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ก- 
ค าน า

         การติดตามประเมินผลการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริม
การท่ องเที่ยว ในจังหวัดขอนแก่น “หมู่บ้านเต่า ” บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัด
ขอนแก่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการทราบ การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  เพื่อต้องการทราบสภาพการท่องเที่ยวของ  “หมู่บ้านเต่า” และเพื่อ
หา แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในจังหวัดขอนแก่น     การ ติดตามและประเมินผล คร้ัง นี้เป็นการ ติดตาม และ ประเมินผล เชิงคุณภาพ  
กลุ่มเป้าหมายและผู้ ให้ข้อมูล จํานวน  21  คน  ประกอบด้วย   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล  สวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ผู้ใหญ่บ้าน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  ชาวบ้านผู้เกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่  และนักท่องเที่ยว  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตา มและประเมินผล เป็นแบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เจาะลึก และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  จากการติดตามและประเมินผลพบว่า 

             1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัด
ขอนแก่น  “หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  โดย จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ป้ายประชาสัมพันธ์   จัดนิทรรศการ   
จัดหามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดําเนินการจัดฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ไม่มีค่าตอบแทนให้มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น  มีการก่อสร้างอาคาร  สะพานเดินชมเต่า ปรับปรุงภูมิทัศน์  และยังให้การสนับสนุนเป็นเงิน จัดทํา
แผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวบรรจุไว้ในแผน 3 ปี  และได้ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวปีละ 1  คร้ัง 
                          2. สภาพการท่องเที่ยวของ “หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น   ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2540   จนถึงปัจจุบัน  จุดเด่น   เป็นหมู่บ้านที่คนกับเต่า
อาศัยอยู่ด้วยกัน    มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ   เป็นเอกลักษณ์ของ
อําเภอมัญจาคีรี    จุดด้อย    คือ บริเวณสวนเต่ามีเต่าจํานวนน้อยมาก   และนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมช่วง
กลางวัน     จึงไม่ค่อยมีเต่าให้ชม  ขาดบุคลากรดูแลอย่างจริงจัง งบประมาณไม่เพียงพอที่จะนําไปพัฒนา 
               3. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว “หมู่บ้านเต่า ” บ้านกอก ตําบลสวนหม่อน  อําเภอ มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ควร
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น   พัฒนาในลักษณะบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทุกด้าน  จัดทํา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจําจังหวัด และควรสนับสนุนงบประมาณ  ควรบรรจุแผนการท่องเที่ยวไว้ใน
แผนพัฒนา 3  ปี   ควรมีการติดตามและประเมินผลอย่ างต่อเน่ือง  และควร ประสานงานกับบริษัททัวร์นํา
เที่ยว ตามโรงแรมและจัดเส้นทางไปชม  “หมู่บ้านเต่า”  เป็นโปรแกรมนําเที่ยวประจําจังหวัด 
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บทที่  1  บทนํา

บทท่ี  1

บทน า

ความเป็นมาและความส าคัญ 

การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมนั้น   ต้องพัฒนาในหลาย ๆ ด้านและมี
การพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกัน  ซึ่งการท่องเที่ยวจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทํารายได้ให้กับประเทศไทย
อย่างมหาศาลเพราะการท่องเที่ย วมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการ
ปกครอง  เนื่องจากการที่มนุษย์มีความปรารถนาในการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ และต้องการได้รับความ
เพลิดเพลิน  สะดวกสบายและปลอดภัย   ทําให้เกิดธุรกิจที่หลากหลายเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่ องเที่ยว  เช่น  การคมนาคม- ขนส่ง  ร้านอาหาร- ภัตตาคาร  บริษัทนําเที่ยว  ธุรกิจให้เช่า-
รับจ้าง  ธุรกิจที่พัก  โรงแรม  และธุรกิจจําหน่ายสินค้า- ของที่ระลึก  เป็นต้น   สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดการ
ลงทุน  ก่อให้เกิดรายได้  การสร้างสรรค์อาชีพ  การจ้างงาน  การขยายตัว ทางธุรกิจ  การกระตุ้นให้เกิดการ
ผลิต  และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมที่ไม่มีขีดจํากัด  เป็นการกระจายรายได้ให้กับบุคคลหลายกลุ่ม  หลายพื้นที่
ที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว  รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการผลิตสิ้นค้าและบริการ  เป็นการลดปัญหา
การว่างงาน  ลดช่องว่างของสัง คม  เสริมสร้างมาตรฐานสวัสดิการสังคม เสริมสร้างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น   สร้าง
ความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น  สร้างความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ   ทําให้รู้จัก
บํารุงรักษาและอนุรั กษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  พร้อมกันนี้การท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใน
แขนงต่าง ๆ  อีกมากมาย  กล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด     การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวเกิดจากประชากรที่มีการศึกษ าและมีรายได้เพิ่มขึ้น  มี
ความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยการออกไปพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติ  ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวถือเป็น
กิจกรรมนันทนาการประเภทหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์  สร้างความ
สุนทรียภาพและจินตนาการที่มีผลการดํารงชีวิต  ขณะเดียวกันด้วยความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อการตัดสินในเลือกเดินทางท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้น 
 การท่องเที่ยวเป็นกลยุทธ์สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศเป็นต้นว่า การพัฒนาด้านการ
บริการเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มการจ้าง แรงงาน สร้างอาชีพ ให้มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมีเสถียรภาพ  มี
ความชัดเจนในการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวสร้างรายได้ 
โดยเน้นการบริหารการจัดการระดับพื้นที่ ได้แก่การเร่งรัดกระบวนการ การกระจายอํานาจ การบริหาร
จัดการ และงบประมาณไปสู่หน่วยงานปฏิบัติระดับท้องถิ่นให้เป็นกลไกประสานงาน  จัดการพื้นที่ เพื่อให้

รายงานติดตามและประเมินการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น       หน้า 1



บทที่  1  บทนํา

เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพอ ย่างเต็มที่ รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สามารถดําเนินกิจกรรม บริการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร  ทั้งด้านบํารุงรักษา  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  สิ่ง
อํานวยความสะดวกและริเร่ิมผลิตสินค้าที่ระลึก ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับก าร
จัดทําแผนการจัดการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทั้งทางธรรมชาติ ศิลปกรรมและ
วัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยวนอกจากจะมีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว  ยังมีประโยชน์ทางด้านสังคมอีกด้วย  
ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละ ท้องถิ่นแล้วยังช่วยให้
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นดีขึ้น  เนื่องจากจะมีการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสะอาดปลอดภัยเพื่อต้อนรับ
นักท่องเที่ยว  ยิ่งไปกว่านั้นการท่องเที่ยวยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ   เพราะในสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวเดินทางไป  จะมีการสร้างปัจจัยต่ างๆ  เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โรงแรม  ที่พักต่างๆ ตามมา 
เพื่อสนองความต้องการ  และการสร้างวัตถุสิ่งของเหล่านี้จะช่วยขจัดปัญหา  หรือภัยที่เกิดจากการแทรกซึม  
หรือบ่อนทําลายต่างๆ   ได้อย่างดี  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นได้อย่างมากมายอีก
ด้วย  ฉะนั้นนานาประเทศจึงใช้กลยุทธ์ต่างๆ  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศของตนให้มากที่สุด  และส่งเสริมให้พลเมืองของตนสนใจท่องเที่ยวภายในประเทศของตน
มากกว่าที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ให้ความส นใจในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เป็นผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของประเทศจากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ  โดยในปี พ .ศ. 2503  ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งการท่องเที่ยวขึ้นในประเทศเป็นคร้ังแรก มี
นักท่องเที่ยว  80,000  คน  รายได้จากการท่องเที่ยว  86  ล้านบาท  ปี พ .ศ. 2544  มีนักท่องเที่ยว  10.06  ล้าน
คน  ปลายปี  พ .ศ. 2545   มีนักท่องเที่ยวประมาณ  10.5  ล้านคน  และในปี  พ .ศ. 2553    มีเป้าหมายการ
ท่องเที่ยว  14  ล้านคนและจะมีรายได้ประมาณ  5.3   แสนล้านบาท (การประชุมแผนการตลาดการท่องเที่ยว 
ปี พ.ศ. 2553  ฝ่ายวางแผน  กลยุทธ์การตลาด  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 
   จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
จุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ที่เชื่อมระหว่างทิศเหนือและทิศใต้ (Eastern Sea Board : ESB) และ
ทางหลว งแผ่นดินหมายเลข 12 ที่เชื่อมระหว่างทิศตะวันออกและตะวันตก (East – West Economic 
Corridor) และอยู่กลางกลุ่มความร่วมมือของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (The Greater Makong 
Subregion Cooperation : GMSC) ประกอบด้วยประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว 
กัมพูชา พม่า เวียดนาม และมณฑลยูนานของจีน  จึงทําให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม
ขนส่งในภูมิภาคและประตูสู่อินโดจีนนอกจากนี้แล้วขอนแก่นยังเป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในหลาย ๆ  ด้าน อาทิ ด้านการศึกษา การสาธารณสุข การบริการ การเงินการ ธนาคาร 
และการประชุมสัมมนา   มีพื้นที่  10 ,885 .99  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  6,803 ,744  ไร่   จํานวน
ประชากร  1,756,965  คน   เป็นชาย  871,401  คน   หญิง  885,564  คน (ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัด
ขอนแก่น, 2553)  
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 แบ่งการปกครองออกเป็น  26   อําเภอ  198  ตําบล  2,331  หมู่บ้าน   389  ชุมชน จํานวนครัวเรือน   502,540   
หลัง   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 225  แห่ง   ประกอบด้วย   องค์ การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง     
เทศบาลนคร  1  แห่ง  (เทศบาลนครขอนแก่น) เทศบาลเมือง   3   แห่ง  (เทศบาลเมืองเมืองพล , เทศบาลเมือง
ชุมแพ, เทศบาลเมืองบ้านไผ่)   เทศบาลตําบล  43  แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล   177   แห่ง (แผนพัฒนา 
3  ปี  (2553-2555)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , 2552) 
                สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญได้แก่ พระธาตุขามแก่น  พระมหาธาตุแก่นนครวัดหนองแวงพระอาราม
หลวง( พระธาตุ 9 ชั้น)  วัดป่าแสงอรุณ(สิมอีสาน)  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น  บึงแก่นนครและโฮง
มูนมังเมืองขอนแก่น   ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์    หมู่บ้านงูจงอาง   หมู่บ้านเต่า /โฮมสเตย์   ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท 
เขื่อนอุบลรัตน์  อุทยานภูเก้าภูพานคํา  บางแสน 2 ปราสาทเปือยน้อย กู่ประภาชัย บ้านนาคําน้อย    อุทยาน
แห่งชาติภูผาม่าน    ถ้ําภูตาหลอ    ถ้ําค้างคาวภูผาม่าน    เมืองโบราณบ้านโนนเมือง   พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภู
เวียง  อุทยานแห่งชาติภูเวียง   พัทยา  2    ศาลาไหมไทย หรืออาคารเฉลิมพระเกียรติ  60  หอเกียรติยศรัฐบุรุษ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ หมู่บ้านผ้าไหมชนบท  (คู่มือท่องเที่ยวขอนแก่น  ศูนย์การท่องเที่ยว  กีฬาและ
นันทนาการจังหวัดขอนแก่น,  ม.ป.ป. ) 
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาล  มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542  
มาตรา  17  ข้อ  14  การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประกาศคณะกรรมการการกระจายอํา นาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  2(4)  การส่งเสริม จารีตประเพณี  วัฒนธรรมการท่องเที่ยว การส่งเสริม
การลงทุนและพาณิชกรรมของจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้านบุคลากร  ด้านงบ ประมาณ ด้านการบริหารจัดการ  และมี
อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด   ได้ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของการท่องเที่ยว ได้ให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหลายแห่ง หนึ่งในจํานวนน้ัน  คือ หมู่บ้านเต่า 
บ้านกอก   ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น
                สําหรับ  หมู่บ้านเต่า  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งอยู่ห่าง
จากตัวจังหวัดประมาณ  50  กิโลเมตร  จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหน่ึงที่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล ะชาวต่างประเทศมีความสนใจได้มาเยี่ยมชม หมู่บ้านเต่า  ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ
เต่ามาช้านาน   นักท่องเที่ยวได้มาชมชีวิตความเป็นอยู่ของเต่า  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งน้ีอยู่ในเขตการดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  ต่อมาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น   ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่าหลายประการ จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายของ
นักท่องเที่ยว  ทั้งได้รับรางวัลเกี่ยวกับ  Home Stay  ที่รองรับนักท่องเที่ยว  ทั้งเป็นหมู่บ้านที่มีเต่าอาศัยอยู่กับ
ชาวบ้านเป็นเวลานาน เกือบ  200  ปีเศษ   ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
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ขอนแก่น ติดตามและประเมินผล  “ หมู่บ้านเต่า ”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัด
ขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญของการติดตามและประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 

1.  เพื่อต้องการทราบการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น “ หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น   

2.  เพื่อต้องการทราบสภาพการท่องเที่ยวของ“ หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอ
มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 3.  เพื่อต้องการทราบแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น “ หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจา
คีรี  จังหวัดขอนแก่น   
 

ขอบเขตของการติดตามฯ  

 ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ได้ดําเนินการติดตามฯ จากกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
ดังนี้ 
         1. กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล  
                    กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน  ผู้ใหญ่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  ชาวบ้าน  
ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยว 
                 ผู้ให้ข้อมูล  จํานวน   30  คน  ประกอบด้วย 
                    1.1 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จํานวน 3 คน
               1.2  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน  จํานวน  3  คน
               1.3   ผู้ใหญ่บ้าน   จํานวน   2  คน 
              1.4   ปราชญ์ชาวบ้าน    จํานวน 2  คน 
              1.5   คณะกรรมการหมู่บ้าน  จํานวน  5  คน
            1.6   ชาวบ้าน  จํานวน  5  คน 

            1.7   ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว  จํานวน  1  คน
              1.8   นักท่องเที่ยว   จํานวน  9  คน
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         2.  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล ได้แก่ 
                   2.1  การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  “ หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัด
ขอนแก่น   

                  2.2   สภาพการท่องเที่ยวของ“ หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น 
                   2.3  แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น “ หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น  
        3.  พื้นที่ดําเนินการติดตามฯ ได้แก่ “ หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี   
จังหวัดขอนแก่น

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

  1.   ได้ทราบการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 “ หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น
               2.  ได้ทราบสภาพแหล่งท่องเที่ยวของ“ หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น
   3.  ได้ทราบแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว “หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น   
  4.  ผลของการติดตามฯ จะได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน  สําหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป

นิยามศัพท์เฉพาะ

   1.  หมู่บ้านเต่า  หมายถึง  หมู่บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น ที่มี
เต่าอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 

2.  การมีส่วนร่วม  หมายถึง    สิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น หมู่บ้านเต่า   บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ การประชาสัมพันธ์  การจัดหามัคคุเทศก์ท้องถิ่น  การจัดสรรงบประมาณ  การจัดทํา
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว   และการติดตามและประเมินผล
               3. สภาพการท่องเที่ยว  หมายถึง  ประวัติความเป็นมา ของการท่องเที่ยว“ หมู่บ้านเต่า”  และจุดเด่น  
จุดด้อย  ของแหล่งท่องเที่ยว “ หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น
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  4.  แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  หมายถึ ง  ทิศทางการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

หมู่บ้านเต่า   บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น ด้านการประชาสัมพันธ์   
การจัดหามัคคุเทศก์ท้องถิ่น   การจัดสรรงบประมาณ   จัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยว  และการติดตามและ
ประเมินผล  
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บทท่ี  2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

                    การติดตามและป ระเมินผล เร่ือง  การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  “ หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น  ในคร้ังนี้  ได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนํามาเป็นแนวทางใ นการ
ติดตามและประเมินผลเป็นกรอบแนวคิดในการติดตาม  ดังต่อไปนี้ 
                     1.แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
         2. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
         3. แนวคิดเกี่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
         4. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

       5. แนวคิดเกี่ยวกับ Home  Stay 
  6. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

           7. บริบทของ“หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
       8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

        9. กรอบแนวคิดในการติดตามฯ
 
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 

              (1)  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
                    คําว่า “การมีส่วนร่วม”    นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายคน  เช่น  
                               ยุวัฒน์  วุฒิเมธี (2526) กล่าวว่า  การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอ กาสให้ประชาชน   
ได้มีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อันมี
ผลกระทบถึงตัวประชาชน 
                              นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ (Mental and Emotional involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม (Group situation) ซึ่งผล
ของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทําการให้ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับ
ทั้งทําให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 
                              ทวีทอง  หงษ์วิวัฒน์ (2527) ให้คําจํากัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึง  
การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุม การใช้และกระจาย 
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ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม   ตาม
ความจําเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม 
                        ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่
รัฐบาลทําการส่งเสริม ชักนํา สนับสนุน การสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งรูปแบบส่วนบุคคล กลุ่ม
ชนสมาคม มูลนิธิ และองค์การอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเร่ืองใดเร่ื อง
หนึ่งหรือหลายเร่ืองรวมกัน 
                         ปรัชญา  เวสารัชช์ (2528) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึง การที่
ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการใช้ความพยายามหรือใช้ทรัพยากรบางอย่างส่วนตน ในกิจกรรมซึ่งมุ่งสู่
การพัฒนาของชุมชน 
                      ดุษฎี  อายุวัฒน์ และคณะ (2535)  กล่าวว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการให้โอกาส
ประชาชนเข้าร่วมในการดําเนินงานต้ังแต่กระบวนการเบื้องต้นจนถึงกระบวนการสิ้นสุด  โดยในการเข้าร่วม
อาจจะเข้าร่วมในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงหรือครบวงจรก็ได้  การเข้าร่วมมีทั้งกลุ่ มหรือองค์กร   
                      อภิชัย  พันธเสน (2539)   กล่าวว่า  การมีส่วนร่วมอาจเร่ิมต้นจากการพัฒนามาจากข้างล่างแทน
วิธีการพัฒนามาจากนโยบายเบื้องบน  จุดเร่ิมต้นคือการกระจายอํานาจของการวางแผนจากส่วนกลางไปเป็น
การวางแผนส่วนภูมิภาค   
      กล่าวโดยสรุปแล้ว  “การมีส่วนร่วม”   ของประชาชนมีความหมายเป็น  2  นัย ด้วยกัน คือ  
(พรชัย  รัศมีแพทย,์ 2540)  
     1.  ความหมายอย่างกว้าง  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้าไปมี  
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายของประเทศ และการบริหารประเทศ โดยผ่านกระบวนการทางการเ มือง  
เช่น การเป็นผู้บริหารพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     
การเป็นรัฐมนตรี การเป็นคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นและ    
การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วย 
     2.  ความหมายอย่างแคบ  การมีส่ว นร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้าไป
ช่วยสนับสนุนงานซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยกระทําการภายในกรอบของกฎหมายหรือนโยบาย
ของรัฐเงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
             ทัดดาว  บุญปาล (2530) กล่าวไว้ว่า  การมีส่วนร่วมทางสังคมของชุมชน ของบุคคลนั้น มี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  คือ  สถานภาพทางสังคม  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  สถานภาพทางอาชีพ และที่อยู่อาศัย  
โดยบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตกต่ํา  จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชนน้อยกว่าบุคคล
ที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง  นอกจากนั้นแล้วได้ มีการแหล่งอํานาจและการตัดสินใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 13  ตัวแปรซึ่งจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
คือ  ด้านการศึกษา  และการเงินเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงสถานภาพทางสังคม   แหล่งอํานาจทั้งสองชนิดนี้  ถ้า 
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ผู้ใดได้ครอบครองหรือมีไว้ ก็จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงในชุมชน  โดยเฉพาะในการมีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชน    

 ดังนั้น   จึงสรุปการมีส่วนร่วม  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน การพัฒนาทั้งในแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการริเร่ิม ร่วม
กําหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐทุกระ ดับ  
ร่วมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุก
รูปแบบในพื้นที่  ในการวิจัยนี้  มุ่งวิจัยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 (2)   ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
         ทัศนีย์  ไทยาภิรมย์ (2526) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ร่วมคิด : สภาพปัญหาที่มีอยู่ และสาเหตุปัญหา 
2. ร่วมวางแผน :วิเคราะห์สาเหตุ จัดลําดับความสําคัญของปัญหาพิจารณาทางเลือก 
3. ร่วมดําเนินการ: ดําเนินงานตามโครงการและแผนกําหนดโครงการและแผนงาน 
4. ร่วมติดตามประเมินผล :ประเมินผลความสําเร็จหรือล้มเหลวเป็นระยะๆ และแก้ไข 

      เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง (2527) กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

    ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527) กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเร่ืองให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว้ 8 ประการ คือ 

       1. ร่วมทําการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ 
   2. ร่วมคิดหรือสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาขององค์การ หรือเพื่อ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ หรือสนองความต้องการขององค์การ 
  3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดหรือแก้ไขและสนอง

ความต้องการขององค์การ 
  4. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6. ร่วมการลงทุนโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน 
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7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วม

ควบคุม ติดตามประเมินผล และร่ วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ทําไว้       ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้
เกิดประโยชน์ได้ตลอดไป 
     อคิน  ระพีพัฒน์ (2527) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนออกเป็น 4  ขั้นตอน คือ 

1. การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
2. การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา 
3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนา 
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

 สรุปขั้นตอนของการมีส่วนร่วม  ก็คือ   การที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่วมจัดการ ร่วมดําเนินการ และร่วมตัดสินใจในกิจกรรมนั้นๆ ให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนร่วมติดตามการ
ประเมินผลงานด้วย 
 (3)  แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

            สมลักษณา  ไชยเสริฐ (2549)  ได้แบ่งแนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น  
3    ด้านหลัก  คือ  ด้านประชาชน  ด้านการมีส่วนร่วม  และด้านภาครัฐ  โดยการมีส่วนร่วม   มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อให้ประชาชนที่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ  ในการดําเนินการ
พัฒนา  ช่วยเหลือ  สนับสนุนทําประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ  หรือกิจกรรมต่างๆ  ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมดําเนินการ  ร่วมรับผลประโยชน์  และร่วมประเมินผล  เพื่อให้เกิดการยอมรับ  และก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดกันทุกฝ่าย   
                   (4)  เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วม    มี    3  ประการ คือ 

            1. ต้องมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความ
สมัครใจ การถูกบังคับให้เข้าร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใด ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 
                          2. ต้องมีความเสมอภาค บุคคลที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้า ร่วม
คนอ่ืน ๆ 

            3.  ต้องมีความสามารถ บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมใน
กิจกรรมนั้นๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแม้จะกําหนดว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพ 
และเสมอภาค แต่กิจกรรมที่กําหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วม
ย่อมเกิดขึน้ไม่ได้  องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม     มี   3  ด้าน คือ 
                       1. ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน  การให้บุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมหนึ่ง  ๆ จะต้อง
มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพื่ออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 
                          2.  ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้บุคคลเข้ามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามี
รูปแบบและลักษณะอย่างไร เพื่อที่บุคคลจะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 
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           3. ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย  การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมาย  

อย่างไรก็ตาม  โดยทั่วไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมักถูกจํากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม
อยู่แล้วโดยพื้นฐานโดยแท้จริงนั้น  กระบวนการมีส่วนร่วมอาจจะไม่สามารถกระทําได้ใน ทุก  ประเด็น  
ดังนั้น จึงมีแนวทางทั่ว ๆ ไปบางประการเกี่ยวกับประเด็นที่ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ได้แก่ 

    3.1 การตัดสินใจและผลกระทบที่สําคัญ 
    3.2 การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอ่ืน 
    3.3 การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่เดิม 
   3.4 การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่มีความขัดแย้งอยู่ก่อนแล้ว 
   3.5 ความจําเป็นเพื่อให้มีการสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจ 

ดังนั้น  การมีส่วนร่วมของบุคคลจึงมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม  ขึ้นอยู่กับความสนใจและ
ประเด็นในการพิจารณา  แต่มีเงื่อนไข พื้นฐานในการมีส่วนร่วมว่าต้องมีอิสรภาพ  ความเสมอภาค  และ
ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม  นอกจากนี้  การมีส่วนร่วมต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย  ต้องมี
กิจกรรมเป้าหมาย  และต้องมีกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งนี้  เพื่อให้กระบวนการมีส่วนร่วมดําเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดการมีส่วนร่วม  เป็นการกระจายโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วม  และการบริหารเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่  โดยการ
ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น ให้คําแนะนําปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุ มโดยตรง
จากบุคคล 

    ดังนั้นจึง  สรุปการมีส่วนร่วม  หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
การพัฒนาทั้งในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการริเร่ิม ร่วมกําหนด
นโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้ อํานาจของรัฐทุกระดับ ร่วมคิด
ติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุก
รูปแบบในพื้นที่   ในการติดตามและประเมินผลนี้ จะเน้นการมีส่วนร่วม  ด้านประชาสัมพันธ์  การจัดหา
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  การจัดสรรงบประมาณ  การจัดทําแผนพั ฒนาการท่องเที่ยว  และการติดตามและ
ประเมินผล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  “ 
หมู่บ้านเต่า หมู่บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
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แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
 
  ความหมายของการปกครองท้องท้องถิ่น

        จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ไว้หลายความหมายซึ่งส่วนใหญ่จะมีหลักการสําคัญที่คล้ายกัน  ดังนี้   
         อุทัย หิรัญโต (2523 )   ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นว่า   การปกครองที่รัฐบาล
มอบอํานาจให้ประชาชน ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและดําเนินการ บางอย่าง โดยดําเนินการ
กันเอง เพื่อบําบัดความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การมีเจ้าหน้าที่  ซึ่ง
ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมด หรือบางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้อง
ควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุม ของรัฐหาได้ไม่เพราะการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐทําให้เกิดขึ้น   

     ประหยัด   หงษ์ทองคํา (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า  การปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Government) 
เป็นรูปแบบการปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization)จากส่วนกลางไปยัง
ส่วนท้องถิ่น  เพื่อวัตถุประสงค์ในอันที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และดําเนินกิจกรรม  
ต่าง ๆ ในการปกครองท้องถิ่นตนเอง  เพื่อสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง  

   ชูวงศ์   ฉายะบุตร (2539) อ้างอิงมาจาก Daniel Wit (1967)   การปกครองท้องถิ่น  หมายถึง  การ
ปกครองที่รัฐบาลกลาง  ให้อํานาจ หรือกระจายอํานาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้
ประชาชน  ในท้องถิ่นได้มีอํานาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมด  หรือเป็นบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น  
ตามหลักการที่ว่า  ถ้าอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่น  ก็ย่อมเป็น
รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน  ดังนั้น การบริหารการปกครองท้องถิ่นจึง
จําเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง  อันเกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลางโดยองค์กรนั้นมิได้เป็นส่วน
หนึ่งของรัฐบาลกลาง   แต่มีอํานาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในท้องถิ่นของตน  
                   วิลเลี่ยม วี. ฮอลโลเวย์(1951) ได้ให้ความหมายว่า  การปกครองท้องถิ่น   หมายถึง   องค์การที่มี
อาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่กําหนดไว้ มีอํานาจการปกครองเอง มีการบริหาร การคลังของ
ตนเอง   และมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน 

   โจน เจ. คลารก์ (1957)ได้ให้ความหมายว่า  การปกครองท้องถิ่น หมายถึง  หน่วยการ ปกครอง
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด   โดยเฉพาะ และหน่วย
การปกครอง ดังกล่าวนี้จัดตั้งและอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง 

    แฮรีส จี. มอนตากู (1984 )   ได้ให้ความหมายว่า   การปกครองท้องถิ่น หมายถึง  การปกครอง
ซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระเพื่อเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหาร   การปกครองท้องถิ่น   
มีอํานาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจาก  การควบคุมของหน่วย การ 

รายงานติดตามและประเมินการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น       หน้า 12 



บทที่  2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 
บริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ทั้งนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่น ยังต้องอยู่ภายใต้ บท

บังคับว่าด้วยอํานาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่างใด 
ประทาน   คงฤทธิศึกษากร(2535)  ได้ให้ความหมายว่า  การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการ

ปกครองที่เป็นผล สืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครอง ของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การทํา
หน้าที่ ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ องค์การน้ีจัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มี อํานาจใน
การกําหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง  
                     วิลเลี่ยม เอ.  ร๊อบสัน (1953) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองซึ่งรัฐ
ได้จัดต้ังขึ้นและให้มีอํานาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และต้องมี
องค์กรที่จําเป็นในการปกครอง(Necessary Organization) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุ่งหมายของการ
ปกครองท้องถิ่นนั้น 

