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          การวิจยัน้ีเป็นการส ารวจมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดาจงัหวดัสระแกว้ เพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ช้ ในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
วตัถุประสงค์ของการวิจยัมีดงัน้ี 1) เพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขต
อุทยานแห่งชาติปางสีดา 2) เพื่อศึกษาศกัยภาพองคป์ระกอบส่ีดา้นของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศคือ
ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การจดัการดา้นการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ี การจดัการ
ดา้นการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมการท่อง เท่ียว 3) เพื่อให้ทราบมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีจะน าไปบูรณา
การการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั
เป็นกลุ่มท่ีมาจากหลายอาชีพ หลายระดบัการศึกษา และหลายสถานภาพ จ านวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 30 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการท่องเท่ียว, ส านักพฒันาแหล่งท่องเท่ียว สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล เป็นสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ  

  ผลจากการวจิยัพบวา่มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปาง
สีดาโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ศกัยภาพองคป์ระกอบทั้งส่ีดา้นของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศแต่ละดา้นอยู่
ในระดบัดี  
  ผลจากการวิจยัน้ีมีขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นขอ้มูลในการน าไปบูรณาการในการพฒันาการ
ท่อง เท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาดงัต่อไปน้ี 1) การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
เขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ตอ้งค านึงถึงมาตรฐานคุณภาพและความสามารถในการรองรับของ
แหล่งท่อง เท่ียว 2) การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรใหชุ้มชนทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วม  
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3) การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรค านึงถึงความย ัง่ยืนของแหล่งท่องเท่ียว ทั้ งทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรม 4) การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตอ้งค านึงถึงการเป็นมรดกโลกของ
อุทยานแห่งชาติปางสีดาดว้ย 
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ABSTRACT 

 
Title of thesis  To Explore Quality Standard of Ecotourism Destination in Pangsida   
   National Park, Sa Kaew Province 
Author Acting Sub Lt. Prayoon Dasri 
Degree Master of Arts (Integrated Tourism Management)  
Year  2016 
 

  
             This research is to explore quality standard of ecotourism destination in Pangsida 
National Park, Sa Kaew Province, to apply the research result for the development of ecotourism 
destination. The key objectives of the research are as follows: 1) to assess the standard of 
ecotourism destination, 2) to examine four main quality elements of ecotourism destination; a) 
potential in being an ecotourism destination, b) management in land use, c) management in 
supplying knowledge and awareness on ecotourism, d) participation in ecotourism activities, and 
3) to obtain the development guidelines on ecotourism in Pangsida National Park. Samples are 
people from different careers, educational background, and statuses. The tool used for collecting 
data is a questionnaire on the quality standard of ecotourism destination from Department of 
Tourism. The statistical analysis used are mean and percentage. 
  The results of the study revealed that the quality standard of ecotourism destination in 
Pangsida National Park is in good level. The result of four main quality elements of ecotourism 
destination is in good level in every element.  
  The guidelines on ecotourism in Pangsida National Park are as follows 1) the ecotourism 
development should include the quality standards and carry the capacity of destination, 2) 
ecotourism activities need collaboration from all sectors of the community, 3) ecotourism requires 
sustainability in natural and cultural protection, and 4) the management of ecotourism in Pangsida 
National Park should be taken into account as the World Heritage Pangsida National Park. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
  วิทยานิพนธ์เร่ืองการส ารวจมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน
แห่งชาติปางสีดาจงัหวดัสระแกว้ ส าเร็จลุล่วงได ้ดว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนก
กานต ์แกว้นุช ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนารี นามวงศ์ และอาจารย ์ดร.ฐิติกานท ์สัจจะบุตร ท่ีไดส้ละ
เวลาใหค้  า ปรึกษา ขอ้เสนอแนะ และพิจารณาตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  
   ขอขอบคุณคณาจารยค์ณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ี
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ พร้อมทั้งได้ช้ีแนะวิชาการต่าง ๆอนัเป็น
ประโยชน์แก่การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
   ขอขอบคุณคุณจิราย ุ ดาศรี พร้อมทั้งลูกๆทั้ง 3 คน ท่ีคอยใหก้ าลงัใจ ช่วยคน้ควา้ พิมพบ์ท
วทิยานิพนธ์ และตรวจแกไ้ขขอ้ความต่าง ๆ ให ้
  ขอขอบคุณประชากรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 5 กลุ่ม ท่ีไดก้รุณาใหค้วามร่วมมือตอบแบบประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
  ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ี กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว ท่ีอนุญาตใหใ้ชแ้บบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นเคร่ืองมือเก็บ
ขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณเจา้ของผลงานการวจิยั เจา้ของบทความ และเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ ท่ีได้
น ามาเป็นส่วนประกอบในการวจิยัน้ี   
     
     
     
   ประยรู ดาศรี 
     มีนาคม 2559 
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4.14 แสดงคะแนนเฉล่ียมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 86 
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1.1 ปัญหาและความส าคญัของปัญหา 
 
   การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการชั้นน าขนาดใหญ่ท่ีเจริญเติบโตไปทัว่โลก สร้างงาน 
สร้างรายได ้และสร้างโอกาสต่อการบรรเทาความยากจน และการปกป้องส่ิงแวดลอ้มในระบบนิเวศ 
ตลอดจนการขยายตวัทางการท่องเท่ียวของประเทศต่าง ๆ ออกไปอย่างกวา้งขวาง (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, ส านกังานนโยบายและแผนธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2545) 
องค์การท่องเท่ียวโลก ได้พยากรณ์ไวว้่าเม่ือถึงปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ
ประมาณ 1,600 ลา้นคน ธนาคารโลกก็ไดป้ระมาณวา่การท่องเท่ียวของประเทศก าลงัพฒันาจะมีการ
พฒันาการท่องเท่ียว เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะท่ีประเทศท่ีพฒันาแลว้จะเพิ่มข้ึนในอตัรา
ร้องละ 2.5 ต่อปี (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของการ
ท่องเท่ียวไดส้ร้างปัญหา ใหก้บัประเทศต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถปรับตวัไดท้นัและมีการบริหารจดัการท่ีดี
พอ จึงท าให้ทรัพยากร ธรรมชาติและทรัพยากรการท่องเท่ียวอ่ืน ๆ เสียหายไปมาก ทั้งน้ีมีหลาย
ประเทศทัว่โลก ทั้งประเทศท่ีพฒันาแล้วและประเทศก าลงัพฒันา ได้เร่ิมให้ความส าคญักบัการ
ท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้การอนุรักษ ์แหล่งท่องเท่ียวมากข้ึน ทั้งแหล่งท่องเท่ียวดา้นวฒันธรรมและแหล่ง
ท่องเท่ียวด้านธรรมชาติ เพื่อให้ เกิดการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน โดยการเปล่ียนแปลงแนวคิดและ
ทศันคติของนกัท่องเท่ียว และบริษทัจดัน าเท่ียวให้มีความตระหนกัในปัญหาสภาพแวดล้อมด้าน
ต่างๆ เพิ่มข้ึน 
   จากประเด็นปัญหาดงักล่าว ท าให้การท่องเท่ียวแบบดั้งเดิมท่ีเป็นสูตรขายสินคา้ท่ีดีท่ีสุด 
และมี ก าไรสูงสุดกับนักท่องเ ท่ียวท่ีเป็นกลุ่มใหญ่ๆและมีมาตรฐานการบริการสูง เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวมีความ รู้สึกว่าสุขสบายเหมือนอยู่บา้นของตนเอง ไดเ้ปล่ียนมาเป็นการท่องเท่ียวแบบ
ใหม่ท่ีผลก าไร ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัขนาดของรายได้ทางเศรษฐกิจอีกต่อไป แต่มาเป็นการท่องเท่ียวท่ี
เจาะจงตลาดเฉพาะกลุ่มเฉพาะประเภทและมีขนาดเล็กลง (Poon, 1994) ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการรักษาความ
สมดุลระหว่างรายไดท่ี้เกิดจากจ านวนนกัท่องเท่ียวกบัการรักษาทรัพยากรการท่องเท่ียว ไม่ให้ถูก
ท าลาย การบริหารจดัการแบบบูรณาการ การพฒันารูปแบบของกิจกรรมการท่องเท่ียว และการสร้าง
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องค์ความรู้ให้กบัผูป้ระกอบการและนักท่องเท่ียว จึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการพฒันาการท่องเท่ียวใน
รูปแบบใหม่ ซ่ึงรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีเจาะจงตลาดเฉพาะกลุ่ม ท่ีมีแนวโนม้การเติบโตสูง
ไปทัว่โลก คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์หล่งธรรมชาติ
เป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็มีการสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ แก่นักท่องเท่ียวมากข้ึน 
เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ กวา้งขวางข้ึน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติและพื้นท่ีอนุรักษ์ต่าง ๆทั้ งทางบกและทางทะเล ท่ีมี
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวมากมายหลายชนิด จนท าให้การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในระยะเร่ิมแรกในประเทศต่าง ๆไดเ้จริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว เช่น จากการศึกษา 
ของ Hui (1990) พบว่ามีนกัท่องเท่ียวชาวออสเตรเลียถึงร้อยละ 60 ชอบเดินทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
และพกัตามโรงแรมขนาดเล็ก ส่วนในสหรัฐอเมริกาในช่วง ค.ศ. 1994-1995 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ประเภทดูนกได้เจริญเติบโตถึงร้อยละ 155 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศประเภท เดินป่า (Trekking) ได้
เจริญเติบโตถึงร้อยละ 93  และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศประเภทสะพายเป้ (Backpacking) ได้
เจริญเติบโตถึงร้อยละ 73  (Fennell & Dowling, 2003) นอกจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะมีการ
เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วแลว้ ยงัตอ้งการการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืดว้ย  
   เน่ืองจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นแนวคิดใหม่ทางการท่องเท่ียว ท่ีมีสาเหตุมาจาก
ความคิด ร่วมกัน ทั้งแนวโน้มการอนุรักษ์และแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงด้านอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลงัพฒันา ได้พยายามบูรณาการเร่ืองการอนุรักษ์กบัการ พฒันา
เศรษฐกิจให้ไปพร้อม ๆ กนั โดยการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีอนุรักษ์ให้เป็นองค์ประกอบของการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของตนควบคู่ไปกบัการสงวนรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยมีการ
ส่งเสริมใหมี้การท่องเท่ียวในพื้นท่ีอนุรักษ ์ทั้งในอุทยานแห่งชาติและพื้นท่ีคุม้ครองต่าง ๆ โดยความ
เช่ือท่ีวา่การท่องเท่ียวจะเป็นทางเลือกทางหน่ึง ท่ีเปิดโอกาสให้มีการจา้งงานและสร้างอาชีพให้ผูค้น
ในทอ้งถ่ิน รวมทั้งสร้างรายไดจ้  านวนมากทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ดงันั้นการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศในประเทศต่าง ๆ จึงเจริญข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นจ านวนนกัท่องเท่ียวและดา้นมูลค่าจากการ
ท่องเท่ียว กล่าวคือจ านวนนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้งโลกเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ีย ร้อยละ 25-30 ต่อปี มี
มูลค่ามากกวา่ ปีละ 200,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ และมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวถึงร้อยละ 15-20 ของ
รายได้ทั้ งหมดจากการท่องเท่ียวทั้งโลก (Shang, 2003) ในท านองเดียวกัน ประเทศไทยก็มี
นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพิ่มข้ึนทุกปีเช่นกัน เช่นในปี 2555 มีนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ในประเทศไทย 9,947,261 คน และในปี 2556 มีนกัท่องเท่ียวเชิง
นิเวศท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงัอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ในประเทศไทยถึง 11,275,874 คน มีอตัรา
เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.29 ต่อปี ส่วนท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดาในปี 2555 มีนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ี



3 

 

เดินทางไปท่องเท่ียวจ านวน 38,222  คน และในปี 2556 มีจ านวน 44,568 คน มีอตัราเพิ่มข้ึนถึงร้อย
ละ 16.60 (กรมการท่องเท่ียว, 2557) 
   จากแรงขบัเคล่ือนเร่ืองรายได้และการจ้างงาน มาเป็นแรงจูงใจให้ราษฎรในชนบทได้
ตระหนักถึงความส าคญัของการท่องเท่ียว และช่วยสนับสนุนให้มีการสงวนรักษาพื้นท่ีอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติให้มีความย ัง่ยืนตลอดไป การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทยจึงไดรั้บการ
สนบัสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอยา่งดี (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544) 

จากปัจจยัดงักล่าว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544) ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของตลาด
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงถือว่าเป็นตลาดของนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ และมีศกัยภาพสูงในการ
ท่องเท่ียว และช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มีความเจริญกา้วหน้ามากยิ่งข้ึน การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยจึงมีนโยบายส่งเสริมใหจ้งัหวดัต่าง ๆไดพ้ฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจงัหวดัของ
ตนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544) 

 แต่การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามท่ีต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐหรือจงัหวดัต่าง ๆ 
นั้น จะตอ้งมีการประเมินแหล่งท่องเท่ียวก่อนวา่ แหล่งท่องเท่ียวทั้ง 4 องคป์ระกอบหลกัมีมาตรฐาน
คุณภาพมากนอ้ยเพียงใด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีจะน าไปพฒันาการท่องเท่ียวตามเกณฑ์ท่ีกรมการ
ท่องเท่ียวก าหนดไวห้รือไม่ องค์ประกอบหลกัแต่ละด้านจะตอ้งได้รับมาตรฐาน ดี คือ มีคะแนน
มาตรฐานจากการประเมินตั้งแต่ 61 คะแนนข้ึนไป องค์ประกอบมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. 
ศกัยภาพความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2. การจดัการเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน 3. การสร้างจิตส านึก
และการให้การศึกษาด้านส่ิงแวดลอ้ม 4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ิน (กรมการท่องเท่ียว, 
ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว, 2548) แต่ขณะน้ีในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดายงัไม่มีการประเมินมา
ก่อนว่าองค์ประกอบมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน มีมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากน้อย
เพียงใด ดงันั้น ถา้จงัหวดัสระแกว้ตอ้งการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสี
ดา ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสระแก้ว พ.ศ. 2554-2556 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัตามโครงการพฒันาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต่อเขตอุทยานแห่งชาติ
ทบัลาน-ปางสีดา และตาพระยา (2550-2559) นอกจากน้ีจงัหวดัสระแกว้ยงัตอ้งการเป็นศูนยก์ลางการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอินโดจีน (จงัหวดัสระแกว้, ส านกังานจงัหวดัสระแกว้, 2554) จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจงัหวดัสระแกว้จะตอ้งท าการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขต
อุทยานแห่งชาติปางสีดา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา พ.ศ. 2548 ผลการวจิยัน้ีจึงเป็นขอ้มูลเพื่อน าเสนอจงัหวดัสระแกว้ พิจารณาน าไปบูรณาการ
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 

1.2.1 เพื่อศึกษามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
1.2.2 เพื่อศึกษาศกัยภาพขององค์ประกอบส าคญั 4 ดา้น ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใน

เขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
          1.2.3  เพื่อให้ทราบมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีจะน าไปบูรณาการ การ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา 

 
1.3  ค าถามการวจิัย  
 
          1.3.1  มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นอยา่งไร 
         1.3.2  ศกัยภาพขององค์ประกอบส าคญั 4 ดา้น ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในเขตอุทยาน
แห่งชาติปางสีดาเป็นอยา่งไร 
         1.3.3  ค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีจะน าไปบูรณาการ การพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นอยา่งไร 
 

1.4  นิยามศัพท์เฉพาะการวจิยั  
   

  อุทยานแห่งชาติปางสีดา หมายถึงอุทยานแห่งชาติท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัสระแกว้ อนัเป็นส่วน
หน่ึงของผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ และเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งหน่ึงของประเทศไทย 
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2548ข) 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึงการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขต
อุทยานแห่งชาติปางสีดา ในบริเวณพื้นท่ีท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดาก าหนดไวเ้ป็นพื้นท่ีการ
ท่องเท่ียว  

แนวทางการจัดการแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ หมายถึง รูปแบบการบริหารและการจดัการ
เก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา  

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึงการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเท่ียว  
ธรรมชาติ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมเก่ียวกบัระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้ม และการ
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ท่องเท่ียวโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการอย่างมีส่วนร่วมของ
ทอ้งถ่ิน ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544) 

แหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ิน ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา อนัเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกนัของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศนั้น (กรมการท่องเท่ียว, ส านกั
พฒันาแหล่งท่องเท่ียว, 2548) 

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีหลกัเกณฑ์
องคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ คือศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การจดัการดา้นการใช้
ประโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยืน การจดัการดา้นการให้ความรู้ และสร้างจิตส านึก และการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว (กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว, 
2548) 

ศักยภาพความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง ความสามารถในการพฒันาการ 
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของพื้นท่ีในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาตามหลกัการของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 
(กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว, 2548) 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน/ชุมชน ได้มี
ส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาตดัสินใจ การด าเนินการ และร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนในบริเวณรอบ ๆ อุทยานแห่งชาติปางสีดา (จงัหวดัสระแกว้, 
ส านกังานจงัหวดัสระแกว้, 2554) 

การให้การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม หมายถึง การให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในเขตอุทยานแห่งชาติปางสี
ดา (จงัหวดัสระแกว้, ส านกังานจงัหวดัสระแกว้, 2554) 

 

1.5 ขอบเขตของการวจิัย  
 

1.5.1  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี การวจิยัน้ีจะท าการเก็บและรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยั เฉพาะใน
เขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา ในส่วนท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองสระแกว้ และอ าเภอวฒันานคร  

1.5.2  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาประกอบ 
การวจิยัมีจ านวน 5 กลุ่มแต่ละกลุ่มมีลกัษณะแตกต่างกนั ทั้งการประกอบอาชีพ การตั้งถ่ินฐาน หนา้ท่ี
การงาน และระดบัการศึกษา 
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 1.5.3   ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาการประเมินคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา โดยใชแ้บบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
จากกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นเคร่ืองมือเก็บ
ขอ้มูล อนั เป็นเคร่ืองมือท่ีมุ่งประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของแหล่งท่องเท่ียว 
แต่ละแห่ง จ านวน 4 องคป์ระกอบคือ 1. ศกัยภาพในการเป็นแหล่งเท่ียวเชิงนิเวศ 2. การจดัการดา้น
การใช้ ประโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน 3. การจดัการด้านการให้ความรู้และสร้าง
จิตส านึก และ 4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว 
 

1.6 ผลการวจิัยทีค่าดว่าจะได้รับ  
 
  1.6.1 ได้ค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยรวมทั้ ง 4 องค์ประกอบ
มาตรฐาน และค่ามาตรฐานคุณภาพในแต่ละองคป์ระกอบเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการน าไปบูรณา
การการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ทราบศักยภาพของ
องคป์ระกอบส าคญั ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา 

1.6.2  ไดแ้นวความคิดและรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา ต่อการน าไปบูรณาการการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปาง
สีดา 

1.6.3  ได้ทราบความต้องการพื้นฐานของประชาชนและชุมชนท่ีอยู่โดยรอบอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา ต่อการน าไปก าหนดนโยบายการบริหารและการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
เขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา 

1.6.4  ไดท้ราบแนวคิดและทศันคติต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชน
และชุมชน ต่อการเขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา 

1.6.5 ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน ต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
 

1.7 ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย  
 

1.7.1 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สามารถน าขอ้เสนอแนะและขอ้มูลต่าง ๆ จากการ
วจิยั ไปก าหนดนโยบายและวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา
และอุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ ได ้
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1.7.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพนัธ์ุพืช สามารถน าข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นต่าง ๆ ไปก าหนดแนวปฏิบติัต่อบุคลากรในอุทยานแห่งชาติปางสีดาและตามอุทยานแห่งชาติ
อ่ืน ๆ ได ้

1.7.3 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช และ
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้านส่ิงแวดลอ้มให้กบัโรงเรียน และ
สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ได ้

1.7.4    อุทยานแห่งชาติปางสีดา และจังหวดัสระแก้ว สามารถน าข้อเสนอแนะ ไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวชิาส่ิงแวดลอ้มแก่โรงเรียนในจงัหวดัสระแกว้ได ้

1.7.5   สมาคมรักษป์างสีดา จงัหวดัสระแกว้ สามารถร่วมมือกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
สระแกว้ และองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีอยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติปางสีดา ไป จดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประจ าปีของจงัหวดัสระแกว้ได ้

1.7.6   สถาบนัการศึกษาและนกัวชิาการการท่องเท่ียว สามารถน าแนวความคิดและรูปแบบ
การวจิยัไปปรับใชเ้พื่อด าเนินการวจิยัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามอุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ ได ้
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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในอตัราเฉล่ียถึงร้อยละ 25-30 ต่อ

ปี และมีรายได้เฉล่ียทัว่โลกถึงปีละ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (Shang, 2003) โดยองค์การ
สหประชาชาติไดป้ระกาศให้ปี 2002 เป็นปีแห่งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และสนบัสนุนให้ประเทศ
ต่าง ๆ ด าเนินการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีเป็นพื้นท่ี
ธรรมชาติตามบริเวณต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นภูเขา เนินเขา และเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ ควรหาแนวทางการ
อนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องท่ียวอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงแนวทางหน่ึงท่ีจะสามารถอนุรักษ์ให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีถาวรได ้คือการจดัตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ หรือเขตอนุรักษธ์รรมชาติข้ึน 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดตั้งอทุยานแห่งชาติ  
 

การจดัตั้งอุทยานแห่งชาติท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีมีแนวความคิดมาจาก 2 ประการหลกั คือ 
ประการแรกมาจากแนวความคิดการจดัตั้งพื้นท่ีสวนสาธารณะ หรือพื้นท่ีส่วนรวม เพื่อการพกัผอ่น 
หยอ่นใจ ประการท่ีสองเป็นความคิดเก่ียวกบัพื้นท่ีสงวน ของผูป้กครองเมือง ท่ีมีไวเ้พื่อการล่าสัตว ์
นันทนาการ และใช้เป็นเคร่ืองแสดงฐานอ านาจของผูป้กครองสมยักลางของยุโรป จากแนวคิด
เก่ียวกบัสวน สาธารณะและพื้นท่ีสงวนของผูป้กครองเมืองเพื่อการล่าสัตว ์ท าให้เกิดแนวความคิด 
ของการจดัตั้ งอุทยานแห่งชาติข้ึนมา (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พนัธ์ุพืช, ส านักอุทยาน
แห่งชาติ, 2553) ในเวลาต่อมา George Catlin ไดเ้ดินทางไปท่ี Fort Pierre พบวา่ชาวอินเดียนแดง และ
ควายป่าได้หายไปจากบริเวณท่ีราบดงักล่าว เขาจึงเขียนบทความแสดงความคิดเห็นลงในวารสาร 
และเสนอรัฐบาลอนุรักษ์ชาวอินเดียนแดงและธรรมชาติไว ้และในปีเดียวกนัการด าเนินการสงวน
พื้นท่ีคุม้ครองเพื่อประโยชน์ดา้นนนัทนาการแก่สาธารณชนไดก้ าเนิดข้ึน ณ มลรัฐ Arkansas ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และ พนัธ์ุพืช, ส านกัอุทยานแห่งชาติ, 2553) 

นอกจากน้ี Audubon (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และ พนัธ์ุพืช, ส านกัอุทยานแห่งชาติ, 
2553) ไดว้ิจารณ์ถึงการพฒันาท่ีมุ่งท าลายธรรมชาติท่ีก าลงัจะ เกิดข้ึน เช่นเดียวกบั Thoreau ท่ีได้
ตระหนกัถึงการมุ่งท าลายธรรมชาติของเพื่อนร่วม ชาติ เขาจึงไดผ้ลกัดนัให้สภาพพื้นท่ีบริเวณใกล้
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บ้านเป็นท่ีอนุรักษ์และยืนยนัความคิดของตนว่า รัฐต้องมีพื้นท่ีอนุรักษ์ของชาติเอาไว้เพื่อใช้
ประโยชน์ดา้นต่าง ๆ ทั้งของรัฐและประชาชน รวมทั้งเพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศ และเป็นท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจของประชาชนดว้ย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, ส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2556) หลงัจากนั้น ในปี พ.ศ. 2407 Marsh ไดเ้สนอ
แนวความคิดของเขาเก่ียวกบันิเวศวิทยาเอาไวใ้นหนงัสือ Man and Nature วา่ “มนุษยต์อ้งอยูร่่วมกบั 
ธรรมชาติ เพราะการท าลายธรรมชาติก็เท่ากบัวา่เป็นผูท้  าลายตนเอง”  และหลงัจากนั้นในปีเดียวกนั 
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดป้ระกาศให้พื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีมีความสวยงามชองธรรมชาติในแถบบริเวณ
หุบเขา Yosemite ในเขต Sierra to California เป็นพื้นท่ีอนุรักษส์าธารณะเพื่อเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ
ของประชาชนต่อไป (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และ พนัธ์ุพืช, ส านักอุทยานแห่งชาติ, 2553) 
ต่อมาในปี 2413 นกัส ารวจภูเขาไฟท่ีลอ้มรอบทะเลสาบ Yellowstone ไดผ้ลกัดนัรัฐสภาอเมริกนั ให้
ออกกฎหมายเพื่อคุม้ครองสภาพป่าธรรมชาติท่ียงัสมบูรณ์ให้คงอยูต่่อไป หลงัจากนั้นอีก 2 ปี รัฐสภา
อเมริกนัไดอ้อกกฎหมายประกาศจดัตั้งอุทยานแห่งชาติแห่งแรกข้ึน เม่ือมีนาคม พ.ศ. 2415 ไดช่ื้อว่า
อุทยานแห่งชาติ Yellowstone  

ส่วนประเทศไทย แนวคิดการจดัตั้งอุทยานแห่งชาติเกิดข้ึนภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ทั้งน้ีเน่ืองจากอตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ตอ้งการพื้นท่ีการเพาะปลูก
เพิ่มข้ึน ผลท่ีตามมาก็คือมีการหกัร้างถางพง เปล่ียนสภาพป่าเป็นไร่นาสัตวป่์าชนิดต่าง ๆ ลดจ านวน
ลงอย่างรวดเร็ว ในท่ีสุดรัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการคุ้มครองรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติด้านป่าไม้และสัตว์ป่า จึงด าริให้มีการจดัวนอุทยานและอุทยานแห่งชาติ แต่ไม่มีงบ 
ประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน จนกระทัง่ปี พ.ศ.2502 จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์นายกรัฐมนตรีมี
ความสนใจในการคุม้ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม ้จึงน าความคิดเสนอเขา้ท่ี
ประชุมคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีความเห็นตามขอ้เสนอของนายกรัฐมนตรี  และต่อมาใน 
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2504 จึงมีพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติข้ึน และไดก้ าหนดพื้นท่ีเขาใหญ่เป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยเม่ือ พ.ศ. 2505 (กรมป่าไม,้  2545) 

จากแนวคิดของการจดัตั้งอุทยานแห่งชาติตามท่ีกล่าวมาน้ีช้ีให้เห็นว่าการจดัตั้ งอุทยาน
แห่งชาติ นอกจากเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศต่าง ๆ แลว้ ยงัเป็นการกระตุน้ให้
ประชาชนไดต้ระหนกัในความส าคญัของธรรมชาติท่ีมีต่อมวลมนุษย ์และเป็นแหล่งก าเนิดของแม่น ้ า
ล าคลอง ตลอดจนเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์านานาชนิด นอกจากน้ี อุทยานแห่งชาติในประเทศต่าง ๆ 
ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ อนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยัท่ีส าคญัอีกด้วย 
โดยเฉพาะถา้อุทยานแห่งชาติแห่งใดมีธรรมชาติหรือทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และมีสัตวป่์านานาชนิดให้
เท่ียวชม ก็จะยิง่ท  าใหแ้หล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศแห่งนั้นมีความส าคญัยิง่ข้ึน 
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดตั้งอทุยานแห่งชาติเป็นมรดกโลก 
 

มรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาตินบัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าของมนุษยชาติ ท่ีมีก าเนิด
มาคู่กบัโลกและมนุษย ์คุณค่าของมรดกโลกเป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวและนนัทนาการท่ีส าคญั 
เพราะสามารถใชเ้ป็นประโยชน์จากแหล่งมรดกโลก เพื่อการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียว เช่น การ
เรียนรู้ การทัศนศึกษา การพักแรม การจัดกิจกรรมประเพณี การสร้างงานจิตรกรรม และ 
ประ ติมากรรม  และ เ ป็นห้อง เ รียนขนาดใหญ่ของ เยาวชนและประชาชน  (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2556) 

การจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีข้ึนในบริเวณมรดกทางวฒันธรรมหรือมรดกทางธรรมชาติ 
บางคร้ังก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริเวณนั้น ๆ เป็นอย่างมากและยากท่ีจะป้องกนัแกไ้ข จึงท าให้เกิด
แนวความคิดท่ีวา่ การรักษาและป้องกนัสมบติัทางวฒันธรรม และสมบติัทางธรรมชาติของโลก เป็น
ความจ าเป็นร่วมกันของมนุษยชาติทัว่ไป แนวความคิดและวิตกกังวลดังกล่าว เกิดข้ึนจาก การ
ประชุมใหญ่สมัยสามัญคร้ังท่ี 17 ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง 
สหประชาชาติ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศส ระหวา่งวนัท่ี 17 ตุลาคม ถึง 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 
1972 ท่ีมีต่อความเส่ือมโทรมของมรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ และไดต้ระหนกัดีวา่ การ
เส่ือมโทรมดงักล่าว ไม่ไดเ้ป็นผลมาจากการเส่ือมโทรมตามธรรมชาติเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย (องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ, 2521, อา้งถึงใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, ส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2556) 

จากปัญหาและสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ จึงท าให้ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเห็นว่าการด าเนินงาน
ในระดบัชาติ เพื่อการคุม้ครองป้องกนัมรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาตินั้นไม่สามารถ กระท า
ไดค้รบถว้นสมบูรณ์ อนัสืบเน่ืองมาจากความจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรในขอบเขตท่ีกวา้ง  ขวางและ
หลากหลายเกินการจดัหาไดใ้นระดบัชาติของดินแดนอนัเป็นท่ีตั้งของมรดก ท่ีประชุมจึงเห็นสมควร
ใหก่้อตั้งระบบการด าเนินการในรูปแบบของอนุสัญญาระหวา่งประเทศ และมีมติรับรองอนุสัญญาวา่
ดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1972 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2556) 
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2.2.1 ความหมายของมรดกโลก 
มรดกโลก หมายถึงส่วนใด ๆ ของมรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ ท่ีมีความ 

น่าสนใจ โดดเด่น และมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสงวนไว ้เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของมรดกของโลก 
ส าหรับมนุษยชาติโดยรวม นอกจากน้ี มรดกโลกทางวฒันธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติ ยงั
หมายถึงบรรดาสมบติัท่ีประเมินค่ามิได ้และไม่สามารถทดแทนได ้ท่ีไม่ใช่คุณค่าดงักล่าวเพียงเฉพาะ
ในแต่ละประเทศเท่านั้น แต่เป็นของมนุษยชาติทั้งมวล การสูญเสียทั้งในลกัษณะของการเส่ือมโทรม 
และการสูญหายไปของสมบติัท่ีล ้ าค่าเหล่านั้น เป็นผลให้เกิดความสูญเสียของมรดกของประชาคม
โลกดว้ย (UNESCO, 1996 อา้งถึงใน กมล เอ่ียมอรุณ, 2555) 

 
2.2.2 ความส าคัญของมรดกโลก 
จากความหมายหรือนิยามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ จะเห็นว่ามรดกโลกทางวฒันธรรมและทาง

ธรรมชาตินั้น ถือเป็นมรดกโลกส าหรับมวลมนุษยชาติโดยรวม จึงตอ้งมีการก าหนดมาตรการเฉพาะ 
เพื่อการปกป้องคุม้ครองใหม้รดกโลกดงักล่าวสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืนต่อไป โดย อนุสัญญาวา่
ดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติไดก้  าหนดคุณลกัษณะ ของส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ถือวา่เป็นมรดกโลกแยกตามประเภทในมาตราท่ี 1 และ 2 ไวด้งัน้ี 

มาตรา 1 “มรดกทางวฒันธรรม” มีความหมายครอบคลุมถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. อนุสรณ์สถาน คือ ผลงานทางสถาปัตยกรรม ผลงานทางประติมากรรม หรือ 

จิตร กรรม ส่วนประกอบหรือโครงสร้างทางโบราณคดี จารึก ถ ้ าท่ีใช้อยู่อาศยั และร่องรอยท่ี
ผสมผสานกนัของส่ิงต่าง ๆ ขา้งตน้  

2. กลุ่มอาคาร คือ กลุ่มของอาคารท่ีแยกจากกนั หรือเช่ือมต่อกนัโดยลกัษณะทาง 
สถาปัตยกรรม หรือโดยความสอดคลอ้งกลมกลืน ซ่ึงมีคุณค่าในระดบัสากล  

3. แหล่งหรือสถานที่ คือ ผลงานท่ีเกิดจากมนุษยห์รือผลงานท่ีเกิดจากมนุษยแ์ละ 
ธรรมชาติ และบริเวณอนัรวมถึงแหล่งโบราณคดี ซ่ึงมีคุณค่าโดดเด่นในระดบัสากล (UNESCO, 
1992 อา้งถึงใน กมล เอ่ียมอรุณ, 2555) 

มาตรา 2 ตามวตัถุประสงคแ์ห่งอนุสัญญา “มรดกทางธรรมชาติ” มีความหมายครอบคลุม
ถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. สภาพทางธรรมชาติทีป่ระกอบด้วยลักษณะทางกายภาพและทางชีวภาพ หรือ 
กลุ่มของสภาพธรรมชาติดังกล่าว ซ่ึงมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล 
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2. สภาพองค์ประกอบทางธรณวีทิยา หรือธรณสัีณฐาน หรือบริเวณท่ีพิสูจน์ทราบ 
อยา่งชดัแจง้วา่เป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัของสายพนัธ์ุสัตวแ์ละพืชท่ีก าลงัไดรั้บการคุกคาม ซ่ึงมีค่าโดดเด่น 
ในระดบัสากล 

3. สภาพธรรมชาติหรือบริเวณที่พิสูจน์ทราบอย่างชัดแจ้งว่ามีคุณค่าโดดเด่น ใน
ระดบัสากล (UNESCO, 1992 อา้งถึงใน กมล เอ่ียมอรุณ, 2555) 

 
2.2.3 การคัดเลอืกการขึน้บัญชีเป็นมรดกโลก 
ขั้นตอนการพิจารณาคดัเลือกมรดกโลก จะพิจารณาดงัน้ี 
ประการแรก ประเทศสมาชิกจะเสนอรายช่ือสถานท่ีในประเทศของตนเขา้สู่การพิจารณา 

ให้เป็นมรดกโลก โดยเสนอไปยงัส านกังานเลขานุการคณะกรรมการมรดกโลก ณ ส านกังานใหญ่ 
อยูท่ี่องค์การยเูนสโก กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ภายในวนัท่ี 13 ธนัวาคม ของทุกปี พร้อมทั้งแนบ 
เอกสารแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ของสถานท่ีเหล่านั้น  

ประการท่ีสอง คณะกรรมการกลางจะท าการประชุมภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมี
องคก์รเอกชนระหวา่งประเทศให้ค  าปรึกษา ไดแ้ก่ International Council of Monuments and Sites 
(ICOMOS) และ International Center of Conservation in Rome (ICCROM) ท าหนา้ท่ีให้ค  า ปรึกษา
เก่ียวกบัสถานท่ีทางวฒันธรรม ส่วนสถานท่ีทางธรรมชาตินั้น International Union for Conservation 
of Nature Resources (IUCN) เป็นองค์กรท่ีให้ค  าแนะน าปรึกษาแก่คณะกรรมการ หลงัจากการ
พิจารณาในขั้นแรกแลว้ คณะกรรมการกลางจะส่งรายช่ือและสถานท่ีเหมาะสมให้แก่ คณะกรรมการ
มรดกโลกพิจารณาช้ีขาดอีกคร้ังหน่ึง (UNESCO, 1990 อา้งถึงใน โลเปซ, 2004) 

 

2.3 แนวคดิการเสนอขอขึน้บัญชีผนืป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ เป็นมรดกโลกทาง  
ธรรมชาติ 
 

ก่อนท่ีประเทศไทยจะไดเ้สนอผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตินั้น 
ประเทศไทยไดรั้บการพิจารณาให้ข้ึนบญัชีเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมมาแลว้ 1 แห่ง ไดแ้ก่เขต
รักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแขง้ เม่ือ ปี พ.ศ. 2534 (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช,
ส านกัอุทยานแห่งชาติ, 2553) ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ไดเ้สนอผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ อนัประกอบดว้ยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทบั
ลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าดงใหญ่ เสนอข้ึน
บญัชีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติอีกคร้ังหน่ึง ผลจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญั
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คร้ังท่ี 29 ท่ีเมืองเดอร์บนั สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ไดมี้มติเห็นชอบให้ ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ไดรั้บ
การข้ึนบญัชีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติตามหลกัเกณฑ์ท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2548 (กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช, ส านกัอุทยานแห่งชาติ, 2553)  

 
 

 
 
ภาพที ่2.1 แผนท่ีผนืป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ 
แหล่งทีม่า: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช, ส านกัอุทยานแห่งชาติ, 2548ข. 

