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ABSTRACT

 This  study  used  an  area  assessment  technique  and  community  interviews  as  the  
key  tools  to  achieve  the  study  objectives—namely,  to  assess  the  potential  of  the  area  for  
ecotourism  establishment;  to  examine  the  local  needs  and  readiness  of  the  community  to  
participate  in  the  ecotourism  management;  and  to  examine  factors  affecting  the  opinions  
of  community  participation  in  the  ecotourism  plan.  To  assess  the  potential  for  ecotourism,  
the  assessment  guide  and  community  readiness,  75  respondents  were  selected  and  interviewed.  
The  responses  were  then  analyzed  statistically  using  maximum,  percentage,  and  mean  values.  
In  addition,  hypotheses  were  developed  and  tested  using  the  Chi-square  analysis  technique  
in  order  to  determine  relationships  between  variables.  
 The  site  assessment  using  four  ecotourism  criteria  showed  61%  suitability,  which  
was  considered  to  be  relatively  positive  regarding  the  decision  for  development.  In  addition,  
the  interviews  to  promote  community  participation  in  the  ecotourism  plan  were  also  used  
to  assess  the  local  needs  and  readiness.  The  results  depict  the  highest  level  (3.44)  of  local  
needs  with  the  high  level  (2.69)  of  readiness  for  lodging  facilities,  such  as  home  stays  
average,  the  highest  level  (3.51)  of  local  needs  and  the  high  level  (3.03)  of  readiness  for  
tour  guides  and  the  high  level  (3.19)  of  local  needs  and  the  medium  level  (2.05)  of  readiness  
for  event  services  for  tourists,  such  as  the  provision  of  souvenirs  and  cultural  gifts.  

นิพนธ์ต้นฉบับ
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 Furthermore,  the  study  determined  that  the  need  for  government  support  in  four  
activities  was  at  the  medium  level.  The  results  showed  an  average  of  2.00  for  accommodation  
(home  stays),  2.00  for  tour  guides,  2.01  for  infrastructure  development,  and  2.00  for  the  
provision  of  goods  and  services.  Finally,  the  results  of  hypothesis  testing  on  statistical  
significance  at  the  0.05  level  indicated  no  significant  difference  in  responses  based  on  
the  gender  and  readiness  of  tour  guides  service,  age  needs  to  provide  accommodation,  
age  needs  to  provide  tour  guides,  age  and  readiness  to  provide  tour  guides,  occupational  
needs  to  provide  accommodation,  and  income  in  the  availability  of  accommodation..

Keywords: assessing potential, ecotourism, local community participation, Laos

บทคัดย่อ

 การศึกษาการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมบริเวณป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควาย  
แขวงบริค�าไซ  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ครั้งนี้  เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจพื้นที่โดยใช้แบบ
ประเมินและสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม  เพื่อศึกษาความต้องการและความพร้อมของชุมชนในการบริหารจัดการและการให้บริการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม  วิธีการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการส�ารวจและใช้คู่มือแบบประเมิน
และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ�านวน  75  คน  วิเคราะห์ข้อมูลในรูปของค่าทางสถิติ  ได้แก่  ค่าสูงสุด  ต�่าสุด  ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยวิธีการหาค่าไคสแควร์  (chi-square)
 ผลจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความเป็นไปได้มากโดย  ค่าคะแนนรวมทั้ง  4  
ดัชนีชี้วัดเท่ากับ  61  หรือระดับมาตรฐานดี  และผลจากประเมินความคิดเห็นด้านการให้บริการกิจกรรมที่พักอาศัย
คือ  ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.44  และความพร้อมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ  2.69  การประเมินความคิดเห็นด้านกิจกรรมมัคคุเทศก์คือ  ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ  3.51  และความพร้อมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.03  การประเมินความคิดเห็นด้านกิจกรรม
การให้บริการค้าขายสินค้าแก่นักท่องเที่ยวคือ  ความต้องการอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.19  และความ
พร้อมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  2.05  
 การประเมินความคิดเห็นด้านกิจกรรมความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการเข้าร่วมกิจกรรม  
โดยผลของระดับความคิดเห็นทั้ง  4  ด้าน  อยู่ในระดับปานกลางคือ  ความต้องการสนับสนุนเกี่ยวกับที่พักมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ  2.00  ความต้องการสนับสนุนด้านการเป็นมัคคุเทศก์มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  2.00  ความต้องการสนับสนุน
ด้านสิ่งก่อสร้างพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  2.01  และความต้องการสนับสนุนด้านการค้าขายมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  
2.00  และสุดท้ายผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ได้แก่  เพศกับ
ความพร้อมในการให้บริการเป็นมัคคุเทศก์  อายุกับความต้องการในการให้บริการที่พัก  อายุกับความต้องการใน
การให้บริการมัคคุเทศก์  อายุกับความพร้อมในการให้บริการมัคคุเทศก์  อาชีพกับความต้องการในการให้บริการ
ที่พัก  และรายได้กับความพร้อมในการให้บริการที่พัก

ค�าส�าคัญ : การประเมินศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การมีส่วนร่วมของชุมชน ประเทศลาว
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ค�าน�า

 ป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควาย  เป็นพื้นที่ป่าที่มี

ความส�าคัญทางประวัตศิาสตร์ทีย่าวนานของ  สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผืนป่าแห่งนี้ได้ประกาศ

จัดตั้งให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติในปี  พ.ศ.  2536  มี

วัตถุประสงค์หลัก  เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่า  

รวมทั้งสภาพธรรมชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทาง

ธรรมชาติ  ส�าหรับรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ  (กองอนุรักษ์,  2544)  แต่การจัดการด้าน

การท่องเที่ยวแต่ละประเภทยังไม่ได้มีการประเมิน

มาตรฐานคุณภาพของแหล่งและการประเมินถึงความ

ต้องการและความพร้อมของชุมชน  ตามการก�าหนด

ดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมี  

4 องค์ประกอบได้แก่ ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียว

เชงินเิวศ  การจดัการด้านการใช้ประโยชน์ของพืน้ทีเ่พือ่

ให้เกิดความยั่งยืน  การจัดการด้านการให้ความรู้และ

สร้างจติส�านกึและการมส่ีวนร่วมของชมุชนในกจิกรรม

การท่องเที่ยว  (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม,  2548)  

ส�าหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  มีองค์ประกอบ  4  

ประการได้แก่  การสร้างจิตส�านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว  

และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและการกระจาย

รายได้ที่ตั้งอยู่ภายในและรอบๆ  แหล่งท่องเที่ยว  (ศูนย์

วิจัยป่าไม้,  2538)  อย่างไรก็ดีการจัดการป่าไม้แบบมี

ส่วนร่วม  ตามหลกัการของวนศาสตร์ชมุชน  คอืการเปิด

โอกาสไห้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมจัดการป่าอย่าง

ยั่งยืน  เพื่อให้ได้รับผลผลิต  การบริการจากป่าซ่ึงก่อ

ให้เกิดเศรษฐกิจแก่ชุมชนและผลประโยชน์กลับสู่

ธรรมชาติ

 กระบวนการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ในพื้นที่อนุรักษ์  ประกอบด้วย  9  กระบวนการได้แก่  

ก�าหนดขอบเขตพืน้ทีว่างแผน  ก�าหนดเป้าหมาย  รวบรวม

ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  การประกอบเป็นโครงร่างแผน  

การเสนอแผนและทางเลือกที่เหมาะสม  การน�าไป

ปฏิบัติ  การติดตามประเมินผล  การปรับปรุงแผน  

(ดรรชนี,  2549)  รูปแบบนี้ในส่วนของจังหวัดบริค�าไซ  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.  ลาว)  

กไ็ด้มีแผนการในระดับพืน้ท่ีเพือ่ส�ารวจประเมินศักยภาพ

แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งตอบสนองตามแนวทางของ

แผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  ปี  2020  (แผนกท่องเที่ยว

แขวงบริค�าไซ,  2550)  

 การวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิ

ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ศึกษาความต้องการ

และความพร้อมของชุมชนต่อแผนการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิด

เห็นของชุมชนที่มีต่อแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม  ขอบเขตการศึกษาการ

ประเมนิศกัยภาพการท่องเท่ียวเชงินเิวศแบบมส่ีวนร่วม  

ประเมนิความต้องการและความพร้อมต่อการให้บรกิาร

ในกจิการทีพ่กัอาศยั  การให้บรกิารในกจิการมคัคเุทศก์

และการให้บริการในกิจการค้าขาย  จากการตรวจสอบ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐาน

การศึกษาว่า  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  

ความต้องการและความพร้อมส�าหรบัการให้บรกิารใน

กจิการทีพ่กัอาศยั  ความต้องการและความพร้อมส�าหรบั

การให้บริการในกิจการมัคคุเทศก์  และความต้องการ

และความพร้อมส�าหรับการให้บริการในกิจการค้าขาย

สินค้าแก่นักท่องเที่ยว

อุปกรณ์และวิธีการ

 อปุกรณ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการศกึษาคร้ังนี ้ประกอบ

ด้วย  แผนที่แสดงที่ตั้งพื้นที่  คอมพิวเตอร์และโปรแกรม

ส�าเร็จรูป  อุปกรณ์เครื่องเขียนภาคสนาม  แบบประเมิน

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแบบ

สัมภาษณ์ประชาชนเกี่ยวกับความคิดเห็นของชุมชน

ต่อแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบชุมชน

มีส่วนร่วม

 พื้นที่ศึกษาอยู่ในบริเวณ บ้านหาดไคร้ อ�าเภอ

ท่าพระบาท  จังหวัดบริค�าไซ  ห่างจากนครหลวง

เวียงจันทน์ไปทางทิศใต้ตามเส้นทางเลข  13  ใต ้ 
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ประมาณ  90  กิโลเมตร  มีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณ

พื้นที่ทั้งหมดของบ้านหาดไคร้และพ้ืนที่บางส่วนหนึ่ง

ของป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควาย  โดยมีพื้นที่ร่วมกัน

เท่ากับ  14,845  เฮกแตร์  ตั้งอยู่ระหว่างพิกัดที่ละติจูด  

18•24’45” เหนอื  และลองตจิดูที ่ 103•09’25” ตะวนัออก  

มีความสูงจากระดับน�้าทะเลเฉลี่ย  479  เมตร  

Figure 1 Location of the research area, Ban Hadkai, Thapabad district, Bolikhamxai 
 province, Laos.

 การศึกษาเรื่องการประเมินศักยภาพการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมบริเวณป่าสงวนแห่ง

ชาติภูเขาควายนี้  เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจพื้นที่และใช้

แบบสมัภาษณ์เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู  

มีขั้นตอนการด�าเนินการดังต่อไปนี้

การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

เชงินเิวศบรเิวณป่าสงวนแห่งชาตภิเูขาควายแบบ  ชมุชน

มส่ีวนร่วม  ประกอบด้วย  มาตรฐานคณุภาพ  2  ส่วนใหญ่  

คอื ด้านทีต่ัง้ของแหล่งท่องเทีย่วและการประเมนิมาตรฐาน

คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมี  4  ส่วน  ได้แก่  การ

ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  

การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพื่อให้เกิด

ความยั่งยืน  การจัดการด้านการให้ความรู้และสร้าง

จิตส�านึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรม

การท่องเที่ยว  โดยท�าการส�ารวจภาคสนามและใช้แบบ

ประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม,  

2548)สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในการประเมินศักยภาพ

แหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศใช้วธิกีารให้คะแนน  วธิกีารคดิ

คะแนนและการก�าหนดระดบัมาตรฐานคุณภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 วิธีการให้คะแนน

 วิธีการให้คะแนนมี  2  วิธีคือ  วิธีที่  1  การให้
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คะแนนโดยพิจารณาว่าแหล่งท่องเท่ียวมีคุณสมบัติ

ตรงกบัดชันชีีว้ดัข้อใดมากทีส่ดุและให้ค่าคะแนนในข้อ

ที่เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวควรได้ในข้อนั้นเพียงข้อเดียว  

ทั้งนี้มีค่าการให้คะแนนตั้งแต่  0  คะแนน  ถึง  5  คะแนน  

และวธิทีี ่ 2  การให้คะแนนโดยพิจารณาว่าแหล่งท่องเทีย่ว

มีคุณสมบัติไม่ตรงกับดัชนีชี้วัดหรือตรงข้อใดโดยให้

คะแนน  0  หรือ  1  ข้อน้ีสามารถเลือกได้มากกว่า  1  ข้อ  

โดยให้ผู้ประเมินท�าเครื่องหมาย  0  รอบหมายเลขท่ี

ต้องการโดย  2  วิธีท�าเหมือนกัน  และค่าน�้าหนักคือ

เป็นค่าทีไ่ด้มกีารก�าหนดมาแล้วคอืมค่ีาเท่ากบั  2  และ  1  

การใช้ค่าใดน้ันข้ึนอยู่กบัระดับความส�าคญัของดัชนชีีว้ดั  

 การก�าหนดระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 ในการก�าหนดระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่ง

