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บทคัดย่อ
	 การศึกษาวิจัยเร่ือง	 แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	 ต�าบลตะคุ	 อ�าเภอปักธงชัย	

จังหวัดนครราชสีมามีวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้	1)	เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	2)	เพื่อศึกษา

ความพร้อมของชุมชนต่อการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม	3)	เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคตอ่การพัฒนา

หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ	 4)	 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน										

บ้านตะคุ	ต�าบลตะคุ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา		

	 วิธีการด�าเนินการวิจัยเป็นการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	 โดยแบ่งออกเป็น	 4	 ข้ันตอนได้แก่ข้ันตอนที่	 1									

การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	 เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ																

แหล่งประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	 โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามจากสังเกต	 และการสัมภาษณ์เชิงลึก																			

ขั้นตอนที่	2	การศึกษาความพร้อมของชุมชนต่อการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	โดยสร้างแบบสอบถาม	

และน�าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 235	 คน	 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	 และ									

การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถีร้่อยละค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และการทดสอบสมมตฐิาน	ด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดยีว	(One-way	ANOVA)	ขัน้ตอนที	่3	การศกึษาปัญหาและอปุสรรคต่อการพฒันาเป็นหมูบ้่านเป็นหมูบ้่าน

ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม	โดยการสมัภาษณ์กบักลุม่เป้าหมายและผูใ้ห้ข้อมลูทีส่�าคญัจ�านวน	10	คน	ข้ันตอนที	่4	การศกึษาแนวทาง

การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ผู้วิจัยได้มีการน�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้ง	3	ขั้นตอนมาวิเคราะห์และสังเคราะห์	

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	1)	การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	พบว่า	แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของ

ชุมชนบ้านตะคุ	มี	2	แห่งที่ส�าคัญได้แก่	ปราสาทสระหินและวัดหน้าพระธาตุโดย	ปราสาทสระหินหรือปราสาทหินเป็นปราสาท

ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกทางบ้านตะคุ	 และ	 วัดหน้าพระธาตุหรือวัดตะคุวัดหน้าพระธาตุหรือท่ีชาวบ้านท่ัวไปว่าวัดตะคุ	 เป็น										

วัดเก่าแก่ของอ�าเภอปักธงชัย	 2)	 การศึกษาความพร้อมของชุมชนต่อการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม												

มีระดับความพร้อม	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 (X=	 3.24	 ,	 S.D.	 =	 .43)	 และเมื่อจ�าแนกตามอายุ	 อาชีพและระดับ																					

การศึกษาพบว่า	 กลุ ่มตัวอย่างที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกันมีความพร้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่																	

ระดับ	 .053)	 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพบว่า	 การจัดการ

โครงสร้างการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวในหมู่บ้านยังไม่มีความชัดเจน	 ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบอย่าง								

แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ 
ต�าบลตะคุ อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
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เป็นรปูธรรม	และไม่มรีปูแบบการท่องเทีย่วทีช่ดัเจน	ไม่มจีดุขายทีส่ามารถดงึเงนิจากนกัท่องเทีย่วได้		และ	4)	แนวทางการพฒันา

หมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	 คือ	 (1)	 ด้านการพัฒนาศักยภาพและการวางรูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้าน	 แก้ไขจุดอ่อน	

ของหมู่บ้าน	โดยหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์	หรือเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว	

มาร่วมเป็นแรงส�าคญัเพือ่พฒันาการท่องเทีย่วของหมูบ้่าน	ให้ความรู	้ร่วมคดิ	ร่วมสร้าง	ร่วมวางแผน	โดยต้องยดึว่าทกุกระบวนการ

ของการพฒันาต้องให้ชาวบ้านเป็นผูร่้วมลงมอืปฏบิตัเิองทกุขัน้ตอน	เพือ่สร้างและปลกูฝัง	ความภาคภมูใิจ	และความเป็นเจ้าของ

ร่วมกันของชาวบ้าน	และ	(2)	ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และการทดลองด�าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว	และ

ด้านการประเมินผล	ซึ่งควรจัดให้มีการทดลองการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน	โดยมีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญจากการ

ศึกษาวิจัยคือ	 ควรมีการร่วมกันพัฒนาศักยภาพ	 และการวางรูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้านแก้ไขจุดอ่อน	 ของหมู่บ้าน														

โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้าง	 กฎ-กติกา	 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว	 การประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	ตลอดจนการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวน�าร่องภายในชุมชน

ค�าส�าคัญ:	การพัฒนา,	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ABSTRACT
	 The	purposes	of	the	study	on	The	Development	of	Village	Cultural	Tourism	in	Ban	Takhu	Pak	Thong	

Chai	 district	 NakhonRatchasima	 Province	 are:	 1)	 to	 study	 on	 Cultural	 Tourism	 attraction	 in	 Ban	 Takhu												

community.	2)	to	study	on	how	preparation	to	be	a	Cultural	Tourism	Village	in	the	community.	3)	to	study	

on	problem	that	might	obstruct	 the	Cultural	Tourism	development	 in	 the	community.	4)	To	study	 the							

development	of	Village	Cultural	Tourism	in	Ban	Takhu	Pak	Thong	Chai	district	NakhonRatchasima	Province.	

	 The	research	procedure	are	in	both	quantitative	and	qualitative	aspect	which	was	divided	into	four	

steps	as	follows;	Step	one:	Study	the	Cultural	Tourism	attraction	 in	Ban	Takhu	commune	from	cultural	

history	related	document	and	evidence	by	the	field	data	collection	and	in-depth	interview.	Step	two:	Study	

the	preparation	 for	 community	development	on	Cultural	 Tourism	with	Purposive	 Sampling	by	 creating	

questionnaires	 and	 data	 collecting	 from	 a	 sample	 of	 235	 people.	 The	 result	 was	 analyzed	with	 the																	

Frequency	Distribution,	Percentage,	Means	and	Standard	Deviation	methods	and	conduct	the	Hypothesis	

Testing	with	One-way	ANOVA	method.	Step	three:	Study	problem	and	obstruction	that	might	arise	in	the	

community	while	developing	the	Cultural	Tourism	Village.	This	study	apply	the	interviewing	method	with	

the	key	 target	group	on	10	person.	Step	 four:	 study	 the	development	of	Village	Cultural	Tourism.	The										

analyzed	result	from	the	former	three	steps	ware	synthesized	to	produce	the	Cultural	Tourism	development	

guideline.

