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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและวิเคราะหชุมชน ศึกษาทรัพยากร
ทองเที่ยวในชุมชนโดยอาศัยสิมวัดหนองบัวเจาปาเปนฐาน และเสนอแนวทางการออกแบบรายการ
การทองเที่ยวโดยชุมชน โดยทําการศึกษาในพื้นที่ 3 แหง คือ ชุมชนหนองบัวเจาปา หนองบัวเงิน
และหนองบัวเหนือ อ.สตึก จ.บุรีรัมย การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวมกับชุมชน และมีการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย คา
เบี่ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ชุมชนทั้งสามแหงเปนชุมชนชาวไทยกูยที่ มีบรรพบุรุษกลุม
เดียวกัน มีทรัพ ยากรทองเที่ย วที่เปนสิ่งดึงดูดใจในการท องเที่ย ว 3 ประเภท ได แก 1) ทรัพยากร
ทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรโบราณสถานและโบราณคดี คือ สิมวัดหนองบัวเจาปา 2) ทรัพยากร
ทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ ไดแก สระหนองบัวและแมน้ํามูล และ 3) ทรัพยากรทองเที่ยวประเภท
วัฒ นธรรม กิ จกรรมและประเพณีที่เ กี่ยวข อ งกั บชาติพันธุกูย สวนแนวทางการออกแบบรายการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนประกอบดวย การออกแบบสัญลักษณและแผนที่ทองเที่ยวชุมชน การออกแบบ
รายการทองเที่ยวโดยชุมชน และการสรางคูมือการทองเที่ยวชุมชน“เยือนสิม ยลศิลป” ซึ่งผลการ
ประเมินความพึงพอใจตอคูมือการทองเที่ยวชุมชนดังกลาวอยูในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งชุมชนสามารถ
นําคูมือการทองเที่ยวใชเปนสื่อการศึกษา สื่อเรียนรูภายในชุมชน และยังใชเปนสื่อประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวชุมชนได
Abstract

The purposes of this study were: to study the context of the community and
analyze the community, to study tourism resources in the community based on Nong Bua
Chaopa Temple, and to propose guidelines for the design of community- based tourism
programs. This study was conducted in 3 communities: Nong Bua Chaopa, Nong Bua Nguen
and Nong Bua Nua in Satuek district, Buriram province by using qualitative method. A
community- based participatory analysis was employed in qualitative data analysis and
quantitative analysis using mean and standard deviation. The results showed that 3
communities were Thai Kui people with the same ancestors. There are 3 types of tourism
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attractions resources: 1) Historical and archaeological tourism resource, the sim of Nong Bua
Chaopa Temple. 2) Natural tourism resources, Nong Bua pond and the Mun River. And 3)
cultural, traditional tourism resources and activities related Thai Kui. Guidelines for
community-based tourism design consisted of: designing symbols and travel maps, designing
travel program, and creating a travel handbook “ Visit Sims, Appreciate Arts”. The result of
satisfaction survey revealed that the satisfaction towards the handbook was at a high level.
Moreover, the community can use the “Visit Sims, Appreciate Arts” handbook as educational
media in schools as well as community-based learning media. It can also be used as a public
relation media for community tourism.