ท่องเทีย่วนัน้  จะน�าคะแนนทีไ่ด้ไปเทยีบระดบัมาตรฐาน

ทีก่�าหนดไว้  ซึง่ระดบัมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศ

ได้แก่  ค่าคะแนนน้อยกว่า  50  ระดบัมาตรฐานต�า่  50 - 

60  ระดบัมาตรฐานปานกลาง  61 - 70  ระดบัมาตรฐานดี  

71 - 80  ระดับมาตรฐานดีมาก  และมากกว่า  81  ระดับ

มาตรฐานดีเยี่ยม

ความต้องการและความพร้อมของชุมชนต่อ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมี
ส่วนร่วม
 การศกึษาความคดิเห็นของชมุชนต่อแผนการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านหาดไคร้

ในครั้งนี้  ได้เน้นการศึกษาถึงความต้องการและความ

พร้อมของชุมชนในการบริหารและจัดการให้บริการ

ทั้งนี้เพื่อที่จะน�าผลท่ีได้จากการศึกษาเป็นแนวทางใน

การวางแผนการท่องเทีย่วเชงินเิวศโดยชมุชนมส่ีวนร่วม

ในขั้นต่อไป  ส�าหรับองค์ประกอบของแบบสัมภาษณ์

ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  2  ตอนคือ  ตอนที่  1  

สถานภาพของผูใ้ห้สมัภาษณ์และครวัเรอืนซึง่ประกอบ

ด้วย  อาชีพ  รายได้  การพึ่งพิงป่าและ  ตอนที่  2  เป็นการ

สอบถามความคิดเห็นด้านความต้องการและความ

พร้อมชุมชนต่อการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ  

ด�าเนนิการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วย

ค�าถามปลายปิดและค�าถามปลายเปิดโดยมีวิธีการใน

การสร้างแบบสอบถามดงันี้

 1. ร่างแบบสอบถามโดยให้ข้อค�าถามอยู่ใน

ขอบเขตของวัตถุประสงค์และเน้ือหาของการศึกษาที่

ก�าหนดพยายามต้ังข้อค�าถามให้มากที่สุดเท่าที่จะมาก

ได้จากน้ันท�าการตรวจสอบความถูกต้องของค�าตอบ

ว่ามคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวจัิยหรอืไม่

 2. น�าแบบสอบถามไปทดสอบเพื่อให้ได้

ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

 3. ปรับแก้แบบสอบถามให้เหมาะสมและ

น�าไปใช้เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

 การคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาการ

ยอมรับของชุมชนต่อแผนท่องเที่ยว

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินศักยภาพของ

ชุมชนต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม  

ในครั้งนี้  คือ  กลุ่มตัวแทนของแต่ระครัวเรือนที่ต้อง

อยู่ใน  1  หมู่บ้านที่อยู่รายรอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ 

มีประชากรทั้งหมด  91  ครัวเรือน  จากนั้นท�าการเลือก

กลุม่ตวัอย่างโดยอาศยัเทคนคิของการสุม่ตวัอย่างแบบ

แบ่งชัน้  เป็นการสุม่ตวัอย่างประชากรแบบจดัประชากร

ออกเป็นกลุ่มต่างๆ  ได้แก่  กลุ่มผู้น�าชุมชน  กลุ่มผู้น�า

เทีย่ว  กลุม่หตัถกรรม  กลุม่ออมทรพัย์  กลุม่ผูใ้ช้ประโยชน์

จากป่า  กลุ่มแม่บ้าน  เป็นต้น  จากนั้นจึงท�าการสุ่มจาก

แต่ละกลุ่มขึ้นมาท�าการศึกษา  โดยใช้สัดส่วนของกลุ่ม

ตวัอย่างประชากรทีสุ่ม่ขึน้มาเท่ากนั  หรอืไม่เท่ากนักไ็ด้  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการด�าเนินการเก็บ

ตวัอย่างจากประชากรศกึษา  โดยขนาดตวัอย่างทีใ่ช้ใน

การศึกษาเท่ากับ  75  ครัวเรือน  ซึ่งสามารถหาขนาด

ตัวอย่างที่เหมาะสมได้โดยใช้ตารางส�าเร็ดรูปของ  

Krejcie  and  Morgan  ซึ่งอ้างโดยวัลลภ  (2549)

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ภายหลังจากที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
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ในรูปแบบของข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ผู้ศึกษาได้

น�าแบบสอบถามทุกฉบับมาตรวจสอบความถูกต้อง

และความสมบูรณ์ทุกฉบับแล้วท�าการลงรหัส  และ

ประเมินผลโดยใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรมส�าเร็จรูป  

อธิบายและวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาซึ่ง

เป็นการน�าข้อมูลที่ท�าการศึกษามารวบรวม  แจกแจง

ในรปูของค่าทางสถติ ิ ได้แก่  ค่าสงูสดุ  ต�า่สดุ  ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลีย่  และสถติเิชงิปรมิาณโดยการทดสอบสมมตฐิาน

เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร  โดยวิธีการหาค่า  

ไคสแควร์ก�าหนดให้มค่ีาความเชือ่มัน่ทีร่ะดบั  0.05  เป็น

หลักในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์

ผลและวิจารณ์

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้ท�าการศึกษาถึงการ

ประเมนิศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินเิวศแบบมส่ีวนร่วม  

ซึ่งในการอธิบายผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น  4  ตอน  

ดังนี้

การประเมินศักยภาพของพื้นที่ส�าหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 การประเมนิมาตรฐานคณุภาพแหล่งท่องเทีย่ว

เชงินเิวศบรเิวณป่าสงวนแห่งชาตภิเูขาควาย  การก�าหนด

ดชันชีีว้ดัมาตรฐานคณุภาพแหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศตาม

หลักการของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้ง  4  ดัชนี  คือ  

ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศ  มค่ีาคะแนน

เท่ากับ  34  การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่

เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื  มค่ีาคะแนนเท่ากบั  9  การจดัการ

