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บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญของการวิจัย 
 ดวยนโยบายการวิจัยของชาติ พ.ศ. 2555-2559 ไดเนนการบูรณาการดานการวิจัยท่ีสอดคลอง
กับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศสามารถเช่ือมโยงกับแนวทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศรวมท้ัง
นโยบายและแนวทางการวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติระยะยาว พ.ศ. 2552-2571 โดยการวิจัยจะ
ตอบสนองความตองการของชุมชนและปญหาท่ีสําคัญเรงดวนเพ่ือการพัฒนาประเทศพรอมกับ
ดําเนินการควบคูกับการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการอันเปนรากฐานอันสําคัญของการพัฒนา
ประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน ท้ังนี้มุงใหเกิดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย
ท้ังจากหนวยงานท่ีมีภารกิจประจําตามหนาท่ี (Function) ภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตรของ
ชาติหรือรัฐบาล (Agenda) ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรการวิจัยในระดบัหนวยงาน
และภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจัยและการบริหารงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาภูมิภาคตาง ๆ อันจะทําใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาประเทศโดยรวมโดยทุกภาคสวนท่ี
เกี่ยวกับการวิจัยตลอดจนในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมกันเสนอแนะปฏิบัติและติดตามผลเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนางานวิจัยในทุกภาคสวนและทุกระดับของประเทศ อีกท้ังเพ่ือสงเสริมใหเกิดงานวิจัยท่ีมีการ
ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินและตอบสนองการพัฒนาประเทศมากขึ้น ท้ังนี้การทองเท่ียวโดยชุมชน 
(Community Based Tourism) เปนทางเลือกในการจัดการแหลงทองเท่ียวท่ีชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดทิศทางของการทองเท่ียว บนฐานความคิดท่ีวาชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากร 
และเปนผูมีสวนไดเสียจากการทองเท่ียวโดยนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินตาง ๆ มาใชเปน
ตนทุนหรือปจจัยในการจัดการทองเท่ียวอยางเหมาะสมรวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพของคนใน
ชุมชนใหมีความรู ความสามารถในการดําเนินงานตั้งแตการตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินงาน 
การสรุปบทเรียนโดยเนนใหเกิดความยั่งยืนสูคนรุนลูกหลาน และเกิดประโยชนตอทองถ่ิน
ตลอดจนคํานึงถึง ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ 
 ภายใตนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีไดใหความ 
สําคัญกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานท่ี 2 คือ การสรางศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ โดยมีเปาประสงคเพ่ือสรางเสริมองคความรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานสูการสรางศักยภาพและ
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ความสามารถเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมและเปนธรรมอยางสรางสรรค สมดุลและยั่งยืน 
โดยคํานึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับบริบทของจังหวัดเชียงใหมและแผนพัฒนาฯ 
จังหวัดเชียงใหม โดยมีกลุมงานวิจัยท่ีตองดําเนินการเปนการเรงดวน กลุมเรื่องท่ี 11 คือ การ
บริหารจัดการการทองเท่ียว โดยกําหนดกรอบการวิจัยไว 6 ดาน ไดแก  
  (1) การวิจัยเพ่ือวิเคราะหกําหนดและปรับโครงสรางอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
ไทยในภาคสาขาการทองเท่ียว (Tourism Sectors) ท่ีมีศักยภาพตอการพัฒนาประเทศ 
  (2) การวิจัยเพ่ือเตรยีมความพรอมของทุนมนษุย (Human Capital) ของอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวตอผลกระทบจากการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
  (3) การวิจัยเพ่ือวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจการทองเท่ียวของชาติ (National 
Tourism Economic Impacts) เพ่ือคาดการณและวางแผนการเพ่ิมมูลคาคงเหลือทางการทองเท่ียว
ของชาติ (National Tourism Retained Value)  
  (4) การวิจัยเพ่ือสรางมูลคาและคุณคาเพ่ิมทางการทองเท่ียวของชาติ (Tourism 
Value Adding)  
  (5) การวิจัยเพ่ือคนหาธํารงศักยภาพและรักษาฐานทรัพยากรทางการทองเท่ียว
ของชาติ 
  (6) การวิจัยเพ่ือศึกษาและคนหาศักยภาพทางการตลาดการนักทองเท่ียวโดยเนน