	 The	 research	 results	were	 summarized	as	 follows	 :	1)	The	study	on	The	Development	of	Village									

Cultural	Tourism	in	Ban	Takhu	reveal	as	there	were	two	important	places	for	Cultural	Tourism	attraction;	

Srahin	Castle	and	Na	Phra	That	Temple.	The	Srahin	Castle	or	the	Rock	Castle	is	located	in	the	west	of	the	

village.	The	Na	Phra	That	Temple	or	known	as	WatTakhu	is	the	old	temple	in	Pak	Thong	Chai.	2)	The	study	

on	community	preparedness	for	the	Cultural	Tourism	development	results	that	the	villager	had	the	overall	

availability	in	the	intermediate	level	(X	=	3.24,	S.D.	=	.43).	When	separated	the	results	by	age,	occupation	

and	education	level,	it	reveal	that	there	was	a	statistically	significant	difference	between	variety	of	ages	and	

education	at	.05	level.	3)	From	the	study	of	the	problem	and	obstruction	of	Cultural	Tourism	development,	

it	found	that	there	still	an	unclear	picture	on	the	management	structure,	no	actual	committees	who	take	

a	full	responsibilities,	and	there	was	no	definite	tourism	style	and	no	highlight	that	can	gain	silver	from	the	
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tourists.	4)	The	guideline	for	the	development	of	Cultural	Tourism	1)	the	development	of	village	potential	

and	management,	there	must	be	the	collaboration	from	the	government	organizations,	private	organizations	

and	 related	 departments	 including	 the	 tourism	 specialists	 in	 order	 to	 help	 the	 village’s	 potential																									

development.	 Those	 have	 to	 provides	 the	 knowledge,	 idea,	 and	 planning	 on	 the	 principle	 that	 every											

villager	should	be	participated	in	every	process	to	create	and	cultivate	the	honor	and	shared	ownership	

among	them.	And	2)	the	communication	with	all	related	departments	by	creating	a	trial	tourism	campaign	

which	the	result	can	be	evaluated.	The	campaign	will	create	a	valuable	experience	to	the	villager,	they	will	

familiar	with	the	tourists	and	also	many	kinds	of	tourist’s	styles.

	 The	 important	 suggestions	 from	 research	 result	were	 that	 the	 community	 should	 collaborate	 to						

develop	the	potentiality	and	design	community	management’s	pattern	to	get	rid	of	the	all	weakness	point	

especially	the	making	of	tourism	rules	and	regulations	as	a	guideline	for	both	villager	and	tourist.	This	also	

includes	campaign	for	promoting	the	tourism	in	the	village	along	with	all	trial	activities.

Keyword:	Development,	Cultural	tourism

บทน�า
	 สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความส�าคัญของ

ศิลปะวัฒนธรรมเทศกาลรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน

มากขึ้นทั้งนี้การตื่นตัวต่อวัฒนธรรมประกอบกับความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมของในแต่ละพื้นที่เป็นจุดก�าเนิดของการ

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรมดังจะเหน็ว่าการท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม												

ท ่องเที่ยวในยุโรปอีกทั้งประเทศอื่นๆ	 ได ้พยายามที่จะ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง				

(Nzama,	Magi,	&Ngocoho,	2005)

	 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเท่ียวเพื่อชม	

สิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรมเช่น	โบราณสถาน	วัด	ปราสาท	

พระราชวัง	 โบราณวัตถุ	 ประเพณี	 วิถีการด�าเนินชีวิต	 ศิลปะ					

ทุกแขนง	 และรวมถึงสิ่งต่างๆ	 ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง								

ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม	 การด�าเนินชีวิต

ของบุคคลในแต่ละยุคสมัย	นักท่องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติ

ความเป็นมา	 ความเช่ือ	 มุมมอง	 ความคิด	 ความศรัทธา											

ความนิยมของบุคคล	 สมัยอดีตท่ีถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นหลัง							

ผ่านสิ่งเหล่านี้	 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นรูปแบบการ

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	 และน�ามาท�าการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูน								

ความรู้นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว	 (ภัคณิษา													

อภิศุภกรกุล	 และคณะ,	 2550)	 ส�าหรับประเทศไทยการ											

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสืบทอด

วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปตลอดจนเป็นอุตสาหกรรมบริการที่

สร้างรายได้และการจ้างงานให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก

กระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้รับความ

สนใจเพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวและมรดกทาง

วัฒนธรรมของประเทศไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

และได้มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน

	 จากการศึกษาเบื้องต้น	พบว่า		ชุนชนบ้านตะคุ	หมู่ที่	1	

ต�าบลตะคุ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกชุมชน

หนึ่งที่มีความเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม	มีประวัติความเป็นมา

ที่ยาวนาน	มีสถานที่ส�าคัญ	ได้แก่	ปราสาทสระหิน	คูน�้าคันดิน	

หรอืคเูมอืงเก่าและวดัหน้าพระธาต	ุหรอืวดัตะค	ุทัง้นีบ้้านตะคุ

ยังมีความโดดเด่นในด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญา	โดยเฉพาะการ

ผลิตหมี่ท�ามือ	 ท่ีมีมาคู ่กับหมู ่บ้านกว่า	 100	 ปี	 ชาวบ้าน												

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ	 พูดภาษาพื้นบ้านคือภาษาลาว	

หรอืภาษาอสีาน	เพราะแต่อดตีชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจาก

เวยีงจนัทร์ประเทศลาว	ท�าให้วฒันธรรมด้านภาษายงัอยูค่วบคู่

กับชาวบ้าน	 อีกทั้งบ้านตะคุยังมีความหลากหลายด้าน

วัฒนธรรม	ประเพณีงานนมัสการพระธาตุ	การละเล่นพื้นบ้าน

ร�าแคนเดือนห้า	 วิถีชีวิต	 ฯลฯ	ที่มีความส�าคัญและทรงคุณค่า	

(กรมศิลปากร,	2528)	อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า	ชุมชนบ้านตะคุ

จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหลายแห่งแต่ยังขาดการ											

ส่งเสริมและการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว	 การบริหาร

จัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ	 การขาดบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถมาอธิบายประวัติความเป็นมาที่ส�าคัญของ

โบราณสถาน	 ท�าให้ไม่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี	

ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้	
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	 การพัฒนาโจทย์วิจัย	 ผู ้ วิจัยและผู ้ช ่วยนักวิจัยได	้							

ท�าการลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัยกับกลุ่มชาวบ้าน	 ผู้น�าชุมชน	

(ผู้ใหญ่บ้าน	 บ้านตะคุ)	 ท�าแผนท่ีเดินดิน	 การท�าส�ารวจแหล่ง	

โบราณสถาน	ซึ่งสามารถสังเคราะห์ข้อมูลน�าเสนอในเบื้องต้น	

พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มคีวามต้องการทีจ่ะอนรุกัษ์วฒันธรรม

ที่มีในชุมชน	 และพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมทั้งน้ีทางผู้วิจัยได้เสนอปัญหาของการวิจัย	 ภายใต้

ค�าถามที่ว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะค	ุ							

มีที่ใดบ้างชุมชนมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดต่อการพัฒนา

เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 มีปัญหาและอุปสรรค	

อะไรบ้างต่อการเตรียมความพร้อมดังกล่าว	 และมีแนวทาง							

ใดบ้างที่สามารถน�าไปสู ่การพัฒนาเป็นหมู ่บ้านท่องเที่ยว														

เชิงวัฒนธรรม

	 ดังน้ันการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงแนวทางการ

พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะค	ุ	

ต�าบลตะคุ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อศึกษาถึง

ความพร้อมของหมู่บ้านต่อการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้าน

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่อการ

พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกทั้งเป็นแนวทาง

ในการวางแผน	 บริหารจัดการหมู ่บ้านต่อการพัฒนาเป็น

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน

บ้านตะคุ	ต�าบลตะคุ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

	 2.	 เพื่อศึกษาความพร้อมของชุมชนต่อการพัฒนา

หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	

ต�าบลตะคุ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

	 3.	 เพือ่ศกึษาปัญหาและอปุสรรคต่อการพัฒนาหมูบ้่าน

เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	 ต�าบล

ตะคุ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

	 4.	 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว							

เชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	 ต�าบลตะคุ	 อ�าเภอปักธงชัย	

