
 
บทที ่4 

บริบทและศักยภาพของการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุน 
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 

 
  การศึกษาบริบทและศักยภาพของการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยว 
เชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหมคร้ังน้ี นักวิจัยไดใชกระบวนการ Focus group และ การ
วิเคราะห SWOT เพื่อใหทราบถึงบริบท และศักยภาพที่แทจริงของการพัฒนาการบริหารจัดการ
ตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ตอการที่จะพัฒนาสูความยั่งยืน 
เน้ือหาของการวิจัยประกอบไปดวย การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม บริบท
ของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดเชียงใหม และ การวิเคราะหศักยภาพการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม ดังนี ้
 
4.1 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
 บริบทของการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม ในการศึกษาคร้ังนี้ มีจํานวน 1 กลุม ไดแก 
 4.1.1 กลุมทองเที่ยวชุมชนแมโจบานดินโฮมสเตย ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม 
  (1) สภาพพื้นที่และบริบทของกลุม 
        หมูบานแมโจ  ต้ังอยูหมูที่  1 ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ชาวบานโดยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และในการทองเที่ยวในชุมชนเกิดขึ้น
จากคุณโจน จันได ผูสรางบานดินคนแรก ๆ ในเมืองไทย ไดยายมาอยูที่น่ีและสรางบานดินขึ้นมา 
ไดมีแนวคิดที่จะสะสมเมล็ดพันธุพืชสําหรับการเกษตรพอเพียงเพื่อพึ่งพาตนเองชาวบาน จึงเกิด
ความสนใจและไดรับความรูในการทําบานดินรวมทั้งรูปแบบและขั้นตอนการดําเนินการเพื่อทํา
เปนบานดิน จากคุณโจน ชาวบานจึงไดนําวัตถุดิบที่มีในหมูบานมาสรางบานดินโฮมสเตยขึ้นเพื่อ
สรางรายไดเขาสูหมูบาน ลดการออกไปหางานนอกหมูบานและจัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 
ปจจุบันเร่ิมมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น ผนวกกับชาวบานไดเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของในหลวง จึงหันมาใชชีวิตแบบพอเพียง ปลูกพืชทุกอยางที่กินไดตามแนว
เกษตรอินทรีย ลดคาใชจายในการซื้อ และถาเหลือจากการบริโภคก็นําไปขาย สวนพืชผักเศรษฐกิจ
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ตาง ๆ ที่เปนที่ตองการของตลาดก็เร่ิมเปลี่ยนมาใชปุยจากธรรมชาติมากขึ้น สงผลใหความเปนอยู
ของชาวบานดีขึ้นเร่ือย ๆ 
        ปจจุบันมีนางทองใบ เล็กนามณรงค เปนประธานกลุมฯ คอยดูแลและ
คอยบริหารจัดการกลุม สําหรับสมาชิกกลุมโฮมสเตยแมโจบานดินบางรายยังขาดความรูและ
ประสบการณในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะการดําเนินงานดานการตลาด การเงิน การบัญชี และ
การบริหารจัดการกลุม จึงทําใหธุรกิจโฮมสเตยไมเปนไปตามเปาหมายเทาที่ควร ทั้งน้ีกิจกรรมและ
ความเสียสละมีเพียงแคประธานกลุมเพียงผูเดียวที่เปนคนดําเนินงาน สมาชิกกลุมโฮมสเตยแมโจ