   จากนิยามต่าง ๆ ข้างต้นสามารถสรุปหลักการปกครองท้องถิ่นได้ในสาระสําคัญดังนี้ 
(ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539) 
                  1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง  ซึ่งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความ
เจริญ จํานวนประชากร หรือขนาดของพื้นที่  เช่น หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ของไทยจัดเป็น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตํา บล  กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามเหตุผล
ดังกล่าว 
                2. หน่วยการปกครองท้องถิ่น จะต้องมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความเหมาะสม  กล่าวคือ  อํานาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควร  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง   หากมีอํานาจมากเกินไปไม่มี
ขอบเขต  หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ก็จะกลายสภาพเป็น รัฐอธิปไตยเอง  เป็นผลเสียต่อความมั่นคงของ
รัฐบาล  อํานาจของท้องถิ่นนี้มีขอบเขต  ที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะความเจริญและความสามารถของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น เป็นสําคัญ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอํานาจให้หน่วย
การปกครองท้องถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม 
                   3. หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะดําเนินการ
ปกครองตานเอง สิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น  2  ประเภท คือ 
                     3.1  หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ  เช่น  เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ  เป็นต้น  
                     3.2  สิทธิที่เป็นหลักในการดําเนินการบริหารท้องถิ่น คือ  อํานาจในการกําหนด
งบประมาณ เพื่อบริหารกิจการตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ  
                 4.  มีองค์กรที่จําเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง  องค์กรที่จําเป็นของท้องถิ่น
จัดแบ่งเป็นสองฝ่าย  คือ  องค์การฝ่ายบริหารและองค์การฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่ นแบบ
เทศบาล  
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  จะมีคณะเทศมนตรี เป็นฝ่ายบริหาร   และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ ในแบบกรุงเทพ มหานคร 
จะมีผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นฝ่ายบริหารสภากรุงเทพมหานคร จะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  เป็นต้น 
 
   วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ชูวงศ์  ฉายะบุตร (2539)  ได้จําแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
  1. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้อง
อาศัยเงินงบประมาณเป็นหลัก  หากเงินงบประมาณจํากัด ภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง ๆ อาจไม่
เพียงพอ  ดังนั้น หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น   หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ  ก็สามารถมีรายได้  มี
เงินงบประมาณของตนเ องเพียงพอที่จะดําเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้  จึงเป็นการแบ่ง
เบาภาระของรัฐบาลได้เป็นอย่างมาก  การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน  ตัวบุคคล ตลอดจน
เวลาที่ใช้ในการดําเนินการ  
  2.เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง  เนื่องจากประเทศ
มีขนาดกว้างใหญ่  ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ ย่อมมีความแตกต่างกัน  การรอรับการบริการ
จากรัฐบาลแต่อย่างเดียว  อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มี
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้นจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการน้ันได้ 
  3. เพื่อความประหยัด  โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน  สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนก็ต่างไปด้วย  การจัดต้ังหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจําเป็น  โดยให้อํานาจหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร  ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับ ท้องถิ่นเพื่อนําไปใช้ในการบริหารกิจการ
ของท้องถิ่น  ทําให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล  ที่จะต้องจ่ายให้กับท้อง ถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก  
และแม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่กําหนดไว้อย่างรอบคอบ 
  4. เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  แก่ประชาชนจากการที่การปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง  ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปทําหน้าที่ฝ่าย
บริหาร  หรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้มีส่วนใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี  
 
 ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
         จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัติประสงค์ทางการปกคร องของ
รัฐในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน  โดยยึดหลักการกระจายอํานาจปกครอง  และ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย  โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  ความสําคัญ
ของการปกครองท้องถิ่นจึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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  1.  การปกครองท้องถิ่น  คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 
Democracy) เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมือง การปกครองให้แก่ประชาชน ให้
ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง  การบริหารท้องถิ่นเกิดความ
รับผิดชอบ  และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะนํามา  ซึ่งความศรัทธา
เลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด (ชูศักดิ์   เที่ยงตรง , 2518 : 6-7) โดยประชาชนจะมี
โอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ   ฝ่ายบริหาร  การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้
แทนที่เหมาะสม  สําหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้นําในท้องถิ่นจะ
ได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น  เกิดความคุ้นเคยมีความชํานิชํานาญในการใช้สิทธิและหน้าที่
ของพลเมือง  ซึ่งจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 
  2.  การปกครองท้องถิ่นทําให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง (Self 
Government) หัวใจของการปกครองระบอบประช าธิปไตย  ประการหนึ่งก็คือ  การปกครองตนเองมิใช่เป็น
การปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบื้องบน  การปกครองตนเองคือ  การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง   
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารท้องถิ่น  โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วม
ใจจากประชาชนแล้ว  ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียง ประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ  เช่น  เปิด
โอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ (Referendum) ให้ประชาชนมีอํานาจถอดถอน (Recall)  ซึ่งจะทําให้
ประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค  ปัญ หา  
และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน (อนันต์  อนันตกูล, 2521) 
         นอกจากนี้  การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือการกระจาย
อํานาจไปในระดับ  ต่ําสุด  คือ รากหญ้า  (Grass roots)  ซึ่งเป็นฐานเสริมสําคัญยิ่งของการพัฒนาระบบ
การเมืองการปกค รองในระบอบประชาธิปไตย ความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยมีหลาย
องค์ประกอบ   แต่องค์ประกอบสําคัญยิ่งยวดอันหน่ึง ก็คือการขาดรากฐานในท้องถิ่น 
(ลิขิต  ธีรเวคิน, 2525) 
  3.  การปกครองท้องถิ่น  เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  ซึ่งเป็นหลักการสําคัญของการ
กระจายอํานาจการปกครอ งท้องถิ่นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระ  ของรัฐบาลเน่ืองจากความ
จําเป็นบางประการ ดังนี้ (ชูวงศ์  ฉายะบุตร, 2539) 
        3.1  ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะเห็นได้จาก
งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง 
        3.2  รัฐบาลมิอาจจะดําเนินการในการสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างทั่วถึง เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน การแก้ปัญหาหรือจัดบริการ
โครงการในท้องถิ่นโดยรูปแบบที่เหมือนกัน  ย่อมไม่บังเกิดผลสูงสุด ท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหา 
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ได้ดีกว่าผู้ซึ่งไม่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่ เหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นนั้นมากที่สุด 
       3.3  กิจการบางอย่างเป็นเร่ืองเฉพาะท้องถิ่นนั้น  ไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอื่น และไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม  จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นดําเนินการดังกล่าว
เอง 
          ดังนั้น   หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้ว  รัฐบาลจะต้องรับภาระดําเนินการทุก
อย่าง  และไม่แน่ว่าจะสนองความต้องการของท้องถิ่นทุกจุดหรือไม่  รวมทั้งจะต้องดําเนินการเฉพาะท้องถิ่น
นั้น  ไม่เกี่ยวกันกับท้องถิ่นอ่ืน หากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่นเพื่อดําเนินการเองแล้ว  ภาระของรัฐบาลก็
จะผ่อนคลายไป  รัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงแต่ควบคุม ดูแลเท่าที่จําเป็นเท่านั้น เพื่อให้ท้องถิ่นมีมาตรฐานใน
การดําเนินงานยิ่งขึ้น 
    การแบ่งเบาภาระทําให้รัฐบาลมีเวลาที่จะดําเนินการในเร่ืองที่สําคัญ หรือกิจการใหญ่
ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชา ติโดยส่วนรวม ความคับคั่งของภาระหน้าที่ต่าง ๆ ที่รวมอยู่
ส่วนกลางจะลดน้อยลง ความคล่องตัวในการดําเนินงานของส่วนกลางจะมีมากขึ้น 
  4.  การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย  และมี
ประสิทธิภาพ  เน่ืองจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภู มิศาสตร์  ทรัพยากร  ประชาชนความ
ต้องการ  และปัญหาย่อมต่างกันออกไป  ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด  และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนก็ต้องเป็น ผู้รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี  การบริหารงานจึง
จะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ไม่ต้องเสียเวลาเสนอเร่ืองขออนุมัติ ไปยังส่วนเหนือขึ้นไป  
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้เสร็จสิ้นลงภายในท้องถิ่นนั่นเอง  ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น 
  5.  การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นําทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต  ผู้นําหน่วยการ ปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง  การได้รับเลือกตั้ง  การ
สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน  และยังฝึกฝนทักษะ
ทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย  ในประเทศไทย  ผู้นําทางการเมืองที่มีชื่อเสียง  เช่น  นายทองหยด   จิต
ตะวีระ  นายสุรินทร์  เทพกาญจนา  เป็นต้น  ล้วนแต่มีผลงานจากการเป็น  นายกเทศมนตรี  หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นมาก่อน  จนสามารถประสบความสําเร็จเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ (วิญํู  อังคณารักษ์
, 2518) 
  6.  การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพั ฒนาชนบทแบบพึ่งพาตนเอง 
การปกครองท้องถิ่น โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให้เกิดการพัฒนาชนบท  แบบพึ่งตนเอง  ทั้งทาง
การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  การดําเนินงานพัฒนาชนบท  ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคสําคัญประการหนึ่ง  คือ  
การมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่  ซึ่ งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้น  จะต้องมาจาการ
ริเร่ิมช่วยตนเองของท้องถิ่น  ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน  โดยอาศัยโครงสร้างความเป็น  อิสระ  ใน
การปกครองตนเอง  ซึ่งต้องมาจากการกระจายอํานาจอย่างแท้จริง 
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 องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น 
          เจียมจิต  เร่งพุฒิพงษ์ ,  2546 (อ้างอิงมาจากอุทัย  หิรัญโต , ม.ป.ป.)  กล่าวว่า  ระบบการ
ปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย  องค์ประกอบ  8  ประการ  คือ 
  1.  สถานะตามกฎหมาย (Legal   status)  หมายความว่า  หากประเทศใดกําหนดเร่ืองการ
ปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ  การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความเข้มแข็งกว่า
การปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายอ่ืน  เพราะข้อความที่ กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอํานาจอย่างแท้จริง   
  2.  พื้นที่และระดับ (Area  and  Level)  ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการกําหนดพื้นที่และระดับ
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ  เช่น  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์  ประวัติ ศาสตร์  เชื้อชาติ  และ
ความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชน  จึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะกําหนดพื้นที่และระดับของหน่วย
การปกครองท้องถิ่นออกเป็น  2  ระดับ  คือ  หน่วยการปกครองขนาดเล็ก  และขนาดใหญ่  สําหรับขนาด
พื้นที่  จากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติโดยองค์การอาหารและเก ษตรแห่งสหประชาติ (FAO) 
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO)  องค์การอนามัยโลก (WHO)  และสํานักกิจการสังคม 
(Bureau Of Social Affair)  ได้ให้ความเห็นว่า  หน่วยการปกครองที่สามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพได้  ควรมีประชากรประมาณ  50,000  คน  แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่จะต้องพิจารณาด้วย  เช่น  
ประสิทธิภาพในการบริหารรายได้และบุคลากร  เป็นต้น 
  3.  การกระจายอํานาจและหน้าที่  การที่จะกําหนดให้ท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่มากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นสําคัญ 
  4.  องค์การนิติ บุคคล  จัดต้ังขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล
แห่งชาติ  มีขอบเขตการปกครองพื้นที่แน่นอน  มีอํานาจในการกําหนดนโยบายออกกฎข้อบังคับ ควบคุมให้
มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ  
  5.  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประ ชาชน
ในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน  เพื่อแสดงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง  การปกครองของ
ประชาชน  โดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 
  6.  อิสระในการปกครองตนเอง  สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการ
ภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต  ้องขออนุมัติจากรั ฐบาลกลางและไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของ
หน่วยงานทางราชการ 
  7.  มีงบประมาณของตน  มีอํานาจในการจัดเก็บรายได้  การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่
กฎหมายให้อํานาจในการจัดเก็บ  เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะทํานุบํารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป 
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  8.  การควบคุมดูแลของรัฐ  เมื่อได้รับการจัดต้ังขึ้นแล้ว  ยังคงอยู่ในการกํากับดูแลจากรัฐ  
เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของรัฐ และประชาชนโดยส่วนรวม  ซึ่งการมีอิสระเต็มที่นี้เฉพาะอิสระในการ
ดําเนินการเท่านั้น  เพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอิสระ  รัฐจึงต้องสงวนอํานาจในการ
ควบคุมดูแลอยู่  หากพิจารณาองค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว  จะเห็นได้ว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีองค์ประกอบครบทั้ง  8  ประการดังกล่าว 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

             ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ังขึ้น คร้ังแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  พุทธศักราช  

2476  พระราชบัญญัติน้ีมี  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1 ว่าด้วยเร่ืองเทศบาล  และส่วนที่  2  ว่าด้วยเร่ืองสภาจังหวัด 
การจัดตั้งสภาจังหวัดในคร้ังแรกนี้ได้กําหนดให้ประชาชนเลือกตั้งผู้แทนของตนเข้ามาเป็นสมาชิกโดยให้
สมาชิกสภาจังหวัดมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวั ดต่อมา ปี พ .ศ .24 81  รัฐบาลได้ตรา
พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ .ศ. 2481  เพื่อแยกกฎหมายที่เกี่ยวกับ สภาจังหวัดโดยเฉพาะ  โดยแยกออกมา
ต่างหากจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2476   ต่อมาในปี พ .ศ.  2498  จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ขึ้นมาใหม่  คือ พระราชบัญญัติระเบียบบ ริหารราชการส่วนจังหวัด พ .ศ. 2498 มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีผู้ว่า
ราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  ทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร  และกําหนดให้สภาจังหวัดซึ่งประชาชนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาจังหวัดเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาจังหวัดเป็นสภานิติบัญญัติ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร และนอกจากนั้นยังมีอํานาจหน้าที่สอบถามการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาคใน
จังหวัดด้วย  บทบาทหน้าที่ที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือการพัฒนาท้องถิ่น   

       ต่อมา พ .ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแก้ไขปรับปรุง บทบาท  อํานาจหน้าที่แ ละ
โครงสร้างการบริหารงานใหม่จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่คือพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  พ .ศ. 2540  และในปี  พ .ศ. 2542  ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อีกครั้งจนถึงปัจจุบัน 

 

               โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  แบ่งออกเป็น  2  ฝ่าย  ดังนี้คือ 
1. ฝ่ายนิติบัญญัติ    มาจากการเลือกตั้งในท้องถิ่น  เรียกว่า  “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ”จากทุกอําเภอรวมกันทําหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เพื่อก ารออกข้อบัญญัติ
งบประมาณ  การกําหนดนโยบาย   การอนุมัติจัดทําแผนพัฒนาการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ให้เป็นไปตามมติของสภา  สําหรับจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จะมีได้มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับจํานวนประชากร  ตามทะเบียนราษฎร์ปีสุดท้ายที่มีการเลือกตั้ง  คือ  ในจังหวัดที่มีราษฎรไม่เกินห้า
แสนคน  มีได้  24  คน  มีราษฎรต้ังแต่ห้าแสนคนไม่เกินหนึ่งล้านคน  มีได้  30  คน  มีราษฎรต้ังแต่หนึ่งล้าน 
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คนไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน  มีได้  36  คนมีราษฎรต้ังแต่หนึ่งล้านห้าแสนคนไม่เกินสองล้านคน   มีได้  42 
คน  และมีราษฎรต้ังแต่สองล้านคนขึ้นไป   มีได้  48  คน  ซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  มาตรา   9  โดยจะอยู่ในวาระคราวละ  4  ปี 

2.  ฝ่ายบริหาร    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ  
ประชาชน  ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2546  (เดิมมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกัน  ) และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ัง   รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ขึ้นเป็นคณะผู้บริหารสําหรับจํานวนที่จะแต่งตั้งได้น้ันให้ถือจํานวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นเกณฑ์  คือ จังหวัดใดที่มีสมาชิกยี่สิบสี่คนหรือ   สามสิบคน   แต่งตั้งได้   2  คนจังหวัด
ใดที่มีสมาชิกสามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน   แต่งตั้งได้   3  คน  และจังหวัดใดที่มีสมาชิกสี่สิบแปดคน   
แต่งตั้งได้   4  คนตามลําดับ   ซึ่งได้กําหนดไว้ตาม    พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   พ.ศ.  2540 
มาตรา   35  ทั้งนี้  มีหน้าที่ในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   ภายใต้การ
กํากับดูแลของรัฐบาล  เพื่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อย  และประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัต ิ(ฝ่ายสภาฯ) 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองนายก  อบจ. รองนายก  อบจ. รองนายก  อบจ. 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองพัสดุ
และ

ทรัพย์สนิ 

กองการ 
ศึกษาฯ  

กอง
คลัง 

กองแผน 
และงบ 

ประมาณ 

กอง
กิจการ
สภาฯ 

สํานัก
ปลัดฯ  

สมาชิกสภา  อบจ.(42 คน) 

รองประธาน  สภา  อบจ.  

ประธานสภา  อบจ. 

กอง
กิจการ
ขนส่ง 

กอง
ช่าง 

กองการ 
เจ้าหน้าที ่
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             อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540   และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)พ.ศ. 2542   
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  คือ 
  ม.45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด   มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ดังต่อไปนี้  
         1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  
         2) จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
   3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น 
   5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   6) อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ .ศ. 
2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
   7) คุ้มครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   8) ทวิ บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
  9) จัดทํากิจการใด ๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นที่อยู่ในเขต องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา  ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
  10) จัดทํากิจกรรมอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้
เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้  ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.   2542   บทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีดังนี ้
  ม.17  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้                                                                                                                                         
          1)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
   2)  การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
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   3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
   4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
   5)การคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6) การจัดการศึกษา 
   7) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   10) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
   11) การกําจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลรวม 
   12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
   13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ํา 
   14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือ
ร่วมกับบุคคลอ่ืน หรือจากสหการ 
   16) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่ เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 
   17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
   18) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
   19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์  และหอจดหมายเหตุ 
   21) การขนส่งมวลชน  และการวิศวกรรมจราจร 
   22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   23) จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 

24) จัดทํากิจกรรมใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ 
อยู่ในเขตและ กิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการ   หรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา  ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
   25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา  
ท้องถิ่น 
   26) การให้บริการแก่เอกชน   ส่วนราชการ   หน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   หรือ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   27) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี   คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
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   28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี    หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้
เป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   29)กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประก าศ
กําหนด 
 จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นองค์กรปกครองที่ใหญ่ ที่ต้องดูแลและพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งจังหวัดในทุก ๆ ด้าน  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ที่บัญญัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน   อันจะทําให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
 

            รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีรายได้จากประเภทต่าง ๆ ดังนี้  
  1)  หมวดภาษีอากร 
           (1)  ท้องถิ่นจัดเก็บเอง  ได้แก่ 
        ก.  น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คล้ายกัน น้ํามันดีเซล และน้ํามันที่คล้ายกับก๊าช
ปิโตรเลียม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ 
             ข. อากรยาสูบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บได้
ในอัตรามวนละสิบสตางค์ 
        ค. ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บได้ 
           (2)  ท้องถิ่นมอบให้รัฐจัดเก็บ  ได้แก่  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ในส่วนที่เป็นของ
ท้องถิ่น)  ภาษีสุรา  ภาษีสรรพสามิต  ค่าภาคหลวงแร่  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   
           (3)  รัฐจัดเก็บแล้วมอบให้ทั้งจํานวน  ได้แก่  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
 2)  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 
 3)  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
 4)  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
 5)  พันธบัตรหรือเงินกู้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  
 6)  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร  จัดเก็บได้ในจังหวัดแล้วส่งให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยละห้าของภาษีที่จัดเก็บได้ 
 7)  เงินอุดหนุน  ซึ่งรัฐบาลต้องจัดสรรให้ในทุกปีงบประมาณ 
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            รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีรายจ่ายได้แยกเป็นหมวดรายจ่าย  ดังนี้ 
  1)  หมวดเงินเดือน 
  2)  หมวดค่าจ้างประจํา 
  3)  หมวดค่าตอบแทน 
  4)  หมวดค่าใช้สอย 
  5)  หมวดค่าวัสดุ 
  6)  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
  7)  หมวดเงินอุดหนุน 
  8)  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  9)  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  10 )  หมวดรายจ่ายอื่นตามที่มีข้อผูกพัน  หรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างใหม่ เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่เต็มรูปแบบ  มีงบประมาณ  รายได้เป็นของตนเอง  ผู้บริหารม าจาก
การเลือกตั้ง  ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2540  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ส่งเสริมการลงทุน  คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจน
รักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพ  มีความเป็นอยู่
ดีขึ้น  มีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีสังคมที่ดี  รู้จักการมีส่วนร่วมและเสียสละต่อส่วนรวม  ตลอดจนมีจิตสํานึกต่อ
คุณประโยชน์ของประเทศชาติและพระมหากษัตริย์  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจึงได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นแนวคิด  เพื่อนําไปเป็นกรอบในกระบวนการติดตามและ
ประเมินผล 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
 

    ความหมายของการท่องเท่ียว 
        บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา(2548) อ้างอิงมาจาก  องค์การสหประชาชาติ( 2506)  ได้ให้คําจํากัดความ
ของการท่องเที่ยวไว้  3  ประเด็น คือ 
            1. การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางที่ไม่ได้ถูกบังคับหรือเพื่อสินจ้างโดยมีการวาง
แผนการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง และใช้ยานพาหนะนําไปเป็นร ะยะทางใกล้หรือระยะ
ทางไกลก็ได้ 
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            2. การท่องเที่ยว  หมายถึง  จุดหมายปลายทางที่จะไปอยู่เป็ นการชั่วคราวแล้วต้องเดินทาง
กลับที่อยู่เดิมหรือภูมิลําเนา  โดยเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไปเยือนและใช้เวลาหนึ่งอยู่ ณ ที่นั่น  
ซึ่งมีสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่เพียงพอสําหรับสนองความต้องการและความพึงพอใจให้กับ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
            3. การท่องเที่ยว  หมายถึง  ความมุ่งหมายของการเดินทางใดก็ได้ที่ไม่ใช่เพื่อประกอบการ
อาชีพหรือหารายได้  โดยมีความมุ่งหมายในการเดินทางอยู่หลายอย่างด้วยกัน  ซึ่งผู้เดินทางอาจมีความหมาย
ในการเดินทางมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ 
        ฉลองศรี  พิมลสมพงษ์ (2546 ) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า การท่องเที่ยวเป็นการ
เดินทางเพื่อความเพลิดเพลิน และพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการเดินทางที่มีเงื่อนไขสําคัญ  3  ประการ คือ 
  1. เดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว 
  2. เดินทางด้วยความสมัครใจ 
  3. เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหารรายได้   
                        ตุ้ย  ชุมสาย และญิบพัน  พรหมโยธี (2527)   ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวไว้ว่า  การท่องเที่ยว
ต้องมีการเดินทางออกจากที่พักเป็นการชั่วคราว     เพื่อพักผ่อนหย่อนใจเยี่ยมญาติ หรือวัตถุประ สงค์อื่น ๆ 
แต่มิใช่การประกองอาชีพ  และตั้งถิ่นฐานเป็นการถาวร จากความหมายของการท่องเที่ยวแคบกว่าการ
เดินทาง  การเดินทางอาจไปชั่วคราวเพื่อการพักผ่อน เยี่ยมญาติ หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ  เช่นเดียวกับการ
ท่องเที่ยว  แต่การเดินทางรวมถึงการออกจากที่พักเพื่อประกอบอาชี พและการต้ังถิ่นฐานใหม่เป็นการถาวร  
ดังนั้น ความหมายของการเดินทางจึงกว้างกว่าการท่องเที่ยว  ซึ่งคําทั้งสองนี้ใช้แทนกันได้จนคล้ายเป็น
ความหมายเดียวกัน 
        ชูสิทธิ์  ชูชาติ (2548) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า  การท่องเที่ยวกับการเดินทาง
สามารถใช้สับเปลี่ยนกันได้ จนบางครั้งดูเหมือนว่าเป็นความหมายเดียวกันแต่ถ้าพิจารณาในเร่ืองความหมาย
และพฤติกรรมแล้ว  การเดินทางกับการท่องเที่ยวแตกต่างกัน  การเดินทาง หมายถึง การเดินทางจากสถานที่
หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งโดยใช้วิธีการและวัตถุประสงค์ในการเดินทางต่าง ๆ กัน หรือ บางคร้ังการเดินทาง  
แล้วไม่กลับมายังสถานที่เดิม และในอีความหมายหนึ่ง  การท่องเที่ยว  หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดบริการและการอํานวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความสุขสบายในการเดินทาง ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความประทับใจ  การบริการและการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว 
        จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า   ความหมายของการท่องเที่ยว   เป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปยัง
สถานที่หนึ่งได้โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทาง  และพักค้างคืนในสถานที่ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นการพักค้างคืนชั่วคราว  
ไม่ใช่เพื่อการอยู่ถ าวร การประกอบอาชีพหรือการไปทํางาน  โดยวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  
เยี่ยมญาติ หรือท่องเที่ยว 
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 ประเภทของการท่องเท่ียว 
        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ข้อมูลเชิงวิชาการ - ท่องเที่ยว. 2548 : 
http://www.most.go.th/tour dcscript.htc)  ได้คิดค้นนําเอาทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ในประเทศมาจัด
กิจกรรม จัดรูปแบบการท่องเที่ยว เพื่อขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยแบ่ง
ออกเป็น  4  ประเภท คือ 
  1. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  คือ การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม สวน
เกษตร วนเกษตร สวนสุมนไพร  ฟาร์มปศุสัตว์  และสัตว์เลี้ยงแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต่าง ๆ  สถานที่รายการ   
ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี    การผลิตทางการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ ได้
ความรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของ
สถานที่นั้น
  2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   คือการท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  
สังคมหรือชุมชนตามธรรมชาติ   เพื่อชื่นชมและเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคม   ปลุกจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  การเดินป่า  การดําน้ํา  การศึกษาวิถีชีวิต เป็นต้น 
        3.  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  คือ การท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม
เช่น ปราสาท  พระราชวัง  วัด  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และ
สิ่งต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม การดําเนินชีวิตของ
บุคคลในแต่ละยุคสมัยผู้ท่องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ  มุมมองความคิด ความ
ศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ่งเหล่านี้
                   4.  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Health Tourism) หมายถึง การเดินท างท่องเที่ยวเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามใน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยว เพื่อทํากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ / 
หรือการบําบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ เช่น การรับคําป รึกษาแนะนําด้านสุขภาพ การออกกําลังกายอย่างถูกวิธี 
การนวด/ อบ/ ประคบสมุนไพร การฝึกปฏิบัติสมาธิ ตลอดจน การตรวจร่างกาย การรักษาพยาบาล และอ่ืนๆ 
โดยเป็นการท่องเที่ยว ที่มีจิตสํานึกต่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในประเทศไทย  มี  ประเภท คือ 
          4.1  การท่องเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing) เป็นการท่องเที่ยวผนวก
โปรแกรมการทํากิจกรรมบําบัดหรือฟื้นฟูโรค เช่น การผ่าตัดเสริมความงาม  
         4.2  การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health  Promotion)  เป็นการท่องเที่ยวไปในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ และพักในโรงแรมหรือรีสอร์ทหรือศูนย์สุขภาพ  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่สถานที่
นั้นๆ จัดขึ้น  เช่นการนวดแผนไทย บริการสุคนธ์บําบัด บริการอาบน้ําแร่ เป็นต้น  
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            องค์ประกอบของการท่องเท่ียว 
                  องค์ประกอบของการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  ที่มีความสัมพันธ์กันเป็น 
วงจร  คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2   แสดงองค์ประกอบของการท่องเที่ยว(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คู่มือการบริหาร 
                          และจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของ  อบต.2543) 
 
             สามารถอธิบายองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ดังนี้ 
        นักท่องเท่ียว    เป็นองค์ประกอ บที่สําคัญที่สุดของการท่องเที่ยว ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวการ
ท่องเที่ยวก็เกิดขึ้นไม่ได้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็น  6  ประเภท  คือ 
         1)  นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ(International Visitor)  หมายถึง  บุคคลที่มิได้พํานักถาวร
ในราชอาณาจักรไทย 
      2) นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ค้างคืน (International Tourist) หมายถึง  นักท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยแต่ละคร้ังอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 60 วัน 
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การตลาดท่องเที่ยว 
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(Transportation) 

ทรพัยากรท่องเที่ยว 
(Tourist  Resources) 

สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
(Tourist Facilities) 
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         3)  นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ไม่ค้างคืน  (International  Excursionist)  หมายถึง
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยแต่ละคร้ัง  
        4)  นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic  Visitor)  หมายถึง บุคคลทุกสัญชาติที่มีพํานัก 
อาศัยถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย และเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งในอีกจังหวัดหน่ึง  ซึ่งมิใช่เป็นถิ่นที่อยู่
ประจํา 
        5)  นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ค้างคืน  (Domestic Tourist)  หมายถึง  นักท่องเที่ยวใน
ประเทศที่ค้างคืนนอกพํานักอาศัยปัจจุบันแต่ละคร้ังอย่างน้อย  1  คืน   
       6)  นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ไม่ค้างคืน (Domestic  Excursionist)   หมายถึง  
นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่มิได้พักค้างคืนนอกที่พํานักอาศัยปัจจุบัน 
         การตลาดท่องเท่ียว  การที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีการตลาดท่องเที่ยว
ในการชักนําให้เข้ามาท่องเที่ยว  ซึ่งการตลาดท่องเที่ยวหมายถึง   ความพยายามที่จะทําให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม 
เป้าหมายเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของตนแล้วใช้สิ่งอํานวยคว ามสะดวกทางการท่องเที่ยวและ
บริการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น  โดยการตลาดท่องเที่ยวอาจทําได้  2  วิธี   คือ 
         1) การให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว  หมายถึง  การให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ  
ทางการท่องเที่ยว  เช่น  ทรัพยากรท่องเที่ยว  สิ่งอําน วยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยว 
เป็นต้น 
       2) การโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  หมายถึง  การสื่อสารข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านสื่อต่างๆ  เช่น โทรทัศน์  วิทยุ  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์  
จดหมาย  เป็นต้ น   เพื่อเชิญชวนกระตุ้นเร่งเร้าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวของตน 
         การขนส่ง   หมายถึง  เมื่อนักท่องเที่ยวตัดสินใจจะไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใดแล้วก็ต้องมี
บริการขนส่งนํานักท่องเที่ยว  ไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น  ซึ่งการขนส่งหมายถึง  การจัดให้มีการเคลื่อนย้ายนัก
ท่อง เที่ยวด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ  จากภูมิลําเนาไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการและกลับสู่ภูมิลําเนา  
การขนส่งแบ่งออกได้เป็น  4  ประเภท  คือ 
       1) การขนส่งทางรถยนต์ 
   2) การขนส่งทางรถไฟ 
       3)  การขนส่งทางเรือ 
       4)  การขนส่งทางเคร่ืองบิน 
        ทรัพยากรท่องเท่ียว  เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว  ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยว  หมายถึง  สิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เกิดการ  
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เดินทางไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่งทรัพยากรท่องเที่ยวออกเป็น  3  
ประเภท  คือ 
        1) ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงามตามธรรมชาติ  
สามารถดึงดูดให้ให้คนไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพื้นที่นั้น เช่น ภูเขา ป่าไม้ น้ําพุร้อน  ถ้ําน้ําตก  บ่อนํ้าร้อน  
ชายทะเล หาดทราย  ทะเลสาบ และเกาะแก่ง  เป็นต้น 
        2) ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณสถาน  และ โบราณวัตถุ  เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นตามความประสงค์หรือประโยชน์ของมนุษย์เองทั้งที่เป็นมรดกในอดีต  และได้
สร้างเสริมในปัจจุบัน  แต่มีผลดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวพื้นที่นั้น  เช่น พระราชวัง  ศาสนสถาน  
ชุมชนโบราณ  พิพิธภัณฑ์  กําแพงเมือง  อุทยานประวัติศาสตร์  อนุสาวรีย์  และอนุสรณ์สถาน  เป็นต้น 
        3) ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและกิจกรรม  เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบของการดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคม  ซึ่งปฏิบัติยึดถือสืบทอดต่อกันมา  
ตลอดจนกิจกรรม  ต่างๆ  ที่มีผลต่อการดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพื้นที่นั้น เช่นสภาพชีวิตใน
ชนบท  หมู่บ้านชาวเขา  ตลาดน้ํา  ศูนย์วัฒนธรรม  สวนสนุก  การแสดงสินค้าพื้นบ้าน  การแข่งขันกีฬา  
และงานเทศกาลประเพณีต่างๆ  เป็นต้น 
         สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว    เป็นสรรพสิ่งที่รองรับในการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัยโดยสิ่ง อํานวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น   2   ประเภท  คือ 
        1) การอํานวยความสะดวกในการเข้าและออกประเทศ  เป็นการอํานวยความสะดวกในการ
ผ่านเข้าและออกประเทศของนักท่องเที่ยว  ได้แก่  ด้านการขนถ่าย  กระเป๋าเดินทาง  การตรวจตราหนังสือ
เดินทาง  การตรวจค้นสิ่งของติดตัว และการต่อวีซ่า  เป็นต้น 
      2) การให้บริการท่องเที่ยว  เป็นการให้ความสะดวกในร ะหว่างการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ  ได้แก่  การให้บริการ  5  ประเภท  คือ 

         (1)  การขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยว   
 (2)  บริการที่พักแรม 
 (3)  บริการอาหารและบันเทิง 
 (4)  บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
 (5)  บริการจําหน่ายสินค้าที่ระลึก 
      3)  สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยอ้อม  เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ

ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในประเทศแล้ว  แม้จะไม่มีการท่องเที่ยว  รัฐบาลก็ต้องอํานวยความสะดวกเหล่านี้แก่
ประชาชนของตน ส่วนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวถือเป็นผลพลอยได้ประกอบด้วย   3  อย่าง  คือ 

 (1)  สิ่งอํานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เป็นสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จําเป็นต่อการยังชีพของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในความเป็นอยู่และ 
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ส่งผลเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวด้วย  ได้แก่  การสื่อสาร การไฟฟ้า  การประปา  การคมนาคม  การ
สุขาภิบาล   การศึกษา  และการสาธารณสุข  เป็นต้น 

 (2)  สิ่งอํานวยความสะดวกด้านความปลอดภัย  เป็นสิ่งอํานวย ความสะดวกที่รัฐบาลให้
ความปลอดภัยทั้งร่างกาย  ทรัพย์สินและการเดินทางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว  ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมและความเดือดร้อนต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้น  เช่น  การโจรกรรม  ปล้นจี้ ชิงทรัพย์  การ
ก่อความไม่สงบ และความปลอดภัยจากบริการท่องเที่ยว  เป็นต้น 

 (3)  สิ่งอํานวยความสะดวกด้านอ่ืนๆ  เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกที่เสริมหรือสนับสนุน
เพิ่มความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว  เช่น  การบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบริการเสริม
ความงาม  และการบริการรักษาพยาบาล  เป็นต้น 
 

                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมาก
ที่สุด  จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ .ศ.2542  มาตรา  17   “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  
กรุงเทพมาหานคร  เมืองพัทยา   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ”   และในมาตรา  30(1)  
กําหนดให้รัฐบาลดําเนินการถ่ายโอ นภารกิจให้บริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยู่ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี (ภายในวันที่  18  พฤศจิกายน  2546)  การดําเนินการดังกล่าว เป็นการ
กระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่น  ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเพิ่มมากขึ้น  โดยระบบบริการสาธารณะนี้ 
จะมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น  ซึ่งจะมีบทบาททั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่นบทบาทตามกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม  การจัดการศึกษา  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยว  เป็นต้น 
 

แนวคิดเกี่ยวกับ  Home  Stay (ปนัดดา  โพธินาม และคณะ, 2549) 
 
        จุดเร่ิมต้นและความเป็นมาของ  Home Stay   ในทวีปยุโรปในช่วง  50  ปีที่ผ่าน  ซึ่งเป็นช่วง
หลังสงครามโลก  คร้ังที่ 2     ผู้คนเร่ิมแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวและที่พักที่ห่างไกลชุมชนเมือง  และร่องรอย
ความกดดันของสงครามที่ไปสู่พื้นที่ชนบทที่เต็มไปด้วยความสงบร่มร่ืน ธรรมชาติที่สวยงามก่อให้เกิดที่พัก
แรมนักท่องเที่ยวประเภทใหม่ ๆ  ขึ้นได้แก่  Bed & Breakfast  บ้านพักฟาร์ม (farm house)  เกสต์เฮาส์ (guest 
house) และ  Home Stay  ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน  แต่เรียกชื่อแตกต่างกันไป  แต่ทั้งหมดดําเนินการภายใต้ 
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แนวคิดเดียวกัน คือ  ถือว่าผู้ที่เข้ามาพักเป็นแขกของบ้านมิใช่นักท่องเที่ยว (Be a guest, not Just a tourist) 
และภายใต้การพัฒนาแบบการท่องเที่ยวชนบท 
 

 ความเป็นมาเร่ือง  Home Stay  ในประเทศไทย 
        จากแผนพัฒนาฉบับที่  8   ที่เน้นบทบาทการพัฒนาชุมชนและการที่รัฐบาลออกกฎหมายการ
กระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น    เป็นแรงผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานต่าง ๆ  ให้
ความสําคัญกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชน   โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นจุดขาย    จึงทําให้เกิดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวหลายรูปแบบในชุมชน   ซึ่งการจัดกิจกรรม   Home Stay    เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความ
สนใจมากทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ  จากการติดตามความเป็นมา พบว่า  
Home Stay  ภายในประเทศไทยเกิดขึ้นมานานแต่รูปแบบและกิจกรรมอาจแตกต่างหลายหลาก หาก
วิเคราะห์จากอดีตที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ตามยุคสมัย  ดังนี้ 
        ยุคเร่ิมต้น (ปี 2503-2525)  กระจายอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมทัวร์ป่า  โดยเฉพาะใน
แถบภาคเหนือของประเทศไทย  นักท่องเที่ยวจะพักตามบ้านชาวเขา โดยจุดพักนั้นจะขึ้นอยู่กับเส้นทางการ
เดินป่า 
       ยุคกลาง (2526-2536)  กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมทัวร์ป่า เร่ิมได้รับความนิยมมากขึ้น  
การพักค้างในรูปแบบ  Home Stay  ได้รับการพัฒนารูปแบบและกิจกรรม  โดยกระจายไปยังหมู่บ้านชาวเขา
ที่กว้างขวางมากขึ้น  ในระยะนี้การท่องเที่ยวในรูปแบบทัวร์ป่าที่มีการจัด Home Stay  เร่ิมสร้างปัญหาสังคม  
อาทิ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาโสเภณี  ปัญหาการปล้น  ขโมย  ปัญหาการฆ่าชิงทรัพย์กลุ่มนักพัฒนา  นัก
กิจกรรม  ที่เติบโตมากการทํากิจกรรมในสมัยนักศึกษาเร่ิมทํางานในรูปแบบขององค์กรพัฒนาเอกชน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มมีรูปแบบการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนา  ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของ  
Home Stay  แต่ยังเผยแพร่ในคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น 
         ยุคตั้งแต่ปี (2537-ปัจจุบัน)  ยุคนี้เป็นยุคเน้นกระแสการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น จะเห็น
ได้ว่าการท่องเที่ยวจะมีแนวโน้มที่จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระยะปี ประมาณปี 2537-2539  ในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวในรูปแบบ  Home Stay  โดยกลุ่มนําร่องคือ  กลุ่มที่เป็นนักกิจกรรมสังคมทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เท่าที่
สืบค้นพบว่าพื้นที่ที่ดําเนินการเร่ือง  Home Stay  ก็จะเป็นพื้นที่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนไทยเข้ามาดําเนินการ  
เช่น  เกาะยาว  จังหวัดพังงา (กลุ่มประมงชาวฝั่ง/อวนลากอวนลุน)  หลังจากพื้นที่(กลุ่มเกษตรทางเลือก)บ้าน
ผู้ใหญ่วิบูลย์ เช่น เฉลิม (เกษตรยั่งยืน) 
         ปี 2539  เป็นต้นมา  ได้มีการเคลื่อนไหวขึ้นในกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
โดยนําเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวผสมผสานระหว่าง  Adventure Ecotourism และ Home Stay  จากการที่
รัฐบาลได้ประกาศในปี  พ.ศ. 2541-2542  เป็นปีท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand 1998-1999)  ทุก
หน่วยงานของรัฐมีนโยบายสนับสนุน  กิจกรรมการท่องเที่ยว  ทําให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน 
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และขยายกิจกรรม  Home  Stay  เพิ่มมากขึ้น  เช่น หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง  อําเภอกุฉินารายณ์   
จังหวัดกาฬสินธุ์   บ้านทรงไทยปลายโพงพาง   อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  รวมทั้งพื้นที่ชนกลุ่ม
น้อยหมู่บ้านชาวเขาก็มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม Home Stay   ด้วยเช่นกัน 
            ในปัจจุบัน  การท่องเที่ยวเชิง นิเวศ  (Ecotourism)  ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มชาวไทย
และชาวต่างประเทศ  มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน  เพื่อการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต  
วัฒนธรรม  หัตถกรรมของท้องถิ่น  โดยมี  Home Stay   ที่มีความหมายมากกว่าเป็นที่พัก  เน่ืองจากเป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งซึ่งยึดเอารูปแบบจากที่พัก เป็นศูนย์กลางและจัดให้มีกิจกรรมในด้านต่าง ๆ  
ตามความต้องการของนักท่องเที่ยวรวมอยู่ด้วย  ทั้งนี้หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรม  Home  Stay   เช่น ส่วน
ราชการจังหวัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตําบล  องค์กรเอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  โดยมีแนวหลักที่จะให้  Home Stay  เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในชุมชน  ซึ่งบางพื้นที่อาจไม่
จําเป็นต้องจัดเป็น  Home Stay   แต่เป็นเพียงการท่องเที่ยวลักษณะ  Home Visit  หรือการเรียนรู้วิถีชีวิต  โดย
ไม่ต้องพักแรมก็ได้ 
         กิจกรรมที่พัก  Home Stay  จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงชุมชนหรือการท่องเที่ยว
ในชนบทเท่านั้น  หากจะกําหนดรูปแบบของกิจกรรมที่พัก  Home Stay  เป็นรูปแบบเฉพาะในประเทศไทย  
และการกําหนดชื่อเฉพาะเพื่อเป็น  Image  ด้านการตลาด เช่นเดียวกับ  T-Home  ของประเทศเนปาล  โดยให้
กําหนดชื่อ  “ Baan Phak ”  เป็นชื่อเฉพาะของกิจกรรมที่พัก  Home Stay  ในประเทศไทยเพื่อสร้างความ
เข้าใจกับนักท่องเที่ยวที่จะต้องพักร่วมกันกับเจ้าของบ้าน  พร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม 
 การจัดการและกิจกรรม Home Stay 
  หลักการของ  Home Stay   เป็นเร่ืองสําคัญที่ทุกฝ่ายตั้งแต่รัฐบาลจนถึงชุมชนจะต้องเข้าใจ
ไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อมิให้การส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับ  Home Stay  หลงทาง  และก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาภายหลัง  ประการแรกต้องไม่ถือเป็นนโยบายว่าจะต้องมี  Home Stay  ทุก ๆ  หมู่บ้าน  แต่ต้อง
คํานึงถึงคว ามพร้อม  ความรู้  ความเข้าใจของชุมชนเป็นสําคัญ  และชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ  โดยเน้นจุดขายอยู่ที่วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน  ภูมิปัญญาที่น่าสนใจและให้เข้าใจตั้งแต่เร่ิมแรกว่า   
การท่องเที่ยวนี้จะเป็นเพียงรายได้เสริมมิใช่รายได้หลักของชุมชน  โดยสรุ ปชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง  มี
ความรู้เท่าทันสิ่งที่นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลง   และเข้าใจวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ตนกําลังดําเนินการ เนื่องจาก  
Home Stay   หรือที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท  มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บ้านพักในชุมชน   ดังนั้นการจัดการ
เกี่ยวกับที่พัก  จึงเป็นสิ่ งที่สําคัญที่ชุมชนหรือเจ้าของบ้านต้องมีหลักและแนวทางในการปฏิบัติ  ซึ่งอาจ
เรียกว่า  บัญญัติ   10   ประการ  ดังนี ้
         1.  เตียงนอนที่สะอาดในราคาที่สมเหตุสมผล 
         2.  ห้องน้ําที่สะอาด และส้วมที่สะอาด 
         3.  อาหารพื้นบ้านง่าย ๆ  แต่ปรุงมาอย่างดี 
         4.  ทิวทัศน์และธรรมชาติของบทบาทที่สวยงาม 
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               5.  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
         6.  กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่  อาทิ เดินป่า  ตกปลา  ขี่ม้า  ปีนเขา  ขี่จักรยาน 
         7.  ร้านค้าทั่วไปและร้านจําหน่ายสินค้าของที่ระลึก 
         8.  ความบันเทิง  อาทิ  ดนตรี  การเต้นรํา  การแสดงพื้นบ้าน 
         9.  ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
         10.  ความเป็นมิตรและรอยยิ้มของเจ้าของบ้าน 
  แนวทางของ  Home Stay   หรือบัญญัติ  10  ประการ  ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าเกี่ยวข้อง
กับการจัดบ้านพัก  5  ข้อด้วยกัน  ได้แก่  ข้อ  1,2,3,4  และ  10  ส่วนข้ออ่ืน ๆ  กล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่เป็น
สิ่งดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว  และเป็นกิจกรรมที่ชุมชนจัดให้นักท่องเที่ยวโดยกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง  มิใช่เป็นการจัดฉากแต่อย่างใด 

การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการสวนเต่า   บ้านพักโฮมสเตย์มีคณะกรรมการ 
บ้านพักโฮมสเตย์ (Home Stay)  ร่วมดํา เนินการทั้ง  2  หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 3, 14   การจัดการท่องเที่ยวเป็น
รูปแบบของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ    การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และส่วนราชการที่เข้ามาดูแล
ร่วมกัน    มีร้านจําหน่ายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยว 
    ดัชนีชี้วัดคุณภาพของมาตรฐาน  Home Stay    
  สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  ได้สร้างดัชนีชี้วัดคุณภาพของมาตรฐาน Home Stay  เมื่อปี  
พ.ศ. 2546  ประกอบด้วย  6  มาตรฐาน  และ  34  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
         1.  ด้านที่พักประกอบด้วย 
       1.1  โครงสร้างบ้านพักมีความมั่นคง 
        1.2  บ้านพักมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและแสงสว่างส่องเข้า ไม่มีกลิ่นอับ  มีหลังคา
ที่สามารถกันน้ําฝนได้ 
       1.3  มีเตียงที่นอนสบาย 
        1.4  มีห้องอาบน้ําและส้วมที่สะดวก 
     1.5  มีการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและอุปกรณ์สําหรับการนอนทุกครั้ง 
        1.6  มีการกําจัดแมลงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่เสมอ 
        1.7  มีการดูแลสุขภาพแวดล้อมของบ้านพักอยู่เสมอ 
       2.  ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวใกล้พื้นที่  ประกอบด้วย 
        2.1  มีกิจกรรมท่องเที่ยว  เช่น เดินป่า  ตกปลา  ขี่ม้า  ปีนเขา  ขี่จักรยาน  ฯลฯ  
       2.2  มีกิจกรรมฝึกหัดศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน  เช่น  ทอผ้า  จักสาน 
      2.3  มีกิจกรรมต้อนรับตามประเพณีของท้องถิ่น  เช่น  บายศรีสู่ขวัญ  
    2.4  มีกิจกรรมบันเทิง  เช่น  ดนตรี  การเต้นรํา  การแสดงพื้นบ้าน  
     2.5  มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
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       3.  ด้านการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  ประกอบด้วย 
       3.1  มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย 
    3.2  มีเคร่ืองมือและวิธีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่  เมื่อเกิดเหตุร้าย 
      3.3  มีเคร่ืองมือสื่อสารตลอดการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม  หรือกรณีนักท่องเที่ยว
เจ็บป่วย 
        3.4  มีการตักเตือนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการรักษาทรัพย์สิน 
       3.5  มีการดูแลและซ่อมแซม ล็อคต่าง ๆ  ในที่พัก เพื่อความปลอดภัยอยู่เสมอ 
        4.  ด้านบริหารจัดการและบริการ  ประกอบด้วย 
        4.1  มีการรวมกลุ่มชาวบ้าน  จัดการในรูปแบบของชมรม หรือสหกรณ์   
หรือกลุ่มชาวบ้าน 
       4.2  มีคณะกรรมการบริหารโครงการเป็นรูปธรรม  
        4.3  มีการกําหนดข้อปฏิบัติ  สําหรับนักท่องเที่ยวเพื่อมิให้เกิดปัญหาที่ขัดต่อ
วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ความเชื่อของชุมชน 
      4.4  มีระบบการจองล่วงหน้า  และลงทะเบียนเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยว 
       4.5 มีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆให้นักท่องเที่ยวทราบ
ชัดเจน 
       4.6 มีข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยวละเอียดให้นักท่องเที่ยวเลือก 
        4.7 ชุมชนไม่หวังสร้างรายได้จาก  Home Stay  อย่างเดียวและต้องไม่มีผลกระทบ
ต่ออาชีพดั้งเดิมของชุมชน 
        4.8  มีผู้นําเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ที่เป็นคนท้องถิ่น 
 
     5.  ด้านมูลค่าเพิ่ม  ประกอบด้วย 
       5.1  มีร้านขายของที่ระลึก 
        5.2  มีผลิตภัณฑ์โดยชาวบ้าน  และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
     5.3  มีโอกาสได้เผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชน 
        5.4  มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการให้บริการที่ประทับใจ 
    6.  ด้านส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
        6.1  มีคู่มือการท่องเที่ยวเป็นของตนเอง 
        6.2  มี  Website เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว 

       6.3  มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการท่องเที่ยว  Home Stay  ของกระทรวง 
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        6.4  มีแผนที่แสดงที่พักและเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
      6.5  มีตารางกิจกรรมที่หลากหลายให้เลือก   
 

 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 

    ความหมายการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (Conservation Tourism)  
                     การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   หมายถึง การท่ องเที่ยว ที่คํานึงถึงสภาพแวดล้อม และผู้ที่มา
ท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็น บุคคล เฉพาะกลุ่มโดยรู้และไม่ทําลายสภาพแวดล้อม เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรชุมชน   หรือสิ่งที่น่าสนใจที่จะทําการท่องเที่ยวนั้นเสียหาย   ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้รวมไป
ถึงรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (2538)  ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไว้ดังนี้  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  หมายถึง  การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหน่ึง  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการศึกษาชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ  สภาพสังคม  วัฒนธรรม  วิถีชีวิตของ
คนในท้องถิ่น  บนพื้นฐานของความรู้ความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ 
          นิตยา  สาราษฎร์( 2546) (อ้างอิงมาจาก โรจน์ชัย  ศัตรวาหะ (ม.ป.ป.)  ได้สรุปการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ไว้ว่า  “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “  เป็นการท่องเที่ยวที่มีนิเวศวิทยา  หรือธรรมชาติ  เป็นรากฐาน
แหล่งท่องเที่ยวช่วยเสริมสร้าง  ความรู้  ความเข้าใจ  คุณลักษณะต่าง ๆ  ทางนิเว ศวิทยา  และวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ  นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ศึกษาเรียนรู้  และเพลิดเพลินไปกับพืชธรรมชาติและสัตว์ป่า  ทัศนียภาพ
อันงดงามตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏในท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยวที่ควรตระหนักถึง 
                1. คุณค่าทางธรรมชาติและการยอมรับ  เช่น  การมีอุทยาน และป่าสงวนแห่งชาติ 
ตลอดจนเขตอนุรักษ์ พืชพันธ์  พันธุ์สัตว์  และสภาพภูมิทัศน์ 
                2. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และการเดินทางแบบยั่งยืนตลอดไป  โดย
คํานึงถึงทั้งในด้านนิเวศวิทยา  และด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
                3.การกระตุ้นและปลุกจิตสํานึกให้มีการอนุรักษ์และลงทุน  โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
               4. การพัฒนาจิตสํานึกความรับผิดชอบของประชาชนและรากฐานสําหรับการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 
               5.การให้การศึกษาและจู งใจนักท่องเที่ยวให้มีส่วนร่วมและซาบซึ้งคุณค่าของธรรมชาติ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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                     การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เป็นแนวความคิดที่พึ่งปรากฏขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และยังมีการใช้คํา
ภาษาอังกฤษอื่น ๆ  ที่ให้ความหมายเช่นเดียวกัน ที่สําคัญได้แก่  Nature Tourism, Biotourism, Green 
Tourism เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวดังกล่าวล้วนแต่เป็นการบ่งบอกถึง การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
(sustainable tourism)   ซึ่งจากการประชุม Globe 1990   ณ ประเทศแคนาดาได้ให้คําจํากัดความของการ
ท่องเที่ยว แบบยั่งยืนว่า "การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของ
ท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวน รักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลังด้วย การท่องเที่ยวนี้มี
ความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจสังคม   และความงามทาง
สุนทรียภาพ   ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย" โดยมีลักษณะที่สําคัญ
คือ เป็นการท่องเที่ยว ที่ดําเนินการภายใต้ขีดจํากัดความสามารถของธรรมชาติ  และต้องตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว อีกทั้งต้องยอมรับให้
ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน   และ
ต้องชี้นําภายใต้ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว  
                      เสรี เวชบุษกร (2538)   ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า   "การท่องเที่ยวที่มี
ความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติและต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรม
ของชุมชนในท้องถิ่น  ตลอดจนโบราณสถาน   โบราณวัตถุที่มีอยู่ใน    ท้องถิ่นด้วย" 
 

    องค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
             นิตยา   สาราษฎร์( 2546) อ้างอิงมาจาก  ภราเดช  พยัฆวิเชียร (ม.ป.ป.)     ได้แบ่ง

องค์ประกอบ ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ไว้  4  องค์ประกอบ ดังนี้ 
          1. องค์ประกอบด้านพื้นที่  เป็นการท่องเที่ยวที่มีพื้นฐานอยู่กับธรรมชาติ (Nature 

Based Tourism)  เป็นแหล่งธรรมชาติเป็นหลักมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ 

                     2. องค์ประกอบด้านการจัดการเป็นการจัดการแบบยั่งยืน  (Sustainable Management 
Tourism)  เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ  ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  มีการจัดการที่
ยั่งยืน ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร  การจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันและกําจัดมลพิษและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต 

          3. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ   เป็นการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมศึกษา  
(Environment Education Based Tourism)  เป็นแหล่งที่เอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้  มีการให้การศึกษา
ประทับใจ   สร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานักที่ถูกต้องต่อนักท่องเที่ยวคนในท้องถิ่นและผู้ที่
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
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                      4.องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม  เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน  

(Community Participation  Based  tourism)   คือการมีส่วนร่วมของชุมชนและคนในท้องถิ่นก่อประโยชน์
ให้เกิดแก่ท้องถิ่นและท้องถิ่นมีการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ย วอย่างมีคุณภาพโดยเร่ิมจากระดับล่างถึง
การปกครองท้องถิ่นและรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (http://www.tat.or.th/policy.htm)  ได้กล่าวถึงลักษณะ
โครงสร้าง และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ดังนี้ 

                 1.  แหล่งท่องเที่ยวที่จะส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   ควรเป็นพื้นที่
ธรรมชาติที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม  อาจรวมไปถึงแหล่งประวัติศาสตร์  
โบราณคดี และวัฒนธรรมที่ปรากฏในพื้นที่ธรรมชาตินั้นด้วย 

               2. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวที่ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ  และระบบนิเวศ  โดยเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทําลายหรือทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

                 3.  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส หรือมีประสบการณ์กับ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยตรง  และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมธรรมชาติ  
ซึ่งนอกจากจะได้รับความพึงพอใจแล้ว  ยังจะเป็นการเสริมสร้างจรรยาบรรณด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบวกด้วย  

        การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  จะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์กลับคืนสู่ธรรมชาติและการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ  ในขณะเดียวกันจะเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม  นอกจากนั้น  
จะมุ่งเน้นที่คุณค่าของธรรมชาติ  หรือลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่ องเที่ยวเป็นสิ่งดึงดูด
นักท่องเที่ยว  ไม่ใช่เน้นที่การเสริมแต่ง  หรือการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

       การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  มีองค์ประกอบ  3  ประการ 
     1. การสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
     3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น 

            การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   ยังเป็นแนวคิดที่จะทําให้กิจกรรมการท่องเที่ยวช่วยส่งเสริม
ธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะช่วยสร้างรายได้  ซึ่ง
รายได้ส่วนหน่ึงรัฐจะสามารถนํามาใช้ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพ  
ซึ่งขณะนี้กําลังประสบปัญหาข้อจํากัด  ด้านงบประมาณ  นอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังเป็นการสร้าง
งานให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้  เมื่อประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรม
ท่องเที่ยว  ก็จะช่วยลดความจําเป็นในการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อดํารงชีวิต  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นแบบหนึ่ง
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development) 
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                         จากการให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   พอจะสรุปได้ว่า   การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
หมายถึง  การท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์กลับคืนสู่ธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ในขณะเดียวกันจะเอ้ือ  
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม  นอกจากนั้น  จะมุ่งเน้นที่คุณค่าของธรรมชาติ  หรือ
ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์  เช่น วิถีชีวิต  และวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตลอดจนความโดดเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว  ไม่ใช่เน้นที่การเสริมแต่ง หรือการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  

 บริบท“ หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  ต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 