 
2.3.1 ข้อเสนอแนะทีค่วรปรับปรุงแหล่งมรดกโลกผนืป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่  
หลงัจากท่ีประชุมองคก์ารยเูนสโก ไดป้ระกาศให้ผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ ไดรั้บการข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแลว้ องคก์ารยเูนสโกไดแ้สนอแนะตามมาอีก 7 ขอ้ดงัน้ี 
1) ให้จดัการผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ในรูปแบบการบริหารจดัการแบบบูรณาการ 

และแต่งตั้งผูจ้ดัการรับผดิชอบโดยเฉพาะ 
2)  ให้สนบัสนุนทรัพยากรดา้นงบประมาณ และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการใน

รูปแบบของผนืป่า 
3) ใหมี้การส ารวจวจิยัอยา่งละเอียดเก่ียวกบัสถานภาพของพืชและสัตวใ์นผนืป่า 
4) ให้จดัมาตรการควบคุมความเร็วของการจราจรในถนนสายหลกัท่ีตดัแบ่งผืนป่า 

โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 304 ก่อนการก่อสร้างแนวเช่ือมต่อ เพื่อป้องกนัสัตวป่์าไดรั้บอนัตราย
จากการถูกรถชน 

5) ด าเนินกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความร่วมมือจากสาธารณชนในการอนุรักษ์ผืนป่า      
เพื่อเป็นหลกัประกนัในสถานภาพมรดกโลก 
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6) ให้ริเร่ิมโครงการเช่ือมต่อผืนป่า ระหว่างพรหมแดนของประเทศไทย-กมัพูชา 
บริเวณอุทยานแห่งชาติตาพระยา กบัพื้นท่ีอนุรักษ ์โดยความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลไทยกบักมัพชูา  

7) ให้รีบศึกษาความเป็นไปได ้ในการจดัท าแนวเ ชื่อมต่อทางนิเวศว ิทยา 
(Ecological Corridor) ระหว่างผืนป่าเขาใหญ่-ทบัลาน ส่งคณะกรรมการมรดกโลกภายใน ปี พ.ศ. 
2550 (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2549) 
 

2.3.2 การบริหารจัดการผนืป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ 
จากขอ้เสนอขององค์การยูเนสโก ท่ีให้การจดัการผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ ในรูป แบบ

การบริหารแบบบูรณาการ และให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณพร้อมบุคลากรเพื่อการบริหาร 
จดัการให้ผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ คงสภาพความสมบูรณ์ตามเง่ือนไขท่ีเสนอขอข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาตินั้น ปรากฏวา่ยงัมีปัญหาส าคญัท่ีประเทศไทยยงัไม่สามารถตอบสนองตาม
เง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัองคก์ารยเูนสโก เช่น 

1) ปัญหาทางหลวงหมายเลข 304  
จากกรณีท่ีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีโครงการท่ีจะขยายถนนเส้น 304 กบินทร์

บุรี-ปักธงชยั ถนนท่ีผา่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทบัลาน จาก 2 เลน เป็น 4 เลน 
โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯมีความเห็นว่า ถนน 304 ท่ีผ่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยเฉพาะ
กิโลเมตรท่ี 27-29 และกิโลเมตรท่ี 42-48 มีความเหมาะสมท่ีจะท าให้ป่าเช่ือมต่อกนัได ้และสร้างเป็น
สะพานยกสูงส าหรับให้รถวิ่งด้านบน ส่วนด้านล่างก็ปลูกป่า ท าแนวร้ัวถนนเพื่อให้ สัตว์อพยพ
เคล่ือนยา้ยหากันได้ อีกทั้ งยงัเป็นไปตามแผนงานท่ีรัฐบาลไทยต้องน าเสนอความ คืบหน้าให้
คณะกรรมการมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550 ดว้ย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2548ข 
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ภาพที ่2.2 แผนท่ีทางหลวงหมายเลข 304 กบินทร์บุรี-ปักธงชยั 
แหล่งทีม่า:  กรมทางหลวง, ส านกัอ านวยความปลอดภยั, 2556.  
  

2) ความเห็นเกีย่วกบัการท าแนวเช่ือม (Corridor) ผนืป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-ทบัลาน  
จากการศึกษาเร่ืองการท าแนวเช่ือม (Corridor) เพื่อเช่ือมต่อผืนป่าเขาใหญ่-ทบัลาน เพื่อให้

สัตวส์ามารถเคล่ือนยา้ยไปมาได้ระหว่างพื้นท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์ความหลาก 
หลายทางชีวภาพ พบว่าส่วนใหญ่ของประชากรในเขตพื้นท่ีอุทยานฯ มีความคิดเห็นว่าการก่อสร้าง
ควรเป็นลกัษณะอุโมงคล์อดถนนให้รถวิ่งผา่น และบางส่วนเห็นวา่ควรสร้างสะพานยกระดบัให้รถ
วิ่งขา้ม หรือสร้างถนนเช่ือมต่อครอบเส้นทางท่ีมีอยู่ให้รถยนต์วิ่งลอด (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธ์ุพืช, 2550ข) 

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการเป็นมรดกโลกของผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่นั้น 
พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นดา้นดี โดยคิดว่าจะท าให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีสาธารณูปโภคดีข้ึน มีนกัท่อง 
เท่ียวเขา้มาเท่ียวมากข้ึน ท าให้ประชาชนมีงานท ามากข้ึน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 
2550ข) 
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ขอ้เสนอแนะท่ีกล่าวมาน้ีมีเพื่อตอ้งการให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ อนัมี
คุณค่าในผนืป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ รวมทั้งอุทยานแห่งชาติปางสีดามีสภาพอุดมสมบูรณ์และย ัง่ยืน เพื่อ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพ เพราะถา้ไม่มีการบริหารจดัการท่ีดี ปล่อยให้มีการบุกรุกป่าไม้
และท าลายทรัพยากรไปเร่ือย ๆ ต่อไปผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่อาจหมดสภาพท่ีอุดมสมบูรณ์ อนัมีผล
ต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคตดว้ย 

 
2.3.3 คุณค่าความส าคัญทีโ่ดดเด่นของผนืป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ 
คุณค่าความส าคญัท่ีโดดเด่นของผืนป่าดงพญาเยน็–เขาใหญ่ ในการเสนอขอข้ึนบญัชีเป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติ มีลกัษณะโดดเด่นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1)  ด้านอุทกวทิยา 

เน่ืองจากผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นเทือกเขาสลบัซับซ้อน มีฝนตกมากน้อยแตก 
ต่างกนัไปในแต่ละบริเวณโดยเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1,000-3,000 มิลลิเมตรต่อปี จึงท าให้ผืนป่าแห่งน้ีมี
บทบาทส าคญัในการเป็นแหล่งกกัเก็บน ้ า และเป็นตน้น ้ าล าธารท่ีไหลหล่อเล้ียงการด ารงชีวิตของ
ชุมชนต่าง ๆ ในภูมิภาค (สุรเชษฎ ์เชษฐมาส และคณะ, 2549) 

2) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผนืป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ มีบทบาทส าคญัต่อการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ ทั้ง

ในระดบัประเทศและระดบัโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งสงวนระบบนิเวศตามธรรมชาติอนั
หลากหลาย ตั้งแต่ป่าดงดิบช้ืน ป่าดงดิบเขา ป่าดงดิบแลง้ ไปจนถึงป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง และ
ทุ่งหญา้เขตร้อนซ่ึงกระจายตวัอยู่ทัว่ไป (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, ส านักอุทยาน
แห่งชาติ, 2553) 

จากระบบนิเวศทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย ผนืป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ จึงเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยั
ของชนิดพนัธ์ุพืชและสัตวป่์าจ านวนมาก จากการส ารวจพบว่าประเทศไทยนั้นพบชนิดพนัธ์ุพืช
ทั้งหมดราว 15,000 ชนิด และมีสัตวป่์าถึง 805 ชนิด ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม และสัตว์
ป่าท่ีพบทั้งหมดมีหลายชนิดท่ีมีความส าคญัในระดบัโลก และมี 3 ชนิดพนัธ์ุท่ีมีสภาพใกลสู้ญพนัธ์ุ 
(endangered) ไดแ้ก่ ช้างป่า เสือโคร่ง และววัแดง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, ส านกั
อุทยานแห่งชาติ, 2553) 

นอกจากน้ียงัพบว่า มีสัตวป่์าท่ีมีสถานภาพมีแนวโน้มสูญพนัธ์ุไปจากโลก (Vulnerable) 
อาศยัอยู่ในผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ ไดแ้ก่ ลิงกงัหรือลิงกน้แดง ชะนีมงกุฎ เม่นใหญ่ หมาไน หมี
ควาย เสือลายเมฆ กระทิง เลียงผา นกลุมพูแดง ไก่ฟ้าพญาลอ และนกยูง (สุรเชษฎ์ เชษฐมาส และ
คณะ, 2549) 
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3) ด้านการท่องเทีย่วและการศึกษาเรียนรู้ 
นอกจากผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จะมีสภาพภูมิทศัน์ท่ีโดดเด่นแล้ว ยงัเป็นบริเวณท่ีมี

สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลบัซับซ้อนมากท่ีสุดและมีฝนตกชุกท่ีสุด จึงพบว่ามีล าธาร และน ้ าตก
จ านวนมากกระจายอยู่ทัว่ไป เป็นส่ิงดึงดูดใจแก่ผูม้าเยือนในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก  ผืนป่าดงพญา
เยน็-เขาใหญ่ ยงัเป็นแหล่งธรรมชาติอนัสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ จึงมีโอกาสพบเห็นชนิด
พนัธ์ุสัตวป่์าท่ีส าคญัและหายาก หรือใกลสู้ญพนัธ์ุ อาทิ เสือโคร่ง ชา้งป่า กระทิง ววัแดง ชะนีมือขาว 
ชะนีมงกุฎ นกกก นกแก๊ก รวมถึงจระเขน้ ้าจืด (บริษทั บีบีเอม็ที (ประเทศไทย), 2550) 
 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน รูปแบบ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ “การท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible) ในแหล่งท่องเท่ียว 
ธรรมชาติ มีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และมีการให้การศึกษาแก่ผูท้่องเท่ียว” การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึง 
แตกต่างจากการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ในแง่การจดัการการท่องเท่ียว และการให้การศึกษา โดยการ
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนจะครอบคลุมการจดัการการท่องเท่ียวท่ีกวา้งขวางกวา่ แต่ไม่เนน้ให้การศึกษาแก่ผู ้
ท่องเท่ียว เพียงแต่ให้มีการจดัการลดผลกระทบจากการท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ
เป็นส าคญั (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2540) 

 
2.4.1 กระแสทีก่่อให้เกดิการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
การพฒันาการท่องเท่ียวในทิศทางท่ีประสานการพฒันากบัการอนุรักษ ์ไดมี้ความพยายาม

ด าเนินการมาโดยตลอด โดยการวางกลยุทธ์ในการพฒันาภายใตแ้ผนพฒันาท่ีด าเนินการอย่างรอบ 
คอบตรงตามหลักวิชา ภายใต้แนวทางการ “พฒันาคู่อนุรักษ์ เพื่อพิทกัษ์การท่องเท่ียว” ตามแนว 
นโยบายของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย แต่ในการด าเนินการท่ีผา่นมา แนวทางต่าง ๆ เหล่านั้นยงั
ไม่สามารถปฏิบติัได ้ และขาดการจดัรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย, 2540) 

ภายใตค้วามตอ้งการของประเทศในการสร้างความสมดุลระหวา่งการพฒันากบัการอนุรักษ ์
โดยเฉพาะผลพวงมาจากการประชุมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มโลกท่ีประเทศบราซิล เม่ือปี 2535 ไดมี้ส่วน
ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัตั้ งระบบและ
กระบวนการ เพื่อประสานการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development) รวมทั้งท่ีเก่ียวกบัการ



18 

 

ท่องเท่ียว จากวตัถุประสงค์ดงักล่าวไดก่้อให้เกิดกระแสท่ีส าคญัต่อการพฒันาการท่องเท่ียว 3 ดา้น 
ดงัน้ีคือ (ภาพท่ี 2.3) 

1) กระแสความตอ้งการการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีขอบข่าย
กวา้งขวางไปทัว่โลก ทั้งในแง่การอนุรักษใ์นระดบัทอ้งถ่ินจนถึงการอนุรักษใ์นระดบัโลก 

2) กระแสความตอ้งการของตลาดท่องเท่ียวในด้านการศึกษาเรียนรู้ หรือมีประสบ 
การณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีมีมากข้ึนในหมู่นกัท่องเท่ียว 
และในทุกส่วนของสังคม 

3) กระแสความต้องการพัฒนาคน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมาจาก 
ประชาชนพื้นฐาน อนัจะเป็นหลกัประกนัท่ีจะใหก้ารพฒันาท่ีมีทิศทางท่ีถูกตอ้ง มีการกระจาย รายได้
ท่ีเหมาะสม เป็นไปตามความตอ้งการของผูอ้ยู่ในพื้นท่ีมากข้ึน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ ไทย, 
2540) 

 
2.4.2 หลกัการพืน้ฐานของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
Nash (1997) นกัวิจยัจากสมาคมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากสมาคมการท่องเท่ียว (The Tourism 

Society) ไดเ้สนอหลกัการพื้นฐาน 7 ประการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวด้งัน้ี 
1) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะตอ้งหลีกเล่ียงการสร้างผลกระทบทางดา้นลบท่ีจะก่อให้เกิด 

ความเสียหาย หรือการท าลายสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม 
2) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะตอ้งใหก้ารศึกษาแก่นกัท่องเท่ียว ให้ตระหนกัถึงความ ส าคญั

ของการอนุรักษธ์รรมชาติแวดลอ้มและวฒันธรรม 
3) รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะตอ้งน าไปสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติแวดลอ้ม และ

การจดัการเขตอนุรักษ ์
4) ชุมชนทอ้งถ่ิน รวมทั้งชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง จะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์โดยตรงจาก

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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ภาพที ่2.3 กระแสความตอ้งการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แหล่งทีม่า:  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2540. 
 

5) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะตอ้งเนน้ความส าคญัของการวางแผน และการเจริญเติบโตของ
การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน โดยเนน้การสร้างหลกัประกนัวา่ จ  านวนนกัท่องเท่ียวจะตอ้งอยู่ภายในขอบเขต
ของศกัยภาพในการรองรับ (Carrying Capacity) ตามธรรมชาติของระบบนิเวศทอ้งถ่ิน 

6) ผลประโยชน์ต่าง ๆ อนัเกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควรต้องเป็นของ
ประชาชนและประเทศผูเ้ป็นเจา้ของแหล่งท่องเท่ียว ดงันั้นผลิตภณัฑ์และส่ิงของต่าง ๆ ท่ีใช้บริการแก่
นกัท่องเท่ียวจึงตอ้งการใหใ้ชส่ิ้งของในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

7) ธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะต้องให้ความส าคัญกับผลประโยชน์อันเกิดจาก
โครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ท่ีได้รับการพฒันาจากความคิดสร้างสรรค์ของผูค้นในประเทศนั้น ๆ 
โดยเฉพาะ ท่ีได้เน้นความส าคญัของการพฒันาและการจดัการแหล่งท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน พร้อมทั้งมี
มาตรการลดการใช้เช้ือเพลิง การอนุรักษ์พนัธ์ุพืชธรรมชาติในทอ้งถ่ิน และการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ใหส้อดคลอ้งกบัทรัพยากรการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

ในขณะเดียวกนั จะตอ้งค านึงถึงความส าคญัของการบูรณาการการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มธรรมชาติ 
และการพฒันาชุมชนในบริเวณนั้น ไปพร้อม ๆ กนัดว้ย (Linberg, 1991) อีกทั้งให้ความส าคญักบัมิติของ
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Cater, 1999) อยา่งไรก็ตาม Linberg ไดต้ั้งค  าถาม

ความตอ้งการในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
และทรัพยากร 

ความตอ้งการของ 
ตลาดการท่องเท่ียว 
ดา้นการศึกษาเรียนรู้ 

การท่องเที่ยว 
ECOTOURISM 

ความตอ้งการพฒันาคน 
โดยการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน 
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เก่ียวกบัแนวคิด นโยบาย และวิธีปฏิบติัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่ จะช่วยให้เกิดการอนุรักษธ์รรมชาติ
แวดลอ้มและพฒันาไดจ้ริงหรือไม่ 
 

2.4.3 ความหมายของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
Hetzer (1965) ได้ให้นิยามของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวว้่า เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความ 

สัมพนัธ์ระหวา่งนกัท่องเท่ียว สภาพแวดลอ้ม และสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียว และยงั
ระบุอีกวา่ มีขอ้ท่ีควรค านึงถึง 4 ประการในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ 

1. เป็นการท่องเท่ียวท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
2. เป็นการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อวฒันธรรมเจา้บา้นน้อยท่ีสุด และตอ้ง

ใหค้วามเคารพต่อวฒันธรรมของเจา้ของบา้นดว้ย 
3. เป็นการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อผูค้นในระดบัล่างสุด/ 

รากหญา้ของสังคมเจา้บา้น 
4. เป็นการท่องเท่ียวท่ีเกิดประโยชน์และความพึงพอใจทางสันทนาการแก่นกัท่อง 

เท่ียวมากท่ีสุด  
ส่วน Brouse (1992, อา้งถึงใน Goelder & Ritchie, 2009)  แห่งบริษทัการท่องเท่ียว “Social 

Responsible Travel” กล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งหลีกเล่ียง
ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว เช่นเดียวกบั Goeldner (2009) 
ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวว้า่ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ 
และการอนุรักษ์ธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียว และส่งเสริมการอยู่ดีกินดีของผูค้นในทอ้งถ่ิน การ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะตอ้งยดึหลกัการส าคญั ดงัน้ี 

1) ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด (Minimize Impact) 
2) มีความรับผดิชอบและจิตส านึกต่อวฒันธรรมของผูค้นในแหล่งท่องเท่ียว 
3) ช่วยสร้างสรรคป์ระสบการณ์ทางบวกแก่เจา้ของพื้นท่ีและนกัท่องเท่ียวคนอ่ืนๆ 
4) ช่วยสนบัสนุนค่าใชจ่้ายเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว 
5) ช่วยเหลือค่าใชจ่้ายและส่งเสริมผูค้นในทอ้งถ่ินท่ีตนไปท่องเท่ียวมา 
6) ให้การส่งเสริมต่อจิตส านึกของผูค้นในทอ้งถ่ิน ต่อการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

และบรรยากาศทางสังคม 
7) ช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และขอ้ตกลงดา้นแรง 

งานท่ีมีต่อกนัและกนั  
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ในขณะเดียวกนัสมาคมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของออสเตรเลีย ไดใ้ห้ความหมายของการ
ท่อง เท่ียวเชิงนิเวศไวว้่า “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมความย ัง่ยืนของ
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ดา้นป่าไม ้สัตวป่์า ตลอดจนแมลงชนิดต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมความเขา้ใจ 
ความซาบซ้ึงทางวฒันธรรม และการอนุรักษ์วฒันธรรมของชุมชนในทอ้งถ่ินต่าง ๆ” (Goeldner, 
2009) 

ส่วนสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของอเมริกา (The Travel Industry Association of 
America Study) (อา้งถึงใน Goeldner, 2009)ไดพู้ดถึงการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวว้า่ 

1. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นการ
ท่องเท่ียวเพื่อการทศันศึกษา และสร้างอุปนิสัยในการอนุรักษธ์รรมชาติและสมบติัของธรรมชาติ 

2. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นเคร่ืองมือเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
3. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมิได้หมายถึงเฉพาะการท่องเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์ แต่ยงั

หมาย ถึงรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผดิชอบต่อระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน รับผิดชอบต่อสังคม
และความตอ้งการทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 

นอกจากน้ี Ceballos-Lascurain (1990) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวว้่า 
“เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ โดยมีวตัถุ 
ประสงค์เพื่อช่ืนชมศึกษาเรียนรู้และเพลินเพลินไปกบัทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตวป่์า ตลอดจน
ลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในแหล่งท่องเท่ียวเหล่านั้น” เช่นเดียวกบั Hill & Gale (2009) ได้
กล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีความหมายเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 

1. ส่ิงประทบัใจทางการท่องเท่ียวอนัข้ึนอยูก่บัสภาพธรรมชาติแวดลอ้ม 
2. นักท่องเท่ียวท่ีไปท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีการเรียนรู้จากความ 

ประทบั ใจของแหล่งท่องเท่ียว 
3. การจดัการผลิตภณัฑ์และประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควรให้มีความ 

สัมพนัธ์กบัธรรมชาติ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และความย ัง่ยนืของเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน 
Hill & Gale (2009) ยงักล่าวเพิ่มเติมว่า ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควรจะ

เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวต่อไปน้ีดว้ย คือ การท่องเท่ียวช่ืนชมสัตวป่์า (Wildlife Tourism) การ
ท่องเท่ียวแบบผจญภยั (Adventure Tourism) และการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Nature Area 
Tourism) รวมทั้งการท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานธรรมชาติ และส่งเสริมการอนุรักษธ์รรมชาติ 

ทั้งน้ี ทั้ง Boo (1990) และ Carter (1994) ยงัให้ความเห็นวา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นส่วน
หน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานทางธรรมชาติ และเกิดผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยท่ีสุด 
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เช่นเดียวกบั Orams (2001); Donohoe & Needham (2006) ใหค้วามหมายเพิ่มเติมวา่ การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีห่วงใยต่อสภาพของธรรมชาติ มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถ่ินทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม  

ในขณะเดียวกนั Honey (1999) ไดก้ล่าวไวใ้นบทความวิชาการวา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตพื้นท่ีคุ้มครองอยู่บ้าง และยงัมีการ
วิพากษ์วิจารณ์ในวงวิชาการอยู่ว่า การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะมีผลให้เกิดการเปล่ียน 
แปลงในพื้นท่ีอยูบ่า้ง แมจ้ะท าการป้องกนัอยา่งไรก็ตาม นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการและผูท้รงคุณวุฒิ
หลายคนไดใ้ห้ความเห็นอีกว่า ถา้ตอ้งการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยไม่ตอ้งท าการปรับปรุง
พื้นท่ีทางธรรมชาติเลยนั้น ก็สามารถท าได ้เช่น Mason (2003) และ Higham (2002) ไดช้ี้แนะให้ใช้
สวนสัตว ์(Zoos) แทน นอกจากน้ี Higham ยงัเสนอความเห็นเพิ่มเติมวา่ ควรใชบ้ริเวณรอบเมืองบาง
แห่งเป็นแหล่งท่อง เท่ียวเชิงนิเวศ 

นอกจากน้ี ทั้ งสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540) และ
ราชบณัฑิตยสถาน (2546) ยงัไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตรงกนัวา่ การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีทุกคนมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ 
เพราะแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศแต่ละแห่งจะมีสภาพและรูปแบบของทรัพยากรการท่องเท่ียวแตกต่าง
กนั ตามสภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ของแต่ละแห่ง นอกจากน้ีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศยงัมีกระบวนการ
เรียนรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในแต่ละชุมชนท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเพื่อ มุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนมี
จิตส านึกต่อการอนุรักษร์ะบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนืมากข้ึน 

ส่วนบุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นรูปแบบหน่ึงของ
การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ท่ีมุ่งเน้นการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ ซ่ึงก าลังเป็นท่ีนิยมอย่าง
กวา้งขวางในปัจจุบนัและนับวนัแต่จะมีมากข้ึน เพราะถือว่าเป็นการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ ท่ี
ก่อให้เกิดความสมดุลแห่งกระแสการพฒันาการท่องเท่ียว และกระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มใน
แหล่งท่องเท่ียวควบคู่กนัไป จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งช่วยกนัสนบัสนุนส่งเสริมให้การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว (2548) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศวา่ หมายถึงการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 
และมีวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวโดยมีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้ให้เกิดจิตส านึกต่อ
การรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื  
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จากความหมายอนัหลากหลายดังกล่าวน้ี สรุปได้ว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ได้ให้ความ 
หมายท่ีเป็นสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นการท่องเท่ียวท่ีจะส่งเสริมการพฒันาพื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 

2. เป็นการท่องเท่ียวท่ีทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศ 

3.    เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเนน้ให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสั หรือมีประสบการณ์กบั
สภาพแวดลอ้มธรรมชาติโดยตรง  

4. เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ประโยชน์กลบัคืนสู่ธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ินทั้งทางตรงและทางออ้ม 

5. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ท่ีคุณค่าธรรมชาติหรือลกัษณะเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ 
แหล่งท่องเท่ียว 

 
2.4.4 องค์ประกอบหลกัของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
โดยท่ี “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรม ชาติ

ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยืน” ขอบเขตของ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงครอบคลุมองคป์ระกอบหลกัอยู ่4 ดา้นดว้ยกนั คือ (ภาพท่ี 2.4) 

1) องค์ประกอบด้านพื้นท่ี เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกับ 
ธรรมชาติเป็นหลกั มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ีจึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีพื้นฐาน อยู่
กบัธรรมชาติหรือสภาพแวดลอ้ม 

2) องคป์ระกอบดา้นการจดัการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible 
Travel) ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม มีการจัดการท่ีย ัง่ยืน ควบคุมการพฒันาการ 
ท่องเท่ียวอยา่งมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการอยา่งย ัง่ยนื 

3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเ ท่ียวท่ี เ อ้ือต่อ
กระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว เพื่อปลุกจิตส านึกท่ี
ถูกตอ้งทั้งต่อนกั ท่องเท่ียว ประชาชนทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) องค์ประกอบดา้นการมีส่วนร่วม  เป็นการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน และทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544) 
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ภาพที ่2.4  องคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แหล่งทีม่า:  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544. 
 

นอกจากน้ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (2545ข) ยงัไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของระบบ
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวว้า่ การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตอ้งครอบคลุมองคป์ระกอบ
ส าคญั 4 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยเน้นท่ีศกัยภาพของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว และการก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม รวมถึงการก าหนดความ 
สามารถในการรองรับดา้นการท่องเท่ียวของพื้นท่ี เพื่อให้ทรัพยากรการท่องเท่ียวไม่เส่ือมโทรมลง
ไปอยา่งถาวร 

2) ดา้นตลาดการท่องเท่ียว โดยอาศยัเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อประชาสัมพนัธ์ เป็น
ส่ือกลางระหว่างนักท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และแหล่งท่องเท่ียว นอกจากนั้น การตลาดยงัเป็น
เคร่ือง มือในการเลือกสรรคุณภาพ และประเภทของนกัท่องเท่ียว 

3) ดา้นบริการ ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ครอบคลุมการบริการตั้งแต่ท่ีพกั อาหาร 
ยานพาหนะขนส่งนกัท่องเท่ียว ตลอดจนการบริการกิจกรรมท่องเท่ียว การน าเท่ียว และ การส่ือความ 
หมายธรรมชาติแก่นักท่องเท่ียว การบริการท่ีพกัหรืออาหารอาจไม่จ  าเป็น ข้ึนอยู่กบั สภาพและ
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว 

4) การบริหารจดัการ เป็นแกนหรือกลไกส าคญัในการควบคุมดูแล และจดัการให ้
นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นไปตามวตัถุประสงค ์การบริหารจดัการดงักล่าวประกอบดว้ยองคก์ร และผู ้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมไปถึงแผนงาน โครงการ มาตรการ และระเบียบต่าง ๆ  

 

ด้านพืน้ที ่

ทรัพยากรท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
ระบบนิเวศ 

ด้านการจดัการ 

ทรัพยากรท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
ระบบนิเวศ 

ด้านกจิกรรม 

รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียว 
เป็นส่ิงแวดลอ้มศึกษา 

ด้านองค์กร 

ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ 
บริหารจดัการการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน 
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2.4.5 ทรัพยากรการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึงส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีใดพื้นท่ี

หน่ึง อาจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยส่ิงเหล่านั้นจะตอ้งมี
ความงดงามแปลกตา มีความส าคญัหรือมีคุณค่า และเอ้ืออ านวยต่อการท่องเท่ียว นอกจากน้ี ดรรชนี 
เอมพนัธ์ุ และคณะ (2547) ได้ให้ความหมาย และลกัษณะของทรัพยากรการท่อง เท่ียวท่ีเกิดตาม
ธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อรองรับการใชป้ระโยชน์ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่ “ทรัพยากร
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถประกอบกิจกรรม
ท่องเท่ียวไดต้ามความตอ้งการ และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามบริเวณต่าง ๆ มีลกัษณะเฉพาะตวัดงัน้ี 
1) เน้นคุณค่าความเป็นธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ินในแหล่งธรรมชาติ อนัเป็น 

วฒันธรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ และพึ่งพาธรรมชาติใกลเ้คียงเป็นหลกั โดยมีการเปล่ียน 
แปลงสภาพสังคมดั้งเดิมนอ้ยมาก 

2) ในกรณีท่ีเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น ส่ิงอ านวยความสะดวก
พื้นฐานส าหรับนกัท่องเท่ียว ตอ้งกลมกลืนกบัธรรมชาติและสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน  

3) เน้นวตัถุดิบเพื่อการเรียนรู้และการส่ือความหมายธรรมชาติ โดยเฉพาะเก่ียวกบั 
ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความโดดเด่นทางกายภาพ ความสวยงามของภูมิทศัน์  

4) ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มกัมีความอ่อนไหวและความเปราะบางสูง ดงันั้น 
จึงอาจเส่ือมโทรม และถูกท าลายได้ง่าย การใช้ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงต้องมีความ
ตระหนกั และใชค้วามระมดัระวงัอยา่งสูง 

5) ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมกัมีการเขา้ถึงล าบาก ในประเทศไทย ทรัพยากร 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์ เช่นตามอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์า 

6) ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อาจเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวเดียวกันกับ 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวธรรมชาติทัว่ไป แต่พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กบันกัท่องเท่ียว 
ธรรมชาติทัว่ไปมีความแตกต่างกนั ดงันั้นจึงมีโอกาสท่ีจะเกิดความขดัแยง้ ระหว่างกิจกรรมและ
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่มน้ี (เรณุกา รัชโน, 2547) 

นอกจากน้ีทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ยงัสามารถจ าแนกไดห้ลายประเภท ดงัน้ี 
1) จ าแนกตามลกัษณะการเกิดและการใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา น ้ าตก หมู่เกาะต่าง ๆ และทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน เช่น รีสอร์ท เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
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2) จ าแนกตามลักษณะของระบบนิเวศ และลักษณะของทรัพยากรหลัก ได้แก่ 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติในระบบนิเวศทางบก ระบบนิเวศชายฝ่ัง ระบบนิเวศทางทะเล 
นอกจากน้ียงัสามารถจ าแนกออกเป็นระบบยอ่ย ๆ ไดอี้ก เช่น ระบบนิเวศป่าดิบช้ืน ป่าดิบเขา ป่าดิบ
แลง้ ระบบนิเวศป่าชายเลน และป่าพรุน ้ าจืด เป็นตน้ และยงัสามารถจ าแนกออกได ้ตามกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวไดอี้ก เช่น  การเท่ียวถ ้ า การเท่ียวภูเขา การเท่ียวชายหาด-ชายฝ่ัง การเท่ียวทะเล เป็นตน้ 
(เรณุกา รัชโน, 2547) 

