
 
บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 
 
 โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินมูลคาเพิ่มจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม มีวิธีการวิจัย ประกอบไปดวย ประชากร
และกลุมตัวอยาง ขอมูลและเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1 ประชากรและตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากรท่ีศึกษา  
   ประชากรท่ีศึกษา ไดแก ชุมชนทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ท่ีมีความสนใจเขา
รวมโครงการท้ังจังหวัดเชียงใหม 
 3.1.2 ตัวอยาง 
  การเลือกตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงตามวัตถุประสงคของโครงการ โดย
ใชแบบฟอรมประเมินคัดกรองผูเขารวมโครงการ สามารถคัดกรองผูเขารวมโครงการได จํานวน 
11 ชุมชน ไดแก  
  (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 
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  (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 
 
3.2 ขอมูลและเคร่ืองมือทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 ขอมูลและเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวย 
 3.2.1 ประเภทของขอมูล 
  (1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสํารวจ สอบถามและสัมภาษณกลุมตัวอยางท้ัง  
11 ชุมชนทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม   
  (2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสาร งานวิจัย ผลการดําเนินงานดานการบริหาร
จัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนและผลการประเมินการบริหารจัดการของชุมชนทองเท่ียวท้ัง 
11 ชุมชนทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม  
 3.2.2 ชนิดเครื่องมือการประเมิน แบบสัมภาษณ แบบสังเกต และแบบประเมิน ดังนี้ 
  (1) แบบฟอรมแสดงความประสงคเขารวมโครงการ ประกอบไปดวย 
   (1.1) กลุม   
   (1.2) ท่ีตั้งกลุม 
   (1.3) ผูประสานงานท่ีติดตอได 
   (1.4) รายช่ือสมาชิกกลุมท่ีสมัครเขารวมโครงการ:  
  (2)  แบบฟอรมเพ่ือประเมินคัดกรองผูเขารวมโครงการ ประกอบไปดวย 
   (2.1) วิธีการ/กระบวนการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีผานมา 
   (2.2) รูปแบบการบริการการทองเท่ียวใน 1 – 2 ป ท่ีผานมา 
   (2.3) เครือขายการทองเท่ียวของกลุม 
   (2.4) จุดเดนหรือเอกลักษณท่ีโดดเดนของกลุม 
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   (2.5) ผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนในชวงท่ีผานมา 
   (2.6) การเปล่ียนแปลงองคกรของกลุม 
   (2.7) เปาหมายของการทองเท่ียวของกลุม 
  (3) แบบฟอรมรวบรวมขอมูลปจจัยนําเขา ประกอบไปดวย 
   (3.1) บุคลากร 
   (3.2) งบประมาณ 
   (3.3) วัสดุ/อุปกรณ/สถานท่ี 
   (3.4) การบริหารจัดการงาน 
   (3.5) ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   (3.6) แรงจูงใจของลูกคา 
  (4) แบบฟอรมวิเคราะหขอมูลในสวนของกระบวนการ ประกอบไปดวย 
   (4.1) การดําเนินงานดานการบริหารจัดการองคกร 
   (4.2) การดําเนินงานดานการผลิตและการบริการ 
   (4.3) การดําเนินงานดานการเงินและการบัญชี 
   (4.4) การดําเนินงานดานการตลาด 
   (4.5) การดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ 
   (4.6) สรุปผลการดําเนนิงานโดยภาพรวม 
  (5) แบบฟอรมการประเมิน Focus Group กลุมเปาหมาย ไดแก  ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคชุมชน ประกอบไปดวย 
   (5.1) จุดแข็ง 
   (5.2) จุดออน 
   (5.3) โอกาส 
   (5.4) อุปสรรค 
   (5.5) จุดแข็งและโอกาส 
   (5.6) จุดออนและอุปสรรค 
   (5.7) โอกาสและอุปสรรค 
   (5.8) จุดออนและอุปสรรค 
   (5.9) สรุปผลการวิเคราะห 
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  (6) แบบฟอรมวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ประกอบไปดวย 
   (6.1) สวนท่ี 1 ขอมูลดานการจัดการของกลุม 
    1) สาเหตุท่ีมีการจัดตั้งกลุม  
    2) ลักษณะการจัดตั้งกลุม 
    3) รูปแบบการดําเนินงานขององคกร 

4) ในป 2556 องคกรของทานมีกิจกรรมกี่ประเภท/อะไรบาง 
5) คณะกรรมการบริหารกลุมของทาน ในป 2556 
6) บุคลากรในกลุม 
7) กลุมมีวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการอยางไร 
8) คณะกรรมการในกลุมของทานมีลักษณะ/คุณสมบัติท่ีสงผลดี

