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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาศักยภาพการทองเที่ยว พัฒนาสวนประสมทางการตลาด                    

และแนวทางแกปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษา

การมีสวนรวมกับชมุชนบานแมแมะ เคร่ืองมือทีใ่ชเกบ็ขอมลูโดยวธิกีารสังเกตการณ การจัดเวทีประชุมสมัมนา

เพือ่แลกเปลีย่นความรูและความคดิเหน็ กลุมตวัอยาง จาํนวน 50 คอื ผูนาํชมุชน 1 คน กรรมการหมูบาน 5 คน 

สนทนากลุม บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการพํานักระยะยาวบานแมแมะ จํานวน 30 คน และผูบริหาร

เทศบาลตําบลแมนะ 5 คน และนักทองเที่ยว 9 คน เก็บขอมูลโดยใชการสนทนากลุม

 ผลการศึกษาทราบวาศักยภาพแหลงทองเท่ียวภายในชุมชนมีความพรอมทางดานธรรมชาติ                                

ที่อุดมสมบูรณ มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่หลงเหลือไวอยางสมบูรณเกิดจากความรวมมือชวยเหลือกัน                    

ในการอนุรักษปาของคนในชุมชน การศึกษาสวนประสมทางการตลาดทําใหมีเกิดการพัฒนารวมกันระหวาง

นักวิจัยและชุมชน เพ่ือใหนักทองเที่ยวพํานักระยะยาวเพิ่มมากขึ้น อันจะทําใหมีรายไดมากขึ้น สําหรับ                          

การเสนอแนวทางแกไขปญหาทีพ่าํนกัระยะยาวบานแมแมะดานศกัยภาพโดยการปรับปรุงบานพกัใหมหีองน้ํา

ในบานสามารถรองรับนักทองเท่ียวได กิจกรรมนวดตัวและอบตัวดวยสมุนไพรแบบภูมิปญญาชาวบาน 

กิจกรรมเดินปาทองไพรตามรอยเสนทางธรรมชาติ กิจกรรมชมปาใบเมื่ยงและการสาธิตวิธีการเก็บใบเมื่ยง 

และกิจกรรมเยีย่มชมหมูบานชาวเขาเผาปะลอง การจดัแผนพบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ การจดัทาํเวบ็เพจ
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เผยแพรขอมูลขาวสารทัง้ภาษาไทยภาษาอังกฤษ การจัดอบรมภาษาองักฤษเบือ้งตน 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 

“ดอยหลวงเชยีงดาว” ธรรมชาติและปาไมทีย่งัอุดมสมบรูณ มนีกนอยใหญพนัธุแปลกตาจํานวนมากท่ียงัมีให

เห็นอยูที่นี่ เพราะมีผูนําชุมชนที่เขมแข็งในการตอตานผูที่ตัดไมทําลายปาและยังมีภูมิปญญาชาวบานสราง

เตาอบตัวโดยนําพืชสมุนไพรหลายชนิดมาตมเพื่อเอากลิ่นไอของสมุนไพร ใชอบรางกายใหสดชื่นปลอดโปรง 

ที่บานแมแมะมีนํ้าตกหลายแหง ใชเปนเสนทางสํารวจความอุดมสมบูรณของปาในเขตชุมชน ลําธารของ

หมูบานยงัเปนแหลงของทรายสีขาวนวลทีน่ยิมเรยีกกนัวาทรายคาํ สามารถนาํมาใชกอสรางบานเรือนชาวบาน 

 ธุรกิจที่พํานักระยะยะยาวบานแมแมะเกิดขึ้นจากความรวมมือรวมใจของคนในชุมชนแมแมะ                      

โดยพอหลวงวงค แกวใจมา ผูใหญบานบานแมแมะ จัดทําโครงการสรางบานพักใหกับนักทองเท่ียวเม่ือ                         

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 เพ่ือสรางทีพ่กัดวยไมทีม่อียูในชมุชม โดยฝมอืคนในชุมชนบานแมแมะ บานมลีกัษณะ

เปนไมแบบธรรมชาติจํานวน 4 หลังใหญและบานขนาดเล็กใชอบตัวสมุนไพร 2 หลังริมลําธาร และบานหนึ่ง

หลังสรางเปนบานตนไม ตลอดระยะเวลาในการดาํเนนิธุรกิจท่ีพาํนักระยะยาวของชมุชนบานแมแมะ ประมาณ 

4 ป ลูกคาที่เขามาใชบริการก็จะเปนลูกคากลุมเดิมหรือเปนลูกคากลุมใหมที่ไดรับคําแนะนํามาจากลูกคา                 

ที่เคยเขามาใชที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ แตก็ไมไดมีปริมาณที่มากนัก สวนใหญจะมาทองเที่ยวในชวง       

ฤดูหนาวและเปนลูกคากลุมตางชาติ เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศแถบยุโรปที่รักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ                         

และการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม สาํหรับลกูคาทีเ่ปนกลุมคนไทยมปีรมิาณนอยมากหรอืบางปไมมลีกูคาคนไทย   