                  บ้านกอก  จากการสันนิษฐานน่าจะมีการตั้งถิ่นฐานขึ้นประมาณ  พ.ศ. 2310  ก่อน
กรุงรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณชายทุ่งห่างจากอําเภอมัญจาคีรี  ประมาณ 4  กิโลเมตร  เร่ิมแรกตั้งขึ้น
ประกอบด้วยป่าไม้นานาชนิดซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  ที่ตั้งของหมู่บ้าน เป็นไม้ยืนต้นหลายชนิด  เช่น  
ไม้เต็ง  กระยุง กระยาง มะค่าแต้ ไม้พันชาด และนอกหมู่บ้านทางทิศเหนือยังมีป่าไม้หนาแน่น ประกอบด้วย 
ไม้สะเดา ตะแบก จึงเรียกว่าครึม คือป่าไม้ที่หนาทึบ  ผู้ที่นําพรรคพวกมาครั้งแรกไม่ทราบว่าเป็นใคร  แต่
ทราบเพียงว่าคนที่มาตั้งบ้า นกอก เป็นเชื้อสายมาจากเมืองชน (เป็น อําเภอชนบทในปัจจุบันนี้ ) และสมทบ
กับพวกที่มาจากเมืองคอนสวรรค์  อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  เมืองเจ้าพ่อพญาแล  และเมื่อจํานวนคนมารวมกัน
มากแล้วก็ได้ปรึกษากันเพื่อต้ังชื่อหมู่บ้านว่า   บ้านกอก    เน่ืองจากมีต้นกอกใหญ่หลายต้น  มีชาวบ้านรวมกัน
ประมาณ 50-60 หลังคาเรือน  แต่ยังไม่มีกวนบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน)  
              ที่ตั้งบ้านกอก  อําเภอมัญจาคีรี  ห่างจากขอนแก่นประมาณ  50  กิโลเมตร  ในบริเวณศาลเจ้าคุณ
ปู่หรือศาลปู่เจ้าฟ้าระงึม  ความเป็นมาของศาลเจ้าเต่า  กล่าวคือ  ชาวบ้านผู้เฒ่า  ผู้แก่  เชื่อกันว่า  เจ้าคุณปู่เป็น
ชายแก่รูปร่างสูงใหญ่  นุ่งขาวห่มขาว  ซึ่งแต่ก่อนดั้งเดิมที่เจ้าคุณปู่มีถิ่นฐานมาจากทางชัยภูมิบริเวณภูเม็ง  
และได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านกอกและมีเต่าเพ็กเป็นบริวาร  และเร่ืองราวของศาลเจ้าคุณปู่   และเต่าเพ็ก   ที่บ้าน
กอก มีอายุยืนยาวสืบเชื้อสายกันมาพร้อม ๆ กับการตั้งบ้านกอก  เมื่อประมาณ  พ.ศ. 2310  ในบริเวณที่
เรียกว่าศาลเจ้าคุณปู่  (ดอนเต่า)  ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ  4  ไร่  ในบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์  2  
ศาล  ชื่อเจ้าปู่ฟ้าระงึม  และมีหอพระพุทธ  4  หลัง  บริเวณดอนเต่าน้ีมีกอไผ่ร่วงหล่นทับถมกันเป็นที่อยู่อาศัย
ของเต่าเป็นอย่างดี  ชาวบ้านเชื่อกันว่าเต่าในบริเวณดอนเต่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าปู่ฟ้าระงึม  จึงเรียกเต่าพวกนี้
ว่าเต่ามเหศักดิ์อีกชื่อหนึ่ง   เต่าเพ็ก  เต่าเหลือง  เต่าเทียน หรือเต่าแขนง  เป็นชื่อเต่าชนิดเดียวกันเป็นเ ต่าบก 
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกอก   ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  
                     ปี พ.ศ. 2440-2450  การปกครองได้แยกหมู่บ้านกอกออกเป็น 2  หมู่บ้าน  เพื่อสะดวกแก่การ
ปกครอง  เนื่องจากมีคนเพิ่มมากขึ้นจาก  50  หลังคาเรือนเป็นประมาณ  100  หลังคาเรือน  ซึ่งแบ่งออกเป็น
บ้านกอก หมู่ที่ 3  และบ้านกอกหมู่ที่ 5  ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  
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                     ถึง พ.ศ. 2488-2490  ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อทางราชการได้ยุบหมู่บ้านกอก หมู่ 5
ของตําบลสวนหม่อน  ไปขึ้นกับตําบลกุดเค้า เป็นหมู่ที่ 13 ตําบลกุดเค้า และโรงเรียนที่ขึ้นต่อตําบลกุดเค้า
เป็นโรงเรียนประชาบาล  ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
                     ต่อมาปี  พ.ศ. 2529  บ้านกอก หมู่ที่  3   มีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น  ทางราชการจึงได้
อนุมัติให้แบ่งหมู่บ้านกอกออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3, 14  

       ซึ่งปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3   คือนางอังคณา  พินิจมนตรี  และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  14  คือ          
นายฉลาด  เคนานันท์ 

 
สภาพทางภูมิศาสตร์ 

 ท่ีตั้งและอาณาเขต   
          สภาพภูมิศาสตร์   บ้านกอกหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 14 ตําสวนหม่อน เป็นที่ราบสูง สภาพดินร่วนปน
ทรายและมักประสบปัญหาภาวะฝนแล้ง ทําการเกษตรไม่เป็นผล  ลักษณะทางภูมิอากาศทั่วไปมีลักษณะร้อน
และแห้งแล้ง
      ทิศเหนือ       ติดกับ          หมู่บ้านป่าผุ                  หมู่ที่ 4         ตําบลสวนหม่อน
                             ทิศใต้ ติดกับ           หมู่บ้านมูลตุ่น              หมู่ที่2 ตําบลสวนหม่อน
                             ทิศตะวันออก    ติดกับ      หมู่บ้านขามป้อม          หมู่ที่ 12       ตําบลสวนหม่อน
                             ทิศตะวันตก      ติดกับ       หมู่บ้านขาม                 หมู่ที่ 5        ตําบลสวนหม่อน 
 

       ลักษณะการก่อตั้งบ้านเรือน     ลักษณะการก่อต้ังบ้านเรือนในหมู่บ้านกอกจะมีลักษณะของการ
ตั้งชุมชนตามทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมหรือการตั้งถิ่นฐานแบบกลุ่ม  คือการต้ังบ้านเรือน
อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม      และมีที่นาหรือพื้นที่ในการทําเกษตรอยู่รอบ  ๆ   บริเวณหมู่บ้ าน สําหรับบ้านเรือน
ของหมู่บ้านก็จะอยู่ใกล้ ๆ   กันบ้านเรือนที่มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ก็จะกั้นร้ัว โดยรั้วที่ใช้กั้น  จะเป็นกิ่ง
ไม้ และลักษณะรั้วจะติดกันถี่  ๆ   เพื่อป้องกันเต่ามากินพืชผักที่ปลูกไว้ และระหว่างใช้ป้องกันเต่านี้   
ชาวบ้านก็จะทําเป็นทางเดินเล็ กๆ   ที่มีขนาดคนเดินได้   1 คน เป็นซอ กเล็กซอ กน้อยเพื่อเป็นทางเชื่อมให้
ชาวบ้านเดินไปหากันระหว่างเพื่อนบ้าน   สําหรับบ้านเรือนบ้านกอกส่วนใหญ่มีลักษณะแบบเดิม คือ   เป็น
ทรงสูงมีใต้ถุน จะมีบ้างที่เป็นบ้านก่ออิฐหรือปูนตามสมัยนิยม ซึ่งบ้านเรือนที่มีลักษณะตามสมัยนิยม เจ้าของ
บ้านมักจะมีอาชีพรับราชการหรือมีพี่น้องได้ไปทํางานต่างประเทศหรือในเมืองทั้งที่ขอนแก่น  หรือกรุงเทพฯ    
และบ้านลักษณะใต้ถุนสูงที่ใช้ประโยชน์จากใต้ถุนเพื่อเป็น  คอกวัว –  ควาย   ก็ยังมีให้เห็นอยู่จํานวนหลาย
หลังคาเรือน   ในหมู่บ้านกอกยังมีบ้านเรือนโบราณอยู่ 3 หลัง ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งเป็นเรือนโบราณว่า   
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เรือนขอหลอด   คือจะมีลักษณะหน้าจั่วอยู่ บนหลังคาบ้านมีชานกว้างและมีคอกสัตว์อยู่ใต้ถุนบ้าน  บริเวณ
หน้าบ้านของชาวบ้านเกือบทุกหลังจะมีศาลพระภูมิตั้งอยู่ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเร่ืองของการนับถือผี
สางเทวดาในลัทธิเทวนิยมของชาวบ้านบ้านกอก

        สภาพภูมิอากาศ   เน่ืองจากหมู่บ้านกอก   เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในที่ดอนมีทุ่งนาล้อมรอบ  ทําให้
มีสภาพร้อนชื่นและหนาวมากในฤดูหนาว  มีฤดูที่ชัดเจนอยู่  3  ฤดู   คือ  ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่ปลายเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศจะร้อนมากในเดือนเมษายน   ฤดูฝนจะเร่ิมในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ฝนจะตกดีที่ สุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม   ฤดูหนาวจะอยู่ในช่วง
เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศหนาวที่สุดในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม   สําหรับ
ภูมิอากาศของบ้านกอกในปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต  คือ  ฤดูร้อนมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น  
ทําให้ฤดูฝนสั้น  โดยฤดูร้อนจะมีระยะเวลายาวนานมากถึงช่วงตลอดเดือนพฤษภาคม  และฝนจะเร่ิมมากใน
ปลายเดือนพฤษภาคม ทําให้ระยะการทําเกษตรคลาดเคลื่อน  ไม่สามารถกําหนดวันเวลาเพาะปลูกที่แน่นอน
ได้ทุกปี  บางปีฝนเร่ิมตกช่วงเดือนสิงหาคม  ทําให้ไม่สามารถทํานาได้ต้องปล่อยทิ้งไว้

        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เต่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาวบ้านกอก  
เพราะชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์   และการคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากอันตรายรอบข้าง  
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสําคัญด้วยเช่นกัน  นอกจากนั้นยังมีดอนปู่ตา (บริเวณสวนเต่า
ปัจจุบัน )   ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและประชาชนทั่วไป  บางครัวเรือนจะเลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว   
ควาย  หมู  และเกือบทุกหลังคาเรือนจะปลูกข้าวไว้กินเอง  บางครัวเรือนที่ดินเหลือจากการทํานา  ก็จะปลูก
อ้อย  มันสําปะหลัง  เพราะด้วยสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างแห้งแล้ง  จึงสามารถปลูกพืชชนิดนี้ได้

         แหล่งน้ า     บ้านกอก   จัดว่าเป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งน้ําธรรมชาติน้อยมาก   โดยมีลําห้วย
สาธารณะอยู่เพียงหนึ่งแห่ง   ที่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน คือ  ลําห้วยปากดาว  ห้วยปากดาว   เป็นห้วย
ธรรมชาติที่เก่าแก่เกิดก่อนการตั้งหมู่บ้าน  มีต้นกําเนิดมาจากภูเขาที่ชื่อปากดาว   ตําบลคําแคน  อําเภอมัญจา
คีรี  จังหวัดขอนแก่น  เป็นลําห้วยที่มีความสําคัญกับชาวบ้าน 2   ตําบล คือ  ตําบลคําแคนและตําบลสวน
หม่อน    นอกจากนี้ยังมีลําห้วยที่เป็นสาขาของลําห้วยปากดาวหลายสาย   ลําห้วยปากดาวไหลผ่า นบ้านกอก
เป็นระยะทางประมาณ   2  กิโลเมตร  แล้วจึงไหลสู่กุดเค้า  ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเป็นระยะทางประมาณ   4   
กิโลเมตร    ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากลําห้วยปากดาวเพื่อการเพาะปลูกพืชผักบริเวณริมฝั่งลําห้วย  อีกทั้งยัง
ใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน   เน่ืองจากบ้านกอกมีแหล่งน้ําน้อย  ชาวบ้านจึงนํารถเข็นน้ําไปตักน้ําที่
ลําห้วยมาใช้ให้เพียงพอกับความต้องการในชีวิตประจําวัน  และยังใช้เป็นแหล่งหาปลาเพื่อนํามาเป็นอาหาร
ได้อีกทางหนึ่ง  ปริมาณน้ําของลําห้วยปากดาว  จะมีปริมาณน้ํามากในช่วงฤดูฝน    ส่วนฤดูแล้งจะมีปริมาณ
น้อย และมีความตื้นเขิ น    เป็นอย่างมาก  ไม่เพียงพอกับความต้องการ   จนทางราชการได้เข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือ  โดยการปรับผิวลําห้วยเป็นช่วง แล้วเทคอนกรีตเป็นฝายกั้นน้ําล้นระยะทางประมาณ  500  เมตร  
ในปี พ.ศ. 2515   ต่อมาได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2537    และในปี พ.ศ. 2546  ถึงปัจจุบัน  
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ได้มีการขุดลอกห้วยปากดาวที่ตื้นเขินให้สามารถเก็บน้ําได้มากขึ้น   นับว่าเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านกอกได้
อย่างมาก  เพราะฝายจะเก็บน้ําไว้ได้    ทําให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ไม่ขาด
แคลน 
                     แหล่งน้ าสาธารณะ   สระน้ําที่วัดศรีสุมังคล์ มีจํานวน   1  แห่ง  อยู่ ภายในบริเวณวัด ทางทิศ
เหนือของหมู่บ้านสระน้ําภายในโรงเรี ยนบ้านกอกป่าผุวิทยา   อยู่ภายในโรงเรียน   อยู่ทางทิศตะวันตกของ
หมู่บ้าน  ต้องข้ามถนนสายขอนแก่น- มัญจาคีรี ส่วนน้ําดื่มของชาวบ้านกอกก็คือ  นํ้าฝน โดยชาวบ้านจะใช้
โอ่งหรือแทงก์น้ํารองน้ําฝนไว้ในฤดูฝน ซึ่งมีปริมาณมากพอใช้ตลอดทั้งปี ทําให้ชาวบ้านไม่ขาดแคลนน้ําใน
การบรโิภค  นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่นิยมบริโภคน้ําจากบ่อธรรมชาติ  ลําห้วยปากดาว  เพราะชาวบ้านคิดว่า
มีรสชาติดีกว่าน้ําฝน  บ้างก็บริโภคเลย บ้างก็ต้มก่อน

       ป่าไม้  ปัจจุบันบ้านกอกเหลือพื้นที่ที่เป็นป่าไม้เพียงเล็กน้อย คือ บริเวณทิศเหนือติด กับบ้านป่า
ผุเท่านั้น ซึ่งเป็นทั้งพื้นที่สาธารณะและส่วนบุคคลที่ชาวบ้าน ปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้ตามชายป่าสาธารณะของ
หมู่บ้าน  ต้นไม้ที่มีในป่านี้ เช่น  บก  มะค่าแต้  รัง  เต็ง  สะแบง  ยูง  ประดู่  แต้   มะม่วงป่า   ชาวบ้านได้
อาศัยใช้ประโยชน์จากป่าได้ คือ  การหาของป่า  เช่น  เก็บเห็ด  ขุ ดแย้  ล่ากิ้งก่า  เก็บผักป่า  อย่างขี้เหล็ก  
ผักหวาน  เป็นต้น  และมีการนําวัว ควาย ไปเลี้ยงในฤดูทํานาเพราะไม่มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์  และฤดูแล้งก็ปล่อย
ไว้ตามป่า  รวมถึงการนําไม้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ทําฟืน  เผาถ่าน  สร้างบ้านเรือน และยังมีการลักลอบเข้าไป
หาประโยชน์จากพื้นที่ป่าถาวรตามมติ ครม. ด้วย  ซึ่งอยู่ติดกับบ้านป่าผุด้วย

        การคมนาคม     ในอดีตจะใช้เกวียนเป็นยานพาหนะ  แต่ในปัจจุบันที่วิทยาการเจริญก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้น  ทําให้ระบบการคมนาคมเปลี่ยนไปในทางที่สะดวกสบายขึ้น  มีถนนลาดยางผ่านหมู่บ้านและมี
ถนนคอนกรีตสําหรั บการคมนาคมภายในหมู่บ้าน  มีรถโดยสารประจําทางวิ่งผ่าน  การเดินทางในปัจจุบัน
ในการสู่หมู่บ้านกอกนิยมใช้เส้นทางมัญจาคีรี- ขอนแก่น  ระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร จะถึงบ้านกอก      
ซึ่งอยู่ทางขวามือจากขอนแก่นไปตามทางหลวงหมายเลข 12    (ขอนแก่น-ชุมแพ) 10  กม. เมื่อถึงบ้ านทุ่ม
เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง 2062 (ขอนแก่น-มัญจาคีร)ี  54  กม.  (ก่อนถึงอําเภอมัญจาคีรี 2  กม.)  หรือสังเกต
หลักกิโลเมตรที่ 40  ด้านซ้ายมือจะพบปั้มเชลล์   และปากทางเข้าหมู่บ้านเต่า เป็นศาลมีรูปเต่ายืนอยู่ ในการ
เดินทางก็จะมีรถโดยสารประจําทางสายมัญจาคีรี- ขอนแก่น  วิ่งผ่านตลอดวัน  รถเที่ยวสุดท้ายจากขอนแก่น
หมดประมาณ 6 โมงเย็น  ส่วนจากมัญจาคีรีเข้าขอนแก่นหมดเวลาประมาณ  17.45  น.  และมีรถโดยสารสาย
ชัยภูมิ-ขอนแก่น วิ่งผ่านทั้งวันเช่นกัน  

         ถนน   บ้านกอกเป็นหมู่บ้านที่ติดกับถนนลาดยางสายขอนแก่น- มัญจาคีรี  จะมีถนน แยกซอย
เข้าไปในหมู่บ้านเป็นระยะทาง   100  เมตร  ถนนหนทางภายในหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีต  สร้างเมื่อปี 
พ.ศ. 2538  โดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน   ที่ปรับปรุงถนนจากเดิมที่เป็นถนน
ดินลูกรัง  เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรติดต่อไป มาระหว่างในหมู่บ้านเอง
และการเดินทางติดต่อกับภายนอก  ทั้งนี้ยังมีความคงทนถาวรและอายุการใช้งานของถนนที่ได้มีคุณภาพ  
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 แต่การที่สร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านกลับทําให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเต่าที่มีอยู่ในหมู่บ้าน   
เพราะเต่าจะชอบเดินและนอนบนดินเวลาที่มีฝนตก   จากเดิมที่พื้นถนนเป็นดินลูกรังแล้วเปลี่ยนมาเป็นพื้น
คอนกรีต  ทําให้เต่าจะไม่ค่อยออกมาเดินและนอ นเล่นบนถนนอีก  เพราะความร้อนที่มีอยู่บนพื้นถนน
คอนกรีต  ทําให้เต่าหลบออกไปนอกหมู่บ้าน  ไปอยู่ตามทุ่งนา  ผลที่ตามมา คือ จํานวนเต่าในหมู่บ้านลดลง

        ไฟฟ้า   บ้านกอกเร่ิมมีไฟฟ้าใช้ เมื่อปี พ .ศ. 2529  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดําเนินการ
ติดตั้ง    และขณะนี้ชาวบ้านหมู่บ้านกอกมีไฟฟ้าใช้กันทุกหลังคาเรือนแล้ว      แต่เดิมก่อนที่ไฟฟ้าจะเข้าถึง
ชาวบ้านใช้ตะเกียงในการให้แสงสว่างยามค่ําคืน  หรือใช้ไต้ที่ทําจากยางไม้   บางบ้านที่มีฐานะก็จะใช้เคร่ือง
ปั่นไฟ   และเมื่อมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน  ทําให้สมาชิกในครัวเรือนมีเวลาทํากิจ กรรมในตอนกลางคืนด้วยกัน
มากขึ้น  และวิถีชีวิตก็เปลี่ยนตามไปด้วย   เนื่องจากเมื่อก่อนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้   พอค่ําลงชาวบ้านก็จะเข้า
นอนแต่หัวค่ํา   หรือจับกลุ่มคุยกันอาจมีการเล่านิทาน  ร้องเพลง  ขับกลอนหมอลํา  โต้ผญา  แต่พอมีไฟฟ้า
ใช้ความสัมพันธ์กันของชาวบ้านก็ลดล ง  ต่างคนต่างอยู่บ้านตนเอง ดูโทรทัศน์ที่บ้านใครบ้านมัน อีกด้าน
หนึ่งก็ทําให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายขึ้น  เพราะสามารถใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่นๆ  อย่าง  พัดลม ตู้เย็น
ได้  แต่อีกด้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าก็เป็นตัวชี้วัดฐานะของชาวบ้านในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นค่านิยมใหม่ว่าถ้า บ้านใครมี
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้ก็แสดงว่ามีฐานะดี ทําให้เกิดช่องว่างทางสังคมภายในหมู่บ้าน   และก่อให้เกิดการสร้าง
หนี้สินจากความต้องการเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ส่วนการจ่ายค่าให้บริการไฟฟ้า จะมีตัวแทนที่ได้รับเลือกจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อ.มัญจาคีรี   เป็นผู้รวบรวมแล้วนําไปจ่ายที่สํานักงานในตัวเมือง โดยเฉลี่ยค่าไฟฟ้าในแต่
ละเดือนของแต่ละครัวเรือนจะอยู่ที่ประมาณ  80-150  บาท

       น้ าประปา   บ้านกอกหมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 14 นั้นเป็นหมู่บ้านที่แยกออกจากกัน  ปัจจุบันหมู่ที่  14  
ใช้น้ําประปาที่ผลิตจากน้ําผิวดินนํามากรองตามกรรมวิธี  แล้วเก็บไว้ในแทงก์น้ําบริเวณทางทิศตะวันตกของ
หมู่บ้านกอกหมู่ที่ 14   และมีบางส่วนที่ใช้น้ําประปาส่วนภูมิภาค  ในส่วนของหมู่ที่  3  ปัจจุบันใช้น้ําจากการ
ประปาส่วนภูมิภาคอําเภอมัญจาคีรี  ในอดีตบริเวณบ้านกอกหมู่ที่ 3  นั้น  ดินมีลักษณะเป็นดินเค็ม  เคยมีทาง
ราชการมาขุ ดเจาะน้ําแต่ก็ใช้ไม่ได้  และงบประมาณในการซ่อมบํารุงน้ําประปาของหมู่ที่ 3 ใช้งบจากทาง
ราชการ   ส่วนหมู่ที่ 14  ใช้งบส่วนกลางของชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจกันนํามาซ่อมบํารุงเองโดยไม่ใช้งบ
จากทางราชการ

        ร้านค้า     ในสมัยก่อนชาวบ้านต้องเข้าไปซื้อของสําหรับอุปโภคบริ โภคในตัวอําเภอมัญจาคีรี  
หรือมีรถขายสินค้าเร่เข้ามาขายภายในหมู่บ้าน   สินค้าที่นํามาขายก็เป็นพวก  ของชํา  เสื้อผ้า   ซึ่งในปัจจุบัน
ก็ยังมีรถขายเร่แบบนี้อยู่  ที่ชาวบ้านนิยมซื้อด้วยเน่ืองมาจากสามารถซื้อเชื่อได้แล้วผ่อนชําระภายหลัง     
ภายในหมู่บ้านกอกมีร้านค้าที่มีลักษณะขายของชําอยู่  8  ร้าน    สินค้าที่ขายก็จะคล้ายๆกันทุกร้าน คือ  เป็น
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจําวัน  เช่น  ผงซักฟอก     สบู่  ยาสีฟัน  ยาสระผม  น้ํามันพืช  
น้ําตาล  น้ําปลา  เป็นต้น  และยังมีขายอาหารทั้งสดและแห้ง อย่าง ผัก  ผลไม้  เน้ือสัตว์   ร้านชําเหล่านี้มีบาง
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ร้านจะขายอาหารด้วย   ทั้งอาหารตามสั่งและก๋วยเต๋ียว  เพื่อให้บริก ารแก่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านใน
หมู่บ้าน  ซึ่งสินค้าที่ซื้อมาจําหน่ายส่วนมากจะซื้อมาจากตลาดในตัวอําเภอมัญจาคีรี   อําเภอบ้านไผ่  หรือ
ซุปเปอร์สโตว์ขายของส่งอย่าง  บิ๊กซี โลตัส  แม็คโคร  ในตัวอําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

        ปั้มน้ ามัน      ในหมู่บ้านจะมีปั้มน้ํา มันอยู่  1  ปั้ม  เป็นปั้มน้ํามัน shell  มีขนาดใหญ่พอควร  
ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายขอนแก่น- มัญจาคีรี  อยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียง  200  เมตร  และปั้มนี้ยังให้บริการ
ซ่อมรถ  เติมลมรถด้วย  แต่เดิมก่อนที่จะมีปั้มแห่งนี้มาเปิดให้บริการก็จะมีปั้มหลอดตามร้านค้าในหมู่บ้า นไว้
ให้บริการ  แต่ในปัจจุบันความนิยมของชาวบ้านที่มีต่อปั้มหลอดได้ลดลง  ทําให้ปั้มเหล่านั้นต้องปิดตัวไป

         การติดต่อสื่อสาร    การรับทราบข้อมูลข่าวสารของประชาชนในหมู่บ้านกอกทั้งหมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 14    ส่วนใหญ่จะเป็นการรับข่าวสารทางเดียว   โดยผ่านทางวิ ทยุ  โทรทัศน์  และการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางราชการจากหอกระจายข่าวโดยผู้นําชุมชน  ซึ่งส่วนมากข่าวที่จะประกาศผ่านหอกระจายข่าวจะ
เป็นเร่ืองเกี่ยวกับกิจกรรมส่วนรวมของชาวบ้าน    การรับรู้ข่าวสารจากสังคมภายนอกมาพร้อมกับการ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี   ซึ่งสิ่งเหล่า นี้เข้ามาในหมู่บ้านพร้อมกับการที่หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้  และ
เครือข่ายการสื่อสารเหล่านี้   ทําให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนไป    การที่สามารถรับรู้ข่าวสารจากสังคม
ภายนอกได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการเกษตร  การศึกษา  การเมือง  
เศรษฐกิ จ  การเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ  ทําให้เกิดการพัฒนาและมีการนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้นของชาวบ้านกอก
                         โทรศัพท์     เครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้ในหมู่บ้านจะเป็นขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
หรือที่ปัจจุบันแปลงสภาพเป็น บริษัท ทศท .  คอร์ปอเรชั่น จํากัด  (มหาชน ) (tot corporation Public 
company limited ) แต่ก่อนจะมีการติดตั้งโทรศัพท์ตามบ้านของชาวบ้านที่เป็นคล้ายๆตัวแทนของเครือข่ าย  
ซึ่งก็จะเป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างดีหน่อย    ซึ่งเร่ิมมีการติดต้ังครั้งแรกเมื่อปี พ .ศ. 2535  โดยจะมีการเก็บ
ค่าบริการจากชาวบ้านที่มาใช้บริการที่มีการไปตามมารับสายโทรศัพท์ที่โทรเข้า  คร้ังละ 10-20  บาท หรือ
โทรออกก็จะคิดตามอัตราของ ทศท. แต่มีการบวกค่าบริการเพิ่ม  และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะทั้งหยอดเหรียญ
และใช้บัตรทีโอทีให้บริการคร้ังแรกเมื่อ พ .ศ. 2543  แต่ปัจจุบันน้ีด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
แข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงของผู้ให้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เอกชนและบริษัทผลิตเคร่ือง
โทรศัพท์เคลื่อนที่   ทําให้ช าวบ้านมีกําลังในการซื้อเคร่ืองมือสื่อสารเหล่านี้มาใช้ส่วนตัวเองได้  ทําให้ไม่
ต้องพึ่งพาการใช้บริการโทรศัพท์ของ ทศท .  และของเพื่อนบ้านที่มีฐานะอีกต่อไป   และที่หมู่บ้านกอก   ก็
สามารถรับคลื่นสัญญาณของระบบโทรศัพท์ เคลื่อนที่ทั้ง เอไอเอส   วันทูคอล  ทรูมูฟ  และดีแทคได้

       ไปรษณีย์    ในการติดต่อสื่อสารมีระบบสื่อสารอีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านในหมู่บ้านกอกนิยมใช้
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  คือ   การสื่อสารผ่านไปรษณีย์  สําหรับการส่งจดหมายธรรมดาจะใช้วิธีไปหย่อน
จดหมายที่ตู้ไปรษณีย์ที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน   ซึ่งจะมีเจ้าหน้ าที่มาไขตู้เก็บจดหมายทุกวัน  แต่ถ้าหากเป็นการ
ส่งธนาณัติหรือพัสดุภัณฑ์  จะต้องเข้าไปส่งที่ที่ทําการไปรษณีย์ในตัวอําเภอมัญจาคีรี  สําหรับการรับ
จดหมายจะมีบุรุษไปรษณีย์ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาส่งถึงบ้านทุกวัน
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        ด้านสาธารณสุข    บ้านกอกจะมีสถานีอนามัยประจําหมู่บ้าน   ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 14  ห่างจากตัว
หมู่บ้านประมาณ  300  เมตร   สถานีอนามัยบ้านกอกจะให้ บริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน
ชาวบ้านกอกและหมู่บ้านใกล้เคียง  เช่น  การให้บริการบัตรประกันสุขภาพ  การอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคภัย
ต่างๆ  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย  เช่น  การรณรงค์การกําจัดลูกน้ํายูงลาย   การป้องกันโรค
ไข้หวัดนก   โรคฉี่หนู   การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น อย่าง  อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็รับทําแผล  ล้างแผล  จ่ายยา
แก้ปวดหัว  เป็นไข้   รับฝากครรภ์  ฉีดวัคซีน  ซึ่งจะให้บริการแก่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านกอกและหมู่บ้าน
ใกล้เคียง  ส่วนถ้าเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยที่รุนแรงที่ทางสถานีอนามัยไม่สามารถให้การ รักษาได้  ก็จะส่ง
ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลมัญจาคีรี     หรือโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  เพราะมีเจ้าหน้าที่ที่ชํานาญและเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ที่ทันสมัยกว่า   ระยะทางจากบ้านกอกไปโรงพยาบาลมัญจาคีรีประมาณ 4   กิโลเมตรนอกจาก
จะมีเจ้าหน้าที่ประจําอนามัยแล้ว  ก็จะมี  อสม.  หรืออาสาสมัครสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยในการทํางานร่วมกับ
ชาวบ้าน เช่น  การแจกทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํา  การสํารวจประชากรในหมู่บ้าน

        ระบบเศรษฐกิจ     ชาวบ้านกอกส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบพออยู่พอกิน  พึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน  ประกอบอาชีพหลัก  คือ  การทํานา  ทําไร่  ส่วนอาชีพเสริมจะเป็นการค้าขาย  การรับจ้างทั่วไป  
การจักสาน  การทอผ้าไหม  การเลี้ยงสัตว์  ปัจจุบันได้มีการทําโฮมสเตย์   เป็นอาชีพเสริมด้วย  นอกจากนั้น
ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ได้ปลูกต้นสบู่ดํา  และมีบางส่วนที่ได้เดินทางออกไปทํางานต่างถิ่น  ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นคนหนุ่ มสาวที่มีการศึกษาค่อนข้างดี  หรืออีกกลุ่มก็เป็นพวกใช้แรงงาน  สําหรับแหล่งงาน  เช่น   
โรงงานน้ําตาล     โรงงานแหอวน  และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ตั้งอยู่ทั้งที่ภายในจังหวัดขอนแก่นเอง  
และภูมิภาคอื่นๆ