นักทองเท่ียวคุณภาพ (High Quality Niche Markets) เชนกลุมบราซิลรัสเซียอินเดียและจีน (BRIC) 
และกลุมประเทศ GCC (Gulf Cooperation Council: การตาโอมานสหรัฐอาหรับเอมิเรตสบาหเรน
คูเวตและซาอุดิอาราเบีย) 
 ท้ัง 6 กรอบงานวิจัยเรงดวนลวนแลวแตสอดคลองกับกลยุทธการวิจัยท่ี 4 ในการพัฒนา
ศักยภาพระดับคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียวของยุทธศาสตรการวจิยั
ของชาติ สอดคลองกับแผนงานท้ัง 13 แผนงานวิจัย (นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) ไดแก 
  (1) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว และ
รูปแบบการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวอยางเปนธรรม 
  (2) การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียวตามอัตลักษณของ
ทองถ่ิน 
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  (3) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการจัดการดานการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน เพ่ือใหประชาชนสามารถจัดการทองเท่ียวไดดวยตนเอง 
  (4) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวท่ีมุงเนน
ใหเกิดการสรางรายไดและการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
  (5) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
  (6) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว 
  (7) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ซ่ึงเช่ือมโยงถึงการสรางคุณคาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 (8) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวเชิงอนรุกัษ 
 (9) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวทางทะเล 
 (10) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ 
 (11) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
ซ่ึงเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมดานการเกษตรและอาหาร 
 (12) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร 
 (13) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยง
กับการจัดการประชุมและการจัดแสดงนิทรรศการตาง ๆ (MICE Tourism-Meeting Intensive 
Convention Exhibition Tourism) 
 เนื่องดวยการใหการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงมีปรัชญาและ
วิสัยทัศนในการใหบริการแกทองถ่ินในดานการวิชาการ (วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 
2555) จึงเกิดความรวมมือกับองคกรของทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 
(แมฮองสอน) ซ่ึงในป พ.ศ. 2551 – 2555 ท่ีผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ไดทําความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  ท้ังท่ี
เปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และเทศบาลตําบล ในการรวมมือกันกับนักวิจัยและนักวิจัย
ทองถ่ิน ทําการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน กอใหเกิดแนวทางความรวมมือทางวิชาการ
อยางเปนรูปธรรม อีกท้ังคณะทํางานวิจัยครั้งนี้ไดทําความรวมมือกับ อปท. ในจังหวัดเชียงใหม 
ตั้งแต พ.ศ. 2551– 2555 มามากถึง 120 ตําบล (วีระศักดิ์ สมยานะ, 2555) ทําใหนักวิจัยเห็นวาควร 
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เปนอยางยิ่งท่ีควรจะดําเนินการวิจัยภายใตชุดโครงการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
การทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม ภายใตความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมกับทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม” ซ่ึงประกอบไปดวยโครงการยอยไดแก 
 โครงการยอยท่ี 1 วิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียวตามอัตลักษณของทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม  
 โครงการยอยท่ี 2 การพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม  
 โครงการยอยท่ี 3 การพัฒนาการบริหารจัดการตนทุนการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน 
จังหวัดเชียงใหม   
 โครงการยอยท่ี 4 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาการทองเท่ียวเชิงเกษตร ของทองถ่ิน 
จังหวัดเชียงใหม 
 โครงการยอยท่ี 5 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ของ
ทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม  
 โครงการยอยท่ี 6 การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการจัดการดานการทองเท่ียว 