เขามาใชบริการ 

 จากการสัมภาษณวงค แกวใจมาผูใหญบานบานแมแมะ (Kaewma, Personal communication, 

2101) ทําใหทราบวาธุรกิจการทองเที่ยวพํานักระยะยาวของชุมชนประสบปญหาขาดทุนมาตลอดระยะเวลา

การดําเนินงานและการทองเที่ยวพํานักระยะยะยาวของชุมชนบานแมแมะยังไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว

มากนัก ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจเขามาพัฒนาสวนประสมทางการตลาดคือ เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว

พํานักระยะยาวของบานแมแมะ อันจะทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ชวยลดการขาดทุนจากการดําเนินงาน                   

หรืออาจมีกําไรจากการดําเนินงาน สําหรับการนําเสนอแนวทางแกไขปญหาของธุรกิจท่ีพํานักระยะยาว                       

บานแมแมะ รวมถึงการคนหาปญหาในการดําเนินธุรกิจเพ่ือเปนแนวทางในการแกไข พัฒนา ปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจที่พํานักระยะยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

ไดอยางยั่งยืน
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วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวของธุรกิจท่ีพํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว                     

จังหวัดเชียงใหม ใหทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค

 2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดเพือ่เพิม่ศักยภาพการทองเทีย่วของธุรกิจท่ีพาํนัก

ระยะยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม วาเปนอยางไร

 3. เพื่อเสนอแนวทางการแกไขปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 1. การทองเที่ยวพํานักระยะยาว

  Jittangwantana (1999,60) ไดกลาววา รูปแบบการทองเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special 

Interest Tourism) มีแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยว อยูประมาณรอยละ 20 การทองเที่ยวพํานัก

ระยะยาวนับวาเปนรูปแบบหนึ่งของรูปแบบการทองเที่ยวในศตวรรษที่ 21 ที่มีวิวัฒนาการจากความตองการ

ของนกัทองเทีย่วทีม่พีืน้ฐานของการดํารงชวีติรวมทัง้ความตองการทีไ่มเหมอืนกนั แตมจีดุมุงหมายทีค่ลายกนั

คือ การพักผอนหยอนใจ

  Un-Prasert (2013, 75) ไดกลาววา ประเทศไทยมีความไดเปรียบทางดานภูมิอากาศที่อบอุน

คนไทยมีความเปนมิตรสูง นักทองเที่ยวท่ีมาอยูจะสามารถปรับตัวไดงาย เชียงใหมเปนท่ีที่เหมาะสําหรับ                           

นักทองเท่ียวสูงอายุมากกวาที่อื่นในประเทศไทยเน่ืองจากคาครองชีพถูก สามารถจับจายซ้ือของในราคา                        

ที่คนเชียงใหมทั่วไปซื้อ

 Tongsong (2010, 66) ไดกลาววา จากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวท่ีเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย

เราสามารถจําแนกตามอายุไดเราจะเห็นในปพ.ศ.2544 จะมีนักทองเที่ยวผูสูงอายุอายุตั้งแต 45 ป ขึ้นไปถึง 

54 จะมีสูงถึงรอยละ18.8 และอีกกลุมอายุ 55 ป ถึง 64 ปมีถึงรอยละ 10.5 กลุมอายุ 64 ปขึ้นไป มีถึงรอยละ 

4.5 ซึ่งรวมแลวมีประมาณท้ังหมดรอยละ 35 ซึ่งเปนสถิติที่คอนขางสูงและมีแนวโนมที่จะเพ่ิมข้ึนประกอบ                     

กบัจาํนวนผูสงูอายมุแีนวโนมทีจ่ะสงูขึน้ในอนาคตโดยในป พ.ศ. 2563 จะมจีาํนวนถงึ 7 ลานคนอยางไรกต็าม

นักทองเที่ยวผูสูงอายุบางรายก็ขอ VISA O-A (VISA พิเศษที่มีระยะเวลานานถึง 1 ป) จะพบวากลุมเชื้อชาติ              

ทีเ่ขามามากเปนอนัดบัหน่ึงคอื กลุมยโุรปเขามาถงึรอยละ 42 จากนักทองเทีย่วท้ังหมดรองลงมาเปนชาวเอเซีย

ชาวญ่ีปุนรอยละ 31 ชาวอเมริกาเหนือรอยละ 17 ชาวสแกนดิเนเวียน รอยละ10 คอนขางที่จะลดหลั่นกัน                      

ลงมาจากผลสํารวจน้ีทาํใหคาดการณอนาคตไดวาจํานวนนักทองเท่ียวจะเขามาใน ประเทศไทยคอนขางมาก                          

ซึ่งรูปแบบการทองเที่ยวพํานักแบบระยะยาวสามารถตอบสนองความตองการนี้ได 

 2. สวนประสมทางการตลาด

  Samerjai (2004, 52-55) ไดกลาววาสวนประสมการตลาดบริการหมายถึง ตวัแปรทางการตลาด

ที่ควบคุมได ใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกลูกคากลุมเปาหมายประกอบดวย1)ผลิตภัณฑ                     
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(Product) หมายถึงสิง่ทีน่าํเสนอเพ่ือตอบสนองความจาํเปนหรือความตองการของตลาดใหไดรบัความพงึพอใจ