จังหวัดนครราชสีมา

ประโยชน์ของการวิจัย
	 1.	 ทราบถึงแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมในชุมชนบ้าน

ตะคุ	ต�าบลตะคุ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

	 2.	 น�าผลจากการวิจัยเป็นฐานข้อมูลด้านการส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 และการบริหารจัดการหมู่บ้าน							

ต่อการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม

ต่อไปในอนาคต

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 วิธีการด�าเนินงาน	 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยท้ังใน

เชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ	ซึง่มรีายละเอยีดของวธิกีารด�าเนนิ

งานทีแ่ตกต่างกนั	โดยมกีารแบ่งวธิกีารด�าเนนิงานเป็นขัน้ตอน

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ทั้งสิ้น	4	ขั้นตอน	

	 ขัน้ตอนที	่1	การศกึษาแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมใน

ชมุชนบ้านตะค	ุเป็นการศกึษาข้อมลูจากเอกสารและหลกัฐาน

ทีเ่ก่ียวข้องกบัแหล่งประวติัศาสตร์ทางวฒันธรรมในชุมชนบ้าน

ตะคุ	การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่ส�าคัญ	จ�านวน	5	คน	

มีการเก็บข้อมูลภาคสนาม	 การส�ารวจจากการสังเกต	 การ

บันทึกเส้นทางแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนและการท�าแผนท่ีเดิน

ดินในชุมชนและน�ามาสรุปเป็นฐานข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว

เชงิวฒันธรรมในชมุชน	ประกอบไปด้วย	ข้อมลูทัว่ไปของชมุชน	

ประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์ที่ส�าคัญ	 ความเชื่อและ											

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน	 วิถีชีวิตความเป็นอยู ่และภูมิปัญญา									

ท้องถ่ิน	สถานทีส่�าคญัของประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม	ตลอด

จนประเพณีและการละเล่นที่ส�าคัญในชุมชน	 โดยมีการน�า

ข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปเป็นประเด็นตามที่ก�าหนด

	 ขั้นตอนที่	 2	 การศึกษาความพร้อมของชุมชนต่อการ

พัฒนาหมู ่บ ้านเป็นหมู ่บ ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ							

เปรียบเทียบความพร้อมของชุมชนต่อการพัฒนาหมู ่บ้าน

จ�าแนกตามอายุ	 อาชีพและระดับการศึกษา	ประชากรที่ใช้ใน

การวจิยัครัง้ได้แก่	ประชาชนทีอ่าศยัในชมุชนบ้านตะค	ุหมูท่ี	่1	

ต�าบลตะคุ	 อ�าเภอปักธงชัย	 จังหวัดนครราชสีมา	 มีจ�านวน

ประชากรทั้งสิ้น	 549	 คน(องค์การบริหารส่วนต�าบลตะคุ,	

2557)มีการค�านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีของ				

ทาโรยามาเน ่	 โดยการเลือกกลุ ่มตัวอย ่างแบบเจาะจง																	

(Purposive	 sampling)	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	

แบ่งออกเป็น	 3	 ตอน	 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	Scale)	ทั้งหมด	5	ตัวเลือก	

แบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือในการวิจัยมีค่าความเชื่อม่ัน	

(Reliability)	 ของแบบสอบถาม	 โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา	(Alpha	coefficient)	ตามวิธีของ	Cronbach	ได้ค่า
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ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั	เท่ากับ	0.960	ส�าหรบัการวเิคราะห์ข้อมลู

ผู้วิจัยได้เลือกสถิติที่ใช้น�าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ทดสอบสมมตฐิานครัง้นีค้อืวิเคราะห์ด้วยการค�านวณหาค่าการ

แจกแจงข้อมูล	 (Frequency)	 และค่าร้อยละ	 (Percentage)		

ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard									

deviation)และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-Way	

ANOVA)	 และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.05	จึงท�าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีการ	LSD

	 ขั้นตอนที่	 3	 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการ

พฒันาเป็นหมูบ้่านเป็นหมูบ้่านท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	เป็นการ

น�าผลในขั้นตอนที่	 2	 (การศึกษาความพร้อมของชุมชนฯ)											

มาสร้างเป็นแนวทางการสมัภาษณ์เชงิลกึ	โดยการสมัภาษณ์กบั

ผู ้ให้ข้อมูลที่ส�าคัญ	 (Key	 Informant)	 จ�านวน	 10	 คน								

ประกอบด้วย	เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ	ผู้ใหญ่บ้านบ้านตะคุ	

ปราชญ์ชาวบ้าน	เจ้าหน้าทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านตะค	ุ

และพัฒนาชุมชนระดับต�าบลส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล														

ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	 เพื่อหา

ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน						

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	

(Content	analysis)	น�าผลการสัมภาษณ์มารวบรวมประมวล

เนื้อหา	 สรุปตามประเด็นที่ก�าหนด	 แล้วน�าเสนอข้อมูลใน													

รูปแบบความเรียง

	 ขั้นตอนที่	 4	 การศึกษาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน								

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ผู้วิจัยได้มีการน�าผลการวิเคราะห์

ข้อมูลจากทั้ง	 3	 ขั้นตอนมาวิเคราะห์และสังเคราะห์	 เพ่ือหา

แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน

บ้านตะคุ	ต�าบลตะคุ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

ผลการวิจัย
	 การศึกษาแนวทางการพัฒนาหมู ่บ ้านท่องเที่ยว												

เชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	 ต�าบลตะคุ	 อ�าเภอปักธงชัย	

จังหวัดนครราชสีมาตามข้ันตอนการด�าเนินงาน	 4	 ขั้นตอน											

มีรายละเอียดดังนี้

	 1.		ผลการศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน					

ชุมชนบ้านตะคุ	 พบว่า	 การตั้งถิ่นฐานและท่ีต้ังของแหล่ง									

ท่องเที่ยวในชุมชน	 (ภาพที่	 1)	 บ้านตะคุ	 หมู่ที่	 1	 ต�าบลตะคุ	

อ�าเภอปักธงชยั	จงัหวดันครราชสมีา	มคีวามส�าคญัมาตัง้แต่ต้น

กรุงรัตนโกสินทร์	 ภายในบริเวณบ้านตะคุมีสถานที่ส�าคัญคือ		

วัดตะคุ	 หรือวัดหน้าพระธาตุ	 เป็นวัดท่ีมีความเก่าแก่ที่สุด								

ในอ�าเภอปักธงชัย	สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช	2330	ในรัชสมัย

ของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	(รชักาล

ที1่)	ภายในบรเิวณวัดมโีบราณสถานส�าคญั	3	แห่งคือ	พระธาตุ

หอไตรกลางน�า้	และพระอโุบสถหลงัเก่า	ทีใ่นส่วนของพระธาตุ

มีมาตั้งแต่ใน	 สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน	 ตามต�านาน

กล่าวว่าพระธาตุมีมาก่อนการสร้างวัด	 เมื่อชาวบ้านเห็น										

พระธาตุอยู่กลางป่า	จึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นจนก่อตัว

