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    โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2562 โดยองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเสริมสรางกิจกรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัด

ขอนแกนในชวงเทศกาลสงกรานตที่มีนักทองเที่ยวเดินทางเขาสูจังหวัดขอนแกนเปนจํานวนมาก หมูบานงูจงอาง

เปนอีกแหลง ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเดินทางเขาชมสถานที่และกิจกรรมการแสดงเปนจํานวนมากในแตละป เปน

ชุมชนที่มีวิถีชีวิตแตกตางจากหมูบานอื่น มีความคุนเคยกัน บุตรหลานไดคลุกคลีกับงูไดเขาใจพฤติกรรม เกิดการ

เรียนรูดวยประสบการณจริง ความนาเกรงขามและความดุรายของงูจงอาง รักเรขายยาสมุนไพรของหมูบานนี้ ก็มี

ใจหาญกลาพอที่จะเสี่ยงชีวิตทาทาย กับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดทุกเสี้ยววินาทีของการแสดง โดยยึดหลัก หากทํา

กรรมดีก็ไดรับความสุขความเจริญ หากทํากรรมชั่วก็คอยลางผลาญใหประสบแตความทุกขและความเสื่อม ความ

เชื่อเรื่องการสะทอนเรื่องกรรมเปนความเชื่อที่สอนกันมารุนสูรุน ตองยึดหลักในการทําความดี มีความ

เจริญกาวหนา ชาวบานโคกสงาไมกินงู อนุรักษงู ชาวบานเชื่อวาพญางูจงอางเปนตัวแทนของพญานาค ดวยความ

เปนอัตลักษณ วิถีชุมชน ประเพณีที่ควรอนุรักษ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการทองเที่ยว เทศกาลวันงูจงอางโลก 

ประจําป 2562 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณและสนับสนุนกิจกรรมที่ใหประโยชนและอํานวยความสะดวกแก

ประชาชนโดยทั่วไปดานการสงเสริมการทองเที่ยว สามารถใหประชาชนเห็นความสําคัญและรักษาวัฒนธรรม

ประเพณีของทองถิ่นไว ซึ่งเปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดึงดูดนักทองเที่ยว และกระตุนเศรษฐกิจของชุมชน หลังไดรับการ

สนับสนุนดานการประชาสัมพันธจัดโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเปนประจําทุกป การติดตามประเมินผล

โครงการ เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน นักทองเที่ยว ที่เขาเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวในจังหวัด

ขอนแกน ระดับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการ ความกาวหนาตลอดจนความคุมคา สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว พบปญหา อุปสรรค ขอขัดของตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน แนว

ทางแกไข ปรับปรุงการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว และเปนขอมูลสารสนเทศแหลงทองเที่ยวของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในการพัฒนาครั้งตอไป โดยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับชาวบาน

ประชาชนทั่วไปบานโคกสงา บานโคกสงา ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน จํานวน 100 ชุดและนักทองเที่ยวที่

เขามาเที่ยวชมหมูบานงูจงอาง จํานวน 300 ชุด รวม 400 ชุด (ไดรับกลับเพื่อวิเคราะหจํานวน 252 ชุด) ซึ่งผลการ

ประเมินความพึงพอใจตามหัวขอการดําเนินงานและการมีสวนรวมในดานการบริหารโครงการ มีดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนประชาชนทั่วไป รอยละ 78.97 เพศหญิงคิดเปนรอยละ 57.15 มี

อายุระหวาง 41-50 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.16  การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 34.13 ประกอบอาชีพ

หลักรับจางทั่วไป รอยละ 21.03  มีรายไดในครัวเรือนต่ํากวา 10,000 บาท/เดือน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.44   

ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมรูจักองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน รอยละ 64.44 ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญ

เปนนักทองเที่ยวที่มาจากตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 79.76  
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 2. ความพึงพอใจตอการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารโครงการ (ระดับการมีสวนรวม) 

การบริหารโครงการพบวามีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม อยูใน

ระดับ มากทุกหัวขอ (  = 3.97  S.D. = 0.83)   โดยเปดโอกาสในประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มากเปน

ลําดับ 1 (   = 4.27  S.D. = 0.81)   ระดับการมีสวนรวมมากเปนอันดับ 2 มี 2 ประเด็นคําถามคือ การรับ

ผลประโยชนจากโครงการ/กิจกรรมและโครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหาได

อยางรวดเร็ว ( = 3.96  S.D. = 0.80)   ความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการ

ดําเนินการพัฒนาแหลงทองเที่ยว โครงการ/กิจกรรม มีระดับการมีสวนรวมมากเปนอันดับ 3 (  = 3.93  S.D. = 

0.77)   ความคุมคากับงบประมาณของโครงการนี้ มีระดับการมีสวนรวมมากเปนอันดับ 4 (  = 3.93  S.D. = 0.85)  

ระดับการมีสวนรวมอันดับ 5 คือ การประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม (  = 3.92  

S.D. = 0.89) ระดับการมีสวนรวมมากเปนอันดับสุดทายคือการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของ

โครงการ/กิจกรรม (  = 3.83  S.D. = 0.76)   
 

 3. ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ (ระดับความพึงพอใจ)  

ชาวบาน ประชาชนและนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการสงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2562 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 3.80, S.D. =0.74) 

เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกประเด็นคําถาม 

โดยประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจมากเปนอันดับ 1 คือ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวขอนแกน  

(  = 3.94, S.D. =0.82)  ระดับความพึงพอใจมากเปนอันดับ 2 คือ ความพึงพอใจภาพรวมที่ไดรับงบประมาณมา

พัฒนาแหลงทองเที่ยว ( = 3.90,S.D. = 0.65) และระดับความพึงพอใจมากเปนอันดับ 3 คือ ความหลากหลาย

แหลงทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน มีความหลากหลาย โดดเดน ทางธรรมชาติ (  = 3.90,S.D. = 0.77) และระดับ

ความพึงพอใจมากเปนอันดับ 4 คือ หมูบานงูจงอาง มีการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ระดับจังหวัด

ได (  = 3.90,S.D. = 0.83)  และระดับความพึงพอใจมากเปนอันดับสุดทายโครงการตรงกับความตองการของทาน

และชุมชน (  =3.63,S.D.=0.74 ) 

4. สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

  การดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการในครั้งนี้สามารถสรุปผลการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 

5.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

        จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 252  คน  สวนมากเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 57.14  ชวงอายุ 41-

50 ป มากท่ีสุก คิดเปนรอยละ 30.15  โดยสถานภาพเปนประชาชนทั่วไป คิดเปนรอยละ 78.96 ระดับการศึกษา  

ปริญญาตรี รอยละ  34.12  มีอาชีพหลักรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ  21.03  มีรายไดในครัวเรือน ต่ํากวา 10,000  

บาท/เดือน คิดเปนรอยละ  44.44  สวนใหญยังไมรูจัก อบจ.ขอนแกน  คิดเปนรอยละ  69.44  และเปนนักทองเที่ยวมา

จากตางจังหวัดคดิเปนรอยละ 79.76  
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5.1.2 ความพึงพอใจตอการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารโครงการ (ระดับการมีสวน

รวม) ชาวบาน ประชาชนทั่วไปและนักทองเที่ยว มีความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ/กิจกรรม อยูในระดับมากทุกหัวขอ โดยเปดโอกาสในประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มากเปน

ลําดับ 1 การรับผลประโยชนจากโครงการ/กิจกรรมและโครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและสามารถ

แกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินการพัฒนา

แหลงทองเท่ียว โครงการ/กิจกรรม ความคุมคากับงบประมาณของโครงการนี้ การประชาสัมพันธใหประชาชนรวม

รับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม มีระดับการมีสวนรวมมากรองลงมาตามลําดับ  ระดับการมีสวนรวมมากเปน

อันดับสุดทายคือการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  

5.1.3 การมีสวนรวมตอการประเมินระดับความพึงพอใจตอการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว  

จังหวัดขอนแกน ในแตละระดับความพึงพอใจ ดังนี้     

         ชาวบาน ประชาชนและนักทองเที่ยว มีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป  2562 (หลังดําเนินการ)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ (2). มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/

กิจกรรม คิดเปนคาเฉลี่ย 3.92 แปลคาที่ มาก (6). โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ คิดเปนคาเฉลี่ย 3.93 

แตละครั้งกิจกรรมการแสดงโชวแหลงทองเที่ยวหมูบานงู ทําใหนักทองเที่ยวไดรูจักแหลงทองเที่ยวในจังหวัด

ขอนแกน คิดเปนคาเฉลี่ย  3.97  แปลคาที่  มาก มีความประทับใจ ความสุขที่ไดรับจากการทองเที่ยวสถานที่ 

สําคัญของแหลงทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน   
 

5.2 ขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

               5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน  

ประจําป  2562  (หลังดําเนินการ) 

       การติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมการทองเที่ยว จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2562   

เปนการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวขององคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน ใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการใหบริการของ สถานที่ทองเที่ยว ภายในจังหวัดขอนแกน เพื่อสงเสริม

กระตุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวภายในจังหวัด  ใหมีนักทองเที่ยวไดมาทองเที่ยวแลวเกิดความประทับใจ  สะทอน

ภาพลักษณของการทองเที่ยวภายในจังหวัดใหโดงดังไปทั่วโลก ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จึงไดทํา

การติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน  ประจําป พ.ศ. 2562     

                  การประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวในทองถิ่น ในกระบวนการติดตามและประเมินผลฯ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตามกรอบ 

แนวทางที่ไดกําหนด พบปญหา/ อุปสรรค ในระหวางการดําเนินงาน  พรอมขอเสนอแนะเพื่อไดปรับปรุงการ

ดําเนินงานการติดตามและประเมินผลในปตอไป   

             5.2.2 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล 

                 แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน  สิ่งที่ตองการของนักทองเที่ยวเปนหลัก และ

สรางความสะดวกสบายรวมทั้งการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก  ใหกับนักทองเที่ยวมากที่สุด  เห็นควรจัดสถานที่
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พักผอนหยอนใจปรับภูมิทัศนสถานที่ใหกับนักทองเที่ยว  การอํานวยความสะดวกในการคมนาคม  มีรถบริการ รถ

ประจําทางของขนสง เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว  ที่ไมมีรถยนตสวนบุคคล ไดรับความสะดวกสบาย  

และจัดสถานที่จอดรถใหเพียงพอกับความตองการของนักทองเที่ยว และมีเจาหนาที่รักษาความสะอาด มีการปลูก

ตนไมใหญใหรมรื่นใหกับนักทองเที่ยว มีการจัดรานอาหาร  รานคาสวัสดิการที่หลากหลายเปนระเบียบ เห็นควรจัด

สถานที่พรอมกําหนดราคาเหมาะสมกับนักทองเที่ยว  ดานหองน้ําตองสะอาดพรอมอุปกรณอํานวยความสะดวกใน

หองน้ําตองพรอมใชงานไดทุกหอง เห็นควรมีการจัดตลาดนัดบริเวณแหลงทองเที่ยวไดซื้อของที่ระลึก ราคาถูก ในการ

บริหารจัดการใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีชาวอีสาน ของชุมชน เพิ่มทัศนียภาพของสถานที่

ทองเที่ยวใหสวยงามมากขึ้น  รวมทั้งมีการสนับสนุนในประเพณีตางๆ ของชุมชนไดเผยแพรใหนักทองเที่ยวไดชื่นชม   

             5.2.3 การประชาสัมพันธ 

                    เห็นควรใหประชาชนทราบถึงบทบาท หนาที่ของสภาทองถิ่น มีการเชิญชวนใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในพัฒนาแหลงทองเที่ยวตอการดําเนินงานของสภาทองถิ่นใหมากขึ้น ทําใหทราบถึงประโยชนที่จะไดรับ

จากการตรวจติดตามผล ดังนี้ 

          1. ใหนําขอมูลการติดตามประเมินผลโครงการไปปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและ

นําไปสูการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของทองถิ่นตอไป 

      2. ทราบถึงปญหา และแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ในจังหวัดขอนแกนโดยจากผล

การศึกษาสามารถนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อวางแผนและพัฒนาจังหวัดขอนแกนเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว

ที่เปนที่รูจักอยางแพรหลายทั้ง คนไทยและชาวตางชาติ ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถนํามาเปนประโยชนตองาน

ดานตางๆ ในการกําหนด วางแผน พัฒนาแหลงทองเที่ยวตอไปได 

                     3. ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวของจังหวัดขอนแกน เพื่อนําปจจัยตางๆ 

โดยภาพรวมวา มีจุดแข็งหรือจุดออนทางดานใดบาง อันจะนําไปใชในการวางแผนและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมี

ประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหมากที่สุด 
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บทท่ี 1 
 

 

บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

   แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ  ฉบับที่  2 (พ.ศ.2560-2564) ที่ ไดกําหนดไวตาม

พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ.2561 เพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนาในระยะเวลา 5 ป เพื่อ

เปาหมายการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศพัฒนาแลว มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และการ

เปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแนวทางการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2567) ไดมุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ใหความสําคัญกับการวางรากฐาน และแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ 

ทั้งดานคุณภาพแหลงทองเท่ียว บุคลากรการทองเที่ยว และโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการสรางความสมดุลของการ

พัฒนาทั้งในมิติของพ้ืนที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ และกลุมนักทองเที่ยว เพื่อเปนการสรางรายไดและกระจายรายได

สูชุมชนและการเตรียมความพรอมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสูการเติบโตในอนาคตบนพื้นฐานของการลงทุน

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ตลอดจนการใหความสําคัญกับการทํางานอยางบูรณาการระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน ประชาชน และระหวางประเทศ เพื่อใหเปนแผนแมบทในการพัฒนาการทองเที่ยวไทยสูวิสัยทัศนที่

คาดหมายไดอยางแทจริง 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนโดยอํานาจหนาที่และไดมีนโยบายในการสงเสริมสนับสนุน

การพัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยว การประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว สรางเครือขายความ

รวมมือกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนทองถิ่น ตลอดจนพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอื้อตอการทองเที่ยวและสิ่ง

อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวตามกฎหมายดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน (14) การสงเสริมการทองเที่ยว 

2. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 13 

สิงหาคม 2546 เรื่องกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ขอ 

2 (4) การสงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว  

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเสริมสรางกิจกรรม เพื่อสืบ

สานวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดขอนแกนในชวงเทศกาลสงกรานตที่มีนักทองเที่ยวเดินทางเขาสูจังหวัด

ขอนแกนเปนจํานวนมาก หมูบานงูจงอางเปนอีกแหลง ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเดินทางเขาชมสถานที่และกิจกรรม

การแสดงเปนจํานวนมากในแตละป เปนชุมชนที่มีวิถีชีวิตแตกตางจากหมูบานอื่น มีความคุนเคยกัน บุตรหลานได

คลุกคลีกับงูไดเขาใจพฤติกรรม เกิดการเรียนรูดวยประสบการณจริง ความนาเกรงขามและความดุรายของงูจงอาง 

รักเรขายยาสมุนไพรของหมูบานนี้ ก็มีใจหาญกลาพอที่จะเสี่ยงชีวิตทาทาย กับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดทุกเสี้ยว



รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2562 (หลังดําเนินการ) 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    หนา 6 

 

วินาทีของการแสดง โดยยึดหลัก หากทํากรรมดีก็ไดรับความสุขความเจริญ หากทํากรรมชั่วก็คอยลางผลาญให

ประสบแตความทุกขและความเสื่อม ความเชื่อเรื่องการสะทอนเรื่องกรรมเปนความเชื่อที่สอนกันมารุนสูรุน ตอง

ยึดหลักในการทําความดี มีความเจริญกาวหนา ชาวบานโคกสงาไมกินงู อนุรักษงู ชาวบานเชื่อวาพญางูจงอางเปน

ตัวแทนของพญานาค ดวยความเปนอัตลักษณ วิถีชุมชน ประเพณีที่ควรอนุรักษ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยว เทศกาลวันงูจงอางโลก ประจําป 2562 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณและสนับสนุนกิจกรรมที่ให

ประโยชนและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยทั่วไปดานการสงเสริมการทองเที่ยว สามารถใหประชาชนเห็น

ความสําคัญและรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นไว ซึ่งเปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดึงดูดนักทองเที่ยว และกระตุน

เศรษฐกิจของชุมชน หลังไดรับการสนับสนุนดานการประชาสัมพันธจัดโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเปนประจํา

ทุกป โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้  1) เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในงานเทศการประเพณี 2)  เพื่อ

เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรและเสริมสรางศักยภาพดาน

การทองเที่ยวจังหวัดขอนแกนอยางครบวงจร 3) เพือ่อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น 4) เพื่อประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวหมูบานงูจงอางใหเปนที่รูจักยิ่งขึ้น 5) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม และเพิ่มการกระจายรายไดแก

ประชาชนในทองถิ่น 6) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกนตามนโยบายสงเสริมการทองเทีย่ว  

ซึ่งมีเปาหมายทั้งประชาชน นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ เขารวมกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดขอนแกน ในงานเทศกาลประเพณีวันงูจงอางโลก ประจําป 2562 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 1) ประชาชน

ไดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นอยางตอเนื่องและยั่งยืน 2) แหลงทองเที่ยวหมูบานงูจงอางไดรับการ

ประชาสัมพันธเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว 3) ประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมทองถิ่น 4) สงเสริมการทองเที่ยว 

ตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน             

          ดังนั้น  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จึงไดทําการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจในหลักการและแนวทางการ

พัฒนาการจัดการแหลงทองเที่ยวแกผูนําทองถิ่น  นักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศ  เพื่อสรางความเขมแข็ง

สามัคคีในชุมชน  และสรางเปนแหลงเรียนรูระบบนิเวศน วงจรชีวิตของสัตวเลี้ยงในชุมชนใหคงอยูสืบไป อีกทั้ง ยัง

ชวยใหผูบริหารนําขอมูลผลการประเมินมาวิเคราะหและประเมินผลแผนพัฒนา และเพื่อใหทราบผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการดังกลาว วาเปนไปตามแผนการดําเนินการและเปาหมายที่วางไว และทราบปญหา อุปสรรคจากการ

ดําเนินงานทั้งสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือและแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน ตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน นักทองเที่ยว ที่เขาเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวในจังหวัด

ขอนแกน 

2. เพื่อทราบถึงระดับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการแหลงทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน 

3. เพื่อทราบความกาวหนา ตลอดจนความคุมคาของโครงการสงเสริมแหลงทองเที่ยวจังหวัด

ขอนแกน บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
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ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    หนา 7 

 

4. เพื่อทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอขัดของตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน 

5. เพื่อทราบถึงแนวทางแกไข ปรับปรุงการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  

6. เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศแหลงทองเที่ยวขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในการพัฒนา

ครั้งตอไป 

 

1.3 ขอบเขตการติดตามและประเมินผลโครงการ 

      1. ขอบเขตดานเนื้อหา ทําการติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด

ขอนแกน เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชน นักทองเที่ยว ที่เขาเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน  

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการความกาวหนา บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว รวมทั้ง

ความคุมคา ปญหาอุปสรรค ขอขัดของตาง ๆ และแนวทางแกไขใหเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนที่วางไวของ

องคการบริหารสวนจังหวัด 

      2. ขอบเขตดานประชากร ทําการติดตามและประเมินผล ประชาชนและนักทองเที่ยวชาวไทยและ

ชาวตางประเทศ ที่เขารวมกิจกรรมวันงูจงอางโลก ประจําป 2562 ดังนี้ 

 1) กลุมนักทองเที่ยว จํานวน 300 คน 

 2) ชาวบานพรอมประชาชนทั่วไป จํานวน 100 คน   

      3. ขอบเขตเชิงพื้นที่  บริเวณแหลงทองเที่ยวหมูบานงูจงอางแหงประเทศไทย บานโคกสงา ตําบล

ทรายมูล อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

      4. ขอบเขตดานระยะเวลา  ไดติดตามและประเมินผลโครงการที่เริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือน  

กุมภาพันธ 2562 – เดือน กรกฎาคม 2562  

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนและนักทองเที่ยวที่เขาเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวใน

จังหวัดขอนแกนที่มีผลตอการดําเนินการโครงการ เปนไปตามวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด 

2. ทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการแหลงทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน 

3. ทําใหทราบความกาวหนา ตลอดจนความคุมคาของโครงการสงเสริมแหลงทองเที่ยวจังหวัด

ขอนแกน บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

4. ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอขัดของตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน 

5. ทําใหทราบถึงแนวทางแกไข ปรับปรุงการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว สามารถ

ปรับกลยุทธในการบริหารงานเพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของภาคประชาชน และนักทองเที่ยว อยาง

สมดุลในเชิงการทองเที่ยวยุคปจจุบัน 
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6. ทําใหไดขอมูลสารสนเทศแหลงทองเที่ยวขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในการพัฒนา

ครั้งตอไปและเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหารใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการกําหนดหรือปรับปรุง

การที่จะดําเนินการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตอไป 
 

 

 นิยามศัพทเฉพาะ 

     1. หมูบานงูจงอางแหงประเทศไทย หมายถึง แหลงทองเที่ยวหมูบานงูจงอางแหงประเทศไทย ตั้งอยูที่ 

หมูบานโคกสงา ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

     2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 

เทศบาล  กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการศึกษานี้ หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน  

     3. การมีสวนรวม  หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชน บานโคกสงา ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 

ในการบริหารจัดการโครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน     

     4. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ ตามทัศนคติ   ความคิดเห็น  ความรูสึกนึกคิดของ

ประชาชนทั่วไปและนักทองเที่ยวที่เขาชมหมูบานงูจงอาง ที่ไดจากแบบสอบถามที่ทําการประเมินผลนี้   
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บทท่ี  2 

 

แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 

2.1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนโดยอํานาจหนาที่และไดมีนโยบายในการสงเสริมสนับสนุน

การพัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยว การประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว สรางเครือขายความ

รวมมือกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนทองถิ่น ตลอดจนพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอื้อตอการทองเที่ยวและสิ่ง

อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวตามกฎหมายดังนี ้

1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน (14) การสงเสริมการทองเที่ยว 

2. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 13 

สิงหาคม 2546 เรื่องกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ขอ 

2 (4) การสงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การทองเทีย่ว  

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเสริมสรางกิจกรรม เพื่อสืบ

สานวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดขอนแกนในชวงเทศกาลสงกรานตที่มีนักทองเที่ยวเดินทางเขาสูจังหวัด

ขอนแกนเปนจํานวนมาก หมูบานงูจงอางเปนอีกแหลง ทองเที่ยวที่นักทองเทีย่วเดินทางเขาชมสถานที่และกิจกรรม

การแสดงเปนจํานวนมากในแตละป เปนชุมชนที่มีวิถีชีวิตแตกตางจากหมูบานอื่น มีความคุนเคยกัน บุตรหลานได

คลุกคลีกับงูไดเขาใจพฤติกรรม เกิดการเรียนรูดวยประสบการณจริง ความนาเกรงขามและความดุรายของงูจงอาง 

รักเรขายยาสมุนไพรของหมูบานนี้ ก็มีใจหาญกลาพอที่จะเสี่ยงชีวิตทาทาย กับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดทุกเสี้ยว

วินาทีของการแสดง โดยยึดหลัก หากทํากรรมดีก็ไดรับความสุขความเจริญ หากทํากรรมชั่วก็คอยลางผลาญให

ประสบแตความทุกขและความเสื่อม ความเชื่อเรื่องการสะทอนเรื่องกรรมเปนความเชื่อที่สอนกันมารุนสูรุน ตอง

ยึดหลักในการทําความดี มีความเจริญกาวหนา ชาวบานโคกสงาไมกินงู อนุรักษงู ชาวบานเชื่อวาพญางูจงอางเปน

ตัวแทนของพญานาค ดวยความเปนอัตลักษณ วิถีชุมชน ประเพณีที่ควรอนุรักษ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยว เทศกาลวันงูจงอางโลก ประจําป 2562 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณและสนับสนุนกิจกรรมที่ให

ประโยชนและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยทั่วไปดานการสงเสริมการทองเที่ยว สามารถใหประชาชนเห็น

ความสําคัญและรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นไว ซึ่งเปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดึงดูดนักทองเที่ยว และกระตุน

เศรษฐกิจของชุมชน หลังไดรับการสนับสนุนดานการประชาสัมพันธจัดโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเปนประจํา

ทุกป โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้  1) เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในงานเทศการประเพณี 2)  เพื่อ

เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรและเสริมสรางศักยภาพดาน

การทองเที่ยวจังหวัดขอนแกนอยางครบวงจร 3) เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น 4) เพื่อประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวหมูบานงูจงอางใหเปนที่รูจักยิ่งขึ้น 5) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม และเพิ่มการกระจายรายไดแก

ประชาชนในทองถิ่น 6) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกนตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว  
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ซึ่งมีเปาหมายทั้งประชาชน นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ เขารวมกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดขอนแกน ในงานเทศกาลประเพณีวันงูจงอางโลก ประจําป 2562 ประกอบดวยกิจกรรมสงเสริมประเพณี

และวัฒนธรรมทองถิ่น บายศรีสูขวัญงูจงอาง รถตกแตงขบวนแหงูจงอาง รวมขบวนแหงู ขอพรเจาพองูจงอาง ณ 

หมูบานงูจงอางแหงประเทศไทย บานโคกสงา อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน การจัดประชาสัมพันธสินคาดาน

การทองเที่ยว กลุม OTOP นวัตวิถี จัดขึ้นวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 สถานที่บริเวณแหลงทองเที่ยว หมูบานงู

จงอางแหงประเทศไทย บานโคกสงา หมูที่ 6 ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน โดยงบประมาณ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 1) ประชาชนไดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของ

ทองถิ่นอยางตอเนื่องและยั่งยืน 2) แหลงทองเที่ยวหมูบานงูจงอางไดรับการประชาสัมพันธเปนที่รูจักของ

นักทองเที่ยว 3) ประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมทองถิ่น 4)สงเสริมการทองเที่ยว ตามนโยบายสงเสริมการ

ทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 

เพื่อใหทราบผลการวัดผลการดําเนินการของโครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในครั้งนี้ ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและ

งบประมาณ ไดใชแนวคิด วิธีการดําเนินงานและงานที่เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทาง คือ 

1. พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ.2551 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 

2. แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) 

3. บทวิเคราะหเกี่ยวกบัองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว  

6. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

7. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

8. แนวคิดเกี่ยวกับ Home  Stay 

9. หมูบานงูจงอางแหงประเทศไทย 

10. เอกสารที่เกี่ยวของ 

2.2.1  พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ.2551 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 

  พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2551  

  มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “แหลงทองเที่ยว” หมายความรวมถึง แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทาง

ศิลปวัฒนธรรม  แหลงทองเที่ยวทางโบราณสถาน และแหลงทองเที่ยวที่ไดมีการจัดสรางขึ้น 

  “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

ของรัฐที่มีการดําเนินงานเกี่ยวของกับการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยว 
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  “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

  พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

  มาตรา 3 ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “การบริหารและพัฒนาการทองเที่ยว” ในมาตรา 3 

แหงพระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2551 และใหใชขอความนี้แทน “ “การบริหารและ

พัฒนาการทองเที่ยว” หมายความวา การจัดสราง พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว การบริหารจัดการแหลง

ทองเที่ยว การรักษาคุณภาพแหลงทองเท่ียว การจัดกิจกรรมการทองเที่ยว การพัฒนาบริการทองเที่ยว การพัฒนา

บุคลากรการทองเที่ยว การสรางและเผยแพรองคความรูทางการทองเที่ยว การสรางสินคาทางการทองเที่ยว การ

รักษาความปลอดภัยทางการทองเที่ยวหรือการอื่นใดที่เกี่ยวของกับแหลงเที่ยว นักทองเที่ยวหรืออุตสาหกรรม

ทองเที่ยว โดยคํานึงถึงหลักการการทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ตลอดจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปน

ธรรมในสังคมไมวาโดยทางตรงหรือทางออมอันเปนการสนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน” 

  มาตรา 5  ใหยกเลิกความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 

2551 และใหใชขอความนี้แทน “มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ เรียกโดยยอวา 

“ท.ท.ช.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปน

รองประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวง

วัฒนธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ

ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายก

สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคม

องคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย ประธานหอการคาแหงประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทยและผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ 

  ใหปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมการ

ทองเที่ยวและผูวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ 

หรือประสบการณด านการทอง เที่ ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ ยว  ศิลปวัฒนธรรม หรือการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางนอยดานละหนึ่งคน โดยตองแตงตั้งจากรายชื่อของผูซึ่งสภาอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยเสนอไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน 

  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจมีมติ

ใหเชิญรัตมนตรีหรือหัวหนาหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่และอํานาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณาใหเขารวม

ประชุมเปนครั้งคราวในฐานะกรรมการดวยก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหผูซึ่งไดรับเชิญและมาประชุมมีฐานะเปนกรรมการ

สําหรับการประชุมครั้งที่ไดรับเชิญนั้น” 
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2.2.2  แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)  

แผนพัฒนาการทองเที่ ยวแหงชาติ  ฉบับที่  2 (พ.ศ.2560-2564) ที่ ไดกําหนดไวตาม

พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ.2561 เพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนาในระยะเวลา 5 ป เพื่อ

เปาหมายการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศพัฒนาแลว มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และการ

เปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแนวทางการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2567) ไดมุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ใหความสําคัญกับการวางรากฐาน และแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ 

ทั้งดานคุณภาพแหลงทองเท่ียว บุคลากรการทองเที่ยว และโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการสรางความสมดุลของการ

พัฒนาทั้งในมิติของพ้ืนที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ และกลุมนักทองเที่ยว เพื่อเปนการสรางรายไดและกระจายรายได

สูชุมชนและการเตรียมความพรอมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสูการเติบโตในอนาคตบนพื้นฐานของการลงทุน

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ตลอดจนการใหความสําคัญกับการทํางานอยางบูรณาการระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน ประชาชน และระหวางประเทศ เพื่อใหเปนแผนแมบทในการพัฒนาการทองเที่ยวไทยสูวิสัยทัศนที่

คาดหมายไดอยางแทจริง โดยกําหนดเปาประสงค 1) การเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว 2) การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยาง

สมดุล 3) การกระจายรายไดและผลประโยชนจากการทองเที่ยวสูทุกพื้นที่และทุกภาคสวน 4) การพัฒนาการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณและวิถีไทย พันธกิจ 5 ขอดังนี้ 1) พัฒนาคุณภาพของแหลงทองเที่ยว 

สินคาและบริการในการทองเที่ยวทุกรูปแบบอยางมีมาตรฐานและสมดุลอีกทั้งมีความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยว 

สิ่งแวดลอม และอัตลักษณวิถีไทย เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยใหมีบทบาทสําคัญใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก

ใหมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สามารถรองรับปริมาณของนักทองเที่ยวที่เติบโตอยางตอเนื่อง 3) พัฒนา

บุคลากรดานการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกสนับสนุนการมี

สวนรวมของประชาชนดานการบริหารจัดการการทองเที่ยว ตลอดจนสรางความเขาใจและความภาคภูมิใจในความ

เปนไทย จิตสํานึกทองถิ่นและการเปนเจาบานที่ดี 4) สรางสมดุลในนักทองเที่ยวผานการตลาดเฉพาะกลุม การ

สงเสริมวิถีไทยและการสรางความมั่นใจของนักทองเที่ยว เพื่อผลักดันประเทศไทยสูการเปนแหลงทองเที่ยว

คุณภาพตามเปาหมายใหสามารถสรางรายไดและสงเสริมการกระจายรายไดใหแกประเทศอยางยั่งยืน 5) สงเสริม

การบูรณาการการบริหารจัดการการทองเที่ยว โดยการมีสวนรวมและบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนใหมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนาดานการทองเที่ยว 

ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน เปาประสงค และพันธกิจ ของแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-

2564) จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาออกเปน 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหลง

ทองเที่ยว สินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา

บุคลากรดานการทองเที่ยว และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยว ยุทธศาสตรที่ 4 

การสรางความสมดุลใหกับการทองเที่ยวไทยผานการตลาดเฉพาะกลุม การสงเสริมวิถีไทยและการสรางความ
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เชื่อมั่นของนักทองเที่ยว ยุทธศาสตรที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการทองเที่ยว และการสงเสริมความ

รวมมือระหวางประเทศ แนวทางการขับเคลื่อน แบงเปนดังนี้ 1) ระดับนโยบาย  คณะกรรมการนโยบายการ

ทองเที่ยวแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการพิจารณากําหนดนโยบายหรือใหความเห็น กํากับดูแลนโยบายที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวกอนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบและสั่งการตอไป 2) ระดับพื้นที่ 

ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวประจําเขตการทองเที่ยว คณะกรรมการประจํากลุมจังหวัดและ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ ซึ่งเปนผูรับนโยบายจากคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติและ

คณะรัฐมนตรี หรือเปนผูรับนโยบายจากคณะกรรมการนโยบายที่เกี่ยวของไปปฏิบัติใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ โดยมีแนวทางการปฏิบัติในระดับทองถิ่น ที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อใหนําหลักการและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรภายใตแผนการ

พัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ใหทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วทุกภูมิภาครับทราบและนําไปกําหนดเปน

ยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ การดําเนินการใหเปนไปตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 และระเบียบตางๆ ของกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายพรอมกําหนดผูประสานงานที่

ชัดเจน พรอมปฏิบัติงาน 3) ระดับชุมชน สนับสนุนใหภาคประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการ

ทองเที่ยวของประเทศในบริบทที่เหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดาน

การทองเที่ยวที่สอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นผานกระบวนการจัดทําแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาระดับ

ชุมชน โดยตองมีการคํานึงถึงการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถิ่นและของชาติ รวมทั้งสงเสริมสิทธิการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และ

สงเสริมการตระหนักรูประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความ

สมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ การเขามามีสวนรวมของชุมชนและเครือขายภาคประชาชนเจาของพื้นที่ จะชวยเพิ่ม

เอกลักษณและความเปนไทยใหกับประสบการณการทองเที่ยว และเปนการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสู

ประชาชนอยางแทจริง 

 

2.2.3 บทวิเคราะหเกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

     1) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

       องคการบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2546 มีโครงสรางประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ถือ

ตามเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัด ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการ

เลือกตั้ง ซึ่งแตละจังหวัด สามารถมีจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ไดตามจํานวน 24,30,36,42,48 

คน ตามลําดับและฝายบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่มา

จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งจังหวัด และรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยนายกองคการ
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บริหารสวนจังหวัดแตงตั้ง ซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ไดตามเกณฑกฎหมายกําหนดและนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดสามารถแตงตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการรวมกันไดไมเกิน 5 คน โดยมีขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูชวยเหลือในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผู

ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามกฎหมายและเปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด มีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

และลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด รองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและรับผิดชอบควบคุมดูแล

ราชการประจําขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามนโยบายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 มีหนาที่

ดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด (ตามมาตรา 45) และอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 17) ภายใตบังคับ 

มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของ

ประชาชนในทองถิ่นของตนเองได และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรื่อง กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อไมใหเกิดความ

ซ้ําซอนในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดเพราะองคการบริหารสวน

จังหวัดมีพื้นที่ทับซอนกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการ

บริหารสวนจังหวัด ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ

คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 จะเห็นไดวาองคการบริหารสวนจังหวัด มีภารกิจอํานาจหนาที่มากมายหลายดาน ไมวาจะเปน

ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

รวมทั้งดานการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอ่ืน  

    2) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

       องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่เดียวกันกับจังหวัด

ขอนแกน มีอัตราการขยายตัวของการพัฒนาคอนขางมากโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางทางเศรษฐกิจสูง จากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมการคา และการบริการมากขึ้น โดยใชปจจัย

ความไดเปรียบในดานแรงงาน การเปนศูนยรวบรวมวัตถุดิบ การเปนศูนยกลางการคมนาคม และความพรอมในดาน

ปจจัยโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนความพรอมในดานของสถาบันการเงินที่จะใหการ

สนับสนุน ในขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจภาคการเกษตรนั้น ถึงแมวาจะเปนแหลงที่มาของรายไดหลักของผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในจังหวัดก็ตาม แตก็มีอัตราการขยายตัวในลักษณะถดถอย โดยมีแนวโนมที่จะลดความสําคัญและ

บทบาทลง ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตในภาคเกษตรกรรมสวนใหญจะอาศัยธรรมชาติเปนหลัก ซึ่งมีความแปรปรวนสูง ใน

ขณะเดียวกันแรงงานภาคเกษตรก็มีจํากัด เนื่องจากสวนใหญจะเคลื่อนยายแรงงานออกไปสูนอกภาคการเกษตรมาก
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ขึ้นในดานสังคมจะพบวา ตามชุมชนมีความหนาแนนขึ้น และเริ่มมีแนวโนมของการเปนชุมชนเมืองมากขึ้น โดยมี

ประชากรเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ชนบทประชากรเริ่มจะลดนอยลงตามลําดับ โดยสวนใหญจะเปนวัยเด็กและผูสูงอายุ 

นอกจากนี้ ในสวนการสงเสริมและสนับสนุนโดยภาครัฐ จะพบวาไดมีการจัดตั้งสวนราชการตาง ๆ เพิ่มขึ้นตามลําดับ 

เพื่อรองรับการขยายตัวของความเจริญในการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ปจจุบันนี้มีสวนราชการตาง ๆ ทั้ง

ระดับสวนกลาง และสวนภูมิภาคที่มีที่ตั้งอยูในจังหวัดขอนแกน ประมาณ 250 หนวยงาน ที่จะทําหนาที่ในการใหการ

สงเสริมและสนับสนุนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในอนาคตตอไป โดยโครงสรางขององคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประกอบดวย 2 ฝาย คือ ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และฝายบริหาร  

ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน  42  คน 

ประกอบดวย ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  1  คน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  2  คน  

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ฝายบริหาร  มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ซึ่งมาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในจังหวัด ทําหนาที่บริหารกิจการตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด มี

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูแตงตั้ง จํานวน  3  คน  มี

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  1  คน และที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 4  คน 

แบงสวนราชการภายในออกเปน 2 สํานัก 7 กอง   และหนวยตรวจสอบภายใน ไดแก สํานักปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด กองแผนและงบประมาณ กองคลัง สํานักการชาง สํานักการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม กองพัสดุและทรัพยสิน กองการเจาหนาที่ หนวยตรวจสอบภายในและโรงเรียนในสังกัด 20 

โรงเรียน ดังนี้ (1) โรงเรียนบานหนงเสี้ยว (2) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (3) โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) (4) 

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา (5) โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม (6) โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา (7) โรงเรียนซําสูงพิทยา

คม (8) โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย (9) โรงเรียนหนองโนประชาสรรค (10) โรงเรียนพูวัดพิทยาคม (11) 

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค (12) โรงเรียนโนนหันวิทยายน) (13) โรงเรียนสีชมพูศึกษา (14) โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

(15) โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร (16) โรงเรียนเปรมติณสูลานนท (17) โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค (18) โรงเรียนซับ

สมบูรณพิทยาลัย (19) โรงเรียนโนนโพธิ์วิทยาคมและ(20) โรงเรียนบานบะแค 

 

2.2.3 หมูบานงูจงอางแหงประเทศไทย  

        ความเปนมาของหมูบานงูจงอาง  

บานโคกสงาหรือประชาชนทั่วไปรูจักในนาม “หมูบานงูจงอาง” เปนหมูบานที่มีความเกาแกอายุ 

กวา 109 ป ประชาชนมีวิถีชีวิตการทามาหากินที่มีความเปนอัตลักษณแตกตางจากหมูบานอื่น ๆ แตในความแตกตาง

ก็ยังคงแฝงดวยความเหมือนในวิถีชีวิตการทํามาหากินแบบสังคมชนบททั่วไป คือการทําอาชีพเกษตรกรรม ทําไร 

ทํานา เลี้ยงสัตว ความแตกตางที่โดดเดนของหมูบานโคกสงาคือ การเพาะเลี้ยงงู การแสดงง ูควบคูกับการออกเร

ขายยาสมุนไพร โดยนําภูมิปญญาของบรรพบุรุษเก่ียวกับยาสมุนไพรรวมกับความรูเกี่ยวกับงู       

            จากการสัมภาษณพอใหญทา บุตรตา ประธานชมรมงูจงอาง (ป พ.ศ.2553) (สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยขอนแกน https://esanwisdom.kku.ac.th/en/18-2015-07-28-05-56-30/62-2015-09-08-09-

13-11.html) ทําใหทราบวา กอนป พ.ศ. 2535 มีผูอาวุโสของหมูบาน ประมาณ 2-3 ครัวเรือนประกอบอาชีพ
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แสดงกลเพื่อขายสมุนไพร ซึ่งเปนยาดีของหมูบานและมีชื่อเสียงเปนที่ตองการของคนตางถิ่น คือ 1) วานพญา

งู สรรพคุณแกพิษงูเวลาถูกงูกัดใหตมกิน 2) ยาสามราก ประกอบดวย ตนสอหวา สะมัดใหญ และนมสาว

สวรรค  สรรพคุณเปนยาแกเลือดลมไมดีของสตรี ประจําเดือนมาไมปกติ คลอดลูกแลวแทนการอยูไฟ ชวยทําให

น้ํานมมาเร็วขึ้น หรือชวยทําใหคนที่มีน้ํานมนอยมีน้ํานมมากขึ้น สมัยกอนหมอยาจะใชวิธีการฝนรากใสน้ําใหกิน 

หรือดองกับเหลาใหดื่ม ปจจุบันใชวิธีการตมรากสมุนไพรทั้งสามในหมอเดียวกันแลวดื่มน้ํายาตมขณะที่ยังอุน และ 3) 

ยาสองราก ประกอบดวย ตนตองแลง (รากมีสีแดง) และตนครกดํา (รากมีสีดํา) สรรพคุณ แกโรคทองรวง โรค

กระเพาะ โรคลําไส  โดยการตมรากสมุนไพรทั้งสองในหมอเดียวกันแลวดื่มน้ํายาตมขณะท่ียังอุน ซึ่งในการแสดงกล

ทุกครั้ง ผูแสดงจะนํางูจงอางไปรวมแสดงโชวการตอสูระหวางงูกับคนและงูกับพังพอนดวย จนถึงป พ.ศ. 2535 พอ

ใหญทา บุตรตา ไดเกิดความคิดวา จังหวัดสุรินทรมีการจัดแสดงชางเปนงานประเพณี มีผูคนจากตางถิ่นไปชมการ

แสดงชางเปนจํานวนมาก ทําใหชาวบานที่เลี้ยงชางมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการแสดงชาง ทําอยางไรจะทําใหชาวบาน

โคกสงามีรายไดเชนนั้นบาง จึงเกิดความคิดวา ที่หมูบานโคกสงามีการเลี้ยงงูจงอางเพื่อนําไปแสดงกลรวมกับการ

ขายสมุนไพร ชาวบานตองรอนเรไปตามที่ตาง ๆ เพื่อแสดงกลหารายไดมายังชีพ บางคนออกจากบานไปหลายวัน

กวาจะไดกลับมาบานเพื่อนําเงินมาใหลูกเมีย บางคนก็ตองไปหาเงินเปนเดือนถึงจะไดกลับบาน จึงเกิดความคิดวา

ทําอยางไรจะทําใหชาวบานไมตองไปรอนเรพเนจรตางถิ่นเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว  จึงไดนําความคิดนี้ไป

ปรึกษาเพื่อน คือ พอใหญพยนต พันขันตี ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี ทั้งสองทานจึงไดไปขอความชวยเหลือ

จากทานสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) สําเร็จ เย็นสบาย และ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ปญญา ศรีปญญา ให

ชวยสนับสนุนและผลักดันงบประมาณของทางราชการให  ระหวางรองบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ พอ

ใหญทั้งสองรวมกับผูอาวุโสของหมูบานไดพึ่งตนเอง โดยจัดการแสดงโชวการตอสูระหวางงูกับคนและงูกับพังพอน

ขึ้นในหมูบาน มีการประชาสัมพันธผานทางวิทยุกระจายเสียงและหนังสือพิมพทั้งระดับทองถิ่นและสวนกลาง ซึ่ง

ไดรับการสนับสนุนจาก ส.จ. และ ส.ส. ทั้งสองทาน ทําใหบานโคกสงาเริ่มเปนที่รูจักของคนตางถิ่นวาเปนหมูบานงู

จงอางนับแตนั้นมา 

           ป พ.ศ. 2537 ดวยการผลักดันของหลายฝาย ทําใหทางราชการไดจัดสรรงบประมาณกอสราง

ถนนลาดยางเขาหมูบานโคกสงา ทําใหนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกในการเดินทางมาชมการแสดงงูจงอาง 

           ตอมาในป พ.ศ. 2538 พอใหญทา บุตรตาและพอใหญพยนต พันขันตี  เห็นวา การแสดงงูจงอาง

เริ่มมีรายไดเปนกอบเปนกํา เห็นสมควรที่จะมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ จึงไดรวมกันจัดตั้ง “ชมรมงู

จงอาง” ขึ้น โดยมีพอใหญทา บุตรตา เปนประธานชมรม  พอใหญพยนต พันขันตี เปนกรรมการและเลขานุการ 

และมีผูอาวุโสในหมูบานอีกประมาณ 10 คนรวมเปนคณะกรรมการ 

โดยคณะกรรมการดังกลาวมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  สําหรับตําแหนงกรรมการมีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการทุกสองป แตสําหรับพอใหญทา บุตรตา ไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากชาวบานใหเปนประธานชมรม

ทุกสมัย นับตั้งแตป พ.ศ. 2538 จนถึงปจจุบัน 

            ในป พ.ศ. 2539 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได

ใหการสนับสนุน โดยสงเสริมใหมีการจัดตั้งสมาคมเพื่อสวนสัตวไทยงูจงอางบานโคกสงา เพื่อมาบริหารจัดการและ

สงเสริมการแสดงงูจงอางรวมกับชมรมงูจงอาง และไดจัดใหบานโคกสงาเปนเสนทางทองเที่ยวของภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหบานโคกสงาเปนที่รูจักในวงกวางของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผูคนมาชมการ

แสดงทุกวันและชื่อเสียงขจรไปไกลระดับประเทศและระดับนานาชาติในที่สุด 

           ป พ.ศ. 2541  ทางราชการไดสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงถนนทางเขาหมูบานโคกสงาจาก

ถนนลาดยางเปนถนนคอนกรีต ทําใหชาวบานในละแวกนั้นและนักทองเที่ยวเดินทางสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น 

เนื่องจากการคมนาคมสะดวก 

           ในป พ.ศ. 2549 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดใหการสนับสนุนเปนเจาภาพรวมจัดแสดง 

งูจงอางในชวงเทศกาลสงกรานต และสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ จนเกิดเปนประเพณีวันงูจงอางนับแตนั้นสืบ

มา และชมรมงูจงอางก็ไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “ชมรมหมูบานงูจงอางแหงประเทศไทย” มีคณะกรรมการบริหาร

ชมรม จํานวน 15 คน และคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

 ปพ.ศ. 2553 จนถึงปจจุบัน การจัดประเพณีวันงูจงอาง มีหนวยงานและองคกรที่รวมกันเปน

เจาภาพจัดงาน คือ สมาคมเพื่อสวนสัตวไทยงูจงอางบานโคกสงา กลุมเกษตรกรผสมผสานทรายมูล ชมรมงูจงอาง 

และองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยการสนับสนุนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 

 อัตลักษณของชุมชน  (เว็บไซตกรมการพัฒนาชุมชน : http://www.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/ 

110/2018/09/8.%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%

89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9

%88%E0%B8 %B2-%E0%B8%88.%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0 

%B9%88%E0%B8 %99.pdf) 