3) จ าแนกตามหลักการการจ าแนกพื้นท่ีด้านนันทนาการ เป็นการจ าแนกพื้นท่ี
ท่องเท่ียว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจดัการพื้นท่ีท่องเท่ียว ในลกัษณะการตอบสนองต่อ
ประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการไดห้ลากหลายมากข้ึน โดยก าหนดเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีแตกต่าง
กนัตามลกัษณะของปัจจยัท่ีใชใ้นการจ าแนก ไดแ้ก่  

(1)  ลกัษณะดา้นกายภาพ เช่น การเขา้ถึง ความห่างไกล ความเป็นธรรมชาติ 
(2)  ลกัษณะดา้นสังคม เช่น โอกาสในการพบปะผูค้น  ผลกระทบจากนกัท่องเท่ียว 
(3)  ลกัษณะดา้นการจดัการ เช่น ระดบัของการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ี 

มาตรการควบคุมนกัท่องเท่ียว ลกัษณะของแหล่งท่องเท่ียวท่ีจ าแนกได ้เช่น พื้นท่ีธรรมชาติสันโดษ 
พื้นท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษโดยไม่ใชย้านยนต ์พื้นท่ี ธรรมชาติก่ึงสันโดษโดยใชย้านยนต ์พื้นท่ีชนบท 
พื้นท่ีเมือง เป็นตน้ซ่ึงในแต่ละพื้นท่ี จะไดป้ระสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่างกนั (บริษทั 
แอด๊วานซ์ โปรเกรส เนวเิกชัน่ เซ็นเตอร์ จ  ากดั, 2550) 
 

2.5 ทฤษฎกีารประเมนิแหล่งท่องเทีย่ว 
 
Naol et al. (2007) ไดท้  าการศึกษาเชิงทฤษฎีจากการประเมินของนกัท่องเท่ียวยงัพื้นท่ี

แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ เมือง Takayama-shi ประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ประกอบ
การศึกษาเป็นนกัศึกษาชาวญ่ีปุ่น วธีิด าเนินการศึกษาไดแ้ยกออกเป็นสองประเด็นคือ 

2.5.1  กรอบทางทฤษฎี (Theoretical framework)  
2.5.2  การวเิคราะห์การน าไปใช ้และผลท่ีไดรั้บ (Implementation analysis and results) 
 
2.5.1   กรอบทางทฤษฎ ี 
การศึกษากรอบทางทฤษฎี ผูท้  าการศึกษาไดแ้ยกศึกษาใน 2 ประเด็นยอ่ยคือ 
 1)  ธรรมชาติของสถานทีท่างประวตัิศาสตร์ และการประเมินของนักท่องเทีย่ว 
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ธรรมชาติของสถานท่ีทางประวติัศาสตร์มีทั้งท่ีมีคุณสมบติัทางการท่องเท่ียว และท่ีไม่มี
คุณสมบติัทางการท่องเท่ียว คือมีธุรกิจดา้นอ่ืนปะปนอยูด่ว้ย นอกจากน้ีผูค้นก็มีส่วนเก่ียวขอ้ง ปัจจยั
ต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นมีส่วนท าใหเ้กิดความซบัซอ้นมากข้ึน เพราะสถานท่ีทางประวติัศาสตร์เป็นแหล่งท่ี
ท าให้นักท่องเท่ียวเห็นคุณค่าทางประวติัศาสตร์หลายอย่าง พร้อมทั้งธุรกิจดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย ทั้งน้ี มี
ประชาชนจ านวนหน่ึงไดว้จิารณ์ธุรกิจการท่องเท่ียวโดยให้ความเห็นวา่ ธุรกิจการท่องเท่ียวมกัท าให้
สถานท่ีทางประวติัศาสตร์กลายเป็นสถานท่ีดอ้ยคุณค่าลง ในเวลาเดียวกนัมีการพิจารณาจากผูบ้ริโภค
วา่การมีกลุ่มนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก มกัท าให้เกิดจินตนาการ (Romantic) ต่อความรู้สึกของแต่ละ
คน และท าให้มีผลการประเมินออกมาในทางลบ นอกจากน้ี ยงัมีบางคนท่ีแสดงทศันะให้เห็นว่า
ความต้องการทางธุรกิจอาจตั้ งอยู่บนพื้นฐานของนักท่องเท่ียวท่ีต้องการความสะดวกสบาย 
นอกจากน้ี ยงัมีบางคนเสนอวา่การมีผูค้นหนาแน่นในบางสถานการณ์อาจถือวา่เป็นประสบการณ์ท่ี
น่าต่ืนตาต่ืนใจ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งผกูพนักนั และอาจเป็นประสบการณ์ท่ีน่าเบิกบานใจอีกดว้ย 

จากขอ้อภิปรายต่าง ๆ ดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่การประเมินของนกัท่องเท่ียวต่อสถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ในฐานะเป็นแหล่งท่องเท่ียวนั้น สามารถมีความสัมพนัธ์กบัทิศทางการประเมินหลาย
มิติ และความมีคุณค่าทางจิตใจต่อสถานท่ีนั้น ๆ เช่น ความรู้สึก ความสงบเงียบ และความคิดเห็นใน
แง่ต่าง ๆ  

2) โครงสร้างการประเมินของนักท่องเทีย่วต่อแหล่งท่องเทีย่ว 
ธรรมชาติอันซับซ้อนของการประเมินสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ในฐานะเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว สามารถตรวจสอบได้โดยอาศยัการอา้งอิงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบหลาย
อยา่ง ในการศึกษาก่อนหนา้น้ี มีองคป์ระกอบอยู ่2 อยา่ง คือ ความจ า กบั อารมณ์ องคป์ระกอบดา้น
ความจ ามีความสัมพันธ์กับลกัษณะทางกายภาพ ส่วนองค์ประกอบด้านอารมณ์ จะเก่ียวขอ้งกับ
คุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงมีผูเ้ขียนหลายคนได้กล่าวไวว้่าองค์ประกอบดา้นอารมณ์ เกิดจาก
องคป์ระกอบดา้นความจ า 

รูปแบบการประเมินท่ีเรียกว่าแ “แบบจ าลองโซ่เส้นทางสู่การตดัสินใจ” (Means-end 
chain model - MEC) นั้นเป็นการแสดงพื้นฐานท่ีจะอธิบายถึงคุณสมบติัของวตัถุหรือสถานท่ี ซ่ึงเป็น
วธีิท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคบ์างอยา่ง โดยวธีิน้ี ความสัมพนัธ์จะเช่ือมโยงลดหลัน่กนัระหวา่ง ความจ า 
กบั อารมณ์ และภาวะทางสมอง ซ่ึงจะสามารถช้ีออกมาได้ว่า สภาวะทางสมองของนกัท่องเท่ียว
สามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมท่ีมีความเขม้ขน้ต่างกนั เช่น ความต้องการ (want) หมายถึงการ
แสดงให้เห็นถึง ความต้องการที่จ าเป็น (need) ในขณะท่ี คุณค่า (value) หมายถึงความเช่ือในเร่ือง
ภาวะปลายทางของความตอ้งการท่ีอยู่ในสภาวะเฉพาะ และช้ีน าพฤติกรรมการเลือก ขอ้อภิปราย
เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ีลดหลัน่กนัของสภาวะทางสมอง 
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2.5.2    การวเิคราะห์การน าไปใช้ และผลทีไ่ด้รับ (Implementation analysis and results) 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูท้  าการศึกษาไดใ้ชว้ธีิการหลายอยา่ง ทั้งการสัมภาษณ์ การวเิคราะห์คลงั

ความรู้จากตาราง การวิเคราะห์แบบขั้นบนัไดกบัภาพถ่ายสถานท่ี และการวิเคราะห์จากตารางขอ้มูล 
เพื่อท าให้เห็นความแตกต่างระหว่างหัวขอ้ท่ีศึกษา ระหว่างปรากฏการณ์ท่ีท าการศึกษา กบัชุดของ
องค์ประกอบท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ ส่วนการวิเคราะห์แบบขั้นบนัไดนั้นจะอาศยัพื้นฐานรูปแบบ
ลูกโซ่ท่ีไดอ้ภิปรายกนัมา และถามซ ้ า ๆ ในบางเร่ืองจนทราบความพอใจและไม่พอใจ เช่น ท าไมจึง
คิดวา่วตัถุใดควรจะอยู่ในระบบใด กรอบของการสัมภาษณ์ชุดน้ีจะอธิบายถึงการน าไปใช้ และการ
วิเคราะห์ขอ้มูล นอกจากน้ี การใช้ภาพถ่ายของพื้นท่ีมาเป็นตวักระตุน้ก็ท  าให้มีขอ้ไดเ้ปรียบในการ
ตอบตามหวัขอ้ท่ีระบุลกัษณะของสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ โดยมีการจดัภาพไวจ้  านวน 23 ชุด เป็น
ภาพบริเวณรอบ ๆ และภายในสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีศึกษาคือ Sanmarchi กลางกรุง Takayama-
shi  และเมือง Gifu ในประเทศญ่ีปุ่น ท่ีไดถ่้ายไวใ้นสภาพท่ีแตกต่างกนัตามการอนุรักษ ์และตาม
ลกัษณะเด่นของคลงัความรู้ท่ีเก็บภาพไว ้ภาพท่ีเลือกมาน้ีเลือกตามการอนุรักษ์ตามสภาพแวดลอ้ม
ดา้นประวติัศาสตร์ ตามลกัษณะทางการท่องเท่ียว และตามลกัษณะทางการคา้ ภาพแต่ละชุดมีหลาย
แบบท่ีถ่ายแตกต่างกนัตามสภาพท่ีน ามาใชป้ระกอบการศึกษาจ านวน 58 ภาพ 

นอกจากน้ียงัมีการแยกประเภทของภาพออกตามองค์ประกอบ เช่น ด้านความจ า ด้าน
อารมณ์ ดา้นความตอ้งการ (wants) และความจ าเป็น (needs) และมีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีก 
เช่น ดา้นคุณค่า (values) บทบาทส าคญัท่ีมีต่อการเลือก และเหตุผลในการเลือก 

ในภาพเป็นความสัมพนัธ์รูปตน้ไม ้ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ ทั้งเชิง
บวกและเชิงลบ ก็ได้น ามาพิจารณาทั้งหมด ส่วนความสัมพนัธ์ทางออ้ม ไม่ได้น ามาพิจารณาด้วย 
ดงันั้นจึงเป็นรูปแบบตน้ไมท่ี้ซบัซ้อนส าหรับหวัขอ้แต่ละขอ้ แต่เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ความสัมพนัธ์ท่ีมี
นยัส าคญัจะไม่ขาดหายไป ภาพตน้ไมจ้ะแสดงถึงความสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่งองคป์ระกอบทั้งหมด 
เร่ิมจากองคป์ระกอบท่ีมีความถ่ีตั้งแต่ 5 หรือมากกวา่ จะจดัไวใ้นหวัขอ้เดียวกนักบัองค์ประกอบท่ีมี
ความหมายคลา้ยคลึงกนั โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ ความตอ้งการและความ
จ าเป็น (wants and needs) แลว้จึงพิจารณาความสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่งองคป์ระกอบดา้นความจ า 
กบัดา้นอารมณ์ แลว้จดัการดา้นความจ าอีกขั้นหน่ึง โดยวิธีน้ีความสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญัจะสามารถ
มองเห็นไดโ้ดยการจดักลุ่มองคป์ระกอบท่ีมีความหมายเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่ง
องคป์ระกอบคู่หน่ึง จะปรากฏให้เห็นเม่ือมีความตอ้งการตั้งแต่ 5 ข้ึนไป นอกจากน้ี บางภาพจะเห็น
ถึงความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางสังคมดว้ย 
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2.5.3   อภิปรายผล 
ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นเน้ือท่ี ผูว้ิจยัจึงขอกล่าวถึงเฉพาะเร่ืองฝูงชน เร่ืองธุรกิจ และเร่ืองความเห็นท่ีเป็น
ปัจจุบนัของแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวไดไ้ปเยือน เพราะส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งและมีความส าคญั
กบัแหล่งท่องเท่ียว ความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว การมีส่วนต่อการเยี่ยมชมและการแสวงหา
ในชีวติประจ าวนั แมจ้ะมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความสงบเงียบ ความเก่าแก่ และการขดัขวางการ
ติดตามส่ิงใหม่ ๆ ในขณะท่ีขอ้คน้พบบางอยา่งจะแสดงถึงผลในเชิงลบของผูค้นและการจบัตามอง
ของสังคม ขอ้คน้พบบางอยา่งจะแสดงถึงผลในเชิงบวก ไดแ้ก่ความกระฉบักระเฉง ความมีชีวิตชีวา 
ตามท่ีเคยมีผูเ้สนอตามทฤษฎีฝงูชน (Theory of Crowding) เอาไว ้นอกจากการคน้พบดงักล่าวแลว้ ผู ้
ศึกษาบางรายยงัแสดงให้เห็นวา่ร้านคา้ก็มีส่วนต่อการท่องเท่ียวเชิงประเพณี และในบรรยากาศท่ียงั
มีชีวิตชีวาอยู่เสมอ ซ่ึงความเห็นดังกล่าวไม่สอดคล้องกบัความเห็นเชิงลบของบุคคลบางรายท่ี
เก่ียวข้องกับผูท้  าการค้า ในขณะเดียวกัน มีความสัมพนัธ์ระหว่างป้ายสัญลักษณ์ท่ีทนัสมยั กับ
บรรยากาศใหม่ ๆ ท่ีบอกเป็นนยัถึงผลกระทบทางการคา้ ซ่ึงผลกระทบเหล่าน้ีแสดงวา่ไม่วา่จะมีผล
อะไรก็ตามจากร้านคา้ เช่นชอบ หรือไม่ชอบ ผูศึ้กษาสามารถด าเนินการไดโ้ดยดูวา่ร้านคา้เหล่านั้น
เก่าแก่หรือไม่ นอกจากน้ีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัตูข้ายเคร่ืองด่ืม และยานพาหนะ ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ 
เหล่าน้ีจะแสดงถึงโอกาสส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีจะเห็นคุณค่าของอดีตอนัเป็นจุดดึงดูดหลกัของ
นกัท่องเท่ียว เพราะตูข้ายเคร่ืองด่ืมจะมีความสัมพนัธ์กบัความสะดวกสบายของผูค้นดว้ย 
 
 2.5.4    สรุป 

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบผลท่ี
ผสมผสานกนัของตวัแปรบางตวั เช่น การมีคนจากท่ีอ่ืนเขา้มา การมีธุรกิจการคา้เขา้มา อนัมีผลต่อ
การประเมินของนกัท่องเท่ียวต่อสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ในฐานะเป็นแหล่งท่องเท่ียว แมจ้ะจ ากดั
ขอบข่ายในการประยกุตใ์ชอ้นัเน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง แต่การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ห้
ตวัช้ีวดัไปยงัวธีิการ ทฤษฎี และการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการดว้ย 

ส่วน Shang (2003) กล่าวว่าทฤษฎีการประเมินแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นทฤษฎีแบบ
ผสมผสานจากทฤษฎีต่าง ๆ เป็นทั้งทฤษฎีเชิงวชิาการและทฤษฎีเชิงปฏิบติั นอกจากน้ียงัมีผูเ้ช่ียวชาญ
ทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศบางคนไดใ้ห้ความเห็นเพิ่มเติมว่าทฤษฎีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นทฤษฎีว่า
ดว้ยความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่น ความรู้ดา้นนิเวศวิทยา ทฤษฎีการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื ทฤษฎีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และยงัเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีความสามารถในการรองรับของ
แหล่งท่องเท่ียว ทฤษฎีต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นส่งเสริมใหก้ารท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดพ้ฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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2.6 การประเมนิมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ว 
 

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพในการดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียว ศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว และศกัยภาพในการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ 
(กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว, 2548) นอกจากน้ีมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว 
ยงัหมายถึงการคงสภาพความสวยงามและเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ ดงันั้น การประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว จึงหมายถึงการประเมินคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งว่ามี
คุณค่าทางการท่องเท่ียวมากนอ้ยเพียงใด อยูใ่นระดบัมาตรฐานใด (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม, ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2545) ส่วนการ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น หมายถึงการประเมินคุณค่าขององคป์ระกอบ
ส าคัญ 4 ด้านของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้นว่ามีมาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับใด (กรมการ
ท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว,  2548) เหมาะท่ีจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวนั้นให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือไม่ 

ส่วนแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวแต่ละประเภทนั้น จะมีรูปแบบแตกต่าง
กนัตามวตัถุประสงค์ของผูส้ร้างแบบประเมิน กบัความตอ้งการในเน้ือหาและขอ้มูลท่ีจะน ามาใช ้
นอกจากน้ี การก าหนดคะแนนในแบบประเมินของแต่ละด้านก็แตกต่างกนัตามความส าคญัของ
เน้ือหาท่ีตอ้งการทราบ เช่น การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ จะมี
การก าหนดคะแนนมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวของแต่ละองค์ประกอบแตกต่างจากคะแนน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นตน้ (กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว, 
2550) นอกจากน้ี เคร่ืองมือหรือแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวของแต่ละหน่วยงานก็
แตกต่างกนัดว้ย เช่น 
 

2.6.1  แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วด้านประวตัิศาสตร์ โบราณวตัถุ 
  โบราณสถาน และศาสนา 
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวด้านประวติัศาสตร์ฯ ชุดน้ี สร้างข้ึนโดย

มหาวิทยาลยัมหิดล, คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (2555) มีวตัถุประสงค์เพื่อน าไป
ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวตามวดั โบราณสถาน และศาสนสถานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเท่ียวประเภทวดั มีเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งน ามาพิจารณาองคป์ระกอบแต่ละอยา่ง โดย
ตอ้งมีมาตรฐานคุณภาพดงัน้ี 

1) พื้นท่ีไหวพ้ระ ปริมาณ 2 ตารางเมตรต่อคน 
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2) ปริมาณน ้าอุปโภคบริโภค จ านวน 19 ลิตร/ คน/ วนั 
3) ท่ีจอดรถ  - รถยนตส่์วนบุคคล 4 ท่ีนัง่ ไม่นอ้ยกวา่ 12 ตารางเมตร/ คนั 
                -  รถทวัร์บริษทัน าเท่ียว 36 ท่ีนัง่ ไม่นอ้ยกวา่ 20 ตารางเมตร/ คนั 
4) ความสามารถในการเก็บขยะ ขนาดรถบรรทุกขยะของพื้นท่ี  
5) จ านวนหอ้งสุขา/ หอ้งน ้า  เท่ากบัจ านวนหอ้งสุขา/ หอ้งน ้าในปัจจุบนั 
6) จ านวนท่ีนัง่ในร้านอาหาร เท่ากบัจ านวนท่ีนัง่ในร้านอาหารในปัจจุบนั 
7) ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล 

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเ ท่ียวด้านประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน และศาสนาชุดน้ี จะมีรูปแบบและเกณฑ์การประเมินแตกต่างจากแบบประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ของกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา 
 

2.6.2  แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วทางประวตัิศาสตร์ 
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ท่ีมี
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ ศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว ศกัยภาพในการรองรับดา้น
การท่องเท่ียว และศกัยภาพในการบริหารจดัการ (กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว, 
2550ข) ทั้งน้ี แต่ละองคป์ระกอบจะมีหลกัเกณฑ์และดชันีช้ีวดัในการพิจารณาความมีศกัยภาพ ความ
มีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ 

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ สร้างข้ึนโดยกระทรวง
ท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว การประเมินมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์สามารถแบ่งออกได้ 3 องค์ประกอบ ในการให้คะแนนจะให้
ความส าคญักบัองค์ประกอบดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด ส่วนองคป์ระกอบ
ด้านการบริหารจัดการมีความส าคญัรองลงมา และศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียวมี
ความส าคญันอ้ยท่ีสุด โดยค่าของคะแนนแต่ละองคป์ระกอบเป็นดงัน้ี 

1. ศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว   ใหค้ะแนนเตม็ 50 
2. ศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว   ใหค้ะแนนเตม็ 10 
3. ศกัยภาพในการบริหารจดัการ  ใหค้ะแนนเตม็ 40 

เม่ือท าการประเมินตามแบบประเมินทุกองค์ประกอบแล้ว จึงน าคะแนนท่ีได้มาก าหนด
ระดบัมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ดงัน้ี 
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81 คะแนนข้ึนไป ระดบัมาตรฐาน ดีเยีย่ม  สัญลกัษณ์ 5 ดาว 
71-80 คะแนน ระดบัมาตรฐาน ดีมาก  สัญลกัษณ์ 4 ดาว 
61-70 คะแนน ระดบัมาตรฐาน ดี  สัญลกัษณ์ 3 ดาว 
51-60 คะแนน ระดบัมาตรฐาน ปานกลาง สัญลกัษณ์ 2 ดาว 
50 คะแนน หรือนอ้ยกวา่ ระดบัมาตรฐาน ต ่า  สัญลกัษณ์ 1 ดาว 
 

2.6.3  แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วประเภทน า้ตก 
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้าตก หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตก ท่ีมี

องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ คุณค่าดา้นการท่องเท่ียวและความเส่ียงต่อการถูกท าลาย ศกัยภาพในการ
พฒันาดา้นการท่องเท่ียว และการบริหารจดัการ ทั้งน้ี แต่ละองคป์ระกอบจะมีหลกัเกณฑ์และดชันีช้ี
วดัในการพิจารณาความมีศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ  เพื่อใช้ประเมิน
มาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวนั้นด้วย (กรมการท่องเท่ียว, ส านักงานพฒันาการท่องเท่ียว, 2551) 
ดงันั้นการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตก จึงหมายถึงการประเมินศกัยภาพ
ของแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้าตกโดยรวมทั้ง 3 องคป์ระกอบมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว 

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตก สร้างข้ึนโดยกรมการ
ท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว (2551ข) แบบประเมินชุดน้ีแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 2 
กรณี ตามลกัษณะของการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียวของพื้นท่ี เช่นในกรณีท่ีน ้ าตกแห่งนั้นมี
การบริหารจดัการด้านการท่องเท่ียวอยู่ในปัจจุบนั จะท าการประเมินทั้ง 3 องค์ประกอบ แต่ละ
องคป์ระกอบจะก าหนดคะแนนมาตรฐานคุณภาพแตกต่างกนั คือ องค์ประกอบท่ี 1 คุณค่าดา้นการ
ท่องเท่ียวและความเส่ียงต่อการถูกท าลาย จะก าหนดคะแนนให้ 85 คะแนน องค์ประกอบท่ี 2 
ศกัยภาพในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว ก าหนดคะแนนให้ 60 คะแนน และองคป์ระกอบท่ี 3 การ
บริหารจดัการจะก าหนดคะแนนให้ 65 คะแนน รวมคะแนนทั้ง 3 องค์ประกอบ จะเท่ากับ 210 
คะแนน 

เม่ือท าการประเมินแล้ว ให้น าคะแนนมาก าหนดระดบัมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทน ้าตกไดด้งัน้ี 

168 คะแนนข้ึนไป ระดบัมาตรฐาน ดีเยีย่ม สัญลกัษณ์ 5 ดาว 
147-168  คะแนน ระดบัมาตรฐาน ดีมาก สัญลกัษณ์ 4 ดาว 
126-147  คะแนน ระดบัมาตรฐาน ดี สัญลกัษณ์ 3 ดาว 
105-126 คะแนน ระดบัมาตรฐาน ปานกลาง สัญลกัษณ์ 2 ดาว 
105 คะแนน หรือนอ้ยกวา่ ระดบัมาตรฐาน ต ่า สัญลกัษณ์ 1 ดาว 
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แหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้าตกใด จะสามารถน ามาพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวไดดี้ จะตอ้งได้
คะแนนจากการประเมินตั้งแต่ระดบัมาตรฐาน ดี ข้ึนไป แต่ถา้แหล่งท่องเท่ียวแห่งใดมีคะแนนจาก
การประเมินต ่ากวา่ระดบั ดี จะตอ้งพฒันาศกัยภาพของดชันีมาตรฐานบางดชันีใหดี้ข้ึน 
 

2.6.4 แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีหลกัเกณฑ์

องค์ประกอบ 4 ประการ คือ ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การจดัการด้านการใช้
ประโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื การจดัการดา้นการใหค้วามรู้และสร้างจิตส านึก และการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว ทั้งน้ี แต่ละองคป์ระกอบจะมีดชันีช้ีวดัความมีศกัยภาพ 
และความมีคุณภาพ เพื่อใชใ้นการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (กรมการท่องเท่ียว, 
ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว, 2548) ดงันั้นการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึง
หมายถึงการประเมินศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยรวมทั้ง 4 องค์ประกอบ
มาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว 

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สร้างข้ึนโดยกระทรวงท่องเท่ียว
และกีฬา, กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว แบบประเมินชุดน้ีแบ่งเกณฑ์การประเมิน
ออกเป็น 4 ส่วน หรือ 4 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบจะก าหนดคะแนนมาตรฐานคุณภาพ
แตกต่างกนั คือ องค์ประกอบท่ี 1 ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะก าหนดคะแนน
มาตรฐานคุณภาพให้ 40 คะแนน ส่วนองค์ประกอบอ่ืนอีก 3  องค์ประกอบจะก าหนดคะแนน
มาตรฐานคุณภาพให้องค์ประกอบละ 20 คะแนน เม่ือท าการประเมินจากกลุ่มตวัอย่างครบตาม
จ านวนท่ีตอ้งการ จึงน าแบบประเมินมารวบรวมให้คะแนน แลว้น าคะแนนท่ีรวบรวมได ้มาก าหนด
ระดบัมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวด้งัน้ี 

81 คะแนนข้ึนไป ระดบัมาตรฐาน ดีเยีย่ม  สัญลกัษณ์ 5 ดาว 
71-80 คะแนน ระดบัมาตรฐาน ดีมาก  สัญลกัษณ์ 4 ดาว 
61-70 คะแนน ระดบัมาตรฐาน ดี  สัญลกัษณ์ 3 ดาว 
51-60 คะแนน ระดบัมาตรฐาน ปานกลาง สัญลกัษณ์ 2 ดาว 
50 คะแนน หรือนอ้ยกวา่ ระดบัมาตรฐาน ต ่า  สัญลกัษณ์ 1 ดาว 
แหล่งท่องเท่ียวบริเวณใดจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามเกณฑ์ มาตรฐาน

คุณภาพตามประกาศของกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา จะตอ้งท าการประเมิน
องคป์ระกอบส าคญัทั้ง 4 ดา้นก่อนวา่คะแนนมาตรฐานคุณภาพโดยรวมไดร้ะดบั ดี หรือระดบั 3 ดาว 
และคะแนนแต่ละองคป์ระกอบอยูใ่นรดบัมาตรฐานคุณภาพใด 
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นอกจากแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวตามท่ีกล่าวมาน้ี ยงัมีแบบประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนอีกหลายด้าน ท่ีสร้างข้ึนโดยกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, 
กรมการท่องเท่ียว, ส านักพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ส่วนเหตุผลส าคัญท่ีผูว้ิจยัได้น าแบบประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุดน้ี มาใช้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี เพราะ
พิจารณาเห็นว่าเป็นแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพที่สามารถประเมินเนื้อหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศได้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ เป็นแบบประเมินท่ีมีการทดลองใชม้าแลว้หลายคร้ัง 
และผลจากการทดลองใชไ้ดค้่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในระดบัมาตรฐาน ดี หรือ
ระดบั 3 ดาว เช่น จากการทดสอบแบบประเมินในพื้นท่ีเส้นทางส านกังานอุทยาน-หนองผกัชี ใน
พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยทีมงานของคณะผูส้ร้างแบบประเมิน พบว่าได้คะแนนเฉล่ีย
รวมทั้ง 4 องค์ประกอบ เท่ากบั 64 คะแนน อยู่ในระดบัมาตรฐานคุณภาพ ดี (กรมการท่องเท่ียว, 
ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว, 2548) ดงันั้นจึงพิจารณาเห็นว่าแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุดน้ีมีความเหมาะสมต่อการน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลเพื่อการวจิยัคร้ังน้ี 

 

2.7 การประเมนิขดีความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเทีย่ว 
 

การประเมินขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว หมายถึงการประเมิน
ศกัยภาพในการรองรับจ านวนนกัท่องเท่ียว ของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง ท่ีสามารถจะรับได ้โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายและเกิดการเปล่ียนแปลงต่อระบบนิเวศในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ  ใน
ขณะเดียวกนั ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีนกัท่องเท่ียวควรจะไดรั้บจาก
การท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้นด้วย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะวนศาสตร์, 2544) 
นอกจากน้ี การประเมินขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว ยงัเป็นการศึกษาปัจจยัช้ี
วดัผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีมีต่อระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ในแหล่งท่องเท่ียว หรือน ามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการประเมินขีดความสามารถในการรองรับไดด้า้น
การท่องเท่ียว (มหาวทิยาลยัมหิดล, คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์, 2555)  

ส่วน Ceballos-Lascurain (1998) ไดก้ล่าววา่ ขีดความสามารถในการรองรับดา้นการท่อง 
เท่ียว ยงัหมายถึงขีดความสามารถของส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว ท่ีจะรองรับกิจกรรมการ 
ท่องเท่ียว และการพฒันาท่ีเก่ียวข้อง โดยทัว่ไปแล้วจะระบุออกมาในรูปของจ านวนสูงสุดของ 
นักท่องเท่ียว และ โครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะ
วทิยาศาสตร์, (2545) ยงักล่าว ถึงการพฒันาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของ
พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงนั้น จะสามารถรองรับจ านวนคนท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีนั้น ๆ ไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น มกั
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ค านวณโดยใชข้นาดของพื้นท่ีเป็นหลกั โดยประเมินว่ากิจกรรมของแต่ละคนท่ีจะใช้พื้นท่ีนั้น ๆ มี
ขนาดพื้นท่ีประมาณเท่าใด แลว้ไปหาวา่พื้นท่ีนั้นจะรองรับคนไดอ้ยา่งมากท่ีสุดเท่าใด หรือหากมีการ
พกัแรมในบริเวณนั้น ๆ ก็มกัใชป้ริมาณน ้าใชท่ี้จะมีให ้โดยค านวณดูวา่จะมีคนใชน้ ้ ามากนอ้ยเพียงใด 
กบัปริมาณน ้าท่ีมี  

นอกจากน้ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, คณะวทิยาศาสตร์ (2545) ยงัไดใ้หค้วามเห็น เพิ่มเติม
อีกวา่ การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับเฉพาะในพื้นท่ีบริการ จะตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี
ดว้ยคือ 

1) ขีดความสามารถในการรองรับดา้นกายภาพ อนัหมายถึงพื้นท่ีท่ีสามารถใช ้ส าหรับ
การบริการประเภทต่าง ๆ เช่นปริมาณน ้ าจืดท่ีสามารถให้บริการ รวมทั้งสถานท่ีจอดรถ สถานท่ี
พกัผอ่น และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

2) ขีดความสามารถในการรองรับดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึงสภาพแวดลอ้มของ พื้นท่ี 
ท่ีเม่ือมีการพฒันาเพื่อการใหบ้ริการแลว้ จะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มเดิม 

3) ขีดความสามารถในการรองรับดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยจะตอ้งค านึงถึง ความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติ เช่น วิถีชีวิต ความ
เป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบ 

ส่วนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, คณะวนศาสตร์, (2544) ยงัไดใ้ห้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า
องคป์ระกอบพื้นฐานของขีดความสามารถของแหล่งท่องเท่ียว จะประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี 

1)  องค์ประกอบด้านชีวภาพ หรือ  ขีดความสามารถในการรองรับด้านชีวภาพ 
(Biophysical Carrying Capacity) หมายถึงระดบัของกิจกรรมการท่องเท่ียวและการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท่ีแหล่งท่อง เท่ียวสามารถรองรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับทรัพยากรชีวภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มทาง กายภาพของแหล่งท่องเท่ียว 

2)  องค์ประกอบด้านจิตวิทยา หรือ ขีดความสามารถในการรองรับด้านจิตวิทยา 
(Psychological Carrying Capacity) หมายถึงจ านวนสูงสุดของนักท่องเท่ียว ท่ีแหล่งท่องเท่ียว
สามารถรองรับได ้โดยท่ียงัสามารถรักษาประสบการณ์นนัทนาการท่ีมีคุณภาพ และระดบัความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวไวไ้ด ้

3)  องคป์ระกอบดา้นสังคมวฒันธรรมหรือ ขีดความสามารถในการรองรับดา้นสังคม 
วฒันธรรม (Socio-Cultural Carrying Capacity) หมายถึงจ านวนสูงสุดของนกัท่องเท่ียว รูปแบบ 
กิจกรรม การท่องเท่ียว และการพฒันาเพื่อรองรับ กิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีราษฎรในชุมชนทอ้งถ่ิน
ยอมรับได ้โดยไม่ก่อใหเ้กิดความรู้สึกในทางลบ 
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เช่นเดียวกบั มนสั สุวรรณ (2538) ท่ีไดก้ล่าววา่ ขีดความสามารถท่ีจะรับไดข้องพื้นท่ีแหล่ง 
ท่องเท่ียว จะพิจารณาจากขีดความสามารถ 3 ดา้น คือ 1. ขีดความสามารถท่ีจะรับไดเ้ชิงกายภาพ 
(Physical Carrying Capacity) 2. ขีดความสามารถท่ีจะรับไดเ้ชิงสังคม (Social Carrying Capacity) 
และ 3. ขีดความสามารถท่ีจะรับไดเ้ชิงนิเวศวทิยา (Ecological Carrying Capacity) 

จึงสรุปไดว้า่การประเมินขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว ก็เพื่อตอ้งการ
ทราบวา่แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศแต่ละแห่งจะมีศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียวมากนอ้ยเพียงใด 
ทั้งน้ีเพื่อจะไดท้  าการบริหารจดัการการท่องเท่ียวบริเวณนั้นให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความ ย ัง่ยืน
ดีท่ีสุด ทั้งทางดา้นทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม และความเป็นอยูข่องชุมชน 

 

2.8 นักท่องเทีย่วและกจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
 

2.8.1 นักท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
Wauer (1980) และ Kellert (1985) ไดศึ้กษานกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ผลจากการศึกษา สรุปได้

