
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 ข 

หัวขอวิทยานพินธ         การศึกษาวิเคราะหเพื่อจดัสรางรูปแบบการจดัการการทองเที่ยวแบบยั่งยนื:   
                                      กรณศีึกษาหมูบานมงผานกกก   ตําบลโปงแยง   อําเภอแมริม 
                                      จังหวัดเชยีงใหม 
                                                                                       
ผูวิจัย              นางสาวชลธร   ทิพยสุวรรณ 

 

สาขา              การวิจยัและพัฒนาทองถ่ิน 

 

กลุมวิชา              การทองเที่ยว 

 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
       ประธานกรรมการ  ผูชวยศาสตราจารยชูสิทธิ์    ชูชาติ 
       กรรมการ               ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริวันทน     ชัยญาณะ 
   
คณะกรรมการสอบ 
     ………………………………………………….ประธานกรรมการ 
     (ผูชวยศาสตราจารยชูสิทธิ์      ชูชาติ) 
 
     ………………………………………………….กรรมการ 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริวันทน    ชัยญานะ) 
 
     ………………………………………………….กรรมการ 
     (รองศาสตราจารยวรรณวดี   มาลําพอง) 
 
                      บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม   อนุมัติใหนับวิทยานิพนธฉบับนี้เปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน 
 
   …………………………………………คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยุทธ  วงคแปง) 

 วันที…่……...เดือน..........................พ.ศ............. 
                                          ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม                          



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 ค 

หัวขอวิทยานพินธ      : การศึกษาวเิคราะหเพื่อจดัสรางรูปแบบการจดัการการทองเที่ยวแบบยั่งยนื: 
                                      กรณศีึกษาหมูบานมงผานกกก  ตาํบลโปงแยง อําเภอแมริม  
                                      จังหวัดเชยีงใหม 
                                            

ชื่อผูวิจัย          :  นางสาวชลธร   ทิพยสุวรรณ 

สาขา           :  การวิจยัและพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
                     : ผูชวยศาสตราจารยชูสิทธิ์      ชูชาติ                                 ประธานกรรมการ 
                       : ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริวันทน     ชัยญาณะ                 กรรมการ 
 
 

บทคัดยอ 

 
 
                การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและจัดสรางรูปแบบการทองเที่ยวแบบยั่งยืน กรณี
หมูบานมงผานกกก  ตําบลโปงแยง  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาในชวงป พ.ศ. 2546–
2547ในการศึกษาไดวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน โอกาสและอุปสรรคทางการทองเที่ยวของหมูบาน 
โดยอาศัยขอมูลจากชุมชน หนวยงานราชการที่เกี่ยวของและขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว
ในพื้นที่         เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวและจัดสรางรูปแบบการจัดการการทองเที่ยว
ของหมูบาน 
    วิธีการวิจยัเปนการวจิัยเชงิคุณภาพ      โดยมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน ซ่ึงผูวิจัยได 
ศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เกีย่วของกับการวิจยั แลวนํามาประกอบกับขอมูลที่รวบรวมไดจากภาคสนาม
ดวยการสอบถาม สังเกตแบบมีสวนรวม สนทนากลุมและการบันทึกภาพ    ระหวางการเก็บขอมูล
ภาคสนาม  ผูวจิัยไดลงพืน้ที่เขาไปในหมูบาน   เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและสมบูรณมากที่สุด  โดย 
ทําความรูจักกับชาวบาน    เพื่อศึกษาประเพณีวัฒนธรรม  วิถีชีวิตของชนเผา  การประกอบอาชีพ
และภูมิปญญาทองถ่ิน ผูวิจัยไดศึกษาการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการและพฤติกรรมของ         
ผูประกอบการนําเที่ยวในหมูบาน    จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรคทางการทองเที่ยว เสนอเปนแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวและรวมกับชาวบานจัดสราง
รูปแบบการทองเที่ยวที่เหมาะสมและยั่งยืนมา  
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                   ผลการศึกษาพบวา จุดแข็งทางการทองเที่ยวของหมูบานคือประเพณีวัฒนธรรม  วิถีชีวิต
ชนเผา การประกอบอาชีพ  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ความอุดมสมบูรณของปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก  สาธารณูปโภคที่มีพรอมและการเขาถึงที่มีความสะดวกสบาย        
ส่ิงเหลานี้ถือเปนส่ิงที่จะสามารถดึงดูดความสนใจใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมในหมูบานไดเปน

อยางดี  จุดออนหรือขอเสียทางการทองเที่ยวของหมูบานที่สําคัญและสงผลทําใหการทองเที่ยวใน
หมูบานไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มที่   คือ   การขาดความสามัคคีภายในชุมชนทําใหชุมชนขาด
ความเขมแข็ง การพัฒนาการทองเที่ยวจึงไมไดรับความรวมมืออยางเต็มที่จากคนในชุมชน     
ประกอบกับขอเสียดานสภาพแวดลอมของหมูบานที่ดูเส่ือมโทรม ไมสะอาดมีเศษขยะทิ้งเรี่ยราดอยู
ทั่วไป  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนนี้เนื่องมาจากปจจัยตางๆที่เขามากระทบและอื่นๆ  
โอกาสทางการทองเที่ยวของหมูบาน คือ การไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานทั้ง  
ภาครัฐและเอกชน   ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ เหลานี้ไดเขามามีสวนชวยเหลือชุมชนในรูปแบบที่แตกตาง
กันออกไป     เชน    การสนับสนุนในสวนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สงเสริมอาชีพ  การพัฒนา
สาธารณูปโภคหรือการสนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวในหมูบาน และโอกาสดานอื่น ๆ  เชน  
การที่หมูบานตั้งอยูใกลแหลงที่มีสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง เพราะปจจุบันนักทองเที่ยวนิยม    
เดินทางเพื่อเที่ยวชมวิถีชีวิตชนเผามากขึ้น  อุปสรรคทางการทองเที่ยวของหมูบาน คือ ปญหาในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ  ขาดการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน รวมถึงการมี
คูแขงทางการทองเที่ยวซ่ึงเปนหมูบานชาวเขาหมูบานอื่น 
                 จากการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน โอกาสและอุปสรรคทางการทองเที่ยวจึงสามารถทราบ
แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวไดโดยการปรับปรุงแกไขจุดออนหรือขอเสีย จัดรูปแบบการ      
ทองเที่ยวใหเปนระบบและมีความเปนมาตรฐาน  กําหนดขีดความสามารถในการรองรับการ      
ทองเที่ยวของหมูบานและการพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวของหมูบานใหมีประสิทธิภาพมาก     
ยิ่งขึ้น  โดยรูปแบบการจัดการทองเที่ยวนั้น สามารถจัดทําเปนรายการนําเที่ยวโดยชุมชนไดเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะหรวมกับผูวิจัยจนไดรายการนําเที่ยวที่มีความ    
เหมาะสม เปนที่ยอมรับของคนในหมูบานและสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืนอยางแทจริง 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 จ 

The Title                         :  Analyzing For Making  Sustainable Tourism Management Pattern:  
                                            A Case  Study of  Panokkok Mong Village in Pongyang, Maerim, 
                                            Chiang Mai.    
The Author                     :  Miss Chonlathorn    Thipsuwan 
Program                :  Community Research and Development 
Thesis  Advisors :  Assistant Prof. Choosit   Choochat                                        Chairman 
   :  Assistant Prof. Dr. Siriwan   Chaiyana                                  Member 
 
 

ABSTRACT 
 
 
               The purpose of this research  was to study sustainable tourism management pattern, the 
case study at Panokkok Mong village, Pongyang, Maerim, Chiang Mai, during 2003 – 2004.  This 
research used SWOT technique to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of 
tourism at the village by using data from the villagers, related government organizations  and 
tourism interprenuers in the field  to form a sustainable tourism management pattern. 
                  This research was done by collecting qualitative data from participation of the 
community,  review literature,  investigation,  intensive interview,  patial observation, focus group 
and photographs. Moreover, during the field-data collection, the researcher stayed at the village to 
follow all events unbiasedly , study customs, traditionals, rural life, rural wisdom and the SWOT 
data. 
                   The study found that the strengths of the tourism are customs and traditionals, rural 
life, careers , rural wisdoms, natural resources, including facilities and infrastructures.  All of them  
can attract the tourists to visit the village. The important weaknesses of the tourism in the village 
are the lack of cooperation of people  in the community and  bad  environment such as dirty 
residents, waste around the village and custom change from outer factors.  The  village tourism 
will  improve if  there are varieties of support from government and  non-government corperations  
to  develop  the quality of  life of  the people, occupations for Mong people, infrastructures and 
tourism management. Tourism  threats of the village are lack of cooperation between related 
corperations and tourism competitors who are hilltribes  in other villages. 
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                   The findings indicate several ways to develop tourism; including to correct the 
weaknesses, improve the standard of a tourism pattern, determine a tourism capacity of the 
village,  and set up an attractive tourist itinerary.   
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