บุคคลที่คิดและเปนผูแสดงกับงูคนแรกคือ พอเคน ยงลา และตอมาไดเปลี่ยนจากงูเหามาเปนงู

จงอางแสดงแทน เนื่องจากงูเหาสามารถพนพิษไดในระยะไกลเปนอันตรายมาก เมื่อการแสดงไดรับความสนใจจาก

ประชาชนมาก ๆ จึงเกิดความคิดที่จะนําคนเขามาในหมูบาน โดยที่ไมตองออกเรขายสมุนไพรและแสดงงูตามที่ตาง 

ๆ อีก จึงหางูมาเพาะเลี้ยงไวที่บานเรือนและเพิ่มจานวนครัวเรือนข้ึนไปเรื่อย ๆ จนกลายเปน “หมูบานงูจงอาง” วิถี

ชีวิตของชาวบานที่นี่เกี่ยวพันธกับงูมาตลอดหลายอายุคน ชาวบานโคกสงาเลี้ยงงูเสมือนเปนสัตวเลี้ยงชนิดหนึ่ง

เหมือนกับสุนัขหรือแมว เพราะทุกครัวเรือนจะเลี้ยงงูจงอางเอาไว 
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นอกจากนี้ยังฝกเด็กเล็กใหมีความคุนเคยกับงูเพื่อใหเด็กสามารถแสดงโชวกับงูไดเปนการหารายไดใหแกครอบครัว

อีกทางหนึ่ง และเพ่ือเปนการสืบทอดวิชาความรู ภูมิปญญาทองถ่ินของบานโคกสงาใหคงอยูตลอดไป 

 

เสนทางทองเที่ยวและผลิตภัณฑโดยชุมชน 
 

 
 

หากพูดถึงดานการทองเที่ยวกิจกรรมการแสดงงูจงอางของหมูบาน ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวหรือบุคคล

ทั่วไปในการเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนั้นชาวบานโคกสงาจึงไดรวมมือกันในการจัดตั้งชมรมงูจงอางขึ้นเพื่อ

เปนการอนุรักษพันธุงูและเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มรายไดใหกับชาวบาน โดยจัดกิจกรรมการแสดง

นิทรรศการงูและการดํารงชีวิตของงูในโรงเรือนเพาะพันธุงูจงอาง กราบไหวขอพรศาลปูตาและศาลเจาพอเจาแม     

งูจงอาง ตามความเชื่อ และความนับถือของชาวบาน ชมการแสดงการชกมวยระหวางงูกับคน การแสดงของ สาว

นอยงูจงอาง กราบนมัสการ “หลวงปูกระโดน” พระไมแกะสลักมีอายุกวารอยป ซึ่งประดิษฐานอยูที่วัดศรีธรรมา 

โดยชาวบานมีความเชื่อวา หลวงปูกระโดนเปนพระเสี่ยงทายที่แมนยําซึ่งชาวบานที่อยากรูวาจะทาสิ่งใดสําเร็จ

หรือไมนั้นก็จะมาเสี่ยงทายกับพระองคนี้ จุดตอไปบริเวณไมไกลกันมีวัดปาปยะราช ที่มีพระปางไสยาสนองคใหญ

สวยงามสามารถเขาไปกราบขอพรได เพื่อความเปนสิริมงคล จุดสุดทายแวะเที่ยวชมทรรศนียภาพอางเก็บน้ําโศก

ไห อางเก็บน้ําโบราณที่มีความเกาแกมากของที่นี่ หมูบานงูจงอางแหงนี้มีหวานสมุนไพรที่ขึ้นชื่อ คือ วานถอนพิษง ู

โดยชาวบานนิยมนามาฝนทาบริเวณขอมือ แขน ขา หรือจุดที่มีอาการปวดเหมื่อย ปจจุบันชาวบานโคกสงา ได

พฒันาผลิตภัณฑที่ทําจากวานถอนพิษงูภายใตเครื่องหมายการคา “นาคา” เพื่อความสะดวกในการนําไปใช พกพา

งายเหมาะที่จะเลือกซื้อเปนของฝาก มีทั้งรูปแบบของนามันสมุนไพรแกอาการปวดเมื่อย ยาหมอง เพื่อบรรเทา

อาการปวด ถอนพิษจากการถูกแมลงกัด ตอย ยาดมชวยใหรูสึกสดชื่น แกอาการเวียนศีรษะ หนามืด อีกทั้งยังมี

ผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพรอื่น ๆ อีกหลากหลายชนิด สามารถเขาไปเลือกชมและเลือกซื้อสินคาผลิตภัณฑแปร

รูปจากสมุนไพรนาคาบานโคกสงาไดที่รานคาชุมชนของหมูบาน  
 

             2.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

                 (1)  ความหมายของการมีสวนรวม 

                    คําวา “การมีสวนรวม”  นักวิชาการไดใหความหมายไวหลายคน  เชน  

                               ยุวัฒน  วุฒิเมธี (2526) กลาววา  การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชน   

ไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบ

ถึงตัวประชาชน 
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                              นิรันดร  จงวุฒิเวศย (2527) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเกี่ยวของทางดานจิตใจ

และอารมณ (Mental and Emotional involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม (Group situation) 

ซึ่งผลของการเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการให (Contribution) บรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น กับ

ทั้งทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย 

                              ทวีทอง  หงษวิวัฒน (2527) ใหคําจํากัดความของการมีสวนรวมของประชาชนวาหมายถึง 

การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุม การใชและกระจาย

ทรัพยากร และปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม   ตามความ

จําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม 

                             ไพรัตน  เตชะรินทร (2527) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการ

ที่รัฐบาลทําการสงเสริม ชักนํา สนับสนุน การสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชนทั้งรูปแบบสวนบุคคล กลุมชน

สมาคม มูลนิธิ และองคการอาสาสมัครรูปแบบตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ

หลายเรื่องรวมกัน                            

 ปรัชญา  เวสารัชช (2528) ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวาหมายถึง 

การที่ประชาชนเขามาเก่ียวของ โดยการใชความพยายามหรือใชทรัพยากรบางอยางสวนตน ในกิจกรรมซึ่งมุงสูการ

พัฒนาของชุมชน 

                          ดุษฎี  อายุวัฒน และคณะ (2535)  กลาววา  การมีสวนรวมของประชาชนเปนการใหโอกาส

ประชาชนเขารวมในการดําเนินงานตั้งแตกระบวนการเบื้องตนจนถึงกระบวนการสิ้นสุด  โดยในการเขารวมอาจจะ

เขารวมในข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือครบวงจรก็ได  การเขารวมมีท้ังกลุมหรือองคกร   

                         อภิชัย  พันธเสน (2539)   กลาววา  การมีสวนรวมอาจเริ่มตนจากการพัฒนามาจากขางลาง

แทนวิธีการพัฒนามาจากนโยบายเบื้องบน  จุดเริ่มตนคือการกระจายอํานาจของการวางแผนจากสวนกลางไปเปน

การวางแผนสวนภูมิภาค   

      กลาวโดยสรุปแลว  “การมีสวนรวม”   ของประชาชนมีความหมายเปน  2  นัย ดวยกัน คือ  

(พรชัย  รัศมีแพทย, 2540)  

     1.  ความหมายอยางกวาง  การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเขาไปมี  

สวนรวมในการกําหนดนโยบายของประเทศ และการบริหารประเทศ โดยผานกระบวนการทางการเมือง  เชน การ

เปนผูบริหารพรรคการเมือง การเปนสมาชิกพรรคการเมือง การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร     การเปนรัฐมนตรี 

การเปนคณะรัฐมนตรี เปนตน รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่นและ    การเปนสมาชิกสภาทองถิ่น

ดวย 

     2.  ความหมายอยางแคบ  การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเขาไปชวย

สนับสนุนงานซึ่งเปนหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐโดยกระทําการภายในกรอบของกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ

เงื่อนไขและปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม 

             ทัดดาว  บุญปาล (2530) กลาวไววา  การมีสวนรวมทางสังคมของชุมชนของบุคคลนั้น มี

ปจจัยที่เก่ียวของ  คือ  สถานภาพทางสังคม  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  สถานภาพทางอาชีพ และที่อยูอาศัย  โดย
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บุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตกต่ํา  จะเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ของชุมชนนอยกวาบุคคลที่มี

สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง  นอกจากนั้นแลวไดมีการแหลงอํานาจและการตัดสินใจในการเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 13  ตัวแปรซึ่งจากการศึกษาแสดงใหเห็นวา ความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  คือ  

ดานการศึกษา  และการเงินเปนสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงสถานภาพทางสังคม   แหลงอํานาจทั้งสองชนิดนี้  ถาผูใดได

ครอบครองหรือมีไว ก็จะเปนผูที่มีบทบาทสูงในชุมชน  โดยเฉพาะในการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  

ของชุมชน    

 ดังนั้น   จึงสรุปการมีสวนรวม  หมายถึง  การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอน การ

พัฒนาทั้งในแกไขปญหาและปองกันปญหาโดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการริเริ่ม รวมกําหนดนโยบาย รวม

วางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน รวมตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐทุกระดับ  รวมติดตามประเมินผลและ

รับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือขายทุกรูปแบบในพื้นที่  ในการวิจัยนี้  มุง

วิจัยการมีสวนรวมขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 (2)   ขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชน 

         ทัศนีย  ไทยาภิรมย (2526) ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. รวมคิด : สภาพปญหาที่มีอยู และสาเหตุปญหา 

2. รวมวางแผน :วิเคราะหสาเหตุ จัดลําดับความสําคัญของปญหาพิจารณาทางเลือก 

3. รวมดําเนินการ: ดําเนินงานตามโครงการและแผนกําหนดโครงการและแผนงาน 

4. รวมติดตามประเมินผล :ประเมินผลความสําเร็จหรือลมเหลวเปนระยะๆ และแกไข 

      เจิมศักดิ์  ปนทอง (2527) กลาวถึงขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนไวดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 

2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 

3. การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน 

    ไพรัตน  เตชะรินทร (2527) กลาวถึงขั้นตอนของการมีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใหบรรลุ

วัตถุประสงค และนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว 8 ประการ คือ 

       1. รวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในองคการ 

   2. รวมคิดหรือสรางรูปแบบวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลดปญหาขององคการ หรือเพื่อ

สรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอองคการ หรือสนองความตองการขององคการ 

  3. รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดหรือแกไขและสนองความ

ตองการขององคการ 

  4. รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 

  5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  6. รวมการลงทุนโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและของหนวยงาน 
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7. รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วางไวรวมควบคุม 

ติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ทําไว       ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหเกิดประโยชน

ไดตลอดไป 

     อคิน  ระพีพัฒน (2527) ไดแบงการมีสวนรวมของชุมชนออกเปน 4  ขั้นตอน คือ 

1. การคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข 

2. การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแกไขปญหา 

3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนา 

4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

 สรุปขั้นตอนของการมีสวนรวม  ก็คือ การที่เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม รวมคิด รวมวางแผนรวม

จัดการ รวมดําเนินการ และรวมตัดสินใจในกิจกรรมนั้นๆ ใหบรรลุเปาหมายตลอดจนรวมติดตามการประเมินผล

งานดวย 

 (3)  แนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน 

            สมลักษณา  ไชยเสริฐ (2549)  ไดแบงแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชนเปน 3 ดาน

หลัก  คือ  ดานประชาชน ดานการมีสวนรวม และดานภาครัฐ โดยการมีสวนรวมมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหประชาชนที่

เปนบุคคลหรือคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินการพัฒนา ชวยเหลือ  สนับสนุนทําประโยชน

ในเรื่องตางๆ  หรือกิจกรรมตางๆ ตั้งแตรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผล 

เพื่อใหเกิดการยอมรับ และกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดกันทุกฝาย 

(4)  เงื่อนไขพื้นฐานของการมีสวนรวม ม ี3  ประการ คือ 

           1. ตองมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระที่จะเขารวมหรือไมก็ได การเขารวมตองเปนไปดวยความ

สมัครใจ การถูกบังคับใหเขารวมไมวาจะในรูปแบบใด ไมถือวาเปนการมีสวนรวม 

                     2. ตองมีความเสมอภาค บุคคลที่เขารวมในกิจกรรมใดจะตองมีสิทธิเทาเทียมกับผูเขารวมคนอื่น ๆ 

            3.  ตองมีความสามารถ บุคคลหรือกลุมเปาหมายจะตองมีความสามารถพอที่จะเขารวมใน

กิจกรรมนั้นๆ หมายความวา ในบางกิจกรรมแมจะกําหนดวาผูเขารวมมีเสรีภาพและเสมอภาค แตกิจกรรมที่

กําหนดไวมีความซับซอนเกินความสามารถของกลุมเปาหมาย การมีสวนรวมยอมเกิดขึ้นไมได  องคประกอบ

ของการมีสวนรวม มี 3  ดาน คือ 

                       1. ตองมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายชัดเจน การใหบุคคลเขารวมในกิจกรรมหนึ่ง ๆ จะตองมี

วัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนวาเปนไปเพ่ืออะไร ผูเขารวมจะไดตัดสินใจถูกวาควรเขารวมหรือไม 

                      2.  ตองมีกิจกรรมเปาหมาย การใหบุคคลเขามีสวนรวมตองระบุลักษณะของกิจกรรมวามี 

รูปแบบและลักษณะอยางไร เพื่อที่บุคคลจะไดตัดสินใจวาควรเขารวมหรือไม 

           3. ตองมีบุคคลหรือกลุมเปาหมาย การใหบุคคลเขามามีสวนรวมจะตองระบุกลุมเปาหมาย 

อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปกลุมบุคคลเปาหมายมักถูกจํากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงคของการมีสวนรวมอยูแลว

โดยพื้นฐานโดยแทจริงนั้น กระบวนการมีสวนรวมอาจจะไมสามารถกระทําไดในทุก  ประเด็น ดังนั้น จึงมีแนวทาง

ทั่ว ๆ ไปบางประการเก่ียวกับประเด็นท่ีควรใชกระบวนการมีสวนรวม ไดแก 
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    3.1 การตัดสินใจและผลกระทบท่ีสําคัญ 

    3.2 การตัดสินใจจะมีผลกระทบตอบางคนมากกวาคนอื่น 

    3.3 การตัดสินใจจะมีผลกระทบตอผลประโยชนของบางคนหรือกลุมคนท่ีมีอยูเดิม 

   3.4 การตัดสินใจที่เก่ียวของกับเรื่องที่มีความขัดแยงอยูกอนแลว 

   3.5 ความจําเปนเพื่อใหมีการสนับสนุนตอผลการตัดสินใจ 

ดังนั้น  การมีสวนรวมของบุคคลจึงมีอยูในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ขึ้นอยูกับความสนใจและประเด็น

ในการพิจารณา แตมีเงื่อนไขพื้นฐานในการมีสวนรวมวาตองมีอิสรภาพ ความเสมอภาค และความสามารถในการ

เขารวมกิจกรรม นอกจากนี้ การมีสวนรวมตองมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย ตองมีกิจกรรมเปาหมาย และตองมี

กลุมเปาหมาย ทั้งนี้ เพื่อใหกระบวนการมีสวนรวมดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดการมีสวนรวม เปนการ

กระจายโอกาสใหบุคคลมีสวนรวม และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร 

ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยู โดยการใหขอมูลแสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา รวม

วางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากบุคคล 

    ดังนั้นจึง  สรุปการมีสวนรวม  หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอน การ

พัฒนาทั้งในการแกไขปญหาและปองกันปญหาโดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการริเริ่ม รวมกําหนดนโยบาย รวม

วางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน รวมตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐทุกระดับ รวมคิดติดตามประเมินผลและ

รับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือขายทุกรูปแบบในพื้นที่  ในการติดตามและ

ประเมินผลนี้ จะเนนการมีสวนรวมดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว  การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว  

และการติดตามและประเมินผล ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ในการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัด

ขอนแกน  
 

 2.2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

     ความหมายของการทองเที่ยว 

    บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา(2548) อางอิงมาจาก  องคการสหประชาชาติ( 2506)  ไดใหคําจํากัดความ

ของการทองเที่ยวไว  3  ประเด็น คือ 

            1. การทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางที่ไมไดถูกบังคับหรือเพื่อสินจางโดยมีการวางแผนการ

เดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง และใชยานพาหนะนําไปเปนระยะทางใกลหรือระยะทางไกลก็ได 

            2. การทองเที่ยว  หมายถึง  จุดหมายปลายทางที่จะไปอยูเปนการชั่วคราวแลวตองเดินทางกลับที่อยู

เดิมหรือภูมิลําเนา  โดยเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวเลือกเดินทางไปเยือนและใชเวลาหนึ่งอยู ณ ที่นั่น ซึ่งมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกและการบริการที่เพียงพอสําหรับสนองความตองการและความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวที่มาเยือน 

            3. การทองเที่ยว  หมายถึง  ความมุงหมายของการเดินทางใดก็ไดที่ไมใชเพื่อประกอบการ

อาชีพหรือหารายได  โดยมีความมุงหมายในการเดินทางอยูหลายอยางดวยกัน  ซึ่งผูเดินทางอาจมีความหมายใน

การเดินทางมากกวาหนึ่งอยางก็ได 

         ฉลองศรี  พิมลสมพงษ (2546) ไดใหความหมายของการทองเที่ยววา การทองเที่ยวเปนการ

เดินทางเพ่ือความเพลิดเพลิน และพักผอนหยอนใจ และเปนการเดินทางที่มีเง่ือนไขสําคัญ  3  ประการ คือ 
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  1. เดินทางจากท่ีอยูอาศัยปกติไปยังท่ีอื่นเปนการชั่วคราว 

  2. เดินทางดวยความสมัครใจ 

  3. เดินทางดวยวัตถุประสงคใด ๆ ก็ได แตไมใชเพื่อประกอบอาชีพหารรายได   

                        ตุย  ชุมสาย และญิบพัน  พรหมโยธี (2527)   ไดกลาวถึงการทองเที่ยวไววา  การทองเที่ยว

ตองมีการเดินทางออกจากที่พักเปนการชั่วคราว     เพื่อพักผอนหยอนใจเยี่ยมญาติ หรือวัตถุประสงคอื่น ๆ แตมิใช

การประกองอาชีพ  และตั้งถิ่นฐานเปนการถาวร จากความหมายของการทองเที่ยวแคบกวาการเดินทาง  การ

เดินทางอาจไปชั่วคราวเพื่อการพักผอน เยี่ยมญาติ หรือวัตถุประสงคอื่น ๆ  เชนเดียวกับการทองเที่ยว  แตการ

เดินทางรวมถึงการออกจากที่พักเพื่อประกอบอาชีพและการตั้งถิ่นฐานใหมเปนการถาวร  ดังนั้น ความหมายของ

การเดินทางจึงกวางกวาการทองเที่ยว  ซึ่งคําทั้งสองนี้ใชแทนกันไดจนคลายเปนความหมายเดียวกัน 

              ชูสิทธิ์  ชูชาติ (2548) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวไววา  การทองเที่ยวกับการเดินทาง

สามารถใชสับเปลี่ยนกันได จนบางครั้งดูเหมือนวาเปนความหมายเดียวกันแตถาพิจารณาในเรื่องความหมายและ

พฤติกรรมแลว  การเดินทางกับการทองเที่ยวแตกตางกัน  การเดินทาง หมายถึง การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปสู

สถานที่หนึ่งโดยใชวิธีการและวัตถุประสงคในการเดินทางตาง ๆ กัน หรือ บางครั้งการเดินทาง  แลวไมกลับมายัง

สถานที่เดิม และในอีความหมายหนึ่ง  การทองเที่ยว  หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดบริการและการ

อํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดความสุขสบายในการเดินทาง ตลอดจนการจัดกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการ

สรางความประทับใจ  การบริการและการสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยว 

         จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา   ความหมายของการทองเที่ยว   เปนการเดินทางจากที่หนึ่งไปยัง

สถานที่หนึ่งไดโดยมีจุดมุงหมายปลายทาง  และพักคางคืนในสถานที่ตาง ๆ  ซึ่งเปนการพักคางคืนชั่วคราว  ไมใช

เพื่อการอยูถาวร การประกอบอาชีพหรือการไปทํางาน  โดยวัตถุประสงคเพื่อการพักผอนหยอนใจ  เยี่ยมญาติ 

หรือทองเที่ยว 

 

 ประเภทของการทองเที่ยว   (ขอมูลเชิงวิชาการ - ทองเที่ยว. 2548 : http://www.most.go.th/)   

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดคิดคนนําเอาทรัพยากรทองเที่ยวที่มีอยูในประเทศมาจัดกิจกรรม 

จัดรูปแบบการทองเที่ยว เพื่อขยายเสนทางการทองเที่ยวและกระจายรายไดสูทองถิ่น โดยแบงออกเปน  4  

ประเภท คือ 

  1. การทองเที่ยวเชิงเกษตร  คือ การเดินทางทองเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม สวน

เกษตร วนเกษตร สวนสุมนไพร  ฟารมปศุสัตว  และสัตวเลี้ยงแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตาง ๆ  สถานที่รายการ   

ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี    การผลิตทางการเกษตรในลักษณะตาง ๆ ได

ความรูประสบการณใหม ๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมของ

สถานที่นั้น 

  2. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ   คือการทองเที่ยวไปในสถานที่ที่เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  

สังคมหรือชุมชนตามธรรมชาติ   เพื่อชื่นชมและเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดลอมสังคม   ปลุกจิตสํานึกใน

การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน  การเดินปา  การดําน้ํา  การศึกษาวิถีชีวิต เปนตน 
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        3.  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  คือ การทองเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเปนวัฒนธรรม 

เชน ปราสาท  พระราชวัง  วัด  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต  ศิลปะทุกแขนง 

และสิ่งตาง ๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองที่มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับ สภาพแวดลอม การดําเนินชีวิตของ

บุคคลในแตละยุคสมัยผูทองเที่ยวจะไดรับทราบประวัติความเปนมา  ความเชื่อ  มุมมองความคิด ความ

ศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถายทอดมาถึงคนรุนปจจุบันผานสิ่งเหลานี้ 

                   4.  การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเยี่ยม

ชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยสดงดงามใน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อ

เรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาจากการทองเที่ยว เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพและ / 

หรือการบําบัดรักษาฟนฟูสุขภาพ เชน การรับคําปรึกษาแนะนําดานสุขภาพ การออกกําลังกายอยางถูกวิธี 

การนวด/ อบ/ ประคบสมุนไพร การฝกปฏิบัติสมาธิ ตลอดจน การตรวจรางกาย การรักษาพยาบาล และ

อื่นๆ โดยเปนการทองเที่ยว ที่มีจิตสํานึกตอการสงเสริมและรักษาสุขภาพและสิ่งแวดลอมการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพในประเทศไทย  มี  ประเภท คือ 

          4.1  การทองเที่ยวเชิงบาํบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing) เปนการทองเที่ยวผนวก

โปรแกรมการทํากิจกรรมบําบัดหรือฟนฟูโรค เชน การผาตัดเสริมความงาม 

         4.2  การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health  Promotion)  เปนการทองเที่ยวไปใน

แหลงทองเที่ยวตาง ๆ และพักในโรงแรมหรือรีสอรทหรือศูนยสุขภาพ  รวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่สถานที่

นั้นๆ จัดขึ้น  เชนการนวดแผนไทย บริการสุคนธบําบัด บริการอาบน้ําแร เปนตน 
 

            องคประกอบของการทองเที่ยว 

                  องคประกอบของการทองเที่ยว  ประกอบดวย  5  องคประกอบ  สามารถอธิบายองคประกอบของ

การทองเที่ยว ดังนี้ 

        นักทองเที่ยว   เปนองคประกอบท่ีสําคัญที่สุดของการทองเที่ยว ถาไมมีนักทองเที่ยวการทองเที่ยวก็

เกิดข้ึนไมได  การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดแบงนักทองเที่ยวออกเปน  6  ประเภท  คือ 

         1)  นักทองเที่ยวระหวางประเทศ(International Visitor)  หมายถึง  บุคคลที่มิไดพํานักถาวรใน

ราชอาณาจักรไทย 

      2) นักทองเที่ยวระหวางประเทศท่ีคางคืน (International Tourist) หมายถึง  นักทองเที่ยว

