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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของเยาวชน โรงเรียนแมวินสามัคคี ที่มีตอการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในชุมชน เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เยาวชนที่เปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 – 3 

ของโรงเรียนแมวินสามัคคี จํานวน 202 คน เนื่องจากประชากรมีเพียง 202 คน จึงใชเก็บขอมูลทั้งหมด โดยมิไดสุม

กลุมตัวอยาง ในการเก็บขอมูลใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ  สถิติที่ใชคือสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การ

แจกแจงความถี่ รอยละ การหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหเพื่อหาคา

ความสัมพันธคือ Pearson’s Correlation ผลจากการศึกษา พบวา เยาวชนเกินครึ่งเปนเพศหญิง มีภูมิลําเนาอยูใน

พื้นที่อําเภอแมวาง สวนใหญมีจํานวนพี่นองในครอบครัว 2 คน และผูปกครองเกินครึ่งประกอบอาชีพเกษตร ในสวน

ของความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้น พบวา เยาวชนสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับ มากที่สุด และในสวนของการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ

เยาวชนในภาพรวมนั้น พบวาเยาวชนสามารถรับรูขาวสารจากสื่อตาง ๆ หรือจากคนภายในชุมชนในระดับปาน

กลาง สงผลใหเยาวชนมีสวนรวมในการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ผลจาก

การศึกษายังพบวา ความรูความเขาใจในเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ในขณะที่

การรับรูขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของเยาวชน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
คําสําคัญ : การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  การมีสวนรวม 

 

ABSTRACT 
The objective of the research is to study participation in ecotourism of the youth in Mae Win 

Samakkee School. The research result will be used as the method to develop natural resources and 

ecotourism resources. The youth group is 202 junior high school students of Mae Win Samakkee 

School. The research data is collected by questionnaire and interview. The research result is found that 

more than half of youth are female living in Mae Wang district. Most of them have 2 siblings.  More than 

half of youths’ parents are farmers. In terms of ecotourism knowledge, it is found that knowledge of 

them mostly, are in the highest level. For the ecotourism information acknowledgement, overall, they 
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have received the information from media and community people in medium level. In addition, youths’ 

participation in community ecotourism is in moderate level as well. The research results have also 

revealed that the ecotourism knowledge has no relationship to the participation. On the contrary, the 

ecotourism information acknowledgement has relationship to youths’ participation in community 

ecotourism with statistic signification at 0.05. 
 
Keywords : Ecotourism, Participant 
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คํานํา 
 ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดรับความนิยมเปนอยางมากจากกลุมนักทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 

การทองเที่ยวในลักษณะดังกลาวสามารถตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวไดอยางหลากหลาย 

โดยเฉพาะในกลุมของนักทองเที่ยวที่ตองการหลีกหนีวิถีชีวิตในเมืองใหญที่เต็มไปดวยมลภาวะ และความเครียด

ดานตาง ๆ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ จึงเปนการผอนคลายความตึงเครียดของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี แตความเปน

จริงของระบบนิเวศประการหนึ่งก็คือ ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทําลายไปเรื่อย ๆ  และ

คุณลักษณะของระบบนิเวศนั้นเมื่อเสียหายไปแลวจะไมสามารถสรางหรือหมุนเวียนทดแทนขึ้นมาไดอีก ความ

เสียหายของระบบนิเวศตามที่ไดกลาวในขางตนนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นไดเสมอ หากไมไดรับการดูแล การจัดการอยาง

เหมาะสมและยั่งยืน  

 การพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นมีความสําคัญกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนอยางมาก เนื่องจากทั้งสองสิ่งนั้น

ตองดําเนินควบคูไปดวยกัน และหากคนในชุมชนมีความรู ความเขาใจในเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางถูกตอง  

จะทําใหการทองเที่ยวสามารถดํารงตอไปไดอยางยั่งยืน  

             จากการสํารวจและรวบรวมขอมูลในเบื้องตนพบวา ชุมชนในหมูบานสบวิน  ตําบลสบวิน อาํเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม มพีื้นที่ทั้งหมด 276,250 ไร พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสลับซบัซอนมีสภาพเปนปาดิบเขา  