        รายได้   นอกจากผู้ที่ทํางานราชการและทํางานประจําแล้วชาวบ้านกอกยังมีรายได้ที่สําคัญดังนี้  
รายได้จากการขายข้าว   ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  ชาวบ้านจะไม่ขายข้าวจนกระทั่ง
เห็นข้าวปีต่อมาออกรวงก่อน  เพราะกลัวกับภาวะฝนแล้ง  แต่ก็มีบ้างที่บางรายมีพื้นที่นามาก  สามารถขาย
ข้าวได้ประมาณ  15 000-25 000 บาท  ส่วนรายที่ขายข้าวเมื่อไม่แน่ใจว่าผลผลิตปีต่อมาจะดี  จะนําข้าวมา
ขายได้ประมาณ 4 000-10 000 บาท  ชาวบ้านที่มีรายได้จากการขายข้าวนี้เป็นชาวบ้านที่มีที่นาน้อย คือ 
เหลือจากที่ใช้บริโภคแล้วจึงจะขาย   รายได้จากการทอผ้าไหม เป็นรายได้ที่เกิดจากกลุ่มทอผ้าไหม  มีสมาชิก
ทั้งหมด 10 คน  มีรายได้ประมาณคนละ 200-300 บาท  รายได้จากการขายผักที่ปลูกภายในบริเวณบ้านและ
ริมห้วยปากดาวเป็นจํานวนเล็กน้อย  ถ้าปลูกตลอดปีจะมีรายได้เล็กน้อยพอเป็นค่าอาหารภายในครอบครัว 
คือ ประมาณวันละ 10-40 บาท  ซึ่งผักที่ปลูกมีหลายชนิด  เช่น  คะน้า  ส ะระแหน่  หอม  โหระพา  เป็นต้น  
ชาวบ้านจะปลูกผักกันน้อยมาก  เพราะสภาพดินเป็นดินเอียด (ดินเค็ม ) และภาวการณ์ขาดแคลนน้ําในการ
ทําการเกษตร  สรุปแล้วชาวบ้านกอกมีรายได้เฉลี่ยแล้วประมาณ 50 000 บาท/ครอบครัว/ปี
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            สภาพประชากร 
 

จ านวนประชากร 
                ประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในหมู่บ้านกอก  ส่วนใหญ่เป็นประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่มาตั้งแต่

เดิมและเป็นคนพื้นเมือง  ใช้ชีวิตแบบชาวชนบทเป็นชีวิตที่เรียบง่าย  และมีประชากรย้ายเข้ามาอยู่ใหม่จาก
หลายจังหวัด  ตามที่ลูกหลานบ้านกอกไปแต่งงานด้วยบ้านกอก  หมู่ที่  3   และหมู่ที่  14   มีประชากรต้ัง
บ้านเรือนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านทั้งหมด  299  ครัวเรือน  มีจํานวนประชากรทั้งหมด  770  คน  เป็นชาย  300  
คน  หญิง  470 คนจําแนกจํานวนประชากรตามช่วงอายุ  และเพศ (ดังตารางภาคผนวก) 
 

                     ลักษณะภาษา 
            ภาษาที่พูดเป็นภาษาพื้นเมือง(ภาษาอีสาน)  ลักษณะการพูดจะมีภาษากลางประสมบ้างใน
บางคํา   แต่เป็นสําเนียงอีสาน   เพราะประชาชนได้รับการศึกษามากขึ้น มีความสัมพันธ์ทางสังคมติดต่อ 
สื่อสารกับผู้คนมากขึ้น   และใช้ภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร  ภาษาอีสานบางคําจึงถูกกลืนหายไป 

 

                    ลักษณะครอบครัว 
ลักษณะครอบครัวของชาวบ้านกอกส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวขยาย  คือ มีปู่ ย่า ตา  ยาย  

พ่อ   แม่  ลูก  อาศัยอยู่ด้วยกัน   แต่ก็มีบ้างที่เป็นครอบครัวเดี่ยว  เพราะจะเห็นได้จากเมื่อแต่งงานแล้วสามี
ภรรยาจะแยกเรือนออกมาอยู่เฉพาะครอบครัวตนเอง   และภายในครอบครัวจะมีสมาชิกเฉลี่ยระหว่าง           
5-7  คน 

 

       สภาพการปกครอง 
บ้านกอก  ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน  หลังจาก แบ่ง 

เขตการปกครองเป็น  2  หมู่บ้าน คือ  หมู่ที่ 3  และ  หมู่ที่ 14 ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการ หมู่บ้าน
ฝ่ายต่างๆ   ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่   พุทธศักราช 2457   เพื่อให้การปกครองบริหาร
จัดการบ้านเมืองเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย   และได้แบ่งหมู่บ้านออกเป็นคุ้มๆ   มีการแต่งต้ังคณะ 
กรรมการดูแลบริหารจัดการในแต่ละคุ้ม  เป็นการกระจายอํานาจให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่บ้านละ 2  
คน  ซึ่งชาวบ้านได้เลือกเข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในสภา  อบต. ในการจัดทํา
แผนงานโครงการ  และร่างข้อบังคับ อบต.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  คือนางอังคณา  พินิจมนตรี  และผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  14  คือนายฉลาด  เคนานันท์           
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   ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อ 

                              ประเพณีวัฒนธรรม     บ้านกอกมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพ
บุรุษ  โดยถือบุญประเพณีของภาคอีสาน คือ  ฮีต 12 ครอง 14  และชาวบ้านยังร่วมกันปฏิบั ติตามประเพณี
อย่างเคร่งครัด  แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเน่ืองจากชาวบ้านกอกยังมี
ปู่ตาที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้านกอกมาช้านาน   ชาวบ้านกอกจึงมีประเพณีที่จัดขึ้น
เป็นการทําบุญให้กับปู่ตาด้วย งานบุญประเพณีฮีต  12 คลอง  14 ที่ชาวบ้านกอกยังยึดถือปฏิบัติอยู่คือ

บุญเบิกบ้าน     จะจัดขึ้นในช่วงเดือนอ้าย หรือเดือนธันวาคม  ซึ่งถือเป็นเดือนแรกในการ
นับเดือนของไทย  ชาวบ้านจะร่วมกันจัดงานบุญนี้ขึ้นทุกปี  เพื่อทําบุญให้เป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและ
ชาวบ้านที่อาศั ยในหมู่บ้านทุกครัวเรือน  และถือเป็นการเร่ิมต้นปีใหม่ตามประเพณีไทยอีสาน  พิธีกรรมจะ
เร่ิมโดยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดที่บริเวณกลางหมู่บ้าน  และทําบุญเลี้ยงพระร่วมกันของชาวบ้านทั้งหมู่ 3 
และหมู่ 14  หลังจากนั้นพระสงฆ์ก็จะรดน้ํามนต์ตามบ้านเรือน ยุ้งข้าว คอกสัตว์  เพื่ อขับไล่สิ่งชั่วร้ายในปีที่
ผ่านมา  และเพื่อเป็นสิริมงคลในการเร่ิมต้นปีใหม่
                งานบุญข้าวจี่      จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม  หรือเดือน 3 ของทุกปี  ซึ่งจะมี
การร่วมกันทํากิจกรรมภายในหมู่บ้านหลายอย่าง  เช่น   การทําข้าวเกรียบแผ่นหรือข้า วโปร่งเพื่อไปตักบาตร
ตอนเช้าที่วัดหรืออาจมีข้าวต้มมัดไปร่วมถวายด้วย  เมื่อเสร็จงานบุญในช่วงเช้าแล้ว   ชาวบ้านก็จะออกไปทํา
ไร่ทํานาตามปกติ
                          งานประเพณีสงกรานต์     ซึ่งจัดขึ้นในเดือนเมษายน หรือเดือน  5  ในระหว่างวันที่ 13-15  
เมษายน ของทุกปี    จะมีการสรงน้ําพระ   ผ้าป่าร่วมกันทั้ง 2 หมู่บ้าน  มีขบวนแห่รอบหมู่บ้านเวลาประมาณ 
4  โมงเย็น  และนอกจากนี้ในทุกปีประเพณีสงกรานต์ของหมู่บ้านยังมีการแห่เต่าและพิธีรดน้ําเต่า   โดย
ชาวบ้านจะนําเต่ามาที่ศาลปู่ตาจํานวนหน่ึงและนําน้ําหอมมารด   การแห่บวงสรวงหลวงปู่ เต่า  ประชาชนใน
ละแวกใกล้เคียงก็จะมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยทุกปี   รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาจากที่ต่างๆด้วย 

               บุญเข้าพรรษา     จะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8  จะมีการห่อขนม  ข้าวต้ม  ทําบุญเลี้ยง
พระและฟังเทศน์  มีการแห่เทียนพรรษาร่วมกันทําบุญรัก ษาศีล  มีต้นเทียน  ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทองร่วมใน
งานแห่ด้วย  ชาวบ้านส่วนหน่ึงที่ต้องการจะงดเว้นจากของมึนเมาในช่วงเข้าพรรษาก็จะปฏิญาณตนว่าจะงด
เว้นในวันน้ี

               บุญข้าวประดับดิน    จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา  เดือน 9  ชาวบ้านจะนําห่อข้าว ที่เรียกว่า  ห่อ
ข้าวน้อย  ภายในห่อข้าวจะประกอบด้วย  หมาก  พลู  ยาเส้น  ของคาวที่เป็นของแห้ง  จะใช้ใบตองห่อเป็น
กระทงเล็กๆ  และตอนกลางคืน  ชาวบ้านจะนําห่อข้าวเหล่านี้ไปวางไว้รอบๆวัด  หรือตามต้นไม้   การ
ประกอบพิธีกรรมนี่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ  และผีไม่มีญาติ  โดยมีมัคทา ยกกล่าวคําเรียกวิญญาณ
ให้มารับส่วนกุศล
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               บุญข้าวสาก    จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา  เดอืน 10  ชาวบ้านกอกจะทําข้าวห่อเช่นเดียวกับการ
ทําบุญข้าวประดับดิน   แต่เรียกว่า  ห่อข้าวใหญ่   การทําบุญก็เช่นเดียวกันกับบุญข้าวประดับดิน
                       งานบุญออกพรรษา   จัดในวันขึ้น  15 ค่ํา เดือน 11 ก่อนวันออกพรรษา 1 วัน  จะมีการเตรียม
อาหารไว้ตักบาตรใน ช่วงเช้า  มีการแห่ดอกไม้ร่วมกันทั้ง 2 หมู่บ้านและทําบุญที่วัด  และชาวบ้านกอกยังมี
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทําดอกไม้  และร้อยมาลัยก่อนวัน ออกพรรษา 2 วันในตอนกลางคืนจะ 
จะมีการเวียนเทียนและหนุ่มสาวก็จะมีการเล่นประทัดดอกไม้ไฟ ในตอนกลางคืนของวันถัดมาจะมีกันเทศก์
โดยที่เราไม่ได้นิมนต์พระไว้ก่อน (ภาษาพื้นบ้านเรียกว่ากันฑ์หลอน )ชาวบ้านจะนิมนต์พระขึ้นเทศก์ตอน
กลางคืน และหนุ่มสาวจะเอาคําผญามาโต้ตอบกันอย่างสนุกสนาน พอวันรุ่งขึ้นจะเป็นการตักบาตร
เทโวโลหนะ 
                          บุญกฐิน  งานบุญน้ีจะจัดขึ้นหลังจากออกพรรษาแล้ว  มีระยะกาลภายใน 1  เดือน คือ
นับตั้งแต่วันแรม 1  ค่ํา เดือน 11  ถึงวันขึ้น 15  ค่ํา เดือน 12   ก่อนวันงานจะมีการเตรียมอาหาร  ห่อขนม
ข้าวต้ม  มีการต้ังกองกฐินไว้ที่บ้านเจ้าภาพ   ซึ่งเจ้าภาพจะต้องทําการจองวัดที่จะทอดกฐินไว้ก่อน  เพราะวัด
หนึ่งๆจะสามารถรับกฐินได้ปีละ 1  กองเท่านั้น หลังจากตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล  ก็จะถวายองค์
กฐินซึ่งประกอบด้วย  ผ้าไตร จีวร  เคร่ืองอัฐบริขารสําหรับพระสงฆ์      
               

   ความเชื่อ 
                           ประเพณีแห่ดอกไม้     ชาวบ้านกอกจะจัดบุญแห่ดอกไม้หลังจากวันสงกรานต์ประมาณ 2-3 
วัน  ชาวบ้านจัดงานบุญนี้เพื่อบูชาพระยาแถน    ซึ่งเป็นเทวดาและเป็นการขอฝน   เพื่อที่จะให้สามารถทํา
การเกษตรได้เป็นอย่างดี  เป็นการนําดอกไม้มาบูชาพระยาแถนและพระสงฆ์ที่มาสรงน้ําด้วย  โดยพิธีการใน
การแห่ดอกไม้จะจัดให้มีงานบุญ 3 วัน  เร่ิมจากการที่วัดจะตีระฆังเรียกชาวบ้านมารวมกันที่วัด  ชาวบ้านก็จะ
ถือภาชนะใส่น้ําและมีดอกไม้มาร่วมขบวนแห่  ภายในขบวนจะมีพระภิกษุสามเณรร่วมขบวนอยู่ด้วย   พิธีนี้
จะจัดขึ้นในช่วงเย็น ประมาณ 5 โมงเย็น  แต่ละวันชาวบ้านก็จะนําภาชนะใส่น้ําออกมาวางหน้าบ้าน  เมื่อ
ขบวนแห่ผ่านมา  พระที่เป็นผู้ นําในขบวนแห่จะนําดอกไม้มาจุ่มน้ําที่ชาวบ้านเตรียมไว้และรดนํ้าให้พรแก่
ชาวบ้าน  ผู้ที่ร่วมขบวนจะเล่นสาดน้ํากันอย่างสนุกสนาน  เมื่อเดินไปตามถนนจนรอบหมู่บ้านแล้ว  
ชาวบ้านก็จะเดินทางกลับไปที่วัดเพื่อนําดอกไม้ไปเสียบตามศาลาวัด  ชาวบ้านที่ไปทําไร่ทํานาเมื่อเสร็จจาก
งานก็จะนําดอกไม้มาร่วมในพิธีทีหลัง  จะเห็นได้ว่าลักษณะการทําบุญแห่ดอกไม้นี้ เป็นการรวมกันทาง
พิธีกรรมและความเชื่อระหว่างประเพณีสงกรานต์และประเพณีบุญบั้งไฟ  โดยมีพิธีกรรมเป็นของสงกรานต์
แต่เชื่อตามความเชื่อในการทําบุญบั้งไฟ  ด้วยเหตุน้ีชาวบ้านกอกจึงไม่มีการจัดงานบุญ บั้งไฟทําพิธีบอกผี
บ้าน นอกจากนี้ชาวบ้านยังยึดพิธีกรรมในหมู่บ้านดังนี้

         การเลี้ยงผี      คือการบอกกล่าวผีบ้านเกี่ยวกับการกระทําของชาวบ้านในหมู่บ้าน   โอกาสใน
การเลี้ยงผีบ้าน  เมื่อชาวบ้านทําผิดกฎของหมู่บ้าน  หรือเมื่อชาวบ้านทําอันตรายเต่าซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยง
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ของเจ้าปู่ทั้งที่มาบนบานขอให้เจ้าปู่ช่วยเหลือแล้วได้ดังที่หวังจําเป็นต้องมาแก้บนก็ต้อง มาทําพิธี
เลี้ยงผีทั้งนั้น เคร่ืองเซ่นในการเลี้ยงผี   มีดังนี้

   ก. ไก่ฆ่าไม่เชือดคอ   ห้ามตัดเล็บไก่  จับไก่หักหลัง  นําเคร่ืองในไก่ออกให้หมดแล้วนําไก่
ทั้งตัวไปต้มใส่เกลือ

ข. เหล้าขาว
ค. ข้าว น้ํา
ง.  หมาก  ยาสูบ
จ. น้ําพริก

 ทุกคร้ังที่มีการเลี้ยงผีต้องนําไปเลี้ยงตอนเช้าวันพุธ โดยจ้ําประจําหมู่บ้านคือ พ่อใหญ่บุญชู  สุดวิเศษ (จ้ําคือผู้
ที่ชาวบ้านเลือกเป็นผู้ติดต่อกับผีบ้าน  ซึ่งจ้ํานี้จะต้องมาจากตระกูลที่เป็นจํ้าของหมู่บ้าน โดยตลอด  และเป็น
ผู้ที่ชาวบ้านนับถือด้วย )  เรียกว่าเป็นพิธีแก้บน  พิธีจะเร่ิมขึ้นเวลาประมาณ 7 โมงเช้า โดยปกติจะมีชาวบ้าน
มาแก้บนทุกวันพุธ  การแก้บนอาจนําหมอลําซิ่ง มาจัดแสดงหน้าศาล   สําหรับการแก้บนที่สําคัญ เช่น ลูก
สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ การได้งานหรือการเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน 
                วันส าคัญของเต่า     หรืองานเต่า คือ วันสุดท้ายของสงกรานต์  ชาวบ้านกอกจะมีพิธีรดน้ําเต่า  
โดยชาวบ้านจะนําเต่าจํานวนหนึ่งและนําน้ําหอมมารด คล้ายกับพิธีรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์  งานนี้
จัดได้เพียงหนึ่งปีคือเมื่อ พ .ศ. 2538 และใน พ .ศ. 2539 ก็งดไปเนื่องจากเกิดกรณีเต่าตาย   แต่ทางหมู่บ้าน
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้จัดงานวันรักเต่าแทนในวันที่  14  กุมภาพันธ์ของทุกปี 
                 การเลี้ยงบ้าน     จะเลี้ยงในเดือน  3 และเดือน 6   ก่อนฤดูทําการเกษตร  เคร่ืองเซ่น หรือของ
ทําบุญก็ใช้อย่างเดียวกับการเลี้ยงผี   แต่จะมีการกระทําอย่างอื่นเพิ่มเติม คือ  ชาวบ้านทุกคนทุกครัวเรือนต้อง
ทําสัญลักษณ์ของสมาชิกในบ้าน
                  สมาชิกในบ้าน        ใช้ข้าวปั้นเป็นจํานวนก้อนตามจํานวนสมาชิก
                    สัตว์เลี้ยง                 จะใช้ใบตองฉีกเป็นร้ิว  และมัดคล้ายหลอดดูด
                   เทียน  ดอกไม้         เท่ากับจํานวนสมาชิกในครอบครัว
                     ธูป                           จ้ําจะเป็นผู้จุดเอง
นําสิ่งของทั้งหมดใส่กล่องไปวางรวมกันบริเวณที่ทําพิธี  ซึ่งจ้ําจะเป็นผู้ทําพิธีต่อไป  การทําพิธีนี้เพื่อต้องการ
ให้เจ้าปู่ดูแลลูกหลานและสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านอย่าให้มีความทุกข์ ให้มีแต่ความสุข การทําพิธีก่อนการเกษตร  
จะมีการเสี่ยงทาย ไก่ 3 ตัว  ที่บริเวณศาลเจ้าปู่  โดยการเสี่ยงทาย
                  1)  ชาวบ้านในบ้านกอกจะอยู่ดี   มีความสุขหรือไม่
                 2)  ฟ้าฝนในปีนี้จะดีหรือไม่
                3)  พืชพรรณธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์หรือไม่
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การเสี่ยงทายจะดูจากความโค้งของขากรรไกรล่างของไก่  ถ้าขากรรไกรล่างของไก่ทั้ง 3  ตัวโค้งดีทุกตัว
หมายถึง  ผลการเสี่ยงทายออกมาดี  แต่ถ้าขากรรไกรล่างของไก่ออกมาตรง  นั่นก็หมายถึงการเสี่ยง ทาย
ออกมาไม่ดี   ชาวบ้านก็ต้องมีการเตรียมรับกับสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้น
                        นอกจากนี้จ้ําจะทําหน้าที่เสี่ยงทายในหมู่บ้านแล้ว   จ้ํา ยังเป็นผู้นําในการทําความสะอาด
หมู่บ้านพร้อมกับทางอําเภอด้วย   โดยปกติมักเป็นเวลาที่จะมีข้าราชการผู้ใหญ่มาเยี่ยม  และวันที่ 15 ของทุก
เดือน  โดยกระทํามา 4-5 ปี      สวนเต่าจะได้รับการทําความสะอาดด้วยการเก็บกวาดใบและกิ่งไผ่มาจุดไฟ
เผา       

         ชาวบ้านกอก    มีความเชื่อในพีธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์แบบพราหมณ์  ได้แก่   พิธี
บายสีสู่ขวัญในงานมงคลต่างๆ   เช่น  งานแต่งงาน  งานบวช  หรือเมื่อมีผู้มาเยือนผ่านพ้นอุปสรรค  หรือผู้ที่
หายจากการเจ็บป่วย  และมีความเชื่อในเร่ืองเคร่ืองราง  ของขลังต่างๆ  มีความเชื่อถือคนเฒ่าคน แก่  และมี
ความเชื่อเกี่ยวกับการละเว้นการกระทํา  ชาวบ้านเรียกว่า  คะล า   เช่น  วันพระไม่สีข้าว  วันอังคารไม่ เผาผี  มี
คนตายในหมู่บ้านไม่ให้หาฝืนเข้าบ้าน  เป็นต้น 

       กะจ้ า   
 กะจ้ํา  หรือ  ขะจ้ํา  คือ  ผู้ที่ชาวบ้านมีความเชื่อ   เลื่อมใสศรัทธาว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ 

ติดต่อกับภูตผีได้   เมื่อมีการบนบานสารกล่าว  หรือเลี้ยงดอนปู่ตา  หรือเลี้ยงผีบ้าน  ผีเรือน  ผีนา  ชาวบ้าน
จะให้กะจ้ําเป็นสื่อในการติดต่อ 
 

       มัคนายก   
    หมายถึง  ผู้จัดการทางกุศล  เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  เป็นที่ยอมรับของชุมชน  ถูกคัดเลือกขึ้นมาเพื่อเป็นผู้นําในการประกอบพิธี 
กรรมทางศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี

        กลุ่มอาชีพทอผ้าลายขิดเต่า 
    กลุ่มทอผ้าลายขิดเต่าได้จัดต้ังขึ้นในปี พ .ศ. 2550 โดย กศน .อําเภอมัญจาคีรี จัด
กระบวนการเรียนรู้การทอผ้าล ายขิดเต่าให้กับกลุ่มสนใจ จํานวน  10  คน  เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับ
ประชาชน  และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน    อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่หมู่บ้านเต่า
ลงบนผืนผ้า  จําหน่ายเป็นของฝากที่ระลึก ให้กับนักท่องเที่ยวในราคาผืนละ 200  บาท  ถึง 350  บาท ขึ้นอยู่
กับขนาดและลวดลายบนผืนผ้าปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น  20  คน 

 

       กลุ่มแกะสลักเต่าจากกะลามะพร้าว 
    นายสนอง  ศรีสมรส  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  14  ได้ไปศึกษาดูงานที่อําเภอภูเวียงได้เห็นการ
แกะสลักไดโนเสาร์ด้วยกะลามะพร้าว    จึงได้คิดประดิษฐ์สร้างสรรค์แกะสลักเต่าด้วยกะลามะพร้าว   เพื่อเป็น
ของฝากที่ระลึกของบ้านกอกและได้รวมกลุ่มผู้สนใจจํานวน  5  คนทําผลิตภัณฑ์เต่าเอกลักษณ์ของชุมชนฝาก 
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ขายที่ร้านค้าสวนเต่าสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอมัญจาคีรี   ได้ส่งเสริมสนับสนุนการนําเอาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์สร้าง
ประโยชน์    เสริมคุณค่าสร้างรายได้ให้กับประชาชน   โดยการนําเอากะลามะพร้าวมาแกะสลักเป็นเต่า  ซึ่ง
เป็น อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านกอก  จึงได้ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพการแกะสลักเต่าจากกะลามะพร้าวขึ้น 
ในปี พ.ศ.2551 
 

       กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
   ชาวบ้านกอกใช้เวลาว่างในการทอเสื่อกกไว้ใ ช้ในครัวเรือน  และสามารถจําหน่ายสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือนได้   และการส่งเสริมสนับสนุนของทางภาครัฐให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้าง 
เศรษฐกิจ ชุมชนให้เข้มแข็ง   และจากการที่บ้านกอกเป็นแหล่งท่องเที่ยว  แหล่งศึกษาเรียนรู้ มีนักท่องเที่ยว 
มาศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ    จึงได้รวมกลุ่มผู้ทอเสื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้นในปี  2548    ให้เป็นกิจกรรมหนึ่งใน
การศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน  มีสมาชิกกลุ่มดําเนินการจํานวน  10 คน  ปัจจุบันกลุ่มได้มีการพัฒนาการทอ
เสื่อกกด้วยสีลันและลวดลายที่หลากหลายสวยงาม  และมีคุณภาพมากขึ้น
 

    กลุ่มท ากระติบข้าวด้วยเชือกไนลอน 
        กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านกอกได้รวมกลุ่มกัน  จัดตั้งกลุ่มทํากระติบข้าวด้วยเชือกไนลอนขึ้น  เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม  2548 มีสมาชิก  5  คน  เพื่อสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ในชุมชน  โดยกลุ่มได้คิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสานก ระติบข้าวเหนียวด้วยไม้ไผ่  โดยมากใช้เชือกไนลอนถักแทน
และประยุกต์ลวดลายให้สวยงามด้วยลายมัดหมี่  สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย   มีสมาชิกกลุ่ม  7  คน  
ปัจจุบันกลุ่มได้มีการพัฒนาลวดลายที่หลากหลาย และมีคุณภาพมากขึ้น 
 

        กลุ่มจักสานผู้สูงอายุบ้านกอก 
  ในปี พ.ศ. 2548   ผู้สูงอายุบ้านกอกได้รวมกลุ่มกันจํานวน  5  คน  จัดตั้งกลุ่มจักสาน  
นอกเหนือจากการทํากิจกรรมต่างๆในชุมชนเพื่อสร้างรายได้  เสริมคุณค่าทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ   และเป็น
แบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและชุมชนอื่น  โดยสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ตามความถนัด
ของแต่ละคน  ผลิตภัณฑ์ที่ทําได้แก่  เคร่ืองมือทํามาหากิน  ได้แก่  ไซ  สุ่มจับปลา  ข้อง  สุ่มขังไก่  เป็นต้น  
และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน  ได้แก่  กล่องข้าว  (กระติบข้าวเหนียว)  หวด  กระบุง  ตะกร้า  ไม้กวาดทางมะพร้าว  
เป็นต้น  สามารถจําหน่ายได้ในและนอกชุมชน  สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี  ปัจจุบันมี
สมาชิกกลุ่มจํานวน  10   คน  เพื่อจัดประกอบกิจกรรมทางสังคมและเป็นสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านด้วยกัน 
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       กลุ่มสตรีแม่บ้านพัฒนา 

        กลุ่มสตรีแม่บ้าน พัฒนา บ้านกอก จัดตั้งขึ้นโดยยึดระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  มี  
พ.ศ.  2538   ในระเบียบได้กําหนดให้ แต่ละหมู่บ้านคัดเลือกแกนนําสตรี  จํา นวน  15  คน  เพื่อทําหน้าที่
ประสานงานกับเครือข่าย  หน่วยงานภาครัฐองค์กรส่วนท้องถิ่น  และเป็นแกนนําพาสตรีในชุมชนทํา
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน  พัฒนาสังคม  และพัฒนาสตรีให้มีบทบาทในการพัฒนาสังคมชุมชน   เป็นที่ยอมรับ
ในสังคม  และได้รับสนับสนุนทุนให้กู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ จากคณะกรร มการพัฒนาสตรีระดับตําบล  
จํานวน 10,000 บาท 
 

        กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   
     กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกอก  จัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่  5  เดือนกรกฎาคม  พ .ศ.  2543  
จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักประหยัด  อดออม  และมีแหล่งเ งินกู้เพื่อการประกอบอาชีพใน
ชุมชนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา  พึ่งพาตนเองได้   และสร้างความรักสามัคคีในชุมชน  โดยให้สมาชิกออม คนละ  
10  บาท/เดือนเป็นอย่างต่ํา  และถือ หุ้นๆ ละ  100 บาท    จัดตั้งคร้ังแรกมีสมาชิก 81  คนมีเงินทุนหมุนเวียน  
8,600  บาท  ปัจจุบันมีสมาชิกทั้ง  2  หมู่บ้านทั้งสิ้น  148  คน  มีเงินทุนหมุนเวียน  5,065,550  บาท 
 

         แหล่งท่องเท่ียว 
   -หมู่บ้านเต่า  ตั้งอยู่ที่บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น ห่าง
จากอําเภอเมืองขอนแก่น  ประมาณ  50  กิโลเมตร  เป็นหมู่บ้านที่มีเต่าเพ็ก(เต่าเหลือง) เต่าเพ็กที่บ้านกอกมี
อายุยืนยาวสืบเชื้อสายกันมาพร้อมๆ กับการก่อต้ังบ้านกอก   เต่าเพ็กจะรวมกันมากในบริเวณที่เรียกว่าศาล
เจ้าคุณปู่(ดอนเต่า)   ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของหมู่บ้าน นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างดียิ่ง  
  -สิม (โบสถ์) วัดสระทองบ้านบัว   ตั้งอยู่ที่บ้านบัว ตําบลกุดเค้า เป็นอาคารทรงคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรมที่แสดงลักษณะเด่นชัดของพื้นถิ่นอีสาน มีการแต้มสีภาพ โดยภายนอกอาคารประดับแว่นแก้ว
ฐานชุกชี ภายในประดิษฐานพระประธานศิลาทรายรูปแบบอีสาน โดยในปี 2545 ได้รับรางวัลอาคาร
ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก(Award of Merit) จากองค์การยูเนสโก้ 
(UNESCO)