บานดินเร่ิมใหความสําคัญกับธุรกิจโฮมสเตยลดลง มีการถอนหุนออกจากกลุมเร่ือย ๆ เน่ืองจาก
สมาชิกเห็นวาธุรกิจไมสามารถสรางรายไดอยางตอเน่ือง และยังไมเห็นผลกําไรที่ชัดเจนมากนัก  
จึงทําใหกลุมโฮมสเตยแมโจบานดินประสบปญหาตอการทําธุรกิจตอไปในอนาคต ในตําบล 
บานเปาไมมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจมากเทาไหรนัก จึงเปนผลเสียตอการที่จะพัฒนาใหเปน
แหลงทองเที่ยวเต็มรูปแบบทั้งตําบล 
        (1.1) ทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญของชุมชน 
     1) อางเก็บนํ้าหวยแมเลิม เปนแหลงน้ําสําคัญที่หลอเลี้ยงหมูบาน
แมโจแหงน้ี ไมวาจะเปนการใชนํ้าในการดํารงชีวิต การทําไร ทํานา ทําสวนหรือแมแตการทํา
กิจกรรมประเพณีตาง ๆ เมื่อ มาถึงอางเก็บนํ้าหวยแมเลิมจะไดเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม อางเก็บนํ้า
ที่กวางใหญลอมรอบดวยภูเขาและตนไม ผิวนํ้าที่สะทอนแสงจากดวงอาทิตยเปนประกาย
ระยิบระยับ นอกจากน้ีที่น่ียังมีการลองแพรอบอางเก็บนํ้าอีกดวย เหมาะอยางยิ่งสําหรับผูที่ตองการ
พักผอนหยอนใจ 
    2) นํ้าตกสายรุง ต้ังอยูกลางเขาในหมูบานแมโจ การเดินทางไป
นํ้าตกตองเดินเทาผานเสนทางที่เต็มไปดวยแมกไม และผืนปา แมจะเหน็ดเหน่ือยไปบางกับการ
เดินทาง แตพอถึงนํ้าตกความเหน็ดเหน่ือยจะหายไปเมื่อไดเห็นความสวยงามของนํ้าตก ความ
สมบูรณของธรรมชาติโดยรอบและอากาศที่เย็นสบาย อีกทั้งยังมีโพรงถ้ําใหไดเดินชมกันอีกดวย  
ปจจุบันชาวบานกําลังสรางกุฏิที่ทําเปนลักษณะบานดินเพื่อเปนที่พํานักของ พระสงฆที่จะมา 
จําพรรษา ณ บริเวณใกลนํ้าตกแหงน้ี อีกไมนานนักหากไดแวะเวียนไปเที่ยวนํ้าตก ก็จะไดมีโอกาส
นมัสการพระสงฆเพื่อเปนสิริมงคล  
       (1.2) ภูมิปญญาชาวบาน 
    1) โฮมสเตยแมโจบานดิน การทําบานดินมีตนแบบมาจากคุณ
โจน จันได ผูที่สรางบานดินคนแรก ๆ ของเมืองไทยซึ่งยายมาอยูที่หมูบานแมโจแหงน้ี คุณโจน  
จันได ไดใหความรูถึงวิธีการสรางบานดินและรูปแบบการทําเปนบานดินโฮมสเตยเพื่อรองรับการ
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ทองเที่ยวเชิงเกษตร ชวงฤดูรอนบานดินจะเย็น ชวงฤดูหนาวบานดินจะอบอุน เน่ืองจากดินที่นํามา
ทําบานจะดูดซับความรอนและความเย็นไดเปนอยางดี วัตถุดิบที่นํามาสรางบานก็ใชของที่มีใน
หมูบานเปนหลัก ไมวาจะเปนดินที่ใชสรางบาน ใบตองตึงที่ใชทําหลังคา รวมทั้งการรวมมือรวมใจ
กันของชาวบานที่มาชวยกันสรางทําใหตนทุนในการสรางไมสูงมากนักการมาพักที่โฮมสเตย  
ผูที่มาพักจะไดเรียนรูถึงการทําบานดิน การทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย วิถีชีวิตของชาวบาน 
วัฒนธรรมทองถิ่น และธรรมชาติที่สวยงาม 
    2) กลุมแกะสลัก งานแกะสลักไมเปนงานหัตถกรรมของหมูบาน
ที่มีความโดดเดนและสวยงาม กลุมแกะสลักเร่ิมจากชาวบานในหมูบานที่มีฐานความรูดานการ
แกะสลักและได เรียนรูวิธีการแกะสลักจากตัวเมืองเชียงใหม แลวนํามาเผยแพรใหกับคนใน
หมูบาน และไดรวมกันจัดต้ังกลุมแกะสลักขึ้น งานแกะสลักที่ชาวบานทําอยูจะเปนงานแกะสลัก
รูปชาง งาชาง และสัตวตาง ๆ ดวยฝมือที่ประณีตทําออกมาไดอยางสวยงามจึงเปนที่สนใจทําให