ในพื้นที่มีทรัพยากรการทองเที่ยว ไดแก ลําน้าํแมวางซึ่งสามารถ ลองแกง ลองแพ มีเสนทางเดินปา อีกทั้ง

ยังมีชาวเขาเผาตางๆ  ตลอดจน ถ้ํา ภูเขา  และสมบูรณไปดวยปาไม ธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งความสมบูรณทาง

ธรรมชาต ิ เปนสิ่งหนึ่งที่สามารถตอบสนองความตองการในดานของการทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง

นิเวศในพื้นที่ ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ ไดแก Home Stay, ปางชาง การลอง

แพ การเดินปา ซึ่งกิจกรรมดังกลาวนอกจากจะสรางงานและอาชีพใหแกคนในพื้นที่แลว ยังสามารถสราง

กระบวนการเรียนรูในเรื่องธรรมชาติ วิถีชวีิตชมุชน ตลอดจน วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น 

อยางไรก็ตามในการพัฒนาตางๆนั้น การมีสวนรวมของชมุชนทองถิ่นหรือผูมีสวนเกี่ยวของเปนสิ่งสําคัญ  

ในการประชมุ World Summit ในดานสิ่งแวดลอม AGENDA 21 ระบุวา เยาวชนมจีํานวนมากถึง 1 ใน 3 ของโลก

และจะมีสวนสาํคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนในการพัฒนาดังกลาว 

  การวิจัยครั้งนี้จึงมีประเด็นวาในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในชุมชนบานสบวินเยาวชนไดเขามา

มีสวนรวมและมีบทบาทหนาที่หรือไมเพียงใด ทั้งนี้เพื่อใหสามารถนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และการดําเนินกิจกรรมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ใหแกเยาวชนในพื้นที่อีกตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ 
 ประชากรในการศึกษาคนควาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก เยาวชนหรือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป 3 ของโรงเรียนแมวินสามัคคี ตําบลสบวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ที่กําลังศึกษาอยู

ในปการศึกษา 2551 จํานวนทั้งหมด 202คน ในการเก็บขอมูลมิไดทําการสุมกลุมตัวอยาง แตเก็บท้ังหมด 202 คน  

 ในการออกแบบเครื่องมือ ไดออกแบบใหครอบคลุมวัตถุประสงคและไดมีการทดสอบ (Try out) กอน

นํามาใช และการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ และเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง

สํารวจ สถิติที่นํามาใชจึงเปนสถิติเชิงพรรณนา ใชการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ และคาสัดสวนในการอธิบาย

ตาราง สําหรับการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร ใชสถิติของ Pearson’s Product Moment (Rxy) 

นอกจากนั้นยังมีการเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพเทาที่สามารถทําได 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 จากผลการศึกษาพบวา เยาวชนเกินกวาครึ่งเปนเพศหญิง  มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในอําเภอแมวางและสวน

ใหญ มีพี่นองในครอบครัวจํานวน 2 คน และผูปกครองสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร  ดังนั้นกลุมตัวอยางสวน

ใหญที่เปนคนในทองถิ่น จึงไดพบและอยูในสภาพแวดลอมท่ีเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยตรง ในบริเวณบานสบ

วินและโรงเรียนบานสบวินลวนอยูใกลชิดกับแหลงทองเที่ยวไดแก ลําน้ําแมวางซึ่งมีการลองแพ และกิจกรรม ขี่ชาง 

เดินปา เปนตน 

 ในสวนของการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จากผลการศึกษาพบวาประชากรที่

ศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งการที่ประชากรที่ศึกษามี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นเนื่องจากภายในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่เปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศนอกจากนั้นอาชีพสําคัญอาชีพหนึ่งภายในชุมชนก็คือ การประกอบธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ซึง่สิง่

เหลานี้เปนสภาพแวดลอมที่กลุมตัวอยางไดพบเห็นอยูในชีวิตประจําวันซึ่ง สอดคลองกับผลการวิจัยของพรพิมล 

วิกรัยพัฒน (2542.) เร่ืองความตองการในการพัฒนาความรูในเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศของมัคคุเทศกเดินปาใน

จังหวัดเชียงใหม พบวามัคคุเทศกเดินปาสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับมากที่สุด ในขณะ