อยางยั่งยืน ของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม   
 โครงการยอยท่ี 7 ตนทุนและผลตอบแทนการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียว อยางยั่ งยืน
ของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม  
 โครงการยอยท่ี 8 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับองคกร
ทองถ่ินในชุมชน จังหวัดเชียงใหม   
 และเพ่ือใหทราบถึงมูลคาเพ่ิมของการวิจัยชุดโครงการครั้งนี้ นักวิจัยจึงไดจัดทําโครงการ 
“การประเมินมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดย
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม” ท้ังนี้การวิจัยจะเนนการวัดมูลคาเพ่ิมจากโครงการวิจัยยอยท้ัง 8 โครงการ 
จะทําใหเห็นถึงประโยชนของชุดโครงการวิจัย รวมถึงคุณคาและคุณภาพของงานวิจัย อันจะ
กอใหเกิดผลลัพธและผลผลิตของงานวิจัยในเชิงประจักษกอใหเกิดผลการวิจัยท่ีสามารถยกระดับ 
สูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการทองเท่ียวแกหนวยงานภาครัฐระดับกระทรวง กรม และ
ทองถ่ินหนวยงานเอกชนและประชาชนผานกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมท่ีเสริมสรางศักยภาพ
แกภาคีทางการทองเท่ียวใหสามารถพัฒนาการทองเท่ียวบนฐานความรูสูเศรษฐกิจสรางสรรค ทาง
คณะผูวิจัยไดทําการพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนในการบริหาร
จัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางแทจริง 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการประเมินมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
 1.2.2 เพื่อเพิ่มมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 โครงการวิจัยมีขอบเขตการวิจัยเปนระยะเวลาท้ังส้ิน 3 ป เปนการวิเคราะหมูลคาเพ่ิมจาก
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม  
เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูในการขยายผลตนแบบการพัฒนาทองถ่ินสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาคตอไป  
 งานวิจัยในครั้งนี้จะเปนการวิเคราะหมูลคาเพ่ิมของโครงการวิจัยยอยภายใต ชุด
โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 11 ชุมชน อาศัยวิธีการแบบมีสวนรวม (PAR) เพ่ือสะทอนปญหา
และความตองการของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือท่ีจะตอบสนองการพัฒนาในดานการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียว หลังจากนั้นจะใชกระบวนการจัดการการเรียนรู (LM) ในการพัฒนาตนแบบใหมี
ศักยภาพมากขึ้นตามความเหมาะสมของแตทองถ่ิน ผานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน
ในระยะท่ี 1 และ ระยะท่ี 2 จนกระท่ังไดตนแบบท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ของการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการการทองเท่ียวอันจะนําไปสูการขยายผลในสู 7 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน อันไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง จังหวัดแพร 
จังหวัดนาน และ จังหวัดพะเยา ตอไป 
 
1.4 วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.4.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง/ผูเขารวมการวิจัย  
  ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดชุมชนดานการทองเท่ียวท่ีมีความตองการเขารวมโครงการ 
ใชวิธีสุมแบบแบงช้ัน (Stratified sampling) จากอําเภอตาง ๆ ท่ีสนใจจะเขารวมโครงการท้ังหมด
ในจังหวัดเชียงใหม อาศัยแบบฟอรมแสดงความประสงคเขารวมโครงการ  
  ขั้นตอนท่ี 2 กําหนดกลุมตัวอยาง โดยวิธีสุมแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค 
(purposive sampling) และคัดกรองผูเขารวมโครงการโดยใชแบบฟอรมเพ่ือประเมินคัดกรอง
ผูเขารวมโครงการ มีผูเขารวมโครงการท้ังส้ิน 11 ชุมชน ไดแก 
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  (1) กลุมทองเท่ียวชุมชนบานปาตาล ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 
  (2) กลุมทองเท่ียวชุมชนตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

(3) กลุมทองเท่ียวชุมชนแมโจบานดินโฮมสเตย ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม   

(4) กลุมทองเท่ียวชุมชนตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
(5) กลุมทองเท่ียวชุมชนบานปงหวยลาน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหม 
(6) กลุมทองเท่ียวชุมชนบานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม 
(7) กลุมทองเท่ียวชุมชนบานถํ้า ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
