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บทคัดยอ 

จากการศึกษาวิจัยระยะท่ี 1 น้ันไดรับการสนับสนุนจาก สกว.ฝายวิจัยเพ่ือทองถ่ินมีเปาหมายเพ่ือศึกษา รวบรวม
ขอมูลสถานการณ การจดัการทองเท่ียวโดยชุมชนตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทองเท่ียว เพ่ือนํามากําหนดตัวช้ีวัด 
ออกแบบเครื่องมือการประเมินและวิธีการประเมินผล นําไปสูการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับไดในการจดัการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน และสามารถกําหนดแผนการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนได  



 
งานวิจัยระยะท่ี 2 น้ี ไดรับการสนับสนุนจากสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการขีดความสามารถในการรองรับการทองเท่ียวโดยชุมชนในบริบทท่ีหลากหลาย เพ่ือเปนการ
กําหนดแนวทางการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีเหมาะสม รวมท้ังการนําแนวทางน้ันมาทดลองปฏบัิติการ เพ่ือปรับแผนการ
พัฒนาและจัดการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมและไมสรางผลกระทบในดานตางๆ ตอชุมชน ชุดโครงการวิจัยในปท่ี 2 น้ี เปนการ
ศึกษาวิจัยตอเน่ือง เพ่ือเนนการทดลองปฏิบัติการ ในการสรางพ้ืนท่ีรูปธรรมใหเกิดข้ึน ปญหานําการวิจัยคือ  โครงการวิจยัชุดน้ี
จะสามารถสนับสนุนและเสรมิศักยภาพนักวิจัยโครงการวิจัยยอยไดอยางไร โดยผานกระบวนการสังเคราะหชุดความรูท่ีนับวา
เปนองคความรูใหม และสามารถนําไปสราง Model พรอมกับขยายผลในพ้ืนท่ีชุมชนทองเท่ียวอ่ืนๆ ไดอยางไร ซึ่งองคความรู
ใหมจากชุดโครงการวิจัย Carrying Capacity CBT น้ีจะเปนประโยชนตอการวางแผนการพัฒนาและวางแผนการจัดการชุมชน
ทองเท่ียวท่ีมีการพัฒนามาแลวและเกิดผลกระทบข้ึน รวมท้ังชุมชน CBT ในพ้ืนท่ีทองเท่ียวกระแสหลกัอีกดวย เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืน 

โดยมีการกําหนดกรอบการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน จากการศึกษาของ

ท้ัง 4 โครงการวิจัยพบวากรอบท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหประกอบดวย ขีดความสามารถดานกายภาพ ขีดความสามารถดาน

นิเวศ ขีดความสามารถดานสังคม วัฒนธรรม  ขีดความสามารถดานเศรษฐกิจ และขีดความสามารถดานจิตวิทยาและสุขภาพ 

การดําเนินงานของโครงการ การศึกษารูปแบบการจัดการขีดความสามารถในการรองรับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน โดย

แผนงานน้ีประกอบดวย 4 โครงการยอย ในพ้ืนท่ีดําเนินการ 4 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย การรายงานผลการดําเนินงานวิจัย ผูวิจัย

รายงานผลการดําเนินงานวิจัยตามการดําเนินงานของโครงการยอย 4 โครงการ ตามกิจกรรมท่ีระบุในขอเสนอโครงการ จาก

การดําเนินงานของแผนงานและโครงการวิจัยยอย สามารถสรุป วิเคราะหและอภิปราย ผลการดําเนินงานไดดังตอไปน้ี วิธีการ

ประเมินขีดความสามารถในการรองรับการจดัการทองเท่ียวโดยชุมชน การกําหนดรูปแบบการจัดการขีดความสามารถในการ

รองรับการทองเท่ียวโดยชุมชน มาตรการ กลไกเฝาระวัง แนวทางการจัดการขีดความสามารถในการรองรับการทองเท่ียวโดย

ชุมชน และบทเรียนจากงานวิจัยและขอเสนอแนะ 
ดังน้ันในการประมวลองคความรูท่ีเกิดข้ึนท้ัง 4 โครงการวิจัยยอย สามารถประมวลภาพรวมของการกําหนดเกณฑ 

เครื่องมือและการวัดอยางงาย โดยใหความสําคัญกับการคิด การวางแผน และการใชประโยชนโดยคนทองถ่ิน ซึ่งคาดหวังวา
องคความรูน้ีชุมชนทองถ่ินจะสามารถประยุกตใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิต และเปนไปตามหลักวิชาการ ตลอดจนสรางการ
เรียนรูใหเกิดข้ึนกับคนทองถ่ินในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการจัดการขีดความสามารถในการรองรับในการจดัการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนดวยคนในชุมชนเอง อยางเปนวิถีไมแปลกแยกและไมตองรอใหคนภายนอกเขามาจัดการแทนท่ีคนในชุมชน
เองเพ่ือนําไปสูระบบการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนดวยคนในชุมชนอยางยั่งยืน  
  



Abstract 
 

The first phase of this project, supported by the Thailand Research Fund (TRF), sought to explore 
situation, management and impact of tourism for determining indication and evaluation method of 
tourism, which leads to develop capacity of community-based tourism (CBT) and to plan tourism 
development.  

 
To continue concrete action in tourism, the second phase, the project of Carrying Capacity CBT, 

supported by the TRF and the National Research Council is conducted. It is aimed to address how to 
empower local researcher under research project and to synthesize and develop a model that can be 
applied in different contexts of tourism communities. Managing capacity of community-based tourism 
(CBT) is also explored in order to develop plan of tourism management for actual implementation. 
Tourism management in communities, subsequently, will not provide any impact on communities.  The 
result of this study will be beneficial for tourism planner to lead sustainable community tourism. 

 
Four communities in Thailand are selected to do research through research project and analytical 

framework is determined; physical capacity, ecological capacity, socio-culture capacity, and economic 
capacity. The result indicated that each community can manage own project, make report of activities, 
results, and discussion, according with TOR in research proposal. Four reports provide; 1) evaluation 
method of CBT capacity; 2) pattern of capacity management of CBT; 3) measure and watch mechanism of 
tourism; and 4) lessen learn and suggestion.  

 
In conclusion, the result of knowledge synthesis indicates simple criteria, tools and evaluation of 

tourism focusing on local thought, plan, and utilization. This knowledge may be applied to management 
of CBT capacity according with a way of life in local communities and academic disciplines. Local 
communities may be also able to learn how to monitor, investigate, and evaluate management of CBT 
capacity, which may lead to sustainable community-based tourism management by members in local 
communities.  
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