
 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง “การประเมินมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม” สามารถสรุปผลการวิจัยพรอมกับอภิปรายผล
และขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการวิจัยในรายถัดไปมีรายละเอียดดังนี้ 
  
5.1 สรุป 
 การวิจัยเรื่อง “การประเมินมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการประเมิน
มูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน เพ่ือใหได
แนวทางการเพ่ิมมูลคาของการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
 ผลการวิจัยพบวา แนวทางการประเมินมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม การประเมินมูลคาเพ่ิมของการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม เปนการวิเคราะหมูลคาเพ่ิม
ของโครงการโดยอาศัยแนวคิดการประเมินตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ เปนแนวทางใน
การประเมินมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน เนื่องจาก
แนวคิดดังกลาวสามารถทําใหชุมชนทองเท่ียวสามารถนําไปวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนของ
โครงการทองเท่ียวไดเองดวยความเขาใจและตอยอดถึงการบริหารจัดการธุรกิจทองเท่ียวให
ประสบความสําเร็จ (ไมขาดทุน) ในระยะยาวได ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ไดวิเคราะหมูลคาเพ่ิมโครงการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน จํานวน 8 โครงการยอย ภายใตโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการ การทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม ภายใตความรวมมือทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกับทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 1) โครงการวิสาหกิจ
ชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียวตามอัตลักษณของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 2) โครงการบริหาร
จัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 3) โครงการพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารจัดการ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 4) โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 5) โครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรของทองถ่ิน 6) โครงการพัฒนา
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ศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการจัดการดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
7) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ของทองถ่ินจังหวัด
เชียงใหม และ 8) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับองคกร
ทองถ่ินในชุมชน จังหวัดเชียงใหม แนวทางการประเมินจะอาศัยแบบประเมินตนทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการ ซ่ึงมูลคาเพ่ิมของโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน พิจารณาจากขอมูล 2 สวน คือ มูลคาตนทุนของธุรกิจการทองเท่ียวโดยชุมชน
และขอมูลในสวนของผลตอบแทนการดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวโดยชุมชน ผลการวิเคราะหท่ีได
จะทําใหทราบถึงมูลคาท่ีเพ่ิมขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ การทองเท่ียวโดยชุมชนวามีมูลคาเพ่ิมเทาใด 
ซ่ึงจะนําไปสูแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียว จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยสามารถสรุปเปน
ภาพรวมของตนทุนและผลตอบแทนของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม ดังนี้  
  1) ตนทุนและผลตอบแทนของโครงการการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัด
เชียงใหมในภาพรวม ประกอบดวย   
   1.1) เงินลงทุนท้ังส้ินของโครงการ ผลการวิจัยพบวา เงินลงทุนใน
สินทรัพยถาวรเปนตนทุนท่ีสูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 74.16 ของตนทุนการลงทุนท้ังหมด เฉล่ียเปน
เงิน 656,114 บาท รองลงมาคือ คาใชจายกอนการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 16.42 เฉล่ียเปนเงิน 
145,277.78 บาท และท่ีเหลือคือเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ท่ีเต็มกําลังการผลิต) คิดเปนรอยละ 9.42 
ของตนทุนการลงทุนท้ังหมด เฉล่ียเปนเงิน 83,361.11 บาท เม่ือนํามาคํานวณคาใชจายท้ังส้ินของ
โครงการ พบวามีเงินลงทุนท้ังส้ินของโครงการเทากับ 884,752.89 บาท 
