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สัมภาษณ์ข้อมูลเพือ่ท าการศึกษาวจัิย 
 

ช่ือเร่ือง   การจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 

ช่ือผู้วจัิย  นางพรพรรณ  ศริกุล 
 

หน่วยงาน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการศิลปะและวฒันธรรม บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

ค าช้ีแจง   แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อใช้ในการค้นควา้แบบอิสระเร่ือง 
 การจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 

1.  เพื่อศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์ ลกัษณะกายภาพ  ส่ิงแวดลอ้มของเมือง และ
มรดกวฒันธรรมของเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.  เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา สังคม วฒันธรรมและศกัยภาพและสภาพปัญหา
ของเมืองโบรารณเวียงท่ากาน  ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง  จังหวดั
เชียงใหม่ 

3.  เพื่อเสนอแนวทางของการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อการรักษาคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อ
ทอ้งถ่ิน 

  

  ขอ้มูลของการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาในดา้น การการจดั
การเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อการรักษาคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน 
จึงขอความกรุณาให้ขอ้มูลตามความเป็นจริง ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณผูใ้ห้ขอ้มูล
ทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 
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ค าช้ีแจง    แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อใช้ในการคน้ควา้แบบอิสระ เร่ืองการจดั
การเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม มี 4 ส่วน  

 

ส่วนที ่1    ขอ้มูลทัว่ไป 

ส่วนที ่2    ขอ้มูลดา้นบริบทของเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส่วนที ่3    ขอ้มูลดา้นประวติัความเป็นมา สังคม วฒันธรรมและศกัยภาพความเขม้แขง็ของ   
ชุมชนบา้นท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  

ส่วนที ่4    ขอ้มูลดา้นแนวทางของการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง  
                 จงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 
 
ส่วนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไป 
 

วนั/เดือน/ปี.......................................เวลา............................สถานท่ี....................................................... 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์.......................................................................................................................................... 
ผูส้ัมภาษณ์ /บนัทึกขอ้มูล........................................................................................................................ 
 
ส่วนที ่2    ข้อมูลด้านบริบทของเมืองประวตัิศาสตร์เวียงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 

2.1  ท่านเห็นวา่สภาพและบริบทของเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอยา่งไร 

2.2  ท่านคิดวา่อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเด่นของเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากาน 
อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ คืออะไร 
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ส่วนที่ 3   ข้อมูลด้านประวัติความเป็นมา สังคม วัฒนธรรมและศักยภาพความเข้มแข็งของ ชุมชน
บ้านท่ากาน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่  

3.1  ขอ้มูลดา้นประวติัความเป็นมา สังคม วฒันธรรมและสภาพปัญหาของเมืองโบราณ
เวยีงท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอยา่งไร 
- ท่ีตั้ง อาณาเขต 
- ประวติัการตั้งถ่ินฐาน 
- ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน 
- การประกอบอาชีพ รายได ้
- สาธารณูปโภคในชุมชน 

3.2  ในต าบลของท่านมีมรดกวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าท่ีเหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีไหนบา้ง 
-  แหล่งศาสนสถานและโบราณสถาน 
- แหล่งงานหตัถกรรมทอ้งถ่ิน 
- วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน 
- อ่ืนๆ 

  
ส่วนที ่4    ข้อมูลด้านแนวทางของการจัดการเมืองประวตัิศาสตร์เวียงท่ากาน อ าเภอสันป่าตองจังหวัด

เชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

4.1  ท่านคิดวา่วิถีชีวิตและอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน มี
ส่วนส าคญัต่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวในอ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ หรือไม่
อยา่งไร 

4.2  ท่านคิดว่าการรักษาความเป็นอัตลักษณ์ทางวฒันธรรมของตนเองในท้องถ่ิน จะ
สามารถเข้ามาเรียนรู้และท่องเท่ียวในอ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มากข้ึน
หรือไม่ อยา่งไร 

4.3  ท่านคิดว่าหากมีการก าหนดเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวในอ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จะเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียวไดห้รือไม่อยา่งไร 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ –สกุล  นางพรพรรณ  ศริกุล 
 

วนั เดือน ปี เกดิ  30 ตุลาคม 2510  
 

ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2526  ส าเร็จการศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสตรีปากพนงั  
   จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  ปีการศึกษา 2529  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นตน้ สาขาพณิชยกรรม 
   โรงเรียนปากพนงัพณิชยการ จงัหวดันครศรีธรรมราช  
  ปีการศึกษา 2540  บริหารธุรกิจประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  
   สาขาการบญัชี โรงเรียนบริหารธุรกิจสระบุรี  
   จงัหวดัสระบุรี  
  ปีการศึกษา 2551 ปริญญาบริหารธุรกิจ (เรียนดีเยีย่ม)  
   สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว   
   มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่   
  ปีการศึกษา 2552  ปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิต (วชิาชีพครู)  
   มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ประสบการณ์การท างาน   - เลขานุการหวัหนา้แผนกเภสัชกรรม คณะเภสัชกรรม  
    โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ (กรมแพทยท์หารเรือ) ส าเหร่  
   กรุงเทพมหานคร (ผูบ้ญัชาการ นาวาโทหญิงสมบูรณ์สุข อินทรีวร) 
 - เลขานุการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บริษทัไทยประสิทธ์ิประกนัภยัจ ากดั  
    กรุงเทพมหานคร 
 - ผูช่้วยผูจ้ดัการ ปัทมาทวัร์ เชียงใหม่ 
 - เจา้ของและประธานกรรมการบริษทัไทยโคโคนทัสปา จ ากดั เชียงใหม่ 
 - เจา้ของผูจ้ดัการไทยโคโคนทัเกรทเฮา้ส์ เชียงใหม่ 
 - เจา้ของผูจ้ดัการไทยโคโคนทัทราเวล แอนด ์เซอร์วสิ เชียงใหม่ 
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งานปัจจุบัน เจา้ของผูจ้ดัการทัว่ไป สยามแอดไวเซอร์ทวัร์ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


