ่มของโครงการวิจัย 
ในแตละชุมชน เกรด A, B, C 

ศักยภาพชมุชนใน
การบริหารจัดการ 

การทองเที่ยว 

ทีมนักวิจัยและ
ผูเช่ียวชาญ 

พัฒนา
ศักยภาพ 

วิเคราะห  

พัฒนาระบบแนวคิด การบริหาร
จัดการการทองเที่ยว 

กรอบแนวคิดการวิจัย ผลลัพธ 

ขยายผลสู จ.เชียงใหม อยางทั่วถึง และอีก 6 
จังหวัด ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย ลําพูน 

ลําปาง พะเยา แพร นาน แมฮองสอน) 

แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น 

จังหวัดเชียงใหม 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
การทองเที่ยวโดยชุมชนอยางย่ังยืน 

ปญหา และขอจํากัด
ของการพัฒนา 

กระบวนการวิจัย 

สรางความรูความเขาใจเร่ืองการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางย่ังยืน 

ผานการประเมิน 

นักวิจัยชุมชน 

ไมผานการ
ประเมิน 

ระ
ยะ

กา
รวิ

จัย
ปท

ี่ 1 (
12 

เดือ
น)

  
ระ

ยะ
กา

รวิ
จัย

ปท
ี่ 2 (

12 
เดือ

น)
  

ระ
ยะ

กา
รวิ

จัย
ปท

ี่ 3 (
12 

เดือ
น)
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 จากภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย เร่ือง การพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2556 สามารถอธิบายไดดังนี ้
 (1) นักวิจัยและผูเชี่ยวชาญมีกระบวนการดําเนินงานวิจัย โดยเร่ิมจากการวิเคราะหศักยภาพ
ชุมชนทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุน
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของตนเอง ทําใหทราบศักยภาพของแตละชุมชนที่จะนํามาซึ่งการพัฒนาที่
แตกตางกันไปตามศักยภาพและบริบทของแตละพื้นที่ 
 (2) จากผลการวิจัยนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนรวมกับการพัฒนาระบบ
แนวคิด ซึ่งมีเปาหมายคือการใหชุมชนทองเที่ยวทราบถึงศักยภาพของตนเองและประเด็นที่ไมมี
ศักยภาพของกลุมตนเองดวย อันจะเปนขอมูลสําคัญตอการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 
 ทั้งนี้หากชุมชนใดยังขาดความเขาใจอยางแทจริง มีขอจํากัด และเกิดปญหาของการพัฒนา
กระบวนการวิจัย ทีมนักวิจัยก็จะเนนการสรางความรูความเขาใจเร่ืองการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืนเปนหลัก จากน้ันควรพัฒนาในสวนอ่ืนที่ไมมีศักยภาพในลําดับ
ตอไป 
 ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการดําเนินงานจะเชื่อมโยงไปสูการดําเนินงานวิจัยตอไปในปที่ 2 
(พ.ศ. 2557) และปที่ 3 (พ.ศ. 2558) ตอไป 
 
 การพัฒนาตามกรอบแนวคิดการวิจัยสามารถแสดงไดดังแบบจําลองการวิจัย (ภาพที่  3.2) 
และแผนการดําเนินงานวิจัยในปที ่1 (ภาพที่ 3.3) ดังน้ี 
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กําหนดแนวทาง
การสํารวจ 

สํารวจเบื้องตน 
โดยการระดมความคิดเห็น 
เพ่ือพัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน 

ประเด็นการสํารวจ 
· บริบทของชุมชน 
· บริบทของทรัพยากรธรรมชาติ 
· ปจจัยดานตนทุนและทรัพยากร 
· ความสามารถในการบริหารจัดการ 
· ความถนัด/ความเช่ียวชาญ 
· ภูมิปญญา/อัตลักษณชุมชน 
· อุปสรรคตอการพัฒนา 
· ความตองการในการพัฒนา 

วิเคราะห (SWOT) 
วิเคราะหสถานการณ

ผลไดจากการพัฒนาการ
บริหารจัดการทองเที่ยว 

ออกแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรวมกับองคกรชุมชน 
ใหสอดคลองกับความตองการและความพรอมของชุมชน 

โดยตนเอง 

โดยภาครัฐ 
โดย อปท. 