ระหวางประเทศที่เขามาในราชอาณาจักรไทยแตละครั้งอยางนอย 1 คืน แตไมเกิน 60 วัน 

         3)  นักทองเที่ยวระหวางประเทศท่ีไมคางคืน  (International  Excursionist)  หมายถึง

นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยแตละครั้ง 

        4)  นักทองเที่ยวภายในประเทศ (Domestic  Visitor)  หมายถึง บุคคลทุกสัญชาติที่มีพํานัก 

อาศัยถาวรอยูในราชอาณาจักรไทย และเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่ง  ซึ่งมิใชเปนถิ่นที่อยูประจํา 

        5)  นักทองเที่ยวภายในประเทศท่ีคางคืน  (Domestic Tourist)  หมายถึง  นักทองเที่ยวใน

ประเทศที่คางคืนนอกพํานักอาศัยปจจุบันแตละครั้งอยางนอย  1  คืน   
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       6)  นักทองเที่ยวภายในประเทศท่ีไมคางคืน (Domestic  Excursionist)   หมายถึง  

นักทองเที่ยวภายในประเทศที่มิไดพักคางคืนนอกที่พํานักอาศัยปจจุบัน 

 

มีความสัมพันธกันเปนวงจร ดังรูป 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่  2   แสดงองคประกอบของการทองเที่ยว 

 (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, คูมือการบริหารและจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของ  อบต.2543) 

              

         การตลาดทองเที่ยว  การที่นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวนั้นจะตองมีการตลาดทองเที่ยวใน

การชักนําใหเขามาทองเที่ยว  ซึ่งการตลาดทองเที่ยวหมายถึง   ความพยายามที่จะทําใหนักทองเที่ยวกลุม 

เปาหมายเดินทางมาทองเที่ยวในแหลงทองเทีย่วของตนแลวใชสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวและบริการ

ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนั้น  โดยการตลาดทองเที่ยวอาจทําได  2  วิธี   คือ 

         1) การใหบริการขอมูลขาวสารการทองเที่ยว  หมายถึง  การใหความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ  

ทางการทองเที่ยว  เชน  ทรัพยากรทองเที่ยว  สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวและบริการทองเที่ยวเปนตน 

นกัท่องเที�ยว

(Tourist)

การขนสง่

(Transportation)

ทรพัยากรท่องเที�ยว

(Tourist Resources)

การตลาดท่องเที�ยว

(Tourist Marketing)

สิ�งอาํนวยความสะดวกเพื�อการท่องเที�ยว

(Tourist Facilities)
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       2) การโฆษณาและประชาสัมพันธการทองเที่ยว  หมายถึง  การสื่อสารขอมูลขาวสารการ

ทองเที่ยวไปยังนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายโดยผานสื่อตางๆ  เชน โทรทัศน  วิทยุ  นิตยสาร  หนังสือพิมพ  

จดหมาย  เปนตน   เพื่อเชิญชวนกระตุนเรงเราใหนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายเดินทางเขามาทองเที่ยวแหลง

ทองเที่ยวของตน 

         การขนสง   หมายถึง  เมื่อนักทองเที่ยวตัดสินใจจะไปทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวใดแลวก็ตองมี

บริการขนสงนํานักทองเที่ยว  ไปยังแหลงทองเที่ยวนั้น  ซึ่งการขนสงหมายถึง  การจัดใหมีการเคลื่อนยายนักทอง 

เที่ยวดวยยานพาหนะประเภทตางๆ  จากภูมิลําเนาไปยังแหลงทองเที่ยวที่ตองการและกลับสูภูมิลําเนา  การขนสง

แบงออกไดเปน  4  ประเภท  คือ 

       1) การขนสงทางรถยนต 

   2) การขนสงทางรถไฟ 

       3)  การขนสงทางเรือ 

       4)  การขนสงทางเครื่องบิน 

        ทรัพยากรทองเที่ยว  เปนสินคาทางการทองเที่ยวและเปนจุดหมายปลายทางท่ีนักทองเที่ยวจะเดิน

ทางเขามาทองเที่ยว  ซึ่งทรัพยากรทองเที่ยว  หมายถึง  สิ่งดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวใหเกิดการเดินทางไป

เยือนหรือไปทองเที่ยว  โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดแบงทรัพยากรทองเที่ยวออกเปน  3  ประเภท  คือ 

        1) ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ  เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความงามตามธรรมชาติ  

สามารถดึงดูดใหใหคนไปเยือนหรือไปทองเที่ยวยังพ้ืนทีน่ั้น เชน ภูเขา ปาไม น้ําพุรอน  ถ้ําน้ําตก  บอน้ํารอน  

ชายทะเล หาดทราย  ทะเลสาบ และเกาะแกง  เปนตน 

        2) ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรโบราณสถาน  และ โบราณวัตถุ  เปนแหลง

ทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นตามความประสงคหรือประโยชนของมนุษยเองทั้งที่เปนมรดกในอดีต  และไดสรางเสริม

ในปจจุบัน  แตมีผลดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเที่ยวพื้นที่นั้น  เชน พระราชวัง  ศาสนสถาน  ชุมชนโบราณ  

พิพิธภัณฑ  กําแพงเมือง  อุทยานประวัติศาสตร  อนุสาวรีย  และอนุสรณสถาน  เปนตน 

        3) ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและกิจกรรม  เปนแหลงทองเที่ยวที่

มนุษยสรางขึ้นในรูปแบบของการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม  ซึ่งปฏิบัติยึดถือสืบทอดตอกันมา  ตลอดจน

กิจกรรม  ตางๆ  ที่มีผลตอการดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเที่ยวยังพื้นที่นั้น เชนสภาพชีวิตในชนบท  หมูบาน

ชาวเขา  ตลาดน้ํา  ศูนยวัฒนธรรม  สวนสนุก  การแสดงสินคาพ้ืนบาน  การแขงขันกีฬา  และงานเทศกาล

ประเพณีตางๆ  เปนตน 

         สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว   เปนสรรพสิ่งที่รองรับในการเดินทางทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวเพื่อใหการเดินทางทองเที่ยวไปดวยความสะดวกสบายและปลอดภัยโดยสิ่ง อํานวยความสะดวก

ทางการทองเที่ยวแบงออกเปน   2   ประเภท  คือ 

        1) การอํานวยความสะดวกในการเขาและออกประเทศ  เปนการอํานวยความสะดวกในการผาน

เขาและออกประเทศของนักทองเที่ยว  ไดแก  ดานการขนถาย  กระเปาเดินทาง  การตรวจตราหนังสือเดินทาง  

การตรวจคนสิ่งของติดตัว และการตอวีซา  เปนตน 
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      2) การใหบริการทองเที่ยว  เปนการใหความสะดวกในระหวางการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว

โดยเฉพาะ  ไดแก  การใหบริการ  5  ประเภท  คือ 

         (1)  การขนสงภายในแหลงทองเที่ยว   

 (2)  บริการที่พักแรม 

 (3)  บริการอาหารและบันเทิง 

 (4)  บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

 (5)  บริการจําหนายสินคาที่ระลึก 

      3)  สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวโดยออม  เปนสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว

ที่มีอยูในประเทศแลว  แมจะไมมีการทองเที่ยว  รัฐบาลก็ตองอํานวยความสะดวกเหลานี้แกประชาชนของตน สวน

การใหบริการแกนักทองเที่ยวถือเปนผลพลอยไดประกอบดวย   3  อยาง  คือ 

 (1)  สิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่

จําเปนตอการยังชีพของประชาชน  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายในความเปนอยูและสงผลเปน

ประโยชนตอนักทองเที่ยวดวย  ไดแก  การสื่อสาร การไฟฟา  การประปา  การคมนาคม  การสุขาภิบาล   

การศึกษา  และการสาธารณสุข  เปนตน 

 (2)  สิ่งอํานวยความสะดวกดานความปลอดภัย  เปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่รัฐบาลใหความ

ปลอดภัยทั้งรางกาย  ทรัพยสินและการเดินทางแกประชาชนและนักทองเที่ยว  ดวยการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมและความเดือดรอนตาง ๆ  ที่จะเกิดขึ้น  เชน  การโจรกรรม  ปลนจี้ ชิงทรัพย  การกอความไมสงบ 

และความปลอดภัยจากบริการทองเที่ยว  เปนตน 

 (3)  สิ่งอํานวยความสะดวกดานอื่นๆ  เปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่เสริมหรือสนับสนุนเพิ่มความ

สะดวกสบายแกนักทองเที่ยว  เชน  การบริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การบริการเสริมความงาม  และ

การบริการรักษาพยาบาล  เปนตน 

 

                องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการสงเสริมการทองเที่ยว 

    องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนหนวยงานปกครองที่อยูใกลชิดประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด  จึง

เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทองถิ่นในทุก ๆ ดาน  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา  17   “องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  

หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมาหานคร  เมืองพัทยา   

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง”   และในมาตรา  30(1)  กําหนดใหรัฐบาลดําเนินการถายโอน

ภารกิจใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเสร็จสิ้นภายใน 4 ป (ภายในวันที่  

18  พฤศจิกายน  2546)  การดําเนินการดังกลาว เปนการกระจายอํานาจลงสูทองถิ่น  ทําใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเพิ่ม

มากขึ้น  โดยระบบบริการสาธารณะนี้ จะมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทองถิ่นในทุก ๆ ดาน  รวมทั้งการสงเสริม

และพัฒนาการทองเที่ยวในทองถ่ิน  ซึ่งจะมีบทบาททั้งโดยตรงและโดยออม เชนบทบาทตามกฎหมายปกครองสวน
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ทองถิ่น กฎหมายสิ่งแวดลอม  การจัดการศึกษา  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การพัฒนาเพื่อ

เพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว  เปนตน 

 

2.2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

     ความหมายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Conservation Tourism)  

                     การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   หมายถึงการทองเที่ยวที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม และผูที่มาทองเที่ยว

นั้นจะตองเปนบุคคลเฉพาะกลุมโดยรูและไมทําลายสภาพแวดลอม เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน   

หรือสิ่งที่นาสนใจที่จะทําการทองเที่ยวนั้นเสียหาย  ซึ่งการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนี้รวมไปถึงรูปแบบการทองเที่ยวใน

เชิงวัฒนธรรม   การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

          การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (2538)  ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไวดังนี้  

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  หมายถึง  การเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวแหงใดแหงหนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

การศึกษาชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ  สภาพสังคม  วัฒนธรรม  วิถีชีวิตของคนใน

ทองถิ่น  บนพื้นฐานของความรูความรับผิดชอบตอระบบนิเวศ 

          นิตยา  สาราษฎร( 2546) (อางอิงมาจาก โรจนชัย  ศัตรวาหะ (ม.ป.ป.)  ไดสรุปการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษไววา  “การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ “  เปนการทองเที่ยวที่มีนิเวศวิทยา  หรือธรรมชาติ  เปนรากฐานแหลง

ทองเที่ยวชวยเสริมสราง  ความรู  ความเขาใจ  คุณลักษณะตาง ๆ  ทางนิเวศวิทยา  และวิทยาศาสตรธรรมชาติ  

นักทองเที่ยวไดชื่นชม ศึกษาเรียนรู  และเพลิดเพลินไปกับพืชธรรมชาติและสัตวปา  ทัศนียภาพอันงดงามตลอดจน

ศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏในทองถ่ินของแหลงทองเที่ยวที่ควรตระหนักถึง 

                1. คุณคาทางธรรมชาติและการยอมรับ  เชน  การมีอุทยาน และปาสงวนแหงชาติ ตลอดจน

เขตอนุรักษ พืชพันธ  พันธุสัตว  และสภาพภูมิทัศน 

                2. การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว  และการเดินทางแบบยั่งยืนตลอดไป  โดยคํานึงถึง

ทั้งในดานนิเวศวิทยา  และดานวัฒนธรรมของทองถิ่น 

                3.การกระตุนและปลุกจิตสํานึกใหมีการอนุรักษและลงทุน  โดยใชทรัพยากรธรรมชาติและ

วัฒนธรรมทองถิ่น  เพื่อการทองเทีย่วเชิงอนุรักษ 

               4. การพัฒนาจิตสํานึกความรับผิดชอบของประชาชนและรากฐานสําหรับการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ 

               5.การใหการศึกษาและจูงใจนักทองเที่ยวใหมีสวนรวมและซาบซึ้งคุณคาของธรรมชาติและ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

                     การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  เปนแนวความคิดท่ีพึ่งปรากฏขึ้นเมื่อไมนานมานี ้และยังมีการใชคํา

ภาษาอังกฤษอื่น ๆ  ที่ใหความหมายเชนเดียวกัน ที่สําคัญไดแก  Nature Tourism, Biotourism, Green 

Tourism เปนตน อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวดังกลาวลวนแตเปนการบงบอกถึง การทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

(sustainable tourism)   ซึ่งจากการประชุม Globe 1990   ณ ประเทศแคนาดาไดใหคําจํากัดความของการ

ทองเที่ยว แบบยั่งยืนวา "การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผูเปนเจาของทองถิ่น
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ในปจจุบัน โดยมีการปกปองและสงวน รักษาโอกาสตางๆของอนุชนรุนหลังดวย การทองเที่ยวนี้มีความหมาย

รวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจสังคม  และความงามทางสุนทรียภาพ   

ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศดวย" โดยมีลักษณะที่สําคัญคือ เปนการทองเที่ยว 

ที่ดําเนินการภายใตขดีจํากัดความสามารถของธรรมชาติ  และตองตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชากร ชุมชน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีตอขบวนการทองเที่ยว อีกท้ังตองยอมรับใหประชาชนทุกสวนไดรับผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  และตองชี้นําภายใตความปรารถนาของประชาชน

ทองถิ่นและชุมชนในพื้นที่ทองเที่ยว 

                      เสร ีเวชบุษกร (2538)   ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา   "การทองเที่ยวที่มี

ความรับผิดชอบตอแหลงทองเที่ยว ที่เปนธรรมชาติและตอสิ่งแวดลอมทางสังคม ซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรมของ

ชุมชนในทองถิ่น  ตลอดจนโบราณสถาน   โบราณวัตถุที่มีอยูใน    ทองถิ่นดวย" 

 

     องคประกอบและวัตถุประสงคของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

             นิตยา   สาราษฎร( 2546) อางอิงมาจาก  ภราเดช  พยัฆวิเชียร (ม.ป.ป.)     ไดแบง

องคประกอบ ของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ไว  4  องคประกอบ ดังนี้ 

          1. องคประกอบดานพื้นที่  เปนการทองเที่ยวที่มีพ้ืนฐานอยูกับธรรมชาติ (Nature Based 

Tourism)  เปนแหลงธรรมชาติเปนหลักมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น  รวมถึงแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่

เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ 

                     2. องคประกอบดานการจัดการเปนการจัดการแบบยั่งยืน  (Sustainable Management 

Tourism)  เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ  ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม  มีการจัดการที่ยั่งยืน 

ครอบคลุมถึงการอนุรักษทรัพยากร  การจัดการสิ่งแวดลอมปองกันและกําจัดมลพิษและพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางมี

ขอบเขต 

       3. องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ เปนการทองเที่ยวสิ่งแวดลอมศึกษา(Environment 

Education Based Tourism) เปนแหลงที่เอื้อตอกระบวนการเรียนรู  มีการใหการศึกษาประทับใจ สรางความ

ตระหนัก 

และปลูกจิตสํานักที่ถูกตองตอนักทองเที่ยวคนในทองถิ่นและผูที่ประกอบการที่เกี่ยวของ 

                 4.องคประกอบดานการมีสวนรวม  เปนการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของชุมชน  

(Community Participation  Based  tourism)   คือการมีสวนรวมของชุมชนและคนในทองถิ่นกอประโยชนให

เกิดแกทองถิ่นและทองถิ่นมีการควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพโดยเริ่มจากระดับลางถึงการ

ปกครองทองถิ่นและรวมถึงการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ 

       การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (http://www.tat.or.th/policy.htm)  ไดกลาวถึงลักษณะ

โครงสราง และองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ดังนี ้
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              1. แหลงทองเท่ียวที่จะสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   ควรเปนพื้นที่ธรรมชาติที่

มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม  อาจรวมไปถึงแหลงประวัติศาสตร  โบราณคดี และ

วัฒนธรรมที่ปรากฏในพื้นที่ธรรมชาตินั้นดวย 

               2. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนการทองเที่ยวที่ทุกฝายมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม

ธรรมชาติ  และระบบนิเวศ  โดยเปนการทองเที่ยวที่ไมทําลายหรือทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อม

โทรม 

              3.  การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเนนใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส หรือมีประสบการณกับ

สภาพแวดลอมธรรมชาติโดยตรง  และเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดศึกษาเรียนรูสภาพแวดลอมธรรมชาติ  ซึ่ง

นอกจากจะไดรับความพึงพอใจแลว  ยังจะเปนการเสริมสรางจรรยาบรรณดานสิ่งแวดลอมเชิงบวกดวย 

        การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  จะตองเปนการทองเที่ยวที่ใหประโยชนกลับคืนสูธรรมชาติและการ

อนุรักษธรรมชาติ  ในขณะเดียวกันจะเอื้อประโยชนตอชุมชนทองถิ่นทั้งทางตรงและทางออม  นอกจากนั้น  จะ

มุงเนนที่คุณคาของธรรมชาติ  หรือลักษณะเดนที่เปนเอกลักษณของแหลงทองเที่ยวเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยว  

ไมใชเนนที่การเสริมแตง  หรือการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

       การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  มีองคประกอบ  3  ประการ 

     1. การสรางจิตสํานึกเก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     2. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

     3. การมีสวนรวมของชุมชนในทองถิ่น 

            การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   ยังเปนแนวคิดที่จะทําใหกิจกรรมการทองเที่ยวชวยสงเสริมธรรมชาติ

ศึกษาและการอนุรักษสิ่งแวดลอม  การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะชวยสรางรายได  ซึ่งรายไดสวนหนึ่งรัฐจะ

สามารถนํามาใชในโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งขณะนี้กําลังประสบปญหา

ขอจํากัด  ดานงบประมาณ  นอกจากนี้การทองเที่ยวเชิงนิเวศยังเปนการสรางงานใหกับประชาชนในทองถิ่นเพื่อ

เพิ่มรายได  เมื่อประชาชนในทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทองเที่ยว  ก็จะชวยลดความจําเปนในการพึ่งพา

ทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อดํารงชีวิต  ดวยเหตุผลดังกลาว  การทองเที่ยวเชิงอนุรักษจึงเปนวิธีการหนึ่งที่จะทําให

การพัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนแบบหนึ่งของการพัฒนาอยางยั่งยืน  (Sustainable 

Development) 

                         จากการใหความหมายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   พอจะสรุปไดวา   การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

หมายถึง  การทองเที่ยวที่ใหประโยชนกลับคืนสูธรรมชาติและการอนุรักษธรรมชาติ  ในขณะเดียวกันจะเอื้อ  

ประโยชนตอชุมชนทองถิ่นทั้งทางตรงและทางออม  นอกจากนั้น  จะมุงเนนที่คุณคาของธรรมชาติ  หรือลักษณะ

เดนที่เปนเอกลักษณ  เชน วถิีชีวิต  และวัฒนธรรมทองถิ่น  ตลอดจนความโดดเดนของแหลงทองเที่ยวที่เปนสิ่ง

ดึงดูดนักทองเที่ยว  ไมใชเนนที่การเสริมแตง หรือการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  
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2.2.8 แนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค:กรณีประเทศไทย (อรอุมา เตพละกุล และคณะ, 2560) 

 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคคืออะไร 

  คริสปน เรยมอนด และ เกร็ก ริชารด เปนผูบัญญัติคําวา “การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค” 

ขึ้น และไดใหนิยามวาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เปนการทองเที่ยวท่ีนักทองเที่ยวไดปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นที่ไดเดินทางไป โดยการเขารวมอบรมและเรียนรูอยางไมเปนทางการ (http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism) 

  องคการยูเนสโกไดใหความสนใจในแนวคิดเรื่องการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคดวยเชนกัน 

โดยมองวาการทองเที่ยวในยุคแรกนั้นเปนการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวเพียงเพื่อแสวงหาการ

พักผอนหยอนใจ ในยุคตอมาการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมนั้น เปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่นักทองเที่ยว

เดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ และสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมตาง ๆ และในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคของการทองเที่ยว

เชิงสรางสรรค นักทองเที่ยวมีโอกาสแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อารมณ และสังคม และมีปฏิสัมพันธกับสถานที่

วัฒนธรรม รวมไปถึงผูคนในทองถิ่นที่ไปเยือน นักทองเที่ยวมีความรูสึกเปนเสมือนคนในทองถิ่นคนหนึ่ง การ

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเปนการเดินทางที่มุงใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณที่จริงแทของทองถิ่นนั้นๆ  

  งานวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวหลายชิ้นแสดงใหเห็นวา นักทองเที่ยวตองการเวลา พื้นที่ 

รวมไปถึงการเขาถึงจิตวิญญาณมากขึ้น ตลาดการทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวที่แสวงหาประสบการณการ

ทองเที่ยวที่ลุมลึกและนาพึงพอใจนี้ยังคงเปดกวาง นักทองเที่ยวเหลานั้นตองการที่จะมีสวนรวมและมีความรูสึกวา 

ตนเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ไดเขาไปเยี่ยมเยียน ดังนั้น การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจึงเปนการทองเที่ยวที่สามารถ

ตอบสนองความตองการเหลานี้ได เพราะเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวมีโอกาสเรียนรูสิ่งใหมๆ และไดลง

มือทําของที่ระลึก เชน รูปวาด งานฝมือตาง ๆ ดวยความภาคภูมิใจ ผลพลอยไดจากการทองเที่ยวในลักษณะนี้คือ 

นักทองเที่ยวจะจดจําและรูสึกผูกพันกับชุมชน จนอยากจะเลาประสบการณจากการทองเที่ยวใหคนอื่นทราบและ

ยังอยากกลับไปเที่ยวที่เดิมอีก  

 การทองเทีย่วเชิงสรางสรรคในประเทศไทย 

  สําหรับประเทศไทย การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจัดวาเปนการทองเที่ยวรูปแบบใหม ที่

ไดรับการบุกเบิกและเผยแพรสูสาธารณโดยองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

(องคการมหาชน) เพื่อใหบรรลุความยั่ งยืนของชุมชน ทั้ งทางดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตนแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค จังหวัดสุโขทัย บานนาตนจั่น ซึ่งเปนหมูบานชนบทขนาด

เล็กในอําเภอศรีสัชนาลัย จัดเปนตัวอยางที่เหมาะสมที่สุดของการดําเนินการตามแนวทางการทองเที่ยวเชิง

สรางสรรคในประเทศไทย เพราะสามารถแสดงใหเห็นถึงเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและ

คุณคาของชุมชน รวมไปถึงความรวมมือของคนในชุมชน สตรีในหมูบานมีการรวมกลุมในรูปแบบของสหกรณ เพื่อ

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมการทอผาหมักโคลน ซึ่งเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของชุมชน มีประวัติความเปนมา

ยาวนานจากการคนพบโดยบังเอิญของบรรพบุรุษที่ทําไรทํานา แลวพบวา ผาที่นุงไปทําไรทํานานั้นมีสีที่เปลี่ยนไป

จากเดิมและมีความนุมมือมากขึ้นจากการสัมผัสโคลน ภูมิปญญาการทําผาหมักโคลนนี้ไดรับการถายทอดมาหลาย

รุนแลว แมวาการทอผาจะเปนเพียงอาชีพเสริมของชาวบาน ที่วางเวนจาการเพาะปลูก แตรายไดจากการทอผาก็

สามารถนํามาจุนเจือครอบครัวไดเปนอยางดี ผลิตภัณฑจากผาทอหมักโคลนของบานนาตนจั่นมีมากมายหลายชนิด 
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เชน เสื้อ กระเปา ผารองจาน และหมอน เปนตน ในเวลาตอมากลุมสตรีไดริเริ่มดําเนินการโฮมสเตยขึ้น จํานวน 12 

หลัง และสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดกวา 60 คน อัตราคาบริการโฮมสเตยคนละ 350 บาทตอคืน รวมอาหาร

