
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม นักวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงประกอบไปดวย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 (1) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
 (2) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
 (3) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทองเท่ียว 
 (4) ทฤษฎีมูลคาเพ่ิม 
 (5) การประเมินคาโครงการทางเศรษฐศาสตร 
 (6) การวัดคาโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร 
 (7) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 2.1.1 ความหมายของการทองเท่ียว 
  การศึกษาเกี่ยวกับการทองเท่ียวแบบยั่งยืนได มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ
นักวิชาการไดใหความหมายและคํานิยามเกี่ยวกับการทองเท่ียวแบบยั่งยืน ดังตอไปนี้ 
  การทองเท่ียวแบบยั่งยืนหรือท่ีแปลมาจากภาษาอังกฤษวา Sustainable Tourism 
เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) ซ่ึงนักวิชาการดานการทองเท่ียว
ไดใหความสนใจเรื่องการทองเท่ียวแบบยั่งยืนกันมากขึ้น เนื่องจากความตื่นตัวดานการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทองเท่ียวท่ีหันมานิยมการทองเท่ียวทางธรรมชาติ
หรือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2540) 
  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2544) ไดขอใหราชบัณฑิตยสถานชวยบัญญัติคํา
จํากัดความของการทองเท่ียวแบบยั่งยืน โดยราชบัณฑิตยสถานไดใหคําจํากัดความไววา หมายถึง 
การพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียวเพ่ือตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สุนทรียภาพ โดยใชทรัพยากรอันทรงคุณคาอยางชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณของธรรมชาติ
และวัฒนธรรมไวไดนานท่ีสุดเกิดผลกระทบนอยท่ีสุดและใชเปนประโยชนไดยาวนานท่ีสุด 
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  รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2545) ใหคําจํากัดความวา การทองเท่ียวแบบยั่งยืน 
หมายถึง การทองเท่ียวท่ีตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและผูเปนเจาของทองถ่ินใน
ปจจุบัน โดยมีการปกปองและสงวนรักษาทรัพยากรของชนรุนหลังดวย 
  องคการ Eastern Caribbean States (OECS) (อางใน รําไพพรรณ แกวสุริยะ, 
2545) ใหคําจํากัดความวา การทองเท่ียวแบบยั่งยืน หมายถึง การใชประโยชนสูงสุดใน
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเสมอ
ภาคและการเล้ียงดูตนเอง เพ่ือสรางประสบการณท่ีดีใหแกผูมาเยือน และเปนการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิต โดยความรวมมือของหลาย ๆ ฝายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในทองถ่ินนั้น ๆ 
  จากทรรศนะตาง ๆ ท่ีกลาวมา พอสรุปไดวา การทองเท่ียวแบบยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) หมายถึง การทองเท่ียวท่ีตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและผูเปนเจาของ
ทองถ่ิน ตามความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสุนทรียภาพภายใตขีดความสามารถ
ของธรรมชาติท่ีจะรองรับได โดยใชทรัพยากรอันทรงคุณคาอยางชาญฉลาดสามารถรักษา
เอกลักษณของธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินไวนานท่ีสุด เกิดผลกระทบนอยท่ีสุด และใช
ประโยชนไดตลอดกาลยาวนานท่ีสุดและตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีตอกระบวนการทองเท่ียว อีกท้ังประชาชนทุกสวนตองไดรับ
ผลประโยชนท่ีเกิดจากการทองเท่ียวอยางเสมอภาคกันรวมถึงมีการจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ในขณะท่ียัง
สามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศของทองถ่ินนั้นไวได 
 2.1.2 กลยุทธการจัดการดานทองเท่ียวแบบยั่งยืน 
  ภราเดช พยัฆวิเชีย (2543) ไดกลาววา กลยุทธหรือวิธีการจัดการการทองเท่ียว
แบบยั่งยืนนี้ ผูรับผิดชอบการพัฒนาจะตองรวมดําเนินการ (รวมคิด รวมทํา) โดยจะตองทําการ
วางแผนพัฒนาการทองเท่ียว โดยใหองคกรชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หา
จุดแข็ง จุดออน ของการทองเท่ียวในชุมชนของตนและจัดทําแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแผน
แมบทของทองถ่ินซ่ึง อรวรรณ พันธเนตร (2541) ไดระบุวาการจัดการการทองเท่ียวในทองถ่ินเปน
ภาระหนาท่ีของคนในทองถ่ินท่ีจะตองรวมคิดรวมทําเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวโดยรวมเสนอ
ความคิดหรือระดมความคิดเห็นในการศึกษาสถานภาพของแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการ
ทองเท่ียว มีจุดเดน จุดดอย โอกาสและปญหาอะไรบาง จากนั้นจึงรวมวางแผนงาน ท้ังแกไขปญหา 
สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียว ทําแผนปฏิบัติการท้ังแผนเฉพาะกิจ แผนระยะเรงดวน 
ระยะกลาง และระยะยาว รวมมือกันทํางานตามแผนท่ีวางไวใหเปนผลสําเร็จ รวมท้ังรวมลงทุนใน 
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ธุรกิจทองเท่ียวท่ีไดรับการยินยอมจากชุมชน รวมกันประเมินผลงาน เพ่ือใหประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีวางไวดวยกัน หรือพบปญหาท่ีตองรวมกันแกไข ฟนฟู พัฒนาใหมีคุณภาพดีขึ้น 