ลูกคามาสั่งงานถึงที่บาน  งานแกะสลักสวนใหญจึงเปนงานที่ทําตามที่ลูกคาสั่งไว ปจจุบันงาน
แกะสลักไมไดขยายออกเปนงานกลึงไมทําเปนจาน ภาชนะ หรือรูปแบบตาง ๆ ตามที่ลูกคา
ตองการ 
    3) กลุมจักสาน งานจักสานเปนงานหัตถกรรมที่ชาวบานแมโจ
ไดทํากันมาเปนเวลายาวนาน โดยนําไมไผมาจักสานเปนอุปกรณเคร่ืองใชตาง ๆ ปจจุบันเคร่ืองใช
จากงานจักสานไมคอยนิยมมากนัก งานจักสานสวนใหญในหมูบานจึงเปนงานเฉพาะ เชน งาน
สานตะกราใสผักหรือที่ชาวบานเรียกกันวา กวย งานสานตระกราใสผักสวนใหญจะมีคนมาสั่งทํา
โดยบางคนจะนําไมไผมาใหดวย ชาวบานที่วางเวนจากการทําไรทํานาก็จะมาทํางานจักสาน แม
รายไดตอใบจะไมมากนัก แตชาวบานที่ชํานาญก็สามารถจักสานตะกราไดสูงสุดวันละ 40 ใบ ซึ่งก็
เปนรายไดที่ดีพอสมควร ดังน้ันงานจักสานจึงเปนงานหัตถกรรมที่สรางรายไดที่ดีใหกับชาวบาน
อีกทางหน่ึง  
  (2) การบริหารจัดการองคกร 
        นางทองใบ เล็กนามณรงค ประธานกลุมแมโจบานดินโฮมสเตยเปนคน
แรกที่สลัดความคิดเดิม เปดใจยอมรับและเขาไปเรียนรูการทําบานดินจากคุณโจน จันได ในป พ.ศ.
2550 จึงไดมีแนวคิดรวมกลุม ปรึกษาหารือกันกับคนในชุมชนที่จะจัดทําบานดินโฮมสเตย และเมื่อ
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551 ไดมีการกอต้ังจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนกลุมแมโจบานดิน 
โฮมสเตย โดยมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด จํานวน 11 คน ดังนี ้
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 นางทองใบ เล็กนามณรงค ประธานกลุม 
2 นางสาวกันตฤทัย เล็กนามณรงค สมาชิกกลุม 
3 นางเกตแกว ปญญาสูง สมาชิกกลุม 
4 นางป เมืองวิไล สมาชิกกลุม 
5 นางวันดี แกวปญโย สมาชิกกลุม 
6 นางเตือนใจ นิตยา สมาชิกกลุม 
7 นางเสาวลักษณ   วันเพ็ญ สมาชิกกลุม 
8 นางสุขคํา นิตยา  (คํา) สมาชิกกลุม 
9 นางสุขคํา นิตยา   (นาง) สมาชิกกลุม 

10 นางเสาวอุษา นิตยา สมาชิกกลุม 
11 นายวิรัตน สิงหทัศน สมาชิกกลุม 

 
  (3) การบริการทองเที่ยว 
        ลักษณะการทองเที่ยวของชุมชนมีความหลากหลาย ไดแก การทองเที่ยว
เชิงเกษตร การทองเที่ยงเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
ประเพณี โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเที่ยวกลุมแมโจบานดินโฮมสเตย ดังนี้ 
        (3.1) กิจกรรมเรียนรูการพึ่งพาตนเอง  เชน กิจกรรมการสรางบานดวย
ดิน เปนกิจกรรมที่สอนนักทองเที่ยวไดเรียนรูและลงมือทําบานดินแบบใกลชิดธรรมชาติ โดย 
สวนใหญจะมีการทํากิจกรรมชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมพาพันธ   
กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ และการเก็บเมล็ดพันธุ 
        (3.2) กิจกรรมเรียนรูการอยูรวมธรรมชาติ  เชน กิจกรรมการการปลูกปา 
และเก็บลูกไมปามาเพาะตนกลาเพื่อไปปลูกชวง เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม กิจกรรมการทํา
ฝายกันนํ้า  กิจกรรมการทําแนวกันไฟ เปนตน 
         (3.3) กิจกรรมเรียนรูการทําอาหาร เปนกิจกรรมเรียนรูการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมการกินเพื่อสุขภาพ 