   1.2) เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการดำเนินโครงการทองเท่ียว พบวา
ในภาพรวมโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม มีเงินลงทุนในทรัพยสินถาวรจากการ
ดำเนินโครงการทองเท่ียว ไดแก ท่ีดิน อาคารโรงงาน/โฮมสเตย คอมพิวเตอร รถยนต รถจักรยานยนต 
เครื่องจักรและอุปกรณ อาคารสํานักงาน โตะเกาอ้ี พัดลม ฯลฯ ผลการวิจัยเกี่ยวเงินลงทุนใน
ทรัพยสินถาวรจากการดำเนินโครงการทองเท่ียว พบวา เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรมากท่ีสุด  
รอยละ 40.05 ของเงินลงทุนในดานนี้ คือ รถยนต เฉล่ียเปนเงิน 500,000 บาท รองลงมาคือ อาคาร
โรงงาน/โฮมสเตย คิดเปนรอยละ 28.51  เฉล่ีย เปนเงิน 356,009.06 บาท และเครื่องจักรและ
อุปกรณ อาคารสํานักงาน รถจักรยานยนต คอมพิวเตอร ตามลําดับ รวมเงินลงทุนในทรัพยสิน
ถาวร เปนเงินท้ังส้ินเฉล่ีย 1,248,522.40 
   1.3) คาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว พบวาใน
ภาพรวมของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม มีคาใชจายในการผลิตจากการดําเนิน
โครงการทองเท่ียว ไดแก คาเส่ือมราคา คาเชาอุปกรณ คาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน คาสาธารณูปโภค 
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คาเช้ือเพลิงฯ คาใชจายโรงงานอ่ืน ๆ (Fixed Cost) และคาซอมแซมและบํารุงรักษา ฯลฯ ผลการวิจัย
เกี่ยวกับคาใชจายในการผลิตจากการดําเนินโครงการ พบวา คาใชจายสูงสุด รอยละ 35.93 ของ
คาใชจายในดานนี้ คือ คาจางแรงงาน เฉล่ียเปนเงิน 160,799.21 บาท รองลงมาคือคาใชจายโรงงาน
อ่ืน ๆ (Fixed Cost) เฉล่ียรอยละ 20.34 เฉล่ียเปนเงิน 91,013.62 บาท รองลงมาเปนคาวัตถุดิบเฉล่ีย 
รอยละ 15.08 เฉล่ียเปนเงิน 67,476.66 บาท และคาเส่ือมราคาเฉล่ียรอยละ 14.30 เฉล่ียเปนเงิน 
63,985.43 บาท และ คาเชาอุปกรณ คาเช้ือเพลิง แกส น้ํามัน ฟน คาสาธารณูปโภค รวมคาใชจายใน
การผลิตท้ังหมด เปนเงิน 447,475.95 บาท 
   1.4) คาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการ พบวา
ในภาพรวมของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม มีคาใชจายในการขายและการ
บริหารจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว ไดแก คาเส่ือมราคา คาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม 
คาจางเหมา คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขาย
และการบริหาร เชน คาอบรมและพัฒนาบุคลากรรวมถึงคาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ในดานนี้ 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับคาใชจายในการขายและการบริหารจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว พบวา 
คาใชจายสูงสุด เฉล่ียรอยละ 82.25 ของคาใชจายในดานนี้ คือ คาจางเหมา เฉล่ียเปนเงิน 
240,720.67 บาท รองลงมาเปน คาใชจายอ่ืน ๆ ดานการขายและบริหาร รอยละ 4.90 เฉล่ียเปนเงิน 
14,352.67 บาท และคาติดตอส่ือสาร โทรคมนาคม เฉล่ียรอยละ 4.78 เปนเงิน 13,997.25 บาท และ
คาใชจายเบ็ดเตล็ด คาใชจายในการสงเสริมการขายโฆษณา ประชาสัมพันธ ตามลําดับรวม
คาใชจายในการขายและบริการท้ังส้ินเปนเงิน 292,656.60บาท 
  2) ผลตอบแทนโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 
   2.1) รายรับรวมจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว ในภาพรวมโครงการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดเฉล่ีย 1,076.86 คนตอป 
สวนราคาคาบริการทองเท่ียวตอหัวของนักทองเท่ียว ประมาณ 989.65 บาทตอหัวนักทองเท่ียว เม่ือ
คํานวณรายไดหรือรายรับรวมจากการทองเท่ียว สามารถทํารายรับรวมสูงสุดถึง 1,065,706.86 
บาท/ป ถือวาเปนรายไดเสริมนอกเหนืออาชีพเกษตรกรรมในชุมชน  
   2.2) กําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียว พบวาผลการวิจัยใน
สวนของกําไรสุทธิจากการดําเนินโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม การวิจัยพบวา 
ชุมชนสามารถทํากําไรสุทธิ ซ่ึงวิเคราะหไดจากกําไรขั้นตน (รายรับหักคาใชจายในการผลิต) หัก
ออกจากคาใชจายในการขายและการบริหาร เฉล่ียเทากับ  325,574.30 บาท/ป ซ่ึงสามารถทํากําไร
ไดสูงถึงรอยละ 30.55 เม่ือเทียบเปนสัดสวนตอรายรับรวมท้ังหมด 
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 จากขอมูลภาพรวมของตนทุนและผลตอบแทนของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีได 
จะนําไปวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบมูลคาเพ่ิมของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
ผลการวิเคราะหพบวา โครงการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีการเช่ือมโยงกับองคกรทองถ่ินในชุมชน 
สามารถทํากําไรสุทธิไดเปนอันดับ 1 เปนเงิน 690,574.83 บาทตอป แสดงใหเห็นวาหากชุมชนมี
การบริหารจัดการท่ีดีโดยการรวมมือกับองคกรทองถ่ินแลวจะสามารถลดตนทุนผลิตและตนทุน
การบริหารไดเปนอยางมาก อีกท้ังการมีสวนรวมของของคนในทองถ่ิน โดยเฉพาะกับองคกร
ชุมชนจะชวยทําใหเกิดผลตอบแทนท่ีทําใหการทองเท่ียวโดยชุมชนอยูไดอยางยั่งยืน โดยไมคิด
พ่ึงพาปจจัยภายนอกชุมชน สอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการการทองเท่ียวรวมกัน อยาง
ยั่งยืน ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมกับองคกรชุมชนในการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียว โดยชุมชนใหเกิดความเหมาะสมมากท่ีสุด พิจารณาไดจากโครงการดังกลาวสามารถ
สรางมูลคาเพ่ิมไดสูงถึงรอยละ 112.11 เม่ือเทียบกับมูลคาของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน 
ในภาพรวม 
 สําหรับโครงการวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเท่ียว ตามอัตลักษณ สามารถทํา
กําไรสุทธิไดมากถึง 524,321.60 บาทตอป แสดงใหเห็นวาชุมชนไมควรทําการทองเท่ียวใน
รูปแบบของการใหบริการเพียงอยางเดียว การท่ีชุมชนสามารถผลิตสินคาโอทอป (OTOP) หรือ
ผลิตสินคาชุมชนในรูปของวิสาหกิจชุมชนรวมกับการทองเท่ียวในชุมชนจะสามารถสราง
มูลคาเพ่ิมของโครงการไดสูงถึงรอยละ 61.05 เม่ือเทียบกับมูลคาของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน
ในภาพรวม สอดคลองกับแนวคิดการทําธุรกิจชุมชนในลักษณะของความหลากหลายของอาชีพ 
ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหชุมชนทําอาชีพดานการทองเท่ียวท้ังการใหบริการและการผลิตสินคาท่ี
ตอบสนองความตองการแกนักทองเท่ียวรวมดวย จึงจะทําใหชุมชนไดรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นและ
มากกวาการนําเท่ียวในรูปแบบของบริการเพียงอยางเดียว นอกจากนี้การวิจัยยังพบวา หากจะทําให
ชุมชนเขมแข็งและยั่งยืนอยูไดดวยชุมชนเอง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยเปนการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพ่ือการจัดการดานการทองเท่ียวในชุมชน รวมถึงการบริหารทรัพยากรการ
ทองเท่ียวท่ีเปนโครงการแบบมีสวนรวมใหกับชุมชนใหมีศักยภาพมากขึ้น เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองในการทําธุรกิจการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีตองคํานึงถึงตนทุนท่ีนับได (ตนทุนทาง
บัญชี) และตนทุนท่ีนับไมไดหรือตนทุนท่ีมองไมเห็น (ตนทุนคาเสียโอกาส) สวนใหญเปนตนทุน
ท่ี เปน ทรัพย ากรท างธร รมชา ติ ซ่ึงห ากมีก ารทอ ง เ ท่ีย วมาก เกินไ ปในชุ มชนจ ะทําใ ห
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมลง พิจารณาไดจากมูลคาของกําไรสุทธิของ
โครงการท้ังสองท่ีมีมากถึง 398,072.54 บาทตอป สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนไดถึง 
รอยละ 22.27 เม่ือเทียบกับมูลคาของโครงการทองเท่ียวโดยชุมชนในภาพรวม 
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 โครงการทองเท่ียวโดยชุมชน อีกประเภทหนึ่งท่ีควรสงเสริมใหชุมชนในทองถ่ิน จังหวัด
เชียงใหมไดเริ่มดําเนินการพัฒนาแลวคือ โครงการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึง
เปนโครงการท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชนในจังหวัดเชียงใหมท่ีมีจุดขายคือ วัฒนธรรมอัน
เกาแกสวยงามและเปนเอกลักษณของภาคเหนือ อีกท้ังการทองเท่ียวรูปแบบนี้มีตนทุนนอยมาก 
สามารถสรางรายไดอยางมากมาย พิจารณาไดจากกําไรสุทธิมากถึง 358,885.61 ตอป สามารถสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนไดถึงรอยละ 10.23 เม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาของโครงการทองเท่ียวโดย
ชุมชนในภาพรวม ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหชุมชนทําการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการ
รวมกับการทองเท่ียวโดยชุมชนใหมากขึ้น จะทําใหชุมชนมีโอกาสสรางรายไดเพ่ิมมากขึ้นอีก
ทางเลือกหนึ่งของการทองเท่ียวโดยชุมชน 
 ผลการวิเคราะหจากชุดโครงการวิจัยนี้พบวามีโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน จํานวน  
3 ประเภท ท่ีไดเนนการพัฒนาการบริหารจัดการเปนสวนใหญ โดยเฉพาะการบริหารจัดการดาน