นอกจากนั้น กลุมผูแทนชุมชนตองทําหนาท่ีสรางเครือขายท้ังระดับแนวตั้งและแนวนอนดวย 
  จากท่ีไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา กลยุทธการจัดการดานการทองเท่ียวแบบ
ยั่งยืน หมายถึงการทองเท่ียวท่ีตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและประชาชน ภายใตขีด
ความสามารถของธรรมชาติท่ีจะรองรับได และตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีตอกระบวนการทองเท่ียว อีกท้ังประชาชนตองไดรับผลประโยชนท่ี
เกิดจากการทองเท่ียวอยางเสมอภาคกันรวมถึงมีการจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนทางดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม ในขณะท่ียังสามารถรักษาเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมและระบบนิเวศไวได 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 2.2.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 
  จากการศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ พบวาไดมีผูท่ีใหความหมาย
ของการบริหารจัดการไว ดังนี้ 
  สมพงศ เกษมสิน (2514) กลาวไววา การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลป
ในการนําเอาทรัพยากรมาบริหาร (Administrative Resource) เชน คน เงิน วัสดุส่ิงของ และการ
จัดการ มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) เชน POSDCORB 
Model ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
  ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2535) กลาววา  การบริหารในลักษณะท่ีเปนกระบวนการ
หมายถึง กระบวนการนําเอาการตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติ สวนการบริหารรัฐกิจหมายถึง
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
  ธงชัย สันติวงษ (2543) กลาวไววา “การบริหาร” (Administration) มีรากศัพทมา
จากภาษาลาตินคือ “Administatrae” หมายถึง ชวยเหลือ (Assist) หรืออํานวยการ (Direct) การ
บริหารมีความสัมพันธหรือมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “Minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใชหรือ
ผูรับใช หรือผูรับใชรัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายดั้งเดิมของคําวา Administer หมายถึง การ
ติดตามดูแลส่ิงตาง ๆ สวน “การจัดการ” (Management) นิยมใชในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมี
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือมุงแสวงหากําไร (Profits) หรือกําไรสูงสุด (Maximum Profits) 
สําหรับผลประโยชนท่ีจะตกแกสาธารณะถือเปนวัตถุประสงครองหรือเปนผลพลอยได 
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  ดังนั้น จากการศึกษาทบทวนถึงท่ีมาและความหมายของการบริหารจัดการ
ดังกลาวขางตน อาจพบสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหสามารถ
ดําเนินงานหรือเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว ซ่ึงหลักของการบริหารจัดการดังกลาวได
ครอบคลุมท้ังกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ และการปฏิบัติ 
 2.2.2 กระบวนการบริหารจัดการ 
  กระบวนการบริหารจัดการเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ีจะทําใหองคกรมุงสู
ความสําเร็จ ซ่ึงมีผูท่ีทําการศึกษาไดใหความเห็นไวหลากหลายแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบรหิาร
จัดการ เชน Gulick and Urwick (1996) ท่ีกลาวถึงแนวคิดกระบวนการบริหารโพสคอรบ 
(POSDCORB) ประกอบดวยขั้นตอนการบริหาร 7 ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัด
องคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) หรือจาก
แนวคิดของ Fayol (1996) ซ่ึงเห็นวาแนวคิดกระบวนการบริหารประกอบดวย 5 ประการหรือรวม
เรียกวา พอคค (POCCC) ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับ
การ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) (วิรัช 
วิรัชนิภาวรรณ, 2545) อยางไรก็ตาม ในปจจุบันไดมีผูเช่ียวชาญทางการบริหารหลายทานได
พยายามสรุปกระบวนการบริหารวามีท้ังหมด 8 ประการ ไดแก (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) 
  (1) การวางแผน (Planning) เปนหนาท่ีแรกในการบริหารงาน เพ่ือกําหนดแนว
ทางการบริหารและดําเนินงานสําหรับอนาคต ซ่ึงแผนงานและวัตถุประสงคจะบอกใหทราบถึง
จุดมุงหมายและทิศทางขององคการ หนวยงานและผูปฏิบัติ 
  (2) การตัดสินใจ (Decision making) ผูบริหารตองตัดสินใจเลือกกลยุทธหรือ
วิธีการดําเนินงานจากทางเลือกหลาย ๆ วิธี โดยเฉพาะอยางยิ่งยุคโลกาภิวัฒนดวยแลว การตัดสินใจ
อยางชาญฉลาดและมีจริยธรรมเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับผูบริหารทุกคน 
  (3) การจัดระเบียบองคการ (Organization) ผูบริหารตองพิจารณาโครงสรางตาง ๆ  
ขององคการ เชน สายการบังคับบัญชา การแบงงาน และการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึง
ถือวาเปนสวนหนึ่งของหนาท่ีในการบริหารองคการ ดังนั้น การจัดระเบียบองคการอยาง
