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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม สามารถสรุปผลการวิจัยพรอมการอภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะตอแนวทางการพัฒนาการวิจัยในระยะถัดไปมีรายละเอียดดังนี ้
  
6.1 สรุป 
 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยประกอบดวยบริบทและศักยภาพของการ
พัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม รวมถึงผล
การดําเนินธุรกิจชุมชนดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น เพื่อใหทราบถึงแนวทางของการ
พัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวดังกลาว ทั้งน้ีการศึกษาบริบทและศักยภาพของการ
พัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหมคร้ังน้ี 
นักวิจัยไดใชกระบวนการ Focus group และ การวิเคราะห SWOT เพื่อใหทราบถึงบริบท และ
ศักยภาพที่แทจริงของการพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม ตอการพัฒนาสูความยั่งยืน 
 ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันมีคนสวนใหญที่ไดหันมาใสใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้นจึงทําใหการ
บริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม ประชาชนที่อาศัยอยูใน 
จังหวัดเชียงใหม ไดมีการเอาใจใสและมีการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเห็นไดจากการหันมา 
ออกกําลังกาย การนวดแผนโบราณโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น การรับประทานอาหารพืชผักสมุนไพร
ที่ปลอดสารพิษ สิ่งเหลาน้ีไดเปนแรงดึงดูดอันสําคัญที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวและใช
บริการเกี่ยวกับสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม จากกรณีศึกษาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม สามารถสรุปเปนบริบทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพดวยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
ได 2 ลักษณะคือ 
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  1) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในลักษณะของการสงเสริมสุขภาพ เปนลักษณะการ
ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวไดใชเวลาที่เหลือจากการมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมแลวมาใชบริการ
ทางดานสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนลักษณะของการสงเสริม ฟนฟู และดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจใหดีขึ้น ไดแก การมาเที่ยวพักผอนตามชนบทที่มีที่พักและการใหบริการดาน
อาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ เชน พืชผักสมุนไพรและปลอดสารพิษ การศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับ
คุณประโยชนของพืชผักสมุนไพรแตละชนิด เมื่อนักทองเที่ยวไดเขามาทองเที่ยวยังชุมชนจะไดรับ
ประทานอาหารและเคร่ืองดื่มสมุนไพรจากพืชผักสมุนไพรที่เปนประโยชนตอสุขภาพ ตลอดจนได
เรียนรูเกี่ยวกับคุณประโยชนของพืชผักสมุนไพรดังกลาวที่มีตอรางกายจึงทําใหมีนักทองเที่ยวที่มี
ความใสใจตอสุขภาพเดินทางเขามาทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก และ 
2) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในลักษณะของการบําบัดรักษาโดยอาศัยพืชผักสมุนไพรที่นักทองเที่ยว
ที่เขามาทองเที่ยวสามารถนําเอาสมุนไพรมาใชเพื่อบําบัดรักษาโรคบางอยางได เชน โรคทองอืด
ทองเฟอ โรคทองเสีย โรครอนในกระหายนํ้า เปนตน และในสวนของผลการวิเคราะหศักยภาพ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม ในดานตาง ๆ ดังนี ้
  1) ศักยภาพดานการบริหารจัดการองคกร พบวากลุมมีจุดแข็ง คือ สมาชิกของ
ชุมชนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีความมุงมั่นและต้ังใจในการทํางาน แตยังมีจุดออน คือ ขาดการ 
วางแผนการจัดการดานบุคคลากรในดานของการจัดหาบุคคลากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญใน
การบริการเชิงสุขภาพแกนักทองเที่ยว 
