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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เวียง

กุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์  ลกัษณะ
ทางกายภาพ  มรดกทางวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อมของของเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม จงัหวดั
เชียงใหม่  2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจดัการมรดกวฒันธรรมเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของเวียงกุมกามในปัจจุบนั   และ3) เพื่อเสนอแนวทางการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมรดก
วฒันธรรมของเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  วิธีการศึกษาคน้ควา้แบบ
อิสระน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีใช้วิธีการน าเสนอในรูปแบบพรรณนา   เป็นการศึกษาทรัพยากร
ทางวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม และสภาพปัญหาของเวียงกุมกาม  โดยใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบสห
วิทยาการ เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการจดัการท่ีเหมาะสม  ทั้งการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร 
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกจากกลุ่มตวัอยา่ง ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์และหาแนวทางการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเวยีงกุมกาม  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาพบว่า  เวียงกุมกามเป็นเมืองโบราณท่ีมีความส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่  ทั้ ง
เร่ืองประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม รวมทั้งการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีไดรั้บความสนใจทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ  เป็นสถานท่ีท่ีมีร่องรอยอารยธรรมท่ีเก่าแก่และมีความเป็นมาอยา่งยาวนานกวา่ 700 
ปี เวียงกุมกามปรากฏอยู่ในเอกสารต านานหลากหลายฉบบัและมีท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเมือง
เชียงใหม่ในปัจจุบนั โดยมีการขุดคน้พบเวียงกุมกามในปี 2527 ซ่ึงกรมศิลปากรไดด้ าเนินการขุดแต่ง
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พร้อมท าการบูรณะโบราณสถานอีกหลายแห่ง จนท าให้คน้พบวดัร้างและกลุ่มโบราณสถานท่ีส าคญั
ในเขตต าบลท่าวงัตาลอ าเภอสารภี ถึง 43 แห่ง นอกจากน้ีภายในบริเวณเวียงกุมกามยงัมีซาก
ปรักหักพงัของโบราณสถานมากมาย  ในปี 2548 จงัหวดัเชียงใหม่ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทยไดมี้โครงการพฒันาและประชาสัมพนัธ์เมืองประวติัศาสตร์เวยีงกุมกามข้ึนเพื่อใหเ้วยีงกุมกามเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและเป็นแหล่งศึกษาประวติัศาสตร์ภายใตช่ื้อ “เวียงกุมกาม
นครโบราณใตพ้ิภพ” ท าให้มีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งนักวิชาการ นัก
ประวติัศาสตร์ เขา้มาเท่ียวชมและศึกษาหาขอ้มูลทางวชิาการนบัแสนคนต่อปี 
 ปัญหาของการจดัการแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมคือ ปัญหาแรกดา้นของการเรียนรู้
มรดกวฒันธรรมเวียงกุมกามทั้งป้ายน าชม ศูนยบ์ริการขอ้มูลเวยีงกุมกามและมคัคุเทศก ์ ปัญหาท่ีสองดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเท่ียวเวียงกุมกามทั้ งป้ายบอกทาง  ไม่มีเอกสารแนะน าแจกและมี
สถานท่ีอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ  ปัญหาท่ีสามดา้นส่ือการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษา
เสนอแนวทางว่าการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเวียงกุมกาม 
จงัหวดัเชียงใหม่  วา่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ตอ้งเขา้มามีบทบาทด าเนินงานในส่วนของ
การจดัการพื้นท่ี และควรท าการปรับปรุงส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว
ให้เหมาะสม ทั้งน้ีแนวทางดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดกบัการพฒันาแหล่งทรัพยากรวฒันธรรม
ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวและแนวคิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ 
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ABSTRACT 
The Management for Efficiency Learning and Cultural Learning and Tourism of Wiang Kum Kam, 
Chiang Mai Province. contains 3 objectives as follows. 1) Examine historical context, physical 
characteristic, cultural heritage and environment of historic city, Wieng Kumkam, Chiang Mai 
province 2) Examine problems in cultural heritage management for learning and cultural tourism of 
Wieng Kumkam at present and 3) Suggest managerial guideline to increase effectiveness of Wieng 
Kumkam’s cultural heritage as learning source and cultural tourism. This independent study is 
qualitative research presented in descriptive form. It investigates cultural resources, environment 
and problems or Wieng Kumkam by using multidisciplinary method to analyze and propose 
appropriate managerial guideline. It contains literature review, observation, and non-structured 
interview in order to attain in-depth information form the samples, relevant persons, interested 
persons, and group discussion. These will be analyzed to find managerial guideline in order to 
increase effectiveness of learning and cultural tourism of Wieng Kumkam, Chiang Mai province. 
The result shows that Wieng Kumkam is an important ancient city of Chiang Mai in the aspect of 
history, architecture as well as cultural tourism interested by both foreigners and Thai people. The 
place has trace of old civilization over 700 years back in the past. Wieng Kumkam appears in 
several documents and chronicles. It is located in the west of Chiang Mai city at present. Wieng 
Kumkam was excavated in 1984. Fine Arts Department managed the excavation and restoration of 
other ancient remains. It finally located other 43 abandoned temples and important ancient remains 
in Tawangtan, Saraphi district. In addition, the site within Wieng Kumkam area contains plenty 
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ruins of ancient remains. In 2005, Chiang Mai in collaboration with the Tourism Authority of 
Thailand organized development project and promote Wieng Kumkam historical city as art and 
cultural tourist attraction and history learning source under the name “Wieng Kumkam the 
underground ancient city”. Hundred thousands of tourists, including Thai people and foreigners as 
well as scholars and historians visit the place to study it annually. 
The problems in managing learning source and cultural tourism are as follows. The first problem is about 
learning Wieng Kumkam’s cultural heritage, including sign board, information center and guide. The 
second problem is about facilitating tourists, who visit Wieng Kumkam. There is no sign board, free 
brochure and insufficient facility. The third problem is about learning media. In this study, the researcher 
proposes managerial guideline to increase effectiveness of learning and cultural tourism at Wieng 
Kumkam, Chiang Mai city. Chiang Mai Provincial Organization must take the role in performing site 
management. It should improve learning media and facilities for tourism as appropriate. Such guideline will 
correspond with the concept of developing cultural resource as tourist attraction and creating learning 
source. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