ที่งานวิจัยของชัชพล  สุนทรวงค  (2549.) ที่ ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาวในกรุงเทพมหานครแลวพบวา

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในระดับปานกลาง  อยางไรก็ตามจะเห็น

ไดวาในปจจุบันนี้รัฐบาลและส่ือตาง ๆ ไดพยายามรณรงคเกี่ยวกับการทองเที่ยวเที่ยวเชิงอนุรักษ  โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในชวง ที่ทั่วโลกตางตระหนักวาส่ิงแวดลอมกําลังประสบภาวะวิกฤติ  ปจจัยเหลานี้ สงผลใหเกิดกระแส และ

ความตื่นตัวแกบุคคลทั่วไปหรือผูที่เกี่ยวของ การรับรูขอมูลขาวสารดังกลาวจึงทําใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่อง

ดังกลาว 

จากผลการศึกษาการรับรูขาวสารของเยาวชนสวนใหญมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง จากการสังเกตและ

สัมภาษณอยางไมเปนทางการเพิ่มเติมพบวามีการเผยแพรขอมูลขาวสารจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยูบางจาก

ภายนอก  อยางไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่ภายในชุมชนมีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูทําให

กลุมตัวอยางรับรูเร่ืองการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากสิ่งแวดลอมท่ีอยูใกลตัวหรือจากสื่อตาง ๆ ที่กําลังรวมกันรณรงคใน

เร่ืองนี้สอดคลองกับ Carter V. (1973.) ที่กลาววาความรูคือขอเท็จจริง(Fact) ความจริง(Truth) กฎเกณฑและขอมูล

ตาง ๆ ที่มนุษยไดรับและรวบรวมสะสมไวจากการประมวลประสบการณตางๆ และทรงพล  ภูมิพัฒน (2540.) กลาว
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วา การรับรู  หมายถึง  การรู  รูจักส่ิงตางๆ สภาพตางๆที่เปนสิ่งเรามาทําปฏิกิริยากับตัวเราเปนการแปลอาการ

สัมผัสใหมีความหมายขึ้นเกิดเปนความรูสึกเฉพาะตัวสําหรับบุคคลนั้น ๆ ในขณะที่งานวิจัยของพรพิมล วิกรัยพัฒน 

(2545.) เร่ืองความตองการในการใชบริการธุรกิจน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวที่เปน

ชาวตางชาติสวนใหญไดรับรูขอมูลขาวสารของแหลงทองเที่ยวจาก Internet ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวไทยสวน

ใหญรับรูขอมูลขาวสารจากเพื่อนหรือญาติและเมื่อวัดระดับการรับรูขอมูลขาวสารของนักทองเที่ยวโดยรวมอยูใน

ระดับนอย อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวาส่ือตาง ๆ ของไทยในปจจุบันที่มีอิทธิพลตอเยาวชนนั้นสื่อที่เปนความรู

และสาระมีจํานวนคอนขางนอยเมื่อเทียบกับส่ือประเภทบันเทิง ดังนั้นเยาวชนสวนใหญจึงไดรับรูขาวสารที่เปน

ความรูจากสื่อคอนขางนอย 

จากผลการศึกษา การมีสวนรวมในการทองเที่ยวเชิงนิเวศของกลุมตัวอยาง สวนใหญมีสวนรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เปนเพราะวาประชากรที่ศึกษาเปนเยาวชนซึ่งเปนนักเรียน เวลาสวนใหญจึงใชไปกับการเรียน และแมจะ

มีเวลาวางในวันหยุดแตเนื่องจากขาดการสงเสริมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เยาวชนจึงไมใครไดมี

สวนรวม  อยางไรก็ตามเมื่อสัมภาษณอยางไมเปนทางการพบวาเยาวชนมีความสนใจและยินดีใหความรวมมือใน

การทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศสอดคลองกับผลการวิจัยของ ยงยุทธ พึ่งวงคญาติ

(2543)ที่ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของเยาวชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมกรณีศึกษาเฉพาะเยาวชนในเขต

จังหวัดปทุมธานี พบวา เยาวชนเกือบทั้งหมดไมเคยมีสวนรวมในการปรึกษาหารือ ไมเคยรวมเปนสมาชิกกลุม