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4.2 บริบทของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพจังหวัดเชียงใหม 
 จากกระแสความนิยมของคนในปจจุบันที่ไดหันมาใสใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้นจึงทําใหการ
บริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน จังหวัดเชียงใหม ไดมีประชาชนที่อาศัย
อยูใน จ.เชียงใหม ไดมีการเอาใจใสและมีการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นจะเห็นไดจากการหันมาออก
กําลังกาย การนวดแผนโบราณโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น การรับประทานอาหารพืชผักสมุนไพรที่
ปลอดสารพิษ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีไดเปนแรงดึงดูดอันสําคัญที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวและใช
บริการเกี่ยวกับสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม จากกรณีศึกษาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชน จังหวัด
เชียงใหม สามารถสรุปเปนบริบทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพดวยชุมชน จังหวัดเชียงใหม ไดดังนี้ 
 4.2.1 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในลักษณะของการสงเสริมสุขภาพ กลาวคือ เปนการ
ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวไดใชเวลาที่เหลือจากการมาทองเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหมเปลี่ยนมาใช
บริการทางดานสุขภาพซึ่งเปนลักษณะของการสงเสริมและดูแลรักษาสุขภาพใหมีความแข็งแรง 
ไดแก การมาเที่ยวพักผอนตามชนบทที่มีที่พักและการใหบริการดานอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพ เชน พืช ผักสมุนไพร และปลอดสารพิษ  การเรียนรูเกี่ยวกับคุณประโยชนของพืชผัก
สมุนไพรแตละชนิด ซึ่งเมื่อนักทองเที่ยวไดเขามาทองเที่ยวที่ชุมชนแหงน้ีจะไดรับประทานอาหาร
และเคร่ืองด่ืมสมุนไพรจากพืชผักสมุนไพรที่เปนประโยชนตอสุขภาพ ตลอดจนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
คุณประโยชนของพืชผักสมุนไพรดังกลาวที่มีตอรางกายจึงทําใหมีนักทองเที่ยวที่มีความใสใจตอ
สุขภาพเดินทางเขามาทองเที่ยว เชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก 
 4.2.2 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในลักษณะของการบําบัดรักษาโดยอาศัยพืชผักสมุนไพรที่
นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวสามารถนําเอาสมุนไพรมาใชเพื่อบําบัดรักษาโรคบางอยางได  
เชน โรคทองอืดทองเฟอ โรคทองเสีย โรครอนในกระหายนํ้า 
 
4.3 การวิเคราะหศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม 
 การศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ของจังหวัดเชียงใหม โดย
การทํา Focus Group ชุมชนทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม รวมกับผูเชี่ยวชาญ ทางดาน
สุขภาพอาศัยเทคนิคการวิเคาระห SWOT สามารถวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของ
จังหวัดเชียงใหมประกอบดวยการบริหารจัดการดานการใหบริการ การบริหารจัดการองคกร และ