เป็นชุมชนบริเวณรอบๆ	 มาจนถึงปัจจุบัน	 นอกจากนี้ภายใน

บริเวณที่ตั้งของชุมชน	 ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งโบราณสถานทาง

ประวัติศาสตร์	 และร่องรอยของการเป็นคูเมืองเก่าไว้อย่าง

ชัดเจน	

ภาพที่ 1	แผนที่ชุมชนบ้านตะคุ

ที่มา:		google	earth	(โปรแกรมออนไลน์,	2557).
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ภาพที่ 2 ภายในของปราสาทสระหิน
ที่มา	:	ถ่ายเมื่อวันที่	13	มีนาคม	2557	ณ	ปราสาทสระหิน	ต�ายลตะคุ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

	 ส�าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของชุมชนบ้านตะค	ุ										

มี	2	แห่งที่ส�าคัญได้แก่

	 	 1.1	 ปราสาทสระหินและวัดหน้าพระธาตุโดย	

ปราสาทสระหิน	(ภาพที่	2)	หรือปราสาทหินเป็นปราสาทที่ตั้ง

อยู่ทางทิศตะวันตกทางบ้านตะคุ	 มีลักษณะเป็นปราสาทที่										

ต้ังอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยม	 ประมาณ	 8	 ไร่	 มีสระน�้าล้อมรอบที	่									

ชาวบ้านเรียกว่าสระบัว	 ซึ่งเดิมมี	 4	 สระ	 แต่ในปัจจุบันได้ม	ี					

การถมดินคั่นกลางจึงมีสระทั้งหมด	 6	 สระด้วยกัน	 ปราสาท	

สระหินไม่มีปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใดแต่มีการขึ้นทะเบียน

เป็นโบราณสถานเมื่อปี	พ.ศ.2525	และสันนิฐานว่าสร้างขึ้นใน

พุทธศตวรรษท่ี	 15-17	 จัดเป็นปราสาทในยุคต้นๆ	 ที่ยังนิยม

การสร้างปราสาทด้วยอิฐและหินใช้หินทรายในการท�าเป็น						

เสาประตู	 ทับหลังและฉาบปราสาทด้านนอกด้วยปูนขาวและ

ปั้นปูนเป็นลวดลายต่างๆ

	 1.2			วัดหน้าพระธาตุหรือวัดตะคุวัดหน้าพระธาตุหรือ

ทีช่าวบ้านทัว่ไปว่าวดัตะค	ุ(ภาพที	่3)	เป็นวดัเก่าแก่ของอ�าเภอ

ปักธงชัยสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2330	 ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	รชักาลที1่ตามต�านานเล่าว่า

ชาวบ้านซ่ึงอพยพมาจากเวียงจันทน์ในสมัยพระเจ้าตากสิน

มหาราชได้ช่วยกันหักร้างถางป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม	

ระหว่างนั้นได้พบองค์พระธาตุอยู่กลางป่าและเขียนหนังสือถึง

คณะสงฆ์เพื่อขอก่อต้ังวัด	 หลังจากน้ันชาวบ้านได้มาตั้ง												

บ้านเรือนอยู่ใกล้ๆกับวัดและหนองน�้าที่มีต้นตะคุขึ้นอยู่เป็น

จ�านวนมาก	 ซึ่งได้กลายเป็นที่มาชื่อต�าบลตะคุอุโบสถของ											

วัดหน้าพระธาตุ	 ตั้งอยู ่ข้างอุโบสถหลังใหม่	 ฐานอุโบสถมี

ลักษณะแอ่นโค้งหลังคาไม่มีช่อฟ้า	 ใบระหงส์	 หางหงส์	 ซ้ึงมี

ความคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาล

ท่ี	3	ภายในอโุบสถมภีาพจติรกรรมซึง่อยูใ่นสภาพสมบูรณ์แสดง

ถึงเร่ืองราวในพุทธประวัติ	 เช่น	 ภาพชาดกตอนต่างๆ	 ภาพ

พระบฏ	ภาพการนมัสการรอยพระพุทธบาท	ภาพพิธีศพหรือ

อสภุกรรมฐาน	และพระมาลัย	เป็นต้น	นอกจากนีย้งัสอดแทรก

วิถีชาวบ้านในอดีตมีภาพจิตรกรรมทางด้านนอก	 แต่ปัจจุบัน

ลบเลือนไปมากแล้ว	 เหลือเพียงบางส่วนที่เหนือประตูทางเข้า

ด้านหน้า	ส�าหรับหอไตร	บางที	เรียกว่า	อุโบสถน�้า	บางทีเรียก	

สิม	 (ใช้ความหมายแทนโบสถ์)	 โดยใช้น�้าล้อมรอบ	 ไม่ต้องมี						

สีมาก็ใช้ประโยชน์ได้	 เดิมใช้ประกอบการทางสงฆ์แทนโบสถ	์

เช่น	พธิบีวช	การลงปาตโิมกข์	การรบักฐิน	แต่ต่อมามกีารสร้าง

อุโบสถขึ้นจึงได้เปลี่ยนสภาพของหอไตร	 เป็นที่เก็บพระธรรม

คัมภีร์	หรือหนังสือ	เพื่อป้องกันปลวก	มอดเท่านั้น	
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ภาพที่ 3 วัดหน้าพระธาตุ
ที่มา:		ถ่ายเมื่อวันที่	13	มีนาคม	2557	ณ	หน้าวัดพระธาตุ	ต�ายลตะคุ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 4	หอไตรกลางน�้า	ภายในวัดหน้าพระธาตุ

ที่มา:	ถ่ายเมื่อวันที่	13	มีนาคม	2557	ณ	หอไตกลางน�้า	หน้าวัดพระธาตุ	ต�ายลตะคุ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

	 นอกจากนี้ภายในวัดหน้าพระธาตุยังมีโบราณสถานที่

ส�าคญัคือ	หอไตรต้ังอยูห่น้าอโุบสถกลางสระน�า้	(ภาพที	่4)	เป็น

อาคารชัน้เดยีวยกพืน้สงู	ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเรอืนไทย

หลังคาจั่วภาคกลาง	 ผนังเป็นฝาปะกน	 ประตูทางเข้าเป็น										

ลายรดน�้าปิดทอง	 เขียนภาพจิตกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัต	ิ						

เทพชุมนุม	 ลายพุ่มข้าวบินฑ์ก้านแย่ง	 แม่พระธรณีซึ่งอยู่ใน

สภาพลบเลือนไปมาก	 ส่วนด้านในหอไตรเป็นภาพเทพชุมนุม	

และดอกไม้ร่วง	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2539	กรมศลิปากรได้ประกาศ

ข้ึนทะเบียนอุโบสถและหอไตรเป ็นโบราณสถานตลอด											

ระยะเวลาที่ผ่านมา	อุโบสถและหอไตร	วัดหน้าพระธาตุ	ได้รับ

การดูแลให้อยู่ในสภาพดีนับเป็นโบราณสถานท่ีสามารถรักษา

คุณค่าความส�าคัญ	และความดั้งเดิมไว้ได้	

	 2.	 การศึกษาความพร้อมของชุมชนต่อการพัฒนา

หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเปรียบเทียบ

ความพร้อมของชุมชนต่อการพัฒนาหมู่บ้านจ�าแนกตามอายุ	

อาชีพและระดับการศึกษามีรายละเอียดดังนี้

	 	 2.1	 ข้อมลูท่ัวไปของกลุม่ตวัอย่างท้ังหมด	235	คน	

ส่วนใหญ่มีอายุ	26-49	ปี	จ�านวน	83	คน	คิดเป็นร้อยละ	35.3	

อาชีพเกษตรกรรม	จ�านวน	127	คน	คิดเป็นร้อยละ	54.0	และ

มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษา	จ�านวน	122	คนคดิเป็นร้อยละ	

