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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพการทองเที่ยว พัฒนาสวนประสมทางการตลาด
และแนวทางแกปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษา
การมีสว นรวมกับชุมชนบานแมแมะ เครือ่ งมือทีใ่ ชเก็บขอมูลโดยวิธกี ารสังเกตการณ การจัดเวทีประชุมสัมมนา
เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ ละความคิดเห็น กลุม ตัวอยาง จํานวน 50 คือ ผูน าํ ชุมชน 1 คน กรรมการหมูบ า น 5 คน
สนทนากลุม บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการพํานักระยะยาวบานแมแมะ จํานวน 30 คน และผูบริหาร
เทศบาลตําบลแมนะ 5 คน และนักทองเที่ยว 9 คน เก็บขอมูลโดยใชการสนทนากลุม
ผลการศึกษาทราบวาศักยภาพแหลงทองเที่ยวภายในชุมชนมีความพรอมทางดานธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่หลงเหลือไวอยางสมบูรณเกิดจากความรวมมือชวยเหลือกัน
ในการอนุรักษปาของคนในชุมชน การศึกษาสวนประสมทางการตลาดทําใหมีเกิดการพัฒนารวมกันระหวาง
นักวิจัยและชุมชน เพื่อใหนักทองเที่ยวพํานักระยะยาวเพิ่มมากขึ้น อันจะทําใหมีรายไดมากขึ้น สําหรับ
การเสนอแนวทางแกไขปญหาทีพ่ าํ นักระยะยาวบานแมแมะดานศักยภาพโดยการปรับปรุงบานพักใหมหี อ งนํา้
ในบานสามารถรองรับนักทองเที่ยวได กิจกรรมนวดตัวและอบตัวดวยสมุนไพรแบบภูมิปญญาชาวบาน
กิจกรรมเดินปาทองไพรตามรอยเสนทางธรรมชาติ กิจกรรมชมปาใบเมื่ยงและการสาธิตวิธีการเก็บใบเมื่ยง
และกิจกรรมเยีย่ มชมหมูบ า นชาวเขาเผาปะลอง การจัดแผนพับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจัดทําเว็บเพจ
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เผยแพรขอ มูลขาวสารทัง้ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ การจัดอบรมภาษาอังกฤษเบือ้ งตน การจัดอบรมการประกอบ
ธุรกิจบริการ และการทําบัญชีใหกับตัวแทนคนในชุมชนบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

คําสําคัญ
สวนประสมการตลาดทองเที่ยว การทองเที่ยวพํานักระยะยาว บานแมแมะ

Abstract
This research aims to study tourism tourism. Development of marketing mix and solutions
for long-stay business Ban Maemae Chiang Dao District, Chiangmai Province by participating in
Mae Mai community. Tools used to collect data by observation. Organizing seminars to exchange
knowledge and opinions. The samples were 50 community leaders, 5 village councilors, 30 people
involved in long-term residence, 5 people in Mae Na district and 9 people touristsas a group
meeting.
The result of the study is that the potential of tourism in the community is well equipped
with natural resources. Completely natural scenery is created by the cooperation in forest
conservation of people in the community. The marketing mix has led to a common development
among researchers in the community. To increase the long-term tourists. It will make more income.
To propose a solution to the problem of long-term residence Maemae.Byimproving the house to
have a bathroom in the house can accommodate tourists, able to accommodate tourists.
Traditional Thai massage and herbal steam bathTrekking along the natural trail. Jungle trekking
and demonstration of how to collect leaves. Visit the hill tribe villages. Thai and English brochures
Web page publishing both Thai and English. Basic English Training on service business. And
training in accounting.To the representatives of the Maemae community, Chiang Dao District,
Chiangmai Province.

Keywords
Tourism Marketing Mix, Longstay Tourism, Maemae Village

บทนํา
หมูบานขนาดเล็กในหุบเขาหางไกลความเจริญ จากอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 100 กิโลเมตร เสนทางเชียงใหม–ฝาง ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง อยูหมูที่ 11 บานแมแมะ
ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ปจจุบันมีประชากรประมาณ 500 คน 70 กวาครอบครัว
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เปนคนพื้นเมือง และ เกือบ 30 ครอบครัวเปนชนเผามูเซอ พื้นที่รายลอมไปดวยหุบเขานอยใหญเรียกกันวา