การประชาสัมพันธใหมีนักทองเท่ียวมาใชบริการ เพ่ือใหเกิดรายไดแกชุมชนมากขึ้นคือโครงการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตร โครงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และโครงการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ท้ัง 
3 ประเภทเปนโครงการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีตนทุนการทองเท่ียวท่ีสูงมาก อีกท้ังการหารายได
เขาสูชุมชนยังทําไดนอย สงผลใหกําไรสุทธิของโครงการขาดทุนเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะชุมชน
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุนมากถึงปละ 462,140.00 บาทตอป 
เนื่องมาจากโครงการทองเท่ียวท้ัง 3 ประเภท มีตนทุนแฝงเม่ือเทียบกับรายไดจากการทองเท่ียว ซ่ึง
เปนคาเท่ียวชมในราคาท่ีต่ํามากหากเทียบกับตนทุนในการท่ีจะดูแลสถานท่ีทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร ตนทุนการบูรณะส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ พิจารณาไดจากมูลคาเพ่ิมของโครงการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีติดลบรอยละ 118.07 หรือแมแตมูลคาเพ่ิมของโครงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
ท่ีติดลบถึงรอยละ 157.31 และท่ีสําคัญคือ มูลคาเพ่ิมท่ีติดลบมากท่ีสุดคือโครงการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร ท่ีมีผลตอบแทนติดลบสูงถึงรอยละ 241.95 สะทอนใหเห็นวา หากชุมชนยังคง
ดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวท้ัง 3 ประเภทนี้ตอไปในระยะยาวจะทําใหเกิดการขาดทุนสะสม และจะ
ไมสามารถประสบความสําเร็จไดในอนาคต 
 
5.2 อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 การวิจัยพบวา แนวทางการประเมินมูลคาเพ่ิมของโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนท่ีเหมาะสมคือ การประเมินตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ 
เนื่องจากแนวทางดังกลาวชุมชนสามารถนําไปวิเคราะหมูลคาเพ่ิมของโครงการทองเท่ียวไดดวย
ตนเอง ดวยความเขาใจ จนนําไปประยุกตใชตอแนวทางการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการการ
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ทองเท่ียวไดดวยชุมชนเอง สอดคลองกับทฤษฎีม ูลคาเพ่ิมท่ีรวบรวมโดย ชลอ เอ่ียมสอาด (2550) ท่ี
ไดอธิบายนอกเหนือจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดแตเพียงอยางเดียว แตทุกคนตองรูและเขาใจ และ
สามารถนําไปสรางมูลคาเพ่ิม เกิดความฉลาดและปรับเขากับการทํางานหรือชีวิตประจําวันไดเปน
อยางดี การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการประเมินแบบเปรียบเทียบคลายกับงานของ เยาวเรศ ทับพันธุ 
(2541) เพ่ือหามูลคาสวนเพ่ิมของโครงการเพราะเปนวิธีท่ีนิยมใชกับมาก โดยเนนผลประโยชน
รวมของชุมชนเปนหลัก ท้ังนี้มูลคาเพ่ิมสูงสุดรอยละ 112.11 พบวาเปนของโครงการท่ีเกิดจาก
การบูรณาการทํางานรวมกันแบบมีสวนรวมระหวางชุมนและองคกรชุมชน รองลงมาคือ โครงการ
ทองเท่ียวเชิงวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล โครงการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
และโครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนไดถึงรอยละ 61.05, 
22.27, 22.27, และ 10.23 ตามลําดับ โครงการเหลานี้ควรท่ีจะไดรับการสนับสนุนใหชุมชน
ดําเนินการดวยชุมชนเอง สวนโครงการท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกฝายตองใหความชวยเหลือตอ
การเพ่ิมศักยภาพ ไดแก การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร เพราะโครงการเหลานี้ชุมชนยังตองพ่ึงพาความชวยเหลือจากภายนอกชุมชนเปน
หลัก พิจารณาไดจากมูลคาเพ่ิมของโครงการท่ีติดลบสูงถึงรอยละ 118.07, 157.31 และ 241.95 
ตามลําดับ จึงจะทําใหการทองเท่ียวดังกลาวประสบความสําเร็จและอยูไดอยางยั่งยืน 
 ดังนั้นการวิจัยในระยะตอไป นอกเหนือจากการวิเคราะหมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐศาสตรแลว 
จะตองวิเคราะหถึงประโยชนเชิงสาธารณะและตนทุนทางส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการทองเท่ียวโดย
ชุมชนรวมดวย จึงจะทําใหทราบมูลคาของโครงการและวิเคราะหตอ ดังโครงการท่ีกอใหเกิด
มูลคาเพ่ิมมากท่ีสุด เพ่ือจัดลําดับของการสงเสริมการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนในภาพรวม ซ่ึง
จะดําเนินการตอไปในระดับนโยบาย จึงจะเกิดผลสัมฤทธเชิงรูปธรรมในจังหวัดเชียงใหมไดอยาง
แทจริง 
 
 
 
 
 