มีสวนรวม โดยเอกชน 

การ
พัฒ

นา
 

การประเมินผลการเปล่ียนแปลง  
ของธุรกิจการทองเท่ียวและ HR 

การฝกอบรมอยางมีสวนรวม 
ดานการผลิต/บริการการ

ทองเท่ียว 

การวิเคราะห 
ผลตอบแทนการลงทุน 

เสนอกลยุทธิ์การพัฒนาการ
บริหารจัดการการทองเท่ียว 

ในระยะยาว 

การ
วิจ

ัย 

ภาพที่ 3.2 แบบจําลองของโครงการการพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม  
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 จากภาพที่ 3.2 แบบจําลองของโครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยว
โดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม สามารถอธิบายไดดังนี ้
 (1) การดําเนินงานวิจัยเนนการบูรณาการทํางานรวมกันกับชุมชนและหนวยงานภาคีอยาง
แทจริง โดยเร่ิมจากการระดมความคิดเห็นของนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญเพื่อที่จะพัฒนาแนวทางและ
วิธีการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน 
 (2) จากน้ันดําเนินการสํารวจขอมูลของชุมชนทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม ในประเด็น
ของบริบทของชุมชน บริบทของทรัพยากรธรรมชาติ ปจจัยดานตนทุนและทรัพยากร ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ ภูมิปญญา/อัตลักษณชุมชน อุปสรรคตอการ
พัฒนา และความตองการในการพัฒนา เพื่อนํามาวิเคราะห SWOT และวิเคราะหสถานการณผลได
จากการพัฒนาการบริหารจัดการทองเที่ยว 
 (3) ผลการวิจัยนําไปสูการออกแบบรวมกับนักวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และชุมชน ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรวมกับองคกรชุมชนให
สอดคลองกับความตองการและความพรอมของชุมชน ทั้งน้ีการดําเนินงานวิจัยไดทําการฝกอบรม
อยางมีสวนรวมดานการผลิตและบริการการทองเที่ยว พรอมกับเสนอกลยุทธการพัฒนาการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวในระยะยาวใหกับชุมชนทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงการประเมินผล
การเปลี่ยนแปลง ของธุรกิจการทองเที่ยวและคนในชุมชน (HR) และการวิเคราะหผลตอบแทนการ
ลงทุน 
 สิ่งเหลาน้ีถือเปนกระบวนการดําเนินงานในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม ดวยการวิจัยอยางแทจริง 
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ภาพที่ 3.3 ขั้นตอนและแผนการดําเนินงานในปที่ 1 

 

วางแผนคณะกรรมการทีป่รึกษาโครงการระดบัจงัหวัด 

ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือจัดทําแบบตดิตามและประเมินผลตนแบบการพัฒนา ฯ 

ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือช้ีแจงกลุมเปาหมาย  

สรุปแนวทางการพัฒนา การเสริมหนุนและการฝกอบรม 

ฝกอบรมโครงการติดตามและประเมินผล ประเมินผล System analysis ครั้งที่ 1 

แลกเปล่ียนเรียนรูรายงานผลการประเมิน
วิเคราะห ปญหาอุปสรรคและความสําเร็จ 

แลกเปล่ียนเรียนรูความสําเร็จ 
ของการพัฒนาโครงการวิจัย 

และขยายผลสูปที่ 2  
ถอดบทเรียน และจัดทําตัวช้ีวัด 

ประเมินผล System analysis ครั้งที่ 2 

วิเคราะหศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุมเปาหมาย 1 ชุมชน 

แนวคิดการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเทีย่วเชิงสุขภาพ 
ของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
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 จากภาพที่ 3.3 ขั้นตอนและแผนการดําเนินงานในปที่ 1 สามารถอธิบายไดดังนี ้
 (1) การวิจัยเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม ไดเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เห็นผลสัมฤทธิ์อยางชัดเจนและเกิดประโยชนตอ
ชุมชนทองเที่ยวอยางแทจริง โดยเร่ิมจากการวางแผนคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการระดับ
จังหวดัที่มาจากตัวแทนของหนวยงานภาคีตาง ๆ 
 (2) รวมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแบบติดตามและประเมินผลตนแบบการพัฒนาฯ 
เพื่อใหไดมาซึ่งแผนการดําเนินงานที่มีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 (3) ทําการชี้แจงกระบวนการดําเนินงานของโครงการฯ ใหกับกลุมเปาหมาย นั่นคือ ชุมชน
ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 แหง ไดทราบและเขาใจที่ตรงกัน 
 (4) การลงพื้นที่เพื่อทําการวิเคราะหศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการตนทุนการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสําหรับนักวิจัยอันจะเปนแนวทางในการวิจัยเพื่อ 
การพัฒนา โดยเฉพาะการฝกอบรมเชิงปฏิบ ัติการ 
 (5) จากน้ันนักวิจัยไดทําการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําตนทุนและผลตอบแทน
ของการทําธุรกิจทองเที่ยวใหกับชุมชนทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม สรางความรูและความเขาใจ
ในตนทุนและผลตอบแทนที่แทจริงของการทํางานที่ผานมา 
 (6) นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูรายงานผลการประเมินวิเคราะห ปญหา อุปสรรคและ
ความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยที่ผานมาตลอดระยะเวลา 1 ป 
 (7) นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ หนวยงานภาคี และชุมชนทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม ไดระดม
ความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอรูปแบบของการพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมให
ประสบผลสําเร็จอยางแทจริง และแนวทางการตอยอดโครงการฯ ไปสูปที่ 2 (พ.ศ. 2557) และปที่ 3 
(พ.ศ. 2558) ตอไป 
 
3.4 การวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีจะใชการวิเคราะหเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะวิเคราะหระดับของการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยชุมชน 5 ดานไดแก (1) การบริหารจัดการองคกร (2) การบริหารจัดการ
การตลาด (3) การบริหารจัดการการเงิน (4)  การบริหารจัดการการผลิต (5) การวิเคราะหตนทุน
และผลตอบแทน โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ประกอบไปดวย รอยละและ  
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คาเฉลี่ย สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจะวิเคราะหและสังเคราะห ในลักษณะของการ
วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการของชุมชน
ทั้ง 5 ดาน อภิปรายผลในเชิงพรรณนา (descriptive) และอางอิงดวยสถิติอยางงาย 
 