  2) ศักยภาพการบริหารจัดการของการใหบริการ พบวากลุมมีจุดแข็ง คือชุมชนมี
ความรูและความสามารถในการใหบริการเชิงสุขภาพในลักษณะของการบําบัดรักษา แกนักทองเที่ยว 
โดยสวนใหญเปนการบําบัดรักษาโดยอาศัยภูมิปญญาพื้นฐาน นับวาเปนจุดดึงดูดที่สําคัญที่จะทํา
ใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาใชบริการ แตยังมีจุดออนที่พบคือ ยังขาดความสามารถในการจัด
โปรแกรมกิจกรรม การใหบริการเชิงสุขภาพแกนักทองเที่ยว กลุมขาดความสามารถในการจัดหา
ลูกคา หรือนักทองเที่ยวเขามาเที่ยว และใชบริการเชิงสุขภาพแกนักทองเที่ยว รวมถึงขาดความรูใน
การอธิบายและการใหความรูเกี่ยวกับสรรพคุณของการใหบริการเชิงสุขภาพและขาดความรูในการ
ประชาสัมพันธการใหบริการเชิงสุขภาพแกนักทองเที่ยว 
  3) ศักยภาพดานการบริหารจัดการดานการเงินและบัญชี พบวายังมีจุดออน คือ  
ขาดความรูและความสามารถในการจัดหมวดหมู ประเภทรายการในการทําบัญชีการเงิน และขาด
ความสามารถในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงขาด
ความรูและความสามารถในการจัดการผลประโยชนใหแกชุมชน สําหรับการวิเคราะหความเขมแข็ง
ของชุมชนพบวา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม ยังมีจุดออน คือ คนในชุมชนขาดการมี
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สวนรวมในการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและคนในชุมชนขาดความสนใจที่จะเรียนรู
ในการใหบริการ เชน การบําบัดรักษาสุขภาพใหแกนักทองเที่ยว เปนตน 
 จากบริบทและศักยภาพของกลุมที่วิเคราะหไดเห็นไดวา ดวยศักยภาพของกลุมการ
ทองเที่ยวที่เปนอยูหากจะพัฒนาตอไปใหเกิดความยั่งยืนแลว กลุมทองเที่ยวตองแกไขจุดออนและ
พัฒนากลุมตามจุดแข็งและโอกาสที่ทั้งภาครัฐและเอกชนไดใหการสนับสนุน โดยเฉพาะความรูใน
การประกอบธุรกิจชุมชนดานการทองเที่ยว ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบการบริหารดานการเงิน
และบัญชี ดังนั้นการวิจัยคร้ังน้ีจึงไดทําการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน รวมถึงการเสนอแนะ
แนวทางการบริหารจัดการดานการเงินและบัญชีของกลุมทองเที่ยวใหเกิดการดําเนินงานไดอยาง
ยั่งยืน หากกลุมทราบขอมูลที่แทจริงของตนเอง ก็จะสามารถวางแผนธุรกิจชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
ของกลุมไดในอนาคต  
 ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ไดแก กลุมทองเที่ยวชุมชนแมโจ 
บานดินโฮมสเตย ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิเคราะหที่ไดนําไปสู
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่น จังหวัด
เชียงใหมอาศัยแบบฟอรมวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ซึ่งประกอบไปดวยขอมูล 3 สวนโดย
สวนแรก คือ ขอมูลรายรับของกลุมทองเที่ยว ซึ่งจะแสดงถึงจํานวนนักทองเที่ยว ราคาที่จําหนาย
การใหบริการทองเที่ยว และรายรับทั้งปของการทองเที่ยวโดยชุมชน สวนขอมูลในสวนที่สอง คือ 
ขอมูลดานการลงทุนของกลุมทองเที่ยว ซึ่งไดแก 1) คาใชจายประมาณการในการลงทุนทั้งสิ้นของ
โครงการ 2) ปริมาณตนทุนการผลิตสินคา/บริการทั้งสิ้น และ 3) ตนทุนการผลิตสินคา/บริการแยก
ตามกิจกรรมตอคร้ัง (ป พ.ศ. 2556) สําหรับขอมูลในสวนที่สาม คือ ขอมูลดานการเงินของกลุม
ทองเที่ยว ไดแก 1) ขอมูลการระดมทุนในอดีต 2) การระดมทุนในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2556)  3) การ
กําหนดเพดานหุนของกลุม 4) เงินทุนหมุนเวียนของกลุม 5) การทําบัญชขีองกลุม 6) การจัดสรรผล
กําไรของกลุม 7) หลักเกณฑในการแบงเงินปนผลของกลุม 8) ลูกหน้ีที่เกิดจากการใหสินเชื่อแก
ลูกคา (ป พ.ศ. 2556) และ 9) เจาหน้ีที่เกิดจากการใหซื้อเชื่อ/กูยืม (ป พ.ศ. 2556) ผลการวิจัยพบวา 
โครงการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพมีคาใชจายเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการเปนสวนใหญ 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธใหมีนักทองเที่ยวมาใชบริการเพื่อใหเกิด
รายไดแกชุมชนมากขึ้น ทําใหมีตนทุนการทองเที่ยวคอนขางสูง อีกทั้งการหารายไดเขาสูชุมชนยัง