จากความหมายน้ี “ผลิตภัณฑ” จึงมีความหมายที่ครอบคลุมถึงสินคา (Goods) เปนผลิตภัณฑที่มีตัวตน                     

จับตองไดเชน นํ้ามันระเหย ตัวยาสมุนไพร ยารักษาโรค เปนตน บริการ (Service) เปนผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน                 

จบัตองไมไดเชน สปาการตดัผม การชมคอนเสริต เปนตน ในขณะที ่Serirat  (1998, 54-55) ไดอธิบายวา ผลิตภัณฑ 

(Product) หมายถงึ สนิคาหรอืบรกิารท่ีเสนอขายโดยธุรกจิ เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของ

ลกูคาใหเกิดความพงึพอใจ ประกอบดวยสิง่ท่ีสมัผัสไดและสมัผัสไมได เชน ส ีราคา คณุภาพ ตราสนิคา บริการ

และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่  บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอ

ขายอาจจะมีตัวตนหรอืไมมตีัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือ

บุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําให

ผลิตภัณฑสามารถขายได นอกจากนี้ Samerjai (2004, 52-55) ยังไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาด คือ 

2) ราคา (Price) คือ อัตราในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑระหวางกันในตลาดโดยใชเงินเปนสื่อกลางในปจจุบัน

ราคาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการบริหารงานการตลาดอยางมากซ่ึงผูบริหารการตลาดจะตองกําหนด

กลยุทธดานราคาใหมคีวามเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณตางๆ เพือ่ใหผลติภณัฑมรีะดับราคาท่ีเปน

ทีน่าพอใจขององคกรคือ สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคกรและเหมาะสมกับระดับความสามารถ

หรือกําลังซื้อของผูบริโภคในตลาดไดเปนอยางดี 3) ชองทางการจดัจําหนาย (Place) เปนการกระจายสินคา

ได 2 ชองทางดงันี ้ชองทางการจําหนายทางตรง (Direct Channel) คอืการทีผู่ผลติจัดจําหนายสนิคาหรอืบริการ

ไปยงัผูบรโิภคผูซือ้สนิคาหรือบรกิารหรือผูใชสนิคาทางอุตสาหกรรมโดยตรงโดยไมผานคนกลางทางการตลาด

และชองทางการจําหนายทางออม (Indirect Channel) คือการท่ีผูผลิตจะอาศัยคนกลางทางการตลาดหรือ

ตวัแทนทาํการจดัจําหนายสินคาหรือบริการไปยงัผูบริโภคหรอืผูใชสนิคาทางอตุสาหกรรมอกีตอหน่ึง จะคํานึง

ถงึความเหมาะสมดานคาใชจายและการประหยดัเวลา 4) การสงเสรมิการตลาด (Promotion)  หมายถงึเครือ่งมอื

การติดตอสื่อสารทางการตลาดเพื่อแจงขาวสารจูงใจตลาดสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

กลยุทธการสงเสริมการตลาดประกอบดวยคือการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย

การประชาสัมพันธและการตลาดทางตรงซึง่องคกรใชเพ่ือแจงขาวสารเกีย่วกบัผลติภัณฑและบรกิารขององคกร

ซึ่งตองอาศัยกระบวนการติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผูขายและผู ซื้อเพื่อจูงใจใหเกิดทัศนคติที่ดีและ                                 

เกิดพฤติกรรมการซ้ือตามมา 5) บุคลากร (People) หมายถึงบุคลากรภายในองคกรที่ใหบริการและ                          

อํานวยความสะดวกตางๆ แกลูกคา โดยบุคลากรที่ใหบริการตองมีบุคลิกภาพดี มีความรูมีความสะอาด

เรียบรอยสุภาพและมีมารยาทไดรับการอบรมการใหบริการ รวมถึงการติดตอสื่อสารที่ดีและมีความสามารถ

ในการสือ่สารโดยภาษาองักฤษ 6) กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถงึข้ันตอนตางๆ  ของการใหบริการ

ตั้งแตการเสนอการบริการจนจบส้ินการใหบริการดวยวิธีการจัดการท่ีดีและมีระยะเวลาในการใหบริการ                          

ที่เหมาะสม



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561) 184

วิธีการวิจัย
 วิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมโดยชุมชนบานแมแมะ                              

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
 การศกึษาศกัยภาพการทองเทีย่วของธรุกิจท่ีพาํนักระยะบานแมแมะ อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม 

โดยการทํา SWOT (การวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ) รวมกับชุมชนเพื่อสํารวจศักยภาพของพื้นที่ที่เปน

เอกลักษณของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะเพื่อประเมินศักยภาพกอนการดําเนินงาน ดังนี้

 1. ผลการศึกษาศักยภาพการท องเ ท่ียวของธุรกิจพํานักระยะยาวบ านแม แมะ                                  

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

       1.1 จดุแขง็ของชมุชน (1) ดานทีพ่กั  มกีารสรางเปนหลงัมหีองนํา้ในตวัทาํจากไมไผกวางขวาง