-กล้วยไม้ป่า ช้างกระ  อยู่ภายในวัดป่ามัญจาคีรี บนถนนสายอําเภอชนบท-อําเภอมัญจา
คีรี(ทางหลวงหมายเลข 229)  ก่อนถึงอําเภอมัญจาคีรี  1  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ  61  
กิโลเมตร  จุดเด่นคือ  เป็นกล้วยไม้ที่มีสันสันสวยงาม ปกติมักจะพบเห็นตามป่าเขา  ลักษณะของดอกจะมีสี
ต่างๆ เช่น สีแดง เรียกว่า ช้างแดง (หายากในธรรมชาติ) สีขาว  เรียกว่า ช้างเผือก  ทุกสายพันธุ์จะมีกลิ่นหอม
ฟุ้งกระจาย  จะออกดอกภายในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี  เจริญพันธุ์ตามธรรมชาติและจะเกาะ
ติดตามกิ่งของต้นมะขามและต้นไม้ชนิดอื่นๆ
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เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 

         อุดม  บัวศรี และคณะ (2532)   ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  การพัฒนาการท่องเที่ยวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่าแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมากยังมิได้รับการพัฒนาทั้งโครงสร้าง  
พื้นฐาน  และการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก  นอกจากนี้ยังพบแหล่งท่องเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรมถูกบุก
รุกทําลาย     ขาดการจัดการใช้พื้นที่การบริการการท่องเที่ยวให้มีระบบหรือแบบแผน  ตลอดจนทั้งความ
ปลอดภัย และความอบอุ่นในการท่องเที่ยว  สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทั่วไปคือ  ความไม่สะอาดของแหล่ง
ท่องเที่ยว  นอกจากนี้การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวยังมีน้อยอีกด้วย  
        จากการศึกษางานวิจัยเร่ืองการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้วิจัยเห็นว่า  
แหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ยังขาดการพัฒนาทั้งโครงสร้างและสิ่งอํานวยความสะดวก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรท่องเที่ยวถูกบุกรุกและทําลาย  จนเกิดความเสื่อมโทรม  เป็นผลให้ระบบนิเวศ
ขาดความสมดุล  และนอกจากนี้ยังขาดการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวยังขาดจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
        ประสาร  พันธ์สีมา (2537 )  ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการประสานงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หัว
หิน – ชะอํา  ผลการศึกษาพบว่าจําเป็นต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายแผน และการดําเนินการใน
แนวตั้งโดยหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ  ประกอบ
กับการเชื่อมโยงในแนวนอน  โดยการประสานนโยบายแผน และการดําเนินการในระหว่างหน่วยราชการใน
ระดับเดียวกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานการพัฒนาระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งถูกแบ่งแยกพื้นที่การบริหารราชการออกจากกัน  ทั้งนี้การพัฒนาจะต้องคํานึงถึงความต้องการของ
นักท่องเที่ยว และการตอบสนอง ต่อความต้องการน้ัน  โดยเฉพาะการพัฒนาของเอกชน  
        จากการศึกษางานวิจัยเร่ืองการประสานงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หัวหิน–ชะอํา  สรุปได้ว่า  
ในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวนั้น  ยังขาดการประสานงานระหว่างส่วนราชการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
        พระมหาสุทิตย์  อบอุ่น (2541) ได้ศึกษาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์  ศึกษาเฉพาะกรณี :  เส้นทางสายลําน้ํากก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงศักยภาพ
ของชุมชนท้องถิ่นในการสิ่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับศักยภาพใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  จากกลุ่มตัวอย่าง  141  คน   

        ผลการศึกษาพบว่า  ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีศักยภาพในด้านการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวมากที่สุด  รองลงมาได้แก่  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อมและการกระจายรายได้ตามลําดับ   สําหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับศักยภาพในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวนั้น ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยมาเป็นชุมชนและปัจจัยด้านสถานการณ์  
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แวดล้อม  พบว่า  การได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว  การติดต่อประสานงานระหว่างชุมชนและการ
สนับสุนนจากหน่วยงานรัฐ  มีความสัมพันธ์กับระดับศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอรุรักษ์  ส่วน
ปัจจัยอืน่ ๆ  ได้แก่  การรับรู้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว  การฝึกอบรม  สมรรถนะของชุมชนในการรับรอง
การท่องเที่ยวด้านกายภาพ  ความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนในชุมชน  การมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นและ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  แต่
เมื่อทดสอบกับระดับศักยภาพของชุมชนในแต่ละด้าน  พบว่า 
    1)  การได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว สมรรถนะของชุมชนในการรับรองทางการ
ท่องเที่ยวด้านกายภาพ  การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่น การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ  มี
ความสัมพันธ์กับระดับศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   2)  การได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว  การฝึกอบรม  การติดต่อประสานงานระหว่าง
ชุมชน  มีความสัมพันธ์กับระดับศักยภาพในการกระจายรายได้ 
   3)  การได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว  การติดต่อประสานงานระหว่างชุมชน มีความ 
สัมพันธ์ระดับศักยภาพในการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวตามลําดับ ส่วนสภาพปัญหาเกี่ยวกับ
การ ท่องเที่ยวเห็นว่า  สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานการบริการข้อมูลข่าวสารและการจัดการดูแล
นักท่องเที่ยวไม่เพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยว  เกิดปัญหาที่สําคัญ  คือ  ความไม่เป็นระเบียบและการ
ทําลายทรัพยากรท่องเที่ยว  มีข้อเสนอแนะว่า  ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  เพิ่มความ
ร่วมมือประสานงาน  ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว 
         กังสดาล  ภูสิงหา(2542) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป็ดกับบึงหนองโคตร  จังหวัด
ขอนแก่น   จากกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 41 คน ประชากรและ
นักท่องเที่ยว  จํานวน  100  คน  โดยการระดมสมองดําเนินกิจกรรมแทรกแซง  และประเมินผลการ
ดําเนินการ   
         ผลการศึกษาพบว่า  ปัญหาที่สําคัญเป็นปัญหาด้านขาดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่อง 
เที่ยว  ขาดระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  และองค์การบริหารส่วนตําบลขาดความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ขาดระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  ส่วนการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ได้ดําเนินการตามบทบาท  พบว่าส่วนใหญ่บทบาท
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นที่พอใจผลกระทบ  
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมแทรกแซง  คือ   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลมีความพยายามที่จะแสดงบทบาท
ของตนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นและประชาชนมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของบึง
หนองโคตรมากยิ่งขึ้น  
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                     นิตยา  สาราษฎร์ (2546) ได้วิจัยเร่ือง   การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   หมู่บ้านวัฒนธรรม
ผู้ไทย   บ้านโคกโก่ง   ตําบลกุดหว้า   อําเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์  
                     ผลการวิจัยพบว่า หมู่บ้านโคกโก่ง ยังคงมี การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ได้อย่างเหนียวแน่น  ความสัมพันธ์ในชุมชนยังดําเนินไปในระบบเครือญาติ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
มีการเผยแพร่วัฒนธรรมชุมชน  โดยการนําเสนอรูปแบบของการท่องเที่ยว  แก่นักท่องเที่ยว  การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์  ยังส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยการ
เข้าไปมีส่วนร่วมของชุมชน และก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชนบท    นับได้ว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    และวัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการพัฒนาชนบท  เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อีกวิธีหนึ่ง  โดยการดําเนินการจะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผล  เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนต่อไป 
                     ลําไย  แสงสว่าง  (2547)  ศึกษาวิจัยเร่ือง  บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอภูเรือ  จังหวัดเลย  ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)   
        ผลการวิจัยพบว่า   อําเภอภูเรือ  มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  เพราะมีธรรมชาติที่สวยงาม มี
อากาศหนาวเย็นเป็นเสน่ห์จูงใจนักท่องเที่ยว  มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย  มีความพร้อมในด้านบริการ 
บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ได้แก่  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาอาชีพของประชาชน  การประชาสัมพันธ์ และการจัดทําแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 
        ปัญหาอุปสรรค  ได้แก่  อําเภอภูเรือ มีฤดูกาลท่องเที่ยวสั้นเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น  
 ทั้งขาดการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง  แนวทางแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว  ต้องได้ รับความร่วมมือระหว่าง
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน      การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในท้องถิ่นดําเนินการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรม  อัธยาศัยไมตรี
ของประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลโดยทั่วไป 
                     วิรัต ิ นาคนชม (2548) ได้วิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว  ผลการวิจัยพบว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวนั้นชุมชนได้ร่วม
จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์แพล่องบ้านฟ้าเหลื่อม  ชุมชนมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  มี
โครงสร้างการบริหารจัดการ  มีคณะทํางาน  มีกฎข้อบังคับกลุ่ม  มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่จะมุ่งไปสู่
เป้าหมายที่ชัดเจน มีความเข้มแข็ง  มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
        รูปแบบการบริหารจัดการ  เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ได้ให้ข้อมูลกับกลุ่มอนุรักษ์ล่องแพบ้านฟ้าเหลื่อม  เข้าทําการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทําหน้าที่เพียงกํากับดูแล และ
สนับสนุนส่งเสริมเท่านั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งน้ี ทําให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการ  
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แบบมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน  ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่สําหรับองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดขอนแก่น   ทําให้เกิดความประหยัด   คุ้มค่า  โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชน  ทําให้ชุมชนมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของชุมชน  ซึ่ง
จะก่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
        ปนัดดา  โพธินามและคณะ (2549) ได้วิจัยเร่ือง  ศักยภาพการบริหารจัดการที่พักทางวัฒนธรรม
สู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง  ตําบลกุดหว้า  อําเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์   ผลการวิจัยพบว่า  บ้านโคกโก่ง  เป็นหมู่บ้านของชาวผู้ไทย  และเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  โดยเร่ิมให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ .ศ. 2541  เป็นต้นมา  อาชีพหลักของชาวบ้านคือการทํา
นา  อาชีพเสริมคือ การให้บริการที่พักนักท่องเที่ยว   การท่องเที่ยวเป็นลักษณะโฮมสเตย์  คือให้นักท่องเที่ยว
เข้าพักกับชาวบ้าน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวผู้ไทยรวมทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติไป
พร้อมๆ กัน โดยมีชาวบ้านเป็นผู้ให้บริการต้อนรับ  
        ด้านการบริการจัดการ   มีคณะกรรมการดําเนินงานโดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นฝ่ ายต่างๆ  
รูปแบบการต้อนรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ การต้อนรับด้วยพวงมาลัย  การบายศรีสู่ขวัญ  การรับประทานอาหาร
พื้นบ้าน  การชมการแสดง  และการเข้าร่วมกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชาวผู้ไทย  
                     วิรุณา  วรจินดา(2549)  ได้วิจัยเร่ือง  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว  กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสําคัญในจังหวัดมหาสารคาม      
         ผลการวิจัยพบว่า  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ได้แก่
การส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ โดยใช้สิ่งต่าง ๆ นับตั้งแต่  สื่อพื้นบ้าน  สื่อโทรทัศน์  วิทยุ  
หนังสือพิมพ์  และการประชาสัมพันธ์สินค้าทาง  Internet    นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการพัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมรายได้แก่บุคคลและชุมชน  เพื่อเป็นสินค้าจําหน่ายแก่นักท่องเที่ยว และยังมีบทบาทในการจัดทํา
แผนการท่องเที่ยวงานประจําปี  และแผน  3  ปี อีกด้วย 
         ลักษณะประเพณี วัฒนธรรมที่สําคัญ  ได้แก่  งานประเพณีบุญเบิกฟ้า   ประเพณีนมัสการพระ
ธาตุนาดูน วัฒนธรรมที่สําคัญได้แก่  วัฒนธรรมการทอผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก บ้านกุดรัง และการทอ
เสื่อกกบ้านแพง   แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่  การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว   การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้กว้างไกลขึ้น   การให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทุกวิธี   
การพัฒนาอาชีพ ชาย หญิง เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพการสร้างเครือข่ายกับองค์การรัฐ  และภาคเอกชน
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส่งเสริมด้านงบประมาณ การท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
        ภัทรธิรา  ผลงาม (2549)ได้ทําการวิจัยและพัฒนารูปการการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระ 
บวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําหมาน  ตําบลน้ําหมาน  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย  
         ผลการวิจัยพบว่า  สภาพ และปัญหาการจัดการท่องเที่ยวสภาพในการให้บริการคือ  มีการล่อง
แพใช้เรือหางยาวลากจูงและการขายอาหาร   ส่วนปัญหา   การจัดการท่องเที่ยวมีปัญหาจากนักท่องเที่ยวจะ  
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พบปัญหาเมา เอะอะอาละวาด และต้องการเล่นน้ําขณะเมาสุรา  มีนักท่องเที่ยวบางคนพูดไม่ไพเราะเอาแต่ใจ
ตนเองมาก   สั่งอาหารต้องการเร็วมาก   ขณะที่มีนักท่องเที่ยวมากไม่ทันใจจะโกรธมาก  ปัญหาสําคัญที่สุด
คือ  นักท่องเที่ยวไม่เชื่อฟังผู้ให้บริการล่องแพเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่องแพ  การลงเล่นน้ําไม่ปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผู้ให้บริการ 
        ปัญหาจากผู้ประกอบการ  ด้านการให้บริการบางคนขาดทักษะต่าง ๆ  โดยเฉพาะทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ  เมื่อมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจ  ทําให้นักท่อง เที่ยว
ไม่ประทับใจและไม่กลับมาเยือนอีกในโอกาสต่อไปและมีปัญหาจากระบบการจัดการโดยจัดการขยะใน
แหล่งท่องเที่ยวไม่มีการดําเนินการจัดเก็บขยะ เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานใด ๆ  ให้บริการเก็บขยะ  จึงเกิด
ปัญหาขยะโดยตรงไม่มีวิธีการจัดเก็บหรือทําลายขยะ  ผู้ประกอบการจึงแก้ปัญหาโดยนําขยะไปทิ้งในเมือง  
         ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  4  
รูปแบบ คือ (1) ด้านพื้นที่  โดยการพัฒนาพื้นที่ป่ารอบ ๆ อ่างเก็บน้ํา  พัฒนาจุดชมวิว  พื้นที่แหล่งน้ํา  ปลูก
ดอกไม้ พืชสมุนไพร  ในสวนป่าบริเวณกลางอ่างน้ํา (2) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท่องเที่ยว โดยการ
จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน  ใช้สถานที่ในโรงเรียนบ้านห้วยกระทิงและการกําหนดข้อบัญญัติใช้ระเบียบ
และแนวปฏิบัติในการล่องแพ  (3)ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว  มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ  กิจกรรมในเทศกาล
ประจําปี  (4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการให้บริการนักท่องเที่ยว  มีส่วนใน
การผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร  ได้แก่ การเลี้ยงไก่  ปลา  การปลูกพืชผักต่าง ๆ  รวมทั้งผลไม้
ตามฤดูกาล  การมีส่วนร่วมในการขายของที่ระลึก  และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  และมีส่วนร่วมในกลุ่มรถ
อีแต๋น  เพื่อรับส่งนักท่องเที่ยว  จากบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
                     วัชรพล  กิ่งพุ่ม  (2550)   ศึกษาวิจัยเร่ือง  บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative  Research) ผลการวิจัยพบว่า   ศักยภาพการท่องเที่ยวเขื่อนอุบลรัตน์  เป็นเขื่อนอเนก ประสงค์ที่
ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานที่โดดเด่นสวยงาม   มีทัศนียภาพดึงดูดนักท่องเที่ยว   มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายมี
ความพร้อมด้านการให้บริการ  บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยมีการสํารวจและวางแผนพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว  ได้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการ
ผลิตสารคดีแนะนําแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนอุบลรัตน์ในรายการ    “เที่ยวสุขใจไปกับ อบจ.ขอนแก่น”   ปัญหา  
ได้แก่ ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  ทําให้การท่องเที่ยวขาดช่วงไม่ต่อเน่ือง  อีกทั้ง
ยังขาดการประสานงานอย่างจริงจังของทางรัฐบาล  และเอกชนในการร่วมมือกันพัฒนา  
         จากการศึกษางานที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์เบื้องต้นได้พบว่า  การมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น“หมู่บ้านเต่า” บ้าน
กอก  ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งได้แก่การประชาสัมพันธ์  การจัดหามัคคุเทศก์  
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ท้องถิ่น  การจัดสรร    งบประมาณ  การจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยว  การติดตามและประเมินผล  ดังได้
บรรจุไว้ในกรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผล  ดังต่อไปนี้  
กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  
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รายงานติดตามและประเมินการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น       หน้า 56 

สถานภาพผู้ให้ข้อมูล
-  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    ขอนแก่น 
- ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล 
   สวนหม่อน 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ปราชญ์ชาวบ้าน 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน  
- ชาวบ้าน 
 - เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่ 
 - นักท่องเที่ยว 
 
 
 
 

1. การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน 
    จังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการ 
    ท่องเท่ียวในจังหวัดขอนแก่น  “หมู่บ้านเต่า”   
    บ้านกอก ต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี   
    จังหวัดขอนแก่น 
          1.1  การประชาสัมพันธ์ 
          1.2  การจัดหามัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
          1.3  การจัดสรรงบประมาณ 
          1.4  การจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
          1.5  การติดตามและประเมินผล 
2.  สภาพการท่องเท่ียวของ“หมู่บ้านเต่า” 
     บ้านกอก ต าบลสวนหม่อน  อ าเภอ           
     มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
3.  แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ใน  
    การส่งเสริมการท่องเท่ียว  “หมู่บ้านเต่า”
    บ้านกอก  ต าบลสวนหม่อน  อ าเภอ
    มัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น  
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บทท่ี  3 

วิธีด าเนินการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลในคร้ังนี้เป็นการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ  เพื่อต้องการ
ทราบการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่ นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
ขอนแก่น  “หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล  ต้องการทราบการมีส่วนร่วมขององค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้องการทราบสภาพกา รท่องเที่ยวของ  “หมู่บ้านเต่า ” บ้านกอก ตําบลสวนหม่อน  
อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น หาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ องค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น “หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอ
มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ตามลําดับหัวข้อดังต่อไปนี้

1. กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล
2. การเลือกพื้นที่และเลือกผู้ให้ข้อมูล 

  3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
     4. การสร้างเคร่ืองมือ
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     7. การตรวจสอบข้อมูล 
  8. การวิเคราะห์ข้อมูล

 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย   ได้แก่  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ผู้ใหญ่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน  คณะ 
กรรมการหมู่บ้าน  ชาวบ้าน  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่ และนักท่องเที่ยว 
    ผู้ให้ข้อมูล ในการศึกษาครั้งน้ี  จํานวน  30  คน  ประกอบด้วย
  1.  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    จํานวน  3  คน
  2.  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน  จํานวน  3  คน
  3.  ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน   2  คน 
  4.  ปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน  2  คน

รายงานติดตามและประเมินการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น       หน้า 57 



บทที่ 3  วิธีดําเนินการติดตามและประเมินผล

 
  5.  คณะกรรมการหมู่บ้าน  จํานวน  5  คน
  6.  ชาวบ้าน   จํานวน  5  คน 

7.  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว  จํานวน  1  คน
  8.  นักท่องเที่ยว   จํานวน  9  คน

       การกําหนดจํานวนผู้ให้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ  ได้กําหนดตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์ (ชาย  โพธิสิตา, 2550) 
  
การเลือกพื้นท่ีและเลือกผู้ให้ข้อมูล

          การเลือกพื้นที่  ได้เลือก “หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัด
ขอนแก่น เป็นพื้นที่ติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เน่ืองจากมีจุดเด่นที่มีเ ต่าอาศัยอยู่กับชาวบ้านในหมู่บ้านมานานโดยที่ชาวบ้านไม่ทํา
อันตรายเต่า และมีจุดเด่น อีกประการหนึ่ง คือ Home Stay   ซึ่ง Home Stay  เคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับบ้านพัก
แบบ  Home Stay  ดีเด่น ที่รองรับนักท่องเที่ยวมาชมวิถีชีวิตเต่า นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย  
         การเลือกผู้ให้ข้อมูล  ได้เลือกผู้เกี่ยวข้องและกระจายตามสถานภาพ เช่น ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน  ผู้ใหญ่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน  
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ชาวบ้าน  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่ และนักท่องเที่ยว
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล

                     เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Interview :SSI)   เพื่อสัมภาษณ์บริบท

“หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  
  2. แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth  
Interview) ตามวัตถุประสงค์ของการติดตาม  และตามกรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
  3. แนวทางการสังเกต (Observation  Guide) เพื่อสังเกตสถานที่ องค์ประกอบภายในและ
ภายนอกของแหล่งท่องเที่ยว สังเกตความสนใจของนักท่องเที่ยว 
  4. สมุดบันทึกภาคสนาม  เพื่อจดบันทึกข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์  การสังเกตจากปรากฏการณ์
หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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  5. กล้องบันทึกภาพ เพื่อบันทึกลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว  ผู้เข้าเยี่ยมชม  บทบาทของ
มัคคุเทศก์

การสร้างเครื่องมือ

ในการสร้างเคร่ืองมือ  คณะกรรมการติดตามประเมินผลได้ดําเนินการดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด  หลักการ และงานที่เกี่ยวข้อง  
  2. สํารวจพื้นที่ภาคสนามหาข้อมูลและข้อเท็จจริง โดยการสัมภาษณ์เบื้องต้น การสํารวจ 
สังเกต  และถ่ายภาพสถานที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อนํามาสร้างแนวทางการสัมภาษณ์
  3. ร่างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง(Semi Structured Interview :SSI)   แนวทางการ
สัมภาษณ์ แนวทางการสังเกต  ตามกรอบแนวคิดและนิยามศัพท์เฉพาะที่กําหนดไว้
   

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

       1. เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร วรรณกรรม  
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผล 
        2.การถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยว 

       3. เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ(Primary  Data) ลงภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ ตามแนวทางการ
สัมภาษณ์  ตามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Interview :SSI)  แนวทางการสังเกต 
(Observation  Guide) และสัมภาษณ์เจาะลึก(In-depth Interview Guide) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการ
ติดตามและประเมินผล 
 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

   เก็บรวบรวมข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ –  เมษายน 2555

การตรวจสอบข้อมูล

การตรวจสอบข้อมูล ทําเป็น  2  ระยะ  ตั้ งแต่รวบรวมข้อมูลในภาคสนามและหลังจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมาแล้ว ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การตรวจสอบ
แหล่งที่มา  ได้แก่แหล่งเวลา  สถานที่และบุคคล  นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบโดยการใช้วิธีสังเกตควบคู่กับ
การสัมภาษณ์  การซักถามพร้อมกัน  เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนชัดเจนแล้ว นําข้อมูลไปวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

   วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนําข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์ แนวทางการสังเกต  
การจดบันทึกภาคสนามมาจําแนกเป็นหมวดหมู่เรียบเรียงเกี่ยวกับกิจกรรมตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลที่กําหนดไว้ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจพื้นที่และถ่ายภาพ 
โดยจดบันทึกภาคสนาม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  วิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นสําคัญ  ตีความ
ข้อมูล  ความคิดเห็นแต่ละชุดเป็นช่วง ๆ เก็บบันทึกข้อมูลไว้   ตรวจสอบกับข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง   บาง
ประเด็นข้อมูลไม่ครบถ้วนจะได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม และวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
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บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

       การติดตามและประเมินผล เร่ือง  การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  “หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน   อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ ขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลําดับ
ดังต่อไปนี้ 
 1.  ข้อมลูพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 
 2.  การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
ขอนแก่น “หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 3.  สภาพการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเต่า “หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น  
 4.  แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น “หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
  

    ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 
  ผู้ให้ข้อมูล  จํานวน  30  ราย  เป็นชาย  18 ราย  หญิง  12 ราย อายุอยู่ในช่วง 41-50  ปี   
มากที่สุด (12 ราย)  รองลงมา  อายุ  51-60  ปี (6  ราย)  อายุ  21-30  ปี (5  ราย)  อายุ  31-40  ปี (5  ราย) 
อายุ  60  ปีขึ้นไป(2  ราย)   
               ระดับการศึกษา พบว่า  ปริญญาโทมากที่สุด( 10 ราย)  รองลงมา  ม.6 (5  ราย)  
ปริญญาตรี (5 ราย) ป.7 (3 ราย)  ม.3 (4 ราย) ป. 6 (1 ราย) ป. 4 (2 ราย)   
                สถานภาพ เป็น  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    จํานวน  3  ราย   
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน จํานวน  3  ราย  ผู้ใหญ่บ้าน  จํานวน  2  ราย  ปราชญ์
ชาวบ้าน  จํานวน  2  ราย    กรรมการหมู่บ้าน จํานวน  5  ราย   ชาวบ้าน  จํานวน 5  ราย  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
สถานที่ จํานวน  1  ราย  นักท่องเที่ยว จํานวน  9  ราย  
 

                การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ในจังหวัดขอนแก่น “หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก   ต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
             ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า  การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น นั้นได้มีส่วนร่วมที่สําคัญ 5 ประการ ได้แก่การ
ประชาสัมพันธ์   การจัดหามัคคุเทศก์ท้องถิ่น   การจัดสรรงบประมาณ   การจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยว  
การติดตามและประเมินผล  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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  1.  การประชาสัมพันธ์  พบว่า  การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนั้น 
ได้ทําการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โดยได้มีการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  จัดทําแผ่นพับแนะนํา
สถานที่ท่องเที่ยว  มอบให้สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   โรงแรม   สถานประกอบการใน
จังหวัดขอนแก่น  เพื่อทําการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวไม่เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่าเท่านั้น แต่ยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ  ในจังหวัดขอนแก่นด้วย   ดังคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นคนหนึ่งว่า  “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดท าสารคดีแนะน าแหล่งท่องเท่ียวหมู่บ้าน
เต่า  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11   จังหวัดขอนแก่น  จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว  
จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวในงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ” 
  ขณะเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน  ได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่า  โดยจัดทําป้ายบอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่
ต้องดูแลและรับผิดชอบโดยตรง     แต่องค์การบริหารส่วนตําบลสวน หม่อนติดขัดเร่ืองงบประมาณ จึงต้อง
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ช่วยในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์     จัดทําแผ่นพับแนะนํา
สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่า   เนื้อหาการประชาสัมพันธ์มีว่า    “งานประเพณี ไหว้เจ้าคุณปู่  รดน้ าเต่า ”   
จัดทําสารคดี  รวมทั้งแนะนําสถาน ที่ท่องเที่ยวลงในวารสารแคนคูณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นด้วย   ดังคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นคนหน่ึงว่า  “หมู่บ้านเต่า
เป็นภารกิจที่อยูใ่นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เพียง แต่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นเป็นฝ่ายส่งเสริมที่ช่วยประชาสัมพันธ์บ้างเล็กน้อย” 
  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน  ยังได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอีกด้วย    ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทําการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบ้านเต่า
อย่างต่อเน่ือง   ทั้งที่เป็นเอก สาร วารสารเผยแพร่แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว โดยประสานงาน
กับสื่อต่าง ๆ   ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์  วิทยุ  และประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตบนเวปไซด์ของ
หน่วยงาน    นอกจากนี้ศูนย์การท่องเที่ยวยังได้มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่าในก าร
จัดทําแผ่นพับ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของอําเภอมัญจาคีรี   ยังได้รวบรวม
ข้อมูลและจัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยว   และจัดส่งข้อมูลให้จังหวัดประชาสัมพันธ์พร้อมนํา
ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย   ดังคํากล่าว ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน ตําบลสวนหม่อนคนหนึ่งกล่าวว่า 
“ องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนหม่อนได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว หมู่บ้านเต่า ทางเวปไซด์ของ
หน่วยงาน และยังมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดขอนแก่น   นอกจากนี้ยังมีองค์กร
หน่วยงานต่าง ๆ  เช่น  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจังห วัดขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์  พร้อมน าข้อมูลลงในอินเตอร์เน็ตด้วย” 

