
บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ

จากการศึกษาวิ จัยเกี่ยวกับศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ หวยเมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษา
ศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม เพื่อศึกษาปญหา
อุปสรรคในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ หวยเมืองงาม และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงามในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

วิธีการศึกษา ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกขอมูล การสังเกต และการประชุมกลุมยอย
รวมถึงการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของ
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม สรุปผลการศึกษาวิจัยได ดังน้ี

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.2  อภิปรายผลการศึกษา
5.3 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
5.4 ขอเสนอแนะจากการศึกษา
5.5 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป

5.1 สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยไดนําเสนอตามประเด็น ดังน้ี
จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
5.1.1 ดานปจจัยภายใน
มีทรัพยากรแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ คือ มีจุดชมวิวที่เปนธรรมชาติ มีนํ้าตก และฝายกั้น

นํ้า มีปาไมที่อุดมสมบูรณและชุมชื่นตลอดป มีกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ไดแก กิจกรรมการ
เดินปา มีกิจกรรมฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ในดานปจจัยภายนอก มีบุคลากรและงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว ทั้งงบประมาณจากภายในโครงการฯ และงบประมาณจาก
ภายนอก ทําใหโครงการฯ สามารถพัฒนาในเร่ืองตางๆ เชน การพัฒนาใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก
คือการมีบานพักสําหรับรับรองนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ มีลานไวกางเต็นท และมีเตนทเพื่อบริการ
นักทองเที่ยว มีซุมน่ังเลน มีซุมกาแฟบริการนักทองเที่ยว และมีศาลาพักผอน
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5.1.2 ดานปจจัยภายนอก
โครงการฯ มีเสนทางการคมนาคมเขาถึงโครงการฯ ไดอยางสะดวก ปลอดภัย เน่ืองจากมี

ชุดคุมครองความปลอดภัยคอยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดแนวเสนทางเขาโครงการฯ และ การ
เดินทางไปเที่ยวโครงการฯ ก็สามารถเดินทางไดหลายเสนทาง ในเร่ืองของการพัฒนา นอกจาก
หนวยงานหลักคือ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงามเปน
หนวยงานหลักในการพัฒนาโครงการฯใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศแลว ยังมีหนวยงานภาคีให
การสนับสนุน ไดแก หนวยงานทหารใหการสนับสนุนเร่ืองการดูแลรักษาความปลอดภัย องคการ
บริหารสวนตําบลทาตอนสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
รวมกับกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธพืช สงเสริมรักษาประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมของ
ชาวบานในชุมชนเพื่อใหนักทองเที่ยวไดศึกษาเรียนรู นอกจากน้ันครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และโรงเรียนสุขฤทัย ไดสงเสริมใหชาวบานมีความรูจนสามารถอานออก
เขียนไดเพื่อที่จะสามารถอธิบายหรือบรรยายเร่ืองราวตางๆ แกนักทองเที่ยวได

5.1.3 ในดานการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริหวยเมืองงามในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ชุมชนไดมีสวนรวมดําเนินการทุกขั้นตอน ในการสงเสริมการพัฒนาโครงการฯ เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ต้ังแตการรวมศึกษาคนควาหาปญหาและสาเหตุของปญหา รวมคิดและสราง
รูปแบบและวิธีการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศวาจะพัฒนารูปแบบไหน อยางไรให
นักทองเที่ยวมาเที่ยวแลวประทับใจมากที่สุดและอยากกลับมาเที่ยวอีก รวมวางนโยบาย แผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมในการสงเสริมโครงการฯ เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมจัดหรือปรับปรุง
ระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมลงทุนในโครงการฯตามขีด
ความสามารถของชุมชน ที่สําคัญคือทุนทางแรงกายและทุนทางความคิด ซึ่งทําใหชุมชนเกิด
จิตสํานึกรักและหวงแหนในสิ่งที่ชุมชนไดรวมคิดและรวมทํา และพร อมที่จะพัฒนาใหเกิด
ความกาวหนากอเกิดประโยชนตอชุมชน และสุดทายรวมติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการฯ
ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

5.1.4 ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมโครงการฯเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
พบวาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ไมมีปญหาและ

อุปสรรคในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
5.1.5 ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของโครงการฯ ตอไป
จากองคประกอบหลักของการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 4 ดาน คือ ดานพื้นที่ ควรมีการปรับปรุง