51.9	
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ตารางที่ 1	ระดับความพร้อมของชุมชนต่อการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	ต�าบลตะคุ		

	 	 อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

ระดับความพร้อมต่อการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ 
X S.D. ความหมาย 

  ต�าบลตะคุ อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

1.			ด้านการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน	 3.54	 .47	 มาก

	 หรือการรวมกลุ่มภายในหมู่บ้าน	 	

2.		ด้านการศึกษาหมู่บ้าน	และการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน	ทั้งในด้านศักยภาพ-ข้อจ�ากัด	 3.68	 .57	 มาก	

	 โอกาสและความเสี่ยง	ภายในหมู่บ้าน	 	

3.			ด้านการร่วมกันพัฒนาศักยภาพ	และการวางรูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้าน	 3.17	 .54	 ปานกลาง

	 แก้ไขจุดอ่อน	ของหมู่บ้าน	 	

4.		ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และการทดลองด�าเนินกิจกรรม	 2.86	 .63	 ปานกลาง

	 การท่องเที่ยว	 	

5.			ด้านการประเมินผล	การพัฒนาองค์กรและการฝึกอบรม	แก่ชาวบ้านหรือ	 2.93	 .62	 ปานกลาง

	 กลุ่มองค์กรต่างๆภายในหมู่บ้าน	 	

  รวม 3.24 .43 ปานกลาง

	 	 2.2	 ผลการศึกษาระดับความพร้อมของชุมชน								

ต่อการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

ชมุชนบ้านตะคุ	ต�าบลตะคุ	อ�าเภอปักธงชยั	จังหวัดนครราชสมีา	

พบว่า	 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 มีค่าเฉลี่ย	 3.24	 เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพร้อมมากท่ีสุด

คือ	 ด้านการศึกษาหมู่บ้าน	 และการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน									

ทั้งในด้านศักยภาพ-ข้อจ�ากัด	 โอกาสและความเส่ียงภายใน

หมู่บ้านมีความพร้อมระดับมากค่าเฉลี่ย	 3.68	 และด้านที่มี

ระดับความพร้อมของชุมชนต่อการพัฒนาฯน้อยที่สุด	 คือ								

ด้านการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	และการทดลอง

ด�าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว	 มีค่าเฉลี่ย	 2.86	 รายละเอียด							

ดังตารางที่	1

	 	 2.3	 การเปรียบเทยีบความพร้อมของชมุชนต่อการ

พัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน

บ้านตะคุ	 ต�าบลตะคุ	 อ�าเภอปักธงชัย	 จังหวัดนครราชสีมา	

จ�าแนกตามอายุ	อาชีพและระดับการศึกษามีรายละเอียดดังนี้

	 	 	 2.3.1	 เปรยีบเทยีบความพร้อมต่อการพฒันา

เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ในชุมชนบ้านตะคุ	ต�าบล

ตะคุ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมจ�าแนก

ตามอายุพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพร้อม

ต่อการพฒันาเป็นหมูบ้่านท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม	แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05

	 	 	 2.3.2	 เปรยีบเทยีบความพร้อมต่อการพฒันา

เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	 ต�าบล

ตะคุ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมจ�าแนก

ตามอาชีพพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความ

พร้อมต่อการพัฒนาเป็นหมู ่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม												

ไม่	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ.05

	 	 	 2.3.3	 เปรยีบเทยีบความพร้อมต่อการพฒันา

เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	 ต�าบล

ตะคุ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมจ�าแนก

ตามระดับการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา

แตกต่างกันมีความพร้อมต่อการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05

	 3.	 ผลการศกึษาปัญหาและอปุสรรคต่อการพฒันาเป็น

หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	

ต�าบลตะค	ุอ�าเภอปักธงชยั	จงัหวดันครราชสมีาพบว่าภาพรวม

การจัดการโครงสร้างการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวใน

หมู่บ้านยังไม่มีความชัดเจน	 ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการดูแล

รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม	และไม่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่
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ชดัเจน	ไม่มจีดุขายทีส่ามารถดงึเงนิจากนกัท่องเทีย่วได้		ตลอด

จนนักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาเที่ยวชมเฉพาะบริเวณวัด										

ส่วนบริเวณโบราณสถานอืน่ๆ	ยงัไม่มคีวามพร้อมในการรองรบั

นักท่องเที่ยวจากความคิดเห็นของผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับปัญหา

และอุปสรรคที่ส�าคัญ	“ส�าหรับความพร้อมในการเป็นหมู่บ้าน

ท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่มีการพูดคุย	 มีแนวความคิดมานานแล้ว	

แต่ยังไม่มีใครกล้าท�าให้เป็นรูปธรรม	 เพราะขาดปัจจัยหลายๆ

อย่าง	ในปัจจุบันการพัฒนาถือได้ว่ามีความกระตือรือร้น	และ

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหนึ่ง	 โดยส่วนใหญ่แล้ว												

รูปแบบในการพัฒนาจะดึงเอาชาวบ้านเข้ามาร่วมกันท�า	 และ

การตอบรับดีในระดับมาก	 ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันในการ

พัฒนากันเป็นอย่างดี	 ให้ความร่วมมือ	 และอยากเห็นหมู่บ้าน

เป็นหมูบ้่านท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอยากเหน็สิง่ทีถ่กูพดูคยุกนั

มาเนิ่นนาน	 เพราะในท้องถ่ินมีของดีอยู่แล้ว	 มีศักยภาพพอที่

จะเป็นบ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	แต่ขาดการสนับสนุนและ

การประชาสัมพันธ์รวมถึงการพัฒนาสิ่งที่เป็นสิ่งดึงดูดใจของ

นักท่องเที่ยว”	(สัมภาษณ์สนาม	ภู่ทองค�า,	22	มีนาคม	2558,	

ผู้ใหญ่บ้าน	บ้านตะคุม	หมู่ที่	1)

	 เมือ่พิจารณาปัญหาและอปุสรรคเป็นรายด้านท้ัง	5	ด้าน

เป็นการน�าผลในขั้นตอนที่	 2	 (การศึกษาความพร้อมของ											

ชุมชนฯ)	มาศึกษามีรายละเอียดดังนี้

	 	 3.1	 ด้านการให้ข้อมลูการท่องเทีย่วและการสร้าง

การมีส่วนร่วมของคนในหมู ่บ้านหรือการรวมกลุ่มภายใน

หมู่บ้านพบว่ายังไม่เคยมีหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	ผู้เชี่ยวชาญ

หรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องมาจดัอบรมให้ความรูแ้ก่ผูน้�าท้องถิน่