วา่นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะปะปนอยูท่ ัว่ไปในสังคมส่วนใหญ่ และค่อนขา้งจะเป็นผูสู้งอายุ ระหวา่ง 
40-50 ปี มีการศึกษาและรายได้ดี นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความตอ้งการท่ีจะได้ท่องเท่ียวในสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติดั้ งเดิม มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นในท้องถ่ินท่ีแตกต่างไปจากวิถี
ชีวิตประจ าวนัท่ีตนด ารงอยู ่(Valentine, 1992) นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ียงัมีความตอ้งการท่ีจะ
ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านธรรมชาติด้วย ทั้ งทางตรงและทางออ้ม (Eagles, 1992) ใน
ขณะเดียวกนั ยงัเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความอดทนเขม้แข็ง และมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะ
เดินทางท่องเท่ียวโดยไม่ส่งผลกระทบและก่อความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมใดๆ ให้แก่ทอ้งถ่ิน ใน
ขณะเดียวกนัก็ไม่ประสงคจ์ะให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเพื่ออ านวย
ความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเท่ียว ท่ีไม่ใช่ส่ิงส าคญัเท่าใดนกั แต่นกัท่องเท่ียวประเภทน้ีจะ
ไม่อดทนกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีแออดั อึกทึก และส่ิงแปลกปลอมท่ีขดักบัธรรมชาติ (Lindberg, 
1991)  

เช่นเดียวกบั Wilson (1987) ไดศึ้กษานกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศอีเควดอร์ ผลจาก
การศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง มีอายโุดยเฉล่ียอยูท่ี่ 42 ปี ระดบัการศึกษาดี 
และรายไดดี้ นอกจากน้ี Fennell & Smale (1992) และ Reigngold (1993) ไดศึ้กษานกัท่อง เท่ียวเชิง
นิเวศในประเทศแคนาดา ผลจากการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี มีอายโุดยเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 45-64 
ปี มีการศึกษาดี และรายไดดี้เช่นกนั ส่วน Applegate & Clark (1987) และ Kellert (1985) ไดศึ้กษา 
นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีไปดูนกในประเทศแคนาดา ผลจากการศึกษาพบว่าเป็นนักท่องเท่ียวชาย
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มากกวา่ นกัท่องเท่ียวหญิง อายโุดยเฉล่ียอยูท่ี่ 42 ปี มีการศึกษาดี และรายได้ ดี เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีรายไดดี้ กวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน ๆ 

ส่วน Mackay & McIlraith (1997); Lemelin, McCarville & Smale (2002) ไดศึ้กษา
นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ี ไปดูหมีขั้วโลกในรัฐเมนิโตบา ประเทศแคนาดา ผลจากการศึกษาพบว่า
นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีอายโุดยเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 45-62 ปี มีการศึกษาดี และรายไดดี้เช่นกนั ในจ านวนน้ี
มีอยูถึ่งร้อยละ 40 ท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 100,000 เหรียญสหรัฐต่อปี 

Lindberg (1991) ไดแ้บ่งนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศออกเป็น 4 ประเภท หรือ 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
1.  กลุ่มนกัท่องเท่ียวแบบหวักะทิ (Hard-Core Nature Tourists) เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียว

เชิงนิเวศท่ีเนน้ความส าคญัในการศึกษาคน้ควา้ขณะท่ีเท่ียวชมธรรมชาติ 
2.  กลุ่มนกัท่องเท่ียวแบบอุทิศตน (Dedicated Nature Tourists) เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ ท่ีเน้นเจาะจงไปเท่ียวสถานท่ีธรรมชาติโดยเฉพาะ เพื่อจะไดรู้้ได้เขา้ใจในธรรมชาติและ
ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีตนไปเยอืน 

3.  กลุ่มนกัท่องเท่ียวธรรมชาติเป็นหลกั (Mainstream Nature Tourists) เป็นกลุ่มนกั 
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีชอบแสวงหาความต่ืนเตน้และแปลกใหม่ และมีความประสงค์เพื่อไปท่องเท่ียว
ในท่ีห่างไกลความเจริญ และมีความยากล าบากในการเขา้ถึง 

4. กลุ่มนกัท่องเท่ียวธรรมชาติตามโอกาส (Casual Nature Tourists) เป็นกลุ่มนกัท่อง 
เท่ียวเชิงนิเวศท่ีตอ้งการช่ืนชมธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความหลากหลายให้กบัประสบการณ์ในการ
ท่องเท่ียว 

นอกจากน้ี Fennell (1999) ยงัไดแ้บ่งนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามลกัษณะของการจดั กิจกรรม
การท่องเท่ียว ออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

1. กลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปยงัพื้นท่ี
ธรรมชาติ เพื่อศึกษา เรียนรู้ และช่ืนชมสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติท่ีไม่มีความเส่ียง ใช้ระดบัการ
ออกแรงนอ้ย และไม่ตอ้งการทกัษะส าหรับท ากิจกรรมมากนกั 

2. กลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศก่ึงผจญภยั  หมายถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปยงั 
พื้นท่ีในแหล่งธรรมชาติเพื่อศึกษา เรียนรู้ และช่ืนชมสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ และท ากิจกรรมท่ีมี 
ความต่ืนเตน้และทา้ทาย มีการออกแรงทางกายและใชท้กัษะในการท ากิจกรรมปานกลาง 

3. กลุ่มการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั  หมายถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีเดินทางไปยงั
พื้นท่ีห่างไกลในแหล่งธรรมชาติ เพื่อพกัผ่อนและท ากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเต้นและท้าทาย อัน
เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติเป็นหลกั กิจกรรมท่ีท าเป็นกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้งสูง ใชก้ารออกแรง
ทางกายมาก และตอ้งการทกัษะในการท ากิจกรรมมากข้ึน 
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2.8.2   กจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ จะมีรูปแบบของการท่องเท่ียว

แตกต่างกันตามสภาพทางภูมิศาสตร์และวฒันธรรมของท้องถ่ิน ในระยะแรก ๆ กิจกรรม การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะเน้นมากทางดา้นการท่องเท่ียวเพื่อศึกษาธรรมชาติ การพกัผ่อนหย่อนใจ และ
การผจญภยัต่าง ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจ (Laarman & Durst, 1987) ส่วนรูปแบบของกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว มีทั้ง Hard Tourism และ Soft Tourism การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้ง
กบัธรรมชาติตามอุทยานแห่งชาติ  (Preece, Van Oosterzee & James, 1995) 

จากการศึกษากิจกรรมการท่องเท่ียวของเยาวชนของแคนาดา Gray (2003) พบวา่ในปี 1984 
และ 1996 เยาวชนแคนาดามีแนวโนม้ในการท่องเท่ียวเพื่อศึกษาธรรมชาติ และสัตวป่์ามากข้ึน แต่มี
แนวโนม้ในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศดา้นล่าสัตวแ์ละตกปลาน้อยลง จากรายงานการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศท่ีส าคญัในรัฐเท็กซัส ไดแ้ก่การข่ีจกัรยานท่องเท่ียว การตั้งแคม้ป์ การเดินป่า การเฝ้าดูนก 
การเท่ียวชมสัตว์ป่า การสะพายเป้ท่องเท่ียว (backpacking) การเดินป่า (Hiking) และการศึกษา
ธรรมชาติ 

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามแหล่งท่องเท่ียวในประเทศต่าง ๆ มกัมีรูปแบบ แตกต่าง
กนัไป ตามสภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ เช่น ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงภูมิประเทศเต็มไปดว้ย 
ภูเขา และทะเลสาบ กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงมีทั้งการเดินป่า การปีนเขา  การข่ีจกัรยาน และ
จกัรยานภูเขา การเล่นหิมะ การแล่นเรือใบ การเล่นสกี เป็นตน้ (Goeldner & Ritcher, 2009) ส่วน
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศนิวซีแลนด์  ซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาและ
ชายหาดสวยงาม กิจกรรมการท่องเท่ียวจึงมีทั้งกิจกรรมตามชายหาด การเท่ียวชมธรรมชาติ การเดิน
ป่า การล่องเรือชมทิวทศัน์ (กระทรวงการท่องเท่ียวนิวซีแลนด์,  2009 อา้งถึงใน บริษทั อินโนเวทีฟ 
เน็ตเวร์ิค จ ากดั, 2556) ส่วนประเทศบริเวณทะเลแคริบเบียนอนัเป็นแหล่งท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียว
ท่ีสวยงาม ทั้งหาดทราย ท้องทะเล ป่าดงดิบ ป่าดิบช้ืน พืชพรรณธรรมชาติต่าง ๆ กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงไดแ้ก่ การท่องเท่ียวชม ธรรมชาติ สัตวป่์า นกชนิดต่าง ๆ และวฒันธรรมของ
ชาวพื้นเมือง  (Hall, 1985; Rovinski, 1991; Weaver, 1994)  

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม หรือ 4 
ประเภทใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี (บริษทั อินโนเวทิฟ เน็ตเวร์ิค จ ากดั, 2556) 

1. กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้นทางธรรมชาติ ได้แก่กิจกรรมการดูนก 
การส่องสัตว ์การส ารวจถ ้า การเดินป่า 

2. กิจกรรมการท่องเท่ียวทางน ้ า ไดแ้ก่การล่องแพ การพายเรือแคนู คายคั การด าน ้ า
ต้ืน และการด าน ้าลึก 
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3. กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเร็วไดแ้ก่การป่ันจกัรยาน การขบัรถ ปีน
ภูเขา การขบัรถชมธรรมชาติ 

4. กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสูง ไดแ้ก่การปีนเขา การไต่หนา้ผา และ
การกระโดดร่ม 

ส่วนการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544) ไดแ้บ่งกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ออกเป็น 
3 หมวดดงัน้ี 

1. กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในแหล่งธรรมชาติ ไดแ้ก่การเดินป่า การด าน ้ า ดู
ปะการัง การศึกษาธรรมชาติ การส่องสัตว ์การดูนก การล่องแพ การเท่ียวถ ้า การเท่ียวน ้ าตก การข่ีมา้ 
การนัง่ชา้ง การเท่ียวชมป่า 

2. กิจกรรมการท่องเท่ียวก่ึงนิเวศ เช่น การถ่ายรูป การบนัทึกภาพ การบนัทึกเสียง 
การปีนเขา การไต่เขา การตกปลา การข่ีจกัรยานท่องเท่ียว 

3. กิจกรรมส่งเสริมทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ เช่นการท่องเท่ียวเพื่อศึกษา
ความเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์ แหล่งโบราณคดี การช่ืนชมงานศิลปกรรมและวฒันธรรมของสถานท่ี
เก่าแก่ 
 

2.9 การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
 

องค์การสหประชาชาติ (UN, 1981 อา้งถึงใน กรมการท่องเท่ียว, ส านักพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว, 2550ค) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมวา่ เป็นการปะทะ สังสรรคท์างสังคม ทั้งใน
ลักษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน หรือองค์กร
ประชาชน โดยร่วมการวางแผนและร่วมปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ เพื่อ พัฒนาทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชน นอกจากน้ี Cohen (1987) ยงัไดใ้ห้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า สมาชิกของชุมชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน ใน 4 มิติ คือ 

1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจวา่ควรจะท าอะไร และจะท าอยา่งไร 
2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพฒันา และการลงมือปฏิบติัตามท่ีไดต้ดัสินใจ 
3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน 
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ส่วนหลกัการทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วรรณพร วณิชชานุกร (2541) ให้ความเห็นว่ามี
การ ก าหนดให้ชุมชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันา และก าหนดการเจริญเติบโตของการ
ท่องเท่ียว ตลอดจนการก าหนดขนาดของธุรกิจท่ีชุมชนจะสามารถดูแล และบริการไดท้ัว่ถึง 

อย่างไรก็ตาม ในอดีตท่ีผ่านมา การท่องเท่ียวเชิงนิเวศบางประเภทในประเทศไทยมี
ผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เช่น จากการศึกษาของ 
Mirante ( 1991); Dearden (1993, อา้งถึงใน ยศ สันตสมบติั, 2547) ไดศึ้กษาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ดา้นการเดินป่า หรือทวัร์ป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย ผลจากการศึกษาสรุปไดว้า่ บทบาทของ 
ทวัร์ป่ามีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงหรือเส่ือมทรามของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ทอ้งถ่ินอยา่งรุนแรง และถูกละเลยจากผูจ้ดัทวัร์ป่าทางภาคเหนือ และท่ีมีนอ้ยมาก หรือไม่มีเลย คือ
เร่ืองของบทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ต่อการวางแผนและการจดัการการ ท่องเท่ียว 
ซ่ึงต่างก็เป็นท่ียอมรับว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ทอ้งถ่ิน
เป็นอยา่งมาก (ยศ สันตสมบติั, 2547) 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, คณะวนศาสตร์ (2547) ยงัให้ความ เห็นเพิ่มเติมว่า 
หลักการท่ีส าคญัอย่างหน่ึง ของการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศก็คือการเปิด โอกาสให้ชุมชน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการ การมีส่วนร่วมอาจเป็นได ้ทั้งการร่วมให้ขอ้คิด เห็นในการบริหาร
จดัการโดยภาพรวม และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการโดยตรง เช่น รับผิดชอบดา้นการให้บริการ
อาหารแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนพื้นท่ี โดยอาศยัส่ิงอ านวยความ สะดวกในพื้นท่ีท่ีพฒันาไวแ้ลว้ การ
เปิดโอกาสใหร้าษฎรในทอ้งถ่ินน างานฝีมือศิลปหตัถกรรม พื้นบา้นมาจ าหน่ายให้กบันกัท่องเท่ียวใน
แหล่งท่องเท่ียว เหล่าน้ีเป็นตน้ 

เบญจา จนัทร (2547) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ทอ้งถ่ิน ในการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีลุ่มน ้ าแม่กลอง จงัหวดัราชบุรี ผล
จากการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในกลุ่มผูน้ าชุมชน  มีส่วนร่วมในการวาง 
นโยบาย และการร่วมปฏิบติัตามนโยบาย ส่วนกลุ่มท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ ผูป้ระกอบการ และ ประชาชน 
จะร่วมเสียสละแรงงานในกิจกรรมพฒันาท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัพบอีกวา่ปัจจยัท่ีมี อิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ี ลุ่มแม่น ้ าแม่กลอง 
ไดแ้ก่การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมทั้งความรู้เก่ียวกบั การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

มณีวรรณ ผิวน่ิม (2546) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองพฒันาการและผลกระทบของการท่องเท่ียว 
กรณีศึกษาชุมชนตลาดน ้ าด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี และตลาดน ้ าตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาสรุปไดว้่าชุมชนท่ีอยู่บริเวณตลาดน ้ าด าเนินสะดวก มีความตอ้งการเขา้ไปบริหาร จดัการ
กิจกรรมของตลาดน ้ าเอง ในรูปของการรวมกลุ่มในชุมชน หรือตั้งเป็นสหกรณ์ และต่างมี ความ
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เขา้ใจตรงกนัคือ รูปแบบการจดัการตลาดน ้าท่ีย ัง่ยนื ตอ้งเป็นรูปแบบท่ีชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
วางแผนบริหารจดัการ และการจดักิจกรรมท่ีมีพื้นฐานมาจากลกัษณะเดิมของชุมชน คืออาชีพ และ
วถีิชีวติแบบสังคมเกษตรท่ีอยูใ่กลน้ ้า 

ส่วนชุมชนบริเวณตลาดน ้ าตล่ิงชนั ตอ้งการการจดัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน โดยให้คนใน 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนท่ีจะพฒันาอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป ให้พึ่งตวัเองได ้ไม่ตอ้งการ 
บริหารตลาดน ้ าโดยมุ่งหวงัประโยชน์เชิงธุรกิจเป็นใหญ่ ตอ้งการเอกลกัษณ์ด้านการบริการ ความ
สะอาด ราคาสินค้าท่ีเป็นธรรม การดูแลสภาพแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติ เพื่อให้นักท่องเท่ียว 
ประทบัใจ และส่งเสริมใหก้ารท่องเท่ียวบริเวณตลาดน ้าตล่ิงชนัมีความย ัง่ยนื 

กรมการท่องเท่ียว, ส านักพฒันาแหล่งท่องเท่ียว (2548) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผดิชอบต่อการก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไดก้  าหนดเกณฑ์มาตรฐานการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ในการก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวด้งัน้ี 

 
2.9.1   ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ว โดย 

1) มีตวัแทนของชุมชนในการวางแผน หรือบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2) ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
4) กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับของชุมชน และคนในทอ้งถ่ิน 
5) มีการก่อตั้งองคก์ร หรือโครงการอนุรักษต่์าง ๆ ท่ีเกิดจากทอ้งถ่ิน 
 

2.9.2   ชุมชนมีรายได้จากการท่องเทีย่ว เช่น 
1)  รายไดจ้ากการขายอาหารและสินคา้พื้นเมือง 
2)  รายไดจ้ากการน าเท่ียว และกิจกรรมการท่องเท่ียว 
3)  รายไดห้รือค่าตอบแทนจากการจา้งงาน โดยบริษทัน าเท่ียว หรือเจา้ของพื้นท่ี 
4)  รายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นท่ีพกั เช่น การจดัโฮมสเตย ์
5)  รายไดจ้ากการแสดงศิลปะพื้นเมือง 
สรุปไดว้า่การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารและการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

มีความส าคญัมาก เพราะชุมชนเป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบัแหล่งท่องเท่ียว และช่วยดูแลแหล่งท่องเท่ียว ให้
มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งในดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวดา้นธรรมชาติ และดา้นวฒันธรรม รวมทั้ง
การให้การตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ถา้ปราศจากความร่วมมือของชุมชนทอ้งถ่ิน ต่อการ ท่องเท่ียวเชิง
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นิเวศแลว้ ยอ่มจะท าใหก้ารพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ  เจริญกา้วหนา้ได้
ยาก 
 

2.10 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
 

สุดารัตน์ แสงจ านงค ์(2553) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพและศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว และ
จดัท าแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เพื่อให้มีความพร้อมต่อการขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียว แลว้น าแนวทางท่ีไดม้าพฒันาแหล่งท่องเท่ียว โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ผลการศึกษาพบวา่ศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนคลองโคนมีศกัยภาพสูงทุกดา้น โดยมีคะแนน
รวมในระดบัดีเยี่ยม โดยเฉพาะในองคป์ระกอบดา้นศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึง
วา่ดว้ยเร่ืองความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว อนัเป็นกุญแจส าคญัส าหรับแหล่งท่องเท่ียวในการสร้าง
ความย ัง่ยนืใหก้บัชุมชน 

ส่วน รสิกา องักรู (2547) ไดท้  าการวจิยัการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาสถานการณ์ และรูปแบบการจดัการท่องเท่ียว
เชิงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และประการสุดท้าย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
กระบวนการการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวให้มี
ประสิทธิภาพ ผลการวจิยัพบวา่ การท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นการท่อง 
เท่ียวท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวชาวไทย และต่างชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ี
ตอ้งการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับวิถีชีวิต และความงดงามในศิลปวฒันธรรมไทยท่ีมีความวิจิตร
อลงัการ และแตกต่างจากชาติอ่ืน ๆ  

วนัชยั อคัรทวีทอง (2547) ไดท้  าการศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ บา้นวงัค าแคน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ เพื่อศึกษาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวมอหินขาว และปัญหาอุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นวงัค าแคน ผลการศึกษาพบวา่แหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ณ บา้นวงัค าแคน ไดแ้ก่ อธัยาศยัของผูน้ าชุมชน และชุมชนบา้นวงัค าแคน นอกจากน้ีส่ิงหา
ยากในชุมชนก็เป็นปัจจยัส าคญัต่อการท่องเท่ียว ประการสุดทา้ย ความเหมาะสมในการเช่ือมโยงของ
แหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียง 

นอกจากน้ี ปิยวรรณ คงประเสริฐ (2551) ไดท้  าการศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
แบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนท่ีเกาะพงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดย
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บูรณาการแผนพฒันาทั้งมิติด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และจิตใจ ไวใ้นแผน
เดียวกนั แลว้บูรณาการความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ผลการวิจยัพบว่าทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร
การบริการ รวมถึงสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ จ  าเป็นตอ้งมีการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 
โดยเนน้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อปลุกจิตส านึกดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทาง
วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ในขณะเดียวกนั ศิริจรรยา ประพฤติกิจ (2553) ไดท้  าการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัตราด เพื่อจดัท าเส้นทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยใช้เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบ
ตรวจสอบทรัพยากรการท่องเท่ียว แบบส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว และ
ประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 
ประชาชนในทอ้งถ่ิน และนกัท่องเท่ียว เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพื่อการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ ผลจากการวิจยัพบวา่แหล่งท่องเท่ียวโดยรวมมีศกัยภาพในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ศกัยภาพดา้นศิลปวฒันธรรมและดา้นธรรมชาติอยู่ในระดบั ดีมาก เม่ือ
จ าแนกตามสถาน่ีท่องเท่ียวพบวา่ บริเวณคลองล่องแก่งหว้ยแร้ง มีศกัยภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก 

 ยศรพี ทองเจริญ (2556) ไดท้  าการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตก 
บนทางหลวงหมายเลข 12 ระหว่างอ าเภอหล่มศกัด์ิ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ถึงอ าเภอวงัทอง จงัหวดั
พิษณุโลก ไดแ้ก่แหล่งท่องเท่ียวบริเวณน ้ าตกแก่งโสภา น ้ าตกปอย น ้ าตกแก่งซอง และน ้ าตกสกุโณ
ทยาน โดยใชแ้บบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทน ้ าตก ผลจากการ
วจิยัพบวา่ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวบริเวณน ้ าตกแก่งโสภา น ้ าตกปอย และน ้ าตกแก่งซอง มี
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว อยู่ในระดบัมาตรฐาน ดี ส่วนน ้ าตก     สกุโณทยาน ได้เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมาตรฐานปานกลาง 

เช่นเดียวกบั สุรียพ์ร ธรรมิกพงษ์ พวงผกา แกว้กรม และสุรางรัตน์ พนัแสง (2553) ) ได้
ท าการศึกษาเพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทน ้ าตก โดยใชแ้บบ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตก ของส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กรมการ
ท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว (2551) ผลจากการวิจยัพบว่า 1) สภาพปัจจุบนั การจดัการ
สภาพแวดลอ้มในอุทยานแห่งชาติเขาคอ้ อ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีการจดัการการท่องเท่ียว
ประเภทน ้าตก ในระดบั ดีมาก 2) การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ (น ้ าตกธารทิพย)์ ไดรั้บ
การดูแลจากอุทยานแห่งชาติเขาคอ้ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์ และการจดัท าป้าย
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 3) นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวใน
ชุมชน ก่อนและหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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Liu (1994) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ต่าง ๆ ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวว้า่ 
1. สามารถใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกและปัจจยัทางสังคมของทอ้งถ่ินท่ีมีอยูเ่ดิม โดย

ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถใชบ้ริการท่ีพกัแรมและบริการอาหารของทอ้งถ่ิน  
2. เป็นกิจกรรมท่ีใชแ้รงงานเป็นหลกั และช่วยให้เกิดการจา้งงาน โดยคนในทอ้งถ่ิน 

เป็นเจา้ของกิจการ เป็นผูผ้ลิตงานฝีมือ เป็นผูบ้ริการและแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบันกัท่องเท่ียว 
3. สามารถป้องกนัคุณค่าทางวฒันธรรมและธรรมชาติทอ้งถ่ิน ซ่ึงนักท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ ไม่ตอ้งการความหรูหราหรือสะดวกสบายมากนกั  
4. รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สามารถน ามาใชเ้พื่อป้องกนัรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และวฒันธรรมในพื้นท่ีนั้นได ้ 
5. สามารถให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชนทัว่ไป เก่ียวกบัความส าคญัของการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และวฒันธรรม  
6. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วยใหเ้กิดโครงการศึกษาวจิยั เน่ืองจากสามารถป้องกนัรักษา

สภาพ ธรรมชาติไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ มีความสงบ และมีส่ิงอ านวยความสะดวกไวบ้ริการ  
อรุณศรี อ้ือศรีวงศ์และคณะ (2553) ไดท้  าการศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดย

การมีส่วนร่วมของ ชุมชน ต าบลเตาไท อ าเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธานี เพื่อตอ้งการทราบศกัยภาพของ
ชุมชน ในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสม
กบัทอ้งถ่ิน 

ผลจากการศึกษาไดช้ี้ใหเ้ห็นประเด็นส าคญัวา่ ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญัประการหน่ึง 
ก็คือชุมชนในทอ้งถ่ิน เพราะชุมชนในทอ้งถ่ินเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรงจากการท่องเท่ียว และยงั
เป็นผูเ้ฝ้าระวงั แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินท่ีจะเกิดผลกระทบต่อการท่องเท่ียวด้วย ดงันั้นการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน จึงเป็นการยอมรับวา่เป็นการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 
เป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาเพื่อใหเ้กิดการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และฐานทรัพยากรธรรมชาติ  

ดงันั้นประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศก็คือ ความสามารถของ
พื้นท่ี และระบบนิเวศในการรองรับการท่องเท่ียว เพื่อใหท้รัพยากรการท่องเท่ียวยงัคงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
โดยไม่เส่ือมโทรมลงไปอยา่งถาวร และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ สังคม และ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินตามมา ดงันั้นการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงเนน้ 

1. การประเมินคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานความ 
สนใจเฉพาะดา้นของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีมีต่อธรรมชาติ วถีิชีวติ และการอนุรักษ ์

2. การจัดการเพื่อรักษาคุณค่าความส าคัญในความเป็นธรรมชาติและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินไวใ้หไ้ด ้
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3. การจ าแนกเขตการจดัการพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว และการรักษาระบบนิเวศ รวมไป
ถึงก าหนดมาตรการหรือเง่ือนไขการใชพ้ื้นท่ีต่าง ๆ 

4. แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
5. การประชาสัมพนัธ์และสร้างความตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียว 
6. การติดตามตรวจสอบและประเมินสถานภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวอยูเ่สมอ 

(ดรรชนี เอมพนัธ์ุ และคณะ, 2547) 
สุทศัน์ วรรณะเลิศ (2547) กล่าววา่ การบริหารจดัการการท่องเท่ียว จดัวา่เป็นกลไกส าคญัใน

การควบคุมดูแล และจดัการให้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นไปตามวตัถุประสงค์ การบริหารจดัการท่ี
ประกอบ ดว้ยองคก์รและผูเ้ช่ียวชาญทุกฝ่าย รวมไปถึงแผนงานโครงการ มาตรการ และกฎระเบียบต่าง 
ๆ ของชุมชนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการดว้ย  (Wells & Brandon, 1992). 

Wells & Brandon (1992) ไดก้ล่าวถึงโครงการอนุรักษพ์ื้นท่ีอนันาปุรณะ ในประเทศเนปาล 
อนัเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชนกลุ่มน้อยมาหลายร้อยปี มีชีวิตอยู่ได้ดว้ยการพึ่งพาทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 
ต่อมาบริเวณนั้นไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของเนปาล จนเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไม่สามารถ
ดูแลไดท้ัว่ถึง และเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มดา้นธรรมชาติ และสังคมอยา่งมากมาย  

ต่อมาทางการเนปาลไดร่้วมมือกบัประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เขา้มาแกปั้ญหา โดยใช้
วิธีผสมผสานและการแก้ปัญหาของประชาชน คือให้คนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบ ลดขั้นตอนการบริหารให้น้อยลง ส่งผลให้เกิดผลดีตามมาหลายดา้น ทั้งความย ัง่ยืนของ
แหล่งท่องเท่ียว ความร่วมมือของประชาชน เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ (Gurung & De Coursey, 1994) 

ประเทศภูฏาน อนัเป็นประเทศเล็ก ๆ และมีการอนุรักษ์วฒันธรรมไวอ้ย่างเคร่งครัดมา 
หลายร้อยปี โดยไม่ยอมเอาวฒันธรรมดั้งเดิมมาแลกกบัเงินตราต่างประเทศ ดงัเช่นวารสาร The 
Economist Intelligence Unit (1991) กล่าววา่ ประเทศภูฏานเป็นประเทศท่ีมีป่าไมถึ้งร้อยละ 60 มีน
กชนิดต่าง ๆ อยู่ไม่ต  ่ากวา่ 770 ชนิด เป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางธรรมชาติสูงมาก มีสัตวท่ี์
หายากและก าลงัสูญพนัธ์ุก็พบในประเทศน้ีหลายชนิด เช่น แกะสีน ้ าเงิน หมีแพนดา้สีแดง เสือดาว
หิมะ และนกกะเรียนคอด า (Shackley, 1994) 

จากความสวยงามของธรรมชาติ และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของประเทศภูฏาน จึงท าให้
นกัท่องเท่ียวคลัง่ไคลท่ี้จะไปเท่ียวชมประเทศภูฏานให้ได ้ในช่วงปี ค.ศ. 1974 -1990 มีนกัท่องเท่ียว
เขา้ภูฏาน เพียง 23,000 คน ท าให้ภูฏานมีรายไดใ้นระดบัท่ีตอ้งการ แต่รัฐบาลภูฏานก็ไม่อนุญาตให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวมากเกินไป เพราะเกรงวา่อาจท าให้วฒันธรรมเก่าแก่เสียหายได ้(Shackley, 
1994) 
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ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต ้เป็นบริเวณท่ีมีเกาะเล็ก ๆ มากมาย แมจ้ะมีทรัพยากรเพียง 
เล็กน้อย แต่ก็เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีไดเ้ปรียบกว่าบริเวณอ่ืน ๆ คือ มีหาดทรายขาวสะอาด 
ทะเลปราศจากมลภาวะ อากาศอบอุ่น น ้ าทะเลใส และมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างและน่าสนใจ แต่ขาด
ความช่วยเหลือจากท่ีอ่ืน สหภาพยุโรปจึงให้การสนับสนุนเงินทุนเขา้มา และสภาการ ท่องเท่ียว
แปซิฟิกใต้ ได้จดัตั้ งโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศข้ึน แต่ไม่สามารถพฒันาให้ส าเร็จ
เท่าท่ีควร เพราะคนในท้องถ่ินมองไม่เห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพราะ
แรงผลักดันดังกล่าวเกิดจากผูบ้ริหารจากต่างประเทศ ซ่ึงมองเห็นว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะ
ก่อใหเ้กิดการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ตามกระบวนการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ (Hall, 1994) 

แมก้ารท่องเท่ียวเชิงนิเวศบริเวณหมู่เกาะทะเลใต ้จะไดรั้บการสนบัสนุนและการพฒันา ให้
เจริญกา้วหนา้ แต่ก็พบวา่ไดมี้ความเสียหายต่าง ๆ เกิดข้ึน เช่น จากการศึกษาของ Goodfellow (1992) 
พบว่า แม้บริษัทจัดน าเท่ียวจะมีการประชาสัมพนัธ์ให้ระมดัระวงัในเร่ืองของระบบนิเวศและ
วฒันธรรม โดยมีค าขวญัวา่ “ใหเ้หลือไวแ้ต่รอยเทา้” ก็ยงัมีผลกระทบทางวฒันธรรมเกิดข้ึน 

ส่วน Weaver (1994) ไดท้  าการศึกษาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในบริเวณทะเลแคริบเบียน ซ่ึง 
ส่วนใหญ่บริเวณน้ีมีทั้งทะเล หาดทราย และแสงแดด ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวแบบเก่า ท าให้มี
ความพยายามน าปรัชญาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมาใช ้เพื่อให้เกิดผลกระทบนอ้ยลง โดยใชค้วามงามของ
ธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียว หลงัจากท่ีไดป้รับแนวการท่องเท่ียวใหม่ สู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ได ้2-3 ปี Weaver สรุปไดว้่า ประเทศโดมินิกนั ไดว้างแผนพฒันาการท่องเท่ียว โดยน าแนวความคิด
ทางนิเวศมาใช ้และมีสถานท่ีพกันกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่เป็นโรงแรม ขนาดเล็กและบา้นพกัของคนใน
ทอ้งถ่ิน ต่อมาเม่ือมีการสร้างโรงแรมและคอนโดมิเนียมขนาด 100 ยูนิตข้ึน และมีการขยายสนามบินให้
เคร่ืองบินขนาดใหญ่ลงจอดได ้โดมินิกนัก็เร่ิมมีปัญหาเกิดข้ึน เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาจากนกัท่องเท่ียว
เดินป่า มีการเก็บพนัธ์ุไมใ้นเขตอนุรักษ์อย่างผิดกฎหมาย และเกิดผลกระทบต่อความสวยงามทาง
ธรรมชาติตามมาอยา่งรุนแรง 

ท่ีประเทศคอสตาริกา อนัเป็นประเทศเล็ก ๆ ท่ีมีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศกา้วหนา้มากท่ีสุดใน
กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก และมีอยูถึ่ง ร้อยละ 4 
ของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยูใ่นโลก (United Nation Development Program, 1997) และ 
Place (1998) ไดศึ้กษาพบวา่ ชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชุมชนทอ้งถ่ินสามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเองจาก
การใช ้ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน เช่น ตน้ไม ้เน้ือปลา และอ่ืน ๆ Place ยงัเสนอแนะอีกวา่ การท่องเท่ียว
ทาง ธรรมชาติท่ีมีขนาดเล็ก ก่อใหเ้กิดผลดีต่อชุมชนมากกวา่การท่องเท่ียวขนาดใหญ่ ต่อมาเม่ือมีการ 
พฒันาการท่องเท่ียวให้มีขนาดใหญ่ข้ึน ก็พบว่าไดก่้อให้เกิดปัญหาน ้ าเสีย ทางเดินป่าพงัทลาย จน
กลายเป็นปัญหาอยา่งรุนแรงระหวา่งประชาชนและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
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จากตวัอยา่งปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีกล่าวมาน้ี ช้ีให้เห็นวา่ การพฒันาการ 
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศต่าง ๆ หรือตามบริเวณต่าง ๆ  ถา้ประชาชนในทอ้งถ่ินไม่มีส่วนร่วม ใด 
ๆ แลว้ยอ่มจะก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย และเกิดความย ัง่ยนืไดย้าก 
 

2.11   แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงนิเวศในเขตอทุยานแห่งชาติปางสีดา 
 

อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นพื้นท่ีส่วนหน่ึงของมรดกโลกผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ ซ่ึง
ไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเม่ือ พ.ศ. 2548 (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, ส านกัอุทยานแห่งชาติ, 2559) ตั้งอยูใ่นอ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี 
อ าเภอ วฒันานคร และอ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 844 ตาราง
กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นบริเวณภูเขาสูงและสลบัซับซ้อน (ดงั
แสดงไวใ้น ภาพท่ี 2.1) เป็นตน้ก าเนิด ของล าห้วยและแควหลายสายท่ีไหลลงสู่แม่น ้ าบางปะกง เป็น
บริเวณท่ี สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าดิบช้ืน ป่าดิบแลง้ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และทุ่งหญา้ ส่วน
สัตวป่์า ก็มีมากมายหลายชนิด เช่น ช้างป่า กระทิง เกง้ ชะนีมงกุฎ ลิงแสม ลิงกงั ไก่ฟ้าพญาลอ นก
เงือก นอกจากน้ียงัมี ก้ิงก่าบิน ตะกวด และจระเขน้ ้าจืด (สุรเชษฎ ์เชษฐมาส, 2548) 

นอกจากอุทยานแห่งชาติปางสีดาจะเป็นบริเวณท่ีมีสัตวป่์า และพืชพรรณธรรมชาติอุดม 
สมบูรณ์แลว้ ยงัมีผเีส้ืออีกมากมายหลายชนิด ช่วยเพิ่มสีสันใหเ้ป้นบริเวณท่ีมีความสวยงาม เหมาะแก่
การท่องเท่ียว จนได้รับการยอมรับจากนกัดูผีเส้ือทั้งหลายว่า อุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็น “เมือง
ผีเส้ือแห่งภาคตะวนัออก” (กฤษณะ แกว้ธ ารง, 2555) ทางจงัหวดัสระแกว้ สมาคมอนุรักษป์างสีดา 
และอุทยานแห่งชาติปางสีดา จึงมีการจดังานเทศกาลดูผีเส้ือ ระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม ของ
ทุกปี (สินธุยศ จนัทร์สาขา, 2551) 

จากลกัษณะภูมิประเทศท่ีสลบัซบัซ้อน พร้อมทั้งมีพืชพรรณธรรมชาติ สัตวป่์า และแมลง 
ต่าง ๆ เหมาะแก่การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรม อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช จึงได้
ส ารวจสภาพโดยรวมของอุทยานแห่งชาติปางสีดา เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการน าไป วางแผน
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศต่อไป ขอ้มูลส าคญัท่ีควรน ามาเสนอไวมี้ดงัน้ี 

2.11.1 การจ าแนกเขตการจดัการอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
2.11.2 การแบ่งเขตแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
2.11.3 วสิัยทศัน์การจดัการพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
2.11.4 การส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวและนนัทนาการ 
2.11.5 ขีดความสามารถในการรองรับไดข้องแหล่งท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติปางสีดา 



48 

 

2.11.1 การจ าแนกเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารการควบคุมการปฏิบติังานของผูเ้ก่ียวขอ้ง จึงมีการ จ าแนกเขต

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดาออกเป็น 6 เขตดงัน้ี 
1) เขตบริการ (Intensive Use Zone) เป็นเขตท่ีมีประชาชนและนกัท่องเท่ียวเขา้ไปใช้

ประโยชน์อย่างหนาแน่น ได้แก่บริเวณต่อไปน้ี เช่น บริเวณท่ีท าการอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว หน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติปางสีดา 

2) เขตเพื่อการพกัผ่อนและการศึกษาหาความรู้(Outdoor Recreation Zone) เป็น
บริเวณเพื่อใหป้ระชาชนไดพ้กัผอ่น ศึกษา และเขา้ใจถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 

3) เขตสงวนสภาพธรรมชาติ เป็นบริเวณท่ีมีสภาพสังคมพืชและธรรมชาติอุดม 
สมบูรณ์ ไดแ้ก่บริเวณท่ีเป็นตน้น ้าล าธารท่ีส าคญั 

4) เขตฟ้ืนฟูธรรมชาติ (Recovery Zone) ไดแ้ก่บริเวณท่ีเคยเป็นไร่ร้างในอดีต ท่ีเกิด 
จากการบุกรุกท าลายป่า 

5) เขตหวงห้าม (Strict Natural Reserve) เป็นเขตท่ีมีสภาพป่าท่ีเปราะบาง ระบบ 
นิเวศสามารถสูญเสียไดง่้าย 

6) เขตกิจกรรมพิเศษ (Special Use Zone) เป็นเขตท่ีก าหนดข้ึน เพื่อให้ครอบคลุม 
บริเวณท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีเพื่อประโยชน์อ่ืน ๆ 

 
2.11.2 การแบ่งเขตแหล่งท่องเทีย่วอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
เพื่อเนน้ประสบการณ์นนัทนาการท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บจากการไปเยือนแหล่ง ท่องเท่ียว

แต่ละแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จึงไดมี้การศึกษา และจ าแนกเขตการจดัการการท่องเท่ียว
ในอุทยานแห่งชาติปางสีดาออกไดด้งัน้ี (บริษทั บีบีเอม็ที (ประเทศไทย) จ ากดั, 2550) 

1) พื้นท่ีสันโดษ (Primitive Place) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูห่่างไกล ท่ียงัคงสภาพ 
ความเป็นธรรมชาติ หรือภุมิทศัน์ดั้งเดิมอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ 

2) พื้นท่ีก่ึงสันโดษระดบัท่ี 1  (Semi-Primitive Class I) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสภาพ 
พื้นท่ีโดยรวมยงัคงมีความเป็นธรรมชาติ ไม่แตกต่างไปจากพื้นท่ีสันโดษมากนกั 

3) พื้นท่ีก่ึงสันโดษระดบัท่ี 2  (Semi-Primitive Class II)  แหล่งท่องเท่ียวกลุ่มน้ีแมจ้ะ
ยงัคงเป็นธรรมชาติ แต่การเขา้ถึงท าไดส้ะดวกกวา่ 2 กลุ่มแรก 

4) พื้นท่ีธรรมชาติท่ีพฒันา (Developed Natural) เป็นพื้นท่ีท่ีมีการพฒันาปรับเปล่ียน
ไปแลว้ เพื่อตอบสนองต่อการใชป้ระโยชน์ของผูม้าเยอืน 
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โดยสรุปแล้ว การแบ่งเขตแหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติปางสีดา เพื่อให้ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ตามวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน หรือตาม
ความตอ้งการของจงัหวดัสระแกว้ต่อไป  
 

2.11.3 วสัิยทศัน์การจัดการพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาติปางสีดา 
เพื่อให้การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาไดบ้รรลุเป้าหมายและ

วิสัยทศัน์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงได้มีการศึกษาจาก บริษทั บีบีเอ็มที (ประเทศไทย) จ ากดั, 
(2550) และการก าหนดวิสัยทศัน์การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาของ
จงัหวดัสระแก้ว (2554-2556) โดยการวิเคราะห์จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก แล้วน ามา
ก าหนดเป็นวิสัยทศัน์ในการจดัการพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา ไดด้งัน้ี “การจัดการพืน้ที่อุทยาน
แห่งชาติปางสีดา จะเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และ
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน การจัดการ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาติ ในด้าน ต่าง ๆ” 

 
2.11.4 การส่งเสริมด้านการท่องเทีย่วและนันทนาการ 
กิจกรรมด้านการท่องเท่ียวและนันทนาการในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา มีทั้ ง การ

ท่องเท่ียวในพื้นท่ีธรรมชาติ (Nature-Based Tourism) และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็น
การจดัการท่องเท่ียวภายใตห้ลกัความย ัง่ยืนของระบบนิเวศ โดยยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้อุทยาน
แห่งชาติ  ปางสีดาเป็นแหล่งท่องเท่ียวและนนัทนาการท่ีส าคญัของจงัหวดัสระแกว้ ไดแ้ก่ 

1)  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก 
2)  ยทุธศาสตร์ดา้นการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว 
3)  ยทุธศาสตร์ดา้นการใหบ้ริการท่องเท่ียวและนนัทนาการ เช่น 

-  พฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวในลกัษณะของการท่องเท่ียวแบบโครงข่าย 
-  จดัใหมี้กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่น กิจกรรมเดินป่าและศึกษาธรรมชาติ  
   กิจกรรมดูนก กิจกรรมค่ายเยาวชน 
-  ประสานงานกบัผูป้ระกอบการในจงัหวดัสระแกว้ 
-  ปรับปรุงการใหบ้ริการร้านขายของท่ีระลึก 

(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2550ข) 
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2.11.5 ขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเทีย่วอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
ปัจจุบนัแหล่งประกอบกิจกรรมนนัทนาการของอุทยานแห่งชาติปางสีดา มีน ้ าตกปางสีดา 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปท่องเท่ียว และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความ ส าคญัของ
จงัหวดัสระแกว้ ในขณะท่ีแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีท าการอุทยานแห่งชาติปางสีดานั้น 
ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีตอ้งอาศยัการเดินเทา้เขา้ไปท่องเท่ียว เช่นกลุ่มน ้ าตกแควมะค่า 
และน ้าตกอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ยงัมีแหล่งท่องเท่ียวประเภท อ่างเก็บน ้ าท่ีกระจายอยูต่ามแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา ท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ค่อนข้างมาก ซ่ึงขีดความสามารถของแหล่ง
ท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติปางสีดา ในบริเวณท่ีท าการอุทยานแห่งชาติปางสีดาสามารถรองรับได้
ประมาณ 7,685 คน/วนั ในขณะท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่แนวเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ท่ีสามารถ
เข้าถึงได้สะดวกนั้น สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้มากกว่า 16,200 คน/วนั (บริษทั บีบีเอ็มที 
(ประเทศไทย) จ ากดั, 2550) ดงัตารางท่ี 2.1 

ตารางที ่2.1  ขีดความสามารถในการรองรับไดข้องแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
 

แหล่ง 
ท่องเทีย่ว 

พืน้ที ่
กจิกรรม: 
(ต.ร.ม.) 

ค่า   พ.ท./
คน: 

(ต.ร.ม./คน) 

จ านวนการใช้ 
เวลาเปิด 

(ชม.) 
อตัราการใช้ ต่อ
คน:   (นาท)ี 

จน.รอบ การใช้: 
(รอบ/วนั) 

 บริเวณท่ีท าการอุทยาน  
1.น ้ าตกปางสีดา 1,400 2 9 60 9 
2.น ้ าตกผาตะเคียน 120 2 9 90 6 
3.จุดชมววิ กม. 25 80 2 9 30 18 
4.หอดูสตัวทุ่์งหญา้ 
   บุตาปอด 

40 4 12 90 8 

5.กลุ่มน ้ าตกแคว    
   มะค่า 

15 15 9 540 1 

 บริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติ  
6.อ่างเก็บน ้ าท่า   
   กระบาก 

12,000 16 9 60 9 

7.อ่างเก็บน ้ าพระปรง 16,000 16 9 60 9 
 รวม  
 รวมทั้งอุทยานแห่งชาตปิางสีดา  

แหล่งทีม่า:  บริษทับีบีเอม็ที (ประเทศไทย) จ ากดั, 2550. 
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  แมปั้จจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวโดยยอ่มาน้ีจะมีความเหมาะสมต่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา แต่ประเด็นส าคญัท่ียงัไม่ได้กล่าวถึง คือมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยรวมในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ตามท่ีส านักงานพฒันาการท่องเท่ียว 
กรมการ ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดก้ าหนดไว ้ดงันั้นการส ารวจมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่อง เท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จึงเป็นการศึกษาเพื่อทราบศกัยภาพของ
องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศแต่ละด้าน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาต่อไป 

จากประเด็นต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาน้ี แสดงให้เห็นว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อธรรมชาติแวดล้อมและวฒันธรรมชุมชนน้อยท่ีสุด เป็นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีตอ้ง เคารพต่อวฒันธรรมของเจา้ของบา้น และเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดบัราก
หญา้อีกดว้ย (Hetzer, 1965) นอกจากน้ี การท่องเท่ียวเชิงนิเวศยงัจะตอ้งให้การศึกษาแก่นกัท่องเท่ียว
ได้ตระหนัก ถึงความส าคญัของธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน (Nash, 
1997) ขณะ เดียวกนั สมาคมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนานาชาติ (The International Ecotourism Society 
(TIES), 2008) ยงักล่าวว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการส่งเสริมจิตส านึกของ
ผูค้นในท้องถ่ินให้รู้จกัรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศสังคม และในขณะเดียวกัน Liu 
(1994) ยงัไดก้ล่าวว่าถา้พิจารณาในแง่ผลประโยชน์แลว้ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศยงัเป็นกิจกรรมท่ี
จะตอ้งใชแ้รงงานคนเป็นหลกั และเป็นแรงงานท่ีอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ินเดียวกนักบัเจา้ของกิจการ เพราะ
เจา้ของกิจการนั้นเป็นทั้งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูแ้ลกเปล่ียนวฒันธรรมกบันกัท่องเท่ียว ยิ่งไปกวา่นั้น
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศยงัช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัธรรมชาติ และ
ส่งเสริมความย ัง่ยนืของธรรมชาติมากข้ึน (Fennell & Dowling, 2003) 

จากท่ีกล่าวโดยย่อมาน้ีช้ีให้เห็นว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดผล 
ประโยชน์มากมาย ทั้งในแง่การอนุรักษธ์รรมชาติและวฒันธรรม และการส่งเสริมการอยูดี่กินดีของ
ผูค้นตามแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ รวมทั้งการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ให้ดีข้ึน แต่ถา้พิจารณาดูอีก
ดา้นหน่ึงก็จะเห็นว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้นมีส่วนส าคญัต่อการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินไม่นอ้ย เช่น จากการศึกษาของ Goodfellow (1992) พบวา่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
บริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ มีผลกระทบทางวฒันธรรมกับชุมชนท้องถ่ินเป็นอย่างมาก เพราะมี
นกัท่องเท่ียวจากยโุรปและอเมริกาท่ีมีฐานะร ่ ารวย ไม่ยอมรับการกระท าของผูค้นในทอ้งถ่ินท่ีท าการ
ฆ่าสัตวใ์ห้เห็น เช่น ฆ่าจระเข ้และเต่า เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัพบอีกว่า การพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศบริเวณหมู่เกาะทะเลใต ้ท่ีไดรั้บเงินสนบัสนุนจากโครงการการพฒันาของสภาการท่องเท่ียว
แปซิฟิก ก็มีส่วนสนบัสนุนให้มีการท าลายทรัพยากรป่าไม ้บริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นอยา่ง
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มาก (Rudkin, 1994) นอกจากน้ียงัพบอีกวา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศโดมินิกนั ท่ีด าเนินการ
โดยชุมชนในทอ้งถ่ิน สามารถด าเนินการไปไดด้ว้ยดีและมีความย ัง่ยืน ต่อมาเม่ือมีการลงทุนขนาด
ใหญ่จากภายนอก ทั้งทางดา้นสถานท่ีพกั และพาหนะการเดินทางจากภายนอก ท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อแหล่งท่องเท่ียวตามมาอยา่งรุนแรง (Weaver, 1994) นอกจากน้ี ผลจากการศึกษาของ Mirante 
(1991) และ Dearden (1993) (อา้งถึงใน ยศ สันตสมบติั, 2547) ก็พบอีกวา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ประเภทเดินป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าเป็นอย่างมากเช่นเดียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบริเวณพื้นท่ี
อนุรักษ์ อันนาปุรณะ ในประเทศเนปาล อันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีธรรมชาติสวยงาม จนมี
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกเดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวแต่ละปีเป็นจ านวนมาก (Gurung & Coursey, 1994) 
จนเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ไม่สามารถดูแลและให้บริการได้ทั่วถึง จนท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมด้านธรรมชาติและสังคมอย่างมากมาย หรือแม้แต่การจัดตั้ งอุทยานแห่งชาติ 
Corcovado ในประเทศคอสตาริกา เพื่อพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยปราศจากความ
เห็นชอบ และปราศจากความร่วมมือของชุมชนท่ีอยูอ่าศยัโดยรอบบริเวณนั้น จึงท าให้เกิดปัญหาและ
มีการต่อตา้นจากชุมชนอยา่งรุนแรง ต่อมาเม่ือทางราชการให้ชุมชนและประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เขา้มา
มีส่วนร่วม และได ้ผลประโยชน์ร่วมกนั จึงท าใหปั้ญหาต่าง ๆ ไม่ปรากฏอีก (Drake, 1991, อา้งถึงใน 
เสรี เวชชบุษกร, 2552) 

จึงสรุปไดว้า่แมก้ารท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ 
ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แต่ถ้าผูมี้หน้าท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งทางราชการและชุมชนทอ้งถ่ินไม่ช่วยกนัดูแลให้ดีแล้ว ย่อมจะท าให้เกิดผลกระทบ
เสียหายตามมาภายหลงัได ้เช่นเดียวกนักบับริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดา ท่ีมีธรรมชาติต่าง ๆ อุดม
สมบูรณ์ เหมาะแก่การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แต่ประเด็นส าคญัอีกประการหน่ึงท่ียงัไม่ได้
กล่าวถึงก็คือ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยรวมของอุทยานแห่งชาติปางสีดา ตามท่ี
ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาก าหนด ดงันั้น การ
ส ารวจมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จึงเป็นการศึกษา
เพื่อทราบศกัยภาพขององคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศแต่ละดา้น เพื่อน าไปบูรณาการการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาต่อไป 

จากประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การจดัตั้งอุทยาน
แห่งชาติ การจดัตั้งอุทยานแห่งชาติเป็นมรดกโลกและการจดัตั้งอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ลว้น
มีผลต่อคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพราะทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกือบทุกประเภท พบ
อยู่ในอุทยานแห่งชาติ การจดัตั้งอุทยานแห่งชาติจึงเป็นการสงวนรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ในอุทยาน 
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และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศดว้ย ดงันั้นทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะมีมาตรฐานคุณภาพ
ไม่ไดถ้า้ไม่มีการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติโดยการจดัตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามท่ีกล่าวมา 

นอกจากน้ี แนวคิดและหลกัการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีการ
กล่าวถึงโดยผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิต่าง ๆ ลว้นแต่เป็นการแนะน าให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อให้เกิดความย ัง่ยืนตามหลกัการการบริหารจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในขณะเดียวกนั การเสนอรูปแบบการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็น
อีกประเด็นหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา เพราะการจดักิจกรรมต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนต่าง ๆ ดว้ย รวมทั้ง
ผลกระทบต่อศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละประเภทแต่ละแห่ง ซ่ึงผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะตอ้งพิจารณาในการน าไปประยกุตใ์ช ้

อน่ึงประชาชนและชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวก็มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในบริเวณต่าง ๆ เพราะถา้ขาดความร่วมมือจากประชาชนโดยรอบแหล่งท่องเท่ียว
แลว้ ความส าเร็จและความกา้วหนา้ของจดัการการท่องเท่ียวจะเกิดข้ึนไดย้าก และมีผลกระทบต่อการ
ท่องเท่ียวในระยะยาวดว้ย 

จึงสรุปได้ว่าประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ลว้นมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา เพราะการบริหารจดัการท่ีดีจะมีผลต่อการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและความ
ร่วมมือจากชุมชนรอบขา้ง ส่งผลใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน
แห่งชาติปางสีดาในระยะยาวได ้
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   บทที ่3 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 

3.1 วธิีการวจิัย 
 

การวิจยัเร่ือง“การส ารวจมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ 
ปาง สีดา จงัหวดัสระแกว้” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ขอ้มูลท่ีน ามาใช้เพื่อการวิจยัเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การตอบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีสถาบนัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาสร้างข้ึน โดยผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตน ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือเก็บขอ้มูลเพื่อการวจิยัในคร้ังน้ี 

การวจิยัน้ีไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 
3.1.1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั โดยก าหนดรูปแบบการวิจยัและการด าเนินการวิจัย 

การศึกษา เอกสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะ
สอดคลอ้งกนั รวมทั้ง ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวในภูมิประเทศจริง เพื่อสอบถามรายละเอียดจากเจา้หนา้ท่ี
อุทยานฯ 

3.1.2 การติดต่อขอความร่วมมือ เพื่อขออนุญาตน าแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่อง เท่ียวจากกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว มาใช้
เป็น เคร่ืองมือเก็บขอ้มูลเพื่อการวจิยั เพราะพิจารณาเห็นวา่แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่อง 
เท่ียวเชิงนิเวศชุดน้ีสามารถใช้ตรวจวดัมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่อง เท่ียวเชิงนิเวศได้ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบ ค าถามทุกข้อในแบบประเมินสามารถสอบถามได้ตรงประเด็นทุกดัชนีมาตรฐาน
คุณภาพ จึงเหมาะท่ีจะน ามาใชเ้ก็บขอ้มูลเพื่อการวิจยัในคร้ังน้ี (ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในขอ้ 
1.5.3 

3.1.3 การขอความรู้และขอ้มูลต่าง ๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ี ๆ จะท าการวิจยั 
เพื่อช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความกระจ่างกบัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวมากข้ึน 

3.1.4 การน าแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไปขอความร่วมมือ
จาก กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้ใหช่้วยตอบแบบประเมินให ้จนครบทั้ง 5 กลุ่ม ตามจ านวนท่ีตอ้งการ 
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3.1.5 การน าข้อมูลท่ีได้รับจากการตอบแบบประเมินของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมา
วเิคราะห์ ทางสถิติ และแปลผลการวจิยัของแต่ละประเด็น 

3.1.6 การสรุปผลการวิจยั การเสนอแนะผลการวิจยั และการรายงานผลการวิจยัท่ีสมบูรณ์
แลว้ เพื่อเผยแพร่ต่อไป 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.2.1 ประชากร (Population)  
ประชากรท่ีน ามาใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งเพื่อการวจิยั ประกอบดว้ย ประชากร 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มท่ี 1 ผูน้  าชุมชนและประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติปางสีดา ทั้ง

ในเขตอ าเภอเมืองสระแกว้ และอ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
กลุ่มท่ี 2 สมาชิกของสมาคมรักษป์างสีดา จงัหวดัสระแกว้ 
กลุ่มท่ี 3 เจา้หน้าท่ี ท่ีเป็นขา้ราชการและพนกังาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยาน

แห่งชาติ ตาพระยา 
กลุ่มท่ี 4 เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นขา้ราชการและพนกังาน ส านกัอุทยานแห่งชาติ ส านกัอนุรักษส์ัตว์

ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
เจ้าหน้าท่ี  ท่ีเป็นข้าราชการและพนักงานกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ประชากรกลุ่มน้ีแมจ้ะสังกดัคนละหน่วยงาน แต่ด้วยขอ้ตกลงความร่วมมือการด าเนินงานพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติระหว่างกรมการท่องเท่ียว กบั กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า และ
พนัธ์ุพืช (2556) จึงท าให้เจา้หน้าท่ีทั้งสองหน่วยงานสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวใน
อุทยานแห่งชาติได้กวา้งขวางข้ึน ทั้งในด้านการให้ขอ้มูล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ 

กลุ่มท่ี 5 สมาชิกของสมาคมดา้นการท่องเท่ียว และการอนุรักษก์ารท่องเท่ียว ไดแ้ก่ สมาชิก 
สมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และผจญภยั สมาชิกสมาคมมคัคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย 
สมาชิกสมาคมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติ และศิลปกรรม ประชากรกลุ่มน้ีแมจ้ะประกอบดว้ย
สมาชิกกลุ่มย่อยถึง 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีภาระหน้าท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว มีการสัมผสักบัแหล่ง
ท่องเท่ียวและนกัท่องเท่ียวอยูเ่ป็นประจ า ยอ่มจะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
และสามารถตอบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดก้วา้งขวางข้ึน 

ส่วนประเด็นท่ีผูว้จิยัไม่ไดน้ านกัท่องเท่ียวมาเป็นตวัอยา่งตอบแบบประเมินนั้น เพราะกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวเป็นผูท่ี้มาจากท่ีต่าง ๆ และมีเวลาเดินทางไปท่องเท่ียวน้อย ไม่สะดวกท่ีจะตอบแบบ
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ประเมินท่ีมีเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีตอ้งตอบค่อนขา้งยาวในเวลาอนัจ ากดั ตอ้งใช้เวลาในการอ่านขอ้ความ
ต่าง ๆในแบบประเมินค่อนข้างมากจึงจะสามารถตอบค าถามในแบบประเมินได้ครบทั้ ง 4 
องคป์ระกอบ 

ส่วนการใช้กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 5 กลุ่ม เป็นผูต้อบแบบประเมินให้นั้นเพราะกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 5 
กลุ่ม สังกดัอยู่กบัหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ ช่วยรวบรวมแบบประเมินท่ีตอบ
เรียบร้อยแล้วจดัส่งกลับมาให้ผูว้ิจยัทางไปรษณีย์ ท าให้ได้รับแบบประเมินกลับคืนมาครบตาม
จ านวนท่ีตอ้งการ และสามารถน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดท้นัเวลาท่ีก าหนด 
 
 3.2.2  กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)กลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาใช้เพื่อตอบแบบประเมินมาตรฐาน
คุณภาพ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร 5 
กลุ่ม ดงัไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 3.2.1 ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1 ตวัแทนประชากรกลุ่มท่ี 1 จ านวน 30 คน 
กลุ่มท่ี 2 ตวัแทนประชากรกลุ่มท่ี 2 จ านวน 30 คน 
กลุ่มท่ี 3 ตวัแทนประชากรกลุ่มท่ี 3 จ านวน 30 คน 
กลุ่มท่ี 4 ตวัแทนประชากรกลุ่มท่ี 4 จ านวน 30 คน 
กลุ่มท่ี 5 ตวัแทนประชากรกลุ่มท่ี 5 จ านวน 30 คน 
รวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 5 กลุ่ม เป็นจ านวน 150 คน 
การเลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากร 5 กลุ่ม มาเป็นตวัแทนตอบแบบประเมินมาตรฐาน

คุณภาพ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดานั้น เพราะกลุ่มประชากรทั้ง 5 กลุ่ม 
มีความ แตกต่างกนัดา้นต่าง ๆ หลายดา้น เม่ือตอบแบบประเมินออกมายอ่มจะท าให้ไดแ้นวความคิด
ท่ีหลาก หลาย อนัเป็นประโยชน์ต่อการน าไปบูรณาการ เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขต
อุทยาน แห่งชาติปางสีดากวา้งขวางข้ึน ลักษณะส าคญัของกลุ่มตัวอย่างประชากรแต่ละกลุ่มท่ี
น ามาใชเ้ป็นตวัแทน ตอบแบบประเมินคร้ังน้ีมีดงัน้ี  

ประชากรกลุ่มที่ 1 เป็นผูต้ ั้งถ่ินฐานอยู่อาศยับริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติปางสีดา มีวิถี
ชีวติ เป็นชาวชนบท มีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียวค่อนขา้งนอ้ย แต่มีความสัมพนัธ์กบัอุทยาน
แห่งชาติปางสีดาค่อนขา้งมาก ทั้งในดา้นการเก็บของป่าและการดูแลสัตวป่์า 

ประชากรกลุ่มที่ 2  เป็นผูต้ ั้งถ่ินฐานส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัสระแก้ว มีสถานภาพต่าง ๆ 
แตกต่าง จากประชากรกลุ่มท่ี 1 ทั้งทางดา้นการศึกษาและการประกอบอาชีพ  เป็นกลุ่มท่ีมีกิจกรรม
การท่องเท่ียว เชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาอยูเ่สมอ และมีความคุน้เคยกบัอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดาค่อนขา้งมาก 
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ประชากรกลุ่มที่ 3  ประชากรกลุ่มน้ีเป็นผู ้มีหน้าท่ีโดยตรงต่อการดูแลและป้องกัน
ทรัพยากรต่าง ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา นอกจากน้ียงัมีภาระหนา้ท่ีในการให้ความปลอดภยั
แก่นกัท่องเท่ียว ท่ีเดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวในอุทยาน และให้ความรู้ดา้นธรรมชาติแก่นกัท่องเท่ียว
ดว้ย 

ประชากรกลุ่มที่ 4  เป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหาร การจดัการ และการจดัสรร
ก าลงัคน และงบประมาณแก่อุทยานต่าง ๆ  นอกจากน้ียงัมีส่วนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
และการท่อง เท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งน้ีเพราะหน่วยงานทั้งสองมีขอ้ตกลงความร่วมมือกนัอยูแ่ลว้ 
(กรมการท่องเท่ียว, 2556) 

ประชากรกลุ่มที ่5 เป็นกลุ่มท่ีมีหนา้ท่ีจดัน าเท่ียวและบริการการท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ 
ประชากรกลุ่มน้ีเป็นผูไ้ด้ประโยชน์จากนักท่องเท่ียวในรูปเงินตรา บางคร้ังการจดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวจึงมีผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเท่ียว ทั้งทางดา้นธรรมชาติและวฒันธรรมอยูบ่า้ง 

จากลกัษณะอนัหลากหลายดา้นอาชีพและวถีิชีวติของประชากรกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม เม่ือ
ตอบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาออกมา 
ยอ่มจะท าใหไ้ดแ้นวความรู้และความคิดต่าง ๆ ท่ีหลากหลายมากข้ึน ส่วนการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก 
ประชากรแต่ละกลุ่ม มาเป็นตวัแทนตอบแบบประเมินมาตรฐานกลุ่มละ 30 คนนั้น เน่ืองจากแบบ
ประเมินมาตรฐานชุดน้ี มีการทดลองใช้มาแล้วหลายคร้ัง จนมั่นใจได้ว่าเป็นแบบประเมิน ท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐาน (ทววีงศ ์ศรีบุรี, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2559) ดงันั้น ถา้มีการน าแบบประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุดน้ี มาเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลเพื่อการวิจยั ให้ใชจ้  านวน
กลุ่มตวัอยา่งเพียง 30 คนก็พอ แต่เพื่อให้มีความเช่ือมัน่มากข้ึน ผูว้ิจยัจึงตอ้งใช้กลุ่มตวัอย่าง 5 กลุ่ม 
มาเป็นตวัแทนตอบแบบประเมินเพื่อการวจิยัคร้ังน้ี 

ส่วนการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากรกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกนั มาเป็น
ตวัแทน ตอบแบบประเมินมาตรฐานชุดน้ี ผูว้ิจ ัยได้กระจายแบบประเมินให้กลุ่มตัวอย่าง ของ
ประชากรแต่ละกลุ่ม มีส่วนร่วมในการตอบแบบประเมินอย่างทั่วถึง  เช่น ประชากรกลุ่มท่ี 1 
ประกอบดว้ยผูค้นท่ีตั้งถ่ินฐานอยูใ่น 2 อ าเภอ คืออ าเภอเมืองสระแกว้ และอ าเภอวฒันานคร จงัหวดั
สระแกว้ อ าเภอหน่ึง ๆ จะมีอยู ่สองต าบล ท่ีตั้งบา้นเรือนอยูบ่ริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
ผูว้จิยัไดติ้ดต่อขอความร่วมมือจากก านนัและผูใ้หญ่บา้นของแต่ละต าบลให้ช่วยตอบแบบประเมินให ้
แลว้จดัส่งคืนตามท่ีอยูท่ี่จ่าหนา้ซองไว ้หลงัจากไดรั้บ แบบประเมินท่ีกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มไดต้อบ
จนครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ จึงน ามาตรวจให้คะแนนตามเง่ือนไขท่ีแบบประเมินก าหนดไว ้แลว้น า
คะแนนท่ีไดข้องแต่ละกลุ่มตวัอยา่งมาวเิคราะห์เพื่อการวจิยัต่อไป 
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3.3 การด าเนินการวจิัย  
 

การวจิยัเร่ือง “การส ารวจมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ 
ปางสีดา จงัหวดัสระแกว้” มีขั้นตอนการวจิยัโดยยอ่ดงัน้ี 

3.3.1  ศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสระแก้ว พ.ศ. 2554-2556 
โดยเฉพาะแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา (จงัหวดั
สระแกว้, 2553) 

3.3.2 ศึกษาโครงการพฒันาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต่อเขตอุทยานแห่งชาติทบัลาน-ปาง
สีดา- ตาพระยา และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าอ่างฤาใน ในส่วนของแผนการจดัการอุทยานแห่งชาติปาง
สีดา พ.ศ. 2550-2559 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 

3.3.3 ศึกษาเอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัการวิจยั และการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ จากบทความวชิาการ รายงานการวจิยั และจากผูท้รงคุณวฒิุ 

3.3.4 ศึกษาเอกสารและวรรณกรรม เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศต่าง ๆ ทั้ง
เอกสารวชิาการภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

3.3.5 ศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และ
การ ท่องเท่ียวในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

3.3.6 น าความรู้และแนวความคิดจากผลการศึกษา มาน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอ
ความ เห็นเก่ียวกบัหัวขอ้การวิจยัดงัได้กล่าวไวข้า้งตน้ พร้อมทั้งได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเร่ือง
หวัขอ้การวจิยั จะตอ้งมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั และค าถามการวิจยั 
ดงัรายละเอียดท่ี ผูว้จิยัจะไดด้ าเนินการต่อไป 

 

3.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บขอ้มูลเพื่อการวิจยั เป็นแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ ท่ีกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการท่องเท่ียว, ส านักพฒันาแหล่งท่องเท่ียวสร้างข้ึน 
และไดป้ระกาศใชเ้ป็นทางการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
, 2548) โดยผูว้จิยัไดรั้บอนุญาตใหน้ ามาใชเ้พื่อการวจิยัในคร้ังน้ีได ้ 

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุดน้ี ได้ก าหนดเน้ือหาท่ีจะ
ประเมิน ออกเป็น 4 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบ จะมีดัชนีช้ีวดัมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกต่างกนั รวมทั้งหมด 14 ดชันี (ดงัรายละเอียดกล่าวไวใ้นภาคผนวก) 
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องคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าการประเมิน ตามท่ีกล่าวไวใ้นแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพ
แหล่ง ท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีดงัน้ี 

3.4.1 ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
3.4.2 การจดัการดา้นการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
3.4.3 การจดัการดา้นการใหค้วามรู้ และการสร้างจิตส านึก 
3.4.4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว 
เพื่อให้สามารถน าคะแนนจากแบบประเมินชุดน้ีมาประเมินและวิเคราะห์ผลจากการ

ประเมินไดส้ะดวก จึงไดก้ าหนดคะแนนมาตรฐานคุณภาพขององคป์ระกอบทั้งส่ีดา้นไว ้ดงัแสดงไว ้
ในตารางท่ี 3.1  

 
ตารางที ่3.1  การก าหนดคะแนนมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

ล าดับที ่
องค์ประกอบในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

แหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
คะแนน 

1. ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 40 
2. การจดัการดา้นการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 20 
3. การจดัการดา้นการใหค้วามรู้ และการสร้างจิตส านึก 20 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว 20 

 รวม 100 

 
แหล่งทีม่า : กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว, 2548. 