ระมัดระวังและเหมาะสมจะชวยประกันใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
  (4) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การบริหารงานบุคคลประกอบดวยกิจกรรม
เกี่ยวกับการสรรหา การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเปนหนาท่ีผูบริหารจะตองรับผิดชอบ 
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  (5) การส่ือสาร (Communication) ผูบริหารในปจจุบันตองรับผิดชอบใน การ
ส่ือสารกับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู คําช้ีแนะ กฎระเบียบ และขอมูลท่ีจําเปนตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของงานโดยยึดกระบวนการส่ือสารสองทางเปนหลักปฏิบัติ นอกจากนั้น การส่ือสาร
ระหวางองคการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับหนวยงานท้ังโดยตรงและโดยออมเปนส่ิงสําคัญ 
สําหรับผูบริหารในสภาวการณปจจุบันและอนาคต 
  (6) การจูงใจ (Motivating) ส่ิงสําคัญสําหรับการบริหารงานในปจจุบันก็คือการจูง
ใจบุคคลใหมุงม่ันทํางานจนบรรลุวัตถุประสงคตาง ๆ ได ดวยการสนองความตองการของบุคคล 
มอบงานท่ีมีความหมาย ทาทายความสามารถและใหรางวัลท่ีมีผลตอบแทนอยางคุมคา คูควรกับ
ผลงาน 
  (7) การเปนผูนํา (Leading) ผูบริหารตองเปนผูนําท่ีดีโดยการทําตัวเปนตัวอยาง
สําหรับการบริหารงานในสถานการณตาง ๆ โดยเปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล 
  8) การควบคุมการทํางาน (Controlling) การกระทําเพ่ือการแกไขขอบกพรองท่ี
เกิดจากการเปรียบเทียบผลงานจริง กับผลงานท่ีตองการหรือคาดหวัง เปนสวนหนึ่งของหนาท่ีใน
การควบคุมของผูบริหาร 
 2.2.3 ระดับของการบริหารจัดการ 
  งานในการบริหารจัดการแบงออกเปน 3 ระดับใหญ ๆ คือ การบริหารจัดการ
ระดับตน การบริหารจัดการระดับกลาง และการบริหารจัดการระดับสูง ดังนั้นผูบริหารจึงตองมี
ความแตกตางกันไปตามระดับการบริหารจัดการ ดังนี้ 
  (1) ผูบริหารระดับสูง (Top Manager) คือ ผูบริหารท่ีอยูในระดับสูงสุดของสาย
บังคับบัญชา ทําหนาท่ีนําองคการไปสูความสําเร็จ เปนผูท่ีตองรับผิดชอบองคการท้ังหมดและเปน
ผูกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายสําคัญ ๆ ใหกับองคการ ขอบเขตการบริหารจัดการจึงเกี่ยวของ
กับปจจัยตาง ๆ ในสภาพแวดลอมภายนอกและปจจัยตาง ๆ ภายในองคการ 
  (2) ผูบริหารระดับกลาง (Middle Manager) คือ ผูบริหารท่ีอยูระดับรองลงมาจาก
ผูบริหารระดับสูง เปนผูรับเอาเปาหมาย นโยบายและแผนงานจากผูบริหารระดับสูงใหนําไป
ปฏิบัติ ทําหนาท่ีประสานงานโดยพยายามรวบรวมผลสําเร็จของการทํางานภายในหนวยงานท่ีตน
รับผิด ชอบอยู สงมอบใหกับผูบริหารระดับท่ีอยูสูงถัดขึ้นไป ขณะเดียวกันก็จะคอยรวมมือ
ชวยเหลือในการเผชิญและแกไขปญหาท่ีมากระทบจากภายนอกดวย ผูบริหารระดับกลางยังมี
หนาท่ีรับผิดชอบตอการทํางานของผูบริหารท่ีอยูระดับลางลงมา 
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  (3) ผูบริหารระดับตน (First-line Manager or First-line Supervisor) คือ ผูบริหาร
ระดับลางสุด รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ เปนผูใกลชิดและส่ังการโดยตรง
กับพนักงานปฏิบัติการและมีโอกาสรูความเปนไปของปญหาท่ีเกิดขึ้นในจุดปฏิบัติงาน  
ในบางองคการอาจจะมีกําหนดตําแหนงงานของผูบริหารระดับตนเปน Line Manager หัวหนางาน 
Supervisor หัวหนางาน Foreman ผูนํากลุม (Crew Leader) เปนตน 
  ถึงแมวากระบวนการในการบริหารจัดการ ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกระดับจะ
มีพ้ืนฐานในปฏิบัติท่ีเหมือนกัน แตก็จะมีความแตกตางกันในการใชทักษะดานการบริหารจัดการ 
(Management Skills) และขอบเขตท่ีผูบริหารแตละระดับไปเกี่ยวของ ดังนี้ 
  (1) ทักษะดานความคิด  (Conceptual Skill) เปนความสามารถในการเขาใจ
องคการโดยรวม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห มีวิสัยทัศนและคาดการณสถานการณตาง ๆ 
ไดเปนอยางดี พรอมกับมีความคิดริเริ่ม โดยสามารถคิดกลยุทธวิธีตางๆ หรือพัฒนาส่ิงใหม ๆ  
ท่ีดีกวาออกมาไดเสมอ ๆ 
  (2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (People Skill) เปนทักษะท่ีสรางความรวมมือใน
กลุมงาน รูถึงจิตใจคน เขาใจพฤติกรรมมนุษย รวมถึงทักษะในดานการติดตอส่ือสารและจูงใจคน 
ซ่ึงจะทําใหเกิดการประสานงานกันท่ีดีและเกิดการทุมเททํางานอุทิศใหกับองคการ 
  (3) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skill) เปนการใชความรู ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางในการปฏิบัติงานเชิงเทคนิค รูวิธีปฏิบัติงานและสามารถเขาใจปญหาดานเทคนิคตาง ๆ  
เปนอยางดี รวมถึงเขาใจสภาพเง่ือนไขของทรัพยากรตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดระบบการทํางาน
และรูจักปรับปรุงวิธีการทํางานใหทีประสิทธิภาพดวย 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทองเที่ยว 
 การจัดการการทองเท่ียวนั้นมีเปาหมาย คือ การหาวิธีท่ีจะทําอยางไรใหนักทองเท่ียว
เพ่ิมขึ้น และใหนักทองเท่ียวแวะเท่ียวเปนระยะเวลานานขึ้น รวมถึงใชจายเงินเพ่ิมขึ้นอยาง
สมํ่าเสมอตลอดป ดังนั้น ชุมชนผูเปนเจาของแหลงทองเท่ียวจะตองมีวิธีจัดการ ดังนี้ (รําไพพรรณ 