การบริหารจัดการดานการเงินและบัญช ีดังนี ้
 4.3.1 ศักยภาพการบริหารจัดการการใหบริการ 
        การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม กลุมมีจุดแข็ง คือ ชุมชนมีความรูและ
ความสามารถในการใหบริการเชิงสุขภาพ ในลักษณะของการบําบัดรักษา แกนักทองเที่ยว โดย
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สวนใหญเปนการบําบัดรักษาโดยอาศัยภูมิปญญาพื้นฐาน นับวาเปนจุดดึงดูดที่สําคัญที่จะทําให
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาใชบริการ แตยังมีจุดออนที่พบอยูคือ ยังขาดความสามารถในการจัด
โปรแกรมกิจกรรม การใหบริการเชิงสุขภาพ แกนักทองเที่ยว กลุมขาดความสามารถในการจัดหา
ลูกคา หรือนักทองเที่ยวเขามาเที่ยว และใชบริการเชิงสุขภาพแกนักทองเที่ยว รวมถึงขาดความรูใน
การอธิบายและการใหความรูเกี่ยวกับสรรพคุณ ของการใหบริการเชิงสุขภาพแกนักทองเที่ยว และ
ขาดความรูในการประชาสมัพันธการใหบริการเชิงสุขภาพแกนักทองเที่ยว 
 4.3.2 ศักยภาพดานการบริหารจัดการองคกร 
  การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม กลุมมีจุดแข็ง คือ สมาชิกของชุมชน
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีความมุงมั่นและต้ังใจในการทํางาน แตยังมีจุดออน คือ ขาดการวางแผน 
การจัดการดานบุคคลากรในดานของการจัดหาบุคคลากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในการ
บริการ เชิงสุขภาพแกนักทองเที่ยว 
 4.3.3 ศักยภาพดานการบริหารจัดการดานการเงินและบัญช ี
  การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม พบวายังมีจุดออน คือ  ขาดความรู และ
ความสามารถในการจัดหมวดหมู ประเภท รายการในกาทําบัญชีการเงิน และขาดความสามารถใน
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงขาดความรูและความสามารถ
ในการจัดการผลประโยชนใหแกชุมชน สําหรับการวิเคราะหความเขมแข็งของชุมชนพบวา การ
ทองเที่ยวเชิงสุขพภาพ จังหวัดเชียงใหม กลุมมีจุดออน คือ คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมในการ 
บริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และ คนในชุมชนขาดความสนใจ ที่จะเรียนรูในการ
ใหบริการ เชน การบําบัดรักษาสุขภาพใหแกนักทองเที่ยว 
 
 จากบริบทและศักยภาพของกลุมที่วิเคราะหไดเห็นไดวา ดวยศักยภาพของกลุมการ
ทองเที่ยวที่เปนอยูหากจะพัฒนาตอไปใหเกิดความยั่งยืนแลว กลุมทองเที่ยวตองแกไขจุดออนและ
พัฒนากลุมตามจุดแข็งและโอกาสที่ทั้งภาครัฐและเอกชนไดใหการสนับสนุน โดยเฉพาะความรูใน
การประกอบธุรกิจชุมชนดานการทองเที่ยว ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบการบริหารดานการเงิน
และบัญชี ดังนั้นการวิจัยคร้ังน้ีจึงไดทําการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน รวมถึงการเสนอแนะ
แนวทางการบริหารจัดการดานการเงินและบัญชีของกลุมทองเที่ยวใหเกิดการดําเนินงานไดอยาง
ยั่งยืน หากกลุมทราบขอมูลที่แทจริงของตนเอง ก็จะสามารถวางแผนธุรกิจชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
ของกลุมไดในอนาคต มีรายละเอียดของผลการวิจัยแสดงใหในบทตอไป 