(8) กลุมทองเท่ียวชุมชนเวียงทากาน ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัด

เชียงใหม 
(9) กลุมทองเท่ียวชุมชนบานสันกอเก็ต ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 
(10) กลุมทองเท่ียวชุมชนบานตนแหนนอย ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 
(11) กลุมทองเท่ียวชุมชนบานแมกลางหลวง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม 
  1.4.2  ขอมูลและเครื่องมือในการวิจัย 
  (1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสํารวจ สอบถาม และสัมภาษณผูเขารวมโครงการ
ท้ังหมด 
  (2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสาร งานวิจัย ผลการดําเนินงานดานการบริหาร
จัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน และผลการประเมินการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน  
  (3) ชนิดเครื่องมือประกอบไปดวย แบบสัมภาษณ แบบสอบถามศักยภาพของ
ชุมชนในการวิเคราะหมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการจัดการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนโดยชุมชน ดังนี้ 
    (3.1) แบบฟอรมแสดงความประสงคเขารวมโครงการ 
    (3.2) แบบฟอรมเพ่ือประเมินคัดกรองผูเขารวมโครงการ 
    (3.3) แบบฟอรมรวบรวมขอมูลปจจัยนําเขา 
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    (3.4) แบบฟอรมวิเคราะหขอมูลในสวนของกระบวนการ 
    (3.5) แบบฟอรมการประเมิน Focus Group ของกลุมเปาหมาย ไดแก 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน   
   (3.6) แบบฟอรมวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน  
   (3.7) แบบประเมินศักยภาพการวิเคราะหมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน 
 1.4.3 การวิเคราะหและประเมินผล  
  การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะวิเคราะหความรู  ความเขาใจในการคิดวิเคราะหตนทุน และ
ผลตอบแทนการวิเคราะหมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการจัดการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนโดยชุมชน สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจะวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาจาก
การสัมภาษณ  ผูมีสวนไดสวนเสียในการวิเคราะหมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน 
 
1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.5.1 ทราบแนวทางการประเมินมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
 1.5.2 ทราบมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
โดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม และจะสามารถตอยอดการทํางานวิจัยเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียว
ไปสูป 2557-2558 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
1.6 นิยามศัพท 
 เพ่ิมมูลคา หมายถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลกําไร หรืออะไรตาง ๆ ใหแกธุรกิจ เชน การ
เพ่ิมมูลคากับตัวสินคา ประมาณวา เอามาดัดแปลงดีไซนรูปลักษณใหมันทันสมัยขึ้น 
 การบริหารจัดการชุมชนทองเที่ยว หมายถึง กระบวนการท่ีกลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ
และองคกรอาสาสมัครรูปแบบตาง ๆ ในชุมชน ไดเขามารวมดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
หลายเรื่องรวมกัน ในการบริหารจัดการชุมชนทองเท่ียวเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคอยางมีความ
รับผิดชอบและสัมพันธกัน 
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 ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถท่ีซอนเรนภายในรางกายท่ียังไมไดถูกนํามาใช “การ
พัฒนา” หมายถึง การเปล่ียนแปลงอยางมีกระบวนการ โดยมีจุดมุงหมาย “การพัฒนาศักยภาพ” 
หมายถึง การนําเอาความสามารถท่ีซอนเรนภายในรางกาย นํามาใชใหเกิดประโยชนอยางมี
กระบวนการ 
 การทองเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง รูปแบบของการทองเท่ียวท่ีชุมชนมีบทบาทสําคัญใน
การวางแผน การจัดการ กําหนดทิศทาง และการดําเนินงาน ของการพัฒนาการทองเท่ียวของ
ตนเอง โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม ท้ังนี้สามารถบูรณาการ
ทํางานรวมกันกับหนวยงานภาคีไดอยางเต็มท่ี 
 การประเมินมูลคาเพ่ิม หมายถึง การวัดผลและประเมินผลประสิทธิภาพ ผลกําไร หรือ
อะไรตาง ๆ ใหแกธุรกิจการทองเท่ียว  
 การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การนําเอาความสามารถท่ีซอนเรนภายในรางกาย นํามาใช
ใหเกิดประโยชนอยางมีกระบวนการ 
 