“ดอยหลวงเชียงดาว” ธรรมชาติและปาไมทยี่ งั อุดมสมบูรณ มีนกนอยใหญพนั ธุแ ปลกตาจํานวนมากทีย่ งั มีให
เห็นอยูที่นี่ เพราะมีผูนําชุมชนที่เขมแข็งในการตอตานผูที่ตัดไมทําลายปาและยังมีภูมิปญญาชาวบานสราง
เตาอบตัวโดยนําพืชสมุนไพรหลายชนิดมาตมเพื่อเอากลิ่นไอของสมุนไพร ใชอบรางกายใหสดชื่นปลอดโปรง
ที่บานแมแมะมีนํ้าตกหลายแหง ใชเปนเสนทางสํารวจความอุดมสมบูรณของปาในเขตชุมชน ลําธารของ
หมูบ า นยังเปนแหลงของทรายสีขาวนวลทีน่ ยิ มเรียกกันวาทรายคํา สามารถนํามาใชกอ สรางบานเรือนชาวบาน
ธุรกิจที่พํานักระยะยะยาวบานแมแมะเกิดขึ้นจากความรวมมือรวมใจของคนในชุมชนแมแมะ
โดยพอหลวงวงค แกวใจมา ผูใหญบานบานแมแมะ จัดทําโครงการสรางบานพักใหกับนักทองเที่ยวเมื่อ
ป พ.ศ. 2548 จํานวน 6 หลัง และเตาอบ 1 หลัง ตรงริมธารและไหลเขา สรางดวยวัสดุธรรมชาติเรียกวา
“บานไมไผ” โดยใชงบประมาณของกองทุนหมูบานขนาดกลาง (SML) งบประมาณ 250,000 บาท
เปนการประกอบธุรกิจโดยคนในชุมชนที่มีผูใหญบานเปนผูนํา ตอมาเมื่อเวลาผานไป 3 ป จนถึงป พ.ศ. 2551
บานที่สรางไดผุพังไปตามกาลเวลา ทางผูใหญบานบานแมแมะจึงไดทําโครงการของบประมาณมาใหม
ประมาณ 100,000 บาท เพือ่ สรางทีพ่ กั ดวยไมทมี่ อี ยูใ นชุมชม โดยฝมอื คนในชุมชนบานแมแมะ บานมีลกั ษณะ
เปนไมแบบธรรมชาติจํานวน 4 หลังใหญและบานขนาดเล็กใชอบตัวสมุนไพร 2 หลังริมลําธาร และบานหนึ่ง
หลังสรางเปนบานตนไม ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจทีพ่ าํ นักระยะยาวของชุมชนบานแมแมะ ประมาณ
4 ป ลูกคาที่เขามาใชบริการก็จะเปนลูกคากลุมเดิมหรือเปนลูกคากลุมใหมที่ไดรับคําแนะนํามาจากลูกคา
ที่เคยเขามาใชที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ แตก็ไมไดมีปริมาณที่มากนัก สวนใหญจะมาทองเที่ยวในชวง
ฤดูหนาวและเปนลูกคากลุมตางชาติ เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศแถบยุโรปที่รักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม สําหรับลูกคาทีเ่ ปนกลุม คนไทยมีปริมาณนอยมากหรือบางปไมมลี กู คาคนไทย
เขามาใชบริการ
จากการสัมภาษณวงค แกวใจมาผูใหญบานบานแมแมะ (Kaewma, Personal communication,
2101) ทําใหทราบวาธุรกิจการทองเที่ยวพํานักระยะยาวของชุมชนประสบปญหาขาดทุนมาตลอดระยะเวลา
การดําเนินงานและการทองเที่ยวพํานักระยะยะยาวของชุมชนบานแมแมะยังไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว
มากนัก ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจเขามาพัฒนาสวนประสมทางการตลาดคือ เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
พํานักระยะยาวของบานแมแมะ อันจะทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ชวยลดการขาดทุนจากการดําเนินงาน
หรืออาจมีกําไรจากการดําเนินงาน สําหรับการนําเสนอแนวทางแกไขปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาว
บานแมแมะ รวมถึงการคนหาปญหาในการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนแนวทางในการแกไข พัฒนา ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจที่พํานักระยะยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ไดอยางยั่งยืน
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม ใหทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
2. เพือ่ ศึกษาการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการทองเทีย่ วของธุรกิจทีพ่ าํ นัก
ระยะยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม วาเปนอยางไร
3. เพื่อเสนอแนวทางการแกไขปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
1. การทองเที่ยวพํานักระยะยาว
Jittangwantana (1999,60) ไดกลาววา รูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special
Interest Tourism) มีแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยว อยูประมาณรอยละ 20 การทองเที่ยวพํานัก
ระยะยาวนับวาเปนรูปแบบหนึ่งของรูปแบบการทองเที่ยวในศตวรรษที่ 21 ที่มีวิวัฒนาการจากความตองการ
ของนักทองเทีย่ วทีม่ พี นื้ ฐานของการดํารงชีวติ รวมทัง้ ความตองการทีไ่ มเหมือนกัน แตมจี ดุ มุง หมายทีค่ ลายกัน
คือ การพักผอนหยอนใจ
Un-Prasert (2013, 75) ไดกลาววา ประเทศไทยมีความไดเปรียบทางดานภูมิอากาศที่อบอุน
คนไทยมีความเปนมิตรสูง นักทองเที่ยวที่มาอยูจะสามารถปรับตัวไดงาย เชียงใหมเปนที่ที่เหมาะสําหรับ