               2.  การจัดหามัคคุเทศก์ท้องถิ่น    พบว่า จากเดิมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจะสอบถามประวัติ
ความเป็นมาของเต่าและข้อมูลของหมู่บ้าน ซึ่งจะให้ข้อมูลผิดบ้างถูกบ้าง  และในปี พ.ศ. 2548  องค์การ 
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บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดหามั คคุเทศก์ โดยเปิดรับสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มี
ความสนใจ  ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา     เป็นผู้คัดเลือกและฝึกอบรมมารยาทใน
การต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้าน และลักษณะการดูเต่าข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชม
สวนเต่า  และเป็นผูน้ําทางนักท่องเที่ยวคอยให้คําแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติดอนเต่าและวิถีชีวิตเต่ากับ
ชุมชน  ซึ่งจะมีการอบรมให้ความรู้ทุก 3 เดือน แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน คัดเลือกนักเรียนระดับชั้น  ป.4 – 
ป.6 อายุระหว่าง  8-12   ปี    มีจํานวนมัคคุเทศก์ทั้งสิ้น  23  คน  เป็นหญิง  18  คน   และเป็นชาย  5  คน  และ
ดําเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้การสนับสนุนในการฝึกอบรมและพามัคคุเทศก์ไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่   หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้วมัคคุเทศก์ก็จะทําหน้าที่ต้อนรับและแนะนําข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวประวัติความเป็นมาให้กับนั กท่องเที่ยวที่มาเที่ยว สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ โดยจะ
ผลัดเปลี่ยนเวรกันมาทําหน้าที่  ประมาณ  7-8  คน/วัน ดังคํากล่าวของคณะกรรมการหมู่บ้านกล่าวว่า  “จะมี
การอบรมมัคคุเทศก์ทุกๆ  3  เดือน จากครูโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา เพื่อท าหน้าท่ีอธิบายประวัติความ
เป็นมาของเต่าและชุมชนให้นักท่องเท่ียวฟัง  จะท าหน้าท่ีบริการหลังเลิกเรียน และวันเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งก็เป็น
ลูก หลานในหมู่บ้านกอก ทั้ง 2 หมู่บ้าน”    
  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน ไม่ได้ต้ังงบประมาณเป็นค่าตอบแทน
ให้กับมัคคุเทศก์    แต่มัคคุเทศก์จะได้ค่าตอบแทนจากนักท่องเที่ยว  ประมาณวันละ  100  บาท   หรือแล้วแต่
นักท่องเที่ยวจะให้ไม่ได้เรียกร้อง  ดังคํากล่าวของผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว กล่าวว่า  “ ถ้านักท่องเท่ียวมาเป็น
หมู่คณะผู้ดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวหรือคณะกรรมการฯ     ก็จะประสานไปท่ีโรงเรียนเพื่อให้ครูจัดหามัคคุเทศก์
น าเท่ียวมาแนะน าให้ข้อมูล  แต่ถ้ามารถส่วนตัวนักท่องเท่ียวจ านวนน้อยหรือกลุ่มน้อย คณะกรรมการฯ   ก็
จะพานักท่องเท่ียวเดินชมรอบสวนเต่า พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมา  ส าหรับค่าตอบแทนไม่มีให้  
มัคคุเทศก์ก็จะได้ค่าตอบแทนเล็ก ๆ น้อย จากนักท่องเท่ียว แต่เด็ก ๆ ท่ีอาสาม าท าหน้าท่ีตรงนี้ ก็รักที่จะ
ท างานนี”้ 
  3. การจัดสรรงบประมาณ   พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่า มาตั้งแต่ปี พ .ศ.2536  โดยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายสมยงค์  แก้วสุพรรณ  ให้ การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เพื่อล้อมเต่าบริเวณดอนเต่า หรือดอนปู่ตา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2537  ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็น
ค่าอาหารเต่า  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้จัดสรรงบประมาณ   
6,200,000  บาท  เพื่อพัฒนาปรับ ปรุงภูมิทัศน์สวนเต่า โดยก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   จํานวน  2  หลัง  
ก่อสร้างศาลเจ้าคุณปู่   ก่อสร้างสะพานเดินชมเต่า  ก่อสร้างศาลาพักผ่อนแก่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสวนเต่า  
รวมทั้งระบบน้ํา  ไฟฟ้า ในบริเวณสวนเต่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังห วัดขอนแก่น
ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมาตลอดทุกปี   ทั้งดําเนิน การเอง  และจัดสรรงบประมาณให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลสวนหม่อนเป็นผู้ดําเนินการ เช่น ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้    และนอกจากสนับสนุนด้าน 
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อาคารสถานที่แล้วยังสนับสนุนงบประมาณให้เป็นตัวเงิน หลังจากปี 2552  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อนเป็นผู้รับผิดช อบและดูแล  แต่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็ยังให้การสนับสนุนงบประมาณเหมือนเดิม โดยตั้งงบประมาณเงิน
อุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
บ้านเต่า  รวมระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้กา รสนับสนุนงบประมาณจนถึงปัจจุบัน  
14   ปี  ดังคํากล่าวของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า“ เนื่องจากเป็นภารกิจที่ อบต . 
สวนหม่อนได้รับการถ่ายโอน  อบจ. จึงมีการด าเนินกิจกรรมร่วมในลักษณะการดูแลรักษาบ้างปีละไม่มาก” 
   ในการขอรับการสนับสนุนงบประ มาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จะต้อง
เขียนโครงการ ชี้แจงหลักการและเหตุผลความจําเป็นที่ต้องดําเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายอะไร จํานวนเท่าไร  
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ดังคํากล่าวของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน กล่าวว่า  “อบจ .
ขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุนงบปร ะมาณ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านเต่า และให้ความรู้ด้านวิชาการ โดยการขอ
งบประมาณน้ัน ต้องเขียนโครงการ ชี้แจงหลักการและเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการซึ่งงบประมาณท่ี
ได้รับทั้งท่ีเป็นตัวเงิน และ อบจ .เข้ามาด าเนินการเอง โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  และก่อสร้างอาคาร” 
  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อนได้ต้ังงบประมาณปีละ 50,000  บาท เพื่อ
เป็นค่าอาหารเต่า  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ในปี พ .ศ. 2550 ได้มีการสํารวจประชากรเต่า ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบมีเต่าประมาณ  7,000  ตัว  จะกระจายอยู่ตามหมู่บ้าน ในสวน หรือป่าใกล้หมู่บ้าน  
นอกเหนือจากเงินที่องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อนจัดสรรให้แล้ว ยังได้เงินจากตู้บริจาค และจากคณะ
กรรมการฯ  ที่ดูแลสวนเต่าและจากการจําหน่ายของที่ระลึก ซึ่งการใช้จ่ายเงินจะต้องผ่านคณะกรรมการฯ  
ก่อนถึงจะใช้จ่ายได้   สําหรับเงินที่ได้รับจัดสรรมาก็จะแบ่งเป็นค่าอาหารเต่า งบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ้าง
ผู้มาดูแลสวนเต่าโดยเฉพาะ ดังคํากล่าวของคณะกรรมการสวนเต่ากล่าวว่า “เงินท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
มาก็จะน ามาซื้ออาหารเต่า อาหารท่ีเต่าชอบ จะเป็นแตงไทย , ขนุน , แตงกวา  ไปหาซื้อที่ตลาดขอนแ ก่น, 
ตลาดศรีคุณเมือง  ซื้อครั้งหนึ่งก็ประมาณ  3,000  บาท  จะกินได้  2  สัปดาห์  ตนเองจะเป็นคนไปหาซื้อ ท่ี
ตลาดรถไฟ ,  ตลาดศรีเมืองทอง  และบางครั้งไปซื้อถึงจังหวัดชัยภูมิก็มี ส่วนมากจะเป็นผลไม้ ท่ีเต่าชอบ
มาก” 
   4. การจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียว   พบว่า องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  3  ปี  และแผนพัฒนา 5 ปี  ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการจัดทําแผนฯ ได้มีการสํารวจความต้องการของหมู่บ้าน ชุมชน 
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งสําคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่สําคัญ 
สําหรับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา จะมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
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เข้าร่วมประชุมด้วย เช่น สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน  คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดทําเป็นแผนงาน /โครงการ 
นําไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยจะจัดทําแผนพัฒนาให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี (ดังภาคผนวก) 
  ดังคํากล่าวของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นคนหน่ึงกล่าวว่า  “อบจ. ได้มี
การจัดท าแผนพัฒนาด้านการท่องเท่ียวบรรจุไว้ในแผน  3  ปี   ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขอ งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ”    และยังมีคํากล่าวของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อนคน
หนึ่งกล่าวว่า “ได้จัดท าแผนการท่องเท่ียว บรรจุอยู่ในแผน พัฒนา ของ   อบต . ในแผน พัฒนา  3 ปี  ถ้า
โครงการไหนเกินศักยภาพของ อบต. จะน าโครงการน้ันเสนอเพื่อบรรจุเข้าในแผนพัฒนา ของ อบจ.ต่อไป”  
  5. การติดตามและประเมินผล  พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีการติดตาม
ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยการจัดทําแบบสํารวจ ประเมินความพึงพอใจ ความคุ้มค่าความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว  ซึ่งได้ดําเนินการประเมินเมินทุกปี แต่จะติดตามประเ มินผลตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวติดตามเป็นภาพรวม   หรือบางคร้ังก็ติดตาม
ประเมินผลเป็นรายโครงการดังคํากล่าวของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “การ
ติดตามและประเมินผลจะท าการติดตามหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการ
จัดท าโครงการ  ความสนใจของนักท่องเท่ียว   สรุปผลจัดเก็บข้อมูล  น าเสนอผู้บริหาร ผลการประเมิน
สามารถจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในการน าเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดขอนแก่นต่อไป” 
   ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน  ได้ทําการติดตามและประเมินผลเมื่อ
โครงการแล้วเสร็จ โดยทําการสอบถามกับราษฎรในหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน 
องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน ซึ่งผลการประเมินประชาชนมีความพึงพอในอยู่ในระดับมาก การ
ติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อนและค ณะกรรมการสวนเต่า  ได้จัดทําสถิติผู้มา
เยี่ยมชมหมู่บ้านเต่า เป็นรายปี  ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2548  ถึง ปี พ .ศ. 2553   ในปี พ .ศ. 2548  จํานวนผู้มาเที่ยวชม  
46,690  คน,  ปี พ.ศ. 2549  จํานวนผู้มาเที่ยวชม  48,264  คน, ปี พ.ศ. 2550  จํานวนผู้มาเที่ยวชม  53,312  คน,  
ปี พ.ศ. 2551  จํานวนผู้มาเที่ยวชม  29,461  คน, ปี พ.ศ. 2552  จํานวนผู้มาเที่ยวชม  45,985  คน,  ปี พ.ศ. 
2553  จํานวนผู้มาเที่ยวชม  50,417  คน  จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  ถึง  ปี พ.ศ. 2553  จะ
มีทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป  ชาวต่างประเทศ เ ฉลี่ยผู้มาเที่ยวหมู่ บ้านเต่าในแต่ละปี เป็นนักเรียน
นักศึกษาปีละ  8,509 คนประชาชนทั่วไปปีละ 36,460 คน และชาวต่างประเทศปีละ 629 คน เฉลี่ยมี
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมหมู่บ้านเต่าปีละ  45,598  คน    
  จากข้อมูลสถิติเบื้องต้นจะเห็นได้ว่ามียอดนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมหมู่บ้านเต่า มีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปมีจํานวมมากพอสมควร  โดยจะเก็บสถิติจากการลงทะเบียน
ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม 

รายงานติดตามและประเมินการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น       หน้า 65 



บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  สภาพการท่องเท่ียว“หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
          สภาพการท่องเที่ยวของ  “หมู่บ้านเต่า”  นั้น พบว่ามีการดําเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540   ซึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวั ดขอนแก่นได้เข้ามาพัฒนาสวนเต่า ปรับปรุงสถานที่เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
สวนเต่า  ร่วมกับชาวบ้านกอกที่มีความผูกพันกันมานานหลายช่วงอายุคน  และมีการอนุรักษ์สืบทอดต่อกัน
มา ชาวบ้านจะมีการจัดบริเวณบ้าน  ปลูกพืชผักผลไม้   และจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดํารงชีวิตข องเต่า   
พร้อมทั้งจัดที่ให้อาหารเต่าภายในบริเวณบ้านของตน   ผู้เฒ่าผู้แก่จะปลูกฝังให้ลูกหลานรักและไม่ทําร้ายเต่า  
ดูแลเต่าเป็นเสมือนส่วนหน่ึงของครอบครัวคนบ้านกอก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาดอนเต่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ ยวศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและเต่า   โดยให้
ชาวบ้านเป็นเจ้าของบริหารจัดการด้วยตนเอง  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการ  มีการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสวนเต่า  และชาวบ้านได้จัดทํากิจกรรมโครงการบ้านพักโฮมสเตย์เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้พักแรมศึกษาวิถีชีวิ ตชุมชนกับเต่า ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ได้มี
การประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์  สื่อวิทยุ  หนังสือพิมพ์   ทางระบบอินเตอร์เน็ต  และยังมีการบอกเล่าต่อๆ  
กันมา  ทําให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป   ดังคํากล่าวของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่ น กล่าว
ว่า หมู่บ้านเต่า เป็นหมู่บ้านท่ีเต่าได้อาศัยอยู่กับชาวบ้านเป็นเวลานานไม่ต่ ากว่า  100  ปีแล้ว  และเป็นท่ีรู้จัก
ของคนท่ัวไป จึงได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ซึ่ง  จุดเด่น  เป็น หมู่บ้านเต่าแห่งเดียวของประเทศไทย  
จุดด้อย ยังขาดสิ่งดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้าไปเย่ียมชม” 
  ดังคํากล่าวของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนหน่ึง กล่าวว่า เป็น
หมู่บ้านท่ีมีประวัติความเป็นมาที่แปลก คือ เต่าเพ็ก อาศัยอยู่บนบกและสามารถอยู่ร่วมกับคนในหมู่บ้านได้ 
แต่คนไม่เข้าใจวิถีชีวิตของเต่า  จึงไปสร้างท่ีอยู่ให้เต่าโดยไม่ค านึงถึงธรรมชาติของเต่า   จึงเกิดความไม่
สมดุลทางธรรมชาติ  การท่องเท่ียวจึงไม่ก้าวหน้าเท่าท่ีควร  

   คํากล่าวของปราชญ์ชาวบ้านคนหนึ่งปัจจุบันอายุ  92  ปี กล่าวว่า  “เกิดมาก็เห็นเต่าใน
หมู่บ้าน  เดิมทีสภาพบ้านกอกแต่ก่อนรกมาก มีแต่ป่าไผ่เต็มไปหมด เต่าอาศั ยอยู่ตามป่าไผ่ อาหารหากินเอง
ตามธรรมชาติสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์มาก  การปลูกสร้างบ้านเรือนก็ปลูกบ้านใต้ถุนสูง เวลาทิ้งเศษ
อาหารลงมาเต่าก็จะมากินอาหาร บริเวณบ้านแต่ละหลังไม่มีรั้วกั้นเต่าสามารถเดินไปไหนในหมู่บ้านได้โดย
ไม่มีใครท าอันตรายเต่าไม่ว่าจะเป็น หมู หมา  เด็กเล็ก จะไม่มีใครท าอันตราย เพราะเชื่อว่าเป็นเต่าเจ้าคุณปู่ 
ต้องเคารพ “  สภาพการดําเนินชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปมาก เป็นชีวิตที่ต้องทํางานแข่งกับเวลา คนหนุ่มสาว
ไปทํางานโรงงานในตัวจังหวัดขอนแก่น หรือไปทํางานต่างจังหวัด ปราชญ์ชาวบ้านยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า   
“การท า นาแต่ก่อนช่วยกันลงแขกด านา  ไม่ได้ใช้เงินก็สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้  ทุกวันน้ีอยู่ได้ด้วยเงิน
ความสัมพันธ์ลดน้อยลง ก้าวขาออกจากบ้านก็เสียเงินแล้ว  ถ้าเป็นไปได้ต้องการใช้ชีวิตแบบสมัยเดิมดีกว่า ”   
แต่ปัจจุบันสภาพบ้านเมืองมีความเจริญขึ้น   วิถีชีวิตคนในหมู่บ้านเป ลี่ยนไป  วิถีชีวิตเต่าเปลี่ยนไปจากเดิม
มาก  ตายไปก็มาก หนีไปอยู่ตามป่าข้างบ้าน หรือสวนสาธารณะ  การก่อสร้างบ้านเรือนเป็นตึกมีรั้วล้อมรอบ  
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เต่าหากินลําบากมาก ชาวบ้านเป็นผู้หาอาหารให้เต่ากิน โดยจะแบ่งอาหารไว้เป็นจุด ๆ   ถึงเวลาเต่าก็จะ
ออกมากินอาหาร  เต่าจะออกหาอาหารกินช่วงเช้าเวลา  05.00-07.00  น. ถ้าสายจะไม่เห็นเต่าออกมาเดิน
เพ่นพ่านในหมู่บ้าน  และช่วงเย็น เวลาให้อาหาร   17.00-19.00  น. การให้อาหารเต่าก็เปลี่ยนไป  ปราชญ์
ชาวบ้านยังกล่าวย้ําว่า “เต่าทุกวันนี้สบาย มีกรรมการหาอาหารให้กิน ”  และจากคํากล่าวของผู้ดูแ ลแหล่ง
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับประวัติการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเต่ากล่าวว่า   “ ครั้งแรกที่คนท่ัวไปรู้จักหมู่บ้ านเต่าทางทีวี 
ก็คือ คุณสุวิทย์  สุทธิประภา  ผู้สื่อข่าวช่อง 9  อสมท. ซึ่งเป็นเขยบ้านกอก  ไปประชาสัมพันธ์ท าให้เป็นท่ีรู้จัก
ของนักท่องเท่ียวและบุคคลทั่วไป” 
    จุดเด่น   ที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน คือ  เป็นหมู่บ้านที่คนกับเต่าอาศัยอยู่ด้วยกัน  มี
ชื่อเสียงเป็ นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ  มีแห่งเดียวในโลก  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ มีความเป็นธรรมชาติ ที่สําคัญและเป็นเอกลักษณ์ของอําเภอมัญจาคีรี   อีกทั้งชาวบ้านได้ช่วยกัน
ดูแลรักษาสืบทอดต่อกันมาเป็นอย่างดี  มีประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามควรแก่ยกย่ องเหมาะสมกับการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน   ดังคํากล่าวของนักท่องเที่ยวคนหน่ึงว่า “หมู่บ้านเต่าเป็นหมู่บ้านเดียวท่ีเต่า
อาศัยอยู่กับชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยกัน เป็นสิ่งท่ีควรอนุรักษ์ไว้” 

    สวนเต่าบ้านกอกได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมทุกวัน  และทีวี
ช่อง 9  อสมท.  ช่อง 7  สี  มาถ่ายทํารายการ  อาทิ  รายการประทับใจไทยแลนด์  รายการมันแปลกดีนะ  และ
ภายในสวนเต่ามีร้านค้าสวัสดิการจําหน่ายอาหารเคร่ืองดื่มและจําหน่ายอาหารเต่าและของฝากที่ระลึก  
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวซึ่งสมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันลงทุนจัดตั้งขึ้น 

จุดด้อย  บริเวณสวนเต่ามีเต่าน้อยมากนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมช่วงกลางวันจะไม่ค่อย 
มีเต่าให้ดู ในปัจจุบันการดํารงชีวิตของเต่าเปลี่ยนไป  ความเจริญด้านวัตถุมีมากขึ้น ทําให้เต่ามีจํานวนน้อยลง 
ช่วงฤดูแล้งบริเวณสวนเต่ามีสภาพภูมิอากาศแห้งแล้งและอีกอย่างขาดบุคลากรเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง
งบประมาณไม่เพียงพอที่จะไปพัฒนา 
  ดังคํากล่าวของนักท่องเที่ยวกล่าวว่า “บริเวณสวนเต่ามีเต่าน้อยมาก มาเที่ยวช่วง 
กลางวันจะหาเต่าไม่เจอ เต่าหลบเข้าที่ซ่อนหมด และบริเวณสวนเต่ามีสภาพแห้งแล้ง”  และดังคํากล่าวของ
ชาวบ้านผู้เกี่ยวข้องกล่าวว่า “ขาดบุคลากรเข้ามาดูแลภายในสวนเต่าอย่างจริงจัง เช่นการดูแลรักษาความ
สะอาด ความเรียบร้อยและอีกอย่างงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนา” 
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  บ้านพักโฮมสเตย์ 
   กิจกรรมบ้านพักโฮมสเ ตย์ ของแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านกอก    โฮมสเ ตย์หมู่บ้านกอกเร่ิม

ก่อต้ังขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548  ซึ่งได้แนวคิดในการจัดต้ังบ้านพักโฮมสเตย์จากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย      โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้นําพาชาวบ้านไปดูงานที่หมู่บ้านธาร
ปราสาท   บ้านพักโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านกอกมีทั้งหมด  16  หลังจัดให้นักท่องเที่ยวพักได้บ้านละไม่เกิน  3  คน 
กิจกรรมบ้านพักโฮมสเตย์ของแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านกอก  คือ  การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวสัมผัส
เรียนรู้แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตกับชาวบ้าน  ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาดูวิถีชีวิตเต่าที่อยู่ร่วมกันกับคนและสัตว์เลี้ยง
ในหมู่บ้าน ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักวิถีชีวิตชาวบ้าน พฤติกรรมการอยู่อาศัย  การรับประทานอาหาร  การ
ประกอบอาชีพของช าวบ้าน มาสัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวบ้าน และเมื่อนักท่องเที่ยวมีความประสงค์
ที่จะมาพักบ้านโฮมสเตย์ ก็ต้องโทรศัพท์ติดต่อมาก่อนเพื่อคณะกรรมการแหล่งท่องเที่ยวจะได้ประสานงาน
กับชาวบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในเร่ืองการจัดเตรียมบ้า นพัก  ห้องนอน  
อาหารและการต้อนรับ โดยนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวจะต้องแจ้งจํานวนนักท่องเที่ยวและวันเวลาที่จะมาให้แน่
ชัด   รวมทั้งตกลงกันเร่ืองกิจกรรมที่ต้องการและค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อย  เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับก็จะออกมารับนั กท่องเที่ยวและกล่าวทักทายกับนักท่องเที่ยว แจ้ง
กิจกรรมที่มี และให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนที่บ้านพัก และพานักท่องเที่ยวดําเนินกิจกรรมที่ได้เตรียมไว้  เช่น
การรับประทานอาหารร่วมกัน  การรําบายศรี  การผูกข้อต่อแขน  การพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่าง
ชาวบ้านกับนักท่ องเที่ยว   กิจกรรมการท่องเที่ยวจะจัดตามจํานวนกลุ่มนักท่องเที่ยว ประเภทของ
นักท่องเที่ยว ที่อาจจะมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม  โดยในการมาท่องเที่ยวพักโฮมสเตย์ ได้
กําหนด ค่าใช้จ่ายเพื่อแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบดังนี้  

1. ชาวไทย  1 คน/1 คืน/300 บาท (อาหาร 2 มื้อ) 
2. ชาวต่างประเทศ  1 คน/1 คืน/400 บาท (อาหาร 2 มื้อ) 

                 โดยจะหักหลังคาเรือนละ 100  บาทต่อการเข้าพัก 1 คร้ัง / 1 หลัง   เพื่อสมทบทุนเข้าแหล่ง 
ท่องเที่ยวสวนเต่า       บ้านพักโฮมสเตย์จัดตั้งขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ชอบศึกษา วิถี
ชีวิต  อยากเรียนรู้ความเป็นไปในการดําเนินชีวิตของชาวบ้านเสมอว่าตนเป็นลูกหลานของหมู่บ้านเต่า  เช่น  
การนอน  การกิน  ที่อยู่อาศัย  และสามารถเข้าชมได้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน  ได้แก่  กลุ่ม
อาชีพการทอผ้าลายขิดเต่า การทอเสื่อกก การจักสาน การทําพรมเช็ ดเท้า การทํากระติบข้าวด้วยเชือกไนลอน 
เป็นต้น  และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมพบปะพูดคุยกัน  จากการที่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านนั้นได้มา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างเห็นได้ชัดคือการกล่าวคําทักทาย พูดคุยระหว่างกัน มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
บ้านพักโฮมสเตย์   จํานวน  16   หลังคาเรือน   ซึ่งในแต่ละปีจะมีการประกวดบ้านพักโฮมสเตย์ขึ้นในงาน
ประเพณีรดน้ําเต่าไหว้เจ้าคุณปู่  โดยจะมีการมอบรางวัลสําหรับบ้านพักโฮมสเตย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก
คณะกรรมการฯ  ปี พ.ศ. 2554   บ้านพักโฮมสเตย์ ของนายบุญเรือน  สีนุ จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มา 
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เที่ยวชมหมู่บ้านเต่า  พบว่า ส่วนใหญ่จะรู้จากการประชาสัมพันธ์ในแผ่นพับแนะนําสถานที่ท่องเที่ย วของ
จังหวัดขอนแก่น  และจากรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ และจากคําบอกเล่าของคนที่เคยมาเที่ยว   ดังคํากล่าว
ของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งว่า “ไม่มีใครแนะน า รู้จากแผ่นพับแนะน าสถานที่ท่องเท่ียวของจังหวัดขอนแก่น มา
เท่ียวท่ีหมู่บ้านเต่านี้บ่อยมาก ไม่น่าจะต่ ากว่า  10  ครั้ง   และเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
ประทับใจคือการยกระดับพื้นทางเดินให้เข้าไปชมสวนเต่าเพ็กได้สะดวกขึ้น” 
 

                การบายศรีสู่ขวัญสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  
  

          พิธีบายศรีสู่ขวัญ  หรือชาวอีสานเรียกว่า  “บาศรี”  เป็นพิธีที่สําคัญของ ชาวอีสาน  เป็นเร่ืองที่
เกี่ยวกับขวัญและจิตใจ  เพื่อให้เกิดขวัญและกําลังใจที่ดีขึ้น  การดําเนินชีวิตของชาวอีสานแทบทุกอย่าง  จึง
มีการบายศรีสู่ขวัญควบคู่กันไปเสมอ  เป็นการเรียกร้องพลังทางจิต  ช่วยให้มีพลังใจที่เข้มแข็ง  สามารถฟัน
ฝ่าภัยพิบัติต่างๆได้  การสู่ขวัญ ช่วยทําให้เกิดมงคลทําให้ดํารงอยู่ด้วยความสุขราบรื่น  มีโชคลาภมากขึ้น  
และอาจดลบันดาลให้ผู้ที่เคราะห์ร้ายพ้นจากสรรพเคราะห์ทั้งปวง  พิธีบายศรีสู่ขวัญมีหลายรูปแบบ  แล้วแต่
ว่าจะจัดพิธีสู่ขวัญในเร่ืองใด  เช่น  การสู่ขวัญเด็ก  การสู่ขวัญนาค  การสู่ขวัญบ่าวสาว ซึ่งพิ ธีสู่ขวัญเป็น
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  จัดขึ้นเพื่อเป็นการรับขวัญและเรียกขวัญของผู้ที่จากบ้านไปไกล  หรือผู้ที่เพิ่ง
หายจากป่วยไข้ ตลอดจนเป็นการแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งในทางราชการ  และเป็น
การต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือน  ซึ่งในภาคอีสานนั้น  เมื่อมีการจัดงานอะไรก็ตาม  ก็จะมีพิธีการบายศรีสู่
ขวัญควบคู่ไปด้วย  และมีการฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ เน่ืองมาจากพิธีบายศรีสู่ขวัญเมื่อมีแขกมาเยือน  ซึ่งเป็นแขก
ที่มีเกียรติหรือแขกผู้ใหญ่ที่มาจากต่างถิ่น ชาวอีสานจะทําพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพาน
บายศรี หรือที่เรียกว่า "พาขวัญ" การจัดพาขวัญนี้ปกติต้องจัดด้วยพานทองเหลือง  หรือขันสัมฤทธิ์หลายใบ
ซ้อนๆ กัน ซึ่งมีตั้งแต่ 1 ชั้นถึง 9 ชั้น มีใบตองจัดเป็นกรวยเข้าช่อ ประดับดอกไม้สดดูสวยงาม  

         ชาวบ้านกอกได้นําเอาพิธีบายศรีสู่ขวัญมาเป็นการจัดกิจกรรมการต้อนรับ แขกผู้มาเยือน  หรือ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาพักแรมเพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีการดําเนินชีวิตชุมชนคนกับเต่า  และ
เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นอีกทั้งให้ลูกหลานเยาวชนได้สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามไว้ให้
ยั่งยืน 

 
  แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริม  การ

ท่องเท่ียวในจังหวัดขอนแก่น  “หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก   ต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัด
ขอนแก่น 
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         ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า  แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว “หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น มีดังนี้ 
 
  1. การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน ควรจะมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนและจริงจังและอยู่
ในวงกว้างกว่านี้  เพราะการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้ยังอยู่ในวงแคบเกินไป  ส่วนมากนักท่องเที่ ยวที่มา
เที่ยวจะเป็นคนขอนแก่นและทราบจากคําบอกเล่าของคนที่เคยมาเที่ยวและจากแผ่นพับแนะนําสถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น   และแผ่นพับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน และหน่วยงานการท่ องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น  ควรร่วมมือกันจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่า  บริเวณ
ข้างถนนสายหลัก เช่นถนนมิตรภาพ  บริเวณถนนมะลิวัลย์  หน้ามหาวิทยาลัย ขอนแก่น  ถนนสายขอนแก่น-
มัญจาคีรี เป็นต้น  เพื่อให้ผู้สัญจรผ่านไปมาและประชาชนจังหวั ดใกล้เคียงได้เห็นป้ายแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ชัดเจน   ดังคํากล่าวของนักท่องเที่ยวว่า “ควรมีหน่วยงานราชการหลายๆ  หน่วยงานเข้ามาช่วยกันพัฒนาใน
หลายๆ   ด้าน  เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเยี่ยมชมท าให้ชุมชนมีรายได้จากการจ าหน่ายของท่ีระลึก  มี
รายได้เพิ่มขึ้น” 
  จากการแจกแผ่นพับยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อนควรเพิ่ม
ความถี่ของสื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น เคเบิ้ลท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และควรเพิ่มเน้ือหารายละเอียด
ของหมู่บ้านให้หลากหลายและกว้างขวางมากขึ้น 
  และวิธีการประชาสัมพันธ์อีกวิธีหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเสนอแนะคือ “ควรจัดท าเอกสารและ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น   จัดท าเป็นสารคดีท่องเท่ียว และควรมีการพัฒนาเวปไซด์ตลอดด้วย” 
  2. ควรส่งเสริมการพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น   ปัจจุบันมัคคุเทศก์โดยมากจะอธิบาย
รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักท่อ งเที่ยวคนไทย  แต่ถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะไม่สามารถอธิบายรายละเอียดภาษาอังกฤษได้เท่าที่ควร  เพราะมัคคุเทศก์บางคนจะพูด
ภาษาอังกฤษได้บ้าง แต่บางคนพูดไม่ได้เลย   และควรมีค่าตอบแทนให้มัคคุเทศก์ด้วย ดังคํากล่าวของ
คณะกรรมการสวนเต่า กล่าวว่า “มัคคุเทศก์ไม่มีค่าตอบแทนให้ แต่จะได้ค่าตอบแทนจากนักท่องเท่ียว บ้าง
บางราย” 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน ควรให้การสนับสนุน
โดยการส่งเสริมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอบรมด้านภาษา   มีการจัดการเรียนการสอนสําหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
โดยเฉพาะ หรือส่งมัคคุเทศก์ไปอบรมภาษาเพิ่มเติม ดังคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ อบต. คนหน่ึงกล่าวว่า “ควร
อบรมด้านภาษาเพิ่มเติม และควรจัดสรรค่าตอบแทนให้กับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับเวลาที่
ปฏิบัติงาน” 