Keywords: community’s tourist attractions, Nong Bua Chaopa Temple’s sim,
Thai-Kui people (Suay), the design of travel programs

บทนํา
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนเปนทางออกทางหนึ่งที่สําคัญของการพัฒนาชุมชนทองถิ่นแบบบูรณา
การ ที่ทําใหเกิดความสมดุลระหวางเศรษฐกิจและสังคม สมดุลระหวางชุมชนเจาบานและผูมาเยือน
อีกทั้งการทองเที่ยวที่ยั่งยืนยังนําไปสูการพัฒนาตามแนวทางประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยยึดหลักความพอประมาณ อาศัยความมีเหตุผลในการพิจารณาเพื่อให
ชุมชนมีภูมิคุมกัน พรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความ
เป น ไปได ข องสถานการณ ต า ง ๆ ที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต อั ต ลั ก ษณ ป ระจํ า ถิ่ น เกิ ด การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ท างสั ง คมวั ฒ นธรรม และด า นกายภาพเกิ ด การอนุ รั ก ษ รั ก ษา ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุม สงเสริมสิ่ งปลูก สรา งทางกายภาพของชุ มชนเป น ตน แต การ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนจะเกิดไดหากแนวคิดของเจาบานไดเปนไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยมี
ปจจัยสําคัญนั่นคือ การมีสวนรวมของชุมชน ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ. การปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ระบุใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจในการจัดการดานการทองเที่ยวในพื้นที่ได จึงเปนโอกาสที่ดี
หากไดมีการสงเสริมศักยภาพของชุมชนดานการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนแบบมีสวนรวม ยอม
เปนสวนสรางกรอบคิดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนใหบมเพาะเติบโตขึ้นในชุมชนได
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย เดิ ม เคยเป น จั ง หวั ด ทางผ า นไปยั ง อี ส านใต ข องประเทศไทย แม จ ะมี
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เขามาทองเที่ยวภายในจังหวัด โดยมีสถานที่ทองเที่ยวทั้งทาง
อารยธรรมขอมโบราณ เชน ปราสาทพนมรุง ปราสาทเมืองต่ํา รวมถึงแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
เชน อางเก็บน้ําหวยตลาด หวยจระเขมาก อางเก็บน้ําสนามบิน แตมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิด ขึ้นกั บ
การทองเที่ยวก็ยังไมสูงเนื่องจากไมสามารถดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเพิ่มจํานวนคืนการพักคางได แตใน
ปจจุบันตั้งแตป พ.ศ.2552 ไดมีการกอตั้งสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย พีอีเอ (Buriram PEA) และการสราง
สนามฟุตบอลธันเดอร คาสเซิล สเตเดียม (Thunder Castle Stadium) ไดบันทึกลงกินเนสบุควา
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เปนสนามฟุตบอลในระดับฟฟา แหงเดียวในโลกที่ใชเวลากอสรางนอยที่ สุดในโลกคือ 256 วั น จน
ปจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อสโมสรบุรีรัมย พีอีเอ เปนสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด และมีการตอเติมอัฒจรรยที่
นั่งใหสามารถจุผูชมได 33,000 คน ทําใหจังหวัดบุรีรัมยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว อัน