และชาวบ้านในหมู่บ้าน

	 	 3.2	 ด้านการศึกษาหมู่บ้าน	 และการวิเคราะห์

ข้อมูลร่วมกัน	 ทั้งในด้านศักยภาพข้อจ�ากัด	 โอกาสและความ

เสีย่ง	ภายในหมูบ้่านการศกึษาหมูบ้่านและการวเิคราะห์ข้อมลู

ร่วมกันทั้งในด้านศักยภาพข้อจ�ากัด	 โอกาสและความเสี่ยง

ภายในหมู่บ้านพบว่าโอกาสของการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็น

หมู่บ้านท่องเที่ยวมีค่อนข้างสูง	 แต่การพัฒนาโบราณสถาน

ต่างๆ	เป็นไปได้ช้าเพราะต้องขออนญุาต	จากกรมศลิปากรก่อน

และในการประชุมหรือจัดท�าโครงการ	 หรือวิเคราะห์ปัญหา

ต่างๆ	 มีเพียงผู้น�าท้องถิ่นและคณะผู้ท�างานเท่านั้น	 ชาวบ้าน						

ไม่ได้เข้าร่วม

	 	 3.3	 ด้านการร่วมกันพัฒนาศักยภาพและการวาง

รูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้านแก้ไขจุดอ่อนของหมู่บ้าน					

พบว่า	 ขาดการแต่งตั้งคณะกรรมการ	 หรือผู้ดูแลเกี่ยวกับการ

พัฒนาหมู่บ้านด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

	 	 3.4	 ด้านการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

และการทดลองด�าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวพบว่า	 ไม่มี						

หน่วยงาน	หรือผูเ้ชีย่วชาญมาทดลองจดักจิกรรมการท่องเทีย่ว

น�าร่องแก่ผู้น�าท้องถิ่นและชาวบ้าน

	 	 3.5	 ด้านการประเมินผลและการพัฒนาองค์กร

และการฝึกอบรม	 แก่ชาวบ้านหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ	 ภายใน

หมู่บ้านพบว่า	 ยังไม่มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านการ

ท่องเที่ยวและการฝึกอบรมให้กับชาวบ้านในชุมชน

	 4.	 แนวทางการพฒันาหมูบ้่านท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

ในชุมชนบ้านตะคุ	 ต�าบลตะคุ	 อ�าเภอปักธงชัย	 จังหวัด

นครราชสีมาสามารถเสนอแนวทางออกเป็น	2	แนวทางหลักๆ	

ท่ีส�าคัญและเป็นแนวทางท่ีสามารถน�าไปพัฒนาได้อย่างเป็น					

รูปธรรมคือ

	 	 4.1	 ด้านการพฒันาศักยภาพและการวางรปูแบบ

การบริหารจัดการหมู่บ้าน	 แก้ไขจุดอ่อนของหมู่บ้าน	 โดย						

หน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 รวมถึง								

ผู้ที่มีประสบการณ์	หรือเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว	มาสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน						

ให้ความรู้	 ร่วมคิด	 ร่วมสร้าง	 ร่วมวางแผน	 โดยต้องยึดว่า																		

ทกุกระบวนการของการพฒันาต้องให้ชาวบ้านเป็นผูร่้วมลงมอื

ปฏิบัติเองทุกข้ันตอน	 เพื่อสร้างและปลูกฝัง	 ความภาคภูมิใจ	

และความเป็นเจ้าของร่วมกนัของชาวบ้าน	มคีวามรกัและความ

ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมรดกในท้องถิ่นของตน	

เพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนไม่ส่งผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงในด้านวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน

	 	 4.2	 ด้านการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

และการทดลองด�าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว	 และด้านการ

ประเมินผล	 ซึ่งควรจัดให้มีการทดลองการจัดกิจกรรมการ							

ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน	โดยเป็นการฝึกให้ชาวบ้านเกิดความ

คุ้นเคย	 หรือกับรูปแบบการท่องเที่ยว	 นักท่องเที่ยว	 เป็นการ

สร้างแบบแผน	 เพื่อสร้างกฎกติกา	 ระเบียบค่าเข้าชม	 สร้าง

ความมั่นใจให้แก่นักท่องเท่ียว	 และก�าหนดทิศทางหรือกรอบ

การท�างานท่ีชัดเจนอีกท้ังมีการต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้าน

กายภาพ	สิง่แวดล้อมภายนอก	ควบคูก่บัการเตรยีมความพร้อม

ด้านจติใจ	ให้ยอมรบัการเปลีย่นแปลงในสิง่ทีเ่กดิขึน้	อกีทัง้การ

ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	

และผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนา	 โดยเฉพาะการสนับสนุน	

งบประมาณ	 เพื่อให้การเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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	 	 ดังน้ันการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนา

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	 ต�าบลตะค	ุ

อ�าเภอปักธงชัย	 จังหวัดนครราชสีมาพบว่า	 ชุมชนบ้านตะค	ุ							

หมู่ที่	 1	 มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	 2	 แห่งได้แก่	 ปราสาท												

สระหินและวัดหน้าพระธาตุ	 โดยชุมชนความพร้อมต่อการ

พัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับ

ปานกลาง	ทั้งนี้ปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญต่อการพัฒนาเป็น

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	คือ	การจัดการโครงสร้างการ

บริหารงานด้านการท่องเที่ยวในหมู่บ้านยังไม่มีความชัดเจน				

ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม	

และไม่มีรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีชัดเจน	 ไม่มีจุดขายที่สามารถ

ดึงเงินจากนักท่องเที่ยวได้		ตลอดจนนักท่องเที่ยวส่วนมากจะ

มาเที่ยวชมเฉพาะบริเวณวัด	 ส่วนบริเวณโบราณสถานอื่นๆ								

ยังไม่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว	 ดังนั้นแนวทาง

การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือ	 การพัฒนา

ศักยภาพและการวางรูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้าน	 และ

การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อส่งเสริมให้เกิด

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

อภิปรายผล
 สรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้

	 1.	 การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน

บ้านตะคุ	 น้ันพบว่า	 ชุมชนบ้านตะคุนั้นมีโบราณสถานทาง

ประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญถึง	2	แห่ง	คือ	คือปราสาทสระหินและ

วัดหน้าพระธาตุหรือวัดตะคุที่ถือว่าเป็นสิ่งชุมชนมีความภาค

ภูมิใจ	 รวมไปถึงการมีผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมที่สามารถน�า

เป็นสินค้าการท่องเที่ยวมากมาย	 เช่น	 ภูมิปัญญาการท�าหมี่								

ตะคุ	 การทอเสื่อ	 ตลอดจนประเพณีการละเล่น	 ร�าแคน										

เดือนห้า	 หรือหมอล�าพื้นบ้านงานนมัสการปิดทองพระธาต	ุ								

วัดหน้าพระธาตุนับได้ว่าชุมชนบ้านตะคุนั้นมีศักยภาพในการ

ด�าเนินงานในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

ได้เป็นอย่างดังท่ี	 ดังที่บุญเลิศ	 จิตตั้งวัฒนา	 (2548)	 กล่าวถึง

ลักษณะส�าคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ว ่าการ										

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะ									

ทีใ่ห้ความส�าคญักับประวติัศาสตร์โบราณสถานศลิปวฒันธรรม

และประเพณีโดยยึดหลักที่ว่าต้องอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียว

ทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุดเพื่อให้สามารถสืบต่อถึงอนุชน											