ด้านการให้ความรูแ้ละสร้างจติส�านกึ  มค่ีาคะแนนเท่ากบั  

4  และการมส่ีวนร่วมของชมุชนในกจิกรรมการท่องเทีย่ว

มีค่าคะแนนเท่ากับ  14  ดังนั้นผลการประเมินมาตรฐาน

แหล่งท่องเที่ยวเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบหลักทั้ง  

4  ดชัน ี ของการท่องเทีย่วเชงินเิวศในทกุดชันทีีเ่กีย่วข้อง

สามารถสรุปได้ว่า  ป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควายได้

คะแนนรวมร้อยละ  61  จัดว่ามีมาตรฐานในการเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับดี

 อ้างถึงคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม,  

2548)  ทีว่่า  แหล่งธรรมชาตทิีย่งัไม่มกีารด�าเนนิการด้าน

การท่องเทีย่วหรอืจดักจิกรรมด้านการท่องเทีย่วในกรณี

ทีผู่ร้บัผดิชอบดแูลพืน้ทีน่ัน้มคีวามประสงค์ทีจ่ะทราบว่า

พื้นที่ของตนมีความเหมาะสมหรือมีศักยภาพในการที่

จะพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศหรอืไม่  กส็ามารถ

น�าแบบประเมนิไปใช้ประเมนิพืน้ทีธ่รรมชาตไิด้  โดยท�า

การประเมนิเฉพาะองค์ประกอบด้านศกัยภาพในการเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ซึ่งประกอบด้วย  4  ดัชนีย่อย

และผลของการประเมินมีค่าคะแนนดัชนีเท่ากับ  34  

หรือค่าคะแนนดัชนีร้อยละ  85  แสดงว่าศักยภาพใน

การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศฉะนั้นพื้นที่บริเวณ

ป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควายจึงมีศักยภาพดีเยี่ยม

สถานภาพของผู ้ให้สัมภาษณ์และครัวเรือน  
อาชีพ  รายได้  การพึ่งพิงป่า
 การศึกษาสถานภาพ  อาชีพ  รายได้  และ

การพ่ึงพิงป่าของชุมชนบ้านหาดไคร้ในการส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  บริเวณป่าสงวนแห่งชาติภูเขา

ควาย  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ลักษณะทางประชากร

 การศึกษาลักษณะของประชากรของชุมชน

บ้านหาดไคร้  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  

มีรายละเอียด  คือ  จากการศึกษาประชากรตัวอย่าง

ท้ังหมด  75  คน  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย

คิดเป็นร้อยละ  72.00  และเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ  

28.00  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีอายุมากกว่า  

45  ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  64.67  รองลงมาเป็นกลุ่ม

ผูท้ีม่อีายรุะหว่าง  25 - 34  ปี  คดิเป็นร้อยละ  24.00  และ

กลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง  35 - 44  ปี  คิดเป็นร้อยละ  22.67  