เชา โดยเจาของบานโฮมสเตยจะไดรับจํานวน 200 บาท สวนที่เหลือจะจัดสรรเขากลุม ซึ่งนักทองเที่ยวจะไดสัมผัส

วิถีชีวิตของชาวบานจากการเขารวมกิจกรรมในชีวิตประจําวันรวมกันกับชาวบาน เริ่มตั้งแตการตักบาตรพระสงฆใน

ตอนเชา การเก็บพืชผักจากสวนหลังบานมาประกอบอาหาร และนักทองเที่ยวยังไดมีโอกาสเขารวมบายศรีสูขวัญ

จากผูเฒาผูแกในหมูบานอีกดวย ซึ่งทุกคนในหมูบาน ชุมชนมีโอกาสไดรับผลประโยชนจากกิจกรรมการทองเที่ยว  

เด็กสามารถเปนมัคคุเทศกและเลนดนตรีในงานบายศรี และการที่มีนักทองเที่ยวมาพักที่โฮมสเตยนั้น ยังสงผลให 

ขาวเปบอาหารที่เปนเอกลักษณของชุมชน รวมถึงพืชผักและผลไมที่ปลูกในชุมชน ผลิตภัณฑจากผาหมักโคลนขาย

ดีและไดรับความนิยมมากขึ้นตามไปดวย  ดังนั้น การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคมุงเนนความจริงแทของชุมชน การ

สรางคุณคาจากวิถีชีวิตชาวบาน เชนแบบแผนการดํารงชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ และประวัติศาสตร ทําให

นักทองเที่ยวไดรับประสบการณการทองเที่ยวรวมกับเจาบานและมีโอกาสพัฒนาสรางสรรคทักษะใหม ๆ ผาน

กิจกรรมตาง ๆ และนักทองเที่ยวยังไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางวัฒนธรรมและไดทําความเขาใจชุมชนทองถิ่นที่ไป

เยือนอยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น หากมองในแงอุปทาน จะพบวา การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคก็เอ้ือประโยชนใหแกชุนชน

ในแงที่ชวยธํารงรักษาไวซึ่งประเพณีวัฒนธรรม และยังชวยสรางความตระหนักของคนในชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น

ไดรับการถายทอดจากรุนสูรุน กรณีศึกษาบานนาตนจั่นแสดงใหเห็นวา หากมีการบริหารจัดการที่ดีแลวนั้น การ

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสามารถเปนตัวขับเคลื่อนในการสรางและธํารงไวซึ่งความยั่งยืนของชนบทไทยและสามารถ

นําไปดําเนินการในทองที่อ่ืน ในประเทศไทยเชนเดียวกันได 

 

2.2.9 แนวคิดเกี่ยวกับ  Home  Stay (ปนัดดา  โพธินาม และคณะ, 2549) 

        จุดเริ่มตนและความเปนมาของ  Home Stay   ในทวีปยุโรปในชวง  50  ปที่ผาน  ซึ่งเปนชวงหลัง

สงครามโลก  ครั้งที่ 2     ผูคนเริ่มแสวงหาแหลงทองเที่ยวและที่พักที่หางไกลชุมชนเมือง  และรองรอยความกดดัน

ของสงครามที่ไปสูพื้นที่ชนบทที่เต็มไปดวยความสงบรมรื่น ธรรมชาติที่สวยงามกอใหเกิดที่พักแรมนักทองเที่ยว

ประเภทใหม ๆ  ขึ้นไดแก  Bed & Breakfast  บานพักฟารม (farm house)  เกสตเฮาส (guest house) และ  

Home Stay  ที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน  แตเรียกชื่อแตกตางกันไป  แตทั้งหมดดําเนินการภายใตแนวคิดเดียวกัน คือ  

ถือวาผูที่เขามาพักเปนแขกของบานมิใชนักทองเที่ยว (Be a guest, not Just a tourist) และภายใตการพัฒนาแบบ

การทองเที่ยวชนบท 

  ความเปนมาเรื่อง  Home Stay  ในประเทศไทย 

        จากแผนพัฒนาฉบับที่  8   ที่เนนบทบาทการพัฒนาชุมชนและการที่รัฐบาลออกกฎหมายการ

กระจายอํานาจสูทองถิ่น    เปนแรงผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานตาง ๆ  ใหความสําคัญ

กับการสรางรายไดใหกับชุมชน   โดยใชการทองเที่ยวเปนจุดขาย    จึงทําใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวหลาย

รูปแบบในชุมชน   ซึ่งการจัดกิจกรรม   Home Stay    เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจมากทั้งจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานของรัฐ  จากการติดตามความเปนมา พบวา  Home Stay  
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ภายในประเทศไทยเกิดขึ้นมานานแตรูปแบบและกิจกรรมอาจแตกตางหลายหลาก หากวิเคราะหจากอดีตที่ผานมา

สามารถสรุปไดตามยุคสมัย  ดังนี ้

        ยุคเริ่มตน (ป 2503-2525)  กระจายอยูในกลุมนักทองเที่ยวตางชาติที่นิยมทัวรปา  โดยเฉพาะใน

แถบภาคเหนือของประเทศไทย  นักทองเที่ยวจะพักตามบานชาวเขา โดยจุดพักนั้นจะขึ้นอยูกับเสนทางการเดินปา 

       ยุคกลาง (2526-2536)  กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่นิยมทัวรปา เริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น  

การพักคางในรูปแบบ  Home Stay  ไดรับการพัฒนารูปแบบและกิจกรรม  โดยกระจายไปยังหมูบานชาวเขาที่

กวางขวางมากขึ้น  ในระยะนี้การทองเที่ยวในรูปแบบทัวรปาที่มีการจัด Home Stay  เริ่มสรางปญหาสังคม  อาทิ  

ปญหายาเสพติด  ปญหาโสเภณี  ปญหาการปลน  ขโมย  ปญหาการฆาชิงทรัพยกลุมนักพัฒนา  นักกิจกรรม  ที่

เติบโตมากการทํากิจกรรมในสมัยนักศึกษาเริ่มทํางานในรูปแบบขององคกรพัฒนาเอกชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางกลุมมีรูปแบบการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานดานการพัฒนา  ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งของ  Home Stay  แตยัง

เผยแพรในคนเฉพาะกลุมเทานั้น 

         ยุคตั้งแตป (2537-ปจจุบัน)  ยุคนี้เปนยุคเนนกระแสการพัฒนาสังคมสิ่งแวดลอม  ดังนั้น จะเห็นได

วาการทองเที่ยวจะมีแนวโนมที่จะเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในระยะป ประมาณป 2537-2539  ในกลุม

นักทองเที่ยวในรูปแบบ  Home Stay  โดยกลุมนํารองคือ  กลุมที่เปนนักกิจกรรมสังคมทั้งรุนเการุนใหมเทาที่

สืบคนพบวาพืน้ที่ที่ดําเนินการเรื่อง  Home Stay  ก็จะเปนพื้นที่ที่องคกรพัฒนาเอกชนไทยเขามาดําเนินการ  เชน  

เกาะยาว  จังหวัดพังงา (กลุมประมงชาวฝง/อวนลากอวนลุน)  หลังจากพ้ืนที่(กลุมเกษตรทางเลือก)บานผูใหญ

วิบูลย เชน เฉลิม (เกษตรยั่งยืน) 

         ป 2539  เปนตนมา  ไดมีการเคลื่อนไหวขึ้นในกลุมนักธุรกิจผูประกอบการดานการทองเที่ยวโดย

นําเสนอรูปแบบการทองเที่ยวผสมผสานระหวาง  Adventure Ecotourism และ Home Stay  จากการที่รัฐบาล

ไดประกาศในป  พ.ศ. 2541-2542  เปนปทองเที่ยวไทย (Amazing Thailand 1998-1999)  ทุกหนวยงานของรัฐ

มีนโยบายสนับสนุน  กิจกรรมการทองเที่ยว  ทําใหเกิดการจัดการทองเที่ยวในแหลงชุมชนและขยายกิจกรรม  

Home  Stay  เพิ่มมากข้ึน  เชน หมูบานวัฒนธรรมผูไทยบานโคกโกง  อําเภอกุฉินารายณ   จังหวัดกาฬสินธุ   

บานทรงไทยปลายโพงพาง   อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  รวมทั้งพื้นที่ชนกลุมนอยหมูบานชาวเขาก็มี

การสนับสนุนการจัดกิจกรรม Home Stay   ดวยเชนกัน 

              ในปจจุบัน  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  (Ecotourism)  ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นทั้งในกลุมชาวไทย

และชาวตางประเทศ  มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในแหลงชุมชน  เพื่อการศึกษาเรียนรูวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  

หัตถกรรมของทองถิ่น  โดยมี  Home Stay   ที่มีความหมายมากกวาเปนที่พัก  เนื่องจากเปนรูปแบบการ

ทองเที่ยวอยางหนึ่งซึ่งยึดเอารูปแบบจากท่ีพัก เปนศูนยกลางและจัดใหมีกิจกรรมในดานตาง ๆ  ตามความตองการ

ของนักทองเที่ยวรวมอยูดวย  ทั้งนี้หนวยงานที่สนับสนุนกิจกรรม  Home  Stay   เชน สวนราชการจังหวัด   

องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล  องคกรเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยมีแนวหลักที่

จะให  Home Stay  เปนกิจกรรมทางการทองเที่ยวในชุมชน  ซึ่งบางพื้นที่อาจไมจําเปนตองจัดเปน  Home Stay   

แตเปนเพียงการทองเที่ยวลักษณะ  Home Visit  หรือการเรียนรูวิถีชีวิต  โดยไมตองพักแรมก็ได 
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         กิจกรรมท่ีพัก  Home Stay  จึงเปนทางเลือกหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงชุมชนหรือการทองเที่ยวใน

ชนบทเทานั้น  หากจะกําหนดรูปแบบของกิจกรรมที่พัก  Home Stay  เปนรูปแบบเฉพาะในประเทศไทย  และ

การกําหนดชื่อเฉพาะเพื่อเปน  Image  ดานการตลาด เชนเดียวกับ  T-Home  ของประเทศเนปาล  โดยให

กําหนดชื่อ  “ Baan Phak ”  เปนชื่อเฉพาะของกิจกรรมที่พัก  Home Stay  ในประเทศไทยเพื่อสรางความเขาใจ

กับนักทองเที่ยวที่จะตองพักรวมกันกับเจาของบาน  พรอมที่จะเรียนรูวัฒนธรรม 

 การจัดการและกิจกรรม Home Stay 

  หลักการของ  Home Stay   เปนเรื่องสําคัญที่ทุกฝายตั้งแตรัฐบาลจนถึงชุมชนจะตองเขาใจไป

ในทิศทางเดียวกัน  เพื่อมิใหการสงเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับ  Home Stay  หลงทาง  และกอใหเกิดปญหาตามมา

ภายหลัง  ประการแรกตองไมถือเปนนโยบายวาจะตองมี  Home Stay  ทุก ๆ  หมูบาน  แตตองคํานึงถึงความ

พรอม  ความรู  ความเขาใจของชุมชนเปนสําคัญ  และชุมชนตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  โดยเนนจุดขาย

อยูที่วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน  ภูมิปญญาที่นาสนใจและใหเขาใจตั้งแตเริ่มแรกวา   การทองเที่ยวนี้จะเปนเพียง

รายไดเสริมมิใชรายไดหลักของชุมชน  โดยสรุปชุมชนตองมีความเขมแข็ง  มีความรูเทาทันสิ่งที่นําไปสูความ

เปลี่ยนแปลง   และเขาใจวัตถุประสงคของสิ่งที่ตนกําลังดําเนินการ เนื่องจาก  Home Stay   หรือที่พักสัมผัส

วัฒนธรรมชนบท  มีจุดศูนยกลางอยูที่บานพักในชุมชน   ดังนั้นการจัดการเกี่ยวกับที่พัก  จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่ชุมชน

หรือเจาของบานตองมีหลักและแนวทางในการปฏิบัติ  ซึ่งอาจเรียกวา  บัญญัติ   10   ประการ  ดังนี้ 

         1.  เตียงนอนที่สะอาดในราคาที่สมเหตุสมผล 

         2.  หองน้ําที่สะอาด และสวมที่สะอาด 

         3.  อาหารพ้ืนบานงาย ๆ  แตปรุงมาอยางด ี

         4.  ทิวทัศนและธรรมชาติของบทบาทท่ีสวยงาม 

         5.  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น 

         6.  กิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่  อาทิ เดินปา  ตกปลา  ขี่มา  ปนเขา  ขี่จักรยาน 

         7.  รานคาทั่วไปและรานจําหนายสินคาของที่ระลึก 

         8.  ความบันเทิง  อาทิ  ดนตรี  การเตนรํา  การแสดงพ้ืนบาน 

         9.  ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 

         10.  ความเปนมิตรและรอยยิ้มของเจาของบาน 

  แนวทางของ  Home Stay   หรือบัญญัติ  10  ประการ  ดังกลาวขางตนจะเห็นวาเกี่ยวของกับ

การจัดบานพัก  5  ขอดวยกัน  ไดแก  ขอ  1,2,3,4  และ  10  สวนขออื่น ๆ  กลาวถึงสภาพแวดลอมที่เปนสิ่ง

ดึงดูดใจของนักทองเที่ยว  และเปนกิจกรรมที่ชุมชนจัดใหนักทองเที่ยวโดยกิจกรรมดังกลาวสะทอนใหเห็นวิถีชีวิต

ของชุมชนอยางแทจริง  มิใชเปนการจัดฉากแตอยางใด 

การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการสวนเตา   บานพักโฮมสเตยมีคณะกรรมการ 

บานพักโฮมสเตย(Home Stay)  รวมดําเนินการทั้ง  2  หมูบานคือ หมูที่ 3, 14   การจัดการทองเที่ยวเปนรูปแบบ

ของคณะกรรมการฝายตาง ๆ    การมีสวนรวมของคนในชุมชน และสวนราชการที่เขามาดูแลรวมกัน    มีราน

จําหนายของที่ระลึกใหนักทองเที่ยว 
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    ดัชนีชี้วัดคุณภาพของมาตรฐาน  Home Stay    

  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว  ไดสรางดัชนีชี้วัดคุณภาพของมาตรฐาน Home Stay  เมื่อป  

พ.ศ. 2546  ประกอบดวย  6  มาตรฐาน  และ  34  ตัวชี้วดั  ดังนี้ 

         1.  ดานที่พักประกอบดวย 

       1.1  โครงสรางบานพักมีความมั่นคง 

        1.2  บานพักมีอากาศถายเทไดสะดวกและแสงสวางสองเขา ไมมีกลิ่นอับ  มีหลังคาที่

สามารถกันน้ําฝนได 

       1.3  มีเตียงที่นอนสบาย 

        1.4  มีหองอาบน้ําและสวมที่สะดวก 

     1.5  มีการเปลี่ยนผาปูที่นอนและอุปกรณสําหรับการนอนทุกครั้ง 

        1.6  มีการกําจัดแมลงที่เปนอันตรายตอสุขภาพอยูเสมอ 

        1.7  มีการดูแลสุขภาพแวดลอมของบานพักอยูเสมอ 

       2.  ดานกิจกรรมการทองเที่ยวใกลพื้นที่  ประกอบดวย 

        2.1  มีกิจกรรมทองเที่ยว  เชน เดินปา  ตกปลา  ขี่มา  ปนเขา  ขี่จักรยาน  ฯลฯ 

       2.2  มีกิจกรรมฝกหัดศิลปหัตถกรรมพื้นบาน  เชน  ทอผา  จักสาน 

      2.3  มีกิจกรรมตอนรับตามประเพณีของทองถิ่น  เชน  บายศรีสูขวัญ 

    2.4  มีกิจกรรมบันเทิง  เชน  ดนตรี  การเตนรํา  การแสดงพื้นบาน 

       2.5  มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม 

       3.  ดานการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว  ประกอบดวย 

       3.1  มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย 

    3.2  มีเครื่องมือและวิธีการสื่อสารกับเจาหนาที่  เมื่อเกิดเหตุราย 

      3.3  มีเครื่องมือสื่อสารตลอดการเคลื่อนยายที่เหมาะสม  หรือกรณีนักทองเที่ยวเจ็บปวย 

        3.4  มีการตักเตือนนักทองเที่ยวเกี่ยวกับการรักษาทรัพยสิน 

       3.5  มีการดูแลและซอมแซม ล็อคตาง ๆ  ในที่พัก เพ่ือความปลอดภัยอยูเสมอ 

        4.  ดานบริหารจัดการและบริการ  ประกอบดวย 

        4.1  มีการรวมกลุมชาวบาน  จัดการในรูปแบบของชมรม หรือสหกรณ   

หรือกลุมชาวบาน 

       4.2  มีคณะกรรมการบริหารโครงการเปนรูปธรรม 

       4.3  มีการกําหนดขอปฏิบัติ  สําหรับนักทองเที่ยวเพื่อมิใหเกิดปญหาที่ขัดตอวัฒนธรรม  

จารีตประเพณี  ความเชื่อของชุมชน 

      4.4  มีระบบการจองลวงหนา  และลงทะเบียนเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยว 

       4.5 มีรายละเอียดเกี่ยวกับคาธรรมเนียมและบริการตางๆใหนักทองเที่ยวทราบชัดเจน 

       4.6 มีขอมูลกิจกรรมทองเที่ยวละเอียดใหนักทองเที่ยวเลือก 
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        4.7 ชุมชนไมหวังสรางรายไดจาก  Home Stay  อยางเดียวและตองไมมีผลกระทบตอ

อาชีพดั้งเดิมของชุมชน 

        4.8  มีผูนําเที่ยวหรือมัคคุเทศกท่ีเปนคนทองถิ่น 

5.  ดานมูลคาเพ่ิม  ประกอบดวย 

       5.1  มีรานขายของที่ระลึก 

        5.2  มีผลิตภัณฑโดยชาวบาน  และใชวัตถุดิบในทองถิ่น 

     5.3  มีโอกาสไดเผยแพรวัฒนธรรมของชุมชน 

        5.4  มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของชุมชนในดานการใหบริการที่ประทบัใจ 

    6.  ดานสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ  ประกอบดวย 

        6.1  มีคูมือการทองเที่ยวเปนของตนเอง 

        6.2  มี  Website เผยแพรขอมูลการทองเที่ยว 

       6.3  มีรายชื่ออยูในคูมือการทองเที่ยว  Home Stay  ของกระทรวง 

        6.4  มีแผนที่แสดงที่พักและเสนทางไปยังแหลงทองเที่ยว 

      6.5  มีตารางกิจกรรมที่หลากหลายใหเลือก   
 

2.2.10 เอกสารที่เกี่ยวของ 

       อุดม  บัวศรี และคณะ (2532)   ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาการทองเที่ยวในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวาแหลงทองเที่ยวจํานวนมากยังมิไดรับการพัฒนาทั้งโครงสราง  พื้นฐาน  

และการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก  นอกจากนี้ยังพบแหลงทองเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรมถูกบุกรุกทําลาย     

ขาดการจัดการใชพื้นที่การบริการการทองเที่ยวใหมีระบบหรือแบบแผน  ตลอดจนทั้งความปลอดภัย และความ

อบอุนในการทองเทีย่ว  สิ่งที่ปรากฏใหเห็นทั่วไปคือ  ความไมสะอาดของแหลงทองเที่ยว  นอกจากนี้การใหความรู

แกนักทองเที่ยวยังมีนอยอีกดวย 

       จากการศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผูวิจัยเห็นวา  แหลง

ทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ยังขาดการพัฒนาทั้งโครงสรางและสิ่งอํานวยความสะดวก  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งทรัพยากรทองเที่ยวถูกบุกรุกและทําลาย  จนเกิดความเสื่อมโทรม  เปนผลใหระบบนิเวศขาดความสมดุล  

และนอกจากนี้ยังขาดการใหความรูแกนักทองเที่ยว และนักทองเที่ยวยังขาดจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

        ประสาร  พันธสีมา (2537 )  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการประสานงานการพัฒนาแหลงทองเที่ยว หัวหิน – 

ชะอํา  ผลการศึกษาพบวาจําเปนตองมีการเชื่อมโยงระหวางนโยบายแผน และการดําเนินการในแนวตั้งโดยหนวย

ราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  สวนทองถิ่น  และหนวยงานรัฐวิสาหกิจตางๆ  ประกอบกับการเชื่อมโยงใน

แนวนอน  โดยการประสานนโยบายแผน และการดําเนินการในระหวางหนวยราชการในระดับเดียวกัน  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการประสานการพัฒนาระหวางหนวยงานสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ซึ่งถูกแบงแยกพื้นที่การบริหาร

ราชการออกจากกัน  ทั้งนี้การพัฒนาจะตองคํานึงถึงความตองการของนักทองเที่ยว และการตอบสนอง ตอความ

ตองการนั้น  โดยเฉพาะการพัฒนาของเอกชน 
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       จากการศึกษางานวิจัยเรื่องการประสานงานการพัฒนาแหลงทองเท่ียว หัวหิน–ชะอํา  สรุปไดวา  ใน

การจัดการทรัพยากรทองเที่ยวนั้น  ยังขาดการประสานงานระหวางสวนราชการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

       พระมหาสุทิตย  อบอุน (2541) ไดศึกษาศักยภาพของชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยว เชิง

อนุรักษ  ศึกษาเฉพาะกรณี :  เสนทางสายลําน้ํากก  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงศักยภาพของชุมชนทองถิ่นใน

การสิ่งเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับศักยภาพในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ  จากกลุมตัวอยาง  141  คน   

        ผลการศึกษาพบวา  ชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพอยูในระดับปานกลาง  โดยมีศักยภาพในดานการสราง

ความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยวมากที่สุด  รองลงมาไดแก  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ลอมและ

การกระจายรายไดตามลําดับ   สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับศักยภาพในการสงเสริมการทองเที่ยวนั้น ได

ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยมาเปนชุมชนและปจจัยดานสถานการณแวดลอม  พบวา  การ

ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจนําเที่ยว  การติดตอประสานงานระหวางชุมชนและการสนับสุนนจากหนวยงานรัฐ  

มีความสัมพันธกับระดับศักยภาพในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอรุรักษ  สวนปจจัยอื่น ๆ  ไดแก  การรับรู

ขาวสารดานการทองเที่ยว  การฝกอบรม  สมรรถนะของชุมชนในการรับรองการทองเที่ยวดานกายภาพ  

ความสัมพันธทางสังคมกับคนในชุมชน  การมีสวนรวมขององคกรทองถิ่นและพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  

ไมมีความสัมพันธกับระดับศักยภาพในการสงเสริมการทองเที่ยว  แตเมื่อทดสอบกับระดับศักยภาพของชุมชนใน 

แตละดาน  พบวา 

    1)  การไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว สมรรถนะของชุมชนในการรับรองทางการทองเที่ยว

ดานกายภาพ  การมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถิ่น การสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ  มีความสัมพันธกับระดับ

ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

   2)  การไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว  การฝกอบรม  การติดตอประสานงานระหวาง

ชุมชน  มีความสัมพันธกับระดับศักยภาพในการกระจายรายได 

   3)  การไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว  การติดตอประสานงานระหวางชุมชน มีความ 

สัมพันธระดับศักยภาพในการสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยวตามลําดับ สวนสภาพปญหาเกี่ยวกับการ 

ทองเที่ยวเห็นวา  สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานการบริการขอมูลขาวสารและการจัดการดูแลนักทองเที่ยวไมเพียง

พอที่จะรองรับนักทองเที่ยว  เกิดปญหาที่สําคัญ  คือ  ความไมเปนระเบียบและการทําลายทรัพยากรทองเที่ยว  มี

ขอเสนอแนะวา  ควรปรับปรุงสภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยว  เพิ่มความรวมมือประสานงาน  ระหวางหนวยงาน

ที่เก่ียวของและเพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

         กังสดาล  ภูสิงหา(2542) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยว กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลบานเปดกับบึงหนองโคตร  จังหวัดขอนแกน   จาก

กลุมตัวอยางคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 41 คน ประชากรและนักทองเที่ยว  จํานวน  

100  คน  โดยการระดมสมองดําเนินกิจกรรมแทรกแซง และประเมินผลการดําเนินการ 



รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2562 (หลังดําเนินการ) 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    หนา 38 