เกิดจากการทองเที่ยวและการกีฬา เนื่องจากมีแหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้นใหมอีกหลายแหงเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะการเปดสนามแขงรถ บุรีรัมย ยูไนเต็ด อินเตอร เนชั่น แนล เซอร กิต (Buriram
United International Circuit) หรือ (BRIC) ทําใหไดมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
เดินทางเขามาเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวและมาดูการแขงขันกีฬาระดับโลก จึงเปนโอกาสอันดีท่ชี ุมชน
ทองถิ่นจะไดมีการเตรีย มพร อมในการรองรับ นักทองเที่ย วชาวไทยและชาวตา งชาติที่ เขามายัง ใน
จังหวัดเพื่อใหไดมีโอกาสสัมผัส เรียนรูวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งการเตรียมพรอมตองอาศัยกระบวนการมี
สวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมประเมินผล และรวมรับประโยชน หากชุมชน
มิไดเตรียมพรอมจะเกิดผลกระทบตออัตลักษณของชุมชนจากการไหลบาของนักทองเที่ยว
สิมวัดหนองบัวเจาปา เปนอุโบสถพื้นถิ่นสรางราว ป พ.ศ.2488 ชุมชนไดรวมกัน อนุรักษ
อาคารรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยทําใหไดรับรางวัลอาคารอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดน
ประจําป 2556 จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี โดยสมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ ทําใหชุนชนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน คณะผูวิจัยและชุมชนจึงเกิดแนวคิดในการศึกษา ฟน วัฒนธรรมดานอื่นของชุมชนไทยกูย บาน
หนองบัวเงิน อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย โดยอาศัยสิมวัดหนองบัวเจา ปาเปน ฐาน เพื่อการอนุรัก ษ
คุณคาของชุมชนมิใหสูญสลายยังคงอยูเปนรากเหงามรดกทางวัฒนธรรม สรางความภาคภูมิใจในอัต
ลักษณของชุมชน และเตรียมพรอมในการเปนสิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว สงผลใหเกิดการสืบสาน
ตอยอดวัฒนธรรมเกิดใชประโยชนเชิงการทองเที่ยวโดยชุมชนตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน และวิเคราะหชุมชน
2. เพื่อศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวในชุมชนโดยอาศัยสิมวัดหนองบัวเจาปาเปนฐาน
3. เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบรายการการทองเที่ยวโดยชุมชน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative method) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีที่หลากหลาย ไดแก การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมี
สวนรวม การสัมภาษณกับผูรู การสนทนากลุมจากผูใหขอมูลสําคัญ การจัดเวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของชุมชมในการวิเคราะหชุมชน การจัดศึกษาดูงานหมูบานทองเที่ยวตนแบบและสรุปบทเรียนจาก
การศึกษาดูงาน การจัดเวทีเพื่อออกแบบรายการทองเที่ยว การประเมินคูมือการทองเที่ยวชุมชน และ
การจัดเวทีเพื่อคืนขอมูลแกชุมชนและใหชุมชนไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
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2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บ รวบรวมขอมูล ไดแก บันทึกสนาม แบบสัมภาษณ แผนที่
ความคิด แผนที่เดินดิน ภาพตัดขวาง แผนภาพวงจรวิถีชีวิต 12 เดือน แนวคําถามในการสนทนา
กลุม แนวคําถามในการจัดเวทีชุมชน และแบบประเมินความพึงพอใจคูมือการทองเที่ยวชุมชน
3. การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหแบบมีสวนรวมกับ ชุมชน การตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา ไดแก การตรวจสอบขอมูลในเวลาที่แตกตางกัน การตรวจสอบขอมูลจากผูใหขอมูลที่
แตกตางกัน และการตรวจสอบขอมูลจากผูเก็บรวบรวมขอมูลหลายๆ คน และใชสถิติ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอคูมือทองเที่ยวชุมชน
ผลการวิจัย
1. บริบทชุมชนและการวิเคราะหชุมชน
หมูบ านหนองบั วเจา ป า บา นหนองบัว เหนือ และบา นหนองบัวเงิ น แตเดิม ถื อ เป น
หมูบานเดียวกัน ซึ่งประวัติความเปนมาของการกอตั้งหมูบานนี้เริ่มโดยชาวไทยกูย (สวย) ซึ่งมีอาชีพ
เลี้ ย งช า ง ชื่ อ นายวัง ยิ บ รั มย (กํ า หลวงวัง ยิ บ รั มย ) พรอ มทั้ ง ลู ก หลานและเพื่อ นบ า นรวม 7
ครอบครัว จากหมูบานกะโพ บานตากลาง อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้
ชื่ อหมูบาน “หนองบัวเจาปา” นี้เปนการตั้งชื่อหมูบานตามชื่อของหนองน้ําขนาดใหญบริเวณที่ตั้ ง
หมูบานซึ่งมีบัวสีขาว (บัวหลวง) ขึ้นเต็มหนองน้ํา จึงไดเรียกวา “หนองบัว” สวนคําวา เจาปานั้นมา
จากผูตั้งหมูบานคือกําหลวงวัง ยิบรัมย ที่ใชชางเปนพาหนะในการพาลูกหลานอพยพเดินทางมา
ชางเปนสัตวใหญเปนสัตวคูบานคูเมือง จึงเรียกวา “เจาปา” ปจจุบันบานหนองบัวเจาปา หมูที่ 5 อยู
ในเขตการปกครองของ ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย เมื่อป พ.ศ. 2514 บานหนองบัวเจา
ปามีประชากรและครัวเรือนเปนจํานวนมากขึ้น จึงไดขอแยกหมูบานออกไปเรียกหมูบานใหมวาบาน
หนองบัวเหนือ เนื่องจากอยูทางทิศเหนือของบานหนองบัวเจาปา ตอมาป พ.ศ.2527 ไดมีการขอ
แยกหมูบานออกไปอีกหมูหนึ่ง และตั้งชื่อวาบานหนองบัวเงิน
การกอตั้งวัดหนองบัวเจาปาเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2450 ชาวบานหนองบัวเจาปาโดยการนํา
ของ นายนวน ถานะ ตําแหนงผูใหญบาน ไดจัดสรางที่พักสงฆเพื่อเปนวัดประจําหมูบานใกลๆ กับสระ
หนองบัว และตั้งชื่อวัดวา “วัดหนองบัวเจาปา” เมื่อป พ.ศ. 2488 พระครูสุจิตต ธรรมประหั ฏฐ
(หลวงพอเฮา) ตําแหนงเจาอาวาสวัดหนองบัวเจาปา เจา คณะอําเภอและรองเจาคณะจังหวั ดใน
ขณะนั้น เปนผูนําชาวบานและหมูบานใกลเคียงรวมสรางอุโบสถหรือสิมวัดหนองบัวเจาปาขึ้น เปน
การสรางโดยใชความรวมแรงรวมใจของชาวบาน อาคารอุโบสถนั้นไดวาจางชางชาวญวนที่มีฝมือทาง
ชางกอสรางถนัดงานปูนเปนผูกอสราง ชาวบานไดชวยกันเผาอิฐ หาบอิฐมาอํานวยความสะดวกให
ชาง สีที่ใชในการทาผนังภายนอกอุโบสถใชเปลือกหอยนํามาเผาแลวตําใหละเอียดผสมกับสี ทําใหมี
ความคงทนของสี อุโบสถวัดหนองบัว เจาปาไดรับรางวัลอาคารอนุรักษศิลปะสถาป ตยกรรมดี เดน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเปนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ ชุมชนเขารับพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
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นอกจากนี้ ชาวบา นชุมชนหนองบัว เจ าป า หนองบัวเหนื อ และหนองบัวเงิ น ทั้ง 3
ชุมชน ลวนมีวิถีชีวิตที่ความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะของชาวไทยกูยมาตั้งแตยุคโบราณ ไดแก
การแตงกาย ผาซิ่นตีนโยง ภาษา อาหาร ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม ภูมิปญ ญาและการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
2. ทรัพยากรทองเที่ยวในชุมชนโดยอาศัยสิมวัดหนองบัวเจาปาเปนฐาน
ชุมชนหนองบัวเจาปา หนองบัวเหนือ และหนองบัวเงิน มีทรัพยากรทองเที่ยวที่เปนสิ่ง