ทําไดนอย สงผลใหกําไรสุทธิของโครงการขาดทุนเปนจํานวนมาก โครงการดังกลาวมีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนมากถึงปละ 186,572.70 บาท เน่ืองมาจากโครงการทองเที่ยวดังกลาวมีตนทุน
แฝงเมื่อเทียบกับรายไดจากการทองเที่ยว ซึ่งเปนคาเที่ยวชมในราคาที่ตํ่ามากหากเทียบกับตนทุนใน
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การที่จะดูแลสถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ พิจารณาไดจากมูลคาเพิ่มของโครงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ติดลบถึงรอยละ 157.31 สะทอนใหเห็นวาหากชุมชนยังคงดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวดังกลาว 
ตอไปในระยะยาวจะทําใหเกิดการขาดทุนสะสม และจะไมสามารถประสบความสําเร็จไดใน
อนาคต ดังนั้นรัฐบาลและผูมีสวนเกี่ยวของการที่จะเขามาชวยเหลือโดยเฉพาะนักวิชาการที่ตองเขา
มารวมมีสวนในการวิจัย เพื่อใหชุมชนเขาใจถึงศักยภาพของปญหาที่เกิดขึ้น โดยหาแนวทางแกไข
ดวยมาตรการหรือวิธีการในการลดตนทุนของโครงการใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนเหลาน้ี 
โดยเฉพาะตนทุนในการประชาสัมพันธ ทั้งน้ีภาครัฐเปนองคกรในชุมชนควรเขามาชวยในการ
บริหารจัดการรวมดวย จึงจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม  
 
6.2 อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 การวิจัยพบวา บริบทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชน จังหวัดเชียงใหม มี 2 ลักษณะ 
คือ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในลักษณะของการสงเสริมสุขภาพและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ลักษณะของการบําบัดรักษาโดยพืชผักสมุนไพรในชุมชน อันเปนจุดขายของการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ ซึ่งมีเอกลักษณเฉพาะมากกวานิยามของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (2546) ไดใหคําจํากัดความไวและมีลักษณะใกลเคียงกับนิยมในความหมาย วรรณา 
วงษวานิช (2546) และอารัญ บุญชัยและจินนา ตันศราวิพุธ (2546) เพียงแตการศึกษาคร้ังน้ีได
กําหนดถึงประเภทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่เปนเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม ที่เนนการ
ดําเนินงานโดยชุมชนเปนสําคัญ จึงแตกตางจากการจําแนกประเภทของการทองเที่ยวของ ปทิตตา 
ตันติเวชกุล (2546) ที่พิจารณาจากนักทองเที่ยวเปนสําคัญ ทั้งน้ีการวิจัยพบวาโดยภาพรวมของการ
ดําเนินงานของการทองเที่ยวในลักษณะน้ีในหลายงานวิจัยที่ผานมาทั้งของ นพรัตน พบลาภ 
(2546) หรือแมแตงานของ อัญญารัศม สรอยอินตะ (2545) และรัชนีภรณ ธนะไชย (2551)  
ลวนแลวแตมีประเด็นของการวิจัยในสวนของการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการสุขภาพเปน
สําคัญ ซึ่งการวิจัยเร่ืองน้ีก็ไดคนพบขอมูลที่คลายกันคือ ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการ
องคกรและการใหบริการ สมาชิกมีความรูและความสามารถในการใหบริการสุขภาพเปนอยางดี 
การวิจัยยังพบอีกวา ชุมชนยังขาดศักยภาพในการดําเนินงานทางธุรกิจโดยเฉพาะการจัดทําบัญชี 
สงผลใหกลุมธุรกจิทองเที่ยวขาดทุนสูงถึงปละ 186,572.70 บาท เน่ืองจากมีตนทุนการประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวที่คอนขางสูง ตามแนวคิดการบริหารจัดการตนทุนของ ธนชัย ผูพัฒน (2553) 
ดังน้ันแนวทางการบริหารจัดการตนทุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของทองถิ่นที่ควรจะพัฒนาคือ 
ตองพยายามลดตนทุนสวนน้ีและบูรณาการทํางานรวมกับภาครัฐโดยเฉพาะองคกรชุมชนให
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม จึงจะทําใหการทองเที่ยวดังกลาวเกิดความยั่งยืนได ซึ่งการวิจัยใน
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ระยะถัดไปจะดําเนินการวิจัยโดยอาศัยผลลัพธของการวิจัยคร้ังน้ีตอยอดสูมาตรการหรือวิธีการให
เกิดผลเชิงรูปธรรม เพื่อนําไปปรับใชกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม
ตอไป 
 
 




