
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

โครงการวิจัย โครงการหลวง : การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติการพัฒนาจากภายใน 

กรณีศกึษาพืน้ที่บริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัด

เชยีงใหม่ มีจุดมุ่งหมายในการวิจัยเพื่อศึกษาศักยภาพของคน และพื้นที่ในการจัดการท่องเที่ยวใน

ชุมชนที่อยู่ในบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และเพื่อศึกษาหารูปแบบ แนวทาง 

และวิธีการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการพึ่งตนเองของชุมชนในท้องถิ่นอย่าง

เหมาะสม บทบาทและหน้าที่ของนักวิจัยที่นอกเหนือจากการศึกษาข้อมูลทั่วไปอย่างเป็นระบบ

แล้ว ยังต้องส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับบริบท

ของชุมชนอีกวิธีการหนึ่งด้วย โดยวิธีการสร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมทั้งร่วมคิด ร่วม

วางแผน ร่วมด าเนินการ เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย จากการศึกษาในครั้งนี้

สามารถจัดล าดับออกได้เป็น 3 ประการคือ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ศักยภาพของคนและพื้นที่ในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน 

 จากกระแสความนิยมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท าให้ชุมชนบ้านหนองหอยเป็นอีก

สถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนจ านวนมากขึ้นในแต่ละปี ชาวบ้านสังเกตเห็นถึงความ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวและมองเห็นว่านอกจากเกษตรกรรมที่เป็นรายได้หลักแล้ว รายได้จากการ

ท่องเที่ยวก็จะช่วยเสริมความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งต้องใช้งบประมาณในการลงทุนค่อนข้างสูง และมีความ

เสี่ยงในเรื่องของการมีรายได้ที่มีความไม่แน่นอนตามแต่ปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลต่อการ

ท่องเที่ยว เชน่ เศรษฐกิจ ความปลอดภัย ความมั่นคง เป็นต้น ดังนั้นชาวบ้านเองก็เกิดความลังเล 

ความไม่มั่นใจที่จะลงมือพัฒนาอย่างจริงจัง จึงเริ่มด้วยการบุกเบิกการท ารีสอร์ทกึ่งร้านอาหาร

ของ “ม่อนแจ่ม” เนื่องจากกระแสการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์ที่ใช้เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล ท า

ให้มีนักท่องเที่ยวจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี และพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวแบบทุกฤดูกาล ซึ่งโดยปกติ

นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวในช่วงฤดูหนาว หรือมีคณะมาทัศนศึกษาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

หนองหอยเท่านั้น 

สิ่งหนึ่งที่เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านเรื่องการท่องเที่ยวนอกเหนือจากการ

สังเกตคือการวิจัยส ารวจความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลส าคัญที่จะทราบถึง
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ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านหนองหอย การวิจัยดังกล่าวได้รับความ

สนใจจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน และผู้น าชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะการวิจัย

ดังกล่าวเป็นเสมือนสะพานเชื่อมข้อมูลให้มองเห็นการท่องเที่ยวแห่งนี้ จากมุมมองนักท่องเที่ยว 

มุมมองชาวบ้าน มุมมองคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน และนักวิจัย เพื่อแสวงหาจุดร่วมทาง

ความคิด และแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป 

คนของชุมชนเองก็มีความตอ้งการจะมีสว่นร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน แต่

ยังขาดกระบวนการ วิธีการ งบประมาณในการด าเนินงาน (ดูได้จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา 

อุปสรรคการท่องเที่ยวฯ) นักวิจัยจึงมีอีกบทบาทคือการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา การให้ก าลังใจ การ

พยายามที่จะน าเสนอผา่นผู้น าชุมชนให้มกีารรวมกลุ่มกันขึ้นในรูปแบบการเป็นคณะกรรมการเพื่อ

รว่มคิด รว่มท า รว่มแก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยว โดยนักวิจัยและคณะกรรมการได้ร่วม

หารอืเพื่อจัดกระบวนการท่องเที่ยวขึน้มาออกเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น กลุ่มท าล้อเลื่อน กลุ่มท าโคมไฟ

จากกระบอกไม้ไผ่ กลุ่มท ารถน าเที่ยว กลุ่มที่คอยดูแลสถานที่ บริการแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น จะ

เห็นได้ว่าจากกระบวนการกระตุ้นการด าเนินงานส่งผลให้หมู่บ้านหนองหอยปัจจุบันเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร้านค้า ร้านอาหารมีจ านวน

เพิ่มมากขึ้น มีการปลูกสตอเบอร์รี่มากขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวและมาเก็บผลผลิตในฤดู

หนาวทุกปี  

เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการท่องเที่ยวส่งผลต่อชุมชนในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการ

มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการท่องเที่ยว ด้านสังคมเกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชนตัดสินใจ

ด าเนนิการรว่มกัน ความส าเร็จจะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีปัจจัยที่สง่ผลและสนับสนุน ปัจจัยดังกล่าว

นักวิจัยวิเคราะหไ์ด้วา่เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ 

1.1) มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง มีวสิัยทัศน ์และมีความเป็นผู้น าสูง 

1.2) ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมชุมชนม้ง ซึ่งมีกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

อย่างต่อเนื่อง เช่น การแต่งกาย ภาษา ประเพณี พิธีกรรมที่ยังคงถือปฏิบัติกัน

ตลอดมาจนปัจจุบัน 

1.3) กระบวนการปรับตัวและยอมรับสิ่งต่าง ๆ ที่มาจากภายนอกได้รวดเร็ว เช่น การ

สร้างความเป็นมติรแก่นักท่องเที่ยว 

2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 

2.1)  ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลขา่วสารของนักท่องเที่ยว 

2.2) ความสะดวกในการคมนาคม 
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2.3) ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม ่เช่นปางช้างแม่สา น้ าตกแม่สา 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิตติ์ เป็นต้น  

5.1.2 ศักยภาพด้านพื้นที่  

ศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหอยจากการส ารวจพบว่าชุมชนหนองหอยมี

จุดเด่นในด้านธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เพราะตั้งอยู่ในความรับผิดชอบของเขตป่า

สงวนแห่งชาติ และชาวบ้านก็มีกฎ ระเบียบการควบคุมดูแลรักษาทรัพยากรร่วมกันมีความ

เหมาะสมที่จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นอกเหนือจากนั้นชุมชนยังเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงหนองหอย นอกจากการท าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพแก่คนในพื้นที่แล้วยังเป็นศูนย์การ

เรียนรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งพื้นที่ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร นักท่องเที่ยว

ยังจะได้เห็นวถิีชวีิตของคนในท้องถิ่นอีกด้วย ดังนั้นลักษณะการท่องเที่ยวของชุมชนด้านต่อมาคือ

การส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความเป็นเอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมชุมชน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ แต่ที่เด่นชัดคือชาวม้ง ซึ่งมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ

ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวม้งได้ในช่วง

เทศกาลปีใหม่ม้ง ซึ่งจะจัดขึ้นปลายเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปี นอกเหนือจากนั้น

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่โดดเด่นคือผ้าปักลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ม้ง ก็มีให้นักท่องเที่ยวได้ชม

กระบวนการผลิต และซื้อหาได้ในราคาย่อมเยา นอกจากนั้นชุมชนบ้านหนองหอยยังเกี่ยวข้อง

ประวัติศาสตร์ลา้นนาคือต านานของขุนหลวงวิลังคะที่ดอยม่อนลอ่ง  

 

5.2 รูปแบบ แนวทางและวิธีการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ชุมชนบ้านหนองหอยสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ

สภาพบริบทของชุมชนด้านต่างๆ ได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณี เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นจุด

ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนที่ต้องการไม่เสียเวลาในการเดินทางเป็นเวลานาน และที่ตั้ง

ยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ท าให้ชุมชนควรหาแนวทางและวิธีการที่จะ

เชิญชวนให้ท่องเที่ยวแวะเข้ามาเยี่ยมชมชุมชนบ้านหนองหอยโดยอาศัยสินค้าการเกษตรเป็นจุด

ดึงดูดส าคัญให้นักท่องเที่ยวได้มาซื้อผัก ผลไม้สดใหม่ หรือการเยี่ยมชมการด าเนินงานของศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่ได้ความรู้อีกทางหนึ่ง  ซึ่งนักท่องเที่ยว

สามารถที่จะมาในชุมชนได้ตลอดเวลาและทุกฤดูกาล และก็ไม่ส่งกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรม

ของคนในชุมชนอีกด้วย 
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สิ่งหนึ่งที่ควรด าเนินการคือส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับชุมชน ควรพัฒนาฝีมือผ้าปักลายม้

งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนซึ่งในปัจจุบันเยาวชนม้งรุ่นใหม่ขาดความรู้ ทักษะฝีมือและการสืบ

ทอดหัตถกรรมดังกล่าว หากมีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่แล้ว ก็สามารถที่จะเป็น

อาชีพเสริมขายแก่นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวได้อกีทางหนึ่งด้วย 

ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองหอยยังมีอีกมากโดยเฉพาะ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนควรตระหนักการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวในลักษณะค่อยเป็น

ค่อยไป ด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของชุมชน

เป็นหลักเช่นด าเนินการกลุ่มหรือคณะกรรมการ ด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์หรือจัดตั้งเป็น

วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น การท าธุรกิจการท่องเที่ยวควรมีเป้าหมายด าเนินการที่ชัดเจนคือไม่เอา

เงินเป็นตัวตั้ง ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะด าเนินธุรกิจแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการ

ก าหนดราคาที่เป็นกลาง และยุติธรรมกับทุกฝ่าย โดยสร้างเป็นกฎ ระเบียบ ข้อตกลงร่วมกันใน

การด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

ต่อไป 

 

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 

โครงการวิจัย “โครงการหลวง: การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติการพัฒนาจากภายใน 

กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” 

เป็นการวิจัยที่มีจุดเน้นการร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยและชาวบ้านคือ การสร้างงานพัฒนาชุมชน

โดยชุมชนเพื่อความมั่นคงผาสุกอย่างยั่งยืน โดยการน ากระบวนการวิจัย และกระบวนการมีส่วน

ร่วมเข้าไว้ด้วยกัน จึงเป็นการวิจัยที่พยายามศึกษาชุมชนโดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษา

แนวทางในการแก้ปัญหา วางแผนด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา ปฏิบัติตามแผน และติดตาม

ประเมินผล ทั้งนี้ในการวิจัยทุกขั้นตอน ชาวบ้านหรือสมาชิกของชุมชนนั้นๆ จะต้องเข้ามามีส่วน

ร่วมดว้ย 

เป้าหมายของโครงการวิจัยนี้คอื การพัฒนาคนเป็นส าคัญ มุ่งส่งเสริมกระบวนการที่สร้าง

คนเพื่อไปสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ให้มีแรงปะทะกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รุมเร้าจาก

ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นกระแสเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม หรือแม้แต่

การศึกษาเพื่อให้ชุมชนนั้นๆ มีหลักคิดของตนเอง สามารถปรับตัวและเลือกเส้นทางการพัฒนา

ของตนเองได้อย่างเท่าทันต่อไป 

ชุมชนบ้านหนองหอย มีทุนทางสังคมอยู่อย่างหลากลาย ได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม วิถีชีวติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ การส่งเสริมท่องเที่ยวให้เกิด

ความยั่งยืนได้นั้นควรมาจากการมีทุนทางสังคมและเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ชุมชนที่มีความ



105 
 

เข้มแข็งได้ ชุมชนนั้นต้องเรียนรู้ เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ และพยายามที่จะอนุรักษ์รักษาไว้เพื่อ

แสดงถึงเอกลักษณ์ของตนเอง ชุมชนก็จะอยู่อยู่รอดได้ ชุมชนไม่ควรที่จะการปฏิเสธกระแสจาก

ภายนอก แต่ควรที่จะเลือกรับเอาสิ่งที่ดีจากภายนอกเข้ามาผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่แล้วของชุมชน 

ชุมชนนั้นถึงจะอยู่รอดได้ในกระแสของโลกาภวิัตน์ยุคปัจจุบัน 

รูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองหอยที่เหมาะสม ควรสอดคล้องกับบริบทของ

ชุมชนด้านต่างๆได้แก่ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ส่วนแนวทางและวิธีการที่จะ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและยั่งยืนจากฐาน และทุนทางสังคม  นักวิจัยใช้ได้อภิปราย

แบบมีสว่นร่วมความคิดเห็นกับชาวบ้าน ได้วา่ชุมชนบ้านหนองหอยควรมีการพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างค่อยเป็นค่อยไป ในลักษณะการด าเนินงานร่วมกันเป็นกลุ่มคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 

โดยควรมีการต้ังด าเนนิการในรูปแบบของสหกรณ์ การด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชนอย่าง

มีสว่นร่วมคอืไม่หวังผลประโยชน์ตนเองฝ่ายเดียว การไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง แต่จะด าเนินธุรกิจแบบ

ช่วยเหลือกัน การไม่ตัดราคา ก าหนดราคาที่เป็นกลางและยุติธรรมกับทุกฝ่าย สิ่งเหล่านี้ควรเป็น

ข้อตกลงรว่มกันของชุมชนในการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างมสี่วนรว่มต่อไป 

 

5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1) มีโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองหอยอย่าง

ต่อเนื่อง 

2) มีการส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ในลักษณะด าเนินการแบบ

สหกรณ์ 

3) ภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการส่งเสริมด้าน

งบประมาณการท่องเที่ยวของชุมชน 

4) มีโครงการขยายผลกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ไปสู่กลุ่มคนต่างๆในชุมชนมากขึ้น เช่น

การสรา้งมัคคุเทศก์นอ้ย มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นต้น 

5) ศกึษาศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป 

 