อนุรักษส่ิงแวดลอม และไมเคยมีสวนรวมในการสรุปและประเมินกิจกรรม สอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณจากผูที่มีสวนเกี่ยวของที่ระบุวาเยาวชนเขามามีสวนรวมนอยมากหรือแทบไมคอยเขามามีสวนรวมเลย 

และเปนที่นาสังเกตวาในขณะที่เยาวชนที่อยูในสวนของการศึกษาไมไดเขามามีสวนรวมในขณะที่หนุมสาวและ

เยาวชนที่อยูนอกภาคการศึกษา  กลาวคือเปนชาวบานที่ไมไดเรียนหนังสือกลับเปนกลุมที่เขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมตาง ๆ ของทองถิ่นมากกวา อาทิ เชนกลุมหนุมสาว กลุมแมบานเปนตน อยางไรก็ตามเมื่อวิเคราะหจาก

แผนงานและกิจกรรมดานการทองเที่ยวขององคการบริหารสวนตําบลแมวินก็พบวาโครงการและกิจกรรมสวนใหญ

มิไดมาจากความตองการของคนในทองถิ่นหากแตมุงตอบสนองงานหรือนโยบายจากหนวยงานระดับบนขึ้นไป เชน 

หนวยงานระดับจังหวัดอาทิเชน ขบวนแหงานไมดอกไมประดับ ที่องคการบริหารสวนตําบลตองสงขบวนแหเขา

รวมกับทางจังหวัดเปนตน 

 ผลการศึกษา ความรูความเขาใจและการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

พบวา ไมมีความสัมพันธกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธหรือขาดการรับรูขอมูลขาวสารจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นจากสังเกตพบวาภายในโรงเรียนไมมีการสงเสริมดานการรับรูขาวสารหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศเทาที่ควร จึงทําใหเยาวชนมีการรับขอมูล ขาวสารในดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับปาน

กลาง 

 อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวาแมเยาวชนจะมีการรับรูขอมูลขาวสารในระดับปานกลางแตก็มีความรู

ความเขาใจในเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในระดับมากที่สุด   หัวขอท้ังสองจึงไมมีความสัมพันธตามที่ไดกลาวมา 

นอกจากนั้นเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการมีสวนรวมของเยาวชน

ที่มีตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศ     พบวาปจจัยทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน แมวาเยาวชนจะมีความรูความเขาใจใน

ระดับมาก แตก็ไมไดรับการสงเสริมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงทําใหเยาวชนมิไดเขาไปมีสวนรวมเทาที่ควร   

สอดคลองกับงานวิจัยของ ยงยุทธ  พึ่งวงศญาติ (2543.) ซึ่งไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของเยาวชนในการ
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อนุรักษส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาเฉพาะเยาวชนในเขตจังหวัดปทุมธานี และพบวา เยาวชนเกือบทั้งหมด (มากกวา

รอยละ 90) ไมเคยมีสวนรวมในการปรึกษาหารือ เพื่อรวมกันดําเนินกิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอม ไมเคยรวมเปน

สมาชิกกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอม และไมเคยมีสวนรวมในการสรุปและประเมินการทํากิจกรรม ดวย  และสอดคลอง

กับขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในพื้นที่ ที่ระบุวาเยาวชนในพื้นที่บานสบวินไมไดเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมใดของการทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในชุมชน หรือหากจะมีก็นอยมาก และจะเปนในกรณีที่ผูปกครองประกอบ

อาชีพดานการทองเที่ยวเทานั้น ในขณะที่ชาวบานที่เปนกลุมหนุมสาวหรือกลุมแมบานซึ่งอยูนอกระบบการศึกษา

กลับเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในชุมชนมากกวา 

ในขณะที่งานวิจัยของพจนารถ กรึงไกร(2545.) ซึ่งศึกษาเรื่องการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นกับชุมชนในการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย ผลจากการศึกษาพบวาผูที่มีสวนรวมคิดมักจะมีสวนรวมในการการดําเนิน ประสานงาน รวมรับ