ดึงดูดใจในการทองเที่ยว 3 ประเภท ดังนี้
2.1) ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณสถานและโบราณคดี ไดแ ก
สิมวัดหนองบัวเจาปา เปนสถาปตยกรรมที่มีค วามโดดเดนและได รับ รางวัล อาคารอนุรักษ ศิล ปะ
สถาป ต ยกรรมดี เ ด น ประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ ง เป น รางวัล พระราชทานจากสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ เปนความ
ภาคภูมิใจของชาวบานทั้ง 3 หมูบาน
2.2) ทรัพยากรทองเที่ย วประเภทธรรมชาติ ไดแก สระหนองบั ว ซึ่งเป น สระน้ํ า ที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและในสระมีบัวหลวงเกิดขึ้นจึงเปนที่มาของชื่อหมูบาน หนองบัวเจาปา และ
แมน้ํามูลกอใหเกิดประเพณีแขงเรือ และวิถีการกินขาวปาริมมูล ระหวางเดือนเมษายน-พฤษภาคม
และชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เปนความผูกพันระหวางคนในทองถิ่นกับแมน้ํามูล
2.3) ทรัพ ยากรทองเที่ ยวประเภทวัฒนธรรม ประเพณีและกิ จ กรรม ประกอบดวย
สถานที่สําคัญในชุมชน ศาลเจาพอศรีนครเตา ศาลเจาพออุดม ศาลพญานาคราช ศาลเจาพอแดง
ศาลเจาปูเหล็กไหล ภาษากูย อาหารพื้นถิ่น ไทยกูย อาชีพเสริมการทอผาซิ่นตีนโยง งานจักสาน
สานเสื่อ สานสุมไก ภูมิปญญาชาวกูย การคลองชาง เชือกปะกํา ศาลปะกํา พิธีรําแมมด และ
ประเพณีการแขงเรือ
3. แนวทางการออกแบบรายการทองเที่ยวโดยชุมชน
แนวทางการออกแบบรายการทองเที่ยวโดยชุมชนประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก การ
ออกแบบสัญลักษณและแผนที่ทองเที่ยวชุมชน การออกแบบรายการทองเที่ยวโดยชุมชน การสราง
คูมือการทองเที่ยวชุมชน และการประเมินคูมือการทองเที่ยวชุมชน ดังนี้
3.1 การออกแบบสัญลักษณและแผนที่ทองเที่ยวชุมชน โดยนําผลการศึกษาเกี่ ยวกั บ
บริบทชุมชนและการทําแผนที่เดินดิน นํามาพัฒนาเปนสัญลักษณและแผนที่ทองเที่ยวชุมชน ดังนี้
1) ออกแบบสั ญ ลั ก ษณ ข องชุม ชนโดยใช แ นวคิด หลั ก จากชื่ อ ของชุ มชน นั่ น คือ
“บาน” คือจุดรวมใจของ 3 หมูบาน ออกแบบจากหนาจั่วของสิมวัดหนองบัวเจาปา “หนองบัว” คือ
สระน้ํา ออกแบบโดยนําเอกลักลักษณรูปใบบัวและดอกบัวมาใชสรางองคประกอบ และ “เจาปา” คือ
ชาง เปนสัตวที่มีความผูกพันกับคนในชุมชน ออกแบบเปนชางสามเชือกเพื่อเปนตัวแทนของพอ แม
และลูก ซึ่งเปนพื้นฐานครอบครัวหรืออีกนัยหนึ่งแสดงถึงความเปนครอบครัวของสามชุมชนที่มีความ
ผูกพัน รักใครกลมเกลียวกัน
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ภาพที่ 1 การออกแบบสัญลักษณของชุมชน
2) ออกแบบสัญลักษณที่ใชแทนพื้นที่สําคัญในชุมชนใหเพื่อใหเกิดความสวยงามและ
มีความนาสนใจ ซึ่งมีสัญลักษณจุดตาง ๆ ไดแก วัดหนองบัวเจาปา รางวัลอาคารอนุรักษ ผาทอซิ่น
ตีนโยง ติดตอสอบถาม จุดรวมพล สุข า ชาย หญิ ง บ า นชาวกู ย ศาลปะกํ า ที่จ อดรถ พิ ธีรํ า แม มด
สระหนองบัว จุดถายภาพ อาหาร โรงเก็บเรือ ศาลปูตา บานหมอแคน และสานสุม

ภาพที่ 2 สัญลักษณที่ใชแทนพื้นที่สําคัญในชุมชน
3) ออกแบบแผนที่ทองเที่ยวชุมชนเพื่อระบุจุดทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดแวะเที่ยวชม
เชน สิมวั ดหนองบัวเจา ปา รานอาหาร โฮมสเตย ศาลเจาพออุดม สวนตน หม อน แปลงผักปลอด
สารพิษ ศาลปะกํา ทางชางผาน แหลงอาหารเพื่อสุขภาพ บานผูใหญบาน

ภาพที่ 3 แผนที่ทองเที่ยวชุมชนหนองบัวเจาปา
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3.2 การออกแบบรายการทองเที่ยวโดยชุมชน ผูวิจัยและชุมชนรวมกันออกแบบรายการ
ทองเที่ยวในชุมชนหนองบัวเจาปา และไดรายการทองเที่ยว 2 รายการไดแก รายการทองเที่ย วใน
ชุมชนแบบไป-กลับ และรายการทองเที่ยวชุมชนแบบ 2 วัน 1 คืน ทั้งสองรายการมีจุดทองเที่ ย วที่
สําคัญคือ การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมความงามของสิมวัดหนองบัวเจาปา
3.3 การสรางคูมือการทองเที่ยวชุมชน ผูวิจัยไดนําเนื้อหาสําคัญทั้งหมดมาสรางเปนคูมือ
ทองเที่ยวชุมชนในชื่อ “เยือนสิม ยลศิลป” (ขนาด A5 32 หนา) โดยมีการปรับปรุงแกไขโดยชุมชน 3
ครั้ง กอนจะเปนคูมือทองเที่ยวชุมชนฉบับจริง

8

ภาพที่ 4 คูมือการทองเที่ยวชุมชน “เยือนสิม ยลศิลป ”
3.4 การประเมินคูมือ การทอ งเที่ ยวชุมชน ผลการศึก ษาความพึ ง พอใจที่มี ต อคู มือ
ทองเที่ยวชุมชน “เยือนสิม ยลศิลป”จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 108 คน โดยสรุปพบวา ความ
พึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอคูมือทองเที่ยวชุมชนในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 เมื่อวิเคราะหรายดาน พบวา ดานการออกแบบสิ่งพิมพ ผูตอบแบบสอบถามพึง
พอใจในภาพรวมระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 ดานเนื้อหา ผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจในภาพรวม
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และดานการออกแบบรายการทองเที่ยวนั้นผูตอบแบบสอบถามพึง
พอใจในภาพรวมระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.27
อภิปรายผลการวิจัย
1. สิ่ งดึงดูดใจในแหลงทองเที่ยวชุม ชนหนองบัวเจ าป า สามารถพัฒนาใหเปน ชุ ม ชน
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สิมวัดหนองบัวเจาปา เปนสิ่งดึงดูดใจในแหลงทองเที่ยวชุมชนที่สํ าคัญที่สุดของชุมชน
หนองบัวเจ าปา ซึ่งเปนทรัพยากรทอ งเที่ย วประเภทประวัติศาสตร โบราณสถานและโบราณคดี
การศึกษานี้ไดขอคนพบวาชุมชนหนองบัวเจาปามีสิ่งดึงดูดใจในแหลงทองเที่ยวสําคัญอีกหลายแหง
สวนใหญเปนแหลงทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะชาวไทยกูย
เชน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจาพอศรีนครเตา ศาลเจาพออุดม ศาลพญานาคราช ศาลเจาพอแดง
ศาลเจาปูเหล็กไหล ภาษากูย อาหารพื้นถิ่นไทยกูย การทอผาซิ่นตีนโยง งานจั กสาน สานเสื่อ
สานสุมไก ศาลปะกําและเชือกปะกํา พิธีรําแมมด และประเพณีการแขงเรือ เปนตน นับวาเปน
ทรัพยากรการทองเที่ยวจํานวนมากพอที่จะดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวไดเขามาเที่ยวชม สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กาญจนา แกวเทพ (2549 : 56 ) ไดเสนอวาการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนใหเกิด
ความยั่นยืน ตองอยูบนพื้นฐานของวิถีชีวิตของแตละชุมชน
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อยางไรก็ตาม หากชุมชนพรอมที่จะเปดหมูบานเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรไดมี
การพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยวดังกลาวขางตนใหมีสภาพที่เหมาะสมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน เพื่อรองรับการเขามาเที่ยวชมของนักทองเที่ยวในอนาคต ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของรุงรัตน หัตถกรรม (2545 : 66-67) ที่ไดทําการศึกษาแนวทางการพัฒนา