ตอกลุมอยางไรบาง 
9) คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงหรือไม 
10) กลุมของทานมีการใหคาตอบแทนแกคณะกรรมการหรือไม 
11) นอกจากการจายคาตอบแทนแลว กลุมมีวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือสราง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการอีกหรือไม 
12) การประชุมในกลุม 
13) แหลงเงินทุนใหการสนับสนุนและชวยเหลือแกกลุม (ตั้งแต

เริ่มกอตั้งจนถึงปจจุบัน) 
   (6.2) สวนท่ี 2 ขอมูลดานการลงทุน 

1) ประมาณการการลงทุนท้ังส้ินของโครงการ  
2) ปริมาณตนทุนการผลิตสินคา/บริการท้ังส้ิน 
3) ตนทุนการผลิตสินคา/บริการแยกตามกิจกรรมตอครั้ง (ป 

2556) 
4) กลุมประสบปญหาดานแรงงานหรือไม อยางไร และมี

วิธีแกไขอยางไร 
5) การสนับสนุนแรงงานหรือสมาชิกในกลุมใหรับการอบรม

เพ่ิมทักษะ ความรูในป 2556  
6) กลุมมีการประเมินผลการทํางานของแรงงานหรือไม 
7) ท่ีผานมา กลุมของทานมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

อยางไรบาง 
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   (6.3) สวนท่ี 3 ขอมูลดานการเงิน 
1) การระดมทุนในอดีต 
2) การระดมทุนในปจจุบัน (ป 2556) 
3) กลุมมีการกําหนดเพดานหุนหรือไม 
4) กลุมมีเงินทุนหมุนเวียนเทาใด 
5) กลุมมีการทําบัญชีหรือไม 
6) กลุมมีการจัดสรรผลกําไรอยางไร 
7) กลุมมีหลักเกณฑในการแบงเงินปนผลกันอยางไร 
8) ลูกหนี้ท่ีเกิดจากการใหสินเช่ือแกลูกคา (ป 2556) 
9) เจาหนี้ท่ีเกิดจากการใหซ้ือเช่ือ/กูยืม (ป 2556) 
10) ปญหาดานการเงินท่ีกลุมของทานประสบอยูในปจจุบัน 

และความตองการความชวยเหลือดานการเงิน  
11) ทุนทางสังคม 

   (6.4) สวนท่ี 4 ขอมูลดานรายไดของกกลุม 
 1) สินคาท่ีเสนอขาย 
 2) บริการท่ีเสนอขาย 
  (7) แบบประเมินมูลคาเพ่ิมของของการบริหารจัดการการทองเท่ียว 
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3.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม” (ดังภาพท่ี 3.1) และการพัฒนา
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย สามารถแสดงไดตามแบบจําลองการวิจัย (ดังภาพท่ี 3.2) ดังนี้ 
 
 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัยสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 
ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง การประเมินมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพ 

การบริหารจดัการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
 

ขยายผลสูชุมชน 200 ตําบล 
ท่ัวจังหวัดเชียงใหม 

ตนแบบเกรด A  
ขยายผล 50 ชุมชน 

 

มูลคาเพ่ิมของโครงการวจิัย 
ในแตละชุมชน เกรด A, B, C 

ศักยภาพชุมชนใน
การบริหารจัดการ 

การทองเที่ยว 

ทีมนักวิจัยและ
ผูเช่ียวชาญ 

พัฒนา
ศักยภาพ 

วิเคราะห  

พัฒนาระบบแนวคิด การบริหาร
จัดการการทองเที่ยว 

กรอบแนวคิดการวจิัย ผลลัพธ 

ขยายผลสู จ.เชียงใหม อยางท่ัวถึง และอีก 6 
จังหวัด ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย ลําพูน 

ลําปาง พะเยา แพร นาน แมฮองสอน) 

การประเมินมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนา 
ศักยภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยว 
อยางย่ังยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
การทองเที่ยวโดยชุมชนอยางย่ังยืน 

ปญหา และขอจํากัด
ของการพัฒนา 

กระบวนการวิจัย 

สรางความรูความเขาใจเร่ืองการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางย่ังยืน 

ผานการประเมิน 

นักวิจัยชุมชน 

ไมผานการ
ประเมิน 

ระ
ยะ

กา
รว

ิจัย
ปท

ี่ 1 (
12

 เด
ือน

)  
ระ

ยะ
กา

รว
ิจัย

ปท
ี่ 2 (

12
 เด

ือน
)  