 

          ผลการศึกษาพบวา  ปญหาที่สําคัญเปนปญหาดานขาดความรวมมือในการพัฒนาแหลงทอง เที่ยว  

ขาดระบบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว  และองคการบริหารสวนตําบลขาดความรูความเขาใจในการพัฒนา

แหลงทองเท่ียว  ขาดระบบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว  สวนการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลในการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมที่ไดดําเนินการตามบทบาท  พบวาสวนใหญบทบาทขององคการบริหารสวน

ตําบลในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยูในระดับที่ยังไมเปนที่พอใจผลกระทบ  ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

แทรกแซง  คือ   สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีความพยายามที่จะแสดงบทบาทของตนในการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวไดมากยิ่งขึ้นและประชาชนมีความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยวของบึงหนองโคตรมากยิ่งข้ึน  

                     นิตยา  สาราษฎร (2546) ไดวิจัยเรื่อง   การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   หมูบานวัฒนธรรม

ผูไทย   บานโคกโกง   ตําบลกุดหวา   อําเภอกุฉินารายณ   จังหวัดกาฬสินธุ  

                     ผลการวิจัยพบวา หมูบานโคกโกง ยังคงมี การอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นได

อยางเหนียวแนน  ความสัมพันธในชุมชนยังดําเนินไปในระบบเครือญาติ มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน   มีการ

เผยแพรวัฒนธรรมชุมชน  โดยการนําเสนอรูปแบบของการทองเที่ยว  แกนักทองเที่ยว  การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  

ยังสงผลดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และกอใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยการเขาไปมีสวนรวม

ของชุมชน และกอใหเกิดการกระจายรายไดสูชนบท    นับไดวาการสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ   เปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ    และวัฒนธรรมทองถิ่น  ซึ่งจะสงผลดีตอการพัฒนาชนบท  

เพื่อมุงไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอีกวิธีหนึ่ง  โดยการดําเนินการจะตองมีการติดตามและประเมินผล  เพื่อปรับปรุง

ใหสอดคลองกับวิถีชุมชนตอไป 

                     ลําไย  แสงสวาง  (2547)  ศึกษาวิจัยเรื่อง  บทบาทองคการบริหารสวนจังหวัดเลยในการสงเสริม

การทองเที่ยวของอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย  ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)   

        ผลการวิจัยพบวา   อําเภอภูเรือ  มีศักยภาพดานการทองเที่ยว  เพราะมีธรรมชาติที่สวยงาม มี

อากาศหนาวเย็นเปนเสนหจูงใจนักทองเที่ยว  มีแหลงทองเที่ยวมากมาย  มีความพรอมในดานบริการ บทบาทของ

องคการบริหารสวนจังหวัดเลย  ในการสงเสริมการทองเที่ยว  ไดแก  การพัฒนาแหลงทองเที่ยว พัฒนาอาชีพของ

ประชาชน  การประชาสัมพันธ และการจัดทําแผนการสงเสริมการทองเที่ยวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

        ปญหาอุปสรรค  ไดแก  อําเภอภูเรือ มีฤดูกาลทองเที่ยวสั้นเฉพาะในชวงฤดูหนาวเทานั้น  

 ทั้งขาดการประชาสัมพันธอยางจริงจัง  แนวทางแกไขปญหาการทองเที่ยว  ตองไดรับความรวมมือระหวางองคกร

ภาครัฐและภาคเอกชน      การมีสวนรวมของภาคประชาชนในทองถิ่นดําเนินการประชาสัมพันธการทองเที่ยว  

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรม  อัธยาศัยไมตรีของประชาชนใน

ทองถิ่น  เพื่อสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวและบุคคลโดยทั่วไป 

                  วิรัติ  นาคนชม (2548) ไดวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว  

ผลการวิจัยพบวา  การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวนั้นชุมชนไดรวมจัดตั้งกลุมอนุรักษ

แพลองบานฟาเหลื่อม  ชุมชนมีความรูและทักษะในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว  มีโครงสรางการบริหาร

จัดการ  มีคณะทํางาน  มีกฎขอบังคับกลุม  มีวิสัยทัศนและกลยุทธที่จะมุงไปสูเปาหมายที่ชัดเจน มีความเขมแข็ง  

มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 



รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2562 (หลังดําเนินการ) 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    หนา 39 

 

        รูปแบบการบริหารจัดการ  เนนการมีสวนรวมของชุมชนโดยองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

ไดใหขอมูลกับกลุมอนุรักษลองแพบานฟาเหลื่อม  เขาทําการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมตาม

วัตถุประสงคของกลุม  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนทําหนาที่เพียงกํากับดูแล และสนับสนุนสงเสริมเทานั้น 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมครั้งนี้ ทําใหเกิดรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นกับชุมชน  ซึ่งเปนรูปแบบใหมสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   ทําใหเกิดความ

ประหยัด   คุมคา  โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน  ทําใหชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม   มีความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของชุมชน  ซึ่งจะกอใหเกิดความยั่งยืนในอนาคตตอไป 

        ปนัดดา  โพธินามและคณะ (2549) ไดวิจัยเรื่อง  ศักยภาพการบริหารจัดการที่พักทางวัฒนธรรมสู

มาตรฐานโฮมสเตยไทยของหมูบานวัฒนธรรมผูไทยบานโคกโกง  ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัด

กาฬสินธุ   ผลการวิจัยพบวา  บานโคกโกง  เปนหมูบานของชาวผูไทย  และเปนหมูบานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

โดยเริ่มใหบริการนักทองเที่ยวตั้งแตป พ.ศ. 2541  เปนตนมา  อาชีพหลักของชาวบานคือการทํานา  อาชีพเสริม

คือ การใหบริการที่พักนักทองเที่ยว   การทองเที่ยวเปนลักษณะโฮมสเตย  คือใหนักทองเที่ยวเขาพักกับชาวบาน 

เพื่อเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีของชาวผูไทยรวมทั้งการทองเที่ยวทางธรรมชาติไปพรอมๆ กัน โดยมีชาวบานเปนผู

ใหบริการตอนรับ 

      ดานการบริการจัดการ   มีคณะกรรมการดําเนินงานโดยแบงหนาที่รับผิดชอบเปนฝายตางๆ  รูปแบบการ

ตอนรับนักทองเที่ยว ไดแก การตอนรับดวยพวงมาลัย  การบายศรีสูขวัญ การรับประทานอาหารพื้นบานการชมการ

แสดงและการเขารวมกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชาวผูไทย 

                     วิรุณา  วรจินดา(2549)  ไดวิจัยเรื่อง  บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการ

ทองเที่ยว  กรณีศึกษาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสําคัญในจังหวัดมหาสารคาม  

         ผลการวิจัยพบวา  บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยว  ไดแกการ

สงเสริมดานการประชาสัมพันธ โดยใชสิ่งตาง ๆ นับตั้งแต  สื่อพ้ืนบาน  สื่อโทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  และการ

ประชาสัมพันธสินคาทาง  Internet    นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกบุคคลและ

ชุมชน  เพื่อเปนสินคาจําหนายแกนักทองเที่ยว และยังมีบทบาทในการจัดทําแผนการทองเที่ยวงานประจําป  และ

แผน  3  ป อีกดวย 

         ลักษณะประเพณี วัฒนธรรมที่สําคัญ  ไดแก  งานประเพณีบุญเบิกฟา   ประเพณีนมัสการพระธาตุ

นาดูน วัฒนธรรมที่สําคัญไดแก  วัฒนธรรมการทอผาไหมลายสรอยดอกหมาก บานกุดรัง และการทอเสื่อกกบาน

แพง   แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม ไดแก  การพัฒนาแหลงทองเที่ยว   การ

ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวใหกวางไกลขึ้น   การใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวทุกวิธี   การพัฒนาอาชีพ ชาย 

หญิง เพื่อเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพการสรางเครือขายกับองคการรัฐ  และภาคเอกชนในการสงเสริมการทองเที่ยว  

สงเสริมดานงบประมาณ การทองเที่ยวใหมากข้ึน 

        ภัทรธิรา  ผลงาม (2549)ไดทําการวิจัยและพัฒนารูปการการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดย

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  กรณีศึกษาอางเก็บน้ําหวยน้ําหมาน  ตําบลน้ําหมาน  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย 



รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2562 (หลังดําเนินการ) 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    หนา 40 

 

         ผลการวิจัยพบวา  สภาพ และปญหาการจัดการทองเที่ยวสภาพในการใหบริการคือ  มีการลองแพ

ใชเรือหางยาวลากจูงและการขายอาหาร สวนปญหา การจัดการทองเที่ยวมีปญหาจากนักทองเที่ยวจะพบปญหา

เมา เอะอะอาละวาด และตองการเลนน้ําขณะเมาสุรา มีนักทองเที่ยวบางคนพูดไมไพเราะเอาแตใจตนเองมาก  สั่ง

อาหารตองการเร็วมาก ขณะที่มีนักทองเที่ยวมากไมทันใจจะโกรธมาก ปญหาสําคัญที่สุดคือ  นักทองเที่ยวไมเชื่อ

ฟงผูใหบริการลองแพเก่ียวกับพฤติกรรมการลองแพ การลงเลนน้ําไมปฏิบัติตามคําแนะนําของผูใหบริการ 

        ปญหาจากผูประกอบการ  ดานการใหบริการบางคนขาดทักษะตาง ๆ  โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ  เมื่อมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติมาเที่ยวไมสามารถสื่อสารใหเขาใจ  ทําใหนักทอง เที่ยวไมประทับใจ

และไมกลับมาเยือนอีกในโอกาสตอไปและมีปญหาจากระบบการจัดการโดยจัดการขยะในแหลงทองเที่ยวไมมีการ

ดําเนินการจัดเก็บขยะ เนื่องจากไมมีหนวยงานใด ๆ  ใหบริการเก็บขยะ  จึงเกิดปญหาขยะโดยตรงไมมีวิธีการ

จัดเก็บหรือทําลายขยะ  ผูประกอบการจึงแกปญหาโดยนําขยะไปท้ิงในเมือง 

         ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวในทองถิ่น  โดยการมีสวนรวมของชุมชน  4  รูปแบบ คือ 

(1) ดานพื้นที่  โดยการพัฒนาพื้นที่ปารอบ ๆ อางเก็บน้ํา  พัฒนาจุดชมวิว  พื้นที่แหลงน้ํา  ปลูกดอกไม พืช

สมุนไพร  ในสวนปาบริเวณกลางอางน้ํา (2) ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองเที่ยว โดยการจัดตั้งธนาคารขยะใน

ชุมชน  ใชสถานที่ในโรงเรียนบานหวยกระทิงและการกําหนดขอบัญญัติใชระเบียบและแนวปฏิบัติในการลองแพ  

(3) ดานกิจกรรมการทองเที่ยว  มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ  กิจกรรมในเทศกาลประจําป  (4) ดานการมีสวนรวมของ

ชุมชน  ไดแก  การมีสวนรวมในการใหบริการนักทองเที่ยว  มีสวนในการผลิตวัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหาร  

ไดแก การเลี้ยงไก  ปลา  การปลูกพืชผักตาง ๆ  รวมทั้งผลไมตามฤดูกาล  การมีสวนรวมในการขายของที่ระลึก  

และผลิตภัณฑทางการเกษตร  และมีสวนรวมในกลุมรถอีแตน  เพื่อรับสงนักทองเที่ยว  จากบริเวณปากทางเขา

หมูบานไปยังแหลงทองเที่ยว 

                     วัชรพล  กิ่งพุม  (2550)   ศึกษาวิจัยเรื่อง  บทบาทองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในการ

สงเสริมการทองเที่ยว : กรณีศึกษาเขื่อนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  

(Qualitative  Research) ผลการวิจัยพบวา   ศักยภาพการทองเที่ยวเขื่อนอุบลรัตน  เปนเขื่อนอเนกประสงคที่

ใหญที่สุดในภาคอีสานที่โดดเดนสวยงาม มีทัศนียภาพดึงดูดนักทองเที่ยว มีแหลงทองเที่ยวมากมายมีความพรอม

ดานการใหบริการ บทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในการสงเสริมการทองเที่ยว โดยมีการสํารวจ

และวางแผนพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว  ไดมีการประชาสัมพันธในรูปแบบการผลิตสารคดีแนะนําแหลง

ทองเที่ยวเขื่อนอุบลรัตนในรายการ “เที่ยวสุขใจไปกับ อบจ.ขอนแกน” ปญหา ไดแก ในปจจุบันนักทองเที่ยวมา

เที่ยวในชวงฤดูรอนเทานั้น ทําใหการทองเที่ยวขาดชวงไมตอเนื่อง อีกทั้งยังขาดการประสานงานอยางจริงจังของ

ทางรัฐบาล  และเอกชนในการรวมมือกันพัฒนา 

 

2.3 แนวทางการรายงานและติดตามประเมินผลโครงการ ดําเนินการดังนี้ 

 1 สรางระบบการรายงานผลการดําเนินงานใหเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อติดตามความกาวหนา 

ปญหาและอุปสรรคในการนําแผนงาน/โครงการไปสูการปฏิบัติ และนําผลที่ไดมาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ

ใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานโครงการในอนาคต 



รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2562 (หลังดําเนินการ) 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    หนา 41 

 

 2 สรางกลไกการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อการติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการ

ทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานขององคกร วาสามารถบรรลุจุดมุงหมายและเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม  ซึ่งผล

ที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่จะนํามากําหนดนโยบายและแนวทางการ

พัฒนาดานตาง ๆ ขององคกรในอนาคต โดยกําหนดการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการปฏิบัติให

บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  ไดดังนี้ 

 3 การตรวจติดตามผล  เปนกระบวนการและวิธีการในการติดตามการปฏิบัติงาน วาเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทั้งในเชิงปริมาณ  คุณภาพ เวลา  และตนทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอยางเปน

ระบบและมีความตอเนื่อง    เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ    และนําไปสูการปฏิบัติ

ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

  4 การประเมินผล  เปนกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กําหนดไว รวมถึง

การศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการแกไข ปรับปรุงหรือการขยาย

ขอบเขตหรือการยุติการดําเนินงาน การประเมินผลจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม 

อยางไร รวมทั้งยังเปนตัวชี้วัดวาแผนที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นไดผลอยางไร บรรลุผลลัพธตามที่กําหนดไวหรือไม  

              5 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  ระยะเวลาที่จะใชในการดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กําหนดเปนเดือน  มีนาคม  พ.ศ.2560 ถึงเดือน  

พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  

  6  การประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ  กําหนดใหมีการเผยแพร

ประชาสัมพันธแผนงาน/โครงการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดใหสาธารณชนไดรับทราบอยาง

ทั่วถึงและตอเนื่อง ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งการประชาสัมพันธ โดยผานสื่อตางๆ อาทิ สื่อเอกสารสิ่งพิมพ และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส  โดยผานเว็บไซดของหนวยงาน  www.kkpao.go.th  เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล  

แหลงทองเท่ียวในจังหวัดขอนแกนได 

 

 2.4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประกอบดวย 

  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะเปนองคกรรับผิดชอบหลัก

ตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวย 

    1) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน 

    2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิน่คัดเลือก จํานวน 2 คน 

    3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน      

    4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน 

    5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน 



รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2562 (หลังดําเนินการ) 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    หนา 42 

 

 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคน

ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ  28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ

คัดเลือกอีกได 

 ขอ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

            (1)  กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

            (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

            (3)  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

            (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร 

ขอ (30) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคลากรนอกดําเนินการหรือ รวม

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีขั้นตอนดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนดขอบขาย และ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบบุคลากรภายนอกดําเนินการเพื่อเสนอผูบริหาร ทองถิ่น 

(2)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 

                      (3) หนวยงานหรือบุคลากรภายนอกดําเนินการหรือรวมมือดําเนินการติดตามและ ประเมินผล 

(4) ใหหนวยงานหรือบุคลคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ ประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลเพื่อ

ประเมินผลการรายงานผลเสนอความคิดเห็นตอผูบริหารทองถิ่น 

(5) ผูบริหารสวนทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนิผลตอสภาทองถ่ิน  คณะกรมการ 

พัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยาง

นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผย ไมนอยกวาสามสิบวัน 

                  ขอ 31  เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร ปกครอง

สวนทองถิ่นสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและ ประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 
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บทท่ี  3 

 

วิธีการติดตามประเมินผล 

 

  การติดตามและประเมินผลครั้งนี้  โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 

2562 (หลังดําเนินการ)  ปฏิบัติไดจริงในปงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายที่ตั้งไว ซึ่งผานการ

พิจารณาจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลตามข้ันตอนดังนี ้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

3. พื้นที่ท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผล 

4. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

7. การวิเคราะหขอมูล 

8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

9. การนําเสนอ 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร (Population) คือ ประชาชนกลุมเปาหมายที่จะทําการติดตามและประเมินผล การ

ดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  โดยจะทําการติดตามและประเมินผลใหครบทุกมิติ ใน

เขตพ้ืนที่แหลงทองเที่ยว  บานงูจงอาง ตําบลโคกสงา อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ไดทําการแจกแบบสอบถาม 

ไดรับกลับคืนมา จํานวน 252  ชุด 

       1.2 กลุมตัวอยาง (Sampling)  ในการเลือกกลุมตัวอยางในปนี้  เลือกตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) คือไมจําเพาะเจาะจงวาเปนใคร  ไมกําหนด  เพศ  การศึกษา  อายุ  อาชีพ แตตองเปนผู

ที่ไดรับประโยชนหรืออยูในชุมชน ซึ่งโครงการนั้นดําเนินการในพื้นที่เปนการเลือกแบบเจาะจง (purposive 

sampling) 
   

3.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

     1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

              2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยติดตามประเมินผล ตามที่เห็นสมควร  

3. คัดเลือกโครงการที่สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ตามแผนงาน 

โครงการที่ไดดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในเขตจังหวัดขอนแกน 

 4. จัดทําแบบสอบถาม เพื่อติดตามประเมินผล โดยใชเกณฑความพึงพอใจ คือ ประชาชนบุคคล

ทั่วไปที่ไดรับประโยชนหรือมาใช บริการของโครงการ โดยการกําหนดหัวขอแบบสอบถามตามแนวทาง 
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การพัฒนาเชิงแหลงทองเที่ยว  ตัวชี้วัด  และตามวัตถุประสงคอ่ืนๆ ของโครงการ เปนตน 

 5. ลงพื้นที่แจกแบบสอบถามใหนักทองเที่ยว  พอคา  ประชาชน  นักเรียน นักศึกษา และ

ประธานชมรมแหลงทองเที่ยวภายในพื้นท่ีจังหวัดขอนแกน ที่ไดคัดเลือกแลวเพื่อใหประชาชนตอบแบบสอบถาม

และแสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระ 

 6. คณะทํางานและผูชวยเก็บแบบสอบถามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนให ฝายติดตามและ

ประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ เพื่อรวบรวมไวทําการสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

       7. กองแผนและงบประมาณ   คัดแยกแบบสอบถามแตละแหลงทองเที่ยว ที่ไดรับคืนและทําการ

ลงรหัสขอมูล ประเมินผล โดยใชโปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอร   

 8. เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล ใหคณะกรรมการและผูบริหารไดทราบ 

3.3 การเลือกพื้นที่ดําเนินการ 

                   การเลือกพื้นที่ดําเนินการติดตามประเมินผล ประชากร และนักทองเที่ยวจากทั่วสารทิศ ที่ไดมา

เที่ยวในสถานทองเที่ยว หมูบานงูจงอาง อําเภอน้ําพอง โครงการตามแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

2562  ที่ ดําเนินการจริง 

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

  ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้  ใชแบบสอบถามที่องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนได

จัดทําไว เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการฯ ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และตามแบบสอบถามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ประเด็น

คําถามที่คณะทํางานสรางเครื่องมือสําหรับติดตามและประเมินผลโครงการใหครอบคลุมทุกประเด็น โดยให

คณะทํางานและผูชวยเก็บแบบสอบถามที่ไดรับการแตงตั้งนําไปแจกแบบสอบถามตามที่ไดรับหมอบหมาย แบง

แบบสอบถามออกเปน  3  สวน ดังนี้ 

  สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

  สวนที่  2  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารโครงการ   

  สวนที่  3  ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล   

  หลังจากนําแบบสอบถามใหคณะทํางานไดลงพื้นที่ และไดชวยเก็บแบบสอบถามแจกให

ประชาชนในพื้นที่ และนักทองเที่ยวไดเดินทางมาทองเที่ยว โครงการที่ดําเนินการนั้น ๆ  ตอบแบบสอบถามแลวให

เก็บแบบสอบถามกลับคืนสงใหฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ เก็บ

รวบรวมเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

3.6 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เดือน กุมภาพันธ  

2562 –  กรกฎาคม  2562 
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 3.7 การวิเคราะหขอมูล 

  ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ กองแผนและงบประมาณ คัดแยก

แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา ตามแลวนํามาจัดลําดับขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย() หาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป สวนขอมูลประเด็นคําถามจากแบบสอบถาม ใชใน

การวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในสวนคําถามแบบปลายปดจะจัดเก็บรวบรวมขอมูลในเชิง

ลึก การแปลความหมายของขอมูลพิจารณาจากคาเฉลี่ย ()และประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและแปลผล

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอไป 

3.8 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

  ในการวิเคราะหขอมูล เนื่องจากเปนการติดตามและประเมินผล ในเชิงปริมาณ เกณฑที่ใชวัด ใช

เกณฑวัดระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการตามโครงการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จะใชสถิติเชิง

พรรณนา  (Descriptive Statistics)  โดยการหา คาเฉลี่ย คารอยละ ในการวัดระดับความพึงพอใจและระดับการมี

สวนรวมในการบริหารจัดการโครงการ และอางอิงจากกลุมตัวอยางไปยังประชากรทั้งหมด  

       ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน เกณฑคะแนนที่ใชในการวัดความพึงพอใจ

ประมาณคา  5  ระดับ  การวัดเปนชวงสเกล ของลิเคิรท (Likert five rating scale)  โดยมีเกณฑการใหคะแนน

ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 

  5    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด 

  4    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมาก  

  3    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง 

  2    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอย 

1 หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอยที่สุด 

 

จากหลักการดังกลาว  สามารถแบงความหมายของระดับคะแนนออกเปน   5   ระดับ  

ทิพยา   กิจวิจารณ  การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร (การวิจัยเชิงปริมาณ) 2551  (หนา 123 – 124  อางมาจาก

วาณี  แสนมหาชัย) ดังนี ้

         ระดับคะแนน           แปลผล 

  4.21 – 5.00      ระดับความพึงพอใจ       มากที่สุด 

  3.41 – 4.20      ระดับความพึงพอใจ       มาก 

  2.61 – 3.40      ระดับความพึงพอใจ       ปานกลาง 

  1.81 – 2.60      ระดับความพึงพอใจ       นอย 

  1.00 – 1.80      ระดับความพึงพอใจ       นอยที่สุด 
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3.9 การนําเสนอ  

     จัดทํารายงานผลการติดตามในเชิงพรรณนา ในบทที่ 4  แสดงรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่  

ในประเด็นคําตอบตางๆ ที่ไดจากแบบสอบถามของประชากรครบทุกคําถาม โดยคาสถิติที่ใชจะเปนคารอยละ 

คาเฉลี่ย  และสรุปผลการติดตามในภาพรวม แสดงอยูในบทที่ 5  รวบรวมทําเปนรูปเลมรายงานนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน เสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และ

ประชาสัมพันธใน website  ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเพื่อเผยแพรให ประชาชน และ ผูสนใจให

ทราบตอไป 
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บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

    การติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2562  (หลัง

การดําเนินการ) ไดดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับชาวบานประชาชนทั่วไปบานโคกสงา บานโคกสงา ต.ทรายมูล อ.