สามารถรองรับนกัทองเท่ียวเปนกลุมไดเปนจาํนวนมาก กจิกรรมมีบรกิารนวดตัวและอบตัวดวยสมุนไพรแบบ

ภูมิปญญาชาวบาน กิจกรรมเดินปาทองไพรตามรอยเสนทางธรรมชาติ มีกิจกรรมชมปาเม่ียงและสาธิต                       

วิธีเก็บ กิจกรรมเยี่ยมชมหมูบานชาวเขาปะหลอง อัตราคาบริการสําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ                                       

ชาวตางชาติมีราคาที่ไมแพง และยังมีมีกิจกรรมที่นาสนใจ คือ สวนเดินปาดูนก ไปบานชาวเขา โดยราคา                  

จะคดิตามระยะทางและจํานวนคน สถานทีอ่ดุมสมบูรณไปดวยธรรมชาติ และสามารถรองรับนักทองเทีย่วได

อยางพอเพยีง  (2) ดานสงเสริมการตลาดธรุกจิทีพ่าํนกัระยะยาวบานแมแมะไดมกีารจัดทาํปายบอกทางตัง้แต

เสนทางถนนเชียงใหม-แมริม ตรงหมูบานจอมคีรี อําเภอเชียงดาว และทางแยกจากถนนสายหลักไปทางขวา

มือประมาณ 9 กิโลเมตรก็จะถึงหมูบาน และทางการทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะไดมีการติดตอไป

ยงัธรุกจินาํเทีย่วในอําเภอเมอืงเชียงใหมเพือ่ประชาสมัพนัธกจิกรรมการทองเท่ียวของทางหมูบาน (3) ดานคน 

(พนักงาน) หัวหนาผูดูและธุรกิจพํานักระยะยาว (ปาผงและลุงสุข) มีความรูภูมปิญญาทองถิ่นเรื่องสมุนไพร

เปนอยางดีและสามารถนาํสมุนไพรมาตมเพ่ือใชในการอบตวัสมุนไพรใหกบันักทองเท่ียว พนักงานหรือคนใน

ทองถิ่นมีความสามารถเรื่องการนวดตัวเพราะไดไปเรียนการนวดที่ถูกวิธีจากครูหมอนวดตางหมูบาน                        

ความเปนมิตรเอื้อเฟ อ ยิ้มงายและนิสัยตอนรับขับสู ของคนในธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ                                       

(4) ดานกระบวนการบริการทางการทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะ มีวิธีการใหบริการนักทองเที่ยว               

แบบธรรมดา  เลียนแบบธรรมชาติในเร่ืองท่ีพกัและอาหารท่ีสามารถหาวัตถดุบิไดในทองถ่ินมาประกอบอาหาร 

(5) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพธรรมชาติ  เสียงน้ําในลําธาร และเสียงนกรองนานาชนิดตาง                                      
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สงเสียงรองกลอมผูที่มาเยือน อุปกรณภายในบานพักก็เนนอุปกรณจากธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม                  

เชน อางลางหนาทําจากกะละมังสังกะสี โคมไฟจากไมไผที่นอนนุน  มุงผาฝายปลอยชาย

  1.2 จดุออน (1) ดานบรกิารบานพักสีทีใ่ชทาบานพัก ทางชมุชนใชสชีมพแูละสีฟาซ่ึงใหขดัแยง

กับธรรมชาติ  (2) ดานราคาราคาที่พักต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับธุรกิจท่ีพํานักระยะยาวของที่อื่นโปรแกรม                           

การทองเทีย่วไมมรีาคากําหนดท่ีชดัเจนเชน การเดินปาดนูกและการไปเยีย่มชมหมูบานชาวเขา (3) ดานสถานที่

เน่ืองจากบานทีส่รางนัน้อยูรมิลําธาร ทางเดินลาดชนัทาํใหเวลานักทองเท่ียวเดินไปท่ีบานพักคอนขางลาํบาก

โดยเฉพาะนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวตางชาติและการเขาถึงสถานที่ยากลําบากเพราะเสนทางการเดินทาง                  

ยังไมมีความพรอมเปนดินลูกรัง ในชวงฤดูฝนจะทําใหยากลําบากในการเดินทาง (4) ดานสงเสริม                            

การตลาดธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ ยังขาดการสงเสริมการทองเท่ียวโดยผานเว็บไซตที่ใหขอมูล                  

การทองเที่ยวยังขาดการทําแผนพับใหขอมูลขาวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (5) ดานคน (พนักงาน) 

หัวหนาผูดูแลและคนงาน ยังขาดความรูและทักษะภาษาอังกฤษและยังขาดการทําบัญชีรายรับรายจาย                     

ของธุรกิจี่พํานักระยะยาวที่ชัดเจน (6) ดานกระบวนการบริการ ยังขาดพนักงานประจําท่ีคอยรับโทรศัพท                     

เวลาที่ลูกคาติดตอเขามา ถาหากบานหัวหนาผูดูแลไมมีคนอยูบาน (7) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ                   

ยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน เครื่องทํานํ้าอุน ตูเย็นแอร และฮีทเตอรทําความอุน

  1.3 โอกาส (1) ดานการเมืองและกฎหมายการไดรับการสนับสนุนโครงการการทองเที่ยว                 

จากภาครฐับาลภาครฐับาลใหเงินสนบัสนนุกองทนุหมูบาน SML แกบานแมแมะในการสรางทีพ่าํนักระยะยาว    

เมื่อป พ.ศ. 2548 (2) ดานสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันจํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึนซึ่งจะกอให

เกิดการใชชวีติแบบผูเกษยีณอายเุพ่ิมมากขึน้และผูเกษียณอายุเหลาน้ีเปนผูทีม่รีายไดคงทีจ่งึตองการแสวงหา

ที่อยูซึ่งไมแพงเกินรายไดของตนเอง การทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะจึงเปนทางเลือกหนึ่ง และ                  

กาํลงัไดรบัความนยิมจากชาวตางชาตเิปนจาํนวนมาก ธรรมชาตทิีด่แีละยงัอดุมสมบรูณของปาในหมูบานแมแมะ

รปูแบบการทองเทีย่วเชงิอนรุกัษธรรมชาตทิาํใหนกัทองเทีย่วทัง้ชาวไทยชาวตางชาตมิโีอกาสเขามาทองเทีย่ว

ที่หมูบานแมแมะ (3) ดานเศรษฐกิจ  นักทองเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแลวเปนนักทองเที่ยวมีกําลังซื้อ

  1.4  อุปสรรค (1) ดานการเมืองและกฎหมายความไมเสถียรภาพทางดานการเมืองภายใน

ประเทศสงผลถึงความมั่นใจในการเดินทางมาทองเที่ยวของชาวตางชาติ ขาดหนวยงานที่เขามาชวยเหลือ

สนับสนุนทางดานการประชาสัมพันธ  ขาดการสงเสริมดานการตลาดและประชาสัมพันธจากหนวยงานที่

เกีย่วของ (2) ดานสงัคมและวัฒนธรรม ความเจริญทีเ่ขามาในหมูบานโดยนักทองเทีย่วอาจสงผลถงึวฒันธรรม

ความเปนอยูของชาวบานแมแมะ (3) ดานระบบสาธรณูปโภค ถนนทางเขาหมูบางบางชวงเปนดินลูกรังและ

สองขางทางมีลักษณะเปนเหวลึกอาจเกิดอันตรายขณะเดินทางสําหรับนักทองเท่ียวท่ีไมชํานาญเสนทางได

สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศท่ียงัไมด ี(4) ดานประชากรศาสตร อาจมกีารแฝงตัวเขามาของกลุมอาชญากรรม

ขามชาติและการคายาเสพติด (5) ดานคูแขงขันระหวางประเทศเพ่ือนบานเชน มาเลเซีย ฟลิปปนสและ

อินโดนีเซียซึ่งมีทรัพยากรและศักยภาพที่ใกลเคียงและสามารถแขงขันกับประเทศไทยได  (6) ดานภูมิศาสตร  

ประชาชนที่อาศัยในประเทศท่ีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจแตมีคาครองชีพสูงจะเกิดความตองการในการ                 
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เดินทางไปพํานักยังตางประเทศที่คาครองชีพเหมาะสมและยังมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาการทองเท่ียวภายใน

ประเทศไทย (7) ดานเทคโนโลยี เสาสัญญาณโทรศพัทเคล่ือนต้ังอยูหางไกลหมูบานทําใหเกดิปญหาการติดตอ

สื่อสารติดขัดในบางชวงเวลา

 2. ผลการศึกษาการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดเพื่อเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวของ

ธุรกิจที่พํานักระยะยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

  การศึกษาการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ีและ                       

ความตองการของนักทองเท่ียว โดยการจัดกิจกรรมสํารวจความตองการกอนและหลังการมารับบริการของ                      

นกัทองเทีย่ว จากแบบสอบถามนักทองเที่ยว 2 กลุม ไดแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติและนักเรียนช้ันมัธยม                   

ซึ่งมีเปาหมายในการมาทองเที่ยวที่ตางกัน ทําใหไดผลจากการสอบถามความคาดหวังกอนมารับบริการและ

หลังรับบริการแตกตางกันดังนี้ 

  2.1  การบริการตองการในดานความสะอาดของท่ีพักตองการใหสีของบานพักเลียนแบบ

ธรรมชาติ ผูนําชุมชนไดเรียกฝายที่เกี่ยวของเขามาเพ่ือเปล่ียนสีของตัวบานพักใหใกลเคียงธรรมชาติใหมาก

ที่สุด 

  2.2  ราคาไดกําหนดราคาออกมา 2 แบบคือ แบบท่ีหนึ่ง นักทองเท่ียวเดินทางมาแบบกลุม 

2-12 คน มีราคาที่พักตอคนตอคืน150 บาท อาหารมื้อละ 50 บาท แบบที่สอง นักทองเที่ยวเดินทางมาแบบ