รุ ่นหลังจะต้องคงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่สังคมและ

วัฒนธรรมโดยยึดหลักที่ว่าต้องให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่

ต้องการศึกษาความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรม								

อันหลากหลายโดยให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมและได้รับผล

ประโยชน์จากการท่องเที่ยว	 เป็นการท่องเที่ยวในลักษณะท่ีมี

การตลาดและการบริการท่องเทียวท่ีครบตามเกณฑ์การ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

	 2.	 การศึกษาความพร้อมของชุมชนต่อการพัฒนา

หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 โดยภาพรวม	 มี

ระดับการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง	 เนื่องจาก

การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหมู ่บ้านเป็นหมู ่บ้าน									

ท่องเที่ยวเป็นเร่ืองใหม่ของหมู่บ้าน	 ที่ต้องมีการจัดการ	 การ

บริหาร	 การวางแผนงาน	 ท่ีหลายข้ันตอน	 ด้านพื้นท่ีมีความ

พร้อมสูง	 มีแหล่งโบราณสถาน	 มีภูมิปัญญาท้องถิ่นโดดเด่น										

มีเอกลักษณ์ของตัวเอง	 ประชาชนมีความพร้อมท่ีจะพัฒนา	

และร่วมมือกับผู้น�าท้องถิ่นในการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา								

ซึ่งตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ	

Coltman	 (1989)	 อธิบายไว้ว่าการจะพัฒนาการท่องเที่ยว						

ทางวัฒนธรรมได้ต้องส่งเสรมิให้ประชาชนในท้องถิน่เหน็ความ

ส�าคัญของการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจในสังคมซึ่งเป็น												

สิง่จ�าเป็นต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมอย่างยัง่ยนื

เพื่อท่ีจะสามารถสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

ทรัพยากรท้องถิ่นไว้	อีกทั้ง	ภัคณิษา		อภิศุภกรกุล	และคณะ

(2550)	กล่าวไว้ว่าสิง่ทีเ่ป็นปัจจัยส�าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพ

แหล่งท่องเที่ยวคือการให้ความร่วมมือของคนในชุมชนผู้ม	ี					

ส่วนเกีย่วข้องในแหล่งท่องเทีย่วและนกัท่องเทีย่วซึง่แต่ละฝ่าย

ควรเห็นคุณค่าของทรัพยากรท่องเท่ียวและมีจิตสานึกรักและ

หวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวและมีทัศนคติที่ดีต่อการ

พฒันาแหล่งท่องเทีย่วตลอดจนการอนรุกัษ์แหล่งท่องเทีย่วการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือการท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดง

ความเป็นวัฒนธรรมเช่นปราสาทพระราชวังวัดโบราณสถาน

โบราณวัตถุประเพณีวิถีการดาเนินชีวิตศิลปะทุกแขนงและสิ่ง

ต่างๆที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะสม

กับสภาพแวดล้อมการดาเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย

นักท่องเท่ียวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมาความเชื่อ										

มุมมองความคิดความศรัทธาความนิยมของบุคคลในอดีตท่ี

ถ่ายทอดมาถึงคนรุ ่นปัจจุบันผ่านสิ่งเหล่านี้การท่องเท่ียว										

เชิงวฒันธรรมจงึเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและน�ามา

ศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเพียง

อย่างเดียว

	 	 2.1	 การเปรยีบเทียบความพร้อมของชุมชนต่อการ

พัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน

บ้านตะคุ	 ต�าบลตะคุ	 อ�าเภอปักธงชัย	 จังหวัดนครราชสีมา	
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จ�าแนกตามอาย	ุอาชพีและระดับการศึกษา	พบว่า	กลุม่ตวัอย่าง

ที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกันมีความพร้อมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	สอดคล้องกับการศึกษา

วิจัยของ	คุณาภรณ์	ชื่นวิเศษ	(2555)	ศึกษาเรื่อง	การจัดการ

การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมตามคิดเหน็ของประชาชนในอ�าเภอ

ไชยา	จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีพบว่าการเปรยีบเทียบความคดิเหน็

ต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอ�าเภอไชยาจังหวัด

สรุาษฎร์ธานีจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคลพบว่าอายกุารศกึษา

อาชีพสถานภาพทางสังคมและระยะเวลาพักอาศัยอยู ่ใน	

อ�าเภอไชยาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมในอ�าเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกัน					

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งเห็นได้ว่า	 ปัจจัย						

ส่วนบุคคลน้ันผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว							

เชิงวัฒนธรรม

	 3.	 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาเป็น

หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	

ต�าบลตะค	ุอ�าเภอปักธงชยั	จงัหวดันครราชสมีาพบว่าภาพรวม

การจัดการโครงสร้างการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวใน

หมู่บ้านยังไม่มีความชัดเจน	 ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการดูแล

รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม	 และไม่มีรูปแบบการท่องเที่ยว						

ที่ชัดเจน	 ไม่มีจุดขายที่สามารถดึงเงินจากนักท่องเท่ียวได	้	

ตลอดจนนกัท่องเทีย่วส่วนมากจะมาเทีย่วชมเฉพาะบรเิวณวดั	

ส่วนบริเวณโบราณสถานอืน่ๆ	ยงัไม่มคีวามพร้อมในการรองรบั

นักท่องเที่ยวสอดคล้องกับผลการวิจัยของส่งศรี	 วงษ์เวช	

(2545)		ได้ท�าการวจิยัเรือ่งรปูแบบการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

ลุ่มแม่น�้าปิง	ผลการวิจัยพบว่า	ในปัจจุบันยังขาดความชัดเจน

ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมีรูปแบบการ								

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ไม่เด่นชัด	 ตลอดจนขาดความ													

รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการดูแลสภาพ

แวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณลุ่มแม่น�้าปิงและผลการวิจัยของ

อภิญญา	 สุพิชญ์	 (2555)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 การมีส่วนร่วม					

ของชมุชนในการจัดการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	กรณศีกึษา	

บ้านสิงห์ท่า	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดยโสธรผลการวิจัยพบว่า	

อปุสรรคทีส่�าคญัคอืขาดผูเ้ชีย่วชาญในการฝึกอบรมมคัคเุทศก์	

คนในชมุชนขาดความ	กระตอืรอืร้น	และไม่ค่อยมนีกัท่องเทีย่ว	

เจ้าของกิจการที่พักแรมขาดความรู้และขาดระบบการจัดการ

ทีด่	ีร้านอาหารส�าหรบันกัท่องเทีย่วไม่ได้มาตรฐาน	ตัง้เรยีงราย

ไม่เป็นระเบียบ	 ร้านขาดเงินทุนในการพัฒนาปรับปรุงร้าน							

ด้านของที่ระลึกขาดบุคคลที่มีฝีมือในการจัดท�าและไม่มีตลาด

รองรับสินค้า	 การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวท�ายาก	 เนื่องจาก

พื้นท่ีค่อนข้างจ�ากัด	 ชาวบ้านไม่สนใจไม่มีหน่วยงานหลักที่รับ

ผิดชอบอย่างชัดเจน	ส่วนด้านความปลอดภัย	สถานีต�ารวจอยู่

ไกล	ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างภาครัฐและประชาชน

	 4.	 แนวทางการพฒันาหมูบ้่านท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	

แบ่งออกเป็น	2	แนวทางหลกัๆ	คอื	1)	ด้านการพฒันาศักยภาพ

และการวางรูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้าน	 แก้ไขจุดอ่อน	