 
เม่ือได้รับคะแนนจากการตอบแบบประเมินของทุกคนครบทุกกลุ่มแล้ว จึงน าคะแนน

เหล่านั้นมาแจกแจงหาค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่ม เพื่อจะไดท้ราบวา่คะแนนเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในแต่ละ
องคป์ระกอบอยูใ่นระดบัมาตรฐานคุณภาพใด และไดรั้บสัญลกัษณ์ณ์อะไรดงัแสดงรายละเอียดไวใ้น
ตารางท่ี 3.2 
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ตารางที ่3.2  การก าหนดระดบัมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

ค่าคะแนน ระดับมาตรฐาน สัญลกัษณ์ 

  81 ข้ึนไป ดีเยีย่ม  
  71-80 ดีมาก  
  61-70 ดี  
  51-60 ปานกลาง  
  50 หรือนอ้ยกวา่ ต ่า                       

 
แหล่งทีม่า :  กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว, 2548. 
 

อน่ึง คะแนนมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีประเมินได ้ของแหล่งท่องเท่ียว 
แต่ละแห่ง แมจ้ะไดค้ะแนนเฉล่ียโดยรวมของ 4 องคป์ระกอบ ตั้งแต่ 61 คะแนนข้ึนไป หรือไดร้ะดบั 
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีระดับมาตรฐาน ดี หรือระดับ 3 ดาว แต่ถ้าแหล่ง 
ท่องเท่ียวแห่งนั้นไดค้ะแนนขององคป์ระกอบท่ี 1 คือ “ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” 
ไม่ถึง 20 คะแนน หรือร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 40 คะแนน ก็แสดงว่าพื้นท่ีนั้ น หรือแหล่ง
ท่องเท่ียว แห่งนั้นขาดความเหมาะสม หรือขาดศกัยภาพในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
(กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว, 2548) 

แบบประเมินโดยรวมชุดน้ี ประกอบดว้ยส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลของแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน 

แห่งชาติปางสีดา 
 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
ขอ้มูลท่ีน ามาใชเ้พื่อการวจิยั ประกอบดว้ยขอ้มูลส าคญั 2 ส่วน คือ 
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3.5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากแบบประเมินมาตรฐาน
คุณภาพ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 5 กลุ่ม ตามท่ี
กล่าวไวใ้นขอ้ 3.2.2 จ านวน 150 คน 

 
3.5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ จากรายงาน 

การวจิยั และเอกสารการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีทั้งขอ้มูลตวัเลขและขอ้มูลตวัอกัษร 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 5 กลุ่ม ผูว้ิจยัไดท้  าหนงัสือขอความร่วมมือจาก

ผูน้ า ท้องถ่ิน และหัวหน้าหน่วยงานของกลุ่มตวัอย่าง ทั้ งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให ้
สมาชิกในชุมชนหรือในสมาคมช่วยตอบแบบประเมินให้ แลว้รวบรวมส่งคืนให้ผูว้ิจยัตามท่ีอยูท่ี่ ได้
จ่าหนา้ซองไว ้ส่วนแบบประเมินท่ีส่งกลบัมาให้ไม่ครบตามจ านวน ผูว้ิจยัไดเ้ดินทางไปเก็บรวบรวม 
ดว้ยตนเอง 

หลงัจากไดรั้บแบบประเมินแลว้จึงน ามาคดักรองเอาแบบประเมินท่ีตอบถูกตอ้ง  ครบถว้น 
สมบูรณ์ เพื่อมาตรวจใหค้ะแนน และรวบรวมขอ้มูลไปใชเ้พื่อการวจิยัต่อไป 
 

3.6 การตรวจให้คะแนนในแบบประเมนิ 
 

แบบประเมินมาตรฐานฯ ชุดน้ี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ และ14 ดัชนีมาตรฐาน
คุณภาพ การใหค้ะแนนของแต่ละองคป์ระกอบ และแต่ละดชันีมาตรฐานคุณภาพจะแตกต่างกนั การ
ตรวจใหค้ะแนนในแบบประเมินจึงด าเนินการ ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 

3.6.1 องค์ประกอบท่ีมีเง่ือนไขการคิดคะแนนแตกต่างจากองค์ประกอบอ่ืน ตรวจให้
คะแนน แยกจากองคป์ระกอบอ่ืน 

3.6.2 ใหค้ะแนนและคิดคะแนนรวมในแต่ละองคป์ระกอบ 
3.6.3 เพื่อความถูกตอ้งของคะแนนท่ีตรวจได ้จึงตอ้งตรวจซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง 
 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยั ไดด้ าเนินการตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัแต่ละขอ้ โดย
ไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามแบบประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามในแบบประเมินเก่ียวกับคุณลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการเป็นสมาชิก หรือการพกัอาศยัในพื้นท่ีนั้น ๆ มาแลว้ก่ีปี โดย
ใช ้สถิติการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การหาค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ แลว้น าเสนอใน
รูปตาราง 

ส่วนท่ี 2 แบบประเมินเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน 
แห่งชาติปางสีดา โดยมีค าถามในแบบประเมินอยู่ 4 องค์ประกอบ 14 ดชันีมาตรฐานคุณภาพ แล้ว
แยกท าการประเมินแต่ละองคป์ระกอบ  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทั้ง 4 
องคป์ระกอบ เพื่อเป็นการน าขอ้มูลไปประกอบการพิจารณาหาค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานพฒันาการท่องเท่ียว กรมการ
ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาก าหนด โดยใชส้ถิติประกอบการวิจยัดงัน้ีคือ ใชส้ถิติการ
วจิยัเชิงพรรณนาหาค่าเฉล่ียและหาค่าร้อยละ แลว้น าเสนอในรูปตาราง ดงัรายละเอียดท่ีจะกล่าวไวใ้น
บทท่ี 4 
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บทที ่4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวจิยัเร่ือง “การส ารวจมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ 

ปางสีดา จงัหวดัสระแกว้”เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้ขอ้มูลจากแบบ
ประเมิน มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากกลุ่มตวัอย่าง 5 กลุ่ม จ านวน 150 คน มา
ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของแบบประเมินแต่ละฉบบั หลงัจากนั้นจึงตรวจให้คะแนนอยา่งถูกตอ้ง
ทุกขั้นตอน แลว้ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินท่ีรวบรวมได ้ออกมาเป็น 3ส่วน ดงัน้ี 

4.1   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบประเมินทั้ง 5 กลุ่ม 
4.2   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรวมของ 4 องค์ประกอบ และดชันีมาตรฐานของของแต่ละ 

องคป์ระกอบ 
4.3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของแต่ละองคป์ระกอบ ของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม 

 

4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ใน เขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา  จงัหวดัสระแกว้ ไดแ้ก่ขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และระยะเวลาการเป็นสมาชิกในกลุ่มของแต่ละคน การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง
เพื่อ ตอ้งการทราบขอ้มูลพื้นฐานดา้นต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการวเิคราะห์ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ 
ประกอบการวิจยั ดงัแสดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเพศของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

กลุ่มที่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวนรวม 
เพศชาย เพศหญิง 

1. 17 13 30 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

กลุ่มที่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวนรวม 
 เพศชาย เพศหญิง  
2. 17 13 30 
3. 17 13 30 
4. 20 10 30 
5. 13 17 30 
รวม 84 56 150 

ร้อยละ 56.0 44.0 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ ผูต้อบ 
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาจ านวน 150 
คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 และเพศหญิง จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.0  

ตารางที ่4.2  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 
 

กลุ่มที่ 
ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง (ปี) 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 ขึน้ไป 
1. 3 - - 9 12 - 6 
2. 5 4 7 4 2 3 5 
3. 2 7 - 6 7 7 1 
4. 1 9 3 2 6 6 3 
5. 1 1 4 5 3 5 11 
รวม 12 21 14 26 30 21 26 

ร้อยละ 8.0 14.0 9.3 17.3 20.0 14.0 17.3 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่อายขุองผูต้อบแบบประเมินมาตรฐานส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 40-44 ปี มี
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ช่วงอาย ุ35-39 ปี และช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไป มีจ านวนช่วงละ 26 คน 
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 17.3 ช่วงอาย ุ25-29 ปี และช่วงอาย ุ45-49 ปี มีจ  านวนช่วงละ 21 คนเท่ากนั คิด
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เป็นร้อยละ 14.0 ช่วงอาย ุ30-34 ปี และช่วงอาย ุ20-24 ปี มีจ  านวนช่วงละ 14 คนและ 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ9.3และ8.0ตามล าดบั   

ตารางที ่4.3  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

กลุ่มที่ 
ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกว่า 
ปริญญาโท 

1. 7 15 8 - - 
2. - 6 21 2 1 
3. 1 22 7 - - 
4. 2 2 16 10 - 
5. - - 20 9 1 

รวม 10 45 72 21 2 

ร้อยละ 6.7 30.0 48.0 14.0 1.3 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพ ส่วนใหญ่
จบ การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ระดบัมธัยมศึกษา มีจ านวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ระดบัปริญญาโท มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ระดบัประถมศึกษามี
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และระดบัสูงกวา่ปริญญาโทมี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

ตารางที ่4.4  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มที ่

ประเภทของอาชีพ 

  เก
ษต

รก
รร
ม 

  ธุ
รก
จิส่

วน
ตวั

 

  ค้
าข
าย

 

  รั
บร

าช
กา
ร 

  พ
นัก

งา
นบ

ริษ
ัท 

  ข้
าร
าช
กา
รบ

 าน
าญ

 

  ม
คัคุ

เท
ศก์

 

  ธุ
รก
จิท่

อง
เท
ีย่ว

 

  ไ
ม่ไ
ได้
ท า
งา
น 

  อ
ืน่ 
ๆ 

  ร
วม

 

1. 14 4 5 6 1 - - - - - 30 

2. - 3 6 8 7 - - - 4 2 30 

3. - - - 26 - 4 - - - - 30 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

กลุ่มที ่ ประเภทของอาชีพ 
  เก

ษต
รก
รร
ม 

  ธุ
รก
จิส่

วน
ตวั

 

  ค้
าข
าย

 

  รั
บร

าช
กา
ร 

  พ
นัก

งา
นบ

ริษ
ัท 

  ข้
าร
าช
กา
รบ

 าน
าญ

 

  ม
คัคุ

เท
ศก์

 

  ธุ
รก
จิท่

อง
เท
ีย่ว

 

  ไ
ม่ไ
ได้
ท า
งา
น 

  อ
ืน่ 
ๆ 

  ร
วม

 

4. - - - 28 - - - - - 2 30 

5. - 1 - 5 3 1 3 16 - 1 30 

รวม 14 8 11 73 11 5 3 16 4 5 150 

ร้อยละ 9.3 5.3 7.3 48.7 7.3 3.3 2.0 10.7 2.7 3.3 100 
 

หมายเหตุ: อาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ทนายความ นกัศึกษา ลูกจา้งชัว่คราว 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าอาชีพของผูต้อบแบบประเมินมาตรฐาน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับ
ราชการ มีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 อาชีพธุรกิจท่องเที่ยวมีจ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.7 ท าการเกษตรมีจ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ท าการคา้ขาย  และเป็นพนักงาน
บริษทัมีจ านวน อย่างละ 11 คนเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 7.3 ขา้ราชการบ านาญและผูม้ีอาชีพอ่ืน ๆ 
จ านวนอย่างละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

 
ตารางที ่4.5  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัระยะเวลาการเป็นสมาชิกในกลุ่มท่ีสังกดั 

 

กลุ่มตัวอย่าง 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกในกลุ่ม 

1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี มากกว่า 20 ปี รวม 

กลุ่มท่ี 1 1 5 3 7 14 30 
กลุ่มท่ี 2 14 5 6 5 - 30 
กลุ่มท่ี 3 7 - 10 7 6 30 
กลุ่มท่ี 4 13 5 4 2 6 30 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 
กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาการเป็นสมาชิกในกลุ่ม 

1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี มากกว่า 20 ปี รวม 
กลุ่มท่ี 5 12 5 4 3 6 30 

รวมจ านวน
สมาชิก 

47 20 27 24 32 150 

ร้อยละ 31.3 13.3 18.0 16.0 21.3 100 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่าระยะเวลาการเป็นสมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มจะกระจายแตกต่างกนั
ไป คือระยะเวลาการเป็นสมาชิกของกลุ่มในช่วงเวลา 1-5 ปี มีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 
ช่วงเวลามากกวา่ 20 ปี มีจ  านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 21.3 ช่วงเวลา11-15 ปีมีจ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.0  ช่วงเวลา 16-20 ปี มีจ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 16.0 และ 6-10 ปี มีจ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.3   
 

4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลรวมของ 4 องค์ประกอบ และ 14 ดัชนีมาตรฐานคุณภาพ 
      ของแบบประเมนิ 
 

ข้อมูลรวมของ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบประเมินมาตรฐาน
คุณภาพ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแกว้ การวิเคราะห์ขอ้มูล
รวมของ 4 องค์ประกอบ เพื่อตอ้งการทราบว่าแหล่งท่องเท่ียวแห่งนั้นมีมาตรฐานคุณภาพ แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สมบูรณ์ครบถว้นทุกองคป์ระกอบหรือไม่ นอกจากน้ีการวิเคราะห์ดชันีมาตรฐาน
ของแต่ละองค์ ประกอบก็เพื่อตอ้งการทราบว่าองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมีดชันีมาตรฐาน
คุณภาพขอ้ใดท่ีมีมาตรฐานต ่ากวา่ เกณฑท่ี์ก าหนด ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.6  แสดงคะแนนมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ 4 องคป์ระกอบ 
   มาตรฐาน 
 

องค์ประกอบของแบบประเมิน 
คะแนนรวม  4 

องค์ประกอบ (100) 
ร้อยละของ 
คะแนนรวม 

องค์ประกอบที่ คะแนนเต็ม ได้รับ ร้อยละ 
1. ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง 
        นิเวศ  

40 27.59 68.98 

2. การจดัการดา้นการใชป้ระโยชน์ของ 
        พื้นท่ีเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื  

20 13.13 65.65 

3. การจดัการดา้นการใหค้วามรู้และ 
        สร้างจิตส านึกแก่นกัท่องเท่ียว 

20 13.34 66.70 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรม      
        การท่องเท่ียว 

20 12.87 64.35 

คะแนนรวม 4 องค์ประกอบ 100 66.93 66.42 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่คะแนนเฉล่ียมาตรฐานขององคป์ระกอบท่ี 1ไดรั้บจากการประเมิน 
27.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.98 คะแนนเฉล่ียมาตรฐานของ
องค์ประกอบท่ี 3 ได้รับ 13.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.70 คะแนน
เฉล่ีย มาตรฐานขององคป์ระกอบท่ี 2 ไดรั้บ 13.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 65.65 และคะแนนเฉล่ียมาตรฐานขององคป์ระกอบท่ี 4ไดรั้บ 12.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.35 เม่ือคิดคะแนนเฉล่ียทั้ง 4 องค์ประกอบแลว้ จะไดค้ะแนน 66.93 คิด
เป็นร้อยละ 66.42 
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ตารางที ่4.7  แสดงคะแนน 4 ดชันีมาตรฐานคุณภาพของแบบประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 
 

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพ คะแนน 4 ดัชนี (40 คะแนน) 
ร้อยละ 

แต่ละดัชนี 

ดัชนีที ่ คะแนนเต็ม ได้รับ ร้อยละ 
1. จุดดึงดูดดา้นการท่องเท่ียวและเรียนรู้ 
       ของแหล่งท่องเท่ียว 

10 6.99 69.9 

2. ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง 
         ธรรมชาติ 

10 7.23 72.3 

3. ความเก่ียวขอ้งของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    
         กบัแหล่งธรรมชาติ 

10 6.69 66.9 

4. ความปลอดภยัของแหล่งธรรมชาติ    
        ในการท่องเท่ียว  

10 6.41 64.1 

รวมคะแนนเฉลี่ย 40 27.32 68.3 

        จากตารางท่ี 4.7 พบวา่คะแนนดชันีมาตรฐานคุณภาพ ขององคป์ระกอบท่ี 1 จะมีคะแนนเรียง 
ล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดชันีท่ี 2 ไดค้ะแนน 7.23 จากคะแนนเตม็ 10 คิดเป็นร้อยละ 72.3 ดชันี
ท่ี 1 ไดค้ะแนน 6.99 จากคะแนนเตม็ 10 คิดเป็นร้อยละ 69.9 ดชันีท่ี 3ไดค้ะแนน 6.69 จากคะแนน
เตม็ 10 คิดเป็นร้อยละ 66.9 ดชันีท่ี 4 ไดค้ะแนน 6.41 จากคะแนนเตม็ 10 คิดเป็นร้อยละ 64.1 เม่ือ
รวมคะแนนทั้ง 4 ดชันีมาตรฐานคุณภาพแลว้ จะมีคะแนนเท่ากบั 27.32 จากคะแนนเตม็ 40 คิดเป็น
ร้อยละ 68.3 

ตารางที ่4.8  แสดงคะแนน 4 ดชันีมาตรฐานคุณภาพของแบบประเมินองคป์ระกอบท่ี  2 

 

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพ คะแนน 4 ดัชนี (20 คะแนน) 
ร้อยละ 

แต่ละดัชนี 

ดัชนีที ่ คะแนนเต็ม ได้รับ ร้อยละ 
1. การจดัการดา้นการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ี   
        เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื  

5 3.33 66.6 

2. การจดัการดา้นบริการนกัท่องเท่ียว 5 3.33 66.6 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพ คะแนน 4 ดัชนี (20 คะแนน) 
ร้อยละ 

แต่ละดัชนี 

ดัชนีที ่ คะแนนเต็ม ได้รับ ร้อยละ 
3. การจดัการดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 5 3.69 73.8 
4. การจดัการดา้นการติดตามและการ 
        ประเมินการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี 
        อนัเน่ืองมาจากการท่องเท่ียว  

5 2.78 55.6 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4 ดัชนี 20 13.13 65.65 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่าคะแนนดชันีมาตรฐานคุณภาพขององค์ประกอบท่ี 2 จะมีคะแนน

เรียง ล าดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ดชันีท่ี 3 ไดค้ะแนน 3.69 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 73.8 
ดชันีท่ี 1 และท่ี 2 ได้คะแนน 3.33 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 66.6 และดชันีท่ี 4ได้คะแนน 
2.78 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 55.6 เม่ือรวมคะแนนทั้ง 4 ดชันีมาตรฐานคุณภาพแลว้ จะมี
คะแนนเท่ากบั 13.13 จากคะแนนเตม็ 20 คิดเป็นร้อยละ 65.65 

 

ตารางที ่4.9  แสดงคะแนน 4 ดชันีมาตรฐานคุณภาพของแบบประเมิน องคป์ระกอบท่ี 3 
 

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพ คะแนน 4 ดัชนี 
 (20 คะแนน) 

ร้อยละ 
แต่ละดัชนี 

ดชันีท่ี คะแนนเตม็ ไดรั้บ ร้อยละ 
1. มีศูนยบ์ริการท่ีใหข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 
       และความสะดวกแก่ นกัท่องเท่ียว  

5 3.29 65.8 

2. มีศูนยบ์ริการท่ีใหข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 
       และความสะดวกแก่ นกัท่องเท่ียว  

5 3.29 65.8 

3. มีการใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียวในดา้น 
       ประหยดัพลงังานและการก าจดัของเสีย 
        อยา่งถูกวธีิ  

5 3.31 66.2 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพ คะแนน 4 ดัชนี 
 (20 คะแนน) 

ร้อยละ 
แต่ละดัชนี 

ดชันีท่ี คะแนนเตม็ ไดรั้บ ร้อยละ 
4. มีการใหค้วามรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ     
      และการอนุรักษ ์กบัพนกังานน าเท่ียว นกัท่อง     
       เท่ียวและชุมชนโดยรอบพื้นท่ี 

5 3.75 75.0 

5. มีบุคลากรท่ีมีความรู้เร่ืองระบบนิเวศ 
       และการอนุรักษใ์หบ้ริการดา้นความรู้แก่ 
      นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และชุมชน 

5 2.99 59.8 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4 ดัชนี 20 13.34 66.7 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่าคะแนนดชันีมาตรฐานคุณภาพ ขององค์ประกอบท่ี 3 จะมีคะแนน

เรียง ล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดชันีท่ี 3 ไดค้ะแนน 3.75จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 75.0 
ดชันีท่ี 2 ไดค้ะแนน 3.31 จากคะแนนเตม็ 5 คิดเป็นร้อยละ 66.2 ดชันีท่ี 1ไดค้ะแนน 3.29 จากคะแนน
เต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 65.8 และดชันีท่ี 4 ไดค้ะแนน 2.99 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ  59.8 เม่ือ
รวมคะแนนทั้ง 4 ดชันีมาตรฐานคุณภาพแลว้ จะมีคะแนนเท่ากบั 13.34 จากคะแนนเต็ม 20 คิดเป็น
ร้อยละ 66.7 
 
ตารางที ่4.10  แสดงคะแนน 2 ดชันีมาตรฐานคุณภาพของแบบประเมิน องคป์ระกอบท่ี 4 
 

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพ คะแนน 4 ดัชนี (20 คะแนน) 
ร้อยละ 

แต่ละดัชนี 

ดัชนีที ่ คะแนนเต็ม ได้รับ ร้อยละ 
1.  ชุมชนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมใน 
    การบริหารจดัการการท่องเท่ียว  

10 7.16 71.6 

2. ชุมชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว  10 5.71 57.1 
รวมคะแนนเฉลี่ย 2 ดัชนี 20 13.34 64.35 



72 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่าคะแนนดชันีมาตรฐานคุณภาพองค์ประกอบท่ี 4 มีคะแนนดงัน้ี 
ดชันีท่ี 1 ได้คะแนน 7.16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.6 ดัชนีท่ี 2 ได้
คะแนน 5.71 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 57.1 เม่ือรวมคะแนนทั้ง 2 ดชันีมาตรฐาน
คุณภาพแลว้ จะมีคะแนนเท่ากบั 13.34 จากคะแนนเตม็ 20 คิดเป็นร้อยละ 64.35 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจาก 4 องค์ประกอบ ของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวเิคราะห์คะแนนจากองคป์ระกอบแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง เป็นการน าเอาขอ้มูลจากการ
ประเมินของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 5 กลุ่ม มาเปรียบเทียบเพื่อประเมินดูวา่ กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มใดมีความ
คิดเห็นสอดคลอ้งกบัประเด็นต่าง ๆ ในแบบประเมินมากนอ้ยเพียงใด มีมาตรฐานคุณภาพอยูใ่น
เกณฑท่ี์จะน าไปพิจารณาใช ้ เป็นแนวทางเพื่อบูรณาการการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยาน
แห่งชาติ ปางสีดาหรือไม่ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.11  แสดงคะแนนเฉล่ียมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน 
                     แห่งชาติปางสีดา ของกลุ่มตวัอยา่ง 5 กลุ่ม 
 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนมาตรฐานคุณภาพ อตัราร้อยละ 

กลุ่มที่ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ ร้อยละ 
1. 100 69.93 69.93 
2. 100 61.87 61.87 

3. 100 71.03 71.03 

4. 100 72.20 72.20 
5. 100 61.60 61.60 

รวมคะแนนเฉลี่ย  
5 กลุ่ม   

100 67.33 67.33 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่าคะแนนเฉล่ียมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในเขต 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา ท่ีไดจ้ากการประเมินโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่ง 5 กลุ่ม จะไดเ้รียงล าดบัจาก
มากไปหาน้อยดงัน้ี กลุ่มท่ี 4 ได้ 72.20 จาก 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.20กลุ่มท่ี 3 ได้ 71.03 
คะแนนเต็ม 100 คิดเป็นร้อยละ 71.03 กลุ่มท่ี 1ได ้69.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.93 กลุ่มท่ี 2 ได ้
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61.87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  61.87 และกลุ่มท่ี 5 ได ้61.60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  61.60 เม่ือรวม
คะแนนเฉล่ีย 5กลุ่ม จะได ้67.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67.33 

 
ตารางที ่4.12  แสดงคะแนนเฉล่ียมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ขององคป์ระกอบท่ี 1  
                        จากกลุ่มตวัอยา่ง 5 กลุ่ม 
 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนมาตรฐาน คะแนนที่ประเมินได้ 

กลุ่มที่ คะแนนเต็ม ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 
1. 40 26.47 66.18 
2. 40 31.87 79.68 
3. 40 27.60 69.00 
4. 40 25.27 63.18 
5. 40 27.07 67.68 

รวมคะแนนเฉลี่ย  
5 กลุ่ม 

40 27.66 69.14 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่าคะแนนเฉล่ียมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในเขต 

อุทยานแห่งชาติปางสีดาขององคป์ระกอบท่ี 1ท่ีไดจ้ากการประเมินโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่ง 5 กลุ่ม 
ไดค้ะแนนเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยจากคะแนนเต็ม 40 คะแนนดงัน้ี กลุ่มท่ี 2ได ้31.87 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 79.68 กลุ่มท่ี 3 ได ้27.60คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.00 กลุ่มท่ี 5 ได ้27.07คะแนนคิด
เป็นร้อยละ 67.68 กลุ่มท่ี 1 ได ้26.47 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  66.18 และกลุ่มท่ี 4 ได ้25.27คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ  63.18 เม่ือรวมคะแนนเฉล่ีย 5 กลุ่ม จะได ้27.66คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.14 

 
ตารางที ่4.13  แสดงคะแนนเฉล่ียมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ขององคป์ระกอบท่ี 2  
                         จากกลุ่มตวัอยา่ง 5 กลุ่ม 
 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนมาตรฐาน คะแนนที่ประเมินได้ 

กลุ่มที่ คะแนนเต็ม ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 
1. 20 14.57 72.85 
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนมาตรฐาน คะแนนที่ประเมินได้ 

กลุ่มที่ คะแนนเต็ม ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 
2. 20 8.87 44.35 
3. 20 14.67 73.35 
4. 20 15.33 76.65 
5. 20 11.07 55.35 

รวมคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่ม 20 12.90 64.51 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่าคะแนนเฉล่ียมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในเขต 
อุทยานแห่งชาติปางสีดาขององคป์ระกอบท่ี 2ท่ีไดจ้ากการประเมินโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่ง 5 กลุ่ม 
ไดค้ะแนนเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย จากคะแนนเต็ม 20 คะแนนดงัน้ี กลุ่มท่ี 4 ได ้15.33 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 76.65 กลุ่มท่ี 3 ได ้14.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.35 กลุ่มท่ี 1 ได ้14.57 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 72.85 กลุ่มท่ี 5 ได ้11.07 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  55.35 และกลุ่มท่ี 2 ได ้8.87 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ  44.35 เม่ือรวมคะแนนเฉล่ีย 5 กลุ่ม จะได ้12.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.51 
 
ตารางที ่4.14  แสดงคะแนนเฉล่ียมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ขององคป์ระกอบท่ี 3      
                       จากกลุ่มตวัอยา่ง 5 กลุ่ม 
 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนมาตรฐาน คะแนนที่ประเมินได้ 

กลุ่มท่ี คะแนนเตม็ ไดรั้บ คิดเป็นร้อยละ 
1. 20 14.83 74.15 
2. 20 11.93 59.65 
3. 20 13.70 68.50 
4. 20 14.97 74.85 
5. 20 11.33 56.65 

รวมคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่ม 20 13.35 66.76 
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จากตารางท่ี 4.14 พบว่าคะแนนเฉล่ียมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในเขต 
อุทยานแห่งชาติปางสีดาขององคป์ระกอบท่ี 3ท่ีไดจ้ากการประเมินโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่ง 5 กลุ่ม 
ไดค้ะแนนเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย จากคะแนนเต็ม 20 คะแนนดงัน้ี กลุ่มท่ี 4 ได ้14.97 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 74.85 กลุ่มท่ี 1 ได ้14.83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.15 กลุ่มท่ี 3 ได ้13.70 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 68.50 กลุ่มท่ี 2 ได ้11.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  59.65 และกลุ่มท่ี 5 ได ้11.33 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ  56.65 เม่ือรวมคะแนนเฉล่ีย 5 กลุ่ม จะได ้13.35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.76 
 
ตารางที ่4.15  แสดงคะแนนเฉล่ียมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ขององคป์ระกอบท่ี 4  
                        จากกลุ่มตวัอยา่ง 5 กลุ่ม 
 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนมาตรฐาน คะแนนที่ประเมินได้ 

กลุ่มที่ คะแนนเต็ม ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 
1. 20 13.06 65.30 
2. 20 9.20 46.00 
3. 20 14.06 70.30 
4. 20 15.67 78.35 
5. 20 12.13 60.65 

รวมคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่ม 20 12.82 64.12 
 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่าคะแนนเฉล่ียมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในเขต 

อุทยานแห่งชาติปางสีดาขององคป์ระกอบท่ี 4ท่ีไดจ้ากการประเมินโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่ง 5 กลุ่ม 
ไดค้ะแนนจากคะแนนเตม็ 20 คะแนนเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี กลุ่มท่ี 4 ได ้15.67 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 78.35 กลุ่มท่ี 3 ได ้14.06 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.30 กลุ่มท่ี 1 ได ้13.06 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 65.30 กลุ่มท่ี 5 ได ้12.13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  60.65 และกลุ่มท่ี 2 ได ้9.20 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ  46.00 เม่ือรวมคะแนนเฉล่ีย 5 กลุ่ม จะได ้12.82 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.12 
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บทที ่5 

 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลจากการวจิัย 
 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จากกลุ่มตวัอย่าง 150 คน สามารถสรุปผลการวิจยัเร่ือง “การ
ส ารวจมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดั
สระแกว้” ไดด้งัน้ี 
 

5.1.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบประเมินจ านวน 150 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 

84 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.0 เพศหญิง 56 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีอายรุะหวา่ง 35-49 ปีจ านวน 77คน  
คิดเป็นร้อยละ 51.3 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีถึงปริญญาโท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 
ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 73 คนคิดเป็นร้อยละ 48.7 มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
หรือพกัอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ิน 1-10 ปี จ  านวน 67คน  คิดเป็นร้อยละ 44.6  
 

5.1.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลรวมของ 4 องค์ประกอบมาตรฐาน 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลรวมของ 4 องคป์ระกอบมาตรฐาน พบวา่มีคะแนนรวมอยูท่ี่ร้อยละ 

66.42 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ระดับมาตรฐาน ดี แต่ถ้าดูคะแนนมาตรฐานของแต่ละ
องค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบท่ี 1 มีคะแนนท่ีร้อยละ 68.98 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 
องคป์ระกอบท่ี 2 มีคะแนนท่ีร้อยละ 65.65 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน องคป์ระกอบท่ี 3 มีคะแนนท่ี
ร้อยละ 66.70 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และองค์ประกอบท่ี 4 มีคะแนนท่ีร้อยละ 64.35 จาก
คะแนนเตม็ 20 คะแนน 

แต่ถา้ดูคะแนนมาตรฐานของแต่ละองคป์ระกอบแลว้จะพบวา่  
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 5.1.2.1 องค์ประกอบท่ี 1 “ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” จากการ
ประเมินของกลุ่มท่ี 2 (สมาชิกชมรมรักษป์างสีดา) มีคะแนนมาตรฐานท่ีร้อยละ 79.68 จากคะแนน
เต็ม 40 คะแนน ส่วนคะแนนมาตรฐานรองลงมาได้แก่คะแนนจากการประเมินของกลุ่มท่ี 3 
(เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา และตาพระยา) ไดค้ะแนนมาตรฐานท่ีร้อยละ 69.0 

 5.1.2.2 องคป์ระกอบท่ี 2 “การจดัการดา้นการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความ
ย ัง่ยืน” จากการประเมินของกลุ่มท่ี 4 (เจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพนัธ์ุพืช และ
เจา้หน้าท่ีกรมการท่องเท่ียว) มีคะแนนมาตรฐานท่ีร้อยละ 76.65 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วน
คะแนนมาตรฐานรองลงมาได้แก่คะแนนจากการประเมินของกลุ่มท่ี 3 (เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดาและ ตาพระยา) ไดค้ะแนนมาตรฐานท่ีร้อยละ 73.35 

 5.1.2.3 องค์ประกอบท่ี 3 “การจัดการด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่
นกัท่องเท่ียว” จากการประเมินของกลุ่มท่ี 4 (เจา้หนา้ท่ีกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช และ
เจา้หน้าท่ีกรมการท่องเท่ียว) มีคะแนนมาตรฐานท่ีร้อยละ 74.85 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วน
คะแนนมาตรฐานรองลงมาไดแ้ก่คะแนนจากการประเมินของกลุ่มท่ี 1 (ประชาชนและชุมชนท่ีอยู่
โดยรอบอุทยานแห่งชาติปางสีดา) ไดค้ะแนนมาตรฐานท่ีร้อยละ 74.15 

 5.1.2.4 องคป์ระกอบท่ี 4 “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว” 
จากการประเมินของกลุ่มท่ี 4 (เจา้หน้าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช และเจา้หน้าท่ี
กรมการท่องเท่ียว) มีคะแนนมาตรฐานท่ีร้อยละ 78.35 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วนคะแนน
มาตรฐานรองลงมาไดแ้ก่คะแนนจากการประเมินของกลุ่มท่ี 3 (เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา
และ ตาพระยา) ไดค้ะแนนมาตรฐานท่ีร้อยละ 70.30 

โดยสรุปแลว้ คะแนนมาตรฐานของแต่ละองคป์ระกอบ และแต่ละดชันีมาตรฐานคุณภาพ
จะมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งเป็นอยา่งมาก เช่นกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2 (สมาชิกชมรมรักษป์างสี
ดา) มีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นประจ า จึงสามารถให้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ 

 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั สามารถน ามาอภิปราย เพื่อน าไปสู่การตอบค าถามการวิจยั 
ท่ีตอ้งการน าเสนอแนวทางการบูรณาการการพฒันาการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา มีประเด็นส าหรับการอภิปรายผลท่ีส าคญัดงัน้ี 
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5.2.1 มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
            เป็นอย่างไร 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ  