ภูมิทัศนโครงการฯ ใหสวยงามรมร่ืน ควรประสานติดต้ังไฟฟาสองสวาง ประสานขอต้ัง
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สาธารณูปการพื้นฐาน ดานการจัดการ ควรมีการคัดแยกขยะ ควรปรับปรุงหองนํ้าใหสะอาดสวยงาม
ตลอดเวลา เร่ืองงบประมาณควรประสานการมีสวนรวมกับหนวยงานอ่ืนหรือเอกชนในการ
สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาใหเพิ่มมากขึ้น เร่ืองการอนุรักษทรัพยากร ควรประชาสัมพันธ
สรางการมีสวนรวมกับนักทองเที่ยวและประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ดานกิจกรรม
ควรมีกิจกรรมการเรียนรูแกนักทองเที่ยวอยางตอเน่ือง และควรอบรมบุคลากรใหสามารถอธิบาย
เร่ืองราวแกนักเที่ยวได นอกจากน้ัน ควรประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยว อยางตอเน่ือง หลาย
ชองทาง และดานการมีสวนรวม ควรสงเสริมใหชาวบาน ในพื้นที่โครงการฯ หนวยงานอ่ืน มีสวน
รวมในการดําเนินงานพัฒนาทุกขั้นตอน รวมถึงสงเสริมใหชาวบานมีสวนรวมในการแสวงหา
รายไดจากการทองเที่ยวดวย

จากการวิเคราะหศักยภาพโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมือง
งาม โครงการฯมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวตามหลักการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
คือ มีปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก และที่สําคัญชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโครงการฯ

5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับ ศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

หวยเมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่
สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม มีศักยภาพสามารถสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได ซึ่งขอ
นําเสนออภิปรายผลไดตามศักยภาพโครงการฯ ดังน้ี

ปจจัยภายในที่สามารถสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวได ไดแก การมีทรัพยากรแหลง
ทองเที่ยวที่นาสนใจหลายอยาง เชน มีนํ้าตก มีวิวทิวทัศน ที่สวยงาม มีปาไมที่อุดมสมบูรณ มี
กิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย ต้ังแต กิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเดินปา
เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูและสัมผัสธรรมชาติ มีประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนชาวเขาที่
ไมสามารถหาดูไดงายในพื้นราบทั่วไป และการทองเที่ยวดังกลาวจะเนนที่คุณคาและเอกลักษณของ
ชุมชนทองถิ่นและความเปนธรรมชาติ ซึ่งสอดคลอง กับ แนวคิด ของ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542)
วา การทองเที่ยวแบบยั่งยืนมีลักษณะสําคัญ อยู  6 ประการ คือ

1) เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทุกประเภท ทั้งแหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงทองเที่ยวประเภท
วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม

2) เปนการทองเที่ยวที่เนนคุณคา และความเปนเอกลักษณของแตละแหลงทองเที่ยว
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3) เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมในแหลง
ทองเที่ยว

4) เปนการทองเที่ยวที่ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส เรียนรู และไดรับประสบการณที่เกี่ยวของ
กับประสบการณและวัฒนธรรม

5) เปนการทองเที่ยวที่ใหผลตอบแทนแกผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวอยางยืนยาว
6) เปนการทองเที่ยวที่ใหประโยชนตอชุมชนทองถิ่น และคืนประโยชนกลับสูทรัพยากร

ทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นดวย
ปจจัยภายนอก ในเร่ืองของการคมนาคมเพื่อมาทองเที่ยวในพื้นที่โครงการฯคอนขาง

สะดวก ปลอดภัย เน่ืองจากเปนถนนลาดยางตลอดสาย มีทหารชุดคุมครองความปลอดภัยตลอดแนว
ถนนที่เดินทางไปเที่ยวในพื้นที่โครงการฯ ในเร่ืองการพัฒนามีหลายหนวยงานเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนา เชน ครูโรงเรียนในพื้นที่ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
ที่ไดใหความรูแกชาวบาน พนักงานโครงการฯ เพื่อใหมีความรูและสามารถอธิบายเร่ืองราวตางๆ
แกนักทองเที่ยวได และนอกจากน้ันยังชวยปลุกจิตสํานึกใหชาวบาน พนักงานโครงการฯ เกิด
จิตสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2542) ไดสรุปลักษณะของการทองเที่ยวขอหน่ึงวา การทองเที่ยวเชิง
นิเวศจะตองใหการศึกษาทั้งตอนักนองเที่ยวและประชากรในทองถิ่น เปนการศึกษาที่ตองการจะ
หยั่งรากลึกลงในจิตสํานึกของแตละคนใหตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญอยางยิ่งยวดใน
อันที่จะทะนุถนอมไวซึ่งสภาพแวดลอมรอบๆ ตัวเรา

ในเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนมีสวนรวมทุกขั้นตอนของการ
พัฒนา โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ชุมชนจะมีสวนรวมปฏิบัติการปองกันรักษาปา รวม
ทําแนวกันไฟ รวมดับไฟปา รวมถึงรวมสรางฝายเพื่อชะลอนํ้า สรางความสวยงามรมร่ืนใหกับพื้นที่
เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวชมดวยความประทับใจ นอกจากน้ันไดรวมติดตามแกไขปญหาและการ
ประเมินผล เชน ไดติดตามแกไขปญหาที่เกิดจาการสงเสริมและพัฒนาสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ วาในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศน้ัน มีการพัฒนาไปอยางไร และในขณะพัฒนาน้ันมีผลกระทบตอเร่ืองสิ่งแวดลอมและ
กระทบตอชุมชนหรือไมอยางไร เพื่อจะไดหาทางชวยกันปรับปรุง พัฒนาและแกไขปญหาตอไป
ซึ่งจากการวิเคราะหแลวในเร่ืองการมีสวนรวม ชุมชนไดมีสวนรวมทุกขั้นตอน แตจะมีสวนรวม
มากในเร่ืองของการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธพืช
(2547) ซึ่งไดกําหนดแนวทางการพัฒนา กําหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการทองเที่ยวเชิง
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นิเวศ สําหรับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธพืช และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  คือเนน
เอกลักษณและความโดดเดนของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม การใหการศึกษา
แกนักทองเที่ยว การบริหารและการจัดการแหลงทองเที่ยวโดยหลักอนุรักษ และการมีสวนรวมของ
ประชาชนทองถิ่นในการบริหารและจัดการ ต้ังแตการมีสวนรวมวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว การ
มีสวนรวมพิทักษรักษาทรัพยากรระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมดานวิชาการ

ดังน้ันการจะสงเสริมโครงการฯ เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีขอเสนอแนะแนวทาง คือ
ควรประสานงบประมาณดําเนินงานจากหนวยงานอ่ืนหรือเอกชนชวยดําเนินการ ควรมีการบูรณา
การการทํางานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชนในพื้นที่ใหมากที่สุด ควรมีการต้ังแผนที่
จุดเรียนรูและองคความรูในเร่ืองตางๆ แกนักทองเที่ยว และควรมีการประชาสัมพันธสงเสริมการ
ทองเที่ยวอยางตอเน่ืองและหลายชองทาง

จากการศึกษา ทําใหทราบวา โครงการมีศักยภาพสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศได เน่ืองจากเมื่อเทียบกับหลักการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ของการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย (2542) ที่ไดกําหนดมาตรฐานการทองเที่ยวไว 7 ประการ ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธพืช (2547) ซึ่งไดกําหนดแนวทางการกําหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ สําหรับอุทยานแหงชาติและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยพิจารณาจาก 4
องคประกอบ และของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2540) 4 ดาน
โครงการฯ มีความพรอมในการสงเสริมและพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการบริหาร
จัดการการทองเที่ยว ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่พบ สามารถเปนแบบอยางในการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อ่ืนตอไปได

5.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย
1) ใหทราบถึงบริบทโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม

ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2) ทําใหทราบถึงศักยภาพโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมือง

งาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3) ทําใหทราบปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไขปญหา และขอเสนอแนะแนวทางในการ

แกไขปญหาในการสงเสริมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงา ม
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

4) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ
หวยเมืองงามในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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5) เพื่อใหชุมชนบริเวณใกลเคียงโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ
หวยเมืองงาม ไดมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรรวมกันกับเจาหนาที่หนวยงาน นําไปสูการ
จัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน

5.4 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1) ควรจัดต้ังแผนที่จุดเรียนรู รวมถึงองคความรูในเร่ืองตางๆ เพื่อบริการแกนักทองเที่ยว
2) ควรประสานขอติดต้ังไฟฟาสองสวางและต้ังสาธารณูปการพื้นฐาน
2) ควรมีการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชนในพื้นที่ให

มากที่สุด
3) ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเที่ยวอยางตอเน่ือง หลายชองทาง

5.5 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
1) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่สงผลตอ

การพัฒนาโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม เปนแหลงที่ทองเที่ยว
เชิงนิเวศ

2) ควรศึกษาปจจัยทางดานการบริหารจัดการ ที่สงผลตอการพัฒนาโครงการพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม เปนแหลงที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

3) ควรศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวย
เมืองงาม เปนแหลงที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ


