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บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อการบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมี

ส่วนช่วยเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มี
ประสบการณ์ในการบริการโฮมสเตย์ งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒนารูปแบบหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อ
การบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษาแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะท่ี 
1 ศึกษาและสำารวจสภาพและข้อมูลทั่วไปและการดำาเนินงานหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อการบริการการท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อการบริการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้การวิจัยแบบวิธีผสม (Mixed Method) โดยเลือกเจาะจง 2 หมู่บ้าน แต่ละ
หมูบ่า้นเลอืกเจาะจงประชาชนทีม่ปีระสบการณใ์นการใหบ้รกิารโฮมสเตยจ์ำานวน 15 คน เพือ่ใชเ้ปน็กลุม่
ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired t-test และ F-test (One-way MANCOVA) 

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. รปูแบบหมูบ่า้นโฮมสเตยเ์พือ่การบรกิารการทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม มอีงคป์ระกอบ 
6 ด้าน คือ 1) การสำารวจ (Survey) ศึกษาเอกสาร ลงชุมชน สำารวจสภาพแวดล้อม ทรัพยากรแหล่งท่อง
เที่ยว 2) การดำาเนนิงาน (Operations) วางแผนการดำาเนินงาน ประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชนรับทราบ จดั
ฝึกอบรม เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) การจัดตั้งองค์กรในชุมชน(Organization) มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการ รับสมัครสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ 4) การประชาสัมพันธ์ (Relations) จัดทำาคู่มือรูปเล่ม แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 5) การให้บริการ (Service ) การต้อนรับ กิจกรรมนำาเที่ยว กิจกรรมนำาเที่ยวใกล้เคียง 6) 
การประเมนิ (Evaluation) การประเมนิภายในกลุม่โฮมสเตย ์และการขอรบัการประเมนิจากการทอ่งเทีย่ว
แห่งประเทศไทย 2. ประชาชนโดยรวมและจำาแนกตามประสบการณ์ในการให้บริการโฮมสเตย์ที่เข้าร่วม
การอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูง

1 นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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กวา่กอ่นเข้ารบัการฝกึอบรม อยา่งมนียัสำาคญัทีร่ะดับ .05 3. ประชาชนทีม่ปีระสบการณใ์นการให้บรกิาร
โฮมสเตย์ 1-3 ปี หลังการอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรมการปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มากกว่าประชาชนทีม่ปีระสบการณใ์นการบริการโฮมสเตย์ 4-6 ป ี(p<.017) แตป่ระชาชนทัง้กลุม่ม ีความรู ้ 
และเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน (p>.05)

โดยสรุป รูปแบบหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อการบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถ
เสริมสร้างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อของประชาชนท่ีมีประสบการณ์ใน
การบริการโฮมสเตย์ ประชาชนเหล่านี้ได้มีจิตสำานึกรับผิดชอบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Abstract
A development of a village for environmental conservation tourism services can 

build knowledge, attitude and behaviors in practices of environmental conservation of the 
people who have experiences in homestay services. This study aimed to develop a homestay  
village for environmental conservation services. The study divided into 2 stages. The first 
stage was to study and survey general information and operations of the homestay villages 
for conservation tourism services. The second stage was to develop the homestay village 
for environmental conservation tourism services. The mixed methods were employed for  
the study with 2 purposively selected villages. 30 village people with homestay service  
experiences were purposively selected and participated in the study. The Paired t-test and 
F-test (One-way MANCOVA) were employed for testing hypotheses.

The major findings revealed the following: 

1. The developed homestay village for environmental conservation tourism services 
had 6 component’s: (1) Survey, a study of document, survey of community environment 
and tourism resources ; (2) Operation, planning operation, publicizing information to the 
village people, organizing a training on an environmental conservation ; (3) Organization Set-
ting, setting a working committee, accepting homestay members ; (4) Relations, making a 
guide book, leaflets ; (5) Service, welcoming to tourists, tourists activities, and nearby tourist 
activities ; and (6) Evolution, assessing within the homestays and requesting for evolution 
from the Tourism Authority of Thailand. 2. The village people as a whole and as classified 
according to homestay service experiences showed gains in knowledge, attitude and behav-
iors in practices of an environmental conservation from before attending the environmental 
conservation training at the .05 level of significance. 3. The village people with 1-3 years of 
homestays service experiences showed behaviors in practices of environmental conservation 
after attending the training more than the village people with 4-6 years of experiences at the 
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.05 level of significance. However, the two groups of these village people did not indicate 
knowledge and attitude toward environmental conservation differently.

In confusion, the developed homestay village for environmental conservation tourism 
services could develop knowledge, attitude, and behaviors in environmental conservation of 
the people with homestay service experiences. These people had awareness and responsi-
bility in sustainably environmental conservation in the future.

บทนำา
ในสว่นของการทอ่งเทีย่วตามแหลง่ทีเ่ปน็

ธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทั้งทางบก
และทางทะเลน้ัน นับว่ามีการขยายตัวอย่างต่อ
เนือ่ง และรวดเรว็ โดยรปูแบบในการเดินทางเขา้ไป
ท่องเที่ยวมีทั้งแบบไปกลับและแบบพักแรม ซึ่งนัก
ท่องเที่ยวสามารถสัมผัสเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ 
อันเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากสิ่งแวดล้อมที่
จำาเจในชีวิตประจำาวัน ทำาให้เกิดความรู้สึกสดชื่น
แปลกใหม่ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เรียนรู้ เกี่ยว
กับขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ในท้อง
ถิ่นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม จากการท่ีอุทยานแห่ง
ชาติเป็นแหล่งที่มีสภาพธรรมชาติสวยงาม และมี
ระบบนิเวศที่เปราะบาง ดังนั้น การใช้ประโยชน์
พื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยขาดความระมัดระวัง 
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ 
รวมทั้งการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ี
มีความหลากหลายมากขึ้น (ดรรชนี เอมพันธ์ 
และสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, 2539: 95) กิจกรรม
เหล่าน้ันย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน
สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การลอกเลียนแบบ 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และวิถีการดำารงชีวิต 
เป็นต้น การท่องเที่ยวมีความสำาคัญต่อสังคมมาก 
ทำาให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ประเพณี ทัศนคติความคิดเห็น การท่องเที่ยวยัง
มีส่วนกระตุ้นให้เกิดมีการรักษาศิลปวัฒนธรรม
ของตนเอง ในทางกลับกันการท่องเที่ยวยังมีส่วน

ทำาใหข้นบธรรมเนยีมประเพณแีหลง่ทอ่งเทีย่วเปน็
แหล่งเสื่อมโทรมได้ จากวัฒนธรรมในตัวนักท่อง
เที่ยวนำาเข้ามา(รชพร จันทร์สว่าง, 2546: 18) 

 จังหวัดหนองบัวลำาภูมีทรัพยากรแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศจำานวนมาก ตัง้เปน็จงัหวดัเมือ่ป ี
พ.ศ. 2536 มคีวามเปน็มายาวนานประมาณ 900 
ป ีดว้ยสภาพทางภมูศิาสตรท์ีม่ทีรัพยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลายทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ศาสนสถาน และ
ภูมิศาสตร์ที่มีทั้งทรัพยากรน้ำาและวิวทิวทัศน์เป็น
ภเูขา นอกจากอทุยานแหง่ชาตภิเูก้า ภูพานคำา แล้ว 
จังหวัดหนองบัวลำาภู ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีการ
บริหารจัดการโดยชุมชนอีกหลายแห่ง เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวภูพานน้อย แหล่งท่องเที่ยวภูหินลาด
ช่อฟ้า แหล่งท่องเท่ียวภูผายา ถ้ำาเอราวัณ ถ้ำาผา
เจาะ และยังมีกลุ่มโฮมสเตย์ ได้แก่ กลุ่มการท่อง
เที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำากลองเพล 
กลุ่มโฮมสเตย์บ้านห้วยเดื่อ กลุ่มโฮมสเตย์บ้าน
สวนสวรรค ์กลุม่อาชพีตางๆ เชน่ กลุ่มแปรรปูปลา 
กลุ่มอาชีพทอผ้า กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 
กลุ่มสานกระติ๊บข้าว กลุ่มจักรสานต่างๆ และอีก
หลายแห่งที่มีความต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐาน และก่อตั้งเป็น
หมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อการบริการการท่องเที่ยว 
(สำานักงานจังหวัดหนองบัวลำาภู, 2549) จากการ
สำารวจพบว่า ยงัพบว่านักทอ่งเทีย่วยงัมพีฤติกรรม
ปฏบิตัใินการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มในแหลง่ทอ่งเทีย่ว
ทางธรรมชาติ ไม่เหมาะสม เช่น ขาดความเคารพ
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กฎระเบียบที่กำาหนดไว้ เช่น นำาเครื่องดื่มที่มีแอล
กอฮอร์มาดื่ม ส่งเสียงดัง รบกวนนักท่องเที่ยว
ที่มาพักผ่อนและปฏิบัติกิจกรรม ทิ้งขยะตามซอก
หินและพื้นที่ท่องเที่ยว ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีการบุกรุก ลักลอบ การ
ใชป้ระโยชนท์ีผ่ดิหลกัการระบบนิเวศ แมแ้ต่การกอ่
อาชญากรรมร้ายแรง ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
และเส่ือมโทรม กลายเปน็แหลง่มวัสุ่มของเยาวชน
ท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ นับว่าเป็นปัญหาส่ิง
แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากการทำาลายของมนษุย์น้ันเอง

จากการจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2551-2554 ของสำานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หนองบัวลำาภู จากรายงานผลการประชุมพบว่า
ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้เรยีงลำาดับความสำาคัญ
ดังต่อไปน้ี ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาขยะมูลฝอย 
ปัญหาทรัพยากรดิน ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ 
คณุภาพเสยีง คณุภาพอากาศ ทรพัยากรธรณ ีและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นปัญหา
ใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันและช่วยกันแก้ไข จึง
มีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฐิติ ฐิติจำาเริญพร กล่าวว่าการ
ท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์นั้น เป็นการท่องเที่ยว
ประเภทหน่ึง ที่มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในชุมชน เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
หัตถกรรมท้องถิ่น โดยมีที่พักเป็นศูนย์กลางและ
จัดให้มีกิจกรรมในด้านต่างๆ ตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวรวมอยู่ด้วย นับว่าเป็นสื่อใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างยั่งยืน โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชนเป็นฐานสำาคัญใน
การพัฒนา(ฐิติ ฐิติจำาเริญพร, 2549: 107) จาก
การศึกษาองค์ประกอบในการจัดต้ังหมู่บ้านโฮม
สเตย์เพื่อการบริการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม ข้อที่ 6 ด้านสภาพแวดล้อมพบว่ายังไม่

ครอบคลุมบริบทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ควรจะมีการปลูกฝังความรู้ เจตคติ ต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
เขา้ใจในพฤตกิรรมของมนษุย ์(Palmer and Neal,  
1990: 22) ตลอดจนเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์เพื่อ
อนุชนรุ่นหลัง จะได้มีทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้มใชไ้ดย่ั้งยนื ในปัจจุบนัประชาชนมคีวาม
สนใจและให้ความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม และมี
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
และองค์กรอิสระท่ีทำางานด้านการสร้างความรู้ 
เจตคติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งมากข้ึน
โดยได้ดำาเนินการในด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรม
การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสาร การ
ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกิจกรรม
หนึ่งในหลายรูปแบบ ที่ได้รับความสนใจมาก คือ 
กิจกรรมฝึกอบรม ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเกิด
การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมทางดา้นความรู ้เจตคต ิ
และการปฏิบัติไปในทางที่พึงประสงค์ การฝึก
อบรมจะใช้ช่วงเวลาเพียงสั้นๆ ประมาณ 1-3 วัน 
ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมไดค้วามรู ้มเีจตคตทิีด่ใีนการ
เข้าไปแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกจุด โดยนำา
สิ่งแวดล้อมศึกษามาใช้เป็นกลไก ในการให้การ
ศึกษาเพื่อสร้างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
การปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำาไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2548: 280) การจัดตั้งหมู่บ้าน
โฮมสเตย์เพื่อการบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมจะมีส่งผลให้ประชาชนและชุมชน มี
เจตคติที่ดี พฤติกรรมการปฎิบัติเหมาะสม และ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมูบ้าน 
พร้อมกับยังเป็นผู้ส่งผ่านส่ิงแวดล้อมศึกษาให้กับ
ประชาชน และนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาสัมผัส แต่
การนำาวิธกีารอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มในชุมชนไปปฏบิตัิ
อย่างได้ผลนั้น ผู้ปฏิบัติคือกลุ่มโฮมสเตย์ทุกคน
ต้องมีความรู้เจคติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มโฮม
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สเตย์เพื่อการบริการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สิ่ง
แวดลอ้มตอ้งมคีวามรูแ้ละมเีจตคต ิและพฤติกรรม
การปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพื้น
ฐานในการสง่เสรมิและปลกูฝงัให้ประชาชนและนัก
ทอ่งเทีย่ว มเีจตคตแิละพฤติกรรมการปฎบัิตใินการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านโฮมสเตย์และแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการ
สรา้งกระแสการอนรัุกษส์ิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละ
การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้มีความสนใจศึกษา 
การพัฒนารูปแบบหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อการ
บรกิารการทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มจงัหวดั
หนองบัวลำาภู โดยศึกษารูปแบบโครงสร้างการ
พัฒนาหมู่บ้านที่ให้การบริการการท่องเที่ยวแบบ
โฮมสเตย์ จากหมู่บ้านแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
หมู่บ้านโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านหนองหว้า 
จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่บ้านเกาะยาวน้อย จังหวัด
พังงา หมู่บ้านชาวผู้ไทย จังหวัดมุกดาหาร มา
พัฒนาเป็นรูปแบบหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อการ
บรกิารการทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มจงัหวดั
หนองบวัลำาภ ูกรณีศกึษา หมูบ้่านหว้ยทราย ตำาบล
หนองบัว จังหวัดหนองบัวลำาภู 

มีกระบวนการศึกษาและพัฒนา 6 ขั้น
ตอน คือ ขั้นสำารวจ ขั้นเตรียมการ ขั้นก่อร่างสร้าง
กลุ่ม ขั้นการให้บริการ ขั้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และขั้นประเมินผล ท่ีสำาคัญอย่างย่ิง คือ ขั้นใน
การเตรียมการนั้น นอกจากการจัดวางแผนผัง
การบริหารแล้ว ผู้วิจัยได้กำาหนดการฝึกอบรม 
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4 
ดา้น คอื ดา้นการอนรุกัษ์ทรพัยากรปา่ไม ้ด้านการ
จดัการขยะ ดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน ดา้นการอนรัุกษ์
วฒันธรรม เพือ่นำามาใช้ฝึกอบรม กบักลุม่โฮมสเตย์
ให้เป็นกลุ่มคนที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่ง
แวดล้อมศึกษาให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขั้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาบรบิทหมูบ่า้นโฮมสเตยเ์พือ่

การบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
จังหวัดหนองบัวลำาภู 

2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบหมู่บ้าน
โฮมสเตย์เพื่อการบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำาภู

3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบ
หมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อการบริการการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำาภู

สมมติฐานของการวิจัย
1. กลุ่มโฮมสเตย์เพื่อการบริการการท่อง

เทีย่วจงัหวัดหนองบวัลำาภมีูดา้นความรู ้เจคติ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
หลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม

2. กลุ่มโฮมสเตย์เพื่อการบริการการท่อง
เที่ยว จังหวัดหนองบัวลำาภู ที่มีประสบการณ์ใน
การจัดตั้งหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อการบริการการ
ท่องเที่ยวต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านความรู้ 
เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน

วิธีการดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ กลุ่มโฮมสเตย์เพื่อ
การบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
จำานวน 3 หมู่บ้าน ในจังหวัดหนองบัวลำาภู 

กลุ่มตัวอย่าง ในระยะที่ 1 เป็นการทำา
เวทีประชุม Focus Discussion นายกองค์การ
บริหารส่วนตำาบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
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ส่วนตำาบล ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มโฮมสเตย์ ประชาชน
ในหมู่บ้านห้วยทราย ตำาบลหนองบัว อำาเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลำาภู จำานวน 10 คน เลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)และในระยะที่ 2 
เป็นสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์เพื่อการบริการการท่อง
เท่ียวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำานวน 3 หมู่บ้าน 
ในจังหวัดหนองบัวลำาภู คัดเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) ให้เหลือ 2 หมู่บ้าน และ
ให้สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์เพ่ือการบริการการท่อง
เที่ยว จำานวน 2 หมู่บ้าน ในจังหวัดหนองบัวลำาภู 
แต่ละหมู่บ้านเลือกแบบเจาจง หมู่บ้านละ 15 
คน รวม เป็นจำานวน 30 คน แยกเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการให้บริการโฮมสเตย์ 1-3 ปี 
และผู้ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการโฮมสเตย์ 
4-6 ปี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. ชุดฝึกอบรม ประกอบด้วย 1.1 แบบ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.2 แบบวัดเจตคติ ต่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม

1.3 แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. แบบสนทนากลุ่ม

3. แบบสัมภาษณ์

4. แบบสังเกต

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 1 ศึกษาและสำารวจสภาพและ
ข้อมูลทั่วไป การดำาเนินงานหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อ
การบรกิารการทอ่งเทีย่วเชิงอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มใน
หมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านห้วยทราย ตำาบลหนองบัว 
อำาเภอเมอืง จงัหวดัหนองบวัลำาภ ูเปน็การวจิยัเชงิ
คุณภาพ (Qualitative Research Method) ได้
กำาหนดประเด็นที่ศึกษา 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบหมู่บ้านโฮม
สเตย์เพื่อการบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม มีการศึกษาและพัฒนาทั้งหมด 6 ขั้น
ด้วยกัน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสำารวจ ขั้นที่ 2 การเตรี
ยมการ ขั้นที่ 3 การก่อร่างสร้างกลุ่ม ขั้นที่ 4 เผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ ขั้นที่ 5 การให้บริการ ขั้นที่ 
6 ประเมินผล ผู้วิจัยได้การวางแผนการศึกษาโดย
ออกแบบการวิจัยเป็นแบบวิธีผสม (Mixed Meth-
od) การวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ (Quanti-
tative and Qualitative Research Method) ตาม
องค์ประกอบแต่ละขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นสำารวจ

ข้ันตอนน้ีเป็นการสำารวจเพื่อประเมิน
ศักยภาพของชุมชนว่ามีความพร้อมที่จะสามารถ
พัฒนาเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ได้เพียงใด มีต้นทุน
ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และต้นทุนทาง
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร มีแนวทางการ
ศึกษา ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและเอกสารงาน
วิจัยเก่ียวกับจังหวัดหนองบัวลำาภู การจัดการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์จังหวัดหนองบัวลำาภู 
ข้อมูลตำาบล จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร 
สถานที่ที่ต้องติดตอประสานงาน และจัดเตรียม
งบประมาณการใช้จ่าย ศึกษาเอกสาร ลงชุมชน 
สำารวจทรัพยากรส่ิงแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
ประเมินความพร้อมของประชาชน ประสานงาน
กบัองคก์รภายในทอ้งถิน่ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
วางแผนงานในการลงพื้นที่และพร้อมจัดเตรียม
เอกสาร ในการเก็บข้อมูลในการลงพื้นที่ กล้อง
บันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง และจัดเตรียมทีม
งานผู้ช่วยการทำาวิจัย

2. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพหมู่บ้านโฮมสเตย์
เพือ่การบรกิารการทอ่งเทีย่วบา้นหว้ยทราย ตำาบล
หนองบัว อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู เพื่อ
เก็บข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้
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2.1 ศึกษาสภาพทั่วไปบ้านห้วยทราย 
ตำาบลหนองบัว อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู 
โดยการสังเกตและสำารวจสภาพทั่วไป และ
สมัภาษณก์ลุม่เปา้หมายเกีย่วกบัประวตัคิวามเปน็
มา พร้อมจัดเก็บข้อมูล บันทึกเสียง และบันทึก
ภาพ

2.2 ศกึษาสภาพทางสงัคมบ้านหว้ยทราย
ตำาบลหนองบัว อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู
โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
และจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มี
โครงสร้างกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดเก็บข้อมูล 
และบันทึกภาพ

2.3 ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจบ้าน
ห้วยทรายตำาบลหนองบัวอำาเภอเมืองจังหวัด
หนองบัวลำาภูโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม และจากการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและไม่มีโครงสร้างกับกลุ่มเป้าหมาย 
พร้อมจัดเก็บข้อมูล บันทึกเสียงและบันทึกภาพ

2.4 ศึกษาสภาพทางวัฒนธรรมบ้าน
ห้วยทรายตำาบลหนองบัวอำาเภอเมืองจังหวัด
หนองบัวลำาภูโดยการสังเกตแบบมี ส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม และจากการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและไม่มีโครงสร้างกับกลุ่มเป้าหมาย 
พร้อมจัดเก็บข้อมูล บันทึกเสียงและบันทึกภาพ

2.5 ศึกษาสภาพทางธรรมชาติ สิ่ง
แวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยทรายตำาบล
หนองบัว อำาเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำาภู โดย
การสำารวจ และจากการสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง
และไม่มีโครงสรา้งกบักลุม่เปา้หมาย พรอ้มจดัเกบ็
ข้อมูล บันทึกเสียงและบันทึกภาพ

ขั้นที่ 2 การเตรียมการ 

ในขั้นตอนการเตรียมการที่สำาคัญ มี 
3 ประเด็น คือ 1) วางแผนการดำาเนินงาน 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 2) รับสมัคร

สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ 3) จัดการฝึกอบรม เรื่อง 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเลือกประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สำาคัญใน
ชุมชน 4 ด้าน คือ ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ ด้านการ
จัดการขยะโดย ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ
ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ผู้วิจัยทำาการสร้าง
ชุดการฝึกอบรม และทำาการฝึกอบรมประเมิน
คุณภาพแยกตามประสบการณ์การให้บริการ
การท่องเที่ยวกับกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำากลองเพล 
ตำาบลโนนทัน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู 
และบ้านโฮมสเตย์บ้านห้วยเดื่อ ตำาบลโนนทัน 
อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู ก่อนนำามาฝึก
อบรมกับสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์บ้านห้วยทราย 
ตำาบลหนองบัว อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู 
หลังจากนั้นเตรียมโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรและสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ 

ขั้นที่ 3 การก่อร่างสร้างกลุ่ม 

หลังจากการจัดฝึกอบรมจะทำาการจัด
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มโฮมสเตย์บ้าน
ห้วยทราย ตำาบลหนองบัว อำาเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำาภู กำาหนดบทบาทหน้าที่และรับสมัคร
สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ที่ต้องการให้บริการบ้าน
พักแบบโฮมสเตย์เพื่อบริการ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทำาการประเมินบ้าน
พักผู้ที่สมัครตามเกณฑ์ของมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยการ
ตั้งคณะกรรมการจากหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่ผ่าน
การประเมินแล้ว และเจ้าหน้าที่ของการท่อง
เที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำาภู เจ้าหน้าที่
สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดหนองบัวลำาภู เจ้าหน้าที่แหล่งท่องเที่ยวภู
พานนอ้ย องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัหนองบวัลำาภ ู
หลังจากประเมินแล้ว จัดทำาเอกสารสารสนเทศ
ประจำาหมู่บ้าน 
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ขั้นที่ 4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

จั ดทำ าคู่ มื อ  จั ดทำ าสื่ อ  จั ดทำ าป้ าย
ประชาสัมพันธ์ สมัครเครือข่ายการท่องเที่ยว จัด
ทำาคูมื่อรูปเลม่ แผน่พับประชาสัมพันธ์ จดัทำาขอ้มลู
ข่าวสาร สมัครเข้าร่วมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนระดับจังหวัดและระดับภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื ประชาสมัพนัธ ์เชิญชวนโดยใช้สือ่วทิยุชุมชน
เพือ่เชญิชวนและประชาสัมพันธใ์หกั้บนักทอ่งเทีย่ว
รับทราบและใช้บริการ

ขั้นที่ 5 การให้บริการ 

วางแผนงานในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 
วางแผนจัดกิจกรรมการให้บริการที่พัก อาหาร 
กำาหนดแผนการท่องเที่ยว งบประมาณค่าใช้จ่าย 
กิจกรรมนำาเที่ยว กิจกรรมนำาเที่ยวใกล้เคียง โดย
การประสานงานไปยังแหล่งท่องเที่ยวและโฮม
สเตย์ใกล้เคียง ในการส่งต่อนักท่องเที่ยว

ขั้นที่ 6 ประเมินผลหมู่บ้านโฮมสเตย์ 

มีการประเมินผลภายในกลุ่ม 1) การ
ประเมินภายในกลุ่มโฮมสเตย์ โดยแต่งตั้งคณะ
กรรมการในการประเมินทุก 2 ปี โดยใช้เกณฑ์
ของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำาภู 
2) การประเมินภายนอกโดยการส่งการขอรับการ
ประเมินจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผ่าน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำาภู ถ้า
ผ่านการประเมินจะได้รับป้ายมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย ซึ่งจะต้องประเมินใหม่ทุก 2 ปี หากไม่ผ่าน
การประเมนิ หรอืไมต้่องการขอรบัการประเมนิจาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หมู่บ้านโฮมสเตย์
ยังสามารถดำาเนินการได้ภายใต้ข้อกำาหนดและ
ระเบียบการของคณะกรรมการทีร่ว่มกนักำาหนดไว้

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวจัิยครัง้น้ีเปน็การวจัิยเปน็แบบผสาน
วิธี(Mixed Method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative  

Research Method) โดยผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนของการวิจัย ดังต่อไปนี้

1. การวจิยัเชงิคณุภาพ ไดด้ำาเนนิการ ดงันี้
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมข้อมูลที่ได้จากกลุ่มผู้นำา
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มโฮมสเตย์และเจ้าหน้าที่
สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดหนองบัวลำาภู เจ้าหน้าที่แหล่งท่องเที่ยวภู
พานน้อย จังหวัดหนองบัวลำาภูโดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก การสังเกต สอบถาม และจดบันทึก
นำาไปวิเคราะห์ตามวิธีการเชิงคุณภาพ โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเป็นการพรรณนา

2. การวจิยัเชงิปรมิาณ ไดด้ำาเนนิการ ดงันี้

2.1 นำาคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบความรู้  
การวัดเจตคติ และการวัดพฤติกรรมการปฏิบัติใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้

ชุดท่ี 1 แบบทดสอบความรู้ ในการ
อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม เกณฑก์ารใหค้ะแนน หากตอบ
ถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 

ชุดที่ 2 แบบวัดเจตคติ ต่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดลอ้ม โดยวดัเจตคตติอ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม
มี จำานวน 20 ข้อ 

ชุดที่ 3 แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นแบบทดสอบวัด
คุณลักษณะในการประเมินผล มีจำานวน 20 ข้อ 

2.2 นำาคะแนนที่ได้มาทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยก่อนเรียน (Pretest) 
กับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (Posttest) ของแบบ
ทดสอบความรู ้แบบวดัเจตคต ิและพฤตกิรรมการ
ปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ Paired  
t-test (จีระพรรณ สุขศรีงาม, 2536: 433)

2.3 นำาคะแนนจากแบบวัดไปทดสอบข้อ
ตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วมทางเดียวแบบพหุนาม (One-Way MAN-
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COCA) ในเรื่องสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
ของแบบวัด Homogeneity of Variance  
Homogeneity of Variance-Covariance  
Matrices และHomogeneity of Regression 
slope ซ่ึงปรากฏว่าข้อมูลสอดคล้องกับข้อตกลง
เบื้องต้นดังกล่าวทุกประการ

2.4 นำาคะแนนทีไ่ด้มาทดสอบสมมตฐิาน
โดยใช้สถิติทดสอบ F-test สำาหรับการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมทางเดียวแบบพหุนาม (One-
way MANCOVA)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาบริบทหมู่บ้าน โฮม

สเตย์เพื่อการบริการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สิ่ง
แวดลอ้ม จงัหวดัหนองบัวลำาภ ูผลการศกึษา พบวา่ 
การศึกษาบริบทหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อการบริการ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จังหวัด
หนองบัวลำาภู พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในสภาพ
ทั่วมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง ติดเทือกเขา
ภูพาน ภูมิศาสตร์เป็นป่าไม้และภูเขา ประชาชน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรทำาไร่ ทำาสวน เลี้ยงสัตว์ หาของ
ปา่ สภาพทางทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
1) ทรัพยากรน้ำา บ้านห้วยทรายมีลำาห้วยทรายท่ี
สำาคญัของหมูบ่า้น ปจัจบุนัสภาพต้ืนเขนิมีเพียงพอ
ในการเกษตรชุมชน 2) ทรัพยากรป่าไม้ สภาพป่า
ไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากกว่า 50 % ของพื้นที่ และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้าน
ห้วยทราย ตำาบลหนองบัว อำาเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำาภูคือ 1) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ ชมชุนจะมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าไม้ใน
ชุมชน และในบริเวณหมู่บ้านจะมีป่าชุมชนซึ่งชาว
บ้านช่วยกันวางกฎระเบียบในการดูแลและรักษา
ปอ้งกนั 2) ดา้นการจดัการขยะ ในระดบัครวัเรอืน
นั้นสมาชิกหมู่บ้านโฮมสเตย์มีการจัดการขยะโดย

การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนำาทรัพยากรธรรมชาติที่
มีในหมู่บ้าน เช่น ใบตอง มาใช้แทนถุงพลาสติก
ในการรองรับอาหาร และใช้ตะกร้าไม้ไผ่ที่ผลิตขึ้น
เองในหมู่บ้าน 3) ด้านการอนุรักษ์พลังงาน บ้าน
เรอืนในหมูบ่า้นโฮมสเตยส์ว่นใหญ่จะปลกูตน้ไมไ้ม่
ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ หรือไม้ยืนต้น ทำาให้
มีอากาศร่มรื่น เย็นสบายช่วยลดพลังงานเครื่อง
ทำาความเย็น 4) การอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวบ้าน
ปฏิบัติตามหลักธรรมคำาสอนของพุทธศาสนาสืบ
มา มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีที่สำาคัญใน
หมู่บ้านร่วมกัน 

2. ผลการพัฒนารูปแบบหมู่บ้านโฮม
สเตย์เพื่อการบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำาภู คือ การสำารวจ 
(Survey) สภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน การดำาเนิน
งาน (Operations) วางแผนการดำาเนินงาน และ
รับสมัครสมาชิกกลุ่ม โฮมสเตย์ จัดการฝึกอบรม 
กับองค์กรในชุมชน (Organization) เช่น ผู้นำา
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิสภาองค์การบริหารส่วน
ตำาบล เจ้าหน้าที่สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เจ้าหน้าที่แหล่งท่องเที่ยวภูพาน
น้อย เพื่อประชาสัมพันธ์(Relations) จัดทำาข้อมูล
ข่าวสาร สมัครเข้าร่วมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนระดับจังหวัดและระดับภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ เพื่อที่จะใช้ในการบริการ (Service) การ
ให้บริการกิจกรรมนำาเที่ยว กิจกรรมนำาเที่ยวใกล้
เคียง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายหมู่บ้าน
โฮมสเตย์ การทดลองเที่ยว หลักการกระบวน
การยุทธวิธีรวมทั้งการประเมิน (Evaluation) การ
ประเมินภายในกลุ่มโฮมสเตย์ โดยแต่งตั้งคณะ
กรรมการในการประเมินทุก 2 ปี และกิจกรรมที่
ใช้ในหมู่บ้านโฮมสเตย์ทั้ง 4 ด้าน คือ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การจัดการขยะ การอนุรักษ์
พลังงาน การอนุรักษ์วัฒนธรรม เป้าหมายเพื่อให้
ประชาชน องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดความรู้ มี
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เจตคติ และมพีฤติกรรมการปฏบิตัเิพ่ือการบรกิาร
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมของ

ประชาชน โดยรวม พบว่า ประชาชนโดยรวม มี
คะแนนเฉลีย่วดัความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการ
การอนุรักษ์โดยรวมและรายด้าน หลังเข้ารับการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมี
นัยสำาคัญที่ระดับ .05 (ตาราง 1) 

ตาราง 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมในการอบรมก่อนและหลังการอบรมปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน 
โดยรวม 

ประเด็น
ก่อนอบรม (n=30) หลังอบรม (n=30)

t p
S.D. S.D.

 
ความรู้
เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์ป่าไม้ 1.73
(34.67)

.45 4.23
(84.67)

.43 -18.730 <.0001*

2. การจัดการขยะ 1.80
(36.00)

.71 4.13
(82.67)

.35 -15.139 <.0001*

3. การอนุรักษ์พลังงาน 1.80
(36.00)

.48 4.23
(84.67)

.43 -23.451 <.0001*

4. การอนุรักษ์วัฒนธรรม 1.93
(38.67)

.69 4.57
(91.33)

.50 -20.077 <.0001*

โดยรวม 7.27
(36.33)

1.68 17.17
(85.83)

.83 -29.099 <.0001*

เจตคติต่อ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์ป่าไม้ 3.15(1) .34 4.40(2) .28 -17.422 <.0001*

2. การจัดการขยะ 3.19(1) .41 4.52(3) .27 -15.820 <.0001*

3. การอนุรักษ์พลังงาน 3.34(1) .27 4.47(2) .21 -17.051 <.0001*

4. การอนุรักษ์วัฒนธรรม 2.95(1) .31 4.57(3) .20 -40.558 <.0001*

โดยรวม 3.16(1) .18 4.48(2) .10 -40.185 <.0001*
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ตาราง 2 การเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยรวม
และแยกเปน็รายด้านกอ่นฝกึอบรมและหลงัฝกึอบรมการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม ของประชาชน
ที่มีประสบการณ์ในการบริการโฮมสเตย์ระยะเวลา 1-3 ปี

ประเด็น
ก่อนอบรม (n=15) หลังอบรม (n=15)

t p
S.D. S.D.

ความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์ป่าไม้ 1.67
(33.33)

.49 4.33
(86.67)

.49 -14.270 <.0001*

2.การจัดการขยะ 1.67
(33.33)

.49 4.27
(86.00)

.46 -13.667 <.0001*

3.การอนุรักษ์พลังงาน 1.67
(33.33)

.49 4.07
(84.00)

.26 -18.330 <.0001*

4. การอนุรักษ์วัฒนธรรม 1.80
(36.00)

.56 4.27
(85.33)

.46 -12.854 <.0001*

โดยรวม 6.80
(34.00)

1.37 16.93
(84.67)

.88 -20.033 <.0001*

ประเด็น
ก่อนอบรม (n=30) หลังอบรม (n=30)

t p
S.D. S.D.

พฤติกรรม
การปฏิบัติใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์ป่าไม้ 2.99(1) .22 4.32(2) .29 -22.170 <.0001*

2. การจัดการขยะ 3.05(1) .17 4.50(2) .23 -30.366 <.0001*

3. การอนุรักษ์พลังงาน 2.80(1) .23 4.42(2) .25 -31.729 <.0001*

4. การอนุรักษ์วัฒนธรรม 2.99(1) .28 4.25(2) .38 -15.469 <.0001*

โดยรวม 2.96(1) .12 4.37(2) .16 -39.512 <.0001*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(...) ร้อยละของคะแนนเต็ม
(1) หมายถึง ระดับปานกลาง ( = 2.51-3.50)
(2) หมายถึง ระดับมาก ( = 3.51-4.50)
(3) หมายถึง ระดับมากที่สุด ( = 4.51-5.00)

4. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมของ
ประชาชนทีมี่ประสบการณ์ในการฝกึอบรม จำาแนก
ตามประสบการณ์ให้บริการโฮมสเตย์ พบว่า 

ประชาชนทีม่ปีระสบการณใ์นการบรกิารโฮมสเตย์
มีคะแนนเฉล่ียวัดความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
การการอนุรักษ์โดยรวมและรายด้าน หลังเข้ารับ
การฝกึอบรมสงูกวา่กอ่นเขา้รบัการฝกึอบรม อยา่ง
มีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 (ตาราง 2) 
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ประเด็น
ก่อนอบรม (n=15) หลังอบรม (n=15)

t p
S.D. S.D.

 
เจตคติต่อ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์ป่าไม้ 3.06(1) .36 4.31(2) .26 -8.879 <.0001*

2. การจัดการขยะ 3.15(1) .39 4.63(3) .24 -12.673 <.0001*

3. การอนุรักษ์พลังงาน 3.23(1) .29 4.41(2) .24 -10.510 <.0001*

4. การอนุรักษ์วัฒนธรรม 2.96(1) .34 4.56(3) .22 -27.325 <.0001*

โดยรวม 3.10(1) .18 4.48(2) .12 -27.165 <.0001*

พฤติกรรม
การปฏิบัติใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์ป่าไม้ 3.00(1) .24 4.35(2) .24 -18.140 <.0001*

2. การจัดการขยะ 3.05(1) .09 4.48(2) .15 -30.178 <.0001*

3. การอนุรักษ์พลังงาน 2.79(1) .24 4.45(2) .29 -23.098 <.0001*

4. การอนุรักษ์วัฒนธรรม 3.00(1) .34 4.51(3) .30 -11.655 <.0001*

โดยรวม 2.96(1) .14 4.45(2) .19 -26.177 <.0001*

5. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม
ของประชาชนที่มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม 
จำาแนกตามประสบการณ์ในการบริการโฮมสเตย์ 
4-6 ปี พบว่า ประชาชนที่มีประสบการณ์ในการ

บริการโฮมสเตย์ 4-6 ปีมีคะแนนเฉลี่ยวัดความรู้  
เจตคติ และพฤติกรรมการการอนุรักษ์โดยรวม
และรายด้าน หลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
เข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 
(ตาราง 3) 
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดย
รวมและรายด้านก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประชาชนที่มี
ประสบการณ์ในการบริการโฮมสเตย์ 4-6 ปี

ประเด็น
ก่อนอบรม (n=15) หลังอบรม (n=15)

t p
S.D. S.D.

ความรู้ 
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์ป่าไม้ 1.80
(36.00)

.41 4.13
(82.67)

.35 -12.486 <.0001*

2. การจัดการขยะ 1.93
(38.67)

.88 4.00
(80.00)

.01 -9.057 <.0001*

3. การอนุรักษ์
 พลังงาน

1.93
(38.67)

.46 4.40
(88.00)

.51 -14.929 <.0001*

4. ด้านวัฒนธรรม 2.07
(41.33)

.80 4.87
(97.33)

.35 -16.039 <.0001*

โดยรวม 7.73
(38.67)

1.87 17.40
(87.00)

.74 -20.805 <.0001*

 
เจตคติต่อ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์ป่าไม้ 3.24(1) .30 4.49(2) .27 -30.384 <.0001*

2. การจัดการขยะ 3.24(1) .44 4.41(2) .24 -10.649 <.0001*

3. การอนุรักษ์พลังงาน 3.45(1) .22 4.52(3) .15 -14.000 <.0001*

4. การอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม

2.93(1) .28 4.57(3) .20 -29.343 <.0001*

โดยรวม 3.22(1) .17 4.50(2) .07 -31.510 <.0001*

พฤติกรรม
การปฏิบัติใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์ป่าไม้ 2.97(1) .21 4.29(2) .34 -13.580 <.0001*

2. การจัดการขยะ 3.05(1) .14 4.52(3) .29 -17.393 <.0001*

3. การอนุรักษ์พลังงาน 2.81(1) .22 4.39(2) .22 -21.647 <.0001*

4. การอนุรักษ์วัฒนธรรม 2.97(1) .23 3.99(2) .26 -22.205 <.0001*

โดยรวม 2.95(1) .12 4.30(2) .08 -36.507 <.0001*

6. ผลการเปรียบเทียบ ความรู้ เจตคติ 
และ พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ
ประชาชนโดยรวมที่มีประสบการณ์ในการฝึก
อบรมสิง่แวดลอ้มศกึษา จำาแนกตามประสบการณ์
ในการบริการ โฮมสเตย์ พบว่า ประชาชนที่มี
ประสบการณ์ในการบริการ โฮมสเตย์ 1-3 ปี มี

พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังการฝึก
อบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่าประชาชน
ท่ีมีประสบการณ์ 4-6 ปี(p<.017) แต่ประชาชน
ทั้ง 2 กลุ่มมีความรู้และเจตคติต่อการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน (p>.05) (ตาราง 4) 
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการปฎิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนที่มีประสบการณ์ในการบริการโฮมสเตย์แตกต่างกัน (MANCOVA)

สถิติทดสอบ value F
Hypothesis

df
Error
df

p.
Partial Eta
Squared

Pillai’s trace .347 4.067 3.00 23.00 .019 .347

Wilks’lambda .653 4.067 3.00 23.00 .019 .347

Hotelling’s trace .530 4.067 3.00 23.00 .019 .347

Roy’slargest root .530 4.067 3.00 23.00 .019 .347

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ

จากตาราง 4 พบว่า ประชาชนที่มี
ประสบการณ์ในการบริการโฮมสเตย์แตกต่างกัน
หลงัจากไดร้บัการฝึกอบรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
มคีวามรู้ เจตคติ และพฤตกิรรมปฎบิตักิารอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบ Univariatte 
Test พบว่าประชาชนท่ีมีประสบการณ์ดังกล่าว

แตกต่างกันมีเฉพาะพฤติกรรมการปฏิบัติการอนุ
รกัษสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกตา่งกนั (p<0.017) (ตาราง 
12) โดยประชาชนที่มีประสบการณ์ในการบริการ 
โฮมสเตย์ 1-3 ปี มีพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่า
ประชาชนที่มีประสบการณ์ 4-6 ปี (ตาราง 2 
และ 3)

ตาราง 5 การเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของ
ประชาชนที่มีประสบการณ์ในการบริการโฮมสเตย์แตกต่างกัน (MANCOVA)

Univariatte Test

ตัวแปรตาม SOV SS df MS F p
Partial Eta 
Squered

ความรู้โดยรวม Contrast
Error

.054
14.068

1
25

.054

.563
1.163 .291 .044

เจตคติโดยรวม Contrast
Error

gE-006
.250

1
25

gE-006
.010

.001 .976 .000

พฤติกรรมโดยรวม Contrast
Error

.232

.447
1
25

.232

.018
12.997 .001* .342

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .017
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อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบว่า บริบทหมู่บ้านโฮม

สเตย์เพื่อการบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำาภู โดยส่วนใหญ่แล้ว
ในสภาพทั่วไปมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง 
ติดเทือกเขาภูพาน ภูมิศาสตร์เป็นป่าไม้และภูเขา 
ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร
ทำาไร่ ทำาสวน เลี้ยงสัตว์ หาของป่า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชนัดดา เพ็ชรประยูร และ มานพ  
ชูนิล (2553: 3) พบว่า สภาพทั่ว ไปของหมู่บ้าน
ไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ประกอบ
อาชพีปลกูไมด้อกไมป้ระดับทัง้สิน้ 831 ราย พ้ืนที ่
973 ไร่ ในจำานวน 8 ตำาบล ของอำาเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก และจะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ทัง้ใน ด้านพืน้ทีจ่ำานวนเกษตรกร และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในด้านต่างๆ 

2. ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบ
หมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อการบริการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำาภู 
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 6 ด้านคือ การ
สำารวจ (Survey) สภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ประเมินความพร้อมของประชาชน ประสาน
งานกับองค์กรภายในท้องถ่ินทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนัดดา  
เพ็ชรประยูร และมานพ ชูนิล (2552: 4) พบว่า  
สภาพบ้านที่ใช้ในการจัดแหล่งที่พักอาศัยแบบ
โฮมสเตย์ในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับนั้น เกษตร
อำาเภอและชาวบ้านก็ได้ช่วยกันพิจารณาบ้านที่
เหมาะสมในการจัดเป็นแหล่งที่พักอาศัยแบบโฮม
สเตย์ บ้านทุกหลังมีสภาพบ้านที่เหมาะสม มีห้อง
ให้ผู้มาพักอาศัยเป็นสัดส่วนมีเคร่ืองนอนพร้อม 
และมีสิ่งอำานวยความสะดวก ในการดำาเนินงาน 
(Operations) วางแผนการดำาเนินงาน และรับ
สมัครสมาชิกกลุ่ม โฮมสเตย์ จัดการฝึกอบรม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนัดดา เพ็ชรประยูร 

และมานพ ชูนิล (2552: 5) พบว่าความพร้อม
และความเต็มใจของสมาชิกในหมู่บ้านทุกหลัง
ที่จัดเป็นแหล่งที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์นั้นจะมี
บรรยากาศในบา้นทีเ่งยีบสงบ ไมม่เีสียงดงัรบกวน 
ถงึแมว่้าทกุหลงัจะมกีารขายพันธ์ุไมด้อกไม้ประดับ
อยู่หน้าบ้าน ยกเว้นเฉพาะบ้านของเจ้าของแหล่ง
ทีพ่กัอาศยัแบบโฮมสเตยห์ลงัที ่4 ทีไ่มไ่ดข้ายพนัธุ์
ไมด้อกไมป้ระดบัทีห่น้าบา้นแตม่กีารเพาะพนัธุไ์ม้
ดอกไม้ประดับไว้ขาย เนื่องจากบ้านอยู่เข้าไปใน
ซอย ซึ่งการจัดแหล่งที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์ใน
หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับนั้นบ้านทุกหลังมีความ
พร้อมในเรื่องห้องพักห้องน้ำา และสิ่งอำานวยความ
สะดวกที่จำาเป็น ส่วนความเต็มใจของสมาชิกใน
บา้นนัน้สมาชกิในบา้นมคีวามเตม็ใจ กบัองคก์รใน
ชมุชน (Organization) เชน่ ผูน้ำาชมุชน ผูใ้หญบ่า้น 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล เจ้าหน้าที่
สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เจา้หนา้ทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่วภพูานนอ้ย สอดคล้องกบั 
กานดา วาสะสริ ิ(2545: บทคดัยอ่) พบว่า ปญัหา
เกิดจากองค์การบริหาร ส่วนตำาบลยังขาดงบ
ประมาณและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
การจัดการการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนตำาบลจึงควรเสนอให้รัฐบาลเพิ่มงบ
ประมาณให้มากขึ้น หรือควรขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน และควรจัดอบรม
ในเรื่องของบทบาท อำานาจหน้าที่ของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำาบลในการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ควรส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้แก่สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำาบลเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ (Relations) จัดทำาข้อมูลข่าวสาร 
สมัครเข้าร่วมเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน
ระดับจังหวัดและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนัดดา เพ็ชรประยูร 
และมานพ ชูนิล (2552: 7) พบว่าที่มีแหล่งที่พัก 
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อาศัยแบบโฮมสเตย์ทุกหลังจะมีป้ายสีเหลือง
ติดไว้ที่หน้าบริเวณบ้านเขียนคำาว่า โฮมสเตย์  
(Homestay) ซึ่งการประชาสัมพันธ์แหล่งที่พัก
อาศัยแบบโฮมสเตย์นั้นควรดำาเนินการดังนี้ 1. จัด
ทำาป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดถนนในหมู่บ้านไม้
ดอกไม้ประดับ 2. จัดทำาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเน่ือง 3. ประชาสมัพันธผ์า่นสือ่ตา่งๆ เช่น 
วทิย ุโทรทศัน ์และอนิเตอรเ์นต็ 4. ประชาสัมพนัธ์
ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ ประดับหรือเวลามีการ
จดังานการทอ่งเทีย่วอืน่ๆ 5. ประชาสมัพันธใ์ห้ชาว
บ้านและผูท้ีข่ายพนัธุ ์ไมด้อกไมป้ระดบัในหมูบ่า้น
ไม้ดอกไม้ประดับและผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้
เคียงหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับได้ทราบกันอย่าง
ทั่วถึงว่ามีการจัดแหล่งที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์
ในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือจะได้ช่วยกับ
ประชาสัมพนัธ์และใหข้อ้มลูกบันกัทอ่งเทีย่วหรือผู้
ที่สนใจจะมาพักอาศัย และการบริการ (Service) 
การให้บริการกิจกรรมนำาเที่ยว กิจกรรมนำาเที่ยว
ใกลเ้คยีง หลกัการกระบวนการยทุธวธิ ีสอดคลอ้ง
กับ กันฑิมาลย์ ริมพืชพันธ์ (2549: บทคัดย่อ) 
พบว่าการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ใหม่ขึ้น สำาหรับราคาควรใช้กลยุทธ์การกำาหนด
ราคาสำาหรับผลิตภัณฑ์รวมเป็นชุดและกลยุทธ์
การกำาหนดราคาแตกต่าง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมี
ทางเลือกที่เหมาะสมกับตัวเอง การจัดจำาหน่าย
ควรเพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านอินเตอร์เน็ต
และตวัแทนการทอ่งเทีย่ว สำาหรบัการสง่เสรมิการ
ตลาดควรเน้นการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัด
มกุดาหารมากขึน้ รวมทัง้การประเมนิ (Evaluation)  
การประเมินภายในกลุม่โฮมสเตย์ โดยแตง่ตัง้คณะ
กรรมการในการประเมินทุก 2 ปี และกิจกรรมที่
ใช้ในหมู่บ้านโฮมสเตย์ทั้ง 4 ด้านคือ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การจัดการขยะ การอนุรักษ์
พลังงาน การอนุรักษ์วัฒนธรรม เป้าหมายเพ่ือ
ให้ประชาชน องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดความรู้  

มีเจตคติ และมีพฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อการ
บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ รัชนี เพ็ชร์ช้าง (2555: 101) พบว่า 
รูปแบบการจัดการท่อง เที่ยวที่เหมาะสมคือ การ
จัดการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่อง เที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่เน้นการศึกษาวิถีชีวิตและธรรมชาติ 
โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรท้องถิ่นและ
ชุมชน และ เน้นกิจกรรมที่หลากหลายให้เหมาะ
สมกบัความตอ้งการ และวัยของนกัทอ่งเทีย่ว รวม
ทั้งได้เส้นทางท่องเที่ยวที่เอื้อ ประโยชน์กับทั้งสอง
หมู่บ้าน และมีหลากหลายกิจกรรมให้ เลือกตาม
ความสนใจ เช่น เป็นแบบผจญภัย จะมีกิจกรรม 
นั่งรถอีหอบชมทัศนียภาพ การน่ังเรือชมเจดีย์
กลางน้ำาการ เล่นน้ำาตก หรือแบบสุขภาพ จะมี
กิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นที่ ระลึก การปลูกและเก็บ
พืชในสวนสมุนไพร การนวดคลาย เส้นและนวด
ประคบด้วยสมุนไพร นอกจากนี้ยังจัดอบรม เพื่อ
เสริมศักยภาพให้กับชุมชนให้เหมาะสมกับความ 
ตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่ว เชน่ การอบรมหลกัสตูร
ยกระดับ ฝีมือการให้บริการที่พักโฮมสเตย์ ซึ่งได้
รับความร่วมมือ และสนับสนุนงบประมาณจาก
สำานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ อุตรดิตถ์ 
เน้นการปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเป็น
มคัคเุทศกน์ำาเทีย่วหมูบ่า้นตามวถิชีวีติ การอนรุกัษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
นวดแผนโบราณด้วยสมุนไพร โดยความร่วมมือ
ของโรงพยาบาล พชิยั อำาเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ ์
ในการให้ความรู้และฝึก ปฏิบัติจริง การทำาอาหาร
ตามธาตุเจ้าเรือน และการออกกำาลังกายท่าฤาษี
ดัดตน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหมู่บ้านประมงห้วยเจริญกับหมู่บ้านน้ำาลี
ใน การจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ก่อให้เกิด
เส้นทางการ ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลำาน้ำาน่าน
ที่เอื้อประโยชน์ทั้งสองหมู่บ้าน ใน 2 เส้นทาง 
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3. ประชาชนโดยรวมและจำาแนกตาม
ประสบการณ์ในการบริการโฮมสเตย์หลังเข้ารับ
การอบรมการอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม มคีวามรู ้เจตคต ิ
และพฤติกรรมการปฏิบัติการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
เพ่ิมขึ้นจากก่อนการอบรม (p<.05) อาจเนื่อง
มาจากกระบวนการจัดฝึกอบรมการอนุรักษ์สิ่ง
แวดลอ้ม มกีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย เช่น การ
รับฟังการบรรยาย ศึกษาจากวิดิทัศน์ การเรียนรู้
จากเกมและนันทนาการ และกิจกรรมเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการ ทำาให้มีความรู้เพิ่มขึ้นและมีเจตคติที่ดี
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำาไปสู่การเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบของการทำาลายสิ่งแวดล้อม
ต่อการทำาธุรกิจบริการโฮมสเตย์ จึงนำาไปสู่การมี
พฤติกรรมการปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้นมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม 

4. ประชาชนที่มีประสบการณ์ในการ
บริการโฮมสเตย์ 1-3 ปี มีพฤติกรรมการปฏิบัติ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังการอบรมมากกว่า
ประชาชนท่ีมีประสบการณ์ในการบริการโฮม
สเตย์ 4-6 ปี (p<.017) คงเนื่องจากประชาชนที่มี
ประสบการณใ์นการบรกิารโฮมสเตย์น้อยกวา่ หลงั
จากได้รับการฝึกอบรมมีทั้งความรู้ และเจตคติที่ดี
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อ
การทำาธุรกิจการให้บริการโฮมสเตย์อย่างย่ังยืน 
จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้นมากกว่าประชาชนที่มี
ประสบการณ์ดังกล่าวมากกว่า ซึ่งถึงแม้ว่าจะ
มีความรู้และเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่ต่างจากประชาชนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
แต่มีความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์ส่ิง
แวดล้อม และผลกระทบต่อธุรกิจจัดบริการโฮม
สเตย์

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ควรสนบัสนนุการสรา้งเครอืขา่ยของ
ประชาชนที่มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม โดย
รวมและจำาแนกตามประสบการณ์ในการบริการ
โฮมสเตยท่ี์มแีนวคดิคลา้ยคลึงกนั เพือ่แลกเปลีย่น
ประสบการณใ์นการดำาเนินกิจกรรมการบรกิารโฮม
สเตย์ในแต่ละแห่ง

1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ เจตคติ 
และพฤตกิรรมการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มอยูใ่นระดบั
สูงข้ึนจึงควรส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มี
บทบาทในการเผยแพร่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่
บุคคลอื่น ครอบครัว และชุมชนอื่นๆ ด้วย

1.3 การพัฒนาความรู้ เจตคติ และ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควรทำาการ
ศึกษาทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย การวางแผนจัดกิจกรรมควรมีการจัด
กจิกรรมโดยใชกิ้จกรรมนนัทนาการ เชน่ เพลง และ
ควรส่งเสริมให้ประชาชนที่มีประสบการณ์ในการ
บรกิารโฮมสเตย ์มสีว่นรว่มในการเขา้รว่มกจิกรรม

2. สำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความรูใ้นการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม หรือตวัแปรอืน่ๆ 
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การให้เหตุผลเชิง
จริยธรรม ตัวแบบทางสังคม พฤติกรรมการรับ
ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2.2 ควรมกีารศกึษาความรูใ้นการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม หรือตัวแปรอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์
กับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม ของกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ

2.3 ควรมีการสร้างกิจกรรมส่ิงแวดล้อม
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ศกึษาเพือ่พฒันาความรูใ้นการอนรัุกษ์สิง่แวดลอ้ม 
หรือตัวแปรอื่นๆที่หลากหลาย ท่ีมีความสัมพันธ์
กับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคนิคอื่นๆ เพื่อให้มีวิธีการที่
หลากหลายขึ้น เช่น เทคนิคการใช้หลักธรรมทาง
ศาสนา

2.4 ควรมีการสร้างกิจกรรมการพัฒนา
ความรูใ้นการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม หรือตัวแปรอืน่ๆ 
ท่ีมคีวามสมัพนัธก์บัความรู ้เจตคติ และพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านอื่นๆ เพ่ิมเติมเพ่ือ
ให้สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิด

ขึ้นในปัจจุบันได้อย่างครอบคลุม เช่น ทรัพยากร
น้ำาทรัพยากรดิน และทรัพยากรแร่ธาตุทรัพยากร
มนุษย์ เป็นต้น

2.5 ควรนำาเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ
มาศึกษาความรู้ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม หรือ
ตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้ เจตคติ 
และพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม กับชาวบา้น  
ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อไป
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