แกวสุริยะ, 2547)  
 หลักการจัดทองเท่ียวยั่งยืน มีองคประกอบ 4 หลักการดวยกันคือ 
  1) การดําเนินธุรกิจทองเท่ียวตองคํานึงถึงขอบเขตความสามารถในการรองรบัของ
พ้ืนท่ีท้ังธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน
ตอกิจกรรมการทองเท่ียว ควรกําหนดจํานวนนักทองเท่ียวเขาไปเท่ียวในแตละแหงตอคนตอวัน 
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  2)  ควรตระหนักถึงกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมีผลกระทบตอชุมชน ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน 
  3) การมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเท่ียว ผูเกี่ยวของท้ังผูเปนพันธมิตรและผูมี
สวนไดเสียตองประสานการจัดการรวมกัน เพ่ือลดผลกระทบตอระบบนิเวศ ชุมชน ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนตอการทองเท่ียว 
  4) ทําธุรกิจทองเท่ียวนั้นตองคํานึงถึง การอนุรักษส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม
ทองถ่ินโดยการประสานงาน ประสานโครงการ และกําหนดแผนงาน นโยบาย ทางเศรษฐกิจ  
(เพ่ิมรายได) เพ่ือใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางยั่งยืน 
 นอกจากนั้น วิธีการดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืนนั้น ชุมชนควร
ดําเนินการตามกระบวนการดังแผนภาพท่ี 2.1 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงวิธีการดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 
 2.3.1 การจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว 
  ในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดการจัดการตอพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวอยางเหมาะสม 
การรณรงคใหใชทรัพยากรทางการทองเท่ียวอยางคุมคาประหยัด การสรางจิตสํานึกใหเกิดการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนการหลอหลอมคานิยมในทางท่ีดีรวมกันในระบบจะ
สงผลใหเกิดการจัดการพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน ดังนั้นจึงควรท่ีจะไดมีการกําหนดกรอบแนวทางในการ
จัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว ดังนี้ 

องคกรชุมชน 

อบต./เทศบาล 
1. หนวยงานราชการตาง ๆ  
2. ททท. และผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว 
3. นักวิชาการ นักกฎหมาย 
4. ปราชญทองถิ่น องคความรูทองถิ่น 
5. ผูนําศาสนา 
6. องคกรพัฒนาเอกชน 
7. สื่อมวลชนทองถิ่น 
 

1. แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
2. แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร 
3. แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
4. แหลงทองเท่ียวเพื่อนันทนาการ
และบันเทิง 

ประสานงานกลุมพันธมิตร รวมกันใกลชิด+ตอเนื่อง 

ตามกฎหมาย 

ดูแล + อนุรักษ 
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  (1) การจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว ประกอบดวย 
   (1.1) การกําหนดพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวเพ่ือการจัดการเขตการใช
ประโยชน กิจกรรมและขนาดของการทองเท่ียว 
   (1.2) การควบคุมการทองเท่ียว กิจกรรมท่ีสรางหรือทําลายองคประกอบ
ของแหลงทองเท่ียวอยางเขมงวดตามระดับการอนุรักษของพ้ืนท่ี 
   (1.3) การประยุกตใชมาตรการปองกันและลดผลกระทบตอพ้ืนท่ี
ทองเท่ียว และระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
  (2) การใหการศึกษาและส่ือความหมาย ประกอบดวย 
   (2.1) การสงเสริมใหแหลงทองเท่ียวมีระบบการใหขอมูล ส่ือความหมาย 
และระบบใหความรูแกนักทองเท่ียวทุกรูปแบบ 
   (2.2) สงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวท่ีใหความรู และสรางจิตสํานึกในการ
รักษาส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม 
   (2.3) การสนับสนุนบริการท่ีมีคุณภาพและมีโปรแกรมใหความรู ท่ี
ชัดเจน ท้ังการบริการท่ีพัก การนําเท่ียว และบริการอ่ืน ๆ 
   (2.4) สงเสริมการใชมัคคุเทศกทองถ่ิน หรือมัคคุเทศกเฉพาะทาง 
   (2.5) การจัดเผยแพรความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศ และวัฒนธรรมทองถ่ิน
ของแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ทางส่ือมวลชน 
   (2.6) การใหความรูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว ท้ังในดานท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอม การนําเท่ียว และการจัดการบริหารการทองเท่ียว 
  (3) การจัดกิจกรรมการทองเท่ียว ประกอบดวย 
   (3.1) การมุงเนนกิจกรรมทองเท่ียวท่ีไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม หรือ
กิจกรรมท่ีสามารถปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมได 
   (3.2) การสงเสริมกิจกรรมท่ีมีการใหการศึกษา หรือเพ่ิมการใหการศึกษา
และเรียนรูรวมกันในกิจกรรมทองเท่ียว 
   (3.3) การจัดใหมีกิจกรรมทองเท่ียวเฉพาะกลุม เชน กลุมเยาวชน กลุม
อาชีพ ใหมากขึ้น 
   (3.4) การจัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการปฏิสัมพันธและการเรียนรูรวมกัน
ระหวางนักทองเท่ียว ผูประกอบการ และชุมชน 
