
 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยเร่ือง “การประเมินมูลค่าเพิ่มจากการพฒันาศักยภาพการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนโดยชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการประเมิน
มูลค่าเพิ่มจากการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนโดยชุมชน เพื่อให้ได้
แนวทางการเพิ่มมูลค่าของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนโดยชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ การวิจยัเร่ืองน้ีเป็น
การวิจยัเชิงคุณภาพและสนบัสนุนดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ขอ้มูลปฐมภูมิรวบรวมจากกลุ่ม
ท่องเท่ียวชุมชน จ านวน 11 ชุมชน 8 ประเภท ของการท่องเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี
สมคัรใจในการร่วมเวทีเสวนาปฏิบติัการ อาศยักระบวนการ SWOT และการ Focus group เพื่อให้
ทราบถึงแนวทางการประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการท่ีเหมาะสม จนน าไปสู่การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ
ท่ีไดจ้ากแบบประเมินตน้ทุนและผลตอบแทนการด าเนินธุรกิจท่องเท่ียวโดยชุมชน ทั้ง 8 ประเภท 
จากนั้นน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติอยา่งง่าย คือ ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ ซ่ึงจะแสดงให้ถึงมูลค่าเพิ่ม
ของโครงการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 ผลการวิจยัพบวา่ แนวทางการประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการพฒันาศกัยภาพการบริหาร
จดัการการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนท่ีเหมาะสมคือ การประเมินตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ 
เน่ืองจากแนวทางดงักล่าวชุมชนสามารถน าไปวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของโครงการท่องเท่ียวไดด้ว้ย
ตนเอง ดว้ยความเขา้ใจ จนน าไปประยุกต์ใช้ต่อแนวทางการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการการ
ท่องเท่ียวไดด้ว้ยชุมชนเอง ทั้งน้ีมูลค่าเพิ่มสูงสุดร้อยละ 112.11 พบว่าเป็นของโครงการท่ีเกิดจาก
การบูรณาการท างานร่วมกนัแบบมีส่วนร่วมระหวา่งชุมนและองคก์รชุมชน รองลงมาคือ โครงการ
ท่องเท่ียวเชิงวสิาหกิจชุมชน โครงการพฒันาศกัยภาพบุคคล โครงการจดัการทรัพยากร ธรรมชาติ 
และโครงการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัชุมชนไดถึ้งร้อยละ 61.05, 
22.27, 22.27, และ 10.23 ตามล าดับ โครงการเหล่าน้ีควรท่ีจะได้รับการสนับสนุนให้ชุมชน
ด าเนินการดว้ยชุมชนเอง ส่วนโครงการท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตอ้งให้ความช่วยเหลือต่อ
การเพิ่มศกัยภาพ ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และการท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ เพราะโครงการเหล่าน้ีชุมชนยงัตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชนเป็น
หลกั พิจารณาไดจ้ากมูลค่าเพิ่มของโครงการท่ีติดลบสูงถึงร้อยละ 118.07, 157.31 และ 241.95 
ตามล าดบั จึงจะท าใหก้ารท่องเท่ียวดงักล่าวประสบความส าเร็จและอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
      



 
Abstract 

 
 This research aims to study guidelines to evaluate and enhance the value added from the 
development of local tourism management. It is the qualitative research and supported by the 
quantitative analysis. Primary data was gathered from 11 groups of tourism communities with 8 
types of local tourism in Chiang Mai who were willing to participate in this project. SWOT 
analysis and focus group are used to get a suitable way to evaluate the value added of the project. 
Quantitative data was collected from the benefit cost of the operation from 8 types of local 
tourism. Descriptive statistics such as mean and percentage were analyzed and illustrated the 
value added of this project. 
 The finding showed that a suitable way to evaluate the value added of development the 
potentiality of tourism management is to evaluate the benefit cost of this project. This way can 
make local people analyze the value added of the tourism project by themselves so that they can 
apply and enhance their potentiality in tourism management. The value added up to 112.11% is 
from the participation between communities and other organizations in communities. The 
tourism of small and micro economic enterprise project, development the people’s potentiality 
project, management the natural resources project and cultural tourism project could create the 
value added 61.05%, 22.27%,22.207% and 10.23% respectively. All of these projects should be 
promoted by let communities to do by themselves. Agro-tourism, health tourism and historical 
tourism should be supported by other involving organizations because communities can’t do by 
themselves. Thus it make the value added of these projects are in negative up to 118.07%, 
157.31% and 241.95% respectively. 
 