3. แนวทางการพัฒนาด้านงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมี 
ส่วนร่วมโดยให้การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน   ในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่า  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณสวนเต่า ปลูกต้นไม้ให้ความชุ่มชื้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของ
เต่า และองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน ควรตั้งงบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้กับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
เพราะปัจจุบันมัคคุเทศก์ไม่มีค่าตอบแทน    แต่จะได้ค่าตอบแทนจากนักท่องเที่ยวเท่านั้นดังคํากล่าวของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นคนหน่ึงกล่าวว่า   “น่าจะกระตุ้นให้ อบต. มีความคิดเป็นของ
ตนเอง จัดสรรงบประมาณตามก าลังท่ีมี ไม่ใช่รอรับงบประมาณจากหน่วยงานท่ีไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง อย่าง อบจ.” 
  4.  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้
บรรจุการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ไว้ในแผนพัฒนา   3  ปี  และแผนพัฒนา   5  ปี ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดังคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คน
หนึ่งกล่าวว่า “ การพัฒนาควรจะท าในลักษณะบูรณาการร่วมกัน ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ทุกภาคส่วน 
ท้ังภาครัฐ เอกชน ควรให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในทุก ๆ  ด้าน ทั้ง  5  ด้าน”  และองค์การบริหารส่วนตําบล
สวนหม่อน ได้บรรจุแหล่งท่องเที่ยวหมู่ บ้านเต่าไว้ในแผนพัฒนา  3  ปี ของ อบต . ในการพั ฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวจริงๆ  ก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของ อบต.ในแต่ละปี 

5. แนวทางการติดตามและประเมินผล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควร 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน ร่วมกันติดตามและประเมินผล  โดยการเก็บสถิตินักท่องเที่ยว
เป็นรายไตรมาส  3  เดือน  6   เดือน  ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการหมู่บ้านจะเป็นผู้จัดเก็บสถิตินักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวชมหมู่บ้านเต่า  และองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน ควรแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากนักท่องเที่ยว เพื่อนําผลที่ได้จากแบบสอบถามมาปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆ  ให้มากขึ้น  ดังคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นคน
หนึ่งกล่าวว่า   “จะท าการติดตามและประเมินผลเมื่อโครงการแล้วเสร็จ     โดยแจกแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ   ความคุ้มค่า   ความสนใจของนักเท่ียว” 
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บทท่ี  5 
 

สรุปการติดตามและประเมินผล 
 
      การติดตามและประเมินผล เร่ือง  การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  “หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น  เป็นการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ในการติตามฯ ดังต่อไปนี้  
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 

1.  เพื่อต้องการทราบการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  “หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น   

2.  เพื่อต้องการทราบสภาพการท่องเที่ยวของ “หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอ
มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  “หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก   ตําบลสวนหม่อน  อําเภอ   
มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น   
  
สรุปการติดตามและประเมินผล 
 
  1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 
              กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน ผู้ใหญ่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  ชาวบ้าน  
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่  นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่บ้านเต่า บ้านกอก ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 
  จํานวน  30  ราย  เป็นชาย  18 ราย  หญิง  12 ราย อายุอยู่ในช่วง 41-50  ปี  มากที่สุด(12 
ราย)  รองลงมา  อายุ  51-60  ปี (6  ราย)  อายุ  21-30  ป(ี5  ราย)  อายุ  31-40  ปี(5  ราย)อายุ  60  ปีขึ้นไป(2  
ราย)   
               ระดับการศึกษา พบว่า  ปริญญาโทมากที่สุด( 10 ราย)  รองลงมา  ม.6(5  ราย)  
ปริญญาตรี(5  ราย) ป.7(3 ราย)  ม.3(4ราย) ป. 6(1  ราย) ป. 4(2 ราย)   
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                   2.  การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
จังหวัดขอนแก่น “หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  สรุปได้ว่า 
      การประชาสัมพันธ์  พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ได้มีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  “หมู่บ้านเต่า” โดยมีการจัดทําแผ่นพับแนะนํา
สถานที่ท่องเที่ยวมอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น     สถานประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร  จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์บอกสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งติดตั้งตามถนนสายหลัก  จัดทําสาร
คดีแหล่งท่องเที่ยว ทางทีวี ช่อง 11  ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวลงในวารสารแคนคูณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และยังจัดนิทรรศการในงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ  ในจังหวัด
ขอนแก่น เช่นงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  งานประเพณีไหว้เจ้าคุณปู่  
รดน้ําเต่า  มีข้อความแนะนํา   “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ขอเชิญเท่ียวงานประเพณีไหว้เจ้าคุณ
ปู่ รดน้ าเต่า  วันท่ี  10-16  เมษายน 2554  ณ  แหล่งท่องเท่ียวสวนเต่า  บ้านกอก  ต าบลสวนหม่อน  อ าเภอ
มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น” 
   การจัดหามัคคุเทศก์ท้องถิ่น   พบว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์  จะพาไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่   ซึ่งมัคคุเทศก์เป็นลูกหลาน
บ้านกอก ไม่มีค่าตอบแทนให้  สร้างจิตสํานึก จิตอาสาให้กับเด็ก  ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชน สามารถตอบคําถาม ให้ความรู้แนะนําแก่นักท่องเที่ยว อธิบายลักษณะการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน
เต่า สามารถพูดภาษาอังกฤษได้   การให้บริการที่ดีทําให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ  และให้ค่าตอบแทน
เป็นรางวัล   
       การจัดสรรงบประมาณ   พบว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ตั้งงบประมาณ
สนับสนุน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540  - ปัจจุบัน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ให้การสนับสนุนงบประมาณ  6,200,000 บาท   โดยนายสุรชัย  เบ้าจรรยา     และนายสุพร  ค้อนดี  ส.อบจ.  
เขตอําเภอมัญจาคีรี  ทําการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเต่า โดยทําการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  2  หลัง  
ก่อสร้างศาลเจ้าคุณปู่ ก่อสร้างสะพานเดินชมเต่า อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ทําถนนรอบสวนเต่า  
จัดระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง  ระบบน้ํา  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เข้าไปดําเนินการเอง 
นอกเหนือจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าไปดําเนินการเองแล้วยังได้จัดสรรงบประมาณให้
เป็นประจําทุกปีจนถึงปี พ.ศ. 2552 

               หลังปี พ .ศ. 2552  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ถ่ายโอนภา รกิจสถานที่
ท่องเที่ยว ให้กับ องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน  แต่ก็ยังให้การสนับเงินงบประมาณทุกปี  ช่วง
ระหว่าง วันที่ 10–16  เมษายน  จะมีการจัดงานประเพณีไหว้เค้าคุณปู่รดนํ้าเต่า ขึ้นภายในบริเวณสวนเต่า  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในปี  พ.ศ. 2554 ได้จัดสรรงบประมาณให้ จํานวน  89,700  บาท   
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       การจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียว   พบว่า  องค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้บรรจุ

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไว้ในแผน 3  ปี  แต่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ที่ต้องดูแลทั้งจังหวัด จึงมีข้อจํากัดในด้านการจัดสรร
งบประมาณ ทําให้การท่องเที่ยวพัฒนาไม่ได้เท่าที่ควร 

มีหน่วยงานที่เข้าร่วมในการจัดทําแผน คือ  สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สํานักงานการ
ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนตําบล  หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว  
คณะกรรมการหมู่บ้าน จะต้องมีการสํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่  เ พื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

             การติดตามและประเมินผล   พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยทั่วไป ได้
ดําเนินการติดตามและประเมินผล ทุก  4  เดือน (รายไตรมาส )  เป็นการติดตามแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามยุทธศาสตร์ด้า นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเมินในภาพรวม โดยแจก
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชน เก็บข้อมูลและนํามาปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวต่อไป 

            ที่กล่าวมาข้างต้นคือการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น หมู่บ้านเต่า บ้านกอก ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  

 
       3.  สภาพการท่องเท่ียว “หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัด

ขอนแก่น 
                          การดําเนินการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเต่า บ้านกอก ได้ดําเนินการมาตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2540  เป็น
ต้นมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการสวนเต่า  คณะกรรมการบ้านพักโฮมสเตย์ (Home 
Stay)  ทั้ง  2  หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ 3, 14  คณะกรรมการสวนเต่ามีนายฉลาด  เคนานันท์  เป็นประธานกรรมการ  
และคณะกรรมการบ้านพักโฮมสเตย์  มีนายบุญเรือน  สีนุ  เป็นประธานกรรมการ  โดยคณะกรรมการสวนเต่า 
มีกรรมการดําเนินงานทั้งหมด  26  คน  การจัดการท่องเที่ยวเป็นรูปแบบของคณะกรรมการ และการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน และส่วนราชการที่เข้ามาดูแลร่วมกัน  นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสามารถเดินทางไป- กลับได้
ภายในวันเดียว  แต่ถ้าต้ องการดูวิถีชีวิตเต่าก็สามารถที่จะพักที่บ้านพักโฮมสเตย์ได้  การบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคีเครือข่าย  ในปี พ.ศ. 2548  ได้รับการอบรมการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอน แก่น  และศึกษาดูงาน บ้านพักโฮมสเต ย์   ได้นําความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาประชุมคณะกรรมการและประชาคมหมู่บ้าน จัดตั้ง บ้านพักโฮมสเตย์  มีสมาชิกเข้า
ร่วมกิจกรรม  16  ครัวเรือน  เพื่อบริการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ชอบศึกษาวิถีชีวิต  อยากเรียนรู้
ความเป็นไปในการดําเนินชีวิตของชาวหมู่บ้านเต่า   มีโดยการอยู่ร่วมกันกับชาวบ้าน   อีกทั้งได้จัดต้ัง ร้านค้า
สวัสดิการสวนเต่า  โดยการลงหุ้นของคณะกรรมการตามความสมัครใจ  เพื่อจําหน่ายอาหารเต่าและของฝากที่ 
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ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว  ในปี พ .ศ. 2552  ได้ศึกษาดูงาน บ้านพักโฮมสเตย์ ที่อําเภอ วังน้ําเขียว  ศึกษาดูงาน
การตลาดอําเภอด่านเกวียน  จังหวัดนครราชสีมา ได้นําความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุง
กิจกรรมบ้านพักโฮมสเตย์  และร้านค้าสวัสดิการสวนเต่า  และเข้ารับการอบรมมาตรฐานบ้านพักโฮมสเตย์  
จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ทําให้ได้รับความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบ้านพักโฮมสเตย์ให้
ได้มาตรฐาน  และได้รับการสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการขอ การรับรอง
มาตรฐานบ้านพักโฮมสเตย์   ประธานมีการชี้แจงงานกิจกรรมข่าวสารให้กับคณะกรรมการทราบ  มีการ
ประชาคมหมู่บ้านให้ชาวบ้านได้รับทราบ  เดือนละ 1  คร้ัง และ คณะกรรมการสวนเต่าจะประสานการทํางาน
ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านฝ่ายต่างๆ  หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกช นในการจัดกิจกรรมพัฒนา
สวนเต่า  และการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว   มีการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการศึกษาดูงาน  และถ่ายทํารายการต่างๆทั้งรายการ
โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์  ถ่ายทอดความรู้วิถีชีวิต ชุมชนและการดํารงชีวิตของเต่าบ้านกอกให้กับ
นักท่องเที่ยว   และถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน  นักศึกษาที่มาทัศนศึกษา  และครูอาจารย์จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ   คณะกรรมการสวนเต่าได้จัดทําทะเบียนสถิตินักท่องเที่ยวๆ ในแต่ละวันมีการทํา
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

     ได้มีการพัฒนาสวนเต่าและการอนุรักษ์พันธุ์เต่าไว้ไม่ให้สูญพันธุ์  และคณะกรรมการมีการ
พัฒนาศักยภาพโดยการศึกษาดูงานจากแหล่งท่องเที่ยว  และเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ  อย่าง
ต่อเน่ือง   

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้ประกาศปีท่องเที่ยวอีสานในปี พ.ศ. 2551 – 2553  
เน้นเอกลักษณ์ความเป็น แหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม  และจัดทําหนังสือ  100  หมู่บ้านอีสานน่าเที่ยว  หมู่บ้าน
กอกเป็น  1  ใน  100  หมู่บ้านอีสานน่าเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  ทั้งเร่ืองวิถีชีวิตที่สามารถเข้าชมได้
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน  รวมถึงการนําสื่อมวลชนและบริษัทนําเที่ยวจากต่างประเทศมายัง
บ้านกอกซึ่งได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี   
                ปัจจุบันทางคณะกรรมการได้มีการพัฒนาสวนเต่าอย่างต่อเน่ืองตามศักยภาพ  ให้สวนเต่ามี
สิ่งแวดล้อม  มีระบบนิเวศที่ดี  จัดหาอาหารให้เพียงพอต่อจํานวนเต่า

  ข้อปฏิบัติในการเย่ียมชมสวนเต่ามี ดังนี้
                           1. ห้ามจับเต่าหงายท้องขึ้น เพราะจะทําให้มีผลต่อการฟักไข่ของเต่า  อุณหภูมิจะเปลี่ยน  
เต่าอาจพิการได้ 
               2. ห้ามเคาะกระดองเต่า  
              3. ห้ามจับเต่าจุ่มน้ํา  
              4. ห้ามนําเต่าออกนอกหมู่บ้าน  
              5. ห้ามเหยียบหรือนั่งบนหลังเต่า 

รายงานติดตามและประเมินการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น       หน้า 75 



บทที่  5  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 

       4.  แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวในจังหวัดขอนแก่น “หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก   ต าบลสวนหม่อน   อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัด
ขอนแก่น 

              แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  ควรประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวมากกว่านี้   ควรพัฒนาใน
ลักษณะบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในทุกด้าน ควรทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจําจังหวัด  ควร
ประสานงานกับบริษัททัวร์นําเที่ยวๆ  ตามโรงแรมจัดเส้นทางเข้าไปชมหมู่บ้านเต่า เป็นโปรแกรมนําเที่ย ว
ประจําจังหวัด  ส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะเป็นนักเรียน  รองลงมาเป็นประชาชนทั่วไป   และยังมีคน
ต่างชาติมาท่องเที่ยวมีอัตราเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง 
               ควรมีการส่งเสริมด้านงบประมาณ  เพื่อนํางบประมาณไปปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็น
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น  และควรนํางบประมาณไปตั้งเป็นค่าตอบแทนให้กับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพราะปัจจุบัน
มัคคุเทศก์ไม่มีค่าตอบแทนให้ 

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรบรรจุแผนงานการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนา 3  
ปี  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ควรมีการตรวจสอบและติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง 
 

การอภิปรายผล 
 
    จากการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้พบประเด็นที่น่าสนใจ จึงได้นํามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้  

          1.การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดขอนแก่น “หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น พบว่า 
                               1.1 ด้านการประชาสัมพันธ์  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มีการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในวงแคบและไม่ทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของลําไย  แสงสว่าง (2547) ศึกษาวิจัยเร่ือง  บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย  พบว่าการท่องเที่ยวมีจุดอ่อนด้านการประชาสัมพันธ์ที่ไม่
ทั่วถึงเช่นกัน ในขณะ เดียวกันจะมีความแตกต่างจากงานวิจัยของ  วิรุณา  วรจินดา (2549)  วิจัยเร่ือง  
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประเพณีสําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์  โดยใช้สื่อต่าง ๆ 
เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์  และ Internet   เป็นการใช้สื่อในวงกว้าง 
  ทั้งนี้อภิปรายได้ว่า การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวด้านการประชาสัมพันธ์ คือการจัดทําเอกสารแผ่นพับ  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ในวงแคบ   สื่อโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  และ Internet  เป็นการใช้สื่อในวงกว้าง   
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1.2 ด้านการจัดหามัคคุเทศก์ท้องถิ่น จากผล การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การมีส่วนร่วมของ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  มีการจัดหามัคคุเทศก์ในท้องถิ่น เป็นเยาวชน
ในหมู่บ้านกอก  หมู่ที่ 3,14  โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเป็นที่ประทับใจ
นักท่องเที่ยว มีการเป ลี่ยนเวรกันมาทํางานตลอด  แต่ก็มีข้อเสียด้านภาษาที่มัคคุเทศก์ส่วนใหญ่พูด
ภาษาอังกฤษได้เป็นบางคนเท่านั้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภัทรธิรา  ผลงาม (2549)  วิจัยเร่ือง  การ
วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  พบว่า การ
ให้บริการบางคนขาดทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษ  เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวไม่สามารถ
สื่อสารให้เข้าใจกันได้ 
         ทั้งนี้อภิปรายได้ว่า เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นนั้น เป็นการส่งเสริม
ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม ในการทํางาน     มีความตั้งใจในการทํางานของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่อาสาทํางานเพื่อ
ชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว  โดยไม่มีค่าตอบแทนให้ แต่
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นก็จะได้ค่าตอบแทนจากนักท่องเที่ยวบางคนเท่านั้น 

1.3  การจัดสรรงบประมาณ  จากผลการวิเคร าะห์ข้อมูล พบว่า การมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น   ด้านการจัดสรรงบประมาณ  มีการเข้าไปดําเนินการเอง และสนับสนุน
งบประมาณให้เงินอุดหนุนไปดําเนินการ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลําไย  แสงสว่าง  (2547)  ศึกษาวิจัย
เร่ือง  บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวั ดเลยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอภูเรือ   จังหวัดเลย    
ผลการวิจัยพบว่า    มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  เพราะมีธรรมชาติที่สวยงาม มีอากาศหนาวเย็นเป็นเสน่ห์จูง
ใจนักท่องเที่ยว  มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย  มีความพร้อมในด้านบริการ บทบาทขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเลย  ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ได้แก่  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาอาชีพของประชาชน  การ
ประชาสัมพันธ์ และการจัดทําแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
           ทั้งนี้อภิปรายได้ว่า  แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่า  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  เ ป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ควรปรับปรุงบริเวณรอบแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเต่า และที่สําคัญเต่าจะได้ขยายพันธ์เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับ
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การจัดทําของที่ระลึกที่มีค วามหลากหลาย สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็น
อย่างยิ่ง 

1.4  ด้านการจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าการมี ส่วน
ร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ด้านการจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งสอด คล้องกับ
งานวิจัยของ วิรุณา  วรจินดา  (2549)  ได้วิจัยเร่ือง  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว    กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสําคัญในจังหวัด มหาสารคาม    
ผลการวิจัยพบว่า  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ได้แก่การส่งเสริม
ด้านการประชาสัมพันธ์  โดยใช้สิ่งต่าง ๆ  นับตั้งแต่  สื่อพื้นบ้าน  สื่อโทรทัศน์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์  และการ 
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ประชาสัมพันธ์สินค้าทาง  Internet   นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้แก่บุคคล
และชุมชน   มีการจําหน่ายสินค้าแก่นักท่องเที่ยว และยังมีบทบาทในการจัดทําแผนการท่องเที่ยวงาน
ประจําปี  และแผน  3  ปี อีกด้วย 

         ทั้งนี้อภิปรายได้ว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทําแผนพัฒนา 3 ปี ซึ่งได้บรรจุ
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
                        1.5 การติดตามและประเมินผลนั้น บางประเด็นได้สอดคล้องกับการวิจัยของ                นิตยา  
สาราษฎร์ (2546)  ได้วิจัยเร่ือง  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทย   บ้านโคกโก่ง   
ตําบลกุดหว้า   อําเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์    ผลการวิจัยพบว่า “หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  ตําบลสวน
หม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น ยังคงมี การอนุ รักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นได้
อย่างเหนียวแน่น  ความสัมพันธ์ในชุมชนยังดําเนินไปในระบบเครือญาติ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มี
การเผยแพร่วัฒนธรรมชุมชนแก่นักท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ยังส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมของชุมชน และก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้สู่ชนบท   นับได้ว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   เป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   และวัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาชนบท  เพื่อมุ่งไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้อีกวิธีหนึ่ง  โดยการดําเนินการจะต้องมีการติดตามและประเมินผล  เพื่อปรับปรุงให้
สอดคล้องกับวิถีชุมชนต่อไป 
                  ทั้งนี้อภิปรายได้ว่า  “หมู่บ้านเต่า”  บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี เป็นการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการบริหารและได้รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ หารายได้เข้าชุมชน ตามวิถีชีวิตชาวบ้าน  พบว่าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการติดตามและประเมินผลปีละ 1 คร้ัง 
              2.  สภาพ การท่องเที่ยวของ “หมู่บ้านเต่า ”  บ้านกอกนั้น  จุดเด่น   ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
หมู่บ้าน คือ  เป็นหมู่บ้านที่คนกับเต่าอาศัยอยู่ด้วยกัน  มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  มีแห่งเดียวในโลก  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความเป็ นธรรมชาติ ที่สําคัญและเป็น
เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน มีประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามควรแก่ยกย่องเหมาะสมกับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตสําหรับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา  สาราษฎร์ (2546) เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  
               3.  แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น  ของ  “หมู่บ้านเต่า ” บ้านกอก ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่นนั้น  ควรส่งเสริมพัฒนาการประชาสัมพันธ์อยู่ในวงแคบมากและไม่ทั่วถึง  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ   ลําไย  แสงสว่าง  (2547)  ศึกษาวิจัยเร่ือง  บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอภูเรือ  จังหวัดเลย พบว่ามีจุดอ่อนด้านการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง  ใน 
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ขณะเดียวกันจะมีความแตกต่างจากงานวิจัยของวิรุณา  วรจินดา  (2549)  ได้วิจัยเร่ือง  บทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  กรณีศึก ษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี
สําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อต่างๆ  นับตั้งแต่สื่อพื้นฐาน สื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ทั้งทางอินเตอร์เน็ต  เป็นการใช้สื่อในวงกว้าง    ทั้งรูปแบบการใช้สื่อและ
เน้ือหาของการประช าสัมพันธ์  ตลอดทั้งการพัฒนาส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาของชาวบ้าน  ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภาครัฐ และเอกชน  และการอนุรักษ์ธรรมชาติ   และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิตยา  สาราษฎร์ (2546) 

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว “หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก  ตําบลสวนหม่อน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น จากผล
การวิเคราะห์พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มีการ
จัดหา อบรมมัคคุเทศก์เป็นอย่างดี  โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมีการเปลี่ยนเวร
กันมาทํางาน ก็มีพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรธิรา  ผลงาม  (2549)  ได้ทําการ
วิจัยและพัฒนารูปการการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  พบว่าการ
ให้บริการบางคนขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไม่สามารถสื่อสารให้
เข้าใจได้ 
               สําหรับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ Home Stay  ของ “หมู่บ้านเต่า” บ้านกอก มี
หลายวิธีนั้น แต่ในประเด็นการสร้างเครือข่ายและขยายเครือข่ายการท่องเที่ยวให้กว้างขวางกว่านี้  ทั้งการให้
ความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแก่ผู้ดําเนินการ หรือผู้เกี่ยวข้อง จะสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิรุณา  วรจินดา (2549) 
   การติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบสิ่งที่น่าสนใจ คือ แหล่งท่องเที่ยว “หมู่บ้าน
เต่า” บ้านกอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ควรอนุรักษ์ไว้ เป็นหมู่บ้านเดียวในประเทศไทยเน่ืองจากคนกับเต่ามีวิถี
ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในหมู่บ้าน  
 
ข้อเสนอแนะ   
 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการติดตามฯ  มีดังนี้ 
      1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1)  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีส่วน
ร่วมในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ของหมู่บ้านเต่า บ้านกอก ยังไม่แพร่หลายและยัง
อยู่ในวงแคบ ซึ่งมีผลทําให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง มา
เที่ยวแบบไป-กลับ ไม่สามารถที่จะเข้าถึงหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ ของหมู่บ้านได้ 
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  2)  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเท่านั้น  ไม่ได้ต้ังค่าตอบแทนให้กับมัคคุเทศก์  ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน ควรพิจารณาจัดหาค่าตอบแทนให้กับ
มัคคุเทศก์ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับเด็กที่มีจิตอาสา ในการต้ังใจปฏิบัติหน้าที่และให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 
  3) จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดสรรงบประมาณทุกปีให้เป็นตัวเงิน เช่นการสนับสนุนงบประมาณจัดงานประเพณีไหว้เจ้าคุณ
ปู่ รดน้ําเต่า  ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ
คณะกรรมการสวนเต่า  ควรร่วมมือกันในการจัดหางบประมาณ หาแหล่งรายได้ เช่น การจัดทําของที่ระลึก 
ให้มีความหลากหลาย  ในการเพิ่มรายได้  เพื่อจะได้นําเงินมาบริหารจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยว ในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้น 
  4) จากการติดตามและประเมินผล   พบว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดทํา
แผนพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น บรรจุไว้ใน
แผน 3 ปี  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ควร
กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง  
 
 2.  ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลครั้งต่อไป 
  1)  ควรมีการติดตามและประเมินผล ในเชิงสํารวจ เกี่ยวกับสภาพและปัญหาของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดขอนแก่น หรือในจังหวัดอ่ืน  
  2)  ควรทําการติดตามและประเมินผล เชิงคุณภาพ เกี่ยวกับจุดอ่อนและจุดแข็งของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น และเพื่อจะได้นําข้อมูลไปปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ต่อไป 
  3)  ควรติดตามและประเมินผล เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยให้ความรู้แก่
มัคคุเทศก์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งการใช้ภาษาต่างประเทศให้ถูกต้องอีกด้วย 
  4.) ควรติดตามและประเมินผล แบบผสม ทั้งการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  การมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อื่น ทั้งนี้เพื่อจะได้
ทราบข้อมูลเชิงกว้าง และเชิงลึก 
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บริษัท  อมรินทร์พริ้นต้ิง  แอนด์  พับลิชชิ่ง  จํากัด. 

อุดม  บัวศรี และคณะ.    2534.    รายงานการวิจัยเร่ือง การพัฒนาการท่องเท่ียวใน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.    

อุทัย   หิรัญโต.    2523.    การปกครองท้องถิ่น.    กรุงเทพฯ  :  โอเพียนสโตร์. 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.    2547.     คู่มือประกอบการประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดขอนแก่น.    กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น :  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.    2553.      แผนพัฒนาสาม(ปี 2553-2555) องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดขอนแก่น.    กองแผนและงบประมาณ.   
องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน.    2551.     แผนพัฒนาสาม (ปี 2552-2554 ) องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลสวนหม่อน.    สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน.      
ข้อมูลเชิงวิชาการ - ท่องเที่ยว.   2548.    http://www.most.go.th/tour dcscription.htm) 
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การติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดขอนแก่น 

                                                     คณะท่ีปรึกษา 
1.  ดร.พงษ์ศักดิ์  ต้ังวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2.  นายสุชาติ   โคตรทุม   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
3.  นางสุมาลี   ฐานวิเศษ   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
4.  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
5.  นางสาวนงลักษณ์  รัตนจันทร์                  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
       ประวัติการศึกษา 
1. นายวุฒิพร  ศรีมังกรแก้ว  สมาชิกสภา อบจ.ขก เขต อ.เมืองขอนแก่น   กรรมการ 

           -ปริญญาตรี  สาขาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  
            -ปริญญาโท  สาขาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  
 2. นายณัฐพล  แก้วขัน   สมาชิกสภา อบจ.ขก เขต อ.เมืองขอนแก่น  กรรมการ 
     -ปริญญาตรี   นิติศาสตร์บัณฑิต                มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
     -ปริญญาโท   นิติศาสตรมหาบัณฑิต          มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. นายสุรสิทธิ์ เคนพรม  สมาชิกสภา อบจ.ขก เขต อ.หนองเรือ         
กรรมการ 
           - ปริญญาตรี    ศิลปศาตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
  4. นายเลื่อน  ศรีสุนนท์    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
          - ข้าราชการบํานาญ    

5. นายชัยเลิศ  จันทร   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น     กรรมการ 
             -ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวบึง  ตําบลพังทุย  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก่น  
     -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคะวัน
ออกเฉียงเหนือ 

6. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น                   กรรมการ 
7. โยธาธิการและผังเมือง                        กรรมการ 
8. นางสาวนงลักษณ์  รัตนจันทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น        กรรมการ  

             -ปริญญาโท   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
9. รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
     ข้าราชการบํานาญ 
     -ปริญญาตรี  สาขารัฐศาสตรบัณฑิต                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     -ปริญญาตรี  สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     -ปริญญาโท  สาขาสังคมวิทยามหาบัณฑิต(สังคมสงเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



         10. นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
                     ข้าราชการบํานาญ 
                    -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                    -ปริญญาตรี   สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 11. นายเพ็ชร    มูลป้อม      ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ            กรรมการ 
      -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรบัณฑิต                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
      -ปริญญาโท   ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช                    
        วิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะท างาน 
 

1. นางดวงเนตร   ชาสุวรรณ  นักบริหารงานนโยบายและแผน 7        คณะทํางาน 
                 -ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)     มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
                 -ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
             2. นางนวลมณี เหล่ากุนทา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว        คณะทํางาน 
                 -ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
                 -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
                   มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
             3. นายอภิเดช สุระมณี  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5                 คณะทํางาน 
                 -ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการทั่วไป      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
             4. นางกมลสร สหนาวิน             ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมู                    คณะทํางาน 
                 -ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 

 
 
 
 
 