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  (4) การบริการทองเท่ียว ประกอบดวย 
   (4.1) การสงเสริมการบริการท่ีมีความรับผิดชอบ กําหนดใหมีมาตรการ
การรักษาส่ิงแวดลอม การใหการศึกษา และการบริการท่ีไดมาตรฐาน 
   (4.2) การสรางการมีสวนรวมในการบริการชุมชนในกระบวนการบรกิาร
ทองเท่ียว 
   (4.3) การกําหนดใหสถานบริการ การบริการ และรูปแบบการบริการ 
ทุกประเภทสรางความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 
   (4.4) การจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของบุคลากรในหนวยบริการของ
พ้ืนท่ี โดยใหมีหลักสูตรการรักษาส่ิงแวดลอมใหทุกโครงการ 
   (4.5) การกําหนดมาตรฐานการบริการออกแบบเครื่องหมายรองรับหนวย
บริการท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังมีการประกวดการบริการท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
   (4.6) การปรับปรุง หรือใชมาตรฐานทางกฎหมายท่ีมีอยูใหเอ้ืออํานวยตอ
การสงเสริมและควบคุมการบริการ 
   (4.7) การสนับสนุนใหสถานบริการจัดการบริการท่ีไดมาตรฐาน 
  (5) การจัดการ ปองกัน และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 
   (5.1) การกําหนดมาตรฐาน และดําเนินการเก็บ กําจัดขยะมูลฝอย และ
ควบคุมการใชบรรจุภัณฑท่ีกอใหเกิดขยะมูลฝอยในแหลงทองเท่ียว 
   (5.2) การกําหนดมาตรการ และดําเนินการปองกัน บําบัด การกําจัดส่ิง
ปฏิกูลและน้ําเสีย 
   (5.3) การควบคุมออกแบบอาคาร การกอสราง และการจัดภูมิทัศน 
ใหเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนท่ี 
   (5.4) การเขมงวดกวดขันตอกิจกรรมท่ีอาจทําลายส่ิงแวดลอม 
  (6) การสงเสริมการตลาด ประกอบดวย 
   (6.1) การแนะนําและเผยแพรแหลงทองเท่ียวท่ีมีการจัดการท่ีเหมาะสม 
   (6.2) การกําหนดกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนเหมาะสม สอดคลองกับการ
ทองเท่ียว และกิจกรรมท่ีเปนท่ียอมรับไดของแตละพ้ืนท่ีทองเท่ียว 
   (6.3) การสงเสริมการตลาดในประเทศใหมากขึ้นโดยเนนท่ีกลุมเยาวชน 
กลุมครอบครัว กลุมทํางาน 
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  (7) การสรางการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย 
   (7.1) การสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชน ชุมชนเพ่ือการจัดการ
พ้ืนท่ีทองเท่ียว 
   (7.2) การยกระดับชุมชนทองถ่ิน ระดับหมูบานหรือองคกรปกครอง
ทองถ่ินท่ีมีศักยภาพในการจัดการส่ิงแวดลอม และส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน 
 2.3.2 การพัฒนาการทองเท่ียว 
  ปจจัยหลักสําหรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหมีความยั่งยืนจะตองมีกระบวนการ 
และองคประกอบหลักท่ีสําคัญท่ีประกอบดวย 
  (1) ดานแหลงทองเท่ียว หรือทรัพยากรทางการทองเท่ียว ซ่ึงแบงออกไดเปน  
3 ประเภท คือ แหลงทองเท่ียวธรรมชาติ โบราณวัตถุสถานและศาสนา วัฒนธรรม กิจกรรม
ประเพณีท่ีมนุษยสรางขึ้น ท้ังนี้แหลงทองเท่ียวในแตละประเภทจะมีภาระหนาท่ีหลักแตกตางกัน 
กลาวคือ ในแหลงธรรมชาติทองเท่ียวมีภาระหนาท่ีหลักคือ การรักษาระบบนิเวศของธรรมชาติ 
การเปนสวนหนึ่งในการรักษาตนน้ํา ลําธาร เปนทรัพยากรท่ีตองเอ้ือกับคนทองถ่ิน สําหรับแหลง
ทองเท่ียวประเภทโบราณวัตถุสถานและศาสนามีภาระหนาท่ีหลักคือ การดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรม
ชุมชน ซ่ึงจะสนองตอบความตองการของชุมชน สังคม ในสวนภาระหนาท่ีของงานวัฒนธรรม
กิจกรรมประเพณีคือ การรักษากิจกรรมประเพณีของทองถ่ินใหคงอยู 
  (2) ดานการบริการทางการทองเท่ียว ในสวนของการบริการทางการทองเท่ียว  
คือ สวนของการกํากับดูแล การประสานงานทําความเขาใจ และกํากับใหการเติบโตของภาค
บริการทางการทองเท่ียวเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 
  (3) ดานการตลาด จําเปนตองใหความสําคัญในเรื่องการจัดวางสินคา วิธีการเสนอ
ขายสินคา เพราะการตลาดจะเปนสวนสําคัญในการชักจูงใหผูซ้ือ (นักทองเท่ียว) มาซ้ือสินคา 
ดังนั้นในเชิงของการตลาดจะตองมีการทําความเขาใจใหชัดเจนวาสินคาทางการทองเท่ียวคืออะไร 
 จากกระแสความคิดในการท่ีจะปรับกระบวนการและวิสัยทัศนของการทองเท่ียว รวมถึง
การเรียกรองใหมีการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวจึงเปนเหตุใหมีการจัดประชุมนานาชาติดาน
ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาแบบยั่งยืนขึ้นท่ีเมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนนาดา หรือท่ีเรียกวา 
Globe’ 90 Conference การประชุมในครั้งนี้ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีจะ
เช่ือมโยงไปสูการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (Sustainable tourism development) จากผลการ
ประชุมครั้งนี้ใหคําจํากัดความของการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนไววา “เปนการพัฒนาท่ี
สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและผู ท่ีเปนเจาของทองถ่ินในปจจุบัน  
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ในขณะเดียวกันก็ปกปองและสงวนรักษาโอกาสตาง ๆ ของอนุชนรุนหลัง จึงมีความหมายรวมถึง
การจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรีภาพ พรอมกับการ
รักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศดวย” จากคําจํากัดความดังกลาว สามารถแปลเปน
หลักการและแนวทางปฏิบัติของการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนได 10 ประการ ดังนี้ 
  (1) มุงพัฒนาการทองเท่ียวภายในประเทศอยางจริงจังกอน แลวจึงพัฒนาการ
ทองเท่ียวระหวางประเทศอยางคอยเปนคอยไปภายหลัง เพ่ือใหเหมาะสมกับระบบสาธารณูปโภค
ท่ีรองรับเปนสําคัญ 
  (2) มุงใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการตัดสินใจโครงการทองเท่ียว 
ตาง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนสวนใหญในพ้ืนท่ี 
  (3) มุงพิจารณาอยางรอบคอบถึงขอบเขตท่ีเหมาะสมของการพัฒนาการทองเท่ียว 
โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับทุก ๆ ดาน 
  (4) มุงใหขอมูลทางการทองเท่ียวอยางเพียบพรอมแกนักทองเท่ียว เพ่ือให
นักทองเท่ียวเขาใจและเคารพในส่ิงแวดลอม พรอมท้ังชวยยกระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
ดวย 
  (5) มุงใชวัสดุและผลผลิตในทองถ่ิน เพ่ือชวยลดดุลการคากับตางประเทศไดทาง
หนึ่งและเปนการเพ่ิมรายไดใหกับคนในทองถ่ินนั้น ๆ ดวย 
  (6) มุงกระจายรายไดสูทองถ่ินเพ่ือนํารายไดเขาทองถ่ินนั้นใหมากท่ีสุด อันจะเปน
ประโยชนในระยะยาวของชุมชนทองถ่ิน 
  (7) มุงจางงานในทองถ่ิน โดยสงเสริมรูปแบบของงานท่ีนาสนใจและไดรับ
ผลตอบแทนสูงใหแกชุมชนทองถ่ิน 
  (8) มุงพัฒนาบุคลากรในทองถ่ินใหมีความรูความสามารถเพ่ิมขึ้น อันจะชวย
ยกระดับการบริการทองเท่ียวใหสูงขึ้น 
  (9) มุงรักษาคุณคาของส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมในทองถ่ินใหอยูรอดในระยะ
ยาวเพ่ือเปนแหลงรองรับการทองเท่ียวตลอดไป 
  (10) มุงทํางานรวมกันอยางเสมอภาคระหวางภาคธุรกิจการทองเท่ียว องคกร
ทองถ่ิน องคกรดานส่ิงแวดลอม และรัฐบาล 
 2.3.3 การตรวจสอบทรัพยากรทองเท่ียว 
  สถาบันพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม (2548) ไดกลาวไววา 
การจัดทําแบบการตรวจสอบทรัพยากรการทองเท่ียวมีขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี้ 
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  (1) การทําความเขาใจกับทรัพยากรการทองเท่ียว แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
   (1.1) แบงตามประเภทของทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรหลัก และ
ทรัพยากรสนับสนุน 
   (1.2) แบงตามชนิดของทรัพยากร ซ่ึงจําแนกออกไดเปน 5 ชนิด ไดแก 
    1) ทรัพยากรธรรมชาติ เชน พืช สัตว ภูมิทัศน ภูมิอากาศ น้ํา 
    2) ทรัพยากรวัฒนธรรม เชน ศาสนา มรดกวัฒนธรรม ชาติพันธุ 
    3) ทรัพยากรเหตุการณสําคัญ เชน งานมหกรรม การแขงขัน 
    4) ทรัพยากรกิจกรรม เชน นันทนาการ ส่ิงอํานวยความสะดวก 
    5) ทรัพยากรบริการ เชน การขนสง ท่ีพัก การตอนรับ อาหาร 
บริการ 
  (2) การตรวจสอบทรัพยากรทองเท่ียว แบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 
   (2.1) ขั้นตอนท่ี 1 รายการทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว มีอะไร
นาสนใจ หรือดึงดูดใจ มีการบริการแบบไหน มีกิจกรรมใหแกนักทองเท่ียวทําในระหวางพักคาง
แรม และมีท่ีพักคางแรมกี่รูปแบบไวคอยบริการ ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 5 รายการดังนี้ 
    1) รายการทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีโดดเดนมากกวาแหลงทองเท่ียว
อ่ืน และมีส่ิงสําคัญกับปจจุบันและในอดีตท่ีจะดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเท่ียว การเก็บขอมูลคือ ช่ือ 
ท่ีตั้ง ฤดูกาล การเขาถึง ใครเปนคนจัดการ ติดตอกับใคร มีการใชมากนอยแคไหน ผูท่ีมาทองเท่ียว
มาจากไหน มาทําไม เก็บคาผานประตู และตองเปนสมาชิกหรือไม 
    2) รายการทรัพยากรวัฒนธรรม ส่ิงไหนทําใหโดดเดน มีอะไร
บงบอกถึงความมีวัฒนธรรมมากท่ีจะสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวได การเก็บขอมูล คือ ช่ือท่ีตั้ง 
ฤดูกาล การเขาถึง ทางเขา ใครเปนนักทองเท่ียว มีกิจกรรมอะไรใหทําบางในขณะเขาไปเท่ียวใน
แหลงทองเท่ียว ผูท่ีมาเท่ียวเปนกลุมลูกคาแบบไหน 
    3) รายการทรัพยากรเหตุการณสําคัญ มีอะไรบางท่ีโดนเดน และ
สามารถดึงดูดนักทองเท่ียว มีอะไรพิเศษกวาแหลงทองเท่ียวอ่ืน ๆ การเก็บขอมูล คือ ช่ือท่ีตั้งของ
เหตุการณสําคัญนั้น ๆ ชวงระยะเวลาในการเกิดเหตุการณ มีวิธีการเขาถึงแบบใด ใครเปนเจาของ  
มีนักทองเท่ียวมากนอยแคไหน 
    4) รายการทรัพยากรกิจกรรม กิจกรรมนั้นมีความโดดเดนท่ี
สามารถดึงดูดใหนักทองเท่ียวตางถ่ินใหมาทองเท่ียวไดมากแคไหน การเก็บขอมูล คือ ช่ือท่ีตั้ง
ศูนยบริการขอมูล เวลาและฤดูกาลท่ีเขามาเท่ียว มีการเขาถึงไดอยางไร ใครเปนเจาของ มีกิจกรรม
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แบบใดบางใหนักทองเท่ียวไดรวมกิจกรรม นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวมาจากท่ีไหน มีคาผานประตู
หรือไม 
    5) รายการทรัพยากรบริการ ช่ือและท่ีอยูของผูใชบริการ ตอง
ติดตอใคร มีการบริการในรูปแบบใดบาง การเก็บขอมูล คือ ช่ือและท่ีตั้งของส่ิงอํานวยความ