ปางสีดามีคะแนนท่ีระดบัมาตรฐานคุณภาพเฉล่ียโดยรวม ทั้ง 4 องค์ประกอบ เท่ากบั 66.42 คะแนน 
หรือร้อยละ 66.42 อยู่ระดบัมาตรฐาน ดี เพราะนกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางเขา้ถึงอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดาไดส้ะดวก มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีประทบัใจหลายอย่าง ทั้งพืชพรรณธรรมชาติ สัตวป่์า และ
น ้าตก ตลอดจนความเหมาะสมในการจดักิจกรรมต่าง ๆ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 
2550: 2-1) จึงเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งผูป้ระกอบการ จึงท าให้
การตอบแบบประเมินได้ผลออกมาอยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานพฒันาการท่องเท่ียว 
กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ก าหนด (กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว, 2548: 7) อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันกับ ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ คือท่ีระดบัมาตรฐาน ดี โดยมีคะแนนจากการ
ประเมินเท่ากบั 64 คะแนน (กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว, 2548)  

นอกจากน้ี ผลการประเมินยงัพบอีกวา่คะแนนมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาแต่ละองค์ประกอบ มีคะแนนอยู่ในระดับมาตรฐาน ดี  ส่วน
องค์ประกอบท่ีมีระดบัคะแนนมาตรฐานสูงสุดคือองค์ประกอบท่ี 1 มีระดบัคะแนนมาตรฐานท่ีร้อย
ละ 68.98 จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน เพราะองคป์ระกอบท่ี 1 ประกอบดว้ยดชันีมาตรฐานคุณภาพท่ี
มีความเก่ียวข้องกบัธรรมชาติ และระบบนิเวศท่ีมีต่อการท่องเท่ียว  ส่วนองค์ประกอบท่ีมีระดับ
คะแนนมาตรฐานต ่าสุดคือ องคป์ระกอบท่ี 4 มีระดบัคะแนนมาตรฐานท่ีร้อยละ 64.42 องคป์ระกอบ
น้ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลไดผ้ลเสียของชุมชนทอ้งถ่ินโดยเฉพาะรายไดข้องชุมชนจากการจดักิจกรรม 
การท่องเท่ียวในอุทยาน เช่นผลจากการศึกษาของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช พบว่า 
ประชาชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติปางสีดา มีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการพื้นท่ีอุทยานฯ เพียง
ร้อยละ 7.5 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติกบัอุทยานฯ เพียงร้อยละ 25.5 (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์พืช, 2550: 4-7) คะแนนมาตรฐานขององคป์ระกอบท่ี 4 จึงได ้เพียงร้อยละ 
64.42 แต่โดยสรุปแลว้ ทุกองคป์ระกอบ มี คะแนนจากการประเมิน อยูใ่นระดบัมาตรฐาน ดี 

ส่วนผลการประเมินขององคป์ระกอบท่ี 1 ท่ีมีคะแนนมาตรฐานสูงสุด ถึงร้อยละ 68.98 นั้น 
เพราะว่า “ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” เป็นปัจจยัสูงสุดต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
เพราะเป็นการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ การท่องเท่ียวเพื่อช่ืนชมสัตวป่์า และการท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่
บนพื้นฐานธรรมชาติ (Hill & Gale, 2009) ทั้งเป็นการท่องเท่ียว ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติ
น้อยท่ีสุด และก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่นักท่องเท่ียวด้วย (Valentine, 1993, Diamantis, 1999) 
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นอกจากน้ี “ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ยงัรวมถึง ความอุดมสมบูรณ์ของ แหล่ง
ธรรมชาติ และจุดดึงดูดดา้นการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียว (Fennell, 2001) ซ่ึงอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดามีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ส่วนสัตวป่์าท่ีพบเห็นและเกิดการเรียนรู้ไดแ้ก่ กระทิง ช้างป่า ววั
แดง เกง้ นกเงือก (กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช, 2550) นอกจากน้ี ยงัมีการจดักิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดห้ลายรูปแบบ ทั้งการท่องเท่ียวเพื่อศึกษาธรรมชาติ การท่องเท่ียวดูสัตวป่์าท่ี
หายาก และการท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช, 2550) และการ
เท่ียวชมงานเทศกาลดูผเีส้ือ (กฤษณะ แกว้ธ ารง, 2012)  

จึงสรุปไดว้่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา มี 
มาตรฐานคุณภาพเชิงนิเวศโดยรวมทั้ง 4 องค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดี และอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถน าไปบูรณาการการพฒันาการ ท่องเทีย่วเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา
ได้ 
 

5.2.2 ศักยภาพขององค์ประกอบส าคัญ 4 ด้าน ของแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศในเขต 
 อุทยานแห่งชาติปางสีดาควรเป็นอย่างไร 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของ

องคป์ระกอบส าคญัทั้ง 4 ดา้น ไดผ้ลออกมาดงัน้ี 
5.2.2.1  องค์ประกอบท่ี 1 ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเ ท่ียวเชิงนิเวศ เป็น

องคป์ระกอบ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีส าคญัท่ีสุด โดยก าหนดคะแนนมาตรฐาน
คุณภาพ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้ถึง 40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลจากการประเมิน
ขององค์ ประกอบท่ี 1 ได้คะแนนร้อยละ 68.98 ของคะแนนเต็ม 40 คะแนน เป็นระดบัคะแนน
มาตรฐาน ในระดับ ดี แต่ถ้าดูคะแนนจากการประเมินของแต่ละดัชนีมาตรฐานคุณภาพของ
องค์ประกอบท่ี 1 แล้ว จะพบว่า ดัชนีมาตรฐานคุณภาพท่ี 2 คือ “ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง
ธรรมชาติ” มีคะแนนสูงสุดท่ีร้อยละ72.30 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงถือวา่มีคะแนนอยูใ่นระดบั
มาตรฐาน ดีมาก ดชันีมาตรฐานคุณภาพท่ีมีคะแนนรองลงมา คือ ดชันีมาตรฐานคุณภาพท่ี 1 “จุด
ดึงดูดด้าน การท่องเท่ียวและเรียนรู้ของแหล่งท่องเท่ียว” มีคะแนนมาตรฐานท่ีร้อยละ 69.90 จาก
คะแนน เตม็ 10 คะแนน อยูใ่นระดบั มาตรฐาน ดี 

แมอ้งค์ประกอบท่ี 1 จะมีคะแนนเฉล่ีย จากการประเมินมากกว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ และ
ดชันีมาตรฐานคุณภาพท่ี 2 ยงัมีคะแนนเฉล่ีย จากการประเมินอยู่ในระดบัมาตรฐาน ดีมาก  เพราะ
อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การจดักิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดงัเช่น BJOE RK (อา้งถึงใน บริษทั อินโนเวทีฟ เน็ตเวิร์ค จ ากดั, 2556: 37) 
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กล่าวว่าการท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีธรรมชาติ หรือ อุทยานแห่งชาติ ก็เพื่อ
ตอ้งการไปศึกษาธรรมชาติ ช่ืนชมและเพลิดเพลินกบัธรรมชาติ เช่นเดียวกบั Costas Christ (2002) ก็
ได้กล่าวว่า การท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีธรรมชาติ ก็เพื่อจะได้ช่ืนชม
ธรรมชาติแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติปางสีดา จึงเป็น
มาตรฐานท่ีส าคญัท่ีสุดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่น จากการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีน ้าตกสาริกา อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก และการประเมินท่ีถ ้าธารลอด อ าเภอปางมะผา้ 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนก็ไดร้ะดบัมาตรฐาน ดีมาก  เช่นเดียวกนั (กรมการท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว, 2550: 20)  

5.2.2.2  องคป์ระกอบท่ี 2 การจดัการดา้นการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความ
ย ัง่ยืน  เป็นองค์ประกอบมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีความส าคัญรองจาก 
องคป์ระกอบท่ี 1 โดยก าหนดคะแนนมาตรฐานให้เท่ากบั 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ผลจากการประเมิน ขององค์ประกอบท่ี 2ไดค้ะแนนร้อยละ 65.65 จากคะแนนเต็ม 20 อยูใ่นระดบั
มาตรฐาน ดี จากการประเมินของแต่ละดชันีมาตรฐานคุณภาพของ องค์ประกอบท่ี 2 จะพบวา่ดชันี
มาตรฐานคุณภาพท่ี 3 คือ “การจดัการดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว” จะมีคะแนนสูงสุดท่ีร้อยละ 73.80 
อยู่ในระดับมาตรฐาน ดีมาก แต่ถ้าดูผลการประเมินของดัชนีมาตรฐานคุณภาพท่ี 4 จะพบว่า มี
คะแนนอยู่ท่ี ร้อยละ 55.60 เป็นคะแนนมาตรฐานท่ีระดบัปานกลาง เป็นระดบัท่ีเหมาะสมน้อยต่อ
การบูรณาการการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ส่วนดชันีมาตรฐาน
คุณภาพท่ี 3 คือ “การจดัการดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว” อุทยานแห่งชาติปางสีดา สามารถจดั บริการ
ให้นกัท่องเท่ียวไดดี้ ทั้งทางดา้นการขบัรถชมวิว เล่นน ้ าตก จดัปิกนิก การเดินป่า/ ศึกษา ธรรมชาติ 
และตั้งแคมป์พกัแรม ซ่ึงอุทยานสามารถให้บริการถึงร้อยละ 78.45 (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธ์ุพืช, 2550: 5-6)  

ส่วนผลการประเมินดัชนีมาตรฐานคุณภาพท่ี 4 คือ “การจัดการด้านการติดตามและ
ประเมิน การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีอนัเน่ืองมาจากการท่องเท่ียว” ไดค้ะแนนจาก การประเมิน ร้อย
ละ 55.60 เพราะกลุ่มตวัอยา่งรู้ดีวา่อุทยานแห่งชาติปางสีดายงัขาดบุคลากรคอยดูแล และให้บริการ
ด้านการท่องเท่ียวอย่างจ ากัด คงไม่สามารถติดตามและประเมินการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีอัน
เน่ืองมาจากการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

5.2.2.3  องค์ประกอบท่ี 3 การจัดการด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่
นกัท่องเท่ียว  เป็นองค์ประกอบมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีความส าคญัเท่ากบั
องค์ประกอบท่ี 2 มี คะแนนมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศเท่ากับ 20 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขต



81 

 

อุทยานแห่งชาติปางสีดา ไดร้ะดบั มาตรฐานท่ีร้อยละ 66.70 เป็นระดบัมาตรฐาน ดี แต่ถา้ดูคะแนน
จากการประเมินของแต่ละดชันีมาตรฐานคุณภาพขององคป์ระกอบท่ี 3 คือ “มีการให้ความรู้ถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ กบัพนักงานน าเท่ียว นักท่องเท่ียว และชุมชนโดยรอบ
พื้นท่ี” จะมีคะแนนสูงสุดท่ีร้อยละ 75.0 ถือไดว้า่เป็นดชันีมาตรฐานคุณภาพ   ในระดบั ดีมาก เพราะ
ถือวา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ให้เขา้มาดูแล
ทรัพยากรการท่องเท่ียว ขณะเดียวกนัตอ้งช่วยกนัอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวดว้ย โดยเฉพาะ
นักท่องเท่ียวท่ีปราศจาก จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติย่อมจะท าให้การท าลาย
ทรัพยากรต่าง ๆ ได้ง่าย การให้ความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญและคุณค่าของ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีความ ส าคญัมากต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่นจากการศึกษาของ Weaver 
(1994) พบวา่การท่องเท่ียว เชิงนิเวศตามแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐโดมินิกนั ท่ีไม่
มีการให้ความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ แก่
นกัท่องเท่ียว และมคัคุเทศก์ผูน้  าเท่ียว ท าให้นกัท่องเท่ียวเก็บพนัธ์ุไมอ้ย่างผิดกฎหมาย และท าลาย
แหล่ง ท่องเท่ียวท่ีสวยงามหลายแห่ง การให้ความรู้ความเข้าใจเร่ือง การอนุรักษ์ทรัพยากรการ 
ท่องเท่ียว จึงมีความส าคญัมากต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5.2.2.4  องค์ประกอบท่ี 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว เป็น
องคป์ระกอบมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีความส าคญัเท่ากบัองคป์ระกอบท่ี 2 และ 
องค์ประกอบท่ี 3 มีคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน แต่มีดชันี
มาตรฐานคุณภาพ 2 ดชันี ผลจากการประเมินองค์ประกอบท่ี 4 มีคะแนนรวมท่ีร้อยละ 64.35 จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน เป็นระดับมาตรฐาน ดี แต่ถ้าดูคะแนนจากการประเมินของแต่ละดัชนี
มาตรฐานคุณภาพแลว้ ดชันีมาตรฐานคุณภาพท่ี 1 คือ “ชุมชนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการการท่องเท่ียว” มีคะแนนมาตรฐาน ถึงร้อยละ 71.60 จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน เป็นมาตรฐาน
ในระดบั ดีมาก เพราะถือวา่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นกิจกรรมท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลาย ฝ่าย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีเป็นเจา้ของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ตอ้งเขา้มาดูแล การบุกรุกเขา้
มาตดัไมท้  าลายป่าและล่าสัตวใ์นอุทยานแห่งชาติท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว  

ดงัเช่น Cohen (1987) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนมิใช่คอยรับแต่ผลประโยชน์ แต่
จะตอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจวา่ควรจะท าอะไร การมีส่วนร่วมเสียสละในการพฒันา และการมี
ส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ แมแ้ต่องค์การสหประชาชาติ (UN, 1981) ยงักล่าววา่ ชุมชน
ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาในกิจกรรมต่าง ๆในทอ้งถ่ินของตน ทั้งกิจกรรมการท่องเท่ียว 
และการพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ  
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ส่วนดัชนีมาตรฐานคุณภาพท่ี 2 ขององค์ประกอบ 4 ท่ีว่า “ชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเท่ียว” มีคะแนนมาตรฐานท่ีระดับร้อยละ 57.10 หรือท่ีระดับมาตรฐาน ปานกลาง ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งรู้ดีวา่ปัจจุบนัธุรกิจการท่องเท่ียวได ้เจริญไปมาก และมีรายไดโ้ดยรวมจากการท่องเท่ียวปีละ
หลายแสนล้านบาท แต่ตามความเป็นจริงแล้ว รายได้มหาศาลเหล่านั้น ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับ
ผูป้ระกอบการ หรือเจา้ของกิจการ  

ดงันั้นถา้ตอ้งการให้กิจการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดามีความ
มัน่คงและย ัง่ยืน ทั้ งทรัพยากรการท่องเท่ียว รายได้ของชุมชนรอบข้างแหล่งท่องเท่ียว ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งต่าง ๆ ทั้งหน่วยราชการ และผูท้  าธุรกิจน าเท่ียว ควรให้ชุมชนบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเขา้มามี
ส่วนร่วม และแบ่งปันผลประโยชน์ แก่กนัและกนัมากข้ึน เพราะการด าเนินการธุรกิจการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ โดยปราศจาก ความร่วมมือของชุมชนทอ้งถ่ิน ท าให้เกิดความเสียหายแก่ส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว  (Wells, & Brandon, 1992). 

จึงสรุปไดว้า่มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ทั้ง 
4 องคป์ระกอบหลกั และ 14 ดชันี มีคุณสมบติัอยูใ่นระดบัมาตรฐาน ดี  

 
5.2.3   ค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศทีจ่ะน าไปบูรณาการการพฒันา 

    การท่องเทีย่วเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นอย่างไร 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขต

อุทยานแห่งชาติปางสีดา จากคะแนนรวมของ 4 องค์ประกอบมาตรฐาน ปรากฏว่ามีคะแนนเฉล่ีย 
66.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูใ่นระดบัมาตรฐาน ดี แต่ถา้ดูคะแนนเฉล่ียของแต่ละ
องคป์ระกอบแลว้พบวา่ 

5.2.3.1 องคป์ระกอบท่ี 1 “ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” มี 
คะแนนเฉล่ียสูงสุดร้อยละ 68.98 จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน อยูใ่นระดบัมาตรฐาน ด ี

5.2.3.2 องค์ประกอบท่ี 2 “การจดัการดา้นการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อให้เกิด
ความย ัง่ยนื” มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 65.65 จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน อยูใ่นระดบัมาตรฐาน ดี  

5.2.3.3 องค์ประกอบท่ี 3 “การจดัการด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่
นกัท่องเท่ียว” มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 66.70 จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน อยูใ่นระดบัมาตรฐาน ดี  

5.2.3.4 องคป์ระกอบท่ี 4 “การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว” มี
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 64.35 จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน อยูใ่นระดบัมาตรฐาน ด ี 
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จากผลการประเมินโดยรวมและผลการประเมินแต่ละองคป์ระกอบแลว้ มาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาอยูใ่นระดบัมาตรฐาน ดี สามารถน าไปบูรณา
การการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้

เม่ือพิจารณาดูคะแนนจากการประเมินดชันีมาตรฐานคุณภาพ แต่ละองคป์ระกอบพบวา่ มี
ดชันีมาตรฐานคุณภาพท่ีมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

1)  ดชันีมาตรฐานคุณภาพท่ี 2 องค์ประกอบท่ี 1 คือ “ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง
ธรรมชาติ” มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดร้อยละ 72.30 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยู่ในระดบัมาตรฐาน ดี
มาก ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์น้ีไดค้่าสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาบริเวณป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดั
สมุทรสงคราม โดยสุดารัตน์ แสงจ านงค์ (2553) ซ่ึงพบว่า “องค์ประกอบดา้นศกัยภาพในการเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ” จะมีความสัมพนัธ์สูงสุดต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2) ดัชนีมาตรฐานคุณภาพท่ี 3 องค์ประกอบท่ี 2 “การจัดการด้านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว” มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดร้อยละ 73.80 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน อยูใ่นระดบัมาตรฐาน ดีมาก 
สอดคล้องกับผลการศึกษาในเขตอุทยานปางสีดา โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช 
(2550-2559) ท่ีสามารถจดักิจกรรมการท่องเท่ียวข่ีรถชมวิว การเล่นน ้ าตก การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
และการตั้งแคมป์พกัแรมในอุทยานแห่งชาติปางสีดา ร้อยละ 78.45 

3) ดชันีมาตรฐานคุณภาพท่ี 3 องค์ประกอบท่ี 3 คือ “มีการให้ความรู้ถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์กบัพนกังานน าเท่ียว นกัท่องเท่ียวและชุมชนโดยรอบพื้นท่ี” มี
คะแนนเฉล่ียสูงสุดร้อยละ 75.0 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยูใ่นระดบัมาตรฐาน ดีมาก ซ่ึงถือวา่การ
ใหค้วามรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความส าคญัมาก เพราะบุคคลเหล่าน้ีจะได้
ช่วยอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรในแหล่งท่องเท่ียว 

4) ดชันีมาตรฐานคุณภาพท่ี 1 องคป์ระกอบท่ี 4 คือ “ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการการท่องเท่ียว” มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดร้อยละ 71.60 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยู่ในระดบั
มาตรฐาน ดีมาก แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบอุทยาน และชุมชนจากท่ีอ่ืน มี
ความส าคญัมากต่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพราะอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นของส่วนรวม
ของคนไทยทั้งประเทศ และของคนทั้งโลก 
จากท่ีกล่าวมาน้ีแสดงวา่มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาทุก
องคป์ระกอบ และทุกดชันีมาตรฐานคุณภาพอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ดี และมีดชันีบางดา้นอยูใ่นระดบั 
ดีมาก เม่ือประเมินโดยรวมแล้วสามารถตอบค าถามการวิจยัข้อท่ี 1.2.3 ได้ว่า     “ค่ามาตรฐาน
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คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาสามารถน าไปบูรณาการการ
พฒันาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศได้” 
 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
 

5.3.1 การวิจยัน้ีเป็นการส ารวจมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา เพื่อน าเสนอขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
เขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา แก่จงัหวดัสระแกว้ น าไปประกอบการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศในโอกาสต่อไป 

5.3.2 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จังหวดัสระแก้ว ควรร่วมมือกับ ส านักงาน
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ และอุทยาน แห่งชาติปางสีดา จดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มแก่นกัเรียน นกัศึกษา และเยาวชน เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ
นิเวศใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

5.3.3 กรมการท่องเท่ียว ควรร่วมมือกบั กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช จดัท า
แผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ ร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดบักรม ระดับ
จงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน ใหเ้กิดเป็นรูปธรรมกวา้งขวางข้ึน 

5.3.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในสถาบนัการศึกษาท่ีมี
การเรียนการสอนการท่องเท่ียว ควรมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในพื้นท่ีจริงแก่ผูเ้รียนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

5.3.5 หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการก าหนดนโยบายการพฒันาการท่องเท่ียวของ
ประเทศควรก าหนดเป้าหมายการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภูมิภาคต่าง ๆให้เกิดผลในทาง
ปฏิบติัอยา่งทัง่ถึง 

5.3.6 กรมการท่องเท่ียว และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ควรมีการส ารวจ
และประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามแหล่งท่องเท่ียว หรือตามอุทยาน
แห่งชาติต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการน าไปพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในบริเวณนั้น ๆ ให้
เกิดผลในทางปฏิบติัดีข้ึน 
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5.4  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
 

5.4.1  การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ควรค านึงถึงมาตรฐาน 
และคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว ต่อการรองรับนกัท่องเท่ียวในแต่ละแห่ง 

5.4.2  การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวดา้นต่าง ๆ  ควรให้ชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วนท่ี 
อาศยัอยูโ่ดยรอบอุทยานแห่งชาติปางสีดาเขา้มามีส่วนร่วม 

5.4.3  การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ ควรค านึงถึงความย ัง่ยืนของแหล่ง
ท่องเท่ียว ทั้งทางดา้นธรรมชาติ วฒันธรรม ท่ีอยูโ่ดยรอบอุทยานแห่งชาติปางสีดา 

5.4.4  การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ควรค านึงถึงความเป็น 
มรดกโลกของอุทยานแห่งชาติปางสีดาดว้ย ไม่ควรค านึงถึงแต่ประโยชน์จากการท่องเท่ียวอยา่งเดียว 
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวดัสระแก้ว 

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแห่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุดน้ี เป็นแบบประเมินมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการท่องเท่ียว, ส านักพฒันา
แหล่งท่องเท่ียว สร้างข้ึน และไดข้ออนุญาตน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลเพื่อประกอบการวิจยั จึงขอ
ความร่วมมือจากผูต้อบแบบประเมินทุกท่าน ช่วยกรุณาตอบตามความคิดและความเป็นจริงของท่าน
มากท่ีสุด พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตามค าถามทา้ยแบบประเมินน้ีดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 
ส่วนที ่1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขต
อุทยานแห่งชาติปางสีดา 

โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท () ลงในช่อง  ตามความเป็นจริงของท่านมากทีสุ่ด 
1. เพศ 

 ชาย  หญิง 
2. อายุ  

 20 - 24 ปี  25 - 29 ปี 
 30 - 34 ปี  35 - 39ปี 
 40 - 44 ปี  45 - 49ปี 
 50 ปีข้ึนไป  

3. ระดับการศึกษา 
 ระดบัประถมศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษา 
 ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท 
สูงกวา่ปริญญาโท  

4. อาชีพของท่านในปัจจุบัน 
 เกษตรกร ธุรกิจส่วนตวั 
 คา้ขาย ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ  
พนกังานบริษทั ขา้ราชการบ านาญ   
 หมอ/พยาบาล ทนายความ   
ธุรกิจน าเท่ียว ไม่ไดท้  างาน 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................. 
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5. ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกอยู่ในสมาคม หรือสังกดัอยู่ในหน่วยงานใด 
 ผูน้  าชุมชนหรือประชาชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
 สมาคมรักษป์างสีดา จงัหวดัสระแกว้ 
 ขา้ราชการหรือพนกังานอุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  
 กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 สมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละผจญภยั 
 สมาคมมคัคุเทศกอ์าชีพแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรม 

6. ท่านเป็นสมาชิกของสมาคมหรือสังกัดอยู่ในหน่วยงานหรืออาศัยอยู่บริเวณโดยรอบอุทยาน
แห่งชาติปางสีดาตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 5 มาแลว้ก่ีปี 

   1-5 ปี    6-10 ปี 
   11-15 ปี   16-20 ปี 
  มากกวา่ 20 ปี 

ส่วนที ่2. การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้

1. ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
2. การจดัการดา้นการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในแหล่งท่องเท่ียว 
3. การจดัการดา้นการใหค้วามรู้และสร้างจิตส านึกแก่นกัท่องเท่ียว 
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติปางสีดา 

1. ด้านศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
1.1 จุดดึงดูดด้านการท่องเทีย่วและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ 

หมายเหตุ  แหล่งธรรมชาติท่ีจะจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศต้องมีส่ิงท่ีสามารถดึงดูด
นกัท่องเท่ียวให้เขา้ไปเท่ียวชมไดเ้ป็นอยา่งดี และจุดดึงดูดดงักล่าวตอ้งก่อให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ือง
ระบบนิเวศ สร้างความภูมิใจ ความหวงแหน และจิตส านึกในการท่ีจะรักษาส่ิงนั้นให้คงอยูต่ลอดไป
เช่นการมีสัตวห์รือพืชท่ีมีลกัษณะโดดเด่นหายากใกลสู้ญพนัธ์ุเป็นตน้ 

การใหค้ะแนน มี 2 ลกัษณะ คือ 
 
วิธีที่ 1 การให้คะแนนโดยพิจารณาว่าแหล่งท่องเท่ียว มีคุณสมบติัตรงกบัดชันีช้ีวดัขอ้ใด

มากท่ีสุด และจะให้คะแนนในขอ้ท่ีเห็นวา่แหล่งท่องเท่ียวควรไดใ้นขอ้นั้นเพียงข้อเดียว ทั้งน้ีจะมีการ
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ให้คะแนนตั้งแต่ 0 คะแนน ถึง 5 คะแนน โดยให้ผูท้  าการประเมินท าเคร่ืองหมายวงกลม (O) รอบ
หมายเลขท่ีตอ้งการในช่องคะแนน (A) 
ตัวอย่างการให้คะแนนแบบวธีิที ่1 
 

ดัชนี คะแนน (A) 
1. แหล่งธรรมชาติไม่มีสัตวพ์ืชหรือธรณีสัณฐานประเภทใดท่ีเป็นส่ิงดึงดูด
นกัท่องเท่ียว 

0 

2. แหล่งธรรมชาติมีสัตวพ์ืชหรือธรณีสัณฐานเป็นประเภทท่ีสามารถพบได้
ทัว่ไปในประเทศไทย 

1 

3. แหล่งธรรมชาติมีสัตวพ์ืชหรือธรณีสัณฐานท่ีพบไดใ้นแหล่งธรรมชาติบาง
แห่งในประเทศไทย 

2 

4. แหล่งธรรมชาติมีสัตว์พืชหรือธรณีสัณฐานประเภทท่ีพบได้น้อยแห่งใน
ประเทศไทยแต่โอกาสท่ีจะพบเห็นมีนอ้ย 

3 

5. แหล่งธรรมชาติมีสัตวพ์ืชหรือธรณีสัณฐานประเภทท่ีพบได้น้อยแห่งใน
ประเทศไทยและโอกาสท่ีจะพบเห็นมีปานกลาง 

4 

6. แหล่งธรรมชาติมีสัตวพ์ืชหรือธรณีสัณฐานประเภทท่ีพบได้น้อยแห่งใน
ประเทศไทยแต่โอกาสท่ีจะพบเห็นมีมากและนกัท่องเท่ียวมีความประสงคท่ี์จะ
ไปชมส่ิงดงักล่าว 

5 

คะแนนท่ีได ้  

 
ตวัอยา่งการให้คะแนนในดชันีช้ีวดั หัวข้อจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่ง

ธรรมชาติ ประเมินไดว้่า แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น มีคุณสมบติัตรงกบัขอ้ใด “แหล่งธรรมชาติมี
สัตว ์พืช หรือธรณีสัณฐานประเภทท่ีพบได้น้อยแห่งในประเทศไทย แต่โอกาสท่ีจะพบเห็นมีมาก 
และนกัท่องเท่ียวมีความประสงคท่ี์จะไปชมส่ิงดงักล่าว” ซ่ึงมีคะแนนเท่ากบั 5 

 
วิธีที่ 2 การให้คะแนนโดยพิจารณาว่าแหล่งท่องเท่ียวนั้น มีคุณสมบติัตรงกบัดชันีช้ีวดัขอ้

ใดบา้ง โดยดชันีช้ีวดั 1 ขอ้ จะมีค่าเท่ากบั 1 คะแนน หากไม่มีคุณสมบติัตรงกบัดชันีช้ีวดัใดเลย จะมีค่า
เท่ากบั 0 คะแนน หากมีคุณสมบติัครบทุกขอ้ จะมีค่าเท่ากบั 5 คะแนน โดยให้ผูป้ระเมินท าเคร่ืองหมาย
วงกลม (O) รอบหมายเลขท่ีตอ้งการในช่องคะแนน (A) 
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ตัวอย่างการให้คะแนนแบบวธีิที ่2 

 

4.1 ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ว  
        หากไม่มีคุณสมบติัตรงให ้0 คะแนน หากมีคุณสมบติัตรงให ้1 คะแนน 

คะแนน(A) 

 1. มีตวัแทนของชุมชนในการวางแผนหรือบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

0, 1 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี
ท่องเท่ียว 

0, 1 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 0, 1 
4. กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับของคนในทอ้งถ่ิน 0, 1 
5. มีการก่อตั้งองค์กรหรือโครงการอนุรักษ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากทอ้งถ่ิน ซ่ึงมี
บทบาทต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

0, 1 

คะแนนท่ีได ้  
 
ตวัอย่างการให้คะแนนในดัชนีช้ีวดั หัวข้อ ชุมชนท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการการท่องเท่ียว ประเมินไดว้า่แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น มีคุณสมบติัตรง 3 ขอ้ (ขอ้ 1, 2 และ 
3) โดยแต่ละขอ้มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน ฉะนั้นการประเมินในดชันีน้ีได ้3 คะแนน  

ต่อไปน้ีเป็นการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา แต่ละดา้นแต่ละตอน โดยขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่าน กรุณาอ่านค าถามแต่ละข้อแต่ละ
ตอนให้ละเอยีดและตอบค าถามเพิม่เติมตอนท้ายของแบบประเมินด้วย จักขอบคุณยิง่ 

 
1.  ด้านศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา 

1.1 จุดดึงดูดด้านการท่องเทีย่วและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ 
หมายเหตุ  แหล่งธรรมชาติท่ีจะจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศต้องมีส่ิงท่ีสามารถดึงดูด

นกัท่องเท่ียวให้เขา้ไปเท่ียวชมไดเ้ป็นอยา่งดี และจุดดึงดูดดงักล่าวตอ้งก่อให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ือง
ระบบนิเวศ สร้างความภูมิใจ ความหวงแหน และจิตส านึกในการท่ีจะรักษาส่ิงนั้นให้คงอยูต่ลอดไป
เช่นการมีสัตวห์รือพืชท่ีมีลกัษณะโดดเด่นหายากใกลสู้ญพนัธ์ุเป็นตน้ 



103 

 

ให้ท่านพิจารณาว่าแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณสมบติัตรงกับดัชนีช้ีวดัข้อใดมากท่ีสุด ก็ให้
คะแนนในขอ้นั้นเพียงข้อเดียว โดยท าเคร่ืองหมายวงกลม (O) รอบหมายเลขท่ีตอ้งการในช่องคะแนน 
(A) 

 

ดัชนี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 
ค่าคะแนน 

(A*B) 
1. แหล่งธรรมชาติไม่มีสัตวพ์ืชหรือธรณีสัณฐานประเภทใด
ท่ีเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียว 

0 2 
 

2. แหล่งธรรมชาติมีสัตวพ์ืชหรือธรณีสัณฐานเป็นประเภทท่ี
สามารถพบไดท้ัว่ไปในประเทศไทย 

1 2 
 

3. แหล่งธรรมชาติมีสัตวพ์ืชหรือธรณีสัณฐานท่ีพบได้ใน
แหล่งธรรมชาติบางแห่งในประเทศไทย 

2 2 
 

4. แหล่งธรรมชาติมีสัตวพ์ืชหรือธรณีสัณฐานประเภทท่ีพบ
ไดน้อ้ยแห่งในประเทศไทยแต่โอกาสท่ีจะพบเห็นมีนอ้ย 

3 2 
 

5. แหล่งธรรมชาติมีสัตวพ์ืชหรือธรณีสัณฐานประเภทท่ีพบ
ได้น้อยแห่งในประเทศไทยและโอกาสท่ีจะพบเห็นมีปาน
กลาง 

4 2 
 

6. แหล่งธรรมชาติมีสัตวพ์ืชหรือธรณีสัณฐานประเภทท่ีพบ
ไดน้อ้ยแห่งในประเทศไทยแต่โอกาสท่ีจะพบเห็นมีมากและ
นกัท่องเท่ียวมีความประสงคท่ี์จะไปชมส่ิงดงักล่าว 

5 2 
 

คะแนน 

1.2 ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ 

หมายเหตุ แหล่งธรรมชาติควรท่ีจะคงสภาพความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมไวไ้ดม้ากท่ีสุด และ
มีการรบกวนโดยมนุษยน์อ้ยท่ีสุด แหล่งธรรมชาติท่ีถูกบุกรุกหรือท าลายโดยมนุษยจ์นไม่เหลือสภาพ
เดิมจะท าใหก้ารเรียนรู้ระบบนิเวศและการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษล์ดลงไปดว้ย 
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ดัชนี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 
ค่าคะแนน 

(A*B) 
1. แหล่งธรรมชาติดั้ งเดิมถูกท าลายไปหมดและมี
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ของมนุษยเ์ขา้มาแทนท่ี 

0 2 
 

2. แหล่งธรรมชาติเ ดิมถูกท าลายเป็นส่วนใหญ่
คงเหลือเพียงบางจุดเล็ก ๆท่ียงัคงสภาพธรรมชาติ
เดิม 

1 2 
 

3. แหล่งธรรมชาติเดิมถูกท าลายเป็นส่วนใหญ่แต่มี
บางจุด ท่ี มีขนาดพื้น ท่ีมากพอและย ังคงสภาพ
ธรรมชาติเดิม 

2 2 
 

4. แหล่งธรรมชาติคงสภาพเดิมในระดบัปานกลาง
โดยก่ึงหน่ึงของพื้นท่ีมีการถูกรบกวนหรือดดัแปลง
จากการกระท าของมนุษย ์

3 2 
 

5. แหล่งธรรมชาติคงสภาพเดิมเป็นส่วนใหญ่และมี
ร่องรอยการรบกวนโดยมนุษยเ์พียงส่วนนอ้ย 