และที่ต�่ากว่า  24  ปี  คิดเป็น  ร้อยละ  6.67  ส่วนการ

ศึกษา  พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่จบการศึกษาใน

ระดับภาคบังคับประถมศึกษามากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  

48.00  รองลงมาเป็นกลุ่มอื่นๆ  หรือกลุ่มที่ไม่ได้เรียน

หนงัสอืและไม่จบประถมศกึษาภาคบงัคบัคดิเป็นร้อยละ  



Thai J. For. 30 (2) : 48-59 (2011)54

22.67  กลุ่มที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและ

ตอนปลายคิดเป็นร้อยละ  21.33  และ  6.67  ตามล�าดับ

สรุปได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ยังได้รับการศึกษาน้อย

 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม

 อาชีพ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  57.33  รองลงมา  

ได้แก่  อาชีพเก็บหาของป่าคิดเป็นร้อยละ  17.33  อาชีพ

อื่นๆ  คิดเป็นร้อยละ  9.33  อาชีพรับจ้างและอาชีพ

ค้าขายจ�านวนเท่ากันโดย  คิดเป็นร้อยละ  8.00

 รายได้ครวัเรอืน  พบว่าครวัเรอืนโดยส่วนใหญ่

มีรายได้มาจากเกษตรกรรมคือ  การปลูกพืชและการ

เลี้ยงสัตว์  การค้าขาย  การเก็บหาของป่า  การท่องเที่ยว  

และรบัจ้าง  เป็นต้น  เมือ่น�าเอารายได้ทัง้หมดมาจดัระดบั

เป็นสดัส่วนกเ็หน็ได้ว่ากลุม่ประชากรส่วนใหญ่มรีายได้

น้อยกว่า  20,000  บาทต่อปี  คิดเป็นร้อยละ  50.67  

รองลงมาเป็นกลุม่ทีม่รีายได้อยูร่ะหว่าง  20,001 - 50,000  

บาทต่อปี  คิดเป็นร้อยละ  34.67  และกลุ่มผู้มีรายได้

มากกว่า  50,001  บาทขึ้นไป  โดยคิดเป็นร้อยละ  14.67  

 ลักษณะการพึ่งพิงป่า

 ลักษณะการพึ่งพิงป่าของประชาชนบ้าน

หาดไคร้  แต่ประเภทและชนิดของป่า  มีสัดส่วนท่ี

แตกต่างกนัไปคอื สดัส่วนของมลูค่าของของป่าทีเ่กบ็หา

ได้ต่อรายได้ครัวเรือน  ร้อยละ  17.33  โดยแยกเป็น

สัดส่วนของมูลค่าของของป่าที่บริโภคในครัวเรือน

ร้อยละ  15.52  และจ�าหน่ายร้อยละ  1.81  ส่วนมูลค่า

ของของป่าที่ประชาชนบ้านหาดไคร้เก็บหาได้มีมูลค่า

รวมทั้งสิ้น  400,486  บาทต่อปี  เมื่อเอารายได้ท้ังหมด

จากการพ่ึงพงิป่าทัง้หมดมาค�านวณแยกเป็นไม้ฟืนจ�านวน  

5  ชนิด  ปริมาณ  583.76  ลูกบาศก์เมตร  มูลค่า  70,051  

บาท  คิดเป็นร้อยละ  17.49  ไม้ใช้สอยจ�านวน  4  ชนิด

ปริมาณ  10  ลูกบาศก์เมตรมูลค่า  21,000  บาท  คิดเป็น

ร้อยละ  5.24  พืชผักป่าจ�านวน  12  ชนิด  ปริมาณ  1,659  

กิโลกรัม  มูลค่า  66,360  บาท  คิดเป็นร้อยละ  16.57  

เห็ด  จ�านวน  9  ชนิด  ปริมาณ  6,820  กิโลกรัม  มูลค่า  

136,400  บาท  คิดเป็นร้อยละ  34.06  แมลงกินได้  

จ�านวน  6  ชนิด  ปริมาณ  600  กิโลกรัม  มูลค่า  28,800  

บาท  คิดเป็นร้อยละ  7.19  หน่อไม้จ�านวน  5  ชนิด  

ปริมาณ  4,000  กิโลกรัม  มูลค่า  16,000  บาท  คิดเป็น

ร้อยละ  4.00  และอ่ืนๆ  จ�านวน  13  ชนิด  ปริมาณ  

4,552  กิโลกรัม  มูลค่า  61,875  บาท  คิดเป็นร้อยละ  

15.45

สอบถามความคดิเหน็ของชมุชนทีม่ต่ีอแผนการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 การสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ี

ต่อแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน

มีส่วนร่วม  เป็นปัจจัยที่ส�าคัญซึ่งประกอบด้วย  4  ส่วน

ด้านความต้องการและความพร้อม  คอื  การให้บรกิารใน

กิจการที่พัก  การให้บริการในกิจการมัคคุเทศก์  การให้

บรกิารในกจิการค้าขาย  และความต้องการความช่วยเหลอื

จากรัฐบาลในการเข้าร่วมกิจกรรม  มีรายละเอียดดังนี้  

 ความต้องการและความพร้อมในการให้

บริการด้านกิจการที่พัก

 ผลระดบัความคดิเหน็ในการสมัภาษณ์ความ

ต้องการการให้บริการด้านกิจการที่พักประกอบด้วย  

3 ตวัชีว้ดัย่อยคอื ชมุชนมคีวามต้องการให้มนีกัท่องเทีย่ว

มาพกัค้างแรมในระดบัมากทีส่ดุ ความต้องการให้บริการ

ทีพ่กัอาศยัแก่นกัท่องเทีย่วในระดบัมากทีส่ดุและการให้

บริการที่พักนักท่องเที่ยวจะท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นใน

ระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด

 ความพร้อมในการให้บริการที่พักประกอบ

ด้วย  5  ตัวชี้วัดย่อยคือ  บ้านของท่านมีศักยภาพใน

การให้บริการที่พักนักท่องเที่ยวได้ในระดับมากที่สุด  

ท่านสามารถที่จะสร้างที่พักส�าหรับนักท่องเที่ยวได้

ในระดับปานกลาง  ท่านสามารถที่จะประกอบอาหาร

ส�าหรับนักท่องเที่ยวได้ในระดับมาก  ท่านสามารถที่จะ

สือ่สารกบันกัท่องเทีย่วในประเทศได้ในระดบัมากทีส่ดุ  

และท่านสามารถทีจ่ะสือ่สารกบันักท่องเทีย่วต่างประเทศ

ได้ในระดบัน้อย  ผลของค่าเฉลีย่ทัง้หมดด้านความพร้อม

ในการให้บริการที่พักในระดับมาก
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 ความต้องการและความพร้อมในการให้

บริการด้านกิจการมัคคุเทศก์

 ความต้องการในการให้บริการในกิจการ

มัคคุเทศก์มี  3  ตัวชี้วัดย่อยคือ  ชุมชนของท่านมีความ

ต้องการให้มีอาชีพมัคคุเทศก์ในระดับมากที่สุด  ท่านมี

ความต้องการให้สมาชิกในครอบครัวเป็นมัคคุเทศก์

ในระดับมากที่สุดและอาชีพมัคคุเทศก์จะท�าให้ท่าน

มีรายได้เพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุด  ผลของค่าเฉลี่ยใน

ระดับมากที่สุด

 ความพร้อมในการให้บริการเป็นมัคคุเทศก์มี  

6  ตวัชีว้ดัย่อยคอื  สมาชกิในครวัเรอืนของท่านมศีกัยภาพ

เป็นมคัคเุทศก์ในระดบัมาก  ท่านมคีวามรูถ้งึเส้นทางการ

เดินป่าได้ในระดับมาก  ท่านมีความรู้เกี่ยวกับพรรณพืช

เป็นอย่างดีในระดับมาก  ท่านมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า