หมูบานทอผาไหม ตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมยเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ไดเสนอแนวทางการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชน ประกอบดวยการปรับปรุงสภาพผิว
ถนน การจัดตั้งศูนยบริการขอมูลทางการทองเที่ยว การสรางหองน้ําสาธารณะ การจัดตั้งองค กร
ทางดานการทองเที่ยวของชุมชนใหพรอม
2. การออกแบบรายการท องเที่ยวแบบมีสว นร วมสรา งความภาคภู มิ ใจ ความเป น
เจาของแกชุมชน
การออกแบบรายการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของกระบวนการวิจัยที่ไดสรางความตื่นตัว
ใหแกชุมชน เมื่อชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการคิด วิเคราะห วางแผน ออกแบบรายการทองเที่ยว
ปรับปรุงและแกไขรายการรวมกัน กระบวนการดังกลาวทําใหเกิ ดการมีสวนรวมอยางกว างขวาง
ชุ มชนเห็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู ใหเปนแหลงทองเที่ยว ทําใหเห็น โอกาสในการ
พัฒนาชุมชนรวมกัน สอดคลองกับการศึกษาของ พจนา สวนศรีและสมภพ ยี่จอหอ (2556 : 6)
กลาวถึงการทองเที่ยวโดยชุมชนวาหากไมไดใชแนวคิดและกระบวนการการมีสวนร วมของชุมชนใน
การจัดการทองเที่ยว และวางแผนการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวอยางบูรณาการ ทําใหเกิดการ
ลอกเลียนแบบกิจกรรมทองเที่ยว และชุมชนไมชัดเจนเรื่องเปาหมายและหลักการทํา งานเปนการ
จัดการโดยคนภายนอก คนในชุมชนไมไดวางแผนในการจัดการหรือทํา งานดวยกันเพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยว จึงเปนการทองเที่ยวที่มุงสูเรื่องรายไดมากกวาการจัดการสิ่งแวดลอมหรือการมองประโยชน
โดยรวมที่ชุมชนจะไดรบั
นอกจากนี้ คู มื อ การท อ งเที่ ย วชุ ม ชนที่ ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น ยั ง สามารถใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการ
เสริมสรางความรูความเขาใจแกคนในชุมชน การออกแบบอยางถูกตองและสวยงามสามารถใชในการ
ประชาสัมพันธชุมชนใหบุคคลภายนอกไดรูจักชุมชนไดเปนอยางดี เปนกลไกที่จะชวยใหคนในชุมชน
เห็นคุณคาวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในเอกลักษณข องตน พรอมที่จะอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม
ชาวไทยกูยใหอยูคูกับลูกหลานรุนตอ ๆ ไปได ผลการศึกษานี้ตรงกับแนวคิดของวิวัฒนชัย บุญยภักดิ์
(2545: 12) ที่กลาววาเมื่อมีการสงเสริมสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวจึงกอประโยชนขึ้น 2 ทาง คือ
การอนุรักษหรือสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบาน และพัฒนาวัฒนธรรมพื้นบานใหเปนทรัพยากรทองเที่ยว
ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อคนหาสิ่งดึงดูดใจในการทองเที่ยวชุมชน โดยมีสิม
วัดหนองบัวเจาปาเปนฐาน ผลการวิจัยพบวาชุมชนมีผูนําที่มีความพรอมและมีทรัพยากรทองเที่ยวที่
เปนสิ่งดึงดูดใจมากเพียงพอที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น ควรมีการวิ จัย ใน
ระยะตอไปเพื่อหาแนวทางพัฒนาชุมชนหนองบัวเจาปาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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2. คูมือการทองเที่ยวชุมชน “เยือนสิม ยลศิลป” ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน สามารถนําไปใชเปนสื่อประชาสัมพันธชุมชนแกผูที่สนใจ เปนสิ่งพิมพที่ทางโรงเรียนและชุมชน
สามารถนําไปศึกษาเรียนรูถายทอดใหกับคนอื่นและใชอางอิงได
เอกสารอางอิง
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