คณะมากกวา 12 คนข้ึนไป จะเสนอการคิดราคาแบบรายบุคคลหรือคิดราคาแบบเหมาจายก็ได                                             

ตามความตองการ

  2.3  สถานที่ผูดูแลธุรกิจท่ีพํานักระยะยาวจัดใหมีรถรับสงนักทองเท่ียวตามความตองการ                  

ของนักทองเที่ยวและจัดเวรยามในชวงเวลากลางคืนเพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว

  2.4  การสงเสริมทางการตลาด จัดทําแผนพับ ใบปลิว การทําโฮมเพจ ในรูปแบบภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการสรางความรับรูและประชาสัมพันธบานพักใหนักทองเที่ยวทราบ ทั้งนี้ผูวิจัยได

ดําเนินงานภายใตงบประมาณการวิจัย

  2.5  พนักงาน คนในชุมชนยังขาดความรูในดานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ดานการประกอบ

ธรุกจิบรกิารและดานการจดัทาํบญัชเีบือ้งตน ดงันัน้ผูวจิยัจงึเชญิวทิยากรมาใหความรูภายใตงบประมาณการ

วิจัย

  2.6  กระบวนการใหบริการ กลุมการทองเท่ียวพํานักระยะยาวบานแมแมะนําเสนอวาควรมี

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 สวนผลจากการใชบริการท่ีพํานักระยะยาวบานแมแมะ นักทองเท่ียวมี

ความประทบัใจอยางมากในเรือ่งธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ ชอบการนวด และอบตวัดวยสมนุไพร ไดเรยีนรูเรือ่ง

วฒันธรรมการประกอบอาหารการดาํเนนิชวีติ แตทีไ่มประทับใจเร่ืองการเดนิทางเสนทางท่ีมถีนนขรุขระฝนตก

ตลอดการเดินทาง และไมมีสัญญาณโทรศัพทและการสัมภาษณนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในชวง

เดอืนพฤศจิกายน  2553 เดินทางมาเขาคายพักแรม 3 คนื 4 วนั ไดแสดงความคดิเหน็กอนเขารบับริการทีธ่รุกจิ

ทีพ่าํนกัระยะยาวบานแมแมะวามคีวามคาดหวังในเรือ่งความสะดวกสบายของท่ีพกัและความสะอาดมาเปน

อันดับแรก รองลงมาอาหารเครื่องดื่ม  ความปลอดภัย และตองการเรียนรูวัฒนธรรมชาวบาน พื้นที่สําหรับทํา

กจิกรรมของทางสถาบนัทีเ่พียงพอ  สวนผลจากการเขารับบริการท่ีธรุกิจทีพ่าํนักระยะยาวบานแมแมะแลวน้ัน 

นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ีมาเขาคายพักแรม ไดรบัประสบการณแปลกใหม  ไดใกลชดิธรรมชาติ ไดเรียนรูเร่ือง

วัฒนธรรมของชนเผาและไดทํากิจกรรมรวมกัน แตที่ไมประทับใจ คือเร่ืองการเดินทางเสนทางไกล                             

สภาพอากาศหนาวเย็นมาก และไมมีสัญญาณโทรศัพท

 3. แนวทางการแกไขปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชียงใหม

       แนวทางการแกปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ ดานศักยภาพโดยไดนําขอมูล

จากการสํารวจพบปญหาดานทักษะภาษาอังกฤษของคนในชุมชน มีแนวทางการแกปญหาโดยทํากิจกรรม

อบรมทางดานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานโดยวิทยากร คือ อาจารยพัทริเชีย  วิสเซอร  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพ่ือเพ่ิมทักษะ พัฒนาศักยภาพของบุคคลในธุรกิจชุมชน                                  

การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน คือ พอหลวงวงค แกวใจมา และคนในชุมชนที่มี

ความคิดเห็นและแสดงความตองการใหมกีารจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ผลของการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 1 คือ มี

คนในชุมชนใหความสนใจที่เขามาทํากิจกรรมเสริมความรูทางดานภาษาอังกฤษ จํานวน 18 คน  และการทํา

กิจกรรมครั้งที่ 2 ก็มีจํานวน ชาวบานในชุมชนเหลือเพียง 9 คน สวนชาวบานที่ไมเขามารวมในการจัดกิจกรรม

เหตุผลเพราะในชมุชนมสีมาชกิเขารวมงานฌาปนกิจศพคนในหมูบานท่ีเสยีชวีติในตางจังหวัด อกีทัง้ บางราย

ติดงานที่ตองไปเก็บชา แตก็มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เขารวมทํากิจกรรมทั้งสิ้น 9 คน รวมผูเขา

รวมในการทํากิจกรรมครั้งนี้ จํานวน 18 คน ทางผูวิจัยไดมีการแจกซีดีการสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษขั้นตน

ใหกับผูรวมกิจกรรมดวย ผลจากการทํากิจกรรมนั้น ไดรับความสนใจจากผูรวมทํากิจกรรม อาจารยพัทริเซีย 