นักทองเที่ยวสูงอายุมากกวาที่อื่นในประเทศไทยเนื่องจากคาครองชีพถูก สามารถจับจายซื้อของในราคา
ที่คนเชียงใหมทั่วไปซื้อ
Tongsong (2010, 66) ไดกลาววา จากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
เราสามารถจําแนกตามอายุไดเราจะเห็นในปพ.ศ.2544 จะมีนักทองเที่ยวผูสูงอายุอายุตั้งแต 45 ป ขึ้นไปถึง
54 จะมีสูงถึงรอยละ18.8 และอีกกลุมอายุ 55 ป ถึง 64 ปมีถึงรอยละ 10.5 กลุมอายุ 64 ปขึ้นไป มีถึงรอยละ
4.5 ซึ่งรวมแลวมีประมาณทั้งหมดรอยละ 35 ซึ่งเปนสถิติที่คอนขางสูงและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นประกอบ
กับจํานวนผูส งู อายุมแี นวโนมทีจ่ ะสูงขึน้ ในอนาคตโดยในป พ.ศ. 2563 จะมีจาํ นวนถึง 7 ลานคนอยางไรก็ตาม
นักทองเที่ยวผูสูงอายุบางรายก็ขอ VISA O-A (VISA พิเศษที่มีระยะเวลานานถึง 1 ป) จะพบวากลุมเชื้อชาติ
ทีเ่ ขามามากเปนอันดับหนึง่ คือ กลุม ยุโรปเขามาถึงรอยละ 42 จากนักทองเทีย่ วทัง้ หมดรองลงมาเปนชาวเอเซีย
ชาวญี่ปุนรอยละ 31 ชาวอเมริกาเหนือรอยละ 17 ชาวสแกนดิเนเวียน รอยละ10 คอนขางที่จะลดหลั่นกัน
ลงมาจากผลสํารวจนีท้ าํ ใหคาดการณอนาคตไดวา จํานวนนักทองเทีย่ วจะเขามาใน ประเทศไทยคอนขางมาก
ซึ่งรูปแบบการทองเที่ยวพํานักแบบระยะยาวสามารถตอบสนองความตองการนี้ได
2. สวนประสมทางการตลาด
Samerjai (2004, 52-55) ไดกลาววาสวนประสมการตลาดบริการหมายถึง ตัวแปรทางการตลาด
ที่ควบคุมได ใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกลูกคากลุมเปาหมายประกอบดวย1)ผลิตภัณฑ
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(Product) หมายถึงสิง่ ทีน่ าํ เสนอเพือ่ ตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของตลาดใหไดรบั ความพึงพอใจ
จากความหมายนี้ “ผลิตภัณฑ” จึงมีความหมายที่ครอบคลุมถึงสินคา (Goods) เปนผลิตภัณฑที่มีตัวตน
จับตองไดเชน นํ้ามันระเหย ตัวยาสมุนไพร ยารักษาโรค เปนตน บริการ (Service) เปนผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน
จับตองไมไดเชน สปาการตัดผม การชมคอนเสิรต เปนตน ในขณะที่ Serirat (1998, 54-55) ไดอธิบายวา ผลิตภัณฑ
(Product) หมายถึง สินคาหรือบริการทีเ่ สนอขายโดยธุรกิจ เพือ่ ตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของ
ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิง่ ทีส่ มั ผัสไดและสัมผัสไมได เชน สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ
และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอ
ขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมตี ัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือ
บุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑสามารถขายได นอกจากนี้ Samerjai (2004, 52-55) ยังไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาด คือ
2) ราคา (Price) คือ อัตราในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑระหวางกันในตลาดโดยใชเงินเปนสื่อกลางในปจจุบัน
ราคาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการบริหารงานการตลาดอยางมากซึ่งผูบริหารการตลาดจะตองกําหนด
กลยุทธดา นราคาใหมคี วามเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณตา งๆ เพือ่ ใหผลิตภัณฑมรี ะดับราคาทีเ่ ปน
ทีน่ า พอใจขององคกรคือ สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคกรและเหมาะสมกับระดับความสามารถ
หรือกําลังซื้อของผูบริโภคในตลาดไดเปนอยางดี 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนการกระจายสินคา
ได 2 ชองทางดังนี้ ชองทางการจําหนายทางตรง (Direct Channel) คือการทีผ่ ผู ลิตจัดจําหนายสินคาหรือบริการ
ไปยังผูบ ริโภคผูซ อื้ สินคาหรือบริการหรือผูใ ชสนิ คาทางอุตสาหกรรมโดยตรงโดยไมผา นคนกลางทางการตลาด
และชองทางการจําหนายทางออม (Indirect Channel) คือการที่ผูผลิตจะอาศัยคนกลางทางการตลาดหรือ
ตัวแทนทําการจัดจําหนายสินคาหรือบริการไปยังผูบ ริโภคหรือผูใ ชสนิ คาทางอุตสาหกรรมอีกตอหนึง่ จะคํานึง
ถึงความเหมาะสมดานคาใชจา ยและการประหยัดเวลา 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงเครือ่ งมือ
การติดตอสื่อสารทางการตลาดเพื่อแจงขาวสารจูงใจตลาดสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
กลยุทธการสงเสริมการตลาดประกอบดวยคือการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย
การประชาสัมพันธและการตลาดทางตรงซึง่ องคกรใชเพือ่ แจงขาวสารเกีย่ วกับผลิตภัณฑและบริการขององคกร
ซึ่ ง ต อ งอาศั ย กระบวนการติ ด ต อ สื่ อ สารข อ มู ล ระหว า งผู  ข ายและผู  ซื้ อ เพื่ อ จู ง ใจให เ กิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละ
เกิดพฤติกรรมการซื้อตามมา 5) บุคลากร (People) หมายถึงบุคลากรภายในองคกรที่ใหบริการและ
อํานวยความสะดวกตางๆ แกลูกคา โดยบุคลากรที่ใหบริการตองมีบุคลิกภาพดี มีความรูมีความสะอาด
เรียบรอยสุภาพและมีมารยาทไดรับการอบรมการใหบริการ รวมถึงการติดตอสื่อสารที่ดีและมีความสามารถ
ในการสือ่ สารโดยภาษาอังกฤษ 6) กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึงขัน้ ตอนตางๆ ของการใหบริการ
ตั้งแตการเสนอการบริการจนจบสิ้นการใหบริการดวยวิธีการจัดการที่ดีและมีระยะเวลาในการใหบริการ
ที่เหมาะสม

184

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561)

วิธีการวิจัย
วิ ธี ก ารวิ จั ย เป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปฏิ บั ติ แ บบมี ส  ว นร ว มโดยชุ ม ชนบ า นแม แ มะ
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 50 คนดังนี้ สัมภาษณผูนําชุมชน จํานวน 1 คน กรรมการหมูบาน
จํานวน 5 คน เก็บขอมูลโดยจัดรูปแบบการประชุมกลุมสมาชิกในหมูบาน จํานวน 30 คน เก็บขอมูล
โดยสัมภาษณผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานองคการบริหารสวนตําบลแมนะ จํานวน 5 คน โดยขอมูลที่สอบถาม
ไดแก ขอมูลยุทธศาสตรการบริหารงานที่ชวยพัฒนาสงเสริมกิจกรรมของชุมชน ขอมูลดานศักยภาพ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย และนักทองเที่ยวพํานักระยะยาวที่เดินทางเขาไปทองเที่ยว จํานวน 9 คน
สัมภาษณแบบสนทนากลุม โดยนําขอมูลทั้งหมดนํามาวิเคราะหดวยวิธีการสังเคราะหเนื้อหาและสรุปผล

ผลการวิจัย
การศึกษาศักยภาพการทองเทีย่ วของธุรกิจทีพ่ าํ นักระยะบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
โดยการทํา SWOT (การวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ) รวมกับชุมชนเพื่อสํารวจศักยภาพของพื้นที่ที่เปน
เอกลักษณของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะเพื่อประเมินศักยภาพกอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาศั ก ยภาพการท อ งเที่ ย วของธุ ร กิ จ พํ า นั ก ระยะยาวบ า นแม แ มะ
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
1.1 จุดแข็งของชุมชน (1) ดานทีพ่ กั มีการสรางเปนหลังมีหอ งนํา้ ในตัวทําจากไมไผกวางขวาง
สามารถรองรับนักทองเทีย่ วเปนกลุม ไดเปนจํานวนมาก กิจกรรมมีบริการนวดตัวและอบตัวดวยสมุนไพรแบบ
ภูมิปญญาชาวบาน กิจกรรมเดินปาทองไพรตามรอยเสนทางธรรมชาติ มีกิจกรรมชมปาเมี่ยงและสาธิต
วิธีเก็บ กิจกรรมเยี่ยมชมหมูบานชาวเขาปะหลอง อัตราคาบริการสําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติมีราคาที่ไมแพง และยังมีมีกิจกรรมที่นาสนใจ คือ สวนเดินปาดูนก ไปบานชาวเขา โดยราคา
จะคิดตามระยะทางและจํานวนคน สถานทีอ่ ดุ มสมบูรณไปดวยธรรมชาติ และสามารถรองรับนักทองเทีย่ วได
อยางพอเพียง (2) ดานสงเสริมการตลาดธุรกิจทีพ่ าํ นักระยะยาวบานแมแมะไดมกี ารจัดทําปายบอกทางตัง้ แต
เสนทางถนนเชียงใหม-แมริม ตรงหมูบานจอมคีรี อําเภอเชียงดาว และทางแยกจากถนนสายหลักไปทางขวา
มือประมาณ 9 กิโลเมตรก็จะถึงหมูบาน และทางการทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะไดมีการติดตอไป
ยังธุรกิจนําเทีย่ วในอําเภอเมืองเชียงใหมเพือ่ ประชาสัมพันธกจิ กรรมการทองเทีย่ วของทางหมูบ า น (3) ดานคน
(พนักงาน) หัวหนาผูดูและธุรกิจพํานักระยะยาว (ปาผงและลุงสุข) มีความรูภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องสมุนไพร
เปนอยางดีและสามารถนําสมุนไพรมาตมเพือ่ ใชในการอบตัวสมุนไพรใหกบั นักทองเทีย่ ว พนักงานหรือคนใน
ทองถิ่นมีความสามารถเรื่องการนวดตัวเพราะไดไปเรียนการนวดที่ถูกวิธีจากครูหมอนวดตางหมูบาน
ความเป น มิ ต รเอื้ อ เฟ  อ ยิ้ ม ง า ยและนิ สั ย ต อ นรั บ ขั บ สู  ข องคนในธุ ร กิ จ ที่ พํ า นั ก ระยะยาวบ า นแม แ มะ
(4) ดานกระบวนการบริการทางการทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะ มีวิธีการใหบริการนักทองเที่ยว
แบบธรรมดา เลียนแบบธรรมชาติในเรือ่ งทีพ่ กั และอาหารทีส่ ามารถหาวัตถุดบิ ไดในทองถิน่ มาประกอบอาหาร
(5) ด า นสภาพแวดล อ มทางกายภาพธรรมชาติ เสี ย งนํ้ า ในลํ า ธาร และเสี ย งนกร อ งนานาชนิ ด ต า ง