เป็นอย่างดีในระดับมาก  ท่านมีความรู้เกี่ยวกับประวัติ

ของพื้นที่เป็นอย่างดีในระดับมาก  และท่านมีความรู้

เกี่ยวกับวิถีชีวิตและอาชีพของชุมชนเป็นอย่างดีใน

ระดับมาก  ผลของค่าเฉลี่ยทั้งหมดด้านความพร้อมใน

การให้บริการเป็นมัคคุเทศก์ในระดับมาก

 ความต้องการและความพร้อมในการให้

บริการด้านกิจการค้าขายสินค้าแก่นักท่องเที่ยว

 ความต้องการในการให้บริการค้าขายสินค้า

แก่นักท่องเที่ยวมี  3  ตัวชี้วัดย่อยคือชุมชนของท่านมี

ความต้องการให้มีอาชพีค้าขายส�าหรบับรกิารนกัท่องเทีย่ว

ในระดบัมากทีส่ดุ  ท่านมคีวามต้องการจะมอีาชพีค้าขาย

สนิค้าส�าหรบันกัท่องเทีย่วในระดับมาก  และอาชีพค้าขาย

สินค้าแก่นักท่องเท่ียวจะท�าให้ท่านมีรายได้เพ่ิมขึ้นใน

ระดบัมาก ผลของค่าเฉลีย่ทัง้หมดด้านความความต้องการ

ในการให้บริการในระดับมาก

 ความพร้อมในการให้บริการขายสินค้าแก่

นักท่องเที่ยวมี  5  ตัวชี้วัดย่อยคือ  ท่านมีความพร้อม

ในการขายสินค้าประเภทร้านอาหารในระดับมาก  

ท่านมีความพร้อมในการขายสินค้าประเภทของที่

ระลึกในระดับปานกลาง  ท่านมีความพร้อมในการขาย

สินค้าประเภทสินค้าอุปโภคในระดับปานกลาง  ท่านมี

ความพร้อมในการขายสินค้าประเภทของป่าที่เป็น

ผลผลิตจากป่าชุมชนในระดับปานกลาง  และท่านมี

ความพร้อมในการขายสนิค้าประเภทอืน่ๆ  ในระดบัน้อย  

ผลของค่าเฉลีย่ทัง้หมดด้านความพร้อมในการให้บรกิาร

ขายสินค้าแก่นักท่องเที่ยวในระดับปานกลาง

 ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลใน

การเข้าร่วมกิจกรรม

 ผลความต้องการสนับสนุนเก่ียวกับท่ีพักม ี 

5  ตวัชีว้ดัย่อยคอื  ให้มกีารลงทนุสร้างทีพ่กัแบบง่ายดาย

ส�าหรับนักท่องเที่ยวในระดับมาก  ให้มีการสนับสนุน

เงินกู้ส�าหรับสร้างที่พักโฮมสเตย์ในระดับปานกลาง  

การฝึกอบรมด้านการบริการที่พักในระดับปานกลาง  

การบรหิารจดัการและการท�าบญัชกีารเงนิในระดบัน้อย  

และให้มีการอนุญาตธุรกิจลานกางเต๊นท์ในระดับน้อย  

ผลค่าคะแนนเฉลีย่ด้านความต้องการสนบัสนนุเกีย่วกบั

ที่พักในระดับปานกลาง

 ความต้องการสนบัสนนุด้านการเป็นมคัคเุทศก์

มี  5  ตัวชี้วัดย่อยคือ  การฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ

ในระดับมาก  การฝึกอบรมด้านการน�านักท่องเท่ียว

ชมป่า  (มัคคุเทศก์ธรรมชาติ)  ในระดับมาก  การฝึก

อบรมด้านปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในระดับปานกลาง  

การฝึกอบรมด้านการน�านกัท่องเทีย่ว  ดกูล้วยไม้ในระดบั

ปานกลาง  และการฝึกอบรมด้านการน�านักท่องเที่ยวดู

นกในระดับน้อย  ผลค่าคะแนนเฉลี่ยด้านความต้องการ

ด้านการเป็นมัคคุเทศก์ในระดับปานกลาง

 ความต้องการสนบัสนนุด้านสิง่ก่อสร้างพืน้ฐาน  

5  ตวัชีว้ดัย่อยคอืการสร้างถนนลาดยางถงึน�า้ตกตาดชาย

ในระดับมากท่ีสุด  สร้างระบบน�้าใช้ในหมู่บ้านใน

ระดบัมาก  ระบบก�าจดัของเสยีในระดบัน้อย  ทางเดนิเท้า

ศึกษาธรรมชาติในระดับน้อย และด่านตรวจนักท่องเทีย่ว

ในระดับน้อย  ผลค่าคะแนนเฉลี่ยด้านความต้องการ

สนบัสนนุเกีย่วกบัการสนบัสนนุด้านสิง่ก่อสร้างพืน้ฐาน

ในระดับปานกลาง  

 ความต้องการสนับสนุนด้านการค้าขาย  5  

ตัวช้ีวัดย่อยคือสร้างศูนย์บริการ/ติดต่อนักท่องเที่ยว

ในระดับมาก  ลงทุนสร้างร้านขายอาหารในระดับ

ปานกลาง  ลงทุนสร้างร้านค้าขายของที่ระลึกในระดับ
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ปานกลาง  การฝึกอบรมในการประชาสัมพันธ์และ

จัดการตลาดในระดับปานกลาง  และการฝึกอบรมด้าน

การบริการอาหารและขายของที่ระลึกในระดับน้อย  

ผลค่าคะแนนเฉลี่ยรวมด้านความต้องการสนับสนุน

ด้านการค้าขายในระดับปานกลาง

 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของชุมชนที่มี

ต่อแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง

เศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งมีตัวแปรต่างๆ  ดังนี้  เพศ  อายุ  

ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้  ต่อความต้องการ

และความพร้อมด้านการให้บริการในกิจการที่พัก  

การให้บรกิารในกจิการมคัคเุทศก์และการให้บรกิารใน

กิจการค้าขายสินค้าแก่นักท่องเที่ยว  การทดสอบใช้

ไคสแควร์  (chi-square  test)  ประกอบด้วย  15  สมมตฐิาน

 สมมติฐานที่  1  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ

กับความต้องการและความพร้อมในการให้บริการ

ด้านกิจการที่พักอาศัย

 เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการใน

การให้บริการที่พักโดยมีค่า  χ2  =  1.428ns  และค่า  

p-value  =  0.187  และเพศไม่มีความสัมพันธ์กับความ

พร้อมในการให้บริการที่พักโดยมีค่า  χ2  =  0.863  ns  

และค่า  p-value  =  0.347  ซึง่มค่ีามากกว่าระดบันยัส�าคญั

ที่ก�าหนดไว้คือ  0.05  ทั้งในส่วนของความต้องการและ

ความพร้อมในกิจการที่พัก  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน

ที่  1

 สมมติฐานที่  2  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ

กับความต้องการและความพร้อมในการให้บริการ

ด้านกิจการมัคคุเทศก์

 เพศไม่ความสัมพันธ์กับความต้องการใน

การให้บรกิารมคัคเุทศก์  โดยมค่ีา  χ2  =  0.587  ns  และได้  

p-value = 0.400 ซึง่มค่ีามากกว่าระดบันยัส�าคญัทีก่�าหนด

ไว้คือ  0.05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่  2  และเพศ

มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการให้บริการเป็น

มัคคุเทศก์  โดยมีค่า  χ2  =13.880  และค่า  p-value  =  

0.00**  ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้คือ  

0.05  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่  2

 สมมติฐานที่  3  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ

กับความต้องการและความพร้อมในการให้บริการ

ด้านกิจการค้าขายสินค้าแก่นักท่องเที่ยว

 เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการใน

การให้บรกิารในกจิการค้าขาย  โดยมค่ีา  χ2  =  1.477  ns  

และค่า  p-value  =  0.240  และเพศไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั

ความพร้อมในการให้บริการขายสินค้าแก่นักท่องเที่ยว  

โดยมีค่า  χ2  =  2.225  ns  และค่า  p-value  =  0.080  

ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญท่ีก�าหนดไว้คือ  0.05  

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่  3

 สมมติฐานที่  4  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ

กับความต้องการและความพร้อมในการให้บริการ

ด้านกิจการที่พักอาศัย

 อายุมีความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความ

ต้องการในการให้บริการที่พัก  โดยมีค่า  χ2  =  9.137  

และค่า  p-value  =  0.013*  ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ

นยัส�าคญัทีก่�าหนดไว้คอื 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับสมมตฐิาน

ที่  4  และอายุไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความ

พร้อมในการให้บริการที่พัก  โดยมีค่า  χ2  =  13.760  ns  

และค่า  p-value  =  0.080  ซึง่มค่ีามากกว่าระดบันยัส�าคญั

ที่ก�าหนดไว้คือ  0.05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่  4

 สมมติฐานที่  5  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ

กับความต้องการและความพร้อมในการให้บริการ

ด้านกิจการมัคคุเทศก์

 อายุมีความสัมพันธ์กับความต้องการในการ

ให้บริการมัคคุเทศก์  โดยมีค่า  χ2  =  15.233  และค่า  

p-value  =  0.000**  และอายุมีความสัมพันธ์กับความ

พร้อมในการให้บริการขายสินค้าแก่นักท่องเที่ยว  โดย

มีค่า  χ2  =  17.640  และค่า  p-value  =  0.013*  ซึ่งมี

ค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้คือ  0.05  ดังนั้น

จึงยอมรับสมมติฐานที่  5

 สมมติฐานที่  6  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ

กับความต้องการและความพร้อมในการให้บริการ

ด้านกิจการค้าขาย

 อายุไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการใน

การให้บริการในกิจการค้าขายโดยมีค่า  χ2  =  1.242  ns  
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และค่า  p-value  =  0.480  และอายไุม่มคีวามสมัพนัธ์กบั

ความพร้อมในการให้บรกิารขายสินค้าแก่นกัท่องเทีย่ว

โดยมีค่า  χ2  =  9.857  ns  และค่า  p-value  =  0.453  

ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้คือ  0.05  

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่  6

 สมมติฐานที่  7  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ

การศึกษากับความต้องการและความพร้อมในการให้

บริการด้านกิจการที่พักอาศัย

 ระดบัการศกึษาไม่มคีวามต้องการในการให้

บริการที่พักโดยมีค่า  χ2  =  4.603  ns  และค่า  p-value  

=  0.347  และระดบัการศกึษาไม่มคีวามพร้อมในการให้

บริการที่พักโดยมีค่า  χ2  =  15.151  ns  และค่า  p-value  

=  0.053  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้

คือ  0.05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่  7

 สมมติฐานที่  8  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ

การศึกษากับความต้องการและความพร้อมในการให้

บริการด้านกิจการมัคคุเทศก์

 ระดับการศึกษาไม่มีความต้องการในการให้

บรกิารทีพ่กัโดยมค่ีา  χ2  =  4.536  ns  และค่า  p-value  =  

0.107  และระดับการศึกษาไม่มีความพร้อมในการให้

บรกิารทีพ่กัโดยมค่ีา  χ2  =  9.523  ns  และค่า  p-value  =  

0.360  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้คือ  

0.05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่  8

 สมมติฐานที่  9  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ

การศึกษากับความต้องการและความพร้อมในการให้

บริการด้านกิจการค้าขาย

 ระดับการศึกษาไม่มีความต้องการในการให้

บริการในกิจการค้าขายโดยมีค่า  χ2  =  9.750  ns  และ

ค่า  p-value  =  0.453  และระดับการศึกษาไม่มีความ

พร้อมในการให้บริการในกิจการค้าขายโดยมีค่า  χ2  =  

8.693  ns  และค่า  p-value  =  0.360  ซึ่งมีค่ามากกว่า

ระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้คือ  0.05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่  9

 สมมตฐิานที ่ 10  ความสมัพนัธ์ระหว่างอาชพี

กับความต้องการและความพร้อมในการให้บริการ

ด้านกิจการที่พักอาศัย

 อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการ

ในการให้บริการที่พักโดยมีค่า  χ2  =  4.579  ns  และ

ค่า  p-value  =  0.520  และอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความพร้อมในการให้บรกิารทีพ่กัโดยมค่ีา χ2 = 18.170 ns  

และค่า  p-value  =  0.107  ซึง่มค่ีามากกว่าระดบันยัส�าคญั

ที่ก�าหนดไว้คือ  0.05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่  10  

 สมมตฐิานที ่ 11  ความสมัพนัธ์ระหว่างอาชพี

กบัความต้องการและความพร้อมในการให้บรกิารด้าน

กิจการมัคคุเทศก์

 อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการ

ในการให้บริการในกิจการมัคคุเทศก์โดยมีค่า  χ2  =  

2.599  ns  และค่า  p-value  =  0.453  และอาชีพไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัความพร้อมในการให้บรกิารในกจิการ

มัคคุเทศก์โดยมีค่า  χ2  =  5.139  ns  และค่า  p-value  =  

0.560  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้คือ  

0.05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่  11

 สมมตฐิานที ่ 12  ความสมัพนัธ์ระหว่างอาชพี

กับความต้องการและความพร้อมในการให้บริการด้าน

กิจการค้าขาย

 อาชีพมีความสัมพันธ์กับความต้องการใน

การให้บริการในกิจการค้าขายโดยมีค่า  χ2  =  9.150  

และค่า p-value = 0.013* ซึง่มค่ีาน้อยกว่าระดบันยัส�าคญั

ที่ก�าหนดไว้คือ  0.05  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่  12  

และอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการให้

บริการในกิจการค้าขายโดยมีค่า  χ2  =  2.205  ns  และ

ค่า  p-value  =  0.347  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญ

ที่ก�าหนดไว้คือ  0.05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่  12

 สมมตฐิานที ่ 13  ความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้

กับความต้องการและความพร้อมในการให้บริการ

ด้านกิจการที่พักอาศัย

 ระดับรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับความ

ต้องการในการให้บรกิารทีพ่กั  โดยมค่ีา  χ2  =  0.574  ns  

และค่า  p-value  =  0.560  ซึง่มค่ีามากกว่าระดบันยัส�าคญั

ที่ก�าหนดไว้คือ  0.05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่  13  

และระดับรายได้มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการ

ให้บรกิารทีพ่กัโดยมค่ีา  χ2  =  6.513  และค่า  p-value  =  
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0.027*  ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้

คือ  0.05  ดังนั้น  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่  13

 สมมตฐิานที ่ 14  ความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้

กับความต้องการและความพร้อมในการให้บริการ

ด้านกิจการมัคคุเทศก์

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่ารายได้ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัความต้องการในการให้บรกิารมคัคเุทศก์

