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การค้นคว้าอิสระเรื่ อง “การศึ กษาความเป็ นไปได้ในการเป็ นแหล่ งท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ
โดยชุ มชนมีส่วนร่ วม ของชุ มชนบ้านเอียก หมู่ 5 ตาบลสันป่ ายาง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบริ บทและศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศแบบมี ส่วนร่ วม
และเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุ มชนมีส่วนร่ วม โดยใช้การวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative research) วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
วิเคราะห์หาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ชุมชนบ้านเอียกถึงแม้วา่ จะมีความพร้อมเรื่ องของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และ
ชาวบ้า นอยากให้ ชุ ม ชนกลายเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สิ่ ง ที่ จ ะดึ ง ดู ด ใจนัก ท่ อ งเที่ ย ว คื อ มี แ หล่ ง
ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนที่อื่น ขณะเดียวกันในเรื่ องของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ระบบสาธารณู ปโภค
และสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่างๆยังต้องมีการปรับปรุ งอีกทั้งเรื่ องของที่พกั ความรู ้ความ
เข้าใจในการจัดการการท่องเที่ยว ทั้งผูน้ าชุ มชนและชาวบ้านควรได้รับความรู ้และหาประสบการณ์
ให้ม ากกว่านี้ แต่ ชาวบ้านก็ยงั กลัวว่าแหล่ ง ท่องเที่ ย วจะเสื่ อมโทรม ที่ ส าคัญการที่ จะเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวได้น้ นั จะต้องทราบความต้องการที่แท้จริ งของชุ มชน โดยต้องมีหน่วยงานและผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ในด้านต่า งๆที่ เกี่ ย วข้องเพื่อป้ องกันปั ญหาที่ จะส่ งผลกระทบต่อชุ ม ชน ด้วยเหตุ ผลดัง ที่ กล่ าวมา
ข้างต้น ส่ งผลให้ชุมชนบ้านเอี ยกยังไม่มีความเป็ นไปได้ในการเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศโดย
ชุมชนมีส่วนร่ วม

ABSTRACT

ค
This independent study was a feasibility study on developing ecotourism for the
community of Ban Eake village, Sanpayang subdistrict, Mae tang district, Chiang Mai province.
The objective of this study is to study the type of administration needed for tourist and to study
the possibility of establishing tourist attraction with community participation. This was a
quantitative research using descriptive analysis. The data was analysed using a readymade
program, with percentage, mean and standard deviation.
Although, there are plentiful natural resources in Ban Eake community and its villagers
would like the community become one of tourist attractions, the tourists will be attracted by the
unigue tourist attractions in Ban Eake. Furthermore, reaching the tourist attractions, infrastructure
and facilities should be implored, as well as, leaders and the villagers should acquire more
knowledges and experiences of accommodation and tourism management. However, the villagers
are worried about the tourist attractions being damaged. Related organization and experts should
out a survey to find and real need of the villagers. As a result, Ban Eake community has
unfeasibility on providing ecotourism.

Ban Eake will have the readiness about of natural fertile resources and the has become
a tourist attraction. Think that what attracts tourists the most is that it is not the same as elsewhere.
Meanwhile, in a matter of reaching a destination appreciating tourist attraction public utility syste
m and foundation all facilities still must have the adaptation. Moreover about of the
residence the understanding in tourism administration both of community leader and villagers
should receive the knowledge and broaden one's view too more this much at. But residents still
fear that tourism will decline. important with regard to will the tourist attraction will have that
must know the requirement actually true of the community by must have an institute and an
expert in the sense of all at will relate for protect a problem to have will an affect on to build the
community with the reason as deliver a speech come to above cause house community Ban
Eake still have no the possibility for being tourist manner attraction by the community
participates in .