ของหมู่บ้าน	 โดยหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์	 หรือเชี่ยวชาญด้านการ					

ท่องเที่ยว	 มาร่วมเป็นแรงส�าคัญเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวของ

หมู่บ้าน	ให้ความรู้	ร่วมคิด	ร่วมสร้าง	ร่วมวางแผน	โดยต้องยึด

ว่าทุกกระบวนการของการพัฒนาต้องให้ชาวบ้านเป็นผู้ร่วม

ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน	และ	2)	ด้านการประสานงานกับ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 และการทดลองด�าเนินกิจกรรมการ							

ท่องเที่ยว	และด้านการประเมินผลโดยเป็นการฝึกให้ชาวบ้าน

เกิดความคุ้นเคย	 หรือกับรูปแบบการท่องเท่ียว	 นักท่องเที่ยว	

เป็นการสร้างแบบแผน	 เพื่อสร้างกฎกติกา	 ระเบียบค่าเข้าชม	

สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเท่ียว	 และก�าหนดทิศทางหรือ

กรอบการท�างานท่ีชัดเจนซ่ึงแนวทางการพัฒนาหมู ่บ้าน									

ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมนัน้	ผูว้จิยัได้มกีารสงัเคราะห์ในเชงิการ

จัดการระบบการท่องเท่ียว	 โดยวิเคราะห์ได้ว่าการท่องเที่ยว

เป็นเรื่องของทุกคน	 เพราะมีผลต่อระบบสังคมอย่างแน่นอน	

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสังคมวิทยา	(Sociological	Theories)	

ในมิติของทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่	 (Structural-	 function	

Theory)	 ท่ีว่าด้วยเร่ืองความสัมพันธ์ทางสังคมคือความ	

สัมพันธ์ระหว่างคนสองคนขึ้นไป	หรือระหว่างองค์กรหนึ่งไปสู่

ที่องค์กรหนึ่ง	จากระดับล่างไปสู่ระดับบนขึ้นไป	อันจะเป็นผล

เกี่ยวเนื่องเป็นโครงสร้างที่ใหญ่	 และน�าไปสู่หน้าที่และความ					

รับผิดชอบของทุกคนในสังคม	 ทั้งนี้การท่องเที่ยวท่ีสามารถ

สร้างระบบให้มัน่คงได้นัน้	ต้องขึน้อยูก่บัการวางแผนทีแ่น่นอน

เช่นกัน	 นอกจากนี้แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรมนัน้สอดคล้องกบัแนวคดิของXimba	(2009)	ซึง่เสนอ

ว่าพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมควรเน้นความเข้าใจ

วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประสบการณ์ทางวัฒนธรรม

ท้ังทางด้านภูมิปัญญาความงามจิตวิทยาและความรู้สึกภายใต้

แนวคดิการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื	จะมุง่เน้นการอย่าง

ยัง่ยนืจะมุง่เน้นการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมให้เป็น

แหล่งเรียนรู้และสร้างความประทับใจ	พร้อมกับกาสร้างการมี

ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ช่วยกันอนุรักษ์

สืบทอดและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นการคงไว้ซึ่ง							

อัตลักษณ์ของชุมชน
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ข้อเสนอแนะ
	 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะที่ได้จาก

การวิจัยและข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

	 1.	 ด้านการร่วมกันพัฒนาศักยภาพ	 และการวาง											

รูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้านแก้ไขจุดอ่อน	 ของหมู่บ้าน

โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้าง	 กฎ-กติกา	 เพ่ือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติส�าหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ชุมชนให้

ความส�าคญัดงันัน้	จงึควรมกีารก�าหนดระเบยีบแบบแผนให้กับ

ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว	 เช่น	

การออกข้อห้ามในการจบัต้องโบราณสถาน	การแต่งกายในการ

เข้าชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์	เป็นต้น

	 2.	 ด้านการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการสร้าง

การมีส่วนร่วมของคนในหมู ่บ้านหรือการรวมกลุ่มภายใน

หมูบ้่าน	โดยมกีารกระตุน้ให้ผูน้�าชมุชนตระหนกัถงึความส�าคญั

ในการพัฒนาหมู่บ้าน	 และการเชิญผู้น�าที่มีประสบการณ์ด้าน

การท่องเที่ยวมาให้ความรู้แก่ชาวบ้าน	

	 3.	 ด้านการศึกษาหมู่บ้าน	 และการวิเคราะห์ข้อมูล							

ร่วมกัน	 ทั้งในด้านศักยภาพ-ข้อจ�ากัด	 โอกาสและความเสี่ยง	

ภายในหมูบ้่าน	โดยการสนบัสนนุให้ผูน้�าชมุชนและชาวบ้านได้

มีเวทีในการแสดงความคิดเห็น	 การวิเคราะห์ปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆ	 ต่อการพัฒนาเป็นหมู ่บ ้านท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมร่วมกัน

	 4.	 ด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวโดยท่ี						

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับต�าบล	อ�าเภอและจังหวัด	ได้

มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่	โดยการสร้าง

เป็นผลติภณัฑ์ด้านวฒันธรรมทีส่่งเสรมิสินค้าด้านการท่องเทีย่ว

หลากหลายมากขึ้น

	 5.	 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชน	

ควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว

น�าร่อง	เช่น	การจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมการสาธิต

การท�าหมีต่ะค	ุการไหว้พระ	ณ	วดัหน้าพระธาต	ุและการแสดง

หมอล�าทีเ่ป็นวฒันธรรมประจ�าหมูบ้่าน	เป็นต้น	โดยผู้น�าชมุชน

และชาวบ้านควรมส่ีวนร่วมในการจัดกิจกรรมในทกุกิจกรรมที่

ก�าหนดขึน้	เมือ่จดักจิกรรมน�าร่องแล้วควรมกีารน�ามาประเมนิ

และสรุปผลของการกิจกรรม	 เพื่อน�ามาสร้างเป็นกิจกรรม								

ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมกีารศกึษาบรบิทของการท่องเทีย่วในหมูบ้่าน

โดยรอบ	หรือหมู่บ้านข้างเคียง		หรือการขยายกลุ่มตัวอย่างให้

ครอบคลุมท้ังต�าบล	 เพื่อพัฒนาส่งเสริมและขยายโครงการ

พัฒนาด้านการท่องเที่ยว

	 2.	 ควรศกึษาปัจจยัท่ีมผีลต่อความพร้อมต่อการพฒันา

เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทาง

ในการด�าเนินการ	 การวางแผน	 ด้านการท่องเท่ียวให้ประสบ

ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

	 3.	 ควรศึกษาผลกระทบ	 หรือการเปลี่ยนแปลงของ

หมู่บ้าน	เมื่อได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	เพื่อศึกษา

สิ่งท่ีเกิดข้ึนตามมาหรือความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ	 เช่น									

การด�าเนินชีวิต	 รายได้	 อาชีพ	 ความพึงพอใจของชาวบ้าน	

เป็นต้น

	 4.	 ควรศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมต่ีอการ

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	 อ�าเภอปักธงชัย	

จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน						

การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีส่ามารถตอบสนองความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
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