สะดวก จัดอยูในระดับใด มีบริการอะไรบาง ในชวงเวลาใด ใครเปนเจาของ มีจํานวนเตียงกี่เตียง 
และคาบริการเทาไหร 
   (2.2) ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินทรัพยากรทองเท่ียว ประกอบดวย 
    1) คุณภาพทรัพยากร อะไรทําใหทรัพยากรนี้ดีกวาทรัพยากรอ่ืน
มีจุดออนตรงไหน ไดรับการดูแล มีคุณภาพบริการสมํ่าเสมอ และมีขอเสียตอการพัฒนาหรือไม 
    2) ทรัพยากรมีความโดดเดนและแตกตางจากท่ีอ่ืนและแสดง 
ออกถึงความภาคภูมิในสถานท่ีนั้น ๆ 
    3) มีอํานาจในการดึงดูดนักทองเท่ียว กิจกรรมในการดึงดูด และ
มีขอเสนอดึงดูดใหนักทองเท่ียวมาใชบริการในระดับใด 
    4) ฐานขอมูลของทรัพยากร อะไรทําใหทรัพยากรนี้มีบทบาท
กับปจจุบันและสําคัญยิ่งขึ้นในคราวตอไป ทรัพยากรนี้มีปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาการ
ทองเท่ียวในอนาคตหรือไม 
 
2.4 ทฤษฎีมูลคาเพ่ิม  
 ชลอ เอ่ียมสะอาด (2550) ไดรวบรวมทฤษฎีมูลคาเพ่ิมของ จีระ หงสลดารมภ ท่ีเนนใหทุก
คนสามารถท่ีจะเปล่ียนขอมูล เปนขาวสาร เปนความรู และสามารถนําไปสรางมูลคาเพ่ิม และ
กอใหเกิดความฉลาดเฉลียว ในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี โดยมีลําดับดังนี้ มีการเก็บขอมูล 
(data) และจัดหมวดหมู (coding) กอใหเกิดขาวสาร (information) เม่ือนําขาวสารมาคิดตอ 
วิเคราะห วิจัยจะเกิดเปนความรู (knowledge) หากมีการนําความรูไปใชเกิดการสรางมูลคาเพ่ิม 
(value added) นั่นคือ เปนการเปดโลกทัศน เปนการบริหารแบบ Paradigm Shift เปล่ียนวิธีคิดใน
การทํางานใหสอดคลองกับสังคมจุดใดจุดหนึ่ง ซ่ึงการสรางมูลคาเพ่ิมนี้ตองการ การบริหารจัดการ
มาก และสุดทายจะกอใหเกิดความฉลาดเฉลียว (wisdom) ขึ้น ดังนั้นความรูจะตองแสวงหาความรู
ท่ีทันสมัย มีการแบงปนความรูอยางถูกตอง และสรางมูลคาเพ่ิมใหเกิดขึ้น 
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2.5 การประเมินคาโครงการทางเศรษฐศาสตร  
 การประเมินเปรียบเทียบระหวางมีกับไม มีโครงการ  เยาวเรศ  ทับพันธุ (2541)  
ช้ีวาไมวาจะเปนการประเมินโครงการในวิธีใดก็ตามการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตรนั้น
ตองคํานึงถึงแนวคิดการประเมินเปรียบเทียบระหวางมีกับไมมีโครงการ (With and without 
project) การประเมินโครงการตามแนวคิดเปรียบเทียบระหวางมีกับไมมีโครงการนั้น พยายามท่ีจะ
ประเมินความแตกตางทางดานตนทุนและผลประโยชนระหวางการมีโครงการกับการไมมี
โครงการเกิดขึ้น โดยทางดานตนทุน เม่ือมีโครงการเกิดขึ้น มีตนทุนในสวนใดบางท่ีสามารถลดลง 
และมีตนทุนในสวนใดบางท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการเกิดขึ้นของโครงการ สวนทางดานผลประโยชน
ก็จะมีการคํานวณในรูปแบบเดียวกัน ซ่ึงในการประเมินโครงการดังกลาวไดพยายามเปรียบเทียบ
ตนทุนสวนเพ่ิมและผลประโยชนสวนเพ่ิม (Marginal Costs and Marginal Benefits) นั่นเอง เพ่ือดู
ประสิทธิภาพของโครงการขณะเดียวกัน วิธีท่ีนิยมใชกันในการประเมินโครงการของเอกชน  
สวนใหญจะพิจารณาความแตกตางระหวางตนทุนและและผลประโยชนของโครงการกอนและ
หลังดําเนินการเปนหลัก โดยเปรียบเทียบตนทุนรวม และผลประโยชนรวม (Total Costs and Total 
Benefits) ซ่ึงไมไดสะทอนถึงตนทุนและผลประโยชนจากการมีโครงการท่ีแทจริง ดังตัวอยางตอไปนี้  
ตัวอยางดานความแตกตางของแนวคิดการประเมินแบบมีกับไมมีโครงการและการประเมิน
โครงการแบบกอนและลังจากมีโครงการ ไดแก สมมติมีโครงการหนึ่งใหผลประโยชนรวม  
15 หนวยใชทรัพยากรของประเทศไป 10 หนวย มีอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 1.5 
การประเมินในลักษณะนี้เปนการประเมินแบบกอนและหลังมีโครงการ แตในการประเมินแบบ
เปรียบเทียบระหวางมีกับไมมีโครงการนั้น จะคํานึงวารูปแบบการไดรับประโยชนจากภาครัฐนั้น
เม่ือไมมีโครงการกับมีโครงการจะมีความแตกตางกันเทาใด จากตัวอยางขางตน ถาไมมีโครงการ
ดังกลาว ผลประโยชนจากบริการของรัฐเปน 14 หนวย มีตนทุน 9 หนวย จะเห็นไดวาในทาง
เศรษฐศาสตรแลว โครงการนี้มีอัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุนเพียง 1.0 เทานั้น (Marginal 
Benefits และ Marginal Costsเทากับ 1 หนวย) 
 
2.6 การวัดคาโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร  
 การวัดคาโครงการทางดานเศรษฐศาสตร (Economic Aspects) นั้นมีความแตกตางจากการ
วัดคาโครงการดานการเงิน (Financial Aspects) เนื่องจากเปนการประเมินท่ีไมไดใหความสนใจ
กับกําไรท่ีเปนตัวเงิน (Tangible Benefits) เพียงอยางเดียว แตเปนการประเมินวาทรัพยากรท่ีใชไป
ในโครงการหนึ่งๆ นั้นจะกอใหเกิดประโยชนในลักษณะตางๆ ตอสังคมอยางไรบาง เปนการใช



23 

 

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอสังคมหรือไม โดยสามารถแบงวิธีการประเมินโครงการตามแนวทาง
เศรษฐศาสตรออกเปน 4 รูปแบบ เยาวเรศ ทับพันธุ (2541)  
  (1) การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (Cost-Benefit Analysis : CBA)   เปน
รูปแบบการวิเคราะหท่ีสมบูรณท่ีสุดตามแนวความคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร เปนการวิเคราะห
โครงการโดยคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการมีโครงการ โดยพยายามท่ีจะ
ประเมินตนทุนและผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นออกมาเปนตัวเงินเพ่ือประเมินความคุมคาของโครงการ 
หรือเพ่ือชวยตัดสินใจในการเลือกทําโครงการ แตในทางปฏิบัตินั้น อาจมีปญหาในการนําไปใช
มากมายในการนําไปประเมิน โดยเฉพาะในการประเมินมูลคาผลประโยชนของโครงการท่ีให
ประโยชนตอสังคมในลักษณะท่ีจับตองไมได (Intangible Benefits) 
  (2) การวิเคราะหประสิทธิผลของตนทุน (Cost Effectiveness Analysis: CEA) 
เปนการวิเคราะหโครงการในลักษณะท่ีผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นสวนใหญของโครงการอยูในรูปการ
ประหยัดตนทุน โดยลักษณะของโครงการท่ีประเมินจะเปนลักษณะของโครงการท่ีเนนทางดาน
การลดตนทุนตอการดําเนินการ (Cost per transaction) 
  (3) การวิเคราะหตนทุนต่ําสุด (Cost Minimization Analysis: CMA) การประเมิน
โครงการแบบวิเคราะหตนทุนต่ําสุดนี้เปนการพยายามคํานวณหาจุดต่ําสุดของตนทุน (minimum 
cost per transaction) เพ่ือพยายามทําใหโครงการมีลักษณะเปนการประหยัดจากขนาดใหมากท่ีสุด 
(Economies of scale) 
  (4) การวิเคราะหตนทุน และอรรถประโยชน (Cost-Utility Analysis : CUA) เปน
การวิเคราะหโครงการในลักษณะท่ีไมมีการประเมินตนทุนและผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นเปนตัวเงิน 
โดยวิเคราะหถึงอรรถประโยชนท่ีเกิดขึ้นในภาพกวางๆ โดยศึกษาวาโครงการท่ีกําลังประเมิน
สามารถใหอรรถประโยชนแกคนกลุมใดบาง และในรูปแบบใดบาง เปนการประเมินโครงการท่ี
ผลประโยชนสวนมากไมสามารถท่ีจะวัดไดในการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตรนั้น แตละ
โครงการตางมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงการท่ีจะเลือกใชวิธีใดในการประเมิน
โครงการนั้นตองพิจารณาตามความเหมาะสมในแตละโครงการนั้นดวย การพัฒนาของประเทศ
ตาง ๆ จํานวนมากรวมท้ังประเทศไทยดวย เปนการพัฒนาแบบไมยั่งยืน เพราะเนนท่ีการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับมหาภาคเปนส่ิงสําคัญทําใหมีการทําลายส่ิงแวดลอมสูง ขาดการพัฒนามนุษย 
ครอบครัวและสังคม เปนเหตุใหสังคมชนบทลมสลาย และเกิดปญหาสังคมตาง ๆ ตามมา เชน  
การอพยพเขาเมือง อาชญากรรม โสเภณีกรรม การละเมิดสิทธิเด็ก และอุบัติภัยตาง ๆ ขณะนี้ท่ัว
โลกมีการพูดถึงและแสวงหาแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนกันมาก นักวิชาการ 
นักการเมือง ตลอดจนนักพัฒนา ควรศึกษาและพัฒนาแนวความคิด การพัฒนาแบบยั่งยืน ซ่ึงคง
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จะตองคํานึงถึง  ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ ความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม ความยั่งยืนของสังคม อยาง
สานสอดซ่ึงกันและกัน โดยไมพัฒนาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไมคํานึงถึงอีกสองเรื่อง เชน 
พัฒนาเศรษฐกิจอยางเดียวโดย ไมคําถึงส่ิงแวดลอมและสังคม  
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินมูลคาเพ่ิมของการพัฒนาทรัพยากรการ
ทองเท่ียว ไมพบงานวิจัยดังกลาวแตพบงานวิจัยท่ีเกี่ยวของไดแก งานวิจัยของ ศศิกาญจน  รัตนทวี
โสภณ และ โสมสกาว  เพชรานนท ( ม.ป.ป. )  ศึกษา การประเมินมูลคาประโยชนดานนันทนาการ
ของอุทยานแหงชาติภูกระดึง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางไป
ทองเท่ียวอุทยานแหงชาติภูกระดึง ประเมินมูลคาประโยชนดานนันทนาการและคาดการณการ
เปล่ียนแปลงอุปสงคนันทนาการและมูลคาประโยชนดานนันทนาการในกรณีมีการสรางกระเชา
ไฟฟาโดยวิเคราะหมูลคาดานนันทนาการของแหลงนันทนาการใชคาใชจายในการเดินทางระดับ
เขต (ZTCM) ผลการศึกษาพบวา อุปสงคนันทนาการและมูลคาประโยชนดานนันทนาการของ
อุทยานแหงชาติภูกระดึงมีคาเพ่ิมขึ้นในกรณีท่ีมีการสรางกระเชาไฟฟา โดยมูลคาประโยชนดาน
นันทนาการของภูกระดึงกรณีไมมีกระเชาไฟฟาและมีกระเชาไฟฟามีคาเทากับ 76,427,964 บาทตอ
ป และ134,895,890 บาทตอปตามลําดับ หนวยงานท่ีเกี่ยวของอาจนําผลการวิจัยใชประกอบเปน
ขอมูลสําหรับการวางแผนและกําหนดนโยบายพัฒนา ภายใตขอจํากัดท่ีวา มูลคาประโยชนดาน
นันทนาการเปนเพียงขอมูลสวนหนึ่งการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลในดานอ่ืน ๆ  ท้ังผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมและชุมชนทองถ่ิน ขีดความสามารถในการรองรับ รวมท้ังขอจํากัดดานนิเวศวิทยา
ของพ้ืนท่ีประกอบกัน เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานท่ีครบถวนเพียงพอสําหรับการวางแผนและกําหนด
นโยบายเพ่ือพัฒนาอุทยานแหงชาติภูกระดึงอยางเหมาะสมสามารถเอ้ือประโยชนใหกับประเทศ
อยางยั่งยืนตอไป  งานวิจัยของ ผการัตน เพ็งสวัสดิ์ (2545) การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของ
อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาโครงการอนุรักษและ
พัฒนานครประวัติศาสตรควรท่ีจะดําเนินโครงการอยางตอเนื่องและครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด เม่ือ
พิจารณาผลประโยชนคือรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมขึ้นและคุณคาทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรเพ่ิมขึ้น   
  
  