ผลประโยชนและรวมติดตามประเมินผลการจัดการแหลงทองเที่ยวภายในชุมชนของตน  

 จะเห็นไดวากระบวนการที่จะทําใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นควรใหเยาวชนเขามา

มีบทบาทและมีสวนรวมในทุกขั้นตอนเนื่องจากเยาวชนคือผูที่เปนเจาของพื้นที่และจะเปนผูที่ไดรับผลกระทบจาก

การทองเที่ยวซึ่งจะเปนตัวเรงที่ทําใหเกิดการนําเขาในแงเศรษฐกิจและสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบวา การมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญ เพราะการมีสวนรวมของฝายใดฝายหนึ่งนั้นลวนสงผล

ตอการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งใหยั่งยืนหรือเปนไปตามนโยบายหรือวัตถุประสงคใหบรรลุเปาหมายและเปนไป

ในทางที่กาวหนายิ่งขึ้นไป  ที่สําคัญคือการมีสวนรวมของเยาวชนที่มีตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนของตนเอง 

เยาวชนเปนผูที่มีกําลังแรงในการสานตอหรือชวยดูแลและอนุรักษพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญของ

ชุมชนใหยั่งยืนตอไปภายภาคหนา ดังนั้นเยาวชนจะตองใสใจและมีความพรอมในการมีสวนรวมในสถานที่ที่เปน

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนของตนเองใหมากที่สุด 

 เพื่อเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชนที่มีตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนใหเกิดความยั่งยืนและ

เยาวชนมีจิตใตสํานึกที่ดีพรอมที่จะเขามามีสวนรวมทุกขึ้นตอน  คณะผูวิจัยจึงขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการ

สงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชนในพื้นที่ ต.สบวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม ไดเขามามีสวนรวมตอการทองเที่ยวเชิง

นิเวศในชุมชน สรุปไดดังนี้ 

1 ทางโรงเรียนควรสงเสริมในกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศหรือ

สอดแทรก สรางความตระหนัก ความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวมใหแกนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยเนน

กระบวนการมีสวนรวมของเยาวชน เพื่อใหเยาวชนเกิดความตระหนักและเขาไปเปนสวนหนึ่งของการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งการรักษาแหลงทองเที่ยวภายในทองถิ่นของตนใหยั่งยืน ซึ่งในชุมชนสบวินนั้น มีแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูเปนจํานวนมาก 

               นอกจากการจัดกิจกรรมดังกลาวแลว  ทางสถานศึกษา ควรมีการสรางหรือพัฒนาหลักสูตร/การ

เรียนการสอนใหมีความ สอดคลองกับบริบทของชุมชน  เพื่อใหเยาวชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนสรางความภูมิใจ หวงแหนและรักษาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนของตนเองให

สามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน 
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2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเขามามีบทบาทในการกระตุนใหสถานศึกษา เยาวชนและ

ผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกําหนดเปน นโยบาย แผนงาน/กิจกรรมของทองถิ่นให

สอดรับและสามารถบูรณาการกันไดเพื่อความชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากรัฐธรรมนูญการ

ปกครองระบุอยางชัดเจนวาในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมจะตองเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเจาของ

พื้นที่    ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงอาจเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาในการกําหนด นโยบาย ทิศทางใน

การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนายในชุมชนโดยมุงเนนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของคนภายในชุมชนทุกฝาย 

3 กิจกรรม หรือโครงการที่จัดใหเยาวชนควรคํานึงความเหมาะสมของเพศ  วัย และระดับ

การศึกษาของเยาวชนเพื่อดึงดูดความสนใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรูและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของ

ตนอีกตอไป  

4 ในสวนของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือรับผิดชอบ ควรมีการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศใหแกเยาวชน ควบคูไปกับการจัดกิจกรรม หรือโครงการตางๆเพื่อกระตุนใหเยาวชนเกิดการตื่นตัว 

เกิดจิตสํานึกที่จะเขาไปมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมภายในทองถิ่นของตน 
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             มหาวทิยาลัยศรีปทุม. 
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            มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

พรพิมล วิกรัยพัฒน. (2542.) การประเมินความตองการในการพัฒนาความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

            ของมัคคุเทศกเดินปาในจังหวัดเชียงใหม. เชียงใหมฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. 
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