น้ําพอง จ.ขอนแกน จํานวน 100 คนและนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมหมูบานงูจงอาง จํานวน 300 คน ไดรับกลับเพื่อ

วิเคราะหจํานวน 252 คน ใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและนําเสนอรายงานการติดตามและ

ประเมินผลดวยการบรรยายประกอบตาราง ดังตอไปนี ้

1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได การมีสวนรวม เปนนักทองเที่ยวมาจากที่ใด 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารโครงการ (ระดับการมีสวนรวม) 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ (ระดับความพึงพอใจ) 
 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายไดในครัวเรือน การมีสวนรวม เปนนักทองเที่ยวมาจากท่ีใด ผล

การวิเคราะหขอมูล ดังนี้   

ตารางที่ 1 

1. เพศ  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ชาย  108  42.85  

หญิง  144  57.15  

รวม 252  100.000  

2. อายุ  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ต่ํากวา 20 ป  13  5.16  

21-30 ป  72  28.57  

31-40 ป  34  13.49  

41-50 ป  76  30.16  

51-60 ป  51  20.24  

61 ป ขึ้นไป  6  2.38 

รวม 252  100.000  

3. สถานภาพ  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ประชาชน  199  78.97  

ประชาคมหมูบาน  2  0.79  
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ผูใหญบาน/กํานนั/ผูนําชุมชน  7  2.78  

ขาราชการ/พนักงานของรัฐ  37  14.68  

สมาชิก/ผูบริหารทองถิ่น  6  2.38  

อื่นๆ ระบ ุ 1  0.40  

รวม 252  100.000  

4. ระดับการศึกษา  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ประถมศึกษา  33  13.09  

มัธยมศึกษาตอนตน  56  22.22  

มธัยมศึกษาตอนปลาย  29  11.51  

ปวช./ปวส.  20  7.94  

ปริญญาตร ี 86  34.13  

สูงกวาปริญญาตร ี 27  10.71  

อื่นๆ ระบ ุ 1  0.40  

รวม 252  100.000  

5. อาชีพหลัก  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

เกษตรกรรม  43  17.06  

รับจางทั่วไป  53  21.03  

นักเรียน/นักศึกษา  37  14.68  

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย  44  17.46  

พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  24  9.52  

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  30  11.91  

อื่นๆ (ระบ)ุ  21  8.33  

รวม 252  100.000  

6. รายไดในครัวเรือน  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ต่ํากวา 10,000 บาท/ เดือน  112  44.44  

ระหวาง 10,000 - 29,999 บาท/ เดือน  99  39.29  

มากกวา 30,000 บาท/ เดือน  41  16.27  

รวม 252  100.000  

7. ทานรูจักองคการบริหารสวนจังหวัดหรือไม  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

รูจัก  77  30.56  

ไมรูจัก  175  69.44  

รวม 252  100.000  
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8. ทานเปนคณะกรรมการ หรือ เจาหนาที่ชวยดานการบริหารพัฒนา แหลง

ทองเที่ยวนี้หรือไม  
จํานวน (คน) รอยละ (%) 

เปน  8  3.17  

ไมเปน  244  96.83  

รวม 252  100.000  

9. ทานเปนนักทองเที่ยว ในจังหวัดขอนแกน/ตางจังหวัด  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

จังหวัดขอนแกน  51  20.24  

ตางจังหวัด ระบ ุ 201  79.76  

รวม 252  100.000  

  จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา  

 เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 57.15 และเปนเพศชายรอยละ 42.85 

 อายุ ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุระหวาง 41-50 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.16 รองลงมา ไดแก 

ผูตอบแบบสอบถาม ที่มีอายุระหวาง 21-30 ป อายุระหวาง 51-60 ป อายุระหวาง 31-40  ป ตํากวา 20 ป และอายุ 

60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 28.57 รอยละ 20.24 รอยละ 13.49 รอยละ 5.16 และ 2.38 ตามลําดับ  

 สถานภาพ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนประชาชนทั่วไป มากท่ีสุด คิดเปน รอยละ 78.97 

รองลงมาไดแกขาราชการ /พนักงานของรัฐ ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน สมาชิก/ผูบริหารทองถิ่น ประชาคมหมูบาน และ

อื่นๆ คิดเปนรอยละ 14.68 รอยละ 2.78 รอยละ 2.38 รอยละ 0.79 และรอยละ 0.40 ตามลําดับ 

 ระดับการศึกษา ผูตอบสอบถาม มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.13 

รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับสูงกวาปริญญาตรี 

ระดับปวช./ปวส. และ อื่นๆ  คิดเปนรอยละ 22.22 รอยละ 13.09 รอยละ 11.51 รอยละ 10.71 รอยละ 7.94  และ

รอยละ 0.40  ตามลําดับ 

 อาชีพหลัก ผูตอบสอบถาม ประกอบอาชีพหลักรับจางทั่วไป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.03 

รองลงมา ไดแก ธุรกิจสวนตัว/คาขาย เกษตรกรรม นักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  และ อื่นๆ  คิดเปน

รอยละ 17.46 รอยละ 17.06 รอยละ 14.68 รอยละ 11.91 รอยละ 9.52  และรอยละ 8.33 ตามลําดับ 

 รายไดในครัวเรือน ผูตอบสอบถาม มีรายไดในครัวเรือนต่ํากวา 10,000 บาท/เดือน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 44.44 รองลงมา ไดแก รายไดระหวาง 10,000 – 29,999 บาท/เดือน และ มากกวา 30,000 บาท/เดือน 

คิดเปนรอยละ 39,29 และรอยละ 16.27 ตามลําดับ 

 รูจักองคการบริหารสวนจังหวัดหรือไม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมรูจัก คิดเปนรอยละ 

64.44 และมีเพียงรอยละ 30.56 ที่รูจักองคการบริหารสวนจังหวัด 

 เปนคณะกรรมการ หรือเจาหนาที่ชวยดานการบริหารพัฒนาแหลงทองเที่ยวนี้หรือไม ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ คิดเปนรอยละ 96.83 ที่ไมไดเปน และมีเพียงรอยละ 3.17 เทานั้น ที่เปนคณะกรรมการหรือ

เจาหนาที่ชวยดานการพัฒนา   
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 เปนนักทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน/ตางจังหวัด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดเปนรอยละ 

79.76 ที่เปนนักทองเที่ยวที่มาจากตางจังหวัด และมีเพียงรอยละ 20.24 เทานั้น ที่เปนชาวบาน ประชาชนและ

นักทองเที่ยวชาวจังหวัดขอนแกน    

 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารโครงการ 

 สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารโครงการ (ระดับการมีสวน

รวม) การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารโครงการ  ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 

 ตารางที่ 2  

 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

มาก

ที่สุด 
มาก พอใช นอย 

นอย

ที่สุด 
SD คาเฉลี่ย ระดับ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ/กิจกรรม 

123 

(48.810) 

76 

(30.159) 

50 

(19.841) 

3 

(1.190) 

- 

(0.00)  
0.815 4.27  มาก  

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรบัรูขาวสาร

ของโครงการ/กิจกรรม 

79 

(31.349) 

81 

(32.143) 

87 

(34.524) 

2 

(0.794) 

3 

(1.190) 
0.889 3.92  มาก  

3. มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนนิงาน

ของโครงการ/กิจกรรม  

51 

(20.238) 

112 

(44.444) 

86 

(34.127) 

2 

(0.794) 

1 

(0.397) 
0.764 3.83  มาก  

4. มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมสีวน

รวมตรวจสอบการดําเนนิการพฒันาแหลงทองเที่ยว 

โครงการ/กิจกรรม 

63 

(25.000) 

113 

(44.841) 

72 

(28.571) 

4 

(1.587) 

- 

(0.00)  
0.771 3.93  มาก  

5. มีสวนรวมในการรับประโยชนจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

73 

(28.968) 

101 

(40.079) 

74 

(29.365) 

4 

(1.587) 

- 

(0.00)  
0.803 3.96  มาก  

6. โครงการนี้คุมคากบังบประมาณที่ไดรบั 
79 

(31.349) 

81 

(32.143) 

87 

(34.524) 

5 

(1.984) 

- 

(0.00)  
0.856 3.93  มาก  

7. โครงการนี้ตรงกบัความตองการของประชาชน

และสามารถแกไขปญหาได อยางรวดเร็ว 

74 

(29.365) 

95 

(37.698) 

81 

(32.143) 

2 

(0.794) 

- 

(0.00)  
0.803 3.96  มาก  

รวม 0.825 3.97  มาก  
 

จากตารางที่ 2   พบวามีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับ 

มากทุกหัวขอ ( = 3.97  S.D. = 0.83)   โดยเปดโอกาสในประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มากเปนลําดับ 

1 (  = 4.27  S.D. = 0.81)   ระดับการมีสวนรวมมากเปนอันดับ 2 มี 2 ประเด็นคําถามคือ การรับผลประโยชนจาก

โครงการ/กิจกรรมและโครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว (  = 

3.96  S.D. = 0.80)   ความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยว โครงการ/กิจกรรม มีระดับการมีสวนรวมมากเปนอันดับ 3 (  = 3.93  S.D. = 0.77)   ความคุมคากับ
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งบประมาณของโครงการนี้ มีระดับการมีสวนรวมมากเปนอันดับ 4 (  = 3.93  S.D. = 0.85)  ระดับการมีสวนรวม

อันดับ 5 คือ การประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม (  = 3.92  S.D. = 0.89) 

ระดับการมีสวนรวมมากเปนอันดับสุดทายคือการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/

กิจกรรม( = 3.83  S.D. = 0.76)   

 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการ 

สวนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ (ระดับความพึงพอใจ)  ความพึงพอใจ

ตอผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ.2562  ตามประเด็นคําถาม 18 ขอ 

ผลการวิเคราะห ดังนี้ 

 ตารางที่ 3  

 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

มาก

ที่สุด 
มาก พอใช นอย 

นอย

ที่สุด 
SD คาเฉลี่ย ระดับ 

1. ทานมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับแหลงทองเทียว

ขอนแกน มากนอยเพียงใด 

77 

(30.556) 

86 

(34.127) 

87 

(34.524) 

2 

(0.794) 

- 

(0.00)  
0.824 3.94  มาก  

2. ทานมีความรูเกี่ยวกับประวัตคิวามเปนมาของ

หมูบาน     งูจงอาง มากนอยเพียงใด 

70 

(27.778) 

71 

(28.175) 

104 

(41.270) 

7 

(2.778) 

- 

(0.00)  
0.875 3.81  มาก  

3. ทานทราบหรือไมวาในจังหวดัขอนแกน มีแหลง

ทองเที่ยวหมูบานงูจงอางตดิอันดับการทองเที่ยว 

24 

(9.524)  

147 

(58.333) 

74 

(29.365) 

7 

(2.778) 

- 

(0.00)  
0.660 3.75  มาก  

4. เจาหนาที่ อบจ.ขอนแกน สามารถใหความรูความ

เขาใจแกนักทองเที่ยวมากนอยเพียงใด 

28 

(11.111) 

128 

(50.794) 

90 

(35.714) 

6 

(2.381) 

- 

(0.00)  
0.691 3.71  มาก  

5. มีการพัฒนาใชเทคโนโลยี และอุปกรณนําเสนอ

แหลงทองเที่ยว ให มีความทันสมัย ดึงดูด

นักทองเที่ยว มากนอยเพียงใด 

43 

(17.063) 

107 

(42.460) 

96 

(38.095) 

6 

(2.381) 

- 

(0.00)  
0.762 3.74  มาก  

6. ทานคิดวาหมูบานงูจงอาง มกีารพัฒนาใหเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ระดับจังหวัดไดมาก

นอยเพียงใด 

68 

(26.984) 

99 

(39.286) 

77 

(30.556) 

8 

(3.175) 

- 

(0.00)  
0.832 3.90  มาก  

7. ทานคิดวาแหลงทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน มีความ

หลากหลาย โดดเดน ทางธรรมชาติ มากนอยเพียงใด 

64 

(25.397) 

101 

(40.079) 

86 

(34.127) 

1 

(0.397) 

- 

(0.00)  
0.776 3.90  มาก  

8. การบริหารจัดการของคนในชุมชน สถานศึกษา 

พรอมที่จะใหบริการขอมูลกับนักทองเที่ยวผูมาเยือน

มากนอยเพียงใด 

54 

(21.429) 

105 

(41.667) 

91 

(36.111) 

2 

(0.794) 

- 

(0.00)  
0.762 3.84  มาก  

9. การมีสวนรวมของคนในชุมชนทองถิ่น ภาคเอกชน 

หนวยงานราชการ มากนอยเพียงใด 

49 

(19.444) 

114 

(45.238) 

83 

(32.937) 

6 

(2.381) 

- 

(0.00)  
0.765 3.82  มาก  
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10. การอนุรักษ ถายทอดความรู เชือ่มโยงวิถีชีวิต

ชุมชน    กบังูสัตวเลี้ยงนาํไปสูการพัฒนา แหลง

ทองเที่ยว ไดมากนอยเพียงใด  

45 

(17.857) 

132 

(52.381) 

74 

(29.365) 

1 

(0.397) 

- 

(0.00)  
0.688 3.88  มาก  

11. การจัดนิทรรศการโชว หมูบานงูจงอาง ในระดับ

ทองถิ่น จังหวัด ทานใหความสนใจ ประชาสัมพนัธ 

มากนอยเพียงใด 

43 

(17.063) 

116 

(46.032) 

88 

(34.921) 

5 

(1.984) 

- 

(0.00)  
0.743 3.78  มาก  

12. การจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงทองเที่ยวบานง ู

แผนพับ สามารถใหความรู สรางความ สนใจแก

นักทองเที่ยว มากนอยเพียงใด 

46 

(18.254) 

117 

(46.429) 

84 

(33.333) 

3 

(1.190) 

2 

(0.794) 
0.772 3.80  มาก  

13. ทานสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารแหลงทองเที่ยว

หมูบานงู ไดมากนอยเพียงใด 

52 

(20.635) 

110 

(43.651) 

84 

(33.333) 

4 

(1.587) 

2 

(0.794) 
0.801 3.82  มาก  

14. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจที่ไดรับ

งบประมาณมาพฒันาแหลงทองเที่ยว มากนอย

เพียงใด 

43 

(17.063) 

141 

(55.952) 

68 

(26.984) 

- 

(0.00) 

- 

(0.00)  
0.656 3.90  มาก  

15. โครงการนี้สามารถสรางการเรียนรู วิธีเพิ่ม

ทางเลือกอาชีพเสริมใหกับประชาชนได สรางรายได

เพิ่มขึ้น ใหทาน มากนอยเพียงใด 

30 

(11.905) 

129 

(51.190) 

92 

(36.508) 

1 

(0.397) 

- 

(0.00)  
0.660 3.75  มาก  

16. โครงการนี้ทาํใหทานสามารถปรับตัวของการ

ดําเนินชีวิตใหกับสภาพแวดลอมในปจจุบนัเปนอยาง

ดี มากนอยเพียงใด 

22 

(8.730)  

143 

(56.746) 

84 

(33.333) 

3 

(1.190) 

- 

(0.00)  
0.629 3.73  มาก  

17. โครงการนี้เกิดความคุมคา และใหประโยชนกับ

ทาน มากนอยเพียงใด 

19 

(7.540)  

127 

(50.397) 

104 

(41.270) 

2 

(0.794) 

- 

(0.00)  
0.629 3.65  มาก  

18. โครงการนี้ตรงกับความตองการของทาน และ

ชุมชนมากนอยเพียงใด 

19 

(7.540)  

124 

(49.206) 

105 

(41.667) 

4 

(1.587) 

- 

(0.00)  
0.645 3.63  มาก  

รวม 0.740 3.80  มาก  

 

 จากตารางที่ 3  พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนและนักทองเที่ยว เกี่ยวกับโครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2562 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( = 3.80, 

S.D. =0.74) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานอยูในระดับมากทุก

ประเด็นคําถาม โดยประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจมากเปนอันดับ 1 คือ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแหลง

ทองเที่ยวขอนแกน ( = 3.94, S.D. =0.82)  ระดับความพึงพอใจมากเปนอันดับ 2 คือ ความพึงพอใจภาพรวมที่

ไดรับงบประมาณมาพัฒนาแหลงทองเที่ยว ( = 3.90,S.D. = 0.65) และระดับความพึงพอใจมากเปนอันดับ 3 คือ 

ความหลากหลายแหลงทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน มีความหลากหลาย โดดเดน ทางธรรมชาติ ( = 3.90,S.D. = 

0.77) และระดับความพึงพอใจมากเปนอันดับ 4 คือ หมูบานงูจงอาง มีการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง



รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2562 (หลังดําเนินการ) 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    หนา 53 

 

ธรรมชาติ ระดับจังหวัดได ( = 3.90,S.D. = 0.83)  และระดับความพึงพอใจมากเปนอันดับสุดทายโครงการตรงกับ

ความตองการของทานและชุมชน ( =3.63,S.D.=0.74 ) 
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บทที่ 5 
 

สรุปการติดตามและประเมินผล 
   

การติดตามและประเมินผล  โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2562  (หลัง

ดําเนินการ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบความพึงพอใจในตอผลการดําเนินการโครงการ การมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการโครงการ และเพื่อใหทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกลาว วาเปนไปตามแผนการดําเนินการและ

เปาหมายที่วางไว และทราบปญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานทั้งสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือและแนวทางในการ

ปรับปรุงการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน อีกทั้งยังสรางความรูความเขาใจในหลักการและ

แนวทางการพัฒนาการจัดการแหลงทองเที่ยวแกผูนําทองถิ่น สรางความเขมแข็งสามัคคีในชุมชน แหลงเรียนรู

ระบบนิเวศน วงจรชีวิตของสัตวเลี้ยงในชุมชนใหคงอยู ใหผูบริหารนําขอมูลผลการประเมินมาวิเคราะหและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตอไป 

5.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

 การดําเนินการติดตามและประเมนิผลโครงการในครั้งนี้  

– ดานเนื้อหา  

   มีขอบเขตการติดตามและประเมินผลโครงการ ดานเนื้อหา ทําการติดตามและประเมินผล

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชน นักทองเที่ยว ที่เขาเที่ยวชม

แหลงทองเท่ียวในจังหวัดขอนแกน  การมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการความกาวหนา บรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายที่ไดกําหนดไว รวมทั้งความคุมคา ปญหาอุปสรรค ขอขัดของตาง ๆ และแนวทางแกไขใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคและแผนที่วางไวขององคการบริหารสวนจังหวัด  

– ดานประชากร  

  ดานประชากร ทําการติดตามและประเมินผล ประชาชนและนักทองเที่ยวชาวไทยและชาว

ตางประเทศ ที่เขารวมกิจกรรมวันงูจงอางโลก ประจําป 2562  โดยกลุมนักทองเที่ยว จํานวน 300 คน และ

ชาวบานพรอมประชาชนทั่วไป จํานวน 100 คน  ภายในบริเวณแหลงทองเที่ยวหมูบานงูจงอางแหงประเทศไทย 

บานโคกสงา ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน  กุมภาพันธ 2562 – 

เดือน กรกฎาคม 2562 เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลโครงการเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 4  

สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม

เปนแบบตรวจสอบรายการ(Check-List)  มีขอคําถาม  9 ขอ 

 สวนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในดานการบริหารโครงการของประชาชนตอผลการ

ดําเนินงานของโครงการ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีขอคําถาม 7 ขอ 

 สวนที่ 3  เปนแบบสอบถามการมีสวนรวมตอการดําเนินโครงการ ของประชาชน ลักษณะแบบสอบถาม

เปนแบบพึงพอใจ (Rating Scale)  มีขอคําถาม  18  ขอ 



รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2562 (หลังดําเนินการ) 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    หนา 55 

 

สวนที่ 4  เกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ระบุจังหวัดของนักทองเที่ยว (Open-Ended) 

สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

5.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น ทั้งสิ้น  252  โครงการ  

เพศชาย จํานวน 108  คน  คิดเปนรอยละ 42.86  เพศหญิง  144  คน  คิดเปนรอยละ 57.14  อายุ ชวง 41-50 ป 

จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 30.15  ชวง   21-30 ป   จํานวน 72  คน คิดเปนรอยละ 28.57   สถานภาพ  ประชาชน  

จํานวน  199 คน  คิดเปนรอยละ 78.96 ขาราชการ/พนักงานของรัฐ  จํานวน  37 คน   คิดเปนรอยละ  14.68  ระดับ

การศึกษา  ปริญญาตรี จํานวน 86  คน   คิดเปนรอยละ  34.12  มัธยมตน  จํานวน 46  คน  คิดเปนรอยละ  22.22  

ประถมศึกษา  จํานวน 33  คน คิดเปน รอยละ 13.09  อาชีพหลัก  รับจางทั่วไป  จํานวน  53  คน  คิดเปนรอยละ  

21.03 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน  44 คน  คิดเปนรอยละ  17.46 เกษตรกรรม  จํานวน  43 คน  คิดเปนรอยละ  

17.06  นักเรียน/นักศึกษา  จํานวน  37  คน  คิดเปนรอยละ 14.68   รายไดในครัวเรือน  ต่ํากวา 10,000  บาท/เดือน  

จํานวน  112  คน  คิดเปนรอยละ  44.44  รายไดระหวาง  10,000-29,999  บาท/เดือน  คิดเปนรอยละ  39.28 รายได  

มากกวา  30,000  บาท /เดือน  จํานวน  41 คน 16.27  คิดเปนรอยละ 16.27 ทานไมรูจัก อบจ.ขอนแกน  จํานวน  

175  คน คิดเปนรอยละ  69.44  ทานรูจักหนวยงาน อบจ.ขอนแกน  จํานวน  77 คน  คิดเปนรอยละ  30.55  ทานเปน

คณะกรรมการ หรือเจาหนาที่ชวยดานการบริหารพัฒนา แหลงทองเที่ยวนี้หรือไม  ไมเปน  จํานวน 244  คน คิดเปน

รอยละ  96.82  เปนคณะกรรมการ  จํานวน  8 คน คิดเปนรอยละ 3.17 เปนนักทองเที่ยวตางจังหวัด จํานวน  201  

คน คิดเปนรอยละ 79.76  นักทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน จํานวน  51  คน คิดเปนรอยละ  20.23  

 5.1.2 ความพึงพอใจตอการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารโครงการ (ระดับการมีสวน

รวม) ชาวบาน ประชาชนทั่วไปและนักทองเที่ยว มีความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ/กิจกรรม อยูในระดับมากทุกหัวขอ ( = 3.97, S.D. = 0.83)   โดยเปดโอกาสในประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ/กิจกรรม มากเปนลําดับ 1 (  = 4.27, S.D. = 0.81)   ระดับการมีสวนรวมมากเปนอันดับ 2 มี 2 ประเด็น

คําถามคือ การรับผลประโยชนจากโครงการ/กิจกรรมและโครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและ

สามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว (  = 3.96,  S.D. = 0.80)   ความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ตรวจสอบการดําเนินการพัฒนาแหลงทองเที่ยว โครงการ/กิจกรรม มีระดับการมีสวนรวมมากเปนอันดับ 3 (  = 

3.93,  S.D. = 0.77)   ความคุมคากับงบประมาณของโครงการนี้ มีระดับการมีสวนรวมมากเปนอันดับ 4 (  = 3.93,  

S.D. = 0.85)  ระดับการมีสวนรวมอันดับ 5 คือ การประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/

กิจกรรม  (  = 3.92,  S.D. = 0.89) ระดับการมีสวนรวมมากเปนอันดับสุดทายคือการรายงานผลจากการติดตาม

ผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม (  = 3.83,  S.D. = 0.76)   

5.1.3 การมีสวนรวมตอการประเมินระดับความพึงพอใจตอการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว  

จังหวัดขอนแกน ในแตละระดับความพึงพอใจ ดังนี้     

         สรุประดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดขอนแกน ประจําป  2562 (หลังดําเนินการ)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ (2). มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 

คิดเปนคาเฉลี่ย 3.92 แปลคาที่ มาก (6). โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ คิดเปนคาเฉลี่ย 3.93 แตละครั้ง



รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2562 (หลังดําเนินการ) 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    หนา 56 

 

กิจกรรมการแสดงโชวแหลงทองเที่ยวหมูบานงู ทําใหนักทองเที่ยวไดรูจักแหลงทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน คิดเปน

คาเฉลี่ย  3.97  แปลคาที่  มาก มีความประทับใจ ความสุขที่ไดรับจากการทองเที่ยวสถานที่ สําคัญของแหลง

ทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน   
 

5.2 ประเด็นจากการตรวจติดตามและประเมินผล   

           ในการตรวจติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 

2562 (หลังดําเนินการ)  มีประเด็นปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขดังนี ้ 

        5.2.1  ปญหาและอุปสรรค 

                 1) งานตรวจติดตามและประเมินผล ตองกระทําภายใตเงื่อนไขระยะเวลากําหนดภายหลัง 

การดําเนินงานตามโครงการแลวเสร็จ พรอมท้ังสรุปรายงานผลใหผูบริหารและประชาชนทราบ  จํานวนโครงการที่

ทําการสุมติดตาม กระจายในแหลงทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกนและมีจํานวนมาก ซึ่งการวิเคราะหขอมูลตางๆ  ใน

แตละยุทธศาสตรตองใชเวลาพรอมจัดทําเอกสารรายงานการตรวจติดตามใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

                  2) จากการแจกแบบสอบถามประชาชนบุคคลทั่วไป และนักทองเที่ยวที่มาจากตางจังหวัด  

แบบสอบถามไดรับกลับมาทันเวลาที่กําหนด ใชเวลาคัดแยกแบบสอบถาม  ทําใหการวิเคราะหขอมูลอยางละเอียด

รอบครอบ 

      5.2.2  ขอเสนอแนะแนวทางแกไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

                1) การดําเนินการติดตามและประเมินผล  โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน  

พ.ศ. 2562 (หลังดําเนินการ)   ใหคณะทํางานแจกแบบสอบถามไดหากโครงการใดดําเนินการแลวเสร็จ เพื่อใหได

ขอมูลที่เปนจริง แลวนําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ 

                2) เพื่อใหไดขอมูลที่มีความนาเชื่อถือมากที่สุด ควรขอความรวมมือพรอมแตงตั้ง  เปน

คณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รวมดวย เมื่อดําเนินงานตามโครงการแลวเสร็จ ควรแจก

แบบสอบถามโครงการทันที  เพราะนักทองเที่ยวและประชาชนผูใชบริการหรือผูรับประโยชนจากโครงการมีสวน

รวมรับทราบและรูเห็นขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ ไดรับขอมูลความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคสวน

พรอมนําความคิดเห็นตางๆมาประชุมพิจารณารวมกันเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวจังหวัดขอนแกนตอไปใหมีความ

เจริญเดนดังไปทั่วโลก 

5.3 ขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

               5.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของการติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน  

ประจําป  2562  (หลังดําเนินการ) 

      การติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน  เปนการเก็บรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน  โดยนําขอมูลทําการวิเคราะห ตรวจสอบความกาวหนาและ

ความสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ วาสอดคลองกับการใชทรัพยากร ในดานความคุมคา 

ประโยชนสูงสุดที่ไดรับ โดยใชการเก็บขอมูลอยางเปนระบบและเชื่อถือได นําไปสูการประกอบการพิจารณาการ

ตัดสินใจของผูบริหารองคกร สําหรับการบริหารงานตอไป 



รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2562 (หลังดําเนินการ) 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    หนา 57 

 

       การติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมการทองเที่ยว จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2562   

เปนการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวขององคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน ใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการใหบริการของ สถานที่ทองเที่ยว ภายในจังหวัดขอนแกน เพื่อสงเสริม

กระตุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวภายในจังหวัด  ใหมีนักทองเที่ยวไดมาทองเที่ยวแลวเกิดความประทับใจ  สะทอน

ภาพลักษณของการทองเที่ยวภายในจังหวัดใหโดงดังไปทั่วโลก ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จึงไดทํา

การติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน  ประจําป พ.ศ. 2562     

                  การประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวในทองถิ่น ในกระบวนการติดตามและประเมินผลฯ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตามกรอบ 

แนวทางที่ไดกําหนด พบปญหา/ อุปสรรค ในระหวางการดําเนินงาน  พรอมขอเสนอแนะเพื่อไดปรับปรุงการ

ดําเนินงานการติดตามและประเมินผลในปตอไป   

             5.3.2 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล 

                 แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน  สิ่งที่ตองการของนักทองเที่ยวเปนหลัก และ

สรางความสะดวกสบายรวมทั้งการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก  ใหกับนักทองเที่ยวมากที่สุด  เห็นควรจัดสถานที่

พักผอนหยอนใจปรับภูมิทัศนสถานที่ใหกับนักทองเที่ยว การอํานวยความสะดวกในการคมนาคม มีรถบริการ รถ

ประจําทางของขนสง เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว ที่ไมมีรถยนตสวนบุคคล ไดรับความสะดวกสบาย  

และจัดที่จอดรถใหเพียงพอกับความตองการของนักทองเที่ยว และมีเจาหนาที่คอยทําความสะอาด มีการปลูกตนไม

ใหญใหรมรื่นใหกับนักทองเที่ยวมีการจัดรานอาหาร  รานคาสวัสดิการที่หลากหลายเปนระเบียบ เห็นควรจัดสถานที่

พรอมกําหนดราคาเหมาะสมกับนักทองเที่ยว  ดานหองน้ําตองสะอาดพรอมอุปกรณอํานวยความสะดวกในหองน้ําตอง

พรอมใชงานไดทุกหอง เห็นควรมีการจัดตลาดนัดบริเวณแหลงทองเที่ยวไดซื้อของที่ระลึก ราคาถูก ในการบริหาร

จัดการใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีชาวอีสาน ของชุมชน เพิ่มทัศนียภาพของสถานที่

ทองเที่ยวใหสวยงามมากขึ้น  รวมทั้งมีการสนับสนุนในประเพณีตางๆ ของชุมชนไดเผยแพรใหนักทองเที่ยวไดชื่นชม   

             5.3.3 การประชาสัมพันธ 

                    เห็นควรใหประชาชนทราบถึงบทบาท หนาที่ของสภาทองถิ่น มีการเชิญชวนใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในพัฒนาแหลงทองเที่ยวตอการดําเนินงานของสภาทองถิ่นใหมากขึ้น มีการเผยแพร ใหประชาชนไดรับ

ทราบ  ในกรณีที่มีการประชุมสภาทองถิ่น  เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงความสําคัญของสภาทองถิ่นที่มีสวน

เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  พรอมยังทําใหทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากการตรวจติดตามผล 

ดังนี้ 

          1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จะเปนประโยชน 

สําหรับการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  หากไดนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงการดําเนินงานให

เกิดประสิทธิภาพและนําไปสูการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของทองถิ่น 

      2. ทราบถึงปญหา และแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ในจังหวัดขอนแกนโดยจากผล

การศึกษาสามารถนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อวางแผนและพัฒนาจังหวัดขอนแกนเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว
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ที่เปนที่รูจักอยางแพรหลายทั้ง คนไทยและชาวตางชาติ ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถนํามาเปนประโยชนตองาน

ดานตางๆ ในการกําหนด วางแผน พัฒนาแหลงทองเที่ยวตอไปได 

3. ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวของจังหวัดขอนแกน เพื่อนําปจจัยตางๆ 

โดยภาพรวมวา มีจุดแข็งหรือจุดออนทางดานใดบาง อันจะนําไปใชในการวางแผนและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมี

ประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหมากที่สุด 

 

 

********************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2562 (หลังดําเนินการ) 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    หนา 59 

 

บรรณานุกรม 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  คูมือติดตามและประเมินผลการ 

     จัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคการปกครองสวนทองถิ่น. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
กังสดาล  ภูสิงหา.    2542.    การเสริมบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาแหลง 

  ทองเที่ยว :  กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลบานเปดกับบึงหนองโคตร อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน.      วิทยานิพนธ.    มหาบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร  :   มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

เจิมศักดิ์   ปนทอง.    2527.    การระดมประชาชนเพื่อการพัฒนาชนบท  

          การบริหารการพัฒนาชนบท.  กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพโอเดียนสโตร 

ชูสิทธิ์  ชชูาติ.    2548.   คูมือการทองเที่ยวเชิงนิเวศน.   จังหวัดเชียงใหม  : 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม. 

ดุษฎี  อายุวัฒน  และคณะ.    2535.    การมีสวนรวมของชาวบานในงานวนศาสตรชุมชน  :   

          กรณีศึกษาชุมชนหวยมวงโครงการวิจัยวนศาสตรชุมชน.  คณะมนุษยศาสตรและ 

           สังคมศาสตร  :  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ตุย  ชุมชาย  และญิบพัน  พรหมโยธี.    2527.    ปฐมบทแหงวิชาการทองเที่ยว.  กรุงเทพฯ  : 

ไทยวัฒนาพาณิช. 

ทวีทอง  หงสวิวัฒน.    2527.    การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา.  กรุงเทพฯ  : 

ศักดิ์โสภาการพิมพ. 

ทัดดาว  บุญปาล.    2530.    ปจจัยบางประการที่มีผลตอการเขามีสวนรวมในกิจกรรมทางการศึกษา 

ของหัวหนาครัวเรือนในเขตพื้นที่  ตําบลสวก  อําเภอเมือง  จังหวัดนาน. วิทยานิพนธ.    มหาบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศาสตร  :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ทัศนีย  ไทยาภิรมย.    2545.    การสังคมสงเคราะหชุมชน  : มรรควิธีสูชุมชนเขมแข็ง.  กรุงเทพฯ : 

 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

นิตยา  สาราษฎร.    2546.    การศึกษาการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  :   กรณศีึกษาหมูบาน 

วัฒนธรรมผูไทย  บานโคกโกง  ตําบลกุดเคา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ. 

วิทยานิพนธ.    มหาบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร  :  สถาบันราชภัฎมหาสารคาม. 

นิรันดร  จงวุฒิเวศน.    2527.    กลวิธีแนวทางวิธีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการพัฒนาชุมชน.  ศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข  :  มหาวิทยาลัยมหิดล. 

บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา.    2548.    การพัฒนาการทองเที่ยวแบบย่ังยืน.     กรุงเทพฯ  : 

เพรส  แอนส  ดีไซน. 

ปนัดดา  โพธินาม และคณะ.    2549.    การศึกษาศักยภาพดานการบริหารจัดการที่พักทางวัฒนธรรม 

สูมาตรฐานโฮมสเตยของหมูบานวัฒนธรรมผูไทยบานโคกโกง  ตําบลกุดหวา 

อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ.     กาฬสินธุ  :  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ. 

ประสาร  พันธสีมา.    2537.    การประสานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวหัวหิน - ชะอํา.    วิทยานิพนธ 



รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2562 (หลังดําเนินการ) 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    หนา 60 

 

พระมหาสุทิตย  อบอุน.    2541.    การศึกษาศักยภาพของชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยว 

         เชิงอนุรักษ  ศึกษาเฉพาะกรณี :  เสนทางสายลําน้ํากก.    วิทยานิพนธ.    มหาบัณฑิต 

สาขาสังคมศาสตร.   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

ไพรัตน  เตชะรินทร.    2527.    การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา.  กรุงเทพฯ  : 

สํานักงานขาราชการพลเรือน. 

ลักขณา  อินทรบึง.    2553.    บทบาทของเทศบาลนครขอนแกนในการสงเสริมการทองเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม  :   กรณีศึกษาโฮงมูนมังเมืองขอนแกน  อําเภอเมืองขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน.      การคนควาอิสระ.   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  :  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

ลําไย  แสงสวาง.    2547.    บทบาทองคการบริหารสวนจังหวัดในการสงเสริมการทองเที่ยว 

อําเภอภูเรือ  จังหวัดเลย.     การคนควาอิสระ.   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  :  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

วิรุณา  วรจินดา.    2549.    บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยว  : 

 กรณีศึกษาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสําคัญในจังหวัดขอนแกน. 

 วิทยานิพนธ.   มหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร  :  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

วัชรพล   กิ่งพุม.    2550.    บทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในการสงเสริม 

 การทองเที่ยว  :   กรณศีึกษาเขื่อนอุบลรัตน  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน.    วทิยานิพนธ.   

มหาบัณฑติสาขารัฐประศาสนศาสตร  :  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

วิรัติ   นาคนชม.    2548.    การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว. 

วิทยานิพนธ.   มหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร  :  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

สมลักษณา  ไชยเสริฐ.    2549.    การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในคณะกรรมการ 

ตรวจสอบติดตามการบริหารงานตํารวจนครบาล.  บัณฑิตวิทยาลัย. 

อคิน  ระพีพัฒน.    2527.    การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา.    กรุงเทพฯ  : 

ศูนยการพัฒนานโยบายสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยมหิดล. 

อภิชัย   พันธเสน.    2539.    แนวคิดทฤษฎีและภาพรวมของการสนทนา.    กรุงเทพฯ  : 

บริษัท  อมรินทรพริ้นติ้ง  แอนด  พับลิชชิ่ง  จํากัด. 

อุดม  บัวศรี และคณะ.    2534.    รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการทองเที่ยวใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

หองสมุดออนไลน มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2558. มุมอีสานสนเทศ. หมูบานงูจงอาง : ภูมิปญญาของบาน 
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รายชื่อจังหวัดของนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว  

1. ตางจงัหวัด สุราษฎรธาน ี

2. ตางจงัหวัด เลย 

3. ตางจงัหวัด สกลนคร 

4. ตางจงัหวัด หนองบัวลําภ ู

5. ตางจงัหวัด เลย 

6. ตางจงัหวัด เลย 

7. ตางจงัหวัด สุราษฎรธาน ี

8. ตางจงัหวัด มหาสารคราม 

9. ตางจงัหวัด มหาสารคาม 

10. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

11. ตางจังหวัด สุราษฎรธาน ี

12. ตางจังหวัด มหาสารคาม 

13. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

14. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

15. ตางจังหวัด มหาสารคาม 

16. ตางจังหวัด อุบลราชธาน ี

17. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

18. ตางจังหวัด สุราษฎรธาน ี

19. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

20. ตางจังหวัด สุราษฎรธาน ี

21. ตางจังหวัด ลําปาง 

22. ตางจังหวัด มหาสารคาม 

23. ตางจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

24. ตางจังหวัด เลย 

25. ตางจังหวัด นครราชสีมา 

26. ตางจังหวัด พจิิตร 

27. ตางจังหวัด พจิิตร 

28. ตางจังหวัด หนองคาย 

29. ตางจังหวัด หนองคาย 

30. ตางจังหวัด พจิิตร 

31. ตางจังหวัด เลย 

32. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

33. ตางจังหวัด กาฬสนิธุ 

34. ตางจังหวัด หนองคาย 

35. ตางจังหวัด อุดรธาน ี
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36. ตางจังหวัด มหาสารคาม 

37. ตางจังหวัด อุบลราชธาน ี

38. ตางจังหวัด เลย 

39. ตางจังหวัด กาฬสนิธุ 

40. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

41. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

42. ตางจังหวัด ชัยภูม ิ

43. ตางจังหวัด ชัยภูม ิ

44. ตางจังหวัด นครราชสีมา 

45. ตางจังหวัด รอยเอ็ด 

46. ตางจังหวัด เชยีงราย  

47. ตางจังหวัด จนัทบุร ี

48. ตางประเทศ สวิสเซอรแลนด 

49. ตางจังหวัด กาฬสนิธุ 

50. ตางจังหวัด กาฬสนิธุ 

51. ตางจังหวัด กาฬสนิธุ 

52. ตางจังหวัด หนองคาย 

53. ตางจังหวัด หนองคาย 

54. ตางจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

55. ตางจังหวัด รอยเอ็ด 

56. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

57. ตางจังหวัด รอยเอด 

58. ตางจังหวัด รอยเอ็ด 

59. ตางจังหวัด บุรีรัมย 

60. ตางจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

61. ตางจังหวัด บุรีรัมย 

62. ตางจังหวัด บุรีรัมย 

63. ตางจังหวัด บุรีรัมย 

64. ตางจังหวัด สกลนคร 

65. ตางจังหวัด ราชบุร ี

66. ตางจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

67. ตางจังหวัด สกลนคร 

68. ตางจังหวัด หนองบัวลาํภ ู

69. ตางจังหวัด รอยเอ็ด 

70. ตางจังหวัด รอยเอ็ด 

71. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

72. ตางจังหวัด นครศรีธรรมราช 
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73. ตางจังหวัด สระบุร ี

74. ตางจังหวัด นครปฐม 

75. ตางจังหวัด เพชรบุร ี

76. ตางจังหวัด ตาก 

77. ตางจังหวัด บุรีรัมย 

78. ตางจังหวัด ลําปาง 

79. ตางจังหวัด แพร 

80. ตางจังหวัด ศรีสะเกษ 

81. ตางจังหวัด อุบลราชธาน ี

82. ตางจังหวัด จนัทบุร ี

83. ตางจังหวัด สุพรรณบุร ี

84. ตางจังหวัด กาญจนบุร ี

85. ตางจังหวัด เชยีงใหม 

86. ตางจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

87. ตางจังหวัด มุกดาหาร 

88. ตางจังหวัด สกลนคร 

89. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

90. ตางจังหวัด สงขา 

91. ตางจังหวัด สตูล 

92. ตางจังหวัด ยโสธร 

93. ตางจังหวัด ระยอง 

94. ตางจังหวัด ระนอง 

95. ตางจังหวัด ยะลา 

96. ตางจังหวัด สระแกว 

97. ตางจังหวัด สระแกว 

98. ตางจังหวัด ชัยนาท 

99. ตางจังหวัด กาฬสนิธุ 

100. ตางจังหวัด ประจวบคีรีขันธ 

101. ตางจังหวัด ประจวบคีรีขันธ 

102. ตางจังหวัด แมฮองสอน 

103. ตางจังหวัด ตาก 

104. ตางจังหวัด บุรีรัมย 

105. ตางจังหวัด บุรีรัมย 

106. ตางจังหวัด สกลนคร 

107. ตางจังหวัด หนองบัวลาํภ ู

108. ตางจังหวัด ชัยภูม ิ

109. ตางจังหวัด นครสวรรค 
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110. ตางจังหวดั อุดรธาน ี

111. ตางจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

112. ตางจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

113. ตางจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

114. ตางจังหวัด หนองคาย 

115. ตางจังหวัด หนองคาย 

116. ตางจังหวัด มหาสารคาม 

117. ตางจังหวัด นครราชสีมา 

118. ตางจังหวัด นครราชสีมา 

119. ตางจังหวัด นครราชสีมา 

120. ตางจังหวัด นครราชสีมา 

121. ตางจังหวัด นครราชสีมา 

122. ตางจังหวัด หนองบัวลาํภ ู

123. ตางจังหวัด หนองบัวลาํภ ู

124. ตางจังหวัด นครพนม 

125. ตางจังหวัด หนองบัวลาํภ ู

126. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

127. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

128. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

129. ตางจังหวัด นครพนม 

130. ตางจังหวัด นครพนม 

131. ตางจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

132. ตางจังหวัด หนองคาย 

133. ตางจังหวัด หนองคาย 

134. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

135. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

136. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

137. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

138. ตางจังหวัด หนองคาย 

139. ตางจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

140. ตางจังหวัด มหาสารคาม 

141. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

142. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

143. ตางจังหวัด ชัยภูม ิ

144. ตางจังหวัด ลาํปาง 

145. ตางจังหวัด ลาํพนู 

146. ตางจังหวัด ลาํพนู 
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147. ตางจังหวัด ลาํปาง 

148. ตางจังหวัด ลาํปาง 

149. ตางจังหวัด ราชบุร ี

150. ตางจังหวัด สุรนิทร 

151. ตางจังหวัด หนองบัวลาํภ ู

152. ตางจังหวัด ชัยภูม ิ

153. ตางจังหวัด ชัยภูม ิ

154. ตางจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

155. ตางจังหวัด ชัยภูม ิ

156. ตางจังหวัด สระแกว 

157. ตางจังหวัด อุบลราชธาน ี

158. ตางจังหวัด อุบลราชธาน ี

159. ตางจังหวัด ราชบุร ี

160. ตางจังหวัด สระแกว 

161. ตางจังหวัด ราชบุร ี

162. ตางจังหวัด หนองบัวลาํภ ู

163. ตางจังหวัด หนองบัวลาํภ ู

164. ตางจังหวัด อุบลราชธาน ี

165. ตางจังหวัด สกลนคร 

166. ตางจังหวัด รอยเอ็ด 

167. ตางจังหวัด รอยเอ็ด 

168. ตางจังหวัด หนองคาย 

169. ตางจังหวัด หนองคาย 

170. ตางจังหวัด หนองบัวลาํภ ู

171. ตางจังหวัด หนองคาย 

172. ตางจังหวัด สุราษฎรธาน ี

173. ตางจังหวัด สุราษฎรธาน ี

174. ตางจังหวัด กาฬสินธุ 

175. ตางจังหวัด กาฬสินธุ 

176. ตางจังหวัด หนองคาย 

177. ตางจังหวัด มหาสารคาม 

178. ตางจังหวัด อุบลราชธาน ี

179. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

180. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

181. ตางจังหวัด นครราชสีมา 

182. ตางจังหวัด รอยเอ็ด 

183. ตางจังหวัด มหาสารคาม 
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184. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

185. ตางจังหวัด หนองคาย 

186. ตางจังหวัด อุบลราชธาน ี

187. ตางจังหวัด สกลนคร 

188. ตางจังหวัด เพชรบูรณ 

189. ตางจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

190. ตางจังหวัด ราชบุร ี

191. ตางจังหวัด อุบลราชธาน ี

192. ตางจังหวัด บึงกาฬ 

193. ตางจังหวัด นครพนม 

194. ตางจังหวัด ตราด 

195. ตางจังหวัด รอยเอ็ด 

196. ตางจังหวัด นครศรีธรรมราช 

197. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

198. ตางจังหวัด อุบลราชธาน ี

199. ตางจังหวัด อุดรธาน ี

200. ตางจังหวัด รอยเอ็ด 

201. ตางจังหวัด อุบลราชธาน ี
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ภาพกิจกรรม ตรวจตดิตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 
จังหวัดขอนแกน ประจําป ๒๕62 (หลังดําเนินการ) 
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     ภาพกิจกรรม ตรวจตดิตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 

จังหวัดขอนแกน ประจําป ๒๕62 (หลังดําเนินการ) 
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ภาพกิจกรรม ตรวจตดิตามและประเมินผล โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 
จังหวัดขอนแกน ประจําป ๒๕62 (หลังดําเนินการ) 
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การติดตามและประเมินผล 

 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2562 (หลงัดําเนินการ) 
 

                         คณะที่ปรึกษา 

1. ดร.พงษศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ         นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 2. นายสิทธิกุล  ภูคําวงศ   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 3. นางวัชราภรณ  ผองใส   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 4. นายพิทักษชน ชางเหลา  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 5. นางพัฒนาวดี    วริิยปยะ         ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 6. นายประสิทธิ์     อุดมธนะธีระ          รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 7. นางสาวนงลักษณ  รัตนจันทร           รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

1. นายตระกูล  เจริญเชื้อ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน      ประธานกรรมการ  

          2. นายประสิทธิ์  ทองแทงไทย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน                 กรรมการ  

          3. นายฉันทชัย  ชานนท         ผูแทนประชาคมทองถิ่น      กรรมการ  

          4. นางฐิติรัตน  อัครสูริย              ผูแทนประชาคมทองถิ่น กรรมการ  

          5. ทองถิ่นจังหวัดขอนแกน       หัวหนาสวนราชการ                          กรรมการ 

          6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกน กรรมการ  

          7. นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  กรรมการ 

          8. นายประยุทธ  ชาญนุวงศ      ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  

          9. นายเพ็ชร    มูลปอม          ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ           กรรมการและเลขานุการ 

 

                                     คณะทํางาน 
 

        1. นางสาวศิริวรรณ  สรุินทะ    หัวหนาฝายตรวจติดตามและประเมินผลฯ             คณะทํางาน  

        2. นางนวลมณี   เหลากุนทา    นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ             คณะทํางาน  

        3. นายอภิเดช   สุระมณ ี      นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ             คณะทํางาน  

        4. นายพงศพีระ  ศรีบุญเรือง    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ                 คณะทํางาน  

        5. นางรุงฤทัย  ดํารงชัย      ผูชวยเจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร                 คณะทํางาน 
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