4 2 
 

6. แหล่งธรรมชาติคงสภาพเดิมและไม่ถูกรบกวน
โดยมนุษย ์

5 2 
 

คะแนน 

1.3 ความเกีย่วข้องของวฒันธรรมท้องถิ่นกบัแหล่งธรรมชาติ 

หมายเหตุ ความเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินจะมีส่วนสนบัสนุนให้นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้วิถีชีวิต
ของชุมชนในการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ ซ่ึงชุมชนควรมีลกัษณะเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีอาศยัอยูใ่นแหล่ง
ธรรมชาติ และยงัคงรักษาวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไวไ้ด ้เช่น ชุมชนผีตองเหลือง 
หรือชุมชนชาวเขาเผา่เล็ก ๆ หรือแหล่งธรรมชาตินั้นอาจมีหลกัฐานชดัเจนท่ีแสดงถึงการตั้งถ่ินฐาน
และการเป็นแหล่งวฒันธรรมในอดีต เช่น ภาพเขียนฝาผนงัถ ้าหรือบริเวณหนา้ผา เป็นตน้ 
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ดัชนี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 
ค่าคะแนน 

(A*B) 
1. แหล่งธรรมชาติไม่มีความสัมพนัธ์กับวิถีชีวิตของ
ชุมชนและไม่มีหลกัฐานการคน้พบการตั้งถ่ินฐานของ
มนุษย ์

0 2  

2. แหล่งธรรมชาติไม่มีความสัมพนัธ์กับวิถีชีวิตของ
ชุมชนแต่พื้นท่ีส่วนหน่ึงของแหล่งธรรมชาติเคยมี
ประวติัการตั้งถ่ินฐานหรือใช้ประโยชน์โดยชุมชนใน
อดีต 

1 2  

3. แหล่งธรรมชาติมีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของชุมชน
ท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบนอ้ย 

2 2  

4.    แหล่งธรรมชาติมีความสัมพนัธ์กับวิถีชีวิตของ
ชุมชนในระดบัปานกลางโดยชุมชนใช้ทรัพยากรส่วน
หน่ึงจากธรรมชาติและส่วนหน่ึงจากภายนอก 

3 2  

5.    แหล่งธรรมชาติมีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของ
ชุมชนค่อนข้างมาก โดยท่ีชุมชนยงัใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอกอยูบ่า้งแต่อยูใ่นระดบันอ้ย 

4 2  

6.    แหล่งธรรมชาติมีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของชุมชน
อยา่งเห็นไดช้ดัโดยชุมชนมีวิถีชีวิตท่ีตอ้งพึ่งพาธรรมชาติ
ในบริเวณนั้นเป็นหลักอาจเป็นชุมชนท่ีอยู่มาดั้ งเดิมใน
พื้นท่ีหรือมีหลักฐานการตั้ งถ่ินฐานและเป็นแหล่ง
วฒันธรรมในอดีต 

5 2  

คะแนน 

1.4 ความปลอดภัยของแหล่งธรรมชาติในการท่องเทีย่ว 

หมายเหตุโดยจะพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายจากตวัพื้นท่ีเองในบริเวณเส้นทาง
ท่องเท่ียวเช่น แผน่ดินไหวสึนามิน ้าป่าดินถล่มหนา้ผาสูงชนักระแสน ้ ารุนแรงสัตวดุ์ร้ายมาลาเรียและ
ปัจจยัภายนอกเช่น ภยัจากโจรผูร้้ายโรคระบาดอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
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ดัชนี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 
ค่าคะแนน 

(A*B) 
1. มีสถิติการเกิดเหตุอนัตรายบ่อยตลอดปี 0 2  
2. มีสถิติการเกิดเหตุอนัตรายในบางฤดูกาลหรือ
เพียงบางช่วงของปี 

1 2 
 

3. มีสถิติการเกิดเหตุอนัตราย 1-2 คร้ังต่อปี 2 2  
4. มีสถิติการเกิดเหตุอนัตราย 1-2 คร้ังในรอบ 3 ปี 3 2  
5. มีสถิติการเกิดเหตุอนัตราย 1-2 คร้ังในรอบ 5 ปี 4 2  
6. มีสถิติการเกิดเหตุอนัตราย 1-2 คร้ังในรอบ 10 ปี
หรือนานกวา่ 

5 2 
 

คะแนน 
คะแนนรวม 

 

2. ด้านการจัดการใช้ประโยชน์ของพืน้ทีเ่พือ่ให้เกดิความยัง่ยนื 
2.1  การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพืน้ทีเ่พือ่ให้เกดิความยัง่ยนื 
หมายเหตุ การพิจารณาจะตอ้งประกอบดว้ยดา้นต่าง ๆดงัน้ี 
ก. การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวเช่นมีการแบ่งเขตพื้นท่ีสงวน

พื้นท่ีนนัทนาการและพื้นท่ีพกัอาศยั 
ข. การก าหนดช่วงเวลาในการเขา้พื้นท่ีท่ีเหมาะสมตามช่วงเวลาของวนัและฤดูกาล 
ค. การจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียวใหพ้อเหมาะกบัศกัยภาพของพื้นท่ีและการบริการ 

 
ใหท้่านพิจารณาวา่ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัดชันีช้ีวดัขอ้ใดมากท่ีสุด ก็ให้คะแนน

ในขอ้นั้นเพียงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมายวงกลม (O) รอบหมายเลขท่ีตอ้งการในช่องคะแนน (A) 
 

ดัชนี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 
ค่าคะแนน 

(A*B) 
1. ไม่มีการจดัการในขอ้ ก ข และ ค 0 1  
2. มีการจดัการในขอ้ ก ข และ ค น้อยมากและไม่เป็น
ระบบ 

1 1 
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ดัชนี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 
ค่าคะแนน 

(A*B) 
3. มีการจัดการในข้อ ก ข และ ค น้อยและไม่เป็น
ระบบ 
    มีการวางระบบไวบ้า้งแต่การปฏิบติัมีขอ้ยกเวน้สูง 

2 1 
 

4. มีการจดัการท่ีเป็นระบบหรือไดม้าตรฐานอยา่งนอ้ย 1 
ขอ้ 

3 1 
 

5. มีการจดัการท่ีเป็นระบบหรือไดม้าตรฐาน 2 ขอ้ 4 1  
6. มีการจดัการท่ีเป็นระบบหรือไดม้าตรฐานครบ 3 ขอ้ 5 1  

คะแนน 

2.2   การจัดการด้านบริการนักท่องเทีย่ว 

หมายเหตุการประเมินในดัชนีน้ีจะพิจารณาจากการด าเนินงานด้านการให้บริการขั้น
พื้นฐานแก่นกัท่องเท่ียวโดยมีการจดัการท่ีเหมาะสมให้นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการไดรั้บ
บริการท่ีคุม้ค่ากบัการมาท่องเท่ียว หากไม่มีคุณสมบติัตรงให้ 0 คะแนนหากมีคุณสมบติัตรงให้ 1 
คะแนนของทุกขอ้ 

ดัชนี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 
ค่าคะแนน 

(A*B) 
1. จ านวนบุคลากรดา้นบริการมีเพียงพอท่ีจะให้การ
บริการนกัท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่ 

0, 1 1 
 

2. มีระบบเตือนภยันักท่องเท่ียวและระบบรักษา
ค ว า มป ล อ ดภั ย แ ก่ ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
นกัท่องเท่ียว 

0, 1 1 
 

3. มีการจดัการด้านส่ิงก่อสร้างและสาธารณูปโภค
เช่นถนนน ้ า ไฟฟ้าห้องสุขาสถานปฐมพยาบาลท่ี
เหมาะสมและกลมกลืนกบัสภาพพื้นท่ี 

0, 1 1 
 

4. มีการจัดการด้านอาหารและโภชนาการท่ีถูก
สุขลกัษณะมีการจดัเก็บและก าจดัของเสียอย่างถูก
วธีิ 

0, 1 1 
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2.3 การจัดการด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว 
หากไม่มีคุณสมบติัตรงให ้0 คะแนนหากมีคุณสมบติัตรงให้ 1 คะแนนของทุกขอ้ 

 

ดชันี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 
ค่าคะแนน 

(A*B) 
1. กิจกรรมการท่องเท่ียวไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนท่ีท่ีมีความ
เปราะบางทางนิเวศวิทยาเช่นพ้ืนท่ีท่ีฝูงนกอยู่ในระยะ
สืบพนัธ์ุก าลงัสร้างรังวางไข่ 

0, 1 1 
 

2. กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับของคนในทอ้งถ่ิน
ไม่รบกวนความสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีและไม่
ขดัต่อกฎหมาย ศีลธรรมอนัดีหรือวฒันธรรมของชาติ 

0, 1 1 
 

3. มีการศึกษาวิจัยสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนท่ีและน าขอ้มูลมาวางแนวทางท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ 

0, 1 1 
 

4. มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวฒันธรรมในท้องถ่ินและน า
ข้อมูลมาวางแนวทางการด า เนินการท่องเ ท่ียวท่ีไม่
เปล่ียนแปลงวถีิชีวติประเพณีของคนในทอ้งถ่ิน 

0, 1 1 
 

5. กิจกรรมการท่องเท่ียวไม่ท าใหแ้หล่งธรรมชาติเกิดความ
เส่ือมโทรมเช่นไม่ท าให้เกิดปริมาณขยะและของเสียท่ีขดั
ต่อทศันียภาพ 

0, 1 1 
 

คะแนน    

 
 
 
 
 
 

5. มีการจดัการดา้นท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวอย่าง
เหมาะสมเช่นมีการออกแบบและใช้วสัดุก่อสร้างท่ี
กลมกลืนกับธรรมชาติ ประหยดัพลังงานและมี
ระบบก าจดัของเสียท่ีไดม้าตรฐาน 

0, 1 1 

 

คะแนน 
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2.4 การจัดการด้านการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงของพืน้ทีอ่oั 
    เน่ืองมาจากการท่องเทีย่ว  ใหค้ะแนนเพียงขอ้เดียว 
 

ดชันี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 
ค่าคะแนน 

(A*B) 
1. ไม่มีแผนการติดตามและการประเมินการเปล่ียนแปลงของ
พ้ืนท่ี 

0 1 
 

2. มีแผนการด าเนินงาน 1 1  
3. มีแผนการด าเนินงานและมีการเก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลง
ของพ้ืนท่ีตามแผนการด าเนินงาน 

2 1 
 

4. มีแผนการด าเนินงานมีการเก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของ
พ้ืนท่ีตามแผนการด าเนินงานและมีการวิเคราะห์ประเมินผล
กระทบ 

3 1 
 

5. มีแผนการด าเนินงานมีการเก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของ
พ้ืนท่ีตามแผนการด าเนินงานมีการวิเคราะห์ประเมินผล
กระทบและมีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียว 

4 1 

 

6. มีแผนการด าเนินงานมีการเก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของ
พ้ืนท่ีตามแผนการด าเนินงานมีการวิเคราะห์ประเมินผล
กระทบมีการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว
และมีการปฏิบติัดา้นการติดตามการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง
ทุกปี 

5 1 

 

คะแนน 

คะแนนรวม 

       

 

 

 

 



110 

 

3. การจัดการด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านึก 
3,1 มีศูนย์บริการทีใ่ห้ข้อมูลแหล่งท่องเทีย่วและความสะดวกแก่นักท่องเทีย่ว 

              หากไม่มีคุณสมบติัตรงให ้0 คะแนนหากมีคุณสมบติัตรงให้ 1 คะแนนของทุกขอ้ 
 

ดัชนี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 
ค่าคะแนน 

(A*B) 
1. มีศูนย์บริการหรือมีการก าหนดพื้นท่ีเพื่อเป็น
ศูนยบ์ริการอยา่งชดัเจนและมีเจา้หนา้ท่ีประจ า 

0, 1 1 
 

2. มีส่ือหลากหลายประเภทในการให้ขอ้มูลข่าวสาร
ในศูนยบ์ริการแก่นกัท่องเท่ียวก่อนการท่องเท่ียวใน
แหล่งธรรมชาติเช่นแผน่พบัโปสเตอร์นิทรรศการ 

0, 1 1 
 

3. มีเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ท่ีมีอัธยาศัยดีและ
สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้

0, 1 1 
 

4. ส่ือมีความน่าสนใจและเป็นขอ้มูลปัจจุบนั 0, 1 1  
5. ภาษาท่ีใชใ้นส่ือประเภทต่าง ๆมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

0, 1 1 
 

คะแนน 

 
3.2 มีการให้ความรู้แก่นักท่องเทีย่วในด้านการประหยดัพลงังานและการก าจัดของเสีย 

                        อย่างถูกวธีิ 
หากไม่มีคุณสมบติัตรงให ้0 คะแนนหากมีคุณสมบติัตรงให้ 1 คะแนนของทุกขอ้ 

ดัชนี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 
ค่าคะแนน 

(A*B) 
1. มีส่ือในการรณรงค์ให้นักท่องเท่ียวช่วยกัน
ประหยดัน ้าและพลงังาน 

0, 1 1 
 

2. มีส่ือให้นักท่องเท่ียวเกิดจิตส านึกท่ีไม่ท าให้
นกัท่องเท่ียวทิ้งขยะในแหล่งธรรมชาติ 

0, 1 1 
 

3. จดัระบบการทิ้งขยะท่ีมีการแยกประเภท 0, 1 1  
4. มีการแจกแจงปริมาณการใช้น ้ าไฟฟ้าขยะให้
นกัท่องเท่ียวทราบ 

0, 1 1 
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ดัชนี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 
ค่าคะแนน 

(A*B) 
5. มีการรณรงคใ์ห้นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการ
เก็บและน าขยะออกจากพื้นท่ี 

0, 1 1 
 

คะแนน 

 
3.3 มีการให้ความรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์กบัพนักงาน 
       น าเทีย่วนักท่องเทีย่ว และชุมชนทีอ่ยู่โดยรอบพืน้ที ่
หากไม่มีคุณสมบติัตรงให ้0 คะแนนหากมีคุณสมบติัตรงให้ 1 คะแนนของทุกขอ้ 

 

ดัชนี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 

ค่า
คะแนน 
(A*B) 

1. มีการจดัอบรมพนกังานผูป้ระกอบการและชุมชน
เก่ียวกับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษเ์ป็นระยะ ๆตามความเหมาะสม 

0, 1 1 
 

2. มีการจดัเส้นทางศึกษาธรรมชาติและป้ายส่ือ
ความหมายบนเส้นทางเพื่อใหค้วามรู้กบันกัท่องเท่ียว 

0, 1 1 
 

3. มีการจดักิจกรรมด้านการศึกษาธรรมชาติให้กับ
กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจเฉพาะด้านเช่น
กิจกรรมการดูนกการศึกษาพนัธ์ุไมฯ้ลฯเป็นคร้ังคราว 

0, 1 1 
 

4. มีการเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่าง ๆของแหล่ง
ท่องเท่ียวในระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัประเทศ 

0, 1 1 
 

5. มีการเผยแพร่ขอ้มูลในด้านต่าง ๆของแหล่ง
ท่องเท่ียวผา่นเวบ็ไซดท์ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

0, 1 1 
 

คะแนน 
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3.4 มีบุคลากรทีม่ีความรู้เร่ืองระบบนิเวศและการอนุรักษ์ให้บริการด้านความรู้ 
       แก่นักท่องเทีย่ว ผู้ประกอบการและชุมชน 

หมายเหตุ บุคลากรท่ีให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวควรท่ีจะมีความรู้ในเร่ืองระบบนิเวศส่ิงแวดลอ้มและ
การอนุรักษ์ซ่ึงอาจได้รับความรู้มาจากประสบการณ์การบอกเล่าการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองการ
ฝึกอบรมหรือการศึกษาในระดับปริญญาด้านส่ิงแวดล้อมนิเวศวิทยาหรือด้านท่ีเก่ียวข้องทั้ งน้ี
บุคลากรให้บริการดา้นความรู้ควรท่ีจะส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ให้คะแนนเพียงขอ้
เดียว) 

 

ดัชนี 
คะแนน 

(A) 

ค่า
น า้หนัก 

(B) 

ค่าคะแนน 
(A*B) 

1. ไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศและการ
อนุรักษใ์หค้วามรู้ 

0 1 
 

2. มีบุคลากรท่ีมีความรู้บา้งในเร่ืองระบบนิเวศและการ
อนุรักษโ์ดยเรียนรู้จากประสบการณ์และการบอกเล่า 

1 1 
 

3. มีบุคลากรท่ีมีความรู้เร่ืองระบบนิเวศและการอนุรักษ์
โดยการเรียนรู้จากการศึกษาและค้นควา้ด้วยตนเองจาก
เอกสารท่ีเช่ือถือได ้

2 1 
 

4. มีบุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้านระบบนิเวศ
และการอนุรักษ ์

3 1 
 

5. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ระดบัปริญญาด้านส่ิงแวดล้อม
นิเวศวทิยาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

4 1 
 

6. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ระดับปริญญาด้านส่ิงแวดล้อม
นิเวศวิทยาหรือด้านท่ีเก่ียวข้องและสามารถส่ือสารและให้
ความรู้โดยใชภ้าษาองักฤษได ้

5 1 
 

คะแนน 
คะแนนรวม 
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ด้านการมส่ีวนร่วมของชุมชนในกจิกรรมท่องเทีย่ว 

4.1 ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ว 

หากไม่มีคุณสมบติัตรงให ้0 คะแนนหากมีคุณสมบติัตรงให้ 1 คะแนน ของทุกขอ้ 

ดัชนี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 
ค่าคะแนน 

(A*B) 
1. มีตวัแทนของชุมชนในการวางแผนหรือบริหาร
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

0, 1 2 
 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีท่องเท่ียว 

0, 1 2 
 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 0, 1 2  
4. กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับของคนใน
ทอ้งถ่ิน 

0, 1 2 
 

5. มีการก่อตั้งองค์กรหรือโครงการอนุรักษต่์าง ๆท่ีเกิด
จากทอ้งถ่ินซ่ึงมีบทบาทต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

0, 1 2 
 

คะแนน 

 
3.5  ชุมชนมรีายได้จากการท่องเทีย่ว 
หากไม่มีคุณสมบติัตรงให ้0 คะแนนหากมีคุณสมบติัตรงให ้1 คะแนนของ 
ทุกขอ้ 

 

ดัชนี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 
ค่าคะแนน 

(A*B) 
1. ชุมชนมีรายได้จากการขายอาหารและสินค้า
พื้นเมือง 

0, 1 2 
 

2. ชุมชนมีรายไดจ้ากการน าเท่ียวและให้บริการใน
กิจกรรมการท่องเท่ียว 

0, 1 2 
 

3. ชุมชนมีรายได้หรือเงินเดือนจากการถูกจ้างงาน 0, 1 2  
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ดัชนี 
คะแนน 

(A) 
ค่าน า้หนัก 

(B) 
ค่าคะแนน 

(A*B) 
โดยบริษทัน าเท่ียวหรือเจา้ของพื้นท่ี 
4.ชุมชนมีรายได้จากการให้บริการด้านท่ีพกัเช่นการ
จดัโฮมสเตย ์

0, 1 2 
 

5. ชุมชนมีรายไดจ้ากการแสดงศิลปะพื้นเมือง 0, 1 2  
คะแนน 

คะแนนรวม 
คะแนนรวมทั้งหมด 

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมนิมาตรฐานคุณภาพ 
    แหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศในเขตอทุยานแห่งชาติปางสีดา 
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ท่ี มกบ.0208.7/พิเศษ 

มีนาคม พ.ศ. 2556 
 

เร่ือง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินและแจกแบบประเมินแก่สมาชิกสมาคมรักษป์างสีดา 
เรียน นายกสมาคมรักษป์างสีดา 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ 
    ปางสีดา จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 50 ชุด 

เน่ืองดว้ย  ผม วา่ท่ี ร.ต. ประยรู ดาศรี อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาภูมิสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต กรุงเทพมหานคร ก าลงัศึกษาอยูใ่นคณะการจดัการการ
ท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ไดท้  าการวจิยั เร่ือง “การส ารวจมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแกว้” โดยใชแ้บบประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการท่องเท่ียว, 
ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลประกอบการวจิยั ในการน้ี พิจารณาเห็นวา่ ท่าน
และสมาชิกสมาคมรักษป์างสีดา มีการสัมผสัอยา่งใกลชิ้ดกบับริเวณต่าง ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา สามารถใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุทยานแห่งชาติปางสีดาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ฉะนั้น จึง
ขอความร่วมมือจากท่านและสมาชิกของสมาคมรักษป์างสีดาของท่านช่วยตอบแบบประเมินตามท่ี
แนบมา เพื่อท่ีผมจะไดไ้ปใชป้ระกอบการวิจยัต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามร่วมมือตอบแบบประเมิน หวงัวา่คงไดรั้บความกรุณา
จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

  
    ขอแสดงความนบัถือ 

       
              (วา่ท่ี ร.ต. ประยรู ดาศรี) 
โทร. 086-0770571                  ผูท้  าการวจิยั  
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ท่ี มกบ.0208.7/พิเศษ  

มีนาคม พ.ศ. 2556 

 
เร่ือง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินและแจกแบบประเมินแก่เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 
   ปางสีดา 
เรียน หวัหนา้อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ 
    ปางสีดา จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 20 ชุด 

เน่ืองดว้ย  ผม วา่ท่ี ร.ต. ประยรู ดาศรี อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาภูมิสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต กรุงเทพมหานคร ก าลงัศึกษาอยู่ในคณะการจดัการการ
ท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ไดท้  าการวิจยั เร่ือง “การส ารวจมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแก้ว” โดยใช้แบบประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการท่องเท่ียว, 
ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลประกอบการวิจยั ในการน้ี พิจารณาเห็นวา่ ท่าน
และเจา้หนา้ท่ีของท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นอยา่งดี สามารถให้
ขอ้เทจ็จริงดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบัอุทยานแห่งชาติปางสีดาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ฉะนั้น จึงขอความร่วมมือ
จากท่านและเจ้าหน้าท่ีของท่านช่วยตอบแบบประเมินตามท่ีแนบมา เพื่อท่ีผมจะได้ไปใช้
ประกอบการวจิยัต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามร่วมมือตอบแบบประเมิน หวงัวา่คงไดรั้บความกรุณา
จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

      
    ขอแสดงความนบัถือ 

     
                                           (วา่ท่ี ร.ต. ประยรู ดาศรี) 
โทร. 086-0770571      ผูท้  าการวจิยั  
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ท่ี มกบ.0208.7/พิเศษ   

       
     มีนาคม พ.ศ. 2556 

เร่ือง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินและแจกแบบประเมินแก่เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 
   ตาพระยา 
เรียน หวัหนา้อุทยานแห่งชาติตาพระยา 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ 
   ปางสีดา จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 20 ชุด 
 

เน่ืองดว้ย  ผม วา่ท่ี ร.ต. ประยรู ดาศรี อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาภูมิสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต กรุงเทพมหานคร ก าลงัศึกษาอยู่ในคณะการจดัการการ
ท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ไดท้  าการวิจยั เร่ือง “การส ารวจมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแก้ว” โดยใช้แบบประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการท่องเท่ียว, 
ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลประกอบการวิจยั ในการน้ี พิจารณาเห็นวา่ ท่าน
และเจ้าหน้าท่ีของท่านมีความรู้ ความเข้าใจต่าง ๆ เก่ียวกับอุทยานแห่งชาติปางสีดาได้อย่าง
กวา้งขวาง ฉะนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านและเจา้หน้าท่ีของท่านช่วยตอบแบบประเมินตามท่ี
แนบมา เพื่อท่ีผมจะไดไ้ปใชป้ระกอบการวจิยัต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามร่วมมือตอบแบบประเมิน หวงัวา่คงไดรั้บความกรุณา
จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

          
    ขอแสดงความนบัถือ 

 

                         (วา่ท่ี ร.ต. ประยรู ดาศรี) 
  โทร. 086-0770571    ผูท้  าการวจิยั 
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มกบ.0208.7/พิเศษ 

   มีนาคม พ.ศ. 2556 

เร่ือง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินและแจกแบบประเมินแก่สมาชิกสมาคมไทยท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษแ์ละผจญภยั 

เรียน นายกสมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละผจญภยั 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน 
   แห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแกว้ จ านวน ......... ชุด 

เน่ืองดว้ย  ผม วา่ท่ี ร.ต. ประยรู ดาศรี อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาภูมิสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต กรุงเทพมหานคร ก าลงัศึกษาอยู่ในคณะการจดัการการ
ท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ไดท้  าการวิจยั เร่ือง “การส ารวจมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแก้ว” โดยใช้แบบประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการท่องเท่ียว, ส านกั
พฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลประกอบการวิจยั ในการน้ี พิจารณาเห็นว่า ท่านและ
สมาชิกในสมาคมของท่าน มีความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ เป็น
อย่างดี สามารถให้ความรู้ความขา้ใจเก่ียวกบัอุทยานแห่งชาติไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ฉะนั้น จึงขอความ
ร่วมมือจากท่านและสมาชิกในสมาคมของท่านช่วยตอบแบบประเมินตามท่ีแนบมา เพื่อท่ีผมจะได้
น าไปใชป้ระกอบการวจิยัต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามร่วมมือตอบแบบประเมิน หวงัวา่คงไดรั้บความกรุณา
จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี  
    

    ขอแสดงความนบัถือ 

                  
                                           (วา่ท่ี ร.ต. ประยรู ดาศรี) 
โทร. 086-0770571      ผูท้  าการวจิยั  
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ท่ี มกบ.0208.7/พิเศษ 

มีนาคม พ.ศ. 2556 

 
เร่ือง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินและแจกแบบประเมินแก่สมาชิกสมาคมส่งเสริม 
   ธุรกิจท่องเท่ียวไทย 
เรียน นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียวไทย 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน 
   แห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแกว้ จ านวน ......... ชุด 
 

เน่ืองดว้ย  ผม วา่ท่ี ร.ต. ประยรู ดาศรี อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาภูมิสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต กรุงเทพมหานคร ก าลงัศึกษาอยู่ในคณะการจดัการการ
ท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ไดท้  าการวิจยั เร่ือง “การส ารวจมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแก้ว” โดยใช้แบบประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการท่องเท่ียว, 
ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลประกอบการวิจยั ในการน้ี พิจารณาเห็นวา่ ท่าน
และสมาชิกในสมาคมของท่าน มีความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ 
เป็นอย่างดี สามารถให้ความรู้ความขา้ใจเก่ียวกบัอุทยานแห่งชาติได้อย่างกวา้งขวาง ฉะนั้น จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านและสมาชิกในสมาคมของท่านช่วยตอบแบบประเมินตามท่ีแนบมา เพื่อท่ีผม
จะไดน้ าไปใชป้ระกอบการวจิยัต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามร่วมมือตอบแบบประเมิน หวงัวา่คงไดรั้บความกรุณา
จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

           
    ขอแสดงความนบัถือ 

 

   (วา่ท่ี ร.ต. ประยรู ดาศรี) 
โทร. 086-0770571         ผูท้  าการวจิยั  
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ท่ี มกบ.0208.7/พิเศษ 

เมษายน พ.ศ. 2556 
 
เร่ือง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน 
   แห่งชาติปางสีดา 
เรียน ผูน้ าชุมชนและชุมชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ 
   ปางสีดา จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 1 ชุด 
 

 เน่ืองดว้ย  ผม วา่ท่ี ร.ต. ประยรู ดาศรี อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต กรุงเทพมหานคร ก าลงัศึกษาอยูใ่นคณะการจดัการ
การท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ไดท้  าการวิจยั เร่ือง “การส ารวจมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแก้ว” ในฐานะท่ีท่านตั้ง
บา้นเรือนอยูบ่ริเวณใกลชิ้ดกบัอุทยานแห่งชาติปางสีดา คงมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ
และทรัพยากรต่าง ๆ ภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดา ตลอดจนการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว
บริเวณภายในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นอย่างดี ฉะนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยกรุณา
ตอบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ตามท่ี
แนบมา เพื่อท่ีผมจะไดน้ าไปใชป้ระกอบการวจิยัต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามร่วมมือตอบแบบประเมิน หวงัวา่คงไดรั้บความกรุณา
จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

      
    ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                       (วา่ท่ี ร.ต. ประยรู ดาศรี) 
โทร. 086-0770571                     ผูท้  าการวจิยั       
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ท่ี มกบ.0208.7/พิเศษ 

    พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
เร่ือง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขต 
   อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
เรียน อธิบดีกรมการท่องเท่ียว 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ 
    ปางสีดา 
 

เน่ืองดว้ย ผม รองศาสตราจารยป์ระยูร ดาศรี อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อ
การจดัการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต กรุงเทพมหานคร ก าลงัศึกษาอยูใ่นคณะการ
จดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ไดท้  าการวิจยั เร่ือง “การส ารวจมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแกว้” ในการน้ีไดน้ า
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการ
ท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลประกอบการวจิยั 

ฉะนั้น จึงขอความกรุณาจากท่านโปรดอนุญาตให้ขา้ราชการและพนกังานในส านกัพฒันา
แหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว ตอบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
เขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จ านวน 40 ชุด ตามท่ีส่งมาดว้ยน้ีจกัขอบคุณยิง่ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ หวงัวา่คงไดรั้บความกรุณาจากท่านดว้ยดี 
จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                            (รองศาสตราจารย ์ประยรู ดาศรี) 
โทร. 086-0770571     ผูท้  าการวจิยั  
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ท่ี มกบ.0208.7/พิเศษ 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
 
เร่ือง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขต 
   อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
เรียน ผูอ้  านวยการส านกัอุทยานแห่งชาติ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ 
    ปางสีดา จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 15 ชุด 

   เน่ืองดว้ย  ผม รองศาสตราจารยป์ระยูร ดาศรี อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อ
การจดัการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต กรุงเทพมหานคร ก าลงัศึกษาอยูใ่นคณะการ
จดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ไดท้  าการวิจยั เร่ือง “การส ารวจมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแกว้” ในการน้ีไดน้ า
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการ
ท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลประกอบการวจิยั  

ฉะนั้น จึงขอความกรุณาจากท่านโปรดอนุญาตให้ขา้ราชการและพนกังานในส านกัอุทยาน
แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช ตอบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จ านวน 15 ชุด ตามท่ีส่งมาดว้ยน้ีจกัขอบคุณยิง่ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ หวงัวา่คงไดรั้บความกรุณาจากท่านดว้ยดี 
จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี   
      
   ขอแสดงความนบัถือ 

       
                                      (รองศาสตราจารย ์ประยรู ดาศรี) 
โทร. 086-0770571          ผูท้  าการวจิยั         
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ท่ี มกบ.0208.7/พิเศษ 

    กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
 
เร่ือง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขต 
   อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
เรียน ผูอ้  านวยการส านกัอนุรักษส์ัตวป่์า 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน 
    แห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 15 ชุด 
 
   เน่ืองดว้ย  ผม รองศาสตราจารยป์ระยูร ดาศรี อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อ
การจดัการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต กรุงเทพมหานคร ก าลงัศึกษาอยูใ่นคณะการ
จดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ไดท้  าการวิจยั เร่ือง “การส ารวจมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแกว้” ในการน้ีไดน้ า
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการ
ท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลประกอบการวจิยั  

   ฉะนั้น จึงขอความกรุณาจากท่านโปรดอนุญาตใหข้า้ราชการและพนกังานในส านกัอนุรักษ์
สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช ตอบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จ านวน 15 ชุด ตามท่ีส่งมาดว้ยน้ีจกัขอบคุณยิง่ 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ หวงัวา่คงไดรั้บความกรุณาจากท่านดว้ยดี 
จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

      
    ขอแสดงความนบัถือ 

     
                                    (รองศาสตราจารยป์ระยรู ดาศรี) 
โทร. 086-0770571                                          ผูท้  าการวจิยั 

 

 



125 

 

กบ.0208.7/พิเศษ 

    สิงหาคม 2556 
 
เร่ือง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว 
เรียน นายกสมาคมมคัคุเทศกอ์าชีพแห่งประเทศไทย 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน 
    แห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 15 ชุด 
 
   ดว้ย  ผม รองศาสตราจารยป์ระยรู ดาศรี อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การจดัการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต กรุงเทพมหานคร ก าลงัศึกษาอยูใ่นคณะการ
จดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ไดท้  าการวิจยั เร่ือง “การส ารวจมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแก้ว” โดยใช้แบบ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการ
ท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลประกอบการวิจยั ในการน้ีพิจารณา
เห็นว่า ท่านและสมาชิกสมาคมของท่าน มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและการ
จดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรมต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง 
สามารถใหค้วามรู้และขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติทัว่ไป และเขตอุทยานแห่งชาติปางสี
ดาเป็นอย่างดี ฉะนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านและสมาชิกในสมาคมของท่านช่วยตอบแบบ
ประเมินตามท่ีแนบมา เสร็จแลว้กรุณาใส่ซองส่งกลบัไปใหผ้มดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ หวงัวา่คงไดรั้บความกรุณาจากท่านและ
สมาชิกของท่านเป็นอยา่งดี จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 

     
                                  (รองศาสตราจารยป์ระยรู ดาศรี) 
โทร. 086-0770571        ผูท้  าการวจิยั  
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ท่ี มกบ.0208.7/พิเศษ 

    สิงหาคม 2556 
 
เร่ือง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว 
เรียน นายกสมาคมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรม 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ 
            ปางสีดา จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 15 ชุด 
 
   ดว้ย  ผม รองศาสตราจารยป์ระยรู ดาศรี อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การจดัการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต กรุงเทพมหานคร ก าลงัศึกษาอยูใ่นคณะการ
จดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ไดท้  าการวิจยั เร่ือง “การส ารวจมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแก้ว” โดยใช้แบบ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, กรมการ
ท่องเท่ียว, ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลประกอบการวิจยั ในการน้ีพิจารณา
เห็นว่า ท่านและสมาชิกสมาคมของท่าน มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและการ
จดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรมต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง 
สามารถใหค้วามรู้และขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติทัว่ไป และเขตอุทยานแห่งชาติปางสี
ดาเป็นอย่างดี ฉะนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านและสมาชิกในสมาคมของท่านช่วยตอบแบบ
ประเมินตามท่ีแนบมา เสร็จแลว้กรุณาใส่ซองส่งกลบัไปใหผ้มดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ หวงัวา่คงไดรั้บความกรุณาจากท่านและ
สมาชิกของท่านเป็นอยา่งดี จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                     (รองศาสตราจารยป์ระยรู ดาศรี) 
โทร. 086-0770571                             ผูท้  าการวจิยั  
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