วซิเซอร ดาํเนนิการวัดผลจากผูอบรมดวยวธิกีารใหผูเขารวมอบรมจบัคูสนทนา โดยมอีาจารยพทัริเซยี วซิเซอร 

เปนผูประเมนิและสามารถสรุปไดวาผูเขารวมอบรมภาษาองักฤษและสามารถสนทนาภาษาอังกฤษเบ้ืองตนได 

เชน การทักทาย และการแนะนําตัวเองได  

 จากการสํารวจพบปญหาการขาดทักษะในการประกอบธุรกิจ มีแนวทางแกปญหาโดยทํากิจกรรม

การฝกอบรมดานการเปนผูประกอบการโดยวิทยากร คือ อาจารยสุธีรา พฤกษากร คณะบริหารธุรกิจ                             
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มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน เพ่ือเพ่ิมทักษะและศักยภาพทางดานความคดิในการทําธรุกิจของชุมชน สามารถ

เรียนรูถึงการประกอบธุรกิจใหตรงตามความตองการของลูกคา มีผูเขารวมทํากิจกรรมครั้งนี้จํานวน 18 คน                 

ทํากิจกรรมคือ Royal Cake โดยใหผูเขารวมทํากิจกรรมแบงกลุม 3 กลุมกลุมละ 6 คน ในการทํากิจกรรม                      

ขัน้ตอนแรกวทิยากรใหโจทยกบัชาวบานโดยใหประดิษฐขนมเคกเพียง 1 ชิน้โดยจะขายใหกบัคนท่ีรวยท่ีสดุในโลก 

ขายใหดารา ขายใหเพือ่นขางบาน เพียง 1 คนเทานัน้ วทิยากรแจกกระดาษสตีางๆ 5 แผนกรรไกร 1 ดาม และ           

แบงเงินใหชาวบานไวซือ้อปุกรณเพ่ิมเชนกระดาษสีตางๆ และกรรไกร กลุมละ 50 บาท จากนัน้ใหเวลา 20 นาที

ในการประดิษฐ  ทั้ง 3 กลุม สามารถซื้ออุปกรณเพิ่มได ขั้นตอนที่สอง ใหชาวบานทั้ง 3 กลุมสงตัวแทนออกมา

นําเสนอขายกลุมท่ี 1 กับ 2 เสนอขายใหกับคนที่รวยที่สุด แตตั้งราคาไมสูงเทาไหร กลุมท่ี 3 เสนอขาย                        

เพ่ือนขางบาน เพราะเหตุผลขนมเคกไมสวยไมถนัดงานฝมือ ตั้งราคาถูกมาก ขั้นตอนท่ีสามวิทยากรก็กลาว

สรปุวาการทีเ่ราประดิษฐขนมเคกกเ็หมือนการลงทนุทาํกจิการยิง่ลงทุนมากเทาไหรกต็องการผลตอบแทนมาก

เทานั้น สิ้นคามีคณุภาพสามารถตั้งราคาสูงได การทําธุรกิจตองเลือกวาเราจะขายใหใครกําลังซื้อของลูกคามี

ประมาณเทาไหร เราตองศกึษากลุมลกูคากอนการลงทนุ   สรุปการทาํธรุกจิการทองเทีย่วพาํนกัระยะยาวบาน

แมแมะชาวบานตองใหบรกิารดวยใจ มคีณุภาพและเอาใจใสลกูคาทกุคน และทาํการต้ังราคาทีเ่หมาะสมและ

ลูกคาสามารถจายได

 จากการสาํรวจพบปญหาทางดานการขาดทักษะในการทําบัญชีแนวทางแกปญหาโดยการจัดกจิกรรม

ฝกอบรมจัดทําบัญชีเบื้องตนโดยอาจารยวิรัชดา  อาศนะ และอาจารยนํ้าฝน  เจนสมบูรณ  คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เปนการสงเสริมใหผูที่รับผิดชอบทางดานการเงินของธุรกิจชุมชนการทองเท่ียว

พํานักระยะยาวบานแมแมะมองเห็นความสําคัญในการจัดทําบัญชี จากการท่ีเขาไปพูดคุยกับผูรับผิดชอบ

ดานการเงนิวา การทาํบญัชขีองทางธรุกจิชมุชนเปนการทาํบญัชอียางงาย และการทาํบญัชีมปีระโยชนในการ

ชวยควบคุมคาใชจาย ทราบถงึผลการดาํเนินงานวาไดกาํไรหรอืขาดทนุ และทีส่าํคัญคือสามารถเปนหลกัฐาน

ที่ชวยในการชี้แจงรายไดของธุรกิจใหกับชุมชนได 

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลของการศึกษาศักยภาพการทองเท่ียวของธุรกิจท่ีพํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว 

จงัหวดัเชียงใหม ในเรือ่งการพฒันาศกัยภาพของธรุกจิ (SWOT) มจีดุแข็งคอื การบรกิารบานพกัทีท่าํจากไมไผ

วัสดุจากธรรมชาติทําใหดึงดูดใจนักทองเที่ยว สภาพพื้นที่ที่อยูในหุบเขารายลอมไปดวยตนไมใหญนอยและ