ระ
ยะ

กา
รว

ิจัย
ปท

ี่ 3 (
12

 เด
ือน

)  
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 จากภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง การประเมินมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2556 สามารถอธิบาย
ไดดังนี้ 
 (1) นักวิจัยและผูเช่ียวชาญมีกระบวนการดําเนินงานวิจัย โดยเริ่มจากการวิเคราะหศักยภาพ
ชุมชนทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 11 ชุมชน เกี่ยวกับการประเมินมูลคาเพ่ิมจากการ
บริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชนของตนเอง ทําใหทราบศักยภาพของแตละชุมชน
ท่ีจะนํามาซ่ึงการพัฒนาท่ีแตกตางกันไปตามศักยภาพและบริบทของแตละพ้ืนท่ี 
 (2) จากผลการวิจัยนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนรวมกับการพัฒนาระบบ
แนวคิด ซ่ึงมีเปาหมายคือการใหชุมชนทองเท่ียวทราบถึงศักยภาพของตนเองและประเด็นท่ีไมมี
ศักยภาพของกลุมตนเองดวย อันจะเปนขอมูลสําคัญตอการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 
 ท้ังนี้หากชุมชนใดยังขาดความเขาใจอยางแทจริง มีขอจํากัด และเกิดปญหาของการพัฒนา
กระบวนการวิจัย ทีมนักวิจัยก็จะเนนการสรางความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืนเปนหลัก จากนั้นควรพัฒนาในสวนอ่ืนท่ีไมมีศักยภาพในลําดับ
ตอไป 
 ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจากการดําเนินงานจะเช่ือมโยงไปสูการดําเนินงานวิจัยตอไปในปท่ี 2 
(พ.ศ. 2557) และปท่ี 3 (พ.ศ. 2558) ตอไป 
 
 การพัฒนาตามกรอบแนวคดิการวิจัยสามารถแสดงไดดังแบบจําลองการวิจัย (ภาพท่ี  3.2) 
และแผนการดําเนินงานวจิัยในปท่ี 1 (ภาพท่ี 3.3) ดังนี ้
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กําหนดแนวทาง
การสํารวจ 

สํารวจเบื้องตน 
โดยการระดมความคิดเห็น 
เพื่อพัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน 

ประเด็นการสํารวจ 
 บริบทของชุมชน 
 บริบทของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ปจจัยดานตนทุนและทรัพยากร 
 ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 ความถนัด/ความเช่ียวชาญ 
 ภูมิปญญา/อัตลักษณชุมชน 
 อุปสรรคตอการพัฒนา 
 ความตองการในการพัฒนา 

วิเคราะห (SWOT) 
วิเคราะหสถานการณ

ผลไดจากการพัฒนาการ
บริหารจัดการทองเท่ียว 

ออกแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรวมกับองคกรชุมชน 
ใหสอดคลองกับความตองการและความพรอมของชุมชน 

โดยตนเอง 

โดยภาครัฐ 
โดย อปท. 

มีสวนรวม โดยเอกชน 

การ
พัฒ

นา
 

การประเมินผลการเปล่ียนแปลง  
ของธุรกิจการทองเที่ยวและ HR 

การฝกอบรมอยางมีสวนรวม 
ดานการผลิต/บริการการ

ทองเที่ยว 

การวิเคราะห 
ผลตอบแทนการลงทุน 

เสนอกลยุทธ์ิการพัฒนาการ
บริหารจัดการการทองเที่ยว 

ในระยะยาว 

การ
วิจั

ย 

ภาพท่ี 3.2 แบบจําลองของโครงการการพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม  
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 จากภาพท่ี 3.2 แบบจําลองของโครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียว
โดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 (1) การดําเนินงานวิจัยเนนการบูรณาการทํางานรวมกันกับชุมชนและหนวยงานภาคีอยาง
แทจริง โดยเริ่มจากการระดมความคิดเห็นของนักวิจัยและผูเช่ียวชาญเพ่ือท่ีจะพัฒนาแนวทางและ
วิธีการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน 
 (2) จากนั้นดําเนินการสํารวจขอมูลของชุมชนทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ในประเด็น
ของบริบทของชุมชน บริบทของทรัพยากรธรรมชาติ ปจจัยดานตนทุนและทรัพยากร ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ ความถนัด/ความเช่ียวชาญ ภูมิปญญา/อัตลักษณชุมชน อุปสรรคตอการ
พัฒนา และความตองการในการพัฒนา เพ่ือนํามาวิเคราะห SWOT และวิเคราะหสถานการณผลได
จากการพัฒนาการบริหารจัดการทองเท่ียว 
 (3) ผลการวิจัยนําไปสูการออกแบบรวมกับนักวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และชุมชน ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรวมกับองคกรชุมชนให
สอดคลองกับความตองการและความพรอมของชุมชน ท้ังนี้การดําเนินงานวิจัยไดทําการฝกอบรม
อยางมีสวนรวมดานการผลิตและบริการการทองเท่ียว พรอมกับเสนอกลยุทธการพัฒนาการบริหาร
จัดการการทองเท่ียวในระยะยาวใหกับชุมชนทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงการประเมินผล
การเปล่ียนแปลง ของธุรกิจการทองเท่ียวและคนในชุมชน (HR) และการวิเคราะหผลตอบแทนการ
ลงทุน 
 ส่ิงเหลานี้ถือเปนกระบวนการดําเนินงานในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม ดวยการวิจัยอยางแทจริง 
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ภาพท่ี 3.3 ขั้นตอนและแผนการดาํเนินงานในปท่ี 1 