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สงเสียงรองกลอมผูที่มาเยือน อุปกรณภายในบานพักก็เนนอุปกรณจากธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม
เชน อางลางหนาทําจากกะละมังสังกะสี โคมไฟจากไมไผที่นอนนุน มุงผาฝายปลอยชาย
1.2 จุดออน (1) ดานบริการบานพักสีทใี่ ชทาบานพัก ทางชุมชนใชสชี มพูและสีฟา ซึง่ ใหขดั แยง
กับธรรมชาติ (2) ดานราคาราคาที่พักตํ่าเกินไปเมื่อเทียบกับธุรกิจที่พํานักระยะยาวของที่อื่นโปรแกรม
การทองเทีย่ วไมมรี าคากําหนดทีช่ ดั เจนเชน การเดินปาดูนกและการไปเยีย่ มชมหมูบ า นชาวเขา (3) ดานสถานที่
เนือ่ งจากบานทีส่ รางนัน้ อยูร มิ ลําธาร ทางเดินลาดชันทําใหเวลานักทองเทีย่ วเดินไปทีบ่ า นพักคอนขางลําบาก
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวตางชาติและการเขาถึงสถานที่ยากลําบากเพราะเสนทางการเดินทาง
ยั ง ไม มี ค วามพร อ มเป น ดิ น ลู ก รั ง ในช ว งฤดู ฝ นจะทํ า ให ย ากลํ า บากในการเดิ น ทาง (4) ด า นส ง เสริ ม
การตลาดธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ ยังขาดการสงเสริมการทองเที่ยวโดยผานเว็บไซตที่ใหขอมูล
การทองเที่ยวยังขาดการทําแผนพับใหขอมูลขาวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (5) ดานคน (พนักงาน)
หัวหนาผูดูแลและคนงาน ยังขาดความรูและทักษะภาษาอังกฤษและยังขาดการทําบัญชีรายรับรายจาย
ของธุรกิจี่พํานักระยะยาวที่ชัดเจน (6) ดานกระบวนการบริการ ยังขาดพนักงานประจําที่คอยรับโทรศัพท
เวลาที่ลูกคาติดตอเขามา ถาหากบานหัวหนาผูดูแลไมมีคนอยูบาน (7) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน เครื่องทํานํ้าอุน ตูเย็นแอร และฮีทเตอรทําความอุน
1.3 โอกาส (1) ดานการเมืองและกฎหมายการไดรับการสนับสนุนโครงการการทองเที่ยว
จากภาครัฐบาลภาครัฐบาลใหเงินสนับสนุนกองทุนหมูบ า น SML แกบา นแมแมะในการสรางทีพ่ าํ นักระยะยาว
เมื่อป พ.ศ. 2548 (2) ดานสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันจํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะกอให
เกิดการใชชวี ติ แบบผูเ กษียณอายุเพิม่ มากขึน้ และผูเ กษียณอายุเหลานีเ้ ปนผูท มี่ รี ายไดคงทีจ่ งึ ตองการแสวงหา
ที่อยูซึ่งไมแพงเกินรายไดของตนเอง การทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะจึงเปนทางเลือกหนึ่ง และ
กําลังไดรบั ความนิยมจากชาวตางชาติเปนจํานวนมาก ธรรมชาติทดี่ แี ละยังอุดมสมบูรณของปาในหมูบ า นแมแมะ
รูปแบบการทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษธรรมชาติทาํ ใหนกั ทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยชาวตางชาติมโี อกาสเขามาทองเทีย่ ว
ที่หมูบานแมแมะ (3) ดานเศรษฐกิจ นักทองเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแลวเปนนักทองเที่ยวมีกําลังซื้อ
1.4 อุปสรรค (1) ดานการเมืองและกฎหมายความไมเสถียรภาพทางดานการเมืองภายใน
ประเทศสงผลถึงความมั่นใจในการเดินทางมาทองเที่ยวของชาวตางชาติ ขาดหนวยงานที่เขามาชวยเหลือ
สนับสนุนทางดานการประชาสัมพันธ ขาดการสงเสริมดานการตลาดและประชาสัมพันธจากหนวยงานที่
เกีย่ วของ (2) ดานสังคมและวัฒนธรรม ความเจริญทีเ่ ขามาในหมูบ า นโดยนักทองเทีย่ วอาจสงผลถึงวัฒนธรรม
ความเปนอยูของชาวบานแมแมะ (3) ดานระบบสาธรณูปโภค ถนนทางเขาหมูบางบางชวงเปนดินลูกรังและ
สองขางทางมีลักษณะเปนเหวลึกอาจเกิดอันตรายขณะเดินทางสําหรับนักทองเที่ยวที่ไมชํานาญเสนทางได
สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศทีย่ งั ไมดี (4) ดานประชากรศาสตร อาจมีการแฝงตัวเขามาของกลุม อาชญากรรม
ขามชาติและการคายาเสพติด (5) ดานคูแขงขันระหวางประเทศเพื่อนบานเชน มาเลเซีย ฟลิปปนสและ
อินโดนีเซียซึ่งมีทรัพยากรและศักยภาพที่ใกลเคียงและสามารถแขงขันกับประเทศไทยได (6) ดานภูมิศาสตร
ประชาชนที่อาศัยในประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจแตมีคาครองชีพสูงจะเกิดความตองการในการ
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เดินทางไปพํานักยังตางประเทศที่คาครองชีพเหมาะสมและยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาการทองเที่ยวภายใน
ประเทศไทย (7) ดานเทคโนโลยี เสาสัญญาณโทรศัพทเคลือ่ นตัง้ อยูห า งไกลหมูบ า นทําใหเกิดปญหาการติดตอ
สื่อสารติดขัดในบางชวงเวลา
2. ผลการศึกษาการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวของ
ธุรกิจที่พํานักระยะยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
การศึ ก ษาการพั ฒ นาส ว นประสมทางการตลาดให ส อดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ แ ละ
ความตองการของนักทองเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมสํารวจความตองการกอนและหลังการมารับบริการของ
นักทองเทีย่ ว จากแบบสอบถามนักทองเที่ยว 2 กลุม ไดแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติและนักเรียนชั้นมัธยม
ซึ่งมีเปาหมายในการมาทองเที่ยวที่ตางกัน ทําใหไดผลจากการสอบถามความคาดหวังกอนมารับบริการและ
หลังรับบริการแตกตางกันดังนี้
2.1 การบริการตองการในดานความสะอาดของที่พักตองการใหสีของบานพักเลียนแบบ
ธรรมชาติ ผูนําชุมชนไดเรียกฝายที่เกี่ยวของเขามาเพื่อเปลี่ยนสีของตัวบานพักใหใกลเคียงธรรมชาติใหมาก
ที่สุด
2.2 ราคาไดกําหนดราคาออกมา 2 แบบคือ แบบที่หนึ่ง นักทองเที่ยวเดินทางมาแบบกลุม
2-12 คน มีราคาที่พักตอคนตอคืน150 บาท อาหารมื้อละ 50 บาท แบบที่สอง นักทองเที่ยวเดินทางมาแบบ
คณะมากกว า 12 คนขึ้ น ไป จะเสนอการคิ ด ราคาแบบรายบุ ค คลหรื อ คิ ด ราคาแบบเหมาจ า ยก็ ไ ด
ตามความตองการ
2.3 สถานที่ผูดูแลธุรกิจที่พํานักระยะยาวจัดใหมีรถรับสงนักทองเที่ยวตามความตองการ
ของนักทองเที่ยวและจัดเวรยามในชวงเวลากลางคืนเพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
2.4 การสงเสริมทางการตลาด จัดทําแผนพับ ใบปลิว การทําโฮมเพจ ในรูปแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการสรางความรับรูและประชาสัมพันธบานพักใหนักทองเที่ยวทราบ ทั้งนี้ผูวิจัยได
ดําเนินงานภายใตงบประมาณการวิจัย
2.5 พนักงาน คนในชุมชนยังขาดความรูในดานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ดานการประกอบ
ธุรกิจบริการและดานการจัดทําบัญชีเบือ้ งตน ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงเชิญวิทยากรมาใหความรูภ ายใตงบประมาณการ
วิจัย
2.6 กระบวนการใหบริการ กลุมการทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะนําเสนอวาควรมี
การจัดกระบวนการใหบริการใหม โดยมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจนขึ้น และการจัดทําแผนภาพ
โครงสรางการทํางานโดยมีการแบงหนาที่ดังนี้ ฝายติดตอใหขอมูลผูเขาพัก ฝายดูแลความสะอาด ฝายดูแล
อาหารเครื่องดื่ม ฝายบริการเสริม และฝายรักษาความปลอดภัย ภายใตการควบคุมดูแลของผูนําชุมชน และ
2.7 สภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพปาและถนนเสนทางเขาหมูบานเปนหนาที่ของทุกคน
ในชุมชนและผูใหญบานจะตองชวยกันปกปองดูแลรักษาไว
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จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวชาวเยอรมันเดินทางมาพัก 1 คืน ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.2553
นักทองเที่ยวสวนใหญตองการความอุดมสมบูรณของธรรมชาติมาเปนอันดับแรก รองลงมาตองการเรียนรู
วัฒนธรรมชาวบาน การตอนรับที่ดี สวนผลจากการใชบริการที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ นักทองเที่ยวมี
ความประทับใจอยางมากในเรือ่ งธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ ชอบการนวด และอบตัวดวยสมุนไพร ไดเรียนรูเ รือ่ ง
วัฒนธรรมการประกอบอาหารการดําเนินชีวติ แตทไี่ มประทับใจเรือ่ งการเดินทางเสนทางทีม่ ถี นนขรุขระฝนตก
ตลอดการเดินทาง และไมมีสัญญาณโทรศัพทและการสัมภาษณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชวง
เดือนพฤศจิกายน 2553 เดินทางมาเขาคายพักแรม 3 คืน 4 วัน ไดแสดงความคิดเห็นกอนเขารับบริการทีธ่ รุ กิจ
ทีพ่ าํ นักระยะยาวบานแมแมะวามีความคาดหวังในเรือ่ งความสะดวกสบายของทีพ่ กั และความสะอาดมาเปน
อันดับแรก รองลงมาอาหารเครื่องดื่ม ความปลอดภัย และตองการเรียนรูวัฒนธรรมชาวบาน พื้นที่สําหรับทํา
กิจกรรมของทางสถาบันทีเ่ พียงพอ สวนผลจากการเขารับบริการทีธ่ รุ กิจทีพ่ าํ นักระยะยาวบานแมแมะแลวนัน้
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาทีม่ าเขาคายพักแรม ไดรบั ประสบการณแปลกใหม ไดใกลชดิ ธรรมชาติ ไดเรียนรูเ รือ่ ง
วั ฒ นธรรมของชนเผ า และได ทํ า กิ จ กรรมร ว มกั น แต ที่ ไ ม ป ระทั บ ใจ คื อ เรื่ อ งการเดิ น ทางเส น ทางไกล
สภาพอากาศหนาวเย็นมาก และไมมีสัญญาณโทรศัพท
3. แนวทางการแกไขปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม
แนวทางการแกปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ ดานศักยภาพโดยไดนําขอมูล
จากการสํารวจพบปญหาดานทักษะภาษาอังกฤษของคนในชุมชน มีแนวทางการแกปญหาโดยทํากิจกรรม
อบรมทางดานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานโดยวิทยากร คือ อาจารยพัทริเชีย วิสเซอร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพของบุคคลในธุรกิจชุมชน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน คือ พอหลวงวงค แกวใจมา และคนในชุมชนที่มี
ความคิดเห็นและแสดงความตองการใหมกี ารจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผลของการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 1 คือ มี
คนในชุมชนใหความสนใจที่เขามาทํากิจกรรมเสริมความรูทางดานภาษาอังกฤษ จํานวน 18 คน และการทํา
กิจกรรมครั้งที่ 2 ก็มีจํานวน ชาวบานในชุมชนเหลือเพียง 9 คน สวนชาวบานที่ไมเขามารวมในการจัดกิจกรรม
เหตุผลเพราะในชุมชนมีสมาชิกเขารวมงานฌาปนกิจศพคนในหมูบ า นทีเ่ สียชีวติ ในตางจังหวัด อีกทัง้ บางราย
ติดงานที่ตองไปเก็บชา แตก็มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เขารวมทํากิจกรรมทั้งสิ้น 9 คน รวมผูเขา
รวมในการทํากิจกรรมครั้งนี้ จํานวน 18 คน ทางผูวิจัยไดมีการแจกซีดีการสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษขั้นตน
ใหกับผูรวมกิจกรรมดวย ผลจากการทํากิจกรรมนั้น ไดรับความสนใจจากผูรวมทํากิจกรรม อาจารยพัทริเซีย
วิซเซอร ดําเนินการวัดผลจากผูอ บรมดวยวิธกี ารใหผเู ขารวมอบรมจับคูส นทนา โดยมีอาจารยพทั ริเซีย วิซเซอร
เปนผูป ระเมินและสามารถสรุปไดวา ผูเ ขารวมอบรมภาษาอังกฤษและสามารถสนทนาภาษาอังกฤษเบือ้ งตนได
เชน การทักทาย และการแนะนําตัวเองได
จากการสํารวจพบปญหาการขาดทักษะในการประกอบธุรกิจ มีแนวทางแกปญหาโดยทํากิจกรรม
การฝกอบรมดานการเปนผูประกอบการโดยวิทยากร คือ อาจารยสุธีรา พฤกษากร คณะบริหารธุรกิจ
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มหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน เพือ่ เพิม่ ทักษะและศักยภาพทางดานความคิดในการทําธุรกิจของชุมชน สามารถ
เรียนรูถึงการประกอบธุรกิจใหตรงตามความตองการของลูกคา มีผูเขารวมทํากิจกรรมครั้งนี้จํานวน 18 คน
ทํากิจกรรมคือ Royal Cake โดยใหผูเขารวมทํากิจกรรมแบงกลุม 3 กลุมกลุมละ 6 คน ในการทํากิจกรรม
ขัน้ ตอนแรกวิทยากรใหโจทยกบั ชาวบานโดยใหประดิษฐขนมเคกเพียง 1 ชิน้ โดยจะขายใหกบั คนทีร่ วยทีส่ ดุ ในโลก
ขายใหดารา ขายใหเพือ่ นขางบาน เพียง 1 คนเทานัน้ วิทยากรแจกกระดาษสีตา งๆ 5 แผนกรรไกร 1 ดาม และ
แบงเงินใหชาวบานไวซอื้ อุปกรณเพิม่ เชนกระดาษสีตา งๆ และกรรไกร กลุม ละ 50 บาท จากนัน้ ใหเวลา 20 นาที
ในการประดิษฐ ทั้ง 3 กลุม สามารถซื้ออุปกรณเพิ่มได ขั้นตอนที่สอง ใหชาวบานทั้ง 3 กลุมสงตัวแทนออกมา
นําเสนอขายกลุมที่ 1 กับ 2 เสนอขายใหกับคนที่รวยที่สุด แตตั้งราคาไมสูงเทาไหร กลุมที่ 3 เสนอขาย
เพื่อนขางบาน เพราะเหตุผลขนมเคกไมสวยไมถนัดงานฝมือ ตั้งราคาถูกมาก ขั้นตอนที่สามวิทยากรก็กลาว
สรุปวาการทีเ่ ราประดิษฐขนมเคกก็เหมือนการลงทุนทํากิจการยิง่ ลงทุนมากเทาไหรกต็ อ งการผลตอบแทนมาก
เทานั้น สิ้นคามีคณ
ุ ภาพสามารถตั้งราคาสูงได การทําธุรกิจตองเลือกวาเราจะขายใหใครกําลังซื้อของลูกคามี
ประมาณเทาไหร เราตองศึกษากลุม ลูกคากอนการลงทุน สรุปการทําธุรกิจการทองเทีย่ วพํานักระยะยาวบาน
แมแมะชาวบานตองใหบริการดวยใจ มีคณ
ุ ภาพและเอาใจใสลกู คาทุกคน และทําการตัง้ ราคาทีเ่ หมาะสมและ
ลูกคาสามารถจายได
จากการสํารวจพบปญหาทางดานการขาดทักษะในการทําบัญชีแนวทางแกปญ
 หาโดยการจัดกิจกรรม
ฝกอบรมจัดทําบัญชีเบื้องตนโดยอาจารยวิรัชดา อาศนะ และอาจารยนํ้าฝน เจนสมบูรณ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เปนการสงเสริมใหผูที่รับผิดชอบทางดานการเงินของธุรกิจชุมชนการทองเที่ยว
พํานักระยะยาวบานแมแมะมองเห็นความสําคัญในการจัดทําบัญชี จากการที่เขาไปพูดคุยกับผูรับผิดชอบ
ดานการเงินวา การทําบัญชีของทางธุรกิจชุมชนเปนการทําบัญชีอยางงาย และการทําบัญชีมปี ระโยชนในการ
ชวยควบคุมคาใชจา ย ทราบถึงผลการดําเนินงานวาไดกาํ ไรหรือขาดทุน และทีส่ าํ คัญคือสามารถเปนหลักฐาน
ที่ชวยในการชี้แจงรายไดของธุรกิจใหกับชุมชนได

อภิปรายผลการวิจัย
ผลของการศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม ในเรือ่ งการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ (SWOT) มีจดุ แข็งคือ การบริการบานพักทีท่ าํ จากไมไผ
วัสดุจากธรรมชาติทําใหดึงดูดใจนักทองเที่ยว สภาพพื้นที่ที่อยูในหุบเขารายลอมไปดวยตนไมใหญนอยและ
ธรรมชาติ สงผลตอการทองเที่ยวพํานักระยะยาวทําใหนักทองเที่ยวอยูยาวนานขึ้น สําหรบจุดออน คือขาด
ความรูดานภาษา การประกอบการ และการจัดทําบัญชี แนวทางการแกปญหาดานทักษะภาษาอังกฤษ
ทางชุมชนบานแมแมะไดจดั ทําแผนภาพคําศัพทภาษาอังกฤษอยางงายเพือ่ ใชสอื่ สารกับลูกคาตางชาติ สวนทักษะ
ดานการประกอบการ เปนหัวใจของการใหบริการ บริการดี สรางความประทับใจ ที่พักสะอาด มิตรไมตรีที่ดี
ของคนในชุมชน สวนการทําบัญชี มีการคัดเลือกจากคนในชุมชนบานแมแมะ แบงเปนผูจ ดั ทํารายรับ-รายจาย
ผูถือเงินและผูตรวจสอบความถูกตอง สวนโอกาส คือการทองเที่ยวพํานักระยะยาวกําลังเปนที่นิยมของ
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นักทองเที่ยวแถบยุโรปและตะวันตก อุปสรรค คือ ดานการเดินทางที่เกิดขึ้นสงผลกระทบระยะทางที่หางไกล
ถูกปรับใหกลายเปนขอดีในเรือ่ งของการผจญภัยกอนเขาไปพักในหมูบ า นแมแมะ ซึง่ ผลวิจยั ดังกลาวสอดคลอง
กับหลักทฤษฏีของ Serirat (1998) องคประกอบของความสําเร็จของการตลาดบริการประกอบดวย
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ผูว จิ ยั ไดนาํ ผลทีไ่ ดจากการวิเคราะหศกั ยภาพของธุรกิจเบือ้ งตน
แลวถายทอดขอมูลพรอมทัง้ หาแนวทางพัฒนาสวนประสมทางการตลาดรวมกันกับทางชุมชนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
การทองเที่ยวบานแมแมะแบบมีสวนรวมกับทางชุมชน และใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว
ตามกรอบการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดกลยุทธ 7Ps ซึง่ สอดคลองกับหลักทฤษฎีของ Samerjai (2004)
ที่สนับสนุนในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการใหมีความพรอมในดานบริการ
การตั้งราคา สถานที่และการสงเสริมทางการตลาดใหเขาถึงกลุมลูกคาไดงายขึ้น

สรุป
1. การวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม พบวาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวบานแมแมะโดยชุมชนมีศักยภาพและมีความพรอม
ทางดานความเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ยังคงมีหลงเหลือไวอยางสมบูรณ
จากความรวมมือกันในการชวยเหลือกันในการอนุรักษปาของคนในชุมชน
2. การศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่สําคัญของพื้นที่บานแมแมะคือ บานพักที่ทําจากไมไผ
ธรรมชาติ มีความรูภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องสมุนไพรเปนอยางดีและสามารถนําสมุนไพรมาตมเพื่อใชใน
การอบตัวสมุนไพรใหกับนักทองเที่ยว พนักงานหรือคนในทองถิ่นมีความสามารถเรื่องการนวดตัวเพราะ
ไดไปเรียนการนวดทีถ่ กู วิธจี ากครูหมอนวด ความเปนมิตรเอือ้ เฟอ ยิม้ งายและนิสยั ตอนรับขับสูข องคนในธุรกิจ
ที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ ดานกระบวนการบริการทางการทองเที่ยวพํานักระยะยาวมีวิธีการใหบริการ
นั ก ท อ งเที่ ย วแบบธรรมดาเลี ย นแบบธรรมชาติ ส ามารถหาวั ต ถุ ดิ บ ได ใ นท อ งถิ่ น มาประกอบอาหาร
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพธรรมชาติ ทางชุมชนเนนความเรียบงายการอยูรายลอมดวยธรรมชาติ
3. แนวทางการแก ไ ขป ญ หาของธุ ร กิ จ ที่ พํ า นั ก ระยะยาวบ า นแม แ มะ อํ า เภอเชี ย งดาว
จังหวัดเชียงใหม มีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะเพื่อแกไขปญหาดานความรูความสามารถของคนในชุมฃน
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จัดอบรมภาษา
ตางประเทศ จัดอบรมการทําบัญชี และการใหความรูดานการประกอบการ
ขอเสนอแนวทางในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
1. ควรนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาหาเสนทางการทองเที่ยวของชุมชนเพิ่มเติม เพื่อใหเกิด
การปรับปรุงและพัฒนาใหเปนเสนทางการทองเที่ยวหลักของอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมอยางแทจริง
2. ควรนําผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการการทองเที่ยวใหกับชุมชนของอําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหมใหสามารถบริการนักทองเที่ยวไดดีขึ้น
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