โดยมีค่า  χ2  =  3.062  ns  และค่า  p-value  =  0.147  

และอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการให้

บริการเป็นมัคคุเทศก์โดยมีค่า  χ2  =  1.061  ns  และ

ค่า  p-value  =  0.253  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญ

ที่ก�าหนดไว้คือ  0.05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่  14

 สมมตฐิานที ่ 15  ความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้

กับความต้องการและความพร้อมในการให้บริการด้าน

กิจการค้าขาย

 รายได้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความต้องการใน

การให้บรกิารในกจิการค้าขาย  โดยมค่ีา  χ2  =  0.717  ns  

และค่า  p-value  =  0.253  และอาชีพไม่มีความสัมพันธ์

กบัความพร้อมในการให้บรกิารขายสินค้าแก่นกัท่องเทีย่ว

โดยมีค่า  χ2  =  9.102  ns  และค่า  p-value  =  0.227  

ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้คือ  0.05  

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่  15

สรุป

 จากการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศแบบมีส่วนร่วมบริเวณป่าสงวนแห่งชาติภูเขา

ควายมศีกัยภาพในระดับดี  เน่ืองจากค่าจากการประเมนิ

ร้อยละ  61  จากการอ้างถึงคู่มือการประเมินมาตรฐาน

คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ว่า แหล่งธรรมชาติ

ทีย่งัไม่มกีารด�าเนนิการด้านการท่องเทีย่วหรอืจดักจิกรรม

ด้านการท่องเที่ยวจะประเมินแต่องค์ประกอบที่  1  จาก  

4  องค์ประกอบทัง้หมด  ผลของการประเมนิมค่ีาคะแนน

ดัชนีเท่ากับ  34  หรือคิดเป็นร้อยละ  85  แสดงว่ามี

ศกัยภาพดเียีย่ม  จากนัน้ยงัได้มกีารประเมนิความคดิเหน็

ของชุมชนต่อแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แบบชมุชนมส่ีวนร่วมซึง่มกีารประเมนิถงึความต้องการ

และความพร้อมของแต่ระด้านคือ  การบริการที่พักมี

ค่าเท่ากบั  3.44  และ  2.69  ตามล�าดบั  กจิการมคัคเุทศก์

มีค่าเท่ากับ  3.51  และ  3.03  การให้บริการค้าขายสินค้า

แก่นักท่องเที่ยวมีค่าเท่ากับ  3.19  และ  2.05  ตามล�าดับ  

และยังได้ประเมินถึงความต้องการความช่วยเหลือจาก

รฐับาลในการเข้าร่วมกจิกรรมคอื  ความต้องการสนบัสนนุ

เกีย่วกบัทีพ่กัเท่ากบั 2.00 ด้านความต้องการเป็นมคัคเุทศก์

เท่ากับ  2.00  ความต้องการการสนับสนุนเกี่ยวกับสิ่ง

ก่อสร้างพืน้ฐานเท่ากบั 2.01 และความต้องการสนบัสนนุ

ด้านการค้าขายเท่ากับ  2.00

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับแผนการส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชงินเิวศ ได้แก่ เพศกบัความพร้อมในการ

ให้บริการเป็นมัคคุเทศก์  อายุกับความต้องการในการ

ให้บริการที่พัก  อายุกับความต้องการและความพร้อม

ในการให้บริการมัคคุเทศก์  อาชีพกับความต้องการ

ในการให้บริการที่พัก  รายได้กับความพร้อมในการให้

บริการที่พัก

 ปัจจยัทีไ่ม่มผีลต่อการยอมรบัแผนการส่งเสรมิ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ได้แก่  เพศกับความต้องการ

และความพร้อมในการให้บริการที่พัก  เพศกับความ

ต้องการในการให้บริการมคัคเุทศก์  เพศกับความต้องการ

และความพร้อมในการให้บริการในกิจการค้าขาย  อายุ

กับความพร้อมในการให้บริการท่ีพัก  อายุกับความ

ต้องการและความพร้อมในการให้บริการมัคคุเทศก ์ 

ระดับการศึกษากับความต้องการและความพร้อมใน

การให้บริการท่ีพัก  ระดับการศึกษากับความต้องการ

และความพร้อมในการให้บริการมัคคุเทศก์  ระดับการ

ศกึษากบัความต้องการและความพร้อมในการให้บรกิาร

ในกจิการค้าขาย  อาชพีกบัความต้องการและความพร้อม

ในการให้บรกิารทีพ่กั  อาชพีกบัความต้องการและความ

พร้อมในการให้บรกิารมคัคเุทศก์  อาชพีกบัความพร้อม

ในการให้บรกิารในกจิการค้าขาย  รายได้กบัความต้องการ

ในการให้บริการท่ีพัก  รายได้กับความต้องการและ

ความพร้อมในการให้บริการมัคคุเทศก์  และรายได้กับ

ความต้องการและความพร้อมในการให้บรกิารในกจิการ

ค้าขาย
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เอกสารและสิ่งอ้างอิง

กองอนุรักษ์.  2544.  หนังสือสังรวมข้อมูลเกี่ยวกับป่า

 สงวนแห่งชาติ  ใน  สปป.ลาว.  กรมป่าไม้  

 กระทรวงกะสิกรรมและป่าไม้  นครหลวง

 เวยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

 ลาว  (ภาษาลาว).

ดรรชนี  เอมพันธุ์.  2549.  หลักนันทนาการและ

 การท่องเที่ยว.  เอกสารประกอบการสอน  

 คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  

 กรงุเทพฯ.

แผนกท่องเท่ียวแขวงบริค�าไซ.  2550.  แผนพัฒนา

 และส่งเสริมการท่องเท่ียว  ปี  2007 - 2010  

 ของแขวงบริค�าไซ.  แผนกท่องเท่ียวแขวง

 บริค�าไซ,  สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน

 ลาว  (ภาษาลาว).

วัลลภ  ล�าพาย.  2549.  เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์.  

 ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

 กรุงเทพฯ.

ศนูย์วจิยัป่าไม้. 2538. โครงการการศกึษาการท่องเทีย่วเพือ่

 รกัษาระบบนเิวศ กรณภีาคใต้. คณะวนศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  กรุงเทพฯ.

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.  2548.  คู่มือการประเมิน

 มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.  

 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  จุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย,  กรุงเทพฯ.