 

วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดับจังหวัด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแบบติดตามและประเมินผลตนแบบการพัฒนา ฯ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงกลุมเปาหมาย  

สรุปแนวทางการพัฒนา การเสริมหนุนและการฝกอบรม 

ฝกอบรมโครงการติดตามและประเมินผล ประเมินผล System analysis ครั้งท่ี 1 

แลกเปลี่ยนเรียนรูรายงานผลการประเมิน
วิเคราะห ปญหาอุปสรรคและความสําเร็จ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูความสําเรจ็ 
ของการพัฒนาโครงการวิจัย 

และขยายผลสูปท่ี 2  
ถอดบทเรียน และจัดทําตัวช้ีวัด 

ประเมินผล System analysis ครั้งท่ี 2 

วิเคราะหการประเมินมูลคาเพิ่มการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน กลุมเปาหมาย 11 ชุมชน 

แนวคิดการวิจัยเพื่อการประเมินมูลคาเพิ่มจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 
การทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
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 จากภาพท่ี 3.3 ขั้นตอนและแผนการดําเนินงานในปท่ี 1 สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 (1) การวิจัยเพ่ือการประเมินมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม ไดเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีเห็นผลสัมฤทธ์ิ
อยางชัดเจนและเกิดประโยชนตอชุมชนทองเท่ียวอยางแทจริง โดยเริ่มจากการวางแผน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดับจังหวัดท่ีมาจากตัวแทนของหนวยงานภาคีตาง ๆ 
 (2) รวมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแบบติดตามและประเมินผลตนแบบการพัฒนาฯ 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงแผนการดําเนินงานท่ีมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 (3) ทําการช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานของโครงการฯ ใหกับกลุมเปาหมาย นั่นคือ ชุมชน
ทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 11 แหง ไดทราบและเขาใจท่ีตรงกัน 
 (4) การลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําการวิเคราะหศักยภาพของชุมชนในการประเมินมูลคาเพ่ิมการ
บริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลสําหรับนักวิจัยอันจะเปนแนวทางใน
การวิจัยเพ่ือการพัฒนา โดยเฉพาะการฝกอบรมเชิงปฎิบ ัติการ 
 (5) จากนั้นนักวิจัยไดทําการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําตนทุนและผลตอบแทน
ของการทําธุรกิจทองเท่ียวใหกับชุมชนทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม สรางความรูและความเขาใจ
ในตนทุนและผลตอบแทนท่ีแทจริงของการทํางานท่ีผานมา 
 (6) นําไปสูการแลกเปล่ียนเรียนรูรายงานผลการประเมินวิเคราะห ปญหา อุปสรรคและ
ความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยท่ีผานมาตลอดระยะเวลา 1 ป 
 (7) นักวิจัย ผูเช่ียวชาญ หนวยงานภาคี และชุมชนทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ไดระดม
ความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอรูปแบบของการพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมให
ประสบผลสําเร็จอยางแทจริง และแนวทางการตอยอดโครงการฯ ไปสูปท่ี 2 (พ.ศ. 2557) และปท่ี 3 
(พ.ศ. 2558) ตอไป 
 
3.4 การวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้จะใชการวิเคราะหเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะวิเคราะหระดับของการประเมินมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม โดยชุมชน 5 ดาน
ไดแก (1) การบริหารจัดการองคกร (2) การบริหารจัดการการตลาด (3) การบริหารจัดการการเงิน 
(4)  การบริหารจัดการการผลิต (5) การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน โดยใชสถิติในการ 
วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ประกอบไปดวย รอยละและ คาเฉล่ีย สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิง 
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คุณภาพจะวิเคราะหและสังเคราะห ในลักษณะของการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการของชุมชนทั้ง 5 ดาน อภิปรายผลในเชิง
พรรณนา (descriptive) และอางอิงดวยสถิติอยางงาย 
 