ธรรมชาติ สงผลตอการทองเที่ยวพํานักระยะยาวทําใหนักทองเที่ยวอยูยาวนานข้ึน สําหรบจุดออน คือขาด

ความรูดานภาษา การประกอบการ และการจัดทําบัญชี แนวทางการแกปญหาดานทักษะภาษาอังกฤษ        

ทางชมุชนบานแมแมะไดจดัทาํแผนภาพคาํศพัทภาษาองักฤษอยางงายเพ่ือใชสือ่สารกบัลูกคาตางชาต ิสวนทกัษะ

ดานการประกอบการ เปนหัวใจของการใหบริการ บริการดี สรางความประทับใจ ที่พักสะอาด มิตรไมตรีที่ดี

ของคนในชมุชน สวนการทาํบัญชี มกีารคดัเลือกจากคนในชมุชนบานแมแมะ แบงเปนผูจดัทํารายรบั-รายจาย 

ผูถือเงินและผูตรวจสอบความถูกตอง สวนโอกาส คือการทองเที่ยวพํานักระยะยาวกําลังเปนท่ีนิยมของ              



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561) 189

นักทองเที่ยวแถบยุโรปและตะวันตก  อุปสรรค คือ ดานการเดินทางที่เกิดขึ้นสงผลกระทบระยะทางที่หางไกล 

ถกูปรบัใหกลายเปนขอดีในเร่ืองของการผจญภัยกอนเขาไปพักในหมูบานแมแมะ  ซึง่ผลวิจยัดังกลาวสอดคลอง

กับหลักทฤษฏีของ Serirat (1998) องคประกอบของความสําเร็จของการตลาดบริการประกอบดวย                                 

สวนประสมทางการตลาด  (Marketing  Mix) ผูวจิัยไดนาํผลทีไ่ดจากการวเิคราะหศกัยภาพของธรุกจิเบือ้งตน

แลวถายทอดขอมลูพรอมท้ังหาแนวทางพัฒนาสวนประสมทางการตลาดรวมกันกบัทางชุมชนเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ                                   

การทองเที่ยวบานแมแมะแบบมีสวนรวมกับทางชุมชน และใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว                            

ตามกรอบการพฒันาสวนประสมทางการตลาดกลยุทธ 7Ps ซึง่สอดคลองกับหลักทฤษฎีของ Samerjai (2004) 

ที่สนับสนุนในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการใหมีความพรอมในดานบริการ                         

การตั้งราคา สถานที่และการสงเสริมทางการตลาดใหเขาถึงกลุมลูกคาไดงายขึ้น

สรุป
 1. การวิเคราะหศักยภาพการทองเท่ียวของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว     

จังหวัดเชียงใหม พบวาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวบานแมแมะโดยชุมชนมีศักยภาพและมีความพรอม                 

ทางดานความเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ยังคงมีหลงเหลือไวอยางสมบูรณ               

จากความรวมมือกันในการชวยเหลือกันในการอนุรักษปาของคนในชุมชน 

 2. การศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่สําคัญของพ้ืนที่บานแมแมะคือ บานพักที่ทําจากไมไผ

ธรรมชาติ มีความรูภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องสมุนไพรเปนอยางดีและสามารถนําสมุนไพรมาตมเพื่อใชใน                           

การอบตัวสมุนไพรใหกับนักทองเที่ยว พนักงานหรือคนในทองถิ่นมีความสามารถเรื่องการนวดตัวเพราะ                       

ไดไปเรยีนการนวดทีถ่กูวธิจีากครูหมอนวด ความเปนมติรเอือ้เฟอยิม้งายและนสิยัตอนรบัขบัสูของคนในธรุกจิ

ที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ ดานกระบวนการบริการทางการทองเท่ียวพํานักระยะยาวมีวิธีการใหบริการ                                 

นักทองเที่ยวแบบธรรมดาเลียนแบบธรรมชาติสามารถหาวัตถุดิบไดในทองถิ่นมาประกอบอาหาร                                  

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพธรรมชาติ ทางชุมชนเนนความเรียบงายการอยูรายลอมดวยธรรมชาติ

 3. แนวทางการแกไขปญหาของธุรกิจที่พํานักระยะยาวบานแมแมะ  อําเภอเชียงดาว                                   

จังหวัดเชียงใหม มีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะเพื่อแกไขปญหาดานความรูความสามารถของคนในชุมฃน                            

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวพํานักระยะยาวบานแมแมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จัดอบรมภาษา                        

ตางประเทศ จัดอบรมการทําบัญชี และการใหความรูดานการประกอบการ 

 ขอเสนอแนวทางในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน

 1. ควรนําผลการวิจัยในคร้ังนี้ไปศึกษาหาเสนทางการทองเท่ียวของชุมชนเพ่ิมเติม เพื่อใหเกิด                          

การปรับปรุงและพัฒนาใหเปนเสนทางการทองเที่ยวหลักของอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมอยางแทจริง

 2. ควรนําผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการการทองเท่ียวใหกับชุมชนของอําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหมใหสามารถบริการนักทองเที่ยวไดดีขึ้น
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